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Abstract  
 

In this paper, we consider an exotic baryon (pentaquark) as a bound state of  two -particle system formed by a 

baryon (nucleon) and a meson , we calculate bounding energy and mass of pentaquarks          ̅  ،         ̅  

,        ̅  ,         ̅ ,          ̅  by  solving Lippmann-Schwinger equation for these systems. 

  

PACS No.           
 

 قدمهم
 دهشوا هانتایج تجربی بسیاری ازواپاشیبا کنون  تا 3002 ازسال   

. [1]اس  بیگانه ثب  شدههادرونهای  محکمی برای وجود

 یک کوارک سنگین و Qqqqq (Q ساختارکوارکی  با پنتاکوارکها

q  کوارکهای سبکu, d را می توان ترکیب یک نوکلئون ویک )

 [2]. گرف  نظر در مزون سنگین شبه اسکالر

 

 باریون بیگانه
بپی  ازدو   حالتهای هادرونی بدون رنگ با وجود QCDنظریه     

 دادمشاهدات تجربپی نشپان   و سه کوارک راپی  بینی نکرده اس .

 د.نپ که گلویونها نق  مهمی درتوصیف حالتهای مقیپدهادرونها دار 

 دراصپپح    هادرونهپپایی کپپه خپپارل ازمپپدل کپپوارکی قراردارنپپد، 

اعداد کوانتپومی آنهپا باحالپ      هادرونهای بیگانه نامیده می شوند ،

  پنتپاکوارک هپا   سه کوارکی توضیح داده نمی شوند. دو و های مقید

 مقپدار  . نمونه ای ازحال  های باریون بیگانپه هسپتند   (̅     )

نیسپ  و تمپام    کوانتومی درستی بپرای باریونهپا   عدد Cهمیوغ بار

به هرحال یک ترکیب  مجازند. Pپاریته  وJ ترکیب های اسمین کل 

قابپل   S شگفتی آن و  Qباریون بیگانه به راحتی با بارالکتریکی آن

 هیچ ترکیب بپاریون سپه کپوارکی  بپا     به طورمثال تشخیص اس .

 و  Q = +1یک باریون با بارالکتریکی  ندارد، شگفتی مثب  وجود

حپپداقل دارای ترکیپپب کپپوارکی بپپه صپپورت   S = +1شپپگفتی 

uudd ̅  درسال های اخیپر نتپایج تجربپی     اس . (  )پنتاکوارک

 در HERMESبپه طورمثپال درآزمپای      مثبتی گزارش شده انپد 

 .[4,5]  اثبات شد   جود پنتاکوارکهامبورگ آلمان و

 ی سپاختار هادرونهپا   جدیپدی از  دیپد  تصویر مولکپولی هپادرونی  

 پنتاکوارک راکه ما می توانیم  طوریه ب قرارمیدهد بیگانه دراختیارما

ز یپک بپاریون   ا متشکل یک مولکول هادرونی زیرشکل  به صورت
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هادرونهپا  سپاختارهای   1جپدول   در و یک مپزون درنظربگیپریم و  

  .ندذکرشده ا

 
 [6] یک مزون یک باریون و هادرونی ترکیبی از  مولکول

 

    ،   ،   ،   ،   مولکولی هادرونی  پنتاکوارکهای .ساختار 1جدول 
 پنتاکوارک مزون( + )نوکلئون هادرونی ساختار

 
uud / udd  ,  d ̅ / u ̅ 

 
         ̅  

 
uud / udd  ,  d ̅ / u ̅ 

 
        ̅  

 
uud / udd  ,  d ̅ / u ̅ 

 
        ̅  

 
uud, c  ̅ 

 
         ̅  

 
uud, b  ̅ 

 
         ̅  

 

 شوئینگر برای حالت مقید دوجسمی -معادله لیپمن
 شویینگر برای هر -لیممن  دراینجا با حل عددی معادله همگن    

به محاسبه انرژی بستگی  مزون وباریون زیر مجموعه مقید 

معادله شرودینگربرای  می پردازیم.کل )پنتاکوارک ( مجموعه 

صورت معادله انتگرالی ه ب Vپتانسیل  حال  مقید دوذره ای با

 : زیراس 
    =                                                                             

 بصورت زیربازنویسی می شود: درفضای پیکربندیکه 

  ( ⃗) = - m √
 

 
  ∫         

 

 
 ∫    
  

  
 ∫      
  

 
 

    
       √       | ⃗  ⃗

 |

   ⃗  ⃗  
 . V( ⃗ )   (  ⃗⃗⃗)                 (2)   

مپی  )مپزون + بپاریون(    انرژی بستگی سیسپتم مقیددوجسپمی     

موضعی تپاب   وبادرنظرگرفتن پتانسیل برهمکنشی به صورت  . باشد

 مول بصورت زیراس :

    ⃗  ∫    
 

 
∫    
  

  
 M (r , r' ,x')   (  ⃗⃗⃗)                         

 

M (r , r' ,x') = - m√    .  
 

        √       √ 
                  

√               
                           

 

 زیراس :معادله دارای فرم کلی ویژه مقداری 

                 )                                                    

)روش  روش تکرار باو  بزرگترین ویژه مقدار مثب  اس   1=و 

برای گسسته   ،[6] حل میکنیم معادله ویژه مقداری را مستقیم(

نقاط شبکه گاوسی  و [7] لژاندر -روش گاوس نتگرالها از سازی ا

 .درنظرمی گیریم 100را   x' , r' , rبرای متغیرهای 

 

 لژاندر _روش گاوس 
 صورت زیره راب [1+,1-]بازه  دراین روش هرانتگرال با     

 :ارزیابی میکنیم

∫         ∑      

 

   

  

  

                                                           

تواب  وزن نقحپه     و  Nنوع اول مرتبه  ریشه های تاب  لژاندر    

  [     ,0] از 'rبپپرای انتقپپال بپپازه انتگپپرال گیپپری  ای هسپپتند.

 از تغییر متغیرزیراستفاده می کنیم: ]- [1+,1به

         
   

 
                                                                       

 : گسسته سازی انتگرالها معادله به صورت زیربازنویسی می شوداب
 

    ⃗    √
 

 
    ∑∑    

 
  

   

 
  

   

      
 
 
  
  

      √                
 
   

 
  

            
 
  

                                    

 
 
  ⃗  ∑         

 
     

 
  

   

 

            √
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طیف ویژه در را  "یک" ویژه مقدار  Nبا قحری کردن ماتریس 

نرژی بستگی سیستم  با آن ا ظر انرژی متنا جستجو میکنیم ، مقادیر

 . بود خواهد
 روش کار

-بااستفاده ازرهیاف  مونپ  کپارلو معادلپه لیپممن    دراین روش      

شویینگر رابپرای سیسپتم مقیپد دو جسپمی حپل میکنپیم. در ایپن        

رهیاف  انتگرال ده راقحری وطیف ویژه مقادیر را تعیین مپی کنپیم   

توصپیف     1=( ویپژه مقپدار   5،بدیهی اس  باتوجه بپه معادلپه )  

کننده تاب  مول مناسب و خودسازگار می باشد وانپرژی متنپاظر بپا    

اط عپات  ( خواهپد بپود.     این تاب  مول بیانگر انپرژی بسپتگی )  

ا نپرژی بسپتگی    ،شامل جپرم میپانگین مپزون ونوکلئپون     موردنیاز

جرم ضرایب پتانسیل ، شعاع قح  )ریشه پتانسیل( اس .پیشنهادی ، 

 .ذکرشده اند 3 جدول ده درانرژی بستگی دراستفا هادرونهای مورد
 

 [8]:جرم هادرونها 2جدول 

M(
   

  
 هادرون (

272/839 uud)) p 

6563/838 udd)) n 

577/938 u ̅) )   

519/987 d ̅   )    

93/1959 (u ̅     ̅  

56/1958 d ̅)  )    

16/6278 (u ̅)      

66/6278 (d ̅       

97/1859 (c ̅     
  

3/6355 (b ̅    ̅ 
 

 
 

 

 

 برهمکنشیپتانسیل 
(، پتانسیل برهمکنشی نقشی اساسی 5در حل معادله ویژه مقداری )

دارد. در مراج  مختلف پتانسیلهای متفاوتی برای برهمکن  بین 

( به عنوان یکی cornellکوارکها معرفی شده اس ، پتانسیل کرنل )

که  [9,10]ازپتانسیلهای متناسب مورد بررسی قرارگرفته اس  

)توصیف کننده حبس  خحی ویک جمله کولنی  شامل یک جمله 

  شدگی کوارکها( می باشد.

 

 

   
   

 
  +    r 

  = 790                      
 

 
         

                                                                                                      

 

 نتایج بدست آمده
تعیین کرده ایم که کها را کرشده جرم پنتاکوارروش ذ با    

شده  ذکر شده اند که تحابق بسیارخوبی با مقادیر ذکر 2جدول در

 .[11] مناب  دارد سایر در
 

    ،   ،   ،   ،   .جرم وانرژی بستگی پنتاکوارکهای 2جدول 
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Mass in 

Ref.[11] 

(
   

  
)   

M (
   

  
)    (Mev) پنتاکوارک 

1696 1696 212/298-          ̅  

3550 523/3522  32/172-         ̅  

5307 52/5117 323/1030-         ̅  

3230 2/3201 223/217-          ̅  

6766 6766 956/666-          ̅  


