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محاسبه تابع توزيع گلوئون با استفاده از توابع شكافت در مدل كوارك سازنده 
    محمدمهدي،  يزدان پناه ؛ نيك خواه ، الله

  بهمن ، كرمان22انتهاي بلوار   ، ه شهيد باهنر كرمان فيزيك دانشگادانشكده

 

 چكيده
، كوارك سازنده به عنوان موجودي در نظر گرفته ميشود كه داراي ساختار سازنده پرداخته شده استدر اين مقاله به بررسي تابع توزيع گلوئون در مدل كوارك 

 هاي درون پروتون را به دست آورد. عالوه ندروني از اجزا شبه نقطهاي است و گلوئون هم يكي از آن اجزاست،  با كمك انتگرال پيچشي ميتوان تابع توزيع پارتو
 درون پروتون را بر مبناي توابع شكافت و معادالت آلتري-پاريزي محاسبه كرد، اين روش به دليل مستقل بودن از نتايج  گلوئونبر اين روش ميتوان تابع توزيع

 تجربي داراي برتري نسبت به روش اول است.
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Abstract  

 
In this article is studied Parton distribution function of the Constituent quark. Constituent quark is constructed 
by points like Parton. Parton distribution is calculated by convolution integral. In addition Parton distribution 
function is calculated by using splitting function and Altearlli-Parisi equation in Parton. The positive point of 
this method is its independence from the experimental results. 
 
PACS No.12 
 

قدمه  م
 

 هستند كه از يا دهيچيهااجسام پ درمدل كوارك سازنده،كوارك
ها   پاد كواركان،ي جريها  كواركيعني يا  شبه نقطهيها پارتون

 مدل لهي آنها به وسنيكنش ب اند و برهم  شدهليها تشك و گلوئون

0F. در مدل   شودي  مفيكوارك توص

 كوارك سازنده، هر اي �

 ها، پادكوارك  از كواركي ابر خنثكي  يلهيكوارك سازنده به وس

                                                 
�. Scopetta,Vento,Traini 

 يها  پارتونعي توزنجاي]. در ا1است[  شدهدهيها پوش ها و گلوئون
 به دست نيي پايعني ي انرژيكي هادروناسيداخل نوكلئون را در مق

].  2[ميآوري م
 پردازد مدل پي ساختار درون نوكلئون مي كه به برسيگري دمدل

 ساخته شده لني هر نوكلئون از سه ولني است. در مدل ولنيو
 تمام سهم اندازه حركت مربوط به ابتدا تصور بر اين بود كهاست، 

 به شودي حمل م  ريي بدون تغلنيسه و نينوكلئون توسط هم
اما در  ،]3[شدي  گلوئون در نظر گرفته نمي براي كه سهميطور

 ].4[نهايت مجبور به در نظر گرفتن سهمي براي گلوئون ها شدند
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 مدل كوارك سازنده يبررس
 ني بيچشي انتگرال پكي لهيها به وس  پارتونعي مدل توزني ادر

 يها تابع و ها در كوارك سازنده حركت پارتون  اندازهعيتوز
 ].1شود [ي  مفيدرداخل نوكلئون توص ساختار كوارك سازنده

 
 

 
 مستقل از توابع ساختاركوارك در انتگرال باال 

 يها  پارتونانگري بزي نf. برچسب باشد ي م،سازنده
 يها ،كوارك تي ظرفيها  كواركيعنيگوناگون 

 gها   و گلوئون ايدر يها  پادكواركايدر

است كه  x نيز احتمال كسب، كسر اندازه حركت .باشدي م
 هاي گوناگون حمل مي شود. حدودنيمي از به وسيله ي پارتون

 به وسيله گلوئون ها كه اجسامي خنثي نوكلئون حركت اندازه
ها. تابع ساختار كوارك  توسط كواركهستند حمل مي شود، وبقيه 

 توصيف مي   هاي سازنده به وسيله تابع مثبت
 است كه در كوارك b تابع توزيع پارتون هاي نوع شود،

 از اندازه x كسر bهاي نوع   قرار دارند، پارتونaسازنده نوع 
 مربوط به  اعداد كوانتوميa,b. كنند حركت نوكلئون را حمل مي

 ].5پارتون ها يعني طعم و اسپين را معين مي كنند[

 ريبه صورت زدرمدل كوارك سازنده،  گلوئون ها يبراتابع توزيع 
 ]:1است[

 
 

ها به صورت تجربي از روي آزمايشات   پارامتركه مقدار هريك از
 بدست آمده و به ترتيب عبارتند از:

G=0/135     B=0/378   

 
  ]:6 به صورت زير است[،ه تابع ساختار كوارك سازند

 

 

 
 به ترتيب عبارتند از: a ،bكه در معادالت باال 

 

 
 

 

 
 و در نهايت با استفاده از اين روابط مي توانيم تابع 

  را نمايش مي دهد:براي توزيع گلوئون درمدل

 

 
 ها در نوكلئون  گلوئونعيتابع توز: 1شكل

 

 مدل ويلن
1Fتوزيع ويلن در نوكلئون به وسيله هوآ

 محاسبه شده است و به �

 ]:3باشد[ صورت زير مي

                                                 
�.Haw 
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 در اين مدل u ،dچگالي ويلن به دليل ساده سازي تفاوتي بين 
شويم، بنابراين توزيع يكساني از اندازه حركت را براي  قائل نمي

 ويلن را به وسيله توابع عيتوزگيريم،  هر دوطعم در نظر مي

2Fشكافت آلترلي

3F-پاريزي�

 توانيم محاسبه كنيم:  مي�

 
 

 

 
است،كه با استفاده  نشر گلوئون از ويلن يك فرآيند ابتدايي 

توابع  و توزيع ويلن،) كه در آن 10از رابطه(
 رابطه "شكافت آلترلي- پاريزي مي باشد توصيف مي شود، و نهايتا

 ].4[زير نشان دهنده توزيع گلوئون درون نوكلئون است

 

 

 تابع توزيع ويلن در نوكلئون مي باشد كه در رابطه باال

]: 4برابراست با [

 

تابع توزيع گلوئون در مدل ويلن داراي شكلي به صورت زير مي 

 باشد:

 

                                                 
�. Altarelli 
�. parisi 

 
 لني گلوئون درمدل وعيتابع توز:2شكل 

 
  استفاده كنيم: و ، يعني  حال اگر از توابع توزيع 

 

 

 
 شكل توزيع گلوئون به صورت زير خواهد شد:

 

 
 ): تابع توزيع گلوئون با استفاده از معادله آلترلي- پاريزي درمدل3شكل (
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 نتيجه گيري 
 و ويلن نمودارهاي حاصل از توزيع گلوئون را در دو مدل

مشاهده كرديم، همانطور كه ميدانيم يكي از مدلهايي كه موفقيت 
]. 1 ميباشد[بسيار زيادي داشته، مدل كوارك سازنده يا همان 
گلوئون هنگامي در اين مدل با استفاده از دادههاي تجربي توزيع 

  (كسري از اندازه حركت )چيزي داراي بيشترين مقدار است كه 
 توزيع گلوئون داراي بيشترين مقدارش يعني است و2/0در حدود 

 ميباشد. 7/0حدود
 داراي بيشترين تابع توزيع گلوئون در مدل ويلن براي 

 سهم بيشتري  ميباشد، پس مدل  0015/0مقدار يعني حدود
 را براي توزيع گلوئون قائل است.

حال اگر نمودار تابع توزيع گلوئون در مدل ويلن را با استفاده ازتابع 

 رسم كنيم، يعني تابع توزيع گلوئون  مدل ،توزيع 
درون پروتون را بر مبناي توابع شكافت و معادالت آلتري-پاريزي 

 بيشينه مقدار توزيع 2/0 در  شاهد آن هستيم كهمحاسبه كنيم،
 را خواهيم داشت. پس آنچه مسلم است 000025/0گلوئون را يعني

 ميل ميكند، تابع توزيع گلوئون به سمت 1 به سمت زمانيكه 

-هاي بزرگتر پيش ميصفر ميل ميكند.  يعني هرچه به سمت 

رويم از مقدار توزيع گلوئون كاسته ميشود، يعني گلوئون ها را در 
 كسر هاي كوچك از اندازه حركت مي توان مشاهده كرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هامرجع 
 [1] S. Scopetta, V. Vento, M. Traini, Towards a unified picture of constituent 

and current quarks, Physics Letters B 421, 64-70 (1998). 

[2] M. Traini, L. Laura, U. Moschella, Deep inelastic parton distributions and the 

consistent quark model, Nucl. Phys. A 544, 

731-746 (1992). 

 [ [3]  R. C. Hwa and C. B. Yang, Parton distributions in the valon model, ArXiv: 

hep -ph / 0202140v1 (2002). 

[6[4] H.R.Christiansen, J.Magnin, Gluon distributions in nucleons and pions an a 

low resolution scale, Arxiv:hep-ph/0003088v2(200) 

 

[5]  G. Altarelli, N. Cabibbo, L. Maiani, R. Petronzio, The nucleon as a bound 

state of three quarks and deep inelastic phenomena, Nucl.Phys. B 69, 531-

556 (1974). 

[6] A. Mair, M. Traini, A study of the polarized (next- to- leading order) parton 

distributions from quark models, Nucl.Phys. A 624, 564-588 (1997). 

۲۱۶۰ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

