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 چکيده:
سی پدیده گذار فازی  سته های مختلف را می توان برای برر ساختاری ه ضرایب باری موثر به ویژگی های  سی  سا ستگی ا  –واب

شککیلی هسککته ای به بار برا  با اسککتزااه از مدک برهویون بوزوتیا اهتواک های گذارطبار لکتی اییترییی بزه ترازهای مختلف 
سته های او زتجزره ایزوتوپی  ضرایب باری موثر طبار لکتی تعززه  ا راXeو  Cdه سه با مقاایر تجربی متواظرا  سته و ار مقای محا

گراید  تتایج هاصکککد مدک تیوری برای اهتواک گذارهای مختلفا اتکتاا لابد لتویی را با مقاایر تجربی ت کککان می اهد  هو وزه 
 ابد توجه تر می باشد  ل تغززرات ضرایب باری موثر برای هسته های تاهزه گذار فازی شیلی هسته ای

(ا اهتواک گذار طبار لکتی اییتریییا QPTشککیلی هسککته ای ) –(ا گذار فازی IBMمدک بر هویون بوزوتی)  :کلمات کليدي 

 ضرایب باری موثر 
 

 

 : مقدمه

ییی از موضکواات لابد  اشکوافاز هایت پایه یا امای صکزر ه  تامزده می به گذار هسکته ایشکیلی -یفاز گذار پدیده

توجه ار مکایعات سککایزان اخزر بواه اسککت  روی های مختلف برای بررسککی ایه پدیده و هو وزه رابکه سن با سککایر 

ست شده ا سته معرفی  ساختار ه ساس به  ستزااه از  [2-1]م اهده پذیرهای ه های رویف به بر پایه مدک های مختلا

شد  ایه روی ها جتری شده اتدا متداوک می با ضی خاصتقارن با هوراه تعریف  ستهشید ا تغززرهای ریا یا ای های ه

(ا به IBM) مدک بر هویون بوزوتی  هوان گذار بزه هدوا تقارتی مختلف را با تغززر پارامترهای سااه توصزف می تواید

های جوعی برای توصزف براتگزختگی 1975توسط یابلو و سریوا ار ساک  مدک های جتریااووان ییی از پرباربرا تریه 

سته شه ستهصورت زوجا به -های زوجها ار ایزوتوپ ار ایه مدک توبلیون. دهای اتویا ارائه  سابه و یک ه  تعداای 

 0ای های زاویهع بوزونا با تیاتهصورت او تو به بزرون الیه بستها   ذراتار تظر گرفته می شوازوجی از ذرات ظرفزتی 

ی با سکککه زتجزره U(6)شکککوتد  اولگرهای خل  و فوای بوزوتی ت کککیزد جتر بوزونا فرض می dو  sترتزب  ا به2و 

ترتزب اارای  اهود به جواب های هامزلتوتزه بوهر بواه و بهمی SO(6)و   SU(3)ا U(5)زیرگروهیا موکت  با تقارن های

  [4-3]ی محوری و گامای تاپایدار هستودتغززرشید یافتههای برویا شید
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ز ته بزه م های صکککورت گرف تدربون  زد ا به ای ها  ته  تب مختلف ار هسککک واطزسکککی مرا های گذارهای اییترومغ دان 

و گ تاور های ذاتی توبلیون ها لابد بررسی می باشد  اهتواک ایه گذارها با الت لابد لتویی اییترومغواطزسی هسته ای 

ی مدک تایروی های تجربی تعززه شده و یذا محاسته ایه اهتواالت ار لایب مدک های مختلفا امیان ارزیابی تواتوسط 

تریه گذار مورا مکایعه  ا معووک E2ها و هو وزه اولگرهای متواظر را فراه  می سازا  گذارهای طبار لکتی اییتریییا

شی از اطالاات تجربی لابد توجه ار خصوص ایه گذار می ار ساختار سزست  های هسته ای می باشد به ایه مسیله تا

شیدا تزوه اور های موثر   سب با ترخ گذار های مختلف هو ون مززان تغززر  سایر بوزات متوا شد  اهتواالت گذار و  با

لرار  شیلی هسته ای مورا ارزیابی –ا بوزات هساس به ساختار هسته ها بواه و یذا می توان ار تاهزه گذار فازی غزرهو 

  ]6-5[گزرتد

های تاهزه گذار به معرف هسته   Cdو  Xeار ایه مکایعها اهتواک گذار طبار لکتی اییترییی برای او زتجزره ایزوتوپی 

می باشودا تعززه شده است  سپس تغززرات ضرایب باری موثر طبار  SO(6) و U(5)شیلی هسته ای بزه هدوا  –فازی 

 شیلی هسته ای ارزیابی شده است  -ه و رابکه سن با پدیده گذار فازیلکتی برای ایه هسته ها  بررسی شد

 

 : روش کار

پرباربراتریه مدک جتری برای بررسی ترازهای اترژی و هو وزه ترخ گذارهای مراتب مختلف  مدک بر هویون بوزوتیا

سااه تریه توع ایه می باشد  ار  (≤ MeV 3اییترومغواطزس سزست  های هسته ای ار محدواه اترژی های پایزه )

های صورت او توع بوزون با تیاته به بزرون الیه بستها ذراتا تزاوتی بزه پروتون و توترون لائد ت ده و IBM-1مدکا

شوتد  فضای جتری ایه مدک با ار تظر گرفته زیر فضای او اولگر بوزونا فرض می dو  sترتزب ا به2و  0ای زاویه

و   SU(3)ا U(5)وصزف شید های مختلف هسته های شواخته شدها سه هد ایوامزیی  برای تمی باشدU(6) بوزوتیا 

SO(6) ا برای ایه مدک معرفی می شوا  برای توصزف هایت های مختلف هر هسته بر اساس هد ایوامزیی خاصا از

 شوا  مجوواه ااداا بواتتومی متواظر با گروه های تقارتی سن هد ایوامزیی استزااه می

اهد به لسوت اوده هسته های شواخته شده به طور بامد ار یک هد ایوامزیی  اه ار سایزان اخزر ت ان میمکایعات گستر

و SO(6) و U(5) برای توصزف گذار بزه او هد E(5)فرار تگرفته و رفتار بزوابزوی از خوا ت ان می اهود  هد ایوامزیی 

تغززرات ترازهای  مورا استزااه لرار می گزرتد  SU(3) و  U(5)برای توصزف گذار بزه او هد X(5)هو وزه هد ایوامزیی 

اترژی و به تتع سن بوزات هساس به ترازها از جولها ترخ گذارهای اییترومغواطزس را می توان برای تعززه پدیده گذار 

ییی الیه به ایزد لرار گرفته ار تزا Cdو  Xeشیلی هسته ای مورا استزااه لرار ااا  هر او زتجزره ایزوتوپی  –فازی 
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را از خوا تواین می  E(5)شیلی مرتته اوما یعوی متواسب با هد ایوامزیی –ا ت اته هائی از گذار فازی  z=  50بسته 

R4اهود)ایزد ایه امر را با تغززرات مقاایر تستت ترازهای اترژیا 

2

=
E(41

+)

E(21
+)

 ( [1]ا می توان توجزه تووا 

ا بوزات هساس به ساختار هسته می باشود  با توجه به اطالاات B(Mλ)ا یا مغواطزسی  B(Eλ)ایییاهتواک های گذار اییتر

تجربی فابد لتوک پزرامون ایه استه از بوزاتا مکایعه ترخ گذارهای مختلف بزه ترازهای هسته ایا معزاری برای بررسی 

گذارهای طبار لکتی اییترییی به  .تواتائی مدک های مختلف ار پزن بزوی ویژه هاالت و هو وزه اولگر گذار می باشد

ترا اویزه گزیوه برای بررسی  و هو وزه اطالاات تجربی بامد ایزد اهتواک روی ااان بز تر تستت به سایر مدهای گذار

  ] 5 [مدک بر هویون بوزوتی به صورت می باشود  اولگر گذار طبار لکتی اییترییی ار 
( 2) † † (2) † (2)ˆ ˆˆ ˆ[ ] [ ]                      ,                                         (1)ET d s s d d d         

  
اولگرهای خل   s†(𝑑†)باشد  هو وزه یک ضریب بدون بعد می βضریب بار موثر طبارلکتی و α بهتعریف می شوا   

Ii هستود  اهتواک گذارطبارلکتی اییترییی باهن یافته بزه هاالت s(d)بوزون  → If 6-5 [با فرموک [ 
2

( 2)
( 2; )                                  ,                                          (2)

2 1
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تعززه می-

شوا  ار محاسته ایه بوزتا ابتدا ویژه هاالت مختلف هسته اتتخابی با استزااه از ااداا بواتتومی زتجزره تقارتی برطسب 

فرم ویژه تابع برای هدوا ا بر روی سن تعززه می شوا  1خوراه و سپس اثر اولگر گذار طبار لکتی اییتریییا رابکه 

,N|برابر  به ترتزب O(6) و SU(3)ا U(5)تقارن ایوامزیی  nd, υ, L⟩ ا|N, (λ, μ), K, L⟩ و |N, σ, τ, υΔ , L⟩  می باشد  ار ایه

ما از معوای تربزب هامزلتوتزه ها یا تربزب او هد تقارتی استزااه توووای ا بلیه صرفا بر اساس رابکه بزه ااداا مقایه 

ایه هسته ها ار بواتتوی و تزاوت سن برای هسته های مختلفا ایه طتقه بودی به صورت اوومی با فرض لرار گرفته 

با تاثزر اولگرهای خل  و تابوای بوزون والع ار   [1]پزن رفتز  U(5) تزاییه الیه بسته و یذا استزااه از هد ایوامزیی

ا مقدار اهتواک های  گذار را به است می سوری   سپس ایه فرایود برای توام گذارهای طبار لکتی اییترییی به 1رابکه 

و  α و فرایود برازیا ثابت های MATLABباشد تیرار شده و ار تبایت با استزااه از برتامه مقدار تجربی سن معلوم می 

β   تعززه می شوا 

 

 : نتايج

شیلی هسته ای بزه هدوا مورا بررسی لرار گرفت   –ار تاهزه گذار فازی  Xeو  Cdار ایه مکایعها زتجزره ایزوتوپی 

هدف ایه مکایعه بررسی تغززرات ضریب موثر باری برای هسته های مختلف ایه او زتجزره می باشد  بدیه موظور ابتدا 
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با استزااه از مزاهز  مدک بوزون برهویو یا توام هاالت اارای گذار طبار لکتی اییترییی ار ایه هسته هاا به مقدار 

برطسب خورا  سپس با اثر  U(5)تجربی ترخ گذار برای ستبا گزاری شده استا بر اساس ااداا بواتتومی هد ایوامزیی 

ابارتا ویژه مقاایر اپراتورهای ایه گذار تعززه  –ا و هو وزه لضززه ویگور 1رابکه  اولگر گذار طبار لکتی اییتریییا

 αا ثابت های برازیا یعوی ضریب موثر باری طبار لکتی ]6[وجواشد  سپس با مقایسه روابط هاصد و مقاایر تجربی م

ا تعززه شد  تتایج هاصد برای ایه او ضریب ار هسته های مختلف زتجزره های ایزوتوپی βو هو وزه ضریب بدون بعد 

اه از فبرست شده است  هو وزه تتایج تیوری هاصد از مدک  برهویون بوزوتی با استزا 2و  1اتتخابی ار جدوک های  

برای  2و  1ایه ضرایب برای اهتواک گذارهای طبار لکتی اییترییی مختلف و مقایسه سن با تتایج تجربی ار شید های 

  ارائه شده است  Xeو  Cdزتجزره های ایزوتوپی 

)بر هسب  α  ضریب باری موثر طبار لکتی1جدوک شواره 
2e b  و هو وزه ضریب بدون بعد )β  برای زتجزره ایزوتوپیCd   

𝛃𝟐 𝛂𝟐 هسته 
-2.314 0.037 Cd48

102  
-1.478 0.001 Cd48

104  
-7.246 0.049 Cd48

106  
-1.029 0.363 Cd48

108  
-0.962 0.067 Cd48

110  
-0.778 0.022 Cd48

112  
-0.829 0.192 Cd48

114  

)بر هسب  α  ضریب باری موثر طبار لکتی2جدوک شواره 
2e b  و هو وزه ضریب بدون بعد )β برای زتجزره ایزوتوپی Xe   

𝛃𝟐 𝛂𝟐 هسته 
-0.804 0.134 Xe54

120  
-0.407 0.095 Xe54

122  
-0.659 0.01 Xe54

124  
-1.143 0.144 Xe54

126  
-0.964 0.103 Xe54

128  
-1.093 0.001 Xe54

130  
-1.455 0.023 Xe54

132  
اتکتاا مواستی را بزه تتایج مدک اتتخابی و مقاایر تجربی تواین می اهد  ایه تتزجه  2و  1هاصد ار شید های تتایج 

االوه بر تایزد صحت فرایود برازیا اتتخاب صحزح ااداا بواتتومی برای هاالت مختلف را تایزد می بود  الزرغ  پارهای 

1گذاراختالفات ار استه ای از گذارهای مکایعه شده بخصوص  14 2   ار زتجزره ایزوتوپیCd  و هو وزه گذارهای

1 12 0   ار زتجزره ایزوتوپیXe ا تغززرات رفتاری ار ایزوتوپ های مختلف ار تتایج تیوری تزز ایده می شوا  ایه

 زلتوتزه های تربزتی توصزف تووا اختالفات را می توان بر پایه تربزب تقارن ها و یزوم استزااه از هام
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ا تغززرات ضرایب باری موثر طبار لکتی را برای هسته های مختلف ایه او زتجزره تواین اااه ای   3ار ااامه و ار شید 

تتایج هاصد را مزتوان بر پایه پدیده هوزیستی شیلی  و تربزب تقارن ها ار هسته های مختلف ارزیابی تووا  بر ایه 

لابد توجه برای سن استه از هسته هائی هستود به تربزب تقارن ها ار ترازهای مختلف ستبا گزاری شده  اساس تغززرات

  ] 8-7 [است

 

 
بزان  2eb  تتایج ار واهد Cdو مقاایر تجربی برای گذار های طبار لکتی اییترییی مختلف زتجزره ایزوتوپی  IBM  مقایسه تتایج مدک 1شید 

 شده است 
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بزان  2eb  تتایج ار واهد Xeو مقاایر تجربی برای گذار های طبار لکتی اییترییی مختلف زتجزره ایزوتوپی  IBM  مقایسه تتایج مدک 2شید 

 .شده است

 
  Xe و Cdموثر طبار لکتی برای او زتجزره ایزوتوپی  ار  تغززرات ضرایب ب3شید

 

 : بحث ونتيجه گيري 

شیلی  –ار تاهزه گذار فازی  Cdو  Xeار ایه مکایعه تغززرات ضرایب باری موثر طبار لکتی برای زتجزره های ایزوتوپی 

برطسب زتی با استزااه از ضرایب باری موثر طبار لکتی هسته ها  زانزمهسته ای بزه هدوا ایوامزیی بررسی شده است  

 محاسته  برهویون بوزوتیهایت ها و محاسته مقدار ط وداشتی ار لایب مدک 
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هو وزه تتایج تیوری هاصد   با استزااه از فرایود برازی تعززه شد امقاایر تجربی اهتواک های گذاربا  سهیار مقا و شده

 ریرا با مقاا یاتکتاا لابد لتویاز مدک  برهویون بوزوتی با استزااه از ایه ضرایب و مقایسه سن با تتایج تجربی ارائه شد و 

 یتوجه تر م ابدل یهسته ا یشیل یگذار فاز هزتاه یهسته ها یموثر برا یبار بیضرا راتززتغ اهد  ی ان مت یتجرب

روی مکایعاتی و ایه م اهده پذیرها ار مکایعه ایگری مورا استزااه لرار تگرفته استا ویی تتزجه بارز ایه مقایه   باشد

تتایج  ] 8 [و ]7[ا ار موابع یهسته ا یشیل یگذار فاز هزتاه یهسته ها یموثر برا یبار بیضرا راتززتغبررسی متوی بر 

 م اببی گرفته شده است 

گذار  دهیپد یبررس یتوان برا یمختلف را م یهسته ها یساختار یها یژگیموثر به و یبار بیضرا یاساس یوابستگ 

  به بار برا یهسته ا شیلی – یفاز
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