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 چکیده
 .نيست خوشایند بویشان و رنگ مزه، اما دارند فراوانی خواص سرماخوردگی ضد داروهای اغلب

 Mentha)پونه ،(Thymus)آویشن گياه سه فرآوان ی مطالعه و حتقيقات اب ما
pulegium) نعنا و(Mentha) و سرماخوردگی رفع برای گياهان  این  .کردمی  انتخاب را 

 از یکی تواند می اپستيل شدمی متوجه پردازی ایده و تفکر از بعد .هستند مفيد بسيار گلو  التهاابت
  گياهی  داروی یک کردمی  انتخاب که  گياهانی  ی عصاره افزودن اب ما که  ابشد خوراکی مواد هبرتین

 اپستيلمان برای خوبی مقدارهای به فرآوان آزمایشات از بعد .بسازمی خوشبو و خوشرنگ خومشزه،
  ویروس شيوع دليل به که اینجاست نکته .بسازمی را امان گياهی  اپستيل توانستيم سراجنام و رسيدمی
 ازمایش چيزی هيچ روی اخالقی اصول حفظ و زمان حمدودیت و  (Coronaviruses)کروان

 حدس دادمی اجنام که  وحتقيقاتی مطالعات به ابتوجه ولی .نيستيم مطمئن نآ خبشی اثر از و نکردمی
 .ابشد مفيد سرماخوردگی رفع و گلو  التهاابت رفع برای اپستيل، این زنيم می

 



 مقدمه
  و (Mentha pulegium)پونه ،(Thymus)آویشن مهچو گياهاين

 هم داروسازی صنعت در و دارند فراوانی گياهی  خواص (Mentha)نعنا
 بودن ابکرتايل آنتی گياهان  این خواص از یکی .ميگریند قرار استفاده مورد
  مزه ی گریی  عصاره از بعد اما ميشود، گلو  التهاابت رفع ابعث که  است

 را گياهان  این قرص داروسازان رو این از .هستند تلخ و ندارند خوشایندی
 درد گلو  درمان و سرماخوردگی درمان برای توان می ها قرص این از .ميسازند

 .کرد استفاده هم ها



 مقدمه
  تلخی و گياهی  های قرص تواند می آاي شود درد گلو  دچار کودکی  اگر حال
  مهانطور .خری کند؟  مصرف را هستند  ... و آویشن و نعنا گياهان  آهنا در که
 بسيار کار  تلخ گياهان  این مصرف برای کودکان  کردن  ترغيب دانيم مي که

 که  بسازمی را خوراکی ی ماده که  افتادمی فکر این به ما پس .است سختی
 داشته هبرتی رنگ و بو مزه، البته و ابشند داشته را گياهان  این دارویی خواص
  ابعث خود اپستيل زدن گاز  اي و مکيدن !!اپستيل از هبرت چه و... ابشند

  ویروس شيوع به توجه اب آنه کردن  درست مهچننی شوند، می التهاابت کاهش
 .است ای ساده بسيار کار  هم خانه در (Coronaviruses)کروان



 پونه
 آویشن

 نعنا



 اهداف
 :است زیر شرح به ما اهداف مهمرتین  از هایی منونه

 رفع  برای که  گياهانی  روی بر مطالعه و شناخت  :1
 .هستند مفيد آن عالئم و  سرماخوردگی

 .کودکان خوردن دارو های سختی مشکل رفع :2

  ضد داروهای رنگ و طعم به خبشيدن هببود :3
 .سرماخوردگی



ابزارروش و   
  ترکيبات سپس .کردمی  حتقيق هستند مفيد سرماخوردگی رفع و گلو  التهاابت رفع برای که  گياهانی  ی درابره ابتدا ما

 در.کردمی  مطالعه بودند گرفته  جموز و شده توليد معترب های کارخانه  توسط که  خوردگی سرما ضد گياهی  ی داروها

 اینرتنت در ویدیو متاشای و جو و پرس از بعد .رسيدمی پونه و آویشن نعنا، گياهان  به معلممان راهنمایی اب آخر

 به.کردمی  شروع را آزمایشهامیان اوليه، مواد ی هتيه از بعد هم آخر در .آموختيم هم را اپستيل ساخت چگونگی

 آزمایش هر نتایج برسی اب و کردمی  می آزمایش را متفاوتی های روش و ها مقدار کدام  هم بودن جمازی دليل

 حمدودیت و کروان ویروس شيوع دليل به که اینجاست نکته اما .برسيم متعادل و خوب مقدارهای به توانستيم

 .نيستيم مطمئن نآ خبشی اثر از و نکردمی ازمایش چيزی هيچ روی اخالقی اصول حفظ و زمان
 



 مواد الزم تهیه ی پاستیل



 نتایج و جزئیتات 
 اپستيل شدن  رقيق و نبسنت موجب که  بود ممکن ما ی استفاده مورد گياهان ی عصاره•

 مایع در فرآوان آب و بودمی کرده  انتخاب را آب اب گریی  عصاره روش ما زیرا شود، ما
 را مایع ژالتنی توان می شدمی متوجه آزمایش از بعد .ميشد آن دنش رقيق ابعث اپستيل
 .شود اپستيلمان شدن بسته و بيشرت غلظت ابعث ات کرد  بيشرت

 می حساب به مصنوعی ی کننده  شریین یک که  شود می استفاده شکر از ها اپستيل در•
 آزمایش اب که  کردمی  جایگزین را عسل ما بنابراین دارد، ضرر سالمتی برای و آید

 اپستيلمان به هبرت فرم کنيم  اضافه اپستيلمان به سپس و رقيق کمی  را عسل اگر درايفتيم
 دهد می

 



 نتایج و جزئیات 
 و حتقيق واب دادمی قرار برسی مود را زايدی گياهان  دارو این بوی برای ما طرفی از•

  اپستيلمان در را آن انگيز شگفت اتثری و کرده  انتخاب را دمحمی گل  گياه  آزمایش
 .کردمی مشاهده

 خوراکی رنگ اما دادمی قرار برسی مورد را طبيعی رنگهای دارومیان رنگ برای و•
 .گذاشت  می اثر اپستيلمان ی مزه در طبيعی رنگهای زیرا بود گزینه  هبرتین

 



 نمونه هایی از  نتایج ساخت پاستیل



 نمونه هایی از  نتایج ساخت پاستیل



 اهمیت و چشم انداز طرح
 خواص اند، شده هتيه نعنا و پونه آویشن، از که  داروهایی دانيم می که  مهانطور
 کودکان  برای آهنا مصرف و نيست خوشایند آهنا ...و مزه اغلب اما دارند فراوانی
  دادمی اجنام که   فرآوانی آزمایشات و حتقيقات ی وسليه به ما .است مشکل خيلی

 اب اپستيلی و دادمی انتقال آن به را گياهامنان  ی عصاره و ساختيم گياهی  اپستيلی ،
   .هبرت خيلی ی مزه و بو رنگ، اب اما ساختيم را ها دارو مهان خواص

 از بعد حمصول این اگر اما نکردمی امتحان چيز هيچ روی را اپستيل این خبشی اثر
 انبوه و صنعتی توليد ی مرحله به آن خبشی اثر از اطمينان و آزمایشات اجنام
  برای تواند می هم .کند  حل را  ها خانواده مشکالت از یکی تواند می ، برسد

  می گياهی  اپستيل این مصرف به ترغيب را آهنا راحت هم و ابشد جذاب کودکان
 .است صرفه به مقرون هم اقتصادی نظر از .کند



 منابع
 درمانی هبداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ,اسرتپتوکوکی درد گلو  تشخيص در ابلينی های ايفته نقش,دیگران و وحدت کتایون•

 صفحه ٥ ،١٣٨٢ سال ,بوشهر
 ١٣ ،١٣٨٢  سال ,جهاددانشگاهی دارویی گياهان  پژوهشکده ,اویشن گياه  بر مروری,تفتی زاده مکی مرمی و اابدی نقدی حسنعلی•

 صفحه
 حهصف ١١ ,١٣٩٢,ایران بيوسيستم مهندسی ,گازی  چرخه روش به نعنا اسانس استخراج ,دیگران و رزاقی سيدالياس•
 صفحه ٢٣ ,١٣٩٨ سال,توسعه و کشاورزی  اقتصاد ,ایران در دمحمی گل  توسعه سياست بررسی,مری سيدجواد•
 جمله,ایرانی سفيد پنری در اورئوس استافيلوکوکوس بر کازئی  الکتوابسيلوس و کوهی  پونه اسانس ميکروبی ضد اثر ,دیگران و حممودی رزاق•

 صفحه 15 ,١٣٨٩ سال,غذایی صنعتی های پژوهش
 توت اپیه بر اپستيل رنگ و ابفتی و حسی های ویژگی بر گوار  و ژالننی خمتلف مقادیر اثر بررسی ,شهيدی فخری و بصریی شادی•

 صفحه ١٣  ,١٣٩۶سال ,ایران غذایی صنایع و علوم های پژوهش نشریه,سفيد
 صفحه ١١ ,١٣٩٢,ایران بيوسيستم مهندسی ,گازی  چرخه روش به نعنا اسانس استخراج ,دیگران و رزاقی سيدالياس•



 با تشکر از توجهتون


