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نوع مقاله: پژوهشی

کرم آفتبامبارزهدربراکونزنبورقصد استفاده کشاورزان از عوامل تأثیرگذار بر 
در شهرستان طارمفرنگیگوجه).Heliothis spp(هلیوتیس 

4و مصطفی کرباسیون3صالحی مقدم، نفیسه 2اله رضائی، روح*1لیال صفا

)18/08/98؛ پذیرش: 17/01/98(دریافت: 
چکیده

اسـتفاده کشـاورزان از زنبـور   تئوریکی براي بررسی عوامـل تأثیرگـذار بـر    توسعه یک الگويهمبستگی -توصیفیتحقیق هدف اصلی این 
نفـر از  1666جامعه آمـاري ایـن تحقیـق    بود.ریزي شده برنامهبر مبناي نظریه رفتار فرنگیکرم هلیوتیس گوجهآفتبامبارزهدربراکون

اي بـراي  گیـري طبقـه  نفر از آنان با استفاده از روش نمونـه 330فرنگی در شهرستان طارم در استان زنجان بودند که تولیدکنندگان گوجه
پانلی از متخصصـان  پرسشنامه با نظر صوري روایی استفاده گردید. استانداردها از پرسشنامه براي گردآوري دادهانجام تحقیق انتخاب شد.

) 677/0الی 524/0و میانگین واریانس استخراج شده از 94/0تا 58/0(دامنه مقادیر بارهاي عاملی از سازهروایی .قرار گرفتتأییدمورد 
گیري و پـس از انجـام اصـالحات الزم بـه     ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه)857/0تا 766/0(دامنه مقادیر از و پایایی ترکیبی
سازي معادالت ساختاري مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتنـد.     هاي گردآوري شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدلدست آمد. داده

، کنتـرل  یاجتمـاع هـاي نگـرش، هنجار ریزي شـده شـامل   رفتار برنامهنظریه هاي اصلی مدل پایه مؤلفهتحقیق نشان داد که تجربی نتایج 
آن را انس یـ درصـد از وار 51حـدود  ور براکون داشـتند و  قصد استفاده از زنبداري بر و معنیاثر مثبت يخودکارآمدو درك شدهيرفتار

بینی کننده قصد در مدل توسعه یافتـه  متغیر اضافی پیشعنوانبههنجارهاي اخالقی متغیرتبیین کردند. افزون بر این، پس از وارد کردن 
شـواهد  تنهـا نـه نتایج این مطالعـه  هفت درصد افزایش یافت. در حدود مدل کنندگیبینپیش-تبینیقدرت ریزي شده، نظریه رفتار برنامه

دهد، بلکه اطالعات مفیدي را براي ارائه میبیولوژیک کنترل هاي از روشکشاورزانتجربی بیشتري را براي پردازش شناختی قصد استفاده
نماید.فراهم میآفاتکنترل پاك/ سبز براي هاي استفاده از شیوهترویجمداخالت مرتبط براي تدوین

.هنجارهاي اخالقی، خودکارآمدي، شدهيزیررفتار برنامهنظریهو سبز، پاكکشاورزي پایدار، کنترل : هاي کلیديواژه
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قدمهم
ها، کودها و سموم کشتقاضاي جامعه جهـانی بـه مـواد غـذایی، آفـترو به فزاینده جمعیت و در نتیجه ه دلیل افزایش ب

کـاهش خسـارت آفات و ناشی ازاند که ایـن امـر کمـک قابل توجهی نمودهدر این زمینه شیمیایی به رفع مشـکالت بشـر 
منظوربههاکشآفتکهيوجودا باما متأسفانه ؛ )1396ساردوئی و همکاران، عادلی(باشدمیوري همچنـین افـزایش بهـره

نیاباشهیهمشدهمنتشرجینتااند،شدهدادهتوسعهستیزطیمحوانسانسالمتيبراخطرنیکمترجادیاوآفاتکاهش
Damalas(استنبودهمنطبقتیواقع & Eleftherohorinos, در هاکشآفتکهیمثبتاثراتازنظرصرفکهيطوربه،)2011

وآبهوا،هدف،ریغموجوداتانسان،سالمتيبرايادیزخطراتبا همواره هاآنازاستفادهدارند،يکشاورزبخش
Bhandariاست (همراه بودهستیزطیمح et al., 2017; Ahmed, 2012; Lu & Cosca, 2011 .(

درآفاتدفعسمومپونداردیلیمپنجحدودساالنهکا،یآمرستیزطیمحازحفاظتآژانسبر اساس شواهد ارائه شده توسط
کهدهدیمنشانامرنیاورسندیمهدفآفاتبههاآناز درصدیکحدودتنهاورندیگیمقراراستفادهموردجهانسراسر

Baharuddin(داردوجودهاکشآفتاز طریق زیست محیطیآلودگشیافزااحتمال et al., 2014; Ye, همچنین، ).2015
دارندگاننگهودارانمزرعهوکشاورزانبرايزیاديخطرات ،روندبه شمار میسمیمواد اساساًها که کشآفتباداشتنسروکار
ها در کش. اهمیت این مسأله با در نظر گرفتن استفاده بیش از اندازه آفت)1388،یو کرمی(قاسمداردبه همراهسموم

کشورها درکشآفتمصرف متوسط سالیانهکشورهاي در حال توسعه مانند ایران دوچندان است؛ شواهد حاکی از آن است که 
هر کیلومتر مربع يازاها به کشمیلیون هکتار، سرانه مصرف آفت5/18تن و با احتساب کل اراضی مزروعی 27000حدود 
(عادلی کیلوگرم) رقم قابل توجهی است80کیلوگرم) و آمریکا (70ایسه با سرانه اروپا (باشد که در مقکیلوگرم می146برابر با 

بوده و عالوه مشاهدهقابلسرعتبهآفاتر کنترلدهاکشد آفتعملکراز آنجایی که حال). به هر 1394ساردوئی و همکاران، 
. به نداردوجودهاآنمصرفي کاهشبرااندازياست، چشمرپذیامکانت سهولز بهنیهاآنبهدسترسیبر هزینه نسبتاً پایین، 

هستندآفاتبراي کنترلاصلیدر ایران، سموم شیمیایی هنوز ابزارکشاورزيهاي تولیدر نظامبیشتدرعبارت دیگر، 
روند رو به رشد وسوها از یککشآفتهاي منفی ه پیامدببا توجه ). این در حالی است که 1391زاده و همکاران، عبداله(

از سوي دیگر، در ت کشاورزي وجود دارد، التولید محصوافزایش بهکهنیازيوکشاورزيبخشدرمنابعمحدودیتویتجمع
محیطی و ر رعایت مسائل زیستا تأکید بهاي هرز بها و علفآفات، بیماريبا اصولی و مقابله هاي اخیر ضرورت کنترل سال

بیولوژیک آفات ل کنتردر این زمینه، ). 1393عزیزي، د (شومیاحساسشپیازشافراد جامعه بیمت و بهداشت الحفظ س
). 1387(خشاوه، گرددمیمحسوبیندهنا آالنیززیستبه ارمغان آورده و براي محیطراکنترل پایدارطبیعی کهاستپاسخی

ز حدابیشکاربردشکاهاز طریقع طبیعیمنابت ازحفاظباشد، براي پاك میهايفناوريازاي نمونهعنوانبهاین شیوه که 
Messing؛ 1389(ویسی و همکاران، استگرفتهه قراراستفادو مورد ابداعو سموم،ي شیمیاییکودها & Brodeur, 2017.(

هاي و یا میکروارگانیسمهاها، آنتاگونیستاتوژنپاستفاده از پارازیتوئیدها، پرداتورها، عنوانبهبیولوژیک ساده، کنترل طوربه
و خساراتی کمتر از حد کرده که آن آفت فراوانی کمتري پیدا يطوربه،شودمیتعریفرقیب براي کاهش جمعیت یک آفت 

,Ommani؛ 1387(خشاوه، ممکن وارد سازد یلهوسبهت آفاتجمعیی کاهش معنبهل بیولوژیککنتر،واقعدر). 2011
ن دشمنانساختق آزادطریازآنر تقویت و تکمیلدانسانفعالنقشبرگیرندهدرمشخصاًواستهاآنی طبیعدشمنان 

وقدرتازه و کردشناساییراآفتطبیعی هرن دشمنانکشاورزاکهاستاینف اصلی کنترل بیولوژیک هد. استطبیعی
در پرشماريکنترل بیولوژیک به دالیل ).1391زاده و همکاران، د (عبدالهنماینه استفادت آفکنترلبرايهاآنعملکرد

,Frankمورد توجه قرار گرفته (هاي اخیردهه 2010; Gangadhar et al., ارزش عبارتند از هاآنترین ) که برخی از مهم2012
زراعی هايبیشتر فعالیتترویجباعث که زیست در میان تولیدکنندگان و عموم مردم فاظت از محیطحبیشتر قائل شدن براي 

يها در زمینههاي اعمال شده از طرف دولتها و محدودیتپیروي از سیاست)؛1394پناه و همکاران، (یزدانگرددپایدار می
کهکشمقاوم شدن تعدادي از آفات به یک یا چند آفت)؛1394عادلی ساردوئی و همکاران، ها (کشاستفاده از آفت

,Frank(هاي مدیریتی جایگزین باشندراهبردسازد به دنبال تولیدکنندگان را وادار می 2010; Abdollahzadeh et al., )؛ 2016
عادلی ساردوئی و کاهش خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی براي تولیدکنندگان، کارگران و عوامل اجرایی (
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Marsh؛ 1394همکاران،  & Gallardo, که عاري از هستندمحصوالتیخواستارکنندگان بیشتر که مصرفاین)؛ و2009
,Frankباشند (سمومهاي اقیماندهب هاي صورت گرفته، شواهد حاکی از آن ها و فعالیترغم تالشعلین حال و یبا ا.)2010

یک راهبرد اصلی در مبارزه عنوانبههاي کنترل بیولوژیک بر سر راه استفاده کشاورزان از شیوهزیاديدر عمل مسائل است که 
Hashemi؛ 1394و همکاران، زادهعبداله(داردبا آفات در ایران وجود  et al., هنوز بسیاري از کشاورزان استفاده از ) و 2014

مسلم، طوربه. )1394همکاران، عادلی ساردوئی و (دهندهاي کنترل شیمیایی را به عملیات کنترل بیولوژیک ترجیح میروش
Feolaرود (گیري به شمار مییک فرایند پویاي تصمیمياز آنجایی که پذیرش فناوري از سوي کشاورزان به منزله & Binder,

2010a هاي مرتبط با کشاورزي پایدار (همچون استفاده از کنترل ها و برنامهاي در حوزه فعالیتمداخلههرگونه)، موفقیت
شناختی روان-هاي اجتماعیبا استفاده از الگوها و مدلژهیوبهبیولوژیک) به درك و شناخت عمیق و دقیق رفتار کشاورزان 

Feolaبستگی دارد ( & Binder, 2010b.(
,Ajzen(آجزنشده زيیربرنامهرفتارمدل Fishbein(آجزنن و یبشیفیعمل منطقمدلافتهیکه توسعه) 1991 & Ajzen,

,Bamberg(دهدیح میتوضراافراداراديرفتارکهرودشمار میبهیشناخت-یاجتماعمدل یک ،در واقع، ) است1988 2013;

Deng et al., و اعتقاد داشته کردهیابیانجام رفتاري را مثبت ارزافراد که یزمانه استوار است، ین فرضیبر امدلاین ).2016
ن تصور کنند که انجام رفتار تحت کنترل و اراده ید و همچننکنیمتأییدانجام آن رفتار را ،افراد صاحب نفوذ و مهمکه باشند 

کهاستعامل مرکزي، رفتارمدلن ی). بر اساس ا1396و همکاران، ي(فخرخواهند داشترارفتار است، قصد انجام آن هاآن
يو کنترل رفتاریاجتماعهنجارشود. البته، خود قصد نیز تحت تأثیر سه متغیر اصلی نگرش،یمنییتعافرادقصدتوسط
Yazdanpanah(شده قرار دارددرك et al., 2014; Blok et al., نگرش نسبت به رفتار به میزان در این خصوص، ).2015

رفتار يامدهایپواثراتمورددرخود به قضاوت فردينوبهبهمطلوبیت آن رفتار از نظر یک فرد اشاره دارد که این موضوع 
Alzahraniدارد (یبستگ et al., است که بر اساس تجربه یو روانیذهنیحالت آمادگینگرش نوع،). در واقع2017

ي، دارد (گل زردشودیرو مکه با آن روبهییهاتیاء و موقعیدار بر واکنش فرد در مقابل اشا و جهتیر پویو تأثشدهیسازمانده
,Sutherland؛1390و همکاران،  شده از سوي دركیاجتماعمیزان فشارعنوانبهیاجتماعهنجار به همین منوال، ).2011

Dengاست (فردبرینفوذ اجتماعبازتابیبه عبارتتعریف شده وخاص رفتاریک انجاميبرافردیک et al., در ).2016
مشخص رفتار کیانجامعدمایانجامخود درییمورد توانادرفرداحساسازيابه درجهشدهدركيکنترل رفتارنهایت، 
Blokشود (یممربوط et al., دهنده در دسترس بودن اول نشانباشد: جزء یدو جزء ميکنترل رفتار درك شده دارا).2015

(قابلیت که فرد چقدر بر رفتارش کنترل دارد نیا ایانجام رفتار است يگر منابع) برایاز (مثل پول، زمان و دیمنابع مورد ن
رفتار یک در انجام خودییتوانابهاعتماد به نفس شخص خودکارآمدي و به عبارت دیگر، دهنده و جزء دوم نشان) رلکنت

Mahon(است خاص  et al., 2006.(
هاي اخیر همواره از سوي محققان براي بررسی رفتارهاي ریزي شده، این مدل در سالبا توجه به جامعیت مدل رفتار برنامه

(البته به شکل بسیار پذیرش اقدامات بیولوژیک براي کنترل آفات ها و رفتار کشاستفاده از آفتمختلفی از جمله رفتار 
) در 1394پناه و همکاران (یزدانپرداخته شده است. هاآنخالصه به مرور نتایج طوربهاده شده که در ادامه استفمحدود) 

نگرش، کنترل رفتاري کهدندیرسجهینتنیبه اداران هاي پاك در تعاونی گلخانهپذیرش فناوريقصدعوامل مؤثر بر بررسی
را تبیین کردند. همچنین، هنجارهاي ذهنی قصد درصد از تغییرات متغیر 49شده و هنجارهاي ذهنی در مجموع درك

زاده و عبدالهدر پژوهش دیگري، هاي کنترل بیولوژیک بود.کارگیري روشآنان در بهقصدبینی کننده اصلی پیش،دارانگلخانه
Abdollahzadehهمکاران ( et al., کنندگان مرکبات میان تولیددربیولوژیککنترلازاستفادهقصدوی نگرشدر بررس)2018

برخوردار بیولوژیک هاي کنترلنگرش مثبتی نسبت به کاربرد روشاز هرچند بیشتر کشاورزان ، دندیرسجهینتنیبه ادر ایران
زاده روشی براي مدیریت آفات در آینده داشتند. شریفعنوانبهتمایل به استفاده از این فناوري هاآن، ولی تعداد کمی از بودند

Sharifzadeh(و همکاران  et al., بیولوژیک در میان کنترلی عوامل تأثیرگذار بر پذیرشبه بررسيا) در مطالعه2017
و سازگاري، تأثیرکنندهیلتسهخودکارآمدي، شرایط کهبودآنازیحاکپژوهشاین جیاند. نتاپرداختهشالیکاران شمال ایران 

Gaoگائو و همکاران (به همین منوال، . بیولوژیک داشتندهاي کنترلداري بر قصد استفاده از روشمثبت و معنی et al.,
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نگرشنشان دادند،چیندرخانوادگیدر مزارعسبزکنترلهايتکنیکپذیرشی رفتاربررسپژوهش خود پیراموندر )2017
رابطهکشاورزانپذیريریسکمیزانآموزشی وهاي شرکت در دورهکارگران،تعدادتکنیک،بودنادراك نسبت به مفیدو

Hou(همکارانوهو، مشابهطوربهداري با تمایل کشاورزان به پذیرش این فنون داشتند. مثبت و معنی et al., ) در 2016
ها و باقیمانده سموم در محصول به این نتیجه کشدر خصوص استفاده از آفتکارگندمبررسی آگاهی و شناخت کشاورزان 

کار گندمکشاورزانادراكبر رويداريمعنیتأثیرنگرش و هنجار ذهنی،شده،دركرفتاريکنترلفردي،عواملهرسیدند ک
Monfared(همکارانومنفرد، در نهایت.داشتندهاکشفتاستفاده از آنسبت به et al., دالیل یبه بررسيا) در مطالعه2015

ریزي شده هاي نظریه رفتار برنامهبر اساس مؤلفهبوشهراستاندر یفرنگگوجهدهندگانتوسط پرورشهاکشآفتاستفاده از
63در حدود فرديهویترفتاري درك شده وکنترلذهنی،هنجارکه نگرش،بودآنازیحاکژوهشاین پجیاند. نتاپرداخته

. کردندتبیین راها کشبراي استفاده از آفتکشاورزانقصدواریانسازدرصد
موفق مطرح یک مدلعنوانبهنشأت گرفت، همواره یعمـل منطقـشده از تکامل مدل يزیرکه مدل رفتار برنامهیاز زمان

هاي نگرش، هنجار اجتماعی و کنترل تأثیر مؤلفهمختلفیهاي در پژوهشکه مرور مبانی تجربی نشان داد، طورهمانو بوده
رغم کاربرد گسترده و کارایی مدل رفتار یعلرفتاري درك شده بر قصد رفتاري و رفتار واقعی افراد نشان داده شده است. 

به قات مختلفیرفتارهاي مختلف، تکامل و توسعه این مدل متوقف نشده و محققان در تحقینیبشیپيشده برايزیربرنامه
Nigburدهد (شیرا افزاآنینیبشیپقدرتتواندیممدلبهرهایمتغیافزودن برخاند که نتیجه رسیدهاین  et al., 2010;

Whitmarsh & Oneill, 2010; Yazdanpanah & Forouzani, با وارد تا هاي اخیر تالش شد ن راستا، در سالی). در ا2015
,Arvolaت خود (یاعم از هوکردن برخی متغیرهاي جدید به این مدل 2008; Pelling & White, 2009; Yazdanpanah et

al., Xiao(يو اقتصادیت اجتماعی)، وضع2014 et al., Mujahid Ghouri(یمذهبيریگ)، جهت2011 et al., ی)، آگاه2016
)Omondi et al., توانسته در این زمینه، یکی از متغیرهاي اصلی که .بهبود یابدمدلت اکتشافی قدرسایر موارد،) و 2010

دهد، متغیر بهبود بینی رفتارپیشتبیین و درراشدهریزيرفتار برنامهمدلکاراییکننده جدید، بینیشیپیکعنوانبهاست 
وقصدبرذهنیو هنجارنگرشازمستقلیاثریهنجار اخالقهاي مختلف، هنجارهاي اخالقی است. بر اساس نتایج پژوهش

Arvolaشود (یمبهتر از قصد رفتاري افراد باعث درك یقابل توجهطوربهو داشتهرفتار  et al., 2008; Yazdanpanah &

Forouzani, نادیده،است. در واقعفردیک رفتار برايانجامیو منفاحساسات مثبتکنندهاخالقی تداعی). هنجار2015
ازپیرويمقابل،دراماد؛ینمایمیتداعهاآندر راه احساس گنامانندمنفیاحساسات،افراداز سويهنجار اخالقیگرفتن

Bambergبه دنبال دارد (راخودرضایت ازمانندمثبتهنجارهاي اخالقی، احساسات & Moser, 2007; Arvola et al., 2008;

Yazdanpanah et al., رفتار بر اساس شواهد تجربی نیز مورد تأیید قرار گرفته استتأثیر هنجار اخالقی بر قصد/ ).2014
)Arvola et al., 2008; Yazdanpanah et al., 2014; Bagheri et al., Bagheriباقري و همکاران (براي نمونه، ).2019 et al.,

ریزي شده نشان دادند، هر برنامهها بر اساس مدل توسعه یافته رفتارکشیابی قصد کشاورزان در استفاده از آفت) در مدل2019
اي اخالقی داراي اثر مثبت و هیک از متغیرهاي نگرش، هنجارهاي اجتماعی، کنترل رفتاري درك شده، دانش و هنجار

ها بودند. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که وارد کردن دو متغیر کشداري بر قصد استفاده از آفتمعنی
داري افزایش دهد. معنیطوربهبینی مدل را دانش توانسته است پیشهنجارهاي اخالقی و

يش اقتصادرزو همچنین اغذاییارزشبودنباالدلیلبهکهرودمیشماربهجهاندرکشاورزيمهممحصوالتازفرنگیگوجه
هیبر پا).1393(شهباز، ه استداداختصاصخودبهرادوممقامزمینییبسازبعدکاشتنظرازبادنجانیانخانوادهدر،آن

کشور برتر تولیدکننده ، ده2014در سال )Food and Agriculture Organization(سازمان خواربار و کشاورزي گزارش 
بودند (فتحی، مکزیکومصر، ایران، ایتالیا، اسپانیا، برزیلترکیه،آمریکا،متحدهیاالتاهند، چین،ترتیبه بفرنگیگوجه
میزانوهکتار149235حدودایراناین محصول درکشتزیرسطح)، 1396بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي (). 1395
هاي کشور، استان زنجان از نظر سطح زیر استاندر مقایسه با دیگر . در این میان استشدهگزارششش میلیون تنآن حدودتولید

یرزبردار، سطح در رتبه یازدهم قرار گرفته و در خود استان زنجان نیز بیشترین تعداد بهرهفرنگیگوجهمحصول کشت و میزان تولید
فرنگی در این شهرستان وجهمیزان تولید گدرصد 90شهرستان طارم اختصاص دارد، به نحوي که بیش از بهو میزان تولید کشت
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گیردمیر قراحملهت موردآفاازايگستردهطیف سطنیز مشابه سایر محصوالت کشاورزي توفرنگیگوجهمحصول گیرد.میصورت 
نام بافرنگی میوه گوجهکرم ).1393شهباز، (شوندمین آنابوديمواردبرخیدرومحصولکیفیوکمیکاهشه باعثک

بودهNoctuidaeخانوادهفاژ از پلیترین آفات خطرناكیکی از است،ی فرنگگوجهکلیديبسیارآفاتازکه.Heliothis sppعلمی
). 1393(تنخواهی و همکاران، درصد محصول را از بین ببرد90تا 50تواند میشرایطبسته به ) که 1396پور و همکاران، (صالحی

پور و (صالحیکنندتغذیه میو الروهاي سن اول از برگ فرنگی قـرار دادههاي گوجههاي خود را روي برگتخم،حشرات کامل
تنخواهی (رجیح دادهت(گل و میوه) راالروهاي سنین باالتر تغذیه از اجزاي زایشـی گیـاه. این در حـالی اسـت کـه)1396همکاران، 

تربزرگي هاکنند و در نتیجه تغذیه از میوهدا میپیریـزشهاآنهاي کوچک در اثر تغذیه نحوي که میوه، به)1393و همکاران، 
پور و صالحی(نمایدها را تسهیل میو باکتريهاثانویه مانند قارچيهازمیارگانکرویمکنند که فعالیت ایجاد میهاآندرییهـاسـوراخ

از میوه و سوراخ کردن آن، باعث رشد قارچفرنگی عالوه بر تغذیهروي گوجهبر الروهاي این آفت ،به بیان دیگر).1396همکاران، 
نسب و همکاران، د (مهديگردها میموجب فساد میوهاین مسأله در نهایت اي شده و یا فوماژین در محل سوراخ تغذیهمولد دوده

آفاتباییایمیشریغرسند، مبارزه میمصرفبهمستقیموخامطوربهکهی فرنگگوجهمانندمحصوالتیر دبه اینکهتوجهبا). 1393
پور، است (شعبانیخورداربرياویژهاز اهمیتشیمیاییمصرف سمومجانبیض عوارازاجتنابوزیستمحیطز احفاظتدر راستاي

هاي و یکی از گاميبسیار ضرور،جمعیت این آفتکاهشدرطبیعیدشمنانش نقشناختکنترل بیولوژیک و ، رواز این)،1389
اقتصادياهمیتدلیلچه به). در این زمینه، اگر1387(قربانی و همکاران، باشد فرنگی میاساسی در راستاي تولید اکولوژیک گوجه

بهاخیر،هايسالدرولیجهان از جمله ایران بسیار متداول است، کشورهاير بیشتدرآفتشیمیایی اینکنترل، فرنگیگوجهباالي
باویژهبهتلفیقیمدیریتو اعمالیپاشسمدفعاتکاهش تعدادمنظوربهو مختلفمناطقها درکشبه حشرهت مقاومبروزعلت

زنبور پارازیتوئید براکوندر این خصوص، ).1389پور، شده است (شعبانیانجامهاي زیاديتالشبیولوژیک،ه مبارزازاستفاده
)Habrobracon hebetor Say( باال و مدت زمان کوتاه تولید نسل و دمثلیتولیکی از مؤثرترین حشرات مفیدي است که به دلیل نرخ

ه فرنگی در ایران مورد استفادآفت کرم هلیوتیس گوجهویژهگسترده در برنامه کنترل بیولوژیک آفات بهصورتبهطیف میزبانی وسیع، 
ده از زنبور براکون ، در استان زنجان نیز اقدامات نسبتاً زیادي براي توسعه استفاخصوص). در این 1388قرار گرفته است (مستقیمی، 
تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به زنبور براکون از ، ترویجی- هاي آموزشیبرگزاري دورهجمله از فرنگیدر بین تولیدکنندگان گوجه

ها و رغم تالشعلی.ویژه شهرستان طارم صورت گرفته استهاي مختلف استان بهطریق تکثیر انبوه آن و سایر موارد در شهرستان
کامل رواج طوربهاستفاده از این روش کنترل بیولوژیک در بین تولیدکنندگان هاي صورت گرفته، شواهد حاکی از آن است که فعالیت

دهد، کمتر از ده درصد نشان میدر این زمینه هابررسیگیرند، به نحوي که را به کار میآن کشاورزان در سطح بسیار پایینی نیافته و 
- استفاده میفرنگی در سطح استان زنجان و شهرستان طارم از زنبور براکون براي کنترل آفات در مزرعه خود گوجهاز تولیدکنندگان

یک شیوه کنترل پاك با تردیدهاي فراوانی مواجه بوده و عنوانبهزنبور براکون پذیرش فرنگی در واقع، تولیدکنندگان گوجهدر . کنند
نظر به جایگاه ویژه تولیدات با توجه به مطالب اشاره شده و . )1398خانلو، (گنجدهندکمتر به استفاده از این روش تمایل نشان می

تولید محصول سالم و يفرنگی در اقتصاد و اشتغال کشاورزان منطقه مورد مطالعه و نگرانی در زمینهمحصول گوجهژهیوبهکشاورزي 
هاي کنترل شناخت و درك عوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان در استفاده از شیوهتالش براي کاهش مصرف سموم شیمیایی،
ن اساس و با در نظر گرفتن این مسأله که تاکنون مطالعه مشخصی در سطح استان بر ایبیولوژیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

استفاده از قصداین پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر هدف اصلی هاي کنترل بیولوژیک انجام نگرفته، پذیرش شیوهيدر زمینه
بر اساس هدف اصلی .بودنگی در شهرستان طارم فرهجزنبور براکون براي مبارزه با آفت کرم هلیوتیس در بین تولیدکنندگان گو

- بر مبناي مدل رفتار برنامه1این پژوهش در نگاره یتئوریکچارچوبهاي پیشین، در بخشمطالب اشاره شدهپژوهش و بر مبناي 

با توجه به و سادگی در سنجش متغیرها از یک سو و با در نظر گرفتن جامعیت مدل مشخص، طوربهترسیم شده است. ریزي شده 
پذیرش آمیز رفتارهاي مختلف از جمله رفتارهاي مرتبط با بینی و تبیین موفقیتریزي شده در پیشقدرت مدل رفتار برنامهییدتأ

افزون بر این، از آنجایی که چارچوب تئوریکی این پژوهش استفاده شد.عنوانبه، این مدل از سوي دیگراقدامات کنترل بیولوژیک
آید، مدل رفتار محیطی به شمار میزیرمجموعه رفتارهاي حفاظت زیست،اقدامات کنترل بیولوژیک براي کنترل آفاتانجام 
بینی این رفتارها ارتباط و تناسب خوبی براي پیشاز ) Rational choice modelیک مدل انتخاب منطقی (يبه منزلهشدهیزيربرنامه
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Rezaeiبرخوردار است ( et al., - هاي هزینهتوان به مثابه نتیجه تحلیلمحیطی را می)، چرا که انجام رفتارهاي حفاظت زیست2019
Abrahamseفایده فردي در نظر گرفت ( et al., یزي شده امکان تلفیق که اشاره شد، مدل رفتار برنامهطورهمانهمچنین، ). 2009
دوستانه بودن انجام با توجه به داشتن ماهیت ارزشی و نوعنماید که هنجار اخالقی را فراهم مییژهوبهمتغیرهاي مختلف به مدل 

Bagheriبرخوردار است (این اقداماتاقدامات کنترل بیولوژیک، این متغیر از اهمیت بسزایی در پذیرش  et al., بر این اساس، ). 2019
پژوهش در خصوص تأثیر 4تا 1هاي شده فرضیهریزيپیداست، بر اساس مدل پایه نظریه رفتار برنامه1که از نگاره گونههمان
بر قصد استفاده از زنبور براکون هاي نگرش، هنجارهاي اجتماعی، کنترل رفتاري درك شده (قابلیت کنترل) و خودکارآمدي مؤلفه

ریزي شده، امهمدل توسعه یافته نظریه رفتار برندر مدل و در قالب با وارد کردن متغیر هنجارهاي اخالقی ،شکل گرفتند. سپس
پژوهش در خصوص تأثیر متغیر هنجارهاي اخالقی بر قصد استفاده از زنبور براکون توسعه داده شد.5فرضیه 

تئوریکی پژوهش: عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکونچارچوب-1نگاره 
روش پژوهش

مشخص مبتنی برطوربهو معلولی- یعلتوصیفی و از نوع ،نحوه گردآوري اطالعاتو به لحاظ کاربردي،هدفر حقیق از نظاین ت
فرنگی در سطح شهرستان طارم در استان نفر از تولیدکنندگان گوجه1666جامعه آماري این تحقیق است. مدل معادالت ساختاري 

Bartlettزنجان بودند که بر اساس فرمول بارتلت و همکاران ( et al., از آنان براي انجام تحقیق انتخاب نفر330) در حدود 2001
)، براي دستیابی به 1هاي مورد مطالعه در شهرستان طارم (جدول ها در دهستانشدند. با توجه به توزیع غیریکنواخت (نابرابر) نمونه

مرحله نخست بر اي با اختصاص متناسب استفاده شد؛ به این ترتیب که درگیري طبقهها از روش نمونهها و تکمیل پرسشنامهنمونه
محاسبه شده هاآنمتناسب تعداد نمونه الزم در صورتبهها (طبقات) فرنگی در هر یک از دهستاناساس تعداد تولیدکنندگان گوجه

گیري تصادفی ساده در بین ها با استفاده از روش نمونهگیري، پرسشنامه) و در مرحله بعد با مراجعه به چارچوب نمونه1(جدول 
ونه آماري توزیع گردید.اعضاي نم

قصد

نگرش

هنجارهاي 
اجتماعی

کنترل رفتاري 
درك شده

هنجارهاي 
اخالقی

ریزي شدهمدل توسعه یافته نظریه رفتار برنامه

H1 (+)

H2 (+)

H3 (+)

H5 (+)

ریزي شدهنظریه رفتار برنامهپایه مدل 

خودکارآمدي
H4 (+)
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هاي مطالعه شدهها و دهستانتعداد کل جامعه و نمونه آماري بر حسب هر یک از بخش-1جدول 
تعداد نمونه تعداد تولیدکنندگاننام دهستاننام بخششماره

افتهیاختصاص
1

مرکزي
34969آب بر

20741درام2
762151گیلوان3
32063دستجردهچورزق4
286چورزق5

1666330کل

هاي اي پاسخگویان و پرسشحرفههاي فردي وها در این تحقیق پرسشنامه بود که از هفت بخش مشخصهابزار گردآوري داده
,Ajzenهاي مورد مطالعه در مدل تئوریکی پژوهش شامل قصد استفاده از زنبور براکون (مرتبط با سنجش مؤلفه 2002;

Sharifzadeh et al., 2017; Abdollahzadeh et al., ,Ajzen)، نگرش نسبت به استفاده از زنبور براکون (2018 2002;

Abdollahzadeh et al., کنترل رفتاري درك شده در استفاده از زنبور براکون و )، هنجار اجتماعی در استفاده از زنبور 2018
,Ajzenبراکون ( 2002; Francis et al., ,Ajzen)، خودکارآمدي (2004 1991; Abdollahzadeh et al., 2017; Sharifzadeh et

al., Park) و هنجار اخالقی در استفاده از زنبور براکون (2017 & Ha, 2014; Liu et al., 2)، تشکیل شده بود. در جدول 2017
اشاره شده است. براي تعیین روایی ابزار هاآناي استفاده شده جهت سنجش هر یک از هها به همراه گویهبه تمامی این مؤلفه

پرسشنامه در ارتباط با روایی محتوایی تحقیق از روایی محتوایی و روایی سازه (شامل روایی همگرا و تشخیصی) استفاده شد. 
پزشکی دانشگاه زنجان و و توسعه روستایی و گیاههاي ترویج، ارتباطاتت علمی گروهأاولیه در اختیار پنج نفر از اعضاي هی

و از نظر معیارهاي چهار نفر از کارشناسان ترویج کشاورزي و حفظ نباتات در سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان قرار گرفته
ناسب براي هاي مدر جاي مناسب خود، استفاده از واژههاآنها و قرار گرفتن مختلف اعم از دقیق و مرتبط بودن پرسش

ها، عدم ایجاد حساسیت در پاسخگویان، ساده بودن ، مناسب بودن مقیاس سنجش پرسشهاآنها و واضح بودن معانی پرسش
هاي اصلی گیري جامع جنبهها و اندازه، کافی بودن کمیت و کیفیت پرسشهاآنهاي طرح شده و امکان پاسخگویی آسان به پرسش

مشخص است، براي 2که از جدول طورهمانمورد ویرایش قرار گرفت. هاآنه و بر اساس نظرات مفاهیم مورد مطالعه، بررسی شد
گیري پایه و توسعه دو مدل اندازه،هاي تحقیقو برازش مدلترکیبی ، پایایی و روایی تشخیصی)را(روایی همگسازهبررسی روایی

ریزي شده با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول برآورد شد. بر اساس نتایج کسب شده، تمامی متغیرهاي آشکار در یافته رفتار برنامه
داشتند. عالوه بر این، مقادیر محاسبه شده براي دو شاخص میانگین واریانس استخراج شده 5/0از تربزرگهر دو مدل بار عاملی 

)Average Variance Extracted: AVEایایی ترکیبی () و پComposite Reliability: CR براي تمامی متغیرهاي پنهان در دو مدل (
بودند قبول ). بنابراین، روایی همگرا و پایایی ترکیبی هر دو مدل قابل 2بودند (جدول 7/0و 5/0از تربزرگمطالعه شده به ترتیب 

)Hair et al., Average Shared Squaredشاخص میانگین مجذور واریانس مشترك (). همچنین، نتایج نشان داد که مقادیر دو 2010

Variance: ASV) و حداکثر مجذور واریانس مشترك (Maximum Shared Squared Variance: MSVیر میانگین واریانس ) از مقاد
وایی تشخیصی ابزار تحقیق ) که این یافته داللت بر مناسب بودن ر2بودند (جدول تربزرگتمامی متغیرهاي پنهان استخراج شده 

پیداست، مقادیر 2که از نتایج در جدول طورهمان. به همین منوال، )1396؛ صفا و همکاران، 1394شریف و مهدویان، (پهلواندارد
در سطح مطلوبی بوده و روابط منطقییافتهگیري پایه و توسعههاي برازش در هر دو مدل اندازهبه دست آمده براي تمامی شاخص

Hair؛ 1396(رضائی و همکاران، بین متغیرهاي مورد بررسی برقرار بود et al., هاي گردآوري شده با استفاده در نهایت، داده.)2010
درك عوامل تأثیرگذار بر منظوربهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. البته، گفتنی است که AMOS20و SPSSWin22افزارهاي از نرم

هاي تحقیق در قالب مدل تئوریکی فرنگی و آزمون فرضیهقصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با کرم هلیوتیس گوجه
ریزي شده برآورد شد.پژوهش، به ترتیب دو مدل ساختاري شامل مدل پایه و مدل توسعه یافته رفتار برنامه
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گیري به همراه متغیرهاي تحقیقهاي اندازهنتایج در مورد روایی و پایایی ابزار تحقیق و برازش مدلخالصه -2جدول 

گویهمؤلفه
تهــافـعه یـدل توســــمهــایــــدل پـــــم
بار 

عاملی
هاي اعتبار شاخص

و روایی
بار 

عاملی
هاي شاخص

اعتبار و روایی

قصد

کرم هلیوتیس آفتمن قصد دارم که از زنبور براکون براي کنترل 
90/0در مزرعه خود استفاده کنم.فرنگیگوجه

588/0AVE

848/0=CR

307/0=MSV

240/0=ASV

91/0

589/0AVE

848/0=CR

306/0=MSV

210/0=ASV

کرم هلیوتیس آفتمن براي استفاده از زنبور براکون براي کنترل 
62/062/0در مزرعه خود تالش خواهم کرد.فرنگیگوجه

ریزي براي استفاده از زنبور براکون براي جدي در حال برنامهطوربهمن 
85/085/0باشم.در مزرعه خود میفرنگیکرم هلیوتیس گوجهآفتکنترل 

من قویاً استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت کرم هلیوتیس 
65/065/0را به دیگران کشاورزان توصیه خواهم کرد.یفرنگگوجه

نگرش

یفرنگگوجهبه نظر من استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت هلیوتیس 
81/0524/0AVEخوب و سودمند است.

766/0=CR

305/0=MSV

218/0=ASV

80/0524/0AVE

766/0=CR

306/0=MSV

179/0=ASV

را یفرنگگوجهمن استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت هلیوتیس 
72/072/0دانم.عاقالنه می

یفرنگگوجهمن استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت هلیوتیس 
64/064/0بخش است.لذت

هنجار
اجتماعی

دوستان، بیشتر افرادي که براي من مهم هستند (شامل اعضاي خانواده، 
کنند که من باید براي کنترل آفت هلیوتیس آشنایان و غیره)، فکر می

فرنگی از زنبور براکون استفاده کنم.گوجه
58/0

608/0AVE

857/0=CR

307/0=MSV

148/0=ASV

58/0

609/0AVE

857/0=CR

305/0=MSV

141/0=ASV

فرنگی از زنبور براکون استفاده اگر من براي کنترل آفت هلیوتیس گوجه
94/094/0کنند.براي من مهم است، من را تأیید میهاآنکنم، افرادي که نظر 

کنم از سوي دوستان و سایر کشاورزان براي استفاده از من احساس می
67/067/0هستم.فشارتحتفرنگی زنبور براکون براي کنترل آفت هلیوتیس گوجه

براي کنترل آفت گذارم، بیشترین احترام را میهاآنکشاورزانی که من به 
هاي کنترل بیولوژیک مانند زنبور براکون فرنگی از روشهلیوتیس گوجه

کنند.استفاده می
88/088/0

کنترل
رفتاري

درك شده

کنم که تصمیم به استفاده از زنبور براکون براي کنترل من احساس می
82/0677/0AVEفرنگی در کنترل و اختیار من قرار دارد.هلیوتیس گوجهآفت 

807/0=CR

296/0=MSV

178/0=ASV

82/0677/0AVE

807/0=CR

296/0=MSV

145/0=ASV

پول)، زمان و فرصت کافی براي استفاده از زنبور براکون ژهیوبهمن منابع (
83/083/0فرنگی را دارم.براي کنترل آفت هلیوتیس گوجه

خودکارآمدي

فرنگی براي من استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت هلیوتیس گوجه
80/0در مزرعه خودم آسان است.

529/0AVE

769/0=CR

296/0=MSV

189/0=ASV

80/0
529/0AVE

769/0=CR

296/0=MSV

157/0=ASV

براکون براي کنترل ام در استفاده از زنبور ها و تواناییمن به دانش، مهارت
75/075/0فرنگی در مزرعه خود اطمینان دارم.آفت هلیوتیس گوجه

توانم مشاوره فنی براي استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت من می
62/063/0به سایر کشاورزان ارائه دهم.یفرنگگوجههلیوتیس 

هنجار
اخالقی

هاي کنترل بیولوژیک مانند زنبور شیوهمن از نظر اخالقی براي استفاده از 
-کنم.براکون براي کنترل آفات احساس تعهد می

-

59/0
627/0AVE

830/0=CR

114/0=MSV

054/0=ASV

هاي کنترل بیولوژیک مانند زنبور براکون براي کنترل آفات اگر من از شیوه
84/0-، احساس گناه خواهم کرد.استفاده نکنم

هاي کنترل بیولوژیک مانند زنبور براکون براي کنترل آفاتشیوهاستفاده از 
91/0-رود.میها و اصول اخالقی من به شمارجزو باورها، ارزش

χ2/df ،915/0=IFI ،082/0=RMR ،914/0=CFI ،887/0=GFI ،083/0=RAMSEA=827/2گیري: هاي برازش مدل پایه اندازهشاخص-

χ2/df ،915/0=IFI ،073/0=RMR ،913/0=CFI ،877/0=GFI ،076/0=RAMSEA=509/2گیري: توسعه یافته اندازههاي برازش مدل شاخص-
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و بحثهایافته
اي پاسخگویانحرفه- هاي فرديمشخصه

سال 50تا 40سال بوده و بیشتر آنان در دامنه سنی بین 4/48نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سن پاسخگویان در حدود 
نفر بود. از لحاظ سطح تحصیالت، بیشترین 2/5قرار داشتند. میانگین تعداد اعضاي خانوار کشاورزان مطالعه شده در حدود 

درصد از کشاورزان را تشکیل دادند. بر اساس نتایج مشخص شد 2/33سواد بود که در حدود فراوانی مربوط به پاسخگویان بی
برداري از زمین، بهرهسال بود. از نظر نوع 5/9و 1/22فرنگی به ترتیب شت گوجهکه میانگین سابقه فعالیت کشاورزي و کا

برداري ملکی بود. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین مساحت کل درصد) مربوط به پاسخگویان با بهره6/87بیشترین فراوانی (
فرنگی یانگین سطح زیر کشت گوجههکتار بود، این در حالی است که م9/7اراضی کشاورزان مورد مطالعه در حدود 

8/98فرنگی حاکی از آن بود که هکتار بود. نتایج تحقیق در ارتباط با نوع کاشت محصول گوجه02/2پاسخگویان در حدود 
فرنگی اي براي گوجهدرصد از آنان کشت گلخانه2/1فرنگی را در مزرعه کشت کرده و تنها درصد از پاسخگویان محصول گوجه

اي براي آبیاري درصد) از سیستم آبیاري قطره7/75مشخص شد که بیشتر پاسخگویان (،در نهایت، با توجه به نتایجداشتند. 
کردند.فرنگی خود استفاده میمزارع گوجه

مدل ساختاري
درك عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با کرم هلیوتیس منظوربه،در این بخش

هاي تحقیق در قالب مدل تئوریکی پژوهش، به ترتیب دو مدل ساختاري شامل مدل پایه و مدل فرنگی و آزمون فرضیهگوجه
ریزي شده برآورد شد.توسعه یافته رفتار برنامه

ریزي شدهیه رفتار برنامهمدل ساختاري پا-الف
هاي برازش محاسبه شده ریزي شده نشان داد که تمامی مقادیر شاخصنتایج به دست آمده از مدل ساختاري پایه رفتار برنامه

). این امر بیانگر آن است که مدل تئوریکی تدوین شده (مدل پایه رفتار 3در محدوده قابل قبول قرار داشتند (جدول 
هاي میدانی حمایت شده و به عبارت دیگر، مدل با واقعیت انطباق داشت. افزون بر این، میزان ) از طریق دادهریزي شدهبرنامه

درصد از تغییرات قصد استفاده 51دهد که درصد بود که این موضوع نشان می51واریانس تبیین شده در این مدل در حدود 
ریزي شده شامل نگرش، هنجارهاي اجتماعی، کنترل مدل پایه رفتار برنامهچهار مؤلفه اصلی کشاورزان از زنبور براکون توسط

). در خصوص مسیرهاي ساختاري در مدل، نتایج حاکی از آن بود 3شود (جدول رفتاري درك شده و خودکارآمدي تبیین می
و 3، 2، 1هاي ین اساس، فرضیهداري بر قصد استفاده کشاورزان بودند. بر اي اثر مثبت و معنیاکه چهار مؤلفه اشاره شده دار

).3قرار گرفتند (جدول تأییدریزي شده مورد پژوهش در مدل ساختاري پایه رفتار برنامه4
ریزي شدهمدل ساختاري توسعه یافته رفتار برنامه-ب

پایه، برازش مدل در ریزي شده، نتایج نشان داد که مشابه مدل ساختاريدر ارتباط با مدل ساختاري توسعه یافته رفتار برنامه
). با در نظر گرفتن مقدار واریانس تبیین شده در مدل توسعه یافته، مشخص شد که در 3سطح قابل قبولی قرار داشت (جدول 

درصد از واریانس قصد استفاده کشاورزان توسط پنج متغیر نگرش، هنجارهاي اجتماعی، کنترل رفتاري درك شده، 58حدود 
در این زمینه، مقایسه قدرت اکتشافی مدل توسعه یافته با مدل پایه رفتار شود. اخالقی تبیین میخودکارآمدي و هنجارهاي

، قدرت اکتشافی مدل وارد شدن مؤلفه هنجارهاي اخالقیکاي نشان داد که بامربع یزي شده با استفاده از آزمون تفاوت برنامه
در این بخش حاکی از همچنین، نتایج ). P>01/0؛ df= 43؛ Δχ2= 946/77داري بهبود یافته است (معنیطوربهتوسعه یافته 
هاي مطالعه شده در این مدل شده و هر یک از مؤلفهتأییدهر پنج فرضیه تحقیق در مدل ساختاري توسعه یافته آن بود که 

داري و هنجارهاي اخالقی داراي اثر مثبت و معنیشامل نگرش، هنجارهاي اجتماعی، کنترل رفتاري درك شده، خودکارآمدي
).3بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون بودند (جدول 

ریزي شده مورد تحقیق در هر دو مدل پایه و توسعه یافته نظریه رفتار برنامه1که از نتایج تحقیق پیداست، فرضیه طورهمان
داري بر قصد استفاده کشاورزي از زنبور براکون بود. این یافته با نتایج معنیتأیید قرار گرفته و نگرش داراي اثر مثبت و

Bagheri)، باقري و همکاران (1394پناه و همکاران (یزدانمطالعات  et al., Abdollahzadehزاده و همکاران ()، عبداله2019 et
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al., Gao)، گائو و همکاران (2018 et al., Monfared(همکارانو) و منفرد2017 et al., در تفسیر این همخوانی داشت.) 2015
انعکاس دهنده قضاوت ذهنی (مثبت یا منفی) افراد در خصوص یک رفتار خاص ،از آنجایی که نگرشتوان گفت،یافته می

است، به هر اندازه، یک فرد استفاده از زنبور براکون را مثبت و خوب ارزیابی نماید، به همان اندازه ممکن است که قصد 
ه باشد.فرنگی داشتتري براي استفاده از زنبور براکون براي کنترل آفت کرم هلیوتیس گوجهقوي

(بر مبناي ضرایب مسیر استاندارد شده)ساختاريهايمدلبرآوردازآمدهدستبهنتایجخالصه-3جدول 

ايمسیر فرضیه
ریزي شدهمدل توسعه یافته رفتار برنامهدهــزي شــریهـرنامـتار بــه رفـایـــدل پـــم

ضریب نتیجهtمقدار ضریب رگرسیونی
نتیجهtمقدار رگرسیونی

فرضیهتأیید541/3**34/0فرضیهتأییدH1(33/0**528/3(قصد←نگرش
فرضیهتأیید239/3**31/0فرضیهتأییدH2(37/0**705/4(قصد←اجتماعیهنجارهاي

فرضیهتأیید901/5**48/0فرضیهتأییدH3(46/0**841/5(قصد←شدهدركرفتاريکنترل
فرضیهتأیید325/6**53/0فرضیهتأییدH4(51/0**221/6(قصد←خودکارآمدي

فرضیهتأییدH5(---17/0*092/2(قصد←اخالقیهنجارهاي
R2(51/058/0واریانس تبیین شده (

χ2/df ،915/0=IFI ،082/0=RMR ،914/0=CFI ،887/0=GFI ،083/0=RAMSEA=828/2هاي برازش مدل ساختاري پایه: شاخص-

χ2/df ،915/0=IFI ،073/0=RMR ،913/0=CFI ،877/0=GFI ،760/0=RAMSEA=509/2هاي برازش مدل ساختاري توسعه یافته: شاخص-
05/0سطحدرداريمعنی*و 01/0سطحدرداريمعنی**

کنترل يهابه روشمساعدي نسبتکه نگرش کشاورزانی) نیز با تأیید این یافته، تأکید دارند، 1394پناه و همکاران (یزدان
هاي کنترل روشکاربرد به دانند، تمایل بیشتري ارزش میها را عاقالنه، سودمند و بادارند و استفاده از این روشبیولوژیک

در با قصد افراد ينگرش ارتباط قو، کنندی) بحث م1390ا (یکنواح و فروتن،ین زمینهدر ا. دارندبیولوژیک در مزرعه خود 
يقویکه اگر نگرش به اندازه کافيدارد، به طور(از جمله استفاده از عملیات کنترل بیولوژیک)یطیمحستیزيرفتارهاانجام 

يرفتارهاقصد انجام بر روي در نهایت ، باشدشده یدرونکامالًا به اصطالح ین یگزیافراد، جاذهنباشد و در وجدان و 
Eddie(و چنگياد،مشابهطوربهمؤثر خواهد بود.یطیمحستیز & Cheng, افراد با نگرش مثبت، ، کنندتصریح می) 2016

عامل کییطیمحستیاقدامات زبهنگرش مثبت نسبتآمادگی ذهنی بهتري براي انجام یک رفتار خاص داشته و در واقع، 
دار نگرش بر قصد یمثبت و معنافزون بر اثر است.یطیمحستیزيهاپروژهافراد نسبت به انجامتمایلش یافزايمؤثر برا

پژوهش نیز در هر دو مدل پایه و توسعه یافته تأیید شده و 2حاکی از آن بود که فرضیه ق یج تحقی)، نتاقیتحق1ه یفرض(
جیافته با نتاین یاداشت. قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون داري براثر مثبت و معنییاجتماعيهنجارهـار یمتغ

Bagheri)، باقري و همکاران (1394پناه و همکاران (یزدانهايپژوهش et al., Hou(همکارانو)، هو2019 et al., و ) 2016
Monfared(همکارانومنفرد et al., Goh(گو و همکاران ن خصوص، یدر اداشت.مطابقت ) 2015 et al., استدالل)2017

در وجود دارد که عام اجتماع طوربهدوستان و افراد نزدیک و يانتظار از سون یند که ایکه افراد احساس نمایزمانکنند، می
مشابه، طوربه. کنندیل پیدا میتماآن رفتارناخودآگاه به سمت انجام طوربهراستاي انجام یک رفتار مشخص اقدام کنند، 

چندان متفاوت به نظر که نماینداي رفتار کنند به گونهتالش میکشاورزان که دارند) نیز تأکید 1390کریمی و همکاران (
,Zsoka(سوکامشابه، طوربهاع باشند. رنگ اجتمهم،ینرسند و به عبارت يبروز رفتارهادر پژوهش خود نشان داد، )2008

که به يباشد و افرادید افراد میمرجع از ديهاز متأثر از نظرات گروهیش از هر چیبیطیمحستیت منابع زیریمطلوب در مد
نزدیکانياز سوتري قويیاجتماعين باور بودند که فشارهایاند، بر ارا انجام دادهیطیمحستیزيرفتارهايشتریزان بیم

تصور بر این اساس، کشاورزانی که بوده است.دریافت کرده و تشویق و ترغیب بیشتري متوجه آنان رفتارها اینانجام يبرا
تأییدو کاربرد آن را کردهیرا ارزشمند تلقکیولوژیکنترل بيهاروشو دوستانشان همتایان، خانوادهاعضاي ،کنندمی

به عبارت دیگر، برند.یکار مرا بههاآنيشتریبا احتمال بتري داشته و انگیزه قويها ن روشیاستفاده از ايکنند، برایم
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یا عقیده دارند بوده و خودیان در مزارع دوستان و آشنابیولوژیککنترل يهاروشيریک شاهد بکارگیکه از نزدیکشاورزان
پس ازرا به کار خواهند گرفت و ییهان روشیز چنیک استفاده کنند، آنان نیولوژیاز روش بهاآنکان یو نزداگر دوستان که 

يهابه استفاده از روشيشتریل بیگران مواجه خواهد شد، تمایدتأییدک توسط آنان، با یولوژیکنترل بيهاروشيریبکارگ
).1394پناه و همکاران، زدانی(خواهند داشتک یولوژیکنترل ب

و (قابلیت کنترل) درك شدهيکنترل رفتاردو مؤلفه شده و تأییدز یق نیتحق4و 3ه یفرضج پژوهش، یبر اساس نتا
نتایج .ندبودقصد استفاده از زنبور براکونبريداریاثر مثبت و معنيداراهاي پایه و توسعه یافته در مدليخودکارآمد

Bagheri)، باقري و همکاران (1394پناه و همکاران (یزداناعم از مختلف هاي پژوهش et al., Hou(همکارانو)، هو2019 et

al., 2016( ،)Monfared et al., Abdul Rashid(عبدالرشید و محمدو )2015 & Mohammad, حاکی از آن است، )، 2012
دهند که احساس یرا انجام مآن،هادر برخورد با چالشیشوند و حتیخته میبرانگخاصرفتاریک انجام يبرایافراد زمان
تواند درونی بوده و مرتبط با دانش، مهارت و . بدیهی است که بخشی از این کنترل میرفتار کنترل دارندآن انجامکنند بر

تواند حالت بیرونی داشته و مربوط به فراهم براي انجام آن رفتار خاص باشد (خودکارآمدي) و بخشی دیگر میتوانایی افراد 
ون براي با توجه به اینکه استفاده از زنبور براکباشد (قابلیت کنترل). براي انجام رفتار بودن زمان، فرصت، منابع مالی و غیره 

هاي تواند باعث افزایش هزینههاي اولیه است که حتی مینهادهتجهیزات و فرنگی نیازمند برخی وجهمقابله با کرم هلیوتیس گ
براي بهبود دسترسی يجهاد کشاورزهاي الزم از سوي سازمان تولید در مزرعه شود، بنابراین، ضروري است که حمایت

هاي کنترل بیولوژیک داشته استفاده از روشيسوبهري کشاورزان انگیزه باالتهاي بیولوژیک صورت پذیرد تا کشاورزان به نهاده
رو، قرار دارد، از اینرفتارانجام آنيبراهاآنر اعتماد به نفس یتحت تأثشدتبهرفتار افراد باشند. از سوي دیگر، از آنجایی که 

زان یبه مکارگیري عملیات کنترل بیولوژیک را دارند، هبيبراو اطالعات ضروري دانش، مهارتاگر کشاورزان احساس کنند که 
که یزمان، دهدی) نشان م1394و همکاران (پناهزدانیق یج تحقینتا،نمونهي. براکنندیمرفتارآن اقدام به انجام تري شیب

ها ن روشیو استفاده از اک اعتماد داشتهیولوژیکنترل بيهااستفاده از روشينهیدر زمخود کنترل رفتار ییبه تواناکشاورزان
هاي کنترل پذیرش و استفاده از روشمعتقد باشند همچنین،بدانند و شیمیاییسموم کارگیريهبتر از ر و به صرفهیپذرا امکان

اهمیت این .خواهند داشتهااین روشبه استفاده از يترقويل یتمادر نتیجه، دارد، یخواست و اراده آنان بستگبیولوژیک به 
موضوع با در نظر گرفتن پیچیدگی فنی و جدید بودن فناوري کنترل بیولوژیک در بین کشاورزان مورد مطالعه دوچندان است. 

کشاورزان داري بر قصد استفادهاثر مثبت و معنیهنجارهاي اخالقیر یمتغمشخص شد که ق یج تحقینتابا توجه بهت،یدر نها
Bagheriباقري و همکاران (این یافته با نتایج مطالعات ). 5ه یفرضتأیید(داشت از زنبور براکون et al., پناه و یزدان)، 2019

Yazdanpanahهمکاران ( et al., Arvolaآروال و همکاران (و )2014 et al., بر خالف هنجارهاي همخوانی داشت. ) 2008
ها جامعه تمرکز دارند، هنجارهاي اخالقی انعکاس دهنده ارزشاجتماعی که بر محیط بیرونی و فشار ذهنی درك شده از سوي 

نبوده فرد محورزمانی که یک رفتار ژهیوبه؛باشندو اصول درونی و تعهدات اخالقی براي انجام/ عدم انجام یک رفتار خاص می
قرار الشعاعتحتتري براي يو انجام آن داراي پیامدهاي منفی/ مثبت براي افراد جامعه است، هنجارهاي اخالقی پتانسیل قو

هاي کنترل بیولوژیک قابل این موضوع در خصوص استفاده از روشدادن انگیزه و تمایل افراد براي انجام آن رفتار را دارند. 
تواند منجر به کاهش استفاده از سموم شیمیایی و در نتیجه کاهش اثرات منفی ها میتعمیم است، چرا که استفاده از این روش

یک عنوانبه). در واقع، با توجه به اینکه استفاده از زنبور براکون 1398خانلو، زیست شود (گنجبر سالمت انسان و محیطآن 
کیتواند استفاده از آن میيسوبهها و تعهدات درونی کشاورزان مطابقت دارد، حرکت راهبرد کنترل پاك و سبز با ارزش

خود بر قصد استفاده از زنبور ينوبهبهرا فراهم کند که این امر فردال در درون ت وایشخصغرور و و احساس یت درونیرضا
Bamberg؛1395، یو راحلیصندوق(براکون تأثیرگذار خواهد بود & Moser, 2007.(

و پیشنهادهاگیرينتیجه
ریزي نظریه رفتار برنامهتثبیت شده یعنی قوي و شناختی نروا- مدل اجتماعیبر اساس یک در این مطالعه تالش گردید تا 

کلی، طوربهشود.پیشنهاد استفاده کشاورزان از زنبور براکون تدوین و براي درك و شناخت قصد مناسبشده یک چارچوب 
کنترل هنجارهاي اجتماعی، شامل نگرش، ریزي شده هاي اصلی نظریه رفتار برنامهمؤلفهتأثیرکامل طوربهنتایج این تحقیق 
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دهنده قابلیت که این موضوع نشانتأیید کردصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون شده و خودکارآمدي را در تعیین قتاري دركرف
با توجه به مناسب بودن مقادیر آنکه ژهیوبهاست؛ هاي کنترل بیولوژیک روشيدر زمینهریزي شده نظریه رفتار برنامهکاربرد

هاي میدانی گردآوري برازش مشخص شد که مدل تئوریکی تدوین شده با واقعیت انطباق داشته و از طریق دادههاي مختلف شاخص
ریزي شده، مؤلفه شده مورد حمایت قرار گرفت. در بین چهار مؤلفه اصلی اشاره شده در قالب مدل پایه نظریه رفتار برنامه

ارائه دانش و اطالعات ضروري و بهبود ها بود که این موضوع بر اهمیت لفهتري در مقایسه با دیگر مؤي اثر قوياخودکارآمدي دار
افزون بر این، از دیدگاه تئوریکی در این مطالعه تالش شد تا از طریق سطح مهارت کشاورزان در استفاده از زنبور براکون تأکید دارد. 

قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون ي پردازش شناختی شواهد تجربی بیشتري براریزي شدهپایه نظریه رفتار برنامهتوسعه مدل 
تواند در پر کردن شکاف تحقیقاتی موجود در این زمینه سهیم بوده و ضمن کمک به پیکره تحقیقاتی که این موضوع میشودارائه

قصد در - ، با فراهم کردن بینشی جدید، توضیح مستدلی را براي شکاف رفتارشدهریزينظریه رفتار برنامهکنونی در حوزه مطالعات 
یکعنوانبهدر این زمینه، نتایج تحقیق نشان داد که وارد کردن هنجارهاي اخالقی فراهم نماید. استفاده کشاورزان از زنبور براکون

قصد استفاده بینی پیشيرت اکتشافی این مدل را در زمینهقدداريمعنیطوربهتوانست شدهریزيرفتار برنامهمتغیر جدید در مدل 
و )R2=51%(شده ریزيمدل پایه نظریه رفتار برنامهافزایش دهد، به نحوي که تفاوت قدرت اکتشافی بینکشاورزان از زنبور براکون

نهایت، از آنجایی که تعداد مطالعات اندکی . در در حدود هفت درصد بود) R2=58%(شدهریزينظریه رفتار برنامهمدل توسعه یافته 
رو، نتایج ، از اینانجام گرفتهکشوردر شناختی روان- هاي اجتماعیهاي کنترل بیولوژیک با استفاده از مدلشیوهبررسی يدر زمینه

اطالعات مفید و راهکارهاي تواند از یک سو به تقویت ادبیات موجود در این زمینه کمک نماید و از سوي دیگر، این مطالعه می
قرار هاي کنترل بیولوژیک توسعه استفاده از شیوهربط در راستاي گذاران ذيریزان و سیاستکاربردي مرتبطی را در اختیار برنامه

دهد.
گردد:میارائههاي اصلی کسب شده از پژوهش، پیشنهادهاي زیر در نظر گرفتن یافتهبادر مجموع، 

همچـون  ییق سـازوکارها یـ گردد از طریشنهاد میپ،استفاده کشاورزان از زنبور براکونقصدبرنگرش دارمثبت و معنیبا توجه به اثر - 
و ییویـ راديهـا ه و پخش برنامـه ی، تهیگر مواد چاپی، پوستر و دیجیترويه و بروشورهایه نشریتههاي آموزشی ترویجی، دورهيبرگزار

از سوي دیگـر، ایجـاد   .استفاده از زنبور براکون فراهم شوددر کشاورزان نسبت به جاد نگرش مثبت یايبراالزم نه یره زمیو غیونیزیتلو
بـراي انسـان و   هاآنشیمیایی از طریق معرفی و شناساندن خطرات استفاده از هايکشنگرش منفی نسبت به استفاده از سموم و آفت

تـوان بـا   هاي کنترل بیولوژیک مؤثر باشد. در ایـن زمینـه، حتـی مـی    ده از شیوهتواند در تشویق کشاورزان به استفازیست نیز میمحیط
براي کشاورزان را تـا حـدود   شیمیایی هاي کنترلجذابیت استفاده از روش، هاي شیمیاییکشآفتوهاي بیشتر بر سموموضع مالیات

زیادي کاهش داد.
داري بر قصد استفاده از زنبور براکون متغیر هنجارهاي اجتماعی اثر مثبت و معنی،که نتایج تحقیق نشان دادطورهمان-

هدف براي توسعه و ترویج نخستین گروهعنوانبهتوانند هاي مرجع و بانفوذ میرسد که گروهبه نظر می، داشت، بر این اساس
هاي کنترل بیولوژیک را نیز در راستاي استفاده از شیوهاستفاده از زنبور براکون باشند تا از طریق آنان بتوان دیگر کشاورزان 

تشویق و ترغیب کرد.
یکی از الزامات دار مؤلفه کنترل رفتاري درك شده (قابلیت کنترل)، با توجه به نتایج این تحقیق مبنی بر اثر مثبت و معنی-

تسهیل دسترسی آنان به تجهیزات و یژهوبهحمایت از کشاورزان ،اصلی براي بهبود قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون
پزشکییاهگهاي هاي بیولوژیک است که در این زمینه، سازمان جهاد کشاورزي به همراه دیگر کنشگران از جمله کلینیکنهاده

پوشش بلندمدت ووبهرهت کمبه همین منوال، فراهم کردن تسهیالتوانند نقش اصلی را ایفا کنند. ها میو فروشندگان نهاده
توانند زمینه هایی هستند که می، از دیگر حمایتو خرید تضمینی این محصوالتاي مناسب براي تولید محصوالت سالمبیمه

هاي کنترل بیولوژیک از جمله زنبور براکون را هموار کنند.استفاده از شیوهبرداران جهت بهرهتشویقالزم براي 
،نیداشتند، بنابراقصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در يان کنندهیینقش تعیاخالقيهنجارهاینکهابا توجه به -
کشاورزان را نسبت یزه و تعهدات اخالقی، انگموضوعمرتبط با یمذهبو یفرهنگيهابرنامهياجراق یاز طرشود یشنهاد میپ

سازي هاي آموزشی و آگاهیاز طریق اجراي برنامهشودیه میگر، توصیدانیبه ب.ش دهندیافزااستفاده از زنبور براکونبه 
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ش یامدهاي مخرب مصرف بیپخطرات و ، هاي انبوهی مانند رادیو و تلویزیونبا کمک رسانهیژهوبهاجتماعی در مقیاس بزرگ 
را براي کشاورزان برجسته کرده و از این طریق زیست محیطو کنندگان و جامعه بر روي سالمت مصرفییایمیاز حد سموم ش

هاي کنترل بیولوژیک (از شیوهاز به استفاده کشاورزانتشویق و در نهایت،آنانیختن احساس و قضاوت درونیموجب برانگ
جمله زنبور براکون) شد.

سپاسگزاري
همکـاري آن  مسـاعدت و  از لهیوسـ نیبـد مین گردیـده اسـت کـه    أتدانشگاه زنجان ي و فناوراعتبار این طرح از طرف معاونت پژوهش

نماید.میمعاونت محترم تشکر و قدردانی

منابع
تهران: انتشارات بیشه. .AMOSسازي معادالت ساختاري با مدل. )1394(و مهدویان، و. ،شریف، س.پهلوان

فرنگی به بیوز چهار رقم گوجهتحمل و آنتی. )1393(و واعظ، ن. ،جمشیدي، م.،علیزاده، ا.،پور، ش.ایرانی،تنخواهی، م.
، 45، دوره فصلنامه گیاهپزشکی ایراناي. در شرایط گلخانهHelicoverpa armigeraفرنگی گوجهوهیمهاي کرم الرو

.288-279، صص 2شماره 
.1-14، صص 189، شماره فصلنامه کشاورزي نوینها و کنترل بیولوژیک آفات. . قارچ)1387(خشاوه، ع. 
و). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب1396و صفا، ل. (،منگلی، ن.،رضائی، ر.

.195-210، صص 1، شماره 13، دوره ه علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجلجیرفت. شهرستاندرايگلخانهکارهاي
زنبورهاي باآنفرنگی و نحوه ارتباطخوار گوجهمیوهکرمنارسمراحلجمعیتفضاییپراکنشو. تراکم)1389(پور، م. شعبانی

ارشد، دانشکده تولیدات گیاهی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع نامه کارشناسیپایانگرگان.منطقهدرپارازیتوئید
طبیعی گرگان.

Tuta absolutaفرنگی،گوجهمینوزپرهشببهفرنگیگوجهارقامازتعدادينسبیمقاومت. مقایسه)1393(شهباز، م. 

(Meyrick) (Lep:Gelechiidae)نامه ارقام. پایاناینازتغذیهبهواکنشدرهاي گوارشی حشرهآنزیمبرخیفعالیتو
ارشد، دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی.کارشناسی

Helicoverpaارزیابی تراکم جمعیت و پارازیتیسم،. )1396(. ، عو زمانی،معینی نقده، ن.،ع.واحدي، ح.،پور، ه.صالحی

armigera (Hubner) وSpodoptera exigua (Hubner)فصلنامه . فرنگی در شرایط مزرعهگوجهقمدوازده روير
.527- 539، صص 3، شماره 31، دوره حفاظت گیاهان

- محیطی روستاییان بر مبناي تئوري ارزشیابی رفتار حفاظت زیست). مدلی1396خانلو، م. (و گنج،مقدم، ن.صفا، ل.، صالحی
، صص 2، شماره 13، دوره ه علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجلهنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده). -عقیده
108-91.
بین براي تبیین قصد تولید محصوالت ارگانیکریزي شده توسعه مدل رفتار برنامه.)1395(و راحلی، ح. ،صندوقی، ع.

، دوره فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانی. داران خیار شهرستان اصفهان با متغیر هنجار اخالقگلخانه
.961- 974، صص 4، شماره 47

شهرستان فرنگیع گوجه. تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزار)1394(حیاتی، ب. و شریفی، ح. ،، م.عادلی ساردوئی
. 351-364، صص 3، شماره 2، دوره فصلنامه راهبردهاي توسعه روستاییجیرفت با استفاده از تحلیل بقا. 

اي در تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش کاربرد مدل الجیت رتبه. )1396(.و حیاتی، ب.،خداوردیزاده، م.،، معادلی ساردوئی
، ايهاي گلخانهفصلنامه علوم و فنون کشت. داران شهرستان جیرفتبین گلخانهعملیات مدیریت تلفیقی آفات در 

.118- 107، صص3، شماره 8دوره 
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کرم آفتعلیهبیولوژیککننده پذیرش مبارزهتعیینهايسازه).1391و احمدي گرجی، ح. (،زاده، ا.شریف،، غ.زادهعبداله
2-1ساري،موعه مقاالت پانزدهمین همایش ملی برنج کشور،ساري. مجشهرستانبین برنجکاراندرخوارساقه
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. 211- 227صص ، 1، شماره 11دوره و آموزش کشاورزي،

. خوار برنج در شهرستان فومنت ساقه. تحلیل آمیخته بازار روستایی براي عامل کنترل بیولوژیک آف)1393(عزیزي، ج. 
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.28-40، صص 1، شماره 23دوره کشاورزي،توسعهوفصلنامه اقتصاد
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.1-8، دانشگاه مشهد، صص بهمن24-23مشهد،،فرنگیتولید و فراوري گوجه
. برد کشاورزي ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزي). بررسی موانع پیش1390و بابایی. ع. (،کریمی، ا.، صدیقی، ح.

.231-242، صص 42، شماره 2، دوره فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران
نسبتکرجمرکزيکشاورزان بخشرفتارونگرش). بررسی1390و سروامینی، م. (،وزان، س.،سروامینی، ش.،زردي، ف.گل

.71- 83، صص 1، شماره 2، دوره هرزيهاشناختی علففصلنامه بومشیمیایی. هايکشعلفکاربردبه
فرنگی در استان هاي مدیریت تلفیقی آفت مینوز گوجهیابی رفتار استفاده کشاورزان از روش). مدل1398م. (خانلو، م.گنج

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان. زنجان. پایان
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محیطی (مورد مطالعه: جامعه شهري . بررسی رابطه بین کنش عقالنی و رفتارهاي زیست)1390(کیا، ش. و فروتن،ر.نواح، ع.
.69- 78، صص 51، شماره زیستفصلنامه محیط. اندیمشک)
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Factors Affecting Farmers’ Intention to Use Habrobracon Hebetor to
Control Tomato Budworm (Heliothis spp.) in Tarom County
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Abstract
The main purpose of this descriptive-correlative research was to develop a theoretical model for the
investigation of factors affecting farmers’ intention to use Habrobracon hebetor to control tomato Heliothis spp.
based on Theory of Planned Behaviour (TPB). The statistical population of the study was 1666 tomato
producers in Tarom County in Zanjan Province among which 330 producers were selected by stratified
sampling method. The standard questionnaire was used to collect the data. The content validity of the
questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity (value range of factor loadings was
from 0.58 to 0.94 and Average Variance Extracted was from 0.524 to 0.677) and the composite reliability
(values range from 0.766 to 0.857) of the research instrument were tested by estimating the measurement model
and they were modified after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation
Modeling (SEM) multivariate technique. The empirical results of the study revealed that the main components
of the original TPB model including attitude, social norms, perceived behavioral control and self-efficacy had
statistically significant positive effects on the variable intention to use Habrobracon hebetor and explained about
51% of its variances. Furthermore, after inclusion of the variable moral norms as the additional predictor of
intention in the extended TPB model, the predictive power of the model was found to increase up to 7%. The
findings not only provide more empirical evidences in the cognitive processing of intention to use biological
control methods, but also provide useful information for the extension of the use of green/clean methods for
pests control.

Keywords: Sustainable Agriculture, Green/Clean Control, Theory of Planned Behavior, Moral Norms, Self-
efficacy.
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