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 چكیده
 %89نيز قرار گرفته است. اين سيستم ها به دليل بهره ی باالی  ناه فيزيکدانژيست ها و شيميدانان مورد توجوعالوه بر بيولدر سال های اخير سيستم های فتوسنتزی 

ميتوانند الگوی مناسبی در محاسبات انتقال اطالعات به شمار روند. عالوه بر کاربردهای ديگری چون منبع انرژی  و اينکه يك سيستم کوانتومی باز به شمار ميروند،

نمونه ای از اين سيستم های فتوسنتزی است  Fenna-Matthews-Olson (FMO). رسی ديناميك سيستم به شمار ميرودپاک، به عنوان مثال بسيار مناسبی در بر
با وجود حمام فنونی به عنوان محيط و بدون . بررسی ديناميك سيتم شده ايم اده از ويژگی های آماری اشکه عالقه مند به مطالعه ی ديناميك اين سيستم با استف

تابع  شده وتعيين  IPR جايگزيدگی و گستردگی توابع موج الکترونی توسط پارامتر تشخيص کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفته است.از آشوب  دهحمام با استفا

ی عدم  دهندهنتيجه ی حاصل نشان  شده است.استفاده  IPRو تاييد يافته های  برای نمايش ماهيت اين سيستم P(s)نزديك ترين فاصله ی بين ترازی  توزيع
 کانديدی مناسب در ساخت ابزارهای بيوالکترونيك می تواند به شمار رود. رسانای خوب وکه  است FMO جايگزيده بودن و پايدار بودن
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Abstract  
 

In recent years, photosynthetic systems have attracted the attention of physicists in addition to biologists and chemists. 

These systems due to the high efficiency (98%) and being an open quantum system, can be a good model for quantum 

information calculations, after the other applications such as a clean energy source, it is an excellent example for 

examining the dynamics of the system. Fenna-Matthews-Olson (FMO) is an example of these photosynthetic systems, so we 

are interested in studying the dynamics of this system using statistical properties. The dynamics of the system was 

investigated in the presence of a phonon bath as an environment and without that, using quantum chaos. The localization 

and delocalization of the eigenstates are determined by the IPR parameter and the nearest neighbor distribution P (s) to 

represent the nature of the system and confirm the results of the IPR. The result shows that FMO is a delocalized and 

stable system, which is a good candidate for the creation of bioelectronics devices. 
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  قدمهم
به هيچ عنوان نمی توان اهميت فتوسننتز را در برقنراری زنندگی       

روی زمين را ناديده گرفت. برای ميليون هنا سنال اننرژی توليندی     

از فتوسنتز مثل سوخت هنای فسنيلی امکنان صننعتی شندن      ناشی 

جوامع را فراهم آورده اسنت. نيناز بنه ،نما، منواد و اننرژی بنرای        

جمعيت رو به رشد امنروزی لنزوم افنزايش و بناال رفنتن بهنره ی       

تبديل محصوالت فتوسنتزی به محصوالت مفيد را بينان منی دارد.   

بز مشهور است شده اين نياز منجر به پديده ای شد که به انقالب س

شروع شده و به پيشرفت هنای قابنل تنوجهی     02که ازاواسط قرن 

 .  [4] رسيده است

آ،از فرآيند فتوسنتز در سيستم های فتوسنتزی از طريق جمب ننور  

آ،از می شود و با توليد اکسايتون )جفت الکترون حفنره  و انتقنال   



است کنه    ادامه می يابد. در مرکز واکنش RCآن به مرکز واکنش )

حفره اتفاق افتاده و انرژی آن آ،ازگر واکنش های  ،جدايی الکترون

 شيميايی و توليد محصوالت فتوسنتزی است.

برای تحقيقنات   یسيستم های فتوسنتزی بستری مناسب عالوه بر آن

 يست ها فراهم آورده است.ژفيزيك دان ها، شيميدان ها و بيول

ه قنرار گرفتنه سيسنتم    يکی از اولين سيستم هايی که منورد مطالعن  

 اسننت کننه در  Fenna-Matthews-Olson (FMO)پيچيننده ی 

 02در اواسنط دهنه ی    ری سنبز يافنت منی شنود،    وباکتری سنولف 

ميالدی، اولين سيستم فتوسنتزی است که مورد طيف سننجی قنرار   

و انتقنال اکسنايتون بنه     بين جمب ننور  %89بهره ی باالی ه و گرفت

براين نمونه ی فنوق العناده ای بنرای    بنا ه،داد شانمرکز واکنش را ن

استفاده در ابزارهای الکترونيك مثل سلول های خورشيدی انعطاف 

 پمير به منظور افزايش بهره می تواند به شمار برود. 

سيستم فتوسنتزی يك سيستم کوانتنومی بناز اسنت کنه بنه ناچنار       

مجبور به اندرکنش با محيط پيرامون خود است. محيط معمنوال بنه   

سيستم در حنال انندرکنش    يك سيتم کوانتومی ثانويه که باصورت 

که می تواند نقنش سنازنده ينا اتالفنی      ،است نمايش داده می شود

دور از ذهن نيست که از ابزارهنای کوانتنومی مناسنب     داشته باشد.

مانند آشوب کوانتومی و پيرو آن از توزيع نزديك تنرين فاصنله ی   

اسنتفاده   يگزيدگی سيستمبه عنوان شاخص جا IPRو  P(s)ترازی 

بنا اسنتفاده از    FMOکنيم. در اين مقاله سعی ما بر تحليل سيسنتم  

نقش محيط در جايگزيندی و  کوانتومی و بحث درباره ی  ابزارهای

 است. پايداری سيستم

 :FMOسیستم پیچیده ی 
FMO طبيعنت  تری های سولفوری سنبز يافنت منی شنود    در باک .

متری اقيانوس يافنت منی    0222مقاوم اين نوع باکتری که در عمق 

شود، نشان می دهد که حتی بنا وجنود ينك فتنون در روز بناز بنه       

حيات خود ادامه می دهد، نشان از بهره ی فوق العناده بناالی اينن    

 نوع باکتری دارد.

يك سه تايی است که هر کدام از مونومرهنا شنامل    FMOساختار 

آنتن و مرکنز  است. اين سيستم بين  (BChl)کلروفيل باکتريايی  0

واکنش قرار گرفته و اکسايتون های توليد شده در آنتن را به مرکنز  

 "ژيکیوسنيم بيولن  "ينك   FMOواکنش منتقل می کنند. در واقنع   

 1و مرکنز واکننش در شنکل     به همراه آننتن  FMOاست. ساختار 

 آورده شده است.  

 
 ، آنتن و مرکز واکنشFMO. 1شکل 

.  [0] ارائنه دادنند   FMOبنرای  آدلف و رنجر اولين هناميلتونين را  

BChl   ها به عنوان سايت های شبکه هستند که به طور الکتريکنی

توسنط هناميلتونين زينر     FMOبه يکديگر جفت شده اند. سيستم 

 :.  [1] توصيف می شود

 
 ، iعملگننر خلننق )ننابودی  اکسننايتون در سننايت  کنه 

جفنت شندگی بنين سنايت هاسنت لنما        انرژی سنايت هنا و   

در   FMOتصوير ماتريس هناميلتونی بنرای سيسنتم    . 

و جفنت شندگی    حمنام فننونی  الف نشان داده شده است.  0شکل 

 از طريننق جملننه ی هنناميلتونی:  حمننام بننا سننايت هننای شننبکه  

 

 
خلنق )ننابودی  فننون در    عملگنر    )(کنه  نشان داده می شود 

ضنريب جفنت شندگی     فرکانس هر مد فننونی و   ، iسايت 

 لما هاميلتونين کل مجموعه توسط: فنون با اکسايتون است.

 
 توصيف می شود.

برای توصيف حالت های سيستم همانگونه که عملگرهای خلنق و  

احتمنال امکنان پنمير     0سيسنتم  فنا نشان می دهد، برای هر سايت 

است: اينکه شامل اکسايتون باشد، اينکه فاقد اکسايتون باشد. حالت 

 های بدون اکسايتون همان حالت پايه ی سيستم است که بنا   



نشنان   ام و حالت های با وجود اکسايتون را بنا   iبرای سايت 

مناتريس هناميلتونی خواهند     ابعادمی دهيم. که باعث دو برابرشدن 

ود بنا وجن   FMOتصوير ماتريس هاميلتونی بنرای سيسنتم    شد که

 ارائه شده است. ب 0 شکلحمام فنونی در 

 
ماتريس )ب   بدون حمام  FMOسيستمماتريس هاميلتونی برای )الف  . 0شکل

 )سبز تيره  به همراه حمام فنونی )سبز روشن  FMOسيستم هاميلتونی برای 

ژه حالتهنا ميتنوانيم   ، با تعيين وين با بدست آوردن ماتريس هاميلتونی

مربوطنه اش را   P(s)توانيم  ويژه مقادير می تعيينو با  IPRمقدار 

 رسم کنيم.

 :IPRبررسی جایگزیدگی سیستم با استفاده از تحلیل 

بحث جايگزيدگی در سيستم های ديناميکی بسيار مورد توجه بوده 

دگی کوتناه  طول جايگزين  ،يگزيده تر باشداست، هر چه سيستم جا

امکان انتقال کمتری برای ذره در داخل سيستم وجود دارد، اما  تر و

هر چقدر سيستم به حالت ،ير جايگزيده نزديك تنر گنردد، طنول    

جايگزيدگی افزايش يافته و باعث انتقال راحت تر و برای مسنافت  

رای بررسنی  بيشتر ذره داخل سيستم ايجاد ميگردد. معيناری کنه بن   

 :[0]، به صورت زير تعريف می شود (IPR)سيتم معرفی می شود 

 
برای مشخص کردن  ام است. iمقدار تابع موج روی سايت  که 

بنرای  اسنتفاده کنرديم، کنه     1ميزان جايگزيدگی سيتم منا از 

دهد تابع  شان میاست که ن 1يگزيده اين مقدار برابرحالت های جا

تنهای روی يك سايت جايگزيده شنده، در حنالی    موج کل سيستم

برای اين کميت، به معنای جايگزيده بودن تنابع منوج    که مقدار 

محاسبه شده بنر اسناس    IPRمقادير  سايت سيستم است. Nروی 

                                                 
1 Mean inverse participation ratio 

آورده شنده   1در جدول شماره ی  (4)ماتريس هاميلتونی رايطه ی 

 است.
  نونیبا وجود حمام ف بدون  حمام فنونی

0.4377 0.1244 IPR 
 با وجود حمام فنونی و بدون حمام  FMOبرای سيستم  IPR. مقدار متوسط 1جدول 

تحلیل آماری طیف انرژی: توزیع نزدیک ترین فاصلله  

 :P(s)ی ترازی 
برای تحليل آماری بر اسناس طينف اننرژی سيسنتم، فنرد کنيند       

ا در ، طيف انرژی سيستم باشند. امن  مجموعه ی 

صورت اينکه بخواهيم نتايج بدست آمده قابل مقايسنه بنا يکنديگر    

صنورت گينرد. در حالنت     unfoldingباشند الزم است که فرآيند 

کلی چگالی ترازها دارای دو قسمت نوسنانی و همنوار اسنت. لنما     

برای مقايسه ی نوسانات قسمت های مختلنف سيسنتم الزم اسنت    

حنمف گنردد. بنه اينن      unfoldingکه قسمت هموار طی فرآينند  

 صورت که:

از  %02-%12برای مجموعه ی طيف انرژی، حدود  .1

 انتهای دو طيف را قطع ميکنيم.

تعداد تراز های کمتر از يك انرژی مشخص را به  .0

 تعريف ميکنيم. صورت تابع پله ای 

با چند جمله ای های مرتبه ی باال، تابع پله ای را فيت  .3

 را بدست می آوريم. ميکنيم و تابع 

 unfold، انرژی های با جايگماری انرژی های قبلی  .4

 را بدست می آوريم. شده ی 

 
فاصله ی بين نزديك ترين ترازهای مجاور را بدست می  .0

 آوريم:

 
را برای طيف های جديد رسم  P(s)توزيع احتمال  .6

حدی درباره ی  ميکنيم و با مقايسه با حالت های

 ديناميك مسئله بحث خواهيم کرد.



مطالعات آماری نشان می دهند که توزيع نزدينك تنرين فاصنله ی    

ترازها برای سيستم های کامال مننظم و پايندار بنه صنورت توزينع      

 پواسون می باشد:

 
 _در حالی که برای سيستم های ،ير منظم و ناپايدار توزينع ويگننر  

 : [3] دايسون است

 
ن مطالعات قبلی انجام شده نشان داده است که سيستم هنای  همچني

نزديك به ويگنری و سيستم های نارسنانا   P(s)رسانا دارای توزيع 

توزيع نزديك به پواسونی دارند. لما عالوه بر تحليل نظم/ پاينداری  

درباره ی رسانندگی سيستم نيز می توان بحث کرد که هدف اصلی 

وجنود حمنام فننونی و بندون آن در     با  P(s)نمودار  ما نيز هست.

 آورده شده است. 4و  3شکل شماره ی 

 
با   FMO. نمودار توزيع نزديك ترين فاصله ی بين ترازها برای 3شکل 

phonon bath  سبز ، توزيع پواسونی )آبی ، توزيع ويگنری )قرمز( 

 
 . نمودار توزيع نزديك ترين فاصله ی بين ترازها برای )سبز ، توزيع4شکل 

 پواسونی )آبی ، توزيع ويگنری )قرمز 

 بحث و نتایج:
به همنراه   FMOنمودار نزديك ترين فاصله ی ترازی برای سيستم 

 4و بدون حمنام در نمنودار شنکل     3حمام فنونی در نمودار شکل 

رسم شده است. نمودار آبی رنگ نشانگر توزيع پواسنونی، نمنودار   

بز رننگ بنرازش   قرمز رنگ نشانگر توزينع ويگننری و نمنودار سن    

  FMOنمودار نزديك ترين فاصله ی بين ترازی برای مجموعه ی 

است. همانگونه که از شکل مشخص است نمنودار سيسنتم در هنر    

 دو حالت به حالت پواسونی  نزديك تر است، که نشنان دهننده ی  
 پايداری سيتستم فتوسنتزی است.

ام و در واقع هدف اصلی ما از مطالعه ی سيستم فتوسنتزی بنا حمن  

بدون حمام بررسی اثر رو جايگزيدگی سيستم است. همانگونه کنه  

برای حالنت بنا حمنام     IPRنيز مشخص است، مقدار  1از جدول 

کمتر از مقدار بدون حمام است که نشان دهنده ی ،يرجايگزيده تر 

بودن با وجود اثر حمام فنونی است. اين پديده تحت عنوان کمنك  

 environment assistantمحننيط در انتقننال کوانتننومی   

quantum transport (EAQT)   مشهور است که به معنای

 کمك محيط در بهبود انتقال ذره است.  

 نتیجه گیری:
همانگونه که در ابتدا نينز گفتنه شند در صنورت اسنتفاده از منواد       

ژيك در صنعت عالوه بر حل مشکالت مربوط به آلودگی، بنه  وبيول

ا توانايی ساخت ابنزار پيشنرفته بنا    دليل بهره ی باالی اين سيستم ه

 عنناده بنناال امکننان پننمير خواهنند بننود وقابليننت عملکننردی فننوق ال

يکی از مناسب ترين کانديندها در   FMOهمانگونه که نشان داديم 

پايداری و ،ير جايگزيده بودن سيستم بنا وجنود    اين ضمينه است.

 حمام نشان داده شد و اثر کمك محنيط در انتقنال کوانتنومی قابنل    

لما هندف مقالنه کنه بررسنی دينامينك ينك سيسنتم         رويت است.

 بيولوژيکی پيچيده با استفاده از ديناميك کوانتومی بود محقق شد.
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