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  ry)(The Big Bang Theo: نظرية االنفجار االعظم  -3

بأن الكون أبتدأ بكرة نارية من االشعاعات والمادة بكثافة غير محدودة وبدرجة أفترض بعض العلماء 

وكانت جسيمات المادة مكونة من البروتونات وااللكترونات والنيوترونات  k)10(10حرارة تقارب 

النويات الثقيلة مثل الهليوم  حيث بدأ بناء k)9(10من االنفجار بردت الى  (100sec)والنيوترينو , وبعد 

 (20%)ويتحول قرابة  k)8(10وتستمر عملية البناء لبضع ساعات حيث تنخفض درجة الحرارة الى 

سنة  10)6(من المادة الى ديتريوم والباقي يتحول الى هيدروجين وبعد  (0.001)هليوم والى من المادة 

وبكثافة  (3000k)وتبرد تدريجيا الى تصبح الكرة النارية تشبة باطن النجوم )حارة ومعتمة( 

)3atom/cm3(10  وتكون شفافة لالشعاعات فتتسرب هذه االشعاعات الى سائر اجزاء الكون بحرية

تتكثف المادة الى مجرات ونجوم , والبياني التالي يمثل مراحل سنة  10)9(منفصلة عن المادة وبعد 

   منذ لحظة االنفجار االعظم : (T)مع الزمن وتغيرها التي مر بها الكون  (Te)الدرجات الحرارية 
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إن نظرية االنفجار االعظم هي أفضل النظريات في تفسير نشوء الكون بسبب اكتشاف االشعة الكونية 

الخلفية ولكنها واجهت مشاكل لم تحل لحد االن وهي ماذا كان قبلها وخاللها وهل للزمان والمكان معنى 

 .قبلها؟ 

  نظرية الحالة المستقرة : -4

من قبل العالم هويل ومجموعته وهذة النظرية تحل مشكلة الزمان قبل  1948أعلنت عام وهي نظرية 

االنفجار حيث افترضوا بأن الكون اليتغير ويبقى ثابتا للراصد في اي زمان وان المجرات التي تتباعد 

الكون ثابتة ولكن هذة العملية بطيئة اليمكن تخلق محلها مادة )ذرات هيدروجين ( لكي تبقى كثافة 

التحسس بها , وهذة المادة تكفي لبناء مجرات جديدة بدل القديمة لذلك فليس للكون بداية او نهاية فهو 

 أزلي ولكن هذة النظرية لم تلقى قبوال كسابقاتها. 

  مستقبل الكون:

اي الحدود له وان عملية التمدد المفتوح يعتقد العديد من علماء الفلك ان الكون ربما يكون من النوع 

تستمر الى ان يصل الكون الى مراحله النهائية وهي مرحلة فناء الكون , اي ان االشعاعات تستمر في 

فقدان الطاقة خالل عملية الزحزحة نحواالحمر وجميع المادة الكونية ستتمركز داخل نجوم المراحل 

ندئذ سيصل الكون الى مرحلة عدم انتقال الحرارة وسيبقى االخيرة من التطور مثل الثقوب السوداء ع

 ساكنا الى االبد.

 الحياة في الكون:

يعتقد بعض العلماء بأن لكل مليون نجم في مجرتنا توجد منظومة شمسية واحدة وبما ان مجرتنا تحوي  

لضروري منظومة شمسية ولكن ليس من ا 10)5(نجم لهذا يكون عدد المنظومات الشمسية  10)11(على 

بأن يوجد في كل منظومة شمسية كوكب تتوفر فية ظروف الحياة . ولقد وضع بعض العلماء فرضية 

 على شكل معادلة تتضمن استخراج العدد التقريبي للمدنيات الموجودة في المجرة وكما يلي :

L* f c* f i* f p* f p* n s* f sN = n 

  .هي عوامل تطور فلكية  ) pn , sf , sn (حيث

 (i, f pfعوامل تطور حياتية ).  

 (L, f cf عوامل تطور اجتماعية ). 

(N)  عدد المدنيات القادرة على اجراء اتصال مع بعضها. 

 )stars11=2*10sn(  هي العدد التقريبي لنجوم مجرتنا. 

(sf هي عدد النجوم التي تحوي على كواكب وتشكل نسبة )(%10)  من نجوم المجرة على اعتبار ان

  .أقزام حمراء (25%)نجوم ساخنة جدا و (15%)هي نجوم ثنائية و (%50)

 (pnهي عددالكواكب المالئمة لظروف الحياة وهي كوكب واحد لكل مجموعة شمسية ).  



 
 

 
43 

 (pfهي عدد الكواكب التي فيها حياة فعال وهي كوكب واحد ).  

(ifوهي عدداالصناف البايلوجية التي تتطور الى مراحل تصنيف عالية وع )ددها واحد.  

 (cf هي عدد المدنيات خارج المجموعة الشمسية وهي )(0.5).  

(Lf وهي نسبة الحياة المتوقعة وتساوي ))10)-5 . 

 وعند التعويض في المعادلة اعاله ينتج:

5= 10 5-* 10/100 *1*1*1*0.5*10 11N = 2*10 

يقدر درب اللبانة فقط مجرتنا  من هذا نجد إن عدد المدنيات القادرة على اجراء اتصال مع بعضها في 

 بمئة الف مدنية .
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