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 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 ۹۰/۹۰/۲۹۰۲                   دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 دستیابی استنزدیک به  «ذرٔه هیگس»
 «دراختیار داریم گمان می کنم ما آنرا » 

 

 
 و نامدهندٔه آن Higgsیک تن از پدران ذرٔه هیگس  Peter Higgs٬پیتر هیگس 

 
در ژنف  ۲۹۰۲جوالی ۴" به روز چهارشنبه  Cern 1کشف گردید. "سرن   ٬ذرٔه بدشگون هیگس ٬حدس زده می شود

"ذرٔه هیگس" مطابقت دارد. صفات )سویس( به اطالع رسانید: محققان یک ذرٔه را مشاهده کرده اند که صفات آن با 
هنوز پوره روشن نیست که آیا در واقعیت از همان ذره سخن در میان است که در ُمـدل ستاندرد فزیک پیشگوئی می 

 گانه می باشد. لیکن کاک بوتلهای شامپین همین حاال به صدا درآمده اند.ع ذرٔه دیگریست که بیام نوگردد یا کد
 

که محققان از  ییک روز بکلی خاص است. یک روز ٬امروز برای محققان در البراتوار فزیک ذره در "سرن" ژنف
که در تاریخ فزیک ثبت می گردد. دو پروژٔه همکار بزرگ در  ییک روز ٬دیر وقت شدیداً انتظار آنرا می کشیدند

به اطالع رسانیدند: به احتمال غالب ذرٔه هیگس را که دیر زمان به  CMSیکی تجربٔه اطلس و دیگری تجربٔه  ٬"سرن"
 مشاهده کرده اند. ٬و جو می گردید سراغ آن جست

 
ها تعلق می گیرد وآخرین سنگ ساختمان است که غیب بود تا ُمـدل ستاندرد  Bosonاین ذره به کتگوری بوزون 

فزیکدانان توضیح می دارند که چگونه سنگ های اساسی "ماده" در برابر  ٬فزیک ذره تکمیل گردد. با ُمـدل ستاندرد
 هم مؤثرواقع می گردند.

                                                           

مرکز تحقیق در ژنف )سویس(  1  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_ansore_zaravy.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_ansore_zaravy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_ansore_zaravy.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 نتایج قبلی تأید می گردد

تایج سال گذشته را تأید نمایند. آنگاه محققان عالمات ذرٔه جدید را یافتند. با مشخصات جدید)داتا( محققان توانستند ن
قدرت بیشتر بیان ومعنی در دست می باشد. البراتوار "سرن" در اظهار نظر رسمی  ٬اکنون با مشخصات جمع شده

نتظار برده اخیر ماه جوالی ا ٬الت مسلکیمی گوید. نشرات نخست نتایج در مجسخن ن« کشف»خود هنوز هم از یک 
 می شود.

 
" است. به این وسیله دریک ساحٔه ( GeV) "گیگا الکترون ولت ۰۲۱الی  ۰۲۱ذرٔه جدید دارای یک انرژی تخمینا ً 

کومپاتیبل)ساز گار( است.  با آنهم محققان "سرن" در حال  ٬انرژی قرار می گیرد که با "ذرٔه هیگس" در ُمـدل ستاندرد
حاضر هنوز گفته نمی توانند که این ذرٔه هیگس از ُمـدل ستاندرد می باشد یا یک ذرٔه بیگانٔه دیگر. برای این مطلب 

 تجارب بیشتر الزم است. معاینات و 
 

می  ٬ Joe Incandela  " CMS٬ولی عالیم زیاد از آن نمایندگی دارند که حقیقتاً ذرٔه هیگس است. سخنگوی "تجربٔه  
او در ژنف در یک «. است و تاحال وزینترین "بوزون" که مشاهده شده است Bosonما میدانیم که این یک » گوید: 

سخن می گفت. این سمینار به  ٬مشخصات جدید مؤقتی خود را معرفی می کنند CMSسیمینار که تجارب اطلس و 
 صورت زنده از طریق انترنت می توانست تعقیب گردد.

 
در مورد نتایج  ٬ Rolf Heuer ٬این است تبصرٔه مدیر "سرن" ٬«ما در فهم خود از طبیعت به یک شاخص رسیدیم» 

 « ما به آن دست یافتیم. شما قبول دارید؟ ٬به عقیدٔه منبه حیث یک ناوارد اکنون خواهم گفت: » جدید. 
 حضار در ژنف فریاد شادی سردادند.

 
نیز حاضر بود. او یک تن از محققانی بود که  ٬که ذره بنام وی یاد می شود Peter Higgsفزیکدان ٬در سالون

formalism .تئوری ذرٔه هیگس را انکشاف دادند 
  

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

 باید ذرٔه هیگس حقیقت را قبول کند؟
 

 
 Cern / CMS-PHO-Events-2011-008 1فوتو: 

 
 تبصره:

 . )تجربٔه اطلس(۲۹۰۰جوالی  ۲۱بتاریخ CMS پروتون" در –تصادم "پروتون 
 خطوط سرخ چهار الکترون دارای انرژی قوی را نشان می دهد که ضمنا ً به وجود آمده اند. 

 چهار الکترون دارای انرژی قوی

تصادم "کرکتریستیک"  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=formalism&trestr=0x801
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=formalism&trestr=0x801
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 انتظار برده می شود.  Higgs-Bosons"کرکتریستیک" ها را نشان می دهد که در تجزیٔه یک  ٬تصادم
 

صبح وقت اروپای وسطی  ۰از هفته ها به این سو فزیکدانان ذره وی به شدت انتظار امروز را می بردند. به ساعت 
در سرن )ژنف( یک سیمینار شروع گردید که در آن جدیدترین نتایج سراغ برای ذرٔه بدشگون هیگس معرفی می 

ماه قبل باید نشان دهد که آیا آنزمان عالیم معرفی شده به یک ذرٔه  ۱ گردید. اتکاء به دو چند مشخصات نسبت به
 " تقویه شده  یا در هوا منحل می گردد. (GeV) گیگا الکترون ولت ۰۲۱هیگس با یک کتلٔه " 

 این سیمینار و کنفرانس مطبوعاتی به تعقیب آن می توانند از طریق ویبکاست زنده تعقیب گردند.
 

 پایان
                                                                       

 


