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 چکیده

 مورد مطالعه قرار گرفته است. HERAکند، در فرآیند پراکندگی ناکشسان ژرف در ی طولی پروتون را حمل میبخش زیادی از تکانهرو، که نوترون های پیشتولید نوترون

شدگی با کمک آنالیز انجام شده، ثابت جفت استخراج شده است.  NLOتوابع شکستگی نوترون در تقریب رو، ای پیشههای تجربی تولید نوتروندادهدر این مقاله، با کمک 

𝛼𝑠(𝑀𝑧قوی 
 دهد.نشان میرو های پیشنوترون های تجربیری بسیار باالیی را با دادهبدست آمده است. نتایج استخراج شده سازگا NLOنیز در تقریب  (2
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Abstract  
 

The production of leading neutrons, where the neutron carries a large fraction of the incoming proton’s longitudinal 

momentum, is studied in deep-inelastic positron-proton scattering (DIS) at HERA.  In this paper, a QCD analysis of 

forward neutron production has been performed to extract the neutron fracture functions (nFFs) at next-to-leading 

order (NLO) approximation. The strong coupling constant at NLO also determined. The extracted results are in good 

agreement with the DIS leading neutrons data. 

 

PACS No. (13) 

 

  مقدمه

های هادرونی قسمتی از ذرات تولید شده به صورت در برهم کنش  

 ذرات فرودی یسهم بزرگی از انرژی اولیههایی هستند که هادرون

عرضی این هادرون یکنند. از آنجایی که تکانهبا خود حمل می را

کوچک نسبت به محور برخورد تولید  یها کوچک است و در زاویه

 گویند.می (Forwrad) روپیش ها ذراتشوند به آنمی

رف نیمهژفرآیند تولید ناکشسان نوعی  ،روپیشیند تولید ذرات آفر

توان به دو که در این فرآیند سطح مقطع مربوطه را می استفراگیر 

 و جمالت جدیدی به نام توابع شکستسطح مقطع اختاللی قسمت 

و  کنندپیروی می DGLAPاین توابع شکست از معادله  تقسیم کرد.

 QCDکنشی و دینامیک های برهماطالعات پیرامون پارتون

 وند.شغیراختاللی را شامل می

 

-در این مقاله فرآیند پراکندگی ناکشسان ژرف نیمه فراگیر لپتون

های تولید شده در نوترون) روپیشهای ون و تولید نوترونئنوکل

ج اخیر نتای .رفته استگمورد بررسی قرار ( پراکندگی کوچک یزاویه

های از رویداد درصد 10تا  8که تقریباً  دهدمینشان  HERAدر 

DIS  هستند که با در دست داشتن  روهای پیشنوترونشامل

توان مقدار توابع میفرآیند،  نوع های تجربی مربوط به اینداده
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𝑄0 یمقیاس اولیه یک را در روپیشهای شکستگی نوترون
تعیین  2

 یهئمستلزم ارا نوع آنالیز نیزاین  ،DISهمانند آنالیزهای معمول  .کرد

به همراه  (nFFs) ت نوترونشکس توابع برای فرم پارامتری

 .دنگردین مییهای تجربی تعپارامترهایی است که از برازش داده

 

 چارچوب نظری آنالیز

های پراکندگی رویداد طی رو، درهای پیشفرآیند تولید نوترون

 گیردمی صورتیر زنیمه فراگیر  ناکشسانناکشسان ژرف 

𝑒+(𝑘) + 𝑝(𝑃) → 𝑒+(𝑘′) + 𝑛(𝑃𝑛) + 𝑋(𝑝𝑋) 
 

 ،سیستم هادرونی تولید شده و لپتون خروجی که در آن عالوه بر

های کنشبرای توصیف برهم گردند.رو نیز تولید میهای پیشنوترون

 DISمتغیرهای سینماتیکی  همان از ،روهای پیشتولید نوترون

 کنیممیاستفاده 

𝑞 = 𝑘 − 𝑘′, 𝑄2 = −𝑞2, 𝑥𝐵 =
𝑄2

2𝑃. 𝑞
, 𝑦 =

𝑃. 𝑞

𝑃. 𝑘
 

 

ی سینماتیکی تعریف شده در باال، کسر تکانه عالوه بر متغیرهای 

ی انتقالی به کسر تکانهو  𝑥𝐿رو طولی منتقل شده به نوترون پیش

را به صورت  βکنش هادرونی سخت کننده در برهمپارتون شرکت

 کنیمزیر تعریف می

β =
𝑥𝐵

1−𝑥𝐿
(1)                                                             

𝑥𝐿 ≃
𝐸𝑛

𝐸𝑝
(2)                                                               

انرژی نوترون خروجی  𝐸𝑛 انرژی پروتون فرودی و 𝐸𝑝 که در آن

رو بر یشهای پبه طور کلی سطح مقطع فرآیند تولید باریون باشد.می

𝐹2ها حسب توابع ساختار باریون
𝐿𝐵(3)

(𝑥, 𝑄2, 𝑥𝐿)  به صورت زیر

 شودنوشته می

𝑑3𝜎 (𝑒𝑝 → 𝑒𝐵𝑋)

𝑑𝑥𝑑𝑄2𝑑𝑥𝐿
= 

4𝜋𝛼2

𝑥𝑄4 (1 − 𝑦 +
𝑦2

2
)𝐹2

𝐿𝐵(3)
(𝑥, 𝑄2, 𝑥𝐿) 

(3)                                                                             

 انتگرال 𝑝𝑇های حالت نهایی ی عرضی باریونبر روی تکانه که

 تواند نوترون یا پروتون باشد.میباریون  این گیری شده است.

𝜎𝑟 یافتهبه صورت سطح مقطع کاهش توان( را می3ی )رابطه
𝐿𝑁(3) 

 رو خواهیم داشتنیز بازنویسی کرد. برای نوترون پیش

𝜎𝑟
𝐿𝑁(3)(𝛽, 𝑄2, 𝑥𝐿) = 𝐹2

𝐿𝑁(3)(𝛽, 𝑄2, 𝑥𝐿) −   
𝑦2

1+(1−𝑦)2
𝐹𝐿

𝐿𝑁(3)
(𝛽, 𝑄2, 𝑥𝐿) (4                                  )

  

𝐹2 در این رابطه که
𝐿𝑁(3)(𝛽, 𝑄2, 𝑥𝐿) روپیش تابع ساختار نوترون 

𝐹𝐿و 
𝐿𝑁(3)(𝛽, 𝑄2, 𝑥𝐿)  رونوترون پیشتابع ساختار طولی 

سهم آن قابل چشمپوشی  HERAهای گیریباشد که در اندازهمی

 است.

𝐹2رو تابع ساختار نوترون پیش
𝐿𝑁(3) توان بر حسب توابع را می

𝑀𝑖/𝑝شکستگی نوترون 
𝑁 بیان کرد 

𝐹𝑘
𝐿𝑁(3)(𝛽, 𝑄2, 𝑥𝐿 , 𝑝𝑇

2)

= ∑ ∫
𝑑𝜉

𝜉
𝑀𝑖

𝑝

𝑁
1

𝛽

(𝛽, 𝜇𝐹
2; 𝑥𝐿 , 𝑝𝑇

2) ×

𝑖

 

𝐶𝑘𝑖 (
𝛽

𝜉
,

𝑄2

𝜇𝐹
2 , 𝛼𝑆(𝜇𝑅

2)) (4                                            )  

ثابت جفت  𝛼𝑠همان ضرایب معمول ویلسون و  𝐶𝑘𝑖که در آن 

 است. شدگی قوی

 معروف ی، از معادله(nFFs)روپیشهای ابع شکستگی نوترونوت

DGLAP [1] دنکنزیر پیروی می 

 

𝑄2 𝜕𝑀𝑖 𝑃⁄
𝑁 (𝛽,𝑄2,𝑥𝐿)

𝜕𝑄2
=

𝛼𝑠(𝑄2)

2𝜋
∫

𝑑𝑢

𝑢
𝑃𝑖

𝑗(𝑢)𝑀𝑗 𝑃⁄
𝑁 (

𝛽

𝑢
, 𝑄2, 𝑥𝐿)

1

𝛽
(5 )                      

𝑃𝑖که در اینجا 
𝑗 باشند که همان توابع شکافتگی توابع شکافتگی می

امکان دسترسی به  DGLAPی . رابطه[2،3] هستند DISفرآیندهای 

  𝑄2را در مقیاس باالتر انرژی  روپیشهای تابع شکستگی نوترون

 آورد.فراهم می

 

 انجام آنالیز و استخراج تابع شکست نوترون

در مقیاس ، (nFFs) روپیشبرای استخراج تابع شکست نوترون 

𝑄0ی اولیه
2 = 1 𝐺𝑒𝑉2 عتابع توزی برای سهم فرم استاندارد زیر را 

 گیریمدر نظر می یکتا و گلئون
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𝛽𝑀Σ
𝑝

𝑁(𝛽, 𝑄0
2, 𝑥𝐿)

= 𝒜𝑞(𝑥𝐿)𝛽𝑎𝑞(1 − 𝛽)𝑏𝑞(1 + 𝑐𝑞𝛽) 

𝛽𝑀g
𝑝

𝑁(𝛽, 𝑄0
2, 𝑥𝐿)

= 𝒜𝑔(𝑥𝐿)𝛽𝑎𝑔(1 − 𝛽)𝑏𝑔(1 + 𝑐𝑔𝛽) 

(6) 

 ،گرددمی تعیینابع به صورت زیر واین ت 𝑥𝐿که وابستگی به 

𝒜𝑞(𝑥𝐿) = 𝑁𝑞𝑥𝐿

𝐴𝑞(1 − 𝑥𝐿)𝐵𝑞(1 + 𝐶𝑞𝑥𝐿

𝐷𝑞)  (7)          

𝒜𝑞(𝑥𝐿) = 𝑁𝑔𝑥𝐿

𝐴𝑔(1 − 𝑥𝐿)𝐵𝑔(1 + 𝐶𝑔𝑥𝐿

𝐷𝑔)  (8)          

 

 روهای تجربی تابع ساختار نوترون پیشداده

 حهای دقیق تجربی برای استخراج تابع ساختار و سطدادهگیری اندازه

[. 4-11انجام پذیرفته است ] HERAرو در های پیشمقطع نوترون

انرژی  [.4] کنیممیاستفاده  H1 هگرو 𝑒𝑝های ما در این آنالیز از داده

𝐸𝑒این برخورددهنده برابر با  پوزیترون در = 27.6 𝐺𝑒𝑉  بوده و

𝐸𝑝انرژی پروتون   = 920 𝐺𝑒𝑉 نیز برابر با  وانرژی مرکز جرم

√𝑠 = 390 𝐺𝑒𝑉 های داده .استDIS  انتخاب شده در این مقاله

 دنزیر قرار دار سینماتیکی هایدر بازه

6 < 𝑄2 < 100 𝐺𝑒𝑉2, 0.02 < 𝑦 < 0.6 

1.5 × 10−4 < 𝑥𝐵 < 3 × 10−2 

 
 روپیشهای گیری شده در نوتروناندازه 𝑝𝑇ی عرضی تکانه مقدار

 نوترون تا تولید کوچک است و برای تعریف سطح مقطع

𝑝𝑇,𝑚𝑎𝑥 = 0.2 𝐺𝑒𝑉   درH1 گیری شده استاندازه.  

 

Q0ی در فرم استاندارد در نظر گرفته شده در مقیاس اولیه
2 =

1 GeV2   و رو های پیشهای تجربی نوترونبه دلیل کم بودن داده

 𝐴𝑞و   𝑐𝑞 ،𝑐𝑔 مقادیرعدم امکان مقید کردن یک سری از پارامترها، 

𝑏𝑞این، پارامترهای برگیریم. عالوهرا برابر با صفر در نظر می =

𝑎𝑔و  0.5 = 𝑏𝑔و  0 = گیریم. در نهایت را ثابت در نظر می 1

پارامتر آزاد در فرم استاندارد توابع شکستگی نوترون خواهیم  7تعداد 

نیز به عنوان پارامتر هشتم در شدگی قوی داشت. مقدار ثابت جفت

های ه است. این پارامترها با انجام برازش بر روی دادهنظر گرفته شد

 شوند.تعیین می MINUITافزاری و با کمک بسته نرم H1تجربی 

ه ابع شکستگی نوترون بو( پارامترهای استخراج شده ت1در جدول )

𝛼𝑠(𝑀𝑍 شدگی قویهمراه ثابت جفت
در گزارش شده است.   (2

آمده از این آنالیز با شدگی قوی بدست (، ثابت جفت2جدول )

 شناسی مقایسه شده است.های مختلف پدیدهمدل

 

های تجربی ( پارامترهای استخراج شده از برازش داده1جدول 

 شدگی قویبه همراه ثابت جفت NLOرو در تقریب های پیشنوترون

 پارامتر پارامتر مقدار

0.259+0.021 𝑎𝑞 

0.600+0.02 𝑁𝑞 

1.79+0.047 𝐵𝑞=𝐵𝑔 

17.28+1.77 𝐶𝑞=𝐶𝑔 

6.32+0.17 𝐷𝑞=𝐷𝑔 

0.384+0.106 𝑁𝑔 

0.949+0.197 𝐴𝑔 

0.116+0.0024 𝛼(𝑀𝑍
2) 

0.87 𝜒2

𝑛. 𝑑. 𝑓
 

 

 

شناسی های پدیدهدر مقایسه با مدل شدگی قوی( ثابت جفت2جدول 

 NLOدر تقریب  موجود

𝛼(𝑀𝑍
 مدل (2

0.116 ±  این آنالیز 0.0024

0.113 ± 0.007 BB10 [10] 

0.1118 CJ12 [11] 

0.115 ± 0.0018 KKT12 [ 21 ] 

0.120 ± 0.0014 MSTW08 

[ 31 ] 

0.117 ± 0.0021 GJR08 [ 41 ] 

0.117 ± 0.0047 CTEQ [ 51 ] 
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بر حسب  رونوترون پیشتابع ساختار  (،2و ) (1) هایدر شکل

𝑥𝐿و به ازای مقادیر ثابت  βپارامتر  = 𝑥𝐿 و  0.725 = 0.365 

 .نمایش داده شده است

 

 
𝑥𝐿و برای  βبر حسب پارامتر  روتابع ساختار نوترون پیش( 1شکل  =

 .H1 [4] های تجربیدر مقایسه با داده 0.725

 

 گیریبحث و نتیجه

به طور کلی هدف از انجام چنین آنالیزی مطالعه بر روی ساختار 

و استخراج تابع ، روپیشهای ها در فرآیندهای تولید نوترونهادرون

های تجربی به کمک دادهشدگی قوی شکستگی نوترون و ثابت جفت

در این مقاله و در تقریب  باشد.می HERAدر  گیری شدهاندازه

NLOرو به همراه ثابت های پیش، توابع شکستگی نوترون

اند. استخراج شده H1های تجربی شدگی قوی از آنالیز دادهجفت

شان های تجربی ننتایج بدست آمده سازگاری بسیار خوبی را با داده

 دهد.می

 

 

 
 

 
𝑥𝐿و برای  βبر حسب پارامتر  روتابع ساختار نوترون پیش( 1شکل  =

 .H1 [4] های تجربیدر مقایسه با داده 0.365
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