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 بیست و هفتمین 
 ای ایرانکنفرانس هسته

 زی( مشهد)مجا نشگاه فردوسیدا  -1399اسفند   14الی  11
 

 های کائونی ها و هستهاتم

 

 سیدظفراله کالنتری 
 

  ایران ـاصفهان ، صنعتی اصفهان ، دانشگاهفیزیک  ، دانشکدهفیزیک  گروه ،استاد
 

 ه: چکید

هایی هستند که یک های هایپرونی هسته داشته باشد. هسته  (S)هایپرون باریونی است که حداقل یک کوارک شگفت  

ها در هسته  ای قوی هایپرونکنش هستهها با یک یا چند هایپرون جایگزین شده باشد. مطالعه برهمیا چند نوکلئون آن

خود  ای شگفت به ای را تحت عنوان فیزیک هستهای از فیزیک هستههای حاوی کوارک شگفتی، شاخهو ساختار هسته

 اختصاص داده است. 

راه  Kترین هایپرون مزون  ساده از  الکترون پوزیترون  )کائون( است. یکی  از برخورد دهنده  کائون استفاده  تولید  های 

  PARC-Jو    KEKواقع در فراسکاتی ایتالیا، آزمایشگاه    LNFهای  کند. آزمایشگاهرا تولید می  K-و    K+باشد که زوج  می

 کنند. برهمکنش کائون با هسته پژوهش می هایی هستند که در زمینهاز جمله آزمایشگاه در آلمان GSIدر ژاپن و 

  GeV/cای از مرتبه  کنش قوی انجام دهد که این مستلزم تکانه برهم   های هسته مستقیماًتواند با نوکلئونکائون منفی می

ی شود و اتم کائونی تشکیل دهد. به دلیل  تواند پس از توقف در ماده جایگزین الکترون اتمچنین کائون میاست. هم

در حالتجرم سنگین ابتدا  کائونی  اتم  الکترون  به  نسبت  کائون  میتر  تشکیل  برانگیخته  بسیار  با  های  و سپس  شود 

تر از الکترون  ای منفی و سنگینها که ذره گونه اتم شود. اینتر واانگیخته میهای پائینفرآیندهای گذار آبشاری به حالت 

 های اگزوتیک گویند.  شود را اتمیگزین الکترون در اتم میجا

کنش قوی کائون با هسته در نهایت طی گذارهای آبشاری و در ترازهای پائین کائون جذب هسته شده با توجه به برهم 

ثیرگذار کنش قوی هسته با کائون بر ترازهای اتمی کائون نیز تادهد. جالب است که برهمو هسته کائونی را تشکیل می

ای قوی کنش هستههای بررسی برهم شود. یکی از راهشدگی ترازهای اتمی می جایی و پهناست، از جمله باعث جابه

است    He4Kو    Kp  ،Kd  ،He3Kهای کائونی سبک مثل  در اتم  1sجایی و پهنای تراز  گیری جابهکائون با هسته اندازه 

های آید. با توجه به گذارهای برخوردی در اتم ی تابشی به دست میناشی از گذارها  Xگیری طیف پرتوی  که با اندازه 

 موثر خواهد بود. Xهای کائونی چگالی هدف نیز در طیف پرتو

ترازهای عمیق هسته کائون در هسته، بررسی وجود  نفوذ  از  اهمیت دارد. بررسی حالت مقید  پس  و    P-Kای بسیار 

(1405)ʌ  ها خواهد داشت. این موضوع در بررسی  ای در این بررسینقش پایهQCD  های پائین نیز اهمیت  در انرژی

کند. های فوق چگال مطرح میهایی را برای هستهشود که مدل دارد. حضور کائون در هسته باعث فشردگی اضافی می 

شده برای محاسبه شعاع  های ارائهی نوترونی و مدل هاها در بررسی ستاره کنش قوی کائون با نوکلئون از طرف دیگر برهم

 های نوترونی با فرض وجود کائون در آنها اهمیت دارد. و جرم ستاره

های انجام شده در این خصوص از جمله های کائونی، به توضیح آزمایشها و هستهدر این سخنرانی ضمن بررسی اتم

و محاسباتی که ما در   ʌ(1405)ختلف در توصیف حالت  های مو نظریه   LNFدر مرکز    SIDDHARTAهای  آزمایش

 ایم پرداخته خواهد شد. این خصوص انجام داده


