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إن سرعة هذه الكتل تتغير بتغيرحركة االرض حول الشمس فعند دخولها الغالف الجوي قبل 

وبعد منتصف الليل تكون سرعتها أكبر  (12km/sec)منتصف الليل تكون سرعتها إقل مايمكن 

 إتجاه حركة االرض حول محورها. بسبب (72km/sec)مايمكن 

 : (Meteoroites)النيازك  -4

االجزاء الواصلة الى االرض من الشهب والتي لم تحترق في الغالف الجوي وتكون ذات أحجام  

من  (1000tan)مختلفة من ذرات التراب الى عشرات االطنان ويسقط على االرض يوميا حوالي 

 الدقائق الترابية .

  : ets)(Comالمذنبات  -5

وهي أجرام سماوية ذات أشكال خاصة لها رأس غازي كبير ومشوش يحيط بنواة صخرية ولها ذنب 

طويل ينمو بفعل ضغط الرياح الشمسية على المذنب الذي يؤدي الى تطاير مادته كلما أقترب من 

الشمس ومدارات هذه االجسام على شكل قطع ناقص ذو إنحراف مركزي كبير ومن أشهرها مذنب 

 . (76yr)الي الذي يكمل دورة حول الشمس كل ه

لقد وضعت عدة فرضيات لتفسير أصل وتكون المجموعة الشمسية   أصل المنظومة الشمسية:

 وأهمها:

 فرضية ديكارتز : -1
 م وكانت اول فرضية تفسر اصل المنظومة الشمسية من السديم الغازي .1644وضعت عام 

 فرضية بوفون : -2
د نصت على إن الكواكب تكونت على أثر إصطدام مذنب بالشمس ونتيجة م وق 1750وضعت عام 

ذلك انفصلت بعض الغازات من الشمس واستمرت تدور حولها ثم انكمشت هذه الغازات وكونت 

 الكواكب ثم توابعها .

  :فرضية شامبرلن ومولتن -3

فصلت كمية م وقد نصت على إن نجم كبير أقترب من الشمس وبسبب الجذب أن 1900وضعت عام 

 من الغازات وبقيت تدور حول الشمس ثم كونت الكواكب وهي نفس نظرية جينز وجيفر.

 فرضية هنري رسل: -4

تنص على ان الشمس ربما كانت نجم ثنائي يدوران حول بعضهما ثم انفجر احد النجمين مكونا 

 الكواكب وتوابعها.

 الفرضية السديمية:  -5

قدمت من قبل العالم البالس وتنص على إن المنظومة الشمسية وهي افضل نظرية مقبولة لحد االن 

تكونت من سديم كبير مؤلف من الغازات واالتربة بدرجة حرارة واطئة ويدور حول محوره بسرعة 

بطيئة وبسبب قوة الجذب بدأ باالنكماش لذلك أزدادت سرعته حسب قانون حفظ الزخم وبسبب زيادة 

كثر وبزيادة السرعة انفصلت االجزاء الخارجية على شكل سرعة الدوران أصبح شكله مفلطحا ا

وتوابعه بنفس الطريقة ، ومركز السديم الرئيسي حلقات وبدأت بالتكثف لتكون كل حلقة احد الكواكب 

يتقلص بفعل الجذب مكونا كتلة حارة والتي سميت بالشمس .إن هذه النظرية هي االكثر قبوال في 

 واالتربة السائبة في فضاء مابين النجوم.تفسير تكون النجوم من الغازات 
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 الرابع ألفصل

 الخواص الفيزياوية للنجوم

هو كتلة ملتهبة من الغاز تشع ضوء وطاقة حرارية عالية جدا ناتجة من التفاعل  : (Star)النجم 

النووي االندماجي لذرات الهيدروجين مولدة غاز الهليوم ،والشمس هي نجم متوسط العمر والحجم 

مكونة مجاميع تسمى مجرات ولكل نجم دورة حياة تبدأ بالوالدة المليارات من النجوم في الكون  وهنالك

 وتنتهي بالموت.

ن يمثل مقدار اوهي مقاييس لوغارتمية للمعان النجوم واللمع : (Steller Magnitude)أقدار النجوم: 

اقل قدرا والعكس صحيح وقد اعطيت الطاقة الضوئية الواصلة من النجم . إن النجوم االكثر لمعانا تكون 

مجموعة االرقام الصحيحة لتمثل مقدار اللمعان ،إن العين المجردة التستطيع ان ترى النجم اذا كان قدره 

 واالقدارعدة انواع هي: (6+)أقل من 

وهي مقاييس لوغارتمية للنجوم كما ترى من االرض  : (.Apperent mag)االقدار الظاهرية  -1

 كما يلي:)فخنر(الظاهري حسب قانون ويقاس القدر 

  )*(b102.5 log-= constant  *m 

m تمثل القدر الظاهري وb  الظاهرية:تمثل مقدار اللمعان. واذا كان لدينا نجمين فأن الفرق بين اقدارهما  

  )1/b2= 2.5 log(b *2m-*1m 

الن بعد النجوم عن االرض ان االقدار الظاهرية ال تعطي نتيجة صحيحة عن اللمعان الحقيقي للنجوم 

مرة ولكن  (1500)ن النجم القطبي يفوق لمعان الشمس ايكون عامال رئيسيا لقيمة اللمعان مثال أن لمع

لذلك اعتمد  (400L.y)بسبب بعده الهائل المقارب  (26.8-)وقدر الشمس يساوي  (2.1+)ويقدره يسا

 نظام أخر من االقدار .

 (10000)بمقدار  Aالمع من النجم  Bوالنجم   A(m(12+=حيث  (A,B,C)هي ثالثة نجوم  : (1)مثال

 ؟ (B,C)فما اقدار النجمين  (10000)بمقدار  Aفهو أخفت من النجم النجم  Cمرة أما النجم 

 الحل:
=10000 A/bBb 

A/bBb =2.5 log Bm- Am 

= 2.5 log(10000) Bm -+12 

=2.5*4 Bm -+12 

10 =+2-=12 Bm 

=1/10000 Ab / Cb 

Ab / Cb = 2.5 log Cm- Am 

=2.5 log1/10000 Cm-+12 

4)-=2.5*( Cm-+12 

   = +22 Cm 
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  :  (.Absolute mag)االقدار المطلقة -2

 من االرض ويساوي: (10pc)هو القدر الظاهري للنجم عندما يكون على بعد 

)pc5log (r-+5 *=m *M 

"= 1/p pcr 

)"p5log (++5 *=m *M 

)pc(r البعد بالفرسخ الفلكي و)"p( .زاوية اختالف المنظر 

 

 أوجد بعد النجوم التالية بوحدة الفرسخ الفلكي وزاوية اختالف المنظر وحسب الجدول التالي: : (2)مثال

*M *m star 

5 10 A 

10 5 B 

15 13.5 C 

 

=0.01"=100pc , p pc) → rpc5log(r-5=10+5 ----A -1 

(B,C) .على الطالب 

  : matric mag.)(Boleاالقدار البولومترية  -3

قدار النجوم التي تشمل جميع الطاقة االشعاعية الواصلة من النجم وتقاس بواسطة جهاز وهي ا

 ر ومن خارج الغالف الجوي حسب العالقة التالية:يالبولومت

)pc5log(r-+5 bol*=m bol*M 

 : (Steller Luminesity)نورانية النجوم 

او  (erg/sec)خالل وحدة الزمن وتقاس بوحدات  وهي عبارة عن الطاقة المنبعثة من النجم 

(joul/sec) بولتزمان :-.ويمكن حساب نورانية النجوم من قانون ستيفان 

 4
*Te 2

*Rб 𝜋= 4 *L 

. درجة الحرارة الفعالة (Te)نصف قطر النجم ، sec.k2erg/cm5-10 *(б=5.67 ،(R).4(حيث 

              :ساويوتقاس نورانية النجوم بداللة نورانية الشمس التي ت

                                                                          erg/sec   33=3.8*10watt62=3.8*10⨀L  

 وهنالك عالقة رياضية بين النورانية واالقدار البولومترية للنجوم وهي:

)⨀/L*= 2.5log(Lbol*M -⨀bolM 

)⨀ L /*= 2.5log(Lbol*m -⨀bolm 

 


