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 116Lvزوج هسته لیورموریوم   -های زوج آلفازای ایزوتوپمحاسبه نیمه عمر واپاشی  
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 ، ایران 75813 -5600دانشکده نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران،گروه شیمی کاربردی، 

 

 چکیده 

زوج ای  عگصیر با   -های زوج. در ای  تحقیق ایزوتوپمورد بررسیی ررار گرتت 116Lvموریوم  سیگگی  لیورای هسیهه آلفازنیمه عمر واپاشیی  

290عدد جرمی   314A    وZ=116    (مورد مطالعه ررار گرتهگد. مدل شیی ه گاموGLM ) کرامرز    -که با اسییهفاده از تقریو ونهزل–  

آن اسیا  به دسیت آمد. عهوه بر ای     برمورد اسیهفاده ررار گرتت و نیمه عمر واپاشیی آلفازا برای محاسی ه نیمه عمر ای  واپاشیی  بریلوئ  

برای ای  نیمه عمر واپاشییی آلفازا  نیز  و بر آن اسییا   گدتعدادی روابط نیمه تجربی محاسیی ه نیمه عمر واپاشییی آلفازا مورد مطالعه ررار گرته

آلفازا محاسی ه گردید ع ارتگد از  رو  رویر، رابطه جاانی  . روابط نیمه تجربی که بر اسیا  آناا نیمه عمر واپاشیی  محاسی ه گردید  هاهسیهه

ج به در ناایت نهایترمول دنیسی  و کودنکو.   همچگی   و  و همکارانش  ترمول نیمه تجربی پوئگاروابطه نیمه تجربی ویه و سیی ر،، رواپاشیی،  

 مقایسه شدند، که در تواتق خوبی بودند.و همچگی  با مقادیر تجربی با هم   در جدولی گردآوری و  دست آمده

 

 واپاشی آلفازا، لیورموریوم، مدل ش ه گامو)، ترمولاای نیمه تجربی :هاکلیدواژه

 

Calculation of the  -decay half-lives of even-even Livermorium 116Lv  isotopes 
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Abstract 

The α-decay half-lives for even-even 116Lv  isotopes within the range 290 314A   which have Z= 116, 

have been evaluated using Gamow-like model (GLM) and based on the α-decay half-lives of these 

isotopes are calculated. The different semi-empirical formula for α-decay half-lives also was used as: 

Royer empirical formula, universal decay law formula, the Viola-Seaborg semi-empirical formula, the 

semi-empirical formula for Poenaru et al. and Denisov & Khudenko formula (DEKH). The half-lives 

were evaluated using theoretical Q-value. The computed α-decay half-lives were compared with 

empirical formula, the result was achieved in a good agreement. 
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 مقدمه -1

از  میهدی بر اسیا  پدیده کوانهومی تون  زنی ی  رره باردار  1928ای اسیت در سیال  های هسیههواپاشیی آلفازا که یکی از مامهری  واپاشیی

ی  ترمول سیاده برای نیمه عمر واپاشیی    مدل گامو). پس از آن ویه و سیی ر، بر اسیا    [1]  توضیی  داده شیدتوسیط گامو)  ی سید کولگ

  ای برای نیمه عمر واپاشی آلفازا ارائه دادند رابطهای و به صورت تئوری  . پوئگارو و همکارانش بر اسیا  مدل کهسیهر هسهه[2]ارائه دادند زاآلفا

زدب و شییود.  احهمال تون  زنی اسییهفاده می( به مگظور به دسییت آوردن WKBبریلوئ    -کرامرز -قریو ونهزل. به صییورت معمول از ت[3]

و با لحاظ ی  سیید بریلوئ   -کرامرز -و جرم هسییهه دخهر تقری ی با اسییهفاده از رو  ونهزلره آلفا کارانش به خاطر اخهه) زیاد جرم رهم

 [4]  (GLM   نامگداسیهرراج کردند، که آن را مدل شی ه گامو) می زاه عمر واپاشیی آلفاای برای نیمرابطه ی و ی  پهانسیی  کروی هسیههکولگ

برای به دسیت آوردن نیمه عمر واپاشی آلفازای هسهه روابط بیشهری   ای  رو  تگاا ی  پارامهر راب  تگظیم دارد که همان شیعا  هسیهه اسیت.

 .[6] ترمول دنیس  و کودنکو و ترمول تجربی رویر برای واپاشی آلفازا،  [5] ، از جمله  رابطه جاانی نیمه عمر واپاشی آلفازاوجود دارد

 از   باشد.می گدسهارای نیمه عمر کوتاه هکه د 116Lvهسهه لیورموریم  های ایزوتوپمه عمر واپاشی آلفازای  به دست آوردن نی هد) ای  مقاله

نیمه عمر   ، اسیهفاده شیده اسیت ورابطه آناا آورده شیده اسیت مقاله  اند و در مه رو  شی ه گامو) و نگد رو  دیگر که در ایگجا نام برده شیده

 اند.نهایج در ی  جدول ارائه شده  زوج ای  عگصر محاس ه و-های زوجواپاشی آلفازا برای ایزوتوپ

 روش انجام کار -2

که زوج آن در نظر گرتهه شیده   -های زوجباشید، ایزوتوپمی  116در ایگجا هسیهه لیورموریم در نظر گرتهه شیده اسیت که دارای عدد اتمی 

آشکار سازی  2000در سال   48های کلسیم  توسط یون 248. هسهه لیور موریم با بم اران کوریم باشگدیار کوتاه میتماما دارای نیمه عمر بس

د و شید، که مهعارو تولید آن با واپاشیی آلفازا مههشیی گردید. در ای  مقاله با اسیهفاده از مدل شی ه گامو) نیمه عمر واپاشیی آن محاسی ه گردی

 اند.دیگر نیمه عمر واپاشی محاس ه گردیده  عهوه بر آن از تعدادی مدل

 (GLM) مدل شبه گاموف برای واپاشی آلفازا -1-2

مدل شی ه    که توسیط زدب ارائه شید.  لفا بر اسیا  تئوری گامو) می باشید،ی  مدل پدیده شیگاخهی سیاده برای بررسیی نیمه عمر واپاشیی آ

واپاشیی آلفازا برای تعیی  نیمه عمر گسیی  کهسیهرهای عمر نیمه   ییتعباشید که عهوه بر گامو) در وارع شیک  سیاده شیده مدل گامو) می

ی . ای  مدل شیک  سیاده مدل ویه و سیی ر، را حفم نموده و به نسی ت از پایهگیردای و همچگی  گسیی  پروتون مورد اسیهفاده ررار میهسیهه

هلفی را به خوبی توضیی  های مرواپاشییهای تجربی به خوبی نشیان داده اسیت که ای  مدل  . تواتق با دادهتری برخوردار اسیتتیزیکی غگی

مدل شیی ه گامو) همچگی  به مگظور  ها بیفزاید. توانسییت به درت دادهمی  دهد، اگرنه اثرهای میکروسییکوپی ح ) شییده در ای  مدلمی

  گیرد حالت گسیی  مورد اسهفاده ررار می lای  و تکانه زاویهواپاشیی    Qهای مرهل  تگاا با لحاظ مقدار محاسی ه سیریع بزرگی نیمه عمر واپاشیی

کرامرز    -. احهمال تون  زنی رره آلفا از سید پهانسیی  توسیط تقریو ونهزلاسیت راب  تگظیم دارد که پهانسیی  کول ای  مدل ی  پارامهر .  [7]

 .[4] ( با رابطه زیر داده می شودWKB بریولی   –

 1) 

     

2
exp 2 ( ( ) )

b
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اسیت، و با رابطه زیر برابر مجمو  شیعا  رره آلفا و هسیهه دخهر  Rجرم کاهش یاتهه و   انرژی جگ شیی رره گسیی  شیده اسیت.    Qدر ایگجا 

 داده می شود 
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1
A   و

1
A .شی رره گسی  شده با پهانسی  کول  حد باالیی انهگرال جایی است که انرژی جگ   شعا  هسهه دخهر و  شعا  رره آلفا می باشگد 

 برابر است، یعگی 

 3)        
2

1 2
z z e

b
Q

= 

)پهانسی    )V r با رابطه زیر داده می شود: 
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در ایگجا 
0

V   عمق ناه پهانسی  است و با رابطه
0 1

25V A= با رابطه زیر داده می شود. زانیمه عمر واپاشی آلفا  .[8] داده می شود 

 5  )      
1 2

ln 2
T


= 

pثابت واپاشییی اسییت، که از رابطه    در ایگجا  =  آید که در آن  به دسییت می  ردها در واحد زمان به دیواره اسییت و تعداد برخوp  

 شود.( داده می1احهمال نفور در سد است که با رابطه  

 روابط تجربی برای نیمه عمر واپاشی آلفازا -2-2

آورد که در وارع لگاریهم نیمه عمر نیمه عمر واپاشیی آلفازا را به دسیت توان بر اسیا  آناا  روابط نیمه تجربی زیادی در دسیت اسیت که می

ای از  که به همی  دلی  برای محاسی ه نیمه عمر واپاشیی دسیههباشیگد  میخود دهگد. ای  روابط هرکدام دارای شیرایط خا  واپاشیی را ارائه می

باشیگد یا ایگکه نزدی    ترد  -و ترد زوج-ترد، ترد  -زوج، زوج  -های مورد نظر زوجایگکه هسیههها بسیهه به  مدلد دارند ای  رها کاربرادیو هسیهه

 بر ای  اسیا  های مهفاوتی برخوردارند.و یا ایگکه رادیو هسیهه سی  ، سیگگی  و یا تون سیگگی  باشیگد از درت  یا دور از اعداد جادویی باشیگد

 اند.گامو) مقایسه شدهبرای واپاشی آلفازا در ایگجا مطالعه شده است که در انهاا با مدل ش ه تجربی نیمه تعدادی روابط 

 فرمول تجربی رویر برای واپاشی آلفازا •

ی تون هاای  رابطه برای هسیییهه  ترد به کار می رود.  -زوج و ترد  -ترد، ترد  -زوج، زوج-رابطه رویر برای واپاشیییی آلفازا با هسیییهه های زوج

اند به ع ارتی باهر  رابطه عگاصیر نزدی  اعداد جادویی ح ) شیدهای  های  با ای  حال در اسیهرراج ثابت  گیردسیگگی  مورد اسیهفاده ررار می

واپاشییی آلفازا از حالت پایه به حالت پایه    373با بررسییی ا  را رویر ترمول تجربی .از درت خوبی برخوردار نیسییتها  برای ای  نو  هسییهه

  [9] بررسی و رابطه زیر را ارائه داده است

 6).      1 6

10 1 2log ( )
Q

cz
T s a bA z  = − + 

 
 

زوج نوشیهه شیده و در آن مقادیر   -های زوجای  رابطه برای هسیههبه ترتیو عدد جرمی، عدد اتمی و انرژی واپاشیی اسیت.  Qو   A  ،Zدر ایگجا 

زوج، -های زوجهای در وارع رو  رویر برای هر دسییهه از هسییهه  باشییگد.می  25.31و   -1.169،  1.5864به ترتیو ع ارتگد از    cو   a  ،bثابت  

انید کیه در ای  رو  نیز رابطیه ای برای نیمیه واپیاشیییی آلفیازا ارائیه داده  اعیداد ثیابیت مهفیاوتی ارائیه داده اسیییت.  ترد  -زوج و ترد  -ترد، ترد  -زوج

 باشد.ای میوابسهه به تکانه زاویه
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  (UDL)رابطه جهانی واپاشی آلفازا   •

مکانیسیم میکروسیکوپی  واپاشیی رره باردار به دسیت آمده   اسیا   بر که  ،[5]رابطه جاانی واپاشیی آلفازا توسیط کی و همکارانش ارائه شید  

به دهد و با رابطه زیر جرم اتمی و عدد اتمی محصییوالت واپاشییی ارت ا  میاسییت، که نیمه عمر واپاشییی را به انرژی واپاشییی و همچگی  به 

 آید دست می

 7  )   ( )1 3 1 3

10 1 2log ( ) c d c d d c

c

A
T s az z b Az z A A c

Q
  = + + +  

) در ایگجا )
1 2

( )d c d cA A A A A= +

  

 .استانرژی واپاشی   Qو   ثابت هسهگد =c-23.7615 و a=0.3949 ،0.3693-= b  و 

 (VSS)  رابطه نیمه تجربی ویال سیبرگ •

واپاشیی    انط ان آن برای ثابت مهگاسیو سیازی اسیت  5نااده شید که دارای  بر اسیا  مدل اولیه واپاشیی گیگر ناتال بگا   1966ای  مدل در سیال  

 زوج وارد شیده اسیت. -های غیر از زوجبرای هسیهه hبه همی  مگظور ثابت   هاسیتزوج باهر از دیگر هسیهه -زوج سیگگی   هایهسیهه  آلفازای

  N=128-160و    Z=84-110های سیگگی  در محدوده  نیمه عمر واپاشیی آلفازای هسیههزیادی از پژوهشیگران ترجی  می دهگد برای    تعداد

  [2] واپاشی با ترمول زیر ارائه شده است ای  رابطهسی ر، اسهفاده کگگد،    -از رابطه تجربی ویه

 8  )    
10 1 2

( )
log ( )

az b
T s cz d h

Q

+
= + + +   

ثابت   d و  a ،b  ،cمقادیر   سییت.او نیمه عمر  بر حسییو ثانیه    MeVاسییت بر حسییو انرژی واپاشییی   Qعدد اتمی هسییهه مادر،    Zدر ایگجا

 ج صفر است. زو  -های زوجو برای هسهه  باشدنوترون ترد دارای مقادیر مهفاوت مییا  های پروتون ترد و برای هسهه  hهسهگد ولی مقدار  

 

 (semFIS) روافرمول نیمه تجربی پوئن •

. ای  مدل ی  برای نیمه عمر واپاشییی آلفازا به دسییت آوردندای را بر اسییا  تعمیم تئوری شییکاتت  و همکارانش ترمول نیمه تجربی  رواپوئگ

پروتون و   رود. ای  مدل برای هسهه هایی که تعدادهای تون سیگگی  به کار میکه برای هسیهه  باشیدنسیره سیاده شیده از مدل ویه سیی ر، می

تری به نهیجه دریق  (اندبیان شیده(  13( و  12که برای پروتون و نوترون در روابط  ی   اعداد  یا نوترون آناا یکی بیشیهر از اعداد جاویی باشید

  [3] با رابطه زیر داده شده است  شود. ترمول ای  مدلمگجر می

 9)       10 1 2log ( ) 0.43429 20.446sT s k   = −  

 در ایگجا 

 10 )    
1 2

2.52956 arccos (1 )d

s d

A
k z r r r

AQ

 
 = − −   

 
 

 11 )      
1 31.5874

0.423 d

d

A
r Q

z


+
= 

از تفاضی  عدد نوترونی با    دو  ای درجهنزدی  به ی  اسیت و بر اسیا  نگد جمله  مقدار عددی  
iN  و عدد پروتونی با

i
Z باشید،می  

i
N  

ای که دارای تعداد عدد جادویی بعهوه ی  نوترون اسییت و  هسییهه تری نزدی 
i

Z   که دارای تعداد عدد جادویی  ای  تری  هسییههنیز نزدی

 بعهوه ی  پروتون است.

 12 )      51,83,127,185,
i

N = 

 13     )         29,51,83,127,
i

Z = 
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 (DEKH)   کودنکوفرمول دنیسف و  •

برای نیمه عمر واپاشیی آلفازا بی  گ ار از حالت پایه هسیهه مادر به حالت پایه  دنیسی  و کودنکو ترمول تجربی خود را  ،بر اسیا  ترمول رویر

در ای  رابطه پگج ثابت وجود  ترد کارایی دارد  -زوج و ترد  -تردترد،    -زوج، زوج  -های زوجارائه کردند. ای  ترمول برای هسیهه هسیهه دخهر 

 ترد  -زوج و ترد  -ترد، ترد -زوج، زوج -های زوجآیگد و برای دسیهه هسیههتجربی به دسیت می  های واپاشییداردکه با مهگاسیو سیازی داده

  زیر بیان شیده اسیت  و با رابطههای سی   نیز کاربرد دارد های سیگگی  برای هسیههای  رابطه عهوه بر هسیههمقادیر مهفاوتی ارائه شیده اسیت. 

[6]  

 14 )   ( )
1 6

10 1 2 1 6

( 1)
log ( ) ( 1) 1ld l lbA Z cZ

T s a e
Q AQ 

 −

+
  = − − + + − − −  

)، ای رره آلفا گسی  شده استتکانه زاویه lدر ایگجا  )
1 6

( 4)A A = Qو   −


 . انرژی واپاشی است 

26.1721aع ارتگد از   زوج -های زوجبرای هسیهه مقادیر ثابت در رابطه دنیسی  و کودنکو =  ،1.1549b =  ،1.6088c = ،0d و   =

0e  باشگد.می =
 

 در نتایج  بحث -3

. گامو) مورد مطالعه ررار گرتتشی ه توسیط مدل    Z=116( با عدد اتمی  Lv م  وزوج هسیهه لیورموری  -های زوجمحاسی ه نیمه عمر هسیهه

له   های ارائه شیده در مه  از جمهمچگی  از رو   اند.ارائه گردیده 1اسیهفاده شید و مقادیر به دسیت آمده در جدول    [10]از مرجع  Qمقدار   

(  DEKHو ترمول تحلیلی دنیسی  و کودنکو   (semFISرابطه جاانی واپاشیی، رابطه ویه سیی ر،، رابطه نیمه تجربی پوئگارو  ترمول رویر،  

 [10] نیمه عمر نیز از مرجع  CPPMمقادیر تجربی   ارائه گردیده اسیت. 1ی محاسی ه و برای مقایسیه در جدول مقادیر لگاریهم نیمه عمر واپاشی

 اسهفاده شده است.

 زوج لیورموریم  - های زوجو مقایسه آناا با همدیگر برای ایزوتوپ    مقادیر محاس ه شده لگاریهم نیمه عمر واپاشی آلفازا1جدول 

10 1 2
log ( ( ))T s   

CPPM[10] Royer UDL VSS semFIS DEKH GLM Q A 

1.279-  1.677-  0.976-  1.360-  1.349-  1.275-  2.024 11.054 290 

0.710-  1.146-  0.452-  0.790-  0.765-  0.736-  1.498-  10.834 292 

1.024 0.489 1.145 0.886 0.935 0.922 0.120 10.224 294 

0.009-  0.498-  0.193 0.066-  0.006 0.078-  0.850-  10.564 296 

0.664 0.131 0.812 0.601 0.707 0.560 0.224-  10.324 298 

1.024 0.465 1.144 0.972 1.115 0.899 0.111 10.194 300 

3.336-  3.670-  2.870-  3.135-  2.983-  3.294-  3.930-  11.784 302 

1.190-  1.659-  0.901-  1.077-  1.943-  1.247-  1.963-  10.944 304 

0.970 0.385 1.088 1.001 0.035 0.820 0.047 10.184 306 

3.385 2.669 3.316 3.325 2.280 3.136 2.323 9.424 308 

6.854 5.960 6.524 6.659 5.552 6.475 5.639 8.474 310 

7.887 6.935 7.479 7.670 6.555 7.464 6.631 8.214 312 

8.840 7.833 8.361 8.606 7.493 8.376 7.549 7.987 314 
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 گیرینتیجه -4

ای بی  مدل شی ه ، همچگی  مقایسیهبررسیی شید  زوج لیورموریم با اسیهفاده از مدل شی ه گامو) -های زوجنیمه عمر واپاشیی آلفازای هسیهه

بیشیهری  شی اهت را با   ه گامو) به دسیت آمد  شیصیورت گرتت. مقادیر لگاریهم نیمه عمر که از رو   های نیمه تجربیگامو) و بعضیی مدل

انط ان خوبی با نهیجه تجربی   N=184نهیجه حاصیی  از مدل شیی ه گامو) در عدد جادویی    دارد.  semFIS مدل رویر و پس از آن با رو 

های سییگگی  مدل دنیسیی  و دهد. برای ایزوتوپارائه می VSSرا مدل ویه و سییی ر،   CPPMبیشییهری  هماهگگی با نهایج تجربی دارد. 

 دهد.نیز انط ان خوبی با نهایج تجربی را نشان می  DEKHکودنکو 

 

 مراجع 

 

[1]  G. Gamow, "Zur quantentheorie des atomkernes," Zeitschrift für Physik, vol. 51, no. 3-4, pp. 204-212, 

1928. 

[2]  A. Sobiczewski, Z. Patyk, and S. Ćwiok, "Deformed superheavy nuclei," Physics Letters B, vol. 224, no. 

1-2, pp. 1-4, 1989. 

[3]  D. N. Poenaru, I.-H. Plonski, and W. Greiner, "α-decay half-lives of superheavy nuclei," Physical Review 

C, vol. 74, no. 1, p. 014312, 2006. 

[4]  A. Zdeb, M. Warda, and K. Pomorski, "Half-lives for α and cluster radioactivity within a Gamow-like 

model," Physical Review C, vol. 87, no. 2, p. 024308, 2013. 

[5]  C. Qi, F. Xu, R. J. Liotta, and R. Wyss, "Universal decay law in charged-particle emission and exotic 

cluster radioactivity," Physical review letters, vol. 103, no. 7, p. 072501, 2009. 

[6]  V. Y. Denisov and A. Khudenko, "α-decay half-lives: Empirical relations," Physical Review C, vol. 79, 

no. 5, p. 054614, 2009. 

[7]  A. Zdeb, M. Warda, C. Petrache, and K. Pomorski, "Proton emission half-lives within a Gamow-like 

model," The European Physical Journal A, vol. 52, no  .10 , pp. 1-6, 2016. 

[8]  R. Blendowske and H. Walliser, "Systematics of cluster-radioactivity-decay constants as suggested by 

microscopic calculations," Physical review letters, vol. 61, no. 17, p. 1930, 1988. 

[9]  G. Royer and H. Zhang, "Recent α decay half-lives and analytic expression predictions including 

superheavy nuclei," Physical Review C, vol. 77, no. 3, p. 037602, 2008. 

[10]  K. Santhosh and B. Priyanka, "Heavy particle radioactivity from superheavy nuclei leading to 298114 

daughter nuclei," Nuclear Physics A, vol. 929, pp. 20-37, 2014. 

 


