
1 
 

 

  

 ادلريخ

الطالب: مّعار الأشقرتقدمي   

الأول الثانوي  الصف:  

2015/  2014: اترخي  

  منال حنونة ارشاف:

 

Mars 

: بعنوان)أو مشروع(  تقرير حلقة بحث   



2 
 

 الفهرس :
 المقدمة . (1
 . المريخخصائص  (2

a-  . التركيب الداخلي 
b-  . التربة 
c-  . المياه 
d- . الطبوغرافيا 

 الغالف الجوي . (3
 مدار الكوكب و دورانه . (4
 اقمار المريخ . (5

a- . القمر فوبوس 
b- . القمر ديموس 

 استكشاف المريخ . (6
 الخاتمة . (7
 المراجع . (8

 فهرس الصور :
 نسبة االرض الى المريخ .:  1شكل توضيحي  (1
 . بركان أوليمبوس:  2شكل توضيحي  (2
 : سطح المريخ . 3شكل توضيحي  (3
 : اقتران االرض مع المريخ . 4شكل توضيحي  (4
 أقمار المريخ .:  5شكل توضيحي  (5
 : القمر "فوبوس" . 6شكل توضيحي  (6
 : القمر "ديموس" . 7شكل توضيحي  (7



3 
 

 

 المريخ

 
 
 



4 
 

 المقدمة : (1
 اجلار وىو الشمسي يف النظام الشمس عن البعد يف الرابع الكوكب ىو مارس( Marsالمريخ )

 باألرض( . )الشبيهة األرضية الكواكب من رلموعة يا، صخر كوكبا يصنف لألرض و اخلارجي

 اخلوف. فوبوس أي والثاين اليونانية باللغة الرعب أي دديوس األول يسّمى قمران، لو

 فيقال ,البقع احلمراء ذو أي أمرخ كلمة إىل االسم يعود ،بادلريخ تسميتو تفسريات إحدىتسمية ادلريخ : 
 نسبة بفعل  ,احلمرة إىل ادلائل لونو ًإىل نسبة هبذا االسم الكوكب ىذا مسي وقد .محراء بقع بو أي أَمرخ ثور

 التفسري أما .بالكوكب األمحر أيضا يلقب ولذلك .جوه ويف سطحو على العالية احلديد الثالثي أكسيد غبار
 مارس . الروماين احلرب إلو اسم إىل (Mars) كلمة فيعيد اآلخر

 

 متداولة عليو حياة وجود جيعل فرضية شلا سنة، مليار 3.8 قبل ادلاء احتوى كوكب ادلريخ أن العلماء يعتقد
الشمسية  اجملموعة يف بركان أكرب وبو .شلتدة ووديان األرضية من مثيالهتا أعلى جبال بو .األقل على يا نظر

 .األودلب  جببل تيمنا مونز أوليمبس اسم عليو يطلق

 اجلوي غالفو ويتكون .مئوية درجة 133-الصغرى   حرارتو ودرجة مئوية درجة 27 العليا حرارتو درجة تبلغ
 .الفلكي  ادلريخ رمز .أخرى وغازات ادلاء وخبار واألرغون الكربون والنيًتوجني أكسيد ثاين من

 النظام كواكب أصغر وثاينكلم وىو بذلك مساو لنصف قطر األرض   6866يبلغ قطر ادلريخ حوايل 
 عنها يبعد مدار يف الشمس حول ادلريخ يدور .األرض بربع مساحة مساحتو تقّدر .عطارد بعد الشمسي

 مدار األرض والشمس . بني الفاصلة ادلسافة من مرات 1.5 أي تقريبا ، كلم مليون  228دبعدل 
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 1 توضيحي شكل

 
 

                   

 من صلا أن بعد منوه، يتم أن مل يستطع جنني كوكب رلرد أمريكيني عادلني لدراسة وفقا ادلريخ يكون قد
أدت لتضخم  واليت تكوينو بداية يف الشمسي النظام شهدىا اليت السماوية األجرام بني الكثرية االصطدامات

 ىذه إىل العادلان وصل .بالزىرة باألرض أو مقارنة ادلريخ حجم صغر يفسر وىذا .األخرى الكواكب أغلب
 النيازك . يف ادلشعة لنوات االضمحالل استقصائية دراسة بعد النتيجة

 

. 
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 خصائص الكوكب : (2
 وصخوره تربتو ًبسبب األغمق لونا بعض البقع إال أمحر سطحو ومعظم صخري كوكب ادلريخ يعترب

 من قليلة وكميات الكربون أكسيد ثاين ًمن أساسا الكثافة ويتكون قليل ادلريخ لكوكب اجلوي والغالف
لألرض  اجلويالضغط  من  0.01 إىل يصل و منخفض جًدا ادلريخ على اجلوي ادلاء والضغط خبار
ضافة  اىل وجود اكرب بركان يف ، باإلارضيا يوماً  687 ادلريخ على األرض والسنة من ابرد ادلريخ وجو

 .اجملموعة الشمسية على سطحو يف جبل أوليمبوس 

 

 2شكل توضيحي 
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a-  الداخلي :الًتكيب 
 اليت العمليةىنا  بالتمايز وادلقصود تباين، أو متايز حدث لألرض من ًما متاما حدث للمريخ

 أو قلب يكون حبيث طبقات الكوكب من طبقة ومكونات كل كثافة اختالف يف عنها ينتج
 ينطوي ادلريخ لكوكب احلايل النموذج .الكثافة يف أقل منو فوقو وما الكثافة عايل الكوكب لب

أساساً  تتكون وىي كيلومًت  65 ± 4794قطرىا  نصف يبلغ دلسافة القلب ديتد :التايل على
 احلديد كربيتات ادلكون من القلب % . ىذا46 - 47بنسبة  والكربيت والنيكل احلديد من

القلب  ىذا حياط .القلب يف األخف ادلوجودةادلواد  باقي تركيز ضعف وتركيزه جزئيا، سائل
 أهنا إال الكوكب على والربكانية التكتونية ادلظاىر من العديد تكونالسليكات واليت  من بدثار

 كوكب قشرة انتشاراً يف العناصر أكثر فإن واألكسجني، السيليكون جبانب .كامنة اآلن تبدو
 متوسط يبلغ .والبوتاسيوم واأللومنيوم والكالسيوم وادلاغنسيوم واأللومنيوم احلديد ىي ادلريخ
 األرض قشرة أن حني يف كيلومًت، 125 ارتفاع وأقصى كيلومًت  50 ادلريخ كوكب قشرة مساكة

 كوكب مساكة قشرة ثلث يعادل األرض حلجم بالنسبة الُسمك وىذا كم، 40 تبلغ مساكتها
 دقة أكثر بتحليل "سايت إن" الفضاءمركبة  تقوم أن لو ادلخطط من .حجمو إىل بالنسبة ادلريخ

 منوذج لتحدد الزالزل مقياس جهاز باستخدام 2016عام  يف عليو مهمتها أثناء ادلريخ لكوكب
 .أفضل  بصورة للكوكبالداخلي  للًتكيب

b- : الًتبة 
 على ًوربتوي قليال ادلريخ قلوية تربة فينيكس أن الفضاء مسبار من وصلت اليت البيانات أظهرت

 على احلدائق يف موجودة ادلغذيات ىذه والبوتاسيوم والكلورين، والصوديوم ادلاغنسيوم مثل مواد
 تربة الفضاء أن مسبار أجراىا اليت التجارب وأظهرت .النباتات لنمو وىي ضرورية األرض،

 كونافيس سام قال .دللح البريكلوريك آثار على ربتوي وردبا 8.3 ىيدروجيين تركيز ذلا ادلريخ
 ما أساسا وجدنا" للصحفيني فينيكس على ادلوجود كيمياء ادلوائع دبخترب ادلختصني اخلرباء كبري
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ادلاضي او احلاضر او  يف سواء احلياة إمكانية تدعم اليت ادلغذية العناصر أو أهنا اخلصائص تبدو
 ادلستقبل .

c- : ادلياه 
 الشمايل القطب اجلليديني يف الغطائني وديثل جليد صورة يف غالبا ادلريخ سطح علي ادلياه توجد

 القشرة صخور يف اجلليد بعض أيضا السطح يوجد علي ادلوجود اجلليد معظم للكوكب واجلنويب
 مياه توجد ال لكن .للكوكب اجلوي الغالف يف ادلاء خبار ضئيلة من نسبة توجد كما .ادلرخيية
 للمريخ الظروف ادلناخية ايل جليدية صورة يف ادلاء وجود يرجع .إطالقا ادلريخ علي سطح سائلة
 أكدت فقد ذلك مع .الفوري ادلياه ذبمد ايل تؤدي واليت جدا ادلنخفضة احلرارة درجات حيث

 يشبو كان ولردبا اآلن عليو ىو عما كثريا سلتلفا كان ادلريخ علي سطح الوضع ان الدراسات
 الكوكب من سطح كبرية مساحات يف السائلة ادلياه توجد كانت حيث األرضكوكب 
 .األرض  سطح علي اآلن ادلوجودة مثل زليطات مشكلو

 منها : النظرية ىذه علي ادلباشرة وغري ادلباشرة الدالئل من الكثري توجد 

اجلليديني ، فتم الكشف  القطبيني الغطائني وأيضا ادلريخ تربة لسطح الطيفية التحليالت -
 بوجود األرض سطح وجودىا علي ارتبط واليت ادلريخ قشرة يف ادلعادن من الكثري عن ًوجود
 ....(  مركبات السيليكا –اوكسيد الكربيت  –احلديد  )أكسيد ادلياه منها

مركبات و رحالت الفضاء غري ادلأىولة اىل ادلريخ ساعدت يف دراسة سطح الكوكب و  -
اجلوي. ومن أكثر ادلركبات اليت ساعدت علي ذلك مركبة مارس ربليل تربتو و فالفو 

 بفضل الكوكبسطح  وربليل عالية بدقة ادلريخ سطح تصوير علي أوربيًت ريكونيسانس
 ادلتآكلة الرباكني فوىاتكما كشفت عن   (HI RISE)اجلودة  عالية الكامريا وجود

  .اجلليدية واألهنار اجلافة النهار ورلاري
 .ادلريخ  الدراسات الطيفية بأشعة غاما كشفت عن وجود اجلليد ربت سطح تربة -
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 كانت أهنا يعتقد اليت التشكيالت الدراسات بالرادار  كشفت عن وجود اجلليد النقي يف -
 .قددية  جليدية أهنار

يذوب ،  وىو اجلليد ادلركبة الفضائية فينيكس اليت ىبطت قرب القطب الشمايل ورأت -
 .السائل  ادلاء من قطرات حيت ورأت الثلوج، تساقط وشهدت

d- : الطبوغرافيا 
 من الكوكب من الشمايلاجلزء  يتكون حني ففي ,باالىتمام جديرة ادلريخ كوكب طبوغرافية

 اإلطالق على وأشهرىا تارسيس ىضبة العمالقة على الرباكني ، وتقعالربكانية  احلمم سهول
 من اجلنويب اجلزء ان ،صلد الشمسية اجملموعة يف بركان أكرب بدون شك وىو مون أودليمبس

 ارتطمت اليتوالشّهب  النيازك اثار ادلرتفعات على ويبدو شاىقة دبرتفعات يتمتعّ  كوكب ادلريخ
الغبار والرمل الغين بأكسيد احلديد ذو اللون  ادلريخ كوكب سهول يغطي .ادلرتفعات تلك على

 القطبني تغطي حني يف .ادلاء جليد من رقيقة طبقة أحيانا األمحر. تغّطي بعض مناطق ادلريخ
 أعلى أن ذبدر اإلشارة .ادلتجّمد وادلاء الكربون أكسيد ثاين من مكون جليد من مسيكةطبقات 

 أّما .كم 25 إىل ارتفاعها يصل واليت "اوليمبوس" جبل قمةّ  ىي الشمسي النظام يف جبلية قمةّ 
 وديتد ،الشمسي النظام يف أخدود أكرب بوجود األمحرالكوكب  فيمتاز لألخاديد، بالنسبة

 .كم  7 إىل يصل وبعمق كم، 4000 مسافة إىل "ينر ماروادي " األخدود

 

 3 توضيحي شكل
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 الغالف اجلوي : (3
 للكوكب أن على التأكيد مت حيث ،ينر ما رحالت سلسلة من ادلريخ جو عن األخبار أول كانت لقد

من  الرقيق اجلو ىذا يتألف .اجلوي األرض لغالف بالنسبة 0.01 إىل ًيصل جدا رقيق اجلوي غالف
CO2  ادلركبة بواسطة اجلومكونات  ربليل مت مث .مكوناتو من 95 % إىل نسبتو تصل حيث أغلبويف 
 وىي  اجلو تركيب عن خالصتو إىل لنصل 1 فايكينغ

 مستوى عند األرض سطح على اجلويمن الضغط  4/466يقارب  الكوكب ىذا سطح على اجلوي  
مليون / جزئ 0.03 إىل تركيزىا يصل األوزون ًمن جدا ضئيلة تلمس كمية مت وقد .البحر سطح
 نسبة أن اجلدول من ونالحظ .الضارة البنفسجية فوق األشعة من حيمي ال الًتكيز ىذا ولكن.جزيء

 خبار كمية فإن الكوكب سطح برودة بسبب ولكن ًً .اجلو جافا جيعل شًلا جدا ضئيلة اجلو يف ادلاء خبار
 الغازات تبدأ درجة الندى دون احلرارة اخنفاض درجة استمرارية ومع .إلشباعو تكفي ىذهالضئيلة  ادلاء

 على زللية عواصف رصد ومت .الكوكب على سطح والسقوط والتجمد بالتكاثف CO2وخاصة 
 السطحعلى  تدور وزوابع غبارية غيوم وتكون بسرعة تتحرك قوية رياح عن ىبوب عبارة وىي السطح

 رياح دورة األرض على كما ذلا على الكوكب تعصف اليت الرياح وىذه .آخر إىل مكان من الًتبة وتنقل
 اجلوكثافة  وألن.الكوكب سطح على والتجوية احلت عمليات يف كبري تأثريوذلا  .مومسية ودورة يومية

 الرياح قوة من مرات 8 إىل 7حبوايل  أكرب الرياح قوة تكون أن جيباألرض  جو كثافة من 2 %
 بالساعة كلم 24 بسرعة األرضية فالرياح.زوابع وتكون الغباروربمل  تثري أن تستطيع حىت األرضية

 ىذه دبثل بالساعة لتقوم كلم 180 بسرعة ياح ر إىل فنحتاج ادلريخ على أما العواصفىذه  ثريٺ
 تأثرعلى  الواضحة األدلة ومنعُولس  الريح الو إىل نسبةعُولس  بتأثري التأثري ىذه ودعيت.العواصف

 .آخر مكان يف وتلقيها مكان منالرمال  الرياح ربمل حيث .الرملية الكثبان ىو الرياح حلركة عُولس
 على ربافظ العاصفة فإن الغبار من كمية ثورٺ وعندما.سطح الكوكب ًعلى ًواضحا امتدادا ذلا فنجد

 الشمسي اإلشعاعمن  متتص الطاقة ،حيث رحيية حركية طاقة إىل الشمسية الطاقة يل بقائها بتحو
 يغسل ماء وجود ولعدم .الزوابع من مصفر دثارالكوكب  فيلف.الرياح سرعة من وتزيد اجلو وتسخن
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 ىذه أن الغريب ومن .ثانية السطح على يستقر أن قبل أسابيع ًلعدة عالقا فإنو يبقى اجلو من الغبار
 األرضية . اذلادرة أصوات العواصف عليها ينطبق فال أصوات دون ومن هبدوء تعصف الرياح
 مدار الكوكب و دورانو : (4

 عن ويبعد األرض مدار مدار خارج لو كوكب وأول .الشمس ًعن بعدا الكواكب رابع ىو ادلريخ
 مداره أن علىكبرية نسبيا ، شلا يدل   مركزيتو شذوذية .كلم بادلتوسط مليون 228 حوايل الشمس

 فرقا فنرى.الشمس عن كلم مليون 249على  احلضيض يف وىو يكون حيث واضح بشكل إىليلجي
 % إىل تصل بنسبة سطحو على الساقطة الشمس أشعة كمية تباين يؤدي إىل وىذا البعدين يفً  ًواضحا

 بني الكوكب مناخ يف تغريات من ذلك يتبع وما س   30 بفارق أي واحلضيض، األوج بني 45
 ادلتوسط يف أما c 27اىل  c 444-الشتاء و الصيف بني  السطح على تًتاوح احلرارة ودرجة.ادلوقعني

 يوم 687 يعادل زمن يف ادلدار ىذا الكوكب يقطع . و 55-اىل  23-حبوايل  تقدر درجة احلرارة فإن
 .االقًتان منها الظواىر من عدد لو ربدث ىذا مداره يف وأثناء دورانو أرضي،

الشمس و ادلريخ ، وتكون حينها ادلسافة بني ىي عندما تكون األرض بني اقًتان االرض مع ادلريخ : 
 سنة . 47 – 46األرض قليلة نسبيا و حيدث ذلك كل 

 

 4شكل توضيحي 
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 أقمار ادلريخ : (5

 

 5 توضيحي شكل
 

 اإللو دًبرافقي تيمّنا تسميتهمومتّت  "ىول آساف" يد على 1877 العام يف ادلريخ قمري اكتشاف مت
 فًتة وخالل األمحر، الكوكب حول "دديوس" والقمر "فوبوس" القمر من كل يدور ."آريس" اليوناين

 لكوكب نفس اجلانب القمر يعرض مثلما متاما األمحر الكوكب القمر من اجلهة نفستقابل  الدوران،
 .األرض
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a- : القمر فوبوس 

 

 6 توضيحي شكل
 

 و ميال(  13 ) كم 21 عن طوذلا يزيد ال الشكل منتظمة غري صغرية صخرية قطعة فوبوس
 صدم فوىات وتغشاه .ما نوعا القمر ىرم يبدو .ساعات  7.7 كل ادلريخ حول دورتو يتم

اسم  أكربىا يطلق .صغرية فوىات من وجود حزوز وسالسل عليو يالحظ و .القدم متفاوتة
 ادلريخ حول بالدوران القمر فوبوس يقوم أميال( .  6 كم) 10 قطره يقارب ستيكين الذي

 للتناقص ادلريخ حول فوبوس القمر دوران بقطر شلا يؤدي نفسو، حول ادلريخ دوران من اسرع
 .ادلريخ بكوكب االرتطام مث ومن التفتت إىل األمر بو ينتهي إىل أن يوم بًعد يوما
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b-  القمر دديوس: 

 

 7 توضيحي شكل
 

 قطعة عن عبارة وىوفوبوس  القمر جانب إىل ادلريخ لكوكب التابعة األقمار أحد ىو دديوس
 حول دورتو يتم و ميال(  7كم ) 12 طوذلا عن يزيد ال الشكل منتظمة غري صغرية ية صخر
 .بالزيادة آخذ القمر مدار قطر فإن األمحر، الكوكب ولبعده عن  .يوم 1.3 خالل ادلريخ
 .القدم متفاوتة صدم فوىات وتغشاه .ًما نوعا ىرمي شكل دديوس على ويبدو

 

 استكشاف ادلريخ : (6
زلاولة إرسال مركبات فضائية للكوكب األمحر من قبل الواليات ادلتحدة ، االرباد  44ىنالك ما يقارب 

يف مهمتها أما على االرض ، أو السوفييت أوروبا ، و اليابان ، قرابة ثلثني ادلركبات الفضائية فشلت 
تلك اليت مسيت  من أصلح احملاوالت إىل كوكب ادلريخخالل ىبوطها على سطح الكوكب األمحر . 

بـ"مارينز" ، "برامج الفيكنج" ، "سورفيور" ، "باثفيندر" ، "أوديسي" . قامت ادلركبة "سورفيور" بالتقاط 
 سطح ربت أوالسطح  على إّما ،ماء بًوجود تصورا العلماء أعطى الذي األمر الكوكب،صور لسطح 
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 واليت األرض على العلماء إىل معلومات قامت بإرسال فقد ،"أوديسي" للمركبة وبالنسبة .بقليل الكوكب
 .الكوكب  ربت سطح متجّمد ماء وجود من االستنتاجمن  العلماء مّكنت

 اىل ادلريخ : جحةاالرحالت الن

 .يخ غريت نظرية احلياة على ادلريخ( التقط اول صور للمر  4967 – 4964)  3 - 4مارينز  .4
 .صورا دقيقة للمريخ ( حلال الغالف اجلوي و التقطا 4969)  7 – 6مارينز  .2
( اول قمر اصطناعي يتخذ مدارا حول أحد الكواكب ارسل صورا واضحة  4974)  9مارينز  .3

 .للمريخ
 .مركبتان مكونان من قمر صناعي و مسبار للهبوط )اول عملية ىبوط( 2مسبار مارس  .4
 .( 4974)  3مسبار مارس  .5
 .يوم ارضي( 446 –نوات س 6سجل ادلهمة االطول على سطح ادلريخ استغرقت ) 4فايكنغ  .6
دورة حول ادلريخ و مسرب ىابط عمل دلدة  766يتكون من قمر صناعي دار  2فايكنغ  .7

 .يوم مرخيي 4284
 .( 2667 - 4996) مارس غلوبال سرفيور  .8
وادي أريس  ،يف منطقة كرايز باالنسيا اليت مل تستطع  ( ىبطت يف 4996) مارس باثفايندر  .9

اذلبوط فيها ، مث بدأ الروبوت )روكي او سيجورنر ( الذي كانت ربملو ادلركبة  4 فايكنغ
 .بالتجول بكل حرية على سطح ادلريخ

( درست معدالت االشعاعات اخلطرية يف ادلريخ متهيدا لزيارة  2664) مارس أوديسي  .46
 .البشر

دراسة  ( ارسلت صورا و بيانات و حبثت عن دالئل ادلياه و 2663) مارس إكسربيس  .44
 .جغرافية لسطحو و الغالف اجلوي

( صممت للبحث عن دالئل احلياة على سطح ادلريخ و دراسة أحجاره  2664) سبريت  .42
 .و تربتو
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ىبط على سطح ادلريخ جبانب ادلسبار "سبريت" هبدف البحث عن (  2664) أبورتونييت  .43
 .مياه ودراسة صخوره و تربتو وىو توأم للمسبار "سبريت"

( اكرب مركبة فضائية على االطالق مت ارساذلا اىل  2665) وربيًت سانس أمارس ريكوني .44
ادلريخ مزودة حبدث التقنيات و االليات الالزمة لتصوير دقيق و مسح شامل لسطح ادلريخ ، و 

 .اختبار ما اّا امكن قيام مسكن بشري على سطحو 
القطب الشمايل و ( حيمل زللل كيميائي لفحص اجلليد يف  2668) ادلسبار فينيكس  .45

التحقق من وجود الثلوج على سطحو و ربليل عينة من الًتبة ادلرخيية و لو القدرة على احلفر 
طويلة ديلكها و دلت على وجود مياه متجمدة ربت االرض كانت قد تبخرت بعد راع ذ بفضل

 .أن كشفتها احلفر ، فافًتض العلماء وجود ادلياه ادلتجمدة ربت الًتبة 
( ادلسبار ىو سلترب علمي متنقل متكامل حبجم سيارة ، و 2644ادلريخ )   علومسلترب  .46

 .رجل ايل يتحكم بو من بعيد

 

 اخلامتة : (7
و من خالل ىذا البحث صلد ان ادلريخ كوكب مهم يشبو االرض يف الكثري من االشكال ، و احلياة عليو 

طرق افضل لالستطالع و جياد قد تكون شلكنة بعد العديد من التجارب .. لذلك من الضروري ا
 . الطرق لتهيئة ادلريخ الستقبال البشر استخدام اخل
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 ادلراجع : (8
 اجلنني . الكوكب - الرابع الكوكب .4
 )إصلليزية( .  ناسا ادلريخ، على احلالية ادلهمات .2
 . )إنكليزية(  وكالة ناسا  - space.com رطبا، كوكبا انك قدديا ادلريخ أن على دالئل .3
 العربية( . )النسخة  األمريكية العلوم رللة ،ادلريخ " "استكشاف .4

 
 
 


