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3- Baryon number conservation:  
 • Baryon number (B),can be defined as: B=+1 for baryon 

particles ,B= -1 for baryon antiparticles ,and B= 0 for all 
other particles. For any reaction or decay, the total baryon 
number is conserved , Example of this conservation law are :     

•              n → p + 𝐞  + 𝐯  e    
•               B     +1 = +1 +0  +0  
•                        𝐊− + 𝐏 → Ʌ𝟎 + 𝛑+ + 𝛑− 
•             B        0     + 1   =  +1  + 0     + 0 
•                       p+ n → p + p + 𝛑      
•               B     1  +1 =  1 +1  + 0       (allowed) 
•                       p+ n → p +𝒑  +𝝅+     
•               B     1  +1 =  1  -1  + 0       (disallowed) 

 



• The number of quarks of each type, u, d, s, 

etc. is also conserved in strong interaction 

processes. That is one type of quark cannot be 

changed in to another. The exception happens in 

weak interaction processes. This is equivalent to 

saying that flavor is a good quantum number only 

in the limit that weak force can be ignored. Unless 

we are dealing with the quark contents of hadrons, 

it is more convenient to examine instead the 

baryon number, which is known to be 

 



• 4- Strangeness conservation : 

 فان Bو M و L  الكمٌة االعداد ادخال من الرغم على :الغرابة عدد•

 هذه اساس على تفسٌرها ٌمكن ال االولٌة الجسٌمات صفات بعض هناك

 الى تنحل الثقٌلة الجسٌمات بعض لماذا مثال نفهم ان الصعب فمن االعداد

 على اخرى جسٌمات تنحل ال حٌن على كاما اشعة بعث مع اخف جسٌمات

 Ʃ0 بارٌون ان نجد فمثال الصفات نفس تمتلك ظاهرٌا كونها من الرغم

 :كاما اشعة وفهتهن  Ʌ0 باريهن  الى ينحل
•Ʃ0 → Ʌ0 + γ    

ٌشاهد انه ٌنحل الى بروتون وفوتون اشعة لم   +Ʃ بارٌونفً حٌن ان •

 :كاما

•Ʃ+ ↛ P+ +γ 

 



 كمٌة تحرر التً الفٌزٌاوٌة العملٌات ان هً اخرى مالحظة وهناك•

 تحرر التً الفٌزٌاوٌة العملٌات من اسرع بصورة تحدث الطاقة من كبٌرة

 الجسٌمات من كبٌرا عددا هناك ان نجد هذا ومع الطاقة من قلٌلة كمٌات

 لها ان حٌن فً انحاللها عند الطاقة من كبٌرة كمٌات تحرر التً الشاذه

 الجسٌمات تلك ان هً غرٌبة ثالثة صفة وثمة جدا طوٌلة نصفٌة اعمار

 من اكثر او جسٌمتان تتكون بل منفرده بصورة تنتج ال تصرفها فً الشاذة

 تدعى كمٌة ادخال الى الصفات هذه وتقودنا مره كل فً الجسٌمات هذه

  Strangeness number( S) الغرابة بعدد

 𝜋0 ومٌزونات للفوتون صفر 0 تساوي S,B,M,L االعداد ان نالحظ•

𝜂0بٌنها التمٌٌز ٌمكن ال فانه الشحنة عدٌمة الجسٌمات هذه كانت ولما و 

  بانها  𝜋0 𝜂0مٌزونات وكذلك الفوتون ٌعتبر السبب ولهذا ضدٌداتها وبٌن

 .نفسها صدٌدات

 



 والتفاعالت القوٌة التفاعالت عن تنتج التً الفٌزٌاوٌة العملٌات جمٌع فً انه نالحظ•
 :عملٌا المشاهد فاالنحالل محفوظا يكون الغرابة عدد ان كهرومغناطٌسٌةال

•Ʃ0 → Ʌ0 + γ    
•                                               S=   -1        -1       0 

 :حٌن ان االنحاللٌكون محفوظا فً   Sاي ان عدد الغرابة  •
•Ʃ+ ↛ 𝑃+ + γ  

•                   0  S =            -1         0      
 

 التً النووٌة التفاعالت خالل الغرٌبة الجسٌمات وتتكون عمميا يذاىد لم لذلك   S  ٌحفظ ال •

 حفظ قانون نتٌجة هو القوٌة التفاعالت خالل المتكونة الغرٌبة الجسٌمات تعدد ان. عالٌة طاقات تتضمن

 بفرض  ومٌزون 𝜋0 ومٌزون  𝜂0 عدا االولٌة الجسٌمات جمٌع انحالل بطء تفسٌر وٌمكن, Sالغرابة
 التفاعالت ان هً والحقٌقة واللبتونات والبارٌونات المٌزونات انحالل فً دورا تلعب الضعٌفة القوة ان

 هذه وان والمٌزونات البارٌونات حالة فً متغلبة اعتٌادٌا تكون الكهرومغناطٌسٌة والتفاعالت القوٌة
 االنحالالت جميع فان وعميو الكمية ىذه الضعيفة التفاعالت تحفظ ال حين عمى S تحفظ التفاعالت

  انحالالت ان نجد وليذا .فقط ضعيفة تفاعالت من تنتج ان يجب الغرابة حفظ قانهن  تخرق  التي
 ال الضعيفة التفاعالت وحتى اندبي طهيمة اعمار ذات تكهن  الغرابة حفظ قانهن  تحقق ال التي الباريهنات

 1-او 1+ بمقدار S تغير

 



 :حٌث نٌوترون الى مباشرة ٌنحل ال−𝐸هاٌبرون ان نالحظ لذلك•

•  

•𝐸− ↛ 𝑛0 + 𝜋− 

•                                      S=      -2         0       0 

 : مرحلتٌن على التحول هذا ٌحدث ان ٌمكن لكن•

•𝐸− → Ʌ0 + 𝜋− 

•                            S=      -2       -1        0  

•Ʌ0 → 𝑛0 + 𝜋0 

•                           S=       -1         0        0  

وهناك كمٌة اخرى مفٌدة لتحدٌد صفات الجسٌمات االولٌة تدعى بالشحنة •

وقٌمتها لجسٌمة   Yوٌرمز لها بالحرف  (hypercharge)غٌر االعتٌادٌة 

:                       للجسٌمة  البارٌونًتساوي مجموع عدد الشذوذ والعدد 

Y=S+B     تساوي عدد الشذوذ  المٌزوناتوقٌمتها فً حالةS 

 


