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جررا  بدكرركالها كرداا  لاراةرة العقةرة برريت الكتلرة وال ريا ية للم Tully-Fisher (TF)تظهرر القةرة  
 المختلفرة  ارالمجرا  الزلنونيرة التررب تررتب  ةررالة اورانهرا مرري الكتلرة جرب  كلرر المجرررا  الماروةرة مرت خررق 

اا  مهمرررة لاراةرررة خلرررا   المجررررا  بكرررك  الرررام وةيرررا  الةرررر  الكررراا  جرررال العقةرررة  زتررره  نهرررا تظهرررر كرررد
. لكرت الربعي يكركي ارب لرزة جرال العقةرة تنزرف الرت خر  جابر  لتمراا المجررا  والزركا  للمجرا  التب

ةم اللاار الت  21ميغاارةخ وللةر  العالية  بةبب لعوبة تعريي خ   200للمةااا  الكبير  ألبعا مت 
الررات تترروار ايررب  LEDAالمررانا جنررا  لرره اةررتخاام موةرري وةياةررب باةررة. لهرراا ( HIعرراا   ار  الهيرراروجيت المت

مليرروت جرررم ةررماوت والرري مررت اجرر   لبررا  لررزة جررال العقةررة زترره للمةررااا   3كااررة البيانررا  ألكلررر مررت 
ا البعيا  والي مت خق  الزلرو  اللره احنزرراف المعيرارت والمير  للعقةرة واراةرة بعري المتغيررا  الترب لهر

 .القةة بال يا ية والةرالة

 

 الكلمات المفتاحية:
 إثبات ،

 فيشر ، –عـالقة تولي 

( Tully - Fisher )  . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:

نظامرررراي كبيرررررراي  HYPERLEDA [1]يعتبررررر الموةرررري ا لكترونرررررب  
 للمعلوماتية الخالة بعلم الفلري حزتوا رب اللره ةاالرا  بيانرا  كبيرر  و اوا 

ارررت مت لبرررا  المةرررتخام   يهررراف لاراةرررة الخررروا   الفينيا يرررة لتنةررري ها و 
والنكرو  للمجررا  واألجررام األخررح   زيرو يزتروت جراا الموةري اللره اكلررر 

مليوت منهرا جرب مجررا  ( ويتريف للفلكيريت  1.3مليوت جرماي ةماوياي  3مت 
لغرة البزرو ال ياةرية  مالولو   له معلوماتها بكك  ةه  وبةي  باةرتخاا

SQL جرراا جررال المعلومررا  وميرجررا مررت المميررنا  والمترروار  اررب جرراا اررب  ي
 الموةي .

ول را تمكنرا باةرتخاام جررال اللغرة مرت جمرري معلومرا  جميري المجرررا  
ةرررم اللررراار مرررت الهيررراروجيت 21الترررب ترررم رلررراجا البرررر الخررر  ال يفرررب 

(  خالرررة المجررررا  الزلنونيرررة الترررب بكرررك  الرررام لهرررا وارررر  HIالمتعررراا   
ب ةرررهولة الزلرررو  اللررره  منزنيرررا  الررراورات باةرررة  وبالترررال HIمنيرررر  مرررت

مرررت العررراا  %1.25( بمرررا يكرررك  ت ريبررراي 16273ليلررربف الرررااجا الكلرررب  
الكلب للموةي  والةبب اب اةتخاام لغة البزو جال جو  نهرا تع رب المليرة 
بزررو ةررريعة مرري  مكانيررة   ررااة بيانررا  جايررا   ررمت األالمررا  والةرررالة 

الررررات  تررررا  لنررررا ( Ecellاألكةرررر  اررررب  اخررررا  معلوماتهررررا  ررررمت برنررررام  
 .الزلو  الله الرةوم
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والغري الر يةب مت  جررا  ملر  جراا المةرف الكرام   رمت الموةري 

(   Tully Fisher-TFبهررررال ال ري ررررة جررررب حلبررررا   لررررزة القةررررة  
نهررا ت بررت زترره اللرره  [2]مة اررب ةيررا  ةرررالة اورات المجرررا المةررتخا وا 

المجرا  اا  الةرالة الاورانية العالية اوت  ت يكوت ايها  ت انزراف الرت 
عت رررا الررربعي  نهرررا القةرررة ميرررر م ررربو ة وح تع رررب ةيمرررة الت بيرررت   اي

لل رررريا ية كمررررا تع يهررررا النجرررروم ال يفاويررررة  و المةررررتعمرا  العظمرررره رمررررم 
نرررارتهما ارررب المجررررا    كمرررا ويعت رررا الررربعي ايخرررر  ت المجررررا  الاليرررة 
الكتلررة ةررتكوت اا  الررراا نجرروم كبيرررر وبالتررالب  ررريا يتها ةررتكوت الاليرررة   

ر متةررراوية كررروت النجررروم القمعرررة اا  المرررر رمرررم  ت ال ررريا ية تكررروت ميررر
ةلير وبالتالب الرااجا يكروت ةلير    ومرت لرم ةرتكوت ةررالة اورانهرا الاليرة  
بينمررا المجرررا  اا  معررا  النكررو  النجمررب العررالب تكرروت  رريا يتها كبيرررر  
 ي ررا مرري اللمنررا بارتبررا   جررال المعرراح   بوةرر  مررا برريت النجرروم المرررتب  

  وكرر  جررال المتغيرررا  مرتب ررة برراختقف برراورل بتلررنيف جابرر  للمجرررا  
بةي  مي  نوا  المجرا    زته  نرب يعت را  ت جنراي اخرتقف ارب ةياةرا  
المةااة  لره المجررا  االتمرااايعل اللره ال ريا ية المرلروا  . لراا  رانرا جنرا 

مهمررررا  TFمررررت خررررق  تجميرررري البيانررررا  القنمررررة  ت نلبرررر  لررررزة القةررررة 
مرررت  الزررراوا مجررررا  وزتررره ألبعرررا اختلفررر  ال ررريا يا  والمةرررااا   لررره ال

مةررف كررام  للبيانررا  المةتزلررلة مررت جرراا الموةرري والخالررة   جرررا خررق  
 بال يا ية والةرالة.
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 البيانات:الحصول على 
تخت  باراةة العقةة بيت الةرالا  الاورانية وال يا ية  TFالقةة 

  االمجرا  القمعرة تكروت زركرة نجومهرا ارب مرااراتها زرو  مركرن المجرر  
يعة   لهاا ةتكوت  يا ية المجرر  متناةربة وارت جرال العقةرة مري األ  ةر 

(  ولغرري بيرات لرزة جرال العقةرة   L ~ V4الرابري للةرر  النجميرة   
ةررررنعم  اللرررره جمرررري البيانررررا  القنمررررة التررررب ترررر لر اررررب جررررايت المتغيررررريت 

 وكايتب :
 الضيائية:بيانات  -أ

 وال ريا ية.جب ك  البيانا  الترب تةراالا ارب المر  مخ ر  الةررالة  
واررب جرراا الموةرري تتررروار البيانررا  التاليررة الترررب لهررا القةررة بال ررريا ية 

 ااخ  األةوا . ةوبالرمون المو وال
   ال ررررار الكلرررربbt ]–  وجررررو ال ررررار الظرررراجرت الكلررررب  ررررمت الزنمررررة

واةررتفانا منررب اررب زةرراب ال ررار الم لررت والمةررااة  لرره  (Bال يفيررة  
 لعقةة.المجر  مت اج    ااتها كم لر النا رةم ا

  ال رررار الظررراجر الكلرررب الملرررف مرررت تررردلير ميررر  المجرررر  الرررت مةرررتوح
وةيمتررررب ترررررتب  بال ررررريا ية  –[ btcالةررررما  ومررررت التهرررري  المجرررررت  

 واةتفانا منب اب زةاب ال ار الم لت.

   التهي  المجرتag ]–  وجب كميرة التهري  المرلروا   رمت الزنمرة
ت   و والتررررب تكرررروت مةرررراالا  اررررب  ررررب  ةيمررررة التكرررر (Bال يفيررررة  

 ال يا ية.لكننا لم نةتخامها بايق الت  .TFاحنزراف اب القةة 

    التهرررري  المرلرررروا زةررررب الميررررai ]–  وجررررب ةيمررررة التهرررري   ررررمت
الناتجرررة مرررت الغبرررار الرررااخلب المتهررري  والرررات  (Bالزنمرررة ال يفيرررة  

وجب كمية مهمرة  البلر.يرلا زةب مي  المجر  الله امتااا خ  
 المةررررت يم للعقةررررةمرررري ميرررر  الخرررر   بكررررك  مباكررررر  لكنهررررا ح ترررررتب

 المرةومة.

   21ةررم   21خرر  احمتلررا  اللرراار الررت الهيرراروجيت المتعررااa ]
وجرررب ةيمرررة ميرررر مهمرررة لكنهرررا تلعرررب اوراي ارررب العقةرررة   وتع ررره  –

 بمي  المجر  .  ةيمتب باألةاار التب ترتب 

   25معرررررا  اللمعانيرررررة الةررررر زيةbri ]– وجرررررب ال يمرررررة الترررررب يمكرررررت
 ة زية.ب التميين بيت  الله و و د لمعانية اةتخاامها ا

   ةم الملزف الم ا  باألةاار  21ايي الخc21m ]–  وجو ةار
ظراجرت ولري  م لرت وملرزف مررت تردلير احمتلرا  وح نعلرم بعررا 

 بالةرالة. م ح؟ لكت يعت ا  نب مرتب   يرتب  بال يا ية ت كات 

   ةررم وال ررار الكلررب  21الفرررت برريت الخررB   )hic ]–  متغيررر وجررو
يةررراالا ارررب  ي رررا  التكرررت  ارررب معرررامق  المةرررااة المعتمرررا  اللررره 
الزركررة للمجرررا  و ي ررا اررب بيررات احخررتقف برريت األةرراار الم ل ررة 

 والظاجرية .

  ال ار الم لت  مت الزنمة B)  mabs ]–  ويزةب مت معرامق
 والتهررري .المةرررااة واألةررراار الظاجريرررة الملرررززة مرررت تررردلير الميررر  

الملرار  لعامر  األجرم بريت جرال العوامر  ا را  كرارويمكت  ت يكروت ا
ح يمكرررت  ت يع رررب وزرررال  (B  لررره  ت ال رررار  رررمت الزنمرررة  [3]

نتررا   اعالررة والرري بةرربب ال رريم الكبيررر  للنكررو  النجمررب الجايررا الررات 
ينيرا مررت ةيمرة جرراا ال ررار براوت  يررة نيرراا  ارب معررا  اورات المجررر    

االتمانا الليرب بكرا  ارب رةرم  وجو ما يفعلب ال ار الم لت  ا     لاا
 العقةة .

 السرعة:بيانات  –ب 
ة العديد من البيانات التي تصف السرعة النصف قطرية للمجرة موجود

 ضمن هذا الموقع وهي : 

  المركنية[الةرالة النلف ة رية vrad [ -  جرب الةررالة المعتمرا  و
 األرلاا الراايوية والتب جب  ات البيانا  . الله

 رية المركنية   نلف ةلالةرالة ا vopt  ]–   وجب الةرالة المعتمرا
 %2الله األرلاا البلرية التب يكوت لها معا  خ د م وت م اارل 

لكننرررا اللررره  ت زرررا  زررراانا  ت  ( . %0.4م ارنرررة بتلررري الراايويرررة   
 اورانها.جال الةر  ترتب  بزركة المجر  ولي  

  لومارتم  ةلره ةررالة اورات]logVm[ – رتميرة وجرب ال يمرة اللوما
للةررر  الاورانيررة المرلرروا  راايويررا وجررو رةررم مكررتت مررت الررري خرر  

 ةم االتمانا الليب اب رةم العقةة. 21

  الةر  النلف ة رية]k,Vvir3Vlg, Vgsr,,V[  –   وجرب الةرر
(  و المجموالررررررة  LGالمنةرررررروبة اللرررررره الترررررروالب  لرررررره المجموالررررررة   

 GSR  3  ارجة الزرار  له األكعة الخلفية الكونية اا  (  وkel )
 و  لره المجموالررة المزليررة لكرت ملررززة مررت الزركرة باتجررال الن رروا 

ول ررررا  مهمررررة.( . وكرررر  جررررال البيانررررا  اا   رةررررام Virgoالعررررارا   
اب البا  لكنهرا  ال ر   خ را  ح يمكرت ترااركها  (Vrad اةتخامنا 
باحي النها حرتبا  جاا المتغير بعرري الخر   (logVm ااةتخامنا 

 ةم. 21

جنررراي بيانرررا   خررررح متررروار  ارررب جررراا الموةررري ترررم  أخـــر :بيانـــات  –ج 
 وجب:جال العقةة   ي ا اةتخاامها اب 
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   نررو  الجرررم[objtype]     كرردت تكرروت مجررر  ايرمررن لرربG  زيررو)
(  جرام لم تةج  كمجرا   مت الملنرا جراا ا منرا  28وجانا ا     

 بإنالتها .

   النررررررو[Type]     وجررررررو نررررررو  المجررررررر  زةررررررب تلررررررنيف جابررررررE-

S0,SO,S0-a,...   كمرا وجرانا مجررا  تلررنيفها ميرر مزراا ملرر  )
 E?,S?)  الررات يت ررف منررب  ت جنرراي 1  وكمررا اررب الجرراو  رةررم )

 .ا  بةبب و وزها نةبياي النا الرلاتككيلة متنوالة مت األنو 

  تررررررا  الجررررررم[Compactness]  ارررررالمجرا  تلرررررنف اللررررره  نهرررررا
 (.unspecified(  و ميررررر ملررررنفة  D و منفتزررررة   (C مامجررررة 

 (.2 وةمنا بجرا  الاااجا وكما مو ف اب الجاو  رةم 

  ال  بات[Bar - B]   ل  ريب   زيرو ا ت المجرا  الزلنونيرة اا
يعت ررررا  ت اكلررررر مررررت للررررو المجرررررا  الزلنونيررررة المعرواررررة جررررب اا  

اا مرررررا  5408ة ررررريب   وةرررررا وجرررررا  ت الرررررااجا ارررررب الملنرررررا    (. وا 
م كررقي مررت بيانررا  ( كمتغيررر اإننررا ةنةررتخاbarاةررتخامنا ال  رريب  

المجررررا  اا  ال  رررريب وبيانررررا  تلرررري التررررب لررررنف  زةررررب  نرررروا  
 لكت جاا المتغير ح ي لر اب ال يا ية والةرالة . جاب  

   نو  الكك[T]  وجو رمن نو  الكك  زةب نو  جاب  ويدخا األرةام
( االتمررررراااي اللررررره نرررررو  المجرررررر    ااألالرررررااا  10(  لررررره    5-مرررررت   

(  5-األكلر و وزاي زيو يكرير الررةم   اللزيزة تع ه للمجرا  
(  لرره مجررر   1(   والرررةم    E لرره مجررر   جليليجيررة ميررر مةررتوية   

( . بينما ةيكوت  Sb(  له    3( والرةم    Saزلنونية مت النو    
( وجكاا .  ما المجرا  الترب جرب بريت  2( جو    Sabرةم المجر    

  Sab    و )Sb 2.5ةتدخا الرةم    ( الله ةبي  الملا  اإنها ). 

  التعاايررررة[Multiple-M]  ه المجرررررا  المتعرررراا  والتررررب تكررررير  لرررر
والمت اربرررة مررري بع رررها الررربعي زيرررو ةرررج  الرررااجا لررراينا ارررب جررراا 

(  TF(   وجراا المتغيرر يتةربب ارب تكرت  القةررة    858الموةري   
 ولو بنةبة ما بةبب تغّير ال يا ية المرلوا  للمجرا  المت اربة . 

 البيانية والنتائج : الرسوم
 الرسوم البيانية : –آ  

يمكرررت معرارررة لرررزة العقةرررة ولباتهرررا لجميررري  نررروا  المجررررا  مرررت خرررق  
 متغيريت نزل  الليهما مت ا زلا ا  التب  جريناجا وجما :

ةويررة النرراما تكرروت  TFزيررو تكرروت القةررة  ميــل الخــم المســتقيم : .1
اررررب ةيمررررة  احختقاررررا  اررررب ةرررررالة الرررراورات مرتب ررررة باحختقاررررا 

األةررررراار الم ل رررررة    و ال ررررريا ية ( زيرررررو  ت ميلهرررررا يعتمرررررا اللررررره 

لهرراا النرراما ننظررر  الزنمررة المررار  مررت األنرت  لرره األزمررر البعيررا  
نزلرررر  اللرررره ميرررر    ت( نجررررا  ننررررا نتوةرررري  2و  1   لرررره الكرررركليت

لرررزيف   ارررالخ و  الما لرررة لمنزنيرررا  التكرررت  تملررري بكرررك  الرررام 
( ا منررا باةررتخاام جرراا الميرر   y  ميرر  وم رراار لل  رري مرري المزررور 

 . TFكم لر اب القةة 

: وي كرر اللره مراح ابتعراا الن را   االنحراف المعياري ) التشتت ( .2
الررت الخرر  المةررت يم ويعتبررر م كررراي اللرره ةررو  العقةررة . اكلمررا ةلرر  

 ت  (2  وةرا وجرانا مرت الكرك  ةويرة.ةرة ةيمة احنزراف كان  العق
( وجررراا اليررر  اللررره  ت  0.78244احنزرررراف المعيرررارت او ةيمرررة   

اررررب  العقةررررة اا  انزررررراف ةليرررر  كلمررررا ناا  المةررررااة كمررررا وجررررال
 . [4] ملار

 B  )[ mabs ]لراا رةرمنا العقةرة بريت ال رار الم لرت  رمت الزنمرة    
 [Vrad]والةرالة النلف ة رية المركنية الم اةة مت األرلراا الراايويرة 

(  0.0005-ريبراي او مير  م راارل   التب نواتنا بخ  مةت يم باتجال وازا ت 
( الررررات يقزررررظ منررررب  ت نهايررررة زنمررررة البيانررررا   1     وكمررررا اررررب الكررررك 

المنتكررر   اللرره الخرر  جررب بةرربب كرروت بعرري الةررر  ةررالبة ال يمررة . لهرراا 
( برراحي الرررت    logVmالمررانا  لرره رةررم القةررة  خرررح باحالتمرراا اللرره   

Vrad  الرت خر  مةرت يم او  ( الات جو البار  2   ( ازللنا الله الكك
 ( وجرررب نتيجرررة تبررراو اا ررر  رمرررم  ت الن رررا  البعيرررا  النرررا 3.992-ميررر    

نهايرررة الخررر  تكرررير  لررره  ت العقةرررة تكررروت ميرررر لرررزيزة النرررا الةررررالا  
  له  ت جناي [5]زالة تتواات مي ما وجا اب الملار نهاالعالية جااي   لك

 2m/ seck 90كةررراي اررب العقةررة برريت المجرررا  اا  الةررر  األةرر  مررت 
والمجرررا  التررب لهررا ةررر   اللرره   وحمعررة اكلررر (   و ي ررا تتوااررت نتيجتهررا 

مت تقكب الوار  المعانيرة للمجررا  الترب لهرا  [6]اب الملار مي ما وجا
. وجرراا مررا ي كررا التكررت   و  2km/sec 120ةرررالا  اورانيررة اكبررر مررت 

 احنزراف اب العقةة للمجرا  اا  الةر  الاورانية العالية .
 النتائج : -ب  

 ( : Typeأواًل : أنواع المجرات ) 
بررررالنظر  لرررره  نرررروا  المجرررررا  ا ررررا اةررررتبعانا األنرررروا  المتوةرررر ة ل نرررروا  

ت رررر  بكررررك  كبيررررر  TF( ألت القةررررة  ...,S0,Scd,Sabالر يةررررية ملرررر    
لهرررال األنررروا  بمعرررا  تكرررت  الرررالب خالرررة تلررري الترررب تمتررران باحنفجرررارا  

 برينررررا التزليرررر  للعقةررررة اللرررره األنرررروا  اللمررررانالنجميررررة واحنرررراماجا    ااج
( ألنهرررا تكررروت القةرررة ةويرررة ل نظمرررة المجريرررة  3   المارجرررة ارررب الجررراو 

المترالة   وةا وجانا  ت العقةة تلربف  ةروح كلمرا تزركنرا مرت األنروا    
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Sa     باتجررررررال األنرررررروا )Sd     رمررررررم  ت األنرررررروا   )Sm  جررررررب زالررررررة )
ا كرررات جنررراي القةرررة ةويرررة بررريت انزرررراف (. ارررإا Eوةررر ية مررري المجررررا    

(  Iونرررو  المجرررر  اإننرررا نعت رررا برررات المجررررا  ميرررر المنتظمرررة    TFالقةررة 
( ةيكوت لها القةة  عيفة   وجاا  ?E?,S?,Iوالمجرا  مير الملنفة   

ربمرا بةرربب الررام الاةرة اررب تزايررا اختيررار نرو  المجررر  المرلرروا  . ويمكررت 
 %98 يا يا  وةرالة ازلرلنا اللره   ت نرةم العقةة للمجرا  التب لها

مرت  %60مت المجرا  ميرر المنتظمرة و  %50مت المجرا  الزلنونية و
 المجرررا  ميررر الملررنفة والملنررا اللرره زةرراب احنزررراف المعيررارت والميرر 

(   والرررررات يقزرررررظ منرررررب  ت ةررررريم  3  لهرررررال المجررررررا  كمرررررا ارررررب الجررررراو  
لمعيرارت تكروت كبيرراي جرااي للمجررا  احجليليجيرة وميرر المنتظمررة احنزرراف ا

وميررر الملررنفة   ولرري  مررت المرراجن  ت نجررا جنرراي ةفررن  اررب ةيمتررب برريت 
مرت  ت  [7]اهب نتيجة تت ابت مي ما وجا اب الملار Sb , Scالنواليت 

م ارنرررررة برررررالمجرا   ScIجنررررراي اخرررررتقف ممّيرررررن بررررريت المجررررررا  مرررررت نرررررو  
Sb/ScII  حالتمرراا اللرره نررو  المجررر  يع ررب تزةررناي اررب القةررة    ت  ت ا

TF .  بيت األنوا 
ومررت النتررا   نجرررا  ت جنرراي القةررة ةويرررة برريت نررو  المجرررر  والميرر   اا مرررا  

مكانهررا اررب الجرراو  .  Sab , Scd , Sbc خررا  األنرروا  الوةرر ية 
 - 3.210 , 2.376 - ال انا رةمهما ميقي م اارل  Sbcو  Sabاالنواليت 
كات لب خ  مةرت يم مةر ف بكرك  ميرر  Scdالب   بينما النو  ( الله التو 

يرر  م(   لرراا اررات ترردلير نررو  المجررر  اللرره  4.409-متوةرري بميرر  م رراارل   
العقةررة وا رررف لكنررب ح يررر لر اللررره ارجررة احنزرررراف المعيررارت الررراا النرررو  

 الزلنونب .
 ثانيًا : القضبان والحلقات :

واالرب اللانويرة األخررح جرو اكلرر بدن Sc(  ت النو   1   نقزظ مت الجاو 
ر األنوا  الاااي كونها تمتلري ة رباناي وزل را    لراا  رانرا  ت نعررف مرا تردلي

 . TFجال المتغيرا  اب القةة 
امررت  ال  رربات ا االررا  البيانررا  اررب الموةرري تجعلنررا اررب لررب  زررو  مةرردلة 

( مجررر  اا  ة رريب   رمنجررا  5408( مجررر  كررات جنرراي    6230برريت   
( ارات المير   %10( اإاا زااناجا مت العاا الكلب   وتمل   Bي اب الموة

اا نظرنرررا  لررره  4.293-(  لررره    4.213-ةررريتغير مرررت    لمجرررررا  ا( . وا 
SBc    اا ما زرا 4.326-( اات المي  كات    2349اا  العاا انا ( . وا 

تلي التب لم يرمن لها بال  يب اات العاا ةيلبف النلف والمي  ةيكوت 
اي (   وجرراا يعنررب  ت وجرروا ال  رربات يجعرر  احخررتقف ةليرر  جررا 4.285-  

 اب ةيم المي  الك  ما حزظنال اب نو  المجر  .

المرمررن  اللرره  نهررا اا  ة رريب ةررتع ب  Scومررت المزتمرر   ت المجرررا  
 0.68947انزراااي معيارياي   اايا   الو زرااناجا ارات احنزرراف ةريكوت   

الرات ار   ]8[عقةرة . وجراا مرا ي يرال ( لكت مي الي ح يوجا تغيير ارب ال
المجررررا  ال  ررريبية وميرررر ال  ررريبية ووجرررا  ت جرررال المجررررا  لهرررا تركيرررب 

ح  TFمتناظر وزركة معلومة . لاا اات ة يب المجر  اب مةتوت القةة 
 يعتما الله وجوال مت الامب .

( وكر   1629والناما  جرينا العم  الله  نالة المجرا  التب لها زل ا    
( ارررررات الميررررر   D(  و المفتوزرررررة    Cا  الترررررب تبررررراو مترالرررررة   المجرررررر 

 واحنزراف اب العقةة يتغيرات بكك  ةلي  جااي .
 ( : iثالثًا : ميل المجرة عن مستو  السماء  ) 

ب ةريم احنزرراف يعتبر المي  الت مةتوح الةما  مت  جم العوام  الم لر  ا
ةرررتخاام  ررررت زةررراب جررراا المررر لر با اةرررةار يبررريت  [9]االملرررار للعقةرررة 

  بررريتللمجررررا  اا  الميرر  الكبيرررر  TFجايررا  لمعرارررة كررم ةرررتكوت القةررة 
 o16  وo41   لكننررا المررانا  لرره اراةررة جرراا المتغيررر اللرره المجرررا  )Sc 

باالتبارجررا اا  العرراا األكبررر وبررارجا  ميرر  مختلفررة   اكانرر  ةررو  العقةررة 
(  4   الجراو ب وا زة ومتمين  اب المجرا  المواجهة لنا   كمرا مبريت ار

. ومررت الوا ررف ترردلير ميرر  المجررر  اللرره ةرريم ميرر  الخرر  المةررت يم للعقةررة 
وزيو  ت األةاار للمجرا  ااخ  الناةياجا جب  المعيارت.وةيمة احنزراف 

( اررات ميرر  المجررر  المختلررف يتةرربب اررب  خ ررا  كبيررر   -mag20بزرراوا   
 النا ةيا  ةرالة الاورات .

يع رررب جررراا المتغيرررر برررالرمن  LEDAوةررري  مرررا اجليلجيرررة المجررررا  ارررات م
 logr25  )– النةررررربة بررررريت المزرررررور الكبيرررررر الر يةرررررب  لررررره  م ت لومرررراريت

(  1( وتعنررب  ت كررك  المجررر  اا رررت      0وبررال يم    –المزررور اللررغير 
(  1.24تعنب  ت كك  المجر  اجليليجية بكرك  ترام   وال ريم الكبيرر  ملر    

 ه ةةميت .التب اللناجا  ل Scاهب للمجرا  
التبرنا المجرا  اا  كك  ةريب مت الراا رت النراما تكروت اا  ةيمرة اا اوا
  logr25 < 0.1  تكررروت اجليليجيرررة النررراما تكررروت اا  ةيمرررة   (  وات

logr25 < 0.75 مت الملير  ننا وجانا  ت المجرا  اجليليجيرة الكرك  (. ا
لهررا  ( 0.511ةويررة وانزررراف معيررارت ةليرر    زيررو بلرر    TFلهررا القةررة 

(  مررري اللمنرررا  ننرررا ن لرررا برررالمجرا   0.738م ارنرررة برررالمجرا  الاا ريرررة   
 احجليليجية جو بالكك  ولي  بالنو    االمجرا  الزلنونية الكروية الكرك 

 تباو ككر  منفرا  لكنها اجليليجية  ي ا .
 رابعًا : اللمعانية السمحية :
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 هررا باللمعانيررة جررو ارتبا TFوازررا مررت  جررم األمررور التررب  وجرراتها القةررة 
الة زية للمجرا  رمم اختقف ةيمتها   االنظرية المتعل ة بالمجرا  التب 
 لها  يا ية لابترة ت رو   ت النةربة بريت المراا  المظلمرة والباريونرا  ةرتكوت
 لابتة ح تتغير وات القةة الةرالة بال ريا ية ةرتكوت القةرة ةويرة كمرا ر ينرا

ة الاليررة لهررال النةرربة اوت وجرروا   لكررت المجرررا  المعتمررة ةررتكوت لهررا ةيمرر
 القةة ةوية بيت ال يا ية وةرالة الاورات .

الترب ةةرمناجا : األولره  Scلاا مت اج  اختبار الي نظرنا ارب مجمروالتب 
  واللانيررة  2arcsecلكرر   mag24اا  معرراح  لمعانيررة ةرر زية اكبررر مررت 
. ارررالمجرا  المعتمرررة جرررااي  mag23اا  معرررا  لمعانيرررة ةررر زية  ةررر  مرررت 

 كرروت ايهررا ةررو  العقةررة  ررعيفة ربمررا بةرربب  ت كتلررة المرراا  الباريونيررة ايهررات
تكرروت متواجررا  اررب مرران وةرر  مررا برريت النجرروم  كلررر ممررا جررب اررب النجرروم 
زيرررو تتزرررو  ال ررريا ية  لررره كتلرررة ااخررر  النجررروم   ومجمرررو  جرررال الكتلرررة 
والكتلررررة المرلرررروا  اررررب الغرررران البررررارا تع ررررب مررررا يلرررر لف الليررررب   الكتلررررة 

ر  نية   . االمجر  الزلنونيرة الوازرا  تمتلري مراا  مظلمرة بكميرا  كبيرالباريو 
   ممرررا يعنرررب  ت كتلرررة المجرررر  لررري  مرررت ال ررررورت تمليلهرررا بكميرررة الكتلرررة

(  L\M ال رررريا ية الرررره الكتلررررة   نةرررربةالااخلررررة اررررب النجرررروم   لهرررراا ارررردت 
ليرة معينرة   وجراا يختلرف المرا للمجرا  الزلنونية  يتوةري  ت تغيرر لكتلرة ك

ألنررب  اا اررب جرراا الخلررو  وجرراا كررب  مهررم  [10] الملررار اررب لررفو 
التررب تمتلكهررا المجرررا   TFكانرر  المجرررا  المعتمررة جررااي لهررا نفرر  القةررة 

القمعة اردت العقةرة بريت المراا  المظلمرة مري المراا  ميرر المظلمرة ةرتكوت 
ةوية . وزيو  ت األةراار المةرجلة لمعرا  اللمعانيرة الةر زية تبراو وكدنهرا 

( ةنفتر رب جرو M-mر ظاجرية ولية  م ل ة  ادت معام  المةااة   ةاا
( وبالتررررالب ةمنررررا  Bنفةررررب للمعانيررررة الةرررر زية الم اةررررة  ررررمت الزنمررررة   

 بزةاب اللمعانية الة زية الم ل ة و جرينا نف  الم ارنة.
لكت  لبز  لاينا  مور مكوكة اب الملنا مل   ت المجرا  المعتمة تبراو 

م ارنرة  (0.701 ةوية وبرانزراف معيرارت م راارل  TFوكدنها تمتلي القةة 
الليرررب   . ولرررم نرررتمكت مرررت  لبرررا  مرررا زلررر (0.414 برررالمجرا  القمعرررة 

Zwaan[10]   لكت مت الممكت  ت ن و  انب نرات  مرت الوامر  الرا  تعمر 
 الله الام تبرير احاترا ا   القل.

 :  Colorخامسًا: لون المجرة 
لر بعوامررر  لررري  لهرررا القةرررة بةررررالة مرررت المعلررروم  ت ال رررار األنرت ةرررا يترررد

الاورات مل  معا  النكور النجمرب   لراا ا را ةمنرا بتزلير  جراا التردلير لكرت 
 ررمت األ رروا  الموجيررة الزمرررا  وتزرر  الزمرررا  وتزرر  الزمرررا  البعيررا  
مةرررررررتفيايت مرررررررت مجموالرررررررة األةررررررراار  رررررررمت زنمرررررررة جونةررررررروت للزمررررررررا  

 B,V,R,I [11][ التررررررب و ررررررعهاMacrie عهررررررا  ةرررررراار والتررررررب جررررررب جمي
االةررررما   LEDAظاجريررررة وليةرررر  م ل ررررة   وميررررر متازررررة اللرررره موةرررري 
مرت األ روا   410اللااية النا جال األ وا  الموجية تكوت حمعرة بم راار 

اللرره المةررااة للمجرررا   تالموجيرة البلرررية وزترره  ت جرراا الموةري ح يزتررو 
 رب  يزتوت الله معام  المةااة مما االا  له اةتخاامب اب زةاب األةاا

 : [ 12 ] الم ل ة وات العقةة
M-m = 2.512 logr25 

وكانر  نترا      Macrie [ 11 ]واةتخاام األةاار الظاجرية التب ولرفها 
( التب نجا ايهرا  ت زنمرة 5  لمعيارت والمي  مارجة اب جاو ا فاحنزرا

ةويرة برانزراف معيرارت ةلير  كلمرا اتجهنرا  TFتز  األزمر تع رب القةرة 
زمررر   لكررت جررال النتيجررة ةررا يعرروا ةررببها  لرره ت تزرر  األللزررنم ال ريبررة مرر

والترب مرت  رمنها الينرة  LEDA لغر زجم العينة والموجوا  اب موةي 
Macrie [ 11 ] . 

 المناقشة واالستنتاجات :
للبرررازليت الولرررو    لررره  ت نرررو  مررررت HYPERLEDA  يتررريف موةررري

  منهرا ارب البيانا  المتازة زرو  احرلرااا  الفلكيرة الترب تجررت لقةرتفاا
( .لررالي SQL بزررالهم وباةررتخاام لغررة البزررو ال ياةررية الخالررة بررالموةي  

لررزيزة جررااي وبكررك   TFوباحةررتفاا  مررت الرري تمكنررا مررت  لبررا  القةررة 
كبيررر  ررمت المةررااا  البعيررا  جررااي وللةررر  الاورانيررة المختلفررة وبا مكررات 

وت ةة وةو  الولراحةتفاا  مت العايا مت المتغيرا  التب تلب  ةو  جال العق
بهرررا  منهرررا: اللرررروت    اجليليجيرررة المجرررررا    ميررر  المجرررررا  الرررت مةررررتوح 

 الةما    نو  الكك  .
 بينما جناي متغيرا  متوار  اب الموةي ح تع ب  ت تّغير ايها مل :

 ال  بات  -1
 التراكيب الزل ية  -2

 األةرا   -3

 ولم نةت ي التدكا مت تدلير اللمعانية الة زية الليها. 
مرتب رة بوجروا البيانرا  الاةي رة اررب  TFارب ةرو  القةرة  ةالمولوةير لراا اردت
مررت المجرررا  المارجررة اررب ةاالررا  البيانررا  لرري   %99زيررو  ت  الموةرري 

كمرا  ت الموةري لري  لرب  الاورات ايها معلوما  نزتاجها اب زةاب ةرالة 
التب جب  رورية للزلو  الله نترا    I,H,R ةاار م ل ة  مت الزنم 

اار التب اةتخامناجا ي كا البعي منها ةو  جرال العقةرة   اا     والمل
يمكررت  ت يترردلر  TFوالعايررا مررت األبزرراو التررب  جريرر  باةررتخاام القةررة 

 بنتا   بزلنا.
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 (1جدول رقم )
Compactness Count 

Unspecified 13360 

C 256 

D 658 

 

 ( 2جاو  رةم   
St. Dev.  Slope Count Type 

0.63921 - 2.124 518 Sa 

0.59784 - 2.669  824 Sb 

0.65223 - 4.299 2763 Sc 

0.79928 - 4.718 527 Sd 

0.81025 - 3.459 316 Sm 

0.94280 - 3.001 84 E 

0.94006 - 4.114 519 I 

0.94891 - 3.982 607 Unspecified 

 (  3جدول رقم ) 
St. Dev.  Slope Count Type 

0.66742 - 5.345 2017 Sc, i >50 

0.61438 - 5.507 1152 Sc, i >70 

0.48210 - 5.839 351 Sc, i = 90 

0.78409 - 1.961 239 Sc , i < 30 

 ( 4جدول رقم ) 
St. Dev.  Slope Band 
0.45362 - 7.270 I 

0.44085 - 6.873 R 

0.48791 - 6.314 V 

0.51529 - 5.389 B 

 
(  5جدول رقم )   

Type Count 

Sa 526 

Sb 839 

Sc 2881 

Sd 603 

Sm 421 

SBa 177 

SBb 422 

SBc  2349 

SBd 186 

SBm 254 

SABa 141 

SABb 444 

SABc 622 

SABd 125 

SABm 116 

SBab 168 

S0 250 

S0-a 556 

E-SO 59 

E 109 

E? 84 

I 779 

IB 323 

IAB 94 

S? 84 

unspecified 525 
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TULLY - FISHER R ELATION PROOFING 
AKRAM M. ALI 

ABSTRACT: 

Tully – Fisher relation is a tool to study mass – luminosity relation for all galaxies and other properties , the 

spiral galaxies was studied by this relation can use as standard candle to measure the distance for far and fast objects 

that turn aside from Hubble line. But somebody make doupt about this relation for far than 200Mph and high 

velocities because the hardly widening of the 21 cm line from HI atom, so we use the LEDA web site, that having 

more than 3 million objects with its data, to prove the correct of this relation even for the more distance by finding the 

little standard devation , slope and other veraibles that deal with mass and luminosity. 

 

 


