
 بسمه تعالی

 الف( مشخصات :

: )بیان مسئله( ب( مقدمه  

ما  ییمواد غذا یشوند . رشد آنها رو یم ریاز قارچ ها هستند که با هاگ ها تکث یکپک ها دسته ا 

کپک ها  ژهیمواد مضر )سم ها( باشد . با شناخت نحوه رشد قارچ ها و به و دیتواند  همراه با تول یم

کپک ها در  السالم نگه داشت مث یشتریرا تا مدت ب ییتوان رشد آنها را کنترل کرد و مواد غذا یم

کند . عکس العمل شما  یکنند و رطوبت هاگ ها را جذب م یرشد م تیدرجه فارنها 120تا  32 یدما

 شیپ ای د؟یزیر یرا دور م وهیکال آن م ست؟یچ خچالیکپک زده داخل  یها و غذاها وهینسبت به م

د؟یزیر یاست و فقط بخش کپک زده را دور م فیح دییگو یخودتان م  

میوه  ینگهدار یساخت قرص ضد قارچ ) کپک ( برا عنوان طرح :  

خانم صداقت و خانم علی شیری استادان راهنما:      گروه پژوهشی:آذین سادات علیزاده* و نادیا یوسفی*  

ه.ش 1399)* : دبیرستان فرزانگان دو دوره اول تهران منطقه یک پایه نهم (     سال   

 چکیده طرح:

را  یگسترده ا اریبس یحل مشکالتش کمک کرده اند که حوزه ها یبه بشر برا خیدر تار یهمواره اختراعات 

از  یکیاز  یریباشد . در ادامه ما با بهره گ یم ییمواد غذا یحوزه ها نگهدار نیاز ا یکی.  رندیگ یدر بر م

ساخت آن به اطالع شما  یچگونگ  کردیرو یو به صرفه را ط نینو یا لهیوس ییمواد غذا ینگهدار یروش ها

میرسان یم . 

  هدف:

درست  یها به علت غافل شدن از نگهدار وهیم ختنیاز اصراف و دور ر یریجلوگ / کاهش مقدار دورریز میوه

  شود. یم یآنها که منجر به کپک زدگ

 کلمات کلیدی:

 هاگ )سپور( /درجه فارنهایت / روغن درخت چای/ قلیایی / فنیل فتالین / کاغذ پی اچ / آب مقطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تواند  یآن سالم است و م هیبق وه،یکنند که با جدا کردن بخش کپک زده م یاز افراد تصور م یبرخ

بخش کپک زده و سبز  کا،یآمر یمطالعات محققان وزارت کشاورز.بر اساس ردیمورد استفاده قرار گ

است  دهدوان شهیر ییهاگ )بذر قارچ( در سراسر ماده غذا ایدهد که قارچ  ی، نشان م وهیم یرنگ رو

رشد  میبا پوست ضخ ییها وهیم یقابل استفاده است. اگر آنها رو ریبه طور کامل غ ییو ماده غذا

 گرید یآن را مصرف نمود ول هیرا جدا کرد و بق وهیاز م یتوان بخش ی( م یطالب ایکنند)مثل پرتقال 

شوند یها به صورت کامل آلوده م وهیم  . 

کاغذ شیو نان در آزما وهیکپک م   PH یم یارغوان نیو در مجاورت فنل فتال دیآ یدر م یبه رنگ آب 

کنند. پس  یرشد م ییایقل طیدارد و کپک ها در شرا ییایقل تیو نان خاص وهیکپک م جهیشود. در نت

باشد یدیاس دیکپک ها نامساعد کند قرص ما با یرا برا طیکه شرا میبساز یقرص میخواه یاگر ما م . 

ممکن بودن  ریغ لیخطرناکند و به دل اریاز آنان بس یبرخ یضرر هستند؛ ول یاکثر کپک ها ب 

 یکپک رو نیبهتر است در صورت مشاهده کمتر ،یضرر و خطرناک توسط افراد عاد ینوع ب صیتشخ

به نام  یماده سم کی یاز کپک ها حاو یشود.برخ ختهیبه طور کامل دور ر ییغذا، ماده غذا

شوند یم یو مشکالت تنفس کیآلرژ یهستند که سبب واکنش ها نیکوتوکسیما . 

متفاوت  طیبا شرا یاریبس یتوان مواد کاربرد یم یاهیو جهان از نظر گ رانیا یمراجعه به منابع غن با

دارد یادیز دیفوا یانتخاب کرده و از آنها جهت آسان تر کردن کار ها کمک گرفت. روغن درخت چا .  

هفته  12در بازه   2017در سال  ایدر استرال یشی: آزما ییایباکتر یو عفونت ها یمشکالت پوست رفع

است  یعاد یپوست بهتر از شستشو یدر روز رو ینشان داد که مصرف دو بار روغن درخت چا یا

به درمان و خودبه  ازیپوسته پوسته شدن پوست داشت که بدون ن ایمثل خشک  یزیعوارض ناچ یول

شد یخوب م ودخ  . 

مقدار  دیپوست با یآن رو یفراورده ها ایو  یاستفاده از روغن درخت چا یبرا دیداشته باش دقت

به آن  دیتا مطمئن شو دیساعت زمان بده 24و  دیپوست دست خود امتحان کن یاز آن را رو یکم

دیندار تیحساس  .  

 هاوهیم یرو ینام کپک خاکسترقارچ به ی: متأسفانه نوع جاتیها و سبز وهیاز کپک زدن م یریجلوگ

رشد  شتریگرم و مرطوب ب یوهوانوع کپک مخصوصا در آب نی. اکندیتازه رشد م جاتیو سبز

 دمواد رش نیوجود دارند. ا یدر روغن درخت چا یادیاند مواد ضدقارچ زنشان داده قاتی.تحقکندیم



خود را خوب  یهاوهی. پس از استفاده مکنندیکمتر م جاتیو سبز هاوهیم ینوع قارچ را از رو نیا

دیو خوب خشک کن دییبشو . 

 ج(طرح مشکل)منشاء پیدایش اولیه طرح(:

اکثر  یاست و امکان نگهدار یعدد سرسام آور وهیم زیساالنه در کشور مقدار دور ر نکهیبا توجه به ا

در دسترس و به صرفه است که  یا لهیراه، ساخت وس نیشود ، بهتر یها محدود م خچالیمردم به 

،   نکندوارد  افتیمضر را به چرخه باز یعموم مردم آسان باشد و خود ماده ا یاستفاده از آن برا

د.نزن بیآس زیبکاهد و به سالمت مردم ن وهیم زیز مقدار دور ربتواند ا  

 د( راه حل:

: مسئله( راه حل های ممکن برای حل 1-د  

ستین ایاکثر مردم مح یو روزانه که البته برا ازیبه اندازه ن وهیم دیالف.خر  . 

و  یخشک که البته سبب کمتر شدن آب بدن و کاهش شاداب وهیو استفاده از م وهی. گرفتن کامل رطوبت از مب

کنند یم یکمتر اریخشک به دستگاه گوارش انسان کمک بس یها وهیشود . در ضمن م ینشاط م  .  

 بیمصرف شده آس یها سهیهوا به آنها که ک دنیاز رس یریو جلوگ یکیپالست یها سهیها در ک وهیم ی.نگهدارج

زنند یم عتیبه طب یریجبران ناپذ  . 

شود یآب م اریها که موجب مصرف بس وهیمرتب م یو شستشو ییایمی.استفاده از مواد شد  . 

عموم مردم آسان باشد و خود  یدر دسترس و به صرفه است که استفاده از آن برا یا لهیراه، ساخت وس نیبهتر .ه

نزند. بیآس زیبکاهد و به سالمت مردم ن وهیم زیوارد نکند ،  بتواند از مقدار دور ر افتیمضر را به چرخه باز یماده ا  

یافته ایم و همچنین آزمایش ها را بار های بیشتری  برای بهبود  که در این پژوهش ما راهی مطابق با راه حل آخر

 آن اقدام می کنیم.



 

است ریموضوع به شرح ز نیانجام شده در ارتباط با ا یپروژه ها ه(پیشینه طرح:   

 

 

 

( ویژگی ها و مزایا:2-د  

رشد  یا براقرار گرفته و عرصه ر خچالی ای یا وهیشده است ، داخل جا م لیتشک یعیکه از مواد طب ریبوگ نیالف (ا

یکند. ماده مهم و موثر در آن روغن درخت چا یکپک ها تنگ م  (Tea Tree Oil ) است. 

، قارچ  یضد باکتر یبه طور کل یآن را کمتر کند . روغن درخت چا ای دینما یریتواند از رشد کپک ها جلوگ ی(مب

دارد یو بهداشت یشیآرا عیدر صنا یاریبس دیها است و فوا یآلودگ گریو د  .  

نیازی به تماس مستقیم میوه با این محصول نیست.( ج .  

است. ) به صرفه است نییآن پا نهی( هزد  .) 

:ها تیو محدود بیمعا   

ان خورده شود و بلع آن ممکن است با عوارض جبر دیعنوان نبا چیبه ه یبه ذکر است که روغن درخت چا الزم

دییبشو یها را قبل از مصرف به خوب وهیهمراه شود . پس بهتر است م یریناپذ  .  

 نیمدت با ا یاز تماس طوالن حایروغن حساس باشند پس ترج نیاز افراد ممکن است نسبت به لمس ا یکم درصد

دیکن یمحصول خوددار  . 

(:با نیازهای امروز جامعه ( کاربرد طرح )متناسب3-د  

دن مواد ش ختهیتواند از دور ر یقرص م نیخود ، ا ازیاز ن شیمردم ب دیروز افزون و خر ییبا توجه به مصرف گرا

 . ردیهدر رفت منابع را بگ یکند و جلو یریجلوگ ییغذا
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مواد و روش ها: و(  

( جمع بندی)نتایج حاصل شده از طرح(:ز  

دهد که  یو موز ، شواهد نشان م یویاز جمله ک یمختلف یها وهیم یانجام شده رو شاتیطبق آزما

 طیهفته در شرا کی. پس از ندازدیب ریبه تاخ یمدت یرا برا وهیم یتواند کپک زدگ یمحصول م نیا

.نمونه شاهد فاسد شد یسالم ماندند ول شیرشد کپک ها دو نمونه مورد آزما یمناسب برا  

  

 استفاده شده:( مواد و وسایل 1-و

 هیتر ، استوانه مدرج ، همزن شیشه ای ، شیشه ساعت ، قالب 

 (  ، استیک اسید ) سرکه (، آب مقطر  NaCl، نمک)   tea tree oil)روغن درخت چای )

 ( روش انجام طرح:2-و

حاصل کردن از صحت کارکرد آن  نانیو اطم شگاهیدر آزما یشیساخت قرص در چند مرحله اول به صورت آزما

 گذار و ساخت آن به صورت عمده هیکردن سرما دایسپس پ

)آب مقطر و نمک و  مینیبب ییآن را به تنها ریتاث رایز یما شامل دو نمونه است: فقط روغن درخت چا شیآزما

شود)آب  یم حاصل دیاس کیاست ایکم که توسط سرکه   PH باال و تهیدیبا اس ینمونه ا -(یروغن درخت چا

وجود  یدرون آن قرص داردشاهد هم وجود  ینمونه  کی( . دیاس کیواست یمقطر و نمک و روغن درخت چا

 .کشد یچه مدت طول م وهیفساد م یمعمول طیدر شرا میندارد تا بدان

به  دیاس کیاست ی.) در نمونه دارامیکن یسهم از آب مقطر جدا م 1.2به اندازه دو سهم از نمک و به اندازه  ابتدا

و به  میکن یاضافه م یروغن درخت چا ی( به آب مقطر مقدارمیکن یاضافه م دیاس کیاز آب است یبخش یجا

. قالب  دیبه دست آ ینرم ریتا خم مییافزا یم نیریبه جوش ش ی. آب و اسانس را به آرام میکن یمخلوط م یخوب

 ریخم نیو سپس آنها را از ا میآور یم میکرده بود لیاستر یگرید قیبه هر طر ایرا که درون آب جوشانده  ییها

 طیروز بسته به شرا کیساعت تا  کی نیممکن است ب ریبوگ نی. خشک شدن و شکل گرفتن ا میکن ینرم پر م

 .طول بکشد طیمح

 

 

 

 

 (موانع و مشکالت انجام طرح و راه حل های پیشنهادی آن ها:3-و

 یپژوهش سرا ها اغلب آنها را برا ایاست ، که مدارس  ییایمیمواد ش هیته یمیاز مشکالت در پژوهش ش یکی

 .کنند یفراهم م یپژوهش یگروه ها

 یپروژه م شرفتیو پ دهیرفع مشکالت ا یبه بن بست است . برا دنیشکست در پروژه و رس گریمهم د مشکل



محصوالت همواره  یبخشد . اما همه  یمهم را به آن م یتیمز یعیمواد طب هیمحصول بر پا نیساخت ا

شود . اما با توجه به  یحاصل م شتریو وقت گذاشتن ب قاتیدارند که با تحق شرفتیو پ یترق یجا

بکاهد و موجب شود تا از  وهیم زیتواند از مقدار دور ر یمحصول  م نیا یریبه کار گ شاتیآزما

میکن یریخود هر چند کوچک جلوگ ستیز طیمح بیتخر  . 

 منابع:

 


