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نقش تصحیحات جرم هدف در توابع ساختار قطبیدهی اسپینی نوترون و دوترون
 علی خرمیان،*زهرا حدادی
 سمنان ـ ایران،31333-53353 : صندوق پستی، دانشگاه سمنان،دانشکده فیزیک

 بازي، پراکندگی الكترونها از هدف هاي هادرونی نقش مهمی در فهم ما از پروتون به عنوان يك ذرّهي مرکب ساخته شده از پارتون:چکیده
 به خصوص، پيشرفتهاي قابل مقايسه در دقت ابزارهاي نظري امري مسلم است، با افزايش دقت آزمايشهاي پراکندگی ناکشسان ژرف.میکند
 ضروري به نظر، تصحيح دادهها به وسيلهي اثرات مرتبط با تصحيحات جرم غيرصفر هدف، بزرگx براي استخراج توابع توزيع پارتونی در ناحيهي
 مربوط به نوترون و دوترون در تقريب مرتبهيg6  وg3  در اين مقاله اثرهاي مرتبط با تصحيحات جرم هدف بر روي توابع ساختار اسپينی. میرسد
.دوم مورد بررسی قرار گرفته است

 دوترون، نوترون، توابع ساختار قطبیده، تصحیحات جرم هدف:کلیدواژهها

The Role of Target Mass Corrections in the Polarized Spin Structure
Functions of Neutron and Deuteron
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Abstract: Lepton scattering of nucleon targets (DIS experiment) plays an essential role in the
investigation of proton as a composite particle which consists of quarks and gluons. With the recent
advances made in the precision of inclusive lepton-nuclear scattering experiments, it has become
apparent that comparable improvements are needed in the accuracy of the theoretical analysis tools. In
particular, when extracting parton distribution functions in the large-x region, it is crucial to correct the
data by the effects associated with the non-zero mass of the target. In this paper, we present the effect of
target mass corrections (TMCs) on the neutron and deuteron spin structure functions in the NLO QCD
approximation.

Keywords: Target Mass Corrections, Polarized Structure Functions, Neutron, Deuteron

*email: Haddadi.zahra@gmail.com

93/6/1 : تاريخ پذيرش مقاله90/2/2 :تاريخ دريافت مقاله

66

مجله علوم و فنون هستهاي ،شماره 3193 ،26

 .3مقدمه
بررسی فرايندهاي پراکندگی ناکشسان ژرف
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انرژي باال از نوکلئونهاي قطبيده ما را در فهم ساختار اسپينی
نوکلئون ياري میکند و تعيين توابع ساختار قطبيدهي( )6وابسته به
اسپين يعنی ( g3)x, Q6و ( g6)x, Q6را امكانپذير میسازد؛
ضمن اينکه اطالعات مهمی براي گسترش و امتحان  QCDدر

که در آن  ، b  102  38 f b  9و  f=1است؛  fبيانکنندهي
3
تعداد کوارکهاي سبك فعال است .اما هدف ،بررسی اين تابع

اختيار ما قرار میدهد .با توجه به عدم تطبيق تحليلهاي نظري و
دادههاي آزمايشگاهی که در رسم توابع ساختار اسپينی در
ناحيهي پيش -مجانبی ديده میشود اعمال تصحيح در اين ناحيه

ساختار در فضاي  xاست که به کمك بسط چندجملهاي

ضروري است .اين ناحيه مطابق با ناحيهي  Q6ميانی و  xبزرگ

()6

ژاکوبی به صورت زير بازنويسی میشود ][4

است .ويژگیهاي اين ناحيه چنين است ][3

()4
N m ax

(4)GeV(6>W6>30(GeV)6, Q6≈3-6(GeV)6, x<0/26 )3

) xg 1 ( x, Q2 )  x  (1  x )    n (Q2 )n , ( x
n 

که در آن  Nmaxتعداد چندجملهايها n , (x) ،چندجملهايهاي

اين ناحيه دربرگيرندهي اطالعات غيراختاللی است .بنابراين

ژاکوبی مرتبهي  nتعريف شده به شكل زير

در نظر نگرفتن اين ناحيه به معنی از دست دادن بخش بزرگی از
اطالعات است .روش انتخاب شده در اين مقاله براي بررسی اثر

n

n , ( x )   c(jn ) (, ) x j
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تصحيحات جرم هدف روش منسوب به جورجی و پوليتزر

6

و (  αn(Qگشتاور ژاکوبی است که چنين تعريف میشود

است که توسط بلوملين ] [6براي توابع ساختار قطبيده اثبات شده

n

 n (Q2 )   ci( n ) (, )f ( j  2, Q2 ),

است.
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 .2توابع ساختار قطبیدهی اسپینی

با کمك گرفتن از سه رابطهي باال تابع ساختار قطبيده در فضاي

j

()2

 3.2پروتون

 xمیتواند به گشتاورهاي ملين مربوط شود ][2 ،2 ،6

به کمك مدل پارتون که ابزار مفيدي براي فهم برهمکنشهاي
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انرژي باال استn ،امين گشتاور تابع ساختار قطبيده  g3پروتون در
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فضاي گشتاور برحسب توابع توزيع پارتون
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براي رسيدن به بهترين دقت و سريعترين همگرايی در محاسبات،
 α=1/0 ،Nmax=9و  β=0/6انتخاب شده است.

g1n (Q2 ) 

دومين تابع ساختار قطبيده که مستلزم اعمال تصحيح است،
تابع ساختار قطبيدهي ( g6)x,Q6است .اين تابع ساختار ،توزيع

()6

قطبشهاي طولی و عرضی را در نوکلئون جستجو میکند ،زيرا با

که در آن ( ،Δg(N,Q6( ، q ( N, Q2 ) ،Δq(N,Q6گشتاور

بررسی پراکندگی يك لپتون قطبيدهي طولی از يك هدف

توابع توزيع پارتونهاي قطبيده و )  s (Q2ثابت جفتشدگی در

قطبيدهي عرضی اندازهگيري میشود .پيدا کردن تفسير پارتونی

مرتبهي  NLOاست αs)Q6( .از رابطهي ( )1به دست میآيد

براي اين تابع ساختار ،به دليل اينکه به قطبش عرضی مربوط
میشود ،آسان نيست.
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 2.2نوترون

تابع ساختار  g6در  QCDبرحسب سه مؤلفه بيان میشود ]:[8
-

-

بخش پيچش مرتبهي پيشرو :اين بخش با  g2WWنشان داده

توابع ساختار پروتون و نوترون فقط در مؤلفههاي غيريكتايشان با

میشود که از مجموعهي يكسانی از عملگرهايی که در g3

يكديگر متفاوتاند که با در نظر گرفتن تقارن ايزواسپين يعنی

سهيماند نشأت میگيرد.

تبديل کوارکهاي  uو  dبه يكديگر ،قابل محاسبه از يكديگر

بخش قطبش عرضی :اين بخش که مشخصکنندهي قطبش

هستند ][9

6

عرضی کوارک است با (  hT(x,Qنمايش داده میشود.

u P  d N , d P  u N

بخش پيچش( :1-)2اين بخش دربرگيرندهي برهمکنش

-

بنابراين اين تابع ساختار به راحتی از رابطهي ( )6قابل محاسبه

کوارک -گلوئون است.

N
1

N
2

است و به اين ترتيب با داشتن تابع ساختار  ، gتابع ساختار  gاز

بنابراين شكل کلی اين تابع ساختار به صورت زير است

رابطهي ( )33قابل محاسبه است.
 m
dy
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x
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g 2 ( x, Q2 )  g 2WW ( x, Q2 )  

 5.2دوترون

()8

تابع ساختار  g3دوترون با کمك رابطهي زير به تابع ساختار g3

که در آن  mو  Mجرم به ترتيب ،کوارک و هدف است اما با

پروتون و نوترون مربوط میشود که با داشتن تابع ساختار g3

توجه به اينکه در محاسبات مربوط به تصحيحات جرم هدف از

پروتون و نوترون قابل محاسبه است ][9

جرم کوارک صرفنظر میشود جملهي توزيع عرضی از بين
()36

میرود و رابطهي زير به دست میآيد
()9

) g 2 ( x, Q2 )  g 2WW ( x, Q2 )  g2 ( x, Q2

1
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که در آن  Dاحتمال موج حالت  Dدوترون را ،که مقدار عددي
آن برابر با  ωD=0/06±0/03است و بسياري از تخمينهاي

که در آن جملهي ( g2 )x, Q6دربرگيرندهي بخش پيچش 1 -اين

موجود را پوشش میدهد ،مشخص میکند.

تابع ساختار است .اما در طی بررسیهاي آزمايشگاهی مربوط به

با داشتن تابع ساختار  g3دوترون تابع ساختار  g6دوترون به

گروه  E155نشان داده شد که در ناحيهي  x<0/29که مربوط به

کمك رابطهي ( )33قابل محاسبه است.

به راحتی قابل صرفنظر کردن است و رابطهي  g6مورد استفاده

 .5متغیر بیورکن و ناخمن
پراکندگی ناکشسان در حالت حدي  Q2  يا حالتی که در

ناحيهي بررسی تصحيحات جرم هدف است جملهي (g2 )x, Q6
در توابع ساختار تصحيح شده با جرم هدف به شكل زير درمیآيد

آن کوارک و هدف بدون جرم باشند به وسيلهي متغير بيورکن
) g2 ( x, Q2 )  g2WW ( x, Q2

() 30

توصيف میشود ][30
Q2
2p.q

() 31
که g2W W

()33

در آن چنين تعريف شده است

x

که در آن  xمعادل کسري از تكانهي هدف است که به وسيلهي

1

) g1 ( y, Q2
y
x

g 2WW ( x, Q2 )  g1 ( x, Q2 )  

پارتون در حال برهمکنش حمل میشود .اما در نظر گرفتن جرم
هدف ،متغير  xبيورکن را اصالح میکند و متغير بيورکن به متغير

ذکر اين نكته ضروري به نظر میرسد که دادههاي اخير در توافق

ناخمن تبديل میشود

خوبی با  g2WWهستند که بيانکنندهي کوچك بودن سهم

()34

پيچش 1 -در تابع ساختار  g6است.
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در ناحيهي  xمربوط به ناحيهي پيش -مجانبی تفاوت اين دو
کمّيت به خوبی قابل مشاهده است و در ناحيهي  xکوچك متغير
ناخمن دوباره به متغير بيورکن تبديل میشود.
 .4توابع ساختار اسپینی با تصحیحات جرم هدف در
پیچش مرتبهی پیشرو
عبارت مربوط به بخش پيچش 6 -توابع ساختار قطبيدهي اسپينی g3
و  g6با در نظر گرفتن تصحيحات جرم هدف در چارچوب بسط
ضرب عملگر ) (OPEبه صورت زير بيان میشوند ][36 ،33 ،3
شکل  .3مقايسهي تابع ساختار  g3نوترون در مقادير مختلف  .Q6نمودارهاي
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ضخيم و نازک ،به ترتيب ،با و بدون تصحيحات جرم هدف اين تصحيحات
هستند.
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شکل  .2مقايسهي تابع ساختار )  (g 2نوترون در مقادير مختلف .Q6
N

نمودارهاي ضخيم و نازک ،به ترتيب ،با و بدون تصحيحات جرم هدف
هستند.

()32
نتايج مقايسهي تابع ساختار  g3نوترون و دوترون با و بدون
تصحيحات جرم ،به ترتيب ،در شكلهاي  3و  1و نتايج مقايسهي
تابع ساختار  g6نوترون و دوترون ،به ترتيب ،در شكلهاي  6و 4

براي مقادير مختلف  Q6نشان داده شده است .همانطور که انتظار
میرود اثر تصحيحات جرم هدف در xهاي بزرگ ديده میشود
و با افزايش  Qاثر اين تصحيحات کاهش میيابد .نتايج تصحيح
جرم براي توابع ساختار قطبيدهي پروتون در مرجع ] [31ارايه
شده است.

شکل  .5مقايسهي تابع ساختار  g3دوترون در مقادير مختلف  .Q6نمودارهاي
ضخيم و نازک ،به ترتيب ،با و بدون تصحيحات جرم هدف هستند.
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پینوشتها:
3. Deep Inelastic Scattering
6. Polarized Structure Functions
1. Georgi and Politzer
4. Parton Distribution Functions
6. Jacobi Polynomials
2. Mellin Moments
2. Twist

شکل  .4مقايسهي تابع ساختار )  (g 2دوترون در مقادير مختلف .Q6
D

نمودارهاي ضخيم و نازک به ترتيب با و بدون تصحيحات جرم هدف هستند.

 .3نتیجهگیری
محاسبهي توابع ساختار قطبيدهي اسپينی در  QCDاختاللی تا
تقريب  NLOبه طور کامل و دقيق انجام شده است اما در ناحيهي
سينماتيكی که اين توابع بررسی شدند به دليل بزرگ بودن Q

توانهاي معكوس Q6به راحتی قابل صرفنظر کردن بودند.
زمانیکه در ناحيهي  xبزرگ يا  Q6ميانی به بررسی اين توابع
ساختار میپردازيم ،به ناحيهي غيراختاللی وارد میشويم که با
توجه به ويژگی اين ناحيه که مقادير کوچك Q6در آن با اهميت
میشوند ديگر قادر به صرفنظر کردن از جمالت با توانهاي
معكوس Q6نيستيم و رسيدن به محاسبهاي دقيقتر نيازمند در نظر
گرفتن اين جمالت در محاسبات مربوط به توابع ساختار است.
بخشی از اين جمالت از جرم هدف نشأت میگيرند و مربوط به
سطح مقطع پيچش مرتبهي پيشرو هستند .محاسبات دقيق اين
جمالت تحت عنوان تصحيحات جرم هدف که قادر به محاسبهي
آنها در  QCDاختاللی نيستيم در چارچوب ( )OPEانجام
شده است .در اين مقاله اين تصحيحات را بر روي توابع ساختار
قطبيدهي نوترون و دوترون مورد مطالعه قرار داديم تا بتوانيم به
شناخت دقيقتري از توابع ساختار قطبيده رسيده و اطالعات
مربوط به اين ناحيه را از دست ندهيم .بنابراين براي شناخت توابع
ساختار در تمام ناحيهي  xبايد بخش غيراختاللی را در کنار
بخش اختاللی قرار داد تا به شناخت کاملتري از توابع ساختار
رسيد.
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