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:چکيده
هدف از این تحقیق توجیه رفتارغیره منتظرهی پارامتر پخ شیدگی پتان سیل در واکنشهای همجو شی مت شکل از ه ستههای سبک با
) میباشتتدب برای این منظورن نتایDF در نظرگرفتن نقش اثرات مادهی هستتتهای ستترد از یریق رارروم مدو واپی ش دوگانه
 واکنش26 شبیه سازی این اثرات را در برهمکنشهای نوکلئونی برروی رفتار واب سته به انرژی سطح مقطعهای همجو شی تعداد
 ارزیابی کردیمب نتای بد ست آمده حاکی از آن ا ست که با وجود کورک بودن شعاع ه ستههای64 ≥ Z1Z2≥ 204 سبک با شرط
برخوردکنندهن اثرات مادهی هستتتهای عالوه بر اینکه نقش بستتیایی در دستتتیابی به پیشبینیهای دقیق از رفتار ستتطح مقطعهای
همجوشتتی دارند میتوانند بعنوان توجیهی برای بیرگتر شتتدن مقادیر پارامتر پخشتتیدگی در واکنشهای همجوشتتی ستتبک در نظر
گرفته شوندب در این تحقیق هم نین رفتاری سیستماتیک برای این پارامتر بدست آوردهایم که با نتای حاصل از مطالعات قبلی در
این زمینه سازگاری مطلوبی داردب
 واکنشهای همجوشی سبکن پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیلن اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای:کلمات کليدي

Systematic analysis of the nuclear matter incompressibility effects on the
abnormal behavior of the surface diffuseness parameter in the light fusion
reactions
Gharaei, Reza; Yazdi, Mohammad Reza
Department of Physics, Hakim Sabzevari University, Sabzevar

Abstract:
Within the framework of the double-folding (DF) model, the aim of this work is to justify an unexpected behavior of
the diffuseness parameter in fusion reactions induced by light nuclei by considering the cold nuclear matter effects.
For this purpose, we evaluate the results obtained by simulating these effects on the energy-dependent behavior of the
fusion cross sections of 26 light fusion reactions with condition of 64≥Z1Z2 ≥ 204. Despite the radius of the colliding
nuclei is small, the obtained results show that the effects of the nuclear matter play a significant role in obtaining
accurate predictions of the behavior of the fusion cross sections and justifying the increase of the diffuseness
parameter in the fusion reactions. In this study, we also obtain a systematic behavior for diffuseness parameter which
is compatible with the previous studies.

Keywords: Light fusion reactions, surface diffuseness parameter, nuclear matter incommensurability
effects
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مقدمه:
پتان سیل برهمکن شی بین دو ه سته یک عامل ا سا سی در تف سیر واکنشهای همجو شی ه ستهای و تعیین سطح مقطعهای
مربوط به اینگونه از واکنشها میباشدب در حالت کلی این پتانسیل شامل دو بخش جاذبهی کوتاه برد هستهای و دافعهی
بلند برد کولنی استتتب محاستتبات بخش کولنی بهراحتی امکانپذیر استتت اما با توجه به اینکه ماهیت نیروی هستتتهای تا
حدی پی یده و ناشناخته استن برای محاسبهی پتانسیل ناشی از نیروی هستهاین مدوهای مختلفی ارائه شده است که هر
کدام از این مدو ها به گونهای در بازتولید داده های تجربی ستتتطح مقطع همجوشتتتی موفق بودهاندب از جمله مدو های
ا ستاندارد برای تعیین قدرت برهمکنشهای ه ستهای در یوو فرایند همجو شین مدو پتان سیل وودس -سک سون )WS
میباشد که بصورت زیر فرمووبندی میشودن
V0
r  R0
(1  exp
)
a

)1

VNWS  r  

در این رابطه  rنشان دهندهی فاصلهی مرکی هستههای هدف و پرتابه از یکدیگر و پارامترهای V0ن  R0و  aبه ترتیب بیانگر
عمق پتانسیل هستهاین شعاع میانگین و پخشیدگی سطح پتانسیل میباشندب با توجه به اینکه پارامتر پخشیدگی مییان
گسترش پتانسیل را به نواحی فراتر از سطح هسته نشان می دهد بنابراین انتظار خواهیم داشت که تغییر در مقدار آن بر
روی ناحیهی خارجی سد کولنی تأثیرگذار باشدن بهیوری که شیب پتانسیل در ناحیهی دنباله بطور عمده توسط پخشیدگی
سطح پتانسیل مشخص میشودب از آنجاییکه در واکنشهای پراکندگی کشسان هستههای برهمکنشی فقط ناحیهی دنبالهی
پتانسیل را درک میکنندن در نتیجه اثرات سطحی پتانسیل برای آنها بسیار مهم استب از یرفی در مورد واکنشهای
همجوشی نیی نقطهی شروع واکنش از ناحیهی دنباله پتانسیل میباشدن تحت این شرایط محققان انتظار داشتند که بتوانند
داده های سطح مقطع تجربی را با استفاده از پارامتر پخشیدگی یکسان برای پراکندگیهای کشسان و واکنشهای همجوشی
باز تولید کنندب
بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد واکنش های پراکندگی کشسان مقدار پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیل که
براساس برازش سطح مقطع تئوری به دادههای متناظر تجربی بدست آمده استن بطور متوسط در حد ]1[ 0.63 fm
میباشدب برخالف نتای حاصل از مطالعات صورت گرفته در زمینهی واکنشهای پراکندگی کشسانن تحقیقات مربوط به
واکنشهای همجوشی آشکار میسازد که پارامتر پخشیدگی  aدر محدودهی  0.75 fmتا 3[ 1.5 fmن ]2قرار دارد که بطور
قابل توجهی از مقدار مورد پذیرش برای پراکندگیهای کشسان بیرگتر استب در یوو ساوهای اخیر تالشهای
متعددی برای توجیه رفتار غیر منتظرهی پارامتر پخشیدگی در واکنشهای همجوشی انجام گرفته استب در یی مطالعهای
که در ساو  2010بر روی فرایند همجوشی هستههای پرتابهی 12Cن 16Oن  28Siو  35Clبا هستهی هدف  92Zrصورت گرفتن
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محققان تأثیر اعماو اثرات تراکم ناپذیری مادهی هستهای را بر روی رفتار پارامتر پخشیدگی مورد بررسی قرار دادهاند []4ب
نتای تحقیقات صورت گرفته در آن مطالعه آشکار میسازد که اعماو اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای به یور متوسط
منجر به افیایش مقادیر پارامتر پخشیدگی تا حدود  0.73 fmبرای واکنشهای مذکور شده استب در بررسی دیگری که در
ساو  2011صورت گرفت [] 5ن محققان تالش کردند تا نقش اثرات وابستگی به انرژی را برای توصیف رفتار غیرمنتظرهی
پارامتر پخشیدگی  aدر واکنش های همجوشی مورد بررسی قرار دهندب برای دستیابی به این هدفن با مطالعه بر روی تعداد
قابل توجهی از واکنشهای همجوشی یک رابطه وابسته به انرژی برای این پارامتر ارائه شده استب نتای حاصله نشان
میدهد مقادیر پخشیدگی محاسبه شده توسط این رابطه بهیور رشمگیری از مقدار  0.63 fmبیرگتر میباشدب هم نین
میتوان به مقالهای که در ساو  2017برای اولین بار تأثیر اثرات دینامیکی را بر روی رفتار پخشیدگی در واکنشهای
همجوشی بررسی کرده استن اشاره کرد []6ب محققان در این مطالعه تالش کردهاند با شبیهسازی اثرات دینامیکی با توجه
به مدو "دینامیک کوانتوم-مولکولی بهبود یافته" توجیه فیییکی مناسبی برای رفتار غیرمنتظرهی مورد بحث در واکنشهای
همجوشی مختلف ارائه دهندب با توجه به مباحث مطرح شده در این بخش میتوان نتیجه گرفت که تاکنون اثرات تراکم-
ناپذیری مادهی هسته این اثرات وابستگی به انرژی و اثرات دینامیکی بعنوان عوامل فیییکی مختلف برای درک هر ره
بیشتر رفتار پارامتر پخشیدگی شناخته شدهاندب با وجود تحقیقات انجام گرفته در این زمینه هنوز دالیل اصلی ناهنجاری
در مقدار پخشیدگی  aو انحراف آن از مقدار  0.63 fmبرای واکنش های همجوشی مشخص نیست و محققان با ورود
اثرات فیییکی گوناگون در محاسبات تئوری سعی در توجیه رفتار غیر منتظرهی این پارامتر دارندب
سوالی که در این بین مطرح میشود این است که با توجه به اینکه تاکنون شبیهسازی اثرات تراکم ناپذیری مادهی
هستهای در پتانسیل برهمکنشی بهمنظور محاسبهی سطح مقطع همجوشی تئوری و به تبع آن محاسبهی پخشیدگی  aفقط
برای واکنش های نیمه سنگین بررسی شده استن و با اشاره به این موضوع که در واکنشهای همجوشی با هستههای پرتابه
و هدف سبک حجم ناحیهی همپوشانی کورک میباشدن آیا باز هم میتوان از اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای بعنوان
عامل افیایش پارامتر پخشیدگی در واکنشهای همجوشی با هستههای برهمکنشی سبک نام برد؟ به منظور دستیابی به
پاسخ مناسب برای این سؤاو نقش اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای را برروی رفتار پارامتر پخشیدگی تعداد  26واکنش
همجوشی سبک که هستههای هدف و پرتابهی آنها شامل اییوتوپهای عناصر Oن Fن Mgن Alن Siن  Sو  Clمیباشند
مورد بررسی قرار دادهایمب لیست مربوط به واکنشهای انتخابی در جدوو  )1قابل مشاهده میباشدب

روش کار:
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پتان سیل  DFیکی از پرکاربردترین مدوهای پتان سیل ه ستهای ا ست که در یی ساوهای اخیر بطور گ سترده برای آنالیی
واکنشهای همجوشتتی و وییگیهای مرتبط با آن مورد استتتفاده قرار گرفته استتتب نگاه دقیق به ستتاختار تحلیلی مدو
پتانسیل  DFآشکار می سازد که این مدو با تعیین قدرت برهمکنشهای نوکلئون-نوکلئون میان هستههای پرتابه و هدفن
قدرت پتانستتیل برهمکنشتتی در یوو فرایند همجوشتتی را محاستتبه میکندب بنابراین مدو  DFرا میتوان بعنوان یک مدو
پتانسیل میکروسکوپیک در نظر گرفتب به منظور محاسبهی پتانسیل هستهای با استفاده از مدو  DFمیتوان نوشت []7ن
)2

VDF(R) = ∫ 𝑑r1 ∫ 𝑑 r2 ρ1(r1) ρ2(r2) ʋNN (r12=R+r2-r1) .

انتگراو باال شامل دو بخش ا صلی قدرت برهمکن شی نوکلئونها و رگالی ه ستههای برخورد کننده میبا شدن که برای
پارامتر سازی توزیع رگالی ه ستههای برهمکن شی از تابع توزیع دو پارامتری فرمی-دیراک برپایهی محا سبات هارتری-
فوک [ ]8و برای محا سبهی قدرت برهمکن شی نوکلئونهای ه ستههای پرتابه و هدف از ن سخهی ]7[ CDM3Y6-Paris
ا ستفاده کردهایمب با احت سام این دو ورودین محا سبات پتان سیل  DFرا میتوان برپایهی کد برنامهنوی سی ارائه شده در
مرجع [ ]9انجام دادب نتای

مطالعات انجام شده در زمینهی واکنشهای همجوشی مختلف حاکی از آن است که مدو DF

پتان سیل ه ستهای را در فوا صل شعاعی کم نواحی داخلی پتان سیل) صرفاً به صورت جاذبه پیشبینی میکندب وجود این
نقیصه محققان را برآن داشت تا از یریق مدو سازی و اعماو اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهاین فرم اصالح شدهای از
پتانسیل  DFرا معرفی نمایندب در این تحقیق از رویکرد معرفی شده در مرجع [ ]10برای محاسبهی قدرت برهمکنشهای
نوکلئون-نوکلئون ناشی از اثرات مغیی دافعه استفاده شده استب

نتايج:
در این بخش قصتتتد داریم تا ابتدا به مطالعه و بررستتتی اهمیت اعماو اثرات تراکمناپذیری در بهبود توافق میان دادههای
تئوری و تجربی سطح مقطع همجو شی برای واکنشهای همجو شی ارائه شده در جدوو  )1بپردازیمب برای این منظور
رفتار واب سته به انرژی سطح مقطع همجو شی را در انرژیهای ایراف و باالی سد کولنی برای این واکنشها بر ا ساس
مدو پتانسیل  DFمحاسبه کردهایمب قابل توجه است با فرض کروی بودن هستههای هدف و پرتابه و هم نین صرفنظر
کردن از پو ستههای باز نوترونی ه ستههای برهمکن شین برای محا سبهی سطح مقطع همجو شی در محدوده انرژیهای
ایراف و باالی ستتد کولنی از مدو نفوذ از ستتد تک بعدی بر پایهی نرمافیار فرترن بهره گرفتهایم [11ن]12ب بعنوان نمونه
منحنیهای مربوط به سطح مقطعهای همجوشی محاسبه شده براساس مدو  DFبرای  4واکنش 28Si+26Mgن 18O+27Alن
 28Si+28Siو  35Cl+25Mgدر شکل  )1به صورت نقطه-خط تر سیم شدهاندب در مرحلهی بعد با اعماو اثرات ا صالحی
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تراکمناپذیری مادهی هستهای و شبیه سازی مغی دافعه در مدو پتانسیل  DFاز یریق نرم افیار Maple 2018ن همانگونه که
در شکل  )1نیی م شاهده می شود شاهد کاهش ر شمگیری در سطح مقطع همجو شی و بهبود توافق آن با دادههای
آزمایشتتگاهی میباشتتیمب بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدو پتانستتیل اصتتالح شتتدهی  DF+Repدر بازتولید دادههای
آزمایشتتگاهی ستتطح مقطع همجوشتتی در انرژیهای باالی ستتد کولنی برای واکنشهای ستتبک بهشتتکل مطلوبی موفق
میباشدب در ادامه ق صد داریم تأثیر اثرات اصالحی تراکمناپذیری مادهی ه ستهای را بر روی پارامتر پخ شیدگی  aبررسی
کنیمب بدین منظور با برازش پتانستتتیل  WSبه منحنی های پتانستتتیل  DFو  DF+Repمقادیر پارامتر پخشتتتیدگی برای
واکنش های انتخابی را تعیین و در جدوو  )1گیارش کردهایمب عالوه بر این داده های تجربی پارامتر پخشتتتیدگی برای
مجموع  26واکنش مورد بررستتتی را از یریق برازش ستتتطح مقطعهای حاصتتتل از پتانستتتیل  WSبه دادههای متناظر
آزمایشگاهی استخراج نمودهایمب

شکل  )1مقایسهی مقادیر تئوری و تجربی سطح مقطع همجوشی برای واکنشهای همجوشی الف) 28Si+26Mgن م) 18O+27Alن
ج)  28Si+28Siو د)  35Cl+25Mgبا استفاده از پتانسیل  DFبا و بدون اثرات مدوسازی مغی دافعهب
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جدوو  )1مقادیرحاصل پارامتر پخشیدگی  aبرای واکنشهای مورد تحقیق با توجه به برازش به دادههای تئوری و تجربی سطح
مقطع همجوشیب
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برای درک بیشتر از مییان بهبود توافق میان دادههای تئوری و تجربی پارامتر پخشیدگی  aبواسطهی اعماو اثرات اصالحی
مادهی هستهای در محدوده جرمی مورد بررسین درصد اختالف نسبی میان این دادهها را از یریق رابطهی زیر محاسبه
نمودهایمن
aTheor .  a Exp .
 100
a Exp .

)3

a (%) 

نتای این محاسبات در شکل  )2برحسب حاصلضرم  Z1Z2واکنشهای مختلف نمایش داده شدهاندب مشاهده می شود
که با اعماو اثرات ا صالحی مادهی ه ستهای توافق میان مقادیر تئوری پارامتر پخ شیدگی با دادههای تجربی متناظر بطور
قابل توجهی بهبود مییابدب

شکل  )2مقادیر حاصله برای ) a (%برحسب حاصضرم  Z1Z2واکنشهای انتخابی براساس مدو  DFقبل و بعد از اعماو
اثرات تراکمناپذیریب

در شکل  ) 3مقادیر ا ستخراج شده برای پارامتر پخ شیدگی با احت سام اثرات تراکمناپذیری مادهی ه ستهای برح سب
حاصتتلضتترم  Z1Z2واکنشهای همجوشتتی انتخابی رستتم شتتدهاندب در این شتتکل هم نین مقادیر پارامتر  aحاصتتل از
مطالعات انجام شده در مراجع [5ن ]4که به محدودههای جرمی سنگینتر اختصاص دارند نیی نمایش داده شدهاندب
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 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)

شکل  )3رفتار مقادیر استخراج شده برای پارامتر پخشیدگی حاصل از تحقیق حاضر و آنهایی که براساس مراجع [5ن ]4گیارش
شدهاند برحسب حاصلضرم  Z1Z2هستههای برهمکنشیب

همانگونه که م شاهده می شودن مقادیر حا صل برای پارامتر پخ شیدگی مبتنی بر رویکرد پی شنهادی در این تحقیق از یک
روند افیایشی منظم تبعیت میکنند که با رفتار بدست آمده برای این پارامتر در مراجع [5ن ]4همخوانی مطلوبی داردب الزم
به ذکر است که در این مطالعه کلیه گرافها از یریق نرم افیار  Origin 2018رسم شدهاندب

بحث و نتيجه گيري:
در این مقالهن برای نخ ستین بار بر ا ساس رارروم مدو پتان سیل DFن به برر سی سی ستماتیک نقش اثرات تراکمناپذیری
مادهی ه ستهای برروی سطح مقطع همجو شی و پخ شیدگی  aدر واکنشهای همجو شی سبک پرداختهایمب برای این
منظور مطالعهی خود را معطوف به  26ستتیستتتم همجوشتتی با شتترط  64 ≥ Z1Z2≥ 204برای حاصتتلضتترم اعداد پروتونی

ه ستههای پرتابه و هدف آن کردهایمب نتای حا صله ن شان میدهد علیرغم کورک بودن شعاع ه ستههای شرکتکننده در
واکنش های همجوشتتتی انتخابی و متعاقباً کم بودن حجم ناحیهی همپوشتتتانی در مورد آنهان باز هم اعماو اثرات مادهی
هستتتهای باعث افیایش توافق میان دادههای تئوری و تجربی ستتطح مقطع در نواحی انرژی نیدیک و باالی ستتد کولنی
میشتتودب عالوه براینن مشتتاهده شتتد که وجود این اثرات را میتوان بعنوان دلیلی برای توجیه رفتار غیره منتظره پارامتر
پخشیدگی در واکنشهای همجوشی و بهبود توافق میان مقادیر تئوری و تجربی این پارامتر دانستب
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