داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﯿﺎت را در ﺟﻮ ﻗﻤﺮ ﺗﺎﯾﺘﺎن ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۶
ﺗﺎﯾﺘﺎن ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﺳﯿﺎره زﺣﻞ ،ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﺎت را در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎی دوردﺳﺖ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ را در ﺟﻮ ﺗﺎﯾﺘﺎن ﮐﺸﻒ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻗﻤﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮐﺎوﺷﮕﺮ »ﮐﺎﺳﯿﻨﯽ« ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺰده ﺳﺎل اﺳﺖ زﺣﻞ و اﻗﻤﺎرش را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد ،ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻟﺒﺘﻪ
ً
ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم »وﯾﻨﯿﻞ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ« را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﻃﻌﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ داده ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ آﻟﻤﺎ )آراﯾﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮی

ﺑﺰرگ آﺗﺎﮐﺎﻣﺎ( در ﺷﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق در ﺟﻮ ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ آﻟﻤﺎ در ﺷﯿﻠﯽ
روی زﻣﯿﻦ ،ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﮐﺜﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ )ﻏﺸﺎ( از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در
ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن در دﻣﺎی ﺣﺪود  -179درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺳﻄﺢ آن ،آب ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺎﯾﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺘﺎن ﻣﺎﯾﻊ دارﯾﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺣﯿﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺎن ،وﯾﻨﯿﻞ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ اﺳﺖ.

درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺎن ﻣﺎﯾﻊ در ﺳﻄﺢ ﻗﻤﺮ ﺗﺎﯾﺘﺎن
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و
ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺸﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در اﺗﻤﺴﻔﺮ اﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﯾﺦ زده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺳﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن وادار ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻗﻮل »ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﻮردﯾﻨﺮ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﮔﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ در

اﺣﺘﻤﺎﻻ وﯾﻨﯿﻞ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎی ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

