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 چکیده

کوارک سازنده و نیز به دلیل اهمیت تأثیرات نسبیتی های به دلیل اهمیت حل تحلیلی در مدل        

سازی ایم که به مدلها، در این پژوهش سعی کردهها در بررسی ساختار داخلی باریوندینامیک کوارک

کرده لحاظ مسئله  در دینامیکدست بیابیم و نیز نسبیت را ها در داخل باریون دینامیک کوارکتری از دقیق

در این تحقیق با ارائه یک رهیافت نیمه نسبیتی  مطالعه ساختار باریونی بپردازیم. و در یک حل تحلیلی به

مدل کوارک سازنده فوق مرکزی  بر اساس به این صورت که ؛ایممشکل حل تحلیلی مسئله را مرتفع کرده

گوردون -، در نظر گرفته و معادله کالیندون اسپینبجسمی، -عنوان یک سیستم مقید سهها را بهابتدا باریون

صورت اختاللی را به ایزو اسپینهای وابسته به اسپین و کنشکنیم و سپس اثرات برهمجسمی را حل می-سه

های اسکالر و برداری پتانسیل گرفتن با در نظر گوردون سه جسمی را-معادله کالین کنیم.وارد مسئله می

ایم. در نهایت، با استفاده کرده حلتحلیلی  صورتبه خطی و برداری کولنی متفاوت به ازای پتانسیل اسکالر

پذیرهای مختلفی از جمله: ، به ارزیابی مشاهدهشدهارائههای از حل آمدهدستبهتوابع  ها و ویژهانرژی از ویژه

فاکتورهای الکتریکی  های باریونی(، فرمهای برانگیخته )رزونانسها در حالت پایه و حالتطیف جرمی باریون

های ایم. مقادیر نظری با دادههای باری نوکلئون پرداختهو مغناطیسی، گشتاورهای مغناطیسی و شعاع

نشان داده شده  آمدهدستبهو در هر مورد بهبود نتایج  های دیگر مقایسه شدهآزمایشگاهی و نتایج مدل

 ارائه شده است.  موردمطالعهن به پیگیری موضوع مندااست. پیشنهادهای مفید و مناسبی نیز برای عالقه
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-های برداری کولنیپتانسیلجسمی، -گوردون سه-معادله کالینهای باریونی، رزونانس: کلمات کلیدي

شعاع باری و  ، فرم فاکتورهای باری و مغناطیسی، گشتاور مغناطیسیمانند و اسکالر خطی
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 مقدمه 1-1

هستند  رکبیمذرات ها باریون شوند، به همراه نوکلئون شناخته می ککه با نام مشتر پروتون و نوترون       

های باریونی موضوع مطالعات بررسی ویژگی و تا به امروز نداتشکیل شده هاکوارکذرات بنیادی به نام که از 

های برانگیخته، مخصوصاً در ناحیه جرمی . وجود یک طیف غنی از حالت[10-1]نظری زیادی بوده است 

. [11]سازد آشکار می ها را برای ماماهیت مرکب باریون های سبک،برای باریون ولتالکترون گیگا 2-1 مهم

های سازنده شکل گرفت عنوان ذرات مؤثر موسوم به کوارکها بهابتدا ایده کوارک ها،برای توضیح این ویژگی

های کوارک سازنده یافت. در این فصل، بر روی مدل و با معرفی اعداد کوانتومی رنگ توسعه بیشتری

)CQM(1 فهم و ادراک تقارن  منظوربهمدل حدود پنج دهه قبل  شویم. اینها متمرکز میبرای باریون)3(SU 

های باریونی، ها مانند وجود چندگانههای مهم هادرونشد و تاکنون برای توضیح بسیاری از ویژگیمعرفی 

بعد از کار  .[12]گرفته است  قرار مورداستفادهتاورهای مغناطیسی، با موفقیت ها و گشاعداد کوانتومی آن

: مدل از اندعبارتد که سازنده ارائه و دنبال شهای کوارک ، یک سری از مدلIK(2(پیشتازانه ایسگور و کارل 

 مرکزیفوقمدل کوارک سازنده  ،BIL(4 [14](تقریب جبری  ،3 [13])CI(ایسگور نسبیتی شده -کاپستیک

)hCQM(5 [17-15]، تبادل بوزون گلدشتون  مدل کایرال)CQMχ(6 [21-18] ای بُن مدل شبه ذره و

)BN(7 [25-22]. یک  شدنساختهها طیف باریونی را، که اولین کمیتی است که هنگام تمامی این مدل

های طور گسترده برای توصیف ویژگیکنند و بهشود، بازتولید میمدل برای ساختار باریونی محاسبه می

 مقید حالت یک عنوانبه هاباریون طورکلیبه و نوکلئون کامل درک. اما، گیرندقرار می مورداستفادهباریونی 

 و هدف یک تاکنون ،برانگیخته هایباریون درونی ساختار و طیف چنینهم و ،هاگلوئون و هاکوارک از

                                                           
1 Constituent Quark Models  
2 Isgur and Karl model 
3 Algebraic approach 
4 Relativized Capstick-Isgur model  
5 Hypercentral Constituent Quark Model  
6 Chiral Goldstone Boson Exchange model  
7 Bonn instanton model 
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 امکان نوکلئون هایبرانگیختگی نگاشت ویژه،به. است مانده باقی هادرونی فیزیک در اساسی چالش

 پدیده این کهدرحالی. کندمی فراهم را 8کوارک شدگی محبوس حوزه در قوی هایکنشبرهم به دسترسی

، QCD9 با آن ارتباط و نشده اثبات تحلیلی طوربهاما  ،است شده تثبیت خوبیبه تجربی نظر از فردمنحصربه

 شدهشناخته وافی و کافی طوربه ،(قوی هایکنشبرهم بنیادی نظریه عنوانبه) کوانتومی کرومودینامیک

 هایباریون تمام و دارند قوی کنشبرهمبا یکدیگر  که هستند هاییکوارک از مرکب هاباریون .نیست

 اند: مانندشدهد پیشنها نیزعجیب  هایباریون. اندشده تشکیل کوارکی-سه پیکربندی یک از شدهشناخته

 کوارکآنتی )دو، سه، ...( یک و کوارک( پنج، شش، ...) چهار از ترکیبی که هاکوارکی-)هفت، نه، ...( پنج

 هستند، پایین و باال هایکوارک دارای تنها که هاییباریون. نیست شدهپذیرفته کامالً  هاآن وجود اما هستند

1کل  ایزو اسپین دارای اگر

2
 ایزو اسپین دارای اگر هستند Δ هایرزونانس یا شوندمی نامیده نوکلئون باشند، 

3 کل

2
 هایکوارک تعداد به بسته و شوندمی نامیده 11هایپرون ،10شگفتی کوارک شامل هایباریون .باشند 

 یون،عنوان فرمبه. [26] شوندمی مشخص Ω  وΛ، Σ،  Ξ هایبرچسب با شانکل ایزو اسپین و شگفت

 تابع موج کل کهچنان کنندیم یتتبع یاز اصل پائول هاباریون

(1-1)  |𝑞𝑞𝑞〉
𝐴

= |color〉𝐴 × |space, spin, flavour〉
𝑆
 

 شدهمشاهدههای تمامی هادرون کهازآنجاییباید تحت تعویض هر دو کوارک با جرم یکسان پادمتقارن باشد. 

-های سبکمتقارن باشد. برای باریونهای رنگ هستند، مؤلفه رنگ تابع موج باید کامالً پادمتعلق به یکتایی

تقریبی رفتار کرد که در آن هر کوارک عضوی  SU(3)در یک چارچوب  sو  u ،dتوان با سه طعم طعم می

 توانند به شکل زیر ساخته شوند.های باریونی میتابع موج طعم حالتاست. سپس  SU(3)از یک چندگانه 

(1-2)  3 ⨂ 3 ⨂ 3 = 𝟏𝟎𝑆 ⊕ 𝟖𝑀  ⊕ 𝟖𝑀 ⊕ 𝟏𝐴 

                                                           
8 Quark confinement 
9 Quantum ChromoDynamics 
10  Strangeness 
11 Hyperon 
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با ها هستند. تاییدهند، هر دو متعلق به هشتپروتون و نوترون که شالوده تمام مواد هستی را تشکیل می

که پیکربندی باشد  3/2یا  1/2تواند میاست، اسپین کل باریون  1/2توجه به اینکه اسپین هر کوارک 

𝑆مربوط به  = 𝑆که حالت دهد، درحالییک تابع موج اسپینی کامالً متقارن به دست می 3/2 = یک  1/2

اسپین تقریبی -طعم SU(6) توانند در یک گروه تقارنی دهد. طعم و اسپین میتقارن آمیخته را نشان می

 .[27] ها به این صورت هستندترکیب شوند که چندگانه

(1-3)  6 ⨂ 6 ⨂ 6 = 𝟓𝟔𝑆 ⊕ 𝟕𝟎𝑀 ⊕ 𝟕𝟎𝑀  ⊕ 𝟐𝟎𝐴 

 طعم تجزیه شوند. SU(3)های صورت زیر به چندگانهتوانند بهها نیز میکه این

 (1-4)  

𝟓𝟔 = 𝟏𝟎4 ⊕ 𝟖2 , 

𝟕𝟎 = 𝟏𝟎2 ⊕ 𝟖4 ⊕ 𝟖2 ⊕ 𝟏2  , 

𝟐𝟎 = 𝟖2 ⊕ 𝟏4  . 

2𝑆)که در اینجا باالنویس  +  به متعلق نوترون و پروتون دهد.را می SU(3)اسپین هر ذره در چندگانه  (1

 اعضای و از است صفر کوارک جفت هر بین مداری ایزاویه تکانه آن در که هستند 56 پایهحالت 

𝐽𝑃پاریته و اسپین با تاییهشت = 1
2

تایی با اسپین و یک عضو از پیکربندی ده Δرزونانس  هستند.  +

𝐽𝑃پاریته = 3
2

رنگی مستلزم برانگیختگی قسمت فضایی است تا مؤلفه غیر  20 و 70توابع موج  .است  +

 .( تابع موج را کامالً متقارن سازدطعم ×فضا ×)اسپین

های کنش بین کوارکبه شناسایی برهم منوط ،های باریونی با شروع از یک مدل کوارکیارزیابی ویژگی       

بنابراین ما باید بر روی  ست،کنش برای ما معلوم نیشکل این پتانسیل برهم کنوناما تا. استدهنده تشکیل

با توجه به  کوارک باید ارضا کنند، تکیه کنیم.-کنش کوارکهای کلی که برهمساختار عمومی و الزام

ها ذراتی هستند که درون یابیم که کوارکمیدرهای آزاد ککوارمشاهدات آزمایشگاهی و عدم مشاهده 

که  شودمشاهده می هایف آزمایشگاهی باریوناز ط ین،چنشده محبوس هستند. همهای مشاهدههادرون
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های توانند در چندگانهدهند و بنابراین میاساسی را نشان می SU(6)یک تقارن  های باریونیف رزونانسطی

)6(SU12 گردد: به معرفی یک پتانسیل متشکل از دو جمله اصلی می جرمنمالحظات  این سازی شوند.مرتب

است  SU)6(که مسئول تشکیل فاصله بین هر چندگانه  محبوس کنندهاصلی  13یناوردا–SU)6( یک جمله

را توضیح دهد. برای مثال،  SU)6( چندگانهجزئی که باید شکافتگی بین هر  14شکننده –SU)6(و یک جمله 

از  طورکلیبه هاآنهستند و تفاوت جرم  SU(6) ناپذیر متعلق به یک پیکربندی تقلیل Δو  𝑁های حالت

شود( می هادر طیف باریون طعم-اسپین  SU(6) شکست تقارنشکننده )که موجب  – SU(6)کنشبرهم

تواند به دو بخش کنش کوارکی میدهد که برهمنشان می شبکه QCDهمچنین، محاسبات  شود.ناشی می

تقسیم شود: یک بخش بلند برد که مستقل از اسپین و طعم است و شامل محبوس شدگی است، و یک 

به این صورت است  طورکلیبهکنش سه کوارک . بنابراین، برهم[31-28]قسمت کوتاه برد وابسته به اسپین 

𝑉3𝑞 = 𝑉SU(6)−ناوردا + 𝑉SU(6)−کنش که در اینجا بخش غالب برهم شکنندهSU(6)– .ناوردا است 

شود رنگ ساخته می که از ضرب تانسوری توابع موج فضایی، اسپینی، طعم وسیستم تابع موج کل         

Ψ3𝑞 = 𝛹𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒  𝜒𝑠𝑝𝑖𝑛 Θ𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟 𝜃𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟باید به ازای تعویض هر جفت کوارک ر تطابق با اصل پائولی، ، د

خود پادمتقارن  𝜃𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟تابع موج  کهازآنجاییها باید حالت یکتایی رنگی باشند و کامالً پادمتقارن باشد. باریون

سازی از باریون ، یک مدلCQM هزندسامدل کوارک مانده باید کامالً متقارن باشند. های باقیاست، عامل

کنش کوارک( سازنده است که توسط چند برهمآنتی-سیستمی از سه کوارک )کوارک عنوانبه)مزون( 

توان مدلی ساخت که قادر به توضیح کیفی برخی اند. با این فرض ساده میمحبوس کننده مقید شده

را در خود QCD م های مهبرخی ویژگی CQM اختصاربهمدل کوارک سازنده یا  های هادرونی باشد.ویژگی

های سازنده یکی بدانیم. یک دلیل اختاللی را با کوارک QCDهای ، اما باید تأکید کنیم که نباید کوارکرددا

                                                           
12 SU(6)−multiplets 
13 SU(6)-invariant term 
14 SU(6)-breaking term 
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 MeV)از مرتبه چند  ترکوچکخیلی  QCDهای خیلی واضح برای این واقعیت این است که جرم کوارک

تمام  CQMدر  درواقع( هستند. MeVهای سازنده )از مرتبه چند صد ( از کوارکهای سبکبرای کوارک

هستند  تمی متشکل از سه کوارک محبوس شدهسیس عنوانبهتأثیراتی که فراتر از توضیح یک باریون 

در یک روش مؤثر، با  ،(کوارک یآنت-های کوارکهای دریا، جفتها، کوارکاثرات گلوئون مثالعنوانبه)

ها را هادرون مدل کوارک سازنده، دیگرعبارتبهشوند. معرفی یک جرم کوارک سازنده بزرگ، لحاظ می

های ظرفیت هستند اما با دهد که حامل اعداد کوانتومی کوارکهای سازنده توضیح میبرحسب کوارک

. مشاهده [32] تر هستنداند و به همین دلیل سنگینپوشیده شده کوارک یآنت-های کوارکجفتها و گلوئون

اما این است،  له بازها هنوز یک مسئساختارهای شبه ذرات مرکب داخل نوکلئونایشگاهی واقعی چنین مآز

مطالعات زیادی را به خود که تحقیقات و طوریبه است توجهیجالبمفهوم دارای اهمیت پدیده شناختی 

بندی و هایی همچون سادگی فرمولمزیت hCQMمرکزی کوارک سازنده فوقمدل  معطوف داشته است.

 . دارد آمدهدستبههای که اهمیت زیادی در تحلیل پارامتری کمیت را داراست بودنتحلیلی 

-بررسی کامالً نسبیتی باریون، مستلزم حل معادله دیراک به ازای هر کوارک )با در نظر گرفتن برهم        

مجبوریم صورت کامالً نسبیتی مقدور نیست و ما جسمی به-ها( است. اما حل مسئله سهکنش بین کوارک

توان این مسئله را سازی میسازی انجام دهیم. در قدم اول، برای سادهبرای حل این مسئله یک سری ساده

ایزو صورت بوزونی حل کرد و درجات آزادی اسپین و ( ذرات، بهایزو اسپینبدون در نظر گرفتن اسپین )و 

قبول بودن این فرض این است که مشاهدات نشان صورت اختاللی وارد کرد. دلیل و گواه قابلرا به اسپین

های باریونی بنیادین برای طیف رزونانس SU(6)دهد که طیف باریونی آزمایشگاهی دارای یک تقارن می

کوارکی -ک سیستم سهعنوان یها را بهتوانیم باریونناوردای طیف جرمی می – SU(6)است. لذا برای بخش 

با اسپین صفر در نظر گرفته و یک توصیف نسبیتی مستقل از اسپین برای این قسمت طیف باریونی معرفی 

توانیم نوکلئون، می-، در پراکندگی الکترونهای مجازیها با فوتوناز وارسی نوکلئونهمچنین،  کنیم.
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به دست بیاوریم. این نوع سنجش همچنین به  هااطالعات زیادی درباره ساختار الکترومغناطیسی نوکلئون

تنها دهد که به فرم فاکتورهای الکترومغناطیسی نوکلئون دست پیدا کنیم. این فرم فاکتورها نهما امکان می

عنوان یک ورودی برای کاربردهایی چنین بهکنند بلکه همهای مؤثر فراهم مییک زمینه سنجش برای مدل

که ( هالپتونها )در حالت کلی، الکترونبرعکس باشند. ای میای و ذرههای زیادی از فیزیک هستهدر زمینه

ها و گلوئون دارند. ای از کوارکختار پیچیدهاس( هاهادرونو کالً ) هاباریون ای بدون ساختارند،های نقطهذره

ها را پیدا کنیم. یعنی، برای مثال، آن موج شان باید توابعسازنده یها برحسب اجزای توصیف آنبنابراین، برا

بندی و در اینجا ما ابتدا به معرفی فرمول های درونش توصیف کنیم.را برحسب توزیع کوارک نوکلئون

 شدهارائه هایمدلتوانیم از پردازیم و در ادامه روی محاسبات و نتایجی که میوضعیت آزمایشگاهی می

ای غیر نقطه)پراکندگی کشسان الکترون از پروتون در ادامه با مطالعه فرآیند شویم. بگیریم، متمرکز می

قرار  یموردبررسها را های باری نوکلئون، فرم فاکتورهای الکتریکی و مغناطیسی و شعاع(دارای ساختار

 م.دهیمی

 هدف 2-1

نسبیتی بر مبنای مدل ، هدف ما مطالعه و بررسی ساختار باریونی با معرفی یک مدل تحقیقدر این         

 های مقیدرفتار ذرات در سیستم بررسی نسبیتی ی کهبه دلیل اهمیت زیاد. استمرکزی فوقکوارک سازنده 

بررسی کنیم.  کوارکی، با لحاظ کردن اثرات نسبیتی،-عنوان سیستم سهها را بهکنیم باریون، ما سعی میدارد

یک عنوان ها بهباریوندر نظر گرفتن  و با خاموش کردن درجات آزادی اسپینی با ، ابتدابرای این منظور

 کنیم.میمعرفی دینامیک سیستم یک توصیف نسبیتی مستقل از اسپین برای ، جسمی-سهمقید سیستم 

کنیم. سپس برای ها را بازتولید میمیانگین باریون جرم طیف گوردون-جسمی کالین-با حل معادله سه

را از طریق جمالت اختاللی وابسته  SU(6)گانه ها، شکافتگی بین طیف چندریز باریونتوصیف ساختار فوق

 QCDمحاسبات طور که از ، همانرا هاکوارک بین پتانسیلکنیم. )طعم( بازتولید می ایزو اسپینبه اسپین و 
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از  گیریم کهمی نظر در مرکزیفوق کنش کوارکیبرهمیک  شود،پیشنهاد می سازنده کوارکهای مدلو 

-گوردون سه-کالین تحلیلی دقیق، معادله حل د و خطی تشکیل شده است. برای یکمانن-دو جمله کولنی

برای به دست سپس . آیندتوابع موج و ویژه مقادیر انرژی به دست می کنیم که با حل آنمیارائه  جسمی را

بر روی  را )طعم( ایزو اسپینهای وابسته به اسپین و کنشاثرات برهم ها،آوردن جزئیات طیف جرمی باریون

ون لکترون از نوکلئپراکندگی کشسان افرآیند  بررسیبا . کنیمها محاسبه مینسبیتی باریون طیف انرژی

 را محاسبه فرم فاکتورهای الکتریکی و مغناطیسی و شعاع باری نوکلئون ، (ای دارای ساختارغیر نقطه)

 بودن، نسبیتیاند از: عبارتدر این تحقیق  شدهارائه مدلها و نقاط قوت مزیت طور خالصه،به خواهیم کرد.

 محاسباتزمان اینکه عالوه بر ها با داشتن این ویژگیکه  حل مسئله و تحلیلی بودندی نبفرمولسادگی 

و  خواهیم داشتنیز را  آمدهدستبههای امکان بررسی پارامتریک کمیت، یابدی کاهش میگیرچشمطور به

های باریونی ازجمله: طیف جرمی، فرم بررسی ویژگی در شدهدر نهایت نشان خواهیم داد که مدل ارائه

 شود.موفق ظاهر میباری  مغناطیسی و شعاع فاکتورهای الکتریکی و مغناطیسی، گشتاور
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ها بر پایه مدل کوارک نسبیتی براي باریونجسمی نیمه-مدل کوارکی سه ارائه    2-1

 مرکزيفوقسازنده 

نده سازکوارک  سه عنوان حالت مقیدبه های باریونیها و رزونانسباریون ،کوارکی مدل بر اساس        

 مسئله را مستقل از اسپینابتدا  ،برای یک حل تحلیلی باشند.می چهارچوب ساکن باریون،)سنگین(، در 

برای کنیم. صورت اختاللی وارد مسئله میرا به ایزو اسپینذرات حل کرده و سپس درجات آزادی اسپین و 

کنش داشته و یک سیستم مقید را جسم یکسان که متقابالً باهم برهم ی، با سهجسم-یک سیستم سه

 کهتوان متصوّر شد سه حالت میشده است، نشان داده (1-2)طوری که در شکل هماندهند، تشکیل می

 .[34،33] هر ذره با دو ذره دیگر برهمکنش داشته باشد

 

 

 

تأثیر گرفتن یک ذره از دو ذره  مختلف هایای و حالتذره سه مقید سیستم در ذرات جفتی کنش: برهم)1-2) شکل

 دیگر.

را 𝜖  و انرژی 𝑚توانیم یک ذره بدون اسپین با جرم می، ایزو اسپیننظر از درجات آزادی اسپین و با صرف

گوردون توصیف کنیم که -کند با معادله کالینحرکت می𝑉𝑠 و اسکالر  𝑉𝑣های برداری که تحت تأثیر میدان

در گوردون -. معادله کالینشونددر آن پتانسیل اسکالر با جرم ذره و پتانسیل برداری با انرژی ذره جفت می

 .شوداسکالر و برداری  به شکل زیر نوشته می هایحضور پتانسیل

(2-1) 𝐩2𝑐2 + (𝑚𝑐2 + 𝑉𝑠)
2– (𝜖 − 𝑉𝑣)

2|𝜙〉 = 0 

به  𝑉𝑣 و 𝑉𝑠. تابع موج )فضایی( است 〈𝜙|و ذره انرژی نسبیتی  𝜖، جرم ذره 𝑚 وتکانه خطی  pکه در اینجا 

و در نظر گرفتن جمالت اول،  𝑝/𝑚های د. بسط برحسب تواننباشهای برداری و اسکالر میترتیب پتانسیل

1 1

2 2

1

2 3 33
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𝜖 صورتیعنی معادله شرودینگر را به (1-3)حد غیر نسبیتی معادله  ≅ 𝑚 +
𝑝2

2𝑚
+ 𝑉 کنش با یک برهم

𝑉مؤثر  = 𝑉𝑆 + 𝑉𝑉 معادله نسبیتی، با معرفی  دهد. با این توصیفات، ما در اینجا یک توصیف نیمهبه ما می

انرژی و جرم با فرض کنیم. ناوردای طیف جرمی ارائه می –SU(6)قسمت برای جسمی، -گوردون سه-کالین

 کنندهپوشی از اسپین ذرات، معادله توصیفبا احتساب اثرات نسبیتی و چشم یکسان برای هر سه ذره و

ℏ)آید به شکل زیر به دست می جسمی-سیستم سه = 𝑐 = 1 )[34]. 

(∑[𝐩𝑖
2 + (𝑚𝑖 +

1

2
∑𝑉𝑠(|𝐫𝑖 − 𝐫𝑗|)

3

𝑗≠𝑖

)

2

− (𝜖𝑖 −
1

2
∑𝑉𝑣(|𝐫𝑖 − 𝐫𝑗|)

3

𝑗≠𝑖

)

2

]

3

𝑖=1

) |Ψ〉 = 0 (2-2)  

انرژی و جرم هر توان سازی مسئله میجسمی است. برای ساده-تابع موج کل سیستم سه 〈Ψ|که در اینجا 

𝑚𝑢فرض کرد ) یکسانرا  سه ذره = 𝑚𝑑 ≈ 𝑚𝑠 = 𝑚جسمی -صورت انرژی کل سیستم سه (، که در این

𝐸شود با نسبیتی برابر می = 3𝜖 .  های خطی و (، یعنی وابستگی تکانه2-2معادله )تابعی شکل

 .کروی بررسی کنیممسئله را در دستگاه مختصات فوقکند که اد میهجفتی ذرات، پیشنهای کنشبرهم

 بر توانکروی، درجات آزادی فضایی را میفوقدر مختصات شده است، نشان داده (2-2)که در شکل انچن

 دکارتیهای ژاکوبی برحسب مختصات و تکانه توضیح داد. مختصات های( ژاکوبیمختصات )و تکانهحسب 

 :[37-35]شوند صورت زیر داده میانتقالی ذرات بههای و تکانه

های نسبی ذرات در مختصات و تکانه 𝐩𝜌و  𝝆. جسمی-ژاکوبی برای سیستم مقید سه هایمختصات و تکانه :(2-2)شکل 

 د.ندهنسبی ذره سوم نسبت به مرکز جرم زیرسیستم دوجسمی را نشان می و تکانه مختصه 𝐩𝜆و  𝝀 زیرسیستم دوجسمی، و
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(2-3) 

𝝆 =
𝐫1 − 𝐫2

√2
                      ,      𝐩𝜌 =

𝐤1 − 𝐤2

√2
 

𝝀 =
2𝐫3 − (𝐫1 + 𝐫2)

√6
       ,      𝐩𝜆 =

2𝐤3 − (𝐤1 + 𝐤2)

√6
 

، ابرشعاع و ابرزاویه ،(3-2) شکل مطابق .استام -i هذربه ترتیب مختصات دکارتی و تکانه انتقالی  𝐤𝑖و  𝐫𝑖 هک

  .شودمی زیر تعریف صورتبه

(2-4) 
𝑥 = √𝜌2 + 𝜆2 , 𝜉 = arctan(

𝜌

𝜆
) 

تواند برحسب فواصل یک مختصه جمعی است و تحت جابجایی سه ذره متقارن است و می𝑥  ابرشعاع

𝑥به شکل   𝑟𝑖𝑗 یاذرهنیب = [(𝑟12
2 + 𝑟23

2 + 𝑟13
2 بر  عالوهکروی، فوقدر مختصات  نوشته شود.  1/2[3/(

Ω𝜌 یعنی نیز حضور دارند، 𝝀و  𝝆ای مربوط به بردارهای چهار متغیر زاویه ابرشعاع و ابرزاویه ≡ (𝜃𝜌, 𝜙𝜌)   

 

 

 

 

 

 
 

 .جسمی-سهنمایش ابرشعاع و ابرزاویه برحسب مختصات ژاکوبی برای سیستم  :(3-2)شکل 

Ω𝜆 و ≡ (𝜃𝜆, 𝜙𝜆) . در مجموعه مختصات فوق کروی که آن را به شکل(𝑥, 𝜉, Ω𝜌, Ω𝜆) تنها یک  ،دهیممی

صورت توان بهمی ند. همچنین این مجموعه راای هستمتغیرهای زاویه ،متغیر دارای بعد طول است و بقیه

,𝑥) ترخالصه Ω5) کروی، عملگر الپالسی مربوط به درجات آزادی دستگاه مختصات فوقدر  .نیز نشان داد

𝐏𝑅در چهارچوب مرکز جرم کنیم. ای را معرفی میمختلف سیستم از جمله شعاعی و زاویه = ، عملگر 0

 .[38] شودصورت زیر نوشته میبرای سه ذره یکسان در شش بعد به یالپالس

𝜆 

𝜌 

𝜉 
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(2-5) 
∑𝐩𝑖

2

3

𝑖=1

= 𝐩𝜌
2 + 𝐩𝜆

2 = −(∇𝜌𝑙
2 + ∇𝜆𝑙

2 ) = −∇𝑥
2= −

1

𝑥5

𝜕

𝜕𝑥
(𝑥5

𝜕

𝜕𝑥
) +

𝐿2(Ω5)

𝑥2
 

سد  𝐿2(Ω5)، دیگرعبارتبه، است. 𝑂(6)گروه دورانی در شش بعد،  15عملگر کازیمیر 𝐿2(Ω5) در اینجا

 است.  (ابرزاویه و Ω𝜆 و Ω𝜌ای شامل مختصات زاویه)برای فضای شش بعدی  افتهیمیتعمگریز از مرکز 

(2-6) 
𝐿2(Ω5) =

𝜕2

𝜕𝜉2
+ 4𝑐𝑜𝑡2𝜉

𝜕

𝜕𝜉
−

𝒍𝜌
2(Ω𝜌)

sin2𝜉
−

𝒍𝜆
2(Ω𝜆)

cos2𝜉
 

 .[39] شودزیر داده می صورتبهمقادیر آن  ، ویژهسمیج-ی سیستم سهبرا

(2-7) 𝐿2(Ω𝜌, Ω𝜆, 𝜉)𝑌[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆
(Ω𝜌, Ω𝜆, 𝜉) = 𝛾(𝛾 + 4)𝑌[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆

(Ω𝜌, Ω𝜆, 𝜉) 

𝛾ای بزرگ و برابر با عدد کوانتومی تکانه زاویه 𝛾که در اینجا  = 2𝑛 + 𝑙𝜌+𝑙𝜆  است که در آن𝑛  یک عدد

توابع  هستند. 𝝀و  𝝆ای مربوط به مختصات های زاویهبه ترتیب عدد کوانتومی تکانه ،𝑙𝜆 و 𝑙𝜌صحیح مثبت و 

𝑌[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆
(Ω𝜌, Ω𝜆, 𝜉) شوند.هستند که به شکل زیر داده می 16کرویفوقهای موسوم به هماهنگ 

𝑌[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆
(Ω𝜌, Ω𝜆, 𝜉) = 𝑌𝑙𝜌𝑚𝜌

(Ω𝜌) . 𝑌𝑙𝜆𝑚𝜆
(Ω𝜆) . 𝑃

(2)
𝑛

𝑙𝜆,𝑙𝜌(𝜉) (2-8)  

𝑃ای که در آن توابع ابرزاویه
(2)

𝑛

𝑙𝜌,𝑙𝜆(𝜉)  های ژاکوبی ایمثلثاتی و چندجمله حسب توابعبر 𝑃𝑛
𝛼,𝛽

(𝑧) 

 :[35]د نشوداده می صورت زیربه

𝑃
(2)

𝑛

𝑙𝜆,𝑙𝜌(𝜉) = 𝑁𝑛

𝑙𝜌,𝑙𝜆(sin𝜉)𝑙𝜌(cos𝜉)𝑙𝜆 𝑃𝑛

𝑙𝜌+
1
2
,𝑙𝜆+

1
2(cos2𝜉) 

(2-9)  

 است. آمدهدستبهزیر  صورتبهو ثابت بهنجارش 

𝑁𝑛

𝑙𝜌,𝑙𝜆 = √
2(2𝛾 + 2)Γ(𝛾 + 2 − 𝑛)Γ(𝑛 + 1)

Γ(𝑛 + 𝑙𝜌 + 3/2)Γ(𝑛 + 𝑙𝜆 + 3/2)
 

(2-10)  

 دهند. تشکیل می (𝜉 و Ω𝜌 ،Ω𝜆فضای توابعی از) Ωرکره بَکروی یک پایه متعامد کامل در اَفوق هایهماهنگ

                                                           
15 Casimir operator 
16 Hyperspherical harmonics 
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(2-11) ∫𝑌[𝛾]
∗ (Ω5) 𝑌

[𝛾′]
(Ω5) 𝑑Ω = 𝛿[𝛾],[𝛾′] 

 کروی بسط داده شود.فوقهای هارمونیک ری ازسیک  برحسبتواند جسمی می-سپس تابع موج سه

(2-12) Ψ(𝝆, 𝝀) = ∑ 𝑐[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆

𝛾,𝑙𝜌,𝑙𝜆

𝜓𝛾(𝑥)𝑌[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆
(Ω) 

تنها به ابرشعاع وابسته است که به ازای تعویض مختصات کوارکی متقارن است.  ، 𝜓𝛾(𝑥)تابع موج ابرشعاعی 

∑ صورتبهتوان ها را میکنش کوارک، پتانسیل برهممرکزیفوقطبق فرضیه  𝑉(𝑟𝑖𝑗) = V(𝑥)𝑖<𝑗 + ⋯ 

. این رسیممی "مرکزیفوق" اصطالحبه رهیافتداشتن تنها جمله اول وابسته به ابرشعاع، به با نگهنوشت که 

 در کهدرحالی، [41،40]های چند نوکلئونی بکار برده شده است با موفقیت برای توضیح سیستم رهیافت

-سه در فضای ،مورداستفاده کوارکی دو پتانسیل ماتریسی عناصر که شده است داده نشان هاباریون مورد

کوارکی -سه پتانسیل مرکزی،فوق رهیافت در. [42] دهندمرکزی نشان میفوقکامل  تقریباً کوارکی، رفتار

جسمی -سه نیروهای حضور احتمال. جسمی دارد-سه ماهیت یک نتیجه در و دارد تنها به ابرشعاع بستگی

. است  QCDاساسی هایویژگی از یکی که مستقیم گلوئون-کنش گلوئونبرهم یک وجود به است مرتبط

 QCDکه الهام گرفته از  18ایکیسهشدگی در یک مدل برای پتانسیل محبوس 17اوپنهایمر-بورن رویکرد

 19جمعیطور خطی با افزایش شعاع به گردد کهمی جسمی-طور طبیعی منجر به نیروهای سهاست، به

  .[45-42]یابد افزایش می

کوارکی -کنش سهکروی، برهمفوق رهیافتدر مدل کوارکی مبتنی بر طور که توضیح داده شد، همان        

,𝑉3𝑞(𝛒 شوددر نظر گرفته میمرکزی فوق 𝛌) = 𝑉(𝑥)دورانی -. اگر ناوردایی ابرO(6)  وجود داشته باشد، به

 (12-2)معادله از ، تنها یک جمله [46] وابسته باشد 𝑥این معنا که اگر پتانسیل کوارکی تنها به ابرشعاع 

                                                           
17 Born-Oppenheimer treatment 
18 Bag model 
19 Collective radius 
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)که مسئول توضیح  شعاعیشامل یک قسمت ابرصورت زیر بهکوارکی -یعنی تابع موج سه ؛الزم است

 کند(:ای )که هندسه فضایی سیستم را توصیف میزاویهابر-ایزاویه دینامیک سیستم است( و یک قسمت

(2-13) Ψ3𝑞(𝝆, 𝝀) = 𝜓𝜈𝛾(𝑥)𝑌[𝛾]𝑙𝜌𝑙𝜆
(Ω𝜌 ، Ω𝜆, 𝜉) 

، 𝜈 هاو با تعداد گره  𝛾ای بزرگ با عدد کوانتومی زاویه  𝜓𝜈𝛾(𝑥)شعاعی تابع موج ابرباشد که در آن می

-2) کرویفوق هایهماهنگکوارکی توسط -ای حالت سهزاویهابر-ایشود. بخش زاویهگذاری میبرچسب

تابع موج  کهدرحالیکروی یکسان است. فوقهای شود و برای تمام پتانسیلکامالً توضیح داده می ،(8

  آید.می به دست مربوطه و از حل معادله ابرشعاعیدینامیک مسئله را در بر دارد  𝜓𝜈𝛾(𝑥)ابرشعاعی 

تواند هم در فضای است که می (2-2)جسمی مقید، معادله -بنابراین، نقطه آغاز حل مسئله سه        

 برهمکنش پتانسیل های ژاکوبی حل شود.مختصات و هم در فضای تکانه خطی با استفاده از مختصات و تکانه

در نظر  (وابسته است ،ایذرهبینفاصله ، 𝑟تنها به شعاع  پتانسیلمرکزی )پتانسیل یک را  ایذرهبین

 QCD محاسباتکه از  طورهمان، . این پتانسیلشده استجمله کولنی و خطی تشکیل  از دو که گیریممی

کار به هابرای توصیف برهمکنش بین کوارکبیشتر ، [48،47] شودپیشنهاد می سازنده کوارک هایمدلو 

برداری های دو امکان برای انتخاب پتانسیلکه  کنیم( مشاهده می2-2با دقت در معادله )چنین هم. رودمی

گوردون -معادله کالین. یا متفاوت باشند های برداری و اسکالر مساوی وپتانسیل اینکه ؛وجود داردو اسکالر 

قصد  ،بخش بعدیدر  .[34] استهای برداری و اسکالر مساوی قبالً حل شدهپتانسیلجسمی در حضور -سه

 های برداری و اسکالر متفاوتپتانسیل در حضورجسمی -گوردون سه-معادله کالینبا ارائه حل تحلیلی  داریم

ه و دست آوردرا به ی سیستمهاتوابع موج و ویژه انرژی ،برداری کولنی و اسکالر خطی( )با انتخاب پتانسیل

ها و فرم فاکتورهای الکترومغناطیسی در محاسبات مربوط به طیف جرمی باریون های بعدیدر بخش

 ها استفاده کنیم.از آنها نوکلئون
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هاي برداري کولنی پتانسیلجسمی با -سه گوردون-دقیق معادله کالینتحلیلی حل      2-2

 و اسکالر خطی

شوند. الر متفاوت از هم در نظر گرفته های برداری و اسککه پتانسیلشود می پیشنهادی موارد در برخ        

طور ل گلوئونی را بهپتانسیل تباد ،شبکه QCD های کوارکی یا محاسباتدر محاسبات مدل ،مثالعنوانبه

های پتانسیل انتخاب . با[51،50] گیرندرا اسکالر در نظر می محبوس کننده پتانسیلو  خالص برداری

کروی، یک شرط دیگری که باید توسط فوق رهیافتدر  (2-2)برداری و اسکالر متفاوت، برای حل معادله 

∑صورت مرکزی برآورده شود بهپتانسیل فوق 𝑉2(𝐫𝑖 − 𝐫𝑗) ≈
1

3
𝑉2(𝑥)𝑖<𝑗   .از  توانمیاین شرط را است

∑شرط فوق مرکزی بودن پتانسیل 𝑉(𝐫𝑖 − 𝐫𝑗) ≈ 𝑉(𝑥)𝑖<𝑗 معادله را  نبه این صورت درک کرد که طرفی

بنابراین،  فرض کنیم. برابرکیفی  صورتبه را طرف چپ معادله سهم تقریبی جمالتدر و  رسانده 2به توان 

قسمت ابرشعاعی تابع موج توسط معادله زیر داده های اسکالر و برداری متفاوت، با در نظر گرفتن پتانسیل

 شود.می

(2-14) 

[
𝑑2

𝑑𝑥2
+

5

𝑥

𝑑

𝑑𝑥
−

𝛾(𝛾 + 4)

𝑥2
+ 3(𝜖2 − 𝑚2) − 𝑚𝑉𝑠(𝑥) − 𝜖𝑉𝑣(𝑥)

+
1

3
(𝑉𝑣(𝑥)2 − 𝑉𝑠(𝑥)2)]Ψ𝑛γ(𝑥) = 0 

کنند که پتانسیل شبکه پیشنهاد می QCDهای های کوارکی و دادهمحاسبات مدل که اشاره شد طورهمان

طور خالص که پتانسیل محبوس کننده باید بهطور خالص برداری باشد، درحالیتبادل یک گلوئون باید به

اینجا با در نظر گرفتن پتانسیل  دراش اسکالر باشد(. کم قسمت عمدهاسکالر در نظر گرفته شود )یا دست

طور خالص اسکالر در نظر گرفته به تانسیل محبوس کننده خطی کهتبادل یک گلوئونی( برداری و پ) یکولن

 :صورتبهشود، می

(2-51)  𝑉𝑆(𝑥) = 𝛼𝑥 , 𝑉𝑉(𝑥) = −
𝜏

𝑥
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  :رسیممی(، به معادله زیر 14-2)موج ( در معادله 15-2و با جاگذاری معادله )

[
𝑑2

𝑑𝑥2
+

5

𝑥

𝑑

𝑑𝑥
−

𝛾(𝛾 + 4)

𝑥2
+ 3(𝜖2 − 𝑚2) − 2𝑚𝛼𝑥 +

2𝜖𝜏

𝑥

+
1

3
(
𝜏2

𝑥2
− 𝛼2𝑥2)]𝜓𝜈γ(𝑥) = 0 

(2-61)  

 𝜏2شود و حضور جمله باعث ظاهر شدن یک جمله نوسانگری می 𝛼2شود که حضور جمله مشاهده می

𝜓𝜈γ(𝑥)صورت با در نظر گرفتن تابع موج بهگردد. می 𝑥−2 با تابعیت برد جمله دافعه کوتاهیک منجر به  =

𝑥−5/2𝜙𝜈𝛾(𝑥) ( به شکل ساده زیر در 16-2معادله )آید:می 

(2-17) 
[
𝑑2

𝑑𝑥2
+ (

𝐵1

𝑥2
+

𝐵2

𝑥
− 𝐵3 − 𝐵4𝑥 − 𝐵5𝑥

2)]𝜙𝜈γ(𝑥) = 0 

 که  در آن

(2-18) 

𝐵1 =
𝜏2

2
− (𝛾 +

3

2
) (𝛾 +

5

2
) ,   

𝐵2 = 2𝜖𝜏 ,  𝐵3 = 3(𝑚2 − 𝜖2),   

 𝐵4 = 2𝑚𝛼,  𝐵5 =
1

2
𝛼2 

 صورت(، تابع موج را به17-2برای حل تحلیلی معادله )

𝜙𝜈𝛾(𝑥) = 𝐹(𝑥)e𝐺(𝑥)   (2-19) 

 :گیریمزیر در نظر می به شکلرا  𝐺(𝑥)و  𝐹(𝑥)توابع کنیم و فرض می

𝐹(𝑥) = ∑𝑏𝜈𝑥
𝜈

∞

𝜈=0

,   𝐺(𝑥) = 𝛿ln (𝑥) − 𝜂𝑥 −
1

2
𝜅𝑥2 (2-20) 

به رابطه: (71-2)( در معادله 2-91) با وارد کردن معادله  

∑ 𝑏𝜈

∞

𝜈=0

[(𝜈 + 𝛿)(𝜈 + 𝛿 − 1) + 𝐵1]  + ∑ 𝑏𝜈−1[−2𝜂(𝜈 + 𝛿 − 1) + 𝐵2]

∞

𝜈=1

+ ∑ 𝑏𝜈−2

∞

𝜈=2

[𝜂2 − 2𝜅(𝜈 + 𝛿 − 2) − 𝜅 − 𝐵3] = 0 (2-21) 
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 همراه با

𝐵4 = 2𝜂𝜅,    𝐵5 = 𝜅2 (2-22) 

𝜈  ازایها باید به رفتار باشد، سرینهایت خوشدر بی 𝜙(𝑥)برای اینکه تابع موج  .رسیممی = 𝜈𝑚𝑎𝑥پایان- 

 :شرط اینکهاست به 𝜈ای درجه ( یک چندجمله20-2طبق رابطه )𝐹(𝑥) پذیر )محدود(  باشند. نتیجتاً تابع 

𝑏𝜈 ≠ 0, 𝑏𝜈+1 = 𝑏𝜈+2 = 0  &  𝑏−𝑚 = 0, 𝑚 = 0,1,2, …  (2-23) 

 شود:ابط زیر منجر میرو این مالحظات به

𝐵1 = −𝛿(𝛿 − 1),    𝐵2 = 2𝜂(𝜈 + 𝛿),       𝐵3 = 𝜂2 − 2𝜅 (𝜈 + 𝛿 +
1

2
) (2-24) 

 آوریم.می به دستصورت زیر ( را به19-2که از این طریق پارامترهای تابع موج )

𝛿 =
1

2
+ √(𝛾 + 2)2 −

𝜏2

2
, 𝜅 =

𝛼

√2
 ,   𝜂 =

𝜖𝜏

𝜈 + 1
2
+ √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2

 (2-25) 

 ید:آمی به دستصورت زیر ترازهای انرژی نسبیتی به (25-2)و  (24-2)با استفاده از روابط 

𝑀𝜈,𝛾 = 3𝑚

(

 
 

1 +
√2𝛼
3𝑚2 (𝜈 + 1 + √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2
)

1 +
1
3 𝜏2 (𝜈 + 1

2
+ √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2
)

2

⁄
)

 
 

1/2

 
(2-26) 

ای بزرگ ابرشعاعی و تکانه زاویه هایترتیب، اعداد کوانتومی مربوط به برانگیختگی، به𝛾و  𝜈که در اینجا 

 :آیندیم درصورت زیر بهنیز توابع نسبیتی  ویژه هستند.

Ψ𝜈𝛾(𝑥) = 𝑁𝜈𝛾𝑥 
−2+√(𝛾+2)2−

𝜏2

2  

                    × exp

[
 
 
 

−
𝛼

2√3
𝑥2 −

𝜏𝜖𝜈,𝛾

𝜈 + 1
2
+ √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

3

𝑥

]
 
 
 

𝐹𝜈
𝛾(𝑥) (2-27) 
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∫ بهنجارششرط از  𝑁𝜈𝛾ثابت  𝑑𝑥𝑥5|Ψ𝜈𝛾(𝑥)|
2

= 1
∞

0
𝐹𝜈شود و تعیین می 

𝛾(𝑥) ی درجه ایک چندجمله

𝜈 است که در آن ضرایب 𝑏𝜈  آیند.می  به دستصورت زیر به (21-2)از معادله 

𝑏0 = 1 , 𝑏1 = −
𝜏𝜖1,𝛾

[(1 + √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2
)

2

−
1
4]

 , 

 𝑏2 = −
𝛼

1 + √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2

+
1

[(2 + √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2
)

2

−
1
4]

 

×
𝜏2𝜖1,𝛾𝜖2,𝛾

[1 + 2√(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2
] [1 + √(𝛾 + 2)2 − 𝜏2

2
]

 , … 

(2-28) 

 رادیکاتی -فرمول جرم گورسی    2-3

که کند، درحالیرا توصیف می SU(6)های های میانگین چندگانهانرژی مرکزیفوقکنش برهم        

بازتولید  ایزو اسپین -کنش اسپینیا برهم ریزکنش فوقها توسط برهمندگانهجداشدگی بین هر یک از چ

است با این شرط که مطالعه ما  ایزو اسپینشود. در مورد دومی، وابستگی طعم تنها به سبب عملگرهای می

های شگفت الزم است که یک توصیف طیف جرمی باریون منظوربههای غیرشگفت باشد. محدود به باریون

-راین، فرمول جرمی گورسیو شگفتی باشد. بناب ایزو اسپینوابستگی طعم هم معرفی کنیم که شامل 

ها در طیف باریون SU)6(شکننده )که موجب شکست تقارن  -SU)6(کنش یک برهم عنوانبه 20رادیکاتی

 شود:صورت زیر نوشته میجرم هر باریون بهبا توضیحات داده شده، رود. می بکارشود( می

𝑀Baryon = 𝑀𝜈,𝛾 + 〈�̂�sf〉 (2-29) 

                                                           
20 Gürsey-Radicati mass formula 
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به  �̂�sfاست و  شده ( داده26-2) در معادله واست  SU(3)مقدار انرژی میانگین هر چندگانه  𝑀𝑛,𝛾که 

 جرمی از فرمولطعم -در اینجا برای قسمت اسپینو طعم وابسته است.  ایزو اسپیندرجات آزادی اسپین، 

 . [52،53] نیمکتفاده می، برحسب عملگرهای کازیمیر، اس افتهیمیتعم رادیکاتی-گورسی

�̂�sf = 𝐴�̂�2[𝑆𝑈𝑆𝐹(6)] + 𝐵�̂�2[𝑆𝑈𝐹(3)] + 𝐶�̂�2[𝑆𝑈𝑆(2)] + 𝐷�̂�1[𝑈𝑌(1)]

+ 𝐸 (�̂�2[𝑆𝑈𝐼(2)] −
1

4
 �̂�2[𝑈𝑌(1)]) (2-30) 

کند. ها را توصیف میکند و طیف جرمی باریونعمل می 𝑆𝑈𝑆𝐹(6)عنوان یک مکانیسم شکست تقارن که به

مربوطه برای درجات آزادی داخلی   𝑆𝑈(2)گروه  دودرجهعملگر کازیمیر   �̂�2[𝑆𝑈(𝑁)]در اینجا عملگر 

مربوطه برای  𝑈(1)گروه زیرعملگر کازیمیر خطی  �̂�1[𝑈(1)] و ایزو اسپینطعم، طعم، اسپین، -)اسپین

𝑌مجموع عدد شگفتی و عدد باریونی  ابربار برابر است با .است 21درجات آزادی ابربار = 𝐵 + 𝑆  ایزو و مؤلفه

𝐼3طبق رابطه  اسپین = 1

2
(𝑛𝑢 − 𝑛𝑑)  تعداد کوارکمربوط( های است به محتوای کوارکی𝑢  و𝑑باریون ) .ها

 :شودزیر داده می صورتبه( 30-2رابطه )در مقدار چشمداشتی عملگرهای کازیمیر 

〈𝐶2[𝑆𝑈𝑆𝐹(6)]〉 = {

45 4⁄   for [56]
33/4  for [70]
21/4  for [20]

  ,  

〈𝐶2[𝑆𝑈𝐹(3)]〉 = {

3   for [8]
6  for [10]
0   for [1]

   , 

〈𝐶2[𝑆𝑈𝐼(2)]〉 = 𝑇(𝑇 + 1) ,       〈𝐶2[𝑆𝑈𝑆(2)]〉 = 𝑆(𝑆 + 1) , 〈𝐶2[𝑈𝑌(1)]〉 = 𝑌 
(2-31) 

 :صورتبه �̂�sfها با استفاده از های باریونی و اختالف جرم آنبا انتخاب برخی رزونانستوانیم می

𝑀𝛥(1232) − 𝑀𝑁(938) = 3(𝑏 + 𝑐 + 𝑒),   

𝑀𝑁(1650) − 𝑀𝑁(1535) = 3𝑐,  

𝑀𝛴(1193) − 𝑀𝛬(1116) = 2𝑒, 

4𝑀𝑁(938) − 𝑀𝛴(1193) − 3𝑀𝛬(1116) = 4𝑑, 

𝑀𝑁(1535) − 𝑀𝑁(1440) = 𝐸01 − 𝐸10 + 3𝑎 
(2-32) 
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مستقل از مدل انتخابی  𝑒و  𝑏 ،𝑐 ،𝑑در اینجا پارامترهای  دست آوریم.را به( 29-2مقادیر پارامترهای معادله )

باشد. می 𝑎پارامتر  ،شوند و تنها پارامتر وابسته به مدلها تعیین میجرم رزونانس تفاضلبوده و از 
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Relativistic baryon spectroscopy and electromagnetic properties 

Farhad Sattari, Mehdi Aslanzadeh 

Abstract 

The spectroscopy of light and strange baryons and elastic electromagnetic form factors of 

nucleon have been studied through a simple semi-relativistic quark model. Assuming a 

dominant SU(6)-invariant spectrum in the nonrelativistic hypercentral Constituent Quark 

Model which led to  the apparent success in describing the mass spectra and other observables 

motivates us to introduce a spin-independent relativistic description to approximate the 

problem and then deal the SU(6)-breaking interactions perturbatively. Hence, the present 

model contains a main SU(6)-invariant part accounting for the average multiplet energies, 

and a perturbative SU(6)-breaking interaction for the splitting within the multiplets. Such 

structure is also inspired by Lattice QCD calculations [10,11]. Therefore, first we switch off 

spin and isospin degrees of freedom for SU(6)-invariant part of the spectrum, and treated the 

baryons as a spin-independent three-body bound system and proposed a so-called semi-

relativistic quark-model for baryons on the basis of the spin-independent three-particle 

Klein–Gordon equation (relativistic Schrödinger equation). The exact analytical formulas for 

energy levels and wave functions have been obtained which can be used for a parametric 

analysis of the problem. Then, to obtain exact energy spectra, we used the generalized 

Gürsey-Radicati formula as a spin-flavour 𝑆𝑈(6) symmetry breaking mechanism. So, we 

took into account the effects of the spin, isospin and flavor dependent interactions (and 

treated as perturbation) to describe the spectrum of baryons. Then, the eigenfunctions of the 

three-body problem have been used in order to calculate the electromagnetic elastic form 

factors and charge radii of nucleon. We compared the evaluated observables with 

experimental data and it has been shown that the present model provides a fairly good 

description of the observed resonances. This paper is organized as follows. In section 2, we 

presented our spin-independent semi-relativistic quark model and derived the three body 

Klein–Gordon equation with scalar linear and vector Coulombic-like potentials and obtained 

simple analytical formulas for energy levels and the hyperradial wave functions. In Section 

3 we applied the well-known Gürsey-Radicati formula to reproduce the detailed structure of 

the mass spectra of baryons. In Sect. 4, we used the wave-functions to calculate the nucleonic 

electromagnetic form factors and charge radii and presented our model predictions in 

comparison with various experimental data and in section 4 a conclusion has been provided. 

Key words: baryon resonances; three-body Klein-Gordon equation; scalar linear and vector 

Coulombic-like potentials; electromagnetic elastic form factors; charge radii 
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