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چكیده
تابع ترکش توصيف کننده بخش هادرونی يا به عبارتی بخش غير اختاللی برهمکنشهای انرژی باال میباشد .در اين مقاله با در نظر گرفتن نظريه  QCDاختاللی
برای اولين بار اثر جرم هادرون در محاسبه تابع ترکش را در نظر میگيريم و نشان خواهيم داد که اثرات جرمی عالوه بر آنکه تابع ترکش را افزايش میدهند ،آستانهای
برای توليد هادرون نيز تعيين میکنند .ميزان افزايش در تابع ترکش به شدت به تکانه عرضی پارتون اوليه بستگی دارد.
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Abstract
Fragmentation function describes the hadron part or non-perturbative section of high energy interactions. In this
work we, for the first time, impose the effect of meson mass in the fragmentation function and it is shown that
the effect of mass is to increase the size of fragmentation function and it creates a threshold to produce a
hadron. The value of increasing extremely depends on the transverse momentum of the initial parton.
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مقدمه

توزيع و توابع ترکش به عنوان توابع احتمال تفسير میشوند .تابع

ترکش کوارکها و گلوئونها (پارتونها) به هادرونهايی که در

توزيع احتمال يافتن يك پارتون در درون يك هادرون است که

آشکارسازها رديابی میشوند به فرايندهای هادرونی شدن 1معروف

کسر معينی از تکانهی هادرون توسط پارتون حمل میشود در

هستند .کوارکها و گلوئونها به محض توليد سريعاً به حالتهای

حالی که تابع ترکش احتمال توليد هادرون از يك پارتون است که

مقيدی چون مزونها و باريونهای بدون رنگ و قابل مشاهده در

کسر معينی از تکانهی پارتون را حمل میکند .به طور کلی میتوان

ازمايشگاه تبديل میشوند .در حالت کلی فرآيندی که در آن

گفت که توابع توزيع پارتونی ذرات اوليه را توصيف میکنند و

میتوانيم هادرونها را در حالت نهايی مشاهده نماييم ،بر اساس

توابع بدون بعد ترکش ذرات حالت نهايی را توصيف میکنند.

سطح مقطع اختاللی (در سطح پارتونی) و دو تابع غيراختاللی به

بطور معمول اين توابع را به کمك دادههای آزمايشگاهی استخراج

نام تابع توزيع 2و تابع ترکش  ،توصيف میشود [  .]1-توابع

میکنند اما مشخص شده است که در حد جرم کوارکهای سنگين

Hadronization process
Distribution function
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میتوان با به کاربردن  QCDاختاللی توابع ترکش را به طريق
تئوری به دست آورد [.]4
تعريف اوليه تابع ترکش به صورت زير بيان میشود [:]1

) 1 d  (z
()1
 dz
که در اين رابطه  Hبيانگر هادرون نهايی j ،پارتون مولد و

D jH  z ,   



مقياس اوليه ترکش میباشد که بيانگر حداقل انرژی الزم جهت

شکل  .1فرايند ترکش پارتون i

انجام فرايند است .در رابطه فوق  zپارامتر ترکش است که بيانگر

به هادرون H

کسری از انرژی پارتون اوليه است که توسط هادرون نهايی حمل

با در نظر گرفتن جرم هادرون و پارتون اولياه ،پاارامتر تارکش باه

میشود و به صورت زير تعريف میگردد:

جاااای تعرياااف ارئاااه شاااده در رابطاااه ( )2باااه صاااورت
EH
Ej

( )
همچنين

) d  (z
dz

z 

در رابطه ( )1سطح مقطع ديفرانسيلی فرايند

توليد هادرون میباشد .اکنون با در نظر گرفتن تعريف ارايه شده
در رابطه ( ،)1شکل کلی تابع ترکش را به صورت زير میتوان
نوشت [:]1
d 3 pf

pi

2 3

pf

TM

D z,

f

( )

z = ( p O + p l ) H / (p O + p l ) i

باز تعريف میشود .اکنون بارای وارد

کردن تنها اثر جرم هادرون خروجی در تابع ترکش ،پارامتر تارکش
را بااه صااورت )  z  ( po  pl ) / (2 poباااز تعريااف ماایکناايم.

بنابراين میتوان نوشت:
2
po  po2  m H
2 po

()5

با جايگاذاری تعرياف قاديم پاارامتر تارکش )  ( z  po / poدر
رابطه ( )5داريم:
z 
m 
z  1 1 ( H ) 2 
2
zpo 



()6

در رابطه فوق  p fتکانه ذرات خروجی p i ،تکانه ذره ورودی و
 T Mدامنه احتمال پراکندگی کوارک به هادرون مورد نظر میباشد.
رهيافت نظری يکی از روشهای موجود در تعيين تابع ترکش است
که ما با به کار گرفتن اين رهيافت تابع ترکش کوارک سنگين به

z 

همانگونه که مشخص است با صرفنظار از جارم هاادرون نهاايی
  m H  o متغير جديد  zبه متغير قديم  zتبديل میشود.

اکنون با در نظر گرفتن چار -بردارهای پارتون اوليه  iداريم:
) pl
2

po2  ( k 2 





 p  p

mi2

مزون با طعم سنگين را در مرجع [ ]5به دست آوردهايم .در روش

()7

معمول که به روش پديده شناسی مشهور است اين توابع به کمك

که  m iجرم پارتون اوليه است .از آنجاايی کاه هاادرون سانگين

دادههای آزمايشگاهی همراه با محاسبات نظری محاسبه میشوند.

توليد شده به کندی در جهت محور  zحرکت میکناد لاذا تکاناه

برای اطالع بيشتر از اين روش به مرجع [ ]6و [ ]7رجوع نماييد.

طولی هادرون کوچك خواهد بود .بنابراين با در نظر گرفتن قانون

خوبی میتوان فار

اثر جرم مزون روی تابع ترکش
در ترکش پارتون  iبه هادرون

H

چار-بردار اين فرايند را مطاابق

شکل  1به صورت زير در نظر میگيريم:
p    p , , pl 

()4
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پايستگی مؤلفههای تکانه p l ،کوچك خواهد بود و لاذا باا دقات

p    p , k  , p l  ،
k   k , k  , k l 

میتوان به صورت

()8

کارد کاه pl
 k l2

po2



p 2



 . poبناابراين رابطاه ( )7را
po2

m i2

نوشت ،آنگاه:

m2
z
] z  [1  1 2 2H 2
2
)z (mi  k 

اکنون تابع ترکش با توجه به متغير جديد  zبه صورت زير باز
تعريف میشود:
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) 1 d  (z
 dz

()9

D iH  z ,   

ارائه شدهاند .برای به دست آوردن تابع ترکش در مقياسهای باالتر
انرژی از دسته معادالت تحول  DGLAPاستفاده میکنيم.

اما از آنجايیکاه مشااهدهپاذير آزمايشاگاهی کميات

DiH  z ,  

3.5
MH 0

است لذا رابطه قبل را به صورت زير بازنويسی میکنيم:

3.0

dz
 z ,    1 d  (dzz (z )) dz

H

2.5

H

Di

2.0

H

 Di

1.5
1.0

()11

0.5

لذا تابع ترکش در حضور جرم هادرون به صورت زير اصالح

0.0
0.8

1.0

0.4

0.6

0.2

0.0

z

میگردد:

شکل  2مقايسه نمودار تابع ترکش مزون  Dبرای حالات  M D  oو M D  o
2
mH

()11

 m i2  k 2 

2

z

 m i2  k 2 

2

به ازای  .  k   15GeVدر حضور جارم مازون ،آساتانه تارکش باه ازای

1 1

2
mH

z

z ,  

D iH

z ,   

D iH

 z  0/13رخ میدهد.

2 1
MH 0

در مقاله مرجع [ ]5ماا تاابع تارکش

DiH  z ,  

2.5

MH 0

را بارای مازون

2.0

در رابطه ( )11از جايگزينی متغير سانجه

1.0

DiH  z ,  

 zبا متغير سنجه جديد ( zرابطه  )5به دست میآيد.

0.5

همچنين اعمال اثر جرم هادرون در تابع تارکش منجار باه مقاادير

0.0
1.0

0.8

شکل

عبارتی برای تغييرات  zداريم:
()12

mH
m i2  k 2

0.6

مقايسه نمودار تابع ترکش مزون  Dبرای حالت

 M D به ازای

 MD و

.  k   20GeVدر حضور جرم مزون ،آستانه

ترکش به ازای  z  0/093رخ میدهد.
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در ادامه ،برای مقايسهی تغيير رفتار تابع ترکش در حضور جرم

هادرون ،فرايند ترکش کوارک سنگين  cبه مزون سنگين D

(فرايند  ) c  D  uرا با توجه به نمودار فاينمن شکل  1برای
هر دو حالت

0.4

0.2

0.0

z

خاص حداقلی برای تغييرات  zخواهد شاد (آساتانه تارکش) .باه
 z 1

Dz

سنگين بدون در نظر گرفتن جرم هادرون نهايی محاسبه کردهايم که

1.5

اکنون تابع

Dz

 z ,    D i  z ,   dz
dz

MH 0

 mD و

 m D در نظر میگيريم و نمودار

تابع ترکش را به ازای k   15, 20GeV

در مقياس اوليه

   mc 1 / 25 GeVرسم مینماييم .نتايج در شکل  1و 2

توابع ترکش بيانگر احتمال توليد هادرون از پارتون اوليه بوده و به
بخش غير اختاللی فرايند هادرونی مربوط میباشند .توابع ترکش
توابع بدون بعد و جهانی هستند و ثابت شده است که به کمك
نظريه کروموديناميك اختاللی میتوان آنها را استخراج کرد .در اين
مقاله به کمك رهيافتهای تئوری موجود اثر جرم هادرون را در
محاسبه تابع ترکش ،که پيش از اين انجام داده بوديم ،مطالعه کرده
و توابع اصالح شده را به دست آورديم .نشان داديم که چگونه اثر
جرم منجر به افزايش نتايج در مقادير بزرگ از پارامتر ترکش می-
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 همچنين نشان داديم که حضور جرم هادرون آستانهای را.شود
.برای فرايند ترکش ايجاد میکند
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