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  العناقيد المجرية:

هي عبارة عن مجاميع من المجرات مترابطة مع بعضها كل مجموعة مكونة من عدد من المجرات ،ان 

 (20)وتضم  )L.y)63*10التي يبلغ قطرها  (Local group)مجرتنا تنتمي الى المجموعة المحلية 

 مجرة واكبرها هي مجرة المرأة المسلسلة ودرب اللبانة ومجرة المثلث . 

قطع مجرة  (13)مجرات غير منتظمة و (4)مجرات لولبية و (3)ان المجموعة المحلية تتألف من 

يوجد ناقص تسعة منها تدعى االقزام ،اضافة الى اكتشاف مجرتين اخرتين بواسطة االمواج الراديوية. و

مليون سنة ضوئية ويعتقد ان مجموعتنا  (300 – 60)ايضا عناقيد مجرية عظمى يتراوح قطرها مابين 

 مجموعة مجرية. (16)المحلية هي ضمن عنقود مجري اعظم يتألف من 

  : (Active galaxies)المجرات الفعالة 

قة كهرومغناطيسية اشعاع مثل الجسم االسود وتبعث طاوهي تركيب فعال الن اغلب نجومها تبعث 

ضمن طيف االشعة المرئية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية لذلك تكون طاقتها المنبعثة غير حرارية 

 وهي كما يلي :

 :(Radio galaxies)المجرات الراديوية  -1

وهي مجرات تبعث كميات كبيرة من االشعاعات الراديوية تعادل ماليين المرات بقدر االشعاعات  

جرتنا ويعتقد بانها في حالة اصطدام مع مجرة اخرى او في حالة انفجار . ان سبب الطاقة الصادرة من م

 الراديوية المنبعثة من المجرات الفعالة هي االشعة السنكروترونية التي سببها ناتج من تصادم مجرتين .

تتباطأ في هي اشعاعات غير حرارية صادرة من االلكترونات السريعة عندما  االشعة السنكروترونية:

، وسميت بهذا االسم النها تظهر في المعجالت الذرية المسماة السينكروترون حيث المجال المغناطيسي 

 يمكن استالم هذه االشعة من العديد من المجرات والنجوم.

 (Galaxies in Collision)المجرات المتصادمة : -2

تصادم النجوم فيما بينها داخل المجرة , لية ان احتمالية تصادم المجرات في الكون اكبر بكثير من احتما 

مليون كيلومتر واقرب النجوم الى الشمس هو النجم الفا قنطورس الذي  (1.4)مثال ان قطر الشمس يبلغ 

ف مرة من قطر الشمس ، اما قطر مجرتنا اال ةمليون كيلو متر اي اكبر بحوالي ثالث 10*4)3(يبعد 

 6(2.3*10(L.yا هي مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد حوالي واقرب المجرات الين 10)L.y)5فيعادل 

مرة اكبر من قطر مجرتنا لذلك فأن البعد بين النجوم ال حجومها اكبر من البعد بين  (23)اي حوالي 

بين النجوم قليلة نسبة الى احتمالية التصادم بين المجرات الى حجومها وعليه تكون احتمالية التصادم 

 التصادم بين المجرات تؤدي الى توليد االشعة السنكروترونية. المجرات,ان نتيجة
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 : (Exploding galaxies)المجرات المنفجرة  -3

يعتقد الفلكيين بأن االنفجار الحاصل في بعض نوى المجرات الراديوية هوسبب انبعاث الطاقة الراديوية 

 رات الحاصلة فيه.الهائلةوالتي تعتبر مصدر راديوي مهم لدراسة اعماق الكون والتطو

 : (Seyvert galaxies)مجرات سيفرت  -4

وهي عبارة عن مجرات لولبية غريبة االطوار لها نواة صغيرة لكنها المعة جدا بسبب فعاليتها العالية 

 وهي مصادر قوية لالشعة الراديوية والسينية واشعة كاما وهي مجرات صغيرة لكن طاقتها عالية.
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 لثامن الفصل ا

 الكويزرات والكون والحياة

         (Quasi stellar)الكويزرات)اشباة النجوم(:

 1960هي اجرام سماوية غريبة االطوار وهي مصادر قوية لالشعاعات الراديوية اكتشفت عام 

حركتها في الفضاء ومن اهم مميزاتها  oul)J 56(10وتظهر على مسافات بعيدة جدا وطاقتها تقارب 

من سرعة الضوء ويعتقد بأنها مصدر تكوين المجرات  (37%)نا بسرعة عالية جدا تقارب مبتعدة ع

بليون سنة واكبر كويزر يبلغ  الراديوية ويبلغ عددها لحد االن اكثر من الفي كويزر وعمرها اكثر من

مرة اكبر من قطر مجرتنا ويعتبر اكبر جرم سماوي في الكون ، ويمكن تلخيص خواصها  (180)قطرة 

 ما يلي:ب

 تشبة النجوم ظاهريا وترافقها مصادر راديوية. -1

 في طيف ما وراء البنفسجية .فائض في االشعاع  -2

 خطوط طيف انبعاث واسعة مع بعض خطوط االمتصاص . -3

 زحزحة نحو االحمر كبيرة لخطوط الطيف . -4

 نورانية متغيرة. -5

 تمدد الكون والزحزحة نحو االحمر:

بأن المجرات تبتعد عنا في جميع االتجاهات وتخضع لعالقة طردية  (1929)عام أعلن العالم هابل 

 مباشرة بين المسافة والزحزحة الطيفية نحو االحمر سميت هذة العالقة بقانون هابل الذي ينص على:

 . سرعة ابتعاد المجرات الخارجية تتناسب طرديا مع بعدها عنا ()

V = H d 

(V) ة ، سرعة االبتعاد النصف قطري(d)  بعد المجرات ،(H)  ثابت التناسب 

لكل  (17km/sec)لكل مليون فرسخ فلكي اي  (55km/sec)هي  (H)إن افضل قيمة حديثة للثابت 

 . (55km/sec)ماليون سنة ضوئية .وهذا يعني لكل مليون فرسخ فلكي تزداد السرعة 

 تعاد عنا؟مليون فرسخ فلكي مكم سرعتها باالب 10)20,(مجرة تبعد عنا  مثال:

  الحل:

V=H d = 55 *10 = 550 km/sec  

V=H d = 20 * 55 =1100 km/sec 


