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افتتاحية العدد الثالث والعشرون
نشهد تسارعا واضحا هذه الفترة في مشاريع االستثمار في الفضاء من مختلف المؤسسات الحكومية والبحثية
والتجارية حول العالم .فهذه (وكالة ناسا االمريكية) الحكومية أعلنت مؤخرا عن سعيها للشروع باطالق أولى مراحل
المشروع العمالق (أرتيميس) الذي يهدف الستيطان القمر ،ومن ثم إقامة محطة فضائية على سطحه الرسال رواد فضاء
إلى المريخ .وتلك شركة (سبيس أكس) االمريكية التجارية تستمر في انتاج وتطوير الصواريخ الفضائية ذات االستعماالت
المتعددة وفي كل فترة ندهش بتقدم جديد تقدمه .وال تقف (وكالة الفضاء االوربية أيسا) متفرجة ،بل تتبنى مشاريعها
الخاصة في نفس المجال ،وكذلك (وكالة الفضاء الصينية كنسا) ،و(وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس) ،وغيرها ،في
الهند واالمارات العربية واليابان ...بل أن هذه المشاريع بدأت تغري دوال عديدة حول العالم للمساهمة فيها بالتمويل
والتطوير أو بأي طريقة أخرى ممكنة .فمثال مشروع (ارتيميس) تتشارك فيه مع وكالة ناسا دول عدة مثل المملكة العربية
السعودية ومملكة البحرين والبرازيل وأستراليا وكندا ،الخ ،ما مجموعه احدى وعشرون دولة إلى هذا اليوم ،ومن المتوقع
والمؤكد أن تتسع هذه القائمة لتضم دوال أخرى.
فلماذا هذا االهتمام واالنتباه الدولي المتسارع وشبه المفاجئ في مشاريع غزو واستيطان القمر والفضاء؟
السبب األول واألهم هو الجانب االستثماري واالقتصادي .فمشاريع من هذا النوع هي مشاريع عمالقة وتوفر
v

فرصا استثمارية هائلة تصل إلى عشرات وربما مئات المليارات ،بل ربما أكثر .وبهذا فهي توفر فرص عمل خيالية
لألالف من المختصين في شتى المجاالت وليس فقط المجاالت العلمية والهندسية .وفي المقابل من المؤكد أن المردود
االقتصادي لمثل هذه المشاريع سيكون اضعاف ما وضع فيها وفي عدة استثمارات مربحة منها التنقيب عن المواد األولية
واستغالل بيئة القمر ،والقيام برحالت عامة لزيارته ،وتطوير مهم في منظومات االتصاالت األرضية ومنظومات اإلنذار
المبكر الفضائية ... ،الخ .والسبب االخر الذي ربما يوازي السبب االقتصادي هو ما سيحققه مثل هذا المشروع من تقدم
علمي وتكنولوجي هائل ال تزال حدوده النهائية غير معروفة بالكامل .مثال من استعمالنا لألقمار الصناعية التي تدور حول
األرض والثابتة منها ،نمتلك االن الكثير من التطبيقات اليومية التي ال غنى عنها مثل االنترنت ومنظومة تحديد المواقع
وشبكات البث التلفازي ومحطات االنواء الجوية؛ وأيضا تمكنا من وضع واثبات نظريات علمية عديدة من المعلومات التي
ارسلتها المراصد والمكوكات الفضائية التي تدرس الكون .اذن ،ماذا سيكون حجم التقدم العلمي والتكنولوجي من استيطان
القمر؟ إنها حقا لفرصة تاريخية ال تفوت!
في مقابل هذا التسارع المحموم في إقامة والمشاركة في مشاريع غزو الفضاء ،نجد اهتماما كبيرا في نشر الوعي
العام حو ل الفوائد المرجوة من مثل تلك المشاريع .فبدون وعي مختلف المجتمعات حول العالم بأهمية هذه المشاريع لن
تحقق فوائدها المرجوة والمتوقعة.
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نتقدم بدعوة مخلصة إلى السادة المسؤولين في عراقنا الحبيب لالهتمام بالمشاركة في مثل تلك المشاريع الدولية،
فالمستقبل للفضاء وتقنياته وعلومه بال شك ،وسنرى قريبا جدا أن دول العالم انقسمت إلى مجموعتين :مجموعة في الريادة
ألنها تمتلك ناصية علوم الفضاء وتتحكم في كل ما توفره هذه العلوم من اتصاالت وخدمات وعلوم وتقدم تقني وعسكري،
ومجموعة ال تمتلك سوى أن تتبع المجموعة األولى لتستمر في مواكبة ما يحدث من تقدم .بل ليس بعيدا أن نرى في
المستقبل القريب اتفاقيات دولية تحضر وتمنع استغالل الفضاء من الدول التي ليس لها تاريخ ومساهمة حقيقية في ذلك –
بالضبط مثلما يحصل حاليا في موضوع التسلح النووي!
في العراق لدينا حاليا االمكانيات الفكرية والعلمية ،فضال عن المادية والجغرافية التي تجعل من العراق شريكا
مثاليا للمساهمة في مثل تلك المشاريع .فقط موقع العراق في منطقة مميزة جغرافيا بين القارات القديمة الثالث يوفر فرصة
هائلة إلقامة محطة إلطالق الصواريخ الفضائية واالقمار الصناعية .وجل ما نحتاجه في الوقت الراهن هو الرغبة
المركزية والتخطيط الصحيح نحو هذا الهدف ،والذي هو هدف استثماري أوال ،وعلمي ثانيا.
قبل قرن ،كان الوصول إلى القمر مجرد حلم .اليوم ،هناك تخطيط الستيطان القمر وللوصول إلى المريخ ،ولنا
أن نتصور ما الذي سيحدث بعد خمسة عقود من اليوم .فعلينا اذن أن نتيقن أن ما نبنيه اليوم بأيدينا ،سيؤتي أكله ألبنائنا في
الغد .أليست هكذا تتقدم الدول؟
وعلى الله قصد السبيل.

v

أ.م.د .أحمـد عبـد الرزاق سلمــان
رئيـس قسم الفلك والفضاء
ahmed.selman@sc.uobaghdad.edu.iq
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ً
مذنبا حتى الموت
تلسكوبات تراقب الشمس وهي تحرق
بقلم :تيريزا بولتاروفا في 17/06/2022
ترجمة :م .د .امال عبد الحسين  /قسم الفلك والفضاء/كلية العلوم
amaal_2016@sc.uobaghdad.edu.iq

قد تبرر هذه االرصادات سبب وجود عدد قليل جدًا من المذنبات حول الشمس.

v

ً
مميزا.
على اليسار ،صورة  323 P / SOHOقبل التفكك .على اليمين ،يبدو المذنب مختلفًا تما ًما ،حيث تغير ليظهر بذيل
(مصدر الصورة)UBARU TELESCOPE / CFHT / MAN-TO HUI / DAVID THOLEN :

من خالل نتائج غير مسبوقة ،رصد علماء الفلك تحطم مذنب يزور الشمس والتي قد تفسر سبب اختفاء المذنبات
التي تدور بالقرب من الشمس .يدعى هذا المذنب  323 P / SOHOوتم اكتشافه في عام  9111بواسطة المرصد الشمسي
والغالف الشمسي (الهيليوسفير) ( ،)SOHOوهو مسبار ناسا  /وكالة الفضاء األوروبية ويراقب الشمس باستمرار .يتبع
هذا المذنب مدارات بيضاوية مما يجعله أقرب للشمس من مدار الكوكب األعمق للنظام الشمسي ،عطارد وعليه يعتبر من
المذنبات النادرة القريبة من الشمس .نظ ريا كان يعتقد انه يوجد العديد من هذه المذنبات ولكن لم يالحظ منها سوى القليل
وقد تفسر النتائج األخيرة السبب.
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شاهدت بعض أقوى التلسكوبات في العالم  -بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي ،وجيميني نورث ،وتلسكوبات
كندا-فرنسا ،وسوبارو في هاواي ،وتلسكوب لويل ديسكفري في أريزونا  -بينما كان المذنب يمر بالقرب من نجم األرض
في شتاء  ،2229 /2222آخر مرة اقترب فيها  323 P / SOHOمن أقرب نقطة للشمس في مداره الذي يبلغ  2.2عا ًما
وتسمى نقطة الحضيض .على الرغم من أن التلسكوبات لم تر لحظة االقتراب األقرب ،فإن التغييرات التي الحظوها خالل
األشهر القليلة القصيرة تشير إلى أن شيئًا غير عادي كان يحدث مع  .323 P / SOHOتلسكوب سوبارو ،الذي بحث
عن المذنب عندما اقترب من الحضيض في ديسمبر  ،2222رأى نقطة صغيرة بسيطة فقط .ومع ذلك ،عندما ظهر المذنب
مرة أخرى في مشهد هابل ولويل وكندا وفرنسا وتلسكوبات جيميني-نورث في فبراير ومارس  ،2229بدا مختلفًا تما ًما،
ً
حيث كان ً
طويال من الغبار المقذوف .ويعتقد العلماء أن التغيير المالحظ للمذنب حدث عندما تفكك المذنب بسبب
ذيال
الحرارة الشديدة بالقرب من الشمس.
وشبه فريق البحث عملية تحطم المذنب بسبب حرارة اإلشعاع المكثف للشمس مثل تصدع مكعبات الثلج عندما
تصب مشروبًا ساخنًا فوقها .وأشاروا الى ان لون المذنب قد تغير وأصبح مختلفًا عن أي شيء آخر في النظام الشمسي
وانه كان يدور بسرعة ،ليكمل دورة واحدة في نصف ساعة فقط.
v

وفي تعليق ل مان تو هوي الذي كان باحثًا في جامعة هاواي في وقت المالحظات وهو اآلن أستاذ مساعد في
جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا حيث قال ان هناك حاجة إلى رصد األجسام القريبة من الشمس لمعرفة ما إذا كانت
ضا في هذه السمات .ومع ذلك ،فإن مراقبة المذنبات القريبة من الشمس ليس باألمر السهل .تم اكتشاف معظمها
تشترك أي ً
عن طريق الخطأ عن طريق األقمار الصناعية لمراقبة الشمس ،مثل سوهو.
ونشرت الدراسة في المجلة الفلكية يوم الثالثاء ( 92حزيران).

https://www.space.com/comets-death-near-sun-telescope-observations
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يعاني كل من أورانوس ونبتون من الكآبة او الحزن .لكن بدرجات مختلفة
يحتوي ضباب الغالف الجوي على أدلة على كآبتهم
بقلم جوسلين سوليس موريرا في 02/06/2022
ترجمة :م .د .امال عبد الحسين  /قسم الفلك والفضاء
amaal_2016@sc.uobaghdad.edu.iq

v

أورانوس يسار ونبتون يمينًا .مصدر الصورة :ناسا  /مختبر الدفع النفاث -معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا  /ب .جونسون.

ً
ظالال مختلفة من اللون
يعتبر الكوكبين نبتون وأورانوس من الكواكب الجليدية في نظامنا الشمسي ،لكنهما يمتلكان
األزرق .بينما لون أورانوس سماوي باهت ،نبتون أزرق أكثر حيوية .ويفسر هذا االختالف بدرجة اللون األزرق للكوكبين
يعود الى أن جزيئات الضباب المتراكمة في الغالف الجوي للكوكب يمكن أن تبيض مظهره ،وهو ما قد يفسر شحوب
أورانوس وفقا لما اكتشفه علماء الفلك من وكالة ناسا مؤخرا في دراسة نُشرت األسبوع الماضي في مجلة البحوث
الجيوفيزيائية :الكواكب.
من الممكن أن يكون فهم علماء الفلك لبيئة هذين الكوكبين بشكل أفضل من خالل فهم االختالفات في اللون .حيث
إلى جانب درجات اللون األزرق المختلفة ،هناك الكثير من القواسم المشتركة بين العالمين .كالهما لهما تكوينات وكتل
وأحجام متشابهة في الغالف الجوي  -كل منهما أكبر بأربع مرات من األرض (إذا كانت األرض بقدر حجم عملة خمس
سنتات ،فإن أورانوس ونبتون سيكونان بحجم كرة البيسبول).
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من الصعوبة معرفة خصوصيات وعموم هذين الكواكب العمالقة كونهما يبعدان ما يقرب من ملياري ميل عن
األرض .وعلى عكس المريخ ،حيث تقوم المركبة المتجولة المثابرة حاليًا بجمع البيانات عنه ،فيما تمت مالحظة هذه
الكواكب فقط من خالل تحليق بالمركبة الفضائية فوييجر  2منذ ما يقرب من  32عا ًما .ولملء هذه الفجوات في المعلومات
عن هذين الكوكبين العمالقين ،حلل الفريق البيانات التي تم جمعها من عدة تلسكوبات  -تلسكوب جيميني نورث ،وتسهيل
تلسكوب األشعة تحت الحمراء التابع لناسا ،وتلسكوب هابل الفضائي  -وابتكر نموذ ًجا جويًا لمحاكاة تلك الخاصة بنبتون
وأورانوس .حيث يعتبر النموذج األول المناسب لرصد أشعة الشمس المنعكسة لألطوال الموجية من األشعة فوق البنفسجية
إلى األشعة تحت الحمراء القريبة وهو اول موديل يشرح االختالف اللوني بين الكوكبين حسب ما صرح به باتريك ج.
إروين وهو المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ فيزياء الكواكب بجامعة أكسفورد.
لم تستطع األبحاث السابقة التي أجريت على الغالف الجوي لكال الكوكبين تفسير االختالف في اللون ألنها ركزت
فقط على مظهر نبتون وأورانوس بأطوال موجية محددة .على سبيل المثال ،الميثان موجود في كال الغالفين ويمتص اللون
األحمر من ضوء الشمس ،مما يعكس الضوء األزرق .استخدم النموذج الجديد طيفًا واسعًا من الطول الموجي لمراقبة
طبقات الغالف الجوي المتعددة.
v

رسم تخطيطي للغالف الجوي ألورانوس ونبتون .الطبقة الوسطى ،من الضباب ،هي الطبقة الرئيسية التي تؤثر على ألوان الكواكب .مصدر
الصورة :مرصد الجوزاء الدولي  .J. da Silva / NASA / JPL-Caltech / B ،NOIRLab / NSF / AURA /جونسون

ً
وتركيزا من الغالف الجوي
وتتلخص نتائج هذا النموذج الجديد أن الضباب المحيط بغالف أورانوس أكثر كثافة
لنبتون ،مما يجعل أورانوس يبدو أفتح .يحتوي نبتون على طبقة ضبابية رقيقة فقط ،وغالفه الجوي أفضل من غالف
أورانوس في تخليق جزيئات الميثان في الضباب لتكوين ثلج الميثان .بمعنى آخر ،نبتون أكثر فاعلية في تقليل غاز الميثان
6
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في ضبابه ،ويسمح ثلجها بانعكاس المزيد من الضوء األزرق في الغالف الجوي ،مما يؤدي إلى زرقة قوية .وبشكل
عام ،ان وجود الضباب ومقدار كثافته في الغالف الجوي للكوكبين هو السبب في اختالف زرقتهما.
وأخيرا ،كان يأمل الفريق ان يساعدهم هذا النموذج لفهم السحب والضباب في الغالف الجوي للجليد العمالق ولم
يتوقعوا التوصل لتفسير االختالف في اللون بين أورانوس ونبتون وفقا لما صرح به أحد أعضاء الفريق مايك وونغ ،عالم
الفلك بجامعة كاليفورنيا ،بيركلي.

https://www.popsci.com/science/why-uranus-neptune-appear-different-colors/

v
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المجرة الحلزونية  M74عبارة عن جزيرة تتكون من حوالي  922مليار نجم وذراعان حلزونيان بارزان؛ تبعد
حوالي  32مليون سنة ضوئية باتجاه كوكبة السمكتين.
https://apod.nasa.gov/apod/image/2207/JWST_NGC628_Robert_Eder_V2.jpg
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سديم الحلقة الجنوبية أو سديم االنفجارات الثمانية أو  NGC 3132هو سديم كوكبي المع اختصه العلماء
بالرصد والدراسة ؛ يوجد في كوكبة الشراع  .يبعد سديم الحلقة الجنوبية عن األرض حوالي  2222سنة ضوئية.
https://apod.nasa.gov/apod/image/2207/STScI-WebbSouthernRing.png
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v

سديم عين القطة  NGC 6543هو سديم كوكبي على بعد  3322سنة ضوئية من األرض .أصبح سديم عين القط من
أكثر السدم التي تمت دراستها .يبلغ سطوعه  9.1قدر ظاهري وهو لذلك ال يمكن رؤيته بالعين المجردة.
https://apod.nasa.gov/apod/image/2207/CatsEye_HubbleVillaVerde_960.jpg
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أبرز األحداث الفلكية لشهر أب/أغسطس 2022
أعداد :م.د.هدى شاكر علي /قسم علوم الفلك والفضاء

huda.ali@sc.uobaghdad.edu.iq

القمر الجديد :تصف عبارة القمر الجديد المرحلة القمرية التي تكون فيها الشمس واألرض على جانبي القمر.
وفي علم الفلك ،يمثل القمر الجديد المرحلة القمرية األولى ،عندما ال يمكن رؤية القمر في السماء .وبالنسبة
لمراقبي النجوم ،يمكن أن توفر هذه المرحلة القمرية فرصة واضحة لمراقبة األجسام الباهتة مثل المجرات
والعناقيد النجمية .وذلك خالل 22 :أغسطس ،و 22سبتمبر ،و 22أكتوبر ،و 23نوفمبر ،و 23ديسمبر.
زخات الشهب :في عام  2222لن نتعرض لألسف للكثير من الشهب ،ألن القمر سيكون باز ً
غا في تلك الليالي
الخاصة ،ما يعوق رؤية الشهب بشكل جذري ،لكن على الرغم من ذلك يمكن لك أن ترى عددًا ً
قليال منها إذا
تأملت السماء لمدة ساعة كاملة ً
(فجرا).
(فجرا) ،و 93أغسطس
مثال في ليلتي  22أبريل
ً
ً
v

قمر عمالق :يبدأ أول عرض من أصل ثالثة للقمر العمالق في  92يونيو المقبل .وتحدث األقمار الفائقة أو
العمالقة ،عندما يكون هناك قمر مكتمل بالقرب من الحضيض ،أو أقرب نقطة في مدار القمر إلى األرض.
والنتيجة هي اكتمال القمر يكون أكبر قليالً وأكثر إشراقا ً من غيره على مدار العام ،على الرغم من صعوبة
مالحظة الفرق .وسيتبع قمر يونيو العمالق توهج القمر العمالق الثاني في  93يوليو والثالث  92أغسطس.
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كيف ندرس الكون؟
أ.م.د .أحمد عبد الرزاق سلمان /رئيس قسم الفلك والفضاء
ahmed.selman@sc.uobaghdad.edu.ia

هناك العديد من االستفسارات واالسئلة من مختلف المهتمين حول طريقة دراستنا للكون وتفاصيله .االسئلة اغلبها
علمي ونابع من رغبة كبيرة في التعرف أكثر على اسرار الكون وكيفية تحديد علماء الفلك والفضاء لمواصفات الكون
مثل عمره وما هو االنفجار الكبير وكيف نعرف انه حصل وماذا كان قبل الكون وما هي كتلة الكون ..الخ .
الكثير جدا من االسئلة وردت الينا وسنحاول ان نجيب على اهمها فيما يلي.
أوال :معلومات تاريخية.
س -ما هو العلم الذي يدرس االنفجار الكبير ومواصفات الكون؟
ج -هو علم (الكونيات) أو ( )Cosmologyويعرف ايضا باسم فيزياء الكون .ويدرس هذا العلم تاريخ الكون
ومستقبله وهندسته وتطوره ،وهو أحد فروع علم الفلك والفضاء .يمكننا القول بأن هذا الفرع العلمي بدأ منذ
(كوبرنيكوس) الذي قال ان الشمس (وليست األرض) هي مركز المجموعة الشمسية وذلك حوالي العام  ٥١٥١ميالدي.
تطور العلم بالتدريج الى عام  ٥١٥١عندما وضع (اينشتاين) ما يعرف باسم (النموذج الثابت للكون) ثم العام ٥١٩١
عندما وثق العالم (هابل) ظاهرة توسع الكون ودرسها vبعناية .ثم وضع (لوميتر) بعده (نظرية توسع الكون) .واستمر
علم الكونيات بالتطور الى ستينيات القرن الماضي اذ دخل العلم في مرحلة متسارعة من التطور بفضل العالم (بيبلز)
الذي اسس لما يعرف بعلم الكونيات الحديث ولجهوده حصل على جائزة نوبل في الفيزياء للعام .٩١٥١
س -ما هو االنفجار الكبير؟
ج -هو مرحلة تتبع توسع الكون الذي حصل
من نقطة وحيدة فائقة الكثافة والحرارة .اي ان
االنفجار الكبير ليس مثل انفجار نجم او شيء مماثل
وليس توسع مادة نحو الخارج ،بل هو توسع للكون
نفسه.

جورج لوميتر

ادوين هابل
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س-من وضع نظرية توسع الكون او االنفجار الكبير؟
ج-اول من تنبه للظاهرة كان (ادوين هابل) عام  ٥١٩١ثم قام (جورج لوميتر) عام  ٥١٩١بوضع نظرية تفسر
توسع الكون حسب مشاهدات (هابل).
عاد (هابل) عام  ٥١٩١واكد نظرية (لوميتر) في توسع الكون .وفي العام  ٩١٥٢اتفق االتحاد الدولي للفلك على
ان يسمى ثابت هابل باسم (ثابت هابل-لوميتر).
س -وكيف نعرف ان االنفجار الكبير قد حصل فعال؟
ج -بطريقتين دقيقتين جدا وهما( :أ) االزاحة الحمراء للضوء من المجرات البعيدة( ،ب) قياس خلفية االشعاع
الكوني المايكروي.
أ) االزاحة الحمراء :ان الضوء المنبعث من مجرات بعيدة سوف ينزاح نحو الطول الموجي االحمر كلما ابتعد
مصدر الضوء بحيث ان هناك عالقة رياضية دقيقة تربط بين مقدار االزاحة مع سرعة الجسم .منها نجد ان كل االجسام
االبعد ينزاح ضوءها بنسبة أكبر .هذه الظاهرة أي ظاهرة ابتعاد المجرات مما يسبب إزاحة الطول الموجي نحو اللون
األحمر كان قد اكتشفها (هابل) نفسه .أما الظاهرة العلمية نفسها (ان االجسام المبتعدة مهما كانت ترسل طوال موجيا
مزاحا نحو اللون األحمر) فهي مكتشفة قبل هابل بكثير ،لكن هابل تمكن من استغاللها الكتشاف ظاهرة ابتعاد المجرات
عنا بسرعة تتناسب مع البعد.

v

ب) قياس خلفية االشعاع الكوني المايكروي :عندما نقيس الضوضاء االشعاعية التي تأتي من الكون سنجد انها
( )9متجانسة تقريبا في كل االتجاهات )2( ،لها طول موجي ثابت تقريبا ،و( )3تكافئ اقل درجة حرارة ممكن رصدها
في الكون وهي حوالي  ٣كلفن .هذه الطريقة اكتشفت صدفة عام  ٥١٩١من قبل (بانزياس) و(ويلسون) وبسبب ذلك
حصال على نوبل في الفيزياء للعام  .٥١١٢وهذا االشعاع يعرف بالمختصر. CMB
هاتان الطريقتان صحيحتين رياضيا وال يوجد فيهما اي شك من الناحية النظرية .ومن الناحية العملية فهما يقاسان
منذ حوالي  ٥١١سنة (طريقة هابل) ومنذ  ٩١سنة (طريقة بانزياس وويلسون) واصبحتا مما ال شك فيهما .لهذا الى
االن ،ومنذ  ٥١١عام تقر يبا ،ال توجد مطلقا نظرية راسخة ومعتمدة رياضيا وقياسيا تفسر تطور الكون مثل نظرية
االنفجار الكبير.
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االنفجار الكبير او توسع الكون.
v

ثانيا :توسع الكون ومواصفاته.
س -لماذا نقول ان توسع الكون او االنفجار الكبير نتج عنه خلق الكون؟ اال يمكن ان يكون الكون موجود وساكن ثم
توسع او حصل فيه االنفجار الكبير؟
ج -توسع الكون او االنفجار الكبير هو حدث حصل قبل حوالي  ٥٣،٩مليار سنة وهذا تأكد من ارصادات عملية
كما سبق  .وبسبب تلك الحادثة خلق الفضاء واالبعاد والزمن والكتلة وكل شي مادي في الكون .بمعنى ان الزمن وجد
بعد االنفجار ال كبير ولم يكن قبل االنفجار الكبير شيء اسمه زمن .كذلك الفضاء (الذي نقيس فيه الطول والعرض
واالرتفاع) لم يكن له وجود قبل تلك الحادثة .لهذا ال يمكن ان يكون الكون موجودا قبل تلك اللحظة والبد انه نشأ بعدها.
س-اين حدث االنفجار الكبير؟ اين مركز الكون؟
ج -االنفجار الكبير حدث في كل الكون! وليس هناك مركز للكون ،بل كل نقطة يمكن ان تكون مركز للكون.
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خارطة االشعاع الخلفي المايكروي .CMB

v

العالم األمريكي (بانزياس) الذي حصل مع العالم (ويلسون) على نوبل في الفيزياء للعام  ٨٧٩١بسبب اكتشافهما.

س -ولكن كيف نقبل بهذا الشيء الذي يبدو غير منطقي؟
نقبل به اذا فهمنا ان الكون نتج من توسع نقطة وحيدة في كافة االتجاهات ومنها خلق الفضاء والزمن والكتلة الخ.
مما تفرضه نظرية االنفجار الكبير وتؤكده االرصاد ان الكون يحمل صفتين :متجانس (اي في اي اتجاه ننظر سنجد
نفس توزيع المادة) ومتناظر (اي في اي اتجاه ننظر سنجد نفس اآلثار) .ولهذا ليس للكون مركز .ولنبين هذا بشيء من
التفصيل:
تصور مراقبا في المجرة (ب) ينظر الى المجرة (أ) فسيجدها تبتعد عنه حسب قانون (هابل-لوميتر) .االن المراقب
على المجرة (أ) عندما يشاهد المجرة (ب) فسيرى نفس المالحظة وستبتعد عنه بنفس المقدار .اينما كانت المجرات (أ)
و( ب) ستتحقق نفس التجربة هذه اي لو كانت واحدة لليمين واألخرى لليسار ام واحدة لالسفل واألخرى لالعلى ..الخ.
فاينما يكون هناك مراقب سيجد بالقياس ان كل المجرات البعيدة عنه تبتعد وبسرعة تتناسب مع المسافة وحسب نفس
القانون.
16
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الكون اليوم يقع في مركز المخطط.
مخطط زمني لالنفجار الكبيرv .

س-من اين اتت كتلة الكون؟
ج -مجددا ،قبل االنفجار الكبير لم تكن هناك ابعاد او زمن او فضاء .االن تعريفنا المنطقي للكتلة هي (كل مادة
تشغل حيزا في الفضاء) ،فاذا لم يكن هناك حيز ،ولم يكن هناك فضاء ،فلن تكون هناك كتلة .اذن كتلة الكون وكل ما
فيه من مادة اتت بعد االنفجار الكبير ،اما قبله فلم يكن هناك شيء نستطيع ان نسميه كتلة او مادة.
س-لكن النظرية تقول ان كانت هناك نقطة فائقة الكثافة وتوسعت فكيف لها كثافة وليس لها مادة وكتلة؟
ج-النظرية تقول بالضبط ان كانت هناك نقطة هائلة الكثافة .لكن :الكثافة هي الكتلة خالل الحجم ،ولم يكن هناك
حجم! كتقريب تذكر النظرية ان كتلة الكون كانت محصورة في نقطة اصغر من حجم البروتون ولكن ليس هذا اال
لتقريب فكرة التوسع في مراحله المبكرة .اي تلك الكثافة او الكتلة المحصورة في حجم بروتون واحد ،حصلت بعد مدة
قصيرة جدا من حدوث االنفجار الكبير .قبل االنفجار الكبير ال نستطيع ان نتصور وجود شيء اسمه كتلة او حجم او
كثافة أو نقطة ،ألن لم يكن للكون وجود بأي معنى زمني أو فضائي.
س -من اين اتت طاقة الكون؟
ج-نفس موضوع الكتلة والجواب هو نفسه تماما.
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س-ما هو سبب االنفجار الكبير؟
ج -ال احد يعرف! والدليل العلمي الحالي يشير ان ليس هناك سبب مادي من اي نوع وراء حدوث االنفجار الكبير .
لماذا؟
الن كل شيء مادي وجد بعد االنفجار الكبير وليس قبله .مثال كل سبب ومؤثر يجب ان يفعل ويعمل خالل فترة
زمنية سواء كانت طويلة او قصيرة او متناهية القصر ..يجب ان يكون هنام زمن لكي يعمل اي مؤثر على اي نظام.
اذا لم يكن هناك زمن فال يوجد مؤثر معروف علميا والى هذا اليوم.
س-اذن هناك نتيجة ،من دون سبب؟ الكون هذا العظيم بتنوعه واسراره وضخامته كله حصل بدون سبب مادي؟!
ج -نعم.

v

لو كان المراقب في المجرة ( )Aسيرى المجرة األخرى ( )Bتبتعد عنه وفقا لقانون هابل لوميتر .المراقب لو انتقل إلى المجرة ( )Bسيشاهد
المجرة ( )Aأيضا تبتعد عنه بنفس السرعة .لهذا ليس للكون مركز.
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س-اين المنطق في هذا؟
ج-ال يوجد هنا منطق مادي معروف .ربما هناك منطق مادي ولكننا ببساطة ال نزال نجهله لليوم ..وربما ليس
هناك منطق مادي من األساس حول خلق الكون .نظريات العلوم في الفلك والفيزياء ال تعرف اي سبب مادي منطقي
او حتى سبب مادي غير منطقي لخلق الكون .بل توجد (فرضيات) و(افكار) وكلها غير مثبتة باي دليل مادي مهما كان
بسيطا .وه ذا التناقض العسير على الفهم فعال حير كبار العلماء الفلكيين والفيزيائيين والرياضيين طوال عقود وهو ما
دفعهم لوضع فرضيات عديدة كما يلي.
وعلينا أن نالحظ بدقة أن المصطلح (نظرية) يعني افكار رياضية مثبتة بقياس عملي او تجريبي .اما (فرضية)
فهي افكار رياضية لكن لم تثبت بعملية قياس من اي نوع .فالفرضية هي جزء صغير من النظرية .النظريات العلمية
تتطور وتتغير وليست ثابتة اي ليست مقدسة ال يمكن مساسها ،لكن النظرية ال تتغير اال بنظرية افضل اي بافكار
رياضية افضل وقياس عملي افضل .اما الفرضيات فتبقى ضعيفة امام النقد العلمي وتبقى ال وزن لها امام النظريات.
فاالنفجار الكبير أو توسع الكون اذن هو نظرية.

v

مخطط زمني للكون.
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ثالثا :نظريات ..وفرضيات..
س -ما هو رأي علماء الفلك والفيزياء بان االنفجار الكبير ليس له سبب مادي؟ لكل شيء سبب والتقبل عقولنا ان
خلق الكون الشاسع اتى من توسع نقطة وحيدة وبدون اي سبب فما هي اراء العلماء من االختصاص؟
ج -عدم وجود سبب مادي لحدوث االنفجار الكبير هي نتيجة منطقية بحد ذاتها .في الفيزياء نحدد االسباب مهما
كانت الى مؤثرات .المؤثر قد يكون حالة او طاقة او اي حدث قادر على احداث تغيير في نظام معين .مثال هناك سبب
م ادي يجعل الذرة مستقرة وهو طاقة الربط الكهربائية بين اإللكترون والنواة وهذا السبب يعود الى مؤثر يسمى (مؤثر
طاقة الربط) .سبب هذا المؤثر هو مؤثر اخر يسمى(مؤثر قوة كولوم) وسبب مؤثر كولوم هو (مؤثر كثافة الشحنة)
الخ .بصورة عامة كل مؤثر لكي يعمل ،يفترض وجود نظام اولي يؤثر فيه ،ونظام نهائي ينتج عنه ،وفضاء يعمل
خالله .اذا لم تتواجد اي من هذه الشروط (اضافة لشروط اخرى متغيرة حسب نوع المؤثر) فلن يعمل المؤثر.
االن قبل االنفجار الكبير لم يكن هناك فضاء معروف اي لم تكن هناك ابعاد او زمن او كتلة او شحنة او اي شيء
اخر .عبارة (لم تكن) بمعنى (ليس لها وجود) .فقبل االنفجار الكبير لم يكن للفضاء اي وجود ،ولم يكن هناك اي نظام
اولي .
لهذا :ال مفر من القول بان االنفجار الكبير حدث بدون مؤثر ،اي حدث بدون سبب مادي .الن لم يكن هناك معنى
لوجود اي مؤثر مهما كان .فلو كان هناك مؤثر موجود vقبل االنفجار الكبير فهذا يعني انه كان هناك كون قبل االنفجار
الكبير وهذه نتيجة تتناقض مع النتيجة االساسية التي نريد اثباتها وهي ان الكون نتج من االنفجار الكبير.
فاالن نحن امام  ٣اختيارات يجب ان نقبل باحدها فقط وهي:
 .9أن الكون خلق بدون سبب مادي .وهذا يصعب قبوله فكيف تخلق مادة وكون بهذه الضخامة التي تفوق الخيال
من العدم؟
 .٩أن االنفجار الكبير لم يحدث اساسا .وهذا يتناقض كليا مع نظرية مثبتة بقياس عملي دقيق.
 .٣أن هناك اختيار اخر غير ما جاء اعاله .فما هو هذا السبب؟
س-فما هو االختيار الثالث؟
البعض من العلماء يقولون ان نظرية االنفجار الكبير صحيحة اي ان الكون خلق فعال من االنفجار الكبير ،لكن
هناك سبب مادي وراءه .هنا وضعت عدة فرضيات اهمها:
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•فرضية تعدد االكوان :
تقول :ان كوننا خلق في كون ثاني اقدم منه وسبب خلق كوننا موجود في ذلك الكون الثاني .والكون الثاني خلق
بسبب كون ثالث ،والثالث خلق في كون رابع ..الخ .وان هناك عدد النهائي من االكوان التي قد تكون مشابهة لكوننا
او مختلفة.
يؤيدها :العديد من كبار العلماء في الفلك والفيزياء .سبب تاييد البعض لها انها تمثل تفسيرا منطقيا لمشكلة خلق
الكون وقد تفتح افاق علمية كبيرة جدا.
يعارضها :العديد من كبار العلماء في الفلك والفيزياء .وسبب معارضة البعض لها انها ليست نظرية اذ اليوجد
عليها اي دليل يمكن اثباته .اقترح بعض العلماء اكتشافه لدليل من االرصادات على تعدد االكوان ولكن سرعان ما تبين
خطأه .كما انه لو كان عدد االكوان غير محدود فالمشكلة االساسية ستتعقد الن كل ما في الطبيعة يجب ان ينتهي عند
حد ما .واذا كان عدد االكوان محدود اذن البد ان نصل لكون معين لم يخلق في كون سابق وستعود نفس المشكلة.

v

فرضية تعدد األكوان.
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•فرضية الخلق االزلي:
تقول :ان الكون قديم ليس له بداية وليس له نهاية وهي عودة لالختيار الثاني الن ال مفر اخر لفهم العملية .المؤيدون
من العلماء لهذه الفرضية قالئل النها اوال ال يمكن ان تثبت ،وثانيا دالئل االنفجار الكبير كثيرة ورصينة و ال تتفق
معها.

v

فرضية الخلق الذاتي أو التكراري.

• فرضية الخلق الذاتي:
تقول :ان الكون هو من خلق نفسه بنفسه .ويوضع لهذه الفرضية سببين اثنين االول هو (الخلق التكراري للكون)
وتقول ان الكون يبدأ بانفجار كبير ثم ينتهي لكن قبل ان ينتهي يخلق كونا اخر .والثاني هو (المؤثر الكمومي السلُّمي
الرافع) او (مؤثر الخلق) الذي عندما يؤثر على نظام معين يغير حالته فيجده من العدم .تماما مثلما السلم يمكن ان
يستعمل لالنتقال بين طابقين فهناك مؤثر كمي معروف يسمى مؤثر السلم او المؤثر الرافع .فالراي هنا ان هناك مؤثر
من هذا النوع ،اثر على ما كان موجودا قبل االنفجار الكبير ،فنتج عنه االنفجار الكبير والكون .هذه الفرضية يستحيل
اثباتها وايضا تحمل ضمنا ان كان هناك مؤثر يعمل قبل خلق الكون .اي تتضمن الفرضية هذه وجود ابعاد ونظام اولي،
لهذا تقع هذه الفرضية في اشكال كبير ما جعل اغلب مؤيديها من العلماء يهملونها تماما .وهناك جدل حول الحالة االولية
للكون هل لم تكن موجودة في الفضاء كله ام في جزء من الفضاء؟ لهذا طرحت فرضية اخرى وهي :
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• فرضية االوتار:
تقول :ان من الممكن ان تكون هناك ابعاد اخرى في الفضاء على مقياس بالغ الصغر ،ستة او سبعة من تلك األبعاد
ربما كانت موجودة قبل االنفجار الكبير ومنها حصل سبب االنفجار الكبير وخلق الكون بل ومنها خلقت االبعاد الثالثة
المعروفة في الفضاء (ارتفاع وطول وعرض وزمن) .وهذه الفرضية التزال في طور التحقق نظريا والبحث عما
يؤيدها في القياس.

v

فرضية االوتار.

فرضية (ميم).
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• السؤال الخاطئ:
بعض من العلماء لديهم راي اخر؛ يقول انه من السخف ان نسأل ما هو السبب وراء حدوث االنفجار الكبير ،وذلك
الن الوجود المادي لم يكن قبله .فبدون زمن وابعاد لن نستطيع تعريف الكتلة وال الشحنة وال الطاقة وال االشعاع وال
اي شيء .والزمن واالبعاد(او الفضاء) لم يخلق "قبل" االنفجار الكبير بل خلق "بعد وبسبب" االنفجار الكبير .لهذا
السؤال عن سبب االنفجار الكبير هو سؤال خاطئ حسب رأي البعض من العلماء.
 خاتمة:
م ن هذه الفرضيات ظهرت بعض الفرضيات االخرى مثل فرضية الميم وفرضية توزيع الشحنة الكمية لما قبل
االنفجار الكبير وفرضية الثقوب البيضاء وغيرها  .فاالن ،في خضم الفرضيات واالبحاث والنظريات المثيرة والكثيرة
هذه ،تتفاعل عشرات االالف من العقول والباحثين ،وتسخر المئات من المؤسسات االكاديمية حول العالم مليارات
الدوالرات لدعم البحوث وبناء المراصد ومخازن البيانات ،وكل ذلك لكي نتعرف على تاريخ الكون .وفي اثناء ذلك
تظهر يوميا برامج وتطبيقات ومعادالت جديدة كلها تسعى للكشف عن حقائق ومعلومات لتزدهر الحضارة البشرية
v

على كوكبنا الهائم في بقعة منسية في هذا الكون .ويبقى السؤال مفتوحا لهذا اليوم.
الى االن الجواب الوحيد المعروف للسؤال (ما هو سبب االنفجار الكبير) هو :ليس هناك سبب مادي من داخل هذا
الكون.
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مقابلة مع الدكتورة رشا هاشم ابراهيم
اعداد :م .د .امال عبد الحسين /قسم الفلك والفضاء
amaal_2016@sc.uobaghdad.edu.iq

 السالم عليكم دكتورة ونرحب بكم في مجلة سديم .بداية كيف تقدم نفسك للقراء الكرام؟وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته ...انا المدرس الدكتورة رشا هاشم ابراهيم تدريسية في قسم الفلك والفضاء /
كلية العلوم  /جامعة بغداد .حصلت على شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من قسم الفلك والفضاء /كلية
العلوم  /جامعة بغداد.
 ما هي مجاالت اختصاصك الدقيقة في قسم علوم الفلك والفضاء؟االختصاص الدقيق هو الفلك والفضاء وموضوع دراستي في الدكتوراه هو استخدام طرائق حل عددية لتحسين
دقة المتجهات لمدار القمر االصطناعي المضطرب.
 هل يمكن أن تلخص أهم نشاطاتك العلمية ،عدد البحوث ،عدد الطلبة الذين اشرفت عليهم الخ؟v

شاركت بثالث مؤتمرات دولية ولدي ستة بحوث وايضا اشرفت على مشروع تخرج للبكالوريوس في قسم الفلك
والفضاء.
 تميز هذا العام الدراسي بمنهاج التعليم االلكتروني في الدراسة الجامعية ،فكيف تقيم التعليم االلكتروني بصورةعامة؟
التعليم االلكتروني على المستوى الجامعي كان الخيار الوحيد الستمرار العملية التعليمية في البلد في ظل تفشي
جائحة كورونا وممكن اعتباره مكمل ومساند للتعليم الحضوري حيث ان حضور الطالب يخلق بيئة تفاعلية بين
الطالب واالستاذ من ناحية السرد والفهم وإيصال المعلومة.
 ماهي رؤيتك لمستقبل القسم من ناحية البحث والمشاريع العلمية؟يوجد لدينا اساتذة متميزين جدا وبتخصصات مختلفه في مجال علوم الفلك والفضاء و لهم القدرة على انجاز
بحوث ومشاريع علمية رصينة وعمل محاضرات تخدم مسيرة القسم العلمية.
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 ما هو تقييمك للدراسة في قسم علوم الفلك والفضاء؟ وماذا تقول لألجيال القادمة؟قسم الفلك والفضاء من االقسام المهمة عالميا حيث يدرس الطالب المبادئ االساسية لعلوم الفلك والفضاء اضافة
لدراسة عدة اختصاصات فلكيه وهذا يؤهل الطالب مستقبال للعمل كباحث علمي .واوصي طلبتنا بالعمل الجاد من اجل
مستقبلهم.
 كلمة أخيرة:شكرا لحضراتكم واتمنى دوام التوفيق وان شاء الله تكون نشرة سديم خير داعم للقسم من خالل نشر الثقافة
الفلكية في مجتمعنا.

v
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أخبار قسم الفلك والفضاء لشهر تموز /يوليو
أعداد :د .أنس سلمان طه  /قسم الفلك والفضاء
anas.s@sc.uobaghdad.edu.iq

 نظم قسم الفلك والفضاء بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم بجامعة بغداد ،محاضرة
افتراضية بعنوان “دراسة متعددة االطوال الموجية لبقايا المستعرات العظمى في سحابتي ماجالن” بمشاركة عدد من
الباحثين والمعنيين بالشأن الفلكي من داخل الكلية وخارجها .وتضمنت المحاضرة الى تسليط الضوء على بقايا
المستعرات العظمى لسحابتي ماجالن واللواتي كانتا معروفتان لسكان نصف الكرة الجنوبي منذ قديم األزل وامكانية
رؤيتهما بالعين المجردة او بواساطة التلسكوب بوصفهما متكونتان من النجوم ومن سحاب كوني وعناقيد
نجمية وأجرام سماوية أخرى ،كونهما كذلك مجرتان قزمتان غير منتظمتان ينتميان إلى المجموعة المحلية وكان يعتقد
في الماضي أنهما يدوران حول المجرة ولكن األبحاث التي أجريت حديثا تؤكد غير ذلك .وتضمنت المحاضرة التي
قدمها طالب دكتوراة في جامعة غرب سيدني /أسترالياvرامي زينل عزت الصابري ،الى استعراض سحابتي ماجالن
الكبرى والصغرى اللتان تعدان مختبرا ً مثاليا ً لدراسة بقايا المستعرات العظمى ،وذلك لوفرة البيانات والصور ذات
الدقة والوضوح العاليين ،مبينا ان بقايا المستعرات
العظمى وخصائصها تعد ذات اهمية عبر دراستها
بمختلف االطوال الموجية والسيما الراديوية منها،
مؤكدا بالتفصيل ان بقايا مستعر اعظم يحمل اسم
DEM S5في سحابة ماجالن الصغرى و
N103Bفي سحابة ماجالن الكبرى.
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 تمت في قسم الفلك والفضاء مناقشة طروحة الدكتوراه الموسومة “التحقق في تأثير تفاعالت البالزما و
االشعة الكونية مع االينوسفير و الماكنيتوبوز” للطالبة سرى اسماعيل جبوري واشراف االستاذة الدكتورة نجاة رشيد
رؤوف .وهدف البحث الى دراسة تاثير االشعة الكونية والرياح الشمسية على منطقتي االيونسفير و الماكنيتوبوز من
خالل دراسة االضطربات الثالثة الرئيسية لالشعة الكونية خالل الدورة الشمسية  ( 22من ديسمبر  -2221ديسمبر
سا من البروتونات ونوى ذرية أخرى تنتقل عبر الفضاء بسرعة
 )2291بوصفها جسيمات ذات طاقة عالية ،تتكون أسا ً
عالية وتقترب من سرعة الضوء كون المصادر الرئيسية لهذه االشعة من الشمس والمستعر األعظم داخل مجرتنا
وكذلك من المجرات األخرى في الكون .اظهرت النتائج بشكل عام أن  ٪ 12من األحداث التي لها  SSCتسبب
تحسينات في المعلمات في منطقة التوقف المغناطيسي ومنطقة األيونوسفير والحدث الذي يحتوي على العديد من SSC
مما يتسبب في أخذ فترة زمنية أطول خالل الحدث ،ووجد أن  GLEمرتبط في الغالب بالعاصفة الجيومغناطيسية و
التي تزيد من اضطرابات في المناطق المذكورة انفا وكذلك تؤثر زياده مدتها ) (GLEعلى قوة تاثيره وكذلك الترتبط
بنوع او قوة  Flareالمسبب له.

v

 تم استضافته عدد من اساتذه قسم الفلك والفضاء في كلية العلوم بجامعة بغداد في لقاء تلفزيوني مهم على قناة النعيم
الفضائية مع كل من (االستاذ المساعد الدكتور محمد ناجي عبد الحسين) و(المدرس الدكتور ياسر عز الدين رشيد)
التدريسيين في قسم الفلك والفضاء.
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وتم التطرق خالل اللقاء عن اهمية النتائج االولية والصورالعالية الدقة التي تم التقاطها باستخدام التلكسوب
الفضائي جيمس ويب الذي اطلق موخرا الى الفضاء .وايضا تم الحديث الى اكتشاف وجود الماء في الغالف الغازي
الحدى الكواكب الخارجية التي رصدها التلسكوب جيمس ويب .وما هي احتمالية وجود حياة على الكواكب الخارجية ؟
ومااهميه هذه االكتشافات الجديدة للبشرية.
جرى بث اللقاء ضمن برنامج (العلم للجميع) بضيافة (االستاذ الدكتور علي البكري).
لالطالع على الحلقة كاملة على تطبيق يوتيوبhttps://youtu.be/aBBIh3aeOBo :

v
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مقابلة مع خري ج العام الدراسي 2002-2002
يوسف ضاحي محمد
قابله :م .زينب فاضل حسين/قسم الفلك والفضاء

Zeinab.hussein@sc.uobaghdad.edu.iq

 السالم عليكم و نرحب بكم في نشرة سديم.بداية كيف تقدم نفسك للقراء الكرام؟تحية طيبة لجميع العاملين في نشرة سديم المحترمة و الراقية
انا يوسف ضاحي محمد احد خريجي طلبة كلية العلوم بكلوريوس قسم الفلك و الفضاء من دفعة .2292-2292
 ما االسباب التي دفعتك للدراسة في قسم علوم الفلك و الفضاء؟كان لدي شغف في الفضاء و باالخص هندسة المركبات الفضائية.
 هل لديك الرغبة في اكمال دراسة الماجستير في القسم ؟ ولماذا؟قد يكون هذا السؤال ليس لدي له جواب مؤكد حاليا..الني متأرجح في الدراسة في الفلك ل[(انشغالي بأمور اخرى في
الوقت الراهن قد تمتد لسنوات)] ..لكن هذا ال يعني اني مهمل لالمور الفلكية بالذات التقنية...بسبب توجه العالم نحو هذا
المجال باألخص الفيزياء النووية الفلكية...فيزياء الموجات الراديوية...و ال يسعني الكالم اكثر الن فروع علم الفلك متعددة.
v

 خالل دراستك في قسم الفلك و الفضاء هل هناك استاذ معين تعتبره نموذجا متميزا؟ ولماذا كان مميزا؟الصراحة جميع األساتذة في القسم رائعين و كل استاذ له اسلوب مختلف يميزه عن االخر يجعل منه مميزا و يرجح
كفة قسم الفلك عن بقية أقسام كلية العلوم(...ليس تملقا بل حقيقة النه قسم -شبه شامل-لكافة العلوم)
 هل تعتبر الدراسة في قسم علوم الفلك و الفضاء مميزة؟لماذا؟باختصار منفردة و ليست فقط مميزة كما اسلفت في الفقرة السابقة أعاله ألنها تمثل حافات العلم الحديث و حدود المعرفة
الغير نهائية. كلمة اخيرة؟لكل العاملين في نشرة سديم من اكادميين سواء دراسات عليا او أولية..او الهواة..قد يرى مجتمعنا(عامة الناس) ان
دراسة الفلك غير مجدية و ال تحمل فائدة للبلد...لكن العكس صحيح و خير دليل على ذلك هو سباق قطبي العالم الواليات
المتحدة األمريكية و االتحاد السوفيتي في الخم سينات و الستينيات من القرن المنصرم...فإذا كان ذلك حالهم قبل أكثر من
نصف قرن...فما هي ابحاثهم و اهتماماتهم المنصبة على هذا الفرع من العلوم...في الوقت الحالي...
اتمنى لكم االبداع العلمي لخدمة بلدنا الحبيب
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فق رة ه ل تع لم ؟
أعداد :د .أنس سلمان طه  /قسم الفلك والفضاء
anas.s@sc.uobaghdad.edu.iq

 هل تعلم بان الشمس هو اقرب نجم لالرض وهو مراقب من من قبل االنسان
على مدار  22ساعة بواسطة المجس الشمسي باكر .Parker Solar Probe
مهمة باركر هي التحليق داخل الغالف الخارجي للشمس لدراسة الشمس و

الرياح الشمسية والغالف الخارجي للشمس من مسافة قريبة جدا من الشمس
تصل الى  2ماليين كم وهي اقرب مسافة وصلت اليها المجسات الفضائية
التي ارسلت سابقا لدراسة الشمس.
 هل تعلم بان المجس الشمسي باركر تم ارساله الى الفضاء في عام 2291
لدراسة الشمس باستخدام الصاروخ دلتا وتم اطالقه من مركز Canaveral
 .Capتم صنع درع من الكاربون بسمك  99سنتيمتر لحماية المجس
الشمسي باركر من درجات الحرارة العالية التي تصل الى  9322كلفن عند
اقترابه من هالة الشمس وهي اقرب نقطه وصل v
اليها المجس عام .2222

 هل تعلم بان المجس الشمسي باركربدا العمل بالمشروع عام  2221وبكلفة
تقدر بمايقارب  9.2بليون دوالر .ان وزن المجس الشمسي باركر هو 222
كغم وطوله مايقارب  3امتار.وقوم المجس الشمسي باكر بالدوران حول
الشمس ومدة دورانه حول هي  11يوما .من المقرر ان يقوم المجس للعمل
على مراقبة الشمس لدة سبعة سنوات اي سيكون نهاية رحلة عام .2222
 هل تعلم بان المجس الشمسي باكر مجهز باربعة اجهزة علمية عاليه الدقة وظيفتها الرئيسية هي:
 جهاز لدراسة تركيب وحركة المجال المغناطيسي للشمس.
 جهاز لدراسة البالزما.
 وجهاز لدراسة جسيمات الطاقة التي تهرب من الشمس.
 جهاز يقوم بتصوير الرياح الشمسية.
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