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البيئة والطاقة يكتشفون ثالثة كواكب نجمية جديدة  لبحوثمعهد قطر الفمكيون في 
 في المجرة

أعمن الفمكيون في معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أحد معاىد البحوث الوطنية  – 7102 يونيو 72الدوحة، 
كواكب نجمية جديدة تدور حول نجوم في المجرة،  الثالثة التابعة لجامعة حمد بن خميفة بالدوحة، عن اكتشافيم لثالثة

 (QES) وذلك باستخدام مراصد فمكية بدعم من مؤسسة قطر كجزء من برنامج قطر لمبحث عن الكواكب النجمية
Qatar Exoplanet Survey( وىو برنامج يمولو صندوق قطر لرعاية البحث العممي ،QNRF وتم نشره عمى ،)

 )orgArxiv .)https://arxiv.org/abs/1606.06882.الموقع العممي الشيير 

وقد تم اكتشاف ىذه الكواكب الثالثة عمى يد الفريق الفمكي بعد فحص عشرات األلوف من الصور الممتقطة بواسطة 
 وتينيريف، بالواليات المتحدة  New Mexicoالمراصد الفمكية الثالثة التابعة لمبرنامج والموجودة في نيو مكسيكو

Tenerife  بإسبانيا، وأوريمتشيUrumqi بالصين. 

، Qatar 3-bتم إطالق األسماء التالية بالترتيب عمى الكواكب الثالثة3 ، وباالتفاق مع االتحاد الدولي لعمم الفمك
 .Qatar 5-bو، Qatar 4-bو

تنتمي جميع . و نجم في المجرة بعيدًا عن مجموعتنا الشمسيةىو كوكب يدور حول  Exoplanetوالكوكب النجمي 
، نسبة إلى Hot Jupitersالكواكب الثالثة المكتشفة إلى نوع من الكواكب يعرف فمكيًا باسم المشتِريات الساخنة 

 كوكب المشتِري الذي يشابييا حجمًا لكنيا أشد منو حرارة بسبب قربيا الشديد من نجميا األم، وبسبب ذلك فإن
فإن ىذا النوع من الكواكب يكمل دورتو  ،وبشكل عام .درجة مئوية 0111-0011درجات حرارة سطوحيا تتراوح بين 

 063 حول نجمو في مدة تتراوح بين يوم إلى عشرة أيام عمى األكثر وىي مدة تصغر كثيرًا السنة األرضية البالغة
 يومًا.

مرة قطر الكرة  01-00قطر كوكب المشتري أو ما يعادل  وتعادل أقطار كواكب قطر الثالثة مرة إلى مرة ونصف
، وتكمل دورتيا حول نجوميا في مدة درجة مئوية 0111 – 0011األرضية، أما درجات حرارة سطوحيا فتتراوح بين 

https://arxiv.org/abs/1606.06882


 

 0111-0011، في حين أن بعدىا عن مجموعتنا الشمسية يبمغ ًا أي أنيا سريعة جداً يوم 0.2 – 0.1تتراوح بين 
 .آالف مميار كيمومتر 01، والسنة الضوئية مسافة تعدل سنة ضوئية

الكواكب كيف نشأت  3مثل ،سئمة أساسية في عمم الفمكأويعتبر اكتشاف الكواكب النجمية مفتاحًا ميمًا لإلجابة عن 
وىل يوجد في الكون كواكب شبيية باألرض؟ ويأتي اكتشاف كواكب قطر الثالثة ىذه إلى جانب  ؟المجموعة الشمسيةو 

ليشكل مساىمة ميمة في طريق  0100و 0101في العامين  Qatar12-bو Qatar1-bكوكبي قطر السابقين 
ضمن الخمسة األوائل  برنامج قطر لمبحث عن الكواكب النجميةفريق اإلجابة عن مثل ىذه األسئمة. كما أنو يضع 

 الكواكب النجمية.رضية مماثمة لمبحث عن ستخدم مراصد أالتي تثالثين الفرق العالميًا بين 

أتمتة وتبسيط تقنيات اكتشاف الكواكب النجمية  (QES) برنامج قطر لمبحث عن الكواكب النجميةفريق وينوي 
وتحسين  ،حول العالمىواة الفمك صغيرة بيدف تسييل مشاركة مجموعة أكبر من عمماء و أرضية مراصد باستخدام 

 .يع عممية اكتشاف الكواكب النجميةوتسر 

وقال الدكتور خالد السبيعي، المؤلف األول لورقة العمل وقائد الفريق والمدير التنفيذي باإلنابة لمعيد قطر لبحوث 
البيئة والطاقة3 "ىناك الكثير من نوادي عمم الفمك حول العالم، ونأمل بأن توفر تقنياتنا وخوارزمياتنا المساعدة والدعم 

 مية األخرى".الكتشاف آالف الكواكب النجليم الالزم 

وبما أن أكثر النجوم المضيئة في السماء تحمل أسماًء عربية، يأمل الدكتور خالد أن يساىم برنامج قطر لمبحث عن 
الكواكب النجمية وىذه االكتشافات في إحياء التراث العريق لمعالم العربي في مجال عموم الفمك عبر تسجيل خمسة 

 مم الفمك المعاصر. كواكب نجمية جديدة باسم قطر في عالم ع

 -انتهى-

 نبذة عن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة:

في  بدوٍر رائدٍ ة تحت مظمة جامعة حمد بن خميفة، ة وطني  سة بحثي  معيد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وىو مؤس   يقوم      
، من خالل قطاع البحوث والتطوير وطني  معيد بحوث ؛ وذلك ألنو الكبرى لمطاقة واألمن المائية الوطني  يات ي لمتحد  التصد  
ع ومستدام قائم عمى المتمثمة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنو   0101لعام ة رؤية قطر الوطنية مع استراتيجي   توافًقا

تيا ومعالجياه ة المات مبتكرة في تحمي  بحوث وتطوير المياه التابع ليذا المعيد، عمى تطوير تقني  الالمعرفة. حيث يعمل برنامج 



 

عادة استخداميا بحوث وتطوير الطاقة في ىذا المعيد عمى الز برنامج رك  في حين ي   ة المياه الجوفية. ة تغذي  إضافة إلى عممي   ،وا 
 ة.إضافة إلى الشبكات الذكي   ،( وعمى عممية تخزين الطاقةPVة )الكيروضوئية خاليا الطاقة الشمسي  

تقع في المدينة  ناشئةة ة والعموم وتنمية المجتمع، ىي جامعة بحثي  سة قطر لمتربي  عضو في مؤس   جامعة حمد بن خميفة،
 التعميمية في الدوحة، قطر.
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