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 :دهيچک

، به بررسی Zhang 2013های فرمالیزم مجاورت، یعنی مدل نسخه جدیدترینیکی از  برپایهدر مطالعه حاضر 

های پروتونی در فرایند واپاشیاین فرمالیزم  γاز طریق ضریب کشش سطحی نقش اثرات دمایی هسته مادر 

 ≤ Z ≤ 83واپاشی پروتونی با محدوده  45ای سیستماتیک را برروی تعداد ایم. برای این منظور مطالعهپرداخته

تایج بدست آمده فرم وابسته به دمای جدیدی را برای ایم. نهای مادر آنها انجام دادهبرای عدد اتمی هسته 51

بینی را در پیش Zhang 2013کیفیت مدل توان دهد که بواسطه آن میپیشنهاد می γضریب انرژی سطحی 

 .دادهای مورد مطالعه ارتقا عمر واپاشیهای تجربی نیمهداده

 سطحی، فرمالیزم مجاورتهای پروتونی، دمای هسته مادر، ضریب کشش واپاشی :کلمات کليدي
 

 : مقدمه

ای، تحقیق برروی یکی از موضوعات مورد توجه در هر دو حوزه مطالعات تئوری و تجربی فیزیک هسته

 شوند.نامیده می "های عجیبهسته"هایی است که دور از خط پایداری واپاشی بتا قرار دارند و به اصالح هسته

پذیر است و منجر امکانهای مختلف های رادیواکتیو یونباریکه یقباید توجه داشت که چنین تحقیقاتی از طر

 ز نقطه نظر آزمایشگاهی،ا .را دارندپروتون قابلیت نشر  اند کههای پرتوزا شدهتولید نوع جدیدی از هستهبه 

-برمی Co53برانگیخته هسته  به حالت های رادیواکتیو با خاصیت گسیل پروتونهای ظهور هستهنشانه نخستین

مبنی بر  شواهدی نیز های پس از آندر طی سال. موفق به کشف آن شدند[ 1] 1970سال که محققان در  گردد

ترتیب تا به امروز تعداد دین ب [ ارائه شد.2] Tm147و  Lu151نظیر  هایهای پایه هستهگسیل پروتون از حالت

اند که محدوده شان شناسایی شدهبرانگیختهیا های پایه و هسته مختلف با قابلیت گسیل پروتون از حالت 45

 پروتونذرات بارداری همچون الزمه انتشار دانیم همانگونه که می باشد.می Z=  51-83تغییرات عدد اتمی آنها 

در گیرد. است که در طول فرایند واپاشی شکل میی غلبه آن بر سد پتانسیل ،های رادیواکتیو مختلفاز هسته

زنی کوانتومی دانست. نکته دیگری پدیده تونلرخداد از  بارز اینمونهتوان را میچنین شرایطی گسیل پروتون 

توان از رویکرد می مذکوربایست به آن توجه داشت این است که برای دستیابی به درک صحیح از فرایند که می

اثر تونل زنی از  بواسطه (همانند ذره آلفان )پروتوچرا که از نقطه نظر تئوری انتشار  بهره گرفت WKBتقریبی 

تحلیلی ، وجود یک فرم WKB تقریب سبراسااز طرفی  .انجام پذیر خواهد بودبعدی تک میان یک سد پتانسیل 

 بینی هر چه پیشکنشی میان ذره منتشر شده و هسته دختر نقش بسزایی در مناسب برای تخمین پتانسیل برهم
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های پتانسیل مختلفی برای اخیر مدلهای دهه در طیبر این اساس  های پروتونی دارد.عمر واپاشیتر نیمهدقیق

ترین آنها اند که از جمله پرکاربردترین و در عین حال سادهمورد استفاده قرار گرفته های پروتونیآنالیز واپاشی

ها نظیر ودینامیکی هستهاین مدل که مبتنی برخواص هیدر [ اشاره کرد.3]اورت مدل پتانسیل مجتوان به می

های ارائه شد. در طی سال [3و توسط بالکی و همکارانش ] 1977کشش سطحی است، نخستین بار در سال 

اند تا بر پایه فرمالیزم مجاورت به بررسی نقش اثرات فیزیکی گوناگون پس از آن محققان همواره در تالش بوده

شی های همجوای، شکافت خودبخودی و واکنشهای خوشههای آلفا، واپاشیفرایندهایی همچون واپاشی در

[. 4]ای از پتانسیل مجاورت شده است های بهبود یافتهوجود چنین تحقیقاتی منجر به معرفی نسخه. بپردازند

نوکلئون وابسته به -های نوکلئونکنشگیری از برهمدر یکی از آخرین مطالعات صورت گرفته محققان با بهره

-های پتانسیل مجاورت و واپیچشمنطقی میان ساختار تحلیلی مدلو برقراری یک ارتباط  M3Yچگالی از نوع 

شود، موفق ای محسوب میهستههای کنشهای پرکابرد برای تخمین قدرت برهمدوگانه که یکی دیگر از مدل

نامگذاری  "Zhang 2013"اند که در اینجا آنرا به صورت مدل به معرفی نسخه جدیدی ار فرمالیزم مجاورت شده

سازد که این مدل قادر های اخیر آشکار میالزم به ذکر است که نتایج تحقیقات صورت گرفته در سالایم. کرده

از جمله . [5] باشدای با دقت قابل قبولی میهای آلفا و خوشههای تجربی نیمه عمر در واپاشیبینی دادهبه پیش

ای دمای هسته مادر است که در مطالعات مختلفی به های خوشهواپاشیاثرات فیزیکی تأثیرگذار در بحث 

( از عناصر رادیواکتیو پرداخته شده C14و  He4بررسی نقش آن برروی فرایند گسیل ذرات باردار سنگین )نظیر 

جه [. با این وجود تاکنون مطالعه سیستماتیکی برای بررسی نقش این اثرات برروی احتمال نفوذ و در نی6است ]

های پروتونی ارائه نشده است. از اینرو در مطالعه حاضر برآن شدیم تا برای نخستین بار عمرهای واپاشینیمه

( مورد بررسی قرار دهیم. Z ≤51 ≥83واپاشی پروتونی شناخته شده )با محدوده  45این هدف را برای تمام 

واپاشی عناصر رادیواکتیو، یعنی  زمینه های مجاورت دربرای دستیابی به این هدف از آخرین نسخه پتانسیل

های مختلف کنشی در سیستم، بهره خواهیم گرفت و بواسطه آن قدرت پتانسیل برهمZhang 2013مدل 

برای تعیین  WKBدر بخش محاسبات نیمه عمر نیز از تقریب هسته دختر را تخمین خواهیم زد. -پروتون

طول در هسته مادر  اثرات دمای برای بررسی نقشاز طرفی،  .احتمال نفوذ در سد پتانسیل بهره خواهیم گرفت

 کنیممیمعرفی  Zhang 2013مدل  γوابسته به دمای جدیدی را برای ضریب انرژی سطحی فرم ، فرایند واپاشی

مطالعه های مورد های تجربی نیمه عمر در مجموعه واپاشیبینی دادهکه موجب افزایش دقت این مدل در پیش

 .گرددمی
 

 :روش کار

میان پروتون و هسته دختر در طول فرانید واپاشی از مجموع سه  کل کنشیپتانسیل برهمدانیم همانگونه که می

 ،گرددای تشکیل میهای کولنی، مرکز گریز و هستهبخش پتانسیل
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(1                                                                  )                𝑉𝑇(𝑟) = 𝑉𝐶(𝑟) + 𝑉𝐿(𝑟) + 𝑉𝑁(𝑟) 

و  r/2e2Z1(r)=ZCVتوان از روابط شناخته شده که در آن برای تعیین بخش کولنی و مرکزگریز به ترتیب می
2rμ2/2ћ)1(r)=L(L+LV که  استفاده کردμ باشد. عالوه بر این، میهسته دختر -جرم کاهش یافته سیستم پروتون

L اعمال شرایط گزینش اسپین طریق از توان را می آنکه مقادیر است  ای حمل شده توسط پروتونتکانه زاویه

میان ای هسته سبه قدرت پتانسیلادر تحقیق حاضر برای مح .پروتونی دلخواه تعیین کرد و پاریته در هر واپاشی

 هایبهره گرفتیم. براساس یافته Zhang 2013های مختلف از مدل های دختر در طول واپاشیپروتون و هسته

 گردد،تعریف میای در این مدل به شکل زیر پتانسیل هسته، [5حاصل از مرجع ]

𝑉𝑁(r) = 4πγb
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
Φ(ξ),                                                                                                           (2)  

شود. عالوه بر این، در رابطه فمتومتر در نظر گرفته میضخامت سطح هسته و حدوداً برابر با یک  bکه در آن 

 باشد،قابل محاسبه میضریب انرژی سطحی است که به شکل زیر  γفوق 

γ = 0.9517 [1 − 1.7826 (
𝑁−𝑍

𝐴
)],                                                                                                (3)  

پارامترهای  تعاریف مربوط به هسته مادر است.به ترتیب اعداد نوترونی، پروتونی و جرمی  Aو  N،Z در اینجا  که

م به ذکر است که در تحقیق حاضر برای زال اند.[ بیان شده5در مرجع ]و همچنین تابع جهانی  2Rو  1R شعاعی

 ایم،مختلف از رابطه زیر استفاده کرده هایتعیین مقادیر تئوری نیمه عمر در واپاشی

𝑇1/2 =
ℎ 𝐿𝑛 2

2𝐸𝜈𝑃
 , (4)  

است و با استفاده  𝑅𝑏تا  𝑅𝑎 ی نقاط بازگشتی احتمال نفوذپذیری از میان سد کولنی در فاصله Pکه در این رابطه 

 پروتونی ذره صفری نقطهارتعاشی انرژی   𝐸𝑣. عالوه بر این،گرددتعیین می WKBکالسیکی از تقریب نیمه

در پایان باید اشاره نماییم که برای . [ مراجعه کرد7توان به مرجع ]که برای تعیین آن می باشدیافته میگسیل

 توان از تعریف ذیل بهره گرفت،های مورد مطالعه میهسته مادر در هر یک از واپاشی Tتخمین دمای 

E𝑝 + Q𝑝 =
1

9
𝐴𝑝𝑇2 − 𝑇                                                                       (5                                 )  

E𝑝در اینجا  =
𝐴𝑑

𝐴𝑑+𝐴𝑝
Q𝑝  و گسیل شده  پروتونجنبشی انرژی𝑄𝑝 پروتونی است در واپاشی انرژی آزاد شده. 

 

 :Zhang 2013 هاي مستقل و وابسته به دماياعتبارسنجی مدل

 Zhang 2013در گام نخست از محاسبات این تحقیق قصد داریم به بررسی سیستماتیک اعتبار مدل پتانسیل 

فرایند  ارتباط باهای پروتونی بپردازیم چراکه تاکنون این مدل در های تجربی نیمه عمر واپاشیبینی دادهدر پیش

ن منظور، برپایه رویکرد معرفی شده در برای ایهای پرتوزا اعتبارسنجی نشده است. گسیل پروتون از هسته

 45را برای کلیه  عمرهای تئوریکنشی و سپس نیمه، مقادیر پتانسیل برهمWKBبخش قبل و استفاده از تقریب 

 محدوده جرمی مورد بررسی شامل گسیل  الزم به ذکر است کهایم. واپاشی پروتونی موجود محاسبه نموده
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کننده( تا گسیل پروتون از حالت برانگیخته واپاشی عنصرترین )بعنوان سبک Sb105پروتون از حالت پایه هسته 

تعدادی  عمرهای تئورینتایج بدست آمده برای لگاریتم نیمه .باشدمی( عنصرترین )بعنوان سنگین Bi185هسته 

 1/2logTهای تجربی باشند. در این جدول دادهقابل مشاهده می 1براساس مدل مذکور در جدول  هااز واپاشی

در تعیین پتانسیل  Lای ( و همچنین مقادیر گزینش شده تکانه زاویهدوم )ستون Q(، انرژی آزاد شده هفتم)ستون 

(r)LV  بینی برای دستیابی به درک بیشتر از اعتبار فرمالیزم مورد استفاده در پیشاند. ( نیز لیست شدهچهارم)ستون

اختالف میان مقادیر تئوری و تجربی لگاریتم قدرمطلق (، 1در شکل )ونی، های پروتهای تجربی واپاشیداده

مشاهدات . ایمنمایش داده راهای مادر هسته Aبرحسب عدد جرمی  Zhang 2013حاصل از مدل  عمرنیمه

واپاشی  45سازد که حداکثر اختالف تولید شده توسط این مدل در مجموعه حاصل از این شکل آشکار می

در مجموع باید اشاره کنیم که میزان انحراف  .اختصاص دارد Tm144باشد که به هسته می 72/4مورد بررسی 

𝜎 =48/2 ها برابردر این واپاشی 1/2logTهای تئوری و تجربی میان داده = √∑ (log10 (𝑇1/2
calc 𝑇1/2

exp
⁄ ))

2

𝑛⁄ باشد. این می

-یابیم که مدل مذکور در مجموع پیشمطالعات گذشته در میهای حاصل از در حالی است که براساس یافته

دهد. ارائه می C14و  He4تر نظیر های تجربی فرایند گسیل ذرات بادار سنگینتری را برای دادههای دقیقبینی

های پروتونی امری های بدست آمده برای واپاشیبینیتحت این شرایط اعمال اصالحاتی برای بهبود پیش

رسد. در همین راستا به بررسی نقش اثرات وابستگی به دمای هسته مادر برروی احتمال نظر میضروری به 

پردازیم. قبل از بررسی روش پیشنهادی برای فرم وابسته به های پروتونی مینفوذ و در نتیجه نیمه عمر واپاشی

مورد مطالعه در تحقیق حاضر را های مادر مندیم تا محدوده تغییرات دمای هستهدمای این مدل پتانسیل، عالقه

و همچنین مقادیر  pEها بدست آوریم. برای این منظور، با توجه به مقادیر حاصل برای انرژی جنبشی پروتون

تغییر  MeV 49/0 – 33/0  =Tها در بازه یابیم که دمای این هستهبه این نتیجه دست می pQانرژی آزاد شده 

های های آلفازا و خوشه. با مقایسه این مقادیر با آنهایی که از واپاشیرا مالحظه نمایید 1کنند، جدول می

های پروتونی به مراتب سردتر هستند. های مادر در واپاشییابیم که هسته[، در می6اند ]تر بدست آمدهسنگین

های مختلف از طریق ضریب های اخیر، بررسی نقش اثرات دمای هسته مادر برروی فرایند واپاشیدر طی سال

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بعنوان مثال در یکی از آخرین تحقیقات انجام شده مؤلفان  γانرژی سطحی 

اند که باعث بهبود کیفیت این مدل معرفی کرده γفرم وابسته به دمایی را برای ضریب  Dutt 2011برپایه مدل 

[. با توجه به اهمیت ضریب انرژی سطحی 8]های آلفا شده است واپاشیهای تجربی نیمه عمر بینی دادهدر پیش

ایم تا از طریق آن به اهمیت اثرات وابستگی به دمای در فرمالیزم مجاورت، در تحقیق حاضر نیز تالش کرده

به شکل زیر تعریف  γکنیم فرم وابسته به دمای ضریب ببریم. فرض میهای پروتونی پیهسته مادر در واپاشی

 شود،

(6                                                                                               )𝛾(T) = 𝛾(T = 0)f(T) 
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یک تابع دلخواه از  f(T)باشد و ( قابل محاسبه می3از طریق رابطه ) γ(T=0)که در آن فرم مستقل از دمای 

مادر است که برای تعیین مقادیر آن معیارهای زیر را در نظر گرفتیم؛ یکی اینکه محدوده تغییرات  هسته Tدمای 

فرم وابسته به دمای ضریب کشش سطحی از نقطه نظر فیزیکی قابل قبول باشد و دیگر اینکه اختالف میان 

این دو شرط برای تعیین کمینه شوند. با احتساب  Zhang 2013مقادیر تئوری و تجربی نیمه عمر براساس مدل 

برحسب  /γ(T=0) γ(T)های مورد بررسی، به نتیجه جالب توجهی برای رفتار در میان تمام واپاشی fمقادیر تابع 

توان دریافت که با (، می2های مادر دست یافتیم. در واقع براساس مشاهدات حاصل از شکل )هسته Tدمای 

یابند. وجود یک بصورت خطی افزایش می fبدست آمده تابع  های مختلف مقادیردر واپاشی Tافزایش دمای 

نخستین بار است که در آنالیز فرایند گسیل ذرات باردار  γوابستگی دمایی خطی برای ضریب کشش سطحی 

 توان از رابطه پیشنهادی ذیل بهره گرفت،شود. الزم به ذکر است که برای پارامترسازی این رفتار میگزارش می
 

 (7      )                                                                    𝛾(𝑇)

𝛾(𝑇=0)
= f(𝑇) = 8.3298 𝑇 − 1.7899 

 

عمر، پس از اعمال آن های تجربی نیمهبینی دادهدر پیش γبرای بررسی اعتبار فرمول پیشنهاد شده برای ضریب 

 Zhangبه فرم وابسته به دمایی از این مدل دست خواهیم یافت که آنرا بصورت  Zhang 2013در فرمالیزم مدل 

2013(TD) ایم. نامگذاری کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با و بدون اصالحات دمایی برای واپاشی  Zhang 2013 های حاصل از مدلای میان پتانسیل( مقایسه3در شکل )

شود اعمال فرم ( انجام شده است. همانگونه که مشاهده میMeV 495/0=T)با دمای  Tm145دلخواه هسته 

شود. های پروتونی میکاهش ارتفاع و ضخامت سد پتانسیل در واپاشی( در مدل پتانسیل مذکور باعث 7دمایی )

 عمر تأثیرگذار است. این تغییرات بطور مستقیم برروی مقادیر نیمه

 

 

 γ(T)/γ(T=0)رفتار مقادیر بدست آمده نسبت : 2شکل 

 های مادر.هسته Tدمای برحسب 

: قدرمطلق اختالف میان مقادیر تئوری و تجربی 1شکل 

 های مادر.هسته A عدد جرمی نیمه عمر برحسب
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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- اجه نصیرالدین طوسیصنعتی خودانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های متناظر براساس این مدل وابسته به دما و محاسبه اختالف آنها با داده 1/2logTبا محاسبه مقادیر تئوری 

( منجر به 7تجربی برای مجموعه واپاشی مورد بررسی به این نتیجه دست خواهیم یافت که فرم پیشنهادی )

یزان ( را مالحظه نمایید. بطوریکه م1های تئوری و تجربی این کمیت شده است، شکل )بهبود توافق میان داده

 یابد.در فرم وابسته به دمای آن کاهش می σ=81/1در مدل اولیه به  σ=48/2های تجربی از مقدار انحراف از داده
 

با و بدون احتساب اثرات وابستگی دمایی و مقایسه  Zhang 2013: مقادیر محاسبه شده لگاریتم نیمه عمر براساس مدل 1جدول 

 اند.در واپاشی نیز لیست شده Lای هسته مادر و تکانه زاویه T، دمای pQهای متناظر تجربی. مقادیر انرژی آن با داده

log𝑇1/2
Exp

 (s) log𝑇1/2
Zhang 2013(TD)

(s) log𝑇1/2
Zhang 2013 (s) L 

T 
(MeV) 

 pQ
(MeV) 

 هسته مادر

2.049 1.049-  1.172-  2 0.335 0.491 Sb 
105  

3.987-  3.749-  3.256-  2 0.412 0.829 I 
109  

3.301-  3.172-  2.629-  2 0.404 0.821 Cs 
112  

5.498-  2.160-  1.077-  5 0.496 1.741 Tm 
145  

3.443-  2.624-  2.064-  2 0.401 1.120 Tm 
147* 

1.180-  1.837 2.920 5 0.422 1.283 Lu 
150  

4.397-  4.452-  4.553-  0 0.424 1.291 Lu 
150* 

0.528-  1.391-  1.496-  0 0.357 0.941 Ta 
157  

4.678-  1.603-  0.554-  5 0.481 1.816 Re 
159  

0.679-  2.086 3.142 5 0.412 1.321 Re 
161* 

3.959-  1.346-  0.307-  5 0.477 1.844 Ir 
164  

3.429-  0.552-  0.486 5 0.460 1.721 Ir 
165* 

2.586-  0.036-  0.991 5 0.445 1.702 Au 
171* 

4.191-  4.468-  4.575-  0 0.420 1.607 Bi 
185* 

 

 .Tm145کنشی با و بدون احتساب اثرات دمایی واپاشی : رفتار پتانسیل برهم3شکل 
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 بحث ونتيجه گيري:

، Zhang 2013های به روز فرمالیزم مجاورت، یعنی ی یکی نسخهایم تا با برپایهدر تحقیق حاضر تالش کرده

 γفرایند واپاشی پروتونی از طریق ضریب انرژی سطحی مادر برروی  به بررسی نقش اثرات دمایی هسته

بپردازیم. براساس نتایج حاصل فرم وابسته به دمای جدیدی را برای این ضریب معرفی کردیم که بصورت 

به  واپاشی پروتونی شناخته شده 45خطی به دما وابسته است. با محاسبه مقادیر تئوری نیمه عمر برای تعداد 

عمر نسبت به ف مقادیر تئوری نیمهپس از اعمال فرم دمایی پیشنهادی میزان انحرااین نتیجه دست یافتیم که 

 است.اعتبار رویکرد مورد استفاده یابد که نشان از کاهش می σ=81/1به  σ=48/2 تجربی از حد های متناظرداده
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