
یاخترزیست شناسی و زیست فضای

رضا ماه منظر: ارائه دهنده
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...یک اسالید شخصی 



فهرست مطالب

تعریف اخترزیست شناسی و زیست پذیري
بیان سواالت بنیادین
حوزه هاي مطالعاتی اخترزیست شناسی
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تعریف اخترزیست شناسی

Astronomy(جهانمطالعه)

Astrobiology(شناسیاخترزیست)

Biology(حیاتمطالعه)

حیاتبهشوندهمنجرشرایطمطالعه

باناساسازمانتوسط۱۹۹۸میماهدرباراولینبرايرشتهاین
(Ames)ایمزتحقیقاتمرکزدرآستروبیولوژيانیستیتويایجاد

.شدبنیان گذاري
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یسواالت بنیادین در اختر زیست شناس

حیات چگونه آغاز شد و تکامل یافت؟
  آیا حیات در جاي دیگري از جهان وجود دارد؟
آینده حیات بر روي زمین و ماوراي آن چه خواهد بود؟
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حیات در مریخ
Mariner 1975و Viking 1 

میلر-آزمایش یوری
1953



زیست پذیري چیست؟
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لمارتباط اخترزیست شناسی و سایر شاخه های ع
:اختر زیست شناسی تلفیقی از چندین حوزه علمی است

زمین شناسی
فسیل شناسی
میکروبیولوژي
شیمی
علوم سیاره اي
شیمی کیهانی
مهندسی
زیست شناسی
علم مواد
اقیانوس شناسی
اخترفیزیک
فلسفه
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حوزه های اخترزیست شناسی

بررسی منشا و چگونگی تکامل حیات بر روي زمین1.

بررسی حیات در محیط هاي نامساعد2.

یبررسی قابلیت سکونت پذیري و حیات در منظومه شمس3.

آشکارسازي، سکونت پذیري: سیارات فراخورشیدي4.

فناوري هاي فضایی5.
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مینبررسی منشا و چگونگی تکامل حیات بر روي ز

فرضیه پیدایش خودبه خودي حیات
فرضیه حیات ازلی

فرضیه انتقال کیهانی
مدل هاي امروزي
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بررسی حیات در محیط های نامساعد

گروه جانوران اکسترموفیل(Extremophile)   به جانورانی اطالق می شود
.که می توانند در شرایط بسیار سخت محیطی زنده بمانند

 تاردیگرید(Tardigrade)

 میگوي شورابی(Brine Shrimp)

 کرم یخی متان(Methane Ice Worm)

 میکروب گلوله آتش مهاجم(Pyrococcus Furiosus)

میکروب الزاروس(Lazarus Microbe)
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تاردیگرید
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میگوي شورابی
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کرم یخی متان
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ومه بررسی قابلیت سکونت پذیري و حیات در منظ
شمسی

شناساناخترزیستبرايهامکانجالبترینازیکیسرخسیاره
.است

استشدهانجاممریخبهزیاديهايماموریتتاکنون:
وایکینگپروژه

ماموریتPathfinder

اودیسهمدارگرد
فونیکس

نوردمریخهايربات
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مسیبررسی قابلیت سکونت پذیري و حیات در منظومه ش

الیه  اروپا یکی از اقمار مشتري است که تصور شده توسط یک
. صاف از یخ آب پوشیده شده است

در زیر سطح یخ زده اروپا، اقیانوس عظیم آب شور وجود دارد.
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سیبررسی قابلیت سکونت پذیري و حیات در منظومه شم

ه تیتان بزرگترین قمر زحل،  تنها قمر در منظومه ي شمسی ک
.داراي ابرها و یک جو ضخیم و چگال است

4ر شرایطی که بر این قمر حکمفرماست شبیه به زمین اولیه د
. میلیارد سال گذشته است

ه در  آب به شکل یخ منجمد و همیشه ثابت بوده و تنها مایعاتی ک
.آن وجود دارد متان و اتان مایع می باشد
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مسیبررسی قابلیت سکونت پذیري و حیات در منظومه ش

انسالدوس، ششمین قمر بزرگ زحل است.
راي  به عقیده محققان، این قمر یخی می تواند مکان مناسبی ب

.شکل گیري انواع حیات غیر زمینی باشد
ود  اقیانوس یخی این قمر می تواند حیات نهفته اي را در اعماق خ

.جا داده باشد
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ريآشکارسازي، سکونت پذی: سیارات فراخورشیدي

کشف سیاره فراخورشیدي سنگی                           
  جستجوي حیات وراي منظومه ي شمسی

بررسی سکونت پذیري سیاره

 فضاپیماي کپلر، ماموریت فضایی کوروت،  پروژهSETI
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محدوده مورد بررسی کپلر
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فناوري فضایی
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آیا ما تنها هستیم؟
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!با سپاس از توجه شما
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