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عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته
(مورد مطالعه :شهرستان قزوین)
فرشته غیاثوند غیاثی ،*1علیاصغر میرکزاده ،2نعمتاله شیری
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 .1استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان
 .2استادیار گروه ترویج و توسعة روستایی ،دانشگاه رازی
 .3دانشجوی دکتری گروه ترویج و توسعة روستایی ،دانشگاه رازی
(تاریخ دریافت -92/11/03 :تاریخ تصویب)93/06/23 :

چکیده
امروزه نظامهای تولیدی کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون غذا در جهان ،با کاربرد فناوریهای
نوین به تولید محصوالت تراریخته اقدام کردهاند ،اما علیرغم اهمیت این محصوالت در بهبود امنیت
غذایی و دستیابی به توسعة پایدار ،هنوز پذیرش آنها مورد تردید است .در این راستا ،پژوهش حاضر با
هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان شهرستان قزوین به محصوالت غذایی تراریخته
انجام گرفت .جامعة آماری پژوهش ،شامل خانوارهای مصرفکنندة محصوالت غذایی تراریخته در
شهرستان قزوین بود که  239نفر از آنها با روش نمونهگیری دردسترس بررسی شدند .ابزار اصلی
پژوهش ،پرسشنامه است که روایی آن از طریق گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای
کرونباخ بررسی شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزارهای  LISREL 8.80و  SPSS Win 21انجام گرفت.
براساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،اعتبار مدل اندازهگیری نگرش به محصوالت غذایی تراریخته در
جامعة آماری مورد مطالعه تأیید شد .براساس نتایج ،بیشتر پاسخگویان ( 57درصد) به محصوالت غذایی
تراریخته نگرش ویژهای ندارند و مانند سایر محصوالت با آن رفتار میکنند .نتایج مقایسة میانگینها نشان
داد که بین نگرش پاسخگویان به محصوالت غذایی تراریخته براساس متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل،
وضعیت اشتغال و محل زندگی ،اختالف معنیداری وجود دارد .عالوهبراین ،نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش گامبهگام نشان داد متغیرهای خرید مواد غذایی ارگانیک ،اعتماد به مؤسسههای
بیوتکنولوژی ،دانش دربارة محصوالت تراریخته ،بررسی اطالعات مواد غذایی ،درآمد سالیانه و سن
پاسخگویان 84/6 ،درصد از تغییرات واریانس متغیر نگرش به محصوالت غذایی تراریخته در بین افراد
مورد مطالعه را تبیین میکنند .نتایج این مطالعه ،دستاوردهای مناسبی برای ترویج و توسعة محصوالت
غذایی تراریخته در کشور بههمراه دارد.
واژههای کلیدی :اصالح ژنتیکی ،بیوتکنولوژی ،شهرستان قزوین ،کشاورزی مدرن.

* نویسندة مسئول:

تلفن09126813408 :

Email: f.ghiyasvand@tiau.ac.ir
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مقدمه
براساس گزارش بانک جهانی در سال  ،2008در ده سال
گذشته جمعیت جهان رشد  13درصدی داشت ( Moll,
 .)2008این افزایش جمعیت درحالی رخ داد که امروزه در
سراسر دنیا ،بیش از  2/7میلیارد نفر درآمد روزانة کمتر از دو
دالر و بیش از  1/2میلیارد نفر درآمد روزانة کمتر از یک دالر
دارند؛ یعنی در زیر خط فقر زندگی میکنند ( Poncet,
 .)2008عالوهبراین ،براساس گزارشهای سازمان ملل ،از
یکسو حدود  800میلیون نفر از جمعیت جهان ( 14درصد)
دچار فقر غذایی هستند که تعداد آنها تا سال  2020به یک
میلیارد نفر میرسد و از سوی دیگر ،امروزه بشر با استفادة
تقریباً کامل از منابع و امکانات موجود ،برای افزایش تولیدات
کشاورزی با محدودیت منابع مواجه شده است و اگر روند
رشد جمعیت جهان به همین منوال باشد ،تا اواسط قرن
بیستویکم ،جمعیت جهان به حدود  14میلیارد نفر میرسد؛
بدینترتیب ،تنها راهکار ممکن ،افزایش تولید محصوالت
کشاورزی در واحد سطح از راه بهکارگیری علوم و فناوریهای
جدید است ( .)Vaisi mal Amiri, 2009در این راستا ،امروزه
تولید گیاهان تراریخته بهعنوان رهیافتی نو برای دستیابی به
امنیت غذایی و توسعة پایدار ،مورد توجه بسیاری از
کشورهاست ( .)Pezeshki Rad et al., 2011گیاهان تراریخته،
گیاهانی شبیه همتای طبیعی خود هستند؛ با این تفاوت که
در مقایسه با گیاهان طبیعی خود از مزیتهای نسبی مانند
مقاومبودن دربرابر آفات و حشرات ،باالبودن عملکرد ،ارزش
تغذیهای بهتر و ویژگیهای مطلوب متعددی برخوردارند که با
تغییر در ژنهای نامطلوب گیاهان طبیعی بهوجود آمدهاند
( .)NASP, 2002از مزایای محصوالت تراریخته میتوان به
مقاومت آنها دربرابر آفات ،بیماریها ،سرما ،شوری ،خشکی و
افزایش ارزش تغذیهای و کاربرد دارویی اشاره کرد ( Rastgoo
 .)& Alemzadeh, 2008بهطورکلی ،مزایای محصوالت
تراریخته عبارتاند از:
 تأمین امنیت غذایی ،تأمین خوراک دام ،محصوالتنساجی و تولید ارزان غذا؛
 حفاظت از تنوع زیستی ،کاهش مصرف آالیندههایزیستمحیطی در کشاورزی ،کمک به تولید ارزان
سوختهای زیستی ،کمک به کاهش تغییرات اقلیمی
و کاهش گازهای گلخانهای؛
 رفع فقر و گرسنگی و از همه مهمتر کمک به رشداقتصادی پایدار با بیش از  44میلیارد دالر سود بین

سالهای  1996تا  2007میالدی ( Ghareyazie,

.)2009
با توجه به مزایای فراوان تولید محصوالت تراریخته ،در ده
سال گذشته مناطق کشت این محصوالت در سطح جهان بهطور
چشمگیری افزایش یافته است .حدود  134میلیون هکتار در
سال  2009به کشت محصوالت تراریخته اختصاص یافت که 46
درصد آن متعلق به کشورهای درحالتوسعه بود (.)James, 2009
با این تحوالت ،به پیشبینی بعضی از متخصصان ،تا سال 2050
محصوالت تراریخته ارزانتر از دیگر محصوالت کشاورزی خواهد
بود ،بهطوریکه این محصوالت ،بهدلیل قابلیتهای ویژه در
افزایش عملکرد و پایداری ،بهآسانی در دسترس خواهند بود
( ،)FAO, 2009درحالیکه برخالف قابلیتهای محصوالت
تراریخته برای افزایش امنیت غذایی و دستیابی به توسعة پایدار،
هنوز پذیرش آنها در کشورهای درحالتوسعه محل تردید است
و نگرش عمومی منفی نسبت به آنها وجود دارد ( Qaim,
 .)2009نگرانیهای عمدة افراد ،از آثار منفی محصوالت تراریخته
بر محیطزیست و سالمت انسان ناشی میشود (.)FAO, 2004
خطرهای زیستمحیطی مانند انتقال ژن ،تأثیر بر ارگانیسمهای
زنده و ایمنی مواد غذایی ،بهدنبال تولید محصوالت تراریخته
مطرح شده است (.)Qaim, 2009; Smale & De Grcte, 2003
مطالعات مختلفی نیز در سراسر جهان نشان دادهاند که
نگرانیهای مصرفکنندگان دربارة محصوالت غذایی تراریخته
درحالافزایش است ( .)Bredahl, 1998; Cutis et al., 2004در
این راستا ،براساس مدل رفتار برنامهریزیشدة ،(1991) Ajzen
نگرش یکی از مهمترین تبیینکنندههای رفتار است؛ یعنی تا
نگرش مثبت دربارة موضوعی در افراد بهوجود نیاید ،آن موضوع
پذیرفته نمیشود؛ بنابراین ،باید اذعان کرد درک محصوالت
تراریخته بسیار ارزشمند است ،زیرا موجب افزایش قدرت خرید و
پذیرش این محصوالت میشود ( ،)Olsem, 1999بهطوریکه
نبود قطعیت دربارة نگرش مصرفکنندگان به مواد غذایی
تراریخته ،به نبود قطعیت برای سیاستگذاران در ارائة راهکارهایی
برای توسعة صنعت بیوتکنولوژی بهطور عام و محصوالت
تراریخته و نیازهای غذایی بهطور خاص منجر شده است؛
بنابراین ،آشنایی با نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی
تراریخته ،نهتنها برای کمک به سیاستگذاران در توسعة
محصوالت تراریخته ،بلکه برای صنعت بیوتکنولوژی،
تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی تراریخته حائز اهمیت
است ( .)Huang et al., 2006برایناساس ،مطالعات مختلفی
دربارة بررسی نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی

غیاثوند غیاثی و همکاران :عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته...
تراریخته انجام گرفته است );Vlachos & Fotopoalos, 2005
& Huang et al., 2006; Chen & Li, 2007; Kimenju
;Degroote, 2008; smale et al., 2009; Bett et al., 2010
Kikulwe et al., 2011; Rollin et al., 2011; Chen et al.,

 .(2013نتایج این پژوهشها بیانگر آن است که نگرشها و
دیدگاههای متفاوتی به محصوالت غذایی تراریخته در بین
مصرفکنندگان وجود دارد که متأثر از عوامل مختلف است؛ برای
نمونه (2005) Vlachos & Fotopoalos ،داشتن اطالعات،
 (2006) Huang et al.دانش دربارة محصوالت غذایی تراریخته و
قیمت محصوالت غذایی تراریخته (2007) Chen & Li ،دانش
دربارة محصوالت غذایی تراریخته و سطح تحصیالتKikulwe ،
 (2011) et al.ویژگیهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی
مصرفکنندگان و اعتماد آنها به مؤسسههای بیوتکنولوژی(2011) ،
 Rollin et al.دانش و اطالعات دربارة محصوالت تراریخته و
ویژگیهای فردی و اجتماعی مصرفکنندگان و (2007) Chen
& Liدانش بیوتکنولوژی ،اعتماد اجتماعی مصرفکنندگان به
مؤسسههای بیوتکنولوژی و مطالعة برچسب مواد غذایی را
بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان به
محصوالت غذایی شناسایی کردند .همانطور که مالحظه
میشود مطالعات مختلف ،عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان
به محصوالت غذایی تراریخته را شامل ویژگیهای فردی،
اقتصادی و اجتماعی مصرفکنندگان ،مطالعة برچسب مواد
غذایی ،خرید مواد غذایی ارگانیک ،اعتماد به مؤسسههای
بیوتکنولوژی و دانش دربارة محصوالت غذایی تراریخته میدانند.
تقریباً تمام این مطالعات ،مربوط به بررسی نگرش
مصرفکنندگان محصوالت غذایی تراریخته در خارج از کشور
هستند و در داخل کشور جز مطالعاتی که به بررسی نگرش
متخصصان بیوتکنولوژی به محصوالت غذایی تراریخته
پرداختهاند ( ;Naimietal, 2009; Pezeshki Rad et al., 2011
 ،)Pezeshki Rad & Naeimi, 2011باید پژوهشهایی منسجم
به بررسی نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته
در ایران بپردازند .درحالیکه ایران هم مانند بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه ،در سالهای اخیر دچار بحران افزایش
جمعیت شده است و با ادامة این روند ،منابع طبیعی جوابگوی
نیازهای فیزیولوژیک جمعیت درحالرشد کشور نخواهد بود؛
بنابراین ،انجام پژوهشهایی دربارة شناسایی نگرش
مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته و عوامل مؤثر بر
آن ،در زمینة توسعة صنعت بیوتکنولوژی بهطور عام و
محصوالت غذایی تراریخته بهطور خاص ،به سیاستگذاران
کشور کمک خواهد کرد .در ایران ،دشت قزوین بهعنوان یکی از
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کانونهای تولید محصوالت کشاورزی شناخته میشود.
همچنین این شهر بهدلیل وجود شهرکهای صنعتی ،جمعیت
شایانتوجهی دارد و نیاز به مواد غذایی در اینگونه شهرها
روبهافزایش است؛ بنابراین ،این شهر نمونة شایستهای از بعد
تولید و مصرف محصوالت کشاورزی تراریخته بهشمار میرود.
از آنجاکه افزایش تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح،
فقط با کاربرد علوم و فناوریهای جدید امکانپذیر است و یکی
از این رهیافتهای نو ،تولید گیاهان تراریخته برای دستیابی به
امنیت غذایی در بسیاری از کشورهاست ،در پژوهش حاضر
عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان شهر قزوین بهعنوان
قطب صنعتی کشور مطالعه میشود که امروزه شاهد توسعة
مؤسسههای بیوتکنولوژی و تولید و توزیع محصوالت غذایی
تراریخته در بازارهای آن هستیم.
مواد و روشها
این پژوهش از نظر پارادایم ،کمی ،از نظر هدف کاربردی و از
لحاظ گردآوری و تحلیل دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی-
همبستگی است .جامعة آماری این پژوهش شامل تمام
مصرفکنندگان محصوالت غذایی تراریختة ساکن در شهرستان
قزوین است .از آنجاکه آمار دقیق تمام مصرفکنندگان
محصوالت غذایی تراریختة قزوین دردسترس نبود و افراد بهدلیل
ناآگاهی از تعریف و خصوصیات محصوالت تراریخته
نمیتوانستند پاسخگوی محققان باشند ،به کمک اعضای هیئت
علمی ،کارکنان و دانشجویان در مرکز آموزش عالی کشاورزی
شهرستان (دانشگاه آزاد تاکستان) -که خانواده و اطرافیانشان
اطالعات اندکی از محصوالت تراریختة کشاورزی داشتند و
مصرفکنندة این محصوالت بودند 520 -پرسشنامه بهطور
تصادفی توزیع و  239پرسشنامه جمعآوری و تحلیل شد .ابزار
اصلی جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه است.
پرسشنامة پژوهش شامل چهار بخش ویژگیهای فردی،
اجتماعی و اقتصادی مصرفکنندگان ،اعتماد مصرفکنندگان به
مؤسسههای بیوتکنولوژی ،دانش مصرفکنندگان دربارة
محصوالت غذایی تراریخته و نگرش مصرفکنندگان به
محصوالت غذایی تراریخته است .در بخش اعتماد
مصرفکنندگان به مؤسسههای بیوتکنولوژی ،مؤسسههایی
شناسایی شدند که در حوزة محصوالت غذایی تراریخته به
مصرفکنندگان ارائة خدمت میکردند .از افراد مورد مطالعه
خواسته شد که میزان اعتماد خود به این مؤسسهها را در قالب
طیف لیکرت پنجدرجهای لیکرت ( :1اصالً اطمینان ندارم تا
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 :5کامالً اطمینان دارم) مشخص کنند .در بخش دانش
مصرفکنندگان ،از پاسخگویان خواسته شد میزان دانش خود را
دربارة محصوالت تراریخته با استفاده از طیف رتبهای 10
درجهای ( :1هیچ دانشی دربارة مواد غذایی تراریخته ندارم تا
 :10از مواد غذایی تراریخته بسیار آگاهم) مشخص کنند .در
بخش چهارم ،پرسشنامة نگرش مصرفکنندگان به محصوالت
غذایی تراریخته -که  )2006( Hanطراحی کرده بود -مبنای کار
قرار گرفت و شامل دو قسمت نگرش مصرفکنندگان در زمینة
تأثیر محصوالت تراریخته بر رفاه اجتماعی (ده گویه) و محیط
زیست (ده گویه) در قالب طیف پنجدرجهای لیکرت (از  :1کامالً
مخالفم تا  :5کامالً موافقم) بود .با جمع جبری این بیست گویه،
نگرش کلی مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته
محاسبه شد .برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از نظرهای
چند تن از استادان و دانشجویان دکتری گروه ترویج و توسعة
روستایی دانشگاهها و متخصصان بیوتکنولوژی استفاده شد .در
جهت تأیید روایی از نظر درک مخاطب (روایی ظاهری) یا ادبیات
مورد استفاده نیز در مرحلة پیشآزمون با  30نفر از افراد مورد
مطالعه در نقاط مختلف شهرستان قزوین مصاحبه و نکات مبهم
در پرسشنامه اصالح شد .پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق
محاسبة ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد .مقدار ضرایب آلفای
کرونباخ  0/92بهدست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار
تحقیق است .بهمنظور طبقهبندی پاسخگویان براساس سطوح
نگرش آنان به محصوالت غذایی تراریخته ،از تفاوت انحراف معیار
از میانگین یا معیار ISDM: Interval of Standard Deviation
) )from the Meanبهصورت زیر استفاده شد ( Gangadharappa
:)et al., 2007
: A  mean  1 Sdمنفی

2
1
: mean  Sd  B  mean  1 Sdبینابین
2
2
1
: C  mean  Sdمثبت
2
شایان ذکر است در فرمول باال mean ،میانگین و Sd

انحراف معیار از میانگین است .بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ،از نرمافزارهای
 LISREL8.80و  SPSSWin21استفاده شد.
نتایج و بحث
ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی افراد مورد مطالعه

براساس نتایج ،میانگین سن افراد مورد مطالعه  35/31با
انحراف معیار  8/96سال است و در بازة سنی  19تا  58سال

قرار دارند .یافتهها نشان میدهد  60/9درصد از افراد مورد
مطالعه مرد و  39/1درصد از آنها زن هستند .همچنین،
براساس یافتهها از میان افراد مورد مطالعه 50/2 ،درصد
تحصیالت دیپلم و پایینتر از آن و  49/8درصد از آنها
تحصیالت فوقدیپلم و باالتر از آن دارند؛ بهعبارت دیگر،
میتوان گفت بهطور تقریبی ،نیمی از افراد مورد مطالعه دارای
تحصیالت دانشگاهی هستند و نیمی از آنها تحصیالت
دانشگاهی ندارند .براساس نتایج پژوهش ،از میان افراد مورد
مطالعه 92 ،نفر ( 39/7درصد) با بیشترین فراوانی دارای کار
دولتی (کارمند) و  12نفر ( 5درصد) با کمترین فراوانی
بیکارند .همچنین ،براساس نتایج ،میانگین درآمد سالیانة افراد
مورد مطالعه 8/29 ،میلیون تومان با انحراف معیار 5/14
میلیون تومان است و درآمد سالیانة آنها در بازة  1تا 20
میلیون تومان قرار دارد .یافتهها نشان میدهد میانگین تعداد
افراد خانوار پاسخگویان 4/70 ،نفر با انحراف معیار  2/30نفر
است و تعداد افراد خانوار آنها در دامنة  1تا  11نفر قرار
دارد .بیش از نیمی ( 53/4درصد) از افراد مورد مطالعه در
نواحی شهری 12/6 ،درصد از آنها در نواحی حومة شهر و
 34درصد از آنها در روستا زندگی میکنند.
بررسی اطالعات مواد غذایی از طریق افراد مورد مطالعه

براساس یافتهها 67 ،نفر ( 28درصد) از افراد مورد مطالعه با
بیشترین فراوانی ،گاهی به بررسی اطالعات مواد غذایی
میپردازند و  20نفر ( 8/4درصد) از افراد مورد مطالعه با
کمترین فراوانی ،هرگز برچسبهای مواد غذایی را مطالعه
نمیکنند (جدول .)1
جدول  .1توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مطالعة
برچسب مواد غذایی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
وضعیت مطالعه

هرگز
بهندرت
گاهی
اغلب
همیشه

20
26
67
66
60

8/4
10/9
28/0
27/6
25/1

8/4
19/2
47/3
74/9
100

جمع

239

100

-

خرید مواد غذایی ارگانیک توسط افراد مورد مطالعه

یافتهها نشان میدهد  67نفر ( 28درصد) از افراد مورد
مطالعه با بیشترین فراوانی ،بهندرت مواد غذایی ارگانیک را
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خریداری میکنند و  24نفر ( 10درصد) از افراد مورد مطالعه
با کمترین فراوانی همیشه مواد غذایی ارگانیک را خریداری و
مصرف میکنند (جدول .)2
جدول  .2توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس خرید مواد
غذایی ارگانیک
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
وضعیت خرید

هرگز
بهندرت
گاهی
اغلب
همیشه

39
67
54
55
24

16/3
28/0
22/6
23/0
10/0

16/3
44/4
66/9
90/0
100

جمع

239

100

-

در این قسمت ،میزان اعتماد افراد مورد مطالعه در زمینة
اطالعاتی که مؤسسههای بیوتکنولوژی دربارة محصوالت
غذایی تراریخته به آنها میدادند ،با استفاده از آمارههای
توصیفی بررسی شد (جدول .)3
جدول  .3وضعیت اعتماد افراد مورد مطالعه به مؤسسههای
بیوتکنولوژی
ضریب
انحراف
رتبه
میانگین
مؤسسهها
تغییرات
معیار

مؤسسههای دولتی
گروه طرفداران
محیطزیست
شرکتهای تولید مواد 2/90
غذایی
دانشمندان و محققان 3/07
میزان اعتماد (کلی) 3/23

تولید محصوالت تراریخته هستند؛ از این طریق ،دانش و
آگاهی مصرفکنندگان در زمینة مواد غذایی تراریخته افزایش
مییابد و این آگاهی بیشتر به افزایش پذیرش مواد غذایی
تراریخته منجر میشود.
میزان دانش افراد مورد مطالعه دربارة محصوالت تراریخته

در این قسمت ،میزان دانش افراد مورد مطالعه دربارة
محصوالت تراریخته ،با استفاده از آمارههای توصیفی بررسی
میشود (جدول .)4
جدول  .4توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس دانش دربارة
محصوالت تراریخته
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
سطوح دانش

اعتماد افراد مورد مطالعه به مؤسسههای بیوتکنولوژی

3/64
3/36
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1/19
1/19

32/69
35/41

1
2

1/29

44/48

4

1/20
0/91

39/08
-

3
-

براساس نتایج در جدول  ،3افراد مورد مطالعه از میان
مؤسسههایی که دربارة محصوالت غذایی تراریخته اطالعات
میدهند ،به مؤسسههای دولتی بیشترین اعتماد و به
شرکتهای تولید و توزیع مواد غذایی ،کمترین اعتماد را
دارند ،بهطورکلی ،میانگین میزان اعتماد افراد مورد مطالعه به
مؤسسههایی که دربارة محصوالت غذایی تراریخته به آنها
اطالعات و خدمات ارائه میکنند ،بیشتر از حد متوسط ()3
است؛ بنابراین ،میتوان برای توسعة فروش محصوالت غذایی
تراریخته و افزایش پذیرش محصوالت غذایی تراریخته از
مؤسسههایی استفاده کرد که درگیر صنعت بیوتکنولوژی و

کم ( 3و کمتر)
متوسط ()7 – 4
زیاد ( 8و بیشتر)

82
116
41

34/3
48/5
17/2

34/3
82/8
100

جمع

239

100

-

میانگین 4/81 :انحراف معیار2/51 :

بیشینه10 :

کمینه1 :

براساس نتایج جدول  ،4میانگین میزان دانش افراد مورد
مطالعه در زمینة مواد غذایی تراریخته  4/81با انحراف معیار
 2/51است .همچنین ،اطالعات جدول  4نشان میدهد 116
نفر ( 48/5درصد) از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی ،در
طبقة دانش متوسط و  41نفر ( 17/2درصد) از آنها با
کمترین فراوانی در طبقة دانش زیاد دربارة محصوالت غذایی
تراریخته قرار میگیرند؛ بنابراین ،میتوان گفت افراد مورد
مطالعه دانش و آگاهی پایینی دربارة محصوالت غذایی
تراریخته دارند که این نگرش و رفتار ،بر پذیرش مواد غذایی
تراریختة آنها تأثیر منفی میگذارد.
اعتبارسنجی مدل اندازهگیری نگرش به محصوالت تراریخته

در پژوهش حاضر ،بهمنظور اعتبارسنجی مدل اندازهگیری
نگرش به محصوالت غذایی تراریخته -که شامل دو بعد تأثیر
محصوالت تراریخته بر رفاه اجتماعی ( )S.W.B.و
محیطزیست ( )E.است -از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبا
بهکارگیری نرمافزار لیزرل استفاده شد .مدل اندازهگیری
نگرش به محصوالت غذایی تراریخته با نمایش بارهای عاملی
استانداردشده و شاخصهای برازندگی ناشی از انجام تحلیل
عاملی تأییدی ( )CFAبا دادههای حاصل از جامعة آماری
مورد مطالعه درادامه نشان داده میشود (مدل .)1
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GFI=0.93, NNFI=0.96, IFI=0.98, CFI=0.99, RMR=0.024

مدل  .1مدل اندازهگیری پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده و شاخصهای برازندگی

برای ارزیابی برازندگی مدلهای اندازهگیری ،چندین
شاخص وجود دارد .در پژوهش حاضر ،از شاخصهای
کایاسکویر ( )X2بر درجة آزادی ( ،)dfشاخص برازندگی
( ،)GFIشاخص نرمنشدة برازندگی ( ،)NNFIشاخص
برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی (،)CFI
ریشة میانگین مجذور خطای تخریب ( )RMSEAو شاخص
میانگین مجذور باقیماندهها ( )RMRاستفاده شد.
درحالحاضر ،آستانة (معیار) دقیقی برای این شاخصها وجود
ندارد ،اما دستورالعمل کلی زیر در ادبیات مطرح شده است:
اگر مقدار کای اسکویر بر درجة آزادی کمتر از  ،3مقدار
شاخصهای  IFI ،NNFI ،GFIو  CFIباالتر از  ،0/90مقدار
 RMSEAکمتر از  0/05و مقدار  RMRکمتر از  0/10باشد،

برازش مدل ،مناسب و قابلقبول است ( ;Arbuckle, 1999

 .)Baumgatner & Homburg, 1995; Shook et al., 2004با
توجه به مقدار گزارششدة بارهای عاملی استاندارد و
شاخصهای برازندگی (مدل  ،)2دادههای حاصل از جامعة
آماری مورد مطالعه با ساختار عاملی و زیربنای نظری مدل
اندازهگیری نگرش به محصوالت غذایی تراریخته ،سازگاری و
توافق دارند؛ بنابراین ،مدل اندازهگیری نگرش به محصوالت
غذایی تراریخته در جامعة آماری مورد مطالعه ،برازش
مناسبی دارد .از اینرو ،استفاده از آن بهعنوان مدلی مشخص
برای بررسی نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت غذایی
تراریخته مناسب است و از اعتبار باالیی برای انجام این
پژوهش و نیز پژوهشهای آتی برخوردار است.
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جدول  .5اولویتبندی گویههای مربوط به نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته
میانگین

زمینه /گویه

3/18
رفاه اجتماعی
3/10
مواد غذایی تراریخته خطر بیماریهای قلبی و سرطانی را کاهش میدهند.
3/26
محصوالت تراریخته برای ما مفیدند ،زیرا با مواد شیمیایی کمتری تولید شدهاند.
*
3/21
محصوالت تراریخته ممکن است برای افرادی که به یک مادة غذایی ویژه حساسیت دارند ،مضر باشند.
3/17
محصوالت تراریخته با کاهش هزینههای تولید کشاورزان برای جامعه مفیدند.
3/30
مواد غذایی تراریخته از مواد غذایی معمولی سالمترند.
*
3/00
مواد غذایی تراریخته ممکن است آثاری مضر و غیرقابلپیشبینی بر سالمتی انسان داشته باشند.
3/06
محصوالت تراریخته با پایینآوردن قیمت مواد غذایی برای مصرفکنندگان مفیدند.
*
3/24
محصوالت تراریخته با ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیکها سالمتی انسان را بهخطر میاندازند.
*
3/22
مواد غذایی تراریخته بهعلت داشتن ویژگیهای ناشناخته ،سالمتی انسان را درمعرض خطر قرار میدهند.
3/26
محصوالت تراریخته ،مشکالت و کمبودهای غذایی جامعه را حل میکنند.
3/09
محیطزیست
محصوالت تراریخته با مصرف بعضی از علفکشها موجب نابودی گیاهان مفید برای 2/97
*
حیاتوحش میشوند.
محصوالت تراریخته با گردهافشانی با محصوالت غیرتراریخته ،محیطزیست را درمعرض خطر 3/03
*
قرار میدهند.
3/18
باتوجه به استفادة کمتر آفتکشها در تولید ،محصوالت تراریخته برای محیطزیست مناسباند.
محصوالت تراریخته با رقابت با محصوالت غیرتراریخته برای کسب غذا ،محیطزیست را 2/98
*
درمعرض خطر قرار میدهند.
3/22
محصوالت تراریخته به پذیرش نظامهای زراعی دوستدار محیطزیست منجر میشوند.
محصوالت تراریخته موجب افزایش نگهداری رطوبت در خاک ،کاهش فرسایش خاک و کاهش 3/17
روانابی آفتکشها میشوند.
*
3/05
محصوالت تراریخته ،میکروارگانیسمهای مفید موجود در خاک را از بین میبرند.
محصوالت تراریخته به گسترش نظامهای زراعیای منجر میشوند که کیفیت آبوهوا را بهبود میبخشند3/20 .
محصوالت تراریخته دسترسی به زیستگاهها و پوششهای گیاهی را برای حیوانات وحشی افزایش میدهند3/24 .
*
2/88
محصوالت تراریخته برای گیاهان و حیوانات اهلی مضرند.
3/13
نگرش (کلی)

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

0/72
1/03
1/06
1/05
1/14
1/16
0/99
1/03
1/11
1/07
1/11
0/73
1/21

33/23
32/52
32/71
35/96
35/15
33/00
33/66
34/26
33/23
34/05
40/74

5
1
2
10
9
3
6
8
4
7
9

0/94

31/02

3

1/01
1/04

31/76
34/90

4
6

1/20
1/14

37/27
35/96

8
7

1/03
0/82
1/00
1/25
0/70

33/77
25/62
30/86
43/40
-

5
1
2
10
-

* برای گویههای منفی ،امتیازدهی معکوس ( :1کامالً موافقم تا  :5کامالً مخالفم) بوده است.

نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته
در این قسمت ،ابتدا به رتبهبندی گویههای مربوط به نگرش افراد
مورد مطالعه در زمینههای تأثیر محصوالت غذایی تراریخته بر
رفاه اجتماعی و محیطزیست پرداخته شد (جدول  .)5سپس با
جمع جبری گویههای مربوط به هر قسمت ،با استفاده از روش
 ،ISDMسطوح نگرش افراد مورد مطالعه محاسبه شد (جدول .)6
براساس نتایج جدول  ،5افراد مورد مطالعه در زمینة تأثیر
محصوالت تراریخته بر رفاه اجتماعی ،نگرش مثبتتری به
گویههای «محصوالت تراریخته برای ما مفیدند ،زیرا از طریق
مواد شیمیایی کمتری تولید شدهاند» و «محصوالت تراریخته
ممکن است برای افرادی که به یک مادة غذایی ویژه حساسیت

دارند ،مضر باشند» دارند .درمقابل ،نگرش آنها به گویههای
«محصوالت تراریخته با کاهش هزینههای تولید کشاورزان برای
جامعه مفیدند» و «مواد غذایی تراریخته از مواد غذایی معمولی
سالمترند» در مقایسه با سایر گویههای مربوط به رفاه
اجتماعی ،منفیتر است.
همچنین ،براساس نتایج جدول  ،5افراد مورد مطالعه در
زمینة تأثیر محصوالت غذایی تراریخته بر محیطزیست ،نگرش
مثبتتری به گویههای «محصوالت تراریخته به گسترش
نظامهای زراعیای منجر میشوند که کیفیت آبوهوا را بهبود
میبخشند» و «محصوالت تراریخته دسترسی به زیستگاهها و
پوششهای گیاهی را برای حیوانات وحشی افزایش میدهند»
دارند .درمقابل ،نگرش آنها به گویههای «محصوالت تراریخته
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حیاتوحش میشوند» در مقایسه با سایر گویههای مربوط به
محیطزیست منفیتر است.

برای گیاهان و حیوانات اهلی مضرند» و «محصوالت تراریخته
با مصرف بعضی علفکشها موجب نابودی گیاهان مفید برای

جدول  .6توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نگرش به محصوالت تراریخته
سطوح نگرش
بینابین

منفی

نما

مثبت

متغیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

رفاه اجتماعی
محیطزیست
نگرش (کلی)

55
60
45

23/0
25/1
18/8

119
122
138

49/8
51/0
57/7

65
57
56

27/2
23/8
23/4

نتایج در جدول  ،6بیانگر آن است که افراد مورد مطالعه به
محصوالت غذایی تراریخته نگرش مناسبی ندارند .درواقع ،اکثر
افراد مورد مطالعه ،هیچگونه نگرشی به محصوالت غذایی
تراریخته ندارند و این رفتار بر پذیرش و تمایل آنها به خرید
محصوالت غذایی تراریخته تأثیر منفی میگذارد .از اینرو،
شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت
تراریخته برای بهبود و تقویت این نگرش ،اهمیت و ضرورت دارد.

بینابین
بینابین
بینابین

کروسکالوالیس استفاده شد .نتایج این قسمت بهترتیب در
جدولهای  7و  8ارائه میشود.
نتایج جدول  7بیانگر آن است که بین نگرش افراد مورد
مطالعه به محصوالت غذایی تراریخته براساس متغیرهای
جنسیت و وضعیت تأهل ،اختالف معنیداری در سطح یک
درصد وجود دارد ،بهطوریکه براساس میانگین طبقات
میتوان گفت مردان در مقایسه با زنان و افراد مجرد در
مقایسه با افراد متأهل ،نگرش مثبتتری به مواد غذایی
تراریخته دارند .این یافته با نتایج تحقیقات Kikulwe et al.
)(2011؛ ) Pezeshki Rad et al. (2011و ) Sataran (1997که
اختالف معنادار نگرش به محصوالت تراریخته براساس
جنسیت را تأیید کردهاند ،همراستاست.

مقایسة نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته
در این قسمت ،بهمنظور مقایسة نگرش افراد مورد مطالعه به
محصوالت غذایی تراریخته براساس متغیرهای جنسیت و
وضعیت تأهل ،از آزمون مقایسة میانگین  tمستقل و براساس
متغیرهای وضعیت اشتغال و محل زندگی ،از آزمون

جدول  .7مقایسة نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته براساس جنسیت و وضعیت تأهل
سطح معنیداری
میانگین انحراف معیار
تعداد
متغیر وابسته متغیر مستقل طبقات
t

نگرش

جنسیت

نگرش

تأهل

مرد
زن
متأهل
مجرد

145
93
164
74

3/29
2/89
2/91
3/62

0/72
0/59
0/60
0/67

**4/630

0/000

**7/796

0/000

** معنیداری در سطح یک درصد

نتایج جدول  8بیانگر آن است که بین نگرش افراد مورد
مطالعه به محصوالت غذایی تراریخته براساس متغیرهای
وضعیت اشتغال و محل زندگی ،اختالف معنیداری در سطح
یک درصد وجود دارد ،بهطوریکه با توجه به میانگین رتبهای
طبقات میتوان گفت کارمندان و افرادی که محل زندگی
آنها در نواحی شهری است ،نگرشی مثبتتر و افراد خانهدار
و کسانیکه محل زندگی آنها در روستاست ،نگرشی منفیتر
به محصوالت غذایی تراریخته دارند .در تفسیر این یافته

میتوان گفت افراد شهری و کسانیکه در ادارهها مشغول به
کارند ،درمعرض اطالعات و آگاهیهای بیشتری قرار
میگیرند .پس دور از انتظار نیست که نگرش مثبتتری به
محصوالت غذایی تراریخته داشته باشند .این یافته با نتایج
تحقیق ) Kikulwe et al. (2011مطابقت دارد که تأثیر
متغیرهای فردی و اجتماعی بر نگرش افراد به محصوالت
غذایی تراریخته را تأیید کرده است.

435

غیاثوند غیاثی و همکاران :عوامل مؤثر بر نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته...

جدول  .8مقایسة نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته براساس وضعیت اشتغال و محل زندگی
سطح معنیداری
کروسکالوالیس
میانگین رتبهای
فراوانی
طبقات
متغیر مستقل
متغیر وابسته

نگرش

وضعیت اشتغال

نگرش

محل زندگی

کارمند
دانشجو
آزاد
خانهدار
بیکار
نواحی روستا
حومة شهر
نواحی شهری

153/16
133/02
84/33
66/16
142/26
69/91
113/30
152/59

92
22
71
35
12
81
30
127

**66/742

0/000

**71/809

0/000

** معنیداری در سطح  1درصد

متغیر وابسته است (  .) F  1622 / 1 , Sig  0 / 000بهمنظور
استقالل خطاها ،آمارة دوربین واتسون محاسبه شد که بیانگر
استقالل خطاهاست (  .) DW 1 / 735پس از واردکردن
متغیرهایی که همبستگی معنیداری با متغیر وابستة تحقیق
(نگرش به محصوالت تراریخته) دارند ،معادله تا شش گام
پیش رفت .نتایج در جدولهای  9و  10ارائه میشود.

متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت
تراریخته

بهمنظور شناسایی متغیرهای مؤثر بر نگرش افراد مورد
مطالعه به محصوالت غذایی تراریخته ،از تحلیل رگرسیون
چندگانه بهروش گامبهگام استفاده شد .مطابق معمول،
معنیداری معادلة رگرسیونی از طریق تجزیة واریانس آزموده
شد که بیانگر وجود رابطة خطی بین متغیرهای مستقل و

جدول  .9متغیرهای مؤثر بر نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته
گام

متغیر مستقل

1
2
3
4
5
6

خرید مواد غذایی ارگانیک
اعتماد به مؤسسههای بیوتکنولوژی
دانش دربارة محصوالت تراریخته
مطالعة برچسب مواد غذایی
درآمد سالیانه
سن

2

ضریب همبستگی چندگانه  Rضریب تعیین R2ضریب تعدیلشده AdR

0/611
0/732
0/799
0/824
0/842
0/846

0/782
0/856
0/894
0/908
0/917
0/920

0/609
0/729
0/796
0/821
0/838
0/841

F
**

319/087
**275/783
**266/247
**234/757
**211/700
**181/248

Sig

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

** معنیداری در سطح  1درصد
جدول  .10مقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت تراریخته
متغیرهای مستقل

ضریب استانداردنشدة B

ضریب استانداردشدة Beta

t

Sig

ضریب ثابت
خرید مواد غذایی ارگانیک ()X1
اعتماد به مؤسسههای بیوتکنولوژی ()X2
دانش دربارة محصوالت ترایخته ()X3
بررسی اطالعات و مطالعة برچسب مواد غذایی ()X4
درآمد سالیانه ()X5
سن ()X6

1/406
0/133
0/227
0/042
0/126
2/928
-0/007

0/223
0/280
0/148
0/209
0/202
-0/087

**7/560
**4/957
**7/865
**3/565
**4/919
**4/779
*-2/330

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/021

** معنیداری در سطح  1درصد و * معنیداری در سطح  5درصد
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براساس جدول  ،9در گام اول متغیر خرید مواد غذایی
ارگانیک ،در گام دوم متغیر اعتماد به مؤسسههای
بیوتکنولوژی ،در گام سوم متغیر دانش دربارة محصوالت
تراریخته ،در گام چهارم متغیر مطالعة برچسب مواد غذایی،
در گام پنجم متغیر درآمد سالیانه و در گام ششم متغیر سن
پاسخگویان وارد معادلة رگرسیون شدند .درمجموع ،این شش
متغیر  84/6درصد (  ) R2  0 / 846از تغییرات واریانس
متغیر وابستة پژوهش ،یعنی نگرش افراد مورد مطالعه به
محصوالت غذایی تراریخته را تبیین میکنند 15/4 .درصد
باقیمانده مربوط به متغیرهایی میشود که در این مطالعه
توسط پژوهشگر شناسایی نشدهاند .این نتایج با یافتههای
مطالعات 2005; Huang et al., Vlachos & Fotopoalos,
2006; Chen et al., 2011; Rollin et al., 2011; Chen et

 al., 2013مطابقت دارد.
با توجه به توضیحات باال و نتایج ارائهشده در جدول ،10
معادلة خطی حاصل از رگرسیون بهشکل زیر است:
Y  1 / 406  0 / 133 X 1  0 / 227 X 2  0 / 042 X 3
 0 / 126 X 4  2 / 928 X 5 – 0 / 007 X 6

معنیداربودن آزمونهای  Fو  ،tبیانگر معنیداربودن و
برازش مناسب معادلة رگرسیون است .براساس آمارة بتا،
تأثیرگذارترین متغیر مستقل بر متغیر وابستة پژوهش (نگرش
به محصوالت تراریخته) ،متغیر اعتماد به مؤسسههای
بیوتکنولوژی با مقدار بتای  0/280است .سایر متغیرها
بهترتیب اهمیت تأثیرگذاری بر متغیر وابستة پژوهش ،شامل
خرید مواد غذایی ارگانیک با مقدار بتا  ،0/223مطالعة
برچسب مواد غذایی با مقدار بتا  ،0/209درآمد سالیانه با
مقدار بتا  ،0/202دانش دربارة محصوالت غذایی تراریخته با
مقدار بتا  0/148و سن با مقدار بتا  -0/087هستند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج این پژوهش -که بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر نگرش
مصرفکنندگان شهرستان قزوین به محصوالت غذایی تراریخته
انجام گرفت -نشان داد افراد مورد مطالعه نگرش مساعدی به
محصوالت غذایی تراریخته ندارند؛ بهطوریکه بیشتر آنان به
محصوالت غذایی تراریخته نگرشی بینابینی دارند .درواقع ،اکثر
افراد مورد مطالعه هیچگونه نگرشی به محصوالت غذایی
تراریخته ندارند که این رفتار بر پذیرش و تمایل آنها به خرید
محصوالت غذایی تراریخته تأثیر میگذارد.
براساس نتایج آزمون مقایسة میانگینها ،نگرش افراد مورد
مطالعه به محصوالت غذایی تراریخته براساس متغیرهای

جنسیت ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال و محل زندگی متغیر
است .عالوهبراین ،نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین
متغیرهای سن و تعداد افراد خانوار با نگرش افراد ،رابطة منفی و
بین متغیرهای درآمد سالیانه ،مطالعة برچسب مواد غذایی ،خرید
مواد غذایی ارگانیک ،اعتماد به مؤسسههای بیوتکنولوژی و دانش
دربارة محصوالت تراریخته با نگرش افراد مورد مطالعه رابطة
مثبت معنیداری وجود دارد .براساس نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش گامبهگام ،از بین این متغیرها شش متغیر
خرید مواد غذایی ارگانیک ،اعتماد به مؤسسههای بیوتکنولوژی،
دانش دربارة محصوالت تراریخته ،مطالعة برچسب مواد غذایی،
درآمد سالیانه و سن پاسخگویان ،درصد باالیی از تغییرات
واریانس متغیر نگرش به محصوالت غذایی تراریخته در بین این
افراد را تبیین میکنند .برایناساس ،میتوان گفت نگرش به
محصوالت غذایی تراریخته ،متغیر وابستهای است که از
متغیرهای مختلفی تأثیر میپذیرد و برای بهبود و تقویت نگرش
مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته باید به این
متغیرها توجه کرد .از اینرو ،برمبنای نتایج این پژوهش،
پیشنهادهای زیر برای کمک به سیاستگذاران بهمنظور بهبود و
تقویت نگرش مصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته و
افزایش و بهبود تمایل به خرید و پذیرش محصوالت غذایی
تراریخته ارائه میشود:
 با توجه به اینکه متغیر دانش دربارة محصوالت غذاییتراریخته با نگرش افراد مورد مطالعه به محصوالت
غذایی تراریخته رابطة مثبت و معنیداری دارد،
پیشنهاد میشود از راه رسانههای عمومی مثل تلویزیون
و رادیو و همچنین ،به برگزاری کالسهای آموزشی-
ترویجی در زمینة مزایای محصوالت غذایی تراریخته
برای دستیابی به امنیت غذایی و توسعة پایدار ،بهویژه
در نواحی روستایی اقدام شود که نگرش نامساعدتری
به محصوالت غذایی تراریخته دارند.
 با توجه به اینکه اعتماد به مؤسسههای بیوتکنولوژی بهعنوانمهمترین متغیر تأثیرگذار بر نگرش افراد مورد مطالعه به
محصوالت غذایی تراریخته شناسایی شد و با توجه به اینکه
نتایج آمار توصیفی نشان داد افراد مورد مطالعه اعتماد نسبتاً
زیادی به اطالعات و خدمات مؤسسههای بیوتکنولوژی
دارند ،پیشنهاد میشود که از طریق این مؤسسهها برای
افزایش دانش و آگاهی مصرفکنندگان -که درنهایت به
بهبود نگرش آنان در راستای پذیرش محصوالت غذایی
تراریخته منجر میشود -در بین مصرفکنندگان اقدام شود
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پرداخته شود و برای مطالعة برچسب مواد غذایی در
.خانوارها فرهنگسازی شود
 مطالعات بیشتری در زمینة عوامل مؤثر بر نگرشمصرفکنندگان به محصوالت غذایی تراریخته در
سراسر کشور و با واردکردن متغیرهای دیگر انجام گیرد
 پیشنهادها و راهکارهای بیشتری،و برمبنای نتایج آنها
برای سرعتبخشیدن به ترویج و توسعة محصوالت
.غذایی تراریخته در کشور ارائه شود

تا ترویج و توسعة محصوالت غذایی تراریخته با سرعت
.بیشتری انجام پذیرد
 نظر به اینکه بررسی اطالعات و مطالعة برچسب مواد یکی از متغیرهای مؤثر بر نگرش افراد مورد،غذایی
 پیشنهاد،مطالعه به محصوالت غذایی تراریخته است
 از، درمانی و همچنین-میشود از راه مراکز بهداشتی
طریق رسانههای عمومی به تبلیغ اهمیت مطالعة
برچسب مواد غذایی برای ارتقای سالمت افراد جامعه
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