بررسی تعذاد ررات ثاوُیً بٍمه ٌای ٌُایی واشی
از پرتٌُای گامای بً غایت پراورژی
شاي مرادی ،امیر 1بٍمه آبادی ،محمُد 1صمیمی ،جالل
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داًؾگاٍ صٌؼتی ؽشیف

خشداد ۶۸۳۱

چكیذي
اثش  (LPM) Landau-Pomeranchuk-Migdalکَ لثال تشای الکتشّى ُا دس
ؽتاتذٌُذٍ ُایی ُوچْى  SLACدس هحیػ ُای تغیاس چگال تاییذ ؽذٍ،
تشای رسات ثاًْیَ ی تِوي ُای ُْایی ًاؽی اص پشتُْای گاهای تَ
غایت پشاًشژی ) (EHEتشسعی هیؾْد .هی تْاى ًؾاى داد کَ تا افضایؼ
اًشژی پشتْ گاهای فشّدی تش خْ صهیي ،کاُؼ عؽح همؽغ تْلیذ صّج
رسٍ هیْى تغیاس کوتش اص کاُؼ عؽح همؽغ تْلیذ صّج الکتشّى اعت ّ
ًغثت ایي دّ عؽح همؽغ اص یک اًشژی آعتاًَ ّیژٍ تشای ُش هحیػ
هادی ،تَ ؼْس ًاگِاًی افضایؼ هی یاتذ .ایي پذیذٍ ُوچٌیي هی
تْاًذ تْظیحی تشای هحتْای هیًْی صیاد هؾاُذٍ ؽذٍ دس تِوي ُای
ُْایی کَ اص عوت  CYG X-3دس دَُ ُؾتاد هیالدی سصذ ؽذٍ اًذ تاؽذ.
تا دس ًظش گشفتي تشُوکٌؼ هیذاى هغٌاؼیغی صهیي ) (GMFتا پشتُْای
گاهای تَ غایت پشاًشژی هی تْاى ًؾاى داد کَ تحت ؽشایػ ّیژٍ ای
اثش  GMFتا تثذیل یک پشتْ گاهای  EHEتَ تاسیکَ ای اص پشتُْای
گاهای کن اًشژی ،هاًغ حعْس اثش  LPMدس اًذسکٌؼ ُای تِوي ُای
ُْایی هی ؽْد.

پیشگفتار
یکی اص هؼیاسُای هِن دس تؾخیص اًْاع تِوي ُای ُْایی ّ
ًْع رسٍ ای کَ آغاصگش تِوي اعت ،هحتْای هیًْی تِوي ُای ُْایی
هیثاؽذ ،کَ ػثاست اعت اص ًغثت تؼذاد هیْى ُای یک تِوي تَ
تؼذاد الکتشّى ُای آى .تش ؼثك هحاعثات اًدام ؽذٍ تْعػ گشٍّ
ُای هختلف ،3َ2َ1هؼلْم ؽذٍ اعت کَ هحتْای هیًْی تِوي ُایی کَ
تْعػ پشتُْای گاها ایداد ؽذٍ اًذ( ،تِوي ُای گاها) ،کوتش اص
 1.1هحتْای هیًْی تِوي ُای ُادسًّی اعت .تٌاتشایي ایي پاساهتش
هی تْاًذ هؼیاس خْتی تشای تؾخیص ًْع رسٍ ی آغاصگش تِوي تاؽذ.
تا ایي حال تشخالف ًتایح ًظشی ،دس اّایل دَُ ی  81هیالدی چٌذ
گشٍّ تَ ؼْس هغتمل سصذُایی سا تْعػ آسایَ ُای صهیٌی ّ
صیشصهیٌی سصذ تِوي ُای گغتشدٍ ی ُْایی ( )EASاًدام دادًذ کَ
ًتایح آًِا ظاُشا هتٌالط تا ًتایح ًظشی تذعت آهذٍ اص فیضیک
رسات اعت .عشآغاص ایي گضاسػ ُا ،سصذُایی اعت کَ دس ؼْل عالِای
 1975تا  1981دس ساعتای عحاتی خشچٌگ اًدام ؽذ .4ایي گشٍّ دس
ساعتای خشچٌگ تِوي ُایی سا هؾاُذٍ کشدًذ کَ هحتْای هیًْی
کاُیذٍ ای دس حذّد  1.6هحتْای هیًْی تِوي ُای ُادسًّی داؽتٌذ.
سصذخاًَ ایي گشٍّ دس ػوك  1200 gr cm 2اتوغفش لشاس داسد ّ کویٌَ
صاّیَ ی عشعْیی خشچٌگ تشای آن  29.6اعتً .کتَ ی هِن دس
هؾاُذات ایي گشٍّ آى اعت کَ تیؾتشیي ؽاس رسات دس کوتشیي صاّیَ
ی عشعْیی خشچٌگ هؾاُذٍ ؽذٍ ّ دس صّایای صیاد (ّ دس ًتیدَ ػوك
ُای تیؾتش خْی) ؽاس لاتل هالحظَ ای ثثت ًؾذٍ اعت .گشچَ تا تْخَ
تَ فاصلَ ی  Crabکَ تمشیثا  2 kPcاعت ،هیتْاى ًتیدَ گشفت کَ رسٍ
ی آغاصگش تایذ گاها ّ یا یک رسٍ ی خٌثی تاؽذ ،ایي گشٍّ تاکیذ
خْد سا تش گاها تَ ػٌْاى رسٍ ی آغاصگش هی گزاسد .هذت کْتاُی

تؼذ اص ایي گضاسػ ،گشٍّ  Kielدس تشسعی دادٍ ُای سصذی خْد دس
ؼْل عال ُای  1976تا  ،1981ؽاس اظافی سا اص خاًة دّتایی CYG-X3
هؾاُذٍ هی کٌذ 5کَ هحتْای هیًْی آًِا لاتل همایغَ تا هحتْای
هیًْی تِوي ُای ُادسًّی ّ دس حذّد  1.8آًِاعت .آؽکاسعاصُای
ایي گشٍّ ،دس استفاع صفش اص عؽح دسیا ّ دس ػشض خغشافیایی 54.4
لشاس گشفتَ اعت .گشٍّ  Kielدس اًتغاب تِوي ُای هؾاُذٍ ؽذٍ تَ
دّتایی  CYG-X3تَ دّ هذسک غیش لاتل تشدیذ اعتٌاد هی کٌذ.1 :
ًْع آؽکاسعاصُای  Kielکَ دس هدوْع دلتی تِتش اص  1هِیا هی کٌذ
ّ  .1دّسٍ ی تٌاّب  4.8 hrهؾاُذٍ ؽذٍ دس ایي تِوي ُا کَ دس
تْافك کاهل تا دّسٍ ی تٌاّب دّتایی  CYG-X3تذعت آهذٍ اص
سصذُای پشتْ  Xاعت .گشٍّ  Kielتَ ایي ًکتَ اؽاسٍ هیکٌذ کَ تشای
افضایؼ دلت دس تحلیل دادٍ ُای سصذی خْد ،فمػ دادٍ ُای هشتْغ
تَ صّایای کوتش اص  30سا هْسد تشسعی لشاس دادٍ اعت .دس هذت
کْتاُی پظ اص اًتؾاس ًتایح گشٍّ  ،Kielگشٍّ  Haverah-Parkدس
ًتایح سصذُای خْدً ،تایح گشٍّ  Kielسا هْسد تاییذ لشاس
هیذُذ .7َ6سصذخاًَ ی گشٍّ  Haverah-Parkتا دلت  ، 2.5دس اًگلغتاى
دس ػشض خغشافیایی  ّ 54 Nدس استفاع  198 mاص عؽح دسیا لشاس
داسد .تا تاییذ ًتایح دلیك ّ ػدیة گشٍّ  Kielتْعػ سصذُای گشٍّ
 ،Haverah-Parkاص آى صهاى تَ تؼذ گشٍّ ُای دیگشی دس صذد سصذ
 CYG-X3تا آسایَ ُای صهیٌی ّ صیشصهیٌی تشآهذًذ کَ هِوتشیي
آًِاً ،تایح دّ گشٍّ  9NUSEX ّ8 SOUDAN-1اعت کَ دس تٌالط
آؽکاس تا ًظشیَ ُای هشتْغ تَ فیضیک اًشژی ُای صیاد تَ ًظش هی
آیٌذ.
2
دسّى صهیي تا ػشض
آصهایؼ  SOUDAN-1دس ػوك 1800 hg cm
خغشافیایی  ّ 48 Nدلت صاّیَ ای  ، 1.4دس تشسعی دادٍ ُای خْد اص
 Sep 1981تا  Nov 1983هتْخَ یک ؽاس اظافی اص عوت  CYG X-3تَ
هیضاى  7 1011cm 2s 1هی ؽْد .خِت ؽاس ّسّدی ّ ُوذّعی فاص ( Phase
 )coherenceهْخْد دس تِوي ُا کَ ُوخْاًی کاهلی تا دّسٍ تٌاّب
 4.8 hrدّتایی  CYG X-3داسد ،ثاتت هی کٌذ کَ هٌؾا رسات آغاصگش،
حتوا ُویي دّتایی اعت .تا تْخَ تَ ُوذّعی فاصی هؾاُذٍ ؽذٍ دس
تِوي ُا ّ فاصلَ ی دّتایی اص صهیي کَ دس حذّد  10 kPcتخویي صدٍ
هی ؽْد ،ایي گشٍّ ًتیدَ هیگیشد کَ عشػت رسات اّلیَ،دعتکن
تایذ  (1  109 )cتاؽذً .ظش تَ حعْس هیذاى هغٌاؼیغی کِکؾاًی کَ تَ
هیضاى لاتل تْخَ هی تْاًذ دس خِت حشکت رسات تاسداس تاثیش
تگزاسد ّ تْخَ تَ ایٌکَ هغیش رسات آغاصگش ایي تِوي ُا دس ؼْل
ایي هغیش ؼْالًی تغییش ًکشدٍ اعت ،هی تْاى ًتیدَ گشفت کَ ایي
رسات حتوا اص لحاؾ الکتشیکی خٌثی تایذ تاؽٌذً .غثت دادى رسات
آؽکاسعاصی ؽذٍ دس آؽکاسگشُای صیشصهیٌی  SOUDAN-1تَ هیْى ُا
تش پایَ ی دّ دلیل اعت .1 :ػوك صیاد آؽکاسگشُا دس صیش صهیي کَ
تاػث هیؾْد فمػ هیْى ُا تتْاًٌذ تَ آًِا تشعٌذ ّ  .1هغیش
هغتمیوی کَ ایي رسات تذّى تشُوکٌؼ چؾوگیش تا هحیػ دس
آؽکاسگشُا ؼی هیکٌٌذ .تا دس ًظش گشفتي ایي حمایك ّ هحاعثَ ی
هحتْای هیًْی ،هؾاُذٍ هیؾْد کَ هؾخصات ظاُشی تِوي ُا تا تِوي
ُای ُادسًّیک تؽاتك داسدً .کتَ ی هِن دیگش دس هؾاُذات ایي
گشٍّ آى اعت کَ ؽاس اظافی دیذٍ ؽذٍ اص ؼشف  CYG X-3فمػ دس

صّایای عشعْیی تیؾتش اص  66هؾاُذٍ هیؾْد .تا تْخَ تَ ًتایح
دادٍ ُا ،ایي گشٍّ چٌذ کاًذیذ تشای رسٍ ی اّلیَ ی ایي تِوي ُا
هؼشفی هیکٌذ:
 :Neutron .1اگش رسٍ ی اّلیَ ،یک ًْتشّى آصاد تاؽذ ،دعتکن
تایذ  1018 evاًشژی داؽتَ تاؽذ تا لثل اص ایٌکَ ؼْل ػوش
آى توام ؽْد تتْاًذ تَ عؽح صهیي تشعذ ّ آؽکاس ؽْد .ؽاس
رسات کیِاًی تا چٌیي اًشژیی ،تشای آؽکاسگشُای SOUDAN-1
دس حذّد  1رسٍ دس عال خْاُذ تْد .تٌاتشایي ًْتشّى تَ
ػٌْاى رسٍ اّلیَ تا حذی ًاهحتول تَ ًظش هی سعذ .دس ظوي
دس صْست لثْل ایي فشظیَ ،هکاًیغن ؽتاب گیشی ًْتشّى تا
چٌیي اًشژی صیادی ًاؽٌاختَ تالی خْاُذ هاًذ.
 :Neutrino .1ایي رسٍ ًوی تْاًذ کاًذیذ خْتی تشای رسٍ اّلیَ
تاؽذ ،چْى دس صْست لثْل آى ،تذلیل عؽح همؽغ اًذسکٌؼ کن
ایي رسٍ تا هادٍ ،ؽاس اظافی هؾاُذٍ ؽذٍ ًثایذ تَ صاّیَ
عشعْیی تغتگی داؽتَ تاؽذ .دس صْستیکَ دس صاّیَ ُای
عشعْیی کْچکُ ،یچ ؽاس اظافی اص ؼشف  CYG X-3ثثت ًؾذٍ
اعت.
 :Photon .3ایي رسٍ هی تْاًذ کاًذیذ خْتی تشای رسٍ ی
آغاصگش تِوي تاؽذّ ،لی دس ایي صْست هحتْای هیًْی دادٍ
ُای سصذی تا هحتْای هیًْی کَ اص ًتایح ًظشی تشای تِوي
ُای گاها تذعت هی آیذ ُوخْاًی ًخْاُذ داؽت .دس ّالغ
هحتْای هیًْی تِوي ُای ثثت ؽذٍ یک هشتثَ ی تضسگی تیؾتش
اص هحتْای هیًْی هحاعثَ ؽذٍ تشای تِوي ُای گاها اعت ّ
دادٍ ُا تیؾتش هؾخصات تِوي ُای ُادسًّیک سا داسًذ تا
تِوي ُای گاها.
 :CYGNET .4دس ًِایت  Marshakتَ ایي ًتیدَ هی سعذ کَ رسٍ
ی آغاصگش ،تایذ یک رسٍ ی ًاؽٌاط ّ خٌثی تاؽذ کَ ایي
رسٍ ی فشظی تؼذُا تْعػ  11Baymتَ  CYGNETهؼشّف هی
گشدد.
دس ًِایت هی تْاى گفت کَ دادٍ ُای  SOUDAN-1تاییذی اعت تش
ًتایح گشٍّ ّ ،Kielلی تا هیْى ُایی تغیاس پشاًشژی تش ّ ؽاسی تا
عَ هشتثَ ی تضسگی تیؾتش اص ؽاس گضاسػ ؽذٍ اص .Kiel
9
هذت کْتاُی تؼذ اص اسائَ ًتایح  ،SOUDAN-1تاتیغتًْی ّ دیگشاى
 NUSEXسا دس تاییذ هؾاُذات آصهایؼ
(ً )1985تایح آصهایؼ
 NUSEXکَ دس
 SOUDAN-1اسائَ هی کٌٌذ .آؽکاسگشُای
ػوك  4600 hg cm 2دس ایتالیا ّالغ ؽذٍ ّ دلتی دس حذّد  1.2داسًذ،
یک ؽاس اظافی اص عْی  CYG X-3دس ؼْل عالِای  1981تا  1985ثثت
کشدٍ اًذً .کتَ ی هِوی کَ دس هؾاُذات ایي گشٍّ ُن ّخْد داسد،
هحتْای هیًْی صیاد تِوي ُای ثثت ؽذٍ اعت .عْالی کَ ّخْد داسد
آى اعت کَ ایي هیْى ُا دس اثش تشُوکٌؼ رسات ثاًْی دس دسّى
صخشٍ ُا تْخْد آهذٍ اًذ ّ یا ایٌکَ هٌؾا آًِا دس اتوغفش صهیي
اعت .تا تْخَ تَ تغتگی تؼذاد هیْى ُا تَ ػوكً ،تیدَ هی ؽْد کَ
هٌؾا ایي هیْى ُا لؽؼا تشُوکٌؼ ًْتشیٌْ دس دسّى صخشٍ ُا ًثْدٍ
اعت ،چشا کَ دس ایي صْست تؼذاد هیْى ُای ثثت ؽذٍ دس ُوَ ی ػوك
ُا یکغاى هی تْد .تاتیغتًْی تا تاییذ هؾاُذات ً SOUDAN-1تیدَ

گیشی هی کٌذ کَ ایي تِوي ُا تایذ تش اثش تشُوکٌؼ یک رسٍ خٌثی
ًاؽٌاختَ تا عؽح همؽغ صیاد تشای تْلیذ هیْى تْخْد آهذٍ تاؽٌذ.
دس ؼْل هذت کْتاُی تؼذ اص ایي هؾاُذات ( )1991-1985ػذٍ ی
تغیاسی اص فیضیکذاًاى تالػ ُای گغتشدٍ ای سا تشای تْظیح ایي
هؾاُذات دس چاسچْب لْاًیي اعتاًذاسد فیضیک ؽشّع هی کٌٌذ ّ حتی
تَ هذل عاصی تشای رسٍ ی فشظی  CYGNETهی پشداصًذً .وْداس صیش
ًؾاى دٌُذٍ ی هدوْػَ هماالتی اعت کَ دس دَُ ی  91 ّ 81هیالدی دس
ساتؽَ تا ایي هؾاُذات هٌتؾش ؽذٍ اعت.
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Number of papers related to the muon puzzle of CYG X-3 and
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دس هیاى ایي هماالت حتی تشخی ُواًٌذ ّ )1985( 3Stanev, Gaisser, Halzen
ً ،)1985( 11Edwardsتایح ػدیة ایي هؾاُذات سا تَ ّخْد خؽاُای
عیغتویک دس آؽکاسگشُا اص خولَ ً Kiel ّ SOUDAN-1غثت دادٍ اًذ.
 ّ Barnhillدیگشاى )1985( 12پیؾٌِاد کشدٍ اًذ کَ  Cygnetهیتْاًذ یک
رسٍ کْاسکی تاؽذّ .لی هذل آًِا تشخی اص خٌثَ ُای هؾاُذات سا
ًویتْاًذ تْظیح دُذ اص خولَ گغتشدگی صاّیَ ای صیادی کَ دس
عیگٌال ُای دسیافتی دس آؽکاسگشُای صیشصهیي هؾاُذٍ ؽذٍ اعت.
ُ( Photino )1985( 13Stengerوتای اتشهتماسى فْتْى) سا تَ ػٌْاى
کاًذیذی تشای  Cygnetهؼشفی هی کٌذ .تا ایي حال )1986( 14Berezinski
ًؾاى هیذُذ تواهی هذل ُایی کَ تاکٌْى تشای  Cygnetاسائَ ؽذٍ
اًذ اص خولَ هذل  ،Stengerهؾکالت تغیاس داسًذ ّ ًاکاهل اًذ.
 )1986( 15Ruddickهذلی سا اسائَ هی دُذ کَ دس آى تواهی خٌثَ ُای
هؾاُذات لاتل تْظیح اعت .دس هذل ّی ،یک رسٍ ًاؽٌاختَ خٌثی ّ
تا ؼْل ػوش صیاد تا تشُوکٌؼ دس اتوغفش صهیي هٌدش تَ تْلیذ رسٍ
ی ثاًْی عٌگیي تا خشهی تیي  10-40 Gevهی گشدد ّ ایي رسٍ تا
تْلیذ دعتکن یک هیْى دس تاالی عؽح صهیي ؽاس دیذٍ ؽذٍ دس
آؽکاسگشُای صیشصهیٌی سا تْلیذ هی کٌذ .تا ایي حال هذل Ruddick

ًیض خالی اص اؽکال ًیغتُ ،واًؽْس کَ ً 16Vander Veldeیض تَ آى
اؽاسٍ کشدٍ اعت .اص خولَ ایٌکَ تا دس ًظش گشفتي عؽح همؽؼی کَ
تشای  Cygnetاسائَ هی کٌذ تایذ تتْاى ایي رسٍ سا دس
Ruddick
ؽتاب دٌُذٍ ُا آؽکاسعاصی کشد ،دس صْستیکَ تاکٌْى چٌیي ًثْدٍ
اعت .اًذکی تؼذ )1987( 17Olness ّ Collins ،عؼی هی کٌٌذ دس هذلی
ًْ Photino ،سا تَ ػٌْاى  Cygnetهؼشفی کٌٌذُ ،ش چٌذ تالػ آى ُا
ًیض تشای تْظیح ُوَ ی خٌثَ ُای سصذی تی ًتیدَ هی هاًذ .اص
خولَ آخشیي تالػ ُا تشای تْظیح تٌالط ًوای  ،CYG X-3همالَ ی
 )1991( 18Aharonianاعت کَ دس آى اعتذالل هی کٌذ کَ رسٍ آغاصگش
ایي تِوي ُا هی تْاًٌذ ًْتشًِّا یا فْتْى ُای تغیاس پشاًشژی
تاؽٌذ ّ پیؾٌِاد هی کٌذ هیْى ُای تشاالکتشّى ّلتی هؾاُذٍ ؽذٍ
دس صیشصهیي ًاؽی اص تشُوکٌؼ ایي رسٍ ی اّلیَ دس اتوغفش صهیي ّ
تْلیذ یک رسٍ ی ّاعؽَ ی تغیاس عٌگیي تَ خشم  ّ 1 Tevػوش
تمشیثی ُ 1sغتٌذ .گشچَ هذل ّی لاتل لثْل تَ ًظش هی سعذّ ،لی
هٌؾا ّ هاُیت رسٍ ی ّاعؽَ ی تغیاس عٌگیي تَ صْست یک عْال تی
پاعخ تالی هی هاًذ.
تا تْخَ تَ ایٌکَ تا اّاعػ دَُ ی  91هیالدی دیگش ُیچ گضاسػ
خذیذی اص هحتْای هیًْی ػدیة تِوي ُایی کَ اص عْی CYG X-3
هؾاُذٍ هی ؽذًذ دسیافت ًوی ؽْد )1994( 19Godbole ،هحتْای هیًْی
صیاد هؾاُذٍ ؽذٍ دس آصهایؼ ُای لثلی سا تَ عاختاس ُادسًّی
فْتْى ًغثت هی دُذ ّ پیؾٌِاد هی کٌذ کَ اگش ایي تٌالط ُا دس
آصهایؼ ُای آیٌذٍ هؾاُذٍ ًؾًْذ ،هی تْاى آًِا سا تَ ػذم لؽؼیت
دس هحاعثَ ی عؽح همؽغ ً  totpغثت داد.
دس ًِایت ّ تَ ػٌْاى ًتیدَ ی کلی هی تْاى گفت کَ ُوَ ی هذل
ُای اسائَ ؽذٍ ،هؾکالت ػذیذٍ ای دس تْظیح کاهل ایي پاسادّکظ ّ
هاُیت رسٍ ی آغاصگش داسًذ ّ تیؾتش آى ُا پشتْ  γسا تَ ػٌْاى
رسٍ ی آغاصگش سد هی کٌٌذ ّ حتی تشخی تا اعتٌاد تَ دادٍ ُای
 ،22Frejus ّ 21Kamioka, 21Baksanعؼی دس
دیگش سصذخاًَ ُا ُوچْى
اؽتثاٍ ّ کن اُویت خلٍْ دادى ًتایح سصذی  NUSEX ّ SOUDAN-1هی
کٌٌذ .تؼذ اص تمشیثا یک دَُ تحمیك ّ تالػ تشای حل هؼوای CYG X-
 ّ 3یافتي  ،Cygnetخاهؼَ ی فیضیک تذّى سعیذى تَ ًتیدَ ّ ساٍ
حلی هٌاعة تشای ایي هؼوا آى سا سُا هی کٌذ.
آخشیي تالػ تشای حل ایي هؼوا کَ اهیذّاسکٌٌذٍ تش اص ًظشیَ ُای
لثلی تشای حل ایي پاسادّکظ اعت ،دس تیغت ّ ؽؾویي گشدُوایی
 ICRCدس عال  1999تْعػ دکتش صویوی ّ دکتش تِوي آتادی اص
داًؾگاٍ صٌؼتی ؽشیف اسائَ ؽذ کَ دس آى هٌؾا رسات آغاصگش تِوي
ُا پشتُْای گاهای تغیاس پشاًشژیی دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اًذ کَ تَ
خاؼش ّخْد اثش  ،(LPM) ،Landau-Pumeranchuk-Migdalؽکل تِوي ُای
ایداد ؽذٍ تْعػ آى ُا ،تا هؾخصات کلی تِوي ُای گاها هی تْاًذ
تفاّت داؽتَ تاؽذ .ایي تفاّت ُا هی تْاًذ عشچؾوَ ی ًتایح
ػدیثی تاؽذ کَ اص تحلیل هؾاُذات تِوي ُای آیٌذٍ اص عْی CYG X-
 3تذعت آهذٍ اعت .دس اداهَ تَ تْظیح تیؾتش ایي اثش ّ ُوچٌیي
اثش هیذاى هغٌاؼیغی صهیي ) (GMFتش ایي گًَْ تِوي ُا هی
پشداصین.

اثر :LPM

دس عال  1953الًذاّ ّ پْهشاًچْک ّ دس عال  ،1956هیگذال 23تا
فشهْلثٌذی هکاًیک کْاًتْهی ًؾاى دادًذ کَ دس هحیػ ُای تغیاس
چگال ّ دس اًشژیِای تغیاس تاال ) ،(VHEعؽح همؽغ تاتؼ تشهضی
الکتشّى ّ تْلیذ صّج الکتشّى-پْصیتشّى تْعیلَ فْتْى ًغثت تَ
عؽح همؽغ تتَُ-یتلش کاُؼ دسخْس تْخِی هی یاتٌذ .اص آى صهاى
تاکٌْى ،ایي اثش تشای هحیػ ُای هختلف هاًٌذ آب ،عشب ،صخشٍ
اعتاًذاسد ّ یخ ّ ُوچٌیي تشای خْ تْعػ گشُِّای صیادی هؽالؼَ
ؽذٍ اعتُ .ذف اصلی ایي همالَ ،تشسعی ًحٍْ ی تاثیش ایي پذیذٍ
تش تْلیذ هغتمین صّج رسٍ هیْى ّ دس ًتیدَ ی آى ،افضایؼ هحتْای
هیًْی تِوٌِای ُْایی ًاؽی اص پشتُْای  γتَ غایت پشاًشژی اعت
کَ دس اداهَ تَ آى هی پشداصین.

اثر  LPMبر تُنیذ زَج میُن
تش اعاط ًظشیَ تتَُ-یتلش عؽح همؽغ تْلیذ صّج هیْى تا
ًغثت  me2 m2  2.3  105اص عؽح همؽغ تْلیذ الکتشّى ّ تا ًغثت دّ
هشتثَ تضسگی اص عؽح همؽغ تْلیذ فْتًْی هیْى (ًاؽی اص ّاپاؽی
پایًِْا ّ کائًِْا) کْچکتش اعت 3.تا دس ًظش گشفتي اثش LPM
هیتْاى ًؾاى داد کَ تشای هیًِْای تا اًشژی  TeVتَ تاال ،تْلیذ
هغتمین صّج هیْى دس خْ تش تْلیذ فْتًْی هیْى پیؾی هیگیشد.
تشای هحاعثَ عؽح همؽغ تْلیذ صّج هیْى هی تْاى اص هحاعثات
هیگذال 23کَ تشای الکتشّى اًدام دادٍ تْد ،اعتفادٍ کشد .الثتَ
دس هحاعثات هیگذال خشم الکتشّى ّاحذ گشفتَ ؽذٍ اعت .تا
تاصًْیغی هؼادالت تش حغة خشم الکتشّى ،احتوال تْلیذ یک صّج رسٍ
تا خشم  mدس ّاحذ ؼْل یک هحیػ تا چگالی  ، ػذد اتوی  ّ Zخشم
اتوی  ،Aتْعػ فْتًْی تا اًشژی  Eتذعت هی آیذ:

]) (WP ) LPM dv  (4Ne4 / 3mec 4 )(me m)2[( Z 2 A) ln(190 Z 1 3

()1

  ( s){G( s)  2[v  (1  v) ] ( s)}dv
2

2

کَ دس آى  αثاتت عاختاس سیض N ،ػذد آّّگادسّ e ،تاس الکتشّى،
 vعِوی اص اًشژی کَ تْعیلَ یکی اص دّ رسٍ حول هی ؽْد،s ّ ،
پاساهتش تذّى تؼذی اعت کَ تا  E 1 2ساتؽَ هغتمین داسد:

()1

s  (me c8 128Ne6 )1 2 (m me ) 2 [( Z 2 A) ln(190 Z 1 3 )]1 2  [v(1  v) E]1 2 [ (s)]1 2
4

) G(s) ّ Φ(sکَ هؼشّف تَ تْاتغ کاٌُذٍ ّ ػاهل کاُؼ  (WP ) LPMدس
اًشژی ُای صیاد ُغتٌذ ،هحاعثَ ؽذٍ ّ دس ؽکل( )1آّسدٍ ؽذٍ اًذ.
)ً  (sیض تاتؼی اص  sاعت کَ دس هؼادلَ( )3تیاى ؽذٍ.
s  s1   ( s )  2

()3

s1  s  1   ( s )  1  ln s ln s1
1  s   (s)  1
2

)190
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s1  ( Z

شکم( :)1ومُدار تُابع کاٌىذي بر حسب پارامتر
میگذال

ُواًؽْس کَ اص ؽکل ( )1هؾخص اعت تا افضایؼ اًشژی ّ دس ًتیدَ
کاُؼ  sهمذاس تْاتغ کاٌُذٍ تَ عوت صفش هی گشایذ .دس حالت حذی
 ، s  کَ تَ هؼٌای اًشژیِای تغیاس کن اعت G(s) ّ Φ(s)،تَ همذاس
حذی ً 1ضدیک هی ؽًْذ ّ اثشُای کاُؾی اص تیي سفتَ ّ هؼادلَ()1
ؽثیَ تَ هؼادلَ عؽح همؽغ تتَُ-یتلش هیؾْد .دس ایي حالت
(W We ) LPM  (W We ) BH  (me m )2
()4
ّلی دس اًشژیِای تاالتش،
E    (W We ) LPM  1
()5

دس ؽکل ( ،)1احتوال کل تْلیذ صّج رسٍ هیْى ّ الکتشّى تا دس
ًظش گشفتي اثش  LPMتشای عَ هحیػ هختلف آبُْ ،ا دس عؽح دسیا ّ
صخشٍ ی اعتاًذاسد ،تشحغة اًشژی اّلیَ سعن ؽذٍ اعت .هیتْاى
هؾاُذٍ کشد کَ ؽشّع کاُؼ عؽح همؽغ تشای الکتشّى دس هحذّدٍ PeV
تا  EeVاتفاق هی افتذ ،دس صْستیکَ ؽشّع کاُؼ عؽح همؽغ تشای
تْلیذ هغتمین هیْى دس اًشژیِای  1024  1028 eVاعت.

اثر  LPMبر محتُای میُوی بٍمه ٌای ٌُایی
هحاعثات تخؼ لثل تشای تْلیذ هغتمین هیًِْا اًدام ؽذ .دس
حالیکَ ایي هیْى ُا دس هحذّدٍ اًشژی  ّ EeVکوتش ،عِن کوی دس
تؼذاد هیًِْای تِوي ُْایی ًاؽی اص پشتُْای گاها داسًذ .همذاس
لاتل تْخِی اص هیًِْای تا اًشژی  GeVدس تِوي ُای گاها ،تْعػ
تْلیذ فْتًْی حاصل هیؾًْذ .عؽح همؽغ تْلیذ ایي هیًِْا ،    ،اص
 1.4mbتشای اًشژی فشّدی  ،11GeVتا افضایؼ اًشژی تَ ؽکل
لگاسیتوی افضایؼ هی یاتذ.اگش ًغثت عؽح همؽغ تْلیذ ایي هیًِْا
تَ عؽح همؽغ تْلیذ صّج  ،  e  ، e eسا  Rتٌاهین هیتْاى ًؾاى
داد:24

()6

N   R  ln( E 1GeV )  N P

؛ R( E )      e   R( E  10GeV )  1.4 500

 N P ّ N تَ تشتیة تؼذاد هیًِْای  GeVدس تِوٌِای گاها ّ
ُادسًّی ُغتٌذ .تا افضایؼ اًشژی تَ تیؼ اص اًشژی آعتاًَ اثش
 LPMتشای الکتشّى ُا  e  ،تحت اثش  LPMکاُؼ هی یاتذ ،دس
حالیکَ    تَ ؽکل لگاسیتوی افضایؼ هی یاتذ تا خاییکَ . N   N P
تا ایي فشض هیتْاى اًشژی آعتاًَ تشای یکغاى ؽذى تؼذاد هیًِْا
دس ُش دّ ًْع تِوٌِای ُادسًّی ّ گاها سا اص هؼادلَ( )6تذعت
آّسد:

()7

) N   N P  ( e ) LPM  (1 2)   ( E  10GeV )  ln( E 10GeV )  ln( E 1GeV

ا ًشژی هحا عثَ ؽذٍ تشای ُْا ّ صخشٍ ی ا عتاًذاسد تتشت یة تشا تش
 111PeV ّ 11EeVتذعت هی آیٌذ .تَ ایي تشتیة اًتظااس های سّد دس
ا ًشژی ُای گف تَ ؽذٍ ّ تی ؾتش ،هح تْای ه یًْی تِ وي ُای گا ها ّ
ُادسًّی یک غاى تا ؽٌذ .ت ٌاتشایي ا یي پذ یذٍ هی تْا ًذ تْ ظیحی
تشای هح تْای ه یًْی ص یاد ه ؾاُذٍ ؽذٍ دس تِ وي ُایی تا ؽذ کَ دس
خِت  CYG X-3دس دَُ ُؾتاد هیالدی،اتتذا تْعػ عاهشعاکی ّ لْیاذ-

اّا ًظ دس س صذُای سّی ص هیي ّ عپظ تْ عػ هاس ؽاک ّ تاتی غتًْی دس
سصذُای صیش صهیي گضاسػ ؽذًذ .ؽاکل ( )3احتواال کال تْلیاذ صّج
الکتشّى تا دس ًظش گشفتي اثش  LPMتشای اًشژیِای هختلاف پشتاْ
گا ها سا تَ ػ ٌْاى تاتؼی اص ػ وك ً فْری فْ تْى گا ها دس اتو غفش
صهیي ًؾاى هی دُذ .تْخَ کٌیذ کَ دس اًشژی ُای کوتش اص  1016 evکَ
اثش ً LPMمؾی دس تکاهل تِوي ًذاسد ،ؽکل هٌحٌی هشتْغ ،ؽثیَ تَ
هٌحٌی ای هی ؽْد کَ اص هحاعثات ًظشیَ ی  )BH( Bethe-Heitlerتذعات
هی آ یذ .اص ً وْداس ه ؾخص ا عت کَ یک فْ تْى تا ا ًشژی  ، 1021evتا
احتوال  65%تذّى تشُوکٌؼ ،تَ صْست ػوْدی هی تْاًذ تا عؽح دسیا
(  ) 1000 gr cm 2دس اتو غفش ص هیي ً فْر ک ٌذ .ا گش ا یي فْ تْى دس
صاّ یَ ُای عش عْیی ص یاد تش اتو غفش فشّد تیا یذ ،دس آى صْست دس
دسّى اتوغفش هغافتی تمشیثا تَ اًذاسٍ ی  8تشاتش حالت لثلای سا
ؼی هی کٌذ (ؽکل  ّ )4احتوال تشُوکٌؼ تاشای چٌایي فْتاًْی ّ دس
ًتی دَ ت ؾکیل یک تِ وي گ غتشدٍ ی ُْایی ت غیاس تی ؾتش خْا ُذ تْد.
ایي هْظْع هی تْاًذ تغتگی ؽاس اظافی هؾاُذٍ ؽذٍ دس تِوي ُایی
کاَ اص عاْی  CYG X-3های آهذًاذ سا دس آصهاایؼ ُاای ،SOUDAN-1
ُ ّ NUSEXوچٌاایي هؾاااُذات یااک گااشٍّ ژاپٌاای اص  CYG X-3سا
( 25)Yamashita, et alتَ خْتی تْظیح دُذ.

شکم ( :)2احتمال کم تُنیذ زَج انکترَن (خط پر) َ تُنیذ زَج میُن (خط چیه)
برای اورژیٍای مختهف پرتُ  γفرَدی بر محیط

شکم ( :)3احتمال کم تُنیذ زَج انکترَن با در وظر گرفته اثر  LPMبرای
اورژیٍای مختهف پرتُ گاما بً عىُان تابعی از عمك وفُری فُتُن در اتمسفر
زمیه.

شکم ( :)4مسافت ٌای مختهفی کً بُسیهً یک فُتُن بً غایت پراورژی در اتمسفر
زمیه بً ازای دَ زاَیً ی سرسُیی  91 َ 1درجً می تُاوذ طی شُد.

اثر میذان مغىاطیسی زمیه ) (GMFبر بٍمه ٌای ٌُایی
ً )1966(26Erberؾاى دادٍ اعت کَ پشتُْای گاهای پش اًشژی دس
ؽشایػ ّیژٍ ای هی تْاًٌذ تا هیذاى هغٌاؼیغی تشُوکٌؼ داؽتَ
تاؽٌذ .آُاسًّیاى 27تا تشسعی ایي تشُوکٌؼ تشای فْتًِْای تَ
غایت پشاًشژی ) (EHEفشّدی تش خْ صهیيً ،ؾاى دادٍ اعت کَ اص
تشُوکٌؼ هیذاى هغٌاؼیغی صهیي تا یک پشتْ گاهای  ،EHEهدوْػَ
ای اص صّج الکتشًِّا حاصل هیؾًْذ کَ آًِا ًیض تش اثش تاتؼ
عیٌکشّتشّى ،فْتْى ُای پشاًشژی تْلیذ هیکٌٌذ .دس ًِایت هی
تْاى گفت کَ یک پشتْ گاهای  (E>10EeV) EHEکَ اًشژی آى تغیاس
تاالتش اص اًشژی آعتاًَ  LPMتشای الکتشّى اعت ،لثل اص آًکَ
ّاسد خْ ؽْد ،تَ تاسیکَ ای اص پشتُْای گاها کَ اًشژیی تغیاس
پاییٌتش اص اًشژی آعتاًَ  LPMداسًذ(  ،) E  10PeVتثذیل هی ؽْد
(ؽکل  .)5دس ًتیدَ اثش  LPMدس تِوي ایداد ؽذٍ دیگش ًمؾی
ًخْاُذ داؽت ّ هحتْای هیًْی تِوي ّ دیگش هؾخصات آى تَ حالت
اّلیَ (تذّى حعْس اثش  )LPMتاص هیگشدد .الثتَ احتوال ایي
تشُوکٌؼ تَ همذاس هْلفَ ػوْد هیذاى تش خِت پشتْ گاها ّ هغافتی
کَ فْتْى دس هیذاى ؼی هیکٌذ تغتگی داسد .ؼْل پْیؼ آصاد تشای
فْتًْی تا اًشژی  E  10 20 eVدس هیذاى هغٌاؼیغی کَ  B  0.4Gسا
اص ساتؽَ صیش هی تْاى هحاعثَ کشد:27
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ؼْل پْیؼ آصاد تذعت آهذٍ تمشیثا عَ هشتثَ تضسگی اص هغافتی کَ
هیذاى هغٌاؼیغی صهیي تَ ؼْس هحغْط ّخْد داسد ،کْچکتش اعت.
تٌاتشایي تشای اًشژیِای تیؼ اص  ، B  0.4G ّ 11EeVاثش GMF
ًثایذ ًادیذٍ گشفتَ ؽْد .دس ؽکل ( )6همذاس  Bتشای ػشظِای
خغشافیایی ّ صاّیَ ُای عوت الشاعی هختلف سعن ؽذٍ اعت .هی تْاى
دیذ کَ تشای ػشظِای خغشافیایی غیش صفش ّ صّایای عوت الشاعی
صیاد ،همذاس  Bاص  1.4Gتیؾتش هی ؽْد .دس ؽکل (ً )7تایح ؽثیَ
عاصی تِوي ُای ُْایی گاها ّ هحاعثَ تؼذاد هیْى ُا تشای
اًشژیِای هختلف فشّدی دس چِاس حالت تشکیثی اثش  GMF ّ LPMسعن
ؽذٍ اعت.28

شکم ( :)4تصُیری سادي از آوچً کً برای فُتُن ٌای بً غایت پراورژی در
مگىتُسفر زمیه اتفاق می افتذ.

ككت
ككب جٍك
ككر حسك
كككم ( B :)6بك
شك
فُتُو ٍای فرَدی برای چ ٍار عرض
جغرافیككككككككایی 91 َ 55 ،41 ،1
درجككككً.مکان تمریبككككی (عككككرض
جغرافیایی) رصذخاوً ٌای SOUDAN-
 Kiel َ Haverah Park ،NUSEX ،1بككا
ر وگ لر مس بر رَی و مُدار م شخص
شذي است.

شکم ()7

اص ؽکل ( )6پیذاعت هکاى سصذخاًَ ُایی کَ دس سصذ CYG X-3
اعتفادٍ ؽذٍ اًذ ،دس ًضدیکی هٌؽمَ ای لشاس داسًذ کَ هشص ؽشّع
اثش  GMFتَ ؼْس چؾوگیش تش تِوي ُای ُْایی اعت .تٌاتشایي
اًتظاس هی سّد اثش  LPMدس هؾاُذات ایي سصذخاًَ ُا ٌُگاهی
لاتل سّیت تاؽذ کَ صاّیَ ی عشعْیی رسات آغاصگش تِوي ُای
ُْایی ،تغیاس کن ّ یا تغیاس صیاد (هاًٌذ آًچَ کَ دس هْسد
هؾاُذات ّ NUSEX ّ SOUDAN-1خْد داسد) تاؽذ.

وتیجً گیری
هؾاُذات سصذخاًَ ُای Kiel َ Haverah Park ،NUSEX ،SOUDAN-1
دس ساعتای دّتایی  ،CYG X-3هحتْای هیًْی غیشػادی تِوي ُای سصذ
ؽذٍ دس ایي ساعتا ّ ُوچٌیي ًظشیَ ُای اسائَ ؽذٍ تشای حل ایي
پاسادّکظ دس دَُ ُای  91 ّ 81هیالدی سا هْسد تشسعی لشاس دادین.
ًؾاى دادین یک ساٍ حل احتوالی ایي پاسادّکظ هی تْاًذ دس ًظش
گشفتي فْتْى ُای تَ غایت پشاًشژی تَ ػٌْاى رسٍ ی آغاصگش ایي
تِوي ُا تاؽذ ّ تَ دًثال آى اثش  LPMتش تْلیذ هغتمین صّج
هیْى ّ تش هحتْای هیًْی تِوٌِای ًاؽی اص فْتًِْای تَ غایت
پشاًشژی سا تشسعی کشدینُ .وچٌیي ًؾاى دادین کَ دس هحذّدٍ ی
 ّ EHEتاالتش ،تا دس ًظش گشفتي اثش  ،LPMهحتْای هیًْی تِوٌِای
ُادسًّی ّ تِوٌِای گاها ،لاتل همایغَ خْاٌُذ تْد .ػالٍّ تش
ایي ،تشُوکٌؼ هیذاى هغٌاؼیغی تا فْتْى تَ غایت پش اًشژی فشّدی
هی تْاًذ دس سلاتت تا اثش  ،LPMآى سا خٌثی کشدٍ ّ ّیژگیِای
تِوٌِای ًاؽی اص فْتْى ُای کن اًشژی سا ًتیدَ دُذ .تا تْخَ تَ
ایٌکَ اثش  ،GMFتَ صاّیَ فشّدی فْتْى ّ ػشض خغشافیایی هحل
تغتگی داسد ،تایذ ُش دّ اثش  GMF ّ LPMسا دس هحاعثات دس ًظش
داؽت .تٌاتشایي ساٍ حل اسائَ ؽذٍ دس ایي همالَ دس هْسد
هؾاُذاتی سصذخاًَ ُای هزکْس دس دَُ ی  81هیالدی دس ساعتای CYG
 X-3داؽتَ اًذ ،تٌِا دس صْستی لایل لثْل خْاُذ تْد کَ تَ ًحْی

تتْاًین ًؾاى دُین هیذاى هغٌاؼیغی صهیي تا فْتْى ُای آغاصگش
 الثتَ ایي هْظْع تا.ایي تِوي ُا تشُوکٌؼ چؾوگیشی ًذاؽتَ اعت
) ّ ػشض خغشافیایی ایي سصذخاًَ ُا ّ ُوچٌیي6( تْخَ تَ ؽکل
صاّیَ عشعْیی صیادی کَ ایي تِوي ُا تَ ٌُگام سصذ داؽتَ اًذ
َ چٌذاى دّس اص ّالؼیت ت،)NUSEX ّ SOUDAN-1 (تَ ّیژٍ تشای
.ًظش ًوی آیذ

مرجعٌا
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dzikowski, T., et al, 1981, Proc. 17th Int. Cosmic Ray Conf. (Paris), 1, 8
Hayashida, N., et al, 1981, Proc. 17th Int. Cosmic Ray Conf., (Paris) , 9, 9
Stanev, T., Gaisser, T.K, Halzen, F., 1985, Phys. Rev. D, 32, 1244
Dzikowski, T., et al, 1983, J. Phys. G: Nucl. Phys., 9, 459
Samorsky, M., Stamm, W., 1983, Proc. 18th ICRC, Bangalore, India, 11, 244
Lloyd-Evans, J., et al, 1983, Nature, 305, 784
Lambert, A., et al, ICRC 1985, 1, 71L
Marshak, M.L., et al, 1985, Pys. Rev. Lett., 54, 2079
Battistoni, G., et al, 1985, Phys. Lett., 155B, 465
Baym, G., et al, 1985, Phys. Lett., 160B, 181
Edwards, P.G., Protheroe, R.J., Rawinski, E., 1985, J. Phys. G, 11, L101
Barnhill, M.V., et al, 1985, Nature, 317, 409
Stenger, J.V., 1985, Nature, 317, 411
Berezinsky, V.S., Ellis, J., Ioffe, B.L., 1986, Phys. Lett., 155B, 465
Ruddick, K., 1986, Phys. Rev. Lett., 57, 531
Vander Velde, J.C., 1986, Phys. Rev. Lett., 57, 2872
Collins, J., Olness F., 1987, Phys. Lett., 187B, 376
Aharonian, F.A., Atoyan, A.M., 1992, J. Phys. G:Nucl. Part. Phys., 18, 1269
Godbole, R.M., 1994, arXive:hep-ph/9407205 v1
Andreyev, Y.M., et al, 1987, Sov. Phys-JETP 44, 401
Oyama, Y., et al, 1986, Phys. Rev. Lett., 56, 991
Berger, Ch., et al, 1986, Phys. Lett. B, 174, 118
Migdal, A.B., 1956, Phys. Rev. 103, 1811
Gaisser, T.K., 1990, Cosmic Rays and Particle Physics, Cambridge University Press
Yamashita, Y., et al, 1996, Nucl. Inst. And Methods, A374, 245
Erber, T., 1966, Rev. Modern Phys., 38, 626
Aharonian, F.A., et al, 1991, J. Phys. G, 17, 1909
Plyasheshnikov, A., Aharonian, F.A., 2003, Nuc. Phys. B, 122, 267

