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يف املستقبل

 إىل 30  من اقطره تلسكوبات ستعمل القادمة، العرش السنوات خالل

 عن  ضاألر  سطح عىل من الخارجية الكواكب اكتشاف عىل مرت 40

 تلسكوباتال يخص فيام أما ∙النجوم رسعة وتغريات التصوير طريق

 Arielو Cheops،  JWST،  Plato  من كل ضمنها يندرج التي الفضائية

 طريقة لباستعام الخارجية الكواكب عن للكشف إطالقها فسيتم

  )JWST(  الفضايئ ويب جيمس تلسكوب سيقوم بحيث .العبور

 .املبارش بالتصوير

 فضائية اتتلسكوب تصميم عىل بالعمل ناسا وكالة تقوم حاليا،

  :مثل(  مرت 18  إىل 8  بني ما قطرها يرتاوح كبرية

LUVOIR،Habex( منها الغرض وسيكون 2050  سنة بحلول 

.الخارجية الكواكب يف الحياة عالمات عن البحث

 ضائيةالف التداخل مقاييس ستقوم البعيد، املستقبل يف

 طالقإ املحتمل، ومن .للكواكب مفصلة خرائط برسم الضخمة

 قاطاللت الخارجية الكواكب أقرب نحو نجمية بني مركبات

 عدف تقنيات عىل حاليا املهندسون يعمل .قرب عن صور
.بعيدة أهداف إىل للوصول
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 العمالق األورويب التلسكوب عن فني تصور

)European Extremely Large Telescope( 

 سنة الشييلب عمله سيبارش الذي املستقبيل،

 ضوءال بجمع التلسكوب هذا سيقوم ∙2025

ـلسكوبات أكرب من مرة 13ـب أكرث ـت  ـموجودةال ال

أيضا وسيقوم حاليا

 املقرتح مالضخ التلسكوب مرشوع يتمثل

.A(  البيريي  .أ طرف من Labeyrie(∙يف 
 يوضع داج كبري مستقبيل تداخل مقياس

 للكواكب خرائط برسمويقوم الفضاء يف

.مرت 100 اىل تصل بدقة الخارجية
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 جيةالخار  الكواكب صياد إطالق سيتم

:Plato(  بالتو املستقبيل PLAnetary

Transits and Oscillations of stars( 

 ئاتم مراقبة مهمته وستكون ∙2026  سنة

 واكبالك عن والبحث النجوم، من اآلالف

.العبور تقنية باستخدام

 هابل تلسكوب التقطها التي تلك من مرة 16  مبقدار وضوحا أكرث صور بإنتاج

.الفضايئ



التعددية الكونية

 يف كوكب، 4000  من أكرث وجود تأكيد تم ،2019  سنة من اعتبارا
.التأكيد قيد آخر كوكب 3000 من أكرث يبقى حني

 لها مثيل ديوج ال التي الغريبة الكواكب من العديد اكتشاف تم

:الشميس نظامنا ضمن

 وتدور مئوية، درجة 1000  تفوق حرارة درجات ذات كواكب•

 حول األرض بدوران مقارنة(  فقط أيام بضعة يف نجمها حول

.)واحدة سنة يف الشمس

∙متبخرة كواكب•
 أرض أنها عىل تصنف األرض، حجم ضعف حجمها كواكب•

 -100(  القصوى الحرارة درجات ذات ،)Super-Earths(  فائقة

.)الصيف يف مئوية درجة +100، الشتاء فصل يف مئوية درجة

.ثنايئ نجم حول تدور كواكب•

 نم جدا قريب مدار يف تدور التي الكواكب من مجموعة•
.نجمها
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 G∙Thimm  تأليف من فني تصور

-Kepler(  ب 432  كيبلر لكوكب

432b(، الكبري الدائري ومداره 

 ولفص عنه ينتج والذي للغاية

.قاسية

 )ياسمق بدون(  تخيلية صورة

 الفائق ب 7  كوروت  لكوكب

)Super-Earth CoRoT-7

b( جدا الحار.

-Kepler(  ب413  كيبلر كوكب

413b(، نجم حول يدور والذي 

 قايلبرت نجم :من مكون ثنايئ

.أحمر وآخر
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 التحليل قطري عن  األرض عىل من الخارجية الكواكب أوىل اكتشاف تم

 كوكب  .ةالشعاعي الرسعة  طريقة باستخدام الدقة عايل الطيفي

HD114762 b 1992  عام يف و  .1989  سنة اكتشف كوكب أول هو، 
 ثم ومن .)pulsar(  نابض نجم حول تدور أخرى كواكب 3  عىل العثور تم

 800  من أكرث إىل 2019  سنة وصلت أن إىل االكتشافات، عدد ارتفع

.الطريقة نفس باستخدام الكواكب متعدد نظام 600و كوكب

 كوروت  الفرنيس الصناعي القمر  إطالق تم ،2006  سنة يف

)CoRoT( األوروبية الفضاء لوكالة التابع  )ESA(، تاله الذي 

 الفضاء لوكالة التابع )Kepler(كيبلر الفضايئ التلسكوب

 كان قدف .العبور طريقة كالهام يستخدم حيث .ناسا األمريكية

 تشفاك حني يف .صخريا خارجيا كوكبا اكتشف من أول كوروت

.الكواكب من األالف كيبلر

 العدسات طريقة باستخدام كوكب 90  عىل العثور تم

 من املبارش التصوير طريق عن كوكب 100و امليكروسكوبية،

.األرض

 الحركاتو   الفليك القياس  غايا األورويب الفضايئ املرصد سيوفر

 من األالف يكتشف أن يفرتض كام .نجم مليار من ألكرث املضبوطة

.األخرى الخارجية الكواكب

نبذة تاريخية عن اكتشاف الكواكب 
الخارجية
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 كوروت  الصناعي القمر إكتَشف

)CoRoT(  36 حني يف .خارجيا كوكبا 

∙يدالتأك انتظار يف كوكبا 600 بقي

 ألف 530  كيبلر مهمة رصدت

 كوكبا 2500  واكتشفت نجام،

 قيب حني يف ∙اآلن حتى خارجيا

∙لتأكيدا انتظار يف آخر كوكبا 2500

 غايا يباألورو  الفضايئ املرصد إطالق تم

)Gaia( إىل سيعمل الذي و ،2013  سنة 

 بدراسة غايا يقوم سوف ∙2022  غاية

 دقةب نجم مليار من أكرث حركة و موقع

∙رائعة

 ولط مقابل )باألرض مقارنة(  الكتل

 كواكبال لكل )األرضية باأليام(  السنة

 يفريف من ابتداء املعروفة الخارجية

 موقع من مأخوذة املعطيات(  2019

exoplanet.eu(·
 تصوير
 سرعة
العبور



 يف بارشة،م بطريقة الخارجية الكواكب اكتشاف صعوبة تكمن
 التي جومها،ن من قريبة أنها إىل باإلضافة ومعتمة، صغرية كونها

 .تقدير كأقل مرة، ماليني 10  بحوايل منها أكرث مشعة تكون

 تسمى قنيةت بواسطة بعناية النجم حجب إىل نحتاج وبالتايل،

 ∙)coronagraphy( اإلكليل مرسام

 للغاية، مرةمث إمكانيتها، حال يف املبارشة، الطرق نتائج تكون

 الكامل دارامل تحديد ميكننا الصور من العديد تجميع خالل فمن

∙للكوكب

 عن كشفال للكوكب، الطيفي التحليل طريق عن ونستطيع

 املناخ يعةطب معرفة وكذلك الجوي، لغالفه الجزيئي الرتكيب

∙سطحه عىل والطقس
 والتي انهدور  مدة مبعرفة تسمح للكوكب الضوئية املراقبة

∙يومه طول متثل

 غري الطرقب إال الكوكب، وكتلة حجم معرفة ميكن فال ذلك، مع و

∙املبارشة

الطرق املبارشة الكتشاف الكواكب 
الخارجية
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 خارج لكوكب التقطت صورة أول

 داملرص بواسطة الشمسية املجموعة
ESO(  الجنويب األورويب VLT( سنة 

 بني قزم نجم حول يدور الذي ∙2004

2M1207، منخفض خافت نجم وهو 

 باللون رةالصو  يف األخري هذا يظهر الكتلة،

.األبيض

Chauvinet :تصوير al

 اسطةبو  التقطت الصور من مجموعة

 دللمرص جدا الكبري التلسكوب
ال ∙شييل يف )ESO(  الجنويب األورويب

 ب الرسام ابيت الكوكب حركة تظهر يت
)Beta Pictoris b( حول يدور هو و 

.نجمه

Lagrange et al:تصوير

 حول يدوران كوكبان ،2008  سنة اكتُِشف

HR  نجم  اإلكليل مرسام باستخدام ،8799

)Coronagraphy( تحت األشعة يف 

 ايجيمين  تلسكوب بواسطة الحمراء،

Gemini(  الشاميل North( يف املتواجد 
.هاواي



 يحدثها التي ثاراآل  عىل الخارجية للكواكب األوىل كتشافاتاإل   عتمدتإ 
 استنتاجب سمح مام )املقابلة الصفحة أنظر(  نجمه عىل الكوكب
∙للكواكب عديدة خصائص
 غرياتت دراسة طريق وعن ،الديناميكية األساليب  خالل من•

 النجم مدار ةومركزي كتلة  عىل نتحصل للنجم،  الشعاعية الرسعة
 ∙هحول يدور الذي الكوكب لكتلة األدىن الحد وكذا ودوره

 موضع غريت من املدار واتجاه للكتلة الفعلية القيمة ونستمد
 ىيسم ما أو منه القريبة األخرى النجوم مع مقارنة النجم

∙)astrometry( الفليك بالقياس

 عن الكواكب حجم معرفة من  العبور  طريقة متكننا•
 ،الكسوف لحظة خالل الضوء منحنى انحناء عمق طريق
∙كسوفني بني الزمن فرق بحساب املدار دور وأيضا

 تلةك معرفة ميكننا  امليكروسكوبية العدسات  خالل من•
∙النجم عن وبعده الكوكب

ةالطرق غري املبارشة الكتشاف الكواكب الخارجي
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:األساليب الديناميكية

 ضويئال الطيف خطوط انسحاب طريق عن  ترصد الثقل مركزحول

.)10و 2 الكتيب راجع(للنجوم

:العبور

 ا،م نجم أمام كوكب مرور عند
 همن املنبعث الضوء فإن

 كسوفا فينتج قليال، يضعف

.صغريا

 :ةالعدسات امليكروسكوبي

 ولح يدوران والنجم الكوكب

 إن ينهام،ب املشرتك الكتلة مركز

النجوم حركة

 فإنهB  نجم أمام  F  نجم مرور عند

 قومت التي تجاذبية عدسةيخلق

 كان فإذا .الضوء بتضخيم

 ،F  النجم حول يدور  Pالكوكب
 للنجم سةعد مبثابة أيضا فسيكون

B، أقرص زمنية لفرتة لكن.

B

P

F
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 لفيلسوفا قبل من الشميس، نظامنا خارج أخرى عوامل وجود فكرة اقرتاح جاء

∙سنة 2300 قبل ،)Epicure(إبيقور اليوناين

Giordano(  برونو جيوردانو اإليطايل الفيلسوف جادل ،1584  سنة ويف

Bruno(، كشمسنا متاما شموس، عن عبارة هي النجوم بأن∙

 يوجنزه تشارلز أمثال الفالسفة، و العلامء من العديد قام ،18و 17  القرنني يف

)Charles Huygens( كانط  إميانويل و  )Immanuel Kant(، مفهوم بتطوير 

.األخرى العوامل
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 حول دورت كواكب عن للكشف املحاوالت بأوىل الفلك علامء قام
 تكن مل نولك العرشين، القرن ثالثينيات أواخر يف أخرى نجوم
.1989 سنة غاية إىل جدوى أي هنالك

 واناألك تعدد "  ميثل الرسم هذا
 نيسالفر  الكاتب تصوره كام ،"

 سنة ،)Fontenelle(  فونتينيل
1686∙

 1888  سنة نرش كتاب من ملون نقش

Camille(  فالماريون  كاميل  قبل من

Flammarion(∙

.آخر عامل يستكشف حاجا ميثل النقش



 درب مجرة مجرتنا، يف نجم 100,000,000,000  حوايل هناك

Milky( التبانة Way Galaxy(.

 الشمسية املجموعة خارج املوجودة الكواكب عدد هو ما

 ما م؟النجو  بعض حول الكواكب تدور ملاذا وجودها؟ املتوقع
بش التنوع هذا يخربنا وهلالكوكبية؟ األنظمة هذه تنوع مدى

 ةالكثري  األسئلة من بعض هذهالكواكب؟ تشكل عملية عن يء

.الخارجية الكواكب لدراسة تدفعنا التي

 اديةامل الظروف عىل الخارجية الكواكب بعض تتوفر قد

 صادرال الضوء ونوعية كمية النجم، حرارة كدرجة(  املالمئة

 يجعل مام )للكوكب الجوي الغالف مكونات وكذا منه

 بتطور حتسم معقدة عضوية كيميائية عنارص وجود قابلية

 تلك عن متاما مختلفة الحياة هذه تكون قد(  الحياة

.)األرض سطح عىل املوجودة

ملاذا نبحث عن الكواكب الخارجية؟
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