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 پراکندگی ناکشسان عمقی (غیرسطحی) لپتونها از نوکلئون يکی از روشهای جديد برای درک ساختار داخلی پیچیدهی نوکلئونها در:چکیده
 پراکندگی لپتونهای قطبیده از هدفهای نوکلئونی و هستههای، عالوه بر اين.برخورددهندههای لپتونی و هادرونی حال حاضر و نسل آينده است
 تابعهای ساختار قطبیدهی نوکلئونها توسط، در اين مقاله.سبک قطبیده فرصت مناسبی را برای مطالعهی ساختار اسپینی آنها فراهم میآورد
 در تقريب سوم نمودار فايمنHT  و پیچشهای مرتبههای باالترTMCs چندجملهای ژاکوبی برازش شده و تصحیحهای ناشی از اثرهای جرمی
3

3

 در تقريب سومg1 H ( x, Q2 )  و تريتیمg1 He ( x, Q2 ) 3- در نهايت تابعهای ساختار قطبیدهی هستههای سبک هلیم.مورد بررسی قرار گرفتهاند
 مقايسهی کامل و دقیقی بین نتايج به دست، برای بررسی اعتبار تجزيه و تحلیل انجام شده.نمودار فايمن با استفاده از قضیهی پیچش استخراج شده اند
 نتايج به دست آمده سازگاری بسیار بااليی را با مدلهای پديدهشناسی موجود و دادههای.آمده با داده های تجربی به روز قطبیده انجام شده است
.تجربی نشان میدهد
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Abstract: Experiments utilizing the deep inelastic scattering of leptons from nucleons have been one of
the modern tools to understand the complex structure of nucleons in recent and future lepton and hadron
colliders. In addition, scattering of polarized leptons from polarized nucleons and polarized light nuclear
targets provides us the possibility to probe the spin structure of the nucleon. In this paper, the polarized
structure functions of the nucleon are computed using the Jacobi polynomial approach. The effect of
considering non-perturbative target mass corrections (TMCs) as well as higher twist (HT) terms are studied
at next-to-next-to leading order (NNLO) accuracy. Finally we calculated the polarized light nuclear
structure functions for 3He and 3H at NNLO approximation, using the convolution of the light cone
momentum distributions with the polarized structure of the free proton and neutron. The stability and
reliability of the results are ensured by a detailed comparison with the available and up-to-date polarized
DIS data. Based on our obtained results the predictions are in satisfactory agreement with all data analyzed
and other phenomenological models in the literature.

Keywords: Polarized Structure Function, 3-Loop Corrections, Feynman Diagrams, Jacobi Polynomial
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.1مقدمه 

هستههای سبک هلیم (3He) 3-و تريتیم ( )3Hدر تقريب سوم

يکی از چالشهای بنیادی فیزيک ذرات انرژی -باال مطالعهی

نمودار فاينمن با استفاده از قضیهی پیچش استخراج شدهاند.

ساختار اسپینی پروتون ،نوترون و هستهها برحسب کوارکها و
گلئونهای تشکیلدهندهی آنها است .آزمايش اصلی

.2معرفیچارچوبنظریتحلیل 

پاسخدهنده به اين سئواالت ،آزمايش پراکندگی ناکشسان عمقی

تابع ساختار قطبیده را در فضای گشتاور میتوان تا تقريب

لپتونها از هدفهای قطبیده است .اين هدفهای قطبیده عموماً

( NNLO)3به صورت زير بیان کرد

پروتون و هستههای سبکی مثل دوترون و هلیم ( 3He) 3-هستند،
 . e + 3 He  e + Xاز اواخر سال  ،1970اين نوع پراکندگیها

1
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امکان مطالعهی ساختار اسپینی نوکلئونها را برحسب تابعهای
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ساختار قطبیدهی  g1و  g2فراهم آورده است.
هدف اصلی در اين آزمايشها بررسی مقدار کسر اسپینی
نوکلئونها است که توسط کوارکها و گلئونها حمل میشود.
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از آنجايی که طول عمر نوترون آزاد کمتر از  15دقیقه است،
هدف نوترونی آزاد کاربردی نیست و برای تعیین تابع ساختار
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نوترون قطبیده از هدفهای هلیمی قطبیده استفاده میشود .عمدهی
آزمايشهای مربوط به تابعهای ساختار اسپینی هستهها در آزمايش

() 1

 HERMESدر  E154 ،]1[ DESYو  E142در ،]4-2[ SLAC

 JLAB E99-117و  Hall Aدر ]7-5[ Jefferson Lab

که در آن  Cqو  Cgضريبهای ويلسون کوارک و گلئون-

صورت میگیرد که در آنها از هلیم قطبیده به عنوان هدف

اند که تا تقريب دوم و سوم نمودار فاينمن قابل محاسبه هستند

استفاده

[ Δq .]12 ،11و  qو  Δgتابعهای توزيع کوارک و گلئوناند

میشود .هدفهای  NH3و  ND3قطبیده نیز در آزمايشهای

و نماد  نیز نمايشگر ضرب پیچش است .پس از انجام تحول

پراکندگی ناکشسان  E143در  SLACمورد استفاده قرار

بر روی تابعهای ساختار در فضای گشتاور میتوان با استفاده از

گرفتهاند [ .]8در کنار تالشهای دقیق تجربی صورت گرفته،

راهکار چندجملهای ژاکوبی تابعهای ساختار را در فضای x

مطالعههای گستردهای نیز از لحاظ نظری برای بررسی ساختار

تعیین کرد .در اين روش تابع ساختار قطبیدهی نوکلئونها به

اسپینی نوکلئونها و هستههای قطبیده انجام شده است .بیشتر اين

صورت زير نوشته میشود []18-13

تالشها با تمرکز بر روی تابعهای ساختار قطبیدهی طولی  g1و

N max

)    (x

 g2و با در نظر گرفتن تصحیحهای ناشی از جرم هدف و

,

n

پیچشهای مرتبهی باال صورت پذيرفته است [ .]10 ،9در اين

()2

مقاله ،برای اولین بار در تقريب سوم نمودار فاينمن تابعهای

n 0

xg 1 2 (x ,Q 2 )  x  (1  x )

) ( ,  ) M [xg 1 2 , j  2](Q 2

n
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j 0

توزيع قطبیدهی پارتونها از تجزيه و تحلیل دادههای تجربی
موجود استخراج شده و در نهايت تابع ساختار پروتون و نوترون و

که در آن  Nmax = 7و همچنین  α = 7و  .]18-16[ ،  0/ 5در

همچنین دوترون در اين تقريب توسط چندجملهای ژاکوبی مورد

اين مقاله تصحیحهای مربوط به جرم هدف بر روی تابعهای

()1

ساختار قطبیدهی نوکلئونها و تابعهای توزيع قطبیده نیز مورد

( )TMCsو همچنین اثرهای پیچش باالتر( )HT( )2در اين تحلیل

مطالعه قرار گرفته است .برای در نظر گرفتن اين تصحیحها در

محاسبه قرار گرفتهاند .تصحیحهای وابسته به اثرهای جرمی

در نظر گرفته شده است .در پايان ،تابع ساختار قطبیدهی

2

تابع ساختار قطبیدهی g1خواهیم داشت [،]24-19
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ضريبهای بهنجارش  Nqاز رابطهی زير تعیین میشوند



برای انجام برازش ،طیف وسیعی از دادههای تجربی قطبیده
در اين تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است .اين دادهها عموماً

g 2 2 TMCs (x ,Q 2 )  
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و همچنین برای تابع ساختار قطبیدهی  g2داريم
)xg 1 2 ( ,Q 2 ; M  0
 (1  4M2 x 2 / Q 2 ) 3 /2
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مربوط به آزمايشهای ،SMC ،HERMES ،SLAC



 COMPASSو  JLABهستند [.]15 ،14
با کمک اين دادههای تجربی ،پارامترهای تابعهای توزيع



پارتونی قطبیدهی رابطهی  8و پارامترهای پیچشهای مرتبهی
باالی رابطهی  5قابل استخراج خواهند بود .مقدار
ثابت جفتشدگی به دست آمده از اين تحلیل برابر با

برای در نظر گرفتن اثرهای وابسته به پیچشهای مرتبهی باال،

 αs (M2Z ) =01157است [ .]15در شکلهای  2 ،1و 3
 0028
/
/

رابطهی زير را تعريف میکنیم []24

تابعهای ساختار قطبیدهی پروتون ،نوترون و دوترون با در نظر
گرفتن تصحیحهای مربوط به اثرهای جرمی و همچنین

1
] g 2 3 (x )  A HT [ln(x )  (1  x )  (1  x )2
2
3
(1  x ) [B HT  C HT (1  x )  D HT (1  x )2

پیچشهای مرتبهی باالتر در تقريب  NNLOو در انرژی
 Q2= 5GeV2نشان داده شده است .برای مقايسه ،نتايج گروههای

E HT (1  x ) 3 ].

() 5

پديدهشناختی مختلف به همراه طیف گستردهای از دادههای
تجربی نیز نمايش داده شده است .مقايسهی انجام شده سازگاری

با مشخص شدن تابع ساختار  g2 3میتوان تابع ساختار  g1 3را نیز

باالی نتايج با مدلهای موجود و دادههای تجربی را به خوبی

با کمک رابطهی زير تعیین کرد []23
1 dy
4x 2M2  3
[ g 2 (x ,Q 2 )  2
]) g 2 3 ( y ,Q 2
2
x y
Q

نشان میدهد.
g 1 3 (x ,Q 2 ) 

0/1
E143 4/03> Q2>5/53GeV2

()6

NNLO
pQCD+TMC+HT

EMC 4/5> Q >6
2

HERMES97 4/25> Q2>5/51
HERMES06 4/3> Q2>5/87

تابعهای ساختار قطبیدهی  g1و  g2به صورت زير است

0/06

SMC Q2=5/7
2

COMPASS Q =4/36
BB NLO
GRSV NLO
LIS NLO
Q2=5GeV2
AAC NLO
KATAO NLO

xg 1,2Full = pQCD + TMC + HT (x ,Q 2 ) 

) xg 1,22 + TMCs (x ,Q 2 )  xg 1,23 (x ,Q 2

تابعهای توزيع پارتونی قطبیده برای توزيع ظرفیت ،دريا و گلئون

1

را به صورت استاندارد زير انتخاب مینمايیم
11

0/1

0/01

0/04

0/02

°
0/001

(xg1p)x,Q2

در نهايت با در نظر گرفتن تصحیحهای ذکر شده ،شکل کلی

()7

E155 4/01> Q2>5/77

0/08

مطالعهی تابعهای ساختار قطبیدهی هستههای هلیم 3-و تريتیم . . .

شکل  .1تابع ساختار قطبیدهی پروتون در مقايسه با مدلهای پديدهشناختی

يک بررسی کامل و جامع از اثرهای هستهای فوق برای مطالعهی

موجود و دادههای تجربی.

ساختار هستهها در فرايند ناکشسان عمق قطبیدهی لپتون -هسته و

0/04

E142 4/4> Q2>5/5GeV2

استخراج دادههای تجربی در تمامی نواحی

E154 Q2=4/5
pQCD+TMC+HT

NNLO

10-4  x  0/ 8

برای اين فرايندها مورد نیاز است .برای چنین مطالعهای فرض

HERMES06 4/3> Q2>5/87
HERMES97 Q2=5/25

میشود که مطابق شکل  4تابع موج  Heاز حالتهای  S  ،Sو
3

0/02

BB NLO
GRSV NLO
LIS NLO
AAC NLO

3

(xg1n)x,Q2

°

KATAO NLO

 Dتشکیل شده است .هستهی  Heدارای دو پروتون و يک
نوترون است و وقتی در حالت قطبیده مورد بررسی قرار میگیرد
دو پروتون هستهی هلیم 3-با اسپین باال و پايین اثر يکديگر را
خنثی میکنند و سهم اسپینی هسته ناشی از اسپین نوترون خواهد
بود و در نتیجه شکل تابع ساختار هستهی هلیم 3-قطبیده مشابه

-0/02
1

0/01

0/1

شکل تابع ساختار نوترون قطبیده است .در نقطهی مقابل ،تريتیم

0/001

3



( ) Hدارای دو نوترون و يک پروتون است که دو نوترون

شکل  .2تابع ساختار قطبیدهی نوترون در مقايسه با مدلهای پديدهشناختی

دارای اسپین مخالف بوده و اثر يکديگر را خنثی میکنند و در

موجود و دادههای تجربی.

نتیجه

اين حالت رفتار تابع ساختار تريتیم شبیه به تابع ساختار پروتون

E143 4/03>Q2>5/53 GeV2

0/04

خواهد بود.

HERMES06 4/3>Q2>5/87

SMC Q2=5/5

NNLO pQCD+TMC+HT

همانطور که در شکل  4مشخص است دو پروتون با اسپین

0/03
0/02

(xg1d)x,Q2

AAC NLO
KATAO NLO

باال و پايین به همراه نوترون با اسپین باال با احتمال  90%در حالت
پايهی  Sدر کنار يکديگر قرار میگیرند و با احتمالهای کم-
تری حالتهای ديگر  S و  Dرا تشکیل میدهند .در نتیجه

0/01

میتوان بدون در نظر گرفتن حالتهای  S و  Dتابعهای ساختار

°

1

0/1

X

0/01

سهم

هستهی تريتیم ناشی از اسپین پروتون داخل آن خواهد بود و در

0/05
E155 4>Q2>5/77

اسپینی

هستهی هلیم 3-را در حالت پايه با تقريب نسبتاً خوبی فرمولبندی

-0/01
0/001

کرد و احتمال به دست آوردن توزيع پروتون و نوترون را در
داخل هسته در حالت پايه مورد بررسی قرار داد .در اين رويکرد،

شکل .3تابع ساختار قطبیدهی دوترون در مقايسه با مدلهای پديدهشناختی

تابع ساختار قطبیدهی هستهی هلیم  3-به صورت ضرب پیچشی

موجود و دادههای تجربی.

p
1

n
1

تابعهای ساختار قطبیدهی نوترون  gو پروتون  gبا توزيع

.3بررسیتابعساختارهستهیهلیم3-وتريتیم 
با در دست داشتن دادههای تجربی پراکندگی ناکشسان عمق

N
تکانهی نوکلئون وابسته به اسپین ) Δf 3 He (yنوشته میشود

قطبیدهی الکترون و هسته و تحلیل اين دادهها ،میتوان درک

dy

f 3nHe ( y ) g 1n (x / y ) 
x y
3 dy
2
) f 3pHe ( y ) g 1p (x / y
x y
3

بهتری از ساختار هستهها به دست آورد .از جملهی هستههای
مهمی که در فرايند پراکندگی ناکشسان عمق مورد مطالعه قرار

()10

میگیرند هستههای هلیم  3-و تريتیم هستند .همانطور که اشاره
شد رفتار نوکلئونهای آزاد متفاوت از نوکلئونهای مقید در
هسته است ،که اين موضوع به دلیل وجود خواصی همچون
حرکت فرمی نوکلئونها در داخل هسته ،بستگی هستهای ،اثرهای
سايهزنی هستهای و درجههای آزادی غیرنوکلئونی است .بنابراين
12

He

3

g1
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 0004
 Pp = -0028و
که مقدارهای تعیین شده برای پروتون،
/
/

He

 Pn = 0/ 86  002است [ .]30 ،29 ،25در نتیجه تابع
نوترون،
/

3

ساختار قطبیدهی هلیم  3-را میتوان برحسب تابعهای ساختار
~ 1/5%

~ 8%

اسپینی نوکلئونهای خارج پوستهی بسته( )4به صورت زير بیان

~ 90%

کرد

شکل .4هستهی هلیم 3-سهذرهای با احتمالهای متفاوت در ترازهای هستهای
مختلف.

dy
f 3nHe ( y ) g 1n (x / y ) 
x y
3 dy
2
) f 3pHe ( y ) g 1p (x / y
x y
3

حرکت نوکلئونها در داخل هسته (حرکت فرمی) و بستگی
n
آنها به هم از طريق توزيع تکانهی نوترون  Δf 3 Heو پروتون

()13

 Δf 3 Heمدلسازی میشود .در نتیجه برای به دست آوردن تابع
p

g 1 He  
3

0/08

ساختار قطبیدهی هلیم ،3-ابتدا بايد توزيع نوکلئونها در داخل

0/04

هسته را تعیین کرد که اين تابعها در مرجعهای [ ]28-25محاسبه

°
-0/04

p
n
مرجعها ،توزيع تکانهی نوترون  Δf 3 Heو پروتون  Δf 3 Heدر

-0/08

داخل هسته تعیین شد که در شکلهای  5و  6نمايش داده

شدهاند .برای هر دوی آنها ،قلهی تیزی در حوالی  y  1انتظار

-0/12
-0/16

میرود .با مشخص شدن شکل اين تابعهای توزيع تکانهی
نوکلئونها در هسته ،میتوان با استفاده از رابطهی  10و با در

2

1/8

1/6

1/2

1/4

1
y

دست داشتن تابعهای ساختار پروتون و نوترون آزاد در تقريب

0/8

0/6

0/2

0/4

شکل.5توزيع تکانهی پروتون در داخل هستهی هلیم،3-

سوم  ،NNLOتابع ساختار هستهی هلیم  3-سهذرهای و تريتیم

°

p
3
He

-0/2

. f

را به دست آورد.

6

نکتهی مهم اين است که در تقريب مرتبهی اول ،تابع موج
حالت پايهی هستهی هلیم ،)S( 3-تابع موج تنها نوترون قطبیدهی

5

موجود بوده و سهم اسپینی هسته از نوترون آن ناشی میشود.

4

گرفتن قطبش مؤثر نوترونها (و پروتونها) در داخل هستهی

2

قطبیدهی هلیم 3-میتوان رابطهی 10را به صورت زير بازنويسی کرد

1

()11

2

g 1 He  Pn g 1n  2Pp g 1p

1/8

1/6

1/4

3

1/2

1
y

0/8

0/6

)Δf (y

 S و  Dنیز وجود دارند که بايد در نظر گرفته شوند .با در نظر

n

توصیف واقعیتر تابع موج هلیم 3-اين است که حالتهای باالتر

3

°
0/4

0/2

شکل.6توزيع تکانهی نوترون در داخل هستهی هلیم،3-

n
3
He

°

. f

که قطبش مؤثر پروتون  Ppو نوترون  Pnاز رابطهی زير تعیین می-

عالوه بر تصحیحهايی که مورد بحث قرار گرفت ،در

شود

()12

محاسبههای مختلفی نشان داده شده است که تصحیحهای

)pn, p   dy f n, p / 3 He ( y
3

درجههای آزادی غیرنوکلئونی همانند پیونها ،مزونهای برداری

0

و ايزوبارهای

13

n 
1

 gنقش بسیار مهمی را در محاسبههای

)Δf p(y

شده و در دسترس هستند .با کمک دادههای ارايه شده در اين

مطالعهی تابعهای ساختار قطبیدهی هستههای هلیم 3-و تريتیم . . .

مشاهدهپذيرهای فیزيک هستهای انرژی -پايین ايفا میکنند
[ .]34-31مسألهی مهمی که در هسته وجود دارد اين است که با

بیان میشود .همانطور که اشاره شده همانند هدفهای هستهای

و همچنین  p  مواجه خواهیم

غیرقطبیده ،هدفهای هستهای قطبیده همچون هلیم  3-و تريتیم

شد که بايد در محاسبههای تابعهای ساختار هستههای سبکی مثل

نیز در آزمايشهای پراکندگی ناکشسان عمق مورد استفاده قرار

هلیم 3-در نظر گرفته شوند .در نتیجه تابعهای ساختاری به

میگیرند .اما با توجه به اينکه دادههای گزارش شده برای اين

انتقالی به صورت

n



صورت  g1nو همچنین  g1pدر محاسبهها ظاهر میشوند

آزمايشها ،برخالف فرايندهای غیرقطبیده ،به حد xهای بسیار

که به تصحیحی برای تابعهای ساختار هستههای سهذرهای منجر

کوچک نمیرسد در نتیجه اثر سايهافکنی هستهای قابل صرفنظر

خواهند شد .با انجام محاسبهها خواهیم داشت

کردن خواهد بود .از طرفی با توجه به اينکه مطالعهی انجام شده

()14

 x  02انجام شده است میتوان از اثر
در اين مقاله نیز برای حد
/

]  g 1  [2Pn  g 1n   2Pp  g 1p 

پادسايهافکنی هستهای نیز صرفنظر کرد.

که با در نظر گرفتن تصحیحهای درجههای آزادی غیرنوکلئونی،

رابطهی  16بر مبنای تابعهای ساختار توزيع نوکلئونها در هسته و

تابع ساختار هلیم – 3قطبیده به صورت زير بیان میشود

همچنین تابع ساختار پروتون و نوترون آزاد بیان شده است.





میتوان اين رابطه را برای تابع ساختار تريتیم نیز تعمیم داد

dy
f 3nHe ( y ) g 1n (x / y ) 
x y
3 dy
2
) f 3pHe ( y ) g 1p (x / y
x y
3

()15

g 1 He  
3

dy
f 3nH ( y ) g 1p (x / y ) 
x y
3 dy
2
) f 3pH ( y ) g 1n (x / y
x y

g1 H  

3

-0014
)) (g1p (x )  4g1n (x
/

3

 0014
)) (g 1p (x )  4g 1n (x
/

()17

که جملهی آخر در آن ،تنها برای مقدارهای بزرگ متغیر بیورکن

)  ash (x ) g 1n (x )  b sh (x ) g 1p (x

 02مقدار قابلمالحظهای خواهد داشت .مطالعههای
/  x  0/ 8
3

3

انجام شده در فرايندهای پراکندگی ناکشسان میونها از

تابعهای ساختار قطبیده  g2 Heو همچنین  g2 Hنیز در تقريب

هدفهای هستهای غیرقطبیده نشان داده است که اين هدفهای

 NNLOتوسط رابطهی زير بیان میشوند

هستهای در ناحیههای کوچک متغیر  xبیورکن تحت تأثیر
تصحیحهای وابسته به سايهافکنی و پادسايهافکنی( )5هستهای قرار

dy n
) f 3 He ( y ) g 2n (x / y
x y
3 dy
 2
) f 3pHe ( y ) g 2p (x / y
x y
3

میگیرند [ .]36 ،35اثرسايهافکنی هستهای در ناحیههای
 10-4  x  007و اثر پادسايهافکنی هستهای در ناحیههای
/
 007غالب است .در نهايت تابع ساختار هستهی هلیم -
 x  02
/
/

()18

 3قطبیده با در نظر گرفتن اين تصحیح به صورت
dy
f 3nHe ( y ) g 1n (x / y ) 
x y
3 dy
2
) f 3 pHe ( y ) g 1p (x / y
x y
3

3

0014
)) (g (x )  4g (x
/
n
2

p
2

و

g 1 He  
3

dy
) f 3nH ( y ) g 2p (x / y
y
3 dy
 2
) f 3nH ( y ) g 2n (x / y
x y
3

g2 H  

x

 0014
)) (g 1p (x )  4g 1n (x
/

()16

g 2 He  

)  ash (x ) g 1n (x )  b sh (x ) g 1p (x

()19
14

 0014
)) (g (x )  4g (x
/
n
2

p
2

3
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در اين مقاله نشان داده شد که تصحیحهای تابعهای ساختار
به کمک تابعهای توزيع تکانهی نوکلئونها در هسته ΔfNو با در

قطبیدهی هستهها ،به دلیل حرکت فرمی نوکلئونها در داخل

اختیار داشتن تابعهای ساختار قطبیدهی نوکلئونها  g1و g2

هسته ،بستگی هستهای ،اثرهای سايهزنی هستهای و درجههای

میتوان به کمک رابطههای  16تا  19تابعهای ساختار قطبیدهی

آزادی غیرنوکلئونی نقش بسیار مهمی را در تحلیل و مطالعهی

هستههای هلیم  3-و تريتیم را استخراج کرد.

اين هستهها ايفا میکنند.

.بحثونتیجهگیری 

4
با کمک رابطههای  16تا  19میتوان تابعهای ساختار
3

0/4

Q2=2/5 GeV2

3

قطبیدهی  g1,2Heو  g1 ,H2را با کمک تابعهای ساختار قطبیدهی
نوکلئونها و تابعهای توزيع تکانهی نوکلئونها تعیین کرد .در

°

شکل  7تابعهای ساختار قطبیدهی به دست آمده برای هلیم 3-در
مقايسه شدهاند [ .]38 ،37همانطور که انتظار میرفت اين تابع
E142 1/1>Q2>5/5 GeV2

ساختار رفتاری مشابه با تابع ساختار نوترون از خود نشان میدهد.
()6

در اين شکل نتايج مدل ولون قطبیده

JLAB 2/71>Q2>4/83

) ،]39[ (PVMنتايج

NLO

(g13He)x,Q2

انرژی  Q2 =2/5 GeV2با دادههای تجربی  E142و JLAB

-0/4

-0/8

PVM

گروه  ]40[ BBو گروه  ]41[ KATAOنیز نشان داده شده

BB NLO
KATAO NLO

است .الزم به ذکر است که اين تحلیلها در تقريب NNLO

pQCD+TMC+HT NNLO

-1/2

انجام شده و اثرهای تصحیحهای جرمی و پیچشهای مرتبهی باال
1

در آنها در نظر گرفته نشده است .در شکل  8تابع ساختار تريتیم
به دست آمده از اين تحلیل با نتايج مدل ولون قطبیده [ ،]39گروه

شکل .7تابع ساختار قطبیدهی هلیم 3-در مقايسه با دادههای تجربی JLAB

 ]40[ BBو گروه  ]41[ KATAOمقايسه شده است .رفتار

و  E142و گروههای پديدهشناختی مختلف.

پروتون-گونهی تابع ساختار قطبیدهی تريتیم به خوبی مشاهده
میشود.
3

0/1
X

0/01

3

در شکلهای  9و  10تابعهای ساختار قطبیدهی  g1 Heو g2 He
هلیم  3-با جديدترين دادههای تجربی  ]7[ JLABو E142

مقايسه شدهاند .نتايج سازگاری بسیار بااليی را با مدلهای
پديدهشناختی موجود و همینطور دادههای تجربی جديد نشان
میدهند.
در شکل  11تابعهای ساختار قطبیدهی هلیم  3-استنتاج شده
از معادلههای  13و  15با و بدون تصحیحهای مربوط به درجههای
آزادی غیرنوکلئونی با هم و نیز با دادههای تجربی گروههای
 E142و  JLABنیز مقايسه شدهاند .همانطور که مشاهده می-
شود اين تصحیحها باعث کاهش مقدار تابع توزيع قطبیدهی
 007شده است.
گلئون در محدودهی
 x  02
/
/
15

مطالعهی تابعهای ساختار قطبیدهی هستههای هلیم 3-و تريتیم . . .
0/8
HERMES
PVM NLO

JLAB16

0/04

pQCD+TMC+HT

BB NLO
KATAO NLO

Q2=5/89 GeV2

pQCD+TMC+HT NNLO
Q2=2/5 GeV2

0/02
(g13H)x,Q2

0/4

(g23He)x,Q2

0/6

NNLO

°

1

0/2

X
3

شکل  .10تابع ساختار قطبیدهی هلیم g 2 He ،3-در مقايسه با دادههای
تجربی .]7[ JLAB
°
0/1

1

0/01

NNLO

X

Q2=2/5 GeV2

-0/005

 HERMESو گروههای پديدهشناختی مختلف.

-0/01

0/015

E142 1/1>Q2>5/5
Jlab04 2/71>Q2>4/83

E142
JLAB
(Eq )15
(Eq )13

0/012

Jlab03 1/13>Q2>1/34
Jlab16 Q2=4/74 GeV2

0/009
0/006
0/003
°

1

(X2g13He)x,Q2

Jlab16 Q2=5/89 GeV2

1

0/9

0/8

0/7

0/6

0/5

0/4

0/2

0/3

0/1

شکل  .9تابع ساختار قطبیدهی هلیم،3-

-0/025
-0/03
0/01

 JLABمقايسه شده است.

پینوشتها 

°

)1. Target Mass Correction (TMCs
)2. Higher Twist (HT
)3. Next-To-Next-To-Leading Order (NNLO
4. Off Closed Shell
5. Shadowing and Antishadowing
)6. Polarized Valon Model (PVM

X
He

-0/02


شکل .11تابع ساختار قطبیدهی هلیم 3-با و بدون در نظر گرفتن درجههای
آزادی غیرنوکلئونی در مقايسه با جديدترين دادههای تجربی  E142و

-0/006

NNLO pQCD+TMC+HT

0/1

-0/015

X

-0/003
Q2=4/43 GeV2

°

3

 g1در مقايسه با جديدترين

دادههای تجربی  E142و .]7[ JLAB

16

(xg13He)x,Q2

شکل  .8تابع ساختار قطبیدهی تريتیم در مقايسه با دادههای تجربی

0/005
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