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  دهيكچ

درصـد و   (ش شـخم    ين فرسا ي موجود ب  يانونك بستگي  هم يبا هدف بررس  ل  ي در حوزه مال احمد شهرستان اردب      ۱۳۹۰حاضر در سال    پژوهش  
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  مقدمه

 و ي اراضــياربركــ، ك موجــود در خــاييمقــدار عناصــر غــذا

ن يـي ن عوامـل تع   يتـر  ب از جملـه مهـم     ي مختلف ش  يهاتيموقع

). ۳ (هـستند اهـان مختلـف   يرد گ ك و عمل  كد خا يننده توان تول  ك

 الزم  ييت استفاده عناصر غـذا    ير در قابل  ييه باعث تغ  ك يهر عامل 

 و  كد خـا  يـ  تـوان تول   يم رو ياه شود به طور مستق    ي رشد گ  يبرا

 يجهت و انحنا   طول،   مانند يعوامل. گذاردير م ياهان تأث يرشد گ 

ر قرار داده و در     ي را تحت تأث   كل خا كيش، تش يز فرسا يب و ن  يش

ــاهش مكــجــه، ينت ــي ــواد آل ــخ، حاصــليزان م ــ و تخريزي ب ي

اران كـ  و هم  يسيالع . را به همراه دارد    ك خا يكيزيات ف يخصوص

دار بي شـ  يار در اراض  كشت و   كات  يه عمل كردند  كگزارش  ) ۲(

رد جـو را    كـ  عمل كش هـدررفت خـا    يل افـزا  يـ م به دل  يمناطق د 

زان يـ ش م يب بـه علـت افـزا      يش درصد شـ   يافزا. دهدياهش م ك

 ك موجـود در خـا     ييت و عناصـر غـذا     يـ فكياهش  كش و   يفرسا

  ). ۱۷(دهد ياهش مك يدارياه را به طور معنيرد گكعمل

ه در باغـات بـادام،   كردند كگزارش ) ۲۱(اران ك و هم يلكتو

ثر ك حـدا  بيب و پنجه شـ    ي ش يب شامل پا  ين ش يي پا يهاقسمت

د ين و اس  يالكت آل ي، فعال يكيتركت ال ي، هدا يربن آل كمقدار رس،   

ه هـر  كـ  باشـند يربن را دارا مـ كتروژن وي شدن ن  يفسفاتاز، معدن 

آنهـا  .  دارنـد  كد خـا  يـ  در تـوان تول    ياننـده كن  يـي دام نقش تع  ك

 وابــسته بــه ك خــايهــايژگــيه وكــن اظهــار داشــتند يهمچنــ

) ۳(اران  كـ  و هم  يق اسـد  يـ در تحق . نما است ني زم يها تيموقع

ب ين شــيي پـا يهــاتيـ م و موقعيــ مربـوط بــه زراعـت د  كخـا 

 و  ي مرتعـ  ي نـسبت بـه اراضـ      يشتريد ب ي و توان تول   يزيحاصلخ

) ۹(سماس  كـ و  ) ۷(پـل   يها. ب نـشان داد   ي ش ي باال يهاتيموقع

اه يد گ ي و تول  ي سطح كن عمق خا  ي ب يداري مثبت معن  بستگي  هم

ـ ه ا كردند  كدا  يجو پ  ر ي تحـت تـأث    ياور عمـده  ن رابطـه بـه طـ      ي

اران كـ  و هم  ينظمـ .  رديگيپ قرار م  كيب در لنداس  يت ش يموقع

ل يـ ب به دل  ين دست ش  ييرد جو در پا   كه عمل كنشان دادند   ) ۱۳(

ـ  كـ باال بودن    ـ  يانگيـ ، م يربن آل دانـه و درصـد     ك قطـر خا   ين وزن

 بـاالتر   يهـا تيـ شتر از موقع  ي ب يداريرطوبت اشباع به طور معن    

 يرابطـه قـو   ) ۱۹(اران  كـ ق سالچو و هم   يدر تحق . باشديب م يش

) تيـ درصـد و موقع   (ب  ي شـ  يهاش و شاخص  يزان فرسا ين م يب

م و  كـ  يهـا بياه به ش  يرد گ كن مقدار عمل  يشتريوجود داشته و ب   

گـزارش  ) ۲۵( فـرد    يوسـف يو  ) ۱۴ (ياُنملـ .  مقعر تعلق داشت  

 مقـدار مـاده     يشاورزكـ ات  يگر عمل يار و د  كشت و   كه  كردند  ك

  .دهدياهش مك را كد خاي توان تول ويزيخ، حاصليآل

ن ييجهت تع ) ۸(نگ  يه توسط ُهتل  ك يانونك بستگي  همل  يتحل

ـ   يي و شناسا  يرييتغ مسلط هم  يالگوها ن دو مجموعـه    ي روابط ب

 وابـسته  يرهـا يو متغ ) يرپارامتريا غ ي يپارامتر( مستقل يرهايمتغ

ـ  يپارامتر( ـ ارائـه گرد  ) يرپـارامتر يا غ ي  يهـا  از روش  يكـي د،  ي

 يريل چنــدمتغيــ تحليهــاكنيــك و از جملــه تي آمــارپيــشرفته

  .)۱(ه در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته استكباشد  يم

ـ  پد يانونكـ  بـستگي   هـم  كنيـ ك ت يده اصـل  يا  يـك د آوردن   ي

 ي اصـل  يهـا ق دو گروه داده   يد از طر  ي جد يرهايمجموعه از متغ  

ـ  جد يرهـا يه بـر اسـاس آن متغ      كاست    يل گرفتـه دارا   كد شـ  ي

چنانچـه  . شـوند ي باال ظاهر ميلي خ بستگي  هم با    و يب خط كيتر

 مـشخص   Z و   Yن  يق با عنـاو   ي تحق ي اصل يهادو مجموعه داده  

  V و   Uن  يس با عناو  يد ايجاد شده در ماتر    ي جد يرهايشوند، متغ 

 بـا همـان شـاخص       يي بـاال  بـستگي   هم يه دارا كشوند  يظاهر م 

د جـا يه با ا  ك اين است    يانونك بستگي  هم هدف   يعني) ۸(هستند  

X    بردار   يك به عنوان m و ) نيش ب يپ( مستقل يرهاي از متغ  ي بعد

Y    بردار   يك به عنوان P بـه   )كيمال( وابسته   يرهاي از متغ  ي بعد ،

 يه داراكـ افـت  ي مـستقل دسـت     يرهاي از متغ  يب خط كي تر يك

 ي وابسته مـ   يرهاي از متغ  يب خط كي تر يك با   بستگي  همثر  كحدا

  :باشد

 

  
 بستگي  همب  يه به ترت  كشوند  يم انتخاب   ياين معادالت به نحو   

ـ  بـستگي   هـم ثر باشد و سـپس      ك  در حدا    و   ن  يب  ن  ي ب

 گر ، يمتر شود و از طرف د   كب  يها به ترت  ه جفت ي  و بق   و

 از جفـت    يـك هـر   . اشـند  نداشته ب  بستگي  هم   با  و   با

ــايمتغ ــ يره ــد ... و  )   و  (و   )   و   (يانونك بع

  را نـشان      و  يرهـا ين دو مجموعه از متغ    ي از رابطة ب   يمستقل
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م  تعيين روابط به ه    يدر اين مطالعه، برا   ). ۱۲ و   ۱۰،  ۴(دهند  يم

رد جـو   ك عمل يش شخم و اجزا   ير فرسا يپيوسته دو مجموعه متغ   

 شـده از حـوزه مالاحمـد واقـع در           ي گردآور يهابراساس داده 

 بـستگي   هـم  يـك نك تيمـار از ت    ۲۴ مشاهدات   يل رو ياستان اردب 

 استفاده شد تـا نتـايج مـورد انتظـار در خـصوص نحـوة        يانونك

 ي و اجزاش شخميوسته عوامل فرسايهم په و روابط بيهمپوشان

ن رو اهداف پژوهش    ياز ا . رد جو در مزرعه مشخص شود     كعمل

ـ      ي الگـو  ييشناسـا ) ۱عبارتند از    ن مجموعـه   ي مناسـب روابـط ب

ت ي تغييـر وضـع    ينـ يب جهت ارائه روش پـيش     يانونك يرهايمتغ

ـ   ) ۲رد جو و    كعمل  يانونكـ  مـستقل    ين متغيرهـا  يتعيين روابط ب

رد جو بـا    ك عمل يهاو شاخص ) يب اراض يدرصد و موقعيت ش   (

  .يانونك بستگي هم كنيكاستفاده از ت

  

 هامواد و روش

 ل در شـمال  يـ  در حوزه مالاحمد اسـتان اردب      يه مورد بررس  قمنط

انه ين سـال  يانگيـ  م يه دارا يـ ن ناح يا. ران واقع شده است   يغرب ا 

 درجـه   ۹/۱۳  متوسـط سـاالنه    يمتر و دمـا   يليم ۵/۳۰۳ يبارندگ

  سـه  ۱۳۹۰در سـال    پژوهش  ن  ي انجام ا  يبرا .دباشيوس م يسلس

نمـا   نيهـر زمـ   . ديب مختلف انتخاب گرد   ينما با درجات ش   نيزم

با گاوآهن برگـردان و     (با شخم متداول     يشاورزك يشامل اراض 

ـ  بـا ا   ينخورده مجاور و مواز   و مراتع دست  ) بيدر جهت ش   ن ي

 دسـت   ي مرتعـ  ياراض. بود ي لوم و لوم رس    يها، با بافت  ياراض

نـه و   ي غالـب گـون و گرام      ياهيـ وشش گ  پ ي دارا اًنخورده عمدت 

بـوده  ) رقـم سـهند   ( زهيي پـا  يشت جـو  كر  ي ز يشاورزك ياراض

 در  ييط آب و هـوا    ي و شـرا   يشاورزكـ ت  يريستم مـد  ي س .است

 در سـال    ين بارنـدگ  يانگيـ م. سان بـود  يك مختلف   ين نماها يزم

 درجه  ۹/۱۳  متوسط ساالنه  يمتر و دما  يليم ۱۱۴ش  ي آزما ياجرا

 منـاطق مـورد     يي صحرا يهايژگياز و  يبرخد  باشيوس م يسلس

ــه شــده ۱ جــدول  در يبررســ ــان.  اســتارائ  برداشــت در زم

ب توسـط   ي مختلـف شـ    يهـا تيرد جو در موقع   كمحصول، عمل 

در .  شـد يريـ گرار انـدازه كو با دو ت  )  متر مربع  ۱ × ۱(وادرات  ك

ـ     يا ر مـستقل   يـ  متغ ۲ر،    يـ ن دو مجموعـه متغ    ين مطالعه روابـط ب

ش يبه عنـوان عوامـل فرسـا      ) يراضب ا يدرصد و موقعيت ش   (

، تعـداد و وزن سـنبله،       كمـاده خـش   (ر وابسته   ي متغ ۵شخم و   

رد كـ  عمليبـه عنـوان اجـزا   ) رد دانه و وزن هـزار دانـه      كعمل

ـ ن گرد ييتع ـ    يهمچنـ . دي  يهـا رييـ ن مجموعـه متغ   ين ارتبـاط ب

ب يت شـ  يـ و موقع  ) و بـاال   متوسطم،  ك يهابيبا ش (نما   نيزم

 )ن دست يين و پا  يي وسط رو به پا    باالدست، وسط رو به باال،    (

، تعـداد و وزن سـنبله،       كمـاده خـش   ( رد جو   ك عمل يبا اجزا 

 SAS نـرم افـزار   با استفاده از    ) رد دانه و وزن هزار دانه     كعمل

  . قرار گرفتيمورد بررس

  

  ج و بحثينتا

ش شـخم و    ي فرسـا  ي مرتبط با پارامترها   يفي توص ينتايج آمارها 

 ۲جـدول   مورد مطالعـه، در     ل منطقه   ك يرد جو برا  ك عمل ياجزا

شـود  ين جدول مـشاهده مـ     يه در ا  ك طور همان. ارائه شده است  

ن وزن  يانگيـ تـار و م   كلـوگرم در ه   كي ۴۵۱۰ كميانگين ماده خش  

ب تغييـرات محاسـبه     ي گرم بوده و براساس ضـر      ۴/۳۷هزار دانه   

رد دانه با ميزان ضريب تغيير      ك به عمل  يشده، بيشترين تغييرپذير  

 درصد  ۱۹ن به وزن هزاردانه با ضريب تغيير        متريك درصد و    ۴۵

ها  توزيع دادهي بااليتعلق داشت و اين نشان از سطح تغييرپذير

رد كـ  عمل يهـا  ي در بين ويژگـ    ي مورد ارزياب  يهادر درون نمونه  

 محاسبه شده و آزمون     يها يچنين براساس چولگ   .  باشد يجو م 

ـ رونف، توز ي اسـم  –ولمـوگروف ك يداريمعن رد  مـو  يهـا ع داده ي

 را  يرد جـو وضـعيت نرمـال      كـ  عمل ي تمام اجزا  ي برا يابيارز

براسـاس سـطح احتمـال محاسـبه        ). ۲جدول  (دهند  ينشان م 

رد جو، چنـين    ك عمل ي اجزا يها توزيع مجموع داده   يشده برا 

هـا در تمـام مـوارد،       ه وضـعيت توزيـع داده     كـ مشخص است   

دهنــد،  ي را نــشان مــي بــوده و شــرايط نرمــال۰۵/۰بيــشتر از 

 مـرتبط بـا     يهـا ه توزيع داده  ك توان نتيجه گرفت     ياين م بنابر

 ي، بـه خـوب    ي آمار يها انجام تحليل  يرد جو برا  ك عمل ياجزا

  .نندك ياز توزيع نرمال تبعيت م

 بـستگي  هـم ) Linear relationship(ينتايج آزمون رابطة خط

  رد جـو   كـ  عمل يش شخم و اجزا   ي فرسا يهاين ويژگ يپيرسون ب 
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۱۳۸  

  هاي صحرايي مناطق مورد بررسيي برخي از ويژگ.۱جدول 

 درصد سنگريزه ميانگين درجه شيب
 منطقه

 مرتع کشاورزي
 شکل شيب

طول شيب 

)m( 
 جهت شيب

وضعيت 

 مرتع کشاورزي فرسايش

 ۱۶ ۲۲ ايورقه رو به شرق ۸۰ کمپلکس ۷۹/۹ ۱۰/۱۰ ۱

 ۲۲ ۲۱ - غربرو به شمال ۱۲۰ کنواختي ۲۱/۱ ۳۸/۱ ۲

 ۲۲ ۱۸ شياري غربرو به شمال ۴۵ کنواختي ۵۸/۴ ۹۵/۴ ۳

  

   عملکرد جوي اجزايفي توصي آمارها.۲جدول

انحراف   ميانگين 

  معيار

ضريب   حداقل  حداکثر

  تغييرات

 ي داريمعن  يدگيکش  يچولگ

KS  

  ۹۹/۰  -۰۰۶/۰  ۶۲/۰  ۴۳/۰  ۱۸۵۰  ۸۹۰۰  ۱۹۴۱  ۴۵۱۰  )لوگرم در هکتاريک(ماده خشک 

  ۵۶/۰  ۳۴/۱  ۲۴/۱  ۴۰/۰  ۱۶۰  ۷۳۳  ۱۴۲  ۳۶۰  )در متر مربع(تعداد سنبله 

  ۷۶/۰  ۴۸/۰  ۹۵/۰  ۴۲/۰  ۱۰۰  ۴۷۰  ۱/۹۸  ۲۳۲  )گرم در متر مربع(وزن سنبله 

  ۴۸/۰  ۸۵/۰  ۱۳/۱  ۴۵/۰  ۸۵  ۴۰۰  ۴/۸۲  ۱۸۲  )گرم در متر مربع(عملکرد دانه 

  ۳۹/۰  -۱۰/۰  ۴۸/۰  ۱۹/۰  ۲۵  ۵۳  ۱۱/۷  ۴/۳۷  )گرم(وزن هزار دانه 

  

داري بـه  يح معنـ ه با توجه به سطكائه شده است    ار ۳ جدول   در

 بـه   ي مـورد ارزيـاب    يرهـا ي بين تمام متغ   يدست آمده، رابطة خط   

ب بـا   ين روابط بين موقعيت شـ     يچن وزن هزار دانه و هم     ياستثنا

جـه  ين نت يا. اند دار بوده  يمعن%  ۱تعداد سنبله، در سطح احتمال      

ه نـشان دادنـد     كاست  ) ۲۲(اران  ك بر گزارش ونگ و هم     يدييتأ

دار بـوده و مقـدار آن در        ير وزن سنبله معن   ب ب يت ش ير موقع يتأث

ـ        كـ ل  يب به دل  ي وسط ش  يهاتيموقع ، يم بـودن مقـادير مـاده آل

ـ  يانگيـ ل، م كتروژن  ين دانـه و درصـد رطوبـت       ك قطـر خا   ين وزن

ه كر است   كالزم به ذ  . باشديها م تير موقع يتر از سا  نيياشباع، پا 

ر ايـن    د ي مـورد ارزيـاب    يرهـا يدام از متغ  كوزن هزار دانه با هيچ    

  . نداشتبستگي هممطالعه 

 
  يانونك بستگي همتحليل 

رها به طور همزمـان     ي از متغ  يادر اين روش از تحليل ، مجموعه      

- از مجموعه  ك هر ي  يجهت تبيين تغييرات روابط بين پارامترها     

شتر از  ي ب يانونك بستگي  هم). ۲۱(رند  يگي قرار م  يها مورد بررس  

نـد  كير مطالعه ارائه مـ    يب متغيرها را د   ك جفت حاصل از تر    يك

 قـرار   يها در ارتباط با همديگر مورد ارزيـاب       دام از جفت  كتا هر   

 ين سهم نـسب   ييق تع يگرفته و سپس هر نوع رابطة موجود از طر        

ـ       يانونكـ رهـا در تـابع      ي از متغ  يـك هر   ن ي اسـتخراج و ارتبـاط ب

  ). ۵(شودين مييرها تعيمجموعه متغ

از نظر  )  ۱۷/۲  و     ۰۴/۰ (يانونك بستگي  هماولين  

ر بهـم  يـ انگر وجـود دو مجموعـه متغ    يـ  دار بوده و ب    ي معن يآمار

، نـشان از    ۴ جدول در   يانونك بستگي  همنتايج  .  باشد يوابسته م 

 درصـد  ۵ تابع از دو تابع استخراج شده در سطح  ك ي يداريمعن

 ه چـه  كـ دهـد   ي نـشان مـ    )Eigenvalue( آمارة مقدار ويژه  . دارد

 يانونكـ  يهـا بـستگي  هـم  از يكانس ، توسط هر    ي از وار  يسهم

 يانونكـ ر  يـ هـر متغ  . شـود ين م يير تب يمربوط به دو مجموعه متغ    

 يانونكـ  بـستگي   هـم ن  يژه بوده و معموالً اول    ي مقدار و  يك يدارا

 بـا   يانونكـ  بـستگي   هـم اولـين   . ستهابستگي  همگر  يتر از د   مهم

 ياز واريـانس اجـزا     درصـد    ۶۰ توانسته است    ۴۴/۱ژه  يمقدار و 

 بـستگي   هـم ردن مقدار   كه با مجذور    كند  كن  ييرد جو را تب   كعمل

ب يضـرا . آيـد ي، مقدار واريانس تبيين شده بـه دسـت مـ    يانونك

  ش شـخم و    ي فرسـا  يرهـا ي بـين مجموعـه متغ     يانونك بستگي  هم
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   عملکرد جويش شخم و اجزاين عوامل فرساي پيرسون بي همبستگ.۳جدول 

وزن هزار 

 دانه
 رد دانهعملک

 وزن سنبله
 ماده خشک تعداد سنبله

ت يموقع

 بيش
 صفات بيدرصد ش

 بيدرصد ش ۱      

 بيت شيموقع ۰ ۱     

 )لوگرم در هکتاريک(ماده خشک  -۶۸/۰** ۵۴/۰** ۱    

 )در متر مربع(تعداد سنبله  -۶۴/۰** ۳۸/۰ ۹۰/۰** ۱   

 ) متر مربعگرم در(وزن سنبله  -۵۹/۰** ۶۱/۰** ۹۷/۰** ۹۰/۰** ۱  

 )گرم در متر مربع(عملکرد دانه  -۵۷/۰** ۵۹/۰** ۹۴/۰** ۹۰/۰** ۹۸/۰** ۱ 

 )گرم(وزن هزار دانه  ۱۷/۰ ۲۰/۰ -۱۲/۰ -۰۶/۰ ۰۰۵/۰ ۰۵/۰ ۱

  %۱دار در سطح احتمال يمعن: **

  

  ش شخم و عملکرد جوي فرساين پارامترهاي بي کانوني آزمون همبستگ.۴جدول 

  ي داريسطح معن  Fنسبت   ينسبت تجمع  يضريب تبيين کانون  يب کانونيضر  ژهمقدار وي  يتابع کانون

۱  ۴۴/۱  ۷۷/۰  ۶۰/۰  ۹۳/۰  ۱۷/۲  ۰۴/۰  

۲  ۰۱/۰  ۳۰/۰  ۰۹/۰  ۰۰/۱  ۴۵/۰  ۸/۰  

  

 ۰۱/۰ ي داري درصــد در ســطح معنــ۷۷رد جــو كــ عملياجــزا

 دوم، روابـط    يانونكـ  تابع   يه، برا ك ي شده است در حال    يارزياب

براسـاس نـسبت   . دار نبـوده اسـت    يرها معنـ  ين مجموعه متغ  يب

 يرهـا ي، متغ يانونكـ  اولـين تـابع      ي به دست آمده بـرا     يتجمع

 درصـد   ۹۳ب قادر هستند حـدود      يت ش ي درصد و موقع   يانونك

ن يمتـداولتر . نندك ينيرد جو را پيش ب    ك عمل يرات اجزا يياز تغ 

، يانونكـ  بـستگي   هم اولين   يداري آزمون سطح معن   يمعيار برا 

ه بـا توجـه بـه سـطح         كـ باشـد   يمـ ) ۱۸(ز  كـ لي و يامعيار الند 

و مقـدار   ) ۱۷/۲ (Fو نسبت   ) ۰۴/۰( به دست آمده     يدار يمعن

رهـا بـا    يشود دو مجموعـه از متغ     ي، معلوم م  )۳۷/۰(ار  ين مع يا

  .اندوند داشتهيهمديگر پ

) يانونكـ  يوزن ها ( استاندارد شده    يانونكبر اساس ضرايب    

ـ  يبرا ه در كـ ) V1و    U1اول يـا    تـابع   (رهـا   ين جفـت از متغ    ي اول

 يانونكـ ب  يدام از ضرا  كر هر   ي مقاد ي آمده است، بزرگ   ۵ جدول

 باشـد چنانچـه   يرات مـ  ييـ ن تغ يـي ر در تب  يـ ت آن متغ  يانگر اهم يب

 درصـد بـه سـمت باالدسـت         ۹۶ب با ميزان ضريب     يت ش يموقع

بـا افـزايش   ( درصد افزايش يابد ۲۸ب با   يافته و درصد ش   ير  ييتغ

، )۰۸/۰ (كزان ماده خـش   يرود م يتظار م ان) زان فرسايش شخم  يم

ـ   ياهش  ك) ۲۲/۰(رد دانه كو عمل ) ۱/۱(تعداد سنبله   وزن  يابـد ول

در . نــدكدا يــافــزايش پ) ۱۴/۰(و وزن هزاردانــه ) ۱۲/۲(ســنبله 

ه در  كـ ردنـد   كگـزارش   ) ۱۲(اران  ك و هم  ي مشابه، نظم  يقيتحق

رد گنـدم مربـوط بـه       كـ ن مقـدار عمل   يشتريـ  ب ياط گلخانـه  يشرا

 يهـا تيب و موقع  يم ش ك ين نماها ي گرفته شده از زم    يها نمونه

 يكـي ، )۱۶(اران كدگاه ازتاس و همياز د. ب بوده است ين ش ييپا

 وسـط   يهـا تياه در موقع  يرد گ كزان عمل ين بودن م  ييل پا ياز دال 

م يلـس كربنـات   كزان  يها باال بودن م   تير موقع يب نسبت به سا   يش

رار گـرفتن    و در معرض ق    ي سطح كمعادل در اثر هدر رفت خا     

ز يـ ن) ۱۷(اران  ك و هم  يكرنيپاپ. باشدي م كي آه ير سطح يمواد ز 

  . افتنديجه مشابه دست يبه نت

  = U1 ۲۸/۰) بيدرصد ش+ (۹۶/۰) بيت شيموقع(

+ ۱۲/۲)وزن سنبله (-۲۲/۰)رد دانهكعمل+ (۱۴/۰)وزن هزاردانه(

  = V1 -۰۸/۰)كماده خش (-۱/۱)تعداد سنبله(
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۱۴۰  

  ندارد براي متغيرهاي کانوني ضرايب کانوني استا .۵جدول 

   وابستهيرهايمجموعه متغ     مستقليرهاييمجموعه متغ

ماده خشک     بيت شيموقع  بيدرصد ش  

لوگرم در يک(

  )هکتار

تعداد سنبله 

در متر (

  )مربع

  وزن سنبله 

گرم در متر (

  )مربع

عملکرد دانه 

گرم در متر (

  )مربع

وزن هزار دانه 

  )گرم(

U۱ ۲۸/۰  ۹۶/۰  V  ۰۸/۰-  ۱/۱-  ۱۲/۲  ۲۲/۰-  ۱۴/۰  

U۲ ۹۶/۰  ۲۸/۰-  V�  ۴۳/۴  ۶۷/۰-  ۱۲/۶-  ۵۸/۲  ۰۴/۰-  

  

و بـا توجـه بـه       )  و    (يانونكبا مطالعه جفت اول معادله      

 مقـدار   ه در معادله    كشود  ي آنها، مشاهده م   ي باال بستگي  هم

 قـدر مطلـق     ب و در معادلـه      يت شـ  يـ ب موقع ي ضـر  يعدد

اين امـر نـشان     . باشديب وزن سنبله و تعداد سنبله باال م       يضرا

ـ ها با ش تعداد سنبله  ي افزا يه برا ك دهد   يم ب يزان شـ  يـ  م يستي

ر ييـ ها همـسو بـا تغ     ن وزن سنبله  يچنهم. ندكدا  ياهش پ كزمين  

ش يدر حـال افـزا    ) ن دست يياز باالدست به پا   (ب  يت ش يموقع

ن ييبه علت پا  )  و    (يانونكدومين جفت معادله    . باشديم

مطـابق بـا    . ر را نـدارد   يت تفس يقابل) ۰۹/۰(ن  ييب تب يبودن ضر 

در خـصوص روابـط بـين       ) ۲۰(اران  كـ انـه و هم   كمطالعات تا 

 يانونك يه بارها ك ييرهاي تابع اول و دوم متغ     يانونك يرهايمتغ

 يانونكـ ر  يـ  متغ يريـ گلك در شـ   يشتري دارند، نقش ب   يبزرگتر

ب يب نسبت به درصد شيت ش ي، موقع ۶ جدولمطابق با   . دارند

چنـين وزن سـنبله و   هـم .  داردU ۱ يريگلك در شييسهم باال

 نـسبت   يشتري ب يرگذاري تاث كرد دانه به همراه ماده خش     كعمل

 يانونكـ ر  يـ  متغ يريگلكبه تعداد سنبله و وزن هزار دانه در ش        

Vاند داشته.  

ب و يت شي، موقع۷ جدول متقابل در يانونك يمطابق با بارها  

و  U1 يانونكـ  يرهـا ي متغ يهاعي در توز  يشتريوزن سنبله سهم ب   

V1   رد كـ ش عمل يه جهت افزا  كدهند  يها نشان م  افتهي.   داشته اند

ار در قسمت شانه شيب نسبت به موقعيت        كشت و   كدر مزرعه،   

ـ ه تخر كرا  يت دارد ز  يپشت شيب ارجح    و  يكـي زيب سـاختار ف   ي

متـر از   كب به مراتب    ي در شانه ش   كت خا يفكي يهاصه شاخ يلك

  .باشديب ميت پشت شيموقع

ش يب جهت افـزا   يزان درصد و موقعيت ش    ي تعيين ارتباط م   يبرا

ب يرد جــو در مزرعــه از ضــرا  كــ عملياهش اجــزاكــيــا 

ه در ك استفاده شده است )Redundancy Coefficients(يافزونگ

رهــا مــشخص يغن دو مجموعــه از متي بــيآن، درجــه همپوشــان

 يي نـشان از توانـا     يانونكب  ي ضرا ي باال يزان افزونگ يم. شود يم

 . وابسته دارديرهاي متغينيش بي آنها در پيباال

ــاد ــين مق ــير ضــريتبي ــاخص افزونگ ــد يب ش  در R2 همانن

انس ينسبت وار) ۸ (جدولج يه براساس نتاك باشد يون ميرگرس

و رد جـو توسـط درصـد        كـ  عمل يح داده شده اجـزا    ي توض يها

ـ  درصـد و نـسبت وار      ۲۷) ش شخم يفرسا(ب  يت ش يموقع انس ي

رد كـ  عمل يش شخم توسـط اجـزا     يح داده شده فرسا   ي توض يها

  . شده استي درصد ارزياب۲۹جو 

  

   يريگ جهينت

 يرهاين مجموعه متغ  ين رابطه ب  ييهدف از پژوهش انجام شده تع     

ج بـه  يبراسـاس نتـا   . رد جـو بـود    ك عمل يش شخم و اجزا   يفرسا

 رابطه  يك مختلف،   يرهايه مجموعه متغ  كيورتدست آمده در ص   

ـ  را نشان دهـد و بـه دال        يقو رهـا  يل مختلـف مجموعـه متغ     ي

ه كـ جـه گرفـت     يتوان نت ينند، م ك ينيبشيديگر را پ  كبتوانند ي 

 نامتجانس به اطالعات مشابه دست خواهند يرهايمجموعه متغ

رها نتواننـد   ي متغ ه، مجموعه كيگر، در صورت  ي د ياز سو . افتي

ـ ن ا ينند مب ك ينيبشير را پ  گيديك ه كـ بـود   ن مطلـب خواهـد      ي

 نامتجانس به اطالعات مشابه دسـت نخواهنـد         يرهايمجموعه متغ 

ـ در ا . افتي ـ      ي    شير فرسـا  يـ ن دو مجموعـه متغ    ين راسـتا، رابطـه ب
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   خودي کانونيرهاي با متغي اصليرهاي متغي کانونيبارها. ۶جدول 

  سته وابيرهايمجموعه متغ     مستقليرهايمجموعه متغ

ماده خشک     بيت شيموقع  بيدرصد ش  

  )لوگرم در هکتاريک(

تعداد سنبله 

  )در متر مربع(

  وزن سنبله 

گرم در متر (

  )مربع

عملکرد دانه 

گرم در متر (

  )مربع

وزن هزار دانه 

  )گرم(

U۱ ۲۸/۰  ۹۶/۰  V  ۷۸/۰  ۵۳/۰  ۸۴/۰  ۸۱/۰  ۲۲/۰  

U۲ ۹۶/۰  ۲۸/۰-  V�  ۳۱/۰  ۱۱/۰  ۱۱/۰  ۱۴/۰  ۴۴/۰-  

  

   متضاد خودي کانونيرهاي با متغي اصليرهاي متقابل متغي کانونيبارها .۷جدول 

   وابستهيرهايمجموعه متغ     مستقليرهايمجموعه متغ

ماده خشک     بيت شيموقع  بيدرصد ش  

لوگرم در يک(

  )هکتار

تعداد سنبله 

  )در مترمربع(

  وزن سنبله 

گرم در (

  )مترمربع

عملکرد دانه 

گرم در (

  )مترمربع

 وزن هزار دانه

  )گرم(

V  ۲۲/۰  ۷۴/۰  U۱ ۶۰/۰  ۴۰/۰  ۶۵/۰  ۶۲/۰  ۱۷/۰  

V�  ۲۹/۰  ۰۸/۰-  U۲ ۰۹/۰  ۰۳/۰  ۰۳/۰  ۰۴/۰  ۱۳/۰  

  

  ين تابع کانوني اولي براي کانوني شاخص افزونگ.۸جدول 

   مقابليرهاي متغيب افزونگيضر  يضريب تبيين کانون   خودي برايب افزونگيضر  يتابع کانون

  ۲۷/۰  ۵۹/۰  ۴۶/۰  ش شخميله فرسايعملکرد جو به وس

  ۲۹/۰  ۵۹/۰  ۵۰/۰ له عملکرد جو يش شخم به وسيفرسا

  

 مورد  يانونك بستگي  همرد جو با استفاده از      ك عمل يشخم و اجزا  

 در رابطـه  يانونك بستگي همل يتحل.  و آزمون قرار گرفت يبررس

رد جـو در    كـ  عمل يش شخم و اجـزا    ير فرسا يبا دو مجموعه متغ   

ـ   بيـانگر ا    يننـدگ ك  درصد قدرت تبيين   ۶۰مزرعه با    ن مطلـب   ي

ت يـ ننده درصـد و موقع    ك ينيبشي پ يرهايه مجموعه متغ  كاست  

 يرد جـو را پـيش بينـ       ك عمل ي درصد از تغييرات اجزا    ۹۳ب  يش

ــ ــه متغك ــن دو مجموع ــرده و اي ــشترير، داراي ــات م  كي اطالع

ـ  يه، درجه همپوشـان   كباشند به اين مفهوم      يم ن دو مجموعـة    ي ب

ر ييـ  درصـد از تغ    ۲۷ش شخم   يفرسا يرهايور به ترتيب، متغ   كمذ

 يرهـا يرد جـو و متغ    كـ  عمل ي اجـزا  يرهـا يان متغ يـ  در م  يريپذ

ــعمل ــرد نك ــذيي درصــد از تغ۲۹ز ي ــ در ميريرپ ــايان متغي  يره

تـوان قـدرت    يه البتـه مـ    كـ دهنـد   يح م يش شخم را توض   يفرسا

ـ  ا يف درجـة همپوشـان    يضع"  نسبتا يحيتوض ن دو الگـو را بـه       ي

 ۹۶ب بـا ميـزان      يت ش ي موقع كر مشتر ي متغ يوجود ضرايب باال  

 درصـد در هـر دو مجموعـه         ۱۲/۲درصد و وزن سنبله با ميزان       

جـه  ي اين نتيانونك بستگي همج يبا استفاده از نتا   . ر نسبت داد  يمتغ

 بـاالتر   يهـا  تيـ ن موقع يچنـ ب و هم  يزان ش يه م كشود  يگرفته م 

 ك گـشته و خـا     كد خـا  يـ  و توان تول   يزيخاهش حاصل كباعث  

 در  كد خـا  يتوان تول . نمايد ر فرسايش حساس  سطحي را در براب   

اهش بيشتري كقسمت شانه شيب نسبت به موقعيت پشت شيب 
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 در اثر عمليات شـخم از       كه دليل آن انتقال بيشتر خا     كرد  كپيدا  

با تغييـر منطقـه در محـل مـورد          . موقعيت شانه شيب بوده است    

  تغيير ميزان شيب بـوده و سـاير عوامـل          ه منظور عمدتاً  كمطالعه  

سان بـوده   كـ شاورزي ي كـ نظير عوامل اقليمي و سيستم مديريت       

 متأثر شـده و بـا افـزايش درصـد شـيب             كد خا ياست توان تول  

 .  استردهكاهش پيدا ك
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