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Адам Саласы жалғыз Са?
1543 жылы, яғни осыдан 400 жыл бурын, поляк калы

мы Николай Коперниктің жазған кітабы жарыкка шык- 
ты. Ол кітап: «Аслан денелерінің айналуы туралы» деп 
аталды және күрделі есептерге толы болатын. Бірак ол 
адифрларда бурын ашылмаған орасан зор ғылыми бір 
жаңалык бар еді.

Жарық жулдыздарды зерттей отырып, Коперник Жер- 
дуниелік курылыстың орталығы емес, ол да баска пла- 
неталарға уқсас көп планетанын. бірі ғана деген қортын- 
Лыға келген. Планеталардың бәрі де Жер сыякты шар 
тәрізді домалак болады. Олар тізбектеліп, Күнді айнала 
журіп, күн системасын курады.
_ Будан былайғы зерттеулер планеталар мен Жер — бір 
уста соккандай біріне-бірі уқсас екенін дәлелдеп, Ко- 
перниктің қортындысын нығайтты. Бірақ, Жер бетіндегі 
алуан түрлі өсімдіктер мен айуанаттардың тіршілігі 
сыякты ол планеталарда да тіршілік болуы керек. Жер- 
де: менреу табиғаттың күшін өзіне кул ету үшін саналы 
күрес жүргізетін адам баласы тіршілік етеді.

Адам баласы сым бойымен электр жүргізді, машинаны 
.жүргізуге бу кушін пайдаланды, алып күш — су ағысы 
электр куатын беретін болды. Тіпті адам баласы жел- 
екеш желді де пайдаланатын болды. Адам жер астынан 
темір, мунай, таскөмір, тағы баска кен байлыктарын ка
зни алатын болды. Өз муқтажына жарату үшін канал- 
дар қазып, жерді суарып, табиғатты өзгертетін халге 
жетті.

Планеталарда тіршілік бар ма екен, яғни Жер бетінде- 
гідеи жанды зат оларда да бола ма екен деген сураулар
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нланетаның өзін ашумее бірге туды. Ол күндегі адамдар- 
дың санасында тағдырға сенушіліктен туғам түрлі ескі 
наным бола турса да, Жерге уқсас плаяеталарда да 
Жер бетіндегідей тіршілік бар деген дурыс болжау орын 
алып келді.

Бул дүниеден баска дүние — болуы керек, ол дүниеде 
де тірі жәндіктер болуы керек, айта берсеңіз онда тіпті 
адам да болуы ыктыймал деген пікір, Коперниктен алде- 
қашан бурын туған еді. Рим мемлекетінің тарих ғалымы 
Плутарх өзінің бір шығармаларында: адам баласы дүние- 
де жалғыз емес, сол адам баласы сыяктылар тіршілік 
ететін тағы бір дүние болуы керек деген пікірді айткан, 
Планеталардың жерге уксастығы Плутарх дәуірінде мә~ 
лім болмаған еді. Ол кезде: «жылжымас жулдыз сфера- 
сының» аржағында бірдеме устап турған баска бір дү- 
ние болуы керек дейтін ертедегі адамдар. Сондыктан 
ертедегі адамдар дүниенің шекарасы жылжымас жул- 
дыздардан ары барып бітуі керек деп ойлаған. Олар: 
ол дүниеде Жердің егізі сыякты тағы бір Жер бар детт 
шамалаған. Ол «баска» Жерді де, біздің Жерді айнала 
жүрген планеталар сыякты, планеталар айналып жүре- 
ді, біздің Жерді жарык кылған күн сыякты жарык күн 
оларда да бар, біздің аспандағы жылтыраған жулдыв: 
тәрізді жулдыздар оларда да бар деп түсінген. Адам ба- 
ласыныц қыялы онымен де қанағат етіп токтамай, біздің 
жердегі тау, өзен, ормандарды да ол дүниеге апарып 
қыялмен орнаткан болатын. Бул ормандарды, өзендерді 
мекен етушілер де Жер бетіндегілерге уксас болуға тиіс 
деген. Ол дүниедегі адамдар да біз сыякты болу керек 
деп уккан.

Ертедегі адамдар: «Табиғатта кандай нэрсе болса да 
бірден бір жалғыз өзі пайда болмайды. Тек ертегілерде 
ғана самырук кус, болмаса канатты аждаһа бүкіл әлем- 
де жалғыз жүріп өмір сүріпті деп есітеміз. Шынында 
әрбір макулыктың өзіне уксастары болады және ол 
солардын арасында өсіп өнеді. Сондыктан Жер де, Күн 
де, жулдыздар да жалғыз болуы мүмкін емес. Табиғат- 
та Жер, Кун сыякты тағы баска жерлер және күндер 
сансыз көп болуы мүмкін. «Сол жерлерде біздер сыякты 
адамдар тіршілік етуге тиіс» дейді екен.

Булай деп ойлау шын мағанасындағы ғылыммен тіпті 
де жанаспайды. Шын ғылым бізді коршаған табиғаттың 
зандарын бакылау, тексеруден шыккан кортындыға сүй-
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«»еді. Табиғат заңын білген адам ғана «ағыз ғылыми ду- 
.рыс қортынды шығара алады.

Өсімдіктер мен жәндіктердің өсіп өнуіне кандай жағ- 
дай кажет екенін айыра білу керек, бул бір. Екіншіден, 
осылардың өеуіне эсер еткен жағдай планеталарда бар- 
ма екен, соны білу кажет.

Осы күні ек ірі телескоппен карап та планеталарда 
кандай жәндік, кандай өсімдік бар екеніи туп-тура көру- 
.ғе болмайды. Сондыктан жәндік пен өсімдік коные ет
кен планетаны коныс етпеген планетадан айыра білу 
үшін тым курғанда бір белгісін табудың маңызы аса 
зор. Егер осы мәселені шешіп алсак: «баска планеталар

да тіршілік бар ма?» детен басты сурауға сонда ғана жа- 
уап бере аламыз.

Кейбіреулер планетада тіршілік болу, болмауының еш- 
бір біз үшін мәні жок деп санайды. Ол дурыс емес. Озат 
талымдар әркашан планетада тіршілік бар деген жакка 
тектен текке шыкқан жок. Буған карсы ғылыми батыл 
пікірді туншыктырам деп аласурған ғылымнын душпан- 
.дары түгел-ак аяусыз күресіп баккан. Джордано Бруно, 
Галилей сыякты улы ғалымдарға көрсеткен кысымшы- 
лықтары ғылымға жасаған олардың шабуылынын шек- 
тен асканын көрсетеді. Бул ғалымдар өздерінің озат көз- 
қарастары үшін азап шекті, олардық ішінен планетада 
тіршілік болуы мүмкін деген пікірді айтканы үшін Джор- 
даноны отка салып өртеп.жіберді, ал, Галилейді зындан- 
да шірітті. '

Тіріиіліктін, табагатпағы алатыч орны

Дін тіршілікті бір керемет деп санайды, Дін бойынша: 
•адамда жан бар. Ол жанды көруге, сезуге болмайды. 
Діншілдердін айтуы бойынша, жан ғылыми зерттеуге, 
түсінуге көнбейді. Демек, жан ез'алдына жаткан бір ке
ремет. Адам өлгенде оның жаны соңғы шыккан деммен 
бірге шығып, аспанға ушып кетеді-міс.

Бул сыякты көзкарас ғылыми шындыікка кайшы ке- 
леДІ. Бул түсініктер: тек кана адам баласының ешбір ғы- 
лымды білмеген кезіндегі ескілік нанымының калдығы. 
Ғылымның айтуы бойынша адамда ешкандай жан бол
майды. Улы ғалым Дарвин жәндіктердің дамуын зерт- 
тей келіп, адам баласы бірте-бірте баяу өзгеріп: о баста
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адамға уксас маймылдардан' шыққанын дәлелдейді. Осы- 
дан миллион жыл бурый өмір сүрген адамдардың дене 
сүйегі, бас сүйегі ескі молаларды қазу аркылы табыльш 
жүр. Бул сүйектерді зерттеуден шыккан нәтиже, жер 
бетінде емір сүрген алғашкы адамдардьщ маймылдан 
айырмасы аз болғандығын көрсетеді.

Сүйтіп, адам баласы мен айуанат дүниесі арасында. 
бірсыпыра ортак белгілер бар екені байкалады. Басқа 
айуайаттар сыяқты адам да туады, өседі, өкпесі арқылы. 
дем алады, қоректенеді.

Адам баласы мен айуанаттар арасында кандай ор
так белгілер болса, айуанаттар мен өсімдіктердің ара
сында да сондай ортақ белгілср болады. Оған мысал: 
суда жүзетін өте кішкене талшыктылар сыякты кейбір 
айуандар бар, олардьщ өсімдіктен ешбір өзгешелігІ- 
жоқ. Сондықтан бүкіл өсімдік, айуанат, оған қосымша- 
адам баласы, барлығы жыйналып: органикалық дүние
немесе жанды табиғат деп аталынады. Айуанаттардьщ 
өсімдіксіз тура алмауы кездейсок мәселе емес. Кай жер- 
де өсімдік болса, сол жерде жәндіктер болады. Осы өеім- 
діктердің ыдғайына қарай жәндіктер әртүрлі катал жағ- 
дайла-рға да бейімделеді. Суьгқ полярда, сусыз, ыстык 
шөлдерде болатын жәндіктер және өсімдіктер бар. Олар- 
сәуле түспес терең теңіз түбінде де, қыя жар-тасты тау- 
лардың төбелсрінде де тіршілік етеді, *

Солай болса, органикалық дүние табиғаттағы жәй бір 
кездейеоқ нәрсе емес. Жер бетінің өзгеруіне эсер ететін- 
жәндіктер мен өсімдіктер саны да мол. Осы күнгі үй ак~ 
тайтын ізбес осыдан миллион жылдар бурын тіршілік 
еткен сансыз усақ жәндіктердің — тамыраяктылардың 
қатып қалған қалдығы екенін окымыстылар ғылми жол- 
мен ашты. Бор жәие басқа жиі ушырайтын бірнеше тас- 
тардың да қурылысы осыларға уксас. Тынык мукыйтта 
коралдардан яғни курып кеткен жәндіктердің сүйек-сая- 
гынан жасалған аралдар да бар. Өсімдіктер туралы 
айтпай-ак койса да болады. Таскөмір, торф және бүкід 
жер кыртысының көпшілігі курып кеткен өсімдіктердің 
қалдығынан куралған.

Ғылым.ныц барлык кортындысы: табиғатта керемет те 
жоқ, өзінен өзі жаралатын ешнәрсе де жоқ дегенге не- 
гізделеді. Олай болса, баска планетада белгілі бір заң- 
дылык әрекет әсерінен және оған кажетті әртүрлі жағ- 
дайдан келіп тіршілік туады. Жер алғаш жаралған кезін-
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ле балкып ерігең от түрінде болғанын қолдағы мәлімет- 
теріміз толық сыпаттайды. Ендеше ол баста ешбір тір- 
шілік болуы мүмкін емес. Бірақ, жердің оты сөніп, сыр
ты қатып, кабыршактанып, тіршілік тууға жағдай жа- 
салған. Міне осыны біз басқа 
планеталарғада тән ғып айта 
аламыз» Колайлы жағдай жа- 
салысымен-ақ, оларда да жер
дей сыякты тіршілж пайда бо
луы мүмкін. Ллғаш олар жаба- 
йы түрде болады. Сонан кей н 
-өзінің өсу, өзгеру барысында 
бурынғы жабайы қалылтан бір- 
те-бірге олар күрделі түрлі- 
-өсімдікке, жэнд'кке айналады.
Будан әрі айуанаттың баска 
түрлеріне ауып дамый бермек.
'Сөйтіп алғашкы кезде тіршілік 
жоқ планетада алугн түрл‘, 
бай тіршілік пайда болмак.

1-сурет.
_ _ _ Осы карапаі ым жәндіктердеіі

Қелесі тарауда біз Жер бе- —тамыраяктьыардан Сірте-бір- 
тіндегі тіршілікке кажетті бол-те ДамУ жолымен күллі сасқа 
ған жағдайларды мысалға ала жәндіктер панда оолған. 

отырып, басқа планеталарға көійеміз. Оларда тірші- 
лік бар деп айтуымызға дәлел бола алатын белг;лерді 
тексереміз. Сонымен бірге, бул салыстырудан Ж -P бетін- 
дегі тіршілікке керекті жағдайларды да жақсы түсінем.з.

Жер шары— тіршілік уясы
Жәндік пен өсімдіктер белгілі жағдайда ғана өсіп өне- 

лі. Жер бетінде тіршілік болуына себепкер болатын: бі- 
рінші — су, екінші — ауа, үшінші — қолайлы температура 

Судан басталық. Жер бетіндегі тіршілік ең алғаш су- 
дың ішінде ғана басталған деп үйретеді, тіршіліктің да- 
муы туралы ғылым — биология ғылымы. Шынында да ең 
алғашқы органикалық клеткалар яғни жәндік пен өсім- 
.дік . тканьдары қуралған ең усақ негізгі уялар ертедегі те- 
ңіздерде, ірі мухиттарда пайда болған.' Олардық пайда 
болу себебін түсіну кыйын ©мес. Әрбір тірі клетка өзінін, 
.айналасындағы ортамен үнсмі қарым-қатыста болады, өз 
лйналасындағы дәмді заттарды азықтанады да, бойына 
сіңбеген қалдыктарды айналасына кайта шығарып тас- 
тап отырады. Сондықтан да клетка азығына керекті дәм-
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ді зат оның бойына сіңімді болуы керек, яғни езілген 
нәрсе тәрізді жумсак болуы шарт. Ал, мундай езілу, жі- 
бу судан баска жерде кездеспейді. Суда кажетті заттар 
езілген күйде болады да, судың козғалысы ол заттарды 
араластырып отыруға эсер етеді. Бул айтқанымыз істін, 
бір жағы ғана. Ал онын. екінші жағы — әрбір клетканың 
тец жарымынан көбірегі судан куралады. Өсімдік куры- 
лысы туралы да осыны айта аламыз. Шынында да өлғен 
жәндіктің кепкен өлігін өлшесек, ол тірі кундегі салма- 
ғынан анағурлым жеқіл тартады. Кепкен балыкты еске 
салсак та болады. Tipi балык, пен кепкен балыктын сал- 
магындағы айырма — бальнстың денесін кептіру арқылы, 
судан курғактау аркылы ғана келіп шығады (онда да 
мүлдем курғатылмайды). Овощтарда су тіпті мол. Шикі 
овощтан гөрі кептірілген овощ анағурлым жеңіл. Олар- 
дыц көпшілігінің 90 проценті, кейде онан көбірегі су бо
лады. Жәндіктер мен өсімдіктер тіршілігін нолдануға 
азыкпен бірге су керек екені енді түсінікті болады. Әрбір 
тірі организм өзіндегі суды бу, еуйык дәрет я жәке тағы 
баскалар ретінде сыртына шығарып отырады. Сондын- 
тан оның аткаратын кьпметі бузылмау үшін организг.іді 
үнемі суарып отыру кажет.

Жазғы ыстыкта катты шөлдейміз. Жазда кысқа кара
ганда біздің организміміз булану, терлеу тағы басканың 
салдарынан суды көбірек шығын кылады. Соидыктан 
шығын болған судын орнын толыктыру үшін біздіц ор- 
ганизміміз жазда суды көп кажет етелі. Аштыкка шы- 
дасада организмдер шөлге шылай алмайды. Ж^^ліктор 
мен өсімдіктерді зерттеу тәжрибесі олардың катты ыс- 
тыкка, аса суыкка да шыдай алмайтынын көрсетеді. Мы- 
салы: кайнаған судын температурасы жэндікке де өсім- 
дікке де өте зыянлы болалы. Каннаған суда тірі ткань 
пісіп калады. Кайнап турған суда ткань курылысының 
өзгеру шапшандығы, сондай, бірнеше мннут-тан кейінбіз 
мулле баска бір ткань аламыз. Ол ушін піекен ет пен 
овощтың шйкі күйін еске алсак та болады. Үйткені, тірі 
тканытың негізгі составындя белок болады. Сол белок су 
кайнағанда пісіп калады. Белоктыц бул касиетін кәдім- 
гі тауық жумырткасын пісіргенде байкяуга болады, Жу- 
мыртканын ағы дейтін қоюлау зат барлық жэндік пен 
өсімдікте тканьның составына кіретін белоктың бір сопты. 
Осы жумыртканы кайнап турған суға бірнеше минут 
салсак, болсаны, бурынғы көгілдір түсінен аппак түске
8



айналып, өзгеріп, суйық күйінен айрылып, пісіп шығады, 
Белок 60 градуста nice бастайды, яғни су кайнамай-ақ 
пісіп қалады. Сондыктан ет пен жумыртканы кайнатпай- 
ақ ыстық суда пісіруге болады дейміз. ' •

Ал өте томен температурада да белок муздап катьш 
қалады. Белоктың 12 градус суыктыкта муздап катьш 
қалатындығын зерттеу материалдарынан көруге болады^ 
Мундай каткан зат өзінің дәмін жоғалта бастайды, сол 
үшін жас еттен муздатылған ет арзанырак болады. Со- 
нымен катар аяк, кол катты усігенде де жансыз болып 
калатыны бізге мәлім. Рас, кейбір жәндіктерде және 
оның тукымдарында екі түрлі төзімділік болады: бірі —• 
катты суыкка, екіншісі — катты ыстыкка төзімділік. Мы* 
салы, кейбір бактернялар 100 градус, кейде одан да күшті 
суыкка төзуі мүмкін. Екіншісі — айуанаттар мен адам 
қанына түсу арқылы ауру жуктыратын усак микробтар: 
мысалы, күйдіргі қурты 140 градус ыстыкка тезе алады. 
Бірак бул сыяқты жәндіктер жалпы ережеден тыс болып 
саналады.

Сүйтіп, орасан көп жәндіктердің біркатары 12 градус 
суык пен 50 градус жылының арасында яғни бар болта
ны 70 градус көлемінде тіршілік ете алады. Егер аспан 
денееінің ең төменгі температурасы 273 градустан бірне- 
ше мыц градусқа дейін аяз болатынын еске алсақ, ол 
денелердің көпшілігі тіршілік уясы бола алмайтынын 
байкаймыз. Осыдан көп емес жүз-ақ жыл шамасы бурын, 
күнніц көзінде де халык бар деп көп адамдар ойлаған 
екен. Бірак куннің көзі аса кызу от сыякты суйык калып- 
та екені бізге мәлім. Онын. айналасының жәй кызуыньщ 
өзі біздің болат корытатын мартен-пешімізден әлдекайда 
ыстык. Ал күннің көзінің өзін алсак, ол одан бетер ыс- 
тык. Бул жағдайда күннін көзінде тіршілік бар деп айт- 
пак түгіл, ауызға алуға да болмайды. Күннен кашық 
жерлердегі баска планеталарда: Юпитерде, Сатурнда,
Уранда, Нептунде, Плутонда да ешбір тіршілік болуы 
мүмкін емес. Булар күннен тым кашык болғандыктан, 
оларға күннің жылуы әрең барады, сондыктан олардың 
үстінде үнемі 100 градус суыктык болып турады. Бул 
сыякты жағдайда ол планеталарда тіршілік болуы тура- 
лы сөз кылудың езі орынсыз.

Жер бетінде 70° суык. болса да, мьтсалы Сібіпде, тір- 
шілік бар емеспе деген сурау тууы да мүмкін. Катты су
ык тіршіліктің өркендеуіне кедергі болады деп ңеге ан-

9



тамыз? Неге десеңіз, мәселе тіршіліктің басталуында болып 
отыр. Ол үшін ең алдымен су ішінде жабайы жәндіктер, 
жаратылуы керек. Одан кейін баска күрделі жәндіктер, 
жабайы, усак жәндіктер бірте-бірте өсу, өзгеру нәтиже- 
сінен келіп шықпак. Ендеше Жер бетіндегі температура 
нөлден төмен болса, су мәңгі муз болып катып жатса, 
ондайда жабайы усак жәндіктер өсіп өнбеген болар еді. 
Ол уакытта күрделі жәндіктер де жаралмаған болар 
еді. Ал Сібірдің суығында тіршілік болу-болмауы бул 
екінші мәселе. Ондағы жәндіктер катал суыкка шынык- 
қан, ондағы тіршілік даяр күйінде, онын, үстіне онда үне- 
мі суык болмайды, тек кыста ғана болады. Сүйтіп, пла- 
неталарда бірінші—су болса, екінші өте суык та емес, 
өте ыстык та емес, бір калыпты жайлы температура бол
са ғана тіршілік туатындығын байкаймыз. Бір-ак бул да 
жеткіліксіз. Тіршілік болу үшін ауа да керек. Өзіміздін. 
дем алғанымыз сыякты баска жәндіктерд-ің бәрі де дем 
алатынын ғылыми зерттеу ісі көрсетіп отыр. Ауасыз еш- 
бір жәндік өмір сүре алмайды, туншығып еліп кетеді.

Оттегінің айналымы

Жер бетінде тіршіліктің дамуына ауанын. кандай ма- 
ңызы бар екендігін жаксы түсіну ушін-жерді айнала өзі- 
мізді коршап турған ауа мухитының курылыс составын 
талдауымыз керек. Бул ауа мухиты жер атмосферасы 
деп аталынады. Атмосфера бүкіл жер бетін біркелкі жау- 
ып турады. Жер бетінен жоғары көтерілген сайын ауа 
тығыздығы сирей бастайды. Жер бетінен бес-алты кило
метр жоғарыдағы ауаның сиректігі сонша, онда тіпті дем 
алудың өзі кыйын болады. Ол ауа адамның тыныс алуы- 
на жетпейді. Онан әрі көтерілсе, адам да, жәндік те тез 
өліп кетеді. Міне сондықтан биікке көтерілетін ушкыш- 

, тар колдан дем алатын аспаптарын ала ушады.
Атмосфераның белгілі шекарасы болмайды. Ол бір- 

тіндеп барып азайып, жоғалады. Бес жүз километрден 
' арғы биіктікте ауаның өзі де калмайды. Онан әрі карай 

ауасыз кеңістік басталады.
Жер бетін коршаған атмосфераны баска планеталарда 

да ушыратамыз. Бірак атмосфера болғанның борі тір- 
шілік болуына жарамды бола бермейді. Сондыктан, Жер 
бетіндегі атмосфера өсімдік пен жәндіктердің тіршілігін
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қамтамасыз ететін болғандықтан ғана осы атмосфера^ 
ның составын талдап көруіміз керек. Үйткені бул: баска 
планеталарда тіршілік болу-болмауы туралы дәлелді 
қортынды шығаруға мүмкіндік береді.

Жер бетіндегі ауа-көгілдір түсті жеңіл газ. Ауаның 
әртүрлі газдардың косындысынан куралғандығын химия- 
лык зерттеулер аныктаған. Ауаның басты бөлімі — екі 
түрлі газ: азот және оттегі. Ауаның Vs бөлегі азоттан, 
калған '/з бөлегі оттегінен куралған. Буған косымша 
ауада баска газдардың да аздаған косымшасы — көмір 
қышкылды газ дейтін газ да бар. Бул газ ауа составын- 
да өте аз, тіпті мың бөлегінің біреуіндей-ак, бірак, жерде 
тіршілік болу ушін бул газдың мәні аса зор.

Жәндіктердің тыныс алысында оттегі негізгі роль ат- 
карады. Жердегі жәндіктер тыныс алғанда, ауаның отте- 
гін жутады. Содан ауадағы оттегі жәидіктердің қанына 
араласып, оны кышкылдандырады. Қанның қышкылда- 
нуына қарай жәндіктердің капы тамыр қуалай жүріп, 
оның еттеріне және ткандарына оттегін бөліп береді. 
Жәндіктер тыныс алысында ауаның составы үлкен өзге- 
ріске ушырайды. Оттегінің саны 1А дейін азайса, көмір 
қьшікылды газ жүз еседен артык көбейеді. Муидай ауа 
тыныс алуға жарамсыз болады. Мысалы, көп кісі отыр- 
ған есік-терезесі жабық, тар үнде ауаның кандай бола- 
тынын білеміз. Ондай үйде ауа «капырып кетеді» дейміз. 
Тыныс алуымызға да қыйын болады. Сыртка шығыи 
«таза» ауамен тыныс алғымыз келеді. Ал «таза» ауа де- 
пеніміз—көмір қышқылды газ болады да, «қапырық» ауа' 
дегеніміз—составында оттегі орнына көмір қышқылды газ 
көбейген ауа. Оттегі тыныс алуға ғана кажет болып' 
қоймайды. Әрбір заттық жануы да оның ауадан оттегія 
алуына және көмір қышкылды газға айналуына тығыз 
байланысты болады.

Біз электр жарығын пандаланғандықтан, керосин жа- 
ғудын колайсыздығын байқаймыз. Керосин лампасының, 
шырак шамның унамсыз исін айтпағанның өзінде, ол 
шамдар біздің тыныс алуымыздағы аса кымбатты ауа 
составының негізгі бөлегі — оттегін урлап, бізге үлкен; 
залал келтіреді. Буған көз жеткізу үшін әркім істей ала- 
тын женіл тәжрибе жасауға болады. Қішкене шамды суы, 
бар табақшаға кояйық. Сонан сон оны жағайык та үс-, 
тінен коноерванын. банкасін төңкерейік. Бас кезінде төн.-. 
керілг-ен банканіқ ішіндегі оттегі жеткілікті болғандык-.
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тан шам біраз жанады. Одан кейін банкенің астындағы 
оттегі бітеді, ал сырттан таза ауа кірмейді, үйткені та- 
бақтағы су ауаны жібермейді. Сондықтан шам біраз жа
нады да, сөніп қалады. Егер осы банканін, ішіндегі ауа
ны алып тексерсек, онда оттегінен түк калмай, оның ор- 
нына көмір кышкылды газ көбейгеніне көзіміз жетеді.

Химия заводтарында оттегі йен көмір кышкылды газ 
таза күйінде ендіріледі және олар болат балоиға орна- 
ластырылып, техникада пайдалану үшін сатылып оты- 
рылады. Оттегін дәріханалардан сатып алуға болады. 
Оны тыныс жеңілдетуге патты аурулар үшін ғана рухсат 
етеді. Ондай оттегін арнаулы резинка жастыққа толты- 
рады да, резинка трубкамен аздап жіберіп, ауруға тыныс 
алғызады,

Көмір кышкылды газды таза күйінде газды су дайын- 
дауға да кол'данады. Газды суларды қуйғанда стакан тү- 
бінен шығатын усақ көпіршік—көмір кышкылды газдын 
■көбігі. Мунда химиктер көміртегі тотығы дейтін иісті газ- 
бен көмір кышкылды газды шатастыруға болмайлы. Иіе- 
ті газ тым ерте. жапкан пеште оттың дурыс жанбауынан 
ғана пайда болады. Пешті жабу аркылы жанған отынға 
сырттан келетін таза ауаны тоқтатамыз. Сонымен от ду
рыс жана алмауынан немесе шала жануынан әркімдерді 
хәтерге ушырататын иісті газ пайда болады.

Оттегіне біраз токтала кетейік: • жәндіктердің тыныс 
алуына отыннын, жануына оның маңызы үлкен екенін 
байкадық. Олай болса, ауадағы оттегі үнемі тутанып 
отырады және удайы көмір кышкылды газға ауысып 
отырады.

Акыр сонында, осы оттегін жердіқ үстінгі кабатындағы 
іиинералдар үнемі бойына сіңіріп отырады. Мысалға те- 
мір мен оттегінің қосылуынан тотык пайда болуын ал- 
сак та жеткілікті. ' .

Сүйтіп, ауадағы оттегі үнемі шығындалып отырады. 
Егер оттегі қайта калпына келіп, толықпайтын болғанда, 
уакыт өткен сайын бірте-бірте азая келіп, акыр аяғында 
мүлде курыған болар еді.

Оттегінің шығатын көзін мукыят зерттеудің нәтижесін- 
де, оның жер бетінде удайы шығатын жалғыз ғана көзі 
табылды. Ағаштын жас жапырағы оттегінің саркылмас 
•булағы екен. Ағаштық жаз жапырағының жасыл түсті 
•болуы улы ғалым К. А. Темирязевтің дәлелдеуі бойын^
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ша, онда хлорофил дейтін айырықша заттың болуына 
байланысты. Хлорофилла тамаша қасиет бар. Күн сэуле- 
сініц эсер] етушен ол ауадагы кем ip кышкылды газды 
бойріна тартады. Көмір кышкылды газдык составына кі- 
ретін көміртегі агаштыц тканына сіңеді, яғни ағаштықөсу 
қажетіне жумсалады да, мунан қалған оттегі қайтадан 
ауаға қосылады.

Сүйтіп, өсімдік жэне жәндіктер дүниесі бірінің кемді- 
гін бірі толтырып отыратынын көреміз. Жәндікке керек- 
сіз нәрсе, өсімдік гспідасына асады 'да, өсімдікке керек- 
сізі жәндіктіц кажетін етеііді. Сонымен бірге өсімдік дү- 
ииесі болмаган жерде жәндіктср де тіршілік ете алмаған 
■болап еді, үііткепі тыныс алуға огтегі жетіспеген болар 
еді. Миллион жылдар жор атмосфсрасында артығымен 
қорлаиған оттегіне, мысалға йлганда, өсімдіктің қысты- 
гүні болмауын біз слемсйміз, үйткені кыста алатын азда- 
гаи оттегінің шығыны жазда есесіи қанта толтырады.

Осы айтылған оттегін жәндіктер мен өсімдіктер біре- 
се ауадан айырып алып, біресе оны кайта қайыруы—бул 
Газдыц жер атмосферасында үздіксіз анналыс жасап 
отыратындығыи көрсетеді. Бул айналыс оттегінің не ар- 
тык., не кем болмай, үнемі біршамада болуын қамтама- 
сыз етеді.

Атмосферада оттегі мен бірге көмір кышкылды газ да 
.айналыс жасап отырады. Оттегі сыякты жер бетіндегі 
тіршілікті қолдау үшін көмір кышкылды газдык кажет 
екенін де айтуға тиістіміз. Көмір кышкылды газ жәндік- 
тер пайдасына тікелей қолданылмаса да өсімдіктерге 
аса кажет. Ал, өсімдіктерсіз жәндіктер де күн көре ал- 
майды.

Енді тағы бір керекті кортынды шығарайык. Егер жер 
бетіігде тіршілік болмаса, онын атмосферасында оттегі 
де болмас еді, үйткені оттегін минералдар бойына тар- 
тып таусып, олардың есебін қайта толтыра алмас еді. 
Буған керісінше, жер кабатынан, жанартау кратерінен 
уздіксіз шығып туратын болғандыктан көмір кышкылды 
газ біртіндеп молая бермек. Ендеше/кайсы бір планета- 
ның атмосферасының составында оттегі жок болса, онда 
көмір кышқылды газ мол болмақ, олай болса, ол плане- 
тада ешбір тіршілік жоқ, яки тіршілік бола қойған күн- 
де жартымсыз деп кортынды шығаруға еріктіміз.
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2-сурет.
Планеталардың Күнді. айналып жүретін жолдары (орбиталары)'

Күннің мацында қанша планета бар?
Күн планета тобымен коршалған. Бул планеталар Күн~ 

нін тарту күшіне бағынып, Күнді айналып жүреді.
Осы планеталардың біреуі біздің Ж^Р- Әрбір планета 

өзінің қыймылында күннен қашықтық мөлшерін сактай- 
тын болғандықтан, оларды тексеріп қарағанда да Күн-
14



Планеталардың Күкмен салыстырғандағы үлкендігі.

нен кандай кашык туратындығына карай рет-ретімен 
атау колайлы болады.

Күнге ең жакын планета Меркурий. Ол Жер мен Күн- 
нің кашыКтығына карағанда жерден көрі күнге екі жа-
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2-сурет.
Планеталардық Күнді. айналып жүретін жолдары (орбиталары^

Күннің маңында қанша планета бар?
Күн планета тобымен коршалған. Бул планеталар Күн- 

нің тарту күшіне бағынып, Күнді айналып жүреді.
Осы планеталардың біреуі біздің Жер. Әрбір планета 

өзінің қыймылында күннен қашықтық мөлшерін сактай- 
тын болғандықтан, оларды тексеріп қарағанда да Қүн~
14



Планеталардың Күнмен салыстырғандағы үлкендігі.

нен кандай кашық туратындығына карай рет-ретімен 
атау колайлы болады.

Күнге ең жакын планета Меркурий. Ол Жер мен Күн- 
нің кашыКтығына қарағанда жерден көрі күнге екі жа-

15



4-сурет.

Сатурмның кӨрініісі. Бул планета толып жаткан усақ бөлшекті са- 
. 'Қыйналармен қоршалған. Төменгіі жағында Жер керсетілген.

рым есе жақынрак, сондықтан ол Жерге қарағанда Күн- 
нен алты еседен артық жылу алады. Меркурийге таяу 
Венера — Жердің ең жақын көршісі. Біздің Жер ретімен 
алғанда үшінші болып саналады. Жер мен Қүнніқ ара 
қашықтығы бір жүз елу миллион километрге тең. Жер- 
дің екінші көршісі Марс — жерден кейінірек турады. Ол, 
жерге карағанда Күннен бір жарым есе кашык, сондык- 
тан оған күн сәулесі екі еседен артык, кем гүседі. Мар- 
стан кейін бірсыпыра кеңістік бар, онда бірде-бір ірі пла
нета жоқ. Оның есесіне осы арада күнді шыр айнала- 
тын, кіші планеталар деп аталатын шексіз көп денелер 
бар. Осы күнде олардың бізге мәлімі — мың жарымдай 
усақ планеталар, бірақ осының бәрін жыйнаса, жердія 
үлкендігіндей бір планета жасауға жетпес еді.

Кіші планеталардан кейін, Күннен едәуір кашыкта та
ры да Күнді айналатын бес планета: Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун жэне Платон бар. Олардық ен. үлкені Юпи
тер Жермен салыстырғанда, Күннен бес еседен астам 
қашығырақ, ал ен, кашығы Плутон — сегіз есе кашык,. 
Плутон Жерге қарағанда жарық пен жылылықты мың 
жарым есе кем алады.

Планеталардың көпшіліғініц серігі болады. Жердік 
серігі оны түнде жарық кып туратын Ай. Ол астрономия- 
лык көзкараснен қарағанда Жерден онша кашық еме«,
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»е бары төрт ж!үз мын километрдей ғана кашықтықта 
Жерді айналып журеді. Рас, ол қашықтык, Жер бетін бір 
айналып шығатын шеңбердің узындығынан он есе артық, 
солай бола турса да, Жерге ең жақын аспан денесі 
осы Ай.

«Ай» сыяктылар басқа планеталарда да бар, бірақ бә- 
рінде бірдей түгел бар деуге болмайды. Меркурий мен 
Венераның ссрігі болмайды. Жердің . серігі біреу ғана 
болса, Марстың екі серігі, дл Юпитердің бақандай он екі 
серігі бар. Бірақ, Юпитердің өзі де жаткан бір алып. 
Юпитердсй бір планета жасау үшін ғана көлемі Жердің 
көлеміндей мын жарым планета керек болар еді. Сүйтіп 
қалған планеталар — Сатурн, Уран, Нептундардың да 
серіктері бар. Тек кана кыян шеттегі, Плутонның айнала- 
сынан осы күнге дейін бірде-бір серік табылмай жүр.

Сүйтіп, күн системасы ірі-ірі тоғыз планетадан (Жер 
соныц ішінде), мың жарым усақ планетадан және жы- 
йырма сегіз серіктерден куралады.

Енді біздің алдымызда: осы аспан денелерін кезек- 
тестіре отырып, түгел карап, олардың ішінен тіршілік 
барын іріктеп алу міндеті тур. Дегенмен, күнделікті б:з- 
дің өмірімізде осы айтылған планеталардың ішінен бір 
денені ғана жақсы білеміз. Ол дене — өзіміздің Жер. 
Бірак, ол турасында тағы айтуымыз кёрек, үйткені тір- 
шілік болуға керекті жағдайларды осы Жерге мысалдай 
отырып, олардың ерекше қасиеттерін белгілей аламыз. 
Міне сол жағдайларды жете білсек, кандай планетада 
тіршілік бар екендігін шешу кыйын емес;

Біз планеталар туралы шолуды олардың ең зоры Юпи- 
терден бастаймыз.

Юпитер планетасы —  суық срдасы
Юпитер — планеталардың ең үлкені. Онымен Күннің 

арасы жеті жүз жетпіс сегіз миллион километрдей келе- 
ді. Оған жету үшін зеңбіректен атылған снарядтың ушу 
шапшандығындай шапшандықпен жыйырма жыл тоқтау- 
сыз жол жүру керек болар еді.

Бірақ, ол орасан зор көлемді планета болғандықтан 
оиы ең кіші телескоппен де көруге болады. Ол сопактау 
болып көрінеді және сопақтығы көзге жақсы түседі. 
Юпитер шар сыяқты домалак емес, екі жағы әнтек со-
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- - 4-сурет.

Сатуриның кёрініісі. Бул планета толып жатқан усақ белшекті са- 
. кыйналармен қоршалған. Төменгіі жағында Жер көрсетілген.

рым есе жақынрақ, сондықтан ол Жерге карағанда Күн- 
неи алты еседен артық жылу алады. Меркурийге таяу 
Венера — Жердің ең жақын көршісі. Біздін, Жер ретімен 
алғанда үшінші болып саналады. Жер мен Қүннін. ара 
кашықтығы бір жүз елу миллион километрге тең. Жер- 
дің екінші көршісі Марс — жерден кейінірек турады. Ол, 
жерге карағанда Күннен бір жарым есе кашық, сондық- 
тан оған кун сәулесі екі еседен артық кем түседі. Мар- 
стан кейін бірсыпыра кеңістік бар, онда бірде-бір ірі пла
нета жоқ. Оның есесіне осы арада күнді шыр айнала- 
тын, кіші планеталар деп аталатын шексіз көп денелер 
бар. Осы күнде олардың бізге мәлімі — мың жарымдай 
усақ планеталар, бірақ осының бәрін жыйнаса, жердіа 
үлкендігіндей бір планета жасауға жетпес еді.

Кіші планеталардан кейін, Күннен едәуір кашықта та- 
ғы да Күнді айналатын бес планета: Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун жэне Платон бар. Олардың ең үлкені Юпи
тер Жермен салыстырғанда, Күннен бес еседен астам 
қашығырақ, ал еқ қашығы Плутон — сегіз есе кашық. 
Плутон Жерге карағанда жарық пен жылылыкты мын 
жарым есе кем алады.

Планеталардын, көпшілігінің серігі болады. Жердік 
серігі оны түнде жарык кып туратын Ай. Ол астрономия- 
лык кезкарасиен Караганда Жерден онша кашык емес,
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не бары төрт >Күз мың километрдей ғана кашықтықта 
Жерді айналып жүреді. Рас, ол кашықтық Жер бетін бір 
айналып шығатын шеңбердің узындығынан он есе артық, 
солай бола турса да, Жерге ең жақын аспан денесі 
осы Ай.

«Ай» сыяқтылар баска планеталарда да бар, бірақ бә- 
рінде бірдей түгел бар деуге болмайды. Меркурий мен 
Венераның ссрігі болмайды. Жердің серігі біреу ғана 
болса, Марстын. екі серігі, .ал Юпитердіц бакандай он екі 
серігі бар. Бірақ, Юпитердің өзі де жаткан бір алып, 
Юпитердей бір планета жасау үшін ғана көлемі Жердің 
көлеміндсй мын жарым планета керек болар еді. Сүйтііг 
қалған планеталар — Сатурн, Уран, Нептундардың да 
серіктері бар. Тек капа қыян шеттегі, Плутоннын айнала- 
сынан осы күнге дейін бірде-бір серік табылмай жүр.

Сүйтіп, күн систем асы ірі-ірі тоғыз плаиетадан (Жер 
соныц ішінде), мын жарым усак планетадан және жы- 
йырма сегіз серіктерден куралады.

Енді біздің алдымызда: осы аспан денелерін кезек- 
тестіре отырып, түгел карап, олапдың ішінен тіршілік 
барын іріктеп алу міндеті тур. Дегенмен, күнделікті біз- 
цің өмірімізде осы айтылған планеталардың ішінен бір 
денені ғана жақсы білеміз, Ол дене — өзіміздің Жер. 
Бірақ, ол турасында тағы айтуымыз кёрек, үйткені тір- 
шілік болуға керекті жағдайларды осы Жерге мысалдай 
отырып, олардың ерекше қасиеттерін белгілей аламыз. 
Міне сол жағдайларды жете білсек, кандай пЛанетада 
тіршілік бар екендігін шешу кыйын емес.

Біз планеталар туралы шолуды олардың ең зоры Юпи- 
терден бастаймыз,

Юпитер планетасы —  суық срдасы
Юпитер — планеталардың ең үлкені. Онымен Күннің 

арасы жеті жүз жетпіс сегіз миллион километрдей келе- 
ді. Оған жету үшін зеңбіректен атылған снарядтың ушу 
шапшандьіғындай шапшандыкпен жыйырма жыл токтау- 
сыз жол жүру керек болар еді.

Бірақ, ол орасан зор көлемді планета болғандықтан 
оиы еқ кіші телескоппен де көруге болады. Ол сопактау 
болып көрінеді және сопақтығы көзге жақсы түседі. 
Юпитер шар сыяқты домалақ емес, екі жағы әнтек со-
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пақтау: жерге койып, үстіне салмак, тусірген резеңкедоп 
сыяқты сопақтау келеді. Юпитердің бундай сопақтау бо- 
луы айналу күшінің ортаға тарту салдарынан туған. 
Юпитердің айналу екпінінің шапаидығын жыйырма- 
отыз минуттің ішінде байқауға болады, Осы аз уақыт- 
тың ішінде Юпитер елерліктей бурыла түседі,

Юпитердің сыртқы бетінде қатарласа жатқан қара 
жолақтар бар, бірақ булар бір қалыпта турушылығын 
сақтамайды. Уақыт өткен сайын біреуі айқындалып, еиді 
біреуі күңгірттене түседі. Юпитердің кейбір жерінде, 
кейде ақшыл, кейде қара дақтар пайда болып, олар 
қайтадан жоғалып кетеді. Муның барлығы — біз Юпи- 
тёрдін к.атты қабығын байқамай, опын, атмосферасында 
калқып журген үстіқгі булттар қабатын ғана байқайты 
нымызды көрсетеді.
- Тіршіліктің дамуы ушін қажетті жылудың бәрі күн 
сәулесінсн алыпады. Күндіз жарық туспеее, Жерді түи 
басып, мәңгі қарацғылық қаптар еді және Солтүстік по- 
люстің суығынан да күштірек суық мән.гі болып турар 
еді. Ендеше, Жср бетікдегі букіл тіршіліктің жалғыз F a - 
на сарқылмае көзі — Күн.

Кун сәулесінде болатын әрбі|) өзгеріс біздің аімосфе 
•.рамызға колма-қол эсер етеді. Бул жөніпде ғылми зерт- 
теулер мынаны көрсетеді: ыстық үйекпен суық үйекті,
курғақ жерлер меи теціздерді қоса алғанда, бүкіл Жер 
бетініқ жылылығы 15°. Егер, күн, жылуын екі есе аз 
жіберсе, жердегі температура ж;аңағыдан 45 градус ке- 
міп, яғни 30 градус суықтың болатынын есспгсп шығару 
қыйын емес. Бурын тіршілік болуға қолайлы боп тур- 
ған температура өзгерін, оныц орнына бірден қатал қыс: 
түсер еді. Ойлап қарасақ, егер жердің темпсратуросы 
полярдың ең қатты суығындай болғанда, жәндіктер -меп 
«сімдіктердің халы кандзй болмақ! Ондайда, жерде сш 
бір тіршілік болмас еді. Тіпті полярдың ең мықты суык 
жері — Солтустіктің өзі де жаздыгүні б:раз жылыиаты 
нын ескеруіміз керек. Заполярьяның меңііреу қуздарына 
-мүк шығып, поляр мухиттарында балдыр пайда болып, 
узақ қыс бойы жансыз жатқандардың бәріне күя сәу- 
лесі жан бітіріп, қайта тірілтпей ме? Жазбен келе- 
тін осы «тыныс» болмаса, тіршілік дүниесі өсіп-өне алмае 
еді. Міне, Күн жарығының осындай қасиеті бар.
• Жоғарыда айтқанымыздай, Юпитер күннен Жерге қа- 
рағанда бес есе қашық болғандығынан, Жермен салыс-
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_  . 5-сурет.
пліитердің жалоы керінісі. ІОнитердіц үлкендігімен салыстыру үшін 

лстыцғы жағында Жердің суреті келтірілген.

тырғанда күн жылуын жыйырма жеті есе кем алады. 
Бул жылу оньщ температурасын 140° суықтықта ғана 
устап туруға мумкіндік береді де, онан әрі жылыта ал- 
майды. ' .

Юпитерде аяз 140 градусқа тең деп біз бекер айтқв- 
ньшыз жок. Осындай қатты аяз бола турса да, Юпитер
де жылылык. мулде жоқ деуге бодмайдьі. Физика дененін 
жылуын кеміту арқьілы оны ең төмен температурада 
муздатып катыруға болады деп, буған керісінше уйре 
теді. Денені муздатып катыратын ең төмен температура 
273° градуска тең. Бул температурада не болса, соным 
бәрі муз болып катып калады. Тіпті ауаның өзі де ба- 
сында суйык болса, артынан муз болып катып калады.
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Ол ауаның салқындығы сонша, онық кішкене бір бөлім 
ін тарелкедегі қайнап турған сорпаға салса, сорпа ілезде 
уатуға келетін муз болып қатып қалады. 273° градус су- 
ықтан төмен температура болмайды. Сондықтан оны 
абсолюттық нөл деп атайды. Мундай муздаған дененің 
температурасын 140° суыққа жеткізу үшін оныжылту ке
рек, Кейде біздің әлдебір нәрсені 10° суыққа жеткізе 
жылттық деп айтуымыз мағанасыз емес. Егер сыртта 30° 
суық болса барлық заттар, әсіресе металлдар — есіктің 
тутқасы, темір күрек т. б. суықты бойларына тез тарта- 
ды да, сол себепті манындағы ауаға карағанда олардың 
температурасын 10° суық етіп жоғарлату үшін оларды 
жылыту керек болады.

Міне, осыны Юпитерге де айтуға болады. Юпитер пла
нета аралык кеңістікпен коршалған; бул кецістікте аб 
солюттық нөл температурасы орнаған. Олай болса, Юпи- 
тердегі температураны біздің дағдылы түсінігіміз бойын- 
ша, 140° муздак аяз етіп устау үшін оны жылытып оты- 
ру керек. Булай болған кезде Юпитер муздап, оның тем
пературасы абсолюттіқ нөлге шейін төмендеген болар 
еді. Ол мундай жылуды күннен алып отырады. Күннен 
Юпитер жылуды аз алады, жерге қарағанда жыйырма 
жеті есе кем алады деген едік. Шындығында күн Юпн- 
терге 130° астам жылылық беріп турады. Юпитсрдің бе- 
ті 140° суық болуы үшін, оны абсолюттік нөлден бастан 
толық 133° қа жылыту керек болады.

Бірақ осыған дейін айтканымыздьщ бәрі тек қана есеп- 
ке негізделіп келді. Күн мен Юпитер арасының қашық- 
тығына карай Юпитер Күннің көзінен қанша жылу алып 
туратынын есептедік. Соған сүйене отырып, Юпитердік 
температурасы қанша болатындығын айттық. Бірақ, бул 
қортындыны сол планетаның өзіндегі температураны өл- 
шеу жолымен тексеруіміз қажет.

Планетаның температурасын қалай 
өлшеу керек?

Температураны әдеттегіше өлшеу бізге мәлт. Буған 
арналған термометр бар. Ал Юпитерді термометрмен өл- 
шеуге болмайды. Әйтседе, температураны термометрсіз- 
ақ өлшеуге болады. Қызу жанған пештің жанына кел- 
генде «күйіп тур» екен дейміз. Буның булай болуы әрбір 
қызған дене өз бойынан жылу сәудесін шығарады. Осы
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шыққан жылу сәулесі пештегі жылуды біздің денемізге 
жібереді. Көзге түспейтін осы сәулені тексеру тіпті онай. 
Жанған отка қолыңды жакындатып, алақанынды уста- 
сан, — алақаның кызады да, ал қолыңның сырт жағы 
ыстықты сезбейді. Егер пештің кызуы үйдегі ауаны тегіс 
қыздырса, бул қубылыс болмақ емес. Онда қолдың екі 
жағы да бірдей жылылықты сезген болар еді.

Лабораторияда істеген физиктердің сансыз көп тәжри- 
белері жылу сәулесі дененің температурасына күшті бай- 
ланысты екенін көрсетеді. Ал, астрономдарда аса сезгіш 
бір аспап бар, онымен болар-болмас тіпті зәредей ғана 
жылу сәулесін де өлшеуге болады. Егер осындай аспап 
осы күнгі телескопқа бёйімделсе, онда бірнеше километр 
жерден келетін май шамның жылу сәулесінде оп-оңай 
өлшей алар едік. Планетаның жылу шығару мөлшерін 
өлшеумен бірге астрономдар онық температурасын да 
анықтай алады. Бул аспаптың қурылысы күрделі де емес. 
Оның негізгі бөлімі термопара яғни екі түрлі металдан 
істеліп, түйістіре қуйылған өте нәзік екі сым. Егер осы 
екі сымның қуйылған жерін қыздырса, сымды қуалай 
электр тоғы жүреді, ол токтың күші — өздерін ерітіп куй- 
ған күштен де жоғары болады. Осы токтің күшіне ка
рай, оларға түскен жылу сәулесі канша екенін өлшеуге 
болады. Астрономиялык. мақсатта диаметрі милли- 
метрдің бірнеше бөлігінің біріндей ғана, қылдай нәзік 
сымнан жасалған термопара қолданылады. Осы аспапты 
жасаудағы басты қыйыншылық — оны басқа дененің 
әсерінен аулак, сақтау. Бул аспапқа астрономның өзінің 
жылуы баска жылуды зерттеуге үлкен кедергі жасайды, 
өйткені оның температурасы Юпитердің температура- 
сынан 176° артык, келеді, демек зерггеушінің өзі де бір- 
сыпыра жылу шығарады. Сол үшін зерттеушінің дене 
қызуы термопараның температурасына эсер етпеуінін 
мацызы өте күшті болады.

Қажетті сақтану шараларын қолдана отырып, астро
номдар Юпитердің жоғары кабатындағы атмосфера тем
пературасы 140— 150° суыктыкка тең екенін тапты. Бул 
теориялық болжауларға дурыс келеді.

Будан шығатын қортынды мынадай болуы керек: Юпи- 
терде ешбір тіршілік жок және болуы да мүмкін емес. 
Бул кортындыны, планеталар туралы қолда бар, басқа 
мәліметтер де растайды. Атап айтқанда, оның атмосфе-
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6-сурет.
. Жер (сол жақта) мен Меркурийдің (оц жақта) салыстырмалы

үлкеидігі.

расыида тіршілік болуы ушін кажетті оттогі де, көмір 
қышқылы да ж о к. екені мәлім.
"" Tan осы сыяқты, Күннен қашық плаиеталар: Сатурн. 
Уран, Нептундар да Юпитер тәрізді, бар айырмасы-ак 
олардып, ауз раны Юпитерден горі суығырақ болады. Ал 
Плутон болса, ол бізден тым қашык, эпі өзі кішкене бол-. 
ғандықтан ол туралы біздің қолымыздагы мәлімет жок- 
тың қасында. Плутон баска шіанеталярдан да кашыкту- 
ратындықтаи, опда суық тіпті күшті болады; сондыктан 
да тіршілік жоқ дея батыл айта аламыз.

Ай мен Меркурий —а.™ал ордасы
Күпге жакындық жөнінен алып Караганда, Меркурий 

Юпитерге жэне баска планеталарга қапама-карсы. Күнге 
ең жакын планета болғандықтан, ол Жермен салыстыр- 
ғанда жылуды куннсн алты еседсн артык алады. Мерку
рий турған орынға біздің жерді апарып койсак, онда 
жылдык температура орта есеппен 200° жылы болған бо- 
лар еді. Бул су кайнап шығатын температурадан 100' 
артык. Олай болғанда бүкіл жер бетіндегі өзен, теңіз, 
мухиттардын бәрі кайнап, өсімдіктер мен жәндіктерді пі- 
сіріп жіберерлік ыстык буға айналар еді.

22



Бул мысалға карағанда, Меркурийден тіршілт таба 
қою неғайбыл нәрсе. Юпитерде суықтың салдарынан 
тіршілік болмайтын болса, Меркурийде өте ыстыктыктан 
тіршілік болмайды.

Телескоппен бакылағанда Меркурийде ешқандай кай 
нау да және булттапған бу да байкалмайды. Қайта оныц 
беті ешбір қайшылыксыз, тыиыштық куйде болатың 
сыяқты. Оның кумға уқсас жалпы сарғылт кызыл ренді 
бетінде анда-саида кара дактар көрініп, удайымен ор- 
нынан жылжымай, көп жылдар бойына өзгермей кала: 
ды. Одан біз бурк-бурк кайнаған ушан теңіз су'буын 
көреміз деп үміттенсекте, ол жым-жырт тыныштык түрде 
болып отыр. Егер онда су болса, бу планетаны түгелімен 
коршап алып, оныц қатты кабыршакты бетін бүркеп, 
біздің көзімізге түсірмесе керек еді. Бул айтылған кай- 
шылау сыяқты болыи көрінсе де, Меркурийде кайнайтын 
ешбір суйық зат жоқ екеидігін көрсетеді. Онда бір там- 
шы да су жоқ. Суды айтамыз-ау, онда ешқандай атмос 
фераның белгісі белмайды.

Меркурий — ешқандай тірщілік жоқ, тас басқан шөл 
дала, үйткені онық беті Қара кум мен Сахра кумдары 
сыяқты усақ қумдарға көміліп жатқандығын онын түсі- 
нен аиғарамыз.

Мыйдай шәл дала-—Меркурийде бос жатқан қумнын 
бір түйірін де жел үрлемейді. Кеуіп қалған Меркурийді 
ешқандай булт баспайды. Онда күннің көзі үсті жалаң, 
влі тастарды аяусыз кыздыруда. Меркурий — мәқгі ты
ныштык күйде болатын, мәңгі қозғалмайтын планета. 
Ол — нагыз ажал ордасы.

Меркурийде тіршілік түгіл, атмосфераныц өзі де жок 
екеніне көз жеткізу кыйын емес. Бул үшін оныц Күн мен 
Жердің арасына тура келуін күту керек. Жерден кәрі 
Күнге Меркурий жақын болғандықтан кейде Жер мен 
Күннің арасына тура келеді. Бул кезде жерде турып ка- 
раған адамға Меркурий доп сыяқты қарауытып, күннін 
ішінде көрінеді. Егер онда атмосфера болса, тіпті ат- 
мосфераның болар-болмас ізі болса да, Меркурий плане- 
тасының айналасы азда болса буылдыр тартар. еді. Мун- 
дай буылдырлану Күн мен Жердің арасына тура келген 
Венерада болады. Міне осы белғісіне карай, 1761 жылы 
26 май күні біздің орыс ғалымы Михаил Васильевич 
Ломоносов Венерада атмосфера бар екенін ашып, ол 
гуралы былай деп жазды: «Біздің жер бетін қоршағав
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атмосфера тәрізді ауа атмосферасы (азда болса) бар>. 
Меркурий Венерадағыдай буылдырлану болмаған соң, 
онда ешқандай атмосфера жоқ болып шығады. Ал атмос
фера болмаған жерде ешқандай тіршілік болмақ емес.

ЖерДІҢ серігі Айда да тап осындай ешқандай тіршілік 
жок, елі шел дала. Ол да кейде Күн мен Жердің арасы- 
на түседі. Бірақ, астрономдар бул кубылысты Айдың 
Қүн мен Жердің арасына тура келуі демей, «күннің ту- 
тылуы> дейді.

Сөз жоқ, Айда атмосфера болса, бул атмосфера Ай
дын, айналасын коршап алып, булдыр тартар еді. Шы- 
яында Айдын айнала шеті ашық- көрініп, онда қандай 
да болмасын буалдырлану, мунартудың өзі түгіл, ізі де 
болмайды.

Басқа планеталардан тіршілік іздеуімізде, енді Айды 
да тізімнен шығарып тастауға тиіспіз. Үйткені онда ат
мосфера болмағасын, тіршілік болуы да мүмкін емес.

Бір қызык. мәселе: Ай мен Меркурийде неге атмосфера 
жоқ. Біз тексерген планеталардың бәрінде атмосфера бар 
болатын. Бул мәселеге жауап беру онша қыйын емес. 
Бар әңгіме осылардың көлемінің кішілігінде. Меркурийдің 
көлемі Жерден 15 есе кіші. Айдық көлемі мунан да кіші. 
Олардың массасы да аз. Улы ғадым Исаак Ньютон аш- 
қан «бүкіл әлемдік тартылыс заңы» бойынша дене мас
сасы неғурлым аз болса, соғурлым оның өзіне тарту кү- 
ші кем болады.

Егер сауытқа салып жауып коймаса, әрбір газдың ай- 
наладағы кеңістікке тез жайылып кететін хасиеті бар, 
Мысалы: газ түтігін бір минут жаппай, ашық калдыр- 
саң-ақ болғаны, бүкіл үйдің іші жанар газдың сасық исі- 
не толып кеткені сезіледі. Бул, әрине жанар газдың үй 
ішіне тез тарауынан болады.

Планеталар атмосферасы газдан қуралады және олар- 
ды жоғары карай жібермей устап туратын ешқандай 
қақпақ болмайды. Егер оларды плаиетаның өзіне тарту 
күші устап турмаса, ол газдар планеталар арасындағы 
кеңістікке тарап кетуге тиіс. Дегенмен, атмосфераны 
ушырмай устап туруға жеткілікті тарту күші әрбір пла- 
нетадан табыла бермсйді. Мундай устап туруға ірі пла- 
неталардың ғана шамасы келеді. Ондай планеталардын 
катарына біздің Жер, Венера және Юпитер, Сатурн сы- 
ақты барлық ірі планеталар жатады. Қөлемі кіші Мер
курий мен Ай буған керісінше болады, олар атмосфера-
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ны өзіне тартып туруға шамасы келмейді, егер ол баста 
©здерінде атмосфера болған болса да, устап тура ал- 
ыас еді. Mine не үшін бул екі планетада атмосфера жок.

Енді, біздер тізімнен усак планеталарды да, баска ipl 
планеталардың серіктерін де бірден шығарып тастай 
аламыз. Ол серіктердің ішінде Меркурийден аз-ақ үлкен 
бір планета бар. Қалған серіктер Меркуриймен салысты- 
ру түгіл, олардың көпшілігі Айдан да кішкене. Будан 
шығатын қортынды Меркурий мен Ай сыяқты олар да 
ДДмосфераны устап тура алмайды. Осы екі планетадағы 
сыяқты оларда да ешкандай тіршілік болмауға тиіс

Венера атмосферасының жумбағы

Венера деген ескі заманның сулулық кудайының аты 
екен. Бүкіл аспан әлемінде Ай мен Күннен басқа мунан 
жарығырағы жоқ. Онтүстікте — Орта Азия мен Памир- 
да және баска жерлерде ауа ерекше таза, ашық болғаң 
күндері Венера сәулесінің жарықтығы сонша, ондағы 
заттардың көлеңкесі туседі.

Венераның атмосфераға өте бай екенін ашқан адам та- 
ғы да сол Ломоносов болатын. Бул атмосфера тығыз қа- 
бат жасап, планетаны сыртынан қоршап турады. Бул 
нланетаны көбірек зерттеген бір астроном: Венера бір 
уялшақ қыз сыяқты үнемі жүзін жасырады да турады 
деген. Шынында да солай, Венеранын, бақылауға алын- 
ғанына үш жүз жылдан артық уакыт өтсе де, әлі күнге 
дейін оның өзін ешкім көре алған жоқ. Оның бетін шырк, 
айнала ақ булт басқан, сондықтан оны көре алмаймыз. 
Осыныц салдарынан күні бүгінге дейін онық айналу шап- 
шаңдығын да анықтай алғанымыз жоқ. Венеранын, бетій- 
де оның қозғалып айналыс жасайтындығын көрсететіи 
ешқандай белгі бақылаушылардың көзіне түскен емес.

Венераны қоршаған туманды атмосфераның аржағын- 
да не бар екенін білгіміз-ақ келеді. Бул туманның аржа- 
ғында өзендер мен түпсіз мухиттарды паналап нсәндік- 
тер мен өсімдіктер жатыр ма екен, болмаоа үстін тунеріп 
кара булт басқан, әлемді жандандыратын күн сәулесін 
қөрмейтін, меңіреу шөл далалар барма екен? Міне осы- 
мы білгіміз келеді.

Бул жумбақты аздап болса да шешіп, ең жақын кор-
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шіміз болып саналатын осы планетаның устінде не болып 
жатқанына кез жеткізе аламыз ба?

Осы сураққа жауап берейік.
Ең алдымен Венераның көлем жағынан Жермен туыс 

планета екендігін айта кетуіміз керек. Акыйк.атында, 
Жерден Венераның бір-ақ процент кішілігі бар. Егер, 
осы екеуін қатар қойыгі, жете тексеріп өлшесе, кайсысы 
үлкен екенін айту қыйын болар еді. Ал ондағы атмосфе
ра туралы өз алдына бөлек айтып өттік.

Температура бізге не дер екен, енді соны көрелік. Тем
пература мәселесін талдай келіп, Юпитер тіршілік болу 
үшін өте суық, Меркурий тым ыстық деген едік. Бірін 
шісінде — бүкіл тіршілік муздап қаладыда, екіншісінде 
курап, күйіп кетеді. Ал Вемера мәселесі өте айқын. Күн 
мен Жер арасының шалғайлығына Караганда Венера 
бір ширектей күнғе жакынырак турады. Сондыктан, ол 
Жерге қарағанда жылуды Күннея екі еседей артык ала 
ды. Еғер Жер Венеранық орныида болса, оныц темпера 
турасы кандай болатыпын есептеп көрейік. Бул есеп — 
Жердіц температурасы 50 градустан артык, болатындк- 
ғын көрсетеді. Сондықтан Жердіц жылдьіқ орташа тем
пературасы І5 градус болудыц орнына, 65°қа дейін ар- 
тар еді. Бул сумдық ыссы болады. Жылдық орташа тем
пература осындай болса, адам бундай ыстыкқа төзе ал- 
мас еді. Сондықтан осы ксздегі ыстық елдерде темпера
тура одан да артып түсер еді. Адам баласы Заполярья 
дағы елсіз далаға барып, бассауғалайтын болар еді. 
Тіпті сол суық жақтың өзі осы кезгі Африканың ыссы 
сындай қайнап турар еді.

Бүкіл Жер жүзіндегі жәндіктердіп, барлығы Заполярья- 
і а тығьілар еді. Олай'болғанда, Атлант мухитының те- 
рістік жағасындаіы Гренландия аралы ғана тіршілік бе
лу үшін Жер бетіндегі ең қолайлы қоныс болар еді. Ал 
осы күнде Гренландия ең суық жер болып отыр. Салқыв 
болып, қыста сақылдзған аяз боп туратын суық ауа 
массасын тек қана осы Грепландиядан жел айдап Евро- 
паға апарады. Онда қыстыгуні 50°, жазда 10° суык, бв- 
лып турады. Сондықтан Гренландиядагы температураны 
50° арттырса, онда қыстыгуні нөл градус жылы болып 
жазда 40°, не одан да артык, ыстык, болар еді.

Веиераға кайта оралайык, Егер Венеранын, орташа 
жылылык температурасы 60 градустан ақыйқат артык 
болса, онда ол —-тіршілік дамуына колайсыз болып та-
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Гарюстан бУрынғы папоротниктіц жапырақтарының тасқа түскен
тацбасы.

былады. Оның ең жақсы деп саналатын солтүстік және 
оң түстік полюстарға жақын жатқан кішкене учаскеле- 
рінде тіршілік болса болар. Басқа жерінде тіршілік бо- 
луы мүмкін емес екеніне 60° тан артық температурада 
ф а  тканьнің негізгі бөлігі — белоктың бузылып істеншы- 
ғуының езі де жеткілікті дәл-\я бола алады. Біздің Be- 
кераны зерттеумізге үлкеи ксдс.ргі' жасағак булттар аз- 
дап жеңілдік беруі мүмкін. Үйткеиі, олар күн сәулесін 
бүрксп, Венераға қарай ж>бермей қояды. Венеранын 
бул жөнінен алгапда да Жерден айырмашылығы шама- 
лы; үйткені Венера да күміген түсетін күшті сәулслердін 
жартысыиа жуыгыі-г Жер сыяқты планета аралық кеңіс- 
тікке таратып отырады. Суйтіп, тіршіліктің дамуыка Ве
нера тым ыссы дсген гтегізгі кортындымызды бул да 6е- 
керге шығара алмайды. Сонымен Венерада тіршілік жоқ, 
егср бола қалса, Жердеп тіршілікпен салыстыруға кел 
мейтін, болар-болмас, шектеулі тіршілік болуға тиіе.

Бул кортындының дурыстығын Венерадағы атмосфера- 
ның составын зерттеу де нығыга түседі. Жақында ғана, 
осыдан жыйырма жыл шамасы бурын, кеп астрономдар 
миллион жылдар бурый Жердің басынан қандай дәуір 
әткен болса Вснерада сондай дәуірге кездесіп отыр .деп 
санаған болатын. Ол кезде Жер де, әрине,. осы күнгісі 
нен ыссырақ болған. Жердегі су үнемі буға айналып 
ітырғандықтан ауаиы әрқашан қалың булт басып, үздік 
еіз туман түсіп туратын болған. Үздіксіз нөсер жауыи 
болып турғандықтан, осы күнгі барлық қурғақ жер өт-
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келсіз жаппай батпак сыякты болған. Жер ол кезде ора- 
сан зор парник сыяқты болған. Бул жағдайда Жердегі 
өсімдік қаулап өсе берген. Осы күнгі таскөмірге айнал- 
ған папоротник деген шөптің арғы аталары ол кунде зәу- 
лім ағашқа уқсап өскен. Өзі жиі өсіп, ескіріп істен шық- 
қан соқ бул өсімдік жерге қулап тусіп, оның үстін кум, 
корыс басқан. Ауыр салмактың астында солай тапталып 
жатып калган. Бірте-бірте жата келе, акыры, осы күндегі 
жер астынан қопарып алатын қалық қабатты таскөмір- 
ге айналған.

Қазір Венерада Жердегі сыяқты тіршілік процесі бар 
деген пікірдің қате екенін мойындау керек болады. Ендігі 
әқгіме мынада: біз Вонера атмосферасының составын 
білдік. Бул планетаның атмосферасында көмір кышкыл- 
ды газ орасан көп, ал оттегі жокка тән екені айкындал- 
ды. Жердегі атмосферзмсн салыстырғанда Венерадағы 
крмір қышқылды газ жүз ссе артық болып шықты. Жер- 
дегі орасан көп көмір кышқылды газды өсімдіктер үздік- 
сіз бойына сіқіріп отыратындығы бізге мәлім. Жәндік- 
тердің оттегі мен тыныс алатындай, өсімдіктер көмір 
қышкылды газбен тыныс алады. Осы өсімдіктердің ар- 
)(,асында жерде көмір кышқылды газ аз болады. Егер 
өсімдік болмаса, онда Жер атмосферасында бул газ өте 
көп болар еді де, біз тыныс алатын газ — оттегі өте аз 
болған болар еді.

.Сүйтіп, Венерада өсімдік бар деген мәселе дурыс емес. 
Бул планетадағы көмір кышкылды газ пайдаға аспайды. 
Сол үшін онда өсімдік мүлде жоқ, болмаса өте аз. Ал, 
өсімдік жоқ жерде, жәндіктер де болуға тиісті емес.

Астрономдар Венера атмосферасы составын ондаған 
миллион километр келетін жерде турып қалай аныкта- 
ган. Енді соған келейік. Муны анықтау спектроскопияға 
я.ғни спектр туралы ғылымға негізделген. Өзінің негізі 
қуранды бөлшектеріне таратылған жарықты физиктер 
спектр деп атайды. Айталық, бір жарықтан, мысалы, күн 
сәулесінен спектр алғымыз кел ді екен, онда кун сәуле* 
сін шыны призмадан өткізу керек. Егер призмадан өткен 
күн сәулесін ак қағазға түсірсек, қағаздың бетінде «кем- 
nip қосақ» сыяқты көк, жасыл, сары және кызыл түске 
боялған жолактар пайда болады. Бул жолақтар — кун 
епектрі. Оның булай болатыны әдеттегі күннен түсетін 
жарық — «кемпір косақта» көрінетін түстердің косын- 
дысы. Ал шыны призма осындағы түстерді сорттап, қы-
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зылды сарыдан, сарыны жасылдан және тағы басқала- 
рын бір-бірінен бөліп отырады.

Сіңіру спектрін зерттеу тіпті кызық. Егер түсетін сәу- 
ленің жолында бу, газ сыякты заттар кездессе, сініру 
спектрі пайда болады. Ол уақытта спектрге көлденең бір- 
неше жіқішке кара сызыктар пайда болады. Барлық бу 
мен газдарда сіціру қасиеті, яғни сәулелердің белгілі бір 
түстерін өткізіп коятын касиет болады; кара сызыктар 
осындай касиеттің аркасында пайда болады. Сондыктан 
сызыкты спектрлердің бәрі — сіңіру спсктрі делінеді. Мы- 
салы кәдімгі аска салатын туздың буы сары сәулені өт- 
кізбей кояды. Сондықтан, ас тузының сіңіру спектрінде 
кара сызыктар болады; бул сызықтар спектр жолағының 
сарғылт бөлімінде.орналасады. Әрбір будық немесе әрбір 
газдын, спектр сызыктары әркашан бірден болады және 
айрыкша көзге түсіп турады. Барлык, булар мен газдар- 
дың сіңіру сызыктары лабораторияда жаксылап тексе- 
рілгендіктен, спектрдегі қара сызықтардық сан мөлшері- 
не және орналасу тәртібіне қарап, сол сызыктардың пай
да болуына кандай газдар немесе кандай булар себоп 
болғандығын. әрбір астроном дәл айтып бере алады. Сәу- 
ленің жолында газ неғурлым көп болса, сіңіру сызығы 
соғурлым карая түседі.

Күн спектрінде кара сызыктардың саны өте көп. Бул 
кара сызыктардыц пайда болуына Күн атмосферасын ку- 
растыратын булар және газдар ссбеп болады. Күннің 
химиялык составын зерттеу міндеті — осы сызыктардыи 
бәрін сортқа бөліп, олардың кайсысы кандай затка сәй- 
кес келетінін анықтау болып табылады. Бул міндетті 
шешу үшін астрономдар талай жылдан бері шуғылданып 
келеді, ал осы күнде Күн спектріндегі кара сызыктардыа 
біразынан баскасының бәрі анықталып, олардың пайда 
болуына эсер ететін заттар табылды.

Сүйтіп, Венераның өз жарығы болмайды, біз тек Вене- 
раға күннен түсіп, одан кайткан жарыкты ғана көреміз. 
9-суретте алдымен Венераға түсіп, сосын одан қайтып 
жерге карай бағытталған күн сәулесінің жүрген жолы 
көрсетілген. Бул жолда күн сәулесі Венера атмосфера- 
сын екі рет кесіп өтеді. Бізге тікелей күннен келетін сәу- 
лелердің екі түрлі белгісі болады: олар Күн атмосфера- 
сынан өтеді жэне бізге келіп жеткенге дейін олардың, 
біраз бөлігі Жер атмосферасына сіңеді. Ал Венерадав
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келетін сәулелердің біразы сол сыяқты жерге сіңеді де, 
еяді біразы Венера планетасынын өз атмосферасына сі- 
ңеді. Сондықтан, әдеттеіі. Қун спектрінің қаіра сызықта- 
рына қосымша ретінде, Венера спсктрігтде, оның атмос
фера состааына тән қосымша сызыктар болады.

Венера спектрін жеке зерттеу ісі оныц атмосферасын- 
д а  көмір КіЫш қ ы л д ы  газдың өте көп екснін көрсетті. Қан

шама ыяталанып іздесек те, осы күиге дейін Венерада 
су буы да, оттегі де табылмай келеді. Буған қарағанда, 
бүкіл Венера атмосферасы тугелімен жал;ыз гана көмір 
қышқылды газдан қуралған болуы керек. Етер Венерада 
Жер атмосферасында болатын огтегі запасыныц мьщнай 

■ бір -бөлегіндейі болса да, оттегін табуі-а болар еді. Амал 
не, Венераның спектрінде су буыныц да не оттегіиің де 
ешбір ушыгы көрінбейді. Бірак,, ол уақытта: планетаны 
өмір бақый бүркеп, астрономдардың ызасына тиіп отыр- 

л ам қою ак, булттар неден куралған. Міне, соны ■ білу 
керек .. ■ • - •••

. Венерадағы ол булттардың сыйпаты туралы мәселе
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әлі үзілді-кесілді шешіле койған жоқ. Осы күнгі б.ірсы- 
ітыра астрономдар бул булар көмір қышкылды газбен 
су буының химиялык курамасы деп санайды. Бул кура- 
ма формальдегид деп аталатын ерекше газ болуы керек. 
Бул газ көмір кышкылды газ бен баска газдар сыяқты 
түссіз, мөлдір болады. Бірақ, судың буы косылғанда 
формальдегид ак түсті усак тозанға айналады. Венера 
атмосферасында удайы калқып жүретін ақ булттар осы 
усак тозаннан пайда болуы мүмкін. Муның өзі де су буы- 
ның жок екенін көрсетеді. Олардың бәрі формальдегид 
газын курастыруға жумсалады. Олай болуы да, болмауы 
да мүмкін. Оны толық сендіре айту мүмкін емес. 
Бірақ, біздің негізгі кортындымызды бул да езгерте ал- 
майды. Венерада тіршілік мүлде жоқ, егер бола қойса, 
планетаның атмосфера составына эсер ете алмайтындай 
аз болу керек. Егер Венерада формальдегидтің көп бо
луы рас болса, онда тіршіліктің болуына зыянды тағы 
бір себеп пайда болады, өйткені бул газ өсімдіктер мен 
жәндіктерді улағыш келеді.

Марс және ондағы тіршілік
Буған дейінгі біздін. тексерген планеталарымыздыц 

барлығы да тіршілік болуға қолайсыз болып шықты.
Ал, күн системасында жерден басқа, біз тексермеген 

жалғыз ғана планета қалды, ол — Марс. Егер бул пла- 
нетада да тіршілік болмай шықса, улы ғалымдардың 
планетада тіршілік бар деген үміті босқа кетпек. Бірак, 
Марсты тексеру ісі, онда тіршілік болуға керекті жағ- 
дайлардың бәрі бар екенін көрсетіп отыр. Онда тіршілік 
болуы күмансыз. Сондықтан енді бул планетаны да зерт- 
теп көруіміз керек. Марс та Венера сыяқты Жерге жа- 
қын орналасады. Жерден күнге карай алғанда Марс 
Жерден кейінгі планета. Күннен Марстың кашықтығы 
Жер мен Күнніц арасындай бір жарым есе келеді.

Егер Жерді Марстың орнына апарып койсак, ол уа- 
қытта жордіц температурасы 50° тан артык, төмендеген 
болар еді. Жер температурасы, орташа есеппен алғапда 
15° жылы болудың орныма 35° суык болар еді. Мундай 
суыктаи Жердегі тіршілік тез курып кетер еді. Бірақ, 
Марста тіршілік бар, булай деуімізге, оныц бетінің күн.- 
гірттёніп көрінуі дәлел бола алады.

Ескі замандағы адамдар да бул планетаның түсі баска



планеталардын, түсінен өзгеше екеніне көкіл аударган 
болатын. Венера сүттей аппак болып көрінеді, ал калған 
планеталар әртүрлі сарғылт түсті болады. Тек жалғыз 
Марс қана қып-кызыл болып көрінеді. Осы қызыл түсіне 
бола, оны ескі замандағы соғыс кудайының курметі үшін 
Марс деп атаған. Кызыл түс, ак және сары түстерге қа- 
рағанда күңгірттеу көрінеді. Заттың түсі неғурлым күң- 
гірттеу болса, ол солғурлым күн сәулесін өзіне жаксы 
сіңіреді. Жаздыгүні кара киім ыстық болады деп ак 
киім киеміз. Бул неліктен? Үйткені кара киім ак. киімге 
қарағанда ыссыны өзіне көбірек тартады. Екі градус
ник алып, біреуінің сынап куйылған ушын кара түске 
боясак, кара түстін касиетін оңай түсінуге болады. Осы 
екі градусникті күниің көзіне устасак, кара түске боял- 
ған градусниктіқ температурасы әркашан анағурлым 
жоғары болады.

Венеранын беті сүттей аппақ болатындыктан, ол күн- 
нен түскен сәулелердің тең жартысынан азырағын ғана 
өзіне сіңіреді, калғанын айналасындағы кеністікке тара- 
тыл жібереді. Бул сәулелер Венераға ешкандай пайда 
келтірмей ушып кетіп, оны жылытпайды.

Марста мүлде өзгеше болады. Оның карауыткан беті 
Венеранын бетімен салыстырғанда, күн сәулелерін төрт 
есе кем кайтарады. Сондыктан Марстын орташа темпе
ратурасы біздін болжағанымыз сыякты 35° суык болмай- 
ды, небәрі 20° ка жуык суык болады. Бул Жердегі тем- 
ператураға карағанда 35° томен болады. Мундай темпе
ратура тіршіліктің дамуына мүмкіндік береді. Үйткені 
20° суык тек Марстағы орташа температура ғана болып 
саналады. Сондыктан, Марстағы температура оның кей- 
бір жерлерінде одан едэуір жоғары болуы да мүмкін.

Бул планетаны бақылаудың нәтижелеріне қарағанда, 
осы айтылғандардың бәрі дурыс болып отыр. Бүкіл пла
неталардын ішінен Марс ертеден-ак кезге түскен бола
тын. Тіршілік болу туралы көп әдеби көркем шығарма- 
лар жазылған Марстан баска планета болтан емес. Мун
дай планета әлі күнге жок. Орыстын ірі совет жазушыла- 
рының бірі Алексей Николаевич Толстой өзінің «Аэли
та» атты романында орыстың батыЛ екі улы самолет- 
снарядпен Марсқа асып, ондағы турған халыкты көргенін 
вте кызыктыра суреттейді. Англиянын, атакты жазушы- 
сы Герберт Уэллс оған керісінше, өзініқ романында Мар-
№



«стың турғын халыктары Жерді жаулагт алу үшін бізге 
ушып келгенін әнгіме етеді. Әрине, бул екі романнын еке- 
уі де ойдан шығарылған көркем шығарма екені түсінікті. 
Адам баласы баска планетаға ушып жетерлік амалды 
әлі күнге таба алмай келеді, ал Марстағылар да таппа- 
ған болу керек, егер оларда ондай амал бар болса, осы 
күнге дейін бір белгісін берер еді. Бірак та, бул роман- 
дарда ойға сыймайтын, колдан келмейтін ештеңе жок. 
Кайта осы күнгі ғылым мен техника адам баласын мил- 
лиондаған километрге ушырып, баска планетаға, оның 
ішінде Марека апаруына да алые калған жок. Ол уакыт- 
та біздер казіргі кезде жалпы түрде білетіндеріміздің 
бәрін, егжей-тегжейіне дейін аныктап жаксы білетін бо- 
ламыз.

Марсты зерттеу бізге не айтады? Неге оны телескоп
пен карасак, бірі оқтүстік, екіншісі солтүстік полюете 
орналаскан екі ак дак көрінеді? Марс. күнді айналып 
козғала берген сайын, бул дактар бірде үлкейіп, бірде 
жішірейіп елерліктей өзгеріп отырады. -

Оңтүстік полюстағы ак дак, әсіресе, күшті өзгереді. 
Марстын күнді айналып шығатын уакыты яғни Марста- 
ғы жылы Жердегіге карағанда узағырак болады және 
686 күнге тең, кейде онтүстік полюстағы ак дағы кіші- 
рейіп, көрінбей жоғалып кетіп отырады. Бул әрбір Марс 
жылында бір рет болып турады. Осы сыякты өзгеріс сол- 
түстік полюстағы ак дағында да болып турады. Мундай 
дақтарыныц түсіпің ак болуы және жыл сайын өзгеріске 
ушырауы, Марста жыл сайын кар жауып, еріп кетіп 
отыратындығы туралы ешкандай күдік калдырмайды.

Егер біздер Марска- шығып, сонда турып жерді бакы- 
ласак, тап осындай кубылысты көрген болар едік. Кыс- 
тыгүні қурғак жерлерінің үлкен бөлігі кар басып, аппак 
болар еді де, жаздыгүні кары кетіп, өсімдіктер басып, 
көкпенбек болар еді. Ак дақтары кусырылып азайған 
болар еді. Жаздын ыстык күндерінде Жердегі ак дак
тар тек полюске таяу мәцгі муз жатқан жерлерде ғана 
қалар еді. Бірак жер бетіндегі ак дактар ешкашан мүл- 
де жоғальт бітпес еді. Бул Марста Жерге карағанда кар 
недәуір жука түсетіндігін көрсетеді.

Колдагы мәліметтер бойынша, жалпы алғанда Марста 
су Жердегіге карағанда едәуір аз көрінеді. Буған Марс 
планетасының кеп жері көзге кызғылт болып корінртін-

а - т  33



дігі дәлел бола алады. Бул планетаның жартысынан көв 
жері көзге әдеттегі теқіз топырағы сыякты қызғылт сары 
болып көрінеді. Жер бетіндегі мундай қумдар Сахара». 
Аравия шөлдерінде, біздің Орта Азияда кездеседі.

Марста ешқандай теңіздер емесе үлкен көлдер бол- 
майды. Бул айтылғандардың бәріне карағанда, Марс 
планетасынық бестен үш бөліктейі .қумды шөлдөр болу- 
ға тиіс. .
Жердегі сыякты Марста да ауық-ауық қатты жел ту- 

рып, қумдарды боратып, оларды поездыд шапшандығы 
сыякты шапшаңдықпен айдап отырады. .

Мундай шапшаң козғалатын кызғылт булттар Марста 
шынында да бар екендігі байқалады» Бул біздіқ дурыс 
кортынды жасағандығымызға тағы да бір дәлел болады.

Ақырында, басқа планеталардың температурасын өл- 
шейтін термопардың жәрдемімен Марс бетіндегі әрбір 
учаскелердің температурасын өлшесек, ол да жаңағы 
айтқанымыздың дурыс екендігін көрсетеді.

Марстағы ақ дақтарда қыс кезіндегі ең томен темпера
тура 70—80 градус суық болатын көрінеді, жазда бул  
температура бірсыпыра жоғары көтеріледі, бірак нөлден 
аспайды (15 — 20° суық). Ал қызғылт дақтарды алсак, 
олардың температурасы Марс сөткесінде әлденеше түр- 
ліге қубылады.

Әңгіме мынада, Жер сыякты Марс та күнді айнала 
козғалады, бірақ сонымен бірге, өзіиің білігінен де айна- 
лады. Егер Жер 24 сағатта, яғни бір сөткеде айнальіп 
шықса, Марс азғантай ғана баяулау, яғни 24 сағат 37-ак 
минут айналады.

Егер Марстың кызғылт көрінетін бөліміндегі белгілі 
нүктені алып, соның сөтке ішіндеғі температурасын ба- 
қылагі көрсек, таңертең күн сәулесі түспестен аз-ақ бу- 
рын оның ең төмен температурасы 50 — 60° суык болады; 
кейде онан да аеып кетеді. Ал күн сәулесі түскеннен кейін 
бірнеше сағаттан соң күн кызған кезде оның температура
сы көтеріліп, тіпті нөлден де асып кетеді. Қайсыбір кун- 
дер! 25 — 30° ыстык та болып турады.

Бул туп-тура жер бетіндегі ыстық жақтардағы қум да- 
лаларға уксайды. Бул кумдарда да температура қубыл- 
малы келеді. Мысалы, кейбір кумды шөлдерде күн кыз- 
ған кездегі ыстыққа жумыртқа пісруге болатыны мәлім, 
Демек, кумдағы температура 60 градуска шейін көтері- 
леді. Екінші жағынан, осы қумдардағы қудықтың суы
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тунде муз болып қатып қалады. Сондықтан температура 
•ете төмендеп кетеді. '

Кун мен түннің және жаз бен қыстьщ арасындағы 
температураның бул сыякты кубылуы, жалпы айтканда, 
жлиматы курғақ аудандарға тән қасиет. Аудан теңізге 
неғурлым жакын болса, оның климаты солғурлым ыл- 
ғалды келеді, ,және температурасы да аз қубылады.

Марстың бетінде ақ және кызғылт дақтардан баска 
тағы кара дақтар да' кездеседі. Бул кара дактарды ерте 
кезде теңіз деп яғни Планета бетінің су баскан бөлігі деп 
-ойлайтын. Бірак, бакылау техникасы жетіле келе, бул 
олай болмай шықты. Егер сол кара дақтар суды көрсе- 
тетін болса, олардың беті жылтыр болар еді. Шынында, 
•олар жылтыр емес, күңгірт. Екінші жағынан, осы кара 
дақтардың бояуы жыл бойына өзгеріп отырады. Атап 
айтканда, Марстың бетіндегі ак дактар жасап көрінетін, 
қары еріген жерлер көктемде бірге-бірге карауыта беріп, 
кара дактарға айналады. Бул дактары дәл сол кезде 
жап-жасыл болады. Бірак Марстың жазы ысый бастаған 
кезде, олар жап-жасыл түсін өзгертіп, бірте-бірте ке- 
.ле сазды жердің коғасындай қаракоңыр түске боялады. 
Кейде күзге салым осы қарақоңыр түсін біртіндеп жоя 
бастайды да, акырында, сол кара дақтардын өзі де жоқ 
болып, маңайындағы қызыл дактармен косылып кетеді. 
Егер кара дактар суды көрсететін болса, бул айтылған 
қубылыс болмаған болар еді.

Осы күнгі астрономдарымыз бул кубылыс Марста өсім- 
.дік бар екендігін көрсетеді деп бірауыздан пікір білдіріп 
отыр. Суы тапшы, катал жағдайдағы Марстың өсімдікте- 
рі еріген кардың мол суына әбден тоятын ерте көктем ке- 
гінде ғана каулап жаксы өсуге мүмкіндік алады. Ал, 
жаздыгүні күн сәулесінін, ыстығына төзе алмай жер кур- 
рай бастайды. Өсімдіктер сола бастайды, бул солу олар- 
дың түсін өзгертеді, бурын жасыл болса, енді олар ко- 
ңыр болады. Будан әрі өсімдіктер мүлде курып, жок бо- 
лады да, Марс бетінің түсі шөл жерлердіқ түсі сыякты 
болады.

Марсты бакылауға көп өмірін сарп еткен Францияныд 
атақты астрономдарының бірі Антониади былай деп 
жазды: «Тек жасыл түсті облыстар ғана емес, олардын 
сурғылты да және көкшілі де менің көзіме қоныр және 
қызғылт коңыр болып көрінді. Мунық өзі жазда және 
күзде үзіліп түскен жапырақтардың түсіне уқсайды».
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Буған өз жанымыздан косарымыз, бул көрініс жер бе- 
тіндегі кейбір ыстық далалы аудандарда болатын қу-. 
былысты есімізге түсіреді. Жазғытурым, жаз басталғаяг 
кезде кен даланы кілемнің түгіндей тегіс жапкан өсімдік- 
тің жасыл түсіне кім масаттанбаған. Міне, ыстык июль 
жакындап келеді. Жайкалған жасыл шөп курай қурап, 
тез арада кең даланы қалың тікен басады. Осымен бірге, 
жердің түсі де өзгереді. Ол жасыл түсін жойып, сурғылт 
қоңыр түске боялады.

Сөйтіп, Марста өсімдік бар екеніне ешбір күман бол- 
мауға тиіс. Бірак, Марстың бетін басып карауыткан өсім- 
діктер мен ағаштар кандай екен дегенге біз жауап бере 
алмаймыз. Бірак, будан мәселе өзгермейді. Бізге енал- 
дымен фактының өзі кымбат. Бул фактыдан Марста жән- 
діктер әлемі бар деген аса маңызды факты туып отыр. 
Жерде жәндіксіз кур өсімдік болмайтынын жоғарыда 
айткан болатынбыз. Бул жәндіктер мейлі курт, мейлі 
көзге түспейтін бір клеткалы организм болсын, әйтеуір 
жәндіктер. Өсімдік кайда болса, олар да әркашан сонда 
болады. Жәндіктер әлемі бір бүтін әлем екенін де білеміз, 
Жердегі барлык жәндіктер шықкан тегі жөнінен бір-бі- 
рімен байланысты болады. Олардың бәрі тарихка дейінгі 
теңізде калқып жүрген тірі белок затынан шыккан. Тек 
кана уакыт керек, әйтпесе, жәндіктер тіршілігінің бірте- 
бірте дамуының нәтижесінде жәндіктердің толып жат- 
қан көп түрлері пайда бола бермек.

Сөйтіп, Марс жәндіктер тіршілігіне өте бай дей ала- 
мыз. Онда' кандай жәндіктер бар лоне олардын түр-түсі 
кандай екенін біз айта алманмыз. Мүмкін, олар Жердегі 
жэндіктерден баскашарак. болар. Өйткені жәндіктердің 
өсіп өнуі, оларды қоршаған жағдайларға байланыстьз 
болады, ал Марсты алсақ, оның тіршілік жағдяйлары 
Жерге карағанда баскашарак келеді. Әйтсе де, Марстз 
жондіктер бар деген негізгі кортындымызды муның өз\ 
Де ешбір өзгерте алмапды.

Температураны өлшеудің нәтижелері де бул кортын- 
дымыздын дурыс екендігін көрсете алады. Марстағы ка
ра дактар онын бетіндегі ен жылы жерлерді белгілейді, 
Сонымен катар, Марс атмосферасы составын зерттеүде 
осы кортындымызды дурыстайды. Марс атмосферасыньщ 
составына спектроскоппен сансыз көп бакылаулар жүр- 
гізгенде, онын сосатЬында болмашы ғана көмір кышкыл-: 
ды газ бар екені анықталды. Марс планетасында тірші-
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лік бар екеніне осы фактынын, өзі де дәлел бола алады. 
Бул газды Жерде тек жалғыз ғана өсімдік тутынады. Тек 
өсімдік жапырактары ғана ауадағы көмір кышкылды1 
газды бойына сініріп, ондағы оттегін белек айырып, ке- 
регін өзіне калдырып, қалғанын ауаға таратып отыра- 
ды. Марста оттегі аз болады, Жердегі оттегініқ жүзден 
біріндей-ак. Бірак, муны түсіну онша кыйын емесг 
Жерде қурғақ жерлердің бәрін дерлік өсімдік басқан. 
Ал Марста карайып көрінетін жерлерде ғана өсімдік 
кездеседі. Ендеше, Марстағы өсімдіктер оттегін Жерге 
қарағанда анағурлым аз, «өндіреді» және оның үстіне, 
оттегін жердіқ өзі де бойына сініреді. Марс бетінін бес- 
тен үш бөлігіндейін бояп турған тот сыякты - кызғылт 
бояу колда бар мәліметтер бойынша составында темір 
бар қумды тот басканнан пайда болады; ал тот дегеніміз 
оттегін керек етеді, сондықтан да Марста оттегі аз бола
ды. -

Марс каналдарының жумбағы

Марстағы жәндіктердің арасында адамға уксаған ой- 
лай білетін жән бар ма, деген мәселе ерекше кызык мә- 
селе. Марста адамкың болуы мүмкін бе, деген мәселе 
туралы не айта аламыз?

Италиянын көрнекті астрономдарынын бірі Скиапарел
ли будан алпыс жыл бурын Марсты бакылауға алып, 
онда бірнеше жүз километр жерге созылған жінлшке 
түзу кара сызыктар тапкан, бул сызыктар кызғылт дак,- 
тарды кесіп өтіп, узап барып жоғалған. Бул кара сы- 
зыктар бірін-бірі айкыш-уйкыш кесіп өтіп жатады, және 
олар көбінесе кара дактарды бір-бірімен косып турады." 
Кара дактарды (оларда су жоктығы көптен белгілі болса 
•да )осы кунге дейін .«теқіз» деп атап келе жаткакдык,- 
тан, Скиапарелли бул кара сызыктарды канал деп атаған, 
«канал».италияндар тілінде буғаз деген сөз; бул атпен 
атағанда, Скиапареллндің өзі де муны суы мол бугаз 
деп айтпакшы емес екен, ол бул пікірде екенін кейінгі 
сөйлеген сөздерінде білдірген болатын. Сүйтсе де, канал- 
дар табылғаннан кейін бул мәселе жөнінде үлкен ду кө- 
теріллі.‘Бул мәселе туралы ірі ғалымдар талай макала 
жазып, бул каналдар шел далаларды суару үшін колдаш 
жасалған қурылыс деген пікірді қуаттады. Әрине, біздің
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9-еурет. 1909 жылы орыс астрономы. Г. А. Тиховтын. Пулковода 
гүсірген фотосынан алынған Марстыц суреті. Бул суретте кейбір 
каналдар анык көрініп тур, бірақ олардың дүниеде бар-жоктығы 

осы күнге дейін талас болып келеді.
Совет Одағында да, шет елдерде де, қуаңшылық жерлер- 
де де түк өспейтін топырақтарды суару ушін узын-узын 
канал казып, оларды пайдаланып отыратыны бізге мә- 
лім. Суарылған дала мол астық, қымбат мақта және 
баска қунды өсімдіктер беріп, көп уакыт өтпей-ак. кунар- 
лы жерлерге айналмақ. Сүйтіп, адам баласы шел далаға 
шабуыл жасайды. Скиапареллидіқ каналдарды табуы көп 
адамдарға тең жарымынан көбін қум басып жатқан Мар- 
ста куаңшылықка карсы күрес, әсіресе, күшті жүргізілу- 
ге тиіс деген ой салды. Эрине, булай болу үшін Марста 
инженерлер болу керек, саналы уйымдасқан жумыс күші 
яғни адам сыяқты ойлай алатын жан болуы керек. Өз 
көзқарастарын қолдау үшін бул авторлар талай дәлел- 
дер айтты. Кейбіреулеріне қулақ салуға да болады, 

Марста тіршілік өте ерте пайда болғандығы күмансыз, 
мәліметтерге қарағанда, тіпті Жерде тіршілік болмай 
турған кезде Марста тіршілік болған болу керек. Марс 
планетасындағы көмір кышқылды газдың көбі игеріліп, 
тек болар-болмастай ғана аз қалғандығы буған дәлел
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бола алады. Ондағы көмір кышқылды газдың бәрі дерлік- 
тейі өсімдіктердің бойына сіңіп кеткен. Осы кезде онда 
өсімдік тіпті аз көрінеді. Марстағы жердің жарымысы- 
нан көбін кум басқан. Мундай аз ғана өсімдіктердін ат- 
мосферадағы көмір қышқылды газды түк калдырмай 
жойып жіберуі, ойлап қарасаңыз, оңай емес көрінеді.

Марста бурьшғы кезде осы күнгімен салыстырғанда,. 
өсімдік көп болған, бері келе азайған деуімізге тура ке- 
лсді. Будан шығатын қортынды, Марстағы өсімдіктер 
біртіндеп қурай бастал келеді. Жердегі өсімдіктердін. қу- 
руы жөиінде әзірге ешнәрсе сезілмейді. Олай болса, 
Жерге қаірағанда Марс карт планета. Марс өзініқ тірші- 
лік ошағы ретіндегі даму уакытын аяктап, енді ол өшіп, 
курый бастаған. "Ендеше, Марстағы тіршілік ен. жоғары 
сатыдағы тіршілік болуға тиіс. Және Марста ақыл иесі—• 
ер жеткен адам болуына танданарлык дәнеңе де жоқ.. 
Егер, мысалға адам баласын алсак, оның өсіп жетілуи 
яғни ғылым мен техғшканың өркеидеуі адам мен табиғат 
күшінің күресінен туған, калған жәндіктсрі өзі турғак , 
жағдайларға бейімделген, не болмаса курып кеткен» 
Күш жағынан әлсіздеу адам баласы суықтан корғану 
үшін өзіне жылы киім тапты. Өз күшіне машина қуатын 
косып, ол алып күштің иесі болды. Ешбір адамның ко- 
лынан келмейтін істі адамның данышпандығымен жасал- 
ған машина істейтін болды. Адам баласы барған сайын 
табиғатты өзіне бағындыра түсті. Марста тіршілік жағ- 
дайлары Жерге қарағанда анағурлым катал келеді. Он
да су өте аз. Су тек кана жер астында немесе атмосфера- 
да бу күйінде, не кыстыгүні жауған неука кар куйінде 
болады. Марста Жердегіден едәуір суығырак болады. 
Ақыр аяғында, онда ауа да аз болады. Үйткені, сансыз! 
көп зерттеулердің нәтижелері Марстағы ауаның тығызды- 
ғы шамамен айтканда жер бетінен 5 километр жоғары- 
дағы ауаның тығыздығымен бірдей болатындығын көр- 
сетті. Муның бәрі Марс жағдайында тіршілік үшін күрес 
әрі катты, әрі ауьғр болуға ыктимал екенін дәлелдейді. 
Марста тіршілік бар деген пікірді колдаушылар осылай 
деп баяндайды. Олар Марстағы каналдар бул планетада 
қабілетті ой иесі болуына айғак деп санайды.

Бірак, бул кортындыға карсы адамдар да болды. Олар- 
дың айтуынша, Марстағы каналдар өте кең көрінедк 
Шынында, осыйДай алыс жерден көзге шалыну үшін 
олардың кендігі бірнеше ондаған километрге тең болу
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керекл-Жерде ешқашан ондай каналдар қазылмайды. 
Оньщ үстіне, каналдардықузындығы да күман туғызады. 
Өйткені ешбір инженер жер суару үшін мыңнан астам 
километрге созылатын канал казбайды, шындығында су
ды одан жақынырақ жерден де табуға болады. Ал Марс- 
тағы каналдардың ішінде планетанын. бірінші жарты ша- 
рынан екінші жарты шарына карай созылып жататын ка
налдар бар екендігі байкалады.

Каналдар бар деушілерді колдаушылар каналдардық 
кендігі туралы мәселеде бізге каналдардын. өздері көрін- 
бейді, онын екі жағындағы өсімдіктерді ғана көреміз, 
деп жауап берді. Ал, каналдардың неліктен тым узын 
екендігін түсінуге жол болмады. Канал сеттерінің нелік- 
тен жылдан жылға өзгеріп отыратындығын түсінуге де 
сол сыякты жол болмады. Бір қаналдардың орнына екін- 
ші бір каналдар пайда болады. Каналдардың кепшілігі- 
нің пішіні неліктен түзу сызык сыяқты түп-түзу болып 
көрінетіндігін түсінуге де, сол сыяқты жол болмады. Шы- 
нында, каналды атқан октай тура казбайды. Үйткені 
жол-жөнекей кездесетін ой-шуңкырлар, төбе-твмпешіктер 
ескеріліп отырады. Егер каналдар бул сыякты туп-тура 
қазылса, уақыт та және еқбек те боска жумсалған бо- 
лар еді. Шынында, Марстың беті біркелкі тегіс болуға 
тиіс. Бақылауларға карағанда, онын. бетінде ешкандай 
тау немесе үлкен ой-шуңқыр кездеспейді. Алыстан Ка
раганда, кіші-гірім тебелер мен қыраттардың көріне 
қоюы да мүмкін емес. Дегенмен, Марстың беті . билиард 
тактасындай теп-тегіс деп ойлауға болмайды. Сондық- 
тан әртүрлі бағытта жүздеген километр жерлерге тарап 
жатқан каналдардың неліктен түп-түзу болып көрінетін- 
дігін түсінуге де жол болмады.

Каналдар туралы мәселелерге байланысты талай жум- 
бақтар туды. Кейбіреулер каналдар бар дегенге күдікте- 
нетін болды. Европа мен Американың көрнекті астроном- 
дары қанша тырыссақ та Марста каналдар көрген емес- 
піз, немесе біздің көргеніміз каналдар бар деушілердің 
көргеніне мүлдем уксамайды деді. Скиэпирелли канал 
деп атаған кара сызықтар жок. Олар әншейін жалған 
көрініс деген пікір бірте-бірте нығая берді. Мундай жал- 
ран көрініс усақ бөлшектеріне көп қарап, көз талғандық- 
тан пайда болады деді. Марста каналдар бар деушілер 
мен оларға қарсы шығушылардын, арасындағы айтыс 
осыдан басталды. Бул айтыска тек орыс астрономы
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Г. А. Тихов кана 1909 жылы тыйым салды; ол Марсты 
телескоппен суретке түсіріп алды; бул сурет өте жаксы 
шығып, Марстағы даулы каналдар көзге өте жақсы кө- 
рінетін болды. Ал, сурет деген сондай документ, оған 
карсы дауласудан пайда жоқ. Сондықтан канал туралы 
талас енді аякталды деп санауға болады. Марста канал- 
дар бар екендігі шын болды. Скиапирелли айткандай ка
налдар узын, жіңішке, аткан оқтай түзу болып шықты.

Ал, каналдардың шын сыры, шынын айтканда, әлі ше- 
шілмей келеді. Қазір біз Марстағы каналдардың қуры- 
лысы туралы үзілді-кесілді түсінік бере алмаймыз. Бул 
каналдар сол планетаның бетіндегі ерекше жай қурылыс- 
тардын бірі ме, әлде саналы акыл иесі колдан жасаған 
курылыс па, бул бізге казір белгісіз. Қанша ма асығыс- 
тык білдірсек те, астрономия техиикасы' жаксартылма- 
йынша, немесе басқа планеталарға ушу жоспары жүзе- 
те асырылмайынша бул жумбақты шешуіміз мүмкін емес. 

:Бул мәселелермен көп ғалымдар шуғылдынуда. Баска 
'яланеталарға ушу ісі таяу болашактд жүзеге асырылуға 
тиіс.

Жердегі тіршілІктің тағдыры
"Планеталарды шолуды аяктағалы отырмыз. Бірінің 

артынан бірін баяндап, барлык планеталарды көз алды- 
мыздан өткіздік. Олардың бірі үлкен, екіншісі кіші, бірі 
ыстык, екіншіеі суык екенін және олардың бірінде тір- 
шілік бар, екіншісінде тіршілік жоқ екендігін түсіндік. 
Бірақ, осы шолуымызды аяқтамай турып, жауап кайта- 
ра кететін бір кызық сурақ, — планеталарды зерттеу, 
Жердегі тіршіліктің болашактағы тағдыры жөнінде біз- 
дің белгілі бір пікір айтуымызға мүмкіндік бере ме? 
Жердегі тіршіліктің будан былай да дамый беруіне әр- 
қашан мүмкіндік бола ма? Немесе тіршіліктің дамуы 
барған сайын кыйындай бере ме?

Егер планеталар туралы айтылғандарды еске түсірсек, 
біз барлык ірі планеталардың — Юпитер мен Сатурнньщ 
және оларға уксас Уран мен Нептунның атмосферадары 
өте тығыз болатынын көреміз. Миркурий мен Ай сыякты 
усак аспан денелерінде атмосфера мүлдем болмайды. 
Жер мен Венера сыяқты планеталардың көлемі Мнрку- 
рийдікінен үлкен, ал Юпитердікіиен кіші болады. Булар- 
да да атмосфера бар, бірақ Юпитер түрлес планеталарда-
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ғыдай тығыз емес. Ал, тарсты қ көлемі туралы біз әлі- 
ешнәрсе айтқанымыз жок. Бірак оныц атмосферасы өте 
сирек екендігі бізге мәлім. Марстын. атмосферасы Жер- 
дің атмосферасынан анағурлым сирек келеді. Оның мун- 
дай сирек болуы кездейсок, нәрсе емес. Егер Марсты бас
ка планеталармен салыстырсақ, оны кішкене планеталар 
қатарына қосу керек болады. Шынында да, оның диа
метр! Жердің диаметрінен екі есе дерліктей кіші болады. 
Бул ең кішкентай планета деп саналатын және өзінде 
мүлде атмосфера болмайтын Миркурий планетасы диа- 
метрінің уштен бір бөлігіне тең болады.

Сүйтіп, планета неғурлым- үлкен болса, оның атмосфег 
расы солғурлым тығыз болады. Оныц булай болатын се-̂  
бебі, планетаның көлемі кішкене болса, оның атмосфера- 
ны өзіне тартьщ туруға шамасы келмейтіні бізге мәлім, 
Атмосфера газһан қуралады. Физика бізге барлық газ- 
дар сансыз көп, ете усақ бөліктерден яғни молекулалардан 
куралады деп үйретеді. Бул молекулалар белгілі тәртіп 
сактамай, токтаусыз тез қозғалыста болады. Ёгер біз кө-. 
зімізбен молекулаларды көрген болсақ, әрбір газ бізгё 
кужынап ушып жүрген шіркей сыяқты болып көрінер еді. 
Егер газды калай болса солай ашық устаса, ол тез ушып, 
жоқ боп кетедг. Сондықтан, газды тасымалдау жэңе 
сақтау үшін оны арнаулы ыдыска: аузы тығыз жабыла- 
тын банкеге немесе болаттан істелінген ерекше баллон- 
дарға орналастыру керек. Егер осы ыдыстың кақпағын 
ашып койсак, ондағы газдын барлығы бір еәтте ушып 
кетіп, ыдыста ешнәрсе қалмаған болар еді.

Ал, енді мысалға бір планетаның атмосферасын алып 
көрейік. Бул атмосфераның тығыны да, үстіне жапкан 
іқақпағы да жоқ, сондықтан атмосфера планетаны айна- 
ла коршаған, планета аралық кеңістікке жайылып кетуге 
тиіс. Ал шынында, олай болмайды, үйткені атмосфера- 
ны планетаның өзіне тарту күші устап турады. Бул күш 
•бар жерде қақпақ, тығыннық керегі болмайды.

Бірақ, планеталардық бәрінде бул күш бірдей емес, 
Планета неғурльгм үлкен болса, ол соғурлым өзініц ат- 
ыосферасын берік устап ту рады. Ал неғурлым кіші бол
са, окын тарту күші де солғурлым аз болады. Әрі узақ 
уақытка өз атмосферасын устап туруға куаты жетпейді.

Мысалға Миркурийді алып көрейік. Егер осы планета- 
ға баска бір планетаның атмосферасын алып келіп, оны 
шырк, айналдыра атмосферға бөлеп қойсақ, онық көле-
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мі кішкене болғандықтан ол планета бас-аяғы 5 — ІО 
жылдың ішінде айналасындағы атмосферадан айрылып 
калган болар еді. Планета өміріне 5 — 10 жыл түк эсер 
етпейді. Демек, планетаның өмірі жылдап саналмайды, 
миллиард жылдармен саналады. Ал, Айда да тап осын- 
дай жағдай болар еді.

Булардан басқа планеталардың ішіндегі ең кішкенесі 
Марс. Сондықтаи да ол өз атмосферасын өте нашар ус
тал тур ад ы. Ол атмосфер асы н әлі түгел жоғалтып болғаи 
жоқ. Бірак, оныц атмосферасы көп деуге де болмайды. 
Осы атмосферасыныд езі дс оған узақ уақытқа яғни мил- 
лиондаған жылдарға жеткілікті болады, бірақ сонда да, 
онық атмосферасы барған сайын азайып кследі.

Өзіміздіц Жер туралы не айта аламыз, соған келейік. 
Жердің көлемі Марстық көлемінен екі есе үлкен. Сон- 
дықтан ол өзіпіц атмосфсрасын Марстан көрі сдәуір 
жақсы устап турады. Дегенмен, Жср дс бірте-бірте ат- 
мосфсрасын жоғалта бсреді. Жердіц атмосфсрасын ку- 
растырып турған молекулалар бірінің артынан бірі Жер
дей бөлініп шығып, қайтып келмес алысқа ушып кстіп, 
жоқ болады. Дэл ессптеп, тексерулерге қарағанда, Жер 
атмосферасыиың ушып кетіп жоқ болуыиыц баяулығы 
сонша, оны тек миллион жылдар өткешіен кейін ғана 61- 
луге болады. -

Жсрдегі судың азайып, куруы одан гөрі шапшакырақ 
болып отырады. Әцгіме мыиада: су бар болғаны бу бо- 
лып ушып қама кетпенді, ол жерге де сіқеді. Жэне әр- 
түрлі кристалдардыц составына кіреді. Кеқістікке ушып 
кетпесе де, кристаддарға кеткен су Жерді мекендеуші- 
лер үшін бәрі бір жокка тән. Қандай болмасын, бір ми- 
нералдың кристалына сіцген су енді кайтып ешқашан 
езен арнасына түсіп, тен.ізге косылып толқын туғыз- 
байды. Ол су мэцгі жср қабатында қалып қояды. Сон- 
дықтан Жердегі судың қурып, азаюы ауанық азаюынан 
анағурлым шапшаң болады.

Жердегі судын, қурып жоқ болуы неге соғады? Бірте- 
бірте тіпті өте баяу болса да теңіздер мен улы мухит- 
тар саяздана бсреді. Ал сусыз шөлдсрдің көлемі ақырын- 
дап улғая береді. Ғалым, геологтердіқ өткен ерте заман- 
да Жердін. кандай болғандығын зерттеуі бізге мынаны 
көрсетеді: ерте өткен заманда осыдан жүз миллиондаған 
жылдар бурын бүкіл Жер бетін жаппай сел басқан, бул 
су бірге-бірте тартылып, қурғақ жер пайда болған. Эри-
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■не, сол кезде сусыз ешбір жер болмаған. Шел далалар- 
ды алатын болсак, олар едәуір кейін пайда болған.

Эрине, адам баласы Жер бетін курғақшылық басып 
кетуге карсы күресуге керекті қуатты курал жасап ала- 
тынына ешбір күман болмауға тиіс. Бул курес, керек 
десеціз, осы күннің өзінде-ақ жүргізіліп отыр. Осы кез- 
дің өзінде-ак кайалдар қазылып, сусыз шөлдер жеткілікті 
суарылып, олардың орнында гүлденген бақшалар, қунар- 
лы егістік жерлер көбеюде.
Әрбір он жыл сайын ғыльмның да, техниканың да өр- 
кеидеуі күшейіп келеді. Қеше қолдан келмеген іс, бүгін 
жүзеге асырылуда. Соғыс дегенді, еқбекті канау дегенді 
білмейтін болашақ коммунист қоғамның ғалымдары, 
қазіргі кезде адамның қартаюына карсы қандай күрес 
жүргізіліп отырса, олар да Жердің ескіруіне қарсы сон- 
дай курес жургізетін уақыт узақ емес.
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