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 ، يزده يزددانشکده فيزيك دانشگا 1

 (IPM) های بنيادیپژوهشکده فيزيك ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش 2

 چکیده

باشد. توابع ، می    پوزيترون،-شده در نابودی الکترونهای توليد هدف ما در اين مقاله محاسبه توابع ترکش يکی از هادرون      

  ترکش پروتون 
های گزارش های مختلف سبك و سنگين با استفاده از برازش نتايج تئوری با سطح مقطعبرای طعم         

 DGLAPفاده از معادالت شوند و سپس با است محاسبه می LOهای مختلف آزمايشگاهی در مقياس اوليه در مرتبه شده توسط گروه
 باشند. در هر مقياس انرژی قابل دسترس می

 مقدمه

های قابل مشاهده سطح مقطع پراکندگی يکی از کميتباتوجه به مدل استاندارد در هر سيستم هادرونی      

 کنشتوان آن را برحسب توابع ترکش و توابع توزيع بيان کرد. توابع ترکش در فرآيندهای برهماست که می

های کنشگيرند. اين فرآيندها شامل برهمانرژی باال که با توليد هادرون همراه هستند مورد استفاده قرار می

-نوکلئون و برخوردهای پروتون-ترون، پراکندگی لپتونيپوز-مربوط به توليد هادرون در نابودی الکترون

ی  های سازنده ی پارتوناعاتی دربارههايی به منظور بدست آوردن اطالکنش[. چنين برهم2و1پروتون هستند ]

مربوط  QCDگيرند. توابع ترکش به جنبه غيراختاللی  ها و همچنين اسپين پروتون مورد استفاده قرا می هادرون

های باشند. توابع ترکش با تجزيه و تحليل دادهشوند و فقط با استفاده از محاسبات تئوری قابل محاسبه نمیمی

          شوند. سطح مقطع برای واکنش پوزيترون مشخص می-دی الکترونتوليد هادرون در نابو

پادکوارک توسط واکنش -شود. اولين بخش ايجاد يك جفت کوارکای توضيح داده میتوسط فرايند دو مرحله

( همراه  ̅       و در مراتب باالتر با توليد گلوئون ) دهد را نشان می LO ی در مرتبه ̅       

است و اين فرآيند  gيا گلوئون  ̅ و پادکوارک  qاز کوارک  hيك هادرون  ادمربوط به ايجاست. دومين بخش 

 [:3شود. تابع ترکش کل همان سطح مقطع کلی توليد هادرون است ]ترکش ناميده می

         
 

    

           

  
                                 (1)  

توسط           دهد، به طوری کهها رخ میهای اوليه و گلوئونها و پادکوارکاز کوارکفرآيند ترکش      

 شود:های آنها بيان میجموع سهمم

         ∑            
                           (2)  
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  که در آن 
ضرايب ويلسون          و  i(=u,d,s,…,g)از يك پارتون  hتابع ترکش هادرون         

  هستند. تابع 
دهد و در را نشان می zبا کسر انرژی  iاز يك پارتون  hاحتمال پيدا کردن هادرون         

QCD شود. غيراختاللی محاسبه می 

 توابع ترکش پارتونی پروتون

      توابع ترکش از نظر پارامترها برای      
-اوليه مانند تجزيه و تحليل تواابع توزيع پارتونی بيان می    

های مختلفی را  ایشوند بطوريکه در مقياس اوليه و با توجه به قيود موجود بر روی اين توابع فرم چند جمله

. در اين مقاله مدل ما ير اساس فرم ساده سه پارامتری زير در نظر گرفته [4-8]توان برای آن در نظر گرفت  می

 شود: می

  
      

     
    

 
       

 
                            (3)  

  که در آن
  ،  

  و   
شوند. با توجه های آزمايشگاهی محاسبه میپارامترهايی هستند که توسط برازش داده  

  در ̅    ̅  ̅ هایتوابع ترکش برای کوارک (uud)های تشکيل دهنده پروتون به کوارک
يکسان         

  هستند

  ̅
      

     ̅
      

     
      

     ̅
      

     ̅
    ̅

 
       ̅

 
        (4)  

 شوند: يکسان نيستند و به صورت زير در نظر گرفته می dو   uولی توابع ترکش اوليه 

  
      

      
      

     
    

 
       

 
                (5)             

 شود: و مجزا تعريف می و همچنين تابع ترکش گلوئون به صورت زير

  
          

    
 
       

 
                       (6)  

  ) های سبكتوليد شود به دليل تفاوت جرم آنها با کوارک bو  cهای سنگين اگر پروتون از کوارک
  

  
    

 کنيم:( توابع ترکش مجزا برای آنها تعريف می 

  
      

     ̅
      

     
    

 
       

 
               (7)  

  
 (    

 )    ̅
 (    

 )    
    

 
       

 
              (8)  

  رابطه  در اين 2در اينجا به دنبال توضيح ضريب 
      

      
      

هستيم که به سادگی با توجه    

به ساختار کوارک ظرفيتی پروتون قابل توضيح است. به منظور توليد يك باريون در يك فرآيند هادرونی، دو 

برای   ̅    ̅    يا  ̅    ̅   نياز است. اگر کوارک اوليه، کوارک باال باشد، دو فرآيند ايجاد، ̅   جفت 

بااعث توليد   ̅    ̅   تشکل پروتون الزم است. اگر کوارک پايين در اولين مرحله توليد شود، تنها فرآيند 

 شود. پروتون می

مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك ( 31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) شماره مقاله: 75



 گیری نتیجه

های مختلف سبك و سنگين و گلوئون را به  به طعم در اين مقاله توابع ترکش باريون پروتون مربوط    

های مربوط به سطح مقطع توابع ترکش غيرقطبيده اين باريون از برازش داده .صورت مجزا محاسبه نموديم

در مجموع توابع ترکش پروتون و پادپروتون  1شوند. در شکل  با مدل ما محاسبه می         دبفرانسيلی 

 .اند نشان داده شده LO در مرتبه Q=10GeVمقياس 

   

    پادپروتون -تونوتوابع ترکش پر :1شکل 
    

 .LO در مرتبه Q=10GeVدر     ̅ 

 ها مرجع
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