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Abstract 

Objectives: The purpose of this study was to use of model of programmed behavior in study of 

tendency and behavior of potato farmers towards use of integrated pest management.  

 

Materials and Metods: In order to get the objective of research, the descriptive- correlation method 

based on structural equation model was used.The statistical population included potato farmers in the 

central part of Ardabil county (N=3484). The sample size was estimated according Cochran's formula 

(200) and samples were selected using proportional multi-stage assignment. Data collection tool was 

a questionnaire consisting of 6 sections and 47 questions, the validity of which was confirmed based 

on the opinion of faculty members and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (for different 

sections from 0.82 to 0.93). Data were analyzed by two software SPSS and Lisrel. 

 

Results: According to results from structural equation analysis variables behavior tendency and 

control of perceived behavior predicts 82 percent of changes of variable potatos behavior towards 

integrated pest management. 

 

Conclusion: As there is a significant correlation between behavior tendencies with behavior of potato 

farmers about integrated pest management it is suggested that scientific visits, demonstration farms, 

and extension and education classes on integrated pest management increased.  

 

Keywords: Ardabil County, Behavior, Integrated Pest Management, Intention, Theory of Planned 

Behavior 

 



 1041/ سال 3 شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                               ایمانی، بندری                       220

 

 به سبتن کارانزمینی سیب رفتار و تمایل بررسی در شده ریزیبرنامه رفتار نظریه پذیری کاربست

 (اردبیل شهرستان مرکزی، بخش روستاهای: موردی مطالعه) آفات تلفیقی مدیریت بكارگیری
 

 4، فاطمه کاظمیه3نوروزی ، عباس2بندری ، ابوالمحمد*1بهرام ایمانی

 
 88/6/8011تاریخ پذیرش:      81/81/99تاریخ دریافت: 

                                      اردبیلی محقق دانشگاه  ،م اجتماعیعلو دانشکده روستایی، و شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه دانشیار -8

  اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی دانشکده کشاورزی، مدیریت رشته ارشد کارشناسی آموخته دانش -1
 کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،(ره)خمینی امام عالی آموزش مرکز علمی هیات عضو -3  
  تبریز دانشگاه  کشاورزی، دانشکده روستایی، ترویج و توسعه گروه استادیار  -4

   :bahram_imani60@yahoo.com Email * مسئول مکاتبه:

 
 

 چکیده
با ات آف تلفیقی مدیریت بکارگیری به نسبت کارانزمینی سیب رفتار و تمایل بررسی به منظورحاضر  پژوهش اهداف:

 انجام گردید.ریزی استفاده از مدل رفتار برنامه
 

استفاده  ساختاری معادلات مدل بر مبتنی و همبستگی-روش توصیفی  برای رسیدن به هدف تحقیق از مواد و روش:

 استفاده با نمونه حجم. =N)3010) بودند کاران بخش مرکزی شهرستان اردبیلزمینیسیب کلیه شامل آماری، جامعهگردید. 
 بزارا .شد انجام ایمرحله چند متناسب با انتساب ایطبقه روش به نیز نمونه گیری و شد تعیین نفر 111 کوکران فرمول از

دانشگاه و  علمی هیأت اعضای نظر اساس بر آن روایی که بودال وس 04بخش و  6شامل  ها پرسشنامه داده آوری جمع
افزار  نرم از استفاده با ها داده .شد تأیید( 93/1تا  11/1)برای بخش های مختلف از  کرونباخ آلفای طریق از آن پایایی

 22SPSS  8.80و Lisrel گرفت.  قرار تحلیل و تجزیه مورد 
 

 درصد 11کنترل رفتار درک شده  و ذهنی هنجارهای نگرش، داد که متغیرهای نشان ساختاری معادلات مدل نتایج ها: یافته
 کردند. بینیپیش را کاران نسبت به مدیریت تلفیقی آفاتزمینیرفتار سیب متغیر در تغییرات از
 

 وجود دارینیمع رابطه کاران نسبت به مدیریت تلفیقی آفاتزمینیتمایل رفتاری با رفتار سیب بین ازآنجاکه نتیجه گیری:
 قیتلفی مدیریت بکارگیری در زمینه های آموزش و ترویجیکلاس نمایشی، مزارع علمی، شود بازدیدهایمی دارد پیشنهاد

 افزایش یابد.  آفات

 
 آفات تلفیقی مدیریت شهرستان اردبیل،  قصد، رفتار، ، (TPB)شده  ریزی برنامه رفتار تئوری :کلیدی هایهواژ

 
 مقدمه

حمعیت ایران  8391مطابق با نتایج سرشماری سال 
درصد  1/8با نرخ رشد سالیانه میلیون نفر  11نزدیک به 

رشد دهنده نشاناعداد  نیا ( 1181بود )مرکز آمار ایران 

 دنیرس یاست که برا و بیانگر این واقعیتجمعیت بوده 
 دیدر تول یکشور از وابستگ ییو رها یبه رشد اقتصاد
خاک در حوزه  و آب یاتیمنابع ح دیمحصولات، با

 یدلگیکرد )ب تیریمد داریپاو  نهیطور بهرا به یکشاورز
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 تولید کاهش اصلی عوامل از یکی آفات(. 1188 یقیو صد
 در (.1180)الیورا و همکاران  است کشاورزی محصولات

 کشورهای ویژهبه و جهان کشورهای بیشتر
 اهکشآفت از استفاده و شیمیایی مبارزه توسعه،درحال

ی )باقر کندمی ایفا محصولات از حفاظت در را اصلی نقش
 اجزاء از شیمیایی سموم اگرچه (.1189و همکاران 

 از یکی اما اند،شدهشناخته مدرن کشاورزی ضروری
 سلامتی که هستند نیز زیستمحیط آلودگی مهم منابع

 دهندمی قرار تحت تأثیر را انسان ازجمله زنده موجودات
ها و امروزه مصرف زیاد سم (.1189 )بندری و همکاران

کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی در تمامی 
 یعمده بهداشتخصوص در ایران، یک معضل جهان و به

نه مصرف سم در ادر حال حاضر در کشور سر است،
گرم و  011هر نفر  یبه ازا ،یمحصولات کشاورز

 1/3به  1/1یی از ایمیش یکودهامصرف  زانیم نیهمچن
 باقری) داشته است  شیسال گذشته افزا 81تن در  ونیلیم

 بینوع ترک 311از  شیامروزه ب(. 1111و همکاران 
ها و حشره اتمنظور کنترل آفخطرناک به ییایمیش

در این شکل  (.1181  )بندری و همکاران شودیاستفاده م
 یهااز نهاده هیرویمدرن، استفاده ب یاز کشاورز

ر مدرن ب یکشاورز یدر مورد آثار منف ینگران ییایمیش
 هدرا منجر ش یو منابع طبیع ستیزطیسلامت انسان، مح

نوع  11(. تاکنون 1184  یمیرح ریو م یدیاست )جمش
 ییایمیمرتبط با مصرف سموم ش هیسرطان ر

 انیب رانیمقامات وزارت بهداشت ا .است شدهییشناسا
رتبه اول سرطان معده را در جهان دارد،  رانیاند که اکرده

هزار  41در سال  رانیبه سرطان در ا انیمبتلا کهیطوربه
سموم  آن مربوط به سومکینفر برآورد شده است که 

؛ منفرد 1186فر  یدیو توح ی)خسرو باشدیم ییایمیش
عوارض گسترده کشاورزی متعارف،  (.1181 و همکاران

و متخصصان را در جستجوی  مداراناستیتوجه س
 پناه و زدانیمشکل جلب نمود ) نیبرای حل ا ییدارهایگز

برای حل مشکل مصرف بی رویه  (.1186  نژاد یهاشم
مواد شیمیایی و کاهش پیامدهای منفی انها بر محیط 

در نظر  8961دهه زیست، رهیافت کشاورزی پایدار از 
ز اده است. همچنین راه کار مدیریت تلفیقی آفات گرفته ش

 در ایران مورد توجه قرار گرفت.  8318سال 

                                                           
1  Theory of Planned Behavior(TPB) 

 نیاست، ا ییبرای توسعه هدف نها دارییپا کهیهنگام
 ،یطیمحستیز یهاستمیامر مستلزم متعادل کردن س

در بخش کشاورزی، اهداف  است،و اقتصادی  یاجتماع
 یعیطب ریذخا شیافزا ایشامل نگهداری  دارییپا

 یو رفاه اجتماع ییغذا ازهایین نیتأم ست،یزطیمح
باقری و همکاران   ؛1186  و همکاران ینی)ام باشدیم

 یاز راهبردها یکیآفات  یقیتلف تیریمد جهی(. درنت1111
در ابعاد مختلف به  یکشاورز داریبه توسعه پا یابیدست

طور گسترده، در سطح جهان، چه در و به رودیشمار م
 توسعه، موردو چه درحال افتهیتوسعه یکشورها

(. مقوله 1119  و همکاران یفیاستفاده قرارگرفته )شر
آغاز  ایدر دن 8961دهه  آفات از اواخر یقیتلف تیریمد

در  یداری(. بحث پا1181  زادهفیشرشجاعی و د )یگرد
 یدر قالب استراتژ 8948از سال  یآفات نبات تیریمد
 دیآغاز گرد کایآمر متحده الاتیآفات در ا یقیتلف تیریمد

 ییایمیکاهش مصرف سموم ش یساسکه در آن هدف ا
در (. 1188  یقیو صد یگدلی)ب بودممکن  زانیبه حداقل م

مدیریت  یاایران برای اولین بار رویکرد مدارس مزرعه
تلفیقی آفات در کشور با مشارکت معاونت ترویج و نظام 

وزارت جهاد کشاورزی و بخش در وقت  یبرداربهره
هجری شمسی  8318ملل در سال  زمانسا ستیزطیمح

 یسودر دستور کار قرار گرفت، هدف اصلی از گرایش به
ذیرش آن، جلب مشارکت فعال جوامع این رویکرد و پ

عنوان رکن اصلی در پذیرش و برداران بهمحلی و بهره
مصرف کود و سموم شیمیایی  یسازنهیاجرای پروژه به

 ی(. این راهبرد یک1181  یو موسو ی)آقا پور صباغ بود
 رودیمدیریت آفات به شمار م یابزارها برا نیتراز مهم

 ،یکزییکشت، کنترل ف اتیعمل قیتلف رندهیکه دربرگ
پرورش محصولات با حداقل  یبرا یاییمیو ش یولوژیکیب

 آفات یقیهدف مدیریت تلف. هاستکشاستفاده از آفت
بلکه مدیریت  ست،ین تآف تیجمع یو نابود یکنشهیر

 (.1186  زادهفیشرشجاعی و ) آفت است نةیکنترل به
اند تا رفتار و رفتاری زیادی تلاش کرده یهاهینظر 
مشخص توضیح  یهاتیمردم را در موقع یهاتیفعال

است  8یزیررفتار برنامه تئوریها مدل دهند یکی از آن
عنوان یکی از به 8911 الدر س 1آجزن که توسط
این تئوری، یک  .است شدهیرفتاری، طراح یهاچارچوب

2 Ajzen 
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طور رهیافت قدرتمند برای توضیح رفتار انسان است و به
برای طیف وسیعی از رفتارها کاربرد  یزیآمتیموفق

 نیتئوری ا نیا یاصل هیفرض. (1188)سومر  داشته است
ها ( آنلاتی)تما تیاست که رفتار افراد متأثر از قصد و ن

 است قصد نیز تحت تأثیر نگرش نسبت به رفتار،
هنجارهای انتزاعی نسبت به رفتار و احساس کنترل فرد 

، باشدیبر آن رفتار )ازنظر آسانی و یا سختی کار( م
 وستا رفتاریرفتار یک فرد، قصد  کنندهنییتع نیترمهم

  (1110  )آجزن
 رفتار تیمطالعات متعددی در خصوص وضع

در داخل و  کشاورزان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات
ها از آن یخارج کشور صورت گرفته است که به برخ

 .شودیاشاره م
 بررسی  به خود مقاله در( 1181) پسند شاه و باقری

 به نسبت اردبیل دشت کار زمینی سیب کشاورزان نگرش
 که داد نشان نتایج پرداختند پایدار کشاورزی عملیات

 ظیرن عملیاتی، و پایداری کلی اصول به نسبت پاسخگویان
 های نهاده منفی اثرات خاک، و آب از حفاظت ضرورت
 زیست اثرات زراعی، تناوب رعایت کشاورزی، شیمیایی
 حفظ ضرورت و کشاورزی رویه بی عملیات محیطی
 مثبتی نگرش اصلی، اولویت مثابه به زیست محیط

 فناوری کاربرد کاهش ضرورت به نسبت ولی. داشتند
 و سموم کودها، مصرف کاهش کشاورزی، مدرن های

 سایر مورد در و داشتند منفی نگرش ورزی خاک عملیات
 متوسطی نگرش بررسی مورد کشاورزی عملیات
 91( تحقیقی را در بین 1188حجازی و شریفی ) .داشتند

کار درودزن شهرستان مرودشت نفر از کشاورزان برنج
داد که متغیرهای انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان 

های کشاورزی، کنندگان نهادهمستقل مراجعه به تأمین
ها، ملاقات با کارشناسان کشاورزی در محل کار آن

خویشاوندان و ) کسب اطلاعات از همسایگان و نزدیکان
اعضای خانواده(، بازدید از مزارع مجری مدیریت تلفیقی 
آفات، سطح زیر کشت و کسب اطلاعات از کشاورزان 

درصد از واریانس رفتار پذیرش  63ره و نمونه خب
 نمایند.مدیریت تلفیقی آفات برنج را برآورد می

 عنوان تحت پژوهشی در( 1188) مقصودی و داوودی
 زمینی سیب بین در پایدار کشاورزی دانش بررسی

 دانش سطح دادند نشان شوشتر شهرستان کاران
 بندی سطح و دارد قرار متوسطی حد در کشاورزان

 نگرش افراد که دهند می نشان کشاورزان نگرش
 پاسخگویان اکثر و دارند پایدار کشاورزی به متوسطی

 نتایج دارند قرار متوسط سطح در کشت پایداری نظر از
 بتنس نگرش متغیر که دهد می نشان رگرسیونی تحلیل

 میزان کشاورزان، سن کار، سابقه پایدار، کشاورزی به
 درصد 04 حدود زراعی نظام نوع و زمینی سیب کل تولید

 .کند یم تبیین را پایدار کشاورزی دانش متغیر تغییرات از
 خود به مطالعه ( در1181) همکاران و اربابی فیض
 کارگیریدر به مؤثر آموزشی و ترویجی عوامل بررسی
 کرج کشاورزان شهر توسط محصول تلفیقی مدیریت

متغیرهای که  داد نشان آنان مطالعه نتایج. پرداختند
 مدیریت تلفیقی ترویجی -آموزشی هایکلاس در شرکت

 کشت زیر و سطح مروج کشاورزی با تماس محصول،
 محصول تلفیقی مدیریت کارگیریبه در مثبتی نقش

متغیر  تغییرات از درصد 64 و داشته کشاورزان توسط
 .کنندمی تبیین را وابسته

 تحلیلباهدف را  تحقیقی( 1183)عمانی  و شوشتری
 نهیدرزم شوشتر شهرستان کارانیفیص پذیرش رفتار

 اناین مطالعه نش نتایج. دادند انجام آفات تلفیقی مدیریت
 تحت زمین کل محصول، درآمد تحصیلات، سطح بین داد

 سطح دیم، زمین مقدار آبی، زمین مقدار مالکیت،
 به دسترسی میزان و اجتماعی منزلت مکانیزاسیون،

 کارانیفیص پذیرش رفتار سطح با ارتباطی یهاکانال
 امیدی و مرادی .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه
 شناسایی عنوان تحقیقی تحت ( در1180) آبادی نجف

 محصولات آفات در مدیریت تلفیقی کارگیریالزامات به
 پنج عامل به فوق را الزامات دیدگاه کارشناسان، از باغی

اقتصادی،  ریزیبرنامه آموزشی، -ترویجی
تقسیم  ریزیبرنامه و نظارت و فنی گذاری،سیاست
را  متغیرها کل واریانس درصد 66 درمجموع که نمودند

 خود تحقیق در( 1180) همکاران و قدیمی کردند.می تبیین
 ایهفناوری بکارگیری میزان و نگرش سنجش موضوع با

 شهرستان کاران زمینیسیب توسط ارگانیک کشاورزی
 منطقه کاران زمینیسیب اکثر رسیدند نتیجه این به فریدن
 کارگانی زمینیسیب کشت به بالایی تمایل مطالعه مورد

 نگرش دارای کاران زمینیسیب اکثر همچنین و داشتند
 یریبکارگ میزان ولی بودند ارگانیک کشاورزی به مثبتی
-سیب توسط ارگانیک کشاورزی هایفناوری و هاروش

 و بود اندک خیلی زمینیسیب کشت جهت کاران زمینی
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 رد که داد نشان نیز زمینیسیب کشت پایداری سنجش
 اصول با زمینیسیب کشت مطالعه مورد منطقه

 نکارا زمینیسیب اکثر و ندارد انطباق پایدار کشاورزی
( درصد1/89) پایدار نسبتا سطح در پایداری سطح نظر از
 تحقیق یهاافتهی دارند. قرار( درصد  61)ناپایدار و

 61 حدود نگرش داد نشان( 1181)شریفی  و شجاعی
 یتلفیق مدیریت به نسبت موردمطالعه کشاورزان درصد

 داد نشان تحقیق همچنین، نتایج. بود خوب حد در آفات
 کانال مستقل متغیرهای و نگرشوابسته  متغیر بین

 رگرسیون نتایج. دارد وجود رابطه درآمد و اطلاعاتی
وابسته  متغیر واریانس از درصد 00 که است این بیانگر
 متغیرهای توسط آفات تلفیقی مدیریتدرباره  نگرش
 تبیین درآمد و اطلاعاتی یهاکانال از استفاده میزان

 .شودیم
به  یقی( در تحق1186) و همکاران  ییملا انیسبز

بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به بکارگیری 
 افتهیمدیریت تلفیقی آفات با استفاده از تئوری توسعه

آمده دستپرداختند. طبق نتایج به شدهیزیررفتار برنامه
 و یاز تحلیل رگرسیون متغیرهای نگرش، هنجارهای ذهن

درصد از تغییرات متغیر تمایل  1/09هنجارهای اخلاقی، 
 ردند.بینی کبکارگیری مدیریت تلفیقی آفات را پیشبه 

( در پژوهشی تحت عنوان 1184صندوقی و راحلی )
شده برای تبیین قصد ریزیتوسعه مدل رفتار برنامه

تولید محصولات ارگانیک بین گلخانه داران خیار 
شهرستان اصفهان نشان دادند متغیرهای نگرش و 

تغییرات قصد درصد از  11هنجارهای اخلاقی قادرند 
تولید محصولات ارگانیک را تبیین کنند. همچنین، نتایج 
حاصل از هر دو مدل نشان داد که کنترل رفتاری )کنترل 

بینی باورها( و هنجارهای ذهنی تأثیر معناداری بر پیش
 داران نداشتند.قصد گلخانه
منظور بررسی ( در تحقیق خود که به1111ارمیتاژ )

های مدیریت تلفیقی ر پذیرش روشای باثر مدارس مزرعه
آفات در اوگاندا انجام دادند به این نتایج رسیدند که 

ها و غیر کنندهتفاوت معناداری بین دانش شرکت
های مدیریت تلفیقی آفات وجود ها در دورهکنندهشرکت

 کشور در خود پژوهش در( 1119) همکاران و بوند دارد.
 کشاورزان دادند نشان شدهیزیربرنامه تئوری با هند

                                                           
1  Daku 

و کنترل  ذهنی هنجار مطلوب، نگرش قوی، رفتاری نیت
 درها کشآفت یریکارگبه برای شده درک رفتاری

 بر مؤثر عامل نیترمهم نگرش و دارند آینده یهافصل
 .ایشان است رفتاری تمایل

( در پژوهشی نشان دادند 1119سامیه و همکاران )
مدیریت تلفیقی آفات با درآمد رابطه معناداری بین پذیرش 

های و کانال زراعی سالانه، استفاده از منابع اطلاعاتی
 ارتباطی و دانش درباره مدیریت تلفیقی آفات وجود دارد.

به  آلبانی شمال ( در تحقیقی در1181و همکاران ) 8داکو
 استفاده زیتون درباره باغداران نگرش و دانش بررسی

 نتایج .پرداختند زیتون آفات مدیریت و هاکشآفت از
آفات،  شناخت در اجتماعی و اقتصادی عوامل داد نشان

 .ستا مؤثر آفات تلفیقی مدیریت پذیرش و آفات مدیریت
( در تحقیقی در کشور بنگلادش نشان داد 1181رحمان )

 نقش اجتماعی متغیری عنوانبه نیز اطلاعاتی هایکانال
 یریت تلفیقی آفاتافراد در بکارگیری مد نگرش مهمی در

 خانواده، اندازه بین پژوهش این هاییافته دارد. طبق
 و سالانه درآمد محصول، تولید بر نظارت مزرعه، اندازه

 نسبت کشاورزان نگرش با دوستان و همسایه با ارتباط
  .دارد وجود معناداری رابطه آفات تلفیقی مدیریت به

 دانش درباره تحقیقی ( 1183همکاران ) و چن
 از استفاده و آفات تلفیقی مدیریت درباره کشاورزان

 در تحقیقات این. دادند انجام چین کشور در هاکشآفت
 نتایج طبق. شد انجام کارپنبه خانوار 101 بین
 81 تا 81 تواندمی دانش و آگاهی افزایش آمدهدستبه

 .دهد کاهش را هاکشآفت از استفاده درصد
 بآ شرایط ها،پتانسیل از مندیبهره اردبیل با استان

 لیداصلی تو مراکز از یکی گسترده تولید منابع و هوایی و
 بین در. شودمی محسوب کشاورزی محصولات
با  زمینیسیب 8391 سال در استان زراعی محصولات

 بوده دارا را ناخالص تولید ارزش بالاترین درصد 4/31
هزار هکتار از اراضی دشت  11است  این محصول در 

های عنوان یکی از قطبشود و این دشت بهربیل کشت میا
شود )باقری زمینی در کشور محسوب میتولید سیب

زمینی بعد از گندم و ذرت که سیبرغم این(. علی1180
سومین خوراک کشور هست، ولی کشت این محصول از 

داشته محیطی لطمات شدیدی را در پی های زیستجنبه
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این محصول به آب، در دو دهه  به دلیل نیاز شدید .است
ای اقدام به رویهطور بیمطالعه به اخیر، در منطقه مورد

که این طوریهای مجاز و غیرمجاز شده است بهحفر چاه
های پیاپی باعث شده است تا سالیمسئله همراه با خشک

های زیرزمینی در این دشت های اخیر سطح آبدر سال
ین، طغیان آفت سوسک متر افت کند. همچن 81بیش از 

چنان شدید است که این آفت در کلرادو در این دشت آن
دشت یادشده همواره در قرنطینه قرار دارد و سالانه 

کش برای مبارزه با این آفت مقادیر زیادی سموم آفت
که در این راستا طبق آمارهای موجود  شود.مصرف می

 ریایی دسومین مصرف کننده سموم شیماستان اردبیل 
علاوه بر (. 1118کشاورزی  )سازمان جهاد کشور است

ای به مواد مغذی، این، به دلیل نیاز شدید این محصول غده
صورت مصرف کودهای شیمیایی در این دشت به

  ؛1188گیرد )باقری و همکاران رویه صورت میبی
شغل کشاورزی ارتباط مستقیمی  درواقع(. 1180  باقری

دارد و  هاانسانزیست و امنیت غذایی و سلامت با محیط
تواند تأثیرات مثبت و یا منفی رفتارهای کشاورزان می

 مطالب به توجه بازیادی بر این منابع مهم داشته باشد. 
 فاتآ تلفیقی مدیریت راستای در بسترسازی شده،اشاره
 است. ضروری امری کارانزمینیسیب توسط

در این بین مدیریت تلفیقی آفات یکی از راهبردهای 
دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در ابعاد مختلف به 

اعم از شمار می رود و به طور گسترده در سطح جهان 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده 

. در این زمینه نهضت (8996قرار گرفته است)کنمور 

ای، نمونه شاخصی از ترویج و مدارس مزرعه راهبردی
سازی رهیافت های مشارکتی می باشند که در پیاده

مدیریت تلفیقی آفات در ایران به صورت گسترده به کار 
هدف  حاضر با مطالعه لذا .(1113 حیدری) گرفته شده اند

 سیبرر در شدهیزیربرنامه نظریه رفتار پذیری کاربست
 بکارگیری به نسبت کارانینیزمبیس رفتار و تمایل

در راستای هدف کلی فوق شد انجام آفات  تلفیقی مدیریت
( 8 شکلپژوهش ) یدر قالب چارچوب نظر ریز اتیفرض

های زیر در این مطالعه فرضیه شده است.در نظر گرفته
 بررسی می گردد:

-رفتاری سیب تمایل بر کارانزمینیسیب نگرش -

ثیر تأ مدیریت تلفیقی آفات بکارگیری در کارانزمینی
 .دارد
 رفتاری کاران بر تمایلزمینیهنجارهای ذهنی سیب -
ات تأثیر آف یقیتلف تیریمد یریدر بکارگ کارانزمینیسیب
 دارد.
 کاران بر تمایلزمینیکنترل رفتار درک شده سیب -

 یقیتلف تیریمد یریدر بکارگ کارانزمینیسیب رفتاری
 آفات تأثیر دارد.

-سیب بر رفتار کارانزمینیسیب تمایل رفتاری-

یر آفات تأث یقیتلف تیریمد یریدر بکارگ کارانزمینی
 دارد.
ار بر رفت کارانزمینیسیبکنترل رفتار درک شده   -
ات تأثیر آف یقیتلف تیریمد یریدر بکارگ کارانزمینیسیب
 دارد.
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 هامواد و روش
ازنظر  کنناربردی، یهنناپژوهش نوع از تنحقیق اینن         

 تحقیقات جزء تحلیل شیوهازنظر  و میدانی هاگردآوری داده
 لشام تحقیق این آماری جامعه. است همبستگی -توصنیفی

در شهرستان  8399ننن  8011 زراعی سال کارانزمینیسیب
 از نمونننه حجم تعیین برای (. N=3010) بودننند اردبیننل

 استفاده می باشد روش ترین متداول که کوکران فرمول
نمونه  ، حجم p=q=0/5نظر گرفتن  در ( با8)رابطه  شنند

 ( و8399( سنننیننب زمینی کنناران بخش مرکزی )3010)
 803از  پرسننشننگری با تحقیق ، داده های=d 11/1مقدار

 .سیب زمینی کاران به دست آمد

 

           (0/5 ) (0/5 )  2(1.96 ) (3484)=  803  ] 8رابطه  [

( 3484)( 0/08)2  +( 1.96)2( 0/5)  ( 0/5)
 = n=

𝑁 𝑧2  𝑃𝑞

𝑁 𝑑2  +𝑍2  𝑃𝑞
 

 

 مقدار zجامعه؛  حجم Nه؛ نمون حجم  nبالا  ی رابطه در
 91 سطح اطمینان در که استاندارد، واحد نرمال متغیر

 در موجود صفت مقدار Pمی باشد،  96/8برابر  درصد
 در 1/1آنرا  توان می اختیار نباشد در است، اگر جامعه

 بیشینه به واریانس مقدار صورت این گرفت، در نظر

 صفت بدون که افرادی درصد: ، qرسد  خود می میزان
تند هس جامعه در)کاربرد مدیریت تلفیقی آفات(  نظر مورد

q = (1-p)  همچنینd گوران)می باشد  مجاز خطای مقدار 
درمجموع  اطمینان ضریب افزایش برای (.1181همکاران  و

. دش آوریتوزیع و جمع پاسخگویان بین در پرسشنامه 111
 در .شد استفاده ایچندمرحله ایطبقه گیرینمونه روش
های بخش کاران دهستانزمینیسیب بین از اول، مرحله

حله در مرشد.  تعیین نمونه تعداد متناسب انتساب با مرکزی
زمینی از جامعه آماری حذف یبسدوم روستاها فاقد کشت 

 بین در کشاورزان نمونه تعداد سوم مرحله در گردید.
 نمونه عنوانبه تصادفی صورتبه و شدهتعیین روستاها

 یامهپرسشنا تحقیق اصلی ابزار. گرفتند قرار ارزیابی مورد
 نگرش، شناختی، جمعیت خصوصیات بخش 6 شامل که بود

 رفتاری تمایل شده، درک رفتار کنترل ذهنی، هنجارهای
ه ببرنامه ریزی شده  رفتار ور مستقل یعنوان متغ به )نیت(

عنوان متغبر وابسته بود. به استثناء خصوصیات جمعیت 
ام انج لیکرت طیف قالب درشناختی سنجش سایر متغیرها 

 اساتید از یریگبهره بانامه پرسش محتوایی . رواییشد
 دمور کرونباخ آلفای از استفاده با آن پایایی و دانشگاهی

   (.8 گرفت )جدول قرار تأیید
 سشنامه تحقیق و تعداد پرسش های هر بخشبخش های مختلف پر -1جدول 

ضریب الفای  تعداد پرسش بخش
 کرونباخ

ضریب الفای  تعداد پرسش بخش
 کرونباخ

خصوصیات جمعیت 
 شناختی

 98/1 1 کنترل رفتار درک شده - 0

 93/1 6 تمایل رفتاری 11/1 6 نگرش
 13/1 4 رفتار 19/1 1 هنجارهای ذهنی

   
 شنندهیآورجمع هایداده پرسننشنننامه، تکمیل از پس     

افزار نرم توسننط شننده کدگذاری پرسننشنننامه در موجود

22SPSS  8.80وLISREL  قرار آماری وتحلیلیهتجز مورد 
 و توصننیفی آمار ازها داده تحلیل و توصننیف برای .گرفت

 یهاآماره از توصننیفی بخش در. شنند اسننتفاده اسننتنباطی
 رافانح و میانگین کمینه، بیشننینه، درصنند، فراوانی، توزیع

 تأثیر یریگاندازه برای نیز اسنننتنباطی بخش و در معینار
 همبسننتگی ضننریب از وابسننته متغیر بر مسننتقل متغیرهای
 و ،(SEM) ساختاری معادلات الگوی انجام برایپیرسنون 

 .  شداستفاده  فرضیات آزمون برای مسیر تحلیل
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 بحث نتایج و
سال، بیشینه و  31ها، میانگین سنی داده لیمطابق تحل     

 سال بود. بیشترین فراوانی 81و  11کمینه آن به ترتیب 
از مجموع . باشدیمسال  01تا  31متعلق به گروه سنی 

درصد  1/13در این پژوهش،  یموردبررسپاسخگویان 
 پاسخگویان مجموع ازبودند.  متأهلدرصد  1/46مجرد و 

 دیگری شغل ، درصد 1/01 پژوهش، این در یموردبررس
ازنظر میزان داشتند.  کشاورزی شغل کنار در هم

درصد  1/01 ییابتدا -سوادیدرصد ب 1/18تحصیلات، 
مدرک  درصد 1/11 رستان،یدرصد دب 1/86 ،سیکل

 داشتند. یدانشگاه

-سیب رفتار بر مؤثر فاکتورهای بندیرتبه جهت       

 از فات،آ تلفیقی مدیریت بکارگیری به نسبت کارانزمینی
 آن مقادیر به که است شده استفاده تغییرات ضریب
 نشان ،1 جدول در است همان طور که  گردیده اشاره

 هنگام در هرز هایعلف کردن وجین، داده شده است
 در ، هیرمکاریسموم کاربرد جایبه هاآن مشاهده

ها، کشعلف و سموم از استفاده جایبه زمین سازیآماده
بذرها،  کاشت از قبل هاکشقارچ  با بذرها کردن مخلوط

اولویت  08/1، 36/1 ،38/1به ترتیب با ضریب تغییرات 
 سبتن کارانزمینیسیب رفتاراند. میانگین کل بندی شده

به دست آمده  11/18آفات،  تلفیقی مدیریت بکارگیری به
 درجه مورد در پاسخگویان نظرات به توجه بااست. 
 به نسبت کارانزمینیتمایل رفتاری سیب اولویت

 رایب داشتن تصمیم آفات،  تلفیقی مدیریت بکارگیری
ات آف بردن بین از برای زیستی های کش آفت از استفاده

 روش آخرین عنوانبه سموم از استفاده در داشتن قصد، 
 در کردن وجین برای داشتن تصمیم آفات، با مبارزه

 سموم،   از استفاده جایبه آفات بردن بین از برای آینده

 
 آفات تلفیقی مدیریت بکارگیری به نسبت کارانزمینیسیب رفتار و گویه های تمایل رتبه بندی -2 جدول

انحراف  میانگین هاگویه متغیرها
 معیار
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ت 

سب
ن ن

زا
ور

شا
 ک

ار
رفت

ت
آفا

ی 
لیق

ت
 

 کاربرد جایبه هاآن مشاهده هنگام در هرز هایعلف کردن وجین
 سموم

03/3 14/8 38/1 8  

 و سموم از استفاده جایبه زمین سازیآماده در هیرمکاری
 هاکشعلف

30/3 11/8 36/1 1 11/18 

  0 08/1 31/8 11/3 آن دستورالعمل به عمل و سموم از استفاده راهنمای خواندن
  3 34/1 11/8 13/3 بذرها کاشت از قبل هاکشقارچ با بذرها کردن مخلوط

-کشآفت جایبه آفات دیدن از بعد زیستی هایکشآفت از استفاده

 شیمیایی های
91/1 11/8 08/1 0  

  6 18/1 01/8 11/1 حشرات و آفات جلب برای...( و آبی و زرد) رنگی هایکارت کاربرد
  1 01/1 36/8 11/1 مزارع در شیمیایی سموم از کمتر استفاده

ه 
ت ب
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ن ن

زا
ور
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آفا
ی 
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ت ت
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 با مبارزه روش آخرین عنوانبه سموم از استفاده در داشتن قصد
 آفات

33/3 39/8 08/1 1  
 

 آفات بردن بین از برای آینده در کردن وجین برای داشتن تصمیم
 سموم از استفاده جایبه

81/3 31/8 08/1 1  

 بین از برای زیستی هایکشآفت از استفاده برای داشتن تصمیم
 آفات بردن

81/3 19/8 0/1 8 11/81 

  3 00/1 39/8 81/3 هاکشقارچ با بذرها ضدعفونی برای داشتن تصمیم
  1 04/1 04/8 81/3 هرز هایعلف رشد از جلوگیری برای کاری هیرم انجام داشتن قصد

  0 06/1 01/8 10/3 نزدیک آینده در رنگی هایکارت از استفاده برای تصمیم

ش
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ت
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  1 03/1 33/8 10/3 زیستی هایکشآفت از استفاده بودن عاقلانه
 با مبارزه برای روش آخرین عنوانبه سموم از استفاده بودن درست

 آفات
18/3 84/8 31/1 8  

 11/86 1 13/1 09/8 18/1 هاکشقارچ با بذرها کردن ضدعفونی بودن عاقلانه
  3 1/1 01/8 41/1 کاری هیرم بودن درست

  1 03/1 81/8 66/1 رنگی هایکارت از استفاده بودن خوب
  0 18/1 30/8 11/1 هرز هایعلف با مبارزه برای کردن وجین بودن مفید
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  1 03/1 01/8 13/3 کارشناسان ازنظر زیستی هایکشآفت از استفاده بودن درست

  8 0/1 13/8 11/3 اقوام دیدگاه از آفات بردن بین از برای کردن وجین بودن خوب

 13/80 1 11/1 60/8 91/1 روستا اهالی ازنظر کاری هیرم بودن مناسب

 هایکارت از استفاده برای جهاد و خدمات مرکز کارشناسان تائید
 (آبی و زرد) رنگی

11/1 31/8 06/1 3  

  0 04/1 31/8 41/1 کارشناسان ازنظر هاکشقارچ با بذرها ضدعفونی بودن عاقلانه
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 بردن بین از برای زیستی هایکشآفت از استفاده بودن آسان
 هرز هایعلف

41/3 36/8 36/1 8  

 11/86 3 01/1 61/8 04/3 کاری هیرم انجام توانایی

  1 06/1 11/8 39/3 هاکشقارچ با بذرها ضدعفونی بودن آسان

  0 1/1 64/8 38/3 رنگی هایکارت از استفاده سهولت میزان

  1 11/1 63/8 91/1 هرز هایعلف با مبارزه در کردن وجین بودن آسان

 

 بیشترین 08/1، 01/1، 01/1 تغییرات با ضریب ترتیب به
د. انکاران داشتهزمینیسیب رفتاری تمایل در را تأثیر

 یریبکارگ به نسبت کارانزمینیسیب تمایلمیانگین کل 
 طبقبه دست آمده است.  11/81آفات،  تلفیقی مدیریت

 عنوانبه سموم از استفاده بودن ، درست1 جدول نتایج
 استفاده بودن آفات، عاقلانه با مبارزه برای روش آخرین

 هایکارت از استفاده بودن زیستی، خوب هایکشآفت از
 03/1 ،03/1 ،31/1 تغییرات ضریب با ترتیب رنگی، به
 به تنسب کارانزمینیسیب نگرش در را تأثیر بیشترین

کل  میانگین .اندداشته آفات تلفیقی مدیریت بکارگیری
بندی رتبه ایجبه دست آمده است. نت 11/86نگرش ، 

 بکارگیری به نسبت کارانزمینیهنجارهای ذهنی سیب
 ، خوبدهدمی نشان 1 جدول در آفات تلفیقی مدیریت

 دیدگاه از آفات بردن بین از برای کردن وجین بودن
 رازنظ زیستی هایکشآفت از استفاده بودن اقوام، درست
 جهاد و خدمات مرکز کارشناسان ، تائید کارشناسان

 ، درست(آبی و زرد) رنگی هایکارت از استفاده برای
 کارشناسان ازنظر زیستی هایکشآفت از استفاده بودن

اولویت  06/1، 03/1، 01/1به ترتیب با ضریب تغییرات 
-هنجارهای ذهنی پاسخبندی شده اند. میانگین کل 

 حاصل هاییافته به دست آمده است.  13/80دهندگان، 

 وجین بودن دهد، آسانمی نشان 1 جدول در پژوهش از
 ضدعفونی بودن هرز، آسان هایعلف با مبارزه در کردن
 ضریب کاری، با هیرم انجام ها، تواناییکشقارچ با بذرها

کنترل  در را تأثیر بیشترین 01/1 ،06/1 ،36/1 تغییرات
 بکارگیری به نسبت کارانزمینیرفتار درک شده سیب

رفتار  کنترلمیانگین کل  .اندداشته آفات تلفیقی مدیریت
 به دست آمده است. 11/86کاران، درک شده سیب زمینی

 ها داده در پژوهش حاضر باتوجه به اینکه مقیاس      
 همبستگی آزمون از( سطحی 1) لیکرت طیف و ترتیبی

 ارانکسیب زمینی رفتاری اسپیرمن  بین رفتار و تمایل
وجه شد با تاستفاده  آفات تلفیقی مدیریت بکارگیری در

 هایبین سازه( 3 )جدول همبستگی به نتیجه تحلیل
نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده با 

 قیتلفی مدیریت بکارگیری تمایل رفتاری کشاورزان در
 یافت درصد یک سطح اطمینانداری در رابطه معنی آفات

 رفتار ذهنی، کنترل هنجارهای شد. همچنین، بین نگرش،
 بکارگیری کشاورزان در نیت با رفتار و شده درک

 .شد یافت داریمعنی و مثبت رابطه آفات تلفیقی مدیریت
های مورد بررسی نیز با یکدیگر رابطه آن، سازه علاوه بر

 نشان دادند. درصد یک سطح اطمینانداری در معنی
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 کشاورزان ریزی با رفتار و تمایل رفتاریبرنامه رفتار تئوریهای همبستگی بین سازه -3جدول 
 (n=200)مدیریت تلفیقی آفات  نسبت

 هنجار ذهنی نگرش کنترل رفتاری نیت رفتار متغیرها

 - - - - - رفتار
 - - - - 608/1** نیت

  - - 613/1** 411/1** کنترل رفتار
 - - 311/1** 144/1** 191/1** نگرش

 - 341/1** 111/1** 689/1** 630/1** ذهنی هنجار
 درصد یک سطح در داریی: معن**                         

 
 رفتننار و تمننایننل ی عوامننل موثر بربررسننن برای       

 یقیتلف مدیریت بکارگیری به نسننبت کارانزمینیسننیب
شنند و  اسننتفاده سنناختاری معادلات سننازیمدل از آفات
 مختلفی هایشاخص و هاآماره مدل، برازش سننجش برای

 های-شنناخص کلیه در این پژوهش از. اسننتشننده عرضننه
 بر. گردید (. اسننتفاده1111؛ سننان 1111پیشنننهادی )کلاین 

 برازندگی هایشنناخص  0 جدول در مندرج نتایج اسنناس
موردمطالعه  مدل مناسب برازشدهنده آمده نشناندسنتبه
   .بودشده  مشاهده یهاداده با

رابطه  توجه با که دهدمی نشننان 1 جدول هاییافته       
 ارانکزمینیتمایل سیب بر کارانزمینیسنیب نگرش بین

 39/1 ضنننریب باآفنات  یقیتلف تینریمند یریدر بکنارگ
 درصند یک سنطح اطمینان در اسنت کهشنده زده تخمین
تحقیق  8فرضننیه  بنابراین آمد، دسنت به معنادار و مثبت
ی نتایج تحقیقات احسام یافته، این در تأیید .شودمی تأیید

 (، منفرد1186(، ملننایی و همکنناران )1181و پروینچی )

(، هاشنننمی و یزدان 1181(، یزدان پنناه و زمانی )1181)
(، بننامبرو و 1189) (، بنناقری و همکنناران1186پننناه )
(،  نیز نشنننان 1111و بروکه )(، کلیموننت 1114) 8موزر

 وجود رفتاری تمایل و نگرش دادند رابطه معناداری بین
هنجارهای  داد بین نشنننان دیگر نتایج همچنین .داشنننت

 در کارانزمینیسننیب تمایل با کارانزمینیذهنی سننیب
 تخمین 34/1 ضننریب آفات با تلفیقی مدیریت بکارگیری

 یک اطمینانسننطح  در 18/1 آماره با و اسننتشننده زده
 1 فرضیه بنابراین؛ آمد دست به معنادار و ، مثبت درصد
ه هم راسنننتا، با نتایج این نتیج .شنننودمی تنأیید تحقیق

                                                           
1 Bamberg and Möser 

(، ملننایی و 1181حسننننامی و پروینچی )پژوهش هننای 
(، یزدان پناه و 1181(، منفرد و همکاران )1186همکاران )

(، باقری و 1186(، هاشنننمی و یزدان پناه )1181زمانی )
و بوننند و  (1114(، بننامبرو و موزر)1189همکنناران )

رابطه  از حاکی بررسی نتایج دیگر ( بود.1119همکاران )
 لتمای باکاران زمینیکنترل رفتار درک شننده سننیب بین

 یقیتلف تیریمد یریدر بکارگ کارانزمینیسنننیب رفتاری
 آماره با که استشنده زده تخمین 16/1 ضنریب با آفات

 معنادار و مثبت درصننند، یک اطمینانسنننطح  در 19/3
این یافته  .شودمی تأیید تحقیق 3 فرضیه بنابراین؛ اسنت

(، بوند و 1114نتنایج تحقیقنات بامبرو و موزر ) هنا  بنا
منفرد و  ،(1181) زمانی و پناه (، یزدان1119همکاران )
 و (، هاشنننمی1186(، ملایی و همکاران )1181همکاران )

 کنترل ( بین1189باقری و همکاران ) ،(1186) پناه یزدان
بننا تمننایننل رفتنناری و رفتننار  شننننده درک رفتنناری

ابطه ر کاران نسننبت به مدیریت تلفیقی آفاتزمینیسننیب
 رفتنناری تمننایننل متغیر دارد.  مثبننت معنی داری وجود

در کاران زمینیسنننینب رفتنار بنا کنارانزمینیسنننینب
 با( 13/1 ضنننریب با)آفات  یقیتلف تیریمند یریبکنارگ
 و مثبت درصننند، یک سنننطح اطمینان در 63/3 آماره

 تحقیق تأیید 0فرضننیه  بنابراین؛ آمد دسننت به معنادار
(، باقری و همکاران 1186ملنایی و همکاران ) .شنننودمی

( طی تحقیقنات خود به این نتیجه رسنننیدند رابطه 1189)
 انکشناورز رفتار با رفتاری مثبت و معناداری بین تمایل

 ررسننیب نتایج . دیگرآفات دارد تلفیقی مدیریت به نسننبت
کننترل رفتننار درک شننننده  رابنطننه بنینن از حنناکنی
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در  کارانزمینیسنننینب رفتنار بناکناران زمینیسنننینب
 تخمین 46/1 ضننریب با آفات یقیتلف تیریمد یریبکارگ

 یک سننطح اطمینان در 14/1 آماره با که اسننتشننده زده
 تحقیق 1 فرضیه بنابراین؛ است معنادار و مثبت ، درصند

کنترل رفتار درک شننده  غیرمسننتقیم اثر. شننودمی تأیید
. اتآف یقیتلف تیریمد یریبکارگدر کناران زمینیسنننینب

 زده تخمین 89/1 ضریب با( تمایل رفتاری میانجی نقش)
 نگرش، متغیرهای  1ها جدول یافته اسننناس بر. شننند

 نتبیی توانایی هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده
اران( کزمینیسیب وابسنته )تمایل رفتاری متغیر تغییرات

در  اساس این بر. باشنندمی دارا را درصند 66 تا تحقیق
 بر اثرگذار متغیر ترینمهم که رودمی مشننخص 1جدول 
 مدیریت بکارگیری در کارانزمینیسنننیب رفتاری تمایل

نگرش  متغیر پنناسنننخگویننان، بین در آفننات تنلنفنیقی
آفننات،  تلفیقی منندیریننت بکننارگیری در کشنننناورزان

اسنننت.  هنجنارهنای ذهنی و کنترل رفتنار درک شنننده 
رفتار  متغیر واریانس تغییرات از درصننند 11 همچنین
 مدیریت تلفیقی آفات بکارگیری در کارانزمینیسنننینب
بنه دو متغیر تمنایل رفتاری و کنترل رفتار درک  مربوط

 جدول ها درطبق یافته  .است پاسنخگویان، بین شنده در
 رفتار بر اثرگذار متغیر ترینمهم که رودمی شننخصم 1

 در اتآف تلفیقی مدیریت بکارگیری در کارانزمینیسننیب
 ی و تمایل رفتار شده درک رفتار کنترل پاسخگویان، بین

 آمده 1 شکل در مسیر تحلیل یافته برازش ساختار .است
 .است

 برازش مدلهای شاخص -4جدول 
 شدهمقدار گزارش *حد مطلوب شاخص

 3 ≥ 69/8 (df2χ/مربع کای/درجه آزادی )

 11/1 ≥ 111/1 (P - Valueداری )معنی

 11/1 ≥ 111/1 (SRMR) استانداردشده ماندهامیانگین مجذور پس

 91/1 ≤ 98/1 (GFI) شاخص برازندگی

 91/1 ≤ 19/1 (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی

 91/1 ≤ 91/1 (NFIشده برازندگی )نرمشاخص 

 
 های برازش مدلشاخص -4ادامه جدول 

 شدهمقدار گزارش *حد مطلوب شاخص

 91/1 ≤ 91/1 (NNFI) نشده برازندگیشاخص نرم

 91/1 ≤ 91/1 (IFIشاخص برازندگی فزاینده )

 91/1 ≤ 91/1 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 11/1 ≥8 119/1 (RMSEA) تقریبریشه دوم برآورد واریانس خطای 

 

 

 
 آفات تلفیقی مدیریت بکارگیری به نسبت کشاورزان رفتار و تمایل بررسی غیرمستقیم اثر و مستقیم اثرات -5 جدول

 R2 بندیرتبه اثر کل اثر غیرمستقیم tمقدار  اثر مستقیم مستقل ریمتغ متغیر وابسته

 11/1 1 13/1 - 63/3** 13/1 تمایل رفتار
  8 18/1 119/1 14/1** 46/1 هشد درک رفتار کنترل 

  8 39/1   68/6** 39/1 نگرش تمایل
66/1 

 
 1 34/1 - 18/1** 34/1 ذهنی هنجارهای

 3 16/1 - 19/3** 16/1 هشد درک رفتار کنترل
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 کاران نسبت به مدیریت تلفیقی آفاتزمینیسیب تمایل ،رفتار و ( مسیر تحلیل مدل) ساختاری مدل -2 شکل

 
 تپیشنهادا

 داد نشان این پژوهش معادلات ساختاری نتایج       
 رفتار یافتهتوسعه تئوری متغیرهای بین از

تمایل رفتاری  خصوص در شدهیزیربرنامه
 هنجارهای نگرش، متغیرهای کارانزمینیسیب

 تغییرات از درصد 66شده،  درک رفتار کنترل ذهنی،
 مدیریت به نسبت کشاورزان رفتاری تمایل متغیر
 ایجنت اساس بر. کردند بینییشپ را آفات تلفیقی

تمایل رفتاری و کنترل  پژوهش این آمدهدستبه
 رفتار بر درصد 11رفتار درک شده 

 ؤثرم مدیریت تلفیقی آفات به نسبت کارانزمینیسیب
 اصلی هاییافته گرفتن نظر در با ،یتدرنها .است
-می ارائه زیر پیشنهادهای پژوهش، از شدهکسب

 :شود
سیب رفتاری  تمایل بر  ذهنی هنجارهای توجه با -

 اتآف تلفیقی بکارگیری مدیریت در  زمینی کاران
 قوام،ا تحت تأثیر افراد تمایل یعنی ،رابطه نقش داشت 

. باشد می غیره و روستا باتجربه افراد خویشان،
جلسات  برگزاری با شودمی پیشنهاد بنابراین
 افراد مخصوصاً روستاییان برای گروهی و انفرادی
 افراد سایراعتماد  قبول مورد که کسانی و باتجربه

 اجرای ضرورت و اهمیت ،باشندمیروستا 
 توانب تا گردد بیان آفات تلفیقی مدیریت هایبرنامه

 داد افزایش را آن تمایل بکارگیری

 دقص تبیین در نگرش توجهقابل به نقش توجه با -
 مسئولان و گذارانقانون شودیم پیشنهاد رفتاری،

 و غذایی امنیت حفظ جهت در اول اولویت عنوانبه
 در محیطیزیست عواقب کاهش دوم، اولویت

 کشاورزی، در مدیریت تلفیقی آفات بکارگیری
 . نمایند اجرا و تدوین را هاییبرنامه

 رب شده درک رفتار کنترل توجهقابل نقش توجه با -
 نهادپیش سیب زمینی کاران رفتار و نیت بینییشپ

-آموزشی هایدوره برگزاری با شود مسئولانمی
 کارشناس افراد توسط و مناسب زمان در ترویجی،

 (باشد سیب زمینی کاران حداکثر حضور امکان که)
 .کنند آشنامدیریت تلفیقی آفات  هایروش با
ی سیب زمینتمایل رفتاری با رفتار  بین ازآنجاکه -

 رابطه نسبت به مدیریت تلفیقی آفات  کاران
 بازدیدهای شودمی پیشنهاد. دارد وجود داریمعنی
آموزش و  هایکلاس موفق، نمایشی مزارع علمی،

 فات،آ تلفیقی مدیریت بکارگیری درزمینه ترویجی
تمایل  و داد افزایش را آن انجام سهولت میزان

 هب پرداختن به تشویق را رفتاری سیب زمینی کاران
 .نمود امور این

 
 سپاسگزاری

معاونت پژوهشی دانشگاه محقق  مالی حمایت از       
 را قدردانی و تشکر کمال تحقیق این انجام در اردبیلی

 .داریم

نگرش نسبت به 

 رفتار

 هنجار ذهنی

 

 نیت رفتاری

 

 رفتار

 

 کنترل رفتاردرک

 شده

0.36 0.23 

0.76 

0.26 

0.39 
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