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دیباچه
از همت بلند هب جایی رسیده اند

همت بلند دار هک مردان روزگار

با سالم خدمت پژوهشگران نوجوان ،دبیران محترم و مدیران ارجمند؛
کتاب پیش رو گزیده ای از تحقیقات دانش آموزان دبیرستانی است که پس از ثبت نام در چهارمین سمینار علمی
دانش آموزی ،به مطالعه پیرامون موضوعات انتخابی پرداخته و نتایج مطالعات خود از منابع متنوع و معتبر را به
صورت مقاله ی علمی ارائه نموده اند.
هدف از برگزاری این همایش ،ایجاد انگیزه در میان نوجوانان عزیز جهت مطالعه و پژوهش درباره موضوعات علمی
است.
هر چند که امسال نیز با یاری پروردگار متعال و همکاری مدیران و مسئولین مدارس ،نسبت به سال های گذشته
مشارکت و حضور دانش آموزان افزایش پیدا کرده بود و ما نیز تا حدود زیادی به اهداف اولیه خود دست پیدا کرده
بودیم ،لکن تا رسیدن به هدف نهایی که ایجاد روحیه پژوهش محوری در بین نوجوانان سراسر کشور است فاصله
زیادی داریم و معتقدیم این امر با همت ،هدایت و همکاری هر چه بیشتر مدیران و دبیران ارجمند حاصل می شود.
ما می توانیم با برگزاری کالس های مطالعه و پژوهش برای دانش آموزان سهم بسزایی در آموزش و هدایت ایشان
در این زمینه داشته باشیم .یا حتی فرصت هایی را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم تا بتوانند به راحتی به ایده های
مورد نظر خود بپردازند و با مطالعه عمیق تر آن ها را پرورش دهند.
امیدواریم بتوانیم با توکل بر خدا و حمایت های شما عزیزان به هدف نهایی نزدیک شویم.

عیسی گودرزی
دبیر پنجمین سمینار علمی دانش آموزی

I

مقاالتبرگزیده

ابر رایانه های کوانتومی
نسل جدید تبادل اطالعات
ماهان مشیری

1

چكيده

در این مقاله سعی بر این شده است که نتورکینگ کوانتومی و روش های مختلف رد و بدل شدن
اطالعات در تمام سیستم ها و در تمام مکان ها را تعمیمی استقرایی دهیم و به نتیجه ی مطلوبی برسیم.
که این مطلوب است که نظم می دهد به تمام نتورکینگ در جهان.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک (دوره اول) – پایه هفتم
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مقدمه

علم کوانتوم فیزیک فعالیت کند .به عبارت دیگر

ایده دستگاه محاسباتی بر اساس مکانیک

،یک فیزیکدان بتواند آزمایشهای فیزیک کوانتوم
را با یک کامپیوتر مکانیک کوانتوم انجام دهد.

کوانتوم ابتدا در دهه  0791و اوایل  0791توسط
برخی از فیزیکدانان و دانشمندان رشته کامپیوتر

بعدها در سال ،0791دویتش متوجه شد که

 ،زمانیکه محدودیتهای اصلی محاسباتی را

اظهارات فاین من ،می تواند تدریجاً به ساخت

بررسی می کردند،مورد توجه قرار گرفت.

کامپیوتر کوانتومی منجر شودو مقاله ای را منتشر

آنها متوجه شدند که اگر فناوری میکروچیپ

کرد مبنی بر اینکه اصوالً هر فرآیند فیزیکی را

ها یا تراشه ها،برحسب پیش بینی قانون

می توان به خوبی با کامپیوترهای کوانتومی مدل

مور،همچنان پیشرفت کند ،به تدریج کاهش

سازی کرد.

اندازه مدارهایی که در چیپ های سیلیکونی می

در سال ،0771دانشمندی به نام شر ،مقاله ای

توان جاسازی کرد،به جایی میرسدکه عناصر

منتشر نمود که حاوی روشی برای استفاده از

منفرد از یک اتم بزرگتر نخواهند شد .یعنی اندازه

کامپیوترهای کوانتوم در حل مشکل پیچیده ای

مدارهای تراشه های سیلیکونی تا حد چند اتم

در نظریه اعداد،به نام فاکتورگیری بود.
او نشان داد که چگونه یک مجموعه از

کاهش می یابد.
در اینجا مشکلی که بوجود می آید این است

عملیات ریاضی که منحصراً برای کامپیوترهای

که،در مقیاس اتمی ،قوانین فیزیکی که خواص و

کوانتوم طراحی شده اند  ،می توانند چنین

رفتارهای مدارها را کنترل میکنند ،در اصل

دستگاهی را به انجام فاکتورگیری از اعداد

مکانیک کوانتوم است نه کالسیک سابق .لذا این

بیشماری با سرعت باالتر از کامپیوتر های

سوال به وجود آمد که آیا می توان گونه جدیدی

کالسیک  ،قادر سازد  .با این اختراع  ،محاسبات

از کامپیوترها را ابداع نمود که منطبق بر اصول

کوانتومی از یک کنجکاوی به یک توجه جهانی

علم کوانتوم فیزیک باشد؟

تبدیل شد.

فاین من در سال  ،0791اولین کسی بود که

در سال ،1110اولین محاسبه کوانتومی بوسیله

تالش می کرد  ،پاسخ این سوال را با تولید یک

دانشمندان انجام شد .آنها توانستند ،میلیاردها

مدل انتزاعی که نشان می داد،چگونه یک سیستم

میلیارد سلول کامپیوتری خاصی که در محیط

کوانتومی می تواند محاسبه را انجام دهد ،بیابد.

آزمایشگاهی طراحی شده اند ،به کامپیوترهای

همچنین وی سعی کرد که نشان دهد،چگونه

کوانتومی  9کیلوبیتی تبدیل کنند،که گونه ساده

چنین ماشینی می تواند مانند یک شبیه ساز برای

ای از مشکالت ریاضی را حل می کند و اساس
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رمز نگاری دستگاههای امنیت امروزی است .این

این تاریخ ابر رایانه ها و یا رایانه های

نتایج باعث درک این مطلب شد که کامپیوترهای

کوانتومی پر است از شکست،فراز،فرود و تمام

کوانتوم قادر به حل مشکالت پیچیده ای هستند

پارامتر هایی که یک چیز موفق یا دست کم

که حتی ابر کامپیوترهای قدرتمند با صرف

محصولی خوب دارای آن است .از زمان

میلیونها پردازش هم نمی توانند آنها را حل کنند.

 ( Apple IIIکه محصولی نوآورانه بود اما با

در سال  1119یک شرکت کانادایی،اعالم کرد

شکست مواجه شد) مشخص بود که نقطه ای

که کامپیوتر کوانتومی را به نمایش گذاشته است.

کور در دید سازندگان است.اما تمام این ها هم

مدیر اجرایی این شرکت عنوان داشت که «:ارائه

مانع پیشرفت نشد.

اینگونه کامپیوترها ،گامی اساسی در حل

کامپیوتر های کوانتومی بر مبنای معادالت

مشکالت تجاری و علمی است،که تاکنون آنها

کوانتومی کار می کنند.مبنای سیستم،بر اساس

را غیر قابل حل پنداشته ایم».

مختصات کروی است که پارامتر چگالی احتمال
را در آن تعریف می کنیم .اغلب کامپیوترهای
دیجیتال امروزی برمبنای بیتها یا بایت هایی کار
میکنند که محدود به1و 0هستند .کنند.اما رایانه
کوانتومی وسیلهای محاسباتی است بجای بیتها

دارای کیوبیت ها است.کوبیت مخفف کوانتوم-
بیت است و از ویژگی حرکت چرخشی یا
اسپینی الکترون ها در آن استفاده می شود که هر
ولی عده بسیاری به علت اطالعات اندکی

زمان نمایانگر بیش از یک عدد است .یک

که این شرکت در مورد این ماشینها ارائه نمود،به

کامپیوتر مبتنی بر بیت های کوانتومی تعداد

این محاسبات مشکوک و بدبین باقی مانده اند.

حاالت پایه بیشتری نسبت به کامپیوترهایی بر

به این ترتیب اولین حضور این کامپیوترهای

پایه بیت های معمولی دارد ،به طور همزمان

کوانتومی در تحت تاثیر قرار دادن عموم ،با

می تواند دستورات بیشتری اجرا کند .یکی از

شکست مواجه شد .متخصصان معتقدند که

قابلیت های کامپیوترهای کوانتومی که موجب

نمایش شرکت مذکور یعنی کاربرد کوانتوم در

تفاوت آنها با کامپیوترهای کالسیک میشود بحث

این کامپیوترها،دقیقاً همان چیزی نیست که

موازی بودن ذاتی پردازش درآنها است.
در کامپیوترهای کوانتومی بزرگترین مشکل

درباره محاسبات کوانتومی شناخته شده است.
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تشخیص وتصحیح خطا است .کامپیوترهای

استفاده کرد ،الکترون در اسپینی با یک جهت

کوانتومی مبتنی بر فوتون ها کمترین اثر پذیری

مشخص صفر و در اسپینی خالف جهت آن یک

از محیط را دارند پس دارای احتمال خطای

تلقی شود .فیزیک کوانتوم می گوید که الکترون

بسیار کمی هستند،

دارای احتمالی از اسپین در یک جهت یا جهت

کامپیوتر کوانتومی به عنوان یک ماشین

دیگر است .اما تا زمانی که حرکت آن را سنجید

محاسبه گر از گیت های منطقی برای پردازش

نمی توانید در یابید که در کدام جهت

اطالعات بهره میبرد تفاوت عمده میان گیت های

می چرخند .تقریبأ می توان گفت  ،جهت

منطقی کالسیک و کوانتومی آن است که ورودی

چرخش الکترون غیر قابل پیش بینی است و به

وخروجی گیت های کوانتومی میتواند حالت

همین ترتیب یک بیت اطالعات کوانتومی یا

برهم نهاده یک کیوبیت هم باشد یکی از گیت

کیوبیت ( )Qubitمی تواند غیر قابل پیشبینی

های منطقی کوانتومی،گیت  CNOTاست.

باشد.یعنی به طور همزمان هم صفر و هم یک

امروزه کامپیوترها به سرعت درحال

باشد .همین نامعلومی نتیجه جالبی در پی دارد

نزدیک شدن به محدودیتی بنیادین هستند  .شاید

که وقتی به جای یک کیوبیت دو کیوبیت را

بزرگترین ضعف آن ها این است که متکی

مجسم کنید ،ملموس تر خواهد بود :دو کیوبیت

برفیزیک کالسیک هستند که برازدحام پربرخورد

ما می توانند در یک زمان ،ترکیبی از تمام حالت

میلیاردها الکترون درون تقریبا همان تعداد

های ممکن را ایجاد کنند:هر دو صفر (،)1،1هر

ترانزیستورحکم رانی می کنند .تراشه های درون

دو یک ( )0،0اولی صفر و دومی یک ()0،1و

کامپیوترهای امروزی به قدری کوچک می شوند

اولی یک و دومی صفر ( )1،0با اضافه کردن یک

که تداوم حکم رانی فیزیک کالسیک ممکن

کیوبیت دیگر و بررسی تمام حاالت

نیست.

()000،001،010،011،100،101،110،111به

این کامپیوترها هر بیت داده را با حضور یا

سادگی در می یابیم که اگر  nتعداد کیوبیت ها

عدم حضور الکترون ها روی یک ترانزیستور

باشد  1n،حالت ممکن وجود خواهد داشت .

متمایز می کنند.یک الکترون می تواند دارای

پس با در نظر گرفتن این که یک کامپیوتر مبتنی

حرکت چرخشی یا اسپینی با جهت خاص یا

بر بیت های کوانتومی تعداد حاالت پایه بیشتری

خالف آن جهت باشد یا حتی می تواند دارای

نسبت به کامپیوترهایی بر پایه بیت های معمولی

ترکیبی از اسپین های مختلف باشد .از همین

دارد ،به طور همزمان می تواند دستورات بیشتری

ویژگی الکترون ها می توان برای مقداردهی

اجرا کند.
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مشکل اصلی در ساخت اولیه کامپیوترهای

می توان استفاده کرد و باز هم از روش استقرا

کوانتومی آن بود که باید اطمینان حاصل می شد

تعمیم داده.همچنین ماتریس های پاولی را توسط

یک کیوبیت در حالت کوانتومی و اعجاب انگیز

چندین بردار یکه  J،iو  kمی توان به شکل

"هم صفر و هم یک " یا به زبان فزیک دانان هم

عملگر هامیلتونی ودر شرایط دیگر،عملگر های

دوسی ( )coherenceقرار دارد .یکی از ویژگی

تحول متفاوت بسط داد.

های ذاتی خصلت کوانتومی ذرات وجودیا عدم
آن تحت تأثیر عوامل بیرونی است ،ضربه ناشی

جهش کوانتومی

از برخورد یک مولکول هوای ولگرد ،یک تغییر

پدیده جهش کوانتومی در حقیقت تغییر دادن

ناگهانی در میدان مغناطیسی ،کمانه کردن

مدار یک ذره الکترون در حال حرکت به دور

تصادفی یک پروتون و  ...به معنای ناپدید شدن

یک اتم است الکترون ها در مدارهای مختلقی

آنی "هم دوسی" است و با این اتفاق شما دیگر

که به دور اتم میگردند برای خود سطح مشخصی

چیزی به نام کامپیوتر کوانتومی نخواهید داشت

از انرژی را دارند به تغییرمدار یک الکترون

 .بر این اساس برای ساخت چنین کامپیوتری

جهش کوانتومی میگویند.

باید آن را کامأل از بقیه دنیا ایزوله کرد.
در فضای هیلبرتی که درنظر گرفتیم حاالت
متداخل هستند.پس این گیت های منطقی را باید
طوری تنظیم کرد که بیت ها به شکل متناوب و
منظم در حرکت باشند.پس می توان با قرار دادن

هرمدارالکترون ،فضایی است که احتمال

چند مرکز اطالعات که گیت ها زیرمجموعه ی

وجود الکترون در آن ناحیه وجود داردو از طرفی

آن هستند چند محیط ایزوله ساخت که ارتباط

چون حرکت الکترون ها بسیار سریع است در

بین آن ها حالت و یا کد کوانتومی را در فضای

هر لحظه در هر قسمت ازاین فضا الکترونها

هیلبرت رقم می زند.پس مجموعه ی ناتهی ما

وجود دارند.به این ترتیب ما دارای دو رفتار

که در مختصات کروی تعریف شده(گیت

خاص هستیم،اول آنکه وقتی عمل اندازه گیری

ها)،اصطالحا ماتریس های اطالعاتی را تحت

را در کسر کوچکی از زمان انجام دهیم رفتار

تاثیر قرار داده و اطالعات تغییر،ذخیره و یا

الکترون را در غالب یک المان کوچک مشاهده

ارسال می شوند.از پدیده هایی همچون نوسانگر

میکنیم وزمانی که عمل اندازه گیری را در کسر

ناهماهنگ برای توصیف شرایط این ماتریس

کوچکی از زمان انجام نمیدهیم با رفتاری موج

5

برای یافتن یک حالت ایده آل در رجیستر بیتی

گونه از الکترون روبرو هستیم

نیازی به بررسی تمام  1حالت ممکن نیست
زیرا در کامپیوترهای کوانتومی هر بیت میتواند

منطق کوانتومی
منطق در کامپیوترهای کالسیک منطق

بر وضعیت بیت دیگر تاثیر گذار باشد برای

دودویی است یعنی کوچکترین واحد اطالعات

استفاده بهتر از این خاصیت الگوریتم های

یا همان بیت میتواند دارای مقداری برابر یک یا

متفاوتی برای جستجو میان داده ها ساخته شد.

صفر باشد .اما هر بیت در کامپیوترهای کوانتومی

به طور میانگین برای یافتن عنصری در میان

را کیوبیت(

عنصرباید

) می نامند .کیوبیت ها در

عناصر را بررسی کنیم الگوریتم

کامپیوترهای کالسیک عالوه بر دو وضعیت باال

گروور عمل جستجو را با پیچیدگی کمتر و با

وپایین از وضعیت سومی به نام وسط نیز بهره

سرعت بسیار باالتری انجام میدهد .به این

می گیرند.میتوان این وضعیت وسط را به

ترتیب کامپیوترهای کوانتومی سرعت باالتری را

اصطالح

در انجام محاسبات وعده داده اند .در کنار این

نامید.

برای پیاده سازی کامپیوترهای کوانتومی

الگوریتم ،الگوریتم های دیگری نیز ساخته شدند

حالت برهم نهی را برابر0یا 1در نظر می گیریم.به

که همگی باعث افزایش سرعت انجام محاسبات

این ترتیب از این به بعد منطق ما مانند

شدند.

کامپیوترهای کالسیک خواهد بود،یعنی به ازای
یک کیوبیت دارای دو حالت 1و0وبه ازای دو
کیوبیت دارای چهار حالت 11و10و01و00
خواهیم بود ،پس به ازای

کیوبیت دارای

1حالت خواهیم بود .در اینجا اولین تفاوت
کامپیوترهای کوانتومی با کامپیوترهای کالسیک

فرض کنید یک رجیستر سه کیوبیتی داریم که

دیده میشود.

می تواند در حالت های برهم نهاده این سه
کیوبیت قرار گیرد در حالی که رجیستر کالسیک

پردازش کوانتومی ،پردازشی ذاتا موازي

که سه بیت معمولی دارد در هر لحظه میتواند

یکی از قابلیت های کامپیوترهای کوانتومی

در یکی از هشت حالت ممکن باشد ،اما رجیستر

که موجب تفاوت آنها با کامپیوترهای کالسیک

کوانتومی هر یک از این هشت حالت را با

میشود بحث موازی بودن ذاتی آنها است .مثال
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احتمال معینی خواهد داشت و میتواند از طریق
بر هم کنشهای فیزیکی ،مقدار این ضرایب
احتمال را تغییر داد که این اتفاق در واقع به طور
همزمان روی مقادیری از هشت حالت ممکن
میافتد یعنی هر هشت حالت این رجیستر را به
طور همزمان پردازش میشود در واقع رجیستری
با کیوبیت یک عمل را روی 1مقدار به طور
همزمان انجام می دهد.
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بیماری های حافظه
عرشیا عینه دینی پور

1

چكيده

در این مقاله با مغز و بیماری های آن و نشانه های بیماری و روش درمان یا بهبود آن ها اشنا خواهید
شد همچنین در بخشی از آن در مورد تاریخچه بیماری های مغزی از جمله آلزایمر آشنا خواهید شد.
اولین بار بیماری آلزایمر را دانشمند آلمانی الویس آلزایمر در سال  7091کشف کرده ما ردپای آن را
می توان در نوشته های قبل از آن ،از جمله کارهای ویلیام شکسپیر یافت .قدیمی ترین گزارشی که از
این بیماری وجود دارد مربوط به قرن  0قرن قبل از میالد در مصر است .البته در حال حاضر شیوع
بیش تری دارد و بسیار بیش تر تشخیص داده می شود .دالیل متعددی نیز برای شیوع بیش ترآن وجود
دارد .یکی از آن ه ا افزایش طول عمر است .یکی از دالیل افزایش طول عمر ،کنترل و درمان بیماری
های عفونی است و بیماری هایی از جمله فلج اطفال ،سل ،سرخک و دیفنری به طور کامل از بین رفته
اند یا قابل درمان هستند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک (دوره اول) – پایه هفتم
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بخش است :مغز میانی و پل مغزی و بصل

مقدمه

النخاع .بصل النخاع در باالی نخاع است و مرکز

مَغْز یکی از حسّاسترین و پیچیدهترین

فعالیت های غیر ارادی بدن است و برای همین

اعضای بدن در همه مهره داران و بیشتر

مشهور بهگره حیات است.

بیمهرگان است که در برخی گونهها  ۲درصد

مغز در همه مهرهداران و بیشتر بیمهرگان

از وزن بدن جاندار را تشکیل میدهد .در انسان

مرکز دستگاه عصبی است .تنها شماری از

تا بیش از  ۰9درصد کالری (انرژی) روزانه را

بیمهرگان مانند اسفنج دریایی ،عروس دریایی،

مصرف میکند و بیشتر انرژی خود را از

آبدزدک دریایی بالغ و ستاره دریایی مغز

کربوهیدراتها (گلوکز خون) جذب میکند و

ندارند ،هرچند دارای بافت عصبی پراکندهای

این سوخت را سریع میسوزاند حتّی زمانیکه

هستند .مغز در سر و معموالً نزدیک اندامهای

شخص در خواب است ،مغز بیشتر از هر

حسی نخستین مانند بینایی ،بویایی ،چشایی و

عضوی از بدن اکسیژن مصرف میکند .به

شنوایی قرار دارد .مغز مهره داران پیچیدهترین

نارسایی مغزی اسکم مغزی میگویند.

اندام بدنشان است.

مغز شامل نیمکره های مخ ،مخچه و ساقه
مغز است .بیشتر حجم مغز را نیمکره های مخ

از دید فیزیولوژی و تکاملی زیستی ،کار مغز

تشکیل می دهند .نیمکره های مخ باعث میشوند

کنترل متمرکز بر روی سایر اندامهای بدن است.

تا انسان بتواند فکر کند و حرف بزند و مسائل

مغز با تولید الگوهای فعالیت ماهیچهها یا با

را حل کنند.

هدایت مواد شیمیایی تراوشی که هورمون نام

نیمکره چپ فعالیت های نیمه راست بدن و

دارند ،بدن را کنترل میکند .این کنترل متمرکز

نیمکره راست فعالیت های نیمه چپ بدن را

سبب پاسخ سریع و هماهنگ به تغییرات محیط

کنترل میکند .اما آنها همکاری هم دارند مثال در

میشود .برخی انواع پایهای از پاسخ مانند

موقع نگاه کردن.

بازتاب یا رفلکس عصبی میتواند توسط طناب

مخچه هم مرکز تعادل بدن است و با ورزش

نخاعی یا گرهها ایجاد شود ،اما کنترل پیچیده و

های مانند ژیمناستیک و بند بازی تقویت می

هدفمند بر رفتارها بر پایۀ حسهای ورودی

شود.

پیچیده نیازمند توانایی یکپارچهسازی اطالعات

بخش دیگر مغز ساقه مغز است که واصل

یک مغز متمرکز است.

مخ و مخچه به نخاع است .ساقه مغز شامل سه

بتازگی محققان دانشگاه نورت وسترن در
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آمریکا در حین مطالعه اثرات یک داروی ضد

محرک خارجی (حواس پنجگانه) در خود مغز

افسردگی بر روی موش ها به این نتیجه رسیدند

تولید شده و این مرحله ای است که اصطالحا

که عملکرد مغزهای دو جنس نر و ماده در

می گوییم “مطلب ملکه ذهن شده است” .

سطح مولکولی متفاوت است .دراین مطالعه یک
تفاوت شیمیایی در میان مغزهای نر و ماده

انواع حافظه

کشف شد و محققان دریافتند که این اختالف
در سطح مولکولی و در تعامل میان مولکول

 -7حافظه کوتاه مدت

های  ERalpha and mGluR1است.
از نظر فلسفی نیز آنچه که مغز را متمایز از

Short-term memory
شامل خاطراتی می شود که برای چند ثانیه

بقیه اندامها میکند ،ایجاد ارتباط فیزیکی بین

یا حداکثر چند دقیقه دوام می آورند مگر آنکه

بدن و ذهن است .امروزه دانستههای دقیقی در

به انواع بلند مدت آن تبدیل شوند.

مورد کار هریک از سلولهای مغز وجود دارد

 -۲حافظه میان مدت

اما درک همکاری همزمان و روش عمل

Intermediate- term memory
که چند روز یا هفته باقی می ماند و در

میلیونها سلول مغزی با هم هنوز نیاز به مطالعه

صورت عدم تکرار در ذهن از بین می رود.

دارد.

 -۰حافظه بلند مدت
Long-term memory
که به دلیل تکرار ،اگر یک بار ذخیره شود میتوان

حافظه
ذخیره اطالعات در مغز روندی است که

تا چندین سال یا حتی تا آخر عمر آن را به

حافظه نامیده می شود و این امر نیز به نوبۀ خود

خاطر آورد.

جزء اعمال سیناپس هاست هر بار که نوع
خاصی از اطالعات حسی (بینایی -شنوایی –

تبدیل انواع حافظه به یكدیگر

لمس – بویایی – چشایی ) از یک سیناپس

برای تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت

عبور می کند این سیناپس دفعه بعد برای انتقال

باید آن را تثبیت کنیم بدین معنی که اگر حافظه

همان نوع پیام توانمندتر شده که این روند

کوتاه مدت به طور مکرر فعال شود تغییرات

تسهیل نام دارد بعد از آنکه اطالعات چندین بار

فیزیکی و شیمیایی در سیناپس ها اتفاق می افتد

از یک مسیر عصبی عبور کردند آن مسیر به

که مسئول نوع دراز مدت حافظه است  .این

حدی تسهیل میشود که حتی بدون وجود
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روند به  ۵تا  79دقیقه برای حداقل تثبت و 7

الکتریکی تحریک مینمود ،با شگفتی دریافت که

ساعت یا بیشتر برای تثبیت قوی نیاز دارد.

هرگاه ناحیه گیجگاه یکی از بیماران کامال

تکرار نیزجایگزین این زمان می باشد.

بیهوش خود را تحریک میکرد( یعنی آن قسمت

(همچنین تکرار روزانه و ماهانه و در کل

از مغز که پشت شقیقه قرار دارد) بیمار خاطرات

زمانبندی شده که توصیه متخصصین بر حداقل

وقایع گذشته خود را با جزئیات واضح بیاد

 ۸بار تکرار با هر منوالی در  ۸روز متوالی است)

می آورد....

 شاید این دلیلی است که همیشه دو کلمۀتمرین و تکرار را کنار هم میبینیم.

دِمانس (فردسودگی)
در دمانس با نوعی اختالل کلی اکتسابی در

محل دقيق حافظه در مغز

شناخت مواجهیم که پیش رونده و برگشت

09سال پیش وایلدرپن فیلد طی تحقیقاتی

ناپذیر است .معموال تباهی حافظه نشانه ای

که در جراحی های مغز انجام داد به شواهد

است که سبب مراجعه فرد به پزشک می شود

متقاعد کننده ای دست یافت مبنی بر اینکه

و عالوه بر آن نقائصی در چندین قلمرو

خاطرات خاص و ویژه ،جایگاه خاص و ویژه

شناختی مانند قدرت تفکر ،تکلم ،قضاوت،

ای دارند .اما چگونه این دستاورد حاصل شد؟

استدالل و ادراک دیده می شود.

همانطور که احتماال میدانید :یکی از

بيماری آلزایمر

خصوصیات جالب مغز این است که خود مغز

بیماری آلزایمر ( به انگلیسی :

درد را مستقیما حس نمیکند اگر پوستِ سر و

Alzheimer's disease
که به اختصار آلزایمر خوانده میشود ،یک

جمجمه را با بی هوشی موضعی بی حس کنیم
میتوان روی مغز کسی که کامال هوشیار است

نوع اختالل عملکرد مغزی است که بتدریج

بدون ایجاد کوچکترین درد به عمل جراحی

تواناییهای ذهنی بیمار تحلیل میرود.

پرداخت و خود بیمار هم میتواند شاهد جراحی

بارزترین تظاهر زوال عقل اختالل حافظهاست.

مغزش باشد .

اختالل حافظه معموالً بتدریج ایجاد شده و

بن فیلد از این خاصیت مغز در آزمایشهای

پیشرفت میکند .در ابتدا اختالل حافظه به وقایع

مهم و موثر خود استفاده کرد یعنی وقتی روی

و آموختههای اخیر محدود میشود ولی بتدریج

مغزِ مبتالیان به صرع جراحی میکرد و نقاط

خاطرات قدیمی هم آسیب میبینند .بیمار پاسخ

مختلف سلولهای مغز آنان را به وسیله شوک
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سئوالی را که چند لحظه قبل پرسیدهاست

دست دهد .بیمار دچار زوال عقل ممکن است

فراموش میکند و مجدداً همان سؤال را

در تکلم و یافتن کلمات مناسب مشکل پیدا کند

میپرسد .بیمار وسایلش را گم میکند و

و در نتیجه کم حرف و گوشه گیر شود .در

نمیداند کجا گذاشتهاست .در خرید و پرداخت

موارد پیشرفته تر بیمار آگاهیش را نسبت به

پول دچار مشکل میشود و نمیتواند حساب

بیماری از دست داده و نمیداند دچار ناتوانی

دارائیش را نگه دارد .بتدریج در شناخت

در انجام برخی کارها است و ممکن است

دوستان و آشنایان و نام بردن اسامی آنها نیز

کارهای خطر ساز انجام دهد .بتدریج ممکن

مشکل ایجاد میشود .کمکم مشکل مسیر یابی

است توانایی حرکتی بیمار هم دستخوش آسیب

پیدا شده و اگر تنها از منزل بیرون برود ممکن

شده و مکرراً تعادلش را از دست داده زمین

است گم شود .در موارد شدیدتر حتی در

بخورد.

تشخیص اتاق خواب ،آشپزخانه ،دستشویی و

آلزایمر رایجترین شکل زوال عقل است.

حمام در منزل خودش هم مشکل پیدا میکند.

عالئم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ

بروز اختالل در حافظه و روند تفکر سبب

اطالعات بخصوص حافظه موقت در دوران

آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار

پیری آغاز شده و بهتدریج با از دست دادن

شده و در نتیجه ممکن است سبب افسردگی،

قدرت تشخیص زمان ،افسردگی ،از دست دادن

عصبانیت و پرخاشگری بیمار شود.

قدرت تکلم ،گوشهگیری و سرانجام مرگ در

یکی از مشکالت زوال عقل بروز توهم و

اثر ناراحتیهای تنفسی به پایان میرسد .مرگ

هذیان است .مثالً بیمار فکر کند همسرش به

پس از پنج تا ده سال از بروز عالئم اتفاق

وی خیانت کردهاست و یا همسایگان و

میافتد؛ اما بیماری حدود بیست سال قبل از

پرستارش قصد آسیب رساندن و توطئه علیه

ظهور عالئم آغاز شدهاست .این بیماری با از

وی را دارند .بیمار ممکن است به فرزندانش

دست رفتن سیناپسهای نورونها در برخی مناطق

بدبین شود .گاهی اوقات بیمار افرادی را مثال

مغز ،نکروزه شدن سلولهای مغز در مناطق

والدین فوت شده یا اقوام را که نیستند و حضور

مختلف سیستم عصبی ،ایجاد ساختارهای

ندارند میبینند.

پروتئینی کروی شکلی به نام پالکهای پیری
 SPدر خارج نورونهای برخی مناطق مغز و

در موارد شدید بیمار برای انجام کارهای

ساختارهای پروتئینی رشتههای به نام  NFTدر

اولیه شخصی نیاز به کمک پیدا میکند و ممکن

جسم سلولی نورونها ،مشخص میشود.

است توانایی کنترل ادرار و مدفوع را هم از
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این بیماری عالجناپذیر را اولین بار

عالوه بر پالک های آمیلوئید ،کالفه های پیچیده

روانپزشک آلمانی به نام آلویز آلزایمر در سال

دیگری با نام کالفه های نوروفیبریلری در سلول

 709۱میالدی معرفی کرد .غالباً این بیماری در

های عصبی مغز به وجود می آید .ازدیاد و رشد

افراد باالی ۱۵سال بروز مییابد؛ گر چه آلزایمر

این ترکیب نیز باعث معدوم شدن سلول های

زودرس (با شیوع کمتر) ممکن است زودتر از

مغزی می شود .کاهش سطح بعضی از

این سن رخ دهد .در سال  ۲99۱میالدی ۲۱٫۱

موادشیمیایی که پیام ها را بین سلول های

میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال بودند

عصبی منتقل می کند نیز باعث از بین رفتن

و پیشبینی میشود که در سال  ۲9۵9میالدی

ارتباط بین سلول ها می گردد .تمام این موارد

از هر  ۸۵نفر یک مبتال به آلزایمر وجود داشته

باعث کوچک شدن و آتروفی مغز می شود.

باشد .روز جهانی آلزایمر :همه ساله روز ۲7
سپتامبر یا  ۰9شهریور به مناسبت روز جهانی

تاریخچه آلزایمر

آلزایمر در دنیا مراسم و همایشهای مختلف

در سال  ،7097روانشناس و عصبشناس

برگزار میشود .شعار سال  ۲99۸این روز ( No

آلمانی «آلویز آلزایمر» اولین مورد این بیماری

 )time to loseاست ،به این معنی که زمانی

را کشف و در مورد آن نوشت ،که بعدها به

برای تلف کردن نداریم.

بیماری آلزایمر معروف شد .بیمار یک زن ۵9

پنج درصد جمعیت  ۱۵ساله و باالتر به

ساله بود به اسم «آگوست دتر» .آلویز آلزایمر

بیماری آلزایمر متوسط تا شدید مبتال هستند و

این زن را از زمان بستری شدنش در

این در حالیست که  79تا  7۵درصد سالمندان

آسایشگاهی در شهر فرانکفورت تا زمان مرگ

در همین گروه سنی از بیماری آلزایمر خفیف

او در سال  709۱همراهی کرد،

رنج میبرند.
روشهای تشخيص بيماری
آسيب شناسی بيماری آلزایمر

ساختار بیوشیمایی پالکهای پیری :پالکهای

بین سلول های مغزی این بیماران رسوبات

پیری ،از رشته های پروتئینی بنام اجسام

پروتئینی به نام پالک های آمیلوئید ایجاد

آمیلوئید ،و مقداری از پروتئینهای دیگر بنام

می گردد .این پالک ها نه تنها مانع از ارتباط

آپولیپوپروتئین  ،Eسینوکلئین و آلفا-آنتی

بین سلول های عصبی می شود ،بلکه باعث

کیموتریپسین  ،تشکیل شده اند .بنظر می رسد

تخریب سلول های اطراف خود نیز می شود.
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تشکیل این پالکها از عوامل اصلی ایجاد آلزایمر

قطعات در سلولها کم است و به سرعت تجزیه

باشد .پروتئین اصلی تشکیل دهنده اجسام

می شود اما همانطور که بعداً خواهیم دید در

آمیلوئیدی  ،پروتئین آمیلوئید  βیا  Aβاست.

صورتیکه عواملی این تعادل را بر هم زنند و

چهار ایزوفرم از این پروتئین که دارای  ۰0تا

مقدار این قطعات افزایش یابد ،اجسام

 3۰اسید آمینه می باشند در اجسام آمیلوئیدی

آمیلوئیدی و درنتیجه آلزایمر ایجاد می شود .در

شناسایی شده است .ایزوفرمهای A1-40

بیماران مبتال به سندروم داون ( تریزومی )۲7نیز

(دارای  39اسید آمینه)و )A1-42(43

عالئمی شبیه آلزایمر مشاهده می شود که می

(دارای  3۲یا  3۰اسید آمینه) توانایی تشکیل

تواند بعلت افزایش مقدار پروتئینAβ1-
) ،42(43که ژن آن بر روی کروموزوم ۲7

اجسام آمیلوئیدی را دارند .با ساختن cDNA
از روی  Aβ1-40و برسی کتابخانه های ژنومی

قرار دارد،باشد.

با آن ،ناحیه ای در q21.2 ۲7شناسایی شد که
یک پروتیئن بزرگ کد می کرد .این پروتیئن که

ژنتيک بيماری آلزایمر

پروتئین پیش ساز آمیلوئید ) (APPنام گرفت

بیماری آلزایمر یک بیماری پیچیده

دارای ایزوفرمهایی به اندازه های ،119

چندعاملی است .حدود 79در صد مواردآن

1۵7و ۱0۵اسید آمینه است  .این پروتئینها اغلب

بصورت ارثی باتوارث اتوزومال غالب )(AD

در سلولهای دستگاه عصبی بیان می شوند و در

است .در بیماری آلزایمر ارثی) ،(FADبیماری

اتصال سلولها بهم  ،تماس سلولها و اتصال به

آلزایمر  ،بصورت زود رس بین سنین ۵۵-۱۵

ماتریکس خارج سلولی و اسکلت سلولی نقش

بروز می کند  .از حدود  09درصد موارد بیماری

دارند .مولکولهای  APPبوسیله سه نوع آنزیم

که بصورت اسپورادیک است ۲۵ ،تا  39درصد

پروتئوالتیک پردازش می شوند .آنزیم آلفا-

آنها با برخی آللهای ژنها ارتباط دارند .با برسی

سکرتاز مولکول  APPرا در اسید آمینه ۱1۸

ژن  APPدر اعضاء خانواده هایی که افراد آن

برش می دهد ،آنزیم بتا -سکرتاز مولکول

مبتال به نوع زود رس آلزایمر می شدند،

APPرا در اسید آمینه  ۱17برش می دهد و

جهشهای مختلفی در این ژن یافت شد که در

آنزیم گاما-سکرتاز مولکول  APPدر اسید

ژن  APPافراد سالم وجود نداشت بیشتر این

آمینه  177یا  17۰برش می دهد .قطعهAβ1-

جهشها ،جهشهای بدمعنا در اسید آمینه های

40و Aβ1-42از اثر آنزیمهای  و  سکرتاز

17۱و 171بودند .همچنین دو جهش همزمان در

ایجاد می شوند  .در حالت عادی مقدار این

اسید آمینه های ۱17و ۱19در موارد زیادی
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مشاهده شد .در اثر جهش در جایگاههای

شده است .یکی از این جایگاهها ،برروی

17۱یا 171فعالیت آنزیمهای  βو γ-سکرتاز

کروموزوم 70در ناحیه  q13.2 70قرار دارد که

تغییر کرده و میزان تولید )Aβ1-42(43

در آن ژن ، APOEکه آپولیپوپروتیئن  Eرا کد

افزایش می یابد همچنین جهشهای همزمان در

می کند ،قرار دارد .این ژن دارای سه آلل است

جایگاه ۱17و ۱19باعث افزایش فعالیت -β

که با برسی های بیشتر مشخص شد آلل

سکرتاز و افزایش میزان ) Aβ1-42(43می

APOE*4با بیماری آلزایمر ارتباط دارد .البته

شود .با انجام آنالیز پیوستگی بر روی اعضاء

وجود این آلل بصورت هموزیگوت یا

خانواده های مبتال به نوع زود رس آلزایمر،

هتروزیگوت در یک فرد ،حتماً با بروز آلزایمر

ناحیه ای بر روی کروموزوم(14q24.3) 73

همراه نیست و این آلل فقط شانس ابتالء فرد به

در ارتباط با آلزایمر بدست آمد . mRNA

آلزایمر را افزایش می دهد .این آلل بعنوان یک

های مختلف حاصل از این ناحیه به کمکRT-

فاکتور خطر ،برای آلزایمر بحساب می آید .و

PCRبرسی شده و با مقایسه موتاسیونهای

عوامل دیگری مانند عوامل محیطی و

موجود در  mRNAافراد بیمار با افراد سالم،

فیزیولوژیکی عالوه بر آلل، APOE*4برای

ژن عامل آلزایمر شناسایی شد .این ژن پروتیئنی

بروزآلزایمر الزم است (مولتی فاکتوریال).

کد میکرد که پرسینیلین 7نام گرفت  .این ژن

عالوه بر این آلل،آللهایی از ژنهای(  A2Mکه

بصورت  PSEN1نمایش داده میشود .باهمین

بر روی کروموزوم 7۲در ناحیه p13.3 7۲قرار

دیگر ،برروی

دارد )و  LRP1که بر روی کروموزوم  7۲در

کروموزوم7در ناحیه q32-42 7شناسایی شد

ناحیه q13-14 7۲قرار دارد) بعنوان فاکتورهای

که  PSEN2نام گرفت.

خطر بیماری آلزایمر بحساب می آیند  .این دو

روش

یک

ژن مشابه

پروتیئنهایپرسینیلین7و ، ۲حدود  %۱1با هم

ژن به ترتیب پروتیئنهای آلفا -۲-

شباهت دارند و پروتئینهای غشایی هستند .

ماکروگلوبولین ) (A2Mو پروتئین وابسته به

حدود  %39از آلزایمرهای زودرس فامیلی بعلت

رسپتور LDL1

) (LRP1را کد

جهش در این ژن است جهش در این ژن باعث

میکنند  .LRP1به APP ، A2Mو APOE

افزایش مقدار ) Aβ1-42(43می شود

متصل می شود و تجزیه  APPرا تسهیل می

(مکانیسم این عمل هنوز مشخص نیست )  .با

کند .در صورت جهش در این دو پروتئین ،

استفاده از آنالیز پیوستگی ژنهای دیگری نیز در

عمل تجزیه  APPبخوبی صورت نمی گیرد و

ارتباط با آلزایمر دیر هنگام فامیلی شناسایی

در اثر بهم خوردن تعادل  ،میزا ن پروتئینهای
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،

هنریتا نیتبی ،سرپرست این گروه تحقیقاتی

آمیلوئیدوژن  ،افزایش می یابد.

دریافته است که وقتی موشهای صحرایی
آزمایشگاهی در معرض تشعشعات تلفن همراه

اثر امواج تلفن همراه بر روی حافظه

قرار میگیرند ،نتایج تستهای حافظه آنها بسیار

پژوهشگران در مطالعات اخیر دریافتهاند که

ضعیفتر میشود.

صحبت کردن به مدت طوالنی با تلفن همراه

به گزارش ایسنا ،بر اساس این تحقیق

میتواند تاثیرات مخرب و جدی روی حافظه

موشهایی که به مدت دو ساعت در هر هفته و

کاربران بر جای بگذارد .
در این تحقیق پژوهشگران ،اثرات تلفن

در طول یکسال در تماس با این امواج قرار

همراه را روی موشهای صحرایی آزمایشگاهی

داشتند ،عملکرد حافظهشان به مراتب ضعیفتر
میشده است.

بررسی کردند.
محققان بخش جراحی اعصاب در دانشگاه

این آزمون حافظه شامل رها کردن موشهای

لوند در کشور سوئد با بررسی آزمایشات

صحرایی در داخل یک جعبه بود که اشیاء

دریافتند که پرتوها و تشعشعات میکرو امواج

مختلفی در آن قرار داشت ،موشها باید

که از تلفنهای همراه ساطع میشوند میتوانند

میتوانستند جای این اشیاء را که هر چند وقت
یکبار عوض میشد ،پیدا میکردند.

روی مغز تاثیر منفی بگذارند.
محققان میگویند؛ این امواج روی ناحیه

موشهایی که در معرض امواج تلفنی قرار

خاصی از مغز موسوم به «مانع خونی  -مغزی»

گرفته بودند مدت بیشتری طول میکشید تا

تاثیر نامطلوب دارند.

میتوانستند محل اشیاء جا به جا شده را
شناسایی کنند .این تیم تحقیقاتی هم چنین

این مانع نقش حفاظت از مغز را برعهده

دریافتند که این امواج آسیبهای خاص به

دارد .در واقع مانع خونی  -مغزی از ورود مواد

اعصاب از جمله سلولهای کورتکس پیشانی و

مخربی که در خون جریان دارند به داخل

در هیپوکامپ که مرکز حافظه در مغز است وارد

بافتهای مغزی جلوگیری میکند .اگر این مواد

میکنند. .

به درون مغز وارد شوند میتوانند به سلولهای
عصبی موسوم به نورونها آسیب برسانند که

آلزایمر و گروههای خونی

ادامه این وضعیت عملکرد مغز را دچار اختالل

گروه خونی افراد میتواند در ابتالی آنها به

میکند.

بیماریهای زوال شناختی مانند آلزایمر
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تاثیرگذار باشد .گروه خونی نقش مهمی در

پيشگيری

رشد سیستم ایمنی بدن ایفا کرده و ممکن است

هنوز راه ثابت شدهای برای جلوگیری از

باعث خطر باالتر ابتال به زوال شناختی شود.

ابتالء به آلزایمر وجود ندارد ،چرا که عامل و یا

افراد دارای گروه خونی  Oاز ماده

عوامل اصلی این بیماری ناشناخته است.

خاکستری بیشتری در مغز خود نسبت به

پژوهش ها نشان می دهند که دیابت و هر

گروههای خونی B ، Aو  ABبرخوردارند که

بیماری دیگری که بر قند خون تاثیر داشته باشد،

این امر به حفاظت در برابر بیماریهایی مانند

در عملکرد مغز و سیستم اعصاب اختالل وارد

آلزایمر کمک خواهد کرد .دارندگان گروه

می کند .افزایش قند خون ،سبب افزایش سطح

خونی  Oاز ماده خاکستری بیشتری در بخش

آمولویید بتا در بدن بیمار می شود .آمولویید بتا

خلفی مخچه برخور دارند .در مقایسه ،افراد با

نشان دهنده پپتیدهایی از اسید آمینه هستند که

گروههای خونی  B ، Aیا  ABدارای حجم

مهمترین جزء پالک های آمیولویید در مغز

در

بیماران مبتال به آلزایمر به شمار می آیند با

از

اینحال یکی از بهترین راههایی که امروزه برای

جمله هیپوکامپ چپ هستند که یکی از

پیشگیری از ابتالء به آلزایمر بیان میشود ،همان

نخستین بخشهایی از مغز است که در اثر

راههایی است که برای کاهش خطر ابتالء به

آلزایمر ،آسیب میبیند.

بیماریهای قلبی بیان میشوند  .کنترل موارد

کوچکتری
مناطق

از

تمپورال

ماده
و

خاکستری
لیمبیک

مغز

مهمی که بر سالمت قلب تأثیر دارد ،مانند،
فشارخون باال ،چاقی و دیابت ممکناست بتواند

آلزایمر و تغذیه
پژوهشگران دانشگاه پزشکی شیکاگو با

به پیشگیری از ابتالء به آلزایمر کمک

بررسی عادت غذایی  ۱999نفر دریافتند که آن

کند .افزایش تحرک و فعالیت جسمی ،روابط

دسته از افرادی که دچار مشکالت فراموشی و

اجتماعی و رژیم غذایی سالم میتواند ،خطر

نظایر آن نیستند ،در عادت غذایی خود غذاهای

ابتالء به آلزایمر را کاهش دهد .برای پیشگیری،

سرشار از ویتامین ای گنجاندهاند .ویتامین

استفاده از ذهن مثل یادگیری دو زبان و حل

ای ،رادیکالهای آزاد را که محتمالً میتوانند به

جدول ،معاشرت با دیگران ،انتخاب زندگی

سلولهای مغز آسیب بزنند ،مهار میکند..

سالم ،کنترل کلسترول ،جلوگیری از چاقی،
تغذیه سالم ،مصرف امگا  ۰و ماهی ،ورزش
کردن و توجه به فشار و قند و پیشگیری از
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ضربه سر کمک کننده است.

اثرات بيماری آلزایمر

پیشرفت آلزایمر ناشی از التهاب حاصل از

معموالً روند آسیب مغز در این بیماری از

افزایش سلول های ایمنی موسوم به میکروگلیا

حافظه کوتاه مدت شروع می شود و سپس با

در مغز است و در صورت جلوگیری از این

درگیر شدن قسمتهای مختلف مغز ،طیف

التهاب ،پیشرفت بیماری متوقف می شود .نتایج

وسیعی از عالئم متفاوت ایجاد میشود که

یک تحقیق نشان می دهد توقف تولید سلول

میتوان آنها را در سه گروه کلی طبقه بندی

های ایمنی جدید در مغز می تواند اختالل

نمود:

حافظه را که در بیماری الزایمر مشاهده
می شود ،کاهش دهد.

اختالالت شناختی
 ضعف در حافظه و فراموش نمودن مطالب

عوامل خطرساز در بروز بيماری آلزایمر

اختالل در زبان ( بیان و یا درک کلمات)

عوامل خطرساز در بروز بیماری آلزایمر به

اختالل در تفکر(بروز هذیان ،آسیب در

طور دقیق مشخص نگردیده است .اما در

تفکر انتزاعی و )..

بررسی های صورت گرفته عوامل گوناگونی

ناتوانی در قضاوت و استدالل

شناخته شده اند:

اختالل در جهتیابی و وقوف به زمان و

سن باالتر از  ۱۵سال ،سابقه خانوادگی،

مکان

سکته مغزی ،سابقه ضربه شدید به

اختالل در تصمیمگیری و حل مسئله

سر ،بیماریهای عروق کرونر ،کمبود فعالیتهای

اختالل در یادگیری مطالب جدید

فکری ،جنس مونث ،کمبود ویتامین هایی

کاهش توجه و تمرکز

چونB12B1، C،E ،Aو اسیدفولیک ،کمبود

اختالل خواندن ،نوشتن و محاسبه

فعالیتهای بدنی و ورزش ،سابقه افسردگی،
استرس های روانی -اجتماعی مانند فوت

اختالالت خلقی /روانی

همسر و بازنشستگی ،افزایش کلسترول خون،

آشفتگی و بیثباتی خلق و تحریک پذیری

مصرف دخانیات ،سموم موجود در محیط

ترس و اضطراب ،افسردگی و یا دلمردگی

زیست و  ...از این علل هستند.

از دست دادن لذتها وعالئق گذشته،
 ضعیف تدریجی عواطف
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شکاکی ،سوءظن ،بدبینی و بیاعتمادی

درمان بيماری آلزایمر

بی خوابی و آشفتگی خواب

در حال حاضر درمان بیماری آلزایمر بیشتر

خندیدن و گریستن یکباره و بیدلیل

شامل درمانهای عالمتی ،درمان اختالالت
رفتاری و داروهای کاهنده سیر پیشرفت بیماری

اختالالت رفتاری

است.

رفتار آشفته و غیر قابل پیش بینی
بیقراری و پرسهزدن بیهدف و یا

درمان های دارویی

بیحرکت یکجا نشستن

گرچه هنوز درمانی برای بیماری آلزایمر

سرگردانی و خارج شدن از منزل و گم شدن

وجود ندارد اما با استفاده از داروها میتوان سیر

پرخاشگری و رفتار تهاجمی ،لجبازی و

پیشرفت بیماری را کم کرد و از شدت اختالل

مخالفت ورزی

حافظه و مشکالت رفتاری بیمار کاست.

وابستگی شدید به مراقب ( او چون سایه

داروهای مورد تایید برای بیماری آلزایمر شامل

شما میگردد)

موارد زیر است.

غروب زدگی (افزایش بیقراری در هنگام

داروهای آرامبخش و ضد جنون  :اگر با

غروب)

روشهای غیر دارویی نتوان رفتارهای

بروز رفتارهای وسواس گونه

آزاردهنده ،بی قراری و پرخاشگری بیمار را

تکرار یک رفتار یا بیان یک عبارت به

کمتر کرد میتوان از داروهای جدید ضد جنون

صورت مکرر

مثل اوالنزاپین ،کوتیاپین و ریسپریدون استفاده

برداشتن وسایل دیگران ،اختالل در

کرد .گاهی اوقات افسردگی سبب پرخاشگری

رفتارهای جنسی

بیمار است که با استفاده از داروهای ضد

تغییر تدریجی شخصیت بیمار

افسردگی مثل فلوکستین میتوان آن را درمان

مخفی و انبار نمودن وسایل یا خوراکی ها

کرد.

کاهش تعادل فیزیکی و مهارتهای حرکتی

داروهای ضد کولين استراز  :در بیماری

و هماهنگی میان آنها در راه رفتن ،غذاخوردن،

آلزایمر مقدار استیل کولین که یکی از

لباس پوشیدن ،ا ستحما بروز رفتارهای

واسطههایی شیمیایی مداخله گر در حافظهاست

بازداری نشده و ناپسند

کم میشود .داروهای مختلفی برای افزایش
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مقدار استیل کولین پایانههای عصبی استفاده

این دسته داروها هستند .رژیم غذایی سالم

میشوند از جمله ریواستیگمین )،(Exelon

شامل مصرف روزانه سبزی و میوه و کاهش

گاالنتامین

مصرف چربیهای اشباع به عالوه مصرف

) (Razadyneاین داروها سبب بهبود

مناسب مواد غذایی حاوی ویتامینهای «آ ،سی

حافظه ،عملکرد شناختی و عملکرد اجتماعی

و ای» یکی از راههای مهم پیشگیری از آلزایمر

بیمار میشوند .این داروها تا حدودی رفتارهای

است.

دانپزیل

)،(Aricept

و

گاما سکرتاز سابقاً" برای درمان آلزایمر

غیر طبیعی بیمار را نیز اصالح میکنند .مشکل
عمده این داروها عوارض گوارشی ،تهوع،

مورد آزمایش قرار گرفته بود.

استفراغ ،دل پیچه و اسهال است که با افزایش

اخیرا محققان آمریکایی با بررسی نتایج یک

تدریجی دارو ،مصرف همراه صبحانه و شام و

پژوهش دریافته اند که داروهای فشار خون که

با مایعات یا آب میوه از شدت عوارض کاسته

برای درمان بیماران مبتال به فشار خون باال

میشود.

استفاده می شود  ،خطر بروز آلزایمر را در افراد

ممانتين  (Ebixa, Namenda) :داروی

کاهش می دهد .این احتمال وجود دارد که فشار

دیگری که در درمان موارد متوسط تا شدید

خون باال اثر حفاظتی داشته باشد و یا ممکن

بیماری آلزایمر استفاده میشود و تا حدودی هم

است چیزی که افراد مبتال به فشار خون باال

اثرات محافظتی بر روی سلولهای مغزی دارد

اغلب در معرض آن قرار می گیرند مانند

ممانتین است .این دارو نیز سبب بهتر شدن

داروهای فشار خون از آنها در برابر ابتال به

توانایی شناختی و حافظه بیمار میشود .گیجی

آلزایمر محافظت می کند.

و منگی مهمترین عوارض این دارو هستند .دارو
را میتوان همراه با غذا مصرف کرد .داروهایی

درمان های غير دارویی

که اثر بخشی آنها به تایید نرسیدهاست :داروها

از راههای غیر دارویی کاستن از پرخاشگری

مختلف شیمیایی و گیاهی وجود دارند که بر

و بیقراری ،شناسایی و رفع عللی است که سبب

اساس برخی مطالعات برای بیماری آلزایمر

پرخاشگری بیمار میشود .مثالً از تغییر محیط

توصیه شدهاند اما اثر بخشی آنها هنوز به تایید

زندگی و جابجا کردن وسایل وی باید اجتناب

ویتامین،E

کرد .گاهی اوقات حضور افراد بیگانه و ناآشنا

ویتامینهای گروه ب ،امگا  ،۰استروژن،

سبب ترس و بی قراری وی میشود .ماساژ

جینکوبیلوبا ،داروهای ضد التهاب مثل بروفن از

بیمار و معطر کردن محیط و موزیک آرام در

نرسیدهاست.

ویتامینها

مثل
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برخی بیماران سبب کاهش بیقراری میشود.



گوش کردن به موسیقی آرام و مالیم

ورزشهای سبک و کارهای ساده مثل قدم



هر راهی که به کاهش سکته های قلبی

زدن یا حتی کندن علفهای باغچه میتواند

و مغزی کمک می کمند  ،به کاهش

سبب آرامش بیمار شود..

آلزایمر نیز کمک می کند .


استفاده کم تر از نمک و جایگزین

بهترین و موثرترین و مهم ترین روش ها و

کردن آن با ادویه ها خصوصا زردچوبه

راه ها برای درمان آلزایمر

و دارچین



معطر کردن محیط خواب و خانه



باغبانی



آرامش داشتن و کاهش پرخاشگری و بی



خوردن آب کافی



پروتین خون



گوشت سالم و استفاده از دامی که علف
طبیعی خورده باشد

قراری


ماساژ دادن



کاهش دیابت



شرکت در فعالیت های اجتماعی



خوابیدن به اندازه کافی



کم کردن کلسترول بد خون



عرق ریختن و ورزش کردن ( شنا و راه



انواع گوشت ها


کاهش قند خون



خوردن کاکایو تلخ



خوردن قهوه به مقدار کافی



خوردن مواد آنتی اکسیدان دار مثل
مرکبات و مواد دارای ویتامین سی C

رفتن  :حداقل  ۰ساعت در روز )


مطالعه و کم کردن افسردگی



با مهربانی و لطافت با او صحبت کردن



کاهش چاقی



کاهش فشار خون



حفظ شعر و حل جدول



شعر خواندن و آواز خواندن



حفظ و خواندن شعر های جدید و غیر

کاهش گوشت قرمز و استفاده متنوع از



خوردن کدوی سیز  ،کلم بروکلی و
گوجه فرنگی بطور مداوم



خوردن غذا های دریایی



خوردن ماهیان خاویاری  ،ماهی غزل
آال و غزل آالی رنگین کام  ،اره ماهی ،
ماهی خامخالی ،شاه ماهی و ساردین



خوردن میوه های خشک شده
مخصوصا آلو ،انجیر و خرما

تکراری
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خوردن ماهی و امگا  ۰از طریق دانه ها
و ماهی ها



استفاده از بوی معطر اکالیپتوس



اسید فولویک و ویتامین ب آلزایمر را



خوردن پروتین های بدون چربی

کاهش



خوردن غذا های حاوی آب باال مثل

میدهند و این عناصر در آسپرین یافت

میوه های آب دار  ،سوپ و شیر

می شوند.



خوردن امگا  ۰و گوشت گوساله



از ظروف آلومینیومی استفاده نکنید .

(گوشت گوساله  ۰برابر گوشت



مراقب مقدار عناصر آهن و مس در

معمولی امگا  ۰دارد )


خون خود باشید .


استفاده از روغن های گیاهی مثل کلرا
 ،روغن دانه کتان و روغن گردو



خوردن انگور قرمز



خوردن میوه های قرمز رنگ و تیره



خوردن لوبیا (  ۰بار در هفته )



خوردن آجیل و مغز ها و دانه ها ( ۵بار

ممکن است خون اهدا کنید.
کفش الزایمری ها
علی روزبهانی مجری طرح در گفتگو با
خبرنگار حوزه فنآوریهای نوین گروه علمی
پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به

در هفته) (گردو  ،مویز  ،بادام هندی و

جزئیات کفش هوشمند طراحی شده در

پسته)


مرتبا آزمایش خون بدهید و اگر برایتان

دانشگاه امیر کبیر افزود :کفش هوشمند ویژه

خوردن اجیل باعث کم کردن کلسترول

بیماران مبتال به آلزایمر با استفاده از دو ماژول

بد می شود.

GPSو  ، GSMسیمکارت ،باتری و حافظه



خوردن غالت سبوس دار و دانه ها



خوردن زغال اخته



خوردن انواع توت (فرنگی ،شاه توت)



را کاهش مشکالت بیماران مبتال به آلزایمر

خوردن ماهی سالمون

اظهار داشت :مهمترین مشکالت بیماران مبتال



استفاده از طیور در برنامه غذایی

به آلزایمر گمکردن مسیرخانه و آدرس آنهاست



خوردن ساالد با غذا و حدقال یک

که به دنبال آن نیز مشکالتی برای خانوادههای

داخلی طراحی و ساخته شده است.
وی در ادامه با بیان هدف اجرای این طرح

این بیماران ایجاد خواهد شد که با اجرای این

سبزی


طرح درصد کاهش مشکالت این بیماران

استفاده از گیاه ریواس

بودیم.
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روزبهانی با تاکید بر اینکه از طریق این کفش

های گوناگونی برای درمان بیماری الزایمر

موقعیت بیماران به خانواده آنها اطالع داده

میباشد و عالوه بر دارو ها و ....کفش هایی نیز

میشود،

طراحی شده اند و هدف بنده از این مقاله بهبود

تصریح کرد :از طریق  GPSنصب شده بر

خواص این کفش و افزودن لرزش گر به اطراف

روی این کفش اطالعاتی چون مسیرهایی که

این کفش تا زمانی که بیمار حرکت میکند این

بیمار در طول روز طی کرده ،سرعت طی مسیر

کفش با لرزش های خود در سمت های مختلف

آنها و مکانهایی که بیمار در آن توقف کرده

به بیمار اطالع دهد که میبایستی از کدام مسیر

است ،طی لیستی تحت عنوان گزارشات به

حرکت کند و این فاریند به گونه ای است که

خانوادهها اطالع داده میشود.

ابتدا شخصی موقعیت را در دو مسیر رفت

این محقیق ماژول استفاده شده در این کفش

وبرگشت مشخص میکند تا زمانی بیمار از مسیر

هوشمند را کوچکترین ماژول استفاده شده در

خود منحرف با لرزش هایش او را به مسیر

بازار عنوان کرد :این ماژول که به ابعاد  ۵در ۰
و به ارتفاع  ۲سانتیمتر است در قسمت پاشنهی

برگرداند و خانواده را در اطالع قرار دهد تا

پای راست کفش نصب شده است و به گونهای

خود بیمار قادر به برگشتن به محل سکونت

این ماژول در کفش قرار گرفته که فرد استفاده

خود باشد و هم چنین در مورد جوراب

کننده آن را احساس نخواهد کرد.

الزایمری ها به علت اینکه بیمار ممکن است در

مجری طرح نحوه اتصال این کفش با

خواب شروع به راه رفتن کند و در این صورت

خانواده بیمار را از طریق اینترنت بیان

ممکن است کفشی پایش نباشد ولی با وجود

کرد:پوشش اینترنتی این ماژول از طریق

این جوراب میتوان ان را قبل از خواب پای

سیمکارتی که در آن نصب شده است ،تامین

بیمار کرد و زمانی که بیمار بیدار میشود و

میشود.
وی اضافه کرد :خانوادهها از طریق شنیدن
صداهای اطراف میتوانند وضعیت بیمار را
بررسی کنند ضمن آنکه کلیه این اطالعات
برروی حافظه داخلی ذخیره خواهد شد و این
کفش قابلیت طراحی برای خانمها و آقایان را
دارد.

شروع به حرکت میکند این جوراب با فشاری
که به ان وارد میشود خانواده را با خبر میکند
و اما عینک الزایمری ها میتواند نوعی عینک
هوشمند باشد که تمام مدت راه حرکت به خانه
را بر روی لنز خود داردو با اطالع دادن به افراد
اطراف شخص بیمار راه به سوی خانه راهنمایی

نتيجه گيری

می کند.

با توجه به مطالب باال متوجه شدیم که روش
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سلول های بنیادی راز بقای انسان
آرین شاکرانه

1

چكيده

در این مقاله به این می پردازیم که سلول بنیادی چیست ؟ تاریخچه کشف این سلول در گذر زمان و
تقسیم بندی های آن درمان با سلول های بنیادی و دانش سلول های بنیادی در ایران .
آیا می دانید سلول بنیادی چیست ؟ آیا می دانید شما در شکم مادرتان قبل از تشکیل شدن جنینتان
چیزی جز چند سلول بنیادی نبوده اید؟ در این مقاله با من همراه شوید تا بفهمید چرا باید خون بند
ناف فرزندمان را یا اهدا کنیم و یا برای خود ذخیره کنیم.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک (دوره اول) – پایه هفتم
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مقدمه
در این مقاله به این می پردازیم که سلول
بنیادی چیست ؟ تاریخچه کشف این سلول در
گذر زمان و تقسیم بندی های آن درمان با
سلول های بنیادی و دانش سلول های بنیادی
در ایران :

سلولهای

بنیادی

سلولهای

اصوال

تخصصی نشده ای هستند که با دو مشخصه
سلول بنيادی چيست

مهم

سلول های بنیادی () STEM CELLS

از

دیگر

سلول

ها

تفکیک

میشوند:

سلول های غیر تخصصی در بدن انسان هستند

اوال توانایی تکثیر و افزایش تعداد برای مدت

شدن به سلول های

طوالنی را دارند .دوم اینکه پس از دریافت پیام

تخصصی با کارکرد ویژه را دارند  .بهترین مثال

های شیمیایی معین می توانند تمایز حاصل

از یک سلول بنیادی سلول بنیادی مغز استخوان

کنند یا به سلول های تخصص یافته ای با

است که غیر تخصصی می باشد و توانایی

عملکردهای خاص ،مثل سلول قلبی یا عصبی

تمایز به سلول های خونی از قبیل گلبول های

تبدیل شوند .عملکرد این سلول ها در بدن این

قرمز و سفید را دارد  .توانایی تبدیل این سلول

است که در هنگام اختالل و بیماری تکثیر شده

ها به انواع سلول های خونی ،توجه دانشمندان

و سلول های جدیدی به بافت ارائه می کنند

و پژوهشگران را به طرف تبدیل این سلول ها

که اساس سلول درمانی را تشکیل می دهد.

که توانایی تبدیل

به سایر سلول های تخصص یافته ی بافت
های دیگر معطوف داشت .پیشرفت مطالعات

تاریخچه

نشان داد که در کلیه ی بافت های بدن نوعی از

واژه سلول بنیادی نخستین بار در سال

سلول های بنیادی یافت می شود که توانایی

 8091در مجامع علمی مطرح شد .در جریان

تبدیل به سلول های تخصص یافته ی همان

یک همایش بینالمللی در برلین ،یک متخصص

بافت را دارند و در موقع اختالل بافتی  ،دست

بافتشناسی روسیاالصل به نام «الکساندر

به کار شده و تکثیر پیدا می کنند و به دلیل

ماکسیموف» برای نخستین بار از واژه

داشتن همین توانایی به آنها ” سلول بنیادی”

«سلولهای بنیادی» برای تشریح فرضیه خود

می گویند.
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مبنی بر وجود سلولهای خونساز در بدن

دیگر سلول عصبی جدیدی در مغز و سیستم

استفاده کرد.

عصبی انسان تولید نمیشود.

بعدها در سال  8091او نوعی خاص از

در سال  8011جیمز ادگار تیل همراه

سلولها را در میان سلولهای مزانشیمی

ارنست مک کولچ برای نخستین بار به وجود

شناسایی کرد که قابلیت تبدیل به انواع مختلفی

سلولهای بنیادی جدید تولید شده در مغز

از سلولهای خونی را داشت .به این ترتیب

استخوان موشها پی بردند .در واقع این دو

نخستین نوع از سلولهای بنیادی کشف و نام

دانشمند با انجام آزمایشی متفاوت ،توانستند

«سلولهای بنیادین مزانشیمی» بر آن نهاده شد..

شتاب دوچندانی به گسترش دانش نوپای

در سال  8091نخستین پیوند موفق مغز

سلولهای بنیادی ببخشند .در این آزمایش ابتدا

استخوان در دنیا توسط دکتر دونال تامسون در

موشها را در برابر تابش بسیار شدید

نیویورک به انجام رسید.

رادیواکتیو قرار دادند .شدت این تابش بسیار

بیمار تحت عمل ،به سرطان خون مبتال بود

زیاد و برای این موجودات مرگآور بود .سپس

و پس از تابش درمانی و دریافت مغز استخوان

مقداری سلول مغز استخوان به آنها تزریق

درمان شد .بعدها در سال  8009جایزه نوبل

کردند .نتیجه این آزمایش شگفتآور بود.

پزشکی به سبب خدمات ارزندهای که دکتر

موشهایی که سلولهای مغز استخوان دریافت

تامسون به پیشبرد دانش سلولهای بنیادی

کرده بودند عمر بیشتری نسبت به دیگر

داشت به وی اهدا شد.

موشهایی که چنین تزریقی روی آنها انجام

در دهه  ،8019دو دانشمند با نامهای

نمیشد داشتند .این دو دانشمند با بررسی

گوپال داس پژوهشهای

بیشتر متوجه تولید سلولهای خونی جدید در

موجب شگفتی

بدن موشهای دریافتکننده مغز استخوان

جوزف آلتمن و

خود را منتشر کردند که

شدند.

بسیاری از دانشمندان آن روزگار شد .مطالعات
این دو دانشمند نشان داده بود پس از دوران
بزرگسالی نیز همچنان سلولهای عصبی
جدیدی در مغز تولید میشود و دلیل آن را نیز
وجود سلولهای بنیادی عصبی دانستند .این
یافته برخالف باور دیرینهای بود که اظهار
میکرد پس از طی دوران رشد در کودکی،
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«سلولهای بنیادی جنینی» برای نخستین بار

به این ترتیب بود که سلولهای بنیادی

توسط همین خانم مارتین پیشنهاد شد.

خونساز کشف شد .این دو دانشمند تالشهای
پیوسته و زیادی را برای درک هر چه بهتر

در سال  8009دکتر جان دیک در پژوهش

سلولهای بنیادی و نیز آموزش دهها دانشجو

خود خبر از وجود سلولهای بنیادی سرطانی

که بعدها به برجستهترین پژوهشگران در این

داد.

حوزه بدل شدند مصروف داشتند .همین سبب

در سال  8001جیمز تامسون و همکارانش

شد که امروزه از این دو دانشمند با عنوان

توانستند برای نخستین بار سلولهای بنیادی

«پدران دانش سلولهای بنیادی» نام برده

جنینی انسان را استخراج کنند.

میشود.

در سال  9998پژوهشگران موسسه

در سال  8011دکتر رابرت گود ،توانست

«فناوریهای پیشرفته سلولی» در ایاالت متحده

نخستین پیوند موفقیتآمیز مغز استخوان را

توانستند مراحل اولیه رشد جنین انسان (در

برای بیماری غیرسرطانی به انجام رساند .در

مرحله  1تا  1سلولی) را شبیهسازی کنند.

این عمل ،مقداری سلول مغز استخوان به یک

در سال  9991دکتر سونگتائو شی ،مطالعه

پسربچه چهار ماهه مبتال به نوعی اختالل ایمنی

خود را منتشر کرد که بر مبنای آن میتوان از

ارثی پیوند زده شد .این مغز استخوان از خواهر

دندانهای شیری کودک به عنوان منبعی برای

این پسر تهیه شد.

استخراج سلولهای بنیادی بزرگسالی استفاده

در سال  8091سلولهای بنیادین خونساز

کرد.

در نخاع انسان کشف شد.
در سال  8018دو دانشمند با نامهای مارتین

در سال  9999پژوهشگران توانستند با

ایوانس و ماتیو کافمن موفق شدند برای

بهرهگیری از سلولهای بنیادی عصبی ،بخشی

نخستینبار ،سلولهای بنیادی جنینی را از

از توانایی حرکت را به موشهای فلج

بالستوسیست موش خارج کنند .این دانشمندان

بازگردانند.

در مرحله بعد این سلولها را در آزمایشگاه

در سال  9991دانشمندان در دانشگاه

کشت کردند .در همین زمان و در نقطهای دیگر

ایلینویز توانستند سلولهای بنیادین پرتوان را

از دنیا دانشمندی به نام گیل مارتین توانست

در سلولهای به دست آمده از نخاع شناسایی

شیوههای مختلفی را برای استخراج سلولهای

کنند .سلولهای بنیادین پرتوان میتوانند به

جنینی موش طراحی کند .در واقع واژه

انواع مختلفی از سلولهای بافتی موجود زنده
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توان تقسیم کرد :

(و نه همه انواع آنها) تبدیل شوند.
در سال  9999جایزه نوبل فیزیولوژی و

تقسيم بر اساس توان سلول براساس توانایی

پزشکی به صورت مشترک به ماریو کاپکی،

تكثير و تمایز:

مارتین ایوانس و اولیور اسمیتیز به سبب

 .8سلول های بنیادی ) (TOTIPOTENTیا

پژوهشهای ارزشمندشان در حوزه سلولهای

همه توان :این سلول ها می توانند به هر

بنیادین جنینی موش تعلق گرفت.

نوع سلولی در بدن تغییر پیدا کرده و تبدیل

در ماه مارس سال  9991دانشمندان از بازتولید

شوند .یک تخمک بارور شده در واقع یک

غضروف زانوی انسان خبر دادند .این کار با

نوع سلول بنیادی همه توانی است .سلول

استفاده از سلولهای مزانشیمی بزرگسال میسر

های تولید شده در تخمک بارور شده نیز

شد.

همه توان هستند.

در ماه نوامبر سال  9991پاولو ماچیارینی
نخستین اندام مصنوعی انسان را که به طور

 .9سلول های بنیادی

)(PLURIPOTENT

یا

کامل با استفاده از سلولهای بنیادی رشد یافته

پرتوان :این سلول ها که از سلول های

بود به طور موفقیتآمیزی به بدن یک زن

بنیادی رویان منشا می گیرند ،حدود  1روز

کلمبیایی پیوند زد .این اندام در واقع یک نای

پس از لقاح به وجود می آیند و می توانند

بود که جایگزین نای آسیبدیده زن بر اثر

به هر نوع سلولی به جز سلول های بنیادی

بیماری سل شد.

همه توان و سلول های جفت تبدیل شده
و تمایز حاصل کنند.

وظيفه کلی سلول های بنيادی

 .1سلول های بنیادی

)(MULTIPOTENT

سلول های بنیادی در بدن انسان به عنوان

یا چند توان  :از سلول های بنیادی پرتوان

سیستم ترمیم به کار برده میشوند که توانایی

منشا می گیرند و سلول های تخصص

تقسیم بدون محدودیت برای جایگزینی دیگر

یافته از آنها ناشی می شوند .برای مثال

سلول ها را دارند.

سلول های بنیادی خون ساز که در مغز
استخوان وجود دارند به همه انواع سلول
موجود در خون تبدیل می شوند ،مثل

تقسيم بندی سلول های بنيادی

گلبول قرمز ،گلبول سفید و پالکت.

سلول بنیادی را به دو شکل متفاوت می
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مانده اند و در آشیانه های سلولی CELL
) )NICHESتا جهت ترمیم بافت آسیب
احضار شوند .

.
سلول های بنیادی ) (UNIPOTENTیا تک
توان  :این نوع سلول ها می توانند فقط به یک
نوع سلول تبدیل شوند
انواع سلول بنيادی

دسته بندی بر اساس منشاء
سلول های بنیادی بر اساس منشائشان به 1
نوع دسته

سلول های بنيادی رویانی

بندی می شوند :

در پستانداران اووسیت لقاح یافته  ،زایگوت ،

سلول های بنیادی بر اساس منشائشان به 1

رویان های دو سلولی ،چهار سلولی  ،هشت

نوع دسته بندی می شوند که شامل سلول های

سلولی و موروال که نتیجه تقسیم های کلیواژ

بنیادی از رویان) (EMBRYONICسلول

(تقسیمی که باعث کوچک شدن اندازه سلول

های بنیادی از جنین ) )FETUSسلول های

می شود ) در رویان اولیه هستند  .مثال هایی

بنیادی از بند ناف و سلول های بنیادی از افراد

از سلول های همه توان ( دارای توانایی

بالغ  .هر کدام از گروه ها دارای زیر گروه می

تشکیل موجود کامل ) می باشند  .دلیل توان

باشند :بعضی معتقدند سلول های بنیادی

باالی این سلول ها از این حقیقت ناشی است

جنینی و بزرگسال از سلول های رویانی مشتق

که دو قلو های مشابهی را می توان از دو

می شوند و تعداد کمی از سلول های بنیادی

قسمت کردن جنین اولیه در حیوانات اهلی در

که در ارگان های افراد بالغ دیده می شوند

شرایط آزمایشگاهی به وجود آورد .

بقایای سلول های رویانی می باشند که در
مسایقه تمایز به ارگان های در حال تکامل جا
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هرچند اووسیت لقاح یافته و بالستو مر ها را

اینترلوکین  89تولید شده توسط سلول ها و یا

نمی توان به طور قطعی سلول بنیادی نامید

کاهش بیان میکروگلوبولین B2می باشد که

زیرا ایجاد و تولیداولیه مقدور نمی باشی

این سلول ها نشان داده شده است چند توان

تعداد زیادی از آن ها در طول تقسیم های

بوده و قادر به تمایز به سلول های عصبی و

کلیواژ اولیه مقدور نمی باشد .

کبدی اند.

سلول های بنيادی جنينی )(fetal

سلول های بنيادی بزرگسال

سلول های بنیادی جنینی سلول های اولیه و

مغز استخوان دارای سلول های بنیادی می

بنیادینی هستند که در ارکان های جنین یافت

باشند که خونساز بوده و از منشا سلول های

می شوند  .سلول های بنیادی نورال کرست ،

مزانشیمی می باشند  .ویژگی خونسازی یعنی

سلول های بینادی خونساز جنینی و پیش ساز

تولید و نگهداری سلول های بنیادی خونی و

جزایر النگرهانس از جنین های سقط شده

تکثیر و تمایز آنها به سلول های خون محیطی .

جدا سازی شده اند  .سلول های بنیادی عصبی

سلول های بنیادی خونساز ابتدا از مزودرم

جنینی که در مغز جنین یافت می شوند  ،می

جنینی منشا میگیرند و در جایگاه های خونساز

توانند هم به نورون و هم به سلول های گلیال

بسیار ویژه ای در جنین باقی می مانند  .این

تمایز پیدا کنند  .خون جنین  ،جفت و بند

جایگاه ها شامل کیسه زرده  ،کبد و مغز

ناف منبع غنی از سلول های بنیادی خونساز

استخوان می باشد

جنین هستند .

درمان با سلول های بنيادی
سلول های بنیادی این قابلیت را دارند که

سلول های بنيادی بند ناف یا
)(Umbilical Cord Stem Cells
خون بند ناف حاوی سلول های بنیادی در

موجب بوجود آمدن یا رشد سلولهای ویژه
زیادی درون یک ارگانیسم شوند .انواع خاصی

حال گردش می باشد و محتوای سلولی خون

از سلولهای بنیادی همواره برای بازسازی خون

بند ناف ظاهرا از محتوای سلولی خون محیطی

سازی و سیستم ایمنی بدن  ،بعد ازیک دوره

افراد بالغ و مغز استخوان کامال متفاوت می

شیمی درمانی با دوز باال  ،در مورد برخی از

باشد  .سلول های بنیادی بند ناف کاهش رد

سرطانها ،مورد استفاده قرار میگیرند و

پیوند را در مقایسه با مغز استخوان نشان می

همچنین استفاده از این سلولها جهت دیگر

دهد که احتماال مر بوط به باال بودن سطح

بازیافتهای سلولی به اثبات رسیده است.
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نتایج سلول درمانی
پس از مدت کوتاهی بیماران احساس
میکنند با افزایش انرژی مواجه شده و در قوای
درونی آنها بهبودی اتفاق افتاده است .معالجه
با این روش به نتایج مثبت در درمان سرطان ،
ایدز  ،دیابت  ،اسکلروزیس و بیماری کرونیک
و بیش از  99بیماری دیگر منجرشده است.

را از شورای گسترش دانشگاههای علوم
پزشکی وزارت بهداشت دریافت کرد و آبان

سلول های بنيادی در ایران

ماه  8111شورای گسترش آموزش عالی

دانش سلول های بنیادی در ایران با پیشرفت

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با ارتقای آن

چشمگیری مواجه شده و مراکز بسیاری در این

از پژوهشکده به پژوهشگاه رویان موافقت

زمینه فعالیت می کنند از معروف ترین آن ها

کرد.در این موسسه بخشی به نام بانک خون

در ایران پژوهشگاه ای هست به نام پژوهشگاه

بند ناف رویان وجود دارد که در آن هم

رویان .

می توان خون بند ناف اهدا کرد و هم می توان

پژوهشگاه رویان هشتم خرداد ماه سال

خون بند ناف را برای خود ذخیره کرد .

 8199به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف
ارائه خدمات درمانی به زوجهای نابارور و

آمار ذخيره سلول های بنيادی

پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و

مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان شش

ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی

استان اول در زمینه ذخیره سلولهای بنیادی

آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش

خون بند ناف را به شرح زیر اعالم کرد :تهران

در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تاسیس

در سال  08حدود 1999نمونه ،اصفهان 8999

شد .پژوهشگاه رویان در سالهای  8199و

نمونه ،خراسان 8999نمونه ،فارس  199نمونه،

 8119به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم

خوزستان  999نمونه و مازندران  199نمونه را

سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل

در بانک خون بندنافهای خصوصی خود
ذخیره
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کرده اند.

نانوتکنولوژی در دندانپزشکی
آرتین

عبدالعالی1

چكيده

یکی از روشهای کسب سالمت دهان ودندان اقدامات دندانپزشکی است.بر اساس گزارش های سازمان
بهداشت جهانی سالمت دهان و دندان هنوز با شرایط ایده آل فاصله دارد .لذا الزم است که در تکنیک
ها  ،مواد و داروهای دندانپزشکی پیشرفت حاصل شود .یکی از این روشها کاربرد نانوتکنولوژی در
دندانپزشکی است.در این سخنرانی ضمن معرفی علم نانوتکنولوژی به انواع کاربردهای آن در حیطه
دندانپزشکی اشاره خواهد شد.

 1دبیرستان دانش ( 2دوره اول)
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 DMFاست که نشاندهنده تعداد دندانهای

مقدمه
سالمت دهان و دندان:

پوسیده،کشیده شده و پر شده میباشد و دیگری

سالمت دهان و دندان اساس سالمت کلی بدن

"شاخص بیماری لثه" یا  CPIاست.نمودارهای

است و میتواند اثرات ذیل را داشته باشد:

ذیل که توسط "سازمان جهانی بهداشت" یا

خود باوری و اعتماد به نفس

 WHOارائه شده اند بیانگر شرایط فعلی

سالمت قلب و عروق

سالمت دهان و دندان هستند:

حفظ حافظه
کاهش ریسک عفونت سایر نقاط بدن
کنترل قند خون
سالمت بارداری ...
دندانپزشکی نقش مهمی در سالمت دهان و
دندان دارد.
دندانپزشکی به سه طریق نقش خود را ایفاء
مینماید:
پیشگیری
تشخیص
درمان
برای این منظور در دندانپزشکی از :
مواد و داروها
ابزارآالت
تکنیکهای خاص
بهره گرفته می شود.
شرح مقاله
حال آیا دندانپزشکی توانسته در حصول
سالمت دهان و دندان در کل جوامع بشری موفق
باشد؟ برای ارزیابی این موضوع از شاخص های
خاصی استفاده میشود که  2نمونه مهم آن یکی
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بنابراین در حال حاضر دندانپزشکی نتوانسته
است که سالمت دهان و دندان را در کل جهان

یک تار مو برابر  01111تا  911111نانو متر
و اتم برابر با  1/9نانومتر است.

نزدیک به صد در صد برساند .لذا الزم است که
از مواد و داروها ،ابزارآالت و تکنیکهای

نانو تكنولوژی در پزشكی:

جدیدتری بهره گرفته شود تا بتوان سالمت دهان

از دهه  9111نانو در پزشکی کاربرد عملی

و دندان را به صد در صد نزدیک تر نمود.

یافت .بعنوان مثال میتوان از حمل دارو و رساندن

امروزه "نانوتکنولوژی" تاثیری شگرف در

آن صرفا به منطقه یا سلول یا میکروب مورد نظر

راه رسیدن به هدف فوق دارد.

استفاده نمود.

بر اساس تعریف :نانوتکنولوژی عبارت است

در درمان برخی بیماریها مثل سرطان از

از عملیات مستقیم بر روی ماده در سطح

داروهایی استفاده میشود که عالوه بر سلولهای

نانومتر(در سطح ملکول و اتم) برای کنترل کامل

سرطانی بر سلولهای سالم تاثیر میگذارد .ریزش

آن وکسب سایر توانمندیهای آن که در حالت

مو در شیمی درمانی امری اجتناب ناپذیر است

عادی ندارد.

هر چند که این امر هدف دارو نیست ولی بعنوان

خصوصیات این تکنولوژی فهرست وار

عارضه جانبی و ناخواسته این قبیل داروها رخ

عبارتند از:

میدهد.

اولین بار در سال  9191توسط Richard

اخیرا داروهای فوق را در حد نانومتر

) Feynmanبرنده نوبل) مطرح شد.

کوچک کرده و درون نانوتیوب هایی محبوس

شروع بکارگیری عملی آن از دهه 9191

میکنند که فقط وقتی به سلولهای سرطانی

شروع شد.

میرسند مضمحل شده و داروی ضد سلول

ریشه این کلمه از واژه یونانی ”“Nannos

سرطانی از آن آزاد شده و فقط بر سلول معیوب

به معنای «کوتوله» یا  Dwarfآمده است.

اثر میگذارد و نه سایر سلولهای سالم .به این

عمال فقط ساختارهای  911 – 9نانومتر در

وسیله از عوارض جانبی دارو به شدت کاسته

حوزه نانوتکنولوژی محسوب میشوند.
نانومتر برابر با یک بیلیونیوم یک متر میباشد

شده ،اثربخشی آن بیشتر گشته و میزان کمتری
از دارو الزم میشود.

یا بعبارتی  91 -1متر.
در عمل اگر کره زمین را یک متر فرض کنیم
یک نانومتر همانند یک توپ فوتبال است.
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نانو ذرات کلسیم کربونات که مجددا مینای

نانو تكنولوژی در دندانپزشكی:

دندان را آهکی میکند.

نانو تکنولوژی در دندانپزشکی در سه حوزه

نانو ذرات  CAPجهت رفع حساسیت

اصلی کاربرد دارد:
پیشگیری

دندان .لوله های عاجی را عامل حساسیت دندانی

تشخیص به موقع و سریعتر

میدانند.در دندانهای حساس تعداد لوله های

درمان موثرتر و سریعتر

عاجی  9برابر و قطر آنها  2برابر دندانهای غیر

از هر یک مثالهایی ارائه خواهد شد.

حساس میباشد .با انسداد آنها میتوان حساسیت
را به شدت کاست.از آنجایی که قطر آنها حدود

پيشگيری

 111نانومتر میباشد بنابراین فقط نانو ذرات

از مهمترین موارد پیشگیری ،کنترل پالک

میتوانند بدرون این لوله ها نفوذ کرده و موجب
انسداد آنها شوند.

میکروبی است چرا که باکتریهای درون این پالک
میتوانند مشکالتی مثل پوسیدگی و بیماری لثه

تشخيص

ایجاد کنند.

 .9تشخیص میکروبهای بیماریزا از طریق نانو

از موثرترین روشها استفاده از خمیر دندان و

ذرات حاوی "کوانتوم دات" که این کوانتوم

دهانشویه است .تالش شده است که درون این

داتها سوار بر نانو ذراتی هستند که صرفا یک نوع

مواد نانو روبوتهایی که خود حامل داروهای

میکروب خاص را میشناسند و به آن وصل

خاص هستند مثل:

میشوند (از طریق آنتی بادی اختصاصی که بر

نانوروبوتهای تشخیص دهنده میکروبهای

آنها متصل هستند) و پس از اتصال و بدنبال

بیماریزا و افتراق آنها از میکروبهای مفید و انهدام

تابش اشعه ماورا بنفش رنگ اختصاصی از خود

بیماری زاها.

بروز میدهند که نشانه وجود میکروب مضر بوده
و اقدامات درمانی الزم علیه آن انجام خواهد شد.

نانو روبوتهای حاوی مواد متابولیزه کننده
بقایای غذایی.
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درمان

در حد نانومتر هستند و بنابراین میتوانند با عبور

از میان کاربرد های درمانی نانوتکنولوژی

از لوله های عاجی به عصب دندان که در مرکز
دندان است رسیده و انتقال حس را مختل نمایند.

صرفا  2نمونه آن مطرح میشود.
 .9تغییر سطح ایمپلنت های دندانی:

از مزایای این روش:

ایمپلنت دندانی زمانی قابل کاربرد است که

عدم تزریق ترسناک و دردناک.
بیحسی فقط در محدوده عصب دندانی و نه

به استخوان اتصال مستقیم پیدا کند .برای حصول

سایر بافتهای اطراف دهان.

این اتصال زمان زیادی برابر با چند ماه زمان الزم
است .دانشمندان برای کاهش این زمان سطح

شروع و پایان سریع و کامال تحت کنترل.

ایمپلنت دندانی را تغییر داده و ناهموار نموده اند

استفاده بسیار کمتر از داروهای بیحس کننده

تا سلولهای استخوانساز سریعتر به آن متصل

موضعی که برای برخی افراد مضر و حتی مهلک

شده و با سرعت و کیفیت باالتری استخوان

هستند.

سازی کنند.
نتيجه
استفاده از نانوتکنولوژی در درمانهای پزشکی

بيحسی موضعی
اکثر درمانهای دندانپزشکی نیاز به بیحسی و

و دندانپزشکی بطو روزافزونی در حال گسترش

تزریق با آمپول دارند .موردی که برای بسیاری

و پیشرفت میباشد چرا که بواسطه نانوتکنولوژی

از بیماران ترسناک و غیر قابل تحمل است و به

میتوان درمانهای پزشگی و دندانپزشکی را

این واسطه از مراجعه به دندانپزشک منصرف

سریعتر ،ساده تر ،موثرتر و امن تر نمود.

شده و از درمان دندانپزشکی مناسب محروم
میشوند.
اخیرا دانشمندان تالش کرده اند تا مواد
بیحس کننده موضعی را تا حد نانومتر کوچک
کرده و سوار بر نانوروبوتهایی که توسط کامپیوتر
هدایت میشوند به عصب دندان برسانند .به این
منظور ماده حاوی این نانوروبوتها و بیحس
کنندهها بر روی لثه و دندان قرار میدهند .خود
نانوروبوتها همانطور که از نامشان مشخص است
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سفر میان ستاره ای با سرعت های فرانوری
به کمک سفینه های وارپ
مهدی

رجالی 1

چكيده

طی سالیان اخیر  ،سفینه هایی با سرعت فرانوری زیادی در فیلم های تلوزیونی دیده شده  ،که همه از
نظر فیزیک غیر ممکن فرض می شد  ،اما اخیرا ناسا و کارگاه های آن روی ساخت سفینه های وارپ
متمرکز شده اند و نمونه هایی سالم ساخته اند .فیزیکدان هارلد وایت مدیر این تیم محققان است و هر
ساله با ایده هایی نو این ایده را به پیش می برد که البته مشکالت جدید نیز بوجود می آیند .طبق
تحقیقات سال های  1122-1122نشان می دهد استفاده از خاصیت کاسیمیر در فیزیک کوانتوم
می تواند کمک کند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک (دوره اول) – پایه هشتم
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در این سری تلویزیونی سفینه ی فضایی

مقدمه
از حدود  0111سال پیش ،وقتی که بشر به

 Enterpriseمی توانست با خم کردن فضای

آسمان های بیکران نگاه می کرد و به ستاره ها

اطراف خود  ،به سرعت های فرا-نوری دست

خیره می شد ،کنجکاوانه به دنبال فهمیدن راز و

یابد بدون اینکه خط قرمز تئوری انیشتین و

رموز پشت ستاره ها بوده است .امروزه با

کوانتوم را زیر پا گذارد.

 NASAو

سرعت این سفینه با واحدی به نام Warp

 ESAداشته اند  ،رویای نزدیک شدن به ستاره

اندازه گیری میشد ،و اینجا بود که اولین جرقه

ها و شناخت سیاره های دیگر به واقعیت نزدیک

در

میگل

تر شده است .ایده ی استفاده از حباب های

آلکیوبیر( (Miguel Alcubierreزده شد.

پیشرفت های چشمگیری که

ذهن

دانشمند

مکزیکی،

 ( Warpپیچ و تاب فضا زمان ) برای اولین بار

او آنقدر توسط کلمه ی  Warpو این سری

در نوول سال  2392نوشته شده توسط John

تلویزیونی محیر شده بود  ،که شروع به تحقیق

 ، W.Campbellنویسنده ی امریکایی دیده

بر روی سفینه و مدلی شد که بر اساس Warp

شد  ،و پس از سال ها دانشمندانی همچون

یا

کار

 Miguell alcubiereبه فکر ساخت سفینه

میکرد.

خم

کردن

فضا-زمان

هایی با پتانسیل سرعت های فرا-نوری افتادند.
سرچشمه ی ایده
ایده ی ساخت سفینه هایی با سرعت های
فرانوری ) (Super-Luminal Speedsبرای
اولین بار در نوول سال  ، 2392و به صورت
عمیق تر در سال  1129-2393در مجموعه ی
تلویزیونی پیشتازان فضا ) (Star Trekدیده
شد.

وی در می سال  2331این تحقیق را به عنوان
The Warp Drive: Hyper-fast travel
 within general relativityتحویل داد و
اسم سفینه را  Alcubierre Driveگذاشت.
چیزی نگذشت که فیزیکدان Harold ،
 ، Whiteاز این ایده الهام گرفت و دنیا را با
شروع به کار بر روی این پروژه متعجب خودش
کرد.
وی اسم سفینه را به  Warp Driveتغییر
داد .امروزه  ،ناسا تحقیقات وی را دنبال می کند
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و گروهی کامل در آزمایشگاه های تحت کنترل

اميدی دوباره

ناسا به این پروژه متمرکز شده (Eagle
) Works Laboratoriesاست.
چگونگی و عملكرد
سفینه های  Warpبا استفاده از فشرده
سازی فضا-زمان در جلوی سفینه  ،و بسط دادن
آن در پشت سفینه ،می توانند سفینه فضایی بسیار
وسیع را در زمانی بسیار کم طی کنند.برای این
فرایند  ،ما نیاز به مواد با جرم مثبت باال نیاز داریم
که زمان را بسط بدهند  ،و موادی با جرم منفی
که فضا را فشرده کنند  ،که مشکل اینجاست که
 ،همچنین موادی وجود ندارد.
با این حال ،ما می توانیم به سرعت هایی
سریع تر از سرعت نور دست بیابیم بدون این که
قوانین فیزیک را زیر پا گذاریم.
چرا که محدودیت سرعت به اجسام در حال
حرکت درون فضا اشاره دارد  ،نه حرکت بافت
خود فضا ( که سفینه را در این مدل حرکت
می دهد) با استفاده از این اطالعات  ،ما
می توانیم فاصله ی  1399سال نوری تا نزدیک
ترین منظومه را طی  1هفته برویم ،اما این فرایند،
انرژی بسیار زیاد نیاز دارد.
طبق اولین بررسی ها ،انرژی مورد نیاز برای
بوجود آوردن چنین حبابی در فضا ،ما نیاز به
انرژی به مقدار کل مشتری داریم ،یعنی حدود
 19^21*233کیلوگرم یا  929کره ی زمین .این
خبر ،دانشمندان را ناامید کرد ولی تالش روی
پروژه کم نشد.

در اکتبر سال  ، 1122فیزیکدان هارولد وایت
 ،پیشنهاد داد که اگر حلقه ی جرم منفی بیرونی
را  ،ضخیم تر نموده و حلقه را مانند یک دونات
کنیم  ،می توانیم مقدار انرژی مورد نیاز را ،تا حد
بسیار زیادی کم کنیم.
با بازگشت امید  ،وایت برای انجام تست ها
و کانسپت هایی از ایده ی خود آماده شد و
ازمایشات را شروع کرد .اولین آن ،از دستگاه
اندازه گیری میکلسن-مورلی برای اندازه گیری
تغییرات میکروسکپی در فضا استفاده می شد .او
سعی داشت که پس از انرژی دادن به دستگاه ،
تغییراتی را در دستگاه میکلسن ،ضبط کند .این
آزمایش سعی داشت با استفاده از لیزر  ،فضا را
تغییر دهد و نوعی از تئوری  Alcubierreرا
شبیه سازی کند .همچنین طبق تحقیقات اخیر که
در سال های  1122-1122انجام شده  ،ما این
سفینه را می توانیم با نیروهایی به کوچکی نیروی
(خاصیت کاسیمیر) به حرکت در اوریم ( .وجود
ذرات مجازی باعث تکان خوردن ذرات دیگر
می شوند که انرژی منفی درست می کند)
طبق تحقیقات نهایی انجام شده در دانشگاه
سیدنی  ،درست کردن این سفینه  ،می تواند
خطاراتی فوق العاده داشته باشد .حتی اگر انرژی
مورد نیاز استفاده از این سفینه فراهم شود،
مشکل اصلی هنگام رسیدن به مقصد خواهد بود.
بر خالف تصور بیشتر افراد  ،فضا خالی
نیست ،و در همه جای فضا ذرات پر انرژی
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شناورند.

قوانین نیمه-کالسیک نسبت عمومی  ،هندسه ی

مشکل اصلی اینجاست که هنگام عبور این

حباب انرژی به مشکل خواهد خورد و خاصیت

سفینه  ،به دلیل خم شدگی ایجاد شده در فضا ،

نیمه-کالسیکال وجود هر نوع سفینه ای به این

این ذرات در حباب اطراف سفینه به دام می

شکل را منع می کند.
با این حال  ،هارلد وایت می گوید « :همهی

افتند.
وقتی سفینه به مقصد خود رسیده  ،و میدان

مشکالت باال برای سفر هایی با سرعت فرانوری

های انرژی قطع می شوند  ،ذرات ذخیره شده ،

است و مشکلی برای سفر های زیر سرعت نور

در جلوی سفینه پرتاب می شوند و سیارات /

ایجاد نخواهد کرد»

کمربند ها  /دنباله دار ها و همه را کامال نابود
می کنند .و مشکل دیگر اینجاست که محدودیتی

نتيجه گيری

برای این انرژی ذخیره شده نیست و در سفر

با این حال  ،می توان به آینده امید وار بود

های بسیار طوالنی  ،پتانسیل نابود کردن یک

چرا که ناسا هنوز هزینه زیادی بر روی این گار

منظومه ی کامل نیز وجود دارد.

گذاشته و به کمک دانشمندان فیزیک کوانتوم و

مشکلی دیگر که وجود دارد ،وجود

ایده های پیچیده  ،می توان این رویای

«پرتوزایی هاوکینگ» هست .طبق گفته ها و

فضانواردان را زنده کرد و با استفاده از قوانین

تحقیقات پروفسور استفن هاوگینپ  ،سیاه چاله

کاسیمیر ،تغییر شکل هندسی حباب و  ...سفینه

ها دارای «پرتوزایی هاوکینگ» هستند .این به این

را عملی کرد.

معناست که ذرات و ضد ذرات دائما در حال
ساخته شدن هستند و دائما همدیگر را با برخورد
به هم نابود می کنند .این اتفاق در کنار سفینه ی
ما نیز رخ خواهد داد و این به دلیل این است که
سفینه ی ما مثل یک سیاه چاله فضا-زمان را به
شدت خم می کند.
طبق تحقیقات تیم آقای فینازی  ،دمای
متمرکز بر روی سفینه به  2191درجه کلوین
خواهد رسید که برای درست کردن یک سوپ
کوارک کافی است.
ولی مشکالت اینجا به پایان نمی رسند  ،طبق
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تلویزیون الیه ای )(LTV
سینا

شکرابی1

چكيده

شاید برای شما هم این مشکل پیش آمده باشد که  ،آقایان در خانه قصد تماشای فوتبال داشته باشند
و خانم ها قصد تماشای سریال.
درخانه یک خانواده معمولی شاید دو تلویزیون وجود نداشته باشد پس این مشکل چگونه حل
می شود؟

 1دبیرستان شهید دانش قلهک (دوره اول) – پایه هشتم
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هد پرینتر های سه بعدی و رنگی قرار دارد) می

مقدمه
شاید برای شما هم این مشکل پیش آمده باشد

توان این پیکسل های کوچک را در دو جهت

که  ،آقایان در خانه قصد تماشای فوتبال داشته

عمودی و افقی و در زوایای مختلف به حرکت

باشند و خانم ها قصد تماشای سریال.

در آورد تا فقط کاربر شماره یک تصویر شماره

درخانه یک خانواده معمولی شاید دو تلویزیون

یک را تماشا کند.

وجود نداشته باشد پس این مشکل چگونه حل

اطالعات دقیق چشم کاربر به وسیله ی یک

می شود؟

دوربین در باالی صفحه نمایش به کامپیوتر اصلی

در موشک ها و سفینه های فضایی وزن بسیار

مخابره می شود.

مهم است زیرا (وزن بیشتر= سوخت بیشتر =
آلودگی و قیمت بیشتر) در نتیجه خوب نبود که

چگونگی انتقال صدا به گوش کاربر

به جای (مثال) پنج تلویزیون  5کیلوگرمی و 033

این کار بسیار آسان تر از اتقال صدا به چشک

واتی یک تلوزین  7کیلو گرمی و  033واتی کار

کاربر است زیرا در صورت نیافتن راه چاره از

می کرد.

گوشی های بلوتوثی استفاده می گردد.

 LTVاین کار را انجام می دهد.

امواج صوتی به صورت نیم دایره هایی حرکت
می کنند و به گوش ما می رسد .ما می توانیم با

چگونگی تشكيل تصویر و انتقال

بسته تر کردن این میدان ها (نیم دایره های

تمام دیسپلی ها از میلیارد ها پیکسل تشکیل شده

صوتی) امواج را مانند لیزری به گوش کاربر

است.اگر ما هرپیکسل را داخلش  6پیکسل

رسانده و فقت کاربر  1صدای تصویر  1را داشته

کوچک تر قرار دهیم ( 0پیکسل برای هر کاربر

باشد.

تا سه رنگ اصلی را به چشم کاربر برساند) با
میکروموتر های بسیار کوچک (که امروزه در سر
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مشكالت
مشکالت این وسیله به دو دسته تقسیم می گردد.
در زمينه ساخت
و توليد

اقتصادی

در زمينه تحقيقات
کمبود دانسته ها
در مورد بعضی از

مشكالت
تكنولوژی

قسمت ها

جمع بندی
این وسیله بسیار کاربرد دارد و کم مصرف (از
نظر مصرف برق) است  ،زیرا به جای دو یا چند
تلویزیون کار می کند.
کاربرد های این وسیله در نمودار زیر ذکر گشته
است.
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الکتروفیزیولوژی قلب
امیرپارسا حقیقی

1

چکیده

دراین مقاله الکتروفیزیولوژی قلب را مورد بررسی قرارداده شده.این روش درمانی به شناسایی
اختالالت موجود در قلب کمک می کند و روشی نوین برای تشخیص بیماریهای قلبی است .براساس
تحقیقهای انجامشده،الکتروفیزیولوژی یک روش نسبتا بیخطر و غیرجراحی و راحت برای درمان
اختالل ضربان قلب است.

 .1دبیرستان سبحان (دوره اول)
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فیزیولوژی قلب برای نظارت کردن بر وضعیت

مقدمه
از سی وپنج سال پیش،بشر شاهد تولد،رشد

ضربان(ریتم)قلب به کاربرده میشود.اگر پس از

و تحول الکتروفیزیولوژی بودهاست.رشتهای که

اعمال این روش بر روی بیمار ،مشکلی در

اولین هدف آن شناخت عامل اختالل ضربان

ضربان قلب او پیدا شود،پزشک معالج میتواند

قلب است .در این تحقیق به بررسی علم

با توجه به نتایجی که در طی معاینه به دست

الکتروفیزیولوژی ،معنا ،نحوهانجام وهدف

آمده،درمان قلبی مناسب را برای بیمار انتخاب

وکاربرد آن میپردازیم .الکتروفیزیولوژی شاخه

کند که میتواند شامل دارو،جراحی،قرار دادن

ای است که نیاکان آن الکتروکاردیاگرافی

ضربانساز ،حتی ازبین بردن برخی بخشهای

ودستگاههای مانند ضربانساز و دفیبریالتور

مزاحم قلب یا دیگر درمانهای قلبی باشد تا

هستند .در این مقاله برآن آمدیم تا این رشته

ضربان قلب بیمار به حالت عادی برگردد و

ناشناخته علمی را که بسیار ساده و بیدردسر

بیماری بهبود یابد.

است از نگاهی دیگر معرفی کنیم.
الکتروفیزیولوژی قلب چگونه انجام میگیرد؟

الکتروفیزیولوژی قلب یعنی چه؟
کلمهی الکتروفیزیولوژی ،به معنای مطالعهی
مشخصههای الکتریکی برخی اعضای خاص
بدن است .پیشوند الکترو -به معنای برق و

تصویر  : 1میلهای جراحی الکتروفیزیولوژی درقلب

الکتریسیته و کلمه فیزیولوژی به معنای مطالعه
وظایف وفعالیتهای بدن میباشد.پس میتوان

 :1پزشک از طریق این میل میتواند سلولهای

نتیجه گرفت که الکتروفیزیولوژی قلب یعنی

اضافی (درقلب) را که از نظرالکتریکی مشکل

مطالعه ویژگی های الکتریکی درون قلب که

دارند از بین ببرد.

باعث بهوجود آمدن ضربان قلب میشود.

 :2پس از انجام این عمل که به آن ریشهکنی
( )Ablationمیگویند ،پزشک ،تصمیم

الکتروفیزیولوژی قلب برای چه انجام میشود

میگیرد که برای درمان این اختالل ضربان چه

و هدفش چیست؟

دستگاهی را نصبکند .این دستگاهها شامل
ضربانساز ( ،)Pace Makerدفیبرالیتور

همانطور که از اسم این روش پیداست،الکترو
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( )ICDو یا دستگاه(ها)یی دیگر برای بهبود

نتیجه

ضربان قلب میباشد .به این مرحله ،مرحله

این روش درمانی یک روش غیر تهاجمی ،کم

نصب می گویند.

هزینه ،و بسیار ساده است که کمترین عوارض
را در میان سایر درمانهای قلبی دارد و

 :3پس از انجام درمان ،بیمار تا مدتی باید تحت

تشخیصی که از آن حاصل میشود بسیار قابل

نظر پزشک باشد تا اگر مشکلی پس از درمان

اطمینان است .متاسفانه این روش در کشورما

پیش آید ،پزشک آن را برطرف نماید .به عبارت

اجرا نمیشود در صورتی که میتواند به

دیگر در این مرحله باید دکتری یا پزشکی کرد.

مشکالت ضربانی بیماران قلبیمان پایان دهد.

 )1ضربانساز ( :(Pace Makerدستگاهی که
وارد شکم یا سینه میشود و ضربان های کم
انرژی را میسازد تا قلب را وادار به تپیدن در
میزان معمولی کند.
 )2دفیبریالتور
()Implantable Cardioverter Defibrillator

یک دستگاه الکتریکی که وارد بدن میشود و به
قلب شک الکتریکی میدهد تا ضربان قلبی را
که دچار اختالل ضربان یا ایست قلبی شده بهبود
دهد.

تصویر:2ضربان ساز

04

دافع گیاهی حشرات
مهدی بابایی ،محمدرضا رجبی ،علیرضا نعمتی ،سروش رحمتیان

1

چكيده

یکی از راههای دفع آفات از گیاهان ،استفاده از حشرهکشها و یا دفع کننده حشرات است اما
حشرهکشها اثرات نامطلوبی بر زیستبوم جانوران و چرخه غذایی آنها می گذارند .بنابراین،
استفاده از دافع حشرات می تواند اینگونه آسیبها را کاهش دهد .عصاره بعضی گياهان ،خاصيت
دورکنندگی حشرات را دارند .این خاصيت به دليل وجود برخی ترکيبات در آنها میباشد که
حشرات به این ترکيبات عكسالعمل نشان میدهند .هدف از این پژوهش ،استخراج عصاره چند
گیاه مختلف و ساخت دفعکننده طبیعی حشرات است.
عصاره آویشن ،دارچین ،سیر ،اسطوخودوس و نعنا با روش سوکسله با استفاده از دو حالل استون و
متانول استخراج شد .سپس هرکدام از عصارهها در سه ظرف مختلف ریخته شده و با استفاده از
گلیسرول به غلظت های  %80 ،%90و  %70رسانده شد .درنهایت ،عصارهها برروی گیاهان مختلف
آزمایش شد و سیر و اسطوخودوس ،به عنوان گیاهان منتخب ،برگزیده شد.
واژگان کليدی :دفعکننده حشرات ،عصاره گیاهی ،حشرهکش

 1دبیرستان عالمه حلی ( 5دوره دوم)

14

مقدمه

برخی کشورها به این راهحل روی آوردهاند که

گیاهان از زمان پیدایش حیات انسان ،توسط

دفعکننده حشرات را جایگزین حشرهکش ها

جوامع مختلف به عنوان غذا ،پوشش و  ...مورد

کنند .ازجمله این کشورها میتوان ایاالت

استفاده قرار میگرفتهاند .پس از افزایش

متحده آمریکا را نام برد که از دفعکننده

جمعیت ،انسان به کشاورزی روی آورد و

حشرات  Citronellaو  DEETاستفاده

کشت گیاهان را آغاز کرد .در این میان ،آفات

میکند 4.نوع گیاهی این دفعکننده ها مانند

کشاورزی مانع رشد مناسب گیاهان و تولید

 Citronellaبسیار مفید هستند ولی نوع

محصول باکیفیت میشد .پس انسان برای رفع

شیمیایی آنها از جمله  DEETممکن است

این معضل ،به ساخت موادی برای نابود کردن

خطرناک باشند 5.پژوهش ها نشان داده است

آفات پرداخت .ابتدا این مواد به صورت

که برخی گیاهان مانند آویشن حاوی ترکیباتی

مستقیم از طبیعت به دست میآمد اما با

از قبیل سیترونلول ( ،)Citronellolسیترونالل

پیشرفت روزافزون علم و فناوری ،انسان

( ،)Citronellalگرانیول ( )Geraniolو
6

توانست موادی را بسازد که بسیار مؤثرتر از

کارواکرول ( )Carvacrolهستند.

مواد طبیعی واقع میشد ولی این مواد شیمیایی،

حشرات

دلیل

مشکالت بزرگتری را به همراه خود آورد.

کربندیاکسید و الکتیکاسید به بدن انسان

بهطور مثال ،این مواد باعث از بین رفتن

جذب میشوند .ترکیبات مذکور غالباً رایحهی

حشرات مفید و ارزشمند برای گیاهان نیز

شدیدی دارند که باعث محو شدن اثر این

میشد به گونهای که نه تنها به گیاه ،بلکه به

جاذبهها برای پشهها و دیگر حشرات میشوند.

جانوران دیگر نیز آسیب میزد و چرخه غذایی

طی تحقیقات صورت گرفته ،عصاره های سیر،

منطقه را دچار اختالل میکرد2.عالوه بر آن،

نعنا و اسطوخودوس خاصیت دفعکنندگی

مانند

پشه

به

برخی
وجود

7

پس از مدتی ،برخی حشرات از جمله

بیشتری نسبت به دیگر عصاره ها دارند.

عروسمگس با این مواد سازگار میشدند در

کوبیدن یا خردکردن سیر ،مادهای به نام آلیسین

نتیجه انسان اقدام به ساخت مادهای قویتر

( )Allicinاز آن خارج میشود که بر

میکرد .برخی از این مواد حتی برای سالمتی

گیرندههای بویایی حشرات تأثیر گذاشته و

انسان هم مضر بود.

با

3

امروزه هم از این مواد استفاده میشود ولی

4 Chem 334L - organic chemistry laboratory - Revision 1.0
5 www.popsci.com
6 dx.doi.org/10.1016/S0014-827X(01)01085-0
 7مجله طب سنتی اسالم و ایران

3 www.planetnatural.com
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باعث دور شدن آنها از منطقه میشود 8.نعنا

برگ نعنا

هم به دلیل داشتن لیمونین (،)limonene

( ،)Menthaسیر (،)Allium Sativum

کاریوفیلن

پودر آویشن ( )Thymus Vulgarisو

( )caryophelleneو پینن ( )pineneاز

اسطوخودوس ( )Lavandulaاز عطاری

طریق روش متابولیکی ثانویه ( secondary

خریداری شد و حالل های متانول (درصد

 )metaboliteباعث دور شدن حشرات

خلوص  )%98و استون (درصد خلوص )%99

میشود 9.عصاره یک گیاه میتواند شامل درصد

از شرکت  Dae Jungتهیه شد.

بیشتری از این ترکیبات باشد .نوع روش به کار

ب -استخراج عصاره گياهان

رفته برای استخراج و عصارهگیری از بافت

برای استخراج عصاره گیاهان به روش سوکسله

های گیاهی به نوع بافت گیاهی ،نوع ماده

()soxhlet

جداشدنی و مقاومت ماده جداشده نسبت به

از دو حالل متانول و استون استفاده شد .به این

حرارت بستگی دارد .پس انتخاب روشی

ترتیب که گیاه مورد نظر شسته شده و خرد شد

مناسب برای استخراج بسیار اساسی میباشد.

و سپس در قسمت استخراج کننده دستگاه قرار

یکی از روش های عصارهگیری آسان و با

گرفت .حدود  150میلیلیتر متانول و 150

راندمان استخراج باال ،استخراج با حالل با

میلیلیتر استون درون بالون ریخته شد و به

10

منظور عمل استخراج از دمای  200°سانتیگراد

هدف از این پژوهش ،استخراج عصاره آویشن،

به مدت  4تا  5ساعت استفاده شد .در مرحله

دارچین ،سیر ،اسطوخودوس و نعنا با استفاده

بعد ،عصارههای استخراج شده درون لوله های

از روش سوکسله و با دو حالل متانول و

آزمایش ریخته شد و در دستگاه سانتریفوژ به

استون با درصد خلوص  %99و  %98و آب و

مدت  15دقیقه قرار گرفت .سپس عصاره هر

آزمایش آنها روی گیاه نعنا و شاهپسند

گیاه به صورت جداگانه به سه قسمت مساوی

میباشد.

تقسیم شد و با استفاده از گلیسرول به غلظت

شرح مقاله

های  %80 ، %90و  %70رسانده شد .افزودن

الف – مواد و روشها:

گلیسرول باعث افزایش گرانروی عصاره

پوسته دارچین (،)Cinnamomum Verum

میشود و افزایش مدت زمان بخار شدن حالل

پولگون

(،)pulegone

استفاده از حرارت به روش سوکسله است.

8 www.google.com/patents/US20060110472
9 jme.oxfordjournals.org
 10مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

را به دنبال دارد .این امر باعث ماندگاری بیشتر
رایحه عصاره و افزایش مدت زمان دفع شدن

14

حشرات میشود .سپس عصارهها در ظروف

د – آ مای

پالستیکی در دمای محیط نگهداری شدند.

روی گياه

ج -آ مای

عصاره سير در شرایط غيرعادی

عصاره های استخراج شده بر

به هریک از اعضای گروه ،عصارهی یک گیاه با

بر روی مورچهها

غلظت های مختلف تحویل داده شد .اعضای

در این بخش ،مورچهها توسط آسپیراتور

گروه ،دو گیاه کردند و آنها را در فضای آزاد

( )Aspiratorجمعآوری شدند .سپس،

قرار دادند .هر چند وقت یک بار به یکی از

هرکدام به صورت مجزا در لولهای از جنس

گیاهان ،عصاره مورد نظر به مقدار 1.2

شیشه قرار گرفتند .پس از ورود یک مورچه،

میلیلیتر ( 1پاف) اسپری و مدت زمان دفع

دو سر لوله با دست گرفته میشد .در این

حشرات اندازهگیری شد .این عمل ،توسط

هنگام ،مورچه ساکن میماند ولی با گشودن

عصارهها با هر سه غلظت مذکور انجام شد.با

یک طرف لوله ،مورچه به آن سمت حرکت

توجه به داده های جمعآوری شده توسط

میکرد .در این میان ،یک قطره عصاره سیر

اعضا ،نمودار های مدت زمان دفع حشرات

درون لوله ریخته میشد .مورچه که به سمت

برحسب غلظت آن (شکل  )2و محدوده اثر

انتهای لوله حرکت میکرد ،پس از انتشار بوی

ماده برحسب غلظت (شکل  )3رسم شد.

سیر درون لوله ،جهت حرکت خود را تغییر
میداد و به سمت سر بسته شده بازمیگشت..
بعضی از مورچهها نیز به حرکت خود ادامه
داده و پس از برخورد با عصاره سیر ،
میمُردند .عده معدودی هم عکسالعمل خاصی
نشان نمیدادند .شکل  ،1نمودار رسم شده
شکل 2

آزمایش مذکور میباشد.
تعداد حشرات د شده در آ مای بر روی مورچه ها در لوله
40
35
30

25
20
15

10
5
0

شکل 3

شكل 1

11

ه -معيار های انتخاب برترین عصاره

میشود .اغلب عصارهها ،اثر مخربی بر گیاهان

 مدت زمان دفع حشرات :مسلماً هرچه

نداشته و تنها بعضی از آنها باعث پژمرده شدن

مقدار مادهی استفاده شده کمتر و مدت

گیاهان شدند که این ضعف ،با کمتر کردن

زمان تأثیر آن بیشتر باشد ،محصول تهیه

میزان استفاده حل شد .همچنین عصارهی سیر،

شده ،دفع کننده بهتری خواهد بود.

مانع از تخمگذاری حشرات بر روی گیاهان

 تنوع حشرات دفع شده :در یک محیط

میشود .با توجه به معیار های مذکور برای

حاوی گیاهان مختلف ،حشرات متفاوتی

انتخاب عصاره برتر ،عصاره گیاهان سیر و

وجود دارند که مستلزم استفاده از دفعکننده

اسطوخودوس عملکر بهتری نسبت دیگر

ایست که دامنه تأثیر آن بر روی حشرات

عصارهها از خود نشان داده و به عنوان بهترین

گوناگونی باشد.

دفعکننده حشرات از بین گیاهان آویشن،

 غلظت ماده :هرچه میزان ترکیبات معطر

دارچین ،سیر ،اسطوخودوس و نعنا انتخاب

ماده در واحد حجم بیشتر باشد ،غلظت

شدند .نکته قابل توجه این است که میتوان

دفعکننده بیشتر است.

این دو عصاره را در فصل بهار بر روی درختان

 محدوده اثر :هرچه بُعد مکانی اثر دفع

و دیگر گیاهان در فضاهای سبز اسپری کرد و

کننده ،بیشتر و مقدار مصرف ،کمتر باشد،

مانع تولیدمثل و رشد حشراتی مانند

کیفیت دفعکننده بهتر است.

عروسمگس (پشه سفید) شد.

 اثر دفعکننده بر گیاه :هرچه دفعکننده بر
گیاه آسیب کمتری برساند ،دفعکننده بهتری
خواهد بود.
 – 3نتيجهگيری
طبق آزمایش های انجام شده ،برخی از گیاهان
هم خاصیت دورکنندگی و هم کشندگی را
داشته که ظهور هرکدام از این خواص ،به
مقدار استفاده شده و غلظت عصاره بستگی
دارد به این ترتیب که هرچه میزان استفاده و
غلظت ماده کمتر باشد ،خاصیت کشندگی نیز
کمتر شده و بیشتر خاصیت دورکنندگی ظاهر
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زندگی در مریخ
کیارش تجلی

1

چكيده

همه ی ما حداقل یک بار آرزوی این را داشتیم که به سیاره ای دیگر سفر کنیم؛ جالب می شد  ،مگر
نه؟
اگر کمی اخبار جهانی را دنبال کرده باشید حتماً شنیده اید :حیات در فضا ممکن شد  ،ناسا روی
یک مریخ پیما کار می کند و  ...پس دور از انتظار نیست که بشر در دو دهه ی آینده بتواند در
سیاره ای دیگر زندگی کند.یکی از این سیاره ها مریخ است .دانشمدان معتقدند مریخ بهترین سیاره
برای ادامه نسل بشریت است  ،آنها باور دارند که مریخ جوّی شبیه به زمین و شرایطی مناسب زندگی
انسان را داراست .الزم به ذکر است ایجاد این حیات در مریخ کاری دشوار و پر از ریسک است.

 1دبیرستان مفید منطقه ( 2دوره اول)
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مقدمه

دارد .چون هوا بسیار «رقیق» است،تشعشع فرا

مریخ چهارمین سیاره از خورشید است .قطر

بنفش  ،که برای بیشتر موجودات زنده خطرناک

آن فقط نصف قطر زمین است .اما ویژگیهای

است ،از فضا به آسانی به سطح مریخ میرسد.

زمین گونه زیادی دارد و این ویژگیها اختر

شاید زمانی بخشهای وسیعی از سطح مریخ

شناسان را به این باور رهنمون شده است که

پوشیده از آب بوده است .معلوم شده است که

در مریخ حیات وجود دارد .حتی برخی اختر

کالهکهای قطبی  ،مرکب از آب منجمد است و

شناسان فکر میکنند موجودهایی هوشمند در

نمونههایی که خبر یابهای وایکینگ از خاک

مریخ زندگی میکنند .این اندیشهها میبایست

مریخ برداشتهاند ،پس از گرم شدن آب پس

پس از عبور خبر یابهای فضایی بدون سرنشین

دادهاند.

از کنار مریخ و فرستادن اطالعات به زمین تغییر
کنند .این خبر یابهای فضایی بدون سرنشین از

ویژگی های فيزیكی مریخ
از میان همه سیارات منظومه شمسی  ،بدون

کنار مریخ و فرستادن اطالعات به زمین تغییر
کنند .این خبر یابهای فضایی آشکار ساختند که
مریخ کره سرد و خشکی است که به ماه بیشتر
شباهت دارد تا به زمین.
ناحیههای وسیعی از سطح مریخ پوشیده از
حفرههاست .چگالی جو مریخ  ،بطور باور
نکردنی  ،پایین و مانند جو زمین  ،در ارتفاع
 05کیلومتری باالی سطح دریاست .این جو
بیشتر مرکب از دی اکسید کربن با مقدار کمی
آب است .اکسیژن و نیتروژن در آن پیدا نشده
است ،هر چند احتماالً مقدار کمی از آنها وجود

شک شرایط موجود در مریخ بیش از هر سیاره
دیگری  ،نزدیک به شرایطی است که در زمین
حکمفرماست .هر چند این تشابه نسبی است،
زیرا مریخ سیارهای برهوت و یخ زده است.
دمای میانگین در آنجا 25-درجه سانتیگراد
است که از  +05درجه در خط استوا در بهترین
شرایط تا 140-درجه سانتیگرد در تغییر است.
از طرفی فشار جو آن صد بار کمتر از فشار جو
زمین میباشد .در این هوای نادر  ،دی اکسید
کربن  ،کمی ازت  ،آرگون و مونو اکسید کربن
و خیلی کمبخار آب یافت می شود .بطور
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خالصه تنفسی در آنجا بسیار مشکل بوده با

تشعشع فرا بنفش جلوگیری میکنند .اکسیژن،

اینکه عنار اصلی برای زندگی ،چندان در آنجا

نیتروژن و آب ممکن است به مقدارهای کافی،

نایاب نیست.

برای حفظ ارگانیسمهای سختی چون باکتریها،

با این حال برخی مشاهدات این فکر را

کپکها و گلسنگها وجود داشته باشند .وجود

بوجود میآورد که در چندین دوره ،اقیانوسهای

الیهای از آب منجمد دائمی  ،با یخ دائمی زیر

واقعی وجود داشته است .در این زمانها مریخ

خاکی  ،در خاک زیر سطحی  ،ممکن به نظر

بسیار به زمین شباهت داشته و با این نتیجه

میرسد .این یخ ممکن است گه گاه بطور

گیری دوباره بحث در مورد فرضیه حیات بر

موضعی آب شود و در نتیجه ،آب برای

روی سیاره سرخ و اثرات بر جای مانده  ،از

موجودهای زنده بوجود آورد .ممکن است

سر گرفته میشود که این اثرات را ممکن است

نیتروژن به مقدار کمی در جو وجود داشته

هنوز در آنجا ردیابی کرد.

باشند .در خاک نیز ممکن است نمکهای
شیمیایی ،شامل نیتروژن موجود باشد.

مریخ از نظر زیست شناسی

انتظار برون زیست شناسان نیز در مورد حیات

دمای سطحی متوسط زمین است .دمای

در مریخ ،مبتنی بر تجربههای آزمایشگاهی

مریخ در استوا ممکن است در روز به  42درجه

است .آنان باکتری ،جلبک  ،کپک  ،گلسنگ و

سلسیوس برسد ،و در شب تا  -30درجه

برخی گیاهان عالیتر و حشرهها را در

سلسیوس پایین بیاید .این شرایط ،مریخ را

محیطهای مریخی مصنوعی قرار دادند .شمار

جای قابل تحملی برای زندگی میسازد .اما

حیرت انگیزی از این ارگانیسمها زنده ماندند.

برون زیست شناسان فکر میکنند ،که شکلهای

حتی بعضی باکتریها و کپکها  ،این شرایط

معینی از زندگی ممکن است در آنجا وجود

سخت را ،مادام که آب وجود داشت خوب

داشته باشد .چند عامل  ،این امکان را تأیید

تحمل کردند .بعضی آزمایشگران  ،در شرایط

میکند .مثالً موانع فیزیکی به آسانی از نفوذ

شبه مریخی  ،ترکیبهای کربنی تولید کرده اند .
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مخلوطهای مونو اکسید کربن  ،دی اکسید کربن

است .اگر حیات زمینی بتواند در مریخ باقی

و بخار آب را در خاک سترون (استریل) یا

بماند ،خبر یابهای فضایی  ،به آسانی میتوانند

خاک شیشه  ،در معرض تشعشع فرا بنفش قرار

این سیاره را آلوده کنند .بنابراین  ،برای اجتناب

دادند و چند ترکیب کربن دار پیچیدهتر دیگر

از این امر  ،باید هر سفینه فضایی را که

بدست آوردند ،ترکیبهایی که پیداست در

میخواهیم در مریخ فرود آوریم ،ضد عفونی

تشکیل ترکیبهای زیستی باز هم پیچیدهتر

کنیم.

دخالت دارند.

پروژه ی جنجالی مارس وان

این آزمایش نشان داد که جو متان ،آمونیاک،

در سال  45۲۲طرح این پروژه توسط

هیدروژن همیشه برای تکامل شیمیایی حیات ،

باس النسدورپ و آرنو ویلدرز پایهگذاری

ضروری نیست .اما برون زیست شناسان به این

شد .النس و ویلدرز جلساتی را به منظور

آزمایشها به چشم احتیاط مینگرند ،تولید عین

گفتوگو در زمینه تامین کنندگان قطعات و

شرایط مریخ بطور دقیق در آزمایشگاه غیر

سیستمهای مورد نیاز از آمریکا ،کانادا ،ایتالیا و

ممکن است ،چرا که ما چیز زیادی درباره این

انگلیس برگزار کردند .تمامی ساختار این

شرایط نمیدانیم و هنوز تکنیکهایمان محدود

پروژه ،جدول زمانی و بودجه آن با توجه به

است .همچنین به ارگانیسمهای آزمایشی برای

پاسخ و واکنش مهندسان شرکتهای تامین کننده،

بقاء به اندازه کافی آب و اکسیژن داده شده  ،در

مشخص شد .نتیجه این مذاکرات یک طراحی

حالی که ما واقعاً نمیدانیم که آیا اکسیژن و آب

پایه برای یک پروژه و ماموریت اسکان دائم

به مقدار کافی برای حفظ حیات زمینی گونه ،

انسانها روی مریخ با کمک تکنولوژیهای

در مریخ وجود دارد یا نه .با این حال  ،تحلیل

موجود بود.

دادههایی که خبر یابهای وایکینگ در اختیار ما

آوریل سال  45۲0آغاز انتخاب فضانوردان

گذاشتهاند ،ممکن است پاسخهایی ارائه کند.

در کنفرانسهای مطبوعاتی شهرهای نیویورک

لیکن درس مهمی از این آزمایشها گرفته شده

اطالع داده شد .دوره اول این ثبت نام ،آنالین و
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برای تمام ملیتها آزاد بود .در طول دو سال

است اما این یک انگیزه بسیار خوب برای

آینده نیز دورهی دوم از انتخاب فضانوردان

کسانی است که به مریخ میروند تا در آنجا

آغاز میشود .در پایان این دوره ،شش تیم

نخستین تمدنهای انسانی را به وجود آورند،

چهار نفره برای آموزش انتخاب خواهند شد .

اینکه کلونی بسازند و دیگر برای آنها بازگشت

هر ساله ،سری جدیدی از انتخاب فضانورد

به زمین مهم نباشد زیرا همان جا در حال

جهت اضافه کردن اعضای جدید به تیمهای

زندگی کردن هستند .اینکه هر فردی از کدام

قبلی شروع میشود .پس از انتخاب این دسته

سرزمین یا کشور انتخاب میشود مهم نیست

از افراد ،در زمین یک مدل مشابه کلونی مریخ

اینکه باید در تمرینات سخت و آموزشهایی

برای آزمایش اهداف آموزشی ساخته خواهد

که در طول این مدت به آنها داده میشود

شد.

بتوانند موفق باشند مهم است .برای مثال اگر
فردی تمام مهارتهای الزم را داشته باشد اما

سفری بی بازگشت در سال 0202

به خوبی انگلیسی حرف نزد این اتفاق خیلی

آقای نوربرت کرافت  ،کارمند اسبق ناسا

مهمی است و ما نمیتوانیم آن فرد را انتخاب

با  ۲3سال سابقه کار ،در سال  45۲۲ناسا را

کنیم؛ تمام مهارتها باید در این افراد وجود

ترک می کند و پژوهشگر برتر پروژه مارس

داشته باشد.

وان است.

در مرحله نخست  454002نفر از سراسر

کرافت می گوید :این یک سفر بیبازگشت

دنیا عالقمندی خود را برای حضور در این

است .این یک پروژه بینالمللی و تمام مردم

برنامه اعالم نمودند که از آن میان  252نفرشان

دنیا تمام این اتفاقات را لحظه به لحظه

انتخاب و پس از مصاحبه آنالین با نوربرت

میتوانند چک کنند ،اینکه در یک کلونی افراد

کرفت ،مدیر ارشد پزشکی شرکت مارس وان

مختلفی از کره زمین با همدیگر به مریخ

صد نفر از آنها برگزیده شدند تا بخت خود را

میروند و باید در آنجا با هم کار کنند.

برای قرار گرفتن در جمع  2فضانورد ساکن

بیبازگشت بودن این سفر به دلیل امکانات

05

مریخ بیازمایند.
اما در این لیست  ۲55نفره ،اسامی سه ایرانی
دیده می شود که امید می رود نام کهن ترین
تمدن بشری روی زمین را در ایستگاه دائمی
مریخ به ثبت برسانند.
دکتر کرفت ،درباره عالقمندان به شرکت
در این سفر اظهار کرد :ما تحت تاثیر روحیه
قوی داوطلبان قرار گرفته ایم ،تا جایی که
انتخاب از میان این ماجراجویان برایمان کار
بسیار دشواری بود .
میان افراد منتخب ،اسامی  05زن و  05مرد
دیده می شود که قرار است  2نفر از بین آنها
انتخاب شده و در سفری بی بازگشت عازم
مریخ شوند .مرحله بعدی برای انتخاب،
گزینش نحوه تعامل گروهی افراد برای زندگی
در ایستگاه دائمی است .
همانطور که گفته شد ،در این لیست ۲55
نفره ،نام یک زن و دو مرد ایرانی هم به چشم
می خورد« .الهه نوری» و «صادق مدرسی» از
خاک ایران و «سعید قندهاری» ایرانی ساکن
نیوزلند توانستند از مصاحبه آنالین موفق بیرون
بیایند و برای حضور در این پروژه ،نظر
مسئوالن مارس وان را جلب نمایند.

05

چکیدهمقاالت

انرژي درماني
ایرن لقمانی  ،ریحانه هدایتی

1

چكيده

انرژي درماني يا شفا از قوانين و انرژيهاي طبيعي هستند .در بدن ما نيروهايي وجود دارد كه به ما
كمك ميكند تا بيماريها و زخمهايمان خوب شوند ،همين انرژي درماني است .بنابراين انرژي
درماني چيزي جز استفاده از قانون  Self healingيا قانون خود بهبودي نميباشد .قانون نيروي
حيات و قانون خود بهبودي از اصول انرژي درماني هستند .بنابراين انرژي درماني چيزي جز استفاده
از قانونهاي شفاي طبيعي نميباشند .گاهاً ممكن است بعضي افراد يا حتي سازمانها با انرژي درماني
مخالفت كنند و يا آنرا رد كنند.
انرژي درماني چيزي نيست كه بشود آن را رد كرد به خاطر همين كسانيكه آن را رد ميكنند يا
اطالعي ندارند يا اينكه به صالحشان است انرژي درماني را رد كنند .به هر حال انرژي درماني در
ميان دوستان و مخالفان راه خود را پيدا كرده است .البته كساني بودهاند كه از موضوع انرژي درماني
و عدم اطالع مردم از انرژي درماني سوء استفادههاي كردهاند .اما انرژي درماني يك مبحث كامالً
علمي است .هر چند در ايران آن را بعنوان يك علم نميشناسند ولي در كشورهاي ديگر جز علوم
مكمل ميباشد.

 1دبیرستان غیردولتی ام ابیها ( دوره دوم) ،سال اول
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تغذیه در اسالم
ستاره اقبالی

1

چكيده

تغذيه سالم يكي از بهترين و شايد مهمترين شيوه دسترسي به سالمت انسان است .براي
خوب زندگي كردن بايد ابتدا بدني سالم و روان آرامي داشت و اگر بدنمان را با خوردن غذاهاي
خوب و مغذي سالم نگه داريم در نتيجه آرامش روحي خواهيم داشت و همواره با نشاط مي شويم
آرامش فكر در واقع باعث نشاط و شادابي مي شود و اگر با تحريكاتي كه از سوي بدن به فرد منتقل
شود اين آرامش از دست مي رود  ،در نتيجه انسان نمي تواند با آرامش به تفكر بپردازد .افرادي كه
به استرس  ،ضعف حافظه  ،خستگي  ،افسردگي و … مبتاليند فقط از لحاظ روحي آسيب پذير
نيستند بلكه در معرض ابتال به انواع بيماريهاي جسمي قرار مي گيرند.غذاي سالم و به عبارت بهتر
تغذيه سالم يكي از مهمترين و شايد اساسي ترين راه دستيابي به سالمت جسم است گرچه در ارتقاء
سالمت روان نيز بي تاثيرنيست .متخصصان تغذيه همواره به افراد توصيه مي كنند با اتخاذ عادات
غذايي سالم عالوه بر تامين نياز بدن به انرژي حتي االمكان خود را از اثرات عوامل بيماري زاحفظ
كنند.
تحقيقي كه پيش رو داريد بامطالعه چندين سايت و كتب جمع آوري شده است در اين
مقا له به اهميت تغذيه در اسالم و خوردني ها و آشاميدني هاي حالل و حرام وموارد منع از نظر
علمي و شرعي اشاره شده وبه ما مي آموزد كه اگر موارد منعي جهت نخوردن و آشاميدن مطرح
شده است دليل اصلي آن سالمت روح و جسم انسان مد نظر بوده است اين مقاله ابتدا به اهميت
تغذيه و در ادامه به بررسي مضرات نوشيدني هاي حرام مثل شراب و گوشت هاي حرام مثل
گوشت خوک و خوردن ماهي هاي بدون پولك و مضرات آن اشاره شده است.

 1دبیرستان غیردولتی نویدصالحین اهواز ( دوره اول) ،سال اول
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ساخت سیلیکا آیروژل
محمد ابو الفتحی  -محمد حسین شایق – پوریا شهیری – کیانوش فرهمند

1

چكيده

در اين پروژه كار بر روي ايروژل هايي صورت پذيرفت كه در دماي محيط صورت ميگيرد و اين
كار با استفاده از حالل هاي پروتيك و روش خشك سازي با استفاده از حالل هاي فرار صورت
گرفت .آزمون هاي صورت گرفت بر روي ماده نهايي عبارتند از تست هدايت گرمايي ،تخلل مي
باشد كه كارايي ماده را مشخص مي كند .آزمون هاي نشان داد كه تخلل ماده مورد نظر پايين و در
حدود  09درصد مي باشد و تست هدايت گرمايي مقدار 591W/mKبدست آمد .روش تهيه ژل اوليه
با استفاده از سديم سيليكات :ستيريك اسيد :آب و به روش هيدروليز تهيه شد.

همه چیز در مورد سکته هاي قلبي
سپهر منتظری

2

چكيده

عليرغم تمام پيشرفتها در علم پزشكي و تسهيل تشخيص و درمان بيماريهاي قلبي و عروقي،
متاسفانه هنوز هم شيوع اين بيماريها در كشور ما رو به افزايش بوده و بعد از يك سير افزايش
يابنده تا سال  ۰9۰9به حداكثر رسيده و سپس اميد ميرود شيوع آن كاهش يابد .آترواسكلروز يك
پديده مزمن و پيشرونده با سير آهسته با شروع از حوالي  ۰9سالگي ميباشد.
در اوايل ،شروع و پيشرفت آترواسكلروز كامال بدون عالمت بوده و تا وقتي حداقل حدود ۰9
درصد قطر رگ مسدود نشده است معموال بيمار عالئم باليني حتي حين فعاليتهاي متوسط تا شديد
ندارد.
 1دبیرستان عالمه حلی ( 5دوره دوم)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول) سال اول
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ویتامین ها و انواع آن
علی دلیری مقدم

1

چكيده

ويتامين مواد مخصوصي كه در اغذيه مختلف وجود دارند و وجود آنها در جيره غذايي كامالً
ضروري است و كمبود آنها منجر به امراض مختلفي ميشود .ويتامينها انواع بسيار دارند :آ ،اي ،ب
 ،5ب  ،۰ب  ،۰ب  ،5۰ب كمپلكس ،ث ،د ،كا و غيره .ويتامينها تركيبات آلي هستند كه به مقدار
خيلي جزئي براي سوخت و ساز مواد غذايي و اعمال حياتي بدن و رشد و نمو و تندرستي ضرورت
دارند .تغذيه ناقص و رژيم غذايي نامناسب سبب كمبود يا فقدان يك يا چند ويتامين ميشود و به
بيماريهاي مختلف مانند بري بري و پالگر ميانجامد.
ويتامينها سبب تسهيل دگرگشت (سوخت و ساز بدن) ،اسيدهاي آمينه ،چربيها و كربوهيدراتها
ميشوند و رشد و نمو و ترميم سلولهاي بدن را ميسر ميسازند .برخي از ويتامينها سبب جذب مواد
غذايي در روده ميشوند و بعضي نيز به عنوان كاتاليزور عمل ميكنند .عمل آنها بر روي بافتهاي اپي
تليال و همچنين استخوان بوده و در مجموع هر كدام از آنها از بروز يك عارضه جلوگيري ميكند.
در اين تحقيق در مورد ويتامين ها ،انواعشان و بيماري هاي مهم كه در ارتباط ويتامين ها هستند
چون بري بري پژوهش شده است.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)
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چگونه چشم انسان رنگ ها را مي بیند؟
علیرضا تیمورخانی

1

چكيده

هدف من از نوشتن اين مقاله اين بود كه مي خواستم دليل اينكه چگونه انسان به وسيله چشم كه
فقط به اندازه يك توپ پينگ پنگ است مي بيند ورنگ ها را تشخيص مي دهد و ساختار چشم
چگونه است.
در اين تحقيق من سعي كردم از سايت ها و كتابي كه درباره چشم داشتم استفاده كنم و باال خره
توانستم اين مقاله را بنويسم .در اين مقاله به بخش هاي مختلفي اشاره كرده ام :اول ساختار چشم را
توضيح وسپس دو سلول مخروطي و استوانه اي را توضيح دادم.

ژنتیک
امیر محمد آل بویه  ،نوید بابایی

2

چكيده

ژنتيك يا علم وراثت يكي از رشته هاي علوم زيستي است كه موضوع آن مطالعه پديده هايي
است كه توسط آنهاخصوصيات يا صفات جانداران از والدين به فرزندان به ارث مي رسد  .عالوه
براين ژنتيك اساس شباهتها وتفاوتها را توضيح مي دهد .موضوع علم ژنتيك ،انتقال ،بيان و تكامل
ژنها است .ژنها به مولكول هايي كه كاركرد ،تكوين و خصوصيات ظاهري موجود زنده را كنترل
مي كنند ،گفته مي شود.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)
 2دبیرستان مفید  1منطقه ( 2دوره اول)
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هوش مصنوعي
بردیا قهرمانی

1

چكيده

هوش مصنوعي به هوشي كه يك ماشين از خود نشان ميدهد و يا به دانشي در كامپيوتركه سعي
در ايجاد آن دارد گفته مي شود .جان مك كارتي "پدر علم و دانش ماشينهاي هوشمند"  ،واژه هوش
مصنوعي را در سال  501۰به كار برد  .تحقيقات و جستجوهاي انجام شده براي رسيدن به ساخت
چنين ماشينهائي مرتبط با بسياري از علوم ديگر مانند رايانه  ،روان شناسي  ،فلسفه  ،عصب شناسي ،
علوم ادراكي  ،تئوري كنترل  ،احتماالت  ،بهينه سازي و منطق مي باشد.
هنوز تعريف دقيقي براي هوش مصنوعي ارائه نشده است كه مورد قبول همه ي دانشمندان
صاحب نظر در اين زمينه باشد و اين خود به علت آن است كه اساس اين موضوع يعني هوش مورد
جنجال و اختالف است و تعريف جامعي درباره آن وجود ندارد.
بطور كلي ماهيت وجودي هوش به مفهوم جمع آوري اطالعات ،استقرا و تحليل تجربيات به
منظور رسيدن به دانش و يا ارايه تصميم ميباشد .در واقع هوش به مفهوم به كارگيري تجربه به
منظور حل مسائل دريافت شده تلقي ميشود .هوش مصنوعي علم و مهندسي ايجاد ماشينهايي با
هوش با به كارگيري از كامپيوتر و الگوگيري از درک هوش انساني و يا حيواني و نهايتاً دستيابي به
مكانيزم هوش مصنوعي در سطح هوش انساني ميباشد.

 1دبیرستان دانش ( 2دوره اول)

25

زندگي نامه سیاهچاله ها
محسن برزگری

1

چكيده

سياهچاله ها در فضا هستند و بزرگ و كوچك دارند .و معموال زمان نزديك بودن به ستاره ديده
مي شوند و چون به راحتي ديده نمي شوند اسم آنها را سياهچاله گذاشته اند .سياهچاله يعني چيزي
كه با سرعت نور دور خودش مي چرخد .يعني نور را در خودش نابود مي كند و ستاره ها و اجسام
را از بين مي برد .نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفته ام ،اين است كه فهميدم سياهچاله ها چيستند و
چكار مي كنند.

الکتروفیزیولوژي قلب
امیرپارسا حقیقی

2

چكيده

دراين مقاله الكتروفيزيولوژيقلب را مورد بررسي قرارداده شده.اين روش درماني به شناسايي
اختالالت موجود در قلب كمك مي كند و روشي نوين براي تشخيص بيماريهاي قلبي است.
براساس تحقيقهاي انجامشده،الكتروفيزيولوژي يك روش نسبتا بيخطر و غيرجراحي و راحت
براي درمان اختالل ضربان قلب است.
 1دبیرستان مفید منطقه ( 2دوره اول)
 2دبیرستان سبحان ( دوره اول)

25

اختالالت مغزي – بیماري صرع
امیرمحمد اسدپور

1

چكيده

صرع نوعي اختالل عصبي مزمن بلند مدت است كه با حمالت صرعي بيان و مشخص مي شود
 ،اين حمالت ممكن است بسيار ضعيف و غير قابل شناسايي باشد يا بلعكس ممكن است طوالني
مدت و با لرزش شديدي همراه باشد  .در صرع حمالت به طور مكرر است و تقريبا هيچ دليل
مشخصي ندارد اما اين بيماري در برخي افراد به دليل آسيب هاي مغزي  ،سرطان مغز و سوء مصرف
دارو و الكل بيشتر است  .حمالت صرعي نتيجه فعاليت بيش از حد و غير عادي عصب كورتيكال يا
غشايي در مغز مي باشد كه مراحل تشخيص اين بيماري به طور عادي شامل حذف تمام شرايطي
است كه عالئم مشابهي از اختالالت عصبي مانند سنگكوب را ايجاد مي كند و اينكه آيا اين حمالت
داراي دليل ديگري نيز ميباشد يا خير و در آخر با گرفتن نوار مغزي در مبتاليان  ،اين بيماري را
تائيد مي كنند .

 1دبیرستان مفید منطقه  ( 2دوره اول)

25

اسانس و فناوري
فواد بیتاژیان

1

چكيده

اسانس ها مايعاتي فرار ،منعكس كننده و تركيباتي معطر و بي رنگ با منشأ ترپني و الكلي و …
مي باشند .اسانس ها مخلوطي از مواد مختلف با تركيبات شيميايي بسيار متفاوت از يكديگر بوده كه
باعث بوي خوش يا مزه در گياه مي باشد.
اسانس ها در بسياري از گياهان وجود داردند كه از مهمترين تيره هاي داراي اسانس مي توان به
تيره هاي نعنائيان ،چتريان ،كاج  ،برگ بو ،و بعضي از گياهان خانواده روزاسه و كاسني … اشاره
كرد .اسانس ها در برخي بافت هاي گياهي مانند :مركز سلول يا در محل ذخيره اسانس زير پوشش
كركي ،غده هاي كوچك يا در فضاي ميان سلولي جمع مي شوند.
به عنوان مثال در گياهان خانوده نعنائيان اسانس ها در تارهاي ترشح كننده ،در خانواده روزاسه به
ويژه گل سرخ در گلبرگ ها ،در تيره كاج در مجرا هاي ليزيژن و شيزوژن و در تيره فلفل در سلول
هاي پارانشيمي وجود دارند.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)

56

iBlood
امیر یزدان بهشتــی

1

چكيده

ديابت نوجواني ،بيماري خطرناک كه اگر به درستي به آن توجه نشود مرگبار هم است.
در اين مقاله به سرگذت اين بيماري و داده هاي كنترل اين بيماري كه مشكل خيلي از انسان ها
هم هست مي پردازيم .در آخر اين مقاله بنده ايده خود را براي كنترل بهتراين مريضي ارائه مي كنم.
ديابت تيب  5يا ديابت نوجواني يك اختالل متابوليك در بدن است .در اين بيماري توانايي
توليد انسولین در بدن از بين ميرود .در ديابت نوع يك تخريب سلولهاي بتا در پانكراس منجر
به نقص توليد انسولين ميشود.
اَنسولين يكي از هورمونهایی است كه تاثيرات مختلفي در متابولیسم و ديگر اعمال بدن
ميگذارد.
انسولين با اثر به سلولهاي کبد باعث ميشود اين سلولها با گرفتن قند از خون و ذخيره آن
به صورت گلیکوژن ،قند خون را كاهش دهند و با تجمع گليكوژن در سلولهاي ماهیچهای -به
عنوان يك منبع سوخت -انرژي را افزايش دهد .همچنين با اثر به بافتهای چربی ،استفاده از
چربي به عنوان منبع سوخت را متوقف ميكند .در صورت نبود يا كمبود انسولين در خون ،بدن از
چربي به عنوان منبع سوخت استفاده ميكند .انسولين به عنوان مركز كنترل متابوليسم بدن عمل
ميكند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

56

بررسي زعفران و چگونگي کاشت آن
محمد مهدی معاضدی

1

چكيده

نام علميCrosus sativa :

خانوادهIridaceae :

نام انگليسيSaffron :

زعفران ،كالله زرد خشك شده از گل زعفران است.كه هر گل تنها سه كالله زرد دارد  ،كه بايد به
دقت و با دست برداشت و سپس بايد خشك بشود زعفران خوراكي است،كه داراي خواص
بيولوژيكي متفاوتي است .زعفران گران قيمت ترين ادويه در جهان است .زعفران به راحتي مي تواند
عطر و طعم خود را از دست بدهد به همين منظور در ظروف در بسته و درجاي خنك و خشك نگه
مي دارند .همچنين اين ادويه  ،به نور حساس است .در اين مقاله به طور اجمال به معرفي گياه
زعفران  ،خواص و مضرات آن پرداخته شده است و در ادامه به نوع كاشت اين گياه و صرفه
اقتصادي آن در مزرعه و سپس در منزل براي خود اشتغالزايي و كارآفريني پرداخته شده است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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 ILSدر هواپیما چیست؟
هیربد بهنام

1

چكيده

 ILSيا  Instrument Landing Systemيك وسيله ي ناوبري در هواپيما است كه به خلبان
كمك مي كند در شرايط نامساعد جوي و يا با ديد كم ،بتواند مسير صحيح براي فرود را طي كند و
هواپيما را به صورت صحيح بر روي باند بنشاند.
براي تنظيم كردن  ILSابتدا بايد كد فرودگاه را از برج مراقبت يا با استفاده از نقشه هاي
مخصوص بدست بياوريم .بعد از آنكه موج راديويي را تنظيم كرديم ،بايد مسير مشخص شده را
درجهت هاي عمودي و افقي دنبال كنيم كه مستقيم به باند فرودگاه برسيم .در مراحل جهت يابي
مي توان از خلبان خودكار براي هدايت هواپيما ،كمك گرفت ILS .نقش مهمي را در فرود
هواپيماهاي امروزي بازي مي كند و دستگاهي حياتي در هواپيما به حساب مي آيد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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مکانیزم فعالیت هاي انعکاسي
کیارش ولی

1

چكيده

هدف من از برگزيدن اين موضوع برسي دستگاه عصبي ،قسمت هاي آن،فعاليت هاي عصبي به
خصوص فعاليت هاي انعكاسي است .من با برسي چند سايت و منابع معتبر اين مقاله درست كرده
ام .در اين مقاله به دستگاه عصبي ،فعاليت هاي ارادي و غير ارادي ،فعاليت هاي انعكاسي و ده نمونه
از معروف ترين و جالب ترين آن ها ،فعاليت هاي غير انعكاسي و ديگر قسمت هاي دستگاه عصبي
اشاره شده است.
در دنيا هيچ موجود زنده اي بدون وجود تحريكات حسي قادر به ادامه زندگي نيست  .در واقع
انرژي حيات از انرژي حيات از انرژي محركات حسي محيط اطراف سرچشمه مي گيرد  .بدن براي
بقا همواره در حالت آماده باش و كشش به سر مي برد و هر عالمت حسي باعث تغيير كشيدگي بدن
مي شود.
فعاليت هاي عصبي در بدن ما به دو دسته ي فعاليت هاي ارادي و غير ارادي تقسيم مي شوند.
در بدن ما گاهي اوقات كارهايي صورت مي گيرد كه به صورت غير ارادي ،بسيار سريع ،بدون تفكر
و اغلب جهت حفاظت از بخش هاي بدن به كار مي رود به چنين اعمالي انعكاس گفته مي شود.
مانند پلك زدن ،عطسه كردن و ...

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)

55

مواد انرژي زا سالم
ماهان خادم زاده

1

چكيده

با مصرف اين مواد غذايي بدن شما چنان با انرژي خواهد شد كه ميتوانيد با دقت بيشتري فكر
كرده و در انجام كارهاي روزمره تمركز بيشتري داشته باشيد .در چند سال اخير ،نگاه افراد به
كربوهيدراتها بسيار منفي شده است .اما واقعيت اين است كه همه كربوهيدراتها از لحاظ خواص
و مضرات مثل هم نيستند .كربوهيدرات انرژي را به شكل گلوكز در اختيار بدن قرار ميدهد .گلوكز
بهترين منبع انرژي براي مغز و سيستم عصبي مركزي ( ۰قسمت از مهمترين اعضاي بدن) ،است.
رژيم غذايي سرشار از كربوهيدرات و غالت ميتواند انرژي روزانه شما را افزايش دهد.
كربوهيدراتهاي مفيد در ميوه ،سبزيجات ،مانند سيب زميني شيرين ،و غذاهايي كه از گندم كامل
تهيه ميشوند ،به وفور يافت ميشود .ميوه مقادير زيادي گلوكز به بدن شما ميدهد .گلوكزهاي ميوه
خيلي راحت به انرژي تبديل ميشوند .اكثر انواع ميوه در كمتر از نيم ساعت هضم ميشوند .به
همين دليل مصرف ميوه يكي از سريع و سالمترين راههاي افزايش انرژي است.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)

52

پمفیکوس
مبین نوروزی

1

چكيده

پمفيگوس يك بيماري پوستي اتوايمون است .به تاول هاي عميق كه به آساني پاره شود اطالق
ميشود.پمفيگوس بيشتر در افراد مسن است و ممكن است در افراد مسن ،كشنده باشد.
پزشكان پمفيگوس را با يك معاينه باليني ،نمونه برداري ،و آزمايش خون تشخيص ميدهند.
پمفيگوس يك بيماري غيرعفوني و غيرمسري است و درمان آن طوالني مي باشد.
بيماري پمفيگوس يا  Pemphigusيك بيماري خود ايمني است كه بدن عليه يك پروتئين
خاص در پوست آنتي باديهايي ترشح مي كند و سيستم ايمني به سلولهاي پوست و غشاهاي مخاطي
حمله كرده و با تخريب ديوار بين سلولي و جدا كردن سلولها از يكديگر ،باعث ايجاد تاول و
زخمهايي در ناحيه درگير مي شود.
وي با اشاره به اينكه شايع ترين سن ابتال به اين بيماري ،دهه چهارم و پنجم عمر است ،خاطر
نشان كرد :پمفيگوس بيماري غيرعفوني و غيرمسري است كه درمانش مدت زيادي طول مي كشد و
بين  4تا  1هزار نفر در ايران به اين بيماري التهابي پوستي مبتال بوده و ميزان شيوع آن در خانم ها
بيشتر استز آنجا كه اين بيماري جزء بيماري هاي خود ايمني است علت بروز آن دقيقا مشخص
نيست اما ژنتيك و مجموعه اي از عوامل محيطي مانند برخي داروها  ،مواد غذايي  ،استرس و
حالتهاي رواني در تشديد و بروز آن دخالت دارند.
اين متخصص پوست گفت :بيش از  ۰19هزار بيمار مبتال به ضايعات پوستي در كشور با روش
سلول درماني درمان شده اند و مطالعاتي براي درمان بيماري پمفيگوس با استفاده از سلول درماني
در دستور كار قرار گرفته است و اميد مي رود هر چه زودتر به نتايج قابل قبولي در اين زمينه برسي.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)

55

امواج هاي الکترو مغناطیسي
محمد امین باقری

1

چكيده

امواج الكترو مغناطيسي يك رده از امواج است كه مشخصاتي دارند ،مادر اينجا سه تا آنها را نام
ميبريم:
. 5امواج الكترو مغناطيسي داراي ماهيت و سرعت يكسان و فقط از لحاظ فركانس يا طول موج با هم
تفازت دارند.
 . ۰در طيف امواج الكترو مغناطيسي هيچ شكافي وجود ندارد يعني هر فركانس دلخواه را ميتوانيم
توليد كنيم.
 .3براي مقياسهاي بسامد يا توليد موج هيچ هد باال يا پائيني تعيين شده اي وجود ندارد.
ما در اين مقاله به تعريف امواج الكترو مغناطيسي ،مشخصات امواج الكترو مغناطيسي ،تابش
الكترو مغناطيسي ،ميدان مغناطيسي و بمب الكترو مغناطيسي مي پردازيم.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)

55

نقص سیستم ایمني
( multipli sclerosis MSمالتیپل اسکلروزیس)
روژین نورانی

1

چكيده

ام .اس يك بيماري نسبتا شايع اما بسيار مهم مغز و اعصاب مي باشدكه در ان غلياف سفيد دور
رشته هاي عصبي تحليل مي رود وحدايت عصبي در ان ناحيه مختل مي شود بار ديگرمي توان به
همان مثال سيم كشي بازگشت
بيماري ام.اس مانند اين است كه روكش سيمهاي يك قسمت از ساختمان ذوب شده باشد بديهي
است كه سيم هاي داغ مي كنند و جريان برق از ان قسمت درست عبور نمي كند در بيماري ام.اس
در قسمت هاي مختلف ماده ي سفيد مغز و نخاع ايجاد مي شوند و عاليم بيماري بسته به محل
پالک متفاوت خواهد بود.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

55

ژن درماني
نسترن اسدزاده

1

چكيده

از زمان تاييد ))  (( DNAبه عنوان ماده ژنتيكي در اوايل دهه  5019محققان در اين فكر بوده اند.
كه آيا مي توان با ايجاد تغييراتي در آن به جنگ بيماريها رفت .اكنون پس از گذشت حدود پنج
دهه به نظر ميرسد كه اين هدف در دسترس دانشمندان قرار گرفته است .بسياري از بيماريهاي
انسان همچون هموفيلي  ،تاالسمي  ،كم خوني داسي شكل  ،فاويسم  ،نقص ايمني شديد و… ريشه
در اختالالت ژنتيكي دارند .در واقع ژن درماني هنوز در مرحله مطالعات است وهر مورد ژن درماني
نيز هزينه بسيار سنگيني را در بر خواهد داشت ولي با اين حال با توجه به اهميت آن شركتهاي
بزرگي در سطح جهان سرمايه گذاريهاي سنگين در اين بخش كرده اند وژن درماني كم كم درحال
واقعيت پيدا كردن است.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
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ژنتیک
امیر محمد آل بویه  -نوید بابایی

1

چكيده

ما مي خواستيم با انجام اين پروژه اطالعات مفيدي را در زمينه ي علم ژنتيك به دست آوريم و
دانش آموزان ديگر نيز بتوانند با استفاده از آن به معلومات خود بيفزايند.اين پروژه با اهداف علمي و
شركت در مسا بقه به صورت جامع و كاربردي ساخته شده است.
اين تحقيق چون به صورت گروهي انجام مي شد يكي از ما مسئول گردآوري اطالعات و ديگري
مسئول جمع بندي بود .ما از سايت هاي مختلف و معتبر انگليسي و فارسي بهره برديم و با مطالعه
تعدادي كتاب مربوط به اين علم مطالب مفيد را جمع بندي و از آن ها در كار استفاده كرديم .هم-
چنين از ديدن فيلم هاي مرتبط با علم ژنتيك غافل نشديم.

 1دبیرستان مفید منطقه  ( 2دوره اول)
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آسانسور هاي هیدرولیکي
کیان قاسمی

1

چكيده

موضوع من در مورد اسانسور هاي هيدروليكي است كه نسبت به اسانسور هاي ديگر خطر
كمتري دارند است.
آسانسور يا باالبَر يا آسانبَر اتاقك متحركي است كه به وسيلهي آن از طبقهاي به طبقات باال روند
و يا از طبقهي باال به پايين فرود آيند .به عبارت ديگر آسانسور تجهيزات حمل و نقل عمودي است
كه حركت مردم و يا كاال بين طبقات را تسهيل ميبخشد .آسانسور معموالً به كمك موتور
الكتريكي باعث حركت عمودي كابين ميشود.
از بررسي معماري ساختمانها در گذشته ميتوان فهميد كه در گذشته توان ساخت ساختمانهاي
بلند وجود داشته است ولي شايد دليل اينكه چرا اين كار چندان رواج نداشته ،وجود پلههاي بسيار
بوده باشد .اين مشكل همچنان پابرجا بود تا اينكه يك مكانيك آمريكايي به نام اليشا اوتيس ايمني را
در باالبر با به كارگيري چرخي ضامندار كه در صورت پاره شدن طناب ،اندكي پس از سقوط باالبر
را متوقف ميكرد ،فراهم كرد.

 1دبیرستان دانش قلهک ( دوره اول)
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انرژِي چرخشي الستیکي
1
پارسا برادران
چكيده
در اين مقاله با روش هاي نوين توليد برق به وسيله ي چرخش الستيك ها آشنا مي شويد.حتما
با تخريب محيط زيست كه يكي از نعمت هاي خدادادي است زياد برخورد كرده ايد؛يكي از داليل
تخريب و نابودي محيط زيست استفاده از سوخت هاي فسيلي و  ...است.از طرف ديگر بخاطر
ارزش انرژي و اتمام ذخاير نفت و  ....مخترعان و دوستداران محيط زيست به ابداع روش هاي نوين
پرداخته اند.حال ما به وسيله ي دينام و از اثر پيزوالكتريك استفاده كنيم،البته نه اينكه بجاي بجاي
سوخت هاي فسيلي از اين دو كه ذكر شد استفاده كنيم بلكه با وسيله اين دو تكنولوژي سوخت
فسيلي كمتري استفاده كنيم و از هدر رفتن انرژِي بكاهيم.

 1دبیرستان دانش قلهک ( دوره اول)
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دافع گیاهي حشرات
مهدی بابایی ،محمدرضا رجبی ،علیرضا نعمتی ،سروش رحمتیان

1

چكيده

يكي از راههاي دفع آفات از گياهان ،استفاده از حشرهكشها و يا دفع كننده حشرات است اما
حشرهكشها اثرات نامطلوبي بر زيستبوم جانوران و چرخه غذايي آنها مي گذارند .بنابراين،
استفاده از دافع حشرات مي تواند اينگونه آسيبها را كاهش دهد .عصاره بعضي گياهان ،خاصيت
دوركنندگي حشرات را دارند .اين خاصيت به دليل وجود برخي تركيبات در آنها ميباشد كه
حشرات به اين تركيبات عكسالعمل نشان ميدهند .هدف از اين پژوهش ،استخراج عصاره چند
گياه مختلف و ساخت دفعكننده طبيعي حشرات است.
عصاره آويشن ،دارچين ،سير ،اسطوخودوس و نعنا با روش سوكسله با استفاده از دو حالل
استون و متانول استخراج شد .سپس هركدام از عصارهها در سه ظرف مختلف ريخته شده و با
استفاده از گليسرول به غلظت هاي  %09 ،%09و  %09رسانده شد .در نهايت ،عصارهها برروي
گياهان مختلف آزمايش شد و سير و اسطوخودوس ،به عنوان گياهان منتخب ،برگزيده شد.

 1دبیرستان عالمه حلی  ( 5دوره اول)
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اعجاز تخمیر در نوشیدنیها
رایان شهرکی

1

چكيده

بعلت افزايش فرهنگ تغذيه اي كشور مصرف نوشيدنيهاي سالمت زا در بين مصرف كنندگان
تبديل به يك دغدغه شده است .مضر بودن انواع نوشابه هاي گازدار مانند كوالها و  ..همچنين غير
گازدار مانند آبميوه ها و دوغ هاي صنعتي به اثبات رسيده است  ،ولي در كنار آب آشاميدني اين مايه
حيات ،گاهي براي تنوع همچنين افزايش ارزش تغذيه اي جايگاه يك نوشيدني سالم به چشم مي
خورد كه در اين مقاله بنده پس از بررسي انواع نوشيدني ها به كفير رسيده ام  .كفير نوعي نوشيدني
لبني تخميري بسيار سالم و مفيد است طبق آمار موجود ،افزايش كلسترول را در افراد جامعه شاهد
هستسيم كه مصرف شير و فرآورده هاي آن برايشان مناسب نيست و اين امر جايگاه انواع نوشيدني
هاي پروتئيني فاقد كلسترول مانند شير سويا و نوشيدنيهاي تخميري پروبيوتيكي را پررنگ تر ميكند.
تخمير عطر و طعم را بهبود مي بخشد ،عمر ماندگاري را افزايش مي دهد و ارزش تغذيه اي
محصول را ارتقا مي بخشد و باكتريهاي پروبيوتيك ميكروارگانيسم هاي زنده اي هستند كه اثرات
مفيدي در اثر تخمير و يا افزودن آن براي ميزبان خود ايجاد ميكنند .

 1دبیرستان دانش قلهک ( دوره اول)
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آینده حیات و سفرهاي فضایي
بردیا محمدی  ،علی رضوانی

1

چكيده

به قول آرتور سي كالرک :يا ما در اين گيتي تنهاييم،يا نيستيم.هردو فكر ترسناک اند.
در طول تاريخ مردم شيفته انديشه باشندگان فضايي و سفر به ستارگان و سيارات ديگر بوده
اند.يوهانس كپلر در رسله اش رويا در  5۰55با بهره گيري از بهترين دانش روز،به سفري به ماه
پ رداخت كه درآن شايد با فضاييان،كياهان ،و جانوران عجيب روبه رو شويم.همه ما ممكن است
تصوري از زمان آينده داشته باشيم.پيش تر اين پيش بيني ها از روي حدس و گمان بود.اما حال
دانشمندان توانسته اند اين پيش بيني ها و احتمال ها را به صورت علمي بررسي كنن و به مرحله
اجرا نزديك كنند.

آینده حیات و سفرهاي فضایي
بردیا محمدی و علی رضوانی

2

چكيده

به قول آرتور سي كالرک:يا ما در اين گيتي تنهاييم،يا نيستيم.هردو فكر ترسناک اند.
در طول تاريخ مردم شيفته انديشه باشندگان فضايي و سفر به ستارگان و سيارات ديگر بوده
اند.يوهانس كپلر در رسله اش رويا در  5۰55با بهره گيري از بهترين دانش روز،به سفري به ماه
پرداخت كه درآن شايد با فضاييان،كياهان ،و جانوران عجيب روبه رو شويم.همه ما ممكن است
تصوري از زمان آينده داشته باشيم.پيش تر اين پيش بيني ها از روي حدس و گمان بود.اما حال
دانشمندان توانسته اند اين پيش بيني ها و احتمال ها را به صورت علمي بررسي كنن و به مرحله
اجرا نزديك كنند.

 1دبیرستان مفید منطقه  ( 2دوره اول)
 2دبیرستان مفید منطقه  ( 2دوره اول)
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زندگي در مریخ
کیارش تجلّی

1

چكيده

همهي ما حداقل يك بار آرزوي اين را داشتيم كه به سياره اي ديگر سفر كنيم؛ جالب مي شد،
مگر نه؟
اگر كمي اخبار جهاني را دنبال كرده باشيد حتماً شنيده ايد :حيات در فضا ممكن شد ،ناسا روي
يك مريخ پيما كار مي كند و  ...پس دور از انتظار نيست كه بشر در دو دههي آينده بتواند در سياره
اي ديگر زندگي كند.يكي از اين سياره ها مريخ است .دانشمدان معتقدند مريخ بهترين سياره براي
ادامه نسل بشريت است  ،آنها باور دارند كه مريخ جوّي شبيه به زمين و شرايطي مناسب زندگي
انسان را داراست .الزم به ذكر است ايجاد اين حيات در مريخ كاري دشوار و پر از ريسك است.

مومیایي ها در مصر باستان
شاه پری جلیلیان تهرانی

2

چكيده

موميايي در واقع بدن انساني است كه نسج نرم آن تا مدت ها پس از مرگ صاحبش حفظ شده
باشد .اما براي درک اين موضوع كه چرا فرايند موميايي كردن و حفظ بدن چنين توجه دانشمندان را
به خود جلب كرده است بايد ابتدا با تغييراتي كه پس از مرگ رخ مي دهد آشنا شويم.
 1دبیرستان مفید منطقه  ( 2دوره اول)
 2دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
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عینک با تنظیم خودکار نمره چشم
امیر عطایی

1

چكيده

در زمان مصري هاي ،يوناني ها و رومي هاي باستان هيچ گونه وسيله اي براي بهبود بينايي وجود
نداشته .
بعضي وقت ها گفته مي شود كه چيني ها عينك را دو هزار سال قبل ساخته اند ولي ظاهرا آن ها
تنها از اين وسيله براي مراقبت از چشم هاي شان در برابر نيروهاي شيطاني استفاده مي كرده اند.
در سال  5۰00در يك كتاب با عنوان  Trait de con uite de la familleنوشته شده كه من
به قدري در اثر كهولت ناتوان شدهام كه بدون وسيله اي كه به نام عينك معروف است نمي توانم
بخوانم يا بنويسم .اين وسيله اخيرا براي افراد مُسن كه دچار ضعف بينايي هستند اختراع شده است.
يكي از مهم ترين پيشرفت هايي كه در ساخت عينك در قرن شانزدهم به وجود آمد معرفي
عدسي هاي مقعر براي اصالح نزديك بيني بود Pope leox .كه خودش نزديك بين بود از عينك
هاي مقعر در هنگام شكار استفاده مي كرد و ادعا نمود كه اين عينك او را قادر ساخته تا از
همراهانش بهتر ببيند.
بنيامين فرانكلين در سال 5009عينك هاي دو كانوني را ابداع نمود.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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چرخه ي حیات یک ستاره
سولماز جنابی

1

چكيده

چرخهي حيات يك ستاره با يك سحابي آغاز ميگردد و به يك سياه چاله خاتمه مييابد .طول
عمر يك ستاره به جرم آن بستگي دارد .هرچه جرم آن بيشتر و حجيمتر باشد مدت زمان عمر آن نيز
كوتاهتر خواهد بود .با اين وجود اين “طوالني” و “كوتاه” بودنها در ميليونها و بيليونها سال است!

نـان
آرش عباسیان

2

چكيده

در هنگام سوختن نان در آن مادهاي به نام آكريالميد نمايان ميشود كه باعث بروز سرطان ،انواع
عفونتها ،آسيب به سيستم ايمني و عصبي شود.آكريالميد در نان زماني خود را نمايان ميكند كه نان
بر اثر حرارت زياد و مستقيم تغيير حالت داده و به رنگ قهوهاي يا سياه درآيد .سختن نان دو دليل
عمده دارد .اكثرا دليل سوختن نان باقي ماندن نان قبلي در كوره يا تنيم نبودن درجه حرارت كوره
است .نان يكي از قديمي ترين غذاهايي است كه بشر آنرا تهيه نموده است .تاريخچه آن به اواخر
عصر حجر بر مي گردد .آن زمان بود كه براي اولين بار ،دانه غالت را با آب مخلوط كرده و سپس
خمير به دست آمده را مي پختند.
در دوران يونان باستان ،تهيه نان يكي از مهمترين قسمت هاي آشپزي محسوب مي شد كه البته
چون در مراسم مذهبي استفاده ميگرديد ،از اهميت مذهبي هم برخوردار بود .اولين كوره بسته براي
پخت غذاها از جمله نان را هم به احتمال زياد يوناني ها ساختند.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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اوتیسم
محمد پارسا هاشم زاده

1

چكيده

اوتيسم :آيا علت اين بيماري را مي دانيد؟ آيا شما ميدانيد كه تعداد اوتيسمي ها چقدر ست؟ آيا
شما نشانه هاوآزمايشات اوتيسم را ميدانيد؟
اوتيسم ،يك اختالل رشد است كه در سه سال اول زندگي ظاهر مي گردد .اين بيماري با تاثير بر
روي مغز كودک ،رفتارهاي اجتماعي و مهارت ارتباط برقرار كردن را مختل مي كند .علت واقعي
اين بيماري هنوز مشخص نيست ،اما مطالعاتي در رابطه با دليل بروز اين بيماري در حال انجام
است.
به نظر مي رسد مساله ژنتيك مهم باشد .براي مثال دوقلوها بيشتر دچار اين بيماري مي شوند تا
يك برادر و خواهر .اختالل كروموزومي و مشكالت عصبي در افراد اوتيسمي مشاهده شده است.
ديگر علت هاي اين بيماري ( كه هنوز به اثبات نرسيده) شامل :رژيم غذايي  ،تغييرات مجراي
گوارشي  ،مسموميت با جيوه  ،عدم استفاده از ويتامين ها و امالح و حساسيت به واكسن است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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تحلیل نور در نجوم
بهیندخت علی پور

1

چكيده

خورشيد نزديكترين ستاره به ماست،اما باز هم فاصله آن از ما به قدري دور است كه نميتوان با
اندازه گيري هاي رايج و معمولي به خصوصيات آن پي برد .يكي از راه هايي كه به انسان در
شناخت اين ستاره و ستارگان ديگر كمك كرده است ،طيف سنجي است .با طيف سنجي خورشيد
ميتوان به بسياري از خصوصيات فيزيكي آن از جمله تركيب،دما،قطر و...دست يافت .در اينجا قصد
داريم با بررسي طيف ستاره و از روي قواعد و فرمول ها و روابط كشف شده به بررسي برخي
ويژگي هاي تنها ستاره منظومه شمسي بپردازيم .
تصور دنيايي بدون رنگ بسيار دشوار است .عمدتا به اين دليل كه همه جاي اطرافمان را احاطه
كردهاند .با اين وجود آيا تا به حال پيش آمده كه با خود فكر كنيد اين رنگها از كجا آمدهاند؟ براي
پاسخ دادن به اين سوال ،بايد به فيزيك و قواعد آن رجوع كنيم و متوجه شويم كه ديد انسان در
درک رنگها چگونه كار ميكند و مواد از نظر فيزيكي چگونه با نور تعامل دارند.

 1دبیرستان دخترانه ندا ( دوره اول)

56

آبیاري قطرهاي

Drip irrigation
آرمان اعتصام

1

چكيده

آبياري قطرهاي (به انگليسي )Drip irrigation :عبارت است از روشي كه در آن آب با فشار
كم از روزنه يا وسيلهاي به نام قطره چكان از شبكه خارج و به صورت قطراتي در پاي گياه ريخته
ميشود .گاهي اين نوع آبياري را آبياري موضعي نيز مينامند .شبكهاي كه آب را در سراسر مزرعه
توزيع مينمايد به كمك قطره چكان و با فشار كم در روي زمين پاشيده ميشود .از مشخصات اين
روش تحويل آب به گياه با فشار كم در منطقه توسعه ريشهها ،در سطح زمين (در زير خاک)
ميباشد تا مساحت و عمق كوچكي از سطح خاک خيس شود.

چطور الماس تشکیل ميشود؟
امیرعلی احمدی

2

چكيده

الماس يكي از سنگهاي قيمتي و يكي از مدل كربن است كه در فشارهاي باال پايدار است .نوع
ديگر كربن گرافيت نام دارد.الماس در حالت پايدار داراي ساختار مكعبي است .الماس ساختار
منشوري نيز دارد كه اين ساختار بصورت شبهپايدار در طبيعت به صورت كاني لونسدالنيت وجود
دارد.
قريبا از قرن پانزدهم كه اولين حلقه نامزدي با استفاده از الماس ساخته شده اين سنگ ارزش
بسيار زيادي در بين مردم پيدا كرده است  .هميشه طال به عنوان ثروت و شايد برخي مواقع قدرت
به حساب مي آمده اما پس از اين تاريخ رقيبي به نام الماس نيز پيدا كرد.
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56

آدامـس
محمد شایان کیانی

1

چكيده

آدامس در كارخانه چگونه توليد مي شود؟
آدامس فرآورده اي است جويدني كه ماده اصلي آن صمغ پايه مصنوعي و يا صمغ طبيعي است و
بر اساس نوع آن ساير مواد از جمله شكر و گلوگز مايع و يا شيرين كننده ها و مواد افزودني مجار،
تحت شرايط بهداشتي به نسبت هاي مشخص  ،به آن افزوده ميشود  .بسته به نوع صمغ پايه
مصرفي ،آدامس به انواع جويدني  CHEWING GUMو بادكنكي  BUBBLE GUMدسته
بندي مي شود ،كه وجه تمايز در قابليت باد شدن نوع بادكنكي است .همچنين هر يك از انواع
آدامس مي تواند به صورت مغزدار يا پوشش دار نيز توليد شود .

سربازان سالمتي
آرتین فروتن

2

چكيده

گلبول هاي سفيد تقريبا كروي شكل هستند و اكثرا در مغز استخوان ساخته مي شود  .عمر گلبول
هاي سفيد از چند ساعت تا چند روز متغير مي باشد  .گلبول هاي سفيد چندين نوع هستند و كار
اصلي همه انها دفاع از بدن و از بين بردن ميكروب هايي است كه به هر شكلي وارد بدن شده اند و
اگر نابود نشوند ما را بيمار مي كنند.
بعضي از گلبول هاي سفيد با خوردن ميكروب آن را نابود مي كنند  .دسته اي ديگر وجود دارد
كه با توليد يك ماده شيميايي به نام پادتن ميكروب ها را متالشي و نابود ميكنند گلبول هاي سفيد
داخل خون هستند اما گاهي اوقات ميكروب ها خارج از خون مي باشند  .گلبول هاي سفيد ميتوانند
با كمي تغيير شكل از خون خارج شده و ميكروب ها را در هر جا از بدن كه هستند نابود كنند اين
عمل دياپدز نام دارد .
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بارش مخرب
امیرارشیا قورچیان

1

چكيده

بارش مخرب در اصل به همان باران اسيدي اشاره مي كند كه امروزه يك مساله بسيار مورد
توجه براي محققان و پژوهشگران بوده است.باران اسيدي زماني به وجود مي آيد كه دود كارخانه
ها،اتومبيل ها و ...به آسمان رفته و در آن جا با قطرات باران تركيب شده و به صورت باران اسيدي
به سطح زمين ميريزند كه با برخورد با پوست موجب سرطان و با برخورد به مصالح ساختماني
باعث تخريب و ا ز بين رفتن بناها مي شود.اكنون من در پي كشف ماده اي براي جلوگيري از
تخريب مصالح ساختماني هستم.
تا كنون تنها يك ماده براي رفع اين مشكل كشف شده است كه زمان زيادي براي اضافه كردن آن
به مصالح ساختماني مي برد.از اين رو من به فكر كشف ماده اي با خواص بيشتر و سرعت طزريق
بيشتر افتاده ام.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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تاریکي آسان است
آرمان صالحی

1

چكيده

در شيشه هاي الكترو كروميك با استفاده از نيروي الكتريسيته شيشه را كدر مي كنند و اجازه
ورود نور را نمي دهند .شيشه هاي الكترو كروميك وقتي كه تحت كنترل الكتريسيته قرار مي گيرند
تغيير رنگ مي دهند.شيشه هاي الكتروكروميك در بناها استفاده مي شود.
فتوكروميك يك نوع شيشه كه وقتي در معرض نور قرار ميگيرد تيره مي شود اما بعد از حذف
شدن نور مي تواند بعد از چند دقيقه به حالت اوليه خود بر گردد .ميزان وضوح تصوير با افزايش دما
افزايش مي يابد.
هم اكنون مصالح فتوكروميك يا  PCها به صورت رنگدانه هاي فتوكروميك شيشه فتوكروميك و
پالستيك يا پليمر هاي فتوكروميك در دسترس هست .مي توان به جاي استفاده از شيشه هاي
الكتروكروميك در بناها از شيشه هاي فتوكروميك استفاده كرد.

کمبود آب و راهکارهاي آن
لیوان نیمه خالي
آریا احمدی زاده

2

چكيده

بحران آب در ايران و جهان ،سلسله چالشها و مشكالت ناشي از كمبود آب و استفاده نادرست
از منابع آب است .در اين پروژه به كمبود آب  ،تاريخچه و منابع آب در ايران و راهكار هايي براي
جلوگيري از هدر رفتن آب و  ...پرداختيم كه به همه اين موضوعات اشاره خواهم كرد .
 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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زیست فرازمیني
اریسا گودرزی  ،پارمیس نصری

1

چكيده

زيست فرازميني شكلهاي زيست در جاهاي غير از كره زمين است .موجود فرازميني يا موجود
فضايي يا بيگانه در بحث زيست فرازميني ،به هر موجود زنده با منشاء غيرزميني گفته ميشود.
زيست فرا زميني با هوش فرا زميني يا تمدن فرا زميني تفاوت دارد و منظور فقط موجود زنده است
چه گياه و چه جانور

پـوسـت
آرین حاجتی

2

چكيده

پوست گستردهترين ارگان بدن است كه بدن را در مقابل گرما ،نور و عفونت محافظت كرده ،به
كنترل دماي آن كمك و چربي و آب ذخيره ميكند .پوست همچنين ويتامين  Dميسازد.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
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سلول هاي بنیادي راز بقاي انسان
آرین شاکرانه

1

چكيده

در اين مقاله به اين مي پردازيم كه سلول بنيادي چيست ؟ تاريخچه كشف اين سلول در گذر
زمان و تقسيم بندي هاي آن درمان با سلول هاي بنيادي و دانش سلول هاي بنيادي در ايران .
آيا مي دانيد سلول بنيادي چيست ؟ آيا مي دانيد شما در شكم مادرتان قبل از تشكيل شدن
جنينتان چيزي جز چند سلول بنيادي نبوده ايد؟ در اين مقاله با من همراه شويد تا بفهميد چرا بايد
خون بند ناف فرزندمان را يا اهدا كنيم و يا براي خود ذخيره كنيم .

اسپري درمان بافت
مهبد حسین زاده

2

چكيده

دراين مجوعه ما با بافت ،پوست ،روش هاي درمان و محصوالت درماني آشنا مي شويم .پماد ها
وبانداژ از قديمي ترين شكل درمان پوست بوده اند.مردم در زمان هاي قديم از چربي حيوانات براي
ساختن پماد استفاده مي كردند.و روش هاي امروزي كه ليزر،دارو،تزريق و به تازگي با استفاده از نانو
بات ها براي ترميم بافت استفاده مي شوند.
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اسپري محافظ
شایان بقایی

1

چكيده

همان طور كه همه ي ما مي دانيم امروزه يكي از علوم مهم و جديد بشر كه كشورمان ايران
پيشرفت هاي خوبي در آن كرده است و موفق به انتشار مقاالت گوناگوني گشته است نانو تكنولوژي
است .از سوي ديگر اوضاع و احوال آثار باستاني كشورمان خيلي خوب نبوده و با وجود پديده هاي
گوناگون طبيعي و يا انساني به آن ها صدمات بيشتري وارد مي گردد .از آنجايي كه يكي از كاربرد
هاي ساده ي علم نانو درست كردن عايق ها است چرا از اين عايق ها براي حفاظت بيشتري از اين
آثار استفاده نشود؟

آلزایمر و امواج مغزي
پدرام محمدی پور

2

چكيده

جسم سلول عصبي در مغز يا نخاع قرار دارد .از جسم هر سلول عصبي تعداد زيادي رشته هاي
كوتاه خارج ميشود كه به آن دندريت  Dendriteمي گويند .كار دندريت ها انتقال پيام بين سلول
هاي عصبي است يعني پيام عصبي را از يك سلول به سلول ديگر منتقل ميكند .همچنين از هر
سلول عصبي يك رشته طويل و طوالني خارج ميشود كه به آن آكسون  Axonميگويند.
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کاربرد نانو در پزشکي
برنا الهیاری

1

چكيده

در اين تحقيق سعي شده تا مزايا و معايب استفاده نانو تكنولوژي در پزشكي را ذكر كنيم .بايد
ذكر كنم كه در حال حاضر در كشور ما استفاده از تكنولوژي نانو در درمان بيماري ها بسيار كم است
ولي اگر اين تكنولوژي در ايران جا بيفتد مي توان بسياري از بيماري ها مانند سرطان را درمان كرد.

چـشـم
امیر علی آزادی

2

چكيده

بينايي انسان در مقايسه با ساير حواس بسيار كا رآمد است ما به كمك چشم هايمان مي توانيم
رنگ ها را ببينيم فاصله ها را تشخيص دهيم و جرييات اشيا را مشاهده كنيم.
در تعدادي از راه ،چشم انسان كار بسيار شبيه به يك دوربين ديجيتال:
سطح شفاف جلو چشم ،كه مانند يك لنز دوربين عمل مي كند  -نور در درجه اول توسط قرنيه
متمركز شده است.
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آفت دهان  :علت ،پیشگیري و درمان
امیر علی فرخی

1

چكيده

آفْت به انگليسي  : Aphthous stomatitisيك بيماري شايع در دهان است كه ضايعات
دردناک در دهان ،زبان و لثه به بار ميآورَد .علت آن ناشناخته است ولي ممكن
است خودايمني باشد.
آفت نوعي از زخمهاي دهان محسوب ميشود .برخي اصطالحات متداول كه براي اين زخمها
به كار ميرود عبارتند از :زخمهاي كوچك راجعه آفتي .شيوع آفْت در جوامع مختلف از  ٪1تا ٪۰۰
گزارش شده و متوسط شيوع آن  ٪۰9است.
آفْت در سه شكل عمده وجود دارد كه شايعترين آنها آفْتهاي كوچك (مينور) با شيوع  ٪09و
آفْتهاي بزرگ (ماژور) با شيوع حدود  ،٪59و  ٪59بقيه نيز بهصورت تبخال ديده مي شود.

چشم و ساختار آن
امیرپرهام پرتویی فر

2

چكيده

ساختمان چشم انسان شبيه يك كره است .در قسمت جلوي اين كره يك پنجره شفاف به نام
قرنيه وجود دارد .نور از محيط خارج وارد قرنيه شده و پس از عبور از مردمك به عدسي ميرسد.
عدسي نور را به صورت دقيق روي شبكيه متمركز ميكند تا تصوير واضحي بر روي شبكيه ايجاد
شود .چشم انسان قادر به تشخيص  099ميليون رنگ ميباشد.
چشم از دو بخش بوجود آمدهاست -5:اجزاي فرعي چشم -۰كره چشم .اجزاي فرعي چشم
عبارت است از :حَدَقه ،پــِلك ،مُژه ،اَبرو ،ماهيچههاي گرداننده كره چشم.
همچنين كار زياد با رايانه سبب آسيب به چشم و مبتال شدن به بيماري هاي چشمي مي شود.
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خواب و فرایند آن
امیرحسین کفاش

1

چكيده

به حالت استراحت مطلق انسان كه در آن هيچ گونه عمل ارادي انجام نمي شود خواب مي
گويند .همه انسان ها و موجودات زنده به خواب نيازمند هستند.
پستانداران مي خوابند ،پرندگان مي خوابند ،حتي ماهي ها ،خزندگان و حشرات نيز مي خوابند.
خواب براي جانداران ضروري تر از غذا است و انسان در حدود يك سوم از عمرش را در خواب
مي گذراند .اما به نظر شما چرا ما نياز داريم كه مدتي چنين طوالني را در بي خبري سپري كنيم؟
و اگر نخوابيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در اين مطلب با هم سري به دنياي عجيب خواب عميق،
خواب سطحي ،رويا و تمام جنبه هاي ديگر يك خواب شبانه مي زنيم ،تا شايد بتوانيم پاسخي براي
سوال هاي مطرح شده پيدا كنيم.
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My Arto
امیررضا محسنی

1

چكيده

” “MYARTOچيست؟
 Myبه معنى مال من است و Artoهمان خالصه ي ارتروز( )artrosاست.
ارتروز يا استئوآرتريت (به انگليسي )artros :بيماري بسيار شايعي است كه در تمام مناطق
جغرافيايي ديده ميشود و بعضي ديگر معتقدند كه استئوآرتروز نام بهتري براي اين بيماري است.
ارتوروز يك بيماري تخريبي در مفصل است (تخريب غضروف مفصل) كه پيشرونده بوده ولي
عليرغم نامگذاري آن ،يك بيماري التهابي نيست (بر خالف آرتريت روماتوييد) .چون التهاب در
اين بيماري يك عارضه ثانويه است.

دیـنـام
امیرعلی تقی پور

2

چكيده

در اجتماع حاضر دنيا با توجه به روند سريع و رو به رشد صنايع خودرو سازي ،بحثهاي
گوناگون كيفي و كمي خودروها باعث شده ،سازندگان با سليقه هاي متنوع مشتريان خود روبروه
شوند كه در راستاي توليد خودرو ،وسايل و امكانات رفاهي فراواني راجهت عرضه محصوالت خود
به خودرو بيفزايند .با توجه به اينكه اغلب وسايل مورد بحث الكتريكي بوده و محتاج منبع عظيمي از
نيرو ميباشد و باطريها جوابگوي ميزان مصرف باالي مصرف كننده ها نيستند ،نياز به مولد نيروي
الكتريكي مناسب جهت راه اندازي وسايل الكتريكي و حتي شارژ باطري بسيار ضروري بوده  ،در
همين راستا مولدهاي برق با نام دينام ( مولد برق  ) DCتوليد گشت.
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سیستم هیدرولیکي هواپیما
امیرعلی خوشنویسان

1

چكيده

همهي ما مي دانيم كه سخت ترين و مهم ترين بخش پرواز بلند شدن و فرود آمدن آن از روي
باند فردگاه است .البته در هنگام بلند شدن ابتدا هواپيما آرام آرام شروع به حركت مي كند و
سرعتش را باال مي برد و به پرواز در مي آيد .چرخ هاي هواپيما بايد در هنگام بلند شدن از روي
باند با فشار و اصطكاک غلبه كنند اما در هنگام فرود آمدن قضيه متفاوت است .درهنگام فرود آمدن
چرخ ها بايد بر فشار و اصطكاک بيشتري غلبه كنند .زيرا با سرعت به سمت باند پرواز مي كنند.
بنابراين ما بايد براي جلوگيري از تركيدن و رسيدن هرگونه آسيبي به چرخ ها كارهايي را انجام
دهيم.

سینوزیت
امیرمحمد غالمی

2

چكيده

كاوکآماس يا سينوزيت ()Sinusitisبه حفرههاي مملو از هوا در استخوانهاي جمجمه و
صورت هستند .هر عاملي كه موجب پرشدن و گرفتگي آنها توسط موكوس يا چرک شود،
سينوزيت ايجاد خواهد كرد .راستي مي دانستيد كه وظيفه سينوزيت اين است كه سر را سبك نگه
دارد و ....
سينوسها حفرههاي مملو از هوا در استخوانهاي جمجمه و صورت هستند .هر عاملي كه
موجب پرشدن و گرفتگي آنها توسط موكوس يا چرک شود ،سينوزيت ايجاد خواهد كرد.
درد ،تب خفيف ،ترشحات بيني و حلق خصوصاً در صبحها از عالئم اين بيماري هستند .درد
بافت اطراف چشمها يا كنارههاي بيني ،اختالل در حس بويايي و گرفتگي بيني از ديگر نشانههاي
بيماري هستند.
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ضد یخ
امیرمهدی ایزدیان بیدگلی

1

چكيده

در اين مقاله درباره ساختار ضد يخ ومشكالت و معضالت آن صحبت ميكنيم.
براي اولين بار فردي ايراني از كرمانشاه ضد يخ محلولي با حجم كم و سازگار با محيط زيست و
ارزان اختراع كرده است و تا دماي منفي  3۰درجه هم قابليت ذوب برف و يخ دارد.

آلودگي هوا
پویا امین پور

2

چكيده

آلودگي هوا يعني وجود هر نوع ماده آالينده اعم از جامد ،مايع ،گاز و يا تشعشع پرتوزا و
غيرپرتوزا در هوا به تعداد و در مدت زماني كه كيفيت زندگي را براي انسان و ديگر جانوران به
خطر اندازد .آلودگي هوا يكي از عوامل مهم ابتال به بيماريهاي تنفسي حاد و مزمن است .همه ساله
تعداد زيادي از كودكان و سالمندان به دنبال ابتال به بيماريهاي تنفسي كه همه ناشي از آلودگي
هواست جان خود را از دست ميدهند .در اثر مخلوط شدن هوا با گازها ،غبارات و ذراتي كه كيفيت
هوا را كاهش ميدهند آلودگي هوا ايجاد ميشود .ماشينها ،هواپيماها ،ساختمانسازيها با افزايش
گرد و غبار در هوا ،شخم زدن زمين به وسيله تراكتورها ،دود ناشي از آتشسوزي ،رفت و آمد در
جادههاي خاكي ،ريزش كوه و ...دست به دست هم داده و سبب آلوده شدن هوا ميشود .
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انرژي سیارات
حسام آیت اهلل زاده

1

چكيده

هر سياره در سرنوشت هر انساني تاثير بسزايي دارد  .منجمان ايراني و هندي نخستين كساني
بودند كه اين تاثيرات را يافتند و با علمي كه در آن زمان داشتند توانستند اين علم را گسترش دهند.
امروزه اين علم با كمك نرم افزار هايي نظير كاال و تشتر توانسته است خيلي از مردم دنيا را به سمت
خود بكشاند و اين علم تقريبا در تمام كشور ها به جز ايران يك رشته تخصصي است. .
دانش نجوم به دو بخش تقسيم مي شود آسترولوژي و آسترونومي ،كه بحث ما در خصوص
آسترولوژي است .آسترولوژي در سرنوشت افراد تاثير بسزايي مي گذارد  .در آسترولوژي عوامل
زيادي تاثير گذارند ،از قبيل اين عوامل مي توان به زمان و مكان تولد  ،بروج  ،جايگاه سياره ها در
آسمان و ...
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مایکروویو
نیما انصار دماوندی

1

چكيده

صرفه جويي در زمان آشپزي ،مشغله زياد ،آشنايي ناكافي با پخت انواع غذاها و توجه بيشتر به
محفوظ ماندن هرچه بيشتر ارزش غذايي مواد خوراكي از جمله داليلي است كه در سال هاي اخير
راه دستگاه هاي مايكرو ويو يا اصطالحاٌ مايكروفر را به درون آشپزخانه ها باز كرده است.

خـواب
ایرسا شاپوری

2

چكيده

آيا تا به حال شده است كه خواب ببينيد و فكر كنيد كه دليل خواب ديدن چيست؟
طبق تصور عمومي خواب زماني براي استراحت جسم مي باشد اما اين تفكر تا اندازه اي صحيح
است زيرا خواب هم مي تواند يك فرآيند فعال باشد كه در آن مغز به طور قابل مالحظه اي فعال
است حتي اگر بدن بي حركت و بدون جنبش باشد.
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کاشتني دوست داشتني
محمد پارسا بهرادمهر

1

چكيده

ايمپلنت يا كاشتينه دنداني از سه جزء تشكيل شده است يعني :بدنه اصلي – آباتمنت –
تاج( )crownكه هر يك از اين اجزاء از جنس هاي مختلفي ساخته مي شود و به نقصاني كه در
دندانها پديد آمده است بستگي دارد .نكته ديگر اين است كه ايمپلنت در چه مواقعي به كار مي رود
؟ هنگا مي كه چهار اتفاق رخ دهد از ايمپلنت استفاده مي شود كه ويژگي مشترک اين چهار مورد
جدا شدن حداقل يكي از دندان ها و ايجاد فاصله مي باشد مي باشد .يكي ديگر از اصلي ترين موارد
در ايمپلنت شناخت مراحل آن است .يكي از مهمترين مراحل كه در انتهاي اين فرايند مي باشد ،
روند ادغام ايمپلنت ( )Osseointegrationاست كه اهميت به ازايي در كارآمدي ايمپلنت و تطبيق
آن با ساختار زيستي دندان دارد .انواع ايمپلنت وجود دارد كه هر شخص متناسب با نوع استخوان
فك و مشكلي كه برايش پيش آمده مي تواند از يكي از آنها استفاده كند .ايمپلنت سه نوع است اين
دسته بندي بر اساس نوع قرارگيري سه بخش اصلي كه مختصرا بيان شد  ،مي باشد .جراحي
ايمپلنت هم سه نوع دارد.كه بر اساس مشكلي كه بوجود آمده است از يكي از اين روش ها استفاده
مي شود.كه در ادامه توضيحاتي بيان شده است  .با توجه به الزام استفاده از ايمپلنت اما اين كار
عوارضي هم دارد كه شامل عوارض خارجي يا داخلي يا شكستگي بر اثر كيفيت پايين ايمپلنت رخ
مي دهد .اما نكته اصلي بر طرف كردن عوارض و ارتقا كارايي آن است كه اكنون مشكل اصلي دندان
پزشكان است.يكي از اين راه ها ليفت سينوس است كه تاثير به سزاي در بر طرف كردن اين
عوارض دارد.

 1دبیرستان روزبه ( دوره اول)

55

محلول ضد حریق چوب
بنیامین باغچیقی

1

چكيده

در اين محلول عمدتاً از مواد معدني استفاده شده كه بر خالف مواد ضد حريق پوششي آلي كه با
ايجاد يك اليه بر روي چوب آن را براي مدتي از آتش محاظت نموده و آتش سوزي را به تاخير
مي اندازند ،محلول از طريق اشباع دركل بافتهاي چوب نفوذ نموده و تمامي سلولهاي چوب ضد
حريق مي شوند در نتيجه تمامي برش ها و حتي ضايعات چوب (مثل خاک اره و  )...و محصوالت
حاصل از آنها (مثل نيوپان و  )...نيز اين خاصيت را خواهند داشت.
اين محلول تاريخ انقضا ندارد و يكبار مصرف هم نيست و تنها با تغليظ آن بارها و بارها قابل
استفاده خواهد بود.

بررسي بکارگیري هادي هاي آلومینیومي
بجاي هادي هاي مسي در خطوط زمیني شبکه توزیع
بردیا میرآخورلو

2

چكيده

با توجه به روند رو به افزايش قيمت مس در بازار جهاني و اختالف قيمت حدود  3/1برابر با
آلومينيوم و پيش بيني هاي انجام شده تا حدود  4برابر تا سال  5309استفاده از هاديهاي آلومينيوم در
صنعت برق كشور خصوصاً شبكه هاي توزيع با لحاظ نمودن مسائل فني و مهندسي مقرون به صرفه
خواهد بود .حال با توجه به استفاده از سيم و كابل مسي كه در شبكه هاي توزيع ايران رايج است،
اين فصل به بررسي اجمالي مشخصات فني هاديهاي آلومينيومي و مسي و شرايط استفاده از سيم
آلومينيومي به جاي مسي و تجهيزات مورد استفاده و مورد نياز مي پردازد .همچنين به سه نمونه
عملي اجرا شده در منطقه اي كه به عنوان نمونه انتخاب شده اشاره مي گردد.
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خلوص نفت
برزین فردوسی

1

چكيده

در اين مقاله با نفت خام ،تركيبات آن و موادي كه از آن بدست مي آيند و خالص سازي آنها و
همچنين مختصري از تاريخچهي اكتشاف نفت در كشور ايران آشنا مي شويم آشنا ميشويم.
نفت خام از فسيل هاي جانوران و گياهان دريائي و غير دريائي دفن شده در اليه هاي زيرين
كره زمين در ساليان بسيار دور تشكيل شده كه متخصصين معدن ياب ميتوانند آن را از اليه هاي ما
بين مركز و پوسته ي زمين كشف نمايند .عالوه بر نفت خام ،گازهاي طبيعي نيز در معادن نفتي
مذكور ايجاد ميشوند.

ظروف همیشه گرم
امیر علی محمدی

2

چكيده

الكتريسيته شكلي نامرئي از انرژي است كه از حركت ذره هاي باردار بوجود مي آيد.اين انرژي
در سيم هاي خانه ها جريان مي يابد به آساني به شكل هاي ديگر انرژي مانند :گرما و نور تبديل مي
شود كه فرمول بدست آوردن آن در يك مدار برابر است با:
اختالف پتانسيل:مقاومت*شدت جريان  .يعني اينكه زماني كه به يك الكترون ما انرزي ميدهيم
شروع به حركت ميكند و در راه خود را به مولكول هاي در حال حركت مي خورند و انرژي خود را
از دست ميدهد و آن انرژي به گرما و يا نور و ......بوجود مي آيد
يكي از پركاربرد ترين وسايل در زمينه الكتريسيته المنت است است كه نوعي مقاومت است.
المنت يك نوع مقاومت است كه از نيكل و كروم بوجود آمده است.
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شیشه ي نانو
بهراد صمیمی

1

چكيده

شايد تا به حال برايتان پيش امده است كه شيشه ي خانه شكسته باشد اين اتفاق به دليل پيوند
كواالنسي شيشه مي باشد يعني الكترون هاي شيشه باهم تماس ندارد به اين دليل استحكام پاييني
دارد شيشه يك ماده اي هست كه قابليت جاري شدن خود را از دست داده و نظم دور برد خود را
از دست داده استتا به حال توانستند شيشه اي ايمني يا همان سكيورت بسازند كه در عمل سرد
كردن تغيير ايجاد كردن يا اينكه اليه اليه كردند ايده ي من اين است كه با يك كرم و تلق حركت
الكترون هاي شيشه ي نشكن را افزايش دهيم و با الليه اليه كردن ان شيشه را تغريبا شيشه هارا
نشكن كنيمچون هيچ وقت شيشه كامال نشكن نمي شود.

دستگاه شي یاب پزشکي
پارسا بیات

2

چكيده

در اين مقاله در رابطه با نوع كار برخي از وسايل نظير دستگاه شي ياب آشنا مي شويم .امروزه در
سراسر كره ي زمين دستگاه هاي گوناگوني مانند آندوسكوپ و ام آر آي و  ...توسط دانشمندان و
پزشكان معروف در تاريخ پزشكي كه هر كدام كارايي مخصوص خود را دارند ساخته شده است .به
عنوان مثال سيستم هاي نوين ام آر آي توسط پروفسور ريموند واهان داماديان ساخته شده است.
امروزه انسان ها توانسته اند با استفاده از تجربه ي اين افراد دستگاه هايي با كارايي بهتر بسازند.
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بیگ بنگ (نحوه تشکیل جهان هستي)
پانیذ جابریان  ،شارینا شیخی

1

چكيده

علم امروزي بشر تا به دان جا رسيده كه قادر باشد در مورد جهان هستي توضيحاتي را ارائه كند .
جهان هستي بيكران و غير قابل تصور .ستاره هاي بيشماري را كه در آسمان شب مي بينيد تنها سه
هزار ستاره از سيصد ميليارد ستاره در كهكشان راه شيريند  .در جهان چيزي حدود صد ميليارد
كهكشان وجود دارد .بشريت همواره با اين سئوال مواجه بوده است كه  :آيا اين جهان از ابتدا بدين
صورت بوده يا اين كه همه چيز از جايي و به طور ناگهاني به وجود آمده است ؟ كشف اين مطلب
كه جهان در حال انبساط است موجب شگفتي بسيار در اوايل قرن گذشته شد .بر اساس اين يافته
فيزيكدان ها حدس زدند كه جهان مي باستي در گذشته و از اندازه بسيار كوچك متولد شده باشد .
اين مطلب كه جهان آغازي دارد همچنين هيبت ابعاد و خلق آن  ،انسان را با اين سئوال روبرو
ساخت كه جهان چگونه آغاز شده است  .اكنون بس از رصد ها و تفكرهاي بسيار به پاسخي رسيده
ايم كه بيگ بنگ نام گرفته است .
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مرگ سیاه
پرنیا امامی فر

1

چكيده

طاعون نوعي بيماري عفوني باكتريال مشترک بين انسان و حيوانات است كه توسط جوندگان و
كك آنها به ساير حيوانات و انسان منتقل مي شود.
اين بيماري در طول تاريخ ،انسانهاي زيادي را به هالكت رسانده است و تجربيات گذشته نشان
داده است كه گاهي كانون هاي فعال طاعون به مدت ده سال يا بيشتر ،غيرفعال و خاموش گرديده و
ناگهان و بصورت انفجاري ،مجددا فعال و موجب ابتالء جوندگان يا انسان شده است.ضمنا از آنجا
كه عامل طاعون به عنوان يكي از جنگ افزارهاي بيولوژيك ،مطرح ميباشد الزم است از اين نظر نيز
مورد توجه قرار گيرد ،براساس اطالعات موجود ،كشورهائي نظير روسيه و آمريكا اين جنگ افزارها
را از سال ها قبل ساخته و انباشته اند.

آشنایي با دندان ها
پرهام خسروی

2

چكيده

دندان بخش مهمي از بدن بسياري از موجودات زنده خصوصاً مهره داران مي باشد كه از سه
قسمت اصلي تاج ،عاج و ريشه تشكيل شده است .انسان داراي  3۰دندان هميشگي مي باشد كه
گونه هاي مختلف آن عبارتند از :دندان هاي پيش ،نيش ،آسياي كوچك ،آسياي بزرگ و عقل.
چنانچه بهداشت دهان و دندان رعايت نشود ،دندانها دچار پوسيدگي و درد خواهند شد .اين
پوسيدگي گاهي بر روي لثه ها نيز تاثير گذاشته و سبب تغيير رنگ آنها مي شود .براي داشتن
دندانهاي سالم ،بايد از نخ دندان استفاده كرده و يا در شبانه روز دستكم  ۰بار مسواک زد.
 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

666

 DNAنردباني رو به خدا
پریچهر استنکافی

1

چكيده

(خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِیكُمْ آیَاتِی فَلَا تَسْتَـعْجِلُونِ)

انبيا 30

«انـسان از عجل آفريده شده است آيات خود را "درآينده" به شما نشان خواهم داد .بنابـر ايـن بي تابي نكنيد» انبيا .30

دكتر فرانسيس كولينز يكي از بزرگترين متخصصان ژنتيك در دنيا كه هشت سال قبل به همراه
 Craig Venterتوانسته بود رمزهاي  DNAرا كشف كند به وجود خدا ايمان آورد !
كولينز  1۰ساله در مصاحبه با تايمز گفت :سي سال بي خدا بودم .اما اكنون به وجود خدا اعتقاد
دارم.
وي افزود :در مورد وجود خدا يك زيرساخت واقعي وجود دارد و علم انسان را به خدا نزديكتر
هم مي كند .اين دانشمند مشهور آمريكايي با ذكر اينكه به معجزات و فرشتگان اعتقاد دارد افزود" :
هنگامي كه در آزمايشگاه مشغول كار بودم خدا را حس مي كردم .قطعا قدرتي باالتر از ما هست و
من به آن اعتقاد دارم .كشف رمز دي.ان .آ مرا به خدا اندكي نزديكتر كرد .بارها ديده ام بيماراني را
كه از درمان درمانده اند .علم از عالج آنها اميد قطع كرده بود .اما ديدم كه آنها به صورت معجزه
وار به زندگي برگشته اند .اين كار خداست .به نقل از روزنامه وطن دكتر كولينز كه اعتقاد دارد
كشف رمز ژن باعث اعطاي يك فرصت به وي براي شناخت خدا بوده است اضافه كرد " :هنگامي
كه به يك كشف مهم مي رسيد لحظات زيبايي را تجربه مي كنيد .چرا كه درباره آن موضوع تحقيق
كرده و به آن رسيده ايد .چيزي كه من كشف كرده بودم طوري بود كه تا بحال هيچ انساني آنرا
كشف نكرده بود .در حالي كه خدا هر زمان آنرا مي داند!"دو محقق معروف با كشف رمز DNA
علم را وارد گستره وسيعتري كردند .اهميت اين اكتشاف به حدي بود كه بيل كلينتون و توني بلر به
طور همزمان آنرا به تمام دنيا اعالم كرده بودند.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

665

تأثیر رنگ ها بر موادّ غذایي
سنسور رنگ شناس
بردیا غالمی

1

چكيده

هيچكس نمي تواند منكر تأثير رنگ در زندگي انسان و حتي بسياري از موجودات زنده شود! يك
لحظه دنياي بدون رنگ را تصور كنيد :گل،سبزه،آسمان،دريا همه و همه بي جلوه و خسته كننده مي
شوند .هركدام از رنگها ما را به جلوه اي از طبيعت رهنمون مي شوند.
ما دقيقا همين احساس را در مورد خوراكيها نيز داريم .هر ماده غذايي به واسطه منبع توليد خود
رنگي دارد كه ممكن است در محيطهاي مختلف تغيير كند مثال رنگ قرمز گوشت كه پس از پخت
تغيير مي كند و به رنگ قهوه اي نزديك مي شود .اين تغييرات رنگي كه در هر ماده خوراكي در اثر
تغييرات شيميايي محيط بوجود مي آيند هميشه هم مطلوب نيستند .در فرهنگ ما يكي از هنرهاي
خانم خانه حفظ رنگ وعطر موادغذائي در هنگام پخت و حتي تشديد آنهاست ،حاال به هر وسيله
ممكن ! مثال استفاده از جوش شيرين هنگام پخت نخود سبز جهت حفظ رنگ سبز نخود و تسريع
در پروسه پخت آن .به راستي جوش شيرين چه تأثيري دارد؟

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

قرص تصفیه آب
محمد مهدی آریا شاکر ،محمد متین ایرانمنش ،علی رحمتی ،امیر حسن عزیزی ،امیر محمد گرشاسبی

1

چكيده

با توجه به در دسترس نبودن اب سالم در تمام نقاط كشور همچنين در بعضي از موارد خاص ماننـد
كوهنوردان و مواد نظامي وجود اب سالم به نظر امري اجتناب ناپذير است ،در اين مطالعه و تحقيـق
قرص تصفيهاي آبي معرفي ميشود كه قادر است آبهاي سطحي را تا حدود بسيار مناسـبي بـه آب
قابل شرب نزديك كند.
در آبهاي سطحي انواع مختلفي از مواد معلق و كلوئيدي همچنين باكتريهاي خطرناک وجود دارد
كه جهت حذف آنها بايد از مواد منعقدكننده و مواد ضدعفوني كننده استفاده گردد .يكي از
جديدترين مواد منعقدكننده پلي آلومينيم كلريد ميباشد .در اين مطالعه براي حذف كدورت از پلي
آلومينيم كلريد بهره برده شد و از ماده پركلرين به عنوان ضدعفوني كننده آب استفاده شد.

 1دبیرستان عالمه حلی  ( 5دوره دوم)

665

سکسکه چیست؟
ارشیا تفکریان

1

چكيده

سكسكه نوعي عمل انعكاسي در بدن است كه در اثر نفخ و سوء هاضمه ايجاد شده و به راحتي
هم درمان مي شود.
نام پزشكي سكسكه  singultusاست سكسكه يك عمل انعكاسي است و بدان معني است كه
شما هيچ كنترلي بر آن نداريد .سكسكه معموال جدي نيست و در بسياري از موارد فقط براي چند
دقيقه وجود دارد مشكالت شايع گوارشي مثل نفخ و سوء هاضمه سبب سكسكه مي شود .در موارد
نادر ،سكسكه مي تواند براي مدت زمان طوالني دوام داشته باشد.
سكسكه بيش از  40ساعت را به سكسكه مداوم يا طوالني ( سكسكه بيش از  40ساعت ) و
سكسكه مقاوم به درمان (سكسكه بيش از يك ماه ) تقسيم مي كنند .سكسكه شايع است و بيشتر
مردم در موقعي از زندگي خود دچار سكسكه مي شوند و در هر سني ،از جمله نوزادان تاثير مي
گذارد .زنان و مردان به ميزان مساوي دچار سكسكه كوتاه مدت مي شوند.
با اين حال ،به داليلي كه هنوز روشن نيست ،سكسكه مداوم و مقاوم در مردان رخ مي دهد
سكسكه مقاوم در بزرگساالن شايع تر است .اين نوع سكسكه مي تواند خسته كننده و ناراحت كننده
است و باعث مي شود كه خوردن و نوشيدن دشوار شود.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

662

علت بروز سندروم داون
پریسا تک پر

1

چكيده

هرجنين انسان هنگام لقاح  ،اطالعات ژنتيكي اش را با  4۰كروموزوم از والدين خود به ارث مي
برد ۰3كروموزوم از مادر و  ۰3كروموزوم از پدر.در بيشتر موارد بروز سندرم داون،يك كروموزوم
اضافه به جنين منتقل مي شود يعني  40كروموزوم دريافت مي كند .اين ماده اضافه ژنتيكي به تأخير
در رشد جسماني و عقالني كودک مي انجامد .يك ششصدم تا يك هزارم كودكان با اين بيماري زاده
مي شوند.
اين كودكان خصوصيات ظاهري مشابهي دارندكه شامل عالئم :نيمرخ مسطح،چشمان مورب رو
به باال ،گوش هاي كوچك  ،يك تك خط در وسط كف دست ،زبان بزرگ ،ماهيچه هاي كوتاه و
مفاصل نرم ...نوزادان مبتال به اين بيماري ،بيش از حد سست و بي تعادل هستند و معموالً ديرتر از
كودكان ديگر به نقاط عطف رشد مانند چهار دست و پا رفتن ،نشستن و راه رفتن مي رسند.معموالً
اين كودكان در زمان تولد قد و وزن معمولي دارند اما رشد آنها كند است واز همساالن خود كوچك
تر به نظر مي رسند .دركودكان زير  ۰سال ،كشيدگي كم و حركات محدود ماهيچه موجب بروز
اشكاالتي در مكيدن و غذا خوردن و مشكالت گوارشي ديگري چون يبوست مي شود .كودكان نوپا
و بزرگ تر نيز ممكن است در حرف زدن ،يادگيري و كارهاي شخصي(غذا خوردن،لباس پوشيدن،
دستشويي رفتن )...تأخير زيادي داشته باشند.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

665

معرفي تکنولوژيهاي ویژه ي نابینایان و کمبینایان
عصاي هوشمند
سام حسینی

1

چكيده

مسأله ي اساسي اين روزها ،پيشرفت روزافزون دانش بشري و افزايش استفاده از تكنولوژي هاي
جديد و نوين براي همه افراد است .هدف بسياري از فناوري هايي كه در حال توسعه هستند اين
است كه افراد معلول را به زندگي عادي برگردانند .مسأله اصلي كه به دنبال روشن نمودن آن هستيم،
اين ا ست كه مشخص كنيم پيشرفت فناوري و تكنولوژي چه تأثيري در زندگي و كار افراد كمبينا يا
نابينا داشته است .به عبارت ديگر آيا دانش روز توانسته است باري هر چند كوچك از دوش زندگي
و شغل اين قشر بردارد.
در حوزه ي سختافزاري ميتوان به وسايل و امكانات هوشمند رايانه اي ،وسايل هوشمند
هدايتگر و جهتياب اشاره نمود.
در حوزه ي نرمافزاري نيز ميتوان برنامههاي كمكي در استفاده از كامپيوترها و ديگر وسايل
هوشمند را نام برد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

تولید انرژي از زباله
کامیار بک پور

1

چكيده

با آغازحيات انسان بر روي زمين  ،زباله هم توليد شد؛ زباله در فرهنگ لغات به معناي پسمانده
يا باقي مانده است .شواهد نشان مي دهد اولين سطل زباله ي جهان زباله ها را ذوب مي كرد يعني
پسمانده ها را داخل آن ريخته و آن ها را آتش مي زدند.
با اعالم سازمان ملل در سال ۰990به دليل دفع زباله در زمين  %30آب هاي زير زميني آلوده شده
اند ،در كشورمان ايران ساليانه صدها تن زباله توليد مي شود كه بيش از  %19آن پالستيك ها هستند.
امروزه در كشورهاي پيشرفته زباله ها را دفع نمي كنند و آن ها را ذوب كرده واز آن انرژي توليد مي
كنند  ،خوشبختانه در كشور ما در شهرستان بجنورد اين كار در حال توسعه است؛ اما معايب اين
فرآيند آن است كه مقدار بسيار كمي سبب آلودگي هوا مي شود.

بازیافت و تهیه کمپوست در مدرسه
آتنا نکونام ،فاطمه نصیر پور ،ریحانه میاح زاده

2

چكيده

اين مقاله كه با موضوع بازيافت و تهيه كمپوست در مدرسه جهت شركت در پنجمين سمينار
دانش آموزي تهيه شده است حاصل تحقيق و بررسي يك گروه سه نفره دانش آموزي پايه نهم مي
باشد كه با استفاده از پسماند هاي غذايي توليد شده از اغذيه دانش آموزان اقدام به توليد كود
كمپوست از اين مواد به ظاهر غير مفيد در فضاي كوچكي از باغچه مدرسه نموده اند وبا نتايج
مطلوب در تحقيق ميداني مطابق با مطالب مورد نظر تئوري شده اند حاصل اين بررسي به صورت
مقاله به پيوست فيلم پروژه به دبيرخانه سمينار ارسال خواهد شد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان دخترانه نوید صالحین اهواز ( دوره اول)

665

نماز از لحاظ علمي
تینا ولی زاده

1

چكيده

مطالبي كه در رابطه با فوايد علمي نماز گفته مي شود ،فقط بعد كوچكي از ابعاد متعدد نماز است.
پرداختن به فوايد دنيوي نماز ،نبايد ما را از توجه به درياهاي نور و معنويت نماز غافل كند.
اين مطالب فقط تاييدات علمي هستند و نبايد حكايت ما مثل گروهي شود كه نماز را نوعي
ورزش سوئيسي تعبير كردند و دلشان خوش بود كه فلسفه نماز را مي دانند.
حقيقت نماز در باطن و روح او نهفته است .ولي اين باطن بايد در يك ظاهر و قالبي كه تعيين
شده تحقق پيدا كند  .وقتي ظاهر نماز با روح و باطن آن آميخته شود تاثير خود را مي گذارد.

نظریه ي رشته اي
رادمهرجان نثار

2

چكيده

نظريه ي رشته اي به ما ثابت مي كند كه بنيادي ترين ذرات طبيعت از مواد يك بعدي كه ريزي
آن ها بي نهايت است تشكيل مي شود.
در جهان هستي ما چهار بعد داريم كه شامل طول ،عرض ،ارتفاع و زمان هستند اما در نظريه
رشته اي شش بعد ديگر نيز هستند كه اين چهار بعد بر روي اين شش بعد شناور هستند و اگر
جسمي خيلي كوچك باشد تا حدي كه بتواند از اين چهار بعد بيرون بيايد در واقع در زمان آن
جسم در زمان سفر كرده .
يكي از موادي كه قابليت سفر در زمان را دارد نيترونين نام دارد ؛ اين ماده تا حدي ريز است كه
مي تواند به راحتي از اين چهار بعد خارج شود وارد شش بعد ديگر شود.
 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

جرم گیري سریع و بدون عوارض
خشایار داهی

1

چكيده

رسوب امالح همراه با ايجاد بستر مناسب براي جايگزيني ميكروبهايي كه به طور طبيعي در دهان
وجود دارد و رشد و تكثير آنها با اضافه شدن پروتئين هاي موجود در غذا و بزاق و همچنين الشه
سلولهاي مرده بافت هاي مختلف دهان در مجموع باعث افزايش حجم رسوبات شده وبه مرور جرم
تشكيل مي شود  ،مسئله مهمتر اينكه اين جرم هاي تشكيل شده پر از ميكروبهاي مختلف است و با
مسواک زدن هم تميز نمي شود و اين ميكروبها بين  ۰9الي  49درصد جرم تشكيل شده را تشكيل
مي دهد و بافت چسبنده لثه را كه محكم به دندان چسبيده را بمرور تخريب كرده و بافت نگهدارنده
حياتي لثه را تخريب كرده و باعث سست شدن پايه هاي دندان مي شود .با استفاده از ليزرهاي كم
توان ،دندانپزشك عالوه بر اينكه دندان را استريل و ضد عفوني ميكند ،التهاب لثه و دندان را كاهش
مي دهد كه اين خود باعث كاهش درد مي گردد .راه حل من اين است كه با تغيير طول امواج ،
ليزري را طراحي كنم كه بدون آسيب رساندن به لثه و ميناي دندان و اينكه دندان را لق يا حساس
كند به همه ي نقاط دهان دسترسي داشته  ،رسوبات را متالشي كند و همه ي ميكروب ها را از بين
ببرد (ضد عفوني كند) و مقرون به صرفه باشد .

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

666

جعبه سیاه
محمد طاها کاظمی

1

چكيده

ما در اين مقاله سعي كرده ايم كه به آموختن مردم درباره ي جعبه سياه و چگونگي اعمال آن
بپردازيم  .جعبه سياه مي تواند/زمان شتاب عمودي هواپيما/موقعيت دسته كنترل پرواز/موقعيت پدال
كنترل رادِر /موقعيت فرمان هواپيما/تثبيت كننده وضعيت افقي هواپيما/جريان سوخت/سرعت/ارتفاع
فشاري /را در خود ثبت كند.در اين مقاله به تاريخچه هايي كه نوسط جعبه سياه كه هواپيما ربوده
شده بوده يا سقوط كرده  ،تعريف شده .و به شكل مشخص آن و قسمت هاي مشخص شده براي
هر كار تعريف شده .ما از تهيه اين مقاله تيجه اي براي شايد درست كردن بهتر از اين جعبه را داريم
تا به توليد و اقتصاد كشور خود كمك كنيم.

فـاویـسـم
فربد جوانبخت

2

چكيده

فاويسم يك بيماري ارثي خوني مي باشد كه به علت كمبود يكي از آنزيم هاي گلبول قرمز ايجاد
مي شود .اين بيماري وابسته به جنس بوده و بيشتر در جنس مذكر ديده مي شود .بيماران در حالت
عادي كامال طبيعي بوده و هيچگونه عالمتي ندارند مگر آنكه با مواد خوراكي مانند مانند باقال
مواجهه پيدا كنند كه در اين صورت دچار عالئم حاد بيماري مي شوند.

 1دبیرستان دانش  ( 2دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

666

راهکارهاي کاهش آلودگي هواي کالنشهر تهران
محمد مهدی حاجی هادی

1

چكيده

كالنشهر تهران داراي موقعيت خاص جغرافيايي است (ارتفاع زياد از سطح دريا و اختالف ارتفاع
در شمال و جنوب آن) و از شرايط نامناسب بافت شهري برخوردار بوده و وسايل نقليه بسيار زيادي
در طول شبانه روز در آن به فعاليت مشغول هستند ،و همچنين بادهاي غربي در تمام طول سال دود
كارخانجات و ساير عوامل آلوده كننده را به سطح شهر تهران وارد مي سازد ،در مجموع داراي
شرايط بسيار بد و نامساعد زيست محيطي بوده و آلودگي هواي آن در سال هاي اخير با محتواي
گازهاي سمي بصورت بسيار خطرناک عمل مينمايد كه تغييرات بسيار چشمگير محيطي و اقليمي را
در آن موجب گرديده است .به علت آلودگي هوا و بر اساس مطالعات انجام گرفته توسط مركز
جايكاي كشور ژاپن و فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران
را حول هفت محور اصلي در مجلس شوراي اسالمي تهيه و تصويب نمود كه اين برنامه بعداز
تصويب در هيات دولت فعاليت خود را از سال  5300آغاز نموده است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

اثر مخرب بمب هاي هیدروژني
حسام الدین عباسی

1

چكيده

يك بمب هستهاي معمولي يا بمب شكافت هستهاي؛ سالحي است كه از شكافتن هسته اتم،
نيروي انفجاري و مخرب خود را به دست ميآورد .اين فرايند شكافت به اين شرح است كه؛ مواد
شكافت پذير مانند اورانيوم يا پلوتونيوم ،در زمان انفجار بمب به وسيله نوترون بمباران ميشوند ،با
اضافه شدن يك نوترون به هسته ماده ناپايدار؛ هسته دچار شكافت ميشود .محصول اين شكافت
هستهاي دواتم سبكتر به عالوه تعدادي نوترون پر انرژي است.نوترونهاي پرانرژي توليدشده نيز به
نوبه خود با هستههاي ديگر برخورد ميكنند و يك واكنش زنجيرهاي صورت ميگيرد .در هر فرايند
شكافت هستهاي مجموع جرم دو هسته سبكتر از هسته مادر كمتر است .اين اختالف جرم بر
اساس معادله معروف انيشتين  E=mc2به انرژي تبديل ميشود .اما يك بمب هسته از نوع
هيدروژني يا همان بمبهاي حرارتي؛ نيروي مخرب خود را از همجوشي هستهاي ميگيرند .در اين
نوع بمبها يك انفجار هستهاي از نوع بمبهاي شكافت هستهاي نيروي الزم براي همجوشي بين
تريتيوم و دتريوم را تأمين ميكند؛ كه اين همجوشي انرژي بهمراتب بيشتري از شكافتن هسته آزاد
ميكند .قدرت بمبهاي هيدروژني تقريباً  5999برابر يك بمب هستهاي متعارف است .بمب
هيدروژني نام خود را از تريتيوم و دوتريوم كه ايزوتوپهاي هيدروژن هستند گرفته است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

خطرات بازي با آتش
علی کریمی

1

چكيده

در سراسر جهان تقريباً در هر ساعت يازده كودک و نوجوان به علت سوختگي جان خود را از
دست مي دهد به عبارتي سوختگي باعث مرگ  01999كودک در سال مي شود .در ميان همه مردم
دنيا ،كودكان زير يكسال باالترين ميزان مرگ ناشي از سوختگي ها را دارا مي باشند .سوختگي با
بخار يا مايعات داغ  09درصد از موارد سوختگي در خردساالن را به خود اختصاص مي دهد و
اغلب از تما س با اشيا يا مايعات داغ پس از واژگوني يك شي داغ از روي اجاق يا سكوي آشپزخانه
توسط كودک ناشي مي شود .متأسفانه در برخي خانه ها ،سماور و منابع آب جوش در دسترس
كودكان قرار دارد و كودكان زيادي با آنها مي سوزند در حالي كه با افزايش آگاهي خانواده و رعايت
نكات حفا ظتي از سوي آنها ،ميزان سوختگي كودكان با مايعات داغ در منازل تا درصد زيادي كاهش
مي يابد ،پس بهترين راه جلوگيري از مرگ و مير ناشي از سوختگي ،پيشگيري است.
سوختگي آسيب بافتي ناشي از تماس مستقيم با شعله آتش يا مايعات داغ با يا بدون آسيب
استنشاقي ،تماس با مواد شيميائي  ،تشعشع و يا تماس با منبع الكتريكي مي باشد.
سوختگي كودک تصادفي ناگوار است كه اگر براي التيام آن درست و به موقع عمل نكنيد،
مي تواند نتايج ناگوارتري را نيز به بار بياورد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

شیمي و تحقیق در مورد کلر
محمد تقی حجت شمامی

1

چكيده

استفاده از آب استخر باعث شد كه من دراز مدت دچار مشكالت پوستي شوم و اين موضوع
باعث شد كه من در مورد جايگزيني كلر در آب استخر به فكر تهيه مقاله اي كه مضرات آب كلر و
گاز كلر در استخر ها را مطرح نمايم و سعي كنم ايده اي ارائه دهم كه ميزان وجود كلر را در آب
استخر به حد اقل برسانم.

« برنامه اي براي نجات چشم »
برنامه اي براي تنظیم نور براي چشم نسبت به نور محیط در دستگاه هاي دیجیتالي
حسین مستان

2

چكيده

در دنياي امروز ما بسياري از مردم داراي لوازم ديجيتالي مختلفي از جمله موبايل ها و تبلت هاي
تاچ هستند و به نوعي معتاد اين لوازم هستند .در واقع امروزه زندگي بدون اين وسايل غير ممكن
است!
اما استفادۀ بي رويه از اين وسايل در حاالت خوابيده يا نشستۀ نامناسب بسيار مشكل براي
دستان ،گردن ،كمر و ستون فقرات ،شانه ها و چشم هايمان ايجاد ميكند كه تهديدي جدي براي
سالمتي ما است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

662

بیمارهاي دهان و دندان و
نقش خمیردندان در حفظ سالمت آن
محمدعرفان سلحشور

1

چكيده

در اين مقاله با بيمارهاي دهان و دندان  ,نقش خميردندان در سالمت آن ,سابقه استفاده ,تركيبات
و مواد تشكيل دهنده آشنا مي شويم .امروزه استفاده از مسواک و خمير دندان پس از صرف هر وعده
ي غذايي از جمله شيرينجات و مواد خواركي چسبنده توسط دندان پزشكان توصيه مي گردد .ضمنا
بيماريهاي دهان و دندان از قبيل آبسه دندان ,آفت دهان  ,پوسيدگي دندان ,بوي بد دهان ,بيماريهاي
لثه و اثر دخانيات بر روي دندان در اين مقاله مورد بررسي مي گردد.

اهمیت کشف امواج گرانشي
درسا صالحی کالم ،رزا عسکر پور

2

چكيده

با كشف امواج گرانشي كه يكي از پيش بيني هاي نظريه نسبيت عام اينشتين در سال  5051بود
مي توان به پيدا كردن ذره اي به نام گراويتون كه در نظريه كوانتومي ذرات بنيادي تعريف و پيش
بيني شده است اميد وار شويم و اگر گراويتون كشف شود دو نظريه نسبيت عام و مكانيك كوانتوم
هماهنگ با يكديگر و تاييد كننده يكديگر خواهند بود كه نتجه مطلوبي براي فيزيكدانان است از
طرفي كشف ذره گراويتون مي تواند شباهت ميان چهار نيروي بنيادي در عالم هستي را تاييد و اميد
به رسيدن به نظريه اي كه بتواند تمامي پديده ها را توجيه كند بيشتر مي كند .كه اين هدف نهايي
علم فيزيك است .به اين نظريه ،نظريه همه چيز يا وحدت يافته مي گويند.
 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

665

خودرو ضد جاذبه

)(U.G.C.

کسرا نوربخش

1

چكيده

از مدتها پيش درباره امكان قرار دادن قطار يا وسايل نقليه ديگر روي ريلهايي كه حامل جريان
الكتريكي قوي باشند گفت و گو ميشود .اين جريان ميدان مغناطيسي قوي به وجود مي آورد كه
نيرويي به وسيله نقليه وارد مي كند و ان را به اندازه كسري از سانتيمتر باالتر از ريل نگه ميدارد .در
اين حالت وسيله بدون تماس با زمين و عمال بدون اصطكاک حركت مي كند .حداكثر سرعت چنين
وسايلي ممكن است به  199كيلومتر بر ساعت برسد و حركت ان ها انقدر نرم و ارام باشد كه
مسافرين شايد متوجۀ حركت قطار نشوند .با ابررسانايي دما-باالست كه استفاده از اين جريان هاي
الكتريكي عملي مي شود .با استفاده از ابررسانايي دما-باال ميتوان ميدانهاي مغناطيسي شديد تر و
ارزان تري هم به وجود اورد .دانشمنداني هم كه اين انرژي ابررسانايي دما-باال را كشف كردند
الكس مولر از سويس و گورگ بدنورتس از المان غربي بودند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

سلول هاي مقاوم در برابر گرما و سرما
دانیال کافی

1

چكيده

آيا تا بحال برايتان اتفاق افتاده كه در تابستان از گرما دچار بيماري بشويد؟ شما در اين مقاله
مي توانيد با روش ها و راه هاي جلو گيري از بيماري اين موضوعات بر آييد رييس سازمان محيط
زيست توصيه هايي هم دارد  :مردم در فصل گرما براي اينكه به يك سري بيماريها دچار نشوند
بايد از وسايل خنككننده استفاده كنند و الكتروليتهاي غذايي را بيشتر مصرف كنند ،مثل دوغ و
نمك .و جهان براي مقابله با اين موضوع هم از گاز هاي گلخانه اي كمتر استفاده مي كند و روش-
هاي ديگري هم براي جلو گيري از اين مشكالت داده است.

زنـدگـي دوبـاره
علیرضا توحیدنیا

2

چكيده

حتما تا كنون افرادي را ديديد كه نقص عضو دارند و معلول هستند،ولي پيش بيني شده تا سال
 ۰919ديگر معلولي در محله و خيابان ها نخواهيد ديد چون افرادي در جهان هستند كه به فكر
چنين مشكالتي باشند و تا االن به  3راه حل دسترسي پيدا كردند،پينود عضو شخصي ديگر،رشد
عضو توسط سلول هاي بنيادي  ،و مهمترين يافته پيوند ژنتيكي...

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

665

زندگي یک ستاره
سارا امیری حق

1

چكيده

در طول زندگي انسان ستارگان بيشمار راه شيري عمال بدون تغيير به نظر مي رسند.گاهي يك
نواختر(ستاره اي كه به طور ناگهاني و انفجاري مقاديري عظيم انرژي از خود آزاد مي كند) ناگهان
ظاهرآشناي يك صورت فلكي را به مدت چند هفته عوض مي كند و دوباره كم نورتر مي
شود.منظره زيبايي كه يك ابر نواختر در آسمان پديد مي آورد بسيار نادرست است.ستارگان نيز در
نهايت تغيير مي كنند و هيچ كدام تا ابد پايدار نمي مانند .ستاره هنگامي كه انبار عظيم سوخت هسته
اي آن به پايان برسد مي ميرد .ستارگان بسيار جوان هنوز در ميان گاز هايي كه از آن شكل مي گيرند
پنهان هستند.

مریخ و شگفتيهاي آن
شعاعی فرد ،خمسه

2

چكيده

مريخ اگر مشهورترين سوژه مباحث نجوم و فضا نباشد قطعا يكي از جذابترين و
بحث برانگيزترين آنهاست .بسياري از ما با شنيدن نام اين سياره احتماال به ياد رنگ سرخش و يا
شايد موجودات فرازميني و مباحثي از اين دست بيفتيم! در دو قسمت قبل نگاهي به زمينههاي عالقه
وافر بشر به مريخ و همچنين خيل عظيم ماموريتها و كاوشگرهايي كه روانه مريخ شدهاند انداخته
شد .در اين بخش نگاهي به خود اين سياره و ويژگيهاي و شگفتيهاي آن و تأثيري كه بر روي
جذابيت اين سياره داشتهاند خواهيم انداخت.
 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
 2دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

665

کاربـرد هاي لیـزر
سارا درویشی

1

چكيده

ليزر ابزاري است كه نور را به صورت پرتوهاي موازي بسيار باريكي كه طول موج مشخصي
دارند ساطع ميكنند .اين دستگاه از مادهاي جمعكننده يا فعال كنده نور تشكيل شده كه درون محفظه
تشديد نور قرار دارد .اين ماده پرتو نور را كه به وسيله يك منبع انرزي بيروني (از نوع الكتريسيته يا
نور) به وجود آمده ،تقويت ميكند.
امروزه ليزر كاربردهاي بيشماري دارد كه همه زمينه هاي مختلف علمي و فني فيزيك-شيمي-
زيست شناسي  -الكترونيك و پزشكي را شامل مي شود .همه اين كاربردها نتيجه مستقيم همان
ويژگي هاي خاص نور ليزر است.

تقسیـم سلولـي
سارا محمدی

2

چكيده

تقسيم سلولي يا تقسيم ياختهاي فرايندي است كه در آن يك ياخته(ياخته مادر) به دو يا چند
ياخته ديگر(ياختههاي دختر) تقسيم ميشود .تقسيم ياختهاي معموالً بخش كوجكي از چرخه
ياختهاي ميباشد .اين تقسيم در يوكاريوتها ،ميتوز نام دارد كه در آن ياختههاي دختر نيز ميتوانند
دوباره تقسيم شوند .نظير اين تقسيم در پروكاريوتها ،تقسيم دوتايي نام دارد .تقسيم ديگري كه
فقط  59٬999تريليون تقسيم را تجربه ميكند.
در همه انواع تقسيم ياخته ،ياختهاي را كه در حال تقسيم است ،ياخته مادر و ياختههاي حاصل از
تقسيم را ياختههاي دختر مينامند .ياختههاي دختر به ياخته مادر شباهت فراوان دارند.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
 2دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

656

سامانه ي هوشمند مدیریت ترافیک
محمد پارسا صفوی

1

چكيده

بي ترديد آلودگي هوا براي بدن انسان و ديگر موجودات بسيار زيان آور است .از اين رو  ،اگر
اين عامل به شكلي كنترل نشده افزايش پيدا كند مي تواند ضرباتي جبران نا پذير بر ما و نسل هاي
آينده ي ما وارد كند و حتي تا نابودي نسل بشر پيش برود.يكي از عوامل مهم آلودگي هوا در به
خصوص در كالنشهر ها تراكم ترافيك است .اين بدان معنا است كه با مديريت ترافيك در شهر هاي
بزرگ مي توانيم مقدار زيادي از آلودگي هوا را كاهش داده و سالمت خود و نسل هاي آينده را
بهبود ببخشيم .معضل آلودگي هوا در كالنشهر هايي مثل تهران در صورت حل نشدن مي تواند
صدمات جبران ناپذيري بر كل كره ي زمين وارد كند و باعث نابودي محيط زيست و در پي آن
نابودي نسل بشر شود.
تا كنون راه هاي زيادي براي مديريت ترافيك در كالنشهر ها ارايه شده است كه بعضي به مرحله
ي اجرا نيز رسيده  ،اما همچنان تا استقرار يك سامانه ي بهينه براي مديريت ترافيك و در نتيجه
كاهش آلودگي هوا فاصله ي معني داري وجود دارد .سامانه اي كه با مديريتي بهنگام و دقيق بر
تمامي راه ها و وسايل نقليه تراكم ترافيك را كمينه ساخته و مديريت نمايد.اين سامانه نه تنها براي
مديريت شهري مفيد است  ،بلكه با كاهش تراكم ترافيك باعث رضايت شهروندان نيز مي شود.
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زخمي که قوم کهف دچارش نشدند
سامیار قاجاری

1

چكيده

زخم بستر( )Bedsoreيا زخم فشاري ) (Pressure soreضايعه اي است كه در پوست
(شامل :درم و اپيدرم) و بافت هاي زير پوستي و بر اثر فشار طوالني مدت بر پوست ايجاد ميشود.
زخم بستر اغلب در نقاطي از بدن ايجاد ميشود كه پوست روي يك برجستگي استخواني قرار گرفته
و در بين آنها عضله اي وجود ندارد مانند پاشنه پا و بين باسن ها.
زخم بستر بيشتر در كساني ايجاد ميشوند كه مجبورند براي مدت طوالني در يك وضعيت ثابت
بخوابند و توانايي تغيير وضعيت خود در بستر را ندارند .اين بيماري از عوارض شناخته شده و مهم
بعضي شكستگي ها است .بد سور بسرعت ايجاد ميشود و درمان آن مشكل است.

لباس شارژ خورشیدي
سپهر سپهوند

2

چكيده

خب من مي خواهم به شما يك لباس نوين معرفي كنم كه مي تواند گوشي و ديگر وسايل
الكتريكي شما را شارژ كند.
اين لباس بايد از انرژي پاک استفاده كند كه به هوا و انسان صدمه نزند .اين منبع انرژي پاک مي
تواند باد ،آب يا خورشيد باشد .اما چون ما در هر شرايطي خورشيد را داريم اصرار من بر روي پنل
هاي خورشيدي و استفاده از "سوالر انرژِي " است.
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مثلث برمودا

)(Bermuda Triangle

سروناز سمری  ،فاطمه شیشه

1

چكيده

محلي است وهم انگيز كه در آن صدها هواپيما و كشتي در هوا و دريا ناپديد شدهاند .بيش از
هزار نفر در اين منطقه وحشت گم شدهاند ،بدون اينكه حتي يك جسد يا قطعه پارهاي از يك
هواپيما يا كشتي مفقود شده  ،به جا مانده باشد.
مثلث برمودا واقعا يك مثلث نيست ،بلكه شباهت بيشتري به يك بيضي (و شايد هم دايرهاي
بزرگ) دارد كه در روي بخشي از اقيانوس اطلس در سواحل جنوب شرقي آمريكا واقع است .راس
آن نزديك برمودا و قسمت انحناي آن از سمت پايين فلوريدا گسترش يافته و از پورتوريكو گذشته ،
به طرف جنوب و شرق منحرف شده و از ميان درياي سارگاسو عبور كرده و دوباره به طرف برمودا
برگشته است .طول جغرافيايي در قسمت غرب مثلث برمودا  09درجه است ،بر روي خطي كه
شمال حقيقي و شمال مغناطيسي بر يكديگر منطبق ميگردند .در اين نقطه هيچ انحرافي در قطب نما
محاسبه نميشود.
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فنـاوري نـانـو
سوده قمرئی فر 1

چكيده

به طور كلي اين فناوري عبارت از كاربرد ذرات در ابعاد نانو است .يك نانومتر ،يك ميلياردم متر
است .از دو مسير به اين ابعاد ميتوان دسترسي پيدا كرد .يك مسير دسترسي از باال به پايين و
ديگري طراحي و ساخت از پايين به باال است .در نوع اول ،ساختارهاي نانو با كمك ابزار و
تجهيزات دقيق از خرد كردن ذرات بزرگ تر حاصل مي شوند .در طراحي و ساخت از پايين به باال
كه عموما آن را فناوري مولكولي نيز مي نامند ،توليد ساختارها ،اتم به اتم و يا مولكول به مولكول
توليد و صورت مي گيرند .به عقيده مدير اجرايي موسسه نانوتكنولوژي انگلستان ،فناوري نانو ادامه
و گسترش روند مينياتوريزه كردن است و به اين طريق توليد مواد ،تجهيزات و سامانه هايي با ابعاد
نانو انجام مي شود .درحقيقت فناوري نانو به ما امكان ساخت طراحي موادي را مي دهند كه كامال
داراي خواص و اختصاصات جديد هستند .به بيان ديگر اين نوع فناوري چيزهايي را كه در اختيار
داريم با خصوصيات جديد در اختيار قرار مي دهد و يا آنها را از مسيرهاي نويني مي سازد .اما گويا
صنايع دا روسازي از مدت ها قبل به ساخت ذرات ريز مشغول بوده اند .به نظر پروفسور،Buckton
طي سخنراني كه در كنفرانس علوم دارويي انگلستان )(BPCانجام داد ادعا نمود كه فناوري نانو در
داروسازي اصطالح تازه به كار گرفته شده اي براي فناوري توليد ذرات در اندازه
ميكروني )(particles Microاست كه از سال ها قبل تهيه و ساخته مي شده اند .پس چه چيزي
در اين بين جديد خواهد بود؟ به عقيده مدير اجرايي موسسه فناوري نانو انگليس ،دستيابي و
ساخت دستگاه هاي آناليز پيشرفته و ابداع روش هاي آناليز نوين سبب مي شود تا ما بتوانيم رفتار
مواد را به دقت م ورد شناسايي قرار دهيم و از اين رهگذر بتوانيم آنها را با ظرافت خاصي دستكاري
كنيم .
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نامرئي کردن اجسام
علی محمد عسل فروش

1

چكيده

باالخره بعد از سال ها اولين وسيله نامرئي كننده كشف شد .البته اين وسيله كه « رداي روچستر »
ناميده مي شود ،عصا يا شنل جادوگري در فيلم هاي تخيلي نيست بلكه يك چيدمان هوشمندانه از
لنزهاي استانداردي است كه باعث مي شود نور اطراف يك جسم انحراف پيدا كرده و آن را از ديد
پنهان كند.
روچستر كالک يا رداي روچستر تا به امروز ارزان ترين و راحت ترين تكنولوژي براي نامرئي
ساختن اشيا است كه احتماال به زودي توليد آن را در دنياي واقعي شاهد خواهيم بود.

شـارژ ابـریشـمـي
سید علیرضا متقی

2

چكيده

ايا تا بحال براي شما پيش امده كه مبايل همراهتان باشد ولي به دليل نداشتن شارژ نتوانيد با
دنياي خارج ارتباط برقرار كنيد.براي مثال :با جمعي از دوستان براي تفريح به جنگل رفتيد اما در
حين حركت راه را گم كرده و نياز به استفاده از  GPSموبايلتان براي مسير يابي داريد كه ناگهان
متوجه ميشويد كه موبايلتان شارژ ندارد و به همين دليل مجبوريد براي مدت طوالني بدون آب و
غذا در جنگل بمانيد.
از انجا كه بار ها و بار ها با اين مشكالت روبرو شديم اين ايده به ذهنم رسيد كه شارژري همراه
داشته باشدم كه نياز به برق و پريز نداشته باشد؛سبك ,دايمي وقابل حمل باشد.
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لباس هوشمند تنظیم دما
سید امیر وهاب سید آقامیری

1

چكيده

ما در اين مقاله با تاريخچه لباس  ،چند نوع لباس و لباس هوشمند تنظيم دما آشنا مي شويم.
دانشمندان قصد دارند با استفاده از مهندسي نانو و پارچه يك لباس خاص طرّاحي كنند .اين
منسوجات به گونهاي طراحي خواهند شد كه تنها دماي پوست بدن را تنظيم كنند كه اين تنظيم با
تغيير دماي بيرون اتفاق ميافتد .اگر هواي بيرون سرد شود ،ضخامت لباس افزايش مييابد و زماني
كه هوا گرمتر شود ضخامت لباس كمتر ميشود .محققان براي توليد اين لباس از نوعي پليمر استفاده
كردند كه ميتواند در هنگام سرد شدن ،بسط يافته و هنگام گرم شدن چروكيده شود .منسوجات
هوشمند در طي ساليان اخير پا به عرصه وجود گذاشته اند .واژه «منسوجات هوشمند» محدوده
وسيعي را تحت پوشش قرار ميدهد .احتماالت كاربردي چنين منسوجاتي تنها محدود به تخيالت و
خالقيت ما ميباشد.
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ماشین ضد اینرسي حرکتي
سید امیر علی محمدی

1

چكيده

ماشين ها به علت نيرو ي اينرسي چپ ميكنند.
اينرسي خاصيتي از تمام اشيائ است .مي توان گفت اجسام مادي در ارتباط باحالت حركت خود
نوعي سر سختي نشان مي دهند .از اينرسي در خيلي جاها مثل چرخ و فلك ها استفاده مي شود.
به خاطر همين چپ شدن ماشين ها ،در پشت بعضي امبوالنس ها اتاقك هايي قرار داده اند كه
بيمار داخل ان اتاقك دراز مي كشد و اگر ماشين چپ هم كند اتاقك ماشين ثابت مي ماند .اما
دراين صورت به ماشين آسيب جدي وارد مي شود.

سیـگـا ر
عرفان یگانه

2

چكيده

سيگار يكي ازبزرگترين مشكالت جهان امروزي كه نقش مهمي در جامعه ما دارد طبق آمار ها
سيگار يكي از بزرگترين صنعت هاي جهان است .
ما امروز ميخواهيم درباره (تاريخ سيگار و ضررات سيگار وبدي هاي سيگار و تصور هاي غلط
درباره سيگار و نمودار مربوط به قيمت سيگار در جهان و نمودار مربوط سهم سيگار در بازار ايران
و مواد جايگزين سيگار انواع سيگار هاو سود سيگار و عوارض سيگار و سهم سيگار در جهان)
سيگار توضيح دهيم.
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ساخت سلول خورشیدي شفاف
سروش طاهری

1

چكيده

ايده من اين است كه سلول خورشيدي نوع سوم ساخته شود كه از جمله خصوصيات آن حجم
كم  ،توليد انرژي زياد  ،قيمت كم و قابليت عبور نور كه مهمترين آن قابليت عبور نور مي باشد.
ازجمله استفاده هاي اين نوع سلول خورشيدي استفاده در شيشه پنجره ساختمان ها و در شيشه
ماشينهاي الكتريكي مي باشد كه با استفاده از اين روش بخشي از برق ساختمان و همچنين برق
خودرو الكتريكي تامين مي شود.
نحوه كار اين نوع سلول خورشيدي به اين شكل است كه صفحاتي نازک بين دو جداره يك
شيشه قرار مي گيرند تا هنگامي كه نياز مبرمي به نور وجود ندارد بتوان به جاي استفاده از پرده يا
سايه بان صفحات خورشيدي را به وسيله يك سيستم الكتريكي كمي چرخاند تا وضعيتي مشابه
كركره ايجاد شود.
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درمان سرطان ریـه
سینا مددکار

1

چكيده

ريه و شش يا جگر سفيد يكي از اعضاي تنفسي در بعضي جانداران است.هر انسان داراي دو
شش ميباشد.شش ها درون قفسه سينه قرار دارند.سرطان يا چنگار ريه نوعي بيماري است كه
مشخصه آن رشد كنترل نشده سلول در بافت هاي ريه است.درمان هاي رايج سرطان ريه رايج اند از
جراحي,شيمي درماني و پرتو درماني.شيمي درماني يكي از روش هاي درمان سرطان ريه و يا
تخفيف آن با استفاده از برخي داروهاي خاص است.البته كه شيمي درماني عوارضي هم دارد مانند
ريزش مو و . ...قرص  pemetrexedيكي از داروهاي درمان سرطان ريه است.

پیچیدگي هاي مغز در افراد مختلف
عاطفه رجبی

2

چكيده

طي تاريخ مغز انسان در ناديده گرفته شدن خود نقش بسيار خوبي را ايفا كرده است .تمامي
انسانها از مصريان باستان گرفته تا ارسطو اهميت چنداني به نقش ماده مرموزي كه ميان دو گوش
انسان قرار گفته است نداده اند .
آناتومي شناس معروف "گالن" به مغز به عنوان فرمانده حركات و صحبت كردن بدن انسان
اعتبار داد اما حتي او نيز توجه چنداني به ماده سفيد و خاكستري مغز نداشت .بر اساس گزارش اليو
ساينس امروزه تحقيقات و پيشرفتهاي تكنولوژيكي امكان مشاهده نزديك مغز انسان را به وجود
آورده است و يافته هايي كه به واسطه اين تكنولوژي ها به دست آمده اند مي توانند افرادي مانند
گالن را نيز شگفت زده كنند.
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بیماري هاي حافظه
عرشیا عینه دینی پور

1

چكيده

در اين مقاله با مغز و بيماري هاي آن و نشانه هاي بيماري و روش درمان يا بهبود آن ها اشنا
خواهيد شد همچنين در بخشي از آن در مورد تاريخچه بيماري هاي مغزي از جمله آلزايمر آشنا
خواهيد شد .اولين بار بيماري آلزايمر را دانشمند آلماني الويس آلزايمر در سال  5090كشف كرده ما
ردپاي آن را مي توان در نوشته هاي قبل از آن ،از جمله كارهاي ويليام شكسپير يافت .قديمي ترين
گزارشي كه از اين بيماري وجود دارد مربوط به قرن  0قرن قبل از ميالد در مصر است .البته در حال
حاضر شيوع بيش تري دارد و بسيار بيش تر تشخيص داده مي شود .داليل متعددي نيز براي شيوع
بيش ترآن وجود دارد .يكي از آن ها افزايش طول عمر است .يكي از داليل افزايش طول عمر ،كنترل
و درمان بيماري هاي عف وني است و بيماري هايي از جمله فلج اطفال ،سل ،سرخك و ديفنري به
طور كامل از بين رفته اند يا قابل درمان هستند.
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اسکن رگیاب
سروش عبدی راد

1

چكيده

خون مايعي است كه كار اصلي آن رساندن اكسيژن و موادّ مغذي به بافتها و دفع موادّ زائد بدن
مي باشد .در اين مقاله با اجزا خون ،قلب و دستگاه گردش خون آشنا ميشويم .جهت اندازه گيري
مواد مختلف در خون و يا شمارش سلولهاي خون از خون استفاده ميشود كه به اين منظور خون
گيري صورت مي گيرد .فصد خون يا زالو درماني از روشهاي خونگيري هستندكه بعضا به منظور
اهداف درماني صورت ميگرفته است .روش خون گيري مرسوم از وريد مي باشد كه كامل ذكر مي
شود .گاهي پيدا كردن وريد به منظور خون گيري يا تزريق مشكل مي باشد كه ميتوان از دستگاه رگ
ياب جهت پيدا كردن رگ استفاده كرد.

علل کاهش زنبور
آرش میرخلیل زاده ارشادی

2

چكيده

در سندروم كاهش جمعيت زنبوران عسل ) (Honey Bee depopulation syndromeكه
به آن اختالل ريزش كلني زنبوران عسل ) (CCD) (Colony Collapse Disorderنيز گفته
مي شود ،زنبوران كارگر كلنيهاي زنبور عسل به طور ناگهاني ناپديد ميشوند .گفته مي شود كه اين
زنبوران جهت انجام فعاليتهاي روزانه خود از كندو خارج شده و ديگر به كندو باز نمي گردند .در
اين كندوها آنچه باقي مي ماند زنبور ملكه ،شفيره ها ،تعدادي زنبور كه به تازگي هچ شده اند و
ذخيره نسبتا خوبي از مواد غذايي است.
 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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لیزر سوراخ کننده الماس
علی استادی

1

چكيده

پيشنهاد از استفاده گسيل القايي از يك سامانه به جمعيت وارون براي تقويت امواج ميكروويو
بطور مستقل است.
نخستين استفاده ي عملي از چنين تقويت كننده هايي توسط گروه جوردون و زيگر و تاونز در
دانشگاه كاليفرنيا انجام شد.
ليزر به معني تقويت نور به شكل گسيل القايي تابش است .ليزر ابزاري است كه نور را به صورت
پرتو هاي نور موازي بسيار باريكي كه طول موج مشخصي دارد ساطع مي كند .اين دستگاه از ماده
اي جمع كننده يا فعال كننده نور تشكيل شده كه درون محفظه تشديد نور قرار دارد .اين ماده پرتو
هاي نور را به وسيله يك منبع انرژي بيروني (ازنوع الكتريسيته يا نور ) به وجود آمده تقويت
مي كند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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دستگاه دروغ سنج
علیرضا صفرپور

1

چكيده

چرا انسان دروغ مي گويد و خطا مي كند؟ آيا در مغز انسان جاي مشخصي وجود دارد كه انسان
را به دروغ گفتن و گناه كردن وامي دارد؟ مركز هدايت و رهبري انسان كجاست؟
در اين خصوص كشفيات جديدي صورت گرفته است كه قرآن ساليان قبل در مورد آن سخن
گفته است.
با وجود اينكه بخش هاي مختلف مغز در حال فعاليت هستند اما دانشمندان معتقدند كه آن
بخش از مغز كه در هنگام دروغ گفتن بيشترين فعاليت را دارد و بيشترين انرژي را مصرف مي كند،
مسؤول دروغ گويي انسان است .با توجه به تصاوير موجود از مغز انسان در حال دروغ گفتن ،كامالً
آشكار است كه قسمتي كه بيشترين فعاليت را در هنگام دروغ گفتن دارد همان قسمت قدامي و
پيشاني مغز است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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عینک
کوروش سرمدی

1

چكيده

عينك يا بينه كه در زندگي ما نقش مهمي دارد و ما ميتوانيم با پيشرفت در اين زمينه زندگي بسيار
بهتري داشته باشيم.
اين عينك پيشرفته در علم پزشكي يك رويداد بزرگ را رقم ميزند.
عينك ها مانيتور هاي بسيار استانداردي دارد كه اشعه ي ان به چشم ضرر نمي رساند.
اين عينك دقيقا مانند يك دستگاه اسكنر در علم پزشكي عمل مي كند.
اين دستگاه مي تواند عاليم حياتي بيمار را شناسايي كند و به پزشك در راستاي تشخيص دقيق
تر بيماري ها كمك كند .
اگر بيمار در معرض خطر جدي قرار بگيرد ,يك هشدار به پزشك معالج بدهد كه عاليم حياتي
بيمار مشكل دارد.

ضبط بو
امیرمهدی قلی اسماعیلی

2

چكيده

ما در اين ارايه مي خواهيم پيشنهادي براي توليد دستگاهي بدهيم  .اين دستگاه  ،دستگاه ضبط بو
نام دارد .اين دستگاه مي تواند قابليت ضبط انواع بو ها را داشته باشد .اين كار كار آساني نيست زيرا
مثل دستگاه ويديو نيست كه فقط از سه طيف آبي  ،قرمز و سبز بتواند ساخته شود.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

655

آیا ژن هاي انسان )(DNAتوسط موجودات فضایي
به زمین آورده شده و منشا فرا زمیني دارد؟
غزال سلمان زاده

1

چكيده

او منشا آسمانها و زمين است زماني كه تصميم به چيزي مي گيرد فقط مىگويد باش پس فورا
موجود مىشود(.سوره البقرۀ آيه )550
در يك فرضيه توسط جريان هاي اتئيست در پاسخ به پيچيدگي ساختار  DNAمطرح ميشود كه
آفرينش در زمين توسط موجودات فضايي انجام شده يا از سيارات ديگر به زمين آمده است.
يك تجزيه و تحليل دقيق از ژنوم انسان ظم و ترتيب دقيق در كنار هم قرار گرفتن مولكول هاي
 DNAو اسيد آمينه ها را در كنار هم نشان مي دهد .داس والديمر از داشگاه ملي قزاقستان
مي گويد كه يك سيگنال هوشمند در كد ژنتيكي ما جاسازي شده است كه ميتواند يك كد رياضي
معنا دار باشد كه تكامل نمي تواند علت آن را ذكر كند.
بطور خالصه  DNAبيش از حد پيچيده بسيار هوشمند است كه خود تكامل يافته باشد راه حل
اين است كه توسط تمدن باستاني از سيارات ديگر در زمين جاسازي شده باشد! حال سوال اين
است كه دي ان اي خود ساكنان اين سيارات هوشمند چگونه به تنهايي تكامل يافته است؟! در اين
مقاله به بررسي اين موضوع مي پردازيم.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
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قلب مصنوعي و پیس میکر
شروین شمس الکتابی

1

چكيده

ما در اين مقاله سعي داريم كه مطالبي در مورد قلب مصنوعي و پيسميكر خدمتتان ارائه دهيم.
و اينكه اگر قلب دچار مشكل شود و ديگر نتواند به كار خود ادامه دهد آيا وسيله اي وجود دارد كه
بتواند كار قلب را انجام دهد يا نه؟ و يا اگروجود دتشته باشد تا چه زماني مي تواند كار كند؟ آيا اين
امكان وجود د ارد كه اين جايگزين ،دائمي باشد؟ پاسخ همه ي اين سواالت را ميتوانيد در اين
مقاله يافت كنيد.
در واقع ما در اين مقاله نگاهي به بيماري ها و مشكالت قلبي و موادي كه براي قلب مفيد و
مضر اند مي اندازيم.و اينكه راه درمان اين بيماري ها چه هستند.گرچه بهترين راه حل پيشگيري
است!در ادامه هم در خصوص جراحي هاي قلبي صحبت مي كنيم كه چه انواع مختلفي دارد و تا
چه اندازه مي توانند مفيد باشند.و اينكه اين جراحي ها در ايران به چه اندازه پيشرفت كرده است؟ و
در آخر هم آماري از تعداد مرگ و مير بر اثر مشكالت قلبي ارائه خواهيم داد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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فرمانده من
1

کیانا کوچک پور

چكيده

در يك جامعه اگر چه ا فراد مختلف هر كدام مسئوليت خاصي به عهده دارند ولي چون هماهنگ
با هم كار مي كنند مي توانند نيازهاي يكديگر را بر طرف نمايند و در پايداري اجتماع خود موثر
باشند.
بدن شما هم از سلول ها و اندام هاي مختلفي درست شده است .هر كدام وظيفه ي معمول خود
را به خوبي انجام مي دهند.اما هيچ يك به تنهايي قادر به ادامه حيات نيستند.براي زنده ماندن بايد هر
قسمت از بدن هماهنگ با بقيه ي قسمت ها عمل كند.انتقال پيام ها از نقطه اي به نقطه ي ديگر بدن
جهت ارتباط بخش هاي مختلف با ارسال عالمت هاي الكتريكي و شيميايي يا هر دوي آنها به
وسيله ي دستگاه هاي عصبي و هورموني صورت ميگيرند.

پنجره ي آلودگي هوا (دماسنج آلودگي هوا)
میکرو چیپ هاي صوتي براي گفتن میزان آلودگي هوا
آرتین الهورپور

2

چكيده

اين نوع پنجره باعث مي شود تا آلودگي هوا كم شده چون وقتي بگويد هوا مناسب بيرون رفتن
نيست مردم بيرون نرفته و هوا پاكيزه شده و اين پنجره هنگامي كه هوا براي بيرون رفتن مناسب
نيست به شما ميگويد و اگر شما گوش نداديد همه قسمت هاي خانه را قفل كرده تا زماني كه هوا
پاكيزه شود.
 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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الیـت فـاي
محمد طاها حبیبی

1

چكيده

حتما تا به حال به مشكل كم شدن سرعت اينترنت يا آنتن دهي بي كيفيت آن در بعضي از مكان
ها بر خورده ايد كه اغلب از مودم هاي واي فاي كه تا به امروز به صرفه ترين و كار آمد ترين راه
براي اتصال به اينترنت هستند سر چشمه ميگيرد.
اما اين روش براي اتصال به اينترنت معايب خود را نيز دارد براي مثال:
كم بودن سرعت ./قابليت كنترل سرعت توسط سرور ./توانايي پشتيباني از تعداد محدود
پايانه/.محدوديت گستره ي پشتيباني و همين معايب باعث شدند تا فناوري جديدي در زمينه ي
شبكه متولد شود به نام اليت فاي ) (light fiكه براي توضيح آن فقط مافي است بگوييم با
وجودش ميتوانيم از تمام مشكالتي كه در حال حاضر با اتصال به شبكه داريم خدا حافظي كنيم .با
اين تكنولوژي جديد نه تنها دنياي شبكه متحول مي شود بلكه به نوعي نحوهي زندگي انسان ها
تغيير پيدا خواهد كرد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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زیر دریـایـي
محمدرضا صفرپور

1

چكيده

زيردريايي يك وسيله نقليه شناور است كه ميتواند در زير سطح آب حركت كند و به ژرفاهايي
برسد كه غواصان به آن دسترسي ندارند .زيردريايي ممكن است از نوع غيرنظامي (علمي يا
گردشگري) باشد يا از نوع نظامي .زيردرياييهاي نظامي با زرادخانهاي از جنگافزارها ،به ويژه اژدر
و موشك مسلح شدهاند .پيشرفت بزرگ در ساخت زيردرياييها معرفي انرژي هستهاي به اين عرصه
بود كه باعث شده تا شعاع عمل زيردرياييهاي هستهاي بهطور قابل توجهي افزايش پيدا كند.
زيردرياييهاي هسته اي با داشتن برق كافي براي ايجاد اكسيژن از الكتروليز آب دريا ديگر نياز به
باال آمدن منظم و مكرر به سطح آب را ندارند و بنابراين بدون نياز به سوختگيري قادرند تقريباً به
طور نامحدود در زير آب دريا بمانند .تنها محدوديت تامين تجهيزات مصرفي خدمه همچون مواد
غذايي ،آب شيرين و لوازم بهداشتي و غيرهاست .انرژي هستهاي گران است و بنابر اين ارائه و
كاربرد آن تنها براي زيردرياييهاي نظامي محفوظ ميباشد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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سفـر د ر زمـان
مدیا مهرانی  ،ساناز فراهی

1

چكيده

سفر در زمان ،به ايده ي حركت بين لحظههاي مختلف زمان گفته ميشود كه مشابه حركت بين
مكانهاي مختلف در فضا صورت ميگيرد ،و در آن امكان ارسال اشياء (و در بعضي حالتها
فقطاطالعات) به زمان گذشته و آينده وجود دارد.
با اين كه از قرن نوزدهم ،سفر در زمان همواره موضوع داستانهاي علمي-تخيلي بسياري بوده
است ،و نيز سفر يك طرفه در فضا با استناد به پديده ي پارادوكس زماني مبتني بر سرعت در تئوري
نسبيت خاص (كه در پارادوكسهاي دوقلو تشريح شده است) و نيز پارادوكس زماني جاذبهاي در
نسبيت عام ،تقريباً امكانپذير است ،اما هنوز اين كه قوانين فيزيك امكان بازگشت به زمان گذشته را
ميدهند يا نه مجهول مانده است .تاكنون امكانپذير بودن يا نبودن سفر در زمان به اثبات نرسيده
است .به هر وسيلهاي  -چه تخيلي و چه فرضي  -كه براي سفر در زمان به كار رود عموماً ماشين
زمان گفته ميشود.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)
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بیماري هاي قلبي
مسیح شاکر

1

چكيده

روزانه درصدي از مردم به دليل مبتال بودن به انواع بيماري ها مي ميرند و درصد بااليي از اين
مرگ و مير مربوط به بيماري هاي قلبي است و ما متوجه ان نمي شويم تا عاليم مشكل زاي خود را
نشان دهد و براي جبران دست به كار هاي دشواري بايد زد ولي اگر ما قبل از شيوه اين بيماري ان را
تشخيص داده و مشكالت را زود تر از اينكه وخيم شوند از بين ببريم دگر بيماري هاي قلبي كمتر
باعث مرگ و مير مي شوند .اما چگونه؟
با دستگاه كنترل كننده ي ضربان قلب كه با گرفتن نبض لحظه به لحظه و فشار خون و صوت
درماني و مشاوره ي دكتري كه همه ي اين ها در يك دستگاه جمع اوري شده كه كار ما را اسان مي
كند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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دشمن پنهان مغز
محمد مهدی مطهر

1

چكيده

امروزه استفاده ازتلفن همراه جزو الينفك زندگي مردم جهان شده است .در سال ۰954حدود 039
ميليون دستگاه تلفن همراه به فروش رسيده است و اكنون حدود يك سوم ازجمعيت جهان جزو
كاربران تلفن همراه هستند و بيش از  199ميليون نفر از مردم جهان ازتلفن هاي همراهي استفاده مي
ك نند كه داراي تشعشعات الكترومغناطيسي هستند .بحث وجدلهاي بسياري درباره تاثيرات منفي اين
امواج وجود دارد و به همين جهت هر از گاه دانشمندان در نقاط مختلف جهان نتايج جديدي از
تحقيقات خود را ارائه مي دهند كه ميتواند بسيار حائز اهميت باشد.

مهبانگ
زهرا دولتخواه

2

چكيده

نظريه ي بيگ بنگ تالش براي توضيح آنچه در آغاز جهان ما اتفاق افتاده است .اكتشاف ها،
نوآوري در نجوم و فيزيك فراتر از شك معقول است كه جهان ما در واقع يك آغاز نشان داده اند.
قبل از آن لحظه هيچ چيز وجود نداشت .تئوري بيگ بنگ تالش براي توضيح آنچه در طول و بعد از
آن لحظه اتفاق افتاده است.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان دخترانه ایثار ( دوره اول)
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نوتـرینـو
امید امین  ،حنّان رزّاقی

1

چكيده

از ديرباز مي دانيم كه ماده از مولكول و مولكولها از اتم ها تشكيل شده اند اتم ها از هسته و
الكترون ها و هسته از پروتون ها ونوترون ها تشكيل شده اند.
با پيشرفت هاي جديد در عرصه علم خصوصا كوانتوم و تكنولوژي ساخت شتابددهنده هاي
عظيم تر بينش ما به طور كلي در مورد ساختار ماده تغيير كرده است .اكنون ثابت شده است كه ديگر
پروتون ها و نوترون ها ذرات تجزيه ناپذير نيستند و خود از كوارک ها تشكيل شده اند اما ذرات
بنيادي ديگركدام ها هستند ؟ چند نوع كوارک داريم؟ انتقال نيرو توسط كدام ذرات صورت مي گيرد
؟ براي پاسخ گويي به اين سواالت در ادامه با ذرات بنيادي ديگري آشنا مي شويم كه بر طبق مدل
استاندارد ارائه شده است .مدل استاندارد كه هر سه نيروي الكترو مغناطيس و نيوري قوي و ضعيف
را در بر مي گيرد و چون طيف وسيعي از نتايج آزمايشات تجربي را توصيف مي كند گاهي از آن به
عنوان تئوري همه چيز ياد مي شود .
در مواجه با ذرات بنيادي با مفاهيمي مثل لپتون هادرون باريون فرميون بوزون كوارک ها و...
مي شويم كه باعث سردرگمي ما مي شود در اين مقاله سعي بر اينست كه به زبان ساده به معرفي
ذرهاي بنيادي بپردازيم .

 1دبیرستان مفید منطقه ( 2دوره اول)

655

ادویه رو در روي میکروب
( اثر ادویه جات روي میکروب ها )
تکتم فرهنگ

1

چكيده

همان طور كه مي دانيد موضوع انتخابي من  ،با توجه به خيلي از مشكالت ميكروبي انتخاب شده
و من بر اساس نياز دنياي امروز به ماده اي براي جلوگيري از ميكروب  ،تحقيقات گسترده اي كردم .
من در مقاله ام به محيط كشت و رشد ميكروب اشاره كرده ام و با توجه به آن محيط رشد ميكروب
را آماده كرده و ميكروب را پرورش دادم  .من در اين مقاله انواع محيط هارا ذكر كرده ام .
ما بسيار ساده مي توانيم با دانستن اين كه ميكروب يا باكتري چيست  ،محيط كشت آن را فراهم
كنيم و آزمايش جالبي بكنيم  .نتيجه ي اين آزمايش من  ،بسيار عالي بود .من توانستم به اين حقيقت
برسم كه با استفاده از چند ادويه ساده  ،مي توان جلوگيري از رشد ميكروب در بيرون و درون
بدنمان كرد .

 1دبیرستان دخترانه طلوع ( دوره اول)

655

سفر میان ستاره اي با سرعت هاي فرانوري
به کمک سفینه هاي وارپ
مهدی رجالی

1

چكيده

طي ساليان اخير  ،سفينه هايي با سرعت فرانوري زيادي در فيلم هاي تلوزيوني ديده شده  ،كه
همه از نظر فيزيك غير ممكن فرض مي شد  ،اما اخيرا ناسا و كارگاه هاي آن روي ساخت سفينه
هاي وارپ متمركز شده اند و نمونه هايي سالم ساخته اند .فيزيكدان هارلد وايت مدير اين تيم
محققان است و هر ساله با ايده هايي نو اين ايده را به پيش مي برد كه البته مشكالت جديد نيز
بوجود مي آيند .طبق تحقيقات سال هاي  ۰95۰-۰955نشان مي دهد استفاده از خاصيت كاسيمير در
فيزيك كوانتوم مي تواند كمك كند.

ابر رسانایي و اتال ف انرژي
مهرزاد گالبی

2

چكيده

ساالنه بيش از  %0انرژي كشور ها به دليل سيم هاي فلزي برق به گرما تبديل مي شود چون سيم
هاي فلزي مقاومت الكتريكي دارند و بخشي از انرژي را تلف مي كنند
بيشتر انرژي تلف شده در خود نيروگاه ها تلف مي شود پس ما ميتوانيم با استفاده از سيم هاي
برق ابررسانا استفاده كنيم تا از اتالف  %0انرژي جلوگيري كنيم

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

652

مبارزه با بیوتروریسم و نقش سرویسهاي
اطالعاتي و امنیتي در مقابله با آن
مهسا وحیدی

1

چكيده

جنگهاي امروزي شكل جديدي بخود گرفته و از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار ميباشند .تغيير
و تحوالت گسترده در نوع و ساختار جنگها موجب گرديده لغات جديدي وارد ادبيات نظامي جهان
شود كه بيوتروريسم بعنوان شكل جديدي از تروريسم از جملهي آنهاست .غيرقابل پيشبيني و
ناگهاني بودن ،قدرت كشتار و تخريب باال و فشار رواني ناشي از بيوتروريسم موجب گرديده مقابله
با آن از اولويتهاي اصلي جوامع و كشورهاي خواهان صلح و امنيت محسوب گردد .در اين مقاله
ضمن ارائه تعريف جامعي از بيوتروريسم برخي از اقدامات و فعاليتهاي بيوتروريسيتي تشريح
گرديده و عوامل مؤثر در تشخيص سريع و پيشگيري از آن بررسي شدهاست .و در ادامه ضمن بيان
وظايف سازمان هاي اطالعاتي و امنيتي در جهت پيشگيري و مبارزه با اين پديده راهكارهايي ارائه
گرديده است.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

655

بررسي زندگي در سرزمین هاي قطبي
هانیه مظفری

1

چكيده

اسكيموها به گروه مردمي گفته ميشود كه در گرينلند و سيبري و شمال آالسكا واقع در قطب
شمال زندگي مي كنند .در سال عده زيادي از اسكيمو به شمال كانادا كوچ كردند و در آنجا سكنا
گزيدند .بزرگترين محل زندگي اسكيموها منطقه آالسكا است .در اين منطقه ادارات ،مراكز تجاري،
موسسات آموزشي و بيمارستانهاي متعددي ديده ميشود .اسكيموها آداب و رسوم خاص خود را به
اقتضاي مكان زندگيشان دارا ميباشند .قدمت اسكيموها به بيش ازسال پيش ميرسد .حال در ذيل
نوع و طرز زندگي و غذا و پوشاک و كاشانه اسكيموها را توضيح ميدهيم.

 1دبیرستان دخترانه ماهور ( دوره اول)

655

ماشین هاي پرتوي نور
علی هزارپیشه

1

چكيده

گازهاي گلخانه اي مشكل و تهديد بزرگي براي زمين است .اين گازها باعث گرم شدن زمين
مي شوند و يخ هاي درون قطب شمال و جنوب را آب مي كنند و زماني كه يخ اين دو قطب آب
مي شود ،مقدار زيادي آب در اقيانوس ها بر روي خشكي ها مي آيند و كشور ها را زير آب
مي برند .البته اين فقط يكي از مشكالت گازهاي گلخانه اي است .از مشكالت ديگر اين گاز
مي شود به آسيب ديدن اليه ي ازن ،خارج كردن متان از زير يخ ها و صد ها مشكل ديگر اشاره كرد.
به همين دليل دانشمندان شروع به تحقيق بر روي اين گاز ها كرده اند و تالش مي كنند كه از زياد
شدن اين گاز در جو زمين جلوگيري كنند .يكي از كارهايي كه دانشمندان براي جلوگيري از
گسترش گاز هاي گلخانه اي كردند ساختن ماشين هايي است كه با سوخت هاي فسيلي كار
نمي كنند.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

655

استفاده ازکامپوزیت در بدنه ماشین
فرزان میرشکاری

1

چكيده

در اين تحقيق من به ايده اي ميپردازم كه باعث تغيير در روند ساخت خودرو ها مي شود .يعني
استفاده از ماده اي جديد در بدنهي ماشين ها ....
يعني كامپوزيت
اين ماده با داشتن خواص بسيار جالب باعث تغيير در مقاومت ماشين ها در برابر تصادف مي شود.

درمان افراد مبتال به سندرم داون
امیرعلی سعیدآبادی

2

چكيده

سندرم داون كه در گذشته منگليسم نيز ناميده ميشد ،يك بيماري ژنتيكي است كه به دليل حضور
تمام يا بخشي از يك كروموزوم اضافي در جفت كروموزوم  ۰5به وجود ميآيد كه در اصطالح
علمي تريزومي  ۰5ناميده مي شود .اين بيماري داراي عاليم مختلف از جمله ناهنجاريهاي عمده و
يا خفيف در ساختار يا عمل كرد ارگانها ميباشد.از جمله عاليم عمده و زودرس كه در تقريباً همه
بيماران مشاهده ميشود وجود مشكالت يادگيري و نيز محدوديت و تاخير رشد و نمو ميباشد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
 2دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)

655

کاربرد نانو در پزشکي
برنا الهیاری

1

چكيده

در اين تحقيق سعي شده تا مزايا و معايب استفاده نانو تكنولوژي در پزشكي را ذكر كنيم.بايد ذكر
كنم كه در حال حاضر در كشور ما استفاده از تكنولوژي نانو در درمان بيماري ها بسيار كم استفاده
مي شود ولي اگر اين تكنولوژي در ايران جا بيفتد مي توان بسياري از بيماري هارا مانند سرطان را
درمان كرد.

 1دبیرستان شهید دانش قلهک ( دوره اول)
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هفـتــم
رتبه

نام

عنوان

نام مدرسه

نام خانوادگی

عنوان تحقیق

جناب آقای

عرفان

یگانه

دانش قلهک

سیگار

9

جناب آقای

آرمین

سلیمانی

دانش قلهک

سمعک فیلتر آلودگی صوتی

8

جناب آقای

علیمحمد

کریمی اصطهباناتی

دانش قلهک

بازی با آتش

7

جناب آقای

دانیال

کافی

دانش قلهک

سلول های مقاوم نسبت به گرما

6

جناب آقای

کسرا

نوربخش

دانش قلهک

خودروى ضد جاذبه

5

جناب آقای

آریا

احمدی زاده

دانش قلهک

کمبود آب و راهکارهای آن

9

4

جناب آقای

بهراد

صمیمی

دانش قلهک

شیشه نانو

3

جناب آقای

آرین

شاکرانه

دانش قلهک

سلول های بنیادی

2

جناب آقای

عرشیا

عینه دینی پور

دانش قلهک

محدودیت نامحدود

1

جناب آقای

ماهان

مشیرى

دانش قلهک

ابر رایانه هاى کوانتومى و انقالب تبادل اطالعات

هشتــم
رتبه

نام

عنوان

نام مدرسه

نام خانوادگی

عنوان تحقیق

11

سرکار خانم

آیدا

ملک آذری

ماهور

چاقی یا الغری به چه قیمت؟

10

سرکار خانم

حانیه

غفاری

طلوع

سکته ی مغزی

10

سرکار خانم

ملیکا

گل رو

طلوع

سکته ی مغزی

10

سرکار خانم

فاطمه سادات

محسنی صالی منفرد

طلوع

سکته ی مغزی

9

جناب آقای

ارشیا

حسنی

دانش هدایت

کانی های نامهربان

9

سرکار خانم

صبا

سرمدی

طلوع

تاثیرات ویتامین ها بر روی گیاهان

9

سرکار خانم

نادیا

مظلوم

طلوع

تاثیرات ویتامین ها بر روی گیاهان

9

سرکار خانم

صبا سادات

نجبا

طلوع

تاثیرات ویتامین ها بر روی گیاهان

8

جناب آقای

سامیار

قاجاری

دانش قلهک

زخم بستر یا بد سور چیست

6

جناب آقای

شروین

شمس الکتابی

دانش قلهک

قلب مصنوعی و پیس میکر

6

جناب آقای

آرمان

نیک پور طهرانی

دانش قلهک

ویروس  ،HIVعالئم و راه های مقابله با آن

5

جناب آقای

علی محمد

عسل فروش

دانش قلهک

نامریی کردن اجسام

4

جناب آقای

هیربد

بهنام

دانش قلهک

 ILSدر هواپیما چیست؟

3

جناب آقای

سید سینا

شکرآبی

دانش قلهک

تلویزیون الیه ای

2

جناب آقای

مهدی

رجالی

دانش قلهک

سفر میان ستاره ای با سرعت های فرانوری به کمک سفینه های وارپ

1

جناب آقای

آرتین

عبدالعالی

دانش هدایت

فیشورسیلنت دردندانپزشکی

نهم و متوسطه دوم
رتبه

نام

عنوان

نام مدرسه

نام خانوادگی

عنوان تحقیق

سرکار خانم

مهسا

وحیدی

ماهور

بیو تروریسم

11

جناب آقای

مهدی

هرسینی

شهید نواب صفوی

پایداری معماری

10

سرکار خانم

زهرا

دولتخواه

ایثار

مهبانگ(انفجاری در دل خاموشی)

9

جناب آقای

سید امیررضا

فیاض

مفید

دیابت و فناوری های کنترل آن

12

8

سرکار خانم

بهیندخت

علی پور

ندا

تحلیل نور در نجوم

7

سرکار خانم

ریحانه

میاح زاده

نوید صالحین

بازیافت و تولید کمپوست

7

سرکار خانم

فاطمه

نصیرپور

نوید صالحین

بازیافت و تولید کمپوست

7

سرکار خانم

آتنا

نکونام

نوید صالحین

بازیافت و تولید کمپوست

6

جناب آقای

علی

رضوانی

مفید

آینده ی حیات و سفر های فضایی

6

جناب آقای

بردیا

محمدی

مفید

آینده ی حیات و سفر های فضایی

5

جناب آقای

یزدان

نیکو

دانش هدایت

بعد های دیگر

4

جناب آقای

محمد متین

ایرانمنش

عالمه حلی 5

قرص تصفیه ی آب

4

جناب آقای

محمد مهدی

آریا شاکر

عالمه حلی 5

قرص تصفیه ی آب

4

جناب آقای

علی

رحمتی

عالمه حلی 5

قرص تصفیه ی آب

4

جناب آقای

امیرحسن

عزیزی

عالمه حلی 5

قرص تصفیه ی آب

4

جناب آقای

امیرمحمد

گرشاسبی

عالمه حلی 5

قرص تصفیه ی آب

3

جناب آقای

کیارش

تجلی

مفید

زندگی در مریخ

2

جناب آقای

مهدی

بابایی

عالمه حلی 5

دافع گیاهی حشرات

2

جناب آقای

محمدرضا

رجبی

عالمه حلی 5

دافع گیاهی حشرات

2

جناب آقای

سروش

رحمتیان

عالمه حلی 5

دافع گیاهی حشرات

2

جناب آقای

علیرضا

نعمتی

عالمه حلی 5

دافع گیاهی حشرات

1

جناب آقای

امیرپارسا

حقیقی

سبحان

الکتروفیزیولوژی قلب

با تشکر فراوان از هیأت داوران پنجمین سمینار علمی دانش آموزی – اردیبهشت : 59

سرکار خانم :

بهناز ابراهیمی

تحصیالت:

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

جناب آقای :

امیر اسماعیل برزگری

تحصیالت:

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

سرکار خانم :

مونا حاتمی

تحصیالت:

کارشناس ارشد فیزیک پالسما  /کارشناس فیزیک حالت جامد

جناب آقای :

هادی حدادمنش

تحصیالت:

کارشناس مهندسی معدن

جناب آقای :

سجاد زعفرانی

تحصیالت:

کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر

جناب آقای :

مهدی سلیمانی

تحصیالت:

کارشناس مهندسی برق  /مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

جناب آقای :

تیمور سلیمیان

تحصیالت:

کارشناس علوم تجربی

جناب آقای :

محمدرضا عباسی

تحصیالت:

کارشناس زمین شناسی

جناب آقای :

میثم محمدعلی

تحصیالت:

دکتری مهندسی مکانیک

جناب آقای :

پوریا ملکی

تحصیالت:

دکتری دامپزشکی

جناب آقای :

محمد منعم

تحصیالت:

دانشجوی ارشد مهندسی پلیمر

جناب آقای :

مهرداد میرزایی

تحصیالت:

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی

و با تشکر از تمام عزیزانی که ما را در هرچه بهتر برگزار نمودن این دوره از سمینار یاری نمودند و
به امید ایرانی آباد و سرفراز...

" سمیـنـار شـشـم در راه است "

