
 بسمه تعالی 

 الف( مشخصات :

(مسئله انیب( مقدمه )ب    

نمونه   نیدر هندوستان ساخته شد ا یالدیم 15شامپو در قرن  هیاول  ی: نمونه هاخچهیتار

به نام   یو سپس ماده ا امدیبه دست م ندوسیبه نام اسپ یاهیاز جوشاندن گ هیاول یها

با استفاده  زی.سرخ پوستان نشدیاست به ان اضافه م یهند یاز انگور فرنگ یامال که نوع

  یزمان برا اختراع کردند که در ان یشامپو ا اهانیاز گ یبا برخ السیگ وهیاز هسته م

(1).گرفتیمو مورد استفاده قرار م یزیحفظ و تم  

یاه یشامپو گ  عنوان طرح :  

ی میش گروه پژوهشی:   

  خانم علی شیری-استادان راهنما:سرکار خانم صداقت

   سارینا فتاحی-پرتو کوچک زاده -طراحان:نیوشا جوانشیر

از شامپو ها به   یبعض یروزمره شامپو است ول یتمام انسان ها در زندگ ازیاز موارد مورد ن  یکی:   چکیده طرح

و در   شودیمو م شهیرفتن ر  نی موجب از ب یو بعد از مدت  زنندیم بی به مو اس ییای میدارا بودن مواد ش لیدل

  بدون ییشامپو یاهیگ یبا کمک عصاره ها میپروژه ما قصد دار نی در ا شودیمو م زشیمدت موجب ر یطوالن

   مواد شیمیایی آسیب رسان به مو بسازیم

می دانه وبادام تلخ شامپو بساز اه یو س  یو رزمار موی ل یالف (با استفاده از عصاره ها: هدف  . 

 . نزند بیکه به مو آس میکن تیرا به ماده رعا SLSب( نسبت مناسب 

میو آب خالص و بدون امالح در شامپو استفاده کن می کن ری(آب را تقطج  . 

سورفکتانت،قوام دهننده،عصاره لیمو،رزماری،بادام تلخ،سیاهدانه،تحریک کننده،صابون کلمات کلیدی:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یول کردنیشست و شو استفاده م یاز درست شدن شامپو مردم از صابون برا قبل

 ینا سازگار بون برا نیچشم ها و همچن یکننده بودن برا کیمانند تحر یبیصابون معا

 شرفتیشامپو ها پ ونیاب سخت را دارد در طول سال ها شامپو ساختن و فرموالس

 نیکنندن وهمچن کیها کمتر تحر شمپوست و چ یبرا دیجد ندهیکردن مواد شو یادیز

 لهیابتدا به وس  دیجد یدر شامپو وجود دارد شامپو ها دیهزاران ماده مف بیامکان ترک

(2).درست شد شگاهیدر ازما وردندیکار م یبهداشت یشیارا نهیکه در زم یدانان یمیش   

:دهنده لیمواد تشک   

دهد. در شامپو آب به عنوان حالل است.   یم لیشامپو را تشک یآب: بخش عمده -1

لوازم بسار   نیدر ا یعلت آب مصرف نیآب است به هم یحاو یمحصوالت بهداشت یهمه 

انواع انواع   جادیمو و ا زشیر یتواند عامل اصل یم ییاست. آب سخت به تنها تیبا اهم

محلول  یاز مواد معدن ییباال ریمقاد یدر افراد باشد. آب سخت دارا یپوست یها یماریب

پوست و مو به شدت مضر است و  یمواد برا نیاز ا یکننده است که برخ دیو مود اکس

از حد و مو   شیب یپوست سر و جرب یره و اگزمااز جمله شو یادیتواند مشکالت ز ینم

(3.)کند یم جادیرنگ مو را ا عیرفتن سر نیو از ب یدیخوره و سف   

:شوند یم میسورفکتانت:سورفکتانت ها به چهار دسته تقس-2  

دارند اما موجب   ییباال یو پاک کنندگ یکف کنندگ یونیآن یسورفکتانت ها-1-2

 لیلور میباشد.سد ادیمقدارشان در شامپو ز دیشوند و نبا یمو و پوست م  کیتحر

 یاز سورفکتانت ها ییسولفات نمونه ها لیلور ومیاتر سولفات،آمون لیلور میسولفات،سد

دهد یم لیتشک ارااز شامپو ه یعیهستند که قسمت وس  یونیآن . 

دارند اما  یکمتر یو پاک کنندگ یقدرت کف کنندگ یونیکات یسورفکتانت ها-2-2

شود.  یماز آن ها کمتر استفاده  لیدل نیشوند به هم یمو و پوست هم م کیموجب تحر



به مو   یبه خوب رایشوند ز یها استفاده م شنرینده ها و کاندالت دهحدر  شتریآن ها ب

دهندیشوند وبه آن حالت م یمتصل م . 

 یپاک کنندگ تیشوند اما خاص یمو نم کیموجب تحر یونی ریغ یسورفکتانت ها-3-2

در شامپو ها قابل استفاده  ییبه تنها لیدل نیدارند و به هم یتر فیضع یو کف کنندگ

ستندین . 

دوگانه با تمام سورفکتانت ها قابل  تیماه لیبه دل یآمفوتر یسورفکتانت ها-4-2

مو   کیدارند و موجب تحر یمیمال یو پاک کنندگ یکف کنندگ تیاستفاده هستند و قابل

شوند. آن ها وابسته به یو پوست نم  PH  یآن با سورفکتانت ها زانیهستند و بستع به م

 دویو کوکام نیبتائ لیپروپ لویآم لی،آلک نیائبت لیدهد.آلک یواکنش نشان م گرید

(4)نوع سورفکتانت هستند ن یاز ا ییاز نمونه ها نیبتائ لیپروپ  

سولفات لیلور میسد م،یکن یسورفکتانت ها که ما از آن استفاده م نی نوع از ا کی (SLS) 

یمولکول ها ریکند و در آنجا با تجمع سا یمهاجرت م عیبه سطح ما SLS است. مولکول  

SLS تواند پخش   یراحت تر م عیکار ما  نیگردد. با ا یم یسبب کاهش کشش سطح

 یاثر یمولکول ها و کاهش کشش سطح یسازبا جدا جهیشود و مخلوط گردد. در نت

 زیماده ن نیکند. ا یمورد استفاده و موهاپوست شما برقرار م ی ندهیشو نیمتقابل ب

و  کیلیدروفیهر دو قسمت ه یکه مولکول دارا یتیاست. خاص کیلیمفیا تیخاص یدارا

  التواند به دنب یپوست را م کیماده خورنده است و تحر  نیباشد. ا یم کیبیدروفیه

(5.)داشته باشد  

 ظیقوام دهنده ها هستند که موجب قوام و غل یاز مواد افزودن یکی: یمواد افزودن-3

آن ها ندارند یدر قدرت پاک کنندگ یاثر چیه یشوند ول یشدن شامپو م . 

 یاهیگ یاز چند نوع عصاره ها یاهیساخت شامپو گ ی برا شیآزما نیما در ا 

یم خوان یکه در ادامه خواص آن هارا م  میاستفاده کرد  



و ضد التهاب است و  دیمف یها دانیاکس یسرشار از آنت ی:روغن رزماریروغن رزمار-1

مو و کمک به   زشیرشد و سالمت موها،درمان ر یبرا یروغن رزمار ریدر مور تاث رایاخ

صورت گرفته یفراوان قات یبلند شدن موها در زمان کوتاه تر تحق . 

 یریجلوگ نیرشد موها و همچن ختنیو برانگ کیصدها سال به منظور تحر یبرا یرزمار

(6.)ردیگیرنگ شدن زودرس آن مورد استفاده قرار م یاز خاکستر  

مو   یها کولیسر و فولپوست  یبرا یمواد مغذ  یروغن بادام تلخ:روغن بادام حاو-2

از موها در برابر اشعه نیرشد مو شده و همچن شیباشند که باعث افزا یمک UV محافظت

کند یم . 

پوست سر را از  یها و قارچ ها یهستند که باکتر ییها دانیاکس یآنت ی بادام حاو روغن

(7.)کند یم یریبرده و از شوره سر جلوگ نیب  

مو   ینرم کردن موها به سلول ها یدانه برا اهیروغن س  ی:مواد مغذاهدانهیروغن س -3

 یباعث نرم شدن و حالت گرفتن بهتر موها م نیکند و هم یم هینفوذ کرده ،آن هارا تغذ

د.شو  

و ضخامت  تیفیک شیاست که باعث افزا نیا اهدانهیخواص روغن س  نیاز معروف تر یکی

مورد  یها نیاست که پروتئ ییدهاینواس یوجود آم لیموضوع به دل نیشود.ا یموها م

دهدیآن ها قرار م اریرشد موها را در اخت یبرا ازین . 

به علت وجود   شودیبر پوست سر باعث رشد مجدد موها م اهدانهیاز روغن س  استفاده

 یدرون میو پتاس  مین،کلسیتامی،وین،روی،پروتئیضرور یها نهیدآمیمانند:اس  یمواد مغذ

(8)اهدانهیروغن س   

 

 



:(طرح هیاول شیدایمشکل)منشاء پج(طرح   

تواند  یآن م بیمعا مویکن یاز آن استفاده م یاست که همه در زندگ یشامپو ماده ا

م.یحل کردن مشکل آن تالش کن یبرا دیشود پس با یریجبران ناپذ یها بیموجب آس  

:د(راه حل  

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

می کن ییا یمیمواد ش  نی گزیجا  یاهیگ یالف(عصاره ها  

   ب(مقدار مناسبی سورفکتانت استفاده کنیم. 

میاستفاده کن زه یونی (  از آب دج  

: ایها و مزا یژگی( و2-د  

  زشیاز ر ی ریکننده مو و جلوگ تی تقو رینظ  ییا یمیزنند و خواص مواد ش  ینم  بیبه مو آس یاهیگ یالف (عصاره ها

. توان جبران کند یبردن شوره سر را م نی مو و از ب . 

مقدار وجود سدیم لوریل سولفات اگر بیش از یک درصد باشدمی تواند به پوست سر آسیب بزند ولی استفاده از  ب(

(9آن در غلظت های مجاز خطری ندارد.)  

یاد است بعضی از  ج(به دلیل اینکه به دست آوردن آب خالص انرژی بسیار زیادی نیاز دارد و هزینه نگهداری آن ز 

 شرکت های شامپوسازی از آب دارای امالح استفاده می کنند که به مو آسیب می رساند

 

(:امروز جامعه  یازهای( کاربرد طرح )متناسب با ن3-د  

است تا بتوانند از   انیخانم ها و آقا ی از دغدغه ها یک یموضوع   نیکنند و ا  یخود توجه م یبه موها  یامروزه همگ

. مو نشود  یمو و سخت زشی استفاده کنند که باعث ر ییشامپو   

 

 

 

 

 



:طرح نهیشیه(پ  

شامپو  تیفیک ۱۹۳۰انجام شد و در سال  عیبار اختراع شامپو ما نیاول یبرا ۱۹۲۰در سال 

لوازم  نهیکه در زم یدانانیمیش  لهیبه وس  یامروز یشامپوها دیتول دهیبهتر شد. سپس ا

کردند که فرمول  نییدانشمندان تع نیکردند به وجود آمد. ا یکار م یو بهداشت یشیآرا

و   ییبایمرتبط با ز یها یژگیداشته باشد.آنها درباره و ییها یژگیچه و دیشامپو با

کردند.  قیچه باشد تحق هیشب دیبا شی که بو نیرنگ و ا ،یسفت ظرافت شامپو مانند

در  هیشد، فرمول اول ییسازگار با پوست شناسا یشامپو کی یها یژگیکه و یزمان

 لیساخته شدند.در اوا تلفشامپوها با استفاده از مواد مخ نیساخته شد و اول شگاهیآزما

 رادات یساخته شد. اما هنوز هم ا یمصنوع ندهیشامپو با مواد شو نی، در اول۱۹۳۰دهه 

را به بازار عرضه  یامروز ی ندهیمواد شو ،یدتریجد یفناور ۱۹۶۰داشت. در دهه  یفراوان

  وزکرد و روز به ر یادیز شرفتیشامپوها پ ونیفرموالس  ،یعلم و تکنولوژ شرفتیشد.با پ

و  تیفیو ک کنندیم کیپوست و چشم را کمتر تحر د،یجد ندهیرشد کرد. مواد شو

(10.)دارند یبهداشت بهتر  

ماساژ دادن سر  یبه نام چامپانا گرفته شده که به معنا یواژه هند کیشامپو از  کلمه

  نیدارد.در ا یادیز یاست و طرفدار ها جیرا یسنت یاست. هنوز هم در هند ماساژ مو

رز و مشک  اس،زردچوبه،گلیچوب صندل،گل  یکه حاو یاهیگ یماساژ از روغن ها

شود یهستند استفاده م . 

 وانات یح یشد که با چرب یاستفاده م ییصابون ها ،ازیامروز یاز ساخت شامپو ها قبل

،زرده تخم مرغ و  یاه،رزماریس یساخته شده بود.عالوه بر صابون از سرکه و آب،چا

 میشد.در کتا ها نوشته شده که در قد یاستفاده م ندهیبه عنوان شو شکرهمیعصاره ن

کردند یموها استفاده م یجذب چرب  یبرا تالکو از پودر  شستندیموها را کمتر م . 



 تونیشامپو را در برا یهمراه همسرش،حمام عموم ،بهیمحمد بنگال نید 1814 درساتل

شامپو  انیحمام مشتر نی.در ادیبخار محمد نام یکردو آن را حمام هند جادیانگلستان ا

کردند یرا تجربه م یماساژدرمان ای یهند یدرمان . 

موها   یزیتم یلغت شامپو از ماساژدادن به استفاده از شامپو برا یمعنا 1900درسال

 نیا یشد ول یشستن موها استفاده م  یبرا یمعمول یاز صابون ها تدایکرد،اب رییتغ

شد  یو خشک شدن موها م یصابون ها باعث زبر . 

کردند و به  یو در آب حل م دندیتراش  یصابون را م  یسیانگل یها شگریبعدتر آرا یکم

  یشد که باعث براق،درخشان و خوشبو شدن موها م یاضافه م ییدارو یها اهیآن گ

ثبت شد یسیانگل برت یه یسینوع شامپو ها با نام ک نیشوند.ا . 

 نیشوند.اول یم دهیمدرن نام یم،شامپوهایکن یکه امروزه استفاده م ییشامپوها

 یآلمان وریتوسط هانس شوارتسکف جون 1927جهان در سال  عیمدرن و ما یشامپوها

(11)عرضه شد یاختراع و به بازار اروپ  

 

  



 و(مواد و روش ها: 

  ( مواد و وسایل استفاده شده:1-و

 عصاره لیمو 

 اتانول 

 آب 

 دستگاه تقطیر 

 رزماری عصاره 

 عصاره سیاهدانه 

 عصاره بادام تلخ 

 سدیم لوریل سولفات به عنوان سورفکتانت 

 نمک به عنوان قوام دهنده 

 ( روش انجام طرح:2-و

 خچالی دو محلول را در   نیو ا  میکرد  بیآب و اتانول ترک یعن ی را با دو حالل متفاوت   مویاول آب ل  یدر مرحله 

هر   ری.پس از تقطمیبرس مویتا به عصاره خالص ل   میکرد ری دو محلول را تقط نیهفته ا  کی وبعد از    میکرد ینگه دار

با حالل   مویاز عصاره ل جهیداشت در نت یند یاخوشان یو بو امدیدو ماده محلول با حالل اتانول خالص به دست ن

  هیرا به صورت آماده ته یدانه و رزمار اه یبادام تلخ و س ازمانندیمورد ن ی. سپس عصاره  هامیآب استفاده کرد

و پروزه به   میسولفات را سفارش داد   لیلور  میسد  یعن ی شیآرما نیا  یو پس از آن سورفکتانت مناسب برا میکرد

 است.  ده ی کردن رس یعمل یمرحله 

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

 نداشتن به سورفکتانت مورد نظرمان بود.  یپژوهش دسترس  نیتنها مانع ما در ا

 

 

 

 



(:حاصل شده از طرح جی)نتایز( جمع بند  

 یم زهیونیآب د نیو مقدار مناسب سورفکتانت و همچن یاهیگ یبا استفاده از عصاره ها

.میکن یریدر شامپو ها جلوگ یاز مشکالت احتمال میتوان  

:منابع  

1- fa.parsiteb.com  

2- beytote.ir 

3- abin.ir 

4- hosnani.com 

5- mbk.chemical.com 

6- mashreghnews.ir 

7- coca.ir 

8- bekrdaneh.ir 

9- mbk.chemical.com 

10- fa.parsiteb.com 

11- cinere.ir 

 

 

 


