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  - August آب    الثريا 2022

  اسعد سخل . د.ابقلم: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم           
 

  خذها منهاأوالعبر التي نالى الفضاء عمق غير مسبوقة أنظرة 

 
لم يسبق له مثيل، لكي ننظر بصورة  متقدم ، وهذه المرة على مستوى عالتلسكوبر يومرة اخرى استطاعت البشرية تط    
 ، الذي(James Webb Telescope) انه تلسكوب جيمس ويب. سرارهأونكتشف  هذا الكون الفسيح العمالق الىمق عأ

باليين  10بلغت كلفته ، وفي الواليات المتحدة األمريكية خرىأبالتعاون مع شركات  Northrop Grummanصنعته شركة 
 infraredالحمراء ) تعن طريق األشعة تح ،قياسات فلكية عمل يوظيفته األساسية ه سنة. 30بنائه مدة  تواستغرقدوالر، 

astronomy)  على عكس ضعيفة ألجسام قديمة وبيعدة جدا الشارات الاحيث يستطيع التقاط ، عماق الكونأالقادمة من
قد يفاجئنا كثر أمن النظر الى ماض سحيق  نكمي اننا سنتأ (.Hubble Space Telescope) تلسكوب هبل سابقه
يا . 2022 (July) في تموز وابتدء العمل به 2021 (Decemberطلق الى مداره في كانون األول )أ. وعجائبه هاتكنونبم

عماق الكون؟ هل سنكتشف عجائب اخرى؟ هل أفيا ترى ماذا سيتم اكتشافه اآلن في له من انجاز عظيم للفيزياء والبشرية! 
هل سيجد لنا تلسكوب ويب مكانا ء لم نستطع التقاطها لغاية اآلن؟ سنتصل مع كائنات فضائية ترسل لنا اشارات تحت الحمرا

  .ومحفز قوي على األهتمام بالعلوم انه آلمر مدهش ومثير لألهتمام آخر للعيش عليه؟
عماق الكون، من نيازك تسارع نحو األرض، والتي تم لغاية اآلن امتصاصها من أيضا ال ندري المخاطر التي قد تاتينا من أ   

نامل ذلك. فان تلسكوب جيمس ويب يستطيع  ال حيثو من كائنات فضائية قد تكون غير مسالمة، أقة النجام الشمسي، عمال
من السنين من اآلن، ولكن فقط  مئاتيضا التقاط اشارات في المستقبل قد تدل على خطر قادم نحونا، وان كان سيكون بعد أ

هذا يجعلني يش على كوكب واحد، فان نجونا ننجو كلنا، وان هلكنا نهلك كلنا. لتهيئة األجيال القادمة لذلك. فبالنهاية نحن نع
ولهذا الكوكب الذي نعيش لنا مع بعض لضمان مستقبل آمن نه قد حان الوقت للتآلف والتعاون أبة، يضرورة ادراك البشربفكر أ

، قبل م األهتمام بسالمة البشرية ومستقبلهان يتأو في استصالح بيئة هذا الكوكب الجميل الذي نعيش عليه،عليه. ويتمثل ذلك 
 نفسنا.أنقضي على  أن
همية أن يدركوا أو ،مجتمعاتنا العربيةلالفلكية ثقافة ال زيادةيتم ن أومنه خذ عبرة أنن أتمنى أاءا على هذا األنجاز العظيم نوب    

 ليناعنعم، يجب على مر العصور. دونها من ن تنجو ألم يكن للبشرية واء، والتي سعلى حد  العلوم األساسية والهندسية
ساسي، أعية كمتطلب لفلك الى مناهجنا المدرسية والجاميجب اضافة علم اعماق الكون. أاألهتمام األكثر بعلم الفلك والنظر الى 

فلكية، بكل ويوفر الصور الفلكية، والمعلومات ال في كل بيت ألنه لم يعد عذرا لعمل عكس ذلك: األنترنت موجودمثل الفيزياء. 
 تلسكوب جيمس ويب. خالل  واآلن ستتوفر صور افضل منبكثرة  رة على صفحات تلسكوب هبل. الصور الفلكية متوفيسر

 ؟هذه المعلومات الهائلة ينممستخد علم الفلكموضوع في  ةمدرسي كتبليف ألماذا ال يتم ت
التي دأبت منذ تاسيسها ون اكون عضوا عامال بها، أتخر فأوالتي نظر مرة اخرى الى الجمعية الفلكية األردنية، أومن هنا    

عن فما ان تم األعالن  على تثقيف المجتمع المحلي فلكيا، والتي لم يكن ألي خبر فلكي مهم اال وهي السابقة في التعليق عليه.
 تحياتي لكم جميعا. ن.أال وتم تنظيم لقاء بهذا الشأبارسال صوره،  أن تلسكوب جيمس ويب سيبدأ

 

 الثريا نشرةتحرير رئيس 
قسم /اسعد سخل أ. د.
  جامعة البلقاء التطبيقيةالفيزياء/
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 . د. اسعد سخلأ إعداد:
 وبروف عمار السكجي

 وأنشطتها أخبار الجمعية

   ية األردنيةفي المنتدى الثقافي للجمعية الفلك محاضرات فلكية نوعية  

 (1  قام األستاذ عدلي الحلبي يوم الخميس تاريخ
بالقاء محاضرة عن مشروع  7/7/2022

 عنوسيقوم بالقاء محاضرة اخرى  ارتيمس.
 .8 هذا الموضوع في شهر

 (2 قسم الفيزياء) قامت الدكتورة رندة اسعد – 
الجامعة األمريكية في الشارقة( بالقاء ندوة يوم 

بعنوان   14/7/2022الخميس تاريخ 
 الكيميائي اإلثراء لتاريخ رصدية دراسات"

هي لهذه  ساروالصورة على الي ."للمجرات
 الندوة.

  درعان تكريميان  

 
 الجمعية رئيس تسلمه األردنية الفلكية الجمعية لجهود تكريميا درعا الدولي الفلك مركز رئيس عودة محمد. م قدم

 محاضرته ختام في وذلك المركز دعم في لجهدها ذياب بسمة لألستاذة  تكريميا درعا وكذلك السكجي، عمار الدكتور
  .28/7/2022 الخميس مساء القاها التي

   فلكية اتورش  

 1 ) رصدب 2022-7-13 تاريخ الثالثاء يومقامت الجمعية الفلكية األردنية 

 رؤيا قناة مع بالتعاون وتصويره" البدور بدر" العمالق البدر ظاهرة

 الضليع، هاني االستاذ من الرصد فريقوقد تشكل  األردنية. لفضائيةا

 عماروالبروف  الالال، دالل أ. الحلبي، عدلي. أ العلمي، فخري .أ

نرى من اليمين الى اليسار:  ساروفي الصورة على الي. السكجي

 البروف عمار السكجي، األستاذ هاني الضليع، واألستاذ عدلي الحلبي.

https://royanews.tv/news/282031?fbclid=IwAR3vleVL6jDWo6sUucjrCXxne 
9_NSE4Fq1emJiJUejMAlMUye89NvNSGhOU 
https://royanews.tv/video/38518  

https://royanews.tv/news/282031?fbclid=IwAR3vleVL6jDWo6sUucjrCXxne%209_NSE4Fq1emJiJUejMAlMUye89NvNSGhOU
https://royanews.tv/news/282031?fbclid=IwAR3vleVL6jDWo6sUucjrCXxne%209_NSE4Fq1emJiJUejMAlMUye89NvNSGhOU
https://royanews.tv/video/38518
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 وبروف إعداد: أ. د. اسعد سخل
  عمار السكجي

 أخبار الجمعية وأنشطتها

 

الثقافي  هيا مركز في األضحى عيد مهرجان( تم اقامة 2

 وليد أ. منالرصد  فريق وقد تشكلفلكي.  رصد مع

 حمدأ. م ر،خض إبراهيم أ. الحلبي، عدلي أ. صبحي،

وقد حضره العديد من الزوار واألطفال الذين كانوا مهتمين جدا السكجي.  عمار. ب والحباشنة،  فراس. أ الهدبان،

نرى اعضاء الجمعية الفلكية األردنية وعدد من الزوار والمهتمين بالرصد  ة على اليمينوفي الصور بالرصد الفلكي.

 براهيم خضر وهو يوجه األطفال على الرؤية في التلسكوب.وفي الصورة على اليسار نرى أ. ا الفلكي.

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=218207&lang=ar&name=news
&cat=local_news&fbclid=IwAR17_as2uSWmsoK7yIbU_yr2IUOFrMlMArciarh

D2OaaBa_8NLQZNMUEErQ&fs=e&s=cl#.Ys23ZLmpTHo.twitter 

  

 3 )والبروف عمار  شقير. وليد ألحلبي و . عدلي اأامة فعالية رصد في كينغز اكاديمي، وكان من المنظمين تم اق

 السكجي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفضاء وتكنولوجيا علوم اساسيات في االولى الدورة الخميس اليوم اختتمت (:عن بروف عمار السكجينقال ) (4     
 معمر ندسالمه عطوفة توجيهات حسب المتحدة االمم -اسيا لغرب الفضاء وتكنولوجيا علوم لتدريس االقليمي المركز في

 وشمولها المضمون حيث من االردن في نوعها من فريدة الدورة هذه تعتبر و .االقليمي المركز عام مدير حدادين
 ٤٠ بواقع الفضاء وتكنولوجيا وعلوم والهندسية الفيزيائية العلوم بين وكتجسير الفضاء وتكنولوجيا علوم الساسيات

 لترفيعات فنية كدورة تحتسب حيث العام، القطاع من ومهندسين نموظفي الدورة هذه استهدفت وقد .تدريبية ساعة
 أنظمة فلكية، مفاهيم فيزيائية، مفاهيم رياضية، طرائق: التالية الموضوعات الدورة هذه وتشمل .العام القطاع موظفي

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=218207&lang=ar&name=news&cat=local_news&fbclid=IwAR17_as2uSWmsoK7yIbU_yr2IUOFrMlMArciarhD2OaaBa_8NLQZNMUEErQ&fs=e&s=cl%23.Ys23ZLmpTHo.twitter
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=218207&lang=ar&name=news&cat=local_news&fbclid=IwAR17_as2uSWmsoK7yIbU_yr2IUOFrMlMArciarhD2OaaBa_8NLQZNMUEErQ&fs=e&s=cl%23.Ys23ZLmpTHo.twitter
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=218207&lang=ar&name=news&cat=local_news&fbclid=IwAR17_as2uSWmsoK7yIbU_yr2IUOFrMlMArciarhD2OaaBa_8NLQZNMUEErQ&fs=e&s=cl%23.Ys23ZLmpTHo.twitter
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=218207&lang=ar&name=news&cat=local_news&fbclid=IwAR17_as2uSWmsoK7yIbU_yr2IUOFrMlMArciarhD2OaaBa_8NLQZNMUEErQ&fs=e&s=cl%23.Ys23ZLmpTHo.twitter
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 معية وأنشطتهاأخبار الج إعداد: أ. د. اسعد سخل 

 فيزياء اإلشعاع، مع المادة تفاعل الكهرمغناطيسي، اإلشعاع المدارية، والحركة الجسمين مسألة الفلكية، اإلحداثيات
 البالزما فيزياء أساسيات الفضاء، وطقس الشمسي النشاط الجوية، األرصاد علم أساسيات الجوي، الغالف وكيمياء

 موضوعات الفضائية، المجسات إلى مدخل الفضاء، قانون إلى مدخل وتطبيقاتها، يةالصناع األقمار إلى مدخل الفضائية،
 . الفضائية المخلفات المناخي، التغير: خاصة

 علوم لتدريس اإلقليمي المركز يطرحها التي المتخصصة الدورات لكافة سابقا   متطلبا   التأسيسية الدورة هذه وتعد    
 وهذه. الخارجي الفضاء لشؤون المتحدة األمم مكتب قبل من المقترحة لميةالع المحاور ضمن الفضاء وتكنولوجيا

 عبر االتصاالت ،(الصناعية األقمار) السواتل عبر للمالحة العالمية النظم: التالية المحاور تشمل المتخصصة الدورات
 . الجوي والغالف الفضاء وعلوم العالمي، والمناخ السواتل عبر الجوية األرصاد السواتل،

 بشكل التأسيسية الدورة هذه بطرح آسيا لغرب الفضاء وتكنولوجيا علوم لتدريس اإلقليمي المركز يقوم وسوف    
 المهندسين، واتحادات نقابات والعربية، األردنية الجامعات وأساتذة طلبة منها أخرى، لقطاعات استهداف مع دوري،
 .القادمة القريبة الفترة خالل المتخصصة الدورات تنظيم نع اإلعالن سيتم كما...  الجيولوجيين واتحادات نقابات
 

 ندوات علمية    

 وكالة من ومباشر حي عرض مع متزامنة ويب جيمس الفضائي للتلسكوب األولى الصور حول علمية ندوة( تم عقد 1

 صابات، حنا. د ذياب، ةبسم .أ من قبل الندوة إدارةوقد تمت . 2022-7-12 تاريخ الثالثاءيوم  ناسا االمريكية الفضاء

 https://www.youtube.com/watch?v=Asbc_zKlV6Y&t=2s. السكجي عمار. ب و

 الخ...روالدستو يأالر: والعربية المحلية الصحف معظم في ونشرت الندوة بتغطية ابتر األردنية االنباء وكالة قامت( 2

 والعطاء الريادة أردن -العامر رغدان قصر– الذهبية السيرة مجلة
https://www.facebook.com/153049314816535/posts/5209830985804984/?d=n 

 صغيرة تلسكوبات باستخدام الضوئية والمنحنيات القياساتنية بعنوان دلكية األرالجمعية الف علمية في ندوة( عقدت 3

((Photometry and Light Curves by Small Telescopes المهندس محمد شوكت ، قام بالقائها

لخميس ، يوم ااألردنية الفلكية والجمعية والفلك الفضاء لعلوم العربي االتحاد عضومدير مركز الفلك الدولي، عودة، 

 األردنية الفلكية الجمعية/ والفلك الفضاء لعلوم العربي االتحاد مقر في، 28/7/2022
https://www.facebook.com/1329123230/posts/10222264455543504/?d=n   

 

 عمار السكجي .بمحمد شوكت على الديسك بجانبه  .م                              ضور الندوةح                           

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Asbc_zKlV6Y&t=2s
https://www.facebook.com/153049314816535/posts/5209830985804984/?d=n
https://www.facebook.com/1329123230/posts/10222264455543504/?d=n
https://www.facebook.com/1329123230/posts/10222264455543504/?d=n
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  جمعي  

وبروف  إعداد: أ. د. اسعد سخل
  عمار السكجي

 أخبار الجمعية وأنشطتها

 مس ويبمكثفة بمناسبة جي لقاءات تلفزيونية  

على ومنها ، ، رئيس الجمعية الفلكية األردنيةكانت هناك عدة لقاءات متلفزة مع البروفيسور عمار السكجي 
  النحو التالي

 1) الجمعةيوم  "ناسا؟ نشرتها التي المجرات صور تعني ماذا"حول السؤال  األردنيةالفضائية  رؤيا قناة مع 
   /https://fb.watch/ei8JPI6vJW .2022-7-15تاريخ 

 2 )وذلك بنفس " الصوتية فوق الصواريخ لتتبع االمريكية المراقبة مناطيد" حول الروسي التلفزيون مع
  التاريخ اعاله.

 https://www.facebook.com/rtonlinearabic/videos/531759755393731 

 3 ) ويب جيمس التلسكوب صور في األلوان سر حول" 2022-7-14 بتاريخ الخميسيوم  المملكة قناةمع 
 "للكون

 https://www.youtube.com/watch?v=7yXK0U6-F58  

  (لندن هنا) البريطانية االذاعة ةهيئمع) BBC حول 2022-7-12 تاريخ الثالثاء يوم (اكسترا سي بي ب 
 "الفضائي ويب جيمس لتلسكوب االولى الصور"

 https://soundcloud.com/bbc-arabic/vegan-
1?fbclid=IwAR1T7GBFy0_gKYeakm4nG6tNxvkwyFDJ04gkcGbgY-
GbEghT__MJ-rdH5KA  

  4 ) فضائية فقاعات إنشاء يدرسون علماء" حول 2022-7-8 تاريخ الجمعةيوم  الروسي التلفزيونمع 
 "ريالحرا االحتباس من الكوكب إلنقاذ األرض وتبريد الشمس لحجب

 https://www.facebook.com/rtonlinearabic/videos/602010344614457 

  ،كما كانت هناك ايضا عدة لقاءات تلفزيونية مع الدكتور حنا صابات، نائب رئيس الجمعية الفلكية األردنية
 التالي:وعلى النحو 

 1 ) الفضاء تلسكوب نشرها التي األولى الصور" حول 2022-7-12 تاريخ الثالثاءيوم  عربيةالنيوز سكايمع 
  https://youtu.be/a_r984_y8rU "ويب جيمس

 2 ) تلسكوب نشرها التي األولى الصور" حول 2022-7-12 تاريخ الثالثاءيوم  اإلخبارية الشرق قناةمع 
  "ويب جيمس الفضاء

 https://m.youtube.com/watch?v=61ox5-zib9I&feature=youtu.be 

  

 3)  13 تاريخ األربعاءيوم  عربي سي بي بي إذاعةمع-
 لتلسكوب نشرها تم التي األولى الصور"حول  7-2022

  "بوي جيمس الفضاء

  التاليعلى النحو وكانت هناك لقاءات تلفزيونية اخرى:  

 1 )يوم  لندن - العربي التلفزيونمع  الحلبي عدلي .أ
 التلسكوب حول"  2022-7-14 بتاريخ الخميس
 ."ويب جيمس الفضائي

https://www.youtube.com/watch?v=fom_JiNmiSg 

 2 )ما.. للفضاء مسبوقة غير صور" لوح 2022-7 -13 بتاريخاألربعاء يوم  حسنى إذاعةمع  ذياب بسمة .أ 
 https://www.youtube.com/watch?v=zeUNxAbZIMQ !"التقطت؟ وكيف تفاصيلها

 3 ).المدربة مع الفضاء خفايا" حول الفضائية 2022-7-13 بتاريخ األربعاءيوم  اليرموك قناةمع  الالال دالل أ  

 الالال دالل الفلكية" https://www.youtube.com/watch?v=vxw0Iw4MPYw&t=212s  

https://fb.watch/ei8JPI6vJW/
https://www.facebook.com/rtonlinearabic/videos/531759755393731
https://www.facebook.com/rtonlinearabic/videos/531759755393731
https://www.youtube.com/watch?v=7yXK0U6-F58
https://www.youtube.com/watch?v=7yXK0U6-F58
https://soundcloud.com/bbc-arabic/vegan-1?fbclid=IwAR1T7GBFy0_gKYeakm4nG6tNxvkwyFDJ04gkcGbgY-GbEghT__MJ-rdH5KA%20
https://soundcloud.com/bbc-arabic/vegan-1?fbclid=IwAR1T7GBFy0_gKYeakm4nG6tNxvkwyFDJ04gkcGbgY-GbEghT__MJ-rdH5KA%20
https://soundcloud.com/bbc-arabic/vegan-1?fbclid=IwAR1T7GBFy0_gKYeakm4nG6tNxvkwyFDJ04gkcGbgY-GbEghT__MJ-rdH5KA%20
https://www.facebook.com/rtonlinearabic/videos/602010344614457
https://youtu.be/a_r984_y8rU
https://m.youtube.com/watch?v=61ox5-zib9I&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=61ox5-zib9I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fom_JiNmiSg
https://www.youtube.com/watch?v=fom_JiNmiSg
https://www.youtube.com/watch?v=zeUNxAbZIMQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxw0Iw4MPYw&t=212s
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

 أخبار فلكية إعداد :أ عدلي الحلبي
 صور تلسكوب " جيمس ويب " الفضائي التي ابهرت العالم  

لة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي هائبدأ فجر حقبة جديدة في علم الفلك حيث ألقى العالم أول نظرة على اإلمكانات ال  
. تم إصدار أول صور CSAووكالة الفضاء الكندية  ESAشراكة مع وكالة الفضاء األوروبية صنع بوهو  .ع لناساالتاب

 10:30وبيانات التحليل الطيفي للتلسكوب خالل بث متلفز في الساعة ( اخبار فلكية=اف) (1الشكل اف.)كاملة األلوان 

 ``جودارد“، من مركز 2022يوليو  12لعالمي( يوم الثالثاء، بالتوقيت ا 14:30صباًحا بتوقيت شرق الواليات المتحدة )
 .لرحالت الفضاء التابع لناسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األولى من تلسكوب جيمس ويب الفضائي ةالصور: 1الشكل اف.
 
 في بما دة،البعي المجرات بتكبير تقوم حيث جاذبية، كعدسة هذا المجرات لعنقود المجمعة الكتلة تعملفي هذه الصورة   
 ساعة 12.5 رصدها ساعات مجموع يبلغ. سنة مليار من أقل الكون عمر كان عندما شوهدت التي المجرات بعض ذلك

 والتي الفضائي، هابل تلسكوب حقول أعمق وراء وكذلك -الحمراء تحت األشعة موجات بأطوال االعماق إلى للوصول -
 ظهرت كما SMACS 0723 المجرات مجموعة 1اف. الصورة ظهرت   .البداية سوى ليست وهذه ،أسابيع كانت تستغرق

 المجموعة هذه حول المزيد عن الكشف سيتم .العنقود وخلف أمام المجرات من العديد وجود مع سنة، مليار 4.6 قبل

 منتصفل" ويب" أداة ستخداماب أيًضا المجال هذا تصوير تم وقد Webb. بيانات في التنقيب في الباحثون يبدأ عندما

 الميزات تشملو .الوسطى لالطوال الموجية الحمراء تحت األشعة ضوء تراقب والتي ، (MIRI)الحمراء تحت األشعة

 أشعة يثني أن المجرات لعنقود القوي الجاذبية لحقل يمكنحيث  المجال، هذا في البارزة الضوئية األقواس األخرى
 خالل من أيًضا النجوم التقاط يتم. تشويهايتم و المكبرة رالصو تنحني كما تماًما خلفه، البعيدة المجرات من الضوء

 بالقرب SMACS 0723 مشاهدة يمكن. األقصر الموجية األطوال عند إشراًقا أكثر تبدو حيث البارزة، الحيود ارتفاعات

 .الجنوبية السماء في Volans الطائرة السمكة كوكبة من
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 :(ويب)من تلسكوب  قائمة األهداف الكونية للصور األولى تحددناسا 

 
 مثل التي تبدوالمناظر الطبيعية  نرى 2اف. الشكلفي    
 هذه فان .المتأللئة بالنجوم المليئة" الوديان" و" الجبال"
 3324 تسمى فتية نجوم تشكل منطقة حافة الواقع في

NGC غير مناطق مرة ألول وتكشف ،"كارينا" سديم في 

 التي ظراالمن تلك وت سمى .النجوم لوالدة قبل من مرئية

 التجويف حافة إنها حيث الكونية، منحدرات بالصورة
 يبلغ الصورة هذه في" القمم" وأعلى العمالق، الغازي

 الكهفية المنطقة نحت تم. ضوئية سنوات 7 حوالي ارتفاعها

  الشديدة البنفسجية فوق األشعة بواسطة السديم من

 2الشكل اف.                                                                                              
 في الموضحة المنطقة فوق الفقاعة، مركز في الموجودة والساخنة ،الكتلة شديدة ،فتيةلا النجوم من النجميةوالرياح 

 تآكله طريق عن يمالسد جدار نحت على الفتية النجوم من المنبعثة البنفسجية فوق األشعة تعملو .2اف.  الصورة هذه

 من يتصاعد أنه يبدو الذي" البخار. "اإلشعاع هذا تقاوم المتوهج، الغاز جدار فوق الدرامية األعمدة وتبرز. ببطء
 .المستمر اإلشعاع بسبب السديم عن بعيًدا يتدفق ساخن وغبار ساخن مؤين غاز الواقع في هو السماوية" الجبال"

 الضوء صور في تماًما مخفية فردية ونجوم ناشئة نجمية حضانات عن مالسدي هذا في ويب جيمس تلسكوب يكشف
 تنطلق. األجسام هذه لرؤية الكوني الغبار عبر النظر يمكنه األحمر، تحت للضوء التلسكوب حساسية بسبب. المرئي
 حوالي بعد لىع السديم هذا  يقع .فتيةال النجوم هذه بعض من الصورة، هذه في بوضوح تظهر التي األولية، النفاثات

 1826 عام في" دنلوب جيمس"من قبل  مرة ألول NGC 3324 برقم السديم هذا فهرسة تموقد  ضوئية، سنة 7600

 ،NGC 3372رقم سديم كارينا سديم من الغربي الشمالي الركن في قعيو .الجنوبي الكرة نصف من رؤيته يمكن حيث

 Eta المسمى المستقر غير النشط العمالق والنجم Keyhole ملسدي موطن هو كارينا سديم. كارينا كوكبة في الموجود
Carinae. 

 

                                                                       Stephan’s Quintet خماسية ) استيفين (
  

 ةخماسي ستيفان، إدوارد الفرنسي الفلك عالم اكتشف     
 .بيغاسوس كوكبة في ةالموجود ،1877 عام في ستيفان

 ،(3)الشكل اف.   (Stephan’s Quintet)ناستيفي خماسية
 وتغطي اآلن، حتى صورة أكبر هي ،الهائلة الفسيفساء هذه

 ةلخماسي) الخمس المجرات ت عرف .القمر قطر خمس حوالي
 (HCG 92) كومباكت هيكسون مجموعة باسم أيًضا( ستيفان

 مجرات أربع أن إال ،"الخماسية" بـ تسميتها من الرغم على
 أقصىفي  الخامسة المجرة وتظهر. بعضها من قريبة فقط

 مقارنة جيد بشكل المقدمة في ، NGC 7320المسماة اليسار،

 40 بعد على NGC 7320 تقع. األخرى األربع بالمجرات
 األربع المجرات تبعد بينما األرض، من ضوئية سنة مليون
 و NGC 7318B  و NGC 7318A و NGC 7317 األخرى

 NGC 7319 3الشكل اف.                        قريًبا هذا يزال ال. ضوئية سنة مليون 290 حوالي           

 المجموعات كانت ربما .الضوئية السنين مليارات تبعد التي البعيدة بالمجرات مقارنة الكونية، الناحية من ما حد إلى 
 نشطة سوداء ثقوًبا غذت قدوعندها  السخونة شديدة مادتهاكانت  عندما الكون بدايات في شيوًعا أكثر هذه مثل الضيقة
 وهو نشطة، مجرة نواة - NGC 7319 - المجموعة في مجرة أعلى تأوي هذا، يومنا حتى. الكوازارات تسمى للغاية

 ضوئية طاقة وتصدر بنشاط المواد وتمتص جذبت إنها. الشمس كتلة ضعف مليون 24 كتلته تبلغ الكتلة فائق أسود ثقب

  تقطيع"بـ للعلماء IFU تسمح ، (MRI)يالطب المغناطيسي بالرنين التصوير من الكثير مثل .شمس مليار 40 تعادل
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 : بصمة عن وجود مياه في كوكب غازي عمالق4الشكل اف                                  

 

 غاز عن ليكشف بالنواة المحيط الغبار Webb اخترق. بالتفصيل لدراستها الصور من العديد في المعلومات" وتقطيع

 التدفقات هذه التلسكوب رصد. الخارجة الساطعة التدفقات سرعة ويقيس النشط األسود الثقب من بالقرب ساخن
 ،NGC 7320 رقم السديم وفي .قبل من مثيل له يسبق لم التفاصيل من بمستوى األسود بالثقب مدفوعة الخارجة

 وحتى الفردية النجوم لليحت على قادًرا التلسكوب كان المرئي، التجمع في واألقرب اليسار أقصى في الموجودة ةالمجر
  .العميقة هابل بحقول تذكرنا التي البعيدة الخلفية المجرات آالف من شاسع بحر عن ويب وكشف. الالمع المجرة قلب
 مع جنب إلى جنًبا ،(4الشكل اف ) للمياه وجود عن اشارة وأ ةبصم لناسا التابع الفضائي ويب جيمس تلسكوب لتقطا   

 يشبه بعيد نجم حول يدور منتفخ ساخن عمالق غازي بكوكب المحيط الجوي الغالف في والضباب، السحب على أدلة
 الدقيقة األلوان سطوع في طفيفة انخفاضات على بناءً  محددة غازية جزيئات وجود عن تكشف هذه األدلةو .الشمس

 على الجوي الغالف تحليل على المسبوقة غير ويب قدرة على يدل مما اآلن، حتى نوعها من تفصيالً  األكثر هي لضوء،ل
  .الضوئية السنين مئات بعد
. التبانة درب مجرة في مؤكد خارجي كوكب 5000 من أكثر من واحد هو  WASP-96 b  الكوكبكذلك يوجد هناك    

 نظير له ليس الغاز القةعم من نوًعا يمثل وهو الجنوبية، السماء كوكبة في وئيةض سنة 1150 حوالي بعد على يقع

 انتفاًخا أكثر هوو مرة، 1.2 بمقدار أكبر وقطره المشتري كوكب كتلة نصف من أقل تهكتل. الشمسي نظامنا في مباشر

 أكثر الجو يكون نأمما يؤدي  فهرنهايت درجة 1000 عن تزيد حرارة درجة ومع شمسنا، حول يدور كوكب أي من

 بين المسافة تسع بعد على بالشمس، الشبيه نجمه من جًدا قريًبا WASP-96 b  الكوكب يدور. ملحوظ بشكل سخونة

 مصور قاس ،2022 (يونيو) حزيران 21 في .األرض أيام من درجات 3 كل واحدة دورة ويكمل والشمس، عطارد

 تحرك أثناء ساعة 6.4 لمدة WASP-96 نظام من الضوء ((near infrared القريبة الحمراء تحت لألشعة( ويب)

 تغير عنايضا  وكشف .العبور أثناء النجوم لضوء الكلي التعتيم يوضح ضوئي منحنى هي والنتيجة النجم، عبر الكوكب
 اكتشاف للباحثين يمكن .ميكرون 2.8 و 0.6 بين الحمراء تحت األشعة لضوء الفردية الموجية األطوال في السطوع

 على القمم وارتفاعات مواقع - االمتصاص نمط على بناءً  للكوكب الجوي الغالف في الرئيسية الغازات وفرة وقياس
 الذرات تمتلك مميزة، DNA وتسلسالت أصابع بصمات األشخاص بها يمتلك التي نفسها بالطريقة. البياني الرسم

 .تمتصها التي الموجية األطوال من مميزة أنماًطا والجزيئات
 

 :، سديم الحلقة الجنوبية NGC 3132، السديم الكوكبي
كان النجم الباهت في وسط و، (5 الشكل اف.) أحدث صورة لهذا السديم الكوكبي" ويب" التقطت كاميرتان على متن   

حلقات من الغاز والغبار آلالف السنين في جميع االتجاهات، وقد كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي  ينفثهذا المشهد 

 ولكن .االولي المشهد ضيق، مدار في المحبوسان النجمان، يشكل .التابع لناسا للمرة األولى أن هذا النجم مغطى بالغبار

  ارزةالب - الضوئية وطبقاتها - للنجوم المعقد النظام هذا في جديدة بتفاصيل الحمراء تحت باألشعة Webb صور تتميز
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                                                                     NGC 3132 السديم الكوكبي،: 5الشكل اف                                          

 
 تظهرعلى اليمين  بينما اليسار، على (NIRCam) الحمراء تحت األشعة من القريبة ويب كاميرا من الصورة في

 األكثر والنجم بالغبار، محاطال لنجمل Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI) اةاد من الملتقطة الصورة

 حلقة كل تمثل .المستقبل في الكوكبي سديمه يقذف أن المحتمل ومن النجمي تطوره من مبكرة مرحلة في هو إشراًقا

 وقت في ورةللص الخارجية المناطق باتجاه الغاز من الحلقات أكبر انتشار تم. كتلته من بعًضا الخافت النجم من مقذوفة
 هذا تاريخ في النظر للباحثين الغازية المقذوفات هذه تتبع ويتيح األحدث، هم للنجم المقذوفة الحلقات واقرب سابق،
 بطيئة بحركة فيلم مشاهدة تشبه السديم مراقبة فإن السنين، من اآلالف لعشرات الكوكبية السدم لوجود نظًرا .النظام

 النجم يقذف عندما .بدقة بداخله الموجودين والغبار الغاز قياس على القدرة الباحثين نجمال ينفثه انبعاث كل منحي. للغاية

 في النجم استمرار مع حتى المشهد يغير مما - داخلها والجزيئات الغبار يتشكل الخارجية، قشرته من المواد من قذائف
 ونظًرا. النجمي بالوسط يعرف ما إلى ويمتد به، المحيطة المناطق إثراء إلى النهاية في الغبار هذا سيؤدي. المواد طرد
   .جديد كوكب أو نجم في ويندمج السنين لمليارات الفضاء عبر بالسفر بالغبار األمر ينتهي فقد جًدا، العمر طويل ألنه

 
  اإلدارية الهيئة عضو – الحلبي عدلي. أ/  الفلكي

 https://www.jwst.nasa.gov عن المقال

 

 مقاالت علمية     د. اسعد سخل:أ.  بقلم
  النجم النيوتروني      

 مقدمة:    
 Fritz و Walter Baade افترض العالمان 1934عام في     

Zwicke كان .(1الشكل م.مثال ) وجود النجم النيتروني Baade  يحمل

في  Bergedorf ل في مرصدفي حينها يعموكان الدكتوراة في علم الفلك 

في  San Diego شمال في  Mt. Wilson, Palomar المانيا و مرصد

فلكيا  Zwicky بينما كان والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية.

 ابضنجم نيوتروني ن:1الشكل م.                                    عمل معظم حياته في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

 (California Institute of Technology) ،المهمة وكان من ضمن انجازاته                         

 وفيما بعد افترض .(dark matterوجود المادة الداكنة في الكون )محاولة اثبات 

ؤدي الى ظهور يي ذال وه (supernova) السوبرنوفا انفجار ان حدث العالمان

  النجوم النيوترونية.
النجوم هي النجوم النيوترونية وكيف تنشأ؟ فلذك نسال اآلن انفسنا، ما     

بالنسبة صغير جدا  R لها نصف قطرجسام كونية أالنيترونية هي عبارة عن 

متشكلة معظمها من  وكثافة مادية عالية جدا ،R ~ 10 kmللقياسات الفلكية، اي 

 تحدثهانهيار ناتجة عن ، supernovaيعتقد بانها بقايا . (neutrons) النيوترونات

   supernova: نجم عمالق احمر مهيء لل2الشكل م.         لنجم  (gravitational collapse)العالية قوة الجاذبية 

ولكن احدى . (M ~ 10 – 30 Solar massesكتلة شمسية ) 30الى  10 جدا تكافيء (2)الشكل م.ذو كتلة كبيرة 

https://www.jwst.nasa.gov/
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سود أغير كافية لنشوء ثقب ن كتلة النجم المنهار ون تكأ وي هالشروط لنشوء النجم النيترون
(black hole) . كتل  3لنشوء نجم نيوتروني تعادل المطلوبة كتلة المادة المتبقية من األنهيار

نه اذا تخيلنا علبة كبريت تحوي كمية من أان كثافة النجوم النيوترونية هائلة لدرجة، شمسية. 
ن تتسارع أفاذا سمح  .طن (3000000000باليين ) 3ستكون كتلتها ، هذه المادة النيوترونية

هذه العلبة نحو األرض، فانها ستثقب األرض من جهة وتحفر نفقا مستقيما، لكي تخرج من 
  .ثناء دوران األرض حول نفسهاأ، ويتكرر هذا لسطح األرضالجهة األخرى المقابلة 

ي لحوا هسطحدرجة حرارة شمسية،  كتلة 1.4 كتلة النجم النيتروني حواليتبلغ    

~600000 K ( الكيلفن بوحدة الحرارةK 273+ية ئوة المج= الحرارة بالدر)  ضعف حرارة  100وهذه الحرارة تعادل

كذلك شدة مجال الجاذبية للنجم سطح الشمس. 
مرة قوة مجال الجاذبية  بليون 200 لالنيوتروني تعاد

 (spin)ها النجوم النيترونية تلف حول نفس األرضي.

عالية. مئات المرات كل ثانية، مما يشكل سرعة دوران 
 ةشعأقطاب النجم حزم أونتيجة هذا الدوران، ينبثق من 

شديدة جدا تنطلق الى مسافات كبيرة  (x-raysسينية )

وكذلك هندسة  بيبن هذه الحزم 3الشكل م. في الكون.

  المجال المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي داخل النجم.
 

 التركيب الداخلي للنجم النيتروني:
تفصيال للتركيب الداخلي المفترض  4الشكل م.يبين    

 outer) ففي )أ( نرى القشرة الخارجيةللنجم النيتروني. 
crust)  .والتي تحوي انوية ذرات والكترونات حرة

نوية ذرات أ ( تحويinner crust)والقشرة الداخلية 

نيوترونات  رجية، كذلكثقل من التي في القشرة الخاأ
حرة، والكترونات. نذهب اآلن الى األعماق، الى قلب 

 شعة سينية والمجال المغناطيسي للنجم النيترونيأ: حزمة 3الشكل م.   ( حيث outer coreالخارجي ) لبفي ال النجم

عمق أوالى عض. ( يحوي نيوترونات، بروتونات، والكترونات مخلوطة مع بquantum liquidل كمي )ئاسيتواجد  

( غير معروفة ماهيتها. في ultra-dense matterناتي الى مادة فائقة الكثافة )( inner coreالداخلي ) بمن ذلك لل

 رونات ياو الهيب  (quarks) هذه المنطقة النيترونات والبروتونات يتفكفكون الى مكوناتهم األساسية الكواركات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                             

 مثل أ: (ب) 4الشكل م.                            : التركيب الداخلي للنجم النيتروني(أ) 4الشكل م.     



11 

(.(hyperons 4الشكل م. ماأ )نيوتروني يضا وجود سائل أفيظهر  )ب( فائق الميوعةneutron superfluid في )

بينما يتضمن قلب النجم في  .(neutron lattice) ذلك تركيبة بلورية من النيوتروناتكو ((crust قشرة الداخليةال

باألضافة الى مادة فائقة الموصلية من البروتونات ( سائل نيوتروني فائق الميوعة outer coreالخارجي ) لبال

(proton superconductor). 

 
 قطابه اشعاع كهرومغناطيسي؟أكيف يشع النجم البروتوني من 

قوى أوهو ، النجم داخلفي  الشحنات الكهربائيةعن تيار كهربائي من ينتج ني ترووالمغناطيسي للنجم النيالمجال     
فعندما يدور النجم، يتغير المجال المغناطيسي مع الوقت،  .مرة 1015لغاية  108من المجال المغناطيسي لالرض بمقدار 

 (Faraday's Lawويحث مجال كهربائي حسب قانون فاراداي )

B
E

t


  



 

يحث مجال  نكذلك مجال كهربائي متغير مع الزمهو المجال المغناطيسي.  Bو  المجال الكهربائي Eحيث هو 
 مغناطيسي حسب قانون امبير

0 2

1 E
B J

tc



  



 

كثافة التيار  Jء في الفراغ، هي سرعة الضو c حيث

 الكهربائي، و
0  .يؤدي هذا الى النفاذية المغناطيسية للفراغ

كذلك . تسارع األلكترونات قوية جداانتاج مجاالت كهربائية 
كهربائية يتشكل بالقرب من األقطاب المغناطيسية مجاالت 

 جزيئات الغازين يأية قوية جدا التي تؤدي الى تالكتروستاتيك
يين أالمنبثقة من التالقريبة من األقطاب المذكورة. واأللكترونات 

حيث يكون تسارعها عاموديا  تتسارع بفعل المجال المغناطيسي
. نتيجة لذلك (helical) وتتحرك بشكل لولبي على اتجاه حركتها

وتكون  curvature radiationمما يسمى ب  تشع األلكترونات

 cosmicواشعة كونية )شعة سينية أشدة األشعاع الذي يتضمن 
radiation )ة. شاسعوتنتشر الى مسافات كونية  ة جداثيفك   

 

 مبينا األشعاع الذي يصدره : النجم النيتروني النابض5لشكل م.ا                                                          

 :داخل النجوم النيوترونية المكثف البوزي
ل ئحيث يتواجد السا outer core)) الخارجي النجم لبفي    

 Bose-Einstein) ، يتشكل ما يسمى بالمكثف البوزيالكمي
condensation) ينتج هذا عندما يتحد اثنان من .

( spin up) لالعلى له زخم دائري احداهما، الفرميونات

يسمى بازدواجية كوبر  فيما (spin down) لالسفل خرواآل

(Cooper pairing) عندها تكون هذه األزواج من .

خاضعة لقوانين األحصاءات التابعة للبوزونات  الفرميونات
(Boson statistics). مستويات الطاقة للبوزونات والفرميونات6لشكل م.ا                 وهذه البوزونات لها القدرة : 

وكونها اآلن عبارة عن دقائق كمية تحتل الصفة الموجية،  .(6)انظر الشكل م.واحد  طاقةن تتجمع كلها في مستوى أب

 ذو الصفة (macromoleculeجزيء كبير ) عبارة عنكيان واحد، داخل مع بعضها لتشكل تت فان كل هذه البوزونات

 Paulis' exclusionولي )ما بالنسبة للفرميونات، فان احتاللها لمستويات الطاقة يتبع قانون باأ. الموجية الكمية
principle .)( هذا القانون ال يسمح ألكثر من فرميونينtwo Fermions) ن أن يحتلوا مستوى طاقة واحد، ويجب أ
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 (spin upن يكون له زخم دوراني لالعلى )أالفرميونات يجب  احدىن أ يأرقامهم الكمية مختلفة عن بعضها، أتكون 

 (Fermi seaوبالتالي تقوم الفرميونات ببناء بحر فيرمي ) .(6)انظر الشكل م.( spin downلالسفل ) بينما اآلخر

 .(Fermi ladder) حيث تحتل مستويات الطاقة على شكل سلم

 

 كيف ينشأ النجم النيوتروني؟
ينهي الذي  ،في حدث فلكي هائل النجم النيوتروني هو ناتج سوبرنوفا    

يحدث هذا عندما يستنفذ جدا.  عظيمحياته من خالل انفجار عمالق به نجم 
 الضوئية يؤدي الى انخفاض ضغط الفوتونات مما نجم وقوده النووي

)الفوتونات( ضغط األشعاع الناتج ن أي أ .المعاكس لقوة الجاذبية للنجم
 ال يعود كافيا لمقاومة جاذبية النجم عن التفاعالت النووية في قلب النجم

يؤدي وغالفه الجوي ينهار  لذلك .(7)انظر الشكل م. هتهدمن أالتي تحاول 

لدرجة ما تزداد كتلة لب النجم دوعن تدفق جزء من مادة النجم الى لبه. الى
. عندها تتسارع ، ينهار لب انجمالذاتية جاذبيته ةمام قوأانها ال تصمد 

سرعة من الجسيمات المكونة للب النجم لدرجة هائلة من السرعة تقترب 
 :ضغط األشعاع الناتج عن التفاعالت الننوية يوازن الجاذبية7الشكل م.   صلب وقاس جداوتصطدم بلب معدني الضوء، 

فبعد األنفجار يبرد   .(8)انظر الشكل م. في اعماق النجم. فترتد عنه بسرعة هائلة، محدثة انفجار عظيم، هو السوبرنوفا

الجسم المتبقي ويصل لحالة األتزان. فيكون هذا هو 
 النجم النيوتروني.

                                                                               
 Stellar)ٍ التحليل النووي النجمي

Nucleosynthesis): 

 ثناءأوذلك عندما يستهلك النجم وقوده النووي،    
في عملية األندماج  حرق الهيدروجين ألنتاج الهيليوم

4الهيليوم خرى لحرق أتبدأ تفاعالت ، النووي
2He .

قبل حدوث السوبرنوفا، يكون عندنا عملية األندماج 
هيليوم الالتي تدمج ذرات الهيدروجين الى  النووي

 حسب المعادالت الكيماوية )النووية( التالية:
 

          
 عالية يةئ: انفجار سوبرنوفا العظيم ذو شدة ضو8لشكل م.ا                           

 
                            

 لفا الثالثيةأهذه بالتفاعل مع بعضها، بدئا بما يسمى بعملية  أ، تبدفي مادة النجم فعندما ال تبقى اال ذرات الهيليوم

(triple alpha process):               4 4 8
2 2 4

8 4 12
4 2 6 2

He He Be

Be He C 

 

  

 

4وية لتشكل العناصر، حيث تتحد ذرتان من الهيليوم لتفاعالت النووهذه هي البداية لسلسلة من ا
2He باندماج نووي، 

8 وال عنصر البريليومأفيتكون تي شرارته من درجة حرارة عالية جدا داخل النجم النيوتروني. أت
4Be  وبعدها يتحد

12 ذرة الكربون انتاج ليتمخرى مع ذرة هيليوم أعنصر البريليوم مرة 
6C  فوتونات من اشعاع الجاما 4ويصاحبها .  

والتي يقذفها خرى أ، حيث تتكون عناصر كثيرة دناهأ 9الشكل م.وتستمر هذه التفاعالت حسب العمليات المبينة في 

12ن الكربون أفنرى وفا. النجم النيتروني الى الكون في عملية السوبرن
6C  4يندمج مع ذرة هيليوم

2He  لينتج

16األكسجين 
8O  .20عنصر النيون ذرة الهيليوم لينتج ومن ثم يتحد األكسجين مع وفوتون من شعاع الجاما

10Ne . 
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عن طريق حرق  لتشكل العناصر داخل النجم النيتروني (Alpha process) لفاأ : عمليات األندماج النووي9الشكل م.

                                                                      .الهيليوم

56النيكل وتستمر هذه العمليات لغاية ما نصل الى 
28Ni . الوقود الذي يتم حرقه ألنتاج ن عنصر الهيليوم هو أفنالحظ

  !في داخل النجوم :مامك هناأ، فان األجابة التي نعرفها تم صناعة العناصرتين أ. فاذا كنت تستغرب العناصر التي نعرفها
 

 :رنوفاالنيتروني وحدوث السوب سباب انهيار النجمألخير أتوضيح 

52ن احدى العناصر التي تنتج هو الحديد أنرى  9الشكل م.على  ابناء   
26Fe لب النجم . فعندما يتراكم الحديد في

نتيجة الضغط ن يقاوم قوة جاذبيته الذاتية، وبالتالي ينهار النجم. أع يصبح اللب ثقيال جدا بحيث ال يستطيالنيتروني، 
 (neutrons) لتنتج النيوترونات (electrons) لكتروناتواال (protons) ، تتحد البروتوناتل لب النجمفي داخالعالي 

 :(neutrinoترينو )وجسيم النييصاحبها 

ep e n     

 نيترونيضغط نتيجة تراكم النيترونات في لب النجم، ينتج 
من  هذا اتييويوقف عملية انهيار النجم. يعاكس قوة الجاذبية 

)الشكل  (fermionic statistics) األحصاءات الفرميونية

هذا . neutron degeneracy pressureويسمى ب  (6م.

الضغط يشكل اللب المعدني الصلب الذي ترتد عنه المادة 
المتسارعة نحو مركز النجم. فعندما يتم ايقاف األنهيار، يقذف 

ملية التي تؤدي الى الع ،النجم بعيدا عن المحيطة للب مادةالب
السوبرنوفا. والمادة المقذوفة تحوي العناصر التي تشكلت من 

 : نجم نيوتروني يمتص مادة من نجم عمالق مجاور10الشكل م.                                                لفا. أعملية 

جسام كونية أمن خالل التصادمات مع طور ن يتأد تشكله، ولكنه يستطيع بعتروني ويبرد النجم النيوفي النهاية،    
حيث تقوم الجاذبية القوية لنجم نيوتروني بسحب  (10انظر الشكل م.) accretionو عن طريق ما يسمى بال أخرى، أ

 مادة من نجم عمالق مجاور، وتتراكم المادة مع الوقت على سطح النجم النيوتروني، وتزداد كتلته.

 . المصادر للمعلومات والصور: فيزياء، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط/ قسم الأ. د. اسعد سخلاعداد: 

wikipedia: neutron stars 
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

  مقاالت علمية د. هشام غصيب:أ.  بقلم
 قة المؤلف المسبقةفموابعد اخذ نقال عن الفيسبوك   

 فقاعة من صغيرا جزءا يشكل عنه، الكشف يمكن الذي أي المرئي، الكون فإن غوث، أالن يركياألم العالم وفق (1

 الزائف الخالء لكن. المرات بتريليونات البروتون من أصغر الزائف الخالء من بذرة سنة مليار 13.77 قبل كانت كونية

 كوننا يشكل ضخمة كونية فقاعة إلى خاطفة بصورة البذرة هذه وتضخمت توسعت لذلك،. التنافر على هائلة بقدرة يتمتع
 التضخم؟ هذا جراء تشكلت التي الوحيدة هي الكونية الفقاعة هذه هل: السؤال يبرز وهنا. منها صغيرا جزءا المرئي

 ال لكنه األولية، الجسيمات إلى باإلضافة حقيقي خالء إلى يتحلل الزائف الخالء أن صحيح. ال بالتاكيد: هو والجواب
 توسعها في تستمر تتحلل ال التي واألجزاء. األخرى أجزائه قبل أجزائه بعض تتحلل وإنما واحدة، دفعة كذل يفعل

 البذرة فإن وهكذا،. كونية فقاعات إلى تحلله من أسرع التوسع في ويستمر يتوسع الزائف الخالء أن والنتيجة. الخاطف
 ال ما إلى الكونية كفقاعتنا كونية فقاعات الثناء تلك في وتولد نهاية، ال ما إلى والتضخم التوسع في تستمر األولى
 التضخم نظرية أن يعني وهذا. تحكمها التي القوانين حيث من حتى بعضا بعضها عن تختلف قد الفقاعات وهذه. نهاية

 أي نية،الكو الفقاعات من متزايد عدد من يتكون الكلي فالكون. Multiverse المتعدد الكون مفهوم إلى بالضرورة تقود

 هل. أزلي غير أم أزليا كان إن نعرف ال لكننا أبدي، بالتأكيد إنه وأبدي؟ أزلي الكلي الكون هذا هل. المتعددة األكوان
 تفسر كيف. التضخم نظرية في حتى موجودة المعضلة هذه زالت فما. ال المنفردة؟ النقطة مشكلة الفكرة هذه حلت
 .قادم منشور في ناولهسنت ما هذا المجرات؟ وجود التضخم نظرية

 
 منذ إليجاده انبرى ما هذا ؟The Multiverse المتعدد الكون ولدت التي الزائف الخالء بذرة جاءت وكيف أين ( من2

 هذه أن رأى وكالهما. فيلينكن ألكساندر الروسي والعالم هوكنغ ستيفن البريطاني العالم من كل الماضي القرن ثمانينيات
 وهذا. الكونتم ميكانيكا أساس على( والطاقة والزمان المكان غياب حالة أي) المطلق العدم من رةبالضرو انبثقت البذرة

 .قادمة منشورات في سأتناوله ما
 
 تلسكوبه غاليليو وجه يوم ،1610 منذ إال واحد قمر من أكثر هناك أن تدرك لم البشرية إن: اآلتية الحقائق تدبروا (3

 القرن نهايات منذ إال( ونبتون أورانس) زحل بعد ما كوكبين هناك أن تدرك لم ةالبشري وإن. المشتري كوكب صوب
 من الهائل القدر هذا بث من مكنها الذي الشمس طاقة مصدر تدرك لم البشرية وإن(. هيرشل وليم) عشر الثامن
 يتكون المرئي الكون أن تدرك لم البشرية وإن(. إدنغتون) العشرين القرن عشرينيات منذ إال السنين لمليارات اإلشعاع

 لم البشرية وإن(. هابل) العشرين القرن عشرينيات منذ إال الضوئية السنين مليارات إلى تمتد التي المجرات مليارات من
 أن تدرك لم البشرية وإن(. وهابل وليميتر فريدمان) العشرين القرن عشرينيات منذ إال يتمدد الكوني المكان أن تدرك
 أربعة هناك أن تدرك لم البشرية وإن(. تشادويك) 1932 منذ إال ونيوترونات وبروتونات إلكترونات من تتكون الذرات

 القرن ثالثينيات منذ إال( الضعيفة والنووية القوية والنووية والكهرمغناطيسية الجاذبية) الكون في أساسية تفاعالت
 تدرك البشرية تكن لم ،(سنة ألف 300 من أكثر) البشري الوجود فطوال(. وآخرون ويوكاوا وفيرمي باولي) العشرين

 وفكروا ذلك تدبروا. عام 100 آخر في وخصوصا عام، 400 آخر في إال البشرية تدركها لم التي الكبرى، الحقائق تلك

 .جيدا فيه
 

 جامعة األميرة سمية، األردنقسم الفيزياء//أ. د. هشام غصيب
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

                       صورة فلكية محمد الطالفحةتصوير :أ. 

 

 
 

لقطة للشمس من خالل مرصد الشارقة البصري و التلسكوب المخصص للرصد الشمسي من خالل فلتر  
المميزة كالبقع الشمسية و الشعيالت لفا ، إذ تظهر على سطح الشمس العديد من الظواهر أالهيدروجين 

 .الشمسية كبيرة الحجم كما لم تظهر منذ فترة طويلة . تصوير و معالجة محمد طالفحة
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 صورة فلكية                       انس صوالحةتصوير :أ. 

 

 
 :فوهاته وتشمل بعضلقمر ل صورة

 Tycho 

 Maginus 

 Clavius 

 Longomontanus 
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 2022السماء في شهر آب نجوم كواكب و مروان الشويكيإعداد :أ 
 

 :القمر
-آب شهر بين ما متزامنة بداية ستكون :1الشكل كن.
 بعد ليلة المتنامي الهالل وسيشكل محرم وشهر أغسطس

 بالنسبة. الشهر بداية أمسيات سماء في األبرز الحدث لية
 قلب أو عطارد مشاهدة لهم المتوقع من فليس للهواة،
 الغربي األفق فوق الشمسي الوهج في المستترين األسد
 من سيتمكن من. شديدين وصبر وحرص واضح بجهد إال
 على أو فيسبوك على الجمعية صفحة على أخبرنا ذلك

 .واتساب مجموعة
 

 :زحل
 الوقت ذات في وتقريبا، الشهر، بداية في :1الشكل كن.

 الكوكب سيشرق الغرب، في عطارد فيها يغيب التي
 بانه أحد يتوهم ال لكن الشرق، من الحلقات ذو الذهبي
 الشديد القربهم اليوم ذات في معا بهما اإلمساك على قادر
 .التوالي على والشرقي الغربي األفقين من

                     
           1الشكل كن.                          

 

 :مساء التاسعة الساعة! انتبه
 انظر بقليل، العشاء آذان قبل الشهر، بداية :2الشكل كن.

 لساعة محورا القطبي النجم تخيل مباشرة، الشمال إلى
 على الكبرى، ركز نعش بنات كوكبة إيجاد اولح عظيمة،
 أفقي بشكل هاعم اذا اصطفا (والدبة المراق)الدليلين 

 الساعة وقت عن يخبرانك سوف الشمالي، لألفق مواز
 هذه تشاهد وأنت اآلن يدك في الساعة كم ترى. يدك على

 النجم تخيلت لو 9 الرقم على الدليالن يقف هل الظاهرة؟
 على أخبرنا الشمال؟ في عمالقة  ةلساع مركزا القطبي
 .واتساب مجموعة على أو فيسبوك على الجمعية صفحة
 ستحتل الكوكبات أي ترى جنوبا، انظر الوقت، ذات في

 صفحة على أخبرنااللحظة؟  في هذه تماما الجنوب
 .واتساب مجموعة على أو فيسبوك على الجمعية

                     
 

           2الشكل كن.                         
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 2022تابع: كواكب ونجوم السماء في شهر آب  مروان الشويكيإعداد :أ 

 :الوحش من يهرب المشتري
 الحوت االم برجه من خرج الذي المشتري :3الشكل كن.

 في قيطس كوكبة عن للينز قصيرة نزهة في العام لهذا
 الوحش هو قيطس أن تذكر أنه يبدو حزيران، 25

 مهروال بالعودة بدأ لذلك القديمة، األساطير في المرعب
 متقهقرا وسيبقى يوليو -تموز نهاية في ألحوت إلى غربا
 هذا من نوفمبر ثاني تشرين نهاية إلى حائرا الخلف إلى
 الغرب من مساره في الطبيعي سيره يعاود أن قبل العام
 .الشرق إلى
 
 
 

 3.كن الشكل                       
 
 
 
 
 
 

 الزهرة تزين سماء الفجر،
بالنظر شرقا إلى السماء وقت الفجر،  :4الشكل كن.

فسيبدو الزهرة ما زال مسيطرا على الشرق بلمعانه 
الباهر ولكنه مع ذلك فسيكمل رحلته خالل آب مقتربا من 

بسهول خالل هذا الشهر  الشفق الشمسي وسيبقى مرئيا
سبتمبر.  –ولكن ستصعب رؤيته بعد منتصف شهر أيلول 

أما  قبل أن يتحول إلى كوكب مساء في آخر شهر أكتوبر.
الشمس، فسوف تتحرك )ظاهريا( خالل هذا الشهر من 
منتصف برج السرطان لتقطع جزءا غير يسير من برج 

 األسد مع نهاية شهر آب.

 
 

 
  

                4.كن الشكل                       
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 August – آب      الثريا 2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 2022خارطة السماء لشهر آب  مروان الشويكيإعداد :أ 
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 August – آب      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 August  – آب لشهر الثريا........األنشطة والفعاليات 

تقديم -إعداد   اليوم والتاريخ النشاط 

 7/8/2022 القمرية ارتيمس مهمة في موضوعات أ. عدلي الحلبي

 14/8/2022 الداكنة المادة د. حنا صابات

 21/8/2022 االنباط عند النجوم مااستخد نوافله مامون.  ا

 28/8/2022 الكهربائية الطاقة سمية جامعة/العبيدي عمر. د

 ةملحوظ

تقام النشاطات األسبوعية في المنتدى الثقافي للجمعية 
مقر االتحاد العربي لعلوم الفلكية األردنية الكائن في 

 / شارع وصفي التل )الجاردنز(عمان - الفضاء والفلك
 .مساءً والنصف  السادسةالساعة  

--------------------------------------------- 

 مسابقة معلومات فلكية

 حاليا اي مسابقات اليوجد
 

 
 
 
 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

 

 2022آب أطوار القمر في شهر 

 الوقت  التاريخ  الطور

 20:54 28/07/2022 قمر جديد

 14:06 05/08/2022 تربيع أول

 4:35 12/08/2022 البدر

 7:36 19/08/2022 تربيع أخير

 11:17 27/08/2022 قمر جديد

 للتواصل معنا دادـــــــــــــــــــفريق اإلع

 موقع الجمعية: www.jas.org.jo ابراهيم خضرأ. 

 : لجمعيةبريد ا jaspresident22@gmail.com عدلي الحلبيأ. 

 :  بريد النشرة asaad.sakhel@fet.edu.jo ا. د. اسعد سخل )رئيس التحرير(
 

 ترقبوا 
أنشطة فلكية 

 متنوعة

 - Augustتموز

2022  

سيعلن عن الزمان 


