ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﭼﻄﻮر در ﻓﻀﺎ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۸
ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رﯾﺰﮔﺮاﻧﺶ ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻐﺮات را در
ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ – و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ورزش روزاﻧﻪ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎً اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻦﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻓﻀﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﯿﺎرهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه .ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن و ﻫﺰاره ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﮔﺮاﻧﺶ و زﯾﺮ ﺳﻘﻒ اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﻋﺎدت ﮐﺮده .اﻣﺎ در ﻣﺪار ﭘﺎﻨﯽ زﻣﯿﻦ ،ﺧﺒﺮی از آن ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻋﻀﻠﻪ و اﺳﺘﺨﻮان
ً
ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ راه رﻓﺘﻦ و اﯾﺴﺘﺎدن در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﻧﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد روزاﻧﻪ
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون ﮔﺮاﻧﺶ ،اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده و ﻋﻀﻼت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان داﺋﻤﺎً ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎب ﺗﻮﺪی ،ﻣﺮﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ« .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺳﺎﮐﻦ در

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺷﺶ روز در ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ورزش را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﺑﺪن ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﯾﮏ ﺗﺮدﻣﯿﻞ و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه وزﻧﻪﺑﺮداری ﺑﻪ ﻧﺎم
 .AREDﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﺮای ﻓﻀﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﺎدی

ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ورزﺷﯽ در رﯾﺰﮔﺮاﻧﺶ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وزﻧﻪﺑﺮداری در ﻓﻀﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪارد ،ﭼﻮن دﻣﺒﻞﻫﺎ ﻫﯿﭻ وزﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﻮض دﺳﺘﮕﺎه  AREDاز دو ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺎ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ روی ﺷﺎﻧﻪ ،ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺮدﻣﯿﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی
اﺻﻼ
ﺑﺎﻧﺠﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ﺷﻨﺎور ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ورزش ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺎی
اﺻﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺴﺘﻦ روی زﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ زﯾﻦ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ً
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در زﻣﯿﻦ ،درک ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻓﻀﺎ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﻟﯿﻠﺶ ﮔﺮاﻧﺶ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﻋﻀﻼت ﺗﻨﻬﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎ ﭼﯿﺰی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪ آن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪون وﺟﻮد ﮔﺮاﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻦ
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺎ ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و

ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.
زﻣﯿﻦ،
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦﻫﺎ ،ﺻﺮف ﺣﻀﻮر ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮاﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از آن ﺧﻄﺮات ،ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ذرات

ﭘﺮاﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ذراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ دور ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ

در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻧﺎﺳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت را ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺗﻌﻦ ﮐﺮده و
ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ داﺋﻤﺎً ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮود.

ﺗﺸﻌﺸﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻓﻀﺎ دارﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺰرگﺗﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺘﺮ ﮔﯿﺪا ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ در

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
از ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ -ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ -ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ۱۰ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣ ًﻼ
ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺼﻮص در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮوکﻫﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آنﺟﺎ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺪا و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪهﻫﺎی ذرات،
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﯿﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﺳﺮاغ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت را ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮی در

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻓﻀﺎ ﺑﺴﺎزد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﻓﻀﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

