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سرپرست دانشـــگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی در حاشیه بازدید از مدارس سما واحد 

ارومیه گفت: نگاه دانشــگاه آزاد اسالمی به مجموعه مدارس سما، نگاه حمایتی و تقویتی 

است.

مهدي زواري در حاشیه بازدید از مدارس سماي دانشگاه آزاد ارومیه در گفتگو با خبرنگار 

گروه استانهاي خبرگزاري آنا در ارومیه اظهار کرد: نگاه دانشـگاه آزاد اسالمی به مجموعه 

مدارس سما، نگاه حمایتی و تقویتی است و اکنون مدارس در راستاي منویات مقام معظم 

رهبري و اجرایی کردن سـند تحول بنیادین آموزش و پررش و بیانیه گام دوم انقالب گام 

برمی دارند، رشد کمی و کیفی این مدارس مورد توجه است و دانشـگاه آزاد اسالمی واحد 

ارومیه در این زمینه از هیچ حمایتی فروگذار نمی کند.

سرپرست دانشگاه آزاد آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امکانات مدارس سما در مقایسـه 

با سایر مدارس غیردولتی قابل مقایســه نیســت، عنوان کرد: فضــاي فیزیکی و امکانات 

گســترده و تجهیزات کامل اختصــاص یافته به مدارس سما و حضــور معلمان و دبیران 

متعهد، این مدارس را در نوع خود بی نظیر و تبدیل به مدارس دانشگاهی کرده است.

این مقام دانشگاهی با تأکید بر اینکه معلم و کادر اجرایی مدرسه زمینه ساز تحول و تغییر 

در تربیت هسـتند، بیان کرد: در شرایط موجود با استفاده از ظرفیت استادان هیئت علمی 

و حق التدریس میتوان گام مهمی در تقویت زیرســـاختهاي تربیتی و آماده کردن دانش 

آموزان براي ورود به فضاي دانشگاهی اقدام کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد ارومیه با اشاره به حضوري شدن مدارس و بازگشـت دانش آموزان 

پس از دو سال به کالسهاي درس تأکید کرد: مهمترین اثر آموزش حضــوري، بازگشــت 

شور و نشاط و شعف به مدرسه و زندگی دانش آموزان است.

زواري بیان کرد: مدیران مدارس سما تدابیر و تمهیدات الزم را براي حضــور 

همه دانش آموزان در مدارس به کار گیرند تا در زمان باقیمانده از ســــــال 

تحصـیلی شرایط به گونه اي باشد که امکان بهره مندي همه دانش آموزان از 

آموزشهاي باکیفیت فراهم شود.

بازدید



معاون آموزش هاي عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه:
پژوهش و تحقیق به عنوان ارکان جدایی ناپذیر آموزش، در مدارس مورد توجه قرار گیرند

معاون آموزش هاي عمومی و مهارتی دانشــــگاه آزاد اسالمی واحد 
ارومیه:

پژوهش و تحقیق به عنوان ارکان جدایی ناپذیـر آموزش، در مدارس 
مورد توجه قرار گیرند

به مناســبت قرارگرفتن در روزهاي پایانی ســـال 1400 در گفت و 
گویی با معاون آموزش هاي عمومی و مهارتی دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد ارومیه به اهمیت تبیین پژوهش در سطح مدارس و تشــــریح 
موفقیت هاي پژوهشــی مدارس سما استان در رویدادهاي پرداخته 

ایم.
آنا: آماري از تعداد مدارس و دانش آموزان ســـــــمایی و همچنین 
موفقیت دانش آموزان و معلمان در حوزه پژوهشی در سطح استان و 

کشور ارائه دهید. 
مددیار: در حال حاضر در 20 مدرسه سما در سطح آذربایجان غربی، 
بیش از 2 هزار  و 500 دانش آموز در مقاطع مختلف مشـــــغول به 

تحصیل هستند.
در سال تحصـــیلی جاري دانش آموزان و معلمان مدارس استان در 
جشـنواره ها و رویدادهاي مهمی حائز رتبه هاي برتر کشــوري شده 
اند که از جمله آن ها می توان به کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوري 
توسط دانش آموز دبیرستان دخترانه واحد ارومیه، کســــب عنوان 
راهبر برتر پژوهشی کشـور، کسـب عنوان برتر جشـنواره بین المللی 
ریاضی توسط دانش آموز دبسـتان پســرانه و کســب عناوین معلم 
پژوهنده برتر توسط معلمان و دبیران مدارس دخترانه و پســرانه در 

سطح مدارس سمایی کشور اشاره کرد.

آنا: به نظر شما چه عاملی بیش از هر چیز در کســـب رتبه هاي برتر 

پژوهشی توسط دانش آموزان و دبیران مدارس شما موثر بوده است؟

مددیار: توجه به نوآوریها و تحقیقات علمی معلمان و دانش آموزان و 

انعکاس آن جهت بررسی یا نقد یا نهایتاً بهره گیري از آن باعث ایجاد 

انگیزه و تحرك معلمان در ایجاد نوآوري و تحول در شیوهِ آموزش

 می شود. حاکم کردن پژوهش محوري بر فرآیند یاددهی و یادگیري 

یکی از مقوله هاي اسـاسـی در آموزش و پرورش اســت و معلمان و 

دانش آموزان با شرکت در مســــابقات و رویدادهاي پژوهشـــــی 

استعدادهاي خودشان را بهتر می شناسند؛

 می توان گفت حضــور معلمان کیفی منجر به تربیت دانش آموزان برتر در حوزه 

هاي مختلف آموزشی، فرهنگی و پژوهشــــی می شود که به این مهم در مدارس 

سما توجه ویژه اي شده است.

آنا: جایگاه پژوهش در سطح مدارس را چگونه ارزیابی می کنید؟

آموزش و پرورش باید از نظامی پویا برخوردار باشــد، در همین راســتا با نهادینه 

کـردن علم و دانش در مدارس، پـژوهش دانش آموزان، جایگاه و موقعیت واقعـی 

خود را در نظام آموزشی باز می یابد؛ در عین حال نقش خانواده به عنوان بســـتر 

شکوفاسازي استعداد هاي دانش آموزان و معلمان، به عنوان نخستین مشعلداران 

پیشرفت فکري دانش آموزان، نیز بی بدیل است.

همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به عنوان نقشه راه تغییرات 

و تحوالت در سیســــتم آموزش و پرورش، بر تقویت بنیه تحقیق و پژوهش براي 

دانش آموزان و فرهنگیان تاکید شده است.

آنا: رویکرد معاونت آموزش هاي عمومی و مهارتی دانشــــگاه آزاد اسالمی واحد 

ارومیه در حوزه پژوهش در مدارس و دانشــــــکده هاي مهارت و کارآفرینی چه 

خواهد بود؟

مددیار: با توجه به امکانات بی بدیل دانشــکده مهارت و کارآفرینی و مدارس سما 

در سطح استان از قبیل کالس هاي مجهز به سیسـتم آموزشی نوین، آزمایشـگاه 

ها، سایت هاي کامپیوتري و کارگاه هاي تخصـصـی، دانش آموزان مدارس سما و 

دانشــجویان دانشـــکده هاي مهارت و کارآفرینی، عالوه بر تحصـــیل در رشته 

تخصصی خود، امکان فراگیري مهارت هاي مختلف را نیز کسب می کنند.

در حالت کلی تربیت نیروهاي ماهر در راســـــتاي ورود به بازار کار، تربیت فارغ 

التحصــیالن پژوهش محور و توسعه رشته هاي کاربردي در راستاي جذب دانش 

آموزان مدارس عالی مهارتی و دانشـجویان دانشـکده هاي مهارت و کارآفرینی از 

اهم برنامه هاي این معاونت در سال آتی خواهد بود.

سخنان مسئولین

معاون آموزش هاي عمومی و مهارتی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه:
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به مناسبت هفته پژوهش در سال 1400 جشنواره اي در حوزه هاي پژوهشی، 

مهارت و نوآوري توسـط سـازمان سـما در تهران برگزار گردید و از نفرات برتر 

پژوهشی تجلیل شد.

دبیرستان دخترانه سما واحد ارومیه سه مقام برتر پژوهشـی را کسـب کرد که 

به شرح ذیل می باشد:

رتبه برتر کشوري مدرسه برتر توسط مدیریت محترم خانم سمیه رضابیگی

کســب رتبه اول کشــوري رابط پژوهنده برترتوسط رابط دبیرستان دخترانه 

خانم لیال کیانی

کسـب رتبه اول کشــوري دانش آموز پژوهنده برتر توسط خانم عطرین تقی 

مرام زاده

در این مراسم عطرین تقی مرام زاده در حضور مسئوالن سازمان، از طرح خود 

دفاع کرد.

 عطرین تقی مـرام زاده متولد 1383 دانش آموز دوازدهم تجـربـی از مجتمع 

آموزشی دخترانه سما واحد ارومیه داراي 14 مقاله علمی ثبت شـده در پایگاه 

سیویلیکا ، مقام دوم کشوري در مسابقات خلق ایده کسب و کار در ایام کرونا ، 

صاحب ایده تدریس آنالین ،  مقام سوم و چهارم کشوري در مسـابقات معرفی 

نانو و 26 مدرك تخصصی در زمینه هاي مختلف و نانو است که نشـان دهنده  

عالقه وي به پژوهش است . عطرین در این راه علمی تنها نبوده و تمام مقاالت 

را همراه با برادر دوقلوي خود« عطا » نوشته است . توصیه عطرین به هم سن و 

سـال هاي خود این اسـت که هرگز دسـت از تالش بر ندارند. عطرین ضــمن 

قدردانی از خانواده خود در طی این مسـیر به هم سن و سال هاي خود توصیه 

می کند هرگز از تالش و مطالعه دور نشوند.

پژوهشی

کسب مقام اول کشوری( پژوهشی) دبیرستان دخترانه سما واحد ارومیه:
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فعالیت مدارس

مدارس سما واحد ارومیه در طول سال تحصیلی اقدام به برگزاري 

همایش ها، جشنواره ها، وبینارها و کارگاه هاي متنوعی در سطح 

کشوري و استانی براي دانش آموزان کرده که از جمله این 

فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برگزاري جشنواره دست سازه ها و اختراعات، همایش سراسري 

علمی و پژوهشی مدیریت مدرسه در شرایط کرونا و پساکرونا و 

همچنین کارگاه هاي مختلف از جمله : دوره آموزش پلتفرم 

ادوبی کانکت براي همکاران سما، کارگاه آموزشی و پژوهشی 

تغذیه سالم، کارگاه اطفا و نحوه جلوگیري از حریق، کارگاه 

آموزشی و پژوهشی بهداشت 

 دبیرستان دخترانه سما:  وبینار آسیب هاي قامتی و درمان هاي 

اصالحی ، وبینار تشریح مغز و چشم ، وبینار بهترین روش هاي 

مطالعه و کارگاه آموزشی و پژوهشی آشنایی با وسایل 

آزمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش 

دبستان پسرانه سما: کارگاه کالبد شکافی، کارگاه دیابت، کارگاه 

آشنایی با لوازم آزمایشگاهی، کارگاه کمک هاي اولیه، کارگاه 

آشنایی با روش هاي مطالعه و کارگاه آشنایی با عالمت استاندارد 

و کارگاه آموزش مراقبت بهداشتی 

 کارگاه آشنایی با اسکلت ، کارگاه سنگ آتشفشانی توسط 

دبستان دخترانه 

و کارگاه تشریح قلب و کارگاه آشنایی با لوازم آزمایشگاهی توسط 

دبیرستان پسرانه سما

مدارس سما واحد ارومیه در طول سال تحصـــــــیلی 

اقدام به برگزاری همایش ها، جشنواره ها، وبینارها

و کارگاه های متنوعی در سطح کشـــــــوری و استانی

برای دانش آموزان کردند که از جمله این فعالیت ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۶

برگزاری جشنواره، همایش، وبینار و کارگاه آموزشی



تجلیل

کســـــب رتبه های برتر استانی در جشـــــنواره 

تدریس مجازی و جشـــــــنواره مدرسین کوچک

جشـــــــــنواره استانی تدریس مجازی، رتبه های برتر توسط 

معلمان کوشای دبستان پسرانه سما: 

خانم آرزو بیگ محمدي(رتبه اول تدریس ریاضی پایه دوم)

و خانم راضیه موظف ( رتبه سوم ریاضی در پایه دوم )

همچنین در جشــنواره مدرسین کوچک که در سطح مدارس 

ارومیه برگزار شـــــد دانش آموزان عزیز ســـــمایی موفق به 

کسب رتبه های برتر به شرح زیر شدند:

 محمدطاها پورحسینی دانش آموز کالس اول دبستان پسران

 ( رتبه دوم )

 متین جوانی کالس دانش آموز ششم دبستان پسرانه ( رتبه دوم )

 پریا کاظمی دانش آموز کالس چهارم دبستان دخترانه (رتبه دوم )

و آیسل نظري دانش آموز کالس پنجم دبستان دخترانه 

( رتبه سوم )

٧

هر ساله در هفته پژوهش، برترین هاي پژوهشــی با نظر کارگروه پژوهشـــی 

استان انتخاب شده و بعد از انتخاب نفرات برتر براي داوري به مرحله کشـوري 

راه پیدا می کنند.

در بهمن ماه سال جاري همزمان با جشـن پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی، 

مراسمی با حضـــور آقاي دکتر مددیار معاونت محترم آموزش هاي عمومی و 

مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی و مسـئولین محترم برگزار شد که در این مراسم 

از برترین هاي پژوهشی و نفرات برتر علمی و فرهنگی  تجلیل به عمل آمد.

همچنین نمایشگاه علمی و فرهنگی نیز در کنار این مراسم برگزار و به نمایش 

عموم گذاشته شد.



ابتکار،نمایشگاه

مدارس سماي ارومیه براي دانش آموزان پایه هاي مختلف مسابقات 

و بازدیدهاي علمی  به صورت حضـــوري و مجازي برگزار کرد که با 

استقبال دانش آموزان همراه بود و از دست سـازه هاي دانش آموزان 

نمایشگاه هاي مختلفی برگزار شد.

دانش آموزان دبســـــــتان دخترانه در مورد انرژي، چرخه حیات، 

پیدایش شــــب و روز، اندازه گیري و ترازو تحقیق کردند و با ابتکار 

خودشان دست سـازه هایی را سـاختند. همچنین به مناسـبت هفته 

کتاب، نمایشگاه کتاب برگزار گردید.

به مناسبت روز آزمایشگاه مسـابقه دست سازه ها  بین دانش آموزان 

دوره اول و دوم دبیرسـتان دخترانه برگزار گردید و با  دسـت ســازه 

هاي علمی عزیزان نمایشگاه پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش برپا 

شد، همچنین مســابقات مختلفی در هفته پژوهش اجرا شد که می 

توان به مسـابقه پژوهشـی دبیران و مســابقه مقاله نویســی فیزیک 

پزشکی به مناسبت روز جهانی فیزیک اشاره کرد. عالوه بر مســابقه، 

بازدید هاي حضـوري از آزمایشـگاه ها و دست سازه هاي دانشــکده 

سما  و بازدید هاي  مجازي متنوع در هفته پژوهش اجرا شد.

در هفته کتاب و کتاب خوانی نمایشگاه کتاب در سالن دبیرستان برپا 

شد.

دانش آموزان دبســتان پســـرانه دست سازه هایی در مورد آینه ها 

ساختند و آزمایشـــــــات مختلفی را با آینه هاي خود انجام دادند. 

همچنین مسابقه طناب کشی براي آشنایی با مبحث نیرو بین دانش 

آموزان برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه ازابتکارات دانش آموزان 

سمایی و بازدید های حضوری و مجازی 
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مقاله

اثرات مثبت و منفی کودهاي شیمیایی بر گیاهان

هدیه کریمی

 دکتري،گروه زیست شناسی،دانشکده کشاورزي،موسسه غیرانتفاعی آفاق 

،ارومیه،ایران

پژوهش حاضـر با عنوان « بررسـی اثرات مثبت و منفی کودهاي شـیمیایی بر 

گیاهان »، به دلیل اهمیتی هدف این مطالعه، بررســـــــی رابطه دانش فنی 

کشاورزان در حوزه تغذیه با مصرف کود بود. 

این تحقیق به روش  مقاله مروري انجام گرفته شده است.

نتایج نشــــان داد که مولفه هاي حاصل از تحلیل عاملی در بخش دانش فنی 

عمدتاً رابطه منفی ومعنی داري با مصـرف کودهاي شیمیایی و رابطه مثبت و 

معنی داري با مصـرف کودهاي دامی داشته اند. همچنین، میزان تحصــیالت 

رابطه منفی و معنی داري با مصـــرف کود اوره و رابطه مثبت و معنی داري با 

مصرف کود دامی داشته است.

مختلف در سالمت و زندگی انســان تأثیر داشته و نقش اصلی را ایفا م یکنند، 

اجزاي تشـکیل دهند هي آ نها بسـیار مهم است. امروزه فراوانی جمعیت و باال 

بودن نیازها موجب افزایش تقاضا شده که جوا بگویی به این تقاضـاها نیازمند 

باال رفتن میزان تولید در واحد سـطح اسـت و رقابت براي این افزایش عملکرد 

موجب استفاد هي بیش ازحد از کودها از جمله کود نیتراته شده اسـت که این 

استفاد هي ب یرویه عالوه بر ضرر رساندن به کشـــــاورز و جلوگیري از فروش 

مطلوب و صادرات محصــول، موجب ضرر رساندن به سالمت انســـان شده و 

عامل ایجاد بیمار يهایی از جمله سرطان است. به همین دلیل باید در خریدن 

و خوردن سبزيها و نوشیدن آب بسـیار دقت کرده و حسـاسیت به خرج داد. 

مصــرف بیش از حد کودهاي شیمیایی در مزارع و با غها تهدیدي جدي علیه 

سالمت انسان است.

روش تحقیق پروژه و نحوه گرد آوري داده ها از روش کتابخانه اي براي 

گردآوري داده ها و اطالعات استفاده شده است.

1- نقش ازت در گیاه

یکی از اصلی ترین عناصر غذایی مهم و محدود کننده رشد گیاه عنصر 

نیتروژن است. 

نیتروژن براي ساخت کلروفیل ضروري بوده (سبزینه گیاه) و گیاهان را 

قادر به گرفتن انرژي براي جذب مواد غذایی و رشد 

می کند (فتوسنتز). 

بیشترین تأثیر ازت در رشد رویشی گیاه می باشد.

مقدار ازت در بخش هاي جوان و در حال رشد به مراتب بیشتر 

از مقدار آن در بافتهاي گیاهی مسن تر می باشد.

ازت مخصوصا در برگها و دانه ها به مقدار فراوان یافت می شود.

مقدار ازت در بافت هاي گیاهی حدود 1 تا 5 درصد وزن خشک 

آن می باشد.

ازت به عنوان جزئی از مولکول کلروفیل در گیاه، ساختمان 

پروتئین و آنزیم هاي گیاهی نقش بسیار مهمی دارد.

   ازت در ساختمان

نیتروژن یکی از اجزاي تشکیل دهنده اسیدهاي آمینه بوده و 

واحد سازنده پروتئین است.

 در صورت عدم پیوند    با مواد ارگانیک، براحتی از خاك شسته 

  شده (عمل آبشویی) و یا متصاعد می شود.

همچنین میزان ازت در رنگ بندي میوه ها مؤثر است.

ازت در رسیدگی میوه مؤثر بوده و چنانچه غلظت آن در گیاه 

بیش از حد مطلوب باشد باعث رسیدگی بیش از حد میوه شده 

و عمر انبارداري آن را کاهش می دهد

دادن کود حیوانی غنی شده با ازت، باعث افزایش اندازه میوه 

می شود.

2- کودهاي ازته

1-2- آمونیاك مایع:

از ترکیب گاز هیدروژن و نیتروژن حاصل می شود و داراي %82 

ازت می باشد. 

2-2- اوره.

از ترکیب آمونیاك و گاز کربنیک حاصل می شود.

این کود محتوي 46 درصد ازت است. پس از اضافه شدن کود 

اوره به خاك و انتقال آن به درون خاك از طریق حل شدن در 

آب آبیاري، تحت تأثیر آنزیم هاي موجود در خاك شکسته شده 

و به آمونیوم قابل جذب براي درخت تبدیل می شود.

DNAوRNA.تشکیل می دهد
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تهیه کننده: سارا علیزاده؛ دبیر راهنما: سرکار خانم بیرشک

کالس نهم مجتمع آموزشی دخترانه سماء

چکیده:

تلسکوپ وسیله اي است کاربردي در علم نجوم که نور اجرام آسمانی 

را دریافت کرده و تصویري از آن ها با بزرگنمایی قابل توجه به ما می 

دهد. از تلســـــــکوپ در رصد اجرام آسمانی و پدیده هاي کیهانی 

استفاده می شود. تلسکوپ به دو نوع کلی اپتیکی و رادیویی تقسـیم 

می شود.

مقدمه:

تلسکوپ وسیله اي است کاربردي در علم نجوم که نور اجرام آسمانی 

را دریافت کرده و تصویري از آن ها با بزرگنمایی قابل توجه به ما می 

دهد. از این رو می توانیم جزئیات اجرامی را که بســــــیار از ما دور 

هستند ببینیم.

اولین تلســکوپ در سال  1608 توسط یک عینک ساز آلمانی به نام 

هانس لیپرشی ساخته شد و بعد از آن  دانشــمندان زیادي از جمله 

گالیه در صدد برآمدند که با ساخت تلســـکوپ دانش خود را درباره 

آسمان افزایش دهند. از تلســــکوپ در رصد اجرام آسمانی و پدیده 

هاي کیهانی استفاده می شود. این وسیله نور بیشـتري را نســبت به 

چشــم ما جمع می کند و توانایی بزرگنمایی و قدرت تفکیک باالیی 

دارد. از این رو این امکان فراهم می شود که از روي زمین تصــــاویر 

اجرام دیگر را با جزئیات  ببینیم. 

تلسکوپ چیست؟
درتلســکوپ پرتوهاي موازي نور که از یک نقطه بســـیار دور مانند 

ستاره می آیند همگراشـده  یعنی به یک نقطه می رسـند سـپس به 

کمک یک عدسی دیگر می توان تصویري از آن نقطه مشـاهده نمود 

که داراي ویژگیهاي بزرگ و جالبی است. 

داستان تلســکوپ از شهر میدلبورگ هلند جایی که یک عینک ساز 

بنام لیپرشی زندگی می کرد شروع می شود. گرچه عدسیها و اصـول 

کار آنها در اواخر قرن ســــیزدهم مورد تحقیق قرار گرفته بودند در 

ســال 1608 بود که او یک روز بطور اتفاقی متوجه شــد که اگر یک 

عدسی را درفاصله اي دور از چشم و عدسی دیگر را در فاصله نزدیک 

چشـم قرار دهد و از میان آندو به جســمی دور نگاه کند آن جســم 

بزرگتر دیده خواهد شد. 

تلسکوپ، کاربرد تلسکوپ و انواع آن

تاریخچه تلسکوپ
اولین تلسکوپ کارا در ابتداي قرن هفدهم و با استفاده از لنزهاي شیش هاي در 

هلند اختراع شد. در درازاي چند دهه، تلســــکو پبازتابی که از آینه استفاده 

م یکند اختراع شد، بسـیاري از انواع نوتري از تلســکو پها در قرن 20ام زاده 

شدند، رادیوتلسـکوپ در دهه 1930 و تلســکوپ فرابنفش در سال 1960 از 

جمله  این اختراعات بودند. واژه تلســـــکوپ م یتواند به تمام حیطه وسایل 

عملیاتی درسرتاسر ناحیه میدان الکترومغناطیس اشاره داشته باشد.

 

کاربردهای تلسکوپ
تلسـکوپ م یتواند تابش حاصل از یک جســم را در مدت زمان کوتاهی جمع 

کند

کار اصلی تلسکوپ، جذب تابشهاي رسیده از سیار هها، ستارگان و کهکشـانها 

است. این تابشها ممکن است به شکل موج نوري، عالمتهاي رادیویی و یا اشعه 

ایکس باشند. براي هر تابش تلســــکوپ ویژ هاي مورد استفاده قرار م یگیرد. 

اخترشناسان، با استفاده از تلسکوپ م یتوانند بسیار بیشـتر از توانایی چشـم، 

تابشهاي اجسام کم نور را آشکار کنند.

انواع تلسکوپ

تلسکوپ ها به دو گونه دسته بندي می شوند :

– تلسکوپ هاي اپتیکی

– تلسکوپ هاي رادیویی

تلسکوپ هاي اپتیکی خود به دو دسته ي 

تلسکوپ هاي شکستی و تلسکوپ هاي بازتابی تقسیم می شوند.

تلسکوپ پیشرفته

مقاله
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موضوع : فناوری نانو در صنایع غذایی

دانش آموز :آیهان جودی

مربی مربوطه:خانم امانی

مقاله

چکیده:

مواد داراي ساختار نانو، ویژگی هاي فیزیکی وشیمیایی منحصــربه فردي را از خود 

نشـان می دهند و لذا پنجره جدیدي از فرصت ها رابراي خلق مواد جدید، با کارایی 

باال که اثراتی اساسی بر روي تولید، بسته بندي، ذخیره و کنترل کیفیت غذا دارند ، 

باز می کنند فناوري نانو در صنایع غذایی در بخش هاي نگهداري فرآوري ، بســته 

بندي و ســــــالمت مواد غذایی کاربرد دارد. اولین گام در انقالب فرآوري و بهبود 

موادغذایی مربوط می شود به فرآیند پاستوریزاسیون که توسط پاستور براي از بین 

بردن باکتري هاي عامل فساد) 1000 نانومتر( انجام شد شد.اصطالح نانو غذا بدین 

معنی است که در کشــــت ، تولید و فرآوري و بســــته بندي از ابزار یا روش هاي 

نانوتکنولوژي اسـتفاده شـده اســت. در تولید مواد غذایی ، کاربرد هاي فناوري نانو 

شـــامل افزودنی هاي غذایی اســـت که باعث بهبود پایداري مواد غذایی در حین 

فرآوري و ذخیره سازي آن می شود ، همچنین موجب ارتقاي ویژگی هاي محصول 

یا افزایش زیســت فراهمی موادمغذي در محصــوالت غذایی می شود. فناوري نانو 

فرصت هاي جدیدي را در صـنایع غذایی ارائه می دهند یکی از کاربردهاي فناوري 

نانوکه خیلی زود تجاري شد، در زمینه بسـته بندي مواد غذایی بود. در حال حاضر، 

تخمین زده میشود که بین 400 تا 500

محصول موادغذایی از بسته بندي نانویی استفاده می کنند. پیش بینی می شود که 

در 10 سال آینده حدود 25 % از بسته بندي هاي مواد غذایی ازفناوري نانو استفاده 

کنند.

فناوری نانو چیست:
فناوري نانو یا نانوتکنولوژي رشــــته اي از دانش کاربردي و فناوري اســـــت که 

جســـتارهاي گســـتردهاي را پوشش می دهد. موضوع اصلی آن نیز مهار ماده یا 

دستگاه هاي در ابعاد کمتر از یک میکرومتر،

معموالً حدود 1 تا 100 نانومتر اســـــت. در واقع نانو تکنولوژي فهم و به کارگیري 

خواص جدیدي از مواد و سیستم هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیدي 

عمدتا متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک از خود نشان می دهند.

نانو کپسـول ها پوششـی دارند که به کمک آن می توانند ماده مؤثره 

داخل شان را به یک نقطه مشخص در داخل بدن هدایت

کرده و در نقطه دلخواه با انهدام پوسته خود، هدف اصـلی خود را که 

تنظیم شرایط هورمونی تغذیه است انجام دهند.کپسـوله کردن مواد 

باعث تأثیر گذاري بیشـتر و مؤثرتر مواد غذایی براي رسیدن به نقاط 

خاصی در بدن می شود. فرآیند نانوکپسوله کردن بدین معناست که 

این امکان وجود دارد که مواد غذایی مفید بـراي بدن بدون اینکه در 

فرآیند ساخت، هنگام پخت یا توسـط آنزیم هاي دهان و معده از بین 

بروند، بطور مســتقیم وارد جریان خون شده و جذب بدن شوند. این 

کار حتی مانع از دفع بدون جذب ویتامین هاي مواد غذایی می شود. 

از کاربردهاي دیگر نانوکپسـوله کردن این است که مواد غذایی مفید 

ولی با طعم هاي نامطبوع را می توان از طریق این کپســول ها بدون 

احساس مزه ناخوشایند به غذا اضافه کرد

١٧



مقدمه: در سال هاي گذشته از این فناوري در صـنایع مختلفی براي 

تولید محصـــوالتی با ویژگی هاي خاص استفاده شده است. صنعت 

نساجی نیز از این فناوري بی بهره نمانده است. به عنوان مثال با بهره 

گیري از فناوري نانو انسـان توانسـته است پارچه هایی تولید کند که 

هیچگاه کثیف نمی شـوند، بدین معنا که هیچ گونه آلودگی آن ها را 

کثیف نمی کند. یکی دیگر از خواص پارچه نانو این اســت که اگر به 

هر دلیلی چـروك گـردد، تنها با یک دفعه تکان دادن، همه چـروك 

هاي آن از برطرف می شود. با اسـتفاده از فناوري نانو در ویژگی هاي 

مولکول هاي شکل دهنده این نوع پارچه ها تغییراتی صـورت گرفته 

است که در نتیجه این مولکول ها هیچوقت کثیف نمی شوند.

فناوری نانو و پارچه نانو

دبیر مربوطه: خانم مرادنژاد

تهیه کننده : ایلیا مظاهری مقدم

مقاله

پارچه نانو و لباس های ضد لک و کثیفی

تمایل به داشتن لباس هایی که چندان نیازمند به نگهداري نیستند، 

روز به روز در حال رشــدي فزاینده اســت. از جمله ویژگی هایی که 

قادر است در راستاي پاسـخ به این تمایل فزاینده باشـد، ویژگی دفع 

لک و آب است.

با بهــره بــردن از فناوري نانو در روند تولید یا تکمیل پارچه دیگــر 

قطـرات مایع نمـی توانند درون پارچه هاي مقاوم در بـرابـر مایعات، 

نفوذ نماید. این ویژگی مثل ویژگی بـرگ هاي زنبق آبـی یا گل الدن 

است که با یک الیه واکس به ضخامت یک نانومتر پوشیده شـده اند. 

در این گل، قطرات آب روي این برگ هاي به صــــــورت دانه هاي 

کوچک درآمده و با لغزیدن روي ســطح، آلودگی و گرد و غبار را نیز 

پاك می کنند.

مولکول هاي دستکاري شده به وسیله فناوري نانو قادر هســـــتند 

مایعات را جذب کرده یا حرکت دهند و لکه و آلودگی را از ســــطح 

پارچه دور نمایند. این ویژگی را می توان بر روي پارچه هاي نخی و یا 

نخی-پلیمري براي رفع لکه در کاربـردهاي درون منـزل همانند لکه 

ســـس گوجه فرنگی، قهوه، چمن یا روغن ایجاد کرد و در عین حال 

امکان تنفس را براي پارچه حفظ کرد. این فرایند براي البســـــــه 

کودکان، لباس هاي ورزشی یا یونیفورم ها  فوق العاده ایده آل است.

فناوري نانو به شــــکل یک الیه محافظ عمل می نماید و لکه و کثیفی از انواع 

سـس ها و قهوه و نوشـیدنی ها و غیره را به آســانی نابود می کند. پس یکی از 

خواص اســتفاده از فناوري نانو در تولید پارچه این اســت که به ما کمک  می 

نماید تا دیگر از بابت لکه هاي روي لباس خود هیچگونه دغدغه اي نداشــــته 

باشیم. مولکول هاي دستکاري شـده به وسـیله فناوري نانو در واقع به صـورت 

یک الیه محافظ است که مانع نفوذ تمامی کثیفی ها به عمق پارچه می شود.
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