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چكیده
مطالعة مزون ( Bمزون با طعم کوارک باتم) در برخورد دهنده هادروني بزرگ ( )LHCاز اهميت خاصي برخوردار است به گونهاي کهه ششكارسهاز
 LHCbدر سرن به مطالعة اين دسته از مزونها اختصاص داده شده است .به همين جهت در اين مقاله به کمهك دادهههاي نهابودي زوا الكتهرون-
پوزيترون و در رهيافت پديدهشناسي به مطالعة فرايند توليد اين مزون ميپردازيم .به منظور اين هدف به محاسبة تابع ترکش اين مهزون پرداختهه و
مقدار شن را تا مرتبة دوم اختالل در نظرية  QCDتعيين ميکنيم و براي اولين بار اثر جرم مزون را در محاسبات وارد خواهيم کرد .جهت انجام ايهن
محاسبه از برازش کلية دادههاي شزمايشگاهي موجود از گروههاي  SLD2002 ،ALEPH ،OPALو  DELPHIاستفاده ميکنيم .نتايج نشان ميدهنهد
که اثر جرم مزون نقش بسزايي در تصحيح توابع ترکش به خصوص در مقادير کوچك پارامتر ترکش دارد.

واژههای کلیدی :تابع ترکش ،مزون  ، Bنابودي الكترون -پوزيترون

 .1مقدمه

لاضههر نمههيتههوان از نظريههة  QCDاختاللههي بههراي توصههيف ايههن

مشاهدهپذيرهايي مانند سهطح مقطهع فراينهدهاي پراکنهدگي و نهر

فرايندهاي هادروني استفاده کرد .به همين جهت از توابع غيراختاللي
1

واپاشي يك ذره از جمله کميتهاي مهم شزمايشگاهي هستند کهه در

ترکش براي توصيف اين بخهش از فراينهدهاي پراکنهدگي اسهتفاده

برخورد دهندههاي هادروني مطالعه ميشوند .در محاسبة نظهري ههر

ميشود .در واقع ،توابع ترکش بيانگر بخش غيراختاللي گذار پارتون

يك از اين کميتها در فرايندهايي که محصول نهايي شنها شامل يك

به هادرون بوده و به چگالي التمال توليد ههادرون از پهارتون اوليهه

يا چند هادرون (شامل مزون يا باريون) خروجي است به سازوکاري

اشاره دارند .از مهمترين ويژگيهاي توابع ترکش ،جهاني بهودن شنهها

جهت توصيف چگونگي تبديل پارتونهاي رنه دار (کهوارکهها و

است به اين معني که التمال ترکش به دست شمهده مسهتقل از نهو

گلوئون) به هادرونهاي مشاهدهپذير نياز است .از شنجايي که فراينهد

فرايند توليد پارتون اوليه است .لهذا مهيتهوان از شزمهايشههايي کهه

توليد هادرون از پارتون در انرژي پهايين ر مهيدههد لهذا در لهال

دقيقترين و بيشترين دادههاي تجربي براي شنهها وجهود دارد جههت
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Non-perturbative fragmentation function
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استخراا توابع ترکش کمك گرفت و سپس توابع ترکش بهه دسهت

در محاسبات تروري منتفهي اسهت .در رابطهة ( X ،)1نماينهده ههر

شمده را در هر فرايند ديگر به کار گرفت.

محصول نهايي به غير از مزون  Bاست .جهت محاسبة سطح مقطع

در سالهاي اخير مطالعات گستردهاي توسط گروههاي نظهري

پراکندگي ( )1در مدل پارتوني و در چهارچو  QCDاختاللهي از

براي محاسبة توابع ترکش هادرونهاي سبك و سنگين انجام شهده

قضية جداسازي 1به شكل زير استفاده ميکنيم:

است [ .]6-1پيش از اين در مراجع [ 7و  ]8با برازش طيف انرژي

ˆ1 dx d
x
)i
(( xi ,  )DiB ( B ,  ), )2

( 
xi dxi
xi
i  q, g x
B

و  ]11-9[ SLDدر نابودي زوا الكترون -پوزيترون ،تابع تهرکش

اثبات اين رابطه در بخش  9ارائه خواهد شد .همچنين در شنجها

مزون  Bتا مرتبة اول و دوم اخهتالل محاسهبه شهده اسهت .اخيهرا،

نشان خواهيم داد که اين رابطه در لضور جهرم مهزون چگونهه

دادههاي جديدي براي توليد مزون  Bتوسط گروه ]12[ DELPHI

بايد اصالح شود.

مزون  Bاندازهگيهري شهده توسهط گهروهههاي OPAL ،ALEPH

با دقت باالتر گزارش شده است .اين دادهها امكان تعيين دقيهقتهر
توابع ترکش را فراهم ميکنند .در اين مقاله ،ابتدا به پيروي از مرجع
[ ]7با صرفنظر از جرم پارتونها و مزون خروجي و با اسهتفاده از
دادههاي فرايند نهابودي زوا الكتهرون -پهوزيترون از گهروهههاي
 SLD2002 ،ALEPH ،OPALو  DELPHIتابع ترکش مزون  Bرا
در مرتبة دوم اختالل تعيين خواهيم کرد و نتهايج را بها مرجهع []7
مقايسه خواهيم کرد .نكتة جديد در اين بخش از محاسبات ،استفاده
از دادههاي بسيار جديد گروه  DELPHIاسهت .در ادامهه و بهراي
اولين بار اثر جرم مزون را در محاسبات وارد کرده و نشان خواهيم
داد که اين تصحيح تا چه لد نتايج قبلي را بهبود خواههد بخشهيد.
خواهيم ديد که تصحيح جرمي مقدار انحراف بهنجار شده به خطها
(  ) 2 d.o.fرا از  1/81به  1/99کهاهش داده و بهه بهرازش بهتهر
دادههاي شزمايشگاهي منجر ميشود .همچنهين مقهادير ترهوري بهه
دست شمده براي نسبت شاخهاي و کسر انرژي ميانگين لمل شده
توسط مزون به مقادير شزمايشگاهي نزديكتر خواهند شد.

بهنجههار شههدة s

متناس

با کسري از انرژي برخورد )  (s  Q2هستند کهه توسهط

همچنين ،پارامتر  مقياس توليد مزون  Bاست که مقهدار شن تهابع
فرايند نبوده و به طور مناس

)  dˆ / dxi (i  g , u, u ,..., b, bضراي

در برخورد پروتون -پروتون يا الكترون -پروتون ظاهر ميشهوند)

ويلسون مربوط به سطح

مقطع توليد پارتوني )  ee  ii ( gبوده کهه مقهادير تحليلهي
شنها در نظرية  QCDاختاللي قابل محاسبه هستند .سهم گلوئون در
محاسبة سطح مقطع پارتوني از مرتبة دوم اختالل وارد خواهد شد.
در اين مقالهه ،هماننهد مرجهع [ ]7از رهيهاف بهدون جهرم کمهك
ميگيريم کهه در شن از جهرم کليهة کهوارکهها و مهزون خروجهي
صرفنظر ميشود .در اين رهيافت و تا مرتبة دوم اختالل ،ضراي
ويلسون با روابط زير مشخص ميشوند [ 13و :]11
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ممكن در تعيين تابع ترکش غيراختاللي مزون  Bاست؛ چرا که اوال
لضور کميتهاي غيراختاللي ديگر مانند تابع توزيع پارتونها (که

انتخها مهيشهود .در مهورد مقهدار

انتخابي اين سنجه ،در ادامهه توضهيح خهواهيم داد .در رابطهة (،)2

ee  (Z ,   )  ii  B  X ,

دقيقترين و بيشترين دادههاي تجربي براي شنها موجود است و ثانيا

 xi  2Eiو s

 ، xB  2EBبههه ترتيهه ،

پارتون ( iکوارک يا گلوئون) و هادرون نهايي  Bلمل مهيشهوند.

از ميان کلية فرايندهاي فيزيكي موجود ،فرايند نابودي زوا
که از طريق فوتون مجازي يا بهوزون  Zر دههد ،بهتهرين فراينهد

dxB

در رابطة ( )2با صرفنظر از جرم کوارکها و مزون متغيرههاي

 .2تولید مزون  Bدر برخورد الكترون -پوزیترون
()1
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ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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) ,T
 Pa( توابع شكافتگي شهبه-زمهاني 1در مرتبهة اول
که در شن
b
اختالل هستند که به صورت زير بيان ميشوند [:]17 -19
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C g ( y )  CF

کهههه  CF  4 3فهههاکتور رنه ه
)   4 2 / (3 sسطح مقطع فرايند  ee     است.
بهههه ازاي  Nc  3بهههوده و

در رابطههة ( Vq2 ،)3و  Aq2جفههت شههدگيهههاي بههرداري و
i
i
برداري -محوري موثر کوارک  qiبا فوتون و بوزون  Zهسهتند
که در مرجع [ 13و  ]11داده شدهاند .به پيروي از مرجهع [ ]7و
جهت لذف جمالت لگهاريتمي )  ln( s / 2مقهدار پهارامتر 

(مقياس توليد هادرون  )Bدر رابطهة ( )2را بهه طهور قهراردادي
برابر با    sانتخا

ميکنيم.

در قضية جداسازي (رابطهة ( DqB ( z,  ) ،))2تهابع تهرکش
کوارک  qبه مزون  Bدر مقياس انرژي  بوده کهه بهه التمهال
توليههد مههزون از کههوارک والههد اشههاره مههيکنههد و z  xB / xq
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ساير پارتونها مقدار صفر را انتخا

ميکنيم.

 .3داده های آزمایشگاهی و شكل پدیده شناسی تابع
ترکش در برازش
در اين بخش ابتدا دادههاي شزمايشگاهي استفاده شده در برازش
کلي را معرفي کرده سپس شكل پارامتري بهه کهار گرفتهه شهده
براي تابع ترکش در مقياس اولية انرژي را معرفي خواهيم کرد.
در اين مقاله از برازش کلي بر روي همهة دادهههاي موجهود
در توليد مزون  Bدر فرايند فراگير نابودي الكتهرون -پهوزيترون
در مرتبة  OLNاستفاده ميکنهيم .دادهههاي شزمايشهگاهي مهورد
استفاده در ايهن بهرازش توسهط گهروه [ DLS ]11در  DLLSو
گهههروهههههاي  SELLAD ،LLELAو  11 ،9[ NLLLو  ]12در
 CERNگزارش شدهاند .شزمايشهاي مربوط به ايهن دادههها در
مقياس انرژي ( 91/2 GeVمقياس رزونانس بهوزون  )Zصهورت
گرفتهاند .از بين اين دادههها جديهدترين داده مربهوط بهه گهروه
 SELLADاست که تاکنون در محاسهبة توابهع تهرکش مهزون B

استفاده نشده است و براي اولين بار در اين برازش به کار گرفته
ميشود و نتايج تحليلهاي قبلي نيز بروز خواهند شد .همه ايهن
داده ها از نو سطح مقطع ديفرانسهيلي بهنجهار شهده بهه سهطح
مقطع کل (  ) 1 /  tot  d / dxBهستند.
همان طور که پيشتر اشاره شد هدف ما در اين مقالهه انجهام
برازش در دو لالت مي باشهد .در لالهت اول بها بهه کهارگيري
داده هاي معرفي شده و بدون در نظر گرفتن جرم مزون  Bتوابع
ترکش را از طريق بهرازش تعيهين خهواهيم کهرد و در ادامهه بها
استفاده از دادههاي مشابه ولي با در نظر گرفتن اثر جرم مزون B

(پارامتر ترکش) بيانگر کسر انرژي منتقل شهده از کهوارک  qبهه

(  ) mB  5/279 GeVتوابع ترکش را اسهتخراا خهواهيم کهرد.
محاسبات در هر دو لالت تا مرتبة  OLNانجام خواهند شد.

ترکش  zبه طور تحليلي قابل محاسبه نيسهت .البتهه اگهر شهكل

در جدول  1اطالعات مربوط به هر دسته داده از جملهه

مزون  Bاست .در نظرية  QCDوابستگي توابع ترکش به پارامتر
تابعي شنها در مقياس اوليه  0داده شده باشد ميتوان به کمهك

مقياس انرژي ،تعداد دادهها و همچنين انحراف بهنجار شهده بهه

معادالت تحول  ]17-19[ DGLAPمقدار شنها را در مقياسهاي

خطا در مرتبة دوم اخهتالل در لالهت بهدون جهرم شورده شهده

باالتر انرژي تعيين کرد .در اين مقاله و پيهرو مرجهع [ ]7مقهدار

از رفتارهاي پارامتري توابهع تهرکش در

 0  mbرا براي کوارک هاي  q  b, bدر نظر گرفته و بهراي
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Time-like splitting functions

است .به منظور اجتنا

 zهاي کوچك ،برخي از داده ها را در اين ناليه لذف ميکنيم.
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جدول  .1دادههاي شزمايشگاهي استفاده شده در تحليل براي محاسبة توابع ترکش مزون  Bو مقادير   2در برازش ،بدون در نظر گرفتن اثر جهرم
مزون در محاسبات .مقياس انرژي دادهها  s  M Z  91/2 GeVاست.
دادههاي شزمايشگاهي

تعداد دادهها

]ALEPH [9

18

2
19/128

]DELPHI [12

8

8/171

]OPAL [11

19

11/913

]SLD [11

18

31/932

Total

99

111/173

 2 / d .o. f

1/81

دادههاي لذف شده از گهروه  LLELAدر ناليهة  ، z  0/25از

با استفاده از دادهههاي شزمايشهگاهي فراينهد نهابودي الكتهرون-

گروه  SELLADدر نالية  ، z  0/ 36از گروه  NLLLدر ناليهة

پوزيترون به برازش اين فرم پهارامتري و اسهتخراا پارامترههاي

 z  0/ 325و از گروه  DLSدر نالية  z  0/28مي باشند .بهراي

شزاد شن ميپردازيم .توان  iکه مربوط بهه جملهة  zمهيشهود،
نوالي  zهاي کوچك را کنترل ميکند و توان  iکه مربوط به

برشي صورت نگرفته است .بنابراين تعداد کل دادههاي بهه کهار

جملة )  (1  zميشود نوالي  zهاي بزرگ را کنتهرل مهيکنهد.

گرفته شده در اين محاسبات پس از اعمال برش  99داده اسهت.

مقيهههاس اوليهههه انهههرژي را برابهههر بههها جهههرم کهههوارک بهههاتم

در مرللة اول ،اين تحليل در رهيافت بدون جرم با تعداد طعهم

( )1/9 GeVدر نظر ميگيريم کهه برابهر بها لهداقل انهرژي الزم

متغير ( )1ZM-VFNsانجام شده است که در شن تعداد طعم فعال

جهت توليد کوارک باتم در فرايند نهابودي زوا اسهت .در ايهن

 n f  5در نظر گرفته ميشود.
با توجه به اين که توابع ترکش مربوط به بخش غيراختاللهي

مقياس انرژي ،ترکش کوارک باتم به صورت رابطة ( )7تعريهف
مي شود که توصهيف کننهدة گهذار کهوارک  b / bبهه مهزون B

فرايند هستند لذا جهت محاسبة شنها در روشهاي پديدهشناسي،

ميباشد و براي بقية کوارکها و همچنين گلوئون ،تهابع تهرکش

ابتدا يك شكل پارامتربندي در مقياس اوليه بهراي شنهها در نظهر

در مقياس اوليه صهفر در نظهر گرفتهه مهيشهود .بها اسهتفاده از

گرفته ميشود و سپس با کمك دادههاي شزمايشگاهي موجهود و

معادالت تحول توابع تهرکش ههر يهك از کهوارکههاي سهبك،

معادالت تحول  ]17-19[ DGLAPپارامترههاي ايهن توابهع در

سنگين و گلوئون در انرژيهاي باالتر سهمي را دريافت خواهند

مقياس اوليه ترکش تعيين ميشوند .شنگاه با استفاده از معهادالت

کرد.

دادههاي به کار گرفته شده در اين برازش در نالية  zهاي بهاال،

تحول ميتوان اين توابع را در مقياسهاي ديگر انرژي استخراا

ساده تواني براي لالتي که در شن از جرم مزون صرف نظر شده

کرد.
در اين مقاله ،توابع ترکش مزون  Bدر مقياس اوليهة انهرژي
(  ) و در مرتبة  NLOبه صورت زير پارامتري ميشوند:
()7
اين انتخا

پس از انجام بهترين برازش ،مقهادير پارامترههاي شزاد مهدل



DiH ( z, 2 )  Ni z i (1  z ) i .

"مدل ساده تواني" ناميده ميشود که از شن براي هر

دولالت مزون جرمدار و بدون جرم استفاده خواهيم کرد .سپس
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Zero-mass variable-flavor-number-scheme (ZM-VFNs

است در جدول  2گزارش شدهاند .در ادامه ،روش تعيين مقهدار
  2 / d .o. fرا توضيح خواهيم داد.

 .4محاسبة انحراف بهنجار شدده بده خ دا (  )  2در
رهیافت هسیان
پارامترهههاي شزاد در توابههع تههرکش مههزون  Bکههه در رابطههة ()7

تابع ترکش مزون  Bبا در نظر گرفتن تصحیحات جرم مزون
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جدول  .2پارامترهاي محاسبه شده در رابطة ( )7مربوط به توليد مزون  Bاز کوارک  b / bدر مرتبه  ،OLNبدون در نظر گرفتن اثرات جرم مزون.
پارامترهاي تابع ترکش

N

مرتبة  NLOو بدون در نظر گرفتن جرم مزون

9163/12


16/933



2/663

معرفي شدهاند توسط کمينه کردن تابع   2بهراي سهطح مقطهع

 .5اثر جرم مزون B

ديفرانسههيلي تعيههين مههيشههوند .بههراي محاسههبة ايههن تههابع،

از ميان تمام گروهههاي پژوهشهي کهه روي توابهع تهرکش کهار

پيشگوييهاي نظري مدل ما در همان  zو در همهان انهرژي دادة

کردهاند تنها گروهي که اثر جرم را در محاسهبه تهابع تهرکش در

شزمايشگاهي بايد تعيين شوند که اين کهار بهه کمهك معهادالت

نظر گرفته است گروه  AKK1و  KKSS2از  DESYاست که در

تحول  DGLAPانجام ميشود.

محاسبة توابع ترکش مزونهاي سبك (شهامل پهايون ،کهايون و

در فرايند تحليهل ،هريهك از دسهته دادهههاي شزمايشهگاهي

پروتون) [ ]19و مزون سنگين ( Dمزون شهامل کهوارک چهارم)

داراي يك مقدار   2مخصوص به خود هستند که از رابطة زير

[ ]21اثر جرم هادرونها را اعمال کهرده اسهت .تهاکنون در ههي

تعيين ميشوند [:]9 -3

مرجعي اثر جرم در محاسبة تهابع تهرکش مهزون  Bوارد نشهده

()8

E j Tj 2
) ,
j 1  E
j
k

( 2  

مقادير تروري و شزمايشگاهي

در اين رابطه  T jو  E jبه ترتي
کميههت )  (1  tot )(d dxBمربههوط بههه فراينههد نههابودي زوا
الكترون -پوزيترون هستند .همچنهين   Ejمقهدار خطهاي کهل
محاسبه شده مربوط به دادههاي شزمايشگاهي است به طوري که
اين کميت شامل هم خطاهاي سيستماتيك و هم شمهاري دادههها
مي شود . ( Ej )2  ( j sys )2  ( j stat )2 :مقادير خطا توسط
گروههاي مختلف شزمايشهگاهي ( ALEPH، DELPHI، SLDو
 )NLLLگزارش شده است .در رابطة ( k ،)8تعداد کل دادههاي
تجربي مربوط به يك گروه است .بهينهسازي نيز توسهط برنامهه
 TDONDMسرن [ ]18انجام ميشود .همان گونه که در جدول 1
گزارش شده است ،مقدار به دسهت شمهده بهراي   2 d .o. fدر

است .در اين بخش نشان خواهيم داد که چگونه اثر جرم مهزون
در رابطة سطح مقطع نابودي زوا الكتهرون -پهوزيترون (قضهية
جداسازي ( ))2و در نتيجه در محاسبة تابع ترکش وارد ميشود.
تفاوت اساسي روش ما با مراجع [ ]19و [ ]21در اين است کهه
به دليل نو دادههاي به کار برده شده در اين مراجع ،نويسندگان
از متغير سنجة

xp  2 p / s

استفاده کردهاند که در شن  pبه

بردار تكانه هادرون توليد شده اشاره دارد در لالي کهه در ايهن
مقالههه بههه دليههل نههو دادههههاي بههه کههار بههرده شههده ،از سههنجة
xH  2EH / s

استفاده کهردهايهم کهه در شن

EH

بهه انهرژي

هادرون توليد شده اشاره دارد .بنابراين قضية جداسازي اصهالح
شده در لضور جرم مزون در اين مقاله (رابطة  )21از نتيجه بهه
دست شمده در مراجع مذکور متفاوت است .براي توضيح رونهد
کار ،ابتدا مروري خهواهيم داشهت بهر قضهية جداسهازي ( )2و
متغيرهاي سينماتيكي که بهراي شن تعريهف شهده اسهت .فراينهد

مرتبة  OLNبراي لالتي که در شن از جرم مزون صرفنظر شهده

نابودي زوا

است برابر با   2NLO / d .o. f  1/ 80است .همچنين در جدول

()9

 1مقدار   2مربوط به هريك از دسهته دادهههاي شزمايشهگاهي

را در نظر بگيريد که در شن چهار -تكانهه ذرات نيهز نشهان داده

گزارش شده است .در بخش بعد نشان خواهيم داد که با در نظر
گرفتن جرم مزون در محاسبات ،مقدار   2کاهش خواهد يافت
و برازش بهتري صورت خواهد گرفت.

شدهاند و

ee  Z /   (q)  i( pi ) i ( p )  B( pB )  X ,
i

s  q2

انرژي برخورد در دستگاه مرکهز جهرم اسهت.

با صرفنظر از جرم مزون و پارتونهاي توليهد شهده ،در چهار-
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Albino-Kniehl-Kramer
2. Kniehl-Kramer-Schienbein-Spiesberger
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مخروط نوري که در شن چار -بردار  Vبه صورت

q  ( s , ) , pi  ( Ei , , Ei ) , pB  ( EB , , EB ),

)  V  (V  ,V  ,VTتعريف مهيشهود ،اسهتفاده کهرد .در ايهن

که در نوشتن چار -تكانههاي فوق فرض کرديم که پارتونههاي

چهههههارچو  ،مؤلفههههههههههههاي  -1بهههههردار عبارتنهههههد

 iو  iو مزون توليدي در راستاي محور  Zلرکت ميکننهد .بها

از  V   (V  V 3 ) / 2و )  . VT  (V 1,V 2در چهههههارچو

()11

در نظر گرفتن تعريف سطح مقطع ،ميتوان نوشت:
()11

2 2

| )  dzdˆi (  R ,  F
i  u, d , s,...

d  ( xB , s ) 

مخروط نوري ،چار -بردار تكانهة ذرات در بهرهمکهنش e e

رابطة ( )9به صورت زير بيان ميشود:

B
2
Ei  EB / z Di ( z,  F ),

کهههه  dˆiضهههراي
)  DiB ( z, F2تابع ترکش پهارتون  iبهه مهزون  Bدر مقيهاس
ويلسهههون در سهههطح پهههارتوني بهههوده و

جداسازي  F 1است .اينجا  xB  2 pB .q / q2  2EB / sبه
کسههر بهنجههار شههدة انههرژي مههزون خروجههي اشههاره دارد و

, ) , p B  ( 2E B , , ) ,

()11
بنههابراين در غيهها

s
2

,

s

(q

2

pi  ( 2Ei , , ),

جههرم مههزون ،متغيههر  xB  2EB / sدر

چههارچو مختصههات نههوري بههه صههورت  / q 
 xB  pBدر
ميشيد .بنابراين در چارچو مختصات نوري و در لضور جرم

 z  EB / Eiهمان پارامتر ترکش است .همچنين   Rمقيهاس
بازبهنجههارش اسههت کههه عمومهها مقههدار شن بهها مقههدار مقيههاس

هادرون متغير  / q 
   pBرا تعريف ميکنيم که با صرفنظر

جداسازي برابر در نظر گرفته ميشود.  R   F   :
از شنجايي که مشاهدهپذير شزمايشگاهي  d / dxBاست بها

از جرم مزون همان متغير  xBخواهد شد .از شنجايي کهه متغيهر
 تحههت انتقههال در جهههت تكانهة فضههايي مههزون (محههور ) Z

تعريهههف  xi  2 pi .q / q2  2Ei / sمهههيتهههوان نوشهههت
 . dˆi  dxB (dxi / dxB )dˆi / dxiبنابراين:

ناورداي لورنتس است بنابراين متغير مناس تهري بهراي مطالعهة

()12

1 dˆ dx
d
i
i D B ( xB , 2 ),
( xB , s ) 

 dz
dxB
dxi dxB i xi
i  u, d , s,...

اثرات جرم مزون است .اکنون ميتوان تكانه مهزون خروجهي را
به صورت زير نوشت:

)  , p  , p )  ( q  , p  , p
pB  ( pB
B T
B T

بهههها در نظههههر گههههرفتن تعريههههف  ، xi  xB / zداريههههم:
 . dxi / dxB  1 / zهمچنههين بهها ت بيههت  xBمههيتههوان نوشههت

()19

 ، dz / z  dxi / xiبه طوري که معادلة ( )12بهه صهورت زيهر

با در نظر گرفتن تعريف ضر

ساده ميشود:
()13

ˆ1 dx d
d
i
i D B ( xB , 2 ),
( xB , s ) 


i x
dxB
i  u, d , s,... x xi dxi
i
B

اين همان رابطة قضية جداسازي است که در بخش ابتدايي ايهن
مقاله مورد اسهتفاده قهرار گرفهت (رابطهة ( .))2در معادلهة بهاال
 2B  xB  1که در شن   B  2mB / sکمينه انرژي الزم
جهت توليد مزون خروجي است .اگر از جرم مزون صرف نظهر
کنيم ،داريهم  .  xB  1در اثبهات قضهية جداسهازي ( )13از
جرم مزون و پارتون ها در تعريف متغيرههاي سهنجة  xiو xB
صرفنظر کرديم .جهت اعمال اثر جرم مزون مناس

اسهت کهه

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Factorization scale

 (
, p  , ),
2 B
s

داخلي چار -بردارها در دستگاه

مختصههات نههوري (  ) V .V  2V V   VT2و از شنجههايي کههه
 ، p2B  m2Bتكانه مزون به صورت زير بيان ميشود:
()16

m2B
pB  (
,
, ),
2  2s
s

اکنون به عنوان تعميمي از لالت بهدون جهرم ،سهطح مقطهع در
مختصههات جديههد بهها جههايگزيني )  / q 
 xB   (  p Bو

)  xi  yi ( pi / qدر رابطة ( )13به صورت زير بهه دسهت
ميشيد
()17

ˆ1 dy d
d
i D B (  , 2 ),
( , s)    i
i y
d
i  yi dyi
i
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جدول .3دادههاي شزمايشگاهي استفاده شده در تحليل محاسبة توابع ترکش مزون  Bو مقدار   2در لضور جرم مزون در مقياس انرژي . M Z
دادههاي شزمايشگاهي

تعداد دادهها

]ALEPH [9

18

2
17/199

]DELPHI [12

8

8/881

]OPAL [11

19

36/391

]SLD [11

18

26/127

99

89/113

Total

 2 / d .o. f

1/99

از شنجايي که  d / dxBکميت شزمايشگاهي است ،پس ميتوان
نوشت

d
d
d
( x , s) 
( , s) 
,
dxB B
d
dxB

()18

برابههر بهها   2NLO / d .o. f  1/ 59اسههت کههه کههاهش مقههدار شن
نسبت به مقدار (  2NLO / d .o. f  1/ 80براي لالتي که از جرم
مزون صرفنظر شهده اسهت) لهاکي از سهازگاري بهتهر نتهايج

بههها مقايسهههة تكانهههة مهههزون در سيسهههتم مختصهههات نهههوري،

تروري با دادههاي شزمايشهگاهي اسهت .همچنهين در جهدول 3

)  ، pB  (( pB  pB3 ) / 2,( pB  pB3 ) / 2,با معادلهة ()16

مقدار   2مربوط به هريك از دسته دادهههاي شزمايشهگاهي در

رابطة تساوي ميان دو متغير سنجه به صورت زير بيان ميشود:

لالت جديد گزارش شده است .نتايج لاصله براي پارامترههاي

()19

m2
m2
1
pB  ( s  B )  xB   (1  B ),
2
 s
s2

 ، mBاين دو متغير تقريبا معادلنهد.

دقت کنيد که اگر xB s

با در نظر گرفتن معادلة ( )19داريم:
()21

,

1
m2B
1
) s 2 ( xB

d

dxB

نهايتا ،سطح مقطع ديفرانسيلي در لضور جرم مزون عبارت است از

است در جدول  1گزارش شدهاند.

 .6بررسی کیفیت برازش
در اين بخش جهت بررسي کيفيت نتهايج تحليهل تهابع تهرکش
کوارک باتم به مزون  Bدر مرتبة دوم اختالل ،نتهايج مهدلمان را
با جديدترين مدل نظهري مطالعهه شهده در مرتبهة دوم اخهتالل
توسط گروه  ]7[ KKSSو همچنهين بها دادهههاي شزمايشهگاهي

d
 ( xB ), s ,
2
d
mB
1
) s2 ( xB

محاسههبه شههدة رابطههة ( )7و جههداول ( 2و  ،)1سههطح مقطههع

رابطة فوق ،رابطة اساسي قضية جداسازي در لضور جرم مزون

ديفرانسيلي بهنجار شده در مرتبة دوم اختالل را يك بهار بهدون

يا هادرون خروجي خواهد بود که اصالح شده رابطة ( )2اسهت

در نظر گرفتن جرم مزون و از طريهق رابطهة (( )2منحنهي خهط

و براي هر هادرون جرمدار ميتواند به کار برده شود.

چين) و يك بار با در نظر گرفتن جرم مزون و به کمهك قضهية

()21





1

d
( x , s) 
dxB B

شزاد مدل تواني ( )7براي لالتي که در شن جرم مزون لحاو شده

مقايسه خواهيم کهرد .در شهكل  1بها اسهتفاده از توابهع تهرکش

اکنون با در نظر گرفتن قضية جداسازي اصالح شدة ( )21و

جداسازي اصالح شده (( )21منحني خط ممتد) محاسبه کرده و

دادههاي پيشين به برازش دادهها ميپردازيم .در جدول  3نتهايج

با دادههاي شزمايشگاهي مقايسه کردهايم .همچنين بها اسهتفاده از

برازش در مرتبة دوم اختالل شورده شده است .همان گونه که از

توابع ترکش استخراا شده توسهط گهروه  KKSSسهطح مقطهع

جدول  3مشاهده ميشود مقدار به دست شمده بهراي  2 d .o. f

ديفرانسيلي توليد مزون  Bرا رسم کردهايم (منحني نقطهه -خهط

در مرتبة  OLNبراي لالتي که در شن جهرم مهزون لحهاو شهود

چين) که دقيقا منطبق بر نتايج لالهت بهدون جهرم در مهدل مها

مریم سلیمانینیا و سید محمد موسوی نژاد
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جدول  .4پارامترهاي محاسبه شده در رابطة ( )7مربوط به تابع ترکش کوارک  b / bبه مزون  Bدر لضور جرم مزون.
پارامترهاي تابع ترکش

N





مرتبة  NLOو با لضور جرم مزون

1671/918

16/761

2/632

شكل ( .1رنگي در نسخة الكترونيكي) مقايسة نتايج تروري سطح مقطع ديفرانسيلي بهنجار شده (  ) 1 /  tot  d / dxBدر لالت مزون جرمهدار
(خط ممتد) و لالتي که در شن از جرم مزون صرفنظر شده است (نمودار خطچين) .اين نتايج با دادههاي شزمايشگاهي گزارش شده از گروهههاي
 NLLL ،SELLAD ،ALEPHو  ]12-9[ DLSو همچنين پيشگويي مدل ( ]7[ SSDDنمودار نقطه -خطچين) مقايسه شدهاند.

است .همان گونه که انتظار مي رفت ،نتايج با در نظر گرفتن اثهر

Br ( )   dz D( z, 2 ),

()22

جرم مزون  Bدر محاسهبات بهبهود يافتهه و در نهوالي  zههاي

بهها اسههتفاده از مقههادير گههزارش شههده در جههدولهههاي  2و  1بههراي

کوچك تطابق بهتري ميان نتايج تروري و دادههاي شزمايشهگاهي

پارامترهاي تابع ترکش در دو لالت مزون جرمدار و بدون جرم و با

وجود دارد .در واقع اثر جرم مزون باعث کاهش سطح مقطع در

استفاده از معادالت تحول ،مقادير نسبت شاخهاي به ازاي سه مقياس

نوالي  zهاي کوچك (  ) z  0/ 3شهده اسهت کهه ايهن باعهث

   50G e V ،   2mb  9 GeVو   mZ  91/2 G e V

کهههاهش مقهههدار پهههارامتر تعيهههين کننهههدة کيفيهههت بهههرازش

در جدول  9گزارش شدهاند .همان گونه که مشهاهده مهيشهود

(  )  2 d .o. f  1/ 59شده است .اگر از جرم مزون صهرف نظهر

مقهههدار نسهههبت شهههاخهاي بههها افهههزايش مقيهههاس انهههرژي از

کنيم مقدار شن به   2 d .o. f  1/ 80تغيير خواهد يافت.

   2mb  9 GeVتهها    91/2 GeVبههه ميههزان  2درصههد

عالوه بر مقايسة فوق ،دو کميت مهم شزمايشگاهي ديگر نيز
وجود دارند که محاسبةشنها و مقايسة مقادير به دسهت شمهده در
پيشگوئي تروريمان با دادهههاي شزمايشهگاهي مهيتوانهد جاله
توجه باشد .اولين کميت ،کسر (نسبت) شاخهاي  b  Bاست
که با رابطة زير تعريف ميشود:

کاهش مييابد .کميت شزمايشگاهي ديگر ،کسر انهرژي متوسهط
) x (

است که مزون  Bاز کوارک باتم دريافت ميکنهد و بهه

صورت زير تعريف ميشود [:]7
()23

1
2
 dz zD( z,  ),
) Br ( 

x ( ) 
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جدول  .5مقادير نسبت شاخهاي )  Br (و کسر انرژي متوسط )  x (به ازاي سه مقياس انرژي با به کار بردن تابع ترکش . b  B
x ( )  0/ 640

Br ( ) 0/ 388

Br ( ) 0/ 390

x ( )  0/ 666

Br ( ) 0/ 396

x ( )  0/ 769

Br ( ) 0/ 393

x ( )  0/ 670

Br ( ) 0/ 394

x ( )  0/ 687

Br ( ) 0/ 400

x ( )  0/ 772

  91/2 GeV
  50 GeV

mB  0

  2mb  9 GeV

  91/2 GeV
  50 GeV

mB  0

  2mb  9 GeV

برخالف نسبت شاخهاي ،وابستگي اين کميت به مقياس انهرژي

چند اين اثهر باعهث کهاهش نهاچيز تهابع تهرکش در نهوالي Z

بيشتر بوده و با افزايش انرژي ،مقهدار شن کهاهش مهييابهد .بهه

کوچك و افزايش تابع در Zهاي بزرگ بهه خصهوص در محهل

عنههوان م ههال ،بههه ازاي افههزايش انههرژي از   2mb  9 GeV

قله نمودار شده است .از شكل  3مشاهده ميشود که اعمال اثهر

تا    91/2 GeVاين کهاهش لهدود  16درصهد خواههد بهود.

جرم مزون ،تابع ترکش گلوئون در مقادير کوچك پارامتر ترکش

همچنين با در نظر گرفتن اثر جرم مزون در محاسبة تابع ترکش،

( )Zرا تحت تأثير قهرار داده و باعهث کهاهش چشهمگير در شن

در هر مقيهاس انهرژي افهزايش خواههد داشهت.

نوالي مي شود و اين باعث برازش بهتر نتايج تروري و دادههاي

مقدار

) x (

جهت بررسي کيفيهت بهرازش و همچنهين اثهر جهرم مهزون در
محاسههبة تههابع تههرکش جالهه
)x (  91/2 GeV

شزمايشگاهي شده است.

توجههه اسههت کههه مقههدار

را با مقادير شزمايشگاهي مقايسه کنيم .مقدار

 .7نتیجهگیری

گزارش شده توسط گروه شزمايشگاهي  ALEPHعبهارت اسهت

در اين مقاله به مطالعة توابع ترکش پارتوني براي توليد مزون B

از )  ]9[ 0/ 73610/0061(stat ) 0/0056 (systو مقدار تعيين شهده

در مرتبة دوم اختالل در نظرية  QCDپرداختيم .جهت استخراا

توسههههههط گههههههروه  OPALبرابههههههر اسههههههت بهههههها

پارامترهاي شزاد مدل پيشهنهادي تهابع تهرکش ،از بهرازش تمهام

)  ]11[ 0/ 7193 0/0016 (stat ) 0/0036 (systو مقههدار گههزارش

داده هاي شزمايشگاهي موجود از فرايند نابودي جفت الكتهرون-

شههههههده از گههههههروه [ SLD ]11عبههههههارت اسههههههت از

پوزيترون استفاده کرديم .نسهبت بهه نتهايج مراجهع [ 7و  ،]8در

)  . 0/ 709 0/003 (stat ) 0/003 (syst ) 0/002 (mod elهمان گونه

رونههد بههرازش نتههايج ،از جديههدترين دادههههاي فراينههد نههابودي

که از جدول  9مشاهده ميشود اثر جرم مزون باعث سهازگاري

الكترون -پوزيترون که توسهط گهروه  DELPHIگهزارش شهده

بهتههر مقههدار ترههوري (  ) x (  91/2)  0/ 670و شزمايشههگاهي

است ،استفاده کرديم .همچنين براي اولين بار در محاسهبة تهابع

ميشود .بايد دقت داشت که نتايج شزمايشگاهي دربرگيرندة همة

ترکش مزون  Bاثر جرم مزون را در محاسبه وارد کرديم .نشهان

و همچنين سهمهاي ترکش گلوئون و کوارکهاي سهبك

داديم تا چه لد اين اثر باعث بهبود بهرازش نتهايج ترهوري و

است؛ در لالي که مقادير گزارش شده در جدول  9تنهها شهامل

داده هاي شزمايشگاهي مي شود .همچنين نشان داديم که اعمال

ترکش  b  Bدر مرتبة دوم اختالل است.

اثر جرم م زون در محاسبة تابع ترکش باعث مي شود تا مقهدار

مرات

در شكلهاي  2و  3توابع ترکش کوارک باتم )  DbB ( z, و

تروري به دست شمده براي متوسط کسهر انهرژي لمهل شهده

گلوئون )  DgB ( z, در مقياس انرژي    mZ  91/2 GeVدر

توسط مزون با مقادير شزمايشگاهي همخهواني بهتهري داشهته

مرتبة دوم اختالل رسم شدهاند .همان گونه که مشاهده ميشهود

باشد .رابطة به دست شمده براي قضية جداسهازي در لضهور

اثر جرم مزون روي تابع ترکش کوارک بهاتم نهاچيز اسهت؛ ههر

جههرم هههادرون رابطههة ( ) 21از دسههتاوردهاي نوشورانههه ايههن

636
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شكل ( .2رنگي در نسخة الكترونيكي) تابع ترکش کوارک باتم در مقيهاس انهرژي    mZدر مرتبهة  .OLNنمودارهها در دو لالهت مهزون

B

جرمدار و بدون جرم باهم مقايسه شدهاند.

شكل ( .3رنگي در نسخة الكترونيكي) تابع ترکش گلوئون در مقياس انرژي    mZدر مرتبة  .OLNنمودارها در دو لالهت مهزون جهرمدار و
بدون جرم باهم مقايسه شدهاند.
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 با در نظر گرفتن تصحیحات جرم مزونB تابع ترکش مزون

2  شمارة، 91 جلد

 روشهاي کامال نظري نيز براي محاسبه توابهع،شده در اين مقاله

پژوهش است که مي توانهد در ههر فراينهد توليهد ههادرون از

]27-21[ ترکش وجود دارند که به عنوان نمونه ميتوان به مراجع

 بهراي. پوزيترون به کهار گرفتهه شهود-نابودي زوا الكترون

نظريههة

 در ايههن رهيافههتههها و در چههارچو.اشههاره کههرد

پژوهش بعدي تالش داريم تا اثر جهرم کهوارک هها را نيهز در

 توابع ترکش برمبنهاي مهدل ههاي نظهري،کروموديناميك اختاللي

محاسبات وارد کنيم؛ هر چند انتظار مي رود تا اثر جرم مهزون

.تعيين ميشوند

.مهم تر و مؤثرتر باشد
الزم به ذکر است که به جز روش پديده شناسي به کهار بهرده
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