
 تورالعمل حیات را حفظ کرده است؟سبن تیتان، دهیدروکرآیا بخش مایع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای غشای سلولی برای طور بالقوهوینیل سیانید ترکیبی آلی است که بهرا تأیید کردند.  2در اتومسفر تیتان 1سیانیدمحققان ناسا وجود وینیل

توان اثبات کرد که حیات د، میاگر این درست باششود. های وسیعی از متان برروی تیتان میحیات میکروبی را مهیا کرده و سبب تشکیل اقیانوس

 تواند شکوفا شود. نیز می 𝐻2𝑂وجود  بدون

از کربن  خطی ایو زنجیرهاکسیژن -های مولکولی با دو سر فسفراند. فسفولیپیدها زنجیرهساخته شده 3غشاءهای سلولی زمینی از فسفولیپیدها

نیازمند جایگزینی برای وجود داشته باشد،  برای اینکهحیات متانی  شوند.یکدیگر متصل می پذیر در آب، بهبوده که برای تشکیل غشائی انعطاف

ها، را باز کند. یکی از این جایگزینوجود حیات فرازمینی برروی سیارات و اقمار  از احتمالبسیار وسیعتری  یپنجرهاند توفسفولیپید زمینی است و می

 باشد.سیانید میوینیل

                                                           
1 Vinyl Cyanide 
2 Titan 
3 Phospholipids 

دهد که در آن متان یهای قرمز و سبز جاهایی را نشان مدهد. رنگهای ماوراء بنفش و مادون قرمز نشان میموجتصویر تیتان را در طولاین 

 دهد.رنگ آبی، بخار فوقانی اتومسفر را نشان میاتومسفر در حال جذب نور بوده، در حالیکه 

Credit: NASA, JPL, and Space Science Institute 



توسط حساس نگاهی دقیق و همچنین حل پی برد. برروی قمر زسیانید وجود وینیلبه اش سنج جرمیبا استفاده از طیفابتدا فضاپیمای کاسینی 

  سیانید را تأیید کرد.ی شیلی، وجود وینیل، در صحرا)ALMA( 1آتاکامامتری متری/زیرمیلیآرایه بزرگ میلی

، Science Advancesمنتشر شده در  مقاله، و نویسنده اصلی 5مریلند 4لتبناسا در گرین 3پرواز فضایی گوداردققین مرکز مح از ،2مائورین پالمر

کز ین تمربا بیشترو کیلومتر،  ٢٠٠های بیش از آوری کرده و مقدار زیادی وینیل سیانید در اتومسفر تیتان، در ارتفاعجمعشده را های بایگانیداده

 ، مشاهده کرد.را حی روی قطب جنوب تیتاندر نوا

سبب تشکیل های آلی موجود در اتومسفر رسد، مولکولدرجه فارنهایت( می -٢٩٠)درجه سانتیگراد  -١٧٩یین برروی تیتان، که به ادر دماهای پ

ده و های ساای شکلطور بالقوهدر آنجا، آنها به شوند.آب زمینی، پر می چرخهبا ای مشابه های متان در چرخهش آنها، دریاچهقطراتی شده که با بار

، دریاچه شمالی تیتان، برای 6انید کافی در لگیا مارسینجام مطالعاتی نشان داد که وینیلگروه پالمر با اکنند. میکروسکوپیکی از حیات را ایجاد می

 .مین، وجود داردز 7ساحلی هایهای موجود در اقیانوسبرابر باکتری ١٠متر مکعب، تقریباً بیش از میلیون سلول در هر سانتی ١٠تشکیل 
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 تر مکعب.مدر هر سانتیسلولی  ءغشامیلیون  ١٠سیانید برای تشکیل وینیلبزرگ تیتان، لگیا مار، حاوی مقدار کافی دریاچه شمالی 

Credit: NASA, JPL-Caltech, ASI, and Cornell 



 Scienceسیانید بتواند حیات بوجود آورد، اما مطالعات انجام گرفته پیشین توسط محققین دانشگاه کورنل که در هنوز اثبات نشده که وینیل

Advances مهندسی شیمی و  رهبری پروفسور ندازی جذاب معرفی کرد. محققین دانشگاه کورنل، تحتا، آن را به عنوان چشممنتشر گردید

شود.  2هاهای سلولی به نام آزوتوسومتواند سبب تشکیل غشاءهای موجود برروی تیتان میتعیین کردند که آیا مولکول، 1نسیپائولته کل بیولوژی،

 توانند در شرایط متان مایع تیتان تشکیل شوند.دارد که می های سلولیها اشاره به غشاءآزوتوسوم

هرگونه رند، بنابراین تیتان وجود ندابرروی های منجمد متان شوند، اما در اقیانوسهای سلولی برروی زمین یافت میفسفر و اکسیژن در غشاء

های ولی از انواع مولکولهای مولکشود. مدلسازیکه در تیتان به فراوانی یافت میروژن، هیدروژن و کربنی باشد باید براساس نیتمانند سلول غشاء

ر شرایط تیتان عمل دهای زمینی پذیری که مشابه غشاءپایدار و انعطاف هایءسیانید به احتمال زیاد، غشای این عناصر نشان داد که وینیلحاو

 اورد.وجود میکند، بهمی

باره ال، پالمر در اینحهایی مواجه است. با این در شرایط تیتان با چالشاشکال حیات، سیانید، همچون دیگر با این حال، حیات براساس وینیل

برروی تیتان آنها  واقعی شود که درباره تشکیلاخت، سبب میها را سیتان در آزمایشگاه، غشاءسازی شرایط اقیانوس تاگر بتوان با شبیه"گوید: می

 "بین باشیم.بسیار خوش

رای مطالعه بیک آزمایشگاه شیمی جذاب "های مایع سطحی، تیتان بدنهترده و دلیل شیمی اتومسفری گسکند که بهاو همچنین اشاره می

 "گیری حیات است.برای شکلمرزهای بیوشیمی احتماالتی 

 ان دادند که تمرکزنشما هستند، زیرا آنها های بینیان انگیز برای پیشای هیجتأییدیه"های آزمایشگاهی کلنسی گوید که یافتهمی نسیکل

 "ها کافی است.برای ساختن آزوتوسومای مالحظهطور قابلبهسیانید وینیل

 3ده برای حیات پربیوتیکنهای امیدوارکنزی مولکولی برای تاباندن نوری برروی نامزدساقدرت شبیهدهنده آن نشان"افه کرد که همچنین اض وی

 "ام مطالعات آزمایشگاهی مشکل باشد.انج که است در شرایطی

 

 

 

 

 

 فیزیک: مجله نام مجله

 Astrobio.net: شده بوسیلهتهیه

 life.html-recipe-soup-hydrocarbon-titan-02-https://phys.org/news/2018                                 :لینک اصلی مطلب

  has chemical that could form 'membranesScientists find moon of Saturn'                                   :        مطالعه بیشتر

 سوران زوراسنا مترجم
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http://www.astrobio.net/
https://phys.org/news/2018-02-titan-hydrocarbon-soup-recipe-life.html
https://phys.org/news/2017-07-scientists-moon-saturn-chemical-membranes.html

