
  ! استفاده از سموم شيميايي براي كنترل آفات را متوقف كنيد: كرج ءآموزان دبيرستان دخترانه سمادانش

  گزارش برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با بيوتكنولوژي در دبيرستان سماء كرج

  حانيورمهندس بنفشه درويشمهندس مژگان حيدرپور و  ،مهندس فهيمدخت مختاري: تهيه و تنظيم

  

  1389آذر  "آشنايي با بيوتكنولوژي و ايمني زيستي"كارگاه

افزون توليد محصوالت حاصل از اين تكنولوژي در جهان و  با توجه به توسعه بيوتكنولوژي و افزايش روز

آموزان مقاطع راهنمايي  جوانان در عرصه علم و تكنولوژي، ضرورت آشنايي بيشتر دانشلزوم حضور فعال 

يكي از تجربيات حضور در جشنواره بيوتكنولوژي مالزي كه . كنولوژي احساس شدو دبيرستان با بيوت

تعدادي از اعضاي انجمن ايمني زيستي در آن شركت داشتند، كسب تجربياتي در زمينه توسعه بيوتكنولوژي 

با اين ديدگاه انجمن ايمني زيستي ايران به منظور آشنا نمودن . هاي سني مختلف بود در ميان گروه

ايمني  ژنتيك و مهندسيهاي مختلف و همچنين آموزان با بيوتكنولوژي و كاربردهاي آن در زمينه شدان

در اولين . هاي كوتاه مدت نمود زيستي با استفاده از پتانسيل علمي و فعال خود تصميم به برگزاري كارگاه

در  "ني زيستيآشنايي با بيوتكنولوژي و ايم" ي تحت عنوانكارگاهگام در جهت اجراي اين هدف 

شناسي اين دبيرستان دبير زيست ،خانم گلدسته اين كارگاه با همت .كرج برگزار شد ءدبيرستان دخترانه سما

هاي دوم و سوم علوم تجربي برگزار  آموزان سال براي دانش (IRBIC)و مركز اطالعات بيوتكنولوژي ايران 



 مهندس  اين برنامه با همكاري . آموزان مواجه شد دانششده و با استقبال جالب توجه مسئولين دبيرستان و 

دو سخنراني تحت عناوين . حيدرپور كارشناس بيولوژي مولكولي پژوهشگاه استاندارد اجرا شد مژگان

دكتر  توسط "آشنايي با بيوتكنولوژي و ايمني زيستي"و  "محصوالت تراريخته مظهر سالمت و پاكيزگي"

در هر  .شد ايراد) ب رئيس انجمن ايمني زيستي ايرانيرئيس و نا( تاريو مهندس فهيمدخت مخ ياضيقره

 كلياتي رگاهادر ك كننده آموزان شركت هاي دانش دو سخنراني سعي شد با كمك گرفتن از اطالعات و دانسته

و ضرورت استفاده از  هاي مختلف در زمينه هادر مورد بيوتكنولوژي، مهندسي ژنتيك و اهميت و كاربرد آن

اين مفاهيم و شماهاي ساده شده استفاده از با و  ودآباداني كشور ارائه ش براي توسعه و هااين فناوري

ها و  مصرف اين ارگانيسم در مورد مالحظات ابراز شده، هاي تراريخته چگونگي توليد ارگانيسمهمچنين 

  . توضيح داده شدكنندگان معلومات سني شركت ه صورت قابل درك و منطبق بابنحوه بررسي ايمني آنها 

  آشنايي با بيوتكنولوژي و ايمني زيستي

ارائه  "آشنايي با بيوتكنولوژي و ايمني زيستي"تحت عنوان مهندس مختاري اولين سخنراني توسط خانم 

 هايي نظير واژه، بحثآموزان به  جلب توجه دانشپس از طرح سؤاالتي براي  در ابتداايشان . شد

هاي  در زمينه هاآن كاربردهايو  هآموزان تعريف و تحليل كردرا براي دانش مهندسي ژنتيك و ژيوبيوتكنول

، بيوانفورماتيك، قضايي و پزشكي قانوني ،محيط زيست و دريا ،كشاورزي و صنايع غذاييمانند مختلف، 

 ، مقدارترارزان  قيمت ،باالتر  باكيفيتمحصوالتي ايجاد از جمله و مزاياي آن  ، پزشكي و تشخيصصنعتي

بدنبال اوهمچنين . آموزان نشان دادرا به دانش آن كلي از اهميت يديد ه ورا بيان كرد خطرتربيشتر و كم

هاي و بيان دوره )هزار سال قبل از ميالد 6حدود (بيوتكنولوژي و قدمت آن  تاريخچه مورددربحث كوتاهي 

آموزان با بيوتكنولوژي بعد از آشنايي كلي دانش .امروز را توضيح دادمختلف آن نحوه تكامل اين علم تا به 

شود و شبيه چرا بچه انسان شبيه او مي"هايي از قبيل پرسش نوبت به بيان مفهوم ژن رسيد كه وي با طرح

 و هاي جالبي از دوقلوهاو يا با ارائه عكس"؟رسند يا چگونه صفات به ارث مي شود؟موجود ديگري نمي

را با اين روش ساده ولي كارآمد به  ژن و توارث مفهوم و ساختار . ا.ان.از دي يشماتيكتصاوير 

   .آموزان توضيح داددانش

  

  هامحصوالت تراريخته و نحوه توليد آن



و  به صورت شماتيك در ادامه مهندس مختاري با نشان دادن مراحل مهندسي ژنتيك و چگونگي انتقال ژن

مطالبي هم در مورد در انتها  .آموزان معرفي كردها را به دانشاز محصوالت تراريخته آن ييهاكاريكاتور

ز يك موجود واحد مشتق شده كلون موجودي است كه با تركيب ژنتيك همسان ا" كلون كردنمفهوم 

ارائه ) تترا(اولين ميمون كلون شده و )دالي(اولين گوسفند كلون شده  و موجودات حاصل از آن مانند"است

  .كرد

تصوير زير يكي از اساليدهايي است كه به منظور بيان اهيمت بيوتكنولوژي توسط خانم مختاري نمايش 

 . آموزان قرار گرفت استقبال دانش داده شد و مورد

  

   

راه ميان بر نجات كشورهاي در   بيوتكنولوژي
حال توسعه از فقر، گرسنگي و بي عدالتي

بهداشتي  

  

  

  سخنراني رئيس انجمن ايمني زيستي

  مطرح كردي به صورت زير ياضي در شروع سخنراني خود سؤالدكتر قره 

 "؟نيد و كداميك از محصوالت اصالح شدهيك از شما دوست داريد از محصوالت طبيعي استفاده ككدام "

مصرف محصوالت اصالح شده را انتخاب ها استفاده از محصوالت طبيعي و بقيه آن آموزانتعداي از دانش

ست مضر ا مصرف آنها به صورت طبيعي ممكنكه  ياز محصوالتهايي  با اين مقدمه و بيان مثال .كردند

براي بحث در مورد اصالح و تغيير در موجودات شوند  باشد ولي با ايجاد تغييراتي در آنها قابل مصرف مي

كاسوا نوعي گياه است كه  براي مثال: وي افزود. كنندگان ادامه يافتتضمين سالمتي هر چه بيشتر مصرف



خام و با پوست سمي و صورت  ، مصرف اين گياه بهاهميت خاصي برخوردار استاز رويد و  ميدر آفريقا 

يكي از حتي با استفاده از آرد آن و بوده شود ديگر سمي نكنده و پخته ميآن كشنده است ولي وقتي پوست 

رنگ  سبزهاي  كه در قسمتسمي به نام سوالنين  كنند همچنينهاي دنيا را تهيه ميترين كيكگران

 و يا كرفس كه سمي به نامكند و نوع طبيعي سيب زميني را غير قابل مصرف ميوجود دارد يني زمسيب

psoranel قابل مصرف غير شود نرد كه در مورد هر يك از اين محصوالت اگر تغييراتي در آنها داده دا

به صورت  به موجودي ديگر راموجودي مفهوم وارد كردن ژن  ها ايشان به دنبال اين مثال.خواهند بود

قدمت اصالح نژاد در گياهان و  مطالبي در مورد و هتوضيح دادآموزان شماتيك و قابل فهم براي دانش

هاي مختلف، عملي است  و به اين ترتيب نشان داد كه اصالح نژاد با استفاده از روشبيان كرد حيوانات را 

ايجاد اين تغييرات در  اينكه داده است و كه بشر به منظور بهبود و رسيدن به بهترين محصول همواره انجام 

است كه دانشمندان براي پذير نيست و به اين ترتيب  ها امكان آن هاي نگياهان و حيوانات بدون تغيير در ژ

در اختيار گذاشته مهندسي ژنتيك ها و حيوانات از ابزارهايي كه  ايجاد تغييرات در گياهان، ميكروارگانيسم

و اهميت زيستي  مفهوم تنوعياضي همچنين  دكتر قره. اند تراريخته را توليد نمودهاستفاده كرده و موجودات 

  .موجودات بسط دادديگرآن را به  و هبيان كردبا نشان دادن انواع لوبيا در يك اساليد را آن 

استناد به معلومات  ابتدا باهم وي  براي توضيح چگونگي وارد كردن ژني از يك موجود به موجود ديگر

) سال پيش 144(در ادامه با اشاره به قوانين مندل  .ها كمك گرفت آن و طرح سؤاالتي از آموزان دانشخود 

هاي حك شده بر روي نقش و نگار مانند كشورماندر  نژاد در مورد قدمت اصالحيي هاو با بيان مثال

 ردساله دا 7500شده و قدمتي اي نشان داده ها به روش شجرهكه بر روي آن تالقي االغ ايالم هايي ازسفالينه

آموزان را براي درك بهتر هايي از اين قبيل ذهن دانشاي جديد و مثالو مقايسه آن با روش رسم شجره

خودباوري را به  ،انددر بسياري از علوم پيشتاز بودهها با اشاره به اينكه ايرانيهمچنين و  هكردفعال 

هم ديگر ملل اه ايران در توليد محصوالت كشاورزي نسبت به در مورد جايگوي . آموزان آموزش داددانش

شود و اكنون در آفريقا از محصوالت تراريخته استفاده ميكه همو با اشاره به اينمطالبي ارائه كرد 

با توجه به را يافته  تغيير ژنتيكمحصوالت  با توجه به شرايط ويژه حاكم بر اين قاره استفاده از هاييآفريقا

 اند  بر مرگ در اثر گرسنگي و فقر غذايي ترجيح دادههاي ايمني انجام شده در مورد اين محصوالت،  يارزياب

  . دانستبشري يكي از مسائل مهم آن را  مطرح كرده و توجه بهامنيت غذايي در دنيا را مسئله 



  

  "آشنايي با بيوتكنولوژي و ايمني زيستي"كارگاه كننده درآموزان شركتدانش          

  آموزانؤاالت دانشس

ــش  ــراي دان ــاه ب ــن كارگ ــت و آن اي ــي داش ــذابيت خاص ــوزان ج ــان   آم ــاه همچن ــام كارگ ــس از اتم ــا پ ه

اي از كــه عــده بـود نكتـه جالــب در ايــن   .پرســيدندهـا مــي از ســخنران هــاييلسـؤا مشـتاقانه و پرانــرژي  

كردنـد كـه اگـر ژنـي بيگانـه وارد ژنـوم       فكـر مـي   اخبـار نادرسـت و غيرمسـتند   آموزان بر اثر برخي  دانش

شـود كـه ژن را از آن دريافـت كـرده و برخـي      موجودي ديگر بشـود آن موجـود شـبيه بـه موجـودي مـي      

ــا مصــرف ايــن "بــراي مثــال كردنــد مطــرح مــيهايشــان بــر اســاس شــنيده هــاييهــا ســؤالاز آن ــا ب آي

اي بـر اثـر   رويـم؟ و يـا آيـا علـت تولـد نـوزادي بـا سـر قورباغـه         ين مـي شويم و از بمحصوالت بيمار مي

  "!است؟ يمحصوالت چنيناستفاده از 

ــخ   ــا پاس ــاه ب ــدگان كارگ ــن     برگزاركنن ــت را از ذه ــورات نادرس ــي از تص ــتند برخ ــب توانس ــاي مناس ه

كسـب  آموزان زدوده و آنـان را تشـويق كردنـد كـه اخبـار و اطالعـات را از منـابع صـحيح و موثـق           دانش

  . كنند

آمــوزان كــه متوجــه خطراتــي از جملــه وارد شــدن ســموم  از نكــات جالــب توجــه ايــن بــود كــه دانــش

ــت    ــي آف ــتفاده از محصــوالت زراع ــر اس ــر اث ــدن ب ــه ب ــد    شــيمايي ب ــا ســموم شــده بودن ــي شــده ب زداي



كـش در محصـوالت پرمصـرف ماننـد بـرنج       پيشنهاداتي مبنـي بـر ممنـوع كـردن اسـتفاده از سـموم آفـت       

هـاي جـالبي در مـورد توليـد محصـوالتي بـا اسـتفاده         مطرح كردنـد يـا طـرح   را زارت كشاورزي توسط و

هـاي مـرتبط بودنـد و     تعـدادي از آنـان نيـز عالقمنـد بـه تحقيـق در زمينـه       . دادنـد  از تغييرات ژنتيكي مـي 

درخواست همكـاري از مسـئولين برگـزاري كارگـاه را داشـتند كـه بـا موافقـت و اسـتقبال روبـرو شـد و            

نيـز تقبـل نمودنـد كـه پـژوهش حـول محورهـاي مطـرح شـده          ايـن دبيرسـتان   شناسي  ير محترم زيستدب

  . آموزان قرار دهند هاي تحقيقي دانش را در برنامه

  تكميل پرسشنامه

تهيـه شـده بـود كـه در پايـان      اي توسـط انجمـن    پرسشـنامه به منظور ارزيابي كارايي آمـوزش ارائـه شـده    

ايـن پرسشـنامه عـالوه بـر ارزيـابي چگـونگي كارگـاه و مفيـد بـودن          . توزيع شـد آموزان  برنامه ميان دانش

ــامل واحــ     ــؤاالتي ش ــاوي س ــده ح ــرح ش ــب مط ــباهت   دمطال ــودات، ش ــدن موج ــاختماني ب ــا و س ه

تـوان   ها، عامـل وراثـت و مـاده فيزيكـي ژن نيـز بـود كـه بـا اسـتفاده از ايـن سـؤاالت مـي             هاي آن تفاوت

يــك بـرآورد كلــي از  . بيوتكنولـوژي قبــل و بعـد از كارگــاه سـنجيد    آمـوزان را در مــورد  شنــمعلومـات دا 

الـذكر بسـيار مفيـد و جالـب بـوده       آمـوزان مقطـع فـوق    ها نشان داد كه كارگاه بـراي دانـش   مفاد پرسشنامه

ــت       ــوده اس ــحيح نم ــي را تص ــبه علم ــت ش ــورات نادرس ــياري از تص ــل از  . و بس ــات حاص از اطالع

ــوژي را از  هــاكــه آن هــاي تكميــل شــده، اســتنباط شــد  پرسشــنامه ــار و اطالعــات بيوتكنول معمــوالً اخب

كننـد و اكثـر قريـب بـه اتفـاق       هاي علمـي يـا غيرعلمـي كسـب مـي      اينترنت، تلويزيون يا راديو و روزنامه

عالقمنــد بــه بيوتكنولــوژي پزشــكي هســتند و در پاســخ بــه ايــن ســؤال كــه كــداميك از اطالعــات ارائــه 

غلـب بـه اسـتفاده از مهندسـي ژنتيـك و اصـالح موجـودات و ايجـاد         يشـترين جـذابيت را داشـته، ا    شده،

هـا خواسـتار تكـرار و     آمـوزان در اكثـر پرسشـنامه    همچنـين دانـش  . گياهان تراريخته اشـاره نمـوده بودنـد   

هـاي متعـدد توسـط     هـا پـس از برگـزاري كارگـاه     اطالعـات پرسشـنامه  . هـايي بودنـد   تداوم چنـين برنامـه  

  . اي منتشر خواهد شد صورت مطلب جداگانه ينان پردازش شده و بههاي آماري قابل اطم برنامه

  


