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 عنوان پروژه و کارگاه :   ساخت شمع مریم گلی جهت آرامش بخشی  و کاهش استرس   

 پیشینه تحقیق:

وجود استرس و نبود آرامش به وجود  لیکه به دل ییها یماریهر ساله شاهد وجود ب

ضرر  بدن یمنیا ستمیبه س زانیکه وجود استرس تا چه م میدانیو م میهست ندیآ یم

ها  یماریبدن در مواجهه با مشکالت و ب یمنیا ستمیس نیرساند و با وجود ا یم

دشوار  یها تیکاهش استرس در موقع یارو بر نیمقاومت الزم را نخواهد داشت از ا

بخش  آرامش اهانیگ میافتیدر اثر مطالعات در میگرفت یکردن راه حل دایبه پ میتصم

 نهیگز نیبهتر یگل میشمع استفاده کرد اما مر نیر اد توانیوجود دارند که م یادیز

دارویی بسیاری وجود دارند که عالوه بر مصرف خوراکی عطر و بوی  اهانیگ(. 1) است

استفاده قرار است که این اثرات در طب سنتی و جدید مورد آرامش بخش اثرات انها 

در گل گاو زبان  و جمله اسطوخدوساز استفاده از عطر گیاهان آرامبخش .  گیردمی

 خواص آرامش بخش و ضد .محصوالت مختلف دارویی مورد بررسی قرار گرفته است

در این آزمایش ما (. 2عفونی گیاه مریم گلی در مطالعات زیادی گزارش شده است )

تالش کردیم از خواص اشاره شده برای تهیه شمعی آزامش بخش با هدف  افزایش 

 استفاده کنیم.  دانش آموزان تمرکز و کاهش استرس در کالس های درسی

 

 

 روند یا شرح پروژه:

برای تهیه این شمع از نسبت ها و انواع محتلفی از گیاه )عصاره، 

 پودر گل خشک( استفاده شد. و روغن

 100گل، از پودر گیاهی آن به میران  صاره الکلیبرای تهیه ع

اه عصاره گیری..... استفاده شد. روغن گرم با استفاده از دستگ

گل مریم به صورت صنعتی با خلوص صد در صد تهیه گردید 

و برای تیمار نهایی نیز از گل خشک شده به طور مستقیم در 

یب رتو به ترا ذوب کرده  نیپارافسپس شد.  پارافیلیم استفاده

. گردیداضافه  عصارهدر تیمارهای خاوی پودر گل، روغن و یا 

ذوب شده را درون غالب  نیپاراف و میده یرا  قرار م لهیتیف

 مینشدن پودر مر نیته نش نظورتا سفت شود. به م میزیریم

ه . در هر تیمار سمیدرست کن هیال هیبهتر است شمع را ال یگل

میزان استحکام و ظاهر،  شامل مورد بررسیتکرار  صفات 

 همچنین بوی شمع در پایان یک هفته اندازه گیری شد.

پژوهشی دبیرستان -سیزدهمین نمایشگاه علمی

 اول() دوره  تهران فرزانگان دو

 نتایج و پیشنهادات:

ازی و آماده ستنها قسمت محصول نهایی یعنی  در این آزمایش، برای ارائه نتایج دقیق تر ا،بررسی هتکمیل ه به شرایط پیش آمده و عدم امکان با توج

 اهیگ. کند یم ییهارا به حداقل رسانده و در زمان هم صرفه جو نهیشمع هز نیاستفاده از اشمع مورد بررسی قرار گرفت. افزایش کیفیت، زیبایی و بوی 

 دیتول نیهمچن استفاده کرد. زیها ن مارستانیدر ب مارانیب قتوان آن را در اتا یهم دارد که م یکنندگ یاستفاده شده در شمع خواص ضدعفون یگل میمر

نهاد می گردد، پیشباشد. م در پارافیلم میمناسب ترین نوع مصرفی استفاده از پودر خشک شده گیاه به طور مستقی .است ریامکان پذ زیشمع ن نیانبوه ا

 .مورد بررسی قرار گیرد و تمرکز ران کاهش اضطراب و افزایش آرامشیبررسی اثر این شمع در م

 منابع مطالعاتی:
های عامل پوسیدگی بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی دو گیاه مریم گلی و انیسون بر باکتری -1

، مجله دندانپزشکی، 1388، دندان در شرایط آزمایشگاهی 1۵۴-1۴۹صفحات  2شماره  22جلد     
سال  -. پژوهشهای علم دامی13۹۴. تأثیر عصاره اتانولی مریم گلی سهندی به عنوان آنتیاکسیدان طبیعی -2

 .12ه شمار -ششم

:اعضای گروه   

کتایون رستم زاده، متینا نوری، سهااسماعیل 

 زاده

(۹۹_۸۹پایه هشتم) کالس:   

انتصاری مهرناز خانم :ام استاد راهنمان  

شدهشمع ساخته  نیاول  دومین شمع ساخته شده 

 عکسهای پروژه:

 فیتیله پارافین مریم گلی
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