
 

 

 

 هم در ایشبکه و کنندمی متمرکز هم پیرامون را هاکهکشان های بزرگ، گرانش با کهکشانی هایخوشه

 دانشمندان بهاست و  ”زمان ماشین“ همانند سازیشبیه این. دهندمی تشکیل عنکبوتی تار و پیچیده

 .کنند تماشا را هاکهکشان گیریشکل اولیۀ دوران با سفر به گذشته دهد،می اجازه
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 دشوار آنها تکامل سیبرر نتیجه در و طلبندمی را طوالنی بسیار زمان اخترفیزیک در فرآیندها از بسیاری

است که این در حالی  و دارد عمر سال میلیارد ۱۰ نند خورشید که حدودستاره ما مثال، برای. شودمی

 موضوع این با اخترفیزیکدانان که هاییراه از یکی. کنندمی پیدا تکامل سال میلیاردها طول در هاکهکشان

 همچنین آنها. است تکامل مختلف مراحل در آنها مقایسه برای مختلف اجرام مشاهده کنند،می برخورد

 که زمانی مدت زیرا ،  زمان های گذشته را نیز مشاهده نمایند مؤثر طور به می توانند دور اجسام بهبا نگاه 

 هایتلسکوپ که هاییکهکشان واقع دربسیار زیاد است.  برسد ما های تلسکوپ به تا کشد می طول نور

 میلیارد ۱۰ یفاصله در کهکشانی به اگر مثال. هستند گذشته از تصویری اساساً کنندمی مشاهده امروزی

 .است بوده پیش سال میلیارد ۱۰ که بینیممی همانطوری را آن کنیم، نگاه نوری سال
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 اما هستند، مهم بسیار امروزی شکل به جهان تبدیل گونگیچ مطالعه برای شناسیکیهان هایسازیشبیه

 بیشتر. ندارند مطابقت کنندمی مشاهده تلسکوپ طریق از شناسانستاره آنچه با معموالً آنها از بسیاری

 کیهانی هایسازیشبیه دیگر، سوی از. اند شده طراحی واقعی جهان با مطابقت برای آماری نظر از فقط آنها

 این با. کنیممی مشاهده جهان در واقعاً ما که اندشده طراحی ساختارهایی مستقیم بازتولید برای محدود

 اعمال زمین، به نزدیک معنای به ما، محلی جهان برای نوع این از موجود هایسازیشبیه بیشتر حال،

 .دور جهان مشاهدات برای هرگز اما اند،شده

. است تکامل گوناگون مراحل در آنها یمقایسه و مختلف اجرام بررسی ، اخترفیزیکدانانهای روش از یکی

 گیریشکل و زندگی روند سپس و گرفته اند جوان هایکهکشان از فوری هایعکس محققان مورد، این در

 شکل چگونه کهکشانی هایخوشه که ببینند تا نده اکرد سازیشبیه سال میلیارد یازده طی را آنها

 .گیرندمی

 دهندمی تشکیل را کهکشان یک ستاره میلیاردها ۴۰۰ تا ۱۰۰ دارند، جای ایستاره هایمنظومه در سیارات

 .دهندمی تشکیل را کهکشانی عظیم هایخوشه کهکشان، میلیاردها و

 و نهایی جرم بینیپیش با. شود آزمایش شناسیکیهان استاندارد مدل تا کندمی کمک سازیشبیه این

 از ما فعلی درک به و کرده شناسایی را هاناسازگاری توانندمی محققان فضا، در ساختارها نهایی توزیع

 . بیافزایند کیهان
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