
متن گفتگوی خبرنگار انجمن علمی گشت  بافت وسلول  گیاهی ایران با آقای رضا ماه منظر دانشجوی ارشد  

رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و ا ز فعاالن و پژوهشگران آزاد 

 رشته اختر زیست شناسی و زیست فضایی .
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دو مبحث نوظهور و رشته   space biologyو زیست فضایی یا  Astrobiologyاختر زیستت شتناستی یا   

جدید هستتند هه در حقیقت مباحیی میان  رشته ای  با هد  بررسی نق  فضا در بوجود آمدن حیات در  

 مل میپردازد و بررسی اینکه آیا حیات میتواند در جای دیگری بوجود آید؟زمین و یا نق  فضا در تکا

بررسی  راههای استفاده از  زیست شناسی در تکنولوژیهای فضایی و در هل مباحث فضایی  هه مستقیما با  

 سفرهای فضایی و تکنیکهای جدید درمانی در ارتباط است.

د  بعد از آن برمیگردد. در رقابت بین آمریکا و آغتاز این مبحث به جن  جهانی دوم و شتترون جن  ستتر 

به بعد هه درآن زمان آرام آرام رقابت تکنولوژی عالوه بر رقابت تسهیالتی بوجود  1791شوروی در سالهای 

آمد  هد  غایی این رقابت سفر انسان  به ماه بود اما برای این قضیه باید در ابتدای امرحیواناتی چون موش 

به فضتتا میفرستتتادند. این موجودات را در موشتتکهای زیر مداری قرار می دادند  . این و ستت  و میمون را 

موشتتکها در مداری قرار نمی گیرند هه به دور زمین بخرخند  بلکه تا یا ارتفاعی از زمین دور میشتتند و 

 گشتند .س به حالت هذلولی به  زمین بازمیسپ



و چه  گیاهی در فضتتا محرش شدبافت ستتلول و هشتتت چه زمانی پروژه برای اولین بار  -2

 پیشرفتهایی داشتند؟
بعد از اینکه حیواناتی چون ست  و میمون یا حشترات در قالک هستپولهای زیستتتی به فضا فرستاده شد    

مبحث انتقال بذر گیاه  به فضا بود .بذر مباحث هشتت و یا انتقال گیاه در فضتا محرش شد . و پروزه اغازین   

به فضتتا میبردند و در حالت بی وزنی قرار زیستتتی نگی و لوبیا  را درون هپستتولهای گیاهانی چون گوجه فر

گفته میشتد و هد  این پروژه ها بررسی حالت بی   (Bioزیستتی   ا ماموریتهای ه به این پروژه .میگرفتند 

میدادند  وزنی روی بذر گیاهان بود. و همزمان مدت زمان گردش این هپسولها ی زیستی رو در فضا افزای 

ی در حوزه ملکولی در حال اجرا میباشتتد( . هد  بعدی پرو ه بررستتی رشتتد  چنین پروژه های هم اهنون 

گیاهان و یا بافتها در این فضا بود پس پلیتهای باهتریای و یا بافتهای بسیار هوچا قارچی و گیاهی در این 

ادند تا تغییر و  رشدشون ضا افزای  ددر ف قرار گیری آنها رو فضتا مورد بررسی قرار گرفت و متعاقبا  زمان 

 .رو مورد بررسی قرار بدهند 

 این پروژهپی  روی مشکالت و همخنین نوردان فواید رشتد و تکییر گیاهان برای فضا  -3

 ها چیست؟

رای بتامین غذا و انرژی ( و ها  اولین بار در ایستگاه فضایی میره از گیاهان به منظور تصتفیه هوا در ستفین  

استفاده هرد. هه این موضون به محبون شدن زندگی فضانوردان هما شایانی میکند.اما فضانوردان میتوان 

این مبحتث ایجاد میشتتود هه چگونه می توان با وجود مشتتکلی چون بی وزنی هشتتت انجام داد. یکی از   

تغییرات جتالتک توجه ای هه در هشتتت گیاهان اتفات افتاد این بود هه در روی زمین ما مباحیی چون ژ و   

پیسم فیتو هورمونها رو داریم و میدانیم هه ریشها به سمت زمین چه به صورت عمودی و چه به صورت ترو

افقی و ...رشد میکنند اما در فضا هه نیروی جاذبه زمین موجود نیست  و مساله بی وزنی محرش است ریشه 

یص نبود  در عین گیاه از دل خاک بیرون می آید و برعکس میشتوند و برای گیاهان جهت رشتد قابل تش   

حال رشد ساقه گیاه هم خیلی هندتر و آرامتر میشود  مشکل عمده بعدی آنها اختال  دمای بسیار زیاد در 

درجه برسد. در زمین به علت دارای اتمسفر است و ما انرژی نور به  111خال میباشد هه ممکن است به باالی 

مشتتکل بزرد دیگر وجود پرتوهای موجود در   تتاریکی منتقل میشتتود به عبارتی تعادل انرزی رو داریم 

فضتاست  ذرات باردار و الکترومغناییسی فضایی( و همه این عوامل مشکالت سد راه هشت سلول و بافت  

 گیاهی در فضا هستند

د ممانعت میکند وجوراه هارهای زیستی برای مقابله با مشکالت فضایی هه از رشد گیاه  -4

 دارد؟

ء قدیمیترین موجودات ستیاره زمین اند و جالک اینکه آنها با بی وزنی خیلی خو  هنار آمدند و  جلبکها جز

حتی تولید اهستتیژن هردند و هاندیدای بستتیار خوبی هستتتند هه  بر روی ژن آنها هار شتتود  تا اهستتیزن 

ه به  با توجبیشتتتری رو بتوانند تولید هنند و حتی یکی از پروژهایی هه برای ستتفرانستتان به مری   استتت 

در  نیژگران  همتر مری  نستتبت به زمین و پرتوهای موجود در آن(از جلبکها به عنوان تولید هننده اهستت



استتفاده هنند.و البته گوجه فرنگی و سیک زمینی نیز جزء هاندیدای هشت در مری  اند  البته با   ها گل انه

 تغییرات ژنتیکی در انها جهت سریعتر و بیشتر در فضا(

پیشتگامان هشتت گیاه و یا ستلول و بافت گیاهای درفضاچه پروزها و چه هشورهایی     -1

 هستند؟
ه هی انجام شده چینتوسط دانشمندان هشت سلول و بافت گیاهی  در فضا  حوزهجدیدترین اهتشافات در  

سیستم   شفیره مگس سرهه  بعنوان تولید این پروژه ابتدا در قالک یا اهو .یا پروژه هامال جدید استت  

هننده دی اهسید هربن و بذر گیاه  پنبه بعنوان مصر  هننده دی اهسید هربن و تولید هننده اهسیژن ( در 

ر پنبه با موفقیت همراه بوده و به هشت بذپروژه  این شرون در شد ویا هپستول زیستتی به ماه فرستاده   

 هر چند هیخگاه مگس سرهه  و شتفیره نیز به مگس سترهه تبدیل شد  عبارت هاملتر بذر پنبه  رشتد هرد  

 ل هوچا یافت( و همه دنیا رو در قالک همان هپسو سیاره ای بنام زمین رو ندید

 هنگام قرار گرفتن در نیمه تاریا و روشن ماهدر قدم اول موفق بودندند اما به علت اختال  دما  گرچه آنها

 از بین رفت .مذهور اهوسیستم  هشت  پنلهای خورشیدی برای گرم هردن محیط و همخنین ناتوانی 

دانشمندان و پیشگامان این رشته بدنبال  ومیباشد هنوز در مراحل اولیه در فضا با این حال هشتت سلول  

هایی با ه راههکارهایی برای رشتد موجودات متنون در شرایط خا  فضایی  میل بی وزنی( هستند و سفین 

و  گذاشته فراترهم باال هستتند و حتی پارا   ی  با تنونژتکنولوژی و فناوری زیستتی برای ستاخت ی اهولو  

فراتر  یبا تنون زیستی باال و باغات و گیاهان (Asgardia فضا  مستقر در یا هشور اقدام به ساخت و برپایی

راهکار  همخنین گازها تنفستتی  و انرژی و آیندگان برای تولیدپی  روی و این پروژه از جلبکهتا نمودنتد   

علم و پروژه  نیز مری  در ازیزمین ستت مبحث. بی وزنی استتت  درمواد معدنی مورد نیاز  تامین جویی برای

 حال و آیندگان بشریت است.پی  روی دانشمندان 

آیا هیچ موجود زنده ای در فضا سکونت دارد؟ تا به امروز میزبان مسافران فضایی بوده  -6

 ایم؟

لباس یا فضا نورد را با پرتوهای گاما ضد عفونی هردند و بعد  "بله. در یا پروزه بررسی زندگی در حیات 

ساعت(به بیرون از سفینه فرستادند . پس از بازگشت فضانورد از 21ی یوالنی  فضتانورد را به یا پیاده رو 

لباس فضانوردی  نمونه برداری هردند وموجودات ریز چون هاد قارچها میل هپا نان و یا اسپور باهتریها 

 عت رارا یافتند آنها هامال مقاوم به شتترایط بی وزنی اند  و این موضتتون به آنها امکان جابجایی به این وستت

میدهد  همان یور هه میدانید ممکن استت هپا روی نان شما مسافری از یا قاره دیگر باشد(و همینحور  

ژنهای موجود در این  موجودات میتواند آنها را نستبت به پرتوهای فضایی نیز مقاوم هند و حتی این امر در  

ی آنها امکان پذیر بود در نتیجه با ستتحم مری  هه جلبکها توانایی مقاومت در برابر اشتتعه ها را داشتتته برا

استت را  این ژنها و استفاده ان در ساختار سلولها و گیاهانی هه در فضا و یا سفینه ها هشت داده میشوند  

میتوان مقاوم ستتازی هردو این مهندستتی ژنتیا ما را به نتایل محلوبی خواهد رستتاند. البته یکی دیگر از 

جانداران مسافر است  اما حاال دیگر  میتوانیم از تهدیدها فرصت مشتکالت هشت در فضا وجود همین ریز  

 بسازیم(.
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بله ما نیز در ایران بوسیله ماموریتهای زیر مداری موشکهایی رو به فضا فرستادیم هه حامل موجودات زنده 

یران فراخوانهایی دانشتتجویی  در قالک ارا ه یرش در با  مستتا ل بودند و همینحور پژو هشتتکده فضتتایی ا

هشت و یا زیستی میال  لقاش در شرایط بی وزنی محرش میکند  و این پروژها میتوانند به عنوان پایان نامه و 

 یا یرش خودتان مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرند.

 و اما س ن آخر:

( میگوید:  زمین گهواره بشریت است اما هیچ هودهی را نمی توان پدر علم هوا و فضای دنیا  هسیلوفسکی

 تا ابد در گهواره خود نگه داشت.((
 

 


