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 چکیده
  در مدل سیگمای خطی مورد بررسی قرار گرفته است، ویژگی اساسی آن وجود ترکیبی از دو مزون اسکالر متناظر با   و   پراکندگی در این مقاله 

 

 
است  که خود را  

 یک تطابق خوبی را با نتایج آزمایشگاهی از خود نشان می دهند.  1GeVبه صورت قطب های دامنه پراکندگی نشان می دهند. نتایج ما برای انرژی های کمتر از 
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Abstract 
   scattering is studied in a generalized linear sigma model. An interesting feature concerns the mixing of the two 

  
 

 
 scalar mesons which yield poles in the scattering amplitude. It is shown that a reasonable agreement with 

experimental data is obtained up to about 1 GeV . 

PACS No.      14.80.Bn, 11.30.Rd, 12.39.Fe             

 مقدمه:

مزون یکی از موضوعات مهمی است که در حدود  -پراکندگی های مزون

شصت سال اخیر در کنار نظریه ریسمان و نظریه اختاللی کایرال، در 

انرژی های پایین نیز  QCDمعرض توجه زیادی قرار داشته است. در 

بررسی این پراکندگی ها به دلیل حضور مزون های اسکالر از اهمیت 

انرژی های  QCD . اسکالر ها  نقش مهمی در خاصی برخوردار است

ایفا می کنند. مدل های مختلفی برای بررسی ویژگی های اسکالر ها  پایین

وجود دارند و بررسی های آزمایشگاهی زیادی نیز بر روی آنها صورت 

ما مدل سیگمای خطی را برای بررسی نقش اسکالر هایی . [1]گرفته است 

 می شوند، مورد استفاده قرار داده ایم. به این ظاهر     که در پراکندگی 

 

 

 

منظور ابتدا دامنه پراکندگی در سطح نمودارهای درختی را محاسبه نموده 

استفاده می کنیم.   K-matrix unitarizationو سپس از شگرد خاص  

 1یکانی کردن اهمیت به سزایی دارد و جرم های فیزیکی اسکالرهای زیر 

GeV  (،را به ما خواهد دادκ       ولی به نظر می رسد که برای .)

نیاز به تصحیحاتی است،. محدوده ی انرژی  1GeVانرژی های باالتر از 

اختاللی  QCDدر اینجا خیلی پایین تر از آن است که بخواهیم سراغ 

 برویم و باالتر از آن است که بخواهیم از نظریه ی اختاللی کایرال استفاده

[2].کنیم
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آن   1دامنه ی پهنی دارد، جرم عریان κبه دلیل اینکه مزون 

نسبت به جرم فیزیکی متفاوت می باشد، که  جرم فیزیکی از 

پیدا کردن محل قطب های دامنه پراکندگی حاصل می شود. 

برای بدست آوردن جرم های عریان بعد از اینکه پارامترهای 

ماتریس های جرمی  [3]مجهول الگرانژی را به دست آوردیم 

ای عریان را تشکیل می دهیم و با قطری کردن آنها جرم ه

بدست می آیند. ما در اینجا توجه خود را معطوف حالت  

کرده ایم که       از پراکندگی االستیک       

  و  κشامل مزون های اسکالر 
 است .   

 :مدل سیگمای خطی تعمییم یافته 

مدل سیگمای خطی تعمیم یافته متشکل از دو میدان ماتریسی 

 به صورت زیر می باشد:    

                              

و   معرف نه تایی های اسکالرها و    و   که در آن 

معرف نه تایی شبه اسکالرها می باشند . در این مدل مزون    

های برداری را وارد نمی کنیم. تحت انتقال های کایرال این 

 میدان ها به صورت زیر تبدیل می شوند:

                     

 و الگرانژی این مدل به طور کلی به صورت زیر بیان می شود:

    

 

 که در آن:

 

                                                           
1 Bare mass  

 جمله شکست تقارن به صورت زیر است:

                

پارامترهای مجهول این الگرانژی را با استفاده از یک سری داده 

های آزمایشگاهی محاسبه می کنیم و سپس ماتریس های 

قطری کردن آنها جرم های عریان با جرمی را تشکیل داده و 

 .[3]بدست می آیند 

 محاسبه دامنه ی پراکندگی:

نمودارهایی زیر سهیم می باشند        در پراکندگی 

[4]. 

                              

 

               

آن دسته از نمودارهایی که در آنها ذره واسطه مزون های 

برداری هستند را در نظر نگرفته ایم و همان طور که مشاهده 

  و  κمی کنید 
به صورت قطب ظاهر شده اند. با استفاده از    

فرمالیزم استاندارد نظریه ی میدان، دامنه پراکندگی ناشی از این 

 نمودارهای درختی به صورت زیر نوشته می شود:

 

 به کمک رابطه ی:
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 نتیجه می گیریم که:

 

ه دامن    اکنون برای تصویر کردن رابطه باال در راستای 

 ، از رابطه زیر استفاده می کنیم:2جزیی موج

           

 که در آن:

 

 در نهایت با محاسبه انتگرال باال نتیجه زیر حاصل می شود:

 

 که در آن داریم:

 

تنها پارامترهای نا معلومی که باقی مانده اند ضرایب راس ها 

 می باشند، که نحوه محاسبه آنها را در ادامه آورده ایم.

 های پراکندگی:راس 

راس های پراکندگی را از مقایسه با الگرانژی شامل میدان های 

فیزیکی استخراج می کنیم به عنوان مثال برای راس چهارتایی 

                                                           
2 Partial wave amplitude  

می گوییم، جمله متناظر از  current algebraکه به آن 

 الگرانژی فیزیکی به صورت زیر است: 

                      

                           

 بنابراین داریم:

                                        

توجه نمایید که این مشتقات از الگرانژی مدل سیگمای خطی 

که در قبال معرفی شد گرفته می شوند.  بقیه راس ها نیز به 

همین صورت محاسبه می شوند، البته قدری پیچیده تر هستند 

 آنها صرف نظر می کنیم.  که در اینجا از ذکر جزئیات محاسبه

 یکانی سازی و محاسبه ی قطب ها:

اکنون نیاز است که دامنه پراکندگی را یکانی کنیم تا نتایج 

-Kفیزیکی قابل قبولی بدست آید ، برای این منظور از روش 

matrix unitarization دامنه ی جزئی [5]استفاده می کنیم ،

ق رابطه ی زیر موج یکانی بر حسب دامنه پراکندگی بورن طب

 داده می شود:

                                    

( قسمت حقیقی این دامنه را به ازای جرم های 1در شکل )

مختلف پایون مشاهده می نمایید، این نمودارها در سه نقطه 

محور انرژی را قطع می کنند که دو تای آنها متناظر با قطب ها 

   هستند و دیگری جایی را که 

 

است را نشان می       

دهد . به منظور محاسبه قطب ها بایستی ریشه های مخرج را 

 محاسبه نماییم، یعنی:
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برای یافتن ریشه های معادله مخرج از روش عددی نیوتن با 

استفاده از نرم افزار مطلب استفاده کرده ایم. نتایج محاسبات را 

( به ازای جرم های مختلف پایون و مقادیر 1در جدول )

 مشاهده می نمایید.      مختلف  

(: مقادیر محاسبه شده برای قطب ها به ازای جرم های مختلف 1جدول )

 پایون

 

توجه نمایید که برای به دست آوردن جرم ها و پهناهای 

 واپاشی از رابطه زیر استفاده کرده ایم:

             

 نتیجه گیری:

بود که با استفاده از تکنیک یکانی سازی در اینجا قصد ما این 

ا، جرم تصحیح شده اسکالرها را محاسبه و محاسبه قطب ه

( مشاهده می 2( و همچنین شکل )1کنیم، با توجه به جدول)

کنید که خوشبختانه جرم مزون ها نسبت به جرم عریان آنها 

کاهش یافت و به مقدار آزمایشگاهی نزدیکتر شد. همچنین 

با مقدار   κمشاهده می کنید که پهنای واپاشی برای 

  آزمایشگاهی سازگار است ولی برای  
خیلی کوچک است   

که این نتیجه را از قبل نیز پیش بینی می کردیم ، انتظار نداشتیم 

نتایج ما به مقادیر تجربی  1GeVکه برای جرم های باالتر از 

 نزدیک باشند . 

 

 ن(: قسمت حقیقی دامنه واپاشی به ازای جرم های مختلف پایو1شکل )

 
 

(: مقایسه بین جرم عریان و جرم فیزیکی که از محاسبه قطب ها به دست آمده 2شکل )

 است
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