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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the attitudes of 
biotechnology experts in university centers of Tehran 
Province towards the application of transgenic plants. The 
study had a descriptive-correlation design and it was carried 
out through a survey method. The target population 
consisted of 75 biotechnology experts at university centers 
of Tehran Province. Using the Kerjcie and Morgan sample 
size table and a stratified randomized sampling method, 63 
experts were chosen as the sample; the research instrument 
was questionnaire. Face and content validity of the 
questionnaire was established by using a panel of 
agricultural extension and education and biotechnology 
experts. A pilot test was conducted to determine the 
reliability of the questionnaire. The Cronbach alpha 
coefficient was estimated at between 0.83 and 0.93 by using 
SPSS software version 16. Descriptive findings indicated 
that 44.5% of experts’ attitudes towards using transgenic 
plants were either ‘positive’ or ‘relatively positive’ and other 
experts’ attitudes were either ‘negative’ or ‘relatively 
negative’. Three aspects of transgenic plants that had 
medium importance were: ecological (mean: 3.40), socio-
economic (mean: 3.34) and health-hygiene (mean: 3.12), 
respectively. The effective educational and extension factor 
in using transgenic plants was the mass media (mean: 4.26). 
Also, an important solution for application and development 
of transgenic plants was the establishment of a research 
center and incubator. Mann Whitney U test findings showed 
a statistical significant difference at a 1% level between 
male and female attitudes towards using transgenic plants. 
Spearman correlation coefficients showed a statistically 
significant and positive correlation between the ecological, 
socio-economic and health-hygiene aspects of transgenic 
plants with experts’ attitudes towards using these plants. 
Multivariate regression analysis indicated that the ecological 
and health-hygiene aspects determined 43.7% of the 
variations in the experts’ attitudes. 
 

Keywords: Transgenic plants, Application, Attitude, 
Biotechnology experts. 

  چکیده
ررسـی نگـرش متخصـصان بیوتکنولـوژي مراکـز دانـشگاهی            هدف این تحقیـق ب    

این تحقیـق بـه روش پیمایـشی    . استان تهران در مورد کاربرد گیاهان تراریخته بود       
جامعـه آمـاري مـورد نظـر شـامل      . انجام شد و از نوع توصیفی ـ همبـستگی اسـت    

که از ایـن  ) =75N(متخصصان بیوتکنولوژي مراکز دانشگاهی استان تهران بودند     
گیـري   نفـر  بـا اسـتفاده از جـدول کرجیـک و مورگـان بـه روش نمونـه             63داد  تع

ــزار تحقیــق ). =63n(اي تناســبی بــه عنــوان نمونــه آمــاري انتخــاب شــدند  طبقــه اب
پرسشنامه بود که روایی ظاهري و محتویی آن توسط پـانلی از متخصـصان تـرویج     

. رار گرفـت کشاورزي و بیوتکنولوژي مورد بررسی، اصالح و تاییـد قـ     و آموزش   
پرسشنامه با انجام  آزمون پیش آهنگی با استفاده از ) آلفاي کرونباخ(ضریب اعتبار 

هاي توصـیفی نـشان   یافته.  بدست آمد92/0 تا 83/0 بین 16 نسخه  SPSSافزار نرم
 درصد از متخصصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته نگرشی مثبت 5/44دهد کهمی

. باشندنسبتاً منفی میو اشند و بقیه افراد داراي نگرشی منفی ب نسبتاً مثبت را دارا میو
جنبــه زیـست محیطــی  : هــاي تولیـد گیاهــان تراریختـه بــه ترتیـب   تــرین جنبـه  مهـم 

و جنبه سالمتی ـ بهداشتی ) 34/3میانگین(، جنبه اقتصادي ـ اجتماعی )40/3میانگین(
 موثرترین عامل .بودند که اهمیت هر سه جنبه در سطح متوسط بدست آمد) 12/3(

هـاي انبـوهی   آموزشی و ترویجی در کاربرد گیاهـان تراریختـه، اسـتفاده از رسـانه       
ترین راهکار به منظور کاربرد و توسعه گیاهـان   بدست آمد و مهم ) 26/4: میانگین(

هـاي علـم و فنـاوري     تراریخته از نظر متخصصان، ایجاد مراکز تحقیقاتی و پـارك      
آزمون من ـ وایت ـ نی بین نگرش مردان و زنان نـسبت   نتیجه . بود) 17/4:میانگین(

بـر  . داري را در سطح یک درصد نشان داد به تولید گیاهان تراریخته اختالف معنی 
هـاي زیـست محیطـی، اقتـصادي ـ      اساس ضـریب همبـستگی اسـپیرمن، بـین جنبـه     

اجتمـاعی و ســالمتی ـ بهداشـتی تولیــد گیاهــان تراریختـه بــا نگــرش متخصــصان      
نتـایج تحلیـل   . مثبت و معنی داري در سـطح یـک درصـد مـشاهده شـد     همبستگی  

رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهاي زیست محیطی و سالمتی ـ بهداشتی به 
  . کنند درصد از تغییرات در میزان نگرش متخصصان را تبیین می7/43میزان 

  
  .ولوژيگیاهان تراریخته، کاربرد، نگرش، متخصصان بیوتکن: ها کلید واژه
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  مقدمه
 با توجه به رشد بی رویه جمعیت جهان و افزایش مساحت    

هاي زیر کـشت و تـاثیر آن بـر محـیط و محـدودیت        زمین
هاي رایج براي افـزایش تولیـد مـواد غـذایی           منابع، راهبرد 

اي  بهبــــود عملکــــرد و افــــزایش ارزش تغذیــــه-1:ماننــــد
هـاي کـشاورزي     توسعه و بهبود زمین    -2محصوالت غذایی،   

- کاهش خسارت وارده به گیاهان زراعی ناشی از تـنش -3و  

محیطـی، امـروزه جوابگـوي افـزایش نیـاز         رهاي محیطی و غی   
 با توجه به اینکـه  .(Gholami and Omidi, 2002)جهان نیست 

هاي گیاهی هنـوز حـل نـشده        مشکالت بسیاري از بیماري   
است کاربرد راهکارهاي نوین یک نیاز ضـروري بـه نظـر        

رو استفاده از تکنولـوژي مهندسـی ژنتیـک        رسد از این  می
 تولیـد محـصوالت زراعــی   جهــت) بیوتکنولـوژي مـدرن  (

ــت      ــل اسـ ــل تامـ ــونی قابـ ــرایط کنـ ــه در شـ  تراریختـ

(Wolfenbarger and Phifer, 2000). .   ،گیاهـان تراریختـه
گیاهانی شبیه همتاي طبیعی خود هستند، با این تفاوت کـه    

هـاي نـسبی از قبیـل    نسبت به گیاهـان طبیعـی خـود مزیـت         
رزش مقاوم بودن به آفات و حشرات، باالبودن عملکـرد، ا  

هاي مطلـوب متعـددي هـستند کـه       اي بهتر و ویژگی   تغذیه
هاي نـامطلوب گیاهـان طبیعـی خـود      در نتیجه تغییر در ژن    

-به این ترتیب گیاهان تراریخته حامل ژن     . اندبوجود آمده 

هاي افزاینـده ارزش کمـی و کیفـی محـصوالت خواهنـد         
کنند که القاء مقاومـت در  برخی پژوهشگران ادعا می   . بود

گیرد کـاراترین  که در اثر دستکاري ژنی صورت می گیاه  
  تــرین وســیله   و از لحــاظ محیطــی و اقتــصادي مناســب    

باشــد  درصـدي عوامـل مـذکور مـی    37کـاهش خـسارت   
)National Academy of Sciences Press, 2002 .(  علیـرغم

توانـد مزایـاي زیـادي      اینکه کاربرد گیاهان تراریختـه مـی      
 رابطه با مخـاطرات اسـتفاده از   داشته باشد ادعاهایی نیز در    

تـوان  ترین آنهـا مـی     محصوالت بیان شده است که از مهم      
به حساسیت زا بودن این محصوالت، ایجاد ابر علف هرز، 

هـا نـام    هاي مقاوم به آنتی بیوتیک    شار ژنی، ایجاد باکتري   
عالوه بر این اثرات منفی که استفاده . (Bindel, 2002)برد 

ممکــن اســت بوجــود آورد هچنــین  از گیاهــان تراریختــه 
احتمال دارد که کاربرد این گیاهان بر معیشت کـشاورزان       
اثــر بگــذارد برخــی از کــشاورزان بــا بکــارگیري گیاهــان 

هـا   هزینـه برند و برخی به علـت افـزایش    تراریخته سود می  
یک نگرانـی عمـده   . (Sharma et al., 2002)بینند ضرر می

هـاي   بـین رفـتن جـذابیت   دیگر در این زمینه مربـوط بـه از   
ایـن امکـان وجـود     . پا اسـت  تولید توسط کشاورزان خرده   

دارد اســـتفاده از گیاهـــان تراریختـــه، بـــراي تعـــدادي از  
هــا در تهیــه بــذور و کــشاورزان بــه معنــی افــزایش هزینــه 

ــف  ــدیریت عل ــت  م ــرز اس ــاي ه . (Serageldin, 1999)ه
مطالعـات جـامع و کـاملی در سـطح جهـان در ایـن زمینــه       

رت گرفته است در اینجا به تعدادي از آیـن مطالعـات      صو
که بعضی از نتایج آنها با این مقالـه همخـوانی دارد اشـاره        

-اي عمـده در مطالعه) Akbari and Asadi) 2008: می شود

هاي ارتباطی تاثیرگذار بر نگـرش مخـاطبین را     ترین کانال 
ــانه ــی  رس ــاي جمع ــو  (Mass Mediaه ــون و رادی ) تلویری

 که از این حیث روزنامه ها و مجالت از اهمیت    برشمردند
ــد  ــري برخوردارن ــود   . کمت ــه وج ــن مطالع ــین در ای همچن

همبستگی معنی دار بین نگرش افراد نسبت به محـصوالت       
ارگانیک و سطح سواد و همچنین وجـود اخـتالف معنـی             

.  دار بین نگرش افراد و جنسیت آنهـا مـشاهده شـده اسـت           
)2007(Zhou & Chen ،)2005(Aerni ،)2000(Mittelman 

  نیـز نتـایج مـشابهی در     Johnson and Cavello )1987(و 
. انـد رابطه با استفاده از محصوالت تراریختـه بدسـت آوده     

Raney) 2006 (        عوامل اقتـصادي همچـون ظرفیـت تحقیـق
-محیطی و قوانین سـرمایه    کشاورزي، وجود قوانین زیست   

ــم    ــسانی را از مه ــروي ان ــذاري در نی ــرین عو گ ــل در ت ام
بکارگیري محـصوالت تراریختـه در کـشورهاي در حـال       

  .کندتوسعه عنوان می
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Wheeler) 2005 (اي، وجــــود اخــــتالف در مطالعــــه
دار بین جنسیت افراد با نگرش آنها نسبت به اسـتفاده             معنی

از گیاهان تراریخته را نشان داده است به طوري که تمایل           
صوالت تراریختـه  زنان نسبت به مردان براي استفاده از مح   

در این مطالعه متغیرهایی چون سابقه کـاري و  . کمتر است 
-تجربه شغلی همبستگی منفی با نگرش افراد را نـشان مـی     

در صــورتی کـه بــین عـواملی چــون سـن، کــاربرد    . دهنـد 
هـــا، عوامـــل اجتمـــاعی و اقتـــصادي، ســـواد،      رســـانه 
محیطــی بــا نگــرش افــراد همبــستگی مثبــت و        زیــست

در ) Catron ) 1997.  شـــده اســـتداري مـــشاهده معنـــی
داري بــین نگــرش زنــان و  تحقیقــی، نبــود اخــتالف معنــی

. مردان نسبت به تولید محصوالت تراریخته بیان نموده است
تحقیقاتی نیز، نقش کمرنگ مروجان کشاورزي در انتشار  

 ;Feder and Slade, 1984) انـد نـوآوري هـا را نـشان داده   
Van De Ban and Hawkins, 1988; Kromm and White, 1991; 
Marsh et al., 2000; Baker and Burnham, 2001; 

Fuglie and Kasacak, 2001).  
 Aerni )2005،1999 (دهـد  در مطالعات خود نشان می

هاي اقتصادي و اجتماعی تولید گیاهـان تراریختـه بـه           که جنبه 
طور معنی داري بر نگرش افراد نسبت به استفاده از آنهـا تـاثیر      

در مطالعه دیگـر خـود متخصـصان      ) Aerni) 2002.  گذاردیم
ــه ــشگاهی را عالق ــه تولیــد دان ــر   منــد ب ــه ذک ــان تراریخت   گیاه

ــه زیــست کنــد کــه در ایــن راســتا مــی ــان  جنب محیطــی گیاه
تراریختــه و تــاثیر مثبــت آن بــر نگــرش متخصــصان را عامــل 

ــی  ــی م ــی معرف ــد مهم ــه (Vollmer et  al., 2007). کن    جنب
هداشتی استفاده گیاهان تراریختـه را گـام مـوثر در    سالمتی ـ ب 

جهت رسیدن به امنیت غذایی و کشاورزي پایدار بیـان کـرده     
ــه مــی   ــد ک ــن محــصوالت      ان ــذیرش ای ــر میــزان پ ــد ب توان

 در در انگلیس) Friends of Earth Association) 2003.بیفزاید
گزارشـی مزایـاي اقتـصادي و اجتمـاعی حاصـل از تولیــد      

ــصوالت ترار ــن    مح ــذیرش ای ــم در پ ــاملی مه ــه را ع یخت
بـه طـوري کـه در ایـن گـزارش      . کندمحصوالت ذکر می 

محیطی، امنیت غذایی و سالمتی ـ بهداشـتی    عوامل زیست
در ایـن  . اندهاي بعدي از نظر اهمیت قرار گرفته   را در رتبه  

گزارش نگرش مردم انگلیس نسبت بـه مـصرف غـذاها و             
لی ارزیـابی شـده   محصوالت تراریخته در سطح قابـل قبـو       

ــت ــان     ) Dale) 1999. اس ــتی گیاه ــالمتی ـ بهداش ــه س جنب
-تراریخته را عامل مهمی در پذیرش این محـصوالت مـی   

عوامل آموزشی و ترویجی از ) Karami et al.) 2008 . داند
قبیل بازدید از مراکز و مزارع نمونه، تماس بـا کـشاورزان            

ــوثرت   ــشاورزي را از م ــروجین ک ــا م ــاط ب ــشرو، ارتب رین پی
دانند که ایـن عوامـل      زیستی می عوامل در پذیرش فناوري   

داري بـا پـذیرش فنـاوري زیـستی           همبستگی مثبت و معنی   
نگرش مثبت مخاطبین ) Mohamadian et al.) 2001. دارند

کنند کـه  نسبت به مصرف محصوالت تراریخته را بیان می    
تــرین نقــش را در  در ایــن مطالعــه کتــاب و اینترنــت مهــم

با توجـه   . باشندسانی محصوالت تراریخته دارا می    اطالع ر 
ــرش     ــا نگ ــن تحقیــق قــصد دارد ت ــه شــد ای ــه آنچــه گفت ب
متخصصان بیوتکنولوژي استان تهران را در مـورد کـاربرد      

-ترین جنبه گیاهان تراریخته مورد بررسی قرار دهد و مهم      

هاي تاثیرگذار بر کاربرد این گیاهان را مـشخص سـازد و         
زشی و ترویجـی و راهکارهـاي مـوثر      همچنین عوامل آمو  

  .در گسترش کاربرد گیاهان تراریخته را معرفی نماید
  

  هامواد و روش
 همبـستگی اسـت بــراي   -تحقیـق حاضـر از نـوع توصـیفی    

جمع آوري اطالعات مورد نیاز از روش پیمایشی اسـتفاده   
ــد ــصان     . ش ــه متخص ــق را کلی ــن تحقی ــاري ای ــه آم جامع

ر مراکز دانشگاهی استان    بیوتکنولوژي تشکیل دادند که د    
براي تعیین حجـم  . =N) 75(تهران مشغول به فعالیت بودند 

اسـتفاده شـد   ) Kejcie and Morgan) 1970نمونه از جدول 
)63 .(n= ــراد نمونــه روش نمونــه گیــري  بــراي انتخــاب اف

ابـزار تحقیـق   . اي تناسبی در دستور کار قـرار گرفـت      طبقه
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کیل شـده بـود؛    اي بـود کـه از چهـار بخـش تـش           پرسشنامه
محیطـی   بخش اول از سه قسمت جداگانه که جنبه زیـست     

و جنبـه  ) گویـه 27(، جنبه اقتـصادي ـ اجتمـاعی    )گویه20(
شـد کـه بـراي    را شـامل مـی  ) گویـه 11(سالمتی ـ بهداشتی 

: 1 (5تـا  1سنجش این سه جنبه از طیف لیکـرت بـا دامنـه            
ه استفاد) خیلی زیاد : 5زیاد و   : 4تاحدي،  : 3کم،  : 2هیچ،  

بخش دوم ابزار تحقیق، نگرش متخصـصان را نـسبت         . شد
ــه18(بــه تولیــد و بکــارگیري گیاهــان تراریختــه   ــا ) گوی ب

کـامالً  : 5کـامالً مخـالفم تـا    : 1( استفاده از طیف لیکـرت     
ــوافقم ــرار داد ) م ــنجش ق ــورد س ــل  . م ــوم عوام ــش س بخ

و همچنــین راهکارهــاي ) گویــه13(آموزشـی و ترویجــی  
 بکـــارگیري محـــصوالت در گـــسترش) گویـــه7(مـــوثر 

هـا  شد که براي سنجش ایـن قـسمت  تراریخته را شامل می   
ــا دامنــه    هماننــد بخــش اول 5تــا 1نیــز از طیــف لیکــرت ب

بخش چهـارم پرسـشنامه نیـز بـه        . پرسشنامه استفاده گردید  
ــا ویژگــی  ــه آشــنایی ب ــاي فــردي و حرف ــصان ه اي متخص

شــایان ذکـر اســت بـراي جمــع آوري   . اختـصاص داشـت  
ورد نیاز تحقیق در بخش میـدانی پرسـشنامه بـه       اطالعات م 

پست الکترونیکی متخصـصان ارسـال شـد و جمـع آوري            
 در ســه مرحلــه 1پرسـشنامه هــا بــا اســتفاده از روش پیگیــر 

پرسـشنامه و در مراحـل   12انجام گرفت که در مرحله اول    
  . پرسشنامه جمع آوري شد18 و 33دوم و سوم به ترتیب 

 متخصان نسبت بـه تولیـد        متغیر وابسته تحقیق، نگرش   
هـاي  گیاهان تراریخته اسـت و متغیرهـاي مـستقل را جنبـه           

محیطی، اقتصادي ـ اجتماعی، سالمتی ـ بهداشتی و    زیست
. اي متخصــصان تــشکیل دادنــدمتغیرهــاي فــردي و حرفــه

روایی محتویی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات جمعـی از     
نولـوژي  متخصصان ترویج و آمـوزش کـشاورزي و بیوتک     

کــشاورزي در دانــشگاه تربیــت مــدرس و پژوهــشکده     
بیوتکنولوژي کرج پس از چند مرحله اصالح و بـازنگري    
مورد تایید قـرار گرفـت و اعتبـار پرسـشنامه نیـز بـا انجـام                  

 35 تعیین شد براي انجام این کار تعداد         2آزمون پیشاهنگ 
اي مشابه با جامعـه تحقیـق تکمیـل         پرسشنامه توسط جامعه  

 16 نـسخه  SPSS  و سپس بـا اسـتفاده از نـرم افـزار    گردید 
هـاي مختلـف پرسـشنامه     مقدار کرونباخ آلفا براي قـسمت   

 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار باالي       92/0 تا   83/0بین  
جهــت توصــیف پراکنــدگی . ســئواالت پرســشنامه اســت

ها در دامنـه بـین یـک     نگرش افراد، با توجه به اینکه پاسخ      
قـرار داشـتند میـزان     ) کامالً موافقم ( پنج   و) کامالً مخالفم (

 به شرح ذیل به چهـار  ISDM3 نگرش با استفاده از فرمول 
و ). Sadighi and Kakhak, 2005(طبقــه تقــسیم شـــد   

هاي بدست آمده در قسمت نتایج تحقیق آورده شده           یافته
  . است

   A = نگرش منفی              :   A ≤ Mean – Sd  

   B = نفینگرش نسبتاً م  :     Mean - Sd  ≤ B ≤ Mean 

   C = نگرش نسبتاً مثبت  :      Mean ≤ C ≤ Mean + Sd     

   D = نگرش مثبت :           Mean + Sd ≤ D   

  
  نتایج

  اي متخصصانهاي فردي و حرفهویژگی
دهـد کـه میـانیگن    هاي حاصل از این تحقیق نشان می   یافته

، انحـراف معیـار    26/45میانگین( سال 46سنی افراد حدود   
 2/30(باشد که کمتر از یک سوم از متخصصان می) 38/2

 سال و کمتـر از نیمـی      40در گروه سنی کمتر از        ) درصد
 در .سال قـرار دارد 40-50در گروه )  درصد6/47(از آنها  

) درصد7/66( نفر متخصصان بیوتکنولوژي     42این مطالعه   
. دادندیل میرا زنان تشک  )  درصد 3/33(نفر  21را مردان و    

ــصان      ــوم متخص ــیش از دو س ــتغال ب ــعیت اش ــر وض از نظ
رسمی و کمتر از یـک سـوم     )  درصد 8/69(بیوتکنولوژي  

بــه طــور قــراردادي مــشغول فعالیــت )  درصــد2/30(آنهــا 
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ــی ــند م ــاً   . باش ــن تقریب ــتغال ای ــابقه اش ــانگین س ــال 13می س
بـود کـه بـیش از       ) 13/5، انحـراف معیـار      56/12میانگین  (

سابقه کـاري بـین   )  درصد7/39(تخصصان    یک سوم از م   
سابقه )  درصد4/25( سال  و یک چهارم از آنها 15الی 10

از نظـر داشـتن سـمت اجرایـی در     .  سال دارنـد   15بیش از   
 8/77( نفـر  49رابطه با تخصص خود اکثریـت آنهـا یعنـی     

 2/22( نفـر  14گزینه خیر را پاسخ داده اند و تنهـا       ) درصد
حدود نیمـی  .  سمت اجرایی بودنداین افراد داراي ) درصد

از افراد داراي مرتبـه علمـی دانـشیار، یـک      )  درصد 8/50(
از )  درصـد 9/15(نفـر   10اسـتادیار و    )  درصـد  3/33(سوم  

همچنـین از نظـر   . آنها داراي مرتبـه علمـی اسـتادي بودنـد        
رشـته  )  درصـد 9/34(تحـصیلی، بـیش از یـک سـوم        رشته

)  درصـد 27(م تحصیلی اصالح نباتات، بیش از یک چهار  
ــوژي،  ــر 13بیوتکنول ــد6/20(نف ــست)  درص ــی و  زی شناس

ــا  )  درصـــد5/17(نفـــر 11 ــته هـــاي مـــرتبط بـ داراي رشـ
  .بیوتکنولوژي بودند

  
نگــرش متخصــصان در مــورد کــاربرد گیاهــان  

  تراریخته
ــرش      ــی نگ ــابی کیف ــور ارزی ــه منظ ــر، ب ــق حاض در تحقی

 سـطوح نگـرش بـه       ISDMمتخصصان با اسـتفاده از روش       
 1با توجه به اطالعات جدول   . ه تقسیم شده است   چهار طبق 

)  درصـد 5/55(در مجمـوع  بـیش از نیمـی از متخصـصان     
ــا    ــی از آنه ــر از نیم ــی و کمت ــرش منف ــد5/44(نگ )  درص

نگرش مثبت نسبت به بکارگیري گیاهان تراریختـه دارنـد          
میــانگین، انحــراف معیــار و رتبــه هــر یــک از ). 1جــدول(

ــه ــدول   گوی ــی ن در ج ــاي نگرش ــت آ2ه ــده اس . ورده ش
هاي مدیریتی و   شود ایجاد سیستم  همانطور که مشاهده می   

داراي ) 68/3(هــاي نظــارتی و سیــستم) 69/3(مــالی قــوي 
ــه  ــانگین رتب ــشترین می ــزان موافقــت(اي بی ــود ) می ــه خ را ب

هــاي اول و دوم را بــه خــود انــد و در رتبــهاختــصاص داده
 انــد کــه بیــانگر نگــرش تقریبــاً موافــق     اختــصاص داده

متخصصان نسبت به این موضوعات است همچنـین گویـه          
بــا  خطـر بـودن غـذاهاي حاصـل از گیاهـان تراریختـه      بـی 

آخرین رتبه را به خود اختصاص  ) 96/2(کمترین میانگین   
دهد با توجه به اینکه ایـن موضـوع         داده است که نشان می    

هنوز بـه اثبـات نرسـیده اسـت بنـابراین متخصـصان مـورد               
  ).2جدول (اند د نظري نداشتهمطالعه در این مور

  
  

  فراوانی، درصد سطوح نگرش متخصصان در مورد -1جدول 
  )=63n(کاربرد  گیاهان تراریخته 

درصد   درصد  فراوانی  نگرش

  تجمعی

  ) ≥A 11/3(نسبتاً منفی   

  )B ≤ 11/3 ≥ 46/3( منفی 

  )C ≤ 46/3  ≥3 /81(مثبت 

    )D 81/3≥( نسبتاً مثبت 

5  

30  

18  

10  

9/7  

6/47  

6/28  

9/15  

9/7  

6/55  

1/84  

100  

  
  

هاي مختلـف تولیـد     بررسی میزان اهمیت جنبه   
  گیاهان تراریخته

هـاي  براي مشخص شدن میزان اهمیـت هـر یـک از جنبـه            
محیطی، اقتصادي ـ اجتماعی و سـالمتی ـ بهداشـتی     زیست

بکارگیري گیاهان تراریخته از نظر متخصـصان، مطـابق بـا      
ترین میزان اهمیـت بـه جنبـه        ، بیش 3نتایج مندرج در جدول   

کمتـرین میـزان اهمیـت      و40/3محیطی با میـانگین     زیست
 اختـصاص  12/3نیز به جنبه سالمتی ـ بهداشتی با میـانگین   

  .یافت
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  )=63n( رتبه بندي گویه هاي نگرشی متخصصان در مورد کاربرد گیاهان تراریخته -2جدول

انحراف   *میانگین  گویه
  رتبه  معیار

هت تولید گیاهان تراریخته یک امر اجتنـاب      هاي مدیریتی و مالی قوي  ج      ایجاد سیستم 
  .                                                          ناپذیر است

69/3  26/1  1  

هاي نظـارتی و  ها و سازمان جهت تولید بهینه گیاهان تراریخته باید یک سري از سیستم         
  .کنترل کننده، تاسیس شود

68/3  10/1  2  

ننـد گیاهـان طبیعـی بـه طـور کامـل تجزیـه شـده بـه طبیعـت بـاز                    گیاهان تراریخته هما  
  .گردند می

68/3  14/1  3  

با توجه به وجود عدم قطعیت نـزد برخـی از متخصـصین بیوتکنولـوژي در ایـن زمینـه،            
  **بایست  به کاربرد تکنولوژي گیاهان تراریخته با دیده تردید نگریست می

68/3  21/1  4  

ریخته در نقاط مختلف جهان،  نشان دهنده درصـد بـاالي   رشد فزاینده تولید گیاهان ترا  
  .                      پذیرش کشت این محصوالت در بین کشاورزان است

67/3  83/0  5  

یک توافق عمـومی در مـورد خطـرات احتمـالی تولیـد محـصوالت تراریختـه  در بـین          
  .شود صاحبنظران دیده نمی

57/3  79/0  6  

  7  02/1  57/3  .نه تولید گیاهان تراریخته در ایران کند و بطئی استکسب دانش و فناوري در زمی
با توجه به رشد جمعیت و منابع طبیعی محدود در زیست کره و نیاز روز افزون به غـذا،     

  .رسد ضروري به نظر میتولید گیاهان تراریخته
57/3  03/1  8  

شکالت همراه است ها و مهر تکنولوژي و نوآوري جدید در ابتدا با یک سري مخالفت
بنابراین وجود این مسائل در زمینه تولیـد گیاهـان تراریختـه نیـز امـري طبیعـی بـه نظـر                  

  .رسد می

49/3  89/0  9  

تواند از گیاهان گیاهان تراریخته  تنها با داشتن ژنی مفید آنهم از طبیعت که منبع آن می
  .دخویشاوند  یا سایر موجودات زنده باشد از دیگر گیاهان متمایزن

46/3  14/1  10  

وري و افزایش نیاز به منابع ماده توجه اندك به تولید گیاهان تراریخته کاهش نرخ بهره      
  .و انرژي به دنبال دارد

43/3  91/0  11  

در کشورهاي در حال توسعه مقاومت مصرف کنندگان و سیاستمداران در برابـر تولیـد        
  .شودحسوب میگیاهان تراریخته یکی از موانع گسترش این محصوالت م

41/3  20/1  12  

  13  21/1  37/3  .باشدفناوري تولید گیاه تراریخته حامی اهداف توسعه کشاورزي پایدار می
ترین جنبه نگرانی مردم عامه از تولید گیاهان تراریخته، عدم آشنایی آنها بـا روش،       مهم

  .دباشاهداف و نتایج مهندسی ژنتیک و روشهاي انتقال ژن در این گیاهان می
36/3  27/1  14  

قانون ایمنی زیستی در زمینه تولید این گیاهان باعث رفع موانع تولید این محـصوالت و       
  .  شکوفایی این نوآوري می شود

30/3  30/1  15  

تواند پاسخگوي نیازهاي غذایی در چند دهـه آینـده     هاي سنتی اصالح نباتات می    روش
  **ذا الزم نیستباشد و تولید گیاهان تراریخته جهت رفع معضل غ

28/3  30/1  16  

در کشور ما به دلیل یک سري مسایل سیاسی، نقص در برنامه ایمنـی زیـستی و دانـایی                
ستیزي و فناوري هراسی برخی از  مدیران ارشد و میانی تولید گیاهان تراریخته با مشکل 

  .مواجه شده است

14/3  33/1  17  

 مردم، ایمن بوده و در واقع بـه  غذاهاي حاصل از گیاهان تراریخته جهت مصرف عموم   
  .استبی خطري غذاهاي معمولی

96/2  35/1  18  

 طیف معکوس          **   کامالً موافق          : 5موافق، : 4بی نظر، : 3مخالف، : 2کامالً مخالف، : 1 *
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   میانگین، انحراف معیار و رتبه عوامل آموزشی و ترویجی موثر در گسترش بکارگیري گیاهان تراریخته-4جدول 
  

  رتبه  انحراف معیار  *میانگین  تعداد  گویه
                      )تلویزبون، رادیو(هاي انبوهیرسانه

    فرهنگ سازي تولید و مصرف این محصوالت 
          هاي ترویجی فیلم

            ي کارگاه آموزشی برگزار
ــراورده   ــتاوردها و فـــ ــانی دســـ ــالع رســـ ــرتبط                                           اطـــ ــاي مـــ هـــ

ارتباط با کارشناسان ترویج                                                            
                    ارتباط با مروجین کشاورزي

    تماس با کشاورزان پیشرو
                     هاي آموزشیشرکت در کالس

    تماس با رهبران محلی                 
                  مجالت و نشریات ترویجی
                  هاي علمیبرگزاري مجامع و همایش

    مزارع نمونه

56  
56  
58  
56  
56  
56  
58  
54  
56  
58  
56  
56  
58  

26/4  
78/3  
48/3  
42/3  
37/3  
30/3  
24/3  
24/3  
17/3  
03/3  
98/2  
91/2  
82/2  

67/0  
09/1  
06/1              
31/1  
77/0  
97/0  
88/0  
06/1  
20/1  
00/1  
15/1  
37/1  
37/1  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  

  خیلی زیاد : 5زیاد، : 4تاحدي، : 3خیلی کم، : 2هیچ، : 1 *
 

  هاي مختلف ن و انحراف معیارجنبهی میانگ-3جدول 
 تولید گیاهان تراریخته

راف انح  *میانگین                  متغیر
  معیار

   جنبه زیست محیطی
   اجتماعی–جنبه اقتصادي 

   بهداشتی- جنبه سالمتی

40/3  
34/3  
12/3  

37/0  
53/0  
47/0  

  خیلی زیاد: 5زیاد، : 4تاحدي، : 3خیلی کم، : 2هیچ، : 1 *
  

ــی و    ــل آموزش ــت عوام ــزان اهمی ــی می بررس
ــارگیري    ــوثر در بک ــاي م ــی و راهکاره ترویج

  گیاهان  تراریخته
  ان اهمیت عوامـل آموزشـی و ترویجـی مـوثر      از لحاظ میز  

  

در گسترش کاربردگیاهان تراریخته با توجـه بـه عـواملی کـه             
رادیـو و  (هـاي جمعـی     ذکر شده استفاده از رسانه     5درجدول  
 بیــشترین 67/0 و انحــراف معیــار26/4بــا میــانگین ) تلویزیــون

ــانگین   ــا می ــه ب  و 82/2اهمیــت و ایجــاد مــزارع و باغــات نمون
ــراف مع ــار انحـ ــسترش  38/1یـ ــت را در گـ ــرین اهمیـ  کمتـ

). 4جدول(باشند  بکارگیري گیاهان از نظرمتخصصان دارا می     
ــارگیري گیاهــان       ــت بک ــاي مــوثر در جه ــر راهکاره از نظ

هـاي علـم و      تراریخته نیز گسترش مراکز تحقیقـاتی و پـارك        
در رتبـه اول و  ) 75/0 و انحراف معیـار  17/4میانگین  (فناوري  

میـانگین   (هـا و عوامـل آموزشـی و ترویجـی           استفاده از برنامه  
در رتبه آخر از نظر متخصـصان  ) 46/1  و انحراف معیار   38/3

  ).     5جدول(قرار گرفته است 
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  میانگین، انحراف معیار و رتبه راهکارهاي موثر در بکارگیري گیاهان تراریخته  -5جدول
انحراف   *میانگین  تعداد  گویه

  معیار
  رتبه

    هاي علم و فناوري                رش مراکز تحقیقاتی و پاركگست
            هاي دولتی و تحقیقاتی                            همسو کردن سیاست

    حمایت همه جانبه از متولیان
بهاء دادن به علم و تجربه متخصصان در این زمینه                                      

       استفاده از نتایج تحقیقات در این زمینه                               
                               )  شایسته ساالري(استفاده از مدیران دانشمند و کارآمد 

  ها و عوامل آموزشی و ترویجی              استفاده از برنامه

63  
63  
63  
57  
63  
63  
57  

17/4  
07/4  
01/4  
00/4  
98/3  
80/3  
38/3  

75/0  
93/0  
77/0  
88/0  
97/0  
13/1  
46/1  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

  خیلی زیاد : 5زیاد، : 4تاحدي، : 3خیلی کم، : 2هیچ، : 1  *
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي متخصـصان  هاي شخصی و حرفه  تاثیر ویژگی 
بر روي نگرش آنهـا در مـورد کـاربرد گیاهـان            

  تراریخته
 مقایسه میـانگین بـین متغیرهـایی چـون جنـسیت،         به منظور 

سمت اجرایی و وضعیت اشـتغال بـا توجـه بـه دو سـطحی           
بـودن متغیـر نگـرش از    ترتیبـی  بودن این متغیره و همچنین  

نتـایج حاصـل از ایـن    . آزمون من وایـت نـی اسـتفاده شـد      
دهـد کـه بـین متغیـر جنـسیت و نگـرش             آزمون نـشان مـی    

 تراریختــه اخــتالف متخصــصان نــسبت بــه تولیــد گیاهــان 
 = 001/0Sig(داري در سطح یک درصد وجود دارد  معنی

،47/2- Z= ، 272U= .(   به عبارتی دیگر نگرش متخصصان
 از نگرش متخصصان مـرد بـا   05/40اي زن با میانگین رتبه  

 نسبت بـه تولیـد گیاهـان تراریختـه          98/28اي  میانگین رتبه 
رایـی و   در مورد متغیرهایی چـون سـمت اج       . باشدبهتر می 

داري بـا متغیـر نگـرش        وضعیت اشتغال هیچ اختالف معنی    
  ).6جدول(مشاهده نگردید 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـراي بررســی تـاثیر متغیرهــایی چـون رشــته    نهمچنـی 
تحصیلی و میزان موافقت متخصصان با بکارگیري گیاهان      
تراریخته بر روي نگرش آنها نسبت به بکارگیري گیاهـان         

 2بـیش از  (به ماهیـت متغیرهـاي مـستقل      تراریخته با توجه    
 بــودن متغیــر نگــرش از آزمــون کــروس ترتیبــیو ) سـطح 

نتایج بدسـت آمـده هـیچ اخـتالف         . کالوالیس استفاده شد  
داري را بــین متغیرهــاي رشــته تحــصیلی و موافقــت   معنــی

متخصصان با نگرش آنها نسبت به گیاهان تراریختـه نـشان       
تخصصان و موافقـت  نداد به عبارتی دیگر رشته تحصیلی م 

یا عدم موافقت آنها هیچ تاثیر بر نگرش آنها نـسبت تولیـد      
  ).7جدول (گیاهان تراریخته نداشت 

  



¡     ¡ 
  1388  زمستان ،ـطی  سال هفتم،  شماره دومیـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.7,  No.2 , Winter 2010 

 149

  )=63n(ها  ر روي نگرش آن  تاثیر جنس، سمت اجرایی و وضعیت اشتغال متخصصان ب-6جدول 
 .Z Sigمالك  Uمقدار   میانگین رتبه اي  تعداد  سطوح متغیر  متغیر

  جنس
  
  

  سمت اجرایی
  
  
  

  وضعیت اشتغال
  

  
  مرد
  زن
  
  بلی
  خیر
  

رسمی             
  قراردادي

  
42  
21  
  
14  
49  
  
44  
19  

  
98/27  
05/40  

  
43/39  
88/29  

  
58/30  
29/35  

272  
  
  
239  
  
  

5/355  
  

**47/2-  
  
  

79/1  
  
  

938/0-  

001/0  
  
  
085/0  

  
  
348/0  

  

** :01/0 p≤  
  

  )=63n(ها   تاثیر رشته تحصیلی و میزان موافقت متخصصان بر نگرش آن-7جدول 
  سطح معنی داري کاي اسکویر  درجه آزادي  میانگین رتبه اي  متغیر

  رشته تحصیلی
  بیوتکنولوژي
  اصالح نباتات
  زیست شناسی

  سایر
  ختهموافقت با تولید گیاهان تراری

  بلی
  خیر

  بلی به شرط نظارت دولت
  بی نظر

  
06/33  
36/37  
58/29  
50/22  

  
63/34  
18/27  
64/31  
86/35  

3  
  
  
  
  
3  

15/5  
  
  
  
  

17/2  
  
  
  

16/0  
  
  
  
  

53/0  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بررسی همبستگی بین متغیرهاي تحقیق و نگرش       
  متخصصان در مورد کاربرد گیاهان تراریخته

نتایج بدسـت آمـده از ضـریب همبـستگی اسـپیرمن نـشان           
محیطـی، اقتـصادي ـ     هـاي زیـست  د کـه بـین جنبـه   دهـ مـی 

اجتماعی و سالمتی ـ بهداشتی تولیـد گیاهـان تراریختـه بـا      
داري در سطح    نگرش متخصصان همبستگی مثبت و معنی     

هـاي  یک درصد وجود دارد بدین معنی که هر چـه جنبـه            
  محیطی، اجتماعی ـ اقتصادي و سالمتی و بهداشـتی    زیست

  ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گیاهــان تراریختــه از مطلوبیــت بیــشتري برخــوردار باشــند 
بنابراین نگرش متخصصان بیوتکنولوژي در مورد کـاربرد        
این گیاهان مـساعدتر خواهـد شـد ولـی بـین سـن، سـابقه                

ها نـسبت بـه    اشتغال و مرتبه علمی متخصصان با نگرش آن  
تولید گیاهان تراریخته همبستگی معنی داري وجود ندارد         

  ).8جدول (
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  )=63n( همبستگی متغیرهاي تحقیق با متغیرنگرش -8جدول 

  سطح معنی داري rs مقیاس  متغیردوم  مقیاس  متغیراول
  محیطی جنبه زیست
   اجتماعی-جنبه اقتصادي
   بهداشتی- جنبه سالمتی

  عوامل آموزشی و ترویجی
  مرتبه علمی

  سن
  سابقه اشتغال

  ايرتبه
  ايرتبه
  ايرتبه
  ايرتبه

  رتبه اي
  ايفاصله
  ايفاصله

  نگرش متخصصان
  نگرش متخصصان
  نگرش متخصصان
  نگرش متخصصان

   متخصاننگرش
  نگرش متخصصان
  نگرش متخصصان

  ايرتبه
  ايرتبه
  ايرتبه
  ايرتبه

  رتبه اي
  ايرتبه
  ايرتبه

**687 /0  

**443 /0 

**389 /0  
033/0  
029/0  
088/0-  
179/0-  

000/0 

000/0 

002/0 

808/0  
823/0 

491/0  
171/0  

** : 01/0 p≤  

  )نگرش( متغیر وابسته - ضرایب رگرسیون چندگانه به روش گام به گام-9جدول

 .B Beta  T Sig  متغیر

 )Constant(عدد ثابت 

  x1 )(جنبه زیست محیطی 

  (x2)جنبه سالمتی ـ بهداشتی 

225/1  

478/0  

195/0  

-  

517/0  

261/0  

70/3  

94/4  

50/2  

000/0  

000/0  

015/0  

R=  661/0       R2= 437/0        RAd= 418/0        F= 247/23        Sig= 000/0  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعیین معادله رگرسـیون نگـرش متخصـصان در          
  مورد گیاهان تراریخته

تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بـا اسـتفاده از روش          
دار  گام به گام، پس از ورود کلیه متغیرهاي مـستقل معنـی         

 محیطی و سالمتی ـ بهداشتی   دهد که جنبه زیستنشان می
  از تغییـرات در میـزان      ) R2 =437/0 ( درصد   7/43به میزان   

  
  
  
  
  
  
  

  
  بحث 

 5/44( در این تحقیق نگرش حـدود نیمـی از متخصـصان        
باشـد ولـی    نسبت بکارگیري تراریختـه مثبـت مـی       ) درصد

داراي نگـرش منفـی   )  درصـد 5/55(بیش از نیمی از آنهـا     
  این نتیجه بدسـت آمـده در بـا نتـایج تحقیقـات     . باشندمی

Friends  of Earth Association (2003) و Mohamadian et al., (2001)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مـدل رگرسـیون بـا    . کننـد نگرش متخصصان را تبیـین مـی   
ــدار  ــی) =248/23F(مق ــامالً ) =Sig 000/0(داري  و معن ک

  )9جدول  (.دار است معنی
  :معادله رگرسیون حاصل از این تحلیل به شکل زیر است

Y= Constant+ a(x1) + b(x2)  
Y= 225/1  + 478/0 (x1) + 195/0 (x2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـــر تکنولـــوژي در ابتـــداي ظهـــور و    . مطابقـــت دارد
بکارگیري داراي موافق و مخالفانی است و طبیعـی اسـت            
موافقان نگرش مثبت و مخالفان نیز نگرش منفی نسبت بـه         
بکارگیري تکنولوژي نوظهور خواهند داشت در رابطـه بـا     

این امر صادق است و با توجه گیاهان تراریخته نیز   کاربرد  
به اینکه درحال حاضـر در کـشور، از تولیـد ایـن گیاهـان               
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آید طبیعی است که تعداد مخالفـان       جلوگیري به عمل می   
تولیــد ایــن گیاهــان نیــز بــاال باشــد و نظــرات آنهــا توســط 
مسئولین ذیربط در رابطه بـا تولیـد ایـن گیاهـان نـسبت بـه              

گیـرد از طرفـی شـاید    نظرات موافقان در اولویت قرار مـی  
یکی از علل باال بودن درصد نگرش منفی متخصـصان بـه          
مخـاطرات وآثـار منفـی احتمـالی ناشـی از تولیـد گیاهـان        

 Mass هـاي انبـوهی   گردد البته نقش رسانهتراریخته برمی

Media         را نیز در ایجاد این نگرش منفی در همه مخـاطبین 
هـا  نهسط این رسا  هایی که تو  نباید نادید گرفت زیرا برنامه    
هـاي منفـی   گیـرد بیـشتر جنبـه   در اختیار مخاطبین قرار مـی   

تولید گیاهان تراریخته و به طور کلی بیوتکنولوژي را  در           
  . گیردبر می

محیطی گیاهان تراریخته را     در این مطالعه جنبه زیست    
ــه  ــه جنب ــسبت ب ــین     ن ــاعی و همچن ــصادي ـ اجتم ــاي اقت   ه

ــس     ــایج  تهســـالمتی ـ بهداشـــتی مهمتـــر دانـ ــه نتـ انـــد کـ
آن را تاییــد Aerni (2002)  و  Raney (2005)تحقیقــات

   وDale (1999) کنــد ولــی بــا نتــایج تحقیقــات       مــی 
(2007) Vollmer et al.,    ــه ســالمتی ـ بهداشــتی    کــه جنب

ــی  ــم مـ ــم  را مهـ ــد و هـ ــق   داننـ ــه تحقیـ ــا نتیجـ ــین بـ   چنـ
  Friends  of Earth Association (2003)  ــل ــه عوام ک

اند، همخوانی تماعی را در اولویت قرار دادهاقتصادي ـ اج  
هـاي ارتبـاطی   از لحاظ میزان تاثیر استفاده از کانـال    . ندارد

به منظور گسترش بکارگیري گیاهان تراریخته، متخصصان 
را در رتبـه اول از    ) رادیـو و تلویزیـون    (هاي جمعـی    رسانه

اند که این یافتـه توسـط نتـایج          لحاظ اهمیت انتخاب کرده   
 ;Aerni, 1999 - 2005; Zhou and Chen, 2007)ت تحقیقـا 

Akbari and Asadi, 2008; Golami and Omidi, 2002) 
گیـرد ولـی بـا نتیجـه بدسـت آمـده در         مورد تایید قرار می   

  که کتاب و اینترنت Mohamadian et a l., (2001)تحقیق 
چنین در ایـن تحقیـق      هم. کندداند مطابقت نمی  را مهم می  
 مزارع و باغات نمونه به منظور اشاعه استفاده از          استفاده از 

گیاهان تراریخته در از نظر متخصصان در آخرین رتبـه از           
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــث اهمی ــه   حی ــه مطالع ــا نتیج ــه ب ــت ک اس

)Johnson and Cavello, 1987 (ــدارد ــت ن ــش . مطابق نق
کمرنگ مروجان و کارشناسان ترویجـی از نتـایج مهمـی           

 ست آمده است و در تحقیقات است که در این تحقیق بد

 (Baker and Burnham, 2001; Feder and Slade, 1984; 
Fuglie and kasacak, 2001; Kromm and White, 1991;  
Marsh et al., 2000; Van De Ban and Hawkins, 1988) 

توان علـت ایـن مـساله    می. نیز مورد تایید قرار گرفته است    
 اندك متخصصان از رسـالت      را در ناآشنا بودن یا آشنایی     

هــــا و و ماهیـــت تـــرویج در زمینــــه اشـــاعه نـــوآوري    
هاي نوین دانست که باعث شده است به میـزان           تکنولوژي

کمتر از عوامل ترویجی در این زمینه استفاده کنند و براي      
چـرا کـه ایـن مــساله در    . آن اهمیـت کمتـري قائـل شــوند   

ــز در   ــه نی  قــسمت راهکارهــاي گــسترش گیاهــان تراریخت
اولویت آخر محققان قرار گرفته است این مسئله، ناشی از       

هـاي تحقیـق،    ضعف ارتباط یا حتـی نبـود آن  بـین بخـش        
هـاي متمـادي   آموزش و ترویج کشاورزي است کـه سـال   

است که پیشرفت بخـش کـشاورزي را تحـت تـاثیر خـود         
قرار داده است چرا که اگـر بخـش تحقیقـات کـشاورزي            

قیقاتی  با بخش آموزش کـه       اعم از مراکز و موسسات تح     
هــا و مراکــز آمــوزش کــشاورزي هــستند  همــان دانــشگاه

ــتاوردهاي    ــه دس ــته باشــد چگون ــاط و همکــاري نداش ارتب
ها وارد عرصه آموزش خواهند شد و       تحقیقاتی و نوآوري  

چنین چگونه بـه بخـش تـرویج جهـت اشـاعه آنهـا بـه                  هم
  کشاورزان انتقال خواهد یافت؟ 

نی، وجود اختالف معنی داري نتایج آزمون من وایت   
را بین نگرش متخصصان مرد و زن نـسبت بـه بکـارگیري             

ــی     ــشان م ــه ن ــود ک ــشخص نم ــه م ــان تراریخت ــد گیاه ده
ــردان    ــه مـ ــري نـــسبت بـ ــرش بهتـ متخصـــصان زن از نگـ
  برخوردارنــد بــه طــوري کــه ایــن نتیجــه در مطالعــات       

)Aerni, 2005; Akbari and Asadi, 2008 (    نیـز تاییـد شـده
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عدم وجود اخـتالف  ) Catron, 1997(در مطالعه است ولی 
معنی دار بین نگرش زنان و مردان بدست آمده اسـت کـه        

همچنــین در ایــن . بـا نتیجــه ایــن تحقیــق همخـوانی نــدارد  
تحقیــق عــواملی چــون داشــتن ســمت اجرایــی، وضــعیت  
اشتغال، رشته تحصیلی و موافقـت متخصـصان تـاثیري در            

نتایج .  تراریخته ندارد  نگرش آنها در مورد کاربرد گیاهان     
ــه     ــین جنبـ ــه بـ ــشان داد کـ ــستگی نـ ــل همبـ ــاي  تحلیـ هـ

محیطی، اقتصادي ـ اجتماعی و سـالمتی ـ بهداشـتی     زیست
گیاهان تراریخته با نگرش متخصصان همبـستگی مثبـت و          

داري در سطح یـک درصـد وجـود دارد بـه عبـارتی         معنی
مزایـا و  (هـا از مطلوبیـت بیـشتر    دیگر هـر چـه قـدر ایـن جنبـه        

برخـودار باشـند نگـرش متخصـصان     ) هاي نسبی بیشتر ویژگی
ایـن یافتـه    . نیز نسبت به بکارگیري این گیاهان بهترخواهد بود       

 نیـز   (Akbari and Asadi, 2008; Aerni, 2002)در مطالعـات  
گونـه   چنین نتـایج بدسـت آمـده هـیچ         هم. تایید شده است  
 داري را  بین عوامل آموزشـی ـ ترویجـی،    همبستگی معنی

مرتبه علمی، سن، سابقه اشتغال با نگرش متخصصان نشان         
ندادنـد بـه عبــارتی دیگـر ایـن عوامــل تـاثیري در نگــرش      

کـه  . متخصصان در مورد کاربرد گیاهان تراریخته ندارنـد       
کـه وجـود   ) Akbari and Asadi, 2008(بـا نتیجـه تحقیـق    

داري را بین سطح سواد و نگرش افـراد را           همبستگی معنی 
 ,Aerni(همچنین مطالعه . کنداست مطابقت نمینشان داده 

نیز همبستگی منفی بین سابقه کاري و تجربه شغلی        ) 2005
افراد با نگرش آنها و وجـود همبـستگی مثبـت بـین سـن و        

کند که با نتایج بدست     سواد با نگرش افراد را گزارش می      
  . آمده در این تحقیق همخوانی ندارد
ارد پیـشنهادهاي ذیـل     با توجه به نتایج بدست آمده مو      

 :شوددر رابطه با کاربرد گیاهان تراریخته ارائه می

 بـا توجــه بـه اینکــه نگـرش بــیش از نیمـی متخصــصان     -1
نسبت به بکارگیري گیاهان تراریخته در سـطح منفـی          

سـد در قالـب یـک سـري      قرار دارد الزم بـه نظـر مـی       

تحقیقات علمی نسبت به بهبود نگرش آنها اقدام شـود    
شتن و یا ایجاد نگرش مثبـت در ذینفعـان یـک      زیرا دا 

تکنولوژي جدید نقـش مـوثري را در اشـاعه آن ایفـا              
  .خواهد کرد

 بـا توجـه بـه نتـایج بدسـت آمـده از تحقیـق بـه منظـور          -2
تسریع در روند تولید و بکـارگیري گیاهـان تراریختـه        

هـاي مـدیریتی و مـالی قـوي بـه منظـور             ایجاد سیـستم  
ید این گیاهان امـري بـدیهی    نظارت و کنترل روند تول    

باشد کـه بایـد مـورد توجـه مـسئوالن ذیـربط قـرار         می
  .گیرد

 بر اسـاس نتـایج بدسـت آمـده مبنـی بـر توجـه انـدك             -3
متخصصان بیوتکنولوژي بـه نقـش تـرویج و آمـوزش          
کشاورزي در بکارگیري گیاهان تراریخته، الزم است  

هاي آموزشی و اطـالع رسـانی، سـطح         از طریق برنامه  
هی آنهـارا از ماهیـت و رسـالت تـرویج در زمینـه             آگا

. هـاي نـوین کـشاورزي ارتقـاء یابـد         اشاعه تکنولوژي 
یک دلیل دیگر این مساله شاید نبود ارتباط یا ارتبـاط          
ــان و    ــوژي و مروج ــصان بیوتکنول ــین متخص ــدك ب ان
کارشناسان ترویجی باشد که وجود این حلقه مفقوده         

-یج سـال  ارتباط بـین بخـش تحقیـق، آمـوزش و تـرو           

هاسـت کــه  توسـعه کــشاورزي کـشور را  بــا مــشکل    
  . مواجه کرده است

 بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در این       -4
محیطی و سـالمتی ـ بهداشـتی     هاي زیستتحقیق جنبه

کننـد و   درصد از تغییـرات نگـرش را تبیـین مـی      7/43
-هاي ناشناخته تبیین میدرصد توسط سایر عامل 3/57

ــوند  ــا     ش ــسترده ب ــات گ ــام تحقیق ــا انج ــت ب الزم اس
هاي متعدد این عوامل شناخته شوند تا عوامـل      شاخص

مــوثر در نگــرش متخصــصان بیوتکنولــوژي مــشخص 
شده و راهکارهاي بهبود نگـرش متخصـصان در ایـن           

  .زمینه ارائه گردد
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ــی    -5 ــشنهاد م ــاتی پی ــرح تحقیق ــک ط ــب ی ــود  در قال ش
د مختلـف ایـن    تحقیقات غیرمتمرکز در رابطـه بـا ابعـا        

موضوع در سراسر کشور صورت گیرد تا بتوان یـک           
مدل جامع و کاملی را از تولیـد و بکـارگیري گیاهـان     

تـوان از تکنیـک   تراریخته ارائه نمود در این راستا مـی  
SWOT   ها ها، فرصت  و ضعف  ها جهت شناسایی قوت

و تهدیدها با توجه به وضعیت موجود و مطلوب بهـره           
  .گرفت

 
    ا ه  نوشت پی

1- Follow up Study 
2-Pilot Test 

3- Interval Standard Deviation from Mean 
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