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چکیده
 در این تحقیق از تحلیل.در این مطالعه با استفاده از تحلیـل محتـوا سـعی شـد تهدیدها و فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی نوین تحلیل شود
 بدین معنا که مفاهیم مربوط به تهدیدها و فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی نوین به صورت ظهوریابنده و بدون.محتوای استقرایی استفاده شد
 نفــر از37  به منظور جمعآوری دادهها از شیوه مصاحبه نیمهساختار یافته بــا. استخراج شد،توجه به مضامین پیشفرض یا حتی موجود در ادبیات پیشین
 در زمینه فرصتهای زیستمحیطــی فنــاوری زیســتی نــوین از دیــدگاه کارشناســان. با روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد،کارشناسان کشاورزی
 «تایید ایمنی زیست محیطی محصوالت فنــاوری زیســتی نــوین بــا،» مقوالت «کاهش آلودگی محیطزیست و نبود خطرات زیست محیطی،کشاورزی
منابع علمی معتبر و نظر متخصصان» و «بهبود محیط زیست با فناوری زیستی نوین» تاثیرگذار بودهاند و در زمینه تهدیدهای زیست محیطــی فنــاوری
 مقوالت «خطرات انتقال افقی ژن و نبود شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیشفرضها در خصوص فناوری،زیستی نوین از دیدگاه کارشناسان کشاورزی
 نظــرات. خطرات و مسایل اخالقی فناوری زیستی نوین» تاثیرگذار بودهانــد، «احتماالت و احتیاط در فناوری زیستی نوین» و «نگرانیها،»زیستی نوین
.کارشناسان کشاورزی در خصوص اثرات محصوالت فناوری زیستی نوین حول دو مضمون «حفظ محیطزیست» و «تخریب محیط زیست» بود
کلمات کلیدی
" "تعادل طبیعی محیط زیست،" "تحلیل محتوا،" "تنوع زیستی،""انتقال افقی ژن
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Abstract
In this study, using content analysis, we attempted to analyze the environmental threats and
opportunities of modern biotechnology. Inductive content analysis was used in this study. That is,
concepts related to the environmental threats and opportunities of modern biotechnology were
extracted in an emerging way, without regard to default or even existing themes in prior literature.
Semi-structured interviews with 37 agricultural experts using snowball sampling were used to collect
data. Environmental Opportunities for Modern Biotechnology From the perspective of agricultural
experts, the following topics were: "Reducing environmental pollution and no environmental
hazards", "Confirming the environmental safety of modern biotech products with reliable scientific
resources and expert opinion" and "Improving Environment with Modern Biotechnology".
Concerning the environmental threats of modern biotechnology from the perspective of agricultural
experts, the topics included: "the risks of horizontal gene transfer and the lack of evidence that
assumptions about new biotechnology are correct", "the probabilities and precautions in Modern
Biotechnology "and "Concerns, Risks, and Ethical Issues of Modern Biotechnology". Agricultural
experts' views on the effects of modern biotechnology products were on two themes: "environmental
protection" and "environmental degradation".
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 -1مقدمه
مساله جدی در حوزه کشاورزی ،فهم و درک این مطلب اســت کــه بــا
شروع قرن  ،21نزدیک یک بیلیون از افراد این سیاره هنوز گرسـ نه بــه
تختخواب میروند( .)Walter, 2003در دهه ششم از قــرن بیســتم،
اصالح کنندگان گیاهان ،توانستند عملکرد باالیی از واریتــههای جدیـ د
بهدست آورند و به ایـ ن ترتیـ ب ،انقــالب ســبز را بــهوجود آوردنــد .امــا
همزمان با افزایش جمعیت ،این افزایش نتوانست کمبود موادغــذایی را
جبران کند ،لذا دانشمندان به تحقیق در این زمینه پرداختند (WHO,
) .2000هم اکنون ،برای حفظ سطح امنیت غــذایی موجــود ،نیازمنــد
بروز یک انقالب تکنولوژیک دیگر در زمینه تولید محصوالت کشاورزی
است ( .)Bloom 2007, 2010; Sharma, 2012گاهی تبدیل
کشاورزی خود معیشتی سنتی به کشاورزی وسیع صنعتی ،بــا عــوارض
بزرگ اجتماعی همراه بوده است ،اما انسان با نادیده گرفتن تحریمهای
سنتگرایان و حتی اعتراضات پســت مــدرن ،توجــه طرفــداران محـ یط
زیست را به کشف و معرفی روشهای مطلــوب جدیـ دتر جلــب نمــوده
است ،زیرا بدون کاربرد این روشهای پیشرفته ،فقر و گرسنگی ناشی از
افزایش جمعیت بر جهــان حــاکم خواهــد گردیـ د ( Bloom 2007,
 .)2010ولی از سویی دیگر ،با وجود اینکه تحقیقات کشاورزی و نقش
آن در تولید غذا ،امری ضروری میباشد ،اما عدهای بر این باورنــد کــه
دیدگاه حاضر ،با ابداع روشهای دستکاری ژنتیکی تا حــدودی تيییــر
پیدا کرده است .به عقیده این افراد ،فناوریهای جدید به دلیل مــاهیتی
که دارند ،چالشــی در زمینــه نظـ امهــای ارزشــی بــه وجــود آوردهانــد
( )Devos et al., 2008و بایســتی بحــد در مــورد نگرانــیهــای
موجود در زمینه تولید غذا با احتیاط همراه باشد ،چون اطالعــات کمــی
در زمینه چگونگی تاثیر محصوالت فناوری زیستی نوین بر کشــاورزی
پایــدار وجــود دارد ( .)Devos et al., 2008در سیســتمهــای
کشاورزی حاضر ،دو راه برای افزایش تولیدات کشاورزی و غذایی وجود
دارد ،اولی ،افزایش فشردگی کشاورزی در مناطق در حال کشــاورزی و
دومی ،گسترش سطح زیر کشــت ( .)Devos et al., 2008منــابع
تولید در سالیان اخیر به شدت تحت فشار قرار گرفته اســت بسـ یاری از
ارقام زراعی در آستانه پتانسیل ژنتیکی خود هستند و تهیـ ه ارقــامی بــا
پتاسیل تولید بیشتر ،به سختی امکانپذیر میباشــد و نــه تنهــا امکــان
توسعه منابع آب و سطح زیر کشت بیشتر وجود ندارد ،بلکه منابع فعلـ ی
نیز در حال کاهش میباشدBloom 2007, 2010; Sharma,( .
 )2012و حتی گسترش سطح زیر کشت نیز منجر به پیامدهایی مانند
حذف اکوسیستمها (جنگلها و مراتع و پوشش گیاهی طبیعی) و تنــوع
زیستی آنها میشود .در زراعت فشرده نیز از نهــادههــای زیــادی ماننــد
بذرهای اصالح شده ،کودهای شـ یمیایی ،ماشــین آالت و … اســتفاده
میشود تا بتوان حداکثر عملکــرد را در واحــد ســطح بــه دســت آورد و
تخریب محیط زیست مورد تشدید قرار مــیگیـ رد ( Devos et al.,
 .)2008در این شرایط بایستی به دنبال راه حلی بود که بتوانــد بــدون
آسیب به محیط زیست ،افزایش تولید در واحد ســطح را میســر ســازد و
شاید فناوری زیستی بتواند چنین راه حلی را ارائه دهد .کــاربرد فنــاوری
زیستی در قرن  21به حدی بوده است که اقتصــاد ،بهداشــت ،درمــان،
محیطزیست ،آموزش ،کشاورزی ،صنعت ،تيذیه و سایر جنبههای

زندگی بشر را تحت تاثیر شگرفت خود قرار داده اســت ( Devos et
 )al., 2008و از این رو ،قرن  21را قرن فناوری زیســتی نامگــذاری
کردهاند (پورامینی .)1395 ،در تقســیم بنــدی زمــانی ،ســه دوره بــرای
تکامل فناوری زیستی قابل تشخیص است:
 -1دوره تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی ،بــه
تولید محصوالت تخمیری مانند نان ،لبنیــات ،ترشـ یجات و ســرکه و ...
میپرداخت .مصریها در چهــار هــزار ســال قبــل بــا کمــک مخمــر و
خمیرمایه ،نان میپختند .در این دوران فرآیندهای ساده و اولیه فناوری
زیستی و به ویژه تخمیر ،توسط انسان به کار گرفته میشد (پــورامینی،
.)1395
 -2دوره اولیه قرن حاضر ،که با استفاده آگاهانه از روشهای تخمیــر و
کشت میکروارگانیسمها در محیطهای مناسب در تولید آنتیبیوتیکهــا،
آنزیمها ،اجزای مواد غذایی ،مواد شیمیایی ،آلی و سایر ترکیبات ،بشر به
گسترش این علم پرداخت (پورامینی.)1395 ،
 -3دوره فناوری زیستی نوین که با کمک علم ژنتیک ،درحــال ایجــاد
تحول در زندگی انسان است .فناوری زیستی نوین مدتی است که رو به
توسعه گذاشته و روز به روز وسعت بیشتری پیدا میکند .از سال 197۶
تاکنون روشهای فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک با انتقال ژنهــایی
از یـ ک میکروارگانیســم بــه میکروارگانیســم دیگــر آغــاز شــده اســت
(پورامینی )1395 ،و فناوری زیســتی مــدرن منجــر بــه تولیــد گیاهــان
تراریخته به وسیله مهندسی ژنتیک شد ،گیاهانی که برای غنــیســازی
مواد ميذی ،مقابله با آفات کشاورزی ،بیماریها و تنشهــای محیطــی
توسعه یافتــه بودنــد ;(Rusly et al., 2011; James, 2008
) .Steele & Aubusson, 2004 Falk et al., 2002ایــن
محصــوالت بــه وســیله مهندســی ژنتیــک تولیــد شــده و حاصــل از
ارگانیسمهایی میباشند ،که در آن مواد ژنتیکی موجود به گونهای تيییر
کرده است که به طور طبیعی با جفتگیری اتفاق نمیافتد و یا نوترکیب
طبیعــی نیســت ) .(WHO, 2000در زمینــه محصــوالت فنــاوری
زیستی نوین ،امکان اصالح گیاهان با انتقال ژنهای مقاوم نسبت بــه
آفات و بیماریها ،علفکشها و تنشهای غیرزیستی(خشکی ،شوری
و سرما) و همچنین بهبود کیفیت غذایی ،انبارداری و  ...فراهم شــده
است ) (Falk et al., 2002و از نظر تئوریکی ،کشت محصــوالت
تراریختــه ،باعــد حفاظــت محــیط زیســت ،افــزایش میـ زان تولیــدات
کشاورزی و کاهش میزان گرسنگی با استفاده از سیستم زراعت فشرده
میشود( )Devos et al., 2008و اصالح نباتات ،با پیشینه ایمنـ ی
خوبی که داشته و در حذف عناصر سمی از برخی مــواد غــذایی موفــق
بوده ،ولی تيییرات ژنتیکی گیاهان و یـ ا حتـ ی حیوانــات ،ممکــن اســت
تاثیرات ناخواستهای به همراه داشته باشد ( .)Celec, 2005در زمینه
این تاثیرات ناخواسته در مورد محصوالت فناوری زیستی نوین ،میتوان
به نگرانی در مورد بحد بیوتروریسم 1و امکان آلودگی بذرهای وارداتی
(کرمی ،)1397 ،اثرات نامطلوب بر تنــوع بیولوژیکی(هاشــمی و شــجاع
الساداتی ،)1389 ،امکان ایجاد ویروس و سموم جدید (Ghoochani
et al., 2018; Ghanian et al., 2016; Ghasemi et
) al., 2013ایجاد علفهای هرز مقــاوم (Ghoochani et al.,
2018; Ghoochani et al., (2017); Ghanian et al.,
Bioterrorism
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)2016; Mohapatra et al., 2010و انتقــال افقــی ژن
;(Ghoochani et al., 2017; Ghanian et al., 2016
;Ghasemi et al., 2013; Mohapatra et al., 2010
) Martinez-Poveda et al., 2009; Aerni 2001اشــاره
داشت و از آنجایی که عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوری تولیـ د
کشاورزی در جوامع قرن  ،21اگر چه نوعی زندگی شاعرانه و اشرافی را
در برخی از نواحی جهان فراهم مینماید ،اما منجر به گســترش وسـ یع
فقر و گرسنگی در اغلب نواحی جهان به ویژه آسیا و آفریقــا مـ یگــردد
(آقایی ،)1395 ،بایستی با تالش در زمینه برطرف نمــودن تهدیــدها در
زمینه آثار سوء زیست محیطی فناوری زیستی بتوان از فرصتهای این
فناوری بهره برد .اکثر مطالعات صورت گرفته در جهان در زمیته نگرش
کارشناسان در خصوص فناوری زیستی نوین ،به صورت کمی بوده و در
ایران نیز مطالعات انگشت شماری در این زمینــه وجــود دارد .از منظــر

موافقتها و مخالفتها ،دو مقوله نگرش نسبت به علــم و فنــاوری و و
تردیدهای علمی و آن چیزی که صحیح یا غلط در جامعه نهادینه شده
است ،بســیار تاثیرگــذار مــیباشــد (Von Roten & Alvarez,
) 2008و از این رو ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این ســوال
بود که «تهدیدها و فرصتهای زیســت محیطــی محصــوالت فنــاوری
زیستی نوین از دیدگاه کارشناسان کشاورزی چیست؟».
با توجه به مطالعات متعددی که در سطح جهان در زمینه نگرش افــراد
در خصوص فناوری زیســتی نــوین صــورت گرفتــه اســت ،متيیرهــای
متعددی نیز در این مطالعات بر اساس هدف تحقیق بکار گرفتــه شــده
است .جدول  1اشاره به این متيیرها ،از دیدگاه پــژوهشهــای مختلــف
دارد:

جدول  -1متغیرهای مطرح شده در پیشینه پژوهش فناوری زیستی نوین

متيیرهای تاثیرگذار بر کشت محصوالت
فناوری زیستی نوین (رویکرد موافق)

پژوهشگر(ها) و سال

حفظ محیط زیست

Ghanian et al., (2016); Ghasemi et al., (2013); Dewar et al.
)(2003) Hill et al., (1998

افزایش مقاومت محصوالت فناوری زیستی
نوین نسبت به آفات

;)Ghoochani et al., (2018

کاهش مصرف نهادههای شیمیایی

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

متيیرهای تاثیرگذار بر کشت محصوالت
فناوری زیستی نوین (رویکرد مخالف)

پژوهشگر(ها) و سال

تخریب محیط زیست
ایجاد علفهای هرز مقاوم
امکان ایجاد ویروس و سموم جدید
جریان ژنی

Ghoochani et al., (2018); Ghoochani et al., (2017); Zhong et
)al., (2002
Ghoochani et al., (2018); Ghoochani et al., (2017); Ghanian
)et al., (2016); Mohapatra et al., (2010
Ghoochani et al., (2018); Ghanian et al., (2016); Ghasemi et
)al., (2013
Ghoochani et al., (2017); Ghanian et al., (2016); Ghasemi et
al., (2013); Mohapatra et al., (2010); Martinez-Poveda et al.,
)(2009); Aerni (2001

 -2روش انجام تحقیق
این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی و بــا اســتفاده از تحلیــل محتــوای
کیفی ) (Qualitative Content Analysisانجام شد .تحلیــل
محتوا یک روش تحقیق برای دستیابی بــه اســتنباطهــای تکرارپــذیر و
معتبر از دادههای متنی به زمینهای از موارد استفاده آنها میباشد .ایـــن
نـوع تحلیـل ،دانش و بینش جدیدی فراهم آورده و درصــدد بازنمــایی
حقایق و راهنمای عملــی بــرای اقــدام اســـت .(Krippendorff,
)2012در این مطالعه بــا اســتفاده از تحلیـــل محتـــوا ســـعی شـــد
تهدیدها و فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی نــوین بــا هــدف
دستیابی به بینشی جدید تحلیل شود .در این تحقیق از تحلیل محتوای
استقرایی ) (Inductiveاستفاده شد .بدین معنا که مفاهیم مربوط به
تهدیدها و فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی نوین به صــورت
ظهوریابنده و بدون توجه به مضامین پیشفــرض یــا حتـ ی موجــود در
ادبیات پیشین ،استخراج و پس از شناسایی موضوع و تبیین مسئله

تحقیق ،تعیین نمونه به عنوان دومین مرحلــه از فراینــد تحلیــل محتــوا
انجام گرفت .به منظور جمعآوری دادهها از شیوه مصاحبه نیمــهســاختار
یافته استفاده شد .در راستای تامین روایی و پایایی دادههای جمــعآوری
شده ،پروتکل مصاحبه نیمهساختار یافته یکسان در در خصــوص افــراد
مختلف بــه کــار گرفتــه شــد .مشــارکتکننــدگان تحقیــق متشــکل از
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی بودنــد کــه  37نفــر از کارشناســان
کشاورزی با روش نمونهگیری گلولــه برفــی بــه شــرح جــدول  2مــورد
بررسی قرار گرفتند.
جدول  -2متغیرهای مطرح شده در پیشینه پژوهش فناوری زیستی نوین

نمونه آماری
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8
9
۶
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سازمان
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
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مطابق جدول  4در خصوص فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی
نــوین از دیــدگاه کارشناســان کشــاورزی ،مقــوالت «کــاهش آلــودگی
محیطزیست و نبود خطرات زیســت محیطــی»« ،تاییــد ایمنــی زیســت
محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین با منــابع علمــی معتبــر و نظــر
متخصصان» و «بهبود محیط زیست با فناوری زیستی نوین» تاثیرگــذار
بودهاند .یکی از دالیل کارشناسان در خصوص موافقت با فناوری زیستی
نوین آن است که این فناوریها میتوانند «کاهش آلودگی محیطزیست
و نبود خطرات زیست محیطی» را در پی داشته باشــند .بــدین معنــا کــه
محصوالت حاصل از فناوری زیستی نوین به دلیــل ویژگــیهــای ذاتــی
خود ،استفاده از سموم ،آفتکشها و ســایر مــواد شــیمیایی مضــر بــرای
انسان و جانداران و همچنین خاک و هوا را کاهش میدهند .محصوالت
فناوری زیستی نوین به دالیل تيییرات ژنی صورت گرفته در آنها ،فاقــد
ترکیبات ميایر با محیطزیست بوده و به تنوع زیستی حشرات مفید مانند
زنبور عسل ،عنکبوت و کرم خاکی کمک مینمایند .بنــابراین مــیتــوان
گفت کارشناسان موافق این فناوری ،اهمیت کاربرد این فناوری را مدنظر
قرار میدهند .دو تن از کارشناسان در زمینــه فنــاوری زیســتی نــوین در
خصوص انتقال افقی ژن ،که یکی از نگرانــیهــای اصــلی در خصــوص
تاثیرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نــوین اســت ،چنــین
اظهاراتی دارند" :احتمال خیلی کمی برای انتقال ژن از ارقام تراریخته به
علف هرز و یا گونه وحشی وجود دارد و این امر خیلی بــه نــدرت اتفــاق
میافتد و حتی در نزدیکترین گونهها نیز این امر رخ نمیدهد و شــاید در
پروسه زمانی بسیار طوالنی این امر صورت گیرد" ".تا کنون هیچ گونــه
انتقال افقی ژنی مشاهده نگردیده است و امکــان رخ دادن ایــن امــر در
آینده نیز بسیار کم است« ".تاییــد ایمنــی زیســتمحیطــی محصــوالت
فناوری زیستی نوین با منابع علمی معتبر و نظــر متخصصــان» یکــی از
مقوالتی است که در دو وجــه انتشــارات صــورت گرفتــه ،ســخنرانیهــا،
کنفرانسها و مناظرات بــه آن پرداختــه شــده اســت و ایــن امــر توســط
متخصصان بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و همچنین محیطزیســت در
قالب مقاالت منتشر شده و بیانات آنها در نشســتهــای علمــی مختلــف
میباشد .با توجه به این امر ،به نظر میرسد ایمنی این محصــوالت کــه
همواره بین گروههای موافق و مخالف عامل تضاد بوده است مورد توجه
کارشناسان موافق فناوری محصوالت فناوری زیستی نوین باشد .از دیگر
ادعاهای موافقان فناوری زیستی نوین «بهبود محیط زیست بــا فنــاوری
زیستی نوین» میباشد .از دیدگاه کارشناسان کشاورزی با رویکرد موافق،
کاهش فرسایش خاک در نتیجه امکان کشت محصوالت فناوری زیستی
نوین بدون نیاز یا با نیاز کم برای شخمزنی ،کاهش گرم شدن زمین بــا
کاهش انتشار دیاکسیدکــربن و کــاهش پدیــده گلخانــهای ،محافظــت
محیط در برابر سموم و مقاومت محصوالت به تنشهای زیستی (آفــات،
بیماریها و علفهای هرز) و غیر زیستی (خشکی ،ســرمازدگی ،شــوری
آب و خاک ،یخ زدگی ،دمای باال) در نتیجه فناوری زیستی نوین حاصل
میشود.

در فرآیند نمونهگیری ،کارشناسانی انتخاب گردیدند که بیشترین نفوذ و
دخالت را در بحد محصــوالت فنــاوری زیســتی نــوین داشــتند .بــرای
بررسی دیدگاه کارشناسان در خصــوص تــاثیرات محصــوالت فنــاوری
زیستی نوین بر محیطزیســت ،دادههــای مــورد نیــاز بــه طــور مســتمر
جمعآوری گردید و معیار اشباع نظری به منظور تعیین حجم نمونه مورد
اســتفاده قــرار گرفــت و بــر اســاس ایــن معیــار ،جمــعآوری دادههــا از
کارشناسان کشاورزی تا جایی انجام گردید که حالت تکــراری مفــاهیم
نشان داد که نمونهگیری بیشتر ،نمود مفاهیم جدیــد را در پــی نخواهــد
داشت .در کل ،تعیین و تدقیق متون در تحلیل محتــوا ،فاقــد اســتاندارد
است ،اما به اعتقاد کریپنـدروف ) (Krippendorff, 2012بررسی
تمامی متون حوزهای خاص در قالب کلی ،بسیار طوالنی و پیچیده بوده
و از این رو ،برای تحلیـل محتـوا نیـاز بــه محدودســازی متــون مــورد
مطالعه در قالب ساختار قابل مدیریت میباشد .بر این اساس ،خالصهای
کامل از مصاحبههای منتخب تهیه و برای هــر یــک از مفــاهیم مــورد
بررسی ،سندی جدا تدوین شد و فرایند تحقیق بر مبنای کدگذاری روی
این اسناد ادامه یافـت .در گام بعدی ،با توجه به اهمیت واحد تحلیـــل
)(Unit of Analysisبـــرای آغـــاز کدگـــذاری و تلخـــیص
واحـدهای معنـایی ) (Graneheim & Lundman, 2004هر
یک از اسناد مجزایی که مربوط به یــک مفهــوم بــود ،در قالــب واحــد
تحلیل انتخاب شد ،زیرا این اسـناد برای تلخــیص در قالــب کلــی ،بــه
اندازه کافی بزرگ بودند و برای آنکه بتواننــد در خــالل تحلیــلهــا بــه
عنـوان واحـد معنـایی) (Meaning Unitدر ذهن محفوظ بماننــد،
به اندازه کافی کوچک بودند .واحد معنایی مطالعــه حاضــر مشــتمل بــر
واژه ،جمله یا پاراگرافی بـود کـه مفهومی از «تاثیر محصوالت فناوری
زیستی نوین بر محیطزیست» را به ذهن متبادر میساخت .به منظـــور
تحلیـــل محتـــوا مراحلـ ی در دســتور کــار قــرار گرفــت کــه شــرح آن
درجدول 3آورده شده است و همچنین برای مدیریت و تحلیل دادههـــا
از نرمافزار  MAXQDA12استفاده شد.
 -3نتایج
در این بخش به ارائه نتایج مربوط به تحلیل محتوای دیدگاه کارشناسان
در زمینه تهدیدها و فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی نــوین از
ابعاد مختلف پرداخته شده است .روند مفهومسازی از این نظریهها در پنج
سطح انجـام گرفت .در قدم نخست ،واحدهای معنایی مستخرج از بطن
مصاحبهها به صورت خالصــه شــده ،مفهـــومســـازی شـــدند .در قــدم
بعـدی ،واحدهای معنایی در قالب کــد ،خالصــهســازی شــدند و ســپس
کــدهای دارای بــار مفهـــومی یکسـ ــان ،در قالـــب خـ ــردهمقـ ــوالت
طبقهبندی شدند و با کاهش تعداد واژههای خــردهمقــوالت هــم مفهــوم
(بدون آنکه معنـای آنهـا تيییـر کند) مقوالت تشکیل شدند و بــا تلفیــق
مقــوالت دارای مفــاهیم یکســان ،مضــامین تبیــین کننــده تهدیــدها و
فرصتهای زیست محیطی فناوری زیستی نوین تـدوین شـد .در واقـع،
مضـامین ،مشتمل بر مفاهیمی بود که از سطح نهفته تفاسیر بــه دســت
آمد .در این بخش به ارائه نتــایج مربــوط بــه تحلیــل محتــوای دیــدگاه
کارشناسان کشاورزی با رویکرد موافق و مخالف در زمینه فرصــتهــا و
تهدیدهای فناوری زیستی نوین از ابعاد مختلف پرداخته شده است.
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جدول  -3روند اجرایی تحلیل محتوای مصاحبه با کارشناسان کشاورزی

گامها
در این مرحله متن هر سند چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت و واحدهای معنایی در قالب واژه ،جمله و
پاراگرف انتخاب شدند .استنباط «مفهوم یا معنایی از تاثیر محصوالت فناوری زیستی نوین بر
محیطزیست» به عنوان معیار اصلی انتخاب واحد معنایی بود .از آنجا که پرسش تحقیق چگونگی «تاثیر»
بود ،انتخاب «واژه» به عنوان کوچکترین واحد معنادار میتوانست جوابگوی پرسش پژوهش باشد.

رویه اجرایی

فرایند

1

انتخاب واحدهای
معنایی

2

تلخیص واحدهای
معنایی
(Condensed
Meaning
)Unit

در این مرحله هر یک از واحدهای معنایی منتخب (واژه ،جمله یا پاراگراف) با حفظ معنا و مفهوم اصلی
خود تلخیص شدند .یعنی با حفظ مفهوم «تاثیر محصوالت فناوری زیستی نوین بر محیطزیست» در قالب
عبارات مختصر ارائه شدند.

3

کدگذاری
)(Coding

در این گام برچسبگذاری انجام گردید و به هر یک از واحدهای معنایی مختصر ،یک برچسب مفهومی
اطالق شد که شرح دهنده معنای آن واحد بود .این برچسبها در قالب چندین «واژه» کوتاه انتخاب شد و
شامل یک یا چند واحد معنایی تلخیص شده با محور مفهومی همسان بود.

4

تشکیل
خردهمقوالت
و مقوالت
(SubCategories
and
)Categories

در این مرحله ،کدهایی که دارای محور معنایی یکسان حول «تاثیر محصوالت فناوری زیستی نوین بر
محیطزیست» بودند ،در قالب یک خرده مقوله با نامی مختصر قرار گرفتند و خرده مقوالتی که دارای
مفاهیم همسانی در خصوص «تاثیر محصوالت فناوری زیستی نوین بر محیطزیست» بودند ،در قالب یک
مقوله گروهبندی شدند.

5

استخراج
مضامین
)(Themes

استخراج مضامین بر مبنای مفاهیم مستتر در دو یا چند مقوله هم مفهوم صورت گرفت .بدین ترتیب،
مقوالتی که دارای محتوای پنهانی از «تاثیر محصوالت فناوری زیستی نوین بر محیطزیست» بودند ،در
قالب مضامین شناسایی و تحلیل شدند .نام هر مضمون به صورت توصیفی و معرف معانی پنهان مقوالت
بود.

منبع(Erlingsson & Brysiewicz, 2017; Bengtson, 2016) :
جدول  -4تحلیل واحدهای معنایی کارشناسان کشاورزی در زمینه تاثیرات محصوالت فناوری زیستی نوین بر محیطزیست (رویکرد موافق)
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8

8

11

12

9

9

۶

۶

9

11

7

10

کاهش آلودگی محیطزیست و نبود خطرات
زیست محیطی

تایید بیخطر بودن محصوالت فناوری زیستی نوین از نظر زیست
محیطی توسط کارشناسان محیط زیست

5

5

کاهش انتشار منابع
آلودهکننده محیطزیست

تایید علمی ایمنی
زیست محیطی
محصوالت فناوری
زیستی نوین
اتفاق نظر متخصصان
در مورد ایمنی زیست
محیطی محصوالت
فناوری زیستی نوین

تایید ایمنی زیست محیطی محصوالت
فناوری زیستی نوین با منابع علمی معتبر و
نظر متخصصان

مفهوم (کد)
کاهش مصرف سموم
کاهش مصرف آفتکشها
کاهش انتشار گازهای گلخانهای (بخار آب ،دی اکسید نیتروژن و متان)
کاهش انتشار گازهای آلوده کننده هوا
احتمال بسیار کم جریان ژنی
اتفاق افتادن انتقال طبیعی ژن در طبیعت و تنها کاهش فاصله زمانی با
استفاده از فناوری زیستی نوین
عدم مشاهده آلودگی ژنتیکی محصوالت ارگانیک و سنتی
عدم مشاهده خطر احتمالی محصوالت فناوری زیستی نوین بر روی
محیط زیست
عدم تایید خطرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین در
مجالت علمی معتبر
عدم تایید خطرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین در
کنفرانسها و مناظرات
تایید بیخطر بودن محصوالت فناوری زیستی نوین از نظر زیست
محیطی توسط متخصصان بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

تعداد اسناد
19
17
11
9
15

فراوانی
21
17
11
10
18

خرده مقوالت

مقوالت

عدم مشاهده خطرات
زیست محیطی
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مطابق جدول  5در زمینه تهدیدهای زیست محیطی فناوری زیستی
نوین از دیدگاه کارشناسان کشاورزی ،مقوالت «خطرات انتقال افقی ژن
و نبود شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیشفرضها در خصوص فناوری
زیستی نوین»« ،احتماالت و احتیاط در فناوری زیستی نوین» و
«نگرانیها ،خطرات و مسایل اخالقی فناوری زیستی نوین» تاثیرگذار
بودهاند .بر اساس نظر کارشناسان کشاورزی ،یکی از مقوالت «خطرات
انتقال افقی ژن و نبود شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیشفرضها در
خصوص فناوری زیستی نوین» است .آنها اعتقاد دارند انتقال افقی ژن
احتمالی صورت گرفته در طبیعت توسط باد ،حشرات و پرندگان میتواند
خطرناک باشد و از سویی دیگر ،تحقیقات در این زمینه ناقص است.
کاهش تنوع زیستی با زراعت تکمحصولی ،افزایش مصرف سموم
شیمیایی با فناوری زیستی نوین در درازمدت و آسیب به برخی
ارگانیسمها مانند آفات و حشرات از دیگر ادعاهای کارشناسان کشاورزی
در این زمینه میباشد .محققان در زمینه مخالفت با فناوری زیستی نوین،
بر این امر تاکید دارند پیشفرضهای غلطی در زمینه مقاومت به آفات و
استفاده از آب کمتر در خصوص این محصوالت وجود دارد و حتی
محصوالت حاصل از این فناوری در دراز مدت به مواد شیمیایی بیشتری
نیز نیاز خواهند داشت .یکی از محققان در این زمینه تصریح کرد:
"نتیجه استفاده بلند مدت محصوالت فناوری زیستی نوین ،مقاوم شدن
آفات و علفهای هرز میباشد که موجبات استفاده بیشتر از سموم و
حشرهکشها را در پی خواهد داشت و این امر منجر به از بین رفتن تنوع
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حفظ منابع زیست
محیطی با فناوری
زیستی نوین

بهبود محیط زیست با فناوری زیستی نوین

کاهش فرسایش خاک (امکان کشت محصوالت فناوری زیستی نوین
بدون نیاز یا با نیاز کم برای شخم زنی)
حفظ کیفیت آب رودخانهها و دریاچهها با کاهش مصرف سموم
حفظ کیفیت آب رودخانهها و دریاچهها با کاهش مصرف کودهای
شیمیایی
حفظ مواد آلی و رطوبت خاک (امکان کشت محصوالت فناوری زیستی
نوین بدون نیاز یا با نیاز کم برای شخم زنی)
بهبود کیفیت هوا (کاهش انتشار دی اکسیدکربن با حذف ماشینآالت
سمپاشی و شخم زنی)
جنگل زدایی کمتر با ایجاد امکان افزایش بازده در واحد سطح
کاهش فشار به محیط زیست با ممانعت از نابودی پوشش گیاهی طبیعی
حفظ منابع آب با کشت ارقام فناوری زیستی نوین مقاوم به خشکی
کاهش گرم شدن زمین (با کاهش انتشار دیاکسیدکربن و کاهش پدیده
گلخانهای)
محافظت محیط در برابر سموم
مقاومت محصوالت فناوری زیستی نوین به تنشهای زیستی (آفات،
بیماریها و علفهای هرز) و غیر زیستی (خشکی ،سرمازدگی ،شوری
آب و خاک ،یخ زدگی ،دمای باال)
کاهش آسیب به تنوع گیاهی با کاهش نیاز به سموم وحشرهکشها
کاهش آسیب به حشرات مفید محیطزیست (زنبور عسل ،عنکبوت ،کرم
خاکی و  )...با کاهش نیاز به سموم وحشرهکشها
حفظ تنوع زیستی با ایجاد امکان افزایش تولید در واحد سطح و صرفه
جویی در کشت  150میلیون هکتار زمین
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13

حفظ تنوع زیستی

زیستی (حشرات مفید و سایر جانداران) میشود .در نتیجه میتوان گفت
فناوری زیستی نوین پیامدهای پیشبینی نشده نامطلوبی را در پیخواهد
داشت".در زمینه «احتماالت و احتیاط در فناوری زیستی نوین» نیز
مهمترین موارد شامل امکان ایجاد ویروس جدید در طبیعت در نتیجه
فناوری زیستی نوین ،ضرورت عدم تعمیم ایمنی کشت یک محصول به
دیگر محصوالت و بررسی مورد به مورد آنها ،نیاز به تضمین ایمنی
زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین در دراز مدت و ضرورت
تولید تجاری محصوالت فناوری زیستی نوین ابتدا در سطح
آزمایشگاهی ،سپس در مزارع گلخانهای و در نهایت مزارع مخصوص
برای افزایش کنترل بر روی آنها میباشد« .نگرانیها ،خطرات و مسایل
اخالقی فناوری زیستی نوین» نیز اشاره به فقدان مقررات نظارتی ایمنی
زیستی مناسب ،تهاجمی شدن 1با انتقال افقی ژن از ارقام تراریخته به
ارقام دیگر (مانند ژن مقاوم به خشکسالی) ،برهم زدن تعادل طبیعی
محیط زیست با انتقال افقی ژن ،دخل و تصرف در محیط زیست و برهم
زدن تعادل طبیعی آن و مخاطرات باالی نسل حاضر محصوالت فناوری
زیستی نوین به دلیل کامل نبودن تحقیقات دارد .یکی از کارشناسان در
این زمینه تصریح کرد:
"ایجاد اختالل یکباره در زیست بوم یک منطقه که در طی فاصله زمانی
میلیونها سال به تعادل رسیده است میتواند خطرات بسیار جدی برای
محیط زیست و حشرات ،پرندگان و سایر جانداران آن منطقه ایجاد کند
1. Invasiveness
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این امر دارند که محصوالت فناوری زیستی نوین موجب بهبود محیط
زیست میشوند .مضمون «تخریب محیطزیست» اشاره بر این امر دارد
که فناوری زیستی نوین ،خطراتی نظیر انتقال افقی ژن ،استفاده بیشتر از
نهادههای شیمیایی ،کاهش تنوع زیستی و مقاوم شدن آفات و علفهای
هرز در دراز مدت دارد و شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیشفرضهای
موافقان در خصوص فناوری زیستی نوین وجود ندارد .همچنین
کارشناسان کشاورزی مخالف با فناوری زیستی نوین با توجه به
احتماالت ،نگرانیها ،خطرات و مسایل اخالقی که برای فناوری زیستی
نوین در زمینه محیط زیست قائلند بر این عقیده هستند که کشت این
محصوالت بایستی با احتیاط و کنترل کامل صورت گیرد.

به عنوان مثال با از بین رفتن علف هرز یک منطقه ،زندگی موجوداتی
که از آن تيذیه میکنند به صورت زنجیرهای به خطر میافتد برای نمونه
با کشت نوعی ذرت تراریخته در آمریکا نسل گونههایی از پرندگان و
پروانهها نیز نابود شد".با توجه به جدول  ۶نظرات ذکر شده کارشناسان
در خصوص تهدیدها و فرصتهای فناوری زیستی نوین ،مضامین
«حفظ محیطزیست» (رویکرد موافق) و «تخریب محیطزیست»
(رویکرد مخالف) را شامل میگردد .مضمون «حفظ محیط زیست» اشاره
بر این امر دارد که محصوالت حاصل از فناوری زیستی نوین ،آلودگی
محیطزیست را کاهش میدهند .همچنین خطرات زیست محیطی
نداشته و ایمنی زیست محیطی آنها مورد با منابع علمی معتبر و نظر
متخصصان مورد تایید است و در نهایت باید گفت کارشناسان عقیده بر

جدول  -5تحلیل واحدهای معنایی کارشناسان کشاورزی در زمینه تاثیرات محصوالت فناوری زیستی نوین بر محیطزیست (رویکرد مخالف)
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مسایل مربوط به انتقال افقی ژن
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پیشفرضهای غلط در خصوص
بهکارگیری فناوری زیستی نوین
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احتماالت در زمینه
فناوری زیستی نوین
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احتیاط در کشت محصوالت فناوری زیستی نوین

8

8

خطرات انتقال افقی ژن و نبود شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیشفرضها
در خصوص فناوری زیستی نوین

خطرناک بودن انتقال افقی ژن احتمالی صورت گرفته در طبیعت توسط باد ،حشرات و پرندگان
عدم آگاهی به انتقال افقی ژن احتمالی صورت گرفته در طبیعت توسط باد ،حشرات و پرندگان
ناقص بودن تحقیقات در زمینه انتقال افقی ژن احتمالی صورت گرفته در طبیعت توسط باد ،حشرات و
پرندگان
1
انتقال ژن از محصوالت فناوری زیستی مدرن به علفهای هرز و ایجاد «ابرعلف هرز »
انجام انتقال ژن به صورت خودجوش در طبیعت و عدم نیاز به بهکارگیری فناوری زیستی مدرن
انجام ترکیب ژنی در طبیعت در گذر زمان در صورت مفید بودن
خطر ایجاد بحران زیستمحیطی با انجام انتقال افقی ژن توسط گروهی خاص در ایران
مقاومت به آفات محصوالت فناوری زیستی نوین تنها در کوتاه مدت
نبود شواهد کافی برای استفاده از آب کمتر در خصوص محصوالت فناوری زیستی نوین
تطبیق آفات با شرایط و ایجاد نسلهای جدید آفتهای قویتر در دراز مدت
بازده بیشتر محصوالت فناوری زیستی نوین در نتیجه استفاده بیشتر از علفکشها و آفتکشها
کاهش تنوع زیستی با زراعت تک محصولی
کاهش تنوع زیستی با آسیب به برخی ارگانیسمها مانند آفات و حشرات
کاهش تنوع زیستی با افزایش مصرف سموم شیمیایی در کشاورزی
امکان به خطر انداختن محیط زیست با فناوری زیستی نوین وارداتی ناشناخته (عدم آگاهی به ژنهای تزریقی
محصوالت فناوری زیستی نوین)
امکان ایجاد ویروس جدید در طبیعت در نتیجه فناوری زیستی نوین
امکان استفاده نادرست از این فناوری
مشکوک بودن نسبت به ایمنی زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین
ضرورت نیاز به ارزیابی اثرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین
ضرورت کشت محصوالت فناوری زیستی نوین صرفا در مزارع آزمایشگاهی
ضرورت عدم تعمیم ایمنی کشت یک محصول به دیگر محصوالت و بررسی مورد به مورد آنها
نیاز به تضمین ایمنی زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین در دراز مدت
نیاز به کنترل ایمنی اثرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین در طی روند زمانی بلند مدت
تشخیص ایمنی زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین در نتیجه کشت بلند مدت
عدم مصرف برنج حاصل از فناوری زیستی نوین در جهان به دلیل عدم اطمینان از ایمنی زیست محیطی آن
ضرورت عدم کشت تجاری محصوالت حاصل از فناوری زیستی نوین
ضرورت تولید تجاری محصوالت فناوری زیستی نوین ابتدا در سطح آزمایشگاهی ،سپس در مزارع گلخانهای
و در نهایت مزارع مخصوص برای افزایش کنترل بر روی آنها
الزام مقایسه محصوالت فناوری زیستی نوین با ارقام بومی آن
الزام کشت محصوالت فناوری زیستی نوین در مزارع جدا به دلیل جلوگیری از انتقال افقی ژن توسط باد،
حشرات و پرندگان
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احتماالت و احتیاط در فناوری زیستی نوین

مفهوم (کد)

تعداد اسناد

فراوانی

خرده
مقوالت

مقوالت

1 . super weed
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نگرانیهای فناوری زیستی نوین
خطرات فناوری زیستی نوین
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مسایل اخالقی
فناوری زیستی
نوین
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نگرانیها ،خطرات و مسایل اخالقی فناوری زیستی نوین

فقدان مقررات نظارتی ایمنی زیستی مناسب
عدم شناسایی آثار مثبت و به خصوص منفی فناوری زیستی نوین بر محیط زیست
بروز بحرانهای زیست محیطی در بلند مدت
افزایش مصرف سموم آسیبرسان به محیط زیست در دراز مدت با فناوری زیستی نوین
مشخص شدن اثر محصوالت فناوری زیستی نوین در طول زمان بر محیط زیست
عدم انجام مطالعه بلند مدت  30 – 20ساله اثرات کشت محصوالت فناوری زیستی نوین بر روی محیط
زیست
نگرانی در خصوص تبعات بلندمدت زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین
ناقص بودن تحقیقات بر روی اثرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین
اشتباه بودن کشت برنج حاصل از فناوری زیستی نوین (رقم طارم موالیی) برای اولین بار در ایران
عدم وجود تضمین نبود مخاطرات زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین
نبود اطالعات معتبر و دقیق در خصوص محصوالت فناوری زیستی نوین
امکان ایجاد خطرات جدید زیست محیطی با محصوالت فناوری زیستی نوین
کافی نبودن دانش کشاورزان در خصوص محصوالت فناوری زیستی نوین
اهمیت بسیار باالی مسایل زیست محیطی
تهاجمی شدن با انتقال افقی ژن از ارقام فناوری زیستی نوین به ارقام دیگر (مانند ژن مقاوم به خشکسالی)
برهم زدن تعادل طبیعی محیط زیست با انتقال افقی ژن
اثر منفی محصوالت فناوری زیستی نوین بر حشرات مفید
اثر منفی محصوالت فناوری زیستی نوین بر حاصلخیزی خاک
خطر عمل محصوالت فناوری زیستی نوین به عنوان مواد سمی
تولید مواد سمی غیر قابل پیش بینی در باکتریها ،گیاهان و حیوانات فناوری زیستی نوین
خطر نابودی خزانه ژنتیکی گیاهی بوسیله استفاده از بذور هموزیگوت1
خطر انتشار بدون کنترل محصوالت فناوری زیستی نوین در محیط زیست
مخاطرات باالی نسل حاضر محصوالت فناوری زیستی نوین به دلیل کامل نبودن تحقیقات
دخل و تصرف در محیط زیست و برهم زدن تعادل طبیعی آن
دخل و تصرف در آفرینش و بر هم زدن تعادل طبیعی آن
دخل و تصرف در کار خدا و مخالفت گروههای مذهبی
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جدول  -6مضامین مستخرج از تحلیل محتوای دیدگاههای کارشناسان کشاورزی در خصوص تاثیرات محصوالت فناوری زیستی نوین بر محیطزیست
(رویکرد موافق و مخالف)

رویکرد

مضامین

موافق

حفظ محیطزیست

مخالف

تخریب
محیطزیست

مقوالت
کاهش آلودگی محیطزیست و نبود خطرات زیست محیطی
تایید ایمنی زیست محیطی محصوالت فناوری زیستی نوین با منابع علمی معتبر و نظر متخصصان
بهبود محیط زیست با فناوری زیستی نوین
خطرات انتقال افقی ژن و نبود شواهدی مبنی بر صحیح بودن پیشفرضها در خصوص فناوری زیستی نوین
احتماالت و احتیاط در فناوری زیستی نوین
نگرانیها ،خطرات و مسایل اخالقی فناوری زیستی نوین

.1وقتی بذری یک جفت آلل (دو شکل مختلف یک ژن) یکسان داشته باشد ،گفته میشود که او هموزیگوس (هموزیگوت) است
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مناسب»« ،تهاجمی شدن با انتقال افقی ژن از ارقام تراریخته بــه ارقــام
دیگر (مانند ژن مقاوم به خشکسالی)»« ،مخاطرات باالی نســل حاضــر
محصوالت فناوری زیستی نوین به دلیل کامل نبودن تحقیقات»« ،برهم
زدن تعادل طبیعی محیط زیست با انتقال افقی ژن» و «دخل و تصــرف
در محیط زیست و بــرهم زدن تعــادل طبیعــی آن» بیشــترین اســتناد و
فراوانی را داشتند.در مورد مفهوم «فقدان مقررات نظارتی ایمنی زیســتی
مناسب» باید بر این نکته اشاره داشت که در ایران ،تنها دو قانون ایمنی
زیستی (تصویب  )1387و پروتکل کارتاهنا( 1تصــویب  )1382در زمینــه
محصوالت فناوری زیستی نوین وجود دارد (هاشمی و شجاع الســاداتی،
 ،)1389که حتی کشورهای وارد کننده محصوالت فناوری زیستی نوین
به دلیل نگرانی در خصوص اثرات زیست محیطــی ایــن محصــوالت در
خصوص برهم زدن تعادل طبیعی و نــابودی زیسـ ت بــوم کشــور خــود،
مقررات بسیار سختگیرانهای در زمینه کشت آنها وضع نمودهاند .با تجه
به نتیجهگیری حاضر پیشنهاد میگردد تا کامل شدن تحقیقات در زمینه
جنبههای گوناگون تاثیرات زیست محیطی محصوالت فنــاوری زیســتی
نوین ،مقرراتی جامع و شفاف در خصوص کشت این محصوالت تصویب
و مورد اجرا قرار گیرد و کشت این محصوالت با نظارت و کنترل کامــل
ابتدا در سطح آزمایشگاهی ،سپس در مزارع گلخانهای و در نهایت مزارع
مخصوص برای افزایش کنترل بر روی آنها انجام شود.با توجــه بــا بــاال
بودن فراوانی و استناد دو مفهوم «برهم زدن تعادل طبیعی محیط زیست
با انتقال افقی ژن» و «دخل و تصــرف در محــیط زیســت و بــرهم زدن
تعادل طبیعی آن» ،پیشنهاد میگردد کمیتهای متخصص در زمینه محیط
زیست با همکاری متخصصان محیط زیست ،بیوتکنولوژی و متخصصان
کشــاورزی مطالعــه بلندمــدتی ( 2-10ســاله) را در زمینــه تــاثیر مــزارع
تحقیقاتی محصوالت فناوری زیستی نوین بر اقلیم اطــراف ایــن مــزارع
آغاز کنند و گزارش نهایی را در مجالت معتبر علمی چاپ و بــه اطــالع
متخصصان ،سیاستمداران ،کشاورزان و مردم عادی برسانند.با توجــه بــه
مفاهیم «تهاجمی شدن با انتقال افقی ژن از ارقــام تراریختــه بــه ارقــام
دیگر (مانند ژن مقاوم به خشکسالی)» و «مخاطرات باالی نسل حاضــر
محصوالت فناوری زیستی نوین به دلیل کامل نبودن تحقیقات»پیشنهاد
میگردد کمیتهای تخصصــی (متشــکل از متخصصــان محــیط زیســت،
متخصصان بیوتکنولوژی و متخصصــان گرایشــات مختلــف کشــاورزی)
مسئولیت نظارت بر ارزیابی ایمنی زیستمحیطــی محصــوالت فنــاوری
زیستی نوین را بر عهده گیرد و همچنین از برگزاری مناظرات بینتیجــه
که تنها «هنر سخنوری» در آن مطرح است ،پرهیز گردیده و کمیتــهای
متخصص در زمینههای علمی مختلف ،کمیــت و کیفیــت منــابع علمــی
معتبر ارائه شده در خصوص موافقتها و مخالفتها را مــورد ســنجش و
قضاوت قرار داده ،نتیجهای نهایی و رسمی ارئه نمایند و گزارش رســمی
را انتشار و به اطالع متخصصان ،کشاورزان و مردم عادی برسانند ،تــا از
نشر محتویات غیرمعتبر و اکاذیب جلوگیری شود و از سویی دیگــر بایــد
قوانین سختگیرانهای نیز در خصوص نشر مطالب در این زمینــه وضــع
گردد .در کل نیز باید گفت ،از آنجایی که دلیل اصلی بکارگیری فناوری
محصوالت فناوری زیستی نوین ،افزایش تولید و عملکرد در واحد سطح
اســت بــه نظــر مــیرســد در شــرایط کنــونی بخــش کشــاورزی ایــران،
راهکارهای بهتر و ایمنتری جهت افــزایش بهــرهوری و افــزایش تولیــد

 -4نتیجه گیری
در مطالعه حاضر به تحلیل محتوای دیــدگاه کارشناســان کشــاورزی در
زمینه تهدیدها و فرصتهای زیســت محیطــی فنــاوری زیســتی نــوین
پرداخته شد .یافتههای این تحقیق به لحاظ نظری میتوانــد بــر غنــای
ادبیات موجود در این زمینه بیفزاید و به لحاظ کاربردی نیز با توجه بــه
جهــتگیــری تصــمیمگرایانــه ،در تصــمیمگیــری سیاســتگــذاران و
برنامهریزان حوزه مهندسی ژنتیک کشــاورزی ،محــیط زیســت و غیــره
مورد استفاده قرار گیرد.نظرات ذکر شده کارشناسان در خصوص اثرات
فناوری زیستی نوین حول دو مضمون «حفظ محیطزیست» و «تخریــب
محیط زیست» بود .این پژوهش در زمینه مضمون«حفظ محیط زیست»
با قسمتهایی از مطالعات غنیان و همکــاران ;(Ghanian et al.,
) 2016قاسمی و همکــاران ) (Ghasemi et al., 2013دیــوار و
همکاران ) ;(Dewar et al., 2003هیــل و همکــاران (Hill et
) al., 1998همخــوانی داشــته و در زمینــه مضــمون«تخریب محــیط
زیست» با مطالعــات قوچــانی و همکــاران ;(Ghoochani et al.,
) 2018قوچــانی و همکــاران );(Ghoochani et al., 2017
ژونگ و همکاران ) (Zhong et al., 2002همخوانی دارد .در مورد
مضمون «حفظ محــیط زیســت» مفــاهیم «کــاهش مصــرف ســموم» و
«کاهش مصرف آفتکشها» (همسو با قسمتهایی از مطالعات قوچانی
و همکــاران ) ;(Ghoochani et al., 2018قوچــانی و همکــاران
) ;(Ghoochani et al., 2017غنیان و همکاران (Ghanian
)) et al., 2016؛ قاســمی و همکــاران ; (Ghasemi et al.,
)2013کالمپــر و قــاییم ); (Klümper & Qaim., 2014
موهاپــاترا و همکــاران )« ،)(Mohapatra et al., 2010احتمــال
بسیار کم جریان ژنی» و «محافظت محیط در برابــر ســموم» بیشــترین
استناد و فراوانی را دارا میباشند .در خصوص پدیده «انتقال افقــی ژن»،
کارشناسان با رویکرد موافق ،بر این امر اتفاق نظر دارند که احتمال بروز
این پدیده بسیار کم و ناچیز میباشــد و ضــرورتی بــر نگرانــی در مــورد
عواقب نامطلوب آن وجود ندارد .به نظر میرسد کارشناسان بر این باورند
که با کشت محصوالت فناوری زیستی نوین که در برابــر آفــات مقــاوم
هستند ،بخش کشاورزی شاهد کاهش استفاده از نهــادههــای شــیمیایی
خواهد بود ،که این امر حتی با عدم آسیب به جانداران محــیطزیســت در
نتیجه کاهش استفاده از سموم و آفــتکــشهــای شــیمیایی منجــر بــه
افزایش تنوع زیستی نیز خواهد گردید .ولی در رویکرد مخالف تاکیــد بــر
این است که استفاده کمتر از نهادههای شــیمیایی ،تنهــا در کوتــاهمــدت
بوده و آفات و علفهای هرز ،خود را با شرایط جدید وفق میدهنــد و در
بلندمدت ،نیاز به نهادههای شیمیایی بیشتر خواهد بــود .در مــورد مــوارد
ذکر شده ،پیشنهاد میگردد کمیتهای متخصص در رشــتههــای مختلــف
کشاورزی نظیر گیاهپزشکی ،زراعت ،باغبانی و ترویج کشاورزی کمیت و
کیفیت منابع علمی معتبر ارائــه شــده در خصــوص ادعاهــای موافقــت و
مخالف را مورد سنجش و قضاوت قرار داده و با پــژوهش بــر روی ایــن
موضوع ،نتیجهای نهایی و رسمی را در قالب گزارش رسمی انتشار و بــه
اطالع متخصصان ،کشاورزان و مردم عادی برسانند ،تا از نشر محتــوای
علمــی غیرمعتبــر و ســوگیرانه جلــوگیری شــود .در خصــوص مضـ مون
«تخریب محیط زیست» مفاهیم«فقدان مقررات نظارتی ایمنی زیستی

1. cartagena protocol
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.شود
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-
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-

-

-
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-

-

 تحقیقــات، لذا در شرایط فعلی پیشنهاد میگــردد،محصوالت وجود دارد
بلند مدت گسترده در خصوص ابعاد مختلف محصوالت فناوری زیســتی
نوین به خصوص بعد زیست محیطی انجــام گیــرد و در صــورت اثبــات
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