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الكتشافات 

صغيرة جدا 

د المألوفة 

 حول ھذه 

عرف باسم 

ختصار لـ 

ات القرن 

لبروتونات 

التي  جارب

ة مركزية 

واركات. 

في اخبار اال را

سميات ذرية ص

الساسية للموا

على معلومات

ھذا المجال يع

HEP وھي اخ

، وحتى بدايا

وقد جاءت الب

التجن بواسطة 

ات تحيط بنوا

  
ي تتكون من كو

كثير رد ذكرھا

عبارة عن جسم

ي العناصر اال

ت للحصول ع

 الذي يدرس ھ

Pطاقة العالية 

ي ديموغرس

والعناصر. و

لقرن العشرين

غ وااللكترونا

نات والتي ھي

. 

ير الكواركات 

الخرى، ھي ع

ت والذرات ھي

ر داخل الذرات

ش فيه. العلم

حيان فيزياء الط

وف االغريقي

اسية للمواد و

ت في مطلع ال

فرا ت معظمھا

ت والنيوترونا

يط بنواة الذرة

وترينو وحتى

جسيمات االة لل

 ان الجزئيات

ظرعلينا ان نن

كون الذي نعيش

ي بعض االح

واسطة الفيلسو

 البناء االسا

 عندما اكتشفت

فوا ان الذرات

.  

على البروتونات

لكترونات تحي

ترونات والنيو

الكاملةجموعة

نية. في حين

ا، ولكن ھنا ع

فھم طبيعة الك

 االولية او في

 زمن بعيد بو

ت ھي وحدة

ونات اساسية

اكتشف حيث  ن

والنيوترونات

واة وتحتوي ع

سحابة االل

  جسيمات؟

رونات والنيوت

مجالوجسيمات

جاھر االلكترون

ا او نشعر بھا

لفلدقيقة للذرة

او الجسيمات

High E.  

الذارت من 

قد ان الذرات

كترونات كمكو

فورد واخرون

ن البروتونات و

سط يعرف بالنو

www.trgma 

ي فيزياء الج

تونات واإللكتر

الجة. كل ھذه 

ى حتى بالمج

مكن ان نراھا

مات األولية ال

 الجسيمات، 

Energy Phy

ترض وجود

اعتقلقد ين،

ترونات وااللك

ھا العالم رزرف

كثافة عالية من

الوسط ل النواة:

a.com

ما ھي

البروتو

العلمية

ال ترى

التي يم

الجسيم

فيزياء

ysics

افتلقد 

العشري

والنيوت

اجراھ

ذات ك

داخل
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اللكترونات 

نتجت عن 

 من انواع 

ح واضحا 

طط بسيط 

(من بين  

من التفاعل 

عرف باسم 

قة الضوء 

لبروتونات 

ن كل ھذه 

 او بمعنى 

 matter  

روتونات واال

الجديدة التي ن

كتشف المئات

مي حتى اصبح

انه يوجد مخط

leptonsت 

 الجسميات من

 الجسيمات تع

ي يحمل طاق

اليومية مثل الب

ن نذكر ھنا ان

anti-part ،

 تكون المادة

التي تعجل البر

ن الجسيمات ا

ت عالية جدا اك

ى الوسط العلم

ظرية كثيرة،

qu والليبتونات

تي تمكن ھذه

ن خالل تبادل

ھو الجسيم الذ

   كل يوم.

ھا في حياتنا ا

ت. (وعلينا ان

ticlesسيمات 

؟ وھذه التي

ت الجسيمات ا

ولد الكثير من

ل إلى طاقات

 عمت الفوضى

 ودراسات نظ

uarksركات

وة االساسية الت

لقوى تنتقل من

وتون، وھ الف

ي نشاھدھا في

التي نشاھد ت

ارب المعجالت

مضادات الجس

compleme؟

راع معجالتخت

 العلماء من تو

ت من الوصو

سيمات اولية؟

جارب طويلة

ة ھي الكوار

موعة من القو

تبر بھا ھذه ال

ثال على ذلك

غناطيسية التي

المجموعاتمن

في تجاوھدت

 ايضا على م

entary opp

 الجسيمية باخ

واة وقد اذھل

كنت المعجالت

سيمات ھي جس

خالل سلسلة تج

سيمات االولية

ومجمونات)،

ن يمكن ان نعت

gaugeومثا .

قوى الكھرومغ

تشكل العديد م

الولية التي شو

partic تشمل

ositesضادة

ل علم الفيزياء

صدمھم في النو

، حيث تمك19

 ھل ھذه الجس

اضي، من خ

تين من الجس

والنيوترو نات

بطريقة تمكن 

e bosonsية 

ل من خالل الق

يمات االولية ت

 الجسيمات اال

clesجسيمات

مكماالت المتض

anti-ma(.  

www.trgma 

تقدم في مجال

ت عالية وتص

  دمات تلك.

960طلع العام 

مات الجديدة.

ھاية القرن الما

وعتين اساسيت

اإللكتروننات

ضھا البعض.

قياسيةمال ونات

مة والتي تنتقل

ض ھذه الجسي

ترونات وكل

وعات من الج

ما يعرف بالم

atterاد المادة 

a.com

حدث ت

لطاقات

التصاد

  

في مط

الجسيم

في نھا

لمجمو

الليبتون

مع بعض

البوزو

المكمم

  

مع بعض

والنيوت

المجمو

اخر م

ومضا
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 (u)على 

لھا تعرف 

سيمات 

meson .

زونات مي

التفاعالت 

لبحث عن 

ي ومزاياه 

ة مختلفة، االع

تمتلك مضاد ل

جس كات لتكون

ns الميزونات 

 ومن امثلة الم

مات االولية و

رق الممكنة، لل

نموذج القياسي

ستة بأنواعتي 

اركات ايضا ت

تندمج الكوارك

 تتحد وتكون

ى الباريونات.

  

ر ھذه الجسيم

ذج بكل الطر

صف ھذا الن

الكواركات تأت

. الكو(b) فلي

 يعبر عنھا). ت

ت الكواركات

وھي امثلة على

جب والسالب.

لتي تصف دو

بار ھذا النموذ

نقوم بوص سوف

 الكواركات. ا

والسف (t) وقي

ى الرمز الذي

كات ومضادات

واة الذرات، و

kaons الموج

ھو النظرية ال

و فحص واختب

 وفيما يلي س

ة تعرف باسم

والفو (s) ريب

ميز بخط اعلى

ba والكوارك ،

يمات تكون نو

s الكاونز

Standard ھ

ت األولية ھو

ھذا النموذج.

جسيمات دقيقة

والغر (c)حر 

المضادة (وتم 

aryonsونات 

وترونات، جسي

 Modelسي

زياء الجسيمات

ر يقع خلف ھ

www.trgma 

دة مكونة من ج

والساح (d)سفل

سم الكواركات

ف باسم الباريو

وتونات والنيو

 النموذج القياس

فيز علم ودور 

ف شيء اكثر

 ة.

a.com

الماد

واالس

باس

تعرف

البرو

  

اليوم،

بينھا.

اكتشاف

البارز
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طاقة ھائلة 

طاقة تحول 

في الجزء 

ومقياس ت 

ھا البعض 

اجزاء من 

ھا البعض 

حساء من 

برد الكون 

 العناصر 

 (الى بضع

كونت اول 

 باخر مع 

  

Big Bمع ط ،

ير وبعض الط

 E=mc2وف .

ات والليبتونات

 وافنت بعضھ

بسرعة، في ا

جمع مع بعضھ

في صورة ح

و اكثر بقليل ب

نويةأ وتكون 

ا فيه الكفاية (

خفيفة وبھذا تك

عل بشكل او

 ون الفسيح

Bang العظيم 

مدد بمعدل كبي

عادلة اينشتين

ية) والكواركا

ت ومضاداتھا

 تمدد الكون ب

كواركات بالتج

و وفوتونات ف

دقائق التالية او

ضھا البعض

برد الكون بما

طة باألنوية الخ

ن، لتقبل وتتفا

جرات في الكو

 مع االنفجار

بدأ الكون بالتم

تذكر معا –ة

ونات بطاقة نقي

مت الجسيمات

لكون. وكلما ا

جة، وبدأت الك

ت ونيوترينو

ة. في الثالثة د

تجمع مع بعض

الف سنة بر 3

ن تصبح مرتبط

ابھا في الكون

كوب ھابل للمج

 ان الكون بدأ

عدھا مباشرة ب

مات لھا كتلة

الشعاع (الفوتو

العالية، تصاد

ادة تنتقل في

بليون درج 10

ھا االلكترونات

كواركات حرة

رونات بان تت

00عد حوالي

ونات الحرة ان

رت في انسيا

نعيش فيه؟

 التقطھا تلسك

. نحن نعتقد ز

صغير جدا. بع

ضادات الجسيم

د خليط من اال

 ذات الكثافة ا

ضئيل من الما

00لى حوالي

 والتفت حولھ

أي ك كن ھناك

ونات والنيوتر

بع والليثيوم.

سمح االلكترو

ت الحرة استمر

  معنا ايضا!

لكون الذي ن

صورة

بإيجازلحديث

كزة في حيز ص

جسيمات ومض

االولى، تواجد

خالل المرحلة

مخلفة جزء ض

جة حرارته إل

ونيوترونات

ذه النقطة لم يك

 سمح للبروتو

يوم والھيليوم

لحرارة) مما س

 والنيوترونات

ت والنجوم ومع

www.trgma 

عن طبيعة ال

عرض فھمنا ال

ة حرارة مرك

زواج من الج

ير من الثانية ا

. وفي خونات

رة فوتونات، م

 انخفضت در

 بروتونات و

مات. ومن ھذ

 درجة، مما

ة مثل الديتيري

من درجات ال

ت. الفوتونات

ت في المجرات

a.com

ماذا ع

ھنا نع

ودرجة

الى از

الصغي

البوزو

محرر

الثانية

لتكون

الجسيم

لبليون

الخفيفة

مئات م

الذرات

الذرات
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ت األولية: 

فة في ھذا 

 Darkمة 

يست كافية 

ض من ھذه 

جديدة من 

 يتناقصن 

ض االشكال 

كون زوج 

 ان تتكون 

وجدت في 

وك الجسيمات

المواد المعرو

ي المادة المعتم

م وغيرھا) ليس

مجرات. بعض

ف ان انواع ج

ايد بدال من ان

ك. ربما بعض

 ة؟

ا، يمكن ان نك

ضاداتھا يجب

ھة لتلك التي و

ج إلى فھم سلو

نعت منھا كل ا

ين منھا: وھين

ئة (مثل النجو

 السماوية للم

وف نرى كيف

دد الكون يتزا

سؤولة عن ذلك

ھي لم تعد حر

رارة عالية جد

جسيمات ومض

 
 ظروفا مشابھ

  العظيم. 

الحقيقة نحتاج

ونات التي صن

ي على االقل اثن

 للمادة المضيئ

عض االجرام

وفيما يلي سو

ث بين ان تمد

كون ھي المس

الولية االن وھ

وفر درجة حر

 إلى مادة. (الج

ض فإنھا تصنع

وث االنفجار

في ا فإنناون

ھذه ھي المكو

 نزال نجھلھا

 الكمية الكلية

للمجرات وبع

 ان توجد. و

ف. دليل حديث

ضة يمكن ان تك

 الجسيمات اال

مكنا من ان نو

تحويل الطاقة

  كة الخ).

 بعضھا البعض

 الثانية بعد حد

ف تكون الكو

 البوزونات؟ ھ

على اسرارا ال

Dark Ene!

نالحظھاتي

يجبالمعتمة

ئم ھذا الوصف

معتمة الغامضة

 

ت وامثالھا من

العظيم، اذا تم

ت، بواسطة ت

ة وكمية الحرك

مضاداتھا مع ب

زء االول من

فھم كيفلكي ن

نات، ومقياس

  

لكون يخفي عل

ergyالمعتمة

ذبية الكلية الت

ة ھو المادة ا

ن تكتشف لتالئ

ان الطاقة المع

ؤولة عن ھذا.

س الكواركات

 في االنفجار ا

ضاد الكواركات

ة على الشحنة

مات المادة ومي

الجز

www.trgma 

أينا االن انه ل

ركات والليبتون

 الذي نعيشه.

من ذلك، فان ال

Ma والطاقة ا

 وتفسير الجا

ضيع الغامضة

مات يمكن ان

 الى استنتاج 

مسؤة للتفاعل 

ف سوف ندرس

مثل ما حدث

كواركات ومض

واج للمحافظة

ما تتصادم جسي

a.com

لقد رأ

الكوار

الكون

ابعد من

atter 

لشرح

المواض

الجسيم

يؤدي

الجديد

اذا كيف

تماما م

من الك

من از

عندما



8

 

 
8 

 عالية مع 

ھذه الطاقة 

زواج من 

صلة. ولكن 

ن ولكن ال 

E > ( فان

من الزوج 

حتوي على 

لكواركات 

 البيرونات

يجب علينا 

 وعلينا ان 

 باريونات.

ي تمتلك طاقة

تھا وتختفي. ھ

تھا، أو من ا

ات منفصجسيم

حبلين منفصلين

   ان تالحظ!

2mq c2 <ن 

وكل جزء م ن

كل ميزون يح

موعات من ال

 الميزونات و

ة الكواركات ي

ت وباريونات.

لميزونات والب

  الكواركات

لجسيمات التي

ت مع مضادات

كات ومضادات

 ان تالحظ كج

حصل على ح

لحرة ال يمكن

ية (أي انضاف

جزئيينبل الى 

قد انتج فان ك

ة، تنتج مجم

بيرونات. ھذه

ھو انه لدراسة

صورة ميزونات

فاعالت ھذه ال

ت ومضادات ا

مباشرة بين ال

ي تلك الجسيمات

الكواركج من

ترونات يمكن

قطع الحبل وتح

 الكواركات ال

ر مع طاقة اض

تى ينقطع الحب

ن الميزونات ق

اضافية طاقة

البف تحت اسم 

اه حتى االن ھ

حظھما في ص

اضمحالل وتف

من الكواركات

لتصادمات الم

 عندما تتالشي

ة، مثل ازواج

ونات والبوزيت

حبل ويمكنك ق

ين منفصلتين.

 تصادم مباشر

 متعاكسين حت

الحظ زوج من

عض. وبتوفر

تصنفت ثقيلة

بل. وما وجدنا

كن سوف نالح

خالل دراسة ا

على مجموعة م

 العالية. في ال

نفجار صغير

جسيمات اولية

 االن االلكترو

 مثل نھايتي ح

صل على نھايتين

 الكوارك في

 في اتجاھين

ر. وعندما نال

 بعضھما البع

ات وجسيمات

كتشفت من قب

طاقة، ولكن لك

لمنفصلة من خ

نات تحتوي ع

جالت الطاقة

قة كاملة في ان

 في صورة ج

زيترونات الخ.

اتھا تتصرف

 الحبل وتحص

كواك ومضاد

سوف ينطلقان

ع كوارك اخر

مرتبطين مع

نات ونيوترونا

جسيمات التي ا

دمات عالية الط

ص الكواركات ا

ونات والميزون

www.trgma 

يأتي دور معج

، ينتج طاقاتھا

 مرة اخرى

رونات والبوز

ركات ومضادا

ك ابدا ان تقطع

 عندما ينتج ك

رك ومضاده س

فسه مرتبط مع

ك ومضاده م

اداتھا: بروتون

حديقة من الج

في تصاد جھم

ص خصائص

الباريو

a.com

وھنا ي

مضادا

تظھر

اإللكتر

الكوار

يمكنك

وعليه

الكوار

يجد نف

كوارك

ومضا

تكونا ح

ان ننتج

نستخلص
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اق نظرية 

التھم خالل 

  قياسي.

ت العلمية. 

لليبتونات، 

عرف باسم 

الطبيعة ل. 

لفيزيائيون 

ت اساسية 

ل تراكيب 

ھي العلوي 

 اصبحت 

جل الخطي 

اكتشافه نه 

 عن زوج 

رابع سمي 

ولية داخل نطا

وتفاعال ونات

ف بالنموذج الق

رية والمناقشات

لكواركات وال

يمات التي تع

ن مبدأ التماثل

والباريونات. ال

ن ثالثة مكونات

 ان تشرح كل

لثالثة انواع ھ

ترونات التي

ي مركز المعج

، ألنJ/Psiسم 

 مختلفة تماما

. الكوارك الر

لجسيمات األو

ركات والليبتو

لتي ال توصف

واالفكار النظر

 صنعت من ال

دل بين الجسي

كانت االولية 

 الميزونات و

ان 1964عام 

رياضية يمكن

quarks وال ،

تونات والنيو

غير متوقع في

 وقد اعطي اس

 يرتبط بحالة

 ظاھرة خفية.

ف سلوك كل ال

، تشمل الكوار

ذبية ھي فقط ال

ارب البحثية و

 الكون اليوم

ي تمثل بالتباد

طبيعة الجسيمات

  ماثالت.

يھا مجموعات

منفصل في الع

 التماثالت الر

sم الكواركات 

اركات البرو

كتشف جسيم غ

Stanford.(

بعد اظھر انه

عھا بناء على

  ت!)

S  

وصف مكانھم

Standard M،

سية. قوة الجاذ

وات من التجا

المعروفة في

 االساسية التي

الحالية عن ط

العديد من التما

التي تترتب في

ضا وبشكل م

 طبقا لقواعد

 التراكيب اسم

كون من الكو

، اك1974عام

d Linear Ac

J/Psi فيما ب

ن ذلك تم توقع

ر ھذه التسميا

Standard

بإمن االن انھم

Modelاسي

لكھرومغناطيس

لعديد من السنو

و: كل المواد

واسطة القوى

gaug.  

 إلى االفكار ا

ئ من خالل ا

طة التماثالت ا

 Zweigافترض

طرق مختلفة

Ge على ھذه

بات التي تتك

. في الع1970

ccelerator 

ثيين! الجسيم

ي بالرغم من

ن اسباب اختيار

d Model ي

يمات يعتقدون

 النموذج القيا

وية والقوى ال

و ثمرة نتاج الع

على ھذا النحو

ضھا البعض بو

ge bosons ة

سية التي ادت

كثير من المباد

Qua 

كوارك بواسط

Gell-Ma وg

لھا) تتجمع بط

ell-Mannق 

 ومن المركب

0و 1960 الـ 

SL )Center

طة فريقين بحث

لكوارك، والتي

د ان نعلق عن

www.trgma 

ذج القياسي

 فيزياء الجسي

 تعرف باسم

 الضعيفة والقو

ھوج القياسي 

ن تلخيصھا عل

سكت مع بعض

المقياسيةونات

لمبادئ االساس

إلى طريق الك

arksركات 

راح مخطط الك

annيون مثل 

ثة مضادات لھ

مات. وقد اطلق

ب.لي والغري

حة في اواخر

LACتانفورد 

تزامنا بواسطم

رك ومضاد الك

ر (وھنا ال نود

a.com

النموذ

علماء

واحدة

القوى

النموذ

ويمكن

وتماسك

البوزو

احد الم

تشير إ

 

الكوار

تم اقتر

النظري

(وثالث

الجسيم

والسفلي

واضح

في ست

جاء م

الكوار

الساحر
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 التوقعات 

 Maska 

ركات ھي 

 يرمز لھا 

فھا. تحقق 

في مختبر 

، Bميزون 

CLE  في

ي ثقيل تم 

ختلف عن 

البروتون. 

وعليه فان 

شحنة التي 

ات الطاقة 

ما تتصادم 

 الدكتوراه 

و مختلف. 

الحظة تم م

لذي يمتلك 

ص التفاعل 

-اللكترون

دين، بواسطة

Koba وawa

دينا ستة كوار

كات عادة ما

لتي تم اكتشاف

Upsilonم س

ك السفلي. المي

EOطة تجربة 

 كوارك علوي

ه لھا سولك مخ

 اقل من كتلة 

ساوي صفر. و

من خالل الش

ة وفي تصادما

وترونات عندم

لطاقة (رسالة

نيوترينو-ميون

الولية. ھذه الم

، والtau تاو 

شارك خواص

واال إللكترون

زوجين جديد 

ayashiال من 

بالتالي االن لد

ضاد. الكوارك

والباريونات ا

يل يعرف باس

مضاد الكوارك

اكتشف بواسط

 على وجود

. وھذه1960 

مرة 2000ي 

ة النيوترينو تس

مادة من مع ال

مع نواة المادة

وتونات والنيو

ترينو عالي ال

ميون يمتلك م

الجسيمات االو

ي يعرف باسم

 األخرى، يش

اموجودة: ت 

بإضافة االن

 مستقل، وكال

CKMوب .(

ل واحد له مض

ل الميزونات و

ميزون ثقي 19

رك السفلي وم

تحتي وقد اك

، دليل قوي1

فت قبل العام

كترون حوالي

السائد ان كتلة

ترون والميون

فاعال ضعيفا م

ثلما تفعل البرو

يھا شعاع نيوت

يوترينو، والم

ل من ازواج ا

J/Psوالذي ،

شابه اللبتونات

الت الليبتونات

ت المعروفة

Cabb بشكل

م على النحو

 والعلوي وكل

لفة تتكون كل

977 في العام

وح من الكوار

او كواركوقي

1998 العام

والنيترينو عر

تلة. فكتلة االلك

كان االعتقاد ا

 يتفاعل االلكت

ونات تتفاعل تف

وباريونات مث

لتي استخدم في

ني- ك الكترون

الت او اجيال

iيبتون الثقيل

له سلوك مشا

واج او عائال

  وترينو.

حاالت 6يشمل

biboالنظري

 من كل عالم

حر والسفلي

بتراكيب مختل

عندما اكتشف

تبط بحالة زو

ي وكوارك فو

ي النھاية في

.  

ون والميون و

ية، ھم اقل كت

وحتى قريب ك

. ثانيا،خفيفة

بيا. كل الليبتو

زونات جديدة و

جربة االولى ال

اللكترون يمتلك

وجود عائال يه

د اكتشاف اللي

تون، ولكن له

 ان ثالثة ازو

نيو-لتاو والتاو

رابع توسع لي

ھا الفيزيائي ا

ع اول حرف

لغريب والساح

u, d, s,  .وب

ركات الستة ع

 ذلك انه مرت

 كوارك سفلي

. وفي1983م 

مختبر فيرمي.

Lep 

االلكترو؟ فقط 

. في البداينات

 يمتلك كتلة، و

 الجسيمات الخ

 متعادل كھرب

شكل كبير ميز

لتجر، ا1962 

) بينت ان اال

إلمكانيهاالول 

، بعد1974ام 

ي كتلة البروت

ان اول دليل

النتيوترينو وا

www.trgma 

الر ط الكوارك

ية التي قام بھ

 مشترك يجمع

ي والتحتي وال

c, b, tرف

ت وجود الكوا

ي وعرف بعد

ي على مضاد

Co في العام

ول عليه في م

ptonsونات 

عن الليبتونات؟

ونات والباريو

رينو تقريبا ال

 ليبتونات او

ھا، النيتوترينو

ة، وال تنتج بش

واة. في العام

ف ھذا المقال)

ت ھذه الدليل ا

ع فيھا في العا

تعادل ضعفي

يف! وھذا كا

-ينو، والميون

a.com

مخطط

النظري

(باسم

يالفوق

باالحر

توقعات

فيرمي

يحتوي

rnell

الحصو

 

الليبتو

ماذا ع

الميزو

النيوتر

االسم

يمتلكھ

العالية

مع النو

لمؤلف

وكانت

التوسع

كتلة ت

الضعي

نيوتري
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 من خالل 

ن فولت)، 

ستخدم فيما 

ى فيرميون 

boso.  

 

 938وي 

ترتبط بالكتلة

مليون الكترون

لذي سوف يس

 اساسية تسمى

onsبوزونات 

ن، والتي تساو

 والن الطاقة ت

938 Me م)

ون فولت)، وا

وحدة 1/2وي

 تعرف باسم ب

 كتلة البروتون

  ة.

تلة البروتون.

eVة وتساوي 

(مليار الكترو

spinويساو ،

و عدد صحيح

اه بالنسبة إلى

وحدة  ½اوي

لكتل بداللة كت

 بوحدة الطاقة

GeV 1ريبي

ف باسم الغزل

ساوي صفر او

كل الكتل معطا

زم زاوي) يسا

م تزويد قيم ال

وتون تعطى

 او بشكل تقر

م زاوي يعرف

عزم زاوي يس

كل والليبتونات.

تلك غزل (عز

تم والطاقات:

فان كتلة البرو

ين البروتون،

  يضا.

ت تمتلك عزم

التي لھا عمات 

 الكواركات و

في الجدول يمت

www.trgma 

ظة على الكتل

ف E=mc2لة

ة الالزمة لتكوي

وحدة للطاقة اي

كات والليبتونات

fermالجسيم .

عائالت: 1ل

Mكل ما ھو ف .

a.com

مالحظ

المعادل

الطاقة

بعد كو

 

الكواكا

mions

 

الجدول

MeV
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ص تفاعل 

وة  ة في ق

ى التجاذب 

ل  ي تحم ت

 اإلشعاعل 

بيل  ى س عل

ى الضعيفة 

ا حيث  ريب

وى  م أن ق

ين  ب الكتلت

ة   G الحال

ا  مات فإنھ

حنات وخصائص

ات المتمثل تون

وى  كل من ق

بعض والت ھا ال

عن اضمحالل

وة (ع دة الق وح

وى)1 ا الق . أم

ك غر  دو ذل يب

م مس. وكما نعل

حاصل ضرب

ذه ام في ھ لع

يم ين الجس ية ب

  

ليبتونات، بشح

واركات واللبت

ون حكم في الك

ع بعضھ ت م

ي المسؤولة ع

  مادة.

ا و ن اعتبارھ

ة ( 1/137فعلي

وة التجاذب .ق

رھا حول الشم

ا مع ح ب طردي

ا الجذبثابت 

ي ھرومغناطيس

.rسافة بينھما 

كواركات واللي

ين الكو جودة ب

ة. تحك القوي وي

ات ين الكوارك ب

ي  الضعيفة فھ

بتونات في الما

ا يمك ي ھن والت

دتھا الف كون ش

م جميعا ھي ق

واكب في مدار

افة تتناسب rس

  

ن أن تعطى بث

وى الكھ بة للق

 مع مربع المس

: لماذا ھذه الك

كتل المختلفة؟

اعالت الموج ف

وى طيسية والق

ربط بقوي ة فت

وى ا عن الق م

رونات مع اللب

، وstrongة

مغناطيسية تك

األضعف منھم

 األرض والكو

ا مس صل بينھم

ة والتي يمكن

ب ال بالنس ك الح

Q،qوعكسيا (

 ال يزال قائما:

والكثير من الكت

ألساسية والتف

 الكھرومغناط

وى الق ن الق ع

أميوترونات)

فاعالت النيوتر

القوة ة ا ب القوي

القوى الكھروم

قوى القوية. وا

ٍف لتحمل كتلة 

M  ،m ويفص

 

القو ةالفع ةد ب لي

ذلك افات. وك

Qب الشحنتين (

ؤال االساسي

 ثالثة اجيال و

  ت

القوى ا نعالج 

ضعيفة، القوى

ا ع ية. أم اطيس

روتونات و الني

رار النواة وتفا

ا يمكن مقارنتھ

ذه الحالة فإن ا

لمرات من الق

وية بشكل كاٍف

ا   ين كتلتاھم

لمسافة بينھما.

ا ھو المقصود

ل والمس  الكت

حاصل ضرب

www.trgma 

كل حال، السؤ

ة. لماذا يوجد ث

التفاعالتى و

علينا اآلن أن

ب، القوى الض

ى الكھرومغنا

ت النواة (البر

 من عدم استقر

لفعلية للقوى ي

. في ھذ)1 =

 أقل بباليين ال

ى التجاذب قو

ين جسمي ب ب

سيا مع مربع ال

نا يتضح لنا ما

ى د عل ي يعتم

ب طرديا مع ح

a.com

على ك

مختلفة

 

 

القوى

يجب ع

التجاذب

وى والق

مكونات

الناتج

القوة ال

المثال

فتكون

أن قوى

اذ التج

وعكس

من ھن

ذي وال

تتناسب
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وى  افر الق

ذلك 10 ، ل

  ة.ضعيف

ات  لبوزون

ن تسارع 

ة. إن  حقيقي

  

ع  ات م رك

تج عيفة  فتن

graviton 

ا بية لتن وة النس

36ين نجدھا 

ى التجاذب الض

ال يمات تسمى

ة) الناتجة م ك

ا كجسيمات ح

  .ون

اء الكوار ى بق

وى الضع ت الق

ات  nsرافيتون

و  وحساب الق

ابقتي ادلتين الس

غلب على قوى

ة الجسي  نوعي

شعة ( متحرك

ا كن مالحظتھ

اإللكتروشحنة 

gl افظ عل يح

أما حامالتة. 

ا اسم جر  عليھ

  

ة وة الفعلي ،الق

المعان طريق

ھولة يمكن التغ

ي من التغير ف

   القوة) .

ا المش في حالتھ

الجدول) ويمك

  .ة

 الشحنة ھنا بش

g ، و lueوالغل

ى تكون النواة

ق .Z0و ويطل

ر عن ا ي يعب

حدة الشحنة عن

عضھما، وبسھ

 نظرية تنتج م

كم من (مجال

وء) وتكون ف

خرى (كما في 

صحيحةعداداً

وتقاس ،ونات

ات gluonsون

كما يساعد على

و ±W وھي

ا و ذي αألف وال

بروتونين بوح

يبتعدان عن بع

ى عن طريق

ي عبارة عن ك

 كماً من الض

ج بوزونات أخر

إما صفر أو أع

 القوى بالبوزو

ظ الغل ة لف ووي

النيوترونات ك

ات ضعيفة: ون

و ام ھ جذب الع

 التجاذب بين ب

ف يتنافران وي

نعبر عن القوى

gauge وھي .

ونات حقيقية (

فيمكن أن تنتج

إ spinھا غزل

قوى وكم ھذه

وى القو الت الق

البروتونات و

م بوزو ىوتس

sp =2.  

www.trgma 

ت الج ا ثاب  ھن

طيسية وقوى 

بروتونين سوف

ن أنبق يمكننا 

bosons سية

ما تكون الفوتو

سيمات فؤ الج

 البوزونات لھا

يوضح الق :2

امال ى ح ق عل

ھا البعض في ا

الثة مكونات، و

pin لھا غزل 

a.com

ن ولك

المغناط

فإن الب

مما سب

المقياس

وعندم

وتباطؤ

جميع

جدول

  

ق ويطل

بعضھ

من ثال

والتي
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د  احدة؟ فق

ة  ي المرحل

ك ال  مع ذل

لوجد فقط 

وى  مع الق

الضعيفة  ى

الضعيفة،  

ة  الت القوي

اعالت  لتف

Quantum

ة  ھي نظري

Stan . ا أم

Quantum

بية  ة النس ي

فت ي عر

و  ن جالش

د  في توحي

وة  ظ أن الق

رارة  ة الح

ى  رة ( عل

ى  وة عل بق

غناطيسية. 

ة وا وى كوني ق

لتي وجدت في

سية واحدة، م

داً، ل ضعيفة ج

ة م تتوازى بدق

اء وىي . إن الق

اعالت ن التف

اعال ى التف  عل

ير ال مكن  تفس

m Electro

ة واحدة  ھظري

ndard Mod

 m الصبغية 

وتفسر النظري 

ية والت األساس

ن ل م ا ك ز فيھ

نجحت ف 197

 E.ظوكما نالح

ة ى درج د عل

 درجة الحرار

ضعيفة تعتمد ب

وى الكھرومغ

اك فقط ق ن ھن

ى األقل تلك ال

وة أساس  من ق

ة ض وى الجاذبي

 المغناطيسية ت

م األحياء و عل

دو ن يحدث ب

ذلكد تعت د ك م

يمك وى. ف  الق

odynamics

وي في نظ الق

delج القياسي 

ة ة الكمي نظري

عليه ( لون).

space-.  

فس الظاھرة ا

E از ي ح والت

ام  79ل في ع

Electrowea

د وى تعتم  الق

ا في وجود عي

ن التفاعالت الض

ى  الق تصل إل

اذا ال تكون  لم

على ،وة واحدة

األساس جزء

و م تكن ق و ل فل

 لم تكن القوى

ا ت في الكيمي

نا ال يمكن أن س

د ن الحدي ل م ق

ذه اب ھ لحس

ة   ة الحديث

 تم جمع ھذه ا

E وذج في النم

رى تسمى الن

شحنات يطلق ع

timeلزمكان

ا نفطيسية لھم

Electrowea

ل ائزة نوب ى ج

akطلق عليھا

ذه ا أن ھ غفلن

ى تختلف نوع

1/40eV( ،إن

ة  ة كفاي لتص قوي

را، د كبي ى يع

ى األربع في قو

اليوم ھي في 

وى. ع ق فألرب

ولولكواكب.

رات، ال جزيئات

ل شمس جوم مث

لعناصر األثق

  ه دافئاً.

ة ل ات مختلف

ة الكمي نظري

 الخاصة ،لكن

Electroweak

ة أخر ا نظري ھ

التعادل في الش

 ھندسية في ال

ھربية والمغناط

عيفة akة الض

 Weinb عل

فة في نظرية أ

دول أغ ،2ي ج

وى ذه الق  أن ھ

Vطاقة حوالي

فقط تكون 1

وى جود أربع ق

حيد ھذه القوى

 نالحظھا لتي

على وجود األ

ت، النجوم و ال

ما يعني ال ذر

اق البطيء لنج

ل ا ا ك تج عنھ

ألرض إلبقائه

ع نظري ص أرب

اس الن ى أس ل

فلھا نظريتھا 

k Theoryة

ات فلھ  والغلون

Cوذلك ألن ا ،
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