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چکیده

از دیدگاه فیزیک آماری باز شدن محلی  DNAپدیدهای جذاب به شمار میآید.
دناتوراسیییون محلییی مییارپین د گان یۀ  DNAیییک اوگییوی اساسییی بییرای تواب ی

بیوووژیکی مانند تکرار ر نویسی از  DNAاست .مدلهای مز سکوپی مانند د

مدل PB

 PBDدقت زیادی برای نشان دادن منحنی دناتوراسیون انتقال فاز در

حد ترمودینامیکی دارند ،بر این اساس در این مقاوه با استفاده از کسر ملکولهای
بازشده همچنین کسر جفت بازهای بازشده در رشتۀ د گانۀ  ،DNAبیه مقایسیۀ

نحوۀ احتمال تشکیل حباب در د مدل گفتهشده پرداخته شده است .همچنین بیا
استفاده از طیف ابعاد رنی به بررسیی نقیا پیی

و ب دمیای دناتوراسییون در

مدل  PBDپرداخته شده است .بُعد رنی بهعنوان ابزاری برای تأییید نتیایق قبلیی

پیشگویی نتایق بهکار رفته است که بیهخیوبی مییتوانید نقیا بحرانیی سیسیت را
1

شناسه دیجیتال (10.22051/jap.2018.10690.1045 :)DOI

 2گر ه فیزیک ،دانشگاه صنعتی ار میه ،ار میه -ایران
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مشخص کند .در نهایت مشخص میشود مدل غیر خطی  PBDبه صورت بهتیر

جام تر منحنی تشکیل حباب را نشان داده است.

واژههای کلیدی :دیانآ ،حباب ،دناتوراسیون ،و ب دیانآ.

 .1مقدمه
دیانآ یک پلیمر ساختهشده از میلیونها نوکلئوتید اسیت کیه در د رشیتۀ کامیل بیه هی پیچییده
شدهاند در نهایت مارپین د گانه را تشکیل میدهند .هر نوکلئوتید شیامل ییک گیر ه فسیفات

یک حلقه قند است که در طول ملکول ،محور راتشکیل میدهند [ .]1ملکول  DNAشیامل ههیار

جفت باز میباشد که در طول د رشته به ه متصل میشوند .این ههار جفت باز به نامهای آدنیین
( ،)Aگوانین ( ،)Gتیمین ( )Tسیتوزین ( )Cد به د در رشتههای مقابل توسط پیوند هییدر ژنی
به ه متصل میشوند [ ،]2به این صورت که بازهای  T Aبا د پیوند هیدر ژنی در مقابیل هی

بازهای  C Gنیز با سه پیوند هیدر ژنی به ه متصل میشوند سیاختار پاییدار  DNAرا تشیکیل

میدهند[.]3

به دویل نق

اساسی ملکول  DNAدر ژنتیک بیوووژی ملکووی نیز حمل اطالعات ژنتیکیی

در ارگانهای زنده ،ملکول  DNAتوجه زیادی را به خود جلب کرده است [ .]4جیدایی بخشیی از

مارپین د گانۀ  DNAپدیدهای اساسی در بسیاری از فرآیندهای مربو به عملکردهای بیوویوژیکی
مانند نسخهبرداری تکثیر از اطالعات ژنتیکی میباشد .در ر نویسی ژنها ،پیوند هییدر ژنی بیین
جفت بازها که ارتبا بین جفتبازها را در د رشتۀ کامل نشان میدهند ،میتواند بشیکند بازهیا

را برای اکن های شیمیایی نمای

دهند .فرآیندهای ر نویسی انتقال نیازمنید ییک گیذار ،بیاز

شدن مارپین د گانۀ  DNAمیباشند [ .]5به ضوح ر شن است که برای ر نویسی ژنهیا تکیرار

از کدهای ژنتیکی این د رشته در فرآیندهای زیستی باید از ه جدا شوند به  RNAتبدیل شوند
که این کار به صورتهای مختلفی مانند تغییر  PHحرارت دادن میتواند صورت بگیرد [.]6

اگرهه ساختار  DNAخیلی پاییدار اسیت ،امیا مشیخص اسیت کیه بیرای ر نویسیی ژنهیا در

فرآیندهای زیستی ،د رشته باید از ه جدا شوند [ ،]7در اقی بیاز شیدن میارپین د
یک گام اجباری برای ر نویسی تکرار از کد ژنتیکی است [.]8

گانیۀ DNA

این یک اقعیت تجربی است که میتوان توسط حرارت به صورت محلی رشتهها را بییثبیات

کرد به د رشتۀ تنها (حباب) در ملکول تبدیل کرد .به این ترتیب کیه نوسیانات گرمیایی حبیاب
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می توانند هندین جفت باز را حتی در دمای اتاق همچنین با افزای

دما جفت بازهای بیشیتری را

که باعث گذار  DNAجدایی کامیل رشیتههیا کیه همیان فرآینید دناتوراسییون ()Denaturation

میشود ،ایجاد کنند [ .]9اگیر هیه ایین فرآینیدهای بیوویوژیکی توسیط پیر تئین رانیده مییشیوند،
نوسانات واتی دیانآ نیز خود نق

مهمی را ایفا میکند [ .]10تکنیکهای تجربی تنهیا اطالعیات

غیرمستقی را نشان میدهند ،ازایین ر  ،محاسیبات نریری بیرای تکمییل تفسییرهای تجربیی کامیل

هستند.

در این مقاوه برای کمک به فهمیدن نوع فرآیندها از مدلهیای فیزیکیی اسیتفاده مییکنیی  .در

حقیقیت بعییی خیواک مکییانیکی گرمیایی  DNAدیگیر بیوملکیولهییا را مییتیوان در سییط

مز سکوپی مدل کرد [ .]11از مدلهایی که بیشتر مطاوعه بررسی شدهاند ،میتیوان بیه میدلهیای
پیرارد بیشاپ

1

پیرارد ،بیشاپ داکسیوس 2اشاره کرد .در مطاوعۀ حاضر با توجه بیه میدلهیای

گفتهشده حباب را در  DNAنحوهی شکلگیری آن را بررسیی مییکنیی

همچنیین بیه مقایسیۀ

شکلگیری حباب در د مدل  PBD PBتوجه میکنی  .در این مقاوه برای توضیحات بهتر حباب
فرآیند دناتوراسیون در هاهوب مدل  ،PBDیک ر ش مبتنی بر ر یکرد مووتیفرکتاوی پیشینهاد

میشود .نتایق حاصل نشان میدهد که طیف رنی میتواند یک اثر از دمای دناتوراسییون  DNAرا

در مدل  PBDنشان دهد .همچنین این طیف میتواند برای پیدا کردن منیاط پیی و ب در رشیتۀ

کوتاه  DNAکه بین

مهمی را در فرآیندهای بیوووژیکی نشان میدهد ،مؤثر باشد .باید توجه کرد

که این ر یکرد در تواف با دیگر مطاوعات نرری تجربی است [.]12

 .2مدل و روشها
مدلهایی که در اینجا مورد مورد مطاوعه بررسی قرار میگیرند ،د میدل  PBD PBمییباشیند.

این د مدل به ترتیب جایگزینهای مناسبی برای مدلهای پیشین شدهاند که فرآیند هیای مختلیف

مانند شکلگیری حباب دناتوراسیون را توصیف کنند .مدل  PBیک مدل نردبیانی بیرای مطاوعیه
دناتوراسیون شکل گرفته در  DNAمییباشید .همچنیین ایین میدل فرآینیدهای  DNAرا در سیط

بررسی میکند .ما میدانی کیه  DNAعیال ه بیر حرکیت در سیط ،داری حرکیتهیای خمشیی

پیچشی نیز میباشد .براین اساس الزم است که یک مدل کاملتیر جیایگزین شیود .میدل  PBDبیا
Peyrard-Bishop
Peyrard-Bishop-Douxois

1
2
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اضافه کردن یک عبارت غیر خطی سعی در کامل کردن مدل  PBداشته است ،بیه همیین دوییل در

این مطاوعه به مقایسه این د مدل پرداخته شده است.

الف) مدل PB
در این مدل پیرارد بیشاپ هامیلتونینی را برای زنجیرهی  DNAجهت فهمیدن بیشتر فرآینیدهیای
آن پیشنهاد کردند[ ،]13که در آن هر جفت باز شامل د درجه آزادی است که جابجیایی بازهیا از

حاوت تعادل در جهت پیوند هیدر ژنی که بازها را در رشتههای مقابل به ه متصل میکند ،نشیان

میدهد[ .]14هامیلتونی  PBشامل سه جمله خطی میباشد:

2

P
1
2
 V  yn   k  yn  yn1 
2m
2

()1

H

که در آن ،حرکت سیست را می توان با د متغیر توصیف کرد :جابجایی مرکز جرم هر جفیت بیاز
جدایی بازها در هر جفت باز که با 𝑛𝑛𝑦𝑦 نمای

داده می شیود[ .]15در هیامیلتونی  ،PBجملیه ا ل

انرژی جنبشی سیست را نشان میدهد ،جملهی د م شامل پتانسییل میورس اسیت ،کیه بیرهمکین

پیوند هیدر ژنی بین بازها در رشتههای مقابل را نشان میدهد [.]15
 1) 2

()2

)  a ( y1, n  y2 , n

V  y1,n  y 2,n   D(e

که در آن  Dانرژی جدایی  nامین جفت باز نشان دهنده محد ه فیایی پتانسیل است همچنیین

میتوان گفت  a Dبه ترتیب عم

پهنای پتانسییل میورس را نشیان مییدهنید کیه بیرای جفیت

بازهییای  ATضییعیف  GCقییوی متفییا ت میییباشییند k ،نیییز ثابییت فنییر میییباشیید .مقییادیر معمییول

پارامترهای استفاده شده در این مدل عبارتند از[:]16
DAT  0.5ev

. aGC  6.9 A1 , a AT  4.2 A1 , DGC  0.75ev ,

در مطاوعهی حاضر بیرای بررسیی حبیاب هگیونگی شیکلگییری آن الزم اسیت کیه هگیونگی

شکستن پیوند بین جفت بازها همچنین تعداد جفت بازهای باز شده بررسی شود .بیه ایین منریور

معادالت حرکت را از هامیلتونی استخراج می کنی  .

()3

H
qk

.

pk  

H
pk

qk 

معادوهی تحول سیست در مدل  PBبه صورت زیر خواهد بود.
()4

2aD ayn ayn
k
)e (e
)  1)  ( yn1  2 yn  yn1
m
m

..

( yn 
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حال با استفاده ازمعادوهی دیفرانسیل مرتبه د م سیست میتوان سیرعت موقعییت بازهیا را بدسیت
آ رد.

.

y n  un

()5

2aD ayn ayn
k
)e (e
)  1)  ( yn1  2 yn  yn1
m
m

()6

.

( un 

که در آن  unسرعت جفتبازها 𝑛𝑛𝑦𝑦 جابهجایی جفتبازها را نشان میدهد.

ب) مدل PBD
مدل د می که در اینجا مورد مطاوعه قرار گرفته است ،مدل  PBDمیباشد که یک میدل دینیامیکی

مز سکوپی از ملکول  DNAمیباشد [ .]17تفا ت  PBDبا مدل  PBدر یک جمله غیر خطی است
که برهمکن

استکینگ1بین نزدیکترین بازهای همسایه در طیول ییک رشیته را نشیان مییدهید.

هامیلتونی این مدل به صورت زیر میباشد[.]10

2

P
)  V  yn   w( yn , yn1
2m

()7

H

در این مدل نیز جملهی ا ل انرژی جنبشی سیسیت را نشیان مییدهید ،جملیهی د م همیان پتانسییل
مورس میباشد ه هنین جملهی سوم پتانسیل استکینگ است [.]18

1
w( yn , yn1 )  k (1  e b ( yn  yn 1 ) )( yn  yn1 ) 2
2

()8
این پتانسیل شامل یک عبارت هماهنگ

2

یک عبارت غیر خطی میباشد .یکیی از موفقییتهیای

این مدل در عبارت 𝜌𝜌 نهفته است که به عنوان یک عبارت کامل کننده مدل  PBشناخته میشیود.

در این مدل با قرار دادن  𝜌𝜌=0همان مدل  PBحاصل میشود[.]19
مقادیر پارامترهای این عبارت نیز عبارتند از[:]16

b  0.35 A1 k  0.025 evA2

همانطورکه در باال گفته شد به منریور مطاوعیات بیشیتر ،معیادالت حرکیت سیسیت را بیا اسیتفاده

ازمعادوهی ( )3استخراج میکنی که این معادالت در مدل  PBDبه صورت زیر خواهد بود[:]20

Stacking
Harmonic

1
2

 / 10دینامیک حباب و نحوۀ شکلگیری آن در مارپیچ دوگانۀ دیانآ
2aD ayn ayn
) kb b (( yn  yn1
)e (e
(  1) 
)[e
] ( yn  yn1 ) 2  e b ( yn1  yn1 ) ( yn1  yn ) 2
m
2m

()9

در اینجا نیز سرعت جابجایی جفتبازها به صورت زیر میباشد:
()10
()11

..

( yn 

y n  un

2aD ayn ayn
) kb b (( yn  yn1
)e (e
(  1) 
)[e
] ( yn  yn1 ) 2  e b ( yn 1  yn 1 ) ( yn1  yn ) 2
m
2m

.

( un 

که در آن  unسرعت جفت بازها 𝑛𝑛𝑦𝑦 جابهجایی جفتبازهارا نشان میدهد.

برای ارد کردن اثر دما ،سیست را در تماس با حمام گرمایی هو ر1در نرر میی گییری  .معیادال ت
.

( )8( )3با جملهی    ynتصحی میشیود معادویهی تحیول ترموسیتات بیه صیورت زییر بییان

میگردد[.]21

1
] [ m y n  NK BT
M n
.

()12

.

n 

که در آن  M  1000ثابت ترموستات 𝑘𝑘𝐵𝐵 ،ثابت بووتزمن 𝑇𝑇 دما میباشد.

به منرور بررسی هگونگی شکل گیری حباب در هر د مدل به این صورت عمل میکنی کیه

در ابتدا میانگین جابجایی جفتبازها< 𝑛𝑛𝑦𝑦> را محاسبه میکنی  ،اگر < 𝑛𝑛𝑦𝑦> مربو به  nامین جفت
باز از یک حد آستانه تجا ز کند ،به این معنی است که پیوند هیدر ژنی بین جفت بازها شکسیته

بازها از ه جدا شدهاند اگر تجا ز نکند شکل طبیعی آن حفظ میشیود .حید آسیتانهای کیه در
اینجا مد نرر است  0/5Aمیباشد[ .]22برای نشان دادن باز یا بسته بودن جفتبازها تاب مشخصهای

را تعریف میکنی .
()13

)  k ( yk )   ( yk  

  0برابر تاب هویساید است .اگر   kبرابر یک باشد به این معنی است که جفت بازها بیاز هسیتند

اگر   kبرابر صفر باشد به معنی این است که جفت بازها بسته هستند[.]10

با شبیه سازی ه هنین با شر ع از شرایط ا ویه متفا ت با استفاده از معادالت بیاال ،متوسیط

کسر جفت بازهای باز شده  fه هنین متوسط کسر ملکولهای باز شده  pرا در هر دمایی بدست

میآ ری [.]10
()14

1 N
 k
N k 1

f 

Hoover

1
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N

k

()15

ه هنین ،می توانی میانگین کسر طول حباب را به صورت زیر به دست آ ری [.]10

()16



p

k 1

)( f  p
)(1  p

l

در نهایت ،کسر بازهای شرکتکننده در حاوت حباب را با اسیتفاده از رابطیهی زییر در هیر دمیایی
بهدست میآ ری .

2  f  p

()17

باید توجه کنی که در اینجا از یک توزی گا سی نیز استفاده کردهای [.]21

در مطاوعهی حاضر با استفاده از تواب معرفی شیده بیه بررسیی هگیونگی منحنیی شیکلگییری

حباب بر مبنای د مدل مختلف میپردازی
تشکیل حباب بهتر نشان داده میشود.

ه هنین نشان میدهیی کیه در کیدام میدل احتمیال

 .3طیف ابعاد رنی
از دیدگاه نقا هندسی ،هندین ر ش برای توصیف کردن جذبهای قوی جود دارد .همیه ایین

ر شها بر نرریهی توسعه یافته فرکتال تکیه دارند[ .]23ساختار مووتی فرکتاوی با د نیوع معیادل از
طیف بعد فرکتال مشخص میشود )1 :طیف بعد رنی یا (  )2 ) Dqطیف شیاخص مقییاس ) f (

[ .]24به طور کلی ،قسمتهای مختلفی از جذبهای قوی ممکن اسیت بیا مقیادیر مختلفیی از بعید

فرکتال مشخص شوند .در زمینهی نرریهی دینامیک سیست ها ،ابعاد رنی ( ) Dqگزینههای خوبی را
برای توصیف یژگیهای احتماوی هندسی جذبهای قوی نشان میدهند[ .]24ابعاد رنی معموالً
به طور متدا ل برای مشخص کردن خواک مقیاسی یک توزی از نقا در فیای  Mبعدی استفاده

میشود .طیف بعد رنی به صورت زیر نمای

داده میشود[:]21

) N (r

()18

ln  p qj
j 1

ln r

1
Dq  lim
r 0 q  1

باید توجه شود که بعد رنی(  ) Dqشامل احتمال  p jبه توان  qمیباشد .تعریف معادویه ( )18بیه
این صورت است که ،اتفاقات رخ داده در زمینیه سیسیت هیای طبیعیی توسیط ،]25[ Grassberger

 ]26[ Procaccia Hentschelرا معرفییی میییکنیید .در عمییل ،تقریبیاً  ، Dqبییرای اسییتفاده مجمییوع

همبستگیهای کلی به جای ر ش جعبه شمارش محاسبه میشود .بنابراین بیه منریور بیرآ رد ابعیاد
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رنی ،مجموع همبستگی کلی را برای مقادیر مختلف  qاسیتفاده مییکنیی .در اینجیا بیا اسیتفاده از
طیف ابعاد رنی به تحلیل مسئله میپردازی .

 .4حباب در DNA
در این کار احتمال تشکیل حباب در دماهای مختلف بر مبنای مدل  PBبرای زنجییره  DNAمیورد

بررسی قرار گرفته است.نمودار ،حاوتی نوسانی بینر را نشان میدهد ،به این صورت که نمودار
افقی نشان دهنده دما نمودار عمودی  2  f  pمی باشد (شکل  .)1مشاهده میی شیود کیه در

دماهای بین  370-400کلوین ،بیشترین کسر از جفت بازها باز شدهاند ،یعنی احتمال تشکیل حباب
به ازای دماهای  370-400کلوین بیشینه میباشد این محد ده بازهی قبیل گیذار تیا حید د دمیای
دناتوراسیون می باشد .میتوان مشاهده کرد که در این محد ده دمیایی بیین  48-60درصید جفیت

بازهای  DNAباز شدهاند .مشاهده میشود که در دمای  395کلوین بیشترین درصد جفیتبازهیای
باز شده نشان داده شده است .پیی

نیست[.]27

بینیی شیده اسیت کیه ایین نتیجیه بیا اقعییت تجربیی سیازگار

شکل .1احتمال شکلگیری حباب در مدل . PB

فرآیندهای اساسی مانند ر نویسی تکراراز کدهای ژنتیکی نیاز به یک باز شدن محلیی در رشیته

د گانه  DNAدارند ،مثالًحباب خودبخود تحت شرایط فیزیوووژی اتفاق میافتد در حاوی کیه بیاز
شدن و ب کامل د رشته مکمل  DNAنیازمند دمایی بین  343-373کلوینمیباشد[.]29 28

همانطور که قبالً گفته شد ،در اینجا نیز احتمال جود حباب را بیر مبنیای میدل  PBDبررسیی

میکنی

با توجه به نمودار به تحلیل آن میپردازی .
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شکل  .2احتمال شکلگیری حباب در مدل . PBD

نحوۀ تغییرات احتمال تشکیل حباب برای دماهیای مختلیف در )شیکل  (2نشیان داده شیده اسیت.

همانطور که مشخص است ،بیشترین احتمال شکلگیری حبیاب در ایین میدل نییز در بیازهی بیین

 365-400کلوین میباشد که تقریباً حد د  48در صد جفتبازها بیاز شیدهانید .از مقایسیه ایین د

نمودار مشخص میشود که هر د مدل یک محد دهی دمایی خیاک را نشیان مییدهنید .بنیابراین

می توان گفت که هر د مدل توانایی توصیف فرآیند تشکیل حباب را دارند .امیا تفیا تهیایی در
د مدل نیز مشاهده می شود .در اینجا احتمال نسبت بیه افیزای

دمیا بیه صیورت پلیهای افیزای

مییابد تا جایی که درمحد دهی دمای دناتوراسیون ،به باالترین پله رسیده ییک مقیدار ثیابتی را
نشان میدهد.شاید بتوان گفت که این مدل به صورت جام تری با دقت بیشتری فرآینید تشیکیل
حباب را مورد بررسی قرار داده محد ده دمای دناتوراسیون را بهتر نمایان میسازد.

شکل  .3طیف بعد رنی در مدل
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تغییرات ابعادی سیسیت در میدل  PBDبیرای دماهیای مختلیف در شیکل ( )3مطاوعیه شیده اسیت.

همانطور که از نمودار ( )2مشخص است با افزای

دما نمودار به صورت پلهای افزای

این رفتار می تواند توسط طیف ابعاد نیز تایید شود .همانطور که اض اسیت بیا افیزای

سیست نیز افزای

مییابد که
دمیا بعید

مییابد ،اما مشاهده می شود که در دمای  332کلوین نمودار رفتار متفا تی را از

خود نشان میدهد .در این دما ،بعد سیست نسیبت بیه سیایر دماهیا بیاالتر اسیت از ر نید افیزای

صعودی بعد سایر دماها تبعیت نمی کند .با توجه به هرد نمودار میتوان گفت که هیزی شیبیه بیه

گذار فاز در این نقطه نقا مشابه اتفاق افتاده است که این نتایق در تواف با نتایق تجربی نیز می-

باشند .می توان گفت که بعد رنی می تواند به عنوان ابزاری برای تأیید نتایق قبلی پیشگویی نتایق
مورد استفاده قرار گیرد .در اینجا با تحلیل بعد سیست در دماهای مختلف بررسی رفتارهای غییر

عادی آنها می توان نقا بحرانی را مشخص کرد.

 .5نتیجهگیری
استاتیک حباب حرارتی یک موضوع مه در مطاوعات نرری تجربی میباشد ،عال ه بر جاویب

جذاب بودن ،رابطه بین حباب حرارتیی محیلهیای بیوویوژیکی موضیوع بحیثهیای اخییر بیوده

است[ .]10مدلهای مز سکوپی مانند مدل  PBD PBییک پیی نییاز در ایین مطاوعیات نریری

مطاوعات تجربی می باشند .به این منرور به مقایسه این د مدل در بررسی فرآیند شکلگیری حباب
پرداخته شده است .دناتوراسیون "حبیاب" بیه صیورت تجربیی درآغیاز فرآینید دناتوراسییون کیه

میتواند با محلی کردن انرژی ناشی از اثرهای غیر خطیی فیراه شیود ،تشیکیل مییشیود[ .]13در
مطاوعهی حاضر نه تنها میتوان فرآیند دناتوراسیون ،بلکه میتوان اثرهای پیشر  ،مانند نوسانات باز
شدن ،که یک پتانسیل راهنما برای مکانیس دناتوراسیون است را فراه کیرد .بیا ایین حیال مشیکل
فراه کردن یک آناویز کمی از این پدیده (حباب) در هارهوب میدل  PBمییباشید ،نتیایق اراهیه
شده در اینجا ا وین گام به سوی درک فرآیند دناتوراسیون که بسییار حسیاس بیه عوامیل خیارجی

است ،میباشد .در اق

مدل  PBنمیتواند شامل  DNAطبیعی ناهمگن باشید[ .]13امیا میدل PBD

یک توصیف کمی رضایت بخ

از دینامیک  DNAفراه میکند .احتمال شکلگیری حباب بیر

مبنای مدل  PBDتعیین میشود ،در سازش با نتایق آزمایشیگاهی ،نوسیانات بیاز شیدن همچنیین

شکلگیری حباب را که رشد ترکیب شدن آنها منجر بیه دناتوراسییون کامیل مییشیود ،میورد
بررسی قرار میدهد .ما با استفاده از مدل مز سیکوپی  PBDبرخیی از منیاط را کیه بیرای تشیکیل
حباب معقول هستند بدست میآ ری [ ،]30برهمکن

استکینگ بین بازها در تواف بهتر بیا پیی -
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گوییهای تجربی برای فرآیند تشکیل حباب میباشد ،در اقی تکنییک حاضیر از اهمییت بیاالیی
برای تحقیی بیر ر ی حبیاب در  DNAتیواویهیای بیوویوژیکی برخیوردار اسیت[.]31در شیکل

مشخص است که در دماهیای 365 360 , 332 , 318کلیوین گیذارهایی اتفیاق افتیاده اسیت ،در

مطاوعات پشین ثابت شده که در حواوی دمای  318کلوین ،در تواوی  DNAجفت بازها به صورت

محلی باز میشود اصطالحاً حباب خل میشود[ .]26ه هنین نشان داده شده که در حواوی دمای

 330کلوین انتقال گذار جود دارد که در نمودار ( )2نیز با عنوان یک نقطه بحرانی نشان داده شده
است[ .]19پیرارد همکاران در سال  1993نشان دادهاند که با افزای
شده افزای

دما تعداد جفت بازهای بیاز

مییابند ،که در نهایت در دمای 365تا 400کلوین،بیشترین تعیداد از جفیت بازهیا بیاز

می شود احتمیال دناتوراسییون بیه بیشیترین مقیدار خیود مییرسید کیه همیان فرآینید قبیل گیذار

میباشد[ .]21نتایق حاصل میتواند با استفاده از طیف ابعاد رنی نیز قابل بررسی شود.آنهیه کیه از
تحلیل ابعادی سیست نتیجه می شود این است که بعد رنی در دماهای مشخصیی رفتیار نامتعیارفی را
نسبت به بقیه نشان می دهد که این رفتارها در نمودارهای مربیو بیه حبیاب نییز دییده شیدهانید.در

مطاوعات پیشین نمودارهای طیف ابعاد رنی در دماهای بیین 320-335کلیوین تغیییرات شیدیدی را

نشان دادهاند که همان ناحیهی قبل گذار میباشد[،]12در اینجا با رس نمودار بعد رنی در دماهای

باالتر ،نواحی قبل گذار مناطقی که احتمال تشکیل حباب در آنهیا بیشیتر اسیت ،مشیخص شیده

است .پس بعد رنی بعنوان ابزاری برای تأیید پیشگویی نتایق حاصله میتواند میورد بررسیی قیرار
گیرد .با توجه به نتایق حاصله منحنیهای نشان داده شده ،مشخص مییشیود کیه میدل  PBDبیه

نسبت مدل  PBبهتر کاملتر توانایی توصیف احتمال شکلگیری حباب محد ده قبیل گیذار را

دارد .در پایان میتوان گفت که مدل  PBDیک ابزار قدرتمند برای توصییف خیواک حرارتیی از
جمله فرآیند تشکیل حباب میباشد با نتایق تجربی بررسی شده مطابقت بیشتری دارد.
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