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پیشگفتار

آبیکیازعناصراساسیحیاتاست.حتیفرضمیشودفرگشتحیاتتنها
درحضورآبمایعامکانپذیراست.ویژگیهایقابلتوجهمولکولآب،آنرا
درگیتیکامالمنحصربهفردمیسازد.درفصلاولکتابیکهپیشروداریدبه
مرورویژگیهایاساسیآبونقشآبرویزمینمیپردازیم.همهتمدنهای
بنا آبی منابع نزدیکی رادر بودندوشهرهایشان اهمیتآبواقف به باستانی
کردهبودند.ولیآیاآبمنحصربهزمیناست؟آیامیتوانآبرادرنقاطدیگر
دور کهکشانهای در یا و فراخورشیدی سیارهای سامانههای شمسی، منظومۀ
یافت؟اینجستجورابرایوجودآبفرازمینیرادرمنظومۀشمسیخودمان
آغازمیکنیم.درکمالتعجببهنظرمیرسدآبدربرخیاشکالوگاهیتنها
درمقادیریبسیارجزئی،رویسایراجرامدرمنظومهشمسیوجوددارد.حتی
درعطارد،نزدیکترینسیارهبهخورشید،ممکناستآببصورتیخنزدیک
نمیکند،وجود راگرم نورخورشیدسطحش قطبهایآنوجاییکههرگز
داشتهباشد.اجرامیدرمنظومهشمسینظیردنبالهدارهاوچندینقمرسیارات

غولپیکرداریمکهبخشزیادیازجرمآنهاراآبتشکیلدادهاست.
چنانچهوجودآبالزمهحیاتباشد،مکانهاییبهغیراززمینوجوددارند
کهممکناستآبمایعدرآنهاوجودداشتهباشد:زیرپوستهیخیچندقمر
مشتریوزحلممکناستاقیانوسیمایعپنهانباشد.چنینپوستهیخیمیتواند

همچونسپریدرمقابلپرتوهایپرانرژیعملکند.
باتوجهبهاینکهنخستینمنظومههایسیارهایفراخورشیدیکشفشدهاند،
جستجویآبرویچنیناجرامیهمآغازشدهاست.چوناندازهگیریعالئم
طیفیجّوچنینسیاراتیازطریقمشاهداتبسیاردشواراست،ناگزیربایدمنتظر
تجهیزاتمشاهداتیباطراحیهاینوین)همدرفضاوهمدرزمین(باشیمکه

برخیازآنهابزودیبهبهرهبرداریمیرسند.
آبتقریباهمهجاروینقاطبسیاردوروبیرونیگیتیآشکارسازیشده
مولکولی سرد ابرهای تا کلوین 5000 دمای با خورشیدی لکههای از است:
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میانستارهای.منابعفوقالعادهروشنرامیتوانباسازوکارمیزرکهبرمولکولهای
مناطقیاندکهستارههاشکلگرفتهاندو نشاندهندۀ آنها داد. آباست،توضیح
حتیدرکهکشانهاییبافاصلهچند100میلیونسالنوریقابلآشکارسازیاند.
نسل نخستین ازانفجار پس است، اکسیژن و هیدروژن از متشکل که آب،
ستارگاندرخشانشکلگرفت،بنابرایندر100میلیونسالنخستتاریخگیتی
ماآبوجودنداشت.درفصلآخربهاینموضوعمیپردازیم.اینکتاببرای
نوشته علم بهطورکلی و اخترزیستشناسی اخترفیزیک، به مند عالقه خوانندۀ
شدهاست.دراینکتاببهبیشاز350مقالهاشارهشدهاستوخوانندگانی
کتاب این از بگیرند. بهره منابع این از مطالعهعمیقترندمیتوانند کهخواهان
همچنینمیتوانبهعنوانکتابمرجعدرموردچندینموضوعمختلفدرزمینه

اخترزیستشناسیاستفادهکرد.
از اکماناوی دوناتاس آقای و خانا رامون آقای از که است الزم اینجا در
ابزار ADS ناسا کنم. تشکر خوبشان بسیار همکاری برای اسپرینگر انتشارات
بینظیریجهتبررسیمنابعوبرخیاظهارنظرهایمقدماتیبراساساطالعات
موجوددرویکیپدیافراهمکردهاستودرنتیجهازنویسندگانناشناسکهدر

تکمیلآندایرالمعارفهمکاریدارندسپاسگزارم.
سودمندشان پیشنهادات بابت بنز آرنولت و براسیا دکتررومان از همچنین

کمالتشکررادارم.
درپایانازفرزندانمرونالد،کریستیناوآلیناودوستمآنیتابخاطردرکشور

علمیاممتشکرم.
آرنولت هانس لمایر 
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فصل 1

آب در سیاره ی زمین، ویژگی های آب

این که میکنیم مطرح را آب مهم شیمیایی ویژگیهای برخی بخش این در
مولکولرامنحصربهفردمیسازد.آبدارایکششسطحیباال،خواصدمایی
ویژهوتنهامادهبررویزمیناستکهدرسهحالتجامد،مایعوگازیافت
میشود.تعدادکمیمولکولباویژگیهایینظیرآبداریم.حجمآبموجوددر
اقیانوسهایزمینراحدود106×1/4کیلوگرمتخمینمیزنند.باوجودحجم
باالیآبموجوددرسیارهزهره)106×2کیلوگرم(،زهره،درمقایسهبازمین،

سیارهایخشکمحسوبمیشود.
عالوهبراین،تقریبًادرهمهجایگیتیآبوجوددارد.مولکولهایآبدر

فضاهایمیانستارهایوهمچنیندرطیفستارگانآشکارسازیشدهاند.
دراینفصلبهاهمیتوجودآبدرزمینومختصریپیراموننقشآبدر

تاریخوویژگیهایفیزیکیوشیمیاییآباشارهخواهیمکرد.

1 .1 نقش آب در تاریخ

بهدلیلآنکهاقیانوسهایزمینازفضابهرنگآبیتیرهدیدهمیشوند،زمینرا
سیارهآبیرنگمینامند.بهنظرمیرسددرمنظومهشمسیما،زمینتنهاسیارهای
استکهدرسطحآنآبوجوددارد.رودخانههایبزرگودریاهاعالوهبرنقشی
کهبهعنوانمنابعآبخالصبراینوشیدندارند،درحملونقلنیزهموارهمورد
استفادهبودهاند.آب،درعصرصنعتیشدنهمنقشمهمیایفاکرد.هیچشهر

بزرگیوجودنداردکهنزدیکیکرودخانهبنانشدهباشد.
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1 .1 .1 آب در فرهنگ    های باستان

آبمایعحیاتاست.فرهنگهایباستانیهمبهاینامرپیبردهبودند.انسانها
هموارهنزدیکمنابعآبیسکنیداشتهاند.فرهنگمصرباستاننزدیکرودنیل
و دجله رودهای بین میانرودان( )سرزمین بینالنهرین فرهنگ و شد شکوفا

فرات.تمدنچیندرحوضهبینرودزردورودیانگتسهبناگردید.

آب در مصر باستان

مصرسرزمینیبسیارخشکاستوتنهامنطقۀکوچکیازآندرحاشیهرودنیلقابل
کشاورزیاست.رودنیل،قلبتپندهمصرباستانومصرمدرناست.طغیانهای
رودنیلنسبتطغیانهایدجلهوفراتبهراحتیقابلپیشبینیبودهاند.علتاین
طغیانهابارانهایموسمیدرارتفاعاتاتیوپیاست.مصریانباستانخیلیزود
متوجهشدندکهباشروعماهجوالی)اوایلتابستان(آبشروعبهباالآمدنکرده
ودرنیمهاوت)اواسطتابستان(بهسکوهایسیلدرشهرآسوانمیرسد.سپس
طیششهفتهسیلبهسمتشمالگسترشیافتهودشتسیالبیراتاارتفاع1/5.
متردربرمیگیرد.منجمانمصریمتوجهشدندکهزمانطغیانرودنیلهمزمانبا
طلوعستارهتیشتر]شعراییمانی[درسپیدهدماست.اینرخدادچرخهای،نشانهای
مهمدرتقویممصریمحسوبمیشود.سالمصری365روزدارد.سالبه12
بینسالفصلیوسال تفاوت تقسیممیشود. اضافه پنجروز با 30روزه ماه
شهری365روزه،برابربا365روزدرطی1460سالویایکروزدرهر4سال
است.برایتوضیحبیشترپیراموناینمبحثبهچائفر2000)293(مراجعهشود.
ازآنجاییکهآبدرمناطقخشکوبیابانیبسیارگرانبهاست،مصریانسامانه
آبیاریبسیارپیچیدهایراطراحیکردند.نخستینمدیریتآببه5000سال
پیشازمیالدمسیحدرمصربازمیگردد.سامانههایآبیاریباستانی)معروفبه
شادوف،شکل1(راهنوزهمدرکرانههایرودنیلمیتوانیافت.امروزهآب
رودنیلنیازبیشاز70میلیوننفرراتأمینمیکند.باتوجهبهافزایشساالنه
یکمیلیوننفربهجمعیتدرمصرواینکه96درصداینکشوربیابانیاستاین

کشوربامشکلکمبودآبمواجهاست.
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آب در یونان باستان

درفلسفهیونانباستان،آببههمراهخاک،بادوآتشیکیازعناصرچهارگانه
محسوبمیشد.عنصریپنجمیهمباناماثیر]یااتر[یاعنصرپنجم)همچنینبه
معنیخأل(بهآنهاافزودهشد.ارشمیدس)287-212پیشازمیالد(اینعنصر
رابهعناصرچهارگانهافزود.اومعتقدبودکهستارههاازاترساختهشدهاندزیرا
درآنهاتغییریایجادنمیشود.آنانآب)بانشان∇(رابااحساساتوشهود

مرتبطمیدانستند.
و اینکهزیستشناسان از پیش 2000سال )624-546پ.م(، ملطی تالس
شیمیدانانپیببرندآبالزمهحیاتاست،آبراخاستگاهتماممواددرگیتی
میدانست.درگذشتهمعتقدبودندکهعناصرچهارگانهآب،خاک،بادوآتش

هموارهدرحالتغییرودگرگونیاند)آناکسیمندروس546پ.م(.

نزدیک شادوف 1.  1 شکل 
شهرکوماومبودرمصر
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آناکسیمندروس)494پ.م(ادعاکردکههوایکجوهربنیادیاست.روح،هوا
است.آتشهوایرقیقاست.هنگامیکههوامتراکممیشودنخستبهآبوسپس
بهخاکتبدیلمیشود.افالطون،شاگردسقراطواستادآریستول،آبرابلوری
است تشکیلشده متساویاالضالع مثلث بیست از که میدانست بیستوجهی
از که دارد وجود شاگردانش از یکی و سقراط مورد در شنیدنی حکایتی
سقراطپرسیدفردچگونهمیتواندبهدانشدستیابد.سقراطدرپاسخاورا
گرفتوسرشرازیرآبفروکردتاجاییکهبرایرهاییبهسختیبهتقالافتاد.
سقراطبهاوگفت:»زمانیکهچیزیراآنچنانکههماکنونبههوااحتیاجداشتی،

طلبکنی،یافتنشدشوارنخواهدبود.«
آب خصوصًا و باستان یونان شهرهای زیستمحیطی زمینشناسی کروچ،

سرچشمههایکارسترابررسیکردهاست.

آب در دیگر ادیان و نظام  های فلسفی

عنصری بهعنوان آب اهمیت بیانگر که میپردازیم مثال چند ذکر به اینجا در
بنیادیدردیگرادیانیانظامهایفلسفیاست.درآیینهندو،عناصراصلیشامل
بهومی)خاک(،آپیاجاال)آب(،آگنییاتجاس)آتش(،ماروتیاپاوان)هوا
یاباد(وبیومیاآکاشا)اتر(است.چهارعنصرخاک،آب،آتشوهوادرآئین
بودائیهموجوددارند.آب،درفلسفههفتچاکراهمنقشمهمیایفامیکندکه

بهآنسودهیستانا)استخوانخاجی(میگویند.
درکشورچین،پنجسیارهاصلِیشناختهشدهدردورانقدیمرابراساس
عناصرنامگذاریکردهبودند.زهره)طال(،مشتری)چوب(،عطارد)آب(،مریخ
)آتش(وزحل)خاک(است.عالوهبراینماهسمبلین)Yin(وخورشیدسمبل

یانگ)Yang(است.

آب در روم باستان

سامانههایآبوفاضالبرومباستانشهرتبسیاریدارد.آببهعنوانیکی
ازالهههاپرستشمیشدوبیشتردرزمینههایسالمتوهنربهدرگاهآندعا
میشد)بونیوبونی1996]38[(.دسترسیبهمنابعفراوانآبیکیازنمادهای
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توانگریودرنتیجهبیانگرقدرتبود.رومیهاآبراههایبسیارپیچیدهایساختند
ودرشهرهایشان،افرادبیشتردرمراکزشهرسکونتداشتند.ساختاولینکانال
برایشهرُرمدرسال312پیشازمیالدضرورتیافت،زیراآبمنابعمحلی
ورودتیبرکافینبودوباافزایشجمعیتبسیارآلودهشدهبود.دراینآبراهها
کانالهامعموالًسطحمقطعمستطیلیشکلوبین0/5تا2مترعرضو1/5تا
2/5مترعمقداشت.گاهی2تا3کانالرویهمقرارمیگرفتودرمواقعی
میشد. اضافه اصلی کانال به باالیی کانالهای آب بود بیشتر آب مصرف که
حجمآبیکهتوسطآبراههایرمجابهجامیشدبهیکمیلیونمترمکعبدرروز
ماکسیما، کلوسا لیترآبمصرفمیکرد. 67 از بیش فردروزانه میرسید.هر
سیستماصلیتخلیهفاضالببودکهپیشترتوسطمهندسیناتروسکیساخته
شدهبود.بقایایبجاماندهازاینکانالهایآبدررم،سگوویا)اسپانیا(،نایم

)فرانسه(وکولوگنه)آلمان(شایستهتحسیناست.

مدیریت آب توسط فرهنگ های باستانی قاره آمریکا

شهرماچوپیچو)شکل2(یکیازمهمترینمکانهایباستانشناسیدرآمریکاست.
اینشهرکهدرکوههایپروواقعشدهاست،درسال1911کشفشد.ماچوپیچو
رااینکاهابرایامپراتوریپاچاکوتیدرسال1450ودرارتفاع2240متریبنا
کردند.بهنظرمیرسداینکاهامیزانآبمصرفیرامحاسبهکردهوبهایننتیجه
رسیدهبودندکهآبموردنیازبرایتعدادمعینیازمردمرامیتوانندازچشمهای

شکل 1 .2شهراینکاها،ماچوپیچو
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تأمینکنندکهدرارتفاع2458متریبود.آنهالولۀآبیبابیشاز700مترطول
ساختندکهتا300لیتردردقیقهآببرایمردمشهرتأمینمیکرد.

آبی لولههای و آبیاری پیچیده سامانههای ]374[ 1995 سال در زیمرر
ساختهشدهتوسطتمدنهایحوزهآندرابررسیکردهاست.

1.1.2 آب و جامعه مدرن

که است علمی آبشناسی، است. آب معنای به )yδρω( وایدرو یونانی کلمه
بهمطالعهمنابعآبیوچرخههایهیدرولوژیکرویزمینوهمچنیننحوهی

توزیع،حرکتوکیفیتآبرویزمینمیپردازد.
ام.ویتوریوس،درقرناولپیشازمیالد،چرخهآبرااینگونهتوصیفکرد:

بارانبهکوههامیباردوازآنجابهرودهاومنابعآبیسرازیرمیشود.
آبدرزمینچگونهتوزیعشدهاست؟بیشترآبموجوددرزمینغیرقابل
آشامیدناستزیرا97/5درصدآنآبشوراست.ازسویدیگر،دوسومآبشیرین
یخچالهایقطبییخزدهاست.بیشتِرآبشیرینباقیمانده،زیرزمینبودهوتنها0/3
درصدراآبهایسطحیتشکیلمیدهد.دریاچههایآبشیرینکهمهمترینآنها
دریاچهبایکالدرروسیهودریاچههایبزرگدرآمریکایشمالیاستهفتهشتم
آبشیرینزمینراشاملمیشود.دریکخانوادهمعمولی65درصدآبشیرین
صرفاستحمام،15درصدصرفشستشویلباس،10درصددرآشپزخانهو10
درصددرخارجازمنزلصرفمیشود.اینمعادلروزانهحدود50لیتربرای
هرفرداست.افزایشرشدجمعیتسببایجادمشکالتبزرگیدرتأمینآب
میشود.درشکل1...3میزانکمآبیتخمینیدرسال2025نشاندادهشدهاست.
امروزهدربیشترکشورهایجهانازسامانههایپیچیدهلولهکشیآباستفاده
میشود.طوللولههایآبیکهدرچیناستفادهشدهبیشاز600،000کیلومترو
10برابربیشترازطوللولههایآباتحادیهاروپایاایاالتمتحدهاست.درجدول
1..1فهرستمصرفآبشیریندربرخیازکشورهاآمدهاست.بیشتراطالعات

اینجدولبرگرفتهازکتابوقایعجهاناست.
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شکل 1. 3کمبودآبدرسال2025..توسط:.موسسه.بین.المللی.مدیریت.آب

جدول 1. 1 لیستمصرفآبشیریندربرخیکشورها.ستونTبیانگرکلمصرفساالنهبرحسب
هزارمترمکعبدرسال،ستونCبیانگرسرانهمصرف)مترمکعبدرسال(،ستونDبیانگردرصد

مصرفخانگی،IبیانگردرصدمصرفصنعتیوAدرصدمصرفکشاورزیاست.

TCDIA

645.845858586هندوستان
549.7641572668چین
88.43690201862ژاپن

76.68535196318روسیه
68.39238686چین
38.01460126820آلمان
37.22864131968اسپانیا
33.16548167410فرانسه
24.061193151075استرالیا
17.3270510189عربستان
11.7519722753بریتانیا
3.6744835641اتریش

عدم کمبود آب یا کمبود آب کم
کمبود آب بصورت فیزیکی
نزدیک به کمبود آب فیزیکی
کمبود آب اقتصادی
مناطق ارزیابی نشده

مناطق فیزیکی و اقتصادی کمبود آب
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تامپسون،درسال1992مقالهایدرموردآبموجوددرالیهباالییزمین
جبه،ارائهداد.آبدرهمهالیههایزمینوماگماوجوددارد)گاهیتنهادرسطح
باعثکاهشغلظت داده، راکاهش میلیون(.آبدمایذوبسنگها یکدر
ماگماودرنتیجهتسهیلجابجاییآنمیشود.ممکناستآبدرموادمذابونه
درکانیهاذخیرهشود.ایننوعموادمذابآبدارمیتوانندسبببروزآتشفشان

درزیرالیهضخیمسنگُکرهشوند.

1. 2 ترکیبات شیمیایی آب

فراوانترین هیدروژن، است. شده تشکیل شیمیایی عنصر دو از آب مولکول
عنصرموجوددرکیهانبودهو75درصدحجممولکولآببداناختصاصدارد
واکسیژنکهدرمراحلآغازینتکاملکیهانامکانشکلگیرینداشتوپسازآن
درواکنشهایهمجوشیدرقلبستارههابهوجودآمد.بنابراینآبدرمراحل

نخستپیدایشکیهانحضورنداشتهاست.
الویسردرسال1783مقالهمفصلیدرموردآبارائهداد.قبلترودرسال
1766کاوندیشنشاندادهبودکههیدروژنیکیازموادتشکیلدهندهآباست
وباسوزاندنهیدروژن،آببهوجودمیآید.درآنزماناینیککشفانقالبی
بود،چراکهاززمانآریستولباوربراینبودکهآبیکیازموادبنیادیاست.

آبفراوانترینمولکولرویسطحزمیناست.

1 .2. 1 هیدروژن

هیدروژنسادهترینساختاراتمیوشاملیکپروتونبابارمثبتویکالکترون
بابارمنفیاستکهیکهیدروژنخنثیراتشکیلمیدهند.هیدروژنیونیده،
هیدروژنیاستکهالکترونخودراازدستدادهباشد.درجوستارههاینسبتًا
سرد)کهخورشیدماهمیکیازآنهاست(یکیوندیگرازهیدروژنوجود
دارد،ˉ H )هیدروژنیکبارمنفی(کهدرآنیکپروتونودوالکترونوجوددارد.
یونهیدروژنمنفییکیازمواداصلیتشکیلدهندۀستارههایسرداست.ˉ H  در

دماهایباالتربهHتبدیلمیشود.


