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(دريافت مقاله 1411/14/19 :؛ دريافت نسخة نهايي)1411/14/28 :

چكیده
در اين مقاله ما به بررسي کيهانشناسي در نظرية رستال ميپردازيم که با يك جفتشدگي غيرکمينه با مادة باريوني تعمیيم يافتیه اسیتر در نظريیة
رستال ،تانسور انرژی تکانه پايسته نيست و اين عدم پايستگي به تغييرات انحنای فضا مرتبط استر در اين مقاله اين وابستگي را به گونهای تعمیيم
دادهايم که شامل خود مادة باريوني هم بشودر بررسي کيهانشناسي اين مدل تعميميافته مقدار فراواني مادة باريوني بيشتری نسبت به مدل استاندارد
 ΛCDMپيشبيني ميکندر همچنين نشان خواهيم داد که ديناميك اين سامانه مشابه با مدل  ΛCDMبا يك درجه آزادی بيشتر استر

واژههای کلیدی :کيهانشناسي ،گرانش تعميميافته ،نظرية رستال ،جفتشدگي ماده و هندسه

 .1مقدمه

نظرية اوليه انجام شده استر بابت کيهیانشناسیي در کنیار میادة

نظرية نسبيت عام اينشتين برای مدت طوالني بیه نظريیة غالی

تاريك سیرد میدل اسیتاندارد کيهیانشناسیي کنیوني را تشیکيل

برای توصيف برهم کنش گرانش تبیديل شیده اسیتر در بحی
کيهانشناسي با بهرهگيری از نظرية نسبيت عام اينشیتين ،فیر

مي دهدر مدل استاندارد کيهانشناسي با مشکالت متعددی اعم از
مشاهداتي و تئوری روبرو استر از جمله اين مشکالت ميتوان

وسیيلة فضیا-زمیان فريیدمن-

به مسئلة بابت کيهانشناسي ،تنش هابل و تنش   8اشاره کیرد

رابرتسون-واکر توصيف بشود به يك باور عمیومي تبیديل شیده

]2ر تمام اين مشکالت برای فيزيکدانها انگيزهای ايجاد ميکند

باال پيشبيني میيکنید کیه

که به سیرا نظريیههیای تعمیيم يافتیه گرانشیي فراتیر از میدل

اين کیه عیالم بیزرق مقيیا

بیه

استر مشاهدات اخير همراه با فر
عالم در يك فاز منبسط شونده با شیتا

تندشیونده اسیت ]1ر

البته نظرية اينشتين نميتواند ايین شیتا

تندشیونده را تو یي

دهد و نياز به تعميم يا تصحي داردر اولين تالش در اين زمينیه
توسط خود اينشتين و با ا یافه کیردن بابیت کيهیانشناسیي بیه

 ΛCDMبروندر با اين حال مدل استاندارد  ΛCDMبیه میدل
پايهای برای مقايسة نظريههای تعميميافته با مشیاهدات رصیدی
تبديل شده است ]۳ر
از نظريههای تعميميافته گرانشي میورد توجیه میيتیوان بیه
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نظريییههییای نییردهای -تانسییوری  ،]4بییردار -تانسییوری ماننیید

ريچي استر در نتيجه مي توان اين عدم برقراری پايستگي را بیه

نظريههای تعميم يافته پروکا  ،]۵نظريات گیرانش جرمیدار ]۶

ابرات کوانتمي در فضا زمان خميده مربو کردر بیرای ملیال در

مانند نظرية  1dRGTو نظريات وايل -کارتان  ]۷و تعمیيمهیای

ناهنجاری گرانشي چنين جملهای ايجاد ميشود ]12ر در زمينة

آن مانند نظرية ) f(Tاشاره کردر

کيهان شناسي هم نظرية رستال ابراتي مشابه نظريات کیوانتمي از

يکي از تعميمهايي که میيتیوان بیرای نظريیة نسیبيت عیام

خود نشان ميدهد .برای مثال میتوان نشان داد که این نررینه،

اينشتين تصور کرد ،برهمکنشهای غير استاندارد میادة بیاريوني

حل کیهان شناسی بدون تکینگی اولینه مااننند نررینۀ کنوانمای

در اين نظريهها استر اين برهمکنشها ميتوانند با ا افه کیردن

حلقننهای دارد [ .]۳۱البتییه در ح ید منظومییه شمسییي قيییدهییای

جمالت جديد ،از الگرانژی ماده يیا تانسیور انیرژی تکانیه ،بیه

قدرتمندی برای نقض بقای تانسیور انیرژی تکانیه وجیود دارد

صورت کمينه يا غيرکمينه بیه وجیود بياينیدر از ملیالهیای ايین

[ .]۳۱اما در سط کيهیان شناسیي بیرای ملیال در سیحابي آبیل

تعمیییيم میییيتیییوان بیییه نظريیییة  f  R,T  ، f  R,Lm يیییا

 A586برهمکنشهای مادة تاريك و انیرژی تاريیك ديیده شیده

)  f ( R,T ,R T اشییاره کییرد  ]8کییه اينجییا  Tرد تانسییور

است که به نقض بقای تانسور انیرژی تکانیه در آن اشیاره دارد

انرژی-تکانه استر همچنين برهمکنش های غير اسیتاندارد میاده

[ .]۳۱از آنجايي که ما در اين مقاله به مالحظات کيهانشیناختي

که به صورت کمينه به نظرية اينشتين ا افه مي شوند هم اخيیرا

اين مدل عالقهمنديم اين نقض بقیای تانسیور انیرژی تکانیه در

مورد توجه قرار گرفتهاندر از اين نوع نظريهها ميتوان به نظريیة

نظرية رستال برای ما هيجان انگيز است.

انیییرژی -تکانیییه مربعیییي  ]9يیییا تعمیییيمهیییای آن ماننییید

نظرية رستال در کيهانشناسي مورد توجه زيادی بوده است

)  f (T ,R T و نظريههای مشتق مادة بیاريوني  ]11اشیاره

]1۶ر برای ملال در  ]1۷نويسندگان بابیت کیردهانید کیه هیي

کردر

راهي وجود ندارد که نظرية رستال بتوانید هیر دوی تینشهیای

نظرية نسبيت عام اينشتين به گونهای نوشته شیده اسیت کیه

هابل و   8را بهبود ببخشدر درست کردن يکي از اين تنشّهیا

تانسور انرژی -تکانه پايسته باشدر اين الزام از نسبيت خاص که

ديگری را بغیرن تیر میيکنیدر در میورد مقابلیه ايین نظريیه بیا

در فضای تخت نوشته شده است به نسبيت عام به ارث رسیيده

مشاهدات کيهانشناسي در [ ]۳۱نشان داده شده است که پاراممر

استر رستال  ]11در سیال  19۷2پيشینهاد کیرد کیه پايسیتگي

رسمال  λبايد بسيار نزديك صفر باشد در غير اينصورت نظريیه

تانسور انرژی-تکانه را طوری تعريف کنيم که در فضای تخیت

ناپايدار خواهد شد .البمه در ای مقاله ما نررینۀ رسنمال را بنرای

به پايستگي استاندارد نظريیة نسیبيت خیاص برسید امیا شیر

مقایسه با مدل ارائه شده دوباره بررسي خواهيم کیردر همچنیين

ا افهای روی فضاهای خميده نگذاردر اين کیار را میيتیوان بیا

در [ ]19با اسمفاده از دادهمای ابرنواخمرمای نوع  Iaو همچنیين

نوشتن قانون پايستگي تانسور انرژی-تکانه به صورت

T  a ,

()1

انفجار های تابش گاما ،مقدار پارامتر رستال را تا حد  2کمتیر
از  1/1به دست آوردهاند.

انجام داد که  aيك بیردار دلخیواه تیابن انحنیای فضیا-زمیان

نظرية رستال به شیيوههیای گونیاگوني تعمیيم يافتیه اسیتر

 a   Rرا

مهم ترين اين تعميم ها به اين صورت بیوده اسیت کیه از توابین

استر نظرية اولية رستال برای اين بردار فر

پيچيدهتری از نردهای ريچي در طرف راسیت معادلیة پايسیتگي

پذيرفته استر
در اينجا سخني در مورد نقض بقیای تانسیور انیرژی تکانیه
الزم استر همانطوری کیه در بیاال گفتیه شید در نظريیة اوليیة
رستال عدم بقای تانسور انرژی تکانه متناس

با مشیتق نیردهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 de Rham, Gabadadze and Tolleyر1

انرژی -تکانه استفاده کنيمر همچنين رابطة بين نظرية رسیتال بیا
ديگر نظريههای تعميم يافته مانند  k-essenceيیا  f  R,Lm در
 ]21مورد مطالعه قرار گرفته استر البته چندين تیالش هیم در
مقاالت وجود دارد که بابت کند نظرية رستال با نظريیة نسیبيت
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عام معادل است ]21ر اين تالشها در  ]22پاسخ داده شدهاندر
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تعميمي از نظرية رستال با ايدهای از ميدانهای آفتیا

پرسیت1

در ايیین مقالییه ،مییا بییه تعمییيم متفییاوتي از نظري یة رسییتال

است ]2۳ر در نقاطي از فضا که ماده وجیود نیدارد معادلیة بیاال

خواهيم کرد که ) a   ( RLm

متحدا برقرار استر اين در تقابل با نظرية رسیتال اسیت کیه در

توجیه اسیت کیه

عدم حضور ماده ،معادلة بیاال پیيشبينیي میيکنید کیه تغييیرات

ميپردازيمر در اينجا ما فر
باشدر اين فر

از اين بابت برای میا جالی

ناپايستگي تانسور انرژی -تکانه را مستقيما به خود ماده مربیو

انحنای نردهای هم بايد صفر باشدر در واقن نظرية حا یر عیدم

ميکندر در اين حالت برای جاهايي که مادة باريوني وجود ندارد

پايستگي تانسور انرژی -تکانه را برای نقیاطي کیه میاده وجیود

بدون محدود کردن پارامتر  يا گذاشتن شیر ا یافهای روی

دارد فر

ميکند بدون اين که شر ا افهای برای نقا خالي

تانسور انحنا به معادلة اينشتين با بابت کيهانشناسیي میيرسیيم،

از ماده بگذاردر

مو وعي که در نظرية رستال اتفاق نميافتدر در اين مقاله ما بیه
بررسي کيهانشناسي زمينه در ايین میدل میيپیردازيمر مشیاهده

با استفاده از معادلة باال ميتوان به راحتي مشیاهده کیرد کیه
معادلة حرکت متريك بايد به صورت زير باشد:
1

خواهيم کرد که از منظر سيستمهای ديناميکي ،اين نظريه تفاوتي

()۳

با نظرية رستال و مدل استاندارد کيهانشناسي نیداردر امیا بیرای

که در آن  بابت کيهیانشناسیي اسیتر در حالیت   0بیه

انتقال به سرخهای باالتر ،اين نظريه تحول متفاوتي را از اين دو
نظريه پيشبيني مي کندر در بخش بعد بيشتر در مورد مدل بح
خواهيم کردر بعد از آن به بررسي کيهانشناسي مدل و همچنیين
تحليل سيستمهای ديناميکي خواهيم پرداختر

T ,

2 2

G  g    RLm g  

نظرية استاندارد اينشتين با بابت کيهانشناسي باز میيگیرديمر در
اين معادله هم به طور وا

پرسیت گونیه نظريیة

تعميم آفتا

رستال را مشاهده مي کنيمر در حالتي که ماده وجود نداشته باشد
نظرية باال دقيقاً نظرية اينشتين بیا بابیت کيهیانشناسیي اسیت و
اختالف از نظرية استاندارد فقط در نقاطي که میاده وجیود دارد

 .1مدل

ايجاد ميشودر

در اين بخش به معرفي مدل و به دست آوردن معادالت حرکت
مي پردازيمر همان طور که در باال اشاره شد ،مهم تیرين خاصیيت
نظرية رستال و تعميمهای آن اين است که تانسور انرژی-تکانیه
پايسته نيستر به عنوان تعميمي از نظرية رستال فر

کنيید کیه

اين عدم پايستگي به صورت زير باشد:
() 2

T   2 2   Lm R  ,

که در آن  T تانسور انیرژی تکانیة میادة بیاريوني اسیتLm ،

الگرانژی مادة باريوني و  يك بابیت دلخیواه اسیت و داريیم
 2 2  1 / 8 Gکیه  Gبابیت گیرانش نيیوتن اسیتر مشیاهده

ميکنيم که در حالتي که   0باشد ،پايستگي تانسور انیرژی-
تکانه به سامانه باز مي گرددر همچنين ذکیر ايین نکتیه خیالي از
لطف نيست که اين نظريه کامالً با نظرية رستال متفاوت است و
فقط در قسمت هايي از فضا که الگرانژی ماده تقريباً بابت باشید
به نظرية رستال تبديل ميشودر نظرية باال از نظر پديیدهشیناختي

 .3نتایج کیهانشناسی
در اين بخش به بررسي کيهان شناسي مدل مي پردازيمر برای اين
کار فر

کنيد که عالم با المان طول فريدمن -رابرتسون -واکر

تخت به صورت زير توصيف شود:
ds  a (dt  dx ),
2

که در آن ) a  a(t

ري

مقيیا

2

2

2

اسیت و میا از مختصیات

همديس استفاده کردهايمر همچنين فر

میيکنیيم کیه عیالم از

مادة بیاريوني کیه بیه صیورت يیك شیارة کامیل بیا الگرانیژی
 Lm   توصيف ميشود ،پیر شیده باشیدر تانسیور انیرژی-
تکانه اين ماده به صورت زير خواهد بود
T  diag (  , p, p, p),

که در اينجیا  ρچگیالي انیرژی و  pفشیار ترمودينیاميکي میادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Chameleon fieldsر1

617

جلد  ،11شمارۀ 4

شهاب شهیدی

باريوني استر معادالت فريیدمن و ريچیادوری را میيتیوان بیه

در اين مقاله ،ما برای راحتي محاسیبات از کميیت  mاسیتفاده

شکل زير ساده کرد:

میيکنیيمر بییرای ايین کییه بتیوانيم میدل حا ییر را بیا دادههییای





2
2
  a 2    ,


() 4
() ۵

2

 6   1  a2  p  2 2  ,


2

.


 12  2  


2

6 2

.

4 2  3   1  2 2

که عالمت نقطیه نشیان دهنیدة مشیتق نسیبت بیه زمیان اسیتر
همچنين معادلة (عدم) بقای تانسور انرژی -تکانه را ميتوان بیه
صورت زير نوشت:
() ۶

2 

  .


  ..
a2 (   3 ( p   ))  12 2     2

 

3

 .
  



همان طور که مشاهده ميشیود در حیالتي کیه   0باشید بیه
معادالت استاندارد کيهانشناسي ميرسيمر به علت وجود جفیت
شدگي جديد ،حل معادالت باال به صورت تحليلي امکیانپیذير
نيستر اما در اينجا ميتوان يیك فیر

سیادهکننیده انجیام دادر

مشاهدات اخير کيهاني نشان ميدهد که مقدار ناپايستگي تانسور

کيهانشناسي تطبيق دهيم راحتتر است کیه بیه جیای زمیان از
انتقال به سرخ  zکه به صورت زير تعريف ميشود استفاده کنيم:
1
1 z  .
a

در اين حالت معادالت فريدمن و همچنين معادلة بقای انیرژی-
تکانه به صورت زير نوشته خواهند شد:
()8

h2 ( z  1)2   m  1   ( z  1)3 hhm  0  m  0,

و
()9





2 h2 ( z  1)2 m   h( z  1) 3 hm  hm







  ( z  1)4 hhm  m hh  h2  3 m  ( z  1) m  0.

معادلة ريچادوری مستقل نيست و از ترکي

دو معادله به دست

ميآيد ،برای همين از نوشتن آن خودداری کرديمر
همان طور که گفته شد معادالت باال را با فر

اين که بابت

انرژی-تکانه در جهان خيلي کوچك اسیتر از ايین رو منطقیي

جفتشدگي  کوچك باشد حل خواهيم کردر برای ايین کیار

کنيم کیه بابیت جفیت شیدگي در ايین میدل بايید

تیوانهیای

است فر

کوچك باشدر در نتيجه مي تیوانيم معیادالت بیاال را بیر حسی
توانهای  بسط بدهيمر با اين کار ميتوان فیرم تحيلیي بیرای

پارامتر هابل و چگالي انرژی بدون بعد را بر حسی

 بسط مي دهيمر در اينجا ذکر اين نکته الزم است که فراوانیي
کنوني بابت کيهانشناسي  0را مي توان با توجه به اين نکتیه

پارامتر هابل و چگالي انرژی مادة باريوني را به صورت اختاللي

کییه  h  z 0  1اسییت از روی معییادالت حرکییت بییر حسی

به دست آوردر برای انجام اين کار ابتدا کميتهیای بیدون بعید

بابتهای ديگر مسئله به دست آوردر در نتيجه بیرای بیه دسیت

زير را تعريف ميکنيم:

آوردن بسییط اختاللییي صییحي  ،ايیین بابییت را هییم بییر حس ی

,


6 2 H02

  H0t , H  H0h,  m 

,   12 2 H02 ,


3 H02

توانهای  بسط خواهيم دادر داريم


 

 i  i .
i 0





 i i , 0 





 i hi , m 

i 0

h

i 0

در اينجا  H0مقدار کنوني بابت هابل است و  mبيبعید شیدة

با جايگذاری روابط باال در معادالت حرکت ميتوانيم معیادالت

چگالي انرژی غبار با معادلیة حالیت  p 0اسیتر همچنیين از

را مرتبه به مرتبه برای  hو  mحل کردر در اين مقالیه میا ايین

آنجايي که ما به کيهان کنوني عالقهمنیديم و فراوانیي تیابش در

کار را تا مرتبة  2اختالل ادامه خواهيم دادر

حال حا ر نسبت به فراوانیي غبیار بسیيار کمتیر اسیت فیر

همان طور که از شکل معادالت هیم مشیخا اسیت مرتبیة

کردهايم که عالم از غبار پرشده اسیتر توجیه کنيید کیه  mبیا

صفر معادالت باال همان معیادالت اسیتاندارد اينشیتين بیا بابیت

فرواني غبار متفاوت استر در واقن فراواني غبار به صورت زيیر

کيهانشناسي است و حلي به صورت زير خواهد داشت:
0  m0(1  z )3 ,

به دست ميآيد:
() ۷

,

 m a2
h2

m 

,

) ) (0  m0 (1  z
1 z

3 1/2

h0 
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کیهانشناسی در نظریۀ رستال با ...
0  1  m0,

در تعريف باال ،جمین روی داده هیای مشیاهداتي در انتقیال بیه

با ادامه اين روند میيتیوانيم پیارامتر هابیل و همچنیين چگیالي

سرخهیای مختلیف اسیت Oi ،مقیادير مشیاهداتي Ti ،مقیادير

انرژی را تا مرتبة دوم بسط نسبت بیه  بیه صیورت زيیر بیه

پيشبيني شده توسط نظريه و   iخطای مشاهداتي مربیو بیه

دست آوريم:

داده ام استر برای نظرية حا ر تابن احتمال بیه صیورت زيیر

()11

) 1

m0 log(z

(32  24 (z  1) 
3

m0 

1

)32(A  1) 3 /2 (z  1

h

((3A   4A (  1)  8  4)
2

A (( 3 A  8)   4)  2(A  3 ) 2m0 

(

) )
 A  A  56A  80 

)

(

6   m0  1 2 log(z  1)  A   m0  2  4 
2





A  (8 5 A  2A  8  m0

 1)   A  4 m0  4  

2

2

تبديل ميشود:
2

 1
L  L0 exp  
 2


 Oi  H0Ti 
 ,
i
 
i
که پارامترهای  m0و  در تابن  ، Tiکیه همیان پیارامتر هابیل



بدون بعد در انتقال به سرخ  ziاست ،قرار گرفته انیدر بیا بيشیينه

16(2A

کییردن تییابن احتمییال بییاال مییيتییوانيم بهتییرين تخمییين را بییرای

)32A (A  2

پارامتر های  m0 ، H0و  به دست آوريمر نتاي اين محاسیبه

 3 )2m0 )  8 A (A

),

در جدول  1به همراه سطوح اطمينان

که تعريف کردهايم
A  m0 (3  z( z  3)) z

استر همچنين در شکل  1نمیودار ملللیي مربیو بیه ايین سیه
پارامتر را تا سط اطمينان

و

1

و

2

نشان داده شده

1

رسم کیردهايیمر در ايین نمیودار

)m  ( z  1)3 m0 1   (  1) A  6  m0  1 log( z  1

شکلهای آبي مربو به مدل حا ر و شکلهای قرمز مربو به

همچنين فراواني کنوني بابت کيهانشناسي هم به صورت زير به

نظرية رستال استر در شکل  2تحول پارامتر هابل و پارامتر کند

دست ميآيد:

شوندگي که به صورت زير تعريف ميشود

))

(



m0 (4  3m0 ).

()11
جوا

(

2



h
,
h

0  1  m0 

 0دقيق است و به راحتي ميتوان آن را با جايگیذاری

و در شکل  ۳فراواني غبار را بر حسی

) q  (1  z

انتقیال بیه سیرخ رسیم

در معییادالت فريییدمن و ريچییادوری بررسییي کییردر معییادالت

کردهايمر در اينجا نمودار خطچين مربو به مدل حا ر ،نمودار

کيهانشناسي باال دو بابت  و  m0دارد که در ادامه تخميني از

نقطهچين مربو به نظرية رستال و خط ممتد مربیو بیه میدل

اين دو را به همراه بابت هابل کنوني  H0ارائه خواهيم دادر بیرای

استاندارد  ΛCDMاستر هر سه نمودار بیا اسیتفاده از بهتیرين

اين کار از دادههای مشاهداتي مربو به پارامتر هابل کیه در بیازة

تخمين برای پارامترها رسم شدهاندر همچنیين خطیو عمیودی

انتقال به سرخ (2و )1اندازهگيری شدهاند اسیتفاده میيکنیيم ]24ر

روی نمودار هابل مربو به دادههای مشیاهداتي و خطاهیای آن

برای انجام اين کار از تخمیين احتمیال بيشیينه 1اسیتفاده خیواهيم

استر مشاهده مي کنيم که در مدل کنوني تحول پارامتر هابل بیه
مدل استاندارد  ΛCDMنزديك تر استر تفاوت خيلي مهم اين

کردر تابن احتمال به صورت زير تعريف ميشود:
,

که  L0بابیت بهنجیارش اسیت و کميیت



2

/2

2

L  L0e 

بیه صیورت زيیر

مدل با نظرية رستال در اين است که پارامتر کندشوندگي شتا
بيشتری را در انتقال به سرخهای باالتر نسیبت بیه میدل رسیتال
نشان مي دهدر اين مسیئله البتیه قابیل درس اسیت چیون جملیة

تعريف ميشود:
2

 Oi  Ti 

.
 i 



2 

i
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 Maximum likelihood estimationر1

رستال با يك ري

از الگرانژی ماده تصیحي شیده اسیتر از

آنجايي که چگال انرژی مادة باريوني نزولي است در انتقیال بیه
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جدول  .1بهترين تخمين برای پارامترهای  m0 ، H0و  به همراه محدودههای اطمينان  1و  2مربو به آنهار
محدودة

2

محدودة

1

بهترين تخمين

پارامتر

38
66 / 5277 // 66

66 / 5233 // 77
88

66 / 52

H0

0 / 38 00//25
23

0 / 38 00//13
12

0 / 38

m0

0 / 02500//0125
082

0 / 02500//064
042

0 / 025



شكل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) نمودار ملللي مربو به بهترين تخمين به همراه محدودة  1پارامترهای  m0 ، و  H0ر خطو آبي
مربو به مدل حا ر و خطو قرمز مربو به نظرية رستال استر

شكل ( .1رنگي در نسخة الکترونيکي) نمودارهای تحول پارامتر هابل (سمت چپ) و پارامتر کند شوندگي (سمت راست) بر حس

انتقال به

سرخر نمودار خطچين مربو به مدل حا ر ،نقطهچين مربو به نظرية رستال و خط ممتد مربو به نظرية  ΛCDMاستر نمودار خط نقطه
مربو به    0 / 05استر خطو عمودی در نمودار هابل مربو به دادههای مشاهداتي به همراه خطاهای آنها استر

جلد  ،11شمارۀ 4

کیهانشناسی در نظریۀ رستال با ...

شكل ( .3رنگي در نسخة الكترونيكي) نمودار تحول فراواني غبار برحس

611

انتقال به سرخر نمودار خطچين مربو به مدل حا ر ،نقطهچين

مربو به نظرية رستال و خط ممتد مربو به نظرية  ΛCDMاستر هر سه نمودار با استفاده از بهترين تخمين برای پارامترها رسم شدهاندر
نمودار خطنقطه مربو به    0 / 05استر خطو عمودی در نمودار هابل مربو به دادههای مشاهداتي به همراه خطاهای آنها استر

سرخهای باالتر ،جملة جديد در اين مدل غلبة بيشیتری خواهید
داشتر در انتقال به سرخهای باالتر البته بیه خیاطر منفیي بیودن
پارامتر  سهم جملیة جديید ابیرات تانسیور انحنیا را حیذف

فريدمن را به صورت زير نوشت:
1
  1  m  r  2h (m  7r  4  
2

()12

3 2m  4  r  1 r ).

ميکند و پارامتر کندشوندگي به صفر ميرسدر بايد خاطر نشیان

اين معادله نشان مي دهد که فرواني بابیت کيهیانشناسیي متغيیر

کرد که تحول پارامتر کندشوندگي و همچنين فراواني غبار بسيار
به مقدار  حسا

مستقل نيست و میيتیوان آن را از سیه متغيیر ديگیر بیه دسیت

استر تغييرات خيلیي کیم ايین پیارامتر در

محدودة  1شیتا

ميآيدر برای اين که بتوانيم شکل تحول عالم را به دست آوريم،

کمتیری نسیبت بیه بهتیرين تخمیين ارائیه

است که يیك پیارامتر معادلیة حالیت بیه صیورت زيیر

مي دهدر اين مطل

در شکلهای  2و  ۳قابل مشاهده اسیتر در

اين دو شکل نمودار خطنقطیه مربیو بیه    0 / 05اسیتر
برای مقادير ملبت پارامتر  واقن در محدودة  ،1مدل حا یر
شتا

بيشتری نسبت به مدل  ΛCDMارائه ميدهدر در بخیش

بعد درمورد تحول کلي جهان در اين مدل خواهيم گفتر

مناس

تعريف کنيم:

2h

1
3

eff   

.
3 h2

در واقن مقدار اين کميت رفتار عالم را به طیور کلیي مشیخا
خواهد کردر برای مدل حا ر ميتوان نوشت:
4
 1  m  r .
3

eff

 .4بررسی سیستم دینامیكی مدل

بییا اسییتفاده از معییادالت فريییدمن ،ريچییادوری و معادلیة بقییای

در اين بخش به بررسي تحليل سيسیتم دينیاميکي میدل حا یر

انرژی-تکانه مي توان معادالت تحول متغيرهای دينیاميکي را بیه

مي پردازيمر برای اين کار متغير هیای دينیاميکي زيیر را تعريیف

صورت زير به دست آورد:

ميکنيم:
h
0, h  .
a

a2
h2

r ,  

a2
2

h

 m , r 

a2
2

h

m 

سه متغير اول فراواني غبار ،تابش و بابت کيهانشناسیي هسیتندر

()1۳

d m
 X  4 r 


dlna 3 2h  ( X  4)( X  2)2h  3 X  8  6





))(   ( X  4) X   4  3( X  4)( X  1)  2( X  3
3    ( X  4)( X  2)  3 X  8   6
r

2
h

2

2
h

d h
1
  X h
dlna
2

متغير آخر در واقن به تحول جملة جديد ا یافه شیده در میدل
حا ر مربو ميشودر با استفاده از متغيرهای باال ميتوان معادلة

2
h

2
h

در معادالت باال تعريف کردهايم
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مشاهده ميشود رفتار اين نقطیه در مقطین  h 0ماننید يیك
نقطة دافن استر در واقن اين نقطه دوران موقیت تیابش غالی

نقا بابت سيستم ديناميکي باال به شرح زير است:

عالم را توصيف ميکندر
 (iنقطة بابت دوسيته گونه

 (iiiنقطة بابت غبارگونه

يکي از نقا بابت اين سامانه به صورت زير است:

m  0, r  0, h .
در حقيقت اين يك خط بابت است که برای تمیام مقیادير h
درست استر برای اين خط بابیت داريیم

 1

 effکیه نشیان

ميدهد اين خط رفتار تندشونده مانند رفتار دوسیيته در نسیبيت
عام داردر مقادير ويژه اين خط بابت به صورت زير است:


4
3


,
, 0.

2
2

 2 h  1 2 h  1 


برای مقدار بهترين تخمين  ، ويژه مقدارها منفیي هسیتند کیه
نشان ميدهد اين يك خیط جیاذ

اسیتر البتیه بیرای بررسیي

دقيقتر اين ادعا احتياج بیه بررسیي خمينیة مرکیزی داريیم کیه
خارج از محدودة اين مقاله استر در اينجا به ايین نکتیه بسینده
ميکنيم که جاذ

بودن اين خط از روی شکلهای ديناميکي که

در شکل  4کشيده شده اند مشخا اسیتر در شیکل  4میا دو
مقطن  h 0و

h  2

را رسم کردهايمر مبدا مختصیات در

اين شکلها در واقن همان خیط بابیت دوسیيته اسیتر مشیاهده
ميشود که تمام خطو به مبدا مختصات خیتم میيشیوندر ايین
خط بابت در واقن سرنوشت نهايي تحول عیالم خواهید بیود و
فازی است که هماکنون در آن قرار داريمر

نقطة بابت آخر به صورت زير است:

m  1, r  0, h  0.
برای اين نقطة بابت داريم  eff 0که نشان ميدهد اين نقطیه
يك نقطة بابت با رفتار غبار غال

استر مقادير ويژه ايین نقطیه

به صورت زير هستند:
3 

 3,  , 1
2



مشاهده مي کنيم که اين نقطه هم زيني استر همان طور که در
شکل مشاهده مي شود برای خطوطي که از طرف نقطة بابیت
تابش غال

مي آيند رفتار اين نقطة بابت جاذ

است و برای

بقيه جهات اين نقطة بابت رفتار دافن داردر در واقن مي تیوان
تاريخچة عالم را در اين مدل ايین گونیه توصیيف کیرد کیه
جهان از اطراف نقطة بابت تیابش غالی

شیروع بیه حرکیت

مي کند و به سمت نقطة بابت غبار غال

حرکت ميکندر پس

از آن به سمت نقطة بابت دوسيته حرکیت میي کنید و در آن
نقطه باقي خواهد ماندر همان طور که گفته شد اين حالت فاز
کنوني عالم را توصيف مي کندر برای جمن بندی مي توان گفت
که مدل حا ر مي تواند تاريخچة تحیول عیالم را بیه خیوبي
توصيف کندر

 (iiنقطه بابت تابش گونه

 .5نتیجهگیری و سخن پایانی

نقطه بابت دوم نقطه زير است

در اين مقاله ما به بررسي کيهانشناسیي میدل تعمیيميافتیهای از

m  0, r  1, h  0.
پارامتر معادله حالت برای اين نقطه  eff  1 / 3است کیه نشیان

نظرية رستال پرداختيم ،به طیوری کیه جملیه عامیل ناپايسیتگي

استر مقادير ويیژه

تانسور انرژی -تکانه با ا یافه شیدن الگرانیژی میاده بیاريوني

ميدهد اين نقطه يك نقطه بابت تابش غال

تصحي شده بودر اين جملة جديد ذاتاً با جملة رستال متفیاوت

اين نقطه به صورت زير است
}{4, 2,1

است؛ به اين علت که در نظرية رستال در حالتي که ماده وجیود

همانطور که مشاهده ميشود اين نقطه زيني اسیت در شیکل 4

نداشته باشد يك قيد ا افه در معادالت وجود دارد که با ا یافه

اين نقطه با رنگ قرمز نشیان داده شیده اسیتر همیانطیور کیه

کردن الگرانژی ماده اين قيد از بیين میيرودر در ايین میدل ،در

کیهانشناسی در نظریۀ رستال با ...
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شكل 4ر (رنگي در نسخة الکترونيکي) نمودارهای تحول ديناميکي عالم برای مقاطن ( h 0سمت راست) و ( h 2سمت چپ)ر در
نمودار سمت راست نقطة بابت تابش غال

و غبار غال

نشان داده شدهاندر در هر دو شکل مبدأ مختصات خط ببت دوسيته استر

حالتي که ماده وجود نداشته باشد نظريه به نظريیة نسیبيت عیام

رستال کمتر خواهد بودر البته در انتقال به سرخ های بیاالتر ،هیر

اينشتين با بابت کيهانشناسي تبديل ميشودر الزم به ذکیر اسیت

دوی نردهای ريچي و الگرانژی ماده افزايش يافتیه و سیهم ايین

که جملة تصحي جديد به خاطر وجود الگرانژی ماده بیا زمیان

جمله را در زمانهای گذشیته نسیبت بیه نظريیة رسیتال بيشیتر

کاهش مي يابدر در نتيجه انتظار داريیم کیه جملیة حا یر تیابير

ميکندر بايد اشاره کرد که در ايین مقالیه میا فقیط بیه بررسیي

زيادی در کيهانشناسي عالم اوليه داشته باشد مگر آن که ميیدان

کيهانشناسي مدل رستال تعميميافته در سیط زمينیه پیرداختيمر

اينفالتون غلبه اين جملیه را خنلیي کنیدر ايین احتمیال نيازمنید

همچنين مقاديری که برای پارامترها به دست آورديم با اسیتفاده

تحقيقات دقيقتر است که خیارج از حیوزة بررسیي ايین مقالیه

از داده های هابل در اندازهگيریهیای مو یعي از سیاختارهیای

استر در اين مقاله ،میا عمومی ًا بیه بررسیي ابیر ايین جملیه در

کيهاني نزديك بوده استر بیرای بررسیي دقيیقتیر ايین میدل و

تحوالت کيهان کنوني پرداختيمر با استفاده از داده های مربو به

همچنين به دست آورين مقادير دقيقتری از پارامترها کیه منجیر

پارامتر هابل در بازة انتقال به سرخ (2و )1مقادير بهترين تخمين

به بررسي تنش هابل در اين مدل ميشود ما بايد دادههای تابش

را برای پارامتر هابل و فراواني کنوني غبار و پارامتر مدل  بیه

زمينه کيهاني را در نظر بگيريم و مدل را در سط اختاللیي هیم

دست آورديمر مشاهده کرديم که اين نظريه سهم بيشتری بیرای

مورد آزمايش قرار دهيمر اين موارد در کارهای پژوهشیي آينیده

مادة باريوني و مادة تاريك نسبت به مدل اسیتاندارد پیيشبينیي

در نظر نويسنده خواهد بودر

ميکندر از طرف ديگر مقدار پيشبيني شده بیرای پیارامتر هابیل

در اين مقاله همچنیين بیه بررسیي سيسیتم دينیاميکي میدل

تفاوت معناداری با مقدار پیيشبينیي شیده در میدل اسیتاندارد

پرداختيمر مشاهده کرديم که نقا بابیت ايین میدل ماننید میدل

نداردر همچنين مشاهده کرديم که در مدل حا ر تحول پیارامتر

استاندارد استر البته مدل حا یر سیه متغيیر دينیاميکي مسیتقل

هابل به مدل استاندارد شبيهتر است تا میدل رسیتالر دليیل ايین

داردر اما ميتوان به راحتي مشاهده کرد که مقطین  h 0ايین

اين است که به علیت وجیود الگرانیژی میاده در جملیة

سامانه همانند مدل استاندارد استر از اينرو پیيش بينیي میا ايین

رستال ،سرعت کاهش اين جمله از حالت اوليیة رسیتال بيشیتر

است که مدل حا یر میيتوانید تاريخچیة عیالم را بیه درسیتي

است و در زمانهای کنوني سیهم ايین جملیه نسیبت بیه میدل

پيشبيني کندر

مطل
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