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 نامه:چکیده پایان-ب

 یک ابزار نانوالکترونیک شده است. ساختار نرم و انعطاف پذیر بعنوان DNAظهور الکترونیک مولکولی موجب عالقمندی در مطالعه 

DNA لکترونیکی ، وابسته به خواص ا، سوئیچ های ترانزیستوری یا یکسو کننده هاتواند برای طراحی ابزارهای الکترونیکی مثل سیم می

 ، مورد استفاده قرار گیرد. آن

می شود. در مرحله  پیشنهاد DNAیلی برای بررسی خواص الکتریکی و اسپینی ، به منظور بکارگیری یک رهیافت تحلمطالعه حاضر

آهنگ انتقال بار مورد  Su–Schrieffer–Heeger و Peyrard-Bishop-Holstein مدل های تعمیم یافته برمبنای ، نخست

 که و عوامل محیطی توجه شده است.، به نحوه واکنش انتقال جریان نسبت به شبمطالعه قرار گرفته و با تصحیح مناسب ترین مدل

جریان عبوری را توصیف  به  DNA ، معرف آن است که مدل به نحو قابل قبولی می تواند واکنشمقایسه نتایج حاصل با نتایج تجربی

 کند. 

و تاثیر  نزدیک است بسیار  DNA با توجه به اینکه آستانه شکل گیری جریان پروتونی به شرایط شکل گیری جریان الکتریکی در

مدل مناسبی  PBH ، بر مبنای مدل، به دالیل بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت می باشدو تصحیح نحوه عبور جریان متقابل این دو جریان

ص می ، مشخبرای توصیف جریان پروتونی معرفی شده و حد آستانه عوامل محیطی که منجر به شکل گیری جریان پروتونی می شود

 شود. 

جریان قطبیده اسپینی در دمای اتاق به دلیل کایرال  ، در انتقال اطالعات باشد.می تواند ایفا کند DNAشاید مهم ترین نقشی که 

، معرف تاثیرپذیری جریان عبوری نسبت به درجه آزادی اسپین نسبت PBH گرفته است. تصحیح مدل شکل DNA بودن مولکول

، میدان مغناطیسی خارجی قادر خواهد ه به دلیل بروز اثر هال اسپینی داخلی می باشد. عالوه بر آنبه میدان مغناطیسی داخلی است ک

 بود که درصد قطبش را به میزان قابل قبولی تصحیح کرده و کاندیدای مناسبی برای انتقال اطالعات فراهم کند. 

 یان و اطالعات در مقیاس نانو آشکار کرده است.قابلیت های این ساختار بیولوژیک را برای انتقال جر، مطالعه حاضر
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