 ۱۱اﯾﺪه ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ ﺑﺎ
ﻏﺬاﻫﺎی آﯾﻨﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻧﻮﺑﻬﺎر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۴
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ رﻗﻢ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻼ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺮﯾﻨﺖ  3ﺑﻌﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آﯾﻨﺪه

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﻢ.

در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از دﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی  3ﺑﻌﺪی

ﺷﺮﮐﺖ  3D Systemsﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮده و از ﺳﺎل  2014ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی روی
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﻏﺬا ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ChefJetو  ChefJet Proﻧﺎم
دارﻧﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﻢ  3D Systemsﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Hersheyﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮد و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را
ﮔﺴﺘﺮش داد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  CocoJetﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی  3D Systemsﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻏﺬاﺳﺎز ﻓﻮدﯾﻨﯽ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Natural Machinesﭘﺮﯾﻨﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮدﯾﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت دارد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را در ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار
داده و ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎر را از

اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﺬاﺳﺎز ﻓﻮدﯾﻨﯽ ﻓﻌﻼ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻧﺪک و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﻨﯽ دارد اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﻧﻤﻮد.

ﻏﺬاﻫﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه

ﮐﻠﻮﯾﯽ روزروﻟﺪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ی ﻏﺬاﻫﺎی رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﯽ اش ،دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ

ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دارد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ،داﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﺑﺬرﻫﺎ در ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ،آن را ﺗﺎ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﭘﺮورش دﻫﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻏﺬاﻫﺎی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻫﻨﻮز در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آن،
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه از

ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺖ.

ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه

اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺰرگ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ) HPPﯾﺎ  highpressure processingﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاوری در
ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ( ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در روش ،HPP
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎری ﮐﻪ  9000ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روی ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺪت آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای آﻣﺪه ﺷﺪن ﻫﺮ ﻣﺎده دارد.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺗﺠﺎری و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﮏ ﻫﺎ و ادوﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﺒﻠﻎ  35دﻻر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﯾﺦ زده و از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻫﺎ

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪاﻣﯽ ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﯾﺎﻓﺘﻪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دو
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Brooklyn Grangeو  Gotham Greensﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺘﻘﺮار دارﻧﺪ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺸﺖ
ﺑﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺟﺪای از اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ و از ﻧﯿﺮوی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﮑﺮار ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻫﻢ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻨﯽ ﺷﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Gotham Greensاز ﺳﺎل  2013ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی Whole
 Foodsرا زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  200ﺗﻦ ﺳﺒﺰی و ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد
دارد.

ﻫﻮاﮐﺸﺖ

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ  GrowCubesﻫﻮاﮐﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .در روش

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  180ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،داﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و از ﻣﻪ و ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻄﺮات آب ﺑﺮای رﺷﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﮐﺸﺖ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ

ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  6-4ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ  GrowCubesدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﮑﻮپ ﻫﺎی ﺟﻠﺒﮑﯽ

ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ و اﻓﺰودﻧﯽ در ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺮﯾﺲ ﻟﻨﮕﺪون ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ارﮔﻮن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﮋادی از ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم داﻟﺲ را ﭘﺮورش داده ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺎﻟﺒﯽ
دارد.
ﻧﮋاد ﺟﻠﺒﮏ داﻟﺲ رﺷﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻌﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺮخ ﺷﺪه دارد.

ﺣﺸﺮات و ﮐﺮم ﻫﺎ

ﺣﺪود  80درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﺣﺸﺮات ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دارﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و آﻫﻦ ﺑﻮده و ﺑﺮای

ﭘﺮورش و ﺧﻮردن آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Next Millennium Farmsﺣﺸﺮات ﻓﺸﺮده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرد ،ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی
داﻣﯽ و ﻏﺬای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  EXOاز آرد
ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺰه ﻋﻠﻒ و ﺳﺒﺰی

ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮی وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺣﺸﺮه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاج ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮاواﻧﯽ
دارﻧﺪ .ﭘﺮورش دام ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺎرک ﭘﺴﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﯾﻨﺪﻫﻮون را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل 2008
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ روﺷﯽ آرام و ﺑﺪون دردﺳﺮ ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮔﺎو ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ در ﺳﺎل  2013روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﻫﻨﮕﻔﺖ و  325ﻫﺰار دﻻری را روی دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ  99درﺻﺪ
ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وﻋﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ

اﮔﺮ در ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮی ﺑﻮدن ،ﺳﺮﻋﺖ و راﺣﺖ ﺧﻮرده ﺷﺪن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻋﺪه ﻫﺎی
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Soylentو  Ambroniteﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Soylentﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻗﺪام ﺟﺎﻟﺒﯽ اﻧﺠﺎم داده و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ از ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪون ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Ambroniteﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از رﻗﯿﺒﺶ رو ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ آورده اﺳﺖ.
وﻋﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺮات ﻣﻨﻔﯽ در
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز راه زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ.

ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﮐﺘﺸﺎف ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ و زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻬﮑﺸﺎن را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺳﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﭘﺮوژه ای ﺑﻪ ﻧﺎم  Veggieﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا در ﻓﻀﺎ را ﮐﻠﯿﺪ زد و در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Veg-01ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﮐﺎﺷﺖ ﮐﺎﻫﻮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .ﺑﺬر اﯾﻦ ﮐﺎﻫﻮﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮی از ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎک رس ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪه در ﻓﻀﺎ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻫﻢ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Veg-03اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در آن از ﮐﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻐﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ ،ﮐﻮدﻫﺎ ،ﻧﻮع داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮآورده ای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

