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 چكيده
ُ در ًبحیِ پیص ثِ خبعر داضتي سْن قبثل تَجْی از دادُ   تریي فرم ثرای تبثغ تَزیغ  هجبًجی، ثرای استخراج دقیق ّبی قغجیذ

ُ از  ِ تٌْبیی قبثل اعویٌبى ًیست ٍ درًظر گرفتي تصحیحبت جرم ّذف ٍ هحبسجِ  QCDکَارک ٍ گلَئَى، استفبد اختاللی ث
ِ ثبال در سغح هقغغ در چبرچَة ضرة ثسظ ػولگری ثسیبر هْن است. در ایي هقبلِ، تبثیر د رًظر گرفتي تبثیر پیچطْبی هرتج

    کٌین. ثررسی هی g2 ایي تصحیحبت را در تبثغ سبختبر

 ای بر توابع سبختبر قطبيده مقدمه
  g1,2(x,Q2)ًَکلئَى ثب یک جریبى الکترٍهغٌبعیسی، دٍ تبثغ سبختبر اسپیٌی -در پراکٌذگی ًبکطسبى شرف لپتَى   

ّبی اخیر کبهال هَرد  لئَى ٍاثستِ است ٍ در سبلثِ سبختبر اسپیٌی ًَک g1(x,Q2)در ًَکلئَى قبثل هغبلؼِ ّستٌذ. 

ّبی قغجیذُ ثِ صَرت ػرضی ّستٌذ  در فرآیٌذّبیی کِ هرثَط ثِ ًَکلئَى  g2(x,Q2)ثررسی قرار گرفتِ ضذُ است. 

 حضَر دارد.  

 g2تحليل تئوری تببع سبختبر 

در اسپیي ًَکلئَى را هطخص  ّب هقیبسی از سْن کَارک g1، تبثغ سبختبر قغجیذُ (QPM)پبرتَى -در هذل کَارک

کٌذ.  اعالػبتی را درثبرُ ًقص گلَئَى در اسپیي کلی ًَکلئَى ثیبى هی  NLOاختاللی در تقریت   QCDکٌذ. تحلیل  هی

  Wandzura-Wilczekاختاللی هقذاری غیرصفر را از عریق راثغِ  QCDهقذار صفر است.  g2ثرای  QPMثیٌی  پیص

(1               ) 

ضبهل  g2هبًذ. ػالٍُ ثر ایي  . ایي راثغِ تحت تصحیحبت جرم ّذف هؼتجر ثبقی هی]1[کٌذ  ثیٌی هی ثرای آى پیص

در  g2گلَئَى، است. فرم کبهل -کَارک ٍ کَارک-ّبی غیراختاللی پیچطْبی هرتجِ ثبال، هبًٌذ ّوجستگی کَارک سْن

 چبرچَة ضرة ثسظ ػولگری ثِ صَرت

(2           )       
( کِ ّوبى جرم (m/Mثِ خبعر ًسجت است کِ   twist-2تبثغ تَزیغ قغجیذُ ػرضی در، hT(x,Q2) بضَد. در ایٌج ثیبى هی

کٌطْبی چٌذ پبرتًَی غیراختاللی از ثرّن  twist-3َارک ثِ ًَکلئَى است، سْن قبثل اغوبضی دارد. سْن ک



g2(x,Q2)  ٍg2گیرد. در ًتیجِ ّر اختالفی ثیي  سرچطوِ هی
ww(x,Q2) ًبضی از سْنHT   ِاست. ایي ٍیصگی هٌحصر ث

اّویت دارد. ًکتِ دیگر  twist-2رٍد ٍ ثِ اًذازُ سْن  از ثیي ًویQ2 ثب تَاى هؼکَض HTاست کِ در آى سْن  g2فرد 

است قبدر ثِ ارائِ  QCDکِ ثر هجٌبی  OPEقبثل تَصیف ًیست. ًظریِ  QPMّب در   ایي است کِ تبثیر جرم ًَکلئَى

 فرهبلیسم هٌبسجی ثرای تَصیف ایي سْن است.

 فرمبليسم انجبم برازش

در فرایٌذ ثرازش، دقت هحبسجبت را ثبالتر ثردین.  g2در عرح فؼلی ثرای ًخستیي ثبر ثب در ًظر گرفتي دادّْبی  

پرٍتَى، ًَترٍى ٍ  g2ّب رفتبر  هٌحٌی 1بثغ سبختبر قغجیذُ ثررسی کردین. در ضکل را ثر ت TMCs  ٍHTّوچٌیي، تبثیر 

ٍ در هقیبض  xثرحست تبثؼی از  ]E143 ]2[ ،E155 ]3[،  HERMES ]4[  ٍJLAB ]5ّبی  را  ّوراُ ثب دادُدٍترٍى 

g2 دٌّذ. تبثغ سبختبر ًطبى هی Q2=2 GeV2اًرشی 
p
 است. ّبی تجرثی ارائِ ضذُ ّوراُ ثب دادُ 2ضکل در   Q2ثر حست   

 

 
Qدر در   xتبثغ سبختبر قغجیذُ ػرضی پرٍتَى، ًَترٍى ٍ دٍترٍى ثِ ػٌَاى تبثؼی از :  1شكل

2
=2 GeV

2. 



 
Qتبثغ سبختبر قغجیذُ ػرضی پرٍتَى ثِ ػٌَاى تبثؼی از :  1شكل

 ّبی هختلف. xدر   2

 

  گيرینتيجه
رسذ. در  ف افسایص دقت اثسارّبی تئَری ضرٍری ثِ ًظر هیّبی پراکٌذگی ًبکطسبى شر ثب افسایص دقت آزهبیص

اًجبم دادُ ٍ ثِ  g1  ٍg2ّبی  رٍی توبم دادُّبی پصٍّطی اخیر ثب درًظر گرفتي تبثیر ایي تصحیحبت، ثرازضی را  فؼبلیت

ثرای کست   رد.ّبی آزهبیطگبّی دا ضٌبسی ٍ دادُ ّبی پذیذُ هقبیسِ ًتبیج پرداختین. هذل هب سبزگبری خَثی ثب ثقیِ هذل

 رجَع کٌیذ. ]6 [هحبسجبت هب ثِ هرجغ  بتیجسئاعالػبت ثیطتر درثبرُ 
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