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ABSTRACT 

 

      The main purpose of this descriptive- survey research was to study of barriers to 

commercialization of nanotechnology products in the Iran’s Agricultural sector. The statistical 

population of the study consisted of 275 researchers employed in 22 National Agricultural 

Research Centers/ Institutions. According to the Krejcie and Morgan table, 160 of the researchers 

were selected using a random sampling technique. A questionnaire was used to collect the data. 

The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts in the University of 

Tehran. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument. The Cronbach’s 

Alpha coefficients for the main scales of the questionnaire were at appropriate level. The results 

showed that the importance of the all five factors examined in the research conceptual model was 

verified based on the field data (fit of the model). The factors namely, political- supportive, 

infrastructural, financial, managerial and knowledge- cognitive were ranked first to fifth in 

explaining and identifying the barriers to commercialization of nanotechnology products in the 

Iran’s Agricultural sector by explaining 66.1 percent of total variances, respectively.  
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Extended abstract   

Objectives 

Nanotechnology, which involves creating and manipulating organic and inorganic matter from 

the molecular to the nanoscale level, is an emerging, enabling technology that is receiving 

enormous amounts of attention in industrial and scientific communities. It is an umbrella term for a 

wide range of science and technologies. Significant and rapid advances in nanoscience and 

nanotechnology have been made in the past two decades. Numerous potential applications have 

been identified, with a promise to transform virtually every industry. These industries include 

aerospace, agriculture, biotechnology, electronics, energy and environment, information 

technology and telecommunication, materials science and manufacturing, and medicine. 

Specifically, nanotechnology has the potential to revolutionize the agro-food supply chain with 

new tools for, among other things, the molecular treatment of diseases, rapid disease detection, and 

enhancing the ability of plants to absorb nutrients. According to the importance of nanotechnology, 

governments from developed nations around the globe and private investors, including venture 

capitalists, are investing heavily in nanotechnology and commercialization of its products.  

In general, commercialization is the process of turning new technologies into successful 

commercial products. In other words, commercialization covers a wide variety of arrays in 

technical, commercial, and financial areas, which transform a new technology to useful products or 

services. This process includes activities such as obtaining ideas for technology commercialization, 

fostering those ideas, development of technology, building up a prototype, development of the new 

process or optimization of the current processes, supply of product to market, promotion, and 

creation of new infrastructures. Empirical evidence shows that the commercialization of 

nanotechnology is presently slow paced due to many barriers. Accordingly, the main purpose of 

https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74278.html
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this research was to study of barriers to commercialization of nanotechnology products in the Iran’s 

Agricultural sector. 

 

Methods 

The research method of the current study in terms of the nature, rate and degree of control and 

method of data collection was quantitative, non-experimental and field research, respectively. The 

statistical population of this study consisted of all the researchers from 22 National Agricultural 

Research Institutions (N=275). According to the Krejcie and Morgan’s (1970) table, a sample of 

160 Science Board Members was selected using the simple random sampling method. A 

questionnaire was used to collect the data which consisted of two parts including respondents’ 

profile and respondents’ viewpoints about the importance of barriers to nanotechnology products 

commercialization in the agricultural sector (26 variables). A five-point scale (1 = very low and 5 = 

very high) was used to measure the second part. The content validity of the questionnaire was 

confirmed by a panel of experts in the University of Tehran. A pilot study was conducted to 

establish the reliability of the instrument. The Cronbach’s Alpha coefficients for the main scales of 

the questionnaire were at appropriate levels. Data was analyzed using the SPSS and LISREL8.5 

software. Moreover, descriptive statistics and inferential statistics (including explanatory factor 

analysis and structural equation modeling) were used for data analysis. 

 

Results 

The results showed that the importance of the all five factors examined in the research 

conceptual model was verified based on the field data (fit of the model). The factors namely, 

political- supportive, infrastructural, financial, managerial and knowledge- cognitive were ranked 

first to fifth in explaining and identifying the barriers to commercialization of nanotechnology 

products in Iran’s Agricultural sector by explaining 66.1 percent of total variances.  

 

Discussion 

Overall, it can be concluded that political and infrastructural factors had the most role in 

explaining the barriers to nanotechnology commercialization in agricultural sector. Additionally, 
the developed tool for measuring the barriers to commercialization of nanotechnology had 

sufficient reliability and validity and the model developed based on theoretical framework, and 

experimental background (conceptual model of research) was in compliance with reality. 

Therefore, the model developed in this study is suitable for measuring the barriers and can be used 

in future research. Finally, based on the main results of the survey, several mechanisms and 

suggestions including: support the transfer of nanotechnology research results from the universities 

and research centers to industry and businesses; financing for the private sector and small and 

medium-sized enterprises in the field of nanotechnology; designing and implementing targeted 

extension and educational activities to increase public awareness on nanotechnology products; 

training human resources needed for commercialization of nanotechnology; attention to providing 

various infrastructures for nanotechnology commercialization including growth centers, science 

and technology parks, legal infrastructures, and infrastructures related to the standardization of 

nanotechnology in the context of agriculture; and finally, encouraging private sector investors, 

especially venture capitalists, to support commercialization of nanotechnology products in the 

agricultural sector. 

 

Keywords: Barriers to commercialization, Nanotechnology, Agricultural sector. 

  

 

 

 

 

 



 759 ...سازي تولیداتبررسی موانع تجاريو همکاران: صفا   

 نانو در بخش کشاورزی ایران سازی تولیدات حاصل از فناوریبررسی موانع تجاری
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 چکیده

 
سازی توليدات حاصل از پيمایشي حاضر با هدف تحليل موانع تجاری -تحقيق توصيفي

نفر از  275نانو در بخش کشاورزی ایران صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقيق شامل  فناوری
 موسسه و مرکز تحقيقات ملي کشاورزی بود که با توجه به جدول 22محققان شاغل در 

گيری تصادفي ساده انتخاب نفر از آنان از طریق روش نمونه 160مورگان، تعداد  -کرجسي
ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایي محتوایي پرسشنامه با نظر شدند. برای گردآوری داده

منظور تعيين قابليت اعتماد ابزار اعضای هيات علمي دانشگاه تهران مورد تایيد قرار گرفت. به
های اصلي آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقياسپيش تحقيق

اهميت هر پنج عامل بررسي شده های پژوهش نشان داد، ب بود. یافتهپرسشنامه در حد مناس
های ميداني مورد تایيد قرار گرفته )برازش مدل( در قالب مدل مفهومي پژوهش، بر اساس داده

شناختي با  -حمایتي، زیرساختي، تامين مالي، مدیریتي و دانشي -سياستي :ها شاملو این عامل
-های اول تا پنجم را در تبيين/ شکلدرصد از واریانس کل، به ترتيب اولویت 21/69تبيين 

 نانو در بخش کشاورزی کسب نمودند.    سازی توليدات حاصل از فناوریگيری موانع تجاری
 

 نانو، بخش کشاورزی.  سازی، فناورییموانع تجار کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه 

ترين دلیل اختالف بدون ترديد در هزاره سوم مهم

بین درآمد و توسعه اقتصادي کشورها را فناوري و نه 

 & Sarirafrazنمايد )میزان سرمايه فیزيکی توجیه می

Sadat Makian, 2009 فناوري همواره در خلق ثروت .)

داشته و سطح استاندارد و براي کشورها نقش اساسی 

شدت تحت تاثیر قرار داده کیفیت زندگی مردم را به

(. در بخش Bahreini Zarch & Shadnam, 2007است )

واسطه تدوين و توانند بهکشاورزي نیز علم و فناوري می

قوانین مناسب و  ،هاي حمايتیاعمال سیاست

 وري تولیدات کشاورزيهاي نهادي کارآمد، بهرهچارچوب

سبب تحريك رشد اقتصادي  ،را افزايش داده و در نتیجه

(. Smith, 2005; Lievonen, 2009در هر کشوري شوند )

سرعت تغییرات فناورانه، در اين زمینه، با توجه به

هاي مدرن نقش بسیار مهمی را در افزايش فناوري

وسیله راندمان و بهبود کیفیت محصوالت تولید شده به

(؛ بسیاري از PCAST, 2009نمايند )کشاورزان ايفا می

هاي مدرن محققان و دانشمندان بر اين باورند که فناوري

غذايی را به موازات آنکه نیازهاي فزاينده جهانی به موا

طرف خواهند نمود، دامنه وسیعی از مزاياي اقتصادي، بر

محیطی، بهداشتی و غیره را نیز براي بشر به زيست

عنوان نانو به اين میان، فناوري ارمغان خواهند آورد. در

آخرين موج فناورانه از پتانسیل الزم براي ايجاد تغییراتی 

مشابه آنچه که طی انقالب صنعتی در اروپا در اواخر قرن 
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به وقوع پیوست، برخوردار است  19و اوايل قرن  18

(Johnson, 2006در مورد مفهوم فناوري .)  نانو هیچ

المللی وجود ندارد ر سطح بیناي دتعريف پذيرفته شده

(Guillaume, 2012و متخصصان مختلف از ديدگاه ) هاي

نانو ارايه  گوناگون تعاريف متعددي را درباره فناوري

نانو را  ( فناوري2010) Forfas Instituteاند؛ داده

نانومتر  100مهندسی هدفمند مواد در مقیاس کمتر از 

هاي کردها و مشخصهمنظور ايجاد و دستیابی به کاربه

وابسته به اندازه تعريف نموده است. در يك تعريف نسبتًا 

دستکاري هنر نانو را  ( فناوري2012) Guillaumeساده، 

هاي خرد، جايی که خواص مواد تعیین در مقیاس

 US Nationalشوند، در نظر گرفته است. می

Nanotechnology Initiative (2010تعريف جامع ) تري

اي دهد و آن را به عنوان رشتهنانو ارايه می فناوري را از

هاي داند که زمینهاز دانش کاربردي و فناوري می

دهد. بر اساس اين تعريف، اي را پوشش میگسترده

نانو توانايی کنترل يا دستکاري مواد در سطوح  فناوري

اتمی به منظور ساخت و استفاده از ساختارها، ابزارها و 

، خواص و است که به خاطر اندازه کوچك هايیسیستم

عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر  -عملکرد نوينی

نظر از دهند. صرفاز خود نشان می -خواص کالسیك

نانو، آنچه مهم است اين فناوري  چگونگی تعريف فناوري

هاي علمی متحول کننده، تمامی از طريق نوآوري

 ,.Das et alار داده )هاي علوم را تحت تاثیر قرعرصه

2004; Johnson, 2006،علم کشاورزي  ( و در اين میان

نیز از اين قاعده مستثنی نبوده است. در عرصه 

اي نانو منجر به ايجاد تغییرات عمده کشاورزي، فناوري

در استفاده از منابع طبیعی، انرژي و آب، امکان بازيافت 

ها و آلودگی ابها شده و پسمواد و استفاده مجدد از آن

ها در عرصه را کاهش خواهد داد. توسعه فناوري

الکترونیك و مکانیك از طريق تولید نانوحسگرها، زمینه 

را براي خودکار کردن و کنترل عملیات کشاورزي فراهم 

توان عوامل ها مینموده است. با استفاده از اين فناوري

تولید  ها کنترل کرد.ها و دامداريمحیطی را در گلخانه

مواد جديد و کارا، پیشرفت در زمینه تولید محصوالت 

هاي نوين براي تولید و نگهداري جديد و طراحی روش

محیطی، از ديگر تغییرات غذاي سالم و حفاظت زيست

نانو در کشاورزي خواهد بود. وسیله فناوريايجاد شده به

هاي اخیر در زمینه علم مواد و به همین منوال، پیشرفت

شیمی، امکان تولید ابزارها و ذرات نانويی را فراهم  علم

هاي طور گسترده در زمینهتوانند بهنموده است که می

ها، مختلف کشاورزي همچون رديابی سريع بیماري

ها، تصفیه و کاهش کشافزايش کارايی استفاده از آفت

خطر ساختن مواد آالينده آب و زيست، بیآلودگی محیط

ها کاربرد داشته و طیور و ساير زمینه خاك، بهداشت دام

 (. Warad & Dutta, 2006; Johnson, 2006باشند )

-ها و قابلیتآنچه مسلم است هنوز تمامی پتانسیل

-نانو در حوزه صنايع غذايی و کشاورزي بههاي فناوري

 ,Joseph & Morrisonطور کامل شناخته نشده است )

است تا در چارچوب (؛ بنابراين، در اين زمینه الزم 2006

هاي اصلی توسعه يك راهبرد جامع، الزامات و مولفه

نانو در بخش کشاورزي مورد بررسی و شناسايی  فناوري

قرار گرفته و اطالعات پايه جهت تسهیل و تسريع توسعه 

آن در اختیار ذينفعان و کنشگران مختلف قرار گیرد 

(Hosseini & Esmaeeli, 2010در اين راستا، اهم .) یت

هاي اصلی عنوان يکی از مولفهسازي بهو ضرورت تجاري

نانو، مورد  توسعه محصوالت تولیدي در حوزه فناوري

باشد تاکید بسیاري از محققان و صاحبنظران می

(Helwegen & Escoffier, 2012; Anwar, 2009; 

Oriakhi, 2004; Kaylson, 2004سازي نتايج و (. تجاري

تواند پايداري و استمرار فناوري( میهاي تحقیقاتی )يافته

امر تحقیق را تضمین نموده و متناسب با آن، رشد 

اقتصادي دانش محور جامعه را نیز تسريع بخشد 

(Elmuti et al., 2005افزون بر اين، تجاري .) سازي از

مزيت رقابتی و موفقیت در  مانندمزاياي متعدد ديگري 

اد نوآوري در وري، ايجبازار، رشد اقتصادي و بهره

محصول و فرايند، ارتقاي استانداردها و کیفیت زندگی 

زنی فردي و اجتماعی، تولید ثروت و افزايش قدرت چانه

 ,Fakorالمللی نیز برخوردار است )کشورها در سطح بین

ها و نتايج تحقیقاتی تا زمانی (. به هر حال، يافته2005

ذينفعان و که زمینه کاربرد نداشته و عوايد آنها نصیب 

توانند منشاء رفاه عمومی و تولید کل جامعه نشود، نمی

-ثروت براي جامعه باشند. در خصوص مفهوم تجاري

هايی در نظر گرفت توان آن را مجموعه تالشسازي، می

هاي که تمرکز اصلی آنها انتقال و فروش نتايج و يافته

دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی به صنايع موجود/ کسب و 
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اي جديد/ عموم مردم با هدف ايجاد ارزش افزوده کاره

)ارزش افزايی( و ارتباط هر چه بیشتر آموزش و پژوهش 

 ,Fakorباشد )با اهداف اقتصادي و اجتماعی جامعه می

عبارت ديگر، تجاري کردن، فرايندي است که (. به2006

شود و به توسعه از طرح و ايجاد يك ايده جديد آغاز می

فروش  ،لید )کاال يا محصول( و در نهايتايده به سمت تو

منظور آن به مشتري )صنعت/ استفاده کننده نهايی( به

(. با توجه به Radfar et al., 2009انجامد )کسب سود می

سازي نانو نیز تجارياهمیت موضوع، در مورد فناوري

-محصوالت و تولیدات اين فناوري همچون ساير فناوري

رود، شمار میه پايدار آن بها يك گام اساسی در توسع

نحوي که بدون وجود يك راهبرد مشخص براي به

1نانو سازي تولیدات حاصل از فناوريتجاري ، توسعه آن 

در يك کشور امکان پذير نخواهد بود؛ اين موضوع با در 

هاي نانو و حوزه هاي فراوان فناورينظر گرفتن پتانسیل

تلف، در بسیاري هاي مخبسیار وسیع کاربرد آن در بخش

از کشورهاي پیشرو در حوزه علم و فناوري مورد توجه 

جدي قرار گرفته و سبب شده است تا آنان بکوشند با 

و تولید علم از مرحله تحقیق هاي منسجم تدوين برنامه

و  نمودهحرکت و کسب سود برداري سوي مرحله بهرهبه

هاي يافتههاي مناسب براي انتقال يافتن زمینهدنبال به

 & Helwegenباشند )تجاري  هايبه حوزهتحقیقاتی 

Escoffier, 2012; Ronald et al., 2007; Crawley, 

2007 .) 

سازي، شواهد متعدد از رغم اهمیت تجاريعلی

سرتاسر دنیا حاکی از آن است که هر چند شمار زيادي 

اند، اما درصد بسیار ها از نظر فنی موفق بودهاز پژوهش

اند که آنها در اين زمینه به موفقیت دست يافتهاندکی از 

سازي و وجود دهنده پیچیدگی تجارياين امر نشان

 & Hosseiniباشد )موانع مختلف فرا روي آن می

Esmaeeli, 2010; Ronald et al., 2007عبارت (. به

سازي يك فرايند ساده و خطی نبوده، بلکه ديگر، تجاري

ريزي لزم شناخت و برنامهفرايندي بسیار پیچیده و مست

-منظور شناسايی موانع موجود و فراهمدقیق و علمی به

کارگیري سازوکارهاي مختلف براي سازي الزامات و به

                                                                                  
به منظور رعايت اختصار در متن مقاله، از اين پس به جاي  - 1

از عبارت  "نانوسازي تولیدات حاصل از فناوريتجاري"عبارت 
 استفاده شده است.  "سازي محصوالت نانويیتجاري"تر کوتاه

باشد. پیچیدگی و اهمیت اين موضوع در توسعه آن می

 مانندهاي نوظهوري مورد تولیدات و محصوالت فناوري

سرعت  مانند دفرهب هاي منحصرنانو که از ويژگی فناوري

فزاينده تولید دانش، کوتاه بودن چرخه عمر فناوري، 

اندك بودن فاصله زمان پژوهش تا عرضه محصول به 

بازار و غیره برخوردار هستند، دو چندان خواهد بود؛ 

هاي ثبت شده براي نمونه، تنها دو درصد از تمامی پتنت

د را توانند راه خوهاي برتر، میدر آمريکا در حوزه فناوري

 ,Warad & Duttaتا مرحله تجاري شدن طی کنند )

هاي اصلی کشور (. در همین زمینه، يکی از ضعف2006

طور اخص در توسعه طور اعم و بخش کشاورزي بهبه

سازي محصوالت اين فناوري و نانو، تجاريفناوري

باشد، رساندن آن به بازار براي استفاده افراد جامعه می

هاي مناسب صورت گذاريسرمايه که با وجودنحويبه

نانو در کشور و چاپ گرفته در حوزه تحقیقات فناوري

المللی در سطح دنیا و ثبت مقاالت متعدد در مجالت بین

ها، در عمل بخش بسیار ناچیزي از اين نتايج برخی پتنت

اند سازي رسیدهبه مرحله تولید محصول و تجاري

(Rezaei, 2009)از وجود موانع  که اين مساله حاکی ؛

سازي محصوالت نانويی در بخش متعدد بر سر راه تجاري

با توجه به مطالب اشاره  ،روکشاورزي کشور دارد. از اين

ترين شده، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن بود که مهم

نانو در سازي تولیدات حاصل از فناوريموانع تجاري

بخش کشاورزي کشور کدامند؟ با در نظر گرفتن پرسش 

-طرح شده، اين تحقیق با هدف تحلیل موانع تجاري

سازي محصوالت نانويی در بخش کشاورزي ايران و 

منظور ارايه راهکارها و رسیدن به شناختی روشن به

پیشنهادهاي عملی در راستاي تسهیل و تسريع فرايند 

 اسازي محصوالت نانويی طرح و انجام گرفت. بتجاري

-تجربی متعددي به توجه به اهمیت موضوع، مطالعات

ويژه در خارج از کشور در اين حوزه صورت پذيرفته 

-است که در بخش بعدي به خالصه نتايج برخی از مهم

 ترين آنها اشاره شده است. 

Sadat Kazemi (2006در مطالعه ) اي سه مانع اصلی

سازي محصوالت نانويی را شامل در فرايند توسعه تجاري

اهبردهاي تحقیقاتی نبود مشارکت عمومی، نبود ر

مناسب و فقدان سازوکارهاي نظارتی موثر در نظر گرفته 

Shahverdi et al.  (2010 )است. در مطالعه ديگري، 
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سازي محصوالت نانويی در ايران ترين موانع تجاريمهم

را در قالب دو دسته موانع مرتبط با فضاي عمومی کسب 

هاي نگرش و کار )اعم از عدم باور به تولید ثروت، وجود

سازي متفاوت بین کنشگران متعدد دخیل در تجاري

-محصوالت نانويی، عدم تعامل و همکاري بین نقش

آفرينان، ضعف قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکري و 

سازي( و موانع عدم تناسب روند پژوهش با مقوله تجاري

موانع مرتبط با  مانندنانو )اختصاصی مرتبط با فناوري

استانداردسازي، کمبود نیروي انسانی، رقابت  بازار، ضعف

هاي مشابه هاي مختلف و انجام پژوهشناسالم بین بخش

و غیرپیوسته( بر شمرده است. به همین منوال، 

Crawley (2007 ،)Nasseri & Davoodi  (2011 )

ترين ( برخی از مهم2011)  .Soleimanpor et alو

انويی را شامل سازي محصوالت نها و موانع تجاريچالش

اند. موانع زيرساختی، اقتصادي و مديريتی در نظر گرفته

Kirihata (2008در پژوهش خود چالش ) ها و موانع

سازي محصوالت نانويی را در مراحل آغازين اصلی تجاري

پس از تولید شامل ضعف تامین مالی، رابطه ضعیف 

 ها و مراکز تحقیقاتی با صنايع و کسب و کارهايدانشگاه

بیرونی، تعامل ناکارآمد بین نهادها و اجزاي دخیل در 

نگري در خصوص روند سازي و نبود آيندهفرايند تجاري

و نیازهاي بازار دانسته است. در مطالعات ديگري، 

Ronald et al. (2007،)Forfas  Institute  (2010 و )

OECD (2010نشان دادند که برخی از مهم ) ترين موانع

حصوالت نانويی شامل موانع مرتبط با سازي متجاري

گذاري خطرپذير، موانع زيرساختی تامین مالی و سرمايه

و عدم دسترسی به تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي 

هاي سازي محصوالت نانويی، نبود سیاستتولید و تجاري

پشتیبان، کمبود منابع انسانی ماهر و توانمند در حوزه 

-محصوالت نانويی، نبود نگرش سازي و بازاريابیتجاري

برداران پیرامون هاي مساعد بین عامه مردم و ساير بهره

هاي ترويجی و دلیل ضعف برنامهمحصوالت نانويی به

رسانی و عدم استانداردسازي محصوالت تولید شده اطالع

Ratchev et al. (2012 )باشند. نانو میدر حوزه فناوري

غلبه بر موانع در تحقیقی در خصوص راهکارهاي 

-ترين موانع تجاريسازي محصوالت نانويی، مهمتجاري

سازي محصوالت نانويی را در قالب چهار دسته موانع 

-نانو(، نبود ظرفیتفناورانه )عدم آمادگی و بلوغ فناوري

نانو، هاي تولیدي و صنعتی مناسب در حوزه فناوري

 گذاري ضعیف ووجود موانع سازمانی و محیطی و سرمايه

 اند.نانو برشمردهنبود منابع مالی کافی در حوزه فناوري

هاي قبلی اشاره شد هدف طور که در بخشهمان

سازي محصوالت اصلی اين پژوهش بررسی موانع تجاري

نانويی در بخش کشاورزي ايران بود. در قالب هدف 

اصلی اشاره شده، بر مبناي مرور گسترده ادبیات نظري و 

ربی انجام گرفته در داخل و خارج که ويژه مطالعات تجبه

ترين آنها در بخش قبلی اشاره به خالصه برخی از مهم

سازي گرديد، متغیرهاي مرتبط با موانع تجاري

محصوالت نانويی استخراج شده و با نظر کمیته تحقیق و 

مصاحبه با برخی خبرگان و متخصصان در حیطه موضوع 

گنی محتوايی و مورد پژوهش، اين متغیرها بر مبناي هم

هاي مفهومی و نیز با در نظر گرفتن نتايج پژوهش

 -پیشین، در قالب پنج عامل مجزا شامل سیاستی

شناختی، مديريتی، تامین مالی و  -حمايتی، دانشی

بر اساس اين  ،بندي شدند و در نهايتزيرساختی طبقه

بندي، چارچوب/ مدل مفهومی پژوهش ترسیم طبقه

 (. 1گرديد )شکل 
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 ها مواد و روش

تحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل 

متغیرها، غیرآزمايشی و توصیفی، از نظر نحوه گردآوري 

ها، میدانی و در نهايت به لحاظ قابلیت تعمیم داده

شود. جامعه آماري ها، از نوع پیمايشی محسوب میيافته

موسسه  22ل در نفر از محققان شاغ 275تحقیق شامل 

و مرکز تحقیقات ملی کشاورزي )وابسته به وزارت جهاد 

کشاورزي( در سطح کشور بود که با توجه به جدول 

نفر از آنان براي انجام تحقیق  160مورگان،  -کرجسی

ها، با در نظر گرفتن انتخاب شدند. براي انتخاب نمونه

پراکنش تقريباً يکسان محققان در مراکز و موسسات 

گیري تصادفی ساده استفاده مطالعه، از روش نمونه مورد

شد. الزم به ذکر است که اين افراد از محققانی بودند که 

صورت عملی و هاي اخیر به اشکال گوناگون )بهدر سال

نانو در ها و تحقیقات مرتبط با فناورييا نظري( در برنامه

هاي مختلف درگیر بوده و از دانش و ها و حوزهزمینه

العات کافی در زمینه موضوع مورد پژوهش برخوردار اط

 بودند. 

ها در اين پژوهش پرسشنامه بود ابزار گردآوري داده

اي هاي فردي و حرفهکه از دو بخش مشخصه

هاي مرتبط با ارزيابی میزان اهمیت پاسخگويان و پرسش

سازي محصوالت نانويی در بخش کشاورزي ايران تجاري

یل شده بود. بر مبناي مدل متغیر( تشک 26)شامل 

شرح جدول متغیر مورد مطالعه به 26مفهومی پژوهش، 

( به هر يك از پنج عامل اشاره شده در مدل مفهومی 1)

گیري هر يك از اين پژوهش اختصاص يافت. براي اندازه

متغیرها در قالب پنج بخش اشاره شده در پرسشنامه، از 

= خیلی 5= خیلی کم تا 1پنج سطحی لیکرت )مقیاس 

با نظر پرسشنامه استفاده گرديد. روايی محتوايی  (زياد

ورد تايید قرار تهران م اعضاي هیات علمی دانشگاه

اي ابزار تحقیق از روش . براي تعیین اعتبار سازهگرفت

 .Karimi et alتحلیل عاملی استفاده شد؛ در اين زمینه، 

اي هبراي ارزيابی اعتبار ساز Nestat( به نقل از 2011)

انجام دادن تحلیل  -1ند: امراحل زير پیشنهاد داده

هاي منظور مشخص کردن عاملعاملی اکتشافی به

هاي مورد گیري در مورد تعداد عاملتصمیم -2اساسی، 

چرخش  -3نیاز براي تبیین متغیرهاي مشاهده شده، 

ها و کنار گذاشتن متغیرهايی که روابط ضعیفی با عامل

ه دارند يا بیش از يك عامل را عوامل استخراج شد

تحلیل عاملی تايیدي متغیرهاي  -4کنند، و معرفی می

منظور تايید ساختار نظري ابزار تحقیق و باقیمانده به

هاي مشاهده شده. همچنین، نیکويی برازش آن با داده

در اين تحقیق براي تعیین پايايی و همسانی درونی 

رونباخ استفاده متغیرهاي پرسشنامه از آزمون آلفاي ک

هاي شد که مقادير ضرايب محاسبه شده آن براي بخش

(. تجزيه و 1بود )جدول  75/0اصلی پرسشنامه باالتر از 

و  16WinSPSSافزارهاي ها با استفاده از نرمتحلیل داده

8.5LISREL  انجام گرفت و نتايج در قالب آمار استنباطی

ايیدي شامل تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی ت

)مدل معادالت ساختاري( ارايه گرديد. الزم به ذکر است 

سازي محصوالت نانويی در موانع تجاري
 بخش کشاورزي

 حمايتی -موانع سیاستی

 شناختی  -موانع دانشی

 موانع تامین مالی 

 موانع زيرساختی 

 موانع مديريتی 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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 سازي آماري استفن مدل که مدل معادالت ساختاري،

 متغیرهاي پنهان )سازه( است بر روي آن تمرکز اصلی که

متغیرهاي آشکار يا  و پذيراندازه هايکه توسط شاخص

 توانروش می از اين شوند. با استفادهنشانگرها تعريف می

 مستقیم طورکه به متغیرهايی میان و معلولی علت روابط

 و نموده خطاها استنتاج توجه به با قابل مشاهده نیستند،

 را بر ديگري هر يك و شدت اثرگذاري همبستگی میزان

مدل  (.Bentler & Weeks, 1980)قرار داد  مورد مطالعه

گیري و اندازه مدل قسمتدو شامل معادالت ساختاري 

که در تحقیق حاضر با توجه به  اري استساخت مدل

هدف و محدوده موضوعی پژوهش، تنها به ارايه مدل 

گیري پرداخته شده است. در قالب اين مدل اندازه

بر حسب  مکنونشود که چگونه متغیرهاي مشخص می

گیرند و مشاهده مورد سنجش قرار میل متغیرهاي قاب

ور بار عاملی ؛ براي اين منظروايی آنها به چه میزان است

 5/0هر نشانگر بر روي سازه مورد نظر برآورد )بايد باالي 

داري آن مورد تحلیل معنی tباشد( و با استفاده از مقدار 

 (.Temme et al., 2002)گیرد قرار می

 
 هاي اصلی پرسشنامه همراه با میزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر يك از آنها بخش -1ل جدو

 هابخش
المت ع

 اختصاري
 هامتغیرهاي مرتبط با هر يك از بخش

میزان 
آلفاي 
 کرونباخ

  -سیاستی
 POLI حمايتی

سازي آنها در حوزه هاي تحقیقاتی و تجارينبود سیاست هاي حمايتی مناسب براي پشتیبانی از فعالیت
یقات در (، عدم سیاستگذاري مناسب دولت جهت انتقال نتايج تحقPOLI1نانوي کشاورزي )فناوري

(، عدم POLI2ها و مراکز پژوهشی به صنعت و کسب و کارهاي موجود )نانو از دانشگاهحوزه فناوري
هاي کوچك و ها و بنگاهحمايت دولت به ويژه به لحاظ تامین منابع مالی براي بخش خصوصی و شرکت

ظور طراحی و هاي دولتی مناسب به من(، نبود سیاستPOLI3نانو )متوسط فعال در حوزه فناوري
رسانی هدفمند جهت افزايش سطح آگاهی و دانش عامه مردم در هاي ترويجی و اطالعاجراي برنامه

نانو به (، نبود شرکاي صنعتی عالقمند به فعالیت در حوزه فناوريPOLI4خصوص محصوالت نانويی )
اهر و توانمند در حوزه ( و کمبود منابع انسانی مPOLI5گذاري در اين حوزه )دلیل ريسك باالي سرمايه

 (POLI61سازي و بازاريابی محصوالت نانويی )تجاري

81/0 

 INFR زيرساختی

هاي کوچك و متوسط به تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي تولید و ها/ بنگاهعدم دسترسی شرکت
محصوالت  هاي الزم براي استانداردسازي(، نبود زيرساختINFR1نانو )سازي محصوالت فناوريتجاري

-(، نبود دفاتر و مراکز تخصصی بازاريابی و تجاريINFR2نانوي کشاورزي )تولید شده در حوزه فناوري

هاي حمايتی ضروري (، ناکافی بودن زيرساختINFR3سازي محصوالت در حوزه فناوري نانوکشاورزي )
-(، نبود زيرساختINFR4هاي علم و فناوري، دفاتر ارتباط با صنعت و غیره )همچون مراکز رشد، پارك

( و INFR5نانو به ويژه قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوي )هاي قانونی مناسب در حوزه فناوري
-فقدان يك سازمان/ موسسه خاص براي طراحی و تنظیم استانداردها )استانداردسازي( و صدور گواهی

 (INFR6هاي مربوطه در مورد محصوالت نانويی )نامه

83/0 

تامین 
 FINA الیم

نانوي هاي تحقیق و توسعه فناوريگذاري هاي کافی )دولتی يا خصوصی( در حوزه فعالیتنبود سرمايه
گذاري پايین صنايع فعال در بخش کشاورزي در حوزه گذاري/ سرمايه(، عدم سرمايهFINA1کشاورزي )

ط دانشگاه در حوزه (، مبالغ ناکافی اختصاص يافته براي انتقال فناوري توسFINA2نانو )فناوري
اندازي گذاري خطرپذير جهت ايجاد و راه(، کمبود سرمايهFINA3نانوي کشاورزي )تحقیقات فناوري

گذاري خطرپذير ( و نبود سرمايهFINA4نانوي کشاورزي )بنیان فعال در حوزه فناوريهاي دانششرکت
 (FINA5کشاورزي ) نانويهاي تحقیق و توسعه در حوزه فناوريجهت تامین مالی فعالیت

79/0  

 MANA مديريتی

هاي اقتصادي و نانوي کشاورزي به لحاظ برخورداري از انگیزههدفمند نبودن تحقیقات در حوزه فناوري
سازي مناسب در خصوص روند و نیازهاي بازار انداز روشن و عدم مفهوم(، نبود چشمMANA1تجاري )

هاي تحقیقاتی ت متمرکز و يکپارچه براي هدايت پروژه(، فقدان مديريMANA2نانو )در حوزه فناوري
سازي (، عدم شبکهMANA3نانو و نداشتن اهداف مشخص راهبردي در اين زمینه )در حوزه فناوري

گذاران، نانوي کشاورزي اعم از پژوهشگران، سرمايهمیان کنشگران متعدد فعال در عرصه فناوري
( و عدم بسترسازي و نبود MANA4ي فرهنگی نامساعد )کارآفرينان و نوآوران به دلیل وجود فضا
 (MANA5هاي نانويی )بازارهاي مشخص براي محصوالت/ فناوري

77/0  

 -دانشی
 KNOW شناختی 

سازي محصوالت نانويی و مراحل آن عدم آگاهی کافی سیاستگذاران و مديران از اهمیت تجاري
(KNOW1عدم آگاهی محققان فعال در حوزه فناوري ،) نانوي کشاورزي از حقوق مالکیت فکري
(KNOW2 عدم آشنايی و آگاهی مشتريان و عموم جامعه از محصوالت نانويی و مزاياي نسبی اين ،)

( و نگرش نامساعد عامه مردم در خصوص نا ايمن بودن محصوالت نانويی و عدم KNOW3محصوالت )
 (KNOW4نانو )هاي فناوريها و پتانسیلآگاهی نسبت به مزيت

84/0  
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 نتایج  و بحث

الت سازي محصوموانع تجاري"بندي منظور دستهبه

و تعیین مقدار واريانس  "نانويی در بخش کشاورزي

تبیین شده توسط هر کدام از متغیرها در قالب 

بندي شده، از تحلیل عاملی اکتشافی هاي دستهعامل

 نوداري آزممعنیاستفاده شد. بر اساس نتايج تحقیق، 

درصد و مقدار مناسب  99اطمینان بارتلت در سطح 

KMO حاکی از همبستگی و مناسبت متغیرهاي مورد ،

 . (2بود )جدول تحلیل عاملی انجام نظر براي 

 
 داريمعنی و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار  -2جدول 

مقدار  مجموعه مورد تحلیل
KMO 

مقدار 

 بارتلت

سطح 

  داريمعنی

سازي موانع تجاري

محصوالت نانويی در بخش 

 کشاورزي 

811/0 112/1147 000/0 

 

ها، از معیار مقدار ويژه استفاده براي استخراج عامل

نظر قرار گرفت که مقدار ويژه آنها هايی مدگرديد و عامل

دست آمده از تحلیل عاملی تر بود. نتايج بهاز يك بزرگ

ج که از نتايطور( آورده شده است. همان3در جدول )

اند طور کلی پنج عامل استخراج شده توانستهبه ،پیداست

-درصد از واريانس کل موانع تجاري 21/69در حدود 

سازي محصوالت نانويی در بخش کشاورزي را تبیین 

 -سیاستی"نمايند که در اين میان عامل نخست يعنی 

، بیشترين میزان واريانس 468/4با مقدار ويژه  "حمايتی

( را به خود اختصاص داده است. درصد 57/18)يعنی 

البته، ذکر اين نکته ضروري است که پس از چرخش 

و  INFR6)وريماکس(، دو متغیر شامل متغیرهاي 

MANA5  به دلیل پايین بودن بار عاملی از تحلیل حذف

 شدند. 
 

 زيسازي محصوالت نانويی در بخش کشاورخالصه نتايج تحلیل عاملی اکتشافی موانع تجاري -3 جدول

 مقدار ويژه بار عاملی متغیرها هاعامل
درصد واريانس مقدار 

 ويژه

درصد واريانس 

 تجمعی

 حمايتی  -سیاستی

POLI1 821/0 

468/4 57/18 57/18 

POLI2 805/0 

POLI3 763/0 

POLI4 726/0 

POLI5 704/0 

POLI6 652/0 

 زيرساختی 

INFR1 801/0 

738/3 53/15 10/34 

INFR2 783/0 

INFR3 758/0 

INFR4 724/0 

INFR5 673/0 

 تامین مالی

FINA1 753/0 

349/3 89/13 99/47 

FINA2 719/0 

FINA3 671/0 

FINA4 622/0 

FINA5 589/0 

 مديريتی 

MANA1 768/0 

719/2 27/11 26/59 
MANA2 708/0 

MANA3 647/0 

MANA4 603/0 

 شناختی  -دانشی

KNOW1 697/0 

418/2 95/9 21/69 
KNOW2 634/0 

KNOW3 577/0 

KNOW4 517/0  
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الگوي اي پرسشنامه و برازش منظور بررسی اعتبار سازهبه

سازي محصوالت گیري مربوط به موانع تجارياندازه

با  هاي گردآوري شدهنانويی در بخش کشاورزي، داده

 از طريق تحلیل عاملی 8.5LISREL افزاراستفاده از نرم

 که تايیدي مرتبه دوم مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند

( 2( و شکل )4هاي کسب شده از آن در جدول )يافته

 (،4آورده شده است. بر اساس نتايج مندرج در جدول )

دست آمده نشان دهنده برازش هاي برازندگی به شاخص

-هاي مشاهده شده میمناسب مدل مورد مطالعه با داده

 باشند. 

تايج ميزان انطباق مدل پژوهش با ن -4جدول 

 هاي برازندگيشاخص
 نتايج در پژوهش شدهمعیار پیشنهاد شاخص برازش

df

x 2

 

 528/1 3کمتر از از 

NFI  92/0 90/0بزرگتر يا مساوي 

NNFI  97/0 90/0بزرگتر يا مساوي 

CFI  97/0 90/0بزرگتر يا مساوي 

GFI  91/0 90/0بزرگتر يا مساوي 

IFI  97/0 90/0بزرگتر يا مساوي 

RMR  048/0  05/0کوچکتر يا مساوي 

RMSEA  069/0  08/0کوچکتر يا مساوي 

 

سازي همانطور که از مدل برازش شده موانع تجاري

( 2در بخش کشاورزي در شکل ) محصوالت نانويی

مقادير بارهاي عاملی استاندارد شده متغیرها  ،پیداست

-باشند که ابزار اندازه( حاکی از آن می5/0)همگی باالي 

اي مناسبی برخوردار است. گیري از اعتبار سازه

1داريهمچنین، نتايج حاصل از ضرايب معنی نشان داد  

براي تمامی دست آمده به tکه از يك سو، مقادير 

تر بوده و در بزرگ 96/1متغیرهاي مورد مطالعه از 

دار هاي مربوطه معنیروابط اين متغیرها با عامل ،نتیجه

دار شدن از سوي ديگر، با توجه به معنی .بوده است

تر بودن از مقدار استاندارد محاسبه شده )بزرگ tمقادير 

 ،POLI( براي هر پنج مکنون مورد بررسی شامل 96/1

INFR ،FINA ،MANA  وKNOWها از اثر ، اين مکنون

اصلی  گیري سازهداري در تبیین/ شکلمثبت و معنی

 "سازي محصوالت نانويیموانع تجاري"تحقیق يعنی 

زيربناي تئوريکی تحقیق  ،برخوردار بوده و در نتیجه

باشد. در ضمن، بر اساس اندازه/ شدت مقادير معتبر می

ه همان مقادير بتا )يا ضريب ضرايب استاندارد شده ک

-( در تحلیل رگرسیون می2رگرسیونی استاندارد شده

توان بیان داشت که از بین پنج مکنون مورد باشند، می

 POLIگیري، دو مکنون مطالعه در قالب مدل اندازه

)زيرساختی( داراي  INFRحمايتی( و  -)سیاستی

-گیري سازه موانع تجاريبیشترين اثر در تبیین/ شکل

    (. 2سازي محصوالت نانويی بودند )شکل 

                                                                                  
1. t- value  

2. Standardized Regression Weights 
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 داري مدلبارهاي عاملی استاندارد شده به همراه سطح معنی -2شکل 

 

 -هاي کسب شده، موانع سیاستیبر اساس اولويت

گیري موانع حمايتی اولويت نخست را در تبیین/ شکل

اند. سازي محصوالت نانويی به خود اختصاص دادهتجاري

سال از آغاز  10رغم گذشت حدود ، علیدر اين خصوص

نانو، بیشتر فعالیت بخش کشاورزي در عرصه فناوري

ها و اقدامات طی اين مدت زمان بر روي گذاريسرمايه

ريزي در اري و برنامهزگتحقیقات متمرکز شده و سیاست

هاي تحقیقاتی منظور پشتیبانی از فعالیتسطح کالن به
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نانوي کشاورزي، فناوريسازي آنها در حوزه و تجاري

ها و نانو از دانشگاهانتقال نتايج تحقیقات در حوزه فناوري

مراکز پژوهشی به صنعت و کسب و کارهاي موجود، 

-تربیت منابع انسانی ماهر و توانمند در حوزه تجاري

سازي و بازاريابی محصوالت نانويی و طراحی و اجراي 

افزايش  براي ،رسانی هدفمندهاي ترويجی و اطالعبرنامه

سطح آگاهی و دانش عامه مردم در خصوص محصوالت 

نانويی به خوبی صورت نگرفته است. براي نمونه، در 

نانو در بخش قالب سند راهبردي توسعه فناوري

نانو در بخش کشاورزي که نقشه راهبردي توسعه فناوري

کشاورزي را مشخص نموده است، اشاره بسیار ضعیفی به 

-به است؛ نانو شدهازي و بازاريابی فناوريسمقوله تجاري

برنامه تدوين شده براي توسعه  52نحوي که از میان 

برنامه آن شامل  2نانو در بخش کشاورزي، تنها فناوري

-سند راهبردي موضوع تجاري 23و  5هاي شماره برنامه

اند که بدون سازي و بازاريابی را مورد توجه قرار داده

اثربخشی الزم برخوردار باشد.  تواند ازاين امر نمی ،ترديد

هاي سیاستی همچون هر حال، از آنجايی که برنامهبه

توانند تمامی ابعاد مرتبط با يك چتر پوششی می

سازي محصوالت نانويی اعم از فراهم ساختن تجاري

ها، قانونگذاري، تامین منابع انسانی متخصص و زيرساخت

رو، ار دهند، از اينالشعاع خود قرساير موارد را تحت

توان هايی نمیبدون تدوين و اعمال چنین سیاست

چندان به بهبود و پیشرفت در اين زمینه امید داشت. 

 -سیاستی"نتايج اين بخش از تحقیق و اهمیت عامل 

 Soleimanpor et ماننددر مطالعات متعددي  "حمايتی

al.  (2011 ،)Ronald et al. (2007،)Forfas  Institute  

( مورد تايید قرار گرفته است. 2010) OECD( و 2010)

عامل بعدي که اولويت دوم را در  ،بر اساس نتايج تحقیق

سازي محصوالت نانويی گیري موانع تجاريتبیین/ شکل

بود.  "زيرساختی"در بخش کشاورزي داشت، عامل 

دلیل ضعف و به ،همانطورکه در بخش قبلی اشاره شد

جم در بخش کشاورزي براي اري منسزگنبود سیاست

-سازي محصوالت نانويی، زيرساختپشتیبانی از تجاري

هاي فیزيکی مختلف مورد نیاز تا حدود زيادي فراهم 

نگرديده است. يکی از مسايل اساسی در اين خصوص، 

هاي الزم براي استانداردسازي محصوالت نبود زيرساخت

د که باشنانوي کشاورزي میتولید شده در حوزه فناوري

-هنوز واحد/ تشکیالت مشخصی در بخش کشاورزي راه

اندازي و فعال نگرديده و ابزارها و تجهیزات ضروري 

تامین نشده است که اين مساله موجب کندي روند 

سازي محصوالت تولید نوآوري و تاخیر طوالنی در تجاري

نانو در بخش کشاورزي شده است. شده مرتبط با فناوري

اين نکته نیز ضروري است که در اين خصوص، ذکر 

نانو تنها در قالب برنامه مقوله استانداردسازي فناوري

نانو در بخش سند راهبردي توسعه فناوري 13شماره 

صورت بسیار جزيی مورد اشاره قرار گرفته کشاورزي به

است. افزون بر اين، بر خالف کشورهاي پیشرو در عرصه 

ع و تسهیل منظور تسرينانو که بهعلم و فناوري

سازي و بازاريابی محصوالت نانويی اقدام به ايجاد تجاري

در ايران  ؛اندمراکز تخصصی فعال در اين زمینه نموده

اندازي طور خاص راهطور عام و در بخش کشاورزي بهبه

چنین واحدها و مراکزي مورد توجه قرار نگرفته است که 

هاي سازي پروژهاين مساله موجب کندي فرايند تجاري

تحقیقاتی مختلف شده است. نبود يا ناکافی بودن 

هاي حمايتی ضروري همچون مراکز رشد، زيرساخت

هاي علم و فناوري، دفاتر ارتباط با صنعت و غیره از پارك

هاي قانونی مناسب به ويژه قوانین سو و زيرساختيك

مربوط به حقوق مالکیت معنوي از سوي ديگر از ساير 

روند که در عدم تکمیل زنجیره یشمار ممسايلی به

سزايی سازي تاثیر بهارزش فناوري و موفقیت تجاري

هاي اين بخش از تحقیق و اهمیت عامل اند. يافتهداشته

 & Nasseriهاي مختلفی از قبیل زيرساختی در پژوهش

Davoodi  (2011،)Soleimanpor et al.  (2011 ،)

Ronald et al. (2007و ) Forfas  Institute (2010)  نیز

 مورد تاکید قرار گرفته است. 

عنوان اولويت سوم عامل ديگري که بر اساس نتايج به

سازي محصوالت نانويی در بخش از موانع تجاري

تامین "کشاورزي مورد تاکید قرار گرفته است، عامل 

ها و ارکان شرطبود. بدون ترديد، يکی از پیش "مالی

ز حلقه پژوهش و تولید علم نانو ااصلی در توسعه فناوري

سازي و بازاريابی محصوالت نانويی، گرفته تا تجاري

-تامین سرمايه و منابع مالی کافی در مراحل مختلف می

دلیل وجود مسايل متعدد در اين زمینه، باشد که به

هاي دولتی يا بودجه و اعتبارات کافی از سوي بخش

نانو به بخش کشاورزي خصوصی در حوزه فناوري
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اختصاص داده نشده است يا اينکه بودجه اختصاص داده 

شکل مناسبی مديريت نشده و بیشتر  بر حلقه شده به

-هاي تحقیقاتی متمرکز شده و بهپژوهش و انجام پروژه

سازي تحقیقات و انتقال ويژه تجاريساير مراحل به

ها و مراکز پژوهشی به فناوري تولید شده در دانشگاه

رهاي موجود توجه خاصی نشده صنايع و کسب و کا

نوبه خود منجر به ناقص ماندن است که اين مساله نیز به

مندي مخاطبان نانو و عدم بهرهمراحل توسعه فناوري

-هاي فناوريمختلف بخش کشاورزي از مزايا و پتانسیل

نانو شده است. يکی ديگر از نکات مورد توجه در مورد 

پذير گذاري خطرايهموانع تامین مالی، نبود/ کمبود سرم

هاي تحقیق و توسعه در حوزه جهت حمايت از فعالیت

هاي اندازي شرکتنانوي کشاورزي و ايجاد و راهفناوري

سازي محصوالت بنیان فعال و در نهايت تجاريدانش

گذاري حالی است که سرمايهاين در .باشدنانويی می

مالی  ترين ارکان و بازوهاي تامینخطرپذير يکی از اصلی

نحوي که بخش قابل بهرود، شمار میهاي برتر بهفناوري

هاي برتر از جمله توجهی از منابع مالی در فناوري

نانو، در بیشتر کشورهاي توسعه يافته از طريق فناوري

 ,Crawleyشود )هاي خطرپذير تامین میگذاريسرمايه

(. نتايج اين بخش از تحقیق و اهمیت عامل 2007

 Nasseri مانندهايی هاي پژوهشبا يافته "لیتامین ما"

& Davoodi  (2011،)Soleimanpor et al.  (2011 ،)

Crawley (2007 ،)Kirihata (2008 و )Ratchev et al. 

 -هاي سیاستی( مطابقت دارد. پس از عامل2012)

حمايتی، زيرساختی و تامین مالی، عامل بعدي که بر 

اولويت چهارم وارد  عنوانهاي پژوهش بهاساس يافته

بود که اهمیت آن در  "مديريتی"تحلیل شده بود، عامل 

 Crawley( و 2011)  .Soleimanpor et alمطالعات

( مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه مسلم است 2007)

نیازهاي مرتبط با حتی با وجود فراهم بودن تمامی پیش

سازي محصوالت نانويی، بدون وجود يك سیستم تجاري

شکل صحیحی مديريتی قوي و منسجم اين فرايند به

انجام نخواهد گرفت. براي نمونه، به دلیل فقدان مديريت 

ويژه در سطوح کالن و اثربخش متمرکز و يکپارچه به

رغم اينکه تحقیقات متعددي در حوزه راهبردي، علی

نانوي کشاورزي انجام گرفته و يا در در حال اجرا فناوري

هاي تحقیقاتی ها و پروژهبیشتر اين طرحباشند، ولی می

و فاقد انگیزه برخوردار بوده هاي علمی صرف انگیزهاز 

و تجاري هاي اقتصادي توسعه فناوري و يا انگیزه

انداز روشن در همین زمینه، نبود چشمهستند. مشخص 

سازي مناسب در خصوص روند و نیازهاي و عدم مفهوم

اورزي از ديگر مسايل نانوي کشبازار در حوزه فناوري

سازي باشند که روند تجاريبه می مديريتی مبتال

محصوالت نانويی در بخش کشاورزي را با تاخیر جدي 

اند. از ديگر نکات قابل توجه در خصوص مواجه ساخته

سازي میان کنشگران متعدد مسايل مديريتی، عدم شبکه

نانوي کشاورزي اعم از فعال در عرصه فناوري

گذاران، کارآفرينان و نوآوران است ن، سرمايهپژوهشگرا

ها، سال از آغاز فعالیت 10رغم گذشت حدود که علی

اي بین اين صورت شبکههنوز ارتباطات موثري به

کنشگران شکل نگرفته و پیوندهاي ارتباطی الزم مابین 

هاي هاي دانش بنیان و بنگاهصنعت، دانشگاه، شرکت

حال، يکی از هرت. بهکوچك و متوسط ايجاد نشده اس

داليل اصلی ايجاد چنین مسايل مديريتی مربوط به عدم 

اران و مديران از اهمیت و زگآگاهی کافی سیاست

سازي و سازوکارها و موانع مرتبط با آن ضرورت تجاري

 -دانشی"باشد که در قالب عامل آخر يعنی عامل می

عنوان عامل پنجم وارد تحلیل شده، که به "شناختی

 -ورد تاکید قرار گرفته است. در رابطه با موانع دانشیم

-شناختی، عدم آگاهی محققان فعال در حوزه فناوري

نانوي کشاورزي از قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکري 

و ناقص و قديمی بودن اين قوانین و ضمانت اجرايی 

ضعیف براي آن، از ديگر مسايلی هستند که روند انتشار 

حرکت موثر آن به سمت بازار را با مشکالت نانو و فناوري

-جدي روبرو نموده است. البته، همانطور که از نتايج به

دست آمده نیز پیداست بخش مهم ديگري از موانع 

سازي محصوالت نانويی در شناختی تجاري -دانشی

بخش کشاورزي به عدم آشنايی و آگاهی مشتريان و 

ي نسبی اين عموم جامعه از محصوالت نانويی و مزايا

محصوالت و نگرش نامساعد آنان در خصوص نا ايمن 

-شود که سبب میبودن محصوالت نانويی مربوط می

گردد تا حتی در صورت تولید محصوالت نانويی و ارايه 

دلیل عدم بسترسازي آنها در بازار، چنین محصوالتی به

از سوي کشاورزان و  ،در نهايت ،فرهنگی و اطالعاتی الزم

تريان خريداري و استفاده نشوند. بدون ترديد، ساير مش
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هاي اصلی اين مساله همانطور که در قالب يکی از ريشه

حمايتی مورد تاکید قرار  -عامل نخست يعنی سیاستی

منظور طراحی هاي دولتی مناسب بهگرفت، نبود سیاست

رسانی هدفمند هاي ترويجی و اطالعو اجراي برنامه

دانش عامه مردم در  جهت افزايش سطح آگاهی و

نحوي که تاکنون باشد بهخصوص محصوالت نانويی می

برنامه مدون خاصی در سطح عامه مردم از سوي وزارت 

نانو اين وزارتخانه جهاد کشاورزي و کمیته فناوري

طور جدي طراحی و اجرا نشده است که اين موضوع به

شکل  توانند بهنانو را که میهاي فناوريتواند پتانسیلمی

موثري مورد استفاده قرار گیرند، در معرض خطر قرار 

 دهد.

 گيري و پيشنهادها نتيجه

خاطر نوآوري و اهمیت امروزه اهمیت تحقیقات، به

دلیل سود اقتصادي آن است. در دنیاي کنونی، نوآوري به

معناي مرسوم کلمه را از تحقیقات، خصلت فرهنگی به

جاري تبديل گرديده دست داده و به عاملی اقتصادي و ت

ها و مراکز است. در واقع، دانشی که در دانشگاه

شود، چنانچه در مراحل بعدي تبديل تحقیقاتی تولید می

سازي( نشود، از به محصول، خدمت يا فناوري )تجاري

اي تلقی خواهد شد و نخواهد نظر اقتصادي دانش بیهوده

از سوي اي براي جامعه ايجاد نمايد. افزودهتوانست ارزش

سازي و ديگر، با توجه به ماهیت پیچیده فرايند تجاري

ويژه در مورد به ،تعدد عوامل و موانع تاثیرگذار بر آن

نانو، هاي نوظهوري همچون فناوريمحصوالت فناوري

طور ضروري است تا اين فرايند و موانع فراروي آن به

دقیق مورد مطالعه و شناسايی قرار گیرد. با در نظر 

ن اهمیت موضوع، اين تحقیق با هدف بررسی موانع گرفت

نانو در بخش سازي تولیدات حاصل از فناوريتجاري

کشاورزي ايران انجام گرفت. نتايج تحقیق حاکی از آن 

بود که بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل 

حمايتی، زيرساختی، تامین مالی، مديريتی و  -سیاستی

درصد از کل  21/69ود شناختی در مجموع حد -دانشی

سازي محصوالت نانويی در بخش واريانس موانع تجاري

نمايند. همچنین، نتايج حاصل از کشاورزي را تبیین می

 tتحلیل عاملی تايیدي )مرتبه دوم( نشان داد که مقادير 

محاسبه شده براي هر پنج مکنون مورد بررسی شامل 

POLI ،INFR ،FINA ،MANA  وKNOW   96/1از 

ها از اثر مثبت و اين مکنون ،تر بوده و در نتیجهگبزر

اصلی تحقیق  گیري سازهداري در تبیین/ شکلمعنی

برخوردار  "سازي محصوالت نانويیموانع تجاري"يعنی 

توان دست آمده میبودند. در مجموع، بر اساس نتايج به

بیان داشت که مقیاس/ ابزار تدوين شده براي سنجش 

محصوالت نانويی از پايايی و اعتبار سازي موانع تجاري

کافی برخوردار بوده و مدل تدوين شده بر مبناي 

چارچوب نظري و پیشینه تجربی )مدل مفهومی تحقیق( 

هاي میدانی با واقعیت انطباق داشته و از طريق داده

گیرد. بدين ترتیب، گردآوري شده مورد حمايت قرار می

راي سنجش موانع مدل توسعه داده شده در اين مطالعه ب

تواند سازي محصوالت نانويی مناسب بوده و میتجاري

گیري/ سنجش اين موانع هاي آتی براي اندازهدر پژوهش

 مورد استفاده قرار گیرد.

هاي اصلی کسب شده از با در نظر گرفتن يافته

پژوهش و مباحث صورت گرفته، پیشنهادهاي زير ارايه 

 گردد:می

حلیل عاملی تايیدي و قرار با توجه به نتايج ت -1

عنوان اولويت نخست حمايتی به -گرفتن عامل سیاستی

هاي حمايتی الزم شود سیاستدر تحلیل، پیشنهاد می

سازي محصوالت نانويی در بخش در حوزه تجاري

هايی همچون انتقال نتايج تحقیقات کشاورزي در زمینه

ی به ها و مراکز پژوهشنانو از دانشگاهدر حوزه فناوري

صنعت و کسب و کارهاي موجود، تامین منابع مالی براي 

هاي کوچك و ها و بنگاهبخش خصوصی و شرکت

نانو، طراحی و اجراي متوسط فعال در حوزه فناوري

رسانی هدفمند جهت افزايش هاي ترويجی و اطالعبرنامه

سطح آگاهی و دانش عامه مردم در خصوص محصوالت 

-انی مورد نیاز در حوزه تجارينانويی و تامین منابع انس

تري از سوي شکل جديسازي محصوالت نانويی به

اندرکاران مورد توجه قرار گیرد. در ريزان و دستبرنامه

-بازنگري در سند راهبردي توسعه فناوري ،اين خصوص

-هاي مناسب بهنانو در بخش کشاورزي و تدوين سیاست

ت سازي محصوالتر از تجاريمنظور حمايت منسجم

 تواند از اهمیت بسزايی برخوردار باشد.  نانويی می

با توجه به نتايج تحلیل عاملی و قرار گرفتن  -2

پیشنهاد  ،عنوان عامل دوم در تحلیلعامل زيرساختی به

سازي تسريع و تسهیل فرايند تجاري برايشود می
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هاي محصوالت نانويی در بخش کشاورزي زيرساخت

هاي ازي اعم از زيرساختسمختلف الزم براي تجاري

هاي علم و حمايتی ضروري همچون مراکز رشد، پارك

هاي فناوري، دفاتر ارتباط با صنعت و غیره، زيرساخت

هاي مرتبط با استانداردسازي قانونی و زيرساخت

نانوي کشاورزي محصوالت تولید شده در حوزه فناوري

-راهشکل مناسبی فراهم شوند. در اين زمینه، ايجاد و به

سازي فعال در اندازي مراکز تخصصی بازاريابی و تجاري

حوزه فناوري نانوکشاورزي نیز از اهمیت دو چندان در 

سازي محصوالت نانويی در بخش فرايند تجاري

 کشاورزي برخوردار است.  

با توجه به نتايج تحلیل عاملی و اهمیت عامل  -3

سازي عنوان يکی از موانع اصلی تجاريتامین مالی به

شود محصوالت نانويی در بخش کشاورزي پیشنهاد می

بخشی از منابع مالی اختصاص يافته براي توسعه 

سازي و نانو در بخش کشاورزي به حوزه تجاريفناوري

بازاريابی محصوالت نانويی تخصیص يابد. در اين زمینه، 

گذاران گذاري دولتی، تشويق سرمايهموازات سرمايهبه

گذاران خطرپذير و جذب يژه سرمايهوبخش خصوصی به

-هاي تجاريمنابع مالی آنان براي پشتیبانی از فعالیت

تواند بخش قابل توجهی از سازي محصوالت نانويی می

 نیازهاي منابع مالی در اين حوزه را مرتفع نمايد.  

با توجه به نتايج تحلیل عاملی و وارد شدن عامل  -4

شود از طريق می شناختی در تحلیل پیشنهاد -دانشی

رسانی منسجم و هدفمند از هاي ترويجی و اطالعبرنامه

هاي آموزشی، برگزاري قبیل تدوين و اجراي دوره

ها و هاي علمی، سمینارها، سمپوزيومها، نشستسخنرانی

انديشی و ساير موارد، سطح دانش و آگاهی جلسات هم

ه ريزان و محققان فعال در حوزاران و برنامهگزسیاست

سازي و مباحث مرتبط نانو را در خصوص تجاريفناوري

هاي با آن افزايش داد. افزون بر اين، تدوين برنامه

سازي عمومی جهت افزايش سطح اطالعات و آگاهی

آشنايی مشتريان و عموم جامعه از محصوالت نانويی و 

مزاياي نسبی اين محصوالت و بهبود نگرش آنها پیرامون 

سزايی در گرايش تواند نقش بهمحصوالت نانويی می

جامعه به سوي استفاده از محصوالت نانويی و در نتیجه 

سازي اين محصوالت در بخش تسريع فرايند تجاري

 کشاورزي داشته باشد. 
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