
 ؟های اولیه بوجود آمده استچالهآیا ماده تاریک از سیاه

 

زمینه کیهانی بودند، در قرن گذشته متوجه شدند که بیشتر ماده ها و خصوصیات تابش پسشناسان که در حال مطالعه حرکات کهکشانستاره

ها های اطراف کهکشانکیهان، ماده تاریک است که بیشتر آن در هالهدرصد از ماده موجود در  ٨٤. در حدود باشدمیقابل مشاهده غیرموجود در جهان 

ها یا دیگر اجزای معمول کند، همچنین اسرارآمیز و رازآلود است: این ماده از اتماند زیرا نور را منتشر نمیقرار دارد. این ماده را ماده تاریک نامیده

 ها تشکیل نشده است.ها و پروتوننظیر الکترون

اند. چاله را شناسایی کردهها را مشاهده کردند و حتی اخیراً امواج گرانشی ناشی از ادغام دو سیاهچالهشناسان اثرات سیاهحال، ستاره در همین

با ترکیباتی ای هعنوان ستارها سال طول بکشد، بهتواند میلیونفرآیندی که میشوند، ها عظیم تشکیل میها معموالً در مرگ انفجاری ستارهچالهسیاه

 د.میراز گازها محبوس، تکامل یافته و نهایتاً می

گیری عادی در این جهان اولیه وجود نداشته است. اند، اما احتماالً زمان کافی برای فرآیند شکلچاله در جهان اولیه وجود داشتهتعدادی سیاه

-ای مرتبط با تورم کیهانی پیشنهاد شده است و بسیاری از این سیاهگاز اولیه یا فرآینده 1های جایگزین همچون فروپاشی )سقوط(برخی از روش

 توانند ساخته شده باشند.های اولیه میچاله

های اولیه ساخته چالهی تاریک امروز از سیاهبرای بررسی امکان اینکه مادهکه گروهی چهار نفره از دانشمندان را  2گیرونگ ژو CfAشناس ستاره

ها ساخته شده باشند، چالههای کهکشانی از سیاهاگر هاله کند، پیشنهادات موجود در مقاالت چاپ شده پیشین را دنبال کرد.رهبری می شده باشد را

های دیگری نیز وجود دارد، همچنین انتظار تفاوتتری داشته باشند. های ساخته شده از ذرات ناشناس باید توزیع چگالی متفاوتنسبت به هاله

 ها بوجود آمده باشند.چاله پیش از تکامل کهکشان بوجود آمده باشد و پس از آن انواع دیگر هالههای سیاهرود که هالهمی

های توانند این اثرات را بررسی کنند زیرا کهکشاننور میهای کوتوله کمهای کهکشانها در هالهگویند که با نگاه کردن به ستارهدانشمندان می

 باشند.ه و اثرات جزئی به آسانی قابل شناسایی مینور بودکوتوله کوچک و کم

های اولیه را چالهتوانند حضور سیاههای کوتوله میهای کهکشانهای کامپیوتری را برای آزمایش اینکه آیا هالهسازیای از شبیهاین تیم مجموعه

 ای را تغییر داده باشند.های ستارهباید به اندازه اندکی، اندازه توزیعاولیه ای های هالهچالهها و سیاهبین ستاره تعامل های که آشکار کنند، آنها یافتند

ها نیازمند داشتن جرمی بین دو و چهارده برابر جرم خورشید دارند، درست در همان محدوده موردانتظار چالهشناسان نتیجه گرفتند که سیاهستاره

اند( و قابل مقایسه با نتایج دیگر ها توسط آشکارسازهای امواج گرانشی دیده شدهچالهسیاهبرای این اشیاء ناشناس و عجیب )اگرچه کوچکتر از 

 مطالعات.

 ها هنوز غیرقابل حل بوده و ماهیت ماده تاریک همچنان مبهم است.کند که همه مدلبا این وجود، تیم تأکید می
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های چالهشناسان متعجب از اینکه سیاهستاره، IC1613کهکشان نامنظم کوتوله 

ه ککنند تاریک در جهان را شکل داده باشند، بیان میاولیه ممکن است ماده 

ب این تواند جوانور همراه با هاله ماده تاریک میهای کوتوله کمشکل کهکشان

 معما را فاش کنند.
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