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 3و مژده ملکی 2دمیرچی، میلاد جودی1*سیسیحیی صافی
 2933تیر  12تاریخ پذیرش:   2933اردیبهشت  21تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

اقتصتادی در خصتوص اثترات  هتایپژوهش و باشدمی ابال بينی اثرات اقتصادی محصولات فناوری زيستی نوين، بسيارهای پيشهزينه

 ايفتا كشاورزی نوآوری هایسيستو و كارآمد نظارتی هایمکانيسو طراحی در مهو تواند نقشیمی كشت اين محصولات در مناطق روستايی،

تحلي  ديدگاه پژوهشگران مراكز  ظوری به منكيف یو با استفاده از تحلي  محتوا یپارادايو كيف ی، پژوهش حاضر بر مبناكند. در همين راستا

ها و تهديدهای ابعاد اقتصادی كشت محصولات فناوری زيستی نتوين در منتاطق روستتايی در ستال تحقيقات كشاورزی در خصوص فرصت

برفتی ری گلولتهگيتنفر از پژوهشگران، بتا روش نمونته 08ساختار يافته با ها از شيوه مصاحبه نيمهآوری دادهمنظور جمع به انجام شد.0823

 مهندستی بتر مبتنتی كشتاورزی نظتام سمت به حركت بودن ناگزير»ها، های اين پژوهش نشان داد، در خصوص فرصتاستفاده شد. يافته

 و سياستی مستاي  و ژنتيتک مهندستی بتر مبتنی كشاورزی نظام تحمي »و در خصوص تهديدها، « صادرات و خودكفايی جهت در ژنتيک

 ایكميتته شودمی پيشنهاد ،نتايج حاصله یدر راستا گذار بودند.تأثيرصولات فناوری زيستی نوين در مناطق روستايی بر كشت مح« بازاريابی

 محصتولات هتاینهتاده ستاير و بذر توليد توانايی زمينه در نوين زيستی فناوری هایپژوهش تکمي  حيطه سه در و شود تشکي  متخصص

 بين نسبی توافق ايجاد و نوين زيستی فناوری محصولات سلامتی و محيطیزيست اثرات ايمنی ابیارزي كشور، داخ  در نوين زيستی فناوری

 .گيرد قرار كار دستور در روستايی مناطق در محصولات اين كشت لازم، نيازهایپيش تأمين با تا كند، فعاليت مخالفان و موافقان
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 مقدمه

ميليتار  1/0در خصوص تغذيه جمعيت كنونی جهان )بيش از 

درصتتد گرستتنگی و ستتوه تغذيتته وجتتود دارد و طبتتق  01نفتتر( 

ميليارد نفر  3/2به مرز  0111ها، جمعيت جهان تا سال بينیپيش

ميليارد نفر عبتور خواهتد  00از مرز  0011خواهد رسيد و تا سال 

تغذيه اين جمعيت، توجيه اخلاقی قتوی  ( و0101، 0كرد )لوكاتللی

ستيس و )صتافی برای استتفاده از فنتاوری زيستتی نتوين استت

در جوامتع فناری زيستی نوين عدم استفاده از  (.0823همکاران، 

از  یرا در برخت یشاعرانه و اشتراف یزندگ ی، اگر چه نوع00قرن 

فقتر و  عياما منجر به گسترش وس د،ينمایجهان فراهو م ینواح

 گترددیمت قتايو آفر ايآس ژهيجهان به و یدر اغلب نواح یرسنگگ

 بته جهتان سراستر در در اين راستا، دانشتمندان (.0821 ،يی)آقا

 هایتکنيک از استفاده با مسئله گرسنگی و سوه تغذيه ح  دنبال

 سراستر در كشتاورزان بته توانتدمتی كه هستند، فناوری زيستی

 هزينته بالا، غذايی ارزش با غذايی امکان توليد محصولات جهان

 زمينته ايتن در تکنيتک تترين محبتوب را دهتد، كمتر كار و كو

گيتری از بتا بهتره 0ژنتيکتی شده اصلان هایارگانيسو از استفاده

(. فنتتاوری 0101و همکتاران،  8)فاريتد مهندستی ژنتيتک استت

باشتد متی 00 ستده نتوين هایفناوری از يکی عنوان به زيستی

( و بتتا استتتفاده از ايتتن فنتتاوری، 1000و همکتتاران،  8)راستتلی

 در ختارجی ژن يک دادن با قرار تغييريافته ژنتيکی هایارگانيسو

 ژنی تفنگ ويروس، از استفاده با موجود زنده يک سلول يا ژنگان

، 1شتوند )وونتگ و چتانبه هستته ايجتاد متی مستقيو تزريق يا

 بته ار هتای تغييريافتته ژنتيکتیارگانيستو اروپا، (. اتحاديه0101

 استت كترده تعريف انسان(، استثنای موجود زنده )به يک عنوان
                                                                                           
0- Locatelli 

0- Genetically Modified Organism (GMOS) 

8- Farid 

8- Rusly 

1- Wong and Chan 

 بتا كته استت، يافتته تغييتر ایگونته بته ژنتيکی ماده آن در كه

افتتد نمتی اتفاق طبيعی طور به طبيعی نوتركيبی يا و گيریجفت

 یهتاروش تا امتروز، 0201از سال  (.0102و همکاران،  1)دريس

موجود  کياز  DNAا انتقال ژنتيک ب یو مهندس فناوری زيستی

و فناوری زيستی به سرعت توسعه پيتدا  شدآغاز  یگريبه د زنده

آمتده از فنتاوری كرد و نخستين محصتول تراريختته بته دستت

بيوتيک بتود در آمريکتا توليتد زيستی، كه تنباكوی مقاوم به آنتی

و فنتتاوری  (0823ستتيس و همکتتاران، ؛ صافی0101، 0شتتد )متتا

به وسيله مهندستی  تراريخته گياهان توليد به منجر نوين زيستی

مقابلته بتا  مغتذی، مواد سازیغنی ژنتيک شد، گياهانی كه برای

محيطتی توستعه يافتته  هتایها و تتنشكشاورزی، بيماری آفات

؛ استتتي  و 0113، 3؛ جيمتتز0100بودنتتد )راستتلی و همکتتاران، 

   (.0110و همکاران،  01؛ فالک0118، 2آئوبيوسون

ای بتته زيتتر كشتتت برنتتده محصتتولات در خصتتوص كشتتوره

، آمريکا رتبته اول و برزيت ، آرژانتتين و 0101تراريخته در سال 

انتد و های بعتدی را بته ختود اختصتاص دادههند به ترتيب رتبه

سويا، ذرت و پنبه محصولاتی بودند كه در اكثر كشورها بته زيتر 

 0/08همچنتان بتا  کتايآمر (.0821رفتت )توحيتدفر، كشت متی

كشتت  ريتدرصتد ستط  ز 81)كشتت  ريتکتار سط  زه ونيليم

 یبترا رشيدرصد پتذ 21از  شيبا ب (ختهيمحصولات ترار یجهان

 28)  اي، ستو(رشيدرصد پتذ 28 ) شام  ذرت یمحصولات اساس

، آرژانتتين،  يترتبه برتر بود. برز دارای (درصد 21)وپنبه  (درصد

 متز،ي)جهای بعتدی قترار داشتتند هند و كانادا به ترتيب در رتبه

بتا  ،ختتهيكشت محصتولات ترار توسعه و در قاره آفريقا، (0101

 ويرانگتری خشتکی وجتود با و افتيادامه  یجنوب یقايكشور آفر

                                                                                           
1- Dries 

0- MA 
3- James 

2- Steele and Aubusson 

01- Falk 
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 هزار 011 كاهش به و منجر داد رخ جنوبی آفريقای كشور در كه

 اهتانيكشتت گ ريتستط  زشد و  نظر مورد محصولات هکتاری

هکتتار  ونيتليم0/0كتاهش بته  یكشور با اندك نيدر ا ختهيترار

 جنبته از آفريقا قاره خشکی، به مقاوم با رهاسازی ذرت ، كهديرس

و همکتاران،  0كرد )عبداللته پيشرفت تراريخته محصولات كشت

 هيتجرين ،یمالاو ا،يكامرون، مصر، غنا، كن)هفت كشور  ( و0103

 را تراريختتهمحصتولات  یبتر رو یامزرعته شاتيآزما (و اوگاندا

 یستاز یمرحلته تجتاردر ان انجام دادند كه كشاورزخردهتوسط 

   (.0103قرار دارد )عبدالله و همکاران، 

فنتاوری زيستتی نتوين،  های محصتولاتدر خصوص ويژگی

 حشترات، آفتات و خشکستالی برابر بايد گفت اين محصولات در

 انستان ستلامت و زيستتمحتيط برای مثبتی و اثرات مقاوم بوده

 و كشتاورزان بترای مندی آنهتاها باع  ستوددارند و اين ويژگی

آورد انسان به ارمغان می رفاه را برای و شودمی كنندگان مصرف

 كاهش و جهانی غذای امنيت در توجهی قاب  طور به تواند می و

 01 در (. فناوری زيستی نوين0112، 0باشد )قايو داشته نقش فقر

 استت، در شتده پذيرفتته متحتده ايالات در ويژه به جهان، كشور

 اين از استفاده با ذرت و درصد سويا 21 به نزديک متحده، الاتاي

شوند و جزه محصولات تراريخته هستند )فاريد و  می توليد روش

محصتول  080فراتحلي  كه بته مطالعته  (. يک0101همکاران، 

 تتا ستال 0221 تراريخته حاص  از فناوری زيستی نوين، از سال

 فنتاوری اشت كه پذيرشپرداخته بود، اشاره به اين امر د 0108

 ستموم از استتفاده درصتد 80زراعتی،  در كشتت زيستتی نتوين

 افزايش درصد 00 ميزان به را محصول كاهش، توليد را شيميايی

داده استت  افتزايش درصتد 13 ميزان نيز به را كشاورزان سود و

(، ولی اثرات محصولات فنتاوری زيستتی 0108، 8)كلومار و قايو

 نيز دشوار آن كنترل و نبوده مشاهده اب ق مستقيو طور نوين، به

                                                                                           
0- Abdullah 
0- Qaim 
8- Klümper and Qaim 

خطر درك شتده در خصتوص ايتن فنتاوری بته عوامت   است و

 و همچنتين متوارد ديگتری نظيتر اقتصتادی اجتماعی، سياسی،

نظرهتا و  اختلتاف علمتی، قطعيتت عتدم تهديدهای آن، شناخت

نامطلوب و سودمندی يا تهديدات  عواقب ظهور در تاخير ها،بح 

كه به عنوان محقق، مصرف كننده و يا كشاورز افرادی  آن برای

(. از ايتن رو، 0118، 8در معرض آن هستتند بستتگی دارد )بتونی

 در محصولات فناوری زيستتی نتوين معرفی بالقوه اثرات بايستی

گيترد و در ايتن  قترار بررستی متورد دقتت بتا روستتايی مناطق

د درآمت توليد، امنيتت روابط و ابزار كنترل خصوص، عواملی نظير

روستتتايی و بتتازار فتتروش محصتتولات  كشتتاورزان، نيتتروی كتتار

 كنترل (. در خصوص0110، 1باشند )دانوكشاورزی بسيار مهو می

 ارزيتابی توليدی، بايستی به اين امر اشاره كترد كته روابط و ابزار

 فنتاوری زيستتی نتوين، اجتماعی پيامدهای -اقتصادی پتانسي 

 توليد و روابط كشاورزی محصولات توليد بر كنترل مسئله بايستی

 بگيترد نظتر در را شتده معرفی فناوری كه خاص زمينه يک در

 كته سبز انقلاب مانند هايی آوریطور كه فن(. همان0110)دانو، 

 و بترنج باع  تقويت درآمدی شتدند )در نتيجته افتزايش بتازده

 روستتايی، مناطق در ثروت توزيع و ذرت(، ولی نابرابری درآمدی

های لازم نيتز ش دسترسی كشاورزان فقير به نهادهدر نتيجه كاه

 هایو هزينه درآمد كشاورزان افزايش يافت، كه اين امر بر امنيت

خواهتد  تتأثيرستلامتی نيتز  و محيطتیزيست پنهان مانند اثرات

 انقلتابيتک  گذاشتت. فنتاوری زيستتی نتوين نيتز بته عنتوان

 محصتولات هزمينت در ستبز انقلتاب از پتس متدرن تکنولوژيکی

هتای تواند پيامتدهايی مشتابه در زمينته نتابرابری، میكشاورزی

، 1اقتصادی در مناطق روستتايی داشتته باشتد )شتارما -اجتماعی

روستتايی،  (. همچنتين بيکتاری0110؛ دانو، 0101، 0؛ بلوم0100

 كشورهای از بسياری برای ويژه به اقتصادی هایدغدغه از يکی
                                                                                           
8- Bonny 

1- DAÑO 

1- Sharma 
0- Bloom 
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 روستتايی گستترده ریبيکتا كه است، كشورهايی توسعه حال در

بتذور فنتاوری زيستتی نتوين  بيشتر. است ساله چند مشک  يک

 و نيازها براساس بيوتکنولوژی هایشركت توسط بازار، در موجود

يافتتته )بتتا كشتتاورزی  توستتعه كشتتورهای در كشتتاورزان شتترايط

و شرايط كشورهای صتنعتی كته نيتروی  شوندصنعتی( توليد می

ا كشورهای در حال توستعه كته كار كمياب و اغلب گران است ب

كشاورزی خانواده محور با نيروی كار فراوان، دردستترس و ارزان 

؛ دانتو، 0101، 0ستالات و همکتاران-دارند، متفاوت است )واسگز

0110  .) 

در خصوص بازار محصولات فناوری زيستی نوين نيز بايستی 

-اقتصتادی و نظارتی نيروها در قالب متغيرهای سری گفت، يک

كننتد و متی تعيتين را بتازار دارند، كه نفوذپذيری وجود عیاجتما

 فتتن از ای عتتالیآوری زيستتتی نتتوين، نمونتتهمحصتتولات فتتن

 بته توانندنيروها، نمی اين هجوم نتيجه كه در هايی هستندآوری

 (؛ از0100سالات و همکاران، -برسند )واسگز خود كام  پتانسي 

 بسيار تقاضا و رضهع ميزان به كشاورزی كالاهای قيمت كه آنجا

 بهبتود نويتد محصولات فناوری زيستی نتوين كته است، حساس

)دانتو،  بگذارنتد تتأثير بازار رفتار بر توانندمی دهند،می را عملکرد

 اقتصتاد كته توستعه حال در (. در اين خصوص، كشورهای0110

 است، وابسته خاص كشاورزی محصولات صادرات و توليد به آنها

حاصت  از  Bt پنبته كشت تجتاری مثال برای هستند. پذيرآسيب

 بتازار بتر توانتدمی هند، يا متحده ايالات فناوری زيستی نوين در

 در كشتتاورز هتتابگتتذارد و زنتتدگی ميليتتون تتتأثيرجهتتانی  بتتالقوه

غربتی كته بته كشتت معيشتتی پنبته  آفريقتای فقير كشورهای

وری پردازند و در بازار جهانی توان رقابت با پنبه حاص  از فنتامی

قرار دهد، كته همگتی ايتن مستائ   تأثيرزيستی را ندارند، تحت 

منفتی گذاشتته و باعت   تتأثيرتواند بر توزيع درآمد روستايی می

گذاری در بختش كشتاورزی و منتاطق روستتايی كاهش سرمايه

                                                                                           
0- Vàzquez-Salat et al 

(. همچنتين، 0110؛ دانو، 0101سالات و همکاران، -شود )واسگز

 ستی نوين، نگرانیدر خصوص بازار فروش محصولات فناوری زي

 هتتایباشتتد و اولويتتتكننتتده، موضتتوعی مهتتو متتی مصتترف

 بته يافته توسعه و توسعه حال در كشورهای بين كنندگانمصرف

ستالات و همکتاران، -باشتد )واستگزچشمگيری متفاوت می طرز

فنتاوری زيستتی  كاشتت بتذور كه حالی (. در0110؛ دانو، 0101

است، ولی  توليدكنندگان برای بالاتر صرف هزينه معنای به نوين،

 تتتر )در نتيجتته توليتتد بيشتتتر( بتتهارزان محصتتولات وعتتده

 اكثتر بترای قيمتت كه حالی داده شده است. در كنندگانمصرف

 از ایگستترده طيتف بتا نتاهمگن بستيار )گروه كنندگانمصرف

دارد، ولی  اهميت توسعه حال در كشورهای در ويژه ها( بهاولويت

 محصولات به كنندهمصرف پاسخ كنندهيينتع عام  امر، تنها اين

 تحتت كننتده،مصرف نيست و پذيرش بازار در شده معرفی جديد

اثترات  متورد در ادراكتات و اخلتاقی و فرهنگتی هایارزش تأثير

-اين محصولات نيتز قترار دارد )واستگز زيستیمحيط و سلامتی

 بته و بزرگ مقياس ( و در0110؛ دانو، 0108سالات و همکاران، 

 بتا اغلب غذای حاص  از فناوری زيستی نوين، مفهوم كلی، رطو

 مطالعته يک. است همراه مردم عموم بين در منفی هایبرداشت

 از درصتد 00 تنهتا كته استت، داده نشتان اروپتا شتورای توسط

 در ژنتيکتی شده اصلان غذای از حمايت به تماي  دهندگانپاسخ

 سال در طالعه،م همان در حتی حاميان درصد. داشتند 0111 سال

استت  يافتته كتاهش دهنتدگانپاسخ از درصد 08 تنها به 0101

 اخيتر (. از ديدگاه جنسيتی نيز، تاريخچه0101)فاريد و همکاران، 

 چگونته كته دهد،می نشان مدرن كشاورزی هایآوریفن معرفی

 بتا  آنهتا نقتش و انتدشتده رانده حاشيه به بيشتر روستايی زنان

 بتود، شده طراحی مردان برای عموماً كه يیهافناوری از استفاده

 (.  0223، 0تر شد )پاريسكمرنگ

 از كه است سال 01 از بيش فناوری زيستی نوين، محصولات

                                                                                           
0- Paris 
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 از ایپيچيتده سيستو وجود، اين با شوند،می استفاده تجاری نظر

تهديدات احتمتالی توستعه ايتن  بر حد از بيش نظارت و مقررات

)قتايو،  استت شتده تبتدي  واقعی تهديد يک به محصولات، خود

بينی اثرات اقتصادی محصولات فنتاوری های پيش(. هزينه0112

 در كشتورهای بترای )خصوصتاً باشتدمی بالا زيستی نوين، بسيار

اقتصادی در خصوص اثترات كشتت  هایپژوهش توسعه( و حال

 در مهتو توانتد نقشتیمتی اين محصولات در منتاطق روستتايی،

 نتوآوری هتایسيستتو و كارآمتد نظتارتی هایمکانيسو طراحی

هتای گيتریيکتی از جهتت ( و0112)قتايو،  كند ايفا كشاورزی

از بعتد  محصتولات ايتن باشتد كته چتراپژوهشی، اين امتر متی

در  اما موفق بسيار كشورها از نواحی روستايی برخی اقتصادی، در

در پاستخ بته ايتن  نيستتند  موفق كشورها ساير نواحی روستايی

 تعيتين نهايتت در مزرعه، سط  ستی گفت، سودآوریپرسش باي

 حفتظ و اتختاذ را جديتدی فنتاوری كشتاورزان آيتا كته كند،می

 عوامت  فنتاوری و فنتی عملکترد به امر اين كه كنند يا خير می

 ايمنتی مقتررات كشتاورزی، ملتی تحقيقات ظرفيت مانند نهادی

 وابطر و و ابزار معنوی مالکيت حقوق غذايی، مواد و زيستمحيط

روستايی و بازار فروش  درآمد كشاورزان، نيروی كار توليد، امنيت

(. از آنجايی كته 0111، 0محصولات كشاورزی بستگی دارد )رانی

در زمينته اثترات اقتصتتادی محصتولات فنتتاوری زيستتی نتتوين، 

مطالعات انگشت شماری وجود داشت و اكثر ايتن مطالعتات، بته 

نيتز، تنهتا بخشتی از  صورت كمی انجام گرفته بودنتد و هريتک

اثرات اقتصادی اين محصولات را تبيين كرده بودند، اين پژوهش 

به صورت جامع و با رويکردی كيفی و درصدد پاسخگويی به اين 

های اقتصادی كشتت محصتولات تهديدها و فرصت»پرسش كه 

فناوری زيستی نوين در مناطق روستايی از ديتدگاه پژوهشتگران 

رفت. در خصوص پيشتينه پتژوهش انجام گ «كشاورزی چيست 

نيز با توجه به مطالعات متعددی كه در سط  جهان در خصتوص 

                                                                                           
0- Raney 

محصولات فناوری زيستی نوين صتورت گرفتته استت، مفتاهيو 

و  متعتتددی نيتتز در ايتتن مطالعتتات مطتترن شتتده استتت. غنيتتان

اشاره بر اين امتر دارنتد كته  ( در پژوهش خود 0101) 0همکاران

نوين در كاهش گرسنگی نقش  محصولات فناوری زيستی كشت

 (0108) 8و همکتاران (، قاستمی0101دارد. غنيان و همکتاران )

( در مطالعتات 0108كلتامار و قتايو ) (،0118) ;،ديوار و همکاران

خود اشاره به افزايش بازده در نتيجه كشت محصتولات فنتاوری 

ها و افزايش سود كشاورزان نيز زيستی نوين دارند. كاهش هزينه

(، 0103) 8و همکتاران های قوچانیاست كه در پژوهشمفهومی 

( بته عنتوان 0108( و كلامار و قتايو )0100قوچانی و همکاران )

نتايج كشت محصولات فناوری زيستی نتوين متورد تأكيتد قترار 

گرفته است. وابستگی كشتاورزان بته بتذر و نهتاده تراريختته در 

چتانی نتيجه كشت محصولات فناوری زيستی نوين در بررسی قو

( مطترن شتده 0101( و غنيتان و همکتاران )0100و همکاران )

( 0101)  1(، كيمنجتوو همکتاران0101است. غنيان و همکاران )

ناپذير بودن حركتت بته های خود، اشاره به اجتنابنيز در بررسی

سمت كشت محصولات فناوری زيستی نتوين دارنتد. قوچتانی و 

( نيز كاهش هزينه 0108( و قاسمی و همکاران )0103همکاران )

دانند آبياری را از نتايج كشت محصولات فناوری زيستی نوين می

های شيميايی نيز در مطالعتات قوچتانی و و كاهش مصرف نهاده

(، غنيتتتان و 0100(، قوچتتتانی و همکتتتاران )0103همکتتتاران )

(، كلتامار و قتايو 0108) (، قاستمی و همکتاران0101همکاران )

( مورد اشتاره قترار گرفتته 0101) 1ران(، موهاپاترا و همکا0108)

 است.

 

 هامواد و روش

                                                                                           
0- Ghanian et al 
8- Ghasemi et al 
8- Ghoochani et al 
1- Kimenju et al 

1- Mohapatra et al 



 1911، بهار 1، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      24

 تحليت  از استتفاده با و كيفی پارادايو مبنای بر پژوهش اين

 تحليتت  از استتفاده با مطالعه اين در. شد انجام 0كيفی محتوای

اقتصتادی كشتت محصتولات  هتایتهديتد و هتافرصت محتتوا،

 را محتتوا حليت ت( 0221) 0وبتر. شد فناوری زيستی نوين تحلي 

 بترای مراحت  از ایمجموعته از كته دانتد،متی پژوهشی روشی

 ،استتنتاج ايتن. كنتدمتی استتفاده موجود متون از معتبر استنباط

. استت پيتام مخاطتب يتا پيام خود پيام،( ها) فرستنده به مربوط

 بته مربتوط اساستی اصت  محتتوا، تحلي  خصوص در بنابراين،

 قتوانين استاس بتر هتااستنباط بودن عينی و پذيریتکرار اعتبار،

 محتوا، تحلي  و تجزيه (.0221باشد )وبر، می پيام مورد در صري 

. استت شتده توصتيف ارتباطات محتوای علمی مطالعه عنوان به

 هتاپيام در موجود اهداف و هاپيام معانی، به استناد با مطالعه اين

، 8دارد )پراستاد قتدمت ستال 01 محتتوا تحليت  اصتطلان. است

 بلکته آشتکار، محتتوای تنها نه محقق محتوا، تحلي  در (.0113

 محتتوای از هتدف. كندمی تحلي  و تجزيه نيز را پنهان محتوای

)الو و  است غيره و فرد حالت و خنده آه، سکوت، به توجه پنهان،

 در و (0228، 1؛ متورس0111، 1؛ بارنس و گروو0113، 8كيناگاس

 و هاداده حس ايجاد در سعی حققم تحليلی، فرايند از مرحله اين

 دستت بته و دارد "افتتدمی اتفتاقی چته" اينکه باره در يادگيری

 حياتی بسيار نظر، مورد پديده به نسبت كلی احساس يک آوردن

 هتر ماننتد محتتوا تحلي  و (. تجزيه0113)الو و كيناگاس،  است

 اصتول بتا مطتابق پايته اص  سه شام  ديگری، پژوهشی روش

 :باشدمی میعل هایروش

 قتوانين اساس بر تحلي  و تجزيه كه معنی اين به . عينيت:0

 سازد،می قادر را مختلف پژوهشگران كه شود،می دنبال صريحی

                                                                                           
0- Qualitative Content Analysis 

0- Weber 
8- Prasad 
8- Elo and Kynagäs 
1- Burns and Grove 

1- Morse 

 .آورند دست به متون يا اسناد همان از را مشابه نتايج

 از برختی مطتابق محتتوا حذف يا گنجاندن سيستماتيک: .0

 امکتان اصت ، ايتن بتا هكت شودمی اعمال مداوم به طور قوانين

 حمايتت محقتق عقايتد از كته متتونی حتذف يتا و كردن اضافه

  رود.می بين از است، محقق عقايد برخلاف يا و كنندمی

 پژوهشتگر، توستط آمتده دستت بته نتايج: پذيری تعميو .8

، 0)پراستاد شود اعمال نيز مشابه هایموقعيت ساير برای تواندمی

0113.) 

 محتتوا، تحليت  از استفاده با است ي ما كه محققی واقع، در

 چهتار بتا بايستتی او تحليت  و تجزيته دهتد، انجام را ایمطالعه

 توستعه تحليت ، واحتدهای انتخاب شام  شناختیروش موضوع

 قابليتت بررستی و مناستب محتوای از گيرینمونه ها،بندیطبقه

 كته (،0113)پراستاد،  باشتد داشتته ستروكار كدگتذاری اطمينان

 بتودن دستترس بته بستگی محتوا، تحلي  نتايج اطمينان قابليت

 (.0108)الو و همکاران،  شده دارد اشباع و مناسب غنی، هایداده

 متورد دو هتر در تتوان می را كيفی یامحتو تحلي  و تجزيه

 و تجزيته فرآينتدهای. كترد استتفاده قياستی يتا استقرايی روش

: استت اصلی مرحله سه شام ( قياسی و استقرايی) محتوا تحلي 

(. 0108نتايج )الو و همکتاران،  گزارش و سازماندهی سازی،آماده

 شتودمتی استتفاده مواردی در استقرايی محتوای تحلي  و تجزيه

 قطعته قطعته صتورت به پديده آن با مرتبط پيشين مطالعات كه

 نداشتته در بتر را لتازم جامعيتت و باشند گرفته قرار مطالعه مورد

 امتر ايتن بته بايستتی همچنين ( و0113، )الو و كيناگاس باشند

 كمتترين بتا كيفتی هتایروش كته آنجتايی از كته داشت اشاره

 حتاكو روابتط و پردازندمی مطالعه مورد پديده به ذهنی فرضيات

 از استتفاده گفتت تتوانمی نتيجه، در كنند،می كشف را پديده بر

 و شتودمی منجر( تبيين نه) توصيف و كشف به كيفی هایروش

)التو و  يابتدمتی تفوق قياسی رويکرد بر استقرايی رويکرد آنها در

                                                                                           
0- Prasad 
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 تحليت  از پتژوهش ايتن در راستتا، همين در (.0113كيناگاس، 

 مستتقيو مراجعته با كه معنا بدين. شد استفاده استقرايی محتوای

 خصتوص در هاآن از نظری بندی جمع يک شد سعی ها،داده به

لات فنتاوری اقتصتادی كشتت محصتو تهديتدهای و هتافرصت

 عتامی قواعتد مشتابه، مشاهدات درون از و زيستی نوين حاص 

 مصتتاحبه شتتيوه از هتتاداده آوریجمتتع منظتتور بتته. شتتود ايجتتاد

 پايتايی و روايی تأمين راستای در و شد استفاده يافته ساختارنيمه

 يافتته ستاختارنيمته مصتاحبه پروتکت  شده، آوریجمع هایداده

 مختلتف افتراد خصوص در و مختلف تحقيقاتی مراكز در يکسان

 فراينتد از مرحلته دومين عنوان به نمونه تعيين. شد گرفته كاربه

 از متشک  پژوهش، كنندگانمشاركت. گرفت انجام محتوا تحلي 

 از نفتر 08 كته بودنتد، كشتاورزی تحقيقتات مراكز پژوهشگران

 گيترینمونته روش و هدفمند گيرینمونه رويکرد با پژوهشگران

 :گرفتند قرار بررسی مورد زير شرن به برفی گلوله

 

 كنندگان پژوهش. مشاركت0جدول

 موسسه/ سازمان كنندگانمشاركت

 كشور برنج تحقيقات مؤسسه 8
 موسسه تحقيقات اصلان و تهيه نهال و بذر 2
 پژوهشگاه بيوتکنولوژی كشاورزی ايران 3
 بذر گواهی و ثبت موسسه 0
 شورها و مراتع كسازمان جنگ  0

 

 استفاده مورد نمونه حجو تعيين منظور به نظری اشباع معيار

 از هتتاداده آوریجمتتع معيتتار، ايتتن استتاس بتتر و گرفتتت قتترار

 كته شتد انجتام جتايی تا كشاورزی تحقيقات مراكز پژوهشگران

 مفتاهيو بيشتتر، گيرینمونه كه داد، نشان مفاهيو تکراری حالت

 از كامتت  ایخلاصتته ،ادامتته در و كتترد نخواهتتد ايجتتاد را جديتتد

 ستندی بررستی مورد مفاهيو از يک هر برای و تهيه هامصاحبه

 روی كدگتذاری مبنتای بتر پژوهش فرايند و شد تدوين جداگانه

 واژه، شتام  حاضتر مطالعته معنايی واحد. يافتت ادامه اسناد اين

 هتایتهديد و هافرصت» از مفهومی كته بتود پاراگرافی يا جمله

 ذهتن بته را «صولات فناوری زيستتی نتويناقتصادی كشت مح

 پتنج در مصتاحبه محتوای تحلي  اجرايی روند. ساختمی متبادر

 متن و انتخاب معنايی واحدهای اول، مرحله در. شد انجام مرحله

 واژه، قالتب در معنايی واحدهای و گرفت قرار بازبينی مورد اسناد

 معنايی، حدوا انتخاب اصلی معيار. شدند انتخاب پاراگرف و جمله

اقتصتادی  هتایتهديتد و هافرصت از معنايی يا مفهوم» استنباط

 كته آنجتا از و بتود «كشت محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين

 عنتوان بته «واژه» بود، «تهديد و فرصت» يافتن پی در پژوهش

 تلختيص بته دوم مرحله در. شد انتخاب معنادار واحد كوچکترين

 واحدهای از يک هر مرحله اين در. شد پرداخته معنايی واحدهای

 مفهتوم و معنتا حفتظ با( پاراگراف يا جمله واژه،) منتخب معنايی

 و هتافرصتت» مفهتوم حفتظ با يعنی. شدند تلخيص خود اصلی

 در «اقتصادی كشت محصولات فناوری زيستی نتوين هایتهديد

 كدگتذاری به مربوط سوم مرحله. شدند ارائه كوتاه عباراتی قالب

 از يتک هتر به و گرديد انجام گذاریبرچسب مرحله، ناي در. بود

 كته شتد اطلاق مفهومی برچسب يک مختصر، معنايی واحدهای

 چنتدين قالب در هابرچسب اين. بود واحد آن معنای دهنده شرن

 تلختيص معنتايی واحتد چنتد يا يک و شد انتخاب كوتاه «واژه»

 هتارمچ مرحلته در. برگرفت در را همسان مفهومی محور با شده

 مرحلته، ايتن در. شتد انجتام مقولتات و مقولاتخرده تشکي  نيز

 و هتافرصتت» حتول يکستان معنتايی محور دارای كه كدهايی

 «اقتصادی كشت محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين هایتهديد

 و گرفتنتد قترار مختصتر نامی با مقوله خرده يک قالب در بودند،

 هافرصت» صوصخ در همسانی مفاهيو دارای كه مقولاتی خرده

 «اقتصادی كشت محصولات فناوری زيستتی نتوين هایتهديد و

 مرحله در نهايت در و شدند بندیطبقه مقوله يک قالب در بودند،

 استتخراج  و گرفتت قترار كار دستور در مضامين استخراج پنجو

 مفهتوم هو مقوله چند يا دو در پنهان مفاهيو مبنای بر مضامين

 و هتافرصتت» از پنهانی محتوای دارای كه مقولاتی و شد انجام

 «اقتصادی كشت محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين هایتهديد
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 مضمون هر نام. شدند تحلي  و شناسايی مضامين قالب در بودند،

، 0)بنگتسون بود آنها از توصيفی و مقولات پنهان معانی اساس بر

 متديريت برای همچنين (.0100، 0؛ ارلينگسون و بريسيويژ0101

 .گرديد استفاده MAXQDA12 افزارنرم از نيز هتاداده تحلي  و

 

 و بحث نتايج

ديدگاه در اين بخش به ارائه نتايج مربوط به تحلي  محتوای 

ها و تهديدهای اقتصادی كشتت فرصت خصوص در پژوهشگران

محصولات فناوری زيستی نوين از ابعتاد مختلتف پرداختته شتده 

م كشتت محصتولات فنتاوری لتزو» مقوله  0است. طبق جدول 

اشاره بر اين امر دارد، كه با توجه « آبیزيستی نوين مقاوم به كو

آبی و خشکسالی كه در ساليان اخير در كشور روی به مشک  كو

داده است و با توجه بته اينکته بختش اعظمتی از مشتکلات آب 

باشتد، كشور، مربوط به مساي  آبياری محصولات كشاورزی متی

گياهی مقاوم به كو آبی و به خصوص برنج كه  هایكشت واريته

 برنج گندم، از پس ايران به عنوان محصولی استراتژيک بوده )در

 آن كته مصترف باشتد،می مصرف كشاورزی پر محصول دومين

است( )پرمه و گيلتاناور،  يافته افزايش چشمگيری 11 دهه از پس

 باشد، كته رقتو بترنج حاصت  از فنتاوری(، بسيار مهو می0833

زيستی نوين بدون نياز به غرقاب، قاب  كشت بوده، كه اين امتر 

حلی مناسب در جهت ح  مشتکلات آب كشتور نيتز تواند راهمی

 باشد.

هتای اقتصتادی يکی ديگر از مقولات در خصتوص فرصتت 

ناگزير بتودن حركتت بته ستمت كشتت »فناوری زيستی نوين، 

 استت.« محصولات فناوری زيستتی نتوين در جهتت خودكفتايی

قانون اساسی، كه مسير كلی در رابطه بتا توليتدات كشتاورزی را 

گيتری دولتت و مجلتس نمايد و مسلّماً هرگونه تصميومعين می

تواند خارج از چارچوب آن باشد، اشاره بته افتزايش توليتدات نمی
                                                                                           
0- Bengtsson 
0- Erlingsson and Brysiewicz 

های مصترفی متردم را بترآورده ستاخته و كشاورزی دارد، تا نياز

(. 0812د )تتتتاری، كشتتتور را بتتته مرحلتتته خودكفتتتايی برستتتان

انتد كته بتا كشتت كنندگان پتژوهش، بتر ايتن عقيتدهمشاركت

هتا و توان به كاهش هزينتهمحصولات فناوری زيستی نوين، می

وری رسيد و بته عتدم وجتود جتايگزين بترای ايتن افزايش بهره

ای كه با كشت ارقتام مقتاوم بته محصولات اشاره دارند، به گونه

ها شتده و كشتت داخلتی نهآفات و خشکسالی باع  كاهش هزي

محصولات فنتاوری زيستتی نتوين يکتی از متوارد متورد توافتق 

پژوهشگران، برای كاهش خروج ارز از كشور، مقابلته بتا تهديتد 

توانتد باشتد، كته متیامنيت غذايی در شرايط كنونی كشتور متی

ها و خودكفتايی نيتز محستوب حركتی در جهت مقابله با تحريو

اند، كه محصولات فناوری زيستی عقيده گويان بر اينگردد. پاسخ

ميليتاردی  00مواد غتذايی بترای جمعيتت  تأميننوين، تنها راه 

باشد، با توجه به اين امتر كته، بتيش از می 0111جهان در سال 

نيمی از ذرت مورد تبتادل جهتانی و كت  ستويای بتازار تجتارت 

جهانی حاص  فناوری زيستی نوين است و هيچ جايگزينی بترای 

لات فناوری زيستی نوين در زمينه ختوراك دام و طيتور و محصو

تهيه روغن در سط  كلان وجود ندارد، در شرايط فعلی، كه بيش 

و  ذوالعلیدرصد سويا و ذرت مصرفی كشور وارداتی است ) 21از 

(، حركت به ستمت كشتت محصتولات فنتاوری 0820همکاران، 

دام(،  زيستی نوين برای مصارف خوراكی و غيرخوراكی )ختوراك

 رسد.اجتناب ناپذير به نظر می

جايگزينی صتادرات بته جتای واردات محصتولات فنتاوری »

باشد، كته بته يکی از مقولاتی می« زيستی نوين و ايجاد ارزآوری

عنوان فرصت اقتصادی محصولات فناوری زيستتی نتوين قابت  

تترين هتدفی كته در قتانون اساستی توليتدات طرن است. عمده

شود، رستيدن بته خودكفتايی استت )تتاری، كشاورزی دنبال می

شتود و در مرحلته بعتدی، (، ولی مساله به اينجا ختو نمتی0812

باشد، كته بترای صدور محصول توليدی و ارزآوری نيز مطرن می

ني  به اين هدف، بتا توجته بته محتدوديت اراضتی كشتاورزی، 



 27      نتحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایرا

افزايش توليد با افزايش عملکرد در واحد سط  از طريق بذرهای 

های تواند صورت گيرد و با وجود فرصتی زيستی نوين میفناور

المللی به دلي  وجود مجتوز واردات و عتدم مناسب بازارهای بين

وجود مجوز كشت محصولات فناوری زيستی نوين در بسياری از 

تتر محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين و كشورها و قيمت پايين

ه محصولات اين های روغنی بنيازی كه از نظر خوراك دام و دانه

فناوری در بسياری از كشورها به محصولات فناوری زيستی نوين 

افزوده صادراتی را برای وجود دارد، امکان صادرات و ايجاد ارزش

كنتتد و از ستتويی ديگتتر نيتتز، ايتتن محصتتولات فتتراهو متتی

بتا ايتن فنتاوری را  كنندگان پتژوهش، دلايت  مخالفتتمشاركت

 محصتولات كننتدگاناری )واردجناحی دانسته و منشتا آن را تجت

 دانند. با توجه بته ايتن امتر كته شتروعفناوری زيستی نوين( می

فناوری زيستی  غذايی محصولات داخلی توليد بح  با هامخالفت

واردات  ستال 01 از پتس داخلی، توليد بح  مطرن شدن با نوين

 رفتتن بتين رستد، ازاين محصولات به ميان آمتد، بته نظتر متی

فناوری زيستی نوين  محصولات واردكنندگان ریتجا هایفرصت

ها باشتد. های وابسته به آنها، دليلی بر اين مخالفتو منافع گروه

 كنندگان تصري  كردند:در اين خصوص، دو تن از مشاركت

فنتاوری  محصتولاتهتا(، در شرايط كنونی كشتور )تحتريو"

توليتد كشتور در داخت  تواننتد می ،به جای واردات زيستی نوين

ولی واردكنندگان به دلي  تهديتد منتافع ختود، بتا كشتت د، نشو

  "كنند.مقابله می داخلی اين محصولات

هراس ای فناوریهادعاهای مخالفان پوچ و واهی بوده و عد"

های امنيتی كشور بتا ختود اند، قربانيانی را در دستگاهكه توانسته

اهانته اصت  اند ولی ناآگهمراه كنند، درصدد انتقام گيری از ملت

  "اند.نظام را هدف قرار داده

تحمي  كشت و مصترف محصتولات »، مقوله 8طبق جدول 

فناوری زيستی نوين و ايجاد وابستگی تجاری در صورت كشتت 

از تهديتتدهای اقتصتادی محصتولات فنتتاوری « ايتن محصتولات

كنندگان پژوهش، بر اين  باشد برخی از مشاركتزيستی نوين می

گذاری روی محصولات فناوری زيستی م برچسباند، كه عدعقيده

های خوراكی موجود درصد روغن 21نوين در ايران و اين امر كه 

در بازار ايران، حاص  فناوری زيستی نوين بتوده و اختيتاری بته 

كشاورزان برای كشت يا عدم كشت اين محصتولات داده نشتده 

است، به نوعی باع  فشتار بترای كشتت و مصترف محصتولات 

ی زيستتی نتوين گرديتده استت. از طرفتی ديگتر، كشتت فناور

هتای بذرهای فناوری زيستی نوين موجبات وابستگی به شتركت

های فناوری زيستی نوين )متعلتق بته كشتوليد بذر، سو و علف

خواهتد داشتت. يکتی از آمريکا و كشورهای اروپتايی( را در پتی 

 كند:كنندگان در اين زمينه چنين بيان میمشاركت

ها بر ستر برنج حاص  از فناوری زيستی نوين، كه مدتبذر "

كشت تجاری آن در محاف  علمی و سياسی بح  و جدل وجتود 

های داخلی باشتد تواند حاص  پژوهشداشت، به هيچ عنوان نمی

توانتد باعت  وابستتگی كشتور بته و كشت آن در بلند مدت، می

 بتاير ،(ستوييس) های مالک اين فنتاوری نظيتر ستينگنتاشركت

 "گردد.( آلمان) باسف و (آلمان)

نيز حکايت « نهاده تأمينمسائ  فروش محصولات و »مقوله 

از اين امر دارد، كه در شرايط كنونی تحريو و با توجه بته كامت  

هتای فنتاوری زيستتی نتوين، در صتورت كشتت نبودن پژوهش

تجاری محصولات حاص  از آن، كشتور بتا مستاي  متعتددی در 

بتتذرهای فنتتاوری زيستتتی نتتوين از  هتتای وكتتشعلتتف تتتأمين

هتتای ختتارجی روبتترو خواهتتد شتتد و در خصتتوص بتتازار شتتركت

محصولات فناوری زيستی نوين نيز، مشکلاتی نظيتر محصتولات 

هتای تر، نبود مشتوقفناوری زيستی نوين وارداتی با قيمت پايين

مالی بازار، جريتان اطلاعتاتی ضتعيف بتازار، نبتود بتازار جهتانی 

المللی كه به عدم مجوز واردات بازارهای بين تضمينی و مشکلات

محصولات فناوری زيستی نوين توستط برختی كشتورها مربتوط 

مساي  عرضته و زنجيتره »شود وجود خواهد داشت. در مورد می

نيز در صورت كشت تجاری محصولات فنتاوری زيستتی « تأمين

 كوچتک كشتاورزان سود تقاضا، كاهش و عرضه نوين، مشکلات
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دلالتان،  و هتاواسطه طريق از محصولات فروش ي دل به مقياس

 فنتاوری محصولات به منفی ديدگاه) كنندهمصرف پايين تقاضای

 اعضتای همکتاری نقت ، عتدم و حمت  نوين(، مشکلات زيستی

وجتود  تتأمين زنجيتره كنشتگران مختلتف هایزنجيره و انگيزه

 خواهد داشت.

 

 های اقتصادی محصولات فناوری زيستی نوينن در خصوص فرصتديدگاه پژوهشگراتحليل واحدهای معنايی  .6جدول 

 مقولات خرده مقولات فراوانی تعداد اسناد مفهوم )كد(
 1 1 ح  مساله بحران آب در جهان با كشت محصولات فناوری زيستی نوين
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 1 1 ا كشت محصولات فناوری زيستی نوينح  مساله بحران آب در ايران ب

 0 0 های گياهی مقاوم به كو آبی با توجه به دوره خشکسالی حاضر در كشورلزوم كشت واريته

ی
سال

شک
خ

 

 0 0 لزوم كشت برنج حاص  از فناوری زيستی نوين بدون نياز به غرقاب

 00 2 افزايش توليد در واحد سط  
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 8 8 های شيميايیكشكشت ارقام مقاوم به آفات و كاهش نياز به سموم و آفت

های كشت داخلی محصولات فناوری زيستی نوين با فناوری داخلی، برای رفع وابستگی به شركت
 ر و سو خارجی توليد كننده بذ

8 8 

 1 1 كشت داخلی محصولات فناوری زيستی نوين برای كاهش خروج ارز از كشور

كشت داخلی محصولات فناوری زيستی نوين برای مقابله با تهديد امنيت غذايی در شرايط كنونی 
 تحريو

0 0 

 8 0 كشت ارقام گياهی با  نياز اندك به آبياری

 1 8 دل جهانی محصول فناوری زيستی نوين است.بيش از نيمی از ذرت مورد تبا

ن 
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 1 1 ك  سويای بازار تجارت جهانی محصول فناوری زيستی نوين است.

عدم وجود محصولات جايگزين برای محصولات فناوری زيستی نوين در زمينه خوراك دام و طيور 
 در سط  كلان

8 8 

وجود محصولات جايگزين برای محصولات فناوری زيستی نوين در زمينه تهيه روغن در سط   عدم
 كلان

0 2 

 0 0 عدم امکان افزايش سط  زير كشت برای افزايش توليدات كشاورزی

 1 8 0111ميلياردی جهان در سال  00مواد غذايی برای جمعيت  تأمينتنها راه 

 1 1 سويا و ذرت در كشوردرصد  21وارداتی بودن بيش از 

وجود بيشترين واردات محصولات فناوری زيستی نوين در اروپا، به دلي  عدم توانايی برای ح  
 مشک  خود با كشاورزی ارگانيک

0 0 

های تجاری مخالفت با توليد داخلی محصولات فناوری زيستی نوين به دلي  از بين رفتن فرصت
 يستی نوينواردكنندگان محصولات فناوری ز
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ها با بح  توليد داخلی محصولات غذايی فناوری زيستی نوين با به ميان آمدن اين شروع مخالفت
 سال واردات 01ز بح  پس ا

8 8 

 1 1 امکان صادرات

ت
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 0 0 افزوده صادراتیايجاد ارزش

المللی به دلي  وجود مجوز واردات و عدم وجود مجوز كشت های مناسب بازارهای بينفرصت
 محصولات فناوری زيستی نوين در بسياری از كشورها

3 3 

 0 1 مللی خوراك دام حاص  از فناوری زيستی نوينالهای مناسب بازارهای بينفرصت

 3 1 های روغنی حاص  از فناوری زيستی نوينالمللی دانههای مناسب بازارهای بينفرصت

 0 1 تر محصولات فناوری زيستی نوينالمللی به دلي  قيمت پايينهای مناسب بازارهای بينفرصت

 

نيتز بايستتی گفتت، در « تجاری محصولات فناوری زيستی نويناه مخالفان كشت گذاری و جايگمساي  سياست»در خصوص 
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دولتت نستبت بته محصتولات  كه ترديدی شک و دلي  ايران، به

بته صتورت تجتاری  محصتولات فناوری زيستی نوين دارد، ايتن

 ايتن خصتوص در نيتز جتامعی اطلاعتات شتوند وكشتت نمتی

و  (0823ستيس و همکتاران، شتود )صتافی ارائه نمی محصولات

 و اميتد صتورت به محصولات فناوری زيستی نوين كشت مساله

استت  شتده متبلتور جامعه سط  ترديد در و جدال يا و خوشبينی

 و موافقتان بتين های( و درگيری0823سيس و رضوانفر، )صافی

، 0)ژانگتو همکتاران استت حاضر شتده روند ادامه باع  مخالفان

ی منسجو بترای كتاهش ا( و اين در حالی است كه برنامه0101

تعارضات موافقان و مخالفان از طرف دولت )به جز مناظرات بتی 

در آن مطرن است( وجود ندارد « وریهنر سخن»نتيجه كه تنها 

زيستی و گواهی و مجوز كشتت ها و قوانين ايمنیو نبود سياست

تواند جدا از دلايلی ماننتد محصولات فناوری زيستی نوين، كه می

قان و مخالفان و نافص بودن تحقيقتات، بته عتدم تعارضات مواف

محيطی تماي  دولت به قبول مسئوليت در قبال پيامدهای زيست

و سلامتی محصولات فناوری زيستی نوين نيز مربتوط شتود، كته 

اعتبارات پتايين مراكتز تحقيقتات فنتاوری زيستتی نتوين، عتدم 

های پژوهشی در زمينه حركتت بته ستمت حمايت دولت از طرن

محيطتی و تجاری فناوری زيستتی نتوين، اثترات زيستتكشت 

ارزيابی ايمنی ستلامتی محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين كته 

 قتدرت و تواند علاوه بر عدم حمايت دولتی، در نتيجه جايگتاهمی

هتا بختش در نتوين زيستتی فناوری محصولات مخالفان سياسی

 كتار در دخالتت و اخلتاقی مساي ) روحانيون مختلف نظير جامعه

 محصتولات كننتده وارد بازرگانان) تجاری بخش ،(آفرينش و خدا

سبز )متخصصان كشاورزی ارگانيتک و  جنبش ، بخش(تراريخته

)متخخصتان  پزشتکی علتوم و زيست( و بهداشتتحاميان محيط

  بيوتکنولوژی پزشکی( نيز باشد.

 هتتا و تهديتتدهای اقتصتتادی كشتتتفرصتتت خصتتوص در

                                                                                           
0- Zhang et al 

ها، مضمون صوص فرصتفناوری زيستی نوين، در خ محصولات

ناگزير بودن حركت به سمت نظام كشاورزی مبتنی بر مهندسی »

و در خصوص تهديتدها، « ژنتيک در جهت خودكفايی و صادرات

 و ژنتيتک مهندستی بتر مبتنی كشاورزی نظام تحمي »مضمون 

 گردد. را شام  می« بازاريابی و سياسی مساي 

ورزی ناگزير بودن حركتت بته ستمت نظتام كشتا»مضمون 

اشاره « مبتنی بر مهندسی ژنتيک در جهت خودكفايی و صادرات

ها دارد، كته آبی و خشکسالی و به خصوص تحريومشک  كو به

مسئله خودكفايی و مقابله با تهديد امنيت غذايی و كاهش خروج 

سازد. با توجه به اينکه بتيش از نيمتی ارز از كشور را ضروری می

ستويای بتازار تجتارت جهتانی  از ذرت مورد تبادل جهانی و ك 

حاص  فنتاوری زيستتی نتوين استت و هتيچ جتايگزينی بترای 

محصولات فناوری زيستی نوين در زمينه ختوراك دام و طيتور و 

تهيه روغن در سط  كلان وجود ندارد و در خصوص ايتران، كته 

درصتد ستويا و ذرت مصترفی آن  21در شرايط فعلتی، بتيش از 

كنونی، حركت به ستمت كشتت  وارداتی است، در شرايط تحريو

های روغنتی و محصولات فناوری زيستی نوين )سويا، ذرت، دانه

برنج( برای مصارف خوراكی و غيرخوراكی )خوراك دام( ضتروی 

افزوده صادراتی رسد، كه امکان صادرات و ايجاد ارزشبه نظر می

 كند.را نيز برای اين محصولات فراهو می

 ژنتيتک مهندسی بر بتنیم كشاورزی نظام تحمي »مضمون 

نيز اشاره به اين امر دارد، كه عتدم « بازاريابی و سياسی مساي  و

گذاری روی محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين و عتدم برچسب

اختيتتاردهی بتته كشتتاورزان بتترای كشتتت يتتا عتتدم كشتتت ايتتن 

محصولات موجب تحمي  كشت و مصرف آنها شده و در صورت 

وين، به دلي  كام  نبودن كشت تجاری بذرهای فناوری زيستی ن

هتتای فنتتاوری زيستتتی نتتوين، موجبتتات وابستتتگی بتته پتتژوهش

های فناوری زيستی نتوين كشهای توليد بذر، سو و علفشركت

در اروپا و آمريکا فراهو خواهد شد، كه عدم تعهد دولتی در قبتال 

محيطی و سلامتی كشت اين محصولات در كنار پيامدهای زيست
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های پژوهشی فناوری زيستتی نتوين، طرنعدم حمايت دولت از 

 فناوری محصولات مخالفان سياسی قدرت و كه در نتيجه جايگاه

 روحتانيون ها مختلف به خصتوص جامعتهبخش در نوين زيستی

 تجتاری بخش و (آفرينش و خدا كار در دخالت و اخلاقی مساي )

گتردد، تقويت نيز متی (تراريخته محصولات كننده وارد بازرگانان)

باع  خواهد شتد تتا بختش اقتصتادی محصتولات فنتاوری كه 

 زيستی نوين گرفتار چرخه باط  شود.

 

 گيری نتيجه

در مطالعه حاضر به تحلي  محتوای ديتدگاه پژوهشتگران در 

خصوص ابعاد اقتصتادی كشتت و مصترف محصتولات فنتاوری 

ها و تهديدها پرداخته زيستی نوين در كشور با دو رويکرد فرصت

 بته توجته بتا كتاربردی لحتاظ بته پتژوهش، اين یهاشد. يافته

 و گتذارانسياستت گيتریتصتميو در گرايانه،تصميو گيریجهت

كشتاورزی، امنيتت غتذايی و  ژنتيک مهندسی حوزه ريزانبرنامه

 .گيرد قرار استفاده مورد غيره

 

 فناوری زيستی نوين  ديدگاه پژوهشگران در خصوص تهديدهای اقتصادی محصولاتتحليل واحدهای معنايی  .5جدول 

 مفهوم )كد(
تعداد 

 اسناد
 مقولات خرده مقولات فراوانی

 1 8 های خوراكی در بازار حاص  فناوری زيستی نوين است.درصد روغن 21
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 8 8 گذاری بر روی محصولات فناوری زيستی نوين در ايرانعدم برچسب

 0 0 قيمت كمتر محصولات حاص  از فناوری محصولات فناوری زيستی نوين

 0 0 عدم ارائه حق انتخاب به كشاورزان برای كشت يا عدم كشت بذرهای حاص  از فناوری زيستی نوين

 0 8 های محصولات فناوری زيستی نوين در دست گروهی خاصو ساير نهاده انحصار توليد بذر
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های آمريکايی و اروپايی( در وابستگی كشورهای جهان سوم به فناوری محصولات فناوری زيستی نوين )شركت
 صورت كشت آن

1 1 

 0 1 فناوری زيستی نوين وابسته نمودن كشاورزان به بذرهای

 1 1 های فناوری زيستی نوين در كنار بذرهای فناوری زيستی نوينكشوابستگی به خريد علف

 8 8 سازی بذرها )نظير بذر پنبه در پاكستان(جلوگيری از بومی

 8 8 تروجود محصولات فناوری زيستی نوين وارداتی با قيمت پايين
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 8 8 های مالی بازار محصولات فناوری زيستی نويننبود مشوق
 8 0 جريان اطلاعاتی ضعيف بازار محصولات فناوری زيستی نوين

 8 8 نبود بازار جهانی تضمينی در مورد محصولات تراريخته
 0 0 ناوری زيستی نوين توسط برخی كشورها(المللی )عدم مجوز واردات محصولات فمشکلات بازارهای بين

 8 0 های خارجی در شرايط تحريوهای فناوری زيستی نوين از شركتكشعلف تأمينمشکلات 
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 8 8 های خارجی در شرايط تحريوبذرهای فناوری زيستی نوين از شركت تأمينمشکلات  

 8 0 ها و دلالانفروش محصولات از طريق واسطه كاهش سود كشاورزان كوچک مقياس به دلي 
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 1 8 كننده )ديدگاه منفی به محصولات فناوری زيستی نوين(تقاضای پايين مصرف
 0 0 عدم تناسب عرضه و تقاضا

 0 0 عرضه محصولات فناوری زيستی نوين با قابليت اطمينان كو
 0 0 ه توزيع محصولات فناوری زيستی نوينمشکلات شبک

مشکلات حم  و نق  محصولات فناوری زيستی نوين كشاورزان كوچک مقياس تا بازارهای داخلی به دلي  
 حجو پايين توليدی

8 8 

 8 8 های روغنی(محصولات فناوری زيستی نوين )خوراك دام و دانه تأمينعدم همکاری اعضای زنجيره 
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 8 8 های روغنی(محصولات فناوری زيستی نوين )خوراك دام و دانه تأمينهای مختلف كنشگران زنجيره انگيزه 

 



 20      نتحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایرا

 

 نوين زيستی فناوری محصولات اقتصادی تهديدهای خصوص در پژوهشگران ديدگاه معنايی واحدهای تحليل .5 ادامه جدول

 مفهوم )كد(
تعداد 

 اسناد
 خرده مقولات فراوانی

مقولا

 ت

 3 0 ای منسجو برای كاهش تعارضات موافقان و مخالفان محصولات فناوری زيستی نويننبود برنامه
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حتمالی كشت محصولات فناوری زيستی نوين اقتصادی ا -ای جامع برای مديريت پيامدهای اجتماعینبود برنامه
 نظير بيکاری 

00 00 

 1 1 نبود گواهی و مجوز برای كشت محصولات فناوری زيستی نوين
ها و قوانين ايمنی زيستی لازم در خصوص كشت محصولات فناوری زيستی نوين در سط  ملی و نبود سياست

 محلی
8 8 

 8 0 دهای منفی احتمالی محصولات فناوری زيستی نوين عدم قبول مسئوليت دولت در قبال پيام
 08 00 های لازم در خصوص فضای مجازی مطالب مربوط به محصولات فناوری زيستی نويننبود پيگيری

 3 0 ای محصولات فناوری زيستی نويننبود قوانين شفاف در خصوص بح  رسانه

 1 8 ويناعتبارات پايين مراكز تحقيقات فناوری زيستی ن
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 8 8 محيطی های فناوری زيستی نوين در زمينه اثرات زيستاختصاص ندادن بودجه به پژوهش

 00 0 های پژوهشی در زمينه حركت به سمت كشت تجاری فناوری زيستی نوين عدم حمايت دولت از طرن

ستی نوين در زمينه ارزيابی ايمنی سلامتی محصولات فناوری های فناوری زياختصاص ندادن بودجه به پژوهش
 زيستی نوين

8 8 

 8 8 جايگاه و قدرت سياسی مخالفان محصولات فناوری زيستی نوين در بخش جنبش سبز 
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 0 0 زيستی نوين در بخش بهداشت و علوم پزشکی جايگاه و قدرت سياسی مخالفان محصولات فناوری 
جايگاه و قدرت سياسی مخالفان محصولات فناوری زيستی نوين در بخش جامعه روحانيون )مساي  اخلاقی و دخالت 

 در كار خدا و آفرينش( 
0 0 

كننده محصولات جايگاه و قدرت سياسی مخالفان محصولات فناوری زيستی نوين در بخش تجاری )بازرگانان وارد 
 تراريخته(

0 3 

 

 زيستی فناوری محصولات اقتصادی ها و تهديدهایفرصت خصوص در های پژوهشگرانديدگاهمضامين مستخرج از تحليل محتوای .  4جدول 

 نوين

 مقولات مضامين رويکرد

 هافرصت
ناگزير بودن حركت به سمت نظام كشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتيک در 

 ی و صادراتجهت خودكفاي

 جايگزينی صادرات به جای واردات محصولات فناوری زيستی نوين و ايجاد ارزآوری 

ناگزير بودن حركت به سمت كشت محصولات فناوری زيستی نوين در جهت 
 خودكفايی

 آبیلزوم كشت محصولات فناوری زيستی نوين مقاوم به كو

 تهديدها
نتيک و مساي  سياسی و تحمي  نظام كشاورزی مبتنی بر مهندسی ژ

 بازاريابی

تحمي  كشت و مصرف محصولات فناوری زيستی نوين و ايجاد وابستگی تجاری در 
 صورت كشت اين محصولات 

 نهاده  تأمينمساي  فروش محصولات و 

 تأمينمساي  عرضه و زنجيره 

گذاری و جايگاه مخالفان كشت تجاری محصولات فناوری زيستی مساي  سياست
 نوين

 

های اقتصادی محصتولات فنتاوری زيستتی، در مورد فرصت

يکی از خرده مقولتاتی كته مفتاهيو آن دارای استتناد و فراوانتی 

« وری و حركت به سمت خودكفتايیايجاد بهره»باشد، بالايی می

های قوچانی و همکاران هايی از پژوهشاست. اين يافته با بخش

(، 0101غنيان و همکاران ) (،0100(، قوچانی و همکاران )0103)



 1911، بهار 1، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      22

و  0، موهاپاترا (0108(، قاسمی و همکاران )0108كلامار و قايو )

( همستويی دارد. بته 0118(، ديوار و همکتاران )0101همکاران )

محصولات حاص  از فناوری زيستی نتوين بتا بتازده  رسدنظر می

بيشتر در واحد سط  )به دلي  بذور تغيير يافته ژنتيکتی(، كته بتا 

ه به وجود ژن مقاومت به خشکسالی و آفات نياز به آبياری و توج

پاشی كمتری دارند و در سالی كه از سوی مقتام رهبتری بتا سو

نامگذاری شده است و بستر لازم نيز جهت « جهش توليد»عنوان 

 فنتاوری زيستتیبنيتان نظيتر دانش محصولات و فناوری توسعه

فتزايش توليتدات تواند كشور را به ستمت امی فراهو شده است،

كشاورزی در مناطق روستايی سوق دهد. در اين راستتا پيشتنهاد 

هتای فنتاوری گردد، حركت به سمت كامت  شتدن پتژوهشمی

زيستی نوين ادامه يابد، تا با تکميت  شتدن ايتن حتوزه از علتو، 

كشت تجاری محصتولات فنتاوری زيستتی نتوين بتا توجته بته 

دا در سط  محتدود و محيطی اين فناوری، ابتهای زيستنگرانی

ساس در مقياس وسيع در دستور كار قرار گيرد و از سويی ديگتر 

با توجه به نگرانی در خصوص خطرات احتمالی ايتن محصتولات 

در خصوص سلامتی انسان، كشتت محصتولات فنتاوری زيستتی 

های دامتی تواند ابتدا به محصولات غيرخوراكی و نهادهنوين، می

و ذرت( اختصتاص يابتد و بتا تقويتت  )نظير پنبه و كنجاله ستويا

ای، شناسی و تغذيتههای ايمنی اين محصولات از نظر سوارزيابی

 های روغنی به صورت تجاری انجام گيرد.  كشت دانه

های اقتصادی محصولات فناوری زيستی در خصوص فرصت

جايگزينی صادرات به جای واردات محصولات فنتاوری زيستتی »

باشد، كه مفتاهيو آن يک از مقولاتی می« نوين و ايجاد ارزآوری

 بازارهتتای مناستتب هتتایاستتتناد و فراوانتتی بالتتايی دارد. فرصتتت

نوين )به خصتوص از نظتر  زيستی فناوری محصولات المللیبين

 تتر و وجتودپتايين قيمت دلي  به روغنی( هایو دانه دام خوراك

نقتاط  از بستياری در كشتت مجتوز وجتود عتدم و واردات مجوز

                                                                                           
0- Mohapatra 

باع  شده است كه كشت اين محصولات امکان صادرات جهان، 

صادراتی را فراهو كند. با توجه به اينکته در  افزودهارزش و ايجاد

 ميليتارد 1 ستالانه شرايط تحريو كنونی و افزايش نرخ دلار، ايران

( 0823كند )ايستنا، می وارد فناوری زيستی نوين محصولات دلار

فناوری زيستی حاص   ،شوردرصد واردات مواد غذايی به ك 01و 

 یاز راهکارهتتا یکتت(. ي0823)خبرگتتزاری مشتترق،  نتتوين استتت

 یكنتون طياز خروج ارز در شترا یريو جلوگ يیبه خودكفا دنيرس

حركت به ستمت كشتت  تواندیكرونا، م روسيو وعيو ش ويتحر

باشد، كه بتتا  نينو یستيز یو صادرات محصولات فناور یتجار

هتتتای كتشتترف ستتموم و آفتكاهتتش قابتت  توجتته مص

از واردات انبتتتتتوه  ددرصتتتتت 21زا، باعتتت  حتتتذفستتتتترطان

 یشده و منجتتر به كاهتتش وابستتتتگ يیايميشتت یهتتانهاده

 کيجامعتته در خصصوص واردات محصتولات استتراتژ یتتيغذا

 ت يتتو برز تنيتتكانتتتادا، آرژانت تکا،يتتچتتتون امر يیاز كشتتتورها

در راستای تحقق اين امتر، (. 0820مکاران، و ه ی)ذوالعل شودیم

ای تخصصی )متخصصتان بيوتکنولتوژی شود كميتهپيشنهاد می

زيست، ترويج و آموزش كشتاورزی و كشاورزی و پزشکی، محيط

هتای شناسی( تشکي  شود و در سه حيطه، تکمي  پژوهشجامعه

 هایفناوری زيستی نوين در زمينه توانايی توليد بذر و ساير نهاده

محصولات فناوری زيستی نوين در داخ  كشور، ارزيتابی ايمنتی 

محيطی و سلامتی محصولات فناوری زيستی نوين و اثرات زيست

كنتد، تتا بتا ايجاد توافق نسبی بين موافقان و مخالفتان فعاليتت 

نيازهتای لتازم، كشتت ايتن محصتولات در منتاطق پتيش تأمين

 روستايی در دستور كار قرار گيرد.

های اقتصادی محصولات فناوری زيستتی تهديددر خصوص 

يکتی « های امريکايی و اروپايیايجاد وابستگی به شركت»نوين 

باشد، كه مفاهيو آن استناد و فراوانتی بالتايی مقولاتی میاز خرده

هتايی از مطالعتات قوچتانی و همکتاران دارد. اين يافته با بخش

رد. هو اكنون، ( هماوشانی دا0101( و غنيان و همکاران )0100)

 زيستتی فنتاوری محصتولات هاینهاده ساير و بذر توليد انحصار
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 0مونستانتو ريتنظ اروپايی و آمريکايی هایدر اختيار شركت نوين

 و( آلمتان) 8باستف ،(آلمتان) 8بتاير ،(سوييس) 0سينگنتا ،(آمريکا)

قرار دارد و يکی از تهديتدهای كشتت تجتاری  (آمريکا) 1دوپون

يستی نوين در حال حاضر )شرايط تحتريو(، محصولات فناوری ز

 نيتمالتک ا یهاكشور و كشاورزان به شركت یوابستگتواند می

شتود، باشد. در خصوص مقابله با اين تهديد، پيشنهاد میفناوری 

های اصلی كشت تجاری محصتولات فنتاوری شرطيکی از پيش

زيستی نوين، توانمندی بخش تحقيقات بيوتکنولتوژی كشتور در 

های لازم باشد، كه برای رسيدن بته توليد بذر و ساير نهاده زمينه

ای جامع با تمركز موردی بر محصتولات اين هدف بايستی برنامه

فناوری زيستی نوين متداول )كلزا، سويا، ذرت و پنبه( با حمايتت 

 دولتی در دستور كار قرار گيرد.

 -ای جامع بترای متديريت پيامتدهای اجتمتاعینبود برنامه»

ادی احتمالی كشت محصولات فناوری زيستتی نتوين نظيتر اقتص

يکی از مفاهيو بتا استتناد و فراوانتی بالتا در خصتوص « بيکاری

تهديدهای اقتصادی كشت محصولات فناوری زيستتی نتوين در 

 هتتایرستتد شتتركتباشتتد. بتته نظتتر متتیمنتتاطق روستتتايی متتی

 بذور محصولات فناوری زيستتی نتوين را براستاس بيوتکنولوژی،

يافتتته )بتتا  توستتعه كشتتورهای در كشتتاورزان شتترايط و هتتانياز

به دلي  نيروی كار كميتاب و  كنند وكشاورزی صنعتی( توليد می

اغلب گران در اين كشورها از يک سو و نياز پايين بته آبيتاری و 

پاشی بذور محصولات فناوری زيستی نتوين از ستويی ديگتر، سو

يتز نيتاز دارد و كشت بذور اين محصولات به نيروی كار كمتری ن

اين امر ممکن استت در نهايتت منجتر بته بيکتاری در منتاطق 

 از روستتايی آن، يکتی روستايی شود. بيکاری، به خصوص شک 

رود، كته در كنتار بيکتاری اصلی كشور به شمار متی هایدغدغه

                                                                                           
0  - Monsanto 

0- Syngenta  

8- Bayer 

8- BASF 

1- DuPont 

 تواند بر آمار بيکاری كشور )عام  اصلی فقتر، اعتيتاد،فصلی، می

كته منجتر بته های كاذب )و شغ جرم و جنايت، فساد و فحشا( 

شوند، نظير ارائه خدمت خاص و يا عرضه يک كالا در جامعه نمی

برای  گيری و غيره( بيفزايد.كنی، فالفروشی، تراكت پخشدست

ريتزی گردد، در صتورت برنامتهمقابله با اين تهديد، پيشنهاد می

برای كشت تجاری محصولات فناوری زيستی نوين، كشت ايتن 

به صورت تدريجی و در تلفيق با كشت ارگانيتک كته  محصولات

نياز به نيروی كار بالايی دارد انجام گيرد و از ستويی ديگتر نيتز، 

كارخانجات و صنايعی مانند صنايع توليدی و فرآوری محصتولات 

كشاورزی در اطراف نواحی روستايی برای جذب نيروی كتار آزاد 

 شده احدا  شود.

فان محصولات فناوری زيستی جايگاه و قدرت سياسی مخال»

نوين در بخش تجاری )بازرگانان وارد كننده محصولات فنتاوری 

هتای لتازم در خصتوص فضتای نبود پيگيری»و « زيستی نوين(

از « مجازی مطالب مربوط به محصولات فنتاوری زيستتی نتوين

رسد بخشی از باشند. به نظر میمفاهيو با استناد و فراوانی بالا می

ا كشت تجاری محصولات فناوری زيستتی نتوين در ها بمخالفت

مناطق روستايی كشور، به دلاي  جنتاحی و در نتيجته بته خطتر 

افتتتادن ستتوددهی وارد كننتتدگان ايتتن محصتتولات باشتتد و ايتتن 

ها بنيه علمی نداشتته باشتد و تشتديد جتو روانتی عليته مخالفت

ات منفی تأثيرمحصولات فناوری زيستی نوين به خصوص از بعد 

تواند محيطی در خصوص كشت داخلی اين محصولات، میزيست

توسط مافيای واردكنندگان محصولات تراريخته صتورت گيترد و 

تری بتر مطالتب منتشتر شتده در شود، نظارت جدیپيشنهاد می

گيرانتته و نشتتريات و فضتتای مجتتازی شتتده و قتتوانين ستتخت

هايی در خصوص نشر اكاذيتب در خصتوص محصتولات مجازات

ورزانته گتذاری غترضتأثيری نوين وضع شود تتا از فناوری زيست

برخی افراد بر ذهن مردم جلوگيری شود و از انحراف بيشتر ايتن 

حوزه از علو از مسير علمی به مسير سياسی و جنتاحی ممانعتت 

 شود. 
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     Abstract 

The cost of forecasting the economic effects of modern biotechnology products is very high, and 

economic research studies on the effects of cultivating these products in rural areas can play an 

important role in designing efficient monitoring mechanisms and agricultural innovation systems. 

In this regard, the present study was based on qualitative paradigm and using qualitative content 

analysis to analyze the views of researchers of agricultural research centers on opportunities and 

threats to the economic dimensions of cultivation of modern biotechnology products in rural areas 

in 2019. In order to collect data, a semi-structured interview method with 23 researchers was used 

by the snowball sampling method. The findings of this study showed that in terms of opportunities, 

"the inevitability of moving towards an agricultural system based on genetic engineering for self-

sufficiency and export" and about of threats it showed that, "the imposition of agricultural system 

based on genetic engineering and political and marketing issues" influenced the cultivation of 

modern biotechnology products in rural areas. In line with the results, it is proposed to form a 

specialized committee that works in three areas: “completion of modern biotechnology research 

studies in the field of ability to produce seeds and other inputs of modern biotechnology products in 

the country”, “safety assessment of environment and health effects of modern biotechnology 

products” and “creating a relative agreement between proponents and opponents.” In order to 

provide the necessary prerequisites, cultivation of these crops in rural areas can be on the agenda. 
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