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 مقدمه
 

کند. برای رسیدن به خواهیم بدانیم چرا جهان ظاهراً پیچیده ما این چنین عمل میدر فیزیک می

تر معلوم شد آنچه پاسخ، باید ذهنمان را روی جزء کوچکی از جهان متمرکز کنیم. با نگاهی دقیق

بنیادی دیگرند. اندک ایی از ساختارهای رسیدند در واقع مجموعهکه روزی ذرات بنیادی به نظر می

رسد از دهها هایی که به نظر میها باشد، اتماندک این باور به وجود آمد که جهان متشکل از اتم

شوند. بعداً با این کشف که همه این عناصر ظاهراً از سه نوع اند که عناصر نامیده میگونه متفاوت

اند بازگشتی قاطع به جهانی کوچکتر افتهها تشکیل یها و نوترونها، الکترونذرات بنیادی، پروتون

های زیاد، تعدادی ذرات زیر اتمی جدید به نام صورت گرفت. با دسترسی دانشمندان به انرژی

ها کشف شدند که معلوم شد ذراتی نظیر پروتون و نوترون و بسیاری از ذرات دیگر دارای کوارک

 .21شوندساختار درونی هستند و ذره بنیادی محسوب نمی

کرد. اما در فیزیک نوین تقارن نقش تا قرن بیستم، تقارن نقش کوچکی را در فیزیک نظری بازی می

شود. قوانین بسیار مهمی دارد و معموالً تقارن در فیزیک، به شکل قوانین در فیزیک مطرح می

ینامیکی شد و جزء قوانین دترین آن شمرده میپایستگی خصوصاً، پایستگی تکانه و انرژی از اساسی

شدند. شاید درک صریح تقارن با دقت در مادالت ماکسول شروع شده باشد. از طبیعت محسوب می

ها، تقارن خاصی را به عنوان فرض سازیآن پس در مباحث گوناگون فیزیک، در بسیاری از مدل

نظریه  های یک سیستم از ذرات بسیلر مفید واقع شداند. زبان ریاضی که برای بیان تقارنپذیرفته

 باشد.گروه و به ویژه گروهای لی می

ها طول کشید تا نظریه گروه جای خود را در فیزیک پیدا کند در واقع با کشف مکانیک البته مدت

ایی از فیزیک دانان مانند ویگنر از این ابزار جدید برای حل بعضی از مسائل مهم کوانتومی عده

ها ظریه گروه به قدری گسترش یافت که در بعضی حوزهگیری از نفیزیکی استفاده کردند. این بهره

 Groupکتاب مانند ذرات بنیادی به عنوان بخش انکارناپذیر مورد توجه قرار گرفت. ویگنر در

Theory.E.P.Wigner.1959  .از ریاضیات و گروه برای رسیدن به این هدف استفاده کرد 

 ث



ذره بنیادی کشف شده که به ظاهر هیچ  برای مثال مورای گلمن توانست اوضاع نابسامان چند

های خاصی جای دهد، به عبارتی دیگر ها رادر گروهارتباطی با هم نداشتند را بهبود بخشد و همه آن

 .24مورای گلمن، مندلیف ذرات بنیادی است

تر حل ایی دارای تقارن باشد آن مسئله راحتتقارن نقش بسیار مهمی در فیزیک دارد اگر مسئله  

شود. معنی تقارن در فیزیک چیست؟ تقارن در سیستم فیزیکی بدین معنی است که سیستم می

شود، مورد نظر و یا به عبارتی دیگر مشاهده پذیرهای آن تحت یک تبدیل که روی آن انجام می

تغییر نکند. در هر شاخه از فیزیک، تغییر نکردن حالت یک سیستم را به کمک ناوردایی کمیّت 

 : 23کنند. بهترین تعریف برای تقارن با مراجعه به کتاب وایل به صورت زیر استمی فیزیکی بیان

Symmetry … is an idea which has guided man thought the centuries to the understanding 

and the creation of order, beauty and perfection.     

دهد و تقارن یک مسئله وجود ثابت وجود تقارن را نشان میناوردایی هامیلتونین تحت هر تبدیل، 

انرژی -زمانی منجر به پایستگی تکانه-کند، مثالً ناوردایی تحت انتقالت فضاحرکت را ایجاب می

شود، به طوریکه هر شود. ارتباط بین تقارن و قوانین پایستگی تحت قضیه معروف نوتر بیان میمی

 .  6کند یّت پیوسته را ایجاب میتقارن پیوسته الگرانژین یک کم

قوانین پایستگی            تقارن             

-تواند پیوسته یا گسسته باشد. عملگرهای پاریته، همیوغی بار و وارونی زمانی جزء تقارنتقارن می  

 های داخلیزمانی پیوسته و آیزواسپین جزء تقارن-های گسسته و انتقال و دوران جزء تبدیال فضا

باشد. قانونی که امکان تبدیل حالت اولیه به حالت دیگر را در فرایند کوانتومی محدود پیوسته می

ها بیان شوندکه برحسب اعداد کوانتومی آن حالتکند به اصطالح قوانین پایستگی نامیده میمی

 شود. به انواع اعداد کوانتومی در پایین اشاره خواهیم کرد. می

اگر اعداد کوانتومی جمعی باشد، که در واقع عدد کوانتومی کل یک سیستم  اعداد گسسته جمعی:

الکتریکی،  های مهم: بارهایهایش است. مثل انواع بارها در اندرکنشجمع اعداد کوانتومی مولفه

 ها مطابق با ناوردایی بارهای رنگی، بارهای ضعیف که ظاهراً پایسته هستند. پایستگی آن

 ج



ایی شی است که تحت تبدیالت گروه یکانی هستندو گروه به اصطالح گروه پیمانهالگرانژین اندرکن 

ایی اندرکنش ایی است. به طوریکه: گروه پیمانهو ناوردایی به اصطالح ناوردایی پیمانه

 .است U  (2) SU(1) و الکترومغناطیسی SU(3)، اندرکنش قویU(1) الکترومغناطیسی

باشد که این اعداد های لپتونی میطعم کوارک و عدد باریونی، طعماعداد کوانتومی دیگر از قبیل: 

 ها پایسته نیست.   در برخی اندرکنش

دهد که توسط گروه ها، پیوسته هستند و در یک فضای یکانی رخ میتبدیل های داخلی:تقارن

سازند تا ز میها ما را مجاباشد. آن تقارنزمان وابسته نمی-شوند و به مختصات فضاتقارن معین می

بندی کنیم. ها رفتار مشابهی دارند تقسیمیک تعدادی از ذرات به صورت حاصل ضرب، که اعضای آن

و آیزواسپین پایسته SU (2)ای است. تقارن مربوطه تحت تبدیال گروه یک نمونه بار مستقل هسته

 است. 

کوچک ساخته شود. مهمترین تواند از تبدیالت بینهایت این تبدیالت، نمی ضربی:اعداد گسسته 

ها شکسته ها تقارنبار و وارونی زمانی هستند. در برخی اندرکنشاین تبدیالت پاریته، همیوغی

 . 1شود شود که پایستگی یا عدم پایستگی اعداد کوانتومی به طور تجربی معین میمی

 این پایان نامه شامل چهار بخش است:

  بندی ذرات، انواع اعداد کوانتومی را معرفی کرده و سپس طبقهابتدا با معرفی و در فصل اوّل

 گرهای گسسته پاریته و همیوغی بار برایکنیم. با معرفی عملبه قوانین بقا اشاره می

فرمیون، دو مزون و فوتون  پاد-های مختلف مثل سیستمی شامل دو ذره، دو فرمیونسیستم

-دهیم که الگرانژی اندرکنشکنیم. نشان مین میها را تعیپاریته و همیوغی بار مربوط به آن

نشان دادن آن، واپاشی  های برداری و محوری هستند که برایهای ضعیف شامل جریان

های قوی، امکان انجام واکنش گیریم. با در نظر گرفتن مفهوم آیزواسپینپایون را در نظر می

-با بکارگیری این مفهوم تقسیم ها راکنیم و هادرونالکترومغناطیسی و ضعیف را بررسی می

های پاریته که فقط اندرکنش-Gکنیم و در نهایت به معرفی عملگر جدیدی به نام بندی می

 کنیم.قوی تحت آن پایسته هستند، را معرفی می
 ح



  پدیده نقضCP  2با مشاهده واپاشی ضعیف  1964در سالLK .به دنبال  کشف گردید

داری آغاز شد. در آزمایشات تجربی از زمایشات تجربی و تحقیقات نظری دامنهاین کشف آ

ارتباط دارد لذا  T با نقض CPشود چون طبق این قضیه نقض استفاده می CPTقضیه 

. در فصل دوم به چگونگی کند که ناوردایی وارونی زمانی بشکندایجاب می CPشکست تقارن 

-را معرفی می CP پردازیم و پارامترهای نقضمیدر سیستم کائون خنثی CP نقض تقارن

 کنیم.

 زیرا از همان ابتدای فرمولدار استپیدایش بحث میدان در فیزیک امری قدیمی و ریشه ،-

و مغناطیس دانسته شد که اندرکنش ذرات ته مخصوصاً الکتریسی بندی فیزیک کالسیک،

ختصر درباره پیدایش نظریه تواند مستقیماً صورت گیرد. در فصل سوم با یک توضیح منمی

-های مربوطه را تحت تقارنهای فرمیونی و بوزونی، میدانمیدان کوانتومی و معرفی میدان

 دهیم.را مورد بررسی قرار می CPT  ,CP ,C ,T ,Pهای

 پردازیم. تبدیلت لورنتس را که های پیوسته میدر نهایت در فصل آخر به بررسی تقارن

کنیم. سپس بر حسب عملگرهای زمانی است را معرفی می -فضا ارتباط دهنده بین مختصات

پردازیم. در ادامه آیزواسپین به عنوان تقارن ها میبندی آنوارونی زمانی و پاریته به دسته 

معرفی کایرال  کنیم. در انتهای این بخش یک تقارن داخلی به نامپیوسته را معرفی می

ن جرم کایرالیته با هلیسیتی یکسان است و چند کنیم که در حد بدوشود و مشاهده میمی

خودی تقارن کنیم که بیانگر شکست خودبهدلیل نظری سازگار با نتایج تجربی را معرفی می

  کایرال است.
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