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 1۱/1۱/۳۱1۲ تاریخ:  دیپلوم انجنیر کریم عطائی نویسنده:

 از مطبوعات سویس

 
 «ذرات هیگس » جایزه برای پیشگوئی 

 یک جایزٔه نوبل با آگاهی
 Christian Speicherنویسنده:  ، ۰۱/۰۱/۳۱۰۲مؤرخ  ،روزنامه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

 (PDژنف )تصویر:  ،(Cern)از یک ذرٔه هیگس در سرن (Simulation)تجزیٔه تقلیدی

پیشنهاد  ۰۶۹۱تکیه می کند. این هردو در سالهای  Peter Higgsو  François Englertجایزٔه نوبل در سال جاری به 

سب اتومار» میکانیزمی را کردند که به ذرات 
۰
 subatomar  ».کتله می بخشد 

اعطاِء جوایز نوبل همه ساله برای تشبث در آن مورد دعوت می کند که کی ها خواهند توانست برندٔه ممکن جایزه باشند. 

فراهم می کرد. بعد از کشف یک ذرٔه "نوع ـ   ،عطاِء جایزٔه نوبل فزیکیک موقف خاص آغاز را در سال جاری ا

به صورت گسترده نظر موافق حاکم بود که  ،در البراتوار اروپائی برای فزیک "ذرات عنصری" در ژنف ،هیگس"

ن به روز جایزه در این ارتباط به سود همین ذره اتکاء خواهد داشت و به واقعیت پیوست. طوریکه اکادمی شاهی سوید

 Peter Higgsبلژیکی و  François Englertدرسال جاری جایزٔه نوبل فزیک به  ،اعالم داشت ۱۰/۰۱/۳۱۰۲سه شنبه 

                                                           

1
 همه ذراِت که بازهم قسمِت از اتوم می باشد یا هم تولیداِت بعد از تصادم یا تجزیٔه اتوم.  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jayeza_baraye_peshgii.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jayeza_baraye_peshgii.pdf
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مجزا از یکدیگر یک "میکانیزم تئوریتیک" را پیشنهاد کردند  ۰۶۹۱برتانوی داده می شود. این هردو در سالهای نخست 

 کتله می بخشد. ،که به "ذرٔه عاری از کتله"

 (symmetry ) روبلم ها با تقارنپ

کارهای "هیگس و انگلرت" به زمانی به عقب برمی گردد که مـُدل ستاندرِد "فزیک ذره" هنوز  به شکل فعلی وجود 

یعنی زمانیکه در فورمولبندی مـُدل  ،نداشت. از این لحاظ معنی افکار اینها نخست سالهای بعدتر به درستی درک گردید

که اگر قدرت  ،د می گزاشت. این مـُدل صرف وقتی فعال می بودرو به ازدیا ،conceptualستاندرد پروبلم های اداری 

عاری از کتله باشد. همه چیز دیگر   ،«انتقال میدهد » که قدرت کمتر یا بیشتر هستوی را  ،ذرات الکترومقناطیسی

رد روی آن اتکاء )به اصطالح تقارن معیاری: عبارت از شکل خاص تقارن است که تئوری مـُدل ستاندبرخالف تئوری اساسی تقارن 

 عمل خواهد کرد. دارد(

 ،که این قدرت را وساطت می کند ،برای قدرت الکترومقناطیسی عاری بودن از کتله مشکلی ایجاد نمی کند. زیرا فوتون

درواقعیت عاری از کتله می باشد. لیکن در مورد قدرت ضعیف هستوی که در داخل هستٔه اتوم تجزیه های رادیواکیف 

 )نوع Z- W-Bosoneبه اصطالح  ،طور دیگر معلوم می شود. در صورتیکه انتقال دهندٔه این قدرت ،کندرا تحریک می 

به این صورت قدرت ضعیف هستوی ـ مانند قدرت الکترو مقناطیسی ـ  ،در واقعیت عاری از کتله باشد از ذرات عنصری(

 .یک فاصلٔه الیتناهی را طی می کرد. و این  ضد همه تجارب است

 

 

 

 

 در بازی حوصله« Puzzle ل زَ پَـ» آخرین پارچٔه 

کتله های  ،که چطور ذرات عنصری ،تئوری هایی از "پیترهیگس" و همچنان از "فرانسوا انگلرت" توضیح می دارد

خود را می یابند. این ها بدین وسیله خالیی را در به اصطالح ُمـدل ستاندرد فزیک ذرات ـ آن تئوری که تالقی مادٔه 

پـُر کردند.  کشف یک "ذرٔه "مشابه ـ هیگس" در سال گزشته تأئید مجلل این  ،های فزیکی را تعریف می کندقدرت 

 تئوری را به دست داد.
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 ،ترکیب یافته است. قدرت های مختلف ،قرار مـُدل ستاندرد جهان مادٔه ما از ذرات میکروسکوپی یعنی ذرات عنصری

یک اشتباه "مقبولی" خود  ،برابر یکدیگر درتقابل عمل می کنند. لیکن مـُدل ستاندردتعیین کنندٔه آن اند که آنها چطور در 

باید همه ذرات عاری از کتله باشند که این نمی شد با واقعیت  ،را داشت. برای اینکه منطقی فورمولبندی شده باشد

این تضاد را رفع کرد به این معنی همآهنگ ساخته شود. مـُدل ستاندرد در خطر انهدام قرار گرفته بود. "تئوری هیگس" 

وساطت کند که به صورت « هیگس ـ فیلد»که کتله را نه به حیث صفت خود ذره قبول بلکه به حیث به اصطالح یک 

 غیر مرعی "محل و زمان را" به هم برساند.

 

ه الی ده ثانیه بعد از "بینگ احتماال ً "هیگس ـ فیلد" به این شکل از آغاز کائینات وجود نداشت. محققان به این نظر اند ک

 در یک قدرت یگانه متحد بود.  ،بدون قؤه جاذبه ،بانگ" همه ذرات عاری از کتله وهمه قدرتها

 

بدون اینکه تقارن اساسی تئوری تخریب گردد؟ از  ،به داشتن کتله کمک شده می توانند "-Z- Wچطور "بوسون های  ،بله

این جا کار برندگان جایزٔه سال جاری نوبل آغاز می گردد. اینها جداگانه از یکدیگر شناختند که ذرات می توانند به 

ه یابد که در تمام فضا نفوذ کند. این اگر تئوری به یک "فیلد" توسع ،صورت غیر مستقیم کمک شود تا به یک کتله برسند

 یاد می شود.« Higgs-Feld » "فیلد" امروز به حیث 

 

قابل تصور است که این "فیلد" در فرصت کوتاه بعد از "بینگ بانگ" دفعتا ً از یک حالت تقارن نهائی به یک حالتی 

انتقال یافته است که گرچه کمتر متقارن ولی در عوض از نظر انرژی مساعدتر می باشد. برای تمثیل اکثرا ً یک کاله 

رار دارد. کمترین اخالل کافی است تا گلوله به یک طرف و یا مکسیکوئی گرفته می شود که در بلندی آن یک گلوله ق

 دفعتا ً می شکند.  ،که توسط گذر گلوله به یک حالت با ثباتتر  ،طرف دیگر بلغزش آید. با آنکه کاله کامال ً درتقارن است

 ( میکانیزم هیگسIانالوگی )

 فیلد پسمنظرـ هیگس
 فضا را می گیرد

 ذره با جدکٔه ثابت

 یک ذره در فیلد ـ هیگس

 ... مقاومت در برابر حرکت ...
 رکود ـــــ کتله
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و  -Z"بوسون های  در حرکت اند.«  Higgs-Feld» این شکست نا به هنگاِم تقارن به ذراتی سرایت می کند که از بین 

W-عاری از کتله چندی از درجه های آزادی "فیلد" را از خود کرده و به این صورت دارای کتله می شوند. برخالف "، 

قاطع این  ،عمل کرد متقابل ندارد. در این میکانیزم تولید کتله« Higgs-Feld » فوتون عاری از کتله می ماند زیرا با 

است که عالوتا ً وارد گردیده و تقارن را « Higgs-Feld » ناخورده می ماند.  این  است که اصل تقارن تئوری دست

 دفعتا ً می شکند ـ  و به این وسیله مـُدل ستاندرد را نجات می دهد.

 

 پنداشته می شود یک ذره

به نشر رسید.   ، ،که در ضمن وفات کرده ،Robert Brout ،کار "هیگس" کمی بعد تر از کار "انگلرت" و همنویس وی

می باشد. در این  ،با آنهم نام هیگس در مالی عام بیشتر سر زبانهاست که مشکور یک یادداشت در حاشیٔه نشریٔه وی

موجودیت یک ذرٔه جدید را دربر دارد. در این ذره تا حدودی  ،یادداشت هیگس اشاره بدان دارد که میکانیزم پیشنهاد شده

 " آنرا از خود نه ساخته اند.-Wو   -Zسخن در میان است که "بوسون های   ،Higgs-Feldesاز آن درجٔه آزادی 

سال دوام کرد.  ۰۱و هیگس حق به جانب بودند ـ تقریبا ً  Brout ،ثبوت این "ذرٔه ـ هیگس"ـ و با آن تأئید اینکه انگلرت

ی از نوع هیگس را بیان کشف ذره ا ،"سرن" در یک کنفرانس بسیار مجلل مطبوعاتی ۳۱۰۳جوالی سال  ۴بتأریخ 

نیز حضور داشتند. به این  ،داشت. آنزمان انگلرت و هیگس که در این فرصت یکدیگر را برای بار نخست مالقی شدند

وسیله "سرن" گویا فیصلٔه کمیتٔه اِعطاِء جایزٔه نوبل را از قبل اتخاذ کرده بود. در نهایت خالف توقوع این بود که 

 سرن" )تا حال( دست خالی مانده بودند.کاشفین"ذرٔه ـ هیگس" در "

 پایان

 

 

 
 

 ( میکانیزم هیگسIIانالوگی )

 

 تحریک فیلد پسمنظر

پسمنظر هیگس که تحریک شده است فیلد  
سگبوسون حجیم هی  


