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 تواند پاسخگویاند که بی کردههای پیشرفته کامپیوتری آزمایشی طراحسازیو دانشگاه کالیفرنیا در ایروین با استفاده از شبیه محققان دانشگاه بون

این مطالعه جدید، هم اکنون در یا قانون گرانش نیوتن نیاز به اصالح دارد؟ وجود دارد؟  آیا ماده تاریک واقعاً این سوال مهم در اخترفیزیک باشد که

Physical Review Letters  ،کوچکی که به دور  ایماهواره هایحرکت ستارگان در درون کهکشانن سؤال در یدهد که پاسخ او نشان میچاپ شده

 راه شیری در حال چرخش هستند، نهفته است.

شوند را ای نامیده میماهواره کوتوله هایبرکامپیوترها در جهان، دانشمندان توزیع ماده در آنچه که کهکشانترین ایکی از سریعاز با استفاده 

 چرخند.های بزرگی همچون راه شیری یا آندرومدا مید که به دور کهکشانوچکی هستنهای کها کهکشاناند. اینسازی کردهشبیه

ای در های مدور یا دیسکی، ستارگان در مدارهایی دایرهدر کهکشان اند.شود، متمرکز شدهنامیده می 1ای که رابطه شتاب شعاعیمحققان بر رابطه

ی بین این رابطه RAR کند به علت جاذبه ماده در کهکشان است.را وادار به تغییر جهت میکنند. شتابی که آنها اطراف مرکز کهکشان حرکت می

ان را شها و توزیع مادهبینشی جدید از ساختار کهکشان موضوع این کند.شود را توصیف مید میجاشتاب و و شتابی که توسط ماده قابل رؤیت ای

 آورد.فراهم می

های کوتوله را با کهکشان RAR ما برای اولین بار"کند: نجوم در دانشگاه بون بیان میرای پروفسور دکتر کریستانو پورجیانی از مؤسسه آرگالندر ب

 "ند.کنتر رفتار میهای بزرگهای کوچک شده کهکشاننسخه چونمشخص شد که آنها هم ایم.سازی کردهفرض اینکه ماده تاریک وجود دارد را شبیه

هد: ددیاز توضیح می-کرد متفاوت باشد چه؟ محقق امیلیو رومانوشد و در عوض گرانش با آنچه نیوتن تصور میاما اگر ماده تاریک وجود نداشته با

د، که اگر ماده تاریک وجود داشته باشهای بزرگترشان وابسته بوده، در حالیبا کهکشان یشدت به فاصلهبههای کوتوله کهکشان RAR در این حالت،"

 "افتد.این اتفاق نمی

                                                           
1 Radial Accelaration Relation (RAR) 
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ی کند. فضاپیمای گایا که توسط ایستگاه فضایها را به کاوشگری قدرتمند برای آزمودن اینکه آیا ماده تاریک وجود دارد، تبدیل میماهواره ،این تفاوت

نها ای آهای ماهوارهشانی ستارگانی در راه شیری و کهکبدهد. این فضاپیما برای مطالعه ن سؤال راتواند پاسخ ایپرتاب شد، می ٢٠1٣در سال  1اروپا

  آوری کرده است. سابقه طراحی شده است و تا به حال مقدار زیادی از اطالعات را جمعبا جزئیاتی بی

ها گیریدازهان"دهد: ها مورد تحلیل و آنالیز قرار بگیرند. دانشجوی دکترا انریکو گارالدی توضیح میکشد تا این دادهها طول میبا این حال، احتماالٌ سال

ها را یریگاندازه ،رسی همان ستارگاناما مکرراً با بر کافی نیستند. ،یمان با آنها برخورد کردیمهاسازیهای کوچکی که در شبیهبرای آزمایش تفاوت

 "کنند.های کوتوله در جهانی با ماده تاریک یا بدون ماده تاریک رفتار میدیر یا زود، باید مشخص شود که آیا کهکشان .بخشیممیبهبود 

 

 داردها را با همدیگر نگه میچسبی که کهکشان

سال پیش توسط منجم سوییسی فریتز زویسکی  8٠شناسی امروزی است. وجود ماده تاریک بیش از این سوال یکی از مهمترین مسائل در کیهان

ابراین کنند. بنریع حرکت میهای کهکشانی که واقعًا باید از همدیگر جدا شوند، بسیار سها در خوشهپیشنهاد داده شده است. او فهمید که کهکشان

کند، را پیشنهاد داد. در شان وارد میها در مدارهای مشاهده شدهگرانشی کافی برای نگه داشتن کهکشاندلیل جرمش ن که بهای پنهااو وجود ماده

کشف نمود. اگر فقط راه شیری کهکشان شبیه  یهای مارپیچای مشابه در کهکشانپدیده همکار او در ایاالت متحده آمریکا،ورا روبین  197٠دهه 

 کنند، نیروی گریز از مرکز باید آنها را از یکدیگر جدا کند.ماده قابل مشاهده وجود داشته باشد چون آنها به سرعت دوران می

دهد. از آنجا که با نور اندرکنشی درصد از جرم جهان را به خود اختصاص می 8٠ه تاریک در حدود اند که ماددانان متقاعد شدهامروزه همه فیزیک

تابش توزیع همچون  –ای با تعدادی از مشاهدات العادهماده تاریک تناسب فوق دها غیر قابل مشاهده است. هنوز، فرض وجوندارد، برای تلسکوپ

ئه ادر جهان ار هاکهکشانو آهنگ تشکیل  توضیحی خوب برای نحوه قرارگیریماده تاریک همچنین  آورد.را فراهم می بنگمینه پس از بیگزپس

با این حال، با وجود چندین تالش آزمایشگاهی، دلیلی مستقیم از اینکه ماده تاریک وجود دارد، در دست نیست. این امر باعث شده که  دهد.می

نامیک ای که دی، باشد. مطابق با نظریهشدبا آنچه قبالً تصور می متفاوت نیروی گرانشی خودش ممکن است کهفکر کنند  ایفرضیهمنجمان به 

های بسیار پایین، همانند در شتاب کند.خاص از قانون نیوتن پیروی می اینقطهشود، جاذبه بین دو جرم فقط در نامیده می ٢ح شدهنیوتنی اصال

ظریه شده و ندلیل سرعت دورانشان از هم جدا نها بهشود. بنابراین، کهکشانتر میتوجهی قویطور قابلها حکمفرماست، گرانش بهآنچه در کهکشان

MOND تواند با ماده تاریک کنار بیاید.می 
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