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 چکیده

و شالیکاران را بایساتی  رسدپایدار مهم و ضروری به ن ر می شالیکاریهای طبیعی و زیستی در راستای دستیابی به توسعه کاربرد نهاده

رش آنهاا های زیستی برنجکاری و پذیبرای پذیرش شالیکاری پایدار و ارگانیک آماده نمود. ایجاد نگرش مکبت در شالیکاران نسبت به نهاده

هاای زیساتی توسا  شاالیکاران سازی معادله ساختاری پاذیرش نهاادهاز اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعهر مدل

بار اسااس فرماول  هانفر از آن 991که بوده نفر(  11321شالیکاران شهرستان ساری ) هیک، یقتحق یآمار جامعۀ باشد.می شهرستان ساری

ساخت محقق ۀاط،اعام با استفاده از پرسشنام آوریجمعبه عنوان حجم نمونه انتلاب شدند. ای طبقهگیری تصادفی شیوه نمونه و با کوکران

(ر پرسشنامه CR > 111/2 >119/2) یبیترک یایی( و پاAVE > 111/2 >12/2استلراج شده ) یانسوار یانگینمقدار م یهبر پا ینهمچن .بود

 دسات به نتایج .شد گرفته بهره 2Smart PLS و 16SPSSافزار از نر  هاداده یلو تح، یهتجز برای بود. یمناسب یاییهمگرا و پا ییروا یدارا

هاای ر ویژگای(933/2)باا ضاریب مسایر های اط،اعااتی ویژگی(ر 139/2)با ضریب مسیر های آموزشی ویژگی که داد نشان تحقیق از آمده

های پذیرش نهادهبر  دارییمعنمکبت تأثیر ( 2۹1/2های زیستی )با ضریب مسیر نسبت به نهاده ( و نگرش221/2)با ضریب مسیر اجتماعی 

شود با توجه به نگرش پیشنهاد میتبیین شد. توس  این متغیرها  های زیستیواریانس پذیرش نهاده درصد از 11و  (P<0.01)داشتند زیستی

های زیستی در س،امتی محصولر آبر خااک و انساان لیکاران در خصوص نقش نهادههای زیستیر به شانامط،وب شالیکاران نسبت به نهاده

 رسانی شود و بهتر است از شالیکاران آگاه در این خصوص برای آموزش سایر شالیکاران استفاده شود.اط،اع
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 مقدمه

کشاها در هاا و آفاتآور و بقایای سمامروزه وجود مواد زیان

مواد غذایی و آلودگی آبهای زیرزمینی به نیترامر بایش از پایش 

مورد توجه عمو  قرار گرفته است. بیشتر مارد  برطباق الگاوی 

کشاها و غذایی روزانه خود مقادیر قابل توجهی از باقیمانده آفات

نمایند که در درازمادم باعاث باروز های دیگر را مصرف میسم

کنندگان این محصولام خواهد شد. رای مصرفمشک،ام زیادی ب

هاای زیستر ایمنی و بهداشت غذایی یکی از چاالشحفظ محی 

باشد و تولید محصولام کشاورزی زیستی یکی از مهم بشری می

 1292شود در ساال بینی میباشد. پیشراهبردهای جدید آن می

های کشاورزی زیر پوشاش مادیریت حدود یک چهار  کل زمین

کشاااورزی ارگانیااک یکاای از  (.29۹1داراباایر ک باشااد )ارگانیاا

های طبیعای راهبردهای کشاورزی پایدار است که متکی بر روش

هاا و کشها بوده و استفاده و کااربرد آفتکنترل آفام و بیماری

هااا و هااای مصاانوعیر کودهااای شاایمیاییر هورمونکشع،ب

)کشااورز و موساویر  ن منع شده استها تا حد امکابیوتیکآنتی

2911.)   

های طبیعی و زیستی در راستای ترویج و توسعه کاربرد نهاده

 رسادمهم و ضروری باه ن ار مای ردستیابی به کشاورزی پایدار

رشد گیاهر بهبود کیفیت خااک و محصاول و  (.29۹1پورر حسن)

 (1221ر 2ریاورا واله اوسانا و کارمن دل-بارگانها )کاهش هزینه

ای و حمازه) زیستو رعایت بهداشت مواد غذایی و ایمنی محی 

وری و پایاداریر ( و یا به عبارتی درهم تنیدن بهره2911نجاریر 

اوساانا و کاارمن -های زیستی است )بارگاناز کارکردهای نهاده

هاای وقتی که یک ناوآوری مانناد نهااده. (1221ریورار  هوال دل

شااد و بعااد از آگاااهی دادن و پلااش زیسااتی در یااک روسااتا 

ی پاذیرش آن ناوآوری برانگیلتن روستاویان نوبات باه مرح،اه
                                                                                           
1 - Barragán-Ocaña and Carmen del-Valle-Rivera 

رسیدر نبایستی آنان را در این مرح،ه تنها گذاشت ب،که بایاد او را 

( و در 2911محمادیر م،کبه اخذ تصمیمی عاق،انه هدایت کرد )

نتیجه پذیرش عبارم است از تصمیم در به کارگیری کامل ایاده 

(. از 2911شعبانع،ی فمایر جدید به عنوان بهترین اقدا  یا عمل )

های زیستی در منااطق ملت،اب باه خاوبی ماورد آنجا که نهاده

باشد که کشاورزان ی ترویج میپذیرش قرار نگرفته استر وظیفه

اسادی و را برای پذیرش کشاورزی پایدار و ارگانیک آماده کناد )

 (.29۹۹همکارانر 

می،یون هکتار زمین زیر کشت ارگانیک است  ۹/31در جهان 

و استرالیا بیشترین زمین زیر کشت کشااورزی ارگانیاک را دارد. 

ی زیر کشت کشاورزی ارگانیاک روناد هاهای اخیر زمیندر سال

 112222درصاد افازایش ) 11افزایشی داشته است که چاین باا 

می،یون تولید  1/1هکتار( بیشترین افزایش را داشته است. حداقل 

درجهان بودند که چهل درصاد از  1221کننده ارگانیک در سال 

این تولیدکنندگان در آسایا و بیشاترین تولیدکنناده ارگانیاک در 

می،یاون تولیدکنناده  1/1نفر( بود. بایش از  ۹93222هند ) کشور

در کشورهای در حال توساعه  1221محصولام ارگانیک در سال 

های کشاورزی ارگانیاک مرباوط سکونت داشتند. دوسو  از زمین

می،یاون هکتاار(ر و بعاد از آن باه  9۹به مراتع و چراگاه )حادود 

(ر ع،وفه سابز از می،یون هکتار 2/1ترتیب مربوط به کشت برنج )

 9/2هاای روغنای )می،یون هکتار( و داناه ۹/1های زراعی )زمین

(. در اسااتان 122۹و همکااارانر  1وی،اار)می،یااون هکتااار( بودنااد 

زراعاای بااه  هااایزمین هکتااار 911و  هاازار 121 مازناادرانر

( که سهم شهرساتان 2911بهادریر دارد )اختصاص  برنج کشت

پورف،ااحر باشاد )هکتار می 32۹هزار و  11ساری در کشت برنجر 

هایی که در استان مازندران باه صاورم ارگانیاک زمین (.2911

هکتار اسات کاه اغ،اب آنهاا  ۹/221تحت کشت قرار گرفته اند 

                                                                                           
2 - Willer 

https://khabarban.com/a/30506929
https://khabarban.com/a/30506929
https://khabarban.com/a/30505707
https://khabarban.com/a/30505707
https://khabarban.com/a/30507633
https://khabarban.com/a/30507633
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انااد کااه سااهم پاارورش اردک را ساارلوحه کااار خااود قاارار داده

شهرستان ساری ناچیز است. مدیریت جهاد کشاورزی شهرساتان 

برد محیطی ناشای از کااربار زیستساری با آگاهی از اثرام زیان

های زیستی و های شیمیایی کشاورزیر اقدا  به توزیع نهادهنهاده

های شایمیایی در باین کشااورزان تولیاد ارگانیک در کنار نهاده

کننده برنج نموده است. لاز  به ذکر اسات کاه کودهاایی ن یار 

نیتروکسین وفسفام بارور گرانوله و کمپوست و اساتفاده از اردک 

های شالیزاری توس  شالیکاران زمینهای هرز در در کنترل ع،ب

مدیریت جهاد کشااورزی شهرساتان گیرد )مورد استفاده قرار می

 (.2911ساریر 

روند پذیرش نوآوری از شارای  خاصای ن ران به باور صاحب

هاای ملت،فای باه تبیاین هاا و مادلکند که ن ریاهپیروی می

هاای قابال توجاه یکی از مادل اند.چگونگی این جریان پرداخته

درباره تصامیم و پاذیرش ناوآوری ن ریاه یکپارچاه پاذیرش و 

باشد. این مدل به طور ذاتی به دنباال ایان استفاده از فناوری می

های افراد را برای رد یا پاذیرش فنااوری ها و توجیهاست تا دلیل

کند تا رفتار افراد رابرای حرکت درک کند. افزون براین ت،اش می

ر 2آگرول و پارسادبینی کند )ها را پیشبه سوی استفاده از فناوری

 یجانجا  گرفتاه و نتاا یادیز یقامتحقپذیرش  ینۀزم در(. 2111

 کاهر یطور بهاراوه شده است.  یتوس  پژوهشگران ملت،ف هاآن

بیانگر آن باود کاه  (2911ویسی و همکاران )چراغنتایج تحقیق 

پذیریر پذیریر آزمونهرپنج ویژگی نوآورانه نلودپاییزه )مشاهده

-سازگاریر مزیت نسبی و پیچیدگی( در پذیرش آن تأثیر داشاته

نیازر نشاان داد کاه  (291۹صافا و همکااران )اند. نتایج تحقیق 

 رشاادهگاارشر هنجارهااای اجتماااعیر کنتاارل رفتاااری درک ن

داری بر قصد اثر مکبت و معنیو هنجارهای اخ،اقی خودکارآمدی 

. اگرچاه کشااورزی ارگانیاک در داستفاده از زنبور براکون داشاتن

مقایسه با کشاورزی سنتی دارای عم،کرد کمتری است اماا ماواد 

                                                                                           
1 - Agarwal and Prasad 

کاش یاا با ارزش مغذی برابر یا بالاتر به همراه بقایای کمتر آفت

شفیعی (. 2911راد و همکارانر باقریند )کعد  وجود آن ارایه می

محیطای کشااورزان دریافتند که رفتار زیست (2911و همکاران )

درخصوص استفاده از کودهای زیستی از ساط  متوسا  بیشاتر 

باود. نتااایج رگرساایون نشاان داد کااه متغیرهااای میاازان ادراک 

اقتصادی اثارام اساتفاده از کودهاای زیساتیر  محیطی وزیست

میزان عوامل انگیزشی برای مصارف کودهاای زیساتیر میازان 

سط  زیرکشت و میازان دسترسای باه ادوام ماورد نیااز بارای 

درصاد از تغییارام متغیار  19استفاده از کودهای زیستیر حادود 

وابسته )رفتار استفاده از کودهای زیستی( را تبیین کردناد. نتاایج 

سنر تحصای،امر که نشان داد (2911کشاورز و موسوی )تحقیق 

هااای شایمیاییر تااأثیر ک،ااس هااایسامو تار کااود ممصارف ک

نگرش نسبت محصولام سالم و تامین یاراناه  ترویجیر-آموزشی

دارى بر توسعه کشت ارگانیاک ها و ابزارها تأثیر معنیبرای نهاده

حمایتیر سازگاری ادارک شادهر -تارهای سیاستیبهبود ساخ .دارد

غ،اامی و همکاارانر دهاد )کاربرد کودهای زیستی را افزایش می

(نشاان 2911جونقاهی و همکااران )داودینتایج تحقیق  (.2911

هاار مشاارکت مالکیات زماینر کاارر نگرشاها و برداشاتدادکه 

هاای فاردی و زمیناه رار آماوزشهااجتماعیر اتکاء به خودر رویه

حماایتیر ن اارمر اقتصاادیر درآمادر –رواب  اجتماعیر خدماتی

مؤثر بر پاذیرش  هایاملاز ع راندازه مزرعه و استفاده از اعتبارام

واناع و مشاک،اتی مانناد: مسااول م کشاورزی ارگانیاک هساتند.

آگاااهی  زیرساااختیر مساااول اقتصاااادیر ضاااعب داناااش و

نای و مادیریتیر مسااول حماایتی و مواناع کشاورزانر مسااول ف

 ارگانیک وجاود دارد کشااورزیانگیزشی و نگرشی در راه توسعه 

همچون  مواردیکارشناسان ز دیدگاه (. ا2912زن و شیریر پاپ)

زیساتر عاد  شاناخت از توجهی به سا،امت جامعاه و محی بی

نبود تفااوم قیماتر عاد  ها و فناوری کشاورزی ارگانیکر لازمه

های ماورد نیاازر و عاد  مجاوز صاادرام ی نهادهتولید و عرضه

ی پااذیرش کشاااورزی ارگانیااک را تاارین عواماال بازدارناادهمهم
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رش کشاورزی پذی یبرندهعوامل پیشترین . مهمدهندمیتشکیل 

شاامل ماواردی چاون مادیریت  رنیاز از دیدگاه کارشناساان ارگانیک

ایر فروشر تربیات متلصصاان و مشااوران حرفاه ر ایجاد بازاردرست

های آموزشیر تامین اعتبار و بکارگیری ایر برگزاری دورهحمایت بیمه

هاای باه یافته (.2919مجردی و همکارانر ) های حمایتی بودسیاست

 ن داد کاه انادازهنشاا ( 1221) 2گ،گاو دوبایدست آماده از تحقیاق 

هاای خانوادهر تعداد دا ر تمااس ترویجایر دسترسای باه رساانه

داری ارتباطی و عضو بودن در گروههای کشاورزانر به طور معنی

پاذیرش  .بر تصامیم بار پاذیرش کودهاای ارگانیاک تاأثیردارد

کشاورزی ارگانیک ع،اوه بار افازایش درآماد کشااورزانر باعاث 

ها و ی به وسی،ه عد  کاربرد سمحفاظت از محی  زیست از آلودگ

هاای دولتایر موسساام شاود. ساازمانکودهای شایمیایی مای

-تحقیقاتی و ترویجیر نقش مهمی در بالابردن آگااهی و مزیات

 (.1223و همکااارانر  1اولاااح) هااای کشاااورزی ارگانیااک دارنااد

اند که نشان داده (1221) 9حسینی و آجودانیاز های حاصل یافته

پاذیرش  درصاد 92ترویجی تاا  -های اقتصادی و آموزش عامل

فنای باا پاذیرش  عاملکنند ولی بین دهندگان را تبیین میپاسخ

ها و موانع ترین محرکدر اروپا مهم .داری وجود نداردرابطه معنی

ای  زیستیر پذیرش کشاورزی حفاظتیر شرای  بازار و مزرعهر شر

های سیاسایر نهاادیر تکنولاوژیکیر فرهنگایر فیزیکیر محی 

فرتااو و  نتااایج مطالعااه(. 1222ر 1لاهمااار) باشااداجتماااعی ماای

نشان داد که سن کشاورزان تاأثیر منفایر در  ( 1221) 3فورگاس

وی اتلاذ تصمیم در پذیرش حالی که آموزش عالی تأثیر مکبت ر

 دسات آماده از تحقیاقهاای باهکشاورزی ارگانیک دارد. یافتاه

هاایی کاه نشان داد که بیشتر عامل (1221و همکاران ) 1کالاس

توانند بر تصمیم کشاورزان از کشاورزی سنتی باه کشااورزی می

                                                                                           
1 - Gelgo Dube 
2 - Ullah 
3 - Hoseini & Ajoudani 

4 - Lahmar 

5 - Ferto & Forgacs 

6 - Kallas 

یتی مانناد هاای شلصاارگانیک تأثیرگذار باشدر شاامل ویژگای

هاای سااختاری مزرعاه مانناد جنسر تحصی،ام و سنر ویژگای

ی مزرعه و محل مزرعهر نگرش و عقایدشان مانند عقیاده اندازه

 .باشددر مورد سبک زندگی و عقایدشان در مورد محی  می

ایجاد نگرش مکبت شالیکاران شهرساتان سااری نسابت باه 

در ب،ندمدم و  های زیستی برنجکاری و برنجکاری ارگانیکنهاده

پذیرش آنها از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است. باتوجه باه 

ها مسأله ساالم باودن آبر خااکر گیااه وحفاظ سا،امتی انساان

هاای درکشاورزی ارگانیاکر از طرفای دیگرپاذیرش کام نهااده

زیستی ازطرف شالیکاران شهرستان ساریر سوال این تحقیق آن 

ر اجتمااعیر اقتصادی رشلصی هایویژگیاست که چقدر هریک 

بار پاذیرش  کارانیشاال و نگارش یاحرفاه اط،اعاتیر آموزشیر

های زیستی برنجکاری در شهرساتان سااری تاأثیر دارد  و نهاده

های زیستی توس  شالیکاران مدل معادله ساختاری پذیرش نهاده

 شهرستان ساری چگونه است 

 

 هامواد و روش

بوده و به لحااظ نحاوه  یحاضر از ن ر هدف کاربرد تحقیق

از ن ار و  ایرابطاه-یو از ناوع ع،ّا یفیاط،اعامر توص یگردآور

اسات  یسااختار هایبر معادله یمبتن روش پژوهشی همبستگی

 اساتان مازنادران شهرستان سااری از در یمایشیکه به صورم پ

  .(2)شکل  صورم گرفته است

شاالیکاران شاهر سااری  هیاک، رحاضار قیتحق یآمار جامعۀ

مدیریت جهااد کشااورزی شهرساتان سااریر بود ) نفر( 11321)

پاژوهش از فرماول  یانحجام نموناه در ا یاینتع برای(. 291۹

 رt=11/2آن باا در ن ار گارفتن  یاهکوکران استفاده شد که بر پا

39/2=S (حیوانی در  مربوط به میزان استفاده از کود "یهگو برای

های مربوط باه بلاش پاذیرش ی واز سوالسط  مزارع شالیزار

 یایننفر تع 296حجم نمونه  رd/3=18/2( و " های زیستینهاده
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به حجام نموناه  یگرنفر د 40 تریقدق یجحصول نتا رایشد که ب

 (.n= 336) اضافه شدند 

 

 

 
 منطقه مورد مطالعه یاییجغراف یتموقع. 1شکل 

 

 

ی ملت،اب هاابلاش شاالیکاران نااهمگن یعبا توجه به توز

-از روش نموناه هابه نمونه یابیبه من ور دست رشهرستان ساری

 ینحو بهشد.  استفادهانتساب متناسب  اب ایطبقه یتصادف گیری

مراکاز خادمام از  یاکدر هار  یحجم جامعه آمار یکه بر مبنا

 هاااز طبقاه یاکتعداد نمونه متناسب باه هار  شهرستان ساریر

 (. 2 است )جدول یافتهاختصاص 

 

 جامعه آماری شالیکاران شهرستان ساری و تعداد نمونه به تفکیک مرکزخدمام. 1جدول 

 تعداد نمونه تعداد شالیکاران نام مرکز خدمات

 11 3132 آبکسر

 11 3111 پنبه زارکوتی

 11 1122 سمسکنده

 31 1229 هولار

 19 2122 شوی،اشت

 29 119 کیاسر

 11 2۹32 فریم
 991 11321 جمع

 

 

ساخت پرسشنامه محقق یقتحق یندر ا هاداده یگردآور رابزا

 یملت،فا هایآن از منبع ینو تدو یرهااستلراج متغ یبود که برا

 سوال 9های شلصی )ویژگی شاملاستفاده شده بود. پرسشنامه 

سوال دربااره  1ای )(ر حرفهدرباره سنر جنس و میزان تحصی،ام

ساوال دربااره  1صادی )سابقه کاری و کار غیر از شالیکاری(ر اقت

نگارش نسابت باه  زمین شالیکاری و درآمد سالانه شاالیکاری(ر

یکارم(ر ل اییناهگزپانج  یابطساوال باا  1های زیستی )نهاده

(ر یکارمل اییناهگزشش  یبطبا  سوال 1های اجتماعی )ویژگی
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یکارم( ل ایینهگزشش  یبطسوال با  22) های اط،اعاتیویژگی

یکارم( ل ایینهگزشش  یبطال با سو 1های آموزشی )و ویژگی

هااای پااذیرش نهاااده )متغیرهااای مسااتقل(. شااده بااود یمتن اا

-ینهگزشش  یبط سوال( متغیر وابسته بود که با یک 23زیستی)

مورد  (هین ینهگز یبرا 2و  زیاد ی،یخ ینهگز یبرا 3) یکرمل ای

پرسشانامه باا اساتفاده از  ییمحتاوا سنجش قرار گرفت. روایای

 شد.  ییددر حوزه پژوهش تأن رام متلصصان 

 یفیاز روش آمار توص هارداده بندیو دسته آوریاز جمع پس

 باارای ینو همچناا 16SPSS افاازارناار  ی در محاا اسااتنباطیو 

 2Smart PLSافازار  ر از نا یاستلراج مدل معادلاام سااختار

یاا حاداقل مجاذورام جزیای باه  PLSرویکارد . گردید استفاده

سازی معادلاام سااختاری افاق دلعنوان نسل دو  روش های م

های نوینی را برای محققان ع،او  رفتااری گشاوده اسات. ایان 

افزارهاای نسال اول رویکرد برخ،اف لیزرل به عنوان یکی از نر 

به ع،ت وابستگی کمتر به اندازه نمونهر سط  سانجش متغیرهاار 

و استفاده از ابزارهای جا افتادهر  (211۹ر 1)چین نرمال بودن توزیع

رسد. زیارا ماوارد ویکردی مناسب برای پژوهشگران به ن ر میر

اناد بالا از جم،ه مشک،اتی هستند که پژوهشاگران باا آن مواجاه

 (.  2912امانی و همکارانر )

 

 نتایج و بحث

 شالیکاران مورد مطالعه یسن متوس نشان دادر  یقتحق یجنتا

و  13 یببه ترت هاآن ترینو مسن رینتجوانسال بود که  39/32

درصد  1/11گویان مرد و درصد از پاسخ ۹/19 .اندداشتهسال  12

-داشته دیپ،م و بالاتر از آن گویانپاسخاز  درصد 1/19زن بودند. 

ساط   شاالیکاران موردمطالعاهاز  درصد 9/31 یگررد یان. به باند

پاسالگویانر درصاد از  ۹/19 .انادداشته دیپ،ماز  ی،ی کمترتحص

ع،اوه بر شالیکاریر باغدار هم بودناد. میاانگین ساابقه کااری و 

                                                                                           
1 - Chin 

سااال و  2۹/21زمااین شااالیکاری پاساالگویانر بااه ترتیااب 

حاصال از  هااییافتاهاسااس  بوده است. برهکتار  2911119/2

گویاان ماورد میاانگین درآماد ساالانه شاالیکاری پاساخ یقرتحق

سات. کمتارین درآماد می،یون تومان بوده ا 111313/21مطالعهر 

می،یاون توماان  12می،یون تومان و بیشترین درآمد  1شالیکاری 

  بوده است.

ساال  1هاای زیساتی های مورد استفاده نهادهمیانگین سال

درصد از شالیکاران موردمطالعهر اص،ا نسبت باه  ۹/31باشد و می

درصاد  1اناد )کمیناه( و های زیستی اقدا  ننماودهپذیرش نهاده

هاای زیساتی اساتفاده ان نیزر پنج سال و بیشتر از نهاادهشالیکار

درصد از شاالیکارانر نگارش  1/11ر همچنیناند )بیشینه(. نموده

درصد نگرش  9/11های زیستی ندارند و مط،وبی نسبت به نهاده

-های زیستی دارند. از ن ار ویژگایتاحدی مکبت نسبت به نهاده

عیت بسایار خاوبی درصد از شالیکاران وضا ۹/31های اجتماعیر 

درصااد از  1/31هااای اط،اعاااتیر دارنااد. در خصااوص ویژگاای

های زیستی ندارناد. شالیکارانر هین منبع اط،اعاتی درزمینه نهاده

درصد از شالیکاران منبع اط،اعاتی خی،ی زیادی  1/21درحالی که 

های آموزشی نیزر درزمینه نهاده های زیستی دارند. درباره ویژگی

هاای الیکارانر هاین آموزشای درزمیناه نهاادهدرصد از شا ۹/31

آماوزش خی،ای از درصاد از شاالیکاران  1/2۹اند و زیستی ندیده

 اند. مند بودههای زیستی بهرهزیادی درزمینه نهاده

ر بین سن شالیکارانر میزان زمین شالیکاریر 1برطبق جدول 

-میزان درآمد شالیکاری و سابقه کار شالیزاری با پاذیرش نهااده

داری وجاود نادارد. نتاایج ی زیستی برنجکاری رابطاه معنایها

نشان داد کاه سان کشااورزان ( 1221) 2فرتو و فورکاس تحقیق

تأثیر منفی روی اتلاذ تصامیم در پاذیرش کشااورزی ارگانیاک 

هاای زیساتی دارد. بین میزان زمین شالیکاری و پاذیرش نهااده

تحقیاق داری وجاود نداردکاه باا نتاایج برنجکاری رابطه معنای

                                                                                           
2 - Ferto & Forgacs 
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( 2911و شاافیعی و همکاااران )  (1221و همکاااران ) 1کالاااسو

 همسو نیست. 

نتایج بیانگر آن بود که بین میزان درآمد شالیکاری و پذیرش 

های زیستی برنجکاری رابطه معنی داری وجود ندارد که باا نهاده

( همسو نیسات. 2911نتایج تحقیق داودی جونقاهی و همکاران )

های زیستی برنجکااری اری و پذیرش نهادهبین سابقه کار شالیز

داری مشاهده نشد که با نتایج تحقیق کشااورز و نیزر رابطه معنی

بیاانگر آن باود  1باشد. نتایج جدول ( همسو نمی2911موسوی )

هاای زیساتی هاای اط،اعااتی و پاذیرش نهادهکه باین ویژگای

یاق داری وجود دارد که با نتایج تحقبرنجکاری رابطه مکبت معنی

دهاد کاه نشان می 1( هملوانی دارد. جدول 1221) 2گ،گو دوبی

های زیستی برنجکااری های آموزشی و پذیرش نهادهبین ویژگی

 داری وجااود دارد کااه بااا نتااایج تحقیااقرابطااه مکباات معناای

( هملوانی دارد. باین نگارش 2911جونقاهی و همکاران )داودی

زیسااتی هاای هاای زیساتی و پاذیرش نهاادهنسابت باه نهااده

 داری مشاهده شدکه با نتایج تحقیقبرنجکاری رابطه مکبت معنی

 (1221و همکااااران ) 3کالااااس( و2911کشااااورز و موساااوی )

بیانگر آن باود کاه باین  1هملوانی دارد. همچنین نتایج جدول 

هاای زیساتی برنجکااری های اجتماعی و پذیرش نهاادهویژگی

یج تحقیااق داری وجااود دارد کااه بااا نتااارابطااه مکباات معناای

 ( هملوانی دارد. 291۹( و صفا و همکاران )1222)4لاهمار

-و مشااهده مکنون یرهایمتغ بین یخط رابطۀ بررسی برای

ابازار سانجش  یااییهمگارا و پا یایروا یبررس من ورو به  پذیر

(. 9 )جادول آمادبه دسات  هایهاز گو یکهر  یبار عام، یقرتحق

 یاارمع دوبودنر  یبعدو تک  یدرون یسازگار یاییآزمون پا یبرا

. حاد تمرکب ماورد اساتفاده قارار گرفا پایاییکرونباخ و  یآلفا

آن که ب،اوک ماورد ن ار همگان و  یبرا خکرونبا یمط،وب آلفا

                                                                                           
1 - Kallas 
2 - Gelgo Dube 
3 - Kallas 
4 - Lahmar 

 یااییپا یبارا( 2111ر 3نونالی) 1/2 یشود بالا یابیارز یتک بعد

ر 1نوناالی و برینساتین)اساتقابل قبول  1/2 یو بالا ۹/2مرکب 

ر 3در جادول  آمادهبه دسات  یربا توجه به مقاد ینبنابرا(. 2111

 یااییپا یدارا یقتحق ینا یمدل ساختار کاسیانع هایسازه یهک،

 دسات باه مقاادیر که این ضمناست.  یمط،وب یدرون یسازگار

. تهاسامؤلفاه در مناسب همگرای روایی از نشان AVE از آمده

 متوسا  معیاار هماان ایا AVE مقادار حاداقل کاهر طوری به

ر 1)لای باشاد 3/2 بایاد همگارا روایی در شده استلراج واریانس

-توصیه مای (211۹) ۹چین برای بررسی روایی سازه هار (.1221

یک ساازه  (AVE)کند که جذر متوس  واریانس استلراج شده 

های دیگر باشد. این امر باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه

نشانگر آن است که همبستگی سازه با نشانگرهای خود بیشتر از 

نتایج مرباوط  1های دیگر است. در جدول همبستگی آن با سازه

هاا به بررسی روایی ارایه شده اندر که نشانگر روایی مناسب سازه

 هستند.

هاای زیساتی توسا  پاذیرش نهااده نهااییدل ما 1 شکل

باه  یجبر اساس نتاادهد. ینشان مرا  شالیکاران شهرستان ساری

میازان اساتفاده از کاود سابز در ساط  "های ر سوالدست آمده

فساافام  میاازان اسااتفاده از کودهااای "ر "ماازارع شااالیزاری

میاازان اسااتفاده از "ر "در سااط  ماازارع شااالیزاریبارورگرانولااه 

استفاده  میزان"ر "در سط  مزارع شالیزاری یتروکسیننکودهای 

 و "هاای شاالیزاریهای هارز در زمایناز اردک در کنترل ع،ب

 "میزان استفاده از کودهای بیولوژیک در سط  مزارع شالیزاری"

-پاذیرش نهااده هایدر بین سوالرا  اهمیت یشترینب به ترتیب

هاای نهااده معتقد  کاربرد"های یهگو. داشته است های زیستی

به  "ر "شودزیستی باعث افزایش س،امت و  کیفیت محصول می

های زیستی در برنج در حفظ س،امتی آب و خااک ن ر منر نهاده

                                                                                           
5 - Nunnally 
6 - Nunnally & Bernstein 
7 - Lee 
8 - Chin 
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هاای به ن ر مانر اساتفاده از نهااده "و "و انسان ها مؤثر است

 "زیستی در زمینه برنج را باید به شاالیکاران دیگار توصایه کارد

-های زیستی داشتهنسبت به نهاده نگرش در را اهمیت بیشترین

اند که بیانگر آن است که شالیکاران بیشاترین نگارش مط،اوب 

های زیستی و نقش آنها در س،امتی محصولر آبر نسبت به نهاده

 خاک و انسان دارند.

-هاای زیساتی مهامهای اط،اعاتی در زمینه نهادهدر ویژگی

-ت،ویزیونیر فی،مهای برنامهر اینترنت ترین موارد تأثیرگذار شامل

 بودناد. های آموزشیر بازدید از شالیزارهای نمایشی و شاالیکاران

هاای زیساتی میزان ارایه اط،اعام توس  برنجکار در زمینه نهاده

به شالیکاران دیگرر میزان ارتباط شالیکار باا شاالیکاران دیگار و 

میاازان مراجعااه شااالیکاران دیگاار در مااورد مساااول و مشااک،ام 

هاای اجتمااعی ترین ویژگایر از مهمبه برنجکار برنجکاری خود

هاای زیساتی توسا  باشند که در خصاوص پاذیرش نهاادهمی

باید ماورد توجاه قارار گیارد. همچناین در خصاوص  شالیکاران

از مفیاد باودن  شالیکارانتوان گفت که های آموزشی میویژگی

هاای هاای آموزشای و ترویجای در زمیناههاا در فعالیاتبرنامه

استفاده از کودهای آلای و دامایر بیولاوژیکی رضاایت چگونگی 

هاای زیساتی داشتند و دانش شالیکاران برای اساتفاده از نهااده

 درصاد از 11همچنین  های آموزشی بالا رفته است.توس  ک،اس

ر هاای آموزشایتوس  ویژگی های زیستیواریانس پذیرش نهاده

بت باه و نگرش نسا های اجتماعیهای اط،اعاتیر ویژگیویژگی

پاذیرش مهمتارین تاأثیر بار شود و تبیین می های زیستینهاده

  دارد. های آموزشیویژگیهای زیستی را نهاده

 

 های زیستی برنجکاریهمبستگی متغیرهای پژوهش با پذیرش نهاده. 2جدول 

 rs P متغیر دوم متغیر اول

-211/2 پذیرش نهادههای زیستی برنجکاری سن شالیکاران  133/2  
زان زمین شالیکاریمی 219/2 پذیرش نهادههای زیستی برنجکاری   131/2  

211/2 پذیرش نهادههای زیستی برنجکاری میزان درآمد سالانه شالیکاری  21۹/2  
-213/2 پذیرش نهادههای زیستی برنجکاری سابقه کار شالیزاری  211/2  

های اجتماعی شالیکارانویژگی 222/2 **2/139 پذیرش نهادههای زیستی برنجکاری   
انهای اط،اعاتی شالیکارویژگی اریهای زیستی برنجکپذیرش نهاده   2/111** 222/2  
های آموزشی شالیکارانویژگی اریهای زیستی برنجکپذیرش نهاده   2/۹23** 222/2  

ستیهای زینگرش نسبت به نهاده اریهای زیستی برنجکپذیرش نهاده   2/119** 222/2  

**P= 22/2          * P= 23/2  

 

هاای ویژگایر 3به دسات آماده در جادول  یجنتا ساسا بر

)باا هاای اط،اعااتی ویژگای(ر 139/2)با ضریب مسایر آموزشی 

)باا ضاریب مسایر های اجتماعی ر ویژگی(933/2ضریب مسیر 

های زیستی )با ضاریب مسایر ( و نگرش نسبت به نهاده221/2

هاای زیساتی پاذیرش نهاادهبر  دارییمعنمکبت تأثیر ( 2۹1/2

هاای های آموزشی در زمیناه نهاادهیعنی هر چه ک،اسداشتند. 

هاای زیستی و رضایت از آموزش بیشاتر شاودر پاذیرش نهااده

رساانی بیشاتر در زمیناه شود. استفاده و اط،اعزیستی بیشتر می

هاای ت،ویزیاونیر اینترناتر برناماههای زیستی از طریاق نهاده

یزارهای نمایشای و شاالیکاران های آموزشیر بازدیداز شاالفی،م

همچنین هر های زیستی را افزایش دهد. تواند پذیرش نهادهمی

ارایاه اط،اعاام باه آنهاا در زمیناه و  شالیکارانچه ارتباط بین 

-های زیستی بیشتر مایهای زیستی بیشترر پذیرش نهادهنهاده

هاای نگرش مط،وب در شالیکاران نسبت باه نهاادهایجاد  شود.

 قش آنها در سا،امتی محصاولر آبر خااک و انساانزیستی و ن

 های زیستی را گسترش دهد.تواند زمینه استفاده از نهادهمی
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 یقتحق گیریازهبه دست آمده برازش مدل اند یجنتا خ،اصه. 3جدول 

 بارعاملی نماد آشکار متغیر پنهان متغیر

-پذیرش نهاده

 های زیستی

 Ad1 191/2 های زیستی در سال های قبل میزان رضایت شما به استفاده از نهاده
 Ad2 121/2 های زیستی در سال های بعدمیزان رضایت شما به استفاده از نهاده

 Ad3 ۹11/2 های زیستی میزان آگاهی  شما از نهاده

 Ad4 199/2 های زیستی میزان اط،اعام شما در استفاده از نهاده

 Ad5 111/2 ای زیستی در مزارع برنج همیزان مفید بودن استفاده از نهاده

 Ad6 111/2 های زیستی توس  شما میزان کاربرد انواع ملت،ب نهاده

 Ad7 111/2 های زیستیمیزان استفاده شما از ن رام سایر شالیکاران در خصوص پذیرش نهاده

 Ad8 1۹3/2 های زیستی در سطحی کوچکمیزان مورد آزمون قرار دادن نهاده
 Ad9 1۹9/2 استفاده از کمپوست در سط  مزارع شالیزاری میزان

 Ad10 ۹29/2 میزان استفاده از کود حیوانی در سط  مزارع شالیزاری
 Ad11 111/2 میزان استفاده از کود سبز در سط  مزارع شالیزاری

 Ad12 1۹3/2 میزان استفاده از کودهای بیولوژیک در سط  مزارع شالیزاری
 Ad13 113/2 در سط  مزارع شالیزاری نیتروکسینه از کودهای میزان استفاد

 Ad14 111/2 در سط  مزارع شالیزاریفسفام بارورگرانوله  میزان استفاده از کودهای

 Ad15 1۹1/2 های شالیزاریهای هرز در زمیناستفاده از اردک در کنترل ع،ب میزان

119/2 =Cronbach Alpha      119/2 =CR       12/2 =AVE 

نگرش نسبت 
های به نهاده

 زیستی

 At1 1۹1/2 های زیستی توس  شالیکاران مهم است.معتقد  مساله پذیرش نهاده

 At2 111/2 های زیستی در زمینه برنج به سود شالیکاران است.معتقد  پذیرش نهاده

 At3 ۹22/2 اشد. های زیستی داشته بتواند نقش بسزایی در پذیرش نهادهمعتقد  حمایت دولت می

 At4 111/2 های زیستی در زمینه برنج رضایت دار .از کاربرد نهاده

 At5 ۹۹3/2 های زیستی در زمینه برنج را باید به شالیکاران دیگر توصیه کرد. به ن ر منر استفاده از نهاده

 At6 122/2 ر است.ها مؤثهای زیستی در برنج در حفظ س،امتی آب و خاک و انسانبه ن ر منر نهاده

 At7 122/2 شود. های زیستی باعث افزایش س،امت و  کیفیت محصول میمعتقد  کاربرد نهاده

113/2 =Cronbach Alpha      11/2 =CR       111/2 =AVE 

های ویژگی
 اط،اعاتی

 I1 111/2 های زیستیهای نهادهراهنمایی چاپ شده برروی بسته
 I2 192/2 های رادیوییبرنامه

 I3 112/2 های ت،ویزیونیبرنامه
 I4 132/2 مج،ام و نشریام

 I5 132/2 مروجان و کارکنان جهاد کشاورزی
 I6 112/2 شالیکاران 

 I7 121/2 های کشاورزیفروشندگان نهاده
 I8 1۹1/2 اینترنت

 I9 112/2 های آموزشیفی،م
 I10 191/2 های آموزشی و ترویجیشرکت در ک،اس

 I11 111/2 بازدید از شالیزارهای نمایشی 

112/2 =Cronbach Alpha      112/2 =CR       121/2 =AVE 

های ویژگی
 اجتماعی

 S1 0/864 میزان ارتباط شالیکار با شالیکاران دیگر 

 S2 ۹11/2 میزان مراجعه در مورد مساول و مشک،ام کشاورزی به شالیکاران دیگر 

 S3 112/2 لیکاران دیگر در مورد مساول و مشک،ام برنجکاری خود به برنجکار میزان مراجعه شا

 S4 ۹1۹/2 میزان ارتباط شالیکار با مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمام 

 S5 111/2 های زیستی به شالیکاران دیگرمیزان ارایه اط،اعام توس  شالیکار در زمینه نهاده

 S6 111/2 ی روستا میزان ارتباط شالیکار با شورا
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111/2 =Cronbach Alpha      111/2 =CR       ۹12/2 =AVE 

های ویژگی
 آموزشی

-های زیستی  در اثر حضور در ک،اسهای استفاده از نهادهمیزان آگاهی شالیکاران از اهداف و فایده

 ها 
E1 ۹19/2 

های چگونگی از ترویجی در زمینههای آموزشی و ها در فعالیتمیزان رضایت از مفید بودن  برنامه
 استفاده کودهای آلی و دامیر زیستی 

E2 112/2 

 E3 112/2 های آموزشی های زیستی توس  ک،اسمیزان بالا بردن دانش شالیکاران برای استفاده از نهاده
های زیستی های آموزشی و ترویجی در زمینه نهادهمیزان تمایل شالیکاران برای شرکت در ک،اس

 در زمینه شالیکاری در سالهای بعد 
E4 1۹1/2 

111/2 =Cronbach Alpha      1۹9/2 =CR       191/2 =AVE 

 

 ماتریس همبستگی و رواوی عامل ها و متغیرهای تحقیق .4جدول 

پنهان متغیر  

های پذیرش نهاده  

 زیستی

 نگرش نسبت

های به نهاده

  زیستی

های ویژگی

 آموزشی

های ویژگی

 اطلاعاتی

های ویژگی

 اجتماعی

     *2/131 های زیستی پذیرش نهاده

111/2   های زیستینگرش نسبت به نهاده  2/۹91*    

1۹1/2 های آموزشیویژگی  129/2  2/111*   

1۹3/2 های اط،اعاتیویژگی  122/2  113/2  2/139*  

111/2 های اجتماعیویژگی  121/2  113/2  131/2  2/121* 
 هاهریک از سازه (AVE)انس استلراج شده جذر میانگین واری*: 

 

 
 های زیستی توس  شالیکاران شهرستان ساریپذیرش نهاده نهاییمدل . 2شکل 
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 یقتحق هایمؤلفه دارییو سط  معن یت مقادیر. 5جدول 

یرهامتغ روابط یرمس ضریب  یت مقدار   

2۹1/2 های زیستیپذیرش نهاده – های زیستینگرش نسبت به نهاده  111/1  

933/2 های زیستیپذیرش نهاده - های اط،اعاتیویژگی  213/1  

221/2 های زیستیپذیرش نهاده - های اجتماعیویژگی  921/1  

139/2 های زیستیپذیرش نهاده - های آموزشیویژگی  222/9  

 

 گیری نتیجه

ر اقتصاادیشلصایر  هاایویژگیاین تحقیق با هدف تأثیر 

بار  کارانیشاال و نگارش یاحرفاه وزشیراجتماعیر اط،اعاتیر آم

هاای زیساتی برنجکااری در شهرساتان سااری و پذیرش نهاده

هاای زیساتی انجاا  طراحی مدل معادله ساختاری پذیرش نهاده

شد. میانگین سابقه کاری برنجکاری شالیکارانر بیانگر تجرباه و 

 دانش بومی خوب شالیکاران درباره شالیکاری بود. 

های زیستیر ابتدا باید نسابت باه ایجااد برای پذیرش نهاده

هاای زیساتی اقادا  نگرش مکبت در شالیکاران نسبت به نهااده

نمود. شکاف اط،اعاتی بین شالیکاران در خصاوص دساتیابی باه 

منابع اط،اعاتی وجود دارد که ضرورم دارد این شکاف اط،اعااتی 

هاای کاهش یابد. همچنین لاز  است آموزش در خصوص نهااده

برای همه شالیکاران برگازار گاردد تاا شاکاف آموزشای  زیستی

هاای اجتمااعیر اط،اعااتی و آموزشای کاهش یابد. باین ویژگی

-های زیستی با پذیرش نهادهشالیکاران و نگرش نسبت به نهاده

داری وجود دارد. یعنای های زیستی برنجکاری رابطه مکبت معنی

یکاران هاای اجتمااعیر اط،اعااتی و آموزشای شاالهرچه ویژگی

هااای زیسااتی بیشااترو نگاارش مط،ااوبتر باشاادر پااذیرش نهاااده

 باشد.برنجکاری بیشتر می

هاای زیساتی و با توجه به استفاده کام شاالیکاران از نهااده

ساازی معادلاه هاار برطباق نتاایج مادلپذیرش پایین این نهاده

باه اساتفاده از کاود سابزر  شاود شاالیکارانساختاری پیشنهاد می

)باه طاور ک،ای نیتروکسین کودهای ارورگرانولهر فسفام ب کودهای

اساتفاده از استفاده از کودهای زیستی( در ساط  مازارع شاالیزاری و 

هاای شاالیزاری و باا هاای هارز در زمایناردک در کنترل ع،ب

-های استفاده از نهاادههای آموزشی درباره فایدهبرگزاری ک،اس

 های زیستیر ترغیب و تشویق شوند.

د با توجاه باه نگارش ناامط،وب شاالیکاران شوپیشنهاد می

سازی معادله ساختاریر های زیستی و برطبق مدلنسبت به نهاده

هاای زیساتی در سا،امتی به شالیکاران در خصوص نقش نهااده

رسانی شاود و بهتار اسات از محصولر آبر خاک و انسان اط،اع

شالیکاران مط،ع و آگااه در ایان خصاوص بارای آماوزش ساایر 

 استفاده شود. شالیکاران

با توجه به شکاف اط،اعاتی بین شالیکاران و منابع اط،اعااتی 

ساازی های زیستی و برطباق مادلکم شالیکاران در زمینه نهاده

هااای برنامااهر گااردد از اینترنااتمعادلااه ساااختاریر توصاایه ماای

های آموزشیر بازدیاد از شاالیزارهای نمایشای و ت،ویزیونیر فی،م

هاای زیساتی باه رسانی درخصوص نهاادهشالیکاران برای اط،اع

صورتی کاه هماه شاالیکاران بتوانناد باه ایان مناابع اط،اعااتی 

دسترسی داشته باشندر اساتفاده شاود. شاالیکارانی کاه مناابع و 

-امکانام خویش را به تولید محصولام ارگانیک اختصااص مای

ای دهندر نیازمند دریافت اط،اعام مورد نیاز برای ورود به عرصاه

 هستند. جدید

شکاف آموزشی بین شالیکاران وجود دارد و بیشتر شالیکاران 

اناد. های زیساتی برخاوردار باودهاز آموزش کمی در زمینه نهاده

گاردد سازی معادله سااختاری توصایه مایبنابراین بر طبق مدل

های چگاونگی اساتفاده ازکودهاای های آموزشی در زمینهک،اس

ماه شاالیکاران برگازار شاود. آلی و دامیر بیولوژیکی و بارای ه



 9311، پاییز 3، شماره 7جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      224

-های اجتماعی بر پذیرش نهادهویژگیهمچنین با توجه به تأثیر 

های مرجعر بانفوذ و پیگیار رسد که گروههای زیستیر به ن ر می

های زیستی توانند به عنوان نلستین گروه برای پذیرش نهادهمی

-دهباشند تا از طریق آنان بتوان دیگر شالیکاران را به پذیرش نها

 های زیستی ترغیب و تشویق نمود.

 

 سپاسگزاری

نویسنده مراتب قدردانی خود را از دانشگاه آزاد اس،امی واحاد 

ساری و همه کسانی که در انجاا  ایان مطالعاه نقاش ماؤثری 

 دارد. اند اع،ا  میداشته

 

 منابع

. 29۹۹ بیگاایر ا.زادهر ا. و ع،ااماساادیر ع.ر اکبااریر  .ر شااریب

درآمدی بر رویکرد سیستمی در ترویج و توسعه کشاورزی باا 

تاکید بر ن ا  داناش و اط،اعاام کشااورزی. تهاران: جهااد 

 دانشگاهی.

یابی . معرفی مدل2912امانیر ج. خضری آذرر ه. و محمودیر ح. 

-PLS)معادلام ساختاری به روش حداقل مجذورام جزوای 

PM) اری. داناااش هاااای رفتاااو کااااربرد آن در پاااژوهش

 .12-33 (:2)2ر روانشناختی

.  مقایسااه 2911رادر ا.ر نااوروزیر پ. و فصاااحتر پ. باااقری

دو محصااولام کشاااورزی ارگانیااکر ساانتی و تراریلتااهر 

   .229-221 (:2)1مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستیر فص،نامه 

هزار تن برنج سافید در مازنادرانر  112. تولید 2911بهادریر  . 

 قابااااااااااال دساااااااااااتیابی در:خبرباااااااااااان. 

https://khabarban.com/a/30508262 قابل دسترسای .

 .22/2/2911در 

. بررساای موانااع و مشااک،ام 2912زنر ع. و شاایریر ن. ا. پاااپ

توسعه کشاورزی ارگانیکر فصا،نامه اقتصااد فضاا و توساعه 

 .2-23 (:2)2ییر روستا

 ر هزار هکتاری برنج در ساری 23کشت مکانیزه . 2911پورف،احر ر. 

  www.isna.ir/news/99041914151 قابل دستیابی در:

 .22/2/2911. قابل دسترسی در 

-بررسی ویژگای. 2911ویسیر س.ر زرافشانیر ک. و شرفیر ل. چراغ

های نوآوری پذیرش کشت نلاود پااییزه در شهرساتان روانسارر 

مج،اه ع،او  تارویج و آماوزش (ر کاربست ن ریه راجرز)کرمانشاه

 .229-292(: 2)21کشاورزیر 

کااران شهرساتان عوامل مؤثر بر نگرش گناد  .29۹1پورر  . ر. حسن

ناماه ر پایانهای زیستی کشاورزیکرمانشاه نسبت به کاربرد نهاده

کارشناسی ارشاد تارویج و آماوزش کشااورزیر دانشاگاه تربیات 

 مدرس.

. بررسی امکان کاهش مصرف 2911ایر ج. و نجاریر س. حمزه

تی نیتروکسین در کود شیمایی نیتروژنه با استفاده از کود زیس

. (.Pimpinella anisum L)تولیاد گیااه دارویای انیساون 

 .31-12(: 1)19مج،ه دانش کشاورزی و تولید پایدارر 

. کشاااورزی ارگانیااک: مساایر صااحی  توسااعه 29۹1داراباایر ه. 

 :13ر کشاورزی و امنیت غذایی. ماهنامه کشتر دا  و صنعت

11. 

.  2911داودی جونقااااانیر پ.ر امیااااریر ز. و معتماااادر  . ک. 

دوماین هماایش م،ای  کشاورزی ارگانیک و توساعه پایادارر

توساعه پایادار کشااورزی و محای  زیسات ساالمر هماادانر 

  شرکت هم اندیشان محی  زیست فردار

 https://www.civilica.com/Paper-قابااااال دساااااتیابی در:

SADHE02_613.html-SADHE02  قاباال دسترساای در .

22/2/2911. 

چاپ ی. کشاورز آموزش و جیترو اصول. 2911. ح ریفمیشعبانع،

 .نور ا یپ دانشگاه انتشارام و چاپ مرکزدهمر 

. بررسای عوامال 2911شفیعیر ف.ر رضوانفرر ا. و میرترابیر  . ا. 
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استان البارزر فصا،نامه ع،او  و تکنولاوژی محای  زیساتر 

12(2 :)22۹-223. 

. 291۹ کرباساایونر  .و صاافار ل.ر رضاااویر ر. ا.ر صاا،احی مقااد ر ن. 

عوامل تأثیرگذار بر قصد اساتفاده کشااورزان از زنباور براکاون در 

فرنگای در گوجاه(Heliothis spp.) مبارزه با آفت کر  ه،یوتیس

(: 1)23شهرستان طار . مج،ه ع،و  ترویج و آماوزش کشااورزیر 

111-123. 

. بررسای 2911غ،اامیر ح. ا.ر لاوایی آدریاانیر ر. و تفویضایر  . 

عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده کاربرد کودهای زیساتی 

توس  کشاورزان در شهرستان زنجانر فصا،نامه راهبردهاای 

 .13-۹1(: 2)1توسعه روستاییر 

. بررسی موانع و مشک،ام 2911کشاورزر س. و موسویر س. ن. 
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های تح،یل ساازه. 2919مجردیر غ. ر.ر گ،بازر س. ش. و عطاییر ح. 
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ر مج،ه ع،و  تارویج و آماوزش شاورزی زنجانکارشناسان جهاد ک

 .2-23(: 1)22کشاورزیر 

. وضااعیت 291۹ماادیریت جهاااد کشاااورزی شهرسااتان ساااری. 
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Abstract 

The development of the use of natural and biological inputs to achieve sustainable rice cultivation 

seems to be essential, and rice farmers must be prepared to accept sustainable and organic rice. Creating 

a positive attitude among rice growers about the biological inputs of rice is of paramount importance. 

The purpose of this study is to develop a structural equation model of biological inputs acceptance by 

the rice farmers in Sari. All rice farmers in the Sari County (24502 individuals) were selected as the 

statistical population of the study, and 336 of them were selected as the study sample based on Cochran's 

formula and with the random sampling method.  Data collection was performed using a researcher-made 

questionnaire. Also, based on the average variance extracted (0.692 >AVE< 0.91) and composite 

reliability (0.969 >CR < 0.993), the questionnaire had a convergent validity and appropriate reliability. 

SPSS16 and Smart PLS2 software packages were used to analyze the data. The results showed that 

educational characteristics (with path coefficient of 0.453), information characteristics (with path 

coefficient of 0.355), social characteristics (with path coefficient of 0.117), and attitude towards 

biological inputs (with path coefficient of 0.084) had a significant positive effect on acceptance of 

biological inputs (P<0.01) and 99 percent of the variance of biological input acceptance was determined 

by these variables. It is suggested that rice farmers should be informed about the role of biological inputs 

in crop, water, soil and human health due to the unfavorable attitude of rice farmers towards biological 

inputs. It is better to use knowledgeable rice farmers in this regard to train other rice farmers. 

Keywords: Organic, Acceptance, Biological inputs. 
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