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وأصغرها وفق قانون لطاملا كان العلم علم الفيزايء هو العلم الذي جيمع أكرب مكوانت الكون             

واحد وبذات الوقت هو العلم الذي يقسم كل جسم وكل شيء جلسيمات وأركان مرئية وغري مرئية وقد 

حل علم الفيزايء العديد من املعضالت والقضااي اليت غريت جمرى العلم وطريقة تفكري اإلنسان وجمرى 

و إن من أهم هذه القضااي و أكثرها طرحا حياته فقد كان البوصلة لكل العلوم التطبيقية و الرابطة بينها 

نشأة الكون و القوى املتحكمة ابلكون ومكوانت املادة و أشكاهلا  اليت حتاول الفيزايء الربط بينها واجياد 

نظرية شاملة للكون حتيط بكل أقسامه فلقد اهتم االنسان منذ القدمي ابملكوانت األساسية للكون. وكان 

قال أبن الذرة هي العنصر األكثر أولية يف الطبيعة وقد جوهبت هذه النظرية  لوسيبوس امليلي هو أول من

الذرية يف العصور الوسطى ابملوروث األرسطي الذي يتألف العامل وفقه من أربعة صفات أولية، هي احلرارة 

النظرية  إىل مادة خاصة متواجدة يف كل شيء هي األثري. ومل ُتطرَح ابإلضافةوالربودة والرطوبة واجلفاف، 

الذرية بقوة إال يف مطلع القرن العشرين مع اكتشاف االلكرتون، وكان تتوجياً ألعمال متت يف العديد من 

اقرتح أينشتني يف الوقت الذي كان يطرح  0812. ويف عام 0811و  0981الدول األوروبية بني عامي 

و كمات من الطاقة املعينة يف نقاط فيه نظريته النسبية أن يكون الضوء مثل دفق من اجلسيمات األولية، أ

من الفضاء. وقد مسيت هذه الكمات فيما بعد ابلفوتوانت. وأًثبت وجود هذه اجلسيمات يف عام 

على يد كومبتون. وكان رزرفورد قد برهن قبل ذلك بعشر سنوات، ابتداء من معطيات جتريبية  0861

ة، أنه يوجد يف مركز الذرة نواة موجبة الشحنة ترتكز على قذف ورقة ذهبية بذرات اهلليوم املوجبة الشحن

شحنة النواة املوجبة هذه بروتوانً. وبعد ذلك ابثنيت عشرة  0861وصغرية جداً. ومسى رزرفورد يف عام 

سنة اكتشف شادويك جسيماً متعاداًل كهرابئياً يف قلب النواة، ومساه النرتون. وتوقف األمر عند هذا 

رتح كل من جيل مان وزويغ كل مبفرده مفهوم الكوارك، حيث تؤلف عندما اق 0821احلد حىت عام 
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الكواركات العناصر األولية للربوتوانت والنرتوانت. ومل يثبت وجودها إال يف السبعينات وقد فسرت هذه 

االكتشافات العديد من املشكالت كنشأة الكون واجلسيمات املضادة اليت أحدثت تغيريا يف الفيزايء 

رايت اليت تتحكم هبذه اجلسيمات واليت سنقوم ابلشرح عنها يف هذا البحث اضافة اىل عدة احلديثة والنظ

هي أصغر   elementary particlesأسئلة تطرح نفسها يف هذا اجملال فهل اجلسيمات األولية

 مكوانت املادة؟؟؟ وهل هي مكونة هذا الكون ؟؟؟؟.

  

 التعرف على اجلسيمات األولية و نشأهتا و القى املتحكمة هبا. .0

 متييز أقسام وأنواع اجلسيمات األولية . .6

 االجابة على العديد من القضااي اليت فسرهتا هذه اجلسيمات . .1

 الوصول إىل الشكل األمثل هلذه اجلسيمات . .1

 هذه اجلسيمات .ما هي األجيال اليت تقسم فيها  .2
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مل يطل الوقت كثريا بعد اكتشاف الذرة ومكوانهتا )بروتون الكرتون نيرتون( حىت بدأت              

النظرايت تتواىل يف مكوانت أصغر من هذه املكوانت و الطاقات اليت تربط هذه املكوانت حيث كانت 

اليوم .كانت سنة أول نظرية وضعت كتفسري هلذه القوة بداية لفيزايء اجلسيمات األولية كما هي عليه 

وجود جسيم جديد يتوسط  Hidoki Yukawaم عندما تنبأ العامل الياابين ) يوكاوا (  0812

 م . 0812بطريقة ما القوة النووية . والذي حصل على جائزة نوبل عام 

بداية)قبل احلديث عن اكتشافها( إن القوى األساسية يف الطبيعة أربعة كما نعلم مجيًعا وهي )تصاعداًي( 

 حسب القوة : 

 . قوة اجلاذبية 
 . القوة الكهرومغناطيسية 
 . القوة النووية الضعيفة 
 . القوة النووية القوية 

 

  

( مقارنة بني القوى األساسية األربعة من حيث الطول اجلسيم 0اجلدول رقم )
 وكتلته ومدى الفعالية.
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كانت هذه اللبنة األوىل للتفكري يف نواقل القوة ، وألن موضوعنا تركيزًا على النوع الثاين فسنعدد النواقل   

 تعدًدا فحسب :

 نواقل قوة اجلاذبية : اجلرافيتوانت . .0

 نواقل القوة الكهرومغناطيسية : الفوتوانت . .6

 الضعيفة .. نواقل القوة الضعيفة : البوزوانت املتجهة ، أو البوزوانت .1

 نواقل القوة القوية : اجلليوانت . .1

مل تكن اجلليوانت معروفة عندها بطبيعة احلال ، لذا كانت فكرة يوكاوا أن القوة اليت تربط النيوكليوانت  

) وهي تسمية عامة تطلق على الربوتوانت والنيرتوانت ( بسببها تبادل جسيم بينها ، وتنبأ أن كتلة هذا 

ة اإللكرتون ، وألن هذا اجلسيم كتلته أكرب من كتلة اإللكرتون وأقل من كتلة كتل  611اجلسيم هي 

 الربوتون فإنه أطلق عليه اسم ميزون ) وتعين ابلالتينية املتوسط ( .

بدأت التجارب املعملية يف البحث عند ميزون يوكاوا ، ومن غري خوض يف التفاصيل املعملية ، توصل   

كتلة اإللكرتون ، وظن   612الكونية للكشف عن جسيم كتلته تعادل كارل أندرس يف دراسته لألشعة 

اجلميع أن هذا هو ميزون يوكاوا اخلاص ابلتفاعالت القوية لكن هذا اجلسيم أظهر تفاعاًل ضعيًفا مع 

 0مكوانت املادة ، األمر الذي يستحيل أن يكون معه هو جسيم التفاعالت القوية .

ضيفة لكل اجلسيمات اليت يتم الكشف عنها من دراسة األشعة وهكذا بدأ العلماء يف دراسة مست 

 الكونية ، أو من حتلل بعض العناصر ومن تفاعل جسيم مع جسيمات أخرى .

                                                           
1 bettini, A. (2014). Elementary particle physics  
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وانطلقت الشرارة ، وزاد عدد اجلسيمات املكتشفة إىل حد هائل استدعى تقسيمها وترتيبها واعطائها  

ملستحدث يف الفيزايء : فيزايء اجلسيمات ، أو فيزايء مسميات تليق هبا ، وأطلق على هذا احلقل اجلديد ا

الطاقة العالية وذلك ألن هذه اجلسيمات ال تنتج يف الظروف العادية الطبيعية وإمنا يتم انتاجها حتت 

 طاقات مرتفعة للغاية .

 

elementary particle)  أوfundamental 

particle هي اجلسيمات األساسية اليت تتكون منها ابقي اجلسيمات األكرب واألعقد وابلتايل هي :)

أولية على  األشكال األبسط للوجود املادي حسب نظرية النموذج العياري. يتم افرتاض هذه اجلسمات

أساس اهنا البنية األوىل لكل مادة الكون و أهنا ال حتتوي بنية داخلية او عناصر أصغر منها ضمنها ، يف 

حني تتشكل معظم اجلسيمات األكرب من مكوانت ذرة و ذرات و جزيئات العناصر و املركبات من هذه 

 . 6اجلسمات األولية أساسا

رية كما هو شائع. فهذا التشبيه صحيح عندما نتحدث عن ال ميكن متثيل اجلسيم االويل بكرية صغ

امليكانيك الكالسيكي، ذلك أن الفيزايئيني ميثلون املادة كمجموعة من النقاط املادية، وهي نقاط ترتكز 

فيها الكتلة. أما يف الكهرطيسية، فيمكن وصف حركات هذه النقاط بفضل مفهوم احلقل الذي أدخله 

التاسع عشر. وهو بنية الهنائية ممتدة على كامل املكان والزمان، وقد أصبح فاراداي يف منتصف القرن 

مع مرور الوقت مفهوماً أساسياً لفهم املادة. لكنه طرح مشكلة يف الواقع. فكيف ميكن مالءمة مفهوم 

يرتكز على معادالت تعتمد على االستمرارية مع مفهوم اجلسيم وهو متقطع يف اجلوهر؟ وقد َحلَّت 

                                                           
 .وألوانها أشكالها األولية الجسيمات(. 2008. )ا. ع. د, طالب 2
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. فوفق امليكانيك الكمومي ال يكون السؤال 0811ة نظرية امليكانيك الكمومي اليت طُرحت عام املعضل

ما هو وضع اجلسيم وما هي سرعته وطاقته، بل يكون السؤال على الشكل التايل: هذه كافة احلاالت 

قول اليت ميكن أن تشغلها أو ال تشغلها اجلسيمات يف إطار تفاعل ما، فكيف يكون توزعها؟ إن احل

الكمومية هي مؤثرات متأل أو تفرغ هذه احلاالت. وامللء هو خلق جسيم، واإلفراغ هو إهناء وجوده. 

فاجلسيم ليس ابلتايل نقطة مادية بل عينة وامتداداً للحقل الكمومي املعّرف لنمط معني من التفاعالت. 

 ويشبه اجلسيم بشكل ما لغة الواحد أو الصفر يف برانمج معلومايت.

 ظرية النموذج العياري فهي اليت حتدد أنواع هده اجلسيمات وخصائصها .أما ن

 ما هذه األقسام ؟ وملاذا مسيت هكذا وما هي أنواعها وكيف منيز بني أحدها واآلخر ؟

 سنبدأ اآلن يف احلديث عن أقسامها وأنواعها وأمسائها .

 

 

تحدث عن التقسيمات االساسية لفيزايء اجلسيمات جيب التحدث عن النظرية األساسية هلذا قبل ال

 العلم اليت تقسم هذه اجلسيمات
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النموذج العياري يتضمن نوعني من اجلسيمات األولية :فرميونية و بوزونية. الفرميوانت عبارة عن 

ويل يف االستبعاد ، الذي ينص و ختضع مبدأ اب half-integerصحيح -جسيمات سبني نصف

على أنه ال ميكن لفرميونني أن يتشاركا يف احلالة الكمومية ذاهتا ، أي الصياغة الرايضية للحالة الكمومية 

اليت حيتالهنا . حيث أن هذا النموذج قائم على تكامل  نظرايت احلقل الكمومي املتوافقة مع نظرية 

 ذا التاريخ تؤكد مجيع التجارب اجملراة صدق تنبؤات هذه النظرية.النسبية اخلاصة و ميكانيكا الكم ، و هل

ابملقابل متلك البوزوانت سبينا صحيحا و الختضع ملبدأ ابويل ابالستبعاد . بكالم آخر : الفرميوانت 

 جسيمات مادية تشكل أساس املادة ، يف حني أن البوزوانت هي اجلسيمات اليت تنقل القوى. 

 

 electroweak interactionالضعيف -، تندمج نظرية التآثر اإللكرتوينيف النموذج العياري 

))القوة اإللكرتونية الضعيفة( اليت تصف )التآثرات الصعيفة و الكهرومغناطيسية ( مع نظرية 

الكروموديناميك الكمومي. مجيع هذه النظرايت هي نظرايت غاوغية ، إي أهنا تنمذج القوى بني 

 البوزوانت اليت تتوسط  القوى املتبادلة بني اجلسيمات املادية . الفرميوانت مبزاوجتهم مع

 

ففي البداية مل يستطع العلماء تقسيم اجلسيمات األويل ابلشكل الصحيح اذ مل يكن هناك رؤية واضحة 

لتقسيم هذه اجلسيمات فهناك بني اجلسيمات املعروفة ما يوجد يف الطبيعة مثل االلكرتون، وهو جسيم 

املادة، والنيوترينو، وهو جسيم حيادي الشحنة موجود يف األشعة الكونية. وهناك مكون لذرات 

جسيمات أخرى مل توجد إال يف اللحظات األوىل من عمر الكون وال ميكن اكتشافها إىل بواسطة 

مسرعات أو مصادمات هائلة. فلو ختيلنا أننا نريد اكتشاف بنية حتتية يف بنية أكرب منها مثل الربوتون، 
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كننا أن نفعل ذلك بسرب هذه البنية إبرسال جسيم أو جسيمات سابرة عليها. وكان لويس دو بروي مي

طول املوجة املرتبط هبذه اجلسيمات السابرة حبسب ثنائية املوجة اجلسيم. لكننا  0861قد حدد عام 

أجل سرب نعرف أن الظاهرة املوجية ال تندمج إال مع أجسام ذات أبعاد أكرب من طول موجتها. ومن 

األجسام الصغرية جيب إذن إرسال جسيمات سابرة عليها بطول موجة قصري جداً، أي بطاقة عالية 

جداً. وتبىن املسرعات أو املصادمات على هذا املبدأ. ففي املسرع تسري حزمتان من اجلسيمات ذات 

جسيمات أخرى حبسب الطاقة العالية ابجتاهني خمتلفني. ويؤدي تصادم جسيمني من احلزمتني إىل انتاج 

مبدأ التكافؤ بني الكتلة والطاقة الناتج عن النظرية النسبية اخلاصة. وكلما كانت طاقة  الصدم أكرب، 

تكون اجلسيمات الناجتة أكرب كتلة. وهذا ال يعىن أهنا أكرب حجماً على االطالق! بل على العكس، 

ل أدق طول املوجة املرتبط هبا يكون فكلما كانت كتلتها وابلتايل طاقتها أكرب فإن حجمها أو بشك

أصغر. ويكون عمر هذه اجلسيمات قصرياً جداً، حبيث ال ميكن ألي جهاز أن يرصد أو يصور مباشرة 

حادثة الصدم. وما يكشفه اجملربون هو اآلاثر الباقية من حتلل هذه اجلسيمات. وهم يضعون العديد من 

 وطاقتها.الكواشف حول نقطة الصدم من أجل حتديد موضعها 

وأّدت هذه الدراسة املعمَّقة خلصائص الربوتوانت والنرتوانت واإللكرتوانت إىل اكتشاف مزيد من  

 κ(، امليزون 0812ت) π(، امليزون 0812ت) μ(، النرتينو، امليزون 0816اجلسيمات: البوزترون )

ات( ألهنا بعد إنتاجها واهليربوانت أو اجلسيمات الغريبة )ومسيت كذلك وقت اكتشافها أوائل اخلمسيني

بسهولة نسبياً يف تصادمات عالية الطاقة، مل تتفكك إال ببطء شديد قياساً إىل الزمن الالزم لتكوينها. 

جمدداً و ذلك « األولية»من الربوتون. أي ازداد عدد اجلسيمات « أغرب»وليس ابإلمكان اليوم عّدها 

 مع ما سبق . 11فصار اجملموع  جسيماً أولياً  62اكتشاف  0821و 0811جرى بني عامي 
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وإضافة إىل اجلسيمات املذكورة، املستقرة وشبه املستقرة )أي ذات العمر الطويل بقدر كاف( اكُتشف  

يف بداية الستينيات بضع عشرات من اجلسيمات ذات العمر الفائق الِقَصر )غري مستقرة ابلنسبة إىل 

 وهي تتفكك يف زمـن ابلـغ الِقَصر  sresonance« جتاوابت»التفاعل الشديد( وقد مُسيت 

s  22 2310 10   2310أي أطول ببضع مرات فقط من الزمن األصغر املميز للتفاعل النووي وهو حنو 

s  وعلى هذا ال تكاد التجاوابت تغادر احلّيز الذي نشأت فيه حىت تتفكك 

التقسيم عدد كبري ولذلك مت تقسيمها اىل مكوانهتا بعد اكتشافها كاملة فأصبح للجسيمات األولية هبذا 

. 

 

 



13 
 

1 

 

فكما ذكران تقسم اجلسيمات األولية وفق تقسيم للنموذج العياري إىل عائلتني مها الفرميوانت اليت تشكل 

والبوزوانت اليت تنقل التفاعالت بني اجلسيمات. و لكن هناك منطان من اجلسيمات يف جمموعة املادة 

الفرميوانت: فمن جهة هناك اللبتوانت اليت ال تشارك يف التفاعالت الشديدة، ومن جهة أخرى 

للون الكواركات املختلفة النكهات واأللوان واليت تشارك يف كافة التفاعالت. وحتدد شحنات النكهة وا

اليت سنتحدث عنها فيما بعد، للكواركات سلوكها تبعاً للتفاعل الضعيف والقوي. إن البوزوانت، وهي 

موجهات التفاعالت األساسية األربعة، هي الفوتون ابلنسبة للتفاعل الكهرطيسي، والغليوانت للتفاعل 

يف، وأخرياً الغرافيتون انقل الشديد وهي تربط الكواركات فيما بينها، والبوزوانت حامالت التفاعل الضع

اجلاذبية. وقد ُصنفت الفرميوانت و البوزوانت يف ثالث جمموعات يف النموذج املعياري، وهو نظرية 

تسمح ابلتنبؤ بكافة الظاهرات اليت تنتج عن التفاعالت األساسية ابستثناء اجلاذبية. وميكن استنتاج 

سيم فيهما عن جسيمات اجملموعة األوىل إال ابلكتلة. اجملموعتني األخريتني من األوىل إذ ال يتميز اجل

                                                           
3 S, G. a. P. L. (2006). elementary particle physics, Perseus Books. 

  

الذي يوضح عدد من الجسيمات  2الجدول رقم   

 األولية المكتشفة مع خصائصها .
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فامليون ليس سوى الكرتون إمنا أثقل قلياًل، وكذلك التون هو ميون أثقل منه قلياًل. فكما لو كانت 

الطبيعة قد بنت املادة وفق ثالث مراحل. ويقبل الفيزايئيون أبن النموذج املعياري كان ميكن أن يكون 

 من اجلسيمات. صحيحاً مبجموعة واحدة

هدروانت حيث تقسم  وابلنسبة جملموعة الفرميوانت فتقسم حسب التصنيف نفسه اىل ليبتوانت و

األخرية اىل ميزوانت و ابريوانت ،فالباريوانت تتألف من ثالث كواركات خمتلفة اللون أما امليزوانت 

 فتتألف من كوارك وكوارك مضاد فقط.

 ذا البحث.. وسنطرق لشرح هذه األقسام يف يف ه

 

 

تشري النظرايت عامل الفيزايء اإليطايل إيتوري ماجوراان أكد ، مع ارتفاع مليكانيكا الكم، 0812يف عام 

إىل احتمال وجود نوع جديد من اجلسيمات الغريبة اليت تسمى ماجوراان الفرميوانت اجلسيمات. بعد 

. وهذا االكتشاف هو مثل إلجياد  ت أخريا الفرميوانت ماجوراانسنة من البحث والباحثني قد وجد 22

 عصر احلوسبة الكمومية الطوبوغرافية مما أكان مبثابة "مفتاح" هلذا العلم .
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:هي جسيمات نصف عدد صحيح كمي من اجلسيمات األولية. متتثل ملبدأ استبعاد  

 جسيمات واحدة.الكم ال ميكن إال أن حتتلها  لةابويل، أن الدو 

نصف عدد صحيح من الكواركات، اللبتوانت،  هلا حيث الفرميوانت هو أن يكون هناك جسيمات

والغالبية العظمى من اجلزيئات خمتلطة )مثل الربوتوانت والنيوتروانت( هي الفرميوانت  ، فالفرميوانت هي 

زخم عدد الكم فيه هو نصف عدد صحيح فردي متعددة من ديراك، تدور الزاوي ال -وفقا للفريمي 

اجلسيمات. الفرميوانت تتبع مبدأ استبعاد ابويل ] الذي مسي على اسم الفيزايئي اإليطايل فريمي. وفقا 

لنظرية القياسية، وتؤخذ الفرميوانت عن طريق عدد من الفرميوانت األساسية، يف حني أن الفرميوانت 

تحلل إىل اجلسيمات الدقيقة. وتنقسم الفرميوانت إىل فئتني أساسيتني: األساسية من املستحيل ت

أنواع من طعم  61الكواركات واللبتوانت. هذه نوعان أساسيان من الفرميوانت، ينقسم إىل ما جمموعه 

(، كوارك أسفل )د(، والغريب كوارك )ق(، سحر Uالكواركات: ويشمل ما يصل كوارك ) 06)نكهة(: 

كوارك )ج(، واجلزء السفلي الكوارك )ب(، كوارك القمة )ر(، ويناظرها ستة أنواع من اجلسيمات 

(،، τ(، اتو تسى )μ(، مياو الفرعية )Eأنواع من اللبتوانت: مبا يف ذلك االلكرتونية ) 06املضادة. 

 ، وستة أنواع من املقابلة املضادة للجسيمات،ντترينو ، النيو νμ، النيوترينو νeالنيوتروانت 
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1 مبا يف ذلك ثالثة أنواع من مكافحة النيوتروانت. 

 

                                                           
4 bettini, A. (2014). Elementary particle physics  

  

(  : أشكال المواد األولية وأنواعها 3جدول )

 الرئيسية
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  هو جسيم أويل ومكون أساسي للمادة. وأشهر اللبتوانت املعروفة هو :

كم عمليات الكيمياء كلها ألنه موجود يف أغلفة الذرات وترتبط به االلكرتون والذي حي

اخلصائص الكيميائية كلها. وتوجد فئتني أساسيتني للبتوانت: املشحونة منها )وتعرف أيضا 

اإللكرتون(، وحمايدة )املشهورة ابسم نيرتينو(. وميكن للبتوانت املشحونة أن -بلبتوانت شبيه

ن جسيمات مركبة مثل الذرات و ذرة امليونيوم الغريبة و تندمج مع جسيمات أخرى لتكوي

 2بوزيرتونيوم ، بينما النيرتينو فهو ضعيف التفاعل مع املادة فهو اندرا الرصد.

                                                           
  األولية الجسيمات في مقدمة(. 2006. )ح. ا, السيد 5
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 هناك ست أنواع من اللبتوانت وتعرف ابسم النكهات وتكون ثالثة أجيال.

 ( أول جيل منها هو اللبتوانت اإللكرتونية وتشمل اإللكرتوانتe⁻( والكرتون نيرتينو )νe) 

 ( واجليل الثاين هو اللبتوانت امليونية وتشمل امليوونμ⁻( وميوون نيرتينو )νμ;) 

  ( أما اجليل الثالث فيسمى اللبتوانت التاوونية وتشمل اتوونτ⁻( واتوون نيرتينو )ντ كتلة .)

اإللكرتوانت هي أقل كتلة يف اللبتوانت املشحونة. أما األثقل فهي امليوانت )وتسمى أحياان 

كتلة إلكرتون( . ويسمى التاوون أحياان "اتو ميزون " وهو أثقل   611ميو ميزون وكتلتها تصل 

يم: مرة . وينتقل التاوون بسرعة إىل إلكرتون خالل عملية حتلل جس 111من اإللكرتون حنو 

وهي عملية انتقال من حالة كتلة أعلى إىل حالة كتلة أدىن، وابلتايل تكون اإللكرتوانت 

مستقرة وهي أغلب اللبتوانت املشحونة يف الفضاء الكوين، يف حني ميكن إنتاج امليوون 

والتاوون فقط عند اصطدام اجلسيمات ذات الطاقة العالية )مثل تلك اليت تنتج من األشعة 

 صطدامات اليت ُتدرس يف معجالت اجلسيمات(.الكونية واال

 

( :أنواع الليبتونات وكتلها 4جدول )

 وشحنتها ولفها الذاتي
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لدى اللبتوانت عدة خصائص جوهرية مثل الشحنة الكهرابئية واللف والكتلة. وعلى عكس الكواركات 

فهي ال ختضع للتفاعل القوي ولكنها ختضع للتفاعالت األساسية الثالث األخرى: الكهرومغناطيسية 

ئيا( واجلاذبية والتفاعل النووي الضعيف. لكل نكهة لبتون )ماعدا النيرتينوات واليت هي حمايدة كهراب

يقابلها نوع من اجلسيمات املضادة تسمى ب نقيض اللبتون وهي ختتلف عن اللبتون فقط يف أهنا 

مساوية ابحلجم ومعاكسة ابلشحنة. ومع هذا فإنه وفقا لنظرايت معينة قد يكون للنيوترينو جسيم مضاد 

 ال غري معروف ماإذا كانت تلك احلالة صحيحة أم ال.خاص به، ولكن حاليا ال يز 

. ومن مث فنظرية احصاء اللف تعين أهنم فرميوانت وابلتايل 0⁄6اللف املغزيل جلسيمات الليبتوانت هو 

ختضع ملبدأ استبعاد ابويل: ال ميكن للبتونني اثنني من نفس النوع أن يكوان يف نفس احلالة متاما ويف نفس 

 إن هذا يعين أن اللبتون ميكن أن يكون يف حاليت لف ومها إىل األعلى أو األسفل.الوقت. وعالوة، ف

هناك العديد من نظرايت احلقل الكمومي مثل كهروديناميكا كمية وديناميكا لونية كمية تكون فيها 

ل الفرميوانت اليسرى واليمىن متطابقة. لكن يف النموذج القياسي فإن الفرميوانت اليمىن واليسرى تعام

 2على أهنا غري متماثلة الكتلة.

يبدأ كل لبتون يف النموذج القياسي بال كتلة صحيحة. أما اللبتوانت املشحونة )مثل اإللكرتون وامليون 

واتو( فإهنا تنال كتلتها خالل التفاعل مع جمال هيغز، ولكن تبقى النيوترينوات عدمية الكتلة. ألسباب 

يعين أنه ال يوجد خلط بني خمتلف أجيال اللبتوانت املشحونة كما هو فنية فإن انعدام كتلة النيوترينوات 

 يف الكواركات. ويتفق ذلك كثريا مع املالحظات التجريبية احلالية.

 

                                                           
6 P. Cheng and L.F. Li, G. (1998). Theory of Elementary Particle Physics, Oxford. 
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أن النيوترينوات يف الواقع هلا   -وأبرزها تذبذب النيوترينوات املرصودة  -ومن املعروف أنه من التجارب 

. وهذا يعين أن هناك فيزايء ماوراء النموذج العياري. وحاليا eV/c2 6كتلة صغرية جدا أي أقل من 

اإلمتداد األكثر تفضيال هو ما يسمى آلية التأرجح اليت من شأهنا أن تفسر ملاذا النيوترينوات اليسرى 

 2خفيفة جدا مقارنة مع مطابقتها من اللبتوانت املشحونة، وملاذا مل نر حىت اآلن نيوترينوات ميىن؟ 

 

 

 أما ابلنسبة للهدروانت فتقسم اىل جمموعتني كما ذكران سابقا مها امليزوانت و الباريوانت.

  جسيمات غري مستقرة، ويف أقل من جزء من الثانية بعد تكوينها مباشرة، تبدأ يف

االحنالل )التفكك( إىل جسيمات أخف. وقد حتمل امليزوانت شحنات سالبة أو موجبة أو 

مثل   611نة موجبة أو سالبة أو متعادلة، وتتفق امليزوانت يف أن كتلتها تكون متعادلة ، له شح

 .0كتلة اإللكرتون وهلا عزم مغزيل يساوي 

تعترب امليزوانت جسيمات دون ذرية غري مستقرة، وتتكون من كوارك ونقيض الكوارك تربطهما القوة 

كونة من الكواركات، واجلزء وهي اجلسيمات املت -الشديدة . وهي جزء من عائلة جسيمات اهلادرون 

                                                           
 .البيات جامعة, الكالسيكية الفيزياء(. 2005. )أ. ا. ع. ا, الهيجاء 7
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فاجلسيم دون الذري حيتوي على ثالث كواركات.  -اآلخر من عائلة اهلادروانت هي الباريوانت 

)وكذلك  0واالختالف الرئيسي ما بني امليزوانت والباريوانت هو أن امليزوانت هلا عزم مغزيل يساوي 

(. وألن امليزوانت والبوزوانت ذات عزم  0/6 البوزوانت(، بينما الباريون وهي فرميوانت )هلا عزم مغزيل

، فإن مبدأ استبعاد ابويل الينطبق عليها . وهلذا السبب فبإمكاهنا التصرف كأهنا نواقل قوة  0مغزيل 

 للمسافات القصرية، وتكون جزءا من عمليات كالتفاعل النووي.

 

ضعيفة والقوية على حد سواء. وأيضا مبا أن امليزوانت حتتوي على كواركات ، فإهنا تسهم يف التفاعالت ال

تسهم امليزوانت ذات الشحنة الكهرابئية يف آتثر كهرومغناطيسي. وتصنف تلك حسب حمتوى الكوارك 

.ابلرغم من أن امليزون غري مستقر، إال إن امليزوانت قليلة الكتلة تكون أكثر استقرار من الثقيلة، وأسهل 

اجلسيمات أو األشعة الكونية. وهي عادة أقل ضخامة من يف املراقبة والدراسة يف جتارب معجالت 

الباريوانت ، مما يعين أهنا أسهل إنتاجا يف التجارب، وتعطي ظاهرة الطاقة العالية بفرتة أسرع مما يعطيه 

 . 0821( سنة J/ψالباريون. فمثال، الكوارك الساحر كان أول من متت رؤيته يف جسيم )

  ية )ابري( وتعين الثقيل، وسبب التسمية أنه اعتقد :وهي كلمة إغريق

وقت اكتشاف الباريون أبنه أثقل اجلسيمات األولية كتلًة، وينتمي إىل عائلة اجلسيمات املركبة 

احملتوية على ثالث كواركات، على عكس امليزوانت اليت هي من نفس العائلة، بينما حتتوي على  

قى الباريوانت وامليزوانت مها جزء من عائلة كوارك واحد وضديد كوارك واحد. ولكن يب

 جسيمات أكرب وهي اهلادروانت.
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عترب الباريوانت أبهنا فرميوانت ذات تفاعل نووي قوي وختضع إلحصاء فريمي ديراك، اليت تطبق على 

مجيع اجلسيمات اليت تتبع مبدأ ابويل يف االنتفاء. هذا على النقيض من البوزوانت اليت ال تذعن هلذا 

 بدأ.امل

 

تنتمي الباريوانت وامليزوانت إىل اهلادروانت، مبعىن أن جسيماهتا حتتوي على كواركات، الكوارك لديه رقم 

. عادة ما يشري مصطلح ابريون إىل  B = −1⁄3، وضديده لديه رقم ابريوين هو B = 1⁄3ابريوين 

  -حيتوي على ثالث كواركات-كوارك ثالثي 

(B = 1⁄3 + 1⁄3 + 1⁄3 =1الب .) وهي -اريوانت الشاذة األخرى اليت مت اقرتاحها، مثل بنتاكوارك

 − B = 1⁄3 + 1⁄3 + 1⁄3 + 1⁄3) -ابريوانت متكونة من أربع كواركات وضديد كوارك واحد

(، ولكن بشكل عام وجودها ليس مقبوال. نظراي قد يكون هناك وجود لكل من: هبتاكوارك 1 = 1⁄3

 ضديد كوارك( 1كواركات،   2وارك )ضديد كوارك(، واننوك 6كواركات،   2)

وهي ابريوانت "شاذة"  -وقد اعتقد إىل وقت قريب جدا أبن هناك جتارب أظهرت بوجود بنتاكوارك

خملقة من أربعة كواركات ونقيض كوارك واحد. لكن جممع فيزايء اجلسيمات ككل مل يؤكد بوجودها على 

قد تكون وبشكل قوي ضد وجود مت النظر بدالئل  6119. ويف عام 6112األرجح حتىل عام

 بنتاكوارك املذكورة .
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قد سبق وحتدثنا عن الكواركات لكن ما هي الكواركات وما أنواعها و خصائصها اليت متيزها عن ابقي 

 اجلسيمات األولية ؟؟

 

هو جسيم أويل وأحد املكونني األساسيني للمادة يف نظرية النموذج القياسي لفيزايء اجلسيمات )املكون 

وانت( هلا كتلة ولكن أبعادها صفرية، تتم مشاهدهتا عند حدوث اآلخر حسب هذه النظرية هو الليبت

 تصادم شديد بني الربوتون واإللكرتون. وقد أطلق موري جيلمان هذا االسم على الكوارك.

للكواركات جسيمات مضادة مثل بقية اجلسيمات األولية تدعى "كواركات مضادة"، حيث تتميز  

سيمات الوحيدة اليت تتآثر مع بعضها ابستخدام القوى األربع الكواركات والكواركات املضادة أبهنا اجل

الرئيسة املوجودة يف الطبيعة. تشكل الكواركات معظم اجلزء الدخلي للمادة، وهي مرتابطة مع بعضها 

بقوى شديدة. هذه القوى اليت تربط الكوارك مع بعضها البعض تدرس يف فرع من الفيزايء يدعى 

 (.Quantum-chromodynamic QCDابإلجنليزية: الكروموديناميكا الكمية )

جتتمع الكواركات معا لتشكل اهلادروانت، األكثر استقرارا اليت هي الربوتوانت والنيوتروانت، وهي  

مكوانت نواة الذرة. ال ميكن أن تظهر الكواركات بشكل مفرد حر فهي دائما حمتجزة ضمن هادروانت 

ت( مثل الربوتوانت والنيوتروانت، وتسمى هذه الظاهرة ابحلبس اللوين ثنائية )ميزوانت( أو ثالثية )ابريوان
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(، هلذا السبب فمعظم املعلومات عن الكواركات مت Color confinement)ابإلجنليزية: 

 9استخالصها من مالحظات اهلادروانت نفسها.

، والقعري.كل للكوارك ست أنواع وتسمى ابلنكهات وهي: العلوي، السفلي، الساحر، الغريب، القمي 

من الكوارك العلوي والسفلي له كتلة أقل من ابقي الكواركات األخرى. فالكواركات األثقل تتحول إىل 

علوية وسفلية بسرعة خالل عملية تسمى اضمحالل اجلسيم: حيث تتحول حالة الكتلة األثقل إىل 

ودا يف الكون، يف حني أن حالة كتلة أخف. هلذا فالكوارك العلوي والسفلي مها األكثر استقرارا ووج

الكواركات املسماة ابلساحر والغريب والقمي والقعري يتم إنتاجها فقط من خالل اصطدامات عالية 

 الطاقة )مثل املستخدمة يف األشعة الكونية ومعجالت اجلسيمات(.

تلة. لدى الكوارك خصائص أساسية مثل الشحنة الكهرابئية والشحنة اللونية والدوران املغزيل والك 

فالكواركات هي اجلسيمات األولية الوحيدة يف النموذج القياسي لفيزايء اجلسيمات اليت ُتظِهر مجيع 

القوى األساسية األربع املسماة ابلتفاعالت األساسية وهي الكهرومغناطيسية واجلاذبية والتآثر القوي 

كهرابئية مضاعفات صحيحة والضعيف، ابإلضافة إىل أهنا اجلسيمات الوحيدة اليت ال تعد شحنتها ال

للشحنة األولية. ولكل كوارك جسيم مضاد، وهو نظري مطابق له، لديه نفس قدر شحنة الكوارك ولكن 

 بشحنة معاكسة.

فسرت هذه النظرية املقرتحة الشحنة، االندفاع الذايت، والكتلة بشكل جيد كما جنحت يف ترتيب 

كبري من اجلسيمات املختلفة اخلواص األن يوجد فقط اجلسيمات اجلديدة يف نسق معني فبداًل من العدد  

                                                           
8 franzini, P. (2002). introduction to elementary particle physics, University of Rome  
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غريب(تؤلف ابقي اجلسيمات املكتشفة. فالكواركات تشكل  -ُسفلي  -ثالث كواركات أساسية )ُعلوي 

 اجلسيمات متاماً مثلما تؤلف عناصر اجلدول الدوري العناصر الكيميائي

عند حدوث تصادم شديد بني الربوتون واإللكرتون. وقد أطلق موري جيلمان  الكواركات تتم مشاهدت 

 هذا االسم على الكوارك. منها ستة أنواع.

 

 

هي اجلسيمات األولية الوحيدة يف النموذج القياسي لفيزايء اجلسيمات اليت ُتظِهر مجيع  فالكواركات

القوى األساسية األربع املسماة ابلتفاعالت األساسية وهي الكهرومغناطيسية واجلاذبية والتآثر القوي 

ت صحيحة والضعيف، ابإلضافة إىل أهنا اجلسيمات الوحيدة اليت ال تعد شحنتها الكهرابئية مضاعفا

للشحنة األولية. ولكل كوارك جسيم مضاد، وهو نظري مطابق له، لديه نفس قدر شحنة الكوارك ولكن 

 بشحنة معاكسة.

بواسطة فرضية موري جيلمان وجورج سويج لشرح مناذج  0821كان ظهور منوذج الكوارك سنة   

متت مالحظة مجيع  .0829اهلادروانت، وقد كان هناك دليل ضعيف على وجودها املادي حىت سنة 

نكهات الكوارك الست يف جتارب املعجالت; وقد كان الكوارك القمي هو آخر ما مت اكتشافه من 

 عندما متت مالحظته ألول مرة يف معهد فريميالب. 0882الكواركات وذلك سنة 

( :أنواع الليبتونات وكتلها 4جدول )

 وشحنتها ولفها الذاتي
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وانت اليت مبا أن الباريوانت حتتوي على كواركات، فإهنا ترتبط مع بعضها بتآثر قوي. على عكس من اللبت

ال حتتوي على كواركات فإن ارتباطها الحيتاج أن يكون آتثر قوي. معظم الباريوانت هي بروتوانت أو 

نيوتروانت اليت يتكون منها معظم املادة املنظورة املتوفرة يف الكون، يف حني أن اإللكرتوانت )العنصر 

م مضاد نظري له )ضديد ابريون(، الرئيسي اآلخر للذرة( هي لبتوانت كما ذكران . لكل ابريون  جسي

حيث تستبدل الكواركات بكواركات مضادة نظرية هلا. فعلى سبيل املثال، حيتوي الربوتون على اثنني  

كواركات علوية وواحد سفلي; ونظريه مضاد بروتون حيتوي على اثنني كواركات مضادة علوية وواحد  

 كوارك مضاد سفلي.

 

راكات ببعضها داخل اهلادرون وذلك عن طريق جسيم يدعى الغلوون تربط القوة النووية الشديدة الكو 

حيمل القوة القوية متاما كما حيمل الفوتون القوة الكهرطيسية. وعند جتميع الكواركات حيث تكون شحنة  

1كل من الكواركات من مضاعفات 

3
e   ون وبتجميع هذه الكواركات  لتشكيل اهلادرون جيب أن تك

 وهو أحد أهم الشروط يف اهلدروانت لكي توافق مبدأ ابويل .e الشحنة الكلية صفر أو عدد صحيح من

ابلرغم من وجود عدة أنواع من الكواركات اال أن كوننا مكون من عدد قليل منها، فجميع عناصر 

وي اجلدول الدوري من كربون وأكسجني... اخل تتكون من بروتوانت ونرتوانت والكرتوانت ،حت

أما الكواركات األربعة فنادراً ما تلتقط. ونالحظ الشيء  u ،d الربوتوانت والنرتوانت فقط الكواركني

نفسه ابلنسبة للبتوانت ،فااللكرتون هو النوع األكثر شيوعا منها بينما ابقي األنواع كامليون والتاو من 
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 .النادر أن توجد يف الطبيعة وال يزال سبب ذلك موضع حبث ودراسة

 

 :ألوان الكواركات

أي أهنا فريميوانت )مجيع الفريميوانت متلك ½ كل الكواركات هلا نفس عزم الدوران الذايت )السبني( 

سبني = نصف عدد فردي (،فهي اذاً ختضع ملبدأ ابويل يف االستبعاد )ال ميكن لفريميونني أن أيخذا 

عض اجلسيمات حتوي كواركني من نفس نفس احلالة الكوانتية أي نفس األعداد الكمومية(،لكن هناك ب

سبينيهما بنفس االجتاه ،وحىت جسيمات حتوي ثالث   up النوع كالربوتوانت الذي حيوي كواركني

،هذان اجلسيمان سينتهكان مبدأ  Δ¯(dddكواركات من نفس النكهة أيضا سبناهتا بنفس اجله)

الشحنة امللونة، تشبه الشحنة  ابويل،وحلل هذه املشكلة اقرتح وجود خاصية اضافية للكوارك تدعى

الكهرابئية اال أن هلا ستة أصناف بدال من اثنتني. وكلمة )لون( هنا هي جمرد اصطالح فهي ال تعين 

اللون ابملعىن املتداول طبعاً. األلوان املخصصة للكواركات هي أمحر ، أخضر، أزرق، جيتمعون لتشكيل 

األلوان الثالثة لتعطي اللون األبيض، أما يف امليزوانت  جسيم عدمي اللون ،ففي أي ابريون جيب أن جتتمع

فيجب أن يتواجد اللون ومضاده.)األلوان املخصصة ملضاد الكواركات هي مضاد األمحر مضاد األزرق 

ومضاد األخضر(.أي وكأنه مت اضافة عدد كوانيت جديد يتعلق ابأللوان لتلبية مبدأ االستبعاد لباويل .هذه 

 . مرات أكثر ألن كل كوارك أييت بثالث ألوان 1زيد عدد الكواركات بـ اخلاصية اجلديدة ت

ابلرغم من اجلهود الكبرية املبذولة لكن اىل األن مل يتم التقاط وفحص كوارك بشكل مفرد ، يعتقد العلماء 

أن السبب وراء ذلك هو أنه وعند درجة احلرارة العادية ستحبس الكواركات داخل اجلسيمات بشكل 

بب القوة النووية القوية االستثنائية اليت متنعهم من اهلرب .لذلك تتجه اجلهود احلالية لتشكيل دائم بس

كوارك ، وأبرز –حالة مادة تكون فيها الكواركات حرة من الربوتوانت والنرتوانت تدعى بالزما غلون 



28 
 

دم األيوانت يف مصادم اهلادروانت الكبري بسرين و مصا ALICE املشاركني يف هذه األحباث مشروع

 8الثقيلة بسرعات نسبية يف خمترب بروكهافن ابلوالايت املتحدة األمريكية

 

 

 االنفجار العظيم :

إن فرضية االنفجار العظيم اليت ما تزال قيد التطوير واجلدل يف وقتنا هذا تتحدث عن بداية نشوء الكون 

 والتغريات احلاصلة بعده مما أدى اىل تشكل الكواكب واجملرات . 

                                                           
9 bettini, A. (2014). Elementary particle physics  

  

أنواع الجسيمات األولية مع  1الشكل رقم 

 خصائصها
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ففي هذا البحث لن نتحدث عن هذا االنفجار وتطوره لكن سنتحدث عن التغريات اليت حصلت يف 

 ث القوى واجلسيمات اليت استطاعت أن تفسرها اجلسيمات األولية هذا االنفجار من حي

 

 

فحسب املخطط التايل الذي يفسر هذا التشكل حيث بعد بداية االنفجار كان هنالك طاقة وحيدة  

جدا من الوقت ترتاوح بني ) سيطرت على االنفجار يف اللحظات األوىل منه وبعد أجزاء صغرية

60 5010 10 s   ) ( أصبحت انقسمت القوى املسيطرة اىل قوى اجلاذبية و قوة)نووية وكهرمغناطيسية

( مث يبدأ تشكل ابقي  فيتشكل املكونني األساسيني للمادة ومها اجلسيمات األولية )كواركات وليبتوانت

املواد بعد أن تقسم املواد بواسطة القوى األساسية األربع )النووية الضعيفة والقوية والكهرومغناطيسية 

 واجلاذبية (فتبدأ نشأة الكون فيزيئيا كما نعرفها اال أن العديد من الدراسات علة هذه النظريية ما زالت 

( أشكال المادة 1الشكل رقم )

 االنفجارالنووي العظيم
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قبل هذه املواد أال يوجد شيء أصغر فأصغر ان معظم هذه قيد التجريب لككن اىل أين أال يوجد مادة 

لتساؤالت ال ميكن االجابة عنها اىل بعد وضع نظرية شاملة للجسيمات األولية طبقا لتجارب مبسرعات 

وفق عالقات رايضية وان أحد أشهر هذه املسرعات مسرع سرين بسويسرا الذي يعد أكرب مسرع يف 

يه هي الدليل على أن معظم القوانني يف هذا الباب فهل تستطيع هذه العامل وان التجارب اليت درست ف

النظرايت تفسري نشوء الكون بشكل كامل وتفسري الكون بشكل األمثل واألبسط الذي يعطينا الربط 

 بني الطاقات املختلفة واجلزيئات

 

 

 

 هل اجلسيمات األولية هي جسيمات أولية ابلفعل ؟ 

إن من الصعب االجابة عن هذا السؤال هبذه البساطة فان االجابة عن هذا السؤال حتتاج لالجابة عن 

الكثري من األسئلة والوصول اىل الكثري من التجارب يف ظروف خمتلفة يصعب الوصول اليها و تكلفتها 

 أجزاء المادة 2الشكل رقم 
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ىل كوارك بشكل منفصل املادية عالية نسبة للتجارب املنفذة هلذه اللحظة فحىت األن مل نستطع الوصول ا

األمر الذي يزيد حىت هذه النظرايت غرابة وغموض فان الوصول لكوارك وحيد حيتاج لطاقة عالية جدا 

)وحياول العلماء يف املسرع الضخم سرين الوصول هلذا االجناز لكن اىل االن ال يوجد جواب واضح حول 

يظن الكثري فان معظم الفرضيات املوضوعة ما هية الطاقة وكميتها اليت حيتاجها ( ولكن فعلى عكس ما 

اىل األن تقول أبن هنالك جسيمات أصغر من الكواركات و الليبتوانت ولكن ال يوجد نظرية واضحة 

تؤكد هذه الفرضيات و تدعمها وأعتقد أبن االجابة عن هذا السؤال حتتاج الوصول ألدق التفاصيل يف 

 املستقبل .اجلسيمات األولية احلالية واليت سنراها يف 
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بعد اهناء هذا البحث توصلنا للعديد من النتائج وهي أن اجلسيمات األولية املكونة للمادة هي 

و الكواركات وهي اليت تكون جسيمات صغرية ذات أبعاد تقرتب من الصفرية وتتكون من الليبتوانت 

 األشكال األكرب من اجلسيمات )كاهلدروانت و النيرتوانت ( .

  تتألف الكواركات فالكوارك هو جسيم أويل وأحد املكونني األساسيني للمادة يف نظرية النموذج

القياسي لفيزايء اجلسيمات )املكون اآلخر حسب هذه النظرية هو الليبتوانت( هلا كتلة ولكن 

للكوارك ست أنواع وتسمى ابلنكهات وهي: العلوي، السفلي، الساحر،  دها صفريةأبعا

 الغريب، القمي، والقعري وان الكواركات ال توجد بشكل منفرد .

  وتنقسم يف فئتني أساسيتني للبتوانت: أما الليبتوانت فهي جسيمات أولية وتوجد بشكل منفرد

 لكرتون(، وحمايدة )املشهورة ابسم نيرتينو(.اإل-املشحونة منها )وتعرف أيضا بلبتوانت شبيه

  هلذه اجلسيمات)كواركات وليبتوانت (خصائص كثرية ففي الكواركات السبني والنكهة واللون

 والشحنة اليت متيز كل منها.

  ان ظهور اجلسيمات األولية حسب نظرية االنفجار العظيم استمر ألجزاء من الثانية قبل أن

 كم هبا القوى االساسية األربعة .تتحول للشكل احلايل و تتح

  ال ميكن التنبأ اىل األن معرفة اذا كانت اجلسيمات االولية هي اصغر اجلسيمات لعديد من

 األسباب منها هي أنه اىل األن مل نتمكن من احلصول على كوارك وحيد 
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