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بھا قطبا الكرة األرضیة ھي ظاھرة یظھر بھا خلیط من األلوان الممزوجة لتشكل مشھداً خالباً، وینفرد 

الشمالي والجنوبي، ویطلق علیھا عدة مسمیات منھا الفجر القطبي، واألضواء القطبیة، وتتخذ ظاھرة الشفق 

 القطبي عدداً متبایناً من األشكال البصریّة، وتكون على النحو التالي:

 تكسو السماء بأشعتھا أقواس الشفق القطبي، وتشبھ بشكلھا الستائر، وھي سریعة التشتت والتغیّر، و

ذات األلوان الخّالبة، ویطلق علیھا الشفق المنفصلة حیث تتصف بإمكانیتھا على اإلضاءة واإلشراق 

 إلى حد الكفایة بنورھا لقراءة صح وكتابتھا.



   الشفق نشر، ویعد ھذا الشكل البصري األكثر توھجاً، ویعتبر األقرب إلى حدود الرؤیة، ویمتاز

 ب مقمرة، وكما یتیح إمكانیة مشاھدة النجوم كاملةً في وقت ذروة الشفق. بمرافقة حدوثھ لسح

  .الشفق المنتشر، ویتكّون ھذا النوع من الشفق بوجود بقع كثیرة تكون درجة سطوعھا شبھ عادیة 

  ألوان الشفق القطبي

  األحمر، ویكون ھذا اللون في االرتفاع األعلى من الظاھرة، ویبعث مادة األكسجین الذري

نانومتر، یعتبر ھذا اللون ذا طول موجي ما ساھم بأن یكون مرئیاً، إال أنھ  630.0المتحمس 

یكون غیر مرئي بسبب كثافتھ الكبیرة في النشاط الشمسي، ویمتاز بانخفاض عدد الذرات، وال 

حسس للعیون، وكما أنھ یتناقص تركیز ذرات األكسجین بھ شیئاً فشیئاً، وھو یظھر یسبب الت

 األجزاء الخافتة العلویة على شكل الستائر المنسدلة. 

 

  األخضر، ینبعث ھذا اللون من الظاھرة في ارتفاعات أقل من اللون األحمر، إذ ینبعث منھ ما

نانومتر، وتعتبر نسبة األكسجین الذري عالیة التركیز، ویسبب الحساسیة في  557.7نسبتھ 

 العیون، ویكون اللون األخضر بالشفق ھو األكثر بروزاً وانتشاراً. 



 

 حمر واألخضر واألزرق.األصفر، ویمتزج معھ الون األ 

  

 

   األزرق، یستخدم ھذا اللون عدداً أكبر من غیره من األلوان من مادة النیتروجین الجزیئي

 المتأینة لتولید انبعاثات الضوء المرئیة، ویشع أكبر عدد من األطوال الموجیة.



 

  

 حدوث ظاھرة الشفق القطبي 

یعزى السبب الرئیسي في حدوث ظاھرة الشفق القطبي إلى كوكب الشمس، حیث ترسل الشمس  

مجاالت مغناطیسیة تكّونت نتیجة حدوث انفجارات على سطح الكوكب، إال أن ھذه االنفجارات 

تبعث مجاالت مغناطیسیة شمسیة محملة بالطاقة الھائلة ذات األیونات العالیة الشحنة إلى األرض، 

لى ھذه الطاقة الضخمة لألیونات مسمى الریاح الشمسیة وھي ضارة جداً لجمیع الكائنات ویطلق ع

الحیة على كوكب األرض، وعندما تالمس الریاح األرض یتولى المجال المغناطیسي األرضي 

مسؤولیة حجب ھذه الریاح من إلحاق الضرر بالكائنات الحیة بواسطة أیوناتھا، وبفعل تمركز طاقة 

ھائلة في أقطاب الكرة األرضیة تنجذب ھذه األیونات إلیھا بشكل أكبر، إذ تبدأ األیونات مغناطیسیة 

بالولوج إلى األرض وتظھر على ھیئة حلقات، وذلك نظراً النحصارھا داخل ھذه المنطقة باالعتماد 

على المجال األرض المغناطیسي. تبدأ أیونات الشمس المغناطیسیة بالتصادم مع جزیئات طبقة 

الف الجوي وجزیئاتھ فور دخول ھذه األیونات إلى األرض، فتبدأ ظاھرة الشفق القطبي بالحدوث الغ

 .على شكل دوائر ضخمة تنتشر في القطب الشمالي والجنوبي للكرة األرضیة
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