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چکیده
-. دادهرا هدف قرار داده استاخالقی سالمت برنج تراریخته بر قصد خرید آن در خانوارهاي شهري مالحظاتبررسی این مطالعه،

کامالً تصادفی در سـه اسـتان گـیالن،    اي اي چندمرحلهگیري خوشهفاده از روش نمونهتنامه با اسپرسش385تکمیل از طریق ها 
، آزمون تحلیل از روش تفاوت انحراف معیار از میانگین، آماره به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمد. اصفهان و یزد 

درصد خانوارها قصد خرید برنج تراریخته در 65/70د نتایج نشان دانتایج نشان دادواریانس یک طرفه و آزمون دانکن استفاده شد. 
سطح متوسط به باال را دارند و حدود یک سوم از آنان داراي قصد خرید در سطح زیاد هستند. همچنین، نتایج تحلیـل توصـیفی و   

خرید این محصول نتایج برآورد مدل رگرسیونی نشان داد عدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج تراریخته موجب افزایش قصد
گردد. در این بین، نتایج بیـانگر آن  کننده موجب کاهش قصد خرید برنج تراریخته میو احتمال مقاومت به آنتی بیوتیک در مصرف

اخالقی سـالمت مالحظاتسایر کنندگان به عدم نیاز به استفاده از سموم شیمیایی در تولید این محصول بیش از مصرفاست که 
توجه دارند. 

مخاطرات اخالقی، سالمتبرنج، تراریخته، کلیدي:کلمات

مقدمه.1
هاي مختلف زندگی وجود دارد و به قوانین و اصول درست و اشتباه موجود در هر جنبـه توجـه دارد.   امروزه مسائل اخالقی در جنبه

). 13خدمات براي خرید و فروش است (در بعد مصرف، اخالق بر اصول و استانداردهایی تمرکز دارد که راهنماي انتخاب کاالها و
هـاي  تئـوري بر اساس از سوي دیگر، کنندگان را تحت الشعاع قرار دهد. تواند قصد خرید مصرفبر این اساس، مسائل اخالقی می

اسـت.  3قصد خریدکنندگان، نیازمند ، عملیاتی شدن مصرف توسط مصرفTPB(2ریزي شده (و رفتار برنامه1)TRAعمل منطقی (
کنندگان، قصد خرید این محصوالت را به یابد که مصرفکنندگان در صورتی تحقق میاز سوي مصرف4ید به عنوان یک رفتارخر

داشته باشند. قصد رفتاري بیانگر شدت نیت و اراده فردي براي انجام رفتار است. لذا قصـد خریـد بـه عنـوان     5عنوان قصد رفتاري
ترتیب، داشتن شناخت مناسب از قصد رفتاري مصرفآید. بدینخرید واقعی به شمار میگیري میزانترین ابزار اندازهمناسب

1 Theory of Reasoned Action
2 Theory of Planned Behavior
3 Purchase Intention
4 Behavior
5 Behavior Intention

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


2

.)26و 3(منجر گردد و مصرفتولید تواند به ایجاد ارتباط مناسب بین کنندگان با عنایت به مسائل اخالقی می
هـاي  ، آلـودگی هارف این نهادهمصهاي شیمیایی نقش محوري دارند. نهادهدر تولید محصوالت کشاورزي، در حال حاضر، 

بخـش کشـاورزي، گـروه    ،گردند. در راستاي کاهش ایـن تهدیـدات  تهدیدي براي بشر تلقی میرا در پی دارد که زیست محیطی 
جدیدي از تولیدات را به بازار عرضه کرده است که در فرآیند تولید آن، نقش متخصصین کشـاورزي بـه ویـژه مهندسـی ژنتیـک،      

هاي زیستی اسـت  آوريشود از جمله فنیاد میGM(1محصوالت که از آن تحت عنوان محصوالت تراریخته (برجسته است. این
از مـواد شـیمیایی   سعی شده با کـاهش کمتـر مصـرف    این محصوالتفرآیند تولید که بر مالحظات محیط زیست تمرکز دارد. در 

گـردد کنندگان بیش از پیش تـأمین  ت و سالمت مصرفسالمت محیط زیسسماند سموم در محیط و مواد غذایی، کاهش پطریق 
اي و از جمله کـرم سـاقه   در مقابل حمله آفات پروانهکه برنج تراریخته طارم موالیی استنمونه این محصوالت، .)23و 9، 7، 6(

-شـود. بـدین  اسـتفاده نمـی  . از این رو در فرآیند تولید برنج تراریخته از سموم شیمیایی دفع آفات نباتی باشدمیخوار برنج مصون 

. عـالوه بـر   باشدکنندگان میبوده و در راستاي تأمین سالمت مصرفتر ترتیب، محصول نهایی در مقایسه با مشابه سنتی آن سالم
در روي در مصـرف سـموم   احتیاطی یا زیادهبه دلیل بیرا مسمومیت شالیکاران و فرزندان خردسال آنان عدم استفاده از سموم، آن، 
).11و 8(داردپی ن

رسد این محصوالت در آینده سـهم بسـزایی را در بـازار و سـبد کـاالي      هاي یادشده، به نظر میهر چند با توجه به ویژگی
کننـدگان موضـوعی اسـت کـه     کنندگان به خود اختصاص دهند. اما وجود مخـاطرات اخالقـی در حـوزه سـالمت مصـرف     مصرف

بر وجود مالحظـات مبنـی بـر    )4(فر خسروي و توحیديدر این رابطه یخته به همراه دارد. تردیدهایی را در زمینه مصرف برنج ترار
کنند عنوان می)6(شجیع و همکاران اثرات نامطلوب احتمالی محصوالت تراریخته بر محیط زیست و انسان تأکید دارند. همچنین، 

تواند معضالت بزرگی را براي بشر و محـیط زیسـت ایجـاد    این تکنولوژي از اثرات سوء مبرا نبوده و عدم توجه به این موضوع می
هـاي هـرز خویشـاوند، احتمـال     کش از ارقام مقـاوم بـه علـف   توان به احتمال فرار ژن مقاومت به علفکند. از جمله این موارد می

ضـمن  )2(ي فـرد و همکـاران   الهیـار این راستا، در .)22(ها و احتمال ایجاد آلرژي براي انسان اشاره کردمقاومت به آنتی بیوتیک
را ترین مـوارد ایمنـی  یکی از مهم، اندها حدود یک سوم جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار دادهآلرژي و آلرژنبیان این موضوع که 
ور و هرچند تاکنون آثار زیان آبر این اساس، کند. عنوان میهاي جدید در موجودات تراریخته زا نبودن پروتئیناطمینان از حساسیت

ابعاد مخاطره آمیز محصوالت تراریخته به طور قطعی از نظر علمی به اثبات نرسـیده اسـت، امـا نبایـد آثـار منفـی احتمـالی ایـن         
).6(محصوالت را بر محیط زیست و سالمت انسان نادیده گرفت 

کننـدگان شـده   دي از مصـرف ها منجر به پیدایش گروه جدینشان دادند که این نگرانی) 17(در این راستا چامورو و توماس
هـاي زیسـت   دهـد نگرانـی  نشان می) 24(راپوسو اکو و پدهند. مطالعه ها را در تصمیمات خرید خود نشان میاست که این نگرانی

تبعـات زیسـت محیطـی    . در ادبیـات موضـوع   کنندگان به تدریج به تغییـر رفتـار خریـد بپردازنـد    محیطی باعث شده است مصرف
گردیده است. قصد خرید محصوالت سبز به صورت احتمال 2وجب مطرح شدن قصد خرید محصوالت سبزمحصوالت کشاورزي م

بینی کننده مناسب براي رفتار خرید شود. این قصد پیشفردي براي خرید محصوالتی که با محیط زیست سازگارند، تعریف می

1 Genetically Modified
2 Green Purchase Intention

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


3

سی ارتباط بین تصمیم به خرید سبز و میزان آگـاهی زیسـت   ) در برر1996گلمیلچ و همکاران (اشلی).20و 18، 15، 12(سبز است 
کنندگان مؤثر است. کنندگان نشان دادند که میزان آگاهی از مسائل زیست محیطی بر تصمیم به خرید سیز مصرفمحیطی مصرف

یطی، قصد خریـد  کنندگان آگاه به مسائل زیست محدر نیوزیلند بیانگر آن است که مصرف)19(بررسی گان و همکاران ،همچنین
کنندگان دریافتند که افراد مطلـع از  در مطالعه رفتار مصرف)16(باالتري از محصوالت سبز را دارند. عالوه بر آن، باربر و همکاران 

یاري بوزنجـانی در ایران مطالعه رعنایی کردشولی و الهسب و سازگار با محیط زیست دارند.مسائل زیست محیطی، قصد خرید متنا
-کنندگان محصوالت لبنی شرکت پگاه در شیراز نشان دادند مسائل زیست محیطی میبررسی تصمیم به خرید سبز مصرفدر)5(

کننـدگان  در مصـرف )3(همچنین، مطالعه چگینی اصل و صالح اردسـتانی  د سبز را تا حد باالیی بیان کند. تواند تغییرات قصد خری
کنندگان هاي زیست محیطی، قصد خرید مصرفشهر تهران نشان داد نگرانیکنندگان غرب محصوالت سبز بر قصد خرید مصرف

در بررسی نقش محصـوالت تراریختـه در توسـعه پایـدار     )4(مصالعه خسروي و توحیدفر ، در این رابطهدهد. را تحت تأثیر قرار می
هش مصرف سـموم، تـأمین امنیـت    تولید محصوالت تراریخته از جمله کازیست محیطی، اقتصادي و اجتماعیضمن بیان مزایاي 

جود مالحظات مبنی بر اثرات نـامطلوب احتمـالی ناشـی از    بر وغذایی و بازده باالتر فعالیت تولیدي محصوالت کشاورزي، کماکان 
یاضـی  عادلی و قـره استفاده از مهندسی ژنتیک در تولید محصوالت تراریخته بر محیط زیست و انسان تأکید دارند. از سوي دیگر، 

،قایسه کشت متداول گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفات از جنبه اثر بر سالمت محیط زیسـت، انسـان و دام  در م)8(
، استفاده از سموم شیمیایی به عنوان جزء غیرقابل تفکیک روش سنتی تولید محصوالت کشاورزي در ایـران برجسته نمودن ضمن 

تأمین امنیت غذایی تأکید دارد.يبر استفاده از گیاهان تراریخته برا
برنج انسان در نتیجه مصرف مخاطرات اخالقی سالمت پرداختن به رسد ، به نظر میمجموعه موارد فوقبا عنایت به 

بناي این مطالعه را تشکیل داده و انجام آن را سنگ. این موضوع باشدتراریخته در سطح خانوارها از اهمیت بسزایی برخوردار 
برنج تراریخته بر قصد خرید این انسان در نتیجه مصرف تأثیر مخاطرات اخالقی سالمت ذا این مطالعه، ه است. لضروري نمود

را مورد توجه قرار داده است.محصول در خانوارهاي شهري ایران 

روش تحقیق.2
طالعه، به پیروي از مطالعات گیري قصد خرید برنج تراریخته در این ممدل اندازهاین مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی است. 

)26(وربیک و واکیر و )12(محمدیان و بخشنده )،1(ابراهیمی و همکارانصورت گرفته در زمینه قصد خرید از جمله مطالعات 
- دانش کشاورزي تراریخته (سه گویه)، زیستشامل محصوالت تراریخته هاي مختلف هاي که با توجه به جنبگویه18مدلی است 

اي لیکرت، مبناي سنجش قرار گرفت. گویه)، در قالب طیف پنج گزینه10بازاریابی (و ه گویه)، ارزش غذایی (دو گویه)محیطی (س
درصد فراوانی نسبی نیز ی از جمله میانگین، انحراف معیار وهاي آمار توصیفاي لیکرت از سایر تکنیکعالوه بر طیف پنج گزینه

و غیاثوند غیاثی و )14(و همکاران یمی کندگی قصد خرید برنج تراریخته به پیروي از نعپراجهت توصیف همچنین، استفاده شد.
استفاده شد. در این روش سطوح قصد خرید به سه دسته کم، ١)ISDMگین (از روش تفاوت انحراف معیار از میان)10(همکاران 

متوسط و زیاد تقسیم شد:

1 Interval of Standard Deviation from the Mean
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)1(
)2(
)3(

انحراف معیار از میانگین است. SDمیانگین و meanسطح قصد خرید، Bدر این روابط، 
از تحلیل )15(علی و همکاران به پیروي از در ادامه براي بررسی رابطه قصد خرید با مخاطرات اخالقی سالمت 

) استفاده شد:4رگرسیونی به صورت رابطه (
)4(

احتمال مقاومت به عدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج مصرفی، قصد خرید برنج تراریخته، در این رابطه، 
بعد ي جمعیت شناختی شامل هابرداري از ویژگی،کنندهاحتمال وقوع حساسیت در مصرفکننده، آنتی بیوتیک در مصرف

بوده و سرپرست خانوارتحصیالتسطح و سرپرست خانوارجنسیتوضعیت تأهل سرپرست خانوار، سرپرست خانوار،سن، خانوار
باشد.جمله پسماند مدل می

براي ساخته بوده که نامه از نوع محقق نامه به دست آمد. پرسشتکمیل پرسشاز طریق و ه صورت پیمایشی بها داده
. از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شدآنی یجهت سنجش پایااز نظر کارشناسان ذیربط و ، پرسشنامهسنجش روایی محتوایی 

است، 70/0. با توجه به این که مقدار ضریب یادشده باالتر از دست آمدبه73/0نامه هاي پرسشبراي مقیاساین ضریب مقدار 
خانوار 385اي شاملنمونهاز نامه، به منظور تکمیل پرسشست.اباالیی برخوردار قابلیت اعتماد رد استفاده از نامه مولذا پرسش

اي خوشهگیري روش نمونهبا استفاده از این نمونه ).21(حجم نمونه از رابطه کوکران استفاده شد شهري استفاده شد. براي تعیین 
هاي گیالن (نماینده مناطق عمده تولید برنج)، اصفهان (نماینده مناطق داراي تولید استانمراکز اي کامالً تصادفی در چندمرحله

به دست آمد. محلی برنج) و یزد (نماینده مناطق فاقد تولید برنج) 

نتایج و بحث.3
عات این جدول، دهد. بر اساس اطالخانوارهاي نمونه مورد مطالعه را نشان میشناختی جمعیتهاي ) برخی از ویژگی1جدول (

درصد 51درصد خانوارها سه نفره و کمتر از سه نفر عضو دارند. حدود 64نزدیک به نفر بوده و 4میانگین بعد خانوار حدود 
از بین سرپرستان خانوارها، درصد خانوارها داراي بیش از سه عضو هستند.6/3خانوارها نیز داري چهار تا شش عضو بوده و فقط 

تري در این انوارها، عمدتاً مرد بوده و زنان سهم کمـسرپرست خباشند. رد میـه مجـدرصد بقی73/12ن متأهل و درصد آنا27/87
درصد را زنـان تشکیل 51/13درصد را مردان و 49/86اند. به طوري که از بین سرپرستان خانوارها، زمینه به خود اختصاص داده

بیش از ساله به پایین وجود ندارد.20، افراد خانوارهاانسرپرستسال بوده و در بین 46میانگین سن سرپرستان خانوارها دهند. می
درصد) از 54/54سال قرار دارند. بیش از نیمی (60سال تا 40درصد) در فاصله سنی بیش از 80/54نیمی از سرپرستان خانوارها (

درصد آنان داراي تحصیالت غیردانشگاهی هستند.45/45ت دانشگاهی بوده و سرپرستان خانوارها داراي تحصیال
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خانوارهاي نمونه مورد مطالعهشناختی جمعیتهاي ویژگیتوصیف آماري برخی : 1جدول

درصد فراوانیتعداد خانوارویژگیسطحجمعیت شناختیویژگی
بعد خانوار
)نفر64/3(میانگین: 

17797/46سه نفر و کمتر
19843/51نفرششتا بیشتر از سه و 

1060/3نفربیشتر از شش
33673/12متأهلوضعیت تأهل

4927/87مجرد
33349/86مردسرپرست خانوارجنسیت

5251/13زن

سرپرست خانوارسن
سال)03/46(میانگین: 

00ساله و کمتر20
13355/34سال40تا و 20بیشتر از 

21180/54سال60تا و 40شتر از بی
4165/10سال60بیشتر از 

21054/54دانشگاهیسرپرست خانوارتحصیالتسطح 
17545/45غیردانشگاهی

هاي تحقیقخذ: یافتهأم

طالعات دهد. بر اساس ا) توزیع پراکندگی قصد خرید برنج تراریخته در خانوارهاي نمونه مورد مطالعه را نشان می2جدول (
درصد خانوارها، قصد خرید برنج تراریخته در سطح متوسط تا 70درصد خانوارها قصد خرید کم داشته و حدود 35/29این جدول، 

درصد خانوارها نیز داراي قصد خرید زیاد برنج 51/33درصد خانوارها داراي قصد خرید متوسط و 14/37زیاد را دارند. در این بین، 
تراریخته هستند. 

پراکندگی قصد خرید برنج تراریخته در خانوارهاي مورد مطالعه: توزیع 2جدول

درصد فراوانی نسبیتعداد خانوارقصد خرید
11335/29کم

14314/37متوسط
12951/33زیاد

385100جمع کل
هاي تحقیقخذ: یافتهأم

- را نشان میدر خانوارهار قصد خرید برنج تراریخته نتایج برآورد مدل خطی تأثیر مخاطرات اخالقی سالمت ب) 3جدول (
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از در سطح صد درصد بیانگر اعتبار کلّی مدل است. در این مدل Fداري آماري آماره معنیدهد. بر اساس اطالعات این جدول، 

مقاومت به آنتی بین متغیرهاي بیانگر مخاطرات اخالقی سالمت، عدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج مصرفی و احتمال 
ه دارند. با توجه به عالمت ـج تراریختـرید برنـاري بر قصد خـدار آمأثیر معنیـایی هستند که تـکننده از متغیرهبیوتیک در مصرف

توان دریافت که عدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج مصرفی، خانوارها را به سمت خرید برنج این متغیرها میضرایب
کننده به عنوان مانعی در مسیر قصد خرید این محصول نماید. اما، احتمال مقاومت به آنتی بیوتیک در مصرفیب میتراریخته ترغ

هاي جمعیت شناختی، سن سرپرست خانوار و بعد خانوار از متغیرهایی دهد از بین ویژگیکند. همچنین، نتایج نشان میعمل می
شوند.خرید برنج تراریخته در خانوار میدار موجب افزایش قصد هستند که به طور معنی

برآورد مدل تأثیر مخاطرات اخالقی سالمت بر قصد خرید برنج تراریخته: نتایج 3جدول 

خطاي معیارمقدار ضریبمتغیرهاي مخاطرات اخالقی سالمت
21/2-39/4**مقدار ثابت تابع

12/129/0***عدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج مصرفی
42/0-41/1***کنندهاحتمال مقاومت به آنتی بیوتیک در مصرف

66/053/0کنندهاحتمال وقوع حساسیت در مصرف
54/130/0***بعد خانوار

15/003/0***سرپرست خانوارسن
22/1-45/1وضعیت تأهل سرپرست خانوار

16/1-29/1سرپرست خانوارجنسیت
91/074/0سرپرست خانوارتحصیالتسطح 

26/0
F***61/16

90/1آماره دوربین واتسون
است.% 1% و کمتر از 5کمتر از داري آماري در نشان دهنده معنیترتیب به***: ** و هاي تحقیقمأخذ: یافته

مت قصد خرید برنج تراریخته در صورت بروز هر یک از مخاطرات اخالقی سالمیانگین امتیاز ) 4(این راستا، جدول در 
اي)، گویه18میانگین امتیاز قصد خرید برنج تراریخته در حالت کلّی (مدل را ارائه کرده است. بر اساس اطالعات این جدول،

قصد خرید افزایش موجب عدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج تراریختهبه دست آمد. منطبق با نتایج مدل رگرسیونی 02/2
- ). اما، احتمال مقاومت به آنتی بیوتیک در مصرف59/3گردد (میانگین امتیاز میوسط تا زیاد سطح حدواسط متدر این محصول 

قصد خرید تر از سطح پایینرا به کننده و قصد خرید مصرفرا به همراه دارد اهش قصد خرید برنج تراریخته خواهد شد ککننده، 
).84/1(میانگین امتیاز دهد تنزل میکم 
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ن امتیاز قصد خرید برنج تراریخته در صورت بروز هر یک از مخاطرات اخالقی سالمتمیانگی: 4جدول

انحراف استانداردمیانگین امتیاز قصد خریدمتغیرهاي مخاطرات اخالقی سالمت
59/314/1تراریختهعدم وجود پسماند سموم شیمیایی در برنج 
84/102/1کنندهاحتمال مقاومت به آنتی بیوتیک در مصرف

02/368/0اي)گویه18(مدل قصد خرید در حالت کلّی
هاي تحقیقمأخذ: یافته

گیري و پیشنهادهانتیجه.4
درصد خانوارها قصد خرید برنج تراریخته در سطح متوسط به باال را دارند و حدود یک سوم از آنان 65/70نتایج نشان داد 

ج تحلیل توصیفی و نتایج برآورد مدل رگرسیونی نشان داد عدم وجود پسماند همچنین، نتایداراي قصد خرید در سطح زیاد هستند.
کننـده  سموم شیمیایی در برنج تراریخته موجب افزایش قصد خرید این محصول و احتمال مقاومت بـه آنتـی بیوتیـک در مصـرف    

مقایسه کشـت متـداول   در )8(اضی آنچه عادلی و قره یگردد. بر این اساس، مطابق با موجب کاهش قصد خرید برنج تراریخته می
گیاهان زراعی با گیاهان تراریخته مقاوم به آفات از جنبه اثر بر سالمت محیط زیست، انسـان و دام نشـان دادنـد، برجسـته بـودن      

کنندگان به مزیـت بـرنج   کنندگان نیز کامالً مشهود بوده و مصرفمصرف سموم در کشاورزي سنتی اگروشیمیایی، از سوي مصرف
بیش از هر موضوع دیگـري توجـه دارنـد. در عـین     عدم نیاز به استفاده از سموم شیمیایی در تولید این محصول مبنی بر یخته ترار

-احتمال بروز مقاومت به آنتیکنندگان از پیامدهاي احتمالی مصرف این محصوالت چشم پوشی نداشته و در صورت حال، مصرف

ورزند. تغییر قصد خرید خود و کاهش آن مبادرت میبه بیوتیک در نتیجه مصرف برنج تراریخته، 

منابع.5
کنندگان ابراهیمی، عبدالحمید؛ جعفرزاده کناري، مهدي و بزرگی ماکرانی، صابر؛ بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف.1

، 1391، 6مارهبه خرید محصوالت جعلی برندهاي لوکس در صنعت پوشاك (مورد: شهر ساري). تحقیقات بازاریابی نوین، ش
.1-34صفحات 

هاي جدید در موجودات فرد، نجف؛ مینوچهر، زرین و موسوي، امیر؛ آنالیز بیوانفورماتیکی حساسیت زایی پروتئینالهیاري.2
.2846-2855، صفحات 1391، 3تراریخته، ژنتیک در هزاره سوم، شماره 

کنندگان (مطالعه زارهاي بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرفچگینی اصلی، رقیه و صالح اردستانی، عباس؛ اندازه گیري تأثیر اب.3
.1-13، صفحات 1395، 2موردي: غرب شهر تهران). مطالعات مدیریت و حسابداري، شماره 

، صفحات 1391، 4خسروي، سولماز و توحیدفر، مسعود؛ نقش محصوالت تراریخته در توسعه پایدار، ایمنی زیستی، شماره .4
87-102.
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-ولی، حبیب اله و اله یاري بوزنجانی، احمد؛ بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرفرعنایی کردش.5

کنندگان (مطالعه موردي: مصرفکنندگان محصوالت لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، تحقیقات نوین بازاریابی، شماره 
.92-165، صفحات 1391، 4

هاي مختلف گیاهان تراریخته، چهارمین همایش ملّی صفاري، مهري؛ بررسی جنبهشجیع، الیکا؛ گواهی، مصطفی و .6
.1384بیوتکنولوژي جمهوري اسالمی ایران، کرمان، 

هاي بیوتکنولوژي کشاورزي راهی استراتژیک براي صرفه جوئی در نهادهاهللا؛ فیضو پاکدل،، فرهاد بیدآباديشیرانی.7
فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی خردادماه، 21-19، ي از اتالف منابع ملیهاي پیشگیراولین همایش روش، کشاورزي

.1383، تهران، ایران
براثرجنبهآفات ازبهمقاومتراریختهگیاهانبازراعیگیاهانمتداولکشت، بهزاد؛ مقایسهیاضیقره، نگین و عادلی.8

.1-28، صفحات 1392، 1ماره زیستی، شایمنیوژنتیکدام، مهندسیوانسانزیست،محیطسالمت
نامه نظام فصل، هاي پیش روکشت گیاهان تراریخته و چالش، مرتضی؛ و زاهدي، علی اشرفیمیدرضا؛ زاده، حعشقی.9

.55-60، صفحات 1386، 5شمارهمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی،
کنندگان به محصوالت غذایی ر نگرش مصرفزاده، علی اصغر و شیري، نعمت اله؛ عوامل مؤثر بغیاثوند غیاثی، فرشته؛ میرك.10

.427-438، صفحات 1394، 46تراریخته (مورد مطالعه: شهرستان قزوین). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران، شماره 
هاي اقتصادي، مرکز هاي نو، معاونت پژوهشیاضی، بهزاد؛ خودکفایی در برنج ممکن است، گروه پژوهشی فناوريقره.11

.1386ستراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، تحقیقات ا
کنندگان. مطالعات مدیریت محمدیان، محمود و بخشنده، قاسم؛ بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف.12

.39-68، صفحات 1393، 75(بهبود و تحول)، شماره 
ده قصد خرید برندهاي تقلبی لوکس، مدیریت نظري، محسن؛ عابدي، ابوالفضل و خراسانی طرقی، حامد؛ عوامل تعیین کنن.13

.61-84، صفحات 1393، 2برند، شماره 
یاضی، بهزاد؛ بررسی نگرش متخصصان بیوتکنولوژي مراکز دانشگاهی استان تهران راد، غالمرضا و قرهنعیمی، امیر؛ پزشکی.14

.141-154، صفحات 1388، 7در مورد کاربرد گیاهان تراریخته، علوم محیطی، شماره 
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