
 محققان آخرین ماده معمولی گمشده جهان را یافتند

 

 

 هان کمک کردند.محققان دانشگاه کلرادو بولدر به یافتن آخرین منبع ماده معمولی پنهان در ج

در حدود دانان فقط دهند. اما تا به امروز، اخترفیزیکرا تشکیل می هاچالهی سیاهتا هستهها از ستاره ، همه اشیاء فیزیکی"1هاونیربا"ماده معمولی یا 

 اند. ه باشد را کشف کردهبنگ ایجاد شدکنند توسط بیگمیبینی پردازان پیشنظریه کهای سوم از ماده-دو

نویسندگان اصلی این مقاله از  از. مایکل شول یافتها فضای بین کهکشانو آن را در  المللی سومین گمشده را کشفبین یتیمدر تحقیقی جدید، 

 وجود دارد. گرادمیلیون درجه سانتی ١هایی از گاز اکسیژن با دمایی در حدود گاه کلرادو بولدر گفت که این ماده گمشده به صورت رشتهشندا

بنگ است، تئوری بیگ آزمودنکلیدی  هایپایهاین یکی از "دارد: باره اذعان میدانان است. شول در اینها گامی جدید برای اخترفیزیکاین یافته

  ."دول تناوبیجبدست آوردن مقادیر باریون هیدروژن و هلیم و هر چیز دیگری در یعنی 

از مؤسسه ملی اخترفیزیک ایتالیا، رصدخانه  به چاپ رسید، توسط فابریزیو نیکاسترو Natureخرداد( در مجله  ٣٠)ژوئن  ٢٠تحقیق جدید که در 

 سونیان برای اخترفیزیک رهبری گردید.اسمیت-اردنجوم رم و مرکز هارو

که دانشمندان هنوز که نباید با ماده تاریک  دارندو بیان می دارندشود محققان نظری درباره اینکه در کجا بیشترین ماده معمولی در جهان یافت می

درصد در ابرهای پراکنده گاز که در  ٦٠ها، و نزدیک به در کهکشان این ماده درصد ١٠که  گویندمی هاناند، اشتباه گرفته شود. آبدان دست نیافته

 باشد.، میها قرار دارندبین کهکشان

                                                           
1 Baryons 

 ها در جهانهای پراکنده گاز متصل کننده کهکشانسازی تار کیهانی، یا شاخکشبیه

 
Credit: NASA, ESA, E. Hallman (CU Boulder) 



داغ نامیده -کهکشانی گرمتاری در فضا که محیط درون-ها در الگوی شبهدرصد از باریون ٣٠بینی کردند که ، شول و همکارانش پیش٢٠١٢در سال 

 و یکی دیگر از نویسندگان این تحقیق است.ها کمک چارلز دانفورث، دانشیار پژوهشی در انجمن فیزیک آمریکا، به کشف این یافتهشود، باشند. می

گرفتند.  نشانه 1ES 1553با نام ار زبر روی یک کوا را هاای از ماهوارهالمللی مجموعهها، تیم بینهای گمشده در نواحی بین کهکشانبرای جستجو اتم

این اساساً "گوید: . شول میکندپرتاب میبیرون به آن را  گاز را مصرف وباشد که مقادیر بسیار زیادی در مرکز کهکشان می ایچالههوازار، سیااین ک

 "یک فانوس واقعاً روشن در فضا است.

انوس دریایی را ف ،ورند. این شبیه آن است که یک ملوانآاطالعات زیادی را بدست می فضا، درچگونگی انتشار تابش یک کوازار  با ضبطدانشمندان 

های گمشده را توانند باریونای که در کجا میتلسکوپ فضایی هابل برای رسیدن به ایدهج کیهانی سناز میان مه ببیند. در ابتدا محققان از طیف

 پرداختند. آن نواحیتر آژانس فضایی اروپا به مطالعه دقیق XMM-Newtonبیابند استفاده کردند. در مرحله بعد، با استفاده از ماهواره 

درصد از  ٣٠در حدود زیاد،  که بین کوازار و منظومه شمسی بود را یافتند. این گاز در چگالیگاز اکسیژن به شدت یونیزه شده را تیم ردپای نوعی 

 دهد.ماده معمولی را تشکیل می

 "های گمشده را یافتیم.ما باریون"شول گفت: 

های اند. شول اضافه نمود که محققان باید یافتهپراکنده کردهدرون فضا  دردر طول میلیاردها سال ها این گاز را ها و کوازاراو معتقد است که کهکشان

 تر مورد تأیید قرار دهند.ها به سمت کوازارهای روشنروی ماهوارهخود را با نشانه
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