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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۵۱/۵۵/۱۱۵۵                  دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوات سویس

 

 به سرعت ماورای نور Neutrinos ویترینوس ـ  مانع برای ن
 عبارت از عنصر ذرات می باشد که از نظر برقی خنثی بوده و کتلٔه آن بسیار کوچک است.{ Neutrino}نویترینو

 " باید در برابر دالیل از جوانب مختلف ایستادگی نماید Opera-Experiment تجربه –"آپرای 

 

 ; نویسنده: کریستیان شپایشر۱۰/۵۵/۱۱۵۵تاریخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

 ،به سرعت ماورای نور Neutrinos عالماتی از نویترینوس « آپرا -تجربٔه »که آنها با  ،سپتمبر راپور دادندمحققین اخیر 

 محققین بد بین هستند. ،را یافته اند. با آنکه تا حال مؤفقیت دست نداده است اشتباهات اندازه گیری کشف شوند

 

 
 

متالطم و توفانی بود و با پرده های کش ناشده اجرا گردید. هنوز قبل از اینکه محققینی  (of opera overtureمقدمٔه آپرا)

یکی عقب دیگر به نشر می رسیدند که  ،اطالعات در ویبالگها ،آپرا" قدمی به سوی مردم عام برداشته باشند -"تجربهٔ 

به سرعت ماورای نور را یافته اند. اینکه روزهای بعد نشریه  Neutrinos فزیکدان هایی "ذره" نشانه های از نویترینوس

خاطر مردم  ،های محققین در شبکه ها نهایتا ً هوشمندانه فورمولبندی شده بود و از هر گونه تشبثات جلوگیری می کرد

اصال ً  ،ذره هائیکه از نور هم سریعتر باشند» اخته نمی توانست. زیرا به اشخاص غیر مسلکی هم معلوم بود: را آرام س

 این خالف نظریٔه خاص نسبی "اینشتاین" بوده و یک پایٔه اساسی فزیک جدید را تکان می هد. «. وجود ندارند

 

 عکس العمل های بال درنگ

  Arxivآنالین" برای پیشنویس های علمی به نام   -از مقدمٔه "آپرا" به این سو تقریبا ً هفت هفته گذشته است. در "پالتفورم

ضمنا ً بیش از یک صد مطالعه به نشر رسیده است که به نحو از انحا به "  ،که از طرف فزیکدانان ترجیح داده می شود

طیف عناوین بسیار و سیع می  ،مطالعات ارزیابی ناشده بسیار از هم تفاوت دارد آپرا" تماس می گیرند. کیفیت - تجربهٔ 

همچنان تعریف دقیق اشتباهات که گروپ کار آپرا حین  ،طوریکه تجربه تعبیر شده می تواند ،باشند. پیشنهاد های تشبثی

نطاق  ،ریدیتاتو" از پوهنتون برنهمه دراین جا موجود اند. لیکن "انتونیو ف ،ارزیابی مشخصات باید مرتکب شده باشند

نفری کار هیچ دلیلی نمی بیند که از نتایج نشر شده صرف نظر گردد. تا حال هنوز هیچ دلیل قانع کننده بر  ۵۷۱گروپ

 خالف تجربٔه علمی  داده نشده است.

وقتیکه "داریو  ،آپرا " ترمیمات )پینه کاری( در پیش گرفته شود –"گروپ کاراینکه ساده نه خواهد بود در عمل 

قبالً دیده شد.  ،" معرفی می کردCernاوتیرو" از پوهنتون لیون نتایج تجربه را در یک سیمینار عمومی در "سرن 

"اوتیریو" بعد از سخن رانی اش از طرف حاضرین یک ساعت تمام مورد تنقید قرار گرفت. در این جا از همه بیشتر 

 آپرا" -تجربه  "طرح کلی ساختار 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=overture&trestr=0x8001
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ساعات و تحلیل های احصائیوی که اساس  (Synchronisation)روی دو موضوع بحث صورت می گرفت: همگامی 

"نویترینوس" می باشند. لیکن "اوتیریو" در برابر همه دالیل تنقیدی جواب های را آماده داشت که موجه به نظر می 

 رسیدند.

ه شوند. در ژنف در برای اینکه نکات مورد تنقید فهمیده شده بتوانند باید پرنسیپ اندازه گیری های "آپرا" در نظر گرفت

دستگاه سرن پروتون ها با تسریع کننده به یک هدف از کاربن فیر می شوند. در ضمن ذرات به وجود می آیند که بعد از 

خط کوتاه پرواز به "نویترینوس" تجزیه می گردند. "شعاع تولید شدٔه نویترینوس" چنان تنظیم گردیده که در فاصلٔه  

آپرا" وجود دارد که با آن  -دهد. در این جا "دیدیکتور نشانرا در "آپروسن"  Gran-Sasso-Laborکیلومتر  ۷۳۱

ذره ها بین ژنف و "آپروسن" در  ،موجودیت "نویترینوس" به ثبوبت رسیده می تواند.  طوریکه محققین تثبیت کردند

 دند. "نانو ثانیه" کمتر ضرورت دارند نسبت به اینکه اگر به سرعت نور پخش می ش ۰۱ ،ایتالیا

ساعات  ،چه در محل ستارت و چه هم در محل هدف ،اندازه شده بتواند ،برای اینکه چنین یک اختالف کوچک وقت

آپرا" این عمل توسط  -باشند. در "تجربٔه  (synchron)بسیار دقیق هستوی ضرورت است که عالوه بر آن باید همگون 

وار است و از طرف مؤسسٔه میترولوژی به سطح جهانی است Global Positioning System (GPS)یک میتود که روی

صورت می پذیرد. گروپ کار "آپرا" متخصصین ماموریت دولتی میترو لوژی را در  ،مورد استفاده قرار می گیرد

 GPS-تخنیکی" را به این وظیفه مامور ساخت تا "لینک –وابرن" و در "براون شوایگ")آلمان( مؤسسٔه "فزیکی  -"برن

 ف و "آبروسن" را عیار کنند. با آنهم در همگون ساختن ساعات هستوی نتقیدات بی پایان به و جود آمد.را بین ژن

 

 تنقید از اندازه گیری وقت

رشتٔه سخن را گرفت "کارلو کونتالدی" از کالج لندن بود. او تنقید  Arxivیک تن از کسانیکه در ردیف اول از طریق 

گردش زمین و دیگر عوامل در نظر گرفته نشده اند. نظر به تخمین  ،داشت بر اینکه در سینکرون ساختن ساعات

 Ronald vanنانوثانیه یعنی مناصفٔه عوامل مشاهده شده را در بر خواهد داشت.  ۳۱"کونتالدی" این تفاوت به خوبی 

Elburg  از پوهنتونGroningen  آپرا" را مالمت می کند که وقت پرواز  –نیز به همین عقیده می باشد. او "گروپ کار

تفاوت  ،"نویترینوس" را در تناسب غلط محاسبه کرده است. در صورتیکه "نظریٔه نسبی" به دقت کامل تطبیق گردد

 وقت به کلی از بین می رود. 

آپرا" محتاطانه بود اگر به  –یل را با عالقٔه بی پایان به نشر رسانیدند. عکس العمل محققین "گروپ کار رسانه ها این دال

آپرا" به اساس غلط فهمی و تعبیر  -این سؤال مواجه می گردیدند. اوتیریو ذریعٔه ایمل به اطالع رسانید که دالیل "نشریٔه 

ضمنا ً از نشریٔه  van Elburgکه او حق به جانب باشد. به این طور  نادرست به میان آمده اند. انکشاف تازه معلوم است

"  GPS –خود فاصله گرفته و یک ورژن کمتر جدی را در شبکه گذاشت. او عالوتا ً در ویـبسایت خود از "انجمن 

های غلط را مبنی بر اتهام بی جا معذرت خواست. همچنان "کونتالدی" اقرار داشت که او در تخمین خود قسما ً فرضیه 

آپرا" حواله می کند. گروپ کار در  –در مورد مقایسٔه ساعات در نظر گرفته بود. ولی این تقصیر را به "گروپ کار 

 "نشریٔه" آنالین خود غفلت کرد اندازه گیری ها را دقبقا ً تعریف نماید.

شکایت داشتند. "کارن هاگنر" از  آپرا" –در مورد یک غفلت به نوع دیگر در هفته های اخیر چند عضو از گروپ "کار 

گفت چرا نام وی در پیشنویس  ،«سایتونگ -الگیماینی -فرانکفورتر» پوهنتون هامبورگ در یک مصاحبه با روزنامٔه 

نشریه تذکر نیافته است. زیرا او نشر موضوع را پیش از وقت می دانست. هاگنر الزم می دید اگر قبل از نشر آزمایش 

 گرفت. های بیشتر صورت می 

آپرا" را به معنی تحلیل های  -اکنون یک چنین آزمایش در حال اجرا قرار دارد. این آزمایش نکتٔه دوم تنقید در "تجربهٔ 

احصائیوی اوقات پرواز در برمی گیرد. به صورت آیدیال وقت پرواز "نویترینوس" آنگاه اندازه شده خواهد توانست که 

ت پرواز و توصل تثبیت شوند. لیکن این از امکان به دور است. زیرا برای هریک "نویترینوس" تفاوت بین وق

میکروثانیه دوام دارند تولید می کند. لذا فهمیده نمی  ۵۱تسریعکننده در "سرن" پروتون ها را در تکان های که هریک 

نیه بعدتر با دیتیکتور میلی ثا ۱،۴شود که کدام یک از پروتون های زیاد در یک تکان با همان نویترنوس تطابق دارد که 

 نانوثانیه بزرگتر است. ۰۱در "آپروسن" به ثبوت می رسد. این به یک عدم اطمینان منجر می گردد که به مراتب از 

آپرا" وقت پرواز نویترینوس را منفردانه تعیین نمی کنند بلکه تقسیم پروتون ها در وقت با   –از این سبب "محققین 

مقایسه می گردد. آیا این تحلیل احصائیوی واقعا ً چنین دقیق است که ادعا می  ،م به وقتنویترینوس اندازه شده تقسی

میکروثانیه  ۵۱می خواهند با اندازه گیری هایی امتحانی کنترول شود که در آن تکان های پروتون ها نه دیگر  ،گردد

 نانوثانیه دوام داشته باشد.  ۳بلکه صرف 

ه دوام می کند. نتایج آن را باید به عالقمندی انتظار برد. لیکن به هرصورت در تائید اندازه گیری هنوز الی روز یکشتب

نتایج قبلی باز هم بسیاری از فزیکدانان در موقف بد بینی خود باقی خواهند ماند. برای آن اسباب زیاد وجود دارند. به 

این سؤال  ،آپرا" سریعتر از نور حرکت کنند - یکی از این اسباب چند هفته قبل اشاره گردید. اگر نویترینوس در "تجربهٔ 

بعد از یک سوپر انفالق نوظهور این  ۵۰۹۷عرض وجود می کند که چرا نویترینوس های مشاهده شدٔه کیهانی در 

سرعت را نداشت. بعضی از محققین تذکر دادند که ممکن این در انرژی متفاوت نویترینوس مضمر باشد. به هرصورت 
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خواهد بود که سرعت نویترینوس قویا ً متعلق به انرژی باشد. لیکن در این ضمن یک دلیل قویتر در  این مشروط به آن

آپرا داده" می شود. در یک مطالعه که از  -برابر نویترینوس ماورای سرعت نور دیده می شود که خود از طرف "تجربهٔ 

 Andrew ،برای نشر سپرده شده است «Physical Review Letters»به نشر رسیده است و همچنان در مجلٔه  Arxivطرف  

Cohen  و دارندٔه جایزٔه نوبلSheldon Glashow  از پوهنتون بوستن اشاره بر آن دارند که نویترینوس در پرواز خود به

که  ،کیلومتر قسمت اعظم انرژی خود را باید از دست می داد اگر به سرعت ماورای نور حرکت می کرد ۷۳۱فاصلٔه 

 Icarus-Detektorآپرا" می باشد. یک اندازه گیری به عین استقامت اشاره دارد که با  -ف مشاهدات "تجربهٔ این خال

)ایتالیا(  عملی گردید. قراریکه محققین تثبیت می کنند تقسیمات انرژی  Gran-Sassoهمچنان در البراتوار زیرزمینی 

کیلومتر فاصله بین ژنف و "گران ساسو"  ۷۳۱ر فاصلٔه اندازه گیری شدٔه نویترینوس هیچ محک برای ضیاع انرژی د

 وجود ندارد.

"اِریدیتاتو" این دلیل را قبول داشته و مهم می پندارد. ولی یک تجربه هیچگاه نمی تواند با دالیل نظری بلکه صرف 

رفته است به اساس فرضیه های صورت گ Glashowو  Cohenتوسط یک تجربٔه دیگر تردید گردد. در حقیقت محاسبات 

از پوهنتون "له زاپینسا" در روم  و  Giovanni Amelino-Cameliaکه نه باید در حد لزوم درست باشند. به این طور 

به یک خال در استدالل "کوهـِن" و "گالشو" اشاره کرده اند. از امکان خرج نیست   Arxiv -دیگر محققین در یک نشریٔه 

دستکاری شود تا نویترینوس ماورای سرعت نور الزاما ً ضیاع انرژی در بر که "تئوری خاص نسبی" چنین به احتیاط 

 نداشته باشد.

 

 رقبا در زمینه چه می گویند؟

به این وسیله باآلخره صرف این امید باقی می ماند که تجربه های بعدی در روشن شدن این مناقشات مؤثر واقع گردند. 

امریکائی طرف سؤال قرار می گیرند که در گذشته هم  Minos-Experimentجاپانی و T2K در این مورد از همه بیشتر

کوشش داشتند سرعت نویترینوس را اندازه کنند. لیکن دقت سرعت در این اندازه گیری هیچ بیانی را که از نظر 

ا مجدداً به اطالع رسانید که مشخصات سابق خویش ر Minos -در بر نداشت. گروپ کار ،احصائیوی اطمینان بخش باشد

می خواهد به تحلیل بگیرد. ولی یک جواب اخیری متعلق به اندازه گیری های مجدد با یک سیستم اصالح شدٔه "پیمایش 

وقت" را باید انتظار کشید. برای تجدید تجهیزات هر دو تجربه الی دو سال تخمین می گردد. شاید چنین باشد که بعد از 

 اشد تا از خاتمه نشانٔه رونما گردد."مقدمٔه توفانی آپرا" حوصله به کار ب

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


