
 خورشید از چه موادی تشکیل شده؟

 ٍ اًذاصُ ًظش اص است، ضوسی هٌظَهِ ّستِ ٍ آسواى، ستاسُ هیلیاسدّا اص یکی خَسضیذ

 تش ًضدیک صهیي تِ دیگش ّای ستاسُ اص چَى اها است؛ هتَسطی ستاسُ خَسضیذ دسخطٌذگی،

 فاصلِ کیلَهتش هیلیَى 150 صهیي تا خَسضیذ. آیذ هی ًظش تِ دسخطاى ٍ تضسگ چٌیي است،

 ستاسُ ایي. است صهیي حجن تشاتش هیلیَى 3/1 حجوص ٍ کیلَهتش 1392000 آى قطش. داسد

 جْاى، گاصّای تشیي سثک ّیذٍسطى، ٍ ّلین اص اساساً چِ اگش کِ است گاصی ساختواًی

 .است صهیي ٍصى تشاتش 300000 آى ٍصى اها است، ضذُ تطکیل

. ضَد ًوی یافت آى دس جاهذی هادُ ّیچ. است سَصاى ٍ داغ گاصّای اص ای گلَلِ خَسضیذ

 دیگش ضیویایی عٌاصش اًذکی ٍ ّلین ّیذٍسطى،: اص عثاستٌذ ستاسُ ایي دٌّذُ تطکیل عٌاصش

 !گاص صَست تِ الثتِ -آّي هاًٌذ

 اص قسوت ایي سفتاس است ضذُ سثة کِ است صیاد چٌاى خَسضیذ ّستِ دس گاصّا تشاکن

 گاها، اضعِ ایکس، اضعِ سادیَیی، اهَاج هشئی، ًَس. تاضذ سٌگیي هایعی ّوچَى خَسضیذ

 تِ خَسضیذ اص کِ ّستٌذ اجضائی جولِ اص «ًَتشیٌَ» ًام تِ پشضتاتی رسات ٍ کیْاًی پشتَّای

 تصَس.( تشسذ صهیي تِ خَسضیذ ًَس تا کطذ هی طَل ثاًیِ 20 ٍ دقیقِ 8 الثتِ. )سسذ هی صهیي

 حذٍد آى سطح دهای اها. تاضذ دسجِ هیلیَى 15 اص تیص خَسضیذ هشکض دهای کِ ضَد هی

 .است دسجِ 6000

 یا «فَتَسفش»سسذ هی ها تِ ٍ ضَد هی ساطع آى اص هشئی ًَس ٍ گشها کِ خَسضیذ اص ای الیِ

 اص دسیایی الیِ ایي. است خَسضیذ سطح ّواى ٍاقع، دس کشُ سخطاى. داسد ًام «کشُ سخطاى»

 ّش آى ًقص کِ پَضطی هاًٌذ -آیذ هی ًظش تِ هزاب ای هادُ صَست تِ کِ است جَضاى گاص

 .کٌذ هی تغییش لحظِ

 خاطش تِ ٍ است گشفتِ تش دس سا فَتَسفش کِ است دیگشی الیِ «کشُ سًگیي» یا «کشٍهَسفش»

 ضکل، گاصی کاهالً الیِ ایي. آیذ هی ًظش تِ سَصاى جٌگلی ّوچَى خَد، آتطیي ّای صتاًِ

 گشفتگی خَسضیذ ٍقتی اها. است ضفاف تیص ٍ کن کشٍهَسفش. داسد ضخاهت کیلَهتش 5000



 تاسیک جسن اطشاف کِ تیٌین هی سًگی صَستی هشئی کواى صَست تِ سا آى دّذ، هی سخ کاهل

 دس کشٍهَسفش دهای.( است هطاّذُ قاتل الیِ ایي ًیض سًگ تک ًَس تا. )کٌذ هی احاطِ سا هاُ

 تِ هَسَم ای ًاحیِ تا هجاٍس قسوت -خاسجی قسوت دس ٍ دسجِ 4200 حذٍد فَتَسفش جَاس

 صذ چٌذ ضخاهت تِ ًاصکی الیِ گزاس هٌطقِ. است دسجِ 50000 حذٍد - «گزاس هٌطقِ»

 .سسذ هی ًیض دسجِ 500000 تا آى داخل دهای کِ است کیلَهتش

 تاج» یا «کشًٍا» آى تِ کِ داسد قشاس خَسضیذ جَّ اص قسوت تشیي خاسجی ،«گزاس هٌطقِ» اص تعذ

. داسًذ کوی تسیاس تشاکن کِ است سًگ ای ًقشُ گاصّای اص ای ّالِ کشًٍا. گَیٌذ هی «خَسضیذ

 اص کیلَهتشی 75000 فاصلِ دس. یاتذ هی افضایص خَسضیذ تا اش فاصلِ تا هتٌاسة کشًٍا دهای

 خَسضیذ ٌّگام فقط ًیض کشًٍا. است دسجِ هیلیَى 2 حذٍد الیِ ایي دهای خَسضیذ، سطح

 .ضَد هی هطاّذُ خاظ تجْیضات تا یا کاهل گشفتگی

 ًوی صًذُ صهیي سٍی هَجَدی ّیچ آى تذٍى ٍ است اًشطی ٍ گشها هٌثع تشیي تضسگ خَسضیذ

 .هاًذ


