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درجه باالی صفر مطلق  ٧٣/٢این تابش باقیمانده با دمای شود. بنگ شناخته میبه نوعی به عنوان اثر انگشت بیگ، )1CMB(زمینه کیهانی تابش پس

زمینه کیهانی نسبتا یکنواخت است، درحالیکه تابش پسوجود دارد. در سرتاسر آسمان درجه سلسیوس(  -٢٧٠درجه فارنهایت، یا  -٤٥٤)در حدود 

امروزه، بنگ و حتی قبل از آن را در دست دارند. کلیدی درباره جزئیات راجع به بیگ ،این نوساناتنسبتا کوچکی است.  (تغییراتنوسانات )اما دارای 

که این باشد، درجه نسبت به اطرافش سردتر می ٠٠٠١٥/٠زمینه کیهانی، های پسسطحی از تابشسرد،  لکهاند که یک محققین مشخص کرده

 کند. ، باز میرا سرد لکهنادیده گرفتن این احتمال، دری برای توضیحات بیشتر راجع به این . باشدشد، نمیدلیل عدم وجود ماده که قبال تصور میبه

و در اخبار ماهانه جامعه نجوم سلطنتی در مرکز نجوم فراکهکشانی دانشگاه دورهام انجام گرفته که و تام شنکس کنزی ای توسط رواری مکدر مطالعه

سرد است را،  لکهکه مسئول ایجاد این  –توجهی کهکشان یا ماده سطحی فاقد تعداد قابل – "2فضافوق "، گروه احتمال وجود یک منتشر گردید

 در برخی مناطق و دیوارهاها تشکیل ساختارهایی همچون خوشهو شدن با یکدیگر در فضا،  یکیهردو ماده منظم و تاریک تمایل به بررسی کردند. 

شود که و سبب مییابد، این اثر بوسیله انبساط جهان تشدید می گذارند.زیادی در یکدیگر بر جای میبدون ماده خالی های فضا، درحالیکه را دارند

 متفاوت باشد.عبور کند،  تری متراکمزمینه کیهانی که باید از فضابا تابش پس آیدمی که از امتداد یک فضای خالی زمینه کیهانیپستابش 

های این تکنیک از رنگاند. سرد استفاده کرده لکهدر امتداد ها گیری فاصله کهکشانفتومتریک برای اندازهتحقیقات پیشین از تکنیک انتقال به سرخ 

با های نزدیک به ما دارند. تری نسبت به کهکشانهای با فاصله زیاد رنگ سرخکند. کهکشانتخمین مقدار فاصله استفاده میدریافتی کهکشان برای 

کنزی و شنکس از انتقال به سرخ در عوض، تیم مکتوجهی است. های قابلدارای عدم قطعیتاین حال، انتقال به سرخ فتومتریک اغلب 

                                                           
1 Cosmic Microwave Background 
2 Supervoid 

وسط قشه که تدمای اطرافش است. در این ن زمینه کیهانی با دمایی کمتر ازپس تابشسرد کیهانی، سطحی از  لکه

نگهای قرمز و شده است، دمای گرمتر و سردتر این نوع از تابش کیهانی به ترتیب توسط ر گرفتهماهواره پالنک 

 .شده استآبی، مشخصی 



های تلسکوپ سرد با کمک داده لکهکهکشان در امتداد  ٧٠٠٠ تا تر است، برای تعیین فاصلهکه نور را از شیء جدا کرده و دقیقاسپکتروسکوپیک، 

 ی، استفاده کردند.استرالیای-آنجلو

در عوض، آن منطقه از آسمان بسیار شبیه به دیگر سرد وجود ندارد.  لکهی در امتداد فضایهای بسیار دقیق نشان دادند که هیج فوقبا این حال، داده

سرد با دیگر مناطق آسمان بدون  لکهزمانیکه آسمان در امتداد آید. نظر میهای کهکشانی و فضاهای کوچکتر بین آنها، بهمناطق آسمان، با خوشه

کنزی در یکی از مطبوعات راجع به جزئیات مکشود. ای دیده نمیزمینه کیهانی سردتر در پشت آن مقایسه شود، هیچ تفاوت قابل مالحظهتابش پس

 ."ح دهندیشناسی استاندارد را توضدر کیهان سرد لکهتوانند ایم، نمیفضاهایی که ما آنها را شناسایی کرده"نتایج گفت: 

کنیم. مشاهداتی که این شناسی استاندارد مدلی است که ما امروزه از آن برای توصیف جهان اطرافمان از آن استفاده میاین به چه معناست؟ کیهان

 استفاده کرد.اش اطمینان از درستی منظورو بهمان پالودن مدلتوان از آنها برای بیشتر کشانند، باید به دقت بررسی شده، اما میمدل را به چالش می

شنکس است.  ٥٠به  ١سرد،  لکهتیم این احتمال را تخمین زد که شانس تصادفی ظاهر شدن فضایی در امتداد در نظر گرفته شده، حتی بدون فوق

توسط مدل استاندارد توضیح داده  که نظمی( غیرمحتملبوسیله نوسان )بی لکهتوانیم این را که این این بدان معناست که بطور کامل نمی"گوید: می

 . "تری وجود داشته باشداما اگر جوابش آن نباشد، پس باید توضیحات عجیب و غریبشود را، رد کرد. می

نشان  CMBهای ، تحلیل دادههمچنینو جهان حبابی دیگر است. بین جهان ما  دبرخور"گوید که یکچنین توضیحات عجیب و غریبی شامل، او می

 ".هان ما باشدجتواند، شاهدی بر وجود چند جهانی و میلیاردها جهان دیگر شبیه به سرد می لکهاین دهد که می

مدرکی هیچ تا به امروز، شود. ها، ما در حال زندگی کردن هستیم، تعریف میکه در آن جهانهای نامحدود، ای از جهانصورت مجموعهبهچند جهانی 

اند، مرزهای جهان قابل مشاهده در نوردیدنمدام در حال استان علمی باشد، یافت نشده است، اما محققین مبنی بر اینکه چندجهانی بیش از یک د

مشکلی در مدل دهد، اما میندر حال حاضر لکه سرد مدرکی قطعی از وجود چندجهانی را نشان تا واقعی یا داستانی بودن این تفکر را بررسی کنند. 

که در صورتیکه دلیل این نوسان دمایی نامشخص باقی بماند، نیاز است که در این مدل اصالحاتی صورت  دهدمان نشان میشناسیاستاندارد کیهان

 گیرد.
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