
 
 

 کیکفش : نشاسته ذرت ) ریبوگ یبرا : استفاده شده لی( مواد و وسا1 مواد و روش ها:

 عصاره –( وانیچهارم ل کیپودر ) نگیبک –چهارم(  کی) نیریش جوش –دوم فنجان( 

(قطره 6) رز گل   

 –( لازم مقدار به) نعناع –قطره(  6درست کردن عصاره نعناع : عصاره نعناع ) یبرا

کوچکتر از قابلمه باشد و تحمل گرمای  دیبا) کوچک ظرف – دار درب بزرگ قابلمه

 داخل به نعناع عرق ریختن برای) شیشه –( کافي مقدار به) آب –بالایي داشته باشد( 

( آن   

 يکفش خانگ ری( روش انجام طرح: ابتدا عصاره نعناع را درست شد و سپس با آن بوگ2

. را درست شد   

همراه ساقه آن به  دیعرق نعناع در ابتدا نعناع با هیته یبرا  روش تهیه عصاره نعناع :

بزرگ بود که توانست  یر قابلمه بزرگ قرار گرفت . قابلمه به قدرشسته شد و د يخوب

در آن جا  يکرد و ظرف کوچکتر از قابلمه به خوب ریمیزان بیشتری از مایعات را تقط

شد. ظرف  ختهیبند انگشت تا بالاتر از سطح نعنا آب ر کی هشود . سپس به انداز

آب به جوش آمد ، عصاره نعناع همراه  ينعناع ها قرار داده و هنگام یکوچکتر را بر رو

برعکس قرار داد .  دیآن را با يانحنا بود ول یبخار آب در آن جمع شد. درب قابلمه دارا

کند تا قطرات  يسمت مرکز کمک م هبخار آب ب تیبا برعکس گذاشتن درب قابلمه هدا

ال . اجاق گاز را روشن و آب  در حزدیجا جمع شود و به داخل ظرف کوچک بر کی

قابلمه بزرگ تا آنجا که ممکن بود جوشانده شد  اتیگذاشته شد . محتو میملا دنیجوش

تا  دیطول کش يچند ساعت ندیفرا نیاما اجازه نداده شد که آب قابلمه تمام شود . ا

. عرق نعناع جمع شود یادیز ارمقد   

: همه مواد را با هم مخلوط شد يکفش خانگ ریبوگ هیروش ته   

را به عنوان  يکفش اسپرت و کفش چرم میتا بتوان میرفت یا قهیدق 22 یرو ادهیپ کی به

در  يکفش خانگ ریکه بوگ میگرفت جهینت :نتایج

 ریتاث یرو ادهیبد کفش بعد از پ یمطبوع کردن بو

کفش دارد . در واقع  يصنعت رینسبت به بوگ یشتریب

خوشبوتر از اسانس  مانیها ریاسانس موجود در بوگ

داد  ينشان م نیبود و ا يکفش صنعت ریموجود در بوگ

 رستکفش د ریخودمان بوگ يکه اگر به طور خانگ

کفش  ریاست که از مغازه ها بوگ نی، بهتر از ا میکن

که در آن استفاده شده  ياسانس رای، ز میریبگ يصنعت

درست شده  یا قهیشده و سل هیته يبه صورت دست

)مي تواند هر اسانسي باشد . انتخاب مي تواند بر 

اساس سلیقه باشد( . در واقعا حجمي بوگیری که 

کنیم بیشتر از  رستیم خودمان در خانه دتوانست

  حجم بوگیر صنعتي ای بود که از مغازه خریدیم .

مطبوع کفشگیر کفش خانگي و صنعتي بر بوی ناآزمایش مقایسه تاثیر بو عنوان پروژه:  

   61 پرومتیمگروه  گروه پژوهشي:

 

 عکس یا جدولي موجود نیست . عکس ها و جداول:

از  شد . با استفاده سهیمقا يکفش اسپرت و چرم یرا بر رو يو صنعت يکفش خانگ ریبوگ یبو ریمطلوب بودن تاث شیآزما نیدر ا چکیده:

 يتفاوت ایشد . آ سهیمقا یرو ادهیپ قهیدق 03 یآن بر رو ریساخته شد که تاث یا يکفش خانگ ریپور بوگ نگیکم و در دسترس مثل بک لیوسا

 ریدر بوگ اسانس موجود ایکند  يبهتر عمل م يکفش خانگ ریموجود در بوگ ياهیاسانس گ ایاست؟ آ يو خانگ يصنعتکفش  ریکارکرد بوگ نیب

 ؟   يکفش صنعت

 يو خانگ يصنعت ریکارکرد بوگ سهیمقا هدف:

 پرند واعظ و محیا اصغری  اعضای گروه:

 هلیا صداقت استاد راهنما:

(ستان فرزانگان دو تهران)دوره اولپژوهشي دبیر-شگاه علميینماچهاردهمین   


