ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ  ۴ذره زﯾﺮاﺗﻤﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﺳﺮن« ) (CERNاﺧﯿﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ »ﺑﺮﺧﻮرددﻫﻨﺪه ﻫﺎدروﻧﯽ ﺑﺰرگ«
) (LHCدر ژﻧﻮ ۴ ،ذره زﯾﺮاﺗﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﺧﯿﺮ LHC ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۰۹و ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ ۵۹ ،ذره ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذره »ﺑﻮزون ﻫﯿﮕﺰ« ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ذرات ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮریﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف  ،LHCاﮐﺘﺸﺎف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎده در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻧﺮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
داﻧﺸﻤﻨﺪان در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﯿﺰﯾﮏ ذرات ﺑﻨﯿﺎدی« را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺸﻒﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرددﻫﻨﺪه ﻫﺎدرون ﺑﺰرگ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﻧﺸﺪه .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دردﺳﺎز اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺗﻢ را در ﮐﻨﺎر
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﻫﺴﺘﻪ اﺗﻢ از ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺣﺎوی ﺳﻪ
ذره ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻮارک« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻗﻮی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮاد ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﮐﻮارکﻫﺎی ﺷﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای زودﺗﺮ در زﻣﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎن وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮارکﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ذراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﻠﻮﺋﻮن« از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻗﻮی ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ را ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﮔﺮ دو ذره ﺑﺎردار از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوی
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿﺎن ﮐﻮارکﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﮔﺮ دو ﮐﻮارک

از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دور ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻗﻮیﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮارکﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ذراﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻫﺎدرون« ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ذراﺗﯽ ﮐﻪ از

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻮارک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻤﺎم ذرات در ﻣﺪل اﺳﺘﺎﻧﺪادر دارای ﭘﺎدذره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ذرهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻮارک را از ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﻧﺪازهای
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻮارک – ﭘﺎدﮐﻮارک اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ذرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﻮارک ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای دو ﮐﻮارک و دو ﭘﺎدﮐﻮارک
ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺗﺘﺮا ﮐﻮارک« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ۴ذره ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻮع ﺗﺘﺮا ﮐﻮارک
ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ذرات ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ »ﮐﻮارک اﻓﺴﻮن« و  ۲ﮐﻮارک دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﻮﺗﺮون ذره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ذرات ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

 LHCﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۵۹ﻫﺎدرون ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺘﺮا ﮐﻮارکﻫﺎی اﺧﯿﺮ و »ﻣﺰون« و
»ﺑﺎﯾﺮون« ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ذرات ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎوی ﮐﻮارکﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺴﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺎدرونﻫﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی
ﮐﻮارﮐﯽ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﺮا ﺗﻤﺎم ﺗﺘﺮا و
ﭘﻨﺘﺎ ﮐﻮارکﻫﺎ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻮارک اﻓﺴﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ذرات ،ﻧﺤﻮه ﭘﯿﻮﻧﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،آنﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﻮﺗﺮون درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از دو ﻫﺎدرون ﺷﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از ﻫﺎدرونﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺟﺮم و
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺌﻮری را ﭘﺮ ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻫﺎدرونﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪلﻫﺎ را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

