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 ي توابع تركشفرآيندهاي هادروني شدن در محاسبه QCDتحليل 
  3و2موسوي نژاد، محمد ؛1، عليخرميان ؛1نيا، مريمسليماني

 دانشگاه سمنان، سمنان دانشكده فيزيك، 1
  ه يزد، يزددانشكده فيزيك، دانشگا2

 )(IPMهاي بنيادي پژوهشكده فيزيك ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش  3
 چكيده

ي به منظور محاسبه هادرون-هادرون و هادرون-پوزيترون و همچنين پراكندگي لپتون-نابودي الكترون هادروني شدن در ر اين مقاله به بررسي فرآيندهاي مختلفد
و نتايج خود را با  كنيممعرفي مي را xي توابع تركش در فضاي در اين مقاله براي محاسبه رفته آزمايشگاهي هايدادهسپس  پردازيم.هاي سبك ميتوابع تركش مزون

اين ي توابع تركش به توابع توزيع قطبيده و غيرقطبيده نيازمنديم، از نتايج محاسبات اخير خود براي كه براي محاسبه . از آنجانماييممقايسه مي هاي مختلفنتايج گرو
محاسبات ما براي توابع تركش  دقت ها با يكديگر، گويايآنخوب  و تطابق هاي ديگرمدل هاي تجربي و همچنينبا داده ماي نتايج نماييم. مقايسهتوابع استفاده مي

  باشد.  هاي سبك، توابع توزيع قطبيده و همچنين توابع توزيع غيرقطبيده ميهادرون
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Abstract  

In this paper we study different hadonization processes in electron-positron annihilation and also lepton-hadron 
and hadron-hadron scattering in order to calculate light mesons fragmentation functions. Then we introduce the 
experimental data used in this paper to calculate the fragmentation functions in x space and we compere our 
results with the other group results. Since we need the polarized parton distribution functions and un-polarized 
parton distribution functions to calculate the fragmentation functions, we use of our last calculation results for 
these functions. The comparison of our results with experimental data and also the other models and good 
agreement between them presents accuracy of our calculation of light hadron fragmentation functions, 
polarized parton distribution functions and un-polarized parton distribution functions.    
 
PACS No.(13)           
 

  قدمهم
توليد هادرون تنها با استفاده از نتايج تئوري و  ي فرآيندمطالعه     

گونگي توليد چ يات مربوط بهجزئآزمايشگاهي قابل درك است. 
در كوانتوم كروموديناميك و يا تئوري  هادرون در يك فرآيند

براي گيرد. مورد بررسي قرار ميهاي قوي  اي برهمكنش پيمانه
افتند  هاي باال اتفاق مي كه در انرژي توصيف فرآيندهاي پراكندگي

كوانتوم از  دنهايي در تئوري آزادي مجانبي دار و ريشه

توابع  بررسي . بنابرايننماييماستفاده مي ناميك اختالليكرومودي
شوند به استخراج  غيراختاللي كه نواحي با انرژي كم را شامل مي

 .هاي آزمايشگاهي و همچنين جزئيات برهمكنش نياز دارند داده
توانيم هادرون را در حالت نهايي مشاهده  فرآيندي كه در آن مي

اللي و دو تابع غيراختاللي توابع اخت ر اساس سطح مقطع، ب نماييم
توزيع و  . توابع]1-3[ شود ، توصيف مي توزيع و توابع تركش

شوند. توابع توزيع  ر مياحتمال تفسي وابعتوابع تركش به عنوان ت
احتمال يافتن يك پارتون در درون يك هادرون است كه كسر 
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 شود. درحالي كه ي هادرون توسط پارتون حمل مي معيني از تكانه
آيد  توابع تركش احتمال يافتن هادروني است كه از يك پارتون مي

ه طور كلي . بكند ي پارتون را حمل مي و كسر معيني از تكانه
توان گفت كه توابع توزيع پارتوني ذرات اوليه را توصيف  مي
كنند و توابع بدون بعد تركش ذرات حالت نهايي را توصيف  مي
  .كنند مي

پوزيترون، پراكندگي -هاي نابودي الكترونتوابع تركش در فرآيند
-هادرون مورد مطالعه قرار مي-هادرون و پراكندگي هادرون-لپتون

اي پوزيترون هادرون اوليه-د. از آنجا كه در نابودي الكتروننگير
گيري فراهم وجود ندارد، اين فرآيند محيط تميزي را براي اندازه

ش كوارك و پادكوارك با اين حال تشخيص بين تابع تركنمايد. مي
 .پوزيترون به تنهايي بسيار مشكل است-در فرآيند نابودي الكترون

تري هادرون با محيط پيچيده-اگرچه در فرآيند پراكندگي لپتون
توانيم اثرات ساختار اسپيني و پارتوني شويم اما ميرو ميروبه

در   خوشبختانههادرون را بر روي توابع تركش بررسي نماييم. 
اي از فرآيندهاي  هاي فراگير تك ذره گيري هاي اخير اندازه سال

ناكشسان ژرف پروتون و همچنين پراكندگي -برخورد پروتون
است و بنابراين اطالعات كافي در اين زمينه  نوكلئون انجام-لپتون

توان مطالعات بر روي فرآيندهاي تركش را  حاصل شده است و مي
،  ندنك تر مي ازه انرژي را كاملگسترش داد. اين فرآيندها نه تنها ب

هاي مختلف پارتون را در فرآيندهاي  بين طعم تمايزبلكه قدرت 
 .دنهادروني شدن دار

 براي بررسي توابع تركش QCD چهارچوب
اختاللي و كاربرد آن براي هر يك  QCD  با استفاده از چهارچوب

رف ، پراكندگي ناكشسان ژ پوزيترون-از فرآيندهاي نابودي الكترون
هادرون به بررسي -نوكلئون و همچنين برخورد هادرون-لپتون

توان  . در هر يك از فرآيندهاي ذكر شده ميپردازيمميتوابع تركش 
ي فاكتوريزاسيون استفاده كرد. اين قضيه به بيان اين  از قضيه

توان سطح  پردازد كه در هر فرآيند هادروني شدن مي موضوع مي
اختاللي سطح مقطع پراكندگي مقطع را به صورت ضرب قسمت 

ارتوني هاي پ هاي غيراختاللي توابع تركش و توزيع سخت و قسمت
ابتدا به روابط مربوط به فرآيند نيمه فراگير پراكندگي  د.بيان كر

0Fناكشسان ژرف

1 )( eHXNe كنيم. سطح مقطع اشاره مي +→
 Nكلئون هاي پارتوني نواين فرآيند متناسب است با تركيب توزيع

يكه روابط مربوط به سطح مقطع ر، به طرHو توابع تركش هادرون 
-ي پراكندگي ناكشسان ژرف ميهدر اين فرآيند بسيار شبيه به رابط

  ]4باشد [
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H و
LF اين توابع ساختار برحسب  شوند كهتار ناميده ميتوابع ساخ

شوند. توابع توزيع غيرپالريزه و همچنين توابع تركش نوشته مي
] قابل 4جزئيات بيشتر مربوط به اين توابع ساختار در مرجع [

كه  ]4[ تحليل كلي توابع تركش در اين مقاله  دردسترس است. 
براي فرآيند نيمه فراگير است  DSSبه گروه تئوري مربوط 

هاي پايون و  ي فراواني اوليه هاي پراكندگي ناكشسان ژرف از داده
  .استفاده شده است ونيكا

هادرون در -توليد هادرون در فرآيند تك فراگير برخورد هادرون
بررسي  QCDنيز در تئوري اختاللي  TP هاي عرضي باالتكانه

طبق تئوري فاكتوريزيشن سطح مقطع ديفرانسيلي اين د. شومي
 ]4[ گرددبيان ميفرآيند به صورت زير 

)2(            ∑ ⊗⊗⊗=
cba

H
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c
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H
H Ddff

dp
dE

,,
3

3

,σ̂σ 

 شود و هاي پارتوني جمع زده ميي كانالدر اين رابطه بر روي همه
c
abdσ̂ بر حسب ثابت توان آن راسطح مقطع پارتوني است كه مي  

Hبسط داد.  NLOي تا مرتبه sαشدگي قوي جفت
cD  معرف

 است. cو پارتون  Hتابع تركش هادرون 
-هاي الكترونعالوه بر داده] 4وAKK ]5و  DSSهاي گروه

پروتون در برازش توابع تركش -هاي پروتوناز داده پوزيترون،
هاي آزمايشگاهي گرفته  عالوه بر اضافه شدن داده اند.هاستفاده نمود

 ، برخي از محاسبات تئوري به كار رفته در شده از فرآيندهاي ديگر
ها در مقايسه با مقاالت ي استفاده از اين دادهبواسطه مقاالتاين 
از جمله اين كه به منظور مقيد كردن توابع  .تغيير كرده است ديگر

                                                 
1 SIDIS 
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براي  كوارك و پادكوارك، عدم تقارن  هاي ظرفيت تركش كوارك
هاي توليد شده در نظر گرفته شده است. در محاسبات قبل  هادرون

هاي نامشخص باردار مانند سطح مقطع در نظر گرفته  فقط كميت
د. اما از آنجاكه شد زيرا ذرات از پادذرات قابل تمييز دادن نبودن مي
ذرات از  پروتون-نوكلئون و پروتون-فرآيندهاي برخورد لپتوندر 

 كوارك و پادكوارك ، عدم تقارن پادذرات قابل تشخيص هستند
 .]6و7[ اي باردار در نظر گرفته شده استه براي هادرون

 SIDISهاي ديگري از فرآيند داده
نيمه فراگير بر ي فرآيندهاي پراكندگي ناكشسان ژرف  مطالعه     

هاي پايون و كايون به منظور دستيابي به اطالعات  روي هادرون
  s و u   ،   dهاي  و سهم كواركپارتون ي توابع توزيع  تر درباره دقيق

رغم اين كه در فرآيند  علي   .در اسپين پروتون صورت گرفته است
 ي تنها لپتون پراكنده پراكندگي ناكشسان ژرف با مشاهده فراگير

،  پردازيم مي هاتوابع توزيع كوارك ي شده به استنتاج نتايجي درباره
در فرآيند نيمه فراگير ناكشسان ژرف ذرات مشاهده شده ذرات پر 

اين   رد. دانرژي فوتون را در بر دارن% 20 انرژي هستند به طوريكه
به همراه لپتون پراكنده شده   و كايون هاي باردار پايون فرآيند مزون

توان به بررسي توابع ) مي1ي (و با توجه به رابطه شوند ه ميمشاهد
گيري شده در هاي اندازهيكي از كميت ها پرداخت.تركش پارتون

1Fي نامتقارن اسپين دوگانهاين فرآيند كميتي است به نام داده

2 
HNA ,

كه به صورت كسري از توابع ساختار قطبيده بر توابع  1
  ] :8و9شود [طبيده تعريف ميساختار غيرق
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2 Double Spin Asymmetry data 
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),(در اين روابط  2Qxq∆  و),( 2Qxq  توابع توزيع پارتوني
H و قطبيده و غيرقطبيده

g
H
q DD ها هستند. توابع تركش پارتون ,

)1()1(همچنين  , ijij cc∆ ها را نآ توانكه مي ضرايب ويلسون هستند
بسط داد.  NLOي تا مرتبه sαشدگي قوي بر حسب ثابت جفت

) و با استفاده از توابع 5( و )4هاي (ا توجه به فرمولببنابراين 
توان توابع تركش را محاسبه هاي مختلف ميتوزيع پارتوني مدل

  نمود.
ون و همچنين پوزيتر-هاي الكتروندر اين مقاله با استفاده از داده

),(هاي نامتقارن اسپين دوگانه براي پايونداده −+ ππ كايون  و
),( −+ KK پردازيم. هاي مختلف ميبه بررسي توابع تركش پارتون

ي توابع تركش از توابع توزيع قطبيده و به منظور محاسبه
  . ايماستفاده نموده NLOي در مرتبه] 10و11غيرقطبيده [

   گيرينتيجه
ي نامتقارن در هاي اسپين دوگانهدر اين مقاله با استفاده از داده

پوزيترون به بررسي -هاي الكترونهمراه با داده SIDISفرآيند 
 NLOي توابع تركش هادرون سبك پايون و كايون تا مرتبه

شود بتوانيم توابع تركش ها باعث ميپرداختيم. استفاده از اين داده
وارك و پادكوارك را از هم جدا نماييم. سپس نتايج خود را با ك

-پروتون و الكترون-پروتونهاي كه از داده] AKK ]5 گروه
-الكترون و SIDISهاي كه از داده] DSS ]4گروه  پوزيترون،

-هاي الكترونكه فقط از داده ]HKNS ]12پوزيترون و گروه 
   1اين مقايسه در شكل م.ايايسه كردهاند مقپوزيترون استفاده كرده

نشان داده شده است. در اين شكل در  براي پايونبه عنوان مثال 

در  π+هاي مختلف براينمودارهاي باال توابع تركش پارتون

22و در انرژي  NLOي مرتبه
ZMQ . اندداده شدهنشان  =

محاسبه شده در  تركشيك از توابع هر  نمودارهاي پايين نسبت
 2همچنين در شكل دهند.هاي مختلف نشان ميمدل تئوري ما را به

 SIDISهاي نامتقارن اسپين دوگانه دادهاي بين بخشي از مقايسه
باشد. اين ز مدل تئوري ما ميو نتايج بدست آمده ا] 13و14[كايون 
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ها براي بررسي توابع گوياي موفقيت در بكارگيري اين دادهشكل 
ركش و همچنين دقيق بودن توابع توزيع قطبيده و غيرقطبيده به ت

 باشد.كار رفته در اين محاسبات مي

 
در انرژي  π+را براي محاسبه شده نمودارهاي باال توابع تركش:  1لشك

22
ZMQ ش دهد. بقيه نمودارها نسبت توابع تركنشان مي NLOي و در مرتبه =

نشان ] 4و5وAKK ،DSS ،HKNS ]12هاي محاسبه شده در مدل ما را به مدل
 دهند. مي
 

 
SIDIS،+KNAي كميت نامتقارن اسپين دوگانه مقايسه : 2شكل ,

1
KNA−و  ,

1 ،
  ].  13و14هاي تجربي [با داده NLOي محاسبه شده در مرتبه
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