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 solar systemالنظام الشمسي 

يتألف النظام الشمسي من نجم متوسط الحجم يدعى الشمس واجسام كونية مقيده الى الشمس بسبب 
جاذبيتها. تلك االجسام تتضمن الكواكب الثمانية )عطارد، الزهرة، األرض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس 

جسام الصغيرة )مثل المذنبات والكويكبات( والمادة قمر تابع، وعدد اكبر من اال 031ونبتون( واكثر من 
من الكتلة المعروفة للنظام الشمسي. ان االجسام المدارية األربعة  % 88.99بينجمية. تؤلف الشمس 

من المتبقية. من الكتلة  %88األخرى ونعني بها العمالقة الغازية ) المشتري، زحل, اورانوس ونبتون( تؤلف 
من كل المادة في النظام الشمسي، تليها توابع الكواكب،  %1.039، تؤلف الكواكب كيبيةالناحية التر 

 مليون كيلومتر. 00111المذنبات، الكويكبات، النيازك والوسط البينجمي. ان قطر النظام الشمسي حوالي 

 
= وحدة فلكية، وهي وحدة مسافة معتمدة على معدل مسافة  AUالكواكب وبعدها عن الشمس.  0.0شكل 

 كم(. AU  =078.984.940 0) األرض عن الشمس 
   الشمس
سنة ضوئية عن  00111الى  07111تدور الشمس حول مركز درب التبانة على مسافة حوالي        

اصفر(  )قزممليون سنة أرضية. وهي نجم عادي  091 -009مركز المجرة، وتكمل دورة واحدة في حوالي 
منا الشمسي. ان الطبقة المرئية الخارجية للشمس في نظا جسم أكبرتفاعل نووي حراري نشط. وهي أيضا  ذو

واالضطرابات المستمرة للطاقة  للثوراتوالتي لها مظهر مبقع نتيجة  Photosphereتدعى الغالف الضوئي 
من سطح الشمس. ان الغالف الضوئي هو سطح الطاقة المرئي للشمس حيث تصل درجة الحرارة الى 
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دقائق لكي يصل الى األرض.  9ي يعطي الضوء الذي يستغرق درجة مئوية. وهو أيضا الجزء الذ 9911
وهي عبارة عن طبقة غازية ضاربة الى الحمرة  chromosphereفوق الغالف الضوئي يقع جو الشمس 

وهي خيوط مضيئة من الغازات الساخنة الخارجة من بقعة الشمس وتشكل  flaresحيث ترتفع المشاعل 
هي  coronaدرجة مئوية. الهالة  7111مع درجة حرارة حوالي منخفضات غامقة على الغالف الضوئي 

 Prominencesحيث يظهر الشواظ الشمسي. الشواظ الشمسي  ن الغالف الجوي للشمسالجزء الخارجي م
هو غيوم هائلة من الغاز المتوهج التي تثور من جو الشمس العلوي. المنطقة الخارجية للهالة تمتد بعيدا في 

بعيدا عن الشمس. يمتد لب الشمس من  ببطءكيلومترات( وتتألف من جسيمات تتحرك الفضاء )ماليين ال
من نصف قطر الشمس. تتولد الطاقة الشمسية عميقا داخل لب الشمس. هنا كل من  %09 إلىالمركز 

مليار مرة ضغط الهواء لألرض عند  371مليون درجة مئوية( والضغط )حوالي  09درجة الحرارة )تقريبا 
بروتونات )نوية  7ح األرض( هائالن جدا حيث تحدث تفاعالت نووية، مسببة انصهار مستوى سط

 الفا واحدة )او نوية هيليوم(.  جسيمةهيدروجين( لتكوين 
هيليوم  إلىطن من الهيدروجين  411تتحرر طاقة الشمس عند سطحها كضوء وحرارة. كل ثانية، يتحول 

وأخيرا سوف  أخفمع مرور الزمن، سوف تصبح الشمس  مليون طن من الطاقة. وهكذا، 9محررا تقريبا 
 إلىمليار سنة من اآلن تقريبا. وفي نهاية حياتها سوف تقوم بصهر الهليوم وتحويله  9تزول عن الوجود بعد 

عناصر أثقل وتبدأ باالنتفاخ وفي نهاية المطاف تنمو بشكل كبير جدا )عمالق احمر(. ثم بعد مليار سنة 
هار فجأة الى قزم ابيض، وهي المنتج النهائي ألي نجم. بعدئذ، سوف تستغرق كعمالق احمر سوف تن

 تريليون سنة لكي تبرد تماما.
 الكواكب 

عطارد، الزهرة، األرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون هي الكواكب الثمانية المرتبة حسب بعدها 
ه في مدارات دائرية تقريبا وفي نفس عن الشمس. جميع الكواكب تدور حول الشمس وفي نفس االتجا

 المستوي تقريبا.
 تصنيف الكواكب 

 تنقسم الكواكب الى مجموعتين واسعتين وفقا لكتلتها، كثافتها ومعالم أخرى: 
 ، الزهرة، األرض والمريخ(، وتدعى أيضا الكواكب األرضية.)عطاردالكواكب الداخلية  .0
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 نبتون(، وتدعى أيضا الكواكب العمالقة او الغازية.و  أورانوس، زحل، )المشتريالكواكب الخارجية  .0
ابعد من ذلك اعتمادا على  إلىتصنف  وأحياناصنفت الكواكب اعتمادا على تركيبها الكيمياوي او األصل. 

 التركيب، الحجم، الموقع من الشمس، الموقع من األرض، واعتمادا على تاريخها.
 Mercuryعطارد 

 %71 أصغرشمس والكوكب الثاني األصغر في المجموعة الشمسية. قطره عطارد هو الكوكب األقرب الى ال
 Ganymedeمن قمر المشتري جانيميد  أصغرمن قطر القمر. وهو حتى  %71 وأكبرمن قطر األرض 
. سماء عطارد دائما اسود وذلك بسبب عدم امتالكه غالف جوي يسبب تشتت Titanوقمر زحل تيتان 

نتيجة القصف المستمر للنيازك.  تآكلتوتالله المغطاة بالغبار قد  الضوء. تغطي السهول معظم سطحه
( تقترح وجود لب منصهر فلزي كبير. باالعتماد على تفاصيل تركيبه 3غم/سم 9.77الكثافة العالية لعطارد )

من  %91الى  %41 حوالي)خصوصا كم يحتوي من الكبريت(، حسب الجيوفيزيائيين ان لبه يتركب من 
وزنا. لقد اثبت  %30حوالي  إالعلى سبيل المقارنة، فان لب األرض الفلزي ال يشكل وزن الكوكب. و 

الجيولوجيين تتابع ألربع حوادث رئيسية )كما في القمر( لتكون عطارد. وهذه هي )أ( االلتحام، وتفاضل 
من خالل  األحواضمتعددة الحلقات، )ج( فيضان  األحواضالكوكب، وقصف مكثف للنيازك، )ب( تشكل 

 قذف الحمم البازلتية، و )د( قصف نيزكي خفيف. 
 Venusالزهرة 

كوكب الزهرة هو ألمع )نجمة( في السماء ويعتبر الكوكب الشقيق لألرض نظرا لتشابههما في الحجم والكتلة 
والكثافة. يمتلك لب حديدي وجبة صخرية على غرار تركيب األرض. من ناحية أخرى، كوكب الزهرة مختلف 

عدم امتالكه محيطات، ومحاط بغالف غازي ثقيل مركب بشكل رئيسي من ثاني أوكسيد  تماما من حيث
( وتقريبا خالي من بخار الماء وغيومه مركبه من قطرات من حامض الكبريتيك. ضغط 2COالكربون )

درجة مئوية.  790موجود على األرض ودرجة حرارته تقريبا  عمامرة  80الغالف الجوي السطحي يعادل 
 أشعةرارة العالية تعزى الى ظاهرة االحتباس الحراري الناجمة عن ثاني أوكسيد الكربون. عندما تمر هذه الح

ال تشع عائدة الى الفضاء، بل تحتجز بسبب  فإنهاالشمس من خالل غالفه الجوي لتدفئة سطح الكوكب، 
. قشرة كوكب الزهرة سخونة من كوكب عطارد أكثرالغالف الجوي الكثيف، وبالتالي، جاعلتا كوكب الزهرة 

حمراء داكنة. المعالم الطبوغرافية لكوكب الزهرة تتضمن سهول واسعة مغطاة بتدفقات للحمم ومناطق جبلية 
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من سطح الكوكب مغطى بصخور بركانية.  %99او مرتفعات مشوهة بسبب النشاط الجيولوجي، على األقل 
على كوكب الزهرة. يدور الكوكب من الشرق الى كم قد لوحظت أيضا  011من  أكبرالكالديرا العمالقة بقطر 

 الغرب. 
 Marsالمريخ 
على ان المريخ في الماضي قد سمح غالفه الجوي للماء بالتدفق على سطح الكوكب. المعالم  أدلةهناك 

األنهار فيما مضى قد  أن إلىالى حد بعيد لخطوط الساحل وقيعان األنهار والجزر مشيرة  ةالطبيعية مشابه
مات على سطح الكوكب. الصخور والترب والسماء لها ظل احمر او وردي، ولهذا السبب يدعى وضعت عال

بالكوكب األحمر. الخطوط المستقيمة التي تشبه قنوات الري تقطع سطح الكوكب. سطح المريخ يحتوي على 
وات صناعية او ال يوجد دليل قوي على وجود قن اآلنانه لحد  إالفوهات بركانية عديدة وتوجد قنوات طبيعية 

مياه جارية. الغالف الجوي للمريخ مركب بشكل رئيسي من ثاني أوكسيد الكربون مع كميات صغيرة من 
 .  Deimosوديموس  Phobosغازات أخرى. يمتلك المريخ قمران هما فوبوس 

 Jupiterالمشتري 
بة صخرية، حوالي هو كوكب غازي ضخم يمكن ان يتسع ألكثر من ألف كرة أرضية. وربما لديه نواة صل

عميق جدا ومركب بشكل رئيسي من  شتريكتلة األرض. الغالف الجوي للم مرة بقدر 09الى  01
، بخار الماء ومركبات أخرى. في األعماق، األمونياالهيدروجين والهيليوم، مع كميات صغيرة من الميثان، 

. هذه البروتونات المجردة تنتج ناتاإللكترو الضغط مرتفع جدا، لدرجة ان ذرات الهيدروجين تتكسر وتتحرر 
حالة يصبح فيها الهيدروجين فلزي. حزم خطوط العرض الملونة، غيوم الغالف الجوي والعواصف توضح ان 
نظام الطقس الديناميكي للمشتري يتغير في غضون ساعات او أيام. البقعة الحمراء الكبيرة هي عاصفة معقدة 

ب المشتري هو كوكب عاصف جدا حيث سرعة الرياح تتراوح تتحرك في اتجاه عكس عقرب الساعة. كوك
 قمر. 09كم/ساعة. يمتلك المشتري  077من  أكثر ساعة الىكم/ 319من 

 Saturnزحل 
ساعة أرضية(. غالفه  01.03)كوكب زحل مسطح عند القطبين، وذلك بسبب دورانه السريع على محوره 

صغيره من الهيليوم والميثان. ويعتقد ان زحل يمتلك الجوي مركب بشكل رئيسي من الهيدروجين مع كميات 
 )تقريبانواة صخرية او صخرية جليدية مع حديد ونيكل. وهو الكوكب الوحيد الذي هو اقل كثافة من الماء 
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 0441يهب في االتجاه الشرقي وتصل السرعة الى  معظمهااقل(. الرياح بالقرب من خط االستواء  31%
 قمر. 09يمتلك زحل  كم/ساعة. 071من  أكثراح األسرع المسجلة ال تتجاوز كم/ساعة. على األرض، الري

 Uranusأورانوس 
الغالف الجوي لكوكب أورانوس مركب من هيدروجين، هيليوم، ميثان، وكميات قليلة من أستيلين 

أخرى. ان اللون األخضر المزرق لكوكب أورانوس هو نتيجة وجود الميثان في طبقات  وهيدروكربونات
غالف الجوي العليا التي تمتص الضوء األحمر. الرياح في منتصف خطوط العرض تهب في اتجاه دوران ال

م/ث. التركيب الداخلي ألورانوس مشابه للتركيب الداخلي لنبتون، باستثناء حقيقة  001 – 71الكوكب بسرعة 
عشرين  األقلانوس لديه على أور  .أنه أقل نشاطا من حيث ديناميكية الغالف الجوي وتدفق الحرارة الداخلية

 .األخرى األقمارمن بين  األكبرهما  Oberonبيرون و وأ Titaniaقمر، تيتانيا 
 Neptuneنبتون 

من األرض بحوالي  أكبرنبتون ذو اللون األزرق هو الكوكب الثامن من المجموعة الشمسية. وكوكب نبتون 
الغامقة والتي تذكر  الكبيرةلديه العديد من البقع مرة. نبتون هو كوكب ديناميكي و  04بحوالي  وأثقلمرة  38

بقعة والمعروفة باسم بقعة الظالم الكبير يقدر حجمها بحجم األرض وهي تشبه  أكبربعواصف المشتري. 
البقعة الحمراء الكبيرة على المشتري. ويتكون ثلثي نبتون من خليط من الصخور المنصهرة والماء واألمونيا 

الثلث المتبقي هو خليط من الغازات الساخنة التي تتكون من الهيدروجين، الهليوم . نالسائلة وغاز الميثا
. أقوى الرياح موجودة على كوكب نبتون. الميثان يعطي كوكب نبتون لون غيومه الزرقاء .والماء والميثان

بالقرب من بقعة الظالم الكبيرة، هبوب الرياح . أغلب الرياح تهب في اتجاه الغرب، عكس دوران الكوكب
( ٪08)، مع الهليوم (٪91)الغالف الجوي لنبتون من الهيدروجين  يتألف .ساعة/ كم  0111يصل إلى 

. يمتلك درجة مئوية 039 -معدل درجة الحرارة هو  .، وخليط قليل جدا من المركبات األخرى(٪0)والميثان 
 أقمار. 9نبتون 
 Plutoبلوتو 

عن الشمس، وكان يعتبر فيما مضى الكوكب التاسع. السطح الجليدي لكوكب بلوتو  األبعدتو هو الكوكب بلو 
 أن إلىأوكسيد الكربون. الميثان الصلب يشير  أولمن  وآثار، الميثان، النيتروجينمركب في معظمه من 

 إلىة حرارة سطحه تصل درج أندرجة مئوية. نظرا لبعده الكبير عن الشمس، يعتقد  013 –بلوتو أبرد من 
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ال يعتبر بلوتو كوكب؟ وفقا لالتحاد الفضائي الدولي، لكي يكون أي  اآلندرجة مئوية. اذا، لماذا  071 –
يكون في مدار حول الشمس، ب( يحتاج ما يكفي  أنيحقق ثالثة متطلبات: أ( يحتاج  أنجسم كوكب، يجب 

طع مداره مع مدار اخر. ووفقا للمطلب الثالث، فال ج( وان ال يتقاشكل كروي  إلىمن الجاذبية لسحب نفسه 
 يعتبر بلوتو كوكبا كون مداره يتقاطع مع مدار نبتون. وقد اعتبر كوكبا قزما.

 Asteroidsالكويكبات 
كويكب معروف، والكثير من الكويكبات األخرى بعيدة جدا بحيث يصعب رؤيتها  ألف 81من  أكثرهناك 

لكل  ألف 491وقد وضعت بعض التقديرات ان عددها يصل الى . التلسكوبات أفضلحتى من خالل 
كم. الكويكبات موجود بين مدار األرض وزحل وعدد اقل ما وراء هذا المدار. ومعظمها  0بحجم  األجسام

يتركز داخل وبين مدارات المريخ والمشتري. قوة الجاذبية لكوكب المشتري تمنع تلك الكويكبات من االلتحام 
كم عرضا. سيريس هو األكبر  0111وتتراوح الكويكبات في الحجم من حجم الحصى الى  الى كوكب كبير.

 كويكب تم اكتشافه. أولمن كتلة جميع الكويكبات. وهو أيضا  %09كم، ويؤلف حوالي  800ويبلغ قطره 
ليس ( جأ( يدور حول الشمس، ب( لديه ما يكفي من الكتلة لتشكيل كرة،  ألنهكوكب قزم  اآلن سيريس يعتبر

كم. معدل  011 أكبركويكب بقطر  011كم، وحوالي  011من  أكبركويكب لها قطر  00تابعا. هناك 
 درجة مئوية. 43 –حرارة الكويكب 

 تصنيف الكويكبات  
 البياض والموقع.  الطيف،بصورة عامة، تصنف الكويكبات الى نوعين اعتمادا على 

 Spectra and Albedoالطيف والبياض  -
تركيبها الكيمياوي( والبياض. البياض هو مقياس لقوة االنعكاسية  )وبالتاليكبات وفقا لطيفها تصنف الكوي

)سطح  0اسود تماما( الى  )سطح 1قمر او كويكب. وتتراوح قيمته من  كوكب،لجسم غير مضيئ مثل 
 .كليا(عاكس 

 Position of Asteroidsموقع الكويكبات  -
على هذا، هناك خمس فئات: الحزام  اعتمادافي نظامنا الشمسي.  يستخدم هذا التصنيف موقع الكويكبات

 الرئيسي، الكويكبات القريبة من األرض، أحصنة طروادة، فجوات كيركوود، والقنطور.
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 Meteors and Meteoritesالشهب والنيازك 
هو المسار المرئي للنيزك الذي يدخل الغالف الجوي. وهي ساطعة جدا وتدعى الكرات  Meteorالشهاب 

النارية او الشهب المتفجرة. يوصف الشهاب على انه مادة من النظام الشمسي يسير في الفضاء كشعاع من 
اع ، مع اتقاد مؤقت ناجم عن احتكاكه مع الغالف الجوي لألرض. ويحدث هذا االحتكاك على ارتفءالضو 
كم فوق سطح األرض. ان التركيب المعدني للحجر النيزكي متغير وهناك إحالل لعناصر  001الى  91بين 

سبيل المثال المغنيسيوم، الحديد والكالسيوم في السيليكات  )علىمعينة فيما بينها ضمن التركيب البلوري 
 ات مهمة في تصنيف النيازك(. هذه االختالفاألكاسيدفي  واأللمنيوموالمغنيسيوم، الحديد، الكروم 

معظم النيازك صغيرة جدا. أكبرها هو نيزك هوبا الفلزي )ويسمى أيضا هوبا الغربي( وجد في شمال ناميبيا 
طن. تركيبه  01متر ويزن حوالي  0×  0.4×  0.4. حجمه 0801( اكتشف سنة أفريقيا)جنوب غرب 

من فلزات أخرى. القارة القطبية الجنوبية  اروآث %1.9، كوبالت %00.7نيكل  ،%90.7الكيمياوي هو حديد 
 موقع مهم لتحديد مكان النيازك حيث يمكن بسهولة رصد النيازك على الجليد. 

 Meteorite typesأنواع النيازك 
تعتبر النيازك نماذج بدائية للنظام الشمسي المبكر. ولكن في بعض الحاالت تتغير خصائصها بسبب  

الجليدي خالل رحلة الفضاء الطويلة. من حيث التركيب، تعتبر قريبة من الكواكب التحول الحراري او التغير 
مليار سنة، وهو أيضا  7.99يعود الى  اإلشعاعيعطارد، الزهرة، المريخ، الخ.(. تأريخها  )مثلاألرضية 

حديدية العمر التقريبي للنظام الشمسي. يمكن تمييز ثالث مجاميع واسعة من النيازك وهي: حديدية، حجرية 
وحجرية، وتعتبر المجموعة األخيرة هي األكثر شيوعا. كل صنف من تلك النيازك يمكن ان يقسم الى مجاميع 

اتايت ذات خصائص مميزة تمكننا من اإلشارة الى المكان المحتمل الذي تكونت فيه. كوندرايت إنست أصغر
تكونت في المراكز الداخلية لنظامنا  أنهايحتوي على العناصر األكثر مقاومة للحرارة وبالتالي، يعتقد 

الشمسي. الكوندورايت العادي )النوع الفرعي األكثر شيوعا(، يحتوي كل من العناصر المتطايرة والمؤكسدة، 
تكونت في حزام الكويكبات الداخلي. الكوندورايت الكاربوني الذي يمتلك النسبة األعلى من  أنهاوبالتالي يعتقد 

 ، ربما نشأ على مسافات شمسية أكبر. أكسدةكثر العناصر المتطايرة واأل
وحديدية. أكوندورايت هي  Pallasites، باالسايت Achondritesأنواع النيازك األخرى تشمل أكوندورايت 

نيازك حجرية تمتلك نسيج مميز ومعدنية دالة على العملية النارية المالحظة على األرض. باالسايت 
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Pallasites في المنطقة  متفاضله أجسامتكونت على  أنهادية. وهي نادرة جدا ويعتقد نيازك حجرية حدي هي
االنتقالية للكويكب، بين النواة الغنية بالفلز والجبة الغنية باالوليفين، حيث يبرد االوليفين كفاية ليكون بلورات 

 كبيرة نسبيا.
نيكل مع كميات -ك حديدبشكل رئيسي من سبائ وتتألفمجموعة رئيسية  03النيازك الحديدية تصنف الى 

ثانوية من الكربون، الكبريت والفسفور. تتكون النيازك الحديدية عندما ينفصل الفلز المنصهر عن المادة 
منه،  أزيلتالسيليكية األقل كثافة، وبالتالي فهي تحتوي دليل التغيرات التي حدثت على الجسم األصلي التي 

يمكنها ان تصنع فوهة  األطنانبعدة مئات من  أكبرلتي تكون من المحتمل من خالل التصادم. ان النيازك ا
أيضا فوهة النيزك(، بالقرب من وينسلو، أريزونا  )وتسمىعلى سطح األرض. وخير مثال هي فوهة بارنجر 

متر  91 – 31سنة بفعل نيزك نيكل/حديد وبقطر  78111(. وقد تشكل منذ األمريكية)الواليات المتحدة 
متر. وقع اصطدام  011متر وعمق  0011في الثانية. هذا النيزك صنع حفرة بقطر  كلم 00يسافر بسرعة 

في منطقة نائية غير مأهولة في غرب سيبيريا معروفة باسم تونغوسكا. االصطدام  0819كبير اخر في عام 
 اصطدام تم تحديدها على سطح األرض. 090متر. حوالي  01كان بقطر 

 Comet مذنبال
نية ثلجية صغيرة تدور حول الشمس. وهي مشكلة بشكل غير منتظم ومؤلفة من هي أجسام كو  مذنبال

أوكسيد  أول، ميثان، أمونياوهيدروجين. وهي أيضا تحتوي على الماء،  نيتروجين، أوكسجينمركبات كربون، 
تعقيدا. تمتلك الشهب مدارات بيضوية وممدودة. عندما تصل  أكثرمن مركبات  أصغرالكربون مع كميات 

ب الى الشمس تبدأ بإنشاء ذيول عديدة من مادة مضيئة تمتد الى ماليين الكيلومترات بعيدا عن الشمس. الشه
"بجبل الجليد القذر"  اآلن لهاجدا ومادتها متجمدة. ويشار  عندما تكون ابعد عن الشمس، تكون رؤوسها باردة

رب الشهاب بوحدات فلكية قليلة من من نصف مادتها جليد. عندما يقت أكثراو "كرة الثلج القذرة"، حيث ان 
، وتبدأ المواد الطيارة بالتبخر. الجزيئات المتبخرة تحمل معها حبيبات بالدفءالشمس، يبدأ رأس الشهاب 

صلبة مكونة ذؤابة المذنب )من الغاز والغبار(. الغبار مركب من السيليكات وبعض الفلزات. وبالتالي، كل 
بعضا من مواده الطيارة. في النهاية ومع مرور الوقت يصبح الشهاب  مرة يزور فيها الشهاب الشمس، يفقد

مجرد كتلة صخرية في النظام الشمسي. لهذا السبب، وعلى مقياس زمن كوني، حياة الشهب تكون قصيرة 
 العمر. العديد من العلماء يعتقد ان بعض الكويكبات هي نوية شهاب منقرض.
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الشمس بفترات مدارية تمتد من ثالث الى ماليين السنين.  حول افر في مدارات بيضويةمعظم الشهب تس
. يصبح الشهاب مرئي األبعدتزداد سرعتها بشكل كبير عندما تكون بالقرب من الشمس وتبطئ عند مداراتها 

فقط عندما يكون قريب من الشمس، ويكون غير مرئي في معظم مداره، وبالتالي تكون الشهب مرئية فقط 
بعض الشهب تدعى "الشهب الدورية" تعود كل فترة )سنوات قليلة( وال تسافر ابعد من  عند الشروق والغروب.

 ابعد من مدار بلوتو.  تأخذهاله فترات تمتد عدة ماليين من السنين ومداراتها  األخرمدار المشتري. البعض 
 القمر 

لقمر تأثير قوي جدا على في نظام األرض. يمتلك المجال الجذبي ليلعب قمر األرض دورا مهما جدا         
الذي في المقابل يؤثر على العمليات المهمة التي تحدث حيث تتقابل البيئات األرضية  المحيط،تيارات 

التذبذب( في محور األرض عندما يدور كوكبنا. تقليل هذا  )أي والبحرية. وأيضا على تقليل كمية الحركة
 ي بين الصيف والشتاء.التذبذب في المحور يساعد في تقليل التطرف الموسم

 مخاطر النظام الشمسي 
والبيئة التي نعيش فيها.  نظام األرضلك تأثير كبير على تان كوكبنا يعمل ضمن بيئة فلكية تم         

الكهرومغناطيسية واصطدام الكويكبات والنيازك كمخاطر طبيعية تنشا خارج النظام  األشعةسوف نركز على 
 لعبت دورا مهما في تطور الحياة على األرض. أنهامة من خارج األرض يبدوا . هذه المخاطر القاداألرضي

 األشعة الكهرومغناطيسية 
تمثل األشعة الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس مصدر طاقة مهم يسير الغالف الحياتي لألرض         
من خالل الجزء فوق وذلك  الحياتية،وهو أيضا يمكن ان يشكل خطر على األنظمة  المناخي،والنظام 

حيث تلك األطوال الموجية عالية الطاقة تؤذي أنسجة الخلية لألشكال الحية ذات  الطيف،من  UVالبنفسجي 
يحتوي الغالف الجوي العلوي لألرض على طبقة رقيقة من جزيئات األوكسجين  الحظ،أساس كربوني. لحسن 

 ة فوق البنفسجية., التي تمتص بشكل طبيعي الكثير من األشع 3O أوزونتدعى 
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تدعى  فلور،بدء البشر باستعمال الغازات ذات أساس كلور أو القرن الماضي ثالثينات في        

, وقد  CFCsوتدعى عموما  الهواء،تكييف  وأنظمةكلورفلوركربون استخدمت كمادة مبردة في الثالجات 
في عام  بعدئذ،في الصبغ والشعر.  أصبحت تستخدم في تطبيقات تجارية مختلفة مثل علب الرش المستخدمة

 أوكسجينإلى  األوزونتسبب تكسر كيميائي لجزيئات  UV وأشعة CFCs, اكتشف العلماء ان اتحاد  0847
طريقه ببطء  يأخذالمتحرر عن النشاط البشري سوف  CFCsال  إن. لقد حذر هؤالء العلماء من  2Oحر 

 ozoneاألوزون هذه المشكلة تدعى استنفاذ  خطير،كل بش األوزونإلى الغالف الجوي ويسبب ترقيق لطبقة 
depletion. 

 
بشدة  األوزونإلى استنفاذ  أدتان اتحاد درجات الحرارة الباردة وتيارات الهواء  اإلضافيةالبحوث  أظهرت 

يعرف بثقب  أصبحفي الربيع. هذا الترقيق السنوي  %01وينخفض بقدر  الجنوبي،أكثر على القطب 
إلى حد ما هو مشكلة  القطبية، ولكنغير محصور بالمناطق  األوزونا اكتشف ان استنفاذ . أيضاألوزون
ان      .%01 – 9بقدر  األوزونانخفضت مستويات  المتحدة،فوق الواليات  المثال،على سبيل  عالمية،

 تعرض البشر بشكل مفرط إلى األشعة فوق البنفسجية بسبب سرطان الجلد وعتمة العين.
,  gamma ray burstغاما  أشعةالذي ينشا في الفضاء يعرف بانفجار  األخر اإلشعاعيلخطر ان ا      

مرة في الستينات. بسبب  ألولطاقة عالية جدا. اكتشفت هذه األشعة الذي هو انفجار قصير العمر لموجات 
شعة فوق فهي حتى أكثر خطورة على األنظمة الحياتية من األ جدا،غاما تمتلك طاقة عالية  ان أشعة
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غاما وفوق البنفسجية. بخالف  أشعةتمتص كل من  األوزونالبنفسجية. إال ان الخبر الجيد هو ان طبقة 
غاما  أشعةتخسر  الحظ،. لحسن األوزونغاما قادرة بنفسها على تدمير جزيئات  أشعة, فان UV أشعة

 كميات كبيرة من طاقتها خالل رحلتها الطويلة من المجرات البعيدة.
 الكويكبات والنيازك  اصطدام

فوهات القمر العديدة ن فيما إذا كانت كان هناك جدل هام بين الجيولوجيي قبل الهبوط على القمر         
ن اكين فوهات البر ال لجدل العلمي معقول في ذلك الوقت وذلكناتجة عن اصطدام أو نشاط بركاني. لقد كان ا

للسؤال فيما إذا كانت الفوهة الموجودة في صحراء  نياألرض. هذا قاد بعض الجيولوجي جدا علىشائعة 
قد تكونت بسبب اصطدام.  meteorكم والتي تدعى بفوهة متيور  0.0سنة وبقطر  91111وبعمر  أريزونا

أن يتخيل وجود  أحدلكن لم يستطع  األرض،لقد عرف الجيولوجيون ان الكويكبات والنيازك مستمرة بضرب 
أي كويكب أو نيزك كبير سوف  أنكان يعتقد  ذلك،ذا الحجم. عالوة على لعمل فوهة به جسم كبير يكفي

التي سوف تواجهه عندما يصطدم بغالف األرض. لقد تم حل  ى قطع صغيرة نسبيا نتيجة للجهوديتحطم إل
الذي قام برسم خريطة للطبقات الصخرية  "جين شوماخر"في الستينات من قبل الجيولوجي  أريزونالغز فوهة 

مطابقة لتلك الفوهة  مضى،الذي كانت مستوية فيما  الصخور،قع. لقد وجد ان اتجاه أو تركيب في المو 
المتكونة بواسطة االنفجارات النووية في موقع تجارب تابع لحكومة الواليات المتحدة في نيفادا. بعد فهم 

في ضغوط عالية معدن نادر يتكون  آخرانوجد دكتور شوماخر وعالمان  متيور،التركيب الصخري لفوهة 
الذي وجد فيه  اآلخرداخل الفوهة. وهذا كان اكتشاف مهم بسبب ان المكان الوحيد  cositeيدعى كوسايت 

cosite  طبيعية قادرة على ضغط ضروري لتكوين  أرضيةكان الفوهات النووية. بسبب انه ال توجد عملية
قد تشكلت من اصطدام كبير. من خالل فان التفسير الممكن الوحيد هو ان فوهة ميترو  الكوسايت،معدن 

استطاع الجيولوجيون  االصطدام،البحث عن معدن الكوسايت والصفة المميزة لتركيب الصخور المترافقة مع 
ان العدد الحقيقي هو أكثر من ذلك بسبب ان بعض فوهة اصطدام على األرض.  001مؤخرا من تحديد 

كتشاف الفوهات الناتجة. وأيضا عمليات التجوية والتعرية الكويكبات والنيازك تضرب المحيطات مما يصعب ا
 سوف تقوم بطمس معالم الفوهات من خالل الدفن أو التعرية.

ثا. تظهر الحسابات  \كم  71 – 7تتراوح من  باألرضان السرع التي تصطدم بها النيازك الصغيرة         
ثا سيحرر طاقة مكافئة ل  \كم  09رعة طن , وينتقل بس 311111م , يزن حوالي  31ان أي نيزك بقطر 
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سنة تاركا فوهة بقطر  78111منذ حوالي  أريزونا. هكذا نيزك ضرب فوهة ميترو في  TNTمليون طن  01
ان الطاقة المتحررة من خالل أي تصادم يعتمد على حجم الجسم المصطدم  متر. 011م وعمق  0011

مليون  09جزيرة يوكاتان في المكسيك منذ حوالي  وسرعته. أي تصادم يشبه ذلك التصادم الذي ضرب شبه
 chicxulubلوب و جيكسأخرى عديدة محدثا فوهة  وأنواعيعتقد انه مسئول عن انقراض الديناصورات  سنة،

 .TNTمليون طن  011كم ومحرر طاقة مكافئة لحوالي  091بقطر 
األكثر خطورة من اصطدام كويكب فان التأثير  المحتمل،إضافة إلى االنفجار الواضح والتسونامي        

كبير أو نيزك سيكون الحطام المقذوف من الفوهة. أظهرت الدراسات الحديثة ان الكميات الضخمة من 
والذي سيولد فيما بعد تسخين احتكاكي عندما تدخل المادة مرة ثانية إلى  الفضاء،الحطام يمكن ان تقذف إلى 

على نطاق عالمي تكفي لقتل الحيوانات األرضية غير القادرة الغالف الجوي. هذا سوف يحدث موجة حرارية 
مرسال كميات كبيرة من  عالمي،على الحفر داخل األرض. أيضا سوف يسبب حرائق هائلة على مقياس 

السخام إلى الغالف الجوي. هذا السخام المتحد مع الحطام الناعم الناتج عن االصطدام سوف يبقى معلق في 
مخفضا كمية أشعة الشمس الواصلة إلى السطح. بينما تنخفض  الزمن،طويلة من الغالف الجوي لفترة 

تصبح البيئة غير مضيافة للعديد من األنواع التي نجت من التسخين االبتدائي.  العالمية،درجات الحرارة 
 . mass extinctionالنتيجة النهائية ستكون انقراض جماعي 


