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کوانتوم واهمدوس بر مروری

یده چ

که وپی روس می جهان از وپی) ماکروس مقیاس (در کالسی جهان شدن پدیدار ونگ چ
انی م بنیان های بهتر درک منظور به نه تنها هستند م فرما ح آن بر کوانتوم انی م قوانین

اهمیت دارای کوانتوم کامپیوتر های ساخت جمله از کاربردی تر مسائل برای ه بل ، کوانتوم
سیستم های بودن باز نقش ، کوانتوم واهمدوس معرف با و گذشته دهه سه در است. بسیار
که طوری به گرفته، قرار افزون روز توجه مورد در آن ها کالسی پدیده های بروز در کوانتوم
با کوانتوم سیستم های بر هم کنش اثر بر م توانند کالسی خواص که است شده مشخص
فرآیند ط کنند. بروز سیستم در است) سیستم زیر زیادی بسیار تعداد دارای (که اطراف محیط
سیستم‐ بر هم کنش هامیلتون ی ناوردا فضای زیر در موجود حاالت تنها ، کوانتوم واهمدوس
صورت به که هستند مرجح) (پایه های حاالت این تنها بنابرین و م مانند باق تغییر بدون محیط
بخش محیط، با بر هم کنش از ناش انتخاب» «ابر  این اثر بر بود. خواهند مشاهده قابل کالسی
نتیجه در و شده دسترس قابل غیر مؤثر صورت به کوانتوم سیستم هیلبرت فضای از بزرگ

کوانتوم سیستم هیلبرت فضای زین جای وپی ماکروس حد در کالسی سیستم فاز فضای آن
، کوانتوم واهمدوس اثر بر موضع غیر حاالت شدن دسترس قابل غیر  این همچنین م شود.

م شود. مرجح پایه های در کاهیده ال چ ماتریس شدن قطری و موج تابع مؤثر تقلیل باعث

نشانگر، پایه های ، کوانتوم واهمدوس اندازه گیری، مسئله ، کالسی به کوانتوم از گذار کلیدی: کلمات
انورینس. محیط، از ناش ابر انتخاب
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ها گذاری نماد

S System
A Apparatus
E Environment
H Hilbert Space
|.⟩ Ket
⟨.| Bra
|ψ⟩ State Vector
|si⟩ State of System
|ai⟩ State of Apparatus
|ei⟩ State of Environment
|Ψ⟩ Total SAE State Vector
ρSE System-Environment Density Matrix
ρS Reduced Density Matrix of the System
trE Partial Trace over Environment Degrees of Freedom
M̂i Measurement Operator associated with ith “Outcome”
Û Unitary Evolution
Ĥ Hamiltonian
Î Identity Operator
P̂n Projection Operator over the nth Outcome Subspace
ˆ⃗σ Vector of Pauli Matrices
r⃗ Bloch Sphere Vector
z(t) Interference Coefficients
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کشیده کوانتوم انی م به پایم کل به که این از من باشند، ماندن کذایی کوانتوم های جهش این ...اگر
متأسفم. شده

شرودینگر.† اروین

†

“You surely must understand, Bohr, that the whole idea of quantum jumps necessarily leads to
nonsense... If we are still going to have to put up with these damn quantum jumps, I am sorry that
I ever had anything to do with quantum theory.” ; Quotation from Heisenberg, Werner; (1969) The
part and the whole. Verlag, Münich, reproduced in Moore, Walter (1989). Schrödinger, life and
thought. Cambridge University Press, Cambridge, P. 227.

پنجم



پیش گفتار

دهه اوایل در تئوری این دقیق بندی فرمول اولین از ، کوانتوم انی م مبان برای واهمدوس تئوری پیامدهای
واهمدوس تئوری توسط شده ترویج کلیدی ایده است. بوده جاری بحث های موضوع امروز به تا میالدی ٨٠

هستند ور غوطه اطراف محیط در ه بل نیستند، ایزوله هرگز واقع کوانتوم های سیستم که است بینش این
بین شده ایجاد کوانتوم هم بستگ های بررس به واهدوس تئوری م کنند. بر هم کنش آن با مداوم طور به و
فرمالیزم در کامل طور به را کار این و پردازد م بر هم کنش این عجیب معموال نتایج و محیط و سیستم حاالت
تفاسیر یا و ریاضیات به جدیدی عنصر هیچ نمودن اضافه (بدون م دهد انجام کوانتوم انی م استاندارد
انتخاب ـ مرجح حاالت بین تداخل موضع سرکوب به واهمدوس خالصه، صورت به .( کوانتوم انی م

م انجامد. ـ محیط با بر هم کنش توسط شده
راه  عنوان به ـ کوانتوم انی م درک در جدید» «ارتدکس از بخش عنوان به را واهمدوس [۶] باب١
مخالفان ، طرف از م نامد. ـ فیزی اصول از کوانتوم انی م موضوعه اصول انگیزش برای دانان فیزی کار
کوانتوم بنیادی مسائل و کوانتوم انی م برای آن پیامد های که [٧] م نامند « تاریخ «اتفاق را آن واهمدوس

: م دهد پیشنهاد [٨] زورک است. شده گرفته جدی حد از بیش زیادی مدت برای

کالسی به کوانتوم از گذار مسئله حل در تاثیری م تواند کوانتوم سیستم های بودن» «باز که ایده این
مسائل کالسی فیزی در که است شده گرفته نا دیده زیادی مدت برای دلیل این به احتماال باشد داشته

م شدند. فصل و حل ایزوله سیستم های در همواره بنیادی

قشر به [٩] امروز» «فیزی نشریه در ١٩٩١زورک٢ سال مقاله توسط بار اولین برای واهمدوس مفهوم وقت
شماره (به داشت دنبال به خوانندگان طرف از را مخالف نظرات از رشته ای شد، معرف علم جامعه از وسیع تری

: [٨] گفت منتقدانش به جواب در زورک کنید). مراجعه امروز فیزی ١٩٩٣ آپریل

به نسبت مقاومت این است، بوده حاکم نظر اختالف و بحث آن بر زیادی مدت برای که زمینه ی در
ندارد. تعجب جای ( واهمدوس به نسبت ، (یعن جدید پارادایم ی

: م دهد ارائه ( واهمدوس (از را ارزیابی این [١٠] آمنیز٣

بنیان های حال، این با (...) است. داده ارتقاء کوانتوم انی م از را ما درک کنون تا واهدوس کشف
که است دلیل این به زیاد احتمال به مسئله این است. مبهم هنوز آن کامل معن و اعتبارش محدوده آن،

نشده اند. اکتشاف کامل طور به هنوز که دارد کار و سر فیزی عمیق جنبه های با واهدوس تئوری
1Bob
2Zurek
3Omnès

ششم



ارائه کوانتوم انی م در اندازه گیری مسئله برای حل راه واهمدوس تئوری آیا که سوال این خاص، طور به
ادامه نیز همچنان و است بوده بحث مورد زیادی بسیار مدت برای ـ کرده رهنمون آن به را ما حداقل یا ـ داده
با بر هم کنش اثر در که کرده صحبت موج تابع «موثر» یا «ظاهری» تقلیل از مختلف جا های در زورک دارد.
: [١١] م گیرد نتیجه و شود) مجهز اضافه حداقل تفسیری چارچوب ی به که (هنگام م شود القا محیط

«وجود شدن پدیدار (...) نیست. نیازی آن معمول معن به موج) (تابع «تقلیل» فرآیند ی به ر دی
یا (و م دهد کاهش را موج تابع «تقلیل» نقش ای مالحظه قابل طور به (...) واهدوس از ۴« مفعول

م برد). بین از کل به را آن شاید

: م گیرید نتیجه ، کوانتوم انی م بنیان های درباره [١٢] خود ماندن یاد به کتاب در اولتا۵

باز مسئله ی عنوان به که باشد کوانتوم انی م تعابیر از بخش م تواند زمان تا اندازه گیری تئوری
نیست. اینطور ر دی زیادی حدود تا که م کنیم فکر ما و شود شناخته

: [١٢] اولتا نظر از که است دلیل این به موضوع این و

کند. حل را شد اشاره آن ها به پیش فصل در که اندازه گیری الت مش تمام عمال است قادر واهمدوس

وهمدوس آیا که باره این در را خود ش حت یا و احتیاط نیز واهمدوس تئوری پیشرو پیروان حت ر دی طرف از
: [٧] م نویسد جوس۶ اند. داشته ابراز را نه یا کرده حل کامل طور به را اندازه گیری مسئله

ما به واهمدوس آنچه نیست. اینطور وضوح به ؟ است کرده حل را اندازه گیری مسئله واهمدوس آیا
م کنند. رفتار کالسی م گیرند قرار مشاهده مورد وقت خاص اجسام چرا که است این تنها م گوید
کار به را کوانتوم انی م در احتمال معمول قوانین هنوز ما مراحل برخ در ؟ چیست «مشاهده» اما

م بریم.

: م دهند هشدار خود مقاله در [١۴] جوس و کِیفر٧

تقلیل با فوق فرآیند های م کنند ادعا که م کنیم برخورد بسیاری ضمن یا و صریح اظهارات به معموال
هستند. بی اساس قطعاً اظهارات این م کند). حل را اندازه گیری مسئله حت یا (و است برابر موج تابع

: م گوید ،[١۶] َاندِرسن٩ نظر به پاسخ در ،[١۵] آدلر٨ همچنین

توانسته واهمدوس که م دهند نشان اه آزمایش نتایج چه و تئوری دقیق محاسبات چه که ندارم باور من
کند. رفع را کوانتوم اندازه گیری های نظریه با مرتبط الت مش

4Objective existance
5Auletta
6Joos
7Kiefer
8Adler
9Anderson

هفتم



: م نویسد [١٧] باچیاگالوپی١٠ مشابه طور به

حالت بهترین در است، کرده حل را آن واهمدوس هم و دارد واقعیت اندازه گیری مسئله هم که ادعا این
است. کننده گیج

: م کند تأکید [١٨] زه١١

مسئله این حال این با .(...) است نکرده حل را اندازه گیری مسئله ـ امروز به تا ـ تنهایی به واهمدوس
اندازه گیری مسئله که م رسد نظر به طور این (...) م شود. یافت مقاالت در شایع طور به ادعا) (این

ان ی غیر موج) (تابع تقلیل انیزم) (م ی با (...) شرودینگر دینامی که شود رفع م تواند زمان تنها
.(...) شود تکمیل

مفهوم مسائل برای آن پیامد های از فارغ ، واهمدوس تئوری اساس دستاورد نم رسد نظر به حال، این با
: م گوید [١١] در زورک باشد. شده فهمیده فرا گیر صورت به ، کوانتوم انی م

من . واهمدوس جوهره نه و (...) است جانبی نتیجه ی (...) ال چ ماتریس مشروط شدن قطری
(به اوقات بسیاری پایه ی در ( ال چ (ماتریس های شدن قطری چون م کنم تأکید موضوع این روی

ال چ ماتریس هر است. کننده گمراه این م شود. شناخته واهمدوس اصل دستاورد عنوان به اشتباه)
دارد. (تئوری) تفسیر بر کوچ تاثیر موضوع این بود. خواهد قطری خاص پایه ی در

پیامد های و واهمدوس اساس ویژگ های مورد در بی طرف بحث ی به نیاز هنوز که م دهند نشان بیانات این
گذشته دهه ط در بزرگ توفیقات واهمدوس تئوری م شود. احساس کوانتوم انی م بنیان  های برای آن
اندازه همان به حال، این با بود. نخواهد درست بنیادی مسائل با مقابله در آن نقش گرفتن نا دیده و است داشته
بنیادی، پرسش های به چرخه ای غیر و سازگار پاسخ های ارائه در تئوری این محدودیت های که دارد اهمیت
تئوری محدودیت های و موفقیت  ها دقیق بررس در خالء این تا دارد قصد پایان نامه این شود. بررس و شناخته

دهد. پوشش را کوانتوم انی م بنیادی سواالت به پاسخ در واهمدوس
واهمدوس تئوری بهتر درک برای الزم ریاض پیش نیاز های کوتاه معرف به ١ . ١ بخش در ابتدا منظور این برای

مهم بسیار قضیه چند بیان و کوانتوم انی م موضوعه اصول مختصر مرور به ١ . ٢ بخش در سپس و م پردازیم
مطالب بیشتر م دهد. یل تش را بعد فصل های در ما بحث اصل شالوده که م پردازیم کوانتوم انی م در
درس جزوه و [۴] چوانگ١٣ و نِیلسن١٢ نوشته « کوانتوم اطالعات و کوانتوم «محاسبات کتاب از فصل این
در و ادامه در است. شده استخراج شریف صنعت اه دانش در کریم پور وحید دکتر آقای کوانتوم اطالعات
پردازیم. م آن بندی طبقه و ـ دارد آن حل در سع واهمدوس تئوری که ـ اندازه گیری مسئله دقیق بیان به ٢ فصل

«واهمدوس کتاب مفصل بحث از است، آمده پایان نامه این در که ل ش به اندازه گیری، مسئله بندی طبقه در
دقیق بیان به ٣ فصل است. شده استفاده زمینه این در [٢] اشالسهاور١۴ نوشته « کالسی به کوانتوم از گذار و

10Bacciagaluppi
11Zeh
12Nielsen
13Chuang
14Schlosshauer
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بنیادی پرسش های برای آن پیامد های واکاوی و بهتر) درک منظور (به آن از مثال هایی بیان و واهمدوس تئوری
[٣] زورک و [١] اشالسهاور مروری مقاله های از فصل این مطالب بیشتر دارد. اختصاص کوانتوم انی م
این در تحقیقات آینده بررس و مطالب بندی جمع به (۴ (فصل آخر فصل در سپس است. شده استخراج [۵]

م پردازیم. زمینه

نهم



١ انی م بر مقدمه  ای
کوانتوم

کوانتوم انی م با مواجهه در کس هر
است. نفهمیده را آن نشود، متعجب

بوهر نیلز

که م پردازیم کوانتوم انی م فیزی اصول و ریاض ساختمان مختصر معرف به فصل این در
چند فصل این در همچنین داشت. خواهیم نیاز ها آن به کوانتوم واهمدوس بهتر فهم برای بعد های فصل در
و ٢ فصل های مطالب اصل شالوده که م کنیم بررس را فیزی سیستم های از مثال چند و ریاض مهم قضیه
موضوع به آشنا خواننده برای است ن مم که ایم نموده بیان نیز را مطالبی میان این در م دهند. یل تش را ٣
نماد و قرارداد ها با آشنایی بابت از هم و نوشتار انسجام جهت از هم آن ها بیان اما باشد، کننده کسل کم

م نمود. الزم گذاری ها

کوانتوم انی م ریاض ساختمان ١ . ١

این برای م شویم. آشنا کوانتوم انی م نظری چارچوب فهم برای نیاز مورد ریاضیات با بخش این در
و عینا بخش این در شده بیان قضایا تمام ) م پردازیم محدود بعد با هیلبرت فضا های بررس به ابتدا منظور

پیچیدگ از اجتناب برای ما اما، م باشند؛ نیز بعدی بی نهایت برداری فضا های به تعمیم قابل تغییر کم با یا
کرده تعریف را نیاز مورد اساس مفهوم چند سپس نم پردازیم.)، بی نهایت بعد با برداری فضا های بررس به
کتاب از بخش، این مطالب بیشتر م نماییم. اثبات و بیان را مفاهیم این با مرتبط مهم قضیه چند همچنین و

کوانتوم اطالعات درس جزوه و [۴] چوانگ و نیِلسن نوشته « کوانتوم اطالعات و کوانتوم «محاسبات
است. شده انتخاب پور کریم دکتر آقای جناب

برداری فضای ١ . ١ . ١

عمل ی هر گاه م گوییم F میدان روی برداری فضای ی را V مجموعه برداری). (فضای ١ . ١ . ١ تعریف
شود تعریف ( میدان عضو ی و مجموعه عضو ی بین ) ضرب عمل ی و ( مجموعه عضو دو بین ) جمع

+ : V× V → V, ∗ : F × V → V

١



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

که طوری به

(i) ∀X,Y ∈ V; X+Y = Y +X

(ii) ∀X,Y,Z ∈ V; X+ (Y + Z) = (X+Y) + Z

(iii) ∀X ∈ V, ∃0 ∈ V; X+ 0 = 0+X = X

(iv) ∀X ∈ V, ∃−X ∈ V; X+ (−X) = 0

(v) ∀a ∈ F , ∀X,Y ∈ V; a ∗ (X+Y) = a ∗X+ a ∗Y

(vi) ∀a, b ∈ F , ∀X ∈ V; (a+ b) ∗X = a ∗X+ b ∗X

(vii) ∀a, b ∈ F , ∀X ∈ V; a ∗ (b ∗X) = (ab) ∗X

(viii) ∀X ∈ V, ∃1 ∈ F ; 1 ∗X = X

را V برداری فضای باشد، C مختلط اعداد میدان یا و R حقیق اعداد میدان ، F میدان اینکه به بسته
م گوییم. مختلط یا حقیق برداری فضای

. هستند برداری فضا های از هایی مثال زیر های مجموعه  .١ . ١ . ١ مثال
مختلط. مرتب های تایی n مجموعه یا Cn ‐١

هستند. F میدان ی عناصر آن های درایه که m× n ماتریس های مجموعه یا Mm×n(F)‐٢
. b تا a بازه روی مشتق پذیر بار k حقیق توابع مجموعه یا Ck[a, b] ‐٣

باشد، آن از ای مجموعه زیر W ⊂ V و برداری فضای ی V گاه هر برداری). فضای (زیر ١ . ١ . ٢ تعریف
باشد. بسته ها بردار جمع به نسبت و بوده ۰⃗ بردار شامل اگر م گوییم خط فضای زیر ی را W آنگاه

داخل ضرب فضای ١ . ١ . ٢

ی را ⟨, ⟩ : V× V → C تایی دو عمل ی V برداری فضای ی در .( داخل (ضرب ١ . ١ . ٣ تعریف
کند: صدق زیر شرایط در هرگاه م نامیم داخل ضرب

⟨x, y + αz⟩ = ⟨x, y⟩+ α∗⟨x, z⟩
⟨x, y⟩ = ⟨y, x⟩∗

⟨x, x⟩ ≥ 0

⟨x, x⟩ = 0 → x = 0

٢



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

: داخل ضرب از مثال هایی .١ . ١ . ٢ مثال
: Cn در ‐١

⟨x, y⟩ ≡
n∑

i=1

xiy
∗
i

: Mm×n(F) در ‐٢

⟨A,B⟩ ≡ tr[AB†]

: Ck[a, b] در ‐٣

⟨f, g⟩ ≡
∫ b

a
f(x)g∗(x)dx

: داریم برداری فضای ی در شوارتز ‐ کوش قضیه اساس بر شوارتز). ‐ کوش (نامساوی ١ . ١ . ١ قضیه

|⟨x, y⟩|۲ ≤ ⟨x, x⟩⟨y, y⟩. (١ . ١)

: داریم م گیریم. نظر در را v ≡ αx+ y بردار اثبات.

f(α, α∗) ≡ ⟨v, v⟩ ≥ 0 → ⟨αx+ y, αx+ y⟩ ≥ 0 ⇒
|α|2⟨x, x⟩+ α∗⟨x, y⟩+ α⟨y, x⟩+ ⟨y, y⟩ ≥ 0

م رسیم. شوارتز ‐ کوش نامساوی به کنیم، حساب را f تابع کمینه هر گاه

فضای ی ، را باشد شده مجهز داخل ضرب ی به که برداری فضای .( داخل ضرب (فضای ۴ . ١ . ١ تعریف
م گوییم. ١ داخل ضرب

هیلبرت فضای ١ . ١ . ٣

نظر در {x۱, x۲, ..., xn, ...} مثل بردار ها از دنباله ای برداری فضای ی در .( کوش (دنباله ۵ . ١ . ١ تعریف
قسم به شود یافت N مثل عددی ϵ > ۰ هر ازای به هر گاه م نامیم کوش دنباله ی را دنباله این م گیریم.

که:

∀m,n > N → |xn − xm| ≤ ϵ

نباشد. برداری فضای خود از عضوی م تواند کوش دنباله حد کل حالت در .١ . ١ . ١ تذکر

خود از عضوی کوش های دنباله این حد و راست هم آن در کوش دنباله هر که برداری فضای .۶ . ١ . ١ تعریف
م نامیم. کامل» برداری «فضای ی را است برداری فضای

م نامیم. هیلبرت٢ فضای باشد کامل که را داخل ضرب فضای ی هیلبرت). (فضای ١ . ١ . ٧ تعریف
1Inner Product Space
2Hilbert Space

٣



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

دیراک نمادگذاری ۴ . ١ . ١

م گیریم. نظر در {e۱, e۲,· · · , eN} راست‐هنجار پایه N مجموعه ، N بعد با V برداری فضای ی در
: داد بسط پایه بردار های حسب بر زیر ل ش به م توان را v ∈ V دلخواه بردار هر

v =
N∑
i=۱

viei (١ . ٢)

: شود م نوشته زیر صورت به خودش در بردار ی داخل ضرب نمایش این در

⟨v, v⟩ =
N∑
i=1

v∗i vi

: کرد تعریف زیر صورت به ⟨v| ستون بردار ی و |v⟩ سطری بردار ی v مانند بردار هر ازای به م توان

|v⟩ =


v۱
v۲
...
vN

 (١ . ٣)

و

⟨v| =
(
v∗۱ v∗۲ · · · v∗N

)
(۴ . ١)

دو داخل ضرب رابطه م توانیم حال م گوییم. “Bra” بردار ی ⟨.| بردار به و “Ket” بردار ی |.⟩ بردار به
: بنویسیم زیر صورت به نمادگذاری این حسب بر را خودش در بردار ی یا و بردار

⟨v|v⟩ =
N∑
i=۱

v∗i vi = ⟨v, v⟩. (۵ . ١)

⟨v|w⟩ =
N∑
i=۱

v∗iwi = ⟨v, w⟩. (۶ . ١)

ضرب عملیات صورت به بردار دو داخل ضرب دیراک نمادگذاری در پیداست ۶ . ١ معادله از که همانطور
که است موضوع همین و م گویند) “Bra(c)ket” ضرب آن به دیراک نمادگذاری در (که م آید در ماتریس

م نماید. سودمند را نمادگذاری این از استفاده

: م شوند داده نمایش زیر صورت به {e۱, e۲,· · · , eN} پایه بردار های همچنین نمادگذاری این در

|e۱⟩ =


۱
۰
...
۰

 , |e۲⟩ =


۰
۱
...
۰

 , · · · , |eN⟩ =


۰
۰
...
۱

 , (١ . ٧)

۴



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

⟨e۱| =
(
۱ ۰ · · · ۰

)
, ⟨e۲| =

(
۰ ۱ · · · ۰

)
, · · · , ⟨eN | =

(
۰ ۰ · · · ۱

)
(١ . ٨)

: آمد خواهد در زیر صورت به نمادگذاری این در ١ . ٢ رابطه بنابرین

|v⟩ ≡
N∑
i=۱

vi |ei⟩ , ⟨v| ≡
N∑
i=۱

v∗i ⟨ei| (١ . ٩)

: داد نشان م توان ١ . ٩ رابطه از استفاده با همچنین

⟨ei|v⟩ = vi ⇒ |v⟩ =
N∑
i=۱

⟨ei|v⟩ |ei⟩ = (
N∑
i=۱

|ei⟩⟨ei|) |v⟩

= (
N∑
i=۱

P̂i) |v⟩ , P̂i ≡ |ei⟩⟨ei| ⇒
N∑
i=۱

P̂i = Î
(١ . ١٠)

هستند. ei پایه هر با متناظر تصویر ر های عمل باال، رابطه در ها P̂i که

ر عمل ی طیف تجزیه ۵ . ١ . ١

م شود. استفاده قضایا از ر دی بسیاری اثبات در اساس بسیار و ساده قضیه این از

بهنجار ر عمل ی ویژه بردار های محدود، بعد با هیلبرت فضا ی در .(٣ طیف تجزیه (قضیه ١ . ١ . ٢ قضیه
م دهند. را فضا آن برای پایه ی یل تش

صورت به را A نرمال ر عمل مقداری ویژه معادله م گیریم. نظر در V فضای روی را A نرمال ر عمل اثبات.
: م نویسیم زیر

Â |a⟩ = a |a⟩ (١ . ١١)

: م آید در زیر صورت به باال معادله |a۱⟩ ویژه پایه برای

Â |a۱⟩ = a۱ |a۱⟩ (١ . ١٢)

به A ر عمل ماتریس نمایش باشد، آن عضو اولین |a۱⟩ که کنیم انتخاب V برداری فضای برای پایه ای اگر
: م آ ید در زیر )صورت

a۱ bn−۱
۰ An−۱

)
(١ . ١٣)

3Spectral Decomposition

۵



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

که م دانیم اما است. بعدی n− ۱ سطری بردار ی bn−۱ و n− ۱ بعد با مربع ماتریس ی An−۱ آن در که
در و باشد داشته مثلث باال  فرم م باید نیز A ماتریس بنابرین ،⟨a۱| Â† = a∗۱ ⟨a۱| آنگاه Â |a۱⟩ = a۱ |a۱⟩ اگر

: م آید در زیر ل ش به A پس است. bn−۱ = ۰ نتیجه

(
a۱ ۰
۰ An−۱

)
(١۴ . ١)

بردار ویژه ی و مقدار ویژه  ی دارای حداقل و است (بهنجار) نرمال ر عمل ی خود An−۱ ماتریس حال
هستند)، |a۲⟩ و |a۱⟩ آن اول عضو دو (که جدید پایه در که م بینیم An−۱ برای باال استداالل تکرار با است.

بود: خواهد زیر صورت به A ر عمل ماتریس a۱نمایش ۰ ۰
۰ a۲ ۰
۰ ۰ An−۲

 (١۵ . ١)

به {|a۱⟩ , |a۲⟩ ,· · · , |an⟩} پایه های مجموعه در A که م یابیم در آخر ال و An−۲ برای عمل همین تکرار با
و نبوده درست نرمال غیر ر ها) (عمل ماتریس ها برای باال اثبات که داشت توجه باید م شود. قطری کامل طور

نم دهد. فضا کامل پایه  یل تش آن ها بردار های ویژه 

ر عمل ی قطبی تجزیه ۶ . ١ . ١

ی با متناظر را مختلط عدد ی اگر که معن این به دارد؛ وجود جالبی تناظر ر ها عمل و مختلط اعداد بین
موهوم عدد ی ، هرمیت ر عمل ی با متناظر حقیق عدد ی آنگاه یریم، ب مختلط دلخواه ر عمل یا ماتریس

مختلط عدد ی همچنین است. مثبت ر عمل ی با متناظر مثبت عدد ی و پادهرمیت ماتریس ی با متناظر
م توان تناظر این تعمیم از بود. خواهد ان ی ر های عمل با متناظر است) خالص فاز ی تنها (که واحد اندازه با
ماتریس یا و ر عمل ی مورد در بتوان نیز را z = reiθ صورت به مختلط اعداد قطبی تجزیه که داشت انتظار

: م کند تائید را تناظر این وجود ر ها عمل برای قطبی۴ تجزیه قضیه داد. انجام دلخواه  مختلط

: نوشت م توان باشد، V برداری فضای روی دلخواه ر عمل ی Â اگر قطبی). تجزیه (قضیه ١ . ١ . ٣ قضیه

Â = Û Ĵ = K̂Û , (١۶ . ١)

تعریف زیر صورت به K̂ و Ĵ ر های عمل است. ان ی ر عمل ی Û و مثبت ر های عمل K̂ و Ĵ آن در که
: م شوند

Ĵ ≡
√
Â†Â, K̂ ≡

√
ÂÂ† (١ . ١٧)

بود. خواهد تا ی Û ر عمل باشد، نداشته «۰» مقدار ویژه Â ر عمل چنانچه
4 Polar Decomposition

۶



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

ر عمل که م دانیم م کنیم. اثبات را ، Â = Û Ĵ رابطه یعن آن، اول بخش ابتدا ١ . ١٧ رابطه اثبات برای اثبات.
قطری آن ها در J که دارد وجود {|ji⟩} مانند ای پایه بنابرین است؛ بهنجار و مثبت ر عمل ی Ĵ ≡

√
Â†Â

: است

Ĵ |ji⟩ = ji |ji⟩ , ji ≥ ۰ (١ . ١٨)

م کنیم معرف زیر صورت به را |ei⟩ بردار  ،(ji ̸= ۰) صفر غیر متناظر مقدار ویژه با بردار  ويژه هر ازای به سپس

|ei⟩ ≡
Â |ji⟩
ji

(١ . ١٩)

: هستند بهنجار و متعامد دو به دو بردار ها از مجموعه این م دهیم نشان

⟨em|en⟩ =
۱

jnjm
⟨jm| Â†Â |jn⟩ =

۱
jnjm

⟨jm| Ĵ ۲ |jn⟩ = δmn (١ . ٢٠)

نیز صفر مقادیر ویژه با Ĵ ر عمل های بردار ویژه به بردار ها از مجموعه این که نمود مشاهده م توان همچنین
بردار های ویژه از بهنجار و متعامد مجموعه ی اشمیت ‐ گرام روش از استفاده با و بعد، مرحله در عمودند.
مجموعه ی ١ . ١٩ رابطه در آمده بدست بردار های و بردار ها از مجموعه این اجتماع از و ساخته ۰ مقدار ویژه با
را Û ان ی ر عمل حال م دهیم). نشان {|ei⟩} مجموعه صورت به را هم (و م سازیم را فضا پایه های از

: م کنیم تعریف زیر صورت به

Û ≡
∑
i

|ei⟩ ⟨ji| (١ . ٢١)

روی آن ها اثر بنابرین ) است سان ی {|ji⟩} روی Â و Û Ĵ ر عمل دو اثر که داد خواهیم نشان مرحله این در
: هستند صفر با برابر مقادیر ویژه که م گیریم نظر در را حالت ابتدا بود). خواهد سان ی فضا بردار ها تمام

Û Ĵ |ji⟩ = ۰, Â |ji⟩ = ۰ (١ . ٢٢)

است، صفر با برابر (⟨ji|A†A |ji⟩) بردار این اندازه که است دلیل این به باال رابطه دوم قسمت شدن صفر
: داریم است صفر مخالف مقدار ویژه که حالت برای همچنین م شود. نتیجه بردار خود بودن صفر بنابرین

Û Ĵ |ji⟩ = Ûji |ji⟩ = ji |ei⟩ , Â |ji⟩ = ji |ei⟩ (١ . ٢٣)

. Â = Û Ĵ داریم و هستند برابر هم با ر عمل دو این م شود مشاهده بنابرین

پایه های انتخاب در عمل آزادی از ناش دارد صفر مقدار ویژه Â ر عمل وقت Û ر عمل نبودن تا ی
: م شود اثبات زیر صورت به ١ . ١٧ رابطه در تساوی دوم قسمت همچنین است. صفر مقادیر ویژه با متناظر

Â = Û Ĵ = Û Ĵ(Û †Û) = (Û ĴÛ †)Û = K̂Û , K̂ ≡ Û ĴÛ †. (٢۴ . ١)

٧



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

منفرد مقدار تجزیه ١ . ١ . ٧

مقدار تجزیه قضیه .( طیف تجزیه (قضیه کرد قطری بخصوص پایه در م توان را نرمال ر  عمل هر م دانیم
ونه چ دلخواه ماتریس یا ر عمل ی کردن قطری که م دهد نشان و است قضیه این از تعمیم نوع به منفرد۵

م شود. انجام

Â = ÛD̂V̂ صورت به همواره م توان را Â دلخواه مربع ماتریس ی منفرد). مقدار (تجزیه ۴ . ١ . ١ قضیه
هستند. ان ی ماتریس های V̂ و Û و است قطری ماتریس ی D̂ آن در که نوشت

: داریم Â ر عمل قطبی تجزیه از اثبات.

Â = Û ′Ĵ (٢۵ . ١)

Ĵ = V̂ †D̂V̂ نوشت و کرد قطری را آن م توان بنابرین است، هرمیت درنتیجه و مثبت ماتریس ی Ĵ که آنجا از
: داریم است. ان ی ماتریس ی V̂ آن در که

Â = Û ′Ĵ = Û ′(V̂ †D̂V̂ ) = (Û ′V̂ †)D̂V̂ , Û ≡ Û ′V̂ † ⇒ Â = ÛD̂V̂ . (٢۶ . ١)

هستند. ان ی ماتریس های V̂ و Û و است قطری ماتریس ی D̂ آن در که

برداری فضا های تانسوری ضرب ١ . ١ . ٨

سیستم های بررس در خصوص (به کوانتوم انی م استفاده مورد مهم بسیار ریاض ابزار های از ی
(یا برداری فضای چند یا دو تانسوری ضرب مفهوم م پردازیم) آن به بعدی بخش های در که کوانتوم مرکب
ل ش به را ر عمل دو تانسوری ضرب مفهوم ابتدا منظور این برای است. هیلبرت) فضای خاص تر صورت به

: م کنیم معرف زیر

ضرب م توان باشند، شده داده ابعاد با ماتریس دو Bp×q و Am×n هرگاه تانسوری). (ضرب ١ . ١ . ٨ تعریف
: کرد تعریف زیر صورت به است mp× nq ابعاد با ماتریس که را آن ها تانسوری

(A⊗B)ijkl ≡ AikBjl (١ . ٢٧)

م شود: محاسبه زیر فرم به ماتریس دو این ضرب عمل لحاظ به

A⊗B ≡


a۱۱B a۱۲B · · · a۱nB
a۲۱B a۲۲B · · · a۲nB

... ... . . . ...
am۱B am۲B · · · amnB

 (١ . ٢٨)

5Singular Value Decomposition
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کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

نتیجه ضرب این تعریف از مستقیماً آن ها صحت که است زیر خواص دارای تانسوری ضرب .١ . ١ . ٢ تذکر
: م شود

(i) A⊗ (B + C) = A⊗B + A⊗ C

(ii) A⊗ (αB) = (αA)⊗B = α(A⊗B)

(iii) A⊗ (B ⊗ C) = (A⊗B)⊗ C

(iv) (A⊗B)(C ⊗D) = AC ⊗BD

(v) (A⊗B)† = A† ⊗B†

پایه بردار های با W برداری فضای و {|i⟩ | i = ۱,· · · , n} پایه بردار های با V برداری فضای اگر حال
١ . ١ . ٨ تعریف مطابق را پایه بردار های تانسوری ضرب م توان یریم، ب نظر در را {|j⟩ | j = ۱,· · · ,m}
|i, j⟩ با اختصار به را آن ها که م آوریم بدست |i⟩ ⊗ |j⟩ ل ش به پایه بردار mn ترتیب این به آوریم. بدست

: م دهیم نمایش

|i, j⟩ ≡ |i⟩ ⊗ |j⟩ , i = ۱,· · · , n; j = ۱,· · · ,m. (١ . ٢٩)

را بعدی mn فضای ی (|i, j⟩) جدید بردار های این برداری). فضای دو تانسوری (ضرب ١ . ١ . ٩ تعریف
: داریم حقیقت در م نامیم. W و V فضای دو تانسوری ضرب فضای را آن که م کنند جاروب

V⊗W ≡ Span{|i, j⟩ |i = ۱,· · · , n; j = ۱,· · · ,m}. (١ . ٣٠)

پایه بردار های و ۲ بعد با برداری فضای ی V هرگاه .١ . ١ . ٣ مثال

{|۱⟩ =
(
۱
۰

)
, |۲⟩ =

(
۰
۱

)
} (١ . ٣١)

: بود خواهد زیر پایه های با بعدی ۴ برداری فضای ی V⊗ V آنگاه باشد،

|۱, ۱⟩ =


۱
۰
۰
۰

 , |۱, ۲⟩ =


۰
۱
۰
۰

 , |۲, ۱⟩ =


۰
۰
۱
۰

 , |۲, ۲⟩ =


۰
۰
۰
۱

 . (١ . ٣٢)

٩



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

و |v⟩ =
∑
i

vi |i⟩ ∈ V ( ستون (ماتریس های بردار های مورد در ١ . ١ . ٨ تعریف بردن کار به از

: کنیم تعریف زیر ل ش به را بردار دو این تانسوری ضرب م توانیم |w⟩ =
∑
j

wj |j⟩ ∈ W

|v⟩ |w⟩ ≡ |v⟩ ⊗ |w⟩ = (
∑
i

vi |i⟩)⊗ (
∑
j

wj |j⟩) =
∑
i,j

viwj |i, j⟩ (١ . ٣٣)

آن با تفاوت اساساً (زیرا داراست را ماتریس ها برای تانسوری ضرب خواص تمام ذات صورت به ضرب این
: ندارد)

(i) |v⟩ ⊗ (|w⟩+ |z⟩) = |v⟩ ⊗ |w⟩+ |v⟩ ⊗ |z⟩

(ii) |v⟩ ⊗ (α |w⟩) = (α |v⟩)⊗ |w⟩ = α(|v⟩ ⊗ |w⟩)

(iii) |v⟩ ⊗ (|w⟩ ⊗ |z⟩) = (|v⟩ ⊗ |w⟩)⊗ |z⟩

(iv) (|v⟩ ⊗ |w⟩)† = ⟨v| ⊗ ⟨w|

دو (مستقیم) تانسوری ضرب صورت به نم توان الزاماً را V ⊗W فضای در دلخواه بردار ی .١ . ١ . ٣ تذکر
بردار مانند نوشت؛ (|v⟩ ⊗ |w⟩ ; |v⟩ ∈ V, |w⟩ ∈ W) بردار

|ψ⟩ ≡ |۱, ۱⟩+ |۲, ۲⟩ (٣۴ . ١)

.١ . ١ . ٣ مثال در

حاصل مجموع صورت به م توان را برداری فضای دو تانسوری ضرب حاصل فضای در بردار هر .۵ . ١ . ١ قضیه
نوشت. دوم فضای از بردار هایی و اول فضای از (مستقل) بردار هایی مستقیم ضرب

بردار هر بنابرین هستند. مستقیم ضرب حاصل فضای پایه های {|i, j⟩} که م دانیم ١ . ١ . ٩ تعریف از اثبات.
: داد بسط پایه ها این حسب بر زیر صورت به م توان را دلخواه

∀ |Ψ⟩ ∈ V⊗W; |Ψ⟩ =
∑
i,j

ψi,j |i, j⟩

=
∑
i,j

ψi,j |i⟩ ⊗ |j⟩ =
∑
j

(
∑
i

ψi,j |i⟩)⊗ |j⟩ ,

|ϕj⟩ ≡
∑
i

ψi,j |i⟩ ⇒ |Ψ⟩ =
∑
j

|ϕj⟩ ⊗ |j⟩

(٣۵ . ١)

١٠



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

ضرب ل ش به نتوان که را تانسوری ضرب حاصل فضای در برداری هر تنیده). درهم (حاالت ١ . ١ . ١٠ تعریف
کوانتوم  «حالت») انی م (در بردار ی ،(|ψ⟩ ̸= |v⟩ ⊗ |w⟩) نوشت دوم و اول فضای از بردار دو مستقیم

م گوییم. تنیده۶ درهم

که آن ها) ترین عجیب  شاید (و کوانتوم اطالعات نظریه در و کوانتوم انی م در مهم مسائل از ی
است. تنیده درهم حاالت همین مطالعه است، شده کشیده نیز محض ریاضیات به آن دامنه

آن ها تانسوری ضرب اثر م توان باشند، خط ر عمل دو B̂ : W → W و Â : V → V هرگاه .۴ . ١ . ١ تذکر
: کرد تعریف پایه بردار  های روی زیر ل ش به را

(Â⊗ B̂) |i, j⟩ ≡ (Â |i⟩)⊗ (B̂ |j⟩) (٣۶ . ١)

: م کنیم عمل همیشه مانند ر عمل این ماتریس نمایش تعیین برای

(Â⊗ B̂)ijkl = ⟨i, j| Â⊗ B̂ |k, l⟩ = ⟨i| Â |k⟩ ⟨j| B̂ |l⟩ = AikBjl (١ . ٣٧)

م آید. بدست ر عمل دو ماتریس تانسوری ضرب از ر، عمل دو تانسوری ضرب ماتریس م دهد نشان که

جزئ رد و رد ١ . ١ . ٩

استفاده مورد ریاض ابزار های و مفاهیم کاربرد ترین پر  از ٨« جزئ «رد آن، یافته تعمیم ل ش و «رد»٧ عمل
معرف ضرورت موضوع همین هستند. کوانتوم واهمدوس پدیده ی و کوانتوم مرکب سیستم های بررس در
جزئ گیری رد عمل معرف برای م سازد. مشخص کوانتوم واهمدوس مطالعه برای را مفاهیم این بررس و

را آن خواص و گیری رد عمل ابتدا داریم نیاز ـ است کوانتوم زیر سیستم های بررس برای ما اصل ابزار که ـ
: کنیم یادآوری

آن اصل قطر روی عناصر مجموع صورت به A مانند n در n مربع ماتریس ی «رد» (رد). ١ . ١ . ١١ تعریف
رد دهیم، نشان aij (۱ ≥ i, j ≤ n) صورت به را An×n ماتریس درایه های اگر عبارت به م شود. تعریف

: با بود خواهد برابر Aماتریس

tr[A] ≡
n∑
i=۱

aii (١ . ٣٨)

آن ها اثبات به و م کنیم بیان تنها را خواص این اینجا در (ما است زیر خواص دارای گیری «رد » عمل
نم پردازیم):

6Entangled State
7Trace
8Partial trace

١١



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

(i) ∀a, b ∈ R; tr[aA+ bB] = a. tr[A] + b. tr[B]

(ii) tr[A] = tr[AT ]

(iii) tr[AB] = tr[BA]

: پردازیم٩ م « جزئ «رد معرف به حال

م توان است. شده تعریف V⊗W فضای روی که است ری عمل T کنید فرض .( جزئ (رد ١ . ١ . ١٢ تعریف
: داد بسط زیر فرم به را ر عمل این

T̂ =
∑
i

âi ⊗ b̂i (١ . ٣٩)

: م شوند تعریف زیر صورت به T ر عمل جزئ های رد صورت این در

trV[T̂ ] ≡
∑
i

tr[âi]b̂i, trW[T̂ ] ≡
∑
i

tr[b̂i]âi (۴١ . ٠)

. V فضای روی است ری عمل trW[T̂ ] و W فضای روی است ری عمل trV[T̂ ] بنابرین

: است برقرار ر عمل ی ( (کل رد و جزئ رد بین زیر رابطه که دید م توان باال تعریف به توجه با

tr[T̂ ] = trW[trV[T̂ ]] (۴١ . ١)

کوانتوم انی م ١ . ٢

گیری ل ش برای مفهوم و ریاضیات چارچوب تنها ، کالسی انی م مانند درست ، کوانتوم انی م
حرف خود کوانتوم انی م که معن این به م دهد؛ ارائه را ـ طبیعت قوانین کننده توصیف ـ بنیادی نظریه های

مانند نظریه هایی شدن ساخته برای چارچوبی ه بل نم زند، آن ها ونگ چ و طبیعت در موجود برهم کنش های از
به را طبیعت بنیادی قوانین توصیف در خود رسالت نظریه ها اینگونه تا م آورد فراهم کوانتوم ترودینامی ال
چند بررس به سپس و م دهیم شرح را کوانتوم انی م موضوعه اصول ابتدا بخش این در رسانند. انجام
در گفت) خواهیم سخن آن ها از ابتدا در (که کوانتوم انی م موضوعه اصول م پردازیم. مفید قضیه و مثال
به موضوعه اصول این م کنند. ریزی پایه را کوانتوم انی م ریاض فرمالیزم و فیزی دنیای بین ارتباط واقع
پایه گذاران (حت همه برای فرایند این که آمده در آن امروزی ل ش به خطا (اکثراً) و آزمون فرآیند ط در و تدریج

است. بوده عجیب نیز ( کوانتوم انی م

فضای در خط مستقل و کامل پایه مجموعه ی معرف به وابسته کردیم ارائه اینجا در « جزئ «رد و «رد» از که ٩تعریف هایی

در را است هیلبرت فضای در خاص پایه ی از مستقل که «رد» از عام تری تعریف م تواند عالقه مند خواننده است. ر ها عمل هیلبرت
بیابد. خط جبر کتاب های از بسیاری

١٢



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

کوانتوم انی م موضوعه اصول ١ . ٢ . ١

اصل م پردازیم. آن ها بررس به و نموده مطرح را کوانتوم انی م موضوعه اصل ۴ قسمت این در
تحول ونگ چ درباره دوم موضوعه اصل م نهد، بنا را آن ریاض شالوده واقع در کوانتوم انی م اول موضوعه

انی م ریاض چارچوب بین ارتباط سوم موضوعه اصل م گوید، سخن زمان طول در فیزی سیستم های
سیستم های مورد در چهارم موضوعه اصل و م سازد برقرار را مسئله) فیزی واقع در (و اه آزمایش و کوانتوم
از بسیاری در کوانتوم انی م بندی موضوعه اصول نحوه است ذکر شایان م کند. صحبت کوانتوم مرکب
از اینجا در ما م کنیم١٠. مطرح اینجا در ما که است نوع از متفاوت همینطور و هم، از متفاوت درس کتب

م کنیم. استفاده [۴] در شده ذکر بندی موضوعه اصول نحوه

(فضای کامل داخل ضرب فضای ی ، فیزی بسته سیستم هر با متناظر حاالت). (فضای ١ موضوعه اصل
«بردار توسط کامل طور به سیستم فیزی م گوییم. سیستم حاالت» «فضای آن به که دارد وجود (H هیلبرت

است. حاالت) (فضای سیستم با متناظر هیلبرت فضای در واحد بردار ی که م شود مشخص آن حالت»

نم کند. معیین ما برای را فیزی مشخص سیستم ی حالت بردار یا و حاالت فضای کوانتوم انی م
و قوانین آن کردن حل برای دان ها فیزی که است ل مش مسئله حالت بردار و حاالت فضای کردن معین
ذرات با نور کنش برهم  باره در که ، کوانتوم ترودینامی ال نظریه مثال برای اند. داده ارائه زیبایی راه کار های
حالت بردار و شود بررس حاالت ای فضای چه در باید مسئله که م کند مشخص ما برای م کند، صحبت بنیادی

باشد. صورت چه به باید سیستم

«کیوبیت» بود، خواهد ما توجه مورد بیشتر که سیستم و انی م کوانتوم سیستم ترین ساده .١ . ٢ . ١ مثال
فضا این برای متداول پایه ی و است بعدی دو کیوبیت ی حاالت فضای م شود. نامیده کوانتوم بیت یا
۱ و ۰ حاالت با متناظر و م دهند را راست‐هنجار١١ مجموعه ی یل تش پایه ها که است {|۰⟩ , |۱⟩} مجموعه

: باشد زیر فرم به م تواند کل حالت در کیوبیت ی حالت بردار هستند. کالسی بیت ی

|ψ⟩ = a |۰⟩+ b |۱⟩ (۴١ . ٢)

صورت به ،(⟨ψ|ψ⟩ = ۱) حالت بردار بودن واحد شرط حالت این در بنابرین هستند. مختلط اعداد b و a که
است. معروف حالت» بردار بهنجارش «شرط به معموال ،⟨ψ|ψ⟩ = ۱ شرط در م آید. |a|۲ + |b|۲ = ۱ شرط

فیزی سیستم های م کنیم. بررس را آن و م گیریم نظر در بنیادی کوانتوم سیستم عنوان به را کیوبیت ما
این در ما منظور برای اما نمود، استفاده آزمایش ها در کیوبیت عنوان به آن ها از م توان که دارند وجود واقع

موضوعه اصول با آن ها کردن زین جای ان ام و کوانتوم انی م موضوعه اصول مورد در دقیق و مفصل بسیار بحث مثال ١٠برای

یافت. [١٩] در م توان را ر دی
11Ortho-normal
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مورد در ما بحث یریم. ب نظر در انتزاع سیستم ی صورت به صرفاً را کیوبیت که است کاف نامه پایان
معیین پیش از که بود خواهد {|۰⟩ , |۱⟩} پایه ها از راست‐هنجار مجموعه ای اساس بر همیشه کیوبیت ها
اما هستند؛ کالسی بیت ی ۱ و ۰ حاالت با متناظر {|۰⟩ , |۱⟩} پایه های این گفتیم که همانطور اند. شده
است ن مم نیز حاالت این ١٢ برهم نه کیوبیت برای که است این در کالسی بیت ی با کیوبیت تفاوت

برهم نه اصطالح است. ۱ یا ۰ حالت در کیوبیت وییم ب نم توانیم حالت این در که (|ψ⟩ = a |۰⟩ + b |۱⟩)
برهم نه

∑
i

αi |ψi⟩ خط ترکیب ی م گوییم و م بریم کار به خط ترکیب معن به کوانتوم انی م در را

حالت مثال برای است. αi دامنه با |ψi⟩ حاالت از

|۰⟩ − |۱⟩√
۲

(۴١ . ٣)

است. −۱√
۲ دامنه با |۱⟩ و ۱√

۲ دامنه با |۰⟩ حاالت برهم نه

م شود. توصیف ان ی تبدیل ی توسط کوانتوم بسته سیستم ی تحول .( زمان (تحول ٢ موضوعه اصل
،t۲ لحظه در سیستم حالت به Û ان ی ر عمل ی توسط ،|ψ(t۱)⟩ ،t۱ لحظه در سیستم حالت که معن به

دارد. بستگ t۲و t۱ زمان های به تنها ر عمل این که است مرتبط ،|ψ(t۲)⟩

|ψ(t۲)⟩ = Û |ψ(t۱)⟩ (۴۴ . ١)

سیستم حالت بردار و حاالت فضای خود مورد در چیزی ما به کوانتوم انی م که همانطور درست
واقعیت در سیستم تحول توصیف برای انتخاب بهترین م تواند ان ی تحول کدام که مورد این در نم گوید،

فیزی بسته سیستم هر تحول که م دهد را اطمینان این ما به تنها کوانتوم انی م نم زند. حرف نیز باشد
نوشت. ان ی تبدیل ی صورت به م توان را

هیچ از که معن این به باشد؛ بسته بررس مورد سیستم که است این نیازمند ٢ موضوعه اصل .١ . ٢ . ١ تذکر
باشد. نداشته کنش برهم گونه هیچ خود اطراف سیستم های با طریق

نمود: بیان نیز پیوسته) زمان تغییرات (برای متفاوت نحوی به م توان را ٢ موضوعه اصل .١ . ٢ . ٢ تذکر

شرودینگر» «معادله توسط کوانتوم بسته سیستم ی زمان تحول . ( زمان (تحول ۲′ موضوعه اصل
: م شود داده

iℏ
d

dt
|ψ⟩ = Ĥ |ψ⟩ (۴۵ . ١)

شود. تعیین باید که است بسته سیستم « «هامیلتون نام به هرمیت ری عمل Ĥ و پالنک ثابت ℏ که

12Superposition
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: دارد زیر فرم به طیف تجزیه است، هرمیت ر عمل ی هامیلتون که آنجا از

Ĥ =
∑
E

E |E⟩⟨E| , (۴۶ . ١)

حاالت این متناظر مقدار ویژه Eنیز مقدار و مشهورند ایستا»١٣ «حاالت یا و انرژی حاالت ویژه به |E⟩ حاالت
این که است این م شود گفته ایستا حاالت حاالت، به اینکه دلیل است. حالت هر انرژی نشانگر که است

م کنند. تغییر فاز ضریب ی با تنها زمان تحول در حاالت

|E⟩ → exp(−iEt/ℏ) |E⟩ . (۴١ . ٧)

گرفت. نتیجه را ٢ موضوعه اصل م توان ۲′ موضوعه اصل از .(۲′ از ٢ (استنتاج ١ . ٢ . ١ قضیه

که م دهند را راست‐هنجار مجموعه ی یل تش آن بردار  های ویژه است هرمیت هامیلتون که آنجا از اثبات.
: نمود استفاده فضا پایه های عنوان به آن ها از م توان

|ψ(t۱)⟩ = Î |ψ(t۱)⟩ = (
∑
E

|E⟩⟨E|) |ψ(t۱)⟩ =
∑
E

⟨E|ψ(t۱)⟩ |E⟩ . (۴١ . ٨)

: بود خواهد زیر فرم به حالت بردار زمان تحول که در م یابیم ۴١ . ٧ رابطه از استفاده با حال

|ψ(t۲)⟩ =
∑
i

⟨Ei|ψ(t۱)⟩ (e−iEi(t۲−t۱)/ℏ |Ei⟩), (۴١ . ٩)

: داریم ری عمل توابع تعریف از طرف از

e−iĤ(t۲−t۱)/ℏ |Ei⟩ ≡ e−iEi(t۲−t۱)/ℏ |Ei⟩ , (۵١ . ٠)

: داریم ۵١ . ٠ و ۴١ . ٩ ،۴١ . ٨ روابط از استفاده با حال

|ψ(t۲)⟩ =
∑
i

⟨Ei|ψ(t۱)⟩ (e−iĤ(t۲−t۱)/ℏ |Ei⟩)

= e−iĤ(t۲−t۱)/ℏ
∑
i

⟨Ei|ψ(t۱)⟩ |Ei⟩ = e−iĤ(t۲−t۱)/ℏ |ψ(t۱)⟩
(۵١ . ١)

ر عمل ی K̂ که نوشت Û = eiK̂ صورت به م توان را ان ی ر عمل ی که قضیه این از استفاده با حال
: داریم ،۵١ . ١ رابطه همچنین و است هرمیت

|ψ(t۲)⟩ = Û(t۲, t۱) |ψ(t۱)⟩ , Û(t۲, t۱) ≡ e−iĤ(t۲−t۱)/ℏ (۵١ . ٢)

13Stationary States
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{M̂m} اندازه گیری ر های عمل از مجموعه ای وسیله به کوانتوم اندازه گیری (اندازه گیری). ٣ موضوعه اصل
مربوط m اندیس و م کنند اثر اندازه گیری مورد سیستم حاالت فضای روی ر ها عمل این م شود. توصیف
|ψ⟩ اندازه گیری از پیش درست کوانتوم سیستم حالت اگر م آید. بدست پایان در که است اندازه گیری نتیجه

: با است برابر m نتیجه آمدن بدست احتمال باشد،

p(m) = ⟨ψ| M̂ †
mM̂m |ψ⟩ , (۵١ . ٣)

: بود خواهد زیر صورت به اندازه گیری از پس سیستم حالت بردار و

M̂m |ψ⟩√
⟨ψ| M̂ †

mM̂m |ψ⟩
. (۵۴ . ١)

: م کنند ارضاء را بودن کامل رابطه اندازه گیری ر های عمل ∑همچنین
m

M̂ †
mM̂m = Î. (۵۵ . ١)

واحد ،(١ . ٨٢ (رابطه اندازه گیری ر های عمل برای بودن کامل رابطه احتمال ها). مجموع (واحد ١ . ٢ . ٢ قضیه
م کند. ایجاب را احتماالت مجموع بودن

∑اثبات.
m

p(m) =
∑
m

⟨ψ| M̂ †
mM̂m |ψ⟩ = ⟨ψ| (

∑
m

M̂ †
mM̂m) |ψ⟩ = ⟨ψ| Î |ψ⟩ = ۱ (۵۶ . ١)

پایه های در کیوبیت ی اندازه گیری مثال مهم، ول ساده مثال ی .( محاسبات پایه های در (کیوبیت ١ . ٢ . ٢ مثال
و دارد دنبال به را (۱ یا ۰ ) نتیجه دو که است کیوبیت ی اندازه گیری شامل اندازه گیری این است. محاسبات
هر م شود مشاهده هستند. M̂۱ = |۱⟩⟨۱| و M̂۰ = |۰⟩⟨۰| صورت به نتیجه هر متناظر اندازه گیری ر های عمل
دو این برای نیز بودن کامل رابطه بنابرین {M̂ ۲

m = M̂m; m = ۰, ۱} همینطور و هستند هرمیت ر عمل دو
باشد؛ |ψ⟩ = a |۰⟩+ b |۱⟩ صورت به اندازه گیری از قبل کیوبیت حالت کنید فرض حال، است. برقرار ر عمل

: با بود خواهد برابر ۱ یا ۰ نتیجه آوردن بدست احتمال

p(۰) = ⟨ψ| M̂ †
۰ M̂۰ |ψ⟩ = ⟨ψ| M̂۰ |ψ⟩ = |a|۲, (۵١ . ٧)

p(۱) = ⟨ψ| M̂ †
۱ M̂۱ |ψ⟩ = ⟨ψ| M̂۱ |ψ⟩ = |b|۲. (۵١ . ٨)
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: بود خواهند زیر فرم به نیز اندازه گیری از بعد حاالت

M̂۰ |ψ⟩
|a|

=
a

|a|
|۰⟩ , (۵١ . ٩)

M̂۱ |ψ⟩
|b|

=
b

|b|
|۱⟩ . (۶١ . ٠)

حاالت موثر صورت به که دید م توان است، چشم پوش قابل حالت بردار های در خالص فاز های اثر که آنجا از
هستند. |۱⟩ و |۰⟩ حاالت اندازه گیری، نهایی

کوانتوم مرکب سیستم های درباره که م پردازیم کوانتوم انی م چهارم موضوعه اصل بررس به حال
م کند. صحبت

ضرب با برابر کوانتوم مرکب سیستم ی حاالت فضای .( کوانتوم مرکب (سیستم های ۴ موضوعه اصل
سیستم حالت بردار آن بر عالوه بود. خواهد مرکب سیستم این دهنده یل تش مؤلفه های حاالت فضای تانسوری
را گزاره ها این م شود. مشخص مؤلفه ها از ی هر حالت بردارهای تانسوری ضرب صورت به نیز مرکب

: داد نمایش زیر صورت به م توان

Htot ≡
N⊗
i=۱

Hi (۶١ . ١)

|Ψtot⟩ ≡
N⊗
i=۱

|ψi⟩ (۶١ . ٢)

تعریف و ١ . ١ . ٣ (تذکر گفتیم تانسوری ضرب حاصل فضا های درباره ١ . ١ . ٨ بخش در که همانطور
در هم تنیده حاالت همین وجود و بود خواهد مرکب سیستم های در فیزی اثر جالب ترین در هم تنیدگ (١ . ١ . ١٠

است. شده کوانتوم اطالعات نظریه و کالسی اطالعات نظریه بین اساس تفاوت های باعث که است

ال چ ماتریس فرمالیزم ١ . ٢ . ٢

مشخص سیستم هیلبرت فضای در ،|ψ⟩ آن، حالت بردار با کوانتوم سیستم حالت که کرده ایم فرض کنون تا
اصل در کوانتوم سیستم بودن بسته شرط وجود و ١ . ٢ . ١ بخش در شده گفته مطالب به توجه با م شود.
هر در سیستم حالت از دقیق گاه آ مستلزم کوانتوم سیستم توصیف برای حالت بردار از استفاده ،١ موضوعه
کامل طور به شرط دو این از ی هیچ اه درآزمایش است. بررس مورد سیستم بودن ایزوله همینطور و لحظه
و بوده ناقطبیده کوانتوم آزمایش های از بسیاری در استفاده مورد فوتون ه های باری مثال، برای نیستند؛ برقرار

١٧
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فوتون ها از pi کسر که وییم ب م توانیم تنها شرایط این در دارند. وجود آن در مختلف قطبش های با فوتون ها
م رسد. نظر به ضروری مسائل از دسته این برای جدید فرمالیزم ی وجود بنابرین دارند، قرار |ψi⟩ حالت در
کامل طور به آن ها حاالت که کوانتوم سیستم های توصیف برای مناسب ابزاری ١۴ ال چ ماتریس فرمالیزم

م دهد. بدست نیست، مشخص

باشد داشته قرار |ψi⟩ حالت در pi احتمال با سیستم اگر دقیق تر طور به .( ال چ (ماتریس ١ . ٢ . ١ تعریف
زیر صورت به سیستم این برای ال چ ماتریس است)، خالص حاالت از آنسامبل واقع در ،{pi , |ψi⟩})

: م شود تعریف

ρ ≡
∑
i

pi |ψi⟩⟨ψi| (۶١ . ٣)

ال چ ماتریس توسط مرکب سیستم حالت که م بینیم ،۶١ . ٣ رابطه صورت به ال چ ماتریس تعریف با
سیستم آن درباره اطالعات تمام دارنده بر در سیستم ی ال چ ماتریس واقع در و م شود مشخص سیستم آن

ال چ ر های عمل این حسب بر ابتدا از را کوانتوم انی م م توان که م شود مشخص همینطور است.
با کوانتوم انی م بندی موضوعه اصول قسمت این در ما هدف نمود. بندی فرمول ( ال چ (ماتریس های
به ١ . ٢ . ١ بخش در شده بیان موضوعه اصول ابتدا منظور این برای است. ال چ ماتریس فرمالیزم از استفاده
م کنیم تالش و پرداخته ال چ ماتریس خواص بیشتر بررس به سپس م کنیم، باز نویس ال چ ماتریس زبان
ماتریس های حسب بر بار این را ١ . ٢ . ١ بخش مشابه بندی موضوعه اصول نهایت در و کنیم تعریف مستقال را آن
سیستم ی زمان تحول کنیم فرض بیایید اول منظور برای م دهیم. انجام مرکب سیستم های برای و ال چ
دادن رخ از پس باشد، |ψi⟩ حالت در pi احتمال با ابتدا در سیستم اگر شود. داده Û ان ی ر عمل توسط بسته
زیر صورت به ال چ ر عمل تحول بنابرین بود. خواهد Û |ψi⟩ حالت در pi احتمال با سیستم ، زمان تحول

بود: ∑خواهد
i

pi |ψi⟩⟨ψi|
Û−→
∑
i

piÛ |ψi⟩⟨ψi| Û † = Ûρ Û †. (۶۴ . ١)

انجام اندازه گیری م خواهیم کنید فرض است. ال چ ماتریس زبان به ترجمه قابل سادگ به نیز اندازه گیری
احتمال باشد، |ψi⟩ سیستم اولیه حالت اگر م شود. توصیف {M̂m} اندازه گیری ر های عمل توسط که دهیم

: م آید بدست زیر صورت به ١ . ٨٠ رابطه طبق m نتیجه آوردن بدست

p(m|i) = ⟨ψi| M̂ †
mM̂m |ψi⟩ = tr[M̂ †

mM̂m |ψi⟩ ⟨ψi|], (۶۵ . ١)

قرار شرط mبه نتیجه آمدن بدست احتمال واقع در که معن این به است؛ شرط احتمال کننده بیان ۶۵ . ١ رابطه
: داریم m نتیجه آمدن بدست کل احتمال برای احتماالت، قوانین از م کند. بیان را i حالت در سیستم داشتن

p(m) =
∑
i

p(m|i) pi =
∑
i

pi tr[M̂
†
mM̂m |ψi⟩⟨ψi|] = tr[M̂ †

mM̂mρ]. (۶۶ . ١)

14 Density Matrix Formalism
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بدست و اندازه گیری از پس را سیستم حالت م توان ونه چ که م آید پیش سوال این طبیع صورت به حال
که م کنیم توجه نکته این به سوال این به گفتن پاسخ برای ؟ کرد بیان ال چ ماتریس حسب بر m نتیجه آمدن

: بود خواهد زیر صورت به m نتیجه آمدن بدست از پس سیستم حالت بردار ،١ . ٨١ رابطه اساس بر

|ψm
i ⟩ =

M̂m |ψi⟩√
⟨ψi| M̂ †

mM̂m |ψi⟩
. (۶١ . ٧)

p(i|m) متناظر احتمال های با |ψm
i ⟩ حاالت از آنسامبل ،m نتیجه آمدن بدست و اندازه گیری انجام پس بنابرین،

: آمد خواهد در زیر صورت به ρm آنسامبل این متناظر ال چ ماتریس داشت. خواهیم دست در

ρm =
∑
i

p(i|m) |ψm
i ⟩⟨ψm

i | =
∑
i

p(i|m)
M̂m |ψi⟩⟨ψi| M̂ †

m

⟨ψi| M̂ †
mM̂m |ψi⟩

. (۶١ . ٨)

: داریم احتماالت نظریه مقدمات اتحاد های از طرف از

p(i|m) =
p(m, i)

p(m)
=
p(m|i)pi
p(m)

(۶١ . ٩)

: داریم ،۶١ . ٩ رابطه در ۶١ . ٨ رابطه ذاری جای با

ρm =
∑
i

pi
M̂m |ψi⟩⟨ψi| M̂ †

m

tr[M̂mM̂
†
mρ]

=
M̂mρM̂

†
m

tr[M̂mM̂
†
mρ]

. (١ . ٧٠)

ال چ ر عمل زبان به م توان را اندازه گیری و سیستم ان ی تحول به مربوط موضوعه اصول دادیم نشان اینجا در
ماتریس به حالت بردار مفهوم از مستقل و ذات هویت دادن م کنیم دنبال بخش این ادامه در آنچه نمود. بیان نیز
و مفهوم چند است مفید آن از پیش اما است. آن حسب بر کوانتوم انی م بندی موضوعه اصول و ال چ

بررس دقیق تر را ر  عمل این ریاض خواص همچنین و کنیم مطرح ال چ ماتریس های با ارتباط در را قرارداد
: م کنیم شروع تعریف ها و قرارداد ها از ابتدا کنیم.

آن، حالت اگر، دارد قرار خالص حالت ی در کوانتوم سیستم ی م گوییم خالص). (حالت ١ . ٢ . ١ قرارداد
: م شود نوشته زیر صورت به ال چ ماتریس حالت این در باشد. معلوم دقیقا ،|ψ⟩

ρ ≡ |ψ⟩⟨ψ| (١ . ٧١)

مخلوط حالت در م گوییم نباشد، خالص حالت در کوانتوم سیستم ی اگر مخلوط). (حالت ١ . ٢ . ٢ قرارداد
است. خالص حاالت از مخلوط سیستم حالت شرایط، این در دارد. قرار

مفهوم از مستقل تعریف که م کنیم اثبات و بیان را ال چ ماتریس های با ارتباط در مهم بسیار قضیه ای حال
: م دهد ارائه ما به حالت بردار های

١٩
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متناظر ( ال چ ماتریس (یا ال چ ر عمل ی ،ρ مانند ری عمل هر .( ال چ ماتریس (ماهیت ١ . ٢ . ٣ قضیه
: کند صدق زیر رابطه دو در اگر فقط و اگر بود خواهد {pi, |ψi⟩} آنسامبل با

(i) tr[ρ] = 1.

(ii) ρ ≥ 0.

بنابرین، باشد. ال چ ماتریس ی ρ =
∑
i

pi |ψi⟩⟨ψi| کنید فرض اثبات.

tr[ρ] =
∑
i

pitr[|ψi⟩⟨ψi|] =
∑
i

pi = ۱. (١ . ٧٢)

: داریم باشد؛ سیستم هیلبرت فضای در دلخواه برداری |ϕ⟩ کنید فرض حال م کند. صدق اول شرط در بنابرین

⟨ϕ| ρ |ϕ⟩ =
∑
i

pi ⟨ϕ|ψi⟩ ⟨ψi|ϕ⟩ =
∑
i

pi| ⟨ϕ|ψi⟩ |۲ ≥ ۰, (١ . ٧٣)

است. شده ارضاء نیز دوم شرط م دهد نشان که
که آنجا از کند. صدق بودن مثبت و رد شرط های در که باشد دلخواه ر عمل ی ρ کنیم فرض بیایید عکس به

: بود خواهد زیر صورت به آن طیف تجزیه است، مثبت ر عمل ی ρ

ρ =
∑
j

λj |j⟩⟨j| , (٧۴ . ١)

ρ ر عمل منف نا و حقیق مقادیر ویژه λj و م دهند یل تش را راست‐هنجار مجموعه ای |j⟩ بردار های که
احتمال با که سیستم بنابرین .

∑
j

λj = ۱ داد نشان م توان ر عمل این روی رد شرط از استفاده با هستند.

آنسامبل ،{λj, |j⟩} آنسامبل یعن داشت. خواهد ρ برابر ال چ ماتریس دارد، قرار |j⟩ متناظر حاالت در λj
م شود. منجر ρ ال چ ماتریس به که است حاالت از

: است ١ مساوی یا تر کوچ همواره ال چ ر عمل مجذور رد .۴ . ١ . ٢ قضیه

tr[ρ۲] ≤ ۱. (٧۵ . ١)

: داریم ρ طیف تجزیه از اثبات.

ρ =
∑
j

λj |j⟩⟨j| ⇒ ρ۲ =
∑
j

λ۲
j |j⟩⟨j| ⇒ tr[ρ۲] =

∑
j

λ۲
j ≤ ۱. (٧۶ . ١)
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١ با برابر آن مجذور رد اگر تنها و اگر بود خواهد خالص حالت ی نشانگر ρ ال چ ر عمل .۵ . ١ . ٢ قضیه
باشد.

: نوشت زیر صورت به م توان را آن باشد، خالص حالت ی معرف ρ اگر اثبات.

ρ۲ = ρ = |ψ⟩⟨ψ| ⇒ tr[ρ۲] = ۱. (١ . ٧٧)

: داریم ٧۶ . ١ رابطه همچنین و ρ برای رد رابطه از باشد ی با برابر ρ مجذور رد اگر ∑همچنین
j

λj = ۱,
∑
j

λ۲
j = ۱ ⇒ λj = δij ⇒ ρ =

∑
j

δij |j⟩⟨j| = |i⟩⟨i| . (١ . ٧٨)

: کنیم بیان ال چ ماتریس های حسب بر را کوانتوم انی م موضوعه اصول داریم آمادگ حال

(فضای کامل داخل ضرب فضای ی ، فیزی بسته سیستم هر با متناظر (فضای حاالت). ١ موضوعه اصل
«ماتریس توسط کامل طور به سیستم فیزی م گوییم. سیستم حاالت» «فضای آن به که دارد وجود (H هیلبرت
حاالت) (فضای سیستم با متناظر هیلبرت فضای در واحد رد با مثبت ر عمل ی که م شود مشخص آن « ال چ

است.

م شود. توصیف ان ی تبدیل ی توسط کوانتوم بسته سیستم ی تحول .( زمان (تحول ٢ موضوعه اصل
ρ(t۲) ،t۲ لحظه در سیستم حالت به Û ان ی ر عمل ی توسط ρ(t۱) ،t۱ لحظه در سیستم حالت که معن به

دارد. بستگ t۲ و t۱ زمان های به تنها ر عمل این که است مرتبط

ρ(t۲) = Û(t۲, t۱)ρ(t۱) Û
†(t۲, t۱). (١ . ٧٩)

{M̂m} اندازه گیری ر های عمل از مجموعه ای وسیله به کوانتوم اندازه گیری (اندازه گیری). ٣ موضوعه اصل
به مربوط m اندیس و م کنند اثر اندازه گیری مورد سیستم حاالت فضای روی ر ها عمل این م شود. توصیف
ρ اندازه گیری از پیش درست کوانتوم سیستم حالت اگر م آید. بدست پایان در که است اندازه گیری نتیجه

: با است برابر m نتیجه آمدن بدست احتمال باشد،

p(m) = tr[M̂ †
mM̂mρ], (١ . ٨٠)

: بود خواهد زیر صورت به اندازه گیری از پس سیستم ال چ ماتریس و

M̂mρM̂
†
m

tr[M̂ †
mM̂mρ]

. (١ . ٨١)

: م کنند ارضاء را بودن کامل رابطه اندازه گیری ر های عمل ∑همچنین
m

M̂ †
mM̂m = Î. (١ . ٨٢)
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ضرب با برابر کوانتوم مرکب سیستم ی حاالت فضای .( کوانتوم مرکب (سیستم های ۴ موضوعه اصل
سیستم حالت بردار آن بر عالوه بود. خواهد مرکب سیستم این دهنده یل تش مولفه های حاالت فضای تانسوری
م توان را گزاره ها این م شود. مشخص مولفه ها از ی هر ال چ ماتریس تانسوری ضرب صورت به نیز مرکب

: داد نمایش زیر صورت به

Htot ≡
N⊗
i=۱

Hi (١ . ٨٣)

ρtot ≡
N⊗
i=۱

ρi (٨۴ . ١)

کاهیده ال چ ماتریس های ١ . ٢ . ٣

عمیق ترین و مهم ترین از ی نیست بد ببریم، پایان به را ال چ ماتریس های مورد در صحبت آنکه از پیش
زیر‐ بررس ابزار عنوان به ال چ ماتریس های از استفاده کاربرد، این کنیم؛ بررس را ر ها عمل این کاربرد های
انجام کاهیده١۵ ال چ ر  عمل نام به ابزاری توسط بررس این است. کوانتوم مرکب سیستم ی سیستم های
نا پذیری جدایی بخش کاهیده ال چ ر های عمل دلیل، همین به است. بخش این موضوع آن بررس که م شود

هستند. مرکب سیستم های بررس از

فضای دارای کدام هر که داریم B و A فیزی سیستم دو کنید فرض کاهیده). ال چ ر (عمل ١ . ٢ . ٢ تعریف
داده ρAB ∈ HA ⊗ HB با AB مرکب سیستم حالت شرایط این در هستند. HB و HA متناظر هیلبرت

م شود: تعریف زیر ل ش به A زیر‐سیستم برای کاهیده ال چ ماتریس صورت این در م شود.

ρA ≡ trB[ ρ
AB ] , (٨۵ . ١)

شد. معرف ١ . ١ . ١٢ تعریف در که است جزئ رد ر عمل trB[ ] که

دلیل ی کردیم. تعریف ل ش این به را کاهیده ال چ ماتریس چرا که نباشد واضح فیزی نظر از شاید
مثال برای م سازد. برآورده اندازه گیری فرآیند ی در را ما انتظارات تعریف این که باشد این م تواند کننده قانع
محاسبه زیر صورت به AB مرکب سیستم ی در ÔA ∈ HA مانند پذیری مشاهده کمیت چشم داشت مقدار

: م شود

⟨ÔA ⊗ ÎB⟩ = tr[ρABÔA ⊗ ÎB] = trA[(trB[ρ
AB ÎB])ÔA] = trA[ρ

AÔA]. (٨۶ . ١)

است. A زیر‐سیستم ال چ ماتریس تعریف از ما انتظار مطابق درست که
15Redusced Density Operator
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اشمیت تجزیه ۴ . ١ . ٢

که ـ هستند مرکب سیستم های بررس در مفید ابزار های از نمونه دو تنها « جزئ «رد و « ال چ «ماتریس های
نظریه در کاربرد پر  ابزار های این از ر دی نمونه دو دارد. قرار کوانتوم رایانش و اطالعات نظریه قلب در خود
آن ها بررس به بعدی بخش و بخش این در که هستند خالص سازی١٧ و اشمیت١۶ تجزیه ، کوانتوم اطالعات

م پردازیم.

راست‐ پایه های ABباشد. مرکب سیستم خالص حالت ی |Ψ⟩ کنید فرض اشمیت). (تجزیه ۶ . ١ . ٢ قضیه
فضای در {|iB⟩} مانند راست‐هنجاری پایه های و ،HA ،A سیستم هیلبرت فضای در {|iA⟩} مانند هنجاری

: که طوری به دارند وجود ،HB ،B سیستم هیلبرت

|Ψ⟩ =
∑
i

λi |iA⟩ |iB⟩ , (١ . ٨٧)

∑
i

λ۲
i = ۱ رابطه در و هستند مشهور اشمیت١٨ مؤلفه های به ضرایب این هستند. نا منف حقیق اعداد ها λi که

م کنند. صدق

حالت در باشد؛ برابر زیر‐سیستم دو هیلبرت فضای بعد که م دهیم ارائه حالت برای را اثبات اینجا در اثبات.
فضای ابعاد به تر کوچ هیلبرت فضای صوری گسترش با م توان باشد، نامساوی هیلبرت فضای دو بعد که
شده، اضافه صوری ابعاد ازای به مرکب سیستم خالص حالت بسط ضرایب کردن فرض صفر و بزرگتر هیلبرت
دلخواه پایه  دسته ی {|jA⟩} م کنیم فرض اشمیت تجزیه قضیه اثبات منظور به حال نمود. ارائه را اثبات همین
هیلبرت فضای در راست‐هنجار دلخواه پایه دسته ی {|kB⟩} و A سیستم هیلبرت فضای در راست‐هنجار

: نوشت زیر صورت به را |Ψ⟩ م توان ۵ . ١ . ١ قضیه طبق باشند. B

|Ψ⟩ =
∑
jk

ajk |jA⟩ |kB⟩ . (١ . ٨٨)

ی d̂ که â = ûd̂v̂ داریم â ماتریس منفرد مقدار تجزیه از هستند. مختلط ماتریس ی مؤلفه های ها ajk که
: بنابرین هستند. ان ی ماتریس دو v̂ و û و نا منف قطری ماتریس

|Ψ⟩ =
∑
ijk

ujidiivik |jA⟩ |kB⟩ , (١ . ٨٩)

: داریم λi ≡ dii و |iB⟩ ≡
∑
k

vik |kB⟩ ، |iA⟩ ≡
∑
j

uji |jA⟩ تعریف با

|Ψ⟩ =
∑
i

λi |iA⟩ |iB⟩ . (١ . ٩٠)

16Schmidt Decomposition
17Purification
18Schmidt Co-efficients

٢٣



کوانتوم انی م بر مقدمه  ای ١

ال چ ر های عمل مقادیر ویژه  داد نشان م توان که است این اشمیت تجزیه جالب کاربرد های از ی
اند. برابر مرکب سیستم ی خالص حالت با متناظر زیر‐سیستم دو کاهیده

داد. تعمیم سیستم دو از بیش به نم توان را اشمیت تجزیه .١ . ٢ . ٣ تذکر

سازی خالص ۵ . ١ . ٢

م پردازد سوال این به خالص سازی قضیه م شود. توصیف ρA ال چ ماتریس با A سیستم کنید فرض
که طوری به کرد تعریف |AR⟩ مانند خالص حالت و نمود معرف R مانند ری دی سیستم دارد ان ام آیا که
به |AR⟩ خالص حالت کنیم نگاه A سیستم به تنها که صورت در که معن این به ؟ ρA = trR[|AR⟩⟨AR|]

م گوییم. خالص سازی قضیه مسئله، این به کند. پیدا تقلیل ρA ال چ ماتریس

|AR⟩ خالص حالت ی HA هیلبرت فضای در ρ ال چ ماتریس هر ازای به (خالص سازی). ١ . ٢ . ٧ قضیه
.ρA = trR[|AR⟩⟨AR|] که طوری به دارد وجود HA ⊗HR شده بزرگ هیلبرت فضای در

م گوییم. مرجع سیستم ،R سیستم به و ρA ال چ ماتریس شده خالص حالت ،|AR⟩ حالت به

سیستم ال چ ماتریس ρA کنید فرض م دهیم. ارائه |AR⟩ ساخت برای روش قضیه این اثبات برای اثبات.
فضای با R مانند سیستم ،ρA حالت خالص سازی برای باشد. ρA =

∑
i

pi
∣∣iA⟩⟨iA∣∣ طیف تجزیه با A

خالص حالت و م کنیم معرف {
∣∣iR⟩} راست‐هنجار پایه های و A سیستم هیلبرت فضای با برابر هیلبرت

: م کنیم تعریف زیر صورت به را |AR⟩

|AR⟩ ≡
∑
i

√
pi
∣∣iA⟩ ∣∣iR⟩ . (١ . ٩١)

: م کنیم حساب زیر صورت به را A سیستم کاهیده ال چ ماتریس حال

trR[|AR⟩⟨AR|] =
∑
ij

√
pipj

∣∣iA⟩ ⟨jA∣∣ tr[∣∣iR⟩ ⟨jR∣∣] =∑
ij

√
pipj

∣∣iA⟩ ⟨jA∣∣ δij =∑
i

pi
∣∣iA⟩⟨iA∣∣ = ρA.

(١ . ٩٢)

بالخ کره ۶ . ١ . ٢

کیوبیت مانند (سیستم هایی حالت دو سیستم های برای ال چ های ماتریس بررس در مفید ابزار های از ی
است. ١٩ بالخ کره دارند)، بعدی دو هیلبرت فضای که

19Bloch Sphere
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: نوشت زیر صورت به م توان را حالت دو سیستم ی ال چ ماتریس هر

ρ =
۱
۲
(r۰Î+ r⃗.ˆ⃗σ) =

۱
۲

(
r۰ + z x− iy
x+ iy r۰ − z

)
(١ . ٩٣)

: که م کنیم دقت حال است. پاؤل ماتریس های از برداری ˆ⃗σ که

هستند. حقیق r۰ و r⃗ بنابرین است. هرمیت ρ (الف)

.r۰ = ۱ بنابرین .tr[ρ] = ۱ (ب)

نشان ساده محاسبه ی کنیم. محاسبه را ρ مقادیر ویژه باید شرط این برقراری از اطمینان برای .ρ ≥ ۰ (ج)
:  م دهد

λ۱,۲ =
۱
۲
(۱± |r⃗|). (٩۴ . ١)

.(|r⃗| ≤ ۱) باشد ١ مساوی یا تر کوچ باید r⃗ اندازه ،ρ بودن مثبت برای بنابرین

م شود.این برقرار ی به ی تناظری واحد شعاع به کره ای از نقطه ی و ال چ ماتریس هر بین ترتیب این به
حاالت نشانگر کره داخل نقاط خالص، حالت با متناظر کره این سطح روی نقاط دارد. نام بالخ» «کره کره،

است. ρ = ۱
۲ Î مخلوط کامال حالت با متناظر کره مرکز و مخلوط

خالص و اشمیت تجزیه بالخ، کره مانند مفاهیم معرف با که م یابیم در فصل این بر مروری در و انتها در
پیدا را آمادگ این هستند، کوانتوم مرکب سیستم های و سیستم ها زیر بررس در ما اصل ابزار های ،که سازی

کوانتوم واهمدوس و اندازه گیری مسئله دقیق بندی فرمول و دقیق تر بررس به بعد فصل های در که کرده ایم
بپردازیم.
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٢ گیری اندازه مسئله
ایستاد، ناگهان اینشتین پیاده روی ی حین در م آید یادم
دارم باور موضوع این به آیا پرسید و برگشت من سمت به

پیاده‐ باق ؟ م نگریم آن به که دارد وجود زمان تنها ماه که
داشتن» «وجود از دان فیزی ی منظور درباره بحث به  روی

گذشت.
پیز آبراهام

آمادگ و کردیم پیدا آشنایی کوانتوم انی م موضوعه اصول و ریاض ساختمان با پیش فصل در
بهتر برویم، کوانتوم واهمدوس سراغ به آنکه از پیش اما کنیم؛ بررس را واهمدوس تئوری تا داریم را این
کنیم. طبقه بندی را آن و بشناسیم بهتر را است آن حل پی در کوانتوم واهمدوس که ل مش ابتدا است
این انتخاب است. کالسی انی م به کوانتوم انی م از گذار و اندازه گیری معروف مسئله ل، مش این
قالب در بار اولین اندازه گیری، مسئله با مرتبط بنیادی مسئله های : دارد تاریخ دلیل ل مش این برای نام
شناخت منظور به شدند. صورت بندی کوانتوم سیستم با اندازه گیری دستگاه های بر   هم کنش کوانتوم توصیف
سال های در نویمن فون توسط شده مطرح ایده  آل اندازه گیری کار و ساز  ابتدا اندازه گیری مسئله طبقه بندی و
شناخت در همینطور و ـ اندازه گیری مسئله طبقه بندی در ما به که م کنیم بررس را کوانتوم انی م ابتدایی
درباره تفصیل به و م کنیم طبقه بندی را اندازه گیری مسئله بعد بخش در م کند. کم ـ کوانتوم واهمدوس

م گوییم. سخن کدام هر

نویمن فون اندازه گیری کار و ساز ٢ . ١

شروع با که م کند صحبت باره این در نویمن)، فون اندازه گیری تنها (یا نویمن فون اندازه گیری کار و ساز
رسید؛ مرکب در هم تنیده حالت ی به م توان ونه چ نیستند) بر هم کنش در هم با (که مستقل سیستم دو از کردن

کوانتوم کل ی به و دهند دست از را خود مستقل هویت م توانند ونه چ کوانتوم سیستم دو عبارت به یا
؟ شوند تبدیل

« کوانتوم انی م ریاض «مبان کتاب در اندازه گیری برای کاری و ساز چنین ارائه از نویمن فون هدف
دستگاه ه بل سیستم تنها نه آن در که بود اندازه گیری فرایند کوانتوم تماماً توصیف ،١٩٣٢ سال در [٢٠] خود
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گیری اندازه مسئله ٢

که کنیم اشاره اینجا در نیست بد کنند. پیروی کوانتوم انی م قوانین از نیز ناظرـ نهایت در و ـ اندازه گیری
که کپنهاگ (تعبیر کوانتوم انی م سنت تعبیر از شدیدی انحراف و بود انقالبی کامال زمان آن در دیدگاه این
از و هستند کالسی ذاتاً اندازه گیری دستگاه های بود معتقد که م آمد حساب به م کرد) نمایندگ را آن بوهر

نم کنند. تبعیت کوانتوم انی م قوانین
اندازه گیری فرایند توصیف به تنها نویمن فون اندازه گیری کاربرد حوزه کردیم، اشاره نیز این از پیش که همانطور
آن از نیز کوانتوم واهمدوس فرمول بندی در همچنین و اندازه گیری مسئله طبقه بندی در ه بل نم شود محدود
سپس و م پردازیم نویمن فون اندازه گیری فرمول بندی به توضیحات این گرفتن نظر در با گرفت. خواهیم کم
م کنیم. بررس را پیش فصل در اندازه گیری اصل با آن ارتباط و تصویری اندازه گیری های توصیف در آن کاربرد

نویمن فون اندازه گیری بندی فرمول ٢ . ١ . ١

فضای با S وپی) روس می (معموال سیستم ی است: اصل جزء دو شامل معموال نویمن فون اندازه گیری
وپی) ماکروس (معموال اندازه گیری دستگاه ی و ،{|si⟩} راست‐هنجار پایه های مجموعه و HS هیلبرت
بودن وپی ماکروس یا و وپی روس می .{|ai⟩} راست‐هنجار پایه های مجموعه و HA هیلبرت فضای با A
معمول صورت به ما ه بل ندارد؛ اندازه گیری فرایند از ما فرمول بندی در تأثیری اندازه گیری دستگاه و سیستم
را تداخل یا و بر هم نه مانند کوانتوم اثرات بتوان تا باشد وپی روس می بررس مورد سیستم که داریم انتظار
از که است وپی ماکروس اجسام صورت به اندازه گیری، دستگاه های از ما انتظار همینطور نمود. مشاهد آن در
را آن هوشمندانه نحوی به نویمن فون اندازه گیری کار و ساز (اگرچه م کنند پیروی کالسی انی م قوانین

م گیرد). نظر در کوانتوم انی م قوانین پیرو
دستگاه که کنیم فرض اینطور م توانیم است. S سیستم حالت کردن اندازه گیری اندازه گیری، دستگاه هدف
iام ان م به سیستم برای |si⟩ حالت شدن اندازه گیری صورت در که است نشانگر) (یا عقربه دارای اندازه گیری
شروع از پیش اینکه فرض با .(٢ . ١ ل (ش است اندازه گیری دستگاه برای |ai⟩ حالت نماینده که م کند اشاره
بین اندازه گیری دینامی بر هم کنش دارد، قرار |ar⟩ «آماده» اولیه حال در اندازه گیری دستگاه اندازه گیری، فرایند

: بود خواهد زیر صورت به |si⟩ حاالت تمام برای اندازه گیری دستگاه و سیستم

|si⟩ |ar⟩
Û(τ)−−→ |si⟩ |ai⟩ . (٢ . ١)

مرکب سیستم به مربوط HS ⊗ HA هیلبرت فضای در نهایی حالت چه و اولیه حالت چه باال رابطه در که
و سیستم حاالت بین ی به ی تناظر ی اندازه گیری م بینیم، ٢ . ١ رابطه در که همانطور دارند. قرار SA
همینطور، م کند. مشخص را ری دی حالت کامل طور به ی حالت : است کرده بر قرار اندازه گیری دستگاه

زمان تحول اثر در سیستم خود حالت که ایم کرده فرض ،٢ . ١ رابطه راست سمت نوشتن در که کنید توجه
کار و ساز ٢ . ١ رابطه گیری اندازه کار و ساز به دلیل همین به م ماند. باق نشده مختل اندازه گیری از ناش
مختل را سیستم اولیه حالت که اندازه گیری هایی چنین به ، کل حالت در م گویند. نویمن فون اندازه گیری ایده آل
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گیری اندازه مسئله ٢

اندازه گیری دستگاه و سیستم کار، و ساز این در ایده آل. اندازه گیری ی برای نویمن فون کار و ساز :٢ . ١ ل ش
است نحوی به اندازه گیری سیستم‐دستگاه بر هم کنش م شوند. بررس کوانتوم صورت به دو هر
در خود اولیه حالت از اندازه گیری دستگاه نشانگر تا م شود باعث |si⟩ حالت در سیستم بودن که
گیرد. قرار |ai⟩ حالت در اندازه گیری دستگاه و دهد وضعیت تغییر iام موقعیت به «آماده»، موقعیت

.[٢١] م گویند « کوانتوم غیر مخرب «اندازه گیری های نم کنند،
حالت است: نشده در هم تنیدگ هیچ به منجر ٢ . ١ بر هم کنش اینجا، تا م رسیم. مسئله کلیدی قسمت به حال
سیستم که یریم ب نظر در را حالت بیایید حال این با است. تفکی پذیر١ هنوز اندازه گیری سیستم‐دستگاه نهایی

: داریم دارد؛ قرار {|si⟩} حاالت از بر هم نه در

|ψ⟩ |ar⟩ =

(∑
i

ci |si⟩

)
|ar⟩

Û(τ)−−→ |Ψ⟩ =
∑
i

ci |si⟩ |ai⟩ . (٢ . ٢)

م دهد. نشان را نویمن فون ایده آل اندازه گیری کار و ساز ،٢ . ٢ رابطه در شده داده تحول
با کل حالت در اندازه گیری سیستم‐دستگاه نهایی حالت که م دهد نشان ٢ . ٢ رابطه راست سمت بررس
دستگاه یا و سیستم به تنهایی به را حالت بردار ی نم توان ر دی ، یعن م شود؛ توصیف در هم تنیده حالت ی
که بر هم نه کنیم. تولید دینامی صورت به را در هم تنیدگ که شده ایم موفق بنابرین داد. نسبت اندازه گیری
اندازه گیری دستگاه حالت و شده تقویت حاال داشت، وجود وپی) روس می (معموال سیستم حالت در ابتدا در

م گیرد. در بر نیز را وپی) ماکروس (معموال
رابطه در شده (داده فرایند این نتیجه م توان چطور که نیست واضح وجه هیچ به که اینجاست اساس ل مش
دلیل دو به نهایی حالت که است این آن دلیل کرد. تفسیر آن، معمول معن به اندازه گیری، ی صورت به را (٢ . ٢
است نا مناسب است شده انجام اندازه گیری اینکه نتیجه گیری برای کرد، خواهیم اشاره آن ها به ٢ . ٢ بخش در که
«پیش‐اندازه گیری»٢ مرحله، این به موضوع این بر بیشتر تأکید برای نتایج). مسئله و مرجح پایه های (مسئله

م گویند.

1Separable
2Pre-measurement
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گیری اندازه مسئله ٢

اندازه گیری مسئله طبقه بندی ٢ . ٢

که معن این به ـ کالسی به کوانتوم از گذار بزرگ تر مسئله از بخش تنها م توان را اندازه گیری مسئله
از دانست. ـ م شوند منتج کوانتوم دنیامی از داریم، کار و سر آن با روزانه که ، کالسی واقعیات ونه چ
آن لغوی معنا در اندازه گیری مسئله نسبت به وسیع تری بسیار حوزه کالسی به کوانتوم از گذار مسئله طرف ی
اندازه گیری گونه بر هم کنش های صورت به م توان را سیستم دو بین بر هم کنش های از بسیار ر دی طرف از دارد؛
حمل خود با ش آن موقعیت درباره اطالعات م شود، پراکنده اشیا از نور وقت مثال برای گرفت. نظر در
مسئله کنیم. فرض اندازه گیری دستگاه عنوان به را شده پراکنده فوتون های م توانیم ما حالت این در و م کند
«مسئله از ما منظور بود. خواهد کالسی به کوانتوم از گذار مسئله همان واقع در عام تر معن این در اندازه گیری

بود. خواهد آن عام معن پایان نامه این در اندازه گیری»

است، مستقل مسئله سه از ل متش واقع در ( کالسی به کوانتوم از گذار مسئله (و اندازه گیری مسئله
: م شوند طبقه بندی زیر صورت به مسئله سه این نامید. اندازه گیری» «مسائل را آن باید شاید بنابرین

برای ؟ م کند خاص طبیعت در را مرجح کمیت های چیز چه .(٢ . ٢ . ١ (بخش مرجح٣ پایه های مسئله .١
موقعیت (دارای باشند موقعیت پایه های ویژه در باید کالسی حالت در فیزی سیستم های چرا مثال

؟ نباشند) موقعیت ها از بر هم نه (در نباشند اندازه حرکت پایه های ویژه در و باشند) مشخص

کالسی ابعاد در کوانتوم تداخل کردن مشاهده چرا .(٢ . ٢ . ٢ (بخش تداخل۴ نشدن مشاهده مسئله .٢
؟ است ن) نا مم یا (و سخت

نتیجه ی عامل چه و دارند مشخص نتیجه ی اندازه گیری ها چرا اساساً .(٢ . ٢ . ٣ (بخش نتایج۵ مسئله .٣
؟ م کند انتخاب ن مم نتایج تمام بین از را خاص

اهمیت پر بسیار کوانتوم واهمدوس مفاهیم و دست آورد ها اعتبار، حوزه درک برای مسئله ها این با آشنایی
است.

خوبی به را اول ل مش دو کوانتوم واهمدوس وییم ب اگر است منصفانه نظر به گفت باید ادامه در
کوانتوم انی م استاندارد فرمالیزم قالب در کامل طور به م توان را ل مش دو این که آنجا از است؛ کرده حل
واهمدوس موفقیت مقابل، در است. مسلم تقریباً الت مش این حل در واهمدوس نقش کرد، فرمول بندی

سوم مسئله که است دلیل آن به این و است فراوان بحث های محل هنوز سوم مسئله با مواجهه در کوانتوم
کوانتوم. انی م استاندارد فرمالیزم با تا خورده گره کوانتوم انی م مختلف تعابیر با بیشتر

3The problem of the preferred basis
4The problem of the nonobsevability of interference
5The problem of outcomes
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مرجح پایه های مسئله ٢ . ٢ . ١

دارد. وجود بسط برای پایه تعیین در ابهام نوع ٢ . ٢ رابطه راست سمت در که م شود ناش اینجا از اول مسئله
فون اندازه گیری که است معن آن به این و نوشت مختلف ل های ش به و متفاوت پایه های در را بسط این م توان
روی از تا ی صورت به را اندازه گیری مورد کمیت نم توان شد، تعریف قبل بخش در که صورت آن به نویمن
متناظر پایه مجموعه ی ،S سیستم برای {|si⟩} پایه مجموعه هر ازای به واقع در کرد. تعیین نهایی حالت

: نوشت ٢ . ٢ رابطه ل ش به بتوان را مرکب سیستم حالت که طوری به دارد وجود اندازه گیری دستگاه برای

|ψ⟩ |ar⟩
Û(τ)−−→ |Ψ⟩ =

∑
i

ci |si⟩ |ai⟩ =
∑
i

c′i |s′i⟩ |a′i⟩ = · · · . (٢ . ٣)

دهیم. قرار نظر مد را شرط دو باید ه بل نیستیم؛ آزاد کامال اندازه گیری دستگاه برای پایه انتخاب در ما حال این با
را نهایی نتایج بودن تفکی قابل با باشند متعامد دو به دو باید {|ai⟩} اندازه گیری، دستگاه  حاالت آنکه اول
پایه های ،{|ai⟩} اندازه گیری دستگاه پایه های مجموعه برای انتخاب هایی إ از به آنکه دوم شرط کنند. تضمین
نیست هرمیت شده مشاهد کمیت که است معن این به و نباشند متعامد است ن مم ،{|si⟩} سیستم، به مربوط

است. مطلوب نا ای نتیجه که
اشمیت تجزیه از نباشد تا ی م تواند نیز باال شرط دو کردن رعایت با ٢ . ٢ رابطه بسط دهیم نشان این که برای
داد بسط زیر صورت به م توان را مرکب سیستم حالت ،١ . ٨٧ رابطه به توجه با م گیریم. کم (۶ . ١ . ٢ (قضیه

:

|Ψ⟩ =
∑
i

λi |si⟩ |ai⟩ . (۴ . ٢)

ضرایب روی از را بودن مثبت شرط اگر که م دهیم نشان مثال ی با حال هستند. اشمیت ضرایب λi ها که
بود. نخواهد تا ی باال بسط برداریم، ۴ . ٢ بسط

ذرات با متناظر کوانتوم حالته دو سیستم های دو، هر ،A اندازه گیری دستگاه هم و S سیستم هم کنید فرض
به A اندازه گیری دستگاه |۱z⟩A و |۰z⟩A حاالت کنید فرض همچنین باشند. |۱z⟩ و |۰z⟩ پایه های و ۱

۲ اسپین
فون بر هم کنش مسائل، این به توجه با کنند. عمل S سیستم |۱z⟩S و |۰z⟩S اسپین حاالت برای نشانگر عنوان

م آید: در  زیر صورت به (٢ . ١ (رابطه نویمن

|۰z⟩S |“ready”⟩A −→ |۰z⟩S |۰z⟩A ,

|۱z⟩S |“ready”⟩A −→ |۱z⟩S |۱z⟩A .
(۵ . ٢)

۵ . ٢ رابطه های از استفاده با همچنین و باشد ۱√
۲(|۰z⟩S + |۱z⟩S) صورت به سیستم اولیه حالت اینکه فرض با

: داریم ،٢ . ٢ و

|Ψ⟩ = ۱√
۲
(|۰z⟩S |۰z⟩A + |۱z⟩S |۱z⟩A). (۶ . ٢)
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گیری اندازه مسئله ٢

راستای در پاؤل اسپین ر عمل پایه های ویژه حسب بر را i = A,S که |۱z⟩i و |۰z⟩i پایه های م کنیم تالش حال
: داریم م کنیم. نویس باز آن حسب بر را ۶ . ٢ رابطه و بنویسیم x

|Ψ⟩ = ۱√
۲
(|۰z⟩S |۰z⟩A + |۱z⟩S |۱z⟩A),

|۰z⟩i =
۱√
۲
(|۰z⟩i + |۱z⟩i), |۱z⟩i =

۱√
۲
(|۰z⟩i − |۱z⟩i)

⇒ |Ψ⟩ = ۱
۲
√
۲
[(|۰x⟩S + |۱x⟩S)(|۰x⟩A + |۱x⟩A) + (|۰x⟩S − |۱x⟩S)(|۰x⟩A − |۱x⟩A)]

⇒ |Ψ⟩ = ۱√
۲
(|۰x⟩S |۰x⟩A + |۱x⟩S |۱x⟩A).

(٢ . ٧)

مشخص ٢ . ٧ رابطه از همانطور است. S سیستم اسپین گیری اندازه برای اندازه گیری دستگاه A که بیاورید یاد به
تناظری z و x راستا های در سیستم اسپین حاالت و اندازه گیری دستگاه حاالت بین هم زمان صورت به است،
اندازه گیری حال در هم زمان صورت به اندازه گیری دستگاه که است معن آن به این است. شده برقرار ی به ی
اندازه گیری فرایند از ما شهود و کوانتوم انی م با وضوح به نتیجه این است. σ̂x و σ̂z ۶ نا سازگار کمیت دو
هم با متناظر شان ر های عمل که کمیت هایی ) ناسازگار کمیت دو ، کوانتوم انی م نظر از است. ناسازگار
دستگاه ی از ما وقت طرف از شوند؛ اندازه گیری هم زمان صورت به نم توانند اه هیچ نم شوند) جا به جا
م کنیم استفاده سیستم اندازه گیری برای (z راستای در اشترن‐گرالخ (دستگاه z راستای در اسپین اندازه گیری
به ٢ . ٧ رابطه در آمده دست به نتیجه اما ر. دی چیز نه و کنیم اندازه گیری z راستای در اسپین تنها داریم انتظار

است. تناقض در مورد دو هر با وضوح
حالت اساس بر نم تواند نویمن فون اندازه گیری که است مشخص شد، گفته باال در آنچه به توجه با بنابرین،
این به کند؛ پیش بین را مرجح مشاهده پذیر های) (یا پایه های وجود مرکب، سیستم اندازه گیری) از (پس نهایی
مسئله از [٢٢] «زورک»٧ بارتوسط اولین مرجح)، (پایه های مسئله این م گویند. مرجح» پایه های «مسئله ل، مش
مسئله برای حل راه ارائه به بخواهیم اینکه از پیش شد. بررس و تفکی ر دی مرتبط مسائل و موج تابع تقلیل
مشخص نتیجه ی از زدن حرف زیرا بیابیم؛ مرجح پایه های مسئله برای حل راه بتوانیم باید کنیم، فکر نتایج

است. بی معنا دارد، وجود ابهام ن مم نتایج مجموعه تعریف در هنوز وقت
کوانتوم از گذار مسئله در اهمیت پر بسیار نقش مرجح پایه های مسئله که [٢٣ ،٢٢] دریافت همچنین زورک
این با ما اینجا در است. کوانتوم اندازه گیری محدوده در آن نقش از فرا تر بسیار که م کند ایفا کالسی به
مجموعه حالت های ویژه در تنها را وپی ماکروس کوانتوم سیستم های ما چرا که هستیم مواجه اساس سوال
مثال واضح ترین عنوان به ؟ حاالت آن از بر هم نه در نه و م یابیم در فیزی کمیت های از محدودی بسیار
حالت های (ویژه  مشخص موقعیت با حاالت در تنها را وپی ماکروس اجسام ما چرا پرسید خود از م توان
چیزی چه ؟ اندازه حرکت) ر عمل حالت های ویژه در (مثال آن ها بر هم نه در نه و م کنیم یافت موقعیت) ر عمل

6Incompatible
7Zurek
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گیری اندازه مسئله ٢

و [٢۴] کرد پیشنهاد «زه»٨ بار اولین که همانطور ؟ م کند شاخص مرجح مشاهده پذیر عنوان به را موقعیت
این باید فرد سوال این به گفتن پاسخ برای ،[٢٣ شد[٢٢، انجام زورک توسط مسئله دقیق فرمول بندی آن از پس
این دارند. بر هم کنش محیط با که هستند باز سیستم های اندازه گیری، دستگاه و سیستم که یرد ب نظر در را نکته

کرد. خواهیم بررس ٣ فصل در دقت به را موضوع

تداخل نشدن مشاهده مسئله ٢ . ٢ . ٢

مشاهده را تداخل پدیده م توان م شود انجام ترون ال مانند بنیادی ذرات با که آزمایش هایی از بسیاری در
بزرگ تر مقیاس های به چه هر اما است؛ مشخص پایه ی در حاالت کوانتوم بر هم نه وجود نشانگر که نمود

اف ش دو آزمایش ما اگر مثال، برای م شوند. محو سرعت به تداخل طرح های این م شود مشاهده م رویم،
را آزمایش همین اگر اما شد خواهد مشخص وضوح به تداخل طرح که م بینیم دهیم انجام ترون ها ال برای را

م شود. محو سرعت به تداخل طرح که م بینیم معموال دهیم انجام ول ها مل یا اتم ها با
تداخل با مشابهت طریق از تداخل پدیده مشاهده در توانایی عدم این ، سنت درس کتاب های از بسیاری در
بودن مشاهده پذیر برای که م شود نتیجه اپتی قوانین از که صورت این به است. شده گفته پاسخ نوری امواج
استفاده نور موج طول مرتبه هم باید اف ها ش ابعاد یانگ، اف ش دو آزمایش ی در نوری موج ی تداخل طرح
م یابد، کاهش آن دوبروی موج طول ، کوانتوم ذره ی ابعاد شدن بزرگ تر با که آنجا از باشد؛ آزمایش در شده
ذرات دوبروی موج طول ول ها مل یا و اتم ها با اف ش دو آزمایش در که دارد تأکید نکته این بر استدالل این
مشاهده قابل تداخل طرح دلیل همین به و است اف ها ش اندازه از تر کوچ بسیار آزمایش در شده استفاده

بود. نخواهد
ماهیت در که نمود طراح را آزمایش هایی م توان مثال، عنوان به است؛ مسئله از بخش تنها این حال، این با
تداخل طرح و ـ ندارد وجود اف ها ش ساخت ل مش آن ها در که تفاوت این با ـ هستند اف ش دو آزمایش مشابه

مشخص پارامتر های وقت آزمایش ها این در حال این با نمود. مشاهده وپی) (مزوس مقیاس میان ذرات برای را
که م شود مشاهده م کنند، تغییر اندازه گیری) دستگاه اطراف هوای ال چ (مانند نیستند مرتبط ذره پراش به که

بر هم نه ایجاد اجازه وضوح به آزمایش در پراش مرحله اگرچه بنابرین، م رود. بین از سرعت به تداخل طرح
مشاهده از را ما که دارند وجود ری دی عوامل است)، مشاهده قابل تداخل طرح قالب در (که م دهد را فضایی
در تداخل نشدن مشاهده با رابطه در ما ل مش که م دهد نشان وضوح به موضوع این م دارند. باز پدیده این

نیست. اول گام در بر هم نه ایجاد در ما نا توان از ناش تنها وپی ماکروس مقیاس های
پراکندگ آزمایش های جنس از که دارند وجود حاالت بر هم نه مشاهده برای ری دی آزمایش های عالوه به

آن ها مشابهت از نم توان ر دی آزمایش ها از دسته این در تداخل نشدن مشاهده ل مش توصیف برای نیستند.
مقیاس های در تداخل پدیده نشدن مشاهده ل مش مشاهده بنابرین نمود. استفاده نوری پراش آزمایش های با

م ماند. باق نشده حل همچنان وپی ماکروس

8Zeh
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حالت که است این وپی ماکروس مقیاس های در تداخل نشدن مشاهده ل مش وجود برای قوی تر دلیل ی
داده ٢ . ٢ رابطه با که نویمن فون اندازه گیری کار و ساز در اندازه گیری) سیستم‐دستگاه ) مرکب سیستم نهایی
حاالت بین بر هم نه کار و ساز این در م دهد. را اندازه گیری دستگاه حاالت بین بر هم نه ظهور اجازه م شود،
وپی ماکروس مقیاس به و شده تقویت اندازه گیری دستگاه با سیستم بر هم کنش طریق از وپی روس می سیستم
را اندازه گیری دستگاه نشانگر حاالت بر هم نه سیستم، حاالت بر هم نه که معن این به م کند؛ پیدا راه نیز
دستگاه هیچ حاالت بر هم نه شاهد واقعیت در ما چرا که م آید پیش سوال این ترتیب این به م کند. ایجاب

؟ نیستیم اندازه گیری
سیستم‐دستگاه بین بر هم کنش گرفتن نظر در با ونه چ کوانتوم واهمدوس دید خواهیم آینده فصل در

داد. خواهد پاسخ سوال ها این به زیبایی به محیط و اندازه گیری

نتایج مسئله ٢ . ٢ . ٣

شونده اندازه گیری کمیت برای مشخص مقداری به آزمایش هر که است آن دهنده نشان ما روزانه تجربه های
تایی ی این به ضمن طور به خود «مقدار» و «کمیت» «نتیجه»، مانند واژه هایی تعریف واقع، در م شود. منجر
از بر هم نه م شود، داده ٢ . ٢ رابطه با که نویمن فون اندازه گیری در نهایی حالت ر دی طرف از دارند. اشاره

ال چ ماتریس های درباره ١ . ٢ . ٢ بخش در آنچه به توجه با م دهد. نشان را اندازه گیری سیستم‐دستگاه حاالت
نهایی حالت از ما نا آگاه فرا تر چیزی واقع در حاالت بر  هم نه گفتیم، حالت بردار های با آن ها اساس تفاوت و
ماتریس ی که صورت در دارد، قرار مختلف حالت چند در هم زمان طور به سیستم حاالت، بر هم نه در است؛
به دارند. قرار مشخص حاالت در متفاوت احتمال های با که است سیستم ها از آنسامبل معرف واقع در ال چ
مشخص حالت کدام در سیستم که است موضوع این از ما نا اگاه دهنده نشان تنها ال چ ماتریس ی که معن

ی وجود بدون بنابرین وجود. حاالت آن در هم زمان طور به سیستم موضوع این دهنده نشان نه و دارد قرار
حاالت)، (بر هم نه مختلط حاالت برای تعبیری یا و موج) تابع تقلیل انیزم م نوع (مانند اضافه فیزی فرایند
ساخت. مرتبط آزمایش از آمده بدست مشخص نتیجه ی به را ٢ . ٢ رابطه در شده داده نهایی حالت نم توان

: شود سته ش قسمت دو به م تواند خود نتایج مسئله

وپی) (ماکروس اندازه گیری دستگاه نشانگر چرا که نمود مطرح صورت این به م توان را اول مسئله .١
یافت |ai⟩ حاالت با متناظر موقعیت های از بر هم نه در کوانتوم سیستم اندازه گیری اثر بر اه هیچ
چرا ر دی زبان به ؟ باشد) داشته ناظر برای م خواهد که مفهوم هر بر هم نه این (حال نم شود

؟ دارند مشخص نتیجه ی آزمایش ها

معن این به ؟ م کند انتخاب را مشخص نتیجه ی عامل چه که است پرسش این از ناش دوم مسئله .٢
مثال طور به و م اوریم بدست ن مم حاالت تمام بین از را مشخصiام نتیجه آزمایش ی در ما چرا که

؟ (i ̸= j) jام نتیجه نه
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م گوییم. نتایج مسئله هم روی پرسش ها این دو هر به

باطل نمای اصل شالوده واقع در نتایج، مسئله نمود؛ بررس نیز ری دی زاویه از م توان را نتایج مسئله
گربه باطل نمای نتایج، مسئله مانند درست که داشت توجه باید م دهد. یل تش را شرودینگر گربه معروف
این به شرودینگر گربه باطل نمای اول قسمت کرد. تقسیم قسمت دو به مفهوم نظر از م توان نیز را شرودینگر
توسط اتم‐گربه، نهایی مختلط حالت م کند پیش بین کوانتوم انی م م رسد نظر به که م پردازد موضوع
نتیجه صورت به م توان را نما باطل از قسمت این م شود. داده کالسی متناقض کامال حاالت از بر هم نه
مورد این در کرد. بندی فرمول گربه و اتم بین نویمن فون اندازه گیری نوع از اندازه گیری‐مانند بر هم کنش ی
زنده یا مرده (که م کند بازی را ماکروسپی اندازه گیری دستگاه نقش گربه و S وپی روس می سیستم نقش اتم
اتم‐گربه اندازه گیری کار و ساز برای ،٢ . ١ رابطه از پیروی با هستند). اتم اسپین وضعیت نشانگر های گربه بودن

: است»∣∣∣داریم نکرده واپاش   «اتم
⟩
|cr⟩ −→

است»∣∣∣ نکرده واپاش اتم »
⟩ است»∣∣ زنده «گربه

⟩
است»∣∣∣, کرده واپاش «اتم

⟩
|cr⟩ −→

است»∣∣∣ کرده واپاش «اتم
⟩ است»∣∣ مرده «گربه

⟩
.

(٢ . ٨)

تمام در ناپایدار اتم ی ، کوانتوم انی م قوانین به توجه با حال م کند. مشخص را گربه اولیه حالت |cr⟩ که
م شود : توصیف توصیف واپاش نکرده و واپاش کرده حالت های از برهم نه توسط زمان ها

|ψ⟩ = α
است»∣∣∣ نکرده واپاش   «اتم

⟩
+ β

است»∣∣∣ کرده واپاش «اتم
⟩
. (٢ . ٩)

نیز حالت این در است. صادق آن ها برای |α|۲ + |β|۲ = ۱ شرط و هستند زمان به وابسته ضرایب β و α که
شرودینگر معادله بودن خط ،(٢ . ٢ (رابطه خط ترکیب حالت ی برای نویمن فون کار و ساز مانند درست

: شود داده زیر ل ش به در هم تنیده ای حالت توسط اتم‐گربه مرکب سیستم نهایی حالت که م کند ایجاب

|ψ⟩ |cr⟩ −→ α
است»∣∣∣ نکرده واپاش   «اتم

⟩ است»∣∣ زنده «گربه
⟩

+ β
است»∣∣∣ کرده واپاش «اتم

⟩ است»∣∣ مرده «گربه
⟩
.

(٢ . ١٠)

در هم تنده دلیل بد که م کنند تعبیر صورت این به معموال را ٢ . ١٠ رابطه راست طرف در شده داده نشان  شرایط
نه گربه بنابرین، نمود؛ مشخص گربه برای را مشخص حالت نم توان اتم‐گربه مرکب سیستم حالت بودن
یا «مرده» حاالت از بر هم نه در که نیست گربه حالت این که داشت توجه باید همچنین مرده. نه و است زنده

دارد. قرار اتم‐گربه حاالت از بر هم نه در که است مرکب سیستم حالت ه بل دارد، قرار «زنده »
نهایی حالت در شده ایجاد بر هم نه که م پردازد موضوع این به شرودینگر گربه باطل نمای دوم قسمت
در که ( کوانتوم انی م استاندارد تعبیر دیدگاه از (حداقل داشت خواهد وجود زمان تا تنها (٢ . ١٠ (رابطه
٣ موضوعه اصل در شده قید موج تابع تقلیل به منجر که ) شوند مشاهده مستقیماً آن محتویات و شود باز جعبه
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گیری اندازه مسئله ٢

به م تواند گربه زندگ یا مرگ چرا که م گیرد ل ش ذهن در سوال این شد، گفته آنچه به توجه با شد). خواهد
م توانیم ونه چ : دارد نتایج مسئله با سان ی ماهیت پرسش این ؟ باشد داشته بستگ خارج ناظر ی دخالت
گویی پاسخ ؟ کنیم توجیه را ناظر ی مشاهده بودن قطع ،٢ . ١٠ رابطه در شده داده بر هم نه حالت به توجه با
این در موضوع این به بیشتر پرداختن از ما است. کوانتوم انی م تعابیر تمام اصل هدف پرسش، این به

م کنیم٩. پر هیز نامه پایان
بعد فصل در تا داریم را آمادگ این فصل، این در شده انجام بندی طبقه توجه با کرد ذکر باید پایان در
مورد را اندازه گیری مسائل این از هرکدام به آن پاسخ و بپردازیم کوانتوم واهمدوس دقیق ساختار بررس به

دهیم. قرار ارزیابی

حال هر به اما، پیدام کنند؛ فلسف ل بیشترش گاه که است پیچیده تر بحث های به ورود مستلزم موضوع این به بیشتر ٩پرداختن

است. برخوردار باالیی اهمیت از کوانتوم انی م کامل شناخت منظور به آن ها به پرداختن
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٣ کوانتوم واهمدوس
شما احساس و واقعیت بین ناسازگاری تنها «تناقض»،

است. باشد» «باید واقعیت که آنچه به نسبت
فاینمن ف. ریچارد

پایه بر کوانتوم واهمدوس تئوری نمودیم، مختصری اشارات نیز فصل این از پیش که همانطور
فیزی در است. مبتن اطرافشان محیط با فیزی سیستم های بین بر هم کنش توسط شده ایجاد آثار بررس

به را فیزی سیستم که م شود گرفته نظر در نوفه ای یا کننده مختل صورت به همواره محیط ، کالسی
نام به ایده ال مفهوم علم دلیل، همین به م سازد. ل مش را سیستم خواص بررس که م کند مختل نوع
ایجاد چشمه های تمام ان ام حد در تا کردند تالش تجربی دان های فیزی و کرد ابداع را ایزوله سیستم های

پی ببرند. بررس مورد فیزی سیستم واقع خواص به بتوانند تا کنند حذف را سیستم در اختالل
که است داده نشان ، در هم تنیدگ غیر کالسی پدیده وجود است؛ متفاوت شرایط کوانتوم انی م در اما
در که م شود آثاری به منجر و است برخوردار کوانتوم انی م در ویژه ای اهمیت از سیستم دو بر هم کنش
اکنون م دانست، فیزی در تناقض ی را در هم تنیدگ که قدیم دید گاه کرد. نخواهد ظهور تنها سیستم ی

است. طبیعت بنیادی ویژگ های از در هم تنیدگ که شده است زین جای دید گاه این با
حاضر اند؛ جا همه در ١ کوانتوم که هم بستگ های است استوار ایده این پایه بر کوانتوم واهمدوس تئوری
باشند داشته بر هم کنش خود اطراف محیط با نوع به باید فیزی سیستم های تمام تقریباً که معن این به
آزادی درجات شامل معموال که م سازند) ناظر برای را جسم تصویر که محیط در موجود فوتون های با (مثال
خاص موارد در تنها نیستند. کنترل قابل کامل طور به اه هیچ تقریباً آزادی درجات این است؛ زیادی بسیار
تقریب که م کند پیشنهاد کوانتوم واهمدوس تئوری ،( (اتم وپی روس می پدیده های مورد در معموال و
حال، این با پیش بین م کند. را کوانتوم بر هم نه های شدن مشاهده و باشد درست م تواند ایزوله سیستم
قوانین اعمال با که است غالب چنان محیط با بر  هم کنش هستند، تجربه قابل ما برای که موقعیت هایی اکثر در
( در هم تنیدگ اثرات و بر هم نه (حاالت «خالص» کوانتوم جهان شدن مشاهده مانع مؤثر٢ «اَ برانتخاب»

.[٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،٢۶ ،٢۵] م شود
واهمدوس است. سیستم‐محیط بر هم کنش های بودن مؤثر ، کوانتوم واهمدوس جنبه عجیب ترین احتماال

1Quantum Correlations
2Effective superselection rules
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کوانتوم واهمدوس ٣

.[٣٠] است نیازمند کمینه محیط وجود به تنها و م افتد اتفاق کوتاه بسیار زمان مقیاس در معموال
مجموعه برای تفکی پذیر حالت باز یابی معموال محیط، در زیاد بسیار آزادی درجات وجود دلیل به
ل ش را طبیعت در برگشت ناپذیری از ما شهود مسئله همین شده ادعا و است سخت بسیار سیستم‐محیط
به وپی روس می (از سیستم ابعاد با متناسب واهمدوس ، کل حالت در .[٣٣ ،٣٢ ،٣١ م دهد[٢٣،
بسیار مسلماً (که خاص شرایط تحت که است مهم بسیار نکته این ذکر اما م یابد؛ افزایش وپی) ماکروس

میان مقیاس های در بر هم نه اثرات و شود حذف مؤثر صورت به م تواند واهمدوس هستند)، عجیب
ابر «دستگاه های مورد م تواند مثال ها این از ی شود. مشاهده نیز وپی) (ماکروس درشت و وپی) (مزوس
.[٣۵ ،٣۴] م شود مشاهده قابل وپی ماکروس جریان های بر هم نه آن ها در که باشد « کوانتوم تداخل رسانا
قدرت با آن ها مورد در واهمدوس که دارد وجود نیز وپی روس می سیستم های از مثال هایی ر، دی طرف از

م افتد. اتفاق باال بسیار
: دارد کار و سر سیستم‐محیط بر هم کنش از اصل پیامد دو با واهمدوس تئوری

سریع رفتن بین از باعث سیستم‐محیط بر هم کنش از ناش واهمدوس محیط. از ناش واهمدوس .١
تحول های از تنها که خاطر این به حال، این با م شود. سیستم مختلف حاالت بین تداخل موضع و
اندازه گیری‐محیط) (سیستم‐دستگاه بزرگ مقیاس در فاز همدوس شده، استفاده تئوری این در ان ی
م کند توصیف را سیستم تنها که موضع ال چ ماتریس در فاز همدوس (اگرچه رفت نخواهد بین از
به ٣ . ٣ بخش در ما داشت). خواهد وجود همچنان سیستم‐محیط ال چ ماتریس در اما م رود بین از

م پردازیم. موضوع این بیشتر بررس

حاالت از مرجح مجوعه ای انتخاب باعث سیستم‐محیط بر هم کنش وجود محیط. از ناش ابر انتخاب .٢
اثر بر تغییر برابر در که هستند حاالت که م شود گفته نشانگر»٣ «حاالت آن ها به معوال که م شود
تعیین سیستم‐محیط بین بر هم کنش ل ش توسط حاالت این اند. مقاوم سیستم‐محیط بر هم کنش
ما باشند. مربوط ما) برای تجربه (قابل کالسی حاالت به احتماال که است شده پیشنهاد و م شوند

م پردازیم. موضوع این بیشتر بررس به ۴ . ٣ بخش در

«انوریِنس»۴ یا محیط» کم به «ناوردایی عنوان تحت است جدید تر نسبت به که واهمدوس از ر دی جنبه ای
دقیق تر، صورت به .[٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣۶] شد مطرح زورک توسط میالدی ٢٠٠۴ سال در که م شود شناخته
بورن»۵ «قاعده آوردن دست به و کوانتوم انی م در احتماالت ظهور دادن توضیح برای انورینس از زورک
استنتاج نحوه و انورینس پدیده بیشتر بررس به ۵ . ٣ بخش در ما کرد. استفاده مشخص فرض هایی اساس بر

م پردازیم. آن از بورن قاعده
کوانتوم انی م فرمالیزم مستقیم اعمال از کوانتوم واهمدوس که م کنیم تأکید موضوع این بر انتها در

3Pointer States
4Environment-assisted invarince or “envariance”
5Born’s rule

٣٧



کوانتوم واهمدوس ٣

واهمدوس بنابرین، است. آمده بدست اطرافشان محیط با فیزی سیستم های بر هم کنش توصیف مورد در
با م شود. محسوب آن به تصحیح نه و م گیرد قرار کوانتوم انی م تعابیر جزء نه مفهوم این به کوانتوم
همچنین شوند. تعبیر کوانتوم انی م مختلف تعابیر دید از دارند نیاز کوانتوم واهمدوس مفاهیم حال این
م توان ،[٣۶ ،١٨] شده اند بررس خوبی به تجربی دید گاه هم و نظری دید گاه از هم واهمدوس اثرات که آنجا از

دانست. شده پذیرفته حقیقت ی را آن وجود

زیر سیستم ها به کردن تقسیم ٣ . ١

پیش فرض بر واهمدوس تئوری که م رسد نظر به کردیم، بیان واهمدوس باره در که مقدمه ای به توجه با
کل به معموال «محیط» واژه واهمدوس تئوری در شده است. بنا «محیط» و «سیستم( ها )» به عالم تقسیم ان ام
(و نیستند کنترل قابل محیط آزادی درجات معنا، این به م شود؛ اتالق عالم) (باق مانده سیستم جز به عالم
شامل روی هر به محیط حال، این با نیستند. مرتبط نظر مورد مشاهده  به مستقیماً و ندارد) وجود آن به هم نیازی
صفحه [۴٠]) م گذارد بسزایی بسیار تأثیر اندازه گیری دستگاه حاالت تحول در که هست آزادی درجات این

.(١۵٢٠
همراه جزء) دو این (بین کوانتوم در هم تنیدگ با معموال سیستم‐محیط، قسمت دو  به عالم تقسیم این
مستقل زیر سیستم های به عالم که زمان تا م گیرد. نظر در عالم اجزای بین را بر هم کنش همواره که م شود
تحت تعیین صورت به |Ψ⟩ عالم کل حالت بردار : نم کند بروز کل به اندازه گیری مسئله نشود تقسیم بندی
مسئله نم کند. ایجاد تعبیر در ل مش هیچ گونه که یابد م تحول iℏ d

dt
|Ψ⟩ = Ĥ |Ψ⟩ شرودینگر معادله

ضرب حاصل به H عالم کل هیلبرت فضای کردن تجزیه در سع ما که م کند بروز زمان تنها اندازه گیری
نسبت و |Ψ⟩ = |ψ۱⟩ |ψ۲⟩ صورت به مشترک حالت بردار نوشتن نتیجتاً و ،H۱ ⊗ H۲ زیر ‐فضا دو مستقیم
صفحه [٣۶]) م کند بیان این گونه را مسئله این زورک باشیم. داشته عالم از جزء ی به حاالت از کدام هر دادن

:(٧١٨

ندارد، وجود سیستم هیچ که عالم در نیاید. وجود به تعابیر ل مش م رسد نظر به سیستم ها نبود در
کل ی عنوان به جهان به کالسی واقعیات از ما تجربه ندارد. وجود ـ موج تابع ـ «تقلیل» به هم نیازی

م شود. مرتبط آن درون سیستم های به ه بل نیست، مربوط م شود مشاهده خارج از که

به تقسیم بندی بدون طبیع صورت به «بر هم کنش» و ۶« «هم بستگ «مشاهده»، مانند واژگان این، بر عالوه
ی که است ناظر بودن موضع این که است داده پیشنهاد زه داشت. نخواهند معن متفاوت سیستم های

است. عالم از بخش از ما اطالع عدم معن به مشاهده ای هر که معن این به م آورد؛ وجود به را اندازه گیری
۴۵و۴۶): صفحات [۴١]) م گوید باره این در لندزمن٧

6Correlation
7Landsman
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مشاهده  از کوانتوم انی م در «پیش آمد» و «واقعیت» «اندازه گیری»، مانند واژگان ذات یا جوهره
(بدون بخش بندی بدون جهان (· · ·) م گیرد. نشأت بررس مورد سیستم از مشخص بخش نشدن

است. «واقعیت» بدون جهان زیر سیستم ها)، وجود

تئوری و اندازه گیری مسئله ظهور برای که هم هر چند ـ سیستم ها زیر به عالم تقسیم فرض حال، این با
سیستم کل ی عنوان به جهان تعریف، به توجه با است. غیر بدیه امری ـ برسد نظر به ضروری واهمدوس

توجه با بتوان که ندارد وجود خارج محیط ی از نشده ای مشاهده آزادی درجه هیچ  بنابرین، است؛ بسته
کرد. تعیین را آن شبهه کالسی مشاهده پذیر های فضای و برد کار به عالم برای را واهمدوس تئوری آن به
با سیستم  بر هم کنش به م شود شناخته سیستم خواص عنوان به آنچه تمام که موضوع این عل رغم همچنین،
هیلبرت فضای به عالم کل هیلبرت فضای تقسیم برای مشخص معیار هیچ دارد، بستگ ر دی سیستم های

ندارد. وجود زیر سیستم ها متناظر
سپرده فراموش به باید هیلبرت فضای «کامل» تجزیه مفهوم که م شود پیشنهاد معموال ل مش این حل برای
.[۴۵ ،۴۴ ،۴٣ ،۴٢] شود گرفته نظر در اصل عنوان به متمایز حاالت فضا های ذات بودن نسبی آن جای به و شده
شهود با نبودن (مطابق مسئله این اگر چه م شود؛ غیر کالسی ویژگ هایی ایجاد باعث حل راه این حال این با

نم کند. ساقط اعتبار از را حل راه این ما)،

یافته تعمیم نویمن فون اندازه گیری کار و ساز  ٣ . ٢

کار و ساز ـ بعدی بخش های در استفاده برای ـ است الزم کوانتوم واهمدوس فرمالیزم به پرداختن از پیش
اینجا در دهیم. تعمیم سیستم دو از بیش تعداد برای نمودیم معرف ٢ . ١ بخش در که را نویمن فون اندازه گیری
محیط با بر هم کنش که دهیم تعمیم حالت به را ( ٢ . ٢ رابطه ) نویمن فون ایده آل اندازه گیری وکار ساز داریم قصد
از (پیش را محیط اولیه حالت و داد خواهیم نشان E با را محیط ادامه، در شود. گرفته نظر در فرآیند این در نیز
فرض معمول مطابق سپس، م دهیم. نمایش HE هیلبرت فضای در |e۰⟩ بردار با اندازه گیری) بر هم کنش شروع
هیلبرت فضای مستقیم ضرب توسط اندازه گیری‐محیط، سیستم‐دستگاه مرکب ش حاالت فضای که م کنیم
زیر تحول به منجر شرودینگر معادله بودن خط نتیجه، در م شود. داده HS ⊗ HA ⊗ HE اجزاء تک تک

: م شود SAE سیستم کل ∑)برای
n

cn |sn⟩

)
|ar⟩ |e۰⟩

ÛS−A(τ۱)−−−−−→

(∑
n

cn |sn⟩ |an⟩

)
|e۰⟩

ÛSA−E (τ۲)−−−−−−→
∑
n

cn |sn⟩ |an⟩ |en⟩ ,
(٣ . ١)

این به باید همچنین هستند. اندازه گیری دستگاه |an⟩ نشانگر حاالت با متناظر محیط مختلف حاالت  |en⟩ که
برای (اشمیت) متعامد تجزیه ی همواره ،(A و S (مثال زیر سیستم دو برای اینکه عل رغم که کنیم توجه نکته
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سه برای شد) گفته ١ . ٢ . ٣ تذکر در آنچه به توجه (با دارد، وجود
∑

n cn |sn⟩ |an⟩ صورت به نهایی حالت
موضوع این نیست. ان پذیر ام همواره

∑
n cn |sn⟩ |an⟩ |en⟩ فرم به ای تجزیه ،(E و A ،S (مثال سیستم زیر

باشد. خاص ل ش دارای ٣ . ١ رابطه به زمان تحول بر هم کنش هامیلتون که م کند ایجاب
زیر سیستم های با متناظر حاالت زیادی بسیار تعداد مستقیم ضرب حاصل صورت به |en⟩ حالت معموال

ی که م بینیم ٣ . ١ رابطه از همینطور . |en⟩ ≡ |ϵn⟩۱ |ϵn⟩۲ |ϵn⟩۳· · · بنابرین، است؛ محیط وپی روس می
زیاد بسیار آزادی درجات وجود دلیل (به ناپذیر برگشت  و جدا نشدن ـ کاربردی مقاصد تمام برای ـ هم بستگ
همچنین است. شده ایجاد محیط مختلف حاالت و اندازه گیری سیستم‐دستگاه ترکیب حاالت بین محیط) در
است؛ کرده ثبت را اندازه گیری سیستم‐دستگاه ترکیب حالت محیط ،٣ . ١ رابطه اساس بر که باشید داشته توجه

کرد. فرض بزرگ تر اندازه گیری دستگاه ی عنوان به نوع به م توان را محیط بنابرین،

تداخل موضع رفتن بین از و واهمدوس ٣ . ٣

م شود موضع ال چ ماتریس در قطری غیر جمالت سریع شدن محو به منجر معموال محیط با بر هم کنش
شهرت محیط از ناش واهمدوس به اثر این م دهد. نشان را سیستم روی اندازه گیری نتایج احتمال توزیع که
فرمالیزم ابتدا ادامه در م دهد. ارائه اندازه گیری مسئله برای ـ جزئ حداقل ـ پاسخ که م شود ادعا معوال و یافته
حالته دو سیستم ی مثال قالب در آن از ناش اثار دقیق تر بررس به سپس و کرده معرف را واهمدوس کل

م پردازیم. حل پذیر کامال

کوانتوم واهمدوس عام فرمالیزم ٣ . ٣ . ١

نحوه با ارتباط در را نکات و کردیم صحبت ( موضع (یا کاهیده ال چ ماتریس های در باره ١ . ٢ . ٣ بخش در
واهمدوس تئوری در م دهیم شرح ادامه در که نحوی به کاهیده، ال چ ماتریس های کردیم. گوش زد آن ها تعبیر

سیستم‐دستگاه مؤلفه به تنها مشاهده ای هر کردیم، اشاره آن لزوم به ٣ . ١ بخش در که همانطور م شوند. وارد
باق نشده مشاهده (E) محیط زیاد بسیار آزادی درجات که حال در بود خواهد محدود (SA)اندازه گیری

دستگاه از شده پراکنده فوتون ها به مربوط آزادی درجات محیط(مانند آزادی درجات از بخش البته، م ماند.
را آزادی درجات این م توان که م شود مشاهده ما توسط ببینیم) را دستگاه ما م شوند باعث که اندازه گیری
درجات همچنان که است این در اساس نکته آورد. حساب به (SA (ترکیب عالم شده مشاهده بخش جزء

نشده اند. مشاهده مستقیم صورت به که م مانند باق زیادی بسیار آزادی
نشانگر ÔSA کنید فرض محیط)، با بر هم کنش از (ناش واهمدوس کل فرمالیزم بندی فرمول منظور به
با دارد). وجود HSA ≡ HS ⊗HA هیلبرت فضای (روی م شود مربوط SA به تنها که است مشاهده پذیری
مشاهده پذیر این چشم داشت مقدار شده، گفته ١ . ٢ . ٢ بخش در ال چ ماتریس فرمالیزم مورد در آنچه به توجه
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: م شود محاسبه زیر صورت به ⟨ÔSA⟩

⟨ÔSA⟩ = tr[ρSAE(ÔSA ⊗ ÎE)] = trSA[trE [ρASE ÎE ]ÔSA] ≡ trSA[ρAS ÔSA], (٣ . ٢)

: م شود محاسبه زیر ل ش به و است SAE مرکب سیستم کل ال چ ماتریس ،ρSAE که

ρSAE ≡
∑
mn

cmc
∗
n |sm⟩ |am⟩ |em⟩ ⟨sn| ⟨an| ⟨en| . (٣ . ٣)

کاهیده ال چ ماتریس با را کل ال چ ماتریس م توان آماری، محاسبات در عمل منظور های تمام برای
بدست کل ال چ ماتریس از نشده مشاهده آزادی درجات روی گرفتن رد از که نمود زین جای ρSA ( (موضع

: م آید

ρSA ≡ trE [ρSAE ] =
∑
mn

cmc
∗
n |sm⟩ |am⟩ ⟨sn| ⟨an| ⟨en|em⟩ . (۴ . ٣)

دلیل این (به هست |sm⟩ |am⟩ ⟨sn| ⟨an| , m ̸= n تداخل مشخصه جمالت شامل هم هنوز ρSA اینجا، تا
همانطور حال، این با .(⟨en|em⟩ = ۰, m ̸= n یعن متعامد اند، |en⟩ بردار های کنیم فرض نم توانیم که
شوند. متعامد تقریباً پایه ها این که نمود انتخاب طوری را بر هم کنش هامیلتون م توان گفتیم ٣ . ٢ بخش در که
بخش مثال در شده ذکر بر هم کنش (مانند محیط و سیستم بین بر هم کنش برای فیزی صریح مدل های از بسیاری
محیط نشانگر حاالت محیط، دهنده یل تش زیر سیستم های زیاد بسیار تعداد دلیل به که داده اند نشان (٣ . ٣ . ٢
ماتریس بنابرین، .(⟨en|em⟩ (t) → δm,n) شوند متعامد هم بر که م یابند تحول نحوی به سرعت به |en⟩

: م شود قطری {|an⟩} نشانگر پایه های در (تقریباً) سرعت به زمان گذشت اثر بر موضع ال چ

ρSA
t−→ ρdSA ≈

∑
n

|cn|۲ |sn⟩ |an⟩ ⟨sn| ⟨an|

=
∑
n

|cn|۲ P̂(S)
n ⊗ P̂(A)

n .
(۵ . ٣)

رابطه از که همانطور هستند. A و S زیر سیستم های ویژه حالت های متناظر تصویر ر های عمل P̂(A)
n و P̂(S)

n که
که گفت م توان بنابرین، رفته اند؛ بین از موضع نمایش در تداخل به مربوط جمالت است، مشخص ۵ . ٣

ناش واهمدوس عنوان تحت که است اثری همان دقیقاً این است. رفته بین از موضع صورت به فاز همدوس
اندازه گیری ی نتایج احتمال توزیع که شده واهمدوس موضع ال چ ماتریس های م شود. شناخته محیط از
مخلوط حالت ال چ ماتریس های مشابه (تقریباً) م کنند، توصیف را اندازه گیری سیستم‐دستگاه ترکیب روی

ال چ ماتریس های اینگونه تعبیر در باید کردیم، اشاره ١ . ٢ . ٣ بخش در که همانطور اما هستند. خود متناظر
بود. خواهد بازیابی قابل ρSAE کل ال چ ماتریس در کل همدوس زیرا بود محتاط کم
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واهمدوس برای پذیر حل حالته دو  مدل ٣ . ٣ . ٢

عمود هم بر تقریباً زمان تحول اثر در و سرعت به محیط حالت بردار های که موضوع این مشاهده برای
م کنیم. بررس نمود مطرح خود میالدی ([٢٣])١٩٨٢ سال مقاله در زورک بار اولین که را مثال م شوند،
از ل متش E محیط با که م گیریم نظر در {|⇑⟩ , |⇓⟩} اسپین حالت دو با را S سیستم ی منظور این برای
بر هم کنش م شوند داده نمایش {|↑k⟩ , |↓k⟩}, k = ۱, ۲,· · · , N صورت به که دو حالته اسپین Nزیر سیستم
خود‐ هامیلتون همینطور و ĤA و ĤS خود‐هامیلتون های که م کنیم فرض مثال این در همچنین م کند.
سیستم‐ بر هم کنش هامیلتون تنها و م کنیم چشم پوش آن ها از و باشند صفر با برابر ĤEE محیط  بر هم کنش
م گیریم نظر در زیر ل ش به را ĤSE سیستم‐محیط بر هم کنش هامیلتون م گیریم. نظر در صفر غیر را محیط

:

ĤSE ≡ (|⇑⟩⟨⇑| − |⇓⟩⟨⇓|)⊗
∑
k

gk(|↑k⟩⟨↑k| − |↓k⟩⟨↓k|)
⊗
k′ ̸=k

Îk′ , (۶ . ٣)

k ام اسیپین فضای روی واحد ر عمل Îk = (|↑k⟩⟨↑k| + |↓k⟩⟨↓k|) و هستند ٨ جفت شدگ ضرایب gk که
: شود داده  زیر صورت به SE مرکب سیستم اولیه حالت اگر است.

|Ψ(۰)⟩ = (a |⇑⟩+ b |⇓⟩)
N⊗
k=۱

(αk |↑k⟩+ βk |↓k⟩), (٣ . ٧)

زیر صورت به (٣ . ٧ (رابطه اولیه حالت و ۶ . ٣ رابطه بر هم کنش هامیلتون به توجه با t زمان  در سیستم حالت
: شد خواهد داده

|Ψ(t)⟩ = eiĤSE t |Ψ(۰)⟩ =

(e
i|⇑⟩⟨⇑|⊗[

N⊕
k=۱

gk(|↑k⟩⟨↑k|−|↓k⟩⟨↓k|)])t
e
−i|⇓⟩⟨⇓|⊗[

N⊕
k=۱

gk(|↑k⟩⟨↑k|−|↓k⟩⟨↓k|)]t
) |Ψ(۰)⟩ =

a |⇑⟩ [e
i

N⊕
k=۱

gk(|↑k⟩⟨↑k|−|↓k⟩⟨↓k|)t
N⊗
k=۱

(αk |↑k⟩+ βk |↓k⟩)]

+ b |⇓⟩ [e
−i

N⊕
k=۱

gk(|↑k⟩⟨↑k|−|↓k⟩⟨↓k|)t
N⊗
k=۱

(αk |↑k⟩+ βk |↓k⟩)]

(٣ . ٨)

: نوشت زیر صورت به م توان را ٣ . ٨ رابطه

|Ψ(t)⟩ = a |⇑⟩ |E⇑(t)⟩+ b |⇓⟩ |E⇓(t)⟩ , (٣ . ٩)

8Coupling Constants
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داده زیر ل ش به و هستند محیط برای |⇓⟩ و |⇑⟩ نتایج متناظر حاالت ،|E⇓(t)⟩ و |E⇑(t)⟩ حالت دو که
: م شوند

|E⇑(t)⟩ = |E⇓(−t)⟩ =
N⊗
k=۱

(αke
igkt |↑k⟩+ βke

−igkt |↓k⟩). (٣ . ١٠)

م توان را ρS(t) = trE [|Ψ(t)⟩⟨Ψ(t)|] کاهیده ال چ ماتریس ،٣ . ١٠ و ٣ . ٩ رابطه های به توجه با بنابرین،
: نمود محاسبه زیر صورت به

ρS = |a|۲ |⇑⟩⟨⇑|+ |b|۲ |⇓⟩⟨⇓|

+ z(t)ab∗ |⇑⟩ ⟨⇓|+ z∗(t)a∗b |⇓⟩ ⟨⇑| ,
(٣ . ١١)

هستند، کاهیده ال چ ماتریس در غیر قطری جمالت وزن کننده تعیین که ،z(t) تداخل ضریب باال، رابطه در
: م شوند داده زیر صورت به

z(t) ≡ ⟨E⇑(t)|E⇓(t)⟩ =
N∏
k=۱

(|αk|۲eigkt + |βk|۲e−igkt), (٣ . ١٢)

: داریم تداخل ضریب مجذور برای ٣ . ١٢ رابطه از بنابرین،

|z(t)|۲ =
N∏
k=۱

{۱+ [(|αk|۲ − |βk|۲)۲ − ۱] sin۲ ۲gkt} (٣ . ١٣)

به اگر هستند. حاضر ابتدا در ـ م رفت انتظار که همانگونه ـ تداخل جمالت یعن z(t)؛ = ۱ ،t = ۰ لحظه در
ĤSE بر هم کنش هامیلتون حالت ویژه ی در محیط اگر ، یعن ، |αk|۲ = ۰ یا ۱ باشیم داشته k مقادیر تمام ازای
،۲gkt = mπ (m = ۰, ۱,· · ·) ، k مقادیر تمام ازای به اگر یا و باشد (|↑۱⟩ |↑۲⟩ |↓۳⟩· · · |↑N⟩ حالت (مانند
شرایط در حال، این با است. زمان طول در همدوس باز یابی دهنده نشان که بود خواهد |z(t)|۲ = ۱ آنگاه
و αk مقادیر برای نتیجه نتیجه در (و محیط زیر سیستم های اولیه حاالت برای تصادف توزیع م توانیم واقع

: داریم دور زمان های میانگین گیری در مسئله، این به توجه یریم.با ب نظر در gk جفت شدگ ضرایب و (βk

⟨|z(t)|۲⟩t→∞ ≃ ۲−N

N∏
k=۱

[۱+ (|αk|۲ − |βk|۲)۲]
N→∞−−−→ ۰ , (١۴ . ٣)

ل (ش م شوند میرا شدت به کاهیده ال چ ماتریس قطری غیر جمالت ،N بزرگ مقادیر ازاء به بنابرین،
ضرایب توزیع برای عام بسیار فرض های گرفتن نظر در با تنها که داد نشان صریحاً م توان این، بر عالوه .(٣ . ١
معیار انحراف دارای gk جفت شدگ ضرایب مقادیر اولیه توزیع که شرط این تنها ، عبارت (به جفت شدگ
که هستند z(t) ∝ eiAte−

۱
۲B

۲t۲ صورت به گوس زمان وابستگ دارای z(t) تداخل ضرایب باشد)، محدود
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تغییرات تا شده تالش نمودار ها این در زمان. حسب بر تداخل ضرایب مجذور تغییرات نمودار :٣ . ١ ل ش
الف، ل ش در (الف) : شود داده نمایش زمان حسب بر آن ها شدن میرا و تداخل ضرایب مجذور
شده رسم زمان حسب بر (N = ۱۰) زیر سیستم ده از ل متش محیط برای تداخل ضرایب تغییرات

واهمدوس زمان مقیاس (در سرعت به تداخل ضرایب است مشخص الف ل ش از همانطور است.
(از میانگین معیار انحراف با و م شوند نزدی صفر به و کرده افت خود واحد اولیه مقدار از (τD
را تغییرات همین ب نمودار (ب) م کنند. خیز و افت آن حول σ ∼

√
N ( تصادف شت ول جنس

حت م شود، مشاهده ل ش در که همانگونه م دهد. نشان زمان گام ۱۰۶ برای و N = ۱۵ ازاء به
همدوس بازگشت تناوب دوره ،gk مقدار گرفتن نظر در تصادف با و زیر سیستم ها کم تعداد این با

مفهوم که (τr > ۱۰۶) است ل ش این در شده رسم گام های میزان از بزرگتر سیستم برای موضع
تغییرات ج، قسمت به مربوط نمودار (ج) م کند. تداع ما برای را طبیعت در نا پذیری برگشت
افزایش با است مشخص ل ش از که همانگونه م دهد. نشان N = ۵۰ ازاء به را تداخل ضرایب
کاهش سرعت به دو هر خیز ها و افت دامنه و واهمدوس زمان مقیاس محیط زیر سیستم های تعداد

م شود. موضع تداخل سریعتر و شدید تر شدن میرا باعث موضوع این که م یابند

۴۴



کوانتوم واهمدوس ٣

gk = g و αk = α ،k مقادیر تمام ازاء به که خاص حالت برای هستند. حقیق ثابت Bدو Aو رابطه، این در
: دید جمله ای دو  بسط صورت به ٣ . ١٢ رابطه باز نویس با و روشن به را z(t) رفتار این م توان

z(t) = (|α|۲eigt + |β|۲e−igt)N =
N∑
l=۰

(
N
l

)
|α|۲l |β|۲(N−l) eig(۲l−N)t. (١۵ . ٣)

: زد تخمین زیر ل ش به گوس توزیع با تقریباً م توان را جمله ای دو توزیع ،N بزرگ مقادیر )برای
N
l

)
|α|۲l |β|۲(N−l) ≈ e−(l−N |α|۲)۲/(۲N |α|۲|β|۲)√

۲πN |α|۲|β|۲
, (١۶ . ٣)

: داریم ،١۶ . ٣ و ١۵ . ٣ رابطه های از حال

z(t) =
N∑
l=۰

e−(l−N |α|۲)۲/(۲N |α|۲|β|۲)√
۲πN |α|۲|β|۲

eig(۲l−N)t. (٣ . ١٧)

خود بنابرین و است گوس توزیع ی فوریه تبدیل صورت به تقریباً z(t) که است آن دهنده نشان ٣ . ١٧ رابطه
داشت. خواهد گوس توزیع ی تقریباً آن

هماهنگ نوسانگر های از مجموعه ای صورت به را آن (که محیط برای پیچیده تر مدل های با دقیق محاسبات
حد در کوتاه بسیار زمان در واهمدوس که است داده نشان ،([۵٠ ،۴٩ ،۴٨ ،۴٧ ،١٨ ،٨] م گیرند نظر در
است. تر کوچ گرمایی تعادل زمان مقیاس از بزرگ مرتبه چندین که م افتد اتفاق τD واهدوس زمان مقیاس

زمان در محیط گرمایی تابش با بر هم کنش دلیل به نیز بزرگ ول های مل مانند وپی روس می سیستم های حت
مانند وپی مزوس ذرات برای م شوند. واهمدوس هستند عمل آزمایش های تفکی توان از کوتاه تر بسیار که
صورت به و شدت به واهمدوس تا ایست کاف (۳K دما (با کیهان زمینه امواج با بر هم کنش تنها غبار، ذرات

.[٣٠ ،٩] بیفتد اتفاق آن تقریباً
میانگین معیار انحراف با اما م ماند صفر نزدی و م شود نزدی صفر به |z(t)| ،τD زمان مدت در
حال، این با .[٢٣] م کند خیز و افت صفر حول ( تصادف شت ول معیار های انحراف جنس (از σ ∼

√
N

که ) τr معین مدت از پس ال چ ماتریس بودن خالص و همدوس که م کند ایجاب z(t) چندگانه تناوب
داد نشان م توان شوند. بازیابی است) ٣ . ١٣ رابطه در سیسنوس تابع N به مربوط تناوب دوره های ک.م.م
صورت به محیط زیر سیستم های تعداد با آن اندازه و است گونه پوآنکاره و طوالن بسیار τr تناوب دوره این
عالم عمر از م تواند τr مقدار ، متناه اما واقع ابعاد با وپی ماکروس سیستم های برای دارد. رابطه τr ∼ N !

.[٢٣] ماند خواهد محدود همواره مقدار این حال این با اما کند، تجاوز
است. کم اهمیت دارای مفهوم دیدگاه از موضوع این شد، گفته همدوس بازگشت مورد در آنچه عل رغم
شرایط، این در باشد. طوالن بی نهایت م تواند بازگشت زمان این بزرگ، بی نهایت محیط ی فرض شرایط در
از کل به t → ∞ زمان در و م شوند میرا نا پذیری برگشت صورت به ال چ ماتریس در قطری غیر جمالت
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حال، این با .[۵١] شده دانسته حالت بردار فیزی تقلیل ی عنوان به فرآیند این اوقات گاه که م روند، بین
وقت هیچ «اطالعات» و [۵٢] نیست درست واقعیت در هرگز نا متناه زمان همینطور و نا متناه ابعاد فرض
ه بل م افتد) اتفاق «کامل» حالت تقلیل ی در که (آنگونه نم شوند گم کامل طور به ان ی فرآیند ی ط

است. بازیابی قابل ρSAE(t) = |ψ(t)⟩⟨ψ(t)| کل ال چ ماتریس در همیشه کامل همدوس
در که همانگونه کنیم. بررس نیز ری دی دید از را مثال این که است مفید بخش، این بردن پایان به از پیش
بردار ی توسط م توان را بعدی دو هیلبرت فضای با کوانتوم سیستم هر حالت کردیم، اشاره ۶ . ١ . ٢ بخش
بخش، این در شده ذکر مثال مورد در بردار این مختصات آوردن بدست برای داد. نمایش بالخ کره در بعدی سه

: م کنیم استفاده ( ال چ ماتریس رد بودن واحد شرط همراه (به ١ . ٩٣ رابطه از

ρS(t) =
۱
۲
(Î+ r⃗(t).ˆ⃗σ) (٣ . ١٨)

: داریم پاؤل ماتریس های تعامد رابطه از همچنین،

tr[σ̂i σ̂j] = ۲δij (٣ . ١٩)

داخل ضرب رابطه از استفاده (همچنین ،ρS(t).σ̂j داخل ضرب یل تش و ٣ . ١٨ رابطه کردن باز با حال،
: داریم (٣ . ١٩

ρS(t).σ̂j = tr[ρS(t) σ̂j] =
۱
۲
(tr[σ̂j] +

۳∑
i=۱

ritr[σ̂i σ̂j]) =
۱
۲

۳∑
i=۱

۲riδij = rj (٣ . ٢٠)

(رابطه ρS(t) صریح فرم دادن قرار با کردیم. استفاده پاؤل ماتریس های رد بودن صفر از باال رابطه در که
: داریم ،٣ . ٢٠ رابطه در (٣ . ١١

rx(t) = ℜ(ab∗z(t)), ry(t) = ℑ(ab∗z(t)), rz(t) = (|a|۲ − |b|۲). (٣ . ٢١)

مؤلفه این اندازه هستند، وابسته z(t) تداخل ضریب به مستقیماً ry و rx مؤلفه های ٣ . ٢١ رابطه در که آنجا از
اثر در بنابرین، م ماند. ثابت است) زمان از مستقل (که rz مؤلفه اندازه اما م کند میل صفر به سرعت به
ثابت rz صفحات روی هستند)، خالص حاالت نماینده (که بالخ کره سطح روی بردار های تمام واهمدوس

.(٣ . ٢ ل (ش یرند ب قرار z محور روی تا م کنند حرکت
وپی روس می سیستم های مورد در جز به که کنیم نتیجه گیری م توانیم گفتیم، قسمت این در آنچه به توجه با
قطری غیر جمالت که م شود باعث محیط سیستم ها با بر هم کنش شده اند، ایزوله خوبی به که وپی مزوس و
را فرآیند این و شوند محو تقریباً کوتاه بسیار زمان در نشانگر) حاالت پایه های (در موضع ال چ ماتریس

گرفت. نظر در ناپذیر برگشت عمل منظور های تمام برای م توان
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که نشانگر حاالت محیط، با کنش بر هم که زمان بالخ. کره روی واهدوس اثر شماتی نمایش :٣ . ٢ ل ش
دارند) قرار بالخ کره سطح روی (که خالص حاالت م کند، مشخص را هستند بالخ کره قطب های

م شوند. مخلوط حاالت به تبدیل و م کنند حرکت عمودی محور سمت به

محیط از ناش َابر انتخاب ۴ . ٣

توسط پایدار مرجح حاالت انتخاب عبارت به ، واهمدوس اصل پیامد دومین بررس به بخش این در
اندازه گیری کار و ساز کردیم، صحبت باره این در ٢ . ٢ . ١ بخش در که همانطور م پردازیم. محیط، با بر  هم کنش
را اندازه گیری از پس حالت بسط تا ی صورت به نم تواند شد، مطرح ٢ . ٢ رابطه در که ل ش به کوانتوم
این است. شده اندازه گیری دستگاه، توسط واقع در کمت چه که م کند ایجاد را سوال این و کند مشخص

: م شود حل ٣ . ١ رابطه در محیط حاالت کردن وارد با زیر دلیل دو به شرایط

اندازه گیری دستگاه و محیط بین بر هم کنش محیط. توسط شده القاء مرجح پایه های َابر انتخاب .١
م کند. خاص را پذیر ها  مشاهده از شونده جا به جا دو به دو مجموعه ای

مانند حالت بردار اگر سه گانه، تجزیه تایی ی قضیه اساس بر سه گانه٩. تجزیه تایی ی قضیه وجود .٢
|ψ⟩ = اشمیت) (تجزیه متعامد ل ش به بتوان را H۱ ⊗ H۲ ⊗ H۳ مرکب هیلبرت فضای در |ψ⟩
{|ϕi⟩۲} و {|ϕi⟩۱} که شرط به بود خواهد تا ی تجزیه این کرد، تجزیه

∑
i αi |ϕi⟩۱ |ϕi⟩۲ |ϕi⟩۳

و نا هم راستا دو به دو مجموعه ای {|ϕi⟩۳} و باشند H۲ و H۱ در بهنجار و خط مستقل مجموعه های
به توجه .N ≥ ۳ که داد تعمیم N تایی حالت به م توان را قضیه این همچنین باشد. H۳ در بهنجار
دو از بیش با سیستم خالص حالت ی همیشه نم توان ، کل حالت در که است مهم بسیار نکته این

9tridecompositional uniqueness theorem
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اگر اما، نوشت؛ |ψ⟩ =
∑

i αi |ϕi⟩۱ |ϕi⟩۲· · · |ϕi⟩N اشمیت تجزیه صورت به را (N ≥ ۳) مؤلفه
.[۵۵ ،۵۴ ،۵٣] بود خواهد تا ی حتماً بسط این داد، انجام را کار این بتوان

ابهام مسئله این که است تا ی ٣ . ١ رابطه در نهایی حالت که م دهد اطمینان ما به سه گانه، تجزیه تایی ی قضیه
سیستم (حداقل) کردن وارد که م سازد روشن موضوع این م سازد. طرف بر را نهایی نتایج مجموعه تعیین در
داشتن با قطعاً البته است. ضروری ابهام این کردن طرف بر برای شد یاد محیط عنوان به آن از اینجا در که سوم
وجود باره ی در نه سه گانه تجزیه تایی ی قضیه ،H۱ ⊗ H۲ ⊗ H۳ مرکب حالت فضای در خالص حالت ی
مشخص ما برای را تا ی بسط این خود نه و م دهد دست به اطالعات خاص حالت آن برای اشمیت تجزیه
حاالت تعیین برای اضافه معیار ی نیست دست در معموال محیط دقیق حالت که آنجا از بنابرین، م کند.

است. نیاز مورد مرجح

نشانگر پایه های و پایداری معیار های ١ . ۴ . ٣

و مقاومت ایده ی و محیط با سیستم بر هم کنش اساس بر را معیاری چنین تا داشته تالش واهمدوس تئوری
ابتدا : م کند بازی مرجح پایه های مسئله حل در اساس نقش دو محیط بنابرین، دهد. ارائه هم بستگ پایداری
تجزیه تایی ی قضیه طریق از سپس و کرده انتخاب را مرجح نشانگر پایه های سیستم) با بر هم کنش طریق (از

م کند. تضمین را پایه ها این بودن تا ی سه گانه،
است، شده پیشنهاد واهمدوس تئوری توسط که پایه ها اَبر انتخاب روش درست برای ای توجیه ارائه منظور به
محیط، با بر هم کنش قراری بر که کرده ایم فرض تلویحاً ما ٣ . ١ رابطه (۲) گام در که م کنیم توجه نکته این به
این نم کند. مختل را ،{|an⟩} متناظر، نشانگر پایه های و ،{|sn⟩} سیستم، حاالت بین شده ایجاد هم بستگ
شده گرفته نظر در آن در محیط که ـ واقع گرایانه حالت به وفادار»١٠ «اندازه گیری مفهوم تعمیم م توان را فرض
این بیانگر واقع در و م کند صحبت ٣ . ١ رابطه (۱) گام باره در آن معمول معنا در وفادار اندازه گیری دانست. ـ
صورت به نه و ـ |sn⟩ |an⟩ جنس از تنها جفت شدگ هایی بر قراری با A اندازه گیرنده دستگاه که است تقاضا
فرآیند هر که آنجا از اما کند. عمل S سیستم حاالت از اعتماد قابل «آینه» ی عنوان به ـ m ̸= n ،|sn⟩ |am⟩

سخت به باشد، اطرافش محیط و انداره گیری دستگاه نا پذیر اجتناب هم بستگ شامل باید واقع گرایانه اندازه گیری
بین بر  هم کنش اگر گرفت نظر در وفادار اندازه گیری ی عنوان به کل حالت در را اندازه گیری فرآیند این م توان

کند. مختل را اندازه گیری دستگاه و سیستم حاالت بین شدگ جفت محیط، و اندازه گیری دستگاه
گرفته نظر در مرجح نشانگر پایه های عنوان به پایه هایی که شد پیشنهاد زورک توسط بار اولین دلیل همین به
که معن این به ١۵١٩)؛ صفحه [۴٠]) باشند «S سیستم حاالت از اعتماد قابل سابقه ای١١ «شامل که شوند
بر هم کنش اثر بر |sn⟩ |an⟩اندازه گیری سیستم‐دستگاه هم بستگ آن ها حسب بر که شوند گرفته نظر در پایه هایی
جا به جا تقاضا با م تواند فرد بنابرین، پایداری). (معیار بماند باق نشده مختل محیط با اندازه گیری دستگاه

10Faithful Measurement
11Record
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محیط‐ بر هم کنش هامیلتون با ،P̂(A)
n = |an⟩⟨an| نشانگر، پایه های متناظر تصویر ر های عمل تمام شدن

هم بستگ که کند پیدا نشانگر پایه های دینامی پایداری برای کاف شرط ی ،ĤAE اندازه گیری، دستگاه
م کند: حفظ محیط با بر هم کنش وجود عل رغم را اندازه گیری سیستم‐دستگاه حاالت

[P̂(A)
n , ĤAE ] = ۰ (.n مقادیر تمام ازای (به (٣ . ٢٢)

مثال برای ری، دی سیستم هر (یا شده اندازه گیری سیستم هم بستگ گونه هر که م کند ایجاب ٣ . ٢٢ رابطه
اندازه گیری، دستگاه مرجح مشاهده پذیر ی ویژه حالت های با ناظر)

ÔA =
∑
n

λnP̂(A)
n , (٣ . ٢٣)

ر نمایش اطمینان قابل صورت به محیط حاالت و (حفظ شوند) نشود مختل محیط با بر هم کنش اثر بر
غیر مخرب اندازه گیری ی محیط که کرد تصور چنین م توان صورت این در باشند. P̂(A)

n حالت های (آینه)
که صورت در (٣ . ١ (رابطه پذیری جا به جا شرط مشخصاً است. داده  انجام اندازه گیری دستگاه روی
هم بستگ های عکس، به م شود. ارضاء ،(ĤAE ≡ ĤAE(ÔA))باشد ÔA تابع ĤAE بر هم کنش هامیلتون
که پذیری مشاهده ر عمل مقادیر ویژه اندازه گیری، دستگاه حالت های آن ها در که اندازه گیری سیستم‐دستگاه 

بین م روند. از محیط با بر هم کنش توسط سرعت به کل حالت در نیستند، م شود جا به جا ĤAE با

،ĤAE بر هم کنش هامیلتون ل ش اساس بر محیط که است آن بیانگر گفتیم این از پیش آنچه خالصه، طور به
از سیستم حاالت نتیجه، در ٣ . ٢٣)؛ (رابطه کند م معین اندازه گیری دستگاه برای ÔA مرجح پذیر مشاهده ی
اندازه گیری اندازه گیری، دستگاه نشانگر حاالت  با ( دینامی نظر (از پایدار کوانتوم هم بستگ بر قراری طریق
|Ψ⟩ =

∑
n cn |sn⟩ |an⟩ |en⟩ نهایی حالت بسط تایی ی سه گانه، تجزیه تایی ی قضیه همچنین، م شوند.

تضمین را مرجح نشانگر پایه های تایی ی نتیجه در و ندارد) وجود cn بسط ضرایب روی خاص شرط (که
م کند.

بر قرار تقریبی صورت به م تواند تنها ٣ . ٢٢ ساده رابطه واقع شرایط در که است شده داده نشان که آنجا از
نشانگر حاالت انتخاب برای (٣ . ٢٢ (رابطه پذیری جا به جا شرط با مشابه نیز ری دی معیار های ،[۵۶ ،۵٠] باشد
بودن١٢ خالص یا و −tr[ρ۲Ψ(t) ln ρ۲Ψ(t)] نویمن فون انتروپی اساس بر عموم تر معیار هایی شده اند. ارائه
محیط) با بر هم کنش از ناش تحول برابر (در حاالت مقاوم ترین یافتن آن ها هدف که شده اند پیشنهاد trρ۲Ψ(t)
از نشانگر پایه های معیار ها، این از استفاده م شوند.با در هم تنیده محیط با همه از کمتر که است حاالت یا و
و |Ψ⟩ اولیه حالت در بودن) خالص کردن بیشینه یا و انتروپی کردن (کمینه سنجه١٣ کردن اکسترمم طریق
به منجر روش این بردن کار به م شوند. تعیین زمان گذشت با تغییر برابر در حاالت این بودن مقاوم تقاضا

12Purity
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کالسی ترین انتخاب اجازه و م شود آن ها بودن کالسی میزان حسب بر احتمال نشانگر حاالت بندی رتبه
توسط شده تعیین مرجح نشانگر حاالت چه اگر م دهد. مرجح نشانگر حاالت عنوان به را نشانگر حاالت
شود، پیشنهاد جدید تری معیار های است ن مم یا و باشند داشته فرق هم با است ن مم متفاوت معیار های
یا (و سان ی مرجح نشانگر پایه های مجموعه ی تعیین به منجر وپی ماکروس حد در معیار ها تمام امیدواریم
هماهنگ نوسانگر های مدل مشخص طور (به محیط برای نمونه ای١۴ مدل  چند برای .[٨] شوند مشابه) بسیار
ابعاد حد در بودن سان ی این م شود) مرجح نشانگر حاالت عنوان به همدوس حاالت انتخاب به منجر که

.[۵٩ ،۵٨ ،۵٧ ،۵۶ است[١٨، شده داده نشان صریح صورت به وپی، ماکروس

شبهه کالسی ویژگ های انتخاب ٢ . ۴ . ٣

سیستم اطراف در موجود ذرات پراکندگ فرآیند کننده توصیف معموال سیستم‐محیط بر هم کنش هامیلتون
کننده توصیف نیروی قانون که آنجا از هستند. بررس مورد سیستم از غیره) و هوا ول های مل فوتون ها، (مانند
دارد، بستگ (∝ r−۲ صورت به اوقات بیشتر (در فاصله از مشخص توان به معموال بر هم کنش هایی چنین
(٣ . ٢٢ (رابطه پذیری جا به جا شرط بر بنا  که طوری به م شود جا به جا موقعیت پایه  های با معموال هامیلتون
«معین» خاصیت  معموال موقعیت که واقعیت این نتیجه، در بود. خواهند موقعیت فضای در مرجح پایه های
داده توضیح فاصله به ها بر هم کنش بیشتر ل ش بودن وابسته طریق از م تواند است ما روزانه تجربیات در

.[۴٠ ،٢٣ شود[٩،
در معوال وپی) روس می حوزه در خصوص (به سیستم ها از بسیاری که م دانیم خوبی به ر، دی طرف از
(مثال باشد انرژی از غیر مشاهده پذیری تابع بر هم کنش هامیلتون اگر حت م شوند، یافت انرژی ویژه حاالت
اتفاق زمان تنها شرایط این که دادند نشان [۶٠] خود میالدی ١٩٩٩ سال مقاله در زورک و پاز١۵ موقعیت).
این هستند. سیستم ذات فرکانس از پایین تر چشم گیری طور به محیط در حاضر غالب فرکانس های که م افتد
دسترس در انرژی بیشترین از بیشتر (بسیار) سیستم انرژی تراز های بین فاصله که م افتد اتفاق زمان حالت
خواهد قادر تنها محیط شرایط این در آن). پایه حالت با محیط انرژی تراز باالترین (اختالف باشد محیط در
ثابت انرژی باشد، نداشته وجود ن تبه که شرایط در باشند. حرکت ثابت که کند مشاهده را کمیت هایی بود
عنوان به انرژی ویژه پایه های َابر انتخاب باعث سیستم) ذات فرکانس های بودن (غالب موضوع این و است حرکت

م شود. مرجح پایه های
که است مربوط مسئله این به است گرفته قرار بررس مورد که محیط از ناش َابر انتخاب از ری دی مثال
حاالت ویژه از ی در سیستم ها همواره و است نشده مشاهده بار١۶ ر عمل مختلف حاالت بر هم نه اه هیچ
شد بیان موضوعه اصل صورت به ١٧ وی توسط ابتدا در بار مورد در ابر انتخاب قوانین وجود هستند. بار
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میدان با بار بر هم کنش طریق از واهمدوس تئوری چارچوب در را مسئله این م توان حال، این با .[۶٢ ،۶١]
شدن واهمدوس به منجر که کرد توجیه ـ م کند بازی را «محیط» ی نقش که ـ دور) فواصل (در خود کولن

.[۶٣ ،٢٧] م شود حاالت این از مخلوط به آن تبدیل و بار ر عمل حاالت ویژه بر  هم نه آن
نسبی قدرت اساس بر م توان را محیط با بر هم کنش اثر بر شده پدیدار نشانگر پایه های معموال ، کل حالت در
مثال (برای کرد تقسیم دسته سه به ĤSE سیستم‐محیط بر هم کنش هامیلتون و ĤS سیستم ١٨ خود‐هامیلتون

:([۶٠] در

ویژه نشانگر حاالت دارد، قرار ،ĤSE محیط، با بر هم کنش هامیلتون سلطه تحت سیستم دینامی وقت .١
ساز همان معادل حالت این بود. خواهند موقعیت) ر عمل ویژه پایه های معموال نتیجه (در ĤSE پایه های

شد). گفته ٣ . ٣ . ٢ بخش در آنچه (مانند است معمول اندازه گیری کار و

م شود گفته حالت این (در باشد ĤS سلطه تحت سیستم تحول و باشد ضعیف محیط با بر هم کنش وقت .٢
م دهد، رخ وپی روس می حوزه در عموماً که حالت این در است). «کند» شده ذکر معن به محیط که

.[۶٠] بود خواهند ĤS خود‐هامیلتون پایه های ویژه مرجح، نشانگر حاالت

مرجح حاالت م شود، کنترل مساوی تقریباً قدرت با ĤSE و ĤS توسط سیستم تحول که میان حالت در .٣
بروان حرکت مدل مثال، برای بود. خواهد اول حالت دو «مصالحه»١٩ حاصل نوع به آمده دست به

در زیده جای نشانگر پایه های شدن پدیدار ـ است شده انجام آن روی بسیاری بررس های که ـ کوانتوم
،١٨ ،٨] م دهد نشان را اندازه حرکت) فضای در هم و موقعیت فضای در هم نتیجه (در فاز فضای

.[۵٨ ،۵٠ ،۴٩

مرجح پا یه های مسئله برای ابرانتخاب پیامد های ٣ . ۴ . ٣

بر هم کنش عل رغم که شوند انتخاب تقاضا این اساس بر مرجح پايه های که م کند پیشنهاد واهمدوس تئوری
سیستم‐ بر هم کنش هامیلتون ل ش حسب بر پایه ها این نتیجه در و نشوند تغییر دچار پایه ها این محیط، با سیستم

کل حالت در «مقاوم»٢٠ حاالت این تنها زیرا م رسد، نظر به موجه قطعاً توضیح این شوند. انتخاب محیط
قرار بررس مورد ابرانتخاب) درست دادن نشان (برای خاص مثال های تنها اگرچه بود. خواهند مشا هده قابل
مورد در : دارند تطابق ما مشاهدات با شده انتخاب خواص که م دهند نشان اینجا تا نتایج ،[۶۴ ،١٨ ،٨] گرفته
فوتون های یا و هوا ول های مل توسط پراکندگ فاصله به وابسته بر هم کنش وپی، مزوس و وپی ماکروس اجسام
انتخاب و موقعیت فضای در زیده جای موج بسته ایجاد ، آن واهمدوس منجر کل حالت در محیط در موجود
مورد در معموال (که است «کند» نسبت به محیط وقت ر دی طرف از م شود. مرجح پایه های عنوان به موقعیت
انرژی ویژه پایه های انتخاب به منجر معموال محیط از ناش ابر انتخاب است)، بر قرار وپی روس می سیستم  های
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م شود. مرجح پایه های عنوان به
روش از مرجح پایه های که است نهفته واقعیت این در محیط) از ناش (ابرانتخاب روش این واضح مزیت

کردن منطبق منظور به یا و ـ آزمایش نتیجه نمودن «معین» منظور به تنها که نم شوند استخراج منظوره٢١ تک
انتخاب ه، بل باشد؛ ـ م شوند دانسته مرجح» «کمیت عنوان تحت معموال که کمیت هایی از ما تجربه با نتیجه
است سیستم‐محیط بر هم کنش هامیلتون طریق از انتخاب که ـ ناظر از مستقل و فیزی مبنایی بر پایه ها این
نظریه های که دلیل این به ن مم کوانتوم بر هم نه های وسیع هیلبرت فضای نتیجه، در م پذیرد. صورت ـ

کوچ بسیار هستند وابسته آن ها) مانند و بار حرکت، اندازه  (موقعیت، محدودی کمیت های به تنها فیزی
که ـ دارد فیزی قوانین ساختار در ریشه بودن» «کالسی شدن ظاهر گرفت نتیجه م توان بنابرین، م شود.

است. توجیه قابل و کننده راض بسیار روش قطعاً
بنیادی سطح در م تواند ـ قطعاً ـ محیط از ناش ابر انتخاب روش از پشتیبان در باال استدالل حال، این با
م توانند تنها آن ها بنابرین است، شده فرمول بندی و کشف ما توسط فیزی قوانین تمام : شود دانسته نا کاف
هستند کمیت هایی تنها ما) تجربیات معین کمیت های (این این ها باشند. ما تجربیات معین کمیت های شامل

ویژگ آوردن بدست بنابرین، م شوند. وارد فیزی قوانین در دلیل همین به و هستیم آن ها درک به قادر که
این دوباره حال، این با شود. محسوب حلقه ی عنوان به است ن مم فیزی قوانین ساختار از بودن» «معین
به دادن پاسخ که ـ گوییم پاسخ ٢٢ موضوع سطح در تنها سوال این به است کاف که م کنیم مطرح را بحث
ـ م گیریم نظر در آن معین خواص عنوان به را سیستم خواص از کوچ بخش تنها ما چرا که است سوال این

هستند. واقع کمیت ها این آیا که است پرسش این به گویی پاسخ که ـ هست شناسانه٢٣ سطح در نه و
بتوان باید روش این بودن عام اثبات منظور به باشیم. نیز روش این نبودن عام نگران ما است ن مم همچنین،
عنوان به ما که م شود کمیت هایی همان به منجر دقیقاً ل، ش این به محیط از ناش ابر انتخاب هر که داد نشان
چنین است. بر هم کنش هامیلتون و سیستم دقیق شناخت نیازمند موضوع این اما م شناسیم معین کمیت های
بر هم کنش هامیلتون که واقع شرایط در آن انجام اما است، انجام قابل ساده نمونه ای مدل های مورد در کاری
است تغییر حال در لحظه هر و بزرگ بی نهایت (که محیط و اندازه گیری دستگاه سیستم، به مستقیم صورت به

بود. خواهد سخت بسیار نباشد، ن نامم اگر است وابسته (
حالت در ـ بر هم کنش هامیلتون که م دانیم نیست. کننده نا امید م رسد نظر به که قدر ها آن شرایط اما
به مجموعه به تنها نتیجه در شود، نوشته شده شناخته فیزی قوانین مجموعه حسب بر م تواند تنها ـ کل
فرض کنیم را پایداری» «معیار وجود ما که زمان تا بنابرین، دارد. بستگ فیزی کمیت های از کوچ نسبت
پایه های که باشیم داشته انتظار م توانیم یریم، ب نظر در کامل را شده شناخته فیزی کمیت های مجموعه و
هر در که م ماند باق همچنان ـ بجا بسیار ـ سوال این حال، این با باشد. مجموعه همین از عضوی مرجح
مثال عنوان (به م شود انتخاب مرجح کمیت های عنوان به مجموعه این از مجموعه ای زیر چه فیزی شرایط
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با شده پیش بین مرجح پایه های حد چه تا و موقعیت؟) یا شد خواهد یافت انر ژی ویژه پایه های در سیستم آیا
ل ش درباره بیشتر اطالعات به نیاز شخص سوال، این به گویی پاسخ برای است. تطابق در تجربی شواهد
١ . ۴ . ٣ بخش در که همانطور همچنین، دارد. سیستم خود‐هامیلتون با مقایسه در آن نسبی قدرت و هامیلتون
که شده مطرح کوانتوم حالت ها پایداری برای ـ پذیری جا به جا بجز ـ نیز ری دی معیار های شده، اشاره آن به

است. نشده فهمیده درست به هنوز متفاوت معیار های این پیش بین های تطابق
است واهمدوس تئوری بر مبتن که مرجح پایه های مسئله حل روش  مفهوم و بنیادی ل مش ی آخر، در
درجات و «سیستم» تعیین برای کل معیار ی نبود از ناش و کردیم اشاره آن به ٣ . ١ بخش در که است ل مش
است ن مم محیط و سیستم به عالم تقسیم اه آزمایش شرایط در اینکه با است. محیط نشده» «مشاهده آزادی
و گیرد صورت باید ونه چ تقسیم این که نیست واضح وجه هیچ به عام تر شرایط در برسد، نظر به راست سر

م شوند. مرجح محیط از ناش ابر  انتخاب طریق از ونه چ شبهه کالسی خواص
ارائه سوال این برای توضیح (الف) محیط با بر هم کنش اثر بر مرجح پایه های ابر انتخاب خالصه، صورت به
گرفتن نظر در با که باره این در کردن بحث طریق از ـ م شود انتخاب بخصوص پایه اساساً چرا که م دهد
قابل و پایدار پیشینه٢۴ ی به منجر م توانند که هستند نشانگر پایه های تنها این محیط با سیستم بر هم کنش
تجربیات در که ـ «معین» کمیت های به تنها بر هم کنش هامیلتون که آنجا از م کند بحث (ب) و ـ درک شود
معین خواص مجموعه این از ای مجموعه زیر مرجح پایه های دارد، بستگ ـ داریم کار و سر آن  ها با خود روزانه
واقع گرایانه شرایط در بر هم کنش هامیلتون صریح ل ش نوشتن که آنجا از حال، این با بود. خواهد ( (کالسی

فیزی موقعیت هر در نشانگر پایه های که نم گوید ما به انتخاب ابر باشد، ـ ن نا مم شاید یا و ـ سخت بسیار
حسب بر  شده پیشنهاد معیار هر که شد مطمئن نم توان که است معن آن به خود این بود. خواهد چه خاص
ما روزانه تجربیات «معین» خواص همان به منجر درست کل حالت در و همواره م تواند محیط با بر هم کنش

شود.
از م شود، احساس محیط از ناش ابر انتخاب روش کارایی و درست درباره فرا تر بررس های به نیاز چه اگر
داده های با کننده ای امیدوار و خوب بسیار تطابق محیط برای نمونه ای مدل های با شده انجام محاسبات که آنجا

ارزش با بسیار معیار واهدوس تئوری که دارد وجود موضوع این در ش برای کم بسیار دالیل دارند، تجربی
روش این که واقعیت این است. داده ارائه تغییر برابر در آن ها بودن مقاوم و مرجح پایه های کردن مشخص برای

م آید. شمار به آن برای مزیت ی نیز است شده بنا فیزی اصول مبنای بر

لحظه ای اشمیت حاالت و نشانگر پایه های ۴ . ۴ . ٣

ـ م آیند بدست لحظه هر در سیستم (کاهیده) ال چ ماتریس کردن قطری طریق از که ـ اشمیت پایه های
[۶٧ ،۶۶ ،۶۵] گرفته اند قرار بررس مورد مرجح پایه های به شدن منجر برای آن ها توانایی به توجه با راراً م
پیش که همانطور حال، این با .[۶۶] گرفته اند نظر در لحظه ای» مرجح «پایه های عنوان به را آن ها بسیاری و

24Record
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وجود پایه مجموعه ی دلخواه ال چ ماتریس هر ازای به ،([۵۶] در زورک توسط (مثال شد گفته این از
مسئله تعبیر در مشخص نقش هیچ کل حالت در پایه ها این و است قطری آن ها در ال چ ماتریس که دارد
صریح معیار ی از باید هستند شبهه کالسی پایدار مشاهده پذیر های متناظر که نشانگری پایه های ندارند.

ال چ ماتریس های کردن قطری ریاض ساده فرآیند شوند؛ منتج پایداری) معیار (معموال بودن کالسی برای
.[۶٩ ،۶٨] نم کند کفایت شبهه کالسی نشانگر پایه های کردن تعیین برای کل حالت در لحظه ای

زمان که م دهد اجازه و کرده خود داری لحظه ای اشمیت حاالت محاسبه از فرد شده، اصالح روش ی در
شود واهمدوس کامل طور به سیستم ال چ ماتریس تا شود سپری ،τD ،« واهمدوس زمان «مقیاس معادل
قطری شده اند) انتخاب پایداری معیار طریق از که (پایه هایی پایدار نشانگر پایه های در تقریبی صورت به و
در کاهیده ال چ ماتریس سریع شدن قطری به منجر خوبی بسیار تقریب با معوال واهمدوس که آنجا از شود.
ن تبه حالت به نشانگر حاالت که مواردی در جز به م شود، پایداری معیار توسط شده انتخاب نشانگر پایه های
(پایه های شده ذکر حالت دارند. شباهت نشانگر پایه های به بسیار حاصل اشمیت حاالت هستند، نزدی بسیار
زیر صورت به قطری تقریباً شده واهمدوس ال چ ماتریس گرفتن نظر در با سادگ به ن) تبه تقریباً نشانگر

: است نمایش قابل

ρ =

( ۱
۲ + δ ω∗

ω ۱
۲ − δ

)
(٢۴ . ٣)

به منجر واهدوس اگر .([۶٧] تقریبی ن (تبه |δ| ≪ ۱ و شدید) (واهمدوس |ω| ≪ ۱ ،٢۴ . ٣ رابطه در که
با متناسب ـ δ برای ثابت مقدار هر ازای به ـ ویژه حالت ها ،(ω = ۰) م شد ال چ ماتریس کامل شدن قطری
(قطری ω > ۰ ثابت مقادیر ازای به اما، هستند). «ایده آل» نشانگر حاالت متناظر (که م شدند (۱, ۰) و (۰, ۱)
(±|ω|/ω, ۱) بردار های با ویژه پایه ها ،( ن (تبه δ → ۰ و ( واهدوس اثر در ال چ ماتریس تقریبی شدن
به منجر تواند م کاهیده ال چ ماتریس اشمیت تجزیه ـ ن تبه شرایط در ـ م دهد نشان که م شوند متناسب
ای لحظه ال چ ماتریس جای به اگر حت ـ متفاوت اند پایدار نشانگر حاالت از بسیار که شود مرجح حاالت

باشد. شده استفاده شده واهمدوس ال چ ماتریس از
که است ر) دی مشابه معیار هر (یا «پایداری» این که است مهم بسیار نکته این بر تأکید خالصه، صورت به
را پایه ها این نم توان کل حالت در و م شود محسوب شبهه کالسی مرجح پایه های تعیین برای بجا تقاضایی

ال چ ماتریس ویژه حالت های حال، این با آورد. بدست لحظه ای کاهیده ال چ ماتریس کردن قطری طریق از
خواهند پایدار شبهه کالسی نشانگر حاالت از خوبی تقریب ـ موقعیت ها بسیاری در ـ شده واهمدوس کاهیده

باشند. ن غیر تبه کاف اندازه  به حاالت این وقت مخصوصاً ـ بود

قاعده  بورن و کوانتوم احتماالت انورینس، ۵ . ٣

زورک توسط میالدی ٢٠٠۴ ٢٠٠٣و سال های در ،که امیدوار کننده و جالب روش بررس و مرور به ادامه در
کاری و ساز اساس بر بورن قاعده استنتاج و کوانتوم احتماالت شدن پدیدار توضیح برای ([٧٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٨])
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معرف ( کوانتوم در هم تنیده حاالت تقارن خاصیت (ی «انورینس» یا و محیط» کم به «ناوردایی نام به
ران پژوهش از ر دی بسیاری مقاالت بورن، قاعده استنتاج برای زورک توسط شده ارائه تفسیر م پردازیم. شد،
بدست برای متفاوت اثبات های ارائه و روش این مفروضات صریح بیان به که داشت دنبال به زمینه این در را
که م کنیم استفاده انورینس روش توضیح برای را روش اینجا در ما .[٧٣ ،٧٢ ،٧١] انجامید بورن قاعده آوردن
تصحیح در «فاین»٢۵ و «اشالسهاور» مقاله از همچنین و نمود استفاده [٣٩] خود ٢٠٠۴ سال مقاله در زورک

.[٧٣] م گیریم بهره نیز آن
اساس بر بورن قاعده استنتاج آنکه، اول م کنیم. استقاده زورک روش از انورینس توضیح در دلیل دو به ما
کنیم بررس آن در را احتماالت ظهور م خواهیم که ـ S بررس مورد سیستم با که E محیط ی کردن وارد
آنکه، ـ مهم تر و ـ دوم دارد. هم خوان واهمدوس روح با خوبی به که م شود انجام است، شده در هم تنیده ـ
داشته کوانتوم انی م از « «موضوع بودن کالسی ظهور توجیه در واهمدوس تئوری که نقش عل رغم
تئوری که آنجا از است. بورن قاعده جداگانه استنتاج نیاز مند بودن» «کالسی منطق استنناج روش ی است،
که است جزئ رد ر عمل تعابیر و فرمالیزم و کاهیده ال چ ماتریس های مفهوم به متک شدت به واهمدوس
شود استفاده بورن قاعده آوردن بدست برای نم تواند خود م گیرند، نظر در پیش فرض عنوان به را بورن قاعده

.[٧۴ ،٨] بود خواهد چرخه ای بورن قاعده استنتاج صورت این غیر در
بورن) قاعده (برای استنتاج ی با بورن قاعده موضوعه اصل کردن زین جای برای تالش هایی نیز این از پیش

ی راست‐هنجار پایه هر برای که شود فرض اگر که است داده  نشان [٧۵] گلیسون٢۶ قضیه بود. گرفته انجام
راه تنها بورن قاعده شود، ی با برابر باید پایه بردار هر با متناظر احتماالت مجموع شده داده هیلبرت فضای
به بورن احتماالت فیزی معن مورد در زیادی چیز گلیسون اثبات حال، این با بود. خواهد احتماالت محاسبه
بر معموال ـ بسیاری تالش های منظور همین به ـ م دهد ارائه ما به مسئله فیزی از اندک بسیار دید ـ نم گوید ما
انجام موج) (تابع تقلیل بدون ساختار ی قالب در بورن قاعده استنتاج برای ـ نسبی٢٧ فرکانس های روش اساس
به تالش ها، این تمام که است شده داده نشان اما ،([٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧۶ ،۴٢] در مثال (برای شد

.[٨۶ ،٨۵ ،٨۴ ،٨٣] بوده اند ناکام امر این انجام در استنتاج، بودن چرخه ای دلیل
فرض های گرفتن نظر در با ـ بورن قاعده استنتاج برای کننده امیدوار و جدید استراتژی زورک، انورینس تئوری
مفهوم رو، پیش بخش دو در م جوید. دوری پیشین تئوری های بودن ای چرخه ل مش از که م دهد ارائه ـ معلوم

م دهیم. قرار بررس مورد را قاعده استنتاج در آن کاربرد و انورینس

انورینس) (تئوری محیط کم به ناوردایی ١ . ۵ . ٣

ضرب حاصل هیلبرت فضای در را |ψSE⟩ مخلوط حالت ی انورینس، تئوری کردن بندی فرمول منظور به
جفت ی همچنین و است) محیط دهنده نشان E و سیستم دهنده نشان S معمول مطابق (که HS ⊗ HE

25Schlosshauer & Fine
26Gleason’s theorem
27Relative frequencies approach
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نظر در HE و HS هیلبرت فضا های روی ترتیب به را ÛE ≡ ÎS ⊗ ûE و ÛS ≡ ûS ⊗ ÎE ان ی تبدیالت
یرید. ب

باشد، ناوردا ÛE و ÛS مشترک اثر تحت |ψSE⟩ اگر (انورینس). ١ . ۵ . ٣ تعریف

ÛE(ÛS |ψSE⟩) = |ψSE⟩ , (٢۵ . ٣)

است. محیط) کم به (ناوردا انورینت ûS تحت |ψSE⟩ م گوییم

دادن عمل توسط م تواند S روی ÛS دادن عمل طریق از |ψSE⟩ روی شده اعمال تغییر ر، دی عبارت به
که ـ است کوانتوم صرفاً خاصیت ی انورینس که ایست ضروری نکته این به توجه شود. خنث E روی ÛE

م آید. وجود به کوانتوم در هم تنیدگ اثر بر و ـ ندارد وجود خالص کالسی حالت در
متعامد اشمیت تجزیه ی در مرکب خالص حالت ی بررس اساس بر زورک استنتاج روش اصل بحث

: است شده بنا

|ψSE⟩ =
۱√
۲
(eiϕ۱ |s۱⟩ |e۱⟩+ eiϕ۲ |s۲⟩ |e۲⟩), (٢۶ . ٣)

هستند. HE و HS هیلبرت فضا های متناظر راست‐هنجار پایه بردار های مجموعه های {|ek⟩} و {|sk⟩} که
٢۶ . ٣ رابطه حالت با مشابهت به م توان نیز را دارد بعد دو از بیش سیستم حاالت فضای آن در که شرایط
بحث ی از استفاده با م توان را است نا  مساوی حاالت دامنه اندازه آن در که شرایط همچنین نمود. بررس
آن ها به م خواهیم که ـ «واقعه ها»  یا «نتایج» با |sk⟩ اشمیت حاالت .[٣٨ ،٣٧] نمود حل شمارش استاندارد

.[٧٠] م شوند مشخص ـ دهیم نسبت احتمال
: [٧٣ ،٣٨] م کند بیان را ـ م گوید «حقایق» آن ها به که ـ ساده فرض سه زورک مرحله، این در

نم کند. مختل را S سیستم زیر ·حالت · · ⊗ ÎS ⊗· · · ل ش به ان ی تبدیل ی ١ فرض

اندازه گیری ی در خاص نتیجه ی آمدن بدست احتماالت جمله از ،S اندازه گیری قابل خواص تمام ٢ فرض
م شوند. استنتاج S حالت بردار از کامل طور به ،S روی

م شود. مشخص |ψSE⟩ عالم کل مرکب حالت بردار توسط کامل طور به S حالت ٣ فرض

آن، اندازه گیری قابل ویژگ هر و S حالت که داد نشان م توان ،٣ تا ١ فرض ها گرفتن نظر در با .١ . ۵ . ٣ قضیه
شود. تغییر دچار انورینت» «تبدیل ی توسط نم تواند

«تبدیل ی توسط م تواند م شود اعمال |ψSE⟩ مرکب حالت روی که ûS ⊗ ÎE انورینت تبدیل ی اثر اثبات.
م شود نتیجه (١ (فرض از که آنجا از شود. خنث م کند بازیابی را |ψSE⟩ اصل حالت که ÎS ⊗ ûE معکوس»
نهایی حالت که م کند ایجاب (٣ (فرض اما است نداده تغییر را S سیستم زیر حالت ،(ÎS⊗ ûE) دوم تبدیل که
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نیز ûS ⊗ ÎE اولیه تبدیل باشد، سان ی S اولیه حالت با آن) معکوس تبدیل و Ûs تبدیل شدن انجام از (پس S
تبدیل ی که م شود نتیجه ،(٢ (فرض از استفاده با بنابرین، باشد. کرده ایجاد S حالت در تغییری نم تواند
احتماالت خاص طور به ـ S اندازه گیری قابل ویژگ های تمام م کند، عمل |ψSE⟩ روی که ûS ⊗ ÎE انورینت

م گذارد. باق دست نزده را ـ S روی اندازه گیری ها در حاصله نتایج متناظر

صورت به فاز تبدیل ی : م گیریم نظر در را متفاوت انورینت تبدیل دو حال،

ûS(ξ۱, ξ۲) = eiξ۱ |s۱⟩⟨s۱|+ eiξ۲ |s۲⟩⟨s۲| (٣ . ٢٧)

تبدیل ی و م کند، عوض را ٢۶ . ٣ رابطه در را |sk⟩ |ek⟩ اشمیت حاصلضرب  حاالت با متناظر فاز های که
صورت به تعویض

ûS(۱ ↔ ۲) = eiξ۱۲ |s۱⟩ ⟨s۲|+ eiξ۲۱ |s۲⟩ ⟨s۱| (٣ . ٢٨)

|ψSE⟩ بودن انورینت ،١ . ۵ . ٣ قضیه به توجه با م کند. عوض هم با را |s۲⟩ و |s۱⟩ حاالت ٢۶ . ٣ رابطه در که
اشمیت تجزیه در ϕk فاز های به نم تواند S اندازه گیری قابل ویژگ های که است معن این به تبدیالت این تحت
ûS(۱ ↔ ۲) صورت به تعویض که م شود نتیجه مشابه، صورت به باشد. داشته بستگ ٢۶ . ٣ رابطه |ψSE⟩
روی بر تنها که آزمایش هایی با نم توان اه هیچ را تعویض این اثرات و م گذارد باق تغییر بدون را S حالت

داد. تشخیص م شوند انجام S

بورن قاعده استنتاج ٢ . ۵ . ٣

«نتایج» احتماالت که داد نشان م توان ١ . ۵ . ٣ قضیه از استفاده و قبل فرض سه به چهارم فرض کردن اضافه با
برای را بورن قاعده نتیجه در و باشند برابر هم با باید (٢۶ . ٣ (رابطه |ψSE⟩ اشمیت تجزیه در شده ظاهر |sk⟩
م دهد ارائه پیشنهاد سه چهارم فرض برای زورک کرد. استنتاج برابر اند دامنه ها اندازه آن در که خاص حالت

: م پردازیم٢٨ آن ها از ی ذکر به تنها ما که [٣٨]

ی وجود م شود، ظاهر |ψSE⟩ حالت بردار بسط در که ، |sk⟩ |ek⟩،اشمیت حاصلضرب حاالت ۴ فرض
که معن این به م کند. ایجاب را |ek⟩ و |sk⟩ متناظر اندازه گیری نتایج بین کامل و مستقیم هم بستگ
آید، بدست |sk⟩ نتیجه و شود اندازه گیری S روی ÔS =

∑
skl |sk⟩ ⟨sl| مانند مشاهده پذیر ی اگر

شد. خواهد |ek⟩ به منجر واحد) (احتمال قطعیت با E روی ÔE =
∑
ekl |ek⟩ ⟨el| متوال اندازه گیری

که ر دی محتمل فرض دو مشابه صورت به م کند. استنتاج وارد را احتماالت مفهوم صراحت به فرض این
روی اندازه گیری نتایج متناظر احتماالت و S زیر سیستم حالت بین را ارتباط نیز اند شده پیشنهاد زورک توسط

م کند. بر قرار S

شود. مراجع [٧٣] به بیشتر توضیح ٢٨برای
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SE مرکب سیستم حالت که زمان p(|sk⟩ ; |ψSE⟩) با |sk⟩ نتیجه آمدن بدست احتمال دادن نشان با حال،
: کرد بیان صورت این به م توان را (۴ (فرض فرض این م شود، مشخص |ψSE⟩ حالت بردار با

p(|sk⟩ ; |ψSE⟩) = p(|ek⟩ ; |ψSE⟩) (٣ . ٢٩)

(فرض از دوباره استفاده و |ψSE⟩ روی (٣ . ٢٨ (رابطه ÛS = ûS(۱ ↔ ۲)⊗ ÎE تعویض» «تبدیل اعمال از بعد
: داریم ،(۴

p(|s۱⟩ ; ÛS |ψSE⟩) = p(|e۲⟩ ; ÛS |ψSE⟩)

p(|s۲⟩ ; ÛS |ψSE⟩) = p(|e۱⟩ ; ÛS |ψSE⟩)
(٣ . ٣٠)

م کنیم، اعمال ÛS |ψSE⟩ حالت روی را ÛE = ÎS ⊗ ûE(۱ ↔ ۲) معکوس» تعویض «تبدیل ی وقت حال،
فرض های اساس بر بنابرین، .ÛE(ÛS |ψSE⟩) = |ψSE⟩ عبارت به یا ـ م شود بازیابی |ψSE⟩ اصل حالت بردار

: داریم ـ شد اشاره آن ها به قبل بخش در که ـ و٢ ١

p(|sk⟩ ; ÛEÛS |ψSE⟩) = p(|sk⟩ ; |ψSE⟩) (٣ . ٣١)

خواص بر تأثیری نم توانند دوم و اول تعویض های که م کنند ایجاب همچنین ١و٢ فرض های آن، بر عالوه
داشته E و S ـ اندازه گیری ی در خاص نتایج آمدن بدست احتمال های خاص صورت به ـ اندازه گیری قابل

: باشند

p(|sk⟩; ÛEÛS |ψSE⟩) = p(|sk⟩ ; ÛS |ψSE⟩),

p( |ek⟩ ; ÛS |ψSE⟩) = p(|ek⟩ ; |ψSE⟩).
(٣ . ٣٢)

: داریم ٣ . ٣٢ تا ٣ . ٢٩ رابطه های از استفاده با

p(|s۱⟩ ; |ψSE⟩)
۳.۳۱
= p(|s۱⟩ ; ÛEÛS |ψSE⟩)
۳.۳۲
= p(|s۱⟩ ; ÛS |ψSE⟩)
۳.۳۰
= p(|e۲⟩ ; ÛS |ψSE⟩)
۳.۳۲
= p(|e۲⟩ ; |ψSE⟩)
۳.۲۹
= p(|s۲⟩ ; |ψSE⟩),

(٣ . ٣٣)

اندازه  آن در که عموم تر حالت م دهد. دست به را p(|s۱⟩ ; |ψSE⟩) = p(|s۲⟩ ; |ψSE⟩) نظر مورد نتیجه که
کرد استنتاج ساده شمارش روش ی از استفاده با م توان را باشد نا مساوی |ψSE⟩ اشمیت تجزیه در ضرایب
این م توان ، پیوستگ استدالل از استفاده با شد. خواهد گویا احتماالت با بورن قاعده به منجر که [٣٨ ،٣٧]

.[٣٨] داد تعمیم نیز گنگ احتمال های برای را نتیجه
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۴ دورنما و جمع بندی
م افتند، اتفاق اه آزمایش در کوانتوم پدیده های

هیلبرت. فضای در نه
پرز آشر

کوانتوم واهمدوس که دادیم نشان و پرداختیم کوانتوم واهمدوس تئوری بررس به ٣ فصل در
توجیه به قادر محیط و سیستم بین کوانتوم در هم تنیدگ از استفاده با و سیستم بودن باز اهمیت بر تأکید با

کوانتوم سیستم های در کالسی خواص ظهور و محیط) از ناش ابر انتخاب طریق (از مرجح پایه های مسئله
یا (انورینس کردیم صحبت سیستم‐محیط در هم تنیده حالت در جدیدی تقارن درباره همینطور ایست.
استنتاج را کوانتوم احتماالت و بورن قاعده م توان آن از استفاده با دادیم نشان و محیط) کم به ناوردایی

کرد.
مرجح پایه های تعیین در همچنین و موج تابع مؤثر تقلیل توجیه در کوانتوم واهمدوس تئوری موفقیت
محل بعض جانب از هنوز شاید اگرچه است) مبتن ان ی تبدیالت بر تماماً (که فیزی فرآیند ی اساس بر

تازگ به که انورینس، از استفاده با بورن قاعده استنتاج همچنین است. بخش الهام بسیار قطعاً باشد، ش
توصیف در را در هم تنیدگ و بر هم کنش نقش م تواند خوبی به ،[٨٧] گرفته قرار تأیید مورد هم آزمایش در

. کوانتوم در هم تنیدگ درک اهمیت بر باشد تأییدی ر دی بار و دهد نشان سیستم ی فیزی
واهمدوس که کرده اند ادعا متفاوت آزمایش های اگرچه که کرد تاکید موضوع این بر باید حال، این با

همچنان م رسد نظر به ،[٨٨ ،٨٧] نموده اند مشاهده اه آزمایش در را انوریس و کوانتوم داروینیزم ، کوانتوم
منتقدین از ر دی بسیاری (و کردیم اشاره ٣ . ١ بخش در که همانطور باشد. ضروری آن از دقیق تری فرمول بندی
هیلبرت فضا های به کل هیلبرت فضای بندی تقسیم نموده اند) اشاره آن به نیز کوانتوم واهمدوس نظریه
فرض حاوی ابتدا از نوع به و نیست١ بدیه وجه هیچ به محیط و اندازه گیری دستگاه سیستم، با متناظر

است. بودن کالسی
بندی فرمول در الت مش به فرض این م رسد نظر به که کنیم اشاره موضوع این به اینجا در دارد جا
به شردینگر گربه ذهن آزمایش گرفتن نظر در و (٣ . ١ (رابطه نویمن فون سازکار به دوباره مراجعه با م انجامد؛

بندی تقسیم ،[٨٩] م کند اشاره هندسه» و «در هم تنیدگ عنوان تحت خود سخنران در (Maldacena) مالداسنا که ١همانطور

فضای به م توان مثال، برای نیست. پذیر ان ام کل به موارد از بعض در هیلبرت زیر فضا های مستقیم ضرب صورت به هیلبرت فضا
نوشت. ۱, ۰ اسپین با حاالت هیلبرت فضای مستقیم جمع صورت به را آن م توان تنها که نمود اشاره ١/٢ اسپین با ذره ٢ هیلبرت
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دورنما و جمع بندی ۴

حالت به سیستم‐محیط بر هم کنش هامیلتون که نمود مشاهده م توان ، کوانتوم واهمدوس از مثال عنوان
هم (هرچند تغییرات به بر هم کنش نوع که م کند ایجاب این و است وابسته مستقیماً اندازه گیری دستگاه اولیه
در که کرد اشاره م توان همانطور نم رسد. فیزی نظر به که بوده حساس اندازه دستگاه اولیه حالت ( کوچ
داد. انجام است ⟨«مرده»| گربه اولیه حالت که وقت برای نم توان را آزمایش است واضح شرودینگر گربه مثال
کامال حالت این اگر (حت دلخواه اولیه حالت هر برای نویمن فون کار و ساز زورک، ادعا خالف بر بنابرین

نم کند. کار اندازه گیری دستگاه باشد) کالسی
حالت از شروع با کوانتوم واهمدوس دوباره فرمول بندی م رسد نظر به شد، گفته آنچه به توجه با
بس ذره ای کوانتوم سیستم های قالب در و (٢GHZ حاالت به (معروف بیشینه در هم تنیدگ با کوانتوم
باشد. کالسی به کوانتوم از گذار مسئله با مواجه برای فیزی تر ردی روی باشد) داشته وجود آن ان ام (اگر
سیستم های توصیف منظور به ریاض جدید ابزار های توسعه در اخیر چشم گیر پیشرفت های توجه با  همین طور
در بالقوه صورت به ابزار ها این که داشت انتظار م توان تانسوری٣) ه های شب (مانند کوانتوم بس ذره ای

باشند. مفید  واهمدوس دقیق تر فرمول بندی

2Greenberger-Horne-Zeilinger States : |GHZ⟩N ≡ ۱√
۲
(|۰⟩⊗N

+ |۱⟩⊗N
)

3Tensor Networks
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A Review on Quantum Decoherence

Abstract
The manner in which states of some quantum systems become effec-
tively classical is of great significance for the foundations of quantum
physics, as well as for problems of practical interest such as building
quantum gates or quantum computers. In the past three decades it has
become increasingly clear that many of the symptoms of classicality can
be induced in quantum systems as a result of the interaction (i.e. not
being isolated). Thus, decoherence is caused by the interaction with the
surrounding environment. During the course of quantum decoherence
only states in the invariant subspace of the system-environment Hamil-
tonian will remain unchanged as the result of this interaction; Hence,
these states are the only ones that can be observed classically. As the
result of this environment-induced “super selection”, a vast majority of
the Hilbert space will be banned and the classical structure of the “Phase
Space” will emerge from the quantum Hilbert space in the macroscopic
limit. Also, when the measured quantum system is microscopic and (ap-
proximately) isolated, correlation with the macroscopic apparatus will
result in the “effective collapse of the wave function”.

Keywords: Quantum-to-Classical tarnsition , Measurement Problem, Quantum
Decoherence, Pointer Basis, Einselection, Envariance.
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