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E=mc2ن ینشتیاي، با توجه به رابطه جرم انرژيه وجود جرم منفینظر

:دهيچک

م يريگ يو هم جرم مثبت در نظر م       يتمام ذرات هم جرم منف     يعت برا يبا تقارن موجود در طب    
يجرم منفـ ) باشنديا منفيمثبت يکيبار الکتريست که آنها دارايآن ن  يبه معن  ين نامگذار يا(

.دباشيت نميقابل رو

يدروژن به نحـو   يدر اطراف هسته اتم ه     يع جرم منف  يم و توز  يدروژن شروع کرده ا   ياز اتم ه  
.دروژن در ارتباط باشدياتم هياسپکتروسکپيج تجربيا نتابدر نظر گرفته شده که 

مثبت يجرمياز انرژييجز،دروژن ين دو ذره مختلف از جمله الکترون و پروتون در اتم هيب
ونـد دو   يکرده که ضـمن آن پ     مي تواند   و بالعکس آن اثر      يگريد يمنف ينرژاز ا  ييبا جز  يکي

ين بـرا  ينـشت يطبـق رابطـه ا    ( .شـود  يتابش م  يسيرد و پرتو الکترومغناط   يگيذره صورت م  
)ميريگيدر نظر مE=mc2يجرميجرم، انرژ

وند يمن پ از جرم الکترون و پروتون ض      يدروژن که مقدار  يالکترون از اتم ه    يجدا ساز  يبرا
مناسـب   يبـه انـرژ    ين اتم تحت تابش پرتـو     يده ، چنانچه ا   يل به پرتو گرد   يکاسته شده و تبد   

) الکتـرون و پروتـون    (ک  يـ هر يو مثبـت بـرا     ياز جـرم منفـ     ين کـسر  يضمن تام  واقع گردد 
.گردديالکترون از اتم خارج و آزاد م

يجرمـ يع شوند کـل انـرژ  ترون مجاور هم واق يگر چنانچه دو ذره الکترون و پوز      يدر مثال د  
يجرمـ  يآن انـرژ   يگر و بالعکس اثر کرده، که ط      يمثبت ذره د   يجرم يبا کل انرژ   يکييمنف

.گر که در متن آمده استيدين مثال هايو چند. پرتو گاما خواهد شديل به انرژيها تماما تبد

: مقدمه

الکتـرون ، پروتـون،     اعـم از ذرات    يتمـام ذرات معمـول     يه بنـا بـه قـرارداد بـرا        يـ ن نظر يدر ا 
م، جـرم مثبـت     يشناس يم و م  يعت با آنها سرو کار دار     ير اجسام که در طب    يا سا يو  ... نوترون
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يا اجسام عالوه بر جرم مثبت جرم منفـ        ين ذرات   يک از ا  يگر به هر  ياز طرف د  . ميدهينسبت م 
انـسته  باشند و هنوز هـم نتو يت نم يم قابل رو  يبطور مستق  يمنف يجرم ها . ميدهيهم نسبت م  

به يجرم مثبت و جرم منفيهاين نامگذاريا. آنها را آشکار سازنديکيزيفياند با دستگاهها
.باشديا بدون بار بودن آنها نميا بار مثبت و ييمنفيکيمفهوم دارا بودن بار الکتر

به اثبـات رسـاندن وجـود    يبرايمختلف يژه دهه حاضر مقاالت پژوهش    ير بو يدر چند دهه اخ   
)7يال1مرجع . (منتشر شده استيدر مجالت معتبر علميجرم منف

يکه آنرا جرم مثبت ميم که چرا عالوه بر جرم معموليپردازيم يلينجا ابتدا به ذکر دال    يدر ا 
.رو ها و اثر متقابل آنها تقارن وجود داردينيعت برايدر طب. ز وجود داردينيم، جرم منفينما

وجود دارد که باهم متقارنديبت و منفمثيکيعت بار الکترياوال در طب.
ن دو قطب يک قطب جنوب موجود است که ايک قطب شمال و ييسيا عقربه مغناطيثان

.هم حالت متقارن دارند
  يبـه طـرف بـاال و بعـض         يبعـض  يچند الکترون  ين الکترون در اتمها   يثالثاً جهت اسپ

ينهـا در هـسته هـا      ن نوکلئو ياسـپ  ين موضوع برا  يکه هم . ن است ييگر به طرف پا   يد
.ز مطرح استينيچند نوکلئون

د دو نوع جرم يعت، هم بايم که در طبيکنيمينيش بيعت پين تقارن ها در طبيبا توجه به ا
.داشته باشدوجود يمثبت منف

. ميشويقائل ميات جرم منفيخصوصينک دو فرض برايا

.استيره مساوک ذره با مقدار جرم مثبت همان ذييمقدار جرم منف-1

يب جـرم منفـ    ين ترت يبه هم . خود اثر کند   يتواند بر جرم منف    يک ذره نم  يجرم مثبت   -2
و نـه بـه      ينـه بـه صـورت جزئـ       . ر بگـذارد  يتواند بر جرم مثبت خود تاث      يک ذره نم  ي

ک ذره ييجرم منفيول. گردديتابش نميسيجه پرتو الکترومغناطيو در نتيصورت کل
ن ينـشت يبنا بـه رابطـه ا     . ل را صورت دهد   ين تبد يگر ا يد يت ذره   تواند با جرم مثب    يم

E=mc2 ا يو
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که آنرا طبق (ک ذره يمثبت يجرميقتر انرژيان دقيرد که با بيگيانجام م  يل جرم به انرژ   يتبد
کـه آنـرا بـه    (گر  يذره د  يمنف يجرم يبه همان مقدار انرژ   ) ميدهيش م ينماE=mc2معمول با 

c2 E ) سيپرتـو الکترومغنـاط  (ا ندرتا سه فوتون يد دو و ي، اثر کرده و تول)ميدهينشان م=
زوج ينـابود يکه به معنPair Annihilationده را ين پدين است که ايمول بر امع. دينمايم
بکـار  يره بجاي، اندازه حرکت و غ    يانرژ يستگين پا يبا توجه به قوان    يول. نامند يباشد، م  يم

يعنـ يده يـ ن پديـ ا عکـس ا يس و يبه پرتو الکترومغناطيجرميل انرژيجرم، تبد  يبردن نابود 
و E=mc2مثبـت    يجرمـ  يبـه انـرژ    يسيـ الکترومغناط يل انرژ ي، تبد د زوج يده تول يپد يبجا
c2 Eيمنف .م يبريرا به کار م=

در يادر مقالـه  . ده انـد يـ نام(Tachyon)را يده جرم منفـ  يرا به چاپ رس   يکه اخ  يدر مقاالت 
1367بهـشت سـال     يدر اول ارد   8سال سوم شماره     يبه نام اطالعات علم    يداخل يمجله علم 

ده بـود، نـام جـرم    يبه چاپ رسـ يدرباره جرم منف يبه صورت مقدمات   11و   10در صفحات   
) .7مرجع . (گذاشته بودندmassدر مقابل جرم مثبت nassرا يمنف

ک يـ دروژن کـه شـامل      يـ اتم ه  يعنين اتم   يساده تر از   يشروع مطالعه در باره جرم منف      يبرا
.ميکنيک الکترون است آغاز ميپروتون و 

يهمـان جـسم مـساو      يک جسم با مقدار جـرم منفـ       يه اول که مقدار جرم مثبت       يبنا به فرض  
ــرفت ــ يگ ــت و منف ــرم مثب ــوع ج ــثال مجم ــون يم م ــراMeV/c2938.27پروت ــوترون يو ب ن

MeV/c2939.57     و الکترون راMeV/c20.511 از هر کدام جرم مثبـت و        يميباشد که ن   يم
. باشديآن ذره ميگر جرم منفيديمين

ين پروتـون و الکتـرون مـدارها   يبيکلمبيرويدروژن طبق مدل بوهر، با توجه به ن      يدر اتم ه  
,n1يالکترون حول هسته در نظر گرفته شده که با اعداد کوانتوم اصليمجاز برا n2, n3 …

ن مدارها قابل محاسبه اسـت      يالکترون و شعاع ا    ين مدل مقدار انرژ   يطبق ا . ندمشخص شده ا  
ک کوانتوم با در ين در مکانيعالوه بر ا. باشنديسازگار م ياسپکتروسکپ ير تجرب يکه با مقاد  
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ن ينگر همـ  ين الکترون و پروتون از حل معادلـه شـرود         يب يکولمب يکيالکتر يروينظر گرفتن ن  
)1(جدول . توان بدست آورديا مرياصلياعداد کوانتوم

: يع جرم منفينحوه توز

باشد که در خارج از پروتون آن را احاطه کـرده     يم يجرم منف  ين مقدار انرژ  ييابتدا هدف تع  
باشد که چنانچه الکتـرون آزاد، بـه         يد به گونه ا   يپروتون با  يع جرم منف  ين نحوه توز  يا. است

ياز جـرم مثبـت الکتـرون بـه جـرم منفـ             يقـسمت  مجاز منتقل شـود،    يانرژ ياز تراز ها   يکي
د پرتـو  يـ اسـت باعـث تول  يل جـرم بـه انـرژ      يکه تبد  E=mc2رابطه   ين تراز ط  يپروتون در ا  
مثبت الکتـرون    يجرم يکم شدن انرژ   يق با مقدار  ين طر يگردد و بد  ) فوتون(س  يالکترومغناط

. وند خواهد داشتيپايد و يدروژن مقيپروتون، الکترون ها در اتم هيمنفيز انرژيو ن

ک الکترون است، طبق مدل بـوهر الکتـرون       يک پروتون و    ييکه دارا دروژنياتم ه  يبرا
rnيشعاع مدارو Enيانرژيداراnيبا کوانتوم اصل) يره ايدايا مدارهاي( يدر تراز ها

ب؛ يکه به ترت

و

م داشت؛يم خواهيدا کنيپن دو مقدار را يچنانچه حاصل ضرب ا. باشند يم

م يباشد دارnmبر rو شعاع )الکترون ولت(eVبر حسب Eين رابطه انرژيو چنانچه در ا
:که

م که يدارياعداد مختلف کوانتوم اصليگر برايان ديبا ب
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E1r1= E2r2= E3r3=…..E’r’=0.71944 eVnm

يو انـرژ   nmر شـعاع تـراز هـا برحـسب          يمقـاد nيبازاء اعداد کوانتوم اصل    1در جدول   
.وارد شده استeVبرحسب 

nياصليکوانتوم هاياع تراز ها براو شعيانرژمشخصات) 1(جدول 

E (eV) r (nm) n
13.6 0.0529 1
3.4 0.2116 2

1.51 0.4761 3
0.85 0.8464 4

0.544 1.325 5
0.377 1.9044 6

0.2775 2.5921 7
0.2125 3.3856 8
0.1629 4.2849 9
0.136 5.29 10

:ميکنيبرحسب را رسم مEت رايينمودار تغ) 1(و جدول ) 2(با استفاده از رابطه 

اتـم   يبـرا  ياسپکتروسـکپ  يش هـا  يله آزمـا  يکـه بوسـ    ين نمودار با توجه بـه نقـاط تجربـ         يا
ر داده شـده اسـت و در     ين مقـاد  يز ا ين) 1(دروژن صورت گرفته، بدست آمده که در جدول         يه

. نگر سازگار استيبوهر و معادله شرودير با مدل اتمين مقاديضمن ا
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)1(نمودار

را از  ) 1(ينگر بدست آمده، نمودار تجرب    يکه از مدل بوهر و معادله شرود      ) 2(نک از رابطه    يا
.ميدهيدو طرف ادامه م

  دروژن يـ هر اتـم    دالکتـرون   مدار  ن  ياولشعاع  کوتاهتر از   يفاصله ها يبرااوال
م و تا مرز پروتون که شـعاع پروتـون   يکنياست شروع مnm0529.0با  برابر  که  

6x105 eVن نقطـه  يـ الکتـرون در ا يباشـد و انـرژ  يمـ r0=1.2x10-6 nmدر حدود 

.ميدهيخواهد بود، ادامه م
100ياصليعدد کوانتوميبرادور مثال يفاصله هايا برايثان=n که بطور دلخواه

يم13.6x10-4 eVمربوط به آنيو انرژnmr=5.29x102انتخاب شده است 
سه فاصله در دو حد، نسبت يبا مقا. ميدهين قسمت هم ادامه مينمودار را در ا. باشد

.است109ها يو نسبت انرژ108ن دو مقدار به هم يا
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که rبر حسب Eرات ييش دادن نمودار تغينمايو فاصله، براير انرژيمقادين گستردگيبا ا
به صورت يتميلگارياس هايشود، با مقيرا شامل ميو دو نقطه حديمجموعه نقاط تجرب

.ميکنير رسم ميز

)2(نمودار 

ره مشخص شده است، بعدا يودار است و با دان نميبا در وسط ايکه تقريدر مورد نقطه ا[
]ديذکر خواهد گرديمطالب

ع شده است ابتدا از همان يکه در اطراف پروتون توزيجرم منفين مقدار انرژييتعينک برايا
يک رسم ميبه طور شماتياس معموليرا با مقين دو نقطه حديرات بيينمودار تغ) 2(رابطه 

.ميکن



Copyright © 2007 knowclub | All rights Reserved 8

)3(نمودار 

برابر است با Sيعنيrبرحسب Eن نمودار ير ايسطح ز

:ايو 

S=14.32 eVnm

با حاصل يباشد مساويم) پروتون(که در خارج از هسته يوط به جرم منفمربيو اما انرژ
م که ؛ين داريبنابرادر Sضرب 

ن مقدار تا يا1000ا يو 10مثالً 100يبجاياصلير عدد کوانتومييتوجه شود که با تغ
. ر خواهد کردييتغيحدود
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ج يطبق مدل بوهر که با نتاn=1مثالٌ يانرژياز تراز هايکيبا ورود الکترون آزاد به 
0.0529ز سازگار است، شعاع آن ينگر نيمعادالت شرود nmياز جرم منفياست، مقدار

جه آن مقدار ين مقدار از جرم مثبت الکترون و بالعکس برهم اثر کرده که در نتيپروتون با هم
است eV13/6ن پرتو يايانرژ.شونديميسيالکترومغناطيل به انرژيتبديجرمين دوانرژيا

.شوديکه از اتم تابش م

.عقب زده خواهد شديکميدروژن با انرژين تابش، اتم هيل ايضمن گس

.صورت گرفته استييب هايم که در محاسبات صورت گرفته، تقريشوينجا متذکر ميدر ا

مقدار me=mp/1836باشد،يکمتر از پروتون ميلياوالٌ به علت آن که جرم الکترون خ
ع ين توزاز الکتروين جرم در محدوده کوتاهيز ايالکترون نسبت به پروتون کم ونيجرم منف

.شده است

محدود بوده است و در مورد کوانتوم گشتاور (n)ياٌ بحث ما فقط درباره کوانتوم اصليثان
)يه ايزاو l )يسيو گشتاور مغناط(ml)نشده استيبحث.

در يع جرم مثبت و منفيو توزfm1/2به شعاع يحال چنانچه پروتون را به صورت کره ا
ن جرم يمقدار ايه وجود جرم منفيم طبق نظريخواهيم، ميرياخت بگکنويداخل آن را بطور 

و mxدر خارج از پروتون را به ياگر جرم منف. مين کنييز تعيرا در داخل پروتون نيمنف
کل مربوط يم مقدار جرم منفيش دهينماmiرا در داخل حجم پروتون به را يمقدار جرم منف

به پروتون برابر 

xc
2+mic

2
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با جرم ) جمله پروتون(ر جرم مثبت هر ذره از يباشد و طبق آنچه که قبال اظهار شده مقاديم
938.27هم رفته يمعادل جرم پروتون رويو چون انرژ. استيآن مساويمنف MeV

469.14يعنياز آن يمياست که ن MeVگر مربوط به يمه ديمربوط به جرم مثبت است و ن
ين مقدار انرژيبنابرا. آن بوده استيجرم منف

داخل پروتون به اندازه يمعادل جرم منف
ic

2=(469.14-54) MeV 415.14ا يوMeVيم
.باشد

با [ن و جرم مثبت پروتونيبه صورت نقطه چيرات جرم منفييتغير نمودار هايدر شکل ز
.ده استيک رسم گرديبطور شمات) فاصله تا مرکز پروتون( rبرحسب ]وستهيخط پ

)4(نمودار 

2مثال 

ک اتـم  يـ باشـد  يک پروتون ميک الکترون و يدروژن که شامل  ياتم ه  يحال بجا  ;ياتم موئون 
موئـون   يکـ يم بار الکتر  يريگ يافته در نظر م   يل  يک پروتون تشک  يک موئون و    يکه از    يموئون

برابر جرم الکتـرون    207جرم موئون    يالکترون است ول   يکيو مقدار آن برابر بار الکتر      يمنف
م کـه ،شـعاع مـدار موئـون اتـم      يداريافته موئون در اتم موئونياست با توجه به جرم کاهش   

:ه بوهر برابر است بايبنا به نظرn=1يدر تراز با کوانتوم اصليموئون
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284/4ايو  fmباشديم.

E=13/6 x: آن برابر است بايو انرژ 186 = 2529/6 eV

آن نـسبتا در     ين جرم منف  يبنابرا. جرم پروتون است   0.11الزم به ذکر است که جرم موئون        
ينفـ نـسبت بـه جـرم م       يآن تا فاصله کوتاهتر    يپروتون کم و جرم منف     يسه با جرم منف   يمقا

.ع شده استيپروتون توز

ين موئون و پروتون، در اتم موئـون       يب يونديپ ين انرژ ييتع يم که برا  يشوينجا متذکر م  يدر ا 
يست اثـر جـرم منفـ   يـ بايپروتون بر جرم مثبت موئـون، مـ       يد عالوه بر اثر جرم منف     يز با ين

.ز دخالت داده شوديموئون بر جرم مثبت پروتون ن

قابل مالحظه يتا حدوديول. باشديسبتاً کم موئون با پروتون من اثر به علت فاصله نيا
.ميساده کردن موضوع از دخالت آن صرفنظر نموده اينجا برايما در ا. است

در شـعاع تـراز   يب بکار گرفته شده، چنانچه بازهم حاصل ضـرب انـرژ  ين حال و با تقر  يبا ا 
م، بدست  يدروژن داشت ياتم ه  يه برا ک يم همان مقدار ثابت   يحساب کن  ياتم موئون  يموئون برا 
. خواهد آمد

نقطـه  ) 2(م نمودار يدروژن رسم نمود  ياتم ه  يکه برا  rبرحسب   Eدر همان دستگاه مختصات     
ز بر نمودار مربـوط بـه   ين نقطه نيوارد شده که ايمربوط به اتم موئونrوEبه مختصات    يا

. دروژن در قسمت ادامه داده شده منطبق استياتم ه

3مثال 

باشد، هسته دوترون را در      يک الکترون م  يک پروتون و    يدروژن که شامل    ياتم ه  ينک بجا يا
ل شده يک نوترون تشکيک پروتون و يوم است که از يدوترون هسته اتم دوتر. ميريگينظر م
.است
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د منـشاء  يـ نـام دارد، و با يهـسته ا يقـو يرويدر مورد آنچه را که ن    ينجا بحث کوتاه  يدر ا 
گـر و بـالعکس آن اسـت        يک نوکلئون بر جرم مثبت نوکلئـون د       يين را اثر جرم منف    آ يوجود

:ميکنيمطرح م

يانيـ ن دو پروتـون بـا ب      يز ب ين دو نوترون و ن    ين ب ين پروتون و نوترون و همچن     يم که ب  يدانيم
ن پروتون با پروتون عالوه بـر  يم که بيدانين ميالبته همچن. ( کند ياثر م  يهسته ا  يقو يروين
.)دينمايز اثر مينيف تر کولونيضعيروينيهسته ايقويورين

دوترون، نوترون بر ياز نوکلئون هايکيياز جرم منفي، قسمتيه وجود جرم منفيبنا به نظر 
پروتون بر جرم مثبت نـوترون       ياز جرم منف   ياز جرم مثبت پروتون،و بالعکس قسمت      يقسمت

از آن بر اسـاس رابطـه        يمنف يجرم ها  يز انرژ يمثبت و ن   يجرم ها  ياثر کرده مجموع انرژ   
:ايو E=mc2: نينشتيا

E=mc2 + c2

يمـ  MeV2.225برابـر    يپرتـو تابـش    ين انرژ يشود ا  يل م يتبد يسيالکترومغناط يبه انرژ 
.باشد

د بتـوان   يشـا . اسـت 1.2fmش نشان داده است که شعاع پروتون در حـدود           يآزما محاسبه و 
ش نـشان داده    يگـر محاسـبه و آزمـا      ياز طرف د  . ن مقدار فرض کرد   يز هم يشعاع نوترون را ن   

ن ين فاصـله کوتـاه بـ      يـ با توجه بـه ا    . باشد يمfm2.21با برابر ياست که شعاع دوترون تقر    
از جـرم مثبـت   يخواهنـد بـود کـه قـسمت    يه گونـه ا پروتون و نوترون در هسته دوتـرون بـ       

از جرم   ين قسمت يعالوه بر ا  . پوشاند يگر را م  يکدياز جرم مثبت پروتون،      ينوترون با قسمت  
پروتون در قـسمت     ياز جرم منف   يپروتون قبال، و قسمت    ينوترون در قسمت حجم داخل     يمنف

بـا جـرم مثبـت       يکـ ييرم منفـ  که آنها هرکدام ضمن اثـر جـ       . نوترون وجود داشته اند    يداخل
. شده انديسيالکترومغناطيل به انرژيتبديگريد

واقع شده اند که تراکم يتيک از نوکلئون ها در موقعيدهد که هرين موضوع بعالوه نشان ميا
بر يکيين علت اثر مقدار جرم منفياد است که بديه زين ناحيگر در اينوکلئون ديجرم منف
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يها به انرژيجرمين انرژيل ايجه تبديباشد که در نتياد ميزيگريجرم مثبت د
.اد خواهد بودينسبتا زيسيالکترومغناط

ن مقـدار جـرم دوتـرون بـه انـدازه      يبنـابرا . باشديمMeV2.225برابر يپرتو تابش  يانرژ
MeV/c22.225از مجموع جرم پروتون آزاد و نوترون آزاد کمتر است.

يکه فاصله دو نوکلئون، دوتـرون مقـدار       يهر نوکلئون در صورت    يع جرم منف  يبا توجه به توز   
کم خواهد شـد     يليگر، خ يک نوکلئون بر جرم مثبت نوکلئون د      ييادتر شود، اثرات جرم منف    يز

هـسته  يرويـ کوتاه بودن بـرد ن يبرايل روشنين دليد که اين آنها قطع خواهد گرديوند ب يو پ 
.کنديد ميرا تائيه وجود جرم منفين موضوع صحت نظرياشد که باز هم اييميا

ياد است که آنها را هسته ها      يز) Aيعدد جرم (آنها   يکه تعداد نوکلئون ها    ييهسته ها  يبرا
نـه آنکـه در   ( هسته ياز نوکلئون ها که در قسمت داخليکينامند، ين ميا سنگين و   يم سنگ ين

را احاطـه کـرده انـد بـر جـرم      کـه آن  يينوکلئون هايهسته واقع است، اثر جرم منف) پوسته  
ين نوکلئون ذکر شـده بـر جـرم مثبـت نوکلئونهـا            يا يز اثر جرم منف   ياد است و ن   يمثبت آن ز  

.باشدياد مياطراف آن ز

ک نوکلئون ييمثبت و بالعکس برايبه جرم هايمنفيالت جرم هاين تبديحاصل از ا  يانرژ
مربوط بـه    يسه با انرژ  يه در مقا  باشد ک  يم MeV8هسته است حدوداً     يکه در قسمت داخل   

مربوط به نوکلئـون  يونديپيدقت شود که انرژ. باشديقابل انتظار م MeV2.225دوترون  
.استيقسمت مرکزيباشد، کمتر از نوکلئون هايميکه در قسمت پوسته هسته اييها

يرويـ ء نکـه از آن در منـشا   يجينتـا  يه وجود جرم منف   يم که با نظر   يشو ينجا متذکر م  يدر ا 
دهد بـه  يرو را به دست مين نيز برد کوتاه اين نوکلئونها و ن   يب يرويو مقدار ن   يهسته ا  يقو

. ه استيقابل توجيخوب

4مثال 

:مقدمه
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ر يشود که جرم هـا و سـا  ياطالق م يذرات باردار، ذره و پاد ذره به دو ذره ا          يبرا
يمنفـ  يگـر يمثبـت و د    ک ذره يـ ،  يکـ ياز لحاظ بـار الکتر     يول يکيخواص آنها با هم     

کـه  ) -e(م مثـل الکتـرون   يناميعت فراوان ترند، ذره ميکه معموال در طب    يذرات. باشد
باشد که جرم آن برابـر بـا جـرم    يم) +e(ترون  ياست و پاد ذره آن پوز      يبار آن منف  

.آن مثبت استيکيالکترون و بار الکتر

يو پـاد پروتـون آن ذره ا  ) P(، ذره مثبت اسـت يکيبار الکتريگر پروتون که دارايدر مثال د  
باشد که آن را بـه صـورت         يم يآن منف  يکياست که جرم آن برابر جرم پروتون و بار الکتر         

در عمل باشند، مثال دو ذره يکيکه بدون بار الکتريذراتيو اما برا. دهنديش مينما) (
. ميريگيرا پاد ذره ميگرين دو را بطور دلخواه ذره و دياز ايکي

جرم بريکييک پاد ذره در مجاورت هم باشند، کل جرم منفيک ذره و   يچنانچه   يبه طور کل  
يذره دوم اثر م    يه به کل جرم منف    يو بالعکس کل ذره مثبت همان ذره مثبت اول         يگريمثبت د 

. گردديم) (يسيالکترومغناطيل به انرژين صورت کل جرم دو ذره تبديد و بدينما

م يديديقبليکه در مثال هام بر خالف آنچهيکنيرا مطرح ميمختلفي، نمونه ها)4(در مثال 
بـه  . شـود  يل مـ  يتبـد  يسيـ الکترومغناط يموجود، به انرژ   يجرم يده ها، کل انرژ   ين پد يدر ا 

يباهم اثر مـ   ) +e(الکترون با پاد ذره آن      ) -e(افتد ذره    يعت اتفاق م  يک مثال که در طب    يعنوان  
: ن صورتيبد. کنند

e+ + e- = 1+2

mc2 + m’c2= 1+2

و MeV0.511باشد که برابريبت الکترون مو مثيمجموع جرم منفmر، يکه در رابطه اخ
m’ترون است، که آن هم يو مثبت پوزيمجموع جرم منفMeV0.511يباشد که و انرژيم
است MeV0.511ز ينγيک از پرتو هايهر



Copyright © 2007 knowclub | All rights Reserved 15

ين انرژينشتيچ جرم وجود نخواهد داشت که طبق رابطه ايده هين پديبعد از اتفاق افتادن ا
يد که با احتمال کمينماينجا اضافه ميدر ا. گردديل ميس تبديومغناطالکتريبه انرژيجرم

.دو فوتون سه فوتون تابش شوديهم بجا

ر ينظيده ايمشاهده شده، صورت گرفتن پديق تجربين نوع که از طرياز ايگرينمونه د
ون با ر پروتون با پاد پروتيباشد که آن تاثيترون ذکر شد، ميالکترون و پوزيآنچه که برا

.رديگيصورت ميهم است که با توجه به جرم منف

P+ = 1+2

ا ضمن برخورد يک پاد پروتون، مجاور هم در حال سکون باشند ويک پروتون با يچنانچه 
ذره اول با جرم يو بالعکس جرم منفيگريديبا جرم منفيکيباهم مواجه شوند جرم مثبت 

چنانچه دو ذره . شوديمل به پرتو يجرم ها تبديکليمثبت ذره دوم اثر کرده و انرژ
MeV938.28گاما يپرتو هايک به هم باشند انرژينسبت به هم در حال سکون و نزد

. خواهد بود

همانگونه که يسيالکترومغناطيل جرم به انرژيتبدن، ينشتيگر طبق رابطه ايديو باز هم مثال
گر از جمله ياز تمام لحظات ديباشند وليکين دو ذره که بدون بار الکتريتواند بيذکر شد م

.رديباشند صورت پذيکيجرم با هم 

يز جـرم مثبـت مـ      يو ن  يجرم منف  يک از آنها دارا   ياست و هر   ين دو ذره باهم مساو    يجرم ا 
يده م ين پد يد ا يگر و بالعکس تول   يدها با تمام جرم مثبت      يکييمنفتمام جرم   . باشند

يپاد ذره ميگريرا ذره و د()يخنثيون هاياز پيکيصطالح به طور دلخواه   در ا . ندينما
.ميريگ

ن دو يده بـ يـ م صـورت گـرفتن پد   يکن يه م يتوج يکه با وجود جرم منف     يگريو بازهم نمونه د   
ن گونه که يباشد بديم) (يخنثيذره 
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عت يده ها در طبين پديشده، و عمال اذکر3که در مثال ييتمام نمونه هايبه طور خالصه برا
.کنديکامال وفق ميه وجود جرم منفيه آنها با نظريافتد توجياتفاق م

:ت استيه عرضه شده، از چند لحاظ قابل اهمين نظريا

متقابل موجود است ضمن يرو ها و اثر هاين نيعت بيکه در طبيبه علت تقارن-1
که يمعموليجرم هايعالوه برآن که براجرم ، ين موضوع برايت دادن ايعموم

.رسديبه نظر ميعيز طبينيم موجود بودن جرم منفيريگيآنها را جرم مثبت م

د اسـت   يـ که کـامال مـورد تائ      ياسپکتروسکپ يش ها يمربوط به آزما   يج تجرب ياز نتا -2
.استفاده شده استيمحاسبات مربوطه به جرم منفيبرا

سـاختار اتـم     ينگر بـرا  يج حاصل از حل معادلـه شـرود       ينتاد مدل بوهر و     يضمن تائ -3
و ) E=mc2(يل جرم به انـرژ يو بکار بردن تبد    يدروژن با در نظر گرفتن جرم منف      يه

.ده استيح گرديدروژن تشريوند الکترون در اتم هيا پيد شدن و يعلت مق

بلنـد   يله ها فاص يدروژن که آن را برا    ياتم ه  يبراrبر حسب  Eرات  ييقبال نمودار تغ  -4
اتم يکه براrو Eنک مختصات يشرح داده شده، ا    2م نمودار   يو کوتاه ادامه داده بود    

ز بـر   يـ ن نقطـه ن   يـ ا. ميکنـ  يطبق محاسبه بدست آمده در آن نمـودار وارد مـ           يموئون
.باشديطبق مدل بوهر دور از انتظار نمين سازگارينمودار منطبق خواهد بود که ا

يوم است، باز به کمک همان رابطـه اثـر جـرم منفـ             يسته اتم دوتر  دوترون که ه   يبرا-5
نوترون يپروتون با جرم مثبت نوترون و بالعکس، اثر جرم مثبت پروتون و جرم منف           

يسيـ الکترومغناط ين دو نوکلئون بـه انـرژ      يا يجرم ها  ياز انرژ  يل قسمت يباعث تبد 
.گردديل ميوند دو نوکلئون صورت گرفته و هسته دوترون تشکيشده که پ

جـرم هـا هـستند    ين انرژينامند، که در واقع ايزوج ميکه آنها را نابودييده ها يپد-6
تـابش   يسيـ ل شـده و پرتـو الکترومغناط      يتبـد  يسيالکترومغناط يکه به صورت انرژ   

يده مناسـب نمـ  يـ ن پديـ ايبـرا Annihilationا يـ و يبکار بردن لغت نابود   . گردديم
.باشد
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ترون و بعالوه   يپوز يمنف يجرم يمثبت الکترون با انرژ    يجرم يل انرژ ن مثا يبعنوان اول 
ا سـه  يـ د دو يـ ترون توليمثبـت پـوز  يجرمـ يالکترون با انـرژ   يمنف يجرم يآن انرژ 

ز يـ دو ذره پروتون و پـاد پروتـون و ن          ين موضوع برا  يز هم يو ن . فوتون خواهند کرد  
. رديپذيصورت م) (با ) (يکيالکتريدو ذره خنثيبرا

ا يـ يبـستگ  يغالباً سخن از انـرژ     يک مولکول يزيو ف  يک اتم يزي، ف يک هسته ا  يزيدر ف -7
بدون در نظر گرفتن جرم     (هسته،   يونديپ ين انرژ ييتع يشود که مثال برا    يم يونديپ

ل دهنده  يتشک يهسته و مجموع جرم اجزا     يبا توجه به جرم معمول    ) و مثبت آن   يمنف
.کنندين مييرا تعيونديپين مقدار انرژيهسته ا

ک هسته ييهان نوکلئون يوند بين پيکه باعث ايرسد در مورد عامليبه نظر ميول
ل يتبديو جرم مثبت براياثر متقابل جرم منفيو سادگيبه روشنيهيچ توجيگردد، هيم

وند صورت ين نوکلئون ها پيکه ضمن آن بيسيالکترومغناطيبه انرژيجرميانرژ
.رد نباشديگيم

درE=mc2و بکار بردن رابطه يه وجود جرم منفين نظريد که با اينماينجا اضافه ميدر ا
، اندازه حرکت، بار يانرژيستگياز جمله قانون پايکيزين فين مثال ها، قوانيک از ايچيه

ه ين نظريرسد که در طول زمان ايو به نظر م. ره نقض نشده استين و غي، اسپيکيالکتر
.آن را مطرح کننديشتريات بيو با جزئيجامع تريدنبال شود و با مثال ها

الکترونيکیدر مورد بار الکتريشنهادیه پیتون و نظرپريجرم منفيح کوانتومیتوض

:مقدمه

يه وجود جرم منفين بخش از نظرين دانشمند، نخستيمجله وز1385در شماره آبانماه 
عالوه بر آن، . ح داده شده استيپرتون توضيجرم منفيدگاه کوانتومينجا ديدر ا. منتشر شد

. الکترون آمده استيکيردر مورد بار الکتيشنهاديه پيدر ادامه نظر

ع يتوزيبجا) پرتون(دروژن يمثالً در اطراف هسته اتم هيع جرم منفيتوزيدر نحوه –1
.شوديدر نظر گرفته ميع کوانتوميتوز، يجرم منفياتصال



Copyright © 2007 knowclub | All rights Reserved 18

lن يچنديبرااحتمال يچگالير توابع شعاعيدر نمودار ز , nدروژن ياتم ه
.ش گذاشته شده استيبنما

3نمودار 

.استن حاالت دريمم احتمال ايماکز
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لحتمال يع چگاليصورت گرفته، که توزl=n-1يحالت هاياحتمال تنها براين چگالييتعيمحاسبات برا
,4fدروژنياتم هيحاالت مورد محاسبه برا. باشديميوسته کرويبصورت پيشعاع 3d, 2p, 1sيم
. ر استيآن بصورت زيکه تابع موج شعاع2pحالتيمثال برابعنوان . باشد

ک يياحتمال مساويچگاليتمام توابع موج شعاعيباشد، برا=r2و r1=0اگر واضح است که
. خواهد بود

يز برايو ن2sباشد، حالت يم2pکه حالتn=2ينجا توجه شود که عالوه بر حالت فوق برايدر ا
n=3 3حاالتp 3وdيآنها کرويافت شدن الکترون براياحتمال يع چگاليره، که توزيوجود دارد و غ

. باشد و محاسبه صورت نگرفته استينم

افـت شـدن الکتـرون در    ياحتمال  يمربوط به پرتون بمقدار چگال     يع جرم منف  يتوز يه نحوه   ين نظر يحال در ا  

. ميدهينسبت منيپوسته ب

3a0را از يرياست حدود انتگرال گr=4a0ع احتمال آن در يتوزيمم تابع شعاعيکه ماکز2pيکه مثالً برا

. ديآيبدست م0/375ن حالت مقدار يايم که طبق محاسبه برايريگيم5a0تا 
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است، n-1با يمساوlآنها يه ايکه تکانه زاوnيچند حالت مختلف کوانتوم اصلير برايدر جدول ز
. ر داده شده استيباشد، بصورت زيميدر پوسته کرون حاالتياحتمال که در ايع چگاليتوز

ن فاصله الکترون تا مبدا يمکان محتملترحالت 
(rmx)

افت شدن الکترون در ياحتمال يمقدار چگال
يپوسته 

1s1a00.8
2p4a00.375
3d9a00.13
4f16a00.021

mc2چناچـه بطـور دلخـواه آنـرا     . اسـت )ونيمانسيد(ات احتمال که در جدول فوق داده شده بدون بعد يکم

با . دهدين پوسته ها را بدست م   يدر ا  يجرم منف  ير متناسب با انرژ   يم مقاد يالکترون ضرب کن   يجرم يانرژ
پرتـون را بحـساب   يجرم منفـ ياز انرژيبات فقط قسمتن محاسيدر ا ير کرو يغ يها يع چگال يتوجه به توز  

. ميآورده ا

يعني. واقع استياتم موئون1sل شده، موئون در پوسته يک موئون تشکيک پرتون و يکه از يدر اتم موئون
. باشديه ميدر حالت پا

2/53آن يبستگيو انرژ2/84x10-4 nmن فاصله آن را تا مبدا که يقبالً محتملتر KeVن ييباشد، تعيم
باشد که يم0/8همان مقدار يمساو2x2/84x10-4 nmاحتمال آن از مبدا تا فاصله يمقدار چگال. ميکرد
2/(2/53)آنيجرمين پوسته از مقدار انرژيدر ا KeVن ين پوسته هميپرتون در ايجرم منفيو از انرژ

. مقدار کاسته شده است

در داخل حجم يدر خارج از پرتون و قسمتيپرتون که قسمتيجرم منفيچنانچه امکان محاسبه کل انرژ
. گرددير ميمقدار زداشت، برابريپرتون وجود م
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ي، در مورد الکترون، آن را کره اE=mc2ن يتشيبا توجه به رابطه انيه وجود جرم منفين نظريدر ا-2
ه يالکترون وجود دارد و بقين حجم کرويدر مرکز ايفقط در قسمت کوچک(e-)آن يکيم که بار الکتريريگيم

.استيکيحجم کره بدون بار الکتر

2/(0/511)يمنفيکين بار الکتريمثبت آن با وجود ايجرميانرژ MeVن يز هميآن نيجرم منفيو انرژ
نه (از جرم مثبت خود يدروژن منتقل شود مقدارياتم هn=1در تراز الکترون آزاد اگر مثالً. مقدار است

ع شده برهم کنش کرده يدر اطراف پرتون توزييپرتون که بطور کوانتايبا جرم منف) يمنفيکيآنکه بار الکتر
ل و فوتون يتبديسيپرتو الکترومغناطيانرژبه E=mc2ن دو کاسته خواهد شد و طبق رابطه يو از جرم ا

. شوديتابش م

 1385نقل از مجله دانشمند شماره آبانماه


