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چكیده
نامساوی بل اين امکان را ايجاد کرده است که بتوان ناموضعيت را در يك رويداد فيزيکی با معياری کمّی تعيين کرد .يکی از رويدادهای با اهميت
در فيزيك ذرات بنيادی نقض تقارن ترکيبی پاريته و هميوغ بار ،CP ،است که نمايانگر عدم تقارن بين مقدار ذره و پادذره در جهان است .در ايننن
مقاله ما توسط يك آزمايش ذهنی ،به فرمولبندی نامساوی بل از نوع  CHSHبرای نوترينوهای مايورانا پرداختهايم .اين نامساوی نسبت بننه نقننض
تقارن  CPحساس است .به عالوه ،با استفاده از دادههای آشکارسازهای آزمايش مسافت طوالنی نوترينننو ،مانننند بننازة انننرنی نوترينوهنا و فاصننلة
آشکارسازهای دور و نزديك از منبع توليد نوترينو ،محدودههای مشترک نقض نامساوی بل و CPرا به دست آوردهايم.

واژههای كلیدی :نقض  ،CPنامساوی بل ،نوسان نوترينو -پادنوترينو ،نوترينوی مايورانا

نشده است .بنابراين مدل استاندارد برای جای دادن اين پديدهها

 .1مقدمه
امروزه نوسان نوترينو يکی از موضوعات مهم در فيزينك ذرات

و ويژگیهای جديد ،بايد اصالح شود .با توجه به اين کننه جننرم

بنيادی است .اين پديده اولين بار در سال  1998ميالدی توسننط

نوترينوها بسيار کوچك است ،فرض بر اين بوده است که نيازی

گروه سوپرکاميوکند1و در حين مطالعنة نوترينوهننای اتمسننفری

به وارد کردن اين جرمها در مدل اسننتاندارد وجننود ننندارد ،امننا

تأييد شد [ .]1از آن زمان مطالعة تجربنی نوسننانات نوترينننو بننا

پديدة نوسان نوترينننو دلينل مهمنی بننرای لننزوم ت ننحيح منندل

پيشرفت سريعی صورت گرفت و نتايج مثبتی در مننورد نوسننان

استاندارد است[ 8و .]9

نوترينوهای اتمسفری ،خورشيدی ،شتابدهندهای و نوترينوهای

در فيزيك ذرات بنيادی انواع مختلفی از نوسانات کوانتننومی

راکتوری به دست آمننده اسننت [ .]7-2وجننود پديندة نوسننانات

وجود دارد که فيزيك مهمی را در اختيار ما قرار میدهنند .بننرای

نوترينو شاهدی بر اين ادعاست که مدل استاندارد ذرات بنيادی،
مدل کاملی نيست .زيرا در آن جرم و آميختگی نوترينوها لحننا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

1. Super Kamiokande

مثال ،به دلينل نوسننانات کائونهننا ( K

( B

 ) Kو بوزونهننای

 ) Bدر برخی از واپاشنیها ،تقننارن ترکيبنی پاريتننه و

هميوغ بار (  ) CPنقض میشود .دانشمندان نقض اين تقننارن را
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دليل اصلی عدم تقارن ميزان ذرات و پادذرات موجود در جهننان

مشخ ات ساختاری آن و همچنين معرفی سلسله مراتب جننرم

میدانند [ .]8از طرف ديگر ،در قرن بيستم ميالدی پس از ارائننه

نوترينو و کرانهای باال و پايين جرم نوترينوی مايورانا ،مقاديری

نسبيت عام و خاص ،فيزيکدانان به اهميت مفهوم «موضننعيت»1

برای نقض نامساوی بل مذکور به دست آورده خواهد شد.

واقف شدند .پس از ظهور مکانيك کوانتومی و مفنناهيمی چننون
درهمتنيدگی ،عدم قطعيت و اصل برهمنهی ،نظرية کوانتننوم بنه

 .2ویژه حالتهای نقض

كنندة CP

نوترینوی مایورانا

طور محسوسی در مقابل نظرية واقعگرای موضننعی نسننبيت ،بننه

در فيزيك ذرات بنيادی حالننت فيزيکنی ذرات ،وينژه کتهننای

چالش کشيده شد .بننل در سننال  1964منيالدی در مقالننهای بننا

جرم ناميده میشوند کننه حالتهننای پاينای هنناميلتونی ذرة آزاد

عنوان «در رابطه با پننارادوکس اينشننتين ،پودولفسننکی و روزن»
[ ]10نامسنناوی مشننهورر را معرف نی کننرد .اي نن نامسنناوی بننه
صورت تجربی اجازة بررسی اين سؤال را میدهد که «آيا نظرية
متغيرهای پنهان موضعی )LHVT(2میتواننند تمننامی پديندههای
فيزيکی موجود در طبيعت را توصيف کند؟».
محاسبة نامساوی بل برای سامانههای کوانتومی درهمتنينده،
1
مانند سامانة دو ذره با اسپين
2

نشان دهندة نقض اين نامساوی

است [ .]11بنابراين امروزه فيزيکدانان از نامساوی بل به عنننوان
معياری بننرای سنننجش مينزان درهمتنيندگی سننامانة کوانتننومی
استفاده میکنند و ميزان نقض اين نامسنناوی را پننارامتری بننرای
سنجيدن ميزان درهمتنيندگی حالننت مننورد نظننر خننود در نظننر
میگيرند [ 12و  .]13در فيزيك ذرات بنيادی نيز ،اين نامسنناوی
برای سامانه کائونی مورد بحننو و بررسنی قننرار گرفتننه اسننت؛
بهطوری که نامساوی بل برای سامانهی کائونهای درهننمتنينده،
محاسبه شده است .سپس توسط نامسنناوی ،ينك حنند بننر روی
تقارن  CPلپتونی ،کننه توسننط دادههننای آزمايشهننای تجربنی
نقض میشود ،به دست آمده است [.]14
در اين مقاله ،ابتنندا نوترينننو و عبارتهننای جرمنی نوترينننو
(ديراک و مايورانا) و نحوة آميختگنی اينن عبارتهننای جرمنی
معرفی میشوند .سپس با معرفی ويژه حالتهننای نقننض کنننندة
تقارن  CPنوترينوی مايورانا ،نامساوی بل محاسننبه منیشننود.
نشان داده میشود که مشابه مورد کائونی ،نامساوی بل به نقننض
تقارن  CPو پارامتر آن ، ،وابسته اسننت .در ادامننه بننا معرفنی
آزمنننايش آشکارسننناز دور و نزدين نك  MINOSو اسنننتفاده از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

1. Locality
2. Local Hidden Variable Theory

هسننتند و در معادلنة شننرودينگر ذره آزاد (
صدق میکنند .در تمام معننادالت (1

c

P̂2
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) در نظننر گرفتننه

شننده اسننت .تحننول زمننانی تننابع مننو
iEt

x, t

x e
(i

)1, 2, 3

= ) Ĥ

بننه صننورت

است [ .]15ويژه توابننع جننرم نوترينننو

و ويژه توابع ضعيف (چون نوترينوها با نينروی

i

ضعيف با هم برهمکنش میکنند) ينا طعننم ) e, ,

ناميده میشننوند کننه

(

هننا بننا لپتونهننای بنناردار منسننوب بننه

خودشان در اندرکنشهای ضعيف توليد میشوند؛ يعنی همننواره
e

با ، e

و

با

دليلی مبنی بر تساوی

i

توليند میشننود .البتننه هنيچ

بننا

وجود ندارد و در اندرکنشهای

با

ضعيف لپتونهای باردار ،مشخص نيست که کدام

i

به وجننود

آمده است ،به همين دليل میتوان حالننت نهننايی را بننه صننورت
ترکيب خطی از

i

ها نمايش داد .بهعالوه در اين برهمکنشها،

پادذرات نوترينوها و لپتونهای باردار نيز توليد میشوند [.]15
در صننورتی کننه نوترينوهننا جننرم غيرصننفر داشننته باشننند،
طعمهای نوترينو با يکديگر میآميزند .اگر نوترينننو (  ) iجننرم
داشته باشد ،حالتهای نوترينو

e

،

و

که بننه ترتينب بننا

الکترونها ،ميونها و تاوها جفننت میشننوند ،جرمهننای معيننی
نداشته و در عوض اين حالتها ترکينب خطنی از سننه حالننت
ديگر

1

،

2

و

3

هستند که جرمهننای معنين  m2 ، m1و m3

دارند .وقتی نوترينو با ويژه بردار طعم خود مشاهده میشود ،بننا
حالت کوانتومی اولية خود متفاوت اسننت کننه اينن موضننوع بننه
آميختگی ويژه بردارهای جننرم آن برمیگننردد .در حقيقننت اگننر
منبع نوترينو

را توليد کند ،پننس از طنی کننردن مسننافتی از

مرتبة کيلومتر ،آنچه آشکارسازی میشود شاری از نوترينننو
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اسننت ک نه از مقنندار اولي نهار کمتننر شننده ،بننهعالوه شنناری از

(لپتونهای خنثی و بدون بار) میتوانند عبارت جرمی ديراک ينا

(يك طعم ديگر) که به وجود آمننده اسننت .بننه

مايورانا داشته باشننند .در صننورتی کننه نوترينننو ديراکنی باشنند،

نوترينوهای

پادنوترينو و نوترينو از يکديگر متمايز خواهند بننود و پايسننتگی

اين پديده نوسان نوترينو میگوييم [.]16
نوترينوها دو نوع نوسان دارند .در نوع اول ،نوترينو بننا ينك

عدد لپتونی وجود دارد ،اما چنانچه عبننارت جرمنی مايوارانننايی

طعم مشخص در حين انتشار در فضا به طعمهای ديگننر نوسننان

باشد ،نوترينو و پادنوترينو ديگر تميزپذير نخواهند بننود و عنندد

میکند [ .]15در نوع دوم ،يك نوترينو با دسننتوارگی 1چننب بننه

لپتونی ديگر پايسته نيست .اين دو نوع عبارت جرمی (دينراک و

پادذره خود با دستوارگی راست نوسننان میکننند .در حنين اينن

مايورانا) تفاوتهای بسيار جزئی دارند و به دليل جرم بسيار کم

نوسننان ،طعننم نوترينننو نينز میتواننند نوسننان کنند [ .]17نحننوة

آنها و برهمکنش ضعيف دستوارگی 2بين نوترينوها ،بننه سننادگی

آميختگی نوترينو از طريق عبارتهای جرمی مشخص میشننود.

نمیتوان در آزمايشهای تجربی نوع نوترينو (ديراک يا مايورانا)

در نظرية ميدان ،ناوردايی لورنتس اجننازه میدهنند کننه دو نننوع

را مشخص کرد [ 16و  .]18نوترينوهای مايورانننايی تنهننا بننا دو

و عبننارت

درجه آزادی (دستوارگی چب و راست) و نوترينوهننای ديراکنی

برای ميدان فرميونها داشننته باشنيم.

با چهار درجه آزادی (ذره و پادذره با دستوارگی چب و راست)

تحت تبديالت لننورنتس بننه صننورت ينك

توصيف میشوند .تنها نوترينوهای ديراکی که ذره با دسننتوارگی

تحننت اينن تبننديالت بننه

چب و پادذره با دستوارگی راست دارند در بننرهمکنش ضننعيف

و

شرکت میکنند و نوترينوهای ديراکی که در آن ذره دسننتوارگی

ماتريسهای

راسننت و پننادذره دسننتوارگی چننب دارد ،اصننطالحاً نوترينننوی

عبارت جرمی به صورت عبارت جرمی دينراک
جرمی مايورانا

1

عبارت جرمی

C

†

نردهای و عبارت جرمنی

1

̂C

†

i

صورت يك بننردار تبننديل میشننود .بننه عننالوه
2

c T

i

†

تعريف میشود که

گاما هستند .به عالوه ̂ Cو

c

و

2

به ترتيب عملگر همينوغ بننار و

اسپينور هميوغ بار شده هستند .عملگر هميوغ بار ،اگر بننر روی
اسپينور ذره عمل کند ،آن را به اسپينور پننادذره تبننديل میکننند.
تحننت تقننارن )( U(1تبننديل
ديراک،

ei

) ،عبننارت جرمننی

 ،ناوردا است و عبارت جرمی مايورانا

1

̂C

†

تحت اين تبديل ناوردا نيست [ 16و .]18
از آنجايی که لپتونهای باردار بننار غينر صننفر دارننند ،بايند
عبارت جرمی ديراک داشته باشند (تقارن ) U(1در اينجا تقننارن
الکترومغناطيسننی ، U(1)em ،اسننت ،زيننرا ذره بنناردار اسننت و
پادذرهار بار مخالف داشته و قابل تميز اسننت)؛ امننا نوترينوهننا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 1در صورتی سيستم يا ذرهای را دارای دستوارگی ( )Chiralمینامند که آن
سيستم يا ذره از ت وير آينهای خود قابل تشخيص باشد .ذرات در مدل
استاندارد میتوانند دستوارگی چب يا راست داشته باشند .دستوارگی در
ذرات بدون جرم همارز با هليسيتی آن ذره است .هليسيتی نيز به صورت
ت وير اسپين ذره در راستای تکانه يا همان در راستای حرکت ذره تعريف
می شود .اما در صورتی که ذره جرمدار باشد اين دو همارز نبوده و با
يکديگر متفاوتند .در حالت کلی هر ذرهای با دستوارگی چب يا راست
میتواند به طور همزمان هليسيتی چب و راست را داشته باشد .دستوارگی
در ذرات بنيادی يك عدد کوانتومی ثابت است که ناظرهای لخت مختلف،
آن را يکسان اندازهگيری میکنند.

استريل (غير فعال) ناميده میشوند؛ زيرا در بننرهمکنش ضننعيف
شرکت نمیکنند .با اين که اکنون نوترينوهای مايورانننا و دينراک
تنهننا توسننط دو درجننه آزادی توصننيف میشننوند ،امننا نننوع
برهمکنش آنها با هم متفاوت است .نوترينوها میتوانننند تحننت
برهمکنش ضعيف ،به صورت جريان باردار (توسط بوزونهننای
 ) Wو جرينان خنثنی (توسننط بننوزون  ) Zشننرکت کنننند.
نوترينوهای مايورانننا ينك بننرهمکنش جرينان خنثنی محننوری
خننالص و نوترينوهننای ديراکننی بننرهمکنش بننردار -محننوری
استاندارد دارند .عليرغم اين تفنناوت مهننم ،معمننوال فرايننندهای
نوترينوی ديراکی با فرايننندهای نوترينننوی مايورانننايی تنهننا بننه
اندازة يك عبارت که متناسب با جننرم نوترينننو اسننت ،متفنناوت
است و چون اين جرم کوچننك اسننت ،در نتيجننه عمنالً اننندازه
گيری اين اختالف غير ممکن است [ 19و .]20
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

 .2در اغلب برهمکنشهای ضعيف ،دو نوترينو با دستوارگی چب ،قویتر از
دو نوترينو با دستوارگی راست يا دو نوترينو با دستوارگیهای متفاوت
برهمکنش می کنند و به همين دليل نوترينوهای با دستوارگی چب گويا در
جهان ارجحيت دارند .نيروهای ديگر در مواجهه با ذرات با دستوارگیهای
مختلف به طور يکسان (متقارن) رفتار میکنند و اين رفتار نيروی ضعيف،
تقارن ياد شده را نقض میکند.
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بننرای بررسننی نقننض  CPدر نوسننان نوترينوهننا تنهننا باينند

با فرض ناوردايی ( CPTتقارن همزمننان همينوغ بننار ،پاريتننه و

نوسانهای ذره به پادذره را در نظر بگيريم .البته همانگونننه کننه

وارونی زمانی)m ،

 m11است .ويژه مقادير هاميلتونی

ذکر شد اين نوع نوسان تنها به ازای عبارت جرمی مايورانننا رخ

( )1بنننه صنننورت  mو  mکنننه

میدهد ،بنابراين از اين پس بحو ما تنها در مننورد نوترينوهننای
مايورانا است .برای اين مطالعه میتوان از پژوهشهننايی کننه در
زمينهی کائونها انجام شده الهام گرفننت .فومينو يوچيامننا بننرای
اولين بار ،با در نظر گرفتن يك آزمايش ذهنی ،نامسنناوی بننل را
برای سامانه کائونهای خنثی نوشت و به اين نتيجننه رسنيد کننه

m+ + m−

2

رورهای مختلفی پژوهش کردهاند و نتايج خود را بننا مقنندار
تجربی پارامتر نقض  CPاندازهگيری شده ،وفق دادنند [22 ،14
و  .]23در اين مقاله ،نامساوی بننل بننرای حالتهننای شبهاسننپين

m

m

=  mاست .اگر  m12حقيقی باشد ،در اينن صننورت
1
( + ) ,
2
1
= −
( − ) ,
2
= +

()2
()3

ويژه حالتهای  CPنوترينوی مايورانا به ترتيب با

و

وينژه مقننادير 1

شگفتی و در انتها ويژه مقدار  CPآنهنا را اننندازهگيری میکننند
[ .]21سپس ،نويسندگان ديگری در مورد نوسانات کائونهننا بننا

m

و

ويژه حالتهای ( )1به صورت زير هستند [.]17

نامساوی مدنظر منجر به نقض تقارن  CPمیشود .اين آزمايش
ذهنی ،در سه مرحله ،ابتدا جرم کائونها ،سپس عنندد کوانتننومی

m22

و 1

 CPو

هسننتند .يعننی

 CPاست .دستوارگی اين حالتها نيز به ترتيب به
1
صنننورت ( L  R ) ,
2

است.

L

و

R

=   Lو

R

L

1
2

R

به ترتيب نشان دهندة حالننت بننا دسننتوارگی

چب و راست هستند [ .]17بنابراين
1
( + L + − L ) ,
2

= L

نوترينوی مايورانا نوشته میشود و ارتبننان نقننض آن بننا نقننض

()4

 CPبررسی میشود.

نشان دهندة نوترينو با دستوارگی چب است کننه میتننوان آن را
(اسپينور با دستوارگی چب و راست) کننه

آشکارسازی کرد؛ زيرا همانگونه کننه قننبال اشنناره کننرديم ،تنهننا

هر اسپينور

صنندق کننند ،اسننپينور

ذرات با دستوارگی چب در برهمکنش ضعيف شرکت میکنننند.

مايورانا است .ماتريس هميوغ بار ̂ Cدر نمايش دستوارگی برابر

معادالت ( )3( ،)2و ( )4حالتهننای ننناب هسننتند [ .]17مشننابه

ˆ Cو

را به صورت ترکيب

L,R

در شننرن مايورانننا
2

با
از

̂C

 iاسننت و همچننين در شننرون

1

ˆC

T

 Cˆ Tنيننز صنندق میکننند [ .]24هننر ترکيننب دوتننايی

ˆ
C
L

T
L,R

c
L,R

،

L

،

R

و

R

اختالف جرمی دارند که باعننو نوسننان

نوترينو -پادنوترينو میشننود .در صننورتی کننه تنهننا ينك طعننم
نوترينو را در نظر بگيريم ،مثالً فقط نوترينننوی الکتروننی ،تننابع
مو سامانهی نوترينو -پادنوترينو توسننط اسننپينور دو مؤلفننهای
توصننيف میشننود کننه در ايننن رابطننه پننادذره بننا
دستوارگی متفاوت نوترينو

c

 ،را برای سادگی بننه صننورت

در نظر میگينريم .بننا حننذف و نادينده گننرفتن اثننرات واپاشنی

مورد کائونی [ ]14میتوان حالتهای
خطی زير در نظر گرفت:
()5

(  + +  − ) ,

()6

(  − +  + ) ,

در اين صورت ،حالتهای

N

پارامتر نقننض CP

ناميده میشود .اينن دو حالننت بننه ترتينب جننرم  mو  mو
انننرنی  Eو  Eدارننند .حالتهننای

و

در مقايسننه بننا

ت وير شبه اسپينی ،به ترتيب نشان دهندة حالتهای باال

نوترينو ،هاميلتونی سامانه ،منناتريس هرميتنی  2 2زينر اسننت
[.]17

1
اسپين
2

()1

و

1

=  

ويژه مقدار  CPنيسننتند

و ناقض آن محسوب میشوند همچنين

پننايين

m m12 
Ĥ =  11
*
,
m
 12 m22 

1
N

= 

و

هسننتند و در مقايسننه بننا حالتهننای اسننپينی ذرات
 ،به ترتيب نشان دهندة اسپين باال

و اسپين پايين
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1
جدول  .1تشابه سامانة نوترينوی مايورانا با سامانههای شبه اسپين ،اسپين
2

149

و فوتونها [ .]22با اين که اين سامانهها به لحا فيزيکنی

بسيار با يکديگر متفاوت هستند ،اما به لحا رياضی مشابه يکديگر رفتار میکنند .اين تشابه را میتوان در دستهبندی صورت گرفته در
جدول مشاهده کرد.
1
ذرات اسپين
2

فوتونها

شبه اسپين

نوترينوها و پادنوترينوها  vو v

| z

1
) ( V +i H
2
1
= L
) ( V −i H
2
1
= −45
) (V − H
2
1
) 45 = ( V + H
2
= R

اند .به عالوه در مقايسه با فوتونهننای قطبينده ،بننه ترتينب
نشان دهندة نننور قطبينده افقنی  Vو عمننودی  Hهسننتند
[ .]22اين تشابه در جدول  1آورده شده است .حال که متوجننه
شديم نوترينوها عبارتهای جرمی ديراکی و مايورانايی دارند و
ويژه حالتهای نقض کننده  CPمايورانا را معرفنی کننرديم ،در
ادامه به فرمولبندی نامساوی بل میپردازيم .يوچياما در آزمايش
ذهنی خود ،نامساوی بل را برای سامانة کائونهای خنثی نوشت
و به اين نتيجه رسيد که نامساوی مدنظر منجر به نقننض تقننارن
 CPبا پارامتر

میشود [ .]21بعدها اينن محاسننبات نظننری

 .3نامساوی بل برای نوترینوهای مایورانا
اکنون برای نوشتن نامساوی بل در سامانه نوترينوهای مايورانننا،
حالت بل

را در زمان

)

  2 −   1   2 ,

()7

در نظر میگيريم که در آن
iE t2
2

 tبه صورت

e

2

t2

(  1

iE t1
1

e

1
2
1

= −

t1

و

است .برای نوشتن نامساوی بل،

بايد درجات آزادی اندازهگيری داشته باشيم .در نامساوی بل
مربون به کائونها چون از نامساوی بلِ نوع

ويگنر 1

کمك گرفته

توسط افراد مختلفی همچون برتلمن به رورهای مختلفنی (بنه

شده است ،بنابراين از سه درجه آزادی ،يعنی ويژه حالت جرم،

ازای نامسنناوی بننل نننوع ويگنننر و  )CHSHتکننرار و بننرای

شگفتی و ويژه مقدار  CPکائونها ،استفاده شده است .در

اندازهگيری تجربی ،برازر داده شد [ 14و  .]22در اينن مقالننه،

نامساوی بل مربون به نوترينوهای مايورانا نيز از دو درجه

مشابه با محاسباتی که در مورد سامانة کائونهننا صننورت گرفتننه

آزادی ،يعنی ويژه مقدار  CPنوترينوهای مايورانا و مکانهای

است ،نامساوی بل نوع  CHSHبننرای وينژه حالتهننای نقننض

آشکارسازی ،استفاده میشود .نوترينوهای مايورانا را برای

کننده  CPنوترينوی مايورانا نوشته میشود و ارتبان نقننض آن

سادگی در اين محاسبات فرانسبيتی در نظر میگيريم ،يعنی

با نقض  CPبررسی میشود .در ادامه به توصيف نحوة نوشننتن

فرض میکنيم که نوترينوها تقريباً با سرعت نور حرکت

اين نامساوی بننل و آزادیهننای اننندازهگيری سننامانة نوترينننويی

میکنند ،در نتيجه مکان و زمان آشکارسازی با توجه به اين که

میپردازيم.

سرعت نور  c 1در نظر گرفته شده است ،هم ارز يکديگر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

1. Wigner
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شكل  .1دو مرحلة آشکارسازی نوترينو در آزمايشهای نوترينوی مسافت طوالنی .اين آزمايشهننا دارای دو آشکارسنناز هسننتند کننه در دو مکننان
مختلف شار نوترينوی توليد شده توسط منبع نوترينو را اندازه گرفته و نتايج را با هم مقايسه میکنند [.]8

میشوند .در سالهای اخير ،برای مطالعنة نوسننانات نوترينننو از

تعامد ( )8صدق میکنند .تحننول زمننانی تننابع مننو

پرتوهای با شدت زياد کننه توسننط شننتابدهندهها توليند شننده

صورت زير است:

است ،استفاده میشود .يکی از مزايای آزمايش پرتو نوترينو اينن

= )  − ( t1 ,t2
()9
1 −iE t1 −iE t2
e
e
  1   2 − e−iE t1 e−iE t2   1   2 ,
2

است که طيف انرنی را میتوان برای يك اندازهگيری خاص ،به
مقدار دلخننواه توليند کننرد .درآزمايشهننای نوترينننوی مسننافت
طننوالنی معمننوالً از دو آشکارسنناز اسننتفاده میکنننند .يکننی از
آشکارسازها را در نزديکی منبع پرتو و ديگننری را دورتننر از آن

بننه

(

)

برای به دست آوردن مقادير چشمداشتی و نوشتن نامساوی بل،
عملگرهای زير را تعريف میکنيم.
+ 2 1
− 2 1
+ 2 1
− 2 1

+
+
−
−

+
+
+
+

+
+
−
−

+ 1 2
− 1 2
+ 1 2
− 1 2

=
=
=
=

P+ +
P− +
P+ −
P− −

قرار میدهند .به کمك آشکارساز نزديك میتوان طينف انننرنی

()10

طيف نوسانی را اندازهگيری کننرد و همچننين بننا اسننتفاده از دو

اين چهار عملگر بر روی حالتهای  1و  2اثننر میکنننند .مقنندار
 ، Pاحتمننال اي نن کننه ذره

نوترينوهای نوسان نکرده و بننه کمننك آشکارسنناز دور میتننوان
آشکارسننناز دور و نزدين نك میتنننوان بسن نياری از خطاهنننای

چشمداشننتی عملگرهننای

P

سيستماتيك را حذف کننرد و اننندازهگيری دقينقتری انجنام داد

گسيل شده از منبع

باشند و پننس از آشکارسننازی در

،شاخص  1و  2بننه ترتينب

آشکارسازهای دور و نزدينك همننان ذره بنناقی بماننند را نشننان

(شکل  .]15[ )1در تابع مو

نشان دهندة آشکارساز نزديك و دور نوترينو است .همچنين در

میدهننند .در حنننالی کنننه مقننندار چشمداشنننتی عملگرهنننای

بننه

 ، Pاحتمننال ايننن کننه ذره گسننيل شننده از منبننع

ايننن معننادالت t1 ،زمننان رسننيدن )
i, j

آشکارساز  1و  t2زمان رسيدن

i, j

,

(

i, j

به آشکارساز  2است.

با توجه به معادالت ( )2و ( )3اسپينورهای

و

باشد و پس از آشکارسازی در آشکارسازهای دور و

در شننرن

راستهنجارر زير صدق میکنند:
()8

اگ

ر

اگ

ر

شرن فننوق بننرای حالتهننای

2

i
1

و

j
1

تبننديل شننود را نشننان

نزدي نك ،نوسننان کننرده و بننه

میدهد .مقدار چشمداشتی اين عملگرها در پاينة

 1
i= j
) 2 e (
=
i j
 1+ 2

j

P

j

 
i

i
2

نينز

به صورت زير به دست میآيد.
()11

برقرار است ،زيرا در اين مسئله ما ذرهای داريم که در دو مکننان
آشکارسازی میشود ،بنننابراين توابننع مننو همچنننان در رابطننه

()12

2

t1, t2

= ) P+ + ( t1 ,t2 ) = P− − ( t1 ,t2


 m2 ( t1 + t2 )  
1 +2 A sin2 
 ,
2P

2



= ) P− + ( t1 ,t2 ) = P+ − ( t1 ,t2
2

) 

 ,




 m2 ( t1 + t2
A 1 +2 sin2 
2P
2


2
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m

تکاننننة

نقض  CPو نامساوی بل در نوسانات نوترینو -پادنوترینو

m2

 m ، m ، m2و  Pبه ترتينب جننرم و

در رابطة ( )5و ( )6در صورتی که

و

هسنننتند؛ بنننه عنننالوه در اينننن روابنننط

بايد برابر با صفر باشد؛ زيرا در صورت صفر بودن

2

2 e ( ) 

A=
 1+ 2 



اسننت .در ابتنندا ممکننن اسننت کننه فننرض

 P = P = Pدرست به نظر برسد اما با در نظننر گننرفتن اينن
فرض ،موضوع منتشر شدن وينژه توابننع جننرم بننا سننرعتهننای
متفاوت ناديده گرفته میشوند .در صورتی که اسننپينورهای
و

با سرعت متفاوتی منتشر شوند ،هر اسپينور با تکاننة P

و  Pمسافت  Lرا در زمان متفاوتی خواهنند پيمننود .امننا اگننر
فرض کنيم که ويژه توابع مو بننه صننورت بسننتة مننو منتشننر
میشوند ،نتيجة به دست آمده صحيح خواهد بود [.]15
چون نوترينوها را در رنيم فرانسبيتی (بننا جننرم تقريبناً صننفر و
سرعت نور) در نظر میگيريم ،بنابراين در رابطة ( )11و ( )12به
جای تکاننة  ، Pانننرنی  Eرا جايگننذاری منیکنيم .اکنننون بننا
استفاده از نامساوی بل [ ]25داريم :
E( A1 ,B1 ) + E( A1 ,B2 ) +
E( A2 ,B1 ) − E( A2 ,B2 ) 2 ,

()13

E( A1 ,B1 ) = −1 +4 P( A1 ,B1 ),

()14
و با در نظر گرفتن
میرسيم:

 A1, B1و

بنابراين نامساوی بل در حالت کلی به صورت زير خواهد بود.
2

2 e ( ) 

 ,
 1+ 2 



( t1 + t2 ) 

1


2


2

2
2  m

0 1 +2 sin 

 2E


با توجه به اينن کننه نوسننانات نوترينننو بننه پننادنوترينو مشنناهده
نشدهاند [ ،]8مقدار تجربی برای پارامتر نقض  CPدر نوسانات
نوترينوهای مايورانا وجود ندارد .ما با استفاده از نامساوی بل به
دست آمده ،حدهايی را برای اين پننارامتر بنه دسننت منیآوريم.
نقض  CPدر آميختگی ذره -پادذره ،از مقايسه نرخ نوسان اين
دو ،يعنی رابطة زير به دست میآيد []26
()17

بقای

 CPخواهيم داشت .به عالوه میتوان  A CPرا برای حالت
نيز نوشت و به نتايج مشابه رسيد .با استفاده از روابط
( )2و (،)3

را در پايههای

و

نوشته و

و

مقداری برای  A CPبه دست میآوريم ،يعنی:

)
),

()18
در اين روابط

1

،p

1

−q 
+q 

(p
1
= (p
N
1

N

2

 qو q

2

=  

p



N2

است .بنابراين داريم:
=M ,

()19
M

) 2 e (
2

1+ 

=

2

2

2

2

p −q
p +q

= ACP

را پارامتر نقض  CPمايورانا میناميم .بننا وارد کننردن اينن

پارامتر در نامساوی بل (،)16
()20

 m2 ( L1 + L2 )  
−1

    M  ,

 2E
 
2




2 1 +2 sin2




گرفتهايم ،پس L

 tاست.

 A2 , B2به رابطنة زينر

 P ( t ,t ) + P+ − ( t1 ,t2 ) + 
−1 +2  + + 1 2
 1 ,
 P− + ( t1 ,t2 ) − P− − ( t1 ,t2 ) 

()15

باشد A CP ،نيز

به دست میآيد .چون نوترينوی مايورانايی را فرانسبيتی در نظننر

و همچنين با استفاده از [:]11

()16

151

) P (   → ) - P (   →
,
) P (   → ) + P (   →

 .4بحث و نتیجه
در صورتی که آميختگی سه طعمی نوترينو داشته باشيم ،سه فاز
نقض  CPوجود خواهد داشت که يك فاز مربون به نوسننانات
نوترينوهای ديراک و دو فاز مربننون بننه نوسننانات نوترينوهننای
مايورانا است .در مورد آميختگی دو طعمنی ،بننا اينن کننه هنيچ
پارامتر نقض  CPمربون به نوسانات نوترينوهای ديراک وجود
ندارد ،اما کماکان يك پارامتر نقننض  CPمربننون بننه نوسننانات
نوترينوهای مايورانا در نظر گرفته میشود [ .]8در اينجننا فننرض
میکنيم که نوسان دوطعمی بوده و تنهننا ينك فنناز نقننض CP

مربون به نوسانات نوترينوهای مايورانا داريم.
از طرف ديگر ،نوسانات طعم نوترينوهننا کننه در آنهننا عنندد
لپتونی کل بقا دارد و تنها عدد لپتونی هر طعننم نقننض میشننود،

= ACP

اجازه آشکار کردن نوسانات نوترينوهای مايورانننا را نمیدهننند.
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تنها با استفاده از فرايندهايی کننه عنندد لپتننونی کننل در آنهننا بقننا

معين نيست ،بنابراين سه حالت زير را میتوان به عنوان «سلسننه

ندارد ،میتوان نوسانات نوترينو بننه پننادنوترينو را آشکارسننازی

مراتب جرمی» در نظر گرفت [.]8

کننرد [ .]8در حقيقننت تنهننا در فرايننندهايی میتننوان نوترينننوی

همانگونه که از شکل  2مشخص است ،با توجه به اين کننه

مايورانا را تشننخيص داد کننه اينن فرايننندها بننرای نوترينوهننای

ما تنها اختالف جرم بين نوترينوها را منیدانيم ،سلسننله مراتننب

ديراکی ممنوع باشند؛ مثالً واپاشنی

 Kو

e

 )1سلسله مراتب عادی ،يعنی m3

يا واپاشی به دو ذرة بتا بدون توليد نوترينو [:]27
()21

جرم نوترينوهای ديراک میتوانند به صورت زير باشند:

(A,Z) → (A,Z −2 ) + e − + e − ,

m1

m2

 )2سلسله مراتب معکوس ،يعنی m2

m1
m2

m3
m1

که  Aو  Zبه ترتيب نشان دهندة عدد اتمی و عدد جرمی اتننم

 )3سلسله مراتب شبه تبهگن ،يعنی m3

هستند .در فرايند واپاشنی بننه دو ذرهی بتننا بنندون نوتريننو ،در

اين که نوترينوی ديراکی چه سلسله مراتبی داشته باشد ،با توجه

سمت چب فرايند هيچ لپتونی وجود ندارد ،اما در سمت راست

به اين که اندازة جرم کوچكترين نوترينوی ديراکنی در مقنندار

دو لپتون توليد میشود .بنابراين در اين فرايند عدد لپتننونی کننل

جرم نوترينوی مايورانا تأثير دارد ،بازة پيشبينی شده برای جننرم

نقض میشود .در صورتی که چنين واپاشی مشاهده شود ،نتيجه

نوترينننوی مايورانننا را تغيي نر میدهنند [ .]8بنننابراين الزم اسننت

میگيريم که در برهمکنشهای ضعيف ،عدد لپتونی کل میتواند

محاسبات به ازای هر سه سلسله مراتب جرم انجام شوند .برای

بقا نداشته باشد و اين فرايند تنها در صورتی رخ منی دهنند کنه

به دست آوردن نواحی نقض نامساوی بل الزم است از دادههای

عبارتهای جرمی نوترينوی مايورانا (ذره و پننادذره قابننل تمينز

تجربی استفاده شود .ازاينرو ،در ادامه به شرح دادههای آزمايش

نباشند) وجود داشته باشد .بنابراين مشاهدة چننين برهمکنشنی،

 1 MINOSمیپردازيم.

دليل بر وجود نوترينوی مايورانا است .در نتيجننه ،اينن واپاشنی
حساسترين فرايند ،برای نقض عدد لپتونی کل است .با استفاده

 .2.4آزمایش MINOS

از دادههای نوسانات طعم ،میتوان مقدار جرم مايورانا را که بننه

اين آزمايش به لحا ساختاری دو آشکارساز نزدينك و دور در

شدت به سلسله مراتب جرم و کمترين جرم نوترينوهای ديراک

 L1 =1 kmو  L2 = 735 kmدارد .در آزمايش مسافت طوالنی

وابسته است ،در سه سلسله مراتب جرم متفاوت ،پيشبينی کننرد

نوسننانات نوترينوهننا در آزمننايش  ،MINOSاز پرتننو نوترينننوی

[.]28

ميونی که با شدت 3 MeV

است ،استفاده میشود .طيف انرنی نوترينو در بازة  1تا 5 GeV

 .1.4سلسه مراتب جرمی
تاکنون جرم دقينق نوترينوهننای ديراکنی توسننط آزمايشهننای
تجربی اندازه گيری نشده اسننت و آزمايشهننا تنهننا توانسننتهاند
اختالف جرم سه ويژه حالت جننرم ديراکنی )1, 2, 3

/

در آزمايشگاه فرمی توليند شننده

(i

i

را

اندازه گيری کنند .با توجه به محاسننبات نظننری مقنندار تقريبنی
جرم نوترينننو مايورانننا از مرتبننه چننند  MeVاسننت .امننا اينن
محاسبات نظری وابسته به مقدار اختالف جرم بين نوترينوهننای
ديراک و مقدار جرم سبكترين نوترينو ديراک است .همچنين با
توجه به اين که تا کنون تنها اختالف جننرم نوترينوهننای دينراک
مشخص شده و مقدار دقيق جننرم هننر کنندام از اينن نوترينوهننا

متمرکز شده اسننت و در  3 GeVقلننه دارد .آزمننايش

MINOS

ي نك آشکارسنناز نزدي نكِ هننزار تن نی دارد کننه در فاصننلة ي نك
کيلومتری منبننع توليند نوترينننو قننرار دارد و آشکارسنناز دور آن
 5400تنی است که در معنندنی در مينننه سننوتای شننمالی 2و در
فاصلة  735کيلومتری از منبع قرار گرفته است [ 15 ،8و .]29
آشکارسننازها نسننبتاً سنناده هسننتند و از صننفحات آهننی بننا
صفحات داخلی بننه عننرض  4سننانتیمتر کننه بننا سوسننوزنهای
پالستيکی پوشيده شده ،تشکيل شدهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

)1. Main injector neutrino oscillation search (MINOS
2. Northern Minnesota
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شكل  .2سلسله مراتب جرم عادی و معکوس نوترينوی ديراک .اختالف جرم بين نوترينوها توسط آزمايشهای نوترينوی اتمسفری و خورشنيدی
به دست آمده است .با توجه به اين مقادير ،دو سلسله مراتب محتمل در شکل رسم شدهاند .در بخش قبل گفتيم کننه حالتهننای نينروی ضننعيف
(ويژة حالتهای طعم) ترکيب خطی از ويژه حالتهای جرم و برعکس هستند .قسمتهای رنگی در شکل ،ميزان مشارکت هر طعننم نوترينننو در

ويژه حالت جرم را نشان میدهد ].[29

شكل  .3يك برهمکنش ضننعيف جرينان بنناردار (برهمکنشنی کننه ذره واسننطه آن بوزونهننای بنناردار  W هسننتند   + N →  − + X ).در
آشکارساز آزمايش  .MINOSاندازة دايرهها نشان دهندة شدت نور توليد شده است .تکانننه از طرينق مينزان انحنننايی کننه مينون بنناردار در ميندان
مغناطيسی پيدا میکند ،مشخص میشود .همچنين ميزان انرنی سيستم هادرونی را با استفاده از مقدار نوری کننه در رأس بننرهمکنش توليند شننده
است ،مشخص میکنند ].[15

وقتی که يك ذرة بنناردار سوسننوزن را میپيمايند ،آن را ينونيزه

X

N

را بنننا اسنننتفاده از انحننننای

هنننا

کرده و در نهايت نور توليد میشود .نور سوسننوزن بننه تقوينت

اندازهگيری کند .مقدار نور سوسوزن معياری بننرای اننندازهگيری

کنننندههای نننوری 1کوچننك فرسننتاده میشننود .ايننن تقويننت

انرنی حالت هادرونی نهايی است که در اين فرايند توليد شننده

کنننندههای نننوری از فيبرهننای نننوری کننه در داخننل سوسننوزن

است .بنننابراين انننرنی نوترينننو در حالننت روينداد بننه روينداد

جاسازی شدهاند ،اسننتفاده میکنننند .آشکارسنناز مغناطينده شننده

بازسازی میشودE X .

 Eيك نمونننه از بننرهمکنش

اسننت تننا بتواننند تکانننة ميونهننای تولينند شننده در فرايننند

نوترينو در آشکارسازها در آزمايش  MINOSدر شکل  3نمايش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

)1. Photomultiplier tube (PMTs

داده شده است [.]15

E

154

جلد  ،21شمارة 1

نرگس ایمانی و سید مجید صابری فتحی

با توجه به اين که نوترينوها يك انرنی به خ وص نداشته بلکه

پارامتر نقض  CPمايورانا را بر حسننب

طيف انرنی دارند ،ما محاسبات را با انرنیهننای E =1 GeV

محدودههای نقض نامساوی به دست آمده را برحسب مقادير

و  E = 5 GeVانجام داده و حدود نقض نامساوی بل را برای

مشخص کنيم ،در حقيقننت متوجننه میشننويم کننه بننه ازای چننه

اين دو انرنی اکسترمم به دست منیآوريم  .جننرم مايورانننا m

ضرايب وزنیای دو ويژه حالت مايورانا ناقض  ، CPيعننی ()5

(کران باال جرم) و ( mکران پايين جرم) را میتوان با توجه به

و ( ،)6عالوه بر  ، CPنامساوی بل را نيز نقض میکنند .در اينن

 mi (iتوسننط سننه

صورت محدودههای نقض همزمان تقارن  CPو نامسنناوی بننل

سلسله مراتب نوشت .اين مقادير از گزارر [ ]8استخرا شننده

که حاکی از کوانتومی بودن پننارامتر نقننض  CPدر اينن بازههننا

است.

است ،به دسننت میآيند .در صننورتی کننه ei

طي نف جرم نی نوترينننوی دي نراک )1, 2, 3

و

( )23را برحسب متغيرهای

در اين نن سلسن نله مراتنننب ،جنننرم نوترينوهنننا بنننه صنننورت
m3

 m1در نظر گرفته میشود؛ بنابراين کننران بنناال و

پننننايين جننننرم نوترينننننوی مايورانننننا بننننه صننننورت
eV

3

4/ 32 1

m

eV

3

 / 78 1خواهد بود [.]8

با توجه به
()22

m2 = m2 − m2 =18 /054 10 −6 ( eV ) ,
2

اکنون با جايگذاری اختالف جرم به دست آمده و بننا اسننتفاده از
ويژگیهای ساختاری آشکارساز ( MINOSانننرنی نوترينوهننای
توليدی و فاصننلة آشکارسنناز دور و نزدينك کننه نشننان دهننندة
مکانهای آشکارسازی ماست) و قرار دادن اين مقادير در رابطنة
به دست آمده برای پارامتر نقض  CPمايورانا ،رابطنة ( ،)20بننه
ازای دو اکسترمم انرنی نوترينوهای توليد شده در اين آزمايش،
نامساوی زير به دست میآيد:
()23

در نظننر

گرفته شود ،میتوانيم با استفاده از معادلة ( )19و ( )24نامساوی

 .3.4سلسله مراتب جرم عادی)NH(1
m2

بازنويسنی کننرده و

 EM =  EM  0 / 84 ,

در اين سلسله مراتب جرم ،توان دوم اختالف جرمهننا از مرتبنة
 10-6هستند و به همين دليل مقدارهای آرگومان سينوس بسنيار
کوچك و نزديك به صفر میشوند .از همين رو به ازای مقننادير
مختلف انرنی ،تنها يك نامساوی بل خواهيم داشننت .بننرای آن
که متوجه شويم اين نامسنناوی در چننه نقنناطی نقننض میشننود،
میتوان آن را رسم کرد و حدود اين نقض را مشخص کرد.
همانگونه که در تعريف روابننط ( )4و ( )6مالحظننه شنند،
پارامتر مختلط نقض  CPو ضريب وزنی اين روابط است .اگننر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

1. Normal Hierarchical

()24

) 





رسم کنيم.

(

0 84 1 +  2
/
−1 
  cos 
2



همانطور که در شکل  4مشاهده میشننود ،منحننی کننه قسننمت
(الف) را از قسمت (ب) جدا میکند ،مربون به نامسنناوی ()23
است .با توجه به نامساوی ( ،)23تمامی نقنناطی کننه در قسننمت
(الف) قرار میگيرند ،توسط نامساوی نقض میشوند .برای مثال
به ازای نقطنة ( 18/3و  )1/272پننارامتر نقننض  CPمايورانننايی
برابننر 92

M
E

/

میشننود کننه اينن مقنندار از نامسنناوی ()23

بزرگتر است و در نتيجه پارامتر نقض  CPبه دست آمننده بننه
ازای نقطة مذکور ،نشننان دهننندة نقننض نامسنناوی ( )23اسننت.
همچنين تمامی نقان روی منحنی و نقاطی کننه در قسننمت (ب)
قرار گرفتهاند ،نامساوی مذکور را نقض نمیکنند.
 .4.4سلسله مراتب معكوس(IH)2

در اينننن سلسنننله مراتنننب ،جنننرم نوترينوهنننا بنننه صنننورت
 m3در نظر گرفته میشود؛ بنابراين کننران بنناال و

m1

m2

پننننايين جننننرم نوترينننننوی مايورانننننا بننننه صننننورت
eV
2

2

eV

5/1 1
4

m

24/ 5 1

eV
m2

2

 1/ 4 1خواهنند بننود [ ]8و
است .بنابراين نامساویهای بل

را میتوان به دست آورد .با جايگذاری اختالف جرم بنه دسننت
آمده و با استفاده از ويژگیهای ساختاری آشکارساز  MINOSو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

2. Inverted Hierarchical
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نقض  CPو نامساوی بل در نوسانات نوترینو -پادنوترینو

شكل  .4نمودار  θبرحسب  برای نامساوی بل ( ،)23که به ازای نوترينوهای با طيف انرنی  1 − 5 GeVرسم شده است .به دلينل کوچننك
بودن ( Δm2از مرتبه  )10-6که اختالف توان دوم جرمهای مايورانا است ،نمیتوان نامساوی بلِ تكانرنیهای موجود در بننازة  E  =1 GeVتننا
 E  = 5 GeVرا به دست آورد و به ازای تمام انرنیهای بين اين دو اکسترمم نامساوی ( )23برقرار است .اين نامساوی توسط تمامی مقادير θ

و  که در قسمت (الف) قرار دارند ،نقض میشود؛ اما به ازای نقان روی منحنی و قسمت (ب) ،نقضی صننورت نمیگينرد ،همچننين در اينن
نمودار  θبرحسب درجه است.

قرار دادن اين مقادير در رابطة ( ،)20به ازای دو اکسترمم انرنی

به ازای نقطة مذکور نشان دهندة نقض هر دو نامسنناوی ( )25و

نوترينوهای توليد شده در اين آزماينش ،نامساویهای زيننر بننه

( )26است .همچنين تمننامی نقنناطی کننه در قسننمت (ب) قننرار

دست میآيد.

گرفتهاند ،نامساوی ( )25را نقض کننرده امننا نامسنناوی ( )26را
E  =1 GeV

()25

E  = 5 GeV

()26

 EM  56
 EM  0 /72

نقض نمیکنند.
برای مثال به ازای نقطة ( 12/57و  ،)2/64پارامتر نقض CP
M
E

همانگونه که در شکل  5مشاهده میشود ،منحنی خطچنين کننه

مايورانايی مقداری برابر با 65

قسمت (الف) را از قسمت (ب) جدا میکند مربون به نامساوی

نقض  CPبه دست آمده به ازای نقطة مذکور از نامساوی ()25

( )26است که برای نوترينوهای با انننرنی  E = 5 GeVرسننم

بزرگتر و از نامساوی ( )26کوچكتر است .پس نامسنناوی اول

شده است .منحنی خط ممتد کننه قسننمت (ب) را از (د) جنندا

را نقض کرده و دومی را نقض نمیکند .به عالوه ،تمامی نقاطی

کرده اسنت نينز ،مربننون بننه نامسنناوی ( )25اسننت کننه بننرای

کننه در قسننمت (د) قننرار میگيرننند ،توسننط هننيچ کنندام از

نوترينوهای با انرنی  E =1 GeVرسننم شننده اسننت .تمننامی

نامسنناویها نقننض نمیشننوند .اينن نتيجننه يعننی تمننامی وينژه

نقاطی کننه در قسننمت (الننف) قننرار میگيرننند ،توسننط هننر دو

حالتهای ناقض  CPمايورانا کننه ضننريب وزننی آنهننا (

/

دارد و اين يعنی پارامتر

و

نامساوی نقض میشوند .بننرای مثننال بننه ازای نقطنة ( 7/615و

) در قسمت (الف) قرار دارد ،عالوه بر اين که تقننارن  CPرا

 ، )1/377پننارامتر نقننض  CPمايورانننا مقننداری برابننر بننا

نقض میکنند ،نامساوی بل را نيز نقض میکنند .اما اگر ضننريب

میشننود کننه اينن مقنندار از نامسنناویهای ( )25و

وزنی اين ويژه حالتها در قسمت (ب) قرار بگيرد ،تنها به ازای

94

/

M
E

( )26بزرگتر است و در نتيجه پارامتر نقض  CPبه دست آمده

محدودههای با انرنی پايينتر (به ازای هر انرنی در بازة انرنی
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شكل  .5نمودار  θبر حسب  برای نامساوی بل ( )25به ازای انرنی ( E  =1 GeVمنحنی خط ممتد) و نامساوی بل ( )26بننه ازای انننرنی
( E  = 5 GeVمنحنی خط چين) رسم شده است .اين دو نامساوی توسط تمامی مقادير  θو  کننه در قسننمت (الننف) قننرار دارننند ،نقننض
میشوند .نامساوی ( )26به ازای نقان روی منحنی خط چين و تمامی نقان قسمت (ب) و (د) نقض نمیشود .همچنين نامسنناوی ( )25بننه ازای
تمامی نقان موجود بر روی منحنی خط ممتد و قسمت (د) نقض نمیشود ،اما توسط نقان قسمت (ب) نقننض میشنود .بنننابراين تمننامی نقننان
موجود در قسمت (د) ،هيچ کدام از نامساویها را نقض نمیکنند .به عالوه قسمت رنگی شکل(قسمت ب) شامل تمامی نامساویهای بل ممکنی
است که بتوان آنها را در بازه انرنی بين 1تا  5 GeVمحاسبه کرد .در اين نمودار  θبرحسب درجه است

 1 − 5 GeVمیتوان يك سهمی در محدودة (ب) رسننم کننرد و

پننننايين جننننرم نوترينننننوی مايورانننننا بننننه صننننورت

منظور ما از محنندودههای بننا انننرنی پننايينتر ،نقننان درون اينن

1 eV

سهمیها است) تقارن  CPو نامساوی بل با هم نقض میشننوند.

2

m

/

eV

4

91/ 59 1

eV

2

m2

 2/9 1خواهننننند بنننننود [ ]8و
است .نامساویهای بننل نينز بننه

اما به ازای نقان موجود در محدودة (د) ،تنها تقارن  CPنقض

صورت زير خواهند بود .با جايگذاری اختالف جرم بنه دسننت

میشوند و نامساوی بل نقض نخواهد شد .در اين سلسه مراتب

آمده و با استفاده از ويژگیهای ساختاری آشکارساز  MINOSو

جرم ،در صورتی که انرنی زياد شننود ،محنندودة نقننض کناهش

قرار دادن اين مقادير در رابطة ( ،)20به ازای دو اکسترمم انرنی

میيابد و به ازای انرنیهننای بزرگتننر از  E = 5 GeVتعننداد
(

) کمتری وجود دارد که منجر به نقض نامسنناوی بننل

و

میشود.
سلسله مراتب شبه

تبهگن(QD) 1

در اين نن سلسنننله مراتنننب ،جنننرم نوترينوهنننا بنننه صنننورت
m3

m2

 m1در نظر گرفته میشنود؛ بنننابراين کننران بنناال و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

1. Quasi Degenerate

نوترينوهای توليد شده در اينن آزمننايش نامسنناویهای زينر بننه
دست میآيد.
()27

 EM  0 / 57

()28

 EM  0 /49

همانطور که در شکل  6مشاهده میشود ،منحننی خطچنين کننه
قسننمت (الننف) را از قسننمت (ب) جنندا میکننند ،مربننون بننه
نامسنننناوی ( )27اسننننت کننننه بننننرای نوترينوهننننای بننننا
انننرنی  E =1 GeVرسننم شننده اسننت .منحن نی خننط ممتنند

نقض  CPو نامساوی بل در نوسانات نوترینو -پادنوترینو
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شكل  .6نمودار  θبرحسب  برای نامساوی بل ( )27به ازای انرنی ( E  =1 GeVمنحنی خط چين) و نامساوی بل ( )28به ازای انرنی
( E  = 5 GeVمنحنی خط ممتد) رسم شده است .اين دو نامساوی توسط تمامی مقادير  θو  که در قسمت (الف) قرار دارند ،نقض

میشوند .نامساوی ( )27به ازای نقان روی منحنی خط چين و تمامی نقان قسمت (ب) و (د) نقض نمیشود .همچنين نامساوی ( )28به ازای
تمامی نقان موجود بر روی منحنی خط ممتد و قسمت (د) نقض نمیشود ،اما توسط نقان قسمت (ب) نقض میشود .بنابراين تمامی نقان
موجود در قسمت (د) ،هيچ کدام از نامساویها را نقض نمیکنند .به عالوه قسمت رنگی شکل (قسمت ب) شامل تمامی نامساویهای بل
ممکنی است که بتوان آنها را در بازة انرنی بين بين 1تا  5 GeVمحاسبه کرد .در اين نمودار  θبرحسب درجه است.

که قسننمت (ب) را از (د) جنندا کننرده اسننت نينز ،مربننون بننه

را نقض کرده و دومی را نقض نمیکند .به عالوه ،تمامی نقاطی

نامسنناوی ( )28اسننت کننه بننرای نوترينوهننای بننا انننرنی

کننه در قسننمت (د) قننرار میگيرننند ،توسننط هننيچ کنندام از

 E = 5 GeVرسم شده است .تمامی نقنناطی کننه در قسننمت

نامسنناویها نقننض نمیشننوند .اينن نتيجننه يعننی تمننامی وينژه

(الف) قرار میگيرند ،توسط هر دو نامساوی نقض میشوند.

حالتهای ناقض  CPمايورانا کننه ضننريب وزننی آنهننا (

و

برای مثال به ازای نقطة ( 16/9و  ،)1/9پننارامتر نقننض CP

) در قسمت (الف) قرار دارد ،عالوه بر اين که تقننارن  CPرا

میشننود کننه ايننن مقنندار از

نقض میکنند ،نامساوی بل را نيز نقض میکنند .اما اگر ضننريب

نامساویهای ( )27و ( )28بزرگتننر اسننت و در نتيجننه پننارامتر

وزنی اين ويژه حالتها در قسمت (ب) قرار گيرد ،تنها بننه ازای

نقض  CPبه دست آمده بننه ازای نقطنة منذکور نشننان دهننندة

محدودههای با انرنی پايينتر(به ازای هر انرنی در بننازه انننرنی

نقننض هننر دو نامسنناوی ( )27و ( )28اسننت .همچننين تمننامی

بين  1تا  5 GeVمیتوان يك سننهمی در محنندودة (ب) رسننم

نقاطی کننه در قسننمت (ب) قننرار گرفتهاننند ،نامسنناوی ( )28را

کرد و منظور ما از محدودههای با انننرنی پننايينتر ،نقننان درون

نقض کرده اما نامساوی ( )27را نقض نمیکنند .بننرای مثننال بننه

اين سهمیها است) تقارن  CPو نامسنناوی بننل بننا هننم نقننض

ازای نقط نة ( 20/18و  ،)2/234پننارامتر نقننض  CPمايورانننايی

میشوند .اما به ازای نقان موجود در محدودة (د) ،تنها تقننارن

M
E

مايورانننايی برابننر 0.79

مقداری برابر با 53

/

M
E

دارد و اينن يعننی پننارامتر نقننض

 CPنقض میشود و نامساوی بل نقض نخواهد شد.

 CPبه دسننت آمننده بننه ازای نقطنة مننذکور از نامسنناوی ()28

در اين سلسله مراتب جرم ،برخالف سلسه مراتب معکوس،

بزرگتر و از نامساوی ( )27کوچكتر است .پس نامسنناوی اول

در صورتی که انرنی کم شود ،محدودة نقض کاهش میيابنند و
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به ازای انرنیهننای کوچننكتر از  E =1 GeVتعننداد (

و

) کمتری وجود دارد که منجر به نقض نامساوی بل میشود.
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شکلها که آن را بنا عنننوان قسننمت (ب) نامگننذاری کننردهايم،
مشاهده کرد .همچنين با توجه به نمودارهای رسم شننده ،نقننض
نامساوی بل میتواند در برخی نقان رخ داده و در برخی نقننان
که برابر با 0 /26اسننت،

 .5نتیجه

رخ ندهد .از مقايسة کمترين مقدار

در ايننن مقالننه نامسنناوی بننل از نننوع  CHSHرا بننرای ويننژه

با مقدار پارامتر نقض  CPکائونها که از مرتبه

حالتهای نقننض کنننندة  CPنوترينوهننای مايورانننا نوشننتيم و

اين نتيجه میرسيم که نقض  CPدر نوترينوهای مايورانا بسنيار

مشاهده کرديم که اين نامساوی به پارامتر نقننض  CPحسنناس

بزرگ و تقريباً  260برابر پارامتر نقض  CPدر کائونها است.

3

 1است ،بننه

است .به عالوه اشاره کرديم که نوسان نوترينو به پادنوترينو تنها

بنابراين در هر سه سلسننله مراتننب ذکننر شننده ،در بازههننای

در صورتی که عبارت جرمنی نوترينوهنا مايورانننايی باشنند ،رخ

مشخ ی که در هر قسمت به توضيح آنها پننرداختيم ،نامسنناوی

میدهد و اينن يعننی نوترينننو و پننادنوترينو از يکننديگر متمننايز

بل و تقارن  CPبه صورت همزمان نقض میشوند .همانگونننه

نيستند و در حين نوسان بنه همنديگر تبننديل میشننوند .سننپس

که اشاره شد اين محاسبات با فرض نقض  CPدر اسننپينورهای

نامساوی بل به دست آمده را بر حسب پارامتر نقض  CPرسننم

مايورانايی انجام شد و با توجه به نتايج به دسننت آمننده در اينن

کرديم و برای اين کار از دادههای آزمننايش نوترينننوی مسننافت

مقاله میتوان بيان کننرد کننه چننون نقننض  CPدر اسننپينورهای

طوالنی  MINOSاستفاده کرديم .نمودارهننايی کننه بننه ازای هنر

مايورانا منجننر بننه نقننض نامسنناوی بننل شنند ،بنننابراين پننارامتر

سلسله مراتب جرم رسم کننرديم ،محنندودههايی را بننرای نقننض

نقض  CPدر نوسانات نوترينوهای مايورانا رويدادی ناموضننعی

توام نامساوی بل و تقارن  CPمشخص کردند .با توجه به نتايج

است و نمیتوان آن را با يك نظرينة واقننعگرا موضننعی ()LRT

به دست آمده ،به نظر میرسنند

بننه مقنندار انننرنی و m2

وابسته است .اين وابسننتگی را میتننوان در قسننمتهای رنگنی

توضيح داد ،به عبارت ديگر در محدودههای نقننض تقننارن CP

کوانتومی رفتار میکند.
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