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  هاي بذر گياهان بررسي اثر تابش نور ليزر  برروي برخي از ويژگي
  

  1عباسيمحسن 
 واحد گرگان  ت علمي دانشگاه آزاد اسالميأعضو هي

  
   چكيده

امروزه اثرات منفي استفاده زياد از مواد شيميايي نظير كود و سموم دفع آفات در فرآيند توليد محصوالت كشاورزي 
دانشمندان و متخصصان به دنبال استفاده از روش هايي هستند كه در عين سالم بودن، كمترين آسيب را به . آشكار شده است

گي هاي زيست محيطي را به حداقل ممكن برساند و عالوه بر اين بازدهي توليد محصوالت را در محيط زيست برساند و آلود
به نظر مي رسد استفاده از روش هاي بيوفيزيكي در فرآيند توليد محصول، يكي از بهترين راه هاي . حد قابل قبولي افزايش دهد
داشتن محيط زيست، محصوالت توليد شده از جهت مصرف در روش بيوفيزيكي عالوه بر پاك نگه . ممكن در اين زمينه باشد

همچنين در . انسان از سالمت باالتري برخوردار مي باشند زيرا در آن ها استفاده از مواد شيميايي به حداقل ممكن رسيده است
ي استفاده از نور از ميان روش هاي بيوفيزيك. اين روش ها بازدهي محصوالت توليد شده در سطح مناسبي قابل افزايش مي باشد

با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد نور ليزر نظير باال بودن چگالي انرژي، واگرايي . ليزر امروزه بسيار مورد توجه قرار دارد
اثرات قابل توجه . كم و متمركز بودن استفاده از آن در علوم مختلف از جمله كشاورزي بصورت روزافزون گسترش مي يابد

در اين نوشتار با بررسي برخي از پژوهش هاي صورت . ي ويژگي هاي مهم بذر و گياه به اثبات رسيده استنور ليزر بر رو
گرفته در زمينه استفاده از نور ليزر در توليدات كشاورزي، مهم ترين اثرات تابش نور آن بر گياه و مزاياي استفاده از اين پرتو 

توان گفت تابش نور ليزر در بذر گياهان سبب افزايش برخي از مهم ترين  بطور خالصه مي. نور مورد بررسي قرار گرفته است
خواهد گرديد كه نهايتاً ... ويژگي هاي فيزيولوژيكي گياه نظير ميزان جوانه زني، افزايش طول ريشه چه، افزايش حجم ريشه و 

هي مزاياي متعددي از جمله حفاظت اين افزايش بازد. مي تواند سبب افزايش بازدهي محصول، حتي تا ميزان صد درصد گردد
  .را به ارمغان خواهد آورد... از منابع آب و خاك، كاهش استفاده از كود و سموم شيميايي و 

  
  .بازدهي، بذر، بيوفيزيك، نور ليزر، محصوالت كشاورزي :كلمات كليدي

  :مقدمه
اي افزايش  در عصر حاضر، تقاضا براي استفاده از مواد شيميايي، جهت افزايش توليد در محصوالت كشاورزي، بصورت فزاينده

با افزايش مطالعات . تا چندي پيش اثرات منفي اين مواد بر روي سالمتي انسان و محيط زيست كامالً شناخته شده نبود. يافته است
هاي شيميايي و سموم دفع آفات در كشاورزي امروزي مشخص گرديد استفاده از  ستفاده از كودو تحقيقات علمي بر روي اثرات ا

___________________________________________________________________________ 
 Email: mohsenabbasi24@yahoo.com  
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هاي  بهمين دليل استفاده از روش. ها ، خصوصاً در دراز مدت اثرات نامطلوبي را بر سالمت انسان و محيط زيست خواهد گذاشت آن
با اين وجود هنوز هم شايد بتوان گفت، ميزان بازدهي و . گرفتتوسط دانشمندان و پژوهشگران بيشتر مورد توجه قرار  1بيوفيزيكي

رسد  ولي با توجه به اثرات مخرب آن، به نظر مي. سرعت اثر بخشي استفاده از مواد شيميايي در توليدات كشاورزي بيشتر است
  .زيكي مي باشدهاي بيوفي مطمئن ترين راه براي توليد پايدار محصوالت كشاورزي مورد نياز بشر استفاده از روش

  :هاي مختلف و شناخته شده بيوفيزيكي كه اكنون قابل دسترس مي باشند، عبارتند از ترين روش برخي از مهم
 ... .و  xهاي مختلف نظير ماورائ بنفش، مادون قرمز، گاما، اشعه  تابش اشعه -1

 هاي مختلف تابش نور ليزر در طول موج -2

 تحريك بذر از طريق اثر تشديد مغناطيسي -3

 يك مغناطيسيتحر -4

 تحريك الكترومغناطيسي -5

 كنترل علف هرز با استفاده از امواج با فركانس باال -6

 .هاي الكترو مغناطيسي در ميدان 2استفاده از اثر گلدكراس -7

اگرچه چگونگي تاثير و مكانيزم اثر نور و امواج الكترومغناطيسي هنوز كامالً روشن نيست و رسيدن به پاسخ بيانگر اين واقعيت 
  .داري الزم است تا به اين مسئله پيچده پاسخ داده شود باشد كه تحقيقات گسترده و دنباله مي

  :بررسي نتايج تجربي
هاي بيوفيزيكي جهـت افـزايش بـازدهي محصـوالت كشـاورزي       نتايج تجربي نشان دهنده اثرات قابل تاملي در استفاده از روش

هاي مهم بذر گندم، در ارقام  در پژوهشي كه بر روي چگونگي تغيير ويژگي) سيشم(1387ابراهيمي زاده و عباسي در سال . باشد مي
ميلـي   1/0آنگستروم و توان تابشي  6230در طول موج  He-Neمختلف شيرودي، زاگرس، تجن و كوهدشت، در اثر تابش نور ليزر 

چه و سـرعت   چه، طول ساقه ايش طول ريشهوات بر ميلي مترمربع صورت گرفت، نشان دادند زمان نوردهي تاثير قابل توجهي در افز
و افزايش طول ريشـه چـه در   .  يابد اي افزايش مي چه بطور قابل مالحظه با افزايش زمان نوردهي طول ريشه. زني خواهد داشت جوانه

  . [1]باشد ار ميد زني نيز معني چه و سرعت جوانه از طرف ديگر تغييرات مربوط به طول ساقه. بذر زاگرس بسيار قابل توجه مي باشد
چه، طول  زني، تعداد گياه هاي فيزيولوژيكي مهم بذر گندم نظير سرعت جوانه ها نشان دادند كه اختالف بين ويژگي همچنين، آن

. چه در حالتيكه بذر تحت تاثير تابش نور ليزر قرار گرفته باشد يا نباشـد، بطـور قابـل تـوجهي متفـاوت اسـت       چه و طول ريشه ساقه
بنابراين . هاي الزم جهت افزايش بازدهي محصول قابل توجه بوده است توان نتيجه گرفت اثر نور ليزر در متغير مجموع مي بنابراين در

اين موضوع در برخي از ارقام گندم مانند زاگرس به . رسد افزايش بازدهي در توليد محصول به كمك تابش نور ليزر، قطعي به نظر مي
  . [1]دهد شان ميمراتب تاثيرگذاري بيشتري را ن

هاي مثبتي  هاي بيوفيزيكي روش داري، اطمينان يافتند كه روش ، در طي تحقيقات دامنه1987و همكاران در سال  3واسيلسكي
ها ساختار اصلي تحريك حاصـل از جـذب انـرژي     ها نشان دادند كه در اين روش آن. در افزايش بازدهي محصوالت كشاورزي هستند

. [2]ها افـزايش خواهـد يافـت    در آن 4پمپاژ شود در نتيجه سطح انرژي زيستيها  شود انرژي بيشتري به سلول باشد كه سبب مي مي
درصـد را نشـان    20اي برابـر   برخي از نتايج بدست آمده با استفاده از تحريك مغناطيسـي در بـذر غـالت در كانـادا، افـزايش بـازده      

___________________________________________________________________________ 
1 Biophysical 
2 Gold Crossing 
3 Vasilevski 
4 Bioenergetic 
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درصـدي در   94، افزايشـي  2002در سـال   1كاستفاده از ميدان الكترومغناطيسي متغير با توجه به نتـايج مـارين كويـ   . [3]دهد مي
. [4]دهد تن در هر هكتار، را نشان مي 88/12درصدي در سطح برگ و بازدهي به ميزان  52ميزان جرم و ريشه چغندر قند، افزايش 

اي  بازده زميني، افزايش هاي مختلف در مقياس بزرگ بر روي محصول سيب هاي الكترومغناطيسي متغير با فركانس استفاده از ميدان
گزارش گرديده  2002در سال  2درصد توسط كرنوباراك 25تا  5افزايش بازدهي در سويا از . [4]درصد را نشان داده است 8/144تا 

  . [5]است
توانايي در ايجاد قطبش و . استوار است 3الكتريكي غشا هاي  بيولوژيكي بر روي خواص دي تاثير عوامل فيزيكي در ارگانيسم

تر به سطوح انرژي باالتر تحت تاثير عوامل فيزيكي، شيميايي يا مكانيكي، جزو  نور همچنين عبور از سطح انرژي پايين پالريزه كردن
  .[6]در واقع نفوذ عوامل فيزيكي در موجودات زنده در افزايش توازن انرژي بنا شده است. باشد ها مي الكتريك هاي اساسي دي ويژگي

  :اثر نور ليزر بر بذر
ن آنچه تا كنون مشخص گرديده است، اثر مثبت و تعيين كننده استفاده از نور در فرآينـد توليـد محصـوالت كشـاورزي     بنابر اي

ها و خصوصيات منحصر به فردي كه فقط در نور ليزر وجود دارد امروزه استفاده از آن در علوم  از طرف ديگر به علت ويژگي. باشد مي
هـاي نـور    ترين ويژگي مهم. گيرد ت و در كمتر زمينه عملي و كابردي مورد استفاده قرار نميمختلف بسيار مورد توجه قرار گرفته اس

ها سبب كاربرد بسـيار آن در   باشد و اين ويژگي ، پالريزه شدن، انسجام باال و واگرايي بسيار كم و چگالي انرژي باال  مي4ليزر تكفامي
آنچه تا كنون مشخص گرديده . شوند بندي مي و دسته پالسي و پيوسته تقسيمهاي مورد استفاده به د ليزر. علوم مختلف گرديده است

، دي اكسيد كربن با تـوان  Nd:YAGآنگستروم،  6328در طول موج  He-Neاي نظير  هاي پيوسته است بيشترين استفاده از ليزر
و دي  He-Neهـاي   ن داده است ليزرمطالعات نشا. [7,8]هاي ديود به جهت مقرون به صرفه بودن صورت گرفته است پايين و ليزر

هـايي كـه عمومـاً مـورد      ليزر. [9]ها داشته اند اكسيد كربن نقش بسيار مثبتي را در افزايش سرعت رشد گياه و فرآيند متابوليسم آن
هـايي   دهد بذر مينتايج تجربي نشان . كنند باشند كه در ناحيه مرئي نور تابش مي هاي كم توان مي گيرند از نوع ليزر استفاده قرار مي

ها نور ليزر تابيده نشده است گرمـايي   هايي كه به آن در عوض بذر. كنند تحت تابش نور ليزر قرار گرفته اند به سختي گرما جذب مي
 .[9]كنند ساعت جذب مي 8ژول را در مدت  45/1در حدود 

هايي  انرژي دروني آن، سبب افزايش پارامتر شود و با تغيير آنتروپي بذر و در نتيجه مي توان گفت ليزر سبب تحريك بذر مي
نظمي در  تابش نور ليزر منجر به بر هم زدن تعادل جنبشي و ايجاد بي. خواهد شد... چه و  نظير افزايش طول جوانه بذر ، طول ريشه
ر تركيبات گياهي از البته مي توان گفت هنوز بصورت دقيق چگونگي اثر نور ليزر د. گردد مراتب بااليي سيستم ارگانيسم بذر مي

باشد، بر روي  عالوه بر اين اثر حرارت نور ليزر كه مي تواند شامل اثر نور الكترمغناطيسي، دما و فشار . جمله بذر، مشخص نيست
  .بذر كامالً روشن نيست  ارگانيسم

ان مختلف را با توجه به مطالعات ترين انتظارات اثرات تابش نور ليزر بر بذر گياه با توجه به اهميت تابش نور ليزر بر بذر مهم
  :[10]صورت گرفته تا كنون بصورت ذيل خالصه نمود

  ٪ 35تا  20افزايش جوانه زني بذر از  --

  ٪ 30تا كاهش استفاده از بذر  --

  ٪ 24افزايش توده ريشه تا  --

___________________________________________________________________________ 
1 Marinkovic 
2 Crnobarac 
3 Biomembranes 
4 Monochromatism 
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  ٪ 45تا  10افزايش توده روينده از  --

  ٪ 50تا  10افزايش بازده از  --

 ) خشكسالي(افزايش مقاومت به نفوذ  --

 افزايش مقاومت به آفات و بيماري  --

 ) پروتئين ، قند ، ويتامين ها و ديگر متابوليتهاي مفيد(ويژگي هاي بهتر كيفي محصوالت  --

  ٪ 15تا  10كودهاي معدني از استفاده از كاهش  --

 سموم  استفاده از كاهش تقاضاي --

 با كيفيت باالتر محصوالت امن تر را  --

 آب  منابع كاهش آلودگي سطح زمين و --

 اثرات مثبت و مكرر در هر خاك و شرايط آب و هوايي --

 افزايش درآمد در توليد --

  هاي توليد كاهش هزينه --
به طول  برخي از اين اثرات توسط ابراهيمي زاده و عباسي در بذر گندم مورد بررسي قرار گرفته اند كه از آن جمله مي توان

ريشه چه، وزن تر ريشه چه، وزن خشك ريشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ساقه چه، وزن خشك ساقه چه، تعداد گياه چه و سرعت 
آن ها نشان دادند كه طول ريشه چه براي ارقام زاگرس و تجن  افزايش قابل توجهي را نسبت به حالت بدون . جوانه زني اشاره كرد

. همچنين از نظر طول ساقه چه  و سرعت جوانه زني رقم زاگرس بيشترين افزايش را نشان مي دهد.هدتابش نور ليزر نشان مي د
تحقيقات تكميلي در اين خصوص مي تواند ويژگي هاي ديگري از تغيير خواص فيزيولوژيكي بذر را در اثر تابش نور آشكار كند و اثر 

  .آن را در افزايش بازدهي مشخص كند
  :نتيجه گيري

اين تاثير مثبت خواه . هميت دارد استفاده از نور ليزر براي ايجاد تغييرات مثبت فيزيولوژيكي به تجربه ثابت شده استآنچه ا
  : بصورت مستقيم يا غير مستقيم مزاياي متعددي را به همراه خواهد داشت كه برخي ازآن ها به ترتيب عبارتند از 

 .يابد افزايش مي با كاهش ميزان كاشت، حفاظت از منابع آبي و خاك -1

 كاهش استفاده از سموم دفع آفات منجر به كاهش ميزان آلودگي منابع آب و خاك خواهد شد -2

با كاهش ميزان كاشت، استفاده از مكانيزاسيون كشاورزي كاهش يافته عالوه بر صرفه جويي در مصرف انرژي از  -3
 .كند اي جلوگيري مي هاي گلخانه هايي نظير توليد دود و گاز آلودگي

 يابد هاي معدني كاهش مي استفاده از كود -4

 يابد سرعت رشد گياه و توليد نهال افزايش مي -5

اميد است با ادامه پژوهش در اين زمينه و استفاده از روش هاي بيوفيزيكي مناسب بتوان گام موثري در توليد محصوالت 
سان را نيز از جنبه هاي مختلف تضمين مي نمايد، كشاورزي كه توليد آن ها آسيب كمتري به محيط زيست مي رساند و سالمتي ان

  .برداشت
  :منابع
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Abstract 
Today, many negative effects of using chemicals such as fertilizers and pesticides in agricultural 

production process are evident. Scientists and experts to use the same methods that are healthy, the least 
harm to the environment Brsand and environmental pollution to a minimum and Brsand addition 
efficiency in the production of an acceptable increase. Seems that utilizing methods of Biophysics in the 
process of production, one of the best ways may be in this area. Biophysics method in addition to keeping 
the environment clean, the products produced for human consumption, health are higher because they use 
chemicals to a minimum is reached. Also, these methods yield products of the appropriate level can 
increase. Among the methods of laser light and Biophysics, today it is considered. Considering the unique 
characteristics of laser light such as high energy density, low divergence being concentrated in its use of 
science, including the increasingly expanding agriculture. Significant effects on laser characteristics 
important to plant seeds and has been proved. This article reviews some of the research done in the field 
of laser light in agricultural production, the most important effects of light on plants and the benefits of 
using this beam of light is analyzed. In short, we can say that the seed laser light increased some of the 
most important plant physiological characteristics such as germination rate, length of rootlet and root size 
increases. Decision that could ultimately increase crop yield, even to be 50 percent. The multiple benefits 
including increased efficiency of water resources and soil conservation, reduced use of fertilizers and 
chemical pesticides and so on will be reached. 
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