
 .های کهکشانی در جهان کشف شدخوشه ترینمتراکمیکی از 

 

 

 براساسکند. این تحقیق می مطرح را جهان در ساختار گیریشکل فعلی هایمدل، شده منتشر Nature Neckling مجله در اخیراً که تحقیق یک

 Instituto de Astrofísica de Canarias محققان از تیم یک آن نویسندگان میان در که بوده Gran Telescopio Canarias ازبدست آمده  اطالعات

(IAC) حضور دارند. 

از  که شده متمرکز ییهارشته امتداد در ادهم. شودمی شناخته 1کیهانی تار عنوان به اغلب که کرد مقایسه اسفنج یک با توانمی را جهان ساختار

بسیار کم است، هیچ  که این تجمع هاو در دیگر مکان گیریکه بیشترین تجمع ماده را دارند در حال شکل. نواحی اندروی همدیگر عبور کرده

ند شامل هزاران توانها، که میاین سیستمدهند. ها را تشکیل میهای کهکشانی با همدیگر خوشهترین نقاط، گروهدر متراکم. آیدای بوجود نمیهناحی

 باشند.می جهانترین ساختارهای موجود در جرمپراز کهکشان باشند، 

 ما رواز این ،نبوده شده شناخته خوبی به مقیاس این در ماده اصلی یاجزا خواص. است اخترفیزیک در فعلی هایچالش از یکی کیهانی تار یمطالعه

 چیزی این و دهدمی تشکیل را جهان جرم از درصد ٢٠ حدود ماده تاریک. کنیممی استفاده "تاریک انرژی" و "تاریک ماده" مانند یاصطالحات از

 تشکیل را جهان از درصد ٧٥ انرژی تاریک دیگر، سوی از . کندعمل میهمانند یک چسب آن  – کند می حفظ توسط گرانشش را ساختارها که است

 اما دهند،می تشکیل را جهان جرم از درصد ٥ تقریباً ،غبار و گاز ستارگان، با هاکهکشان ،"معمولی" ماده. با انبساط جهان ارتباط دارد که دهدمی

 .دکنایفا می تاریک انرژی و تاریک ماده خواص و نیروها ردیابی در مهمی نقش

به مطالعه ، Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) و IAC مشارکت با ،(ایتالیا) بولونیا دانشگاه از رنوس ائوروم رهبری به المللیبین تیمیک 

 PSZ2 G099.86 + 58.45 کهکشان خوشه بیرونی نواحی بار، اولین برای در این تحقیق. پرداخت جهان در یکهکشان هایخوشه ترینمتراکم از یکی

 .ندمورد بررسی قرار گرفت ،بودن شده شناخته آن از پیش ماده توزیع ای کهناحیهدر  و نوری سال میلیون ٩٠ شعاع خارج از

                                                           
1 The cosmic web 

Credit: Instituto de Astrofisica de Canarias 



 سقوط ترپرجرم مرکزی خوشه سمت به که است یمواد و همسایه هایخوشه دیگر و هارشته همچون ییساختارها شامل یکهکشان هایخوشه محیط

 تا است گرفته قرار مطالعه مورد که ایخوشه اطراف در ماده چگالی که دهدمی نشان مطالعه این": گویدمی اصلی پژوهشگر ، رنوس ائوروم. دنکنمی

 تراکم توانندمی ،شوندجرم می 1پارچه شدنیککه سبب  هاییممکانیز که اندکرده کشف محققان این، بر عالوه ".است انتظار حد از بیشتر برابر شش

 .کنند ایجادی کهکشان هایخوشه این از تریبزرگ فواصل در حتی را باالیی بسیار

 خم را دور بسیار هایکهکشان از رسیده نور ،آن اطراف مواد و خوشه یک جرم که افتدمی اتفاق زمانی که است "گرانشی لنز" اثر اساس بر کار این

بیشتر  2و سبب تغییرشکل کند،می عمل لنز یک عنوان به و با تمرکز بیشتر ترتراکمم جسم .دهندمی تغییر را زمینهپس هایکهکشان تصاویر و کرده

شود نامیده می "لنز ضعف" آنچه اثر طریق از زمینهپس کهکشان هزار ١٥٠ از بیش برای هاشکلتغییر آماری مطالعه. شودزمینه میهای پسکهکشان

کرده  +58.45PSZ2 G099.86 خوشه اطراف در تراکم و جرم توزیع، کردن پیدا به قادر را تیم این 3CFHT با آمده دستب عمیق تصاویر از استفاده باو 

 که است معنی بدان این. ندارد مطابقت جهان ساختار گیریشکل هایمدل با که است نادر استثناء یک خوشه این که دهدمی نشان نتایجاست. 

 هستند. بسیار کارآمدترشناسیم میکه  هاییمکانیزماز سازی ماده وجود داشته باشند که پارچهباید برای یک هاییمکانیزم

خوبی  تطابق ردانتظارمو ماده چگالی با نوری سال میلیون ٢٠ تا ١٥ اندازه ای بهو در فاصله یکهکشان هایخوشه درونی نواحی در ،هامدل چهاگر

 از یکیو  ،IAC پژوهشگر نا،بار رافائل .باشند سازگار شده مشاهده هایداده با تا به یک جزء اضافی نیازمندند هامدل بیرونی، مناطق دراما  ،دارند

 هایخوشه دیعد هایسازیشبیه و است ناشناخته کامالً از جرم جزء این" :دهدمی توضیح ،Nature Astronomy در منتشر شده مقاله نویسندگان

 ".هستیم مواجه اشتیم،انتظار یافتن آن را ند که ماده از زیادی مقادیر برای مشاهداتی شواهد با بنابراینند. نکنمی بینیپیش را آن کهکشانی

این  باشد.ی، مدندهمی تشکیلرا  PSZ2 G099.86 + 58.45 خوشه از بخشی که هاکهکشان از اینمونه طیفی مشاهدات ،مقاله این در IAC گروهسهم 

)گارفیا،   Roque de los Muchachosرصدخانه در Telescopio Canaris (GTC)  Granبرروی OSIRIS منظوره چند گرافیطیف از استفاده با مشاهدات

 .دارد وجود خوشه کل جرم گیریاندازه امکان خوشه، در هاکهکشان تحرک سرعت گیریاندازه با پالماس( صورت گرفته است.الس

 خوشه جرم کل وانستندت دانشمندان روش، این از استفاده با. استهایشان مدار رد سیارات سرعت از استفاده با خورشید جرم گیریاندازه معادل این

 بسیار رانشیگ میدان اثرات و است هاکهکشان از متراکم و عظیم خوشه یک PSZ2 G099.86 + 58.45 که دهدمی نشان نتایج. کنند گیریاندازه را

 .انددهرک بینیپیش هامدل آن چیزی است که از بیشتر بسیار و یافته گسترش شمرکز از تردور بسیار فواصل به آن قدرتمند

بین مرز  – جهاناز  واحینایم که دری به ای را انجام دادهمطالعه ما": گویدمی مقاله این نویسندگان از یکی ،IAC پژوهشگر ،آلینا استربلیانسکا

گیرد: نتیجه می IAC ژوهشگرپ، آنتونیو فراگامو ".کند، باز میاستکشف و بررسی قرار نگرفتهطور کافی مورد که تا به حال به - های کهکشانیخوشه

 مطالعه هنگام رد را جهان در عظیم ساختارهای این تکامل چگونگی و گیریشکل نحوه ،همچون زیادی اطالعات تواندمی که است ایناحیه این"

 "ایم.داشتهرب انجه کیهانی تار در آن توزیع نحوه و تاریک ماده شناخت برای دیگری کوچک گام ما مطالعه این با. به ما بدهد هاسیستم این
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