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سديم الجبار.
. ملع سديم يف السامء وميكننا أيعترب 

رؤيته بالعني املجردة
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 داج بعيدة تبدو نهاإ   .الليل يف النجوم شاهد جميعنا

.السامء ظلمة يف

النجوم، بني للفراغ وجود فال.فقط وهم مجرد هذا
 الذراتالجسيامت، من كبري عدد هناك بل

املك املرت يف املليارات  حتىاملاليني، بل .والجزيئات
 أو سحبا ُمَشكلةً   الجسيامت هذه تتجمع .الواحد عب

 ميكن وال  .للغاية خافتة الغيوم هذه.يةنجميب  سدما

.منها قليل عدد الإ  ةملجردا بالعني رؤيتها

 رية،الكب التلسكوبات من مبجموعة باالستعانة ولكن

 اءثر  رؤية الفلكيون ستطاعإ  الفضائية، و األرضية

 نرش خالل من كتشافتهمإ  مشاركة و السدميي الكون

.السدم لهذه رائعة صور
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" الخلقأعمدة "جزء من سديم يسمى   M16

داخل غيوم مثل هذه، مكونة  جديدة نجومٌ  شكلت
.بينجميمن غازات وغبار 
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 يف تولد نسان،اإل  مثل فهي:أبدية ليست النجوم حياة
.النهاية يف ومتوت حياتها طوال وتتطور العامل هذا

 من ،ميالبينج  الفضاء يف الكبرية السحب يف تتشكل

 .اآلن حتى كامل بشكل فهمها يتم مل عملية خالل

 يسمح مام الجاذبية، تقلص العملية هذه تتضمن

 لداخ املوجودة  عاليةال كثافةال  إىل بالوصول للامدة
.النجوم

ًا املولودة النجوم هذه من بعض ا ةٌ حار  حديث  جًد

 الذرات من اإللكرتونات تنزع أن ميكن أنها لدرجة

 مثل مؤين سديم لينشأ املحيطة، السحابة يف املوجودة

.الجبار سديم

حيث تتشكل النجوم
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.سديم الرسطان

 ميثل بقايا املستعر األعظم الذي سجل انفجاره من

.1054طرف علامء الفلك الصينيني عام 
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.ضخم انفجار يف حياتها تنتهي كبرية كتلة ذات نجمة

 املستعر«  اسم الظاهرة هذه عىل الفلك علامء أطلق

 نجم ظهور سيشهدون  أنهم العتقادهم ،»األعظم

 نجم أي  يشاهد مل حيث السامء يف ما مكان يف جديد

.قبل من

 عكس عىل  هو، األعظم املستعر أن اآلن نعلم نحن

 البينجمي الفضاء يف يلقي  ميت، نجم  متاما، ذلك

.حياته خالل أنتجها التي العنارص

 بقىت التي السدميية املادة هي األعظم املستعر بقايا

.نفجاراإل  بعد

بقايا السوبرنوفا
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.هيليكسالسديم الكوكبي 

يستغ .املعروفة الكوكبية السدم  أقرب من واحد هو
 إىل للوصول سنة 700  حوايل منه املنبعث الضوء رق

.)فقط دقائق 8 الشمس ضوء يستغرق بينام( األرض
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الكوكبيةالسدم

 تنتهي الشمس لكتلة مشابهة كتلة ذات النجوم

.هدوء أكرث بطريقة حياتها

 اءتض التي الخارجية، طبقاتها وتفقد حجمها، يزداد

 يسمى ما وتنتج األم، النجم بقايا من بعد فيام

.الكوكبية بالسدم

  العامل هو الكوكبية السدم مصطلح وضع من ولأ 

 ظهرهاأ   التي الصور نأل   ،1785  عام يف هريشيل  ويليام

 هأسف عن بعدها وعرب .بالكواكب شبهأ   التلسكوب
."النجمية السدم" بـ وصفهم لعدم
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M101املجرة الحلزونية 

.التبانة درب مجرة مجرتنا شبيهة املجرة هذه

 نم جديدة أجيال تشكيل يتم الحلزونية، أذرعها ويف
.النجوم

 ارلزتش الفرنيس الفلك عامل وضعه الذي  القاموس  يف

 بال سديم"  ابأنه هايصف ،1781  عام نُرش الذي ميسيي

."الحجم وكبري جدا  مظلم نجمة،
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املجرات

 تحتوي أن ميكن التيو  نجمية تجمعات  هي املجرات

.النجوم من املليارات مئات عىل

 م،املنتظ غري أو لولبيال  شكلال اتذ املجرات، بعض

 هذه مثل .الغاز من كبرية كميات عىل أيًضا تحتوي

 يدالعد عىل وتحتوي النجوم، تشكل تزال ال املجرات

 بضعة عمرها يتجاوز ال التي  الفتية النجوم من

.السنني من ماليني

 ال  ،مريكيةاأل  القدم كرة شكل ذات  األخرى، املجرات
 امنه بعض قدمية نجومها كل .اآلن بعد نجوما تنتج
.سنة مليون آالف عرشة من أقدم

 كني مل ألنه بالسدم املجرات تسمى كانت مىض، ما  يف

.النجوم من مكونة أنها معروفًا
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.سديم رأس الحصان

.مكون من حبيبات الغبار والغاز
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وسحب الوسط البينجمي غبار

 ؤيةر  األحيان بعض يف ميكن واملجرات، السدم صور يف

 من عالية برتكيزات إنتاجها يتم .مظلمة مناطق

.البينجمي الوسط يف الغبار حبيبات

 من مجهرية صلبة جزيئات هي الحبيبات، هذه

 ملريئا الضوء من الطاقة متتص السيليكون، أو الكربون

.القريبة للنجوم

 منها ينبعث  السدم، حرارة درجة نخفضتإ   ما ذاإ 

 رصده  ميكن ولكن املجردة للعني مريئ غري ضوء

.الحمراء تحت شعةاأل  تلسكوبات بواسطة
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هل ميكنك التعرف 
عىل هذه االنواع من 

؟السدم

!اخترب معلوماتك

اإلجابة يف الصفحة 
املوالية

السديم الكوكبي 
IC418  , املعروف

.’سبايروغرافبسديم ‘

M17 

أينسديم 
.تتشكل النجوم 

املستعر األعظم
SN 1987A.

جزء : وحيد القرن الخرايف
 املعتم تريفيدمن سديم 

.البينجميبالغبار 

NGC 2207 وIC 2163 ، 
.ادممجرتان حلزونيتان يف تص



 تم   .طةالق عني سديم باسم املعروف كوكبي لسديم صورة  هي :  الغالف صورة

 هابل تلسكوب ومن الكبرية  ESO  تلسكوبات من الكتيب هذا صور عىل الحصول

.ESAو STScI ،ناسا قبل من توفريها يتم  .الفضايئ
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