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 مواد پیدایشنگاه شیمیایی به 
 *1احمد شعبانی 

 چکیده 
است و  یطوالن اریعمر متان بس مهیاست. ن یمولکول مواد آل نی دارتری و پا نی ترمتقارن ن،ی تراز ساده یکی همان گاز مرداب  ای متان 

  عت یدر طب  یمواد آل  شی دایپهینوشته کوشش شده است به فرض  نی شود. در ایمحسوب م  عتیدر طب  یآل  باتیترک  نی تراز فراوان  یکی 
در طبیعت   ی و سازنده مواد آل نی بلکه نقطه آغار ی مواد آل بی و تخر یانی تنها نقطه پانه است نی باور بر ا  هیفرض نی پرداخته شود. در ا

  ي دار ی پا  لیاز قب  يو شواهد  ل ی دال  .باشد آلی می  مسیر شیمیایی پیدایش موادآخر در    نقطه اول ومتان    یعبارتشود و به  یبه متان ختم م
 ي وی از متان، سنار دهایاس نویو آم یبر سنتز مواد آل یمبن لریم شی آزما عت،یبه متان در طب یمواد آل لی و تبد هی متان، تجز یو فراوان

جرم،    يبر مبنا  ژنیو اکس  میهل  دروژن،یکربن پس از ه  یاز عنصر کربن و فراوان  ناصرع  ری سا  شیدایبر پ  یانفجار بزرگ مبن  ای بانگ  مه
.  شده استارائه پشتیبانی از آن دامن زدن و در  دیاکس يتا کربن د  عتیدر طب یماده آل  پیدایش یکربن هیاول  أمتان بودن منش هیفرض
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 مقدمه

 و 1پویا از یک ماده. رابطه بین زنده حیات عبارتست از حالت 
-به طوري  ،برگشت ناپذیر استطرفه و  یک فرایند یک  2زنده-نا
عکس آن تاکنون  فرایند شود، اما زنده تبدیل می-ه زنده به ناک

زنده  -نا فرایند تبدیل  بر این استپذیر نشده است. اعتقاد امکان
و  شیمیایی که بیشتر معماگونه  فازشامل  فازطی دو  زنده به 

انجام شده بیولوژیکی  فازو است کماکان مبهم و ناشناخته 
از  منشاء حیات مبنی بر اینکه  اي فرضیهشاید  البته 3.]1[است

بذر یک  . کما اینکهشته باشددامل أتنیز جاي  نباشد حیاتبی
صورت قرار گرفتن در محیط  اما در    ،حیات استظاهر بیگیاه به

حیات به  بی تبدیل به هر حال یابد.و شرایط مناسب حیات می
   .علمی استحیات کماکان یک معما براي جامعه  

ر عین  د 4همگرایی دمبنا و اساس طبیعت استوار بر راهبر
در  به عبارتی علیرغم تنوع و واگرایی ظاهري  است.  5واگرایی

طبیعت، یک نوع همگرایی و مشترکات و یا وحدت و  
شاید یک نمونه بارز  شود. مشاهده می در میان آنها یکپارچگی 
هاي متعددي از این  نمونه . )1( در طبیعت باشد  نیروآن وحدت 

متفاوت بودن اثر انگشت  شود. دست در طبیعت مشاهده می
میلیاردها انسان در جهان ناشی از فقط نحوه چیدمان تعداد  
  6محدودي اسید آمینه است. زبان حیات و یا سیستم دي.ان.اي

(DNA)  تعداد  اساس بر که یکی از عجایب خلقت است
رمز وراثتی انسان از بهم  است و بنا شده محدودي نوکلئوتید 

-ه ) بGو    C,T,A(  پیوستن سه میلیارد از چهار نوع نوکلئوتیدها
این رمز در هر یک از یکصد میلیارد سلول بدن   و آیدست مید

  طبیعی تشکیل دهنده عناصر تعداد شود. انسان دقیقاً تکرار می 
تعداد ترکیبات آلی با  و 7باشدچهار عنصر می و کره خاکی نود

،  C ،H ،O( و متشکل از ده عنصر 500جرم مولکولی کمتر از 
N ،P ،S ،F ،D ،Br  وI( باشد. مولکول می 1× 10 120، بیش از  

مبتنی بر ابعاد مولکولی  مواد  بنیاد و ساختار تشکیل    اگر  از طرفی
و یا حتی فراتر از آن مبتنی بر  یاتمابعاد و یا فراتر از آن یعنی 

 
1 Living   
2 Non-living                .3 شماره رفرنس در کروشه و شماره وبگاه در پرانتز ارائه شده است 
4 Convergence      
5 Divergence      
6 DNA (Deoxyribonucleic acid)        7 تعداد عناصر شیمیایی شناخته شده 118عدد میباشد که 94 عنصر  
8 Precursors             .طبیعی و 24 عنصر سنتزي است       

ذرات بنیادي یک اتم یعنی الکترون، پروتون، نوترون و... قرار  
 کما اینکه طبق نظریه یا سناریوي بیگ بنگ یا مه بانگ-گیرد

 (انفجار بزرگ) جهان از انبساط یک ماده و انرژي تاریک بسیار
ماده چگال  این دهنده چگال ایجاد شده است و مواد تشکیل

  - باشدون، نوترون و... می الکترذرات بنیادي اتم یعنی پروتون، 
جلبک  سنگ، پالستیک، آب، نفت، متان،، DNA انسان، سیب،

) عضو یک مجموعه و در یک خانواده CDو فالپی دیسک (
یا  مواد و پیدایش در  همگراییاین عین  گرفت که قرار خواهند 
   .]2[ استدر آن علیرغم تنوع و گوناگونی ظاهري  ،تنوع زیستی
دو بخش دنیاي مادي در تشکیل دهنده طبیعت  و مواد سازنده

 طبیعتمعدنی مواد گرچه بخش  مواد معدنی و مواد آلی. :است
از نظر تعدد عنصري بسیار متنوع و متفرق است، اما بخش آلی  

که عنصر  طوريهاز وحدت و یگانگی عنصري برخوردار است، ب 
تنها   ،شودترکیبات تلقی میمواد و کربن که شاخص آلی بودن 

در  گرچهشود. شناخته می طبیعتدر  آلیترکیبات عنصر اصلی 
  عنصر  ،ها و...ها، کربنات اوره قبیلاز  مواد معدنیساختار برخی 

منشأ آلی   نیز آنها، علیرغم اطالق معدنی وجود دارد، اماکربن 
از سوختن   دیاکسيکربن دمنوکسید و  کربن چرا که .دارند

-بدست می تنفس-فتوسنتز  چرخه فرایندترکیبات آلی یا در پی  
-ها می کربنات اوره و ید و طی فرآیندهاي شیمیایی تبدیل بهآ

در   تنوع و تفرغتوان نتیجه گرفت علیرغم بنابراین می شوند.
کربن   ، عنصر اصلی بخش آلیدر طبیعتعناصر بخش معدنی 

از کربن  حتی معدنی  والبته تشکیل سایر عناصر  .) 2،3( باشدمی
هاي بعدي به آن پرداخته خواهد  نیز موضوعی است که در بخش

 شد. 

 عتیطبدر  ماده آلی  پیدایش  هاي  فرضیه

و   عت یطب در پیدایش مواد آلیدر رابطه با  يمتعدد  هايفرضیه

دهنده  لیتشک 8يهامادهشیپ ای ها و مولکول  نیاول یبه عبارت

بر   مبتنی اًعمدتشده است که  ه ئارا در طبیعت یمواد آلبخش 
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-میاز آنها  یبیترک ای متان و  ،دیاکسيآب، کربن د يهامولکول

 .باشد

 دیاکسيکربن داز گاز    پیدایش مواد.  1

هایی هیدروکربن  یکربن یمواد آل  پیدایش در این فرضیهگرچه 
  فرض   دیاکسيکربن د  ،ماده متاناما پیش  ،شودتلقی می  متان  مانند

 یط اهای در قعر در دیاکسيکربن دشود. در این فرضیه می
در   ء ایاحکاهنده یا  طی تحت شرا  1ی دروترمال یه هايندی فرا

تبدیل   2ش پورت-شریشبه فمطابق واکنش    دروژنیگاز ه  واکنش با
 کربناز واکنش  متانضیه ردر این ف یعبارت. بهشودیم متانبه 

تروپش) با -فیشر  واکنشمنوکسید در کربن (به جاي  د یاکسيد
   ].3[ شودتولید میگاز هیدوژن 

-يکربن داز آب و  در طبیعتآلی  پیدایش مواد. 2
 دیکسا

آب   يهامولکول، در طبیعتماده آلی پیدایش در این فرضیه از 

به عنوان پیش ماده تشکیل فرمیک اسید و سایر   دی اکسيکربن دو  

 . ]4[ شودپیشنهاد میترکیبات پیچیده از جمله آمینو اسیدها 

 عتیدر طب  مواد  پیدایشدر مورد    3نیپارا دگاهید.  3

از خواص  4یستی ز شیباور است جو و اتمسفر پ نی بر ا نی پارا
تحت اتمسفر احیاء   کهيطور به. استبوده کاهنده برخوردار 

، 4CH ،O2H ترتیب به به Sو  C  ،O  ،Nیعنی  یستی عناصر ز

3NH ،S2H  شوندمی تبدیلاست  یئجزآخري بسیار که مقدار  .
در طبیعت   يها با توجه به منابع مختلف انرژ مولکول نی اسپس 

ها  آتشفشان يو گرما يدی، تابش خورش یکی الکتر هیتخل لیاز قب
انتقاداتی بر این البته  دهند. دست می هرا ب  یآل ي هامولکولسایر 

   ].5[ د باشینم دییأمورد ت آن   يهاهمه جنبهفرضیه وارد است و 
در  مواد پیدایش نکهی بر ا یمبن زین ياهیفرضالزم به ذکر است، 

  ن ی ا بر اساس  شده است. ارائه است 5یرسمواد معدنی  طبیعت،
 باتیترکاز  نیپوسته نازك زم ،شیسال پ اردیلیچهار م هیفرض

و  Si ،O ،Al ،Fe ،Mg ،Ca ،K متشکل از عناصر که معدنی
Na ی از سایر عناصر تشکیل شده و مواد ئو به مقدار بسیار جز

 
1 Hydrothermal      4 Probiotic 
2 Fischer–Tropsch reaction    5 Clay 
3 Oparin 

بدست آمده  ها از این رس یکی ولوژیبمواد  ری و سا یکربن
  ].6[است

 متان  و فرضیهدر طبیعت    مواد  پیدایش

ت است رعبا  ر این نوشتارد  عتیطب  درمواد    پیدایش  فرضیهاصل  
  مواد آلی متان است و  در طبیعت (آلی) مواد پیدایش  منشأ« :از

 تبدیلبه متان تخریب و یا تجزیه زوال، در پی نیز  عتیدر طب
باور بر  ،  پیدایش مواداز  در این فرضیه    عبارت دیگره  ب   .»شودمی

شود منتهی میگاز متان  به    تخریب مواد آلی  پایاننقطه    ،این است
 . باشدمتان میگاز و سازنده مواد آلی نیز آغارین نقطه و 

  طبیعت به متاندر  لی  آمواد  تبدیل  دالیل و شواهد  .  1

براي پاسخ   شود؟ چرا تخریب و زوال مواد آلی ختم به متان می
به این پرسش ضروري است ابتدا ساختار و ماهیت متان معرفی 

متشکل از یک  ترین ترکیب آلی کربنی عنوان سادهبهمتان  شود.
هاي ساختاري اتم کربن و چهار اتم هیدروژن از ویژگی

ها همانند سایر اشیاء فردي برخوردار است. مولکولمنحصربه
اي  (طول پیوند، زاویه پیوند و زاویه اندداراي مختصات هندسی

متان داراي ساختاري متقارن و  هدرال) ودي یا ايصفحه
طول پیوند و   هندسی، فقط  اتمختصاست و از سه    چهاروجهی

هاي  همچنین زاویه دها وپیون کلیهزاویه پیوند را دارد. طول 
متان فاقد مختص هندسی عبارتی  بهدر آن یکسان است و  پیوندي  

شود.  که سبب سستی ساختار مولکولی می  اي استزاویه صفحه
متقارن از پایداري بسیار باالیی  چهاروجهی ساختارهاي هندسی

در ترکیبات آلی، الماس و در ترکیبات   نوان مثالعبهبرخوردارند  
پایدارترین مواد با ساختار   سیلیکا از جمله کوارتز یا معدنی، 

با ساختار نیز متان  ند.وشمیتلقی  در حالت جامد چهاروجهی
در فاز   ي آلیهامولکول پایدارترین از  یکی متقارن وجهی رچها

  که طوري هب شود،می محسوب پیوند استحکام نظر نقطه از گازي
  است   مول  بر  کالري  کیلو  105  متان  در  C-H  پیوند  تفکیک  انرژي

هاي  و هیدروکربن ترکیبات آلیپیوندها در  قویترین از  و یکی
-C که استحکام پیوند هايشود. در صورتیمحسوب می اشباع

H  و  C-C  98  ترتیب  عنوان مثال در اتان بهبه  و  هادر سایر آلکان  
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 سر  محاسبات  یک  براساس  .باشد مول می  بر  کالري  کیلو  4/90  و
  متان بیش از  در C-H پیوند جور شکست عمرنیمه انگشتی،

شود (بر اساس معادله  سال در دماي اتاق تخمین زده می  1×4410
آرنیوس و با فرض اینکه ضریب پیش نمایی در معادله آرنیوس  

در نظر گرفته شود). با   1×1310 مولکولیبراي فرآیندهاي تک
 2بانگو یا زمان سپري شده پس از مه 1توجه به اینکه عمر جهان 

(عمر   شودتخمین زده میال س 1/ 38 ×1010(انفجار بزرگ) 
عمر  ، لذا نیمه))4( شودمیلیارد سال تخمین زده می 4.5 3حیات

مرتبه   1×3410  در متان و در دماي اتاق  H-Cگسست جور پیوند  
متان یکی از   به همین علت تر از عمر جهان است. طوالنی

  70دلیل نیست که بیش از  پایدارترین ترکیبات کربنی است و بی
عبارتی فراوانی متان  دهد. بهدرصد گاز طبیعی را متان تشکیل می

  در طبیعت که ناشی از پایداري آن است، خود نشانی از تبدیل
ذخایر گاز طبیعی جهان حدود    .به متان است   مواد آلی در طبیعت

درصد    70شود که حدود  متر مکعب تخمین زده می  873/1×3110
 دهد. درضمن ذخایر جهانی زغال سنگآن را متان تشکیل می

 دو از بیش 4متان  هیدرات جهانی تن است. ذخایر 861/7×910
 و حدود سنگ ذغال و گاز نفت، جهانی ذخایر مجموع برابر

   .] 8،7[ شودمی برآورد متر مکعب متان  1/2  ×6110

 متان مواد از   پیدایشمبنی دالیل و شواهد  .  2

وجود  ه دیگر عناصر ب باترکیب کربن  از  مواد ي که و باور  ایده
 5رتوسط دانشمندي به نام استنلی میل 1950ي آید، در دهه می

اي محتوي هوا  شیشه   ظرف  براي اثبات ایده خود  آزمایش شد. او
پر کرد که فکر    متان، آمونیاك، هیدروژن و بخار آب  را با گازهاي 

کرد در زمین اولیه وجود داشتند. در همان ظرف الکترودهایی می
زدن، نوعی رعد و برق مینیاتوري بسازد. بعد    قرار داد تا با جرقه

ي زمین مصنوعی میلر کار کرد، متوجه  از چند روز که سامانه
پس از اي شد.  وف شیشه اي عجیب درون ظروجود آمدن مادههب

ها آمینو اسید ، مشخص شد طی این فرایند ماده شناسایی این
  حروف  که هستند ترکیباتی اسیدها آمینو دست آمده است.هب

 پتانسیل و ظرفیت چون. دهند می تشکیل را هاپروتئین الفبایی
 تولید در اسیدها آمینو زنجیره طول و توالی طرز در نامحدودي

 
1 Universe     5 Stanley Miller 
2 Big Bang     6 Oparin 
3 Life       7 Probiotic 
4 Methane hydrate     8 Creation of the world 

 را  هاپروتئین  از  شماريبی  انواع   رواین  از  دارد،  وجود  هاپروتئین
متان یکی از   دهدشواهد تجربی نشان میلذا  دهند.می دستهب

  . ] 9-11[باشدمیدر طبیعت مواد  پیدایشاصلی هاي مولکول
  دو ، کربنی مواد در طبیعتمنشاء  در رابطه باچنانچه اشاره شد 
  د یاکسيکربن دگروه دیگر به  ومتان کید بر أ تنگاه است برخی 

  7یستی زشیاتمسفر و جو پ  6،نی اپار  يبر اساس تئوراشاره دارند.  

کربن،   یعنی  ویشکل عناصر ب نی دارتری داشته و پا ایخصلت اح
متان،   ترتیببه یو گوگرد در شکل مولکول ژنیاکس تروژن،ین

فرضیه    لذا  است و  بوده  دیسولف  وژنیدهي  آب و گاز د  اك،ینوآم
-بیشتر تقویت می مواد در طبیعتمتان بودن منشاء اولیه کربنی 

تلقی  طبیعتمنشاء کربنی ثانویه  دیاکسيکربن دعبارتی به. شود
و یا اکسایش  ]5،12[طی فرایند تنفس و تخمیرو شود می

 آید. دست می هترکیبات آلی و تجزیه حرارتی ترکیبات معدنی ب

   8جهان و پیدایشبانگ  مهموضوع  .  3

جهان   این بوده که هاي بسیار مهم براي بشرسشیکی از پر
فلسفی،  هاي  دیدگاهاز  تاکنون    چگونه و چطور ایجاد شده است؟ 

تالش فراوان شده به این پرسش بسیار مهم  علمی و...  ،دینی
گ بیداستان  یا    نظریه  هاي علمییکی از پاسخ  .شود  ارائهپاسخی  

جهان   ، نظریهمطابق این  . است (انفجار بزرگ) بانگیا مه بنگ
 چگال ایجاد شده است.  بسیارتاریک    از انبساط یک ماده و انرژي

دهنده  مواد تشکیلو میلیارد سال  8/13 قدمت این پدیده تقریباً
  پروتون، الکترون، نوترون و... یعنی    ذرات بنیادي اتم  ماده چگال

با    که  این نظریه  اما  .)4،5(  دماي بسیار باال گزارش شده است   در
درمورد   یید واقع شده أشواهد نظري و تجربی متعددي مورد ت

  چرا جهان   اینکه  عبارتیبه  .ساکت است   کامالً  منشاء جهان هستی
بنگ ایجاد شده و یا اینکه ما قبل بیگداغ و متراکم از مواد 

 گیب در سناریوي دهد.نمی ارائه وضعیت چگونه بوده اطالعاتی 
جهان  رینش آفشده در آغاز  جادی ا ییایمیناصر شاولین عبنگ 

 یسه اتم سبک در جدول تناوبیعنی ، میتیو ل می، هلدروژنیه
در   ژنیکربن و اکس سنگین از جمله عناصر سایر. باشدمی

ساخته  باشدي که همان ستاره میا هسته یهمجوش يراکتورها
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ها)  (ستاره راکتورها نی در ا یعبارتبه ].13-15[شوندیم
-یم دیتول يترنیمصرف و عناصر سنگ میتیو ل می، هلدروژنیه

 طبیعتعناصر    رند،یمیبنگ م  کی ها با  ستاره  نی که ایشود. هنگام
شود. از تراکم  یپخش م  عتیدر سراسر طب  ژنیکربن و اکس  یعنی 
ن تشکل یعناصر سنگ  نی با ا  دی جد  اراتیس  د،ی جد  يهاستاره  نی ا
الزم به   است. کره زمین مادياز آغاز  يامرحله نی شود و ایم

جرم   يعنصر فراوان در جهان بر مبنا نیذکر است کربن چهارم
  د، یاست. کربن در خورش ژن یو اکس م ی، هلدروژنیپس از ه

  وجود دارد  ارات یدار و در جو اکثر سدنباله يهاها، ستارهستاره
)7،6 .(1  

 گیرينتیجه

در  تجربی  برخی شواهد نظري و کوشش شد در این بررسی
در طبیعت با این آلی    مواد  پیدایش  فرضیهتقویت و دامن زدن به  

  مواد   سازنده  بخش  و  است  متاناز    مواد آلی   پیدایش«  :مفهوم که  
 تبدیل متان به تجزیه یا و تخریب پی در نیز طبیعت در آلی
بانگ، جهان از مه هی مطابق نظر در ضمن. شود ارائه »شودمی

شده که مواد    جادی ا  چگال  اریبس  کی تار  يماده و انرژ  کی انبساط  
پروتون،   یعنی اتم  يادیماده چگال ذرات بن نی دهنده ا لیتشک

  ن ی مواد متشکل از ا یعبارتباشد. بهیالکترون، نوترون و... م
تنوع در   ،يادیذرات بن نی تعداد ا اند و بر حسبيادیذرات بن

متشکل   مواد  عناصر سازندههمه    عبارتیهب  .دی آیدست معناصر به
  - و این شوندتشکیل میاز ذرات بنیادي فقط با تنوع در تعداد 

  اي امید است این نوشته دریچه  .است   -در عین واگرایی  همگرایی
علمی   موضوع جذاب دربیشتر هاي بر پژوهشهر چند کوچک 

-پدیده  هر چه  بدیهی استطبیعت بگشاید.    پیدایش مواد در  در
راه براي    ،شناخته شودبیشتر  آن  در  هاي طبیعت و مواد هوشمند  

ز  ورم یکی از شود. استفاده از آنها براي زندگی پیشرفته باز می
الگوگیري از طبیعت و ساخت  ،علمیهاي پیشرفت در کشف 

 باشد. ها بر این مبنا میوريآفن

 
از زمان  ياهدر ستارگان است. نوکلئوسنتز ستار ياهسته یهمجوش يهاواکنش یط ییایمیعناصر ش جادیو ا لیتشک ندیفرا يانوکلئوسنتز ستاره 1

 صرعنا  یاز فراوان   یقیدق  يهانیو تخم  ینیب شیپ  ه،ینظر کیعنوان  بنگ رخ داده است. بهگیدر طول ب   میتیو ل  ومیهل  دروژن،یه  هیعناصر اول  لیتشک
 ریاز سا شتریب   اریآنها بس  يهازوتوپیاز عناصر و ا  یچرا برخ  نکهیا  ایکند و  یم  رییعناصر با گذشت زمان تغ یکه چرا فراوان   نکهیبر ا  یمبن  عتیدر طب
 .]13،14[ اصالح شد 1954و سپس در سال  شنهادیپ1946در سال  لیتوسط فرد هو اولین بار هینظر نیدهد. ایم ارائههست  عناصر

 تقدیر و تشکر

-   يموحد  يدکتر موسو   يجناب آقا  ارجمند  دانشمندو  از استاد  
-شیخرج دادند و پکه حوصله به  -استاد بیوشیمی دانشگاه تهران 

  شنهادات یو پعلمی  شی رای دقت مطالعه، ومقاله را به سی نو
، از فیلسوف  آن ارائه فرمودند یفیک يدر جهت ارتقا ياارزنده

  - استاد فلسفه دانشگاه تهران- محترم جناب آقاي دکتر خاتمی
و همینطور از استاد که پیشنهادات ارزشمندي را مرقوم فرمودند 

بزرگوار جناب آقاي دکتر مستشاري که نکات علمی بسیار خوبی 
 تشکر را دارم. امتنان و کمال یادآوري کردند، را 
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