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Abstract  

In this paper, Tetraquark is considered as a bound state of 4-quark systems containing two heavy-
heavy antiquarks and two light-light quarks ss. Tetraquark is also assumed as a 2-body system 
consisting of two mesons, each containing a light quark and a heavy quark. Born-Oppenheimer 
approximation could be employed due to the heavy weight mesons. Hence, the Schrödinger 
equation may be solved by replacing the ensuing potential from lattice QCD. Having solved the 
equations, the binding energy and tetraquark wave function are then obtained in scalar ss channel. 
Finally, obtained values for binding energy are compared with those reported in the literature, and 
considering the wave function diagrams for the particle, its tetraquark radius is estimated. 
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 باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است.
 باشدمی المللیبین 4,0مجوز کریتیو کامنز تخصیص این مقاله تحت 
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  چکیده
نظر گرفته ، در ssدو کوارك سبک  و bb ینبا دو پادکوارك سنگعنوان حالت مقید چهار کوارکی ارك بهتتراکو مقاله، نیدر ا
و  کوارك سبک کیاز  ،مزون هرفرض شده، که  متشکل از دو مزون یدو جسم ستمیس کیعنوان بهك، تتراکوار همچنین .شودمی

 نمود. بنابراینده استفا مریاپنها-بورن بیتوان از تقریمسنگین بودن هر مزون، . با توجه بهتشکیل شده است نیپادکوارك سنگ کی
دست آمده از معادله هبا حل معادلات ب .خواهد شدحل  ،QCDشبکه دست آمده از هب bb  لیپتانس گذاريجايبا ، نگریشرود ۀمعادل

براي انرژي  دست آمدههب مقادیر. در نهایت آیدمیدست هب ssحالت اسکالر  يو تابع موج تتراکوارك، برا یبستگ يانرژ شرودینگر،
راکوارك موج این ذره، شعاع تتنمودارهاي تابع ه بهبا توجهمچنین،  گردد.می مقالات مقایسهسایر  در تعیین شدهبستگی با مقادیر 

   .شودزده میتخمین 
   QCDکه هاي ناشناخته، تابع موج، شب، هادرونانرژي بستگی، تتراکوارك :کلیدواژگان

  مقدمه
هاي چند کوارکی امکان وجودتجربی صورت به   

، هگزا هاپنتاکوارك، هاتتراکوارك مانند ناشناخته
 هاگلوبال–گلوئون سه ،هاگلوبال-دو گلوئونها، کوارك

با یادآوري ]. 1[ ه استپیشنهاد شدهاي قبل و ... از دهه
 ،هاي قويبنیادي براي اندرکنش ۀنظری این نکته که

بنابراین،  است. QCDیا  نتومیآکرومودینامیک کو
د نکوارکی وجود دار ندهاي چبینی اینکه آیا حالتپیش

چند هاي مطابق با انتظارات مدل هاحالت و آیا این
این ه به، باید با توجندا تفسیرهاي دیگري هستی یکوارک

دلیل اینکه، پاسخ داده شود. همچنین بهنظریه، 
 QCD اي را درهیچ قضیهدانشمندان فیزیک نظري 

                                                        
 مسئول: یسندهنو .ac.irmonem@kashanu 

باشد، ها این چند کوارکی وجودمانع اند که نیافته
ها، ساختارهاي بنابراین با پذیرش وجود چند کوارکی

  ]. 1و2[ اندها پیشنهاد کردهمختلفی براي آن

در ی ، حالت چهار کوارکهاي قوياندرکنش دیدگاه از
)دو مزونبا واقع یک سیستم  )qq qq از است که

پنج  حالت .گرددانجام می مزون یک ۀمبادلطریق 
باریونو یک  یک مزون سیستمی شامل ،یکوارک

( )qq qqq با  یسیستم یشش کوارک حالتو است
) دو باریون )qqq qqq عنوان مثال دو نوکلئون (به

از سوي  ].3[ باشدمی) دهندمی تشکیل دوترونکه 
 هابنیادي (با کوارك هاياندرکنش دیدگاهدیگر، از 

هاي مقید مربوط آزادي و حالت اتعنوان درجبه
 هاساختارهاي دیگري از چند کوارکی تبادل رنگ)هب
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بنابراین، امکان ]. 3-6[ شته باشدوجود داتواند می
 هاها و باریونتر از مزونهاي پیچیدهوجود سیستم

 .شده است بررسی و مطالعه دانشمندان مختلفتوسط 
هاي بسیار هاي ناشناخته سیستمهادرونهمچنین، 

راي بها آن مشاهدهو همین دلیل یافتن به ،گریزان هستند
 هاي آنهابینیتر از پیشبسیار دشواردانشمندان تجربی 

  ]. 1[ بوده است
(دو کوارك و ی چهار کوارک هايحالت کشف تجربی
کوارك رکی (چهار پنج کوا هايحالت ) ودو پادکوارك

سنجی در طیف جدیدي ۀ، زمینو یک پاد کوارك)
هاي چهار کوارکی ی باز کرده است. حالتهادرون

در شوند نامیده می Zو  Yو  Xهاي نامکه بهناشناخته 
قرار هاي نظري مورد تجزیه و تحلیل تعدادي از مدل

انی هاي فراولحاظ تجربی مزونبه. همچنین گرفته است
 نایکه  مشاهده شده، کوارك سنگینشامل یک یا چند 

فیزیک اي ارزشمند از تنوع دریچهمشاهدات 
  ]. 7و8[ دهدارائه میرا  هاي قوياندرکنش
آشکارسازي و شناسایی چند  هاي اخیردر سال
نظري و  دانشمندانبسیاري از ها مورد توجه کوارکی

 LHC(در  تجربیصورت به تجربی قرار گرفته است.
است که شده تعدادي مزون مشاهده  اخیراً )Belleو 

رم ج نتومی وآچرا که عدد کو ،رك نیستندهنوز قابل د
 .دلالت داردناشناخته یک ساختار چهار کوارکی آنها به

د شاهد و دلیلی براي نتوانمی هاي ناشناختهاین حالت
حالت مقید چهار  ند. غالباًباش هاچند کوارکیوجود 
  ]. 9[ شودگذاري مینامعنوان تترا کوارك  با کوارکی

کانال  پنج ردجدید،  چهارکوارکی نامزد دو اخیراً 
5) یپاشامختلف و )s،  مشاهده  بللیان همکارتوسط
باردار  ةو ذرداین ذرات، در واقع ]. 2و10[ شده است

bZجدید باتمونیوم گونه  الکترون مگا  10610 جرم با
باریک از مگا الکترون ولت و پهناي  10650ولت و 

. همچنین کشف باشندمی مگا الکترون ولت 15 ۀمرتب

 وجود ییدأتبراي  تواند دلیل محکمیاین ذرات می
 ،باشد مزونها با ساختاري متشکل از دو چهارکوارکی

bZ)10610( شده کشف ةذرجرم اینکه،  دلیلبه  

است. از دیدگاه  Bو Bهايجرم مجموعنزدیک به
ا ی رچهار کوارک دیحالت مق کهاي بنیادي یاندرکنش

از نظر  ].3[ دنموتوان با ساختارهاي مختلف تفسیر می
که هر مزون  مزونبا دو  هاییسیستم ،یشناسهپدید

یعنی شامل یک کوارك سبک و یک پادکوارك سنگین
QQqq ،چهار حالت مقید  ۀمطالعبراي  است

ی در هایاست. بنابراین چنین حالتتر ناسبها میکوارک
با توجه ]. 11-15[ گیرنداینجا مورد بررسی قرار می

bZباردار باتمونیوم گونه ةذر ة، دربارنکات اخیربه  ،
-کوارك از یک جفت این ذره که بیان کردتوان می

بار الکتریکی که  ،تشکیل شده است BBپادکوارك
 کردن یک جفتتوان با اضافهمیموجود در آن را 

عدد همچنین  توجیه کرد. ssسبک  پادکوارك-کوارك
) هاین ذر ینتومآکو ) 1( 1)PI J   که در باشدمی ،
پاریته  pاي کل وۀ زاویهتکان J ایزو اسپین، I آن

  ]. 9[ است
نها تشرودینگر،  ۀمعادل حل عدديدر  اینکه،توجه به اب

آید و میدست بهتعدادي از مقادیر انرژي بستگی 
 تواننمیهیچ اطلاعاتی در مورد تابع موج ذره  همچنین

 ۀعادلمحل تحلیلی مند بهعلاقهآورد، بنابراین ما  ستدهب
را بستگی تتانرژي  ،مقالهدر این ایم. بودهشرودینگر 

 شرودینگر ۀمعادلا حل تحلیلی ب، bbssکوارك

 ممکن براي مقادیر یطوري که تمامبه آید،دست میهب
دقیق محاسبه  و طور کاملبهاین ذره،  بستگی انرژي

ت دسهب تابع موج ۀرابطبا توجه به د. همچنین،گردمی
معادلۀ شرودینگر، نمودار تابع موج  آمده از حل تحلیلی

 ي تابع موجنمودارهاسپس با توجه به .شودرسم می
در  جدیدهاي و ویژگی برخی اطلاعاتبه توان،می

 در چهار بخش تحقیقاین  دست یافت. تتراکوارك مورد
شود. میارائه کار  ۀمقدمدر بخش اول، ، دگردمی ارائه
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از که  تترا کوراك ، هامیلتونی و پتانسیلدومدر بخش 
سپس در  .دگردمیمطالعه  دست آمده،هبQCD  ۀشبک

 ۀمعادل ،اپنهایمر-تقریب بورن با استفاده از، سومبخش 
صورت تحلیلی به bbssکواركشرودینگر را براي تترا

 .شودنتیجه کار بیان می، بخش آخردر  .خواهد شدحل 

  BBتتراکوارك  هامیلتونی و پتانسیل
و دو  سبکدو کوارك  از متشکلچهارکوارك    

 گیریم.را در نظر می bbss پادکوارك سنگین
وارك پادک-پادکوارك نسبی مختصات هامیلتونی براي

 باشد.صورت زیر میبه

2

2 ( ),  
2 H
pH m U r


                               1 

 نآ در که
0 0

( ) ( )
V

U r V r


و 
2

Hm
  جرم 

  ]. 1[ یافته استکاهش 

، پادکوارك با پتانسیل کولنی با rدر فواصل بسیار کوتاه 
 .کندیم اندرکنشصورت اختلالی یک گلوئون به ۀمبادل

طور بهسبک،  کوارك، rکه در فواصل بزرگ در حالی
و این چهار کوارك،  پوشاندمی کوارك سنگین راکامل 

این  ].1[ را دارند مزونی Bضعیف  دو اندرکنش نسبتاً
باعث از پادکوارك سنگین  سبک کوارك جداسازي

، rۀمرتبنمایی از تابع یک  صورتبهتابع موج  کاهش
Pr(r)یعنی exp(-( ) )d  d) ةانداز ۀمشخص 
d و B مزون 0.5 fmنابراینب. گرددمی )است 

 یکوارکچهار انرژي یک سیستم مربوط به پتانسیل
 منهاي انرژي یک جفت سبک-سبک-سنگین-سنگین

با در نظر گرفتن سبک –سنگین ۀمزون حالت پای
 bbss براي چهارکوارك QCDملاحظات شبکه 

   ] 3و16و17[ باشدشکل زیر میبه

푉(푟) = 푉 − exp(−( ) )                          2
 

از شبکه  dو مقادیر و   P=2بالا مقدار ۀکه در رابط
QCD 0همچنین  د.نآیدست میهبV  یک ثابت است

هاي مزون ا توجه به دو برابر جرم حالت پایۀکه ب
 bbssتتراکواركسبک در کانال اسکالر -استاتیک

  آید.می دستهب

اکوارك تتر و تابع موج انرژي بستگی محاسبۀ
  شرودینگر با حل معادلۀ

چهار  دیحالت مقیک امکان وجود  یبررس يبرا   
 یعنی ،دشومیاستفاده  مریاپنها-بورن بی، از تقریکوارک
در  ینسنگدو پادکوارك  لیپتانس با شرودینگر ۀمعادل

 هشبک قیطر سبک استخراج شده ازحضور دو کوارك 
QCD18و19[ گردد، حل می .[   

هاي دو براي سیستم Sموج  شعاعی شرودینگر ۀمعادل
 باشدمیزیر  شکلبه جسمی

2

,2 2

n,l

2 d l(l 1)( ) (x)
x dx

2 (E-V(x))R (x)=0

n l
d R
dx x



  



                 3 

),تغییر متغیر با ) (x)n lx xR   1=با فرض و ،
 ،شد خواهد زیر تبدیل ۀمعادلبه 3ۀمعادل

4

   
2

2 2
l(l 1)(x)+2 (E-V(x) ) (x)=0.
2

d
dx x

  



 

دهیم و میبسط  را V(x)اکنون ما پتانسیل تترا کوارك 
دست هزیر ب ۀرابط. یمدهمی قرار 4ۀرابط سپس آن را در

   آید  می
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2
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d d d

l l x
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 ۀدیفرانسیل، ما بسط پتانسیل را تا مرتب ۀدر این معادل
 این معادله هايوابجگیریم. براي اینکه نهم در نظر می

لحاظ فیزیکی قابل قبول هستند و به نهم تقریب تا
دست آمده در سایر مقالات هبا نتایج ب همچنین

  د.نسازگاري خوبی دار
شکل به اخیر، دیفرانسیل ۀمعادلجواب پیشنهادي براي 

  ]. 20[ استزیر 

( ) 2
1 2

3 4 5 6 7
3 4 5 6 7

8 9 10
8 9 10

( ) ( ) exp(

).

g x rx h x e x a x a x

a x a x a x a x a x
a x a x a x

   

    

  

  6 

و از مساوي قرار  5در رابطۀ 6گذاري رابطۀپس از جاي
تعدادي صورت جداگانه، به xهاي مختلف توانن ددا

دست آمده هیکی از روابط ب .آیدمی دستهمعادله ب
  باشدشکل زیر میبه

( 1) ( 1)r r l l                                            7  

تعیین  rدو مقدار براي  l=0که در حالت پایه یعنی 
قابل قبول  r=1جواب 5ۀمعادلکه با توجه به گردد،می

ر زی صورتغیر خطی به ۀتعدادي معادل ن،همچنیاست. 
  .آیددست میهب

 

1
2

2 1

3 1 2 2

2
4 2 1 3

5 1 4 2 3 4

2 2
6 2

212 4

20 4 6 0

30 8 12

a
a a E

a a a
d

a a a a

a a a a a
d
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 برايها عددي ثابت ادیرمق گذاريجايبا اکنون 
 کانالدر  کواركتتراانرژي بستگی  bbssكکوارتترا

 یعنی  ss ذرات اسکالر       1 2 2 1( ) / 2s s s s  و
  ]. 9[ دنآیدست میههمچنین مقادیر عددي ضرایب، ب

مده دست آهانرژي بستگی بجداول زیر مقادیر مختلف 
   دهد.را نشان می bbss از معادلات بالا براي تتراکوارك

  4977MeVbm= برايانرژي بستگی  .1جدول

0.2d fm  0.3d fm  ( )BE M eV  

-2/05  -37-57i 0.22   

-  -  0.27   

-114-79i  -50-21i, 
 -43/94  0.35   

  

   5367MeV Bm=يانرژي بستگی برا .2جدول

0.2d fm  0.3d fm  ( )BE MeV  

-18/73  23-80i  0.22   

-  -32, -118  0.27   

-81-150i  -28-27i, -34  0.35   

  

. داشتانرژي مختلط خواهیم بالا  ولاکه در جد
مقالات آورده شده است، از گونه که در برخی همان
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انرژي بستگی را نشان ي مختلط، قسمت حقیقی انرژ
دهد و قسمت موهومی آن نشانگر پهناي واپاشی می
براي اثبات وجود تتراکوارك ].1و21-24[ باشدمی

bbssدست آمده منفی باشد وه، باید انرژي بستگی ب 
 همچنین مجموع جرم دو ذره تشکیل دهنده تترا کوارك

علاوه انرژي بستگی، مزون)، به دو (یعنی مجموع جرم
باشد. بنابراین با توجه  bbssجرم تتراکواركنزدیک به

نکات بیان شده، نتایج ذکر شده در جداول بالا تا به
   باشند. حدود زیادي قابل قبول می

با توجه  bbssتتراکوارك  مودار تابع موج برايناکنون 
). 1-5شکل( گرددرسم می dو  훼مقادیر مختلف به

هر نشان داده شده است،  هانموداردر که  گونههمان

تواند نمودار تابع موج یک پیک دارد. این پیک می
نشانگر حداکثر شعاع تتراکوارك باشد. با توجه 

 x=0/045-075/0 در بیشینهیک  بع موجواتها، شکلبه
  دارد.

   گیرينتیجه
زون م کوارك متشکل از دوتتراسیستم ، تحقیق نیدر ا   

 کوارك یکو  نیپادکوارك سنگکه هر یک شامل یک 
 نگریشرود ۀمعادل سپس .گرفته شددر نظر بود، سبک 

دست هبتتراکوارك  لیپتانساي با براي سیستم دو ذره
، با حل آن .حل شد QCDشبکه  آمده از ملاحظات

. دست آمدهب یخط ریغ لیفرانسیمعادلات د

 

0.2 براي bbssتابع موج .1شکل , 0.22, 4977bd fm m MeV  .   

  
0.3 براي bbssموج تابع. 2شکل , 0.27, 4977bd fm m MeV  .   
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0.3 براي bbssتابع موج .3شکل , 0.35, 4977bd fm m MeV  .  

  

  

0.2 براي bbssتابع موج .4شکل , 0.22, 5367bd fm m MeV  .  

  
0.3 براي bbssتابع موج .5لشک , 0.35, 5367bd fm m MeV  .   

   
 یبستگ يانرژ یرخطیبا حل دستگاه معادلات غ گاهآن

ول و اصورت جدبه جی. نتاتعیین شدو تابع موج 
 دستهمقادیر ب .داده شدنشان در قسمت قبل  رهانمودا

آمده براي انرژي بستگی تتراکوارك، بیانگر این است 

تواند وجود می bbssکه حالت مقید تترا کوارك 
 1-5هاي گونه که در شکلهمانداشته باشد. همچنین 

 بیشینه مشخص شده، هر نمودار تابع موج داراي یک
با توجه باشد.  bbss بیانگر شعاع تترا کوارك است که
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 براي تترا کوارك را در بیشینه شعاع نمودارهابه
fm 79/14-fm 88/x=8 آیددست میهب .  

 یلیتحلصورت بهمقاله  نیادر دست آمده هب جینتا
حل  ازنتایج  ،گرید مراجعدر  اما است. محاسبه شده

 هسیمقابا  .استدست آمده هب نگریشرود ۀمعادل عددي
ان در هم گرید راجعبا م دست آمده در این مقالههنتایج ب

ایر س با یخوب يسازگار، ریکه مقاد مینیبیم ط،یشرا
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