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 اكتشاف كوارك القمة

  السادس تطلب أعلى التصادمات طاقة يف العامل )1(إن العثور على الكوارك

  .من آالف األشخاص وجهودا كبرية

>M .T .ـ > ليّس>L .P .تيپتون<  

   



 ، مث يتفكك)األزرق(وكوارك قمة مضاد ) األمحر) كوارك قمة) يف الوسط(بني پروتون وپروتون مضاد  ُيْنِتج تصادم عنيف
 .وزيترونپ مع إلكترون أو jets العادة عددا من النوافري هذان اجلسيمان إىل جسيمات أخرى ُتْنتج يف) يتحلل)

   

، َحَدثا تارخييا، وكان3/1995شهد اجتماعان علميان، ُدِعي إليهما على عجل يف الشهر 
فقد أعلن فيزيائيون يقومون. للمسرع القومي قرب شيكاگو) فريميالب(ذلك يف خمترب فريمي

بتجارب متنافسة داخل املخترب يف حلقتني دراسيتني متتاليتني عن اكتشاف جسيم جديد ـ
رك القمة ـ ووضعوا بذلك حدا لعقود طويلة من البحث عن آخر جزء من املنوالكوا

  .لفيزياء اجلسيمات standard modelاملعياري ) النموذج(

   

ُتشكل الليپتونات ـ. إن كوارك القمة هو سادس الكواركات وآخرها على األغلب
فإن الكواركات األكثر خفةوهكذا، . اإللكترون وأشباهه ـ والكواركات البىن األساسية للمادة

تكوِّن الپروتونات والنيوترونات املعروفة، كما أهنا تكّون مع) الكوارك الفوقي والكوارك التحيت(
والغريب) الرقية(الكوارك البديع [أما الكواركات األثقل . اإللكترونات اجلدول الدوري بأكمله



بكثرة يف اللحظات األوىل اليت تلت والليپتونات فهي، وإن كانت قد ُوجدت] والقمة والقاعدة
واملنوال املعياري يوّصف تفاعالت البىن. ، فإهنا ال ُتنَتج اآلن إال يف املسرِّعات)2(االنفجار األعظم

األساسية هذه، ويتطلب هذا التوصيف وجود الليپتونات والكواركات على شكل أزواج تسمى
  .يف معظم احلاالت generationأجياال 

   

عندما اكتشف 1977د أدرك الفيزيائيون ضرورة وجود كوارك القمة منذ عام وهكذا فق
مرافقه كوارك القاعدة، إال أنه تبني وبشكل مقيت صعوبة العثور على كوارك القمة؛ فهو وإن

، وهي)3(بليون إلكترون ڤلط 175: فإن كتلته كبرية) تركيب ملحوظ(كان جسيما أساسيا
فكتلة الپروتون مثال. ما أهنا أكرب بكثري مما توقع أغلب النظرينيكتلة تضاهي كتلة ذرة الذهب ك

بليون إلكترون 1(ال تتجاوز اجليڤ الواحد ) وهو مكون من كواركني فوقيني وكوارك حتيت(
  ).ڤلط

   

إن تكوين كوارك قمة يتطلب تركيز طاقة هائلة يف حيز دقيق، وهذا ما يفعله الفيزيائيون
وقد كان التجريبيون يأملون أن.  وجعل أحدمها يرتطم باآلخرعادة، وذلك بتسريع جسيمني

من التصادمات إىل تكوين كوارك قمة، ولكننا كنا جنهل) تريليونات(تؤدي بضعة آالف الباليني
فنظرية املنوال املعياري، وإن كانت تنبأت خبواص عديدة لكوارك. كمية الطاقة الالزمة لذلك

  .، فإهنا مل تضع حدا لكتلته)spin )4(تتعلق بشحنته وسبينه(القمة 

   

وعلى الرغم من أنه ميكن تكوين اجلسيمات من الطاقة وحدها، فإن بعض املقومات كالشحنة
وهكذا فال ميكن أن يتولد كوارك. )5(»منحفظة«الكهربائية ال تتأتى عن هذا الطريق ـ إذ إهنا

فللجسيم. مضاد يف آن واحد وأسهل الطرق هو تكوين كوارك قمة وكوارك قمة. القمة وحده
املضاد الكتلة نفسها، ولكن خواصه األخرى ذات إشارات معاكسة، حبيث تكون الكميات

  .املنحفظة مساوية للصفر دائما

   

كان قد مضى على بدء البحث عن كوارك القمة مثاين سنوات عندما شرع مصادم فريميالب
نفورد للمسرع اخلطي يف بالو آلتو ومساعيأما املساعي املبكرة ملركز ستا. 1985بنشاطه عام 

DESY وهكذا فقد تنقل البحث عن كوارك القمة عرب السنني. يف هامبورگ بأملانيا، فإهنا مل تثمر



CERN)6(وقد استطاع املخترب. من مسرع إىل آخر، وذلك تبعا الرتفاع طاقة حزم اجلسيمات

وذلك من خالل) W+ ،W_ ،Zاجلسيمات (يف أوائل الثمانينات توليد جسيمات جديدة
  .جيڤ 315تصادمات حزم من الپروتونات والپروتونات املضادة تصل طاقتها إىل 

   

  خواص المنوال المعياري

 الكواركات والليپتونات، وهي: نوعني من اجلسيمات تتكون املادة من
مثال حيدثان يف فالكواركان الفوقي والتحيت. تتجمع على شكل أجيال

أما الكواركات. اجليل األول مع اإللكترونات، وهذا هو الذرات
 كواركي القمة والقاعدة فال تتكون إال يف املسرعات، األكثر ثقال مثل

كل منهما ولكل كوارك وليپتون كوارك مضاد وليپتون مضاد حيمل
القوى جمموعات من تنقل). مل نظهرها يف اجلدول(شحنة معاكسة

 W «بوزونات» تنقل. الگلوونوالفوتون و Z و W اجلسيمات
.املشع) االحنالل(اليت يتضمنها التفكك  القوى النووية الضعيفة Z و

حتيت سبيل املثال أن يتفكك الكوارك الفوقي إىل كوارك فيمكن على
إىل بوزيترون W ، ويتفكك جسيمW مضاد مصدرا جسيم

وهيالكهرمغنطيسية  ينقل الفوتون القوة. ونيوترينو) مضاد إلكترون(
تنقل الگلوونات. عند الطاقات العليا تتحد مع القوة النووية الضعيفة

 اليت تربط الكوارك الفوقي بالكوارك التحيت يف القوة القوية
بوجوده إال أنه مل وهناك جسيم آخر يعتقد. الپروتونات والنيوترونات
 .هيگز يكتشف بعد وهو جسيم



   

اليت تتركب منها املادة، فإن هذه اجلسيمات اجلديدة وخالفا للكواركات والليپتونات
مسؤولة عن التفاعل؛ فهي اليت تنقل القوى ـ وعلى اخلصوص القوى النووية الضعيفة املتمثلة

وقد أدى اكتشافها إىل تعزيز نظرية املنوال املعياري اليت تنبأت. ببعض أشكال التفكك اإلشعاعي
د االعتقاد أن اكتشاف كوارك القمة سيتم قريبا يفوهكذا سا. بدقة، بكتل هذه اجلسيمات

  .CERNاملخترب 

   

  تقليدي حدث كوارك قمة

خط والپروتون املضاد يف اجتاهني متعاكسني على امتداد يسري الپروتون
مركز كاشف ويتصادمان يف) موجه إىل خارج الصفحة(احلزمة

بعأر ُينتج التصادم .(a) (CDF)Fاملصادمات يف خمترب فريمي
نافورتان، َعيَّن هناك. وبعض جسيمات أخرى (b) نوافري متميزة

ناجتتان من تفكك كواركات نوعيهما كاشُف السيلكون الرأسي،
إىل كوارك W األخريان من تفكك اجلسيم القاعدة؛ يف حني نتجت

 W ينتج پوزيترون عايل الطاقة من تفكك جسيم .وكوارك مضاد
تنبه النوافُري). السهم األمحر(ي مرئ آخر، كما ينتج نوترينو غري

إمكانية تكوين والوجوُد املرافق للپوزيترون التجريبيني إىل املتعددة
 .كوارك قمة

 
ويعني. مسلط على احلزمة اجلسيمات املشحونة يعطف حقل مغنطيسي

.فتعني عزم اجلسيم االحنناء إشارة شحنة اجلسم، أما شدة االحنناء اجتاه
خط احلزمة ويقيس طاقات يلتف حول) ديالور(مث هناك مسعر

ويشري علو العمود .(c) الشكل مفرودا اجلسيمات الناجتة، يبدو يف
يتيح ترافق هذه. املقطع املقابل إىل الطاقة اليت تفرغها جسيمات

انظر) للتجريبيني إعادة تركيب احلدث األول بثقة كبرية التجهيزات
.(54الوصف يف الصفحة 



   

ولكن العثور عليه مازال أمرا عسريا؛ ذلك أن االصطدام بني الپروتون والپروتون املضاد يف
الكواركات والگلوونات: طاقات ُعليا هو يف واقع األمر اصطدام بني املكونات الداخلية

gluons .وال حيمل كل كوارك أو گلوون إال قدرا بسيطا من الطاقة الكلية للپروتون أو
.وعلى هذا القدر البسيط أن يكون مع ذلك كافيا إلنتاج كوارك القمة. ادالپروتون املض

واالصطدامات بني املكونات نادرة، وتزداد ندرة بقدر ما ترتفع الطاقة املطلوبة ـ أي كتلة
 .كوارك القمة

   

1988عام  CERNاستنتج التجريبيون من عدم مالحظة وجود كوارك القمة يف املخترب 
ويف هذه األثناء حصل مصادم فريميالب على الكاشف. جيڤ 41أكرب من  أن كتلته هي حتما

وانتهى عقد الثمانينات وما رافقه من). كاشف مصادم فريميالب( CDFاجلديد اخلاص باجملموعة
من دون أن نعثر على كوارك القمة، ولكننا CERNتنافس كبري بني جمموعتنا وجمموعة املخترب

  .جيڤ 77قلّ عن توصلنا إىل أن كتلته ال ت

   

يف هذا املضمار قد بلغت حدها؛ إذ لن تتمكن CERNوهذا يعين أن مساعي املخترب 
واحنصرت. جيڤ 77االصطدامات بطاقة حزمه الضعيفة نسبيا من تكوين كوارك قمة أثقل من 

وبني القائمني بتجربة جديدة على الطرف املقابل من حلقة مسرع CDFاملنافسة بني اجملموعة
إىل موقعه على Oترمز إىل الكاشف و D، حيث DOويطلق على هذه اجملموعة . (رب فريميخمت

  .)احللقة

   

.M .L<لقد نشأت فكرة تكوين جمموعتني متنافستني يف أوائل الثمانينات عندما رأى 
حباجة إىل منافس حملي، وهكذا أصبح لنا CDFمدير املخترب فريميالب أن اجملموعة > ليدرمان

وقد. جبمع البيانات 1992يف مطلع عام  DOفقد بدأ تكاتف اجملموعة . يف خمتربنامنافسون 



تبني أن وجود جتربتني متكاملتني تدرسان الفيزياء نفسها فكرة صائبة، إذ إهنا تسمح مبقارنة النتائج
اليت قد تكون خاطئة على الرغم من اجلهود املبذولة يف هذا املضمار، إضافة إىل أهنا حتفز هذه

  .اجلهود

   

400متثل تعاونا علميا دوليا بني ما ينوف على  DOو  CDFإن كال من التجربتني 
إن الفريقْين املتنافسْين مستقل. فيزيائي، إضافة إىل العديد من املهندسني والتقنيني واملساعدين

اراةأحدمها عن اآلخر وال يتعاونان يف حتليلهما، وحياول كل منهما أن حيوز قصب السبق يف مب
  .ودية

   

كان جزءا من اتفاق غري مدون حول التجربتني ـ أالّ تناقش نتائج أي حتليل فيزيائي خارج
إال أنه كان واضحا أيضا أن كتمان السر يف البحث. نطاق التعاون العلمي إذا مل ينته هذا التحليل

ائيني أوفبغض النظر عن عناصر أخرى، كان هناك ثالثة فيزي. عن كوارك القمة أمر عسري
ولكي ال َنَدع جماال. فيزيائيات على األقل تعمل زوجاهتم أو يعمل أزواجهن مع الفريق املنافس

على أن ُيخِطر كل فريق الفريق اآلخر قبل أسبوع على DOلإلشاعات فقد اتفقنا مع اجملموعة
  .األقل من اإلعالن مبا جيده جديرا بذلك

   

طاقات العالية هو الكاشف الذي يرصد احلطام الناتجإن اجلانب احلاسم يف جتارب فيزياء ال
وقد توقَّعنا انطالقا من أفضل احلسابات النظرية أنه ميكن إنتاج كوارك قمة واحد. من التصادم

واملهم بالنسبة إلينا هو حتديد االصطدام الذي يولد كوارك. من خالل عشرة باليني اصطدام
  .ى اليت هتم عددا من املشاريعالقمة من بني االصطدامات املعقدة األخر

   

أجهزة ضخمة ومعقدة DOو  CDFوعلى مدى عشر سنوات بنت كل من اجملموعتني 
كوارك القمة، أي األثر الذي» توقيع«حتتوي على مئات آالف القنوات اإللكترونية هدفها عزل

ات اجلسيماتُيْؤثر التتبع الدقيق ملسار CDFويف حني كان كاشف اجملموعة . يتركه يف الكاشف
تعتمد على DO، كانت جتهيزات اجملموعة )حىت يستطيع قياس عزومها(يف احلقل املغنطيسي

  .مقسم بدقة، يقيس الطاقة الناجتة من كل اصطدام calorimeterمسعر 

   



القمة، خالفا ملا هيفكوارك. يتفكك كوارك القمة وكواركه املضاد حلظة إنتاجهما تقريبا
ثانية،) 10-24(عليه احلال بالنسبة إىل الكواركني الفوقي والتحيت املستقرين، ال ُيعمِّر سوى 

وعلى الدوام تقريبا يتفكك حسب تنبؤات املنوال املعياري ـ شرط أن يكون ثقيال كفاية ـ إىل
ضاد، فإهنما سيولدانوهكذا فإذا تكون كوارك قمة وكوارك قمة م. وكوارك القاعدة Wجسيم 

  .وكوارك قاعدة وكوارك قاعدة مضاد Wجسيمي 

   

فمدة حياة. وكواركات القاعدة مباشرة Wولكن، لسوء احلظ، ال ميكن مالحظة اجلسيم 
كما أن كوارك القاعدة غري مستقر أيضا على الرغم. تقارب مدة حياة كوارك القمة Wاجلسيم 

أضف إىل هذا أن الكواركات املنفردة ـ. القمة من أن عمره أطول بكثري من عمر كوارك
العارية ـ ال ميكن إنتاجها؛ إذ إن القوى القوية اليت تربط بني الكواركات جتعلها ال تظهر إال

، أو على شكل ثالثيات تسمىmesonsالصقة بعضها ببعض على شكل أزواج تسمى امليزونات
فعندما خيرج). أمثلة على الباريونات والپروتونات والنيوترونات هي( baryonsباريونات 

وما يالحظ هو. غيمة من الكواركات والكواركات املضادة» حتيط به«كوارك من اصطدام
  .، أي حزمة من اجلسيمات تتحرك يف اجتاه حركة الكوارك البدائي تقريباjetنافورة 

   

فوقي كوارك: أن يتفكك إىل كوارك وكوارك مضاد من اجليل نفسه Wميكن للجسيم 
ويف هذه احلالة يظهر الكوارك والكوارك املضاد يف الكاشف على شكل. وكوارك حتيت مثال

إىل ليپتون مشحون وآخر» ليپتونيا«) يتحلل(ولكن ميكن للجسيم أيضا أن يتفكك . نافورتني
  .إىل إلكترون ونوترينو مثال: حيادي من اجليل نفسه

   

لكاشف إذا كان هذا الليپتون إلكترونا أو ميوناميكن رؤية الليپتون املشحون مباشرة يف ا
muon )وهو نسخة ثقيلة عن اإللكترون( ولكن الليپتون تاو ،Tau )وهو نسخة أخرى عن

وهو عدمي(أما النيوترينو . يتفكك بسرعة جتعل من الصعب تعّرف هويته) اإللكترون أكثر ثقالً
ولكن وجوده، حلسن احلظ، ُيستنتج. حظفيمر عرب الكاشف من دون أن ُيال) الكتلة أو صغريها

فعندما ُتجمع عزوم مجيع اجلسيمات املرئية يف. بشكل غري مباشر ألنه حيمل معه جزءا من العزم
الكاشف وُيالحظ نقُص كمية من العزم الكلي ال يستهان ا، فمعىن ذلك أن نيوترينو ما قد محلها

  .معه



   

91، دفعنا حبد كتلة كوارك القمة إىل 8/1992عندما بدأنا بأخذ البيانات يف الشهر 
يؤدي دور الوسيط يف تفاعالت الكواركات املنتمية Wفاجلسيم . جيڤ، وكان ذاك مبثابة َمْعلََمة

فلو كان كوارك القمة خفيفا مبا فيه الكفاية ـ أقل. إىل اجليل نفسه ـ بني القمة والقاعدة مثال
ك نتيجة تفككه إىل كوارك قمة وكواركإنتاجه، وذل Wجيڤ ـ ألمكن للجسيم  75من 

ولكننا عرفنا حينذاك أن اإلمكانية الوحيدة للعثور على كوارك القمة هي تكوين. قاعدة مضاد
  .زوج من كوارك قمة وكوارك قمة مضاد

   

فيه كوارك قمة هو النوافري الناجتة من كواركات» حدث«ومن أهم ما يلفت النظر يف 
عدة يف نافورة كجزء من ميزون أو باريون مث يتفكك بعد نصف مليمتريسري كوارك القا. القاعدة

تقفي أثر جسيمات النوافري وحتديدا 1992وقد بدأنا عام . تقريبا من النقطة اليت أُنتج فيها
املكشاف«: انظر[باستعمال جهاز خاص يوضع يف رأس املنطقة اليت تتصادم احلزم فيها 

يستطيع]. 10، ص )1995(12العلوم ، العدد ،جملة »السليكوين املكروي الشريط
وهكذا كنا. ميكرون 15الكاشف السيليكوين الرأسي حتديد مسار جسيم ما بدقة تصل إىل 

نأمل أننا إذا وجدنا أغلب خطوط احلركة يف نافورة ما، مث مددنا هذه اخلطوط حنو الوراء فإننا
  .افورة قاعدةسنحدد نقطة انفكاك كوارك القاعدة وبالتايل تعّرفها كن

   

.كانت تقنية السيلكون حديثة، وكنا قلقني من مفعول مرور آالف باليني اجلسيمات عربه
كنا نعلم أن الكاشف قد يشوى بكامله يف جزء من الثانية فيما لو وقع خلل يف املسرِّع جعله

ولذا فقد وضعنا تصميما خاصا للحماية يدفع احلزمة بعيدا عن. يصب احلزم يف الكاشف
ويف الوقت الذي كنا نتعلم فيه كيفية استعمال الكاشف. السيليكون كلما طرأت مشكلة ما

  .تعد كاشفها اخلاص على الطرف املقابل من حلقة املسرع DOالرأسي اجلديد كانت اجملموعة

   

، أي بعد ثالثة أشهر، رأينا اإلشارة األوىل لكوارك القمة، وهي10/1992ويف الشهر 
ميز بإلكترون وميون يتمتعان بطاقة عالية وبنقص شديد يف العزم وبوجودعبارة عن حدث يت
حلَّلنا هذا احلدث بتفصيل مفرط وخلصنا يف النهاية إىل أنه من احملتمل أن. نافورتني على األقل

حدثا مماثال ووجدْت أن التفسري األكثر احتماال DOالحظت اجملموعة . يكون هو الشيء املرتقب



كنا حباجة إىل مالحظة كوارك القمة:ولكن حدثا وحيدا مل يكن كافيا.قمة له يتضمن كوارك
تقلِّد» خلفية«بطرق خمتلفة وعديدة حىت نتأكد من عدم وقوعنا يف اخلطأ الناتج من أحداث 

وبدأنا بتحليل البيانات مة كبرية، وملا مل يظهر شيء جديد عرفنا. عشوائيا توقيع كوارك القمة
  .مل مدة طويلةأن علينا أن نع

   

إن املرشح األول لكوارك القمة. CDFكانت هناك ثالث جمموعات حتلل نتائج اجملموعة 
ونافورتني) Wناجتني من احنالل جسيمني (وجدته جمموعة تبحث عن أحداث حتتوي على ليپتونني

تا تعاينانأما اجملموعتان األخريان فكان). ناجتتني على ما يظن من كواركات القاعدة(على األقل 
ناجتة من تفكك(إضافة إىل نوافري ) Wناتج من تفكك جسيم (أحداثا حتتوي على ليپتون واحد

إال أن استراتيجية هاتني اجملموعتني لتمييز أحداث). اآلخر وكواركات القاعدة Wاجلسيم 
اليتفبينما استخدمت إحدامها إشارات يف غرفة السيلكون الرأسي و. كوارك القمة كانت خمتلفة

كانت تعمل بشكل جيد للغاية لتعّرف نوافري كوارك القاعدة، قامت اجملموعة الثانية بالبحث عن
  .ليپتونات ضعيفة الطاقة كدليل مؤشر إىل اضمحالل كوارك القاعدة

   



12من ) الشكل العلوي(وقد أعيد تركيبها  كتلة كوارك القمة،
ولكن. ڤجي 175القيمة  حول CDF يف جمموعة حدثا بدئيا

غري كافية W كوارك القمة واجلسيم الدقة اليت نعرف ا كتليت
وميكن أن تتغري من للتنبؤ بكتلة جسيم هيگز،) الشكل السفلي(

 .جيڤ 1000إىل  100

   

جيڤ من قبل اجملموعة 108وقد ُدفع يف هذا السباق الذي دام حنو عام حبدود الكتلة إىل 
CDF ڤ من قبل اجملموعة جي 131، ومن مث إىلDO وبعد ذلك ويف. وبقينا نتابع البحث
عرضت اجملموعات الثالث نتائج حتليالهتا املستمرة يف اجتماع حضره مجيع  7/1993الشهر 

كانت هذه النتائج غامضة كال على حدة، ولكنها جمتمعة أعطت الدليل. CDFأعضاء اجملموعة 
يستعد للذهاب إىل مؤمتر يقدم) تيپتون(تيب املقال كان أحد كا. املقنع على وجود كوارك القمة

فيه آخر نتائجنا، وقد بدا لنا واضحا بعد هذا االجتماع أننا لو تقدمنا بنتائجنا إىل املؤمتر الستنتج
ولكن َعَملَنا مل يكن جاهزا ملثل هذا. احلاضرون أن لدينا أدلة قوية على وجود كوارك القمة

پتون يف كلمته على الطرق والصعوبات املختلفة اليت تعترض البحثلذا ركَّز تي. الفحص القاسي
وأخذت الشائعات تروج، بعضها اآلخر يف غاية الدقة. عن كوارك القمة ومل يعط النتائج األخرية

ومل نساعد من جهتنا على وضع حد هلذا كله عندما ألغينا يف. وبعضها اآلخر بعيد متاما عن الواقع
  .قررة يف جدول أعمال أحد املؤمترات الكبريةكلمتنا امل 1994ربيع 



   

اثين عشر CDFعزلنا من بني حنو ألف بليون من التصادمات اليت حتققت يف اجملموعة 
ولكن كان. تصادما فقط، اشتبهنا باحتوائها على تكوين زوج من كوارك قمة وكوارك قمة مضاد

ذا النوع، وكان علينا إذًا تقديرمن املمكن لعمليات فيزيائية أخرى تقليد توقيع حدث من ه
أما احتمال. حدث خلفي 5.7ووصلنا بعد شهور من اجلهد إىل تقدير وقوع . احتمال وقوعها

، وهذا يعين أن400من  1كون اخللفيات وحدها مسؤولة عن االثين عشر حدثا فقد كان 
  .فرصة عدم مالحظة كوارك القمة ضعيفة جدا

   

»إعادة بناء«فحصٍ واف، وتركَّزت إحدى الدراسات على أخضعنا االثين عشر حدثا إىل 
ميكن جبمع كل الطاقات يف النوافري والليپتونات الصادرة عن زوج مفترض. كتلة كوارك القمة

فإذا كانت األحداث. يتكون من كوارك قمة وكوارك قمة مضاد معرفة قيمة كتلة كوارك القمة
أن تكون الكتل املشتقة منها قريبة من قيمة واحدة ـناجتة فعال من زوج من هذا القبيل فال بد

وعلى العكس من ذلك فإن أحداث اخللفية ستعطي توزيعا أوسع. كتلة كوارك القمة احلقيقية
175وقد جتمَّعت الكتل يف الواقع يف مدى ضيق يشري إىل أن كتلة كوارك القمة هي . بكثري
  .عدم وقوعنا يف خطأ أحداث اخللفية وقد بدا لكثري منا أن هذا برهان مقنع على. جيڤ

   

وقدمت. خططنا لكتابة أربع مقاالت، مقالة لكل نوع من التحليالت ومقالة تلخص النتائج
اجملموعات األربع مقاالهتا إىل اجلمع العام للفريق، الذي أطلقنا عليه فيما بيننا اسم مذحبة أكتوبر

ن املقاالت مل تكن وافية ومل تعِط صورةـ فقد كان النقد جهورا وحمقا؛ أل) تشرين األول(
بالعمل عوضا) ضمتنا حنن االثنني(ختلينا عن فكرة املقاالت األربع وبدأت جمموعة صغرية . متسقة

  .عن ذلك على كتابة مقال واحد

   

ومن. مضنية، فلكل فرد من الفريق رأي خمالف فيما يتعلق بقوة ادعائنا كانت السريورة
إضافة إىل ذلك، يف حني كدنا ننجز عملنا بعد عدة أشهر من. ناشر 400الصعب طبعا إرضاء

اجلهد، أخذنا نتلقى تصحيحات من فيزيائيني ال ينتمون إىل الفريق وال يفترض فيهم أن يكونوا
وبعد أخذ ورّد قرر الفريق أن ُتْعلن النتائج ال على أهنا. إطالقاعلى اطالع على املسودات

وعندما طرحنا ورقتنا للنشر يف. اكتشاف وإمنا كدليل على وجود كوارك القمة



، رأى الكثريون منا أهنا مقالة جيدة جدا وحصيلة سريورة دميقراطية ممتازة22/4/1994
  .أملُنا أال جتربنا الظروف على تكرارها

   

يف حاسوب سكرتريتنا حتت اسم subdirectoryنا املسودات واملراجع يف ملف ثانوي خبأ
، وكما هو متوقع فإن هذه احملاولة الضعيفة للكتابة املرموزة مل حتم)وتعين بالعربية قدر(» پوت«

قبل إعالن النتائج علق زميالن من محلة الدكتوراه اجلدد مقاال نظريا ساخرا على. أسرارنا البتة
فيه استنادا إىل نظرية غريبة بكتلة كوارك القمة ـ وهي قيمة» تنبآ«للوحة اإلخبارية اإللكترونية ا

  .إىل آخر رقم بعد الفاصلة ـ كما أشارا إىل استعدادمها لقبول عروض عمل CDFاجملموعة 

   

عقدنا حلقة دراسية ومؤمترا صحفيا يف فريميالب بعد بضعة أيام من عرضنا مقالة اجملموعة
CDF وقدمت اجملموعة . للنشر أعلّنا فيهما نتائجناDO نتائجها أيضا، ومع أن هذه النتائج

فإهنا مل تأت برباهني دامغة على وجود كوارك القمة، ما CDFجاءت منسجمة مع نتائج اجملموعة
افترض لكتلة القمة قيمة DOكما أن الفريق . عدا حدثا شاذا وحيدا ُسجل يف بدء السباق

  .منعته من تعميم أسلوب البحث عنه على النحو األمثلمنخفضة 

   

والحظوا فعال ما يشري إىل) لكوارك قمة أثقل(خالل أسابيع إعادة حتليالهتم  DOأهنى الفريق 
فقد كنا حنتاج إىل تأكيد ما وصلنا. وعاد الفريقان يف هذه األثناء إىل مجع بيانات أخرى. وجوده

كاشفا سيليكونيا رأسيا CDFركّب الفريق . قمة على األقلإليه إىل ِضْعف أحداث كوارك ال
.جديدا، إذ تضرر الكاشف القدمي بفعل اإلشعاع، وكان علينا مرة أخرى أن نتعلم حيله اخلاصة

جديدة الستعمال) نظام حساب(كتبنا خوارزمية . وكان هذا التجهيز يف النهاية أفضل من سابقه
.وارك القمة مستفيدين يف ذلك من خربتنا السابقةالكاشف الرأسي يف الكشف عن مرشحي ك

واتضح لنا. وعندما جتمع لدينا ما يكفي من البيانات أخضعنا املعلومات إىل اخلوارزمية املكملة
  .على الفور أن كوارك القمة موجود فعال

   

دليال فائضا يؤيد 3/1995أعطت العروض األخرية اليت قام الفريقان بتقدميها يف الشهر 
أن احتمال تفسري مرشحيهما لكوارك DOو  CDFفقد ذكر الفريقان . ود كوارك القمةوج

  .500 000القمة باللجوء إىل األحداث اخللفية وحدها هو أقل من واحد على 



   

استطعنا بعد هذا التاريخ مضاعفة عدد بياناتنا تقريبا، وحصلنا على ما ينوف على مئة حدث
توحي. كما قمنا ببعض البحوث التمهيدية لوقائع تتجاوز املنوال املعياري. قمة جديد كوارك

جيڤ ـ بالظن أن هذا الكوارك قد 175.6الكتلة اهلائلة لكوارك القمة ـ قيمتها احلالية هي
وهنا يكمن األمل يف جتاوز املنوال املعياري؛ إذ. يكون خمتلفا كليا عن الكواركات اخلمسة اخلفيفة

  .ن هذا املنوال وعلى الرغم من جناحه الباهر، يترك أسئلة عديدة من دون جوابإ

   

دور الوسيط Zو  Wيوحد املنوال املعياري التفاعل الضعيف، الذي تؤدي فيه بوزونات 
وذلك يف جماالت» كهرضعيف«والتفاعل الكهرمغنطيسي، الذي ينقله الفوتون، يف تفاعل واحد 

ولكن هذين التفاعلني. ت هذه الطاقات فعال يف بداية تكوين الكونوجد. الطاقة العالية جدا
خيتلفان متاما يف سلوكهما يف عامل الطاقات املنخفضة الذي نعيش فيه وحنن ال نعرف شيئا عن آلية

تناظرمها يف البداية، وُيفَسَّر كسر التناظر يف أبسط املناويل بوساطة جسيم جديد يسمى» كسر«
  .Higgsجسيم هيگز 

   



 .للعثور على كوارك القمة DO و CDF بذهلا الفريقان فيزيائي وعدد غري حمدد من الفنيني يف اجلهود اليت 1000أسهم حنو 
 اليت أعلنت االكتشاف تضم Physical Review Letters إن الصفحات األوىل يف مقاالت جملة رسائل الفيزياء

 .املشتركني أمساَء

   

والفوتون والليپتونات Zو  Wعند الطاقات العالية حني يوجد التناظر فإن اجلسيمات 
ولكن عند الطاقات املنخفضة ينكسر التناظر وتتفاعل جسيمات. والكواركات كلها عدمية الكتلة

W  وZ كما تكتسب الكواركات والليپتونات كتال يف هذه. مع جسيمات هيگز وتكتسب كتلة



، فإن كتل الليپتوناتZو  Wيسمح املنوال املعياري حبساب كتل اجلسيمات  وبينما. السريورة
ميكن تعديلها؛ وذلك لكي يتم parametersوالكواركات تضاف اعتباطا بوساطة پارامترات

  .جبسيم هيگز» اقتراهنا«توصيف شدة تفاعل كل نوع من الكواركات والليپتونات أو كيفية 

   

، وشدة التفاعل تكاد تساوي3x10 -6خفيف جدا هي إن شدة تفاعل اإللكترون وهو 
فهذا االقتران جبسيم هيگز القوي نسبيا وكذلك الغموض والتوقري. الواحد متاما لكوارك القمة

  اللذين يصاحبان الرقم واحد، تؤذن

ال شك أن القيمة الكبرية لكتلة كوارك. بالتكهن أن لكوارك القمة دورا خاصا ال نعرفه بعد
منه أكثر الكواركات تأثريا يف تفاعله مع اجلسيمات األخرى، فقد يقود القياس الدقيق القمة جتعل

  .مثال إىل التنبؤ بكتلة جسيم هيگز Wلكتليت كوارك القمة واجلسيم

   

.هناك وسائل لكسر التناظر اإللكتروضعيف من دون اللجوء إىل جسيمات هيگز األولية
وتتنبأ. واركي القمة والقمة املضاد حمل جسيم هيگزففي إحدى النظريات حيل زوج يتكون من ك

هذه النظرية بوجود جسيمات ثقيلة تتفكك إىل زوج من كوارك قمة وكوارك قمة مضاد، وهذا
  .سيؤدي مبثل هذا املفعول ـ إن وجد ـ إىل رفع نسبة إنتاج كوارك القمة

   

  فوق القمة
القمة جتعل من احنالله أرضا خصبة للبحث عن جسيمات إن جمرد ضخامة كتلة كوارك

حتتوي على CDFفقد جادل عدد من النظريني أن بعض األحداث اليت ّمجعها الفريق . جديدة
ص) 1986(6،جملة العلوم، العدد »هل الطبيعة فائقة التناظر؟«انظر [جسيمات فائقة التناظر

بكل جسيم يف املنوال املعياري جسيما مرافقا مل إن فائقيةَ التناظر تناظر مفترض َيقرن]. 92
فلو وجدت جسيمات مرافقة وكانت أخف من كوارك القمة فستظهر عندئذ يف. يكتشف بعد

ميكن، على سبيل املثال، لكوارك القمة أن يتفكك إىل مرافقه. أحداث يشترك فيها كوارك القمة
سيتفكك إىل زوج من كوارك قمة) للگلوون وهو املرافق املفترض(أو أن الگلوينو . فائق التناظر

وقد يكون من املمكن هلذين. وكوارك قمة مضاد، وهذا ما تسمح به نظرية فائقية التناظر
املفعولني أن يلغي أحدمها اآلخر، ويؤديان إىل عدم تغيري اإلنتاج املالحظ لكواركي القمة والقمة

  .املضاد



   

فلو ُوجدت هذه. أربعة جسيمات بدال من جسيم واحد إن نظريةَ فائقيِة التناظر تتنبأ بوجود
وهكذا قام. اجلسيمات وكانت أخف من كوارك القمة لُعثر على بعضها يف تفكك كوارك القمة

بتجارب تبحث عن هذه اجلسيمات املفترضة ولكن من دون جدوى حىت DOو  CDFالفريقان 
  .اآلن

   

ال سيما كوارك القمة ذو الكتلةهناك سؤال حاسم آخر عما إذا كانت الكواركات، و
مؤخرا وترية إنتاج النوافري CDFقاس الفريق . اهلائلة، جسيمات أساسية ليس هلا بنية داخلية

ُيلْقي التبعثر العايل الطاقة. العالية الطاقة يف مصادم خمترب فريمي، َوُوجِد أهنا أعلى مما كان متوقعا
وذلك على غرار تبعثر(ية لألشياء املتصادمة وعلى زوايا عريضة، ضوءا على البنية الداخل

فأحد). الذي كشف النقاب عن وجود نواة الذرة Rutherford scatteringرذرفورد 
تأويالت نتائجنا أن التصادمات بني أشياء صغرية داخل الكواركات هي املسببة للنوافري اإلضافية

  .ـ وهو ما مل تكشفه أي جتارب أخرى

   

اجلذري، الذي سيؤدي إىل تغيريٍ كامل لنظرية الكواركات، ال ميكن ولكن هذا االستخالص
إنتاج النوافري» فائض«ميكن أن يتأتى . البت فيه إال إذا متكّنا من دحض مجيع اإلمكانيات األخرى

وتسري البيانات اآلن يف. وحنن اآلن يف صدد سرب هذه اإلمكانيات. عن سهو دقيق يف التنبؤات
سريات اململة، ولكننا ملزمون يف الوقت احلايل بالقول إن كوارك القمة وعلىاجتاه أحد هذه التف

  .الرغم من ضخامة كتلته، هو يف الواقع أساسي وال أجزاء له

   

كاشفه DOو  CDFواآلن وقد ُجدد مسرع فريميالب من جهة وحسَّن كل من الفريقني 
وسيسمح رفع. 1999يف عام  حتسينا كبريا من جهة أخرى، فإننا سنعود إىل مجع املعلومات

مستوى املسرع بإنتاج كواركات القمة على وترية أعلى بعشرين مرة من السابق، كما أن رفع
واحلصيلة أن كال الفريقني سيجدان. مستوى الكاشف سيحسن من فعالية تعّرف كوارك القمة

فصيل أكرب إىل خواصكوارك القمة بسرعة أكرب بثالثني مرة من السابق، وهذا يتيح هلما النظر بت
،2006عمله يف عام  CERNسوف يباشر مصادم اهلادرونات الكبري يف سرين . كوارك القمة

إلكترون 1012أو  Tera( )7(تيف 14وسُينتج حزمتني من الپروتونات لتتصادما يف طاقة



كواركـ وهذا ما يعادل سبع مرات طاقة خمترب فريمي ـ وتبعا لذلك سيتم توليد زوج من ) ڤلط
  .قمة وكوارك قمة مضاد كل ثانية تقريبا

   

وسيبدأ الفيزيائيون بعد بضع سنوات باستخدام كوارك القمة لإلجابة عن أسئلة مازالت قائمة
أما عن ماهية املعتقد الفيزيائي الذي. حول املادة والكواركات والقوى اليت تتحكم يف الطبيعة

تكهنات نشيطة لن تتوقف إال عندما تبدأ القياسات سيطلع علينا بعد ما نعرفه اآلن فهو موضوع
  . بكشف عمل الطبيعة

   

 املؤلفان 
Tony M. Liss - Paul L. Tipton 

.، وعمال منسقني جملموعة البحث عن كوارك القمة)CDF(ساعدا على بناء العناصر األساسية لكاشف مصادم فريميالب
عند حتضريه الدكتوراه يف جامعة بريكلي بكاليفورنيا، والتحق عام )مونوبول(اشترك ليس يف البحث عن أحادي القطب

أما تيپتون. 1990عام > سلون P.ألفرد <يئة التدريس يف جامعة إلينوي بأوربانا ـ شامپني وحصل على زمالة  1988
كما. لتدريس فيهالدراسة كواركات القاعدة، وهو اآلن عضو يئة ا 1987فحصل على الدكتوراه من جامعة روشيستر عام

أنه من محلة جائزة امتياز الباحثني املبتدئني اليت متنحها وزارة الطاقة يف الواليات املتحدة وجائزة الباحثني الشباب اليت متنحها
  .املؤسسة القومية للعلوم
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وميكن أن ينشأ عنه . شحنة اإللكترون 3\2أو  3\1أحد اجلسيمات األساسية االفتراضية، له شحنة تساوي : الكوارك) 1(
 .األوليةنظريا، العديد من اجلسيمات

)2 (the big-bang )التحرير( 
: العالقة) m(تربطها بالكتلة ) E(، واإللكترون ڤلط هو وحدة طاقة GEFجيڤ =  1بليون إلكترون ڤلط  1) 3(

E=mC2 حيث ،)C (هي سرعة الضوء يف اخلالء .  



 .عزمه الزاوي الصحيح) 4(
)5 (conserved.  
  )التحرير. (بالقرب من جنيڤاملخترب األورويب لفيزياء اجلسيمات ويقع ) 6(
)7 (Tera-electronvolt :TeV) .التحرير (  
  

 

  


