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( مددح  مددول معددا  و Iaيهدد ا الث ددى بلدد  ثيددان قدد م اندداثال الثيا دداو ا نصددا ية لم ددوثن  و ددا  ددو    
وفلدد   -الادد  ارددين بلدد  او ددح الكددون ثاعجيددل  ددال   اثددان ( -المجددال الجددافث   دد  ال لنيددة ال  ددثية العامددة 

ثا قامددا  قمدد  ثعددا ال اددادي ا نصددا يةس  يددى اددم ن ددم العالددة ثددين ال ددنقة والم ددا ة ث  دد  لددا ون  اثددل 
قد م انداثال ال طدان مدح  ميهداس ولد  اثدين مدن الن دومولع ة ليم لثاثو  اثدل ومدن ثدم ن دم الثيا داو ا نصدا ية ق

 سوان ق م الاناثال  فا يرين ال  ازاي  ال نقة ثما ي ك  او ح الكون ثاعجيل موج   ا ان ( خن العالة
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 المقدمة
من لثل العالم أ ين  اثل 1929 اكارا او ح الكون    قام

Edwin Hubble  الفي لام ثطياس الم ا او الكو ية لمجموقة من
مجناو لنيثة واوصل م ها ال  قالة خنية ثين ثع  المجناو قن 
الناص  و ن  اثاعا  ا, اثين از يا   نقة ا ثاعا  ثاز يا  الثع  قن 
الناص , ا   ان  فه العالة  و ثاثو  اثلس وق  ازاي  الم ا او الكو ية 

قم  الاو ح الكو  س و    هاية الطنن الماض  الكثينة  ليا انصا يا 
 Ia Supernovaeالهنو ا نصا او الفمكية لم  م العمالة من  و   

(
ول  ام ا ا ااي الاو ح المعجل من  ثان  فا الاو ح معجلس (1),(2)

ا ميل الن وم الثيا ية لمطيا او الخاصة ثمطا ين الضوء والز ز ة 
ثوا ناها  لة العالة النياضية الا  انثن ال مناء العالية الا  ا    

واع  لا نة س(3)لهفا ال و  من ال وثن و ا  ن  ا ثاعا  ثالم ا او الكو ية
الاو ح المعجل ا  يا كثينا ومثينا لم مافي الطيا ية     يزياء الج يماو 

(4)وقمم الكون
 س  

 ن اف ينه  ي ااي لاغيين ندي      اصوناا ا لمكون والانكيز 
   بضا ة منكثة او م اوى بضا   لم موفي الفي يصا ل ا الكونسقم

نالة  -ن جافثية ا ا نية لنالة ملممة ق ااجا ول  يكون  فا الاعجيل 
 ق   المطاييس الكو ية ال  اخفاال ال  ثية العامة برانةاو -الفناغ الكم  

  س(5)ا اث الها ضنونة ثما يع   
يمكن ان يكون الاو ح المعجل ثاأثين منكثة النالة  وايضا,

 يطاا الانون الزم   لمكون والا   1917الا  الان ها اي رااين   
(6)اعنا ثالثاثو الكو  

 Ia  و ڤا ول  أ ض  ا اخ ام ال وثن  و. 

supernovae) (Type ا كاراا  بل  كمصا ن ضوء ليا ية
 س(1),(2) 1998  ة  الاجنيث  لمنالة الملممة من لثل مجموقاين   

معالة ثين ل ا خنيةالو    فا الث ى الفي يه ا بل  بلهان 
 ن  ا ثاعا  والم ا او الكو ية, وق م اناثال  مول معا  و المجال 

الا  ارين بل  او ح الكون ثاعجيل  ال  ثية العامة ال لنيةالجافث     
الا  غالثا  -(Iaمح الثيا او ا نصا ية لم وثن و ا  و     ال   اثان (

  س-ما ا خف كمصا ن ليا ية لمضوء ألن بضاءاها ثاثاة اطنيثا
م ى اناثال  فه ال طان مح لا ون  اثل و مول  إليضاً

لا ون  اثل لثاثة من مطا ين ثاثو  ام ن م معا  و المجال الجفث س
ال صول قميها من  ام الا  ال طان(, ون م H0=72,58,100   اثل

 نيال ث ى ال وثن و ا فاو م الثيا او ا نصا ية ال  اثاو المعام ة قم 
الا   صم ا قميها  -High-Z SN Search Team العالية الز ز ة

في ي ول ( الmatlab   م(    ا convertثا اخ ام ثن امي   (7)من
  س-(1)الركل-نالن وم الثيا ية ال   طا

والم ا ة  ال نقةواضمن الث ى  طنة اوضح العالة ثين 
والز ز ة ال مناء وأل ان الضوء اآلا  من األجنام الكو ية, و طنة اوضح 

و نقها من ليا او  لم صول قم  أثعا  األجنام بجناء ال  اثاو كيفية
ومن ثم ا وين  الز ز ة ال مناء لمجنم ول ن الضوء اللا ني لهس

ال  اثاو    ج ول ليا    الاأك  من ص اها الطيا او و اادي 
ن مو الثيا او و ولش ركل  وأخيناس وا  افا ة م ها    أقمال أخنى

  ( .Hubble Diagram  ثركل  اثل ان ة ثما يعناا اران ا مط
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 بل ومسافة االضاءةاقانون ه
dHv (1) ثلايمثل لا ون   0  أثعا العالة الا  انثن 
 d يى امثل  الا  ارين ال  او ح الكون, المجناو ث نقة اثاعا  ا

ا   ان  فه العالة و و ما  H0 ن  اثاعا  ا و vأثعا  المجناو, و
ان   ا  الم ا ة مناثن مثارنة من المعموم ثل(س اثاثو  ث   يعنا 

 ( و طا لعالة الانثيح العك  m-Mثالخفوو    ل ن الضوء  
F = (L/4πd

2
L)   ثين  يا الضوء المنصوF  من مص ن ثاثو

الز ز ة ال مناء     وثع  المص ن قن الناص س كما ان Lاإلضاءة 
ث نقة اثاعا   النول الموج  لمضوء الطا م من مص ن يثاع  من ون

  المص نس
 وثن و ا مل dL  صل قم  م ا ة ا ضاءة وقميه يمكن ان 

 mوالط ن اللا نيثا ضاءة المناثن  Mمن الفنال ماثين الط ن المنمال 
 ا  اه ا ا ا ا ال  العالة الطا م م ها المناثن ثالفيا المنصو 

(8) 











Mpc

d
Mm Llog5  








 

 510

Mm

Ld  (2) 
, ومن (  (Mpc)  ن خ  مك   ميكا م  ا ثو  ة ا الم ا ة 
  يى zانحمراءالز ز ة 

v=cz  (3) 

   صل قم   نقة اثاعا  ال وثن و اس
 

 حسابات والرسوم 
 ا نصا يةمن الطيم  ام ال صول قم  م ا ة اضاءة ال وثن و ا

 ء اللا ن والمنمالمن الفنال ثين ل ني الضو (z<1) لمز ز ة ال مناء
س (3)وام ال صول قم   ن  اثاعا  ا و ال العالة ( 2  و ال العالة

 س(1)    الج ول  ااديال و و و 
 binned data from the)من (M=-19.3182761161اقام  ا   

Union2 compilationس)  
 (1) الج ول

 ال اادي الم اخنجة من الثيا او النص ية
d 

(Mpc) 

x106 

v 

(km/sec ) 

x103 

Distance 

Modulus 

(m-M) 

Red Shift 

(z) 

2.779 27 32.22 0.09 

3.784 42 32.86 0.14 

4.149 51 33.09 0.17 

4.508 60 33.27 0.20 

5.701 63 33.78 0.21 

5.807 72 33.82 0.24 

6.456 75 34.05 0.25 

7.014 78 34.23 0.26 

d 

(Mpc) 

x106 

v 

(km/sec) 

x103 

Distance 

Modulus 

(m-M) 

Red Shift 

(z) 

6.729 81 34.14 0.27 

7.177 84 34.28 0.28 

8.121 84 34.55 0.28 

8.472 87 34.64 0.29 

9.638 99 34.92 0.33 

9.638 111 34.92 0.37 

12.133 111 35.42 0.37 

10.232 120 35.05 0.40 

11.641 120 35.33 0.40 

13.182 120 35.60 0.40 

15.631 132 35.97 0.44 

16.595 138 36.10 0.46 

15.631 144 35.97 0.48 

18.879 147 36.38 0.49 

20.137 156 36.52 0.52 

25.351 165 37.02 0.55 

58.613 213 38.84 0.71 

62.51 225 38.98 0.75 

63.973 231 39.03 0.77 

74.131 231 39.35 0.77 

89.536 231 39.76 0.77 

85.901 237 39.67 0.79 

95.060 246 39.89 0.82 

101.491 252 40.03 0.84 

175.388 273 41.22 0.91 

 

 
 SCPو HZSمقاسة من قبل فرق  Iaمخطط هبل لمسوبرنوفا نوع  (1الشكل)
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 72)( الخن يمثل لا ون  اثل لطيمة ثاثو  اثل 2الركل 

km/sec/Mpc) وامثل ال طان الثيا او النص ية 

 
( الخنون الثاثة امثل لا ون  اثل لثاى ليم لثاثو  اثل 3الركل  

 وامثل ال طان الثيا او النص ية
 

 النتائج ومناقشتها
لا ون  اثل الفي يعام     ن م  -(2ان ما يلهنه الركل  

ان  - (km/sec/Mpc 72) قم  ليمة ثاثو  اثل ا كثن لثو  ا ن
وخصوصا ق    -  ااناثال مح خن العالة الثيا او ا نصا ية

 يى يرين ن م الثيا او ال  م ا او  -الز ز ة ال مناء العالية   ثيا
اكثن ثكثين من الماولح ق    فه الز ز ة و و ما يع   ان  نقة 

ي و ثاثاة ثل ا ها از ا س و و ما يخالا  مول  ني مان ا ثاعا  ل
كما يوضح ا اران  طان الثيا او النص ية  لمعا  و المجال الجافث س

ال  ان العالة ثين الم ا ة وال نقة  او الز ز ة ال مناء( لي و خنية 
  (س (exponentialوا ما الن  ال  العالة ا  ية

 
 شكر

قث  الكنيم قزوز قم  الم اق ة   ركن ا  ااف ال كاون قاصم
 الا  اث ا ا    ا اعمال ثن امي ا ويل الن وم ال  ثيا اوس
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SHOWING THE UNIVERSE ACCELERATION BY USING SOME 

OBSERVATIONAL DATA  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to show the inconsistence of the solutions of the gravitational field equations of the 

general relativity, which indicate to the deceleration of the universe expansion, with observational data of the kind Ia 

supernova. We draw the relation between the distance and the velocity according to Hubble law for several values of 

Hubble constants, and the observational data, as points. The figures show the inconsistence of the observational data 

with the relation, and this inconsistence indicate to the positive acceleration of the universe expansion. 
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