نگرش

ی
درون کوارکها
ساختار

ی
ساختار درون کوارکها
ُ
ُ
دن لینکلن
برگردان :امید برومند

هان در دستاند
بر اساس آموزههای مدل استاندارد ،کوارکها و لپتونها نه انبسایط دارند و نه ساختاری .نشانه ی
ی
هادرون بزرگ  LHCدر آیندهای نزدیک به دنیای
که این قضیه یمتواند بهگونهی دیگری باشد .شاید شتابدهندهی
پنهان ذرات بهمراتب کوچکتری برخورد کند.

دان لینکلن دانشمند ارشد در فریمالب در نزدییک شیکاگو
ی
ی
تحقیقان رسن در ژنو تحقیق
همچنی در مرکز
است و
یمکند .دهها سال است که او در تالش برای پیدا کردن
ی
درون کوارکها و لپتونها یمباشد .او در سال
ساختار
ر
 2013بهخاطر نش مطالب عامهپسند علیم خود ،جایزه
 HEPP Outreach Awardاز انجمن ی
فییک اروپا را
دریافت نمود.

آیا کوارکها (در تصویر به رنگ یآن نشان داده
شده) دردرون خود رازی نهفته دارند؟ بر ییح از
محققان بر این باورند که کوارکها ذرات دیگری،
ی
یعن پروئونها را در درون خود گنجانیدهاند (ذرات
زرد رنگ).

ی
مدل استاندارد ی
نظریان
فییک ذرات ییک از موفق ترین
است که تا کنون طرایح شده است .ی
فییکدانان با پیوند فقط
تعداد انگشتشماری از اصول ،مدیل تشکیل دادهاند که
ی
سادگ آن بوده و ر
تشی حکنندهی تمایم ذرات
مشخصهاش
ر
ی
اکی برهمکنشهای بی آنها
بنیادی شناخته شده در جهان و ِ
است .این مدل اساسن دو نوع ذرات غیقابل تقسیم ،ی
یعن
کوارکها و لپتونها را در انواع مختلف مورد فرض قرار یمدهد.
کوارکها سنگبنای پروتونها و نوترونها هستند و از ی
الکیون
یمتوان بهعنوان مثایل برای لپتونها نام برد .با ترکیب درست
لپتونها و کوارکها ،هر نوع اتم و بدین ترتیب هر مادهای در
جهان را یمتوان ایجاد کرد.
یی
وی عمل کنندهی بنیادین وجود دارند .با دو نیو
ضمی ،چهار نی ِ
یعن گرانش و برهمکنش ی
از این چهار تا ،ی
آشنان
الکیومغناطییس
ی
ِ
نزدیک داریم .دو نیوی دیگر ،ی
یعن نیوی قوی و ضعیف هسته-
ای از آشنان ی
کمیی برخوردارند .ی
فییکدانان سه نیوی آخر نام-
ی
برده را بهلحاظ ی
ریاض و از طریق تبادل بوزونها ر
تشی ح یمکنند.
تمام کوششها برای وارد کردن گرانش به این مدل با شکست
ی
همچنی چند سوال دیگر را بدون
مواجه شدهاند .مدل استاندارد
کمی و یا بیشیی
جواب گذاشته است :چرا درست چهار نیو و نه ی
وجود دارند؟ چرا بهجای ییک ،دو نوع ذرات بنیادین وجود دارند؟

ی
درون کوارکها
ساختار

نگرش

بدون شک اینها پرسشهای مهیماند .اما مدتها است که معمای دیگری من و همکاران ی
فییکدانم را شیفتهی خود کرده است .نشانه-
هان در دستاند که احتمالن کوارکها و لپتونها ( )1که در مدل استاندارد نقطهای شکل و تقسیمناپذیر در نظر گرفته یمشوند ،خود از
ی
اجزای کوچکتری تشکیل شدهاند .درصورت درست بودن این نکته و بنیادین نبودن کوارکها و لپتونها ،مدل استاندارد باید بهطور اسایس
ی
اهمین را در ین خواهد داشت .همانگونه که قبل از کشف ساختار اتم در سال  1911توسط
عمل پر
اصالح شود که این خود پیامدهای
ِ
ی
ی
ارنست رازرفورد ،ایجاد و توسعهی فنآوری انرژی هستهای غی قابل تصور بود ،کشف سطح پاییتری از ماده ،چی جدیدی را به ارمغان
خواهد آورد.
اما آیا واقعن این سطح از ماده وجود دارد؟ ی
فییکدانان برای پاسخ به این پرسش نیازمند ابزاری برای مشاهدهی درون کوارکها هستند
ی
ی
که تاکنون موجود نبودهاند .برخورد دهندهی هادرون بزرگ ( )LHCدر مرکز تحقیقان رِسن در ژنو که در سال  2012ذرات هیگز در آن
توانان انجام این کار را خواهد داشت.
کشف شدند ،احتمالن بهزودی
ی

ی
مقدار کاف برای ایجاد کل ماده

ی
ی
ی
درون کوارکها و لپتونها را دهها سال قبل کشف کردند .فوتونها و نوترونها از دو نوع کوارک
ساختار
اولی نشانهها از
فییکدانان
ِ
ِ
ی
ی
پایی ( )Down-Quarksتشکیل شدهاند .کوارکهای باال دارای  +2/3بار پروتون و کوارکهای
یعن کوارک باال ( )Up-Quarksو کوارک
ی
ی
ی
پایی دارای  -1/3این بار هستند .از ترکیب دو کوارک باال با یک کوارک پایی ویا دو کوارک پایی با یک کوارک باال ،پروتون یا نوترون حاصل
ی
یمشوند .این دو نوع کوارک همراه با ر
الکتونها ،برای تشکیل کل ماده در کیهان کافاند.
ی
یکسان همانند
اما محققان کوارکهای دیگری پیدا کردند .در این رابطه یمتوان از کوارک شگفت ( )Strange-Quarkکه دارای بار
سنگیتر است ،نام برد .کوارک باال نیی
ی
ی
ی
ی
همچنی از کوارک ته (  ) Bottom-Quarkکه بهمراتب
سنگیتر از آن است و
پایی اما
کوارک
ی
سنگین است ،که کوراک افسون ( )Charm-Quarkو کوارک ِس ( )Top-Quarkنام دارند .اما این چهار کوارک بسیار
دارای خویشاوندان
پایی تجزیه یمشوند .ر
الکتون ی
ی
ی
ی
سنگیوزن و
نی دارای خویشاوندان
سنگیوزن ناپایدارند و در کش کوچیک از ثانیه به کوارک باال و کوارک
سنگیتر از میون ،است .عالوه بر این ذرات ،ی
فییکدانان سه نوع نوترینوی بسیار سبک و ر
ناپایدار ی
ی
خنن به لحاظ
لپتون تاو
یعن میون و
ر
ی
ی
الکیییک را نی یمشناسند.
ی
پایی و ر
کافاند ،ظاهرن این فر ی
ی
اوان زائد است .اما با این حال چرا
الکتون برای ایجاد کل مواد در جهان
هنگایم که تنها کوارک باال ،کوارک
ی
آمریکان و برندهی جایزه نوبل ،بعد از کشف میون این سوال را بهطور
دان
یک
فی
ان
ر
ایساک
ایزیدور
به این اندازه تنوع ذرات وجود دارد؟
ی
مشخص مطرح کرد« ،" Who ordered that?" :این را چه کیس سفارش داده؟».
ی
ی
بایسن قاعدهمند و بر طبق خواص-
اوان مرموز را یمتوان توضیح داد .بنابر ییک از رویکردها ،این ذرات یم
معلوم نیست که چگونه این فر ِ
ی
اولی
تناون عنارص بهنوبهی خود
تناون عنارص ردیف شوند (نگاه شود به «در یک نگاه» ،صفحه  .)4جدول
شان ،در جدویل همانند جدول
ی
ی
ابتدان و پایهای نیستند .عنارص ردیف شده در هر
شیمیان احتمالن بهمفهوم دقیق کلمه،
هان را در این مورد بهدست داد که عنارص
ی
ی
نشانه ی
ی
سطر یا ستون این الگو نشاندهندهی وجه ی
درون اتمها دارند.
هان هستند که حکایت از مدل قاعدهمند (سیستماتیک) ساختار
اک
اشی
ی
جدول مشابیه برای کوارکها و لپتونها دارای سه ستون است .هر کدام از ستونها نشاندهندهی به اصطالح نسل از ذراتاند .تنوع
زیاد و ارسار ی
آمی ذرات بمثابهی مشکل نسل نامگذاری شده است .در ستون سمت چپ ،نسل اول مشاهده یمشود که شامل کوارک باال،
الکتون و ر
پایی ،ر
الکتون – نوترینو است ،ی
ی
بناهان که برای توضیح جهان شناخته شده ،مورد نیازند .در میان نسل
یعن تمام سنگ
کوارک
ی
ی
ی
تناون ،الگوهای موجود در این جدول
دوم ،نوع سنگیتر این ذرات و در میان نسل سوم سنگیترین آنها دیده یمشوند .همانند جدول
ی
نشاندهنده امکان گردهمآن سنگبناهای بهمراتب کوچکتر ماده در پیکربندیهای گوناگون در درون ذره بوده که بدین طریق تفاوت ی
بی
ی
ِ
های مختلف را توضیح یمدهند.
نسل ِ

نگرش

ی
درون کوارکها
ساختار

ی
ی
ر
درون کوارکها بود .در آستانهی قرن
تاریخ دیگر در جستجو بهدنبال ساختار
فروپایس رادیو اکتیو ،یک نمونهی
چه بسا که کشف
ی
ی
شیمیان به عنرص دیگر را تحقق بخشیده بود.
بیستم در مورد فرآیند مرموزی گمانهزن یمشد که امر غی قابل تصوری یعن تبدیل یک عنرص
ی
امروزه ،رویای کیمیاگران قرون وسیط برای تبدیل رسب به طال تحققپذیر است .برای این کار باید فقط تعداد پروتونها و نوترونها در
هستهی اتم تغیی یابند .کیمیاگری هستهای قادر است با کمک نیوی هستهای ضعیف ی
حن نوترون را به پروتون و بالعکس تبدیل کند .برای

نقشه راهنمای ذرات
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ی
فتیک ذرات ،بر پایهی
نظریهای جامع ،ی
یعن به
اصطالح مدل استاندارد
بوده که توصیف کنندهی
تمایم ذرات شناخته شده و
ی
همچنی نیوهای عمل
ی
کننده بی آنها به استثنای
گرانش ،است .این مدل از
ی
یعن
دو خانواده ذرات،
فرمیونها که شامل تمایم
اجزای بنیادین ماده و
بوزونهای حامل نیوها،
است.
شده
تشکیل
فرمیونها در سه بهاصطالح
نسل تقسیمبندی یمشوند.
جرم ذرات نسل به نسل
افزایش یمیابد.

بار ی
الکیییک

نام ذره

0
Higgs

0,511

افزایش وزن فرمیونها
~ 125 000

جرم
(به مگا ی
الکیون ولت)

ی
درون کوارکها
ساختار
ی
این کار کاف است که کوارکها در درون این ذرات بنیادین ،هویت خود را
تغیی دهند .لپتونها ی
نی به یکدیگر تبدیلپذیرند .فقط تبدیل کوارکها به
لپتونها و عکس آن امکانپذیر نیست.
آیا همانگونه که توانان دگر ی
گون در عنارص شیمی یان نشان دهنده ساختار
ی
ی
اتیم درون آنها است ،دگردییس در کوارکها و لپتونها ی
نشان از ساختار
نی
ی
ی
گوناگون برای ذرات
درون این ذرات دارد؟ محققان تا کنون پیشنهادهای
ی
فرض تشکیلدهندهی کوارکها و لپتونها مطرح کردهاند .این ذرات نام-
ِ
ی
گوناگون دارند و تحت واژهی پرئونها ( )Preonsجمعبندی یمشوند.
های
.
در سال  1979مدل سادهای برای پرئونها تنظیم شد ح ریم رحراری ارسائیل
که در آن زمان در مرکز شتابدهنده خیط دانشگاه استنفورد تحقیق یمکرد
آمریکان از دانشگاه ایلینویز ،جدا و مستقل از یکدیگر این
و مایکل شیوپ
ی
مدل را ایجاد کردند (نگاه شود به «پرئونها برای مبتدیان» در صفحهی .)6
سایتت ،که هر دو در
رحراری در سال  1981همراه با دانشجویاش رنیتان
ر
آن زمان در موسسه علوم ویزمن در ارسائیل مشغول بهکار بودند این مدل
را بسط و ی
گسیش دادند.

نگرش
در یک نگاه
در جستجوی پرئونها
ی
دیمییی مندلیف شییمدان معروف ،در سال
-1
ی
 1869متوجه شد که ترتیب عنارص در یک طرح معین -
منظور سیستم تناون عنارص -نشان دهندهی الگوی آشکاری
از خواص عنارص است .ی
فییکدانان بعدها این خواص را با
ساختار اتیم عنارص توضیح دادند.
خواص ذرات آشنای ماده ی
نی پیو الگوها هستند ،از
-2
ِ
اینرو مورد مشابهای همانند الگوی مطرح شده در باال برای
این ذرات قابل تکرار است .آیا این نکته نشان از آن دارد که
این ذرات ،واقعن بنیادین و پایهای نبوده و اجزای بهمراتب
کوچکتری ی
یعن پرئونها را درون خود دارند؟ یافتههای
موجود ،البته خالف این فرض را نشان یمدهند.
ی
هادرون بزرگ
آزمایشها در برخورد دهندهی
-3
پاسخگون به پرسش در مورد
توانان
زودی
ه
ب
ژنو،
در
)
LHC
(
ی
ی
موجودیت پرئو نها را خواهد داشت.

طبق این مدل دو نوع پرئون موجودند :ییک با بار ی
الکیییک  +1/3و دیگری
الکیییک .عالوه بر این ،هر یک از پرئونها دارای همارزی از پادماده است که دارای بار ی
بدون بار ی
الکیییک متضاد ی
ی
همچنی صفر
یعن  -1/3و
ی
است .پرئونها ،فرمیون ( )2ی
متفاون از سه پرئون تشکیل شدهاند .بطور
یعن ذرات ماده هستند .هر کوارک و هر لپتون از یک ترکیب
الکیییک  +1/3و یک پرئون با بار ی
مثال ،از ترکیب دو پرئون با بار ی
الکیییک ر
خنن ،یک کوارک باال نتیجه یمشود .نقطه مقابل کوارک باال که
الکیییک  -1/3و یک پرئون با بار ی
از پادماده تشکیل شده است ،متشکل از دو پرئون با بار ی
الکیییک ر
خنن است.
نقطهی مقابل فرمیونها ،بوزونها ( )3هستند .فرمیونها ایجاد کننده ماده و بوزونها انتقالدهندهی نیوها هستند .طبق مدل،
ی
ای
تان پرئونها تشکیل شدهاند .بهطور مثال بوزون  Wبا بار الکیییک مثبت و انتقال دهندهی نیوی هسته ِ
بوزونها از ترکیبات شش ی
ی
ی
ر
ی
ضعیف تاثیگذار بر روی کوارکها و همچنی لپتونها ،از سه پرئون با بار الکیییک  +1/3و سه پرئون دیگر با بار الکیییک خنن تشکیل
شدهاند.
معتی ،فرضیهای در مورد ترکیبات مربوطهی تمایم ذرات نسل اول ایجاد کردند .ی
حن
رحراری و شیوپ براساس یک رسی پیشفرضهای ی
گلوئونها ،انتقالدهندگان نیوی قوی هستهای و از اینرو ترکیبکنندگان کوارکها به پروتونها و نوترونها ،طبق مدل دو محقق ،از
پرئونها ساخته شدهاند .این امر برای بوزونهای دیگر انتقالدهندهی نیو ی
نی صادق است.
ِ
ی
شمار این ذرات است .بهعنوان
درون کوارکها ،لپتونها و بوزونها ،در نظرگیی برهمکنشهای ین
ساختار
گشان
نکته مهم در رمز ی
ِ
ِ
ی
پایی از پادماده ،یک بوزون  Wمثبت ایجاد یمشود .بوزون  Wبهنوبهی خود به یک
مثال در برخورد یک کوارک باال با یک کوارک
پوزیتون و یک ر
ر
آنن ر
ر
الکتون ی
الکتون – نوترینو فرو یمپاشد .در مدل رحراری و شیوپ برای پرئونها ،دو کوارک تصادمکننده با یک
یعن
دیگر هر کدام با سه پرئون ،به یک بوزون  Wکه ترکیبکنندهی هر سه بار ی
همچنی سه بار ر
ی
خنن به یک بار مثبت بنیادی
الکیییک  +1/3و
ر
( )4کامل ی
یعن  +1است ،ادغام یمشوند.
فروپایس متعاقب بوزون  Wمجددن منجر به شکلبندی جدید  6پرئون یمشود :آنها به یک
پوزیتون با سه بار  +1/3و یک ر
ر
الکتون – نوترینو با سه بار ر
خنن تقسیم یمشوند.
تا کنون این نکته همانند بازی با اعداد بوده و ظاهرن به نظر یمرسد که موضوع فقط بر رس درست بودن همه ی
چی به لحاظ عددی
است .از یک مدل برای پرئونها انتظار ی
بیشیی یمرود :این مدل باید کوارکها و لپتونها را با مقدار کیم سنگبناهای بنیادی و تعداد اندگ
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تشی ح کند ،و ذرات ظاهرن متفاوت را در یک چارچوب توضیخ ی
قاعده ر
یی
ساخی نظم پایهای آنها ،گرد هم آورد .مدل
مشیک برای آشکار
ی
همچنی فرضیههای رقیب ،حداقل برای نسل اول در این مورد موفقاند .اما با نگاه به نسلهای دوم وسوم کوارکها و
رحراری – شیوپ و
لپتونها ،موضوع پیچیدهتر یمشود.
ر ی
الکتون که در گردش به دور
رحراری و شیوپ ،نسلهای باالتر را بمثابه حالتهای تحریک شدهای از نسل اول تفسی کردند ،همانند
ی
های باالتر بهدلیل
یک اتم ،از سطح پاییتری از انرژی به سطح باالتری از آن برانگیخته یمشود .قابل تصور است که پرئونهای ذرات نسل ِ
ی
ی
ی
شتی درباره رابطه جرم و انرژی ( )5در نتیجه جرم بیشیی را دارا باشند.
هنوز ناشناختهای ،انرژی بیشی و طبق معادلهی این

طرایح مدلهای فراوان برای پرئونها توسط ی
فتیکدانان
این توضیح ممکن است کاملن دلبخواه بهنظر برسد ،بویژه به این خاطر که بسیاری از جزئیات طرح هنوز مبهماند .این نکته لزومن
ی
مخالفت با این پیشنهاد نیست که ر
تحقیقان که در ابتدای نظریهی کوارکها انجام گرفتند ،مشکالت مشابیه را با خود بههمراه داشتند.
اکی
ررسحهای دقیقتر ی
ریاض همانند نیوی هستهای قوی ،اغلب پسانتر به آن اضافه شدند .با این وجود مشکل نسل را باید هنوز حل نشده
به حساب آورد .بدینجهت ی
فییکدانان طرحهای رقابت کنندهای همانند پرئونها ،که دارندهی عددی برای نسل مربوطهاند و یا به اصطالح
فرا رنگ ( )6( )Hyperfarbeکه نوع جدیدی از بار و پیوند دهندهی پرئونها به کوارکها و لپتونها است را پیشنهاد کردند.
ر
منتش شده ،ارائه
نظریهی ارائه شدهی پرئونها در اینجا ،بطور قطع تنها نظریهی موجود نیست .به معنای واقیع کلمه ،صدها اثر
ی
گوناگون از پرئونها هستند .آنها اغلب تفاوت کیم با یکدیگر دارند .ی
بریح از مدلها بجای  1/3بار (طرح شده در مدل
کنندهی مدلهای
رحراری – شیوپ)  1/6بار و بقیه بجای سه پرئون ،پنج پرئون را برای ترکیب شدن به کوارکها و لپتونها پیشفرض یمگیند .نظریههای
ی
ی
بوزون را پیشنهاد یمکنند .ی
بریح از ی
فییکدانان پرئونها را به روش دیگری نسبت به جدول صفحه
کین از پرئونهای فرمیون و
دیگر ،تر ی
ی
ی
تجرن بیشی ،امکانپذیر نیست.
بعد ،به بوزونها ترکیب یمکنند.
مسی درست ،بدون دادههای
تعیی مدل نشاندهندهی
ی
ِ
ِ
بسیاری از پژوهشگران شیفتهی اندیشهی امکان تشکیل بهظاهر کوچکترین واحدهای ماده ،از ذرات بهمراتب کوچکتری هستند.
ی
ی
صورن که این ذرات واقعن وجود داشته باشند ،ارائه دهندهی
همچنی به دلیل دیگری نسبت به پرئونها عالقه نشان یمدهند .در
آنها
ی
ی
منبع جرم ذرات بنیادین بهحساب
میدان هیگز ( )7به عنوان
اطالعان دربارهی راز دیگری خواهند بود .در مدل استاندارد فییک ذرات،
ر
ِ
ی
ی
یمآید .طبق این مدل ،ذرات دارای جرم به هنگام عبور از این میدان همه جا حارص ،نویع مقاومت حس یمکنند ،در صورن که مثلن
فوتونهای ینجرم ،بدون ممانعت در این میدان به پرواز خود ادامه یمدهند.
های دوم و سوم با پرئونهای نسل اول ،یا باید آنها از لحاظ انرژی
در صورت یکسان بودن پرئونهای تشکیلدهندهی ذرات نسل ِ
ی
بیشیی دارند ،ویا اینکه پرئونهای نسلهای باالتر با ردیف شدن و یا «پیکربندی» شدن به
برانگیخته شده باشند که به این خاطر جرم
ک ِس جرم
ک ِس نسبت به کوارک باال با میدان هیگز یمشوند و بدین طریق کوار ر
نحو ویژهای ،بطور مثال باعث برهمکنش قویتر کوار ر
ی
ی
ی
ی
ماشی در حال حرکت ،بسته به جهت
بیشیی خواهد داشت .در تشبییه یمتوان تصور کرد که با بیون نگاه داشی دست از پنجره یک
ِ
دست نسبت به باد ،برهمکنش باد با دست گایه قویتر و گایه آهستهتر است .اگر روزی ساختار پنهان کوارکها و لپتونها و تفاوت ی
بی
نسلها را ی
بهی دریابیم ،اطالعات زیادی ی
نی دربارهی میدان هیگز بهدست خواهیم آورد.
مدلهای پرئونها مانند نظریات دیگر مشکالت خود را دارند .تمایم تالشها در کشف این ذرات ی
فرض با شکست مواجه شدهاند .اما
آزماییس باشد .ی
ر
جدانناپذیری با نظریه مرتبطاند ،ییک از آنها در رابطه با
بریح از مشکالت خود بهطرز
این شاید فقط مشکل امکانات
ی
ی
ی
.
«حبس شدن» ( )Confinementذرات است چنی ذران با هم نوع خود ،حجیم را همانند کوارکهای حبس شده در یک پروتون یا
نوترون ،به ی
اشیاک یمگذارند و اصولن خود را از یکدیگر ی ی
میوی و مجزا نیمکنند و از اینرو بمثابه یک ذرهی آزاد یافت نیمشوند .در هر
ی
ی
تعییکننده ،تناسب معکویس نسبت به بزرگ حجم دارند :هر چه حجم کوچکتر
«نظریهی حبس» ( )8( )confining theoryجرمهای
ی
ی
باشد ،جرم بزرگتر است .پرئونهای محصور شده در کوارکها و در نتیجه خود کوارکها نی یمبایست جرم بسیار بزرگ داشته باشند.
ی
پایی در پروتون قابل اندازه گیی و بسیار کوچکاند .چگونه ممکن است یک ریس کوچکتر از جمع
جرم کوارکهای باال و کوارکهای
ی
ی
اجزای تشکیلدهندهی خود بهنظر آید ،و عجیبتر از آن ،حن کوچکی از هر یک از اجزای تشکیلدهندهی خود باشد؟
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مشکل ظاهرن غی قابل حل است .اما ی
فییکدانان تا
ی
چنی مانع مشابهای گذشتهاند .پیون
کنون یکبار از
ر
بوزون ویژه ،از یک کوارک و آننکوارک
بمثابهی یک
ر
ی
تشکیل یمشود و در این جریان همچنی مسئلهی حبس
پدیدار یمشود .اندیشهی طرایح شده توسط جفری گلد
استون انگلییس در سال  1961در رِسن ،باعث شد که
ر
ی
بعض نظریهپردازان به این فکر برسند که تقارنهای
موجود در نظریهی پایهای ،بر این مشکالت غلبه خواهند
کرد .با این دید ،جرم اندک پیون واقعن دیگر باعث حیت
ی
شگفن نبود.
و
متاسفانه این اندیشه تنها برای بوزونها صادق است
هان مانند کوارکها .در سال 1979
و نه برای فرمیون ی
ر
جراردوس ن هوفت از دانشگاه اوترشت ،در ایالت
اکسن آلمان رویکرد مشابهای را عرضه کرد ،که برای
نیدرز ر
ی
فرمویونها نی صدق یمکند .در مورد قابل استفاده بودن
ی
حقیق هنوز تصمیمگیی نشده
طرح او بر روی ذرات
است .اما احتمالن دشواریهای نظریای که توسط مشکل
جرم کوارکها مقابل ما قرار یمگیند ،آنطور که در وحلهی
اول به نظر یمرسد ،چندان بزرگ هم نیستند.
ر
همزیسن میان ابرریسمانها و پرئونها؟
ی
فییکدانان برای حل مشکل نسلها ،از راههای دیگری
استفاده کردهاند .طرح مشهوری ،کوچکترین سنگ-
بناهای ماده را نه بهمثابه ذرات ،بلکه بهمثابه رشتههای در
حال ارتعاش که ابرریسمان ( )9نام دارند ،در نظر یمگید.
بنابراین هر ذره در مدل استاندارد را یمتوان بهمثابه ن ین از
ی
ی
ی
ریسمان بهصدا دریم-
چنی
موسیق تصور کرد که بر روی
آید .واقعیت در بیان کیم شاعرانه از آن ،نمایش ار ی
کسیی
ی
ی
کیهان ابرریسمانها خواهد بود .ابرریسمانها
سمفون
از
و پرئونها لزومن بهمعنای حذف متقابل یکدیگر نبوده،
همزیسن مسالمت ی
ی
آمیند .چرا که ابرریسمان-
بلکه قادر به
ها نسبت به کوارکها و لپتونها بسیار کوچکترند و
اصولن این دو ،از لحاظ واحد اندازهگیی با مقیاسهای
بسیار متفاو ین سنجیده یمشوند .در صورت واقعیت
یی
داشی وجود ابرریسمانها ،نه تنها کوارکها و لپتونها
بلکه ی
حن پرئونها ،پیش-پرئونها ویا پیش-پیش-پرئونها
و بسته به اینکه هنوز چه مقدار الیهی کشف نشده از
ماده وجود دارد ،یمتوانند از آنها تشکیل شده باشند.

پرئونها برای مبتدیان

احتمالن کوارکها و ذرات بنیادین دیگر از پرئونها تشکیل شدهاند .ی
فییک-
ی
دانان برای توصیف ذرات همچنان ی
متفاون را تنظیم و ایجاد
فرض ،طرحهای
کردهاند .ییک از این آنها ،مدل حراری-شاپ است که به سال  1979بریمگردد.
بر اساس این مدل دو نوع پرئون موجودند که هر یک از آنها دارای پادذره خود
هستند .پرئونها از ی
طرف تشکیلدهندهی ذرات ماده ی
یعن فرمیونها (به جدول
ی
همیجا نگاه شود) بوده و از طرف دیگر تشکیلدهندهی بوزونها
باالن در
ی
ی
ی
ی
.
(جدول پایین در همیجا) نی هستند بوزونها مسئول انتقال نیوهای بنیادین-
اند.

فرمیونها :ذرات ماده

دو پرئون این مدل را یمتوان بعنوان  +و ( 0صفر) نشان داد .پرئون  +بار ی
الکیییک
 +1/3و پرئون  0به لحاظ ی
الکیییک ر
خنن است .بهعالوه ،هر دو این پرئونها
دارای همراه مربوطهی خود ،از پادماده و با بار مخالف ی
الکیییک ی
یعن  -1/3و ̅0
برای پرئون ر
خنن هستند .در مدل حراری-شاپ برای تشکیل هر یک از کوارک-
ها و لپتونها ،از سه پرئون استفاده یم شود.
محتوای پرئونها

بار ر
الکتیگ

)Antielektron (Positron

+++

+1

Up-Quark
Anti-Down-Quark
Elektron-Neutrino
Anti-Elektron-Neutrino
Down-Quark
Anti-Up-Quark
Elektron

++0
+00
000
0̅00
̅ ̅
̅- 0̅0
̅-- 0
---

+2/3
+1/3
0
0
-1/3
-2/3

ذره

-1

بوزونها ،ذرات انتقال دهندهی نتو
بوزونها ی
نی طبق این مدل از پرئونها تشکیل شدهاند .پرئونهای گرد
وی
آمده در گروههای
تان ،فوتون (ذرات نی ِ
دوتان یا شش ی
ی
+
ی
الکیومغناطیس) ،گلوئون (نیوی هستهای قوی) و  W - ، W -و
بوزون ( Zکه هر سه نشاندهندهی نیوی ضعیف هستهایاند) را تشکیل
یمدهند .جزئیات موجود در ارتباط با گلوئون ،ذرهی ایجاد کننده نیوهای
پیوند ی
بی کوارکها در هستهی اتم ،در اینجا نشان داده نیمشوند.
ذره

محتوای پرئونها

بار ر
الکتیگ

 W-Bosonمثبت
 W-Bosonی
منق
Z-Boson
( 4نوع)

+++ 0 0 0
̅- - - 0̅ 0̅ 0
̅- - - 0̅ 0̅ 0
 +++ - -̅++ - - 0̅ 0
̅+ - 0 0̅ 0 0
+-

+1
-1

Photon

0

0

ساندنس بیلسون تامپسون پژوهشگر از دانشگاه
آدالید در ی
جنون ،در نظریهی جایگزین دیگری ،پرئونها را بهمثابهی گیسوان پیچیدهای در فضا-زمان توصیف کرد .مدل او که
اسیالیای
ی
ی
اولی بار در سال  2005ارائه شد ،هنوز دوران ناپختیک خود را یمگذراند .با وجود این ،ی
یی
ی
داشی امید به پیدا کردن
فییکدانان به ویژه با
برای
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احتمایل نظریهی کوانتویم گرانش ،که زمان درازی است در جستجوی آناند ،و بدین طریق ادغام گرانش در مدل استاندارد ،پیامدهای این
ِ
مدل را اکنون برریس یمکنند.
ی
در نهایت ی
تجرن باف خواهد ماند .یک نظریه هر چقدر هم پیچیده باشد ،در صورت مناسب نبودن برای اندازه
فییک بعنوان علم
ی
ی
تعیی کننده رد شده است .پس آزمایشگران در رد یا اثبات پرئونها چهکار یمتوانند کنند؟ آنها باید
گییها ،در حقیقت در آزمون
ی
ی
ی
بنای فییک ذرات را جستجو کنند .چرا که احتمالن این پرئونها
انحرافهای کوچک در پیشبینهای مدل استاندارد ،یعن ترک های خرد در ِ
هستند که توانان توضیح این انحرافهای کوچک در پیش ی
بینهای مدل استاندارد را دارند.
ی
ماده زیر ذره ی
بی

اتم آب
 1,1 x 10^-10میی

مولکول آب
 2,8 x 10^-10میی

ی
(فرض)
پرئون
نقطهای شکل ،یا تشکیل شده از اجزای بهمراتب کوچکتر

کوارک
1,7 x 10^-18کوچکتر از
ی
می

پرئونها در صورت موجودیتشان
بهصورت غیقابل تصوری خردند .آنها
باید ی ی
نهایی در کوارک جا شوند! کوارک-
ی
ها هم باید بهنوبه خود بهاندازهی کاف
خرد باشند تا بتوانند در پروتون جای
گیند .با این حال آزمایشهای تا کنون
ی
انجام شده تاییدی بر بزرگ احتمایل
برابر با صفر کوارکها هستند ،بدین
ی
درون برای این ذرات
جهت ساختار
ی
غیممکن خواهد بود .با این حال فییک
دانان با آزمایشهای ی
آن درون کوارکها
را دقیقتر برریس خواهند کرد .در
صورت کشف انبساط کوارکها،
فرضیهی پرئونها شدیدن تقویت شده
و باعث رشد آن خواهد شد.

پروتون
 1,7 x 10^-15میی

ی
درون کوارکها
ساختار
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بهویژه دو جنبه ،ارزش برریس دقیقتر را دارند؛ در وهلهی اول اندازه .همانگونه که قبلن ذکر شد مدل استاندارد ،کوارکها و لپتونها
ی
درون و با اندازه صفر مورد برریس قرار یمدهد .این ذرات در صورت دارا بودن اندازهای متنایه و
را به مثابهی ذرات نقطهای ،بدون ساختار
محدود ،دلیل مهیم برای وجود پرئونها ارائه خواهند داد .بر اساس اندازهگییهای انجام شده در شتابدهندههای ذرات ،شعاع پروتونها
ی
و نوترونها حدود  10^-15ی
می است .بارها برای بهدست آوردن نشانه و رس ی
بزرگ قابل اندازهگیی برای کوارکها و لپتونها
نخ از یک
ِ
ی
ی
کوششهان شده است .بر اساس آزمایشهای تا بهحال انجام شده ،در هر صورت این اندازه کوچکی از  1/1000و ی
حن  0.2/1000بزرگ
ی
پروتون است .کوارکها و لپتونها یا بسیار بسیار خردند و یا انبسایط برابر با صفر دارند .برای تمایز ی
بی این دو امکان ،اندازهگییهای
ی
فرصن
بسیار دقیقتری الزماند .مقدار عظیم اطالعات  LHCو سطحهای باالتر انرژی حاصل شونده بعد از مرحلهی رسویس و تعمیات،
برای انجام این اندازه گییهای دقیقتر را فراهم یمکنند.
اسپی ( )10و گشتاور مغناطییس ذرات را حداقل بر روی لپتونهان مانند ر
ی
الکتون دقیقتر برریس کنند.
در وهلهی دوم ،محققان باید
ی
ر
ی
ی
الکتون را یمتوان در شکل بسیار ساده شدهای ،همانند گوی چرخان تصور کرد که بنابر گفتهی ی
فییکدانان ،اسپین برابر با  1/2دارد.
اسپی و بار ،به ی
ی
الکیون گشتاور مغناطییس یمبخشد که معنایاش رفتاری همانند آهنربا یا قطبهای شمال و جنوب
عالوه بر این ،ترکیب
ر
برای ر
ی
الکتون است .اگر الکتون واقعن نقطهای شکل و دارای اسپین به اندازهی  1/2باشد ،گشتاور مغناطییساش مقدار کاملن مشخض
را نشان خواهد داد .در صورت ظاهر شدن نتایج متفاوت در اندازهگییها بر روی ر
ی
همچنی بر روی میون) دلیل مهیم در رد
الکتون (و
نظریهی نقطهای بودن ذره بدست خواهد آمد.
گشتاورهای مغناطییس ر
مغناطییس یک ذرهی نقطهای دارند .اما این تفاوت کوچک
الکتون و میون واقعن تفاوت کیم نسبت به گشتاور
ِ
ابر در حال ارتعاش احاطه شده که در
هیچ ربیط به پرئونها نداشته و در چارچوب مدل استاندارد قابل توضیح است .هر لپتون با نویع ِ
ی
ابر ذرات فرض دارای اندازهی
آن ذرات به اصطالح مجازی ،بطور دائم از هیچ بهوجود آمده و فورن دوباره ناپدید یمشوند .از آنجا که این ِ
مغناطییس لپتون را تغیی یمدهد .این تاثیگذاری در محدودهی یک هزارم یمباشد .تاثیات پرئونها
متنایه و محدودی است  ،گشتاور
ِ
بهمراتب ی
ی
کمیند ،با این وجود به اثبات رسیدهاند؛ بهعنوان مثال در آزمایش  Myon-g-2در فریمالب در نزدییک شیکاگو ،که دقن بیش از
چهار برابر اندازهگییهای قبل را نشان یمدهد.

فضان امیدوار کنندهتر پس از چند دهه رکود

فروپایس یک میون به یک ر
ر
ر
الکتون و یک فوتون ،ی
نی ظاهر یمشوند .این در
فروپایس ذرات دیگر ،بطور مثال در
احتمالن پرئونها در
ی
ر
ی
ی
صورن امکان پذیر است که نسلهای باالتر ،حالتهای برانگیختهشدهی نسل اول باشند .فییکدانان در جستجوی چنی فروپایسای ،با
ی
مثبن نگرفتهاند .در صورت وجود
زیر و رو کردن حجم عظییم از اطالعات بهدست آمده در شتابدهندههای ذرات ،تا کنون نتیجهی
فروپایس ،احتمال رخ دادناش ی
ر
یی
کمی از یک به  100میلیارد است.
داشی این
ی
همخوان با فرضیهای است که طبق آن کوارکها و لپتونها ذرهای نقطهای شکل با
تمام اندازهگییهای تا به امروز انجام شده در
ی
ی
ی
همی جهت چند دههی گذشته ،برای کسان که ما به آنها مشکل نسلها را با شور و شوق بهمثابهی
اسپین برابر با  1/2هستند .به
نشانهای از پدیدههای ی
فیییک ناشناخته عرضه کردیم ،ناامید کننده بودند .اما اوضاع در این زمینه دوباره در حال تغیی است.
در سال  2011در  LHCدر ِسن ،دستههان از پرتونها با انرژیای به اندازهی هفت تریلیون ی
الکیون ولت ) (7 TeVبا یکدیگر برخورد
ر
ی
ی
ی
.
بیشی از رکورد جهان تیوترون ( )Tevatronدر فریمالب بوده که برای مدت بیش از رب ع قرن دوام آورد تنها در آن
کردند .این  3.5برابر
سال در ژنو ،تعداد برخوردهای به ثبت رسیده به اندازهی حدود نصف کل تعداد برخوردهای ثبت شده در عرض  28سال فعالیت شتاب-
آمریکان بودهاند.
دهندهی
ی
در سال  2012انرژی  LHCبا مقدار کیم افزایش به هشت تریلیون ی
الکیون ولت ) (8 TeVافزایش داده شد .این افزایش برای جستجوی
پرئونها مهم و به ی
معن افزایش پنج برابری تعداد برخوردها تحت ررسایط باالترین مقدار انرژی بود .بهخصوص در این برخوردها ،برهم-
هان رخ یمدهندکه تحت آنها ،پرئونها یمتوانند خود را آشکار سازند.
هان در مقیاس ی
کنش ی
عالوه بر این ،بهبودهای صورت گرفته در عملیات شتابدهنده در سال  ،2012موجب افزایش چهار برابری برخوردها نسبت به قبل
شدند .هر دو اینها ،برخوردهای جالب برای جستجوگران پرئونها را به بیش از  20بار افزایش دادند.
باالی
ارزیان برخوردها تا کنون حد
ِ
ی

ی
درون کوارکها
ساختار

نگرش

احتمایل پرئونها را به نصف آن کاهش داده است .این مقدار را بار دیگر بهزودی به نصف آن یمتوانیم تقلیل دهیم – و یا اینکه
اندازهی
ِ
خود پرئونها را کشف خواهیم کرد.
اگر چه تیوترون واقع شده در فریمالب در آمریکا ،از سال  2011به حالت تعطیل درآمده و شتاب دهندهی فریمالب دیگر در مسابقه
تعیی باالترین سطح انرژی ررسکت نیمکند ،اما در آینده از فریمالب برای تحقیقات در این زمینه ی
ی
نی همچنان استفاده خواهد شد.
برای
بهجای آن ،محققان توجه خود را بر روی افزایش شدت پرتوها متمرکز کردهاند ،تا بدینطریق پدیدههای نادر را با دقت ینسابقهای تحت
نظر بگیند .دو آزمایش برای جستجوی پرئونها از اهمیت ویژهای برخوردارند ،از یکسو آزمایش پیشگفتهی  Myon-g-2برای اندازهگیی
فروپایس به ر
ر
الکتونهای مجزا ،نوترینو ین در این فرآیند تولید
هان که با
گشتاور مغناطییس میونها ،از سوی دیگر جستجو بهدنبال میون ی
نیم کنند.
شکار زیرساختارهای کوارکها و لپتونها دوباره در حال شتاب ی ی
گرفی است .هنگایم که شما در حال مطالعهی این مقاله هستید ،من و
ِ
همکارانم در آشفته بازار عظیم اطالعات بدست آمده در  ،LHCدر جستجوی نشانهها و تأییدی برای اندازهی متنایه و محدود کوارکها
و لپتونها هستیم.
عالوه بر این ،ما خواهان مشخص کردن این نکاتایم:
• آیا نسل چهاریم از این ذرات وجود دارد یا نه.
ی
هان ردیف شدهاند یا نه.
• آیا بوزونهای انتقال دهندهی نیو نی در نسل ی
ی
سنگیتری هستند یا نه.
• و اینکه بخصوص بوزونهای  Wو  Zاز نیوی هستهای ضعیف ،دارای خویشاوندان
اجون علیم دیگری از نو ررسوع یمشود .این بار مسی جستجو ،در
همانند زمان آغاز بهرهبرداری از تیوترون در سه دههی قبل ،ماجر ی
ی
ی
قلمروی به مراتب عمیقتری در درون ذرات زیراتیم خواهد بود .زمانهای هیجانانگیی در انتظار کسان است که در جستجوی سنگ
بنیادین جهاناند.
بناهای واقعن
ِ
منشور علم ،ی
فییک -ریاضیات-فنآوری شماره 2015-1
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 -1این نمودار ذرات زیر اتیم مربوط به قبل از سال  2012است( .وییکپدیا)
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 -2فرمیون (وییکپدیا)
انریکو فریم
ی
در ف یییک ذرات ،فرمیون (نایم که توسط پل دیراک با الهام ی ی
گرفی از نام خانوادگ انریکو فریم ابداع
ی
شد) به ذرهای گفته یمشود که توسط آمار فریم-دیراک مشخص شود .مهمترین ویژگ این ذرات
ٔ
پیوی از اصل طرد پاویل است .فرمیونها همه کوارکها و لپتونها و هر ذره مرک ین که از ترکیب
تعداد فردی از اینها تشکیل شود (مانند باریونها و اتمها و هستههای اتیم) را شامل یمشوند.
تفاوت فرمیون با بوزون در این است که بوزونها از آمار بوز-اینشت ی
ی پیوی یمکنند.
ٔ
یک فرمیون ممکن است یک ذره بنیادی باشد ،مانند ی
الکیون یا ممکن است که یک ذره مرکب
ی صحیح بوزون هستند و ذر یان با اسپ ی
ی-آمار ،ذرات با اسپ ی
باشد مانند پروتون .طبق قضیه اسپ ی
ی
نیمهصحیح فرمیونهای نوترون هستند .در قضیه اسپ ی
ی  -آمار ،نشان داده یمشود که یک تابع
ی
موج ،با تعویض جای دو فرمیون همسان ،ی
منق یمشود .البته در سیستمهای بوزون ،با جابه جا ین
دو بوزون ،تابع موج هیچ تغییی نیمکند.
ی
ی
ژگ خاص دیگر دارند :اعداد کوانتویم باریون یا لپتونی
ژگ اسپ ی
ی ،فرمیونها یک وی
عالوه بر این وی
ِ
ٔ
ٔ
ی
ابطه اسپ ی
ی آمار یاد یمشود ،در واقع یک رابطه اسپی آمار-عدد کوانتویم است.
پایسته دارند؛ بنابراین آنچه از آن به ر
ٔ
ی
ی
در نتیجه اصل طرد پائویل ،در یک لحظه معی ،تنها یک فرمیون یمتواند یک حالت کوانتویم خاص را اشغال کند .بدین معن که اگر چند
ی
ی
ژگ هر فرمیون ،مانند اسپ ی
ی باید با سایرین متفاوت باشد .فرمیونها را
کسان داشته باشند ،حداقل یک وی
فرمیون توزی ع احتمال فضا ین ی
ً
ً
ی
ی
معموال به ماده نسبت یمدهند در حایل که بوزونها معموال حامل نیو هستند ،اگرچه که در وضعیت کنون فییک ذرات ،تمایز میان این
ی
دو مفهوم روشن نیست .در دماهای پا ی
یی فرمیونها ،در ذرات بدون بار ابرشارگ ،و در ذرات باردار ،ابررسانا ین از خود نشان یمدهند.
فرمیونها مرکب مانند پروتون و نوترون سنگ بنای ماده معمویل هستند.
در مدل استاندارد ،دو گونه فرمیون بنیادی وجود دارد :کوارکها و لپتونها .در کل  ۲۴فرمیون متفاوت وجود دارد ۶ :کوارک و  ۶لپتون ،که
هر کدام با پاد ٔ
ذره متناظرش همراه است.
 ۱۲کوارک:
ٔ
 ۶ذره ( )u • d • s • c • b • tبه همراه  ۶پاد ذره متناظر ()u • d • s • c • b • t
 ۱۲لپتون:
ٔ
 ۶ذره ( )e− • μ− • τ− • νe • νμ • ντبه همراه  ۶پاد ذره متناظر ()e+ • μ+ • τ+ • νe • νμ • ντ

 -3بوزون (وییکپدیا)
ی
ی
ی
اینشتی پیوی یمکنند و بر اساس نام
اسپی درست هستند که از آمار بوز-
هان با عدد
در فییک ذرات ،بوزونها ( )Bosonذره ی
ی
اسپی نیم-درست هستند که از آمار فریم-دیراک پیوی یمکنند .بوزونها
ساتیندرا بوز نامگذاری شدهاند .در مقابل آنها فرمیونها با عدد
ِ
برخالف فرمیونها از اصل پاویل پیوی نیمکنند و یمتوانند چندین بوزون همزمان در یک حالت یا استش ( )stateکوانتویم قرار گیند.
ٔ
ی
اسپی صحیح هستند؛ بر خالف
بوزونها ممکن است ساده و بنیادین باشند مانند فوتونها ،یا مرکب باشند مثل مزونها .همه بوزونها دارای
ٔ
ی
ی
ی
ی
اسپی
نسبین ذرهها با
اسپی-آمار مطابقت دارد :در تئوری میدان کوانتوم
اسپی نیم-صحیح هستند .این با قضیه
فرمیونها که دارای
ٔ .
ٔ
ی
صحیح بوزون هستند و ذرهها با اسپی نیمه صحیح فرمیون هستند همه بوزونها ذرات مرکباند به جز  ۵ذره بنیادی که در مدل استاندارد
ذرات آمدهاند:
•
•
•
•
•
•
•

 ۴بوزون پیمانهای:
گلوئون g
Z
W±
فوتون γ
بوزون هیگز .H

ی
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 -4بار ر
الکتون (وییکپدیا)
بار بنیادی ییک از ثابتهای مهم و معروف در علم ف یییک است و مقدار آن در دستگاه اسآی یمباشد؛ این مقدار برابر با بار ی
الکیییک
الکیون .قابل توجه است که بار ی
الکیییک ی
یک پروتون یا قدر مطلق بار ی
الکیون یا پروتون یا هر ذره دیگر ناوردا است ی ی
یی
داشی رسعت
عن با
بار آن تغیی نیمکند .مقدار بار بنیادی در دستگاه یس ییحاس برابر با  ۱۰−۱۰×)10(۴.۸۰۳۲۰۴۲۵استتکولن است .
ی اندارهگیی دقیق بار ی
نخست ی
الکیون توسط رابرت میلیکان در سال  ۱۹۰۹انجام گرفت .در آزمایش قطره روغن ،در اثر برخورد پرتوهای
ٔ
الکیون بار ی
گرفی ی
دهنده هوا ی
الکیونها تولید یمشوند .قطرههای بسیار ریز روغن با ی ی
منق به دست یمآورند.
ایکس با مولکولهای تشکیل
ٔ
ی
ی
این قطرهها میان دو صفحه افق جای یمگیند و جرم یک قطره با اندازهگیی رسعت سقوط آن معی یمشود .
ٔ
ٔ
وقن که صفحهها باردار یمشوند ،رسعت سقوط قطره باردار تغیی یمکند ،زیرا قطره باردار دارای بار ی
ی
منق به وسیله صفحه باال ین که دارای
ی
بار مثبت است جذب یمشود .مقدار بار صفحهها را یمتوان طوری تنظیم کرد که قطرههای روغن به صورت معلق باف بمانند و سقوط
ٔ
قطره روغن را از روی جرم قطره و بار صفحهها پس از انجام تنظیم بار یمتوان محاسبه کرد.
نکنند .بار روی

 -5همارزی جرم و انرژی (وییکپدیا)
آلیت اینشت ی
ی است که رابطه میان جرم و انرژی را توضیح یمدهد.
در ف یییک ،معادله جرم-انرژی مفهویم فرمولبندی شده توسط ی
این معادله بیانگر اصل همارزی جرم و انرژی است که از فرمول زیر پیوی یمکند . E=m.c²
ی
ی
عبارن ،انرژی برابر است با حاصل یرصب جرم در مجذور رسعت نور در این فرمول  Eبه معنای انرژی یک سامانه فیییکm ،جرم سیستم
به
و  cرسعت نور در خالء تقریبا  m/s ۱۰۸×۳یمباشد .
ی
از آنجا که رسعت نور در مقایسه با واحدهای روزمره عدد بسیار بزرگ است ،این فرمول نشان یمدهد که هر مقدار کوچیک از ماده حاوی
مقدار بسیار زیادی از انرژی است .مقداری از این انرژی ممکن است به صورت نور و گرما توسط فرایندهای شیمیا ین یا هستهای آزاد شود.
همچن ی
ی این فرمول بیان یمکند که یکاها ین از جرم به یکاها ین از انرژی (بدون توجه به اینکه کدام یک از سامانههای اندازهگیی بکار رود)
تبدیل یمشود .
ر
ی
همارزی جرم و انرژی در اصل به عنوان یک پارادوکس در نسبیت خاص بوده که توسط آنری پوانکاره رسح داده شده و اینشتی آن را در
ی
ٔ
ی اول ی
بستیک دارد؟ ارائه کردهاست .اینشت ی
ی کیس بود که پیشنهاد داد همارزی
سال  ۱۹۰۵در مقاله آیا ای یییس یک جسم به انرژی درونش
جرم و انرژی یک اصل کل بوده و نتیجهای از تقارن فضا-زمان است .

 -6فرا رنگ (( )Hyperfarbeوییکپدیا)
تنها " 3بار" بنیادین (و نیوهای مرتبط با آنها) در طبیعت وجود دارند -رنگ ،فرا رنگ و ی
ون که کوارکها و لپتونها را
الکییسیته .نی ی
ِ
ی
منسجم و به هم پیوسته نگاه یمدارد بقایای نیوی ی
حن قویتر ی
.
باالن مانند هزار
بسیار
انرژی
با
ا
ر
خود
نیک
ر
ا
ر
ف
باشد
یم
ارنگ
ر
ف
بارهای
بی
ی
ِ ِ
ی
همچنی در فاصلهای ی
میلیارد ی
ی
سانتیمی آشکار یمسازد…
کمی از 10^-17
الکیون ولت و
https://www.zeit.de/1981/33/tohuwabohu-im-innern-der-materie/seite-3
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•

توضیح اول  -بر اساس نظریهی “ ر
پیت هیگز” ی
فتیکدان اسکاتلندی که در سال  ۱۹۶۴مطرح شد ،میدان هیگز ،از لحاظ نظری
ی
ی
تعریق برای
میدان از انرژی است که در ِستاِس کیهان نفوذ کرده است .به گزارش بیگبنگ ،هیگز معتقد است این میدان
ذرات بنیادی کیهان است که چگونه جرمدار شدهاند ،زیرا در دهه ی  ۱۹۶۰در واقع مدل استاندارد ی
فییک کوانتوم نتوانست دلیل
برای جرم این ذرات پیدا کند .او پیشنهاد کرد که این میدان در کل فضا وجود دارد و ذرات این جرم را در اثر فعل و انفعاالتشان با
ر
ی
آزماییس ی
درسن این تئوری وجود نداشت ،در طول زمان به تنها توضیح
مبن بر
آن ،بدست یمآوردند .در حایل که در ابتدا هیچ
ی
برای جرم تبدیل شد و به طور ی
گسیدهای سازگار با مدل استاندارد تلق شد .با اینکه بسیار عجیب است ،عملکرد هیگز (یا همان

نگرش

ی
درون کوارکها
ساختار
میدان هیگز) در میان عموم ی
ی
همچنی در مدل استاندارد مورد قبول واقع شده است.
فییکدانان و
•

توضیح دوم  -یک نتیجه این تئوری این است که میدان هیگز یمتواند به عنوان یک ذره ظاهر شود ،همانطور که این اتفاق برای
فییک کوانتوم یمافتد ،این ذره بوزون هیگز نام دارد .کشف بوزون هیگز یک هدف بزرگ برای ی
میدانهای دیگر در ی
تجرن
فییک
ی
است ،ویل مشکل اینجاست که این تئوری جرم بوزون هیگز را پیش ی
بین نیمکند .اگر شما ذرات را در شتابدهنده ذرات با انرژی
ی
یی
دانسی جرم آن ،دانشمندان نیمدانند چقدر انرژی برای برخورد الزم
کاف برخورد دهید ،بوزون هیگز باید آشکار شود .ویل بدون
ی
ی
است .ییک از امیدهای دانشمندان این بود که با برخورددهنده هادرون بزرگ ) (LHCبه اندازه کاف انرژی برای تولید بوزون هیگز
تولید شود ،چون نسبت به بقیه شتابدهندههای ذرات ساخته شده بسیار قویتر بود .در  ۴جوالی  ،۲۰۱۲ی
فییکدانان
ی
تجرن سازگار با ذرهی بوزون هیگز کشف کردند ،سپس شواهدی برای تایید
برخورددهنده هادرون بزرگ بیان کردند که نتایج
ی
فییک سال  ۲۰۱۳برای ر
پیت هیگز و فرانسوا انگلر شد .همانطور که ی
این ذره افزایش یافت و منجر به کسب جایزه نوبل ی
فییک-
ی
ی
فیییک میدان هیگز را ی
ویژگهای بوزون هیگز هستند ،همزمان ویژگهای ی
دانان در صدد ی ی
نی درک یمکنند.
یافی
https://bigbangpage.com/astronomy/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86/%D9%87%DB%8C%DA%AF%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

( Confinement -8وییکپدیا)
معن حبس یا محدودیت در ی
فییک ذرات است و پدیده ای را ر
 Confinementبه ی
تشی ح یم کند که ذرات با دارا بودن بار رنگ بصورت
مجزا یافت نیمشوند .بدین گونه ،کوارکها و گلوئونها فقط در حالت ارتباط و پیوند وجود دارند و اصولن نیم توانند به عنوان ذره آزاد
اندازهگیی شوند.

یافتههای تجرن

ی
یعن ی ی
خنن ی
رنیک ر
متون ها ( یک کوارک و یک پادکوارک) و یا باریونها (سه کوارک)
تا به حال در طبیعت و در آزمایشها تنها اجسام به لحاظ
.
مشاهده شدهاند .کوارکها و گلوئونها تنها به شکل "حبس شده" در این حالتها و نه بصورت آزاد یافت یمشوند تالش ها برای "جدا
ی
ناگهان کوارکها و ر
آننکوارکها یمشود .فرض بر این است که
کردن" کوارکها تحت انرژیهای باال باعث جفت شدن خود بخود و
ی
گلوئونها یم توانند گوی گلوئون یا گلوئونیوم (*) ی
یعن حالتهای پیوندی قابل اندازه گیی بدون کوارکهای ظرفین
( )**( )valence quarkرا شکل دهند.
ی
(*)  -گوی گلوئون یا گلوئونیوم در ی
دریان) تشکیل شده است.
فییک ذرات ،ذره فرضای یم باشد که از گلوئونها (و کوارکهای
ی
ظرفین ،کوارکهان هستند که مهمترین خواص یک هادرون مانند جرم ،تکانه ،بار ی
ی
اسپی (اسپ ی
ی
ی از
الکیییک،
(**) – کوارکهای
ی
خاصیتهای بنیادی ذرات زیراتیم است که معادل کالسیک ندارد و یک خاصیت کوانتویم بهشمار یمآید .نزدیکترین خاصیت کالسیک به
ی
ی
اسپ ی
پایی و دو کوارک باال انجام یمدهند .نامگذاری
معیی یم کنند .در پروتون این وظیفه ها را یک کوارک
ی اندازهحرکت زاویهای است) را
الکتون یا واالنس تعداد ر
ظرفین (ظرفیت ر
بر اساس ر
ر
الکتونهان است که یک اتم باید دریافت کند یا از دست بدهد تا به حال
الکتونهای
ژ
اكستن برای رسيدن به حالت
پایدار برسد .مقدار واالنس برای هر عنرص مشخص و ثابت است ویل یمتواند چند مقدار را قبول کند مثال
ی
ی
میان اتمها یمباشند ،انجام یمگید.
پايدار بايد دو اتم بگید ،پس دوظرفين است) در فییک اتیم که اصولن مسئول خواص شی ی
https://de.wikipedia.org/wiki/Confinement
https://de.wikipedia.org/wiki/Valenzquark
https://de.wikipedia.org/wiki/Valenzelektron
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%
D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9

ی
درون کوارکها
ساختار

نگرش

 -9نظریه ابرریسمان (وییکپدیا)
نظریه ابرریسمان ) (Superstring theoryر
تالیس در زمینه توضیح همه ذرات و نیوهای بنیادی طبیعت در قالب یک نظریه یکتا ،از
طریق مدل کردن آنها به صورت لرزشهای ریسمانهای ریز ابرمتقارن ،یم باشد .نظریه ابرریسمان ،نایم کوتاه شده برای نظریه ریسمان
ی
ابرمتقارن است  ،زیرا برخالف نظریه ریسمان بوزون ،این نظریه نسخه ای از نظریه ریسمان است که مفاهیم فرمیون و ابرتقارن را دربریم-
گید .از زمان انقالب دوم ابرریسمان ،پنج نظریه ابرریسمان به عنوان حدود متفاوت یک نظریه یکتا به نام نظریه رام ،در نظر گرفته یمشوند.
ی
ابعاد اضاف
چی یک نظریه ی
فیییک باید این مسئله را در نظر داشته باشد .اما هیچ ی
فیییک ما تنها سه بعد دارد و یک نظریه ی
فضای ی
یی
داشی بیش
فیییک را از
از چهاربعد باز نیمدارد .در مورد نظریه ریسمان ،سازگاری اقتضا یم کند که فضا-زمان ده بعد ( )۶+۳+۱داشته باشد .این واقعیت که ما تنها
ی
ی
اضاف در مقیاس بسیار کوچیک ر
فشده شدهاند ،و یا
مکانیم توضیح داد :یا ابعاد
سه بعد فضا را یمبینیم ،ممکن است بتوان با ییک از این دو
ی
در غی این صورت جهان ما ممکن است بر روی یک زیرخمینه سه بعدی زندگ کند که متناظر با یک غشا است که تمام ذرات شناخته شده
ی
ی
اضاف ر
اضاف باید شکل خمینه کاالن-یائو داشته باشند.
فشده شده باشند ،شش بعد
به عالوه گرانش در آن محصور شده اند .اگر ابعاد
ی
در چارچوب کامل تر نظریه ام ،این ابعاد باید شکل یک خمینه یح را داشته باشند .نظریه ابرریسمان تنها نظریهای نیست که ابعاد اضاف
پیشنهاد یمدهد .یمتوان آن را به عنوان توسعه نظریه کالوزا -ی
کلی دانست که نظریهای  ۱+۴بعدی از گرانش را ارائه کرد.

ی
اسپی (وییکپدیا)
-10
اسپ ی
ی از خاصیتهای بنیادی ذرات زیراتیم است که معادل کالسیک ندارد و یک خاصیت کوانتویم بهشمار یمآید .نزدیکترین خاصیت
ی اندازهحرکت زاویهای است .در مکانیک کوانتوم عملگر اسپ ی
کالسیک به اسپ ی
ی درست از همان قانون جابجا ین عملگر اندازهحرکت زاویهای
پیوی یمکند .از لحاظ ری ی
اض اسپ ی
یهای گوناگون جنبههای نمایشیافته ( )Representationمختلف گروه (( ۲SUهستند در حایل که
جی لی (( ۳SOپیوی یمکند .همانطور که ذرههای بنیادی جرم و بار متفاوت دارند ،اسپ ی
ی متفاوت ن یی دارند.
اندازهحرکت زاویهای از ی
ً
ر
ی
ی
اسپ ی
ی یک ذره یمتواند صفر یا هر عدد صحیح و نیمصحیح بزرگتر از صفر باشد ،یعن  ۲/۱یا  ۱یا  ۲/۳و ایل آخر .مثال اسپی الکتون
ی نیمصحیح دارند اصطالحا فرمیون و به ذر یان که اسپ ی
ی گراویتون  ۲است .به ذر یان که اسپ ی
ی فوتون  ۱و اسپ ی
 ۲/۱و اسپ ی
ی صحیح دارند
ی
بوزون یمگویند .ثابت یمشود که فرموینها و بوزونها از قوان ی
ی آماری متفاون پیوی یمکنند که به اویل آمار فریم-دیراک و به دویم آمار
بوز-اینشت ی
ی یمگویند.

