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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک غه پتهپه د.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ديپلوم انجينر کريم عطائی:ليکوال  ١٤-٠٤-٢٠١١  ني
  ٢٠١١ اپريل ٠٧ن يشپيگل آنال

  

  کان کشف  يک واقعۀ غير عادیما
  »طبعيت قدرِت پنجم«محقـقـين در راه حل يک معمای 

  Markus Becker :نويسنده  
    

  
  
  

   هزار تنه به ارتفاع سه منزل٦پيکر  : Fermilab ١در فرميالب)  دی افسی (-ددکتور
  .ممکن مشخصات يک قدرت اساسی جديد طبعيت را به دست داده باشد

  
محقـقيـن ممکن يک قدرت تا حال نامعلوم طبيعت را کشف :  نهاده می شود)Sensation(در فزيک بنياد يک نهاد جيد 

د، مهمترين کشف فزيک در در امريکا تائيد گرد" کنندۀ ذراتتسريع "از يک در صورتيکه مشخصات . کرده باشند
  . دهه های گذشته خواهد بود

  
بار بار محاسبۀ خويش را .  برخورد کرده اندهند نخست باور داشتند با يک اشتباهنگاميکه محقـقـين مشخصات را ديد

 در فرميالب مشهور در نزديکی "Tevatron" -عجيب از تسريع کنندۀ ذرات ) عالمه(، ليکن سيگنالنمودندتکرار 
اين :"، سخنگوی تيم بين المللی که اين اثر را کشف کرده است، می گويد"جيووانی پونسی. "گردد نمیشيکاگو ناپديد 

  " .چنان جديد، چنان عجيب است که ما خود نه خواهيم توانست باور کنيم
  
از ماه ها  . دهه ها به اين سو مهمترين کشف فزيک را، ارائه نماينديلی برای از يج پيمايش ها خواهند توانست، دالنتا

شايد يک عنصر جديد در ذره ها . به اين سو علما در سطح جهانی با اين معما در گير اند که چيرا در برابر خود دارند
  . ، يا حتی يک قدرت اساسی پنجم طبعيت، باشد]اتوم، الکترون، نيوترون و غيره[
  

  :اسی که تا حال معلوم اندچهار قدرت اس
   ، بهم پيوستگر اتوم ها را در بر دارد؛Coherenceطاقت قوی هسته که  -
 ؛)مهم برای پروسۀ انشقاق راديو اکتيويتی و آميزش، ذوب، هسته(طاقت ضعيف هسته  -
 قوۀ جاذبه؛ -
 .و مؤثريت متقابل الکترومقناطيس -
  

ً  وجود دا–قدرت جديد کشف شده  صرف در فاصله های  -وی نباشد و يک اشتباه محاسبشته در صورتيکه حقيقتا
می گويد، " نيويارک تايمر"در " پونسی. "ثريت خواهد داشت، ولی تائيد آن فزيک را تکان می دهدنهايت کوتاه مؤ

از اين لحاظ در جستجوی يک . ن از اهميت برخوردار خواهد بود که مارا به خوف مواجه می سازدا چنثريتمؤ اين
  .می باشيمتوضيح بديل 

  

  "کلیۀ  يک تأثير غير منتظر "
که عضو تيم "  فرميالب–محقق "کريستوفرهيل .  ديگر موافقه دارند که اين کشف نهايت مهم خواهد بودمحقـقيـن

مهمترين  ، سال اخير فزيک٥٠در ولی اگر واقعيت باشد، . هيچ يک نمی داند اين چی هست: " نبود، اظهار می دارد
 Experiments am Large Hadron Collider -اطلس "آمر گروپ کار " کارل مونيگ"به آن  مشابه ."کشف است 

                                            
١ Fermi National Accelerator Laboratory 
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ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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(LHC) " نهايت مهم خواهد بود .  جهانی، هم اظهاراتی داشته استح، بزرگترين تسريع کننده در سط)يسسو(در ژنف
 .نهفته می باشد" هکلی يک تأثير غير منتظره ب"ع و، زيرا در اين موض"تائيد گردند فرميالب "اگر مشخصات 

  
 تيواترون"پروتون ها و ضد پروتون ها پديدار گرديد که در " ده هزار برخورد"اين سيگنال مرموز در تحليل چندين 

"Tevatron"در اين تصادم ها قسماً  ذرات بيگانه به وجود .  تقريباً  به سرعت نور به سوی يکديگر فير می  گرد ند
ً  اسرار طبعيت را در يافت کنند تا سؤالی روشن گردد که در فزيکدانان می خواهند . می آيند به اين طريق اساسا

  .چه واقع شده است"   انفجار اصلی-بيگ بانگ"
  

دو شعاع ذرات سبک و يک ذرۀ : محقـقـين متوجه چيزی عجيب شدند" تيواترون "در بعضی از اين تصادمات در 
. قرار داشت" ولت الکترون ها" ميليارد ١٤٤ هر مرتبه در  مجموع انرژی . به وجود آمدندW-Bosonوزين بنام 

ً  چنانکه نتيجۀ تجزيۀ – مرتبه صورت گرفت نسبت به آنچه فزيکدانان انتظار می بردند ٢٥٠تکرار واقعه   تقريبا
  .باشد که تا حال شناخته نشده است)  ذره(کوچکترين سنگ تهداب ماده

  
  ً به اين صورت اصالً  نمی تواند . وزن يک پروتون را خواهند داشت مرتبه ١٦٠اين ذرات  قابل تعجب تقريبا

Higgs-Boson" آنچه که مـُدل ستاندرد فزيک –باشد، اقالً  نه ) بنام پيتر هيگ فزيکدان برتانوی"(ذرات هيگ 
شناخته می شود به اساس تئوری، کتلۀ " خدائی"اين پارچه گگ که به حيث ذرۀ . عنصرذره پيش گوئی کرده است

  .د را به همه عناصر ذرات ديگر اهدا می کندخو
  

  با شايعه يک پارتی،  مشترک دارد Higgs-Boson آنچه
: روشن می سازد که اين چطور عمل می کند،" کوکتايل پارتی"فزيکدان اينگليسی، داويد ميلر، با مثال در يک 

او از برابر . رگريت تچر داخل می شوددفعتاً  ما. مشترکين يک گردهمآئی سياسی مساويانه در اتاق جای گرفته اند
به اين وسيله کتلۀ دور او بزرگتر . حاضرين می گذرد و آنها بزودی مانند خوشۀ انگور به دور وی جمعی می گردند

در صورتيکه به گذر کردن خود ادامه دهد، مشترکين پارتی که تچر به آنها نزديک می شود، به سوی وی . می شود
ن که وی از آنها دور می شود از او رو گردانيده  و به همسخن های پيشين خود مراجعه می ديگرا. قدم می گزارند

  .کنند
  

 برای ".Higgs هيگس -اين است ميکانيزم " ريالتيويتی"در هرسه بعد و با همه پيچيدگی های : " ميلر می نويستد
 می گردد، بمجرديکه يک ذره در کتلۀ اهدا گردد، يک ساحۀ عقبی فرض می شود و موضعی پنهان ذره، به اينکه

  . هيگس– اين است گويا ساحۀ –ساحه حرکت کند
  

در يک گوشه مردم کله : مقايسه می کند" شايعه" سخن در ميان است که ميلر آنرا با "  بونزون–هيگس "اکنون از 
اين . ان ها انتقال می يابدآنگاه شايعه به گوشۀ ديگر به شکل اجتماع انس. های شان را به هم نزديک می کنند تا بشنوند

صدر اعظم سابق يک ذره . چنين خوشه های انگور که شايعه را انتقال می دهند باآلخره به تچر نيز کتله اهدا کرده اند
توليد می کند و بايد به اين ) خوشه(است، همچنان کلستر بوزون –شايعه، که جانشين هيگس . بود که کتله پيدا کرد

 موجود ٧٠ بوزون در شکل امروزی خود که از اواسط سال های –مـُدل ستاندرد هيگس . اساس هم کتله داشته باشد
 .، پيشگوئی شده است" هيگس–ساحۀ "است، به حيث چنين متراکم شدن 

 
 –مشخصات " نشده است، و همچنان معلوم است در معمای به صورت مستقيم هرگز مشاهده" ن بوزو-هيگس"گرچه 

زيرا به اساس پيشگوئی از مـُدل ستاندرد بايد به صورت واضح به ذره های سنگين . خود را پنهان نمی کند" فرميالب
  .به وجود خواهد آمد" فرميالب" مرتبه کمتر نسبت به ذرات از ٣٠٠تر تجزيه گردد، که عالوه برآن 

  
مايکل ويتيرل، فزيکدان پوهنتون ". اين است که مؤثريت را چنين فوق العاده می سازد"ل گفت،مونيگ به شپيگ

بسيار وزين، بسيار دلچسپ و "اظهار داشت، عنصرجديد ذره " در الس انجلس تايمز"کاليفرنيا در سانتا باربارا 
  ."بسيار اساسی خواهد بود که فهم ما را از فزيک ذره به نيستی مواجه خواهد ساخت

  

  اميد به تائيد بی طرفانه 
آنها اين احتمال را که صرف سخن از . محقـقيـن فرميالب به صورت نسبی مطمئن هستند که اين پديده واقعی می باشد

گرچه اين تخمين قليل است؛  برای اينکه به .  اعالم می کنند١٣٠٠يک احصائيۀ تصنوعی باشد، به يک در برابر 
. فته شود احتمال يک اشتباهی تقريباً  يک در برابر يک مليون ضروری می افتدصورت رسمی از يک کشف سخن گ

کولبراسيون سی دی " نفره در ٧٠٠تيم محقـقيـن . ليکن به صورت مطلق کافی می بود تا توجه را به خود جلب کند
نوشتۀ "در نشريه ای مشخصات خود را دراين ضمن از طريق آنالين به نشر رسانيد؛ عالوتاً  بايد اين مطالعه  " ِاف

  .به نشر برسد" فيزيکل ريفيو



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا
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مونيگ می گويد، برای يک ارزيابی اخير بايد  تائيد را از يک  منشأ ديگر انتظار کشيد که بزودی به دست خواهد 
در فرميالب يک تجربۀ دومی در جريان است که محقـقـين از آن در همين سال اميد به دست آوردن معلومات : آمد

کوشش به عمل می آيد که کشف ) سويس( سرن ژنف LHCهمچنان در "مونيگ اظهار می دارد، . ارندموثق را د
  ."  همين امروز می توان از شروع آن مطمئن بود. فرميالب تائيد گردد

  
از اين لحاظ به گفتۀ .  بزرگتر استTevatron سه مرتبه نسبت به LHCانرژيی که با آن ذرات باهم تصادم می کنند در 

 مجبور نيستند برای آن تجربۀ جديدی  را LHCمحقـقـين . يگ، بايد سيگنال معماآميز نيز واضح تر ديده می شودمون
اينکه مؤثريت عجيب در آنجا تا حال کشف . آغاز نمايند بلکه بايد در مشخصات تا حال به دست آمده جست و جو کنند

ه يک استقامت معين نگاه گردد تا به اين  نتيجه رسيده در تحليل بايد ب: " نگرديد، برای مونيگ غير منتظره نيست
  .نسبتاً  ضعيف  قابل شناخت است"  فرميالب–مشخصات "عالوه بر آن سيگنال در ". توانست

  
 می Institute for Advanced Study in Princeton (US- New Jersey)از "  حامد–نيماارکانی "مشابه به آن اظهارات، 

اگر . بيشتر از يک نشانۀ احصائيه وی باشد"  فرميالب–مشخصات "کان نمی داند که سيگنال در او دور از ام. باشد
  . ثبوت دراماتيک به دست خواهد آمدLHCچنين نباشد، در آيندۀ نزديک با 

  
  به يک سلسله فوتوهای پروژه نظر انداخته شود

  
  
  

:بدر فيرميال" تيواترون"تسريع کنندۀ   
تون با ضد پروتون ها در هر ثانيه ده مليون پرو

  .تصادم می کنند

  
  
  
  

  
  

  :در فرميالب" دی سيرو"د دکتور 
زرۀ يا يک  جديد تواند اشاره به يک عنصراين می 

  قدرت اساسی تاحال نامعلوم را 
  الی اخير سال تائيد نمايد
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  ):سويس( در سرن ژنف LHCد دکتور اطلس 
 فيرميالب -ر تائيد مشخصاتمحقـقـين به زودی انتظا

  را دارند 
  .يا اينکه آنها به حيث احصائيۀ تصنعی افشاء گردد

 
 

 
  

  
  

  :LHCبعد از تصادم در " ذرات"آثار 
در مشخصات تا حال به دست "  سرن-محقـقـين"

  آمده، به سراغ 
عجيب که آنرا همکاران )" مؤثريت(ِافـِکت "

  . می برآيند،فيرميالب يافته اند

  
  

  پايان 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
 

   
  
  

 
  

  

 
  


