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  غذا در  
  فـضـا

کلیدواژه ها: غذاهاي فضایي، خشک کردن با انجماد، سلول سوختي، فضانوردان شاتل

مقدمه
پیشینة خوردن غذا در فضا به سفر جان گلن1 
به دور زمین بازمي گردد که در سال 1962 روي 
داد. غ��ذاي در نظر گرفته ش��ده براي او خمیري 
مغذي بود که بس��ته بندي اي ش��بیه خمیر دندان 

داشت اما چندان خوشمزه و اشتهابرانگیز نبود.
س��ازمان ملي هوان��وردي و فضایي آمریکا، 
ناس��ا، در تهیة غذاهاي اش��تهاآور و متنوع براي 
فضان��وردان راه درازي را پیموده اس��ت. امروزه 
بنابر بررسي هاي دانشمندان تغذیه، انواع غذاها که 

ماندگاري طوالني تر، مزة بهتر و انتقال آسان تري 
به فضا دارند، تهیه و بسته بندي مي شوند.

یک��ي از چالش ه��اي اصل��ي دانش��مندان 
تغذیه در ناس��ا ب��راي تولید این م��واد غذایي، 
آن��ان  ای��ن رو  از  آن هاس��ت.  خوش��مزه بودن 
دس��تورهاي غذایي گوناگ��ون را مورد آزمایش 
ق��رار مي دهن��د و بهترینش��ان را برمي گزینند تا 
فضانوردان را � به ویژه اگر ناچار باش��ند ماه ها یا 

سال ها در فضا بمانند � راضي نگه دارند.

ترجمه: مریم محبي وقفي، معلم شیمي منطقة 16 تهران
حسن حذرخاني، استادیار گروه شیمی دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسی

گره گشایي شیمي از چالش هاي فضایي

چكیده
ترکی��ب غذاه��اي فضایي در مدت 50 س��الة فضانوردي، به س��رعت پیش��رفت کرده و 
روزبه روز به غذاهایي که سرمیز شام  صرف مي شود، شبیه تر شده است. یکي از چالش هاي 
مهم دانش��مندان فضایي، تغذیة فضانوردان در فضاست. فضانوردان داراي سه وعدة غذایي 
هس��تند. این غذاها باید بسته بندي مناسب و محکمي داشته باشند. غذاهاي فضایي امروزي 
ش��امل انواع متنوعي از غذاهاي بسته بندي و اس��تریل شده، میوه هاي خشک، آجیل و انواع 
شیریني هاس��ت. هم اکنون کارشناس��ان غذاه��اي فضایي به بهبود روش هاي آماده س��ازي و 
ذخیره مي اندیش��ند تا مواد غذایي داراي طعم دلپذیري باش��ند و در مأموریت هاي طوالني 

فاس��د نش��وند.



نیازهاي غذایي در فضا
آزمایش��گاه س��امانه هاي غذاهاي فضایي2، 
SFSL، روي موض��وع تغذی��ة فضان��وردان در 

س��فرهاي طوالني تر آین��ده، کار مي کن��د. بنابر 
یافته هاي دانش��مندان در ناس��ا، برخ��ي از مواد 
غذای��ي در فضا رفتار متفاوتي نس��بت به روي 
زمین، از خود نش��ان مي دهند. براي نمونه، بدن 
انس��ان در جاذبة کم به آهن، زی��اد نیاز ندارد و 
در فضا، حجم کلي خون با تخریب  س��لول هاي 
س��رخ رنگ جوان خون کاهش مي یابد؛ چنان که 
به 1/5 درصد کمت��ر از مقدار آن در روي زمین 
مي رس��د. آهن موجود در این سلول ها نیز آزاد 
ش��ده، در جاي دیگري از بدن ذخیره مي ش��ود. 
پس آهن زیاد مي تواند براي فضانوردان زیان آور 
باشد و باید رژیم غذایي به گونه اي طراحي شود 
ک��ه در فضا به کاهش مقدار اضافي آهن در بدن 

آن ها کمک کند.
همچنی��ن فضان��وردان در فض��ا ب��ه تراکم 
استخوان کمتري نسبت به روي زمین نیازمندند. 
به دلی��ل کم بودن نی��روي جاذبه، مق��دار جذب 
کلس��یم توسط بدن در فضا نسبت به روي زمین 
کمتر اس��ت. پژوهش ها در ناس��ا همچنان ادامه 
دارد ت��ا چگونگي عملکرد متفاوت بدن در برابر 

مواد غذایي در زمین و در فضا مشخص شود.

غذاهاي فضایي
ب��ا  غذای��ي  م��واد  تهی��ة  هن��گام   SFSL

محدودیت هاي بس��یار روبه روس��ت؛ غذاها باید 
سبک و فش��رده باش��ند و به کمترین زمان براي 
آماده س��ازي نیاز داشته باشند. همچنین باید چنان 
نگهداري شده باشند که در خارج از یخچال، فاسد 
نش��وند. غذاهایي که حالت تُرد دارند و به آساني 
خ��رد مي ش��وند، کارایي 
خوبي در فضا ندارند؛ زیرا 
در ش��رایط جاذبة نزدیک 
به صفر، به صورت شناور 
در فضاپیما درمي آیند و در 
کارای��ي آن اختالل ایجاد 

مي کنند.

با همة این محدودیت ها، غذاي فضانوردان 
در گروه های��ي مختل��ف ش��امل انواع س��وپ، 
غذاهاي گوش��تي و خاگینه ها به ش��کل خشک 
� منجمد3 تولید مي ش��ود. آب موجود در غذاها 
بای��د پس از آماده س��ازي و پیش از بس��ته بندي 
به ط��ور کام��ل خارج ش��ود. ب��ه ای��ن ترتیب، 
بسته هاي غذایي سبک تر مي شوند و براي حمل 
مناس��ب ترند. هنگام خوردن، فضانوردان به این 

غذاها آب مي افزایند.
برخ��ي از غذاها مانند انواع کنس��روها باید 
پس از بس��ته بندي در معرض گرما قرار گیرند4 
و به برخي دیگر مانند انواع گوشت ها باید پس 
از پخت  و بس��ته بندي، پرتو داده ش��ود. گرما و 
پرت��ودادن به غ��ذا، ه��ر دو از جمله روش هاي 
گندزدایي براي غذاها هس��تند که از فاسد شدن 
آن ه��ا در خارج از یخچ��ال جلوگیري مي کنند. 
برخ��الف غذاهایي ک��ه در اثر انجماد خش��ک 
مي ش��وند، غذاهای��ي که با ای��ن دو روش آماده 
مي ش��وند هنگام اس��تفاده،  نیازي به افزودن آب 

ندارند.
نمک و فلفل نیز باید براي اس��تفاده در فضا 
تغیی��ر یابند؛ زیرا نمي توان آن ها را در فضا روي 
غذا پاش��ید. علت آن اس��ت که ذره هاي نمک و 
فلف��ل در جاذبة کم به حالت ش��ناور درمي آیند. 
بنابراین نمک را در آب، حل مي کنند و فلفل را 

نیز با روغن درمي آمیزند. 

روش خشك کردن غذا با انجماد
خش��ک کردن با انجماد یک��ي از مؤثرترین 
روش ه��اي تهیة غذاهاي فضایي اس��ت. در این 
فرایند، بیشتر آب موجود در غذا گرفته مي شود 
تا بتوان غذا را به مدت طوالني تر نگهداري کرد.
مواد غذای��ي در نتیجة فعالی��ت موجودات 
زندة ذره بیني مانند باکتري ها فاس��د مي ش��وند. 
این موجودات از غ��ذا تغذیه و در نتیجه، آن را 
تجزیه مي کنند. باکتري ه��ا موادي در غذا تولید 
مي کنند که ممکن است موجب بیماري شوند یا 
اینکه تنها مزة غذا را تغییر دهند. باکتري ها براي 
ادامة زندگي به آب نیاز دارند. پس اگر آب مواد 

18

 دورۀ بیست وششم، شماره ی3 
بهار 1392

 دورۀ بیست وششم، شماره ی3 
بهار 1392



19

 دورۀ بیست وششم، شماره ی 4 
تابستان 1392

غذایي خارج شود، غذا دیگر فاسد نخواهد شد. 
غذاهاي خشک ش��ده با روش انجماد مي توانند 
س��ال ها بدون تغییر باق��ي بمانند و ب��ا افزودن 

اندکي آب قابل استفاده شوند.
روش خش��ک کردن ب��ا انجم��اد، ب��ا روش 
آب زدای��ي تفاوت دارد. در آب زدایي، غذا را در 
محیطي خش��ک، گرم مي کنن��د تا رطوبت از آن 
خارج ش��ود. با این روش حدود 90 درصد آب 

داش��ته باش��د. بنا به نمودار1، تنها در یک نقطه 
از دما و فش��ار )C° 0/001 و atm 0/006( س��ه 
حالت یاد ش��ده در آب با یکدیگر در تعادل اند. 
این نقطه، نقطة س��ه گانه نام دارد. در فشار کمتر 
از atm 0/006، آب مایع نمي تواند وجود داش��ته 
باش��د و یخ به طور مس��تقیم به بخارآب تبدیل 
مي ش��ود. از این خاصیت در فرایند خشک کردن 
با انجماد، استفاده مي کنند. نخست دما را تا زیر 

باكتري ها براي ادامة زندگي 
به آب نياز دارند. پس اگر آب 

مواد غذايي خارج شود، غذا 
ديگر فاسد نخواهد شد

 11 kg سلول سوختي مي تواند
آب در هر ساعت توليد كند كه 

از مقدار موردنياز فضانوردان 
بيشتر است

موج��ود در غذا از آن بی��رون مي رود. بنابراین 
هن��وز هم باکتري ها ام��کان فعالیت در غذا را 
دارند. در خش��ک کردن با انجم��اد که در خأل 
انج��ام مي گیرد، کمت��ر از 3 درصد آب در غذا 
باق��ي مي مان��د در نتیج��ه، ترکیب غ��ذا تغییر 

نمي کند.
خش��ک کردن با انجماد بر فرایندي طبیعي 
به نام ف��رازش تکیه دارد که در آن آب یخ زدة 
موج��ود در غذا، به طور مس��تقیم به حالت گاز 
درمي آی��د. در دما و فش��ارهاي گوناگون، آب 
مي توان��د به حالت جامد، مای��ع یا گاز وجود 

صفر درجة سلس��یوس مي رس��انند تا همة آب 
موجود در غذا منجمد ش��ود. س��پس فشار را تا 
atm 0/006 کاهش مي دهند و آن گاه به آهستگي 

ب��ا گرم کردن،  دم��ا را به باالت��ر از نقطة انجماد 
مي رسانند. با گذشت زمان آب، فرازش مي یابد 
و به کمک مکش با خأل، از غذا خارج مي شود.

در فضاپیماي شاتل، آب و انرژي الکتریکي 
م��ورد نی��از را 3 عدد س��لول س��وختي تأمین 
مي کنن��د. هری��ک از ای��ن س��لول ها � ک��ه زیر 
فضاپیما جاسازي مي شوند � 102kg وزن دارند. 
این سلول ها تا زماني که واکنشگرهاي شیمیایي 

نقطه بحرانی

آب )مایع(

بخارآب )گاز(

نمودار 1

یخ 
فشار)جامد(

دما

نقطه سه گانه
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تيري كه دو هدف را نشانه گرفته است

داشته باشند، به کار خود ادامه مي دهند و انرژي 
تولید ش��ده در واکنش هاي شیمیایي را به  انرژي 
الکتریکي تبدیل مي کنن��د. یکي از فراورده هاي 
جانبي س��لول هاي س��وختي، بخارآب است که 

مي توان آن را فشرده و ذخیره کرد.
در سلول س��وختي، گاز هیدروژن در آند با 
یون هیدروکس��ید � که در کاتد تولید مي شود � 
واکن��ش مي دهد و آب تولید مي کن��د. در کاتد 
نی��ز اکس��یژن در واکنش با آب، ب��ه تولید یون 
هیدروکس��ید مي پردازد. ای��ن چرخه با حرکت 
یون هاي هیدروکسید به س��مت آند از سرگرفته 
مي ش��ود. نتیجة کل��ي دو واکنش اکس��ایش و 

کاهش، آب است: 
2[H2+ 2OH- → 2H2O +2e-]           :آند

  O2+ 2H2O + 4e- → 4OH -             :کاتد
2H2 + O2 → 2H2O              :واکنش کلي
 11 kg  از این راه س��لول س��وختي مي تواند
آب در ه��ر س��اعت تولی��د کند ک��ه از مقدار 

موردنیاز فضانوردان بیشتر است.

چشم انداز غذاهاي فضایي
دانش��مندان در گ��روه صنایع غذایي ناس��ا 
در تالش ان��د غذاهایي خوش��مزه و متنوع براي 
مأموریت هاي سه س��اله تولید کنند. بزرگ ترین 
چالش در این زمینه، ماندگاري غذاهاست. براي 
نمونه، در یک س��فر ساده به مریخ، به غذاهایي 
با ماندگاري پنج س��ال نیاز است و این در حالي  
اس��ت که تنها اندکي از غذاها چنین ویژگي اي 
دارن��د و این مقدار هم ب��راي یک رژیم غذایي 

متعادل، کافي نیس��تند. گفتني است این غذاها به 
روش گرم کردن مواد غذایي، گندزدایي مي شوند.
م��وادي  جس��ت وجوي  در  دانش��مندان 
مناسب تر براي بسته بندي مواد غذایي هستند؛ 
به گون��ه اي ک��ه در برابر نفوذ آب و اکس��یژن 
� ک��ه باعث فس��اد م��واد غذایي مي ش��وند � 
پایداري بیش��تري داشته باشند. به این ترتیب، 
ماندگاري بس��یاري از غذاها که هم اکنون نیز 
تولید مي ش��وند، افزایش خواه��د یافت. یکي 
دیگر از طرح هاي پژوهشي، یافتن روش هایي 
ب��راي انتقال موادي همچون گندم و س��ویا به 
شکل فله اي اس��ت تا تعداد بسته بندي کاهش 
یاب��د و تولی��د ضایعات ب��ه  کمتری��ن مقدار 

ممکن برس��د.
ارزیاب��ي ش��ده اس��ت که اگ��ر از س��امانة 
بسته بندي فعلي استفاده شود، در یک مأموریت 
1000 روزه به مریخ ب��راي گروهي 6 نفري، به 
10 ه��زار کیلوگ��رم بار نیاز اس��ت. در حالي که 
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خشك كردن با انجماد بر فرايندي طبيعي 
به نام فرازش تكيه دارد كه در آن آب 
يخ زدة موجود در غذا، به طور مستقيم 

به حالت گاز درمي آيد

برخي از مواد غذايي در فضا رفتار متفاوتي 
نسبت به روي زمين، از خود نشان مي دهند


