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 مقدمه 

های مختلفی چون بهداشت، امنیت غذایی، و پایداری محیط زیست زیست فناوری در حوزه

های کاربرد دارد. بنابراین، اولویت بسیاری از کشورها از جمله ایران است. یکی از حوزه

اصالح ژنتیکی شده و تراریخته است که مدافعان و  فناوری، تولید محصوالتزیست

مخالفانی دارد. مدافعان از منظر اهمیت این فناوری برای ایجاد امنیت غذایی، تولید 

تر، و تغذیه بهتر به این فناوری توجه دارند. مخالفان هم بر اثرات بالقوه  محصوالت سالم

دارند. اما نکته مهم و در عین  تأکیدمضر این محصوالت بر سالمت انسان و تنوع زیستی 

فناوری به فقدان اطالعات علمی درباره اثرات بلندمدت آن بر  آمیز زیستحال مخاطره

سالمت انسان مربوط است که موجب تردید و تشکیک عمومی درباره این فناوری و 

 ,Sheikhhaمحصوالت تولید شده توسط این فناوری شده است. نتایج پژوهشی ) 

Kalantar, Vahidi & Faghihi, 2006 حاکی از آن است که زیست فناوری در ایران )

% ۷۴دهد که نظر از نظر پذیرش عمومی در نقطه حساسی قرار دارد. این پژوهش نشان می

ایرانیان نسبت به محصوالت تراریخته منفی است. مطالعات دیگری که در ایران انجام شده 

(Rahimpour, 2004; Rahimpour, Ebrahimi, and Sardari, 2008  حاکی از )

فناوری درباره زیست ۱۳8۵تا  ۱۳8۳دهندگان مورد مطالعه حد فاصل % پاسخ۴۳آن است که 

اند که این قبیل محصوالت باید برچسب داشته باشند. این % گفته۹۵آگاهی داشتند و 

ف دهند که مردم نسبت به مصرهای مذکور نشان میگویند که یافتهپژوهشگران می

 گویان با افزایش قیمت ناشی از برچسب% پاسخ 8۹محصوالت تراریخته مردد هستند؛ و 

یا  ن نسبت به ایمنی محصوالت غذایی وتوان گفت که ایرانیاموافقت دارند، و بنابراین می

سال بعد، پیمایش دیگری در قزوین  ۱۰کننده حساسیت دارند. حدود حقوق مصرف

افراد مورد مطالعه نگرش مطلوبی نسبت "دهد که ( نشان می۱۳۹۴)غیاثوندغیاثی و همکاران، 

زاده، نوری. در مطالعه دیگری در استان تهران ) "به محصوالت غذایی تراریخته ندارند

( نگرش عمومی نسبت به محصوالت تراریخته مثبت است و مردان و ۱۳۹6کالنتر، و حبیبا، 

ها تری دارند. براساس یافتهمثبت افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متاهل، نگرش

(Sheikhha, Kalantar, Vahidi & Faghihi, 2006 )۹۵.۲خواهند که % از افراد می

فناوری دارند. ها بیشتر بدانند و درخواست اطالعات بیشتری درباره زیستدرباره تراریخته
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دهد، ارائه میها یکی از نهادهای آگاهی بخشی به جامعه هستند. نوع اطالعاتی که رسانه

رسد که عامل مهمی در شکل دادن به آگاهی، ادراکات و فهم عمومی است. به نظر می

همراه پیشرفت علمی عامل مهمی برای پیشرفت مستمر در حوزه زیستپذیرش عمومی به

سطح باالی آگاهی فناوری کشاورزی یا کنترل و ممانعت از گسترش آن در ایران است.

دهد؛ لذا مصرف  انستن درباره منافع و مضار این فناوری را افزایش میعمومی، احتمال د

ای بدون تحریف محصوالت اصالح تواند با پوشش رسانهآگاهانه این قبیل محصوالت می

ای و اند که پوشش رسانهشود. مطالعات قابل توجهی نشان داده تأمینژنتیکی شده 

کنندگان درباره مخاطرات زیست صرفها و فهم مبندی اثر مستقیمی بر نگرشچارچوب

-Flewer et al., 2002; Marks et al., 2007; Vilellaفناری دارد ) 

Vila&Costa-Font, 2008; Lore et al., 2013; Cmeciue ,2017; Lassen, 

2018; Heiman & Zilberman, 2011; Yang and Hobbs, 2018که  ( . زمانی

ها آنها را پوشش دهند و تعداد زیادی از رسانهنشان میها توجه زیادی به یک موضوع رسانه

توانند با آنچه های جمعی میرسانه"اندیشد. به عبارت دیگر دهند، مخاطب درباره آن میمی

گزینند، توجه عمومی را به سمت موضوعات یا افراد خاصی که برای پوشش دادن برمی

ساله زیست فناوری  ۳۰سابقه  (. ولی علیرغمDeRosier et al,2015)  "هدایت کنند

بخشی عمومی در ها و رسالت آنها در آگاهیای درباره نقش رسانهکشاورزی در ایران، مطالعه

 این حوزه انجام نشده است.  

 بندی سازی و چارچوب برجسته

شود یا هاست که توسط آن، توجه عموم به مساله جلب میی در رسانهفرایندسازی  برجسته

های جمعی برجسته ای در رسانه شود. وقتی مسالهعمومی برجسته می مساله در حوزه

ها شود. عالوه بر این، رسانهواقع می تأثیرشود، درک مخاطب از اهمیت آن موضوع تحت  می

بندی اطالعات در  بر فهم مخاطب از موضوع نیز اثر دارند که به نحوه ارائه یا چارچوب

سازی یک موضوع به این معناست که رسانه برجسته(. ۱۴۰۰ها بستگی دارد )اجاق، رسانه

بندی بدین چقدر از فضا یا زمان خود را به آن موضوع اختصاص داده است و چارچوب

 معناست که رسانه چه شناختی درباره موضوع ترویج کرده است. 
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ها، الگوهای ماندگار شناخت، تفسیر و چارچوب" (Gitlin, 2003:6) به نظر تود گیتلین 

ها را هم در حالت و حذف هستند که نمادسازان توسط آنها گفتمان تأکیدنمایی، انتخاب، باز

چارچوب را بسته  ۱۹8۹در  ۱. گیمسون و مودیگلینی"دهندکالمی و هم تصویری سازمان می

، یک نظر سازماندهد و در هسته این بستهای در نظر گرفتند که به موضوع معنا میتفسیری

که موضوع یا مساله چیست، به ارچوب وجود دارد که با بیان ایندهنده اصلی یا چ

 Entman) رابرت انتمن . (De Vreese, 2005:53) بخشد دهای مرتبط معنا میاروید

R. , 1993)به نظر ۳کردن و برجسته ۲قایل است: گزینش فرایندبندی دو برای چارچوب .

توجه، بامعنا یا جالب و حائز قابل "سازی به معنی  برجسته (Entman , 1993) انتمن

است. هر چه اطالعات بیشتر برجسته  "اهمیت ساختن برخی از اطالعات برای مخاطبان

وییابد. دیهم افزایش می ،شوند، احتمال این که مخاطب آنها را در آینده به خاطر آورد

ی هابر اهمیت جنبه تأکیدچارچوب، "دهد که توضیح می (De Vreese, 2005:53) ریس

 . "مختلف یک موضوع یا مساله است

گیری درک و فهم مخاطب ایفای توانند در شکلبندی توامان میسازی و چارچوببرجسته

سازی به در دسترس بودن موضوع در رسانه مربوط که، آثار برجستهنقش کنند. توضیح آن

های واره ید طرحشود، یعنی توانایی تولبندی با کاربردپذیری تعیین میاست و آثار چارچوب

(. در ۳8-۳۷: ۱۴۰۰تفسیری که بتوانند در موقعیات مختلف به کار گرفته شوند )اجاق، 

های آن و میزان زمانی که افراد به سازی میزان توجه رسانه به رویداد یا ویژگیبرجسته

بندی، میزانی که مفاهیم اند، اهمیت دارد ولی در چارچوبپوشش خبری رویداد توجه کرده

رتباط تشکیل افکار بتوانند با همدیگر در ذهن مخاطب در ا فرایندتبط با یک پیام در حین مر

 قرار بگیرند، اهمیت دارد. 

 پژوهشروش 

فناوری های بکار رفته برای پوشش زیستهدف از انجام این مطالعه، شناسایی چارچوب

فاصله زمانی  کشاورزی در سه خبرگزاری فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، و ایسنا در

های عمومی پیرامون ممنوعیت واردات گیری بحثهمزمان با اوج ۱۳۹6تا  ۱۳8۴های سال

                                                                 
1.Gamson and Modigliani 

2.Selection 

3.Salience 
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محصوالت اصالح ژنتیکی شده است. این سه خبرگزاری طبق اطالعات ارائه شده در 

های خبری ایران بودند. رتبه سایتترین وب( پربیننده۱۳۹۷سایت الکسا )خرداد وب

.  برای این ۲۳و  ۲۱، ۲۰ران جوان و ایسنا به ترتیب عبارتند از فارس، باشگاه خبرنگا

 منظور، سه سوال پژوهشی طرح شده است:  

 های منتخب چقدر است؟فناوری کشاورزی در خبرگزارهایمیزان پوشش زیست-

هایی برای پوشش اخبار زیست فناوری کشاورزی استفاده کردهها از چه چارچوبرسانه-

 اند؟

 اند؟ فناوری کشاورزی، چه لحنی داشتهبندی اخبار زیستر چارچوبها درسانه-

فناوری جامعه نمونه شامل همه اخباری است که درباره محصوالت تراریخته و زیست

اند. واحد تحلیل، خبر است. های مذکور منتشر شدههای خبرگزاریسایتکشاورزی در وب

و بدون فاصله(، تراریخته، ترنسژنیک، و  فناوری )با فاصلهها عبارتند از زیستکلیدواژه

اند که مستقیما به محصوالت/غذاهای اصالح ژنتیکیبیوتکنولوژی. تنها اخباری تحلیل شده

 686مورد خبر شناسایی شدند که  ۷۱۹۳ها در مرحله اول شده مربوط بودند. با این کلیدواژه

خبر در ایسنا منتشر شده  ۵6۹۷مورد در باشگاه خبرنگاران جوان، و  8۱۰مورد در فارس، 

 بودند. 

این پژوهش از رویکرد قیاسی برای تحلیل چارچوب استفاده کرده است. رویکردهای قیاسی 

های از پیش تعیین شده متکی هستند که پژوهشگر در متون مورد تحلیل در بر چارچوب

ند و کنها از منطق تحلیل محتوای کمی مرسوم تبعیت میجوی آنهاست. این روشو جست

گیرند. یعنی پژوهشگر به دنبال کشف های موجود در متن را اندازه میتواتر چارچوب

اند. یعنی در اینجا، تحلیل هایی است که قبال پژوهشگران دیگر آنها را معرفی کردهچارچوب

های متن برای آشکارسازی الگوهای به کار کدگذاری چارچوب فرایند"چارچوب عبارت از 

است. به (Boydstun, Gross, Resnik, & Smith, 2013)  "رفته در چارچوب

های شناسایی شده توسط محققان قبلی، پروتکل کدگذاری این منظور استفاده از چارچوب

( تنظیم ۲۰۰۹( و نیسبت )۲۰۱۳های بویدستون و همکاران )تحقیق با استفاده از چارچوب

( Boydstun et al, 2013 ) ۱۹۹۹(. همچنین، اینگار در سال ۲و ۱شده است )جداول 
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ها را به دو دسته اپیزودیک )با تمرکز بر مواردی خاص( و تماتیک )متمرکز بر چارچوب

تر( تقسیم کرده که در این تحقیق هم مورد توجه هستند. در کدنامه، کد  روندها یا بافتار کالن

"اخالقی"
"اخالقیات"مورد نظر بویدستون و همکاران و کد  ۱

اند. کیب شدهنسبت با هم تر ۲

 خواندن و تفسیر اخبار با استفاده از این کدنامه انجام شده است. 

 (۲۰۱۳های شناسایی شده توسط بویدستون و همکاران ). چارچوب۱جدول
 توضیح عنوان

ها، فواید، یا پیامدهای پولی / مالی زیست فناوری )برای فرد، خانواده، جامعه و کل هزینه اقتصادی

 اقتصاد(

 

و  ظرفیت

 منابع

ها و فقدانِ یا دسترسی به منابع فیزیکی، جغرافیایی، فضایی، انسانی، و مالی، یا ظرفیت سیستم

 سازی یا تحقق اهداف مربوط به زیست فناوریمنابع موجود برای پیاده

لزوم حفظ یا حذف زیست فناوری که با دکترین یا تفسیر مذهبی، وظیفه، شرافت و احترام،  اخالقی

 شود.ن یا هر مفهوم اخالقی یا مسئولیت اجتماعی توجیه میدرست بود

انصاف و 

 عدالت

ها توزیع عدالتی مربوط به قوانین، مجازات، پاداش، و منابع در میان افراد و گروهعدالت و بی

رد یا گروه دیگری شوند. تعادل بین حقوق یا منافع یک فرد یا گروه نیز با فشده یا اجرا می

 شود.مقایسه می

حقوقی، 

قانونی و 

 قضایی

ها، و پیامدهای آنها. این چارچوب، گزارشها، انگیزههای خاصی و مشوقاجرای سیاست

های مربوط به اجرا و تفسیر قوانین توسط افراد، نقض قوانین، نقاط ضعف، جرایم، 

 گیرد. کاهش جرایم را هم در برمیمحکومیت و مجازات، و افزایش و 

ارزیابی و 

تجویز 

 اسیسی

های خاصی که آیا سیاستهای خاص پیشنهادی درباره زیست فناوری، و سنجش اینسیاست

 ند.مؤثرهای موجود کار خواهند کرد یا آیا سیاست

 کارآمدی و کاربرد قوانین و الزامات اجباری مربوط به زیست فناوری جرم و تنبیه

امنیت و 

 دفاع

 تهدید رفاه فرد، گروه یا ملت

بهداشت و 

 نیایم

 ها و اصول بهداشتی، و امنیت عمومی در ارتباط با زیست فناوریمراقبت

اثرات زیست فناوری بر دارایی، تحرک، دسترسی به منابع، شادی، ساختارهای اجتماعی، کیفیت 

                                                                 
1. Moral 

2. Ethics 
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 اجتماعی، و غیره.تسهیل رویه های روزمره، کیفیت زندگی  زندگی

هویت 

 فرهنگی

 تماعی در رابطه با زیست فناوریهای گروه اجها، مراسم یا ارزشسنت

افکار 

 عمومی

 ها و مشخصات جمعیتیها و افکار عموم شامل نتایج نظرسنجینگرش

هر مالحظه سیاسی که درباره زیست فناوری وجود دارد. مثل این که سیاست خاصی برای  سیاسی

 دارد یا برای گروهی منفعت دارد. گروه خاصی ضرر

تنظیمات 

خارجی و 

 تکرار

ها. توافقات و نتایج تجاری، بط خارجی کشور ایران با سایرکشورها؛ رابطه بین گروهروا

 ناوری در این چارچوب واقع هستند.مقایسه نتایج مطلوب و نامطلوب سیاست زیست ف

فناوری کشاورزی داشته و گردد که هر متن خبری چه ارزیابی از زیستلحن نیز به این برمی

تواند مثبت، منفی یا خنثی کرده است. لحن خبر می تأکیدی آن های مثبت یا منفبر ارزش

باشد و به مخاطرات یا منافع محصوالت تراریخته بپردازد. در این پژوهش ارزیابی و قضاوت 

شده )منافع یا مضار(  تأکیدفناوری کشاورزی برای هر خبر مبتنی بر موارد نویسنده از زیست

 ارائه شده است.  

 هایی که نیسبت در حوزه علم شناسایی کرده است. چارچوب ۲جدول 
 توضیح عنوان

خواهند نشان دهند که زیست فناوری موجب بهبود کیفیت زندگی یا حل مطالب ارائه شده می پیشرفت

 کنند.مساله شده و پیشرفت علمی و اجتماعی ایجاد می

پذیری توسعه / رقابت

 اقتصادی

پذیری های اقتصادی، منافع یا مخاطرات بازار، و رقابتگذاریمثابه سرمایهزیست فناوری به

 شود.محلی، ملی یا جهانی ارائه می

اخالقیات/اصول 

 اخالقی

مطالب مربوط به زیست فناوری برحسب درست و غلط بودن، احترام به یا نقض محدودیات 

 شوند.اخالقی نوشته می

عدم قطعیت علمی / 

 فنی

اند یازمند فهم تخصصی است، چیزهایی که شناخته شدهشکل موضوعی که نزیست فناوری به

اند، اجماع متخصصان ناشی از ارزیابی علمی بازنمایی میدر برابر چیزهایی که شناخته نشده

 شود.

جعبه پاندورا / هیوالی 

فرانکشتاین/علم 

 مهارنشدنی

الوقوع نشان  هایی خارج از کنترل و حتمیزیست فناوری را موضوعی الزم به احتیاط، فعاالیت

 دهد.می

 پژوهش درباره زیست فناوری برای خیر عمومی یا خدمت به منافع خصوصی است. مسئولیت عمومی
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ها نمایش داده میها یا گروههایی بین نخبگان، جنگ شخصیتمثابه بازیزیست فناوری به کشمکش/راهبرد

 شود.

حد وسط/مسیرهای 

 جایگزین

های متضاد و قطبی تصویر میایی حاصل ترکیب بین دیدگاهزیست فناوری به مثابه یافته ه

 شود.

ها را تحلیل کرده است. اما توافق بین تحقیق، پژوهشگر اصلی اکثریت داده فراینددر 

ها با توجه به دستورالعمل کدگذاران با استخدام یک دستیار برای کدگذاری حجمی از نمونه

گر (. دستیار پژوهشCampbell et al, 2013کمپل و همکاران قابل محاسبه شده است )

کل کدگذاری کمک کرد. ابتدا به او درباره کدها و نحوه ورود به ایجاد قابلیت اطمینان پروت

کیودا( آموزش داده شد. پس از وارد کردن جزئیات هر خبر در کدها به نرم افزار )مکس

% اخبار ۱۰ه شامل طور مستقل یک نمونه تصادفی کاکسل، دستیار و پژوهشگر اصلی به

 ۱محاسبه شد که طبق نظر لندیس و کوچ۰.8۳نمونه بود را تحلیل کردند. مقدار کاپا 

(O’Connor & Joffe,2020 به توافق کامل نزدیک است. بقیه نمونه ) ها را پژوهشگر

 اصلی به تنهایی تحلیل کرده است. 

 هایافته

 میزان پوشش زیست فناوری / برجسته سازی

های ایسنا، فارس و فناوری کشاورزی در خبرگزاریهای اخبار زیستچارچوب نتایج تحلیل

فناوری خبر درباره زیست۷۱۹۳سال،  ۱۳دهد که در طول باشگاه خبرنگاران جوان نشان می

درصد  ۴.۱۲فناوری کشاورزی مربوط بودند. یعنی مورد به زیست ۲۹۷اند که تنها منتشر کرده

فناوری کشاورزی مربوطند ه در این سه خبرگزاری به زیستفناوری منتشر شداخبار زیست

 ۱۲۵فناوری کشاورزی هستند. در این دوره، خبرگزاری فارس و عمده اخبار درباره زیست

(. در فاصله ۱اند )شکل خبر منتشر کرده ۵۹خبر، و باشگاه خبرنگاران جوان  ۱۱۳خبر، ایسنا 

خبر  ۱۰بارزی داشته است. همچنین، تنها تعداد این اخبار افزایش  ۱۳۹6تا  ۱۳۹۳زمانی 

فناوری در ایران توجه تر یا روند زیستصورت تماتیک نوشته شده و به بافتار کلی%( به۳.۳)

 اند. کرده

                                                                 
1. Landis and Koch 
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 ۱۳۹6و  ۱۳8۴فناوری کشاورزی بین سازی( اخبار زیست. میزان پوشش )برجسته۱شکل 

 های مسلط در اخبار زیست فناوری کشاورزیچارچوب

بیشترین استفاده را در ایسنا داشته است  "کشمکش/تضاد"دهند که چارچوب ایج نشان مینت

بیشترین کاربرد را  "تجویز سیاسی و ارزیابی"خبر(. در خبرگزاری فارس چارچوب  ۳۵)

خبر( در باشگاه  ۱۵ترین چارچوب )پراستفاده "بهداشت و ایمنی"خبر( و  ۲۹داشته )

های عبارت دیگر، ایسنا بر کشمکش یا تضاد میان نگرش خبرنگاران جوان بوده است. به

فناوری کشاورزی و محصوالت تراریخته تمرکز کرده، ولی دو مختلف نسبت به زیست

خبرگزاری دیگر، ابعاد، اثرات، و پیامدهای این فناوری را ارزیابی کرده و راهکاری برای 

 (.۲اند )شکل مشکالت مربوطه تجویز کرده
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فناوری بندی اخبار زیستهای مورد استفاده برای چارچوبنی چارچوب. فراوا۲شکل 

 خبرگزاری ایرانی ۳کشاروزی در 

 فناوری کشاورزیلحن اخبار زیست

های آن فناوری کشاورزی و ظرفیتهای مورد نظر، زیستاخبار مورد مطالعه در خبرگزاری

% لحن ۴۴% لحن مثبت، ۵۴اخبار فارس،  ۱۲۵اند. از مجموع را با لحن مثبت گزارش کرده

خبر تحلیل شده در باشگاه خبرنگاران جوان،  ۵6اند. از بین % لحن خنثی داشته۲منفی، و 

اند. از بین % خنثی قضاوت کرده۳.۵% منفی و ۳۴.۵% زیست فناوری کشاورزی را مثبت، 6۲

اند. ه% خنثی بود۹% لحن منفی داشته و ۱۰% لحن مثبت، 8۱خبر تحلیل شده ایسنا هم،  ۱۱۳

عنوان یک حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی فناوری بهنکته مهم این است که هرجا اخبار به زیست

ولی اغلب اخباری که لحن منفی دارند به پوشش  اند، لحن اخبار مثبت است پرداخته

 (.۳محصوالت تراریخته و تولید، مصرف و واردات آنها مربوط هستند )جدول 

 در اخبار زیست فناوری کشاورزی . لحن مورد استفاده۳جدول 
 کل اخبار لحن منفی لحن خنثی لحن مثبت نام خبرگزاری

 ۱۲۵ ۵۵ ۳ 6۷ فارس

 ۵6 ۱۹ ۲ ۳۵ باشگاه خبرنگاران جوان

 ۱۱۳ ۱۱ ۱۱ ۹۱ ایسنا

 ۲۹۴ 8۵ ۱6 ۱۹۳ کل فراوانی

 ۱۰۰ ۲8.۹ ۵.۴ 6۵.6 کل درصد
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 نتیجه گیری

بندی محصوالت مطالعه نحوه چارچوبدر مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، 

دهد که ( نشان میLore et al., 2013های جریان اصلی کنیا ) تراریخته در روزنامه

 تن% اخبار  ۳۴.۷های پرکاربرد هستند و تنها گذاری چارچوبکشاورزی، ایمنی، و قانون

نگاران نامهدهد که چارچوب ایمنی توسط روزاند. نتیجه پژوهش حاضر نشان میخنثی داشته

%( است.  در مقایسه با ۵.۴ایرانی هم استفاده شده و میزان اخبر با لحن خنثی بسیار کمتر )

( نشان ۱۳۹۴ری پزشکی نیز مطالعه درباره شیوه بازنمایی آن در ایران ) زردار، وفنازیست

، فناوری با استفاده از پنج چارچوب پیشرفت علمیداده که در اخبار تلویزیون این زیست

دهد گرایی، استقالل و منافع بشری بازنمایی شده است. پژوهش حاضر نشان میاقتصاد، ملی

 اند.فناوری کشاورزی غالب نبودههای مذکور در بازنمایی زیستکه هیچ یک از چارچوب

کند و محیط زیست را فناوری ظرفیت تغییر ماهیت غذاهایی که انسان مصرف میزیست

ای این فناوری بر  فهم عمومی اثر دارد، دهند که پوشش رسانهشان میدارد. مطالعات پیشین ن

 Marks et al, 2007; Navarro, Malayangو احتماال بر سیاست هم اثرگذار است ) 

& Panopio, 2011; Besley & Shanahan, 2005دهند (. نتایج این مطالعه نشان می

روند ثابتی داشته و سه خبرگزاری فناوری کشاورزی پوشش اخبار زیست ۱۳۹۳که تا سال 

تغییر  ۱۳۹6تا  ۱۳۹۴اند، ولی از سال مورد مطالعه توجه چندانی به اخبار این حوزه نداشته

هر سه خبرگزاری بیشترین  ۱۳۹۴فاحشی در پوشش این قبیل اخبار رخ داده است. در سال 

ین تغییر به دلیل توان گفت که ااند. میفناوری کشاورزی داشتهمیزان توجه را به زیست

های فناوری کشاورزی و تالشحمایت ریاست جمهوری وقت )حسن روحانی( از زیست

گذاری و تخصیص بودجه های حمایتی مانند قانونهای ذینفعان برای ایجاد زیرساختگروه

گذاری به برای رشد و توسعه بوده است. بنابراین، این تفاوت در میزان پوشش، اولویت

تواند موجب ها را نیز در پی داشته است که میسازی رسانهاوری در برجستهمسائل این فن

(. غالب بودن چارچوبLundi &Irani, 2004اولویت آن در افکار عمومی هم شود ) 

 دهنده دیدگاه متفاوت آنها نسبت به موضوع است. های مختلف در هر خبرگزاری نشان
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توان به دو گروه تقسیم کرد: اوری را میفندر مجموع براساس این پژوهش، اخبار زیست

فناوری کشاورزی هم شامل دو دسته است: فناوری پزشکی و کشاورزی. اخبار زیستزیست

فناوری کشاورزی همچون رشته علمی و حوزه پژوهشی در حال رشد و یک گروه به زیست

تی چون واردات، نوین توجه دارند؛ گروه دوم، به کاربرد این فناوری توجه دارند که موضوعا

خبر را شامل  8۵گیرد. گروه دوم گذاری محصوالت تراریخته را دربرمیکشت و برچسب

درصد اخبار درباره محصوالت تراریخته هستند و لحن منفی به  ۳۰شوند؛ یعنی حدود می

بندی در شکل دادن به درک عمومی نیز اثرگذار آنها غالب است. این وضعیت چارچوب

 است.   

پوشش زیست فناوری کشاورزی در سه خبرگزاری مورد مطالعه برای مروجان در مطالعه 

هایی دارد: هیچ کدام از اخبار منتشره از دیدگاه و منظر کشاورزان حوزه کشاورزی داللت

گران و ها و تجربیات کشاورزان ندارند. ارتباطاند، و توجهی هم به دیدگاهتولید نشده

ها تالش کنند. هش این شکاف از طریق ارتباط با رسانهمروجان کشاورزی باید برای کا

هاست: با توجه به اهمیت کشاورزی در ایران انتظار داللت دیگر این تحقیق برای رسانه

فناوری کشاورزی و وضعیت آن در سطوح مختلف ها به زیسترود که رسانه می

 ند. ها و مزارع توجه بیشتری داشته باشگزاری، سیاست، فروشگاه قانون

فناوری در کار رفته در ارتباط با زیستهای بههای بیشتری برای تحلیل چارچوبپژوهش

مخاطبان الزم است. مطالعه  های ویژه مطالعه چارچوبهای دیگر ضرورت دارد و بهرسانه

فناوری کشاورزی وجود ندارد ولی از چندانی درباره نگرش عموم ایرانیان نسبت به زیست

اند. ، چند مطالعه در شهرهای مختلف انجام شده که نتایج متفاوتی داشته۱۳۹۷تا  ۱۳8۳سال 

، نمونه مورد مطالعه نسبت به زیست فناوری کشاورزی مردد بوده ۱۳8۵که در سال طوریبه

مثبت شده است. تفاوت شدید در  ۱۳۹۷منفی و در  ۱۳۹۴ولی نگرش جامعه نمونه در سال 

تری درباره نگرش و درک ایرانیان سو، باید مطالعات دقیقدهد که از یکمی این نتایج نشان

فناوری کشاورزی انجام گیرد و از سوی دیگر، باید درباره رابطه بین نسبت به زیست

های بیشتری بندی با افکار عمومی مطالعه کرد. پژوهشها و چارچوبسازی رسانهبرجسته

های سایر کشورها، زیست فناوری نههای ایرانی با رساباید برای مقایسه عملکرد رسانه

 ها با یکدیگر انجام شوند. کشاورزی با زیست فناوری پزشکی، و انواع رسانه
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Abstract 

Humans have different attitudes towards buying and consuming transgenic 

crops or cultivating genetically modified seeds. Various factors influence 

their stance and decisions about agricultural biotechnology, of which the 

media is one. By highlighting some aspects of this technology and hiding 

other aspects of it, the media try to create a certain knowledge in the 

audience. The risky nature of genetically modified products for humans 

and the environment increases the importance of informed decision 

making. Therefore, the present article uses the content analysis method to 

identify frameworks by deductive method, highlighting and tone of 

agricultural biotechnology news in three important Iranian news agencies. 

Findings show that only 4.12% of the news studied in the period of this 

research is about agricultural biotechnology and the rest is related to 

medical biotechnology. Conflict, political prescription and evaluation, 

safety and health are the three main frameworks in these news agencies. 

Given that most of this news are about agricultural infrastructure and 

biotechnology as a growing field of study, most of it has been written in a 

positive tone. As a result, the studied news agencies have directed public 

opinion by highlighting the differences between different groups about 

different aspects of agricultural biotechnology, providing solutions to 

resolve conflicts, and its health effects and consequences. They have been 

more active in the issues of the scientific field of agro-biotechnology than 

issues of the transgenic products in society. 

Keywords: Agricultural Biotechnology, Frame Analysis, Agenda setting, 

News ton. 
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