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دلیل انتخاب موضوع

وهشیپژپروژهیکهمهمکاریباگرفتیمتصمیمهستیم،دوستهمباکهنفرچندما
عالقهآنها،مشترکنقطهکهدادیمپیشنهادراموضوعیکماازکدامهر.دهیمانجام

میمتصعزیزمانمعلمهمفکریبابنابراین.بودعملیآزمایشهایانجامبهماهمهمندی
زانمیمقایسهوآندرموجودثویتامینوخوراکیکاکتوس»موضوعرویبرگرفتیم
ثنویتامیودادانجامآزمایشآنهارویتوانمیچون.بپردازیم«مرکباتباآنویتامین
درمانبرایکاکتوسهادرموجودویتامینهایازبسیاری.گرفتاندازهراآندرموجود

.کردقتشویتحقیقاینانجامبهرامامسالهاینکههستندمفیدبیماریهاازبسیاری



سواالت تحقیق

آیا در کاکتوس های خوراکی ویتامین ث وجود دارد؟-1

ویتامین ث موجود در مرکبات بیشتر است یا در کاکتوس های خوراکی؟-2

ویتامین ث موجود در میوه کاکتوس بیشتر است یا در ساقه کاکتوس؟-3



فرضیات

. ما حدس می زنیم به احتمال زیاد در کاکتوس های خوراکی ویتامین ث وجود دارد-1

.ث موجود در مرکبات بیشتر استحدس می زنیم به احتمال زیاد ویتامین ما -2

م در میوه کاکتوس و ساقه کاکتوس با هموجود میزان ویتامین ث حدس می زنیم ما -3
.برابر است

.برای اثبات درستی یا نادرستی این فرضیه ها باید آزمایشهای عملی انجام بدهیم



؟کاکتوس چیست

وخیمضبسیارگیاهاناینساقه،هستندهاایلپهدوردهازوگوشتیگیاهانگروهازهاکاکتوس
هایتیغوخارهابصورتوانددادهدستازراخوداصلیشکلنیزهابرگوخارجایاستوانهحالتاز

.انددرآمدهگوناگوننقاطدرکوچک
میهنگاخوددررارطوبتفراوانیمقدارکهاستروهمینازوهستندشیرهدارایهاکاکتوساغلب

درآنهاگیزانشگفتاستواریوتواناییسبببهگیاهانسایرازهاکاکتوسایپایهوبزرگتفاوت.دارند
محیطویهوایوآبشرایطتدریجبهبطوریکه.استطبیعینامساعدوسختشرایطوهادگرگونیبرابر

.یدگردلیتبدسوزانوخشکهایبیابانبهآنهابومیرستنگاهوشددگرگونگیاهاناینزیست
کاکتوس.دادنددستازراخودهایبرگخشک،هوایوآبشرایطباسازگاریکشاکشدرهاکاکتوس

.کردتشبیهگیاهاندنیایشتربهتوانمیرا



ها و تاریخچه آنهاکاکتوس

مسیح،میالدازپیشسال200تقریباثئوفراستوس،توسطباراولین،Kaktosیونانیواژهازکاکتوسنام
.شدمطرحخاردارگیاهانبرای

داراباکهبردبکارایگیاهیهایگونهنامیدنبرایراCactusعلمینامهلینکارلوس1653سالدر
ورداربرخبرگصورتبهگاهیومانندخارپوششیازوکردندمیذخیرهخوددرراآبگوشتی،هایساقهبودن
.بودند

اولیند،شبردهآمریکاقارهبهکلمبکریستفوسیلهبهکاکتوسازهاییگونهآمریکا،یقارهکشفبا
جایزماننآاشرافواعیانبیندرزودخیلیزیبا،بسیارشکلباکهبودملئوکاکتوسشدهمنتقلکاکتوس

.درآمدارزشیبابسیارتزئینیگیاهصورتبهوکردبازراخود
هبکهکسیاولین.استشدهشروعقاجارشاهمظفرالدینزمانازایراندرکاکتوسپرورشونگهداری

.باشندمیکشاورزیبرجستهاساتیدازمیردکترپرداخت،ایراندرانبوهصورتبهگیاهاینپرورش



هاکاکتوسمحل رویش و شرایط رشد 
رفمصبهخشکسالیماه هایطیراشدهذخیرهآبوکردهذخیرهآبناگهانیهایطوفانطیهاکاکتوس

بآذخیرهمنبعبه عنوانکههستندمانندشبکههایساقهوعمیقریشه هایدارایهاکاکتوس.می رسانند
چکیکوخیلیهایبرگهاکاکتوس.می شودمحافظتتیغ هاییتوسطکاکتوسیساقه.می کنندعمل

.ندارندبرگاصالًیاوداشته

بولیویوشیلیپرو،برزیل،آرژانتین،کشورهایدرسپسآمریکا،یقارههایبیاباندرابتدادرگیاهاناین
.اندگردیدهپراکندهورفتهجهانکشورهایدیگربهنقاطهمینازودندششناخته



هاکاکتوسانواع 

ها به جهت تکامل و داشتن خار یا تیغ به منظور ها در اکثریت کاکتوسحذف شدن برگ
دن ری از خورده شحفاظت در مقابله با تابش نور خورشید و همچنین حفاظت خود برای جلوگی

.خواران نیز می باشدتوسط جانوران موزی و گیاه
و د بودهها گیاهان خیلی کوچک تا غول آسا هستند که تنوع آنها فوق العاده زیاکاکتوس

ظاهری و از لحاظ شکلمهمترین ویژگی اکثر آنها مقاومت به کم آبی و توانایی ذخیره آب است 
:توان به انواع زیر اشاره کردو تنوع زیست محیطی دارای انواع گوناگونی هستند که می

داربرگ-۶دار   پشم-۵پیوندی   -4آپونتیاها   -3ای   استوانه-۲گرد   -1



کاکتوس هاپرورش

ه ریزترکیب خاکی کاکتوس ها، باید شنی رسی و درصد بیشتری از شن یا سنگ
و بسته د کاکتوس ها آبیاری منظم و با فواصل بیش از گیاهان معمول نیاز دارن. باشد

ر کاکتوس ها د. به سرعت رشد و فصل، تعداد و فواصل آبیاری تنظیم می شود
وس ها به کاکت. مناطق گرم و پر نور رشد می کنند زیرا بومی آمریکای التین هستند

کنند و نور زیادی احتیاج دارند و در محیط های کم نور معموالً رشد علفی می 
.منظره ظاهری آن ها از حالت کاکتوس بودن خارج می شود



کاکتوسمیوه

م امروزه میوه کاکتوس به عنوان میوه درجه اول در بعضی از کشورها مورد عالقه مرد
ه مناطق کشور مراکش به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده این میوه است ک. است

.وسیعی را در این کشور در بر گرفته است
درمانجالب است بدانید که گل و میوه این گیاه خاردار و بیابانی خواص زیادی برای

.ها داردبیماری



های تغذیه ای آب کاکتوس و میوه کاکتوسویژگی

ن ها سرشار از تعدادی ویتامین و آنتی اکسیدان هستند ، بتالیآنهای میوه کاکتوس و 
امین ها این میوه ها و آب آنها همچنین منابع خوبی برای تامین ویت. بیشترین مقدار را دارند

:هستندو امالح زیر 

بتاکاروتن، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، ،  Kویتامین ،  E، ویتامین Aویتامین ،  Cویتامین 
، انواع اسیدهای آمینه و انواع 3، اسیدهای چرب امگا فسفر، آهن، منگنز، مس،کارتینوئیدها

هااکسیدانآنتی 
:  باشد ی کاکتوس حاوی موارد زیر میمغذی به ازای هر میوهواد و م

گرم، شکر و 4گرم، فیبر 10گرم، کربوهیدرات 0/۵گرم، چربی 1گرم، پروتئین 4۲کالری 
میلی گرم۵گرم و سدیم 0کلسترول 



(Mg/100g)ویتامین ث (g)وزن حالت میوه

12 86 نارس

18 102 سبز

18 105 حد وسط

26 112 رسیده

28 108 بیش از حد رسیده

هایسلولکهبطوریبودهثویتامینازخوبیمنبععنوانهبکاکتوسخوراکییمیوه
هاآنزیماین.کندمیفعالراخودهایآنزیمبرخیوکردهاستفادهویتامیناینازبدن

.برندمیباالرابدندرکالژنتولیدهمچنینوکلسترولسازوسوخت
زمانتاابتداازکاکتوسخوراکیمیوهثویتامینمیزانوفیزیکیتغییرات"زیرجدولدر

.استشدهدادهنشان"رسیدن

کاکتوس ی خوراکی میوه



به دستگاه گوارشیکمک -
به سالمت قلب و عروقکمک -
کلسترول و قند خونکاهنده -
افسردگیضد -
سم زدایی روده و درمان کولیت-
های مثانهالتهاب مثانه و درمان عفونت،ضد -
سیستم ایمنی تقویت -
تهوع کنترل -
از پوست بدلیل خواص آنتی اکسیدانی قویمحافظت -
از سلول های مغزی در مقابل آسیب و ابتال به آلزایمرمحافظت -
زدایی از کبد و طحال سم -
جذب قند خون و تناسب اندامکاهش -
از کم خونی و تشکیل گلبول های قرمز سالم و رشد بافت ها پیشگیری -
سریع تر زخم ها و کبودی ها تسکین -
خطر ابتال به مشکالت تنفسیکاهش -

کاکتوسدرمانیاثرات 



راه های شناسایی ویتامین ث در آب میوه ها

.کنیممیاستفادهبتادینمحلولازثویتامینمیزانتعیینبرای
–قرمز)کمرنگایقهوهرنگدارایآبدرمحلولید.استیدنامبهایمادهحاویبتادین

یتخاصبعلتبگیردقراردارداسیدیحالتکهثویتامینکناردراگرکهاست(نارنجی
اینازوانمیتدلیلهمینبه.میرودبینازوشدهکمرنگبتادینرنگث،ویتامینرنگبری
.مودنمقایسههمبارامختلفهاینمونهدرموجودثویتامینمیزانوکرداستفادهخاصیت



بتادین چیست؟
ویشستشوپوستکردنضدعفونیبرایکهگندزداستماده ایبتادین،یاآیودوپوویدون•

فرمولوشدتولید1955سالدربارنخستینبتادین.می شودبردهبکارکوچکزخم های
رشدتوقفیاکردنکمباکهاستآنتی بیوتیک هاییشاملمحصولاین.استC6H9NOآن

.شوندمیزخمبهبودموجبباکتری

براییآزمایشگاهوشیمیدرسکالسهایدر،بتادینپزشکیوبهداشتیمصارفازنظرصرف•
آزمایشامانجبرایبتادینازتوانمیموادبرخیرویثویتامینکنندگیاکسیداثردادننشان

بهاراسیداسکوربیکمحلولمقدارییاثویتامینقرصیککاراینبرای،کرداستفاده
بینازنبتادیتیرهسرخرنگکهشودمیمشاهدهمدتیازپسومیکننداضافهبتادینمقداری

.اشدبمیبتادیندرموجودیدوثویتامینشیمیاییواکنشدلیلبهاتفاقاینکهرودمی



(اسید آسکوربیک)مکانیسم اثر بتادین و ویتامین ث 

ت در این روش ، غلظ. روش یدسنجی است ، سنجش غلظت ویتامین ث راه های یکی از 
.ید مورد سنجش قرار می گیرد با استفاده ازحجم معینی از ویتامین ث 

بدیل تبه یون یدید می شود و خودش ویتامین ث واکنش، ید باعث اکسید شدن در این 
.شودبی رنگ می می شود و 

ادین فیلم اثرگذاری ویتامین ث بر بت



آزمایش تعیین ویتامین ث 

آبابشدهرقیقبتادینیکسانمقداربهآزمایش،لولهچنددرکهاستاینکارروش
ردنکاضافه.شودزدههممرتبوکردهاضافهمیوهآبقطرهقطرهآنهابهسپسریخته
تعداد.شودبیرنگکامالورفتهبینازبتادینرنگکهیابدادامهزمانیتاآبمیوهقطرات
بهمیوهآبکمترمصرفکنیدمقایسهیکدیگرباوکردهشمارشظرفهربرایراقطرات
.بیشتراستثویتامینوجودوحضورمعنای



آزمایش ها و نتایج



ی مختلف با انجام تحقیقات و جستجو در اینترنت و صحبت با کارشناسان گیاه شناسی در مجموعه ها
و خوراکی رسمی غیپیتایاواپونتیا پرورش کاکتوس، به این نتیجه  رسیدیم که دو نوع کاکتوس

کاکتوس بنابراین این دو نوع. بوده و دارای میوه هستند و همچنین در ایران قابل دسترسی می باشند
.جهت انجام ادامه کار انتخاب شدند

.  تمورد نیاز از گلخانه ی گلساره واقع در خیابان ازگل جناب اقای احمدی تهیه شده اسهای کاکتوس
:استعکس و فیلمهای آن در زیر آورده شده 

انتخاب و تهیه کاکتوس

اپونتیاپیتایا 



راهنمای نگهداری کاکتوس ها

نور کوددهی اسپری آب روی برگها آبیاری

ز نزدیک پنجره آفتابگیر و بدور ا
نور مستقیم آفتاب

در بهار و تابستان هر ماه 
یکبار

نیاز ندارد روز یکبار7-5 پیتایا

ز نزدیک پنجره آفتابگیر و بدور ا
نور مستقیم آفتاب

در بهار و تابستان هر ماه 
یکبار

نیاز ندارد روز یکبار10-7 اپونتیا



مقدمه شروع آزمایش ها و تست های اولیه

دهیم،جامانراآزمایشاستبهترمقادیریچهوروشیچهبابفهمیماینکهوهانمونهثویتامینمقایسهبرای
.بیابیمتدسمناسبنسبتبهتاکردیممخلوطهمبارامرکباتآبوبتادینمختلفنسبتچندینابتدادر

.شدریختهبتادینلیترمیلییکلیوانهردر.شدگرفتهنظردرتمیزایشیشهلیوانشش

لیترمیلییکبود،بتادینلیترمیلییکشاملکهظرفهردرسپس
ظتغلدلیلبهحالتایندر.شدریختهجداگانهطوربهمرکباتآب

.نشدمشاهدهملموسیرنگتغییربتادینباالی
هردردوبارهوشدندشستهکاملبطورلیوانهابعدییمرحلهدر

مرحلهایندرکهتفاوتاینباشدریختهبتادینلیترمیلییکلیوان
رفتهگنظردرلیترمیلیدویعنیبتادینبرابردومرکباتآبحجم

سیاربرنگتغییراینولیشدمشاهدهرنگتغییرحالتایندر.شد
دررحلهماینعکسهای.بودتشخیصقابلسختیبهچشمباوبودکم
.استشدهآوردهزیر



وشدیختهربتادینلیترمیلییکلیوانهردردوبارهوشدندشستهکاملبطورهالیوانبعد،مرحلهدر
بطورییرتغحالتایندر.شدگرفتهنظردرلیترمیلیچهاریعنیبتادینبرابرچهارمرکباتآبحجم
شدههآوردزیردرمرحلهاینهایعکس.بودتشخیصقابلراحتیبهچشمباوشدمشاهدهقابلکامل
.است

ایهعکس.دادیمانجامدیگرمختلفهایروشومختلفنسبتهایبابارهاوبارهاراآزمایشهااین
ینابهنهایتدرولیایمآوردهبعدیاسالیددراستشدهانجامکهگوناگونیروشهایازمتفاوت
کنیماضافهنآبهراهانمونهسپسکنیمرقیقآببارابتادینابتدادراستبهترکهرسیدیمنتیجه

بهآبوادینبتکردنرقیقمیزانبنابراین.کنیممشاهدهوضوحوراحتیبهرارنگتغییربتوانیمتا
آنرنگیرتغیصورت،اینبهوشدگرفتهنظردرآبلیترمیلیپنجدرقطرهیکیعنی(5/1)نسبت

.استتشخیصقابلهانمونهشدناضافهازبعد

دوممرحله 



شعکس های مختلف از تست های اولیه برای تعیین بهترین روش آزمای



شرح آزمایش

بتنسبه(آب/بتادین)شدهرقیقمحلوللیترمیلی40تهیه-1
یکسانکامالبطورآزمایشلوله8درتقسیمو(5/1)

یرین،لیموشلیموترش،پرتقال،شاملآزمایشهایلولهنامگذاری-2
شاهدهنمونیکوکاکتوسساقهکاکتوس،میوهنارنج،فروت،گریپ

(ثویتامینقرص)

یک قرص ویتامین ث در یک لیوان آب: آماده سازی نمونه شاهد-3
گرفتن آب مرکبات، میوه و ساقه کاکتوس-4
ره با استفاده از قطره چکان در هر لوله آزمایش از آب نمونه ها قط-5

.شودقطره میریزیم تا رنگ بتادین بطور کامل از بین رود و بیرنگ
.متعداد قطرها را برای هر نمونه شمارش کرده و یادداشت میکنی-6
هر چه تعداد قطره های استفاده شده کمتر باشد به این معنی-7

.است که ویتامین ث آن بیشتر است





نتایج آزمایش

آنهاازکدامهردرونوشدآمادهآزمایشلولههشتشدهدادهتوضیحآزمایشروشدرکههمانطور
حلولمشاهدلولهبعنواناوللولهدرسپس.شدریختهبتادینوآبشدهرقیقمحلولمیلیتر5

بعدهکشدمشاهده.شدریختهقطرهقطرهبصورتوچکانقطرهازاستفادهباآبوثویتامینقرص
در.شدرنگبیکامالآزمایشلولهمحتویاتورفتبینازکاملبطوربتادینرنگسومقطرهریختنزا

صورتبکاکتوسساقهومیوهآبومرکباتآبچکانقطرهازاستفادهباصورتهمینبهبعدمراحل
زیردولجدرآننتایجوشدندتکراربارسهآزمایشهادرستی،ازاطمینانبرای.شداضافهقطرهقطره
.استشدهآورده

ساقه 
کاکتوس

میوه 
کاکتوس

گریپ فروت نارنج  لیموشیرین لیموترش پرتقال شاهد

قطره10 قطره6 قطره5 قطره6 قطره8 قطره9 قطره5 قطره3 1آزمایش 

قطره12 قطره5 قطره6 قطره6 قطره8 قطره11 قطره5 قطره3 2آزمایش 

قطره12 قطره5 قطره6 قطره6 قطره8 قطره11 قطره5 قطره3 3آزمایش 



(1)

(2)

(3)



لبدلیهانمونهتمامی.استشدهتهیهمناسبنوردرکهاست1آزمایشدرنهاییعکساین
کهاسترذکبهالزم.داشتندبخوبیرابتادینرنگتغییرقابلیتآنها،درثویتامینوجود
سیاربرنگبدلیلمیشودمشاهدهراستسمتآزمایشلولهدودرکهسبزیوصورتیرنگ
ویتامینولینیستکردنحذفقابلوباشدمیکاکتوسساقهوکاکتوسمیوهقطراتزیاد
.استبردهبینازرابتادیننارنجیرنگکاملبطورآنهادرموجودث

تصویر نهایی آزمایش 





پاسخ به فرضیه ها

:  با توجه به نتایج بدست آمده، فرضیه های ما پاسخ داده شدند

.ویتامین ث وجود دارددر میوه و ساقه کاکتوس های خوراکی -1

میوه کاکتوس وث موجود در فرضیه دوم ما تا حدی درست بود زیرا ویتامین -2
.پرتقال از همه بیشتر و ساقه کاکتوس از همه کمتر بود

ه ویتامین ث موجود در میوسومین فرضیه ما مبنی بر یکسان بودن میزان -3
در رد شد و درست نبود چون میزان  ویتامین ث موجودکاکتوس و ساقه کاکتوس 

.آنها با هم فرق داشتند



نمودارهای کیفی مقایسه میزان 
ویتامین ث در نمونه های مورد 

آزمایش
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نمونه مورد آزمایش



نتیجه گیری

هدف از این پروژه، مقایسه میزان ویتامین ث موجود در آب مرکبات، میوه و ساقه
م سپس با ابتدا با انجام تستهای اولیه، روش انجام آزمایش را پیدا کردی. کاکتوس بود

نتایج .روش تعیین شده میزان ویتامین ث موجود در نمونه ها را با هم مقایسه کردیم
توس بدست آمده نشان دهنده اینست که ویتامین ث موجود در پرتقال و میوه کاک

تیجه ن. بیشترین مقدار و ویتامین ث موجود درساقه کاکتوس کمترین مقدار بود
.بصورت جزیی در جدول در زیر آورده شده است

کمترین میزان ویتامین ث بیشترین میزان ویتامین ث

ساقه کاکتوس لیموترش لیموشیرین و گریپ نارنج
فروت

پرتقال و میوه کاکتوس



تازه و باالخره اینکه کاکتوس ما که عالوه بر میوه که از اول داشت حاال هم گل داد و هم برگ







:منابع

  گلسارهگلخانه ی مشاوره و راهنمایی از جناب آقای احمدی مدیریت.

سایت اینترنتی آپاراتwww.aparat.com

 اینترنتی ویکی پدیا          سایتhttps://fa.wikipedia.org 

 رشد                    سایت اینترنتیwww.roshd.ir

                         سایت اینترنتی تبیانwww.tebyan.net



:سپاسگزاری

 اتتشکر از مدیریت محترم سرکار خانم اشرفی جهت فراهم آوردن امکانبا.

با تشکر از دبیر راهنما سرکار خانم گارسچی جهت هدایت پروژه.

 از سرکار خانم انصاری جهت هماهنگی های الزمبا تشکر  .

 الهام م سرکار خانتوسلی، تینا سپاس فراوان از مادر های عزیزمان سرکار خانم

جهت انی  مینا پورسیستسرکار خانمآصفی،دنیا امیر سرکار خانمسیاهپوش،

.همراهی و پیشبرد هرچه بهتر پروژه

 جناب آقای احمدی جهت راهنمایی و تهیه کاکتوس هاتشکر از با.

دبا سپاس از همه ی عزیزانی که ما را در پیشبرد این پروژه حمایت کردن.




