تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /31شماره  /2تابستان (3011صص )218 - 285

218

بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش
کشاورزی ایران
3

یحیی صافی سیس  ،* 1میالد جودی دمیرچی  2و نجیمه اسماعیلی
تاریخ پذیرش1322/4/2 :
تاریخ دریافت1321/3/22 :
چکیده

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است.
بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا ،رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت.
برای گردآوری دادهها ،مصاحبه با  23نفر از پژوهشگران انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد چهار عامل
«حفظ محیطزیست»« ،بهبود سالمتی انسان»« ،اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر
مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دالیل موافقت با کشت و مصرف محصوالت
تراریخته از دیدگاه پژوهشگران میباشند .برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی
در مورد احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی ،در مرحله نخست انجام پژوهشهای بیشتر بر روی ابعاد
گوناگون محصوالت تراریخته (سالمتی ،محیطزیست ،اقتصادی و غیره) و تقویت بخش پژوهشهای
بیوفناوری در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد میشود و پس از رسیدن به توانایی الزم در زمینه تولید بذر
و سایر نهادههای تراریخته و همچنین ،ارزیابی ایمنی این محصوالت ،تولید محصوالت تراریخته با اهداف
غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصوالت تراریخته به عنوان خوراک دام میتواند در دستور کار قرار گیرد.
طبقهبندی .I12 ,Q16 ,Q18 ,Q56 ,Q53 :JEL
واژههای کلیدی :افزایش بهرهوری ،حفظ محیطزیست ،خودکفایی ،سالمتی مردم.

 -1دکتری ترویج کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،ایران.
* -نویسنده مسئول مقالهyahyasafi@ut.ac.ir :
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پیشگفتار
در سال  112 ،2222کشور ،قول رهایی مردم از فقر شدید و محرومیتهای متعدد را دادند .این وعده به اهداف
توسعه هزاره 1معروف شد که شامل هشت هدف مشترک بود که یکی از اصلیترین آنها ،از بین بردن فقر و گرسنگی
شدید بود ) .(UNDP, 2013بیوفناوری کشاورزی ،پتانسیل باالیی برای افزایش عرضه مواد غذایی دارد و میتواند به
حل بحران جهانی غذا کمک کند و گرسنگی جهانی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد (;Azadi et al., 2015
 ،)Acharya et al., 2003ولی با اینکه محصوالت تراریخته در سطح جهانی ،به سرعت در حال گسترش هستند،
اما تنها تعداد معدودی از کشورهای در حال توسعه ،به کشت این محصوالت در مقادیر زیاد میپردازند
) (Raney, 2006و هنوز این فناوری به صورت گسترده در کشورهای در حال توسعه بکارگرفته نمیشود
) .(Acharya et al., 2003از سویی دیگر ،جمعیت جهان در حال افزایش است .طبق پیشبینیها ،ساالنه 13
میلیون نفر به جمعیت جهانی اضافه میگردد و در این صورت ،جمعیت جهان در سال  1.8 ،2232میلیارد نفر و در سال
 2.9 ،2282میلیارد نفر خواهد بود ) .(Zhang et al., 2016با توجه به رشد سریع جمعیت در کشورهای در حال
توسعه ،نیاز است تا مقدار تولید مواد غذایی تا سال  92 ،2282درصد افزایش یابد )" .(FAO, 2009انقالب ژن"
دومین انقالب کشاورزی پس از "انقالب سبز" بشمار میرود که میتواند بازده محصوالت کشاورزی را افزایش دهد
) .(Azadi et al., 2015در انقالب ژن ،امکان اصالح ژنتیکی محصوالت کشاورزی فراهم شد).(James, 2008
یک محصول اصالح شده ژنتیکی ، 2گیاهی است که برای اهداف کشاورزی مورد استفاده میگیرد و در طی آن یک یا
چند ژن شامل صفات مطلوب ،از راه فرآیند مهندسی ژنتیک انتقال یافته است .این ژنها ممکن است نه تنها از همان
گونه یا سایر گونه های گیاهی ،بلکه از ارگانیسمهایی کامالً بی ارتباط با محصول دریافت کننده باشند ( James,
 .)2008صفات زراعی که از راه مهندسی ژنتیک مورد هدف قرار میگیرند کامالً متفاوت از مواردی نیستند که توسط
پرورش معمولی دنبال می شوند .با این حال ،از آنجا که مهندسی ژنتیک امکان انتقال مستقیم ژن در مرز بین گونهها
را فراهم میکند ،اکنون برخی از صفات که ظهورشان ،قبال دشوار یا غیرممکن بودند ،میتوانند با سهولت نسبی ایجاد
شوند ) .(Qaim, 2009روشهای اساسی مهندسی ژنتیک گیاهی در اوایل دهه  1212توسعه یافت و نخستین
محصول تراریخته در اواسط دهه  1222به بازار عرضه شد .از آن زمان به بعد ،پذیرش محصوالت زراعی تراریخته به
سرعت افزایش یافت ) .(James, 2008سه دسته از صفات تراریخته را میتوان از هم تفکیک کرد :محصوالت
زراعی نسل اول تراریخته ،که در صفات زراعی مانند مقاومت بهتر در برابر آفات و بیماریها بهبود حاصل کردهاند.
محصوالت تراریخته نسل دوم شامل صفات با کیفیت باال ،مانند محصوالت غذایی با استانداردهای باالی تغذیهای
هستند و محصوالت نسل سوم ،گیاهانی هستند که برای اهدافی خاص مانند تولیدات دارویی یا صنعتی طراحی شدهاند
) .(Qaim, 2009با کشت محصوالت تراریخته ،هزینههای تولید کاهش و بازده افزایش خواهد یافت .سایر
خصوصیات زراعی و کیفی محصوالت زراعی تراریخته که مورد توجه قرار میگیرند ،شامل سازگاری بهتر با آب و هوا و
تغییر فصلها ،از جمله سرما ،گرما ،خشکسالی و شوری ،ترکیب ژنها برای تثبیت نیتروژن در غالت اصلی و بهبود
زمان ماندگاری ،طعم ،ارزش غذایی و رنگ میباشند ) .(Buah, 2011همچنین ،مشکالت فعلی کشاورزی متعارف،
مانند استفاده از مقادیر زیادی سموم دفع آفات که محیط زیست را تهدید میکند ،میتواند با کشت محصوالت زراعی
تراریخته (ارقام مقاوم به آفات و سموم) حل شود ) .(Ghasemi et al., 2013با توجه به منابع طبیعی رو به زوال (در
)Millennium Development Goals (MDGs
)Genetically modified (GM
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نتیجه تغییر کاربری حیات وحش و جنگلها به اراضی کشاورزی) ،افزایش بهرهوری در کشاورزی جهانی برای اطمینان
از دسترسی کافی به مواد غذایی و سایر مواد اولیه ،برای یک جمعیت در حال رشد بسیار مهم است ( Von Braun,
 .)2007نتایج یک بررسی در مقیاس وسیع بر روی کشاورزان خرد آفریقای جنوبی با محدودیت دسترسی به منابع،
نشان داد که پذیرندگان پنبه  Btطی سه سال کشت این گونه ،بازده باالتر ،استفاده کمتر از سموم دفع آفات ،نیروی
کار کمتر در نتیجه کاهش استفاده از سموم دفع آفات و در نتیجه مقدار قابل مالحظهای سود باالتر کسب کردهاند
) .(Bennett et al., 2005برخالف برخی از ویژگیهای مهم محصوالت تراریخته مانند مقاومت ژنتیکی در برابر
حشرات و آفات و تحمل خشکی ،که ممکن است برای کشاورزان کوچک مقیاس مفید باشد ،اما پذیرش فناوری
تراریخته توسط بزرگ مالکان هنوز اندک است ) .(Azadi et al., 2016مهمترین مزیت محصوالت زراعی تراریخته
مستقل از اندازه مزرعه ،حفاظت از محیطزیست ،بهبود مسایل بهداشت شغلی و پتانسیل باالی تغذیهای برای کاهش
سوء تغذیه است ) ،(Azadi et al., 2016ولی نگرانیهایی نیز در مورد اثرات بالقوه زیستمحیطی ،سالمتی انسان و
مالحظات اخالقی وجود دارد ) (Kim, 2014که در این مورد ،بایستی به این امر اشاره داشت که سازمانهای علمی
ایاالت متحده به این نتیجه رسیدهاند که شواهدی مینی بر اینکه ارگانیسمهای اصالحشده ژنتیکی از نظر ایمنی،
خطرات منحصر به فردی دارند و یا خطرناکتر از ارگانیسمهای معمول هستند ،وجود ندارد ( Wong & Chan,
 .)2016برای مثال ،در سال  2222در ایاالت متحده آمریکا ،یک نظرسنجی در مورد  3941فرد بزرگسال و همچنین،
دانشمند از انجمن آمریکایی برای پیشرفت علم صورت گرفت و این افراد مورد مصاحبه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که
 11درصد از دانشمندان بر این باورند که مواد غذایی تراریخته سالم هستند ،این در حالی است که تنها  39درصد از
عموم مردم این گونه فکر میکردند .مردم حتی گمان میکردند دانشمندان درک روشنی از اثرات بهداشتی مواد غذایی
ندارند ).(Wong & Chan, 2016
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همچنین Nicolia et al. (2014) ،در مطالعه خود ،به طور سیستماتیک در مجموع  1913مقاله علمی در مورد ایمنی
محصوالت تراریخته از سال  2222تا سال  2212را مورد بررسی قرار دادند .این گزارش نتیجهگیری کرد که شواهدی
وجود ندارد که استفاده از محصوالت تراریخته ،خطرات مهمی برای محیطزیست و انسان ایجاد نماید .یک فراتحلیل به
مطالعه  149محصول تراریخته که از سال  1228تا سال  2214به زیر کشت رفته بودند ،پرداخت و نشان داد ،پذیرش
فناوری تراریخته در کشت زراعی 39 ،درصد استفاده از سموم شیمیایی را کاهش ،تولید محصول را به مقدار  22درصد
افزایش و سود کشاورزان را نیز به مقدار  81درصد افزایش داده است )(2013) .(Klümper & Qaim, 2014
 Vermaنیز برخی از نگرانیهای عمومی نظیر خطرات بهداشتی ،گسترش ترانسژن و تاثیر منفی بر اکوسیستم در
مورد فناوری محصوالت تراریخته را مورد بحث قرار داد و نتیجهگیری کرد که بسیاری از این نگرانیها فرضیهای بوده
و علت علمی آن را اثبات نمیکند ،ولی باید به این امر اشاره داشت که باپیدایش هر فناوری ،اختالف نظر بین مردم
عادی و دانشمندان وجود داشته و این امر به افزایش شبهات منجر شده است ) .(Cui & Shoemaker, 2018یکی
از شبهات در این زمینه ،این امر میباشد که چرا این محصوالت در برخی از کشورها بسیار موفق ،اما در سایر کشورها
موفق نیستند؟ در پاسخ به این پرسش بایستی گفت ،سودآوری سطح مزرعه ،در نهایت تعیین میکند که آیا کشاورزان
فناوری جدیدی را اتخاذ و حفظ میکنند یا نه که این امر به عملکرد فنی فناوری و عوامل نهادی مانند ظرفیت
پژوهشهای ملی کشاورزی ،مقررات ایمنی محیطزیست و مواد غذایی ،حقوق مالکیت معنوی و بازارهای ورودی
کشاورزی بستگی دارد ).(Raney, 2006
شکی نیست که فناوری تراریخته یکی از جنجالیترین فناوریهایی که در دهههای اخیر در بازار ظهور یافته است
و نگرش کنشگران گوناگون نسبت به این فناوری در فرهنگ و مناطق جغرافیاییهای گوناگون متفاوت است
) .(Chen & Li, 2007عدم درک عامه مردم از علم و وجود مشکالت در تعیین آن چیزی که تراریخته نامیده
میشود ،اعتقادات اخالقی یا مذهبی و درک کمی که از مزایای محصوالت تراریخته در جامعه وجود دارد باعث ایجاد
نگرشی شکاکانه به این محصوالت شده است ) (Sturgis et al., 2005; Aerni, 2013و از سویی دیگر ،در ایران
به دلیل عدم ارایه طالعات جامع در مورد محصوالت تراریخته ) ،(Ghasemi, 2013افراد توان ارزیابی فرصتها و
تهدیدات ناشی از این محصوالت را ندارند ) ،(Ghanian et al., 2016که برای حل این مشکل ،بهرهگیری از
نظرات متخصصان و پژوهشگران در این حیطه ،میتواند سودمند باشد و با توجه به این امر که تاکنون اکثر مطالعات در
مورد محصوالت تراریخته به صورت کمی انجام شدهاند این پژوهش با رویکرد کیفی در پاسخ به این پرسش که
«دالیل موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته در ایران ،از دیدگاه پژوهشگران مراکز پژوهشهای کشاورزی
چیست؟» انجام گرفت.
در مورد پیشینه پژوهش نیز ) Izumi et al. (2010با مطالعه بر روی نگرش ژاپنیها نسبت به مهندسی ژنتیک ،به
این موضوع اشاره دارند که بسیاری از مردم به ژنتیک فکر میکنند و پژوهشهای مهندسی ژنتیک باید ادامه یابد و
انتظار داشته باشیم که مهندسی ژنتیک هر دو بحران کمبود مواد غذایی و مشکالت سالمتی را حل کند .در پژوهشی
که به وسیله ) Sorgo & Ambrozis-Dolinsek (2009در مورد روابط بین دانش و نگرش در راستای پذیرش
فناوری تراریخته در بین معلمان اسلونیایی صورت گرفت ،این نتیجه بدست آمد که پذیرش تراریخته بیشتر از آنکه
تحت تاثیر روشها و دادههای علمی باشد ،تحت تاثیر نگرشها میباشد .در پژوهشی که به وسیله Amin et al.
) (2007با موضوع نگرش نسبت به سویا اصالح شده ژنتیکی در میان کنشگران دره کالنگ انجام گرفت ،نشان داد
که میانگین نمرات کلی آگاهی ،منافع درک شده ،خطرات درک شده ،نگرانیهای اخالقی و مشوقها در مورد سویای
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اصالح شده ژنتیکی متوسط بوده است .نتایج تحلیل واریانس ( )ANOVAنیز نشان دادند که در پنج بعد نگرشی در
بین گروههای ذینفع ،اختالف معنی داری وجود دارد.
در مطالعهای که به وسیله ) Onyango et al. (2004در مورد پذیرش محصوالت غذایی ژنتیکی اصالح شده
پیشرفته صورت گرفت ،این نتیجه بدست آمد که اگر محصول اصالح شده ژنتیکی ،حاصل فناوری انتقال ژن حیوان به
گیاه باشد ،مصرف کنندگان تمایل کمتری به مصرف آن دارند ،ولی اگر این محصول حاصل انتقال ژن گیاه به گیاه
باشد ،تمایل بیشتری به مصرف آن خواهند داشت.
) Ghoochani et al. (2016به پژوهش در مورد واکاوی عوامل اثرگذار بر نگرش متخصصان نسبت به برنج
تراریخته ایرانی پرداختند .نتایج نشان دادند که سه مولفه ادراک از مزایا ،اعتماد و مباحث اخالقی ،عوامل پیشبینی
کننده نگرش پاسخگویان بودهاند .همچنین ،یافتهها حاکی از وجود نگرش مثبت در میان پاسخگویان و عدم وجود
ارتباط نگرش پاسخگویان با ادراک از مضرات برنج تراریخته بود.
) Ghiasvand Ghiasi et al. (2015در پژوهش در مورد عوامل مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان به محصوالت
غذایی تراریخته )مورد مطالعه :شهرستان قزوین( به این نکته اشاره دارند که بیشتر پاسخگویان ( 98درصد) به
محصوالت غذایی تراریخته نگرشی ویژه ندارند و مانند سایر محصوالت با آن رفتار میکنند .نتایج مقایسه میانگین
نشان دادند که بین نگرش پاسخگویان به محصوالت غذایی تراریخته براساس متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل،
وضعیت اشتغال و محل زندگی ،اختالف معنیداری وجود دارد .افزون براین ،نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
گام به گام نشان داد متغیرهای خرید مواد غذایی ارگانیک ،اعتماد به مؤسسههای بیوفناوری ،دانش درباره محصوالت
تراریخته ،بررسی دادههای مواد غذایی ،درآمد سالیانه و سن پاسخگویان 14/8 ،درصد از تغییرات واریانس متغیر نگرش
به محصوالت غذایی تراریخته در بین افراد مورد مطالعه را تبیین میکنند Naimi et al. (2011) .با مطالعه بر روی
تاثیر ویژگیهای شخصی و حرفهای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی در بین
بهنژادگران استان تهران ،به این نتیجه رسیدند که بیش از نیمی از بهنژادگران ( 89/2درصد) نگرش مثبتی نسبت به
بکارگیری بهنژادی مشارکتی دارند .نتایج آزمون مقایسه میانگینها نشان دادند که ویژگیهای شخصی و حرفهای
بهنژادگران از قبیل جنسیت ،وضعیت اشتغال ،سمت سازمانی و رشته تحصیلی تاثیری بر روی نگرش بهنژادگران نسبت
به بکارگیری بهنژادی مشارکتی ندارند ،ولی نوع سیستم اجرای بهنژادی مشارکتی بر روی نگرش بهنژادگران موثر است.
مطالعه ) Pezeshkirad & Naimi (2010با عنوان "تحلیل عاملی نگرش متخصصان بیوفناوری استان تهران
نسبت به بهکارگیری گیاهان تراریخته" به این امر اشاره داشت که که نگرش  49/8درصد از متخصصان نسبت به
کارگیری گیاهان تراریخته در سطح متوسط است .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ایمنی زیستی ،مدیریتی،
اعتقادی ،آیندهنگری و شناختی در حدود  18درصد از واریانس نگرش متخصصان را نسبت به بهکارگیری گیاهان
تراریخته تبیین میکنند .در مطالعه دیگری که به وسیله ) Naimi et al. (2010در مورد واکاوی مشکالت توسعه
فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران انجام گرفت این نتیجه را در پی داشت که
مشکالت مدیریتی (22/12درصد مقدار واریانس) ،ترویج ـ اطالع رسانی (23/11درصد مقدار واریانس) ،علمی ـ آموزشی
(14/28درصد مقدار واریانس) و قانونی (12/83درصد مقدار واریانس) در حدود 91درصد از واریانس مشکالت توسعه
فناوری زیستی کشاورزی را تبیین میکنند Razzaqi Borkhani (2009) .در مطالعه خود با عنوان "ترویج
بهکارگیری گیاهان تراریخته ،راهبردی مؤثر برای توسعه کشاورزی پایدار" به این امر اشاره دارد که از مهمترین
مزیت های بکارگیری گیاهان تراریخته توسط کشاورزان شامل کاهش مصرف سموم شیمیایی ،افزایش برداشت
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 حفاظت از محیط زیست و، کاهش هزینههای تولید و سود خالص بیشتر برای کشاورزان،محصول از واحد سطح
.کاهش احتمال مسمومیت ناشی از عمل سمپاشی در بین کشاورزان و خانوادههای آنها میباشد
با توجه به مطالعات متعددی که در سطح جهان در مورد نگرش و رفتار افراد در مورد کشت و مصرف محصوالت
 متغیرهای متعددی نیز در این مطالعات بر اساس هدف پژوهش بکار گرفته شده است،تراریخته صورت گرفته است
.)1 (جدول
 متغیرهای مطرح شده در پیشینه پژوهشهای رفتاری در مورد کشت و مصرف محصوالت-1 جدول
تراریخته
Table 1- Variables in the background of behavioral research on cultivation and
consumption of transgenic crops

پژوهشگر (ها) و سال
Researcher (s) and year
Ghanian et al. (2016); Ghasemi et al. (2013); Dewar et
al. (2003); Hill et al., (1998)
Hill et al., (1998); Harlander t al. (1991)

متغیرهای تاثیرگذار بر کشت و مصرف
محصوالت تراریخته
Variables affecting the cultivation
and consumption of transgenic
crops

حفظ محیط زیست
Environmental Protection

بهبود سالمتی انسان
Improving human health

Ghoochani et al. (2018); Ghoochani et al. (2017);
Zhong et al. (2002)
Ghoochani et al. (2017); Ghasemi et al. (2013);
Rzymski & Królczyk (2016); Mohapatra (2010)
Ghanian et al. (2016)

تخریب محیط زیست
Environmental degradation

تهدید سالمتی انسان
Threats to human health

کاهش گرسنگی
Reduce hungery

Ghanian et al. (2016); Ghasemi et al. (2013); Klümper
& Qaim (2014); Dewar et al. (2003);
Ghoochani et al. (2018);

افزایش بازده
Increase efficiency

افزایش مقاومت نسبت به آفات
Increased resistance to pests

Ghoochani et al. (2018); Ghoochani et al. (2017);
Klümper & Qaim (2014)
Ghoochani et al. (2018); Ghasemi et al. (2013);

کاهش هزینهها و افزایش سود کشاورزان
Reduce costs and increase farmers'
profits

افزایش مقاومت نسبت به خشکسالی
Increased resistance to drought

Ghanian et al. (2016); Kimenju et al. (2005)

اجتناب ناپذیر بودن حرکت به سمت کشت
محصوالت تراریخته
The inevitability of moving towards the
cultivation of transgenic crops
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)Ghanian et al. (2016

مخالفت با تمام فناوریهای نوین
Opposition to all new technologies

;)Ghoochani et al. (2017

کاهش خطر ابتال به سرطان در کشاورزان
Reducing the risk of cancer in farmers

خطر ایجاد سرطان در مصرف کنندگان

)Rzymski & Królczyk (2016); Martinez-Poveda (2009

Risk of cancer in consumers

کاهش مصرف نهادههای شیمیایی
Reduce the consumption of chemical
inputs

;)Ghoochani et al. (2018); Ghoochani et al. (2017
Ghanian et al. (2016); Ghasemi et al. (2013); Klümper
)& Qaim (2014); Mohapatra (2010

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

مواد و روشها
مطالعه حاضر بر اساس پارادایم کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گردید .تجزیه و تحلیل محتوا ،به عنوان
مطالعه علمی محتوای ارتباطات توصیف شده است .این مطالعه با استناد به معانی ،پیامها و اهداف موجود در پیامها
است .اصطالح تحلیل محتوا  98سال قدمت دارد ) .(Prasad, 2008در تحلیل محتوا ،محقق نه تنها محتوای آشکار،
بلکه محتوای پنهان را نیز تجزیه و تحلیل میکند .هدف از محتوای پنهان ،توجه به سکوت ،آه ،خنده و حالت فرد و
غیره است ) .(Elo & Kynagäs, 2008; Burns & Grove, 2005; Morse, 1994در واقع ،محققی که مایل
است با استفاده از تحلیل محتوا ،مطالعهای را انجام دهد ،تجزیه و تحلیل او بایستی با چهار موضوع روششناختی شامل
انتخاب واحدهای تحلیل ،توسعه طبقهبندیها ،نمونهگیری از محتوای مناسب و بررسی قابلیت اطمینان کدگذاری
سروکار داشته باشد ) (Prasad, 2008که قابلیت اطمینان نتایج تحلیل محتوا ،بستگی به دسترس بودن دادههای
غنی ،مناسب و اشباع شده دارد ) .(Elo et al., 2014در این مطالعه با استفاده از تحلیـل محتـوا ،موافقتها در مورد
کشت و مصرف محصوالت تراریخته تحلیل شد.
تجزیه و تحلیل محتوای کیفی را می توان در هر دو مورد روش استقرایی یا قیاسی استفاده کرد .فرآیندهای تجزیه و
تحلیل محتوا (استقرایی و قیاسی) شامل سه مرحله اصلی است :آمادهسازی ،سازماندهی و گزارش نتایج (Elo et al.,
 .)2014تجزیه و تحلیل محتوای استقرایی در مواردی استفاده میشود که مطالعات پیشین مرتبط با آن پدیده به
صورت قطعه قطعه مورد مطالعه قرار گرفته باشند و جامعیت الزم را در بر نداشته باشند )(Elo & Kynagäs, 2008
و همچنین ،بایستی به این امر اشاره داشت که از آنجایی که روش های کیفی با کمترین فرضیات ذهنی به پدیده مورد
مطالعه میپردازند و روابط حاکم بر پدیده را کشف میکنند ،در نتیجه ،میتوان گفت استفاده از روشهای کیفی به
کشف و توصیف (نه تبیین) منجر میشود و در آنها رویکرد استقرایی بر رویکرد قیاسی تفوق مییابد( & Elo
 .)Kynagäs, 2008از این سو ،در این پژوهش از تحلیل محتوای استقرایی بهره گرفته شد و با مراجعه مستقیم به
دادهها ،یک جمع بندی نظری از آنها در مورد موافقتها در مورد کشت و مصرف محصوالت تراریخته بدست آمد و از
با توجه به مشاهدات مشابه ،قواعد عامی حاصل شد .مصاحبه نیمهساختار برای گردآوری دادهها استفاده شد و در جهت
تامین روایی و پایایی دادههای گردآوری شده ،پروتکل مصاحبه نیمهساختار یافته یکسان در مراکز پژوهشهایی
1

Qualitative Content Analysis

1-
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گوناگون و در مورد افراد گوناگون بکار گرفته شد .تعیین نمونه نیز دومین مرحله از فرایند تحلیل محتوا بود و
مشارکتکنندگان پژوهش از پژوهشگران مراکز پژوهشهای کشاورزی در سال  1329تشکیل شده بودند بودند که 23
نفر از پژوهشگران بر اساس نمونهگیری هدفمند و روش نمونهگیری گلوله برفی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
  4نفر از پژوهشگران مؤسسه پژوهشهای برنج کشور  2نفر از پژوهشگران موسسه پژوهشهای اصالح و تهیه نهال و بذر  1نفر از پژوهشگران پژوهشگاه بیوفناوری کشاورزی ایران  1نفر از پژوهشگران موسسه ثبت و گواهی بذر  1نفر از پژوهشگران سازمان جنگلها و مراتع کشوربرای تعیین حجم نمونه ،معیار اشباع نظری استفاده شد و بر پایه این معیار ،جمعآوری دادهها از پژوهشگران مراکز
پژوهشهای کشاورزی تا جایی انجام شد که حالت تکراری مفاهیم حکایت از این امر داشت که نمونهگیری بیشتر،
مفاهیم جدید را ایجاد نخواهد کرد و در ادامه خالصهای کامل از مصاحبهها تهیه و برای هر یک از مفاهیم مورد بررسی
سندی جداگانه تدوین شد و فرایند پژوهش بر مبنای کدگذاری روی این اسناد ادامه یافـت .واحد معنایی پژوهش را
«واژه ،جمله یا پاراگرافی» تشکیل میدادند کـه مفهومی از «موافقت در مورد کشت و مصرف محصوالت تراریخته» را
به ذهن متبادر میساخت .روند اجرایی تحلیل محتوای مصاحبه در پنج مرحله انجام شد .مرحله اول ،به انتخاب
واحدهای معنایی و بازبینی متن اسناد اختصاص داده شد و واحدهای معنایی در قالب واژه ،جمله و پاراگرف انتخاب
شدند .استنباط «مفهوم یا معنایی از موافقتها در مورد کشت و مصرف محصوالت تراریخته» معیار اصلی انتخاب واحد
معنایی بود و از آنجا که پژوهش در پی یافتن «چرایی موافقت» بود« ،واژه» به عنوان کوچکترین واحد معنادار انتخاب
شد .مرحله دوم شامل تلخیص واحدهای معنایی بود و به تلخیص هر یک از واحدهای معنایی منتخب (واژه ،جمله یا
پاراگراف) با حفظ معنا و مفهوم اصلی پرداخت شد ،یعنی واحدهای معنایی منتخب با حفظ مفهوم «موافقتها در مورد
کشت و مصرف محصوالت تراریخته» در قالب عباراتی کوتاه ارائه شدند .در مرحله سوم کدگذاری و برچسبگذاری
انجام شد و یک برچسب مفهومی به هر یک از واحدهای معنایی مختصر ،که شرح دهنده معنای آن واحد بود ،اطالق
گردید .این برچسبها در قالب چندین «واژه» کوتاه انتخاب و یک یا چند واحد معنایی تلخیص شده با محور مفهومی
همسان را در برگرفت .مرحله چهارم به تشکیل خردهمقوالت و مقوالت اختصاص پیدا کرد .در این مرحله ،کدهایی که
دارای محور معنایی یکسان حول «موافقتها در مورد کشت و مصرف محصوالت تراریخته» بودند ،در قالب یک خرده
مقوله با نامی مختصر قرار گرفتند و خرده مقوالتی که دارای مفاهیم همسانی بودند ،در قالب یک مقوله طبقهبندی
شدند و در نهایت در مرحله پنجم ،استخراج مضامین بر مبنای مفاهیم پنهان در دو یا چند مقوله هم مفهوم انجام شد و
مقوالتی که دارای محتوای پنهانی از «موافقتها در مورد کشت و مصرف محصوالت تراریخته» بودند ،در قالب
مضامین مورد شناسایی قرار گرفتند که نام هر مضمون بر اساس معانی پنهان مقوالت و توصیفی از آنها
بود) (Erlingsson & Brysiewicz, 2017; Bengtson, 2016و درنهایت ،از نرمافزار  MAXQDA12برای
تحلیل دادههـا استفاده شد.
نتایج و بحث
تحلیل محتوای دیدگاه پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته در این بخش مورد
بحث قرار میگیرد (جدول 2و شکل .)1در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته از دیدگاه پژوهشگران،
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مقوالت «کاهش آلودگی محیطزیست و حفظ تنوع زیستی»« ،تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته با منابع علمی
معتبر و نظر متخصصان» « ،بهبود سالمت جامعه و کاهش ابتال به سرطان با فناوری محصوالت غذایی تراریخته»،
«مشکل خشکسالی و لزوم کشت ارقام مقاوم به کمبود آب (محصوالت تراریخته)»« ،لزوم توجه به نظام کشاورزی
مبتنی بر مهندسی ژنتیک در جهت افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و نیل به خودکفایی ایران»« ،مخالفتهای
جناحی و فناوری هراسی مخالفان» و «ایجاد جو روانی غلط توسط رسانهها و مخالفان غیرمتخصص» تاثیرگذار بودهاند.
یکی از دالیل پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته آن است که این فناوریها میتوانند
«کاهش آلودگی محیطزیست و حفظ تنوع زیستی» را در پی داشته باشند .بدین معنا که محصوالت حاصل از فناوری
تراریخته به دلیل ویژگیهای ذاتی خود ،استفاده از سموم ،آفتکشها و سایر مواد شیمیایی مضر برای انسان و جانداران
و همچنین ،خاک و هوا را کاهش میدهند .محصوالت تراریخته به دالیل تغییرات ژنی صورت گرفته در آنها فاقد
ترکیبات مغایر با محیطزیست بوده و به تنوع زیستی حشرات مفید مانند زنبور عسل ،عنکبوت و کرم خاکی کمک
مینمایند .بنابراین میتوان گفت پژوهشگران موافق این فناوری اهمیت کاربرد این فناوری را مدنظر قرار میدهند.
«تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته با منابع علمی معتبر و نظر متخصصان» یکی از مقوالتی است که در دو
وجه انتشارات صورت گرفته و سخنرانیها ،کنفرانسها و مناظرات به آن پرداخته شده است و این امر توسط
متخصصان بیوفناوری و مهندسی ژنتیک و همچنین ،محیطزیست در قالب مقاالت منتشر شده و بیانات آنان در
نشستهای علمی گوناگون میباشد .با توجه به این امر ،به نظر میرسد سالمت این محصوالت که همواره بین
گروههای موافق و مخالف عامل تضاد بوده است مورد توجه پژوهشگران موافق فناوری تراریخته باشد.
یکی دیگر از دالیل مورد توجه پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته «بهبود سالمت
جامعه و کاهش ابتال به سرطان با فناوری محصوالت غذایی تراریخته» میباشد .در این باره باید گفت ،برخالف اصالح
نباتات که در آن ،هر دو ژن مطلوب و نامطلوب باهم انتقال مییابند ،در فناوری محصوالت تراریخته ،صرفا ژن مطلوب
انتقال مییابد و فناوری محصوالت تراریخته به عنوان تنها فناوری میباشد که پژوهشهای ایمنی و سمشناسی قبل از
مصرف محصوالت غذایی حاصل از این فناوری صورت میگیرد .در این فناوری ،باید توجه کرد که یکی فناوری
موردی بوده و ارزیابی ایمنی برای هر محصول به صورت مورد به مورد انجام میگیرد و ایمنی یا خطر یک محصول
حاصله از این فناوری ،قابل تعمیم به دیگر محصوالت نمیباشد .در مورد ادعای مخالفان مبنی بر سرطانزا بودن
محصوالت حاصل از فناوری تراریخته ،عقیده بر این است که افزایش مقدار سرطانهای گوارشی در شمال کشور در اثر
سمپاشی برنج و نه به دلیل مصرف محصوالت تراریخته میباشد .پژوهشگران موافق این فناوری ،بر این باورند که
کشت گونههای مقاوم به آفات حاصل از فناوری محصوالت تراریخته ،کاهش مقدار سمپاشی محصوالت کشاورزی را
در پی داشته و کاهش بیماریهایی نظیر سرطان را نیز با خود به همراه خواهد داشت .از دیگر مواردی که پژوهشگران
به عنوان دالیل موافقت با این فناوری بیان کردهاند ،میتوان به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری با کشت
محصوالت تراریخته و عدم وجود جایگزین برای این محصوالت اشاره داشت ،به گونهای که این گروه ،بر این باورند
که کشت ارقام مقاوم به آفات و خشکسالی باعث کاهش هزینهها شده و کشت داخلی محصوالت تراریخته یکی از
موارد مورد توافق پژوهشگران موافق برای کاهش خروج ارز از کشور ،مقابله با تهدید امنیت غذایی در شرایط کنونی
تحریمها علیه کشور و رفع وابستگی به شرکتهای خارجی تولید کننده بذر و سم میباشد که میتواند حرکتی در
راستای رویارویی با تحریمها و خودکفایی نیز محسوب گردد .پژوهشگران موافق ،فناوری محصوالت تراریخته را تنها
راه تامین مواد غذایی برای جمعیت  12میلیاردی جهان در سال  2282میدانند و تراریخته بودن بیش از نیمی از ذرت
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مورد تبادل جهانی و کل سویای بازار تجارت جهانی ،عدم وجود محصوالت جایگزین برای محصوالت تراریخته در
زمینه خوراک دام و طیور و تهیه روغن در سطح کالن و همچنین ،وارداتی بودن بیش از  22درصد سویا و ذرت در
کشور را از دالیل اجتناب ناپذیر بودن بکارگیری فناوری محصوالت تراریخته برای مصارف خوراکی و غیرخوراکی
میدانند .موافقان بکارگیری فناوری محصوالت تراریخته ،دالیل مخالفت با این فناوری در ایران را ،جناحی دانسته و
منشا آن را سیاسی (مخالفت با جناح مقابل) ،ایدئولوژیکی (طرفداران جنبش سبز ،جامعه پزشکی و  )...و تجاری (وارد
کنندگان محصوالت تراریخته) میدانند و آنان را افرادی فناوری هراسی خطاب کرده و الزام حرکت به سوی
فناوریهای نوین را بیان میکنند .یکی از موافقان اصلی این فناوری تصریح کرد:
«ادعاهای مخالفان پوچ و واهی بوده و عدهای فناوریهراس که توانستهاند قربانیانی را در دستگاههای امنیتی کشور
با خود همراه کنند ،درصدد انتقام گیری از ملتاند ولی ناآگاهانه اصل نظام را هدف قرار دادهاند».
ایجاد جو روانی علیه محصوالت غذایی تراریخته توسط رسانهها و عدم داشتن صالحیت تخصصی مخالفان
محصوالت تراریخته بویژه در بحث بیوفناوری و مهندسی ژنتیک ،از دالیل رد ادعاهای مخالفان توسط پژوهشگران
موافق این فناوری میباشد .یکی از موافقان در این زمینه چنین اظهاراتی دارد:
«ابتدا موافقان تراریخته در گذشته ( 28- 22سال قبل) این بحث را رسانهای و پررنگ کردند و ادعاهایی کردند که
در آن دوره زمانی ،زیاد جایگاهی نداشت ،که این امر با حسن نیت برای تاسیس پژوهشگاه و متقاعد کردن مسئوالن
صورت گرفت و با رسانهای شدن این بحث ،افرادی با شخص بنیانگذار فناوری محصوالت تراریخته در کشور ،به
مخالفت برخاستند و سپس بحث محصوالت تراریخته به بحثی سیاسی تبدیل شد (شاید سیاسی شدن بحث محصوالت
تراریخته ،ابتدا توسط خود موافقان انجام گرفت) و کسانی نیز پیدا شدند که به مخالفت با اشخاص بنیانگذار فناوری
محصوالت تراریخته و در نهایت ،مخالفت با محصوالت تراریخته پرداختند» و «منتقدان دلسوز محصوالت تراریخته که
در حوزههای علمی فعال هستند را میتوان با ارایه مستندات علمی متقاعد کرد ،ولی عدهای را که به دالیل
غرضورضانه مخالفت میکنند ،به هیچ عنوان نمیشود قانع کرد».
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Table 2- Analysis of researchers' semantic units regarding agreement with
cultivation and consumption of transgenic crops

تعداد اسناد

Number of
documents

Frequency

فراوانی

مفهوم (کد)
)Concept (Code

2

2

3

3

2

2

4

6

7

8

9

9

6

6

تایید بیخطر بودن محصوالت غذایی تراریخته توسط
متخصصان بیوفناوری و مهندسی ژنتیک

5

6

تایید بیخطر بودن محصوالت غذایی تراریخته توسط
کارشناسان محیط زیست

6

6

3

3

3

3

کاهش آسیب به جانداران محیطزیست (زنبور عسل،
عنکبوت ،کرم خاکی و )...
اتفاق افتادن انتقال طبیعی ژن در طبیعت و تنها کاهش
فاصله زمانی با استفاده از فناوری محصوالت تراریخته
عدم مشاهده حتی یک مورد انتقال افقی ژن
افزایش تنوع زیستی
تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته در مجالت
علمی معتبر
تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته در
کنفرانسها و مناظرات

انتقال صرفا ژن مطلوب در فناوری محصوالت غذایی
تراریخته
فناوری محصوالت غذایی تراریخته به عنوان تنها
فناوری که پژوهشهای ایمنی ،تغذیهای و سمشناسی
پیش از مصرف ،روی آن صورت گرفته

کاهش انتشار منابع
آلودهکننده
محیطزیست

عدم آسیب به
محیطزیست

تایید علمی سالمت
محصوالت
تراریخته در جریان
انتشارات و
نشستهای علمی
اتفاق نظر
متخصصان
بیوفناوری و
محیطزیست در
مورد سالمت
محصوالت
تراریخته

کاهش آلودگی محیطزیست و حفظ تنوع زیستی

4

6

کاهش مصرف سموم
کاهش مصرف آفتکشها
کاهش انتشار گازهای گلخانهای (بخار آب ،دی اکسید
نیتروژن و متان)
کاهش انتشار گازهای آلوده کننده هوا

تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته با منابع علمی
معتبر و نظر متخصصان

6

6

Subcategories

بهبود سالمت جامعه
و کاهش ابتال به
سرطان با فناوری
محصوالت غذایی
تراریخته

5

5

خرده مقوالت

مقوالت
Categories

افزایش سالمت
افراد با فناوری
محصوالت غذایی
تراریخته
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4

بهبود کیفیت و سالمت مواد غذایی تراریخته با فناوری
محصوالت غذایی تراریخته
2
کاهش گرسنگی و سوء تغذیه (دلیل بیماری و مرگ و
میر و ضعف سیستم ایمنی بدن) با کشت محصوالت
غذایی تراریخته
5
کشت داخلی محصوالت تراریخته برای جلوگیری از
واردات واریتههای ناشناس خارجی
8
اشتباه بودن تعمیم تولید محصولی مضر از راه فناوری
محصوالت غذایی تراریخته به تمامی محصوالت
حاصل از این فناوری
6
افزایش مقدار سرطانهای گوارشی در شمال کشور در
اثر سمپاشی برنج ،نه مصرف محصوالت تراریخته
2
نادیده گرفتن سایر عوامل ایجاد سرطانهای گوارشی
نظیر جوش شیرین مورد استفاده در نان
4
کاهش مقدار سمپاشی محصوالت کشاورزی با کشت
گونههای مقاوم به آفات ،حاصل از فناوری محصوالت
تراریخته
3
ورود سم به بدن از عوامل اصلی ایجاد سرطانهای
گوارشی
مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

4

2

8

8

7

2

4

4

ایجاد سرطانهای
گوارشی در نتیجه
عوامل دیگر
(نه مواد غذایی
تراریخته)
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ادامه جدول  -2تحلیل واحدهای معنایی پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت
تراریخته
Continuation of Table 2 - Analysis of researchers' semantic units regarding
agreement with cultivation and consumption of transgenic crops

تعداد اسناد

Number of
documents

فراوانی

5

5

5

5

مساله
بحران آب

2

2

1

2

کشت ارقام
مقاوم به
خشکسالی

2

3

4

4

4

4

2

2

2

2

3

3

3

5

5

6

4

4

7

9

2

2

4

6

5

5

کاهش
هزینهها و
افزایش
بازدهی

نبود نظام
کشاورزی
جایگزین
برای نظام
کشاورزی
مبتنی بر
مهندسی
ژنتیک
هماکنون

لزوم توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک در جهت افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و نیل به خودکفایی ایران

کشت ارقام گیاهی با نیاز اندک به آبیاری
کشت ارقام مقاوم به آفات و کاهش نیاز به سمپاشی و
آفتکشها
افزایش تولید در واحد سطح
کشت داخلی محصوالت تراریخته برای کاهش خروج ارز
از کشور
کشت داخلی محصوالت تراریخته برای مقابله با تهدید
امنیت غذایی در شرایط کنونی تحریم
کشت داخلی محصوالت تراریخته برای رفع وابستگی به
شرکتهای خارجی تولید کننده بذر و سم
تراریخته بودن بیش از نیمی از ذرت مورد تبادل جهانی
تراریخته بودن کل سویای بازار تجارت جهانی
عدم وجود محصوالت جایگزین برای محصوالت تراریخته
در زمینه خوراک دام و طیور در سطح کالن
عدم وجود محصوالت جایگزین برای محصوالت تراریخته
در زمینه تهیه روغن در سطح کالن
عدم امکان افزایش سطح زیر کشت
تنها راه تامین مواد غذایی برای جمعیت  12میلیاردی
جهان در سال 2282
وارداتی بودن بیش از  22درصد سویا و ذرت در کشور

Subcatego
ries

Categories

مشکل خشکسالی و
لزوم کشت ارقام مقاوم
به کمبود آب
(محصوالت تراریخته)

وجود مساله بحران آب در جهان
وجود مساله بحران آب در ایران
لزوم کشت واریتههای گیاهی مقاوم به کم آبی با توجه به
دوره خشکسالی حاضر در کشور
لزوم کشت برنج تراریخته بدون نیاز به غرقاب

Frequency

مفهوم (کد)
)Concept (Code

خرده
مقوالت

مقوالت
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وجود نگرانی در مورد تمامی فناوریهای نوین
الزام حرکت به سوی فناوریهای نوین
عدم تامین  122درصد ایمنی مواد غذایی توسط هیچ
فناوری دیگری
نامعلم بودن پیامدهای تمامی فناوریها (حمل و نقل،
گرمایشی ،مخابراتی و )...

8

18

7

8

3

3

3

3

1

1

2

2

4
4
2

2

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

مخالفت با
کشت و
مصرف
محصوالت
تراریخته به
دلیل
جهتگیری
های
ایدئولوژیکی
 ،سیاسی و
تجاری
وجود
خطرات
احتمالی در
مورد
پیامدهای
پذیرش
تمامی
فناوریهای
نوین

مخالفتهای جناحی و فناوری هراسی مخالفان

وجود بیشترین واردات محصوالت تراریخته در اروپا ،به
دلیل عدم توانایی برای حل مشکل خود با کشاورزی
ارگانیک
مخالفت با قناوری محصوالت تراریخته به دالیل سیاسی
(مخالفت با جناح مقابل)
مخالفت با قناوری محصوالت تراریخته به دالیل
ایدئولوژیکی (طرفداران جنبش سبز ،جامعه پزشکی و )...
مخالفت با تولید داخلی قناوری محصوالت تراریخته به
دلیل از بین رفتن فرصتهای تجاری وارد کنندگان
محصوالت تراریخته
شروع مخالفتها با بحث تولید داخلی محصوالت غذایی
تراریخته با به میان آمدن این بحث پس از  22سال
واردات

2

2

202
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Continuation of Table 2 - Analysis of researchers' semantic units regarding
agreement with cultivation and consumption of transgenic crops

تعداد اسناد
Number of
documents
4

Frequency

)Concept (Code

فراوانی

مفهوم (کد)

خرده مقوالت

مقوالت

Subcategories

Categories

7

Source: Research Findings

ایجاد جو روانی
توسط رسانهها

عدم داشتن
صالحیت
تخصصی مخالفان

ایجاد جو روانی غلط توسط رسانهها و مخالفان غیرمتخصص

رسانهای شدن بحث فناوری محصوالت تراریخته (به
عنوان یک بحث علمی) به غلط
8
6
ایجاد جو روانی منفی اصطالح «تراریخته» در ذهن
مردم توسط رسانهها
6
6
ایجاد زمینه «بیوتروریسم» ) (Bioterrorismبا
رسانهای شدن بحث تراریخته
4
4
ربط غلط بحث فناوری محصوالت غذایی تراریخته
به بحث «بیوتروریسم و نسل کشی»
4
4
ربط غلط بحث فناوری محصوالت غذایی تراریخته
به «جنگ مدرن» توسط برخی رسانهها
13
8
عدم داشتن تخصص در بحث بیوفناوری ،در مورد
بسیاری از افراد مخالف فناوری محصوالت تراریخته
2
2
عدم آگاهی بسیاری از افراد مخالف فناوری
محصوالت تراریخته نسبت به بحثهای اولیه علمی
مأخذ :یافتههای پژوهش
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شکل  -1نمودار تحلیل محتوای دیدگاه پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت
تراریخته
(مقوالت و خرده مقوالت)
Figure 1- Content analysis chart of researchers' views on agreeing to cultivate and
)consume transgenic crops (Categories and Subcategories

مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

نظرات بیان شده پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته ،مضامین «حفظ
محیطزیست»« ،سالمتی انسان»«« ،اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم
مقبولیت ادعاهای مخالفان» را شامل میشود (جدول  .)3مضمون «حفظ محیط زیست» اشاره بر این امر دارد که
محصوالت حاصل از فناوری تراریخته ،با کاهش منابع آلودهکننده محیطزیست و حفظ تنوع زیستی به حفظ محیط
زیست کمک مینمایند .بدین معنا که این محصوالت به دلیل مقاومت به آفات و با کاهش انتشار گازهای گلخانهای
(بخار آب ،دی اکسید نیتروژن و متان) و در نتیجه ورود مواد شیمیایی کمتر و گازهای مضر کمتر به محیط زیست،
شاهد کاهش آسیب به سالمت و تنوع گونههای جانوران و گیاهان میشوند.
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مضمون «بهبود سالمتی انسان» اشاره بر این امر دارد که فناوری محصوالت غذایی تراریخته باعث سالمت افراد
شده و ادعای مطرح شده در ارتباط سرطانهای گوارشی با محصوالت غذایی تراریخته بی اساس و بدون پایه علمی
میباشد و از سویی دیگر ،چون دلیل بسیاری از بیماریها و مرگ و میرها با سوء تغذیه و ضعف سیستم ایمنی بدن
ارتباط پیدا میکند ،محصوالت حاصل از فناوری تراریخته خواهند توانست با افزایش تولیدات ،باعث ریشهکنی گرسنگی
و سوءتغذیه شوند .مساله دیگر ،تعمیم تولید محصولی مضر از راه فناوری محصوالت غذایی تراریخته به تمامی
محصوالت حاصل از این فناوری میباشد ،کشت داخلی محصوالت تراریخته برای جلوگیری از واردات واریتههای
ناشناس خارجی نیز میتواند راهکاری مهم در جهت اطمینان از ایمنی محصوالت تراریخته در مورد بحثهای
«بیوتروریسم» باشد .همچنین ،ربط تمامی سرطانهای گوارشی به محصوالت غذایی تراریخته و نادیده گرفتن عوامل
دیگر ،به وضوح اشتباه است.
مضمون «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» اشاره به مساله بحران آب در
جهان و ایران و همچنین ،افزایش بهرهوری با کشت محصوالت تراریخته و عدم وجود جایگزین برای این محصوالت
را دارد .با توجه به خشکسالیهای اخیر در ایران ،کشت ارقام مقاوم به کم آبی و لزوم کشت برنج بدون نیاز به غرقاب
ضروری میباشد که این امر با کشت محصوال حاصل از فناوری تراریخته امکانپذیر میباشد و از سویی دیگر کشت
ارقام محصوالت تراریخته با ویژگیهایی نظیر مقاومت به آفات و کاهش نیاز به سموم و آفتکشها ،افزایش تولید در
واحد سطح و همچنین ،کشت داخلی محصوالت تراریخته در شرایط کنونی (تحریمها) میتواند به سود کشور باشد.
مضمون «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» نیز اشاره به مخالفتهای جناحی و فناوری هراسی و عدم داشتن
صالحیت تخصصی مخالفان و ایجاد جو روانی علیه محصوالت غذایی تراریخته توسط آنان دارد و با توجه به این امر
که شروع مخالفتها با بحث تولید داخلی محصوالت غذایی تراریخته با مطرح شدن بحث تولید داخلی ،پس از  22سال
واردات این محصوالت به میان آمد ،به نظر میرسد از بین رفتن فرصتهای تجاری وارد کنندگان محصوالت تراریخته
و منافع گروههای وابسته به آنها ،دلیلی بر این مخالفتها باشد .رسانهای شدن بحث فناوری محصوالت تراریخته (به
عنوان یک بحث علمی که باید در محافل علمی دنبال شود نه در محافل رسانهای) و ایجاد جو روانی منفی در ذهن
مردم با خطرناک جلوه دادن اصطالح «تراریخته» و ایجاد زمینه بحث «بیوتروریسم» توسط رسانهها ،همگی از جمله
عوامل قابل تامل در این مورد میباشند.
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جدول  - 3مضامین مستخرج از تحلیل محتوای دیدگاههای پژوهشگران در مورد موافقت با کشت و
مصرف محصوالت تراریخته
Table 3 - Themes extracted from the content analysis of researchers' views on
agreeing to cultivate and consume transgenic crops

مضامین

مقوالت

Themes

Categories

حفظ محیطزیست
بهبود سالمتی انسان
اجتناب ناپذیربودن
توجه به نظام
کشاورزی مبتنی بر
مهندسی ژنتیک
عدم مقبولیت ادعاهای
مخالفان

کاهش آلودگی محیطزیست و حفظ تنوع زیستی
تایید سالمت محصوالت غذایی تراریخته با منابع علمی معتبر و نظر متخصصان
بهبود سالمت جامعه و کاهش ابتال به سرطان با فناوری محصوالت غذایی تراریخته
مشکل خشکسالی و لزوم کشت ارقام مقاوم به کمبود آب (محصوالت تراریخته)
لزوم توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک در جهت افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و نیل به خودکفایی کشور
مخالفتهای جناحی و فناوری هراسی مخالفان
ایجاد جو روانی غلط توسط رسانهها و مخالفان غیرمتخصص
مأخذ :یافتههای پژوهش
Source: Research Findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به رشد فزاینده محصوالت تراریخته در سراسر جهان ،امروزه موضوع کشت تجاری آن ،به بحثی
چالشبرانگیز در محافل علمی سراسرجهان تیدیل شده است .در این پژوهش به تحلیل محتوای دیدگاه پژوهشگران در
مورد موافقت با کشت و مصرف محصوالت تراریخته در کشور پرداخته شد .یافتههای این پژوهش به لحاظ کاربردی
میتواند در تدوین سیاستگذاریها مورد استفاده برنامهریزان حوزه امنیت غذایی قرار گیرد.
از دیدگاه مشارکتکنندگان پژوهش ،چهار مضمون «حفظ محیطزیست»« ،بهبود سالمتی انسان» «اجتناب
ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» در مورد موافقت با
کشت و مصرف محصوالت تراریخته مطرح میباشد.
این پژوهش در مورد مضمون«حفظ محیط زیست» با قسمتهایی از مطالعات ;)Ghanian et al. (2016
) Ghasemi et al. (2013); Dewar et al. (2003); Hill et al., (1998همخوانی داشته و با مطالعات
) Ghoochani et al. (2018); Ghoochani et al. (2017); Zhong et al. (2002همخوانی ندارد .در مورد
مضمون «بهبود سالمتی انسان» نیز با مطالعات ) Hill et al. (1998); Harlander et al. (1991همسو و با
مطالعاتی نظیر Ghoochani et al. (2017); Ghasemi et al. (2013); Rzymski & Królczyk
) (2016); Mohapatra (2010ناهمسو میباشد.
در مورد مضمون «حفظ محیط زیست» مفاهیم «کاهش مصرف آفتکشها» (همسو با قسمتهایی از مطالعات
Ghoochani et al. (2018); Ghoochani et al. (2017); Ghanian et al. (2016); Ghasemi et al.

) ) (2013); Klümper & Qaim (2014); Mohapatra (2010و «افزایش تنوع زیستی» بیشترین استناد و
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فراوانی را دارا میباشند .به نظر میرسد پژوهشگران بر این باورند با تولید محصوالت تراریخته مقاوم در برابر آفات،
بخش کشاورزی شاهد کاهش استفاده از نهاده های شیمیایی خواهد بود ،که این امر حتی با عدم آسیب به جانداران
محیطزیست در نتیجه کاهش استفاده از سموم و آفتکشهای شیمیایی منجر به افزایش تنوع زیستی نیز خواهد شد.
در مورد این یافته ،پیشنهاد میشود با حرکت به سمت کشت تجاری این محصوالت ،در کاربرد بسیاری از نهادههای
شیمیایی صرفهجویی شود که این امر ،افزون بر منافع اقتصادی ،منافع زیستمحیطی نظیر عدم آسیب به محیطزیست،
کاهش تنوع زیستی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای با خود به همراه دارد .در مورد ابهامات در این زمینه و اینکه آیا
محصوالت تراریخته در بلند مدت نیز کاهش استفاده از نهادههای شیمیایی را در پی خواهند داشت یا نه؟ سازمان
حفاظت محیطزیست (با احراز عدم مخالفت ایدئولوژیکی) میتواند با بهرهگیری از متخصصان خود ،پروژههای
پژوهشهایی بلندمدتی را در مورد تاثیر کشت محصوالت تراریخته در مزارع گلخانهای یا مزارع جدا در دستور کار قرار
دهد.
در مورد مضمون «بهبود سالمتی انسان» مفاهیم «کشت داخلی محصوالت تراریخته برای جلوگیری از واردات
واریتههای ناشناس خارجی»« ،اشتباه بودن تعمیمدهی تولید محصولی مضر از راه فناوری محصوالت غذایی تراریخته
به تمامی محصوالت حاصل از این فناوری» و «افزایش مقدار سرطانهای گوارشی در شمال کشور در اثر سمپاشی
برنج ،نه مصرف محصوالت تراریخته» بیشترین استناد و فراوانی را داشتند .در مورد «جلوگیری از واردات واریتههای
ناشناس خارجی» ،پیشنهاد میشود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به صورت مشترک بر واردات محصوالت
تراریخته نظارت دقیق و پایداری داشته باشند و با بهرهگیری از متخصصان بخش بیوفناوری (کشاورزی و پژشکی)
کیفیت این محصوالت را ارزیابی و سالمت آنها را در صورت عدم وجود آلودگی (اهداف بیوتروریسم و غیره) تایید
نمایند .اتخاذ قوانین شفافتر و مجوزهای با استانداردهای باال میتواند قدم بزرگی در راستای رفع نگرانیها در زمینه
مصرف این محصوالت و کاهش قیمت مصرفی محصوالت تراریخته در شرایط اقتصادی دشوار کنونی (تحریمها) باشد.
در مورد «اشتباه بودن تعمیمدهی تولید محصولی مضر از راه فناوری محصوالت غذایی تراریخته به تمامی
محصوالت حاصل از این فناوری» ذکر این نکته ضروری است که فناوری محصوالت تراریخته ،یک فناوری موردی
میباشد و تعمیم نتایج حاصل از یک نمونه از محصوالت حاصل از این فناوری به دیگر محصوالت آن ،صحیح نبوده و
ارزیابی ایمنی قبل از مصرف بایستی به صورت موردی انجام گیرد .با توجه به نتیجهگیری حاضر ،پیشنهاد میشود
نظارتی موردی ،پایدار و دقیق با مشارکت کارشناسان وزارت کشاورزی ،وزارت بهداشت و وزارت محیطزیست بر
محصوالت وارداتی و محصوالت با مجوز پژوهشهایی داخل کشور قبل از بازارسانی و کشت تجاری صورت گیرد که
به نظر میرسد بایستی آزمایشگاه مرجعی برای این منظور در نظر گرفته شود.
در مورد افزایش مقدار سرطانهای گوارشی در شمال کشور در اثر مصرف محصوالت تراریخته (همپوشانی با برخی
از قسمتهای مطالعات) Rzymski & Królczyk (2016); Martinez-Poveda (2009باید به این امر اشاره
داشت که این امر در شمال کشور که سطح گسترده از اراضی به زیر کشت برنج رفته است شیوع بیشتری داشته است،
از آنجایی که محصول برنج ،مورد سمپاشی قرار میگیرد و امکان ورود سم به بدن وجود دارد ،بر اساس ادعاهای
موافقان محصوالت تراریخته ،با کشت برنج تراریخته ،که نیاز کمتری به استفاده از نهادههای شیمیایی دارد ،باعث
کاهش ابتال به سرطان در کشاورزان خواهد شد این یافته با قسمتهایی از پژوهش)Ghoochani et al. (2017
همخوانی دارد .در مورد این یافته پیشنهاد میشود کمیتهای متشکل از متخصصان وزارت بهداشت و وزارت جهاد
کشاورزی زمینه بیوفناوری پزشکی (با اثبات عدم مخالفتهای ایدئولوژیکی) با همکاری متخصصان بهداشت و
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محیطزیست و متخصصان کشاورزی مطالعه بلندمدتی را در این زمینه در مورد قشری وسیع از افراد شامل دو گروه
کشاورزان (گروهی که در معرض نهادههای شیمیایی قرار دارند و گروهی که قرار نداشته) و دو گروه مصرفکننده (با
مصرف محصوالت تراریخته و بدون مصرف محصوالت تراریخته) آغاز کنند و گزارش نهایی را در مجالت معتبر علمی
چاپ و به اطالع متخصصان ،سیاستمداران ،کشاورزان و مردم عادی برسانند.
در مورد سایر مفاهیم پر استناد نیز میتوان به «عدم وجود محصوالت جایگزین برای محصوالت تراریخته در زمینه
تهیه روغن در سطح کالن» اشاره داشت .به نظر میرسد با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیاز غذایی و در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم کنونی ،حرکت به سمت کشت محصوالت تراریخته ،امری اجتناب ناپذیر باشد.
این یافته با بخشهایی از مطالعه ) Ghanian et al. (2016همسویی دارد .در راستای این نتیجهگیری ،پیشنهاد
میشو د برای رسیدن به خودکفایی و جلوگیری از واردات محصوالت تراریخته و به تبع آن ،خروج ارز از کشور و
همچنین ،رفع نگرانی در مورد احتمال آلودگی محصوالت و بذور تراریخته وارداتی ،در مرحله نخست انجام پژوهشهای
بیشتر روی ابعاد گوناگون محصوالت تراریخته (سالمتی ،محیطزیست ،اقتصادی و غیره) و تقویت بخش پژوهشهای
بیوفناوری در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد میشود و پس از رسیدن به توانایی الزم در زمینه تولید بذر و سایر
نهادههای تراریخته و همچنین ،ارزیابی ایمنی این محصوالت ،تولید محصوالت تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر
پنبه تراریخته و محصوالت تراریخته به عنوان خوراک دام در دستور کار قرار گیرد.
«مخالفت با قناوری محصوالت تراریخته به دالیل سیاسی (مخالفت با جناح مقابل)» و «عدم داشتن تخصص در
بحث بیوفناوری بسیاری از افراد مخالف فناوری محصوالت تراریخته» از جمله مفاهیمی میباشند که استناد و فراوانی
باالیی دارند .به نظر میرسد در شرایط کنونی ،بحث فناوری محصوالت تراریخته از سمت و سوی علمی خارج شده و
بیشتر به سمت مخالفتهای حزبی و جناحی ،ایدئولوژیکی (جامعه پژشکی و طرفداران جنبش سبز) و تجاری
(واردکنندگان محصوالت تراریخته) پیش رفته است و پاسخ به تمامی شبهات و اختالفنظرها در زمینه این محصوالت،
نیاز به یک نگرش «بینرشتهای» است .در مورد این نتیجهگیری ،پیشنهاد میشود همکاری نزدیک کارشناسان وزارت
کشاورزی (در گرایشهای گوناگون زراعت ،باغبانی ،اقتصاد ،ترویج و آموزش و غیره) ،وزارت بهداشت و سازمان
حفاظت محیطزیست در قالب کمیتهای علمی و به دور از سوگیریهای گوناگون در مورد تدوین برنامهای جامع در مورد
کشت و مصرف محصوالت تراریخته با در نظر گرفتن ابعاد اصلی کشت و مصرف این محصوالت (ابعاد اقتصادی،
سالمتی و محیطزیست) صورت گیرد و با در اختیار گذاشتن نتایج آن در اختیار دولت ،سیاستی شفاف ،جامع و بلند مدت
در این زمینه وضع شود ،که انتخاب اعضای این کمیته از بین جوانان نخبه دانشگاهی بدون وابستگی به هیچ حزب و
جناحی ،میتواند تضمین کننده همکاری علمی و بدون غرضورزی اشخاص باشد.
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