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 زیست شناسی کوانتومی

 امیرعلی زندیه

 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 )ارائه گردید 95-96دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس (

  چکیده

و مکانیک کوانتوم مانع از مطالعه سیستم های زنده توسط  به نظر می رسد که حیطه های متفاوت مطالعات زیست شناسی مقدمه:

این سیستم های زنده به واقع پیچیده تر از آن هستند که به صورت کامل توسط این مکانیک  برمکانیک غیر کالسیک می شود. عالوه 

سوسی با شرایط ایزوله و کامال کنترل شده به ویژه که محیط دائما در حال تغییر و غیر پایدار ارگانیسم های زنده به طور مح ،توصیف شوند

ی در این سیستم هاست که به یپژوهش های اخیر حاکی از وجود پدیده ها داخل آزمایشگاه های فیزیک بنیادی متفاوت است. با این وجود

در زمره نتایجی از مکانیک  جز به کمک مفاهیم فیزیک کوانتوم قابل توضیح نیست. جالب اینکه این پدیده ها مانند همبستگی کوانتومی

 کوانتوم قرار دارند که دارای توصیف پیچیده بوده و مشاهده تاثیر آنها در سیستم های فیزیولوژیک دور از انتظار است.

بررسی شده است.  IIPPندازه گیری میزان بازده جذب نور و زمان پیوستگی در کمپلکس مشاهدات پیوستگی کوانتومی بوسیله اروش ها: 

اثر رزونانسی جابه جایی بین حاالت سینگلت و تریپلت در جفت رادیکال ها در تطابق با نتایج مدل های ارائه شده بر اساس ین همچن

آزمایشگاهی است؛ بررسی نشان می دهد جهت گیری مهاجرت پرندگان تحت تاثیر زاویه ی میان میدان مغناطیسی زمین و میدان 

 د. مغناطیسی متناوب خارجی قرار می گیر

با وجود اینکه مشاهدات غیر منتظره ی اثر پیوستگی کوانتومی در دمای اتاق به تنهایی قابل مالحظه است، به درستی  بحث و نتیجه:

مشخص نیست که برای مثال آیا افزایش جزئی در میزان بازده جذب نور ناشی از پیوستگی توسط گیاهان از لحاظ تکاملی قابل تثبیت 

 شدن است یا خیر.

راه را برای )در هم تنیدگی کوانتومی(  mutnauQ tnatnlgtQtnaشواهد اخیر برای تائید اثرات دور برد کوانتومی مانند  استنتاج:

ی ورود این مکانیک به ابعاد باالتر مکانی هموار کرده. از جمله مشاهدات بیشتر مورد توجه قرار گرفته )که تمرکز این مقاله نیز بیشتر رو

 ود( شامل دریافت نور در فوتوسنتز، جهت یابی پرندگان با استفاده از گیرنده های مغناطیسی و گیرنده های بویایی است.آنها خواهد ب

 ، جفت رادیکال ها، جذب نوردر هم تنیدگی کوانتومی، گیرنده ی مغناطیسی، پیوستگی کوانتومی، تونلینگ: واژه کلید
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