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 ۶۱/۵۰/۳۵۶۲  دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 مادٔه تاریک از نور رم می کند
 

   Christian Speicherنویسنده:  ۳۵۶۶،/۵۰/۶۵مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 جست و جو ،Large Hadron Collider on Cern(  HCL) سرن رد )یک نوع پروتون(هادرون گتصادم کنندٔه بزرهمرای 
 می رسد.نهائی به مرحلٔه  Wimps به سراغ 

 هستند که "تئوری ـ عناصر ذره" از آن بحث می کند.{ } "ویمپس" ذرات بی گانهٔ 

موجودیت مادٔه تاریک در کائنات گواهی می دهند. ولی جست و جو به سراغ  این  هدالیلی زیادی خوب وجود دارند که ب

 و نقیض داشته است. تا حال نتایج ضدغیر قابل دید " "شکل مادهٔ 

 

 
 اما ثبوت آن مشکل خلق می کند ،گردد )زیمولیشن(گرچه پهن شدن این مادٔه تاریک در کائنات می تواند تقلید

 

ه این ترتیب مادٔه روشن ب ،اعتبار بخشیده شود ،مـُدِل که کائنات شناسان انکشاف کیهان را با آن توصیف می کنند اگر به

را کائنات است که  )نور کهکشان ها وستاره ها(ضمیمٔه نا چیزی خواهد بود. گرچه اینواقعا ًستاره ها و کهکشانها 

اشکال دیگری انرژی را به بحث می  ،ها با مادٔه تاریک و انرژي تاریکدوانی ولی تار صدا می بخشد و سر نخست 

در قسمت مادٔه تاریک حد  ،د آمده استکشانند. در حالیکه از انرژي تاریک هنوز هیچ فهمیده نمی شود که از چه به وجو

حدس زده می شوند که نسبتاً  دارای کتلٔه  "ذره"عناصر فرضی  ،مادهنوع یک پیشبینی وجود دارد. در عقب این اقل 

 * .دارند فعل و انفعال ،بزرگ بوده و صرف به صورت ضعیف با مادٔه عادی
 

 }توضیحات:

 : Supersymmetrie (SUSY)** - بوزون ها)ذره با  همسانی نظری فزیک ذرات بوده که در آنعبارت ازSpin  اعداد

 ل می شوند.یبدت اعداد نیمه(  دریکدیگر  Spinکامل(  و فرمیونها )ذره با 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spin
http://de.wikipedia.org/wiki/Spin
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_madae_tarik_az_noor.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_madae_tarik_az_noor.pdf
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 ": چرخش ذره به محور خودش.Spin ـ"سپین

 کامل.اعداد ": ذره ها با "سپین" Bosonـ" بوزون

 نیمه. { ": ذره ها با "سپین" اعدادFermionـ"فرمیون 

 

موجودیت چنین  ،ذراتمـدل ستاندرد فزیک  "همسانسوپر  **"زیرا توسعه های این به کلی از هوا گرفته نشده است. * 

کوسمولوگ ها و  ،کشفاین را پیشگوئی می کنند.  Wimps "(weakly interacting massive particles) "ویمپس 

 . خواهد کرد انان ذره را یک سان خوشنودفزیک د

 

 از سه طرف حمله

نیرنگ و تزویر مادٔه تاریک را درک کرده باشند. زیرا با  ،از چندین سال به این سو محققان امید برحق دارند

مادٔه تاریک را از سه جانب در قید انبور  ،ستالیتها در فضا و تسریع کنندٔه جدید ذره در "سرن" ،کتورهای زیر زمیندِ دِ 

د دارند که می گرفته اند. ولی تا حال مؤفقیتی که امید می رفت به وقوع نه پیوسته است. گرچه گروپ های زیادی وجو

 .گفت سازگار نمی توان سخن از یک تصویراما خواهند اشاراتی به مادٔه تاریک را یافته باشند. 

می توان  ،کهکشان ما (Rotation)مؤفقیت بیشتر را جست و جوی مستقیم به سراغ "ویمپس" وعده می دهد. از دوران 

از مادٔه تاریک احاطه شده باشد. نظام شمسی ما در حرکت کـُره " به شکل مانندفضای غباربایک "باید استخراج کرد که 

احساس  یخود به دور مرکزکهکشان با سرعت زیاد ازبین این میدیای غیر قابل دید می گذرد. ما از آن صرف ازلحاظ

واز می کنند. ولی بین زمین پر تأثیر متقابل داشته و تقریبا ً بدون مانع ازندرتا ً ویمپس" با مادٔه عادی " که ،نمی کنیم

کوشش می گردد  ،تکان این هستٔه اتوم .)بند ماند( پاشیده شوداتوم وقتا ً فوقتا ً باید یکی از این ذرات دریک هستٔه عادی 

 به اثبات برسد. ،آسمانی در امان باشند اتدر عمق زمین نصب اند تا از تشعشعمعموال ً های غولپیکر که با ِدِدکتور

 )ایتالیا( Abruzzenکتور در البراتوار زیرزمینی در دِ است. این دِ " Dama-Detekto کتوردِ ها "داما ـ دِ کتوردِ یکی از این دِ 

به این سو باعث مباحثات شدید می باشد. آن زمان محققان تثبیت کردند که تعداد تکان های  ۶۹۹۱نصب بوده و از سال 

انتظار برده خواهد شد اگر تکان ها توسط "ویمپس" و نه توسط د. دقیقا ً این ناندازه شده نظر به فصل سال تغییر می کن

"ویمپس" شمال شدید » یک  در تابستان با ،خود به دور آفتاب ذرات عادی به عمل آیند. زیرا زمین وسیلٔه حرکت ساالنهٔ 

این تنقید از تعبیر  با آنکه از اهمیت احصائیوی نتیجه گرفته نمی شود با آن هم مواجه بوده نسبت به زمستان.« مقابل از 

 Xenon-100-Experimentاز پوهنتون زوریخ که با  Laura Baudisخاموشی اختیار نکرده است. میرمن هیچگاه تجربه 

سیگنال های  ی ازنوعیکنتایج زیادی وجود دارند که به  ،می گوید ،همچنان به سراغ مادٔه تاریک می باشد Abruzzenدر 

 رسانید. خواهند ،فصل سال

توجه را به خود جلب می کند. به این ترتیب  ،دو تجربٔه دیگری زیر زمینی ،Cresstو  Cogentدر ضمن موجودیت  لیکن

Cogent  همچنان یک "مودولیشن" فصل سال را در مشخصات خود می بیند که از نظر احصائیوی سازگار نیست. و

تقدیم کرد که منجمله صرف مناصفٔه آن به پروسٔه های قعه "نوع ـ ویمپس" را وا ۱۶قبل از هفته های کم  Cresstتجربٔه ـ 

به  ایابقاگر" مانع آن می شوند از یک کشف سخن گفته شود. لیکن تشناخته شده تعلق می گیرد. گرچه "محققان ـ کریس

 Cogentو   Damaویمپس رجعت داده می شود به این ترتیب کتلٔه این ذرات دریک بخشی حرکت می کند که از طرف 

 رجیح داده می شود.تنیز 

"ویمپس" با کتله  supersymmetric , بدون مشکل نیست. زیرا ساده ترین مـُدل ذرات "فزیک ذرات"ٔه نظر این از نقط

در یک هستٔه اتوم پاشیده  باید های بزرگتررا  ترجیح می دهد. و اینها پیشگوئی می کنند که "ویمپس" واضحا ً ندرتا ً 

 این از پوهنتون امستردام Gianfranco Bertoneکه در سه تجربٔه متذکره مشاهده گردیده است. برای نسبت به این شود

اندازه شده از طرف  یاضاف "ویمپس"یا  ،اریک را می بینندعادی مادٔه تغیریا تجارب یک شکل : » دهد معنی میچنین 

تا حال با دستان خالی حضور  Xenon-100ار حساس که تجربٔه بسیرساند اخیرالذکر می « اشتباه می باشد. دارای ،اینها

نسبت "کوگنت" و "کریست"  ،"داما"توسط که را ی کتله و احتمال پاشیدن ا. در صورتیکه "ویمپس" در واقعیت داردارد

باید این ذرات را نیز ببیند. لیکن هستند محققانی که این را  Xenon-100به این ترتیب تجربٔه   ،داشته باشند ،داده می شوند

بگوید که اتوم های  ،از تکرار خود مانده نمی شود ، Juan Collar ،تردید می نمایند. سخنگویی گروپ کار کوگنت

Xenon  د را سنگین صرف تکان کمتر شدیمقایستا ً برای اثبات "ویمپس سبک" کمتر مساعد می باشند. زیرا اتوم های

که تجربٔه   ودنشان داده شتوانست ازه گیریهای جدید ذریعٔه اندرا تردید می کند.  نکوهشاین  Baudis .داشتند دنخواه

Xenon-100  نیز حساس می باشد. عالوتا ً به تجربٔه "ویمپ" کتلٔه کوچک باCDMS  کند که برای ثبوت اشاره می

 و با آنهم چیزی دیده نمی شود.آید می به عمل ستفاده "تجربٔه کوگنت" از عین اتومها ا"ویمپس" مانند 

http://de.wikipedia.org/wiki/Spin
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همچنان جست و جوی غیر مستقیم به سراغ مادٔه تاریک در فضا تا حال از انتظار دور مانده است. در ضمن استفاده می 

 ،پوزیترونها ،غیر مستقیم در ضمن الکترونهاشود از اینکه "ویمپس" در تصادم متقابل تخریب شده می توانند. در طرق 

کائینات یک مقدار اضافی ذرات باقی بماند.  اتباید در تشعشعاز این لحاظ ضدپروتونها و دیگر ذرات به وجود می آیند. 

کائینات محققان تثبیت کردند که قسمت  اتمشاهده گردید. در تشعشع Pamelaسه سال با ستالیت  از این چنین تأثیر قبل

عوض اینکه ،طوریکه انتظار برده می شود ،(GeV)وزیترونها در بخش انرژی بین ده و یکصد "گیگا الکترون ولت" پ

ه یتوج هم اضافی چنینمقادیقراضافه می گردد. ولی یک ثبوت مادٔه تاریک با آن هنوز صورت نگرفت. زیرا  ،تقلیل یابد

با پوزیترون های دارای انرژی نهایت  را کائینات اتتشعشع ه("پولزارها") ستاره های نویترون چرخندشده می تواند که 

 می سازند. غنی ،زیاد

تصادم "ویمپس" تولید می با به هرصورت یک نشانٔه تقریباً  اطمینان بخش تفاوت موجود است. انرژي پوزیترونها که 

در  ،کائینات اتپوزیترون ها در تشعشع( محدود است. اگر قسمت ازدیادتوسط کتلٔه نامعلوم "ویمپس" به باال) ،گردد

د. لیکن در ننشانٔه قوی از آن خواهد بود که پوزیترون ها از مادٔه تاریک نشأت می کن  ،سقوط کند انرژی هنوز بیشتر

کائینات  اتقسمت پوزیترون ها در تشعشع ،حال چنین معلوم نمی شود. کمی قبل محققان با "ستالیت فرمی" مؤفق شدند

بیشتر تعقیب کنند. ازیک سقوط انرژی چیزی دیده نمی شد. به این وسیله برای بعضی   GeV ۳۵۵نرژی  را الی یک ا

مادٔه تاریک  ،کائینات اتاز محققان این نشانه عرض وجود می کند که درعقب مقدار اضافی پوزیترون ها در تشعشع

 .می شود پیشگوئی supersymmetricسادٔه ذرٔه  ایهمادٔه تاریک که از مـُدل ینمی تواند ـ اقال ً نه آن شکلبوده نهفته 

 

 ظاهر شدن انرژی انتظار

)سویس ژنف( متوجه می گردد. آنچه از این تسریعکننده امید  Cernدر  (LHC)به این وسیله چشمان محققان بیشتر به 

. نشان انگشت که چه برآمد سراغبه باید  ،با تجارب زیر زمین و ستالیت ها در فضا کهآنبه است  برده می شود اشارهٔ 

د از تصادم پوره بیالنس انرژی قبل و بع هاوقایعی استند که در آن ،به چشم کشیک داده می شود  LHCبرای یافتن آن در 

می شود که بعد از مدت کوتا گرفته بدوش  supersymmetric   ذراتبا  ،نظر به فرضیه ،غیرموجود ،نمی گردد. انرژی

ند. با آنکه تجزیه باید "ویمپس های" با ثبات مادٔه تاریک نیز وجود داشته باشاز در بین تولیدات  گردد.تجزیه )زوال( می 

احتمال پاشیدگی شان و دیگر  ،اقال ً تخمین درشت برای کتلٔه آنها ،مستقیماً به ثبوت رسیده نمی توانند LHCها دراین

 سراغ برای "ویمپس ها" را زیاد ساده خواهد ساخت. ، supersymmetricاز ذرات ثبوت وجود دارند. یک  ،صفات

 

 خشنودی و اوقات تلخی

که حتی در سال اول فعالیت یک چنین   ،شدندمی آوازهای شنیده  ،نمود قبل از دوسال شروع به فعالیت LHCدر زمانیکه 

این آیده شروع به شک و ثبوت را ممکن می پنداشتند. ولی اکنون نا آرامی ها تو سعه می یابند. بعضی از محققان در

 Martinوجود داشته باشد.  supersymmetricکه برای هریک "ذرٔه" شناخته شده امروز باید یک جورٔه  ،تردید می کنند

Pohl  .از پوهنتون ژنف نمی خواهد به این طریق فکر کندSupersymmetry  ولی  ،تئوریی است که گرچه تأید می شود

پارامتر آزاد بوده و طوری انطباق می یابند  ۶۳۵زیرا در عمومی ترین شکل آن دارای تقریبا ً  عمال ً تردید نمی گردد.

 باز رسی شود. Supersymmetryو نوع سادٔه این لحاظ باید به آن اکتفا گردد که تئوری و تجربه هم آهنگ گردند. از 

  Constrained Minimal Supersymmetric Standard Model "حد اقل جبری مـُدل ستاندرد سوپرهمسان" یک چنین نوع

این مـُدل زیاد معمول است زیرا  ،در بین فزیکدانان ذره ،می گوید Bertone. کند پارامتر آزاد اکتفا می ۴می باشد که با 

همین اکنون یک قسمت بزرگ محل  LHCتوسط تازه ترین تجارب در .می گیرد را دربر Supersymmetryاهداف عمدٔه 

از این ناحیه و احتمال پاشیدگی "ویمپس ها" برای کتله مورد سؤال قرار گرفته نمی تواند. بروز محدودیت های  ،پارامتر

   هنوز شدیدتر می گردد. Xenon-100ذریعٔه تجربٔه 

Bertone هنوز این وضعیت وی را عصبی نمی کند. ولی در صورتیکه  ،می گویدLHC سال دیگر هنوز هم هیچ  در پنج

 ،نیافته باشد و پالیدن مستقیم به سراغ  "ویمپس" با تجارب بهتر همچنان بیهوده بماند  supersymmetricاشارٔه به ذرات 

آنگاه زمان واقعیت رسیده است. آن زمان باید ناوقترین سؤال جای داشته باشد که آیا کاندید های بهتر برای مادٔه تاریک 

 .چیزی درست نیست ،توصیف ما از قؤه جاذبه د داشت یا آیا درنواهوجود خ

 

 پایان

 

 


