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 وخًد  َای امیذبخصداوٍ الیه عملکردي تجسیٍ علیت صفات مطالعٍ َمبستگی 

 
 3، محمذرضا عبذاللُی2ارثی،  فرزاد کیان1سیذ سعیذ مًسًی

 ػیٌب ّوذاى. ثِ تشتیت اػتبدیبس ٍ داًـیبس گشٍُ صساػت ٍ اصالح ًجبتبت داًـکذُ کـبٍسصی داًـگبُ ثَػلی -3ٍ  -1

 ػیٌب ّوذاى. تیک هَلکَلی( داًـکذُ کـبٍسصی داًـگبُ ثَػلیداًـجَی دکتشی اصالح ًجبتبت )طً -2

 s.moosavi@basu.ac.ir: *ًَیؼٌذُ هؼئَل

 

 الصٍخ

ّبی کبهل الیي اهیذ ثخؾ ًخَد صساػی، آصهبیـی دس قبلت عشح ثلَک 20ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی صفبت هَثش ثش ػولکشد 

َثتی اًجبم ؿذ. تجضیِ ّوجؼتگی فٌَتیپی ًـبى داد کِ تحت ؿشایظ تٌؾ سع 1391-92تصبدفی ثب ػِ تکشاس دس ػبل صساػی 

ػولکشد داًِ ثب صفبت هحتَای آة ًؼجی، تؼذاد ثزس، تؼذاد غالف، ؿبخص ثشداؿت ٍ ػولکشد صیؼت تَدُ ّوجؼتگی هثجت ٍ 

صفت  تشیي صفت تبثیشگزاس ثشداسی داسد. ًتبیج تجضیِ سگشػیَى گبم ثِ گبم ًیض ًـبى داد کِ تحت ایي ؿشایظ هْنهؼٌی

دسصذ تغییشات ػولکشد سا تَجیِ  73/98ػولکشد داًِ ثتشتیت ػولکشد صیؼت تَدُ، ؿبخص ثشداؿت ٍ تؼذاد غالف ثَدًذ کِ 

         کشدًذ. ًتبیج تجضیِ ػلیت ًـبى داد کِ صفبت صیؼت تَدُ داسای ثیـتشیي تأثیش هؼتقین هثجت ٍ صفت تؼذاد غالف دس ثَتِ 

تشیي صفبت جْت داسای ثیـتشیي اثش غیشهؼتقین ثش سٍی ػولکشد داًِ ثَدًذ ٍ ثِ ػٌَاى هغلَة) اص عشیق افضایؾ صیؼت تَدُ( 

 .اًتخبة غیش هؼتقین ػولکشد ؿٌبػبیی ؿذًذ

 ًخَد صساػی، ّوجؼتگی فٌَتیپی، سگشػیَى گبم ثِ گبم، تجضیِ ػلیتکلمات کلیذی: 

 

 مقذمٍ

تشیي تٌؾ هحیغی اػت. ایشاى ثب ػش جْبى ٍ ؿبیغبى دس ػشتبکٌٌذُ سؿذ گیبّتشیي ػَاهل هحذٍدتٌؾ خـکی یکی اص هْن

دسصذ اص کـَس  90هتش، یک ػَم هتَػظ ثبسًذگی جْبى سا داسد. ثش اػبع گضاسؽ فبئَ حذٍد هیلی 250هتَػظ ثبسًذگی حذٍد 

ًقؾ هْوی دس  دس ثیي گیبّبى صساػی، خبًَادُ حجَثبت اص جولِ ًخَد .]4[ایشاى دس ًَاحی خـک ٍ ًیوِ خـک قشاس داسد 

ٍیظُ دس کـَسّبی دس حبل تَػؼِ آػیبیی، آفشیقبیی ٍ آهشیکبی التیي داسًذ. اگشچِ تبهیي ًیبصّبی غزایی جَاهغ ثـشی، ثِ

ّب اغلت پبییي اػت. ثغَسی کِ دس اًذ، ٍلی ظشفیت تَلیذ آىتؼذادی اص ایي گیبّبى ثِ خَثی ثب ؿشایظ دین ػبصگبسی پیذا کشدُ

 357دسصذ تَلیذ ًخَد ثِ صَست دین اػت، هتَػظ ػولکشد آى  93دسصذ ػغح صیش کـت ٍ  98کِ  ایشاى، ثب ٍجَد ایي

 .]1[کیلَگشم دس ّکتبس گضاسؽ ؿذُ اػت 1111ثبؿذ، دس صَستی کِ ػولکشد آى دس اساضی آثی کیلَگشم دس ّکتبس هی

الف ٍ تؼذاد ثزس دس ثَتِ ثیـتشیي ًتبیج ّوجؼتگی ػبدُ، سگشػیَى چٌذگبًِ ٍ تجضیِ ػلیت ًـبى داد کِ ٍصى ثزس ثب غ

ًـبى  .]8[هیٌب ٍ ّوکبساىى اجضای ػولکشد داًِ هؼشفی ؿذًذ. اثش هؼتقین سا ثش ػولکشد داًِ داسًذ، ثٌبثشایي ایي صفبت ثِ ػٌَا

ٍ  ّبی فشػی، ػولکشد ثیَلَطیک ٍ ؿبخص ثشداؿت ّوجؼتگی هثجتدادًذ کِ ػولکشد داًِ ثب تؼذاد غالف دس ثَتِ، تؼذاد ؿبخِ

، فیبض ٍ .]9[داسی داؿت. ثوي ٍ ّوکبساى داس ٍ ثب تؼذاد سٍص تب گلذّی ٍ تؼذاد سٍص تب سػیذگی، ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌیهؼٌی

ّبی پش، ٍصى صذ داًِ، ػشض ّبی پش، ػولکشد ثیَلَطیک، تؼذاد غالفداسی ثیي صفبت ٍصى غالفًیض ّوجؼتگی هؼٌی ]5[عبلجی 

ًیض ثب اسصیبثی سٍاثظ  ]6[داسی ثب ػولکشد داًِ گضاسؽ کشدًذ. گَلش ٍ ّوکبساى هثجت ٍ هؼٌیداًِ، قغش ؿبخِ اصلی ّوجؼتگی 

سقن ًخَد، ّوجؼتگی ثبالیی ثیي ػولکشد داًِ تک ثَتِ ٍ تؼذاد غالف دس ثَتِ ٍ ػولکشد صیؼت  5ثیي ػولکشد ٍ اجضای ػولکشد 

 تَدُ گضاسؽ کشدًذ. 
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ِ اص ّـت صفت هَسد اسصیبثی، ثتشتیت صفبت ٍصى صذ داًِ، تؼذاد داًِ دس گضاسؽ کشدًذ ک ]6[ًتبیج گَلش ٍ ّوکبساى 

ثَتِ، تؼذاد غالف دس ثَتِ ٍ استفبع ثَتِ، ثیـتشیي اثش هؼتقین سا سٍی ػولکشد داًِ ًخَد داؿتٌذ. تؼذاد سٍص تب سػیذگی ًیض اثش 

ّبی ثشتش ٍ ػبصگبس ثب ؿشایظ یی الصهِ طًَتیپداسی ثش ػولکشد داًِ داؿت. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ؿٌبػبهؼتقین هٌفی ٍ غیش هؼٌی

هختلف هحیغی، ٍجَد تٌَع طًتیکی کبفی اػت. ثٌبثشایي ایي تحقیق ثِ هٌظَس ثشسػی تٌَع ٍ قبثلیت تَاسثی ثش صفبت 

بسی ّبی هختلف آهّبی اهیذثخؾ ًخَد ثب ػبیش صفبت ثب اػتفبدُ اص سٍؽفٌَلَطیک، ػولکشد ٍ اسصیبثی ساثغِ ػولکشد داًِ الیي

اًجبم ؿذ. دس ایي ساػتب ثشسػی سٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی صفبت ٍ تؼییي  ػْن ًؼجی ّش یک اص صفبت ًیض هَسد تَجِ ٍ اص اّذاف 

 اٍلیِ پظٍّؾ ثَدُ اػت. 

 

 َامًاد ي ريش

شاس تحت تک 3ّبی کبهل تصبدفی ثب ( ثَد کِ دس قبلت عشح ثلَکCicer arientinum Lالیي ًخَد صساػی ) 20ایي آصهبیؾ ؿبهل

 1391-92ؿشایظ تٌؾ سعَثتی دس هضسػِ پظٍّـی هشکض تحقیقبت کـبٍسصی ٍ هٌبثغ عجیؼی اػتبى کشدػتبى دس ػبل صساػی 

اجشا گشدیذ. ػولیبت آهبدُ ػبصی صهیي ؿبهل ؿخن، دٍ هشحلِ دیؼک ػوَد ثشّن ٍ تَصیغ کَدّبی پبیِ ًیتشٍطى، پتبع ٍ فؼفش 

هتشی تـکیل ؿذ کِ فبصلِ ثیي  5عِ اًجبم گشفت. ّش کشت آصهبیـی اص ػِ سدیف ثشاػبع آصهبیؾ خبک ٍ تَصیِ کَدی هشثَ

دّی، سٍص تب سػیذگی دسصذ غالف 50دّی، سٍص تب دسصذ گل 50هتش دس ًظشگشفتِ ؿذ. صفبت سٍص تب ػبًتی 50ّب سدیف

س ثَتِ، تؼذاد غالف دس ثَتِ، استفبع ّبی اصلی، تؼذاد داًِ دّبی فشػی، تؼذاد ؿبخِفیضیَلَطیک، هحتَای ًؼجی آة، تؼذاد ؿبخِ

گیشی ؿذًذ. ّوچٌیي صفبت ثَتِ اص ّش کشت، اًذاصُ 10تصبدفی   ثَتِ، ٍصى ّضاس داًِ ثب سػبیت اثش حبؿیِ ٍ ثش اػبع اًتخبة

جْت  ّب دس ٍاحذ ػغح کبؿتِ ؿذُ هحبػجِ ؿذ.ػولکشد داًِ، صیؼت تَدُ ٍ ؿبخص ثشداؿت ثش اػبع هیبًگیي کل ثَتِ

ّبی آهبسی هختلف اص جولِ ضشایت ّوجؼتگی فٌَتیپی، ؿٌبػبیی هْوتشیي صفبت هَثش ثش ػولکشد داًِ، اص سٍؽ ٍ اسصیبثی

تجضیِ سگشػیَى گبم ثِ گبم ) ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی صفبت هَثش ثش ػولکشد داًِ( ٍ تجضیِ ػلیت )ثِ هٌظَس تؼییي اثشات هؼتقین ٍ 

  هؼتقین صفبت ثش ػولکشد داًِ( اػتفبدُ ؿذ.غیش

 

 وتایج ي بحث

 صفات تحت ضرایط تىص رطًبتیَمبستگی فىًتیپی  

-( هیr;50/0*داس )( ًـبى داد کِ ایي صفت ثب صفت ػولکشد داًِ داسای ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی1ًتبیج ّوجؼتگی )جذٍل 

یق جزة آة سیـِ ٍ ثبؿذ کِ ثب افضایؾ عَل دٍسُ فٌَلَطیک گیبُ، هیضاى هحتَای آة ًؼجی اص عشثبؿذ. ایي ثذیي هؼٌی هی

 ؿَد. هی ػولکشد داًِّب ثیـتش ؿذُ ٍ دس ًتیجِ ثبػث افضایؾ سؿذ صایـی ٍ افضایؾ اًتقبل ثِ ثشگ

( داسد ٍ ثب 49/0**داسی ) ًتبیج جذٍل ّوجؼتگی ًـبى داد کِ ایي صفت ثب صفت تؼذاد ؿبخِ اصلی ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

داس ًجَد ٍ داسی داسد. ّوجؼتگی ایي صفت ثب ػولکشد داًِ هؼٌیٍ هؼٌیصفت سٍص تب سػیذگی فیضیَلَطیک ّوجؼتگی هٌفی 

ًـبى دادًذ کِ ػولکشد داًِ ثب تؼذاد غالف دس  ]8[ّب هـبّذُ ًـذ. هیٌب ٍ ّوکبساى سًٍذ خبصی دس تغییشات ایي صفت دس الیي

داس ٍ ثب تؼذاد سٍص تب گلذّی ٍ تؼذاد ّبی فشػی، ػولکشد ثیَلَطیک ٍ ؿبخص ثشداؿت ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌیثَتِ، تؼذاد ؿبخِ

 داسی داؿت. سٍص تب سػیذگی، ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌی

( ًـبى داد کِ ایي صفت ثب صفبت تؼذاد ؿبخِ فشػی ٍ ؿبخص 1ًتبیج ّوجؼتگی فٌَتیپی ایي صفت ثب ػبیش صفبت )جذٍل 

ثزس، تؼذاد غالف، ػولکشد ثیَلَطیک               ثبؿذ دس حبلیکِ ثب صفبت تؼذاد داسی هیثشداؿت داسای ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

(**53/0-;r ،)ًِػولکشد دا (**44/0-;rسٍص تب سػیذگی فیضیَلَطیک ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌی ٍ ) .داسی داسد 
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( داسای ّوجؼتگی r;70/0**ثیبًگش ایي اػت کِ ایي صفت ثب صفبت تؼذاد غالف، ػولکشد صیؼت تَدُ ٍ ػولکشد داًِ ) 1جذٍل 

(داؿتِ ٍ ثب افضایؾ آى r;-50/0*داسی ثَد. ّوچٌیي ایي صفت ثب صفت سٍص تب گلذّی ّوجؼتگی هٌفی  ) ٍ هؼٌی هثجت

 کٌذ.کبّؾ پیذا هی

 

               ( هـبّذُ گشدیذ کِ ایي صفت ثب صفبت تؼذاد ثزس، صیؼت تَدُ ٍ ػولکشد داًِ 1ثب ثشسػی ًتبیج ّوجؼتگی )جذٍل 

 (** 82/0;rداسای ّوجؼ )تَاًذ ثذیي هفَْم ثبؿذ کِ هٌجش ثِ افضایؾ ػولکشد داًِ داس ثَد ٍ ایي اهش هیتگی هثجت ٍ هؼٌی

دسصذ  5ٍ  1داسی دس ػغح گشدد. اص عشفی ثب صفبت تؼذاد ؿبخِ اصلی ٍ ؿبخص ثشداؿت داسای ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌیهی

-استفبع ثَتِ ٍ ٍسى صذ داًِ ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی( حبکی اص آى اػت کِ ثیي 1ثبؿذ. ًتبیج ّوجؼتگی فٌَتیپی ) جذٍل هی

تَاى ًتیجِ گشفت ّشچِ استفبع ثَتِ افضایؾ یبثذ ًَس ثیـتشی دسیبفت ٍ ( کِ هیr;75/0دسصذ ٍجَد داسد ) 1داسی دس ػغح 

ع ًتبیج جذٍل ثش اػب یبثذ.هٌجش ثِ فتَػٌتض ثیـتش ٍ دس ًتیجِ ٍصى داًِ دس غالف ثیـتش ٍ ػولکشد داًِ دس ًْبیت افضایؾ هی

 ثبؿذ.داسی هیّوجؼتگی هـخص گشدیذ کِ ایي صفت ثب صفت استفبع ثَتِ داسای ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

( داسای r;21/0*( ًـبى داد کِ ایي صفت ثب تؼذاد ثزس، تؼذاد غالف، صیؼت تَدُ ٍ ػولکشد داًِ )1ّوجؼتگی فٌَتیپی ) جذٍل 

دسصذ داسد. ایي هؼئلِ  5داس دس ػغح آهبسی لی ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌیداس ٍ ثب تؼذاد ؿبخِ اصّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

حبکی اص ایي اػت کِ  1جذٍل  تَاًٌذ دس افضایؾ ػولکشد دس ؿشایظ تٌؾ سعَثتی هَثش ثبؿٌذ.دّذ کِ ایي صفبت هیًـبى هی

بخِ اصلی ٍ ؿبخص ثشداؿت داس ٍ ثب تؼذاد ؿّوجؼتگی ػولکشد صیؼت تَدُ ثب صفبت تؼذاد ثزس ٍ تؼذاد غالف هثجت ٍ هؼٌی

( ثیبًگش ایي اػت کِ ایي 1 جذٍلجذٍل ّوجؼتگی )ثبؿذ. داس هیدسصذ هؼٌی 5ٍ  1داسی دس ػغح یک ّوجؼتگی هٌفی هؼٌی

داس ٍ ثب صفت ثب هحتَای آة ًؼجی، تؼذاد غالف، تؼذاد ثزس، ؿبخص ثشداؿت ٍ ػولکشد داًِ داسای ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌی

 دسصذ ثَد.  5ٍ  1داس دس ػغح اهبسی ( ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌیr;-44/0*)صفت تؼذاد ؿبخِ اصلی 

ػولکشد ثش ّوجؼتگی هـخص ؿذ کِ صفبتی هثل هحتَای آة ًؼجی، تؼذاد غالف، ؿبخص ثشداؿت ٍ تؼذاد ؿبخِ اصلی ثش 

الیی ثَدًذ، ایي افضایؾ ّبیی کِ داسای ػولکشد ثبتبثیشگزاس ثَدًذ ٍ ثبػث کبّؾ یب افضایؾ ػولکشد ؿذًذ ثغَسیکِ الیي داًِ

تَاى ثِ ثبؿٌذ. ثٌبثشایي ایي صفبت سا هیتحت تبثیش صفبتی ّوچَى هحتَای آة ًؼجی، تؼذاد غالف ٍ ػولکشد صیؼت تَدُ هی

ًـبى دادًذ کِ ػولکشد داًِ ثب  ]8[ػٌَاى هؼیبسّبی هَثش دس گضیٌؾ دس ؿشایظ گشم ٍ خـک پیـٌْبد ًوَد. هیٌب ٍ ّوکبساى 

داس ٍ ثب تؼذاد سٍص ّبی فشػی، ػولکشد صیؼت تَدُ ٍ ؿبخص ثشداؿت ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼٌیثَتِ، تؼذاد ؿبخِ تؼذاد غالف دس

 تؼذاد ًخَد سا دس ػولکشد اصلی اجضای ]10[ ػبکؼٌب داسی داؿت.تب گلذّی ٍ تؼذاد سٍص تب سػیذگی، ّوجؼتگی هٌفی ٍ هؼٌی

ثب  ػغح ٍاحذ دس ًیبم تؼذاد ػولکشد، اجضای ثیي ًِ سا ؿٌبػبیی کشد کِ دسدا صذ ٍصى ثَتِ ٍ دس داًِ تؼذاد ًیبم دس ٍاحذ ػغح،

 داؿت. صیبدی ّوجؼتگی ػولکشد
 ضرایب َمبستگی فىًتیپی صفات مًرد بررسی -1جذيل 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X1 1       
X2 

ns31/0 1      
X3 

ns06/0 *49/0 1     
X4 

ns18/0 ns12/0- *50/0- 1    
X5 

ns28/0 ns09/0- **57/0- **89//0 1   
X6 

ns28/0- ns23/0 ns08/0- ns18/0 ns30/0 1  
X7 

ns14/0- ns07/0- ns19/0 ns07/0 ns23/0 **75/0 1 

 ٍ ** ،*ns ثبؿذ.داسی هی% ٍ ػذم اختالف هؼٌی1%، 5داس ثَدى دسػغح آهبسی ثِ تشتیت ًـبًگش هؼٌی 
X1 هحتَای آة ًؼجی ;X2 تؼذاد ؿبخِ فشػی ;X3 تؼذاد ؿبخِ اصلی ;X4 تؼذاد ثزس ;X5 تؼذاد غالف ;X6ِاستفبع ثَت ; 

X7 ًٍِصى صذ دا ;X8 ؿبخص ثشداؿت ;X9 ُػولکشد صیؼت تَد ;X10 ًِػولکشد دا ;X11 سٍص تب سػیذگی فیضیَلَطیک ;X12 دسصذ  50; سٍص تب

 ; سٍص تب گلذّیX13دّی غالف
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 مًرد بررسیضرایب َمبستگی فىًتیپی صفات  -1ادامٍ جذيل 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X8 ns15/0- ns06/0- *45/0- *42/0 *43/0- ns24/0 ns22/0 
X9 

*40/0 ns10/0- **53/0- **75/0 **86/0 ns24/0 ns14/0 
X10 

*50/0 ns10/0- *44/0- **70/0 **82/0 ns17/0 ns08/0 
X11 

ns20/0 **53/0- **51/0- ns11/0 ns27/0 ns07/0- ns01/0 
X12 

ns13/0- ns08/0 ns15/0 ns19/0- ns21/0- ns01/0- ns05/0 
X13 ns32/0 ns05/0 ns42/0 *50/0- ns29/0- ns06/0- ns21/0 

 ٍ ** ،*ns ثبؿذ.داسی هی% ٍ ػذم اختالف هؼٌی1%، 5داس ثَدى دسػغح آهبسی ثِ تشتیت ًـبًگش هؼٌی 

 ضرایب َمبستگی فىًتیپی صفات مًرد بررسی -1ادامٍ جذيل 
 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

X8 1      
X9 

*47/0 1     
X10 

ns21/0 **96/0 1    
X11 

ns12/0 ns19/0- ns16/0 1   
X12 

ns01/0- ns34/0- *40/0- ns11/0- 1  
X13 ns35/0- ns24/0 ns15/0 ns12/0- ns16/0 1 

 ٍ ** ،*ns ثبؿذ.داسی هیتالف هؼٌی% ٍ ػذم اخ1%، 5داس ثَدى دسػغح آهبسی ثِ تشتیت ًـبًگش هؼٌی 

 

 رگرسیًن گام بٍ گام

دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس تؼییي صفبت ثب ثیـتشیي تأثیش ثش ػولکشد اقتصبدی ٍ تؼییي ػْن ّش یک اص صفبت، اص 

( ٍ ثِ دًجبل آى اص تجضیِ ػلیت )هؼیش( اػتفبدُ ؿذ. دس ؿشایظ ایي آصهبیؾ )تٌؾ سعَثتی( 2ای )جذٍل سگشػیَى هشحلِ

دسصذ اص  73/98صفت  صیؼت تَدُ، ؿبخص ثشداؿت ٍ تؼذاد غالف ٍاسد هذل سگشػیًَی ؿذًذ ٍ دس هجوَع  ثتشتیت ػِ

تغییشات ػولکشد اقتصبدی سا تَجیِ ًوَدًذ. ثب تَجِ ثِ ضشایت تجوؼی ثیي صفبت هختلف ٍ ػولکشد داًِ دس ؿشایظ تٌؾ 

ظادی ثشای افضایؾ ػولکشد داًِ دس چٌیي ؿشایغی، اًتخبة ًتَاى اًتظبس داؿت کِ دس یک ثشًبهِ ثِسعَثتی دس ایي پظٍّؾ، هی

هـخص ؿذ کِ صفبت صیؼت تَدُ، ؿبخص ثشداؿت ٍ ٍصى صذ داًِ ثِ  ّبیی ثب صفبت هزکَس ثؼیبس هؤثش خَاّذ ثَد. الیي

-ا تَجیِ هیتشتیت ٍاسد هذل سگشػیًَی ؿذًذ ثیـتشیي تبثیش سا ثش ػولکشد داًِ داؿتٌذ ٍ دسصذ ثبالیی اص تغییشات ػولکشد س

گضاسؽ کشدًذ کِ صفبت تؼذاد غالف دس ثَتِ، تؼذاد داًِ دس غالف، صیؼت تَدُ ٍ ؿبخص ثشداؿت  ]5[ . فیبض ٍ عبلجی]5[کٌٌذ

 تَاى جؼت افضایؾ ػولکشد اًتخبة گشدًذ.   ثبؿٌذ ٍ هیصفبت هَثش ثش ػولکشد داًِ هی
رَای بٍ عىًان متغی عىًان متغییر يابستٍ، ي سایر صفات مًرد ارزیابی، وتایج رگرسیًن گام بٍ گام برای عملکرد اقتصادی، بٍ -2جذيل 

 مختلف وخًد زراعی الیه 22مستقل، در 

هشاحل 

سگشػیَى 

 گبم ثِ گبم

 

 صفبت

 

 ػشض اص هجذأ

ضشیت تجییي  ضشایت سگشػیًَی

   X1 X2 X3 تجوؼی

 42/13 36/0     **50/83 (x1ػولکشد صیؼت تَدُ) 1

 11/58- 44/0 27/1    **56/95 (x2)ؿبخص ثشداؿت  2

 89/55- 41/0 21/1 29/0   **73/98 (x3تؼذاد غالف ) 3

 ثبؿذ.% هی1داس ثَدى هذل سگشػیًَی دس ػغح ** ثیبًگش هؼٌی
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 جسیٍ علیتت

شًذ تب ثب داسی ثب ػولکشد داًِ داسًذ هَسد ؿٌبػبیی قشاس گیثشای ؿٌبػبیی اسقبم پش هحصَل، الصم اػت صفبتی کِ ساثغِ هؼٌی

چِ ضشایت ّوجؼتگی دس تؼییي ّبی هغلَة دس اسقبم اصالح ؿذُ اػتفبدُ گشدد. اگشّب، ًؼجت ثِ گشدآٍسی طىگضیٌؾ آى

ؿَد، اهب گبّی هوکي اػت گوشاُ کٌٌذُ ثبؿٌذ ثِ عَسی کِ ّوجؼتگی ثبالی هیضاى ٍ تجییي سٍاثظ صفبت، صیبد اػتفبدُ هی

هؼتقین صفبت دیگش ثبؿذ ٍ اػتفبدُ اص تجضیِ ّوجؼتگی ػبدُ ًتَاًذ سٍاثظ ثیي صفبت سا ثیي دٍ صفت، ؿبیذ ًتیجِ اثشات غیش 

. پغ ضشٍسی اػت کِ اثشات هؼتقین ٍ غیش هؼتقین صفبت هَثش ثش ػولکشد داًِ تفکیک ؿَد. تجضیِ ػلیت ایي ]2[تجییي کٌذ 

-لیذ، اص اثشّبی غیش هؼتقیوی کِ اص عشیق استجبطکٌذ کِ اثشات هؼتقین ّش جضء ػولکشد ثش هقذاس ًْبیی تَاهکبى سا فشاّن هی

. ثِ ّویي هٌظَس هتخصصیي اصالح ًجبتبت، سٍؽ تجضیِ ػلیت سا ثِ ]3[ؿَد تفکیک گشدد ّب ایجبد هیّبی دٍ جبًجِ هیبى آى

اقتصبدی ثِ جْت تجضیِ ػلیت، ػولکشد  دٌّذ.ػٌَاى اثضاسی ثشای تؼییي اّویت صفبت هَثش ثش ػولکشد، هَسد اػتفبدُ قشاس هی

ػٌَاى هتغیش تبثغ )ٍاثؼتِ( ٍ ػِ صفت ٍاسد ؿذُ دس هذل سگشػیًَی گبم ثِ گبم )صیؼت تَدُ، ؿبخص ثشداؿت ٍ تؼذاد غالف(، 

(، صیؼت تَدُ 3ثش اػبع ًتبیج تجضیِ ػلیت )جذٍل  ؿذًذ. Pathثِ ػٌَاى هتغشّبی هؼتقل، جْت تجضیِ ٍاسد ًشم افضاس 

ی ثؼذ، هقذاس اثش هؼتقین تؼذاد غالف ش سٍی افضایؾ ػولکشد اقتصبدی داؿت. دس هشحلِثیـتشیي تأثیش هثجت هؼتقین سا ث

ی ثیـتش، ػولکشد ی ایي اػت کِ دس ایي تحقیق، اسقبم داسای صیؼت تَدُهثجت ٍ ثِ عَس ًؼجی ثبال ثَد کِ ًـبى دٌّذُ

ؿبخص ثشداؿت ٍ صیؼت تَدُ ثِ عَس چَى ضشیت ّوجؼتگی ثیي ػولکشد اقتصبدی ثب صفبت  .اًذاقتصبدی ثبالتشی داؿتِ

دٍ ایي ی هیضاى ساثغِ ٍاقؼی ثیي تقشیجی ثشاثش ثب ضشیت ػلیت )اثش هؼتقین( ثَد، دس ایي صَست ضشیت ّوجؼتگی ثیبى کٌٌذُ

هفیذ ثبؿذ. ثٌبثشایي  داًِتَاًذ دس افضایؾ ػولکشد ثبؿذ ٍ اًتخبة هؼتقین اص عشیق ایي صفبت، هیهی ثب ػولکشد داًِ هتغیش

، هَجت افضایؾ ػولکشد اقتصبدی گیبُ خَاّذ گشدیذ ٍ دس صَستی ؿبخص ثشداؿت کوتشٍ  ثبال یگضیٌؾ اسقبهی ثب صیؼت تَدُ

تَاى اص آى ثِ ػٌَاى ؿبخصی ثشای اًتخبة دس جْت ثْجَد ػولکشد اقتصبدی، دس گٌذم پزیشی آى ّن ثبال ثبؿذ، هیکِ ٍساثت

ّب ایٌؼت کِ دس ایي ش هؼتقین ٍ هٌفی ؿبخص ثشداؿت ثش ػولکشد داًِ دس ایي طًَتیپًکتِ قبثل تَجِ دس هَسد اثاػتفبدُ کشد. 

ّب ػوذتب اص عشیق کبّؾ صیؼت تَدُ ثَدُ اػت ًِ اص عشیق افضایؾ ػولکشد داًِ. تحقیق افضایؾ ؿبخص ثشداؿت دس الیي

دُ ثَدُ اػت کِ چَى صیؼت تَدُ ّن اص عشیق کبّؾ صیؼت تَػوذتب ّبی هَسد ًظش ثٌبثشایي افضایؾ ؿبخص ثشداؿت دس الیي

ثب افضایؾ ؿبخص ثشداؿت، هیضاى صیؼت تَدُ ٍ دس ًتیجِ ثیـتشیي اثش هؼتقین هثجت سا ثش ػولکشد داًِ داؿتِ اػت لزا 

ًتبیج هـبثِ ثب اػتفبدُ اص  هٌفی ؿذُ اػت.ثش ػولکشد داًِ ػولکشد داًِ کبّؾ یبفتِ اػت ٍ اثش هؼتقین ؿبخص ثشداؿت 

دی ٍ ؿبخص ثشداؿت داس ٍ اثشات غیش هؼتقین ثیي ػولکشد اقتصبی هثجت، هؼٌیػلیت هجٌی ثش ٍجَد ساثغِ ضشایت تجضیِ

( سا 94/0ثیـتشیي اثش غیش هؼتقین ٍ هثجت )  ،افضایؾ صیؼت تَدُاص عشیق  ،افضایؾ تؼذاد غالف دس ثَتِ .]7[گضاسؽ ؿذُ اػت 

سؿذ سٍیـی  گشدد تٌؾ سعَثتی، اگش تؼذاد غالف دس ثَتِ ثیـتشثش سٍی هقذاس ػولکشد اقتصبدی داؿت، یؼٌی تحت ؿشایظ 

 ،ثؼذهشحلِ یبثذ کِ ثِ تجغ آى هیضاى ػولکشد اقتصبدی ّن افضایؾ خَاّذ یبفت. دس ثیـتش ٍ ػولکشد صیؼت تَدُ افضایؾ هی

سی کِ ؿبخص (. ثِ ع51/0َؿبخص ثشداؿت اص عشیق افضایؾ صیؼت تَدُ ثَد ) صفتثیـتشیي اثش غیش هؼتقین هشثَط ثِ 

ثؼجبستی ثیبًگش ایي ًکتِ اػت  .ثشداؿت اص عشیق افضایؾ ػولکشد صیؼت تَدُ، هَجت افضایؾ هقذاس ػولکشد اقتصبدی خَاّذ ؿذ

کٌٌذ ٍ رخیشُ هَاد پشٍسدُ دس کِ ّشچقذس سؿذ سٍیـی ثیـتش ثبؿذ فضبی کبًَپی ثیـتش ٍ دس ًتیجِ ًَس ثیـتشی دسیبفت هی

 ثبؿذ.ا ػولکشد اقتصبدی ًیض ثیـتش هیؿَد ٍ لزّب ثیـتش هیػبقِ
 تجسیٍ علیت َمبستگی عملکرد اقتصادی با صفات باقیماوذٌ در مذل رگرسیًن گام بٍ گام -3 جذيل

 ضشیت ّوجؼتگی ثب ػولکشد اثش غیشهؼتقین اص عشیق اثش هؼتقین ًبم صفت

1 2 3 

 96/0 007/0 -146/0  09/1 صیؼت تَدُ-1

 21/0 003/0  515/0 -31/0 ؿبخص ثشداؿت -2

 82/0  -134/0 944/0 009/0 تؼذاد غالف دس ثَتِ -3

 Error;06/0اثش ثبقیوبًذُ 
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 وتیجٍ گیری

تَاى ثب تَجِ ثِ ًتبیج ّوجؼتگی فٌَتیپی، سگشػیَى گبم ثِ گبم ٍ تجضیِ ػلیت صفبت هَسد ثشسػی دس ؿشایظ تٌؾ سعَثتی هی

اص جولِ صفبت هْن ٍ تبثیشگزاس د غالف، تؼذاد ثزس، ؿبخص ثشداؿت ٍ صیؼت تَدُ ًتیجِ گشفت صفبت هحتَای آة ًؼجی، تؼذا

تَاى گضیٌؾ ّن صهبًی سا ثشای ایي صفبت اًجبم ّبی ثب ػولکشد داًِ ثبال دس ًخَد هیثش ػولکشد داًِ ثَدُ کِ ثشای گضیٌؾ الیي

 داد.
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