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چکیده

نتایج و تحلیل

اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري دادهها توصيفی -همبستگی

بر اساس اطالعات جمعآوري شده حداقل سابقه كاري در زمينه كشاورزي  2سال و

میباشد دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري شدهاند .جامعه آماري اين مطالعه

حداكثر سابقه كاري كشاورزان در زمينه كشاورزي  54سال می باشد .بر اساس اطالعات

را  28نفر از كارشناسان در بخش امور زراعی جهاد كشاورزي و كليه كشاورزان دانه روغنی كار

جمعآوري شده اكثر پاسخگويان (36درصد) در گروه سنی  40-50سال قرار داشتند و 6/6

استان قزوين تشكيل میدهند كه جمعا  378نفرمیباشند ،حجم نمونه با استفاده از جدول

درصد آنان نيز بيشتر از  60سال داشتند .بر اساس اطالعات جمعآوري شده اكثر پاسخگويان

كرجسی مورگان  169نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقهاي با انتساب متناسب محاسبه

(6/67درصد) داراي تحصيالت ديپلم و يا زير ديپلم میباشند و تنها حدود  9درصد آنان داراي

شد .براي اطمينان از روايی ابزار تحقيق از تكنيک روايی محتوا و جهت برآورد پايايی پرسشنامه

مدرك ليسانس میباشند .با توجه به تنوع و گستردگی مشكالت و محدوديتهاي مطرح شده از

از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد.

ديدگاه كشاورزان  ،جهت دستهبندي متناسب و هم ساز موانع و محدوديتها تحليل عاملی

مقدمه
سلولهاي گياهی ،بيوراكتورهاي ايده آلی براي توليد و استفاده خوراكی واكسنها و زيست
داروها هستند كه نياز به تخمير ،خالص سازي ،ذخيره سازي سرمايی ،حمل و نقل و انتقال

اكتشافی انجام شد .براي تشخيص مناسب بودن دادههاي گردآوري شده پيرامون مناسب بودن
دادهها براي انجام تكنيک ،از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته شده است .معنی
داري آزمون بارتلت با اطمينان  %98و مقدار مناسب شاخص )901/0( KMOبر مناسب بودن
گويهها براي استخراج عاملها داللت دارد .

پرهزينه با شرايط استريل را ندارند .گياهان جهت توليد پروتئين هاي درمانی مناسبند و مزيت
عمده سيستمهاي گياهی نسبت به ديگر سيستم هاي توليد واكسن ،هزينه كمتر توليد آنها می
باشد .از آنجائيكه دانههاي روغنی شامل اندامک هاي طبيعی ذخيره اي با ظرفيت باال براي
نگهداري پروتئين هستند و همچنين محيطی با خاصيت هيدروليتيكی كمی را براي انباشت
ماندگار پروتئين فراهم می كنند ،می توان آنتی ژنها يا داروهاي ساخته شده در اين بيوراكتورها
را خالص سازي نمود و يا بافت مورد نظر را به شكلی تغيير داد كه براي استفاده خوراكی و
درمانی نيز مفيد باشد .تاكنون در مورد نگهداري و تعيين پايداري پروتئينهاي درمانی پس از
توليد و برداشت ،مطالعات كمی انجام شده است كه الزم است تمامی موارد فوق با بررسيهاي
دقيق و مطمئن بررسی شود .اين موفقيت نهايی براي سيستمهاي گياهی جهت توليد

نتیجه گیری
سيستمهاي توليد بر پايه گياه ،پتانسيل عظيمی براي ساخت مناسب تعداد زيادي از پروتئين ها و
زيست داروها هستند .از نظرظرفيت توليد ،گياهان بيشتر يا حداقل هم اندازه هر موجود ديگري
توانايی دارند .همچنين مزايايی از قبيل كاهش زمان توليد ،سهولت اندازه گيري و سالمت
محصول را دارند .اگرچه گياهان قادر به توليد برخی نسخه هاي پروتئين هاي درمانی انسانی
نيستند .مشكل استفاده از سيستم هاي توليد بر پايه گياهی ،فقدان راهكاري براي خالص سازي
اقتصادي پروتئين هاي نوتركيب است كه می تواند براي تنوع محصوالت دانه هاي روغنی مناسب
و تطبيق پذير باشد .بررسی موانع و مشكالت توسعه كشت دانه هاي روغنی جهت كاهش
وابستگی به واردات روغن نباتی بعنوان يكی از رويكردهاي سياست كشورمان مطرح است .از
طرفی اهميت توسعه كشت دانه هاي روغنی جهت استحصال زيست داروها مطرح است

واكسنهاي جانبی و پروتئينهاي درمانی ،احتماالً به اهداف تجاري مهمی كه توسط آزمايشات
كلينيكی در چند سال آينده مشخص می شود ،بستگی خواهد داشت.

مواد و روش ها

ديدگاه كلی حاكم بر تحقيق حاضر كمی است .اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي ،از لحاظ
ميزان نظارت و درجه كنترل ميدانی و از لحاظ نحوه گردآوري دادهها از نوع تحقيقات
توصيفی-همبستگی است .جامعه آماري تحقيق حاضر جمعا  378نفر از كشاورزان استان قزوين
میباشند كه به كاشت دانههاي روغنی میپردازند ،حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
 169نفر محاسبه گرديد كه كشاورزان مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري طبقهاي با
انتساب متناسب از بين پنج شهرستان استان انتخاب شدند .ابزار اصلی گردآوري دادهها،
پرسشنامهاي بود كه بر اساس پيشينه تدوين شد .براي اطمينان از روايی ابزار تحقيق از تكنيک
روايی محتوا (با استفاده از نظرات كارشناسان زراعت دانههاي روغنی و اساتيد مرتبط با
موضوع) و جهت برآورد پايايی پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد مقدار آلفا
معادل  89/0حاصل شد كه بيانگر پايايی و مناسب بودن نسبی ابزار تحقيق است .در اين
تحقيق پس از جمعآوري داده ها و كدگذاري پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار آماري spss
و آمارههاي توصيفی و استنباطی به منظور تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده است.
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