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چكیده طرح:
بـرای اولیـن بـار بـه مطالعه اثـر میدان های پیمانـه ای غیـر آبلـي )non-Abelian( در فیزيـك عالم اولیه 
پرداختـه شـده اسـت.  نشـان داديـم كـه برخـالف آنچه پیـش از ايـن تصـور می شـد میدان هـای پیمانه ای 
می تواننـد، بـدون برهـم زدن همسـانگردی فضايـی، در فیزيـك كیهان اولیه سـهم داشـته و اثرات مشـاهده 
پذيـری در تابـش زمینـه كیهانی و سـاختارهای كیهانی بگذارنـد. از اين میان می توان به تولید امواج گرانشـی 
قطبیـده و شکسـت تقـارن پاريتـه در تابـش زمینـه كیهانی اشـاره كـرد. )پیش از ايـن طرح، به ايـن دلیل كه 
تصـور می شـد میدان هـای پیمانـه ای بـا تقارن هـای كیهانـی ناسـازگار هسـتند، ايـن اثـرات در نظـر گرفته 
نمی شـدند.(  ايـن میدان هـا عـالوه بـر اثـرات منحصر به فـرد مشـاهداتی اثرات جالـب و بسـیار مهم نظري 
نیـز دارنـد. بـه طور مشـخص بـا كمـك ناهنجـاری گرانشـی در نمونـه اسـتاندارد ذرات و به دلیل شکسـت 
پاريتـه، می تواننـد  مسـئله عـدم تقارن مـاده و پادمـاده در عالم را به صـورت طبیعی توضیـح دهند. همچنین 
در راسـتای درک بهتـر ايـن دسـته از نمونه هـای تورمی، قضیـه ی تعمیم يافتـه والـد)Robert Wald(  را در 
نسـبیت عـام ثابـت كرديم كه بیان می دارد: ناهمسـانگردی های آمـاری در تورم كیهانـی می توانند در حضور 
میدان هـای اسـپین باالتـر تـا حد بیشـینه از مرتبه پارامتر غلتش آرام رشـد كننـد. )قضیه والد تنها به بررسـی 
فضا زمان دقیقا دسـیته پرداخته و نمی توانسـت رشـد ناهمسـانگردی ها در برخی نمونه های تورمی را توضیح 

دهد.( 
ايـن طـرح بـه دلیل اهمیـت نظري و مشـاهداتی، مـورد توجه بسـیاری پژوهشـگران جهـان قرارگرفته و 

زوايـای ديگـری آن مـورد مطالعه و بررسـی قـرار گرفت.
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