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در جست و جوی منشاء جرم در جهان

نظریه آفرینش ذرات جرم دار از هیگز

Theory of CPH

Creative Particles of Higgs 
Theory



های فیزیکنظریه



نظریه ریسمان

های که تحت کششندهای گیتارشبیه سیمها ریسمان•
.های متفاوتی تولید می کنندمختلف، نت

نظر که هر ذره را مستقل درجای اینبه،ر نظریه ریسماند•
مختلف درنظر یهابا شکلپیوستهرشته ای به صورتند،بگیر
.ندگیرمی



تئوری–نظریه ریسمان و ام 

1920ه در دهه ها دنباله کارهای کالوتسا و کالین است کنظریه ریسمان•
.پایه گذاری شد

تتحانقالب دوم ابر ریسمان را ،ادوارد ویتن1995در سال •
.کردیپایه گذارتئوری –عنوان ام 

ف ریسمان مختلتئوریپنجدر حقیقت از ترکیب تئوری –ام •
. استوجود امده هب
متحدثمر گذشته دربییتالش هایدر راستاتئوری–ام •

.  مکانیک کوانتوم استکردن نسبیت عام و 

ی است و با تمام پشتوانه ریاضی، غیر شهودها نظریه ریسمان•
.هنوز با نتیجه مورد انتظار خیلی فاصله دارد



نظریه میدان هیگز بوزون
1960پیتر هیگز؛ 

ذرات چگونه جرم کسب می کنند؟•
بتنى بر مدل تر از تعريف نيوتن و ممبانى درك نوين ما از جرم بسيار پيچيده•

.استاندارد است
ميدان کنش باهاى بنيادى از برهمجرم ذره:گويدفيزيك نظرى جديد مى•

. شودهيگز ناشى مى
.در سرتاسر جهان غيرصفر استهيگز قدرت ميدان •
. دهدمینشانرا هاى گوناگون کنش ذرهچگونگى برهم،تابع الگرانژى•
ر الگرانژى ها دبه شيوه متفاوتى نسبت به بقيه ذرهاستميدان هيگز قادر •

.و باعث جرم دار شدن آنها شودظاهر شود



ارز سازی نیرو و انرژی؛ هم.اچ. پی. نظریه سی

مکانیک کالسیک ترکیب مکانیک کوانتوم و نسبیت عام بدون در نظر گرفتن•
!و نظریه میدان هیگز امکان پذیر نیست

یت و نظریه هیگز  چهار نظریه مکانیک کالسیک، مکانیک کوانتوم، نسب•
.دش. اچ. پی. همزمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نظریه سی

است یک کوانتوم خیلی کوچک و سازنده انرژی. اچ. پی. سی•
.  تعریف می شودE=mc2که با استفاده از رابطه 

.، سنگ بنای اولیه جهان است.اچ. پی. سی•



.اچ. پی. تعریف سی

ذره تنها ،.اچ. پی. سی•
و جرم. جهان استبنیادی 

ثابت مقدار سرعت آن 
.است

همه چیز، حتی •
. یپ. گراویتون از سی

.  درست شده است. اچ

CPHV cCPHV cCPHV cCPHmCPHmCPHmCPHmCPHmCPHmCPHm
CPH CPH CPHE = P  V =constant     CPH CPH CPHE = P  V =constant     CPH CPH CPHE = P  V =constant     



. اچ. پی. اصل سی
Principle of CPH



Creative Particles of Higgs

ین انتخاب کلمه ذره به ا•
ی دلیل است که در فارس

ی و در انگلیسی کلمه
ه دیگری یافت نشد ک

.  ردبتوان جایگزین آن ک
ره باید توجه داشت که ذ

ان در اینجا بهیچوجه بی
ود کننده شکل این موج

.فیزیکی نیست



اچ و قانون دوم نیوتن.پی. نظریه سی

ا ب. اچ. پی. نظریه سی•
ز، توجه به نظریه هیگ
تی را بسادگی جرم نسبی

.ثابت می کند



و نسبیت خاص. اچ. پی. نظریه سی
و نسبیت خاص شامل د•

:اصل موضوع است

ام قوانین فیزیک در تم-1
ان دستگاه های لخت یکس

.است
ی سرعت نور در فضای ته-2

خت نسبت به همه ی ناظران ل
.است cثابت و برابر 

.  با استفاده از اصل سی•
هر دو اصل قابل . اچ.پ

.اثبات است



.اچ. پی. تولید زوج و سی

مقابل؛ ابط ور•
رون الکترون و پوزیت

د نرا نمایش می ده
ید که در فرایند تول

.زوج ایجاد می شوند



واپاشی زوج

رون الکترون و پوزیت•
یم به دو قسمت تقس

با ها شده و قسمت
و هم ترکیب شده و د

فوتون تولید می 
.شود



.اچ. پی.الکترودینامیک کوانتومی و سی

ان الکترون یک مید•
در الکتریکی مثبت

اطراف خود تولید و 
ند در فضا منتشر می ک

و پوزیترون یک 
منفی میدان الکتریکی

.ایجاد می کند



.اچ. پی. کنش قوی و نظریه سیبرهم

ی برهمکنش قوی عامل یکپارچگ•
در تعداد زیادی ذره ی باردار مثبت

.هسته ی اتم است

پروتون از سه کوارک، دو کوارک•
و یک + 3/2لکتریکی ابا بار (u)باال 

ی با بار الکتریک (d)کوارک پایین
.تشکیل شده است،-3/1

يتونها ميدان گرانشی متشکل از گراو3ناحيه •
-تحت تاثير بار2در ناحيه که است 

ا بر ي)رنگهای مثبت موجود در ذره ی باردار
، (اثر ميدان مغناطيسی اطرف ذره ی باردار

. رنگی پيدا می کنند-خواص بار



.می کنندبا کاهش فاصله، ذرات مثبت یکدیگر را جذب

هر دو ذره تداخل داشته 2ناحیه اگر •
باشند، یعنی فاصله ی دو ذره به 

این دو ناحیه کهقدری کاهش یابد
قسمت )کنندمی یکدیگر را قطع 

-در این محدوده بار. (تیره شکل
ه رنگهای مثبت و منفی قبل ار آنک

ی فرار کنند یا در دام میدان مغناطیس
و به گرفتار شوند، با هم ترکیب شده
ی انرژی الکترومغناطیسی تبدیل م

و این انرژی، انرژی پیوندی د. شوند
و هر دو ذره . ذره را تامین می کند

.را به طرف یکدیگر می کشد



جوش هسته ای

حت کاری که در مرکز ستارگان انجام می شود و ت
همین شناخته می شود، تکرار« جوش هسته ای»عنوان 

زیادی ( انرژی)هسته اتمها به دلیل سرعت. فرایند است
وند و که دارند، به اندازه ی کافی بهم نزدیک می ش

یکدیگر رنگی-در ناحیه بار( در واقع کوارکها)پروتونها
ی قرار می گیرند و انرژی پیوندی الزم را تامین م

.کنند و هسته ها جوش می خورند



و بیگ بنگ. اچ. پی. نظریه سی

یا گاز بسیار )انه با توجه به نسبیت عام، بیگ بنگ از انفجار یک توده یگ•
.چگالی نامحدود ایجاد شده استحجم ناچیز وبا ( داغ و عجیب

سیاه چاله بیگ بنگ بر اثر انفجار یک. اچ. پی. با توجه به نظریه سی•
ودند، اما ها بسیار فشرده شده ب. اچ. پی. سیدر آن ایجاد شده که مطلق

یکدیگر با ار کندر . اچ. پی. به یکدیگر متصل نبودند و طبق اصل سی
.حفظ حالت اسپینی خود دوران می کردند

خورد کرده برها با يکديگر . اچ. پی. سیبا زياد شدن جرم سياه چاله مطلق، •
منفجر سياه چاله مطلق،ایو در مدت بسيار کوتاهی با برخوردهای زنجيره

ای بسيار باالتر شد و در کسر بسيار کوچکی از ثانيه، انبساط جهان با سرعته
.از سرعت نور آغاز می شود

http://www.hupaa.com/Data/P00479.php


!تجهان قابل مشاهده نیز یک ساعت اس

نگ جهان موجود که ناشی از بیگ ب
!است نیز یک ساعت است



:آدرس برخی از آثار منتشر شده

دانشگاه تهران-در وبگاه معاونت پژوهشی. اچ. پی. وبگاه سی•
http://www.utrt.ir/Sites/CPH

کتاب الکترونیکی فیزیک از آغاز تا امروز
http://www.utrt.ir/Sites/CPH/News/26.htm

.  اج. پی. نشریه الکترونیکی سی•
•http://cph-theory.persiangig.com

دانشگاه هرمزگان–نشریه انجمن علمی فیزیک •
Htt://www.hupaa.com

• The general Science Journal:

http://www.wbabin.net/papers.htm

http://www.utrt.ir/Sites/CPH
http://www.utrt.ir/Sites/CPH/News/26.htm
http://cph-theory.persiangig.com/
http://www.wbabin.net/papers.htm


.اچ. یپ. برخی از مقاالت منتشر شده روی نظریه سی

• LEIBNIZ'S MONADS AND JAVADI'S CPH

.اچ. پی. ه سیپایگاه فلسفه علمی نظری: آمریکا–سام قندچی 
http://evans-experientialism.freewebspace.com/ghandchi.htm

دانشجوی فوق  :حامد پورایمانیتحول زمانی و اسپین، 
دانشگاه پیام نور، تهران–لیسانس فیزیک 

http://www.wbabin.net/papers.htm
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http://evans-experientialism.freewebspace.com/ghandchi.htm
http://www.wbabin.net/papers.htm


.اچ. یپ. الکترونیکی نظریه سیکتاب
فارسی و انگلیسی

• http://cph-theory.persiangig.com/C1090-
ebookcph.htm

• Yahoo groups, English

http://groups.yahoo.com/group/cph_theory

http://groups.yahoo.com/group/cph_theory

http://cph-theory.persiangig.com/C1090-ebookcph.htm
http://groups.yahoo.com/group/cph_theory
http://groups.yahoo.com/group/cph_theory


از توجه شما متشکرم

پایان•


