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 دهیچک

د در برخور bکوارک سنگین  حاصل از ترکش مستقیم ϒ(1S) سنگین مزون قطبش بر روی کوارک اسپین گیریاثر سمت این مقاله در

TeVsانرژی  هادرونی با دهنده 96.1 نقش سمت گیری اسپین کوارک سنگین اولیه و نهایی برای این منظور ایم.نموده محاسبه ،

 است.به دست آمده  طولی و عرضی هایسطح مقطعو  سطح مقطع دیفرانسیلی و را در نظر گرفته ایم bروی ترکش مستقیم کوارک 

 دارد. Tevatron Run IIدر  CDFحاصل از  های تجربیدادهنتایج حاصله توافق خوبی با 
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Abstract  

In this article, we have calculated polarization of ϒ(1S) heavy meson  that come from fragmentation of heavy quark b at 

hadron collider with TeVs 96.1 energy. For this work, we have considered the role of the spin projection of initial 

and final heavy quark Q on the direct fragmentation of b quark and obtained the differential cross section and transversal 

and longitudinal cross sections. The our results have a good agreement with experimental CDF data at Tevatron Run II. 

 

 

 مقدمه
بینش های انرژی باال فرآینید بررسیییی قطبش و سیییطح مقطع

کند و دریچه های قوی فراهم میمفیدی در مورد ماهیت برهم کنش

 .آوردمیاختاللی و غیر اختاللی فراهم  QCDای به مرز ناحیه بین 

ع مقط های تجربی سیییطحهای نظری و دادهبینیمقایسیییه بین پیش

مختلف نشییان  هایسیینگین در مد  هایدیفرانسیییلی کوارکونیوم

ی عرضیییی باال از طریق ترکش هادر تکانه هادهید که تولید آنمی

ای هبرای توصیف کوارکونیوم غالب است هانسیبت به سایر رو 

ی نظر هایمد  هاسنگین و محاسبه توابع ترکش و سطح مقطع آن

توان به مد  می هامختلفی بکار گرفته شییده اسییت که از  مله آن

در اشاره نمود.  [3]و مد  سوزوکی ]1و2[هشیت رنگ و تک رنگ

هادرون تولید شده به عنوان  مد  سوزوکی، مطابق  [4] کار قبلی ما

 با  یهاول در  هت  ت کوارک سنگینیک حالت مقید غیر نسیبیتی 

شود. در این مد  که ما نیز از میگسیل صرف نظر از حرکت فرمی 

پادکوارک سییینگین از -زوج کوارکیک ، کردآن اسیییتفاده خواهیم 

شده است که از کوارک سیینگین اولیه گسیل  1گلئون  اسیپین یک 

 آیند. می( بو ود 1مطابق شکل)

در این تحقیق نقش سمتگیری اسپین کوارک سنگین اولیه و 

یم. برای این احساب نموده ϒ(1S) قطبشکوارک  ت نهایی را در 
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 را روی توابع ترکش  هانی هاکوارک  اسپین سمتگیری منظور اثر

 برای حالت برداری
1

3Sترکش در مقیاسμ  محاسبه نموده و

ع را به این تواب پاریسی -سپس با استفاده از معادله تحو  آلترلی

Tevatron Run هادرونی  هایمقیاس مورد نیاز در برخورددهنده

II یعنیμ  طولی وعرضی و تحو  داده و در نهایت سطح مقطع

هادرونی محاسبه  هایآن را در این برخورددهندهسپس قطبش 

  .ایمنموده

 کواکونیوم ترکش سینماتیک

بیان  را iQچگالی احتما  تولید یک هادرون از پارتون اولیه  ،ترکش 

μ,D(z(کند که بامی    یبه منظور محاسبه شود.مینشان داده 

 نهایت و در مرتبهای در چارچوب تکانه بیمد  ساده ،توابع ترکش

LO گیریم.می( در نظر 1) بر اساس دیاگرام فاینمن شکل ix  کسر

 د.نشومیی از مزون هستند که توسط ا زاء داخلی آن حمل یاهتکانه

سر تکانه ک کند که روابط زیر بینمیپایستگی انرژی و تکانه ایجاب 

 :ذرات برقرار شود

(1     )                                                121  xx     

 هایتوان کسر تکانهمیمطرح شده  هایو بحث )1(تو ه به شکل با 

ix  نوشت و مزون هاکوارکرا به صورت زیر بر حسب  رم. 

M

m
xx 2

2
1

1 ,
M

m
                                             )2(                                                  

 

 
 .QCDدر  پایین ترین مرتبه اختال   ϒ نمودار فاینمن تولید مزون .1شکل

 

  اسپین کوارک و بردار قطبش مزون

  هار تکانه کوارک با چچهار بردار اسپین برای یک 

)p,(pp μ  به صورت:  

(3    )                                         )ˆ,(
2

pp
m

s 
p

    

12در آن شود که میتعریف   .روابط  این چهار بردار در 

(4)                              1.,0.  ssps 

تواند میPبا چهار تکانه  Sمزون در حالت موج کند. میصییید  

)برداری در حیالت
1

3Sبا بردار قطبش )  قرار گیرد که این بردار

 طولی وعرضی به صورت زیر است هایقطبش دارای مؤلفه

(5  )                      )00,()(  z

L sorP  

(6)     
                    )11,()(  z

T sorP 

 
 

 کنندمیقطبش نیز در روابط زیر صد   هایاین مؤلفه





 PP LT .0. )()(                                                                                                            

1.. )()()()(  LLTT





    )7(                                                                                               

P0P. )()(


 LT
                                                                                                                    

از طرف دیگر برای چهار بردارهای قطبش یک مزون برداری اسپین 

 زیر برقرار است. یهمواره رابطه 1

(8)                  )()()(
2

3

0

)()(
M

pp
gpp

r

rr


 



  

 

 محاسبه تابع ترکش

با دو   S نیوم حالت موجوتیابع ترکش برای تولیید ییک کوارک    

در مقیاس اولیه ی   iQطعم سیینگین از یک کوارک سیینگین اولیه 

که برابر مجموع  رم سییکون ذرات نهایی اسییت را با  ترکش 

 :]3و5[ کنیدمیزیر تعریف تابع ترکش 

 

(9)         
2

33

22

3
2

M kdPd)pkP(T),z(D


   

دامنه پراکندگی برای تولید  MTکه در آن انتگرا  روی فضای فاز و  

توان برحسب میرا  MT . دامنهاست  iQمزون سنگین از کوارک اولیه 

 تتابع موج مزونی به صورت زیر نوش

(01      )          1 2

M

2 22 2

4 (2 )

( )2 2

Q

M

s f
m m m C

T
P k pP p k

 



 

 
                                                                                    

mmmmQ در این رابطه  یک ترکیب مناسبی از  Γ و21

است  هاکوارکانتشارگر گلئونی و اسپینورهای مربوط به تابع موج 

آیند و ما آن را قسمت اسپینوری میکه از حل معادله دیراک بدست 

وج یک تابع مکه  میکوارکونیونامیم.تابع موج حالت مقید میدامنه 

ت یک صور بسیار باال به هایتواند در انتقا  تکانهمیاست  Sحالت 

. این رفتار تابع موج تضمین ]6[ددر نظر گرفته شودیراک تابع دلتا 

به موازات حالت کوارکونیومی کند که ا زاء تشکیل دهنده می
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یکدیگر حرکت کرده و هیچگونه حرکت ارتعاشی نسبت به  هت 

 صرف نظر هاآن حرکت شان نداشته باشند، یعنی از حرکت فرمی

 کنیممی

(11 )                                    )(xδ
32

i
i

M

mfM
M    

Mf    بر حسب مقیدثابت واپاشی حالتGeV با استفاده از  .است

 به دست آوردزیر توان به صورت میرا  تابع ترکش باالروابط 

(21) 

2

33

2

2222

4

21

3

22

21

))(()(

)(

])2([
6

1
),(

kP
pkP 





dd
kpPkpPKK

CfmmmzD fMQs

B

Q

 








  

 قسمت محاسبه مربع ،مهمترین قسمتدر محاسبه تابع ترکش 

اسپینوری دامنه یعنی که به صورت زیر محاسبه  است 2

 . شودمی

 (31)  s),(kuγ)s,k(v)s,p(uγ)s,p(uΓ 2μ11μ2 

از طرف هلیسیته ذرات است.  اسپین کوارک و  S در این روابط

 چهار، M رم  هحالت مقید مزونی بیک  برایدیگر اسییپینور دامنه 

و عملگر تصییویر اسییپین Pتکانه
zs,sه به صییورت زیر نوشییت

 .]7[ شودمی

(41)                             1 1(k ,s) (p ,s) ( )v u P M     

 .]7[است 1برداری اسپین  بردار قطبش مزون که در اینجا 

بنابراین با در نظر گرفتن اسپین کوارک و مزون، قسمت اسپینوری 

 .شودمیبه صورت زیر حاصل دامنه 

(51)                  
μ μ

5 p 2 1

ν

5 k 2 1 ν

1
Γ Tr (1 γ S )(p m) γ (p m) γ

2

1
(1 γ S )(k m) γ (p m) γ

2

[

]

      

     

   

به ترتیب چهار بردار اسپین کوارک اولیه و  kS و pSکه در آن

اسپین هایسمتگیریبرای سادگی  .نهایی مزون است
2

1
 و

2

1
 

 و اولیه و نهایی را به ترتیب با عالئم هایمربوط به کوارک

 یگیرتوانیم روی اسپین کوارک اولیه متوسطمی دهیم.مینشان 

نموده و روی اسپین کوارک نهایی  مع ببندیم به این ترتیب خواهیم 

 :داشت

(16 )       ][ 2

2222

2

.

2 ).().().(28 mkpkpm
SA

v  

انجام  ( و12ترکش )با  ایگذاری قسمت اسپینوری دامنه در تابع 

فضای فاز نتایج زیر را برای توابع ترکش به دست  هایانتگرا 

 .ایمآورده

(17)     

]

[
42

32

2

2

2

.

)109(

)31(8)31(83216

)1(
)(

)2(2
),(

)(

zrr

zrzrz

z
zm

fmc
zD

MQsfV

SA











            

( 8( تا )5برای محاسبه تابع ترکش طولی و عرضی نیز از روابط )

برداری مزون  حالت مربوط به V در کلیه این توابعکنیم. استفاده می

روی اسپین  (Average)بیانگر متوسط A.Sاشاره دارند و سنگین 

حالت نهایی  کوارک روی اسپین( Sum)کوارک سنگین اولیه و  مع

 همچنین است.

 (18       ) 
2

2

T

m

k
r


 , 42][ )1(44)( zrzz    

که در آن 2

Tk،  سنگین تکانه عرضی کوارک یمربعمیانگین 

 . باشدمیکه یک پارامتر تجربی  استاولیه 

 تحول توابع ترکش 

قیاس م مربوط به اندتوابع ترکشی که به این ترتیب محاسبه شده

رباالت مقیاسباالتر یا  هایانرژیاولیه ترکش بوده و باید به 

R2 سی پاری-. این کار توسط معادله آلترلیتحو  داده شوند

 .گیردمیصورت 

(19)),y(D),
y

z
(P

y

dy
),z(D

QQQQQ

1

zQQQ







   

,(تابع انشعابکه در آن 
y

z
x(P QQ μ ،درLO بر حسبsα  به

 شودمیصورت زیر نوشته 

(20     )                           



 )

x1

x1
(

3

)(4
),x(P

s
QQ

π

μα
μ                                   

s)(مقدار μα1172.0تجربی  استفاده از مقداربا  را)( zs M 

 به دست آورده ایم.

  ϒ(1S)محاسبه پارامتر قطبش مزون 

 یکبرای  گیریقابل اندازه هاییکی از کمیت z((پارامتر قطبش

مختلف از  مله  هایمزون برداری است که معموالً توسط گروه

CDF ولی ط هایکمیت با استفاده از مؤلفهشود. این می گیریاندازه
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مزون برداری قطبیده و به صورت زیر  سطح مقطع کل و عرضی

 باشدمیقابل محاسبه 

 (12 )                                                
LT

LT

2

2




 

 هایکل وابسته به مؤلفه به ترتیب سطح مقطع Tو Lکه در آن 

طولی و عرضی مزون برداری هستند که به ترتیب با استفاده از 

فاده از با است آیند.میطولی و عرضی تابع ترکش به دست  هایمؤلفه

توان سطح مقطع دیفرانسیلی تولید یک میبندی رو  عامل

  ].8[کوارکونیوم را بر حسب توایع ترکش تحو  یافته به دست آورد 

(22)             

  )μ,z(D]μ,X/zQ(pj,iσ̂[

μ),(xμ),(xdzdxdx

)X(pp
dp

dσ

QTij

j

p

ji

p

ij

j,i

i

T

QQ

ff

QQ





     

 jxو   ix هایها توابع توزیع پارتونی با کسر تکانهj,ifکه در آن 

سطح مقطع پراکندگی سخت تولید کوارک  ̂،هامربوط به پروتون

Q),(سنگین اولیه و zD QQ مربوط به تابع ترکش تحو  یافته

است. به منظور محاسبه سطح مقطع کل کوارکونیوم در مقیاس

نسبت به  (22طع )برای تولید مزون کافی است در رابطه سطح مق

Tp  1گر . اکنیمگیری انتگرا)z(   ًباشد قطبش مزون مطلقا

)z(1طولی است و اگر   .باشد قطبش مطلقاً عرضی خواهد بود

       

نتیجه گیريبحث و   

ی گیرهای تصویر اسپین و انرژی در شکلدر این کار ما از عملگر

( نشان داده 2که نتیجه در شکل ) یماهکردهای برداری استفادهمزون

ا توجه به ب. ما پارامتر قطبش را با استفاده از توابع ترکش و شده است

 دارمق .یماهاولیه و نهایی تخمین زد هایسمتگیری اسپین کوارک

های مختلف گیری هتبا در نظر گرفتن متوسط  z((پارامتر

محاسبه شد   -0113برابر  نهاییکوارک  ت اسپین کوارک اولیه و 

 باشد. درکه نشان دهنده این است که قطبش مزون طولی می

 Tpبر حسب توزیع تکانه عرضی پارامتر   تغییرات( 2)شکل

 Tevatronدر انرژی  ϒ b در فرایند ترکش ϒ برای مزون

Run II  های تجربی گروه و با دادهرسم شدهCDF Run II [9] 

برای کلیه دهد که میمحاسبات ما نشان  نتایج .استمقایسه شده 

اولیه و نهایی هایکسمتگیری اسپین کوارمربوط  هایحالت

 )z( بوده و پدیده غالب تولید مزون برداریϒ  با قطبش طولی

ا تنها هالزم به ذکر است که ما بر روی تولید مستقیم این مزون .است

و  نیایم و سهم ترکش گلئوها کار کردهاز طریق ترکش کوارک

-را در نظر نگرفته ϒهای فوزیونی دیگر در تولید مستقیم مزون فرایند

های عرضی پایین از طریق ها در تکانهایم. سهم عمده تولید این مزون

qq,ggهای فوزیونی ترکش گلئونی و فرایند   یاgq  

شده است. عالوه  گیریاندازه CDFگیرد که توسط گروه صورت می

تواند ناشی از نادیده گرفتن تصحیحات بر اینها خطاهای محاسبات می

گرفتن  های مراتب باالتر نیز باشد. با در نظرنسبیتی و نادیده گرفتن سهم

    تر خواهد شد.  این خطاها محاسبات به نتایج آزمایشی نزدیک

  
 CDFگروه  هاینتایج با دادهو مقایسه ϒبرای مزون برداری پارامتر قطبش .2شکل

Run II ]9[ . 
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