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المقدمة 01

يخ الذي كانتض وكوكب المرثمة أوجه تشابه بين كوكبنا األر
ً 
 منه فيما سبق، فهل نشات الحياة المحيطات تغطي قسما

 ات سنة كما نشأت علىمليار 4 على ذلك الكوكب قبل حوالي

اه اليوم،حب إلى ما نريخ الرض؟ وكيف تحول كوكب المراألر
ًً ً 
طوبة بكل أشكالها.من الحياة والر خاليا دابار فأصبح كوكبا ّ 

 ل هذه األسئلة حول الكوكب األحمر أهم تحديات علمتمث

 يخالكواكب في يومنا هذا، مما يضع استكشاف كوكب المر

أس قائمة أولويات وكاالت الفضاء حول العالم. وعلىعلى ر
ًّ 
 دهات مختلف الدول مواررمضت، سخ مدى خمسين عاما

يخ أوسال العديد من األقمار واآلليات على سطح المرإلر ّ 
تها هذه المهمات دوره، وقد كان للبيانات التي بثفي مدار

 كبير في تمكين العلماء من الكشف عن العديد من الحقائق 

 ت دولةيخه، وقد بادرة عن تارسم صورحول هذا الكوكب ور

 بية المتحدة بالمساهمة في فك ألغازات العراإلمار

 الكوكب األحمر.

 بيةات العروع دولة اإلماروفي هذه االثناء، يواصل مشر

 ال مسبار "األمل"يخ عمله وال يزالمتحدة إلى كوكب المر

ّ
 نه من التقاط صور للكوكب. ومنذ تكليفه الذي يمكفي مدار

 ، دأب2014 وع فييق العمل بهذا المشرقيادة الدولة فر

 ها في وقت قياسي تكلل بإطالقيق العمل على إنجازفر

20 يخالمركبة الفضائية من منصة اإلطالق في اليابان بتار
 حلةيخ حيث وصلت بعد روتوجيهها إلى المر 2020 يوليو 

 قت سبعة أشهر، انتهت بتثبيت القمر الصناعي فياستغر

 حيث سيستمر بالعمل على 2021 ايرفبر 9 ه العلمي يوممدار
ضيتين.ة تعادل سنتين أريخية كاملة وهي فترمدى سنة مر

يعتمد هذا األطلس على الصور والبيانات التي بثها مسبار 
ً 

ةاء نظر، فيوفر للقريايخ حصره حول المر"األمل" من مدار
عامة حول الكوكب ، ومن المتوقع أن البيانات ستستمر 
 بالتدفق من المسبار مما سيمكننا من تحديث األطلس 

 أات التي تطرربين الحين واآلخر. نهدف إلى توضيح التغّي
ّ  ريخي بل وتغيعلى الكوكب على مدى ساعات اليوم المر

ّ
ل هذا األطلس نقطةيخ. نأمل أن يشكالمواسم في بيئة المر

انطالق الستكشافكم لهذا الكوكب لما يحتويه من صور لم 
ً 
 .تنشر سابقا

 ومنذ تكليف قيادة

يق العملالدولة فر
 بهذه المهمة في 

 العمل يقفر دأب ،2014

ها فيعلى إنجاز
 وقت قياسي تكلل 

بإطالق المركبة
الفضائية من منصة 
 اإلطالق في اليابان 

 2020 يوليو 20 يخبتار
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يخة لكوكب المرصور مختار
 2021 يونيو – أغسطس 

20 يونيو 13 27 يونيو 2021 19 يونيو 2021 23 يوليو 2021 30 أغسطس 2021  2021 أغسطس 2021
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ات لستكشاف وع المارمشر

يخ المر
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اتمهمة المار
 EMMيخ-المرلستكشاف  

 يخ يومات الستكشاف المروع اإلمارإنطلق مشر

 )توقيت الخليج الموحد( 14:58:01 بتوقيت 2020 يوليو 20
 من منصة اإلطالق في مركز تاناغاشيما للفضاء في

ّ
 لتوخ مسبار "األمل"، فشكاليابان، حيث حمل الصار

 بية المتحدةات العربذلك أولى مهمات دولة اإلمار

 ض علىج األريخ، وأولى مهمة إلى كوكب خارإلى المر

 بي.مستوى العالم العر

 يخ يومدخلت المهمة مدار االلتقاف حول كوكب المر

 اوح منتفاع يتر، وهو مدار منخفض االر2021 ايرفبر 9

 في 42450 تفاع إلىكم )كيلومتر( في أدنى ار 1072
ساعة. 34 ة تتكون منجة ودوردر 19.5 أقصاه، مع ميالن

ّ 
يقذ فران المسبار في مدار االلتفاف، نفوخالل دور

ً 
 حلة التالية.ات للمرات والتجهيزمن االختبار العمل عددا

 2021 سمار 29 انتقل المسبار إلى المدار العلمي في
42650 إلى 19970 اوح منتفاع يتروهو مدار عالي االر

 ساعة. 54.5 ة تبلغ مدتهاجة في دوردر 25 كم مع ميالن 
 صد كمية غير مسبوقة من الظواهريسمح هذا المدار بر

وف المحليةوجمع كم هائل من المعلومات حول الظر
 والمناخ على مر األيام وجمع البيانات حول تتالي 

 يخ بأكمله.المواسم على سطح المر

مدار اللتقاف
 كم 42450 إلى 1072 من 

جةدر 19.5 ميالن
 ة الكاملةساعة للدور 34 حوالي 

المدار العلمي
 كم 42650 إلى 19970 من 

جةدر 25 ميالن
 ة الكاملةساعة للدور 55 حوالي 

9 8 
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اتوع المارمشر
يخ: المرلستكشاف  

المعدات العلمية 
( وجهاز مسحEMIRSاء )ي لألشعة دون الحمرارالطيف الحر ه فوق الكوكب بما يسمحوريضمن مدار المسبار مر

 (.EMUSي لألشعة فوق البنفسجية )ارالطيف الحر بالتقاط تشكيلة من الصور التي تغطي مجتمعة كل يوفر مركز البيانات العلمية 
 ة تتكونيخي، في دورالمناطق في كل أوقات اليوم المر ات الستكشافوع اإلمارلمشر

 ات الستكشافوع اإلماريوفر مركز البيانات العلمية لمشر ة أيام. يتمكن المسبار بذلك منمن حوالي تسعة أو عشر يخ كل البيانات العلميةالمر
 صدها المسبار، فقديخ كل البيانات العلمية التي يرالمر استها للوصولوف بشكل شامل لتحليلها ودرصد الظرر صدها المسبار.التي ير

 يخبتار 2021 اير إلى مايوة من فبرت البيانات للفترنشر إلى عدد من األهداف:

 صاد العلمية في، وقد بدأت سلسلة األر2021 أكتوبر 8

 وينوي المركز مواصلة إطالق مجموعة 2021 مايو 23 يخ بشكلتحديد خصائص طبقات الجو الدنيا لكوكب المر
 جديدة من البيانات كل ثالثة أشهر. افية واليومية والموسمية.ات الجغرعام والمتغير

 ي والكيماوي-ارب الحرتحديد العالقة بين التسر

 وف الجويةيخ من جهة، والظرالضوئي لكوكب المر

.I

 .II 

 ى.جي من جهة أخرللغالف الجوي ما دون الخار ة منت البيانات للفترنشر
 جيتحديد طبيعة وحجم مكونات الغالف الجوي الخار .III 2021 اير إلى مايوفبر
ات لهذه المكونات.وحدود المتغير .2021 أكتوبر 8 يخبتار

 ة العلميةة توضح األجهزصور
 2021) يقه)بعدسة جونز وفر

 ة علمية مصممة لتحقيقيتضمن المسبار ثالثة أجهز

 ( وجهاز مسحEXIاألهداف أعاله، وهي منظومة التصوير )
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الستكشاف ا كامير
)EXI( 

ن منظومة التصوير المركبة على متن مسبار األملتتكّو
 من جهاز تصوير دقيق مقاوم لالشعاعات المختلفة 

 ي مقياس طيفي، أحدهما لألشعة الضوئيةن جهازيتضّم

 ئية. يسمح مقياسفوق البنفسجية واآلخر لألشعة المر

وناألشعة فوق البنفسجية بقياس مستويات األوز
 والغيوم الثلجية في الغالف الجوي العلوي بينما يسمح 

 ئية بالتقاط صور ملونة فائقة الدقةمقياس األشعة المر

 ميغا بيكسل( لسطح الكوكب. وقد صممت المنظومة (12
 ة لكوكببما يضمن اتساع مجال التصوير اللتقاط صور

 تفاع في المداريخ بأكمله من من أقصى نقطة ارالمر

 العلمي.

 405- ددنم( واألزرق )نطاق التر 586-506 دد)نطاق التر

 اوح مننم(. تتمتع صور منظومة التصوير بدقة تتر 469

 ة الكوكب بأكمله،كم للبيكسل لدى التقاط صور 2 إلى 1

 ه مما يسمح بتسجيلتفاع المسبار في مدارحسب ار

 ية وليلية لسطح الكوكب بأكملهمجموعة صور نهار

 ة أيام.خالل حوالي عشر

 اسات للغيومستسمح الصور والبيانات بتنفيذ تحاليل ودر

يخ، كماابية على سطح المرون والعواصف الترواألوز
 سيساهم قياس المنظومة لمستوى انعكاس ضوء 

 ه من البيانات العلميةالشمس من سطح الكوكب وغير

 ي لطبقات الجوارن الحرة أوضح للتوازبتكوين صور

 ستسمح الصور والبيانات

 اساتبتنفيذ تحاليل ودر

 ون والعواصفللغيوم واألوز

يخ، كماابية على سطح المرالتر
سيساهم قياس المنظومة 

لمستوى انعكاس ضوء 
 الشمس من سطح الكوكب 

 ه من البيانات العلميةوغير

 نة أوضح للتوازبتكوين صور
 ي لطبقات الجوارالحر

 ا االستكشافكامير السفلى للكوكب.

 السفلى للكوكب. لمنظومة عدسات منظومة التصوير قناتين مستقلتين

 صد األشعة فوق البنفسجية بنوعيها "ج" )ذات نطاقلر

-305 ددنم )نانومتر(( و "أ" )ذات نطاق التر 275-245 ددالتر
 دداتئية على ترنم( ، بينما يركز منظار األشعة المر 335

 نم( واألخضر 645-625 ددالضوء األحمر )نطاق التر

https://www.emiratesmarsmission.ae/hope-probe/instruments/ 
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يخ ة لكوكب المرأول صور   
 2021 ايرفبر 10

 شح األحمر واألخضر واألزرقا االستكشاف بالمرصور التقطتها كامير

 شح األزرقالمر شح األخضرالمر شح األحمرالمر
 نم 437 نم 546 نم 635

صورة مركبة باستخدام كل المرشحات
فبراير 2021 10 
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صور عامة لكوكب المريخ

أبريل 2021 25 
حول الكوكب 44 الدورة رقم

مايو 2021 1
حول الكوكب 47 الدورة رقم

مايو 2021 8
حول الكوكب 50 الدورة رقم

مايو 2021 10
حول الكوكب 51 الدورة رقم

19 18 



 

 

  

  

يطة الكوكب خر
وبينسون بإسقاط ر

يطة الكوكب بالسقاطخر
السطواني  

 يخ بأكمله التييطة كوكب المرخر

 صدهاتتكون من صور وبيانات ر

 ة التصوير المختلفة ضمنأجهز

 ات الستكشافوع اإلمارمشر

 يخ - مسبار "األمل". تتكونالمر

 ةصور 582 يطة المدمجة منالخر
 ة منمنفصلة مأخوذة خالل الفتر

 2021 أغسطس 30 اير إلىفبر 10
وبينسونعت بإسقاط روقد جّم

ً 
 بعد حذف الصور األقل وضوحا

 ودقة للمناطق القطبية.

يخ بأكملهيطة كوكب المرخر
 التي تتكون من صور وبيانات 

 ة التصويرصدتها أجهزر

 اتوع اإلمارالمختلفة ضمن مشر

 يخ - مسبارالستكشاف المر

يطة"األمل". تتكون الخر
 ةصور 582 المدمجة من 

ةمنفصلة إلتقطت خالل الفتر
 أغسطس 30 اير إلىفبر 10 من 

 وقد جمعت باإلسقاط 2021
 اإلسطواني.

21 20 
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يخ النقسام الثنائي لكوكب المرائط المعنونة الخر

ط العر
خ

 ض

سيس جبال ثار
جبل أولمبس .1 

ايوسجبل أسكر .2 
جبل بافونيس .3 

سياجبل أر .4 

يس ينيروادي مار
 بي منخفض ميالسجنوب غر .5

بي المقطع العر
 ثوادي مور .6
 بض العرأر .7
 و الصدميةيرفوهة يز .8

يا منطقة هسبر
 ياسهل هسبر .9

يوم منطقة إليز
 جبل أولمبس .10

 خط الطول

يخ ذلكيعنى مصطلح االنقسام الثنائي لكوكب المر
 الفرق الواضح بين النصفين الشمالي والجنوبي 

ّ  سطحه مستوى تفاعبار زيتمي الجنوبي فالنصف للكوكب،

نة بالنصفات( مقار)من كيلومتر إلى خمسة كيلومتر
 الشمالي. إضافة إلى ذلك، فهناك فرق في سمك 

 كيلومتر( حيث أن 45 ضية للكوكب )المعدلة األرالقشر
ضية في النصف الشمالية األرمعدل سمك القشر

ً
بينما يبلغ معدل سمكها في النصف اكيلومتر 32 يبلغ 

ً
 .اكيلومتر 58 الجنوبي 

 ة السهولز النصف الشمالي للكوكب بكثريتمّي

نةاكين، وبصغر سنه مقارالمنبسطة الخالية من البر
ًً 
 ومن حيث تفاعاوار ابالنصف الجنوبي الذي يفوقه عمر

 ة.ة بكثرعدد الفوهات الصدمية المنتشر

ّّ  ة في النصفيس الشبكيافية الكوكب بالتضارز جغرتتمي

 بي وهضاب أيوليس حيثالشمالي من المقطع العر

 تكثر الوديان العميقة واألخاديد والشقوق الضخمة.

 اء العلماء حول مسببات هذا االنقسام الذيتنقسم آر

 يخ الكوكب، فهناك ثالثة من تاريعود إلى حقبة مبكر

 و االنقسام إلى الظواهره. أوالها تعزيات لتفسيرنظر

ات الحممة بسبب تيارالجيولوجية وتحركات القشر
ً 
 اسات تؤيددر البركانية في جوف الكوكب. هناك أيضا

 تطام جسم فضائيية حدوث االنقسام بسبب ارنظر

ه بتعددية الثالثة فتفسرضخم بالكوكب. أما النظر
ًً 

 ة الفوهاتلكثر انظر تطامات، وهي األقل احتماالاالر

 الصدمية وتداخلها في النصف الشمالي من الكوكب.
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منطقة 
سيس ثار

البركانية 

 بي منسيس البركانية في النصف الغرتقع منطقة ثار

 يقيةيخ وتستمد تسميتها من الثقافة اإلغركوكب المر

سيس" إلى أقصى مناطقت كلمة "ثارالالتينية حيث أشار
ً 

يس. وتعتبر التضاروف لهم قديماب في العالم المعرالغر
 البركانية والتكتونية في هذه المنطقة من أقدم 

 التشكيالت من هذا النوع في مجموعتنا الشمسية.

سيس جبل أولمبس وهو األعلىتتضمن هضبة منطقة ثار
 في الكوكب، ومجموعة من القمم المتعامدة في خط 

 سيا وجبلاكين درعية وهي جبل أرواحد تتكون من بر

 ف بإسمايوس التي تعربافونيس وجبل أسكر

 سيس.جبال ثار

 جبل أولمبس .1
 ايوسجبل أسكر .2
 جبل بافونيس .3
 سياجبل أر .4
 تل عوليس .5
 تل بيبليس .6
 انيوسات سيرمغار .7

 2021 يلأبر 26 يخة بتارالصور

يخ حول المر 45ة في الدور
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جبل أولمبس (1  
 هو أطول جبل في المجموعة 

ً
امتر 21229 الشمسية، فيبلغ طوله 

 بينما يفوق حجمه حجم أي بركان 

 ض بأكثر من خمسيندرعي على األر

 ة. ومع ذلك، فإن جبل أولمبسمر

 اكين الدرعيةيعتبر من أحدث البر
ّ

ة الل قبل فتريخ فقد تشكعلى المر
ً

 .مليون عاما 30 تتعدى 

ايوسجبل أسكر (2
يقع في أقصى شمال سلسلة جبال 

ًً 
 مستقيما سيس التي تشكل خطاثار

 قي إلى الجنوبمن الشمال الشر

تفاع هذا البركانبي. يبلغ ارالغر
ً

 وهو األطول اكيلومتر 18 الدرعي 
في هذه السلسلة ويعود تشكيله

 مليون سنة. 100 إلى حوالي 

ً 
 بالبقعة الوسطى وف سابقاالمعربافونيس جبل  (3

نسبة لتوسطه هذه السلسلة وموقعه على خط االستواء. ومع صغر حجمه
ً 
 مليون سنة. 300 ه حواليكيلومتر(، فيبلغ عمر )8.7 نسبيا

سياأرجبل  (4
 يقع في شمال سلسلة جبال 

 سيس وهو ثاني جبال كوكبثار

 يخ من حيث الكتلة على الرغمالمر

11.7 تفاعه ال يبلغ سوىمن أن ار
 كيلومتر. يعود تشكيله إلى حوالي 

 مليون سنة وهو بذلك أقدم 700
 جبال السلسلة.

تل عوليس  (5
 اكين في مقطعهو أحد البر

قي تل بيبليس، وتتميزسيس شرثار
التالل البركانية بأنها أصغر من 

 الجبال بقليل. سمي تل عوليس 

 ة انعكاس الضوءكذلك بسبب ظاهر

 مز إلى شخصيةعنه بشكل معين ير

 ية.عوليس األسطور

بيبليس تل  (6
 هو واحد من بركانين خامدين

 اكينب من مركز منطقة بربالقر

يبا في منتصفسيس وتقرثار
 المسافة بين جبل أولمبس وتل 

سيس الذيسيس في مقطع ثارثار
ً 
تفاعتل عوليس. يصل ار يضم ايضا
ات مع أنه يمتدكيلومتر 3 التل إلى 

 كيلومتر. 100 ضبعر 170 إلى مسافة 
 يتوسط التل منخفض بيبليس

ّ
لات الذي تشككيلومتر 4 بعمق

 لدى انهيار فوهة البركان خالل أحد 

 ات البركانية.اإلنفجار

سبيرسيرات مغار (7
هي مجموعة من األخاديد شبه 
ً 

،اكيلومتر 1235 ية بامتدادالمتواز
 شكلتها حركة خطوط الصدع في 

 س مما أدى إلىبيرمنطقة سير

ة الكوكب عناء من قشرتباعد أجز
 أحدها اآلخر. أدت األحداث البركانية 

قيسيس شرفي مقطع ثار
المنطقة إلى ظواهر جيويولجية 

 وهي خطوط الصدع ومن الممكن 

 ملية نحتتهاتحديد شكل كثبان ر

 ياح. وبما أن هذه الخطوط قدالر
ّ
 ى كتالليس أخرلت فوق تضارتشك

 س وسهل حمم بركان جبلتارتار

 ةيوم، فمن الواضح أنها ظاهرإليز
 جيولوجية حديثة.
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المقطع 
بي العر

فوهة سكاباريلي 8 
حوض آرام 9 

وادي كاسي 10 
فوهة ليوه 11 

أبريل 2021 22 الصورة بتاريخ

حول المريخ 43 في الدورة

ً ً 
ة الفوهات الصدمية علىبي بكثريتميز المقطع العر  يخ وبعضابي على المرمن المقطع العر يوضح الشكل جزءا

سطحه، مع أنه يختلف عن بقية المناطق القديمة  يدياني، والمنطقة بشكلض سبأ وسهل ميرمن منطقة أر

تفاعه.بانخفاض ار  تفعاتعام تقع بين السهول الشمالية الجديدة والمر

 الجنوبية األقدم.
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453 الصدمية يليفوهة سكابار ( يبلغ قطر8  
 كيلومتر وقد سميت بذلك نسبة إلى عالم الفلك 

 يلي. للفوهات فيالإليطالي جيوفاني سكابار
ّ
 لتهذه المنطقة عدد من الطبقات التي تشك

 اكين أو وجودها تحت الماء.ياح أو البربفعل الر

 هو كل ما تبقى من فوهة صدمية امحوض آر (9

 قي أخدوديس شرب من وادي آرمتآكلة بالقر

 ية. لم يتبق من الفوهة إال بعضالوادي البحر

 كيلومتر بفعل 280 ي بقطراآلثار والشكل الدائر
 مختلف الظواهر الطبيعية. يتضمن الحوض

 جة أو أكاسيد الحديديتات المهدرمواد كالكبر

ضية الحوضوسايت والهيماتايت. تضم أركالجار
ًً ً 
ب كمياته تسرتسبب بانهيار ضخما لوحا أيضا

 هائلة من المياه أو الجليد. 

ً 
. تتمتعاكيلومتر 236 هانار ليوه ويبلغ قطرنسي بربإسم عالم الفلك الفرفوهة ليوه  ( سميت11 يخ باللغة)اسم كوكب المروادي كاسي  (10

 كيلومتر 10 مق سطح في النصف الشمالي للكوكب، وهو يحتوي على أخاديد تمتد بطولالفوهة بأع اليابانية( هي مجموعة ضخمة من الوديان التي 
ها.نة بغيرتها المياه في تدفقات تبدو حديثة مقارمتر حفر 250 ضوعر تمتد من منطقة بحر أسيداليوم إلى منطقة

ً
.اكيلومتر 1580 أقمار بالوس. يبلغ طول الوادي 

ً 
 اكيلومتر 482 ض هذه المجموعة إللىيصل عر

 يخ، ويفسروهي من أكبر القنوات في المر

 تها المياه التيات حفرالعلماء وجودها بأنها ممر

 ت من باطن الكوكب بفعل ظواهر بركانيةتفجر

سيس مع احتمال كونها أحداثفي منطقة ثار
ًً 
 .واحدا متعددة في نفس المكان وقد تكون حدثا
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تيس سيرسهل  
الكبير 

سهل سيرتيس الكبير 12 
فوهة هاوخنز 13 

فوهة يزيرو 14 
مغارات نيلي 15 

مايو 2021 10 الصورة بتاريخ

حول المريخ 51 في الدورة

 Mars Global Surveyor( ت البيانات من المسبار )أشار تيس الكبير على شكل بقعة سوداء علىيظهر سهل سير
تفاعة عن بركان درعي منخفض االرإلى أن المنطقة عبار يخ بفضل الصخور البركانية الباسالتية داكنةسطح المر

ًً 
 اللون الداكن . يعودالعلماء سابقا اعتقد كما وليست سهال تيساللون في تلك المنطقة، ويقع في منطقة سير

 ة الغبار.ة الصخور الباسالتية وندرإلى كثر يديس الصدمي بين المنخفضاتبي حوض إيزالكبير غر

 تفعات الجنوبية.الشمالية والمر
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 يخ بفضل الصخور البركانيةعلى شكل بقعة سوداء على سطح المرتيس الكبير سهل سير ( يظهر12

 يديسبي حوض إيزتيس الكبير غرالباسالتية داكنة اللون في تلك المنطقة، ويقع في منطقة سير

Mars Globalت البيانات من المسبار )تفعات الجنوبية. أشارالصدمي بين المنخفضات الشمالية والمر
ً 

Surveyorكما اعتقد تفاع وليست سهالة عن بركان درعي منخفض االر( إلى أن المنطقة عبار
ً 
 .العلماء سابقا

 نسبة إلى عالم الفلك فوهة هاوخنز ( سميت13
يستيانيائي الهولندي كرياضي والفيزوالر

 هاوخنز. تتميز فوهة هاوخنز بكبر حجمها 

هانة بغيرها مقاركيلومتر( مع عدم تضرر 467.25(
ً 

 من يخية، وال يفوقها حجمامن الفوهات المر
 وفة سوى فوهاتالفوهات الصدمية المعر

 يديس. تحتويأدوبيا وهيالس وأرغاير وإيز

بونات الحديد أوسبات كرحافة الفوهة على تر
 الكالسيوم مما يشير إلى أن الكوكب كان يتمتع 

 بونسابقا بجو يحتوي على ثاني أكسيد الكر

 طوبة.والر

 كيلومتر 45 إلى ويريزفوهة  ( يصل حجم14
 ين مماوحية غنية بالغريس دلتا مرويضم تضار

ة بالمياه فيمايشيير إلى أنها كانت مغمور
 سبق. وباإلضافة إلى الدلتا، فتوجد آثار واضحة 

 اساتية وقنوات معكوسة. تفيد الدراكمات نهرلتر

 ةيس أن البحيريت على تلك التضارالتي أجر
ّ
 لت بفضل تدفق مستمرداخل الفوهة قد تشك

يكيةمن السطح، وقد أعلنت وكالة الفضاء األمر
ً 

 لهبوط مركبة و موقعايرعن اختيار فوهة يز
 ( ضمن مهمتهاPerseveranceاالستكشاف )

 .2020 يخ فيالستكشاف المر

 ة جيولوجيةتيس الكبير وهي في الحقيقة ظاهرفي منطقة سهل سيرنيلي ات مغارمنطقة  ( تقع15
ّ ًً 

ض على شكل حفر عمودية ضخمة،ة األرضمن قشر ضياأر ل منخفاضاض يشكتنتج عن انهيار تحت األر
ً 

يب منها. تعتبر المنطقة بأكملهايديس القربالطمى من حوض إيز ئياية مملوءة جزفي تشكيالت دائر
ً 
 بونية إضافة إلى أعمدةكيلومتر وتكثر فيها أحجار األوليفين والمعادن الكر 0.6 بمقدار منخفضا

 غاز الميثان.
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يوم إليز

فوهة هرشل 16 
جبال فليغرا 17 

مغارات إليزيوم 18 
جبال تارتارس 19 

وديان غرانيكوس 20 

أبريل 2021 27 الصورة بتاريخ

حول المريخ 45 في الدورة

ً 
 يوم وتل ألبور وبعضبركان جبل إليز تضم المنطقة أيضا يوم وجزء منة إليزيوم شمال قاريضم مقطع إليز

 ية التي تضم وادي أثاباسكا وهو من أحدثالوديان النهر اتسهل لوكوس باإلضافة إلى قسم من مجموعة مغار

يخ.وديان كوكب المر ميدوسا ومن أكبر الفوهات هناك فوهات أدي
 ولوكيير وتومبو. 
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ً 

 وهي اكيلومتر 304شل فوهة هر ( يبلغ قطر16
ينيوم في النصفتقع في منطقة بحر تير

 الجنوبي للكوكب. سميت الفوهة بهذا اإلسم 

 شل وأبيهنسبة إلى عالمي الفلك وليام هر

 ن السابع عشر والثامن عشر(.شل )القرجون هر

 ت الصور التي التقطها مسبار وكالة الفضاءأظهر

 يكية أن الكثبان الركلية في الفوهةاألمر

 ليست ثابتة.

ية الضخمة في المناطق السهلية في شماليس الصخرمن التضارا سلسلة جبال فليغر ( تتكون17
 يوم إلى منطقةكيلومتر في خط شبه مستقيم من هضبة إليز 1400 الكوكب وتمتد لمسافة حوالي 

 ية وهي تفصل سهولا االسطورائب الشمالية. سميت السلسلة كذلك نسبة إلى منطقة فليغرالخر

 ونيا )في الشرق(. تحد السلسلة من الجهتين مجموعة منب( عن سهول أمازأدوبيا )في الغر

 ية.جة المتوازيس الجبلية المتعرالتضار

ة عن سلسلة من األخاديدعباريوم ات إليزمغار (18
 كيلومتر وسميت المنطقة 1175 العميقة بطول 

 بهذا االسم بسبب شكلها الذي يوحي بشكل

يق القدماء،يوم في أساطير اإلغرسهل إليز
وتظهر في هذه األخاديد مجموعة من الطبقات 
 الجيولوجية. تظهر هذه الطبقات بألوان مختلفة 

 يخ.في عدد من األماكن في المر

 لمسافة حوالي ستارتارجبال سلسلة  ( تمتد19
 كيلومتر وتفصل بين منطقة أوركوس 1070

يوم البركانية. سميت السلسلة ذاتومنطقة إليز
 االخاديد والوديان السحيقة بهذا اإلسم نسبة 

 يق القدماء الذي كان إلهإلى أحد آلهة اإلغر

 ض.األعماق في باطن األر

 في منطقة انيكوسمجموعة وديان غر ( تقع20
 كيلومتر، وسميت 750 أمنثيس وتمتد لمسافة

بهذا اإلسم نسبة إلى أحد أنهار تركيا. تتميز
 المنطقة بامتداد القنوات الفيضية واتساعها 

 ات.على مدى كيلومتر
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 إن الفوهات الصدمية هي 

 ية الشكل علىمنخفضات دائر

تطام جسمالسطح نتيجة ار
بالكوكب بسرعة عالية للغاية. 
تختلف الفوهات الصدمية عن 

 الفوهات البركانية التي تتشكل 

 ات البركانية أوبفعل االنفجار

 اكين فهي تتميزانهيا البر

 تفاع الحافة وانخفاض القاعبار

ض المحيط بها.عن مستوى األر
هناك العديد من أنواع الفوهات 
 الصدمية فمنها الصغير والكبير 

 وهناك فوهات متعددة الحواف.

تفعة الفوهات المر
ً 

تطامتفعة ألن االرفوهات مر تطام أحياناينتج عن االر
 يدفع بمواد أو أحجار إلى السطح، وقد تكون هذه المواد 

 ية التي تؤثر على المنطقةأكثر مقاومة لعوامل التعر

 من ينخفضور الزالمحيطة بالفوهة بشكل أكبر، وبمر

 نة بالفوهة.مستوى سطح الكوكب بشكل ملحوظ مقار

يكية هذا النوع( لوكالة الفضاء األمرMarinerصدت مركبة )ر
 من الفوهات وقد حدد العلماء أن طول بعضها يصل إلى 

 مئات األمتار.

ة رالفوهات المسّو
 تطام تسبب بإسالةة ألن االرتتشكل الفوهات المسور

تطامات التيالركام الذي انساب منها على عكس االر
ً 
 عن الفوهة، أدت إلى قذف الركام في الهواء بعيدا

 ة في النظام الشمسيرومعظم الفوهات المسّو

 يخ. تتسم تدفقات الموادموجودة في كوكب المر

 ة ببطء انسيابها والتفافها حول أي عوائقالمسار

 يس المحلية.تشكلها التضار

الموسعة الفوهات 
ّ
لت نتيجةالفوهات الموسعة هي فوهات ثانوية تشك

ً 
تطام أكبر وهي تساعد العلماءبفعل ار ضاسقوط الركام ار

على تحديد مواقع محتملة لوجود الجليد. بما أن الفوهات 
الموسعة تفقد حافتها فإن ذلك قد يعود إلى انهيار 

ً 
 الحافة بفعل توسعها أو تبخر الجليد إن كانت أصال

 فوهات جليدية.

 LARLE(الفوهات المسطحة )
 نةتتميز الفوهات المسطحة باتساع مساحتها مقار

 تفاعها حيث تظهر فيها الفوهة وطبقات الركام محاطةبار

قيقة من الركام على شكل يشبه اللهب.بحلقة ضخمة ر
ً 

 انة بالفوهات البركانية نظرتعتبر الفوهات مسطحة مقار
 ةات صغيرجية التي تتكون من ذرالمتداد حلقة الركام الخار

 من الغبار والجليد.
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غيل 1
 من المحتمل إن فوهة غيل 

ة في السابق،كانت موقع بحير
 وتقع الفوهة في الشمال 

بي لمقطع أيوليس. يبلغالغر
 كيلومتر 154 قطر الفوهة 

 3.5 وتشكلت قبل حوالي
ّ يتمليار سنة. سم 3.8 إلى

 الفوهة نسبة إلى عالم الفلك 

 يك غيليديرالي والتر فراألستر

 س الكوكب في نهاياتالذي در

 ن التاسع عشر.القر

 2021 سمار 6 يخة بتارالصور

يخ حول المر 18ة في الدور

الفوهات الصدمية 
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3 ونيلز 2 هادلي 
 بيوم بالقرتقع الفوهة في مقطع إليز تقع فوهة هادلي في مقطع أيوليس

10.26 هاس ويبلغ قطربيرات سيرمن مغار يا.ض كيميروهو جزء من أر
ًّ
تطام اللت الفوهة بفعل ار. تشكاكيلومتر

ً
 ه على بضعة ماليين من السنينيد عمريز وسمي اكيلومتر 119 يبلغ قطر الفوهة 

 ال في حالة جيدة.ولهذا فالفوهة ال تز يطانيصاد البركذلك نسبة إلى عالم األر

تطام لماه العلماء فإن االروحسب ما ير ج هادلي.جور
 يكن فائق السرعة كما يحصل في حاالت 

تطام المذنبات، ومع ذلك فإن الفوهةار
هي المصدر المحتمل للنيازك الباسالتية 

التي تشكلت من المواد التي سقطت 
 مليون 165 في هذا الموقع قبل حوالي 

 مليون سنة. 177 إلى

 2021 يوليو 2 يخة بتارالصور 2021 يوليو 2 يخة بتارالصور

يخ حول المر 74ة في الدوريخ حول المر 74ة في الدور
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يليسكابار يليغر
ب منيلي بالقرتقع فوهة سكابار  بييلي في شمال غرتقع فوهة غر

 ات سبأخط االستواء في مقطع مغار

 كيلومتر. يمكن مالحظة 459 هاوقطر
457 هانواكيس ويبلغ قطر مقطع

ً 
. سميت الفوهة نسبة إلى عالم  اكيلومتر

ياحالطبقات الجيولوجية التي سببتها الر  يلي.ونالد غريكي رالجيولوجيا األمر
 ض للمياه داخل فوهةاكين أو التعرأو البر

 يلي.أصغر ضمن محيط فوهة سكابار

 اسات العلمية إلى أن هذهتشير الدر

 ات حدثت في مناخالطبقات تعكس تغير

 ابات في ميالنالكوكب بسبب اضطر

 ه.انه حول محورالكوكب خالل دور

5 4 

 2021 يونيو 4 يخة بتارالصور 2021 أغسطس 16 يخة بتارالصور

يخ حول المر 75ة في الدوريخ حول المر 94ة في الدور
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 2021 يونيو 23 يخة بتارالصور

يخ حول المر 70ة في الدور

كاسيني  6
بيتقع الفوهة في المقطع العر

ً 
 ضية. تتكون أراكيلومتر 415 هاويبلغ قطر

 بما تشكلتالفوهة من عدة طبقات ر

 ياح أو المياه.اكين أو حركة الربفعل البر

أنتونيادي 7
 تقع فوهة أنتونيادي في مقطع 

394 هاتيس الكبير ويبلغ قطرسير
ً 
 . هناك بعض الشواهد القديمةاكيلومتر

ات حولعلى وجود األنهار والبحير
 المنطقة وأن المعادن في المياه قد 

ّ
 ةسبات على شكل قنوات بارزلت ترشك

ية قبل ملءكشفتها عوامل التعر
المساحة بأكملها بالطمي. سميت كذلك 

 نسبة إلى عالم الفلك اليوناني يوجين 

 مايكل أنتونيادي.

 2021 يونيو 23 يخة بتارالصور

يخ حول المر 70ة في الدور
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هاوخنز 8
تقع فوهة هاوخنز في مقطع إيابيغيا 

ً 
 وتتميز اكيلومتر 467.25 هاويبلغ قطر

ال سليمة إلى حد كبيربحافتها التي ال تز
مع اتساع حجمها، فهي الخامسة من 

 حيث الحجم بعد فوهات أدوبيا وهيالس 

يديس. وفي أحد المناطقوآرغاير وإيز
 فوهة مع تتقاطع حيث الفوهة حافة من 

وناتتطام عن وجود كبرى، كشف االرأخر
 الكالسيوم والحديد وهي مواد دفعها 

 تطام األصلي إلى السطح. يشيراالر

 خروجود هذه العناصر إلى أن الجو كان يز

 بون ومستوى أعلىبثاني أوكسيد الكر

 طوبة حيث أنها ال تظهر إال معمن الر

 ة الماء.وفر

سهل هيلس  9
ّ
 تطام القديمل فوهة هذا االرتشك

 ثةة الكارمليار سنة، خالل فتر -4.1 3.8(

 ية/ القصف الشديد المتأخر( وهيالقمر

 ابعة من حيث الحجم فيالثالثة أو الر
ّ
 لالمجموعة الشمسية بأكملها. تشك

تطام كويكب أوسهل هيالس لدى ار
ً 

فوهة تمتد يخ مخلفانيزك ضخم بالمر
ً

وبعمق يصل اكيلومتر 2300 لمسافة 
ً

 .امتر 7152 إلى 

 2021 يونيو 23 يخة بتارالصور

يخ حول المر 70ة في الدور
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نيوتن  10
 ضتقع فوهة نيوتن في منطقة أر

ينم التي تكثر فيها الفوهات ضمنسير
مقطع فيثونتيس. يبلغ قطر الفوهة 

ًّ
 لت قبلوقد تشك اكيلومتر 300 حوالي

ً
مليار سنة. تضم الفوهة عددا 3 حوالي 

ً 
يسوتضار من الفوهات األصغر حجما

وقنوات تشير إلى انسياب المياه في 
السابق. حلل العلماء هذه القنوات 

 واستنتجوا بناء على خصائصها وشكلها 

ى إلى أن تدفقبها من مناطق أخروقر
 المياه تسبب بها، كما يتوقعون وجود 

 الجليد في فوهة نيوتن.

يس ينيروادي مار

يس أكبرينيرتضم منطقة وادي مار
مجموعة من الوديان واألخاديد في 

المجموعة الشمسية فهي تمتد 
ً

 200 ضبعر اكيلومتر 4000 لمسافة 

 ات.كيلومتر 7 ا وبعمق يصل إلىكيلومتر

 اند كانيون"تفوق هذه الوديان وادي "غر

 يكية فهيفي الواليات المتحدة األمر

 ات وأعمقأطول منه بمقدار عشر مر

 ات. سميت المنطقةبمقدار خمس مر

 Mariner( نسبة إلى مركبة االستكشاف )
 يكية التيالتابعة لوكالة الفضاء األمر

 .1971 يس فياكتشفت هذه التضار

 2021 أغسطس 21 يخة بتارالصور

يخ حول المر 96ة في الدور

 2021 أغسطس 18 يخة بتارالصور

يخ حول المر 95ة في الدور
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ّ
يس ينيرمناطق وادي ماريس ينيرل وادي مارتشك

ّ
 يس قبل حواليينيرل وادي ماربدأت تشك

 مليار سنة، في حقبة نويكيان وبشكل تضمن 4
ّ

 ل منطقةاحل بشكل مشابه لتشكثالث مر

 احل باألحداثسيس. إتسمت أولى المرثار

 ض بعد انحسارة األرتفاع قشرالبركانية وار

 ايد الظواهرالجبال الجليدية، بينما أدى تز

 ديادسيس إلى ازالبركانية في منطقة ثار
ّ
 ل الحفر العمودية الضخمة بسببمعدل تشك

 ضية وبالتالي هبوطها.ة األرالضغط على القشر

 فتحولت هذه الحفر إلى الوديان التي تعر
 يس. أما فيينيراليوم بإسم وادي مار

 حلة الثانية فقد أدت الظواهر البركانيةالمر

 ةإلى تصدعات ضخمة بسبب عدم تحمل قشر
 ة الثالثة شهدسيس. وفي الفترض لكتلة ثاراألر

 اكين الدرعية ومنهاالكوكب ظهور البر

 جبل أولمبس.

 2021 سمار 16 يخة بتارالصور

يخ حول المر 25ة في الدور
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 سيسفي منتصف ثارمتاهات نوكتيس  تقع منطقة 

 ةوفة بكثرة العنقاء، وهي منطقة معرفي مقطع بحير
 الوديان وخطوط الصدع والحفر العمودية كما تتميز

ة المعادن.بوفر

 اتيز ويبلغ طولهافي مقطع كوبرهاوية آيوس  تقع 

 كيلومتر فتعتبر بذلك من أطول معالم الوديان في 938
ات الجبليةيس. ساهمت اإلنهيارينيرمنطقة وادي مار

والصدوع والحفر العمودية في تشكيل الهاوية كما أن 
ًّ 

 بما أن المياه كانت تتبخر قبل اق المياه قد لعب دورتدف
 وصولها إلى القاع.

ً
 اتيز وإسمهافي مقطع كوبر أيضاتيثونيوم هاوية  تقع 

ً
اكيلومتر 810 مستوحى من األساطير القديمة. يبلغ طولها 

ً 
 اكيلومتر 110 في الشرق إلى إلى 10 ضها منويتفاوت عر

 ات.بعة كيلومتربينما يبلغ عمقها حوالي أر

ً
اتيز وفي منطقةفي مقطع كوبر أيضاإيكوس هاوية  تقع 

ً
 ويبلغ اكيلومتر 100 سهول القمر بالتحديد. يبلغ طولها 

 بعةات بينما يبلغ عمقها حوالي أركيلومتر 10 ضهاعر

 ة مليئة بالمياه فيجح أنها كانت بحيرات. ومن المركيلومتر

 سبات الطمي الموجودةيان بدليل ترحقبة هسبر

 على السطح.

ً
 بوجود كتلة اكيلومتر 319 وطولها هيبيزهاوية  زتتمّي

 تفاعهيبيز الضخمة التي تبرز من منتصف قاع الهاوية بار

ات.خمس كيلومتر

 في شمال وسط منطقة وادي أوفيرهاوية  تقع 
ً 

.اكيلومتر 317 ضها. يبلغ طولهايس وتتميز بعرينيرمار

من أطولها في منطقة وادي كاندورهاوية  تعتبر 
ً 

 . تقع هذه الهاويةاكيلومتر 773 يس فيبلغ طولهاينيرمار

 قيفي منتصف المنطقة وتقسم إلى قسمين: الشر

بي.والغر

 هو هاوية ميالس يسينيرماروادي  إن أوسع جزء من 
 يةجة مما يدعم نظرحيث عثر العلماء على سلفات مهدر

ة مائية في ذلك الموقع.تفيد بوجود بحير

اتيز ويبلغفي شمال مقطع كوبرجوفنتاي هاوية  تقع 
ً

 ولها قناة فرعية تسمى وديان مايا. اكيلومتر 250 طولها 

 اتيز بعمقهافي شرق مقطع كوبرالغانج هاوية  تتميز

وسميت نسبة إلى النهر العظيم في جنوب آسيا.

 في منتهى شرق منطقةي كابرهاوية  تقع 
 يس.ينيروادي مار

 اء واديض أجزأعرة كاسما مغار إن

 يس، ويدعم وجود السلفاتينيرمار

 ة ماءية القائلة بوجود بحيرجة النظرالمهدر

 مان.ضخمة في هذا الموقع في سابق الز

 2021 يوليو 6 يخة بتارالصور

يخ حول المر 76ة في الدور
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افية للوالياتت هيئة المساحة الجغرلقد بادر مقطع البحر الشمالي 
يخ إلىيكية بتقسيم كوكب المرالمتحدة األمر
ً 
يا دياكر1 باعي األضالع ذات مساحاتر ثالثين مقطعا

 قم المقاطع معمتساوية وإحداثيات محددة. تر

 قم من الشمال إلى الجنوب( إلى الرMCإضافة )

 ب إلى الشرق.ومن الغر

يستمد هذا المقطع اسمه من اإلسم
 القديم "السهل الشمالي" ويقع شمال 

. يتميز هذا المقطع بالكتلة65 ضخط العر
الجليدية الضخمة المحاطة بمناطق السهل 

 الشمالي والشمال الشاسع – الذي يعتبر 
ّ

ليخ. يشكأكبر المنخفضات في كوكب المر
ً 

 من اماالسهالن المحيطان بالقطب حز
ّ

 ل أكبر منطقة كثبانملية ويشكالكثبان الر

 ملية في المجموعة الشمسية. يقعر

 أطلق عالم الفلك اليوناني يوجين مايكل

 يا على هذا المقطع نسبةأنتونيادي تسمية دياكر

 اثون فيب من مدينة ماريا بالقرإلى منطقة دياكر

يخ حافل باألحداثموطنه، ويتميز هذا المقطع بتار
ً 

 في المناطق ضية وخصوصاات األرالبركانية والهز
 قي جنوب المقطع ووسطه. يقع المقطعفي شر

يخ ولهذا تتميزبي من كوكب المرفي الشمال الغر
المناطق الشمالية منه باالنخفاض. يضم المقطع 

ًً 
ونيا وسهلمن مناطق سهل أماز قسما أيضا

أركاديا والشمال الشاسع إضافة إلى فوهة 
 كيلومتر. 118.4 ميالنكوفيتش الضخمة ذات قطر 

ب من القطبوادي هاوية الشمال بالقر
ّ 

أركاديا 2

أطلقت على هذا المقطع تسمية أركاديا نسبة ى بفعل تدفوقد تشكل على األحر  ق الجليد
ةإلى منطقة في جنوب اليونان تتميز مثله بكثر  الذائب من القطب. من أبرز المعالم في

 Tempeالجبال. يحتوي مقطع أركاديا على منطقة ) يسهذه المنطقة التي تفتقر إلى التضار

( حيث تكثر الفوهات الصدمية والتشققاتTerra وليف.فوهتي لومونوسوف وكور
ً 

 جبل ألبا، أكبر ضية كما يضم ايضاة األرفي القشر
 بركان في المجموعة الشمسية من حيث الحجم

 ومساحة السطح. يحتوي هذا المقطع على عدد
 يادياكر

أركاديا
ة الهتمام العلماء كسلسلةيس المثيرمن التضار

القنوات اليابسة التي قد تشير إلى تدفق المياه 
ً 

 .يب نسبياعلى الكوكب في الماضي القر

 2021 يوليو 2 يخة بتارالصور
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ة إسمينيوس مقطع بحير
ة إسمينيوسمقطع بحير بحر أسيداليوم  1بي والمقطع العر

ة بذاتتعود تسمية مقطع إسمينيان إلى بحير
 اإلسم في اليونان ويقع هذا المقطع في النصف 

 اءيخ. يضم هذا المقطع أجزقي من كوكب المرالشر
 ب،ض العرمن السهول التالية: سهل بالنيتيا، أر

 ض سبأ، باإلضافة إلى هضبةالشمال الشاسع، أر
وتونيلوس اللتان تحمالنونيلوس وهضبة برديوتير

 كميات من الجليد إلى اليوم. وهناك آثار قنوات 
 ب من فوهة ليوه وهي أكبر فوهةعديدة بالقر

 في المقطع.

بي المقطع العر
يلياختار عالم الفلك اإليطالي جوفاني سكابار

 هذه التسمية لهذه المنطقة التي تقع في 

 يقيةة إغرتعود تسمية هذا المقطع إلى أسطور
 وي قصة إلهة الحب فينوس ووصيفاتهاقديمة تر

 ة في مدينة بويوتيا اليونانية.وا نافورارالذين ز
 ضا، أرض تيراء من منطقة أريتضمن المقطع أجز

 ايسي كما يتضمن الحدودب، وسهل كرالعر
تفعاتبين المناطق المنخفضة الجنوبية والمر

الشمالية، األمر الذي قد يسير إلى كون الحدود 
 كانت فيما سبق تشكل شاطئ محيطقديم في 

يس نذكرة. من أبرز التضارالنصف الشمالي للقار ً
 ومن الممكن اكيلومتر 1580 وديان كاسي بطول 

 اكينأن تكون البقع الفاتحة اللون في الحقيقة بر
 طينية.

يخ بين المناطقالنصف الشمالي من كوكب المر كاسيوس 2 ً
تفعات الجنوب. يضم المقطعومر المنخفضة شماال ًتعود تسمية هذا المقطع إلى البطل كاسيوس ً يليلعالم الفلك اإليطالي سكابار في مصر وفقا ض سبأتفعة وأرب المرض العرمن منطقة أر جزءا ً  هيخية حول دحربالقصص التار اه، متأثرالذي اختار اضي فييدياني وتتميز األروالقليل من سهل مير
 قت في أهوار القصبلعدد من الجيوش التي غر هاة الفوهات، وأبرزتفاع وبكثرهذا المقطع باالر

 المحيطة به. يقع مقطع كاسيوس في النصف قي.فوهة كاسيني في الشمال الشر
 اء من سهلالشمالي من الكوكب ويضم أجز

 تفاعه وبعددض سبا. يتميز المقطع بارأدوبيا وأر
 التشكيالت الالمعة التي تشير إلى احتمال وجود

 بحر أسيداليوم

 جات النمطيةض ومنها: وجود التعرالجليد على األر
 يس المتكهفة والفوهات التيض والتضارفي األر

اق طبقات الجليد من قبل مقذوفتشير إلى اختر
ما ووجود حلقات متعددة ذات مركز موحد في 

 ذات الفوهة. 

 2021 أغسطس 16 يخة بتارالصور
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ونيس مقطع أماز
ونيسأماز  ًومقطع ميمنونيا 

ينيا سيبر 1

مقطع لونا بالوس 2 تفعة تكثربي من المقطع مناطق مرالجزء الغر

ًمن أحدث مناطق ونيس بعضايتضمن مقطع أماز
 

 من الفوهات في يخ وهناك القليل جداكوكب المر
اتد هذا المقطع بوجود مغارهذا المقطع. يتفر

 ميدوسا وسولكي التي ال يوجد لها مثيل في أي 
 مكان آخر على الكوكب.

ميمنونيا
 يحتوي هذا المقطع على عدد كبير من الوديان 

 ية القديمة ومنها وادي مانغاال. نجد فيالنهر

ينيا ويضم قسماينيا سيبريقع مقطع سيبر
 من مناطق سهل أدوبيا وسهل أركاديا. سمي 

 ب منالمقطع كذلك نسبة إلى منطقة بالقر
افية المقطعوادة في اليونان. تتسم جغرطر

باالنبساط بشكل عام ومن أبرز معالمه نذكر فوهة 
 ستوكس وبركان هيكاتيز وجبال مونتيز وفوهة ميا 

ب من موقع هبوط مركبةاألكبر في المقطع بالقر
 .1976 " عام2 "فايكنغ 

ًًتكثر في هذا المقطع الوديان التي شقتها األنهار فيها الفوهات ذات مستويات متفاوتة من التآكل  من مناطق سهل القمر ، وهو يضم قسماقديما ان وقاع فوهة كولمبس تتضمن طبقاتكما أن جدر
 ايسي. تمتد سهول كاسيانثي وسهل كرض زوأر ًية ومن المتوقع أن انسياب المياه قد ساهمصخر

 ضمن هذا المقطع باإلضافة إلى بحر أسيداليوم وأن بعضها في إيداع هذه الطبقات خصوصا
في تشكيل قناة مائية ضخمة. شهد مقطع لونا جة.يحتوي على المعادن المهدر

بالوس هبوط أول مركبة فضائية وهي مركبة 
 ".1 "فايكنغ 

 ينياسيبر

 مقطع لونا بالوس

 2021 يوليو 9 يخة بتارالصور
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سيس مقطع ثار
 ب منسيس هو االسم القديم لمنطقة بالقرإن ثار

 بيخية ويقع المقطع في غرشيش التارمدينة تر
مستنقع بالوس  1

اء من مناطقيتضمن مقطع مستنقع بالوس أجز  يخ.كوكب المر
 ضانثي وأرب وزض العرايسي وأرى كسهل كرأخر

يدياني وسهل بالوس.وسهل ميريتيفيرمارغار  سيس حيث نجدتقع في هذا المقطع هضبة ثار
يخ "باثفايندر" هناهبطت مركبة استكشاف المر ً ّ ى علىبعة الكبراكين الدرعية األرثالثة من البر

من التحاليل للهواء ذت عدداونف 1997 في  بة والمناخ والطبيعة الجيولوجية للكوكب.والتر ً ايوس وجبليخ: جبل أولمبس وجبل أسكرالمر  ّ بافونيس. نجد في شمال وسط المقطع موقعا
سم النصفيقسم المقطع إلى قسمين حيث يت  اونيوس.ات سيرآخر يثير االهتمام وهو مغار

 ض التي تتخللها القنواتبي بانبساط األرالشمال-غر
 ايسي، بينما تكثر الفوهاتالمتجهة إلى حوض كر
 في القسم الجنوبي.

يوم إيليز2
 ًسمي هذا المقطع نسبة إلى الجنة في اإللياذة

 يوم عددالمؤلفها هومير، ويضم مقطع إليز
يوم في الشمالمن السهول، فهناك سهل إليز

 وسهل لوكوس على الحدود وقسم من منطقة 
ات ميدوسا. هبطت مركبة الفضاء "إنسايت"مغار

 الستكشاف 2018 في جنوب هذا المقطع عام 
 يائية للكوكب. يتضمن المقطعالخصائص الجيوفيز

يوم وتشكيل ألبور ثولوس ويظنبركان جبل إيليز
 العلماء أن وادي أثاباسكا هو من أحدث الوديان 

مستنقع بالوس
 ية على الكوكب.النهر

 يومإيليز

 2021 أغسطس 9 يخة بتارالصور

يخ حول المر 91ة في الدور
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تيس الكبير مقطع سير
ة العنقاء بحير1 ة على الساحلسمي المقطع نسبة إلى خليج سدر

تيسالليبي ويتكون هذا المقطع من سهل سير
ً 
يديس. يمكنض سبأ وسهل إيزمن أر الكبير وبعضا

ً 
 لوضوح بقعة اتمييز هذا المقطع بسهولة نظر

 وي البركانية وفوهةداكنة ونجد فيه فوهة مير

 يخيةاكين المران عن بقية البرنيلي اللتان تتميز

 ينسسيفيربانخفاض سطحيهما. هبطت مركبتا )بير

 و في شهريروإنجنيويتي( في فوهة يز

 .2021 ايرفبر

 تعود تسمية هذذا المقطع إلى المخلوق

 عام فيحرق 500 الذي يعيش لمدة ياإلسطور
نفسه ليعود إلى الحياة ثانية. يتضمن هذا المقطع

ً 
 سوس البركانية ويتضمن عددامنطقة هضبة ثار

 سيا.اكين منها جبل بافونيس وجبل أرمن البر

اكين كانت مغطاة بالجباليعتقد العلماء أن تلك البر
الجليدية ومن المحتمل أن هناك جبال جليدية تحت 

ً
 لدى للمياه امصدر يوفر قد مما الصخور، من طبقة 

يخ في المستقبل. من أبرز معالماستيطان المر
 المقطع نذكر سلسلة ضخمة من الوديان المتداخلة 

 )متاهات نوكتيس(.

اتيس كوبر 2
 أكبر اتيز-سمي هذا المقطع نسبة إلى هاوية كوبر

 يخ - في مركزوادي من نوعه في كوكب المر
ّ  زيس وهي منطقة تميينيرمنطقة وادي مار

 يس المختلفة منالمقطع بشكل عام. تشير التضار

 ات إلىية وأحواض البحيرقنوات مائية ووديان نهر

 احتمال العثور على المياه في هذا المقطع.

 ة العنقاءبحير

 اتيسكوبر

 2021 يونيو 13 يخة بتارالصور

يخ حول المر 66ة في الدور

1 
2 

73 72 



  

  

مقطع جيب سبأ مقطع أمنثيز 
 سمي هذا المقطع نسبة إلى ذلك الجزء من شبه يينتعود تسمية هذا المقطع إلى أساطير المصر

 ة البخور )خليج عدن(بية المشهور بوفرة العريرالجز ض المحشرالقدماء التي تطلق هذا اإلسم على أر

 يلي الضخمة التيويتضمن المقطع فوهة سكابار واح الخالئق. ومن أبرز مواقع هذاحيث تتجمع أر

 ب من خط االستواء،ؤيتها بوضوح بالقريمكن ر ضيديس وأرالمقطع: سهل أدوبيا وسهل إيز

 ض سبأ.ض نواكيس وأرباإلضافة إلى قسم من أر ينا. ومن الجدير بالذكر أن مركبةض تايريا وأرسيمير

 بوناتصدت وجود كرية ريخ المداراستكشاف المر

 يديس مما يشير إلى أنيوم في حوض إيزالمغنيز

 المياه التي كانت موجودة لم تكن حمضية.

 2021 يوليو 4 يخة بتارالصور 2021 أغسطس 2 يخة بتارالصور

يخ حول المر 75ة في الدوريخ حول المر 88ة في الدور
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مقطع آيابيغيا 
مقطع آيابيغيا 

 يناض تيراء من مناطق أريتضمن هذا المقطع أجز

 ض سبأ، باإلضافة إلى فوهة هاوخنز وهيوأر

 ةاألكبر في المقطع. ومن أبرز المعالم الجدير
 ية التياسة نذكر تشكيالت األلواح الصخربالدر

 يةتكونت بفعل التصدعات ضمن الكتل الصخر

 بونية على حوافسب المواد الكرالضخمة وتر

 ة فيية الظاهرفوهة هاوخنز والطبقات الصخر

 بعض مناطق المقطع.

مقطع أيوليس 1
 سمي هذا المقطع كذلك نسبة إلى أيولوس، 

يق. من أبرز معالمياح في أساطير اإلغرإله الر
 هذا المقطع فوهة غوسيف حيث هبطت 

 يت وفوهة غيل حيث هبطت مركبةمركبة سبير

 يوسيتي. أعتقد العلماء أن فوهة غوسيفكيور

ة قديمة كون حدودها الجنوبيةهي بقايا بحير ًّ 
 ي الشاسعلوادي معادم النهر ل امتداداتمث

 ة مغطى بحمم البركانيةولكن يبدو أن قاع البحير

 ة. أما فوهة غيل التي تقع في الشمالالمتحجر

 ب"بي من المقطع، فتتميز بوجود "جبل شارالغر

 تفاعية بارالذي يتكون من سلسلة طبقات صخر
ً 

 كيلومتر، وهو موقع مهم جدا 4 إلى 2 اوح منيتر
 يخ وسمي كذلك نسبة إلىلعلماء جيولوجيا المر

 ب.ت شاروبريكي ريخ وهو األمرواد علم المرأحد ر

 مقطع فيثونتيس 2
 سمي هذا المقطع نسبة إلى أحد أبناء إله

يق . يضم هذا المقطعالشمس في أساطير اإلغر
ًً 
 من القنوات المائية الضيقة المتقاطعة اكبير عددا

 ينوم حيث تكثر المعادن الطينيةباإلضافة إلى سير

 يوم،السامكتية التي تحتوي على الحديد والمغنيز

 يس مغطاة بطبقة منكما أن منطقة إيلكتر

 اوح منتفاع يترواسب ذات اللون الفاتح إلى ارالر

 ة الصخور.مئة متر إلى مئتي متر وهي تتميز بندر

 مقطع أيوليس

 مقطع فيثونتيس

 2021 أغسطس 14 يخة بتارالصور

يخ حول المر 93ة في الدور
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نواكيس مقطع 1مقطع ثاوماسيا 1
 يستمد هذا المقطع اسمه من اسم إله البحر

 يقية، ويتضمن عدة"ثاوماس" في األساطير اإلغر

ض آونيايا وأراء من سهل سوليس وسهل إكارأجز
وسهل آونيا وسهل البوسفور وسهل ثاوماسيا. 

 وفي هذا المقطع بالذات حددت أولى مركبات 

 يغو وهو من أولاالستكشاف وجود وادي وار

 ة التي ثبت وجودها علىشبكات القنوات الكبير

يخ. تعتبر هذه القنوات التي تشقسطح المر
ًً 

 على يخياتار يقها عبر سطح الوادي شاهداطر
 يخ في الماضي السحيق.وجود الماء على المر

 يقع هذا المقطع بين حوض آرغاير الصدمي

 ض نواكيسوحوض هيالس الصدمي، ويتكون من أر

بي من سهل هيالس. تعود تسميةوالنصف الغر
 هذا المقطع نسبة إلى سيدنا نوح عليه السالم 

 يس هذا المقطع الذي تكثر فيهإلى قدم تضار

 ة نواكيس هي منالفوهات الصدمية، كما أن فتر

 ال العلماءيخ الكوكب. وال زات في تارأولى الفتر

جة أن مالمحها قديكتشفون فوهات قديمة لدر
ً 

 يس حديثةتحت طبقات من التضار يبااختفت تقر
ّ
 ل.التشك

مقطع هيلس 2مقطع آرغاير  2
ة تقع فييرسمي هذا المقطع نسبة إلى جز

 نقطة التقاء نهر الغانج مع المحيط الهندي، 
ً 
ومن معالمه نذكر فوهة غالي التي تشبه وجها

ً 
تطاموحوض آرغاير الضخم الذي نتج عن ار باسما

 هائل. وقد اكتشف العلماء ان الحفر المتعددة 
ّ
لت نتيجة سقوط الركامفي فوهة هيل قد تشك

 المتوهج على أسطح جليدية، األمر الذي يؤدى 

من أبرز معالم مقطع هيالس نذكر سهل هيالس
ً 

اوميثاي، وقد اكتشف العلماء مؤخرض بروأر
 معالم وادي داو الضخم ووادي نيجير ووادي 

 يول، وكلها وديان أنهار منماخيس ووادي رهار

ة في حوضجح أنها ساهمت في تشكيل بحيرالمر
 هيالس في الماضي البعيد. وفي العديد من 

 حف الجبال الجليديةالمناطق نجد شواهد على ز
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Sinus يتيفر مقطع جيب مارغار1يدانيا مقطع أر 1

ويتمتع هذا المقطع بوجود عدد من أطول سالسل اليامقطع بحر أستر 2
ا-لوارارا وبارا-هيميرات مثل سالسل سامارالبحير سمى هذا المقطع نسبة إلى اإلسم القديم 

ً 

 ضيضمن هذا المقطع معظم مساحة منطقة أر
 يا والمقطع بشكل عام تغطيه طبقة منسيمير

 اوح ما بين مئةسبات فاتحة اللون بعمق يترالتر

 يس. تظهرمتر إلى مئتي متر يميز منطقة إلكتر

 جحفي هذا المقطع آثار قنوات عميقة من األر

 اتها في المنحدرية تسببت بحفرأن المياه الجار

 ية.الصخر

يعني هذا اإلسم "خور اللؤلؤ" وتعود تسمية هذا
 المقطع إلى منطقة على ساحل جنوب الهند يكثر 

 ضفيها محار اللؤلؤ. يتكون هذا المقطع من أر
 ضض نواكيس وأرانثي وأرض زيتيفر وأرمارغار

 يدياني. نجد في هذا المقطعب وسهل ميرالعر

يخية التي تؤكد وجودالعديد من الشواهد التار
ً 
ات وتشكيالت الدلتاومنها البحير المياه سابقا

 واألنهار القديمة والقنوات ومواقع انبعاث المياه. 

 لتمتعه ببيئة تكثر فيها المياه سواء كانت انظر للمنطقة المحيطة بالقطب الشمالي للكوكب
ى.مياه جوفية أو من مصادر أخر اليا، وقد يتضح أن هضبةوهو يعني سهل أستر

 الفضة التي تقع ضمن المقطع تتكون من كتلة 

ينيوم مقطع بحر تير 2 صد العلماء وجود سلسلةضخمة غنية بالجليد. ر
 يليأطلق عالم الفلك اإليطالي جوفاني سكابار من القنوات المتفرعة الملتوية في هذا المقطع،

هذه التسمية على المقطع نسبة إلى بحر يان الجداولوفة تدل على جرة معروهي ظاهر
ً 
 بي إليطاليا. يضم هذاينيوم في الساحل الغرتير متاهة تحت الجبال الجليدية. يضم المقطع أيضا

ينيوس البركاني وهو من أقدمالمقطع جبل تير ة من الوديانأغسطس وهي منطقة كبير
ً 

 اكين على الكوكب إضافة إلى أقدم فوهةالبر بإسم ف أيضاوالقنوات المتداخلة التي تعر
1 
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السهل الشمالي  
)القطب الشمالي( 

من أبرز معالم السهل الشمالي هي الهاوية ن السهل الشمالي من منخفض منبسطيتكّو
ً 
الشمالية وهي صدع ضخم في طبقة الجليد بعمق وشاسع يحيط بالقطب الشمالي ويمتد جنوبا

 كيلومتر وبطول حوالي مئة كيلومتر. 2 ةكيلومتر، فيغطي نسبة كبير 1500 لمسافة حوالي 
 من مساحة النصف الشمالي للكوكب.

أبريل 2021 24 الصورة بتاريخ

حول المريخ 44 في الدورة
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ي مقياسجهاز
الشعة الطيفية  

اء وفوق تحت الحمر
 (EMUS و EMIRSالبنفسجية )
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مقياس الطيف لألشعة تحت الحمراء ونطاقات عمله ضمن األطياف اإلشعاعية  
)المصدر: كريستوفر أدواردز وفريق عمله 2021)

ي ارجهاز مسح الطيف الحر
 EMIRSاء للشعة تحت الحمر

 اء بناء علىيعمل مقياس طيف األشعة تحت الحمر

 نم 100 إلى 6 ييه وضمن نطاقمعادلة تحويل فور
ة على تحليل العينات الطيفيةفما فوق، مع القدر

 .-1سم 10و-1سم 5 بمقاس 
 ايا التغطية الواسعة ومتطلباتيجمع المقياس بين مز

اوية تصوير واسعة تصلاألداء العالي لما يتميز به من ز
 ةارجات الحرصد دراد، مما يسمح برميلير 5.4 إلى حوالي 

 جة عالية من الدقة وبتفاوتيخ بدرعلى سطح كوكب المر

 جتي كيلفن كحد أقصى.ال يفوق در

ااء عمل كاميريكمل مقياس األشعة فوق الحمر
االستكشاف فهو مخصص لجمع البيانات من الطبقات 
 الدنيا من الغالف الجوي للكوكب إضافة إلى السطح 

 ة في الغالف الجوي باستبانة عمودية تبلغارجات الحرودر

 ة كم لتحقيق األهداف العلمية التالية:حوالي عشر
ّ I. اتهاروف الجوية ثالثية األبعاد وتغيتحديد طبيعة الظر

ً 
 فوق سطح اعلى مدار الساعة للخمسين كيلومتر

 ةالكوكب مباشر
ّ II. افية للمكوناتات اليومية والجغررتحديد التغي

 األساسية ضمن هذا النطاق، وهي الغبار والمياه 

 بونالمتجمدة والبخار وثاني أوكسيد الكر

87 86 



أطلس كوكب المريخ مركز علوم الفضاء – جامعة نيويورك أبوظبي

  

 

 
 

 

مقياس الطيف لألشعة فوق البنفسجية ونطاقات عمله ضمن األطياف اإلشعاعية
)المصدر: هولزكلو وفريق عمله 2021)

مقياس الطيف للشعة
 EMUSفوق البنفسجية  

ً ًً 
 وهو ثانيا طيفيا ا االستكشاف مقياساة كاميرتتضمن أجهز

 صد األشعة فوق البنفسجية وبذلك يستخدممصمم لر

ات في الطبقات العليا من الغالف الجويلقياس المتغير
ً 

 صد األشعة ضمن نطاقته على رلقدر ايخ نظرلكوكب المر

 نانومتر )نم( وتعدد الفتحات التي تمكنه من 170 إلى 100
 نم. 1.8 نم و 1.3 توفير قياسات بدقة

 صد الظواهر ضمن نطاق عمل واسعصمم الجهاز لر

 يخ، بما في ذلك توهجمن الغالف الجوي لكوكب المر

 ات من الغالفاألشعة دون البنفسجية النبعاثات الغاز

 وجينكم( وهي الهيدر 200 إلى 100 ي )ما بينارالحر

 صدبون، إضافة إلى رواألوكسجين وثاني أوكسيد الكر
ّ  د من الغالفوجين واألوكسجين المقيانبعاثات الهيدر

 كم فما فوق(، وانبعاثات 200 تفاعيخ )من ارجي للمرالخار
 بونوجين واألوكسجين وثاني أوكسيد الكرالهيدر

 صد هذه الظواهر في:يساهم ر

I. وجينة العناصر االساسية )الهيدرتحديد وفر 

 بون( في الغالفواألوكسجين وثاني أوكسيد الكر

 ور الوقتأ على ذلك بمرات التي تطري والتغييرارالحر

 افيوحسب الموقع الجغر

II. وجين واألوكسجين فية عناصر الهيدرتحديد وفر 

 ات التيجي ومواقع كثافتها والتغييرالغالف الخار

 ور الوقتأ على ذلك بمرتطر
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 2021يخ في شهر يوليو ة على سطح كوكب المرارجة الحرمعدل دري ارصده جهاز مسح الطيف الحريخ كما ري للشعة فوق البنفسجية لكوكب المرالوهج النهار
 EMIRS)اء )ي لألشعة دون الحمرارحسب بيانات جهاز مسح الطيف الحر 2021يل أبر 24( يوم EMUSللشعة فوق البنفسجية )

 EMIRS)اء )ي لألشعة دون الحمرارة الموضحة هي القياسات اإلسمية حسب بيانات جهاز مسح الطيف الحرارجات الحرمالحظة: در يع العناصر(، مما يوضح توزCOبون )( وثاني أوكسيد الكرO( واألوكسجين )Hوجين )ي لألشعة فوق البنفسجية لعناصر الهيدرقياس انبعاثات الوهج النهار

 جي.يخ والطبقة السفلى من الغالف الخاري للمرارضمن الغالف الحر
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ً ّ
ّ ّ

يخ المجال المغناطيسي لسطح كوكب المر 2021يخ في شهر يوليو ة على سطح كوكب المرارجة الحرمعدل در
 EMIRS)اء )ي لألشعة دون الحمرارحسب بيانات جهاز مسح الطيف الحر

 ، مع استبعاد البيانات التي تظهر قوة دون2019 لمقياس النغليه جة وفقابيكسل لكل در 4 ح الشكل أعاله قوة المجال المغناطيسي المتوقعة بدقةيوض EMIRS)اء )ي لألشعة دون الحمرارة الموضحة هي القياسات اإلسمية حسب بيانات جهاز مسح الطيف الحرارجات الحرمالحظة: در

 يخ المجمعة من بيانات منظومة التصوير.يطة كوكب المرب من بيانات الحقل المغناطيسي وخرن الشكل المركنانو تسال. ويتكو 250

93 92 



أطلس كوكب المريخ مركز علوم الفضاء – جامعة نيويورك أبوظبي

  

تشكيل  

ائط الخر

94 

08

95



أطلس كوكب المريخ

 

 

 
 

 

 

أسلوب العمل: 
وبينسون رإسقاط  

ً
 لإلسقاط وبينسون بدياليق العمل إسقاط رإعتمد فر نعتمد في هذا األطلس على الصور التي التقطت من 

 اإلسطواني لما يتميز به من تناسب وواقعية في ص الكوكبي بأكمله، وتصنيفهاتفاع يسمح بإظهار القرار
 ًالمناطق البعيدة عن خط االستواء، وقاموا بحساب ص الظاهرحسب المساحة المضاءة بناء على نسبة القر

 للعملية التالية: اإلحداثيات وفقا بأكمله أو معظمه أو ٍاص ظاهرة سواء كان القرفي الصور
ً (y=1.3523RYλ-λx=0.8787RX ) 0 تظهر أقل من النصف، قبل االستغناء عن الصور من الصنف

 (يباتقر 2005 )المصدر: إبيوكر ، عام يق العمل إحداثياتحلة الثانية حدد فراألخير. وفي المر
 تفاع الصفر. أدناه نماذجالصور ودقة وضوحها على ار

 إلى نصف قطر الكوكب حسب مقياس R مزحيث يشير الر صئية للقرللفئات الثالثة من الصور حسب المساحة المر
 ان إلى مقياس إسقاطيشير Y و X انمزيطة، والرالخر الكوكبي.

 )المدا( فيشير إلى خط الطول λ مزوبينسون، أما الرر
جعيإلى خط الطول المر 0λ مزالراديان ويشيربمقياس الر يق العمل بتعديل نطاق الدقةولمعالجة الصور، بدأ فر

 اديان.بمقياس الر إلى ما بين صفر وواحد، لضمان التناسق والحد من 
يق العملتفاع. باشر فراالختالفات التي يسببها اختالف االر

 بفرز الصور الستثناء تلك التي ينخفض فيها الوضوح أو 
 يقومقياس البيكسل، بدأ فر Y و X بعد تحديد قيمة افية، قبل االنتقال إلى الصور منإضاءة المعالم الجغر

يطة وذلك بتحويل اإلحداثيات مع دمجالعمل بتشكيل الخر اءات، مع أن هذه الفئةالفئة الثانية وتطبيق نفس اإلجر ًّ ً 
الصور في حالة تداخل اإلحداثيات. وفي ذات الوقت عملوا ص الكوكبي.لعدم ظهور كامل القر اأكبر نظر لت تحدياشك ّّ 

ق حساب البيكسل المساهمة فييطة توثعلى تجميع خر لوط كونها تشكيق العمل على هذه الشراعتمد فر ًً 
 جعي للحصولقم المركل إحداثية، قبل استخدام هذا الر للعمل مع أنها ليست مثالية. جيدا أساسا

 يقةعلى المعدل العام. وتعتمد هذه الطر
 افيعلى تعدد البيانات لنفس الموقع الجغر

 واياتفاعات وزار عمليات المسح من اربفضل تكر
 ًة النهائية. ومنمختلفة مما يضمن دقة الصور

 كما داد دقة ووضوحاالمتوقع أن األطلس سيز
 ايدابط بين كل بيكسل والثانية مع تزداد الترسيز

 سلها المسبار إلىالصور والبيانات التي ير
 من.ور الزالعلماء بمر

أمثلة للفئات الولى والثانية والثالثة
من الصور التي التقطها جهاز التصوير  

اءباستخدام القناة الحمر

0.9 إلى 0.1 الفئة األولى: مقياس البيكسل من 

 0.9 إلى 0.5 الفئة الثانية: مقياس البيكسل من 

 صالفئة الثالثة: أقل من نصف القر
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أسلوب تشكيل: 
السطواني السقاط  

ً 
 من يطة باإلسقاط اإلسطواني عدداتطلب تشكيل الخر

يطةخر إلى االستكشاف اكامير بيانات بتحويل تبدأ اءاتاإلجر
 جة مستغليندر 360 جة فيدر 180 منبسطة مقسمة إلى 

 ض لكل وحدة بيكسل فيبذلك إحداثيات الطول والعر

 قاء، مع التحقق من توحيداء والزراء والخضرالقنوات الحمر

ة على سطحتفاع على مستوى الصفر أي أنها مركزاالر
ّ 

ح الشكل أدناه نتائج هذه الخطوات.ص الكوكبي. يوضالقر
ً 

 يخمن كوكب المر ئيايمر المسبار فوق مناطق مظلمة جز

 حسب موقعه بالنسبة للشمس، ولهذا تطلب األمر إضافة

 ى لمعالجة البيانات واستخدام الصور التيخطوة أخر

 جة،در 55جة ودر 23 اوية تعامد مع الشمس ما بينتتمتع بز

يق من فعالية اعتماد هذا النطاق بعدوقد تحقق الفر
 ة وتقليل عدد وحدات البيكسل المظلمة أوصور 20 اختبار 

 ائدة التشبع بالضوء.ز

 ايق العمل أن الصور التي التقطتها كاميرالحظ فر
 تفاعى من حيث االراالستكشاف تختلف من واحدة إلى أخر

 اوية التعامد مع الشمس، مما تسبب بوجود اختالفاتوز

 يطة المنبسطة وتفاوت في اإلضاءةواضحة في الخر
ّّ
 ة بينل حدود بارزت إلى تشكوفي وضوح المعالم، أد

 يق العمل إلى معالجة التفاوت باتخاذالصور. وقد بادر فر

 الخطوات التالية:

ّ
م اللة : تعل1السلوب  

 يق العمل نسبة التداخل بين حدود الصورد فرحّد

مجة حاسب آلي شبكية ببرة، قبل المباشرالمتجاور
لحساب معادلة تصحيح لهذه االختالفات وتحديد قيمة 

 وحدات البيكسل غير الواضحة بناء على القيم الصحيحة 

 في مناطق التداخل.

: التشبيه الدقيق لوحدات البيكسل 2السلوب 
 بعات تتكونيطة بأكملها إلى مريق العمل الخرم فرقّس

 بعاتنة المربع وحدات بيكسل لكل منها، قبل مقارمن أر

 بع المجاور لتحديد مدى التعديلواحدا تلو اآلخر بالمر

 م لتوحيده علىالمطلوب لتوحيد مستوى اإلضاءة الالز

 بعات كلها دون التضحية بمستوى الدقة.مستوى المر

 الصور المدمجة تفاعتوحيد االر المنبسطة يطةالخر األصلية ةالصور
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شكر وتقدير 

 اتوع اإلماريق العمل في مشرنتوجه بالشكر إلى فر

وه منيخ لما أبدوه من تعاون ولما وفرالستكشاف المر
ّ 

ر مركز البيانات العمية كل البيانات في هذاصور، وقد وف
 األطلس. ساهمت كل من جامعة نيويورك أبوظبي بدعم 

( ومجلس أبحاثG1502هذا العمل من خالل منحة األبحاث )
ّ  البحثي زللتمي أسباير منحة خالل من المتقدمة التكنولوجيا

)G1560ة الحاسوب فائق السرعة في(. اعتمدنا على أجهز 

 جامعة نيويورك أبوظبي لمعالجة البيانات وتحويلها إلى

ينيفاسانصور. كما نتقدم بالشكر إلى األستاذ ك. ر. سر
ً 
 له لما أبداه من دعم وتشجيع خالل عملنا على اتقدير

 وع.هذا المشر
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