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ــد  ــا تولی ــش فض ــز گران ــط ری ــه در محی ــازه ای ک ــذای ت غ
می شــود، بــرای اولیــن بــار توســط فضانــوردان ناســا در »ایســتگاه 
ــرواز ۴۴-  ــه پ ــت. خدم ــده اس ــت ش ــی«  ثب ــن الملل ــی بی فضای
ــه  ــورد ۱ ســاله ناســا »اســکات کلــر«- آمــاده نمون از جملــه فضان
ــت از  ــس از برداش ــی پ ــز روم ــوی قرم ــول کاه ــری از محص گی
ــن  ــی بی ــگاه فضای ــی«  در آزمایش ــی »وگ ــد گیاه ــتم رش سیس

ــتند. ــل هس المل
ــا  ــای آن را ب ــبزیجات، برگ ه ــرف س ــل از مص ــوردان قب فضان
دســتمالی مرطــوب آغشــته بــه مــاده ســیتریک اســید ضــد عفونی 
می کننــد. آن هــا نیمــی از محصــوالت خــود را مصــرف و مابقــی 
ــداری  ــتگاه نگه ــدی و در ایس ــته بن ــخ زده بس ــورت ی ــه ص را ب
ــه  ــه و تحلیل هــای علمــی ب ــرای تجزی ــی کــه ب ــا زمان می کننــد ت

زمیــن برگردانــده شــوند.
ماموریــت آزمایــش گیاهــی ناســا بــا نــام Veg-0۱ بــا هــدف 
ــد  ــات رش ــرای عملی ــداری و اج ــای درون م ــرد ه ــه عملک مطالع
گیــاه و درون »بالشــتک های ریشــه دار«  کــه حــاوی بــذر و دانــه 

ــرد. ــش هســتند، انجــام می گی ــت روی جه
ناســا در حــال تکمیــل فنــاوری »وگــی« در ایســتگاه فضایــی

ــی  ــای غذای ــده، مکمل ه ــی آین ــگامان فضای ــرای پیش ــا ب اســت ت
ــا  ــفر ناس ــی از س ــش مهم ــه بخ ــوط ب ــد )مرب ــم کن ــی فراه خوب
ــه انجــام  ــوردان ناســا مشــغول ب ــه فضان ــان ک ــخ(. همچن ــه مری ب
ــتند،  ــی هس ــه شمس ــی در منظوم ــاف فضای ــای اکتش ماموریت ه
ــرف  ــد و مص ــرای رش ــی ب ــی خوب ــع غذای ــی« منب ــتم »وگ سیس
ــد  ــن »وگــی« می توان ــد شــد؛ همچنی ــه آن محســوب خواه خدم
در  فضانــوردان  بــرای  کننــده  ســرگرم  و  تفریحــی  ابــزاری 

ــد. ــدت باش ــی م ــی طوالن ــای فضای ماموریت ه
»اســتیون  پــرواز،  مهنــدس  توســط  باشــتک ها  اولیــن 
سوانســون«  در مــاه مــی ۲0۱۴ میــادی در ســفر ۳۹ ام؛ فعــال، 
آبیــاری و مراقبــت شــد. پــس از گذشــت ۳۳ روز از رشــد، 
محصــوالت برداشــت و در اکتبــر ۲0۱۴ بــه زمیــن برگردانــده شــد. 
در »مرکــز فضایــی کنــدی ناســا«  در فلوریــدا، ســامت و ایمنــی 

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــان م ــی گیاه غذای
سیســتم وگــی توســط »شــرکت  فنــاوری مــداری«  در 
ــکا، توســعه پیــدا  مدیســون، پایتخــت ایالــت وسکانســین در آمری
کــرد و در »مرکــز فضایــی کنــدی« قبــل از پــرواز آزمایــش شــد. 
ــو ــای کاه ــامل دانه ه ــتک ش ــه بالش ــراه ۲ مجموع ــه هم ــی ب وگ
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ــت  ــومین ماموری ــاری، در س ــای آه ــه از گل ه ــی و ۱ مجموع روم
 ذخیــره بــار در آوریــل ۲0۱۴ توســط »شــرکت فناوری هــای 

ــد. ــل داده ش ــتگاه تحوی ــه ایس ــی«  ب ــاف فضای اکتش
ــه دارای  ــت ک ــر اس ــاف پذی ــو و انعط ــی« تاش ــک »وگ اتاق
ــامل  ــود ش ــه خ ــت ک ــاف اس ــت و ص ــپ تخ ــه الم ــدادی قطع تع
ــاه و  ــد گی ــرای رش ــبز ب ــی و س ــز، آب ــای ال ای دی قرم المپ ه
مشــاهده خدمــه می باشــد. اســتفاده از المپ هــای ال ای دی 
بــرای رویــش گیاهــان ایــده ای بــود کــه ناســا از اواخــر دهــه ۹0 
ــت  ــر، سرپرس ــر ری میل ــه دکت ــق گفت ــرد )طب ــاز ک ــادی آغ می
ــای  ــر برنامه ه ــی در دفت ــرفته زندگ ــتیبانی پیش ــای پش فعالیت ه

ــدی(. ــی کن ــز فضای ــاف در مرک ــاوری اکتش ــات و فن تحقیق

ویلــر بــا مهندســان و همــکاران خــود برای گســترش و توســعه 
ــی  ــک و تجارت ــی و کوچ ــروژه ای تحقیقات ــه پ ــی« ک ــک »وگ اتاق
ــداری«  ــای م ــرکت فناوری ه ــا »ش ــت، ب ــمار می رف ــه ش ــع ب بدی
همــکاری کــرد. دکتــر »جیــوآ ماســا« - دانشــمند محمولــه بــاری 
ناســا- در »مرکــز فضایــی کنــدی« اســت. ماســا بــه همــراه ســایر 
افــراد تــاش کردنــد تــا اتاقــک پــرواز بــرای اســتفاده در ایســتگاه 
ــگ  ــود. رن ــی ش ــد و گواه ــدا کن ــعه پی ــل توس ــن المل ــی بی فضای
ارغوانــی مایــل بــه صورتــی اطــراف گیاهــان در »وگــی«، نتیجــه 
ــر،  ــی بهت ــا طراح ــه ب ــت ک ــی اس ــز و آب ــای قرم ــب نوره ترکی
ــد.  ــی کنن ــاطع م ــبز س ــای س ــتری از ال ای دی ه ــای بیش نوره
ــه اتاقــک افــزوده شــدند  ــه ایــن دلیــل ب ال ای دی هــای ســبز ب
تــا ایــن گیاهــان بیشــتر بــه گیاهــان خوراکــی شــبیه باشــند تــا 

ــگ. ــی رن ــب ارغوان ــب و غری ــان عجی گیاه
ــای  ــاز ه ــل نی ــز حداق ــی و قرم ــای آب ــوج ه ــول م ــر: »ط ویل
ــر  ــا از نظ ــتند. آن ه ــان هس ــح گیاه ــد صحی ــرای رش ــی ب اساس
تبدیــل تــوان الکتریکــی بســیار کارآمــد هســتند. ال ای دی هــای 
ــا آن  ــد ام ــت درک بصــری انســان کمــک می کنن ــه تقوی ــبز ب س
ــد«. ــاطع نمی کنن ــوری س ــی، ن ــز و آب ــواج قرم ــدازه ام ــه ان ــا ب ه

»ویلــر«، »ماســا« و دکتــر »گــری اســتوت«- همگــی از مرکــز 
ــرای  ــابهی ب ــای مش ــن آزمایش ه ــش از ای ــدی- پی ــی کن فضای
رشــد گیاهــان در »اتاقــک نمایــش زیســتی«  در ســایت آزمایــش 
صحرایــی ناســا نزدیــک فلگســتف، در ایالــت آریزونــا در ســال های 
۲0۱0 و ۲0۱۱ میــادی انجــام دادنــد. ویلــر: »وگــی در یادگیــری

بیشــتر دربــاره رشــد گیاهــان در محیــط کشــاورزي کنتــرل شــده 
بــه ناســا کمــک خواهــد کــرد«. موقعیت هــای مشــابه، »کشــاورزی 
عمــودی«  را مشــمول می شــود، کشــاورزی کــه طبقــات گیاهــی 
را انباشــته کــرده و بــه صــورت هیدروپونیــک پــرورش می دهــد و 
ســپس از منابــع نــوری الکتریکــی مثــل ال ای دی هــای قرمــز و 
آبــی اســتفاده می کنــد. ایــن نــوع سیســتم در بعضــی کشــورهای 
آســیایی رایــج اســت و در آمریــکا بــه تازگــی شــروع بــه گســترش 

کــرده اســت.
ــازه ای  ــی ت ــای مکمل ــه غذاه ــر: »شــواهدی وجــود دارد ک ویل
هماننــد گوجــه فرنگــی، بلوبــری و کاهــو قرمــز منابــع غنــی از آنتی 
اکســیدان ها هســتند. وجــود مــواد غذایــی تــازه ای هماننــد مــوارد 
ذکــر شــده کــه در فضــا هــم موجــود هســتند می تواننــد تاثیــرات 
مثبتــی روی روحیــه آدمــی بگذارنــد؛ همچنیــن می تواننــد نقــش 

حفاظتــی در برابــر تشعشــعات فضایــی داشــته باشــند«.
بعــد از بازگشــت اولیــن محصــول کاهــو از ایســتگاه فضایــی، 
ماســا شــروع بــه همــکاری بــا تیمــی متشــکل از پزشــکان پــرواز 
ــا  ــدی از ناس ــد تایی ــا بتوان ــرد ت ــا ک ــی ناس ــدگان امنیت و نماین
بــرای اســتفاده خدمــه از محصــوالت بگیــرد. ماســا: »در تجزیــه و 
تحلیل هــای میکروبیولــوژی ایمنــی مــواد غذایــی در اولیــن ســفر 
ــل  ــز، قاب ــوی قرم ــی کاه ــفر یعن ــول س ــی -Veg-0۱- محص وگ

ــید«. ــر می رس ــه نظ ــول ب قب

ــد در  ــده، بتوان ــی آین ــفرهای فضای ــه در س ــم دارد ک ــا تصمی ناس
ــرای  ــی ب ــوان مکمل ــه عن ــد و ب ــد کن ــذا تولی ــیارات غ ــایر س س
فضانــوردان، غذایــی تــازه اعــم از ســبزیجات، مــواد مغــذی 
و ویتامین هــای ضــروری را تولیــد کنــد کــه ایــن امــر بــه 
کــرد. خواهــد  کمــک  پایــدار  و  عمیــق  فضایــی  پیشــتازی 
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امــا ســوال ایــن اســت، عــاوه بــر فوایــد تغذیــه ای، آیــا رویش 
محصــوالت تــازه در فضــا فواید روانشــناختی نیــز دارد؟

ــی  ــز فضای ــمندی در »مرک ــر« ، دانش ــت مای ــاندر وی »الکس
ــروژه شــرکت  ــن پ ــکا، در ای جانســون ناســا«  در هیوســتون آمری
ــا پاســخ ایــن پرســش را بدهــد. او دانشــمندی در  کــرده اســت ت
ــاره ســامت رفتــاری و عملکــرد در برنامــه  زمینــه تحقیقــات درب
ــه  ــی را ک ــش پژوهش های ــت. او و تیم ــانی ناساس ــات انس تحقیق
ــه مریــخ  ــه کاهــش خطــرات روانشــناختی در ماموریــت ســفر ب ب

مرتبــط می شــوند را پشــتیبانی می کننــد.
ویــت مایــر: »آزمایــش وگــی در حــال حاضــر تنهــا آزمایشــی 
اســت کــه مــا آن را حمایــت مــی کنیــم و ایــن آزمایــش ارزیابــی 
ــم او در  ــت«. تی ــان ها در فضاس ــر انس ــان ب ــی گیاه ــرات زندگ اث
ــرد  ــش عملک ــه، کاه ــاری خدم ــای رفت ــر حالت ه ــر ب ــال حاض ح
آنــان، ارتباطــات تیمــی و ســازگاری های روانــی- اجتماعــی 

متمرکــز شــده اســت.
ویــت مایــر: »ماموریت هــای آینــده ی فضــا، ۶-۴ نفــر از 
ــی  ــی طوالن ــرای مدت ــه ب ــرد ک ــر می گی ــه را در ب ــای خدم اعض
در فضایــی محــدود بــا ارتباطاتــی محــدود زندگــی خواهنــد کــرد. 
مــا دریافتیــم کــه ارائــه آموزش هــای درســت و تجهیــز خدمــه بــه 
اقدامــات مقابلــه ای کافــی در طــول ماموریتشــان از اهمیــت خاصی 
ــی بامعناســت.  ــل شــامل اعمال ــات متقاب برخــوردار اســت«. اقدام
ــا زیســتگاه نیــز مشــمول زندگــی گیاهــان  اصطاحــات مرتبــط ب
ــای انجــام شــده  ــر پژوهش ه ــت مای ــه وی ــه گفت ــا ب می شــوند. بن
ــز  ــان نی ــی گیاه ــه زندگ ــن اســت ک ــده ای ــن نشــان دهن در زمی
ــتن  ــا داش ــان ب ــت. گیاه ــط اس ــه مرتب ــرد بهین ــاه و عملک ــا رف ب
ــرای  ــل ب ــی متقاب ــوان اقدام ــه عن ــر، ب ــن ام ــاال در ای پتانســیلی ب

ــوند. ــتفاده می ش ــی اس ــی طوالن ــای فضای ماموریت ه

ماســا در تاییــد کام گفــت: »عــاوه بــر داشــتن توانایــی بــرای 
رشــد و مصــرف غــذای تــازه در فضــا، فوایــد روانشــناختی دیگــری 
نیــز در ایــن اقدامــات یافــت می شــود. خدمــه می تواننــد در زمــان 
ورود فضاپیمــای تامیــن مــواد غذایــی بــه ایســتگاه فضایــی، میــوه 
و ســبزیجات تــازه ای هماننــد هویــج یــا ســیب مصــرف کننــد امــا 

مقــدار آن هــا محــدود اســت و بایــد ســریعاً مصــرف شــوند«.
ــگار تکــه ای  داشــتن موجــودی ســبز و در حــال رشــد کــه ان
ــن ســیاره خاکــی اســت، جهــت مراقبــت و حفاظــت  از وجــود ای
در زمانــی کــه درگیــر کار و زندگــی در محیطــی بســیار بــزرگ و 

ــوق العــاده و ارزشــمند دارد. اســترس زا هســتی، تأثیــری ف
ــاز  ــر می شــوند، نی ــن دورت ــدر انســان ها از زمی ــر ق ــا: »ه ماس
ــرای غــذا، بازیافــت اتمســفر و مزایــای  ــه رشــد گیاهــان ب ــان ب آن
ــتم های  ــن سیس ــر م ــه نظ ــود. ب ــتر می ش ــز بیش ــناختی نی روانش
ــناریو  ــر س ــول ه ــی در ط ــر مهم ــه عناص ــد ب ــی می توانن گیاه
اکتشــاف فضایــی طوالنــی مــدت تبدیــل شــوند. ایــن سیســتم ها 
تولیــد  و  پیشــرفت رشــد  بــرای  پیامدهایــی  اســت  ممکــن 
محصــوالت زیســت تــوده ای زمیــن داشــته باشــند، بنابرایــن بــرای 

ــتند. ــودمند هس ــی س ــهروند معمول ــک ش ی
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تیــم مراکــز فضایــی کنــدی و جانســون امیدوارنــد کــه سیســتم 
»وگــی« و »کشــاورزی فضایــی« بــه دو خصیصــه ارزشــمند بــرای 
زیســتن در ایســتگاه فضایــی و در آینــده، در مریــخ تبدیل شــوند.

ــه  ــی آموخت ــتم وگ ــا سیس ــا ب ــه ناس ــی ک ــیاری از دروس بس
و ســایر  گیاهــی شــهری  کارخانه هــای  در  اســت می تواننــد 
ــی  ــع الکتریک ــق منب ــور را از طری ــه ن ــاورزی ک ــای کش محیط ه
ــی  ــرف آب صرفه-جوی ــق در مص ــن طری ــد و از ای ــن می کنن تامی

ــوند. ــتفاده ش ــد، اس ــد ش خواه
ــده  ــوالت را در آین ــوع محص ــدد و تن ــا تع ــم ت ــا امیدواری م
ــه  ــازد ک ــم می س ــزوم را فراه ــن ل ــر ای ــن ام ــم و ای ــش دهی افزای
ــم.  ــه بیاموزی ــز جاذب ــاره رشــد گیاهــان در محیــط ری بیشــتر درب
ــر  ــه تاثی ــم داد ک ــام خواهی ــک انج ــده نزدی ــی در آین آزمایش های
کیفیــت نــور بــر عملکــرد، نیــاز غذایــی و مــزه محصــوالت گیاهــی 

ــرد«. ــن و هــم در فضــا بررســی خواهــد ک را هــم در زمی
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