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 یربناییال زؤس  ینانسان فراهم ساخته تا بتواند، به ا  ی امکان را برا  ینا  ی علم و تکنولوژ  یشرفتامروزه پ  یم؟ما تنها هست   یاآ

 یم،شناسیکه ما م  یبه آن شکل   یات،شرط وجود ح ینتریاصل   یعجواب دهد. آب در حالت ما  یبه صورت قطع  یمیو قد

 یات ح  یری گشکل  یملکول  ینددهد تا فرآی منحصر به فرد را به آب م  صیتخا  ین، اo2H  یمیاییو ش  یزیکیاست. خواص ف

انفعاالت طبیونکننده  آب حل  ی ها سازد. ملکول  یرپذرا امکان  یی بنایرو ز  ی ند، که محرک ضرورهست  یعیها و فعل و 

 ی پس منطق   هستهم    یاتشود، در آنجا ح  یافت  یعآب ما  ین،زم  ی کجا بر رواست. هر  ژیکیویولب  ی هایند فرآ  یری گشکل

 .یمآن باش  یعهم به شکل ماآن اول به دنبال آب  یگردر کرات د یاتیکشف عالئم ح ی است که برا

وجود دارد.   یمنظومه شمس  یدر تمام  یعاند، آب مااثبات کرده  یر، اخ  ی هاکه مطالعات و اکتشافات دهه  ینجاستا  جالب

احتمال برابر )آن Jupiter کره  ی هااز ماه   یکی وجود آب در    یخ،مر  هقطب جنوب کر  یرز  یاچهدر  یک   یوجود  هم دو 

ها  فشانکه در اثر فوران ، آب "Saturn" زحل  یارهس  ی هاه موجود در حلق  یخاست(، ذرات    ین کره زم  ی که بر رو  ی مقدار

  یسطح  یرز  یعآب ما  یه، البوجود آمده اند Enceladus زحل به نام  ی هااز ماه  یکی  ی موجود بر رو  یخی  یانوساز اق

 Pluto رهیادر س  یعآب ما  ی هایانوساحتمال موجود بودن اق  یتاًو نها Titan زحل به نام  ی هااز ماه   یگرد  یکیموجود در  

 .باشد یاتوجود ح یتواند مدعی م یدهند که کل منظومه شمسی، همه و همه نشان مEris یارکو س

خواهد    انسان،  ی برا  یتؤقابل ر  یهست  یبه تمام  یات گستره وجود ح  یم،را هم اضافه کن  یگری کشف د  یقحقا  یناگر به ا  حال

آخریدرس طبق  س  یقات تحق  ین.  تعداد  شده،  هستیاره انجام  جهان  در  ستاره   یها  تعداد  برابر  ر  ی هاحداقل   یتؤقابل 

کهکشان مثل   هایلیونتر  یستاره وجود دارد و در جهان هست  یلیاردم  100حدود    یری باشند. فقط در کهکشان راه شیم

جود  و   یدر جهان هست  یبا منابع آب  ی هااز مکان  ی شماری توان گفت تعداد بیاساس م  ینهست. بر ا   یری کهکشان راه ش

 !است؟ یافتهامکان ظهور  یاتها حدر آن  یاکه آ ینجاستال اؤس یدارند، ول

 (ی)مسکون یات)قابل سکونت( و وجود حیرپذ یاتح یممفاه ینارتباط ب

  1861! در سال  یدآیوجود داشته باشد خودبخود بوجود م  یات ح  ی مناسب برا  یطشرا  یوقتآنستکه،    یجرا  ی از باورها  یکی

ا   یشیپاستور، آزما  ییلو  ی آقا  ی دانشمند فرانسو با  نتا  یهفرض  ینرا انجام داد که در تضاد  نشان   یشآزما  ینا   یجبود، 

 یهتغذ  یگرد  یاتمنبع ح  یکقابل سکونت و پاک توسط    «یرپذ  یاتح»  یطمح  یککه    یدآیبوجود م  یتنها وقت  یاتداد، حیم

 ! یدآیبوجود م یاتفقط از ح یاتح یگرگردد، به عبارت د

( ی)مسکون  یات)قابل سکونت( و وجود ح  یرپذیاتدو مفهوم، ح   ینپاستور ب  یشبر اساس آزما  یی،در اکتشافات فضا  امروز

 کامالً یطیبا محها یارهامر معمول است! چون س یک یدر جهان هست یاتوجود ح یم،گردند. اگر فرض کنی تفاوت قائل م

 جان یاز مواد ب  یات موجود، ظهور ح  ی هایارهکه، در همه س  یمبده  هماحتمال را    ینا  یداند، باجدا شده  یکدیگراز    ءخال

کره   ی بر رو»  اتفاق افتاده است   ین ا  ی،در جهان هست  یکباردهند که حداقل  می نشان    ی علم  یقات باشد. ، تحقیم  یرپذامکان

است، بر   یمنطق  ار  دیگردر کرات    یاتح یری گ مدل شکل  یم،اکشف نکرده  یاتاز ح  یگری نمونه د  یتا وقت  ین! بنابرا«ینزم

بوجود آمده   ینزم   ی بر رو  یاتمعما که چگونه ح  ین. حل ایمکره خودمان بساز  ی اساس نمونه موجود و در دسترس رو

را بهتر   یگردر کرات د  یری پذیاتو ح   یاتوجود ح  ینکمک خواهد کرد تا ارتباط ب  ییفضا  ژیستویولاست، به دانشمندان ب

 .درک کنند

 !الف سر در گم، گذشتهک

گرفته تا انسان، بر خالف    هایکروباند، از مقرارگرفته  یاتح  ثیرتأ تحت    ینکره زم  ی موجود رو  های یطمح  ی تمام  تقریباً

 یات ح  ی دهند که ظهور خودبخودمیمدارک و شواهد موجود، نشان    ی،زندگ  یزبانیم  ی برا  ینالعاده زمخارق  یتظرف

  ی امروز   یاتکرده بود، ح  یری گیجهپاستور نت  ییتر! همانطور که لوش یبار اتفاق افتاده و نه ب  یکتنها    ی،کره خاک  یخدر تار

 یقت حق ینا ی ان امروزاند. انسخر( بوجود آمدهآتا به  ینطورقبل از خود )هم یاتهم از ح  یاتقبل خود و آن ح  یاتاز ح

درختواره تکامل   یقطر  ازقبل از آن    ی هارا با گونه  ینزم  ی موجود رو  یاتتواند، ارتباط هر گونه از حمیداند، چون  میرا  
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 و   DNAموجود در  ی هاانسان در استخراج دستورالعمل  ییبرقرار سازد. به لطف، توانا   (Phylogenetic Tree) ی نژاد

RNA   ها را از نقطه شروع کرده و نقشه تکامل آن  یسهمقا  یکدیگر  هر دسته از موجودات را با  ییک ژنت  ی کدها   یمتوانمی

توان گفت، میموجود    ی هایلفس  ی با بررس  یگم شده است ول  یخ در طول تار  «وعنقطه شر»  یت. ماهیمبدقت رسم کن

 .ظهور کرده است ینکره زم ی رو یشسال پ یلیاردچهار م آن حدوداً ییآشنا ی هااز شکل یکیدر  یاتح

شکل گرفته   یدرصد از عمر هست  75بعد از گذشت حدود    ین، کره زم   ی بررو   یاتشکل ح  ینتوان گفت، اولمی   بنابراین

آن   یفعل   یطمشابه شرا  در آن زمان اصالً  ینکره زم  یطاند(. شراکرده   یابیسال ارز  یلیارد م  14تا    12عمر جهان را  )  است.

 .بوده است  ینکره زم ی بر رو یاتآمدن ح وجودب یعامل اصل   یطراش ینرسد، هممینبوده اما به نظر 

 هایانوساز اق یای ند

  یاتح  ی مساعد برانا  یطیمح  ی دارا  منظومه عموماً  ینا  ی هایاره است. البته سطح س  «هایانوساق»مملو از  یشمس  منظومه

 یهانیو ک  یدی خورش  تشعشات نابودگر  یممستق  رتأثی  گرم بوده و عالوه بر آن تحت  یاربس  یاسرد و    یارباشند. اغلب بسمی

 د. وجود دار یعاز آب ما یادی حجم ز یارات،س یناز ا یاری پوسته بس یردر عمق و ز  یقرار دارند. ول

 "Enceladus"زحل  یارهو ماه س "Europa" با نام  یمشتر  یارهدهند که حداقل، در ماه سمینشان    ییاکتشافات فضا  نتایج

هستند که   یعآب به شکل ما  ی ها یانوساق  ی دارا  ی،اجرام سماو  ینوجود دارند. هر دو ا  یاتشروع ح  ی برا  یهاول  یطشرا

ا  یانات در جریح  یش زا  ی الزم برا  یندهای ها فرآاحتماال در کف آن  کره    در گذشته دور در  هایندنوع فرآ  ین باشند. 

  یهاکه در اثر واکنش صخره  « (Hydrothermal Vents) لترما یدروه ی هاستون» به  ها رااند. آناتفاق افتاده  یزن ینزم

 .یمشناسمی یند،آمیبوجود  هایانوسگرم کف با آب اق ی آتشفشان

 شروع شده  هایانوساز عمق اق یزهمه چ

زنده   یطلحظه هم در آن مح   یک  یحت  یم،برگرد  ینزم   ی در رو  یشسال پ  یلیاردبه چهار م  یمتوانستمیکه    یصورت  در

 ینسطح کره زم یبر رو یاتگونه حهر یری گشکل یدو تشعشات ماوراء بنفش خورش یژن! اتمسفر فاقد اکسیمماندمی ن

بودند. در   یکاف  یژنفاقد اکس  ین سرشار از عنصر آهن و اتمسفر زم  هایانوسساختند. در آن موقع که اقمی ممکن  را نا

در واکنش با آب قرار   یروکسینو پ 4Sio2(Mg,Fe) یزیممن  یلیکاتسرشار از آهن، مثل س  تالییسمواد کر  ها،یانوسکف اق

 یادهم  یکمتان و    یدروژن،واکنش، گاز ه  ین. در اثر اشناسیمیم ”Serpentinization”واکنش را با عنوان  ینداشت. ا

نام  یمعدن به  البته حرارت بوجود م Serpentine سبز رنگ  قل آیندیو  ب  ییای. آب  از  اق  ی هاصخره   ینکه   یانوس،کف 

 کند ی حرکت م  یانوسبه سمت سطح اق  یانجر  ینتحت فشار ا  شود،یگازدار م  ی فلز   های یونحرارت را جذب کرده و با  

 ند. کیم یجادرا ا یاز مواد معدن هایینستو ی،و حرارت  یمیاییش ی هاواکنش ی سر یکو در اثر 

 ترمال  یدروه  ی هابه نام ستون  رسد،یمتر هم م  50از    یشها به بکه ارتفاع آن   هاستون  ینکه اشاره شد ا   طورهمان

(Hydrothermal Vents)   یهااند، مثل نوشابهبوده  یدی اس  ین،کره زم  ی بر رو  یهاول  های یانوس. اغلب اقیمشناسمی 

از  هایانوساق  ی،گازدار کنون اتمسفر سر شار  از  را  اقمیجذب    سر خود  ی باال 2Co کربن الزم    یانوس کردند. در کف 

گردد. میآن    یاییقل  یتآب و عوض شدن خاص PH ییرباعث تغ "Serpetinization" و آب  هاصخره   ینب  یمیاییش  یندفرآ

 ی الزم برا  یمیایی به عنوان سوخت ش  یدروژنه  ی هاشدن آن با مولکول  یباعث گرم شدن آب وغن  ینواکنش همچن  ینا

 یدی شود، خود را در عدم موازنه با آب سرد، اسمی  یانوسکف وارد اق  یایی آب قل   یوقتشود. در مرحله بعد  میات  یح

از اکس تعادل»اصطالح    یمیاییش  یر تعب  «عدم موازنه». اصطالح  یابدمیاطراف   2Co  یدکربنو سرشار   یاست. ول  «عدم 

 یچیدگی و خلق پ  ییرتغ  یجادا  ی الزم برا  ی انرژ  ی منبع اصل   «عادلنامت»   یطاست. شرا  «یاتح»  یاصل   یشه ر  «عدم تعادل»  ینهم

 !است

اق  یمیکربنات کلس   ی هاستون  ینا  امروزه م  یانوسدر کف  ب  یزباناطلس،   ی باشند. ول می  یولوژیکیانواع متنوع جوامع 

 .بوده باشند ینزم ی بررو یاتها ممکن است، مولد حستون ینسال قبل، هم یلیاردم  4حدود 



   سرچشمه حیات

 4 

 یاتح یها، منبع انرژ و پروتون هاالکترون 

 ی تا انرژ   یمکنمی و تنفس    یمخورمیکند؟ ما غذا  می   یجادا  ی ، انرژهاانسان  ی برا  « عدم تعادل»چگونه    ید،اتوجه کرده   آیا

ها را  است. بدن ما الکترون  هابخاطر الکترون  کارها  ین همه ا  یقتاست؟! در حق  یبه چه معن  یقاًدق  ینا  ی. ولیمبدست آور

 یم کنمی که تنفس    ییتشنه الکترون در هوا  یژنها را به اکسکند و آنمی   یافت در  وناز الکتر  ی منبع غن  یکاز غذا به عنوان  

 ی ساز دهد که باعث آزادمیرخ    هادر داخل سلول  یمیاییش  یهاواکنش  ی سر  یک  یانتقال الکترون، در ط  یندهد. امی

مورد    ی،غشاء داخل   یقاز طر  هاوتونپمپاژ پر  یرا برا  ی انرژ  ین ا  هاموجود در سلول  ی هاینئگردد. پروتمی  « یدمف  ی انرژ»

 .کندمی  یلتبد یرا به عدم تعادل پروتون  یعدم تعادل الکترون ینددهند و فرآمی استفاده قرار 

ا "ATP"(Adenosine Triphosphate) با نام  یننوع پروتوئ  یک  یشده در عدم تعادل پروتون   یره ذخ  یلپتانس  ی نرژاز 

 ATPخود  یقتشناسند. در حقمی  « یاتح  یواحد انرژ»را اغلب به عنوان     ATPرا بسازد،   ATP ی هاکند تا سلولمی استفاده  

 ADP(Adenosineی هاو اجزاء شکسته شده آن با نام ATP کل  بینقراردارد، عدم تعادل    یگرمتعادل دنا  یستمس  یکدر  

Diphosphate)   و ALP(Adenosine Lonephosphate) .   یزی چ  «یاتح   ی واحد انرژ »  ینا  ءکه، منشا  یمدانمیاکنون 

 !(یداری )نا پا  «عدم تعادل» جز یستن

 یاتح یدروترماله یانهآش یهنظر

 ی هادر ستون Geochemical ی ممکن، وجود انرژ  یوهای از سنار  یکی  یمده ولچگونه بوجود آ  «یاتح»  دانیمی نم  یقاًدق  ما

 .است یهاول یدروترماله

را مورد مطالعه   هایانوسبلند کف اق  یدروترماله   ی هاستون  یکروسکوپ،و با م  یمگردبر یشسال پ  یلیاردبه چهار م  اگر

 ها یونترول  ی حاو  یکنون  یبلند مسکون  ی هاند برجها مانستون  یناز ا  یککه هر  یدد  یمخواه  احتماالً  یم،قرار ده  یو بررس

 2H،  هاحفره  یناز ا  یکهستند. درون هر  یاز جنس مواد معدن  یولوژیکی،سلول ب  یکبه اندازه    یکآپارتمان کوچک، هر

اطراف در   یاموجود در آب در 2Co کربن  یداکس  ی با د  یانوسکف اق  ی هاستون  یچمارپ  یانآزاد شده از جر  یدروژنه

 ی د  «ندهده»به شکل منبع سرشار از الکترون به عنوان    2Hعدم تعادل،    ین قرار دارند. در ا  یمیایی حالت عدم تعادل ش

 یزن  یگرعدم تعادل د   یک  ین،کنند. اضافه برامیرفتار    «یرندهگ»الکترون، به عنوان    یمخزن متقاض  یککربن مثل    یداکس

 PHدر  یرتمغا  یادر  یدی و آب اس  هاموجود در منافذ ستون  یاییقل   یانجر  ینوجود دارد. عدم تعادل ب  یستمکوسا  یندر ا

 ی کنون  ی هاموجود در سلول  یمشابه عدم تعادل پروتون   یاراز جنس پروتون است که بس  یعیعدم تعادل طب  یکخود  

 .است

در حال واکنش  2Co و 2H ی هاکه ملکول  یدد  یمخواه   یم،خود به سمت زمان حال حرکت کن  یالیدر زمان به سفر خ  اگر

 یرپذامکان  یانوسکف اق  یدروترماله  ی هاموجود در منافذ ستون  ی فلز   یزورهای کاتال  یرواکنش تحت تأث  ینهستند. ا

کند.  میآزاد    یزن  ی انرژ  یمقدار قابل توجه (Organic Molecules) یعیطب  ی هابر ملکولواکنش عالوه   ینشده است. ا

پروتون را   یعیطب  یانجر  تواندی م  یندفرآ  ینباشد، ا ATP ی دهنده  یلتشک  ی ماده  یعی،طب  یاز مواد معدن  یحال اگر برخ

فسفات   ی برا گنگهداشتن  بکار  هم  کنار  در  ایردها  در  ح»صورت ظهور    ین .  امکان  «یاتواحد  . کندمیجلوه    یرپذکامالً 

از   ی ا)شبکه  یزمتابول  ی شبکه  یناول  ی اندازعامل راه  تواندیده در آب محل ش  ی گوگرد  ی ها و ملکول  یتروژنن  ی همکار

 .( باشدگرددیدر طول زمان م یدارترو پا تریچیدهپ یباتکرده و باعث بوجود آمدن ترک یتها که خود را تقوواکنش

باش  طبیعی داشته  انتظار  که  م  ینا  یم،است  مولکول  تواندی شبکه  آمدن  بوجود  به  خود   ی حاو  ی هامنجر  و  اطالعات 

مولکولRNA  مانند (Self-Replicating) یرشوندهتکث شود.  باال  یتقابل  RNA ی ها،  تغ  یی تطابق  صورت   یط شرا  ییردر 

 ی لاز مواد عا  ییرناپذیرتغ  های یوارهد  یگزینرا جا  نعطفیم  یغشاء چرب  توانندیم  ینها همچنمولکول  یندارند. ا  یطیمح

پمپ   ین. ادهدی را م«   (Ion Pumps)یونی  ی هاپمپ »ساختن    ی اجازه  RNA ی هابه مولکول  یغشاء چرب   ین . ایندخود نما

مال را  یدروتره  ی هااز ستون  یزگر  یتقابل   یتکرده و در نها  یریتپروتون خود را مد  یداری ملکول، ناپا  دهد،یاجازه م



   سرچشمه حیات

 5 

 ینزم  ی کره  های یانوسشکل گرفته در کف اق  یمیاییش  ی هااصل واکنشها که حمولکول  ینا  یی،بدست آورد! بعد از رها

 .درخواهند آمد یاتاز ح یبه اشکال مختلف یدجد ی هاهستند، با وارد شدن به مکان

 یمیایی باغ ش

آزما  به نام    ی سازیهشب  یه،نظر  ینا  یشمنظور  ش»با  در آن ستون  «یمیاییباغ  که  کف   یدروترماله  یهاساخته شده 

بمی  ی سازیه، شبهایانوساق اثر واکنش  تعادل ش  یاندو جر  ینشوند. در  با هم هستند، مواد   یمیاییکه در حالت عدم 

 هایانوس ترمال کف اق  یدروه  یها بوجود آمده ازستون  ی هابرسو  یه، شبهارسوب   ینگردد. امی  یننشو ته   یدتول  یمعدن

تحت   یمیایی،از عدم تعادل ش  یاتح  ی بوجود آمدن خود بخود  یه دهد تا نظرمی امکان    «یمیاییباغ ش»ساز  یهتند. شبهس

 .یردو مطالعه قرار گ یبررس

 یات ح یریموجود شکل گ یهایهفرض یرسا

بر رو  برخی ا  یاری. بسکنند یکار م  یاتمنشاء ح  ی برا  یگری،د  های یهفرض  ی از دانشمندان  بر اصطالحاً    هایه فرض  یناز 

نور    یرز  ها یانوسسطح اق  ی رو  یعی،طب   یهامعجون  ین. اباشندیاستوار م  «یعیطب  ی هااز مولکول  یوتیک پروب  ی هاسوپ»

احتمال   یه،اول  یانوسباتوجه به سطح پهناور اق  یرا بوجود آورد. ول  حیاتها  از آن   یحصح  یبیتا ترک  مانندیآفتاب منتظر م

 ی هامولکول ینب یبهستند که احتماالً عمل ترک یدهعق یندانشمندان بر ا ین. بنابرارسدیم به نظر مک یاربس یبترک ینا

خشک و   یندهای. فرآستآب گرم انجام گرفته ا ی در استخرها یابوجود آمده از جزر و مد و  ی هامستعد، در حوضچه

 .سازندیرا فراهم م یاتح ی سازنده  ی هابلوک یوستنامکان پ یانوس،از جزر و مد اق   یتر شدن ناش

باورند   ین از دانشمندان بر ا   یاند. از آن جمله گروهمطرح شده   ینزم  ی بر رو  یاتمنشاء ح  ی هم برا  یگری د  های فرضیه

هستند، بوجود آمده است.    ینیمآلوم  یلیکات س  ی ها حاوکه اکثر آن  یکان  ی ها خاک  ی خودبخود  یددر اثر بازتول  یاتکه ح

ا  یاتیح  ی یهاول  هایشواکن  ی،اتم  ی هااعتقاد دارند، فوران  یگرد  ی اعده   یدایشها منجر به پواکنش  ینرا فعال کرده و 

 ینا  ی یه است. نظر  ینبه زم  یخمر  ی از کره   یاتانتقال ح  ی یهفرض  ها،یه فرض  ینتراز جسورانه  یکی   یداند. شاشده  یاتح

  یبرا   یخمر  ی کره  ایطشر  یخ،و مر  ین زم  یکره  یری گشکل  یاستوار است که در ابتدا  یقتحق  ینان بر ادسته از دانشمند

که در اثر   ییهادر صخره   یخمر  ی کره  های یکروبم  یه،فرض  ینبوده، بنابرا  ینتر از زممناسب  یاربس  یاتح   یری گشکل

را   یندفرآ  ین. ااندیدهرس  یناند، به سطح زمکره جدا شده و به فضا پرتاب شده   ینبا سطح ا  ییاجرام فضا  ی برخوردها

  .نامندیم Lithopanspermia اصطالحاً

 خن آخر؟ س

  یدایشپ»باشند، امکان    تریک نزد  یقتبه حق  یاتمطرح شده در مورد منشاء ح  های یهاز فرض  یککدام  ینکهاز ا  مستقل

گفته شده   های یهاز فرض  یک. هربردیسؤال م  یررا به شدت ز  یما در جهان هستخود، فرض تنها بودن    ی به خود  «یاتح

خودمان باشد. اگر  یشمس ی منظومه ی در محدوده یحت وی از اجرام سما  یکیدر  یاتح ی جستجو  ی برا یلیدل تواندیم

مرطوب و   های یارکساز    یشماری باشد، تعداد ب  یدورترماله  ی هادر ستون  یزیکی و ف  یمیاییش  یداری ناپا  یات،منشاء ح

برا  یطشرا  یجادا  یتقابل   ی اصخره  د  یاتح  یریگشکل   ی مناسب  عبارت  به  داشت.  خواهند   های یستماکوس  یگررا 

 نورد   یخ. مرباشندیقابل کشف م  یهست  ینا  ی در هر کجا   آیند،یکه در اثر برخورد آب و صخره بوجود م  یالیدروترمه

“Spirit”    یمای و فضاپ  یخمر  ی کره  ی هااثرات را در صخره  ینا “Cassini”  زحل به   ی یارهس  ی هااز ماه   یکیها را در  آن

 ی ها ژن  یری گشکل   ی تنها روش ممکن برا  یدروترماله  های ونست  ی یه فرض  ینجا،اند. تا ا مشاهده کرده ”Enceladus“ نام

 .است یخی های یانوساق از یدهپوش یاهای و دن مانندینکرات زم ی بر رو یاتیمستقل ح

هوا و تشعشع داشته باشد، در آن  یممستق یرتأث  تحت و تر –خشک   های یکلبا س یطیبه مح یازن یاتح یری گاگر شکل اما

و   یمشتر  یارهس  ی ها)ماه  ”Enceladus“ و ”Europa“ نسبت به  یات ح  یبرا  ی ترمناسب  ید کاند  یخمر  ییارهصورت، س

ا  یاره س بود. در  پ  سیاره دو    ی هاحالت ماه   ینزحل(، خواهد  نمونه   یشمس  ی منظومه  یکرغول  ها در مشابه آن   ی هاو 
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)ح سکونت  قابل  ولپذیریاتکهکشان،  هستند  استر  ی(  ایلکامالً  مگر  فرآ  ینکه.  از   ی تعداد  یرمحتملغ  یاربس  یندیدر 

 .یدها منتقل نمارا به آن یاتیح  ی ساختارها ار؛ دیاتح  «یمسکون» ی یاره س یکبه عنوان  ینزم ی کره ی هاصخره 

بوجود    یرساختی،ز  های یتفعال  یاو    یمعدن  های یست به کاتال  یازبدون ن  «یمیاییش  یهاسوپ»از اصطالحاً    یات، اگر ح   حال

در آن باشد،  ماه  یگرد  یکیصورت  آمده  نام  ی یارهس  ی هااز  به  د.  باش  یاتح  یزبانیم  یدکاند  تواندی م ”Titan“ زحل 

“Titan”  یدهسطح پوش  ی از رو  یچیدهپ   های یسمارگان  ین. اکندیم  یدرا در اتمسفر تول   ای یچیدهپ  یمولکول   های یسمارگان  

  یعیطب   های یطاز مح  ی ارا به عنوان نمونه  ”Titan“ . دانشمندانگردندیم  ی آورجمع   یارهس   اکسیدکربن،ی د  یاهای از در

 .دانندیآن م یریگشکل یلدر اوا ین،زم کره  ی مانند موجود بر روسوپ

از   کدامیچوجود ندارد. ممکن است ه  یاتمنشاء ح  های یازمندی ن  یفدانشمندان در تعر  ینب  یاختالف  یچحال حاضر ه  در

 یاتکشف ح  دانیمینم  یقاًها درست هستند. دقآن  هم همه  یدنباشند، شا  یحنوشتار صح  ینعنوان شده در ا  های یهفرض

را   یاتی. اگر هم حترندیک نزد  یقت به حق  هایه فرض  یناز ا   یککدام  ،ما نشان خواهد داد  یگیدر همسا  هایاره از س  یکی در  

برا  «پذیری یاتح«آموخت که    یمباز خواه   یم،نکن  یداپ ول  یاتوجود ح   ی شرط الزم  تعداد یستن  یکاف  یاست  . حاال که 

 ی کس   یاآ  کهاست    ینا  یوجود دارند، سؤال اصل   یدر هست  یولوژیکی ب  –  ییفضا  های یداز کاند  یمتنوع  یارو بس  یشمارب

 آنجا هست؟
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