بسمً تعالی
 دفاع از رساله دکتری

زمان وصب در تابلوی اعالوات:

 سمينار عمومي )(Colloquium

 گزارش پيشرفت پژوهشي رساله دكتري  سمينار تخصصي
 دفاع از پاياننامه کارشناسیارشد

)(Seminar

 سمينار تخصصي و مشورتي )(Informal Seminar

عىوان  :گذار فاز کوارک  -هادرون در کیهانشناسی هوراوا  -لیفشیتز
چکیذي:
گزاًطی ساسگار تا هکاًیک کْاًتْهی اس دیز تاس یکی اس هِوتزیي چالصُای علن فیشیک تَ ضوار
تالش تزای یافتي ًظزیَُای
ِ
هیرّد .ها در طی ایي رسالَ تَ هطالعَی ًظزیَی گزاًطی هیپزداسین کَ دارای رفتار تِثْد یافتَ در هحدّدٍی فزاتٌفص )(UV
هیتاضد ّ در ضوي در حد فزّ سزخ )ً (IRیش تَ ًظزیَی ًسثیت عام تسیار ًشدیک هیضْد .ایي ًظزیَ در سال  9002تْسط
ُْراّا ارائَ ضدٍ است ّ تَ ًظزیَی ُْراّا-لیفطیتش هعزّف استُْ .راّا ایي ًظزیَ را تا الِام اس پدیدٍُای تحزاًی کْاًتْهی
هطزح ضدٍ در چارچْب هادٍ چگال پیطٌِاد دادٍ استً .ظزیَی ّی در حد ) (UVتا ضوارش تعد تکاًَ تاستٌِجارش پذیز هیتاضد ّ
تا تْجَ تَ ایٌکَ ُیچ ًظزیَی گزاًطی تا حاال تصْرت کاهال کْاًتْهی یافت ًطدٍ است ،ایي ًظزیَ هیتْاًد تَ عٌْاى یک ًظزیَی
هؤثز در اًزژی ُای تاال تکار رّد .
تز هثٌای پیصتیٌیُای ًظزی جاری در چارچْب ًظزیَُای هیداىُای کْاًتْهی ّ ًسثیت عام اًتظار دارین گذار فاسُایی در عالن
اّلیَ تَ دلیل اًثساط عالن ّ تَ طثع آى سزد ضدى اتفاق تیفتد .تزرسی ایي دستَ اس گذار فاسُا اس جٌثَُای تجزتی ّ ًظزی تسیار
حائش اُویت هیتاضد،
لذا در ایي رسالَ گذار فاس  QCDدر قالة ًظزیَی گزاًطی ُْراّا-لیفطیتش تزرسی ضدٍ است .ایي هطالعات تا درًظز گزفتي
ت گذار در ضثیَساسیُای ضثکَ ّ یا اس دیدگاٍ پدیدٍ ضٌاختی حاصل ضدٍ است .ها
هعادالت حالتی اًجام هیضْد کَ اس تزرسی طثیع ِ
تحْالت هتغیزُای کیِاًی هاًٌد پاراهتز هقیاص ) ، a(tپاراهتز ُاتل  ،Hتحْالت دهایی  ،Tچگالی اًزژی  ّ ρفطار  pدر چارچْب
کیِاًطٌاسی ُْراّا-لیفطیتش تزرسی کزدٍاین .عالٍّ تز ًظزیَ ی اصلی ُْراّا ،گذار فاس را تا استفادٍ اس هعادالتی کَ اس دیدگاٍ
آًتزّپیک تدست آهدٍ است ًیش تزرسی کزدٍ ّ تا ًتایج حاصل اس ًظزیَی اصلی هقایسَ کزدٍاین .ایي هطالعَ تا فزض گذار فاس
هزتثَ ی اّل ّ ُوچٌیي گذار فاس ًزم اًجام ضدٍ است .تَ طْر خاظ تأثیز تغییزات جفتیدگی ُای ًظزیَی اصلی ُْراّا ّ تأثیز
جفتیدگی ًظزیَ اس دیدگاٍ آًتزّپیک ،تز رّی تغییزات هتغیز ُا اًجام ضدٍ است.
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