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پژوھشگران در  ھاي اخیر عالقھ زیادي دردر سال    

براي درك آن خطيھاي دینامیكي غیرزمینھ تحلیل سیستم

عنوان ھ ب DNA یتمادم یھاسال یگردد. طھا مشاھده مي

از دانشمندان  یارینظر بس یعیطب یخطریغ ستمیس کی

 یرفتارھا یرا بھ خود معطوف کرده است. بررس کیزیف

حاصل از  جیمختلف و نتا یکیزیف طیتحت شرا DNAمختلف 

انسان دارد نقش  یکھ در زندگ یتیاھم لیآن بھ دل

یتر متر و برجستھرا پررنگ نھیزم نیدر ا قاتیتحق

نھیکھ امروزه دانشمندان در زم یاز موارد یکی .دیانم

 یبرا ینظر یروش افتنیبھ دنبال آن ھستند  DNA ی

د. ساختار باشیم DNA و انتقال بار در  مطالعھ ساختار

DNA  شود  یبررس یبعد کی رهیزنج کیصورت ھ ب یوقت

جفت  Nبا  DNA رهی. الکترون در طول زنجگرددیتر مساده

  نیدر ا  ھابازالکترون و جفت  نید و بکن یحرکت م باز

توانیم ھامیلتونینی و می اندرکنش وجود دارد رهیزنج

برای فھم انتقال  بار در   نی. بنابرابرای آن بنویسیم

DNA کھ ساختار و  ییمدل ھا در ابتدا ،رسد یبھ نظر م

مورد  دید باندھمی  حیرا توض DNAاز  یلحرکات داخ

. در مورد انتقال بار در درنیقرار گ یمطالعھ و بررس

DNA ھایی ارائھ شده قبال مطالعاتی انجام شده و مدل

خطی و   ھایمدلاست. ھدف ما در این پژوھش مروری بر 

و کارھای تئوری انجام  DNAخطی ارائھ شده برای غیر

 باشد.می DNAشده در زمینھ انتقال بار در 
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 مقدمھ -1-1



 

بھ عنوان  DNAیا بھ اختصار  1اسیدریبونوکلئیکدئوکسی    

مولکولی کھ حامل ھمھ اطالعات ژنتیکی ھست، یکی از جالب

ھای بیولوژیک ھست کھ توجھ ترین و مرموزترین مولکول

ھای مختلف علمی را بھ خود جلب کرده است.  زیادی از رشتھ

DNA اش قادر بھ ذخیره و ختار ویژهبھ خاطر شکل و سا

 DNAباشد. در این پایان نامھ انتقال اطالعات ژنتیکی می

را بیشتر از جنبھ فیزیکی بررسی خواھیم کرد و آن را بھ 

صورت یک سیستم دینامیکی پیچیده کھ از تعداد زیادی اتم 

تشکیل شده و دارای درجات آزادی مختلف و انواع حرکات 

، ابتدا گیریم. در این فصلمی باشد در نظرداخلی می

صحبت می و ساختار آن DNAنحوه کشف  درمورد تاریخچھ و

تواند می DNAھایی کھ در ادامھ راجع بھ انواع شکل . کنیم

پیوندھای این موجود بحث خواھیم کرد. در داشتھ باشد و 

 DNAپایان فصل دو فرآیند مھم رونویسی و ھمانندسازی کھ 

 دھیم.د مطالعھ قرار میدھد را مورانجام می

 

 DNA ساختار تاریخچھ کشف -1-2

اولین کسانی بودند   3و فرانسیس کریک 2جیمیز واتسون    

بھ صورت دقیق  1953در سال را  DNAکھ ساختمان سھ بعدی 

و بخاطر ھمین کشف و ارائھ دو مقالھ یک صفحھ کشف کردند

برنده ای با تمام جزئیات و بدون اشتباه در این زمینھ، 

. اما شدند 1962ایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را در سال ج

دانشمندان بزرگ دیگری نیز در این کشف نقشی پررنگ حتی 

نسبت بھ جیمیز واتسون و فرانسیس کریک داشتند. بھ صورت 

بیان  DNAخالصھ نقش ھر یک از این دانشمندان را در کشف 

 کنیم.می

                                                
Deoxyribonucleic acid1  
James Watson2  
Francis Crick3  



 

بنی، فسفات کر 5ترکیبی متشکل از یک قند  1نوکلئوتید    

) یا 3، گوانین 2پورین (آدنین و یکی از بازھای آلی

ھای باشد. بھ زنجیره) می5، تیمین 4پیریمیدین (سیتوزین

طویل مولکولی کھ از بھ ھم پیوستن تعداد زیادی از این 

شود. در شود اسید نوکلئیک گفتھ مینوکلئوتیدھا تشکیل می

ھای نوکلئیک بھ واقع نوکلئوتیدھا واحدھای تک پار اسید

با کشف اسید نوکلئیک نشان   6روند. فردریک مایشرشمار می

ھا این ماده وجود دارد و با ی سلولداد کھ در ھستھ ھمھ

اینکھ ھمان ماده ژنتیک بود بھ علت یک اشتباه کوچک اعالم 

 .)2005،  7(داھمتواند ماده ژنتیک باشدکرد کھ نمی

رانوکلئونیدی را برای کسی بود کھ طرح تت 8فوبوس لون    

DNA  ارائھ داد. او ساختمان شیمیایی اسیدھای نوکلئیک را

کشف کرد و بخاطر طرح تترانوکلئوتیدی کھ برای ساختار 

DNA  داد شھرت جھانی یافت. فوبوس لون نوکلئوتیدھا را بھ

عنوان واحد ساختمانی اسیدھای نوکلئیک دانست و اسید 

 DNAرده بود را از نوع نوکلئیکی کھ فردریک مایشر کشف ک

دانست. اما بزرگترین اشتباه فوبوس لون این بود کھ او 

)، Tھایش اندازه چھار باز نوکلئوتیدی تیمین (در آزمایش

را یکسان  DNA) در C) و سیتوزین (G)، گوانین (Aآدنین (

بھ ھمین خاطر طرح تترا نوکلئوتیدی کھ دست آورده بود، ب

داده بود. اسید نوکلئیکی ارائھ  DNAرا برای ساختمان 

متشکل از چھار واحد با بازھای آلی مختلف را 

نامند. بر اساس طرح تترانوکلئوتیدی  تترانوکلئوتید می

                                                
nucleotide1  
Adenine2  
Guanine3  

eCytosin4  
Thymine5  
Friedrich Miescher6  
Dahm7  
Phoebus Levene8  



 

DNA بود کھ از تکرار یک واحد تترانوکلئوتیدی  یمولکول

 بود.تشکیل شده 

… - AGTC – AGTC – AGTC – AGTC – AGTC - …  

را  DNAه بود. چون ما اما تئوری تترانوکلئوتیدی اشتبا

بھ عنوان مولکولی با توانایی ذخیره و انتقال اطالعات 

برای ھمھ موجودات  DNAشناسیم  ولی در این طرح ژنتیکی می

اطالعات وراثتی  قادر بھ ذخیرهثابت بود و چنین مولکولی 

 .)2009،  1(ھارگیتایی نیستگوناگون جانداران در خود 

نام دارد کھ شھرتش   2افاروین چارگدانشمند بعدی     

آدنین، گوانین،  بازھای آلی بخاطر بدست آوردن نسبت

. او و ھمکارانش بعد از است DNAدر  سیتوزین و تیمین

در جانداران  DNAچندین سال تحقیقات نسبت بازھای آلی 

ھایی کھ آنھا بدست آورده داده گوناگون را تعیین کردند.

دنین خیلی نزدیک بھ بودند حاکی از این بود کھ مقدار آ

مقدار تیمین است و بھ مقدار مساوی گوانین و سیتوزین 

مقدار  ای گرفتھ بودند کھیک نتیجھوجود دارد. ھمچنین 

متفاوت است و  ،انواع مختلف جانداران DNAدر  ی آلیبازھا

با گذشت زمان یا تغییر رژیم غذایی این مقدار تغییر 

ین چارگاف نتوانست . با این کھ اروو ثابت است یابدنمی

از نتایج آزمایش خودش استفاده کند ولی این نتایج در 

نقش مھمی را ایفا کرد. ھمچنین نشان  DNAکشف ساختمان 

 داد کھ طرح تترانوکئوتیدی فوبوس لون اشتباه است.

کرد. ھا کار میروی ساختمان پروتئین  3لینوس پاولینگ    

ش کرد کھ ساختمان او با بھره گیری از روش پرتو ایکس تال

ھا را بدست آورد و مارپیچ آلفا را سھ بعدی پروتئین

مھمترین رکن ساختمان سھ بعدی پروتئین معرفی کرد. در 

از  DNA، بودداده  DNAطرحی کھ او برای ساختار سھ بعدی 
                                                
Hargittai1  
Erwin Chargaff2  
Linus Pauling3  



 

کھ بازھای آلی در بیرون و  بودسھ رشتھ مارپیچ تشکیل شده

و گروه  داشتند فسفات در درون مولکول قرار-ستون قند

ھا از طریق است و رشتھفسفات یونیزه در نظر گرفتھ نشده

پیوند ھیدروژنی با ھم در ارتباط بودند.  اشتباه لینوس 

چارگاف در یونیزه در نظر نگرفتن گروه فسفات بود، چون 

ھای فسفات ھمیشھ بھ حالت یونیزه ھستند و دارای بار گروه

 باشند.منفی می

عکس پراش پرتو  DNAاز بلور   1کلینرزالینھ فران    

را  DNAایکس تھیھ کرد سپس با این تصاویر توانست ابعاد 

محاسبھ کند. ھمچنین نتیجھ گرفت کھ گروه فسفات در بیرون 

است. الگوی اشعھ ایکس بدست آمده ثابت و  DNAمولکول 

و دارای قطری نیز باید ساختاری منظم  DNAمنظم بود پس 

 34را  DNAاع یک چرخش کامل مارپیچ ثابت باشد. او ارتف

بدست آنگستروم  4/3و فاصلھ بین جفت بازھا را  آنگستروم

آورد، پس در ھر چرخش کامل ده تا نوکلئوتید 

 .)1953(فرانکلین ، داریم

حال نوبت جیمز واتسون و فرانسیس کریک بود، آنھا می    

از تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل  DNAکول دانستند کھ مول

شده ھمچنین مارپیچ آلفا بھ عنوان مھمترین رکن ساختمان 

سھ بعدی آن معرفی شده بود. اولین طرح پیشنھادی آنھا 

دراز و مارپیچی شکل از ای رشتھتک  DNAاین بود کھ 

واحدھایی بھ نام نوکلئوتید است، کھ در این رشتھ ستون 

ر منظم و ترتیب بازھا نامنظم است. ولی فسفات بسیا –قند 

بیش  DNAھای براساس تصویرھای پراش پرتو ایکس قطر مولکول

از آن بود کھ وجود تنھا یک رشتھ پلی نوکلئوتیدی آن را 

از چند  DNAتوجیھ کند. از این رو فرض کردند کھ مولکول 

است کھ بھ دور یکدیگر  نوکلئوتیدی تشکیل شدهرشتھ پلی

                                                
Rosalind Franklin1  



 

اند. چون تصاویر پراش بسیار منظم بود گره خورده

باید بسیار منظم و قطر آن  DNAبنابراین ساختمان مولکول 

توانند با ھم پیوند ھیدروژنی ثابت بماند. بازھای آلی می

داشتھ باشند. واتسون عرض پیوندھای ھیدروژنی بازھای 

گرفت کھ نتایج با یکدیگر متفاوت بود مختلف را اندازه 

شد مارپیچ ناھموار شود ولی وقتی عرض ث میکھ این باع

را اندازه گرفت متوجھ شد کھ دارای  G – Cو  A – Tپیوند 

، یعنی اگر آدنین با تیمین و گوانین مقدار یکسان ھستند

 DNAبا سیتوزین جفت شود دیگر ناھمواری در سطح رشتھ 

ا نتایج چارگاف نیز ھمخوانی داشت ب این کھ نخواھیم داشت

داد آدنین و تیمین را برابر بدست آورده بود و چون او تع

بھ این ترتیب  دو باز دیگر نیز با ھم مساوی بودند.

 کشف شد. DNAساختمان سھ بعدی 

 DNAساختمان شیمیایی   -1-3

شبیھ بھ نردبان   ایمولکول دو رشتھ DNAدر حالت کلی     

است کھ بھ طور مارپیچ حول یک محور فرضی پیچ خورده است. 

ی این نردبان را بازھای تیمین، آدنین، گوانین و ھاپلھ

 Gھای التین سیتوزین تشکیل داده است کھ بھ ترتیب با حرف

,A ,T  وC 1ھایرشتھ و دھندنشان می DNA ھای فسفات را گروه

 این اند کھ بھ صورت یک در میان دربوجود آورده و قند

.  1کل (در ش. )1953واتسون و کریک، ( دارندھا قرار رشتھ

بھ صورت شماتیکی نشان داده شده است.  DNA) ساختار 1

 دھیم.را شرح می DNAھای مھم برخی از ویژگی
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:  2.  1شکل                                     

 ساختار شیمیایی بازھای آدنین و گوانین

 

 

 

 

ساختار شیمیایی :  3.  1شکل 

بازھای سیتوزین  و گوانین

 

) مشخص است پیوند بین جفت 1.  1ھمانطور کھ در شکل () 2

بازھای آدنین و تیمین دو ھیدروژنی و پیوند بین گوانین 

شود کھ یھمین مسئلھ باعث مو سیتوزین سھ ھیدروژنی است. 

سیتوزین پایدارتر از جفت بازھای  –جفت بازھای گوانین 

تعداد جفت  کھ ھاییDNAد. بنابرین نتیمین باش –آدنین 

ھایی کھ تعداد جفت DNAد نسبت بھ نبیشتری دار G-Cباز 

 پایدارترند.  ،بیشتری دارند A-T ھایباز

3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Family name:  Kheirandish                 Name:  Asef 

Title of Thesis  : Review of charge transfer models in DNA 

Supervisor:  Sodeif Ahadpour Kalkhoran (Ph.D)       

 

Graduate Degree M.Sc. 

Major: Physic                                                                    Specialty: Fundamental Physic 

University: Mohaghegh Ardabili                                    Faculty: Basic Sciences 

Graduation date: 1394/06/22                                                 Number of pages: 72 

Abstract: 

 

     In the recent years, researchers are highly interseted in analyzing nonlinear dynamic 

systems in order to understand them. Over many years DNA, as a non-linear natural 

system has attracted the attention of many physicists. The different behaviors of DNA at  

various physical conditions and its results, highlighted the role of the research in this area 

more prominently because of its importance in human's life. One of the things that 

scientists in the field of DNA are seeking, is to find a theoretical way to study the structure 

and charge transfer in DNA. The structure of DNA, will be easier to study when it is 

studied as one chain. Electrons move along the DNA's strand with N base pairs, and 

between electron and base pairs. In this chain there is an interaction so the Hamiltonian can 

be written for that. So to understand the charge transfering in DNA, it seems, at first, 

modeling should be studied to explan the structure of DNA and then the internal 

movments. In the case of charge transfering in DNA some studies have been done 

previously and models have been proposed. The aim of this study is an overview of linear 

and nonlinear models for DNA and theoretical works in the field of charge transfering in 

DNA. 
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