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  )۳۰/۹/۱۳۹۴:ييافت نسخة نهاي؛ در ۳/۹/۱۳۹۴افت مقالهي(در

  دهيچك

ـ در ط p0 ش جـرم يند افزاين مقاله فرايدر ا K در واکـنش  pينـاوردا  ف جـرم ي d p 0  کـائون   يهـا يانـرژ  يبـه ازاGeV ۴۵/۱  و  

GeV ۶۵/۱ ف دريط ةحاضر قل شده است. طبق محاسبات يبررس pM MeV / c  MeV آن يو پهنا 22130  آمـده اسـت.    دسـت  به 13

p يواپاش دو کانال يروش کانال جفت شده بران قله از ير ايتفس يبرا p   وN p  آمـده از کانـال    دسـت  بـه ج يم. نتاياستفاده کرد

) کشسانغير يواپاش N p)   نشان داد. يبهتر يخوانهم يتجرب يهابا داده  

  

2 برازش به روش ر،يل جداپذيافت کانال جفت شده، پتانسي، رهH)۲۱۲۹( يونيساختار دو بار :يديكل يهاواژه
 x   

  

  مقدمه .۱

ـ اسـت کـه حـداقل     يونيپرون بـار يف هايطبق تعر ک کـوارک  ي

) Y( پرونيهـا  آنهـا کـه در   ييهـا کنشبرهم ةشگفت دارد. مطالع

 -پرونيها يهاکنشبرهمراجع به  يديشود، اطالعات مفيد ميتول

در  (+π+,K) کند. به عنوان مثال واکنشي) فراهم مYN( نوکلئون

/ يانرژ GeV1  ،]۱[ و همکـاران انجـام شـد    يکه توسط هاچ 05

بـا سـاختار    -)Λ( المبـدا  ةذر ليعمق پتانس آوردن دست به يبرا

  گـر واکـنش  يبوده است. مـورد د  يادر ماده هسته -uds يکوارک

 K+) ,-(π يدر انرژ / GeV1  که توسط ساها و همکاران ،است 2

ل يکه پتانسـ ش ثابت شده ين آزماي] انجام گرفته است و طبق ا۲[

Σ- يهـا شين دافعه است. در آزمـا يسنگمهين يهاهسته در هسته 

 واکـنش  يمختلف انجـام شـده، بـرا    يهاکه توسط گروه يمتعد

K d p      يهـا يکـ يمانند در نزدک ساختار قلهي 

مـرتبط بـا ايـن     يهـا مشاهده شده است که در مقالـه  ΣN ةآستان

شـود. ايـن   ناميـده مـي   H)۲۱۲۹( موضوع سـاختار دو بـاريوني  

 شــــدگيهــــا اهميــــت مطالعــــة اثــــر جفــــتآزمــــايش



 ۷۶  مریم حسنوند  1، شمارة 16جلد 

  

  

K در واکـنش  H)۲۱۲۹سـاختار دو بـاريوني (   ةمشـاهده شـد   ةمقادير جرم و پهناي گـزارش شـده بـراي قلـ     .۱جدول d p      در

 ).Tk( هاي مختلف کائونانرژي

  ]۴[ تان  ]۸[ ايستوود  ]۵[ دال  ]۹[ وليشي  ]۶[ کالين  ]۳[ براون  ]۷[ الکساندر  گروه

]2[MeV/cΛpM  ۲۱۲۹  ۲۱۲۹  ۲۱۲۶  ۲۱۳۰  -  ۲۱۲۹  ۲۱۲۹  

[MeV]Γ  ۱۰  ۵/۹  ۱۰  ۲۰  -  ۱۰  ۷  

[MeV]KT  ۹۱۰ -۱۱۰۰  ۶۸۰ -۸۴۰  ۴۰۰  ۲۲۸۰  ۴۵۰  ۱۴۵۰ساکن  ۱۶۵۰و  

  

      

  (ج)  (ب)  (الف)

 (الف) در چارچوب تقريب ،]۳ازمرجع [ Λ+-p+π⟶+d-Kدر واکنِش  H)۲۱۲۹هاي مختلف براي توليد ساختار دو باريوني (دياگرام .۱شکل

  .  Λp) و (ج) برانگيختگي محيطي حالت دو باريوني FSIهاي حالت نهايي (کنشو (ب) برهم ضربه

  

N  N   هـا  شين آزمـا ي]. از جمله ا۴و ۳[ دهنديرا نشان م

ـ ن پدي] اشاره کرد که ا۵[ به گروه دال و همکاران توانيم ده را ي

مشـاهده کردنـد.    MeV ۴۵۰ يبـا انـرژ   يهـا با پرتـاب کـائون  

 يانـرژ  آنها شي] که در آزما۳[ گروه براون و همکاران همچنين

] در ۶[ ن و همکــارانيــبــود. کال MeV ۶۸۰-۸۴۰ِن يکــائون بــ

مشــــاهده شــــده را در  ةقلــــ MeV ۴۰۰کــــائون  يانــــرژ

MeV / cpM  انـد.  گزارش کـرده  MeV ۱۰ يبا پهنا 22126

  کـائون  يهـا ي] بـا انـرژ  ۷[ که الکسـاندر و همکـاران   يدر حال

 MeV ۹۱۰ ،MeV ۱۰۰۷  وMeV ۱۱۰۶  ــرم ــه را در جــ  قلــ

MeV / cpM  آوردنـد.   دسـت  به MeV ۱۰ يبا پهنا 22129

] در ۸[ همکـاران سـتوود و  ير توسـط گـروه ا  ين مقاديمشابه هم

گزارش شده است.  MeV ۱۶۵۰و  ۱۴۵۰کائون  يبا انرژ يساکل

ب داده يـ ش را ترتي] که با کائون سـاکن آزمـا  ۴[ تان و همکاران

ــه را در ــد قل MeVبودن / cpM  ــا  22129 ــا پهن  MeV ۷ يب

] هـم از  ۹[ ١يوليشد گروه يجد يهاداده رًاياند. اخگزارش کرده

 يش جرمـ ين افـزا يچن GeV ۲۸/۲ يدر انرژبرخورد دو پروتون 

MeV ريرا گزارش کرده که مقـاد  / cpM   يبـا پهنـا   22130

MeV ۲۰  ـ ياز نتـا  يآورده است. برخـ  دست بهرا کـه   يج تجرب

 يونيسـاختار دو بـار   يجـرم و پهنـا   يمختلـف بـرا   يهـا گروه

____________________________________________ 

1. Julish  

)۲۱۲۹(H يمختلف کـائون فـرود   يهايدر انرژ )Tk  گـزارش (

 اند.نشان داده شده ۱ جدولاند، در کرده

ـ وجـود ا  ياريبس يهاشيگرچه آزماا ش جـرم در  ين افـزا ي

ش همچنان ين افزايا سازوکارد کرده اما ييأف جرم ناوردا را تيط

ح يتوضـ  يبـرا  يمختلف يهاسازوکارمانده است.  يناشناخته باق

شنهاد شـده اسـت کـه در    يپ يتجرب Λpجرم  فيط شکل خاص

]. ۳[ آن نشان داده شـده اسـت   ياگرام ممکن برايسه د ۱شکل 

ح آن در يب توضـ يـ ن شکل شامل سه قسمت است که بـه ترت يا

  شود: يان ميادامه ب

ــنش   ــف) واک K(ال d p      ــارچوب در چ

ـ شـود. در ا يده مـ ي] د۱۱و ۱۰[ »ضربه بيتقر« ن مـدل کـائون   ي

دارد و  کـنش بـرهم موجـود در دوتـرون    تنها با نـوترون  يفرود

شتر راجع به يحات بيماند. توضيم يپروتون به صورت ناظر باق

] مالحظـه  ۱۱آن را در مرجع [ يات اساسين چارچوب و فرضيا

 يپروتـون کـم انـرژ    يبـر رو  ين شکل تمرکز اصـل يد. در ايکن

>)MeV ۲۰۰ةد ذرياگرام چون ناظر با تولين دي) است. در ا Λ 

Kدر  n    ف جـرم  يـ نـدارد ط  يبستگهمΛp   بـه

  د.يآيم دست به ينواختکيصورت 

هـاي  ) که در حالـت FSIهاي حالت نهايي (کنش(ب) برهم

) توليد شده و ديگر نوکلئـون   Λيا  Σ+  ،۰Σاش هايپرون (مياني



-در واکنش  p0مطالعۀ قلۀ جرم   ۷۷ -    K d p 0 ۱شمارة  ۱۶جلد   …در  

  

  

    
  (ب) (الف)

K در واکنش H)۲۱۲۹باريوني (هاي توليد ساختار دو دياگرام .۲شكل d p  از طريق واپاشي (الف) کانال Λp←ΣNT و (ب) کانال 

TΛp←Λp.  

  

 موجود در دوترون هم ظاهر شـده اسـت. مطـابق ايـن نمـودار     

کـه در دامنـة گسـتردة     Λpبسياري از رويـدادهاي افـزايش جـرم    

 افتد، اکثرًا ناشـي از تبـديل  اتفاق مي MeV ۲۱۸۰تا  ۲۱۳۰جرمي 

ΣN→ΛN  .جرم  شيافزا همچنيناستΛp   ـ به صـورت  ةک قلـ ي

کشسـان   يک پراکندگياز  يتواند ناشيم MeV ۲۱۳۰ز در يتنوک

Λp ةدر آستان تشديدک يز باشد که از ين ΣN باشد. يم  

را نشـان   Λp يونيحالـت دو بـار   يطيمح يختگي(ج) برانگ

 Λp تشـديد  ديـ تول ةيفرضـ  ر منجـر بـه قبـول   يتفس نيدهد. ايم

ز يــتنـوک  يهــا] حالـت ۱۳و ۱۲[ شـود. مشــاهدات مراجـع  يمـ 

ـ ن ديهسته منطبق بر ا -پرونيها ـ کننـد. ا يد مـ ييـ أاگرام را تي ن ي

-کنشبرهمها با حالت
 K يهاپرونيبا ها يطيمح Λ  ثـر  اکه بدون

  شوند. يد ميتول ييهستند در حالت نها يزنپس

ر ياز مقـاد  يکـ يدر  قًايد دقيآستانه با برآمدگیاگرچه محل 

 Λp تشـديد محـل   يرو يتيچ محـدود يباشد، اما هـ  ΣN ةآستان

ـ ز Λpوجود ندارد. اگر جرم   Λpد يباشـد، تشـد   ΣN ةر آسـتان ي

Iن يزواسپيبا ا ΣN يد مجازيک حالت مقيتواند يم 
1
باشد.  2

مشـاهده   ةباشـد، قلـ   ΣN ةآستان يباال Λpکه اگر جرم يدر حال

Iن يزواسپيبا ا ΣNد يک تشديشده  
1
است. بـه علـت آمـار     2

ـ بـه نفـع و    يشگاهيآزما ةچ داديها، تاکنون هن دادهييپا ه يـ ا علي

  منتشر نشده است.  Λpکشسان  يد در پراکندگيتشد

ــا اســتفاده از روش کانــال جفــت شــده و يــدر ا  ن مقالــه ب

به صورت مفصل  ]۱۷-۱۴[ ، که در مراجعTس يمحاسبات ماتر

شنهاد شده است که با کمـک آن  يپ يسازوکاربحث شده است، 

  ر کرد. يتفس يش جرم را به صورت قابل قبوليتوان اثر افزايم

 يبنـد مقالـه بـه صـورت خالصـه فرمـول      يدر بخش بعد

 يرنظج يشده ارائه و بعد از آن نتاجفت محاسبات کانال ياضير

کـه   ،]۸مورد بحث در مقدمه [ يتجرب يهااز داده يکيحاضر با 

ـ شـود. در پا يسـه مـ  يمقا ،دارد يدقت نسـبتا خـوب   ان مالحظـه  ي

ـ   يپ سازوکارشود که يم حاضـر منجـر بـه     ةشـنهاد شـده در مقال

ــزايتوضــ ــر اف ــرم در توزيح اث ــِش ج ــرم ي ــوال pΛع ج  يدر ح

MeV / cpM    شده است. 22130

  

آهنـگ   ةمحاسـب  يکانال جفت شده بـرا  افتيره. ۲

  يواپاش

 در واکـــــنش pΛ+د يـــــمربـــــوط بـــــه تول  ةمســـــئل

K d X p           اگرام يــاســت کــه در د

 pΛ ياني(ب) نشان داده شده و در آن دو حالت م ۱شکل  يمثلث

در حالـت   pΛ+کـه   يبه طـور  ،در نظر گرفته شده است NΣو 

نجـا آن را  ي(که در ا Λp←Λpکانال کشسان  يا از واپاشي يانيپا

Tکانال  2  Λp←ΣN کشسـان غيـر ا از کانـال  يم) و يناميم 2

T(که آن را  2 د. نمـودار  يآيم دست بهم) يکنيم يگذارنام 1

 ياند. بـرا (الف) و (ب) نشان داده شده ۲ندها در شکل ين فرايا

و  يکياپت يهالياز پتانس يواپاش يهان احتماليآوردِن ا دست به

  م:يکنير استفاده ميمعادالت دو کانال جفت شده به صورت ز

)۱(  ,
t t v v v v G t t

t t v v v v t tG

                          

11 12 11 12 11 12 1 11 12
21 22 21 22 21 22 21 222

0
0  

  است و  jتابع گرين در کانال  ۱Gکه در آن 

)۲(   ( ) ,j j j jjG E E K v i


   
1
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  .به آنها ] و خطاي مربوطه8هاي تجربی مرجع [داده .2 جدول
2130  2128  2126  2124  2122  2118  2116  2114  2112  2110  2108  pΛM 

232/16  16/13  127/12  968/5  011/2  043/7  985/1  003/1  987/1  006/1  989/1  N 

03/4  63/3  48/3  44/2  42/1  65/2  41/1  0/1  41/1  0/1  41/1  σ  

2154  2152  2149  2148  2146  2144  2140  2138  2136  2134  2132  pΛM 

980/0  990/3  054/7  001/5  020/4  069/8  056/7  102/8  996/3  110/11  165/13  N  
0/1  99/1  65/2  44/2  00/2  84/2  66/2  85/2  00/2  33/3  63/3  σ  

  
Eکـه   يبه طور E E Q  1 )و  2 )

j j jjG g G g کـه   0

( )
jG ل يک پتانســيــ ياســت. بــرا jن آزاد در کانــال يتــابع گــر 0

  ر، يجداپذ

)۳(  ( ') ( ),ij i ij jv g k U g k  

)۴(  ( ') ( ) ( ),ij i ij jt g k T E g k  

)۵(  ( ) ( ),f ij i f ij ik t k g k T g k
   

  

)۶(  ,Bm c
 


 ( )g k

k







 2
2 2  

 کـنش بـرهم س يعناصـر مـاتر   ijUو  T سيعناصر مـاتر  ijTکه 

شوند: ير نوشته مي] به صورت ز۱۴مرجع [ هستند که طبق مدل

)۷( ,ij ij
i j

U s
 


2

2
1 1

2
  

 ضـريب بـرد   λو  j(iافتـه در کانـال (  يکـاهش  يهـا جرم iμ)jμکه (

)که وابسته به جرم بوزون واسطه  کنشبرهم )Bm  ـ اسـت. در ا ن ي

هـم   ijsط تکانـه اسـت.   يوکاوا در محـ ي شکلعامل g(k)معادالت 

s/نجـا  يهسـتند کـه در ا   کنشبرهمشدت  يپارامترها  22 0 را  7

محاسـبه   يپراکنـدگ  ةحاصل از دامن يهام که از دادهياانتخاب کرده

و  s11]. ۱۴[ آمــده اســت دســت بــهرال يکــا ةيــشــده توســط نظر

s s12 نـد و وابسـته بـه    يآيمـ  دست بهک مسئله ينماتيهم از س 21

ـ   ييه و نهايذرات اول يهاتکانه را بـه   s11حاضـر   ةهسـتند. در مقال

ف يـ ر آن شکل طييم که با تغياآزاد در نظر گرفته ضريبک يعنوان 

  د:يآيم دست بهر يز يسياز معادله ماتر Uو  Tکند. ارتباط ير مييتغ

)۸(  ,ij ij il l lj
i l

T U U G T


    

  د:يآيم دست بهر ياز انتگرال ز lGو 

)۹(  ( ) ( ),l
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G dqg q g q
k q i






 
  

2 2 2
0
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  د:يآير در ميز يسين معادله به صورت ماتريپاسخ ا

)۱۰(  ,T U
UG


 0

1
1  

)۱۱(  ( ) ,
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j
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l j
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2  

ــه ا ــو ب ــن ترتي ــب شــکل طي ــبي k ةف از محاس t k
  2
2 21 و  1

k t k
  2
2 22  ۲۲T يف جـرم نـاوردا  يط يد. برايآيم دست به 2

۴ د عبـارت يبا g k2  را درk t k
  2
2 22  ۲۱T فيـ ط يو بـرا  2

ــبا ــارتي ۲ د عب g k2 ۲ g k1 ) ــ ــا معادل ــابق ب  را در) ۶ ةمط

k t k
  2
2 21  يکـه بـرا   ياب و با رابطهين ترتيضرب کرد. به ا 1

   :ميدار يآهنگ واپاش

)۱۲(  ( )
,

( )
f i f

E E
G k T k k

E Ec

  


 

5 21 2
2 1 2

2 2  

و  ۲۲T يهـا فيـ هستند، ط ييذرات نها يانرژ E2و  E1که در آن 

۲۱T ن مرحلـه بـه بعـد هـدف مـا      يم. از ايآوريم دست بهرا  يرنظ

 ي] است تـا بـه ازا  ۸مرجع [ يتجرب يهابا داده يرنظف يط ةسيمقا

ـ آور دسـت  بهن برازش را يبهتر s11ر مختلف پارامتر آزاد يمقاد م. ي

ـ  ةبـا داد  يرنظـ ف يشکل ط يدر بخش بعد ] ۸مرجـع [  يتجرب

  شود. يسه ميمقا

  

  ج  يل نتايتحل. ۳

sل يمختلف پتانس يهاشدت يبرا fs11 ر ييتغ يارا به گونه 11

ن بـرازش ممکـن بـا داده    يآمده بهتر دست بهف يم که طيدهيم

ـ را نشان بدهد. به ا يتجرب ] کـه  ۸مرجـع [  يهـا ن منظـور داده ي

ن هستند را بعد از کم کـردن  شامربوطه ينقطه و خطا ۲۲شامل 

ـ  ةنيزم اثرات ـ انشـان داده  ۳در شـکل   يتجرب ـ م. اي  هـا و ن دادهي

اند. سپس نتـايج  نشان داده شده ۲آن در جدول خطاهاي مربوط به 
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] که بعد از حذف اثر زمينه با ۸هاي تجربي مرجع [داده .۳شكل

 خطاي مربوط به هر داده رسم شده است.
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 ةبـا وجـود اثرهـاي زمينـ     ۲۱Tنمودارهاي طيف حاصـل از کانـاِل    .۴شكل

sکنش هاي مختلف برهمبراي شدت نظری fs11   به همـراه مقـادير    11
۲ x  که به ازاي/f  0 xکمترين مقدار  8 2   آيد.دست مي به 48

  
نظری براي يـک مقـدار   اي از حذف اثر زمينه از نمودار نمونه .۵شكل

  . f ثابت
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هـاي مختلـف   fبه ازاي  ۲۱Tنمودارهاي طيف حاصل از کانال  .۶شكل

حذف شده است. بهترين مقـدار بـراي    نظری ةبراي حالتي که اثر زمين

xاين مقايسه  2 f/به ازاي  25  0   .است 7

  

را يـک   TΛp←Λpو  TΛp←ΣNهاي حاصل از کانال هـاي  طيف

 ةبـار ديگـر بـا حـذف آن بـا داد     و يک نظری ةبار با وجود اثر زمين

دسـت   را بـه  x ۲ بي مقايسه، مقدارتجربي مقايسه کرده و براي ارزيا

ـ    هاي بهآوريم. طيفمي حاضـر در   ةدست آمـده از محاسـبات مقال

هـر کـدام    نظری يهافيطاند. اين نشان داده شده ۸تا  ۴هاي شکل

ـ بـزرگ و   يهاMΛpدر  ير متقارن با دنباله بلنديغ يک منحني ک ي

MeVمشخص در  ةقل / cpM   x ۲ دهند. مقـدار ينشان م 22130

  د:يآيم دست بهر يز ةاز رابط

)۱۳(  
( - )

.
N

i i

i i

Ob Ex
x




2
2

21
  

ر حاصـل از  يمقـاد  iExر حاصل از مشاهده، يمقاد iObکه در آن 

هــا تعــداد داده Nو  يتجربــ ةداد يخطــا iσ، نظــریمحاســبات 

  باشد. يم

 ۲۱T کانال يبرا نظریف يز طيو ن ير تجربيمقاد ۴در شکل 

s ر مختلفيمقاد يو برا fs11  fر ياند. مقـاد نشان داده شده 11

۲و 
 x يشکل مشخص هسـتند و بـه ازا   يرو/f  0 ن يکمتـر  8

x مقدار 2 ـ آيمـ  دست به 48 داده بـه   ةنقطـ  ۲۲ يکـه بـرا   ،دي

  ست. ين يخوب ةجينسبت نت

ـ  ةر داديکه مقـاد  نيبا توجه به ا يدر مرحله بعد در  يتجرب

ــا ــًاي] تقرMeV ۲۱۰۰-۲۱۶۰داده [ يمرزه ــتند، در  ب ــفر هس ص

از صفر فاصله  نظریآمده از محاسبات  دست بهر يکه مقاديحال

م. با کـم  يريگيدر نظر م نظریر يمقاد يبرا ةنيک اثر زميدارند، 

 ۵ف مطابق آنچـه کـه در شـکل    ينه شکل طين مقدار زميکردن ا

 نظـری  ياز نمودارهـا  يکـ ي يد که برايآيشود در ميمالحظه م

  رسم شده است.

ـ کـه ا  ،را ۲۱T ف کانـال يگر طيبار د کي  بـا حـذف   بـار  ني

 ۶ج در شـکل  يم. نتـا يکنيسه ميمقا يتجرب ةبا داد نه،يزم ياثرها

xسه ين مقايا ين مقدار برايش داده شده است. بهترينما 2 25 



 ۸۰  مریم حسنوند  1، شمارة 16جلد 
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x/نمودار  .۷شكل N2  که)N  است) بر حسب  دستگاهتعداد درجات آزاديf  ۲۱براي کانالT مقادير  ،حذف اثر زمينه در دو حالت وجود زمينه و

/x N2اثرهاي زمينه را دارد. نظریاند به مراتب کمتر از حالتي است که طيف براي حالتي که اثرهاي زمينه حذف شده  
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با حذف اثرهاي زمينه  ۲۲Tنمودارهاي طيف حاصل از کانال .۸شكل

مربوط به هر نمودار روي شکل مشخص  2χهاي مختلف.  fبه ازاي 

  به دست آمده است.  f=۰/۳به ازاي  2χ=۴۷شده است. بهترين نتيجه 

 
f/به ازاي  0 است، که به طور قابل توجهي نسبت به حالت  7

ــن طيــــف   ــري اســــت. در ايــ ــه بهتــ ــاقبلــــي نتيجــ هــ

MeV / cpM  MeVو  22130 10    در نظر گرفتـه شـده

x/مقـادير   ةمقايسـ  ۷است. شکل  N2   کـه)N    تعـداد درجـات

نشـان   ۶و ۴دو شـکل   يرا برا fاست) بر حسب  دستگاه يآزاد

 يامـا بـرا   ،شـود يده مينه ديک کميدهد که در هر دو حالت يم

x/ريمقاد ،اندنه کم شدهيکه اثرات زم يمورد N2   به طور قابـل

بهتـر شـدن بـرازش     ةدهندکه نشان ،کمتر شده است يامالحظه

  است. 

 ةنـ يثـرات زم ابـا حـذف    TΛp←Λpکانـال   يسرانجام برا

ـ  ةج مقاله حاضـر و داد ين نتايب ياسهيمقا نظری صـورت   يتجرب

ن بـرازش  يش داده شـده اسـت. بهتـر   ينما ۸گرفته که در شکل 

x مقـدار  يواپاشـ  کانالن يا يبرا 2 f/ يبـه ازا  47 0  بـه  3

 يمقـدار بزرگتـر   ۲۱T سه بـا کانـال  يآمده است که در مقا دست

شود که با در نظـر گـرفتن محاسـبات کانـال     ياست. مالحظه م

ـ  يهـا گـزارش شـده در داده   يجرمـ  ةجفت شده، قل را  يتجرب

در نظـر گرفـت کـه     Λp←ΣN کانال يواپاشتوان به صورت يم

MeV / cpM  دهد يم دست بهرا  MeV ۱۳ يبا پهنا 22130

ــو از ا ــتفاده از رهي ــر اس ــا   ين منظ ــده ب ــت ش ــال جف ــت کان اف

توانـد  ي] مـ ۱۲[ مرجـع  کـنش برهمر از نوع يجداپذ يهاليپتانس

] ۸ش مرجع [يآزما يتجرب يهاف دادهيتوص يبرا يف مناسبيط

گر ممکـن  يفراهم آورد. از طرف د GeV ۶۵/۱ و ۴۵/۱ يانرژدر 

و  TΛp←ΣNاد شـده ( يدو کانال  ينهاست در نظر گرفتن برهم

TΛp←Λpشـنهاد  يشود کـه بـه عنـوان پ    يج بهتري) منجر به نتا

  نده کمک کننده خواهد بود. يآ يپژوهش يکارها يبرا

  

  گيري  نتيجه. ۴

 Λp يف جرمـ يـ بـه وجـود آمـده در ط    ةدن قليفهم يتالش برا

ن راسـتا  يانجام گرفتـه اسـت. در همـ    يمختلف يهاتوسط گروه

صورت گرفتـه   يز عالوه بر مطالعات نظرين ياديز يهاشيآزما

 ةمقال ةمورد بحث در بخش مقدم از اقدامات يااست که خالصه

 نوکلئـون  -پرونيهـا  کـنش برهمن مقاله يحاضر عنوان شد. در ا

k واکنش د شده دريتول d p    يبررس نظریبه صورت 

ـ آمده از ا دست بهج يشده است. نتا تـوان بـا   يرا مـ  ين بررسـ ي
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ــاداده ــنش يه ــاحاصــل از واک ــائون يه ــد -ک ــرون (مانن  دوت

k d YN ا يسه کرد و يکائون مقا مختلف يهاي) در انرژ

' يه پراکندگيتوان از آن در توجيم 'YN Y N    بهـره بـرد. در

دو  يانيـ م دوتـرون در حالـت   -کائون واکنش يبرا ين بررسيا

ـ ا يواپاشـ  در نظر گرفته شده و احتمال ΣNو  ΛN کانال ن دو ي

روش  کار گـرفتن ن امر با بهيمحاسبه شده است. ا Λpحالت به 

ر يجداپذ يهاليو استفاده از پتانس T سيشده و ماترکانال جفت

 يهـا واکـنش  يف جرم ناوردايط ةجيانجام گرفت و به عنوان نت

p p   وN p    ۸[ مرجـع  يهـا محاسبه و بـا داده [

x/ ج حاصـل از بـرازش مقـدار   يسه شدند. نتايمقا N2   کـه)N 

 و ۲۱Tکانـال   يبـرا  ۱۳۶/۱ اسـت)  دستگاه يتعداد درجات آزاد

ـ ا ةدهنـد دهد که نشـان يم دست بهرا  ۲۲T کانال يبرا ۱۳۶/۲ ن ي

 رکشسـان يغ کانـال  يمشاهده شده از واپاشـ  ةمطلب است که قل

N p   دتر يجد يتجرب يهاآمده است. البته داده دست به

ج يمشاهده شده منجـر بـه نتـا    ةل قليتحل يقابل قبول برا با آمار

ـ کـه از   يشـگاه يآزما يهـا ن دادهيدتريشود. جديتر مقيدق ک ي

 شيکنـد در آزمـا  يک بـاال اسـتفاده مـ   يآشکارساز با قدرت تفک

COSY-Julish      در حال انجـام اسـت کـه در آن از برخـورد دو

ن يــشــود. ايد مــيــپرون توليهــا GeV ۲۸/۲ يپروتــون در انــرژ

را ارائه  يد شگفتيتول يهاشياز آزما يديآشکارسازها نسل جد

ـ ي]. استفاده از ره۱۸[ خواهند کرد ح يحاضـر در توضـ   ةافت مقال

  ز قابل کاربرد است.يش نين آزمايج اينتا
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