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  خلارجياجلنة استخدام الفضاء 
        يف األغراض السلمية  

  معلومات عن البحوث يف جمال األجسام القريبة من األرض     
      اليت أجرهتا الدول األعضاء واملنظمات الدولية وكيانات أخرى

      رة من األمانةمذكّ    
      إضافة    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  
  شيكيةاجلمهورية الت    

  ]باإلنكليزية: األصل[
    ]٢٠١١يناير / كانون الثاين٦[

 البحــوث املتعلقــة باألجــسام القريبــة مــن األرض جمــاالً متناميــاً مــن جمــاالت علــم   متثِّــل  
 وحلماية اجملتمع البشري من خمـاطر الكويكبـات        ة الشمسي املنظومة لعلم   وهو جمال مهمٌّ  الفلك،  

ث متابعــةُ القياســات الفلكيــة الــيت تكفــل حــساب  وتــدخل يف صــميم تلــك البحــو. واملــذنبات
ة وتقيــيم احتمــاالت اقتراهبــا اللــصيق مــن األرض مــستقبالً، مبــا يف ذلــك كيفيــة    املــدارات بدقّــ

ــاألرض   ــان   . مواجهــة ارتطامهــا املمكــن ب ــشيكية منخرطت ــة الت ــاك مؤســستان يف اجلمهوري وهن
  .ة يف األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرضبشّد

 يواظــب منــذ عــام (www.klet.org)مرصــد كليــت الواقــع يف منطقــة بوهيميــا اجلنوبيــة  ف  
وهـذا  . بات القريبـة مـن األرض      للكويكبـات واملـذنّ    املخـصَّص  على تنفيذ برنامج الرصـد       ١٩٩٢

. ف ضمن أبرز الربامج الفنية العامليـة املختـصة مبتابعـة األجـسام القريبـة مـن األرض                 نَّالربنامج مص 
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 الرامــي إىل تأكيــد وجــود KLENOT املرصــد املــذكور تنفيــذ مــشروع   اســتهل٢٠٠٢ّويف عــام 
األجسام القريبة من األرض اخلافتة احلركة والسريعة احلركة ومتابعة تلك األجـسام عـالوة علـى                

وقــد . يها أو انـشطارها بات القريبـة مـن األرض وانفجارهــا أو تـشظّ   مراقبـة ودراسـة سـلوك املــذنّ   
واسـُتحدثت مـن    . KLENOT م مـن طـراز       ١,٦  ذو عدسـة قطرهـا     وبكأنشئ هلذا الغرض تلـس    

  .أجل هذا املشروع معدات وتكنولوجيا وبرجميات؛ كما وضعت من أجله استراتيجية رصد

 ليلة رصـد خـالل مرحلـة املـشروع      ٣٤٦فت النتائج اليت مت احلصول عليها أثناء        وقد تألّ   
  موضـعاً خيـصّ    ١٣ ٣٤٢ رصـد    ، مـن  ٢٠٠٨سـبتمرب   / إىل أيلـول   ٢٠٠٢مارس  /األوىل، من آذار  

 كويكبــاً منــها وقــت إجــراء الرصــد علــى أهنــا ٢٢٢ كويكبــاً قريبــاً مــن األرض؛ ُصــنِّف ١ ٣٦٩
ومت تأكيـد اكتـشاف     .  كويكبـاً منـها علـى أهنـا رواطـم افتراضـية            ١٥٧مذنبات حمتملة اخلطورة و   

؛ C/2004 S1 (Van Ness)ب ولـوحظ تـضاعف حجـم نـواة املـذنّ     . باً جديـداً أربعـة وثالثـني مـذنّ   
 عنـد اقترابـه الـشديد    73P/Schwassmann-Wachmann 3ب  قياسات فلكيـة لـشظايا املـذنّ   وقُدِّمت

ة كويكبـات قريبــة مــن األرض  ومت، كنــواتج ثانويـة، اكتــشاف عــدّ . ٢٠٠٦مـن األرض يف عــام  
  .وأجسام غريبة أخرى

ــام     ــف عـ ــراب    ٢٠٠٨ويف خريـ ــوهري للمقـ ــسني جـ ــة حتـ ــدأت عمليـ . KLENOT  بـ
ــة زمــن تــشغيل     يوســتؤدِّ ــادة كــبرية يف فعالي ــدة املــتحكم فيهــا حاســوبياً إىل زي  العدســة اجلدي

ومت تعزيـز   . املقراب وعدد عمليات الرصـد ودقتـها ويف القـدرة علـى رصـد الـسطوع اخلـاطف                 
دة بنظـام  برجميات خاصة ألغراض املعاجلة وتطويرها من أجل إضافة إمكانية خـزن صـور متعـدّ          

TIFF . ّالالحقة دوَر املتابعة الفلكية فيما خيص اجليل التايل مـن الدراسـات            د اخلططُ   كما ُتجس
 مت احلـصول علـى أول صـور جتريبيـة           ٢٠١٠يوليـه   /ويف متـوز  . االستقصائية يف شىت أحناء العـامل     

ــه      ــام بأكمل ــديل النظ ــار اآلن تع ــراب؛ وج ــذا املق ــات (هل ــدات والربجمي ــاء  ). املع ــك األثن ويف تل
 م مـن أجـل إجـراء خنبـة خمتـارة            ٠,٥٧نية عاكس ذو عدسة قطرها       يف قبة املرصاد الثا    اسُتخدم

  .من عمليات الرصد الفلكي

من بني أهم واجبـات العلمـيني املتخصـصني يف جمـال األجـسام القريبـة            أنَّ    إىل ذلك  أضف  
. من األرض واملؤسسات البحثية العاملة يف هذا اجملال التواصلَ مع عامة اجلمهور ووسـائل اإلعـالم               

للمسائل املتعلقة باألجسام القريبـة مـن األرض قيمـة تعليميـة كـبرية وقـدرة علـى اجتـذاب                      أنَّ ذلك
شطة التعليمية الـيت نـضطلع هبـا        ل إليها مرصد كليت واألن     اليت يتوصَّ  النتائُجي  وتؤدِّ. مجهور عريض 

 األرض وخمـاطر    ثة بشأن حبـوث األجـسام القريبـة مـن         دوراً يف توفري معلومات واضحة وهامة وحمدّ      
  .تلك األجسام، وذلك أساساً يف اجلمهورية التشيكية ومنطقة أوروبا الوسطى
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إن الدراســـــات املتعلقـــــة بالكويكبـــــات الـــــيت جيريهـــــا معهـــــد األرصـــــاد الفلكيـــــة     
)www.asu.cas.cz/interplanetary-matter-department (  التــابع ألكادمييــة العلــوم يف اجلمهوريــة

.  أحـد أهـم املواضـيع البحثيـة يف املعهـد        دراسـة فيزيـاء املـذنبات الـيت تعـدّ          هة حنو جَّالتشيكية مو 
العديــد مــن خــصائص  وأنَّ جمموعــة الكويكبــات القريبــة مــن األرض شــديدة الديناميــة أنَّ ومبــا

 ييخ واملـشتر  تلك الكويكبات مشتق من مصادرها يف حزام الكويكب الرئيسي الواقع بني املرّ           
  . يف املعهد يدرسون كلتا جمموعيت هذين الكويكبنيالباحثني العاملنيفإنَّ 

 تركيـز املعهـد الرئيـسي علـى اشـتقاق خـصائص الكويكبـات ودراسـة آليـات             وينصبُّ  
ويف إطــار دراســاته يتعــاون املعهــد تعاونــاً وثيقــاً مــع عــدد مــن   . رهــاوُّتكــوُّن الكويكبــات وتط

تـائج دراسـاته تـأيت مثـرة عمـل مجـاعي           العديـد جـداً مـن ن       أنَّ   الباحثني يف شىت أحناء العامل؛ حىت     
  )١(.ة بلدانيشارك فيه متعاونون من عّد

 أنَّ وقد وجـد بـاحثو املعهـد العلميـون، باسـتخدام بيانـات رصـد مـضوائية مستفيـضة،              
. الكويكبــات تنــشطر عنــد تعرضــها لــسرعة دوران حرجــة مــَشكِّلةً أزواجــاً مــن الكويكبــات    

طـة خبـصائص مماثلـة حيـث يكـون حمتـوى عزمهـا الـزاوي                سم نظم الكويكبات الثنائية املربو    وتّت
لت بفعـل مـا   كَّ احلـرج جلـسم موجـود داخـل نظـام تثـاقلي؛ ممـا يـوحي بأهنـا تـش                   قريباً من احلـدّ   

ر ظـاهرة   وتـوفّ . ك أو تناثر شامل   ل دوران حرج من تفكّ    أصاب أجساماً أصلية تدور عند معدّ     
لـة يف إعـادة تـشعيع        التثاقليـة املتمثّ   غـري ) Yarkovsky–O’Keefe–Radzievskii–Paddack (يورب

ل يـصل هبـا إىل   ة مـن جـسم غـري منـتظم آليـةً إلدارة الكويكبـات مبعـدّ              طاقة ضوئية مشسية ممتصّ   
ومـــن األمـــور اهلامـــة الـــيت تـــوحي هبـــا الدراســـات املتعلقـــة بـــأزواج . ســـرعة دوراهنـــا احلرجـــة

يف معظـم األحيـان ذات   الكويكبات تكـون   أنَّ   الكويكبات، سواء كانت مربوطة أو مفصولة،     
 االنعـدام  ف من أجزاء ال يربطها معاً سـوى عنـصر جاذبيتـها الذاتيـة يف ظـلّ           هياكل ضعيفة تتألّ  

  .التام أو شبه التام لقوة الشد الكلية
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