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 چکيده

تأثیرگذااری سذباتبر بذبزار محصذً  بذر کیفیذت       تحقیق حبضر در راستبی ارائٍ وگرضی جذیذ وسبت بٍ اَمیت، کمیت ي کیفیت 

 تؼُذذی  َیرضمه ي ضباص بًن بٍ ػىًان مؼیبرَبی سباتبر بذبزار محصذً  بذر اقذال      –َرفیىذا  تأثیر ضباص ، بٍ بررسی سًد

ٍ  ي سًد ي پبیذاری مؼکًس، مؼیبرَبی ػىًان بٍ سًد َمًارسبزی ي ااتیبری ٍ   کذبری  محبفظذ مؼیبرَذبی مسذتقی     ػىذًان  سذًد بذ

ٍ  ضرکت 773 مطبَذٌ از 797مًرد بررسی ضبمل  ومًوٍکیفیت سًد پردااتٍ است.  در بذًرس ايرا  بُذبدار تُذران     ضذذٌ  پایرفتذ

 اطالػذبت  گذردآيری  َبی ترکیبذی اسذت. بذرای    مذ  رگرسیًن دادٌ مًرداستفبدٌ؛ ي ريش آمبری 7397الی  7385َبی  طی سب 

 مًردویذبز  َذبی  دادٌ َمچىذیه، . ضذٌ اسذت  استفبدٌ دسترس در اطالػبتی َبی پبیگبٌ َمچىیه ي کتب ي وطریبت از تحقیق، وظری

ٍ  مذذیرٌ  َیئذت  گسارش ي ضذٌ حسببرسی مبلی َبی صًرت اطالػبت از ،يتحلیل تجسیٍ یبرا  َذب  ضذرکت  ػذبدی  ػمذًمی  مجمذغ  بذ

ٍ  اسذت   ایذه  از حذبکی  تحقیذق  اي  اصذلی  فرضیٍ بب مرتبط فرػی َبی فرضیٍ آزمًن از حبصل وتبیج .استخراج گردیذٌ است  بذب  کذ

ٍ  سذًد  َمًارسبزی ي ریااتیب تؼُذی اقال  َیرضمه، – َرفیىذا  ضباص افسایص  سذًد  کیفیذت  مؼکذًس  مؼیبرَذبی  ػىذًان  بذ

 َمچىذیه،  .یببذ می کبَص سًد کبری محبفظٍ ي سًد پبیذاری ضبمل سًد کیفیت مستقی  مؼیبرَبی ي افسایص مؼىبداری صًرت بٍ

ٍ  ًدضذ  مذی  گیذری  وتیجٍ چىیه ویس دي  اصلی فرضیٍ برای ضذٌ برآيرد َبی مذ  بررسی از حبصل وتبیج بٍ تًجٍ بب  افذسایص  بذب  کذ

ٍ  سًد کیفیت مؼکًس مؼیبرَبی ػىًان بٍ سًد َمًارسبزی ي ااتیبری تؼُذی اقال  بًن، ضباص  ي کذبَص  مؼىذبداری  صذًرت  بذ

، بب تًجٍ بذٍ وتذبیج حبصذل از    درمجمًع. یببذ می افسایص سًد کبری محبفظٍ ي سًد پبیذاری ضبمل سًد کیفیت مستقی  مؼیبرَبی

 افذسایص  محصذً ،  بذبزار  در رقببذت  افذسایص  ي سذًد  کیفیت کبَص اوحصبر، افسایص کٍ گرفت وتیجٍ تًان چىیه می تحقیق حبضر

 .دارد دوبب  بٍ را سًد کیفیت
 

 .سباتبر ببزار محصً ، کیفیت سًد، بًرس ايرا  بُبدار تُرانهاي کليدي:  واشه
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