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فهّٙبٔٝ زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي  
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چكيذه  

ٝ اي اظ:مقذمه ٝ اي اؾز ثطاي سِٛيس ثبضيى  سه ضً٘، سىفبْ، ثب زضذكٙسٌي زض " ٘ٛض" ِيعض ثٝ ٔؼٙي سمٛيز ٘ٛض ثب ٌؿيُ اِمبيي سبثف، ٚؾيّ

ٝ اي اظ ٘ٛض ٔي ثبقس . ٚاحس ظاٚيٝ فضبيي، وٝ اظ ٘ظط فضبي ٔٙؿدٓ ثب قؼبع ٞبي ٔشٛاظي ٔي ثبقس ثب سٛخٝ ثٝ ايٗ ٔكرهبر، سبثف ِيعضي ثبضيى
اخعا فيعيىي سكىيُ زٞٙسٜ ِيعض قبُٔ ٔحيظ فؼبَ اؾز وٝ . وٝ ٚاٌطايي آٖ ثٝ عٛض ٘ؿجي وٓ ٚ سطاوٓ ا٘طغي زض ٚاحس ؾغح آٖ ظيبز اؾز

فطايٙس اسٕي ٔؼىٛؼ زض آٖ اسفبق ٔي افشس، حفطٜ ٘ٛضي يب ٔحفظٝ سكسيس وٙٙسٜ وٝ زض آٖ فٛسٖٛ ٘ٛضي حبنُ اظ ذطٚج اسٓ زضحبِز سحطيه 
ثٝ زفؼبر فبنّٝ زٚ آيٙٝ ٔٛاظي ٞٓ ضا عي ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب اسٕٟب ٚ يب ِٔٛىِٟٛبي سحطيه قسٜ ثطذٛضز ٚ ثبػث ٌؿيُ ثطاٍ٘يرشٝ ٌطزيسٜ ٚ 

فٛسٟٛ٘بي زيٍط ٘يع آظاز قسٜ ٚ قسر ٘ٛضي ايدبز قسٜ، فٛق اِؼبزٜ ظيبز ٔي قٛز، ٔٙجغ ا٘طغي وٝ ٔحيظ ضا دٕذبغ ٔي وٙس ٚ زض نؼٛز اِىشطٟٚ٘ب 
ثؿيبضي اظ ٔغبِؼبر ٘كبٖ ٔي زٞٙس وٝ دطسٛ ِيعضي ٔٛخت سغييطار ثيٛقيٕيبيي ٚ . ثٝ سطاظٞبي ثبالسط ا٘طغي، ٘مف ٟٕٔي ضا ايفب ٔي وٙس

فيعيِٛٛغيه فطاٚا٘ي زض اخعا ؾِّٛي ٔي قٛز؛ ثٝ ٘حٛي وٝ دؽ اظ سبثف ثٝ ؾَّٛ سٛؾظ اخعا ٔيشٛوٙسضي ٚ غكبء ؾِّٛي خصة قسٜ ٚ 
ِصا ثٝ ز٘جبَ سغييطار ظ٘ديطٜ سٙفؿي، سِٛيس ضازيىبِٟبي آظاز ضا زض ؾَّٛ افعايف ٚ ثؿيبضي . فطايٙسٜ ٞبي احيب زض ظ٘ديطٜ سٙفؿي ضا فؼبَ ٔي وٙس

ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ِيعضٞبي ٔرشّفي ضز ضاثغٝ ثب چكٓ دعقىي زض زضٔبٖ ثيٕبضيٟبي ٔرشّف ٔٛضز . اظ ػّٕىطزٞبي ؾِّٛي ضا ٔشبثط ٔي وٙس
اؾشفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز ِصا زض ثطذٛضز ثب ثبفز ٞبي ٔشٙبؾت ثب چٍبِي، سٛاٖ آٟ٘ب ثطٕٞىٙف ٞبي فٛسٛقيٕيبيي، ٌطٔبيي ٚ يٛ٘يعاؾيٖٛ ايدبز ٚ 

.  ػٛاضو ٔشفبٚسي ضا ٔي سٛا٘س ٔٙدط قٛز
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 ٔطثي ٌطٜٚ ضازيِٛٛغي زا٘كىسٜ ديطادعقىي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي اضٚٔيٝ   

 ٔطثي دطؾشبضي زا٘كىسٜ دطؾشبضي ٚ ٔبٔبيي زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي اضٚٔيٝ   

 ٔمبِٝ دػٚٞكي
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ٔمسٔٝ 

اظ ٔيبٖ ديكطفز ٞبي ثطخؿشٝ لطٖ ثيؿشٓ زض ػّْٛ ٚ 

ٟٔٙسؾي، ِيعض ثٝ حك ٔٙعِشي ضفيغ ثٝ ذٛز اذشهبل 

وبضثطز ٚؾيغ ِيعض زض ػّْٛ ٚ ٟٔٙسؾي ٘بقي . زازٜ اؾز

اظ ٚيػٌيٟبي ذبل سبثف ِيعضي ِٔٛس ٘ٛض ٕٞسٚؼ 

ٝ ٞبي ٘ٛض ػبزي، سبثكي  اؾز ٚ ثط ذالف ؾبيط چكٕ

اؾز وٝ اظ زضخٝ ثؿيبض ثبالي سىفبٔي، خٟز ٔٙسي ٚ 

زضن نحيح ِيعض ٔؿشّعْ . زضذكٙسٌي ثٟطٜ ٔٙس ٔي ثبقس

سؿّظ ثط وٛا٘شٛٔي، ٘ظطيٝ اِىشطٚٔغٙبعيؿي ٚ ادشيه، 

ثٙبثطايٗ . انَٛ عيف ٍ٘بضي ٚ حشي اِىشطٚ٘يه اؾز

 اظ حطٚف اَٚ ٚاغٜ ٞبي اٍّ٘يؿي ثٝ ٔؼٙبي وّٕٝ ِيطظ

ِيعض . سمٛيز ٘ٛض ثب ٌؿيُ اِمبئي سبثكي ٌطفشٝ قسٜ اؾز

ٝ اي اظ  ٝ اي اؾز ثطاي سِٛيس ثبضيى  سىطً٘ "٘ٛض"ٚؾيّ

 عيف ، ٔطئي ٚ ٔبزٖٚ لطٔعزض ٘ٛاحي ٔبٚضاء ثٙفف

اِىشطٚٔغٙبعيؿي وٝ زض آٖ ٕٞٝ ٔٛخٟب ٞٓ فبظ٘س يؼٙي 

ثٝ ذبعط ٞٓ فبظي ٕٞٝ )ثبضيىٝ ٘ٛض اظ ٘ظط فضبيي 

ٚ ظٔب٘ي ثٝ ذبعط يىؿب٘ي فطوب٘ؽ أٛاج ٔٙؿدٓ  (أٛاج

ٝ اي زاضيٓ وٝ . ٞؿشٙس زض ٘شيدٝ ايٗ ا٘ؿدبْ، ثبضيى

ٚاٌطايي آٖ ثٝ عٛض ٘ؿجي ا٘سن ٚ سطاوٓ ا٘طغي زض ٚاحس 

ؾغح آٖ، ٞٓ زض زٞب٘ٝ ذطٚخي ِيعض ٚ ٞٓ زض ؾط زيٍط، 

                                                           

 Laser: Light Amplification Stimulated emission 

Radiation  

Utera   

Infra Red   

ايٗ چٍبِي سٛاٖ سمطيجبً . زض فبنّٝ زٚض ثؿيبض ظيبز اؾز

وٝ ثبفز ٔشٙبؾت ثب )ثبثز زض ٞط زٚ ا٘شٟبي ثبضيىٝ 

ٝ اي غيط  ػىؽ ٔدصٚض فبنّٝ قسر يه چكٕٝ ٘مغ

. (ٔٙؿدٓ ٘ٛض يب قسر سبثف يٛ٘ٙسٜ وبٔالً ٔشفبٚر اؾز

.  (1)ػبُٔ ٟٕٔي زض ذغط ثبِمٜٛ ِيعض ٔحؿٛة ٔي قٛز 

:  همه ليزرها شامل سه قسمت اساسي هستنذ

 ظيبز وٝ يه ا٘شٟبي آٖ Qيه حفطٜ ٘ٛضي ثب ٔمساض - 1

ثٝ عٛض وبُٔ ٚ ا٘شٟبي زيٍط آٖ ثٝ عٛض خعئي ثبظ سبثٙسٜ 

 ٕٞبٖ ٔفْٟٛ وٕيز Qزض ايٙدب ٔفْٟٛ فيعيىي . اؾز

Q اؾز وٝ ثطاي سٛنيف ثطذي آضايف ٞبي ٔساض زض 

 يه ػبُٔ ٟٔٓ اؾز وٝ Q. اِىشطٚ٘يه ثٝ وبض ٔي ضٚز

٘ؿجز ا٘طغي شذيطٜ قسٜ زض يه ٚؾيّٝ ذبل يب آضايف 

ٔساض ضا ثٝ ا٘طغي سّف قسٜ زض ٚاحس ظٔبٖ ثٝ زؾز 

.  ٔي زٞس

 

 

ٔبزٜ اي اؾز وٝ ٔي سٛاٖ آٖ ضا ثب : ٔحيظ ِيعض- 2

 ثطاٍ٘ريز ٚ ثٝ حبِز قجٝ "دٕذبغ"افعٚزٖ اظ عطيك 

ٔحيظ ِيعضي ٕٔىٗ اؾز ثٝ قىُ . دبيساضي ا٘شمبَ زاز

ٔحيظ ٞبي ِيعضي ٔشساَٚ . خبٔس، ٔبيغ ٚ يب ٌبظ ثبقس

ا٘طغي شذيطٜ قسٜ 

 سٛاٖ سّف قسٜ
= 

ا٘طغي شذيطٜ قسٜ 

 ا٘طغي سّف قسٜ/ ظٔبٖ
Q= 

ا٘طغي شذيطٜ قسٜ 

 سٛاٖ سّف قسٜ
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ٝ ٞبي يبلٛسي، ٘ئٛزٔيْٛ - ، ّٞيْٛيبي- ػجبضسٙس اظ ٔيّ

.   ٚ زي اوؿيس وطثٗ، آضٌٖٛ٘ئٖٛ

چكٕٝ ا٘طغي الظْ - دٕخ وطزٖ يب زٔف ا٘طغي- 3

ثطاي ثطاٍ٘يرشٗ اسٕٟبي ٔحيظ ِيعضي ٕٔىٗ اؾز يه 

ٔٙجغ لٛي ٘ٛض ثبقس وٝ زض ٌؿشطٜ ٚؾيؼي اظ ا٘طغيٟب، 

فٛسٖٛ ٌؿيُ ٔي وٙس ٚ ثٝ ضطٚضر قبُٔ فٛسٟٛ٘بيي 

اؾز وٝ ثب ا٘طغي وٛا٘شٛٔي، اسٕٟبي ِيعضي ضا 

ثطاٍ٘يرشٝ ٔي وٙٙس يب چٙب٘چٝ زض ٔٛضز ِيعض ٌبظي زيسٜ 

ٔي قٛز، يه چٙب٘چٝ زض ٔٛضز ِيعض ٌبظي زيسٜ ٔي قٛز، 

 1000يه ِٔٛس ِٚشبغ فطوب٘ؽ ضازيٛي ثٝ عٛض سمطيجي 

ِٚشي اؾز وٝ يٟٛ٘ب ضا قشبة ٔي زٞس ٚ يٟٛ٘ب ٞٓ ثٝ 

٘ٛثٝ ذٛز زض اثط ثطذٛضز ثب سٕٟبي ِيعضي، آٟ٘ب ضا 

ثب  (زيٛز)زض ِيعضٞبي ٘يٕٝ ضؾب٘ب . ثطاٍ٘يرشٝ ٔي وٙٙس

ػجٛض يه خطيبٖ اِىشطيىي ثؿيبض قسيس، اظ ٔطسجٝ نسٞب 

cmسب ٞعاض آٔذط زض ٞط 
 ٘يٕٝ P-N، اظ ٔحُ اسهبَ 2

.  (5)ضؾب٘ب زض آٖ ايدبز دٕذبغ ٔي وٙٙس 

كاركرد ليزر  

ٖ ٞب اظ حبِز ثطعجك ٔسَ اسٕت ثٛض ، ٍٞٙبٔي وٝ اِىشطٚ

ثطاٍ٘يرشٝ ثٝ يه سطاظ ا٘طغي دبييٗ ٔي ضٚ٘س، 

                                                           

Nd - Yag   
He -Ne   
Ar   
Co2   
Boher   

ٖ ٞبيي اظ ٘ٛض ػبزي ٌؿيُ ٔي قٛز ٖ ٞب . فٛسٛ ايٗ اِىشطٚ

ثب افعايف ا٘طغي ثٝ يىي اظ ضٚقٟبي ظيط ٕٔىٗ اؾز 

.  ثطاٍ٘يرشٝ قٛ٘س ٚ ثٝ سطاظٞبي ا٘طغي ثبالسط ضٚ٘س

.  خصة ا٘طغي اظ فٛسٟٛ٘ب، ٘ظيط ٔٛضز فّٛضؾب٘ي- 1

خصة ا٘طغي اظ شضار ثبضزاض، ٘ظيط ٔٛضز ضٍٟ٘بي - 2

زضذكبٖ يب ٔٛاز فؿفطؾبٖ الٔخ دطسٛ وبسسي 

ٌطٔب زازٖ، ٘ظيط ٔٛضز الٔخ اِشٟبيي ٔؼِٕٛي يب - 3

ٝ اي فّع يب قيكٝ وٝ سب زٔبي ذيّي ظيبز ٌطْ قسٜ  لغؼ

.  اؾز

ثطذٛضز ثب ؾبيط اِىشطٟٚ٘ب، ٘ظيط ٔٛضز الٔخ ٟٔشبثي - 4

.  يب الْ ٘ئٖٛ

.  (8)ٚاوٙكٟبي قيٕيبيي ٌطٔبظا، ٘ظيط ٔٛضز قؼّٝ - 5

زض ٘ٛض ٔؼِٕٛي، ٌصاض اِىشطٚ٘ي ثٝ عٛض ٌؿشطزٜ اي ضٚي 

. ٔي زٞس، ٚ زض ٘شيدٝ فٛسٟٛ٘ب اضسجبعي ثب يىسيٍط ٘ساض٘س

ٖ ٞب ثب  ، ا٘طغي "دٕذبغ"اظ ؾٛي زيٍط، زض ِيعض اِىشطٚ

ثطاٍ٘يرشٝ ٔي قٛ٘س ٚ ثٝ حبِز قجٝ دبيساض ٘ؿجشبً زضاظ 

ػٕط ٔي ضٚ٘س، ٚ زض آ٘دب آٖ لسض ثبلي ٔي ٔب٘ٙس سب يه 

فٛسٖٛ ػجٛضي ثب ا٘طغي زليمبً ٔٙبؾت ٚ زضؾز، يه 

ٌصاض ثٝ سطاظ ا٘طغي دبييٙشط ضا اِمب وٙس وٝ زض ايٗ نٛضر 

ٕٞٝ اسٕٟبي ثطاٍ٘يرشٝ ثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ فٛسٟٛ٘بيي ثب 
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 زض ٘ظطيٝ ا٘طغي يىؿبٖ ٌؿيُ ٔي وٙٙس ا٘كشيٗ

فشٛاِىشطيه ثبثز وطز فٛسٛ٘ي وٝ ا٘طغي آٖ ثٝ عٛض 

زليك، ثطاثط ثب ا٘طغي يه اِىشطٖٚ زض حبِز ثطاٍ٘يرشٝ 

اؾز، ٔي سٛا٘س اِىشطٖٚ ثطاٍ٘يرشٝ ضا ثٝ حبِز دبيٝ ثجطز 

ٚ ثسيٗ سطسيت فٛسٛ٘ي ٌؿيُ قٛز وٝ فطوب٘ؽ آٖ ثب 

٘ٝ سٟٙب فطاوب٘ؽ . ا٘طغي ثطاٍ٘يرشي ٔشٙبظط ثبقس

فٛسٟٛ٘بي ٌؿيُ قسٜ ٚ فٛسٟٛ٘بي ثطاٍ٘يعا٘ٙسٜ يىؿبٖ 

.  (3)اؾز، ثّىٝ ٕٞفبظ ٞٓ ٞؿشٙس

فعاليت ليزري 

زض قطايظ ػبزي ثيكشط اسٕٟب زض ٞط ٔحيظ، زض حبِز 

اسٕٟب زض اثط حطوز ثطاٚ٘ي ثب ٞٓ ثطذٛضز . دبيٝ ٞؿشٙس

ٔي وٙٙس ٚ زض ايٗ ثطذٛضزٞب ٕٔىٗ اؾز ا٘طغي وبفي 

ثطاي ضؾب٘سٖ اسٓ ثٝ يه سطاظ ثطاٍ٘يرشٝ، ضز ٚ ثسَ 

اظ ايٗ ضٚ اٌط چٝ ثيكشط اسٕٟب زض حبِز دبيٝ . قٛز

ٞؿشٙس، ثطذي اظ آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾز ثٝ يىي اظ چٙسيٗ 

ضاثغٝ ٔيبٖ سؼساز اسٕٟب زض ٞط زٚ . حبِز ثطاٍ٘يرشٝ ثطٚ٘س

وٝ زض .  ٘كبٖ زازٜ ٔي قٛزسطاظ ا٘طغي ثب ٔؼبزِٝ ثِٛشعٔٗ

 ثٝ سطسيت سؼساز اسٕٟبي ٔٛخٛز زض N1 ٚ N2آٖ 

E1 ٚ E2 ،K.N2=Nleسطاظٞبي 
(E2-e1)/KT ثبثز 

                                                           

Einestien   

Boltsman   

 زٔبي ٔغّك J/ K  23-10×38/1 ٚ Tثِٛشعٔٗ ٚ ثطاض 

.  (2) اؾز ثطحؿت وّٛيٗ

زض ٔٛاضزي وٝ زض آٟ٘ب اسٕٟب ٔي سٛا٘ٙس ثطاٍ٘يرشٝ قٛ٘س ٚ 

ثٝ يه حبِز قجٝ دبيساض ثطٚ٘س، ٔي سٛاٖ ثب زٔف يب 

دٕخ وطزٖ ٔمبزيط ظيبزي ا٘طغي، ٚاضٚ٘ي خٕؼيز ايدبز 

وطز وٝ زض آٖ ثيكشط اسٕٟب زض حبِز ثطاٍ٘يرشٝ لطاض 

دؽ اظ حهَٛ ٚاضٚ٘ي خٕؼيز، ػُٕ ِيعضي . ٔي ٌيط٘س

ثب يه فٛسٖٛ وٝ اظ يه اسٓ ثطاٍ٘يرشٝ ٚ عي ٌصاض ذٛز 

ثٝ ذٛزي اِىشطٖٚ آٖ ثٝ حبِز دبيٝ ٌؿيُ ٔي قٛز، 

آغبظ ذٛاٞس قس؛ ؾذؽ ايٗ فٛسٖٛ، اسٓ ثطاٍ٘يرشٝ زيٍط 

ضا سحطيه ٔي وٙس سب ثب ؾمٛط ثٝ سطاظ ا٘طغي دبييٙشط يه 

ثيكشط ايٗ فٛسٟٛ٘بي اِمبيي ثٝ . فٛسٖٛ ٌؿيُ وٙس

. زيٛاضٞبي حفطٜ ٘ٛضي ثطذٛضز ٔي وٙٙس ٚ اظ ثيٗ ٔي ضٚ٘س

أب آٖ فٛسٟٛ٘بيي وٝ زض خٟشي ٔٛاظي ثب ٔحٛض ثعضي 

حفطٜ ٘ٛضي ضٞب ٔي قٛ٘س ثٝ ٌؿيُ اِمبي ازأٝ ٔي زٞٙس 

ٖ ٞبي ٌؿيُ قسٜ سطويت  ٚ ثٝ عٛض ٔٙؿدٓ ثب فٛسٛ

ٝ اي حفطٜ  ٔي قٛ٘س سب ايٙىٝ ثٝ يىي اظ ا٘شٟبٞبي آيٙ

اظ ايٗ ضٚ، ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ زض . ٘ٛضي ثطذٛضز ٔي وٙٙس

ٔالحظٝ ٔي قٛز فٛسٟٛ٘ب زض زضٖٚ حفطٜ  (1)قىُ 

٘ٛضي ديف ٔي ضٚ٘س؛ قسر ثبضيىٝ ثٝ عٛض ديٛؾشٝ 

افعايف ٔي يبثس ٚ ايٗ زض حبِي اؾز وٝ اضسجبط فبظي 

                                                           

Kelvin   
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ٚلشي . ثبثز ٔي ٔب٘س ٚ ا٘ؿدبْ ثبضيىٝ حفظ ٔي قٛز

خٟز . ثبضيىٝ ثٝ ا٘شٟبي وبٔالً ثبظ سبثٙسٜ ثطذٛضز ٔي وٙس

ٖ ٞب ٚ  آٖ ٔؼىٛؼ ٔي قٛز ٚ ثٝ ٌؿيُ اِمبيي فٛسٛ

افعايف قسر آٖ ازأٝ ٔي زٞس سب ايٙىٝ، ثٝ ا٘شٟبي 

زض آ٘دب ثطذي اظ . ٔي ضؾس (ا٘شٟبة ثبظ سبثٙسٜ خعئي)زيٍط 

دطسٛٞبي ثبضيىٝ، ذبضج ٔي قٛز ٚ ثميٝ ثبظ ٔي سبثب٘س ٚ ثٝ 

فطايٙس ٌؿيُ اِمبيي فٛسٖٛ ازأٝ ٔي زٞٙس ايٗ ػُٕ 

ِيعضي سب ٚلشي ازأٝ ٔي يبثس وٝ ثطاي ثطاٍ٘يرشٗ اسٕٟب 

ٚ حفظ ٚاضٚ٘ي خٕؼيز، ا٘طغي وبفي ثٝ ٔحيظ ِيعضي 

عَٛ ٔٛج ايٗ ٘ٛض ثب اذشالف ٔيبٖ سطاظ حبِز . ثطؾس

قجٝ دبيساض ٚ سطاظ ا٘طغي دبييٙشط ٔحيظ ِيعي ٔشٙبظط 

زض ثيكشط ا٘ٛاع . ثبظزٜ ِيعض فٛق اِؼبزٜ وٓ اؾز. اؾز

اظ ا٘طغي دٕخ قسٜ ثٝ ؾيؿشٓ ثٝ % 1/0ِيعضٞب وٕشط اظ 

.  (6)سبثف ٔٙؿدٓ ٔفيس سجسيُ ٔي قٛز 

فطآيٙس سكىيُ ِيعض زض ٔبزٜ فؼبَ يه زؾشٍبٜ ِيعض   (1قىُ 

 

 

 

 

 

 

 

  چگالي انرژي چگالي توان

چٍبِي ا٘طغي اظ ٘ظط ضيبضي ػجبضر اؾز اظ ٘ؿجز وُ 

ا٘طغي سِٛيس قسٜ ثٝ ٚؾيّٝ ِيعض ثٝ ؾغحي اظ ثبفز وٝ 

ٔٛضز سبثف لطاض ٌطفشٝ اؾز ٚ ثب ٚاحس ظَٚ ثط ؾب٘شيٕشط 

(J/Cm
ٕٞچٙيٗ چٍبِي ا٘طغي اظ . ثيبٖ ٔي قٛز (2

. حبنُ ضطة چٍبِي سٛاٖ زض ظٔبٖ ثٝ زؾز ٔي آيس

چٍبِي سٛاٖ ٔؿشمُ اظ ظٔبٖ اؾز ٚ ػجبضر اؾز اظ 

فبوشٛضٞبي . سٛاٖ ذطٚخي ِيعض، سمؿيٓ ثط ؾغح سبثف

چٍبِي ا٘طغي ٚ چٍبِي سٛاٖ ٞؿشٙس وٝ ٘ٛع سأثيط ِيعض 

ٔؼٙبي ايٗ يبفشٝ آٖ اؾز وٝ . ثط ثبفز ضا سؼييٗ ٔي وٙٙس

ا٘ساظٜ ؾغح سبثف، سأثيط ٟٕٔي زض ٘ٛع اثط ِيعض ثط ثبفز 

زاضز ٚ ثبيس زض ٔحبؾجبر ثٝ ػٙٛاٖ فبوشٛضي ٟٔٓ زض 

ثساٖ ٔؼٙي وٝ زض زٚ ِيعض ثب سٛاٖ . ٘ظط ٌطفشٝ قٛز

يىؿبٖ ٚ زض ظٔبٖ سبثف يىؿبٖ، چٍبِي ا٘طغي ٚ سٛاٖ 

ثب ؾغح ٔمغغ سبثف ٘ؿجز ػىؽ زاضز ٚ ثٝ زِيُ 

سفبٚر ؾغح سبثف ٕٔىٗ اؾز ايٗ ِيعضٞب اثطار وبٔالً 

اظ آ٘دب وٝ . ٔرشّفي ثط ثبفز سحز سبثف زاقشٝ ثبقٙس

دطسٛٞبي ِيعض ثٙب ثٝ عجيؼز سِٛيسقبٖ ٕٞدٛاض ٞؿشٙس، 

ؾغح ٔمغغ سبثف زض ٔؿبفشٟبي ٔرشّف اظ ٔٙجغ سِٛيس 

ٕٞٝ . ثبيس ثبثز ثٕب٘س، أب زض ػُٕ چٙيٗ ٘يؿز

دطسٛٞبي ِيعض ٔمساض ٘بچيع أب سأثيطٌصاضي اظ ٚاٌطائي ضا 

                                                           

Irradiance   

Fluence   
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ايٗ . زاضا ٞؿشٙس وٝ زض ِيعضٞبي ٔرشّف ٔشفبٚر اؾز

ٔٛضٛع ثٝ ٚيػٜ زض ٔٛضز ِيعضٞبي زيٛيس، وٝ فبلس 

ٝ اي زٚ عطفٝ ٞؿشٙس ثيكشط نسق ٔي وٙس؛ ثٝ ايٗ . آيٙ

ٔؼٙي وٝ ؾغح ٔمغغ دطسٛ ِيعض زض فٛانُ ٔرشّف 

دؽ چٍبِي سٛاٖ ٚ ا٘طغي . ذطٚخي ِيعض ٔشفبٚر اؾز

زض ٔٛالؼي وٝ دطٚح ِيعض زض فٛانُ ٔرشّف اظ ثبفز 

ِصا اٌط دطٚح ِيعض ثٝ ثبفز، . لطاض ٔي ٌيطز فطق ٔي وٙس

سأثيط ِيعض ثط ثبفز سفبٚر ذٛاٞس . زٚض يب ٘عزيه قٛز

زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز وٙشطَ سأثيط ِيعض اظ عطيك . وطز

. ؾغح ٔمغغ سبثف، ٔي سٛاٖ اظ ػسؾي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز

چٙب٘چٝ اٌط يه ػسؾي ٍٕٞطا ضا زض ٔؿيط ػسؾي 

ِيعضي لطاض زازٜ ٚ فبنّٝ آٖ سب ثبفز، عٛضي سٙظيٓ قٛز 

وٝ ٔؿبٚي فبنّٝ وب٘ٛ٘ي ػسؾي ثبقس؛ دطسٛ ِيعض زض 

٘مغٝ وبٖ٘ٛ ػسؾي ٔشٕطوع ٚ سأثيط آٖ ثيكشطيٗ حس 

چٍبِي ا٘طغي وٝ ثٝ ٔفْٟٛ وُ ا٘طغي . ذٛاٞس ثٛز

ضؾيسٜ ثٝ ثبفز اؾز، ٘ٛع سأثيط ِيعض ضا سؼييٗ ٔي وٙس ٚ 

J/Cmاظ وٕشطيٗ ٔمساض زض حسٚز 
 وٝ زض سحطيه 2

ظيؿشي ثب ِيعضٞبي وٓ سٛاٖ ثٝ وبض ٔي آيس سب ثيكشطيٗ 

J/Cmحس،  
  وٝ ٔٙدط ثٝ ٘ٛض ٌؿشرشٍي1000 2

ثٝ ػجبضر زيٍط ٔي سٛاٖ ٌفز . ٔي قٛز ٔشغيط اؾز

چٍبِي يىؿبٖ، سأثيط يىؿب٘ي ثط يه حدٓ ثبثز اظ 

چٍبِي ا٘طغي نطف ٘ظط اظ ؾغح ٔمغغ . ثبفز ٔي ٌصاضز

                                                           

Photo distortion   

سبثف، ٚاثؿشٝ ثٝ زٚ فبوشٛض انّي چٍبِي سٛاٖ ٚ ظٔبٖ 

ثٙبثطايٗ ٔي سٛاٖ ثب . (ظٔبٖ سبثف× چٍبِي سٛاٖ ). اؾز

سغييط زازٖ ٞط يه اظ ايٗ زٚ ػبُٔ، سأثيط ثط ثبفز ضا 

سغييط زاز، دبضأشط ٚاحسي وٝ ٔي سٛا٘س ايٗ اثطار ٔرشّف 

. ضا اظ يىسيٍط سفىيه وٙس، ٕٞبٖ ظٔبٖ دطسٛ زٞي اؾز

ِصا ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝ ثطاي وٙشطَ چٍبِي سٛاٖ، 

ثب . انّي سطيٗ فطآيٙس، وٙشطَ ػطو دبِؽ ِيعض اؾز

سٛخٝ ثٝ ٕ٘ٛزاض ضٚثطٚ ا٘ٛاع ثطٕٞىٙف ِيعض ثبفز ثٝ 

.  آؾب٘ي ٔكرم ٔي قٛز

ثب سٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ثطٕٞىٙكٟبي ِيعض ٚ ثبفز ثٝ عٛض 

وبُٔ اظ يىسيٍط سفىيه دصيط ٘يؿشٙس، أب ثب سٛخٝ ثٝ 

سغييط ظٔبٖ سبثف ِيعض ٔي سٛاٖ ايٗ اثطار  (2)قىُ 

.  ٔرشّف ضا ا٘شظبض زاقز

زايطٜ ٞب حسٚز سرٕيٙي . ثبفز- ٕ٘ٛزاض ثطٞٓ وٙف ِيعض (2قىُ

دبضأشطٞبي ِيعض ٚاثؿشٝ ثٝ يه ٘ٛع ثط ٕٞىٙف ذبني ضا ٘كبٖ 

ٔي زٞٙس   
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ٌّٕٞٛٛثيٗ ثطحؿت ٘ٛع عَٛ ٔٛج - ٕ٘ٛزاض ضطيت خصة ٔال٘يٗ

ِيعض  

 

 

 

 

 

تأثيرات ليزر بر بافت  

زض ثبفز ٞبي ثيِٛٛغيه فطايٙس خصة، ٔؼٕٛالً ثحث 

انّي سأثيط ِيعض ضا قبُٔ ٔي قٛز وٝ ثٝ عٛض اؾبؾي 

سٛؾظ ِٔٛىِٟٛبي آة ٚ ٔبوطٚ ِٔٛىِٟٛبي ٘ظيط 

ٝ ٞب)دطٚسئيٟٙب ٚ ديٍٕبٟ٘ب  زض حبِي . ا٘دبْ ٔي قٛز (ضٍ٘سا٘

وٝ خصة ٔبزٖٚ لطٔع عيف اِىشطٚٔغٙبعيؽ ثٝ 

ِٔٛىِٟٛبي آة ٘ؿجز زازٜ ٔي قٛز زض ٘بحيٝ ٔبٚضاء 

ثٙفف ٚ ٔطئي، دطٚسئيٟٙب ٚ ديٍبٟ٘ب خصة ثبالئي زاض٘س ثٝ 

 nm280ٚيػٜ دطٚسئيٟٙب زاضاي لّٝ خصة زض حسٚز 

زض ٔٙحٙي يه عيف خصة زٚ خبشثٝ ثيِٛٛغيه . ٞؿشٙس

ثٝ ػٙٛاٖ  (HbO2)ثٙيبزي يؼٙي ٔال٘يٗ ٚ ٌّٕٞٛٛثيٗ 

ضطيت خصة ٔال٘يٗ اظ . ٔثبَ ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز

عَٛ ٔٛخٟبي ٔطئي ثٝ ؾٕز ٔبٚضاء ثٙفف افعايف 

ٝ ٞبي ٘ؿجي خصة ٌّٕٞٛٛثيٗ زض  ، nm280ٔي يبثس لّ

nm420 ،nm540 ،nm580 لطاض زاض٘س ٚ زض ،

nm600عَٛ ٔٛج لغغ زيسٜ ٔي قٛز   .

اظ آ٘دبئي وٝ ٘ٝ آة، ٘ٝ ٔبوطٚ ِٔٛىِٟٛب زض ٘بحيٝ ٔبزٖٚ 

خصة قسيسي ٘ساض٘س،  (nm1200-600)لطٔع ٘عزيه 

زض ايٗ ٘بحيٝ ٘ٛض ثب سّفبر وٕشطي ثٝ ثبفشٟبي ثيِٛٛغيه 

٘فٛش ٔي وٙس ِصا ٔي سٛاٖ ثب ِيعضٞبيي زض ايٗ عَٛ 

ٝ ٞبي ػٕمي سط ثبفز، ػُٕ زضٔب٘ي ِيعض ضا  ٔٛخٟب، زض الي

ظٔب٘ي وٝ ٘ٛض ِيعض ثٝ ثبفز ٔي ضؾس، ٔب٘ٙس . ا٘دبْ زاز

ثطذٛضز ٞط سبثف اِىشطٚٔغٙبعيؽ ثٝ ٔبزٜ، ٕٔىٗ اؾز 

زچبض ثبظسبة ٚ قىؿز، خصة ٚ دطاوٙسٌي قٛز ٚ يب زض 

ايٙىٝ زض ثطذٛضز ِيعض ٚ ثبفز . ٟ٘بيز اظ آٖ ػجٛض وٙس

وساْ اسفبق ضخ ٔي زٞس، ثؿشٍي ثٝ ٚيػٌيٟبي ٘ٛض ِيعض 

ٚ ٘يع ٚيػٌيٟبي ثبفز  (ثٛيػٜ عَٛ ٔٛج، چٍبِي سٛاٖ)

زض . زاضز (ضطيت خصة، ضطيت قىؿز، دطاوٙسٌي)

ٟ٘بيز ثطذٛضز سبثف ِيطظي ثب ثبفز ا٘ؿب٘ي ثٝ عَٛ 

.  (4)ٔٛج ٚ قسر ايٗ سبثف ثؿشٍي زاضز 
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اثطار ثيِٛٛغيه ِيعض ثط ثبفز ثط حؿت  (1خسَٚ قٕبضٜ 

زٔبي حبنُ اظ ِيعض 

زٔب 
اثطار ثيِٛٛغيه  (زضخٝ ؾب٘شيٍطاز)

عجيؼي  37
ٞيذطسطٔيب  45

ٓ ٞب ٚ سٛلف  50 وبٞف فؼبِيز آ٘عي
حطوشٟبي ؾِّٛي  

سغييط ٔبٞيز دطٚسئيٗ والغٖ، ا٘ؼمبز  60
لبثّيز ٌصضزٞي غكبء  80
سجريط، وٙسٌي  100
وطثٙي قسٖ  <150
شٚة   <300

 

انواع تأثيرات ليزر بر بافت  

  ثطٕٞىٙف فٛسٛ قيٕيبئي

ٔؼَٕٛ چٍبِي سٛاٖ دبييٗ زض ايٗ ثطٕٞىٙف، ثٝ عٛض 

1W/cmثطاي ٔثبَ زض حسٚز )
ٚ ظٔبٖ دطسٛزٞي  (2

عٛال٘ي سط اظ چٙس ثب٘يٝ اؾز ٚ افعايف زٔبي لبثُ 

.  سٛخٟي زض ثبفز سحز سبثف ٚخٛز ٘ساضز

ا٘طغي خصة قسٜ سٛؾظ اثطاِىشطٚ٘ي ِٔٛىِٟٛب ثبػث 

. قطوز ِٔٛىَٛ زض فؼُ ٚ ا٘فؼبالر قيٕيبئي ٔي ٌطزز

أٛاج . ثبفز ٘بؾبِٓ حؿبؼ ثٝ ٘ٛض ٔشالقي ٔي قٛز

وٛسبٜ ٔبٚضاء ثٙفف ثسيٗ ٘حٛ ػُٕ ٔي وٙٙس ٚ اؾشفبزٜ اظ 

ٖ دصيط اؾز :  ايٗ دسيسٜ ثٝ زٚ عطيك أىب 

 

                                                           

Photochemical   

 )ג= nm630)ثب سبثف ٘ٛض لطٔع : سكؼكغ ٘ٛضي- اِف

َ ٞبي ؾطعب٘ي وٝ سٛؾظ ٔكشمبر  ِيعض ثٝ ؾّٛ

ٚ ايدبز ٚاوٙف ٚ سرطيت . ٕٞبسٛدٛضفيطيٗ حؿبؼ قسٜ

.  زضٖٚ سٛٔٛض ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ضا ٔشالقي ٔي ؾبظز

سبثف دط ا٘طغي ٔبٚضاء ثٙفف، : لسضر ايدبز ٘ٛض- ة

ثب٘سٞبي ثيٗ ِٔٛىِٛي ضا قىؿشٝ ٚ شضار ِٔٛىِٛي ضا 

سجريط ٔي وٙس ٚ ثطـ زليمي اظ ٘ظط ٚؾؼز ٚ ػٕك 

.  حبنُ ٔي قٛز

  برهمكنش گرمائي

ِيٗ ٚاوٙف قبُٔ وّيٝ آثبضي وٝ افعايف زٔبي ٔٛضغ 

. سبثف، ٟٕٔشطيٗ دبضأشط ٔشغيط زض آٖ ٔي ثبقس

ثطٕٞىٙف ٌطٔبئي ٟٕٔشطيٗ ظٔيٙٝ وبضثطز ِيعضٞبي 

دعقىي ضا سكىيُ ٔي زٞس وٝ ثيكشطيٗ اؾشفبزٜ ضا زض 

چٍبِي سٛاٖ . ايٗ ظٔيٙٝ ثٛيػٜ زض خطاحي ِيعضي زاضز

W/cm 10 سب 6ٔٙدط ثٝ ايٗ دسيسٜ زض ٔحسٚزٜ 
2 ٚ 

ٕٞبٖ .  زليمٝ ػُٕ ٔي وٙس1 سب S 100/1ظٔبٖ سبثف 

ديسا اؾز سغييطار زٔب ثؿشٝ ثٝ  (1)عٛض وٝ اظ خسَٚ 

ٔيعاٖ آٖ، اثطاسي چٖٛ ا٘ؼمبز، سجريط، شٚة ٚ وطثٙي 

قسٖ ضا زض ثبفز سحز سبثف ايدبز ٔي وٙٙس وٝ ايٗ 

ثبيس . اثطار ثٝ عٛض ذالنٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي ٌيط٘س

                                                           

Phtoradiatin   
Phtoablation   
Thermal   
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ثٝ ذبعط زاقز زض ٘ٛع سبثيط ِيعض ثط ثبفز ػالٜٚ ثط 

فبوشٛضٞبي ٌفشٝ قسٜ، ػٛأُ وٝ سِٛيس ٚ ا٘شمبَ ٌطٔب ضا 

زض ثبفز سحز سبثيط لطاض ٔي زٞٙس ٘يع ٔٛثط٘س؛ ٔب٘ٙس 

ٖ ضؾب٘ي ٚ ؾطػز ػجٛض ذٖٛ اظ ثبفز ٌطْ قسٜ .  ذٛ

زض ضاثغٝ ثب اثط ٌطٔبيي ِيعض ثبيس ٌفز وٝ فٛسٟٛ٘بي 

ٝ ٞبي ثبفز خصة ٚ حطوز  اقؼٝ ِيعض سٛؾظ ضً٘ زا٘

اسٕي ٚ ِٔٛىَٛ ضا ؾجت ٔي قٛز ٚ ايٗ ذٛز ٔٙدط ثٝ 

ٌطْ قسٖ ٚ اظزيبز زضخٝ حطاضر ؾَّٛ ٚ ثبفز قسٜ ٚ 

.  (4)ثٝ اعطاف ٘يع ٔٙشمُ ٔي قٛز 

 انعقاد

 فطايٙسي آغبظ C ْ42ثب افعايف زٔبي ثبفز ثٝ ثبالسط اظ 

ٔي قٛز وٝ زض اثط ثبال ضفشٗ زٔب زض ثبفز، ا٘ؼمبز ٚ سغييط 

قىُ ِٔٛىِٛي دطٚسئيٟٙب ٚ قىؿشٗ ثب٘سٞبي آٖ ايدبز 

زض حسٚز . ٌفشٝ ٔي قٛز ٔي ٌطزز، وٝ ثٝ آٖ ٞيذطسطٔي

 ؾبذشٕبٖ ِٔٛىِٟٛبي ثعضي زٌطٌٖٛ C ْ50-42زٔبي 

ٔي قٛز زض نٛضسيىٝ ايٗ اثط، ٔسسي ثٝ عَٛ ٔي ا٘دبٔس، 

زض . ثبظٌكز آٟ٘ب ثٝ حبِز عجيؼي ٘ب ٕٔىٗ ذٛاٞس ثٛز

 فؼبِيز آ٘عيٕي C ْ60 سب حسٚز C ْ50زٔبي ثيف اظ 

ؾِّٟٛب وٓ ٔي قٛز وٝ ٔٙدط ثٝ وبٞف فطايٙس ا٘شمبَ 

. ا٘طغي زضٖٚ ؾَّٛ ٚ ػسْ سحطيه ؾِّٛي ٔي قٛز

ثسيٗ سطسيت ؾبظ ٚ وبضٞبي سطٔيٓ ؾَّٛ اظ وبض ٔي افشٙس 

                                                           

Photocoagualation   

Hyperthermia   

زض ٟ٘بيز زض . ٚ زض ٘شيدٝ ثمبي ؾِّٟٛب وٕشط ٔي قٛز

 سغييط ٔبٞيز دطٚسئيٟٙب ٚ والغٖ اسفبق C ْ60زٔبي 

 ثب٘يٝ ثٝ عَٛ ا٘دبٔس 6 سب C ْ60ٔي افشس اٌط زٔبي 

سصوط . ثبفز ثٝ عٛض غيط لبثُ ثطٌكز ٔٙؼمس ٔي قٛز

ايٗ ٘ىشٝ الظْ اؾز، ٍٞٙبٔي وٝ زٔبي ٔٛضغ سبثف زض 

حس ا٘ؼمبز لطاض زاضز، ثبفز اعبضف آٖ زض حبِز ٞيذطسطٔي 

اؾز ٚ ثبظٌكز آؾيجٟبي ٚاضز قسٜ ثٝ ثبفز اعطاف ثٝ 

ٔسر ظٔبٖ ٞيذطسطٔي سحٕيُ قسٜ ٚ ٚيػٌي ثبفز 

ٌطٔب زضٔب٘ي )اظ ٞيذطسطٔي ٚ ا٘ؼمبز زض . ثؿشٍي زاضز

 اؾشفبزٜ ثطاي ٘بثٛزي سٛٔٛضٞبي سٛدط (ٔيبٖ ِيعضي

ايٗ ضٚـ وٝ ثٝ عٛض ٔؼِٕٛي ثب ِيعض . ٔي قٛز

يبي نٛضر ٔي ٌيطز، سبوٖٙٛ ثٝ ٚيػٜ ضٚي - ٘ئٛزٔيطْ

سٛٔٛضٞبي اِٚيٝ ٚ ٔشبؾشبسيه ٔغع ٚ وجس ثب ٔٛفميز 

اؾشفبزٜ اظ دسيسٜ ا٘ؼمبز زض . ا٘دبْ قسٜ اؾز

فٛسٛوٛآٌٛالؾيٖٛ ثيٕبضيٟبي قجىيٝ اظ خّٕٝ خساقسٌي 

قجىيٝ، ثب ثٝ وبض ثطزٖ ِيعض ٚ ضبيؼبر زيبثشي ثب خصة 

عَٛ ٔٛخٟبي آثي ٚ ؾجع ِيعض آضٌٖٛ ثٝ قسر ايدبز 

ٌطٔب ٚ ا٘ؼمبز ذٖٛ ٚ ا٘ؿساز ػطٚق ذٛ٘ي قجىيٝ ضا 

.  ٔٛخت ٔي ٌطزز

 

                                                           

Laser interstitial therotherapy   
Solid   
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 تبخير

ا٘طغي زضيبفشي ثبفز ثٝ حسي اؾز وٝ زضٖٚ ٚ اعطاف 

ؾِّٛي سجريط ٔي ٌطزز ٚ ايٗ أط ٔٙدط ثٝ اٟ٘ساْ ٚ اظ 

اظ ؾٛي زيٍط ثربض . ٞٓ ٌؿيرشٍي ؾِّٟٛب ٔي قٛز

ايدبز قسٜ ثبػث ٔي قٛز ٌطٔبي اضبفي ا٘شمبَ يبفشٝ ٚ 

. اظ ٞطٌٛ٘ٝ افعايف زٔب زض ثبفز ٔدبٚض خٌّٛيطي قٛز

ٌؿيرشٍي ثبفز ثٝ ػّز افعايف حدٓ ٘بقي اظ سجريط 

ضخ ٔي زٞس؛ ثيكشطيٗ اؾشفبزٜ ِيعض، ثٛيػٜ زض خطاحي 

اظ ٔعايبي . ِيعضي ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ دسيسٜ ضخ ٔي زٞس

ايٗ ضٚـ لبثّيز وبضثطز آٖ اؾز وٝ زض ضبيؼبر 

ؾغحي، وٛسط وطزٖ ػطٚق ذٛ٘ي اعطاف ثطـ ٚ ايدبز 

 CO2ِيعض . ظٔيٙٝ ػُٕ ثسٖٚ ذٛ٘طيعي ٔي ثبقس

ٝ اي اؾز وٝ ثسيٗ سطسيت ػُٕ ٔي وٙس ٚ  ثٟشطيٗ ٚؾيّ

 ٚ زض ثيٙي- حّك- زض خطاحي ٞبي زٞبٖ ٚ ٌٛـ

.  ثطزاقشٗ اليٝ ٞبي دط آة ز٘سا٘ي ثٝ وبض ٔي ضٚز

 كربني شذن

ظٔب٘ي وٝ ِٔٛىِٟٛبي آة سجريط قٛ٘س ٚ دطسٛزٞي ِيعض 

ضٚ٘س افعايف حطاضر ازأٝ ٔي يبثس؛ . ٕٞچٙبٖ ازأٝ يبثس

 ٔٙدط ثٝ ؾٛذشٗ أالح ٚ C ْ100زض زٔبي ثيف اظ 

ٔي قٛز؛ وٝ ايٗ ػُٕ ٕٞطاٜ ثب  (وطثٙي قسٖ)ٔٛاز آِي 

                                                           

Vaporization   
ENT   
Photocarbonization   

ايٗ . ؾيبٜ قسٖ ثبفشٟبي ٔدبٚض ٚ ذطٚج زٚز ذٛاٞس ثٛز

دسيسٜ ٘يع زض ضبيؼبر ؾغحي ٚ زض زضٔبٖ ثؼضي اظ 

ٔثُ ٔشبؾشبظٞبي دٛؾشي ا٘ٛاع )ا٘ٛاع ثسذيٕي ٞب 

أب ثٝ عٛض وّي اظ وطثٙي قسٖ . وبضثطز زاضز (ؾطعبٟ٘ب

اظ )ثبفز ثٝ ٍٞٙبْ ِيعض زضٔب٘ي ثٝ ضٚقٟبي ٔرشّف 

اخشٙبة  (خّٕٝ ذٙه وطزٖ ثبفز ثب آة ٚ ٌبض ذٙه

ٗ سط ٘ىطٚظ قسٜ ٚ . ٔي قٛز ظيطا ثبفز زض زٔبٞبي دبيي

وطثٙي قسٖ ثبػث . ٘يبظي ثٝ وطثٙي قسٖ ٘يؿز

ٔي قٛز عي ػُٕ خطاحي، لسضر زيس خطاح وبٞف 

ثب . يبفشٝ ٚ فبيسٜ زضٔب٘ي ذبني ثٝ ٕٞطاٜ ٘ساقشٝ ثبقس

 ٔي سٛاٖ ثٝ سٕبْ ٔٛاضز فٛق CO2اؾشفبزٜ اظ ِيعض 

.  زؾز يبفز

  روب

دسيسٜ شٚة زض زٔبي ثبالسط اظ  (1)عجك  خسَٚ قٕبضٜ 

C ْ300 ضخ ٔي زٞس وٝ ٔغّمبً ثٝ خٙؽ ثبفز دطسٛزٞي 

چٙب٘ىٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ اظ ايٗ دسيسٜ . قسٜ ثؿشٍي زاضز

ثٝ عٛض وّي . ثطاي شٚة ٔبزٜ ز٘سا٘ي اؾشفبزٜ ٔي قٛز

ػٕسٜ ِيعضٞبيي وٝ زض ٚاوٙف ٌطٔبيي ٔٛضز اؾشفبزٜ 

لطاض ٔي ٌيط٘س ػجبضسٙس اظ ِيعضٞبي زي اوؿيس وطثٗ، 

.  يبي، آضٌٖٛ ٚ زيٛز- يبي، اضثيْٛ- ٘ئٛزٔيْٛ

 

                                                           

 Melting   
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 برهمكنش يونيزاسيوني

ثطاؾبؼ ايٗ ٔىب٘يعْ ا٘طغي فٛق اِؼبزٜ ظيبز ِيعض، ؾجت 

خسا قسٖ اِىشطٟٚ٘ب زض ٘بحيٝ ٞسف قسٜ ٚ ِٔٛىِٟٛب 

يٛ٘يعٜ ٔي ٌطز٘س ٚ زض ايٙدب حبِز چٟبض ٔبزٜ يؼٙي 

دالؾٕب سِٛيس ٔي قٛز وٝ حبِشي ثبالسط اظ ٌبظ ثٛزٜ ٚ 

ٝ اي اظ اِىشطٟٚ٘ب ٚ يٟٛ٘ب ايدبز ٔي قٛز ٚ ثٝ  ٔدٕٛػ

ػّز اقغبَ حدٓ ثيكشط ايدبز أٛاج نٛسي ٚ ٔىب٘يىي 

 ٔي قٛز وطزٜ ثبػث دبضٌي ثبفز يب ٔشالقي قسٖ ٘ؿح

ٚ ثٝ عٛض زليك ٔب٘ٙس يه چبلٛي خطاحي ظطيف ػُٕ 

ٔي وٙس ثسٖٚ آٍ٘ٝ ٍ٘طا٘ي اظ ػٛاضو خطاحي ػبزي 

ثٝ عٛض . ٘ظيط ذٛ٘طيعي يب ػفٛ٘ز ٚخٛز زاقشٝ ثبقس

وّي ِيعضٞبي قبيغ وٝ أطٚظٜ زض چكٓ دعقىي ثب 

ثطٕٞىٙف ٞبي ٔشفبٚر ثٝ وبض ٔي ضٚ٘س ػجبضسٙس اظ 

 ٚ زي اوؿيس وطيٗ وٝ زض يبي- آضٌٖٛ، وطيذشٖٛ

خطاحي دّىٟب ٚ اضثيز ٚ ؾٍٕبٖ لسأي چكٓ ثٝ وبض 

أب ِيعضٞبي وٝ ٞٙٛظ زض ٔطحّٝ سحميمبر . ٔي ضٚز

ٞؿشٙس ػجبضسٙس اظ ِيعض ضٍ٘ي ثطاي فٛسٛوٛآٌٛالؾيٖٛ، 

.  (7) وٝ زض خطاحي ٞبي لطيٙٝ ثٝ وبض ٔي ضٚ٘س اٌعايٕط

 

                                                           

Ionization   
Photodisruption   
Ar-Kr-Yag   
Excimer   
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A Survey of Effective Factors on Mental Health 

 

A Study on the Physical Properties of Laser 

and Its Effects on Tissue 

 

Zohdi Aghdam R , Radfar M 

 

Abstract: 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation or LASER is used as a tool for 

producing a monochromatic light with radiance on a solid unit angleLASER light is 

convergent with lowest divergence and has had high densit-v ener-gy area units. Physical 

components of laser include an active material in which alk. inversion process occurred. 

Light photons that are produced by stimulatk-~n intensifier chamber transfer the space 

between two mirrors frequently during -bib they have a contact with stimulated atoms or 

molecules. This process causes i i emission and finally the intensity of light increases 

significantly. Energy, source xx pumps the space ascends the electrons to a higher level of 

energy Many qshowed that laser beam causes many physiological and biochemisterie changes 

in components, so the light could be absorbed in mitochondria and cell membe after that the 

reduction process could be activated in cellular respiratory chain. changes in respiratory 

chain, free radical productions in the cell will increase w has a lot of etTects on cellular 

procedures. Considering the fact for curing various diseases in ophthalmology, different 

lwhave been applied and its contact with different tissues with different irradi creates 

photochemical, thermal, and ionization which can have dillerent side efrom on the tissue. 

 

Key Word: Laser, Tissue, Interaction 
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