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 ۶۰/۶۰/۲۶۰۲         دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 ولیحیات ا   یی  وی مشکل در پ  ست و ج  ج  
 

 افسون یا جذبٔه بزرگ در محققان خلق می کند. ،کشف جهان آب که از ملیون ها سال به این سو ختم گردیده است

 Lena Stallmachنویسنده:  ، ۰۱/۰۲/۲۶۰۰مؤرخ:  ،چاپ زوریخ ،ـ تروزنامٔه ا ن سـ ت س

)به بحیرٔه وستوک  قطب جنوب یخقشراز به گذشت برمه 
1Wostoksea)  ولی . متر دیگر باقی مانده است ۰۶صرف

 به دست آورده باشند. بحیره نشانه های اولی حیات را محققان می خواهند از برمٔه هستٔه یخ

 

 
 ( Radarsat-1 )از فضا  "رادار"توسط  )ویکی پیدیا( رٔه وستوکیحبتصویر

 

بی حد و مواد خوراکی قلیل و فشار یخ  بوده سرد در بحیرٔه وستوک تاریک و یخ ضخامت  طبقهٔ کیلومتر ۱ تحت در

این و دیگر بحیره های زیر یخ در قطب جنوب  ،با وجود این شرایط نامساعد بیولوگ ها فکر می کنند است.حدود 

تاحال حیات پیدا شده  ،آب موجود باشد که روی زمین محل هردر ،همه جا . دررا در خود پناه داده اندموجودات زنده 

در  Lake Ellsworthرا در بحیرٔه  یک برمه کاری Edinburghاست که از پوهنتون  Martin Siegertاست; این اظهارات 

. از این لحاظ واقعه پرماجرا خواهد بود اگر در بحیرٔه وستوک حیات وجود نداشته کند رهبری می ،قطب جنوبآبهای 

 باشد.

 

تاریک است و مواد نیز آنجا در  ،و شرایط چنین غیر عادی نیز نمی باشد. در بحر عمیق هم حرارت پایان حکمفرماست

بعضی از بحیره ها از ملیون ها جنوب چنین مجذوب می کند:  قطب علما را در جهان تحت یخچه ولی . قلت دارد غذائی

را در پیش گرفته و ابحار زنده  یسال به این سو با جهان بیرون ارتباط ندارند. شاید سیر تکاملی در آن عمق راه دیگر

 را پناه داده اند.بکلی نا معلوم جان های 

 

 

                                                           

یخ قرار دارد.قشرمتر زیر  ۱۰۶۶الی  ۰۰۶۶بحیرٔه وستوک در قطب جنوب در عمق   1  

 سطح قشر یخ قطب جنوب

وستوک روی "یخ لشم"سطح   

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jost_wa_joye_moshkel.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jost_wa_joye_moshkel.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jost_wa_joye_moshkel.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Lake_Vostok_Sat_Photo_color.jpg
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 تبادله با یخچالها

زدیمنت های زمین   دراز این لحاظ محققان ملیون سال سطح یخ در روی بحیرٔه وستوک بسته شد.  ۰۱قبل از تقریبا ً 

و قلت مواد ی تاریکی بعد ،بحیره با یخبسته شدن از آرشیف انواع حیوانات منقرض را انتظار می برند که بحر یک 

و آب توسط یخبستن  ،یخ با زیرا در سرحدوقت زیاد نمی گزرد. ره بحیکلی  تجریدلیکن از .دنماننتوانستند زنده ب ،غذائی

را  بحیره آب کهنهٔ  ،بسیار آهسته حرکت می کنددر سطح بحیره تبادلٔه مداوم آب صورت می گیرد. و چون یخچال شدن 

یخ بصورت  ،این فرصت را –باخود می برد و در ظرف تقریباً یک ملیون سال آب کهنٔه یخچال تعویض می گردد 

 به عمق آن برسد. Antarktisتخمینی ضرورت دارد تا ازسطح 

 

که در  آکسیژن و مواد غذائی ،زنبور عسل انتقال داده می شود( ،)معموالً توسط حشرات مثالً خاکٔه گلمیکروب ها یا  ،شده آب با یخ

شود یگانه منبع غذا برای جهان زیر آب این فکر می  معلوم نیست. ،چه مقدار –با آب مخلوط می شوند  ،یخ قید مانده اند

مینیرال های غنی از مواد غذائی را از تا ل" وجود نداشته باشد هیدروترما"در صورتیکه در زمین بحر منابع  ،باشند

 قشر زمین بگیرند.

 

اغ مرکز روسی بحیرٔه وستوک  به سر بیولوگ ها در هسته های برمه کاری یخ در ،از ده سالبیش  ،بدینسو از قبل

ضخامت دارد  ۲۰۶از حیات هستند. آنها خاصتا ً برای یک طبقٔه آب یخبستٔه بحیره در سطح زیر یخچال که عالیمی 

بین سلول یکه  در هر میلی متر نظر به هرنمونٔه امتحانی ،میکروب ها رالف تعالقمند هستند. تیم های محققان انواع مخ

ا کشت شده توانستند. همچنان از ا لگو در البراتوار  را داشته هنوز قدرت زندگی آنها که بعضی از یافتند ،و یک ملیونی

 و سمارق ها راپور داده شده است.)جامنک بقه( 

 

برای  بی تفاوت می باشند. ،که امروز در روی زمین زندگی دارند یاهبا آن ،ندتا حال پیدا شده اموجود زنده اما آنچه از 

که بزودی دوباره  یخچال  منبع نگیرند بلکه از آب هریا از بحاین موضوع توضیحات مختلف آورده می شود. ممکن اینه

. به این صورت نهایت یک میلیون سال عمر دارد که در برابر سیرتکاملی بسیار طوالنی نیست و عالوتا ً است یخ بسته

د. یا عبارت اند از موجوداتیکه که بعداً در قطار نمونه های امتحانی قرار بسیار کوتاه در یک محیط بیگانه بوده انصرف 

 ،آوریجمع  هنگامنمونه ها با آلودگی تماس پیدا شده باشد.  در البراتوار ضرورت نیست در این مورد صرف گرفته اند.

ضد برای عقیم شده نبود. چون سوراخ برمه  هم برای معاینات بیولوژیکی پیشبینی نشده بودند. از این لحاظ طریق کار

  از آلودگی جلوگیری به عمل آمده نمی توانست.ملک شیر و عسل برای میکروب هاـ  -یخبستن با تیل خاک مملومی بود

 

 نمونه های تقریبا ً ضدعفونی

رد که آب یخ بستٔه در نظر میگی)روسیه( ضمنا ً حتی  ،از مؤسسٔه فزیک هستوی در پیترسبورگ ،ز ،بیولوگ مولیکوالر

بحیره تقریبا ً ضد عفونی می باشد. این بدان معنی خواهد بود که در بحیره هیچ و یا صرف کمتر موجود زنده وجود 

یک کتابخانٔه  و انکشاف دادنمونه ها پاککاری در با دقت  رایک طریق خاصتا ً عقیم )ستریل(  ۲۶۶۲او درسال  دارد.

الی خاک میده  گرفته  تیل خاک در سوراخ برمهاز ـ  آلودگی ممکنمنابع ترتیب داد که همه انواع میکروبها از  ریفرنس

با این طریق  آنرا از لیست نتایج خارج می کرد.  ،دور مانند. او در صورتیکه چنین آلودگی را می دیدبه ـ در  البراتوار

از عبارت است  منبع می گیرد و یده دارد در واقعیت از بحیرهتوانست صرف یک نوع میکروب را شناسائی کند که عق

به یخ رسیده  احتماال ً از چشمه های آب گرم در زمین بحر Bulat دارد و به  گفتٔه خوش یک نوع بکتیریا که حرارت را 

" از مقایسه با ریفرنس کتابخانه کامالً  قانع نیست.  Montana State  از پوهنتون "مونتانا ستیت John Priscuلیکن  است.

در مایع سوراخ برمه  موگفت: " صرف از لحاظ اینکه یک بکتیری «Science»او چند سال قبل در برابر مگاسین علمی 

همزمان با یک تیم  ۰۱۱۱در سال  Priscu پیداشده است به این معنی نیست که در بحر هم زندگی کرده خواهد توانست.

   در مورد "بکتیریا در آب یخبستٔه بحر" راپور داده است. یگر برای نخستین بارد

 

هرچه باشد باهم در نقطه متفق  بزودی وضاحت بیاورند. محققان تا حال هریامید برده می شود که نخستین نمونه ها از بح

ولی به هیچ  ،در زیر یخ انتظار می برند حیوانی و نباتی را اند. آنها از همه بیشتر بکتیریا و همچنان موجود یک سلولهٔ 

زیرا برای موجودات چندین سلوله  عرضٔه قلیل مواد غذائی کافی نیست. لیکن  صورت نه موجودات بزرگتر را.

پروژه ثمر بیشتر خواهد داشت نسبت به ماجرای آب بدون حیات. باز هم  ،نیابند را درخاتمه هم اگر آنها موجود  زنده
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گرفته از طریق نمونه گیری الی استفاده ـ  طوریکه امید ها انکشاف می یابند ـ از برمه کاری عقیم  زیرا در ضمن متود

بکار برده خواهد شد. یک چنین کاندید شاید مهتاب  برده می شود یک وقتی به سراغ حیات در سطح دیگر سیارات

 د.ننهان می باشآنجا نیز ابحار بزرگ زیر قشر ضخیم یخ پ. باشد مشتری بنام اروپا خواهد

 

 پایان
 


