
 سیارات آبی قابل سکونت

 

 

ها در ناحیه قابل و این سیارهکه قطر آنها در محدوده قطر مریخ تا چندین برابر قطر زمین است  انددر حال حاضر در حدود پنجاه سیاره شناخته شده

این سیارات در منظومه خود قرار دارند.  - دهدیاجازه وجود آب به صورت مایع را م دمای سطح سیاره ،مداری که در آن فاصله ایفاصله – 1سکونت

 باشند.می 2ندیداهای ما برای میزبانی حیاتحال حاضر بهترین کا

سفری با گازهای هیدروژن و مو اگر فاقد ات دادهرار دارد، ده درصد از جرم آن را آب تشکیل ق که یک سیاره در ناحیه قابل سکونتبا این حال، زمانی

آنها فاقد سطح خشکی های آبی مکانی غیرمحتمل برای حیات هستند. از دانشمندان معتقدند که جهانبرخی  نامند. 3هلیم باشد، آن را جهان آبی

گاز کربن  شودتصور می آن در است که سیلیکات فرآیندی-تچرخه کربناشود. سیلیکات در آنها ایجاد نمی-هستند و به همین دلیل چرخه کربنات

و همکارش  شناس مرکز اخترفیزیکستارهآمیت لوی، کند. و تعادلی بین جو و داخل سیاره برقرار میبرای حفظ دمای سطح ضروری باشد،  دی اکسید

اکسید کربن در جو که فشار دیهای آبی را مورد تحلیل قرار دادند. آنها دریافتند زمانیشناسی در جهانهای فیزیکی و زمینیک بار دیگر مکانیزم

ای شود که در نتیجه و سبب بوجود آمدن جریانی سیاره غنی شده و در آب فرو رود ،تواند از مواد شیمیایی غیر از آببسیار باال است، یخ دریا می

 رسد.سیلیکات دوباره به حالت تعادل می-آن فشار گاز به طریقی تقریباً مشابه با چرخه کربنات

در این حالت سیاره یک کاله ز سه برابر سرعت زمین دوران کند؛ ، سیاره الزم است با سرعتی بیش اکاراین دانشمندان دریافتند که برای انجام این 

. عالوه بر این، این کندتوسعه و تولید میرا  کنندیی که به حفظ این مکانیزم کمک میهای در اقیانوسدمایکند که گرادیان قطبی یخی فراهم می

 کند.حمایت می 5های شیمی پربیوتیکهای آبی مطابق محدودیتالزم برای تکامل حیات برروی جهان 4ذوب-های انجمادی از چرخهدمایگرادیان 

                                                           
1 Habitable zone 
2 Hosting life 
3 Water world 
4 Freez-thaw cycles 
5 Prebiotic Chemistry 

  35Bو  35A یی کپلرای دوتامثالی از سیستم ستارهبراساس  –است  پوشیده از آبای شبیه به زمین که کاماًل سیاره –تصوری هنرمندانه از یک جهان آبی احتمالی 
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محدوده در مرزهای  به طور کلیند که شید مانند و کوچکتر محاسبه کردآنها ناحیه قابل سکونت جدیدی برای این فرآیند در اطراف ستارگان خور

قرار دارد. در نتیجه، آنها بیان داشتند که برای ستارگان بسیار کوچک )کوچکتر از نصف اندازه خورشید( این مکانیزم کار احیه قابل سکونت معمولی ن

 است.ها رو به ستاره اند و همیشه یک وجه آنکند زیرا سیارات در این ناحیه قابل سکونت احتماالً به ستارگان قفل شدهنمی
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