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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(اه آزاد اسالمی )واحد بوش انش

ها بعنوان تأثیرگذارترین عامل در دستیابی به نتایج دقیق معرفی اثرات پخشیدگی سطح هسته

 ارتفاع سدهای همجوشی
 

 معین، شهرکی فرخنده -*قرائی، رضا
 

 گروه فیزیکدانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم پایه،        
 

 :چکیده

کشش ، هاپخشیدگی سطح هسته مختلف شامل یزیکیف اثرسه نقش همزمان  گیری از چارچوب پتانسیل مجاورت، به بررسیبا بهره

. ایمآنها پرداخته برای حاصلضرب اعداد اتمی 2Z1Z ≥ 30≤  3400واکنش مختلف با شرط  181سدهای همجوشی  بررویو دما سطحی 

ی اصلی پتانسیل شده برروی نسخه یادهر یک از اثرات و اعمال  رویکردهای تئوری مناسببرای دستیابی به این هدف، با بکارگیری 

مقایسه مقادیر تئوری یم. اههای انتخابی محاسبه نمودرا برای کلیه واکنش BVارتفاع سد همجوشی  (، مقادیر.77Proxمجاورت )یعنی 

  Prox.77مدل پتانسیلارتقا کیفیت اعمال هر یک از اثرات مذکور به تنهایی باعث  سازد کهوشی آشکار میو تجربی ارتفاع سد همج

فیزیکی  راث سه که از میانمقایسه همزمان نتایج بدست آمده حاکی از آن است  این عالوه بر .شودمی BVبینی دادهای تجربی پیشدر 

ی در محدودههای تئوری و تجربی ارتفاع سد نقش را در بهبود توافق میان دادهها بیشترین مورد بررسی، پخشیدگی سطح هسته

 ارد. جرمی انتخابی د

 سنگین، فرمالیزم مجاورت، اثرات فیزیکی دما، انرژی و پخشیدگی سطحی-واکنشهای همجوشی یون :کلمات کلیدي 
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Abstract: 
Within the framework of the proximity potential, we have simultaneously studied the role of three physical effects of 

nuclear surface diffuseness, surface tension and temperature for 181 fusion reactions with condition 30≤Z1Z2≤3400 

for product of their atomic numbers. To this aim, we have calculated the values of the fusion barrier height for our 

selected reactions by employing appropriate approaches and imposing the mentioned effects on the original version 

of the proximity potential (namely Prox.77). A comparison between the theoretical and experimental data of this 

quantity reveal that the imposing of each of these effects improve the quality of the Prox. 77 model. Moreover, it is 

shown that the nuclear surface diffuseness effects have the greatest role in improving the agreement between the 

theoretical and experimental values of the barrier height for our selected mass range. 
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 قدمه:م

بطور  .باشدتولید عناصر سنگین و فوق سنگین میها برای ترین مکانیزمسنگین یکی از کاربردی-یون واکنش همجوشی

سیل گیریهمراه با شکل رطول فرایند همجوشیو هدف د پرتابههای هستهنزدیک شدن کلی، فرایند  به نام  یک سد پتان

( و محل BVی اصلی یعنی ارتفاع سد )مشخصهدو این سد پتانسیل دارای باشد. از نقطه نظر تئوری، می "سد همجوشی"

کنشی ، پتانسیل برهمl=0ای ها در حالت با تکانه زاویهدانیم با فرض قرار داشتن هستهباشد. همانگونه که می( میBRسد )

یکی ای تشکیل شده است. ی هستهکوتاه برد جاذبه ی کولنی و پتانسیلبلند برد دافعه میان دو هسته از دو بخش پتانسیل

سادهدر و  تریناز پرکاربرد سبهمدل ترینعین حال  سیل برهمهای تئوری برای محا شی، فرمالیزمی پتان ست  مجاورت کن ا

نتایج حاصل از تحقیقات  .ه استارائه شد[ 1] "مجاورت نیروی نظریه" یبرپایهو 1977در سال ی آن نسخه نخستینکه 

ارتفاع سدهای همجوشی را باالتر و در نتیجه سطح  Prox. 77سازد که مدل های اخیر آشکار میصورت گرفته در سال

شی را پایینمقطع ستیابی [3,2] کندبینی میهای متناظر تجربی پیشتر از دادههای همجو ست که برای د . این بدان معنی ا

ی اصیلی های همجوشیی براسیان نسیخههای مختلف واکنشویژگیی توصییف تر در زمینههای هر چه دقیقبه جواب

صالحاتی را در فرمالیزم آن وارد نماییم. در طی چند دهه ست تا ا سیل مجاورت نیاز ا شته، مطالعات متعددی پتان ی گذ

ثرات اند تا از طریق بررسییی و آنالیز نقش ابرای اصییالا این مدل انجام شییده اسییت. در حقیقت، محققان در تال  بوده

های مختلف فرمالیزم مجاورت نظیر پارامتر شعاع، ضریب انرژی سطحی و های جدیدی برای بخشفیزیکی مختلف فرم

باشییید. نتایج می γی اثرات فیزیکی تأثیرگذار در این زمینه اثر ضیییریب انرژی سیییطحی تابع جهانی ارائه دهند. از جمله

رت این ضریب باعث کاهش ارتفاع سد همجوشی و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که افزایش قد

صل از مدل بهبود توافق میان داده شیدگی های متناظر تجربی میبا داده Prox.77های تئوری حا شود. اثرات دمایی و پخ

سته شده میسطح ه شناخته  ضاً در مطالعاتی نظیر ]ها نیز دو اثر فیزیکی  شند که بع سی نقش آن5,4با ها برروی [ به برر

ست. در واقع تا به امروز هیچ مطالعههای مختلف واکنشویژگی شده ا شی پرداخته  ستماتیکی با هدف های همجو سی ی 

کنشی انجام نشده است. از اینرو، در ی برهمبررسی همزمان نقش این سه اثر فیزیکی در کانال همجوشی کامل دو هسته

ضر عالقه ستیم که با مطالعهتحقیق حا شی یون 181تعداد  یمند ه شرط -واکنش همجو  2Z1Z ≥ 30 ≤ 3400سنگین با 

سته ضرب اعداد اتمی ه صل سه اثر های برهمبرای حا ستیم که از بین  سؤال ه سخ این  ستیابی به پا شی آنها بدنبال د کن

سته سطح ه سطحی، پخشیدگی  ستم برهمضریب انرژی  سی شتری برروی بهبود نتاها و دمای  شی کدامیک تأثیر بی یج کن

ی اصلی پتانسیل مجاورت دارد؟ برای رسیدن به این هدف از طریق رویکردهای تئوری مناسب نقش هر حاصل از نسخه

کنیم. بطور قطع انجام بطور جداگانه و همزمان ارزیابی می Prox. 77یک از این اثرات را برروی نتایج حاصیییل از مدل 

 های همجوشی کمک شایانی خواهد کرد.واکنشچنین تحقیقی به درک هر چه بیشتر ما از خصوصیات 
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 روش کار:

طول فرایند ای در های هستهکنشدر این بخش قصد داریم تا در ابتدا به معرفی فرمالیزم مجاورت برای تعیین قدرت برهم

 2ی کنشی به فاصلهی برهم[، مادامیکه سطح دو هسته1بپردازیم. براسان تحقیقات صورت گرفته در مرجع ] همجوشی

شود. رسند نیرویی اضافی در سیستم ظاهر خواهد شد که اصطالحًا نیروی مجاورت نامیده میفرمی از یکدیگر می 3الی 

کند که فراهم می Prox. 77بطور قطع وجود این نیرو امکان دسترسی ما را به تعریف پتانسیل مجاورت براسان مدل 

 ،[1] توان نوشتبراسان آن می

(1 )                                                                                     VN(r) = 4πγbR̅Φ(
r−C1−C2

b
) 

)Φباشد و کنشی میهای برهمی هستهبخش وابسته به شکل و هندسه 4πγbR̅ضرب حاصلکه در آن 
s

b
یک تابع بدون  (

[ بهره گرفت. الزم به ذکر است که در 3( مرجع ]6ی )ان از رابطهتوبعد به نام تابع جهانی است که برای تعیین آن می

فرمی  1های همجوشی حدود شود که بطور معمول مقدار آن را در واکنشپارامتر ضخامت سطح نامیده می bبخش اول، 

باشد که به می R̅ی گیرند. ار فاکتورهای تأثیرگذار دیگر در فرمالیزم پتانسیل مجاورت، پارامتر شعاع کاهش یافتهدر نظرمی

 گردد،شکل زیر تعریف می

(2                                              )                                                                  R̅ =
C1C2

C1+C2
 

الزم به ذکر است که  اند.[ بیان شده3در مرجع ] 2Cو  1Cچگالی های نیمی شعاعی محاسبهکه جزئیات مربوط به نحوه

  ،[3,1] توان نوشتشود که برای تعریف آن میضریب انرژی سطحی نامیده می γ(، 1ی )در رابطه

(3                                                 )                                                   γ = γ0[1 − ksAs
2] 

و  0γهای انرژی سطحی . عالوه براین، ثابتباشدمیکنشی پارامتر عدم تقارن سیستم برهم N+Z-=(NsA)/(Z)در اینجا 

باشند. در ادامه می[ 6] 7826/1و  MeV.fm 9517/0-2دارای مقادیر  به ترتیب   .77Proxدر مدل  skعدم تقارن سطحی 

را در محاسبات مربوط به ارتفاع سد قصد داریم نحوه اعمال هر یک از سه اثر فیزیکی مورد بررسی در این تحقیق 

 ی اصلی فرمالیزم مجاورت بیان نماییم.همجوشی حاصل از نسخه
 

 :بررسی نقش اثرات کشش سطحی برروي سد همجوشی

 γهای همجوشی از طریق فرمالیزم مجاورت، ضریب انرژی سطحی ن فاکتورها در زمینه آنالیز واکنشرییکی از تأثیرگذارت

. براسان تعریف ارائه شده ی میزان اثرات کشش سطحی در فرایند همجوشی باشدتواند بیان کنندهکه به نوعی می است

 های اخیردر طول سالاست که  وابسته skو  0γضریب به دو ثابت شود که این مشاهده می (،3ی )در بخش قبل، رابطه

و  sk=  7826/1)با مقادیر  1996MS-γتوان به یم[. بعنوان نمونه 7] اندهای مختلفی از این دو ثابت معرفی شدهمجموعه
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2-MeV.fm 9517/0  =0γ) [6] ،1981MN-γ   با مقادیر(3/2  =sk  2و-MeV.fm 2496/1  =0γ) [8]، 1976MN-γ  با(

=  MeV.fm 08948/1-2و  sk=  9830/1)با مقادیر  2033PD-γو  MeV.fm 460734/1 =0γ) [9]-2و  sk=  0/4مقادیر 

0γ )[10 ]خواهیم بود مقادیر متفاوتی را برای قدرت  ها قادرواضح است که با انتخاب هر یک از این مجموعه. اشاره کرد

اثرات افزایش و یا  آنالیزامکان ی خود های همجوشی بدست آوریم که این نیز به نوبهواکنشدر  γضریب انرژی سطحی 

. دلیل انتخاب این فراهم خواهد کردرا های همجوشی های واکنشبرروی پتانسیل و دیگر ویژگیکشش سطحی کاهش 

را تقریبًا بطور کامل در  γتوان در این موضوع دانست که آنها طیف مقادیر ضریب انرژی سطحی ها را نیز میمجموعه

اهیم پتانسیل مجاورت، قادر خو( در فرمالیزم sk،0γی انتخابی از ضرایب )چهار مجموعه با اعمال هر یک ازگیرند. برمی

-واکنش یون 181برای تمامی  ی اصالا شده از این فرمالیزمبود مقادیر ارتفاع سد همجوشی را براسان چهار نسخه

برای دستیابی به درک بیشتر از میزان توافق میان مقادیر تئوری و تجربی ارتفاع سد براسان  .نماییم محاسبه سنگین انتخابی

(%)V𝐵∆ی الف نسبی میان این مقادیر را از طریق رابطههر یک از چهار مدل پتانسیل مجاورت، اخت = 100 ∗

((VB
Theor. − VB

Exp.
) VB

Exp.
⁄  ضرببرحسب حاصلرا  BVΔ(%) (، مقادیر بدست آمده برای 1ایم. شکل )محاسبه کرده (

2Z1Z 1976ی دل پتانسیل مجاروت با چهار مجموعهی مدهد که برپایهمختلف نشان میهای واکنشMS-γ، 2003PD-γ ،

γ-MN1981 و γ-MN1976  ی های مختلف با مجموعهاند. با مقایسه نتایج حاصل از مدلتعیین شدهγ-MS1976  که در(

( باعث کاهش مقادیر ارتفاع sk،0γیابیم که اعمال هر یک از ضرایب انتخابی )باشد( در میمی Prox .77واقع همان مدل 

های تئوری شود. بطوریکه مقادیر انحراف استاندارد دادهتجربی می های متناظرسد همجوشی و افزایش توافق آنها با داده

باشند. دلیل چنین رفتاری را می 19/2و  76/2، 41/3، 10/4های نامبرده به ترتیب برابر از تجربی براسان هر یک از مدل

سان روند تغییرات دانست. در حقیقت، برا γای مجاورت به ضریب توان در وابستگی مستقیم قدرت پتانسیل هستهمی

های همجوشی مختلف، متوجه خواهیم شد با در سیستم sAبرحسب مجذور پارامتر عدم تقارن  γی مقادیر بدست آمده

یابد بطوریکه به قدرت ضریب انرژی سطحی بطور منظم افزایش می γ-MN1976به  γ-MS1976ی رفتن از مجموعه

( را مالحظه نمایید. 2شوند، شکل )تولید می MeV.fm 460734/1 =0γ-2و  sk=  0/4بیشترین مقادیر این ضریب به ازای 

اختصاص خواهد  γ-MN1976ی به مجموعه Prox. 77تحت این شرایط، بیشترین کاهش مقادیر ارتفاع سد نسبت به مدل 

 داشت.

                   

 

 
 



 

5 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(اه آزاد اسالمی )واحد بوش انش

 

 

 

 

 

 

 

 
 )الف(                                                                                 )ب(                                             

 

 sAبرحسب مجذور پارامترعدم تقارن  γو ب( رفتار ضریب انرژی سطحی  2Z1Zبرحسب حاصلضرب  BVΔ(%)( الف( مقادیر 1شکل )

 .(sk،0γ)ی مختلف از ضرایب د بررسی براسان پتانسیل مجاورت همراه با چهار مجموعههای مورواکنش
 

 :بر روي سد همجوشیپخشیدگی بررسی نقش اثرات 

است. در سال  شعاعپارامتر فرمالیزم مجاورت، بر اسان  های همجوشیدر آنالیز واکنش های تاثیرگذاریکی دیگر از فاکتور

[. در 3,2] ارائه شده است در این فرمالیزم های پرتابه و هدفهسته مختلفی برای محاسبه شعاع تعاریفهای اخیر، 

ی این کمیت برگزیده سه تعریف دیگر نیز برای محاسبه Prox. 77ی شعاع براسان مدل ی حاضر به غیر رابطهمطالعه

[. براسان 3اند ]استخراج شده BW 91و  Bass 80 ،AW 95ی های تئوری تأیید شدهشده است که همگی آنها از مدل

هسته  Aدر این مرجع برای تعریف پارامتر شعاعی در هر یک از این چهار مدل برحسب عدد جرمی  هه شدروابط ارای

 توان نوشت،پرتابه )هدف( می

(4                     )                                                      1/3-A0.8+  0.76 - 1/3A1.28=  77Prox.R 

(5                           )                                                                    0.09 - 1/3A1.2=  95AWR  

(6                             )                                                        1/3A0.98 - 1/3A1.233=  91BWR 

(7                                              )                               )77Prox.R /0.98 - 1(77Prox.= R 80BassR 

در پی خواهد  R̅ی های هدف و پرتابه و در نتیجه شعاع کاهش یافتهوجود این تعاریف مقادیر متفاوتی را برای شعاع هسته

ها را برروی ی خود امکان بررسی اثرات افزایش و یا کاهش پخشیدگی سطح هستهداشت که این موضوع نیز به نوبه

ها در تعریف هسته 2Cو  1Cچگالی های نیمکنشی فراهم خواهد کرد. الزم به ذکر است با بکارگیری شعاعبرهم پتانسیل

ای لحاظ ها نیز در محاسبات پتانسیل هستهبه نوعی اثرات پخشیدگی سطح هسته(، 2ی )، رابطهR̅ی شعاع کاهش یافته

مقادیر ، قادر خواهیم بود پتانسیل مجاورت( در فرمالیزم 7( تا )4تعاریف )اعمال هر یک از شوند. در این بخش با می
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 محاسبه کنیم.پتانسیل  ینی ای اصالا شدههانسخهی پایهبرواکنش انتخابی  181برای هر یک از ارتفاع سد همجوشی را 

را انجام داده  BVدر جهت آنالیز نتایج بدست آمده، بار دیگر محاسبات مربوط به درصد اختالف مقادیر تئوری و تجربی 

( 2کنشی در بخش )الف( شکل )های برهمرا برحسب حاصلضرب اعداد اتمی هسته BVΔ(%)و مقادیر بدست آمده برای 

و  95AWR ،91BWRهای نمایش داده شده در این شکل حاکی از آن است که اعمال هر یک از شعاعایم. نتایج نمایش داده
80BassR ی شود. با محاسبههای تجربی ارتفاع سد همجوشی میبینی دادهود نتایج آن در پیشهبدر فرمالیزم مجاورت باعث ب

و  80BassR ،91BWRهای مدل پتانسیل مجاورت با شعاع یابیم کههای تئوری از تجربی در میمقادیر انحراف استاندارد داده
95AWR ی جرمی مورد بررسی در این تحقیق در محدوده 04/2و  51/2، 30/8ی هبه ترتیب دارای انحرافاتی به انداز

 یارتفاع سد همجوش های تئوریبا توجه به نتایج بدست آمده روشن است که بیشترین و کمترین انحراف دادهباشند. می

 و  80BassRبه ترتیب اختصاص به مدل پتانسیل مجاورت همراه با پارامترهای شعاعی آزمایشگاهی متناظر نسبت به مقادیر 
95AWRی ( رفتار مقادیر بدست آمده شعاع کاهش یافته2برای درک بهتر این نتیجه، در بخش )ب( شکل ) .داردR̅  را

A1بصورت تابعی از 
1/3

+ A2
مشخص  با توجه به شکلایم. ی شعاعی مورد بررسی نمایش دادهبرای هر چهار رابطه 1/3

کوچکترین  Bass 80ی شعاعی مبتنی بر مدل بزرگترین مقادیر و رابطه AW95ی شعاعی مبتنی بر مدل رابطهشود که می

ا افزایش پارامتر [، ب3کنند. از طرفی بر طبق تعاریف ارائه شده برای فرمالیزم مجاورت ]تولید می R̅مقادیر را برای کمیت 

به نوعی باعث کاهش  bیابد. افزایش در پارامتر ( افزایش میbها ضخامت سطح آنها )یعنی پارامتر پخشیدگی سطح هسته

شود. بدلیل وجود چنین ارتباطی، سیستم می R̅ی ها و در نتیجه افت شعاع کاهش یافتهچگالی هستهمقادیر شعاع نیم

ها افزایش یابد از میزان توافق میان مقادیر تئوری و تجربی ارتفاع اندازه پخشیدگی سطح هستهتوان نتیجه گرفت که هر می

 سد همجوشی کاسته خواهد شد.

 

 
 

 
 

 
 الف(                                                                                    ب(                                      

A1برحسب  R̅و ب( رفتار شعاع کاهش یافته  2Z1Zبرحسب حاصلضرب  BVΔ(%)( الف( مقادیر 2شکل )
1/3

+ A2
های مورد واکنش 1/3

 ی شعاعی پیشنهادی.بررسی براسان پتانسیل مجاورت همراه با چهار رابطه
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گد -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  هر(اه آزاد اسالمی )واحد بوش انش

 :بررسی نقش اثرات دمایی بر سد همجوشی

ی جرمی آن برروی نتایج حاصل از مدل مجاورت برای محدوده آخرین اثر فیزیکی که در این تحقیق به بررسی نقش

واکنش همجوشی صورت گرفته است  60ای که برروی انتخابی خود خواهیم پرداخت، اثرات دمایی است. اخیراً در مطالعه

 ت،معرفی شده که مبتنی بر معادالت ترمودینامیکی واندروالس اس γفرم وابسته به دمایی برای ضریب انرژی سطحی 

(8                             )                                                             γ = γ(T = 0)[1 − (
𝑇−𝑇𝐵

𝑇𝐵
)]3/2 

γ(Tکه در آن  = ی دمای ی محاسبهباشد. از طرفی جزئیات مربوط به نحوه( قابل محاسبه می3ی )از طریق رابطه (0

اند. نتایج بدست آمده نشان [ بطورکامل گزار  شده4نیز در مرجع ] BTمتناظر با انرژی اطراف سد همجوشی یعنی 

دهد که اعمال اثرات وابستگی دمایی در فرمالیزم مجاورت باعث افزایش قدرت ضریب انرژی سطحی و در نتیجه می

با و بدون   .77Proxبراسان مدل  BVΔ(%)ی مقادیر سبه[. با محا4کاهش مقادیر ارتفاع سد همجوشی خواهد شد ]

ی جرمی انتخابی متوجه خواهیم شد که در در محدوده 2Z1Zاحتساب وابستگی دمایی و رسم آنها برحسب حاصلضرب 

های اینجا نیز پس از اعمال اثرات دمایی با کاهش مقادیر ارتفاع سد همجوشی و متعاقباً افزایش میزان توافق آنها با داده

های آزمایشگاهی آن از مقدار از داده BVمتناظر تجربی مواجه هستیم. در حقیقت، میزان انحراف استاندارد مقادیر تئوری 

 یابد. در مدل وابسته به دمای آن کاهش می 48/2به مقدار  Prox. 77در مدل مستقل از دمای  10/4

 

 

 

 
 

 با و بدون وابستگی دمایی. .77Proxهای مورد بررسی با استفاده از مدل واکنش 2Z1Zبرحسب  BVΔ(%)( مقادیر 3شکل )
 

 گیري:بحث و نتیجه

ها سدهای همجوشی )بعنوان یکی از تأثیرگذارترین کمیت تر برای ارتفاعهای هر چه دقیقبینیدر راستای دستیابی به پیش

مجاورت، به بررسی همزمان نقش سه اثر فیزیکی های همجوشی( حاصل از فرمالیزم در بحث مطالعات تئوری واکنش

ایم. مهمترین نتایج بدست آمده از این کنشی پرداختهکشش سطحی، پخشیدگی سطحی و همچنین دمای سیستم برهم
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( اعمال هر یک از 1باشند: )( به شرا ذیل میZ1Z<30 2>3400سنگین )-واکنش همجوشی یون 181مطالعه برای مجموع 

 Prox. 77ی اصلی فرمالیزم مجاورت یعنی ایی باعث بهبود نتایج ارتفاع سد همجوشی حاصل از نسخهاین اثرات به تنه

یابیم که با افزایش قدرت اثرات کشش سطحی، کاهش اثرات های مستخرج شده در هر بخش در میشود. براسان یافتهمی

در   .77Proxمبتنی بر مدل  BVوری و تجربی های تئها و اعمال وابستگی دمایی اختالف میان دادهپخشیدگی سطح هسته

میزان  با -MN1976 γ یمجموعه در بخش اثرات کشش سطحییابد. در حقیقت، ی جرمی این تحقیق کاهش میمحدوده

و در بخش اثرات  =2.04SD میزان انحراف استاندارد با 95AWR، در بخش اثرات پخشیدگی =2.19SD انحراف استاندارد

های مورد بررسی از بین مجموعه به عنوان بهترین مجموعهSD=2.48  میزان انحراف استاندارد با به دما مدل وابسته دمایی

 سطح که از بین سه اثر فیزیکی مورد بررسی، اثرات پخشیدگییابیم ی همزمان این نتایج در میمقایسهاند. با انتخاب شده

 های تجربی ارتفاع سد همجوشی دارد.بینی دادهبرای پیش Prox.77بیشترین تأثیر را برروی بهبود نتایج حاصل از مدل 
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