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2؛ سیدیعقوبی،کمال الدین1پرنور،الهام*

،تبریزدانشکده فیزیک،دانشگاه تبریز1
،تبریزدانشکده فیزیک،دانشگاه تبریز2

چکیده
و معرفی الگرانژي مدل ساده به حل معادله گاف می پردازیم با،NJLمعرفی اختصاري مدل بعد ازمقالهدر این 
کوارکی را محاسبه خواهیم کرد.پس از آن با اشاره به چگونگی ظهور مزون ها در مدل تشکیل دهنده جرم از آنجا
.از این اطالعات براي محاسبه جرم مزون سیگما و می کنیم، انتشارگر مزون سیگما و پایون را محاسبه NJLساده 

پایون استفاده خواهیم کرد.
Finding quark mass and mesons mass via NJL Model

Pornour, Elham1; Seyed yaghoubi, Kamal aldin2
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Abstract
Having given a brief introduction to the NJL model, we define the lagrangian of the model. We will

solve gap equation which leads to the quark constituent mass. Our next step is to describe the
presence of mesons in the model which is then followed by calculating meson propagators.

Eventually we will use this information for deriving masses of sigma meson and pion.

مقدمه
یه مقبول میدانی براي یک نظر(QCD)کرومودینامیک کوانتومی

قوي است. خاصیت غیر آبلی بودن آن مسئول توصیف برهمکنش 
بین بسیاري از پدیده هاي جالبی است که باعث تمایز

می شود. متاسفانه QCDو (QED)الکترودینامیک کوانتومی 
به دلیل غیر آبلی بودن آن بسیار پیچیده QCDمحاسبات 

است.براي مثال شرط محدودیت هنوز اثبات نشده است.در کل 
در سیستمهاي غیر اختاللی یا سیستمهاي با انرژي QCDکار با 

]1[پایین دشوار است.
این است که شامل گلئونها نمی NJLمهمترین مشخصه مدل 

شود.در عوض برهمکنش بین فرمیون ها ( در اینجا کوارك ها) را 
به NJLفرمیونی نشان می دهد. مدل-4توسط یک برهمکنش 

به کار می رود چون بسیاري از QCDعنوان مدل پدیده شناسی 

NJLمدل را داراست، با این حال کار باQCDمشخصات 

NJL.در این مقاله قسمتی از کاربرد مدل خیلی آسانتر است

در اینجا بدون در گیر شدن با محاسبات پیچیده آورده شده است. 
موفق به محاسبه جرم کوارکی و جرم مزون ها خواهیم شد.

NJLالگرانژي مدل 
شرایطی که خود را به یعنی دو طعمی -NJLمنظور از مدل 

) و کوارك uباال(یعنی کوارك [سبک ترین طعم هاي کوارکی
چگالی ،محدود می کنیم. در ساده ترین حالت])dپایین (

الگرانژي چنین تعریف می شود:
)1            (])()[()m-ð( 2

5
2 


igiL 

بیان کننده کوارك ها هستند و داراي =و میدان هاي 
بعدي )Nf=2( بعدي دیراك، فضاي 4اندیسهاي مربوط به فضاي 
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ماتریس mبعدي رنگ می باشند.در اینجا ) 3cN=(طعم ها و فضاي 
.می باشدd, mu= diag(mm(صورتکه به استجرم کوارك تنها 

mبرابر باویکسان جرمی uوdفرض خواهیم کرد که کوارك هاي 

بنویسیم. در mدر الگرانژي mهمین دلیل می توانیم به جاي دارند. به 
طعمی ، ترجیحا از ایزو اسپین به جاي طعم بحث خواهیم کرد 2مساله 

نشان دهنده ي ماتریس هاي پاولی در فضاي ایزواسپین است. حال τ⃗و 
ساختار چگالی الگرانژي را تحلیل می کنیم. جمله اول چنین است:

)2                                        ( )m-ð(iL free 

که ما با قسمت آزاد چگالی الگرانژي است و نشان می دهداین جمله 
2یعنی ذرات با اسپین ،فرمیون هاي دیراك

کار داریم که از سر و1
معادله دیراك پیروي می کنند.
قسمت دوم چگالی الگرانژي 

)3                          (])()[( 2
5

2
int 


igL 

- راسی اسکالر- 4به برهمکنش است و از یک برهمکنش مربوط 
شبه بردار تشکیل شده است که هر دو - ایزواسکالر و یک شبه اسکالر

]4[هستند.gداراي ضریب جفت شدگی 

معادله گاف
،کوارك ها داراي جرم صفر در الگرانژي هستند و از طریق خود انرژي

کسب می کنند که ناشی از جمله برهمکنش در راجرم بزرگتري
است و BCS1الگرانژي است. این قضیه شبیه به گاف انرژي در نظریه 

]2[از اینرو گاف جرم نامیده می شود.
گاف جرم معموال در محاسبات میدان اتفاق می افتد، که در آن 

به جاي،کوارك هاي دیگرهايمیدانمیانگین برهمکنش کوارك با
این تقریب را شود.در نظر گرفته می،جفت شدگی آن با خودش

می نامند و به سادگی معلوم می میانگینتقریب هارتري یا تقریب میدان 
شود که این تقریب باعث افزایش جرم کوارکی می شود. این جرم را 

می نامند.که بزرگتر از جرم M،سازندهکوارك هايجرم موثر یا جرم 
می باشد. براي انتشارگر کوارك پوشیده رابطه زیر m،خود کوارك تنها

را داریم:

)4                                                (


 



iMp

Mp
22i)p(iS

اولین نظریه میکروسکوپی ابداع شده براي ابر رسانایی، از زمان کشف آن است. BCSنظریه –1
این نظریه، ابر رسانایی را در قالب اثرات میکروسکوپی ناشی از میعان دو جفت الکترون به حالت 

بوزونی، توضیح می دهد.

که همان شکل انتشارگر براي کوارك تنها است با این تفاوت که به 
در mقرار می دهیم.ادعا این است که کوارکی با جرمm ،Mجاي 

با ،آزاداي میبدان متوسط زمینه به گونه اي رفتار می کند که انگار ذره 
است. براي اینکه نشان دهیم این ادعا درست است باید جواب Mجرم 

پیدا کنیم که رامعادله دایسون براي انتشارگر کوارك با تقریب هارتري
بدهد.از لحاظ نموداري چنین Mوgرا بر حسب تابعی از Mمقدار 

کلی خواهیم داشت:ش

براي این شکل می توان نوشت:
)5                   ()())(()()( 00 piSipiSpiSpiS 

، خود انرژي کوارك است. با انجام چند محاسبه ساده ∑که در آن 
خواهیم داشت:

)6                                                            (∑M=m+

با استفاده از قوانین فاینمن نمودار باال را ارزشگذاري می کنیم و خود 
را محاسبه می کنیم که در نهایت چنین بدست خواهد آمد:∑انرژي 

)7                                        (M=m+8NfNcMiI1(M)

چنین است:iI1(M)که در آن 
)8          (


)2()log(( 222

16
1

1 22

2

2 MMiI
M

M


)).log( 22

22 2



M
M

محاسبات عددي
،در اینجا پارامترها چنان انتخاب شده اند که جرم پایون

Mevm 140 آورده شده 1باشد. مجموعه پارامترها در جدول
بدست می آیند.f(x)) ریشه هاي معادله 7است. با حل معادله گاف (

)9               (


)2()log((~[~)( 2

1

2
2

2
xxgxmxf

x
x

],1))log(
1
2

2

2





x
x

که در آن 
Mx ،

mm~ 2و

2

16
8~


 gNNg cf است. جواب

غیر صفر معادله باال فقط از طریق عدد گذاري پیدا می شود. براي 
0m یک جوابmM  وجود دارد. در حد کایرالی یعنیm=0

M=0دیهی تنها جواب ب0.721>شرایط پیچیده است. براي 

براي است و از اینرو هیچ جوابی براي جرم دینامیکی وجود ندارد.
است: الف)یک جوابجوابدو معادله گاف داراي 0.721<
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M>0جواب از آن صرف نظر می کنیم ؛ ب)  یک که M=0بدیهی

.]3[
,Λ. پارامترهاي مدل(1جدول  g ,m( با استفاده از روش عادي سازي

.Mسازنده کوارك هايحاصل براي جرمویالرس و نتیجه-پاولی
[E][D][C][B][A]مجموعه

8.25820800800800)Mev(
6.546.706.776.406.13M(Mev)

4.163.703.493.072.902g
549.4446.3395.0303.1260.5M(Mev)

مزون ها
نشان دهیم. آنها از NJLدر ادامه می خواهیم تعبیر مزون ها را در مدل 

-پاد کوارك ، توسط معادله بت–طریق فرایند پراکندگی کوارك 
- معادله بت(.اي توضیح داده می شوندسالپیتر در تقریب فاز کاتوره

براي پراکندگی بین ساس نمودارهاي فاینمن پیشنهاد شد وبر اسالپیتر
)]5[دو ذره به کار می رود. توضیحات بیشتر در

)10 (
نشان داده می iT(p)طرف چپ معادله ماتریس پراکندگی است و با 

خط سایه زده شده 2چهار بردار تکانه است که توسط pو ، شود
است).یمزون تبادلاین همانکه( خواهیم دیدمنتقل شده است

براي محاسبه سمت راست یک مسیر قطبش تعریف می کنیم.
)11           ())k(S)pk(S(Tri:)p(J NM)2(

kd
n,M 2

4
  

بعد از ارزشگذاري دقیق نمودار فاینمن معادله آن چنین است:
)12()p(J)g2)(g2(iikiT N,MNMNM 

...J)p(J)g2)(g2)(g2(i N,kk,MNMNk
K,N,M

M  
داریم:

)13                  (NM
N,M

MNM
M

M g2ikiik  
که با توجه به معادله باال می توان نوشت:

)14 ()p(D:)p(T:)p(T N,MN
N,M

M
N,M

N,M  
p(D(ها و از اینرو Mتمام ساختار ماتریس در  N,M توابعی با

مقادیر اسکالر هستند، که آنها را انتشارگر عمومی مزون می نامیم. با 
p(D(انجام محاسبات از روي معادله نموداري براي  N,M چنین

رابطه اي بدست می آوریم:

)15 ()p(D)p(Jg2g2)p(D N,Kk,M
k

MN,MMN,M 

p(D(اگر N,M را به عنوان ورودي ماتریسM,N))p(D N,M( در
نظر بگیریم معادله باال یک معادله ماتریسی می شود. بدون دست 

p(D(را از دست بدهیم،عمومیت مساله N,M را ازاول قطري
فرض کنیم، یعنی

)16(
)p(D)p(D MN,MN,M 

در این صورت خواهیم داشت:

)17(.
)p(Jg21

g2
)p(D

MM

M
M 




)p(DM انتشارگر مزونM است. باید توجه نمود که)p(DM

نه تنها  انتشارگر مزون هاست بلکه شامل جفت شدگی مزون هم 
هست. پس می توان نوشت :

)18 ()p(g)p(D)p(g)p(D MqqMMqqM 

p(DM(مزون و-شدگی کواركجفتgMqq)p(که در آن 

انتشارگر مزون است. 
که فقط داراي یک کانال اسکالر و NJLمدل ساده برايبحث را 

. اندیس ، ادامه می دهیماستgشبه اسکالر با ثابت جفت شدگی 
مزون ها چنین می شود:  واضح است که و .)p(J N,Mبراي

NM صفر می شود چون رد ماتریس پاولیa صفر است. از
p(J(اینرو  N,M و)p(D N,M در این مورد قطري هستند. در این

p(Dab(و انتشارگر مزون D)p(مورد 
 پایونانتشارگر

خواهند بود.
p(J(براي محاسبه انتشارگر مزون ها ، ابتدا باید مسیر قطبش  M

را براي   ,M6[محاسبه کرد. پس از انجام محاسبات[
چشم پوشی مطلب در اینجا از آنهاکه براي جلوگیري از اطناب

خواهیم داشت:می کنیم براي مزون 

)19 (
)p(gJ21

g2
)p(D

2
2


 




براي پایون ها باید ساختار ایزواسپینی را در نظر بگیریم. چون 
ab ایزواسپین قطري است و داریم:داریم،انتشارگر در فضاي
)20                   ()p(D:)p(D 2

ab)p(gJ21

g2
ab

2ab
2 
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جرم مزون ها
ا را از طریق انتشارگر هاي مربوطدر این بخش جرم مزون ه

فقط وابسته p(DM(محاسبه می کنیم. دیدیم که انتشارگر مزون 
p(D(از آنجا کهاست. p2به  2

M را به گونه اي ساختیم که نقش
پس باید خواص آن را نیز داشته باشد.،انتشارگر را داشته باشد

انتشارگر باید یک قطب در جرم مزون داشته باشد. بنابراین باید 
را از معکوس انتشارگر بدست mMقادر باشیم که جرم مزون

:آوریم
)21                                     (0)mp(D 2

M
21

M 

) باید انتشارگر مزون را چنین بنویسیم:18با پیروي از (

)22                                          (
2
M

2

22
Mqq2

M
mp

)p(g
)p(D




که در آن مخرج معکوس انتشارگر مزون آزاد و صورت مجذور ضریب 
مزون وابسته به تکانه است. با محاسبه ضریب- جفت شدگی کوارك
مزون در جرم مزون( یعنی محاسبه باقی مانده - جفت شدگی کوارك

را به gMqqقطب مرتبه اول کسر باال) ثابت جفت شدگی روي پوسته 
دست می آوریم. می توانیم از این مطلب براي نوشتن انتشارگر مزون در 

تقریب قطب کمک بگیریم:

)23                                              (
2
M

2

2
Mqq2

M
mp

g
)p(D




p(D(که چیزي جز بسط  2
M.حول قطب آن نیست

انتشارگر معکوس صرف نظر کردیم. قسمت قسمت موهومی از 
qqMاتفاق می افتد و مربوط به کانال p2>4M2موهومی براي 

بدست می براي پایون کهجرمیاست که از نظر انرژي مجاز است. 
M2mاست:، چنین آوریم قطب انتشارگر خواهد بود. پس

2Mکمی بزرگتر از mبراي مزون سیگما جرمی که پیدا می شود،

چون قسمت موهومی ،است و هیچ قطبی وجود نخواهد داشت
انتشارگر معکوس از بین نمی رود.

در کل چنین خواهیم نوشت:

)24      (
)p(imp

)p(g
)p(D

2
M

2
M

2

22
Mqq2

M 


)M4p()p...(که در آن  222
M  قسمت موهومی انتشارگر

انتشارگر می شود.تشدیداست. این منجر به تقریب

)25                                     (
M

2
M

2

2
Mqq2

M
imp

g
)p(D




2در Mو gMqqکه
M

2 mp  محاسبه می شوند. با به حساب آوردن
نتایج باال جرم مزون در حالت کلی به صورت زیراست:

)26 (0)mp(JReg21)mp(DRe 2
M

2
M

2
M

21
M 

در این صورت می توانیم ازجرم مزون، حتی وقتی که انتشارگر مزون 
هیچ قطبی نداشته باشد صحبت کنیم  .با استفاده از تعریف جرم مزون و 

) می توانیم با استفاده از مجموعه داده هاي 20)و(19نتشارگرها در(ا
[A] تا[E] 2جرم پایون و مزون سیگما را تعیین کنیم. نتایج در جدول

ند که منجر به نتیجه ه ا.( پارامترها طوري انتخاب شدندآورده شده ا
Mev140m .براي جرم پایون شوند(

پایون براي _گی کواركفت شدو ثابت جmوM،mπ. جرم هاي2جدول 
.[E]تا [A]مجموعه پارامترهاي 

[E][D][C][B][A]مجموعه
549.4446.3395.0303.1260.5M(Mev)
140.0140.0140.0140.0140.0mπ(Mev)

1101.4896.3794.7613.4530.2)Mev(m
4.3243.7683.5072.9552.713gπqq

نتیجه گیري
براي محاسبات NJLهدف از نوشتن این مقاله استفاده از مدل 

با انجام محاسباتی توانستیم مربوط به کوارك ها است.در اینجا 
توانمندي ،از اینرو توانستیم پیدا کنیمکوارك ها و مزون ها جرم 
را در انجام محاسبات نشان دهیم.NJLمدل 
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