
١ �XN-0492 (2015/12/15)

اند نشده پیدا که ذراتی ِ دنبال ساسبه گْران

اه آزمایش این یِ فعالیتها یِ جمله از است. 1400m ِ عمق در [1] ساس گْران یِ مل ِ اه آزمایش

ِ ارگر آش بود. مای ِ گزنُن 160 kg اه آزمایش این یِ قبل ِ ارگر آش است. تاری یِ ماده ِ کاوش

َش در و میشود هداری ن −100◦C یِ دما در که است، مای ِ گزنُن 3500 kg ِ شامل ارتقا-یافته

ی دارد. گزنُن 370 kg دنیا یِ فعل ِ ارگر آش بزرگترین است. خالص ِ آب تُن 700 از ی مخزن

ِ ارگر آش میرود انتظار یند. [2] (ویمپها) نش کم-برهم ِ پرجرم ِ ذرات تاری یِ ماده ِ مهم ِ نامزد

ذارد. ب یِشان ویژِگیها بر ی شدید یِ محدودیتها یا کند ار آش را اینها یا ارتقا-یافته

اکسید دی تلوریم 741 kg ِ شامل [3] (کووره) نادر یِ رویدادها یِ زیرزمین یِ زمزایش یِ رصدخانه

است آن یِ نشانه دهد رخ اگر ی چیز چنین است. -نوترین ب یِ د-بتاواپاش ِ دنبال ارگر آش این است.

است. َش خُد یِ پادذره نوترین که

[4] برِکسین یِ ِ-نوترین ارگر- آش ِ زیر متر چند اکسید سریم 1 kg ِ حدود است قرار سرانجام،

یِ نوسانها میشود ترتیب این به و ند می عمل ر دی ِ ارگر آش ی ِ عنوان به اکسید سریم ذارند. ب

نوترین ِ مسیر-کوتاه یِ نوسانها ِ آزمایش این ِ هدف سنجید. را کوتاه یِ فاصله این در نوترین یِ احتمال

ِ نش برهم که استاندارد ِ مدل یِ فرا ای ذره است، سترون یِ نوترین ِ کاوش [5] س) (س برِکسین با

ار آش آن به فعال یِ نوترینُها ِ نوسان ِ طریق از فقط وجود، ِ صورت در و ندارد ترضعیف ال یا قوی

.[6] میشود
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