اولین همایش ملی گیاهان دارویی،
کارآفرینی و تجاری سازی
عنوان مقاله بررس ی و مقایسه یک فعالیت آموزش شیمی با عنوان اثرات ضد باکتریایی پودر سیر و کتیرا
بر روی باکتری گرم منفی اشرشیا کلی و باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اوروس
محمد علی احقری، 1محمد رضا احقری ،2علی ملکی*3
 -1دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد دانشکده پرستاری گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد
 -2دانشجوی دکتری نانو بیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) دانشگاه تربیت مدرس دانشکده زیست شناسی گروه نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
 -3استاد دانشکده شیمی گروه شیمی آلی دانشگاه علم و صنعت ایران
نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئولmaleki@iust.ac.ir :
)

نتایج و تحلیل

چکیده
در این تحقیق آزمایشگاهی دانشاموزان با مقایسه تأثیر ضد باکتریایی و همچنین بررسی
اثرات پودر سیرو کتیرا بر روی باکتری گرم منفی اشرشیا کلی و باکتری گرم مثبت
استافیلوکوکوس اوروس و باکتری گرم منفی

کلبسیال پونومونیا و باکتری گرم مثبت

استافیلوکوکوس ساپروفیتوس و باکتری گرم منفی سودوموناس آئروژینوزا مواجه شدند که این
درک و یادگیری را به صورت عینی و عملی به دانش آموزان ارائه میدهند.

تأکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی
موجب شده تا کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه گذاری ،برنامه ریزی کشت و تولید انبوه
گیاهان دارویی در سطوح صنعتی واستفاده ازآن در صنایع دارویی ،بهداشتی وغذایی اقدام کنند.

چنین توجه واقبالی به سوی گیاهان دارویی ،کشت و تجارت آنرا در جایگاه اقتصادی مناسبی
قراردادهاست  .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزشیابی آموزش وپرورش
است و تمام کوششها در نظام آموزشی درواقع تالش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امر تلقی
می شود .در میان فرآوردههای مختلف سیر ،اسانس سیر دارای عملکرد ضد میکروبی قویتری

مقدمه

است به طوری که نسبت به پودر سیر و سیر تازه به ترتیب  200و  ۹00برابر اثرات ضد میکروبی

عالقه باالتر به مباحث عملی زیست محیطی ،نگرش مثبت بیشتری در دانشآموزان به این
امر را

نشان میدهد نگرش دانشجویان دختر نسبت به مسئولیت محیطی مثبت تر

بودهاست.روابط بین نگرش زیست محیطی ،ارزش و عالقه در آموزش علوم ،بسیاری از جنبههای
مربوط به عالیق دانشآموزان در برگرفتهاست.روشهای تدریس تأثیرگذار بر رفتارهای دوستدار

قوی تری دارد ،به عالوه استفاده از اسانس و عصاره سیر در صنایع غذایی از سوی موسسه غذا و
داروی ایاالت متحده آمریکا ایمن معرفی شدهاست .سیر حاوی پتاسیم و ژرمانیوم است ،که
موجب بهبود سالمتی میشوند؛

نتیجه گیری

محیط زیست می تواند موثر و مفید باشد .و نیز سایر عوامل تعیین کننده روانشناختی مانند
دانش ،آگاهی ،هنجارها ،نگرش ،ارزش ،توانمندسازی مورد توجهاست هرچه دانشآموزان عالقه

بیشتری از کارهای گروهی و فعالیتهای خالقانه با یادگیری سنتی با هدایت معلمان نشان
میدهند ،تا آگاهی بیشتری برخوردار،از جمله اهداف معلمان می توان به احساس مسئولیت
بیشتر دانشآموزان برای یادگیری بیشتر دانشآموزان است.

اهدافی که اغلب با فعالیتهای یادگیری مشخص میشود و دانشآموزان را به استدالل و
مسئولیت پذیری فردی تشویق میکند .منابع موجود نشان میدهد که آموزش به طور کلی تحت
تأثیر عامل فراگیر آموزشگر ،برنامه ،تجهیزات و محیط آموزشی است که هر یک از عوامل مذکور
دارای ویژگیهایی است که میتوانند در پیشرفت تحصیلی و یادگیری تأثیرات متفاوتی
داشتهباشند.
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