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 چکیده

در حال حاضر افزایش جمعیت در دنیا میزان مصرف، عرضه و تقاضای غذا را باال برده است. در این زمینه، تولید و به کارگیری  سابقه و هدف:

نسبت به محصوالت تراریخته  کنندگانهدف از این مطالعه تبیین برداشت و درک ذهنی مصرفباشد. گیاهان تراریخته یکی از دستاوردها می

 است.

 نفر 30رسید. تعداد  اتمام به کنندگانمشارکت جذب داده، اشباع به رسیدن انجام و با دارای حداکثر تنوع گیرینمونه با مطالعه ها:مواد و روش

نفر نیز از طریق بحث گروهی وارد مطالعه شدند.  15با استفاده از مصاحبه عمیق فردی و تعداد  تهران شهر ساکن ساله 70تا 20 بزرگساالن

 انجام گرفت. MAXQDA10 افزار نرم ازمند و استفاده کنندگان با روش آنالیز محتوا و با رویکرد جهت آنالیز اطالعات به دست آمده از شرکت

اطالع افراد از محصوالت تراریخته نسبتاً کم و محدود است. منابع اطالعات آنها بیشتر اینترنت و تلویزیون ها نشان دادند که میزان یافته :هايافته

کنندگان، عدم ها و ذرت، برنج و سویا بودند. از نظر شرکتو مهمترین انواع محصوالت شناخته شده تراریخته از نظر آنها شامل روغن، میوه

رسانی در مورد این محصوالت هستند و تعبیر آنها از غذای تراریخته محصوالتی هستند که یز، نواقص اطالعآمشناسایی صحیح و تبلیغات اغراق

شوند و در مقایسه با محصوالت عادی، مزه و ها، ایجاد تغییرات هورمونی، پیوند زدن و تغییر ساختار مولکولی تولید میبا دستکاری کردن ژن

 طعم و ظاهر متفاوتی دارند.

رسانی، بریم که در بخش اطالعها و درک ذهنی افراد به این مهم پی میگیری نگرشرسانی در شکلبا توجه اهمیت موضوع اطالع گیري: نتیجه

 بدون و واضحهایگذاری های جمعی به ویژه تلویزیون و برچسبهایی وجود دارد. استفاده صحیح از توانایی غیر قابل انکار رسانهکاستی

 تواند به این اطالع رسانی کمک کند.عواملی است که میاز  پیچیدگی

  ، مصرف کنندگان، مطالعه کیفیذهنی درکتراریخته،  اصالح ژنتیک، گیاهان واژگان كلیدي:

  مقدمه 

ههای جدیهد    ای از چهالش  در حال حاضر جهان با مجموعهه 

توان به افزایش جمعیهت جههانی بهه    رو شده است  که می روبه

(. ایهن  1میلیارد نفر تا اواسط قرن حاضر اشاره کهرد    9حدود 

ذا را باال برده افزایش جمعیت میزان مصرف، عرضه و تقاضای غ

(. 2کنهد    تهر مهی   مین مهواد غهذایی را بهیش   أو فشار بر نظام ته 

ههای اخیهر    شواهد جدید به افزایش گرسنگی در جهان در سال

یک نفر از هر هفت نفهر در   تقریباً( به طوری که 3اشاره دارد  

های اخیر در علم و  (. پیشرفت4جهان، دچار سوء تغذیه است  

ها برای  در تمامی زمینه تقریباًای را  های پیشرفته فناوری، روش

( که یکهی از  1حل مشکالت متنوع بشر به ارمغان آورده است  

( است و در ایهن  Genetically Modifiedها اصالح ژنتیکی   آن

زمینه، تولید و به کارگیری گیاهان تراریخته یکی از دستاوردها 

 (.5است  

صهوالتی هسهتند کهه بها اسهتفاده از      گیاهان تراریختهه مح 

مهندسی بیوتکنولوژی مدرن جهت ایجاد یا افزایش یک صفت 

(. این محصهوالت عهالوه بهر داشهتن     6شوند   مطلوب تولید می
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ههها و  کننهدگان از جملهه مقاومههت بهه عله     مزایها بهرای تولیههد  

حشرات، مقاومت به خشکی، بهبود مصهرف نیتهروژن، مصهرف    

ههای کشهت و    نتیجه کهاهش هزینهه   تر مواد شیمیایی و در کم

کنندگان  افزایش پایداری در کشاورزی مزایایی نیز برای مصرف

ای، بهبود کیفیت مواد غهذایی   های تغذیه از جمله بهبود ویژگی

تهر از همهه    تهر و مههم   قیمهت پهایین   -تولید شده، بازده بهاالتر 

ر برای تأمین امنیت غذایی را دارا هستند. د   های بالقوه توانایی

مقابل منافع آن، انتقادهایی نیهز در مهورد ایهن فنهاوری وجهود      

دارد. مخالفان محصوالت تراریخته در مهورد عواقهب احتمهالی    

محیطههی و سههالمت انسههانی ایههن محصههوالت هشههدار  زیسههت

ها معتقدند تولید این محصوالت عمدتاً با آلهودگی   دهند. آن می

ژنهی،  های جدیهد و جههش    محیط زیست، امکان ایجاد ویروس

دسترسی محدود به بهذر، کهاهش تنهوع ژنتیکهی محصهوالت،      

موانع فرهنگی، اخالقی و دینی و همچنهین عواقهب ناشهناخته    

تواننهد بهه حهل     (. محصوالت اصالح ژنتیکی می7همراه است  

-اختالف فزاینده جهدی بهین رشهد جمعیهت و منهابع زیسهت      

 (.8محیطی کمک کنند  

والت تراریختهه  پس از پایان دهه دوم تجاری سازی محصه 

(، آمههار و مسههتندات مبههین آن بههود کههه ایههن   2015-1996 

-های زراعهی، زیسهت   محصوالت سود قابل توجهی را در زمینه

محیطی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی برای کشهاورزان و بهه   

کنندگان دارند. طی بیسهت سهال، دو    طور فزاینده برای مصرف

حصهوالت تراریختهه   میلیارد هکتار از اراضی زراعی جهان بهه م 

 اولهین سهال دههه سهوم      2016اختصاص یافته است. در سال 

 19کشور جهان، شامل  26سازی محصوالت تراریخته(،  تجاری

میلیون  185کشور صنعتی، بیش از  7کشور در حال توسعه و 

انهد. سهطح زیهر کشهت ایهن       هکتار گیاه تراریخته کشت کهرده 

تها   4به میزان  2015نسبت به سال  2016محصوالت در سال 

 (.9میلیون هکتار افزایش یافته است   5

پیشینه تولید محصوالت تراریخته در ایران بها تولیهد یهک    

منجهر بهه    1383نوع برنج تراریخته مقاوم آغاز شد و در سهال  

تولید برنج تراریخته مقاوم به آفات شد و پس از آن نهام ایهران   

ته ثبت شهده  کننده محصوالت تراریخدر زمره کشورهای تولید

ترین سطح زیهر کشهت محصهوالت تراریختهه      (. بیش10است  

دنیا به چهار محصول سویا، ذرت، پنبهه و کلهزا اختصهاص دارد    

(. ظهههور محصههوالت غههذایی تراریختههه ماننههد بسههیاری از  11 

ای هم در  های گسترده ها و مخالفت های دیگر با موافقت نوآوری

رو شهده اسهت. در    جوامع علمی و هم در جوامع عمهومی روبهه  

مجامع عملی دنیا از جمله در ایران دو گروه از محققان موافهق  

و مخال  این فناوری شکل گرفته اسهت کهه در ابعهاد مختله      

 (.  12کنند   دالیل خود را بیان می

-طور به نظهر مهی   در مطالعات صورت گرفته در ایران این

تی را رسد که به علت نو بودن این فناوری مردم احساس متفاو

 نسبت به آن دارند. برای مثال در یک مطالعه مشخص شد کهه 

بینی نشده موجب ایجاد تهرس   نگرانی از برخی پیامدهای پیش

شود اما در پایان مشهخص شهد    و نگرانی در بین عامه مردم می

مثبهت   تقریباًنگرش کلی نسبت به محصوالت غذایی تراریخته 

ک شهده از آن بهود   ثر از دو عامل منهافع و مخهاطرات در  أو  مت

این نگرش نسهبت بهه مهندسهی ژنتیهک در کشهورهای      (. 12 

(. بهرای  13ثر از عوامل مختل  است  أمختل  نیز متفاوت و مت

ای در چین مشخص شد که کشهاورزان چینهی   مثال در مطالعه

نگرشی مثبت به محصوالت اصالح ژنتیکی شده دارند چرا کهه  

دارد و نگرش مصهرف   ها مزایای اقتصادی قابل توجهیبرای آن

این محصوالت با توجه مناطق محل سکونت متفاوت کنندگان 

تهر  یافته مثبهت بوده، به طوری که این نگرش در مناطق توسعه

 بهود و پهذیرش و تمایهل بیشهتری بهرای خریهد مهواد غهذایی        

تراریخته نسبت به مصرف کنندگان در منهاطق دیگهر داشهتند    

ههای عمهومی    ها و منافع ذینفعان درگیهر در بحهث   نگرش (.8 

ی  ملهی در مههورد خطهرات و مزایههای محصهوالت اصههالح شههده   

(. بهرای  14ژنتیکی تاثیر قابل توجهی را بر افکار عمهومی دارد   

مثال در یک مطالعه اگرچه نگرش کلی نسهبت بهه محصهوالت    

تراریخته نگرش مثبتی نبود با این حال اکثر مصرف کننهدگان  

کردند که تصمیم گیری باید توسهط  متخصصهینی   نیز فکر می

که اطالعات بیشتری دارند انجام شود چرا که اطالعات خود را 

 (.15دانستند  در مورد دستکاری ژنتیکی کافی نمی

در این وضعیت میزان شناخت و تجربه مرتبط با این امهر،   

ان های مختل  اجتماعی به عنهو  مردم و گروه  درک ذهنی عامه

ذینفعان و مصرف کنندگان اصلی این فناوری بهه شهدت حها ز    

ههایی کهه    ها و حساسیت (. با توجه به نگرانی12اهمیت است  

در این زمینه در میان مصرف کنندگان وجود دارد هدف از این 

کنندگان نسبت به مطالعه تبیین برداشت و درک ذهنی مصرف

ذهنی، نگرش محصوالت تراریخته است چرا که آگاهی از درک 

کنندگان در مورد این محصوالت دارنهد،  و تجربیاتی که مصرف

گذاری صهحیح و کهارا کمهک خواههد      ریزی و سیاست به برنامه

 کرد.

  هامواد و روش 
ها از مطالعه آوری دادهبر اساس هدف مطالعه، جهت جمع 

روش پههژوهش کیفههی بههه منظههور بههه  کیفههی اسههتفاده شههد.  

رود. مطالعهه حاضهر از    های ذهنی به کار مهی  آوردن دادهدست
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مصهاحبه آزمایشهی در تههران    5بها انجهام    1398زمستان سال 

های صورت با تحلیل آنالیز 1399شروع شد و در تابستان سال 

ی آماری مورد مطالعه نیز در ایهن   جامعه گرفته به پایان رسید.

ان بودنهد  ساله ساکن شههر تههر   70تا  20پژوهش، بزرگساالن 

که تمایل به شهرکت در مطالعهه را داشهتند. در ایهن پهژوهش،      

ها ادامه پیهدا کهرد و   ها تا رسیدن به اشباع داده آوری داده جمع

هها بهر اسهاس     شد. انتخاب نمونه گیری متوق   پس از آن نمونه

 Maximum diversityمنطقه محل سکونت و با حداکثر تنوع  

sampling22دا هشت منطقهه از منهاطق   ( انجام گرفت. در ابت 

گانه شهر تهران با توجه به مناطق جغرافیایی یعنی از هر کدام 

 و 16  (، جنهوب 3 و 1  از مناطق جغرافیایی دو منطقه  شمال

( ( انتخههاب شههد.  22 و 21  ( و غههرب13 و 8   (، شههرق19

های ایهن منهاطق    محله و فرهنگسراها و پارکها از سرای نمونه

های الزم جههت   راد انتخاب شده دارای مهارتاف انتخاب شدند.

و آگهاهی    و توانایی ارا ه اطالعات ،دیهدگاه  مؤثربرقراری ارتباط 

گونهه   در مورد موضوع مطرح شهده بودنهد و افهرادی کهه ههی      

آگاهی نداشهتند ویها توانهایی ارا هه اطالعهات را نداشهتند وارد       

ابتهدا   مصاحبه نشدند. پس از دعوت از افراد واجد شرایط سنی،

اهداف تحقیق شرح داده و پس از کسب رضایت فهردی، اجهازه   

 شد.انجام و ضبط مصاحبه اخذ می

ای مشتمل بر سواالت بهاز و  ها با استفاده از پرسشنامه داده

 Semi Structuredدر قالهب  مصهاحبه نیمهه سهاختار یافتهه       

Interviewآوری شد. سواالت این پرسشنامه متناسب بها   ( جمع

اندیشی تیم تحقیق و با توجهه بهه مهرور     اهداف مطالعه و با هم

مطالعات پیشین تهیه شده است. همچنین در صورت لهزوم در  

زمان انجام مصاحبه از سواالت تکمیلی در جهت دسهتیابی بهه   

وع (. پنج مصاحبه قبل از شر1پاسخ جامع استفاده شد  جدول 

تحقیق به صورت آزمایشی انجام شد تا جهامع بهودن سهواالت    

طرح شهده مشهخص و همچنهین اشهکاالت احتمهالی پروتکهل       

 انجام مصاحبه اصالح گردد. مصاحبه رفع شود و نحوه

نفهر از زنهان و    27کنندگان، در مرحله اول جذب مشارکت

مردان از مناطق مختل  شههر تههران وارد مطالعهه شهدند کهه      

زن از منطقه  5مرد و  2زن از منطقه شمال،  4رد و م 5شامل 

زن از منطقهه   1مرد و  2زن از منطقه شرق،  4مرد و  4غرب، 

جنههوب بودنههد. الزم بههه ذکههر اسههت کههه فرآینههد کدگههذاری از 

مصاحبه اول به صورت مستمر صورت گرفت و با نوشتن یادآور 

(Memoing)هها  ، طبقات اولیه شکل گرفت و در ادامه مصاحبه

ها، امکان مقایسه مهداوم را بها مراجعهه مجهدد بهه      و کدگذاری

ها با کدهای انتهایی فهراهم آورد. بها    آن  کدهای اولیه و مقایسه

استفاده از آنالیز مقایسه مداوم این امکان فراهم آمد کهه گهروه   

نفهر دیگهر    3تحقیق از رسیدن به اشباع مقهوالت آگهاه شهود.    

رای اطمینان از رسهیدن  زن از منطقه جنوب ب 2مرد و1شامل 

ها وارد مطالعهه شهدند. معیهار قتهاوت در مهورد      به اشباع داده

کنندگان جدید، رسهیدن بهه   زمان متوق  کردن ورود مشارکت

تهری یافهت    بهیش   ها بود، بدین معنا که ههی  داده  اشباع مقوله

ههای مقولهه را    نشود که پژوهشگر به وسیله آن بتوانهد ویژگهی  

 رشد دهد.

 کنندگان در مطالعهراهنمای مصاحبه نیمه ساختاریافته با شرکت . 1جدول 

 سواالت تکمیلی سواالت باز مصاحبه نیمه ساختاریافته

  در مورد غذاهای تراریخته   اصالح ژنتیکی شده( چه اطالعاتی دارید؟

  میشه به من بگید تراریخته چه معنی داره؟

 شکل ظاهری فرق این نوع محصوالت با محصوالت غیرتراریخته چیه؟

 کیفیت

 تولید

 ظاهر فکر میکنید چه اتفاقی در مواد غذایی ایجاد میشه که میگن تراریخته شدن؟

 طعم و مزه

 تراریخته رو نام ببرید؟ میتونید چند تا از محصوالت ای که در فروشگاه ها به فروش می رسند اطالع دارید؟آیا از محصوالت تراریخته

 اگر بلی، چه نگرانی؟  آیا شما برای خرید یا مصرف این نوع محصوالت، نگرانی دارید؟

  اخالقی و مذهبی و ....(

 سالمت جسمی در بدن ما تغییری اتفاق می افتد؟  شما با خوردن غذاهای تراریخته به نظر

 سالمت روحی

 کدام یک از این منابع اطالعاتی برای شما مهمترند؟ دست اوردید؟ این اطالعات را بیشتر از چه منابعی به

فکر میکنید چه نوع اطالعاتی رو روی این نوع محصوالت  آیا برچسب محصوالت تراریخته روی بسته بندی ها را تا به حال دیدید؟

 بنویسن خوبه؟

 یید.اگر به غیر مواردی که من از شما پرسیدم، نظر دیگری دارید، لطفا بفرما
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های گروهی انجام گرفت، اما با توجه به نتایج در ابتدا بحث

به دست آمده مشخص شد این امکان وجود دارد کهه افهراد در   

بحث گروهی در حتور دیگران مایل به بیان بعتی از تجارب و 

خود نباشند. در نتیجه با تصمیم تیم تحقیهق در  های  یا نگرش

 2ادامه، مصاحبه عمیق فردی انجهام گرفهت. در ایهن مطالعهه     

بهها  (Focused Group Discussionبحههث گروهههی متمرکههز  

مصهاحبه بهه    30کننهده و همچنهین   نفهر شهرکت   15مجموع 

( نیههز  (In-Depth Interviewعمیههق فهردی   صهورت مصهاحبه  

ای در محلهه صورت گرفهت. بحهث گروههی متمرکهز در سهرای     

ای در منطقه جنوب زن و سرای محله 8داد منطقه شمال با تع

زن در شهر تهران برگزار شد. برای همهاهنگی  7تهران با تعداد 

الزم جهت برگزاری بحث گروهی یها مصهاحبه انفهرادی، ابتهدا     

اهداف مطالعه و نحوه انجام بحث گروههی بهه مسهئول سهرای     

ههای الزم  نامهه، همهاهنگی  محله ارا ه و سپس با ارا هه معرفهی  

ها به طور کامل ضبط و مصاحبه صورت گرفت. مصاحبهجهت  

بهرداری  همچنین در حین مصاحبه نکات کلیدی آن یادداشهت 

های انفرادی صورت گرفتهه در فرهنگسهراها و   شد. مصاحبهمی

سراهای محله در محیطی آرام و در زمان و مکان مناسب انجام 

شد و در حین مصاحبه در بیان سواالت از جههت گیهری و   می

ههای  لقاء نظرات به مصاحبه شهونده پرهیهز شهد. در مصهاحبه    ا

شد کهه  صورت گرفته در پارک زمانی برای مصاحبه انتخاب می

ازدحام و تجمعی در پارک وجود نداشت و مصاحبه در آرامهش  

های گروههی بهه   گرفت. در مصاحبهو بدون اضطراب صورت می

حهین   ای تعلق داده شد تا درهر فرد حاضر در مصاحبه شماره

دهنهده آسهان شهود. در حهین     مصهاحبه شناسهایی فهرد پاسهخ    

گهر، دو نفهر از تهیم تحقیهق حتهور      مصاحبه عالوه بر مصاحبه

برداری از بیانات داشتند تا در هنگام ضبط مصاحبه با یادداشت

هر فرد به همراه شماره آنها به شناسایی هر فرد در هنگام ثبت 

پایههان هههر و یادداشههت صههدای ضههبط شههده کمههک کننههد. در 

کننهدگان مکهرراً    ی شهرکت  مصاحبه، ابتدا بیانهات ضهبط شهده   

 wordگوش داده شده، اظهاراتشان، کلمهه بهه کلمهه در فایهل     

شهده و جههت     MAXQDA 2010ها وارد نرم افزارتایپ و فایل

کننهدگان چنهد بهار مطالعهه و      درک احساس و تجارب شهرکت 

 شد. سپس کدگذاری

 

 

 هااستحکام دادهروش دستیابی به صحت و 

ها بها  جهت دستیابی به روایی و اعتبار در این مطالعه، داده 

آوری و چنهدین  وقت و حوصله فراوان و به دور از تعجیل جمع

مرتبه مرور شد تا درگیری محقق در طول مطالعه حفظ شهود.  

ها در گیریبرای تاییدپذیری پژوهش نیز، تمام عقاید و یا جهت

ها کنهار گذاشهته شهد.     نین تحلیل دادهها و همچ طول مصاحبه

مصهاحبه(   17های کدبندی شده   همچنین تعدادی از مصاحبه

کننهدگان برگردانهده شهده تها از طریهق بهازنگری        به مشهارکت 

ها توافق نظری بین محقق و شرکت کننده شکل گیرد مصاحبه

 Member Checkingههها از طریههق  (. قابلیههت اطمینههان داده

، نیز مورد بررسی قهرار گرفهت. همچنهین    بازنگری اعتای گروه

پهذیری   ها نوشته و بررسی شهد. انتقهال   تمامی جز یات مصاحبه

  کننهدگان، شهیوه  ها نیز بها بیهان دقیهق ویژگهی مشهارکت      داده

ههایی از   مثال  ها همراه با ارا ه آوری و تجزیه و تحلیل داده جمع

شوندگان بهه منظهور پیگیهری مسهیر پهژوهش      بیانات مصاحبه

و بحهث گروههی، از تحلیهل     ص گردید. عالوه بر مصاحبهمشخ

( اسهتفاده  Constant Comparative Analysisمقایسه مهداوم   

شد و فرآیند کدگذاری نیز به صورت مستمر با مراجعه مجهدد   

ها با کدهای انتهایی انجام گرفتهه   آن  به کدهای اولیه و مقایسه

 (.16است  

اسههه اخههالق  ایههن مطالعههه بهها شن  : مالحظااات اخال اای 

IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.051  شههورای پژوهشههی در

در دی مهاه   انستیتو تحقیقات تغذیهه و صهنایع غهذایی کشهور    

ثبت شده است. کلیه شرکت کنندگان در ایهن مطالعهه    1398

با آگاهی و رضایت کامل در این مطالعه شرکت و پرسشهنامه را  

ن بهرای  کننهدگان در زمینهه آزاد بهود   تکمیل کردند. به شرکت

شرکت یا عدم شرکت در مصهاحبه و همچنهین محرمانهه نگهه     

 داشتن اطالعات آن ها اطمینان داده شد.

 هايافته 
بحهث متمرکهز گروههی بها      2مصاحبه فردی و  30پس از انجام 
نفر شهرکت کننهده، اطالعهات بهه دسهت آمهده از        15مجموع 
-کنندگان بهه اشهباع داده رسهید. مشخصهات جمعیهت     شرکت

نشهان داده   2کننده در مطالعه در جدول افراد شرکتشناختی 
های کیفی بها  های حاصل از مصاحبهشده است. مهمترین یافته

 خالصه شده است. 3کنندگان، در جدول شرکت

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ns

ft
.1

6.
2.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 n
sf

t.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/nsft.16.2.45
https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-3126-en.html


 49                                                                           1400تابستان، 2، شماره شانزدهممجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال 

 

 نفر( 45کنندگان در مطالعه  تعداد = شناختی شرکتمتغیرهای جمعیت . 2جدول 

 دامنه انحراف معیار ±میانگین  کمیمتغیر 

 21 - 69 71/45 ± 69/15 شوندگان  سال(سن مصاحبه

 درصد فراوانی ایمتغیر رتبه

 نوع مصاحبه
 گروهی
 فردی

 
15 
30 

 
3/33 
7/66 

 جنسیت

 زن
 مرد

 
31 
14 

 
9/68 
1/31 

 میزان تحصیالت

 بیسواد
 ابتدایی

 سیکل و دیپلم

 فوق دیپلم و لیسانس

 ارشد و باالتر

 
3 
4 
14 
14 
10 

 
7/6 
9/8 
1/31 
1/31 
2/22 

 وضعیت تاهل

 مجرد
 متاهل

 بیوه

 
17 
25 
3 

 
7/37 
6/55 
7/6 

 

 کننده در مطالعههای کیفی با افراد شرکتهای حاصل از مصاحبهخالصه مهمترین یافته . 3جدول 

 کنندگاندرک و برداشت ذهنی مصرف

 کدهای باز طبقات اصلی

 منابع کسب اطالعات
اینترنت، تلویزیون، اطرافیان، محتوای درسی دوران تحصیل، تجربه مصرف کردن 

 خوانی، ارتباط شغلی، روزنامهمحصوالت، سوپرمارکت، برچسب

نوع محصوالت شناخته شده توسط 
 کنندگانمصرف

های گیاهی، برنج، سویا، محصوالت دامی، غالت، کنجد، ها، ذرت، دانهها، میوهروغن
گندم، بذر کتان، محصوالت وارداتی، گوجه، سوسیس و کالباس، گوشت و ها، پفک

 های کاملپروتئین

 وضعیت اطالع رسانی
 های اغراق شدهتبلیغ

 عدم معرفی مناسب محصوالت

تعبیر افراد از غذای تراریخته 
  تراریخته یعنی؟(

 هادست بردن در ژن
 دستکاری کردن محصوالت
 تغییر ساختار مولکولی مواد
 به کارگیری فناوری خاص
 استفاده از کود شیمیایی

 های اولیه موادتغییر ویژگی
 ایجاد تغییر هورمونی در مواد

 

 اضافه کردن افزودنی به محصول
 محصوالت پیوند زده شده

 تراریخته یعنی محصول غیر ارگانیک
 تغییر محتوای تغذیه ای
 بارور کردن محصوالت

 
 

 قیاس محصوالت عادی و تراریخته 

 تفاوت در نوع کشاورزی
 مقاومت به آفت و سموم

 وجود کود شیمیایی در تراریخته
 کیفیت باالی محصوالت طبیعی
 بازدهی سریعتر در تراریخته
 رشد سریعتر در تراریخته 

 های تولید و مقادیر تولید تفاوت در هزینه
 تفاوت در مزه و ظاهر

 کنندگانپیشنهاد شرکت

درج برچسب و نشانه مخصوص 
 تراریخته

 درج اطالعات تخصصی در برچسب
 درج عبارت اصالح ژنتیکی

 جداسازی قفسه محصوالت تراریخته

 اجبار اطالع رسانی در رسانه ها رسانی صحیحاطالع
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 در با بررسی کدهای باز چند طبقه اصلی ظهور یافت که

 گیرند:می قرار بررسی و بحث مورد تفکیک به ذیل

 منابع کسب اطالعات در مورد محصوالت تراریخته

ترین  کنندگان در این مطالعه، مهمطبق اظهارات شرکت

منابع کسب اطالعات در مورد محصوالت تراریخته به ترتیب از 

طریق اینترنت و تلویزیون بود. سایر موارد ذکر شده عبارت 

ان تحصیل، اطرافیان، تجربه مصرف کردن، بودند از: دور

خوانی، ارتباط شغلی و روزنامه بود. در ها، برچسبسوپرمارکت

بسیاری از موارد اگرچه منبع کسب اطالعات توسط افراد 

شد اما با این حال میزان اطالع رسانی مشارکت کننده بیان می

ود های موجبا توجه به داده دانستند.انجام شده را ناکافی می

توان دریافت که در افراد مسن، تلویزیون و اطرافیان نقش می

اصلی در انتقال مفاهیم را داشتند. اما در افراد جوان، اینترنت و 

کرد. در اظهارت افراد فتای مجازی مهمترین نقش را ایفا می

کامال مشهود بود که در معرفی محصوالت تراریخته به تبلیغات 

ها و پالم به عنوان و از روغنکردند تلویزیونی رجوع می

کردند چرا که این دو محصول محصوالتی تراریخته یاد می

برخی از  تر هستند.هتری دارند و شناخته شدتبلیغات گسترده

 اظهارات افراد در ذیل آمده است:

چون به تغذیه بچه ها  اینترنت دیگه  و همین سایت  "

 خانم  "کنمخیلی حساسم واسه همین سعی می کنم تحقیق 

 ساله( 40

زنن توی پیج اینستاگرام عکس ها رو می بینم که می "

 ساله( 21 خانم "می گن چه اتفاقی روی اینا افتاده

های تلویزیونی  مطالعه تخصصی طبیعتاً نبوده یا از برنامه "

مثالً جسته و گریخته چیزی دیده باشم چون من یکی حوصلم 

 ساله( 67  آقای  "کشه مطالب بلند و باال بخونمنمی

چون من تلویزیون زیاد گوش می کنم تو مصاحبه ها و  "

 ساله( 60  آقای "بینم از این طریقاخبار هم زیاد می

زنیم به شینیم با خانومای دیگه حرف میمثال اینجا می"

 ساله( 59 خانم "گیمهمدیگه می

گه از اینا گه  میمن از دخترم شنیدم اینارو واسم می"

 ساله( 66خانم  "نخریم

ادم استفاده می کنه خب، مشخصه دیگه، تجربه کردم  "

تر و آبدار تره  مثال گالبی ارگانیک خیلی خوشمزه تره و شیرین

نسبت به گالبی که ارگانیک نیست و کامال مشخصه هورمونیه، 

 ساله ( 38  خانم "نه مزه داره نه هیچی

 

 کنندگاننوع محصوالت شناخته شده توسط مصرف

مصاحبه شونده خواسته شد با توجه به اطالعات خود، از 

ها را معرفی کنند. محصوالت تراریخته موجود در فروشگاه

اگرچه افراد محصوالتی را نام بردند؛ اما در بسیاری از موارد 

های خود تکیه کرده و با کنندگان تنها به حدسشرکت

ین ها ادر مورد میوهکردند. قاطعیت محصولی را معرفی نمی

تر و ای بزرگتر و حتی رنگ زیباافراد تمام محصوالتی که اندازه

یا طعم و مزه همیشگی را نداشتند به عنوان محصوالتی 

محصوالت معرفی شده به ترتیب گرفتند. تراریخته در نظر می

دفعات تکرار به شرح ذیل است: روغن ها، میوه ها، ذرت، 

ی، غالت، کنجد، گیاهی، برنج، سویا، محصوالت دامهای  دانه

پفک ها، گندم، بذر کتان، محصوالت وارداتی، گوجه، سوسیس 

 کامل.های  و کالباس، گوشت و پروتئین

کنه فکر کنم این روغن ها هم که تلویزیون تبلیغ می "

 ساله( 26  آقای "دارند اینها هم دستکاری شده D که ویتامین

رم واال معموال میوه ها، سبزیجات کمتر چون مصرف ندا"

  آقای "ولی میوه ها شاید بارزترین گوجه و خیار، سیب کمتر

 ساله( 32

هایی  ها استفاده کردم مثال گاهاً میوه من توی میوه"

هستند که هم از نظر ظاهری میوه زیباتر هم وزن بیشتری 

 "داشته و برام سوال شده و شنیدم که دستکاری شده دیگه

 ساله ( 35 خانم 

فرستاد پسرم ولی این طور که توضیح یه پیامکی از کانادا "

می داد راجع به بیشتر بالل بود. بله ذرت بود و گفت نخورین 

 ساله( 69 خانم  "اونجا  ایران( روهای  ذرت

بیشتر اون چیزی که فکر می کنم تو بازار مطرحه یه "

 ساله( 67 آقای  "زمانی به برنج گیر داده بودن

از چین و اینا وارد اینایی که وارداتی هستن اینایی که "

 ساله( 40 خانم  "گن تراریختهکنند اکثراً می می

 

 وضعیت اطالع رسانی

رسانی مناسب و صحیح نقشی مهم و تاثیرگذار در اطالع

کنندگان دارد. طبق اظهارات صورت ذهنیت و درک مصرف

رسانی را ضعی  و تمامی افراد وضعیت اطالع تقریباًگرفته 

ها معتقد بودند که هی  نشانه و یا آن دانستند.ناکافی می

 برچسبی مبنی بر تراریخته بودن این محصوالت وجود ندارد.

رسانی کافی را دلیل اصلی این شاید بتوان عدم آگاهی

. پیشنهادها برای بهبود وضعیت اطالع رسانی نارضایتی دانست
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ها بود، این نوع مواد غذایی در فروشگاههای  شامل تغییر قفسه

در شناسایی این محصوالت برای افراد اولویت داشت، راحتی 

رنگی برای جداسازی تراریخته ها های  برای مثال برچسب

استفاده شود. برخی از افراد از درج راه ارتباطی برای شفاف 

سازی استقبال می کردند اما در مقابل بیشتر افراد تنها عبارت 

نگام خرید تراریخته را برای دادن حق انتخاب به آن ها در ه

خواستار بودند. اما در کل افراد قبل از این موضوع، اطالع 

رسانی کامل در تلویزیون و فرهنگ سازی را راهکار اصلی 

 مربوط با محصوالت تراریخته می دانستند.های  کاهش نگرانی

دالیل این وضعیت از دیدگاه مردم در ذیل عنوان شده  

اغراق شده، های  غاست: ناتوانی در شناسایی محصوالت، تبلی

 عدم معرفی مناسب.

 "گن که کدوماش تراریخته س که نخریم.اخه به ما نمی"

 ساله( 62 خانم 

خوایم از کجا بفهمیم اخه دختر من می گه تو ما می "

کنن هرکی بخواد از اونا بخره از اونجا خارج اینا رو جدا می

 ساله( 50 خانم  "دارهبرمی

ره که اینها دیگه خیلی متر االن یه تبلیغاتی وجود دا"

کنم که این تبلیغات هم خیلی اغراق  هستند و من فکر می

شده است و به نظرم شاید یه مقداری مثالً نظر من اینه که 

 ساله( 25 آقای  "ممکنه حتی مفیدتر هم باشه

گم که درست معرفی نشده و اطالعاتم محدوده خب می "

ندادن که آدم متوجه این فرآیند رو توی رسانه درست توضیح 

 ساله( 49 خانم  "بشه

شناختم خیلی کمه چون اون جوری نیست که اصالً  "

ها رو توضیح بدن واضح، یا معرفی شده باشه از طریق  این

 ساله( 49  خانم   "هارسانه

 

 تعبیر افراد از غذای تراریخته )تراریخته یعنی...(

 که تعابیری مطالعه، در کنندگانشرکت نظرات به توجه با

شامل تعابیری همچون  تراریخته بیان نمودند مورد در افراد

ها، دستکاری کردن محصوالت، تغییر دست بردن در ژن

ساختار مولکولی مواد، به کارگیری فناوری خاص، استفاده از 

اولیه مواد، ایجاد تغییر های  کود شیمیایی، تغییر ویژگی

به محصول، پیوند زدن،  هورمونی در مواد، اضافه کردن افزودنی 

تراریخته یعنی محصول غیر ارگانیک، تغییر محتوای تغذیه ای، 

 بارور کردن محصوالت بود.

این طی  مختل  از تعابیر اگرچه به درستی بیان کننده 

بیشتر اظهارات به وجود  تقریباًتعری  تراریخته نیستند اما 

دارای افراد  تغییری اساسی در این محصوالت اشاره داشتند.

همگی به تغییراتی در پایه و  تقریباًتحصیالت دانشگاهی 

اساس محصول اشاره و حتی به کلمات ژن و ژنوم نیز اشاره 

کردند. افراد مسن و افرادی با تحصیالت کمتر از تعابیری می

مانند پیوند زدن، هورمون زدن، مخلوط کردن، کود شیمیایی 

برخی از  کردند. میزدن، بارور کردن و ترکیب کردن استفاده 

 اظهارات افراد در ذیل بیان شده است:

فرآیند شو نمی دونم که حاال چه جوری این کارو می "

 49 خانم  "دونم که ژن هاشون تغییر کردهکنن فقط می

 ساله(

ها  کنن توی میوهانگار که یک سری ژن ها رو قاطی می"

 ه(سال 21 خانم  "و اینا و ژن هاشون رو دستکاری می کنن

دونم یه کاری تو پایه، تو ژن و ژنوم این مواد به فقط می"

اولیه رو های  اصطالح اصالحاتی انجام شده که این ویژگی

 ساله( 67 آقای  "تغییر دادن

یه ویدیوهایی دیدم ظاهراً حاال ژنتیک شونو تغییر "

دن اینطور که شنیدم بعد از اون حالت طبیعی و ارگانیکی می

شه صد در صد یه مترات خیلی زیادی که هستش خارج می

 ساله( 48 خانم  "هم داره

هیچی فقط می دونم که ساختار مولکولی شو عوض "

 ساله( 26 خانم "کنن یه همچین چیزیمی

یه مقداری واال در این حد می دونم که محصوالتی "

هستند که دست کاریش می کنند حاال یا تو خاکش یا رو 

 ساله( 40 خانم  "بذرش

هورمون زدن که تغییر دادن شکل و اندازه شون رو  قطعاً"

و قطعا یه اتفاق روشون انجام شده دیگه که اینها تغییر پیدا 

 ساله( 38 خانم  "کردند

احتمال می دم که مثالً ترکیب می کنند مثالً فکر کنید "

خوان سیب درست کنن یه نژادی را که احتماالً کود کمتر می

ده رو میان لی بار بهتری میو آب کمتری مصرف می کنه و

 ساله( 25 خانم  "تلفیق می کنن

دن اونارو باهم بعتی از محصوالت رو ژنتیکی تغییر می"

ارن. خاصیتش کنن و محصول جدید بدست میمخلوط می

کنن که با طبیعت انسان سازگاری نداره  آقای رو عوض می

 ساله( 51
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طبیعی  دونم باروری شون می کنند که این از حالتمی"

 ساله( 56 آقای  "شه و دیگه طبیعی نیستنخارج می

حاال جدیدا شنیدم که این ها رو دستکاری می کنند ژن "

 "هاشونو یا مثالً میزان چربی و کالری شونو باال پایین می کند

 ساله( 26 آقای 

 

  یاس محصوالت عادی و تراریخته

طبق اظهارات بیان شده مهمترین تفاوت میان محصوالت 

عادی و تراریخته شامل نوع کشاورزی، مقاومت به آفت و 

سموم، وجود کود شیمیایی در ترایخته، کیفیت باالی 

-محصوالت طبیعی، بازدهی و رشد سریعتر در تراریخته، هزینه

ها و مقادیر تولید، مزه و ظاهر است. برخی از  اظهارات افراد 

 در مصاحبه:

سنتی هستش اینکه به نظرم محصوالت عادی کشاورزی "

ولی محصوالتی که اصالح ژنتیکی شدن از کشاورزی مدرن تر 

 ساله( 25 خانم  "هستند

کنیم چرا از نه اصال ما خودمون این همه میوه تولید می"

اینا تولید کنیم نه مزه داره نه عطر داره. دیدی این هلو 

کوچیکا چقدر خوشمزه س چقدر بو داره ولی این هلو بزرگا نه 

 ساله( 59 خانم  "خورهه مزه نه عطر به درد نمیطعم داره ن

تا میوه  20تراریخته می کنن مثال تو یه شاخه مثال یهو "

 ساله( 30 آقای  "دونمده جای پنج تا، تا این حدو میمی

به نظر یه کار علمی اتفاق می افته که بتونن محصوالت "

های  هزینهبهتری رو ارا ه بدن و احتماالً با فراوانی بیشتر و 

 ساله( 67ا آقای "کمتر 

کنه و هم زودتر به ثمر مثالً همین که هم زودتر رشد می"

 ساله( 25 آقای  "رسن می

 

های مزه و بیشترین موارد ذکر شده مربوط به تفاوت

 ظاهری بین محصوالت عادی و تراریخته بود مانند:

هایی  ها استفاده کردم مثال گاهاً میوه من توی میوه"

که هم از نظر ظاهری میوه زیباتر هم وزن بیشتری  هستند

 "داشته و برام سوال شده و شنیدم که دستکاری شده دیگه

 ساله( 35  خانم

فرقش توی طعم و مزه شه دیگه مثل مرغ محلی با "

 ساله( 36 خانم  "کنههورمونی کیفیتش فرق می

اینکه کیفیت محصول حاال اگه کشاورزی هست بهتر بشه "

ماندگاری بهتر شه یا خوش رنگ تر بشه یا اینکه مثالً یا 

کنن به خاطر  بزرگتر بشه به هر حال این تغییرات را ایجاد می

 ساله( 62 خانم  "این

من خودم دیدم می رم میوه بخرم گوجه ها همه درشت "

و تمیزن اصال خرابی ندارن همیشه فک کردم اینا مثال کود 

فک کنم از این زنن ولی االن شما گفتین  شیمیایی می

مدلیاس ولی گوجه معمولی ها کلی خرابی داره کوچیک داره 

 ساله( 61 خانم  "یزرگ داره

-و برخی نیز تفاوتی در محصوالت عادی و تراریخته نمی

 دیدند:

 خانم  "کنه ولی ارگانیک بهترهدونم واال فرقی نمینمی"

 ساله( 26

باشه  الزاماً فکر نمی کنم حتما تو سایز و مزش تغییری"

 ساله( 48کنم مفید نیست  خانم  ولی فکر می

 

 کنندگانپیشنهاد شرکت

کاهش نگرانی از دید مصهرف کننهدگان وجهود    های  یکی از راه 

برچسب و یا نشانه مبنی بر تراریخته بودن محصهوالت موجهود   

در فروشگاه ها بود. مصرف کنندگان  وجود این برچسب هها را  

به عنوان نوعی ابزار کهاهش   برای داشتن حق انتخاب در خرید

 نگرانی مطرح می کردند.

بله حتما چونکه ما در ظاهرشون نمیفهمیم و دوست دارم "

 35 خهانم   "دقیقا همینو بنویسن  کهه اصهالح ژنتیکهی شهده    

 ساله(

صد درصد باید یه چیزی باشه که آدم تشخیص بده، حاال "

تشهخیص  درست هم باید باشه، ریز نباید باشهه کهه آدم نتونهه    

بده، همینطور که آدم خارج از کشور میره توی لیبل ها کهامال  

 ساله( 45 خانم  "توضیح داده شده

حاال از هر طریقی که باشه اسم باشه یها کهد باشهه فقهط     "

 40 خهانم  "هها را جهدا کنهد    اطالع رسانی بشه یا اینکهه قفسهه  

 ساله(

همه سردرگمی و شهک   طبق اظهارات افراد، آنها دلیل این

دید را در عدم دسترسی به اطالعات صحیح از سوی افهراد  و تر

که بتوانند در مورد این نوع مهواد   دانستند بطوریمتخصص می

 غذایی و تصمیم به انتخاب آنها راه درست را انتخاب کنند.

قبلش اطالع رسانی کنند از طریق صدا و سیما که مهردم  "

شههن کههه بههه  بههدونن چههی دارن میخههورن مههردم کنجکههاو مههی

 ساله( 32 آقای  "ها دقت کنند برچسب
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  بحث 

کننهدگان و اینکهه   شناخت برداشت و درک ذهنی مصهرف 

این درک ذهنی از چه طریقهی و بها چهه کیفیتهی توانسهته در      

کننده شهکل بگیهرد، از اهمیهت بهاالیی برخهوردار      افراد شرکت

با توجه به تفهاوت افهراد در سهطوح مختله  تحصهیلی،       است.

ههای   توانهد برداشهت  اقتصادی و حتی اجتماعی ایهن درک مهی  

ذهنی متفاوتی را نسبت بهه پدیهده مهورد پهژوهش بهه وجهود       

توان اینطور بیهان نمهود کهه ماحصهل درک     بیاورد. در واقع می

بها  ذهنی در هر فرد، برداشت ذهنی متفاوتی را به دنبهال دارد.  

تهوان عنهوان کهرد کهه     توجه به مفهاهیم بهه دسهت آمهده مهی     

مهمترین منابع کسب اطالعات که از آنها در طول مصاحبه بهه  

فراوانی نام برده شد تلویزیون و اینترنت بود. در یک مطالعه در 

کشور بوتسوآنا مشخص شد مردم از منابع مختلفی برای کسب 

ه مهترین منبهع  کنند کاطالعات در مورد تراریخته استفاده می

شناخت و آگاهی مهردم از ایهن محصهوالت تلویزیهون و رادیهو      

درصد( و پس از آن روزنامهه در   6/49درصد(، اینترنت   4/75 

 (.17رده سوم قرار داشت  

ای رقم خورده است که رسانی به گونهاما کیفیت این اطالع

بیشتر باعث شده افراد در تعری  این محصوالت و حتی نگرش 

چار ابهام و سردرگمی شوند و تصویر جامع و درسهتی از  خود د

مفهوم تراریختهه نداشهته باشهند و تنهها بهه صهورت جسهته و        

ها شکل گرفتهه بهود را   گریخته مفاهیم مبهمی که در ذهن آن

بیان کنند. برای مثال در یک مطالعه در چین مشخص شد بهه  

کننهدگان چینهی بها فنهاوری اصهالح      طور کلی بیشهتر مصهرف  

( همچنهین ایهن مفههوم بها یافتهه      18  کی آشهنا نیسهتند  ژنتی

-از بهین پاسهخ   ای در آمریکا که در آن بیان شده اسهت مطالعه

آشهنا   تراریختهه  درصهد افهراد بها غهذاهای     33دهندگان،  تنها 

 (.19بودند، همخوانی دارد  

رسهانی ضهعی  و   کنندگان وضهعیت اطهالع  از دید مشارکت

گونه بیان نمود کهه   توان این. دلیل این ضع  را میناکافی بود

رسانی را یک طی  در نظر بگیریم، تنها به دو انتهای اگر اطالع

این طی  پرداخته شهده اسهت، چهرا کهه در یهک طهرف تنهها        

 شوند.تبلیغات مخال  و طرف دیگر تبلیغات موافق بیان می

-در تعری  افراد از تراریخته تعابیر اگرچه به درستی بیهان 

اظههارات بهه وجهود     تقریبهاً ریختهه نبهود امها    کننده تعری  ترا

تغییری اساسی در این محصوالت اشاره داشتند. همهانطور کهه   

بیان شد متغیر سن و تحصیالت در تعریه  افهراد از تراریختهه    

در  2014ای کهه در سهال   تاثیر محسوسی داشهت. در مطالعهه  

ایالت تنسی امریکا انجام شهد نیهز مشهخص گردیهد کهه تنهها       

اط آن با نگرش افراد معنهادار اسهت، متغیهر    بکه ارت هاییمتغیر

ههای بهین محصهوالت    سن و دانش افراد بهود. در بیهان تفهاوت   

عادی و تراریخته بیشترین تفاوت را در مهزه و شهکل ظهاهری    

محصول، نوع کشاورزی  سنتی یا مدرن( و کود بهه کهار رفتهه    

و  دانستند که این نتایج در مورد مهزه  حیوانی و شیمیایی( می

 (.20نوع کشاورزی با مطالعه حاضر همخوانی دارد  

یکی از مسا لی که بسیار به آن پرداخته شد وضعیت اطالع 

رسانی و ناتوانی در شناسایی و شناخت محصوالت تراریخته در 

بازار است. تمامی افراد برچسب گهذاری در ایهن محصهوالت را    

در سهال  ای صورت گرفته دانستند. در مطالعهامری ضروری می

نیز اکثریت مخال  تولیهد و همچنهین موافهق برچسهب      2016

زدن به این محصوالت بودند. حتی در این بین افهرادی کهه بها    

محصههوالت تراریختههه مشههکلی نداشههتند بههرای آزادی در حههق 

انتخاب برچسب زدن را امری ضهروری تلقهی کردنهد کهه ایهن      

ین در (. همچنه 21یافته همراستا با نتایج مطالعه حاضهر بهود    

نشهان داد کهه بیشهتر مهدیران     ای در چین مطالعه 2019سال 

بهزرگ کشهاورزی، صهنایع غهذایی، خهوراک، مهواد       های  شرکت

شیمیایی و بذر در چین مخهال  کشهت محصهوالت تراریختهه     

-ها به عنوان مصرف کننده فکر مینیمی از آن تقریباً هستند و

 (.22د دارای مسا ل ایمنی غذایی هستن GM کنند که غذاهای

با این حال، افرادی هم بودند کهه بها محصهوالت تراریختهه     

-موافق بوده اما برچسب داشتن آن هها را امهری ضهروری مهی    

دانستند. این نتیجه نیز در مطالعه غنیان و همکاران به دسهت  

درصهههد از پاسهههخگویان بههها   9/88آمهههد کهههه در مجمهههوع  

 (.23گذاری یک محصول تراریخته موافق بودند   برچسب

ههای حاصهل، بحهث آگهاهی     گیریترین نتیجهی از مهمیک

رسانی در این زمینه است. با توجه اهمیهت  افراد و میزان اطالع

هها و درک ذهنهی   گیهری نگهرش  رسانی در شکلموضوع اطالع

رسانی ضهعی   بریم که در بخش اطالعافراد به این مهم پی می

ر تهوان در عهدم وجهود تعهابی    عمل شده است. این ضع  را می

یکسان و صحیح در تعریه  محصهوالت تراریختهه و همچنهین     

 عدم شناخت محصوالت تراریخته بازار دانست.

های جمعی بهه ویهژه   بدون شک نقش غیر قابل انکار رسانه

ههای اجتمهاعی   تلویزیون و در جایگاه بعدی اینترنهت و شهبکه  

تواند بستری فهراهم آورد تها از طریهق آن اطهالع رسهانی و      می

ی در افهراد جامعهه شهکل بگیهرد. همچنهین ایهن       آگاهی بخش

رسانی باید بهه گونهه ای باشهد کهه هیچگونهه افهراط یها         اطالع
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هها بهه   ها و چه در بیهان موافقهت  تفریطی چه در بیان مخالفت

 با ها،استان سایر به مطالعه این بسطافراد جامعه تحمیل نشود. 

 هایخرده فرهنگ و هافرهنگ وجود و ایران گستردگی به توجه

 سهواالت  بهه  تهری دقیهق  به پاسهخ  تواند می کشور، در مختل 

 .نماید ارا ه حاضر پژوهش

ایههن مطالعههه بهها طراحههی کیفههی بههه واکههاوی نظههرات و    

کنندگان پرداخته است.  اهمیت پی های ذهنی مصرف برداشت

توانهد بهه   های ذهنهی موجهود مهی   بردن به این برداشت و داده

 شایانی کند.   برنامه ریزی سیاست گذاران کمک

این مطالعه می توان به همکاری نکهردن  های  از محدودیت

بعتی از افهراد بهرای شهرکت در مطالعهه و یها عهدم اطهالع از        

 حاضر مطالعه اینکه به با توجهموضوع مورد تحقیق اشاره کرد. 

 شد، انجام آن منطقه جغرافیایی چهار در و تهران شهر سطح در

 مشهارکت  به مایل که افرادی یافتن و مختل  در مناطق حتور

 مراجعهه  برخی موارد در د.ش انجام دشواری با باشند مطالعه در

 مراکهز  این مسئولین ممانعت با فرهنگسراها و بار تره میادین به

   شد. روبرو

 سپاسگزاری

نویسندگان مراتهب سهپاس و قهدردانی خهود را از شهورای      

کشهور بهه   پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه و صهنایع غهذایی   

دارنهد. همچنهین از   جهت تصویب این طرح تحقیقاتی ابراز می

کلیه افرادی که در این مطالعه شرکت کرده و انجام مطالعهه را  

 نمایند.مقدور ساختند، تشکر و سپاسگزاری می
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Background and Objectives: Currently, increases in population of the world increase supply and food demands. 

Production of transgenic plants is one of the relative achievements.The aim of this study was to describe the consumer 

perceptions towards transgenic products. 

Materials & Methods: The study was carried out by sampling with the maximum diversity and participants enrolled 

until data saturation. Thirty adults aged 20–70 years living in Tehran were recruited in the study using in-depth 

interviews and 15 people were included in the study through focus group discussion. Data were analyzed using directed 

content analysis and MAXQDA Software (Version 10). 

Results: Findings showed that people awareness on transgenic products was relatively low and limited. The sources of 

information mostly included the Internet and television and the most important types of transgenic products were oils, 

fruits, corn, rice and soy. Based on the participant views, lack of exact determination criteria and exaggerated 

advertisements were the shortcomings of information on these products. Based on the consumer interpretation, 

transgenic foods were products manipulated by hormonal changes and molecular structure grafts, which included 

various tastes and appearances, compared to normal products. 

Conclusion: Based on the importance of information in shaping people attitudes and perceptions, lack of proper 

information to publicity was revealed in this study. Proper use of the undeniable ability of mass media, especially 

television, is one of the factors that can contribute to this information. Another factor that can help this information 

includes clear labeling. 

Keywords: Genetic modification, Transgenic plants, Perception, Consumer, Qualitative study 


 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ns

ft
.1

6.
2.

45
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 n
sf

t.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/nsft.16.2.45
https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-3126-en.html
http://www.tcpdf.org

