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مقدمه و آشنایی
 مروری برQFT وQED

1-QFT  وانتومیستمکانیک کبا نسبیتی میدان ها نظریه ترکیب هوشمندانه.

𝛼)نمودارهای فاینمن و بسط اختاللی -2 < 1.)
𝑇 = 𝑇0 + 𝛼𝑇1 + 𝛼2𝑇2 +⋯

3-QED

4-QCD و𝛼𝑠  .



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
 قانون جمعQCD

اولین بار بوسیله شیفمن، وینشتین، و زاخاروف -1

تابع همبستگی-2



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
نظریه بسط ضرب عملگر-3

بر اساس بعد عملگر

بر اساس پیچش عملگر

.محاسبه می شودQCDضرایب ویلسون در فاصله کم، متناظر با انرژی باال با کمک قانون جمع 



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
:و در ادامه داریم

سهم قسمت اختاللی

چگالش های خال در انرژی پایین و ضرایب ویلسون در انرژی باال محاسبه می شوند



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
در نسخه مخروط نوری جمالت بر حسب پیچش بسط داده می شوند و بجای چگالش

رسیممی(Distribution Amplitudes)های خالء به دامنه های توزیع 

:نهایتا برای تابع همبستگی به عبارت زیر می رسیم



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
رابطه پاشندگی-4

ارتباط انتگرالی بین قسمت حقیقی و موهومی یک تابع

اطالعات فیزیکی حالت پایه و برانگیخته در ناحیه زمان گونه:  جزء موهومی تابع همبستگی

محاسبات اختاللی و غیر اختاللی در ناحیه فضاگونه:  جزء حقیقی تابع همبستگی



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
:دوگانگی موضعی کوارک هادرون-5

می توانیم در رابطه قبل سهم حالت پایه را از برانگیخته جدا کنیم

پس. معموال اطالعات ما از قسمت برانگیخته کم است



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
محاسبه قسمت اختاللی-6

قانون کاتکسکی-1

پارامترهای فاینمن و شوینگر-2



QCDمفاهیم کلی قانون مجع 
تبدیل بورل-7

.معموال انتگرال پاشندگی در حد بینهایت واگراست

.برای از بین بردن این واگرایی از تبدیل بورل استفاده می کنیم

!محدوده پارامترهای بورل باید به دقت تعیین شود



نقطه-قانون مجع سه
برای شروع گذار تابشی𝑀(𝑝) → 𝐴(𝑝′)𝛾را در نظر می گیریم.
نقطه شروع نوشتن تابع همبستگی مناسب است:

عناصر اصلی تابع همبستگی را جریان های جانشین تشکیل می دهند:



نقطه-قانون مجع سه
ه-محاسبه قسمت فیزیکی ت:

.ه تزریق می کنیم-دو مجموعه کامل از حالت های هادرونی را بین جریان های ت-1

:، داریمyو xبا استفاده از قضیه اپتیکی و تبدیل فوریه روی -2



نقطه-قانون مجع سه
:و پس از انتگرال گیری روی تکانه ها

:با در نظر گرفتن رابطه پاشندگی



نقطه-قانون مجع سه
:خواهیم داشت

:به قسمی که

.چگالی طیفی فیزیکی است



نقطه-قانون مجع سه
:در رابطه قبل جایگذاری های زیر انجام شده است

:با جدا کردن سهم حالت های پایه و برانگیخته داریم



نقطه-قانون مجع سه
:چگالی طیفی حاالت برانگیخته، و پیوسته است𝜌ℎ(𝑠,𝑠′,𝑞2)که 

:و با جایگذاری در رابطه پاشندگی داریم



نقطه-قانون مجع سه
:برای عناصر ماتریسی داریمQCDبا استفاده از نظریه عامل سازی 

و 



نقطه-قانون مجع سه
:چون هیچ قطبش خاصی ارجحیت ندارد روی تمام قطبش ها جمع می بندیم

:و نهایتا داریم



نقطه-قانون مجع سه
پس ساختار ناوردای مورد نظر به شکل زیر خواهد بود



نقطه-قانون مجع سه
 قسمت اختاللی–محاسبه قسمت نظری تابع همبستگی

:ه شروع می کنیم و از نمودار فاینمن برهمکنش آن را می نویسیم-از ت



نقطه-قانون مجع سه
که عبارت زیر بدست می آید

به طوری که

:حال به کمک قضیه ویک داریم



نقطه-قانون مجع سه
.



نقطه-قانون مجع سه
:کت اختاللی همه جمالت به جز آخری صفر می شود که نهایتا داریم-با قرار دادن بین برا

:حال برای محاسبه این انتگرال دو روش داریم

قانون کاتکسکی-1

پارامترهای فاینمن و شوینگر-2

در اینجا به محاسبه از طریق قانون کاتکسکی میپردازیم



نقطه-قانون مجع سه
قانون کاتکسکی:

کاربرد این قانون در حلقه های فرمیونی است

.همه خطوط فرمیونی حلقه به طور همزمان قطع شوند-1

:به ازاء هر خط برش جایگذاری زیر انجام شود-2

تمام طرق قطع کردن باید در نظر گرفته شوند و نهایتا سهم همه آن ها با هم جمع شود-3

.ه اختاللی در ناحیه زمان گونه بدست می آید-با به کار بردن این قانون قسمت موهومی ت:نکته



نقطه-قانون مجع سه
:چون قصد ما محاسبه قسمت اختاللی در ناحیه فضا گونه است از رابطه پاشندگی کمک می گیریم

که 

پس قدم بعدی محاسبه چگالی طیفی اختاللی است



نقطه-قانون مجع سه
:ه داریم-با جایگذاری قانون کاتکسکی در ت



نقطه-قانون مجع سه
:برای حل انتگرال به انتگرال های پایه زیر می رسیم



نقطه-قانون مجع سه
:که نهایتا به نتایج زیر میرسیم

:که در آن

:و همچنین نامساوی زیر برای تعیین حدود انتگرال بدست می آید



نقطه-قانون مجع سه
و در ادامه با در نظر گرفتن ساختارهای زیر 



نقطه-قانون مجع سه
که ضرایب مجهول

بدین شرح

:بدست می آید



نقطه-قانون مجع سه
...و 



نقطه-قانون مجع سه
محاسبه قسمت غیر اختاللی

کوارک–چگالش کوارک -1

گلوان–چگالش کوارک -2

گلوان–چگالش گلوان -3



نقطه-قانون مجع سه
 3کوارک با بعد جرمی –چگالش کوارک

به هم بسیار نزدیک باشند و yو xاز نظر فیزیکی این برهمکنش در انرژی باال اتفاق می افتد که ایجاب می کند 
.امکان استفاده از قوانین فاینمن وجود دارد

.محاسبه می شوند( سهم غیر اختاللی)تنها عملگرهای چگالش خالء هستند که در انرژی پایین 



نقطه-قانون مجع سه
:کوارک متناظر با جمله چهارم بسط ویک است–در قسمت غیر اختاللی سهم چگالش کوارک 

:کوچک هستند توابع موج کوارک ها را حول مبدا بسط می دهیمyو xچون 



نقطه-قانون مجع سه
که با تعریف

و تبدیل فوریه آن

و ثابت های 



نقطه-قانون مجع سه
:و پس از محاسبات طوالنی خواهیم داشت



نقطه-قانون مجع سه
 5گلوان با بعد جرمی –چگالش کوارک

:داریم(a)برای نمودار 



نقطه-قانون مجع سه
:با استفاده از بسط های توابع موج کوارکی از قبل و بسط زیر برای میدان گلوانی

:و تقریب تا مرتبه اول بسط، و انجام محاسبات داریم



نقطه-قانون مجع سه
:داریم(b)به همین ترتیب برای نمودار 

:و نهایتا سهم این دو نمودار را جمع می زنیم



نقطه-قانون مجع سه
 گلوان –چگالش گلوان

4با بعد جرمی 

این قسمت، با وجود 

پیچیدگی زیاد حداکثر تا

!سهم دارد% 10



نقطه-قانون مجع سه
برای محاسبه سهم این نمودارها از رابطه چگالش خالء گلوانی زیر استفاده می کنیم

.هستندرنگهایاندیسbوaکه

:آوریممیرا(c)نموداربهمربوطنهاییجوابوه-تفقطنمونهبرایوطوالنیستقسمتاینمحاسبات



نقطه-قانون مجع سه
.



نقطه-قانون مجع سه
...



نقطه-قانون مجع سه
:نهایتا سهم همه نمودارها را با هم جمع می کنیم



قانون مجع خمروط نوری
 نقطه–مشکالت قانون جمع سه:

جرم زیاد دچار شکست می شود/در تکانهOPEبسط -1

:مثال برای عامل شکل پایون داریم

.  است1𝐺𝑒𝑉2پارامتر بورل از مرتبه 𝑀2در اینجا 

𝑄2، می توان فهمید که نتیجه  قانون جمع در 𝑄2با رسم نمودار عامل شکل بر حسب  > 3 − 5 𝐺𝑒𝑉2

!شروع به افزایش می کند که نتیجه ای کامال غیر فیزیکیست



قانون مجع خمروط نوری
تهبرانگیخآلودگی این قانون به گذارهای غیر قطری حالت پایه به حالت های -2

:دوقطبیستشامل جمالت مثال تابع همبستگی نوعی 

از بین نمی رونددر حالی که گذار از حالت پایه به برانگیخته نوعا شامل جمالت تک قطبیست بوسیله تبدیل بورل



قانون مجع خمروط نوری
اصول روش

.ایده اساسی، بسط ضرب جریان ها در نزدیکی مخروط نوریست-1

.  نقطه ایجاد می شود اجتناب می کند–ی سه OPEاین روش بازجمع، از تکینگی هایی که در بسط -2

.کنیمه را بجای خالء به خالء، از طریق خالء به حالت برپوسته محاسبه می-نقطه، ت-بر خالف نسخه سه -3

.حالت برپوسته، می تواند یک هادرون با محتوای کوارکی سبک، یا فتون باشد-4



قانون مجع خمروط نوری
:به صورت زیر خواهد بودLCSRبه عنوان مثال تابع همبستگی برای برهمکنش                               در 

با استفاده از قضیه ویک و همچنین استفاده از انتشارگر کوارک در حد بدون جرم،

:داریم



قانون مجع خمروط نوری
:بسط می دهیم( حول مخروط نوری)x=0پادکوارک را حول –حال عملگر محلی کوارک 

:عناصر ماتریسی این عملگرها به صورت زیر تعریف می شوند



قانون مجع خمروط نوری
:خواهیم داشتxبا جایگذاری بسط و انتگرال گیری روی 

.  که در آن                      و                            

.نمی توانیم صرف نظر کنیم، rاز آنجا که            ، از هیچ کدام از جمالت بسط روی -1

.می باشد، قابل صرف نظر کردن هستند𝑄2از جمله دوم به بعد چون شامل توان های باالتری از -2
. تفاوت بین عملگرهای جمالت اول و دوم بسط در پیچش آنهاست-3

.اختالف بین بعد و اسپین یک عملگر محلی بدون رد کامال متقارن: پیچش

.  1= و اسپین 3= بعد : است2کمترین پیچش ظاهر شده از مرتبه -4



قانون مجع خمروط نوری
 در مرتبه اول بسط در𝑥2 = :، عنصر ماتریسی بسط شکل زیر را خواهد داشت0

:بهنجار شده است1است که به 2که تابع                دامنه توزیع مخروط نوری پایون از پیچش 

بدست می آید که بازتاب دهنده فاصله جدایی بین𝑥2از وابستگی لگاریتمی به 𝜇مقیاس بهنجارش 
. کوارک و پاد کوارک است

:نهایتا با مقاسیه دو طرف بسط داریم

. نقطه را دارد–در بسط مخروط نوری نقشی مشابه چگالش های خالء  در قانون جمع سه 



قانون مجع خمروط نوری
:خواهیم داشت2و در نهایت تا پیچش مرتبه 

نقش یک مقیاس را بازی می کند به قسمی که 𝜇در اینجا 

𝑥 <  1 𝜇2برای فواصل نزدیک که قسمت اختاللیست

𝑥 >  1 𝜇2 غیر اختاللیستکه قسمت دور برای فواصل

.دهددر حقیقت توزیع تکانه منتقل شده در راستای طولی توسط کوارک ظرفیت را نشان می



قانون مجع خمروط نوری
توابع توزیع مخروط نوری

.در حد بدون جرم بسط دادQCDتابع توزیع را می توان با به کار گرفتن تقارن همدیس -1

ه ایهای ، به ما اجازه می دهد هر تابع توزیعی را به صورت بسط چند جمل(امواج جزئی)تجزیه اسپین همدیس -2

.بنویسیمuمتعامد مشخصی، به عنوان تابعی از 
.ضرایب این چند جمله ایها به صورت ضربی بازبهنجارش پذیرند-3

.به اندازه کافی بزرگ، تنها چند جمله اول بسط مهم خواهد بود𝜇در -4

لیاست وپژوهش بحث پیرامون خصوصیات جالب و جنبه های مختلف توابع توزیع خارج از محدوده این -5

(.  P. Ballمقاالت . ک.مثال ر)منابع بسیار خوبی را می توان برای آن ها یافت 



قانون مجع خمروط نوری
:به عنوان مثال تابع توزیع اخیر به صورت زیر بیان می شود

.هستندکه          چند جمله ایهای گگنبائر 

:به صورت ضربی بازبهنجارش پذیرند𝑎𝑛و ضرایب 

و 

𝜇)در حالت مجانبی  → ، داریم (∞



حماسبات و نتایج
              می پردازیمبه                                   به بررسی گذار تابشی

این واپاشی از طریق دو کانال متفاوت روی می دهد :

در حد کوارکی ( Weak Annihilation: WA)نابودی ضعیف -1

یا جریان خنثای تغییر دهنده طعم( Penguin Transition)گذار پنگوئنی الکترو مغناطیسی -2

(FCNC).



حماسبات و نتایج
 مزون𝐵𝑐 (1988)شبه نرده ای

.استتنها مزونی است که از دو کوارک سنگین با طعم های متفاوت تشکیل شده -1

.  به علت اختالف طعم دو کوارک سنگین، واپاشی این مزون به گلوان ها ممنوع است-2

.را تشکیل دهدLHCانتظار است مطالعات آزمایشگاهی روی این مزون، بخش مهمی از برنامه های -3

:مطالعه مزون های سنگین-4
در مدل استانداردCPبه عنوان منبعی برای نقض بقای CKMمحاسبه دقیق تر عناصر ماتریس -1
QCDفهم بهتر و دقیق تر خصوصیات اختاللی -2



 مزون𝐵𝑐(شبه )برداری
.مقدار جرم و ثابت واپاشی لپتونی این مزونها قبل از کشف نسخه نرده ای آن محاسبه شده بود-1

.مشاهده شوندLHCامید است در آینده نزدیک در -2

کوچکتر است و لذا از آن صرفنابودی ضعیف مرتبه بزرگی از 3مغناطیسی تا حدود پنگوئنی الکترو سهم گذار -3
.نظر می کنیم



حماسبات و نتایج
 پدیده شناسی و دامنهWA



حماسبات و نتایج
با در نظر گرفتن این نمودارها دامنه گذار به شکل زیر نوشته می شود:

. استWAکه در آن                                 عامل راس برهمکنش 

 با به کار بستن فرضیه عامل سازیQCDبرای عناصر ماتریسی داریم ، :



حماسبات و نتایج
جداسازی های هموردای          و              به شکل زیر تعریف می شوند:

و   

، و همچنین                برای فتون حقیقی، وکه با استفاده از روابط تعامد               

: خواهیم داشت



حماسبات و نتایج



حماسبات و نتایج
وامل بقیه عمزون های      هستند و به همین ترتیب عوامل شکل           و            ، مربوط به گسیل فتون از 

.که همگی باید محاسبه شوندشکل 

 تابع همبستگی زیر استفاده می کنیمشکل         از برای محاسبه عوامل مثال:

. Q=p+qکه در آن 

:ه را محاسبه کنیم-حال باید قسمت های فیزیکی و نظری این ت



حماسبات و نتایج
:عناصر ماتریسی به شکل زیر تعریف می شوند

و



حماسبات و نتایج
:از ترکیب این معادالت و جمع روی بردار قطبش مزون         خواهیم داشت

:ه بدست می آید-از این عبارت ساختارهای ناوردای لورنتسی ت

.که در قسمت محاسبات نظری باید به دنبال آن ها باشیم



حماسبات 
نتایجو 



حماسبات و نتایج
 هریک از توابعΠ1 وΠ2دارای دو قسمت اختاللی و غیر اختاللی هستند:

 برای نمودار(a)می توان به کمک قوانین فاینمن دامنه را به شکل زیر نوشت:



حماسبات و نتایج
 انتگرال رویk مرا ابتده به وسیله ی چرخش ویک و سپس به کمک پارامترهای فاینمن حساب می کنی:

برای نوشتن مخرج از نمایش شوینگر استفاده کرده ایم :

که                           و 



حماسبات و نتایج
با بکار بردن تبدیل دوگانه بورل                          ، داریم

.  که در آن                          

: همچنین از رابطه تبدیل بورل نمایی استفاده کرده ایم



حماسبات و نتایج
 حال تبدیل بورل دوگانه دومی را انجام میدهیم تا𝜎1 و𝜎2 را به متغیر های جدیدt وsتبدیل کند.

از رابطه زیر استفاده می کنیم  :

که در آن 

و چگالی طیفی 



حماسبات و نتایج
:خواهیم داشتbو aداشت برای مجموع سهم نمودارهای و پس از محاسبات طوالنی خواهیم 



حماسبات و نتایج
.



حماسبات و نتایج
که در آن ها              ،                و

:  برای قسمت های اختاللی، محاسبات طوالنیست و فقط جواب آخر را در اینجا بیان میکنیم



حماسبات و نتایج
...و 

که در آن ها                         و  



حماسبات و نتایج
 سهم مربوط به نمودار برای(f الکترومغناطیسیستمربوط به گسیل فتون از کوارک نرم در میدان که:

تابع همبستگی:

 با تنجش خطوط کوارکcخواهیم داشت:



حماسبات و نتایج
 به 4و 3، 2توابع توزیع مناسب برای فتون از پیچش های . جلو می رویم4در این محاسبات تا پیچش مرتبه

:شرح زیراند

که        تانسور شدت میدان

:  الکترومغناطیسیست



حماسبات و نتایج
بقیه پارامترها به شرح زیر اند:



حماسبات و نتایج
با ترکیب عبارات باال نهایتا خوهیم داشت:



حماسبات و نتایج
هادرون -کوارکبا مرتبط کردن قسمت های پدیده شناسی و نظری از طریق رابطه پاشندگی، استفاده از دوگانگی

:و اعمال تبدیل بورل داریم

برای بدست آوردن قانون نهایی جمع تبدیل بورل را از قاعده کلی زیر اعمال میکنیم:



حماسبات و نتایج
تحلیل عددی

محدوده پارامترهای بورل 





حماسبات و نتایج
 تابع انطباق و پارامترهای آن



حماسبات و نتایج



حماسبات و نتایج
 واپاشیآهنگ



حماسبات و نتایج
 برای هریک از واپاشی هامقادیر عددی نسبت شاخه



Thanks for your Attention


