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 چکیده:

، بيانگر 60نتايج بدست آمده از پراكندگي ناكشسان ژرف الكترون از نوكلئون آزاد در شتاب دهنده خطي استانفورد در دهه 

لئون هاي آزاد بود. تصور بر اين بود كه ساختار داخلي نوكلئون آزاد با ساختار داخلي نوكوجود ساختار داخلي براي نوكلئون

با استفاده از پراكندگي ناكشسان ژرف ميون از  1983مقيد در داخل هسته يكسان باشد. گروه تحقيقاتي اروپايي در سال 

گيري نمودند اما اين نسبت ها نسبت تابع ساختار هسته آهن به تابع ساختار هسته دوترون را در واحد نوكلئون اندازههسته

شناخته شد و بيانگر اين بود كه توزيع اجزاي تشكيل دهنده  𝐸𝑀𝐶ود. اين پديده به عنوان اثر برخالف انتظار برابر يك نب

اي كه در به وجود آمدن اين اختالف نقش هاي آزاد متفاوت است. از جمله  اثرات هستههاي مقيد نسبت به نوكلئوننوكلئون

و  𝐶𝑢63هاي را براي هسته 𝐸𝑀𝐶كرد. در اين تحقيق نسبت  توان به اثر حركت فرمي و انرژي بستگي اشارهدارند مي

𝐴𝑔107  با در نظر گرفتن تابع ساختار پروتون و نوترون آزاد مدل𝐺𝑅𝑉  و مقايسه آن با تابع ساختار نوكلئون آزاد اكولينيچو

هاي انرژي به همراه دو اثر مختلف براي اليه ωℏپارامتر و تابع توزيع تكانه بر اساس مدل نوسانگر هماهنگ ساده با 

هاي مورد مطالعه شكست تقارن ايزواسكالري، اختالف كنيم. براي هستهاي، حركت فرمي و انرژي بستگي بررسي ميهسته

وي نتايج كه بدست آمده مشاهده ايم. از ر، را در نظر گرفته𝐺𝑅𝑉موجود بين تابع ساختار نوترون و پروتون آزاد مدل 

ها ، با در نظر گرفتن شكست تقارن ايزواسكالري تابع ساختار نوكلئون𝐶𝑢63هاي نيمه سنگين از جمله كنيم كه در هستهمي

، يابدهاي انجام شده قبلي كاهش ميبا نتايج تجربي از توافق خوبي برخوردار است و اثر انرژي بستگي نسبت به پيش بيني

اي بر اساس مدل اليه 1𝑑هاي باالتر به هنگام پر شدن تراز ها در ترازها و قرار گرفتن نوكلئونولي با بزرگ شدن هسته

كنند، و ها درهم فرو رفتگي بيشتري پيدا مي، تراز1𝑑اي و گسترده بودن تراز هاي هستهمرسوم، به علت قوي بودن نيرو

اي از اين انحراف در فيزيك اتمي به هنگام پر شود. نمونهبدست آمده نسبت به نتايج تجربي دچار انحراف مينتايج تئوري 
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الكترون  است. بار منفي، همان تشكيل يافته و منفي ذره با بار مثبت 2ها از تفكر عمومي بر اين پايه استواربود كه اتم 19تا قرن      

و كشف  1919. با كشف پروتون توسط ارنست رادرفورد در سال كشف شد 1898اولين بار توسط تامسون در سال  −𝑒 با نماد 

 هاو نوترون هابين پروتونو  اندها از سه ذره تشكيل يافتهممتوجه شدند كه ات دانشمندان 1932ون توسط جيمز چادويك در سال نوتر

اي بر دافعه كولني غلبه كرده و باعث تشكيل كه نيروي هسته اي برقرار استي كولني يك نيروي هستهدر داخل اتم عالوه بر دافعه

اند. عالوه بر اين سه ذره كه در هسته قرار گرفته هاي خاص در اطرافدر اربيتال هاالكترون ود و همچنينشهسته در داخل اتم مي

در  1930و نوترينو توسط فرمي در سال  1900توسط پالنك درسال  فوتون به عنوان ذرات بنيادي معرفي شدند همچنينآن زمان 

 .دون بار شناخته شده بودندب به عنوان ذرات بنيادي  βبررسي واپاشي

 ، آزمايشه بودشبيه آزمايش رادرفورد كه از پراكندگي ذرات آلفا از روي ورقه طال متوجه وجود هسته در اتم شد 1960در سال      

اي يهنتايج حاصل از توزيع زاو [.1،2انجام شد ]نفورد ها در شتاب دهنده خطي استاهاي پر انرژي از نوكلئونالكترونپراكندگي 

شوند و نتايج حاصل تنها با در نظرگرفتن ت بدون ساختار داخلي پراكنده نميها از ذراداد الكترونهاي پراكنده شده نشان ميالكترون

براي توضيح  1964[ در سال 3] 1د. با توجه به نتايج بدست آمده توسط گلمندنها قابل بررسي بوساختار داخلي براي نوكلئون

، اسپيني، ايزواسپيني و شگفت و......، او با در نظر گرفتن سه كوارک باال، پايين و نيادي بر حسب اعداد كوانتوميبندي ذرات برده

بندي ذرات را توضيح دهد. شگفت براي ذرات توانسته بود اعداد كوانتومي مربوط به ذرات را پيشگوئي كند و نظم موجود در طبقه

ن سه ذره اصلي تشكيل يافتند، گلمن توانست ذرات جديدي را پيشگوئي كند كه نتايج تجربي با در نظر گرفتن اينكه نوكلئون از اي

 كرد. گلمن اين ذرات را كوارک با اسپين وجود آنها را تائيد مي
1

2
ها ناميد. بنابراين نتايج حاصل از پراكندگي الكترون از نوكلئون 

ناميد. مدل پارتوني كه توسط فاينمن در  3اين ذرات را پارتون 1969در سال  2فاينمنها از سه ذره بودند. بيانگر تشكيل نوكلئون

                                                      
1 Gell mann      2 Feynman     3 Parton 
 
 



ها را در بررسي سطح مقطع ها از نوكلئون[، به خوبي توانست نتايج تجربي حاصل از پراكندگي الكترون4همان سال ارائه شد ]

 پراكندگي ناكشسان ژرف تحليل كند.

ذراتي كه گلمن كوارک ناميده بود، معرفي كردند. در مدل پارتوني سطح مقطع پراكندگي پروتون  ها را همانبعد از مدتي پارتون     

𝑥شود كه تابعي از متغير ي نوكلئون حاصل ميسطح مقطع پراكندگي الكترون از سه پارتون تشكيل دهنده 4از جمع غير همدوس =

𝑄2

2𝑚𝜈
ها به صورت پراكندگي كشسان كامل در ها از پارتونشود. پراكندگي الكترونيان ميمعروف است، ب 5به متغير بيوركن 𝑥، كه 

هاي باال متغير بيوركن باشد. در انرژيمي 6شود، ولي پراكندگي الكترون از پروتون به صورت پراكندگي ناكشسان ژرفنظر گرفته مي

𝑥ها هستند شود. انتظار بر اين بود، كه اين پارتونيك پارتون حمل مي ، عبارت است از درصد تكانه و انرژي پروتون كه توسط

ها و قوانين جمع كنند ولي با توجه به نتايج آزمايشتمام انرژي وتكانه پروتون را در چارچوب تكانه نامحدود با خود حمل مي

ها كنند بنابراين سهم درياي كوارک و گلئوناز تكانه و انرژي پروتون را با خود حمل مي %50ها در حدود متوجه شدند كه پارتون

هاي را نيز بايد در بررسي توابع ساختار در نظر گرفت. در مدل پارتوني توابع ساختار پروتون از روي توابع توزيع تكانه پارتون

از تكانه  𝑥به نسبت  𝑖ي پراكنده شدهعبارتست از احتمال اينكه پارتون  𝑞𝑖(𝑥)شود كه ، بيان مي𝑞i(𝑥)دهنده نوكلئون، تشكيل

 پروتون را با خود حمل كند.

گيرند، به عبارتي ها از ذرات آزاد در نظر ميها را به صورت پراكندگي الكترونها از پارتوندر مدل پارتوني پراكندگي الكترون     

كه حاكي از  1970ها هيچ برهمكنشي با يكديگر ندارند كه معادل است با ديدگاه كوانتوم كروموديناميك ارائه شده در سال پارتون

ها را به صورت هاي كوچك برهمكنش بين ذرات بسيار ضعيف است به طوري كه كوارکهاي باال يا در طول موجياين بود در انرژ

1ذره آزاد با اسپين 

2
 [.5معروف است ] 8گيرند، اين رفتار به رفتار مجانبي آزاددر نظر مي 7، به صورت ذره آزاد ديراک

پراكندگي كشسان الكترون تر انرژي مورد نياز براي كشسان ژرف خيلي بزرگر پراكندگي ناانرژي صرف شده دبا توجه به اينكه       

چشم پوشي كرد به بيان ديگر ذرات تشكيل دهنده  ها رادر پراكندگي الكترون از هسته ايتوانيم از اثرات هستهاست، ميها از هسته

ها را از . انتظار بر اين بود بتوانند تابع ساختار هستهباشنداي نميستهها، تحت تاثير محيط ههاي شبه آزاد و كوارکهسته، نوكلئون

اندازه گيري نسبت سطح مقطع هسته آهن به ازاي هر نوكلئون  1982-3هاي آزاد بيان كنند، ولي در سال روي توابع ساختار نوكلئون

ها بر خالف انتظار كردند. نسبت سطح مقطع عكس اين تصور را ثابت 10[ در سرن6] 9به هسته دوترون توسط يك گروه اروپايي

هايي با يكديگر دارند. به عبارتي توزيع هاي مقيد تفاوتهاي آزاد و نوكلئونداد كه تابع ساختار نوكلئونبرابر يك نبود و نشان مي

                                                      
4 Incoherent      2 Bjorken      3 Deep Inelastic Scattering            4 Dirac 
5 Asymptotic freedom      6 European Muon Collaboration       7 CERN 
 
 
 
 
 



شناخته  𝐸𝑀𝐶عنوان اثر  ها در داخل نوكلئون آزاد متفاوت است. اين پديده بهها در داخل يك هسته نسبت به توزيع كوارکكوارک

هاي جالب در مورد تابع شد. نتايج به دست آمده از اين آزمايش پايه تحقيقات نظري و تجربي فراواني شد كه شامل برخي از نظريه

اين نكته نيز اشاره  توان بهتاكنون ارائه نشده است. همچنين مي 𝐸𝑀𝐶ساختار بود هرچند كه يك نظريه كلي براي توضيح دقيق اثر 

اي مثل هسته هاي چند ذرهپايه تحقيقات انجام شده در راستاي بهتر فهميدن كوانتوم كروموديناميك براي سيستم 𝐸𝑀𝐶كرد كه اثر 

 است.

اي در توابع ساختار هتوان به اثر حركت فرمي اشاره كرد. اثر حركت فرمي سهم عمدمي 𝐸𝑀𝐶از جمله داليل مورد بررسي اثر      

شود. در اين مدل تابع ساختار هسته از جمع غير همدوس هاي نزديك به يك مطرح مي 𝑥هسته دارد و سهم اثر حركت فرمي در 

مدل  توان در ايندهد كه اثر انرژي پيوستگي را مي[ و نشان مي7،8آيد ]ي آن به دست ميهاي تشكيل دهندهتوابع ساختار نوكلئون

كرد و همدوس توابع ساختار پيروي نميهاي كوچك به دست آوردند، از جمع غير 𝑥در  𝐸𝑀𝐶براي اثر  آنچه[. 10،9وارد كرد ]

سطح مقطع حاصل از حد انتظار كمتر بود. اختالف موجود ناشي از اثر سايه است كه تحقيقات انجام شده با درنظر گرفتن اثر سايه 

0.1𝑥[. در 11اند]هاي كوچك بدست آورده 𝑥در  𝐸𝑀𝐶يج خوبي را در توصيف اثر نتا بزرگ تر از يك مي باشد 𝐸𝑀𝐶 اثر  =

 [.12به علت سهم درياي مزوني در داخل هسته است ]

شكست تقارن ايزواسكالري در كاهش انرژي پيوستگي براي با توجه به توضيحات ارائه شده، در اين پايان نامه به بررسي نقش      

پرداخته شده است. به همين منظور ابتدا در فصل اول تابع ساختار نوكلئون هاي آزاد را  𝐸𝑀𝐶در اثر  Ag107و  Cu63هاي هسته

 𝐺𝑅𝑉 [13]توزيع  با استفاده از ها راكوارک و گلئونهاي ظرفيتي و درياي دهيم و سهم هر يك از كوارکمورد بررسي قرار مي

نمائيم و در فصل اشاره مي 𝐸𝑀𝐶هاي مورد بررسي در اثر ها و مدلآوريم. در فصل دو مروري اجمالي به نقش پديدهبدست مي

مي و انرژي پيوستگي بدست با توجه به اثر حركت فر Cu63 ،Ag107هاي براي هسته 𝐸𝑀𝐶 آخر، فصل سه، توابع ساختار و نسبت 

 پردازيم.آورده و در نهايت بحث و نتيجه گيري روي نتايج حاصل بدست آمده و مقايسه آنها با نتايج تجربي مي
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 هاي آزاد ومدل كوارك پارتونساختار نوكلئون

 

 مقدمه

 

و ذرات بنيادي براي مطالعه ساختار  ايترين ابزار در فيزيك هستهها، يكي از قدرتمندها و الكترونها، ميونپراكندگي لپتون     

-دار بدون ساختاري هستند كه توسط برهمكنش الكتروها ذرات بنيادي بارباشد. لپتونها ميها، پروتون و نوترون و اتمداخلي هسته

توان تابع كنند، بنابراين از روي سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي ميهمكنش مييق تبادل فوتون مجازي با هسته برمغناطيسي از طر

ساختار  عات در مورد تابعاي شناخته شده و برهمكنش الكترومغناطيسي مشخص نمود. اطالساختار هسته را با استفاده از ذره نقطه

ذره فرودي بستگي دارد. در  تر به قدرت تفكيك يا طول موجها به انرژي ذره فرودي، به بيان روشنها و هسته و نوكلئوناتم

تقال انرژي برد ولي با افزايش انرژي ذره فرودي، انتوزيع بار هسته يا اتم پي توان به اندازه وهاي پايين از پراكندگي الكترون ميانرژي

با انجام يك سري از  شويم.نوترون و هسته مي ،يابد و از اين طريق متوجه ساختار داخلي پروتونو تكانه به هدف افزايش مي

 با اسپين  11ايشبه نقطه متوجه وجود ذرات هاي ذرات بنياديفيزيكدان 70هاي پراكندگي در اوايل دهه آزمايش
1

2
ها به اسم كوارک 

ها به مانند ميون و الكترون جز ذرات بنيادي نيستند و داراي داخل پروتون شدند كه بيانگر اين موضوع بود كه پروتون و نوتروندر 

پردازيم سپس پراكندگي ناشناخته مياز روي توزيع بار . بنابراين در اين فصل ابتدا مروري به پراكندگي الكترون هستندساختار داخلي 

بندي بيوركن و مدل پارتوني در بررسي مسئله پراكندگي الكترون كنيم و به مقياستوابع ساختار را بررسي مي پروتون و -الكترون

ها را بر اساس ها در داخل نوكلئونكنيم و در آخر توزيع پارتوناشاره مي 𝑄𝐶𝐷12بندي از لحاظ پروتون وهمچنين نقض مقياس

 يم.كن[ بيان مي13] 𝐺𝑅𝑉13مدل 

                                                      
11 Point like 
12 Quantum Chromo dynamic 
13 M. Glück, E. Reya, and A. Vogt 



 𝒆𝒑پراكندگی  توابع ساختار در پراكندگی الکترون از یک توزیع بار و (1-1

اي الكترون پراكنده شده از يك توزيع بار، ابر الكتروني يك اتم، بر حسب سطح مقطع پراكندگي گيري توزيع زاويهبراي اندازه     

 [:14اي به صورت زير دارد ]اي، رابطهالكترون از يك بار نقطه

 
 ترين مرتبه پراكندگي الكترون از ابر الكتروني: پايين1-1شكل

(1-1)                                                                                                                      
𝑑𝜎

𝑑Ω
= (

𝑑𝜎

𝑑Ω
)point|𝐹(𝑞)|2 

𝐹(𝑞) كه رابطه آن به صورت زير است باشدميمعروف است و تبديل فوريه توزيع بار  14به عامل ساختار: 

(1-2)                                                                                                    𝐹(𝑞) = ∫ 𝜌(𝑥)𝑒𝑖𝑞𝑥 𝑑3𝑥 

 اي بدون ساختار به صورت زير بدست آمده است:سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي الكترون از يك بار نقطههمچنين 

(1-3)                                                                  𝑑𝜎

𝑑Ω𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡
=

𝑑𝜎

𝑑Ω𝑚𝑜𝑡𝑡
=

(𝑧𝛼)2𝐸2

4𝑘2𝑠𝑖𝑛4𝜃
2

 (1 − 𝜈2𝑠𝑖𝑛2 𝜃

2
)  

𝑘كه  = |𝑘𝑖| = |𝑘𝑓|  و𝜈 =
𝑘

𝐸
𝑞و   = 𝑘𝑖 − 𝑘𝑓 ،𝑞  تكانه انتقالي بين الكترون فرودي و هدف است وθ اي كه الكترون زاويه

دهد، وقتي هدف داراي توزيع بار داخلي باشد در رابطه سطح باال در پراكندگي الكترون نشان مي شود. روابطتحت آن پراكنده مي

 شود كه به شكل توزيع بار هدف بستگي دارد.مقطع پراكندگي تابعي به نام تابع ساختار ظاهر مي

توان به كار برد، چون براي پروتون ون نميبراي پراكندگي كشسان الكترون پروتون روابط باال را براي بدست آوردن ساختار پروت     

اشد بباشد. همچنين پروتون يك ذره ساكن نميگيرند كه تنها وابسته به بار نميدر پراكندگي از الكترون ممان مغناطيسي در نظر مي

 𝑒/2𝑀طيسي ديراک اي بدون ساختار داخلي با ممان مغناشود. اگر پروتون به صورت ذرهزده ميو در پراكندگي با الكترون پس

توانيم در رابطه سطح مقطع باشد و با توجه به آشنايي كامل از سطح مقطع پراكندگي الكترون از ذره بنيادي بارداري مانند ميون، مي

                                                      
14 Form factor 



در پراكندگي الكترون ميون با جايگذاري جرم پروتون به جاي جرم ميون براي سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي الكترون پروتون 

 دستگاه آزمايشگاهي داشته باشيم:

(1-4    )                                                                      𝑑𝜎

𝑑Ω𝑙𝑎𝑏
=

𝛼2

4𝐸2𝑠𝑖𝑛4𝜃
2

𝐸

𝐸
{𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
−

𝑞2

2𝑀𝑝
2 𝑠𝑖𝑛2𝜃

2
}  

 ها داريم:براي نسبت انرژي

                                                                                                                            𝐸

𝐸
=

1

1+
2𝐸

𝑀
𝑠𝑖𝑛2𝜃

2

  

باشد كه پروتون ذره بنيادي سازگاري ندارد و بيانگر اين مطلب مي پروتون( با نتايج تجربي مربوط به پراكندگي الكترون 4-1) رابطه

 توانيم جريان گذار پروتون را با جريان گذار ميون يكسان در نظر بگيريم. با توجه به شكل زير:نيست و نمي

 
 پروتون-: اولين مرتبه پراكندگي كشسان الكترون2-1شكل 

 شود:پروتون همانند پراكندگي الكترون ميون به صورت زير نوشته مي-اولين مرتبه دامنه گذار براي پراكندگي كشسان الكترون

(1-5)                                                                                               𝑇𝑓𝑖 = −𝑖 ∫ 𝑗𝜇 (−
1

𝑞2) 𝐽𝜇𝑑4𝑥 

 توان در نظر گرفت:پروتون را به صورت زير ميو  جريان گذار براي الكترون

(1-6                    )                                                                    𝑗μ = −𝑒𝑢(𝑘 )𝛾𝜇𝑢(𝑘)e−i(𝑘 −𝑘).𝑥 

(1-7                  )                                                                           𝐽𝜇 = 𝑒𝑢(𝑝 )Γμ𝑢(𝑝)𝑒𝑖(𝑝 −𝑝).𝑥 

عادي كه براي پروتون در نظر دارد، از جمله ممان مغناطيسي غيربا توجه به اينكه پروتون در مقايسه با الكترون ساختار متفاوتي 

1براي ذرات با اسپين  𝛾μتوانيم نمي گيرند،مي

2
براي بدست  در جريان گذار پروتون جايگذاري نمود.Γ𝜇 ( به جاي 7-1طه )، در راب 

 به صورت زير است:كه  �̅�𝑓𝛾𝜇𝑢𝑖آوردن عبارتي مناسب براي جريان گذار پروتون، با توجه به عبارت 

(1-8)                                                            �̅�𝑓𝛾𝜇𝑢𝑖 =
1

2𝑀
�̅�𝑓(𝑝𝑓 + 𝑝𝑖)𝜇𝑢𝑖 +

1

2𝑀
�̅�𝑓[𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈]𝑢𝑖 



𝑞𝜈 كه در آن = 𝑝𝑓 − 𝑝𝑖  است، عبارت�̅�𝑓𝛾𝜇𝑢𝑖 شود. جمله اول براي ذرات اسپين دار به صورت جمع دو جمله نوشته مي

1

2𝑀
�̅�𝑓(𝑝𝑓 + 𝑝𝑖)

𝜇𝑢𝑖  1 اسپين ظاهر مي شود و جمله دومدر پراكندگي ذرات بدون

2𝑀
�̅�𝑓[𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈]𝑢𝑖 نشان دهنده نقش 

  و 𝛾μپروتون را به صورت دو جمله كه شامل  در جريان گذار Γμ. بنابراين اسپين در پراكندگي است

 𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈 گيرند:نظر مياست، به صورت زير در 

(1-9          )                                                                    Γ𝜇 = [𝐹1(𝑞2)𝛾𝜇 +
𝜅

2𝑀
𝐹2(𝑞2)𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈] 

 𝐹1(𝑞2) و𝐹2(𝑞2)  و هر دو تابعي از هستند  يكديگرمستقل از  ساختارتوابع𝑞2 شويم كه ( متوجه مي9-1از رابطه ). باشندمي

كه حضور شود يك ممان مغناطيسي خالص روبرو مي با ذره اسپين دار با شكنمباريكه الكتروني در فرآيند پراكندگي عالوه بر، بره

κ شود:باشد كه از برهمكنش زير حاصل مييانگر اين موضوع ميدر پروتون در جمله دوم ب ممان مغناطيسي غير عادي 

(1-10)                                               ∫ −
𝑒

2𝑀
𝜓

𝑓

+
𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈𝜓𝑖Α𝜇𝑑3𝑥 = ∫(𝜓𝐴

𝑓
)

+
(

𝑒

2𝑀
𝜎. Β) 𝜓𝐴

𝑖 𝑑3𝑥 

𝜓A باشد و ممان مغناطيسي به صورت زير است:دو مولفه اول تابع موج ديراک مي 

𝜇𝑝 = (1 + 𝜅)
𝑒

2𝑀
 

𝑞2وقتي  → اي گيرد. بنابراين الكترون با ذرهيك فرمي اندازه ميساختار پروتون را از مرتبه  ، طول موج فوتون فرودي بلند باشد0

كند. از روي نتايج آزمايشگاهي مقادير ممان مغناطيسي به صورت زير برهمكنش مي κو ممان مغناطيسي  𝑒كه داراي بار الكتريكي 

 براي پروتون و نوترون به دست آمده است:

𝜅p = 1.79                         κn = −1.91 

𝐹1(0)لت حدي توابع ساختار براي پروتون به صورت اپس در ح = 𝐹2(0)و  1 = باشد و براي نوترون توابع ساختار مي 1

𝐹1(0)برابر  = 𝐹2(0)و  0 =  .است 1

به صورت زير ( 8-1( و )7-1(، )6-1(، )5-1در نتيجه سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي الكترون پروتون با استفاده از روابط )

 آيد.بدست مي

(1-11                )        (
𝑑𝜎

𝑑Ω
)

𝑙𝑎𝑏
=

𝛼2

4𝐸2𝑠𝑖𝑛2𝜃
2

𝐸´

𝐸
{(𝐹1

2 −
𝜅2𝑞2

4𝑀2 𝐹2
2) 𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
−

𝑞2

2𝑀2
(𝐹1 + 𝜅𝐹2)2𝑠𝑖𝑛2𝜃

2
} 

𝑑𝜎گيري تجربي با اندازه

dΩ
عدم وجود در صورت . .را بدست آورد 𝐹2(𝑞2)و  𝐹1(𝑞2)توان عوامل ساختار از روي نتايج حاصله مي 

κساختار داخلي براي پروتون  = 𝐹1(𝑞2)و  0 = 𝑒𝑝رابطه سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي  و شودمي 1 → 𝑒𝑝  تبديل به

𝑒𝜇سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي  → 𝑒𝜇 شود.مي 



 :گيريمبه صورت زير در نظر ميرا  𝐹1,2براي سادگي تركيب خطي 

(1-12)                                                         𝐺𝐸 = 𝐹1 +
𝜅𝑞2

4𝑀2 𝐹2               ,              𝐺𝑀 = 𝐹1 + 𝜅𝐹2 

 شود:پروتون به صورت زير نوشته مي –در نتيجه سطح مقطع ديفرانسيلي پراكندگي الكترون 

(1-13)                                                       (
𝑑𝜎

𝑑Ω
)

𝑙𝑎𝑏
=

𝛼2

4𝐸2𝑠𝑖𝑛2𝜃
2

𝐸´

𝐸
{

𝐺𝐸
2+𝜏𝐺𝑀

2

1+𝜏
𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
+ 2𝜏𝐺𝑀

2 𝑠𝑖𝑛2𝜃

2
} 

𝜏كه در آن  = −
𝑞2

4𝑀2 باشد. مي𝐺E  و𝐺M هاي ساختار پروتون و مغناطيسي معروف هستند، عامل هاي ساختار الكتريكيبه عامل

 و نوترون به صورت زير با يكديگر رابطه دارند:

(1-14 )                                                  𝐺𝐸𝑝≅
𝐺𝑀𝑝

𝜇𝑝
≅

𝐺𝑀𝑛

𝜇𝑛
                ,               𝐺𝐸𝑛 ≅ −

𝜇𝑛𝜏

1+5.6𝜏
𝐺𝐸𝑝 

 ون نمايش داده شده استراي پروتون و نوترهاي ساختار الكتريكي و مغناطيسي ب( نتايج آزمايشگاهي مربوط به عامل3-1در شكل )

[15.] 

توانيم نتايج بهتر و اطالعات بيشتري راجع به تابع ساختار پروتون بدست آورد. با توجه براي فوتون فرودي مي 𝑞2−با افزايش      

د بنابراين پراكندگي گرد( اگر انرژي زيادي به پروتون انتقال يابد پروتون اغلب شكسته شده و به چند ذره تجزيه مي4-1به شكل )

 الكترون از پروتون به صورت پراكندگي ناكشسان است.

 



 
 [15] هاي ساختار الكتريكي و مغناطيسي پروتون و نوترون: عامل3-1شكل 



 
𝑒𝑝: اولين مرتبه پراكندگي ناكشسان4-1شكل  → 𝑒𝑋 

 
𝑒𝑝 : سطح مقطع ديفرانسيلي بر حسب جرم از دست رفته در پراكندگي5-1شكل  → 𝑒𝑋 [14]. 

هاي خاص حالت تشديدي در سطح مقطع ديفرانسيلي ناشي از برانگيزش دهد در انرژي( نشان مي5-1نتايج تجربي در شكل )     

𝑒𝑝است كه طي فرآيند تشديدي  +𝛥پروتون به حالت → 𝑒Δ+ → 𝑒𝑝𝜋0  در نهايت حالت𝛥+  به𝑝  و𝜋0 كند. در واپاشي مي

𝑊2اين حالت جرم ناوردا برابر  = (𝑝 + 𝑞)2 ≅ 𝑀Δ(1232)
2 = (1232 𝐺𝑒𝑉)2  .همچنين با توجه به شكل تجربي است

 شود.خيلي بزرگ است ذرات توليد شده در حالت نهايي زياد شده و پروتون در حالت اوليه، كامال نابود مي 𝑞2−( وقتي 1-5)



𝑊شود است كه پروتون شكسته نميبراي حالتي  هاي فوقدر نمودار اولي بيشينه = 𝑀  نگيخته به حالت تر حالت براپهن بيشينهو

و  ها استار داخلي براي نوكلئون( حاكي از وجود ساخت5-1( و )3-1هاي ). نتايج تجربي در شكلدهدباريوني تشديدي نشان مي

ها در پراكندگي ژرف اختار و توزيع بار در داخل نوكلئون( براي درک س11-1( و )9-1(، )7-1(، )6-1هاي بدست آمده در )رابطه

 .شود، كافي نيستافت پروتون ميكه منجر به شك

ماند ولي حالت نهايي، ذرات توليد شده، كه در زير خط چين ( براي باالي خط چين ثابت باقي مي5-1روابط براي شكل )     

داراي ساختار  𝐽μفاده از معادله ديراک جريان گذار را بدست آورد، بنابراين شود ديگر يك فرميون نيست كه بتوان با استمشاهده مي

𝑒𝜇سطح مقطع پراكندگي  اي نسبت به جريان گذار پراكندگي كشسان خواهد بود.پيچيده → 𝑒𝜇 به صورت زير است: 

(1-15                                                                )                             𝑑𝜎(𝑒𝜇 → 𝑒𝜇) ∝ 𝐿𝜇𝜈
𝑒 𝐿𝑚𝑢𝑜𝑛

𝜇𝜈
 

(1-16                                                   )                 𝐿𝜇𝜈
𝑒 = 2(𝑘𝜇

´ 𝑘𝜈 + 𝑘𝜈
´ 𝑘𝜇 − (𝑘´. 𝑘 − 𝑚2)𝘨𝜇𝜈) 

(1-17                                                            )𝐿𝑚𝑢𝑜𝑛
𝜇𝜈

= 2(𝑝´𝜇𝑝𝜈 + 𝑝´𝜈𝑝𝜇 − (𝑝´. 𝑝 − 𝑀2)𝘨𝜇𝜈) 

𝐿μνهاي جمله
𝑒  و𝐿𝑚𝑜𝑢𝑛

𝜇𝜈 يب تانسور لپتوني مربوط به الكترون و ميون است. به جاي استفاده از تانسور ميوني در سطح مقطع به ترت

 شود:از تانسور هادروني به صورت زير استفاده مي 𝑒𝑝پراكندگي ناكشسان ژرف 

(1-18                                                                          )𝑑𝜎(𝑒𝑝 → 𝑒𝑋) ∝ 𝐿𝜇𝜈
𝑒 (𝐿𝑝)𝜇𝜈 = 𝐿𝜇𝜈

𝑒 𝑊𝜇𝜈 

(𝐿𝑝)μν و به صورت تانسور هادروني  تانسور پروتوني است𝑊μν دهيم:نشان مي 

(1-19                                       )𝑊𝜇𝜈 = −𝑊1𝘨𝜇𝜈 +
𝑊2

𝑀2 𝑝𝜇𝑝𝜈 +
𝑊4

𝑀2 𝑞𝜇𝑞𝜈 +
𝑊5

𝑀2 (𝑝𝜇𝑞𝜈 + 𝑞𝜇𝑝𝜈) 

 باشد:هاي لپتوني و هادروني ميروابط زير بيان كننده بقاء جريان در گره

(1-20                            )                     𝑞𝜇𝑊𝜇𝜈 = 𝑞𝜈𝑊𝜇𝜈 = 0           ,          𝑞𝜇𝐿𝜇𝜈
𝑒 = 𝑞𝜈𝐿𝜇𝜈

𝑒 = 0 

 :با يكديگر رابطه خواهند داشت هاي زيررابطه بقا جريان در گره هادروني با در نظر گرفتن

(1-21                                              )𝑊5 = −
𝑝.𝑞

𝑞2 𝑊2               ,              𝑊4 = (
𝑝.𝑞

𝑞2 )
2

𝑊2 +
𝑀2

𝑞2 𝑊1 

 توان به صورت زير بازنويسي كرد:تانسور هادروني را مي

(1-22           )                       𝑊𝜇𝜈 = 𝑊1 (−𝘨𝜇𝜈 +
𝑞𝜇𝑞𝜈

𝑞2 ) + 𝑊2
1

𝑀2 (𝑝𝜇 −
𝑝.𝑞

𝑞2 𝑞𝜇) (𝑝𝜈 −
𝑝.𝑞

𝑞2 𝑞𝜈) 

𝑞𝜇𝐿𝜇𝜈 و با استفاده از  (22-1(، )21-1(، )15-1با استفاده از روابط )
𝑒 = 𝑞𝜈𝐿𝜇𝜈

𝑒 =  خواهيم داشت:0

(1-23                                               )𝐿𝜇𝜈
𝑒 𝑊𝜇𝜈 = 4𝑊1(𝑘. 𝑘´) +

2𝑊2

𝑀2 (2(𝑝. 𝑘)(𝑝. 𝑘´) − 𝑀2𝑘. 𝑘´) 



 آوريم:لپتوني را بدست مي در چارچوب آزمايشگاهي ضرب تانسور هادروني و

(1-24                                                   )𝐿𝜇𝜈
𝑒 𝑊𝜇𝜈 = 4𝐸𝐸´{𝑊2(𝜈, 𝑞2)𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
+ 𝑊1(𝜈, 𝑞2)𝑠𝑖𝑛2𝜃

2
} 

 :است صورته اين بفرانسيلي پراكندگي كه با قراردادن رابطه فوق در سطح مقطع دي

(1-25                                                            )𝑑𝜎 =
1

4((𝑘.𝑝)2−𝑚2𝑀2)
1
2

{4𝜋𝑀
𝑒4

𝑞4 𝐿𝜇𝜈
𝑒 𝑊𝜇𝜈}

𝑑3𝑘´

(2𝜋)32𝐸´ 

 آوريم:ترون پروتون را به صورت زير بدست ميسطح مقطع پراكندگي ناكشسان ژرف الك

(1-26     )                                      𝑑𝜎

𝑑𝐸´𝑑Ω
|

𝑙𝑎𝑏
=

𝛼2

4𝐸2𝑠𝑖𝑛4𝜃
2

{𝑊2(𝜈, 𝑞2)𝑐𝑜𝑠2𝜃

2
+ 2𝑊1(𝜈, 𝑞2)𝑠𝑖𝑛2𝜃

2
} 

با نتايج تجربي توافق خوبي دارد. قابل ذكر است كه از جرم سكون الكترون  𝑒𝑝براي پركندگي ناكشسان ژرف  بدست آمدهرابطه 

هستند و  ونئختار نوكلحاوي اطالعاتي راجع به سا 𝑊2  و𝑊1 هاي باال، صرف نظر شده است.ژيبه علت انجام پراكندگي در انر

سطح مقطع جذب براي فوتون  σ𝑇رابطه دارند.  فرودي با سطح مقطع فوتون 𝑊2  و𝑊1به توابع ساختار معروفند. توابع ساختار 

 .[16] ي صفر( استسطح مقطع جذب فوتون افقي )با هليسيت σ𝐿( و -1+ و 1عمودي )با هليسيتي 

(1-27                                           )𝑊1 =
𝐾

4𝜋2𝛼
𝜎𝑇            ,                   𝑊2 =

𝐾

4𝜋2𝛼
(𝜎𝑇 + 𝜎𝐿)

𝑄2

𝑄2+𝜈2 

شود، از . اگر فوتون به صورت مجازي باشد شار ذرات فرودي به چند صورت مختلف بيان ميشار فوتون فرودي است 𝐾كه در آن

𝐾ه به صورت ك 15لمنجمله تعريف گ = √𝜈2 + 𝑄2 به صورت  16يا تعريف هند𝐾 = 𝜈 −
𝑄2

2𝑀
باشد هر دو اين تعاريف مي 

𝑄2براي فوتون حقيقي كه  = 𝐾به صورت يكسان  0 = 𝜈 هستند. 

 :با نسبت سطح مقطع فوتون مجازي طولي به عمودي برابر است

(1-28                                          )                                            𝑅 =
𝜎𝐿

𝜎𝑇
=

𝑊2(𝜈,𝑄2)

𝑊1(𝜈,𝑄2)
(1 +

𝜈2

𝑄2) − 1 

 شود:( به صورت زير تبديل مي1-27،26سطح مقطع پراكندگي با توجه رابطه )

(1-29                                                                                                       )𝑑2𝜎

𝑑Ω𝑑𝐸´
= Γ(𝜎𝑇 + 𝜀𝜎𝐿) 

𝜀 = (1 + 2
𝑄2 + 𝜈2

𝑄2
𝑡𝑎𝑛2𝜃

2
)−1             ,                 Γ =

𝐾𝛼

2𝜋2𝑄2

𝐸´

𝐸

1

1 − 𝜀
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Abstract: 

The result had been obtained from Deep inelastic electron nucleon scattering in Stanford linear 

accelerator in 60s decade revealed that the nucleons had an inner structure. In 1983 the European Muon 

Collaboration reported their measurement of the ratio of the cross sections per nucleon of iron to those 

from deuterium from muon nuclei scattering. The ratios were clearly different from unitary. This effect 

is known the EMC effect and declared that the distribution of constituents bonded nucleons inside nuclei 

different from free nucleons. The nuclear effects like Fermi motion and binding energy have an important 

role in this discrepancy. In this investigation the EMC ratio for 63Cu and 107Ag nuclei are studied by 

consideration the free proton and neutron structure function of GRV model and the results are compared 

with the published results by Akulinichev et al, and experimental data. In this investigation we 

considered the harmonic oscillator model with different ℏ𝜔 for each energy shell and also studied of 

isoscalar symmetry breaking by considering differences between proton and neutron structure function 

in our calculations. The extracted result shows that in semi-heavy nuclei for example 63Cu nucleus, 

consideration of isoscalar symmetry breaking in the nucleon structure function gives the result that have 

good agreement with the experimental data and in our result the binding energy effect is reduced in 

comparison with the pervious predictions but when the nuclei grew up and became heavier, like 107Ag, 

that the nucleons are placing in the up layer of 1d. Because of the nuclear force became strong the energy 

layers go inside together in upper layers. Consequently we observed the difference between the theory 

and experimental results in heavy nuclei that increase with atomic mass number. 

 

 


