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 چكیده

ه یک میدان کنیم. با در نظر گرفتن اینکبررسی می ی کیهانیتابش زمینه تاریخچه  انبساط کیهان و همچنین در این کار، اثر مدل انرژی تاریک با سیال گرانرو را بر روی

د، با استفاده از شواثر غالب این مدل در کیهان اخیر ظاهر میبا توجه به اینکه کنیم. را تعیین می یل و جرم چنین میدان اسکالریسسکالر مولد چنین سیالی است، پتانا

های آزاد مدل کنیم. نتایج برای کمیته شده را ارزیابی میسازگاری مدل ارائ Planck 2015 تابش زمینه کیهانی  و  HST، نتایج رصدی  JLAکاتالوگ ابرنواختری 
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شود هابل مالحظه می. با توجه به مقادیر کمیت   �

به  و سایر رصدهای اخترفیزیکی برای ضریب گرانرو وجود دارد. Planckدهد که تنش بین نتایج نشان می .کندکه تنش بین رصد پالنک با سایر رصدها نتزل پیدا می

 ولف را به حساب آورد.-تر این کمیت فقط بخش اثر پیوسته سکسرسد برای توجیه این تنش، باید برای تعیین دقیقنظر می
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Abstract  
 

We investigate effects of bulk-viscous dark energy model on the CMB and expansion history of the Universe. By 
considering a scalar-field as a generator of such viscous fluid, we determine potential and mass of field. Since 
DE dominates just in recent era of cosmic expansion, we used JLA catalogue of SN type Ia, HST & Planck 2015 
data to check consistency of model with observations. Best-fit values and confidence 68% limits for cosmological 
parameters are 0.0019
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  قدمهم

و شواهد رصدی  قرار دارد تندشوندهای از انبساط کیهانِ ما در دوره

، (CMB)ی کیهانی ، تابش زمینه Iaابرنواخترهای نوع مانند 

این  (BAO) یها و نوسانات آکوستیکی باریونمساحی کهکشان

با وجود شواهد رصدی . ]2[و]1[نمایندرا تأیید می تندشوندهانبساط 

هنوز به خوبی  تندشوندهکار مسئولِ این انبساط ، اما سازومتعدد

های متعددی برای این مدلبرای این منظور و شناخته نشده است 

 یشنهادپترین مدلی که در نسبیت عام  اند. سادهپدیده پیشنهاد گردیده

است که به صورت  /ی غالب شود شامل کیهانی با یک مؤلفهمی

در این . شودسیالی با فشار منفی و چگالی ثابت در نظر گرفته می

 رانروگسیالی  کنیم و انرژی خالء رامقاله رهیافت دیگری را دنبال می

بررسی این موضوع که چه چیزی سبب ایجاد کنیم. فرض می

 وجودشود جالب توجه است. برای چگالی انرژی خالء می گرانروی


