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چکيده:
در مطالعهی حاضر ،اهمیت اثرات اشباع مادهی هستهای برروی ویژگیهای فرایند همجوشی را برای نخستین بار به نواحی جرمی
سنننن ین گسنننترم دادیی برای این منزور ،ا اریو ار ود مد داب -فولدینگ نقش اثرات تراکی ناپذیری در برهیکنشهای
نوکلئونی را برروی پتانسننی و سننطط مقط های همجوشننی سننه واکنش ایپوتوپی

 36S+204Pb ،34S+204Pbو S+206Pb
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مورد ار یابی قرار دادیی نتایج بد ست آمده آ شکار می سا د اعما این اثرات باعث بهبود قاب توجه سطط مقط های همجو شی
بویژه در نواحی انرژی کی میشنننود در این تققیو ب قث هایی در مورد وابسنننت ی ایپوتوپی کم یت های مختلف نزیر ثا بت
تراکیناپذیری مادهی هستهای نیپ صورت گرفته است
کلمات کليدي :واکنشهای همجوشی سن ین ،اثرات تراکیناپذیری برهیکنشهای نوکلئونی ،مد واپیچش-دوگانه

Importance of saturation effects of nuclear matter on the fusion cross sections
of heavy isotopic reactions: A1S+A2Pb cases
Gharaei, Reza; Hasanzade, Haniyeh
Department of Physics, Sciences Faculty, Hakim Sabzevari University

Abstract:
For the first time, we extend the importance of the saturation effects of nuclear matter on the fusion reactions to heavy
mass regions. For this aim, we have analyzed the role of incompressibility effects in the nucleon interactions in the
potential and fusion cross sections of three isotopic systems 34S+204Pb, 36S+204Pb and 36S+206Pb using the doublefolding model. The obtained results reveal that the imposing these effects has a significant role in improving the fusion
cross section especially at low energies. In this study, the isotopic dependence of various quantities such as nuclear
matter incompressibility constant is also discussed.

Keywords: Heavy-mass fusion reactions, Incompressibility effects of nucleon interaction, Double-folding
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مقدمه:
در او دهههای اخیر ،آنالیپ رفتار واب سته به انرژی سطط مقط های همجو شی همواره یکی ا مو ضوعات مورد توجه
دان شمندان فیپیک ه ستهای بوده ا ست ،بعنوان مثا مراج [ ]1-5را مالحزه نمایید شاید به جرأت بتوان گفت که این
کمیت یکی ا تأثیرگذارترین فاکتورهای موجود در بقث مطالعات تئوری و تجربی واکنشهای همجو شی یون -سن ین
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به حساد میآید که امکان تققیو برروی آن در مقدودهی انرژیهای مختلف بواسطهی دسترسی به پرتوهای پایدار و یا
حتی رادیواکتیو گوناگون فراهی شده ا ست در این بین ،اندا هگیری و برر سی رفتار واب سته به انرژی سطط مقط های
همجو شی در مقدودهی انرژیهای خیلی پایینتر ا سد کولنی ا مینههای تققیقاتی کامالً به رو مق سود می شود
نکتهی قاب توجه این است که دانشمندان با پیشرفت تکنیکهای آ مایش اهی و اندا هگیری دادههای تجربی سطط مقط
همجوشننی در این مقدوده ا انرژیهای فرودی در حقیقت توانسننتهاند این دادهها را ا حد معمو میلی-بارن ( )mbبه
مقدودهی میکرو-بارن ( )μbو یا حتی نانو-بارن ( )nbگسنننترم دهند [ ]1-4نتایج تققیقات انجام شنننده در مقا ت
مختلف آ شکار می سا د که اثرات جفت شدگی میان حرکت ن سبی ه ستههای هدف و پرتابه با درجات آ ادی ذاتی آنها
نزیر ارتعا شات سطقی کیانرژی که امرو ه آنرا با نام "اثرات جفت شدگی کانا ها" ( )CCمی شنا سند نقش ب سپایی در
مقاسبهی دقیو سطط مقط های همجوشی یون -سن ین در مقدوده انرژیهای پایین سد همجوشی دارد اما بررسیهای
انجام شننده حاکی ا آن اسننت که مقاسننبات  CCهمراه با مد های اسننتاندارد پتانسننی  ،قادر به توصننیف دادههای
آ مایش اهی سطط مقط همجوشی در مقدودهی  μbو پایینتر نمیباشند گسترم تققیقات در این مینه نشان داد که
وجود اثرات مربوط به ا ص ارد پاؤلی در برهیکنشهای نوکلئون-نوکلئون را میتوان بعنوان یکی ا د ی فیپیکی قاب
قبو برای پیشبینی دادههای تجربی سننطط مقط همجوشننی در نواحی انرژیهای خیلی کی برگپید [ ]6,7در حقیقت
بواسننطهی وجود این اصنن که ا همشوشننانی تواب مو دو سننیسننتی فرمیونی ممانعت میکند انتزار داریی پتانسننی
برهیکن شی میان دو ه ستهی برخوردکننده شام یک مغپی دافعه با شد که به نوعی تأییدکنندهی خا صیت تراکیناپذیری
مادهی ه ستهای میبا شد در سا  2006مقققان مرج [ ،]2بر پایهی دیدگاه میکرو سکوپیک داب -فولدینگ ( ،)DFبرای
نخسننتین بار به بررسننی اهمیت نقش اثرات مادهی هسننتهای در پیشبینی دادههای تجربی سننطط مقط همجوشننی برای
واکنش همجوشنننی یون-سنننن ین  64Ni+64Niپرداختند که به مقدودهی میکرو-بارن گسنننترم یافته بود در ادامه نیپ
تققیقات مختلفی در این مینه برای تعداد قاب توجهی ا واکنشهای همجو شی صورت گرفته ا ست که هم ی آنها در
مقدودهی  Z1Z2 ≤ 1176قرار دارند نتایج حاصله آشکار می سا د که با شبیه سا ی اثرات تراکیناپذیری مادهی هستهای
در برهیکنش های نوکلئون-نوکلئون قادر خواهیی بود تا رفتار داده های تجربی سنننطط مقط همجوشنننی در مقدودهی
انرژیهای بمبارانی کی را با دقت خوبی با تولید کنیی سوالی که در این بین مطرح میشود این است که در صورت تعمیی
مطالعات انجام شده به نواحی جرمی سن ینتر آیا با هی میتوان ا اثرات تراکیناپذیری مادهی هستهای بعنوان یک دلی
فیپیکی قاب قبو برای توجیه رفتار واب سته به انرژی سطط مقط ها در مقدودهی انرژیها کی نام برد؟ برای د ستیابی به
پاسننم مناسننص ،قانند داریی تا برای نخسننتین بار به بررسننی نقش اثرات مذکور در آنالیپ سننطط مقط های همجوشننی
واکنشهای  36S+204Pb ،34S+204Pbو  36S+206Pbبشردا یی

م به ذکر اسننت که با توجه به شننرط  Z1Z2 = 1312برای
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حاصنن ضننرد اعداد اتمی هسننتههای شننرکتکننده در این واکنشها میتوان نتیجه گرفت که این انتخادها نسننبت به
سی ستیهایی که تاکنون در این مینه مورد مطالعه قرار گرفتهاند بطور قاب توجهی سن ینترند برای شبیه سا ی اثرات
مغپ دافعه در برهیکنشهای نوکلئون-نوکلئون ا مد میکروسنننکوپیک  DFو رویکرد معرفی شنننده در مرج [ ]7بهره
گرفتهایی ا ارفی وجود ایپوتوپهای گوگرد و سننرد بعنوان هسننتههای شننرکتکننده در واکنش ،بررسننی وابسننت ی
ایپوتوپی کمیتهای مختلف حاصنن ا آنالیپ سننطط مقط های همجوشننی را ممکن میسننا د خاار نشننان میشننود
تالمهایی که تاکنون برای پیشبینی دادههای آ مایشنن اهی سننطط مقط در واکنشهای انتخابی صننورت گرفته اسننت
برپایهی مد های پتان سی پدیده شناختی میبا شند که ا لقاظ فیپیکی قاب توجیه نی ستند [ ]8وجود نین نقی اههایی
ان یپهی ما را برای انجام تققیو حاضر براساس مد پتانسیلی پرکاربردی همچون مد  DFافپایش میدهد

روش کار:
درگام نخست ا مقاسبات این تققیو ،قاد داریی تا پتانسی برهیکنشی را در او همجوشی برپایه مد میکروسکوپیکی
 DFمقاسبه نماییی براساس فرمالیپم ارائه شده برای این مد  ،قدرت پتانسی هستهای میان هستههای هدف و پرتابه در
او فرایند همجوشی ا اریو رابطهی انت رالی یر قاب مقاسبه میباشد [،]9
()1

) 𝑉DF (𝑹) = ∬ 𝑑𝒓1 𝑑𝒓2 𝜌1 (𝒓1 )𝜈𝑁𝑁 (𝒓12 = 𝑹 + 𝒓2 − 𝒓1 ) 𝜌2 (𝒓2

همان ونه که مشاهده میگردد انت را فوق شام دو بخش اصلی است  )1تاب تو ی

الی هستههای شرکتکننده

) 𝑖𝑟( 𝑖𝜌 که در این مطالعه برای پارامترسا ی آنها ا تاب تو ی دو پارامتری فرمی-دیراک بهره گرفتهایی [ )2 ]10بخش
قدرت برهمکنشهای نوکلئون-نوکلئون 𝜈𝑁𝑁 ،که برای تعیین آن ا برهیکنشهای وابسته به

الی  M3Y-Parisاستفاده

کردیی [ ]9موضوع دومی که در مقاسبات این پروژه با آن مواجه هستیی شبیهسا ی اثرات تراکی ناپذیری مادهی هستهای
(یا اثرات مغپی دافعه) در برهمکنش های نوکلئون-نوکلئون میباشد مقققان برای انجام این مهی ا پتانسی  DFو فرم
پیشنهادی ) νrep (r12) = Vrep δ(r12برای بخش مرکپی آن بهره گرفتهاند [ ]11با این تفاسیر قدرت پتانسی مغپ دافعه
به هن ام همشوشانی کام دو هسته ا اریو رابطهی ارائه شده در ذی قاب مقاسبه میباشد،
()2

) 𝑉rep (𝑹 = 0) = Vrep ∬ 𝑑𝒓1 𝑑𝒓2 𝜌1 (𝒓1 )δ(𝐫12 = 𝐫2 − 𝐫1) 𝜌2 (𝒓2

نکتهی مهی این است که در مقاسبات بخش دافعه فرض میشود که پارامتر پخشیدگی تو ی های

الی هستههای

برهیکنشی برابر  arepباشد با این فرض ،در مجموع با دو پارامتر قاب تنزیی  arepو  Vrepبرای مد سا ی اثرات دافعه
مغپی مواجه هستیی که برای تعیین آنها عالوه بر مالک قراردادن میپان توافو میان دادههای تئوری و تجربی سطط مقط های
همجوشی میتوان ا شرط پیشنهادی  VN(R=0)=ΔUکمک گرفت که در آن ]) ΔU=2Ap[ε(2ρ0)-ε(ρ0میپان افپایش
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انرژی سیستی بدلی افپایش

الی آن در او فرایند همجوشی میباشد [ ]12برای آگاهی ا میپان قدرت ثابت
𝜀 𝜕2

تراکیناپذیری مادهی هستهای  Kدر هر ا واکنش ا تعریف  𝐾 = 9(𝜌2 𝜕𝜌2)𝜌=𝜌0استفاده کردیی که در آن ) ε(ρانرژی
بست ی هر نوکلئون است و براساس معادلهی حالت توماس-فرمی تعیین میشود []13

نتايج:
همان ونه که در بخشهای قب نیپ بدان اشاره شد مهمترین هدف ا انجام تققیو حاضر بررسی میپان اهمیت شبیهسا ی
اثرات تراکیناپذیری مادهی ه ستهای برروی پتان سی برهیکن شی و در نتیجه سطط مقط همجو شی سه واکنش ایپوتوپی
 36S+204Pb ،34S+204Pbو 36S+206Pbمیباشد درحقیقت ،نشان خواهیی داد که انتخاد شک صقیقی ا پتانسی هستهای
ونه موجص خواهد شند تا پیشبینیهای حاصن برای سنطط مقط های همجوشنی در سنیسنتی های برخوردکنندهی
انتخابی تا حد امکان به داده های تجربی متناظر بویژه در مقدودهی انرژی های کی نپدیک باشننند برای این واکنش ها
حا صل ضرد  Z1Z2 = 1312میبا شد و ا ارفی هم ی آنها در شرط  Q<0صدق میکنند در مطالعات قبلی ،مقققان
تالم کردند تا با ا ستفاده ا پتان سی های وودس -سک سون کامالً پخ شیده (با پارامتر پخ شیدگی حدود  )a ≈ 1.45 fmو
عمیو ( )V0 = 200 MeVهمراه با مقاسننبات  CCبه بررسننی رفتار وابسننته به انرژی سننطط مقط در این سننه واکنش
بشردا ند [ ] 8نتایج بد ست آمده حاکی ا آن ا ست که با وجود انتخاد مقادیر بپرگ برای پارامترهای پخ شیدگی و عمو
پتان سی  ،مقادیر تجربی سطط مقط در حد انرژیهای پایینتر ا سد همجو شی د ست کی برای دو واکنش  34S+204Pbو
 36S+204Pbبخوبی با تولید ن شدهاند این در حالی ا ست که مطالعات تئوری مختلف ثابت میکنند مادامی که مقا سبات
 CCبا مد میکروسکوپیکی ( DFکه ا اریو اعما اثرات تراکیناپذیری مادهی هستهای اصالح شده باشد) همراه شوند،
توافو قاب قبولی میان دادههای تئوری و تجربی سننطط مقط همجوشننی بویژه در حد انرژیها کی بدسننت خواهد آمد
تقت این شرایط ،با هدف د ستیابی به پیشبینیهای دقیوتر برای رفتار واب سته به انرژی سطط مقط های همجو شی در
واکنشهای انتخابی خود ،ابتدا پتان سی های برهیکن شی را برپایهی مد  DFبد ست آورده و سشس ا صالحات مربوط به
شبیهسا ی اثرات تراکیناپذیری مادهی هستهای را برروی نتایج حاص ا این مد اعما کردیی مقادیر بدست آمده برای
پارامترهای دافعه به همراه ثابت تراکیناپذیری مادهی هسننتهای واکنشهای 36S+204Pb ،34S+204Pbو 36S+206Pbدر جدو
( )1لی ست شدهاند در این جدو همچنین مقادیر عمو پتان سی در مد ا صالح شدهی  DFو ارتفاع سد حا ص ا
مد های مختلف به ترتیص ا اریو پارامترهای  Vpocketو  VBنمایش داده شدهاند
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جدو ( )1لیست مقادیر بدست آمده برای پارامترهای دافعه ،ارتفاع سد و مق دره برای واکنشهای مختلف
Reaction

)VB (M3Y+Rep.

)VB (M3Y

)Vpocket (MeV

)K (MeV

)Vrep (MeV

)arep (fm

142.40

140.83

119.47

222.44

554.8

0.432

204

142.36

139.84

126.79

221.50

556.5

0.462

36

S+204Pb

142.10

139.52

126.85

220.54

556.1

0.464

36

34

S+ Pb

S+206Pb

رفتار شعاعی پتان سی برهیکن شی ک برا ساس مد  M3Y-DFقب و بعد ا اعما اثرات مادهی ه ستهای برای هر سه
واکنش انتخابی در شک ( )1نمایش داده شده است نتایج بدست آمده آشکار میسا د که نسخهی اصلی مد  DFشک
پتانسننی را در فواصنن شننعاعی کی کامالً جاذبه پیشبینی میکند واضننط اسننت که وجود نین رفتاری در پتانسننی
برهیکنشننی پدیدهای غیرفیپیکی اسننت و بنابراین مد مورد بقث ا این جنبه نیا به اصننالح دارد پس ا اعما اثرات
مغپی دافعه برروی پتان سی برهیکن شی ،فروفت یهای کی عمقی در نواحی داخلی پتان سی ظاهر می شود که با شرایط
فیپیکی حاکی بر برهیکنشهای نوکلئون-نوکلئون در او فرایند همجوشننی کامالً همخوانی دارد مقادیر بدسننت آمده
برای عمو پتان سی در مد ا صالح شدهی ( DFیعنی  )M3Y+Rep.برای هر یک ا واکنشهای همجو شی در جدو
( )1قاب مشناهده میباشنند براسناس شنواهد بدسنت آمده بیشنترین و کمترین عمو پتانسنی به ترتیص به واکنشهای
همجوشننی  36S+206Pbو  34S+204Pbبا  Vpocket=126.85 MeVو Vpocket=119.47 MeVاختانناد دارند نکتهی قاب
توجه دی ری که ا بررسی شک ( )1حاص می شود این است که اعما اثرات اصالحی مادهی هستهای برروی نواحی
ااراف سد پتانسی نیپ تأثیرگذار است و باعث افپایش ارتفاع سد در مد اصالح شدهی  DFو نپدیکتر شدن مقادیر آن
به دادههای متناظر گپارم شده در مرج [ ]8میشود

شک ( )1رفتار شعاعی پتانسی برهیکنشی ک برپایهی مد  M3Y-DFقب و بعد اعما اثرات شبیهسا ی مغپی دافعه برای سه
36

واکنش همجوشی الف)  ،34S+204Pbد)  36S+204Pbو ) S+206Pb

خطوط نقطه ین افقی در هر بخش مق ارتفاع سد

حاص ا پتانسی وودس-سکسون مورد استفاده در مرج [ ]8میباشد
5
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ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)

در این مرحله قاد دایی به بررسی نقش اثرات شبیه سا ی مغپ دافعه در برهیکنشهای نوکلئونی برروی رفتار وابسته به
انرژی سطط مقط همجو شی در واکنشهای انتخابی خود بشردا یی

م به ذکر ا ست که در این تققیو برای مقا سبهی

مقادیر تئوری سطط مقط همجو شی ا دیدگاه  CCبا در نزرگرفتن اثرات جفت شدگی با ترا های بران یخته کی انرژی
 2+و  3-بهره گرفتهایی که مشخاات ساختاری مربوط به هر یک ا این ترا ها در هستههای برهیکنشی ا اریو مرج
[ ]14,15اسننتخرا شنندهاند در شننک ( )2مقادیر تئوری سننطط مقط همجوشننی برپایهی مد های پتانسننی  M3Yو
 M3Y+Rep.با دادههای تجربی متناظر برای هر یک ا سننه واکنش همجوشننی  36S+204Pb ،34S+204Pbو S+206Pb

36

مقای سه شدهاند نتیجه این مقای سه آ شکار می سا د که مد  DFدر مورد تمامی سی ستیهای مورد برر سی مقادیر سطط
مقط همجوشننی را با تر ا دادههای متناظر آ مایشنن اهی پیشبینی میکند این در حالی اسننت که پس ا اعما اثرات
تراکی ناپذیری بررروی نتایج حاصنن ا این مد همخوانی قاب قبولی با این دادهها بویژه در نواحی انرژی کی حاصنن
میشننود در ادامه قانند داریی به بررسننی رفتار ایپوتوپی پارامترهای مختلف موجود در ای فرایند شننبیهسننا ی اثرات
تراکیناپذیری مادهی هسننتهای بشردا یی برای این منزور در گام نخسننت رفتار مقادیر بدسننت آمدهی ارتفاع سنند  VBو
همچنین مق درهی  Vpocketحا ص ا مد های  M3Yو  M3Y+Rep.را برح سص ن سبت  N/Zه ستهی مرکص هر کدام
ا واکنشهای انتخابی در شک ( )3رسی نمودهایی

شک ( )2مقایسه مقادیر تئوری سطط مقط همجوشی حاص ا دو مد  M3Yو  M3Y+Rep.با دادههای متناظر آ مایش اهی
برای سه واکنش همجوشی الف)  ،34S+204Pbد)  36S+204Pbو ) S+206Pb
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 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)

شک ( )3رفتار مقادیر الف) ارتفاع سد حاص ا مد  ،M3Yد) ارتفاع سد حاص ا مد  M3Y+Rep.و ) عمو پتانسی
حاص ا مد  M3Y+Rep.برحسص نسبت  N/Zسه واکنش همجوشی انتخابی
در مرحلهی بعد برای تققیو وابسنننت ی ایپوتوپی پارامترهای دافعه و همچنین ثابت تراکیناپذیری  ،Kدر شنننک ( ،)4رفتار این
کمیتها را برحسص نسبت  N/Zواکنشهای انتخابی رسی نمودیی

شک ( )4رفتار مقادیر الف) ثابت تراکیناپذیری مادهی هستهای ،د) پارامتر پخشیدگی  arepو ) پارامتر قدرت دافعه Vrep

حاص ا شبیهسا ی اثرات مغپی دافعه برحسص نسبت  N/Zسه واکنش همجوشی انتخابی

نتایج بدست آمده آشکار میسا د که با افپایش تعداد نوترونها ا میپان تراکیناپذیری مادهی هستهای در ناحیهی همشوشانی
هستهها کاهش مییابد و این موضوع نیپ به نوبه خود باعث افپایش مقادیر پارامترهای دافعه میشود

بحث و نتيجهگيري:
اهمیت اثرات شبیه سا ی مغپ دافعه در واکنشهای همجو شی را برای نخ ستین بار برای مقدودهی جرمی سن ین مورد
ار یابی قرار دادیی برای دسننتیابی به این هدف ،رویکرد ارائه شننده در مرج [ ]7را برای شننبیهسننا ی این اثرات در
واکنشهای همجو شی  36S+204Pb ،34S+204Pbو  36S+206Pbمورد ا ستفاده قرار دادیی نتایج بد ست آمده در این تققیو را
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میتوان به شک

یر خال صه کرد  )1نتایج شبیه سا ی اثرات تراکیناپذیری مادهی ه ستهای در برهیکنشهای نوکلئونی

برای سیستیهای همجوشی انتخابی نشان میدهد که با اعما این اثرات پتانسی برهیکنشی هی در نواحی داخلی و هی
در ااراف سنند د ار تغییر میشننود این تغییر در فواص ن شننعاعی کی باننورت ظهور فرورفت یهای کی عمو در مد
 M3Y+Rep.نسبت به مد  M3Yظاهر می شود عالوه بر این ،نتایج شک ( )1آشکار می سا ند که مد اصالح شدهی
 DFدر واکنشهای همجوشی سن ین دارای ارتفاع سدهای با تری نسبت به نسخهی اصلی آن است موضوعی که قبالً
برای سیستیهای سبکتر نیپ به اثبات رسیده است ( )2مقایسه مقادیر تئوری و تجربی سطط مقط های همجوشی در هر
یک ا سنننه واکنش انتخابی ثابت کرد که وجود اثرات اشنننباع مادهی هسنننتهای (و به نوعی اثرات ارد پاؤلی) در
برهیکنشهای نوکلئونی باعث بهبود توافو میان این دادهها در نواحی جرمی سننن ین میشننود ( )3بررسننی وابسننت ی
ایپوتوپی کمیتها مختلف نزیر پارامترهای دافعه نشان داد با افپایش نوترون در ناحیهی همشوشانی هستههای برهیکنشی
اثرات تراکیناپذیری مادهی هستهای کاهش مییابد در حالیکه قدرت دافعهی هستهای افپایش مییابد
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