مطالعه پراکندگی در نظریه ریسمان به کشف تقارن ها در ماتریس پراکندگی کمک می کند .حتی این تقنارن هنا ا
دید ریاضی نیز بسیار مهم هستند .بنابرای محاسبه دامنه های پراکندگی گوناگون مثالهای متنوعی ا ای تقارن هنا را
نشان خواهند داد .انجام هر یک ا ای محاسبه ها دارای پیچیدگی ها و نکات مخصوص به خود است .به همی دلیل
می بایستی در انجام آنها دقت کافی داشت .به عنوان مثال در ای طرح پژوهشی پراکندگی های پنج تنایی
و پراکندگی

A

 مطالعه شده اند .در مورد بسط مناسب دامنه پراکندگی نیز بحن

شنده اسنت .هند

   A

ا این

محاسبه همچنی پاسخ به ای سوال است که آیا می توان جفت شدگی های جدید فرمینونی بنه رنورت    Aرا
یافت؟ البته در ای مورد خاص می دانیم که جمالت مایر (یعنی برهم کنش دو اسکالر و یک میدان بنرداری نمنی
تواند ای اطالعات را بدهد .ا طرفی چنی جمالتی ا خود کنش  DBIهم به دست نمی آیند .بنابرای مثال بسنیار
خوبی در اختیار داریم که می تواند به روش شدن ای جمالت برهم کنشی کمک کند.
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در نظر گرفت تاکیون ها در ماتریس پراکندگی همواره مشکالتی در مورد یافت بسط مناسب دامنه پراکندگی در پنی
دارد .بنابرای با انجام مثال های متفاوت می توان به شناخت برهم کنش میان میدان های مختلف بنا تناکیون کمنک

شایانی کرد .در ای طرح پژوهشی با انجام پراکندگی های پنج تایی    و   TTA تمام محاسبات با جزییات
دنبال شده اند .ای پراکندگی ها برای اولی بار است که بررسی می شوند .پیشنهادهایی نیز برای بسط مناسب اراینه
شده اند .در انجام ای طرح پژوهشی ای نکته که ممک است انتگرال های ظاهر شده در دامنه های پراکندگی منجر
به اتحاد های تا ه ای در ریاضی شود نیز مورد توجه قرار گرفته است.
انجتم ای محاسبه ها به روش شدن ارتباط میان پراکندگی ریسمان بسته و با نینز کمنک منی کنند .چنرا کنه در
پراکندگی ریسمان های بسته پل های دوگانه ظاهر می شوند ولی در مورد ریسمان های بنا پنل هنا ا ننو سناده
هستند .آیا ای نکته را می توان با کمک دو گانی با /بسته در مورد ریسمان های با و بسته توضیح داد؟ ای نکته در
مرجع های ] [82,82بح

شده است ولی پاسخ نهنایی داده نشنده اسنت .اهمینت این دوگنانی حتنی در ا بنات

 AdS/CFTهم مفید و ضروری است.

