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اصفهانصنعتدانشگاه اصفهانصنعتیدانشگاه



گاو يک برای فيزيکی مدل يک ی رز

کروی گاو کرویگاو



آگاهی

زنده های سامانه در کوانتومی اثرات

 ها فوتون زيست

ها فوتون طريق از کامپيوتر با ذهن ارتباط



نا ز زمينسياره



حيات LIFEحيات LIFE



چيست؟ حيات
ت دتفا ت؟زندهغيربازندهج چي چيست؟زندهغيربازنده موجودتفاوت



Nature (433, 257 – 259, January 2005)

کنونی وضعيت کنونیوضعيت
نظریه همه چيز

The terminology 'theory of everything' has always worried me. There is a 
certain physicist's arrogance about it that suggests that knowing all the certain physicist s arrogance about it that suggests that knowing all the 
physical laws would tell us everything about the world, at least in principle. 
Does a physical theory of 'everything' include a theory of consciousness?



انت ک ک کان د گ انداز مساله اندازه گيری در مکانيک کوانتومیاله

گ گ گ گربه شرودینگرگ کپنهاک- تعبير گوتينگن
تعبير چند جهانی

ناهمدوسیا
یکاهش عينی ي ش
متغيرهای پنهان
( ی هد )( بوهم-دوبروی )

تعبير آماری
….



John Von Neumann Fritz London Eugene Wigner Edmond Bauerg g

حالتهای کوانتومی در مغز 
کاهش می یابند)ذهن(



نزنجيره فون نویمن وی و جير ز

von Neumann J, Mathematical Foundations of Quantum Mechanics. 
Princeton U.P., Princeton. (1955).



یآگاهیآگ



نش مصنوعیهوش
انسانهوشو انسانیهوشو

مهندسان هوش مصنوعی بر اساس برهمکنش بين عصبهای مغز، سيستمهای هوشمند را *
یطراحی می کنند ی ر

آيا هوشمندی با عصبها سازماندهی می شود؟*



The general intelligence is localized to regions of the 
l t l f t l tlateral prefrontal cortex

M. Atherton et al. Cognitive  Brain Research, 16 (2003) 26-31, pg. 27



 مغزی، بافت بدون مردی

کرد شوکه را پزشکان
July 2007 by New Scientist and Reuters

The Lancet , 2007, vol 370, p 262



هوشمند پارامسيوم م پ

راجر پنرز

ي پارامسيومپارام

اااش کجاست؟ هوش مکانزتا  درريزترابعاددربايدراهوش

کرد جستجو سلول درون



فرد بيهوش در اتاق عمل، فاقد هوش است

ريزلوله ها

استيوارت همراف توبولين

The anesthetic-sensitive enzyme papain with halothane 
(black) “docked” by energy minimization into its 

major hydrophobic pocket 



 اسکلتهایاسکلتهای

یسلولی و



ا لهازن کازل   عصب يکدرهاريزلولهازنمايی

مغزیمغزی

*
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ها له ريزلوله هازل

Grand Canyon, Arizona, Tucson, 1994y , , ,

T b li

Microtubules in a Neuron

Tubulin



کند می پيدا آرایش صورت دو به :  توبولين به دو صورت آرایش پيدا می کند:توبولين
توبولين- بتاو   توبولين- آلفا

یکوصفرمانند حالتهای
در کامپيوترها



صفرف



یک



صفرف



یک



صفرف



یک



دی شدن زه هال له زل شدن زه ل پليمریزه شدن ریزلوله ها-پليمریزه شدن و دی





هوشياری هوشياریبيهوشی بيهوشی

ا ل االتغازانشلک ن ل ت  توبولينها حالت تغيير از مانع بيهوشی مولکولهای

شوند می وی



توبولين دو کوانتومی نهی برهم نهی کوانتومی دو توبولين برهم
آلفا و بتا



له ننتهل  نورمنبعسمتبه سلولهجوم



  سلول حرکت جهت تغيير

نورتوسط نورتوسط



  العمل عکس و نور منبع حول مانع ايجاد

سلول



  چشم مانند سنتريولها

ل کننلل کنندمیعملسلول
ا ل لهازنت لهازل تشک  تشکيل هاريزلولهازسنتريولها

اند شده

سنتريولسنتريول



کاربردها از يکی

ا تفاات زازا شهل  جوش بهليزر،ازاستفادهباتوانمی

مع  کمک آن بهبود و زخم سريع خوردن
کرد











زفوتوسنتز و و





طيف سنجی ليزری فمتوثانيه ای وجود یک 
آشکا ت ف ا ان ک گ همدوسی بزرگ کوانتومی را در فوتوسنتز آشکار ه

کرده است

Nature, 446:782-6, 2007
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باعث نابودی سریع حالتهای کوانتومی در کامپيوترهای کوانتومی می » نوفه«
شودشود



نوفه در فوتوسنتز عامل مثبت است 
نف نه منفینه



روشهايازطبيعت  روشهايیازطبيعت

 که کند می استفاده

ا ا ک آاف بيخبرندآنازفيزيکدانها

شناسزيست شناسیزيست
یکوانتومی و و

روشهااينفهميدن ن ي هينه رو
 شود می باعث

بهجديدتکنولوژيهای بهجديدتکنولوژيهای
آوريم وجود



کاربردهاکاربردها

ا دوربينهای مادون ا
قرمز با بازدهی 

  با خورشيدی سلولهای ساخت
زيادبسياربازدهی

بسيار زیاد
ی ز رب ي زيب



اگ ال کا   کانالهای در زدگی يخ

يونین



ل ال نکانال   يونیکانالهای وسلول

آنآن
ل ل

سلول غشای

هسته سلول

غشای سلول

کانال یونی



کانال یونی و فيلتر انتخابگر
فيلتر انتخابگر 0.3 nm

3.4 nm
1.2 nm

Cavity

Gate

54



رودریک مک کينون

مکشف ساختار کانال يونی پتاسيم پ ی

در رشته   ٢٠٠٣جایزه نوبل 
شيمی



گ انتخا لت ف
کانال یونی بسته است فيلتر انتخابگرکانال یونی باز است

56



رسرعت جابجایی یونها در  ه یو یی بج ر
فيلتر انتخابگر چقدر است؟

S0

1.2 nm 0.3 nm
S2

S1

S4

S3

Quantum Effects in Biological Systems (QueBS 
2010)- Harvard University 57



سرعت يونها در فيلتر انتخابگر به طور آزمايشی تا 
برابر کمتر از مقدار پيش بينی شده به ١٠٠٠٠حدود

طور نظری است

smvthermal /361 کمترین سرعت نظری

smv mVTP /702100  بيشترین سرعت نظری

1- MacKinnon et al., Biophysical Journal, 66: 1061-1067, 1994.  
2- Shrivastava et al., Biophysical Journal, Vol. 83, 633-645, 2002.
3 Sh i t t l Bi h i l J l l 78 557 570 2000

  طريق از تجربی های داده

3- Shrivastava et al., Biophysical Journal, vol. 78, 557-570, 2000. 
4- Shrivastava et al., Eur. Biophys. J., vol. 31, 207-216, 2002. 
5- Guidoni, L. & P. Carloni,  Biochimica et Biophysica Acta, 1563, 1-6, 2002. 
6- Guidoni et al., Biochemistry, 38, 8599-8604, 1999. 
7‐ LeMasurier et al., C. J. Gen. Physiol. 118, 303–314, 2001.

  شبيه و ايکس اشعه کريستالوگرافی

اند آمده دست به ملکولی سازی
مت م ن حدود د عت س

58

سرعت در حدود نيم متر
بر ثانيه!!!!!!!



Each ion is 
bounded to 8 

oxygen atoms of 
carbonyl groups

H‐N‐C=O is a Peptide 
unit

C=O is 
carbonyl

Each TVGYG sequence chain is 
a P‐loop

59



ليزرهاتوسطيونزدگیيخ ی يخ يزر ويونز

ولفگانگ کترله
٢٠٠١جايزه نوبل فيزيک سال 

-بوز چگالش چ
اينشتين



دوبرویموجطولافزايشباعثليزربازدگيخ   دوبروی موجطولافزايشباعثليزربازدگیيخ

شود می ذرات
گ

h
dB 

-بوز چگالش
اينشتين

mvdB
اتاق دمای کم سرعتسرد خيلیمطلق صفر

تبدیل موج به ذرات به موج تبدیلذرات
می شوند

61





وهر چقدر دما پایينتر برود قله موجی بزرگتر خواهد بود و ر زر و رو ر پ ر ر





سردوافتندمتلهبهانتخابگرفيلتردريونها

لت گف انتخا

 سرد و افتندمیتلهبهانتخابگرفيلتردريونها

شوند می
انتخابگر فيلتر   چهار يونی تله

بیقطبی

اکسيژن

مکانيسم مشابه

اکسيژن

یون

 طريق از مرکز در منفی يون يک

است افتاده دام به مثبت قطب چهار

  از انتخابگر فيلتر درون يونها

ق لط ن داههاک
65

می دام به ها کربونيلطريق
افتند



مقایسه سرعتهای تجربی و نظری برای یون پتاسيم در فيلتر انتخابگر

SYSTEM Thermal *TP=100 
mV

MacKinnon 
et al

Shrivastava 
et al

Guidoni et 
al

LeMasurier 
et almV et al. et al. al. et al.

K+ 361 m/s 702 m/s 15 m/s 1.5 m/s 5 m/s 0.1 m/s‐
0.01 m/s

انتخابگر فيلتر در یونها دوبروی موج طول

نظری تجربی

mv
h

dB 
طول موج دوبروی یونها در فيلتر انتخابگر

SYSTEM Thermal *TP=100 
mV

MacKinnon 
et al.

Shrivastava 
et al.

Guidoni et 
al.

LeMasurier 
et al.

K+ 0.02 nm 0.01 nm 0.68 nm 6.83 nm 2.05 nm 102 nm‐
1.02 μm

* Transmembrane Potential

μ

بایستی به طور نظری آزمایش 
شوند

نظری

66

Transmembrane Potential



dvideo



Salari  QuEBS 2012 UC Berkeley  CASalari, QuEBS 2012, UC Berkeley, CA
Salari, QuEBS 2010, Harvard U, MA



وميدان موجی در اطراف سلول ر ر و



  موجهای طريق از سلولها تداخل

يونین





ارتباط بين سلولها در یک بافت از طریق امواج یونی



ها فوتون زيست



بسلولها از راههای مختلف با هم ارتباط ر م ب ی ه ر ز ه و
برقرار می کنند

؟.....الکتریکی و شيميایی و 



 ارتباط هم با نوری طريق از سلولها است ممکن

اشاش باشند داشته



ش ا آزمایشآ
ردکترفرهادی ر

٢٠٠٧دانشگاه شيکاگو، آمریکا 



گسيل نور از موجودات زنده

القایی خودبخودی

Delayed 
luminescence

Photochemi-
luminescence

Thermo-
luminescenc

Electro-
luminescenc

Sono-
luminescenc

(DL)ل (PL) e (TL) e (EL) e (SL)
بيولومينسنس

با نور با گرما با ميدان  
الکتریکی

با صوت
الکتریکی

نور خيلی  
ضعيف  

)بيوفوتون(



)بيولومينسنس(تابندگی 
Enzymatic (luciferin-luciferase) or non-

enzymatic (photoprotein, etc.) علمی تخيلی



ه ماهوا توسط شب د ن زم سطح از تصویر از سطح زمين در شب توسط ماهوارهتصوی

* Satellite Picture of 
Bioluminescence from Marine Bioluminescence from Marine 

Entities



گسيل نور ضعيف از بدن انسان
R. van Wijk et al., JPPB 83 (2006) 69, 30mn,R. van Wijk and E. P. A. van Wijk,

Biophotonics: Optical Science and Engineering for the 
21st Century (2006) p 173 8421st Century (2006) p. 173‐84



EA B E

C D

ا ا ل گسيل نور ضعيف از بدن و دستهایگ
انسان



گ گسيل نور ضعيف از گياهگ





کش گا ا ا ف ل گسيل نور ضعيف از دست پس از سيگار کشيدنگ



گسيل نور از غده سرطانی در بدن موش





طيف الکترومغناطيسی مربوط به نور خيلی ضعيف



ربرکاربردها

ا ا تشخيص بيماريهاتشخ مطالعات فيزيولوژيک

آسيب شناسی داروهاتصويربرداری تعيين آهنگ رشد گياه

تعيين کيفيت غذا درمان



با ذهن ارتباط ذهن باارتباط
وت کامپیوترکام



کا ا ذ اط ا آ فن آوری ارتباط ذهن با کامپيوترف













بازار به که بازی مخصوص الکترودهای مخصوص بازی که به بازار الکترودهای
آمده است



ACIMO

Honda controls Asimo by thought, takes brain-machine 
interface to a whole new level



نظامی یکاربردهای ی  ربر
شبانه حمالت شبانهحمالت



*Electroencephalography (EEG)
*El t ti h (EC G)Electrocorticography (ECoG)

*Magnetoencephalography (MEG)
*functional magnetic resonance imaging (fMRI)functional magnetic resonance imaging (fMRI)

*Electroretinography (ERG)
*……………



Alpha‐EEG with closed and open eyes

Alpha-waves   8-12 Hz



ElectroCorticography 
(ECoG)



ک* ل ا ا آ ف اين فن آوری در موارد خاصی عمل می کند*ا
پيدا کردن سيگنال معنی دار از مغز بسيار مشکل است*
آ* سرعت عمل اين فن آوری کند است*
.برای انجام يک عمل موثر نياز به تمرکز زياد است که باعث خستگی فرد می شود*
برای انجام يک کار خاص بروز خطا زياد است**

*



زگسيل زیست فوتون ها از  و و زی يل
نورونهای مغز انسان



یک گروه کانادایی نشان داده اند  
که بيوفوتونهای مغزی ارتباطات 

معنی داری با سيگنالهای الکتریکی 
ند دا مغزی دارندغزی

Neuroscience Letters 2012

Michael A. Persinger
Laurentian University, Canada



ورودی سيگنالهای عنوان به بيوفوتونی سيگنالهای بيوفوتونی به عنوان سيگنالهای ورودیسيگنالهای





در افرادی که تجربه نزديک به » تونل نور درخشان«تجربه 
مرگ داشته اندگ

Medical Hypotheses, (2012)



توجهازتشکربا توجهازتشکربا
ا شماش


