
 

  

 

 

 الشمسية اصفوالع

 من الجسٌمات المشحونةمٌات العواصف الشمسٌة هً تكتالت من الموجات الكهرومغناطٌسٌة تقوم بنقل ك
الدرع الطبٌعٌة التً تطهر األجواء الحٌاتٌة من الشحنات  ) هائلة تفوق قدرة الحقل المغناطٌسً لألرضال
 .(للكوكبً حافظ على التوازن الكهرومغناطٌسوت

تتكون العاصفة الشمسٌة هً ظاهرة طبٌعٌة ٌسببها اصطدام جسٌمات عالٌة الطاقة باألرض، وهذه الجسٌمات 
من ملٌارات األطنان من الغاز ومواد أخرى تنطلق فً الفضاء بسرعة فائقة تصل لعدة مالٌٌن الكٌلو مترات فً 

وتنطلق هذه الجسٌمات فً صورة سحب جراء حاالت فوران متفجرة على الشمس تعرف بالتوهج  .الساعة
وهً مناطق تتمٌز بدرجة حرارة  وعادًة ما ٌرتبط هذا التوهج بالبقع الداكنة على سطح الشمس، .الشمسً

                                  .منخفضة عن المناطق المحٌطة بها وبنشاط مغناطٌسً مكثف ٌمنع حمل الحرارة
وتقوم هذه الموجات بتعطٌل التواصالت الالسلكٌة، كاألقمار االصطناعٌة وشبكات الهاتف، التً تقوم علٌها 

تثٌر نتائج كارثٌة على قطاعات مهمة، كاالتصاالت العسكرٌة والمدنٌة  الحٌاة البشرٌة، ومن شأنها أن
وعندما تحدث اإلنفجارات الشمسٌة تخرج الرٌاح الشمسٌة  .والتجارٌة، وحركة النقل والتجارة وشبكة اإلنترنت

من هذه البقع على شكل عواصف مغناطٌسٌة تهدد غالفنا الجوي ، وهذه العواصف هً المسئولة عن اختالل 



االستقبال اإلذاعً والتلفزٌونً، وعن االضطرابات الكبٌرة فً الطقس ، كما أن نشاط البقع الشمسٌة ٌزٌد 
احتمال األعاصٌر والزوابع فوق المحٌطات ، ففً الشمس مجاالت مغناطٌسٌة قوٌة، قد تفوق المجال 

أعاصٌر هٌدروجٌنٌة، وأن المغناطٌسً األرضً أو الشمسً بمئات أو آالف المرات، إضافة إلى أنها محاطة ب
وعندما تتقاطع الحقول المغناطٌسٌة فً البقع  .سنة 11العالقة التً تحكم البقع الشمسٌة تتبع دورة تتكرر كل 

الشمسٌة، تتفجر طاقة تعرف باسم التوهج الشمسً. هذا التوهج ٌؤثر على األرض عند حدوثه فً جهة الشمس 
الشمسٌة قوٌة ٌمكن أن تكون كافٌة لخروج أنظمة االتصاالت وفً حال كانت العاصفة ،  المقابلة لألرض

والطاقة عن العمل حول العالم وكذلك أنظمة تحدٌد المواقع، األقمار الصناعٌة، خدمات البث، اإلنترنت، الهاتف، 
وتسببت فً قطع  1551أبرز العواصف الشمسٌة التً ضربت األرض تلك التً وقعت عام  .أنظمة النقلو

راف ما تسبب فً حرائق فً أمٌركا الشمالٌة وأوروبا، وتسببت فً سطوع لضوء الشفق القطبً بما أسالك التلغ
نجت األرض من انفجارات شمسٌة كانت سوف تسبب كوارث فً  2012وفً ز. سمح برؤٌته فً كوبا وهاواٌ

فقد  .األمرٌكٌة شبكات الكهرباء وتعطل األقمار الصناعٌة ووسائل االتصاالت الحدٌثة وفقاً لمجلة نٌوزوٌك
االتصـاالت الفضائٌـة ورحالت  األقمـار الصـناعٌة ورواد الفضـاء وعلـى شكلـت العاصـفة خطـورة علـى

اعتبـار أن اكـبر تـأثٌر للعاصـفة المغناطٌسـٌة  ىعلـً الطٌـران خاصـة القرٌبـة مـن منطقـة القطـب الشمـال
ا وكندا ظاهرة كان المناطق الشمالٌة مثل أالسككما شاهد ساألرض المغناطٌسٌٌن،  ًقطب ىون علكالشمسٌة ٌ

رة األرضٌة مع حدوث كشمال ال ًألوان زاهٌة جمٌلة ٌترافق ظهورها ف وهً ” Auroraًالشفق القطب”
 ىالرغم من هذه التأثٌرات السلبٌة للعاصفة المغناطٌسٌة الشمسٌة عل ىعل .العواصف المغناطٌسٌة الشمسٌة

ٌرون أن لهذه العاصفة المغناطٌسٌة الشمسٌة لها “ ناسا”ٌة كوكالة الفضاء األمرٌ ًء الفلك فاألرض، إال أن علما
مـن مخلفـات  ًتنظٌـف الغالف الغـازي األرضـ ى، حٌـث تعمـل علـًالغالف الغـازي األرضـ ىتأثٌر جٌد عل

 ًفــ ٌونكالفل .األرضتدور حول  ًالت Space Junk “نفاٌات الفضاء“ الصـوارٌخ واألقمـار الصناعٌة 
أن المجــاالت المغناطٌسـٌة القوٌـة ضمـن العاصـفة القادمـة مـن  ٌؤكدون علىٌــة ٌكوكالــة الفضــاء األمر

الطبقات الخارجٌة من “ انتفاخ”لألرض ومن ثم تمدد  ًتسـخٌن الغالف الغـازي الخـارج ىالشمـس تعمـل علـ
وهذه عملٌة مفٌدة   thermosphere “الثٌرموسفٌر”أو طبقة “ أٌنةالطبقة المت” ًوه ًالغالف الغازي األرض

نصف النفاٌات ً إن حوال .األرض ىإطالق النفاٌات الفضائٌة نحو الفضاء أو سقوطها عل ىألنها تعمل عل
بسبب النشاطات  ًقطعة قد خرجت من الغالف الغازي األرض  3215ً حوال ىٌصل عددها إل ًالفضائٌة الت
ال  ًوبالتال ًالغالف الغازي األرض ًكما أن اغلب المخلفات الفضائٌة تتبخر ف سابقا،حدثت  ًالشمسٌة الت
ٌبقى لفترة  ًالغالف الغازي األرض ىأن تأثٌر النشاطات الشمسٌة عل . كمااألرض ىل خطورة علكٌتوقع أن تش

 .ل افضلكمن المخلفات الفضائٌة بش ًتنظٌف الغالف الغازي األرض ً، وهذا ٌعنمعٌنة

 الظواهر المرافقة للعواصف الشمسية

 : تكون مرافقة للعواصف الشمسٌة منهاهناك مجموعة من الظواهر التً 
 .تغٌر فً درجة الحرارة لألعلى غالبا . 1
 .اضعف واضح فً شبكة المحمول ان لم ٌكن عدم وجودها كلٌ . 2
وهً أضواء جمٌلة تأخذ  "Aurora" ظهور أضواء بشكل غرٌب و جمٌل فً السماء و التً تعرف باسم . 3

 .الوانا مختلفة وتظهر فً اللٌل فً المناطق القطبٌة فً األرض أو القرٌبة من األقطاب مثل أالسكا و كندا

 القطبي ) االضواء الشمالية( الشفق

 الجوي الغالف  ىأعال فً المشحونة الجسٌمات تتفاعل األرض، لىإ بالطاقة محملة شمسٌة عاصفة تصل عندما
  (aurora) بًالقط بالشفق ُتعرف ظاهرة ذلك عن لٌنشأ الشمسٌة، العاصفة  ًف الموجودة الجزٌئات مع
 .الجمٌلة األلوان من  مبهرة عروض   ىإل الشمالٌة، كذلك باألضواء  ىتسم  ًالت الظاهرة، هذه تتحول أن نمكوٌ
 منه. روعة أقل لكنها بًبالشفق القط شبٌهة مستقرة شبه عروضاً  الشمسٌة الرٌاح ُتولّد أخرى، ناحٌة من

 أنواع العواصف الشمسية

 والتً تكون: تختلف من حٌث سرعة جسٌمات المنبعثة من الشمس ًهناك نوعٌن من العواصف الشمسٌة الت

 سرٌعةال شمسٌة العواصف ال. 1

 اإلكلٌلٌة الثقوب ىالثانٌة الواحدة، وٌعود مصدرها إل ًكٌلومترف 000تتمٌز بجسٌمات تتعدى سرعتها  
(Coronal Holes)  القطب  ًعمالق ف ًشف عن وجود ثقب إكلٌلكل أقطاب النجم حٌث تم الكتش ًالت

  (SDO).للشمس بواسطة المسبار ًالجنوب



 بطٌئةالشمسٌة العواصف ال. 2

الثانٌة؛ حٌث مازال الغموض ٌسود  ًكٌلومتر ف  400ىإل  350ًتتمٌز بجسٌمات تتحرك بسرعة أقل بحوال
 David) محاولة لرؤٌة أكثر وضوحا قام دٌفٌد بروكس ًأصل هذا النوع من العواصف الشمسٌة. وفحول 

Brooks) من جامعة جورج ماسون( George Mason University)  ٌٌة، كبالوالٌات المتحدة األمر
الباحثون  نكتم .Hinode هٌنود ًبها القمر الصناع ىأدل ًصور الت ىبإعداد خرائط جدٌدة للشمس اعتمادا عل

سجلتها دوبلر  ًمن استخالص خرٌطة لدرجة حرارة الشمس، ثم خرٌطة الهالة الشمسٌة مع سرعة البالزما الت
مجموعة من  ىللشمس؛ حٌث أن الجمع بٌن الخرائط المختلفة مع االستناد إل ًوٌن البالزمكوخرٌطة للت

أول نمذجة للتعرف  ى، توصل هؤالء الباحثون إلتمٌز الشمس ًالمالحظات ومحاكاة الحقول المغناطٌسٌة الت
 .مصدر العواصف الشمسٌة البطٌئةى عل

 

 خرٌطة مفصلة لمصدر العواصف الشمسٌة البطٌئة

،حٌث  (Heliophysical )وٌعد فهم تدفق الطاقة والمادة من الشمس من األهداف األساسٌة للفٌزٌاء الشمسٌة
 تحقٌق هذا الهدف. وٌزٌد هذا االهتمام بالعودة إلى خطوة كبٌرة فًٌعد تحدٌد مصادر العواصف الشمسٌة ٌكون 

إضافة  األرض خصوصا عندما تكون العواصف الشمسٌة مواجهة لكوكبنا، فإنه ٌمكن أن ٌسبب الشفق القطبً
المدار.و لحسن الحظ إلن معظم  األجهزة الكهربائٌة أو األقمار الصناعٌة فً اضطرابات مختلفة فً إلى

 . لألرض الذي ٌشكل درعا لحماٌة كوكبنا تنحرف بالمجال المغناطٌسًالجسٌمات 

لعواصف الشمسيةا اتتأثير  
  

تأملها، لكنها تلك العواصف رائعة وٌمكن  العواصف الشمسٌة لٌست خطٌرة بالنسبة للبشر على سطح األرض
، هناك المحٌط بنا   لٌست ضارة علٌنا نحن البشر ما دمنا على سطح األرض، حٌث ٌحمٌنا الغالف الجوي

وفً  العدٌد من األسباب لتصدٌق أن العواصف الشمسٌة تحدث من ملٌارات السنٌن، منذ وجود الشمس واألرض
ٌمكن أن تسبب الجسٌمات عالٌة الطاقة، كتلك التً تلك الحالة، فقد تطورت الحٌاة على األرض تحت تأثٌرها 

قد تكون خطٌرة أًٌضا على رّواد  مة للبشر وباقً الثدٌٌاتتحملها االنبعاثات الكتلٌة اإلكلٌلٌة، إشعاعات سا
فالغالف الجوي والمغناطٌسً لألرض ٌحموننا من تأثٌر التوهجات ، ء المكشوفٌن )دون واقً أو حماٌة(الفضا

فعند  اٌمكن أن تصبح العواصف الشمسٌة خطٌرة على التكنولوجٌا التً نستخدمهجانب اخر،  منتلك.  الشمسٌة
نبعاثات الكتلٌة اإلكلٌلٌة بالغالف الجوي لألرض، ٌمكن أن تسبب اضطرابات مؤقتة فً المجال اصطدام اال
ترسل أقوى العواصف الشمسٌة انبعاثات كتلٌة إكلٌلٌة، والتً  ،التً ُتدعى العاصفة الجٌومغناطٌسٌة المغناطٌسً

إذا اعترضت األرض طرٌقها، ٌمكن للجسٌمات المشحونة أن ونة  إلى الفضاء ي على الجسٌمات المشحتحتو
كما ٌمكن أن تغطً  تصطدم بغالفنا الجوي مسببًة اضطرابات فً األقمار الصناعٌة وٌمكن أن تعطلها تماًما،

االتصال عن بعد وأنظمة  ٌمكن أًٌضا أن تسبب اضطراب فً وسائل الطائرات فً األماكن المرتفعة باإلشعاع
الكهربائً فً ُمدن ومعروف أنها تسّبب انقطاع التٌار كما لها القدرة على التأثٌر على شبكات الطاقة،  المالحة



بأكملها، بل فً مناطق بأكملها من ٌذكرون تلك المشاكل بالطاقة بسبب العواصف الشمسٌة وأبرز العواصف 
الشمسية التي ضربت األرض تلك التي وقعت عام 9581 وتسببت في قطع أسالك التلغراف ما تسبب في 
حرائق في أميركا الشمالية وأوروبا، وتسببت في سطوع لضوء  الشفق القطبي بما سمح برؤيته في كوبا 
وهاواي. فً عام 1114، تسببت عاصفة شمسٌة فً إحداث أعطال ضخمة باثنٌن من األقمار الصناعٌة 

، 1151وفً مارس/آذار . تعطل خدمات التلفزٌون والرادٌو فً أنحاء كنداالخاصة باالتصاالت، مما أدى ل
ساعات. وقدرت األضرار  اقة رئٌسٌة فً كندا ألكثر من تسعتسببت عاصفة أخرى فً تعطٌل شبكة ط

                                                                    والخسائر فً األرباح بمئات المالٌٌن من الدوالرات
ا فً أواخر عدد العواصف على ا كان ًٌ                     2012وكذلك على مدار عام  2011لشمس عالً نسب

                                                            
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012(، SDOإنفجار شمسً كما هو مالحظ من قبل مرصد دٌنامٌكا ناسا الشمسً )
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