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در  یفناورریز دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد ارشدیکارشناس ویانجدانش دانش و نگرش
 یکشاورز

 9زهیفاطمه آو و 2گلباز نیریش دهیس، 7یغالمرضا مجرد

 .دانشگاه زنجان، ییارتباطات و توسعه روستا، جیگروه ترو یارشدان -1
 .دانشگاه زنجان، یو آموزش کشاورز جیترو یدکترا جویدانش -2
 .دانشگاه زنجان یو آموزش کشاورز جیترو یدانش آموخته کارشناس -3
 

 چکیده

در بخش  هایفناورریزاز  یریگتوان با بهرهمی و نگرش مثبت یاز دانش کاف یدر صورت برخوردار
 یارتباط -یاز نوع علم یپژوهش کاربرد نیاکمک کرد.  ییغذا تیمحصول و امن دیتول شیبه افزا یکشاورز

 یدانشکده کشاورز ارشدیکارشناس جویاندانشتن از  343سنجش دانش و نگرش پژوهش  نیاهدف  ،باشدمی
تن به  121ها آن نیکه از ب دیبه انجام رس نامهپرسشبا استفاده از  ریزفناوری دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد

مورد  یآمار یهاروش انتخاب شدند. و مورگان یسیکرج یریگجدول نمونه هیپا بر یعنوان نمونه آمار
بخش  رو د( راتییتغ بیضر، اریانحراف مع، نیانگیم، یدرصد فراوان) یفیدر بخش توص قیتحق نیاستفاده در ا

مورد مطالعه از  یرهایمتغ میمستقریو غ میمستق اثرهایبودند که به منظور سنجش ( ریمس لیتحل) یاستنباط
نانو در بخش  ینسبت به کاربرد فناور جویاندانش یدانش کلکه  ندنشان داد قیتحقهای افتهی استفاده شد. آن

نسبت به کاربرد  گویانپاسخنگرش  ینمره نیانگیاست. م( 3از  3) از متوسطکمتر  در حد یکشاورز
ها آن نگرش نه چندان مساعد گربیان( 3از  3) در حد متوسط بود که زین یدر بخش کشاورز ریزفناوری

چون  یاطالعاتهای منبعبه  جویاندانش از درصد 01بر  افزونبخش بود.  نیدر ا ریزفناورینسبت به کاربرد 
منابع در اشاعه  نیا یداشتند و اثر بخش یدسترسها در رابطه با ریزفناوریو مجله  ونیزیتلو، کتاب، نترنتیا

چون ، یدولت ینقش نهادها جویاندانشدرصد از  2/44تنها  یول، کردند یابینانو را مثبت ارز یهایفناور
نشان  زین ریمس لیدانستند. تحل مؤثرنانو  یهایفناور یدر اشاعه را یعیو منابع طب ستیزطیمح، یکشاورز

 جویاندانشو سن ها در مورد ریزفناوریکتاب  و نترنتیا، انهیرااستفاده از ، گویانپاسخدانش  یرهایداد که متغ
در بخش  ریزفناورینسبت به کاربرد  جویاندانشنگرش  یعنی وابسته ریبر متغداری معنی مثبت و تأثیر

مربوط  انسیدرصد از وار 30در مجموع  یابیمورد ارز یانجیمستقل و م یرهایمتغ، از این روداشت.  یکشاورز
 کردند. نییتب ریمس لیاز روش تحل ستفادهوابسته را با ا ریبه متغ
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 قدمهم
و  یمختلف علم یهادر بخش هاریزفناوریکاربرد 

مختلف  یهادر جنبه یشگرف یهایدگرگون، یصنعت
( 2113، و همکاران یجگید) کرده جادیمردم ا یزندگ

 ادی یدیکل یهایاز فناور یکیآن به عنوان و از 
و  یعلم گیرچشم یهاشرفتیپ تواندیکه م شودیم

به  هاحوزهاز  یاریرا در بس یاگسترده یاجتماع
 (.2111، شچریو ف نسیاست) دنبال داشته باشد

، ینانو در علوم مختلف از جمله در پزشک یفناور
، یورفنا ستیز، ییغذا عیو صنا یکشاورز، یداروساز

 کاربرد دارد کیحمل و نقل و الکترون، یانرژ دیتول
، و همکارن ی؛ عصار2111، شچریو ف نسیاست)

از  یرسم ستفادها نینخست ینهیشیاگرچه پ (.1301
بر  2113به سال  ینانو در بخش کشاورز یفناور

مدت  نیاما در هم(، 1303، زادهیعل) گرددیم
به  یوسنانو توانسته به طور ملم یفناور، محدود

و بهبود  یمحصوالت کشاورز دیتول یکمّ شیافزا
، ییو رضا یموسو) جامعه کمک کند ییغذا تیامن

 (.1303، و همکاران یرازیش یمیکر ؛2111
 یکمّ  شیافزون بر افزا، یدر بخش کشاورز ریزفناوری

کاهش ، ییغذا تیبهبود امن، نهیکاهش هز، دیتول
ال داشته را به دنب عاتیکاهش ضا زیو ن یمصرف انرژ

در  نیا (.2113، ؛ کاه2111، تیو وا نیسرو) است
 یجد یهاینگران یاست که از جمله یحال

از  یناش یمنف یهایاثرگذار، یامروز یهاجامعه
 گریاز حد سم بر سالمت انسان و د شیکاربرد ب

است؛ لذا کاربرد سم  ستیز طیموجودات زنده و مح
 هاست؛ینگران نیا یبرا یمناسب حلراه، هوشمند نانو

را  اهیحرکت در درون گ ییهوشمند توانا هاسم نیا
 بیبه قسمت آس ازیمورد ن زانیبه م توانندیدارند و م

 زانیروش م نیبا ا جهی. در نتابندی قالانت اهیگ دهید
و  نیسرو) خواهد بودکمتر  اریسم مورد استفاده بس

ها به کشنانو ذرات موجود در آفت (.2111، تیوا
از جمله  یادیز یهایاز برتر ونیولسشکل ام

 حلو ، دارتریپا، اعتمادترقابل، ترعیسر یرگذاریتاث
، ریزفناوری یهایتر در آب برخوردارند. دگرگونآسان
 انباریز یامدهایو کاهش پ یسودده زانیم شیبا افزا

 نیاز ا یناش یهاانیو ز بیآس، یکشاورز یهاسم

 اریبس یمحصوالترا به ها آن را رفع کرده و هاسم
، و همکاران یاواکول) کرده است لیتبد یسودمند
که  یبه طور (.2111، و همکاران ترسی؛ پ2111

که توسط نانو  افتهیتوسعه یاهکشها و علفکشآفت
را دارند که زمان  یژگیو نیا، شوندیم دیها تولذره

 توانیکش را در آن معلف ایکش آفت یآزادساز
 طیبا رخداد شراها آن یزادسازآ ایداد و  شیافزا
 نیا قیبا استفاده از تلف، شودیآغاز م یخاص یطیمح

 زوناف، هوشمند شیرها یهاها و سامانهکشنوع آفت
 یهابیآس، یمحصوالت کشاورز دیتول شیبر افزا

 زیرا ن یکشاورز یهانیوارده به کارگران در زم
؛ 2111، داسوکوپتا و همکاران) دهندیکاهش م

پس از  یدر مرحله (.2111، امن و همکاراننوروژ
 بندیبه بسته توانیم یبرداشت محصوالت کشاورز

 یهکارهااز را یکی، که ایگونهبه ، اشاره کردها آن
 یهادسته یمدت ماندگار شیافزا یسودمند برا

استفاده از ، آنها تیفیو حفظ ک ییاز مواد غذا یخاص
، دارد یبندستهدر ب یفراوان تینانو مواد است که اهم

نانو توانسته است بازدارنده از های استفاده از بسته
به درون مواد  ژنیدست رفتن رطوبت و ورود اکس

و  تیفیک شیو افزا دهش یبندبسته ییغذا
 یمدت زمان ماندگار شیافزاچنین هم و یبازارپسند
داسوکوپتا و ) را به دنبال داشته باشد ییمواد غذا
 ییایمیش یها و کودهاسم دیتول (.2111، همکاران

 شیرها تیقابل زیها نبا کاربرد نانوذرات و نانوکپسول
و تر بیش یرگذاریجذب و تاث، یریتاخ ایمهار شده 

را فراهم کرده است. امروزه  ستیز طیبا مح یگارساز
 یها با چگالکشامکان کاربرد آفت یینانو یهابلور

خطرناک  یهابیآس نیرا فراهم کرده و ورود اکمتر 
رسانده است و  زانیم ترینکمرا به  عتیبه طب

را به سرعت و به صورت  ییمواد غذا زیها ننانوکپسول
آن  ییغذا یو کمبودها ازهایرسانده تا ن اهیکامل به گ
نوروژامن و ) زمان ممکن مرتفع سازد نیتررا در کوتاه

در  (.2111، و همکاران لوی؛ گر2111، همکاران
کاربرد  یبرا یادیز یهاالشت، ریاخ یهاسال

 قیاز طر داریپا ییمواد غذا دیدر تول ریزفناوری
ارائه  یدفع آفات نانو ذرات در کشاورز یهاتوسعه سم

در  ریزفناوریکاربرد  بیترت نیبه ا، استشده 
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، ییایمیضمن کاهش کاربرد مواد ش، یکشاورز
به  یطیمح ستیز یمنف یهایکاهش اثرگذار

 ها را بدنبال داشته استنها و انسانظامبوم
 (.2111، داسوکوپتا و همکاران)

، کایآمر، ایاسترال، چون رفته شیپ یدر کشورها
 یلیژاپن دانش آموزان سطوح مختلف تحص، وانیتا
و  ییدر دوران ابتدا ژهیبه و، از دانشگاه شیپ

 ریزفناوری نهیرا در زم ییهاآموزش رستانیدب
 یهادوره گرانزشآموصورت که به  نیبه ا، نندیبیم

در علم  یو کاربرد یاصل یهاشامل موضوع یآموزش
 یو کاربردها ریزفناوریعلم  یاهیمباحث پا، نانو

، شودیمختلف ارائه داده مهای مختلف آن از جنبه
 لیو دانش آموزان با وسا گرانآموزش ییآشنا

مرتب با  یهاشگاهینما راهاز  ریزفناوری شرفتهیپ
 یهادستگاه یراهنما یهاه کتابچهمطالع، ریزفناوری
 یبرا انهیسالهای شیهما یبرگزار، ریزفناوری

آموزش  زین یدر سطوح مختلف دانشگاه، معلمان
و ، شودیارائه م جویاندانش ینانو برا یاختصاص

و ، هاتیاولو، امکانات، چون ییهاعامل
 یبر انتخاب راهبردها زین یآموزش یهایگذاراستیس
 اثرگذار ریزفناوریآموزش علم و  یریادگی-یاددهی

، مهربان ؛2113، و همکاران لجونسیگر) باشدمی
در  شرویپ یگام با کشورهاهم زین رانیدر ا (.1303

در کشور  یگوناگون یهاتیفعال، ریزفناوری نهیزم
 نیمناسب ا گاهیبه جا دنیو رس شرفتیپ یبرا

 یانجام شده است. وزارت جهاد کشاورز یفناور
در  تیکشور به فعالهای وزارت خانه یبرخ همراه با

 نیاست. با وجود ا هپرداخت ریزفناوری نهیزم
 نیا رگذاریو نقش تاث تیو با توجه به اهمها تیفعال

هنوز  ریزفناوریمتاسفانه ، یدر بخش کشاورز یفناور
و  هاییبخش ندارد و نارسا نیدر ا یمناسب گاهیجا

در  یفناور نیه اتوسع نهیدر زم یاریبس یهابازدارنده
خورد که از آن می به چشم رانیا یبخش کشاورز

، یتیحما –یرساختیز یهابه بازدارنده توانمی ملهج
 – یشناخت(، یقانونهای تینبود حما) یقانون

 ییرضا) اشاره کرد یو ارتباط یشناختروان، آموزشی
  (.1302، و همکاران

 انتویم ریزفناوریتوسعه  یبرا مؤثر یهااز روش 
 شیافزا، رشد و توسعه یمناسب برا نهیزم جادیبه ا

، نانو نهیو نگرش افراد در زم یاطالعات و دانش عموم
 نیدر ا ریزیبرنامهو مراکز  یلیرشته تحص جادیا

رو  نیاز ا (.1330، منشو به یریام) اشاره کرد نهیزم
پژوهش  نیدر ا، ریزفناوری اربردک تیبا توجه به اهم

نسبت به  ارشدیکارشناس جویانشداندانش و نگرش 
 شد.  یبررس یدر بخش کشاورز ریزفناوریکاربرد 
نانو در بخش  یارتباط با کاربرد فناور در

در پژوهش (، 1330) ماقبل و همکاران، یکشاورز
چون مشکالت  ییهاخود نشان دادند که عامل

و  یتیریمد، یمشکالت آموزش، یو مال یاعتبار
توسعه  یهااز بازدارنده یو اطالعات یمشکالت پژوهش

 پورمانیباشند. سلمی یدر بخش کشاورز ریزفناوری
 ییبه منظور شناسا یدر پژوهش(، 1301)

در بخش  ریزفناوریبر توسعه  های تأثیرگذارشاخص
کمبود دانش ، دیرس جهینت نیبه ا رانیا یکشاورز

شمار کم کارشناسان و ، یالزم در بخش کشاورز یفن
و نداشتن  ریزفناوری نهیتجربه در زمماهر و با رانیمد

 ید از علل اصلیرا با گذارانسیاست یکاف ییآشنا
برشمرد.  یدر بخش کشاورز ریزفناوریکاربرد  یکم

 نیدر پژوهش خود به ا(، 1302) و همکاران ییرضا
 – یرساختیکه پنج عامل ز افتندیدست  جهینت

 یشناخت(، یقانونهای تینبود حما) یقانون، یتحمای
درصد از  11 یو ارتباط یشناختروان، آموزشی –

نانوفناورانه را  ینیکارآفر توسعه یهابازدارنده انسیوار
 نعیمی و همکاران کند.می نییتب یدر بخش کشاورز

در پژوهش خود نشان دادند که آموزش و (، 1304)
رسانی و ترویج کشاورزی بر احتمال اطالع، پژوهش

گذارد. می أثیرتتوسعه فناوری زیستی کشاورزی 
نشان داد (، 1301) پسند و سوارینتایج پژوهش شاه

نشان (، 1301) و همکاران یپژوهش عصار جینتاکه 
در  یمورد بررس جویاندانشتر بیش یسطح آگاه، داد
در باشد. نمی در حد قابل قبول، ریزفناوری نهیزم

نسبت به توسعه کاربرد  ینگرش مثبت حالی که
 وجود دارد.  جویاننشدا نیدر ب ریزفناوری

و شناخت  یبودن سطح آگاه نییپا(، 2113) زیما
 یانسان یرویکمبود ن، ریزفناوری نهیعامه مردم در زم
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و نبود شبکه ، یمال یهاتیکمبود حما، متخصص
توسعه  یهارا از بازدارنده یو اطالعات یارتباط

افس دوکس و  یکرد. پژوهش د انیب ریزفناوری
سال  جویاندانشکه  نددادن نشا(، 2111) همکاران

و پس از شرکت در دوره  شیاول در دانشگاه پ
 یفناور نهیدر زم هایو سخنران نارهایو سم یآموزش

 ریزفناورینسبت به  زهینانو از لحاظ دانش و انگ
پس  زهیدانش و انگ زانیدارند و م یداریتفاوت معن

 هوسیکرده است. دا دایپ شیافزاها از شرکت در دوره
، در پژوهش خود نشان دادند(، 2113) رانکاو هم
 یآموزشهای از شرکت در دوره شیپ جویاندانش

توسعه غذا و  ندیو کاربرد آن در فرا ریزفناوری
نسبت به آن  تریکم زهیو انگ یآگاه یکشاورز

و  یآگاه زانیم یپس از دوره آموزش یداشتند ول
در  ریزفناورینسبت به کاربرد  جویاندان زهیانگ
است.  افتهی شیافزا یو کشاورز ییمواد غذا ندیافر

 نیدر پژوهش خود به ا(، 2112) خوت و همکاران
در  یدر کشاورز ریزفناوریکاربرد ، دندیرس جهینت
، اهیحفاظت از گ، بذر یبهبود جوانه زن یهانهیزم

ها کشآفت ماندهیباق صیو تشخ، مارگرهایب ییشناسا
 نیو اکل نیساه وهشپژ جی. نتاباشدیها مکشو علف

 ینشان داد که دانش آموزان نگرش و آگاه(، 2113)
دارند. جورج و  ریزفناورینسبت به کاربرد  یترنییپا

نسبت به  یدرک عموم یبا بررس(، 2114) همکاران
 31، دندیرس جهینت نیبه ا، نانو در سنگاپور یفناور

، دارند ریزفناوریاز  یدرک درست گویانپاسخدرصد 
اطالعات  ریزفناوریدر مورد  پاسخگویان از رصدد 11
و  مؤثرنانو را  یدرصد فناور 30، بودند دهیشن یمنف

درصد آن را خطرناک  3/21و  دانستندمی سودمند
در پژوهش (، 2114) . فرور و همکاراندانستندیم

 یترنگرش مثبت گویانپاسخخود نشان دادند که 
ش پژوه جیدارند نتا ریزفناورینسبت به کاربرد 

 زانینشان داد که م(، 2113) و همکاران اندفورده
نسبت به کاربرد  یکشاورز نفعانیو نگرش ذ یآگاه

 ترینمهمباشد و می کم یدر کشاورز ریزفناوری
 شیافزا، را یدر کشاورز ریزفناوریکاربرد  یبرتر
 دیعمر مف شیو افزا عاتیکاهش ضا، سالم تر یغذا

(، 2113) انارو همک جکیون د کردند. انیمحصول ب

نگرش  گویانپاسخکه  افتندیدر پژوهش خود در
در بهداشت و  ریزفناورینسبت به کاربرد  یترمثبت
نگرش آنان نسبت به کاربرد  یدارند ول یپزشک

آن را  لیاست و دل یمنف ییدر مواد غذا ریزفناوری
و ابهام در  یریاحساس خطرپذ، نانینداشتن اطم

 دانستند.می ییغذا واددر م ریزفناوریکاربرد 

 شناسیروش

است  یارتباط -یاز نوع علم یپژوهش کاربرد نیا
 جویاندانشتن  343آن را  یکه جامعه آمار

دانشگاه زنجان در  یدانشکده کشاورز ارشدیکارشناس
در سال ، دادند لیتشک 1304-1303 یلیسال تحص

و  یسیکرج یریگجدول نمونه هیاجرا شد. برپا 1303
 نهیشیبا در نظر گرفتن ب حجم نمونه، مورگان

، یریگنمونه یدرصد خطا 1و با  (،23/1) انسیوار
پرت در  یهاکه با حذف داده، شد نییتن تع 123

قرار گرفت.  لیمورد تحل نامهپرسش 121عمل 
 شیدرصد افزا 1/1به گیری نمونه یخطا نیبنابرا

قابل  زینمونه ن نیا کلیبنابر نظر اسحاق و ما. افتی
، 1301، یدهکردیو کرم رادیزشکپ) قبول است

234.) 
 یدانشکده جویاندانشکه  نیبا توجه به ا

مختلف در  یلیتحص شیدر هشت گرا یکشاورز
دانشگاه  یدر دانشکده کشاورز ارشدکارشناسیمقطع 

 یریگاز روش نمونه، بودند لیزنجان مشغول به تحص
بود  نامهپرسش قیتحق لهیاستفاده شد. وس یاطبقه

 ییها استفاده شد. رواداده یآورگرد یکه برا
 یاز متخصصان دانشگاه یبا نظرخواه نامهپرسش

 ییارتباطات و توسعه روستا، جیاستادان گروه ترو)
آن  ییایسنجش پا یشد و برا دییتا( دانشگاه زنجان

بخش  یاستفاده شد که مقدار آن برا یبیترت یاز آلفا
 یاورزدر بخش کش ریزفناوریدانش نسبت به کاربرد 

03/1  =1α 01/1 نگرش نسبت به کاربرد آن یو برا 
 =2α شده در  هیته یبه دست آمد. پرسشنامه
 جویاندانشپرسش در رابطه با دانش  12 رندهیبرگ

 13و  یدر بخش کشاورز ریزفناورینسبت به کاربرد 
پرسش در رابطه با نگرش نسبت به آن بود که در 

 اری= بس1 دانمینم =1) 3صفر تا  یهیبرپا یقالب بازه
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( ادیز یلی= خ3 ادی= ز4 توسط= م3= کم 2کم 
 نیدر ا رگذاریتاث یشد. منابع اطالعات یازبندیامت
چند  یهابا شش پرسش به صورت پرسش زین نهیزم
 یآمار یهامورد سنجش قرار گرفتند. روش یانهیگز

 یفیدر بخش توص قیتحق نیمورد استفاده در ا
، اریانحراف مع، نیانگیم، یدرصد فراوان)

( ریمس لیتحل) یبخش استنباط رو د( راتییتغبیضر
و  میمستق اثرهایبودند که به منظور سنجش 

استفاده  آنمورد مطالعه از  یرهایمتغ میمستقریغ
پردازش  یبرا AMOSو  SPSS افزارنرمشد. از 

 .ها استفاده شدداده

 هایافته
افراد مورد  یشناخت تیجمع تیوضع یبررس

را  گویانپاسخ از درصد 3/33ه نشان داد که مطالع
دختر  جویاندانشرا  درصد 1/11پسر و  جویاندانش
مورد مطالعه  جویاندانش یسن نیانگیدادند. م لیتشک
 یدارا جویاندانشدرصد  0/13سال بود و  14/23
دوره  هاینمره نیانگیمسال بودند.  21از کمتر  سن

حاظ بود. از ل 30/11گویان پاسخکارشناسی 
درصد  43 زین یاز تجربه کار کشاورز یبرخوردار

 32که  یبخش بودند در حال نیسابقه کار در ا یدارا
در حوزه  یاتجربه گونه چیافراد ه نیدرصد ا

 نداشتند.  یکشاورزهای تیفعال

نسبت به کاربرد  گویانپاسخسنجش دانش  یبرا
 با بازه هیگو 12از  یدر بخش کشاورز ریزفناوری
کم  اری= بس1 دانمنمی =1) استفاده شد. یحچند سط

 نیبر ا (.ادیز یلی= خ3 ادی= ز4= متوسط 3= کم 2
های کاربرد ریزفناوری دانشسطح  نیانگیم، هیپا

و  3 زا 30/2 کشاورزی دانشجویان حدود متوسط
های داده هیبه دست آمد. بر پا 11/1آن  اریانحراف مع

 گویانخپاسدانش سطح ، پرسش 12 نیاز ب، 1جدول 
مورد در حد  2حد متوسط و تنها در  ریمورد ز 11در 
جدول نشان  اینچنین هم .از متوسط بود التربا یکم

دانش  بیبه ترت، جویانشدان دیداد که از د
 شینقش نانو در افزا، چون ییهانهیدر زم گویانپاسخ
و  زانیم یسازنهینقش نانو در به، هاکشآفت ییکارا

و نقش نانو در کاهش  ییایمیش یهاشکل کاربرد سم
 گرید یرهایاز متغتر بیش هاو پساب یآلودگ

، چون ییهانهیگویان در زمدانش پاسخ یول. باشدیم
 گاهیبهداشت دام و جا شیدر افزا ریزفناورینقش 

 هیو تصف ییزدانقش نانو در نمک، وریپرورش دام و ط
 و نقش نانو یو کشاورز یدنیآشام یهاآب تریاقتصاد

بدون  اهانیگ یسلول یاجزا تیدر مهار فعال
کمتر  گرید یرهایمتغنسبت به ها آن به یرسانبیآس
 شد. یابیارز

گویان نسبت به کاربرد سنجش نگرش پاسخ یبرا
نگرش  نیانگیم .مطرح شد پرسش 13 ریزفناوری

در بخش  ریزفناوریکاربرد  هدانشجویان نسبت ب
 

 ( n=121) یدر بخش کشاورز ریزفناوریگویان نسبت به کاربرد انش پاسخد -7جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین کاربرد

 1 12/1 03/1 10/3 هاافزایش کارایی آفت کش

 2 13/1 02/1 11/3 های شیمیاییسازی میزان و شکل کاربرد سمبهینه

 3 13/1 02/1 04/2 کاهش آلودگی و پساب ها

 4 13/1 01/1 03/2 های جانبی سودمندتبدیل ضایعات به انرژی و فرآورده

 3 13/1 11/2 03/2 محیط زیستکمتر  های جایگزین و آلودگیتولید سوخت

 1 13/1 01/1 01/2 ها و ادوات کشاورزیهای مستحکم ماشینتولید پوشش

 1 11/1 04/1 33/2 بهبود طعم و کیفیت غذاها

 3 11/1 11/2 33/2 ندی محصوالت غذاییببهبود صنعت بسته

 0 13/1 02/1 32/2 زاهای بیماریها و عاملردیابی و مبارزه با ویروس

 11 10/1 04/1 32/2 افزایش بهداشت دام و جایگاه پرورش دام و طیور

 11 10/1 01/1 11/2 های آشامیدنی و کشاورزیتر آبزدایی و تصفیه اقتصادینمک

 12 11/1 33/1 11/2 هارسانی به آنی سلولی گیاهان بدون آسیبمهار فعالیت اجزا

 = خیلی زیاد 3دانم....... = نمی1توضیح بازه: 
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 ( n=121) یدر بخش کشاورز ریزفناوریگویان نسبت به کاربرد نگرش پاسخ -2 جدول
انحراف  میانگین کاربرد

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 رتبه

 1 23/1 11/1 13/4 ی آموزشی ریزفناوری در بخش کشاورزی هستید. هادورهبه شرکت در  حاضرتا چه حد 

 2 30/1 11/1 13/4 ریزفناوری تا چه حد برای توسعه کشاورزی ایران قابل استفاده است.

های محصوالت ریزفناوری در بخش کشاورزی در چه حدی ی درباره سودمندیرساناطالعمیزان 

 است.

04/3 11/1 41/1 3 

 4 40/1 34/1 11/3 کنید.ی ریزفناوری در بخش کشاورزی را تا چه حد خوب ارزیابی میهاقابلیت

چه  درتدوین برنامه برای آموزش ریزفناوری را  نهیزمتحقیقات و فناوری در ، فعالیت وزارت علوم

 دانید. حدی می

13/3 13/2 33/1 3 

ری در بخش کشاورزی تا چه حد کمبود نیروی انسانی ارتباط با کاربرد ریزفناو به نظر شما در

 وجود دارد.  کردهلیتحصمتخصص و 

11/3 13/1 40/1 1 

 1 33/1 00/1 11/3 به نظر شما ریزفناوری تا چه حد در پایداری کشاورزی نقش دارد.

 3 31/1 03/1 32/3 از دیدگاه شما ریزفناوری تا چه حد در بهبود امنیت غذایی نقش دارد. 

تواند به کاهش فقر غذایی و کاهش نابرابری اجتماعی ه نظر شما کاربرد ریزفناوری تا چه حد میب

 منتهی شود.

21/3 33/1 31/1 0 

 11 14/1 30/1 04/2 به نظر شما نقش ریزفناوری در تولید مواد بادوام و کم هزینه در چه حدی است.

 11 34/1 31/1 43/2 کنید. ه حدی ارزیابی میی صورت گرفته از ریزفناوری در کشور را در چهاتیحما

 12 14/1 31/1 11/2 به نطر شما میزان استقبال بازار از محصوالت تولیدی با ریزفناوری در چه حدی است. 

 13 31/1 03/1 31/1 تا چه حدی ریزفناوری در بخش کشاورزی را باید یک علم گذرا و زودگذر تلقی کرد.

 14 41/1 31/1 13/1 ی دانست.رواقعیغاوری در بخش کشاورزی را تا چه حدی باید تخیلی و ریزفن کاربردبه نظر شما 

 13 11/1 10/1 13/1 دانید. شما کاربرد ریزفناوری در بخش کشاورزی را تا چه حد برای بشر یک تهدید می

 : خیلی زیاد3دانم....... : نمی1

 
و ( 01/2) کشاورزی نزدیک به حد متوسط

 .(2جدول ) آمد بدست 11/1آن  اریانحراف مع
گویان پاسختر بیش نگرش، نشان دادند که هاافتهی

 یدارا یدر بخش کشاورز ریزفناورینسبت به کاربرد 
 باشد.تر از حد متوسط مینییپا ینیانگیم

دانشجویان نگرش نه چندان تر ، بیشرو نیاز ا
در بخش  ریزفناورینسبت به کاربرد  یمساعد
از  کیاستفاده از هر  زانیم د.داشتن یکشاورز

 یاثربخش زانیبا هدف سنجش م یاطالعات یهامنبع
نشان  هاافتهیشد و  یبررس ریزفناوری جیدر تروها آن

چون  ییهابه منبع نهیزم نیدادند که دانشجویان در ا
دارند و  یدسترستر بیش ونیزیکتاب و تلو، نترنتیا

ن یا اطالعات منتشره توسط زانیبه نظر آنان م
از تر بیش اریبس ریزفناوریها در ارتباط با منبع

 آموزشی یهادوره قیاست که از طر یاطالعات
چون وزارت ، یدولت ینهادها یبرگزارشده از سو

انتشار ، یعیو منابع طب ستیزطیمح، یجهاد کشاورز
 (.3جدول ) است افتهی

 زانیم، AMOSافزار نرم با ریمس لیاستفاده از تحل با
و  انهیاستفاده از را، مستقل شامل یرهایمتغ تأثیر

برگزارشده  یهادوره، ویراد، ونیزیتلو، کتاب، نترنتیا
، یکشاورز چون وزارت جهاد یدولت ینهادها یاز سو

سن ، ها و روزنامهمجله، یعیو منابع طب ستیزطیمح
گویان وارد دانش پاسخ ریبر متغ، گویانو جنس پاسخ

 یرهایشد که متغشدند. و مشخص  ریمس لیتحل
ها و مجله، ویراد، ونیزیتلو، کتاب، نترنتیاستفاده از ا

داری بر مثبت و معنی تأثیر، گویانسن پاسخ، روزنامه
 13گویان داشتند و توانستند دانش پاسخ ریمتغ

کنند.  نییرا تب ریمتغ نیمربوط به ا انسیدرصد از وار
 تابک، نترنتیو ا انهیرا، گویاندانش پاسخ یرهایمتغ

 تأثیرو سن دانشجویان  در مورد ریزفناوری کشاورزی
نگرش  یوابسته ریبر متغ یداریمثبت و معن

در بخش  یفناورریزدانشجویان نسبت به کاربرد 
 یانجیمستقل و م یرهایمتغ نیداشتند. ا یکشاورز

مربوط به  انسیدرصد از وار 30شده توانستند  ادی
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به  یدسترس زانیم یهیبر پا دانشگاه زنجان یکشاورز ارشدیکارشناس جویانشدان یفراون عیزتو -9 جدول
 ( n=121ها )آن یو اثربخش یاطالعات یهامنبع

 ( درصد) میزان اثربخشی ( درصد) دسترسی منبع

 زیاد متوسط کم  چیه دارم ندارم

منابع ، ستیزطیمح، اورزیجهاد کش) ی دولتینهادهااز سوی  برگزارشدهی آموزشی هادوره

 ( طبیعی

3/33 2/44 2/0 2/10 3/12 3/3 

 3/11 3/33 2/30 2/4 3/02 3/1 تلویزیون

 3 13 3/33 21 3/13 1/21 رادیو

 3/11 41 33 2/4 01 11 مجله و روزنامه

 3/43 2/40 3/1 1 111 1 رایانه و اینترنت

 1/21 3/33 3/23 3/1 3/03 2/4 کتاب

 

 
 ارشدیکارشناس جویاندانش یفناورریزبر دانش و نگرش کاربرد  مؤثر متغیرهای ریمس لیتحل -4 جدول
 یکشاورز

متغیر 

 وابسته

خطای  ( b) مقدار غیراستاندارد متغیر مستقل

 استاندارد

 ب استانداردیضر

(Beta ) 

نسبت 

 ( t) بحرانی

Sig 

 32/1 1/3 123/1 113/1 102/1  --->جنسیت دانش

 11/1 113/3 133/1 313/1 031/1  --->سن

 13/1 111/2 111/1 413/1 033/2  --->های برگزار شده بیرون از دانشگاهدروه

 143/1 443/1 133/1 311/1 012/1  --->تلویزیون 

 11/1 412/2 230/1 313/1 313/3  --->رادیو 

 13/1 031/1 240/1 133/1 231/3  --->مجله و روزنامه 

 11/1 111/3 140/1 433/1 231/3  ---> رایانه و اینترنت

 11/1 130/3 133/1 433/1 313/3  --->کتاب

 13/1 011/1 133/1 111/1 214/1  --->دانش 

 34/1 411/2 131/1 143/2 021/4  ---> جنسیت نگرش

 11/1 134/2 120/1 141/1 311/4  --->سن

 33/1 311/1 114/1 113/1 303/1  --->نشگاه های برگزار شده بیرون از دادوره

 14/1 111/2 111/1 111/1 412/3  ---> تلویزیون

 13/1 322/1 113/1 313/2 413/3  --->رادیو

 32/1 013/1 111/1 103/1 134/1  --->مجله و روزنامه

 31/1 122/1 213/1 133/1 323/1  --->رایانه و اینترنت 

 14/1 011/1 101/1 331/1 111/1  --->کتاب

 
در  یفناورریزنسبت به کاربرد  نگرشوابسته  ریمتغ

 لیتحل (.4جدول ) کنند نییرا تب یبخش کشاورز
، نشان داد رهایمتغ میمستق ریو غ میمستق یاثرها
را بر دانش  تأثیر ترینبیشکه  ییرهایترین متغمهم

و  انهیرا یرهایمتغ بیگویان داشتند به ترتپاسخ
 ریمتغ (.3جدول ) بودند ونیزیکتاب و تلو ،نترنتیا

کرده به  دایرا پ تأثیر ترینبیشکه  نترنتیو ا انهیرا
گویان نسبت به دانش پاسخ یانجیم ریمتغ یواسطه

 یرهایبوده است. متغ ینانو در کشاورز یکاربرد فناور
اثر تر بیش گویانکتاب و دانش پاسخ، نترنتیو ا انهیرا

 اند.شتهرا بر نگرش دا میمستق
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 وابسته نگرش ریبر متغ یانجیمستقل و م یرهایمتغ میمستق ریو غ میمستق یاثرها -5 جدول
 جمع اثر اثرغیر مستقیم اثرمستقیم 

 غیر استاندارد استاندارد غیر استاندارد استاندارد غیر استاندارد استاندارد متغیر

 214/1 133/1 111/1 111/1 214/1 133/1 دانش

 111/3 131/1 214/1 113/1 413/3 131/1 جنس

 011/1 113/1 211/1 134/1 111/1 120/1 سن

 101/1 133/1 412/1 110/1 303/1 114/1 های برگزار شده بیرون از دانشگاهدوره

 111/4 101/1 110/1 120/1 412/3 111/1 تلویزیون

 012/2 110/1 134/1 144/1 323/1 113/1 رادیو

 321/2 122/1 111/1 141/1 134/1 111/1 مجله و روزنامه

 301/3 231/1 111/1 123/1 021/4 213/1 رایانه و اینترنت

 114/3 223/1 114/1 120/1 311/4 101/1 کتاب

 

 
در بخش  یفناورریزنسبت به کاربرد  گویانپاسخبر نگرش  رگذاریتأث یهاعامل ریمس لیتحل -7نگاره 

 یکشاورز
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 گیریبحث و نتیجه
در نقطه اوج انقالب  یبشر یهاجامعه، امروزه

شده  ادی یهایقرار دارند. فناور نیهای نویفناور
و انجام  یزندگ وهیدر ش یشگرف اریبس یهایدگرگون

به  زین یاند. بخش کشاورزبه وجود آورده هاتیفعال
از  یهای مهم اقتصاداز بخش یکیعنوان 

 انیم نیبهره مند بوده است. در ا یعلم یتاوردهادس
از  نینو یموج فناور کیبه عنوان  زین یفناورریز
 عیدگرگون کردن صنا یبرا یفراوان تیو ظرف تیقابل

 رشیپذ یبرخوردار است. برا یمختلف بخش کشاورز
در  نهیزم نیدانش الزم در ا دیدر آغاز با یفناورریز

دانش نگرش  نیا قیو از طر ابدیسطح جامعه اشاعه 
نشان داد  قیتحق نیهای اافتهیرد. یشکل بگ یمساعد

هنوز ، صورت گرفته یهای علمکه به رغم تالش
و کاربرد آن در  ریزفناورینسبت به  یدانش کاف

جویان شدان رایسطح جامعه اشاعه داده نشده است. ز
نسبت به  یهای کشاورزارشد رشتهمقطع کارشناسی

 .ندانکرده دایپ یو اطالعات چنداناز دانش  دهیپد نیا
و گسترش  جیترو تیافراد مسئول نیا کهیهنگام
در سطح جامعه  ینانو در بخش کشاورزهای یفناور

و نگرش مثبت  یبدون دانش کاف، را بر عهده دارند
 یدر بخش کشاورز یفناورریزنسبت به کاربرد 

توان از آنان انتظار داشت که کاربرد می چگونه، باشند
 نیکنند. ا یسانگردر سطح جامعه را آ یفناور نیا
 و همکاران یپژوهش عصارهای افتهیبا  افتهی
 و همکاران هوسیو دا( 2113) زیما (؛1301)
به دست آمده از  جیبا نتا یول، دارد خوانیهم( 2113)

ندارد.  خوانیهم( 2113) و همکاران جکید قیتحق
عه از جام یمندبهره یشود برامی شنهادیلذا پ

در آغاز در ، یدر بخش کشاورز یفناورریزهای یبرتر
 یهارشته ارشدیو کارشناس یمقاطع کارشناس

شود  سیو تدر یمرتبط طراح یهادرس یکشاورز
 نیا هیاول میبا مفاه یبخش کشاورز ندهیآ انیتا متول

 یدر جهت کاربردگاه آن ها آشنا شوند وموضوع
 یهاتالش یزدر بخش کشاور هایکردن نانوفناور
و ها است که سازمان یهید. البته بدیالزم به عمل آ

، یوزارت جهاد کشاورز چونهممرتبط  ینهادها
ها و سازمان گریو د، ستیز طیسازمان حفاظت مح

 یبه طور همزمان و با برگزار زیمرتبط ن ینهادها
 نیکارکنان خود را با ا دیضمن خدمت باهای دوره

 ها آشنا سازند. موضوع
دانش  یرهایمتغ، نشان داد جینتا چنینهم
جویان دانشکتاب و سن ، نترنتیو ا انهیرا، گویانپاسخ
نگرش  یوابسته ریبر متغداری معنی مثبت و تأثیر
در بخش  یفناورریزنسبت به کاربرد  جویاندانش

و ( 2113) زیماهای افتهی جیدارد که با نتا یکشاورز
 راستا کی رد( 2111) افس دوکس و همکاران ید

 یارتباط جمع یهابه وجود رسانه تیباشد. با عنامی
 یچاپ یهاهیو نشر مایصدا و س، نترنتیا چونهم

ها رسانه نیا مندیتوانکه از  کندیم جابیضرورت ا
 نهیشده در زم ریزیبرنامهبه صورت هدفمند و  زین

های یو انتشار اطالعات مرتبط با فناوررسانی اطالع
 یبه دسترس تیاستفاده شود. با عنا شیپ از شینانو ب
ارتباط  یهابه رسانه قیتحق گویانپاسختر بیش
تواند در حوزه اشاعه اطالعات می آن تأثیر، یجمع

 اریبس یدر بخش کشاورز یفناورریزمرتبط با 
به منظور ارتقاء سطح دانش چنین هم باشد. گیرچشم

 در یفناورریزکاربرد  نهیدر زم دانشجویانو نگرش 
 یشود نسبت به برگزارمی شنهادیپ یبخش کشاورز

وب  جادیا، یعلم ینارهایسمتر بیش هرچه
در بخش  یفناورریزمعتبر در مورد کاربرد  یهاتیسا

وزارت جهاد تر بیش و تعامل هر چه یکشاورز
 یهابرنامهسازی آماده یبرا مایبا صدا و س یکشاورز

 یکشاورز خشدر ب یفناورریزمرتبط با  یونیزیتلو
  .دیالزم به عمل آ یهااقدام
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Abstract 

By using of agricultural micro technology’s science and knowledge in forms of Nano 

pesticides, Nano fertilizers, micro technology sensors and zeolites for the maintenance of water 

and nutrients in soils, it can be help to increasing agricultural production and food security. The 

research is applied of type scientifically-communicative, This would require sufficient 

knowledge and its positive attitude towards the application of nanotechnology in the agricultural 

sector. This research was carried out by purpose of analyzing the factors affecting agricultural 

master's students’ attitude of Zanjan University towards application of micro technology in 

agriculture sector. The statistical population of the study consisted of 345 students of 

agricultural master's students at Zanjan University that 120 person were selected on the basis of 

Karjitsy and Morgan sampling tables as statistical samples size. The statistical methods used in 

this research were descriptive (frequency, mean, standard deviation, coefficient of variation) and 

inferential (path analysis), which were used to measure the direct and indirect effects of the 

studied variables. The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by 

academic experts, and its reliability was measured using Sequential alpha (α = 0.91-0.98). 

Based on the results of the research, the rating average score of the respondents' knowledge was 

Less than average (3 of 5) that reflect their unfavorable knowledge of the application of 

nanotechnology in agriculture. The rating average score of respondents' attitude was also 

moderate (3 of 5). The results of path analysis showed that the variables such as respondents’ 

knowledge, computer and Internet, book and students’ age had a significant positive effect on 

students' attitude towards application of micro technology in agriculture sector. Independent and 

intermediate variables were able to explain 59 percent of the variance associated with the 

dependent variable. 

 

Index Terms: micro-technology, agricultural micro-technology, micro-technology 

disimination.  
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