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  ی دنامعرفی نشریه

 شناسیزیست کانون نام با 70 یدهه هایسالاواخر  از تهران دانشگاه شناسیزیست دانشجوییعلمی انجمن   

 در که شده تشکیل البدلعلی عضو 2 و اصلی عضو 7 از انجمن این مرکزی شورای .کرد آغاز را خود فعالیت

 .  گردندمی انتخاب دانشکده دانشجویان رای با انتخابات در سال هر ماهآبان

...( و کارگاه ،همایش سمینار، برگزاری) متنوعی هایفعالیت دانشجویان مدیریت با تاکنون انجمنزمان تاسیس  از

. است شده منتشر...( و ندا رویان،) مختلف هاینام با نشریاتی هردوره در ها،فعالیت گونه این کنار در و داشته

 و شد آغاز دانشجوییعلمی یفصلنامه قالب در و خود اهداف بازتعریف و نام تغییر با 89 سال از دنا، نشریه انتشار

 .است شده منتشر متوالی صورت به آن یشماره 16 تاکنون

 منظور به انزبفارسی شناسیزیست فعاالن همکاری و حضور برای باشد میعادگاهی کندمی تالش دنا نشریه   

 در مطالب انتشار برای که استانداردهایی طبق و مختلف هایبخش قالب در خود هایاندیشه و هادانسته بیان

 و یکدیگر با شناسیزیست به مندانعالقه آشنایی و همکاری برای است فرصتی همچنین و است شده گرفته نظر

 طراحی، ویراستاری، ترجمه، نویسندگی، مانند هاییفرصت قالب در مخاطبان به خود هایتوانمندی معرفی

 عکاسی و... نقاشی،

 این بر عالوه هستند، کارشناسی مقطع دانشجویان دانشجویی،علمی نشریه یک عنوان به دنا، مخاطبان اکثریت

 به مندانعالقه تمام و دانشگاه اساتید تکمیلی، تحصیالت دانشجویان مدارس، معلمین مند،عالقه آموزاندانش

 روند.به شمار می دناخاص  مخاطباناز  نیز شناسی زیست

 

   نشریهی شناسنامه 

 شمارگان دوره انتشار نام نشریه

 16 زمستان( -تابستان و پاییز -)بهار دوفصلنامه دنا

 سردبیر مدیرمسئول صاحب امتیاز

 یسرا مهرجو یسرا مهرجو شناسیزیستدانشجویی انجمن علمی
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  دانشجویان همکار در نشریه 

 مسئولیت در انجمن علمی مسئولیت در نشریه نام و نام خانوادگی

 عضو شورای مرکزی مدیرمسئول و سردبیر یسرا مهرجو

 عضو شورای مرکزی دبیر تحریریه پردیس بهرامی

 دبیر انجمن ویراستار و عضو هیئت تحریریه محمد امامی

 عضو شورای مرکزی عضو هیئت تحریریه زهرا احمدزاده

 عضو شورای مرکزی عضو هیئت تحریریه ساسان اشرفی

 عضو شورای مرکزی عضو هیئت تحریریهمسئول توزیع و  کیمیاسادات عرق بیدی کاشانی

 عضو شورای مرکزی عضو هیئت تحریریه نگار زمانی

 عضو شورای مرکزی عضو هیئت تحریریه مطهره جدیدی

 همکار انجمن آراطراح و صفحه ایمان صفا

 

 

  سوابق و افتخارات نشریه 

 توضیحات عنوان جشنواره، مسابقه و ... مقام

 بندی هنوز مشخص نشده است.رتبه 10تیتر  نامزد دریافت جایزه نشریه برتری نشریه 5

 ی چهاردهمشماره جهش نشریه برتر علوم پایه

 نشریه برتر علوم پایه
جشنواره نشریات دانشگاه عالمه 

 طباطبایی
 ی دهمشماره

 ی چهاردهمشماره جشنواره حرکت درون دانشگاهی نشریه برتر علوم پایه
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نشریه در های منتشر شده آمار شماره

 دوره کنونی انجمن
 

 تیراژ تاریخ نشر شماره نشریه

 عدد 1000 95پاییز  پانزدهم

 عدد 1000 96بهار  شانزدهم

 

 روند داوری مقاالت

ماه فراخوان ارسال مطالب و همکاری به همراه راهنمای نویسندگان منتشر هر ساله در اواخر مهرماه و فروردین

دانشگاه تهران و گاهی ی نشریات شود. مطالب توسط سردبیر تایید شده توسط انجمن علمی و معاونت خانهمی

ایرادها و پیشنهادات الزم برای  ی نخست تایید مقاالتشوند. در مرحلهبه کمک اساتید همکار انجمن بررسی می

 گردد.شود و در صورت تایید نهایی در نشریه چاپ میرفع نواقص به نویسنده ارجاع داده می

 اند.نمای نویسندگان نوشته شدهراه بخشهای مختلف دنا در ی بخش*توضیحات الزم درباره

 

 توضیحات تکمیلی

باشد و دنا در شناسی میمندان به علم زیستشناسان و عالقهمخاطبان این نشریه تمامی زیستی توزیع: گستره

 گردد.سطح کشوری توزیع می

  ساختار افراد فعال در نشریه:

 شناسی دانشگاه تهراندانشجویی زیستانجمن علمی امتیاز:صاحب

های اداری نشریه، تأیید نهایی نشریه و های کلی نشریه، تأمین مالی و پیگیریتبیین سیاست مدیر مسئول:

 مسئول تمام محتوای نشریه

کلی و سازی نشریه، تعیین چارچوب های کلی نشریه و نظارت بر تولید محتوا و آمادهاجرای سیاست سردبیر:

 های مطرح در هر شماره، انتخاب مطلب برای هر شمارهسوژه

همکاری با سردبیر در جهت پیگیری سیر تولید محتوا توسط هیئت تحریریه، پیگیری نظارت بر  دبیر تحریریه:

 عملکرد ویراستاران.
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ن انجام علمی، در چند مرحله توسط ویراستارا-ساختاری و تخصصی-ویراستاری فنی، زبانی :ویراستاران

شوند و نهایتاً سردبیر نویسنده را جهت اعمال تغییرات گیرد. هر یک از مطالب توسط ویراستاران بررسی میمی

 گذارد.در جریان می

های خام برای تولید شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی یا اعضای هیئت علمی؛ بررسی ایده مشاورین علمی:

های نشریه، بررسی روز و متناسب با چهارچوب سیاستمحتوا و راهنمایی نویسنده در جهت تولید محتوای به

 ی نهایی از نظر علمی )ویراستاری علمی(های ویرایش شدهمتن

ی شناسی، سفارش تألیف یا ترجمهی زیستاخبار ایران و جهان در حوزه بررسی معاون خبری سردبیر:

 های خبری، بررسی و انتخاب اخبار ارسالی.سوژه

آرا و طراح، سفارش و انتخاب طراحی و کرد صفحهانتخاب و ویرایش تصاویر، نظارت بر عمل مدیر هنری:

 کاریکاتور.

 چاپ و توزیع نشریه، پیگیری اسپانسر و تبلیغات. مسئول اجرایی هر شماره، نظارت بر مدیر اجرایی:

ی اول ها در صفحهشامل تمام نویسندگان، ویراستاران و دیگر همکاران هر شماره که نام آن تحریریه:یئته

 شود.نشریه ذکر می

باشد. بیشتر این وظایف توسط اعضای شورای های نشریه در قالب چارت زیر میبندی وظایف و فعالیتتقسیم

 شود.مرکزی نشریه انجام می

 

   

 

 

مدیر مسئول

هدبیر تحریری مدیر اجرایی مدیر هنری معاون خبری مشاورین

سردبیر

 ویراستاری هیئت تحریریه

 نویسنده  مترجم  ادبی  علمی

 اسپانسر  روابط عمومی  توزیع  چاپ 

  آراصفحه

پرداز ایده علمی   

  عکاس  طراح جلد
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نظران و ای عمومی با حضور اساتید، صاحبهفته بعد از انتشار هر شماره جلسهحدود دو نقد و بررسی: 

 شود.نویسندگان و همکاران نشریه به منظور بررسی نواقص، پیشنهادات و بازخوردها برگزار می

 

با حضور کامبیز خالقی )رییس هیئت مدیره موسسه فرهنگی آموزشی ماخ، از حامیتن نشریه(، دکتر غیور )عضو  ۱5جلسه نقد و بررسی دنا 

شناسی(، دکتر زینلی )رییس الدینی )رییس دفتر تألیف کتب زیستهیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و از حامیان دنا( دکتر کرام

شناسی دانشگاه تهران(، دکتر رحیمیان )عضو هیئت علمی دانشکده ساری )معاون دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران(، دکتر دانشکده زیست

التحصیل رشته تکامل از دانشگاه هوستون و سردبیر سابق نشریه دنا(، عرفان خسروی شناسی دانشگاه تهران(، دکتر کالیراد )فارغزیست

 ها و عضو هیئت تحریریه دنا(  ستنی)دانشجوی دکتری جانوری دانشگاه تهران، سردبیر مجله دان
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 ی پانزدهم نشریهطرح جلد شماره
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 نشریه شانزدهمی طرح جلد شماره
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دوفصلنامه16
علمی-دانشجویی
زیستشناسی

دنـا



زیستشناسی

پسازچاپشمارهیپانزدهمدنا،بسیاریازافرادیکهازنخستین
شمارههایپیشینبرایآنقلمزدهوبافرازونشیبهایآنهمراه
بودند،تولدیدوبارهدرایننشریهینوپاکهآیندهیدرخشانآنآرزوی
ازدانشجویانزیستشناسیدانشگاهتهراناستراشاهد بسیاری

بودند.
ازآنجاکهشایددنابهتدریجواردمرحلهیبلوغخودشدهوتازههای
شیرینوموفقیتآمیزیمانندتوجهمخاطبینومسئولینراتجربه
میکند،اینبارگامینوباانتشارویژهنامهیاخترزیستشناسیخود

برمیدارد.
پسازبرگزارینخستینهمایش»گامیبهسویاخترزیستشناسی«
دراسفندماه۱۳۹4واستقبالگستردهازاینهمایشوجمعشدن
و کوچک چند هر ویژهنامهی این انتشار علم، این دوستداران
مختصرنیزگامینوبهسویاخترزیستشناسیمحسوبمیگردد.
نشریهیدناهموارهراهبهسویعالقهمندانحوزههایمختلفعلم
زیستشناسیمیکشدواینبارراهبهسویعلماخترزیستشناسی

بردهاست.
چرا است انکار غیرقابل بیشک نیز اینشماره کاستیهای و کمی
پانزدهم شمارهی در حدودی تا که پیشین مشکالت بر عالوه که
علم بودن نو بود. آن راه سر بر جدیدی مشکالت شد، برطرف دنا
حوزهی این صاحبقلمان اندکشمار تعداد و اخترزیستشناسی
علمیازیکطرفوگستردهبودنطیفمخاطبینرشتههایمختلف
زیست،نجوم،شیمیوفیزیکو...دراینعلمکاررادشوارترمینمود.
امیداستباهمکاریبیشتراخترزیستشناسانایرانوسراسردنیا
مانیزسهمیکوچکدرترویجوپیشرفتاینعلمنوینداشتهباشیم.
یکایکاعضاییکهنامآنهارادرلیستهمکاراناینشمارهمیبینید،
چاپ دنا تاشمارهیشانزدهم کردند تالش دلسوزانه خود بهسهم
شود.دراینمیانازآقایکامبیزخالقیبهخاطرکمکهایبیدریغ
امامی، وهمچنینمحمد ماخ آموزشی وموسسهیفرهنگی خود
ایمانصفاوپردیسبهرامیکهوقتزیادیصرفدنا۱۶نمودندکمال

تشکررادارم.
امیدوارمپسازخواندناینشمارهنظراتخودرابهگوشمابرسانید

ومارادرمسیرچاپدناییپربارتروپرمخاطبتریاریکنید.

یسرامهرجو



تکثیرتعدادقابلتوجهیازسلولهایبنیادیدرمدت
درمانهایی پیدایش به منجر میتواند کوتاه زمان
برای دانشمندان امراضشود. یاسایر و برایسکته
جاذبه در ازسلولها ایندسته آیا اینکه مطالعهی
تکثیر جانبی عوارض بدون میتوانند هم کم خیلی
شوندیانه،سلولهایبنیادیرابهایستگاهبینالمللی

فضاییمیفرستند.
استفادهدرمانیازاینسلولها،نیازبهصدهامیلیون
سلولبنیادیداردکهدرحالحاضرروشکارآمدی
وجودنداردکهبتوانداینتعدادسلولبنیادیراتولید

کند.
جزیی، جاذبه که میدهند نشان پیشین تحقیقات
میتواندمویدتکثیرسریعترباشدوایستگاهفضایی

میزبانتنهاآزمایشگاهملیدرجاذبهجزییاست.
کلینیک مایو محقق زبیر، ابا گفتههای اساس بر
جاذبه در بنیادی سلولهای انواع از برخی فلوریدا،
جزییشبیهسازیشده،سریعترتکثیرمیشوند.زبیر
بنیادی سلولهای گسترده مطالعات اصلی محقق
درجاذبهجزییاست،کهدرحالکشتسلولهای
استفادههای برای ایستگاهفضایی انسانیدر بنیادی
درمانیبررویزمیناست.اودارایمدرکدکترادر
طبانتقالخونوسلولدرمانیوهمچنیندکترای

تخصصیدرایمنیشناسیتوموراست.
سلولهایبنیادیانسانی،دستهایازسلولهاهستند
کههنوزازنظرعملکرداختصاصینشدهاندومیتوانند
انواعسلولهاتقسیموتبدیلشوندکه از بهطیفی
بافتهارادرطولعمرخودجوانوترمیممیکنند.
و پوست مثل انسان اندام هر در بنیادی سلولهای
استخوانها،آناندامراحفظکردهوبافتهایآنرا
ازطریقتقسیموتمایزبهسلولهایتخصصیترمیم

میکنند.
انسانیوکشتوتکثیر استخراجسلولهایبنیادی
کارآمد درمانی مصارف در که اندازهای به آنها
آیند،کاربسیاردشواریاست.بااینوجودمحققین

را استخوان مغز مزانشیمی سلولهای توانستهاند
تکثیردهنداماتولیدتعدادکافیازاینسلولهاچند
از بعضی برای است ممکن که میکشد طول هفته

موارددرمانیبسیاردیرباشد.
طراحی ذاتاً بنیادی سلولهای ”: دارد اعتقاد زبیر
شدهاندکهدرتعدادثابتیباقیبمانند.مانیازداریم
بدونآنکهماهیتوویژگیهایسلولهایبنیادی

راتغییردهیم،آنهاراسریعتررشددهیم.“
اولینمرحلهاینتحقیقاتپاسخبهاینپرسشاست
کهآیامامیتوانیمآنهارادرشرایطیتکثیردهیم

کهامنوقابلاستفادهبررویبیمارهاباشند؟
محققینبرایاینکهمکانیسماثرجاذبهجزییروی
رامتوجهشوند،سلولهایرشدکردهدرفضا آنها
رابررسیمیکنند.هدفبلندمدتاینمطالعاتاین
توسعهی و آثار آن برایشبیهسازی راهی که است
راهیامنوقابلاعتمادبرایتولیدگستردهسلولهای

بنیادیپیداکنند.
کاربردهای کردن امتحان مطالعات، این دوم مرحله
حول زبیر است. بیمارها روی سلولها این بالینی
بنیادی سلولهای با مغزی سکته بیماران درمان
تکثیرشدهدرآزمایشگاه،تحقیقاتیانجامدادهاستو
قصدداردنتایجآنراباسلولهایبنیادیرشدکرده
درفضامقایسهکند.اومیگوید:”نکتهخاصدراین
مطالعاتایناستکهمانهتنهاازنظرزیستشناسی
به بلکه میکنیم، نگاه رشدشان و سلولها این به
برای آنها بردن بهکار چگونگی و آنها کاربردهای
درمانبیماراننیزتوجهمیکنیم.تحقیقات،اطالعات
و رشد در تغییری چه جزیی جاذبه اینکه از را ما
افزایش میکند، ایجاد بنیادی سلولهای تمایز
آینده مطالعات پیشرفت موجب همچنین میدهد.
درموردچگونگیتولیدانبوهسلولهایبنیادیبرای

درمانسکتهمغزیوسایرامراضمیشود.

سلول های بنیادی در فضا     ”
“مهدی فروزنده”       



شکل2-سلولهایبنیادیکشتشده

شکل3-زبیردرآزمایشگاهخوددرمایوکلینیک،فلوریدا

شکل1-پیلیهایحاویکاستهایزیستیبرایمطالعات
گستردهسلولهایبنیادیبررویایستگاههایفضایی.
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جهش زایی در شرایط  
بی وزنی     

”       “کیمیا سادات عرق بیدی کاشانی”



جهش سریعتر بیوزنی شرایط و فضا در باکتری
پیدامیکند.درنتیجهالگوهایچنینجهشهایی
عوامل شدن مقاوم نحوهی پیشگویی در میتواند
کند.چنین یاری را ما بیوتیک آنتی به بیماریزا
برای میتواند خود نوبهی به پیشبینیهایی
توسعهیداروهایجدیدعلیهعواملبیماریزامورد
عوامل آنتیبیوتیکی مقاومت گیرد. قرار استفاده
بهداشت مهم دغدغهی باکتریها یا بیماریزا
بسیاری از درازمدت استفادهی میباشد. جهانی
ازآنتیبیوتیکهایمرسومباعثآنشدهاستکه
بعضیبیماریهانسبتبهدارودرمانیمقاومشوند
کهاینامرمنجربهایجادبیماریهایپیچیدهترو

طوالنیترشدهاست.
Nanobiosym Genesمحققانبرایاثباتنظریه
اورئوس استافیلوکوکوس دوگونهی فرستادن قصد
محققین دارند. را فضایی بینالمللی ایستگاه به
الگوهایموتاسیوناینباکتریراباارگانیسممشابه
خودبررویزمینمقایسهمیکنندتاالگوریتمهای
مقاوم جهشهای پیشگویی برای که محاسباتی
راواضحتر استفادهمیشود آنتیبیوتیک به نسبت

سازند.
آنیتاگوعل،محققاصلی،رییسومدیرعلمیدر
موسسهینانوبیوسیمدرکمبریجماساچوستبیان
میداردکه“بیشاز25سالپیش،فکرمیکردم
کهمحیطرویجهشوتکاملژنهایانحوهیبیان
آنهاتاثیرمیگذارد.اینتفکربهمناجازهدادتا
مطالعهکنیمکهآیامیتوانباتغییرمحیطباعث
رخدادنموتاسیونشد؟اولینقدمدرکایننکته
باشد یکسان شرایط سایر که درصورتی که است
چطورنبودجاذبهبررویسرعتوالگویموتاسیون
تاثیرمیگذارد.برخیازاطالعاتنشاندهندهیآن
افزایش را موتاسیون سرعت جاذبه نبود که است
این در محیط نقش که نمیدانیم اما میدهد.

عملکردچگونهاست.
روشنکنندهی تحقیقات، از بهدستآمده اطالعات
به اینمساله اضافهکردن طیفجهشیمیباشد.
الگوریتمهاباعثپیشگوییجهشهاییخواهدشد

کهمیتواندشاملمقاومتدارویینیزشود.
بیاندارد“میتوانیمجهتحرکتمقاومت گوعل

برای مساله این از و کنیم مدلسازی را دارویی
کنیم. استفاده باهوشتر و بهتر داروهای ساخت
یکساسمیتوانددرحضوریکداروجهشیافته
ونسبتبهآنمقاومشود.ماسعیمیکنیمتااز
آنجلوتررویموموتاسیونهاراپیشگوییکنیمو
داروییعرضهکنیمکهعلیهموتاسیونجدیدباشد.
بیماریهای داروی تولید روش این که درحالی
عفونیدرحالآغازمیباشد،برایسایرمواردیکه
داراینشانگردیانایمیباشند،مانندسرطان،

قابلاستفادهخواهدبود.
اول، مرحلهی دارد: وجود کلیدی مرحلهی دو
وسیلهایکهدیاناییاآرانایراآنالیزمیکند.
درمان تعیین برای الگوریتمها دوم، مرحلهی
بیماریمشخصشود.شرکتگوعل برای صحیح
ژنی رادار اسم به را وسیلهای نانوبیوسیم، نام به
ابداعکردهکهمرحلهیاولرامیتواندانجامدهد.

تشخیص تهیهکنندهی ما “درواقع میگوید او
ان دی امضای دارای که بیماریای هر همزمان
هستیم. باشد، ژنتیکی ردپای یا ای ان آر یا ای
درنهایت،ابزاریبرایتوزیعمراقبتهایبهداشتی
بررویسطحکرهیزمینخواهیمساخت،بهمنظور
تشخیصبیماریدرآنواحدچهدریکروستادر
بااستفادهازیک آفریقاوچهدرمنزلشما.تنها
آزمایشات این حاضر درحال بزاق. یا خون قطره
کف در وسیله این میبرد. زمان ماهها یا هفتهها
نیز ما که نحوی به میگیرد، جای شما دست
ایستگاه در تحقیق و بررسی برای آنرا میتوانیم

فضاییقراردهیم.”
درحال دارد. فضا در مهمی کاربرد فوری آنالیز
حاضرآزمایشاتانجامشدهدرایستگاهفضاییبرای
این میشود. برگردانده زمین به ژنتیک بررسی
وسیلهقادرخواهدبودکهتحقیقاترادرفضاانجام
دادهوتنهانتایجآنرابهزمینبفرستد.فضانوردان
قادرخواهندبودبهصورتفورینمونههایحیاتی
دارایدیانایراکهبهطورمثالبررویمریخ
جمعآوریشدهاند،برایتشخیصعفونتخودشان

آزمایشکنند.
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” DNA نخستین توالی یابی
در فضا، تحولی عظیم    

          “محمد امامی”
          “محمد حسینی نیا”



در بیوزنی شرایط در ،DNA بار اولین برای و تازگی به
Kate Ru� رابینز کیت توسط بینالمللی، فضایی )ایستگاه
bins (،فضانوردناسا،بهعنوانبخشیازتحقیقاتتوالییابی
توانایی شد. توالییابی موفقیتآمیز طور به بیومولکولها،
توالییابی DNAموجوداتزندهدرفضا،دنیایکاماًلجدیدی
ازفرصتهایعلمیوپزشکیمیگشایدودانشمندانآنرا

تحولیعظیممیدانند.
شامل اسید، ریبونوکلئیک دئوکسی یا ،DNA
زندهروی استکههرسلولیکموجود دستورالعملهایی
با ایندستورالعملها دارد. نیاز آنها به زندگی برای زمین
حروف A، T، C و G نمایشدادهمیشوندکههریکبیانگر
تیمین، آدنین، ترتیب(، )به  DNA شیمیایی باز 4 از یکی
سیتوزینوگوانینمیباشند.همتعدادوهمتوالیاینبازها
DNA اندازهی بنابراین درموجوداتمختلفمتفاوتاست،
یاتوالیبازهامیتواندبرایشناساییموجودزندهیخاصی

مورداستفادهقرارگیرد.
اینکه دادن نشان با بیومولکولها توالییابی تحقیقات
توالییابیDNA،برایاولینبار،دریکفضاپیمایدرحال
چرخشامکانپذیراست،مارابهتواناییتوالییابیDNAدر

فضانزدیکترکرد.
بهکمکروشیبرایتوالییابی DNA،فضانوردانمیتوانند
بیماریراتشخیصدهندیامیکروبهاییراکهدرایستگاه
تعیین و کنند شناسایی میکنند رشد بینالمللی فضایی
کنندکهآیاتهدیدیبرایسالمتیبهحسابمیآیندیاخیر.
یکتوالییابفضاییDNAمیتواندابزارمهمیبرایحفظ
سالمتیفضانورداندرطولماموریتهایسفربهمریخبوده
وهمچنین،کاشفانآیندهخواهندتوانستازاینتکنولوژی
 ،DNA برایشناساییحیاتفرازمینِیشکلگرفتهبرپایهی

استفادهکنند.
 DNA از  نمونههایی بیومولکولها توالییابی تحقیقات در
موش،ویروسوباکتریرابرایآزمایشیکدستگاهتوالییاب 
DNA بهنامMinIONکهازنظرتجاریدردسترساسترا
بهفضافرستادند.ایندستگاهازتکنولوژینانومنافذآکسفورد
از مثبت جریان یک عبور با MinION میکند. استفاده
نانومنافذجاسازیشدهدرغشاهایموجوددردستگاه،کار
میکند.همزمان،مایعیمحتوینمونهی DNAیموردنظر
منفرد DNAی مولکولهای میکند. عبور دستگاه درون از
و تاحدودیمسدودمیکنند را منافذآنها از هنگامعبور
جریانرانیزبهنحویتغییرمیدهندکهبرایهرتوالیخاص
با بود. خواهد فرد به منحصر جریان تغییر این ،DNA از
مشاهدهوبررسیاینتغییرات،محققینمیتوانندتوالیهای

خاصیازDNAراشناساییکنند.
رابینزبهطورهمزمانبامحققینیرویزمین،براینمونهای
یکسانوتوالییابیشدهآزمایشیرادرپایگاهفضاییانجام

فضانوردناسا،کیترابینز)Kate Rubins(،بااستفاده
توالییابی تحقیقات راستای در MinION دستگاه از
بیومولکولها،براینخستینبارDNA رادرفضاتوالی

یابیکرد.
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فضایی پرواز شرایط ایجاد برای تالش در آزمایش این داد.
عنوان به میتوان که متغیرهایی )تنها اولیه، بیوزنی و
عاملتفاوتدرنتایجبهحسابآورد(انجامشد.برایمثال
نمونههاییرویزمینآمادهشدندومحققینارگانیسمهایی
کهDNAآنهابهطورکاملتوالییابیشدهبودراانتخاب

کردند؛لذامیدانستندچهنتایجیقابلانتظاراست.
ناسا، )Aaron Burton(،منجم بورتون آرون طبقگفتهی
چالش چندین بیوزنی، شرایط در دستگاه این از استفاده
در هوا حبابهای تشکیل جمله از میکند، ایجاد را بالقوه
باال بهسمت آبیحبابها مایع.رویزمیندریکمحلول
از را آنها سانتریفیوژ بوسیلهی میتوان و میکنند حرکت
بینبرد؛ولیحرکاتحبابهادرفضاکمترقابلپیشبینی

هستند.
شود، تشکیل هوا حباب یک اگر فضا میگوید:»در بورتون
بزرگترین و داشت وحرکتیخواهد رفتار نمیدانیمچه ما

نگرانیماایناستکهمیتواندنانومنافذرامسدودکند.«
تکنولوژیبهدنبالایناستکهایندستگاهراازنظرمقاومت
توانایی و فضاپیما پرتاب هنگام لرزشهای به نسبت کافی
فعالیتقابلاطمیناندرمحیطبیوزنیدرهنگاماندازهگیری
تغییراتولتاژیاتبدیلآنهابهتوالیهایDNAمعتبرنشان
عاملیکهمیتواند دنبالهر به برآنمحققین دهد.عالوه
در دستگاه بهینهی عملکرد و کارایی بر یا کند ایجادخطا

شرایطچرخشدرفضااثرگذارباشد،خواهندگشت.
ساراکاستروواالس)Sarah Castro-Wallace(،مدیرپروژه
مشکالت صرفا میگوید:»اینها ناسا، میکروبیولوژیست و
زیادی عوامل و کردهایم شناسایی ما که است بالقوهای

میتوانندخطاایجادکنندکهناشناختهاند.«
برایبهحداقلرساندنعواملناشناخته،محققیناخیراًکل
فرایندتوالییابیرادرعملیاتماموریتمحیطافراطی)فوق
سخت(ناسا)NEEMO(درآکواریوممرکزتحقیقاتسواحل

فلوریداتحتشرایط60پازیرآبآزمایشکردند.
و راحتی به  NEEMO آزمایش گوید:» واالسمی کاسترو
بدونمشکلانجامشد.دریکمحیطنامالیمونامساعدبا
توجه زیادی متغیرهای به ما متفاوت، فشار و دما رطوبت،
کردیموتوالییابهمانطورکهانتظارمیرفتعملکرد.«

زیستگاه از محیطی نمونههای  NEEMO پروژهی غواصان
برای را آنها از شده استخراج DNA و کرده جمعآوری
به را DNAها این نهایت در و نمودند آماده توالییابی
عنوانجزئیازادامهیتحقیقاتتعیینتوالیبیومولکولها،
توالییابیکردند.آزمایشایننمونههادرفرایندتوالییابیدر
یکمحیطافراطی)فوقسخت(قدمیمهمبهسمتاستفاده

ازآندرایستگاهفضاییبینالمللی)ISS(است.
مختلف قسمتهای در دیگری افراد شامل تحقیقاتی تیم
فضایی پرواز مرکز ،Johnson فضایی مرکز جمله از ناسا

عضو ،ESA از ) Matthias Maurer( مورر ماتیاس
به ناسا، سخت فوق محیطهای ماموریت عملیاتی
بیومولکول، این توالییابی آزمایش از بخشی عنوان
کار   MinION  دستگاه به ورودی نمونههای روی
امتحان را مشابهی دستگاه دانشمندان میکند.
و رسانده حداقل به را خود نادانستههای تا کردند
ببینندکهدستگاهدرمحیطهایفوقسختمختلف

چگونهکارمیکند.



در همکارانشان و Ames تحقیقاتی مرکز و Goddard
Weill Cornellودانشگاهکالیفرنیادر دانشکدهیپزشکی 

سانفرانسیسکونیزمیشود.
طبقبررسیهایمحققینومقایسهینتایجبهدستآمدهاز
توالییابیرویزمینوشرایطبیوزنی،تاکنونهمهچیزبا

همتطابقدارد.
کاستروواالسمیگوید:»قدمبعدی،آزمایشکلمراحلدر
فضاستکهشاملآمادهسازینمونهتاحدکافیبرایانجام
توالییابیاست.«پسفضانوردانمیتوانندازمرزساختیک
توالیشناختهشدهیDNAنیزفراترروند؛درواقعDNAرا
استخراج،آمادهسازیوسپستوالییابیکردهتامیکروبهای

ناشناختهیرویمدارراشناساییکنند.
را امکان این شرایط آن در توالییابی میکند:» اضافه او
چه لحظه هر در بدانند تا میآورد فراهم سرنشینان برای
چیزهاییدرمحیطاطرافشانوجوددارد.واینبهمااجازه
میدهدتارویزمیناقداممناسبرابهعملآوریموبدانیم
اینکه یا و کنیم پاک کامل طور به را آنها باید آیا که
استفادهازآنتیبیوتیکهارویآنهاموثرخواهدبود؟ماهم

با ،DNA، MinION توالییابی  دستگاه
تکنولوژینانومنافذآکسفوردکهدرکفیک

دستجامیشود.

و ضدعفونیکننده مواد کمک به را پایگاه میتوانیم اکنون
آنتیبیوتیکهافراوریکنیم.امااگرزمانیسرنشینان،ازمدار
منابع آن زمانی چه بدانیم باید روند فراتر پایگاه در زمین
ارزشمندراذخیرهکنیموچهزمانیازآنهااستفادهکنیم.«
برای مناسب ابزار یک میتواند توالییاب این، بر عالوه
محققین مثال برای باشد؛ پایگاه در علوم سایر تحقیقات
باشند نمونههایی برگشت منتظر اینکه جای به میتوانند
برای توالییاب از اند، فرستاده زمین به آزمایش برای که
مدار روی ژن بیان یا ژنتیکی محتویات تغییرات سنجیدن

استفادهکنند.
در DNA مولکولهای اولین توالییابی در موفقیت از پس
سازمانی زیستشناسی به بشر علم نهادن قدم رابینز فضا،
همچنین او گفت. تبریک را فضا در )system biology(
بخاطرتالشهایشانتشکر نیز زمین تحقیقاتیروی تیم از
کردوگفت:»درکنارشمابودندرابتدایراهزیستشناسی
انگیز ژنومیوزیستشناسیسازمانیدرفضابسیارهیجان

است.«
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اوایلسال2016ستارهشناسانبااستفادهازتلسکوپ
کوچکروباتیکTRAPPISTدررصدخانهیالسیادر
شیلیموفقبهیافتناولینسیارهگردانندهبهدوراین
ستارهشدند)دلیلنامگذاریستارهناماینتلسکوپ
2MASS_J23062928- ستاره این دیگر نام است
0502285میباشد(.تیمتحقیقاتیبهرهبریمایکل
گلنازدانشگاهلیژبلژیکاینستارهرابااستفادهاز
افتوخیزهای بررسی ( سیارات گذر تحلیل روش
عبور از ناشی که ستاره از دریافتی نور نامحسوس
اجرامیازجملهسیاراتازمقابلستارهاست(مورد
d و b ,c نام با سیاراتی وجود و دادند قرار بررسی
اسپیتزر فضایی تلسکوپ ساخت با . کردند تایید را
ناساومشاهداتتلسکوپعظیمESOدرشیلیطبق
گزارشدادهشدهدرحالحاضرهفتسیارهدراین

منظومهشناساییشدهاست.
تراپیست-1ستارهایکوتولهوبسیارسردوسرخرنگی
استکهکمیبزرگترازسیارهیمشتریو2000برابر
کمنورترازخورشیداست.اینسیارهومنظومهاطراف
آندرفاصلهحدود39سالنوریاززمینقراردارد.
سیاراتاینمنظومهبهاینترتیبازنزدیکیستارهبه

سمتبیروننامگذاریشدهاند:
TRAPPIST-1b , TRAPPIST-1c , TRAP-  
 PIST-1d , TRAPPIST-1e , TRAPPIST-1f ,

TRAPPIST-1g , TRAPPIST-1h
این۷سیارهکهگلینوهمکارانشروز22فوریه201۷
معرفیکردند، را آنها نیچر، درمجلهی مقالهای در
همگیابعادیمشابهبازمیندارند.براساسگفتههای
با۷5 برابر ،جرمی اینسیارات محققانکوچکترین
درصدجرمزمینوبزرگترینآنها10درصدپرجرمتر
اززمیناست.هر۷سیارهیغریبهمدارهایکوچکی
دارندکهفاصلهیآنهاتاتراپیست-1کمترازفاصلهی
داخلیترین گردش دورهی است. خورشید تا مریخ
سیارهاز1٫5تا14٫4روزاستوبیرونیترینآنکه
حدود احتماالً میشود شناخته TRAPPIST-1h به

سیاره حداقلشش احتماالً . میکشد طول روز 20
داخلیازسنگساختهشدهاند.اگرچهمدارسیارهها
بسیاربهستارهشاننزدیکاست؛انرژیخروجیکم
ستارهبدینمعناستکهمیزاننوریکهاینسیارات
دریافتمیکنندبهزمین،زهرهومریخشبیهاست.
اقلیمیپیشبینیمیکنندکهسهسیارهی مدلهای
داخلیتر) b,c,d(درمنظومهبرایوجودآببهشکل
مایعبیشازحدگرمباشندواحتماالًآبمایعصرفا
دربخشهایکوچکیرویسطحآنیافتمیشود.
)h(ازطرفیانتظارمیروددورترینوسردترینسیاره
یکجهانیخیباشد.بااینوجود،سهسیارهدراین
منظومهیعنیTRAPPIST-1f , TRAPPIST-1e و  
TRAPPIST-1gبهاحتمالقویدر“کمربندحیات”

کشف هفت سیارۀ فراخورشیدی ”

مشابه زمین         “ساسان اشرفی”

0.11 Mearth



باتوجه ستارهقراردارندیعنیمحدودهیمداریکه
بهانرژیدریافتیازستارهمرکزی،آبدرآنسیارات
میتواندبههرسهشکلجامد،مایعوگازهمزمان
کمربند در شده گرانشی قفل سیارات . شود یافت
حیاتدرصورتیکهدارایاتمسفریباشندکهبتواند
شب همیشه طرف به روز همیشه طرف از را گرما
. بود خواهند قابلسکنی و زیستپذیر کند، منتقل
اینکشفجدید،اینمنظومهرابهعنوانمقصداصلی
سرمایهگذاریهایآیندهتبدیلکردهاست.ستارههای
کوتولهمانندتراپیست-1درکهکشانراهشیریبسیار
رایجاندکهانتظارمیرودحیاتدرنزدیکیاینستاره

هایافتشود.
درستی تحقیقاتی، تیم اعضای گفتههای اساس بر

حدسوگمانهادرموردپتانسیلوجودحیاتبرروی
دادههایحاصله توسط زودی به غریبه دنیاهای این
ESO ، ESA جمله از جدید نسل تلسکوپهای از
وجیمزوبناساکهدررابطهباوجودآبخواهدبود
مشخصمیشود.ضمناحضورحیاتروییکسیاره
نشانههایشیمیاییخاصدرجو پدیدارشدن باعث
سیارات در نشانهها این است ممکن که است سیاره
ترایود، آموری . شود مشاهده شده کشف تازگی به
نجوم موسسهی از تحقیق این در همکار نویسندهی
است: گفته خبرنگاران به انگلستان کمبریج دانشگاه
“انتظارداریمدرطیچندسالآیندهاطالعاتبسیار
بیشتریازاینسیاراتجمعآوریکنیموامکانوجود

حیاتنیزدرطییکدههمشخصخواهدشد”.
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کارگاه های 
اخترزیست شناسی

 اروپا

 نگار زمانی

دانشجوی کارشناسی 
میکروبیولوژی، دانشگاه تهران

Email: negar.zamani@ut.ac.ir
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 European Astrobiology Network
از EANA اختصار  به یا   Association
گردهمایی همچون اهدافی با 2001 سال
از آنها ساختن مطلع و اروپایی پژوهشگران
ارائه فرصت شده، انجام تحقیقات تازهترین
،EANA  عضو ملتهای تمام به تحقیقات
منابع و عالقهمندی گسترش میزان ارزیابی
جذب اروپا، در اخترزیستشناسی نیاز مورد
به تحقیقاتی زمینهی این جوان دانشمندان
مالی کمکهای جذب رشد، حال در سرعت
،)ESA( اِسا قبیل از اروپایی موسسات از
یا اروپایی علوم بنیاد و اروپایی کمیسیون
ESF (European Science Foundation)
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برگزاری به شروع اروپا در اخترزیستشناسی ارتقای و رشد برای
کارگاههایاخترزیستشناسیکردهاست.

اولیندورهیاینکارگاههادرمیسال2001وباهمکاریموسسه
اِسادرمرکزتحقیقاتESRIN فراسکاتیایتالیابرگزارشد.ازسال
2001بهبعدهرسالهاینکارگاههادرکشورهایمختلفیهمچون
فرانسه،اتریش،انگلستان،اسپانیاو...برگزارشدهاستوباپیشرفت

علموتکنولوژیغنیترمیشود.
گویای اروپا، سراسر علمی معتبر مراکز در کارگاهها این برگزاری
اهمیتوکیفیتباالیاینمجموعهفعالیتهامیباشد.آخریندوره
اینکارگاههادرسال2016ازبیستوهفتتاسیامسپتامبر،در
کشوریونانبرگزارشد.ایندرحالیاستکهمقرهلندیسازمان

فضاییاروپا)ESTEC(میزباندورهپانزدهمبودهاست.
دراینمطلبسعیشدهاستتاضمنشرحدورهشانزدهماندکی

همبهدورههایپیشینبهویژهدورهپانزدهمبپردازیم.
دورهپانزدهمهمچونچنددورهپیشینباریاستفرانسیسوستال
)Frances Westall(برگزارشد.دکتروستالدردانشگاهادینبرو
زمینشناسی رشتهی در جنوبی آفریقای کیپتاون و اسکاتلند
تحصیلکردهاست.اوپسادکترایخودرادرزمینهیزمینشناسی
دریاییدرموسسهآلفردوگنرآلمانبامحوریتمطالعهرویفسیل

باکتریهابهاتمامرساندهاست.

و چین همچون مختلفی کشورهای مطرح اخترزیستشناسان
آمریکانیزازشرکتکنندگاناینکارگاههاهستند.اینرویدادمهم
دانشجویان، برای مناسبی فرصت اخترزیستشناسی عرصهی در
دقت با تا میکند، فراهم حوزه این به عالقهمندان و پژوهشگران
با و بپردازند انجامشده فعالیتهای و پژوهشها در بهجستوجو
مشورتباهمدیگرعالوهبرترسیمآیندهیروشندراینحرفهبه

نتایجدرخشانینیزدستیابند.
EUGENIDES FOUNDA- و ESA،  ANELIS، Springerr

TION ازحامیاندورهشانزدهمبودند.
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تصویری از منای بیرونی مقر هلندی 

سازمان فضایی اروپا
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دوره میزبان آتن شهر در Eugenides بنیاد
بود. اروپا اخترزیستشناسی کارگاه شانزدهم
دورهی شانزدهمین در شده مطرح موضوعات
شاخهها از وسیعی طیف شامل کارگاهها این
زیستشناسی، همچون علومی گرایشهای و
شیمی،فیزیکونجومبودهاست.اینموضوعات

درسیزدهعنواندستهبندیشدهاند:
1(سیاراتفراخورشیدی

2(اخترفیزیکواخترشیمی
3(منشأژئوشیمیاییحیات
4(منشأوتکاملزیستکره
5(سکونتپذیریسیارهای

6(اکتشافاتسیارهای)مریخ،اروپاو...(
۷(اکستریموفیلهاوحیاتابتدایی

8(مطالعاتاخترزیستشناسیایستگاه
بینالمللیفضایی

9(اتمسفر
10(پروازانسان

11(آزمایشهایسیارهای
12(شیمیپریبیوتیکومنشأحیات

13(بیوسیگنچرها
قالب شش در موضوعات قبلی دوره در

عنوانبندیشدهبودند:
1(اخترزیستشناسیواکتشافاتانسان

2(مریخوآنالوگهایآن
”Space Factor“3(رقابتدانشجویی

منشأ و پریبیوتیک شیمی آلی، شیمی )4
حیات

5(اخترزیستشناسیوپروازهایفضایی
6(آزمایشاتفضایی

بابررسیومقایسهیعناویندودورهیپانزدهم

Milos island

لوگوی شانزدهمین دوره کارگاههای 

اخرتزیستشناسی اروپا



با وشانزدهمدرمییابیمکهدردورهشانزدهم
موضوعات به بیشتری جزیینگری و تفصیل
عناوینوسعت وگسترهی است پرداختهشده
علوم مختلف شاخههای به و دارد بیشتری

پرداختهشدهاست.
روشهای و »ابزار موضوع شانزدهم دوره در
بهصورت نیز سیارهای« اکتشافات در نوین
متمرکزپیگیریشد.دراینبخشطیجلساتی
بهگفتوگودربارهیمفاهیم،ابزاروروشهایی
مطالعهی بهویژه نجومی، مطالعات در که
پرداخته میگیرد، قرار استفاده مورد سیارات،
ابزار بهطراحی شد.همچنینشرکتکنندگان

وروشهایاینحوزهتشویقشدند.
پایان 2016 سپتامبر 30 تاریخ در دوره این
یافتودرپایانکارگاهخبربرگزاریهفدهمین
دورهیمیزبانیدرسال201۷اعالمشد.همراه
بابرگزاریاینکارگاهچهارروزه،بازدیدعلمی
و مولیس جزیرهی در واقع Cape Vani از
دریایاژهدرروزهاییکمودوماکتبردرنظر

گرفتهشدهبود.
از اروپا اخترزیستشناسی کارگاه هفدهمین 
14تا1۷آگوست201۷درشهرArhusکشور
)همایش کنفرانس بخشهای در و دانمارک
دانشجویی رقابت ، )EANA گذشته های
ساالنه پوستر مسابقه و  ”Space Factor“

برگزارمیشود.
عالقهمندانبهدریافتاطالعاتواخباربیشتر
اروپا اخترزیستشناسی انجمن خصوص در
http://www.eana-net. سایت به میتوانند

eu.comمراجعهنمایند.

فراخوان هفدهمین دوره

منایی از دریای اژه
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ملیکا غزنوی راد
دانشجوی کارشناسی زیست فناوری، 

دانشگاه تهران

Email: Melikaghaznavirad@ut.ac.ir



زمیــــــــــــنی های
فرا زمیـــــــــــــــنی

چه موجوداتی می توانند فراتر از مرزهای زمین 
زندگی کنند؟
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سوژه های  جذاب ترین  از  همیشه  که  سرخی  سیاره ی   مریخ 
مطالعاتی عالقه مندان به شگفتی های عالم فضاست، از گذشته 
به  آن می توان  از جذابیت های  است.  بوده  توجه  جالب  امروز  تا 
به سایر  زمین نسبت  به  آن  نزدیکی  و  با خورشید  آن  فاصله ی 
سیارات، ویژگی های محیطی متفاوت نظیر میانگین دمای روزانه 
حدود 60- درجه ی سلسیوس )این دما در فصل های سرد مریخی 
افت نسبتًا زیادی دارد و به حدود 126- درجه ی  سلسیوس در 
قطب ها می رسد(، اتمسفر رقیق و نازک مریخ که منجر به عبور 
اشعه های تخریب کننده و بمباران سطح سیاره توسط این اشعه ها 
 %95 از  بیش  تشکیل  و  اکسیژن  کمبود  همچنین  و  می شود 
اتمسفر این سیاره از کربن دی اکسید اشاره کرد. همه ی این ها 
شرایطی هستند که در مقایسه با سطح زمین به عنوان یک محل 

مناسب برای سکونت ما مقایسه می شوند.

”
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امروزه بسیاری از دانشمندان باور دارند که تعداد 
انگشت شماری از موجودات ساده در مکان هایی 
با شرایط محیطی طاقت فرسا در زمین نیز زندگی 
گوگردی  دریاچه های  مانند  مکان هایی  می کنند. 
عصر  یادگار  که  زمین  اعماق  الیه های  حتی  و 

یخبندان هستند.

“
”

زمین جز به مکانی در حیات از که هنگامی
سراغ به اغلب پژوهشگران میکنیم، صحبت
در بتوانند که میروند میکروارگانیسمهایی
امروزه کنند. زندگی موردنظر شرایطمحیطی
تعداد که دارند باور دانشمندان از بسیاری
انگشتشماریازموجوداتسادهدرمکانهایی
نیز زمین در طاقتفرسا محیطی شرایط با
دریاچههای مانند مکانهایی میکنند. زندگی
که زمین اعماق الیههای حتی و گوگردی

یادگارعصریخبندانهستند.

شرایط این از بتوانند که میکروارگانیسمهایی
ببرند، در به سالم جان طاقتفرسا و سخت
میتوانندگزینههایمناسبیبرایتصورحیات

فراترازمرزهایزمینباشند.
تا و تصور از فراتر امر این خوشبختانه
امروزه و کرده پیدا ادامه هم پژوهش حد
شرایط شبیهسازی با اخترزیستشناسان
اشعههای تابش فرآیندهای کمک به مریخ
تخریبکنندهمانندگاماوفرابنفشواستفاده
کردن فریز شرایط حتی و شدید سرمای از
برایتجربهیدماهایپایینترازصفردرجهی

سانتیگرادآزمایشهاییانجاممیدهند.

کاندیدایخبرسازبهطورمختصرمیپردازیم.
مشهورترینوشگفتانگیزترینجاندارباشانس
مریخ در طاقتفرسا شرایط تحمل برای باال
Deinococcus ra�داینوکوکوسرادیودوران
dioduransاست.یکباکتریاکستریموفیل
 Conan the مستعار نام با گونهای از که

Bacteriumاشتقاقیافتهاست.
برای دهههاست اکستریموفیلها اگرچه
دانشمندانشناختهشدهاندامااغلببهعنوان
یکموردویژهیآزمایشگاهیمحسوبمیشوند.
ارگانیسمها از گروهی به اکستریموفیلها
طاقتفرسای محیطهای در که میشود گفته

تعدادیازاینمیکروارگانیسمهانیزبهایستگاه
تستهای تا شدند برده بینالمللی فضایی
این مقابلهی نتایج مشاهدهی برای نهایی
بررسی عینیتر صورت به میکروارگانیسمها

شود.
پژوهشگران تحقیقات این نتایج دنبال به
کاندیداهاییازموجوداتزندهکهگمانمیرود
پتانسیلکافیبراینجاتیافتنوادامهیحیات

فراترازمرزهایزمینرادارندتهیهکردند.
سه به اینجا در کداماند؟ کاندیداها این



فیزیکییاشیمیاییکهعموماحیاتدرآنها
ناممکناستزندگیمیکنند.میتوانگفتکه
اکستریموفیلهاجرقهایبرایتصورحیاتدر

مرزهایبیکرانکیهانبودند.
بر میتوانند اکستریموفیل باکتریهای
جمله از مریخ در شده ایجاد محدودیتهای
تخریبات خأل، سرما، مریخ، سطح تابشهای

اکسیداسیونونظایراینهاغلبهکنند.
پژوهشگران از ریچموند رابرت دکتر
ناسااستکهدرمرکزپروازهای زیستشناس
مارشالناسافعالیتمیکند.اوبههمراهتیمی
میکروارگانیسمهای روی بر همکارانش از
گرفتن خدمت به منظور به اکستریموفیل
غیرقابل مناطق به مربوط اکتشافات در آنها
سکونتتحقیقمیکردندکهرادیودورانسنیز
طیتحقیقاتاینگروهموردتوجهقرارگرفت.
دکترریچموندپیشنهاددادکهاینباکتریها

برایدوپروژهقابلاستفادهاند:
اولینپروژهمربوطبهتولیدداروبرایفضانوردان

نقل و بهجایحمل کوتاه زمانی بازههای در
داروبهفضاوحذفهزینههایارسالمحموله
ودومینآنهااستفادهازاینمیکروارگانیسمها
بهمنظورتحققبرنامهیتغییرساختارمریخدر

بازهیزمانیطوالنیاست.
توالییابی نیزخوشبختانه ژنتیکی زمینهی در
امرراهی این اینباکتریتکمیلشدهو ژنوم
برای آن تواناییهای از بهرهبرداری برای
کاربردهایبیوتکنولوژیکیچهدرسطحزمینو

چهدرسطوحفرازمینیاست.
باکتری، این ژنوم ساختار شگفتانگیز نکتهی
دارابودنتوالیهایتکرارشوندهاستکهمزیت
و اختالل دچار ناحیهی سریع شناسایی آن

اصالحآناست.
خانوادهی فرازمینی حیات کاندیدای دومین
برمیگیرد. در را باکتریها از دیگری بزرگ
Halobacteriaceaeازباکتریهاییباقدمت
زیادمنشأمیگیرندکهگمانمیرودحدود3.5
ازنخستینساکنان تا3.8میلیاردسالپیش

Tardigrade یاخرسآبی
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بر باکتریها این زندگی مکان بودهاند. زمین
رویزمین،سطوحشورماننددریاهایمردهی

انباشتهازنمکهااست.
ازدیدگاهتئوریاینباکتریهاامکانبقاروی
برای آنها از میتوان و دارند را مریخ سطح
مخازن و شور آب یافتن تحقیقاتی پروژههای
در اثری وجودچنین از کهشواهدحاکی آن

گذشتهیسیارهیسرخاست،استفادهکرد.
عضو دو که است این توجه جالب نکتهی
Halococcus dombrows� تیره  این
از Halobacterium sp. NRC�1 و  kii
آزمایشهایشبیهسازیسربلندبیرونآمدهاند.
تنهانقطهضعفکاندیداهایاینتیره،مقاومت
دربرابرتشعشعاتاستکهباوجودنظریههایی
و هالید بلورهای در باکتریها این مثلحفظ
نظریههاییدربارهیپروتئینهایحفاظتکننده
دربرابرتشعشعاتکهممکناستدرموجودات
کاندید نخستین بازهم پیچیدهترظاهرشود،
رقیب رادیودورانس داینوکوکوس یعنی
سرسختیبرایآنهامحسوبمیشود.والبته

شرایط تنها که است رقابتی این خوشبختانه
محیطیدرتعیینسرنوشتآندخالتدارد.

اساسی پرسشهای از همیشه تشعشعات اثر
چه اگر است. حیات پیدایش روند تحلیل در
روی بر کهحیات معتقدند دانشمندان امروزه
زمیندرابتدادراعماقاقیانوسهاوجاییکه
اشعههانفوذکمتریدرنبودالیهیمحافظتی
نیز نظریههایی اما گرفته شکل دارند، اوزون
مقاومت که میکروارگانیسمهایی پیرامون
نسبتبهاشعههارابهطورتصادفیودرجریان
حیاتکسبکردهاند،مطرحاستکهاحتماالً
شرایط با سازگاری راستای در مقاومتها این
تجربه جاندار که بوده طاقتفرسایی محیطی
ویژگیهای که نظریههایی است. میکرده
مختلفراهمچونحلقههاییکزنجیربههم
ربطمیدهندومیتوانندجرقهایبرایروشن

کردننظریههایجدیدترباشند.
تحقیقات تازگی به که کاندیدایی سومین
وسیعیدربارهیآندرجریاناستتاردیگرید

)Tardigrade(است.

Deinococcus radiodurans  ×300



آبزی بیمهرهی آبی خرس یا تاردیگرید
بهطرز استکهمیتواند پا باهشت کوچکی
شگفتآوریباوجودشرایططاقتفرساییچون
بیش بین دمایی طیف نوسان اشعهها، وجود
بهصفر نزدیک تا از100درجهیسانتیگراد
درجه،خألوفشارهایشدیدمحیطیهمچنان

بهحیاتخودادامهدهد.
دانشگاه از Takekazu Kunieda پروفسور
توکیودراینبارهمیگوید:”هنگامیکهدرطی
اصاًل میبردیم، پی ویژگیها این به تحقیقات

باشدوچهبهدنبالیافتنحیاتفرازمینییا
بنای برای نو چالشی راستای در اگر حتی
تمدنیفراترازکرهیزمینباشدمیتواندمارا
برروی باشگفتیهایزندهای بیشتر بیشترو
سیارهیآبیوسفیدمانکههمیشهبهآنخانه
گفتهایمروبروکند.خانهایکهدرحفظآنو
تنوعخارقالعادهاشهمیشهکوتاهیکردهایم.

منابع:

www.bbc.com
www.astrobiology.com
www.nature.com
www.nasa.gov

ممکن چیزی چنین چگونه که نمیدانستیم
بدانیمکهکداممولکول است.مامیخواستیم

چنینویژگیایبهاینموجودمیدهد.”
نتایجآزمایشهاحاکیازوجودپروتئینیاست
کهازساختارژنوماینجاندارمحافظتمیکند
Dsup protein )damage sup- آن به که

pressor(میگویند.
بنیادیترینمسئله کلید اینپروتئیناحتماالً
برایتصورامکانحیاتاینموجودیوکاریوت
که است زمین مرزهای از فراتر تکاملیافته

بدونشکنیازبهتحقیقاتوسیعتریدارد.
نتایجاینتحقیقاتچهدرراستایکشفگذشته

دانشگاه  از   Takekazu Kunieda پروفسور 
در  که  هنگامی  می گوید:”  باره  این  در  توکیو 
می بردیم  پی  ویژگی ها  این  به  تحقیقات  طی 
اصاًل نمی دانستیم که چگونه چنین چیزی ممکن 
است. ما می خواستیم بدانیم که کدام مولکول 

چنین ویژگی ای به این موجود می دهد.”

“
”
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تاریخچه مختصـــــــــــر
دیدگاه کیهان شناسی

پایهواساسکیهانشناسيمدرنایناستکهمکانفعليمادرعالمبههیچوجه
خاصومنحصربهفردنیست.اینایدهرااصلکیهانشناسيمينامیمکهایدهاي

قويوليسادهوجهانشمولاست.
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درگذشته باور همگان بر اين بود كه ما در مكان بسیار منحصر به 
فردی که همان مركز عالم است قرار گرفته ایم. در يونان باستان، 
بر اساس  ارائه کرده بود كه  از عالم  الكساندر بطلميوس مدلی 
و ماه، خورشيد  آن زمين به طور قطع در مركز عالم قرار گرفته 
ثابت و در  نيز  و سيارات ديگر به دور آن میگردند و ستارگان 
پيچيده   بسيار  تركيبی  گرفته اند.  قرار  ما  از  دور  بسيار  فواصل 
ابزاری  عنوان  به  بطلميوس(  تدوير  )فلک-  مداری  حركت های  از 
برای توضیح پديده ی  به خصوص  برای توضيح حركات سيارات، 
سيارات  آن  در  كه  می شد  استفاده  )رجعی(  بازگشتی  حركت 
موقتًا مسير حركت معكوسی را طی می كردند. سرانجام در اوايل 
سال های 1500 میالدی كپرنيك ديدگاه قاطعی مطرح كرد كه ايده 
اوليه آن تقريبًا 2 هزار سال قبل توسط آریستارخوس مطرح شده 
بود. کپرنیک معتقد بود؛ زمين و ديگر سيارات به دور خورشيد 

میگردند. 

”
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باتوجهبهاینکهسیاراتباسرعتهايمختلفی
حرکتميکنند،ميتوانحرکتبازگشتيآنها
رابهسادگيباایننظریهتوصیفکرد.هرچند
کهکپرنیکباحذفنظریهیانسانمرکزيدر
عالمکهزمیندرمرکزآنقرارداشت،اعتباري
این بر حقیقت در ولي کرد کسب خود براي
باوربودکهخورشیددرمرکزعالمقرارگرفته
جاي گرانش، مورد در نیوتن نظریه است.
موردحرکت در کپلر )کشف تجربي علم پاي
کرد. محکمتر را بیضوي( مسیر در سیارات
نیز ستارگان که بود باور این بر نیوتن ظاهراً
در و هستند ما خورشید چون خورشیدهایي
همهجايفضايبیکرانودروضعیتيثابتو
ساکنقرارگرفتهاند.بهنظرميرسدکهنیوتنبر
اینمسئلهواقفبودکهچنینوضعیتساکني،
نیوتن دوران از پس سال 200 است. ناپایدار
مردمهموارهدرپيدرکاینمسئلهبودندکه
آسمان در یکنواخت بهطور ستارگان چگونه
پخشنشدهاندودریکاجتماعصفحهمانند
کهامروزهبهکهکشانراهشیريمعروفاست،

قرارگرفتهاند.
کیهانشناسیدورانمدرن

هرشل برادران میالدی، 1۷00 سالهاي در
قادربهشناسایياینساختارصفحهايشدند،
امامشاهداتآنهاهموارهباخطاهمراهبودوبه
اشتباهچنیننتیجهگیريميکردندکهمنظومه
خورشیديدرمرکزکهکشانقرارگرفتهاست.
موضوع این که بود 1900 سالهاي اوایل در
قانعکنندهايتوسطشپليحلشد: باتوضیح
شعاع   فاصله در ما که بود باور این بر وي
اینوجود، با قرارگرفتهایم. ازمرکزکهکشان
ظاهراًويبراینعقیدهبودهکهکهکشانمادر
نهایتدرسال واقعشدهاست.در مرکزعالم
شیري راه کهکشان که داد نشان باده 1952

مثلچندین معمولي یککهکشان تقریباً نیز
میلیونکهکشاندیگراست.اینامربهپیدایش
کیهانشناسي اصل به موسوم نوین دیدگاهي
انجامید.باتوجهبهایندیدگاه،عالمبرايهر
کسیدرهرجایيکهقرارداردبهطورمشابهو
یکنواختبهنظرميرسد.الزمبهذکراستکه
مثال، براي نیست. دقیق کیهانشناسي؛ اصل
یک در نشستن که نميکند تصور کس هیچ
سالنسخنرانيهمانندنشستندریککالس
درساستیامثاًلداخلخورشیدمحیطبسیار
ولي دارد. بینستارهاي نواحي از متفاوتتري
اینتخمینبرايمقیاسهايبزرگتروبزرگتر،
بهترعملميکند.حتيدرمقیاسکهکشانهاي
زماني اما نیست. خوبي خیلي تخمین منفرد،
بزرگ بسیار محیطهاي در را فرض این که
)کميکوچکترازخودعالم(درنظرميگیریم
اینکه گرفتن نظر در با دارد. بهتري عملکرد
انتظار درعالممیلیونهاکهکشانوجوددارد،
ميرودکههرناحیهايکموبیشمشابهناحیه
دیگرباشد.درنتیجه،اصلکیهانشناسي،یک
ویژگيکليوجهانشمولبرايعالماستو
ازآن پدیدههايمنطقهاي اگرکسيدرمورد
استفادهکند،بامشکلمواجهخواهدشد.اصل
کیهانشناسي،پایهواساسبحثانفجاربزرگ
بزرگ انفجار است. کیهانشناسي دانش در
بهترینتوصیفياستکهمادرحالحاضراز
عالمداریم.نظریهانفجاربزرگتصویريازعالم
درحالانبساطراارائهمیدهدوبهماميگوید
باعالمکنونیبسیار اولیهدرمقایسه کهعالم
متفاوتبودهاست.ایننظریهسالهابانظریة
عالمپایارقابتميکرد.عالمپایامعتقدبودکه
عالمدرحالرشدونمونیستبلکههموارهبه
یکشکلدیدهميشودوهموارهموادجدیدي
تولیدميشوندتاشکافهاوخألایجادشدهدر



زمانانبساطعالمراپُرکنند.
مااصرارداریمتاعالمموردنظرمان،همهمگنو
همهمسانگردباشدوبرایآنکهدرکبهتریاز
نوعتحولعالمدردورههایمختلفپیدایشش
هندسهی تحلیل سراغ به باید باشیم داشته
عالمبرویم.هندسهیعالمکهخودتابعمادهی
موجوددرعالموانواعمختلفانرژیهایدرون
آناست،فرآیندتحولیوتولدیعالمراکنترل
توانایی که هندسهای نوع سادهترین میکند.
دارد، را اطرافمان و دور عالم رفتار توجیه
قوانین تخت هندسه در است. تخت هندسه

عاديهندسهاقلیدسيحاکمهستند.
سهنوعهندسهبرايعالموجوددارد:

الف(هندسهتخت:

امروزه بسیاری از دانشمندان باور دارند که تعداد 
انگشت شماری از موجودات ساده در مکان هایی 
با شرایط محیطی طاقت فرسا در زمین نیز زندگی 
گوگردی  دریاچه های  مانند  مکان هایی  می کنند. 
عصر  یادگار  که  زمین  اعماق  الیه های  حتی  و 

یخبندان هستند.

“
”

از مجموعهاي اساس بر اقلیدسی هندسة
هندسة طبق بر مثاًل است؛ استوار بدیهیات
نقطه،خط دو بین فاصله کوتاهترین اقلیدسی
است. نقطه دو آن میان از گذرنده مستقیم
اصل اقلیدسی هندسهی در این؛ بر عالوه
ميگوید که دارد وجود نیز دیگری پیچیدهی
هم از ثابتي فاصله در موازي و صاف خطوط
باقيميمانند.ایندواصلپایهواساسقوانین
نتیجههاي به منجر و بوده هندسه استاندارد

در نهایتاً اینکه تا نشد انجام اثبات این کرد.
قرن19،ریماننشانداداصلنهایياقلیدس
فرضیات ميتوان و بوده دلخواه انتخاب یک
به کارخود، در او نمود. نیزمطرح را دیگری
پایهو اقلیدسيرسیدکه موضوعهندسهغیر
اساسریاضيموردنیازبراينظریهانیشتیندر

نسبیتعامبود.
اقلیدسي غیر هندسة نوع سادهترین واقع در
برايمابسیارآشنااست.یکنمونهیآشنااز

زیرميشوند:
*مجموعزوایايداخلییکمثلث180درجه

است.
*محیطیکدایرهباشعاعr،برابر2πr است.

درعالماطرافمااینهندسهبایدبادقتخوبي
برقرارباشد.درصورتبرقراريایناصل،اندازة
به عالم اگر که چرا باشد، بينهایت باید عالم
را ایناصل بهوضوح برسد، لبةمشخص یک
کهعالمبایدازهمهنقاطشبیههمبهنظربرسد،
هندسه این از که عالمي کرد. خواهد نقض

پیرویمیکند،عالمتختنامیدهميشود.
ب(هندسهکروي:

ثانویه اصول که بود امیدوار همیشه اقلیدس
استخراج ماتقدم اصول از بتوان را ماتأخر و
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هندسهینااقلیدسی،همانهندسهومثلثات
استفاده آن از کشتیراني در که است کروي
میکنند.برایآشناییبیشتربااینهندسهبه

مواردزیرتوجهکنید:
اولازهمهميدانیمکهیکگويازتمامنقاِط
در بنابراین ميشود؛ دیده یکسان سطحش
است. برقرار همسانگردي اصل جهانی، چنین
شما به بیلیاردي توپ کسي اگر مثال براي
بدهدوازشمابخواهدکهیکنقطةمشخص
ازسطحآنرانشانبدهید،قادربهانجاماین
کارنخواهیدبود.وليبرعکسدرهندسهتخت،
اندازهمحدودبودهو سطحکرويکاماًلداراي
حال، این با ميشود. تعیین   با آن مساحت
هیچمرزولبهايبرايسطحزمینوجودندارد.
محدودی سطوح بگوییم میتوانیم بنابراین

وجوددارند،کههیچمرزيندارد.
اگربرسطحزمینخطوطیموازيرسمکنیم،
اصلنهایياقلیدسيرانقضخواهندکرد.طبق
تعریف،یکخطمستقیمکوتاهترینفاصلةبین

دونقطهاست.دراینهندسهخطوطمستقیم
خط مثل عظیمهاي دایرههاي از بخشهایي
استوایاخطوططولجغرافیایيهستند.درهر
دایرهیامثلثيدرعالمکرویمواردزیربرقرار

هستند:
از بیش ميتواند مثلث یک زوایاي مجموع *

180درجهباشد.
*محیطدایرهکمتراز2πrاست.

از کوچکتر خیلي را دایرهها یا مثلثها اگر
بهتر اقلیدس قوانین کنیم، رسم زمین اندازة
عملخواهندکرد.بهطورقطعنبایدنگراناین
باشیمکهقوانیناقلیدسدرزندگيروزمرهما
طوالنيتر، مسافتهای )براي میشوند نقض
کرويبودنزمینرابدیهيفرضميکنیم(.لذا
کره یک روي بر که مثلثی زاویههاي مجموع
خواهد درجه 180 از بیش باشند، شده رسم
بررسیهندسه اندازهگیريو اینویژگي، بود.
عالمرامشکلميکند،زیراناحیههايمجاورکه
اندازهگیريکنیم،فقط آنهارا ميتوانیمدقیقاً



بنابراین و عالمهستند اندازة از کسرکوچکي
پیروي اقلیدس قوانین از تقریباً هندسه ُکل

خواهدکرد.
یکيازمهمتریننکاتيکهبایددرککنیماین
استکهعالمسهبُعديماميتواندویژگيهاي
باشد. داشته را کره بُعدي دو سطح مشابه
مفهومخمیده ماشرایطدرک متأسفانهذهن
موردخمیده در وقتي ندارد. را بُعد بودنسه
کره طبیعتاً ميکنیم، فکر کره سطح بودن
تصور بعدي سه عالم در جسمي عنوان به را
نظر در خمیده بهصورت را آن و مينماییم
ميگیریم.نکتهحائزاهمیتدراینجا،ایناست
کهخمیدگي،ویژگيسطحدوبُعديخودکره

است.

انفجار بزرگ بهترين توصيفي است كه ما در حال 
حاضر از عالم داریم. نظريه انفجار بزرگ تصويري 
ما  به  و  ارائه می دهد  را  انبساط  از عالم در حال 
مي گويد كه عالم اولیه در مقايسه با عالم كنونی 

بسيار متفاوت بوده است.

“
” عالميکهمثلسطحزمیندارايهندسهکروي

است،اندازهایمحدودوليبدونمرزدارد.در
چنینعالمیتمامنقاطمشابهومساوياند.اگر
یکخط بر و کرده زندگي کروي هندسه در
مسیرمان نميتوانیم کنیم، حرکت مستقیم
از نهایت در بلکه دهیم. ادامه بینهایت تا را
ازآنشروعکردیم، بهجایيکه مقابل مسیر
اگرکسي اینکه مثل برخواهیمگشت.درست
ازقطبشمالزمیندرهرجهتيحرکتکند،
ًازمسیرمقابلبههمانجابازمیگردد. مجددا

ج(هندسههذلولي)عالمزیناسبی(:

*محیطیکدایرهبزرگتراز2πr است.
یکدیگر به هیچگاه موازي خطوط چون
نميرسند،اندازهیچنینعالميبایددرحدود

بينهایتباشد،درستمثلعالمتخت.
برایاینکهمسیرتحولیعالمرادرککنیمباید
چه به بينهایت و مشاهده قابل عالم ببینیم

مفاهیمیاشارهدارند؟
عالمپایاوبینهایت

پایا درباره نکتهاي هیچ عالم بودن بينهایت
عالم دیگر عبارت به ندارد. بر در عالم بودن
نامحدود اندازهاي محدود، زمان یک در حتي

است معروف هذلولي هندسه به هندسه این
در دارد. شهرت کروي، هندسه از کمتر و
مانند زین سطحی با معموالً عالم حالت این
اینکه اثبات و مشاهده ميشود. داده نمایش
اینحالتعالمبااصلهمسانگردينامتناقض
امکانپذیر درحقیقت ولي بوده است،مشکل
است.درهندسههذلوليخطوطموازيهرگز
بههمنميرسند.اینخطوطبادورشدنازهم
اصلاقلیدوسرانقضميکنند.رفتارهندسه
هذلوليراميتوانازآنچهکهقباًلمشاهدهشد،
هندسه برعکس هذلولي هندسه زد. حدس
کرويرفتارمیکندوچنیننتیجهميشودکه:
کمتر درجه 180 از مثلث یک زاویههاي *

میشوند.
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بينهایت تا و عالمدرهمهجهتها این دارد.
قضیه این برخالف اگر منبسطميشود.حتي

همباشدمنبسطخواهدشد.
اینکه گرفتن نظر در بدون اجسام بین فاصلة
حال در نامحدود، یا است محدود عالم ُکل
صحیح اعداد با )احتماالً است. یافتن افزایش
آشناهستیدوميدانیدکهمجموعةبينهایتی
تشکیلميدهند،وليميتوانیدهرکدامرادر
به دیگری صحیح عدد و کنید ضرب دیگري
دستبیاوریدومتعاقبآنمجموعةبینهایت
دو فاصلة مقدار که دادهاید تشکیل جدیدی
عددمتوالیآندوبرابرمجموعةقبلیاست.(با
اینحالاینتعریف،تنهایکمدلاستوما
هیچراهيبرايکشفاینکهآیاعالمتابينهایت
ادامهداردیاخیرنداریم.کیهانشناساناغلب
بينهایت عالم از متفاوتتري مفهوم مورد در
ميکنند. صحبت مشاهده، قابل عالم نام به
مربوط بودن، بینهایت مفهوِم این واقع در
ببینیم. ميتوانیم که است عالم از قسمتي به

نور، باتوجهبهمحدودبودنسرعت اینعالم
محدودشدهاست.

قابل عالم شود، بیشتر عالم سن هرچه
بزرگ اثر، دو از ترکیبي تأثیر تحت مشاهده،
وبزرگترميشود.اوليانبساطعالم،ودومي
مسافتطوالنيترياستکهنوردرعالمطي
این به عالم از ما اطالعات عمل، در ميکند.
راهي هیچ و است محدود رؤیت قابل بخش
کیهانشناسي اصل در آیا اینکه گفتن براي
یا پیداميکند ادامه بينهایت، فاصلة عالمدر
در عالم است ممکن مثال براي نداریم. خیر،
شود. نامنظم بسیار بزرگ، بسیار مقیاسهاي
چندمدلنظريهموجودداردکهوقوعچنین
از بیشتر اما ميکند؛ پیشبیني را جهانهایی
آنکهرویکردعلمیداشتهباشندبهداستانهای

علمیتخیلیشبیهند.
بخشهایی بررسی کیهانشناسان واقع در
ما دست به آن از اطالعاتی که را عالم از
سایر در تئوریپردازان و فالسفه به نمیرسد



کیهانشناسان امروزه کردهاند. محول رشتهها
تنهابهتحلیلاطالعاتوآماروارقامیکهاز
و مشغولند میآورند بهدست مشاهدههایشان

کمتررویاپردازیهایغیرعددیمیکنند.
انفجاربزرگ؛کیوکجا؟!

را شما ذهن است ممکن که دیگری سوال
انفجار که است این باشد کرده خود درگیر
ازمهمترین یکی است؟ داده روی بزرگکجا
انفجار که است این درکیهانشناسی سؤاالت
شاید است؟ پیوسته وقوع به کجا در بزرگ
انتظارتانبرایپاسخبهاینسؤال،اینباشدکه
کسينقطهايرادریکجهتمعیننشانداده

وبگوید»آنجا!«
مورد این از غیر شرایطی در شما پیشبینی

اين بخش قابل  از عالم به  در عمل، اطالعات ما 
گفتن  براي  راهي  هيچ  و  است  محدود  رؤیت 
اينكه آيا در اصل كيهان شناسي عالم در فاصلة 

بي نهايت، ادامه پيدا مي كند يا خير، نداريم. 

“
”

انفجار یک انتظار که بهجاست کاماًل خاص،
نقطة از مواد شدن پراکنده با همراه قدیمي
باشیم. داشته را جهات همة در و انفجار
هم اینقدرها بزرگ انفجار مسئله متأسفانه،
سادهنیستودرپاسخبهاینسؤالبایدگفت
کهانفجاربزرگدرهمهجاوهیچجارخداده

است.
نخستبایدبهیادداشتهباشیدکهاساسکار
است کیهانشناسي اصل کیهانشناسي در ما
کهميگویدهیچنقطهايدرعالمخاصنیست.
اگرنقطهايوجودداشتهباشدکهدرآنانفجار

در فضا بگیرید. نظر در انبساط حال در کرة
تماملحظات،سطحاینکرهاستکهباگذشت
زمانبزرگترمیشود.ازطرفدیگرمکانيکه
انفجاررخداده،مرکزکرهبودهوقسمتيازفضا
یعنيسطحکرهايکهدرآنزندگيميکنیم،
راشاملنمیشود.محدودبودنسطحکرهبدین
مشخصی محل به اشاره به قادر که معناست
تمام همه، این با نیستیم. انفجار شروع براي
نقاطدرفضايفعليما،درمرکز،یعنيجایي

کهانفجاربزرگرخداده،قرارداشتهاند.

خاص نقطهاي که است واضح باشد، داده رخ
خواهدبودواینموضوعاصلکیهانشناسيرا
نقضخواهدکرد.خودفضاوزماندرلحظهی
انفجار )برخالف شدهاند ایجاد بزرگ انفجار
قدیميکهمادهدرزمانانفجاروجودداردکه
پخششود(.اگرهرنقطهايرادرعالمکنوني
درنظربگیریموتاریخآنرابهعقببرگردانیم،
وبهمرحلهايبرسیمکهانفجارشروعشده،در
اینحالتمیبینیمکهانفجاربزرگدرهمهجا
رخدادهاست.ازطرفدیگرمکانانفجاربزرگ
جايمشخصينیست،چراکهخودفضادرحال
انفجار ازلحظهايکه و بوده انبساط و تکامل
بزرگبهوقوعپیوسته،تغییرپیداکردهاست.
بهعنوانیک را عالم اینموضوع، برایدرک
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محمد امامی
دانشجوی کارشناسی علوم سلولی و مولکولی 

دانشگاه تهران

Email: emami.mohammad@ut.ac.ir

یسرا مهرجو
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پیدایـــــــــــــــــش
حیــــــــــــــــــــــات

بهنظرمیرسدحدودیکمیلیاردسالپسازشکلگیریزمینوباتغییرشرایط
آن،حیاتیبامنطقمولکولیخاص-دقیقاًهمانمنطقیکهاساسحیاتامروزیرا

تشکیلمیدهد-رویآنشروعبهشکلگیریکرد.
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سوال اول : حیات چیست؟
از دیرباز تاکنون دانشمندان علوم مختلف از جمله زیست شناسان 
درصدد ارائه ی تعریفی مناسب برای »حیات« هستند و موفق به 
ارائه ی تعریفی مشخص برای حیات نشده اند. اما مشکل تعریف 
الزامی  برای آن  ارائه ی یک تعریف مشخص  آیا  و  حیات چیست؟ 

است؟ از جمله ی این مشکالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ویژگی یکتا و مشخصی که به طور ذاتی و منحصربه فرد متعلق 
به حیات باشد، موجود نیست.

2.ملزومات حیات، اگر به صورت یک به یک بررسی شوند ممکن 
است در موجودات غیرزنده نیز وجود داشته باشند.

3.جدایی عمیق بین سیستم های زنده و غیرزنده وجود ندارد.

”
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امروزهبهنظرمیرسدبهتراستبرایبرخیواژهها
آشنایی بسیار واژهی حیات ندهیم. ارائه تعریفی
از خاصی ذهنی تصور مردم بیشتر شاید و است
آندارند؛امامیزانصحتاینتصورچقدراست؟
درچنینشرایطیبهتراستبهجایگیرکردندر
قیدتعاریفبهبیانویژگیهابپردازیمتاتصوراترا

بهواقعیتنزدیککنیم.
بر حیات و زمینی زندهی موجودات ویژگیهای

رویزمینبهشرحزیراست:
-دارایبنیانیکربنیاست.

-دارایغشایادیوارهایاستکهیکمحیطدرونی
ایجادمیکند.

-برایحفظحالتدرونیازانرژیاستفادهمیکند.
-بهآبمایعنیازدارد.

خود زیست محیط از انرژی استخراج به قادر -
است.

-قادربهانجامفرایندهایمتابولیکدربدنخود
است.

توانایی غیرزنده و زنده موجودات بین تمایز وجه
میان در ژنتیکی تنوع تداوم و تولید و تولیدمثل

فرزنداناست.
معینی ویژگیهای چرا که است این دوم سوال
و ثابت زنده، موجودات تمامی در که دارد وجود

یکساناست؟
یافتنپاسخاینسوالرابایددرنحوهیشکلگیری
کنیم بررسی بیایید پس کرد. جستوجو حیات
منظومهی سیارهی سومین زمین، روی حیات

شمسی،چگونهبهوجودآمدهاست؟
روی بر حیات مشاهدهی توجیه برای فرضیه سه

زمینوجوددارد:
از حیات میکند بیان فرضیه این پانسپرمیا: .1
جاییدیگربهزمینآمدهودرآنگسترشیافته

است.
زمین دید، خواهیم ادامه در آنچه به توجه با
را خود سطح بر مستقل حیات تشکیل شرایط
داشتهاست.اگرموجودزندهایدرجاییدیگرکه

برخی ویژگی های کلی نظیر متابولیسم، تولیدمثل، 
اطالعات ژنتیکی و سازگاری با محیط زیست برای 
تمایز بین موجودات زنده و غیرزنده کافی به نظر 
بین  تمایز  وجه  مهم ترین  نهایت  در  و  می رسد 
و  تولیدمثل  توانایی  غیرزنده  و  زنده  موجودات 
فرزندان  میان  در  ژنتیکی  تنوع  تداوم  و  تولید 

است. 

“

” و سلولی تقسیم رشد، انواع از برخی دارای -
تولیدمثلاست.

-قادربهتکاملدرجمعیتوسازگاریبامحیط
زیستاست.

نظیر کلی ویژگیهای برخی میان، این در اما
متابولیسم،تولیدمثل،اطالعاتژنتیکیوسازگاری
برایتمایزبینموجوداتزندهو بامحیطزیست
غیرزندهکافیبهنظرمیرسدودرنهایتمهمترین

شرایطیمتفاوتنسبتبهزمینداردبهوجودآمده
باشد،بهاحتمالزیادازمنطقمولکولیناهمسانی
نسبتبهجاندارانزمینکههمگیاصولزیستی
بهعالوهجاندارانی یکسانیدارند،تبعیتمیکند.
کهمامیشناسیممدتزمانمحدودیدرفضازنده
موجودات انتقال برای روش دو هرچند میمانند.
زندهدرفضاوجودداردازجملهانتقالبهوسیلهی
امواجوانتقالبهوسیلهیاجرام،ولیباتوجهبهاین



بایدمکانینزدیکبهزمین تاکنون زمانمحدود،
یافتمیشدکهنشانههاییازحیاتدرآنوجود
فرضیه این میرسد نظر به بنابراین باشد. داشته
هیچ از که هرچند نیست؛ اطمینان قابل چندان

احتمالینمیتوانصرفنظرکرد.
بیان که بود دانشمندی اوری اوری: فرضیهی .2
مولکولهای مانند زیستی اولیهی مواد کرد
از ... و آمینواسیدها- -یعنی پروتئینها سازندهی
خارججوزمینبهآنواردشدهوسپسدرزمینو
طیواکنشهاییبایکدیگر،حیاترابررویزمین

شکلدادهاند.
3.فرضیهیمیلر:ایندانشمندباانجامآزمایشهایی
ازهمان اساسشکلگیریحیات بیانداشتکه
بیان او است. آمده پدید زمین خود روی ابتدا
واکنش هم با زمین اولیهی جو مولکولهای کرد
میدادندومولکولهایپیچیدهترایجادمیکردند.
به واکنشهایی طی پیچیدهتر مولکولهای این
آمینواسیدها( )مثل اولیه زیستی مولکولهای

این گردهمایی از و میشدند تبدیل
ابتداییشکل زندهی مولکولهاموجودات

میگرفتند.
بر حیات شکلگیری بتوان شاید امروزه
اخیر فرضیهی دو ادغام حاصل را زمین
دانست؛چراکههردوبرایاثباتگفتههای

خودشواهدمحکمیارائهمیکنند.
نیستکه بهگفتندوباره لزومی نظر، به
حیاتبررویزمینازمولکولهایسادهی
این است. گرفته شکل بیجان اولیهی
با که بود خواهد طبیعی کاماًل موضوع
یکمنشأوسیرمسیرتکاملیدرشرایط
یکسانکرهیزمین،حیاتکنونیازمنطق

یکسانیپیرویکند.
تا را آن ویژگیهای و حیات که حال
دانستههای کمک با شناختیم، حدودی
زمین اولیهی وجو ازشرایط نسبیخود
بررسی و حیات شکلگیری نحوهی به
میپردازیم. زمینی مولکولیحیات منطق
قابل میلر فرضیهی امروزه آنجاییکه از
آزمایشتروپذیرفتهشدهتراست،مانیزمسیرایجاد
حیاتبررویزمینراازهمانابتدابررویزمین

دنبالخواهیمنمود.
و دریاها از حیات پیدایش کرد، بیان میلر
حباب، الگوی است. شده آغاز زمین اقیانوسهای
نسخهیاصالحشدهایازالگویسوپبنیادینبه
شمارمیآیدواکنونازجملهقابلقبولترینالگوها
زمین کرهی روی حیات شکلگیری توجیه برای
است.ایننظریهمعتقداستکهواکنشهایاصلی
حبابهایی در حیاتی مولکولهای ایجادکنندهی
درونآبهارخدادهاست.ازدهانهیآتشفشانهای
مشابه گازهای از انواعی دریاها و اقیانوسها کف
زمین جو در پیش سال میلیاردها که گازهایی
درون گازها این میشود. خارج داشتند، حضور
باانرژی افتادهو آببهصورتحبابهاییبهدام
باهمواردواکنش بودند قادر ازآتشفشان حاصل
به کنند. ایجاد را پیچیدهتر مولکولهای و شوند
میتوانند واکنشها این که باشید داشته یاد
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حجم مقایسهی ولی دهند؛ رخ نیز زمین جو در
محبوسدریکحبابباحجمکلاتمسفرزمین
بهخوبیروشنمیکندکهاحتمالبرخوردوانجام
درحبابهای گازی مولکولهای این بین واکنش
حاضردردریاهابهمراتببیشترازجوبودهاست.
آب موثر نقشهای از یکی میتواند موضوع این
نسبتاً ساختارهای باشد. حیات شکلگیری در
پیچیدهیشکلگرفتهدرحبابهاپسازرسیدن
زمین جو وارد آن ترکیدن و آب بهسطح حباب
اتمسفر در که مولکولهایی با همراه و میشدند
شرکت دیگری واکنشهای در میشدند ساخته
میکردندوبهاینترتیبمولکولهاییکهبازهماز
ذراتپیشینپیچیدهتربودندراپدیدمیآورند.این
مولکولهاینسبتاًپیچیدهبهکمکبارانمجدداًبه
دریابازمیگشتندودرواکنشهایبعدیشرکت
میکردند.اینفرایندهابهطورمداومتکرارمیشد
بهتدریجمونومرهایسازندهیدرشت تاجاییکه
)واحد آمینواسیدها مانند حیاتی، مولکولهای
سازندهی )واحد نوکلئوتیدها پروتیئن(، سازندهی
)واحدهای مونوساکاریدها هستهای(، اسیدهای

)واحدهای فسفولیپیدها و قندها( سازندهی
اما آمدند. وجود به زیستی( غشاهای سازندهی
شکلگیریحیاتتنهابهوجودمولکولهایحیاتی
پیشرفتهوابستهنیست؛آنچهحیاترارقممیزند
برهمکنشمیاناینذراتاست.بدیهیاستاین
برهمکنشهادرفضاهایبسیارکوچکدرابعادیک
سلولمعناپیدامیکنند،نهدرفضاییمعادلجو
زمینیاحجماقیانوسها.میدانیدکهسلولازسه
بخشاصلیهسته،غشاوسیتوپالسمتشکیلشده
است.غشایدربرگیرندهیسلول،فضایداخلآن
راازخارججداکردهواینامکانرابهمولکولها
قرار هم کنار اندک بسیار درحجمی که میدهد
گرفتهوبایکدیگربرهمکنشداشتهباشند.غشای
به مولکولهایی از منظمی سلولحاصلچیدمان
مولکولهایی فسفولیپیدها است. فسفولیپید نام
دم و آبدوست سر یعنی هستند؛ دوست دو
آبگریزدارندوبهگونهایمجاورهمقرارمیگیرند
آبگریز مرکز در که کنند ایجاد دوالیهای که
)هیدروفیل( آبدوست طرفین در و )هیدروفوب(

باشد.



برقرار کوواالنسی پیوند یکدیگر با مولکولها این
واندروالس ضعیف نیروهای تنها بلکه نمیکنند؛
اما است. داشته نگه هم کنار را آنها که است
راحتی به نمیتوانند جو شرایط در فسفولیپیدها
کنارهمقراربگیرندوغشایسلولیپدیدآورند.در
واقعآنهابرایتشکیلشدننیازبهعاملیدارند
برقراری از پس ولی کند. جمعشان هم دور که
ایناجتماعات،نیرویواندروالسآنهاراکنارهم
آوردن گرد برای گزینه بهترین آب میدارد. نگه
اینمولکولهاست.برایاینکهحداقلتماسبین
بخشآبگریزفسفولیپیدوآببهوجودبیاید،این
جمع هم دور مختلفی شکلهای به مولکولها
میشوندکهیکیازرایجترینآنهاهمیندوالیهی
فسفولیپیدیاستکهبسیارشبیهبهغشایسلول
عملمیکند.اینویژگی،دومیناهمیتوجودآب

رامشخصمیکند.
نیافتیم. دست میخواهیم آنچه به هنوز اما
حیاتبامونومرهاشکلنمیگیرد؛عملکرد،ویژهی

وجوددارد؛مونومرهابایدبهجومنتقلشدهوآنجا
بیاورند. وجود به را پلیمرها همدیگر به اتصال با
واضحاستکهاینفرایندمدتبسیارزیادیطول
متصل هم به مونومری واحد چند کشید. خواهد
شده،بهکمکبارانبهدریاهابازگشتهودوبارهبه
جومیروند.اینبارچندواحددیگربهآنهااضافه
فرایند این میشوند. وارد آبها به مجدداً و شده
بارهاوبارهاتکرارمیشودتاکمکماولینپلیمرهای
مهمدنیایزندهیعنیپروتئینهاوRNAهاشکل
بگیرند.دراینزمانغشایسلولوماکرومولکول
درکار حیاتی هنوز اما شد تشکیل عملکردی
اجتماعات در باید بزرگ مولکولهای این نیست.
فسفولیپیدیبهدامافتادهوبهمجموعهایازچند
مولکولکهبتوانندنقشهایحیاتیراازخودبروز
از مجموعهای آنکه از پس شوند. تبدیل دهند،
پروتئینهاو RNAهادریکاجتماعفسفولیپیدی
انتظارمشاهدهیحیاترا افتادند،میتوان بهدام
داشت.خیلیکوتاهوسریعبهآنچهگذشتنگاهی

از  شده ای  اصالح  نسخه ی  خود  که  حباب  الگوی 
اکنون  و  می آید  شمار  به  بنیادین  سوپ  الگوی 
توجیه  برای  الگوها  قبول ترین  قابل  جمله  از 
بیان  است،  زمین  کره ی  روی  حیات  شکل گیری 
ایجادکننده ی  اصلی  واکنش های  که  می دارد 
مولکول های حیاتی در حباب هایی درون آب ها رخ 

داده است.

“

” پلیمرهاست.پساینواحدهابایددرآبیادرجو
باهمواکنشدهندوبهپلیمرتبدیلشوند.آباین
ازآنهامیگیرد.چراکهمیتواند امکانراتقریباً
طیفرایندیبهنامهیدرولیز)تجزیهبهکمکآب(
مونومرهایمتصلشدهبهیکدیگرراازهمجداکند.
دراینصورتبایکتناقضمواجهمیشوبم؛برای
شکلگیریغشاآبالزماستوازطرفیآبمانع
تشکیلپلیمرهامیشود.راهکاریبرایاینمشکل

احتماالت مبنای بر رخدادها این تمام بیندازید.
بررسیمیشوند.برخورددومولکولسادهوانجام
گیر پلیمر، تشکیل و مونومرها برخورد واکنش،
افتادنپلیمرهادرفسفولیپیدهاو...همگیوقایعی
کاماًلتصادفیهستند.بهاینترتیبکاماًلمنطقی
استکهحدود1میلیاردسالطولکشیدتاحیات
اولیهبررویکرهیزمینپدیدارشود.آنچهواقعاً
اساسحضوروزندگیموجوداتزندهبررویزمین
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است،فرایندیبسیارپیچیدهترودقیقتراستوما
اطالعاتاندکیدرموردوقایعدورانآغازینزمین

دردستداریم.
سوالیکههموارهدرادامهیاینتوضیحاتمطرح
میشودایناستکهچراکربن؟چراموادآلی؟چه
چیزیباعثشدهاساسشکلگیریحیاتتشکیل

موادآلیبابخشهایمهمکربنیباشد؟
صرفنظرازشرایطفیزیکیوشیمیاییمثلدما،
برایشکلگیری اصلی رکن ...سه و جاذبه ،pH
انرژی، حیات، درواقع و سکونتپذیر جهانی
بیانی در سکونتپذیری هستند. آب و عناصر
انجام برای مناسب شرایط وجود معنای به ساده
حفظ منظور به تکثیر و رشد مانند فعالیتهایی
پیش که همانطور میکروارگانیسمهاست. بقای و
یک به سکونتپذیر محیط یک خواندیم این از
منبعانرژینیازداردکهدرمدتزمانطوالنیدر
پایداری، امکان که باشد استفاده قابل و دسترس
رشدوتکثیرحیاتدرآنفراهمشود.اینمحیط
CH- یبایدقادربهتامینعناصراساسیحیاتیعن
NOPS )کربن،هیدروژن،نیتروزن،اکسیژن،فسفر
آب مانند حاللی به نهایت در و باشد گوگرد( و
نیاز شد، ذکر آن اهمیتهایحضور از برخی که
است.درمیاناینعناصر،کربناصلیترینعنصر
برایتشکیلحیاتبررویزمینبهشمارمیرود.

کربندراسکلتتمامیمولکولهایزیستینظیر
اسیدهای و پروتئینها لیپیدها، کربوهیدراتها،
دارد. حضور DNA و RNA مثل  نوکلئیک
غیرآلی و آلی مواد ساختمان در میتواند کربن
شرکتکند.درمولکولهایغیرآلیمانندکربنات
کلسیم)CaCO3(،پیوندهایC-Hوجودندارند.
مولکولهایزیستیبراساسپیوندهایکوواالنسی
بیناتمهایکربنساختهمیشوند.انرژیالزمبرای
انرژی با تقریباً کربن اتم دو بین پیوند شکستن
الزمبرایشکستنپیوندبیناتمکربنو5عنصر
و فسفر اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، یعنی دیگر
گوگردبرابراست.همینموضوعباعثمیشودکه
اتمکربنبهراحتیدرمیانترکیباتجابهجاشده
وباعثایجادمولکولهایمتنوعشود.عالوهبراین
و دوگانه پیوندهای تشکیل با میتواند کربن اتم
سهگانهیپایداروانواعیازساختارهایزنجیرهای
تاحلقوینیزموجبایجادتنوعدرترکیباتکربنی
شود.اماآیاعنصریبهعنوانجایگزینبرایعنصر
این از یکی دارد؟ وجود حیات تشکیل در کربن
نیز سیلیسیم است. سیلیسیم پیشنهادی عناصر
مانندکربندرگروه14جدولتناوبیدرستزیر
اتمکربنقرارداردوبهخاطرهمگروهبودنباکربن
شباهتهاییبااینعنصردارد.اماتفاوتهایاین
دوعنصرمانعازجایگزینیعنصرسیلسیمبهجای



عنصرکربندرحیاتزمینیشدهاست.سیلیسیم
نیزمانندکربنتواناییتشکیل4پیوندکوواالنسی
الکترونهای پذیرای برخالفآنمیتواند اما دارد
پنجموششمنیزباشدودرنتیجهدرواکنشهایی
کمتری نسبت به انرژی به شدن انجام برای که
به نسبت عنصر این کند. شرکت نیز دارند نیاز
کربندارایشعاعبزرگتریاستکهاینامرنیز
پیوند میکند. کمک آن بیشتر واکنشپذیری به
پیوند به نسبت عناصر از بسیاری با سیلیسیم
برای درواقع است. کربنضعیفتر با عنصر همان
برمولو کیلوژول    C-Cپیوندهای شکستن
بر کیلوژول       Si-Si پیوندهای شکستن برای
مولانرژینیازاست.برایفهمبیشتراینموضوع
مولکول آنالوگ  SiH4 کنید: دقت مثال این به
CH4است.SiH4بهصورتخودبخودیحتیدر
دمایصفردرجهیسانتیگرادنیزدرهوامیسوزد،
درحالیکهCH4درصورتوجوداکسیژنخالص
نیزدرچنینشرایطیپایداراستوتنهادرصورت

عنوانعنصرتشکیلدهندهیحیاتشدهاست.
این ادامهی در شده مطرح پرسشهای دیگر از
بحثایناستکهچراآبرابهعنوانحاللحیات
میشناسند؟همانطورکهمیدانیدآبفراوانترین
حاللموجودبررویکرهیزمیناست.آبمایع
نقشی دارد که فردی به منحصر ویژگیهای با
زمین روی بر تکاملحیات و پیدایش در اساسی
ایفاکردهاست.حدود٪۷0بدنموجوداتزندهاز
آبتشکیلشدهاست.بیشترواکنشهایموردنیاز
بدنموجوداتزندهدرمحیطآبیصورتمیگیرد.
مولکولهایآبباتشکیلپیوندهیدروژنیبادیگر
آبدوست یا هیدروفیلیک گروههای مولکولها،
باعث آب ویژگیهای درواقع و میدهند تشکیل
در شدن حل هنگام آلی مولکولهای میشود
باشند. آبگریز و آبدوست بخش دو دارای آب
در که فسفولیپید مولکولهای مثال عنوان به
آبگریز بخش دارای دارند حضور سلول غشای
میشود باعث ویژگی همین هستند. آبدوست و

یک محیط سکونت پذیر به یک منبع انرژی نیاز دارد 
که در مدت زمان طوالنی در دسترس و قابل استفاده 
باشد که امکان پایداری، رشد و تکثیر حیات در آن 
عناصر  تامین  به  قادر  باید  محیط  این  شود.  فراهم 
CHNOPS )کربن، هیدروژن،  اساسی حیات یعنی 
نیتروزن، اکسیژن، فسفر و گوگرد( باشد و در نهایت 
به حاللی مانند آب که برخی از اهمیت های حضور آن 

ذکر شد، نیاز است.

“

” وجودانرژیفعالسازیاینواکنشانجامپذیراست.
سیلیسیمنسبتبهکربنالکترونپازتیوی)الکترون
دهندگی(باالتریداردودرنتیجهتمایلبیشتری
عناصر با قطبی قوی پیوندهای تشکیل برای
در شرکت برای بیشتری توانایی که غیرفلزی
اینعنصر داراست. را دارند واکنشهایشیمیایی
بنزن مانند حلقوی ساختارهای تشکیل به قادر
نیست.تماماینویژگیموجبارجحیتکربنبه

غشاییدوالیهایساختهشودکهسرآبدوستآن
بهسمتبیرونودمآبگریزشروبهداخلباشد.
حیاتبخش، حالل این مهم ویژگیهای دیگر از
از بسیاری انحالل موجب که است آن قطبیت
ترکیباتازجملهترکیباتیونیمیشود.باوجود
در داردکه احتمالوجود این ویژگیها این تمام
سیاراتدیگرباشرایطفیزیکیوشیمیاییمتفاوت،

حاللدیگریمتداولباشد.

34۷
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ساسان اشرفی
دانشجوی کارشناسی زیست فناوری، 

دانشگاه تهران

Email: ashrafi.sm@ut.ac.ir



دســـــــــته بندی
ستــــــــــــــارگان

عنوان  به  ستارگان  تنوع  شناخت  و  بررسی 
منابع انرژی حیات
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تشکیل  برای  کرده  مشاهده  خود  زندگی  در  بشر  بنابرآن چه 
و  است  نیاز  ثابت  نسبتًا  بستر  یک  به  حیات  پیچیده  سیستم 
تأمین  آن بستر  روی  بر  را  الزم  انرژی  و  دما  که  منبعی  همچنین 
کند. دانشمندان به طور متداول بستر مورد نظر را یک سیاره و 
منبع انرژی را ستاره ای که سیاره به دور آن گردش می کند در نظر 
مبرهن  حیات  بحث  در  ستارگان  اهمیت  جهت  این  از  می گیرند؛ 
و همچنین دسته بندی  بررسی مقایسه ای ستارگان  برای  است. 
اطالعاتی که اخترشناسان و اخترفیزیکدانان از ستارگان به دست 
می آورند روش ها و نمودارهای گوناگونی تعریف  شده که هرکدام 
نکته  دارند.  اهمیت  جهتی  از  و  داشته  خود  به  مختص  مبنایی 
حائز اهمیت این است که در روش هایی غیر از آن هایی که چرخه 
میان سالی  دوره  بحث  مبنای  دارند،  نظر  مد  را  ستارگان  زندگی 

ستاره است نه مراحل تولد، پیش ستاره یا فرآیند مرگ.

”
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1-دستهبندیبراساسجرم:
است جهت این از ستارگان جرم اهمیت 
آن نهایی سرنوشت و ستاره مرگ فرآیند که
خورشید که ازآنجا دارد. بستگی جرمش به
برای ستاره دسترسترین در و نزدیکترین
تقسیمبندی اصلی معیار بهعنوان است، انسان
براساسجرمانتخابشدهاستبهاینصورت

کهستارگانرابهسهدستهتقسیممیکنند:
برابرجرم از8 بیش باجرمی      •سنگین

خورشید:
شعاعی10برابرخورشیددارند.

دردورهیچوانیعمرخودآبیرنگهستند.
1000تا1000000برابرخورشیددرخشندگی

دارند.
سریعتشکیلمیشوندو10000تا100000

سالعمرمیکنند)عمرکوتاهیدارند(.
پسازمرگبهستارهنوترونیتبدیلشدهیابه
آهن، تولید از ناشی چگال بسیار هسته دلیل

سیاهچالهمیسازند.
       •متوسطباجرمیدرحدود5/0تا8برابر

جرمخورشید:
به تا میکشد طول سال 100000 از بیش
تولیدشان )فرآیند برسند ستاره پیش مرحله

طوالنیاست(.
پسازمرگبستهبهجرمممکناستبهکوتوله

سفیدیاستارهنوترونیتبدیلشوند.
دردورهجوانیزردرنگاند.

       •سبکباجرمیکمتراز1/0–5/0جرم
خورشید:

برایدیدنشانبهآشکارسازفروسرخنیازاست.
تبدیل کوتولهسیاه به نهایت در ازمرگ پس

میشوند.
2-دستهبندیبراساسدما)هاروارد(:

معیارسنجشدما،رنگوطیفجذبیدریافتی
از وسیعی گستره در ستارگان است. ستاره از
مجموعهی میکنند. گسیل انرژی طولموجها
کلانرژیگسیلیدرتمامیطولموجهادریک
محدودهراقدرستارهدرآنبازهیطولموجی
کل تقسیم برای اخترشناسان مینامند.
Uطولموجهابهچندبازه،معموالًازفیلترهای
برایفرابنفش،BبراینورآبیوVبرایمابقی
نورسنج میکنند.دستگاه استفاده مرئی طیف
از کدام هر برای را خاصی قدر CCDها، یا
ستاره میدانیم میدهند. نشان فیلتر سه این
باشد گرمتر چه هر جسمی هر بهطورکلی یا
ماکزیمممیزانتابششبهطولموجهایکوتاهتر
در ستارهای اگر رو همین از میشود؛ منتقل
میفهمیم باشد V نوار از درخشانتر B نوار
میتوانیم بهاینترتیب بالعکس. و است داغتر
کنیم: تعریف اینشکل به را رنگ« »شاخص
قدرV – قدر B =شاخصرنگ.بهاینترتیببا
تطبیقشاخصرنگبهدستآمدهوآنچهدیده
دستهبندی دما برحسب را ستارگان میشود

کردهاند:



O ستارگان مثل زیاد فوقالعاده دماهای در
جذبی طیفهای و شده آزاد کاماًل الکترونها
ستارگانی در درحالیکه یونهاست؛ از ناشی
بامنشأ Mطیفهایی ازجمله پایین بادمای
مولکولهایچنداتمیمثلاکسیدتیتانیومو...

مشاهدهمیشود.
عالوهبرگسترهدماییکهدرجدولگفتهشد
نیز کمتر بسیار سطحی دماهای با ستارگانی
طولموجهای در واقع در که میشوند یافت
رادیوییوفروسرختابشمیکنند.اخترشناسان
)U( فرابنفش در ستارگان قدرهای مقایسه با
این بادستههایفوق انطباقآن وآبی)B(و
دیگر طرف از میکنند. اصالح را دستهبندی
ما بهدست فضا در دور ازستارهای نور وقتی
برخورد غباری ابرهای با است ممکن میرسد
تغییر را آن ظاهری رنگ درنتیجه که کند
که ازآنجا میکند. متمایل قرمز به و میدهد
شاخصرنگفقطاینرنگظاهریرامشخص
میکند،بایددرجستجویراهمطمئنتریبرای
ارزیابیرنگواقعیودمایسطحواقعیستاره
باشیم.طیفنشریستارهاطالعاتبیشتریدر
خطوط از بعضی زیرا میدهد، ما به باره این
وضوحی چنان با معینی دماهای در طیفی
چندان دیگر دماهای در که میشوند آشکار
شدت بر بنا ابتدا را ستارهها نیستند. آشکار
خطوطهیدروژنموجوددرطیفهاطبقهبندی
میکردند.دراینطبقهبندی،شدتخطجذبی
بیشتر همه از A طبقهی در هیدروژن طیف
)... و C و B( بعدی طبقههای در و است
ضعیفترمیشودتابهطبقهOبرسد.درابتدا
اینمدلطبقهبندیطیفی،منظمومنطقیبه
نظرمیرسیدتااینکهبراساسدمابازآراییشد
وترتیبOوBو...وMمدنظرقرارگرفت.
بعدهاهمباافزایشدقتدربررسیهاهریک
ازطبقاتفوقرابه10زیرطبقهتقسیمکردند

این وجود با اخترشناسان .)B0،B1 ...B9(
تغییرات،همچنانطبقهبندیهارواردرامبنایی

برایطبقهبندیقرارمیدهند.
:)H-R(3-نمودارهرتسپرونگ–راسل

طبقهبندیها بهینهترین از یکی H-R نمودار
آن نامیدن بهینه علت که میدهد ارائه را
ارتباطغیرمستقیمشباچرخهزندگیواندازه
ستارههاست.ایننموداراوایلقرنبیستموبر
ارتباطاحتمالیبیندمایسطحستاره اساس
توان را درخشندگی شد. رسم درخشندگی با
و دما به که میکنند تعریف ستاره تابشی
اندازه با ناظر دید از و دارد بستگی آن شعاع
تصویرمشاهدهشدهمتناسباست.توانتابشی
و است وات   حدوداً خورشید )درخشندگی(
بهطورنسبیو را درخشندگیمابقیستارگان
طبقه نمودار این در میسنجند. آن به نسبت
بصری مطلق قدر و دما نماد بهعنوان طیفی
برایمحورها نماددرخشندگینسبی بهعنوان

انتخابشدهاند.
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بایکنگاهکلیبهایننمودارمعلوممیشودکه
ستارههادرکلنمودارتوزیعیکنواختیندارند
وبهنظرمیرسدکهدرچندناحیهیمتراکمتر
گروهبندیشدهاند.درنگاهکلیمیتواننمودار
با ترتیب به که کرد تقسیم دسته سه به را

مراحلچرخهزندگیستارههممرتبطاند:
مرکز مانند نوار بخش اصلی: رشته •    
این به تولد از پس ستارگان که است نمودار
که جوانیشان دوره و میشوند منتقل منطقه
است زندگیشان چرخه مرحله طوالنیترین
رادرآنمیگذرانند.گذرازاینمرحلهبهطور
بیشتر میکشد. طول سال میلیارد 5 متوسط
ستارگاندرایندستهاندبنابرایندرحالحاضر
اکثرستارگانجواناند.دراینمرحلهستارگان
تأمین هیدروژن همجوشی از را انرژیشان
زندگیشان مرحله پایدارترین که میکنند
درستارههای دما و ارتباطدرخشندگی است.
درخشانترین یعنی است مستقیم مرحله این
و رشته( )باال-چپ داغترینشان ستارگان،
)پایین- سردترینشان ستارگان، کمنورترین

راسترشته(هستند.
ازآنچه بیش اصلی رشته پایین-راست انتهای
درنموداررسمشدهوبهصورتمایلبهعمود
ادامهداردکهستارگانیبسیارکمنوروسردند.
اینستارگانهماکنونباآشکارگرهایفروسرخ

نمایانمیشوند.
      •غول/ابرغولها:بخشباال-راستنمودار
کهغولهاوابرغولهایسرخوآبیاست.اجرام
هستند سرد اما درخشان بسیار ناحیه این
هاست. آن بزرگ بسیار اندازه توجیهش که
بین مرحله در دسته این در موجود ستارگان
انفعاالت و فعل و دارند قرار مرگ و جوانی
میشود دیده عمقشان و سطح در بسیاری
معموالً ستارگان این ندارند(. پایداری )حالت

هلیومسوزی و تمامشده سوختهیدروژنشان
)تولیدکربن(یاکربنسوزی)تولیدآهن(دارند.
ستاره هستهی مرحله، این از گذار طی در
منقبضوسطحشمنبسطمیشودکهدرنهایت
بهناپایدارترینحالترسیدهوپسازیکانفجار
)ازجملهابرنواختر(باتوجهبهجرمشبهکوتوله،

ستارهنوترونییاسیاهچالهتبدیلمیشود.
         •کوتوله:دربخشپایینیرشتهاصلیاست.
اجرامموجوددراینبخشاشکالیازستارگان
هستندکهمراحلمرگستارهراطیمیکنند.
)سفیدرنگ( داغ بسیار )کوتولهها( اجرام این
اندازهی توجیه کمنورندکه نسبتاً ولی هستند
کوچکاجساماست.کوتولههاستارگانیهستند
از را هستهشان سوخت تقریباً و جوشان که
دستدادهاند.الیهیرقیقجویکهدربرخیاز
آنهادیدهمیشودهمبهمروردرحالانبساطو
گریزاست.ستارگانیکهبهکوتولهسفیدتبدیل
میشوند،بایدکمترازبرابرجرمخورشیدجرم
داشتهباشند.کوتولههایسیاههمدراینبخش
زندگی چرخه در که میشوند دیده نمودار از
ستارگانمرحلهیبعدازکوتولهسفیدمحسوب

میشود.



اجزای به میتوان را اصلی رشته و غولها
بیشتریتقسیمکرد:

• Ia:درخشانترینابرغولها  
• Ib:ابرغولهاییبادرخشندگیکمتر  

• II:غولهایدرخشان  
• III:غولهایعادی  

• IV:غولهایکوچک  
• V:رشتهاصلی  

» فشاری را»طبقههای طبقهها زیر این غالباً
سمت به ابرغولها از حرکت با زیرا مینامند
رشتهاصلیفشارافزایشمییابد.اینامردقیقاً
میفهمیم وقتی بهویژه است پیشبینی قابل
یکغولیاابرغولتنهایکستارهسابقاًعادی
میلیون چند تا که بوده اصلی( رشته )جزء
این از است. منبسطشده اولیهاش حجم برابر
بهطورکلی ترمودینامیک قوانین طبق گذشته،
کاهش به میل غول یک کاهشیافتهی دمای
را ستاره یک الیههای فشار آنچه دارد. فشار
برایناظرزمینیمعینمیکندپهنایخطوط

طیفیاستکهباآنرابطهمستقیمدارد.

:)MK(4-طبقهبندییرک
بر شهودی نسبتاً دستهبندی نوعی 
اندازه، از منظور است. ستارگان اندازه اساس
واقعی اندازه بلکه نیست قابلمشاهده ابعاد
روشهایی با ستاره واقعی اندازه است. ستاره
ماه، با اختفا در نور قطع محاسبه ازجمله
نزدیک، ستارگان برای لکهای تداخلسنجی
مقایسهتابشودمایستارهباخورشید)معادله
... و دور ستارگان برای بولتزمان( استفان
به اینطبقهبندی محاسبهمیشود.دستههای

اینشرحاست:
• بسیارغولآسابادرخشندگیباال  
•بسیارغولآسابادرخشندگیکم 

•غولآسایدرخشان 
•غولآسا 

•زیرغولآسا 
•کوتوله)رشتهاصلی( 

در آنچه با اینجا در کوتوله *معنای 
طبقهبندیهایدیگرگفتهشدمتفاوتاست

•زبرکوتوله 
•کوتولهسفید 

5-دستهبندیبراساسالگویتابش:
و زمین جو نقش اگر ستارگان مشاهده در
و اعوجاج زدن، سوسو پدیده جمله از اثراتش
...رادرنظرنگیریمبهطورکلی تداخلنوریو
ستارگانرامیتوانبراساستابشبهدودسته
متغیر ستاره میشوند. تقسیم متغیر و ثابت
ستارهایستکهالگویتابشنوریاشباالگوی
ستارههای میکند. تغییر نامنظمی یا ثابت
به درخشندگی تغییر الگوی اساس بر متغیر

چنددستهتقسیممیشوند:
Cepheid vari-(متغیرهایقیفاووسی•        
اصلی علت که منظماند متغیر نوعی :)able
متغیربودنشانراتپشستاره)انقباضوانبساط
متوالی(میدانند؛یعنیستارهایکهنسبتبهما
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درحالحرکتاستباعثتغییردراثردوپلرو
قرمزیاآبیگراییمازادمیشود.

:)RR Lyraer( شلیاقی RR ستارگان •      
دستهایازستارگانمتغیربادورهیتناوببسیار
کوتاهودرحدودچندساعتتایکروزهستند.
بهطورکلیشبیهمتغیرهایقیفاووسیاندبااین
درخشندگی کوتاهتر، دوره بر عالوه که تفاوت

کمترینیزدارند.
       •متغیرهاینامنظم:ازجمله…

-متغیرهایثوری T:مشخصهاصلیشان
تپشهایبسیارسریعاست.غالباًدرخوشههای
ستارهایجوانیافتمیشوندومعموالًمقداری
خود مجاورت در گونه( )سحابی نامتراکم گاز
ستارگان که است آن از امرحاکی این دارند.
حال در و جواناند بسیار احتماالً  T ثوری 
اصلی رشته ستاره بهصورت هنوز و انقباض
تثبیتنشدهاند.اینستارگانراازرویخطوط
نشریقویهیدروژن-آلفانیزمیتوانتشخیص

داد.
اجرام بهصورت بازگشتی: نواختران -     
پدیدار ناگهانی بهطور و نبوده قباًل که نورانی
بهمرور معموالً و میشوند شناخته میشوند،
)چندهفته،ماهیاسال(دوبارهناپدیدمیشوند.
اینستارگاناحتماالًستارههاییمسنهستند
کهبهطورموقتتجدیدحالتیافتهاند.درقدیم
گرفته اشتباه ابرنواختر پدیده با ستارگان این

میشدند.
طبقهای :R شمالی اکلیل ستارگان -      
نوری منحنی با نامنظماند متغیر ستارگان از
عجیببهاینصورتکهبهطورناگهانیکاهش
درخشندگیدادهوسپسبهمروربهحالتاول
خودبازمیگردند.احتماالًکربنجامدجوآنها
را ستاره نور موقت بهطور که داده تشکیل را
ستاره تابش از بعد الیهها این میکنند. تیره

ازبینمیروند.هموارهپوستهیگازیسحابی
توجیه احاطهکردهکه را اینستارگان شکلی

واحدیبرایآنیافتنشدهاست.
متغیر :)Flare( شرارهای ستارگان -     
روشنایی ناگهانی افزایش و درخشندگی بودن
شبیه شرارههایی وجود به را ستارگان این
میشود مشاهده خورشید سطح بر آنچه به
سطح بر شراره شدن ظاهر میدهند. نسبت
تغییربسیارسریعیدردرخشندگیآن ستاره
دارد. دوام دقیقه چند فقط که میکند ایجاد
آزاد ازسطحستاره زیادی انرژی اینشرارهها
مکان تعیین انفجار. به شبیه چیزی میکنند؛
شرارههاروییکستارهپرنوربسیاردشواراست
زیرانسبتبهنورستارهتغییرآنچنانملموسی
ایجادنمیکند؛امادرعوضحتییکشرارهی
ازردهطیفی کوچکبرسطحستارهایکمنور

M بهراحتیقابلردیابیاست.

جایگاهخورشیددردستهبندیها:

دستهبندیهای توصیف برای مثالی بهعنوان
یعنی منظومهشمسی مرکزی ستارهی فوق؛
خورشیدرامیتواننوعیستارهباوزنمتوسط،
ردهدماییG)رنگزردودمایسطح6000
کلوین(وباقطرتقریبی1.39میلیونکیلومتر
دانست. کوتوله نوعی یرک طبقهبندی در و
رشته میانههای در جوان ستارهای خورشید
اصلیاستکهباتوجهبهجرمشپسازگذراز
جوانی،بهغولسرختبدیلمیشود)درنمودار
از باالوراستمیرود(وپس بهسمت H-R
رفتنبهسمتچپنمودار،درنهایتبهپایین
بهکوتوله اینمرحله نمودارمیرود.ستارهدر
سفیدوسپسکوتولهسیاهتبدیلخواهدشد.



منابع:

*ساختارستارگانوسیارات/پاولهلج/گیتاشناسی/فصول9،8،۷،6،5،4،3،2،1
*نجومدینامیکی/رابرتتی.دیکسون/نشردانشگاهی/فصول14،13،11،9،8

*نجومواخترفیزیکمقدماتی/مایکلزیلیک–استیونگریگوری/دانشگاهامامرضا/پیشگفتار:فصل
6،5-بخش2:فصل8
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رضا ماه منظر
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی، 

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

Email: mahmanzar.moon@yahoo.com



زمیــــــــــــــــــــــــــن
در تصرف مریخی ها

نگاهی متفاوت به نخستین ارگانیسم زنده

چگونگیپیدایشحیاتدرزمینجزوآندستهازسواالتیاستکهنظریاتمتعددی
ازآنهاتکاملمولکولهایزیستیو باآنمطرحشدهاست.دربرخی رابطه در
ادغامآنهابایکدیگررابهصورتیکهمتناسبباپیدایشحیاتباشدوابستهبهدریاها،

اتمسفروحتیآتشفشانهایاقیانوسیمیدانند.
امابرخیازپژوهشهایاخترزیستی،مدارکیدالبرفرازمینیبودنمنشاءحیات
نشاندادهاستکهدرابتداچندانمهمبهشمارنمیرفت.امااینمدارکبهتدریج
چهرهیتازهایازنخستینموجودزندهوهمچنیناحتمالوجودهمسایگانفرازمینی

رابرایمابرمالساختهاست.
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پانسپرمیا در لغت از دو واژه ی یونانی “پان” به معنای کیهانی  و 
“اسپرمیا” به معنای نطفه و یا بذر تشکیل شده است و مفهوم 
آن این است که شاید نخستین ارگانیسم زنده از محیطی خارج 
بیان  به  دارد.  فرازمینی  منشاء  و  آمده  ما  سیاره ی  به  زمین  از 
دیگر حیات بسیار قبل تر از 3 یا 4 میلیارد سال پیش، در نقطه ی 
دیگری از کیهان تشکیل شده و سپس به واسطه ی برخورد های 
سفر  از  پس  تا  شده  جدا  مذکور  سیارات  سطح  از  شهابسنگی 
بسیار طوالنی و شاید خطرناک، در نهایت به زمین رسیده و بذر 

حیات را گسترده باشد. اما سیاره ی مبداء کجا بوده است؟

”
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قدیمیتریندستنوشتهییافتشدهدررابطه
یونانی فیلسوف به منسوب موضوع این با
میالد از پیش پنجم قرن در “آناکساگوراس”
و خرافات از برخاسته نگاهی است.]1[ مسیح
تفکراتفرامادیآندوران.امانخستینکسی
کهبادیدگاهعلمینسبتبهایننظریهسخن
گفتهاست،یکدانشمندبرزیلیبهنام“جونز
جکوب”درسال1834بود.اوپسازبررسی
زمانخود بیوشیمیایی دستاوردهای مطالعات
اینفرضیهرامطرح بامنشاءحیات دررابطه
نمودوچنینبیانکردکهشایدبخشاعظمی
خود نه و - زیستی مولکولهای نخستین از
حیات،بلکهسنگبنایتشکیلآن-ازمحیطی
باشد. شده تأمین زمین سیارهی از خارج در
]2[البتهایندیدگاهبیشترزمینهسازنظریهی
دیگریبهنام“پانسپرمیایغیرزنده”شدوهم
در موضوع این از بسیاری شواهد نیز اکنون

دسترساستومدافعانبسیارینیزدارد.
کشفیاتمتعدددربارهیشناختبهترساختار
پاستور، آزمایشهای همچون زنده، موجودات
حیات خلقالساعهی نظریات بر بطالنی خط
کشیدواینذهنیتراکهحیاتخودبهخودی
بهوجودمیآیدبهدستفراموشیسپرد.این
و بود پانسپرمیا دقیقتر بررسی برای شروعی
سوئدی شیمیدان 1900 دههی در سرانجام
اسپور که داد نشان آرینوس” “سوان نام به
باکتریایی فعال غیر اما زنده )حالت باکتریها
میشود( ایجاد محیطی تنش شرایط در که
مکانی در و بمانند زنده نیز فضا در میتوانند

دیگرحیاتتازهایراآغازکنند.]3[
بریتانیایی” اخترشناس 19۷0 سال در
فردهویل”باهمکاریپروفسورزیستشناس“
چاندراماسینگل”پسازبررسیطیفستارگان
وتجزیهوتحلیلنورآنهامدارکارزشمندیبه

دستآورد.طبقنظریهیپانسپرمیایغیرزنده
وهمچنیناکتشافاتایندودانشمند،محیط
میانستارهایتواناییایجادطیفگستردهایاز
مولکولهایهیدروکربنیفعالدرواکنشهای
آلی، شیمیایی عوامل همچون زیستی
همچون متنوع آروماتیک هیدروکربنهای
حلقههایبنزنوحتیآمینواسیدهایسادهرا

دارد.
دادند احتمال نفر دو این اساس همین بر



سخت بسیار شرایط که است درحالی این
بهنظر و است حاکم فضا در فرسایی طاقت و
قارچها هاگ و باکتریها اسپور که نمیرسد
ساله میلیون حتیصدها و دهها سفری برای
از اگر حتی باشند. داشته را کافی توانایی
مدتها از بعد برآیند، طوالنی سفر این پس
شهابسنگ ورود هنگام کیهان در سرگردانی
و شدید بسیار اصطکاک دلیل به اتمسفر، به
بااتمسفر،بهشدتداغشدهودمای ناگهانی
سطحآنهاتاصدهادرجهافزایشخواهدیافت.
بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهانتقالحیات
درمیانمنظومههااگرغیرممکننباشد،بسیار
داستان اما است. انتظار از دور و نامحتمل
متفاوت بسیار میتواند ما فضایی همسایگان

باشد.
از نشانههایی جستجوی برای دانشمندان
روی بر را خود توجه بیشتر فرازمینی حیات
که چرا نمودهاند. معطوف شهابسنگها
نمونههایبسیارارزشمندیازدلفضاهستند
منشاء و ساختار لحاظ از بسیاری تنوع و

شکلگیریدارند.
بهترین از یکی “مارکیسون” شهابسنگ
مولکولهای انتقال امکان تایید در نمونهها
میانسیارهای محیط در هیدروکربنی سادهی
دام در درسال1969 اینشهابسنگ است.
شد. منفجر آسمان در و افتاد زمین گرانش
قطعاتخردشدهیآندرنزدیکیشهرملبورن
سقوطکردکهپسازجمعآوریبیشاز100
کیلوگرمنمونهوتحلیلساختارآندانشمندان
گالیسین، جمله از آمینواسیدهایی حضور به
آالنینوگلوتامیکاسیدپیبردند.همچنینبه
وجودانواعغیرمعمولیازآمینواسیدهاهمچون
شهابسنگ این در سودووالین و ایزووالین
کربنیواقفشدند.درتمامینمونههاییافت

فواصل در یخ و سنگ شامل غبار ذرات که
میانستارهایتواناییحملومحافظتازاسپور
باکتریهارانیزدارند.هرچندکهاینپژوهش
آن حقیقت اما میرسد نظر به جذاب بسیار
غبار ذرات جابهجایی نیست. دلنشین چندان
درفواصلمیانستارهایبسیارنامحتملبهنظر
میرسد.فاصلهیزمینبانزدیکترینستارهدر
حدود4سالنوریاستوهرسالنوریمعادل

9.5هزارمیلیاردکیلومتر!
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شدهنشانههایایزوتوپیوفتومتریبخصوصی
مولکولهای این بودن فرازمینی از حاکی
از پس میداد نشان که شد دیده زیستی
برخوردبهسطحزمینواردساختارشهابسنگ

نشدهاند.]4[.
هرچندکهشهابسنگمارکیسونونمونههایی
حاوی کربنی شهابسنگهای از دیگر
اما هستند، ارزشمندی زیستی مولکولهای
دربهترینحالتمیتواننتیجهگیریکردکه
کیهان در حیات شکلگیری سنگبناهای تنها
قابلسنتزهستند.بهبیانسادهتردانشمندان
یک وجود از بخشی امید نشانهی دنبال به
و بودند شهابسنگها میان در زنده ارگانیسم
مورد شهابسنگ هزاران آن به رسیدن راه در
در انتظارها این سرانجام گرفت. قرار پژوهش
۷آگوست1996بایکاکتشافحیرتانگیز،

شکلتازهایبهخودگرفت.
شهابسنگ مورد 23 از یکی ALH84001 
مریخ از میرسد بهنظر که است شده یافت
جداشدهوبرسطحزمینسقوطکردهاست.
دانشمندانناساپسازمطالعهیاینشهابسنگ
الکترونی، 9/1کیلوگرمیدرزیرمیکروسکوپ
هیدروکربنی، مولکولهای کشف عالوهبر
مگنتیت مانند پیچیدهتر آلی ترکیبات برخی
وهیدروکربنهایمیلهایشکلبسیارمشابهبا
بقایایفسیلهایمیکروسکوپیرادرآنکشف

نمودند.
برجستگیهای تصویر بخش جذابترین اما
در نانومتر 100 قطر به کرممانندی و ظریف
فسیلشناسان، اعتقاد به که بود آن سطح
نسبت که هرچند باکتریهاست. از اجتماعی
فراوانیعناصرCa وMg وFe وSiدرکنار
در محبوس میکروسکوپی هوای حبابهای
ساختارشهابسنگ،گواهیبرمریخیبودنآن

است،اماایندالیلبرایاثباتکافینیست.چرا
کهبرخیهاآنرایکتقلبدستسازمیدانند
توسط و مصنوعی صورت به که معتقدند و

ابزارهایصنعتیخاصقابلایجاداست]5[
اینتنهانمونهییافتشدهازفسیلباکتریایی
دریکشهابسنگبودوپسازآنهیچنمونهی
دومیبهدستنیامد.امادستاوردهایرباتهای
بهخصوصروحوفرصتوکنجکاوی، مریخی
نشاندادندکهمریخدرگذشتهپوشیدهازآب
مایعشوربودهاست.اتمسفرآنحجمکثیریاز

گازهایگلخانهایهمچونمتانرابهواسطهی
فعالیتهایآتشفشانیدرونخودجایدادهو
بهنسبتدمایبیشترینسبتبهحالداشته

است.
که نیست ذهن از دور چندان احتمال این
روزهای در زمین پوستهی که زمانی شاید
به مریخ بهسرمیبرده،سیارهی اولیهیخود
دلیلفاصلهیبیشترازخورشیدوجرمکمتر،
و سنگی پوستهی دارای زمین از زودتر کمی



این شاید باشد. شده مایع آب اقیانوسهای
سیارهموفقشدهتاپیشاززمینشرایطآغاز
حیاترادرخودایجادکندودرنهایتاولین
ارگانیسمهایزندهرادرسطحخودشکلدهد.
سپسدراثربرخوردهایسیارکی_کهدر4
است_ بوده معمول امری قبل سال میلیارد
قسمتهاییازسطحمریخجداشدهوپساز
گذراندنمسیریطوالنیبهزمینرسیدهباشد.
است. داشته کمی جاذبهی و جرم مریخ اما
اینسیاره فعال آتشفشانهای بههمیندلیل
واسطهی به و ازمدتیخاموشمیشوند پس
بادهایخورشیدیجوخودراازدستمیدهد

وچهرهیامروزیخودراپیدامیکند.
تنهایکسوالهمچنانبدونپاسخباقیمانده
اتمسفر به ورود لحظهی ناگهانی دمای آن و
زمیناست.پروفسورچاندراماسینگلازدانشگاه
این در قانعکنندهای پاسخ هندوستان دهلی
باکتریها اسپور وی اعتقاد به میدهد. رابطه
نهبههمراهشهابسنگیبزرگ،بلکهبهکمک
شده زمین جو وارد میکروسکوپی غبار ذرات

است.بهعبارتسادهترهمچونیکپر،کهدر
هنگامسقوطباهوااصطکاکزیادیداردوبا
حرکتدرجهتچپوراستوروبهپایین،به
آرامیمیافتد،شایداسپورباکتریهانیزدردل

ذراتمیکروسکوپیبهزمینآمدهباشند.
نظریهیپانسپرمیابراساساسنادومدارکیاز
تایید درصورت و شده پایهگذاری دست این
میدهد. حیات منشاء به کیهانی بُعدی آن،
پابرجاستکه اینسوالهمچنان اینحال با
اگراولینسلولزندهدرسیارهیدیگریشکل
عبارت به است؟ بوده چگونه آنجا در گرفته،
پاسخ بهشکلگیریحیات نظریه این سادهتر
دیگری مکان به را آن پیدایش بلکه نمیدهد

محولمیسازد.
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مریخـــــی یا دستور العملی 
برای آنان که تنها در مریخ

 رهـــــا شده اند!

نمیتوانازفضاصحبتکردوازادبیاتوسینمایعلمیوتخیلیچیزینگفت،زیرا
کهدرفرهنگعامهنوزنهایتتخیلمردمراجعبهفضاازاینجنسادبیاتوسینما
منشأمیگیرد.سینماییکهباآیندهنگریکوبریکدر2001با»ادیسهیفضایی«
شروعشدوباشمشیرهاینوری»جنگستارگان«جایخودرابینمردممحکم
کردوبا»بیگانه«لرزهبراندامسینماانداخت.حالنیزانواعیاززیرژانرهاراداردکه
بهتازگیدرکنارفروشباالسعیشدهبهاصولعلمیهمتاحدیتوجهشودتابه

خلقاثریعلمیوتخیلیمنتجشود.



بدونشکیکیازپرمخاطبترینژانرهایسینمایی
۷0 دههی در که ژانری است. علمیتخیلی ژانر
میالدی،زمانیکههالیووددرحالورشکستشدن
بودباخلقفیلمهایعظیمیمثلمجموعهیجنگ
ستارگاننهتنهاهالیوودراازورشکستینجاتداد
پیشرفتهای و پتانسیلهایش از استفاده با بلکه
این3دهه،بهمدعیبیرقیبسینما تکنیکیدر
ژانر هر مانند درست نیز ژانر این اما شد. تبدیل
معموالً آنچه و است ژانرهایی زیر دارای دیگری
از میشناسیم علمیتخیلی فیلمهای عنوان به ما
غیرعلمیترین که آمدهاند فضایی اپرای ژانر زیر
بخشاینژانرلقبدارندوفضاوتکنولوژیصرفاً
داستانحماسی. یک روایت برای هستند بستری
4 این مدت در نیاید وچه بیاید وچهخوشمان
دههاپراهایفضاییمانندجنگستارگانسینمارا
تصاحبکردهاند)وحتیشایدبتوانگفتهمین

بالراسرادبیاتهمآوردهاند(.
فیلمهای از جدیدی شکل اخیر سالهای در
علمیتخیلیمتولدشدکهبرخالفنوعقبلیبخش
علمیبهبخشتخیلیفیلمارجحیتداشت.ازاین
فیلمهامیتوانبه»جاذبه«ساختهیالفانسوکواران
و»درمیانستارگان«کریستوفرنوالناشارهکرد
اینکه هم آن و دارند مهم ویژگی یک کههمگی
کامال هستیم آن شاهد فیلم در که اتفاقی شاید

غیرواقعیوتخیلیباشداماراهحلواصولبرخورد
باآنموضوعکاماًلعلمیاستوحتیاگرباعلم
اساس بر هم باز باشد، نداشته مطابقت هم امروز
اصولیمنطقیپیشمیرودومریخیکهدرادامه
قصدمعرفیآنراداریمنمونهیبسیارخوبیازاین

زیرژانرنوظهوردرسینمااست.
تحسین کتاب از دقیق نسبتاً اقتباسی مریخی
شدهیاندیوییراستوداستانفضانوردیبهنام
را دیمون( مت بسیارخوب بازی )با وانتی مارک
روایتمیکندکهدرماموریتیدرمریخدوستانش
اینکهمردهاست،رهایشکردندوحاال بهخیال
حجم و جیرهبندی با که است زنده حالی در او
روز تا400 زیادیسختیکشیدنحداکثر بسیار
غذاداردوماموریتبعدیناسادرمریخ4سالبعد
است.اوهیچوسیلهیارتباطیدراختیارنداردکه
بهدوستانشدرزمین،زندهبودنشرااطالعدهد،
توجه با و دارد ماندن زنده برای قوی عزمی اما
بهاینکهیکگیاهشناساستتصمیممیگیردبه
اولینانسانیدرتاریختبدیلشودکهبررویمریخ
کشاورزیکردهاستکهبهتراستفراینداینکار
وسرنوشتشدرمریخراخودتاندرفیلمببینید.

همین و فیلم این با رابطه در مهم بسیار نکتهی
است علمی مطالب زیاد بسیار حجم کتاب، طور
)درزمانمطالعهی50صفحهیاولکتاباحساس



شیمی کتاب یک مطالعهی حال در میکنید
هستید(.احتمااُلاندیوییرزمانیکهبراینوشتن
مطالبعلمیکتابدرگوگلراجعبهواکنشهای
که نمیکرد گمان هرگز میکرد، سرچ شیمیایی
از یکی لقب است، نوشتنش حال در که کتابی
ریدلی و بگیرد را تاریخ رمانهای علمیترین
را فیلم خود و بخرد را فیلم ساخت حق اسکات
زمانی فیلم شدن علمی این و کند کارگردانی
برای جالبترمیشودکهاسکاتتصمیممیگیرد
اینکهبهدقیقترینفضاسازیممکنبرسدازناسا
کمکبگیرد.همینامرباعثمیشودفیلمبیشتر

بهواقعیتیکههرگزرخندادهشبیهشود.
یک جایگاه در فیلم بگذریم که بودن علمی از
ریدلی بسیاربینقصساختهشدهاست. فیلمهم
علمیتخیلی بزرگ آثار خاطرخلق به که اسکات
را خود تالش تمام میشود، شناخته سینما در
کردهتادراینفیلمهمهچیزدرجایدرستخود
ماشاهد وسواسشدید برایهمین و بگیرد قرار
نماهایی مریخهستیم. از نماهایممکن زیباترین
کهممکناستبرایفردناآشنابافیلمباخودمریخ
بسیار حد در بازیگرها بازی شوند. گرفته اشتباه
استفادهی بهترین اسکات و دارد قرار قبولی قابل
ممکنراازتکنولوژیکردهوجلوههایویژهیفیلم
باورخلقشدندکهنتیجهی بسیارطبیعیوقابل

ازبهترین تماماینتالشهافیلمیاستکهیکی
فیلمهایساللقبمیگیردوبابردنجوایزبسیار
ژانر در که میکند ثابت معتبر جشنوارههای از
علمیتخیلیهنوزمیتوانشاهدفیلمهاییبودکه

بهشعورمخاطباحتراممیگذارند.
که است خوبی بسیار فیلم »مریخی« مجموع در
مارابهمدت2ساعتدرگیرنبردمارکوانتیبا
لقبخدای آن به سیارهایمیکندکهگذشتگان
جنگرادادهاندودرایننبرد2ساعتهمادرکنار
مارکوانتیباموفقیتهایشخوشحالمیشویمو
باناامیدیهایشبغضمیکنیمودرپایانمتوجه
میشویمکهنبوغبزرگترینمیراثبشریتاستو
باآنمیتوانازپسبزرگترینمشکالتهمبرآمد
حتیاگرتنهاوهزارانکیلومتراززمیندورباشیم.
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