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  مدى تطابق الكون المعجل مع بعض النماذج الكونیة عند الزحزحة الحمراء العالیة
  ، سجى إسماعیل خلیل مؤید عزیز العبیدي

  ، الموصل ، العراق جامعة الموصل،  كلیة العلوم،  قسم الفیزیاء
sajabend@yahoo.comEmail: ,  malobayde@yahoo.comEmail:  

  

  الملخص
) وذلـك z>2عنـد الزحزحـة الحمـراء (  Ia ( Ia supernovae) نـوع  سـوبر نوفـاللدرس البحـث مـدى تطـابق النمـاذج الكونیـة مـع البیانـات االرصـادیة 

 ).z>2عنـد الزحزحـات الحمـراء  ( ةذج كونیـانمـالنظـري ألربعـة  ) االرصادي عن مقدار تغیر قـدر الضـوءμتغیر قدر الضوء ( انحرافبحساب مقدار 
 التــي تــم الحصــول علیهــا مــن الرســم البیــاني للبیانــات االرصــادیة ومنحنیــات النمــاذج الكونیــة Ia نــوع  ســوبر نوفــالل البیانــات االرصــادیةعلــى  دااعتمــب
   بیانیة الى نقاط .الرسوم ال نا) حول convertبرنامج (الذي یحوي ) (matlab  لا باستخدامو .

  : النسبیة العامة، الكون المعجل، النماذج الكونیة، الزحزحة الحمراء الكلمات المفتاحیة
  المقدمة

 Edwinمـن قبـل العـالم 1929اكتشف تمدد الكون او اتساعه فـي عـام 

Hubble  الـــذي قـــام بقیـــاس المســــافات الكونیـــة لمجموعـــة مـــن مجــــرات
  قریبة وتوصل منها الى لعالقة

HDv =      (1)  
. وانحـدار هـذه (v)) وسـرع ابتعادهـاDالتي تـربط بـین أبعـاد المجـرات (  

. لــــذلك یعــــد تزایــــد  هــــو مــــا یعــــرف ب( ثابــــت هبــــل)  )Hالعالقــــة ( 
   المسافات الكونیة الكبیرة دلیال ارصادیا على التمدد الكوني. 

هــا مــن ارصــادات ولقــد أظهــرت البیانــات الفلكیــة التــي تــم الحصــول علی 
بـان هـذا االتسـاع   معجـل. كمـا إن Ia  [2,1] نـوع  سوبر نوفـالل انفجار

تؤیــــد فرضــــیات  CMBالقیاســــات الحالیــــة للخلفیــــة المایكرویــــة الكونیــــة 
  .[4]و  [3]التمدد المعجل في فترة التضخم الكوني المبكر 

ـــــة   ـــــل الرســـــوم البیانی وقـــــد تـــــم اســـــتنتاج هـــــذا التمـــــدد المعجـــــل مـــــن تحلی
ا ڤیات االرصادیة الخاصة بمقادیر الضوء لهذا النوع مـن السـوبرنوللمعط

حیـث یـرتبط  [5]استنادا الى عالقة الزحزحة الحمراء بالمسافات الكونیة 
) المرصـــود مـــن الـــنجم او المجـــرة او اي جســـم μتغیـــر مقـــدار الضـــوء ( 
  red shift((z)عنـد الزحزحـة الحمـراء (  )dLكـوني  ببعـده النـوراني (

  قة وفق العال
μ (z) = m(z) - M = log(dL(z)/Mpc)+25         (2) 

قــدر الضــوء   )Mقــدر الضــوء المرصــود مــن الجســم  و(  )mحیــث (
  المطلق له. 

ــــرا للنمــــاذج  -االن–تعــــد ظــــاهرة االتســــاع المعجــــل  تحــــدیا أساســــیا ومثی
. وقــد  قــدم علمــاء   [6] القیاســیة فــي فیزیــاء الجســیمات وعلــم الكــون

ون النظریون عدة تفسیرات لهذا االتسـاع المعجـل، أهمهـا الكون والفیزیائی
وأكثرهــا تــداوال التفســیر الــذي یشــیر إلــى ان هــذا االتســاع المعجــل یعنــي 
اننـــا ســـنحتاج لتغییـــر رئیســـي فـــي تصـــوراتنا للكـــون ونركـــز علـــى إضـــافة 
مركبة او محتوى إضافي للنموذج الـذي یصـف لنـا الكـون. ویـرى انـه قـد 

 Dark)اقــــة الفــــراغ او الطاقــــة المظلمـــة تكـــون هــــذه المركبــــة هــــي ط

energy)  ـــ ـــة هـــي المســـؤولة عـــن هـــذا التعجی . كمـــا   لوان هـــذه الطاق
یمكــــن ان یكــــون االتســــاع المعجــــل بتــــأثیر مركبــــة الطاقــــة ذات الضــــغط 

الیقـــاف  1917الســـالب (الجـــذب التنـــافري) التـــي اقترحهـــا انیشـــتاین فـــي 
  .[7] يالتطور الزمني للكون والتي تعرف بالثابت الكون

اظهـــر النمـــوذج الكـــوني القـــائم علـــى افتـــراض وجـــود الطاقـــة المظلمـــة او 
توافقـا  ان الطاقة المظلمة هي الثابت الكـونيالبعض یرى  الثابت الكوني

 (Ia) نــوعڤا د اســتخدام الســوبر نــونــكبیــرا مــع البیانــات االرصــادیة، وع

 .  [2,1]كمصادر ضوء قیاسیة االكتشاف التجریبـي للطاقـة المظلمـة   
  . 2011وحاز على جائزة نوبل لعام

 الكونیــة مــع البیانــات االرصــادیة درس هــذا البحــث مــدى تطــابق النمــاذج
) وذلـك z>2( للمـدى   (z)عنـد الزحزحـة الحمـراء  Ia نـوع  سـوبر نوفـالل

) االرصــادي عــن مقـــدار μتغیــر قـــدر الضــوء ( انحــرافبحســاب مقــدار 
المعــین عنــد الزحزحــات  تغیــر قــدر الضــوء الــذي یتوقعــه النمــوذج الكــوني

).واعتمـــد البحـــث البیانـــات z>2الحمـــراء المختلفـــة فـــي مـــدى الزحزحـــة ( 
التي تم الحصـول علیهـا مـن الرسـم  (Ia supernovae )االرصادیة لل 

-1الشــــكل –البیــــاني للبیانــــات االرصــــادیة ومنحنیــــات النمــــاذج الكونیــــة 
ول یحــــــو ) convertبرنــــــامج (الــــــذي یحــــــوي  )matlabل ( .باســــــتخدام ا

  .الى نقاط الرسوم البیانیة
  دینامیكیة الكون -2

دینامیكیــة  -النظریــة النســبیة العامــة -آلینشــتاین نظریــة الجاذبیــة تصــف
  :معادالت المجال الجذبيالكون ب

µνµνµν πGTRgR 8
2
1

−=−               (3) 

تربط التعبیرین المادي والهندسي للكون.حیـث یمثـل الطـرف االیمـن التي 
-energy زخـم (-بممتـد الطاقـة مادي اذ یصف الطاقة والكتلةالتعبیر ال

momentum tensor ( (
µυT فـــي حــــین یمثـــل الطــــرف  (

Rالذي یصف تحدب الزمكـان بممتـد ریكـي االیسر التعبیر الهندسي
µυ

 
والممتد القیاسي

µυ
 g         

G ثابت الجاذبیة وR .مقدار التحدب  
وصــــفا لهندســــة الفضــــاء، وبمــــا یعـــــرف  3)( تتعطینــــا حلــــول المعــــادال

إلـى هـذه المعـادالت یعـرف ًا بالنماذج الكونیة. ولقد أضـاف آینشـتاین حـد
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ألن النظریــة الســائدة آنــذاك -إلیقــاف تطــور الكــون (Λ)بالثابــت الكــوني 
   3)( تالمعادال لتصیر.-(Static)مستقر هي أن الكون 

µνµνµνµν πGTgRgR 8
2
1

−=Λ−−           (4) 

  ثم عاد فحذفه بعد اكتشاف هابل لتوسع الكون. 
  النماذج الكونیة 3- 

 boundary)إلـــــــى شـــــــروط محـــــــددةً توصـــــــل البـــــــاحثون  اســـــــتنادا

conditions) كـل حـل  مختلفـة إلـى حلـول مختلفـة لمعـادالت المجـال ،
 line(الخـط االولـي تصـفه معادلـة للكـون یمثـل نموذجـا من هذه الحلـول

element (  الذي یصـف هندسـة الفضـاء الربـاعي المحـدب.  ومـن هـذه
وهـــــو احـــــد حلـــــول فریـــــدمان  آینشـــــتایناو كـــــون  نمـــــوذج   .[8]النمـــــاذج

Friedmann)(   خطـــه األولـــيیوصـــف لمعـــادالت المجـــال الجـــذبي 
  بالمعادلة:

)]sin([ 222222
0

222 φθθ ddrdradtcds ++−=   (5) 

 (de-Sitter Model)سـتر –نمـوذج دي  و .ذي یصـف كونـا مسـتقراالـ
 الذي یصف كونا مسطحا خال من المادة خطه األولي

)]sin([( 222222
)(

222 φθθ ddrdradtcds t ++−=  (6) 

ـــــــث ( Htحی
t ea ـــــــا )(= ـــــــب أحیان ـــــــاس الكـــــــوني ویكت ) معامـــــــل المقی

)t
t eaa λ

 لاذ یحتمـــیحـــدد حالــة الكــون. ثابــت كــوني ) λ( و)  =0
) λ>0فـي حالـة ( و )λ=0كون مسـتقر فـي حالـة ( .الكون ثالث حاالت

-نمـــوذج روبرتســـونو  .اكـــون متســـعی) λ<0فـــي حالـــة (ا و كـــون متقلصـــی
 خطه األولي: والكر

)]sin(
)1()[(

2222

1222222

φθθ ddr
krdrtRdtcds

++

−−= −

      (7) 

یتمــدد بــثالث حــاالت او متقلصــا متســعا  متجانســا ومتمــاثال یصــف كونــا
كــون مســطح، یتســع ال k=0)( عنــدف  kإلــى تحدیــد قیمــة الثابــت ً اســتنادا

   . وعنـدبتباطؤ فـي معـدل االتسـاع حتـى یصـل حـدا معینـا یسـتقر علیـه

(k=-1)كــون مفتــوح، یتســع بتبــاطؤ فــي معــدل االتســاع وال یتوقــف عــن ال
مغلق.یتســــع بتبــــاطؤ حتــــى یتوقــــف عـــــن  كــــونال k=1)( .وعنداالتســــاع

 لاالتساع ثم یتقلص (ینهار جذبیا) لیعود الى وضعه االو 

 الذي یصف فضاء كتلة كرویة متناظرة: وارزجایلدشحل و    

)sin()21()21( 222221
2

2
2

2 φθθ ddrdr
rc
GMdt

rc
GMds +−−−−= −  (8) 

   نصف قطرها. (r)) كتلة كرویة و(Mحیث إن 
 _ هــو نمــوذج روبرتســون دینــامیكي النمــوذج الــذي یصــف هندســة كــون

-مـائع مثــالي  مكـون مـن حیـث انـه یعتبــر الكـون-(7) المعادلـة–والكـر 
بشــكل  یكـون توزیعـه -pوضـغط  ρتلـة بكثافــة مصـدر للطاقـة او الك هـو

  متجانس ومتناظر
    یعبر عنه ریاضیا:و   [9] 

        (9) 
ـــ UjوUi  حیـــث ان الكـــون المصـــمم . اإلحداثیـــة ةالســـرع اتتمثـــل مركب

هو كون فریدمان والحلـول التـي یـتم الحصـول   (9)استنادا على المعادلة

ادالت فریــــدمان التــــي تتضــــمن انیشــــتاین هــــي معــــ تعلیهــــا مــــن معــــادال
  : [10]معادلتین مستقلتین

     (10) 

   (11) 

او معـــدل تمـــدد  Hubble parameter تمثـــل معلـــم هبـــل H حیـــث 
 Rρواالشــعاع  Mρالكلیــة للكــون (مجمــوع المــادة  تمثــل الطاقــة ρ ،الكــون

ــــة المظلمــــة لكــــل الضــــغط الكلي(مجمــــوع الضــــغوط  p  )DE ρوالطاق

ومـن هـاتین  فانها تمثل معدل التعجیل الكوني.اما النسبة  مركبة).

 Deceleration المعـــادلتین نعـــرف معلـــم جدیـــد وهـــو معلـــم التبـــاطئ

parameter :یعبر عنه ریاضیا 
                   (12) 

فــة فلــذلك فــان كــل مــن الكثا  H(t) وبمــا ان معلــم هبــل هــو دالــة للــزمن
ولذلك سنحتاج لعالقة اخـرى تـربط الضـغط  والضغط ستكون دوال للزمن

  :[11]ریاضیا والكثافة للكون هذه العالقة  نعبر عنها
                          (13) 

. علـى  ومعادلـة الحالـة معلم یمیـز المحتـوى المـادي للكـون  wحیث ان 
ــــر النســــبیة  ــــال للمــــادة غی  او صــــغیر جــــدا فــــان  (p=0)ســــبیل المث

(w=0) وبالنسبة لالشعاع فانw=1/3) وللطاقة المظلمة (w=-1).(  
  بالمعادلة c  ρونعبر عن ما یسمى بالكثافة الحرجة للكون

c= 3H2/8πG                                  (14)  ρ  
الـــــى الكثافـــــة  إضـــــافة) (k=0, =0عنـــــد (10)المشـــــتقة  مـــــن المعادلـــــة

 c  ρ والكثافـة الحرجـة ρ  (t)ة الكثافـة الحالیـة للكـون النسبیة التي هـي نسـب
  وتعرف  بالصیغة:

Ω(t)=ρ(t)/ ρc                                    (15) 
او الكثافــة بوجــود الثابــت الكــوني Ω M) للمــادة (  Ωویمكــن ان تكــون 

Ω   الطاقـــــــــة المظلمـــــــــةاو بوجـــــــــود Ωde  والتـــــــــي تســـــــــمى بالمعلمـــــــــات
  .  Cosmological parameterالكونیة

  عالقة البیانات االرصادیة بالنماذج الكونیة 4-
تقــــوم االرصــــادات الكونیــــة للنجــــوم او المجــــرات او الســــوبر نوفــــا  علــــى 

 –اطوالهــا الموجیــة وقــدرها ونورانیاتهـــا  –قیاســات األشــعة القادمــة منهــا 
  فمن تغیرات أطوالها الموجیة تحدد الزحزحة الحمراء بحسب العالقة 

11 −=−=
t

o

e

o

a
a

z
λ
λ

                      (16) 

العامـــــل   aوالمنبعـــــث والمرصـــــود  ألمـــــوجيالطـــــول  eλو  eλحیـــــث 
الـذي یبـین مـدى التوسـع الكـوني ومقـداره   )scalar factorألمقـداري ( 

ــــذي یــــؤدي إلــــى ارتبــــاط التوســــع الكــــوني  واحــــد للــــزمن الحــــالي األمــــر ال
  بالزحزحة الحمراء 

a=(1+z)-1                               (17) 
  ) على معدل اتساع الكون والبعد النوراني10لنحصل من معادلة (

H(a) = Ho(Ωm a-3 +Ωʌ) 1⁄2                 (18) 
 ) تحدد بحسب النموذج الكوني.    18قیم الكثافات النسبیة في معادلة (

dL(z) = a-1  
0∫z da ⁄ H(a)             (19) 
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على العالقة التي تربط قدر الضـوء بالزحزحـة  )2ولنحصل من معادلة (
 الحمراء بالنموذج الكوني 

μ   (z)  = 5 log[{a-1 
0∫z da /H(a)}/Mpc] + 25               (20) 

μ   (z)  = 5 log[{(z+1)  
0∫z d(z+1)-1 / Ho(Ωm (z+1) 3 

+Ωʌ) 1⁄2 }/Mpc] + 25 
  . [12])1شكل(التي توضح دینامیكیة الكون للنماذج الكونیة في ال  

  
البیانات االرصادیة ومنحنیات تغیر األقدار مع الزحزحة الحمراء  )1الشكل(

  ألربعة نماذج كونیة
) ومســطح empty universe  (0)=mΩ  =ʌΩنمــوذج كــون فــارغ ( 

)  flat dark matter model(   )0=mΩ  ،0≠ʌΩبطاقـة مظلمـة  ( 
 ) non-flat dark matter modelوغیـر مسـطح بطاقـة مظلمـة (   
)0≠mΩ ≠ʌΩ ونمــوذج یتضــمن الحســابات المعتمــدة علــى حســابات  (

ان هــذه  ). فضــال عــن البیانــات لمجمــوعتي الرصــد.(SNeا  ڤالســوبرنو
البیانـات مــع رسـوم المنحنیــات تعطـي اإلمكانیــة لتحدیـد مــدى تطـابق كــل 
ـــر أقـــدار  ـــك بحســـاب الفـــرق بـــین تغی ـــائج االرصـــادات وذل نمـــوذج مـــع نت

ذي یعطیه كل نمـوذج مـع تغیـر قـدر الضـوء االرصـادي ال  ) μالضوء( 
ـــــد ـــــا مـــــع  عن ـــــر تطابق الزحزحـــــة الحمـــــراء نفســـــها ویكـــــون النمـــــوذج االكث

 االرصادات هو ذلك الذي یمتلـك اقـل انحـراف بـین النظـري و ألرصـدي.
ولقــد حســـب هـــذا البحـــث االنحرافـــات بـــین النظـــري و ألرصـــدي عنـــد قـــیم 

اثنـــین ووضـــعها فـــي جـــدولین.  الزحزحـــة الحمـــراء العالیـــة التـــي تزیـــد عـــن
االول یتضــمن االقــدار االرصــادیة والنظریــة مــع الزحزحــة الحمــراء التــي 

الـــذي یحـــوي  )matlabل ( باســـتخدام ا  ) 1اســـتنتجت مـــن الشـــكل (
  .) convertبرنامج (

  )1القراءات المستخرجة من الشكل (  (1)جدول 
Z 
 

μ 
GRBs 

μ 
SNe 

μ 
FDEM 

μ 
NFDEM 

μ 
EM 

2.17 -0.05 -0.27 -0.36 -0.64 0 
2.66 -0.5 -0.45 -0.51 -0.91 0 
3.29 -0.46 -0.59 -0.71 1.23 0 
4.10 -0.88 0.83 -0.95 -1.60 0 
4.89 -0.51 -1.04 -1.13 -1.93 0 
6.44 -1.10 -1.39 -1.50 -1.99 0 

ویتضـــمن الجـــدول الثـــاني مقـــادیر االنحـــراف لكـــل نمـــوذج عنـــد الزحزحـــة 
  الحمراء.

  )z>2لكل نموذج عند (   ∆ μر االنحراف مقادی )2جدول (
Z ∆ μ 

SNe 
∆ μ 

FDEM 
∆ μ 

NFDEM 
∆ μ 
EM 

2.16 0.22 0.31 0.59 -0.05 
2.65 0.05 0.01 0.86 -0. 5 
3.28 0.13 0.25 0.77 -0.46 
4.89 0.53 0.62 1.42 -0.51 

6.44   0.29 0.40 0.89 -1.10 
 ∆μ =  μ ob-  μ model 

  النتائج ومناقشتها5- 
ــــــــرق 2الشــــــــكل ( یوضــــــــح ــــــــر الزحزحــــــــة الحمــــــــراء مــــــــع ف ــــــــة تغی ) عالق
فــي القــدر الظــاهري والقــدر المطلــق  deviation)(االنحــراف μ∆التغیــر

  .(2)للضوء الربعة نماذج كونیة استنادا الى القیم الواردة في الجدول 

  
العالقة بین انحراف االقدار االرصادیة والنظریة و  )2الشكل (

  اذج كونیةالزحزحة الحمراء الربعة نم
حیــث ان افضــل نمــوذج كــوني یمكــن اســتنتاجه هــو ذلــك النمــوذج الــذي 
تقترب قیمـه االرصـادیة مـن القـیم النظریـة بمعنـى اخـر مقـدار الفـرق بـین 
القیمتـــین یكــــون قلــــیال او مقتربــــا مـــن الصــــفر.وبمقارنة النمــــاذج االربعــــة 

 -نالحـــظ ان افضـــل نمـــوذجین همـــا النمـــوذج الـــذي یشـــمل الســـوبرنوفا 

ـــذل (االضـــاءة تقریبـــا standard candle)ك تعتبـــر شـــمعة قیاســـیة (ول
والنمــوذج  -ثابتـة) فــي الدراســات المتعلقـة بالتوســع المعجــل للكـون الحــالي

وكــال النمــوذجین یــتم      ≠ FDEM  0المســطح بالطاقــة المظلمــة
كدلیل قوي للتعجیل الكوني.اما نموذجا الطاقـة المظلمـة  االعتماد علیهما

NFDEM ســـطح والكـــون الفـــارغ غیـــر المEM  فیظهـــران انحرافـــا كبیـــرا
ألنهمـــا یتعارضــــان مـــع الفرضــــیات االساســــیة المعتمـــدة لدراســــة التطــــور 

  الكوني حیث تتضمن هذه الفرضیات كونا مسطحا وبوجود مادي . 
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The rang of consistence of the accelerating universe with some cosmological 
models at high red shift 

Muayyad   A.  AL-Obayde , Saja E. Khaleel 
Physics department ,College of Science , Mosul University, Mosul , Iraq 

 
Abstract 
The range of consistence of the observational data of the Ia supernovae at z>2  with four cosmological models 
was studied by calculating the deviation  of the variation of the light magnitude of the observational data from 
those expected by the four cosmological models. The used data taken from the plotted observations and the 
curves of the four cosmological models by using the program (mat lab) and (convert).  
Keyword : general relativity, accelerating universe , cosmological models ,red shift . 

 


