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DNA اًؼبى دس اسثی هبدُ سیجًََکلئیک دئَکؼی اػیذ یب ٍ 
 ثذى دس ػلَل ّش تقشیجبً .اػت دیگش هَجَدات ّوِ تقشیجبً
 فـشدُ طَس ثِ ای اى دی .اػت یکؼبى DNA داسای افشاد

  یب تکثیش ثشای .دسآهذُ ّب کشٍهَصٍم ٍ ّب طى ؿکل ثِ
 تب ثیبیذ دس فـشدُ حبلت اص اثتذا ثبیذ ای اى دی سًٍَیؼی،

 DNA ثٌذی ثؼتِ .ثبؿِ داؿتِ ٍاکٌؾ ّب آًضین ثب ثتَاًذ

  ّن دس ثبس ّب هیلیَى کِ اػت ثلٌذ  ثؼیبس ی سؿتِ دٍ ؿجیِ
 ؿجیِ اص اػتفبدُ ثب هب.اًذ خَسدُ گشُ ٍ اًذ ؿذُ پیچیذُ
 پلیوش سؿتِ ایؼتبیی طَل تبثیش هَلکَلی دیٌبهیک ػبصی

(DNA ) اص تَاًین هی ّوچٌیي.یبثین هی سا گشُ فشاٍاًی ثش  
 .کٌین اػتفبدُ DNA دس تَپَلَطی اكَل

 چکیده

  هختلف هَاد ٍ ثیَلَطیکی فشآیٌذّبی دس پلیوشی ّبی صًجیشُ
  قشاس سیختي ثیشٍى ٍ ثٌذی ثؼتِ هکشس ّبی چشخِ هؼشم دس

  کپؼیذ دسٍى ٍیشٍع تکثیش طی دس DNA یک .گیشًذ هی
 DNA .ؿَد هی خبسج آى اص ٍ ؿذُ ثٌذی ثؼتِ ٍیشٍػی

 ّؼتِ دسٍى دس کِ اػت صیؼتی پلیوشّبی هْوتشیي اص یکی
  ایي دیٌبهیک ثشسػی ثشای .اػت ؿذُ هحذٍد ػلَل

ِ اًؼطبف پزیش پلیوش سؿتِ یک هی تَاى، هحذٍد صًجیشُ ی  ًیو
ِ ػبصی سا ًبًَکشُ یک دس هحلَسؿذُ   هحذٍدیت اثشات ٍ ؿجی

ِ ثٌذی سٍی سا   ثٌذی ثؼتِ ٌّگبم دس ٍ .کشد ثشسػی آى ثؼٌ
 اكطکبک.دّذ تـکیل پیچیذُ ّبی گشُ داسد اهکبى ؿذى

  گشُ ًَع داسد ثؼتگی ًیض DNA ثِ ػبختبسی یب تَپَلَطیکی
  داسد ثؼتگی ثٌذی ثؼتِ ًیشٍی ثِ ثٌذی ثؼتِ ٌّذػِ دس
  هَلکَلی دیٌبهیک ػبصی ؿجیِ اػتفبدُ ثب ایٌجب دس هب .[1،2]

  ًحَُ ثِ تَجْی قبثل طَس ثِ خشٍج فشآیٌذ کِ ؿذین هتَجِ
 خشٍج فشآیٌذ گزؿتِ تحقیقبت طی .داسد ثؼتگی ثٌذی ثؼتِ

  دس : غبلت گشُ سطین-1 :اػت ؿذُ تقؼین دػتِ ػِ ثِ
 ثؼتِ آّؼتِ کبفی اًذاصُ ثِ پلیوشی صًجیشُ یک کِ كَستی

  سا پیچیذُ گشُ یک ساحتی ثِ صًجیشُ ثبؿذ، ؿذُ ثٌذی
  .ؿَد هی آّؼتِ تخلیِ ػشػت کِ طَسی ثِ دّذ هی تـکیل

  ػشیغ ثٌذی ثؼتِ کِ ٌّگبهی :تؼبدلی غیش غبلت سطین -2
  سطین -3 .ؿًَذ هی ایجبد ػختی ثِ ّب گشُ افتذ، هی اتفبق
 پلیوشی صًجیشُ ، هتَػط ػشػت ثب ثٌذی ثؼتِ ثشای :هیبًی
 تـکیل کن احتوبل ثب آػبًی ثِ سا خَد تشکیت اػت هوکي

  ؿَد ػشیغ ساًذى ثیشٍى ثِ هٌجش ًتیجِ دس ٍ کٌذ ؿل گشُ
  ؿذى ثبص ثِ ًؼجت ثْتشی دیذ تَپَلَطی اص اػتفبدُ ثب هب .[1]

 غیش خلَكیبت ّب تَپَلَطیؼت DNAیبثین هی  .  ّبی گشُ
  هطبلؼِ سا (ّب گشُ هثبل طَس ثِ) ٌّذػی اؿکبل تغییش قبثل

 تکثیش ثشای ػشػت ثِ ثبیذ ّب طى دس فـشدُ DNA .هیکٌٌذ
  اص تَاًؼتٌذ هحققبى .ثـکبفذ سا خَد ّبی گشُ سًٍَیؼی ٍ

  سٍؽ ایي اسصؽ .کٌٌذ اػتفبدُ DNA دس تَپَلَطی اكَل
 ثشای کوّی گیشی اًذاصُ ی ؿیَُ یک هحققبى ثِ کِ اػت ایي

  طَس ثِ فقط ًجبؿٌذ هججَس تب هیذّذ اسائِ DNA پیچؾ
  ؿذى ثبص ٍ ؿذى پیچیذُ دس .دٌّذ اًجبم سا ّب¬ثشسػی رٌّی

DNA ّبی سؿتِ آًضیوی ٍاکٌؾ یک DNA گشُ، ثِ سا 
 ًظشیِ .هیکٌذ تجذیل تش هٌظن حبلت یک یب هتلل ّبی سؿتِ
  هکبًیؼن تب کٌذ کوک  داًـوٌذاى ثِ هیتَاًذ ّب گشُ

  هیکشٍػکَح اص داًـوٌذاى .کٌٌذ کـف سا ّب آًضین کبسکشدى
  .[3]ثگیشًذ ػکغ DNA اص تب هیکٌٌذ اػتفبدُ الکتشًٍی ّبی

ِ جبی اػت کِ اػت ثیوبسی یک ػشطبى   اص اػتفبدُ ث
  دس هب ثِ هی تَاًذ گشُ ًظشیِ ؿیوی دسهبًی، ٍ پشتَدسهبًی
   .[4]کٌذ کوک DNA ثْتش دػتکبسی

 مقدمه

 ػبصی ؿجیِ کِ هَلکَلی دیٌبهیک ػبصی ؿجیِ اػتفبدُ ثب هب
  یؼٌی .اػت ؿذُ اًجبم اػت ٍاحذ ثذٍى کِ اػپشػَ ثؼتِ ثب

  ٍاقغ دس هی ؿًَذ ثی ثؼذ اٍلیِ ٍاحذّبی ثب ٍاحذّب کلیِ
ِ ی یک اػپشػَ ِ ػبص ثؼت ِ ػبصی ثشای ؿجی   دیٌبهیک ؿجی
  اص .اػت داًِ دسؿت فٌش داًِ ػیؼتن ّبی ثِ هشثَط هَلکَلی

 کلَئیذّب، پلیوشّب، جولِ اص ًشم هَاد ثشسػی ثشای ًشم افضاس ایي
ِ ػبصی دس .ؿَد¬هی اػتفبدُ ّبDNA ٍ هبیغ ثلَسّبی   ؿجی

  هی ؿَد فشم ٍاحذ طَل ثب پلیوش N اص هتـکل پلیوش حبضش
 ثشّوکٌؾ .ؿذُ اًذ هتلل یکذیگش ثِ FENE پیًَذ ثب کِ

  اػتفبدُ ًشًٍذ فشٍ یکذیگش دس هًََهشّب ایٌکِ ثشای جًَض-لٌبسد
  ثِ خوـی ػختی اػوبل ثشای کؼیٌَػی ثشّوکٌؾ .هی ؿَد

  طَل ثب ثشاثش تقشیجبً خوـی ثبثت کِ هی ؿَد، اػتفبدُ پلیوش
 ثحث ثِ فقط ، هب کبس ایي دس .هی ؿَد گشفتِ P پلیوش ایؼتبیی

  تؼبدل ثِ اص ثؼذ سا پلیوش یؼٌی کشدین؛ تَجِ ثٌذی ثؼتِ
  تؼبدل ثِ ی هشحلِ دٍ ّب ػبصی ؿجیِ توبم دس ) سػیذى
  سػبًی تؼبدل ثِ .داسد ٍجَد تَلیذ یب ثشداسی ًٍوًَِ  سػبًذى

  ؿَد، پبیذاس کٌتشلی خَاف اص گشٍّی هقذاس کِ ٍقتی تب ثبیذ
  ػجبستٌذاص ؿًَذ هی کٌتشل هؼوَال کِ كی خَا .یبثذ اداهِ

  ٍ فـبس ٍ دهب اًشطی، هبًٌذ تشهَدیٌبهیکی ّبی کویت
  دس ّب کویت ایي هقذاس .ػیؼتن ػبختبسی خَاف ّویٌطَس

  ایي کِ صهبًی ٍ ؿَد هی دًجبل ػبصی ؿجیِ اجشای حیي
  تؼبدل ثِ هشحلِ سػیذًذ، پبیذاسی ٍ هٌبػت حذ ثِ ّب کویت
  ثٌذی ثؼتِ (ؿَد هی آغبص تَلیذ هشحلِ ٍ قطغ ػیؼتن سػبًی
 .]6[کشدین

  کـیذُ حفشُ دسٍى ثِ fpack=21 هـخق ًیشٍی ثب هب
  .اًذ ؿذpackُ هًََهشّب کِ گَیین هی اكطالح ثِ ٍ هی ؿَد

 کشُ داخل ؿذُ تـکیل ػبختبسّبی پلیوش، ٍسٍد حیي دس
 رخیشُ کشُ داخل هًََهشّبی تؼذاد ٍ هی ؿًَذ ثشسػی

  سؿتِ یک ثٌذی ثؼتِ پبیبى اص ثؼذ حبضش هطبلؼِ دس .هی ؿًَذ
  ثب 7 ثشاثش کشُ قطش ثب 100 طَل ثِ پزیش اًؼطبف ًیوِ پلیوش
  ػذد ثب ٍ fpack=21 ًیشٍی هتفبٍت؛ ایؼتبیی طَل

Random اثتذای ) تلبدفی اػذاد ّوبى کِ هختلف ّبی  
  ٍ تلبدفی ػشػت ٍ تلبدفی ػذد اٍل، داًِ random ػذد
 آهبسی هکبًیک دس ؿَد هی ایجبد تلبدفی آهبسی سفتبس

  ؿکل .کشدین ثشسػی سا ًـذًؾ تـکیل ٍ گشُ تـکیل ّؼتٌذ
pack  ریل ؿشح ثِ حفشُ داخل ثِ ؿذى ٍاسد ًیشٍ ٍ کشدى  

 :اػت
 

 تـکیل تشی پیچیذُ ّبی¬گشُ ایؼتبیی، طَل افضایؾ ثب 
  ٍلی .اػت ثیـتش V سطین دس  ّب¬گشُ پیچیذگی  .ؿَد¬هی
  پیچیذگی ٍ اػت؛ ؿکل یک ثِ ّب¬گشُ ؿکل II سطین دس

  پیذا افضایؾ ایؼتبیی طَل چِ ّش ّوچٌیي  .ًذاسد خبكی
 .ؿَد هی ثیـتش ، گشُ ٍجَد احتوبل کٌذ،

 .ؿَد ثشسػی ّن ثضسگتش ّبی طَل ثشای ؿَد هی پیـٌْبد
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 مواد و روش ها یافته ها

  100ثب طَل   IIػبختبس تـکیل ؿذُ گشُ پلیوش دس سطین : 2ؿکل
 .P=3ٍ  7ثِ قطش ، ثِ دسٍى کشُ 

ثب طَل    Vػبختبس تـکیل ؿذُ گشُ پلیوش دس سطین : 1ؿکل
 .7، ثِ دسٍى کشُ ثِ قطش  100

 P18(: د P17 (:ج P15 (: ةP16(: الف

 دلیل به ؛ کنیم می حذف را کره شدن pack از بعد 

 و کنیم نمی حذف را حفره ذرات درست شمارش

 دو به  fext=50 نام به پلیمر رشته کشش نیروی

 ذیل شکل صورت به که شود می وارد پلیمر طرف

  :است
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