
 های تازه درباره ماهیت ماده تاریکایده

 

 

شود. ی اصلی درباره ماهیت ماده تاریک مطرح میدر حال حاضر دو فرضیهشوند. جرم کل کائنات را شامل می %96یک انرژی تاریک و ماده تار

دار جرمدار فشرده با جرم زیاد است؛ و دیگری این خاصیت را به اندرکنش ضعیف اجزای کند که ماده تاریک شامل اشیاء هالهیکی از آنها فرض می

 دهد.نسبت می

ها کنند، احتمال دارد ماده تاریک شامل آکسیوندمیتری گروشف از دیدگاه دوم پیروی می .Ph.Dپروفسور آلکساندر باالکین و دانشجوی 

  ها را دارند( باشد.های شبه سنگ طال که قابلیت اندرکنش با فوتون)بوزون

خاصیت جالب آکسیون از لحاظ الکترودینامیک این است که معادالت الکترومغناطیس اصالح شده، اجازه وجود  »گوید: دمیتری گروشف می

های آکسیون است؛ اشیائی با دهند. یکی از این اثرات، پیدایش دیونماکسول امکان آن وجود ندارد را می-اثراتی که در تئوری کالسیک فارادی

 « های الکتریکی و مغناطیسی.میدانای شعاعی و موازی با هگیریجهت

ذات این پدیده آن است که توزیع بارهای الکتریکی در پالسمای ایزوترمال باشد.  رزلند-کوئکاثر پانه دهندهنشان تواندکره دیون میمغناطیس

این میدان الکتریکی با روند. تر میهای سبکتر با بار مثبت به زیر الکترونهای سنگینیون –شود انجام می یتحت تأثیر میدان گرانش تعادلی،

وجود ترون یپوز-ین میدانی در پالسمای الکترونپس از آن، چنشود. شناخته می رزلند-کوئکپانهشعاعی، تحت عنوان میدان الکتریکی  گیریجهت

ع ویژه و توزیپوزیترون -بندی پالسمای الکترونتوانند دستههای آکسیون میهای یکسانی دارند. دیونهای بار مثبت و منفی جرمندارد، زیرا حامل

 میدان مغناطیسی را نشان دهند.

 مان معطوفهای پیشنهادیمان را در فرموله کردن طرحما در حال حاضر، تمامی تالش »گیری بیان داشت: پروفسور باالکین به عنوان نتیجه

ی تحقیقات ترین معماماالً به رمزگشایی مهمای بیابند، و احتها را در پالسمای ستارهکه اثرات آکسیون باشد هادانرای اخترفیزیککنیم تا کمکی بمی

 «ی کرده باشیم. ، کمکی ماده تاریک استدهندهمدرن که شناسایی ذرات تشکیل فضایی

 (G12)ناحیه  KiDSی ی موردمطالعهنقشه ماده تاریک ناحیه
 

Credit: KiDS Survey 
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