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 عبارات تحلیلی دقیقی برای جمعیت هرکدام از مولکولهای رنگدانه و.مدلبندی و برای نمایش آنها از حاالت همدوس استفاده می شود
 نتایج عددی به دست آمده تطبیق خوبی با نتایج تجربی در دو حالت حدی جفتشدگی.درهمتنیدگی کوانتومی آنها محاسبه شده است
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Abstract- In this paper, a new analytical approach for the dynamics of excitation energy transfer and quantum entanglement
in a photosynthetic dimer system is presented. In this approach, the protein environment is investigated as a phonon bath and
the coherent representation is investigated to display of their states. The exact analytical expressions for the population of two
pigments and their quantum entanglement is obtained. It is shown that numerical results have a good matching with the
experimental results for both limits of weak and strong electronic coupling at cryogenic and physiological temperatures.
Keywords: Excitation energy transfer, Quantum entanglement, Pigment-protein complex system, Photosynthetic dimer
system.
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 -2الگوی نظری

 -1مقدمه

در این بخش دینامیک درهمتنیدگی کوانتومی در انتقال
تک اکسیتون در یک ساختار فوتوسنتز کننده با دو جایگاه
جفت شدهی الکترونی در برهمکنش با محیط فونونی
فرمولبندی شده است .هامیلتونی سامانه کل
 H  H S  H B  H S  Bشامل سه جمله است که هر
جمله به صورت زیر در نظر گرفته میشود ( :)  1
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 H Sهامیلتونی زیر-سامانهی دوتایی الکترونی است.

2 1

معرف حالتی است که جایگاه اول (دوم)

برانگیخته و جایگاه دوم (اول) در حالت زمینه باشد.

   2  1انرژی برانگیختگی جایگاه اول (دوم) و J

قدرت جفتشدگی الکترونی بین دو جایگاه مولکولی است.

 

در رهیافت تحلیلی ارائه شده ،ساختار فوتوسنتز متشکل از
دو مولکول رنگدانه لحاظ میشود .مولکولهای رنگدانه با
جایگاههای دو ترازی که به صورت الکترونی با یکدیگر
جفت شدهاند توصیف میشوند .محیط پروتئینی نیز با
مجموعهایی از فونونهای حرارتی مدلبندی میشود .از
نمایش حالتهای همدوس برای نمایش حالت فونونها
استفاده کرده و با حل معادله شرودینگر ،معادالت
دینامیکی جمعیت و همدوسی به دست میآیند [ .]3این
رهیافت به ما کمک میکند تا بتوان دینامیک انتقال
انرژی و درهمتنیدگی کوانتومی را در هر دو حالت جفت-
شدگی الکترونی ضعیف و قوی مولکولهای رنگدانه در
مقایسه با قدرت جفتشدگی رنگدانه-پروتئین به شکل
تحلیلی مطالعه کنیم.

 H Bهامیلتونی محیط فونونی و  bn† bnمعرف عملگر
نابودی (خلق) - nامین مد فونونی با بسامد  nاست.
 H S  Bهامیلتونی برهمکنش زیر-سامانه الکترونی و
محیط فونونی است و در نهایت  g niقدرت جفتشدگی
- nامین مد فونونی با - iامین جایگاه الکترونی است.
در لحظهی اولیه  ، t  0برهمکنشی بین زیر-سامانه
الکترونی و محیط فونونی وجود ندارد و بنابراین میتوان

حالت اولیه سامانه کل را به شکل  0  S   Bدر
نظر گرفت .با توجه به اینکه چگالی حالت در نمایش
حالتهای همدوس قطری است ،در اینجا از مجموعه
حالتهای همدوس

 n 

برای نمایش مدهای فونونی

استفاده میشود .بنابراین حالت اولیه محیط فونونی به

در بخش اول این مقاله فرمولبندی رهیافت ارائه شده و
عبارات تحلیلی برای جمعیت هر کدام از مولکولهای
رنگدانه و همدوسی آنها به دست آمده است .در بخش
دوم ،نتایج تحلیلی بخش اول ارائه گردیده است و با نتایج
تجربی در دو حد دمای باال و پایین مقایسه میشوند.

شکل
نظر

 n 

  B   d 2  n  P( n )  n در

گرفته

میشود

به

طوریکه

)  P( n )   p( nتابع توزیع برای مجموعه
n

مدهای فونونی است .با توجه به اینکه محیط فونونی در
حالت اولیه در دمای  Tدر حالت تعادل حرارتی است تابع
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انتقال انرژی برانگیختگی در سامانههای فوتوسنتز کننده-
ی طبیعی اهمیت ویژهایی برای شناخت این پدیدهی
بیولوژیکی دارد .مرحلهی اول پدیدهی فوتوسنتز در
ساختارهای پیچیدهایی متشکل از مولکولهای رنگدانه-
پروتئین انجام میشود و طی آن انرژی فوتون جذب شده
توسط آنتنهای دریافت کننده انرژی به صورت انرژی
برانگیختگی دربین رنگدانهها منتقل شده تا به مرکز
واکنشهای شیمیایی برسد [ .]۳مطالعات تجربی انجام
شده روی این ساختارها بهرهی انتقال انرژی را نزدیک به
یک نشان میدهد و این موضوع اهمیت توصیف نظری این
پدیده را در زمینهی کاربرد در ادوات اپتیکی در جهت
افزایش بهرهی آنها نشان میدهد [ .]2-3همچنین این
ساختارهای طبیعی چند-ذرهایی ابزار مناسبی جهت
اندازهگیری استاندارد همبستگی و درهمتنیدگی کوانتومی
به حساب میآیند [ .]1در این زمینه مطالعات نظری با
روشهای تقریبی زیادی ارائه گردیده است [ ،]2لذا الزم
است برای توصیف دینامیک انتقال انرژی در این ساختارها
روشهای تحلیلی دقیقی ارائه شود.

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
- nامین

توزیع

) n

2

مد

فونون

به

)  sin(2
( I1 sin( )  I 2 cos( )),
) 2 cos(
) sin(2
a2 
( I1 cos( )  I 2 sin( )),
) 2 cos(
b1  ( I1 cos( )  I 2 sin( ))  a1 ,

شکل

a1 

 p( n )  exp(  nدر نظر گرفته میشود،

به طوریکه

1

 n   exp n KT   1است .در

زمان  ، tبعد از برهم کنش زیر-سامانه الکترونی با محیط
فونونی ،چگالی حالت سامانه کل را میتوان به شکل

b2  ( I1 sin( )  I 2 cos( ))  a2 ,

 t   d 2  n  P  n   t  tدر نظر گرفت،

بطوریکه   tمعرف حالت سامانه کل در زمان  tاست
و در نمایش حالت همدوس میتوان آن را به صورت زیر
نوشت:

) sin( ) sin(2 )  cos(2
(
)
2
) 2sin(2
( I1 cos( )  I 2 sin( )),

c1 (t ,  n ) 1,  n   
.
c2 (t ,  n ) 2,  n  

t  

)(3

A1  ( I1 cos( )  I 2 sin( ))  B1 ,
A2  ( I1 sin( )  I 2 cos( ))  B2 .

برای به دست آوردن ماتریس چگالی زیر-سامانه الکترونی
ردگیری
فونونی
آزادی
درجات
روی

برای محاسبه دینامیک درهمتنیدگی در این ساختار از
سنجه کوانتومی ساختارهای دوتایی استفاده میشود که
صورت
به

جزیی )  t  trphonon ( t
انجام میشود .به این
ترتیب جمالت جمعیتی در دو حالت جفتشدگی
الکترونی ضعیف و قوی در مقایسه با قدرت جفتشدگی
رنگدانه-پروتئین به ترتیب به شکل زیر خواهند بود:

) C ( )  max(0, 1  2  3  4
تعریف میشود .دراین رابطه  iها ویژه مقادیر ماتریس
)     ( y   y )* ( y   yدر نظر گرفته

 11 (t )  cos 2 ( )[ a12  b12  2a1b1 I cos( t )] 

میشوند و ماتریس  مربوط به زیر-سامانه الکترونی
دوتایی است.

sin 2 ( )[ a22  b22  2a2b2 I cos( t )] 
sin(2 )[( a1a2  b1b2 ) cos( t ) 
])) I ((a1b2 cos( t )  b1a2

 -3نتایج عددی

 11 (t )  cos 2 ( )[ A12  B12  2 A1 B1 I ] 

در این بخش نتایج عددی مربوط به محاسبات تحلیلی در
بخش قبل را بیان و نتایج با دادههای تجربی مقایسه می-
شوند .با توجه به اینکه چگالی حالت براونی

sin 2 ( )[ A22  B22  2 A2 B2 I ] 
sin(2 ) cos( t )[( A1 A2  B1 B2 ) 



]) I ( A1 B2  B1 A2
در این روابط

)   1 2 tan 1 (2 J   
2
1

B1 

2   2

 J ( )  2برای توصیف اینگونه محیط-

ها مناسب است به عنوان چگالی حالت محیط فونونی در
نظر گرفته میشود .در این رابطه  انرژی بازبهنجارش

و

 ،   ( )2  4J 2به طوریکه   1   2
است .همینطور تابع همبستگی محیط فونونی به شکل
) J (
d exp[4 cos 2 (2 ) 2
 I  در

])) (coth(  2) cos(nt )  i sin(nt
نظر گرفته میشود .به همین ترتیب ضرایب موجود در
عبارات جمعیت را میتوان به شکل زیر در نظر گرفت:

فونونها و  معرف زمان همبستگی محیط فونونی
است .شکل ( )۳تأثیر قدرت جفتشدگی الکترونی
مولکولهای رنگدانه و دمای محیط بر تحول زمانی
جمعیت مولکول اول را نشان میدهد .زمان همدوسی در
1

شکل ( )۳aبه ازای جفتشدگی ضعیف ، J  20cm1
 1.1psبرای دمای  300Kو  1 . 5psبرای دمای
 77Kو در شکل ( )۳bبه ازای جفتشدگی قوی

 0.6ps ، J  100cm1برای دمای  300Kو 1ps
102

Downloaded from opsi.ir at 23:53 +0330 on Friday November 16th 2018

) cos( ) sin(2 )  cos(2
B2 
(
)) ( 1
2
) 2sin(2
( I1 sin( )  I 2 cos( )),
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برای دمای  77Kبه دست آمده است .همانطور که
انتظار داریم و مطابق نتایج تجربی زمان همدوسی انتقال
انرژی با افزایش دما و جفتشدگی الکترونی کاهش یافته
است [ .]7شکل ( )3تأثیر قدرت جفتشدگی الکترونی
مولکولهای رنگدانه و دمای محیط بر تحول زمانی درهم-
تنیدگی دو مولکول رنگدانه را نشان میدهد .در لحظهی
 t  0به دلیل جایگزیدگی برانگیختگی در جایگاه اول،
درهمتنیدگی صفر را بین دو جایگاه داریم .برای جفت-

با نتایج تجربی در دو حد جفت شدگی الکترونی ضعیف و
قوی مولکولهای رنگدانه میتوان به مفید بودن مدلبندی
ارائه شده برای توصیف محیط پروتئینی در سامانههای
زیستی پی برد.

)(a

0.6

شدگی ضعیف  J  20cm1در شکل ( ،)3aبه ازای
بازه زمانی  1psاول و برای جفتشدگی الکترونی قوی

0.4
0.2

 J  100cm1در شکل ( ،)3bبه ازای بازه
زمانی  0.7 psاول بیشترین درهمتنیدگی بین دو جایگاه
را شاهد هستیم.
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شکل  :3تحول زمانی جمعیت درهمتنیدگی دو جایگاه مولکولی در دو
دمای  T=77Kو  200Kبه ازای ) (aجفتشدگی الکترونی ضعیف و
) (bجفتشدگی قوی الکترونی مولکولهای رنگدانه
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)(b
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 -4نتیجهگیری
در روش مورد مطالعه در زمینهی دینامیک درهمتنیدگی
کوانتومی سامانهی زیستی فوتوسنتزکننده دوتایی به
عنوان سامانههای باز کوانتومی رهیافت جدیدی در
توصیف محیط پروتئینی به کار گرفته شده است .با توجه
به نتایج عددی به دست آمده و انطباق نسبتا خوب آنها
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