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نعم ما نراه يف هذه 
الصور هو سديم الرسطان

صورة راديوية ملتقطة 
VLA بواسطةتلسكوبات

ة صورة باألشعة تحت الحمراء ملتقط
سبيتزربواسطة تلسكوب 

قطة صورة باألشعة السينية ملت
بواسطة تلسكوب شاندرا

صورة بأشعة غاما ملتقطة 
بواسطة تلسكوب فريمي

.ابلصورة لسديم الرسطان ملتقطة بواسطة التلسكوب الفضايئ ه: صورة الغالف

 ESA ،J,Hesterوكالة الفضاء األمريكية ناسا، وكالة الفضاء األوروبية : حقوق الصورة

A,Lollو  (ASU).

صفوفة كارل الصور األخرى يف هذا الكتيب ملتقطة بواسطة التلسكوب الفضايئ هابل، م
لكبري ا امليليمرتي أتاكاماالفضايئ، مرصد  سبيتزر، تلسكوب  VLAجي بالغة الكرب 

ALMA وفريمي، تلسكوب شاندرا.
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أخرى يف الفضاء" رسطانات"

 أن بدفال  مجرتنا، يف ماتت التي النجوم عدد إىل بالنظر

 عظمهام ذلك، ومع .النرتونية النجوم مليارات عىل تحتوي

 رتونيةالن النجوم وحتى .للكشف قابلة وغري باردة قدمية،

 ضةالناب حزمها تتوجه عندما إال رؤيتها ميكن ال الساخنة

 األخرية، ةالحال يف .ثنايئ نظام يف تكون عندما أو األرض نحو

 عند ةالساخن الغازات من السينية األشعة تنبعث ما غالبا

.النرتوين النجم سطح نحو سقوطها

 معروف نرتوين نجم 3000  تقريبا هنالك الحارض، الوقت يف

 ضاتكنب اكتشافها تم أغلبها التبانة، درب مجرتنا يف

.هامن لبعٍض  صورا املقابلة الصفحة يف نرى .راديوية
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 جالم يف الغيتار سديم رؤية ميكن

 طةبواس انتاجه تم .املريئ الضوء

 كيتحر  والذي عادي، نرتوين نجم
.هائلة برسعة

 ذات لسديم السينية باألشعة صورة

.A الكريس

 لناجما الضوء أن إىل التقديرات تشري

 ضاألر  إىل وصل النجمي االنفجار عن
 أي تجد ال ولكن سنة، 300  حوايل منذ

.للحدث مدونة سجالت

 الرشاع مستعر لبقايا صورة

 الهاوي طرف من صورت األعظم،

Marco(  لورنزي ماركو الفليك

Lorenzi( املريئ الضوء مجال يف.

 يحيط مضغوط لسديم السينية باألشعة صورة

 ميت األعظم، الرشاع سديم يف نابض بنجم
 زيئاتج من بالقوس الشبيهة الهياكل تشكيل

.النرتوين النجم من تنبعث الطاقة عالية



نباض الرسطان

 ديويالرا الفلك علامء رصد املايض، القرن ستينيات يف

 أثبتوا وقد .السامء يف بانتظام نابضة غريبة السلكية إشارات

 هذه سميت .فلكية مصادر من تأيت النبضات هذه أن

 من واحد الرسطاين النابض .)Pulsar(  بالنوابض املصادر

.اكتشافها تم التي النجوم أوائل

 اثاتاالنبع هذه أن العلامء فهم قريبة، فرتة يف هذا، ومع

 ويننرت  نجم من وإمنا نابض، جسم من تأيت ال الراديوية

 متسح .ضيقتني حزمتني يف إشعاعات مرسال برسعة، يدور

 حزمال تفعل كام متاما النجم، دوران مع الفضاء الحزمتان

.املنارة يف الضوئية
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 رسعة دتزدا النرتوين، النجم ينتج الذي التجاذيب  اإلنهيار  خالل

.النجم حجم تقلص بسبب كبري بشكل النجم دوران

تح التي الظاهرة نفس وهي
 عىل املتزلج يقوم عندما دث

 إىل يديه وضم بالدوران الجليد

 دورانه رسعة تصبح الداخل،

.أكرب

 االمج النرتونية  النجوم متتلك

 منها ثوتنبع جدا، قويا مغناطيسيا

 من فقط ضيقة حزم يف إشعاعات

.املغناطيسية أقطابها

 إال اإلشعاعات هذه رصد ميكن ال

ن موجهة الحزم هذه تكون عندما
.األرض حو

 نبضات درص يتم األرض، عرب الحزم ومتر النرتوين النجم يدور عندما

.الزمن فرق يف متساوية إشعاعية



النجوم النرتونية

 عالتالتفا تتوقف حديد، إىل النجم قلب يتحول عندما
 بضع قدره مقياس يف التجاذيب  االنهيار ويحدث النووية

 .معا الذرات ضغط لدرجة قوي الجاذيب الشد إن .ثوانٍ 
 نرتوناتال من كرة مشكلة الربوتونات مع اإللكرتونات تدمج
.الكثافة عالية

 الشمس من كتلة أكرث الرسطان سديم داخل النرتوين النجم
 من مكعب وزن يعادل .كيلومرتا 20  يتجاوز ال قطره ولكن
 زنو  األرض عىل سكر مكعب بحجم النرتوين النجم مواد
.بأكملهم البرش

 ذات يةالنرتون النجوم يف الفيزيائية العمليات تختلف
 يف آخر مكان أي يف تحدث التي تلك عن الهائلة الكثافات

 لبنيةا استنتاج ميكن النظرية الفيزياء مبساعدة .الكون
.النرتونية للنجوم الداخلية
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ترشيح نجم نرتوين
)ميكسيكومن جامعة ) (Dany Page(كام صوره داين باج 

 حوايل رارتهح درجة تبلغ حارا جويا غالفا نجد الداخل إىل الخارج من انطالقا

 الحديد، نوى من بلورية قرشة ثم باردا، غالفا نجد وبعده درجة، مليون

 يف واإللكرتونات والربوتونات النرتونات من مصنوعة خارجية نواه نجد بعدها
 الجسيامت نفس من املشكل الداخيل القلب إىل نصل األخري ويف صلبة، حالة

 األساسية تالجسيام وهي حرة، كواركات نجد ولرمبا سائلة، حالة يف ولكن

.والنرتونات للربوتونات املشكلة



Baade(  زوييك  و بايد  من كل اقرتح 1934  عام يف & Zwicky( 

 قد ظمى،الع املستعرات أسموها والتي االنفجارات، هذه مثل أن

 جدا غريص قطر ذي نجم إىل عادي نجم من االنتقال أثناء تحدث

.عالية وكثافة

.آنذاك مجهوال االنتقال هذا سبب ظل ولكن

 ،بوربيدج  ،)Burbidge(  بوربيدج  من كل أوضح ،1957  عام ويف
Fowler(  وهوييل  فوولر & Hoyle( كيف أسايس مقال يف 

 بشكل جدا، ارةالح الداخلية األجزاء يف الكيميائية العنارص تتحول

 من مكونا لهك النجم قلب يصبح حتى أثقل، عنارص إىل تدريجي

 مرسلةً  يةالخارج الطبقات وتنفجر القلب ينهار حينها .الحديد

.البينجمي الفضاء إىل حديثا املكونة العنارص

املستعر األعظم
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 حرارة، األكرث املنطقة وهو النجم، قلب يف الذرية األنوية تندمج
 .غطالض مشكلة طاقة العملية هذه تنتج .أثقل أنوية لتعطي
 إىل ؤديي مام القلب بقبض الجاذبية تقوم الوقود، استنفاذ وعند
 .يدةجد نووية تفاعالت تحدث حتى أكرث، حرارته درجة ارتفاع
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:اكستنيمتع قوتني بني مستمر رصاع هي النجم حياة
.اإلنقباض تسبب والتي الجاذبية•
.التمدد يسبب والذي الضغط•

 يليوم،اله ذرات لتشكيل نفسها مع الهيدروجني ذرات تندمج أوال،
 يندمجو الكربون، ذرات ليعطي نفسه مع الهيليوم يندمج وبعدها
 أن كنمي .وهكذا األكسجني، ذرات فتتشكل الهيليوم مع الكربون

 .الحديد تشكل غاية إىل العمالقة النجوم يف التفاعالت هذه تصل
 أن إىل ةالعملي تستمر املرحلة هذه إىل التفاعالت هاته وصلت إذا

 وينكمش التفاعالت تتوقف الخالص، الحديد من النجم قلب يصبح
.القلب



 أن لفلكا علامء أدرك املايض، القرن من العرشينيات بداية يف

 رأه الذي ’الزائر النجم‘  موقع مع يتطابق الرسطان سديم موقع

.1054 عام الصيني الفليك

 ورمر  مع يزداد الرسطان لسديم الزاوي الحجم أن الحظوا كام

 1500  عةبرس  يتحرك كان أنه إىل تشري الطيف وخطوط الوقت،

 وُلد لسديما أن الستنتاج أوصلهم ما وهذا .*الثانية يف كيلومرت

.سنة 1000 حوايل قبل التوسع يف وبدأ

Edwin(  هابل إدوين اقرتح ،1928  عام يف Hubble( سديم أن 

 عام يف انفجاره مشاهدة متت الذي النجم بقايا من هو الرسطان

 لكذ يف مفهومة غري االنفجار فيزياء ظلت هذا، ومع .1054

 .بالرفض البداية يف الفكرة هذه قُوبِلت ولهذا الوقت،

4 الصفحة يف أنظر*

سديم الرسطان والنجم الزائر
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 يف الحدث هذا تسجيل تم
 جلكس قدمية، صينية سجالت

Lidai mingchen zouyi  )عىل 

 إىل وناملل املقطع يشري .)اليسار

.الزائر النجم

 يفيةالط الخطوط انسحاب يتناسب

.مراقبلل بالنسبة املصدر رسعة مع

Yang(  ويدي يانغ الصيني اإلمرباطوري الفلك عامل رصد ،1054  عام يف

Weide( سامه كام ’الزائر النجم‘  هذا رؤية متت .السامء يف جديدا نجام 

.سنتني نم ألكرث الليلية السامء يف مرئيا وظل يوما 23 ملدة النهار وضح يف

 أوروبا ن،كاليابا العامل، يف أماكن عدة من أيضا الحدث هذا مشاهدة متت

.العربية الجزيرة وشبه

.الفلكية ادراملص حركات عن الضوئية األطياف كشف كيفية :األسفل يف

يتحرك باتجاهك

يف وضع الراحة

يبتعد عنك
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سديم الرسطان

الكون يف جعبتي

ES-001

رقم  10

ينا ستاسينسكازراغ
)Grażyna Stasińska(

مرصد باريسمن 

2

 اللورد طرف من الجسم لهذا رسم أول

Lord(  روسيه Rosse( كام ،1844  سنة 

 .سم 90  قطر ذو تلسكوبه بواسطة رآه

 سديم‘  اسم ظهور إىل الرسم هذا أدى

 يبدو أنه من الرغم عىل(  ’الرسطان

 عمالومست عالقا االسم هذا وظل .)كجرثوم

.هذا يومنا إىل

 الولزي  انعالص طرف من الرسطان لسديم ملتقطة صورة أول :األسفل يف

Isaac(  روبرتز  إسحاق الفلك وهاوي Roberts( دام بتعريض ،1892  سنة 

.سم 50 قطر ذو عاكس تلسكوب بواسطة ساعات 3 ملدة

 مرس الصورة هذه تشبه بالكاد
 فعلبال ميكن ولكن .روسيه اللورد

 بنيو  بينها التشابه بعض رؤية

 الفضايئ للتلسكوب املفصلة الصورة

 .الغالف عىل املعروضة هابل



 يسباف  جون اإلنجليزي الفليك الهاوي اكتشف 1731  عام يف

)John Bevis( الفليك الفرنيس الحقا اكتشافه وأعاد .الجسم هذا 

Charles(  ميسيي  شارلز Messier( هايل، مذنب عن بحثه أثناء 

 ألن ونظرا .1758  سنة السامء يف عودته املتوقع من كان والذي

 أدرجه ولذلك  .مذنبا يكون أن ميكن فال يتحرك، مل الجسم هذا

 ال حتى النجمية، والحشود للسدم فهرسه يف 1  كرقم ميسيي
.املذنبات مع يخلطه

William(  هريشل  ويليام قام Herschel( مرات عدة برصده 

.نجمي دحش عن عبارة أنه واستنتج كبري تلسكوب بواسطة

 سمح الذيو  الجسم، لهذا الضويئ الطيف أظهر قرن، من أكرث بعد

 النجوم من معاتج ليس أنه ضوئه، طبيعة بتحليل الفلك للعلامء

 مخفف غاز من يتكون حقيقي سديم عن عبارة هو وإمنا

.ومؤين

كيفية اكتشافها
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