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رسانندگی الکتریکی نظریة  QCDغیرتعادلی
سارا حشمتیان ،،1جلیل

ناجی2

 3گروه علوم مهندسی و فیزیک ،مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ،بوئین زهرا ،قزوین ،ایران
 2گروه فیزیک ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
دریافت 3161/09/27 :ویرایش نهائی 3161/30/01 :پذیرش3161/33/21 :

چکیده
در این مقاله رسانندگی الکتریکی یک سیستم ناپایدار نظریة  QCDدر دمای پایین بررسی شده است .یک راه مطالعه چنین
سیستمهایی ،اعمال یک میدان الکتریکی وابسته به زمان و بررسی رفتار زمانی خارج از تعادل سیستم است .اعمال میدان الکتریکی
باعث تولید زوجهای کوارک و آنتی کوارک از فاز محبوس  QCDو ایجاد یک جریان الکتریکی میشود .با استفاده از رابطة بین
شدت میدان الکتریکی اعمال شده و جریان الکتریکی حاصل از آن میتوان رسانندگی الکتریکی نظریة میدان را بهدست آورد .برای
دست یابی به حل غیر اختاللی این سیستم ناپایدار وابسته به زمان ،از یک مدل هولوگرافیک غیر بحرانی  QCDاستفاده شده است
و تأثیر پارامترهایی نظیر شدت میدان الکتریکی ،فرکانس اعمال میدان و چگالی بار بر روی رسانندگی الکتریکی مورد مطالعه قرار
گرفته است .در نهایت ،نتایج بهدست آمده ،با نتایج حاصل از سایر مدلها مقایسه شده است.
کلیدواژگان :رسانندگی الکتریکی ،نظریة  ،QCDهولوگرافی.

مقدمه
تناظر  AdS/CFTبیانگر وجود یک دوگانگی بین
نظریة میدان همدیس با جفتشدگی 3قوی در  dبعد و

از آنجایی که نظریههای پیمانهای دوگان با نظریه
ریسمان بحرانی در ده بعد ابرتقارنی هستند ،برای
شکستن ابرتقارن میتوان نظریة پیمانهای را روی یک
دایره فشرده کرد و برای فرمیونها شرایط مرزی

نظریة ریسمان در فضا-زمان آنتی دوسیته است ] .[3از

پادتناوبی را حول این دایره اعمال نمود .بهاینترتیب

سوی دیگر ،برای تعمیم این تناظر به نظریههای

نظریة میدان موثر 2در انرژی پایین ،نظریة  QCDخالص

پیمانهای نظیر  ،QCDمدلهای هولوگرافیک واقعیتری

بدون مادة بنیادی خواهد بود .نتیجة حاصل از این

پیشنهاد شده است که بهواسطة آنها انجام محاسبات غیر

مدلها ،وجود مدهای ناخواسته کالوزا-کلین )KK( 1با

اختاللی و دینامیکی نظریه  QCDامکانپذیر میشود
].[2

نویسنده مسئولheshmatian@bzte.ac.ir :

مقیاس جرمی از مرتبة جرم هادرونها است ].[1

1 Coupling

Effective Field Theory
Kaluza Klein

2
3
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از سوی دیگر ،در  QCDهولوگرافیک این ایده وجود

هولوگرافیک مورد بررسی قرار نگرفته است و این

دارد که نظریة ریسمان غیر بحرانی( 3با ابعاد کمتر از

مسأله موضوع اصلی این تحقیق است.

ده) ،کاندیدای بهتری برای مطالعه  QCDاست زیرا با

در اینجا رسانندگی الکتریکی دینامیکی مدل

استفاده از پس زمینههای هولوگرافیک در ابعاد پایینتر،

هولوگرافیک ( QCDدر دمای پایین) طی یک فرآیند

مشکل مدهای ناخواسته  KKکمتر خواهد شد ]4و.[1

غیر تعادلی و دینامیکی مطالعه شده است .برای

در  ،QCDبین محبوسیت 2و میدان الکتریکی اعمال

دستیابی به حل غیر اختاللی برای این سیستم ناپایدار

شده ارتباط وجود دارد .از آنجایی که کوارکها دارای

وابسته به زمان ،از مدل غیر بحرانی سیاهچاله شش

بار الکتریکی هستند ،اعمال یک میدان الکتریکی قوی

بعدی در دمای پایین استفاده شده است و تأثیر

میتواند بر نیروی محبوس کننده کوارکها (که در

پارامترهایی نظیر شدت میدان الکتریکی ،چگالی بار و

حالت مقید مزونی یا باریونی قرار دارند) غلبه کند .این

فرکانس اعمال میدان بر روی رسانندگی الکتریکی مورد

موضوع باعث تولید جفت کوارک-پادکوارک از فاز

مطالعه قرار گرفته است .در نهایت ،نتایج بهدست آمده

محبوس نظریه  QCDو در نتیجه ایجاد جریان الکتریکی

با نتایج حاصل از سایر مدلها مقایسه شده است.

طی یک فرآیند غیرتعادلی میشود .بهدلیل ماهیت
جفتشدگی قوی  QCDدر انرژیهای پایین و

مدل غیر بحرانی 𝟔𝑺𝒅𝑨

همچنین پیچیدگی کنش مؤثر الکترومغناطیسی ،مطالعه

در این بخش مدل هولوگرافیک غیر بحرانی ارائه شده

این فرآیند با استفاده از روشهای معمول اختاللی

در مرجع ] [4مرور شده است .در این مدل ،آرایش

ممکن نیست بنابراین استفاده از روشهای هولوگرافیک
میتواند برای مطالعة این مکانیسم مفید باشد.
در فیزیک حالت جامد چنین پدیدة دینامیکیای برای

شامهها بهصورت ̅̅̅̅
 𝐷4/𝐷4 − 𝐷4است که در این
1

آرایش تعداد 𝑐𝑁 شامه  𝐷4روی دایره 𝑆 به شعاع 𝑅

قرار دارند و تعداد 𝑓𝑁 شامه طعم  𝐷4بهصورت عرضی
1

الکترونهای بهشدت همبسته اتفاق میافتد که به این

نسبت به 𝑆 قرار دارند .با اعمال شرایط مرزی تناوبی

پدیدة غیر تعادلی ،شکست دی الکتریک گفته میشود.

روی بوزونها و اعمال شرایط مرزی پادتناوبی روی

برای عایق مات 1که در آن الکترونها بهواسطة نیروی

 𝑆 1برای فرمیونها ،ابرتقارن شکسته شده و نظریة

دافعة قوی کولنی بیحرکت هستند ،اعمال میدان

 QCDبرای انرژیهای پایینتر از مقیاس  KKحاصل

الکتریکی سبب یک گذار غیر تعادلی فاز رسانا-عایق

میشود .آرایش شامهها سیستم بهصورت زیر است،

میشود ].[9-8
رسانندگی الکتریکی هولوگرافیک برای سیستمهای پایا
(غیر دینامیکی و مستقل از زمان) ،با در نظر گرفتن
میدان الکتریکی ثابت برای مدل بحرانی 𝐴𝑑𝑆5 × 𝑆 5

] [6و همچنین برای مدل غیر بحرانی  [30] AdS6مورد
بررسی قرار گرفته است .با این حال تاکنون رسانندگی
دینامیکی و غیرتعادلی با استفاده از روشهای
Non-Critical
Confinement

1
2
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𝐷4

×

×

×

×

̅̅̅̅ 𝐷4 −
𝐷4

1

که  x4مختصه 𝑆 است .در دماهای پایین ،بهازای = 𝑝

 4و  ،𝑘 = 1متریک پس زمینه دوگان شش بعدی
غیربحرانی حاصل از قرار گرفتن 𝑐𝑁 شامه  𝐷4روی
1

دایره 𝑆 ،بهصورت زیر است ]،[4
Mott Insulator
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3
,

+ 𝑑𝑥 𝑖 𝑑𝑥 𝑖 +
𝑅𝐴𝑑𝑆 2 𝑑𝑢2
)𝑢(𝑓 )
𝑢

2
𝑢
) (−𝑑𝑡 2
𝑆𝑑𝐴𝑅

( = 𝑑𝑠62

متریک پس زمینه دوگان تغییر نمیکند .دینامیک این
شامهها توسط کنش 𝐼𝐵𝐷 بهصورت زیر داده میشود،

( 𝑓(𝑢)𝑑𝑥4 2 ) +
5

11

𝑢

که در آن  𝑖 = 1,2,3و )  𝑓(𝑢) = 1 − ( 𝑢Λاست.
1

5
2
)𝑘 𝑅𝐴𝑑𝑆 = ((𝑝+1)(𝑝+2−میباشد.
همچنین ) = √3
𝑘8−𝑝−

مختصة 𝑢 دارای بعد طول است و بهعنوان مختصه
شعاعی در نظر گرفته میشود .در صفحة )𝑢  ،(𝑥4 ,فضا
بهشکل یک سیگار دیده میشود که انتهای سیگار در
محل  𝑢 = 𝑢Λقرار دارد .مختصه شعاعی 𝑢 بین  𝑢Λو

= 𝑆𝐷4

1
5

) 𝑏𝑎𝐹 2𝜋𝛼 ′

−𝜇4 ∫ 𝑑 𝜎 √− det(𝑃[𝑔]𝑎𝑏 +
که ) σ = (t, 𝑥⃗, zجهتهای گسترش و  𝜇4تنش شامه

 𝐷4هستند 𝐹𝑎𝑏 = 𝜕𝑎 𝐴𝑏 − 𝜕𝑏 𝐴𝑎 .قدرت میدان
الکترومغناطیسی و 𝑏𝑎]𝑔[𝑃 نیز متریک القایی روی
شامه  𝐷4است .میدان پیمانهای موضعی ظاهر شده در
کنش شامه  𝐷4در سمت گرانشی ،با تقارن

سراسری2

بینهایت قرار دارد .در این پس زمینه آرایش شامههای

عدد فرمیونی در سمت نظریة پیمانهای متناظر است و

طعم U ،شکل است .در نتیجه این پس زمینه ،متناظر با

چون در اینجا فرمیونها همان کوارکها هستند ،این

فاز محبوس  QCDبا تقارن کایرال شکسته شده است.

همان تقارن عدد کوارکی در  QCDاست .هدف ما در

قدرت میدان و دیالتون ثابت هم بهصورت زیر داده

اینجا جفت کردن میدان الکتریکی به بار الکتریکی

میشوند،

کوارکها است.

2
1

∧

4
𝑢
) 𝑑𝑥0
𝑆𝑑𝐴𝑅

2√2
𝑐𝑄√3

الگرانژین مؤثر از تقسیم کنش 𝐼𝐵𝐷 رابطة 7به حجم

= 𝜙𝑒

( 𝑐𝑄𝐹(6) = −

فضا-زمان بهصورت زیر دست میآید،
9

𝑑𝑥1 ∧ 𝑑𝑥2 ∧ 𝑑𝑥3 ∧ 𝑑𝑥4 ∧ 𝑑𝑢 .

دورة تناوب زمان اقلیدسی دلخواه است اما برای
اجتناب از تکینگی مخروطی ،مختصه  𝑥4بهصورت
4

در این رابطه R ،شعاع دایره  𝑆 1معکوس مقیاس انرژی
1

کالوزا-کلین ( 𝑀 = 𝑅) است .دمای پس زمینه
دوگان ،بهصورت معکوس محیط دایره فشرده

≡𝜉

7

2

]) 1− (2𝜋𝛼 ′ ) [𝑅𝐴𝑑𝑆 4 𝑧 −4 𝐹𝑡𝑥 2 +𝑓(𝑧)(𝐹𝑡𝑧 2 −𝐹𝑥𝑧 2
)𝑧(𝑓

𝑥4 ~𝑥4 + 2𝜋𝑅 = 𝑥4 +

𝐾𝐾

𝑆𝑑𝐴𝑅

∫=ℒ

که در آن

تناوبی در نظر گرفته میشود،
2
𝑆𝑑𝐴𝑅 𝜋4
5 𝑢Λ

) 𝑧𝑥𝐹 3 𝑑𝑧 √𝜉(𝐹𝑡𝑥 , 𝐹𝑡𝑧 ,

𝑧3

1

𝑆

𝑢5

تعریف میشود که برابر  𝑇 = 4𝜋 𝑅2Λاست.
𝑆𝑑𝐴

رسانندگی هولوگرافیک در مدل 𝟔𝑺𝒅𝑨
برای اضافه کردن مادة بنیادی (فرمیونهای باردار) به
پس زمینه ،شامههای طعم کاوشگر 𝐷4 3به پسزمینه
اضافه میشوند .با اضافه کردن شامههای طعم کاوشگر،

است .برای مطالعة رسانندگی الکتریکی در متریک
پسزمینة غیر بحرانی ،روش ارائه شده در مراجع ] [6و
] [33مورد استفاده قرار میگیرد و بهجای کنش ،از
چگالی الگرانژین استفاده میشود.
بهدلیل عالقمندی به یک فضای همگن سه بعدی در
سمت نظریه  ،QCDمشتق جزئی نسبت به  xبرابر صفر
در نظرگرفته شده است .بنابراین معادالت حرکت
بهصورت زیر بهدست میآیند،
8

2

)=0,

𝑧𝑡𝐹 (2𝜋𝛼 ′ ) 𝑧 3

)=0,

𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

2
𝑧𝑡𝐹 (2𝜋𝛼 ′ ) 𝑧 3
𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

( 𝑧𝜕
( 𝑡𝜕

Global
Probe Flavor Branes
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2

)+

𝑧𝑥𝐹 (2𝜋𝛼 ′ ) 𝑧 3
𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

2

( 𝑧𝜕

2

)=0.

𝑥𝑡𝐹 𝑆𝑑𝐴𝑅 ) (2𝜋𝛼 ′
𝜉√)𝑧(𝑓 𝑧
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𝜕𝑡 (−

در ادامه ،رسانندگی الکتریکی در دو حالت متفاوت
مورد بررسی قرار گرفته است .در حالت اول ،اعمال
میدان الکتریکی ثابت به سیستم منجر به ایجاد
رسانندگی الکتریکی پایا (مستقل از زمان) در سمت
نظریه  QCDمیشود .در حالت دوم نیز اعمال میدان
الکتریکی وابسته به زمان به سیستم مورد مطالعه قرار
گرفته است که به رسانندگی الکتریکی غیرتعادلی
وابسته به زمان منجر خواهد شد.

. 30

𝑧𝑡𝐹 (2𝜋𝛼 ′ ) 𝑧 3
𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

2

=𝑑 ,

𝑧𝑥𝐹 (2𝜋𝛼 ′ ) 𝑧 3
𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

=𝐽

که  Jجریان الکتریکی مرزی و  dچگالی بار الکتریکی
است .بنابراین با استفاده از رابطة ،30میتوان عبارت 𝜉

در رابطة 7را بهصورت زیر بازنویسی کرد،
2

33

2

](2𝜋𝛼 ′ ) 𝑧 2 [ 𝑧 4 − (2𝜋𝛼 ′ ) 𝑅𝐴𝑑𝑆 4 𝐸02
)𝑧6

𝑅 6 −𝐽2
6
′ 2
) 𝛼𝜋𝐴𝑑𝑆 + (2

𝑅 𝜉 = 𝑓(𝑧)(𝑑2

𝑆𝑑𝐴

که در آن 𝑥𝑡𝐹 =  𝐸0مقدار میدان الکتریکی ثابت است.

از آنجایی که آرایشهای پایدار شامهها مستلزم حقیقی
بودن کنش است ،رابطة 33برای 𝜉 نباید منفی باشد.
بنابراین باید صورت و مخرج کسر رابطة  33بهطور
همزمان در ∗𝑧 = 𝑧 تغییر عالمت دهند .بهعبارتی ∗𝑧

رسانندگی پایا

جواب هر دو عبارت صورت و مخرج و بهصورت زیر

در صورتیکه میدان الکتریکی وابسته بهزمان نباشد

است،
𝑆𝑑𝐴𝑅 𝑧∗ = √2𝜋𝛼 ′ 𝐸0

(ثابت باشد) ،مشتق جزئی میدان پیمانهای نسبت به t

32

برابر صفر خواهد بود و تنها جمالتی از معادالت

با جایگذاری این رابطه در مخرج رابطة ،33میتوان

حرکت که شامل مشتق جزئی نسبت به  zهستند باقی

جریان الکتریکی حالت پایا را برای مدل غیربحرانی
استفاده شده در این مقاله بهدست آورد،

میمانند،
)=0. 6

𝑧𝑥𝐹 𝑧 ) 𝛼𝜋(2
′ 2 3

𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

( 𝑧𝜕 ) = 0 ,

′ 2 3

𝑧𝑡𝐹 𝑧 ) 𝛼𝜋(2
𝜉√ 𝑅𝐴𝑑𝑆 3

بر اساس واژه نامه  ،AdS/CFTبهازای هر

( 𝑧𝜕
منبع3

(عملگر) در سمت نظریه میدان ،یک میدان در سمت
گرانشی وجود دارد .میدانهای برداری در پسزمینه،
متناظر با عملگرهای برداری موضعی مرزی هستند
بنابراین میدان پیمانهای )𝑧  𝐴𝑎 (𝑥,به یک جریان پایسته
مرزی )𝑥( 𝜇𝑗 نگاشت میشود .تقارن پیمانهای در پس
زمینه ایجاب میکند که  𝜕𝜇 𝑗𝜇 = 0باشد .در سمت
گرانشی یک اندیس برداری اضافی نسبت بهسمت
نظربه میدان وجود دارد که با انتخاب پیمانه 𝐴𝑧 = 0

مشکلی در واژهنامه  AdS/CFTایجاد نمیکند .با
استفاده از بهنجارش هولوگرافیک 2مرجع ]،[31
ثابتهای انتگرالگیری رابطة 6بهصورت زیر نوشته
میشوند،
Source

1

𝐽0 = √ (2𝜋𝛼 ′ )5 𝐸03 + 𝑑2

31

با جایگذاری این رابطه  𝐽0را بهصورت تابعی از میدان
الکتریکی ثابت و چگالی بار در مدل غیربحرانی برای
دماهای پایین نشان میدهد .از تقسیم جریان پایا به
𝐽

میدان الکتریکی (  ،) 𝐸0رابطة رسانندگی الکتریکی پایا
0

بهصورت زیر بهدست میآید،
,

34

𝑑2
𝐸02

Σ0 = √𝐸0 +

که در غیاب چگالی بار به  Σ0 = √𝐸0منجر میشود.
در حد میدانهای الکتریکی بسیار کوچک  ،𝐸0 → 0با
𝑑

بسط این رابطه Σ0 = 𝐸 + 𝑂(𝐸0 )2 ،خواهد شد.
0

بنابراین در دماهای پایین ،اگر چگالی بار غیر صفر
باشد ،رسانندگی الکتریکی نامتناهی خواهد شد .این
موضوع نشان میدهد که سیستم بهشدت جفت شده،
Holographic Normalization

2

11
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یک رسانا با رفتاری همانند مایع فرمی است .برای فلز
با رفتار مایع فرمی ،رسانندگی با دما نسبت عکس دارد
و در دماهای پایین ،مقدار رسانندگی به سمت صفر میل
میکند .برای فلز با رفتار مایع فرمی ،رسانندگی با دما
نسبت عکس دارد و در دماهای پایین ،مقدار رسانندگی
به سمت صفر میل میکند .چنین رفتاری در مرجع ][6
برای سیستم با آرایش شامههای  D3-D7نیز دیده

شکل .3رسانندگی حالت پایدار برحسب میدان الکتریکی.

میشود.
با انجام تغییر متغیر  𝑒0 = 2𝜋𝛼 ′ 𝐸0کمیت بدون بعد
میدان الکتریکی بهدست میآید (  .)𝑒0همچنین با در
نظر گرفتن  ،𝜎0 = (2𝜋𝛼 ′ )−2 Σ0عبارت مربوط به
رسانندگی بدون بعد خواهد شد.
در شکل ،3رسانندگی الکتریکی بدون بعد  𝜎0متناظر با
حالت پایدار نظریه  QCDدمای پایین برحسب میدان
الکتریکی بدون بعد  𝑒0برای سه مقدار چگالی بار رسم

شکل .2رسانندگی حالت پایدار برحسب چگالی بار.

شده است .برای رسم این نمودار و سایر نمودارها ،از
مقادیر عددی  2𝜋𝛼 ′ = 1و  𝑅𝐴𝑑𝑆 = 1استفاده شده
است .با توجه به این نمودار میتوان دریافت که در
حالت  ،𝑑 = 0رسانندگی با افزایش میدان زیاد میشود

رسانندگی وابسته به زمان
در این حالت برای بررسی رسانندگی الکتریکی
غیرتعادلی که موضوع اصلی بحث این مقاله است،

اما در حالت  ،𝑑 ≠ 0با افزایش میدان ،رسانندگی ابتدا

میدان الکتریکی وابسته به زمان در نظر گرفته میشود.

کاهش مییابد و در میدانهای الکتریکی بزرگتر ،رفتار

برای این منظور 𝑒(𝑡) ،بهصورت زیر انتخاب میشود،

رسانندگی شبیه حالت  𝑑 = 0خواهد شد.

31

))𝑡 𝜔(tanh

𝑒0
(1 +
2

= )𝑡(𝑒

همچنین نمودار رسانندگی الکتریکی  𝜎0حالت پایا

که در آن  𝑒0مقدار بیشینه میدان الکتریکی و  ωبیانگر

برحسب چگالی بار ،بهازای دو مقدار میدان الکتریکی

فرکانس اعمال میدان است .البته میتوان انتخابهای

در شکل 2رسم شده است .با توجه به این نمودار

دیگری هم برای نحوه وابستگی میدان الکتریکی به

میبینیم که با افزایش چگالی ،بار مقدار رسانندگی پایا

زمان در نظر گرفت (بهعنوان مثال انتخابهای مرجع

افزایش مییابد اما شیب تغییرات رسانندگی با افزایش

] .)[32در اینجا برخالف حالت قبل ،مشتق جزئی

میدان کاهش مییابد .حالت ( 𝑑 = 0چگالی بار صفر)
شبیه سیستمهای بدون ناخالصی افزوده 3و حالت ≠ 𝑑

نسبت به  tمخالف صفر است .بنابراین معادالت حرکت
رابطة 8با انتخاب پیمانه  𝐴𝑧 = 0و همچنین مقادیر

( 0چگالی بار غیر صفر) ،شبیه سیستمهای دارای

 2𝜋𝛼 ′ = 1و  𝑅𝐴𝑑𝑆 = 1به شکل زیر نوشته

ناخالصی افزوده 2در فیزیک حالت جامد است.

میشوند،

Non- Doped

1

Doped

2
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𝐴 𝜕

𝐴 𝜕

𝜕𝑡 ( 𝑧𝑧 𝜒𝑡 ) = 0 ,

39

=0

سارا حشمتیان و جلیل ناجی

𝜕𝑧 ( 𝑧𝑧 𝜒𝑡 ) = 0 ,

√
𝜕
𝐴
) 𝑥𝜒 𝑡𝑧 𝜕𝑡 (𝑓(𝑧)−1
√

√
𝑥𝐴 𝑧𝜕
𝜕𝑧 ( 𝑧 𝜒 ) −
√

برای بهدست آوردن معادالت حرکت از تغییر متغیر

1

𝑧 → 𝑢 استفاده شده است .با این تغییر ،مختصه شعاعی
𝑧 بین صفر (مرز فضای  )AdSو  𝑧Λقرار میگیرد.

همانند حالت قبل از تعریف
که در آن،
37

𝑡𝐴 𝑧𝜕
𝜒√ 𝑧

= 𝑑 استفاده میشود

] 1−𝑧 4 [(𝜕𝑡 𝐴𝑥 )2 −𝑓(𝑧)(𝜕𝑧 𝐴𝑥 )2
) 𝑓(𝑧)(1+𝑑 2 𝑧 6

=𝜒

و معادله حرکت برای میدان پیمانهای 𝑥𝐴 بهصورت زیر
درمیآید،
38

=

𝑓(𝑧)−1

𝑥𝐴 𝑡𝜕
)
𝜒√) 𝑧(1+𝑑 2 𝑧 6

( 𝑡𝜕

𝑥𝐴 𝑧𝜕
)−
𝜒√) 𝑧(1+𝑑 2 𝑧 6

( 𝑧𝜕

0

شعاعی 𝑧 بهازای  𝜔 = 0.5 ،𝑒0 = 0.001و .𝑑 = 0

در ادامه بهکمک رابطة ،20جریان الکتریکی وابسته
بهزمان و در نهایت ،با استفاده از نسبت جریان وابسته
)𝑡(𝑗

برای حل معادلة فوق ،میتوان میدان پیمانهای 𝑥𝐴 را
بهصورت زیر به دو بخش تقسیم نمود،
36

شکل .1میدان پیمانهای 𝑥𝐴 بهصورت تابعی از زمان  tو مختصه

)𝑧 𝐴𝑥 = − ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + ℎ(𝑡,

که )𝑡(𝑒 میدان وابسته به زمان بدون بعد رابطة 31و
)𝑧  ℎ(𝑡,درجه آزادی دینامیکی است که بر اساس تناظر
 AdS/CFTبهصورت زیر به جریان الکتریکی 𝑥𝑗

مرتبط است ]،[31
20

〉 𝑥𝐽〈 ∝ )𝜕𝑧2 ℎ(𝑡, 𝑧 = 0

با قرار دادن رابطة 36را در معادله دیفرانسیل رابطة 38و
در نظر گرفتن شرایط مرزی  ℎ(𝑡, 𝑧 = 0) = 0و
 ،𝜕𝑧 ℎ(𝑡, 𝑧 = 0) = 0معادلة حرکت میدان پیمانهای
𝑥𝐴 بهصورت عددی حل قابل حل میشود .شکل،1
رفتار میدان پیمانهای 𝑥𝐴 را بهصورت تابعی از زمان و
مختصه شعاعی 𝑧 بهازای  𝜔 = 0.5 ،𝑒0 = 0.001و
 𝑑 = 0نشان میدهد.

بهزمان به میدان وابسته بهزمان ()𝑡(𝐸) ،رسانندگی
الکتریکی وابسته بهزمان برای این سیستم غیرتعادلی
بهدست میآید .نمودار تغییرات رسانندگی الکتریکی
)𝑡( σو میدان الکتریکی )𝑡(𝑒 (هر دو بدون بعد
هستند) بهصورت تابعی از زمان برای ،𝑒0 = 0.001

 𝑑 = 0و  𝜔 = 0.5در شکل 4نشان داده شده است.
با توجه به این نمودار مشاهده میشود که در لحظه
شروع اعمال میدان ،رسانندگی سیستم از مقدار صفر
افزایش مییابد و در ادامه با نزدیک شدن میدان به مقدار
نهایی خود ،با یک رفتار غیرتعادلی کاهش پیدا میکند
و در زمان های طوالنیتر ،به مقدار رسانندگی پایا ( )𝜎0
میل میکند.
همچنین تغییرات زمانی رسانندگی الکتریکی )𝑡( σو
میدان الکتریکی )𝑡(𝑒 ،بهازای 𝑑 = 0 ،𝑒0 = 0.001

و  𝜔 = 0.9و در شکل 1نشان داده شده است.
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میشود که در فرکانسهای ثابت ،مقدار بیشینه
رسانندگی غیر تعادلی با افزایش  ،𝑒0بهصورت نمایی
کاهش مییابد.

شکل .4رسانندگی و میدان الکتریکی غیر تعادلی بهصورت تابعی

از زمان بهازای  𝜔 = 0.5 ،𝑒0 = 0.001و . 𝑑 = 0
با توجه به دو شکل 4و  1میتوان به تأثیر 𝜔 بر رفتار
غیرتعادلی رسانندگی پیبرد .با افزایش 𝜔 ،از پهنای

شکل .1رسانندگی و میدان الکتریکی غیر تعادلی بهصورت تابعی

نمودار رسانندگی کاسته میشود اما مقدار بیشینه

از زمان بهازای  𝑑 = 0 ،𝑒0 = 0.001و .𝜔 = 0.9

رسانندگی افزایش مییابد .همچنین میتوان دریافت که
با افزایش 𝜔 ،مقدار رسانندگی غیر تعادلی سریعتر به
مقدار رسانندگی پایا میل میکند .دلیل این رفتار آن
است که با افزایش فرکانس 𝜔 ،سرعت تزریق انرژی به
سیستم بیشتر میشود ،که این موضوع سبب باریکتر
شدن پیک رسانندگی و افزایش بیشینه آن میشود.
نمودار بیشینه رسانندگی برحسب فرکانس 𝜔 ،بهازای
میدان ثابت  𝑒0 = 0.001وچگالی بار صفر ()𝑑 = 0

شکل .9بیشینه رسانندگی غیر تعادلی بهصورت تابعی از فرکانس

نیز در شکل 9رسم شده است .با توجه به این نمودار

𝜔 بهازای  𝑒0 = 0.001و . 𝑑 = 0

مشاهده میشود که با افزایش  ،ωمقدار بیشینه
رسانندگی غیرتعادلی بهصورت نمایی افزایش مییابد.
در ادامه تأثیر پارامترهای  𝑒0و 𝑑 را بر روی مقدار
بیشینه رسانندگی مورد بررسی قرار گرفته است.
نمودار بهدست آمده برای بیشینه رسانندگی الکتریکی
غیر تعادلی برحسب پارامتر  𝑒0بهازای دو فرکانس
ثابت  𝜔 = 0.5و  𝜔 = 0.7و چگالی بار صفر در
شکل 7رسم شده است .با توجه به این نمودار مشاهده

شکل .7بیشینه رسانندگی الکتریکی صورت تابعی از  ،𝑒0بهازای
چگالی بار صفر 𝜔 = 0.5 ،و . 𝜔 = 0.7

رسانندگی الکتریکی نظریه  QCDغیرتعادلی...
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در پایان مقدار بیشینه رسانندگی الکتریکی غیرتعادلی

 2𝜋𝛼 ′ = 1و  ،𝑅 = 1به رابطة 39برای رسانندگی پایا

برحسب پارامتر 𝑑 ،بهازای  𝜔 = 0.5و 𝑒0 = 0.01

در مدل غیربحرانی منجر میشود .این موضوع نشان

در شکل 8نشان داده شده است.

میدهد که در صورت اعمال میدان الکتریکی ثابت،
رفتار رسانندگی الکتریکی در هر دو مدل هولوگرافیک
بحرانی و غیربحرانی یکسان است .همچنین در غیاب
چگالی بار ،رفتار رسانندگی پایا ،مشابه رفتار رسانندگی
بهدست آمده برای حد میدان الکتریکی ثابت قوی در
مدل غیربحرانی مرجع ] [6و سیستم  𝐷3 − 𝐷7در
مرجع ] [31است.
در ادامه ،برای مطالعة رسانندگی الکتریکی غیرتعادلی،

شکل .8بیشینه رسانندگی الکتریکی صورت تابعی از 𝑑 ،بهازای
 𝑒0 = 0.01و

. 𝜔 = 0.5

باتوجه به این نمودار میتوان دریافت که بهازای 𝜔 و
 𝑒0ثابت ،مقدار بیشینه رسانندگی غیر تعادلی ،با افزایش
𝑑 کاهش مییابد .این کاهش در چگالیهای کوچک
بهصورت چند جملهای از مرتبة دو است اما برای
چگالیهای بزرگتر بهشکل چند جملهای از مرتبه سه
است.

یک میدان الکتریکی وابسته به زمان به سیستم اعمال
شد .سپس با حل عددی معادالت حرکت برای میدان
پیمانهای ،رسانندگی الکتریکی وابسته به زمان برای این
سیستم غیرتعادلی بهدست آمده است .همچنین تأثیر
پارامترهای شدت میدان الکتریکی ،چگالی بار و
فرکانس تغییرات میدان بر روی رسانندگی مورد مطالعه
قرار گرفت .نتایج بهدست آمده به شرح زیر است:
 از آنجایی که فرکانس 𝜔 ،بیانگر سرعت تزریق
انرژی به سیستم است ،افزایش 𝜔 سبب کمتر شدن
پهنای پیک نمودار رسانندگی وابسته بهزمان و

نتیجهگیری
در این مقاله رسانندگی الکتریکی هولوگرافیک یک
سیستم ناپایدار نظریه  ،QCDبا استفاده از مدل دوگان

افزایش مقدار بیشینه آن میشود.
 در غیاب چگالی بار ،بهازای فرکانسهای ثابت،
افزایش  𝑒0سبب کاهش مقدار بیشینه رسانندگی

غیربحرانی سیاهچاله شش بعدی در دمای پایین مورد
بررسی قرار گرفته است.
برای مقایسه رسانندگی الکتریکی بهدست آمده از این
مدل با نتایج بهدست آمده در سایر مدلها ،ابتدا حالت
پایا با شدت میدان الکتریکی ثابت مورد بررسی قرار
گرفت .در این حالت مشاهده شد که رفتار رسانندگی
در غیاب چگالی بار بهصورت  𝜎0 = √𝑒0است و در
حضور چگالی بار ،با افزایش میدان الکتریکی ،تأثیر
چگالی بر رسانندگی کمتر خواهد شد .میتوان دید که
در حضور چگالی بار ،رسانندگی پایا بهدست آمده از
مدل بحرانی  𝐴𝑑𝑆5 × 𝑆 5در مرجع ] ،[6با فرض

وابسته بهزمان میشود.

 بهازای فرکانس و  𝑒0ثابت ،مقدار بیشینه
رسانندگی غیر تعادلی ،با افزایش 𝑑 کاهش مییابد.
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Abstract
In this paper, we aim to investigate the electric conductivity of an out of equilibrium system of
QCD at low temperatures. One way to study such systems is to apply a time dependent electric
field and examine the out of equilibrium behavior of the system. The electric field produces pairs
of quarks and antiquarks from the field theory vacuum leading to an electric current. By using the
relation between the applied electric field and its relevant current, the electric conductivity of the
field theory can be obtained. We use a non-critical holographic model of QCD to study the time
dependent out of equilibrium solution of the system non-perturbatively and examine the effects
of parameters such as electric field magnitude and frequency as well as the charge density on
electric conductivity. Finally, we compare our results with those from other holographic models.
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