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ثیغت ٍ ینویي مٌفزاًظ اپتیل ٍ فَتًَیل ایزاى
ٍ ّفتویي مٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَیل ایزاى
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ِ بز بذر تزبچ532nm ٍ 660nm بزرسی اثزات تابش ّای لیشر
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 بطَریکِ سِ گزٍُ هشابِ اس ایي گیاّاى، ایي هطالعِ بِ بزرسی اثزات پزتَ لیشری بز رٍی رًٍذ رشذ گیاُ تزبچِ پزداختِ است- ُچکیذ
 یکی اس پزتَّا اس لیشری دیَدی با.اًتخاب شذُ اًذ کِ دٍ گزٍُ را با دٍ ًَع لیشر هتفاٍت در هزحلِ پیش اس کاشت هَرد تابش قزار دادُ این
 گزٍُ شاخص بَدُ کِ تحت تابش ّیچ، گزٍُ سَم. ساطع شذُ است532nm  با طَل هَجND:YAG  ٍ دیگزی اس لیشر660nm طَل هَج
 کِ بعذ اس اعوال،ُ عذد بذر اصالح ًشذُ گیاُ تزبچِ بَد02  ّز یک اس ایي سِ گزٍُ در ابتذا هتشکل اس.ًَع پزتَ لیشری قزار ًگزفتِ است
.تابش بذر ّا را کشت کزدُ ٍ در طی فزایٌذ رشذ با اًذاسُ گیزی ّای رٍساًِ هیشاى رشذ ّز گزٍُ را هَرد بزرسی قزار دادُ این
، جَاًِ سًی، تبثؼ لیشری، ثذر، ثبسدّی-ُملیذ ٍاص

Influence of 660nm and 530nm laser irradiation on radish seed
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Abstract- In this paper we described the effects of two different laser beams on the growth of radish plants. First
of all we distributed sixty seeds to the three groups which each of them consisted of 20 uniformed and
unmodified radish seeds. The first group of seeds did not irradiated by any kind of lasers, however the other two
groups were irradiated by two different types of laser, one of them is a diode laser beam with wavelength of
660nm and another one is a ND:YAG laser with a wavelength of 532nm. After applying radiation the growth
process of plants were measured every day and the growth rate of each group were examined.
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 32تب  32دیوبُ  ،۳292داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
طَل هَج  ٍ 532nmگزٍُ  G3تَعط لیشری دیَدی

 -1هقذهِ

ثب طَل هَج  660nmهَرد تبثؼ قزارگزفتِاًذ.
اس طزف دیگز ،ثب تَجِ ثِ ایٌنِ اثزات هطلَثی اس رًٍذ رؽذ

اهزٍسُ اثزات هٌفی اعتفبدُ سیبد اس هَاد ؽیویبیی ًظیز
مَد ٍ عوَم دفغ آفبت در فزآیٌذ تَلیذ هحقَالت
مؾبٍرسی آؽنبر ؽذُ اعت .داًؾوٌذاى ٍ هتخققبى ثِ
دًجبل اعتفبدُ اس رٍػ ّبیی ّغتٌذ مِ در ػیي عبلن
ثَدى ،موتزیي آعیت را ثِ هحیط سیغت ثزعبًذ ٍ آلَدگی
ّبی سیغت هحیطی را ثِ حذاقل هوني ثزعبًذ ٍ ػالٍُ ثز
ایي ،ثبسدّی تَلیذ هحقَالت را در حذ قبثل قجَلی افشایؼ
دّذ ثب تَجِ ثِ ٍیضگی ّبی هٌحقز ثِ فزد ًَر لیشر ًظیز
ثبال ثَدى چگبلی اًزصیٍ ،اگزایی من ٍ هتوزمش ثَدى پزتَ
اعتفبدُ اس آى در ػلَم هختلف اس جولِ مؾبٍرسی ،ثقَرت
رٍسافشٍى گغتزػ هی یبثذ .اثزات قبثل تَجِ ًَر لیشر ثز
رٍی ٍیضگی ّبی هْن ثذر ٍ گیبُ ثِ اثجبت رعیذُ اعت .در
ایي هقبلِ ثب ثزرعی ثزخی اس پضٍّؼ ّبی فَرت گزفتِ
در سهیٌِ اعتفبدُ اس ًَر لیشر در تَلیذات مؾبٍرسی ،هْن
تزیي اثزات تبثؼ ًَر آى ثز گیبُ ٍ هشایبی اعتفبدُ اس ایي
پزتَ ًَری هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت .ثطَر خالفِ هی
تَاى گفت تبثؼ ًَر لیشر در ثذر گیبّبى عجت افشایؼ
ثزخی اس هْن تزیي ٍیضگی ّبی فیشیَلَصینی گیبُ ًظیز
هیشاى جَاًِ سًی ،افشایؼ طَل ریؾِ چِ ،افشایؼ حجن
ریؾِ ٍ  ...خَاّذ گزدیذ مِ ًْبیتبً هی تَاًذ عجت افشایؼ
ثبسدّی هحقَل ،حتی تب هیشاى فذ در فذ گزدد .ایي
افشایؼ ثبسدّی هشایبی هتؼذدی اس جولِ حفبظت اس هٌبثغ
آة ٍ خبك ،مبّؼ اعتفبدُ اس مَد ٍ عوَم ؽیویبیی ٍ ...
را ثِ ارهغبى خَاّذ آٍرد[1] .

گیبُ گٌذم تَعط لیشر  He-Neثب ؽذت تبثؼ
ثِ هذت  2دقیقِ ثب قطز لنِ لیشری

اعتفبدُ ؽذُ اعت .در ایي هطبلؼِ ًیش
ّویي دٍس تبثؾی ثزای ّز دٍ گزٍُ  G2 & G3در ًظز
گزفتِ ؽذُ اعت.
لیشر  Nd:YAGثنبر گزفتِ ؽذُ ثزای پزتَ دّی گزٍُ
 G2در فبفلِ  57cmاس دّبًِ لیشر دارای قطز لنِ ای

هؼبدل ثب  2.4 mmهیثبؽذ ،ثطَرینِ تَاى پزتَ در ایي
ًقطِ  200mWاًذاسُ گیزی ؽذُ اعت .در ًتیجِ ثزای
دعت یبثی ثِ دٍس تبثؾی

 ،ثزای ّز ثذر

ایي گزٍُ سهبى پزتَ دّی  25ثبًیِ تخویي سدُ ؽذُ اعت.

در خقَؿ گزٍُ  ،G3در فبفلِ  49cmاس دّبًِ لیشر
قطز لنِ لیشری ثِ  2.4mmهی رعذ مِ در آى ًقطِ

تَاى لیشر  99mWاًذاسُ گیزی ؽذُ اعت ،در ًتیجِ
سهبى پزتَ دّی  ۳دقیقِ ٍ  ۳3ثبًیِ ثزای ّز ثذر ایي گزٍُ
در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.
ثذرّب ثِ هذت  32عبػت ثؼذ اس تبثؼ دّی ثِ فَرت
جذاگبًِ در حبلتی ًگِ داری ؽذًذ مِ رطَثت مبفی ثِ
هٌظَر جلَ گیزی اس خؾل ؽذگی را داؽتِ ثبؽٌذ ،عپظ
در ؽزایطی هؾبثِ ثب ؽزایط هحیط مبؽت غیز گلخبًِ ای
مؾت گزدیذًذ .در طی ایي هذت هؾبّذُ ؽذ مِ تؼذاد
ثغیبری اس ثذرّبی گزٍُ  G3ؽزٍع ثِ جَاًِ سًی مزدُ اًذ
ثطَری مِ اًذاسُ ایي جَاًِ ّب اس موتز اس  1mmتب تقزیجب
 3mmهتفبٍت ثَدُ اعت .در حبلی مِ گزٍُ ّبی ٍ G1
 G2آغبس ثِ ّیچ گًَِ جَاًِ سًی ًنزدُ ثَدُ اًذ.

 -0رٍش
اثتذا  56ػذد ثذر افالح ًؾذُ گیبُ تزثچِ ثِ فَرت دعت
چیي ثِ گًَِ ای اًتخبة ؽذُ اًذ مِ اس ًظز ظبّزی تقزیجب
هؾبثِ ینذیگز ثبؽٌذ .ثطَرینِ قطز هیبًگیي آًبى
 2.4mmاًذاسُ گیزی ؽذُ اعت .ثذر ّب قجل اس ایٌنِ
هَرد تبثؼّبی لیشری قزار گیزًذ ،ثِ هذت  3.2عبػت
خیغبًذُ ؽذُ اًذ ،عپظ آًبى را ثِ عِ گزٍُ G1, G2

 -3اًذاسُ گیزی

 G3تقغین مزدُاین ،ثطَرینِ G1 ،گزٍّی اعت مِ
تبثؾی ثز رٍی آًبى رخ ًذادُ اعت ٍ ثِ ػٌَاى گزٍُ
ؽبخـ ثزای هقبیغِ ثب دیگز گزٍُ ّب در ًظز گزفتِ ؽذُ

در طی دٍرُای ثیغت ٍ ؽؼ رٍسُ ،رٍساًِ در دٍ ًَثت طی
عبػبت ینغبًی اس ؽجبًِ رٍس هیشاى رؽذ گیبّبى اًذاسُ
گیزی ؽذُ اًذ .در ایي رًٍذ هزاحل رؽذ گیبُ را ثِ ّؾت
هزحلِ تقغین ثٌذی ًوَدُ ٍ پبراهتز ّبیی ّوچَى سهبى
جَاًِ سًی ٍ هیشاى رؽذ گیبُ در ّز هزحلِ را ثزای توبهی

اعت .گزٍُ  G2تَعط ّبرهًَیل دٍم لیشر  ND:YAGثب
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 1.5mmگشارػ ؽذُ اعت ] ،[2هی تَاى ایٌگًَِ ًتیجِ
گیزی مزد مِ در آى پضٍّؼ اس تبثؼ ّبی لیشری ثب دٍس

 32تب  32دیوبُ  ،۳292داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
گیبّبى هَجَد در هطبلؼِ هَرد ثزرعی قزار دادُاین .ثؼذ
اس اتوبم اًذاسُ گیزی ّبی السم ,اطالػبت رؽذ ّز یل اس
گیبّبى در ثزًبهِ ٍ excelارد ؽذُ ،عپظ ثؼذ اس جوغ
آٍری توبهی اطالػبت السم ،تَعط ًزم افشار هطلت ًوَدار
رؽذ ّز یل اس آًبى رعن ٍ ًْبیتب ثِ هٌظَر هقبیغِ رًٍذ
رؽذ ایي عِ گزٍُ ،ؽنل  ۳مِ ًوَدار هیبًگیٌی اس رًٍذ
رؽذ ّز گزٍُ را ًؾبى هی دّذ ،رعن ؽذُ اعت ،ثطَرینِ
ّیچ رؽذی در گزٍُ  G2هؾبّذُ ًؾذُ اعت.

ؽنل  :۳هیبًگیي طَل گیبّبى در گزٍُ ّبی  G3 ٍ G1در هذت ۳2
رٍس.

ً -4تیجِگیزی

ؽنل ً :3زخ جَاًِ سًی دٍ گزٍُ  .G3 ٍ G1هحَر افقی رٍس ٍ هحَر
ػوَدی تؼذاد ثذر ّبیی مِ ثِ هزحلِ جَاًِ سدى رعیذُ اًذ را ًؾبى
هی دّذ.

ثب هقبیغِ دٍ هٌحٌی رعن ؽذُ در ؽنل  ۳هی تَاى
دریبفت مِ طَل گیبّبى ٍ عزػت رؽذ در گزٍُ G3
ثیؾتز اس گزٍُ  G1هی ثبؽذ .ػالٍُ ثز ایي ثیؾتزیي طَل
اًذاسُ گیزی ؽذُ در رٍس پبًشدّن در گزٍُ  G3در حذٍد
 6cmثَدُ اعت ،مِ ایي هقذار در گزٍُ ً G1شدیل ثِ
 4.5cmاًذاسُ گیزی ؽذُ اعت.

اثز قبثل تَجِ دیگز لیشر دیَدی ثز رٍی سهبى جَاًِ سًی
عزیؼتز ٍ عزػت رؽذ گیبُ هخقَفب در هزاحِ اٍلیِ رؽذ
هی ثبؽذ مِ الجتِ ایي لیشر حجن ثزه ّب را ًیش افشایؼ
دادُ مِ هٌجزة ثِ فَتَعٌتش ثیؾتزی هی ؽَدٍ ،لی
هیشاى پٌْبی ثزه ًغجت ثِ حبلت پبیِ هحغَط ًیغت.
ّوبًطَر مِ در ؽنل  3هؾبّذُ هیؽَد اٍلیي جَاًِ گزٍُ
 G1در رٍس ؽؾن دیذُ ؽذُ اعت ٍ ایي در حبلی اعت مِ
اٍلیي جَاًِ ی گزٍُ  G3در رٍس عَم هؾبّذُ ؽذُ اعت.

هْوتزیي اثز تبثؼ ّبی لیشر دیَدی ثز رٍی هیشاى جَاًِ
سًی ثذرّب ثَدُ اعتّ ،وبًطَر مِ در ؽنل  3هؾخـ
اعت ،تؼذاد ثذرّبی جَاًِ سدُ در گزٍُ  ۳6 ، G1ػذد ٍ
در گزٍُ  G3تؼذاد جَاًِ سًی  ۳9ثذر در هذت پبًشدُ رٍس
رخ دادُ اعت .هی تَاى ایٌگًَِ ًتیجِ گیزی مزد مِ در
گزٍّی هؾبثِ ثب گزٍُ  G3مِ تَعط لیشر دیَدی ثب طَل
هَج  660nmثذر ّب پزتَ دّی هی ؽًَذ ،تب  %92ثذر ّب
ثِ هزحلِ جَاًِ سًی هی رعٌذٍ ،لی هیشاى جَاًِ سًی در
گزٍُ ؽبخـ  50%ثَدُ ٍ ّوچٌیي ثقَرت حیزت
اًگیشی هیشاى جَاًِ سًی گزٍُ دٍم مِ لیشر ND:YAG
ثز رٍی آًبى اثز مزدُ ففز درفذ ثَدُ اعت مِ اهنبى دارد
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ػلت آى آعیت دیذى ثذر ّب ثِ ػلت پز تَاى تز ثَدى لیشر
اعتفبدُ ؽذُ ًغجت ثِ لیشر ثنبر ثزدُ ؽذُ ثزای گزٍُ G3
ثَدُ ثبؽذ ،ثگًَِ ای مِ در اثز پزتَ دّی اًزصی القبء ؽذُ
ثِ ثذر در ثبسُ سهبًی موی ثَدُ ٍ ایي عجت ؽذُ اعت مِ
اًزصی تٌْب ثِ ثخؾی اس ثذر اػوبل گزدد ٍ دیگز ثخؼ ّبی
آى در ؽزایط قجلی خَد ثبقی ثوبًذ ،ایي دٍ عطح هتفبٍت
اس اًزصی در عبختبر یل ارگبى عجت تخزیت عبختبر
ثیَلَصینی آى ثِ هٌظَر ؽزٍع رؽذ آى ؽذُ اعت .هی
تَاى ایٌگًَِ ًتیجِ گزفت مِ ایي لیشر عجت غیز فؼبل
ؽذى ثذر هی ؽَد .ثطَر ملی هی تَاى گفت اعتفبدُ اس
لیشر دیَدی هیشاى هحقَل را تب  22%افشایؼ هی دّذ.
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G3 ٍ G1  ًوَدار حجن تزثچِ ّب در گزٍُ ّبی2 ؽنل

ِ ثِ هٌظَر هقبیغ. ًوَدار حجن تزثچِ ّب هی ثبؽذ2 ؽنل
ِ اًذاسُ ّبی حبفل را ث،ٍُی درعت ٍ دقیق تز دٍ گز
تزتیت اس مَچل ثِ ثشره هزتت مزدُ این تب ثتَاى ًتبیج
 اس ایي.دقیق تزی اس هقبیغِ ی هٌحٌی ّب ثذعت آٍرد
ًوَدار هی تَاى دریبفت مِ ثطَر ملی حجن غذُ ّبی
ِگزٍُ اٍل موتز اس حجن غذُ ّبی گزٍُ عَم هی ثبؽذ م
اس ایي هغئلِ هی تَاى ًتیجِ گزفت مِ پزتَی لیشری ثز
.ثذر ثبػث افشایؼ حجن غذُ ّب ًیش هی ؽَد
هزاجغ
 ثزرعی اثز تبثؼ ًَر لیشر ثزرٍی،] هحغي ػجبعی۳[
 چْبرهیي ّوبیؼ،ثزخی اس ٍیضه یْبی ثذر گیبّبى
.۳255 ،هٌطقِ ای ایذُ ّبی ًَ در مؾبٍرسی
[2] Yi-Ping, Chena, MingYuea, Xun-Ling,
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seedlings, Plant Science 168 (2005) 601–
606
[3] Frede M., Wilhelm R., Kracht D., 250
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Lett. 31 (2006) 3618-3619.
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