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 چکيده:
سیل در واکنشهدف از این تحقیق توجیه رفتارغیره منتظره ستهی پارامتر پخشیدگی پتان شکل از ه شی مت سبک با های همجو های 

باشتتدب برای این منظورن نتای  ( میDFای ستترد از یریق رارروم مدو واپی ش دوگانه  ی هستتتهدر نظرگرفتن نقش اثرات ماده
سطح مقطعکنشسازی این اثرات را در برهمشبیه سته به انرژی  شی تعداد های نوکلئونی برروی رفتار واب واکنش  26های همجو

شرط  سته 2Z1Z ≥ 64≤ 204سبک با  شعاع ه ست که با وجود کورک بودن  ست آمده حاکی از آن ا های ارزیابی کردیمب نتای  بد

های های دقیق از رفتار ستتطح مقطعبینیاینکه نقش بستتیایی در دستتتیابی به پیشای عالوه بر ی هستتتهبرخوردکنندهن اثرات ماده
های همجوشتتی ستتبک در نظر توانند بعنوان توجیهی برای بیرگتر شتتدن مقادیر پارامتر پخشتتیدگی در واکنشهمجوشتتی دارند می

یم که با نتای  حاصل از مطالعات قبلی در اگرفته شوندب در این تحقیق هم نین رفتاری سیستماتیک برای این پارامتر بدست آورده
 این زمینه سازگاری مطلوبی داردب
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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 
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 مقدمه:

سیل برهم سیر واکنشپتان سی در تف سا سته یک عامل ا شی بین دو ه ستهکن سطح مقطعهای همجوشی ه های ای و تعیین 

سیل شامل دو بخش جاذبهها میمربوط به اینگونه از واکنش ی ای و دافعهی کوتاه برد هستهباشدب در حالت کلی این پتان

ای تا پذیر استتت اما با توجه به اینکه ماهیت نیروی هستتتهراحتی امکاناستتتب محاستتبات بخش کولنی به بلند برد کولنی

های مختلفی ارائه شده است که هر این مدوی پتانسیل ناشی از نیروی هستهحدی پی یده و ناشناخته استن برای محاسبه

های اندب از جمله مدوستتتطح مقطع همجوشتتتی موفق بودههای تجربی ای در بازتولید دادهها به گونهکدام از این مدو

ستاندارد برای تعیین قدرت برهم ستهکنشا سیل وودسهای ه شین مدو پتان سون  -ای در یوو فرایند همجو ( WSسک

 شودنبندی میباشد که بصورت زیر فرموومی
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به ترتیب بیانگر  a و 0Rن 0V های هدف و پرتابه از یکدیگر و پارامترهایی مرکی هستهی فاصلهنشان دهنده rدر این رابطه 

باشندب با توجه به اینکه پارامتر پخشیدگی مییان شعاع میانگین و پخشیدگی سطح پتانسیل میاین عمق پتانسیل هسته

دهد بنابراین انتظار خواهیم داشت که تغییر در مقدار آن بر گسترش پتانسیل را به نواحی فراتر از سطح هسته نشان می

ی دنباله بطور عمده توسط پخشیدگی یل در ناحیهیوری که شیب پتانسباشدن بهی خارجی سد کولنی تأثیرگذار روی ناحیه

ی ی دنبالهکنشی فقط ناحیههای برهمهای پراکندگی کشسان هستهشودب از آنجاییکه در واکنشسطح پتانسیل مشخص می

های ها بسیار مهم استب از یرفی در مورد واکنشکنندن در نتیجه اثرات سطحی پتانسیل برای آنپتانسیل را درک می

باشدن تحت این شرایط محققان انتظار داشتند که بتوانند ی دنباله پتانسیل میی شروع واکنش از ناحیههمجوشی نیی نقطه

های همجوشی های کشسان و واکنشهای سطح مقطع تجربی را با استفاده از پارامتر پخشیدگی یکسان برای پراکندگیداده

 باز تولید کنندب

های پراکندگی کشسان مقدار پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیل که ه در مورد واکنشبر اساس تحقیقات انجام شد

fm 0.63 [1 ] استن بطور متوسط در حد های متناظر تجربی بدست آمدهبراساس برازش سطح مقطع تئوری به داده
تحقیقات مربوط به  های پراکندگی کشساننی واکنشباشدب برخالف نتای  حاصل از مطالعات صورت گرفته در زمینهمی

قرار دارد که بطور [ 3ن2] fm 1.5تا  fm 0.75ی در محدوده aسازد که پارامتر پخشیدگی های همجوشی آشکار میواکنش

های های اخیر تالشدر یوو ساوتر استب بیرگ های کشسانمورد پذیرش برای پراکندگی قابل توجهی از مقدار

ای های همجوشی انجام گرفته استب در یی مطالعهپارامتر پخشیدگی در واکنش یمتعددی برای توجیه رفتار غیر منتظره

صورت گرفتن  Zr92 ی هدفبا هسته Cl35 و Si28 نO16 نC12 یهای پرتابهبر روی فرایند همجوشی هسته 2010که در ساو 
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[ب 4اند ]شیدگی مورد بررسی قرار دادهای را بر روی رفتار پارامتر پخی هستهمحققان تأثیر اعماو اثرات تراکم ناپذیری ماده

ای به یور متوسط ی هستهناپذیری مادهسازد که اعماو اثرات تراکمنتای  تحقیقات صورت گرفته در آن مطالعه آشکار می

های مذکور شده استب در بررسی دیگری که در برای واکنش fm 0.73 منجر به افیایش مقادیر پارامتر پخشیدگی تا حدود

ی [ن محققان تالش کردند تا نقش اثرات وابستگی به انرژی را برای توصیف رفتار غیرمنتظره5صورت گرفت ] 2011ساو 

های همجوشی مورد بررسی قرار دهندب برای دستیابی به این هدفن با مطالعه بر روی تعداد در واکنش a پارامتر پخشیدگی

ه انرژی برای این پارامتر ارائه شده استب نتای  حاصله نشان های همجوشی یک رابطه وابسته بقابل توجهی از واکنش

باشدب هم نین تر میبیرگ fm 0.63یور رشمگیری از مقدار دهد مقادیر پخشیدگی محاسبه شده توسط این رابطه بهمی

های در واکنشبرای اولین بار تأثیر اثرات دینامیکی را بر روی رفتار پخشیدگی  2017ای که در ساو توان به مقالهمی

سازی اثرات دینامیکی با توجه اند با شبیه[ب محققان در این مطالعه تالش کرده6کرد ]همجوشی بررسی کرده استن اشاره 

های ی مورد بحث در واکنشتوجیه فیییکی مناسبی برای رفتار غیرمنتظره "مولکولی بهبود یافته-دینامیک کوانتوم"به مدو 

-توان نتیجه گرفت که تاکنون اثرات تراکمدهندب با توجه به مباحث مطرح شده در این بخش میهمجوشی مختلف ارائه 

این اثرات وابستگی به انرژی و اثرات دینامیکی بعنوان عوامل فیییکی مختلف برای درک هر ره ی هستهناپذیری ماده

دالیل اصلی ناهنجاری رفته در این زمینه هنوز اندب با وجود تحقیقات انجام گبیشتر رفتار پارامتر پخشیدگی شناخته شده

های همجوشی مشخص نیست و محققان با ورود برای واکنش fm 0.63و انحراف آن از مقدار  a در مقدار پخشیدگی

 ی این پارامتر دارندباثرات فیییکی گوناگون در محاسبات تئوری سعی در توجیه رفتار غیر منتظره
ی سازی اثرات تراکم ناپذیری مادهشود این است که با توجه به اینکه تاکنون شبیهسوالی که در این بین مطرح می

فقط  aی پخشیدگی ی سطح مقطع همجوشی تئوری و به تبع آن محاسبهمنظور محاسبهکنشی بهای در پتانسیل برهمهسته

های پرتابه های همجوشی با هستهواکنشهای نیمه سنگین بررسی شده استن و با اشاره به این موضوع که در برای واکنش

ای بعنوان ی هستهناپذیری مادهتوان از اثرات تراکمباشدن آیا باز هم میی همپوشانی کورک میو هدف سبک حجم ناحیه

کنشی سبک نام برد؟ به منظور دستیابی به های برهمهای همجوشی با هستهعامل افیایش پارامتر پخشیدگی در واکنش

واکنش  26ای را برروی رفتار پارامتر پخشیدگی تعداد ی هستهناپذیری مادهسب برای این سؤاو نقش اثرات تراکمپاسخ منا

باشند می Cl و Sن Siن Al نMgن Fن Oهای عناصر ها شامل اییوتوپی آنهای هدف و پرتابههمجوشی سبک که هسته

 باشدب( قابل مشاهده می1انتخابی در جدوو  های ایمب لیست مربوط به واکنشمورد بررسی قرار داده
 

 روش کار:
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سیل  ستهیکی از پرکاربردترین مدو DFپتان سیل ه ساوهای پتان ست که در یی  سترده برای آنالیی ای ا های اخیر بطور گ

های مرتبط با آن مورد استتتفاده قرار گرفته استتتب نگاه دقیق به ستتاختار تحلیلی مدو های همجوشتتی و وییگیواکنش

های پرتابه و هدفن نوکلئون میان هسته-های نوکلئونسازد که این مدو با تعیین قدرت برهمکنشآشکار می DFپتانسیل 

توان بعنوان یک مدو را می DFو کندب بنابراین مدکنشتتی در یوو فرایند همجوشتتی را محاستتبه میقدرت پتانستتیل برهم

 ن[7]توان نوشت می DFای با استفاده از مدو ی پتانسیل هستهپتانسیل میکروسکوپیک در نظر گرفتب به منظور محاسبه
 

 2                                                         ). )1r-2=R+r12(rNN ) ʋ2(r2) ρ1(r1ρ 2r∫𝑑 1r∫𝑑=  (R)DFV  
 

صلی قدرت برهم شامل دو بخش ا شی نوکلئونانتگراو باال  ستهکن شدن که برای های برخورد کننده میها و رگالی ه با

سته سازی توزیع رگالی ه شی از تابع توزیع دو پارامتری فرمیهای برهمپارامتر سبات هارتریبرپایه دیراک-کن -ی محا

سبه8فوک ] شی نوکلئونی قدرت برهم[ و برای محا ستهکن سخههای ه CDM3Y6-Paris [7 ]ی های پرتابه و هدف از ن

ستفاده کرده سیل ا سبات پتان سام این دو ورودین محا شده در ی کد برنامهتوان برپایهرا می DFایمب با احت سی ارائه  نوی

 DFکه مدو های همجوشی مختلف حاکی از آن است ی واکنش[ انجام دادب نتای  مطالعات انجام شده در زمینه9مرجع ]

سیل هسته صرفاً به صورت جاذبه پیشپتان سیل(  شعاعی کم  نواحی داخلی پتان صل  کندب وجود این بینی میای را در فوا

ای از این فرم اصالح شدهی هستهناپذیری مادهسازی و اعماو اثرات تراکمنقیصه محققان را برآن داشت تا از یریق مدو

های کنشی قدرت برهم[ برای محاسبه10این تحقیق از رویکرد معرفی شده در مرجع ]را معرفی نمایندب در  DFپتانسیل 

 نوکلئون ناشی از اثرات مغیی دافعه استفاده شده استب-نوکلئون
 

 نتايج:

های ناپذیری در بهبود توافق میان دادهمطالعه و بررستتتی اهمیت اعماو اثرات تراکمدر این بخش قصتتتد داریم تا ابتدا به 

شی برای واکنشتئوری  سطح مقطع همجو شده در جدوو  و تجربی  شی ارائه  ( بپردازیمب برای این منظور 1های همجو

شی را در انرژی سطح مقطع همجو سته به انرژی  سد کولنی برای این واکنشرفتار واب ساس های ایراف و باالی  ها بر ا

نظر های هدف و پرتابه و هم نین صرفبودن هستهایمب قابل توجه است با فرض کروی محاسبه کرده DFمدو پتانسیل 

سته ستهکردن از پو سبههای برهمهای باز نوترونی ه شین برای محا شی در محدوده انرژیی کن های سطح مقطع همجو

[ب بعنوان نمونه 12ن11ایم ]افیار فرترن بهره گرفتهی نرمایراف و باالی ستتد کولنی از مدو نفوذ از ستتد تک بعدی بر پایه

ن Al27O+18ن Mg26Si+28واکنش  4برای  DFهای همجوشی محاسبه شده براساس مدو های مربوط به سطح مقطعمنحنی

Si28Si+28  وMg25Cl+35   شکل شده-صورت نقطهبه (1در  سیم  صالحی اندب در مرحلهخط تر ی بعد با اعماو اثرات ا
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همانگونه که ن Maple 2018 از یریق نرم افیار DFسازی مغی دافعه در مدو پتانسیل ای و شبیهی هستهناپذیری مادهتراکم

شکل   شاهده می1در  شی و بهبود توافق آن با داده( نیی م سطح مقطع همجو شمگیری در  شاهد کاهش ر های شود 

های بازتولید دادهدر  DF+Repی توان نتیجه گرفت که مدو پتانستتیل اصتتالح شتتدهباشتتیمب بنابراین میآزمایشتتگاهی می

شتتکل مطلوبی موفق های ستتبک بههای باالی ستتد کولنی برای واکنشآزمایشتتگاهی ستتطح مقطع همجوشتتی در انرژی

بررسی  aای را بر روی پارامتر پخشیدگی ی هستهناپذیری مادهباشدب در ادامه قصد داریم تأثیر اثرات اصالحی تراکممی

مقادیر پارامتر پخشتتتیدگی برای  DF+Repو  DFهای پتانستتتیل به منحنی WSکنیمب بدین منظور با برازش پتانستتتیل 

های تجربی پارامتر پخشتتتیدگی برای ایمب عالوه بر این داده( گیارش کرده1های انتخابی را تعیین و در جدوو  واکنش

ی متناظر هابه داده WSهای حاصتتتل از پتانستتتیل واکنش مورد بررستتتی را از یریق برازش ستتتطح مقطع 26مجموع 

 ایمبآزمایشگاهی استخراج نموده

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

ن Al27O+18ن م( Mg26Si+28های همجوشی الف( ی مقادیر تئوری و تجربی سطح مقطع همجوشی برای واکنش( مقایسه1شکل  

 سازی مغی دافعهببا و بدون اثرات مدو DFبا استفاده از پتانسیل  Mg25Cl+35و د(  Si28Si+28ج( 
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های تئوری و تجربی سطح های مورد تحقیق با توجه به برازش به دادهبرای واکنش a( مقادیرحاصل پارامتر پخشیدگی 1جدوو  

 مقطع همجوشیب
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ی اعماو اثرات اصالحی بواسطه aهای تئوری و تجربی پارامتر پخشیدگی برای درک بیشتر از مییان بهبود توافق میان داده

ی زیر محاسبه ها را از یریق رابطهدر محدوده جرمی مورد بررسین درصد اختالف نسبی میان این دادهای ی هستهماده

 ایمننموده

 

 3 )                                                                                             
. .

.
(%) 100

Theor Exp

Exp

a a
a

a


   

شود اندب مشاهده میهای مختلف نمایش داده شدهواکنش  2Z1Zبرحسب حاصلضرم ( 2نتای  این محاسبات در شکل  

صالحی ماده ستهکه با اعماو اثرات ا شیدگی با دادهی ه های تجربی متناظر بطور ای توافق میان مقادیر تئوری پارامتر پخ

 ب یابدقابل توجهی بهبود می

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

قبل و بعد از اعماو  DFهای انتخابی براساس مدو واکنش 2Z1Zبرحسب حاصضرم a(%)( مقادیر حاصله برای 2شکل  

 ناپذیریباثرات تراکم
 

شکل   سام اثرات تراکم3در  شیدگی با احت شده برای پارامتر پخ ستخراج  ستهناپذیری ماده( مقادیر ا سب ی ه ای برح

حاصتتل از  aاندب در این شتتکل هم نین مقادیر پارامتر رستتم شتتده های همجوشتتی انتخابیواکنش 2Z1Zضتترم حاصتتل

 اندب تر اختصاص دارند نیی نمایش داده شدههای جرمی سنگین[ که به محدوده5ن4مطالعات انجام شده در مراجع ]
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گیارش [ 5ن4]( رفتار مقادیر استخراج شده برای پارامتر پخشیدگی حاصل از تحقیق حاضر و آنهایی که براساس مراجع 3شکل  

 کنشیبهای برهمهسته 2Z1Zاند برحسب حاصلضرم شده

 

شاهده می شنهادی در این تحقیق همانگونه که م شیدگی مبتنی بر رویکرد پی صل برای پارامتر پخ از یک شودن مقادیر حا

[ همخوانی مطلوبی داردب الزم 5ن4کنند که با رفتار بدست آمده برای این پارامتر در مراجع ]روند افیایشی منظم تبعیت می

 اندبرسم شده Origin 2018ها از یریق نرم افیار به ذکر است که در این مطالعه کلیه گراف
 

 بحث و نتيجه گيري:

سیل  ساس رارروم مدو پتان ستماتیک نقش اثرات تراکمDFدر این مقالهن برای نخستین بار بر ا سی ناپذیری ن به بررسی 

ستهماده شیدگی ی ه شی و پخ سطح مقطع همجو سبک پرداختهدر واکنش aای برروی  شی  ایمب برای این های همجو

برای حاصتتلضتترم اعداد پروتونی  2Z1Z ≥ 64≤ 420 ستتیستتتم همجوشتتی با شتترط  26ی خود را معطوف به منظور مطالعه

سته شان میکرده های پرتابه و هدف آنه صله ن ستهایمب نتای  حا شعاع ه شرکتدهد علیرغم کورک بودن  کننده در های 

ی ی همپوشتتتانی در مورد آنهان باز هم اعماو اثرات مادههای همجوشتتتی انتخابی و متعاقباً کم بودن حجم ناحیهواکنش

های تئوری و تجربی ستتطح مقطع در نواحی انرژی نیدیک و باالی ستتد کولنی باعث افیایش توافق میان داده ایهستتته

توان بعنوان دلیلی برای توجیه رفتار غیره منتظره پارامتر شتتودب عالوه براینن مشتتاهده شتتد که وجود این اثرات را میمی

 ر تئوری و تجربی این پارامتر دانستبهای همجوشی و بهبود توافق میان مقادیپخشیدگی در واکنش

 

  



 

9 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 مراجع:
[1] J. O. Newton et al., Phys. Rev. C 64, 064608 (2001). 

[2] K. Hagino et al., Phys. Rev. C 71, 044612 (2005). 

[3] J. O. Newton et al., Phys. Lett. B 586, 219 (2004). 

[4] O. N. Ghodsi, V. Zanganeh, Nucl. Phys. A. 846, 40 (2010). 

[5] M. Singh et al., Mod. Phys. Lett. A. 26, 2129 (2011).  
[6] R. Gharaei et al., Phys. Rev. C. 95, 034620 (2017). 

[7] I. I. Gontchar et al., Phys. Rev. C. 69, 024610 (2004). 

[8] http://www-nds.iaea.org/RIPL-2/masses.html. 

[9] I. I. Gontchar, M. V. Chushnyakova, Comput. Phys. Commu. 181, 168 (2010). 
[10] S. Misicu, H. Esbensen, Phys. Rev. C. 75, 034606 (2007). 

[11] S. G. Steadman et al., Annu. Rev. Nucl. Sci. 36, 649 (1986). 

[12] M. Beckerman. Rep. Prog. Phys. 51, 1047 (1988). 

 

https://scholar.google.com/citations?user=1GNP4iYAAAAJ&hl=fa&oi=sra
http://www-nds.iaea.org/RIPL-2/masses.html

