
پژوهشگاه دانشهاي بنيادي                                                                                                                                      30: شماره مقاله   
 

)1394ارديبهشت  30-31(فيزيك  مقاله نامه بيست و دومين كنفرانس بهاره  
 

 هاي كوارك ذاتي هاي شگفت با استفاده از مدل شكست تقارن توزيع كوارك
 مارال سالجقه، علي نقي خرميان 

 دانشكده فيزيك، دانشگاه سمنان، سمنان

 چكيده
نتايج  .كنيم مياستفاده ها و در نتيجه عدم تقارن آنكوارك و پاد كوارك شگفت در پروتون  عيآوردن توز دستهب يبرا) MCM( ياز مدل ابر مزون در اين مقاله،   

-، پنجBHPSكوارك ذاتي سه مدل در اين راستا، . پروتون استي پارتوني ها عيشكست تقارن توز يبرا هينظر نيبهتر يكه مدل ابر مزون محاسبات ما نشان داد
ها و نتايج آن دار مورد استفاده قرار گرفتههاي شگفتها و مزوندر باريونكوارك و پاد كوارك شگفت  عيدست آوردن توزهب يابر ونيبار-اسكالر و مزون يكوارك

 .باهم مقايسه شده است
 

 مقدمه
باال  يها يدر انرژ يهادرون يدر برخوردها ندهاياز فرآ ياديدرك تعداد ز يكوارك و پاد كوارك شگفت در پروتون برا عيتوز يكه چگونگ ياز زمان     
سطح مقطع  زا قيفهم دق كيبه  دنيمثال، رس يبرا .قرار گرفته است ياديمورد عالقه و توجه ز ها عيتوز نيا ةدربار قيكرد، مطالعه و تحق دايپ تياهم
 يكوارك و پاد كوارك شگفت برا عيعدم تقارن تابع توز ].1[دارد  يكوچك بستگ يهاxيةشگفت در ناح يايدر عي، آشكارا به توزLHCدر  W ديتول
 عيشكست تقارن توز ريتأث ].3-5[قرار گرفت  يمورد بررس يصورت نظر به نيمحقق گرياز آن توسط د شد و پس  ينيب شيپ] 2[بار در مرجع  نياول

 تيحائز اهم] PPDFs] (8-7( دهيو قطب] 6) [PDFs( دهيقطب ريغ يپارتون عيتوابع توز يدارشناسيدر مطالعات پد تواندينوكلئون م يايشگفت در در
 .باشد

 

 مدل ابر مزوني
پروتون  زيوخ از افت يا جهيكه نت ونيبار-فوك مزون يها حالت ةاضاف به uudيكوارك تراز سه صورتبه را نوكلئون، )MCM(مدل ابر مزوني در      
 ونيبار-فوك مزون هايكوارك موجود در حالت مدل، كوارك و پاد نيبر اساس ا]. 9-11[گيريم  در نظر مياست،  يمجاز ونيبار كيمزون و  كيبه 

كوارك و پاد كوارك  عيسهم توزكه نشان داد  توان يمهاي پارتوني غيرقطبيده براي توزيع .نوكلئون سهم داشته باشند يپارتون هايعيدر توز تواننديم
در چنين حالتي . شود يدار نوشته م و مزون شگفت ونيموجود در بار تيپارتون ظرف يها عيبا توز يتوابع شكافتگ چشصورت پيشگفت در نوكلئون، به

 ]12[يم داردر پروتون شگفت و پاد شگفت  هايعيتوز يبرا
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)2. هستند و مزون ونيشگفت و پاد شگفت در بار عيتوز بيبه ترت Msو Bsو  , )BM y kλλφ ′

 ةياز نظردامنه احتمال است كه براي محاسبه آن بايد  ⊥
به ي شكافتگ ،كوارك و پاد كوارك شگفت عيمحاسبه توز براي. استفاده كرد دشويم يبررس يكه در چارچوب تكانة نامتناهي زمان بياختالل ترت
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عامل  كيرا با وارد كردن  ونيبار-توابع رأس مزون ديبا دامنه احتمالمحاسبه در همچنين . ميريگيرا در نظر م ΣΚ∗و ΛΚ،ΣΚ،∗ΛΚ يها حالت

كنيم يمنظور استفاده م نيا يبرا شكل نمايي ما از عامل. باشنديم ياندازه متناه ها داراياست كه هادرون قتيحق نياز ا ينمود كه بازتاب حيشكل تصح
]12[ 
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جرم  Nmهمچنين در رابطة باال،. ايمدر نظر گرفته GeV 8/0كنندة پارامتر قطع است و ما در محاسبات خود مقدار آن را برابر بيان cΛكه در آن
2نوكلئون و

BMM مزون است-باريون حالت فوك يمجذور جرم ناوردا. 
 

 نتايج
Kو KB دار شگفت  ونيو بار  مزون يها پروتون را به حالت يكه گسستگ ياصل يچهار تابع شكافتگ محاسبات ما جينتا، 1در شكل     B∗ ) كهB مي-

هاي نسبت به حالت KΛي مربوط به حالتشكافتگ ابعت ةقل شود، يمشاهده مه طور ك همان. كند، نشان داده شده استتوصيف مي) باشد Σو Λتواند
 .ديگر غالب است

 
 .شگفت يايدر عيدر توز ميسه يوابع شكافتگت :1شكل 

كوارك شگفت در  عيتوز به دانستن ازي، ما نيكوارك و پاد كوارك شگفت در پروتون با استفاده از مدل ابر مزون يها عيتوز ةمنظور محاسب به     
-و پنج] 14[ BHPS، ]13[باريون -مزون ما از سه روش، از مدل .ميدار Κ∗و Κيها پاد كوارك شگفت در مزون عيتوزنيز و  Σو Λيها ونيبار

شكافتگي و نيز توزيع كوارك و پاد اكنون با در دست داشتن توابع . ايمها استفاده كرده دست آوردن اين توزيعبراي به] Pumplin] (15(كواركي اسكالر 
، توزيع كوارك و پاد 2شكل . دست آوردهاي متناظر را در پروتون بهتوزيع) 1(توان با استفاده از رابطة ها، ميها و مزونكوارك شگفت در باريون

 .دهد كوارك شگفت درون پروتون را نشان مي
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 .كواركي اسكالرو پنج BHPSباريون، -هاي مزونشگفت در پروتون با استفاده از مدلتوزيع شگفت و پاد  :2شكل 

نتايج نهايي محاسبات با استفاده از سـه مـدل نشـان داده     3در شكل . توانيم عدم تقارن توزيع كوارك و پاد كوارك شگفت را محاسبه كنيم اكنون مي     
شامل مـزون  يها التانجام محاسبات با در نظر گرفتن سهم ح: ميگرفت شيمختلف را در پ افتيعدم تقارن دو ره نيدست آوردن ابه يما برا. شده است

∗Κ آورده شده است 3در شكل سهيمنظور مقا به افتيهر دو ره ةجيو بدون در نظر گرفتن آن كه نت. 

 
 
 

 
 

 

نظر گرفتن سهم مزون دربا ) الف(دو حالت  يبرا BHPSو  اسكالر يكوارك، پنجونيبار-كوارك و پاد كوارك شگفت با استفاده از سه مدل مزون يععدم تقارن توز: 3 شكل

K Kنظر گرفتن سهم مزون دون درب) ب(و  ∗ ∗. 
 

 گيرينتيجه
شكست تقارن د، ده ينم جهينت ها آن يرا برا يعدم تقارن گونه چيپاد كوارك شگفت ه-كوارك يايدر ديدر تول ياختالل QCDسازوكار از آنجايي كه      
. پذير استامكان) MCM(ي همچون مدل ابر مزوني كوارك ذات ياختالل ريغ يها با استفاده از مدلتنها كوارك و پاد كوارك شگفت در پروتون  عيتوز

كوارك و پاد كوارك شگفت در  عيشكستن تقارن توز يممكن برا يونيبار-مزون يها حالت ةو در نظر گرفتن هممدل  ايني بند ما با استفاده از فرمول
هاي ها و باريونشگفت و پاد شگفت در مزون دست آوردن توزيعكواركي اسكالر براي بهو پنج BHPSباريون، -و نيز استفاده از سه مدل مزون پروتون
 .ه و با هم مقايسه كنيمدست آوردرا به ها عيتوز نيا xتيتابع مي، توانستدارشگفت
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