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دنیای جدید و زیبای ذرات

مدل استاندارد

دنیای جدید و زیبای ذرات
گای ویلکنسون
(نگایه بسیار کوتاه به روش جستجو در یپ ذرات ناشناخته جدید در آشکارساز )LHCb

برگردان :امید برومند
ی
ی
هان مشاهده شدهاند که با مدلهای قبیل سازگار نیستند.
در آزمایش در برخورد دهنده هادرن بزرگ  LHCاولی نشانهها از برهمکنش ی
نظریهپردازان در رابطه با وجود ذرهی ناشناختهای در این برخوردها گمانه ی
زن یمکنند.

گای ویلکینسون ی
فبیکدان ذرهای از دانشگاه آکسفورد است.
او از  2014تا  2017سخنگوی آزمایش  LHCbدر شن بود.

خبی از ی
فبیک شوع نیمشوند.
اخبار تلویزیون معمولن با ر
اما  4ژوئن  2012یک استثناء بود .در این روز نگاه تمام جهان
به ژنو بود ،جان که ی
فبیکدانان Large Hadron ( LHC
ی
خب موفقیت ی
آمب پایان جستجوی
 )1( )Collider beautyر
ری
تقریی پنجاه ساله در ین ذرهی بوزون هیگز ( )2را اعالم کردند.
همی مدت زمان برای ی
ی
تجرن به-
فبیکدانان
این ذره در یط
ر
ی
مثابهی آخرین حلقهی مفقود در مدل استاندارد فبیک ذرات
بنای
به حساب یمآمد ،نظریهای که تمام ذر ِ
اتیم سنگ ِ
ات زیر ِ
کیهان ،و برهمکنشهای آنها را دربر یمگبد.
این کشف پبوزمندانه جشن گرفته شد .اما بسیاری از
ر
ی
ات
فبیکدانان اکنون بر این باورند که باید تعداد بیشبی ذر ِ
اولیه نسبت به مقدار در نظرگرفته شده توسط مدل استاندارد
ی
همی جهت آنها جستجوی دشواری را
وجود داشته باشند ،به
در ن ر ی
یافی این ذرات عجیب آغاز کردند .آزمایشات بزر ِگ
ی
 ATLASو  CMSدر  LHCکه باعث کشف بوزون هیگز
شدند ،بدون شک در این جستجو همچنان نقش مهیم را ایفا
خواهند کرد .اما ممکن است که یک پروژهی کوچکتر و کمتر
شناخته شده در جای دیگری از شتاب دهنده ،ی
یعن LHCb
شانجام از همه پیش بگبد.
ر
متفاون
این آزمایش ،بر پایهی طرح و برنامهی اساسن
نسبت به  CMS ، ATLASو بسیاری آشکارسازهای دیگر بنا
شده است LHCb .در استفاده از هادرون ( )4( )3های زیباپ بنا
مخفف  ،Beauty-Quarksکوارک
شده است ( " "bدر LHCb
ِ
های زیباپ مهم برای این آزمایشاند) ،در حایل که  ATLASو
CMS

مت ارتفاع و بیست ر
آزمایش  ، LHCb -مجتمع آشکارسازی است که حدود ده ر
مت درازا دارد و
در یک غار زیر ی
زمین در آزمایشگاه رسن واقع است.
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برای تولید مستقیم ذرات جدید طرایح شدهاند .با هادرونهای
زیباپ یمتوان اثرات ذر ران را مشاهده کرد که بهطور مستقیم قابل
ی
روند
تولید نیستند ،اما بهطرز دقیق و ظریف در پشت صحنه ،بر ِ
واکنشها تاثبگذارند .ی
فبیکدانان در  ،LHCbتولید هادرونهای
زیباپ و سپس فروپاش آنها به ذرات دیگر ،پس از مدتزمان
ر
اتفاق رخ یمدهد.
کوتایه را تحت نظر یمگبند تا ببینند چه
مناسن برای بررش و تحقیقاند
هادرونهای زیباپ اشیای بسیار
ر
ی
ی
گوناگون فرو یمپاشند و نظریهپردازان از چگونگ
که به شیوههای
ر
ی
.
وقوع این واکنشها تصور دقیف دارند هر انحراف از پیشبینها،
ری
داشی ذرهی ناشناختهای در آن یمباشد.
نشانهی واضیح از دخالت
ِ
ی
چنی جستجوی غبمستقییم پیچیده است و نیاز به دقت
ی
چنی جستجوی
فوقالعادهای دارد .در مقابل یمتوان با
ردیان کرد که ایجاد آنها در ATLAS
غبمستقییم اصولن ذر ران را
ر
ی
اولی نشانهها از
و  CMSامکانپذیر نیستند .با کمک  LHCbاکنون
ی
ی
ی
قوانی شناخته شدهی فبیک به
هان بهدست آمدهاند که با
ویژگ ی
ی
اندازهی کاق قابل توضیح نیستند .شاید ما شاهد عملکرد و
تاثبگذاری ذرات یا نبوهای کاملن جدیدی هستیم.

نگرش
در یک نگاه
جستجوی کارآ گاهمآبانه در یپ ذرات غریب
ی
هادرن بزرگ ( ،)LHCآزمایش  LHCbبا
 -1در برخورددهندهی
ردیان کرد که فقط
استفاده از شیوهی پیچیدهای ،ذرات جدیدی را ر
به هنگام ی
ی
معی خود را آشکار یمسازند.
بریح فروپاشهای
ی
چنی ذرات «مجازیای» یمتوانند به لحاظ نظری انرژی به-
-2
ر
مراتب بیشبی نسبت به انرژی واقیع برخوردها در  LHCداشته
باشند .ی
فبیکدانان  LHCbامیدوارند که بدین طریق ذرات جدید
را کشف کنند.
دهان فراتر
 -3دادهها و
نتایج اولیه ،نشاندهندهی نتایج و ینآم ی
ِ
نتایج اندازهگبی-
از مدل استانداردند .در صورت تایید و تقویت ر ِ
ها ،بنای این نظریه باید بهطور قابل توجیه گسبش یابد.

مدل استاندارد تا کنون در شح ذرات بنیادین و برهمکنش آنها با یکدیگر بسیار موفق بوده است .این مدل در ابتدا ذرات را در دو
سنگ بنای بنیادین ماده ،ی
یعن کوارکها و لپتونها ردیف یمکند (نگاه شود به "یک مدل ناقص؟" در صفحهی .)3
شش نوع کوارک وجود دارند که به صورت جفت به سه «نسل» تعلق دارند ،ی
یعن کوارکهای بال و ی
پایی ،افسون و شگفت ،و زیباپ
ی
چندتان و به شکل
همچنی کوارک ته نامیده یم شود) و رس .کوارکها هرگز در طبیعت به شکل تنها یافت نیمشوند ،بلکه بهصورت
(که
ی
«هادرون»ها هستند .هادرونهای زیباپ ذکر شده و به ویژه مهم برای  ،LHCbذرات ترکیب شدهای هستند که حاوی یک کوارک زیباپ
لکتون و ا ر
نب بهطور مشابه به گروههان تقسیم یمشوند .ا ر
یمباشند .لپتونها ی
لکتون-نوترینو ،میون و میون-نوترینو و شانجام تاو و تاو-
ی
نوترینو به یکدیگر تعلق دارند.
همچنی ر
مادهی عادی از ذرات بنیادین نسل اول ی
ی
ی
الکتون تشکیل شده است .سنگبناهای دو نسل دیگر،
پایی و بال و
یعن کوارکهای
ی
ر
مختلف
کمب رایجاند و تنها در شاییط فوقالعاده ،بطور مثال در شتابدهندگان ذرات ظاهر یمشوند .تمام این ذرات تحت تاثب نبوهای
ناچب بوده و یمتواند نادیده گرفته شود .ر
ی
الکبومغناطیس و برهمکنش ضعیف و قوی
قرار یمگبند – گرانش در سطح ذرات زیر اتیم کاملن
ر
ر
ی
همچنی شامل ذرات انتقالدهندهی خود ،همانند فوتون برای الکبومغناطیساند .بوزون هیگز کشف شده در سال
باق یممانند .این سه
 2012نقش ویژهای را بر عهده دارد .بوزون هیگز جزو ساز و کاری (مکانیسیم) است که در آن ذرات ،نخست دارای جرم یمشوند.
با این وجود بر این امر آگاهایم که ی
چبی در این نظم و ترتیب اشتباه است .به ر ر
اسن این یک فرمولبندی قابل توجه و مورد عالقه
فبیک ناقص است .البته این مدل در پاسخ به ی
فبیکدانان است ،که گویا مدل استاندارد ی
ی
بریح پرسشها بسیار موفق است ،ویل در مورد
ر
ر
گون به این پرسشها که چرا در جهان مقدار بیشبی ماده نسبت
پرسشهای دیگر باید تغیبان داده شود .بطور مثال این مدل
توانان پاسخ ی
ی
ی
واقعیت پنهان در پشت ماده تاریک چیست را ندارد .نبوی غالب در مقیاسهای کیهان ،ی
یعن گرانش،
به پادماده موجود است و یا اینکه
ِ
در مدل استاندارد موجود نیست و تمایم کوششها برای وارد کردن آن به شکل صوری به این مدل باشکست مواجه شدهاند.
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مدل استاندارد با وجود موفقیتهایاش یمتواند تنها پیش
درآمد خوپ برای یک نظریهی ر
بهت باشد
ر
ر
سواالن بدون
بخش شناخته شدهی ذرات زیر اتیم،
حن در
ِ
ر
ر
پاسخ باق یممانند .جرم بوزون هیگز کیم بیشب از بوزونهای
 Wو بوزونهای  Zی
یعن انتقالدهندگان برهمکنش ضعیف
است .در واقع بوزون هیگز باید ده کادریلیون( )10^16بار
ی
ی
سنگیتر از این باشد.
همچنی برای دستهبندی در سه نسل،
دلیل ژرفتری وجود ندارد .رفتار ذرات هر نسل ،به غب از ِجرم-
شان و سلسله مراتب دقیق و اکیدی که دارند (از سبکترین
ری
ی
تقریی به
پایی گرفته تا کوارک رس که
کوارکهای بال و
ی
کنای از یکدیگر هستند .مدل
مانند
)
است
سنگین اتم طال
ی
ی
همچنی در
استاندارد نه تنها در اینجا در بارهی علتها بلکه
رابطه با بسیاری مسائل دیگر ی
ی
همی دلیل
نب سکوت یمکند .به
یک مدل ناقص؟
مدل استاندارد علبغم موفقیتهای برجستهی گذشتهاش ،تنها
مدل استاندارد ی
فتیک ذرات ،شامل تمام ذرات شناخته شده و برهمکنشهای آنها است ٦ .نوع
یک نزدیگ موفق ،و تنها رونمای آشکار نظریهای ر
بهب و امید
کوارک و  ٦نوع لپتون ،سنگبناهای ماده را یمسازند و  ٥نوع بوزون انتقال دهنده نتوها هستند.
ِ
ی
ر
دهنده به ی
بیشتی باید موجود باشند و آزمایشهای
ابتداپ
نظریهپردازان بسیاری بر این باورند که ذرات
فبیکدانان در پاسخ به سواالت رنجواب است .هدف
بسیاری تاکنون بدون نتیجه این ذرات را جستجو یم کنند.
 LHCbهمراه با  ATLASو  CMSو آزمایشهای دیگر در سطح
ی
ر
ات کشف نشده و آشکار شونده در این آزمایشها است.
شکل ذر ِ
جهان ،نگایه به درون این نظریهی بهب در ِ
ی
ر
کیلومبی و دایره شکیل است که در آن دو پرتو از پروتونهای
هادرون بزرگ ،خانهی  ،LHCbیک شتاب دهندهی ٢٧
برخورد دهندهی
ر
ی
تقریی برابر با شعت نور ،تا  ٤٠میلیون بار در ثانیه با یکدیگر برخورد
دارای انرژی فوقالعاده باال به یکدیگر برخورد یمکنند .ذرات با شعن
ر
ی
باالن را آزاد یمکنند .این انرژی بهصورت ذرات جدیدی
کرده و در این میان نابود شده و از بی یمروند و در مکان برخورد ،انرژی فوقالعاده ی
ر
مباکم یمشود که نسبت به پروتونهای منشأ خود ،تفاوت بسیار دارند .ی
محصوالت برخورد ،حاوی کوارکهای زیباپ بوده که کال
بریح از
ِ
ِ
عمر بسیار کوتایه دارند .محصوالت بدست آمده در روند فروپاش این کوارکها ،با ردیابهای ویژهی در نظر گرفته شده برای این هدف
در  ، LHCbثبت یمشوند.
ر
ر
.
 LHCbدر حدود  4کیلومبی آزمایشگاه اصیل شن و در نزدیگ فرودگاه ژنو واقع شده است اکب ساختمانها از یک آزمایش قبیل بجا
ماندهاند و به لحاظ کاربردی در وضعیت خون نگاه داشته شدهاند .مسافران هواپیما یمتوانند به ر ر
احن از باند فرودگاه ،سالن اصیل LHCb
ر
ر
ر
ر
ی
ی
شناسان کنند .مجتمع آشکار ساز ،خود در غاری در  ١٠٠مبی زیر زمی واقع است وبا داشی درازای  ٢٠مب و
گرد بزرگ
ی
را از یک پنجره ِ
ارتفاع  ١٠ر
ر
ر
ر
ی
.
مب ،چشمانداز پرابهن دارد (شکل صفحه اول)  LHCbبه جهت داشی تناسب غبعادی ،حن در مقایسه با آشکارسازهای
بهمراتب بزرگتر در مکانهای دیگر حلقه  ،LHCانسان را تحت تاثب قرار یمدهد.
خون
مسب هادرونهای زیباپ به خاطر درازای  LHCbبه ر
ِ
ر
ر
نسبی کیم ،ی
یعن تقری ر ی
ری
ی  ٥گیگا الکبون ولت ( )GeVهستند .گیگا الکبون ولت ()GeV
قابل تعقیب است .کوارکهای زیبا پ ،دارای جرم
ی
ی
ری
همی دلیل به هنگام پیدایش هادرونهای زیبا پ همیشه انرژی
تقریی برابر با جرم یک اتم هلیوم است .به
یک انرژی باال،
واحد رایج در فب ِ
ر
باق یمماند .این انرژی ،ذرات را از نقطهی برخورد پرتوهای پروتون با یکدیگر ،بهشدت بهسمت جلو پرتاب یمکند.
بسیار زیادی
ری
آشکارسازهای دیگر هستند LHCb .دارای آهن ربای بسیار
ای
ِ
بسیاری از اجزای  LHCbبا وجود داشی هندسهی خاص خود ،مشابه اجز ِ
بزرگ و ردیابهای مسب برای درک مسب پرواز ذرات است .بهاصطالح کالری ر
متها انرژی ذرات را اندازهگبی یمکنند.
با اینحال ابزارهای بسیاری در  LHCbمنحرص به فرد بوده و مخصوص ی
فبیک کوارکهای زیبا پ طرایح شدهاند .بهعنوان مثال یک
ِ
ر
دقیق نقطهی پیدایش
بازسازی
،
)
است
ر
سمت
،
زیر
(عکس
است
میلیمبی از پرتو مرکزی  LHCواقع
ردیاب نیمه هادی ویژه که فقط در ٨
ِ
یک ذره را ممکن یمسازد .این بهویژه از این جهت سودمند است که هادرونهای زیباپ با وجود شعت فوقالعاده باالیشان معمولن بعد
سانن ر
ر
مب پرواز به ذرات سبکتر تجزیه یمشوند .خواص ذرات سبکتر ،توسط تابش مخصوص آنها بههنگام عبور از
از کمتر از یک
رسانههای نوری ویژه ،با ردیابهای  )ring-imaging Cherenkov detector( RICHاندازهگبی یمشوند.
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سنگبناهای جدید ساختمان نظریه ،در ابتدا بهصورت غت مستقیم یمتوانند آشکار شوند
ری
تقریی یک تریلیون هادرونهای زیباپ ایجاد شدند .هادرونها به
در جریان مرحلهی اول آزمایش در  LHCاز  ٢٠١٠تا  ٢٠١٢میالدی
ی
ی
ی
ی
هان که مدل استاندارد
روشهای گوناگون تجزیهپذیرند ،بریح از این فرآیندها بهویژه ،به دلیل نشان و اشاره به «فبیک جدید» ،یعن پدیده ی
توانان توضیح آنها را ندارد ،جالباند.
ی

متعدد ردیاب ،توسط
مقدار عظییم از دادهها ِی اجزای
پردازش
ِ
ِ
ِ
.
هادی نیم
رایانههای قدرتمند (عکس چپ) تراشههای نیمه
ِ
دایرهای شکل در اطراف پرتوی مرکزی ذرات (عکس سمت
راست) ی
متعدد ردیاباند.
نب جزو اجزای
ِ

ی
گوناگون دربارهی آنچه که ما برای یک ساختمان بهبودیافته نظری نیازمندیم ،دارند .ر
ی
اکب رویکردها بر پایهی
فبیکدانان ،ایدههای
ی
ی
ی
برخورد باال ین است که با کمک
چنی انرژیهای
همی جهت  LHCدر تالش برای ایجاد
سنگیتر از ذرات شناخته شدهاند .به
ذرات جدید و
ِ
ر
ر
ر
ی
آنها در حال حاض ،ذران تا چندین هزار گیگا الکبون ولت ،را یمشود ایجاد کرد .برای مقایسه :جرم بوزون هیگز  ١٢٥گیگا الکبون ولت
و جرم پروتون  ٠/٩گیگا ر
ی
ی
شناسان محصوالت ویژه
سنگی و
چنی ذرات
مستقیم
جستجوی
الکبون ولت هستند ATLAS .و  CMSبرای
ِ
ی
ِ
یافی ی
فروپاش آنها ،طرایح شدهاند .ویل امکان بهخصوص ماهرانهتر دیگری برای ر ی
فبیک جدید وجود دارد که در جریان آن ،ذرات ناشناخته،
با تحتتاثب قرار دادن فروپاش نمایندگان آشنای مدل استاندارد،
بصورت «مجازی» خود را آشکار یمسازند.
 :فروپاش ،حالت 1
برای درک ر
بهب مفهوم ذرهی مجازی باید بهاصطالح نمودار
فاینمن ( )5را بررش کرد (تصویرهای مقابل) .ی
فبیکدان مشهور
آمریکا ین ،ریچارد فاینمن ( ،)5این نمودارها را برای نمایش سادهی
فروپاشها و برهمکنشهای ذرات زیر اتیم و آسانتر شدن محاسبات
با آنها ایجاد کرد .دو فروپاش از یک هادرون زیباپ بهویژه آموزنده-
کین از حروف و سمبلهای در ابتدا ناجور و دشوار
اند ( در برابر تر ر
نباید ترسید).
در هر دو حالت بهاصطالح مزون  B 0فرویمپاشد («مزون صفر
مورب (یا اریب)» خوانده یمشود؛ پادذرهها معمولن با یک خط تبه
بر روی نماد ذره نشان داده یمشوند) .این هادرون از یک هادرون
زیباپ و یک ر
ی
پایی تشکیل شده است .در نمودارهای
آنن کوارک
فاینمن زمان از چپ به راست جریان دارد .در حالت اول ،ذرهی
آغازین به یک مزون  D*⁺با بار مثبت و تشکیل شده از یک کوارک
افسون و یک ر
ی
ی
همچنی به یک لپتون تاو
پایی ،و
آننکواراک

 :فروپاش حالت 2
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آنن ر
(¯ )τبا بار ی
منف و یک ر
ی
ی
چنی نوشته یمشود:
نویتونوی تاو (  ) v فرو یمپاشد.
چنی تجزیهای به شکل مخترص
 . B 0 → D*⁺ τ¯ v در حالت دوم ،یک مزون  K *0از یک کوارک افسون و یک ر
ی
ی
همچنی یک میون با بار
پایی ،و
آننکوارک
+
−
الکبیگ مثبت و پاد ذره آن با بار ی
ر
ی
چنی نوشته یمشود. B 0 → K *0 µ µ :
منف ،ایجاد یمشوند .حالت دوم به شکل مخترص

ی
ی
ی
نشتی  )E=mc²یمطلبند که تمایم ذرات ایجاد
قانونهای پایستگ انرژی ( )6و همساپ انرژی و جرم (شناخته شده از فرمول معروف ای
ر
شده به هنگام فروپاش ،جرم کیلای ر
محصوالن که در فروپاش به اطراف
کمب از مزون  Bاولیه داشته باشند .تفاوت ِجرم ،در انرژی جنبش
پراکنده یمشوند ،نهفته است.
ی
ی
جان که فروپاش انجام یمیابد ،رخ یمدهد .در فرآیند اول یک بوزون
اتفاق هیجانانگب و در ابتدا شگفتآوری در وسط نمودارها ،یعن ی
- Wیگ از ذرات انتقالدهندهی برهمکنش ضعیف -پدیدار یمشود .بوزون  Wدر نقطه ای پدید یمآید ،که یک کوارک زیباپ به یک کوارک
افسون تبدیل شده و کیم بعد به یک لپتون تاو و به یک ر
آنننوترینوی تاو فرویمپاشد .در این میان جرم بوزون  Wحبت ی
انگب است :این
ی
ی
ی
قوانی
آهنی پایستگ انرژی نقض نیمشود؟ دلیل آن
قانون
جرم تقریبا  16بار بزرگتر از جرم مزون  B 0اولیه است! چرا در این فرآیند
ِ
ِ
ی
چنی روندی تنها تا ی
چنی شاییط ی
ی
ی
عجیب مکانیک کوانتوم است.
فبیکدانان ذرات
زمان که بهشعت کاق انجام شود ،مجاز است .در
+
−
بوزون  Wرا مجازی یمنامند .فروپاش  B 0 → K *0 µ µبر پایه قاعده کاملن مشابهای رخ یمدهد ،اما تغیب ر ی
یافی و تبدیل شدن تا حدودی
پیچیدهتر است .با یک ساختار حلقه ( ) loop structureدر مسب تبدیل کوارک زیباپ به کوارک افسون مجموعن در  3نقطه تغیب ران
پرجرمتر
تنهان بسیار ِ
رخ یمدهند :عالوه بر بوزون  Wذرات مجازی دیگری مانند کوارک رس و بوزون  Zپدیدار یمشوند .هریک از آنها به ی
ی
از مزون اولیهاند.
ایندهان هر اندازه هم عجیب بهنظر برسند ،به لحاظ مکانیک کوانتویم جایزند و بارها و بارها در آزمایشهای
چنی فر
ی
مختلف دیده شدهاند.
هر روند قابل تصور ،سهم کوچک اما مهیم را ادا یمکند
وانی ی
درسن محاسبه کرد .ی
ر
چنی نمودارهان همراه با ق ی
ی
فبیکدانان در
ریاضشان ،یمتوان احتماالت فروپاشهای مربوطه را به
از روی
ی
ی
ی
ی
تخمی زدند.
حقیقت برای اولی بار با روش مشابیه ،وجود کوارک افسون و کوارک رس را پیشبین کرده و ِجرم آنها را
هر دو نمودار تنها دو گونه از این نحوهی خاص فروپاشاند .امکان طرایح راههای بسیاری که در ی
بعض از آنها ذر ران که تا بهحال دیده
بی حالت اولیه و نهان واقعاند و ر
نشده و در نقایط ی
اهبدهای جدیدی که ذرات اولیه را با ذرات در پایان پیوند دهند ،وجود دارد.
حن ر ر
ی
ر
نکتهی جالب این است که همهی این گزینههای نظری با اهمیتاند! بر اساس آموزش مکانیک کوانتوم هر اتفاق در طبیعت ،وابسته به
ر
بیشبین کمک را یمکنند .در
سهم خالص همه راههای قابل تصور ختم شونده به آن است .با این حال ،سادهترین و بارزترین مسبها،
ی
ر
ناچب ،یاریگر است .به بیان دیگر هر ذرهی قابل تصور ،حن بر روی فروپاش
محاسبات بسیار دقیق ،هر گزینه و رویکرد هر چقدر هم
ی
ایند فروپاش ،برخورد به چبی
کاملن عادی یک عضو معمویل مدل استاندارد ،تاثب گذار است .بر عکس ،هنگام اندازهگبهای دقیق یک فر ِ
که با مواد و دستورالعملهای آشنا قابل توضیح نیست ،نشانگر این است که حتمن پای ی
چب تازهای در میان است.
چنی رابطههان است که  LHCbدر جستجوی غبمستقیم ی
ی
فبیک جدید است .ذرات ناآشنا در هر روند فروپاش
درست بر پایهی
ی
ی
بهصورت مجازی نقش ایفا یمکنند .به همی دلیل الزم نیست که برای تولید مستقیمشان حتمن در یک شتاب دهنده انرژیای بهکار برد -
ی
کاق دقیق فروپاشهای مناسب ،یمتوان ر
حن تاثب ذر ران را مشاهده کرد که نسبت به ذرات  ATLASو
در اصل ،با مطالعهی به اندازهی
ِ
پرجرمترند.
 CMSبه مراتب ِ
ی
ی
ناهمخوان در نحوه و شیوهی توصیف فروپاش هادرونهای زیباپ ،توسط مدل
نخستی نشانهها از اختالف و
اکنون در LHCb
هان دارند .در
استاندارد یافت شدهاند .این نشانهها و شواهد ،حاصل فروپاشهای گوناگون بسیاریاند ،که همهی آنها با هم شباهت ی
ر
توانان کامل توضیح و تشی ح
بیشب و بهبودهای نظری ممکن،
اینجا مهم است تأکید شود که مدل استاندارد در جریان جمعآوری اطالعات
ی
ی
َ
َ
این پدیدههای عجیب را داراست .ر
کرد جستجو در ین ترکها در ساختمان
حن در این حالت ،یافتههای ما به وضوح نشاندهنده
چگونگ کار ِ
ِ
نظریهاند.
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در روند مشکوک اول ،موضوع بر ش فرایند پیشگفته  B 0 → D*⁺ τ¯ v است ،که احتمالن یک قانون اساش و پایهای به نام
«جامعیت لپتونها» ( )7را نقض یم کند .در مدل استاندارد ،بوزون  Wبا احتمال برابر ،یا به یک لپتون تاو و ر
آنن نوترینوی آن و یا به
اعضای مربوطه خانواده میونها و یا ر
الکتونها فرو یمپاشد (بعد از تصحیح تفاوت جرمها در محاسبه) .به بیان دیگر فروپاش بوزون W
برای تمایم لپتونها باید یکسان و جامع جریان یابد .در  ، LHCbفروپاشها از هر مقولهای شمارش شد ،پدیدههای احتمایل که ممکن
ی
ی
آیندهان را ایجاد کنند ،کنار گذاشته و این واقعیت هم در نظر گرفته شد که احاطه بر همه
چنی فر
است بهصورت ساختگ ّتوهم وجود
ی
رویدادها امکانپذیر نیست .در پایان نتیجهی شگفت ی
انگبی حاصل شد :هادرونهای زیباپ به مراتب بیش از پیش ی
بین مدل استاندارد به
تاوها فرویمپاشند.
اما این نتیجه ،دلیل محکم و قانعکنندهای نیست ،چرا که به لحاظ آماری ،انحراف به اندازه  2سیگما ( )8است .دانشمندان با چن ی
ی
تجرن را توصیف یمکنند.
اندازهای که بهاصطالح انحراف معیار ( )standard deviation( )8نامیده یمشود ،عدم قطعیت یک نتیجهی
ر
ی
ی
نتاییح با انحراف یک سیگما غبعادی نیستند .معمولن انحراق به اندازه  3سیگما توجه فبیکدانان را بهخود
با توجه به نوسانات آماری ،ر
ی
ی
جلب یمکند و با  5سیگما ،آنها کشف جدیدی در فبیک ذرات را اعالم یمکنند .به همی جهت اگر نتایج دیگری از آزمایشها حاصل
نشوند ،دو سیگما ،ارزش توجه و بیان را ندارند.

بسیاری از عجایب به یک مشکل تمام عیار تبدیل یمشوند
دانشمندان در کالیفرنیا و ژاپن ی
نب با آزمایشهای متعدد ،موارد نقض جامعیت لپتونها را جستجو کردند .این آزمایش ها بابار ()BaBar
اولی دههی هزاره سوم میالدیاند .در آنجا ی
و بل ( )Belleنامیده یمشوند و دادهها و اطالعات آنها ،از ی
نب ،در فروپاشای همانند فروپاش
ی
همچنی در فرآیندهای مشابه ،ترجیحن لپتونهای تاو ایجاد شدند .عالوه بر این در اول سال  2017جامعیت
مشاهده شده توسط ما و
ی
ی
ی
.
لپتونها با یک تکنیک کیم متفاوت اندازهگبی شد و آنجا نب تاو به مبان بیش از حد انتظار ،مشاهده شد با محاسبهی همهی آزمایشها،
روی هم انحر یاق به اندازه  4سیگما بهدست یمآید .این یگ از واضحترین انحرافها ی مدل استاندارد در کل ی
فبیک ذرات و یک مشکل
واقیع برای نظریه است.
ی
هان در این زمینه دارند .احتمالن ،در این جریان یمتواند شکل جدیدی از
چه چب در پشت این قضیه نهان است؟ نظریهپردازان طرح ی
ی
رجرم فرویمپاشند.
ذرات باردار هیگز دخالت داشته باشند .بوزونهای هیگز از جامعیت لپتون پبوی نکرده و ترجیحن به ذرات سنگی و پ ِ
این نکته به سود تولید تاوها است .با این حال الگوهای مشاهده شده در انحرافات ،چندان سازگاریای با فرضیههای سادهتر ندارند .گزینه
دیگر ،توضییح قدری عجیبتر بر پایه «لپتو کواراک» است .این ذرهی ی
فرض برهمکنش ی
بی کوارکها و لپتونها را ممکن یمسازد .یا اینکه
نتیجهی بهدست آمده تنها یک اشتباه در برداشت است؛ احتمالن در فروپاش ،عالمت (سیگنال) دیگری درهم یم ی
آمبد که هنوز بهاندازه
ی
ر
ر
درسن محاسبه شود .برای تصمیمگبی ی
بیشب است .در سالهای آینده از
بی این دو امکان ،نیاز به اندازهگبیهای
کاق درک نشده تا به
ر
بیشبی دریافت خواهیم کرد.
آزمایش تازه آغاز شدهی  ،Belle-IIدادهها و اطالعات
آزمایش  LHCbو از
ِ
+
−
0
*0 µ µ
ی
ی
همچنی نمونهای
هان از فرآیندهای نامفهوم وجود دارد .این فروپاش
در فروپاش قدری پیچیده ِتر دوم
 B → Kنب نشانه ی
عایل از فرآیندهان است که در آنها ی
فبیک جدید را یمتوان یافت .این از یک جهت بهخاطر حلقهای بودن ساختار نمودار فاینمن است.
ی
ر
حن مبتدیان با دیدن آن یمتوانند حدس بزنند که برای توضیح روندهای مربوط به سنگبناهای مدل استاندارد ،آشکارا به تغیبات و
همی جهت ی
ی
نب خود را در اینجا شی عتر آشکار سازند .از سوی
دستکاری نیاز است .شاید ذرات جدید ،فروپاش دوم را آسانتر کنند و به
ی
ی
همچنی
نرخ فروپاش و
های
دیگر در این فروپاش ،بویژه تعداد بسیاری خاصیت ِ
ِ
خوب ِ
قابل اندازهگبی ،آشکار یمشوند .از جمله مبان و ِ
ی
معی کرد .از آنها یمتوان «مشاهده شوندگان» ( – )observablesکمیتهای اندازهگبی
زاویه و انرژیهای محصوالت آن را یمتوان
شونده ویژهای که مستقیم با پیش ی
بینهای مدل استاندارد قابل مقایسهاند -را مشتق کرد و نتیجه گرفت .
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+
−
بدین ترتیب  B 0 → K *0 µ µاز چند جهت ،نمونهی بارزی برای ی
فبیک ذرات زیباپ است .قبل از راهاندازی  ،LHCدر رابطه با این
فروپاش ،تحقیقات نظری رنشماری انجام شدند .هنوز نامهای مناسب برای این فرآیند و «مشاهده شوندگان» آن انتخاب نشدهاند.
قهرمان داستان ما عنوان عادی و رنطمطراق ‘ P5را دارد.

ی
مختلف میونهای ایجاد شده
اولی بار «مشاهده شونده» ‘ ،)9( P5با دادههای اولیه  LHCbو با استفاده از جهتها و انرژیهای
برای
ِ
ی
ی
ی
ی
ی
موارد بررش شده ،انحراف آشکاری بی پیشبینها و مشاهدات وجود داشتند .جامعه جهان فبیکدانان ،بر
بررش شدند که در بعض از
ِ
ی
ارزیان دقیقتری بود که بر پایه مجموعه اول کامل دادهها ،چند سال بعد منتش شد .این ناهنجاری،
اولی نشانهها رنتابانه منتظر
پایه این
ر
ی
ظاهرن اشتباه آماری نبود بلکه پابرجا بود و ادامه داشت .هم اکنون شدت این پیامد  3.5سیگما است .این دلییل کاق برای آماده کردن
ری
فروپاش مشابه دیگر،
یندهای
گرفی نیست ،ویل در هر صورت توجه را بهخود جلب یمکند .در ضمن ،در فرآ
شامپاینها برای جشن
ِ
ِ
اختالفهای دیگری در «مشاهده شوندگان» وجود دارند .اگر این یافتههای دیگر را به  P’5اضافه کنیم ،انحراف از مدل استاندارد به 4.5
سیگما افزایش یمیابد و این را به ر ر
احن نیمتوان نادیده گرفت.
وجود ی
ی
پذیرفتن موجه در این رابطه و لزوم رعایت احتیاط
بعض توضیحات
مناسن برای این وضعیت (انحراف  4.5سیگما م ).بیابند .برای نمونه لپتوکوارک ذکر شده در باال
نظریهپردازان کوشیدهاند دلیلهای
ر
ی
ی
یمتواند در اینجا نقش بازی کند .یا اینکه بوزون فرض" ‘ " Zدراینجا شکت دارد؟ ‘ Zممکن است پشعموی عجیب و سنگی وزن آشنای
بوزون  Zباشد و بهروش ویژهای به کوارکها و لپتون-
ها فرو بپاشد (نگاه کنید به نمودارهای سمت چپ).
:
فروپاش حالت 2A
چنی گمانه ی
ی
با ذره ی
زنها ین باید همیشه در سازگاری با تمام
اما
فرض ‘Z
اندازهگبیهای دیگر باشند .به عنوان مثال ذرات
ی
فرض نباید بهگونهای رفتار کنند که گویا در جریان
اندازهگبیهای مستقیم آشکار شدهاند.
ی
فبیکدانان نظری که اکنون بهخاطر قدرت
ی
پذیرفتن
خالقیت و ابتکارشان مشهورند ،سناریوهای
بسیار زیادی دارند که همه معیارها و ضابطهها را
برآورده یمکنند .اما باید مراقب بود .ی
بریح از ی
فبیک-
دانان معتقدند که پیش ی
بینهای مدل استاندارد برای
ی
«مشاهده شوندگان» به اندازهی کاق درک نشدهاند و
اختالف واقیع ی
بی اندازهگبیها و نظریه ممکن است
کوچکتر از حد انتظار باشد .بهویژه ممکن است ی
بریح
از پیامدهای برهمکنش قوی که در اساس سادهاند،
اما در عمل ،سخت قابل محاسبهاند ،بیش از حد
انتظار بزرگ باشند.

 :فروپاش حالت 2B
با ذره ی
فرض لپتوکوارک ()LQ

در  LHCbنوع سویم از معما ظاهر شد که با مثال-
های ارائه شده نکات ر
مشبگ دارد ،اما باالخره بهگونه
ویژهای توانست خود را پر اهمیت نشان دهد .در رابطه
و تناسب  ، R kتحت «مشاهده شونده» ‘ ، P5ی
مبان
*

فروپاش یک هادرون زیباپ به یک مزون  K *0و یک میون و ر
آننمیون  ،با ی
مبان فروپاش فرآیند مشابیه مقایسه یمشود که در آن بهجای
R
آنن ر
جفت میونها ،ر
الکتون و ر
همچنی یضیب دیگری ،ی
ی
الکتون ایجاد یمشوند.
یعن  kمحاسبه شد .در اینجا صحبت بر مقایسه دو
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فروپاشای است که بهجای مزون  K *0هادرون دیگری ی
یعن مزون  Kپدیدار یمشود.

یعن ر
این آزمایشها ی
الکتونها و میونها ،هستند .پیش ی
نب در ارتباط با جامعیت لپتونها ،اما از دو نسل اول (در مدل استاندارد م ).ی
بین
Rk
R
مدل استاندارد ساده است ،ی
ری
تقریی برابر با یک هستند.
مبان و نرخ هر یک از فرآیندها باید در عمل یکسان باشد .بنابراین  kو
اندازهگبیها بغرنجاند ویل بهلحاظ تجرن بسیار سادهتر از دو روند پیشگفتهاند .بدینجهت ما در اینجا انتظار یک آزمایش بسیار ی
تمب و
ر
دقیق مدل استاندارد را داشتیم و یمپنداشتیم که حفظ جامعیت لپتونها را در اینجا ثابت یمکنیم .اما اشتباه یمکردیم.
*

در ابتدا جرأت کرده و با بررش

Rk

 ،مقدار بسیار کیم بهاندازهی  0.75را بهدست آوردیم .این مقدار به اندازهی  2.6سیگما از مقدار

نظری مورد انتظار انحراف داشت که باعث کنجکاوی شدید ما برای اندازهگبی  R kشد .این اندازه گبی در اول سال  2017انجام شد و
ی
نتیجه مشابه بود 0.69 :و انحراق به اندازه  2.5سیگما از مدل استاندارد .مسلمن این امکان وجود دارد که در هر دو مورد ،موضوع فقط
نوسانات آماری باشد ،اما از آنجا که این ناهنجاری در دو اندازهگبی مختلف و به لحاظ ی
ری
نسبی بدون مشکل ،بدست آمده ،توجه
فن
ی
بریح را در جامعهی ی
فبیک به خود جلب یمکند.
*

با فرض درست بودن این مقدارها ،طبیعت ،فروپاش به ر
الکتونها را به فروپاش به میونها ترجیح یمدهد .در این موارد ی
نب مقرصهای
ی
احتمایل یا لپتو کوارکها یا بوزونهای ‘ Zهستند.
چنی به نظر یم رسد که گویا در این جریان مقدار بسیار کیم میون تولید شده است ،در
حایل که انگار ر
الکتونها طبق سناریوی مدل استاندارد رفتار یمکنند .هر سازوکار (مکانیسم)ی هم که درپشت این پدیده نهفته است ،نه
حن ی
تنها توانان توضیح مقدارهای عجیب  R kو  R kرا دارد ،بلکه به لحاظ عمیل اختالف  P’5را ی
نب توضیح یمدهد .ر
بعض از نظریه-
ی
0
ی
پردازان بویژه زیادهخواه ،یمکوشند همراه با این مساله ،فروپاش  B → D*⁺ τ¯ v را نب توضیح دهند .اما این انتظاری بیش از حد
از یک ذره ،برای برآوردن به یکبارهی هر سه آرزو یمباشد.
*

R
ر
بیشبی در خود نهان دارند یا نه .با دادهها و اطالعات تکمییل از مرحلهی
در هر حال بهزودی درخواهیم یافت که آیا  R kو  kراز
نوامب  ،2017امید است آشکار شود که آیا نگرش آماری به تفاوتها اهمیت بیش ربی پیدا کرده و این تفاوتها
پایان یافتهی آزمایش  LHCدر
ر
انگب در ی
به یک واقعهی جنجالبر ی
فبیک تبدیل خواهند شد و یا اینکه دوباره بهکنار رفته و فراموش یمشوند.
*

موقن که تا کنون شح داده شد ،تنها ی
بریح از مهمترین نتایج اندازهگبیهای پرشمار در ی
ر
فبیک هادرونهای زیباپاند .بسیاری از
نتایج
ِ
ی
ی
.
همکارانم ،بهحق برانگیخته و هیجانزده شده اند البته کسان که مدت طوالنتری در این زمینه مشغولاند و آزمایشهای دیگری را تجربه
ی
ی
انگب انحراف در نتایج بودهاند.
چنی
کردهاند ،بارها شاهد پیدایش و فروکش
ِ
موارد هیجان ِ
ی
معن این نکته چیست؟ آیا یگ از ناهنجاریهای شح داده شده باید با مدل استاندارد آشکارا در تضاد باشد؟ این نکته به ی
یقی بهمعنای
فبیک ذرات زیراتیم یط دهههای گذشته خواهد بود و امکان نگاه به ی
مهمترین تحول در ی
ی
قوانی شناخته
چبی را فراهم یمکند که فراتر از
ی
ر
ی
قوانی ژرفتر ،بستگ به این دارد که ذرهی مورد نظر یک هیگز عجیب و
هسن ،در انتظار ماست .جستجوی بعدی در ین
شدهی جهان
ِ
ر
ر
ی
غریب ،یک لپتو کوارک ،یک بوزون ‘ Zویا کاملن چب دیگری است .فروپاشهای بیشب احتمالن نشانههای بیشبی را ارائه یمدهند و در
صورن که انرژی ذرهی بالقوه جدید خییل زیاد نباشد ،حتمن به جستجوهای مستقیم در آزمایشهای دیگر  LHCو تاسیسات ر
ر
آن شتاب-
ِ
خواهند پیوست.
ر
تفاون ندارد که راه بهسوی ی
فبیک جدید چقدر به درازا بکشد ،امکانات  LHCbبسیار امیدوار کنندهاند .شعار گالیلئو گالیله این بود:
ر
باقمانده را قابل اندازهگبی کن» .برای  LHCbشعاری ر
بهب از این نیمتوان یافت.
«آنچه قابل اندازه گبی است ،اندازه بگب و
منشور علم شماره  ،2سال 2018
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یپنوشتها:

ی
 -1برخورددهنده هادروپ بزرگ LHC
(برگرفته از سایت زومیت ) https://www.zoomit.ir/2018/3/1/269052/large-hadron-collider-work-system
ی
قهرمان
نویسنده :بابک
 -2بوزون هیگز (ویگ پدیا)
بوزون هیگز (به انگلیش  )Higgs bosonیا سازوکار  BEHمعروف به ّ
ذر ٔه خدا ،یک ذره بنیادی اولیه دارای جرم است که وجود آن توسط
ی
تجرن این ذره باعث شد دانشمندان بتوانند چگونگ ِجرمدار شدن ماده توسط
مدل استاندارد ف یبیک ذرات اثبات شدهاست .مشاهده
ر
ذرات بنیادی بدون جرم دیگر را توضیح دهند .بهطور خاص ،بوزون هیگز ،یمتواند دالییل برای تفاوتهای ب ی
ی فوتون که بدون جرم است
ً
ی ر
نسبتا پرجرم هستند ،ارائه کند .جرم ذرات بنیادی ،تفاوتهای ب ی
الکبومغناطیس (که توسط فوتونها ایجاد
و بوزونهای  Wو  Zکه
ماکروسکون) ماده مؤثر
کروسکون (و بهطبع
یمشود) و نبوی هستهای ضعیف(که توسط بوزونهای  Wو  Zایجاد یمشود) در ساختار می
ی
ی
هستند .بنابراین ،بوزون هیگز یک مؤلفه بسیار مهم در دنیای مادهاست .
ر
ر
ر
در  ۴ژوئیه  ۲۰۱۲شن ) (CERNدر سمیناری اعالم کرد ،که یک بوزون معادل  ۱۲۵گیگا الکبون ولت در دو اسپکبومب جداگانه کشف و
مشاهده شده است.
سازوکار هیگز
ی
ً
ر
ی
ی
ی
ی
جاد جرم است .این تقریبا مهمبین ویژگ تمام ذرات بنیادی
سازوکار هیگز در فبیک ذرات یک مکانبم ضوری برای توضیح مکانبم ای ِ
است.
 -3هادرون ((Welt der Physik
در ف یبیک ذرات ،هادرون (گرفته شده از زبان ی ی
ونان به معنای محکم ،سخت) به ذرات ترکی رن که از دو یا سه کوارک تشکیل شده باشند،
گفته یمشود .نبوی هستهای قوی این کوارکها را در کنار هم قرار یمدهد .دو زیرمجموعه از هادرونها وجود دارد :باریونها و مزونها.
باریونها از سه کوارک و مزونها از دو کوارک تشکیل شدهاند .از میان معروفترین باریونها ،یمتوان به پروتونها و نوترونها اشاره کرد.
https://www.weltderphysik.de/gebiet/teilchen/experimente/teilchenbeschleuniger/lhc/lhc/experimente/lhcb/lhcb-detektor

دنیای جدید و زیبای ذرات
 -4نمودار ذرات زیر اتیم مربوط به قبل از سال ( .2012ویگ پدیا)
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 -5ریچارد فاینمن ،نابغه ی
فتیک ذرات و مکانیک کوانتوم
https://www.zoomit.ir/2018/8/6/285219/richard-feynman-biography

نمودار فاینمن (ویگ پدیا)
فبیک ذرات و ی
نمودارهای فاینمن ،شکل عام شح و نمایش برهم کنش های نظری میدان کوانتویم در ی
فبیک حالت جامدهستند که در
سال  1949توسط ریچارد فاینمن با استفاده از مثال ر
الکبودینامیک کوانتویم طرح ریزی و بسط داده شدند .این نمودارها بصورت دقیق و
اکید در عبارت های ی
ریاض قابل نمایشند...
ر
انبایع و نموداری برهم کنش های ذرات هستند و به لحاظ ی
...نمودارهای فاینمن یک نمایش ی
ریاض با نظریه میدان لگرانژین  Lشح داده
یم شوند...
الگرانژین ( Lبه انگلیش )Lagrangian :یک سامانه دینامیک ،تابیع است که دینامیک سیستم را خالصه یم کند .نام آن برگرفته از نام
لون الگرانژ یم باشد .مفهوم الگرانژین در فرمولبندی دوباره ای از مکانیک کالسیک توسط ژوزف
ریاضیدان
ایتالیان فرانسوی ،ژوزف ی
ی
ی
لون الگرانژ در سال  ۱۷۸۸معرق شد که به نام مکانیک الگرانژی شناخته یم شود.
ی
https://de.wikipedia.org/wiki/Feynman-Diagramm

در این نمودار فاینمن زوج ر
الکبون و پوزی ربون نابود یمشوند و یک زوج کوارک و پاد کوارک تولید یمشوند به همراه تابش یک گلوئون.
نمودار فاینمن نویع نمودار است که از طریق چهار بعد مسب حرکت ذرات بنیادی را نشان یمدهد و نخست ی
ی بار توسط ریچارد فاینمن
ف یبیکدان آمریکا ین استفاده شد.

ی

-6پایستگ انرژی (ویگ پدیا)
ی
پایستگ انرژی یمگوید که مقدار انرژی در یک سیستم تکافتاده (ایزوله ،ی ی
مبوی) ثابت یمماند .پیامد این قانون این است ،که انرژی
قانون
ً
از ب ی
ی نیمرود و به وجود نیمآید و تنها از شکیل به شکل دیگر تبدیل یمشود .مثال انرژی جنبش به انرژی گرما ین تبدیل یمشود .از آنجا که
ی
ٔ
در نظریه نسبیت خاص انرژی و جرم به هم وابستهاند ،پایستگ انرژی در حالت کیل یمگوید که مجموع انرژی و جرم یک سیستم تکافتاده
پایسته است.
ی
پیامد دیگر این قانون این است که ماشی حرکت دائیم تنها هنگایم کار یمکند که هیچ انرژیای به پبامون خود ندهد .اگر انرژیای که
ر
ی
چنی دستگایه نیمتواند برای همیشه کار
بیشب از انرژیای باشد که یمگبد و جرم دستگاه هم ثابت بماند،
دستگاه به پبامون خود یمدهد
کند..
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-7جامعیت لپتونها

بریح واپاشهای ذرات ،ر
مشاهدهی اینكه در ی
الكبونها و میونها به یك اندازه تولید نیمشوند ممكن است نشانهای از ضعف مدل استاندارد
باشد.
ر
ر
یتر از الكبون است .اما تا ر
ی الكبون و میون چیست؟ جواب بدییه جرم آنهاست :میون  200مرتبه سنگ ی
تفاوت ب ی
وقن كه مالك مدل
ر
استاندارد ذرات باشد ،الكبون و میون كه هر دو لپتوناند ،مانند هم رفتار یم كنند .به طور مشخصتر ،روش كه آنها (و نوع سوم
عن ذره تاو) در برهمكنش با ذرات دیگر دارند ،چه از طریق نبوی ر
لپتونها ی ی
الكبومغناطیس و چه از طریق نبوی ضعیف ،یكسان است.
این عقیده معروف به جامعیت لپتون ) ،(lepton universalityبه واسطهی نتایج جدیدی كه پژوهشگران از آزمایش  LHCbدر
ی
هادرون به دست آوردهاند دارد به چالش كشیده یم شود .با اندازهگبی نسبت واپاشها ین كه یك مزون ( Kكائون) و
شتابدهندهی بزرگ
ر
دو میون تولید یم كردند به واپاش ها ین كه حاصلشان یك مزون  Kو دو الكبون بود ،محققان ذرات تولید شده در واپاش مزونهای  Bرا
ی
ی
خون  1باشد .اما  LHCbمقدار RK
مورد بررش قرار دادند .مدل استاندارد پیش بین یمكند كه این نسبت ،یعن  ،RKباید با تقریب بسیار ر
را حدود  745/0به دست آورد بدین معنا كه واپاش به ر
الكبونها نسبت به واپاش به میونها ارجحیت دارد .تفاوت مقدار مشاهده شده
با  ،1انحراف استاندارد  6/2دارد و ر
كمب از انحراف استاندارد  5است كه ف یبیكپیشگان ذرات قبل از ادعای یك كشف به آن نیاز دارند .با
این وجود ،اگر دادههای بعدی تائید كنندهی مطلب باشند ،این یافته بیانگر شكست ) (breakdownمهیم در مدل استاندارد بوده و مدرگ
آشكار برای نوع جدیدی از برهمكنش خواهد بود كه جامعیت لپتون را نقض یمكند -ی
كشف شگفت انگ یب كه دیدگاهها را متحول خواهد كرد.
جفت كوارك-پادكوارگ ساخته
 RKچطور اندازه گبی یم شود؟ پژوهشگران  LHCbواپاشهای مزون  Bرا بررش كردند .این مزونها از
ِ
ً
شدهاند كه یگ از آنها كوارك ته ) (bottomاست .كواركهای ته ذاتا ناپایدارند ،بنابراین مزونهای  Bبه شعت به مزونها ین شامل
كواركهای سبكتر واپاش یم كنند .اغلب این واپاشها از طریق فرآیندها ین اتفاق یمافتند كه شامل تغیب در هم طعم كوارك و هم بار
ً
ر
ر
یب طعم» (flavor-changing neutral
الكبیگ است .اما بخش كوچگ (تقریبا یك در ده میلیون) از طریق فرآیند «جریان خننی تغ ِ
ی
كوارك شگفت  )strangeو یك جفت لپتون با بارهای مختلف یم
) (FCNC) currentواپاش یم كنند كه تولید یك مزون ( Kمزون شامل
ِ
ر
عن ر
كند -ی ی
پادالكبون (پوزی ربون) یا میون و پادمیون (شكل .)1
الكبون و

ر
ر
پادالكبون یا میون
(الكبون و
شكل -1این دو نمودار فاینمن برهمكنشها ین را كه منجر به واپاش كوارك ته به یك كوارك شگفت و یك جفت لپتون با بارهای مخالف
خننی تغیب طعم» كه بر طبق مدل استاندارد مجاز اما بسیار نامحتمل است .تا ی
عن فرآیند « ر
و پادمیون) یم شود ،نشان یم دهند -ی ی
زمان كه مدل استاندارد را در نظر
ی
لپتون تولید یم كنند برای جفتهای ر
الكبون و میون مشابه هم هستند .این تصور كه به جامعیت لپتون شهرت دارد به وسیلهی
بگبیم ،برهمكنشها ین كه جفت
اندازهگبی جدیدی در مجموعه  LHCbبه چالش كشیده شده است.

نسنِ (یا كش شاخهای  )branching fractionاین دو نوع واپاش را مقایسه یمكند ،به ویژه ،نقطهی حساش برای
نسبت  RKكه احتمال ر
ً
.
جستجوی ف یبیك در ماورای مدل استاندارد است علت آن است كه احتمال رخداد فرآیندهای  FCNCدر مدل استاندارد بسیار كم (تقریبا
صفر) است ،زیرا مكانیسمهای بسیاری موجب توقفشان یم شوند .اما لزویم ندارد كه چن ی
ی مكانیسمها ین در نظریههای مافوق مدل
ر
ی
استاندارد هم عمل كنند و این امر دیدن هر ف یبیك جدیدی را آسانتر یم كند .مطالعهی فرآیند  FCNCاز محورهای تحقیقان اصیل در فبیك
تجرن است.
ات نظری و
ذر ِ
ر
ی
ر
كنهای فراوان از كوارك ته و پادكواركها تولید یم كند كه بیشب آنها تبدیل به مزون  Bیمشوند.
در  ،LHCبرخوردهای پروتون-پروتون ی
ر
تاكنون  ،LHCbاز آزمایشات انجام شده با استفاده از پروتونها ین با انرژی مركز جرم  7و  8ترا الكبون ولت ) 260 ،(Tevمیلیارد جفت
ری
داشی با انبویه از رخدادها ،آنها توانستند بررش خود را به ذرات حالت
كوارك ته-پاد كوارك جمع آوری كرده است .به علت ش و كار
نها ین با پنجرهای از انرژی كه پس زمینه كوچگ داشته باشد محدود كنند -روش كلیدی برای اینكه عدم قطعیت اندازهگبیها كاهش یابد.
به لطف تعداد بسیار زیاد كواركهای ته و پادكواركها و همجن ی
ی یك آشكارساز اختصاض كه به طور ویژه برای مطالعهی واپاش مزون B
طرایح شده ،پژوهشگران توانستهاند  RKرا با دقت تجرن بسیار ر
بهبی نسبت به سابق اندازه بگبند.
ر
اگر انحراف از  RKبه ف یبیك جدیدی اشاره دارد ،پس چرا این ف یبیك جدید در آزمایشات دیگر دیده نشده است؟ اول اینكه ،هیچ آزمایش
ی حجم عظییم از دادهها مانند  LHCbرا در اختیار نداشته است .اندازه گبیهای قبیل  RKدر برخوردهای ر
چن ی
الكبون-پوزی یبون عدم
ً
قطعیتهای بسیار بزر ر
گبی داشتند و با جامعیت لپتون سازگار بودند .علت دوم آن است كه  RKاستثنائا نقطهی «تم یبی  »cleanبرای
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جستجوی نقض جامعیت لپتون است .اثر ران كه باعث محدودی ِت دقت محاسبهی جداگانهی صورت و مخرج كش یا اندازهگبی آنها یم
شوند ،یك دیگر را در تقسیم حذف یم كنند.
ً
ر
با توجه به اینكه پیشبی ین های مدل استاندارد قبال آزمونهای بسیار دقیف را پشت ش گذاشتهاند ،آیا مقدار مشاهده شدهی  RKرا یم توان
ی
با مدلهای واقیع تطبیق داد؟ پاسخ مثبت است ،زیرا  RKاز یك طرف خییل تم یب و از طرق كامال ویژه است .در حقیقت ،روش مقرون به
ی
سادگ برهمكنشهای جدیدی كه ر
الكبون و /یا میون را به كواركهای ته و شگفت مربوط
ضفه برای تعمیم استاندارد این است كه به
یمكند به آن اضافه كنیم .چند نمونه از مدلها ین كه شامل این نوع برهمكنشها هستند یم توانند یافتهی  LHCbرا توضیح دهند .یگ از
این نمونهها میدان جدیدی را پیشبی ین یم كند كه به میونها و تاوها جفت یمشود اما نه به ر
الكبونها .مدل دیگر ذر ران ی
فرض را پیش بی ین
ً
ی
بوزون ،احتماال واسطهی واپاش  FCNCهستند اما در واپاشها ین كه به
یم كند كه لپتوكوارك ) (leptoquarkنامیده یمشوند .این ذرات
ً
ر
میون یا ر
تجرن ،پیشنهاد
متفاون دارند .در مدل اخب ،مقدار مشاهده شدهی  RKهمراه با سایر قیدهای
الكبون منجر یمشود عملكرد كامال
ر
ً
یمدهد كه اگر لپتوكواركها وجود داشته باشند ،جرمشان باید ب ی
ی  1Tevتا حدودا  48Tevباشد .آزمایشهای فعیل یم توانند در  LHCبه
دنبال لپتوكواركهای سبكتر بگردند و برخورددهندههای طرایح شده كه در انرژیهای باالتر كار یم كنند به دنبال لپتوكواركهای سنگ ی
یتر
باشند.
َبعد چه؟ یافتههای گروه  LHCbباید الهام بخش مطالعات نظری جدید در مورد فرآیندهای تغیب طعم و تحقیقات آزمایشگایه تازه در
برخورددهندههای انرژی باال شود .هر ف یبیك جدیدی كه به  RKمربوط شود باید خودش را در فرآیندهای دیگری كه شامل  FCNCهستند
الكبونها ناش از برهمكنش متفاوت ذراتِ-هنوز كشف نشده با میون و ر
ی میونها و ر
تفاوت آشكار ب ی
الكبون باشد،
نشان دهد .در واقع ،اگر
ِ
ر
پس آزمایشها باید به دنبال این ذرات باشند .در صورن كه اندازهگبیهای  LHCbبا بررشهای بعدی در توافق باشد ،آنگاه نشانهای بسیار
خاص از شكست مدل استاندارد بوده و ما را به مدلهای جدید هدایت خواهد كرد .تا ر
وقن كه نشانهای در كار است ،ممكن است در حال
دیدن شمهای از ف یبیگ نوین باشیم.
http://psi.ir/news2_fa.asp?id=1563

-8انحراف معیار (ویگ پدیا)

ی
(آن) .انحراف معیار
متغب تصادق
ر ی
ٔ
نماینده پخششدگ مقادیر متغب
σ
ی
ی
میانگی،μ ،
تصادق حول مقدار
است.

ی
در آمار انحراف معیار ( ( )standard deviationکه با نماد  σنشان داده یمشود) یگ از شاخصهای پراکندگ است که نشان یمدهد
به طور میانگ ی
ی دادهها چه مقدار از مقدار متوسط فاصله دارند .اگر انحراف معیار مجموعهای از دادهها نزدیک به صفر باشد ،نشانه آن
ی
ی
است که دادهها نزدیک به میانگ ی
ی هستند و پراکندگ اندگ دارند؛ در حایل که انحراف معیار بزرگ بیانگر پراکندگ قابل توجه دادهها
خون آن نسبت به واریانس ،این است که هم بعد با دادهها یمباشد .
یمباشد .انحراف معیار برابر با ریشه دوم واریانس است .ر
ً
معموال دادههای با اختالف بی ر
انحراف معیار برای تع ی
شب از
یی یضیب اطمینان در تحلیلهای آماری ن یب به کار یمرود .در مطالعات علیم،
دو انحراف معیار از مقدار میانگ ی
ی به عنوان دادههای پرت در نظر گرفته و از تحلیل ،خارج یمشوند.
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 -9توضیح مشاهده شونده ' ،P5برگرفته از سایت LHCb
20 March 2015: B0→K*μ+μ-: new analysis confirms old puzzle.
Angular analysis of the B0→K*μ+μ- decay.
 ...ی
فبیکدانان آزمایش  ، LHCbکمیتهای مشاهده شونده از زاویههای مختلف را بمثابه تابیع از جفت میونها بررش کردند"P5'" .
ی
یگ از مشاهده شوندگان بود که انحراق موضیع نسبت به محاسبات مدل استاندارد نشان داد .عالقهی ویژه به این مشاهده شوندگان به
ی
بین کردن آنها از لحاظ نظری وابستگ بسیار کمتری به درک خوب از ی
دلیل آن است که پیش ی
فتیک هادرونیک دارد که در تبدیل مزون
ِ
ِ
 Bبه یک مزون * Kیضوری است .بدین جهت این مشاهده شوندگان برای جستجوی اثرها و پیامدهای ذرات جدید ،ایده آلاند.
http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/

