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:مقدمه   

که با  از زمان اختراع لیزر، همیشه تمایل فراوانی براي افزایش توان و شدت پالسهاي لیزري بوده است. چرا

داشتن لیزرهایی با شدت و توان باال می توان قدمهاي مهمتري را در مرزهاي دانش بخصوص در اپتیک غیرخطی، 

شتاب دهی ذرات و کاربردهاي وابسته برداشت. عالوه بر آن با استفاده از لیزرهاي با شدت باال می توان به کمک 

د نتوانند منجر به بوجود آمدن فرایندهاي سریعتر شوکه می  [1]اثرات غیرخطی پالسهایی کوتاهتر بدست آورد 

. در طول سه دهه گذشته توانایی بشر براي تقویت پالس لیزر قابل توجه بوده و انقالبی در علم و تکنولوژي [2]

مربوط به لیزر بوجود آورده است. تاکنون سه روش براي تقویت پالس لیزري پیشنهاد و بکار گرفته است. اولی 

و روش  ]4[می باشد  2OPCPA. دومی روش  ]3[معرفی شده است  1985است که در سال  1CPAروش  

. دو روش [5]سوم که پانزده سال پیش پیشنهاد شده است بر پایه مکانیسم پس پراکندگی رامان استوار می باشد 

ا از دست می دهند اول اگرچه به کرات به کاربرده می شوند ولی با افزایش بیش از حد شدت پالس، کاربرد خود ر

چرا که براي شدت هاي باال، محیط هاي اپتیکی دیگر توانایی خود را از دست داده و دچار آسیب می شوند. روش 

سوم که در محیط پالسما صورت می گیرد، داراي چنین محدودیتی نبوده و لذا امروزه کاندیداي اصلی براي 

اینکه پالسما محیطی است که در حضور پالسهاي شدید تقویت پالس هاي لیزري به شمار می رود. عالوه بر 

لیزري دچار تخریب نمی شود بلکه برخالف دو روش دیگر که نیاز به سیستم اپتیکی با ابعاد بزرگ دارند، عمل 

در این روش، پالسما بعنوان یک واسطه عمل کرده و حجم کوچک پالسما صورت می گیرد.  تقویت پالس در یک

از پالس پمپ طویل با انرژي زیاد به پالس کوتاه دانه با شدت پایین می شود. این مکانیسم را باعث انتقال انرژي 

) به یک موج الکتروستاتیکی 3موج الکترومغناطیسی (موج پمپیک می توان چنین به تصویر کشید که در آن 

بازخوردي به وجود آمده و  ) واپاشیده می شود. یک فرایند4(موج دانهدیگر ج پالسما) و موج الکترومغناطیسی (مو

ابا رشد پیدا کرده و یک پالس ی شود. بدین ترتیب موج دانه بی محباعث انتقال انرژي از موج پمپ به موج دانه م

این پژوهش نه تنها از نظر کاربردي جذابیت زیادي دارد بلکه از  .[6]لیزري با شدت و توان باال بوجود می آید 

و اپتیک غیرخطی نیز شایان توجه زیادي است. گسترش علم و تکنولوژي لیزر در  دیدگاه فیزیک پالسماي بنیادي

رابطه با تولید پالس هاي با شدت و توان باال نه تنها کاربرد آنرا روز افزون می کند بلکه افقهاي جدیدي را در 

و پرتوان راه  . با داشتن لیزرهاي شدید[8,7]مربوط به فیزیک بنیادي پیش چشم ما قرار می دهد  مطالعات

                                                
1 Chirped pulse amplification   
2 Optical parametric chirped pulse amplification 
3 Pump wave 
4 Seed wave 



 

 ح

 

کاربردهاي بیشتري از جمله در پزشکی و صنعت پیدا می رسیدن به همجوشی لیزري هموارتر می شود. همچنین 

کند. از نظر فیزیک بنیادي، با دست یافتن به پالسهاي شدید و با طول کوتاهتر، امکان بررسی پدیده هایی که در 

د. به عبارت دیگر مقیاس زمانی اندازه گیري بشر کوچک تر بازه هاي زمانی کوتاه تر رخ می دهند میسر می گرد

می شود. افزایش شدت پالسهاي لیزري، می تواند موجب پیشبرد زیادي در بررسیهاي مربوط به فیزیک هسته اي 

و فیزیک انرژیهاي باال شود. با تولید پالسهایی با شدت و توان باال می توان به میدان هایی دست پیدا کرد که می 

را منتقل کنند که براي مطالعات در حیطه فیزیک هسته اي،  GeV 1000 تا 1د به ذرات انرژي در بازه اننتو

فیزیک انرژیهاي باال و فیزیک خالء کافی به نظر می رسد. امروزه افق دید بشر دست یافتن به پالسهایی با توان 

22510 /W cm 1استفاده از مکانیسم پس پراکندگی رامانپتوثانیه می باشد. و با دیرش در محدوده آتوثانیه تا ز 

پیشنهاد شد و توسط همین گروه توسعه یافت  1999در سال  ]5[ 2در پالسما اولین بار توسط مالکین و همکاران

14در رژیم خطی پراکندگی رامان که براي شدتهاي میانه (براي شدتهاي کمتر از  .]9[ 210 /W cm (  دامنه پالس

0دانه به صورت 
1

ta e  1/2که در آن  ]01[رشد پیدا می کند
0 0 0( / 2)pa    ،0نرخ رشدa  دامنه موج

فرکانس پالسما است. با وجود این نرخ رشد  pفرکانس موج پمپ و  0دامنه موج دانه (پروب)،  1aپمپ، 

، پراکندگی رامان پیشرو، شکست موج و 3قابل توجه، فرایندهایی مانند پراکندگی رامان خودبخودي، میرایی الندائو

وگیري می تله اندازي ذرات وجود دارند که باعث زودتر تهی شدن موج پمپ شده و از ادامه تقویت موج دانه جل

) و ناپایداري همرفتی مرتبط  02کنند. همچنین در رژیم خطی به خاطر پهناي باند کم پراکندگی رامان (برابر 

با آن باعث افزایش دیرش پالس شده و کارآیی این مکانیسم را به عنوان یک عامل تقویت کننده پایین می آورد. 

قابلیت اثرات غیرخطی محیط در بوجود آوردن پالس هاي سالیتون گونه با دیرش  11],5,9[ 4شوتس و همکارانش

بسیار کوتاه که از طریق تهی شدگی پالس پمپ حاصل می شود را به عنوان یک عامل از بین برنده محدودیتهاي 

سیله باالکین ذکر شده در باال پیشنهاد دادند. نقش اثرات جنبشی در مدل بندي پراکندگی رامان پالس لیزري بو

اثرات   مورد بررسی قرار گرفته است. 1]4[ 7و چاپمن و همکاران ]13[ 6، بنیستی و همکاران]21[ 5و همکاران

مطالعه شده است. نقش شکست امواج پالسما بر متراکم  [17,16,15]مربوط به چیرپ شدن پالس در مراجع 

بررسی شده است. نقش شدت  18][ 8سکی و فیشسازي پالس لیزر از طریق پس پراکندگی رامان بوسیله یامپول

. [19]و دیرش پالس بر تقویت پالس بوسیله پس پراکندگی رامان بوسیله مالکین و همکاران مطالعه شده است 

                                                
1 Raman backscattering  
2 Malkin et al 
3 Landau damping 
4 Shvets et al 
5 Balakin et al 
6 Benisti et al 
7 Chapmanet al 
8 Fisch et al 
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اولین کار تجربی در زمینه تقویت رامان پالس لیزري در رژیم غیرخطی که در آن پالسی با دیرش پیکوثانیه تبدیل 

اخیرا آزمایشی انجام شد که در آن با   صورت گرفته است. 20][ 1بوسیله چنگ و همکاران ،دبه پالس فمتوثانیه ش

.  تقویت پالس لیزري با استفاده از پس [21]استفاده از تقویت رامان پالس نانوثانیه تبدیل به پالس پیکوثانیه شد 

 .]22[بررسی شده است  3همکارانبوسیله ترینس و  2PICپراکندگی رامان با استفاده از شبیه سازي چند بعدي 

و بدون در نظر گرفتن اثرات  یدهنامغناط يدر پالسما یرامان پالس دانه گاوس یتتقو  [23]در مرجع یرااخ

 یدهمغناط يدر پالسما یرامان پالس دانه گاوس یتتقو ما در این پایان نامهالعه قرار گرفته است. مورد مط یتینسب

  .ایمدادهمورد کنکاش قرار  تییو با در نظر گرفتن اثرات نسب

  

 

                                                
1 Cheng et al 
2 particle-in-cell 
3 Trines  et al 
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 مفاهیم اولیه پالسما
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 پالسما تعریف 1-1

توان پالسما نامیــد. ولــی مقــدار یونیزاســیون بایــد بــه قــدري باشــد کــه اي را میهر گاز یونیزه به زبان ساده

هــاي هیــدرودینامیکی. هرگــاز نیروهــاي الکترومغناطیســی کنتــرل شــود تــا ي نیرودینامیک ذرات بیشتر به وسیله

اي را که شبه خنثی بوده و حرکات جمعی در آن غالب باشــد را پالســما گوینــد. حرکــات جمعــی بــه خــاطر یونیزه

گرفتــه شــده اســت و  واژه پالسما از یک لغت یونانی  و آید. هاي دوربرد کولمبی به وجود میوجود نیرو

اصــطالح پالســما را النگمــویر در ســال  ایــن؛ براي اولین بــار ساخته شده است قالب ریزي شده یا به معنی هر چیز

 ]24[.العه تخلیه الکتریکی در گازها به کار بردن مطدر حی 1923

 بــراي توصــیف .راتی هســتندي پالسما داري حرکت نامنظم و اتفاقی حرادر حالت تعادل ذرات تشکیل دهنده

اســت داراي ذرات بــا تمــام گازي کــه در تعــادل گرمــایی  را مرور کنیم.این حرکت بهتر است تصور فیزیکی از دما 

مشــخص کــردن  بــراي Tي پالســما از عبــارتبراي هر مولفه. کندپیروي می 1توزیع ماکسولیها بوده و از سرعت

 تعریف شودبه شکل زیر   نوع يبراي ذره هاسرعت ماکسولی تابع توزیع و شودمی دماي آن مولفه استفاده
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231 :بــا اســتعددي آن برابر  و مقدار 2ثابت بولتزمن Kجا در این که 38 10 K . J K و P يانــدازه 

  است ي چگالی ذره nو  ي جرم ذره mو   يکل حرکت ذره
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  بع توزیع طوري انتخاب شده است کهاست که ضریب تا الزم به ذکر
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vکه در اینجا  


  حساب شود  يهبراي ذر ط انرژيرگاه متوساست. ه سرعت متوسط ذرات  

                                                
1 Maxwellian distribution 
2 Boltzman constant 
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ي کلی این است که متوسط انرژي براي هر درجه آزادي برابــر بــانتیجه 1 2/ KT  اســت ایــن نتیجــه بــا

  بینی بود.ژي قابل پیشرپاري اناستفاده از هم

 هــا وافتــد کــه یــوناغلــب اتفــاق مــی تواند در یک زمان چندین دما داشــته باشــد.جالب است که پالسما می

کــه آهنــگ  ه بــه ایــندارند. این حالت با توجــ eT و iT اي با دماهاي مختلفها ، توزیع ماکسولی جداگانهنوالکتر

 دتوانــاســت مــی و یک الکترون یک یون ها بیشتراز آهنگ برخوردهاي بینالکترون ها یا خودبرخورد بین خود یون

ها می تواند در تعادل گرمایی مخصوص به خودش باشد، ولــی پالســما ممکــن ن ، هر یک از گونهبنابرای یاید.پیش ب

وجــود دارد، حتــی یــک B است آنقدر دوام نیابد تا این دو دما با هم مساوي شوند. هنگامی که میدان مغناطیســی 

 و عمــود B که نیروهاي وارد بر یک یون در امتدادتواند داراي دو دما باشد. دلیل این است ها ، میگونه ، مثالً یون

ممکن اســت  B و موازي با B هاي سرعت عمود برمؤلفه ) بنابراین،1(به علت نیروي لورنتس اندبا هم متفاوت   Bبر

ها بــاالکترونها و دماي تی که دمايِ یونلر حادند. باش T ، Tهاي ماکسولی متفاوتی با دماهايمتعلق به توزیع

  .]24[دگوینمیمتعادل هم برابر باشد پالسما را 

  مشخصات پالسما 1-2

ایجــاد حفــاظ  تسازد، خصوصــیمعمولی متمایز می پالسما، که پالسما را از گازهاي از مشخصات اساسی یکی

الص در آن پتانســیلی ت حضــور بارخــز پالسما بــه علــاي ااه در محدودهالکتریکی است. هرگ هايدر مقابل پتانسیل

 . بــدیهیکننــداین پتانسیل را خنثــی می یابند که اثرات با بار مخالف در این ناحیه طوري آرایش میشود، ذر ایجاد

رشــان برابــر بــا بــار دارد ذرات مخــالفی کــه باتی وجــود نــارحر گونه حرکتي سرد که هیچاست که در یک پالسما

خــارجی  سازي را انجام داده و پتانســیلر ناحیه نازکی از فضا اثر حفاظتوانند دایجاد شده است می خارجی موضعی

 ژيات بــا انــرذر پالسما، همواره جایی که انــرژيات ولی به علت وجود حرکت حرارتی در ذر را سریعاً خنثی نمایند.

حفــاظ تــا ابــر  بنــابراین گســتردگی کنند.یل فرار ستوانند از چاه پتانات میایجاد شده برابر است، ذر ستاتیکالکترو

الکترواســتاتیک در آن  پتانســیل ي ذرات برابــر بــا انــرژيKT جنبشی فضا خواهد بود که در آن انرژياي از ناحیه

  نقطه باشد.

                                                
1 Lorantze force 



 

 
 

در q  ياي بــه انــدازهقطــهنیم که باري نکردازیم. فرض میپاین ناحیه می متِ تقریبیضخا يحال به محاسبه

  نیمکپواسون استفاده می يسما واقع شده است براي پیدا کردن پتانسیل از معادلهداخل پال
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بــار الکتریکــی ، چگــالی چگــالی بــار ، پتانســیل الکترویکــی ، ه ترتیــب ب ،،e،en،in،0که در اینجا 

 تــابع توزیــع بــراي  حضــور پتانســیل الکتریکــی دراست  ءدر خال و نفوذپذیري الکتریکیچگالی یونی  الکترون ،

  بودها به شکل زیر خواهد ها و یونالکترون
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این امــر ســبب  ها انتگرال بگیریم.تسرع از عبارت باال روي تمام ذرات کافی است که چگالیکردن  پیدا براي

توزیع، کافی است به این حقیقــت دقــت شــود ثابت تابع  شود.براي پیدا کردن ضریبزیع میتو حذف سرعت از تابع

کنــد.بنابراین میــل می 0nخــود  ي غیراختاللــیاندازه پتانسیل به صفر و چگالی به qخیلی دور از بار  فواصل که در

  داریم
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الــت تعــادل عنی فرض شده اســت کــه درحپالسما استفاده شده است، ی خنثی بودنت شبهجا از خاصیّدر این

0میکی ترمودینا 0 0 i en n n .رون یم که نسبت جرم یون به الکتــکنبراي سهولت فرض می M
m قــدر زیــاد نآ

 ياي انجــام دهنــد و فقــط زمینــهحظــهمال اند حرکــت قابــلها نتوانستهل،یونپتانسی گیرياست که در زمان اندازه

شــود. مینظــر  ســازي صــرفها در حفاظي یونبنابراین فعالً از اثر اختالل دانسیتهاند و ادهمثبتی از بار را تشکیل د

  توزیع خواهیم داشت با احتساب تابع 1ي پواسوندر این صورت از معادله
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آن پیــدا شــود خــود  که باید شکل ریاضــی ی است زیرا تابع ي غیرخطي دیفرانسیل باال یک معادلهعادلهم

کــه در  کنیم بــه نــواحید مــیتحلیلی خود را محدو ظاهر شده است. براي حل نماییتابع  در طرف راست در داخل

1eeآن  / KT  ی خواهیم داشتي خطلهجم در این صورت پس از بسط تابع نمایی و اختیار کردن  
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1 Poisson 



 

 
 

 روي باید داشــته باشــیم، در این صورت به خاطر تقارن کاي باشدیک بار نقطه qهرگاه   r 


کــه در  

rجا این


  گیریمصورت زیر براي این معادله در نطر میجوابی بهمکان است. بردار 
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الکتــرون،  1حفاظ دبــاي طول Derو ثابتیــک   cجاکه در این 
1

2 2
0 0De er KT / n e بــراي پیــدا  اســت

تانســیل ســازي کامــل نیست،پ، جایی که عمــلِ حفــاظ rکافی است دقت شود که در فواصل کوچک  cکردن ثابت 

عبارتی داریمتبدیل شود. به اي به باراي یک بار نقطهبر باید به پتانسیل کولمبی c q  
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تر افــت ســریعتر باشــد پتانســیل ، کوچــکDerدبــاي،  اندازه طــول پتانسیل پیداست که هربا توجه به شکلِ 

1پتانسیل بــه  اي است که در آن فاصلهدباي فاصله کند. در واقع طولمی / e  مقــداري کــه بایــد در غیــاب عمــل

افــزایش و بــا  eTدمــاي  د این فاصله با افــزایشروي که انتظار میطورهمانکند. سازي داشته باشد، افت میحفاظ

 هــاها و به عبارتی با احتساب حرکت یونبا احتساب اختالل در چگالی یون یابد.الکترونی کاهش می چگالیافزایش 

  یابدل دباي به شکل زیر تغییر میطو
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  آیدزیر بدست می رابطهاز  اي یوندر ضمن طول دباي بر
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هــا یــا 3ها و مگنتــرون2در کلیسترون الکترونیهاي اي، نظیر جریانپدیده حفاظ دباي در دستگاههاي تک مولفه

موردهایی ، هــر تجمــع موضــعی از  دهد. در چنیناي رخ می، به شکل تغییر یافته4باریکــۀ پروتونی در سیکلوترون

اشــد. پتانســیل که چگالی بســیار کوچــک بر آنشود مگي بزرگ میات باعث یک میدان الکتریکی حفاظت نشدهذر

  شود. با تنظیم چگالی نزدیک الکترود دفع میي خارجی اعمال شده

پالســما در مفهــوم اســت کــه  آن است، و این بدان پالسما، خاصیت شبه خنثایی اساسی از خواص دیگر یکی

چــک و وک در فواصــل باشــد.یک خنثی میاکرسکوپبزرگ م نسبتاً زیاد و در فواصل زمانی در فواصل میانگین حالت

                                                
1 Debye 
2 Clystrons 
3 Magnetrons 
4 Cyclotrons 



 

 
 

ات وجــود داشــته و ذر و خیزهــایی در چگــالی ات، همــواره افــتذر ت وجود حرکــات حراراتــیمیکرسکوپیک به عل

هــاي تمرکز گــاه هــر زمــانی کــهآنباشــد،  Derیک دستگاه بزرگتر از  Lکه ابعاد ثی است. در صورتیپالسما غیرخن

فاصــلۀ کوتــاه در  ال شوند، در مقابلشــان حفــاظی درهاي خارجی به دستگاه اعمپتانسیل د یانوجود آیب موضعی بار

هاي ها یــا میــدانپالســما از پتانســیل يشــود کــه قســمت عمــدةشود و ایــن امــر ســبب میایجاد می Lمقایسه با 

تــوان ازه کافی خنثی اســت کــه می؛ یعنی به انداست "شبه خنثی  " شود.پالسماالکتریکی قوي آزاد نگه داشته می

0فرض کرد  0 0i en n n   که در آنn شــود، ولــی آنقــدرچگالی مشترك اســت و چگــالی پالســما نامیــده می 

   هاي الکترومغناطیسی مورد توجه صفر باشند.ي نیروخنثی نیست که همه

رومغناطیســی در پالســما و الکت هايک پالسما، سبب پیدایش میدانایجاد اختالل در خنثی بودن ماکرسکوپی

ي هات و نیــز بــر نحــوبــر دینامیــک دیگــر ذر خــود يات بــه نوبــهشود که این ذرات باردار در پالسما میذر حرکت

 رفتار جمعــی بــراي شود.بروز رفتار جمعی در پالسما می سبب شته،االکترومغناطیسی تأثیر گذ هايتغییرات میدان

فقــط یــک اگر در ناحیه غــالف  وجود داشته باشند.در ابر بار به تعداد کافی  اتذروقتی معتبر است که حفاظ دباي 

) 14-1(آماري، مفهوم معتبري نخواهــد بود.بــا اســتفاده از معادلــۀ  طورهبحفاظ دباي  یا دو ذره وجود داشته باشد،

  را محاسبه کنیم» کره دباي«یک در ات ي ذرDNتوانیم تعداد می
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Der عالوه بر شرط L ،ایجاب می کند که» رفتار جمعی«یت خاص  

  )1-15(                                                                                                               1DN     

 پالســما ترین خــواصپالسما یکــی از اساســی ررفتار جمعی دکه قبالً هم اشاره کردیم ظهور  طورهمان پس 

افتــد اق مــیاتفــ ي فیزیکی کــه در پالســمادهجمعی بدان مفهوم است که در یک پدی رفتاردر حالت کلی  باشد.می

  [24,25]ات پالسما شرکت می نمایند از ذرزیادي  تعداد

  هاي پالسمامعیار 1-3

ایم. شــرط ســوم بــه برخوردهــا که یک گاز یونیده را بتوان پالسما نامید مطرح کردهاین تاکنون دو شرط براي

آنقــدر بــا  ارد زیرا بارهاجت مشخصات یک پالسما را ند مربوط است. براي مثال، گاز یونیده ضعیف در خروجی یک

شود نــه توســط معمولی تعیین می 1هاي هیدرودینامیکها توسط نیروکنند که حرکت آنهاي خنثی برخورد میاتم

هــاي زمــان متوســط بــین برخوردهــا بــا اتم  هاي پالسما وبسامد نوعیِ نوسان  . اگر2مغناطیسیوالکتري نیرو

                                                
1 Hydrodynamics 
2 Electromagnetics 



 

 
 

1الزم اســت کــه  که گاز مانند پالسما و نه یک گاز خنثی، رفتــار کنــدبراي آن خنثی باشد،  بنــابراین، ســه .

  اند از:پالسما عبارت يشرط مشخص کننده

1. Der L 

2. 1DN  

3. 1   

  پالسما فیزیک کاربردهاي 1-4

 n بســیار وســیعی از يپالسما گســتره کاربردهايمشخص کرد.  eKT و nتوان با دو پارمتر پالسماها را می

  کنیم.را به اختصار در زیر بیان می اردهگیرند. بعضی از این کاربرا در بر می eKTو 

  گازي هايتخلیه 1-4-1

ي ایــن انجام دادند. انگیزه 1920ي ها در دههنو همکاران آ 2، تانکس1قدیمی ترین کار با پالسما را النگمویر

ي ا عبور دهند. اینجــا بــود کــه پدیــدههاي زیاد رهاي خأل بود طوري که بتوانند جریاني لولهتحقیق نیاز به توسعه

هــا، 4، هیــدروژن،ایگنیترونهــاي3اي،تیراترونهاي جیــوههاي گــازي در یکســوکنندهحفاظ کشف شد. امروزه تخلیه

 شوند.هاي آذرخشی دیده میهاي فلوئورسان و نئون، و تخلیههاي جوشکاري، المپهاي الکتریکی، قوسجرقه

  شدهترلاي کنهمجوشی گرما هسته 1-4-2

هــاي هنگــامی کــه کنتــرل شــدن واکــنش همجوشــی بمب 1952ي جدیــد حــدوداً از ســال فیزیک پالسما

کــه هــدفی را بمبــاران  5هــاهاي شــتابدار دوتــرونگردد. باریکههیدروژنی براي ساختن رآکتور پیشنهاد شد آغاز می

انجــام دهنــد انــرژي خــود را بــه علــت که واکــنش همجوشــی قبل از آن هاکنند مؤثر نخواهد بود، زیرا اغلب آنمی

 دودهــاي گرمــایی در آن حــدهند. بنابراین الزم است پالسمایی را بوجــود آوریــم کــه انرژيپراکندگی از دست می

10kev هداري چنین پالسمایی باعث رشد ســریع  علــم فیزیــک پالســما از ســال ي گرم کردن و نگباشند. مسئله

  .بوده است 1952

  فیزیک فضا 1-4-3

ي فضاي اطراف زمــین اســت. جریــان دائمــی از ذرات بــاردار، بــاد ر مطالعهمهم دیگر فیزیک پالسما دکاربرد 

6 اند ازعبارت 6عی در باد خورشیديمترهاي نواشود. پارنامیده می يخورشید 35 10n m ، 10iKT eV ،  

                                                
1 Longmuir 
2 Tonks 
3 Tiratron 
4 Ignitrons 
5 Dutrons 
6 Solar Wind 
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Abstract: 

In the present thesis, some of the first principle plasma physics is received. Then we 

have surveyed the basic elements of laser plasma interaction, especially some nonlinear 

phenomena that occurs in interaction of laser pulse with plasmas,e.g., self-focusing, 

parametric instabilities, harmonic generation and soon. The stimulated Raman scattering 

in a nonrelativistic unmagnetized plasma is investigated and coupled evolution equations 

are derived from first principles. A closed form relations for dispersion relation growth 

rate is obtain for Raman scattering. The main goal of this study is to investigate the 

impact of magnetic field on amplification of seed pulse using stimulated Raman 

scattering. To do so, three coupled evolution equation are derived from Maxwell- fluid 

equation are describing the evolution of the envelopes of pump, seed and langmuir 

waves. The amplification of circularly polarized seed pulse in a linear regime(with pump 

depletion) and in a nonlinear regime (wih pump depletion) are investigated. In the linear 

regime we have used the integral transformation, while the Spilet- Step-Fourier method 

is employed in the nonlinear regime to solve the coupled equation 
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