
 
 اهمیت شستن دست ها باصابون برای پیشگیری از مبتال شدن به ویروس کرونا

 پیشینه تحقیق:

در حال  نکهیبا توجه به ا

 روسیو ریدرگ ایحاضر تمام دن

 یبرا ییکرونا هست ، راه ها

از مبتال شدن به  یریشگیپ

شده اند  یکرونا معرف روسیو

از آن راه ها شستن  یکیو 

با آب و  گریدست ها و مواد د

کردن آنها  یصابون و ضد عفون

 یبا الکل است.حال ما م

که چرا انقدر  مینیبب میخواه

با آب  لیدست ها و وسا تنشس

  ؟و صابون مهم است 

  :روند یا شرح پروژه

شده است و  دهیغشا پوش کیکرونا با  روسیو

طرف غشا  کیکند. یغشا سلول را احاطه م نیا

 گریکرونا آب دوست و طرف د روسیمولکول و ی

دوست  شتریرا ب یاست و چرب زیآب گر

آن  روسیفعال کردن و ریدارد.حال ترفند غ

 ی.مولکول هامیببر نیاست که غشا را از ب

به مولکول  تنسب یکامال مشابه یژگیصابون و

است که  لیدل نیکرونا دارند .به هم روسیو

موثر  چرب یشستن بشقاب ها یصابون برا

مولکول صابون را به غشا  کیاست.اگر بتوان 

 یرا پاره م روسیوارد کرد ،ساختار و روسیو

 شود. یفعال م ریغ روسیکند و و

 

 

پژوهشی دبیرستان -سیزدهمین نمایشگاه علمی

 ) دوره اول( تهران فرزانگان دو

پیشنهادات:نتایج و   

 یو حلقه ا میدار یآب و صابون را بر م ینیس کی

حلقه را  یکه توسط دو تا نوار بافته شده است.وقت

 یم لیتشک ینازک حباب صابون هیال کی میکش یباال م

را  روسیو یغشا همان رفتار مشابه غشا نیشود و ا

 ترکد یکنم م یآن را با دست لمس م یدارد.وقت
سطوح است تنها راه  یکرونا رو روسیو یوقت قتا  یحق

 ریخشک و غ تا  یاست که نها نیرفتن آن ا نیاز ب

 مینیبیم،میکن سیفعال گردد.حال اگر انگشت را خ

 قتیکند.در حق ینم یغشا را متالش سیکه انگشت خ

آب  یقطره ها ازمندیخود ن یحفظ غشا یبرا روسیو

است که  نیا دیباش دهیشن دیکه شا یگریاست.مطلب د

کننده  یضدعفون ستیاگر آب و صابون در دسترس ن

در  زیالکل دارند ن شتریب ایدرصد  ۶۰دست که  یها

دفعه  نیموثر هستند.ا روسیفعال کردن و ریغ

.به محض میکن یانگشتمان را آغشته به الکل م

 نیشود.بنابرا یپاره م میکن یغشا را لمس م نکهیا

است  روسینمودن و رفعالیغ یبرا یگریالکل راه د

قبل از  دیو شا شودیم ریتبخ عیاما چون الکل سر

 نیشود،بنابرا ریدست تبخ یبه تمام قسمتها دنیرس

د.هستن نهیگز نیآب و صابون بهتر .  
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