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 پوزیترون -نابودی الکترون توابع ترکش پروتون در فرآیندQCD تحلیل 

  1عاطفه، مکتوبیان؛  2مریم، نیا ؛ سلیمانی 2و1نژاد، سید محمد موسوی

 يزد ، ه يزددانشگا ،فيزيك دانشکده1

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

 چکیده
توابع ترکش  .باشدمی پوزيترون-نابودی الکترون فرآيند در (پروتون) های سبكتوابع ترکش يکی از هادرون خراجتاسهدف ما در اين مقاله 

های گزارش شده با استفاده از برازش نتايج تئوری با سطح مقطع ،NLOدر مرتبه ترکش و  در مقياس اوليه های مختلفبرای طعم پروتون

باالتر  انرژی های  مقياس در DGLAPبا استفاده از معادالت  اين توابع شوند و سپس های مختلف آزمايشگاهی محاسبه میتوسط گروه

 .شوند متحول می
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Abstract  
 

Our aim in this paper is to extract the fragmentation functions from one of the light hadrons (proton) 

in the electron-positron annihilation process. Proton fragmentation functions for different flavors in 

the fragmentation initial scale at NLO are calculated by fitting the theoretical results with the cross 

sections reported by different collaborations and then these functions can be evaluated to the higher 

scales using DGLAP equations. 
 

PACS No. 13        
  

  قدمهم     
، بنيادی شناسی فيزيك ذراتيکی از مباحث مهم در پديده     

ها در ها و گلوئونهايی است که در آن کوارکشناسايی روش

 که آيندنهايی در می هایهادرون های اصلی به صورتکنشبرهم

هادرونی به  (QCD)نظريه ديناميك کوانتومی رنگ اين پديده در 

ها ها و گلوئونبرحسب کوارک QCD نظريه. شدن معروف است

پذيرهای آزمايشگاهی بندی شده است در حالی که مشاهدهفرمول

است که  ایپيمانه ای، نظريهQCDنظريه . ها هستندهادرون

 را های دارای بار رنگ ها و گلوئونکوارکبرهمکنش بين 

-قابل قبول برای برهمی و به صورت يك نظريه کند میتوصيف 

از جمله فرآيندهای ممکن در  .ه استهای قوی درآمدکنش

e نابودی زوج
+
e

             های باال فرآيندهای در انرژی -

 منجرپوزيترون -براساس مدل پارتون، نابودی زوج الکترون. است

شود که حامل بار رنگ به توليد يك کوارک و يك پادکوارک می

حالت نهايی ممکن است به صورت دو جت هادرونی و  هستند

ها يك گلوئون يا يکی از کوارکدرآيد در خالف جهت يکديگر 

جت عبارتست از . کرده و فرآيند سه جتی بوجود آيدتابش 

و با تکانه عرضی ها که در جهت خاص ای از هادرونمجموعه

شواهد  به ابیبرای دستي .[1و2] شوندتوليد میمنحصر بفرد 

استفاده از  ،های هادرونی انرژی باالکنشزيکی در برهمفي

يکی . استبرای سطح مقطع ضروری  QCDهای دقيق پيشگويی

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1028
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

سطح مقطع  در نتايج آزمايشگاهی، های قابل مشاهدهاز کميت

 .شودپراکندگی است که برحسب توابع ترکش بيان می

توليد کنش انرژی باال که با توابع ترکش در فرآيندهای برهم

توابع ترکش به . گيرندهادرون همراه هستند مورد استفاده قرار می

شوند که در حال حاضر مربوط می QCDی غير اختاللی جنبه

نيستيم لذا جهت  QCDی غير اختاللی قادر به توصيف جنبه

های هادرونی به يك روش کلی کنشدر برهم QCDاستفاده از 

اللی فرآيند هادرونی نياز و غيراخت جهت جداسازی بخش اختاللی

ای موسوم به قضيه به وسيله قضيه QCDن جداسازی در اي .داريم

مطابق با اين قضيه برای سطح [. 3]جداسازی امکان پذير است 

 های هادرونی در حالت کلی داريمکنشمقطع ديفرانسيلی در برهم
(1)  

                 
 

     
         

          
       

    
     

      
        

 

ابع ضريب ويلسون وت       ابع توزيع پارتون، وت     که در آن 

  های بدون جرم و برای پارتون
ابع ترکش غيراختاللی وبيانگر ت  

از  H که حاوی اطالعاتی در مورد احتمال توليد هادرونهستند 

ها فوق برای هادرونرابطه  قابل ذکر است که. دنباشمی qپارتون 

 .برقرار استهای بدون جرم و پارتون

 تابع ترکش غیراختاللی

پوزيترون در -بودی الکترونتوليد هادرون از نا QCDی در نظريه

 فرآيند
                       ,                          (2)   

بخش اختاللی آن که . اختاللی استشامل دو بخش اختاللی و غير

پوزيترون را -الکتروناز نابودی پادکوارک -توليد زوج کوارک

شود به طور تحليلی در نظريه پارتون قابل محاسبه است شامل می

اما بخش دوم . و نتايج آن تا مرتبه دوم به دقت محاسبه شده است

پادکوارک است -فرآيند که شامل توليد هادرون از زوج کوارک

 شود و در حال حاضر دربخش غيراختاللی فرآيند ناميده می

 .قابل محاسبه نيستطور تحليلی دقيقاً  به QCD نظريه

، در فرآيند پراکندگی فوق، فوتون مجازی ی پارتونمطابق با نظريه

کند توليد می( حامل بار کوانتومی رنگ)پادکوارک -زوج کوارک

اين افزايش فاصله نيروی . شوندکه با گذشت زمان از هم دور می

ای واسطه ميان های که گلوئونقوی رنگ را در پی دارد به گونه

-های جديد کوارکپادکوارک اوليه نهايتاً زوج-زوج کوارک

های جديد در اين زوج کوارک. آورندپادکوارک را به وجود می

های نهايی را توليد ای از هادرونمجموعه ،فرآيند آبشاریيك 

 .کنندمی

محدوده  در انرژی کسر با H شونده پديدار های هادرون تعداد

   )       و    
   

 
  با تابع ترکش  ( که

      
   

با انرژی  Hهادرون  مولد پارتون q آن در که دنشومی توصيف

Q
 به اوليه پارتون گذار یکننده توصيف ترکش تابع لذا .است 2

از تعريف تابع ترکش  که گونه همان .باشدمی نهايی هادرون

 رد      شده  مشاهده هایهادرون متوسط آيد، تعدادبرمی

 :آيدمی دستب زير رابطة از (2)پراکندگی فرآيند

     
      

      
      

   
 

      
       , (3)  

همين طور پايستگی انرژی  .است             که در آن 

 :کند کهايجاب می

     
 

          
      

    .                            (4)  

بايد توجه داشت مفهوم تابع ترکش از مفهوم تابع توزيع پارتون 

  در حقيقت تابع ترکش . مستقل و متفاوت است
      

   

( xHبا کسر انرژی ) Hاحتمال توليد هادرون حقيقی بيانگر چگالی 

مشابه با تابع توزيع پارتون، برای يافتن تابع . باشدمی  q از پارتون

DGLAPترکش در هر مقياس دلخواه بايد از معادالت تحول 
1 

 [:4و5]استفاده کرد 

 

      
         

         
  

 
       

 

                                            (5)  

پاريسی بوده -آلتارلی شکافتتوابع  Pij(xH/z,αs)که در آن توابع 

 :به شکل زير هستند αs دارای بسط اختاللی در مراتب و
(6)  

             
     

  
   
        

     

  
 

 

   
           

     

 

                                                      
1 . Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi Equations 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1029
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

    توابع 
و توابع د نباشیمαs [4 ]توابع انشعاب در مرتبه اول    

    مراتب باالتر
   
 چنين. يافت[ 6و7]توان در مراجع میرا      

   تقريب تا هاهادرون ساختار بررسی در ایرابطه
 شده بررسی    

 [.8و9] است

 

 توابع ترکش پارامتری کردن 
ها ها، پادکوارکهای مختلف کوارکتواند از طعميند ترکش میفرآ

ی با جمع بر روی همه         بنابراين . رخ دهد و گلوئون

 :آيدها بدست میسهم

                      
                         (7)  

      
ضرايب ويلسون هستند که به صورت اختاللی  توابع   

با ساختار  پروتوندر اين مقاله توابع ترکش  .شوندمحاسبه می

  ابتدا در يك مقياس اوليه ، uud کوراکی
به صورت   

      
اند که پارامترهای شدهبندی فرمول             

 های آزمايشگاهیپارامتری با داده شکلتوسط برازش اين       

 .دشونمحاسبه می [11-18] مراجع

 هایوابع ترکش برای کوارکپروتون، تکوارکی ساختار با توجه به 

  در           
 : شونددر نظر گرفته میيکسان         

   
      

      
      

     
      

   

   
      

      
     

 
        

 
                      (8)  

نيستند و به صورت يکسان  dو   uولی توابع ترکش اوليه 

 :شوند زير در نظر گرفته می

  
      

      
      

     
    

 
       

 
(9)  

به صورت زير و مجزا تعريف همچنين تابع ترکش گلوئون 

شود می  

  
          

    
 
       

 
                      (11)  

توليد شود به دليل  bو  cهای سنگين اگر پروتون از کوارک

  ) های سبكبا کوارک ها تفاوت جرم آن
    

    
توابع (  

 :کنيمترکش مجزا برای آنها تعريف می

  
      

      
      

     
    

 
       

 
 (11)  

  
      

      
      

     
    

 
       

 
 (12)       

های زير صدق نابرابریمتفاوت  و در انرژيهای NLOدر مرتبه 

 :کنندمی

  
           

        ,                                       (13)  

   
           

          
        ,                     (14)  

Qتوسط تحول  b,c,sهای و برابری برای کوارک
 :کندتغيير نمی 2

  
           

       ,                                           (15)  

  
           

       ,                                           (16)  

  
           

       .                                           (17)  

های مختلف پارامتر مجهول که در اين فرم تابعی برای طعم 15

های تجربی قابل محاسبه اند، با انجام برازش با دادهتعريف شده

گزارش  1به اين برازش در جدول شماره نتايج مربوط . باشندمی

 .اندشده
  .NLOدر مرتبه در مقياس اوليه و پارامترهای توابع ترکش پروتون :  1دولج

  N تابع ترکش 

816/1 916/1- 1799/1 u 
773/4 1419/1 1416/3 u 
1793/5 15666/5 8113/162 g 

451/6 7569/1 648/3 c 
2128/8 1183/1- 2261/1 b 

  

 گیرینتیجه

شناسی، تابع در رهيافت پديدهتوابع ترکش محاسبه به منظور 

را مورد مطالعه  (از باريونهای سبكبه عنوان يکی )ترکش پروتون 

جهت محاسبه تابع ترکش غيرقطبيده اين باريون در . قرار داديم

پوزيترون -فرايند نابودی الکترونهای مربوط به از داده NLOمرتبه 

که نتيجه در استفاده کرديم          جهت تشکيل پروتون 

ای هاين توابع ترکش برای کوارک. نشان داده شده است 1شکل 

سبك و سنگين و گلوئون به صورت مجزا در مقياس اوليه تعريف 

مقياسی قابل  هر تحول درت با استفاده از معادال شوند و سپسمی

 .هستنددسترس 
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 .NLOهای مختلف در مرتبه توابع ترکش پروتون در مقياس: 1شکل
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