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نرگس قدیانی ،1ایمان شفیعی نژاد ،2شراره قاسمی ،3سینا رستمیان ،4علی
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3دکتری بيوتکنولوژی و ژنتيک گياهی ،دانشگاه پلی تکنيک مادريد ،اسپانيا.

4دانشجوی کارشناسی ارشد هوا فضا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.
5استاديار گروه مهندسی هوا فضا ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران.

چکیده
در طی سال های اخير علم ميان رشته ای جديدی مانند گياه-فضا نيز به بحث ميان رشته های جديد اضافه شده که به مطالعه
در خصوص کشت و به کارگيری انواع گياهان در شرايط فضا جهت بهره برداری مفيد برای انسان می پردازد .در اين مقاله به
بررسی عملکرد يکی از دستگاه های آزميشگاهی در حوزه زيست فضا به نام کلينواستات پرداخته شده است .اين دستگاه نقش
موثری در ايجاد تنش های مکانيگی گرانشی دارد و به طور گسترده در آزمايشگاه های زيست فضا مورد استفاده قرار می
گيرد .لذا در اين مقاله به بررسی و نحوه عملکرد کلينواستات جهت شبيه سازی تنش های گرانشی بر گياهان در سفرهای
فضايی پرداخته شده است.
واژههای كلیدی :زيست-فضا ،تنش های مکانيکی،گياهان ،مطالعات آزمايشگاهی
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 .1مقدمه
امروزه لزوم گسترش علوم ميان رشته ای با به کارگيری متخصصان هر رشته در جهت پيشگام بودن در تکنولوژی بر هيج کس
پوشيده نيست .زيست-فضا يک دانش ميان رشته ای جديد در علم زيست شناسی و فضا است که به بررسی منشا ،تکامل و
توزيع آينده حيات و زندگی در سيارات ديگر ،بيرون از زمين بحث می کند .اعمال نيروی جاذبه بر موجودات زنده در سطح
زمين موجب تطبيق ساختار و نحوة رشد آنها با اين شرايط شده است .حذف نيروی جاذبه در فضا باعث تغيير در ساختار و
عملکرد موجودات زنده می شود [.]1-3
هدف از زيست شناسی فضايی تعيين اثرات جاذبه بر سلول جانوران و گياهان ،تعيين اثرات ترکيبی بی وزنی و ديگر تنش های
محيط فضا (پرتوها و نبود سيکل روز و شب) بر سيستم های زيستی ،اصالح کيفيت زندگی روی زمين با استفاده از محيط فضا
و همچنين افزايش دانش زيست شناسی است .تحقيقات در اين زمينه در سطوح مختلف (از تحقيقات مولکولی گرفته تا مطالعة
سلول ،بافت  ،ارگان ،موجود زنده ،اکولوژی ،تکوين و تکامل) ادامه دارد .از آنجاکه سلول واحد ساختار و عمل موجودات زنده
است ،تغييرات در موجودات و فيزيولوژی آن ها در محيط فضا ناشی از تغييرات در سطح سلول است .پاسخ فضانوردان و
موجودات زنده به بی وزنی حاصل پاسخ سلول های بدن آن ها به بی وزنی است .بنابراين ،تمامی تغييراتی که در فضا و شرايط
بی وزنی در ارگانيسم های زنده و فيزيولوژی بدن آن ها رخ می دهد ،ناشی از تغييرات ايجاد شده در سطح سلول های آن ها
است [4و .]5
با توجه به سفرهای فضايی آينده ،روبرو شدن با تغييرات بسيار زياد تنش های غير زنده1مانند گرانش و پرتوهای کيهانی باعث
بيماری زايی در گياهان می شود .لذا تنش های مکانيکی سفرهای فضايی باعث کاهش عملکرد گياه می شود و تأثير معنی
داری بر توانايی آن در درک مناسب و پاسخ به تنش ها دارد .از تنشهای مکانيکی غير زنده میتوان به تنشهای مکانيکی
ارتعاشی اشاره نمود .تنشهای غير زنده ارتعاشی به واسطه عواملی مانند دامنه ارتعاش ،فرکانس ارتعاش و شتاب میتوانند بذر
گياهان را مورد تنش و نرخ جوانه زنی نسبی آن را دستخوش تغيير قرار دهند [.]6
از طرف ديگر ،غلبه بر تنشهای محيطی وارده از فضا مانند ميکرو گرانش و هايپر گرانش ،تشعشعات فضايی و ارتعاش مورد
توجه تحقيقات اخير سازمان های فضايی است .در واقع ميکرو گرانش به شتاب بسيار کوچکتر از يک واحد  gيا  9.81متر بر
مجذور ثانيه گفته می شود .در کنار آن هايپر گرانش بيان کننده شتاب بسيار بيشتر از يک واحد gاست .تشعشعات فضايی
متضمن تشعشعات خورشيدی و کيهانی است که در محيط فضا قرار دارد (برای توضيحات بيشتر به مرجع [ ]2رجوع شود.).
تغ ييرات نيروی گرانشی يکی از عوامل محيطی است که بر رشد گياهان تأثير میگذارد .تغييرات در نيروی گرانشی ،از جمله
ميکرو گرانش ،يکی از عوامل تنشهای مکانيکی وارد شده بر گياهان در سفرهای فضايی است .ميکرو گرانش تاثيرات اجتناب-
ناپذيری برگياهان در طول سفرهای فضايی دارد .همچنين میتواند به عنوان عامل مهم برای ايجاد خطرات بالقوه سالمت در
نظر گرفته شود .از طرف ديگر تنشهای فوق اثرات مخربی بر بذرهای گياهانی دارد که قرار است جهت ادامه حيات به فضا برده
شوند و مورد پژوهش قرار گيرند .لذا گياهان بايد برای مقابله با آن سازگار شوند .اين نوع تنش میتواند منجر به تغييرات
ظاهری مختلف در ساختارهای گياهی شود .به عنوان مثال ،تغييرات ژنی ،تغييرات مورفولوژيکی و يا تغيير در بيان ژن را می-
توان اشاره کرد.نتايج آزمايشهای سفرهای فضايی با مأموريت بررسی عملکرد گياهان در فضا به وضوح نشان میدهد که تنش-
های محيطی وارده مانند ميکروگرانش ،تأثير قابل توجهی بر رشد و فيزيولوژی گياهان داشته و موجب تغييراتی در بيان ژن
های گياهی می شوند .لذا ميکروگرانش تأثير بالقوه ای بر فرآيندهای رشدی و نموی گياه دارد [7و .]8

1abiotic stresses
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.2كلینواستات و انواع آزمایشگاهی آن

3

کلينواستات 2دستگاهی است که با استفاده از چرخش ،اثرات کششی جاذبه را بر روی رشد و توسعة جانداران ساکن زمين
خنثی میکند .همچنين از اين وسيله برای مطالعة اثرات بیوزنی بر بافت سلولها و جنين حيوانات استفاده میشود (شکل .)1

4

شکل ( )1نمونه ی ساده و يکبعدی دستگاه کلينواستات [.]9
در نمونه ديگری از دستگاه کلينواستات يکبعدی (شکل  )2چرخش به کمک تسمه صورت میگيرد و در اين مدل امکان
چرخش همزمان چندين نمونه وجود دارد .اين دستگاه قادر است نمونههای مختلفی را با سرعت چرخشی يک دور بر دقيقه
حول محوری افقی يا عمودی (در صورتی که دستگاه مايل باشد) بگرداند.

شکل ( )2دستگاه کلينواستت يک بعدی تسمه ای []10
اگر شتاب گرانش اجسام بيشتر از مقدار شتاب آن بر روی زمين باشد ،به شبيهسازی نيروی جانب مرکز نياز است و در اين
شرايط دستگاه کلينواستت تبديل به يک دستگاه چرخش دوار میشود .مقدار اين نيرو به سرعت زاويهای و شعاع دستگاه
بستگی دارد .دستگاه کلينواستات تنها برای نمونههای کوچک ـ مانند بافتهای سلولی که معموالً در داخل محيط مايع هستند
مناسب است .سرعت چرخش نمونهها که در داخل آمپولهايی با قطر چند ميلیمتر قرار گرفتهاند حدود  30تا  150دور بر
دقيقه است.

2

clinostat

3

gravitropism

4

gravimorphism
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کلينواستات تکمحوری تنها برای توليد اثرات بیوزنی بر روی محور چرخش مناسب است .يک کلينواستات سهبعدی يا
دومحوری که اصطالحاً دستگاه موقعيتيابی تصادفی5ناميده میشود ،میتواند کشش جاذبه را روی تمام محورها اعمال کند
(شکل  .)3اين دستگاه معموالً متشکل از دو صفحه است که يکی در داخل ديگری جاسازی شده است و میتوانند مستقل از
يکديگر بچرخند.

شکل ( )3نمونه دستگاه كلینواستات سه بعدی [.]11
نمونه کاملتر دستگاه کلينواستات که برای شبيهسازی بیوزنی استفاده میشود دستگاه سقوط آزاد6نام دارد .در اين دستگاه،
نمونههای کوچک مانند مخلوطهای معلق سلولی ،تحت جاذبه از ارتفاع حدود يک متری سقوط آزاد میکنند و اين سقوط در
کسری از ثانيه اتفاق میافتد .سپس با استفاده از نيرويی در حدود  20برابر شتاب جاذبه طی مدت  20ميلیثانيه به بخش
بااليی دستگاه منتقل میشوند ،و دوباره برای سقوط آزاد رها میشوند و اين عمل به دفعات تکرار میشود .قانون فيزيکی حاکم
بر اين دستگاه اين است که بيشتر اين زمان سقوط آزاد در شتاب صفر به وقوع میپيوندد .فرض میشود مدت زمانی که طی
آن انتقال تحت نيروی بزرگتر از شتاب جاذبه رخ میدهد ،آنقدر کوچک است که توسط مکانيسمهای فيزيولوژيک درک
نمیشود و از اينرو ،کل اين زمان را میتوان سقوط آزاد فرض کرد.
شکل  3کلينواستاتی سهبعدی را نشان می دهد که در حقيقت نمونه کامل حذف اثر جاذبه است .در اين نمونه که حول يک
سيستم تعليق کارتزينی ساخته میشود ،در سه محور چرخش به طور مستقل و کامل بردار جاذبه ی تصادفی را ايجاد میکنند
و قادرند بهترين شبيهسازی از بیوزنی را برای آزمايشهای زمينی فراهم کنند.

 .3ساختار كلینواستات
محور افقی کلينواستات شامل ديسکی است که به يک موتور متصل است .در گذشته اين ديسک به صورت مکانيکی کار میکرد
ولی امروزه برای چرخش آن از موتورهای الکتريکی استفاده میشود .در حالی که ديسک در وضعيت قائم قرار دارد ،موتور
بهآرامی با سرعت يک دور بر دقيقه میگردد .يک موجود زنده به صورت افقی به اين ديسک دوار متصل است .چرخش آرام
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ديسک منجر میشود که موجود زنده کشش جاذبه را درک نکند؛ به اين ترتيب ،محيطی بیوزن شبيهسازی میشود .همچنين،
اين دستگاه قادر است عالوه بر جاذبه ،اثرات نور خورشيد و ديگر محيطها را نيز خنثی کند .برای شبيهسازی اين نوع شرايط
ال افقی باشد .در صورتی که اين دستگاه با افق زاويهای بسازد ،بردار جاذبة خالصی که
بیوزنی ،دستگاه کلينواستات بايد کام ً
مقدار آن متناسب با اين زاويه است توليد می شود .به کمک همين ويژگی است که اين دستگاه میتواند جاذبة سطح ماه را که
تقريباً يکششم سطح زمين است با  10درجه زاويه نسبت به افق ايجاد کند.
موجودات زنده نسبت به جاذبه واکنش نشان می دهند مشروط به اينکه در يک بازة زمانی معين که بهاصطالح(حداقل زمان
حضور) گفته می شود و برای موجودات مختلف متفاوت است ،تحت نيروی جاذبه قرار گيرند .برای بسياری از موجودات زنده اين
ی متناسب با وضعيت جاندار بچرخد تا از پاسخ
زمان حدود  10الی  200ثانيه است؛ بنابراين ،دست گاه الزم است در مقياس زمان ِ
رشد جاندار ممانعت به عمل آيد .شايان ذکر است که زمان حضور انباشتگی دارد ،يعنی اگر چرخش دستگاه کلينواستات به
دفعات در يک مکان منفرد حتی به ازای کسری از ثانيه ـ مثالً  5/0ثانيه ـ متوقف شود ،منجر به پاسخ رشد جاندار میشود.
زمان حضور برای حيوانات دو تا سه برابر کوتاه تر است که بنابراين منجر به استفاده از چرخش آهستة اين دستگاه بر روی
بيشتر حيوانات میشود .از چرخش سريعتر دستگاه کلينواستات میتوان برای مطالعة بافتهای سلولی و جنين حيوانات
استفاده کرد.

 .4ساخت دستگاه بایوراكتور كلینواستات
يکی از روشهای ايجاد مسير تصادفی حرکت جسم برای شبيهسازی شرايط کموزنی ،دوران آن حول دو محور عمود بر هم
است که مقدار سرعت زاويهای دوران حول هر محور به صورت تصادفی تغيير میکند .تغيير تصادفی مقدار سرعت زاويهای هر
محور ،از ايجاد مسير حرکت متناوب جلوگيری میکند  .از طرف ديگر ،شتاب شعاعی در هر ذره از جسم بر اثر حرکت بر روی
سطح کره ايجاد می شود که مقدار آن متناسب با فاصله از مرکز دوران و مجذور سرعت زاويهای دوران است .پس در ذراتی که
از مرکز دوران فاصله دارند نيرويی مجازی ناشی از اين شتاب ايجاد میشود که از ديدگاه هر ذره ،جهت آن ثابت و در امتداد
شعاع کره است .بنابراين با تغيير پيوستة راستای حرکت ذرات جسم در سطح کره میتوان رفتار آن را تحت اثر شتابهای
جاذبة مختلف بررسی کرد .دستگاه بايوراکتور کلينواستات پيشنهادی ،مسير حرکت تصادفی را برای شبيهسازی شرايط کموزنی
در هر ذره از نمونة آزمايشگاهی ايجاد می کند .در اين دستگاه ذرات جسم مورد نظر حول دو محور عمود بر هم با سرعت
زوايهای متغير دوران میکنند و مقدار سرعت زاويهای هر محور به صورت تصادفی تغيير داده میشود .اگرچه حرکت جسم در
سيستم موقعيتدهی تصادفی ،موجب تغيير پيوستة راستای حرکت نمونه نسبت به بردار جاذبه میشود ،تغيير راستای نمونه،
موجب ايجاد شتاب و نيروی مجازی در نمونه می گردد که محاسبة انتگرال آنها در مدت زمان انجام آزمايش اهميت دارد .برای
اطمينان از ايجاد شرايط بیوزنی نياز است عالوه بر تغيير پيوستة مسير حرکت ،مقدار انتگرال نيروی اعمالی بر هر ذره ،صفر يا
مقدار بسيار ناچيزی باشد؛ برای ايجاد شرايط کم وزنی نيز بايد مقدار و راستای نيروی اعمالی به هر ذره از جسم ،در حين
حرکت از ديدگاه هر ذره ثابت باشد.
برای بررسی اثر تغييرات سرعت دوران موتورهای الکتريکی محرک سيستم به منظور ايجاد شرايط کموزنی ،نياز به مدلی
سينماتيکی برای حرکت يک ذره در اين سيستم است که با استفاده از اين مدل میتوان راستای بردار جاذبه را از ديدگاه هر
ذره و بردار شتاب هر ذره از جسم را در هر لحظه تعيين کرد و با محاسبة انتگرال آن در بازة زمانی معين ،مطابقت شرايط
ايجادشده در جسم را با شرايط کموزنی بررسی کرد .اين دستگاه به صورت روميزی است که حداکثر ابعاد نمونة آزمايشگاهی،
مکعبی به ابعاد  30.30.30سانتیمتر خواهد بود [ .]12-16به منظور تغيير پيوستة راستای نمونه نسبت به بردار جاذبه ،نمونة
آزمايشگاهی به قابی نصب می شود که حول يک محور توسط موتور الکتريکی دوران میکند و محور اين قاب بر روی قاب
ديگری نصب شده است که توسط موتور الکتريکی ديگری دوران داده میشود .به منظور دوران در دو قاب و تنظيم مستقل
مقدار دوران هريک از آنها م طابق با الگوريتم کنترل حرکت ،از دو سيستم محرک مجزا استفاده میشود .گشتاور محرک موتور
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الکتريکی با استفاده از جريان برق مستقيم تأمين شده و برای کاهش دور و افزايش گشتاور خروجی موتور ،جعبه دندة کاهندة
دور در نظر گرفته میشود .برای اندازهگيری مقدار دوران هر قاب نيز انکودر دورانی برای هر سيستم محرک پيشبينی میشود
[.]22-17

 .5كاربرد بایوراكتور كلینواستات در زیستفناوری(بیوتکنولوژی):
از مهمترين کاربردهای دستگاه کلينواستات در زيستفناوری میتوان به تغيير آرايش پروتئينها در سلولها و دانههای
توليدشده در گياهان پرورش داده شده در شرايط کموزنی ،تغيير بيان ژنها در تکياختهها ،سلولهای گياهی و جانوری ،تغيير
الگوهای رشد و تکثير جانداران ،و دگرگونی اثر عوامل ايجادکنندة جهش ژنی (مانند تشعشع) برای ايجاد گونههايی با
جهشهای مفيد اشاره کرد .بنابراين ،کاربرد اين دستگاه در زيستفناوری موارد زير را شامل میشود:
-1تغيير ساختار ماکرومولکولها بدون تغيير محتوای ژنتيکی ،مانند تغيير آرايش ساختار پروتئينها در دانههای گياهان.
-2تغيير محتوای ژنتيکی يا نحوة بروز صفات توارثيافته ،مانند تغيير تأثير عوامل جهشزا و همچنين تغيير بيان ژنها.
ايجاد يک محيط کامالً بستة قابل پای و کنترل که اين ويژگی بهخصوص در زمينة باغبانی فضايی بسيار حائز اهميت است ،زيرا
وجود حسگرهای ويژه در اين محيطها و ايجاد شرايط شبيهسازیشدة فضا اين امکان را برای محققان فراهم میکند تا تأثير
عوامل مختلف بر رشد ،تکثير و دانهسازی را به نحو جداگانه يا گروهی تجزيه و تحليل کنند[.]22-26

 .6نتیجهگیری
سرعت چرخش در نوع متداول دستگاه کلينواستات آهسته بوده و به آن «کلينواستت چرخش آهسته» میگويند؛ اين عملکرد
برای جلوگيری از اثرات نيروی جانب مرکز است .سرعت مناسب چرخش بحثبرانگيز است چراکه اگر دستگاه بيش از حد
آهسته بگردد ،جاندار برای پاسخ فيزيولوژيک به جاذبه فرصت خواهد داشت؛ و در صورتی که دستگاه خيلی سريع بچرخد،
نيروهای جانب مرکز و کشش مکانيکی مصنوعی وارد عمل میشوند .سرعت چرخش بهينه از طريق مقايسه پاسخهای واقعی
موجودات  0/3.تا  3دور بر دقيقه برای اکثر موجودات زنده است .نمونه ساده و يکبعدی دستگاه کلينواستات مجهز به اتاقک
ميدان مغناطيسی موضوعی پيشنهادی برايبررسی تنش های ترکيبی است.دستگاه کلينواستات و کاربرد های موثر آن در علم
زيست فناوری (بيوتکنولوژی) در افزايش تکثير سلولهای بنيادی و تسهيل تمايز آنها به بافتهای مورد استفاده در پيوندهای
بافتی موثر است .به طورکلی بايد در نظر داشت که امروزه زيست فناوری اساس و پاية رويکردها و تحقيقات صورتگرفته در
زمينة توليد و ذخيرهسازی غذا و انرژی در سفرهای فضايی است و دستگاه کلينواستات ،شرايط الزم برای انجام اين تحقيقات را
فراهم میکند.
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