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 أعبع١بد رظ١ُّ اٌزغبسة

Basics of Experimental Design 

ِمذِخ 

فٝ اٌجششٜ اٌزمذَ ِغ١شح فٝ وج١شح أ١ّ٘خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍزغبسة 

 ٠شٙذٖ اٌزٜ اٌؼٍّٝ ٚاالصد٘بس اٌزمذَ ٠ٚؼضٜ ا١ٌّبد٠ٓ، وبفخ

 أعظ ػٍٝ اٌّخططخ اٌؼ١ٍّخ اٌزغبسة اٌٝ ا١ٌَٛ اٌؼبٌُ

 .ع١ٍّخ اؽظبئ١خ

ٚرٕف١ز ٚرظ١ُّ رخط١ؾ دساعخ ثّىبْ األ١ّ٘خ ِٓ ٠ؼزجش ٌزا 

 .ثذلخ ٚرفغ١ش٘ب ٔزبئغٙب ٚرؾ١ًٍ اٌزغبسة

ٗغ١ش ل١ُ ػٍٝ اٌزغبسة ٘زٖ ِضً ِٓ اٌؾظٛي ٠ّىٓ فأٗ ٚػ١ٍ 

 ل١ّخ ٚرم١ًٍ ث١ٕٙب ٚاٌفشٚق اٌّؼبِالد ٌّزٛعطبد ِزؾ١ضح

    .اٌزغش٠جٝ اٌخطأ
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 ِظطٍؾبد ٘بِخ فٝ رظ١ُّ ٚرؾ١ًٍ اٌزغبسة

اٌزغشثخ 

ؽمبئك ػٍٝ اٌؾظٛي ِٕٗ اٌغشع رغبؤي ئال ٟ٘ ِب 

 لجً ِٓ ػ١ٍٙب اٌّزؾظً إٌزبئظ ٌزأو١ذ ئِب عذ٠ذح،

  سفؼٙب أٚ عبثمخ، رغبسة ثٛاعطخ

ِضً ِؼ١ٓ لشاس ارخبر ػٍٝ اٌجبؽش ع١غبػذ اٌزغبؤي ٚ٘زا 

 اعزخذاَ أٚ ِضالا  اٌمّؼ ِٓ عذ٠ذ ٔٛع ثبعزخذاَ اٌزٛط١خ

 .اٌّج١ذاد ِٓ ِؼ١ٓ ٔٛع أٚ عذ٠ذح ػ١ٍمخ
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 أٔٛاع اٌزغبسة اٌضساػ١خ

 ٌؼذح اػزجبساد ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌزغبسة اٌضساػ١خ رجؼبا:-   

 أٔٛاع اٌزغبسة اٌضساػ١خ ِٓ ؽ١ش اٌٙذف: أٚالا 

I:  اٌزغبسة األ١ٌٚخ :Preliminary Experiments 
ػٓ ٌٍجبؽش ِجذئ١خ فىشح ئػطبء ئٌٝ األ١ٌٚخ اٌزغبسة ٚرٙذف 

 اٌزغبسة ِٓ إٌٛع ٘زا ٠ٚز١ّض دساعزٙب ٠غجك ٌُ اٌزٟ اٌّٛاػ١غ
 ِؼبِالرٗ، ػذد ثىضشح

اٌىج١ش اٌؼذد رم١ٍض ٘ٛ اٌزغبسة ٘زٖ ِٓ اٌٙذف فاْ ٌٚٙزا ِٓ 
 ػٕذ عزجزي اٌزٟ ٚاٌغٙٛد اٌزىب١ٌف ٌزم١ًٍ ألً ػذد ئٌٝ اٌّؼبِالد

  أوجش، ثذلخ دساعزٙب
األطٕبف ػششاد رغزٍُ اٌضساػ١خ اٌجؾٛس ِؾطبد ئْ رٌه ِٚضبي 

 ٌٚزا وج١شح ٚعٙٛداا  ػب١ٌخ رىب١ٌف ٠زطٍت ٚ٘زا رغشثزٙب ٌغشع ع٠ٕٛبا 
 ٚػٍٝ ِٛع١ّٓ أٚ ٚاؽذ ٌّٛعُ أ١ٌٚخ رغبسة فٝ األطٕبف ٘زٖ رذخً
 ٠زُ ؽ١ش آخش أٚ ٌغجت ٠فشً أٚ ِٕٙب لغُ ٠ٕغؼ ٚلذ ػ١ك ٔطبق

 ٠زُ إٌّزخجخ األطٕبف ِٓ ألً ػذد ئٌٝ اٌىج١ش اٌؼذد ٠ٚظفٝ اعزجؼبد٘ب
 .دلخ أوضش رغبسة فٟ ئدخبٌٙب
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II :  اٌزغبسة اٌذل١مخ :Critical Experiments   
اٌؾظٛي ٘ٛ ِٕٗ ٚاٌٙذف وج١شح، ثذلخ رٕف١زٖ ٠زُ اٌزغبسة ِٓ إٌٛع ٚ٘زا 

  ٚاعغ، ٔطبق ٚػٍٝ ػ١ٍّبا  رطجك ٚرٛط١بد ٔزبئظ ػٍٝ

اخز١بس ِغ دل١مخ رغبسة فٟ رضسع األ١ٌٚخ اٌزغبسة ثؼذ إٌّزخجخ فبألطٕبف 
 ٠زُ صُ عٕٛاد ٌؼذح ٚرىشس ِٕبؽك ػذح فٟ رطجك ؽ١ش ٌٙب إٌّبعت اٌزظ١ُّ

 رؾذ األطٕبف أفؼً أزخبة ٠زُ إٌزبئظ ػٛء ٚفٟ ئؽظبئ١با  ٔزبئغٙب رؾ١ًٍ
   .ِٕطمخ ٌىً اٌّخزٍفخ اٌظشٚف

III :  اٌزغبسة اإلسشبد٠خExtension Experiments 
ػ١ٍٙب اٌؾظٛي رُ اٌزٟ إٌزبئظ رٛػ١ؼ ٘ٛ اٌزغبسة ٘زٖ ِٓ ٚاٌغشع ِٓ 

 ثشىً ٌٍّضاسػ١ٓ اٌج١ئ١خ اٌظشٚف ػٍٝ ػشػٙب ٌغشع اٌذل١مخ اٌزغبسة
  ١ِٚغش ِجغؾ

ؽمٛي فٟ ئ٠ؼبؽ١خ رغبسة ثؼًّ اٌضساػ١ْٛ اٌّششذْٚ ٠مَٛ ؽ١ش 
 أٚ إٌّبعجخ اٌضساػخ ِٚٛاػ١ذ اٌضساػ١خ اٌطشق ثأفؼً ٌزؼش٠فُٙ اٌّضاسػ١ٓ

 ألِشاعا ّمبِٚخٌ اٌّج١ذاد ٚأٔغت األطٕبف أفؼً ئٌٝ ئسشبدُ٘
 .ٚاٌؾششاد
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 أٔٛاع اٌزغبسة اٌضساػ١خ ِٓ ؽ١ش اٌّىبْ: صب١ٔبا 

-I اٌّؼ١ٍّخ اٌزغبسة Laboratory Experiments : 

ٜاٌج١ئ١خ اٌظشٚف فٟ اٌزؾىُ ٠ّىٓ ؽ١ش اٌّؼبًِ فٟ اٌزغبسة ٘زٖ رغش 
 دسعبد ِضً اٌج١ئ١خ اٌظشٚف ػٍٝ اٌىبٍِخ اٌغ١طشح ؽش٠ك ػٓ وج١شح ثذسعخ

 اٌظٛا٘ش ػٍٝ اٌؼٛاًِ ٘زٖ رأص١ش ٌذساعخ ٚرٌه ٚاٌؼٛء ٚاٌشؽٛثخ اٌؾشاسح
   دلخ ثىً ٌٍٕجبربد اٌفغ١ٌٛٛع١خ

اٌؾشاسح رأص١شاد ٚرغبسة ٚرخض٠ٕٙب اٌجزٚس ئٔجبد رغبسة رٌه ِٚضبي 
   اٌّخزٍفخ إٌجبربد ّٔٛ ػٍٝ ٚاإلػبءح

٠ٍٟ وّب أّ٘ٙب رؾذ٠ذ ٠ّٚىٓ ل١ٍٍخ اٌزغبسة ٘زٖ فٟ االخزالف ِٚظبدس : 

 .اٌّخزٍفخ إٌجبربد فٟ اٌٛساص١خ اٌزشاو١ت فٟ اٌّٛعٛدح االخزالفبد1.

 ِٛلغ ثبخزالف ٚاٌؼٛء ٚاٌشؽٛثخ اٌؾشاسح ِضً اٌغ٠ٛخ اٌظشٚف اخزالف2.
 .إٌجبربد

 ٚػذَ اٌزغشثخ رطج١ك ػٕذ األشخبص رؼذد ػٓ إٌبرغخ اٌشخظ١خ األخطبء3.
 .اٌؼًّ فٟ اٌذلخ
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II  -  رغبسة اٌظٛةGreen- house 
Experiments   

اٌؾشاسح رٕظُ ؽ١ش إٌجبربد، ٌّٕٛ ِخظظخ ث١ٛد ػٓ ػجبسح ٚاٌظٛة 
 فٟ ِّب أوجش ثذلخ ف١ٙب اٌزؾىُ ٠ٚزُ اٌغزائ١خ ٚاٌؼٕبطش ٚاٌؼٛء ٚاٌشؽٛثخ
 اٌزغبسة ٌٕزبئظ ِىٍّخ رؼذ ػ١ٍٙب اٌّزؾظً ٚإٌزبئظ اٌؾم١ٍخ اٌزغبسة
  اٌؾم١ٍخ،

اٌخبطخ ثبٌذساعبد (اٌظٛة رغبسة) اٌزغبسة ِٓ إٌٛع ٘زا ٠ٚخزض 
 اٌغزائ١خ اٌؼٕبطش رأص١ش دساعخ ٚوزٌه ٚاٌؾششاد إٌجبر١خ ثبألِشاع
   إٌجبربد ّٔٛ ػٍٝ إٌّٛ ِٕٚظّبد ٚاألِالػ

٠ٍٟ ف١ّب رٍخ١ظٙب ٠ّىٓ اٌزغبسة ٘زٖ فٟ االخزالف ِٚظبدس: 
 .إٌجبربد ث١ٓ ساص١خ اٌٛ االخزالفبد1.
 ِىبْ ِٓ ٚاٌؼٛء اٌؾشاسح ِضً اٌج١ئ١خ اٌظشٚف فٟ االخزالف2.

 .آخش ئٌٝ
 نتٌجة Pot أصٌص كل داخل والرطوبة الخصوبة اختالف3.

 .رطوبة من ٌفقد ما أو ماء من ٌضاف لما
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III - اٌؾم١ٍخ اٌزغبسة Field Experiments : 
ٖاٌغبئذح اٌطج١ؼ١خ اٌظشٚف رؾذ اٌؾمً فٟ رطجك اٌزغبسة ٚ٘ز ِٓ 

 ٘ٛ ِٚىٛٔبرٗ اٌّؾظٛي ٠ٚؼزجش ٌإلٔزبط، اٌّضٍٝ اٌظشٚف اخز١بس أعً
 .اٌّخزٍفخ اٌّؼبِالد رأص١ش دساعخ فٟ اٌّغزؼًّ األعبعٟ اٌّم١بط

 
 ِؼ١ٓ غشع رؾم١ك ئٌٝ ٠ٙذف ؽم١ٍخ صساػ١خ رغشثخ أٞ رطج١ك ئْ

 :٠ٍٟ ِب اٌزغبسة ٘زٖ ِٚٓ
 : Varieties Experiments األطٕبف رغبسة1.

 األطٕبف رخزجش ؽ١ش أزشبساا  اٌضساػ١خ اٌؾم١ٍخ اٌزغبسة أوضش ٟٚ٘ 
 ٌّؼشفخ اٌغبئذح اٌّؾ١ٍخ اٌظشٚف رؾذ اإلٔزبع١خ لذسرٙب ػٍٝ ٌٍزؼشف

 االلزظبد٠خ ٚاٌظفبد اٌّؾظٛي ؽ١ش ِٓ ٚاٌّزفٛلخ اٌغ١ذح األطٕبف
 .األخشٜ

 : Fertilization Experiments التسمٌد تجارب2.
 ِٓ اٌّخزٍفخ اٌّؾبط١ً اؽز١بعبد رؾذ٠ذ ئٌٝ اٌزغبسة ٘زٖ ٚرٙذف 

 ٚؽش٠مخ ِٚٛػذ اٌذل١مخ ٚاٌؼٕبطش األعبع١خ اٌغّبد٠خ اٌؼٕبطش
 .ئػبفزٙب
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  Experiments Protection Plant  :النبات وقاٌة تجارب.3

 ٚلب٠خ فٟ ٚاٌؾشش٠خ اٌفطش٠خ اٌّج١ذاد رأص١ش ثذساعخ رٙزُ اٌزغبسة ٚ٘زٖ 
 أٔغت ِشاػبح ِغ ا٢فبد ٘زٖ ٌٙب رغججٗ اٌزٞ اٌؼبس اٌزأص١ش ِٓ إٌجبربد

 اٌّزجمٟ اٌزأص١ش ِٚؼشفخ اٌّج١ذ إلػبفخ ِٚٛػذ ؽش٠مخ ٚأفؼً رشو١ض
 .ٔفغٗ اٌّؾظٛي ػٍٝ ٌٍّج١ذاد

  Experiments Rotation Crop  :الزراعٌة الدورات تجارب.4

 ٌألساػٟ األِضً ٌالعزغالي اٌطشق أفؼً ئ٠غبد ئٌٝ رٙذف اٌزغبسة ٚ٘زٖ 
 اعزغالٌٙب ٚئِىب١ٔخ اٌغٕخ ِذاس ػٍٝ صساػزٙب ؽش٠ك ػٓ اٌضساػ١خ
 ٚئِىب١ٔخ اٌغٕخ ِذاس ػٍٝ صساػزٙب ؽش٠ك ػٓ اٌضساػ١خ ٌألساػٟ
 ثخظٛثخ االؽزفبظ ِغ اٌّضٍٝ اإلٔزبع١خ ٌزؾم١ك اٌزٕبٚة ثطش٠مخ اعزغالٌٙب

 .اٌزشثخ

 Forage and Pasture والمراعً العلف محاصٌل تجارب.5
:  Experiments Crops 

 أٔغت ػٍٝ ٚاٌزؼشف ٌزمبٚٞا ِؼذالد دساعخ اٌزغبسة ٘زٖ ٚرشًّ 
 ئعزغبغخ ِٚذٜ اٌغزائ١خ ٚاٌم١ّخ اإلٔزبط ؽ١ش ِٓ اٌؼٍف١خ اٌّخب١ٌؾ

 ِٚٛاػ١ذ اٌزغ١ّذ رأص١ش ِؼشفخ ئٌٝ ثبإلػبفخ األػالف ٌزٍه اٌؾ١ٛأبد
 .ٚٔٛػ١زٗ اإلٔزبط ػٍٝ اٌؾشبد ٚػذد
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 اٌٛؽذح اٌزغش٠ج١خExperimental Unit : 
ٟ٘ اٌزغشثخ، فٟ اٌّؼبٍِخ ػ١ٍٗ ٠غشٞ عضء أطغش  

اٌّؼبٍِخ ػ١ٍٙب رغشٞ اٌزٟ األسع لطؼخ ٟ٘ اٌؾم١ٍخ اٌزغبسة فٟ اٌزغش٠ج١خ فبٌٛؽذح 
(Plot) ٟاٌضعبع١خ اٌظٛة رغبسة فٟ أِب اٌؾ١ٛاْ، ٟ٘ اٌزغ١ّٓ رغبسة ٚف 

 اٌزغبسة فٟ وّب ثزشٞ ؽجك رىْٛ ٚلذ (Pot) اإلط١ض ٟ٘ اٌزغش٠ج١خ فبٌٛؽذح
 ٚؽمٓ اٌف١شٚط ِٓ ٔٛػ١ٓ دساعخ ؽبٌخ فٟ وّب إٌجبد ٚسلخ ٟ٘ رىْٛ ٚلذ اٌّؼ١ٍّخ

 .ػشٛائ١با  ِخزبسح ٔجبربد 10 فٟ إٌجبد ٚسلخ ػٍٝ اٌف١شٚط ِٓ ٔٛع وً

 

 اٌّؼبٍِخTreatment  : 
ٟٕٚاٌزٟ اٌجبؽش ع١طشح رؾذ رٛػغ اٌزٟ اٌّزغ١شح اٌزغش٠ج١خ اٌظشٚف ِغّٛػخ ٚرؼ 

   اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد ػٍٝ ثزٛص٠ؼٙب ٠مَٛ

رٙزُ اٌزٟ اٌجغ١طخ اٌزغبسة فٟ وّب ٚاؽذ ٌؼبًِ ِغز٠ٛبد ػذح اٌّؼبِالد رّضً ٚلذ 
 فٟ ػبًِ ِٓ ألوضش ِغز٠ٛبد ػذح ِٓ اٌّؼبِالد رزىْٛ أٚ ٚاؽذ ػبًِ رأص١ش ثذساعخ
 .اٌؼب١ٍِخ اٌزغبسة فٟ وّب ِخزٍفخ رٛاف١ك

 مصطلحات هامة فى تصمٌم وتحلٌل التجارب
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 ًِاٌؼبFactor : 
ػبًِ الػاطط Factor ِٗؼبٍِخ اططالػ ِغ اٌّؼٕٝ فٟ ٠زشبث    

Treatment   ٓأٚعغ، ِؼٕبٖ اٌؼبًِ ٌٚى  

ِٟٚغز٠ٛبرٗ اٌزغ١ّذ ِضً ٚاؽذ ػبًِ ٠ذسط اٌجغ١طخ اٌزغبسة ؽبٌخ فف 
  اٌّؼبِالد، ٟ٘

 اٌّخزٍفخ األطٕبف ِغّٛػخ) ِٚغز٠ٛبرٗ اٌؼبًِ ٘ٛ اٌظٕف ٚأ٠ؼبا 
  .اٌّؼبِالد ّ٘ب (اٌذساعخ رؾذ

ٟاٌزغ١ّذ ِضً ػبًِ ِٓ أوضش ٠ذسط اٌؼب١ٍِخ اٌزغبسة ؽبٌخ ٚف 
 ث١ٓ اٌّّىٕخ اٌزٛاف١ك ٟ٘ اٌؾبٌخ ٘زٖ فٟ اٌّؼبِالد ٚرىْٛ ٚاألطٕبف
 .ٚاألطٕبف اٌّخزٍفخ اٌزغ١ّذ ِغز٠ٛبد
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   Experimental Errorاٌخطأ اٌزغش٠جٟ 

سئ١غ١١ٓ ِظذس٠ٓ ئٌٝ اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد فٟ اٌزجب٠ٓ ٠شعغ : 

األٚي :   

ٛ٘ ٓوزٍه اٌّغزخذِخ اٌزغش٠ج١خ اٌّبدح فٟ أطالا  اٌّٛعٛد اٌزجب٠ 
 ث١ٓ اٌزفبػً ئٌٝ أٚ اٌٛساص١خ االخزالفبد ئٌٝ ئسعبػٙب ٠ّىٓ اٌزٟ

 اٌزٟ ٟ٘ اٌزجب٠ٕبد ٚ٘زٖ اٌج١ئ١خ ٚاٌظشٚف اٌٛساص١خ اٌزشاو١ت
 .ل١بعٙب أعً ِٓ اٌزغبسة رغشٞ

ٟٔٚاٌضب :   

ٛ٘ ٓرؾذس ؽ١ش اٌزغشثخ رٕف١ز فٟ اٌزّبصً ػذَ ِٓ إٌبرظ اٌزجب٠ 
 اٌٛؽذاد ػٍٝ اٌّؼبِالد رطج١ك رىشاس ػٕذ األخطبء ثؼغ

 اٌذلخ ػذَ ٔز١غخ اٌزغشثخ فٟ رؾذس اٌزٟ األخطبء ٚرٍه اٌزغش٠ج١خ
 .اٌذساعخ رؾذ اٌظفبد ل١بط فٟ

 وعلى ذلك يمكن تعريف الخطأ التجريبي بأنه مقياس لالختالفات الطبيعية 
 التي توجد عادة بين مشاهدات سجلت من وحدات تجريبية عوملت 

 بنفس المعاملة
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٠ّٚىٓ اٌزؾىُ فٟ ِمذاس اٌخطأ اٌزغش٠جٟ 

 :ٚاٌغ١طشح ػ١ٍٗ ػٓ ؽش٠ك 

 اٌزغبٔظ ٌّذٜ رجؼبا  وفبءح أوضش رغش٠جٟ رظ١ُّ اعزخذا1َ.
 .اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد ث١ٓ

 Covariance اٌّشزشن اٌزجب٠ٓ رؾ١ًٍ اعزخذا2َ.
analysis . 

 ػذد ٚأٔغت اٌزغش٠ج١خ ٌٍٛؽذح ٚؽغُ شىً أٔغت اخز١بس3.
 .اٌّىشساد ِٓ

 اال٘زّبَ ِغ اٌزغشثخ فٟ اٌّغزخذِخ اٌف١ٕخ اٌطشق رؾغ4ٓ١.
 .اٌج١بٔبد ٚرغغ١ً اٌم١بعبد ثذلخ
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 Designاٌزظ١ُّ 
ُعّغ اإلِىبْ فٟ ٠ظجؼ ثؾ١ش رخط١طٙب ثجغبؽخ ٠ؼٕٟ ِب رغشثخ رظ١ّ 

 ال ِب ٌزغشثخ رظ١ُّ ئعشاء ٚػٕذ دساعزٙب اٌّشاد ثبٌّشىٍخ اٌّزؼٍمخ اٌّؼٍِٛبد
 .٘بِخ ٔمبؽ ػذح االػزجبس فٟ ٔأخز أْ ثذ

ٌٍؼ١ٕخ إٌّبعت ٚاٌؾغُ رغغ١ٍٙب اٌّشاد اٌّشب٘ذاد ػذد رؾذ٠ذ. 

أعٍٛة ٠ىْٛ أْ ٠غت اٌزٞ ٚ٘ٛ اٌزغشثخ ػ١ٍٗ رغشٞ عٛف اٌزٞ األعٍٛة 
 .ػشٛائٟ

ٞاٌجبؽش ٠خزبس ِب ٚثؼذ اٌزغشثخ فٟ ئعشائٗ ٠زُ ِب وً فٟ اٌؼشٛائ١خ رزجغ أ 
 ثٗ ٠ظف س٠بػ١با  ّٔٛرعبا  ٠ؼغ أْ ٠ّىٕٗ ٚاٌؼشٛائٟ اٌزغش٠جٟ األعٍٛة
 اٌزٟ اٌؼٛاًِ ٌىً وذاٌخ اٌّزأصش اٌّزغ١ش إٌّٛرط ٘زا ٠ظٙش ثؾ١ش رغشثزٗ

 اٌؼشٛائٟ األعٍٛة ٌزطج١ك وٕز١غخ اٌزغشثخ ػٍٝ فشػذ ل١ٛد ٚألٞ عزذسط

 ٓرؾذ٠ذ٘ب اٌجبؽش ِٓ طٍتز٠ ٔمبؽ أسثغ فٟ اٌزظ١ُّ ٍٔخض أْ ٠ّٚى ٟ٘ٚ : 

 .رغغ١ٍٙب اٌّشاد اٌّشب٘ذاد ػذد ( أ )

 .اٌزغش٠جٟ األعٍٛة (ة)

 .اٌؼشٛائٟ األعٍٛة رطج١ك ؽش٠مخ (عـ)

 .اٌزغشثخ ٌٛطف اٌش٠بػٟ إٌّٛرط ( د )
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   Analysisاٌزؾ١ًٍ 

ًاٌج١بٔبد عّغ ؽش٠مخ ش٠ًّٚ األخ١شح اٌّشؽٍخ ٘ٛ اٌزؾ١ٍ 
 ٠غزؼبْ ِؼ١ٕخ ئؽظبئ١خ اخزجبساد ئعشاء صُ ٚاخزضاٌٙب ٚرشر١جٙب

 ِٓ اٌزغشثخ طّّذ اٌزٟ األ٘ذاف ثخظٛص لشاساد الرخبر ثٙب
 دساعزٙب أعً

 ٞاالخزجبساد ثؼغ ؽغبة ٠زؼّٓ اٌج١بٔبد رؾ١ًٍ أْ أ 
 صُ وبٞ ِشثغ (2) ٚاخزجبس F ٚاخزجبس t اخزجبس ِضً اإلؽظبئ١خ

 فٟ ِؼ١ٕخ لشاساد ئٌٝ ٌٍٛطٛي ِٕٙب ثىً اٌّزؼٍمخ إٌظُ ئرجبع
 ِغجمبا  ٚػغ اٌزٞ اٌش٠بػٟ ثبٌّٕٛرط اٌّزؼٍمخ اٌفشٚع اخزجبس
 أٚ ٔمبؽ صالس فٟ اٌزؾ١ًٍ رٍخ١ض اٌّّىٓ ِٚٓ اٌزغشثخ ١ٌّضً

 : ٟ٘ ِززبثؼخ ِشاؽً

 .ٚاخزضاٌٙب ٚعذٌٚزٙب اٌج١بٔبد عّغ ( أ )

 .اإلؽظبئ١خ االخزجبساد ئعشاء (ة)

 .اٌمشاس ٚارخبر ٚرفغ١ش٘ب إٌزبئظ ِٕبلشخ (عـ)
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اٌمٛاػذ األعبع١خ ٌزظ١ُّ 

 اٌزغبسة



3/22/2020 19 

 اٌمٛاػذ األعبع١خ ٌزظ١ُّ اٌزغبسة

 اٌزؾىُ فٝ اٌٛؽذاد اٌزغش٠ج١خ
 

 اٌزىشاس 

 

 اٌزٛص٠غ اٌؼشٛائٝ

 

 -:اٌٝ رٙذف

 دلخ ٚص٠بدح اٌضساػ١خ اٌزغبسة فٝ اٌزغش٠جٟ اٌخطأ ل١ّخ رم١ًٍ

 ػ١ٍٙب اٌّزؾظً إٌزبئظ ٚوفبءح
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 Randomizationاٌزٛص٠غ اٌؼشٛائٟ  -1
ػ١ٍٙب ٠ؼزّذ اٌزٟ األعظ أُ٘ ِٓ اٌؼشٛائٟ اٌزٛص٠غ ٠ؼزجش 

 رؾزٛٞ اٌزٟ اٌّؼبِالد ع١ّغ رٛص٠غ ثٗ ٠ٚمظذ اٌزغبسة رظ١ُّ
 داخً اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد ػٍٝ ػشٛائ١خ ثطش٠مخ اٌزغشثخ ػ١ٍٙب

 ٠ىْٛ أٞ شخظٟ رؾ١ض دْٚ األػّذح أٚ اٌظفٛف أٚ اٌّىشساد
 أ٠خ ػٍٝ اٌؾظٛي فٟ اٌفشطخ ٔفظ رغش٠ج١خ ٚؽذح ٌىً

 أخشٜ رغش٠ج١خ ٚؽذح وأٞ ِؼبِالد
 إٌّزظّخ األخطبء اعزجؼبد ٘ٛ اٌزٛص٠غ ٘زا ِٓ ٚاٌغشع 

   . اٌزغش٠جٟ ٌٍخطأ طؾ١ؼ رمذ٠ش ػٍٝ ٚاٌؾظٛي
ا٢رٟ فٟ اٌزغبسة فٟ اٌؼشٛائٟ اٌزٛص٠غ أ١ّ٘خ ٚرزٍخض ٘زا : 

 . إٌزبئظ فٟ اٌزؾ١ض ٚرغٕت إٌّزظّخ األخطبء ئثؼبد1.

 . اٌزغشثخ وفبءح ٚص٠بدح اٌخطأ رمذ٠ش دلخ2.

 االخزجبساد  ئعشاء طؾخ ٌؼّبْ ؽج١ؼ١با  رٛص٠ؼبا  األخطبء رٛص٠غ3.
 . اإلؽظبئ١خ
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  Replicationاٌزىشاس  -2

ٟف١ّب اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد رخزٍف اٌج١ٌٛٛع١خ أٚ اٌضساػ١خ اٌزغبسة ف 
  ٔفغٙب اٌظشٚف رؾذ ٚعٛد٘ب ِٓ ثبٌشغُ ث١ّٕٙب

فٟ اٌجبؽش ٠غبػذ ال ٚاؽذح رغش٠ج١خ ٚؽذح ػٍٝ اٌّؼبٍِخ رطج١ك فاْ ٌٚزا 
 رأص١ش ٌزذاخً ٚرٌه اٌّؼبٍِخ رأص١ش ػٓ طؾ١ؾخ فىشح ػٍٝ اٌؾظٛي
 ٌٙزا ، (اٌزغش٠جٟ ثبٌخطأ) ٚاٌّغّبح األخشٜ اٌؼٛاًِ رأص١ش ِغ اٌّؼبٍِخ

 .ِشاد ػذح اٌٛاؽذح اٌّؼبٍِخ رىشاس ٠غت

 : ا٢رٟ فٟ اٌزىشاس فٛائذ ٚرزٍخض

 . اٌزغش٠جٟ اٌخطأ رمذ٠ش عٌٙٛخ1.

                   دلخ أوضش ٔزبئظ ػٍٝ اٌؾظٛي فٟ ٠غبػذ اٌّؼبٍِخ رىشاس ئ2ْ.
 . اٌزغش٠جٟ اٌخطأ ل١ّخ رم١ًٍ ثغجت

 . بٌاناتها من جزء   فقد حالة فً إحصائٌاا  التجربة تحلٌل ٌمكن3.

 من وألكثر موقع من أكثر فً تطبٌقها عند التجربة نتائج تعمٌم ٌمكن4.
 . واحد عام
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  Replicateىشس ّاٌ

ٟاٌّىشس ٠ؼشف اٌضساػ١خ اٌزغبسة ٚف:- 

ٗٔاٌذاخٍخ اٌّؼبِالد ع١ّغ ػٍٝ ٠ؾزٛٞ اٌزٞ اٌزغشثخ عضء ثأ 
  ف١ٙب

ِغزط١ٍخ أٚ ِشثؼخ رىْٛ فمذ اٌّىشساد أشىبي ٚرخزٍف.   

ًؽ١ش اٌضساػ١خ اٌزغبسة فٟ وج١شح أ١ّ٘خ ِٚٛلؼٗ اٌّىشس ٌٚشى 
 : ئْ

اٌزجب٠ٓ رأص١ش ِٓ ٠مًٍ اٌؼ١ك اٌّغزط١ً اٌشىً رٚ اٌّىشس 
   .اٌزغشثخ أسع فٟ اٌّٛعٛد

اٌضساػ١خ اٌزغبسة فٟ رغزؼًّ اٌزٟ اٌّىشساد ذدػ ٠ٚزشاٚػ ِٓ  
  . ِىشساد 3-8
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 : ٠ٚزٛلف ػذد اٌّىشساد فٟ رغشثخ ِب ػٍٝ اٌؼٛاًِ ا٢ر١خ

٠ّىٓ ص٠بدح ػذد اٌّىشساد ػٕذِب ٠ىْٛ اٌٙذف ٘ٛ اٌؾظٛي 1.
 .ػٍٝ ٔزبئظ راد دلخ ػب١ٌخ 

ص٠بدح ػذد اٌّىشساد فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌزغبٔظ ث١ٓ اٌٛؽذاد 2.
 .اٌزغش٠ج١خ 

٠مً ػذد اٌّىشساد ػٕذ اعزؼّبي ػذد وج١ش ِٓ اٌّؼبِالد 3.
 .ٌزغٕت ص٠بدح ػذَ اٌزغبٔظ داخً اٌّىشس اٌٛاؽذ 

٠ّىٓ ص٠بدح ػذد اٌّىشساد ػٕذ ٚفشح اٌّٛاد اٌزغش٠ج١خ وّغبؽخ 4.
 .األسع ٚاٌجزٚس ٚاألعّذح ٚاٌّٛاسد اٌّب١ٌخ 

ئرا وبْ ؽغُ اٌفشٚق اٌّزٛلؼخ ث١ٓ اٌّؼبِالد وج١ش ٠خفغ ػذد 5.
 .اٌّىشساد 

ٌٕٛع اٌزظ١ُّ اٌّغزؼًّ فٟ اٌزغشثخ دٚس وج١ش فٟ رؾذ٠ذ ػذد 6.
 .اٌّىشساد اٌزٟ ٠ّىٓ اعزؼّبٌٙب
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ٓثز١١ّض ٚرٌه اٌّؼبِالد ث١ٓ اٌزغش٠جٟ اٌخطأ رم١ًٍ ٠ّى 

 ِٚؾبٌٚخ اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد ث١ٓ اٌّٛعٛد االخزالف

 لطبػبد شىً ػٍٝ ِزغبٔغخ ِغّٛػبد ئٌٝ رمغ١ّٙب

 اٌؼشٛائٟ اٌزٛص٠غ أعٍٛة ػٍٝ اٌششٚؽ ثؼغ ٚفشع

 ٚرٌه لطبع وً داخً اٌزغش٠ج١خ اٌٛؽذاد فٟ ٌٍّؼبِالد

 ٚاٌزٞ وفبءح ٚاألوضش إٌّبعت اٌزغش٠جٟ اٌزظ١ُّ ثبخز١بس

 ٚثبٌزبٌٟ اٌّؼبِالد ث١ٓ اٌزغش٠جٟ اٌخطأ رم١ًٍ ئٌٝ ٠إدٞ

 . اٌزغشثخ دلخ ص٠بدح

 اٌزؾىُ فٟ اٌٛؽذاد اٌزغش٠ج١خ  -3

Local control   

 



 د. علي عاجل جاسم ............................ قسم وقاية النبات .................................................... تصميم وتحليل تجارب 

-(1(- 

 

  الزراعية تصميم و تحميل التجارب
Design and Analysis of Agricultural Experiments 

 
 أساسيات تصميم التجارب

Basics of Experimental Design 
 مقدمة

للتجااب العلملة ااملأىة ااملفى اا رل ااتلةماا  رلعلتىاااملعلىماا يل ااتلفب ااملعلة اابا نرلا مااىيلعلتىاااملاع ىاىااب لعلملةااتل
عل ااملعلاتلعلتجاب العلملة املعلة ععاملسلاتلأمايلعسلابة ملمال ةمبللاذعل متىا لةانلع ىة املىةفابنللعلذيل مياهلعلمابلم

لا عمملت ع علاتلة ملاتنف ذلعلتجب الاتسل للنتبةجيبلاتفم  ىبلىاقمب
اسل ول إنول ةفنلعلسلاللةنلةثللىذهلعلتجب السلتلق ملغ  لةتس ىرللةتامعبتلعلةمبةالتلاعلفا ا لى نيابل

 ل عألعلتج  ىتبللاتىل للق ةملع
 مصطمحات ىامة فى تصميم وتحميل التجارب

ةبلىيلإ لتمابؤللعلرا ملةناولعلسلااللسلاتلسىابة لجا ااررلإةابللتأف االعلنتابةعلعلةتسلاللسل يابلةانلقىالللالتجربة :
ىاعمعملتجب المبىىملأال  ضيبلبلاىذعلعلتمبؤللم مبسالعلىبسثلسلتلعت بذلق ع لةم نلةثللعلتال ملىبمات اعملناا ل

لجا الةنلعلىةحلةثاًللأالعمت اعملسل ىملجا ارلأالنا لةم نلةنلعلةى اعتب
 

 أنواع التجارب الزراعية : 
لل-لمارلعستىب عت:ل ةفنلتىم ملعلتجب العلى عس ملتىمبًل

 أواًل: أنواع التجارب الزراعية من حيث اليدف
 Preliminary Experimentsالتجارب األولية :  -1

إسعبءل ف رلةىاة ملللىبسثلسانلعلةاعضا العلتايللامل ماى لا عماتيبلا تة اىلىاذعلعلناا لةانللاتيافلعلتجب الع ال ملإلت
اليذعل إنلعليافلةانلىاذهلعلتجاب الىاالتىلا دلعلمااالعلفى ا لةانلعلةمابةالتلإلاتلسااالبلعلتجب الىفث رلساالةمبةالتو

لتيلمتىذللسنالا عمتيبلىاقملأفى بلأقلللتىل للعلتفبل فلاعلجياالعل
نلةسعبتلعلىساثلعلى عس ملتمتلملسم عتلع لنبفلمنا ًبللر ملتج ىتيبلاىذعل تعلالتفبل فلاةثبللذلكلإل

تجب الأال مللةامملاعسالأالةامة نلاسلتلنعب لض  لاقال نجحلل تسبل ملاجيااًعلفى  رلالذعلتا للىذهلع لنبفل
أقللةانلع لانبفلعلةنت ىامل اتمللقمملةنيبلأال فملللمىالأالآ  لس ثل تملعمتىمباىبلا لفتلعلماالعلفى  لإلتلساا

لإا بليبل يلتجب الأفث لاقمب
ل
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   Critical Experimentsالتجارب الدقيقة :  -2
ةل اًبلاسلاتلاىذعلعلنا لةانلعلتجاب ال اتملتنف اذهلىاقاملفى ا ررلاعلياافلةناولىاالعلسلااللسلاتلنتابةعلاتالا بتلتعىا لس

 نعب لاعمابل
علتلااة ملعلةنبماااللياابلس ااثللع ت ااب تجااب الاق ىااملةااالل ب لاانبفلعلةنت ىااملىمااالعلتجااب الع ال ااملتااى  ل ااي

تعىاا ل اايلسااارلةناابع لاتفاا  للمااارلمااناعتلثاامل ااتملتسل االلنتبةجياابلإسلاابة ًبلا اايلضاااءلعلنتاابةعل ااتملعنت اابالأ ضاالل
 لع لنبفلتستلعلظ افلعلة تلفمللفللةنعىمب

 Extension Experimentsالتجارب اإلرشادية  -3
لعلنتاابةعلعلتاايلتااملعلسلاااللسل ياابلةاانلعلتجااب العلاق ىاامللراا ملس ضاايبلسلااتاعلراا ملةاانلىااذهلعلتجااب الىااالتاضاا حل

 للةىع س نلىمفللةىمعلاة م للعلظ افلعلى ة م
س ثل ىاملعلة ماانلعلى عس انلىمةللتجب الإ ضبس مل يلسىاللعلةىع س نللتم  فيملىأ ضللعلع  لعلى عس مل

  ة عملاعلسم عتبةىباةملعمالعلةى اعتللاةاعس العلى عسملعلةنبمىملأالإ مباىملإلتلأ ضللع لنبفلاأن
ل

 ثانيًا : أنواع التجارب الزراعية من حيث المكان
 : Laboratory Experimentsالمختبرية التجارب  -1

لتج يلىذهلعلتجب ال يلعلةمبةللس ثل ةفنلعلتسفمل يلعلظ افلعلى ة ملىا جملفى  رلسنلع   لعلم ع رلعلفبةلملسلت
ا جاابتلعلساا ع رلاعل عاىااملاعلضاااءلاذلااكللا عمااملتااأث  لىااذهلعلماعةااللسلااتلعلظاااعى لعلفماا الاج مللعلظاا افلعلى ة ااملةثاال

لبلللنىبتبتلىفللاقمل
لبلاةثبللذلكلتجب الإنىبتلعلىذا لات ى نيبلاتجب التأث  عتلعلس ع رلاعإلضبءرلسلتلنةالعلنىبتبتلعلة تلفمل

 ويمكن تحديد أىميا كما يمي : قميمةومصادر االختالف في ىذه التجارب 
A. لع  تال بتلعلةاجاارل يلعلت عف العلا عث مل يلعلنىبتبتلعلة تلفمب
B. لع تالفلعلظ افلعلجا ملةثللعلس ع رلاعل عاىملاعلضاءلىب تالفلةاقالعلنىبتبتب
C. ع  عبءلعلم ل ملعلنبتجملسنلتماالع م بدلسنالتعى  لعلتج ىملاساملعلاقمل يلعلمةلب 

ل
 Green- house Experimentsالمحمية  تجارب البيوت -2

سىاب رلسانلى ااتلة للامللنةاالعلنىبتابترلس اثلتانظملعلسا ع رلاعل عاىاملاعلضااءلاعلمنبلا لعلرذعة امللعلى اتلعلةسة م
لالةفةلمللنتبةعلعلتجب العلسىل مبلا تملعلتسفمل  يبلىاقملأفى لةةبل يلعلتجب العلسىل ملاعلنتبةعلعلةتسلللسل يبلتم

ا  اااتدلىاااذعلعلناااا لةااانلعلتجاااب الىبلا عمااابتلعل بلاااملىاااب ة عملعلنىبت اااملاعلسمااا عتلافاااذلكلا عماااملتاااأث  ل
لعلمنبل لعلرذعة ملاع ةالحلاةنظةبتلعلنةالسلتلنةالعلنىبتبتل
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 :ومصادر االختالف في ىذه التجارب يمكن تمخيصيا فيما يمي

A. ع  تال بتلعلا عث ملى نلعلنىبتبت. 
B. على ة ملةثللعلس ع رلاعلضاءلةنلةفبنلإلتلآ  ع  تالفل يلعلظ افل. 
C. ع تالفلعل لاىملاعل عاىملاع للفللأل د Pot ل.نت جمللةبل ضبفلةنلةبءلأالةبل فىالةنل عاىم
 Field Experimentsالتجارب الحقمية  -3

متىاا لاىااذهلعلتجااب التعىاا ل اايلعلسىااللتسااتلعلظاا افلعلعى م ااملعلماابةارلةاانلأجااللع ت ااب لعلظاا افلعلةثلااتلل نتاابجرلا 
 .علةسلاللاةفانبتولىالعلةى بيلع مبميلعلةمتمةلل يلا عمملتأث  لعلةمبةالتلعلة تلفم

 
 :إن تطبيق أي تجربة زراعية حقمية ييدف إلى تحقيق غرض معين ومن ىذه التجارب ما يمي

 تجارب األصناف Varieties Experiments : 
ع لاانبفلللتماا فلسلااتلقااا تيبلعإلنتبج ااملتسااتلعلظاا افلاىاايلأفثاا لعلتجااب العلسىل ااملعلى عس ااملعنتمااب ًعلس ااثلت تىاا ل

 .علةسل ملعلمبةارللةم  ملع لنبفلعلج ارلاعلةتفاقملةنلس ثلعلةسلاللاعللفبتلع قتلبا ملع   ي
 تجارب التسميد Fertilization Experiments : 

مبماا ملاعلمنبلا لعلاق ىااملاتياافلىااذهلعلتجاب الإلااتلتسا االعست بجاابتلعلةسبلا للعلة تلفااملةانلعلمنبلاا لعلماةبا ملع 
 .اةاسالاع  ىملإضب تيب

 تجارب وقاية النبات Plant Protection Experiments  : 
اىذهلعلتجب التيتملىا عمملتأث  لعلةى اعتلعلفع  ملاعلسم  مل يلاقب ملعلنىبتبتلةنلعلتأث  لعلضب لعلذيلتمىىولليبلىذهل

ضب ملعلةى الاةم  ملعلتأث  لعلةتىىيلللةى اعتلسلتلعلةسلاللعآل بتلةالة عسبرلأنمالت ف ىلاأ ضللع  ىملاةاسالإل
 .نفمو
 تجارب الدورات الزراعية Crop Rotation Experiments  

اىاذهلعلتجاب التياافلإلاتلإ جابالأ ضااللعلعا  للالماترالللع ةثالللا عضايلعلى عس ااملسانلع  ا لى عستيابلسلاتلةاااع ل
ةفبن ملعمترالليبللا عضيلعلى عس ملسنلع ةفبن املعماترالليبلىع  ىاملعلتناباالعلمنملاع     لى عستيبلسلتلةااع لعلمانملاع 

 .لتسى  لعإلنتبج ملعلةثلتلةالع ستفبظلى لاىملعلت ىم
 تجارب محاصيل العمف والمراعي Pasture and Forage Crops Experiments  

س اثلعإلنتابجلاعلى ةاملعلرذعة امللتىبايلاعلتم فلسلتلأنمالعلة ابل علعلملف املةانلعلاتمةللىذهلعلتجب الا عمملةما ت
اةااايلإمتماابغملعلس اعناابتللتلااكلع سااالفلىبإلضااب ملإلااتلةم  ااملتااأث  لعلتمااة الاةاعس ااالاساااالعلسماابتلسلااتلعإلنتاابجل

 .اناس تو
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 مصطمحات ىامة فى تصميم وتحميل التجارب
  الوحدة التجريبيةExperimental Unitل

لبلج يلسل ولعلةمبةلملجىءل يلعلتج ىملتىيلألر ل
ا ايلتجاب ال (Plot)  بلاساارلعلتج  ى امل ايلعلتجاب العلسىل املىايلقعماملع  ملعلتايلتجا يلسل يابلعلةمبةلام

ىتا يللعى لاقالتفان(لPot)لعلىجبج مل بلاسارلعلتج  ى ملىيلعإلل دلعلى اتعلتمة نلىيلعلس اعنرلأةبل يلتجب ال
 عماملنااس نلةانلعلف ا ايلاسىانلفاللناا لةانلاقالتفاانلىايلا قاملعلنىابتلفةابل ايلسبلاملالعلة تى  مفةبل يلعلتجب ال

 .نىبتبتلة تب رلسماعة بًلل01علف  ايلسلتلا قملعلنىبتل يل
 

  المعاممةTreatment  : 
اتمناايلةجةاسااملعلظاا افلعلتج  ى ااملعلةتر اا رلعلتاايلتاضااالتسااتلماا ع رلعلىبسااثلاعلتاايل ىاااملىتاى مياابلسلااتلعلاساااعتل

لعلتج  ى مل
لمبةااللاعسااالفةاابل اايلعلتجااب العلىماا عملعلتاايلتيااتملىا عمااملتااأث  لسبةااللاقااالتةثااللعلةماابةالتلسااارلةمااتا بتل

ل.اعسالأالتتفانلعلةمبةالتلةنلسارلةمتا بتل فث لةنلسبةلل يلتاع   لة تلفملفةبل يلعلتجب العلمبةل م
ل

  العاملFactor 
لالفنلعلمبةللةمنبهلأامابللTreatmentل تمبىول يلعلةمنتلةالعلعالحلةمبةلم Factor الحلسبةلعلع

 فيلسبلملعلتجب العلىم عمل ا يلسبةللاعساالةثاللعلتماة الاةماتا بتولىايلعلةمابةالترلاأ ضاًبلعللانفلىاال
لعلمبةللاةمتا بتول)ةجةاسملع لنبفلعلة تلفملتستلعلا عمم(لىةبلعلةمبةالتبل
فااانلعلةماابةالتل اايلىااذهلعلسبلااملىاايلا اايلسبلااملعلتجااب العلمبةل اامل ااا يلأفثاا لةاانلسبةااللةثااللعلتمااة الاع لاانبفلات

ل.علتاع   لعلةةفنملى نلةمتا بتلعلتمة العلة تلفملاع لنبف
 

  الخطأ التجريبيExperimental Error   
ل يلعلاساعتلعلتج  ى ملإلتلةلا  نل ة م  نل:عالعل عألعلتج  ىيل  جالعلتىب نل

علةمت اةملفتلكلعلتيل ةفنلإ جبسيابلإلاتلع  تال ابتلعلا عث املىالعلتىب نلعلةاجاالألاًلل يلعلةبارلعلتج  ى مل األول :
لأالإلتلعلتفبسللى نلعلت عف العلا عث ملاعلظ افلعلى ة ملاىذهلعلتىب نبتلىيلعلتيلتج يلعلتجب الةنلأجللق بميبب

 لىاااالعلتىاااب نلعلنااابتعلةااانلسااااملعلتةبثااالل ااايلتنف اااذلعلتج ىاااملس اااثلتسااااثلىماااملع  عااابءلسناااالتفااا ع لتعى ااا والثااااني :
علةمبةالتلسلتلعلاساعتلعلتج  ى ملاتلكلع  عبءلعلتيلتساثل يلعلتج ىملنت جملساملعلاقمل ايلق ابيلعللافبتلتساتل

لعلا عممب
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ىأنولةى بيللال تال بتلعلعى م ملعلتيلتاجالسبارلى نلةمبىاعتلمجلتلةنل الخطأ التجريبياسلتلذلكل ةفنلتم  فل
لبلاساعتلتج  ى ملساةلتلىنفيلعلةمبةلم

ل
 التحكم في مقدار الخطأ التجريبي والسيطرة عميو عن طريق : ويمكن
 لعمت اعملتلة ملتج  ىيلأفث لففبءرلتىمًبللةايلعلتجبنيلى نلعلاساعتلعلتج  ى مب
 عمت اعملتسل للعلتىب نلعلةمت كلCovariance analysisلبل
 لع ت ب لأنمالمفللاسجملللاسارلعلتج  ى ملاأنمالساالةنلعلةف  عتب
 علفن ملعلةمت اةمل يلعلتج ىملةالع ىتةبملىاقملعلى بمبتلاتمج للعلى بنبتبتسم نلعلع  ل 
 ل
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 الفـخوض اإلحرائية
Statistical Hypotheses and their Tests 

وىي الظخيقة أو   Scientific methodيعتمج البحث العممي عمى الظخيقة العممية  •
األسمهب الحي يأخح بو العمماء والباحثهن في جميع المجاالت العممية في سبيل إجخاء 

 .تجارب عمى درجة عالية من الجقة

  العممية ىي:وخظهات الظخيقة   •

  Observationالمذاىجة أو المالحظة       -1

تعتمج المذاىجة عمى النظخ والحهاس األخخى كأن نديخ في أحج حقهل القمح  –
مثاًل فيمفت نظخنا نبات متفهق في سنابمو الكبيخة ومحرهلو المختفع ، وىحه 

 المذاىجة قج ال يجركيا الذخص غيخ المتخرص في تخبية القمح.

  Null hypothesisالنظخية الفخضية أو فخض العجم  بناء  -2

يما فمثاًل بينقارن نوفخض العجم يفتخض مداواة بين األشياء التي نختبخىا أو  –
في المثال الدابق نفتخض أن نبات القمح ذو الدنابل الكبيخة ما ىه إال نبات 

 مثل باقي النباتات في الحقل والفخق المذاىج يخجع إلى الظخوف البيئية.
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 -:والختبار فخض العجم البج من إتباع الخظهات التالية

 ترميم تجخبة   -3

الختبار الفخض قبل ترميم التجخبة يقهم الباحث بتجميع األبحاث الدابقة المختبظة  
بنقظة البحث ويحجد اليجف من البحث والبيانات المدمع الحرهل عمييا من التجخبة وطخيقة 

البيانات وطخيقة تحميميا والتكاليف واألدوات الالزمة إلجخاء ترميم التجخبة وطخيقة جمع 
  التجخبة.

 :تنفيح التجخبة وجمع البيانات

تبعًا لمترميم الدابق وضعو يقهم الباحث بتنفيح التجخبة وتجميع البيانات  –
 المظمهبة بجقة تامة.

تخاجع البيانات جيجًا قبل تحميل النتائج ثم يتم إجخاء التحميل اإلحرائي  –
 .بالظخيقة المناسبة لترميم التجخبة

 . دتخجم العجيج من البخامج اإلحرائية في تحميل البياناتي  –

ونتيجة التحميل اإلحرائي تؤدي إلى قبهل أو رفض فخض العجم. وكما سبق  –
القهل فإن فخض العجم يبني عمى أساس أننا نعتبخ أنو ال تهجج فخوق بين 

وججت ما ىي إال اختالفات عذهائية المعامالت التي نختبخىا وأي فخوق إن 
  تدببت عن طخيق المعاينة )أو الرجفة(.
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 اختبارات المعنهية
 Tests of Significance 

االختبارات التي تجخى لمعخفة درجة الهثهق أو االعتماد عمى النتائج المتحرل ىي و  •
 .عمييا من التجارب

المختبخة   Treatmentsت وىي اختبارات تجخى لمتأكج من أن الفخوق بين المعامال •
أم أنيا فخوق حقيقية تخجع لهجهد  الرجفةفي التجخبة فخوق عذهائية حجثت نتيجة 

  اختالفات بين المعامالت تحت الجراسة.

  Null hypothesis   فخض العجم أو النظخية الفخضية •
ىه فخض مبني عمى معمهمات أولية يعتقج أنيا حقائق يمكن أن تكهن صحيحة أو 

 يحة. وفخض العجم معناه افتخاض عجم وجهد فخق بين المتهسظين غيخ صح

    Alternative hypothesisوالفخض البجيل  •

ثم نجخي التجخبة فإذا ثبت عجم تداوي المتهسظين يخفض فخض العجم وبالتالي نقبل  
 الفخض البجيل والعكذ إذا ثبت صحة فخض العجم فإنو يقبل وتخفض الفخوض البجيمة.
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 :خظهات اختبار المعنهية       

 يمكن تمخيص اختبار المعنهية في الخظهات التالية:

 تحجيج النظخية الفخضية والبجيمة المخاد اختبارىما. .1

 تحجيج مدتهى المعنهية المدتعمل في االختبار  .2

 ( %1   أو  5%) 

 حداب االحراء المناسب. .3

المحدهب أي بالقيمة الججولية  مقارنة االحراء المحدهب بالتهزيع النظخي لالحراء .4
 لالحراء. 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة الزراعة -جامعة المثنى

 

 ةثالثالالمحاضرة 
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 ةالعشوائٌ ةتصمٌم القطاعات الكامل
Randomized Complete Block Design 

(RCBD) 

   :ًٌستعمل ف•

 .ةعدم تجانس الوحدات التجرٌبٌ ةحال•

لى مجموعات تسمى إ ةتقسم الوحدات التجرٌبٌ•
 .قطاعات

 .داخل كل قطاع ةتتجانس الوحدات التجرٌبٌ•

 .ةعشوائٌ ةتوزع المعامالت داخل كل قطاع بطرٌق•

 .داخل القطاع ةواحد ةمر ةتظهر المعامل•
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 ممٌزاته

Advantages 
 

 ذلك و البسٌطة العشوائٌة التجارب تصمٌم من وكفاءة ةدق كثرأ•
 عن القطاعات مربعات مجموع فصل) ًالتجرٌب الخطأ حجم لصغر

 .الخطأ تباٌن من ٌخفض مما (الخطأ مربعات مجموع

 توفرت ذاإ المكررات و المعامالت من عدد يأ ستعمالإب ٌسمح•
 .الباحث سٌطرة تحت وكانت اإلمكانٌات

 .التجرٌبٌة الوحدات بعض فقدت ذاإ اإلحصائً التحلٌل ةسهول•

 التحلٌل على ذلك ٌؤثر أن بدون ةمعامل أو قطاع يأ ستبعادإ ٌمكن•
     .اإلحصائً
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 الـعٌـــــوب

Disadvantages 

 

 عدد ةزٌاد ةحال ًف ستعمالهإب ٌنصح ال•

 .المعامالت

 داخل التجانس توفر ٌصعب القطاع حجم ةزٌاد•

 .القطاع

 .ًالتجرٌب الخطأ ةزٌاد•
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Experimental Layout 

T1 T3 T5 T4 T2 

T4 T5 T1 T2 T3 

T3 T2 T4 T5 T1 

T5 T2 T3 T1 T4 

R1 

R2 

R3 

R4 

Moisture  

gradient 
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 تحلٌل التباٌن ةمعادل

 

Yij = U + Ti + Bj + eij 
أى  ةقٌم

 فرد

العام المتوسط تأثٌر  

ةالمعامل  
 تأثٌر المكرر

الخطأ 

ًالعشوائ  
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Analysis of Variance 

Total SS = I,j X
2
ij -CF 

CF = (Xij)
2/rt 

Block SS = j X
2.j / t - CF 

Treatment SS = i X
2
i. /r -CF 

Error SS = TSS – Block SS – Treatment SS 
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ANOVA Table 

SOV df SS MS Fcal. 

Treatment t-1 SSt SSt/(t-1) MSt/MSE 

Blocks b-1 SSb SSb/(b-1) 

Error (t-1)(b-1) SSE SSE/(b-1)(t-1) 

Total tb-1 TSS 
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Exercise 

 تمرٌن

تأثٌر خمسةة كثافةات  تمثل ةتٌاآل ةالتجرب

نباتٌةةةة علةةى محصةةول الةةذرة الصةةةفراء 

مةةرات وعنةةد  4وقةةد كةةررت كةةل معاملةةة 

األرض إلةةى أربةة   قسةةمتتنفٌةةذ التجربةةة 

قطاعةةات ٌحتةةوي كةةل قطةةاع علةةى خمةةس 

المعةةامالت   تزعةةو وحةةدات تجرٌبٌةةة و

الخمس على الوحدات التجرٌبٌة الخمس 

فً كةل قطةاع بطرٌقةة عشةوائٌة مسةتقلة 

والشةةةكل التةةةالً . مةةةن قطةةةاع إلةةةى  خةةةر

ٌوضةةح التوزٌةةة  العشةةوائً فةةةً صةةةورة 

شكل تنفٌذي فةً تصةمٌم قطاعةات كاملةة 

 .العشوائٌة

 

R1 

A C D B E 

R2 

C D B E A 

R3 

D B E A C 

R4 

B A C E D 

93 

127 

120 

144 

169 

168 

165 

154 

227 

188 

259 

186 

172 

156 

 208 

 172 

168 

140 

200 

140 
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• t = 5 

• r = 4 

• n = 20 

Treatments 
Replications 

Xi. 

1 2 3 4 

A 93 127 144 120 484 

B 169 168 165 154 656 

C 227 188 259 186 860 

D 172 156 208 172 708 

E 168 140 200 140 648 

j.X∑ 829 779 976 772 3356 
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Statistical Analysis 

• CF =  (3356)2 / (4*5) = 563136.8 

• Total SS = (93)2 + (127)2 + (144)2 + … + )140)2 – CF  

                    = 590382 - 563136.8 = 27245.2 

• Treatment SS = {(484)2 + (656)2 + …+ )648)2}/4 – CF 

                             = 2325360/4 –CF = 581340 - 563136.8 

                             = 18203.2 

• Rep. SS  = {(829)2 +…… + ) 772)2}/5 – CF  

                    = 568528.4 - 563136.8 = 5391.6  

• Error SS = 27245.2 - 18203.2 - 5391.6 = 3650.4 
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ANOVA Table 

SOV df SS MS Fcal. 

Treatments 5-1 = 4 18203.2 4550.8 

4550.8 / 304.20 = 

14.96** 

Ft (0.05) = 3.26 

Ft (0.01) = 5.41 

Replicates 4-1 = 3 5391.6 1797.2 
1797.2 / 304.2 = 

5.91  (3.49, 5.95) 

Error 4*3 = 12 3650.4 304.20 

Total 20-1 = 19 27245.2 
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Comparison among treatment means  

  L.S.D 

(LSD) حساب قٌمة  -1  

05.005.0

2
.. t

r

MSE
DSL 

  
    

88.2618.2
4

)2.304(2
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C D B E A 

215 177 164                     162           121      

   a                b                 b                b              c 



 االستنتاج
 .المعامالت بقٌة على معنوٌا   c المعاملة تفوق -1

 D المعامالت بٌن معنوي اختالف وجود عدم -2

  A المعاملة على معنوٌا   تفوقت التً Eو Bو

 القرار
 النباتٌة الكثافة) C المعاملة باستخدام نوصً

 معنوٌا   المعامالت جمٌ  على لتفوقها (الثالثة
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 معامل اإلختالف والخطأ المعٌاري 

 وفترة الثقة

05.76
4

2.304

39.10%100
8.167

44.17

8.167
20

3356

44.172.304

%100

2
2 









r

S
S

CV

X

MSES

X

S
CV

X
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   RCBDالكفاءة النسبٌة لتصمٌم 

(Relative Efficiency) 

وهً معرفة مدى كفاءة تجمٌ  الوحدات التجرٌبٌة داخل قطاعات فً تقلٌل •

 .RCDالخطأ التجرٌبً وذلك مقارنة بتصمٌم 

 .ومعنى ذلك أننا نهتم بمعرفة ما إذا كانت هناك فائدة من استخدام القطاعات•

 :تستخدم معادلة الكفاءة النسبٌة التالٌة•

 

 

 

، والقٌمة التً تزٌد عن %100أكبر من  REفإذا كانت القطاعات فعالة تكون •

 .المائة تقٌس نسبة الزٌادة فً الدقة الناتجة عن القطاعات

ٌعنً هذا أنه للحصول على نفس الدقة باستخدام  RE = 120%فمثال  إذا كانت •

، وهذا طبعا  ٌزٌد فً %20نحتاج لزٌادة عدد التكرارات بمقدار  CRDتصمٌم 

 .تكالٌف التجربة

%100
)1(

)1()1(







MSErt

MSEtrMSBr
RE
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القاعدة التً نوصً بها هً أن ٌستخدم الباحث القطاعات أٌنما 

توفرت الظروف السانحة لذلك ألن الخسارة الوحٌدة التً 

تحصل هً التقلٌل من درجات حرٌة الخطأ التجرٌبً ، وغالبا  

ما تكون هذه الخسارة بدون تأثٌر ٌذكر على النتائج ما دام 

 .هناك عدد مناسب من درجات الحرٌة للخطأ
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 المحاضرة الثالثة
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 المقارنات المتعددة

Multiple Comparisons 

 ٌستخدم اختبارF بٌن  الموجودة للكشف عن االختالفات
مجموعة من المعامالت ، وعند قبول النظرٌة الفرضٌة ال نحتاج 

 .خرىأإلى معرفة االختالف بٌن كل معاملة و

  أما فً حالة عدم قبول النظرٌة الفرضٌة، بالطبع سنقبل النظرٌة
البدٌلة، فهذا معناه أن إثنٌن من المعامالت على األقل ٌختلفان 

فً هذه الحالة ال ٌحدد مدى االختالف بٌن كل  F غٌر أن اختبار
 معاملة وأخرى، 

 ولذلك ففً هذا الباب سنتكلم عن الوسائل التً ٌمكن بواسطتها
تحدٌد مدى االختالف بٌن معاملة وأخرى، إن هناك العدٌد من 
الوسائل التً ٌمكن استخدامها للكشف عن مدى االختالف بٌن 

كل معاملة وأخرى وتختلف هذه الوسائل حسب الغرض الذي من 
 .أجله ٌود الباحث الكشف عن هذه االختالفات
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وٌتم مقارنة متوسطات المعامالت بالطرق اآلتٌة:- 

 مقارنة جمٌع متوسطات المعامالت بمتوسط معاملة المقارنة طرٌقة
(Dunnett) 

 المقارنات المتعددة وهذه ٌمكن إجرائها بإتباع أي من طرق االختبار
 :اآلتٌة

 اختبار أقل فرق معنويL.S.D   Least Significance 
difference test 

 اختبارTukey   H.S.D  ألصدق فرق معنوى  

 اختبارScheffe   (St) 

 اختبارDuncan   

Duncan’s Multiple Range Test L.S.R    

اختبار Newman-Keuls  L.S.R. N-K   
(Newman-Keuls test) 

 اختبارL.S.D المعدل    (Revised L.S.D)  
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 وسوف نكتفً فً هذا الباب بدراسة كل من

  L.S.Rو  Fisherللعالم  L.S.Dطرٌقتً 

   Duncanللعالم 
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 اختبار أقل فرق معنوي: أوالا 

Least Significant Difference  
Test (LSD) 

اختبار وٌسمى L.S.D اختبار أو t  بٌن الفرق اختبار ألن وذلك 

 حساب وٌتم ، t باختبار باإلستعانة ٌتم فٌها معاملتٌن متوسطً

 (r تساوي بافتراض) معاملتٌن أي متوسطً بٌن للفرق  t قٌمة
   -:اآلتٌة المعادلة باستخدام المعامالت جمٌع فً المكررات عدد أي

 
05.005.0

2
t

r

MSE
LSD 

01.001.0

2
t

r

MSE
LSD 
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ًتساوي عدم حالة وف r (كرراتمال عدد) قٌمة تكون 

L.S.D تساوي   

 

 

 

أن حٌث MSE و التجرٌبً الخطأ تباٌن هو t من تستخرج 

 .التجرٌبً الخطأ حرٌة درجات عند الجدول

 

01.005.001.005.0
21

oror t
r

MSE

r

MSE
LSD 
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مثال 

من مجموعة متوسطات تمثل التالً بالجدول الموضحة البٌانات 

 ببعض المعامل البرسٌم نبات فً النتروجٌن لمحتوى المعامالت

   Rhizobium)) الراٌزوبٌم سالالت

 المتوسط

خليط من هذه  سالالت الرايزبيوم المستخدمة
 السالالت

Dok1  Dok5  Dok4  Dok7  Dok13  Composite 

28.8  24.0  14.6  19.9  13.3  18.7  

6
y

5
y

4
y

3
y

2
y

1
y
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S.O.V  d.f S.S  MS  Fcal.  

Treatments  5 847.05  168.41  14.37**  

Error  24 282.93  11.79  

والجدول التالً ٌحتوي على النتائج المتحصل علٌها 

  لتحلٌل التباٌن
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قٌمة أن نجد السابق الجدول من F جداا  معنوٌة (P<0.01)  

 بٌن االختالفات مدى على نتعرف أن علٌنا لزاماا  كان ثم ومن

   .الموجودة المتوسطات

قٌمة حساب من لنا البد الفروق، تلك حساب وقبل L.S.D ألي 

 مستوى عند L.S.D وقٌمة .قبل من تحدٌده تم معنوٌة مستوى

 :هً 0.01 ، 0.05 معنوٌة

05.005.0

2
.. t

r

Mse
DSL 

5.406.2
5

)79.11(2


1.6797.2
5

)79.11(2
..

01.0
DSL
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ًأما الفروق المالحظة بٌن المتوسطات فهً كاآلت:- 

21
yy  = 28.8 – 24.0 = 4.8 

43
yy  = 14.6 – 19.9 = -5.3 

65
yy  = 13.3 – 18.7 = -5.4 

مع اآلخذ فً  6.1 و 4.5 وجمٌع هذه القٌم تقع محصورة بٌن القٌمتٌن•

  االعتبار القٌم المطلقة ،

، ولكنها % 5 ولذلك فهذه الفروق تكون معنوٌة عند مستوى معنوٌة •

 %.1لٌست معنوٌة عند مستوى معنوٌة 

البد وأن تأخذ  والمقارنات بٌن كل متوسطٌن من متوسطات المعامالت•

 بعض االهتمام من الباحث ، ونتٌجة لذلك قد حددت فً الخطوات التالٌة
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Comparison 
No.  

1 28.8  

28.8-13.3 
=15.5**  

28.8-14.6 
=14.2**  

28.8-18.7 
=10.1**  

28.8-19.9 
=8.9**  

28.8-24 
=4.8*  

2 24.0  
24-13.3 
=10.7** 

24-14.6 
=9.4**  

24-18.7  
=5.3*  

24-19.9 
=4.1  

4 19.9  
19.9-13.3 
=6.6**  

19.9-14.6 
=5.3*  

19.9-18.7 
=1.2  

6 18.7  
18.7-13.3 
=5.4*  

18.7-14.6 
=4.1  

3 14.6  
14.6-13.3 
=1.3  

5 13.3 

X 5
XX 

3
XX 

6
XX 

4
XX 

2
XX 

 ترتٌب متوسطات المعامالت تصاعدٌاا أو تنازلٌاا 
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 كذلك من الممكن سرد المتوسطات كما ٌلً حٌث ٌشٌر الخط

 :المشترك أسفل القراءات إلى عدم وجود فرق معنوي

 
 13.3       14.6       18.7       19.9   24.0         28.8  
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اختبار دنكن: ثانٌاا   

Duncan’s Multiple Range Test  

 ةكمحاول 1955إقترح العالم دنكن هذا اإلختبار فً عام 
لتالفً عٌوب اإلختبار السابق ولكً ٌمكن إختبار جمٌع 

الفروق الممكنة بٌن جمٌع متوسطات المعامالت الداخلة فً 
التجربة بنفس الدقة والكفاءة وعند نفس مستوى المعنوٌة 

فقد قام دنكن بإعداد جداول إحصائٌة خاصة  .المحدد لإلختبار
Standardized Significant Range   تسمى

 .نبجداول دنك

  واستعان بها فً إستخراج قٌمSSR  التً تلزم لحساب قٌم
   Least Significance Rangeأقل مدى معنوي 

(L.S.R ) وهً القٌم التً ٌعتمد علٌها فً مقارنة الفروق
  بٌن المتوسطات ،
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 ومعنى ذلك أن هذا اإلختبار ٌعتمد فً تطبٌقه على عدد من القٌم

ولٌس على قٌمة واحدة كما الحظنا فً  L.S.Rاإلحصائٌة وهً قٌم 

اإلختبار السابق وذلك ألن هذا اإلختبار ٌأخذ فً إعتباره المدى 

الخاص بالمقارنة أي عدد المتوسطات الذي ٌدخل ضمن مدى 

المناسبة إلختبار الفرق  L.S.Rالمقارنة وتبعاا لذلك نختار قٌمة 

 الخاص بمقارنة معٌنة

 وٌعتبر هذا اإلختبار من أكفأ اإلختبارات وأدقها ولقد أقبل الكثٌر من

الباحثٌن على إستخدامه فً الفترة األخٌرة بعدما عرفوا قصور 

باإلضافة إلى أن هذا اإلختبار من الممكن إجراؤه  L.S.Dإختبار 

وٌمكن تلخٌص  Fبصرف النظر عن معنوٌة أو عدم معنوٌة اختبار 

 :إجراء هذا اإلختبار فٌما ٌلً

 



م 11:04 22/03/2020  15 

 تقدٌر قٌمة الخطأ القٌاسً ألي معاملة 1.

 

 

من جدول دنكن وذلك بمعرفة مستوى  SSRإستخراج قٌم 2.

المعنوٌة المطلوب ودرجات حرٌة الخطأ التجرٌبً من جدول 

تزداد بزٌادة عدد  SSRتحلٌل التباٌن وٌالحظ أن قٌم 

 المتوسطات الداخلة فً المقارنة 

                   وذلك بضرب  L.S.Rحساب قٌم أقل مدى معنوٌة 3.

  تساوي L.S.Rأي أن كل من قٌم  SSRفً كل من قٌم       

r

MSE
S

iX


iX
S

SSRS
iX
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 ترتٌب متوسطات المعامالت ترتٌباا تنازلٌاا أو تصاعدٌاا  -4

 L.S.Rمقارنة الفروق الممكنة بٌن المتوسطات بقٌم  -5

المناسبة ألعداد متوسطات المعامالت الداخلة فً مدى 

كل مقارنة للحكم على معنوٌة الفروق بٌن متوسطات 

 .  المعامالت من عدمه
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مثال 

ًمن أنواع 5 لمقارنة الحٌوان تغذٌة تجارب إحدى ف 

 لخمسة أعطٌت ، الوزن فً الزٌادة معدل على العالئق

 وزنت محددة فترة وبعد عشوائٌة بطرٌقة ةصغٌر عجول

 هو كما فكانت حٌوان كل وزن فً الزٌادة وسجلت العجول

 :التالً الجدول فً مبٌن
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Ration Weight gain (Kg) Total 

1 6 8 7 5 10 36  7.2  

2 9 8 11 11 10 49  9.8  

3 7 5 5 9 4 30  6.0  

4 5 3 4 6 6 24  4.8  

5 8 6 9 9 11 43  8.6  

Total 182  7.28 

X
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وبعد تحلٌل بٌانات هذه التجربة لخصت نتائج 

 :التحلٌل فً جدول تحلٌل التباٌن الموضح

S.O.V  d.f S.S  MS  Fcal.  

Treatments  4 79.44  19.86  6.90**  

Error  20 57.60  2.88 
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  ومن هذا المثال فإن قٌمة الخطأ القٌاسً ألي معاملة 

 

تساوي 

 

 

  ثم نستخرج قٌم الـSSR  5من جدول دنكن عند مستوى معنوٌة  %

حتاجها فً نوالقٌم التً  20ودرجات حرٌة الخطأ التجرٌبً وهً 

 5،  4،  3 ، 2هذه الحالة هً القٌم الخاصة بأعداد المتوسطات   

وهً أعداد متوسطات المعامالت التً قد تدخل ضمن المقارنات 

وذلك  0.759فً  SSRالمتعددة وبعد ذلك نضرب كل من قٌم الـ  

   المطلوبة كما فً الجدول اآلتً L.S.Rلكً نحصل على قٌم 

iX
S

759.0
5

88.2
X


r

MSE
S

i
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 ضمن مجال المقارنات ةأعداد المتوسطات الداخل

2 3 4 5 

S.S.R  2.95  3.09  3.19  3.25  

0.759  0.759 0.759 0.759 

L.S.R  2.23  2.35  2.42  2.47  

iX
S
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نرتب بٌنها الفروق معنوٌة واختبار المتوسطات بٌن المقارنات وإلتمام 
   التالً الجدول فً كما المعامالت متوسطات

بقٌمة محسوب فرق كل نقارن ثم بٌنها الفروق نحسب ثم L.S.R  المقابلة 
 كان منها أعلى أو L.S.R لقٌمة مساوٌاا  المتوسطٌن بٌن الفرق أن وجد فإذا
   .)*(معنوٌته ٌفٌد بما علٌة فنؤشر معنوٌاا  الفرق هذا

قٌمة من أقل الفرق كان إذا أما L.S.R ًمتوسطً بٌن الفرق هذا أن فٌعن 
   .)*( علٌه إشارة وضع دون فٌترك معنوي غٌر المعاملتٌن

بٌنها توجد ال التً المتوسطات تحت مشتركة خطوط بوضع نقوم ذلك وبعد 
   .معنوٌة فروق

للتدلٌل المعامالت متوسطات تحت المشتركة الخطوط وضع طرٌقة وتستخدم 
 أحرف بوضع المشتركة الخطوط عن ٌستعاض وقد معنوٌاا  اختالفها عدم على

 أو متوسطٌن بجوار أو أسفل أبجدي حرف ظهور ٌدل بحٌث مشتركة أبجدٌة
 .معنوٌاا  المتوسطات هذه اختالف عدم على أكثر



T  L.S.R 

T2 9.8  2.47  5.0*  3.8* 2.6* 1.2 

T5  8.6  2.42  3.8*  2.6* 1.4 

T1 7.2  2.35  2.4* 1.2 

T3 6.0  2.23 1.2  

T4 4.8 2.23 

X 0.63TX  2.71TX  6.851 TX 8.44TX 

:و ٌمكن تلخٌص النتائج فى اآلتى  
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2
X

5
X

1
X 3

X
4

X

9.8  8.6  7.2  6.0  4.8  

a  ab  bc  cd  de 



م 11:04 22/03/2020  25 

 وعلى ذلك ٌمكننا أن نفسر نتٌجة هذا االختبار بأن المقارنات

المتعددة بٌن متوسطات المعامالت قد أظهرت أن المعاملة الثانٌة 

قد تفوقت تأثٌراتها على المعامالت األولى والثالثة والرابعة ولو 

 أنها لم تختلف معنوٌاا عن المعاملة الخامسة، 

 وبأن المعاملة الخامسة لم تختلف عن المعاملة األولى ولكنها

 .  تفوقت على المعاملتٌن الثالثة والرابعة

 وبأن المعاملة األولى تفوقت فقط على المعاملة الرابعة فً حٌن

أن المعاملتٌن الثالثة والرابعة لم تختلفا فً تأثٌرهم على معدل 

 .زٌادة وزن العجول الصغٌرة اختالفاا معنوٌاا 
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 وتعتبر طرٌقة استخدام الحروف األبجدٌة أسفل وبجوار

المتوسطات للتعبٌر عن وجود المعنوٌة من عدمه طرٌقة أكثر 

مرونة من استخدام الخطوط، حٌث أن استخدام الخطوط تحت 

المتوسطات ٌحتم اإلبقاء على ترتٌب المتوسطات كما كانت عند 

إجراء اإلختبار أما استخدام الحروف فٌمكننا من إعادة ترتٌب 

 .  المتوسطات حسبما نرغب بعد اإلنتهاء من االختبار

 ووضع الحروف المشتركة أو المختلفة ٌمكننا من إعادة ترتٌب

 .المتوسطات السابقة حسب تسلسل األرقام
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يتصميم المربع الالتين  

Latin Square 
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ستعماالتـــهإ  

 ييتم تقسيم الوحدات التجريبية ف  حيث التجربة ةكفاء ةلزياد•

دن  دما  ل     دم دةإل   ص  فوا والر س ي إ يفق  األ :تج ايي اإل

 دمودي وافقي . يكو  يناك اتجايي  للالختالا 

دم  دة م    الخ     ختالف  ات ب  ي  الص  فوا واإلزال  ة اإلإيمك    •

 .  ، فتقل قيمة الخ   وتزداد الدقة التجريبيةالتجريبي

 .حصائ  لهذا التصميم سهلالتحليل اإل•

 .لمفقودة يمك  تقدير القيم ا•
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 صفاته

د  دد =  ةد  دد األدم  د= د  دد الص  فوا = د  دد المع  امالت •

 . داخل كل ق اع ةالوحدات التجريبي

 

 مربع ددد المعامالت =  ةالكلي ةددد الق ادات التجريبي•

 

 .دمود وفي كلكل صا  يف ةواحد ةمر ةتظهر المعامل•
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 ديوب التصميم

ل    إ يمم  ا ي   د 10ذا زاد د  دد المع  امالت د    إال يس  تعمل •

الخ      ةزي  ادة قيم   ف  ي ذل  ك زي  ادة حج  م التجرب  ة و يتبع  ه

 .يالتجريب

 

ق  ل درج  ات الحري  ة للخ     ت 5ذا ق  ل د  دد المع  امالت د    إ•

 .يالعشوائ
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R1 

R2 

R3 

R4 

C1 C2 C3 C4 

T1 

T2 

T3 

T4 

T2 T3 T4 

T3 T4 T1 

T4 T1 T2 

T1 T2 T3 

    األرض  و مي  ل خ  تالا ف    خص  وبةإذا وج  د إ: ةالتج  ارب الحقلي  

م 06:45 08/04/2020  .ية صناا م  حيث اإلنتاج 4 ةو م لوب مقارن  
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Anim.1 

Anim.2 

Anim.3 

Anim.4 

W1 W2 W3 W4 

F1 

F2 

F3 

F4 

F2 

F3 

F4 

F1 

F3 

F4 

F1 

F2 

F4 

F1 

F2 

F3 

 ن  واع م    العالئ    و ت  م  4 ةمقارن  : ينت  اا الحي  وانتج  ارب اإل

م 06:45 08/04/2020  .ة سابيع لكل حيوا  و دليق 4حيوانات و  4ستعمال إ  
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Juice1 

Juice 2 

Juice 3 

Juice 4 

Juice 2 Juice 3 Juice 4 

Juice 3 

Juice 4 

Juice 1 

Juice 4 

Juice 1 

Juice 2 

Juice 1 

Juice 2 

Juice 3 

Test.1 Test.2 Test.3 Test.4 

Grd.1 

Grd.2 

Grd.3 

Grd.4 

نواع م  العصائر   4اذا  ريد اختبار : ةتجارب الصنادات الغذائي

م 06:45 08/04/2020   . ة فراد بحيث يع   كل فرد درج 4 ةبواس   
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 تحليل التباي  ةمعادل

 

 

Yijk = U + Ti + Rj + Ck + eijk 

العام المتوس   

ت ثير 

 ةالمعامل

 ى  ةقيم

 فرد
ت ثير 

 الصا

ت ثير 

 العمود

 يالعشوائ الخ  
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Analysis of Variance 

 تحليل التباي 

CF = y2../ r2 

Total SS = i,j y
2
ij - CF 

Row SS = j yj
2/r - CF 

Column SS = k y
2
k/r - CF 

Treatment SS = t y
2
t/r - CF 

Error = Total SS – Row SS – Column SS – Treatment SS 
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ANOVA Table 

SOV df SS MS Fcal. 

Rows r-1 SSR SSR/r-1 RMS/EMS 

Columns c-1 SSC SSC/c-1 CMS/EMS 

Treatments t-1 SST SST/t-1 TMS / EMS 

Error (t-1)(t-2) SSE SSE/(t-

1)(t-2) Ftα = (t-1),  

(t-1)(t-2) 
Total t2 -1 TSS 
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 تمري 

 ,A)نة خمس مستويات م  االسمدة المركبةلمقار ةف  تجرب•

B, C, D, E  )لنبات ( غم)  حاصل المتر المربعدل

 .  الحن ة

   .ختالايبي  الشكل التال  توزيع المعامالت و مصادر اإل•

 :الم لوب•

 .تاثير مستويات السماد دل  حاصل الحن ةختبار إ 1.

  ي مستوى يع ي افضل حاصل 2.



م 06:45 08/04/2020  12 

Mon.2 Mon.3 Mon.4 Mon.5 Total Mon.1 
Anim. No. 

Mon. 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

257 B 

245 D 

182 E 

203 A 

231 C 

1118 

230 E 

283 A 

252 C 

204 D 

271 B 

1240 

279 A 

245 E 

280 B 

227 C 

266 D 

1297 

287 C 

280 B 

246 D 

193 E 

324 A 

1330 

202 D 

260 C 

250 A 

259 B 

338 E 

1309 

1255 

1313 

1210 

1086 

1430 

6294 
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• H0: T1 = T2 = T3 = T4 =T5 

• H1:  T1 # T2 # T3 # T4 # T5 

 

• A = 203 + 283 + 279 + 324 +250  = 1339 

• B = 257 + 271 + 280 + 280 + 259 = 1347 

• C = 231 + 252 + 227 + 287 + 260 = 1257 

• D = 245 + 204 + 266 + 246 + 202 = 1163 

• E = 182 + 230 + 245 + 193 + 338 = 1188 

• Total                                              = 6294 
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CF = (6294)2 / 25 = 1584577.44 

Total SS = (257)2 + (245)2 + (182)2  +… + )338)2 – CF  

= 1619608 – 1584577.44 = 35030.56  

Row SS = { (1255)2 + (1313)2 +… + )1430)2 }/5 – CF 

= 7987390/5 - 1584577.44 = 12900.56 
 

Column SS = { (1118)2 + … + )1309)2 }/5 – CF 

= 7952114/5 - 1584577.44 = 5845.36 

 

Treatment SS = { (1339)2 + … + )1188)2 }/5 – CF 

= 7951292/5 - 1584577.44 = 5680.96 

 

Error SS = 35030.56 - 12900.56 - 5845.36 

- 5680.96 = 10603.68 

م 06:45 08/04/2020   
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SOV df SS MS Fcal. 

Row 5 - 1 = 4 12900.56 3225.14 
3225.14/883.64 

= 3.65* 

Colum 5 - 1= 4 5845.36 1461.34 
1461.34/883.64 

= 1.65 

Treatment  5 - 1 = 4 5680.96 1420.24 
1420.24/883.64 

= 1.61 م .غ  

Error  4*3 = 12 10603.68 883.64 
Ft (0.05), 4, 12      

 الجدولية 3.26 =

Total 25 35030.56 

3.26) اقل م  قيمة   الجدولية ( 1.61)بما ا  قيمة  المحسوبة  )اذاً ال توجد فروقات معنوية بي  المعامالت    
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• التوجد فروقات معنوية بين مستويات السماد الخمسة 

لذلك ال داعي للمقارنة بين حاصل الحنطة في . المستخدمة 

 هذه التجربة  

م 06:45 08/04/2020  18 
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  LSالكفاءة النسبية لتصميم 

(Relative Efficiency) 

ويي إختبار ت ثير الصفوا و األدمدة في تصميم المربع الالتيني مقارنة •

 CRDبما كا  متوقعاً في حالة استخدام 

 :تستخدم معادلة الكفاءة النسبية التالية•

 

 

مقارنة بتصميم  LSكما يمكننا  يضاً إيجاد الكفاءة النسبية لتصميم •

RCBD يناك كفاءة نسبية للصفوا و خرى لألدمدة ،. 

 :الصفوا•

 

 :األدمدة•

%100
)1(

)1(







MSEt

MSEtMSCMSR
RE

%100
)(

)1(





MSEt

MSEtMSC
RE

%100
)(

)1(





MSEt

MSEtMSR
RE
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           رص١ُّ ٚرح١ًٍ اٌزغبسة     
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 االختبازاث انًقتسحت بعد أجساء انتجسبت

  وتسًى أٌضا" انًقازناث انًتعددة

 ِٓ أشٙش طشق اٌّمبسٔبد اٌّزعذدٖ ٌٍّعبِالد ٟ٘:

 – Least Significant Difference) أختباز أقم فسق يعنوي .1

LSD:) 

 ٌّمبسٔخ اٌفشٚق اٌّع٠ٕٛخ ث١ٓ أٞ ِزٛسط١ٓ فٟ اٌزغشثخ.٠سزعًّ 

  خطٛاد رطج١ك االخزجبس:

 حسبة االٔحشاف اٌم١بسٟ ث١ٓ ِزٛسظ أٞ ِعبٍِز١ٓ فٟ اٌزغشثخ ، ِّب ٠ٍٟ  - أ

                                                                         

                                                                       2MSe        

    ---------             =  االٔحشاف اٌم١بسٟ ث١ٓ ِزٛسظ اٞ ِعبٍِز١ٓ             

                                                                                 r 

MSe ظ ِشثعبد اٌخطأ )٠زُ اٌحصٛي ع١ٍٗ ِٓ عذٚي رح١ًٍ اٌزجب٠ٓ(.: ِزٛس 

 r.عذد اٌّشب٘ذاد )اٌّىشساد( فٟ وً ِعبٍِخ : 

عٍٝ دسعبد حش٠ةخ اٌخطةأ فمةظ ِٚسةزٜٛ ِع٠ٕٛةخ ، tِٚٓ عذاٚي  tٔسزخشط ل١ّخ  - ة

 .% 1أٚ  % 5

ِةٓ حبلةً بةشة اٌخطةٛر١ٓ اٌسةبثمز١ٓ، أٞ ٚفةك اٌمةبْٔٛ  LSDٔسزخشط ل١ّةخ  - د

 االرٟ:

LSD = ٓاالٔحشاف اٌم١بسٟ ث١ٓ ِزٛسظ اٞ ِعبٍِز١ X t 

                     

، فةأرا وةبْ  LSDٔأخز اٌفشق ث١ٓ ِزٛسط١ٓ أٞ ِعبٍِز١ٓ فٟ اٌزغشثخ ٚٔمبسٔةٗ ِةق ل١ّةخ  -د

 فٙٛ ِعٕٛٞ ٚٔالحظ ِسزٜٛ اٌّع٠ٕٛخ. LSDاٌفشق ث١ٓ اٌّزٛسط١ٓ أعٍٝ ِٓ اٌــ 

ِٓ اٌعالئك فٟ ِعةذي اٌض٠ةبدح اٌٛص١ٔةخ ٌةذٜ أعش٠ذ رغشثخ ٌذساسخ رأص١ش خّسخ أٔٛاع  يثال:

اٌعغٛي ٚلذ شٍّذ وً ِعبٍِخ خّس عغٛي )اٌج١بٔبد ِٛبةحخ فةٟ اٌغةذٚي االرةٟ(. عٍّةب  

 t  =2.086%، ٚ اْ ل١ّخ 5عٕذ ِسزٜٛ  F.tab. =  2.87اْ 

 

 



           رص١ُّ ٚرح١ًٍ اٌزغبسة     
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 اٌّعبٍِخ (Yijِعذي اٌض٠بدح اٌٛص١ٔخ ) (.Yiاٌّغّٛع ) اٌّزٛسظ

7.2 36 6 , 10 , 7 , 3 , 10 1 

9.8 49 9 , 8 , 11 , 11 10 2 

6.0 30 7 , 5 , 5, 9 , 4 3 

4.8 24 5 , 3, 4 , 6 , 6 4 

8.6 43 8 , 6 , 9 , 9 , 11 5 

  (Y.. :)182 

 

 ( يتعدد انحدود.Duncanأختباز دنكن ) .2

٠ٚز١ّض عٓ ثةبلٟ االخزجةبساد ثأٔةٗ  Duncanِٓ لجً اٌجبحش  1955ٚعذ ٘زا االخزجبس عبَ 

٠أخذ اٌفشٚق اٌّع٠ٕٛخ ثة١ٓ اٌّزٛسةطبد ِّٙةب وةبْ عةذد٘ب ِةشح ٚاحةذح ، ِٚةٓ ١ِّةضاد ٘ةزا 

االخزجبس أٗ ِٓ اٌّّىٓ اعشاؤٖ ثصةشف إٌرةش عةٓ ِع٠ٕٛةخ اٚ عةذَ ِع٠ٕٛةخ اخزجةبس رح١ٍةً 

 .  (Anova)اٌزجب٠ٓ 

 خطواث أجساء االختباز:

 االرٟ: بجرزاسزخشاط االٔحشاف اٌم١بسٟ الٞ ِشب٘ذح فٟ اٌزغشثخ  .1

                MSe 

Syi = √ ----------- 

                r 

 ِٓ عذاٚي دٔىٓ ٚحست عذد اٌّزٛسطبد اٌذاخٍخ فٟ اٌّمبسٔخ. SSRأسزخشاط ل١ُ  .2

 ِٓ اٌّعبدٌخ االر١خ )حبلً بشة اٌخطٛر١ٓ اٌسبثمز١ٓ(. LSRأسزخشاط ل١ُ  .3

                  MSe 

LSR = √  --------   X SSR 

                     r 

رٕبص١ٌةةةب ٚثشةةةىً عّةةةٛدٞ ٚوةةةزٌه رشر١ةةةت  ٠LSRةةةزُ رشر١ةةةت اٌّزٛسةةةطبد ٚلةةة١ُ  .4

اٌّزٛسطبد رصبعذ٠ب ٚثشىً أفمٟ ٚفٟ وال اٌحةبٌز١ٓ ٠زةشن أخةش ِزٛسةظ. ثعةذ رٌةه 

ّٙةب ، فةأرا وبٔةذ ل١ّةخ اٌّمبثٍةخ ٌ LSRٔأخز اٌفشق ث١ٓ وً ِزٛسط١ٓ ٚٔمبسٔٗ ثم١ّةخ 



           رص١ُّ ٚرح١ًٍ اٌزغبسة     
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أرْ اٌفةشق ثة١ٓ اٌّزٛسةط١ٓ ِعٕةٛٞ ،  LSRاٌفشق ث١ٓ اٌّزٛسط١ٓ أعٍةٝ ِةٓ ل١ّةخ 

 فٙٛ غ١ش ِعٕٛٞ.  LSRفٟ ح١ٓ أرا وبْ اٌفشق ألً ِٓ اٌـ 

  .LSDرطج١ك أخزجبس دٔىٓ عٍٝ اٌّضبي اٌسبثك اٌزٞ طجك ع١ٍٗ أخزجبس  يثال: 

 

 تصًٍى انقطاعاث انعشوائٍت انكايهت

(Randomized Completely Block Design – RCBD) 

٘ٛ اٌزص١ُّ اٌزٞ رزغّق ف١ٗ اٌٛحةذاد اٌزغش٠ج١ةخ ثّغةب١ِق أٚ رسةّٝ لطبعةبد ثح١ةش رىةْٛ 

اٌٛحةةذاد اٌزغش٠ج١ةةخ داخةةً وةةً لطةةبع فةةٟ اٌزغشثةةخ ِزغبٔسةةخ ٔسةةج١ب  ٠ٚىةةْٛ عةةذد اٌٛحةةذاد 

أٚ ثعجةبسح أخةشٜ ثأٔةٗ اٌزغش٠ج١خ داخً وً لطبع ِسب٠ٚب ٌعذد اٌّعبِالد اٌّطٍةٛة دساسةزٙب 

الثذ ِٓ أحزٛاء وةً لطةبع عٍةٝ ع١ّةق اٌّعةبِالد ٚأْ رحةٛٞ وةً ِعبٍِةخ ع١ّةق اٌمطبعةبد 

ٌزٌه س١ّذ ثبٌمطبعبد اٌىبٍِخ ٚرزٛصع اٌّعبِالد عٍٝ اٌٛحذاد اٌزغش٠ج١خ داخً وً لطبع 

ُ عغال ( ٠خزٍفْٛ فٟ اٚصأٙ 44عشٛائ١ب  ٚ ِسزمال  عٓ ثم١خ اٌمطبعبد، فّضال  ٌٛ ٌذ٠ٕب )

أٔٛاع ِٓ اٌعالئك عٍةٝ ِعةذي اٌض٠ةبدح فةٟ أٚصاْ اٌعغةٛي  14االثزذائ١خ ٚ ٔش٠ذ دساسخ رأص١ش 

لطبعبد ، وً لطبع ٠ضُ  4ف١ّىٓ رمس١ُ اٌعغٛي حست االخزالف فٟ اٌٛصْ االثزذائٟ اٌٝ 

عغةةٛي ِزمبسثةةٗ فةةٟ أٚصأٙةةب االثزذائ١ةةخ صةةُ رةةٛصع اٌّعةةبِالد أٚ اٌعالئةةك اٌعشةةش عٍةةٝ  14

دح بةةّٓ وةةً اٌمطبعةةبد االسثةةق رٛص٠عةةب  عشةةٛائ١ب  ٚ ِسةةزمال ، ٚثةةزٌه اٌح١ٛأةةبد اٌّٛعةةٛ

( فةةٟ حبٌةةخ عةةذَ رغةةبٔس اٌٛحةةذاد اٌزغش٠ج١ةةخ ٠RCBDزضةةأ أْ أسةةزعّبي ٘ةةزا اٌزصةة١ُّ )

 .ٚأِىب١ٔخ ِغبٔسزٙب ثأرغبٖ ِع١ٓ )عّٛدٞ ِضال ٚرسّٝ لطبعبد(

 يزاٌا هرا انتصًٍى:

 .اٌذلخ.1

اٌمطبعةةبد ٚ اٌّعةةبِالد ارا رةةٛفشد اٌٛحةةذاد .اٌّشٚٔةةخ: ٚ رٌةةه ثبسةةزعّبي اٞ عةةذد ِةةٓ 2

 اٌزغش٠جخ اٌّزغبٔسخ.

 .سٌٙٛخ اٌزح١ًٍ االحصبئٟ.3

 .رمذ٠ش ل١ُ اٌّشب٘ذاد اٌّفمٛدح.4

.اٌىفةةبءح إٌسةةج١خ اٌعب١ٌةةخ ٚ رشعةةق ٌزمسةة١ُ اٌٛحةةذاد اٌزغش٠ج١ةةخ اٌةةٝ لطبعةةبد رضةةُ ٚحةةذاد 5

 ِزغبٔسخ.
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( ٚرٌةه الْ عةضء ِةٓ CRDأْ ٘زا اٌزص١ُّ ٘ٛ أوفةأ ِةٓ اٌزصة١ُّ اٌعشةٛائٟ اٌىبِةً ) . 6

 اٌخطأ ٠زُ سحجٗ عٓ طش٠ك أحذاس اٌزغبٔس داخً وً لطبع.

 يساويء هرا انتصًٍى:

١ةإدٞ عّةً اٌزغةبٔس ٠ج١خ داخةً وةً لطةبع ف٠غت اْ ٠ٛعذ رغبٔس وج١ش ث١ٓ اٌٛحذاد اٌزغش

بٌٟ رمً دلخ اٌزغشثخ ٚ دلخ اٌزصة١ُّ،ٚ فةٟ ٘ةزٖ اٌحبٌةخ اٌٝ ص٠بدح ل١ّخ اٌخطأ اٌزغش٠جٟ ٚ ثبٌز

 ّبي رصب١ُِ أخشٜ العشاء اٌزح١ًٍ.٠زطٍت أسزع

 نهتصًٍى : انعاو ًوذج انسٌاضً انن

Yij = µ + Ti + Pj + eij 

 أر أْ : 

Yij ل١ّخ اٌّشب٘ذح :j  اٌعبئذح ٌٍّعبٍِخi. 

µ .اٌّزٛسظ اٌعبَ ٌٍصفخ اٌّذسٚسخ : 

Pj رأص١شاٌمطبع :j . 

Ti رأص١ش اٌّعبٍِخ :i . 

eij ٟاٌخطأ اٌعشٛائ :. 

Anova Table: 

F. cal.  M.S. S.S. d.f . S.O.V. 

 

 

 

     MSt 

F = ------ 

      MSe 

          SSr 

MSr = ----- 

            r-1 

∑Y.j 
2
 

SSr = -------    - CF 

t 

r-1 Block 

 اٌمطبع

           SSt 

MSt = ----- 

          t-1 

  ∑Yi. 
2
 

SSt = ------ - CF 

r 

t-1 Treat. 

 اٌّعبٍِخ

           SSe 

MSe = ----- 

            t(r-1) 

 

SSe =SST– SSr- SSt 

(r-1)(t-1) Experimental 

Error. 

 اٌخطأ اٌزغش٠جٟ

------------- SST = ∑Yij
2
 – CF tr-1 Total 

 عٍّب أْ :
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t .عذد اٌّعبِالد فٟ اٌزغشثخ : 

r اٌّىشساد )اٌمطبعبد( فٟ اٌزغشثخ.: عذد 

            (Y..)
2
 

CF  = -------- 

              tr 

ٌٍفئةبد  A,B,C and Dاعش٠ةذ رغشثةخ طج١ةخ  ثبعطةبء اسثعةخ أةٛاع ِةٓ االد٠ٚةخ  :1يثال 

 اٌعّش٠خ اٌّٛبحخ ثبٌغذٚي، فأعطذ ٔزبئظ ٚص١ٔخ اببف١خ وّب فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ:

 Drugs 30-20 40-30 50-40 60-50 70-60 80-70 اٌّغّٛع

55 10 9 6 9 12 9 A 

34 5 5 7 7 3 7 B 

45 11 3 11 9 5 6 C 

39 10 2 2 11 8 6 D 

 اٌّغّٛع 28 28 36 26 19 36 173

 

 "تقدٌس انقًٍت انًفقودة فً حانت انقطاعاث انعشوائٍت انكايهت"

“Missing Plot” 

اٌم١ّخ اٌّفمٛدح ٔسزخذَ اٌمبْٔٛ  ٔفشض فمذد عٕذٔب ل١ّخ ِٓ احذٜ اٌمطبعبد فالسزخشاط

 :االرٟ

  ᴧ           tYi. + r y.j – Y.. 

Yij  =   --------------------------- 

                    (t-1) (r-1) 

                                                                                                                                                        

Yij .اٌم١ّخ اٌّمذسح ٌٍّشب٘ذح اٌّفمٛدح ٟ٘ = 

t ،عذد اٌّعبِالد=r،عذد اٌمطبعبد= 

Yi. ١خ داخً اٌّعبٍِخ اٌزٟ فمذد ِٕٙب اٌّشب٘ذح اٌّشاد رمذ٠ش٘ب.= ِغّٛع اٌّشب٘ذاد اٌّزجم 

y.j   ِغّٛع اٌّشب٘ذاد اٌّزجم١خ داخً اٌمطبع اٌزٞ فمذد ِٕٗ اٌّشب٘ذح اٌّشاد ٛ٘ =

 رمذ٠ش٘ب.
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اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ٔزبئظ رغشثخ اعش٠ذ ثبسزخذاَ رص١ُّ اٌمطبعبد اٌعشٛائ١خ ٚ  يثال:

ٌضبٌش ٌٍّعبٍِخ االٌٚٝ اٌّفمٛدح. أوًّ عذٚي رح١ًٍ وبٔذ اٌّشب٘ذح اٌّٛعٛدح فٟ اٌمطبع ا

 اٌزجب٠ٓ :

Yi. R4 R3 R2 R1 اٌّعبِالد 

19.5 6.4 -------- 6.4 6.7 T1 

26.4 6.5 6.8 6.6 6.5 T2 

25.2 6.5 6.4 6.2 6.3 T3 

Y..= 71.1 19.2 13.2 19.2 19.5 Y.j 

 

( يقازنت يع RCBDنتصًٍى انقطاعاث انعشوائٍت انكايهت )  تانكفاءة اننسبٍ

 (CRDانتصًٍى انعشوائً انكايم )

 ٠ّىٓ اٌزعج١ش عٓ رٌه ثبٌّعبدٌخ االر١خ:

                                       (r-1) MSr + r (t-1) MSe 

اٌىفبءح إٌسج١خ   R.E. % = ----------------------------------- X 100 

                                                  (rt -1) MSe 

رُ رح١ًٍ ث١بٔبد رغشثخ ٌّمبسٔخ رأص١ش أسثق ِسز٠ٛبد ِٓ إٌزشٚع١ٓ عٍٝ ِعذي   : يثال

( ٚثٛالق RCBDحبلً عجبد اٌشّس، أسزعًّ ف١ٙب رص١ُّ اٌمطبعبد اٌعشٛائ١خ اٌىبٍِخ )

 خّس ِىشساد )لطبعبد( ٚوبٔذ إٌزبئظ ثعذ اٌزح١ًٍ وّب ِٛبحخ فٟ اٌغذٚي االرٟ.

 (.CRD( ِمبسٔخ ِق رص١ُّ )RCBD)اٌّطٍٛة أ٠غبد اٌىفبءح إٌسج١خ ٌزص١ُّ )

F. cal. M.S. S.S. d.f . S.O.V. 

 

 

 

F = 

20.46** 

5.36 21.46 4 Block 

 اٌمطبع

44.83 134.45 3 Treat. 

 اٌّعبٍِخ

2.19 26.26 12 Experimental 

Error. 
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 اٌخطأ اٌزغش٠جٟ

-------- 182.17 19 Total 

 

 تصًٍى انًسبع انالتٍنً

(Latin Square Design) 

( ٠Rowsةةزُ فةةٟ ٘ةةزا اٌزصةة١ُّ رغ١ّةةق اٌٛحةةذاد اٌزغش٠ج١ةةخ ثأرغةةب١٘ٓ ّ٘ةةب لةةفٛف )        

( ٌغةةشض أحةةذاس اٌزغةةبٔس ثأرغةةب١٘ٓ ، أر ٌةةُ ٠ىفةةٟ ِغبٔسةةزٙب ثأرغةةبٖ Columnsٚأعّةةذح )

ٚاحذ وّب حصً فٟ رص١ُّ اٌمطبعبد ، ٚفٟ رص١ُّ اٌّشثق اٌالر١ٕٟ ٠زُ رٛص٠ةق اٌّعةبِالد 

عٍٝ اٌٛحذاد اٌزغش٠ج١خ أٚ ثبٌعىس ٚثصةٛسح عشةٛائ١خ ٌغةشض أعطةبء وةً ٚحةذح رغش٠ج١ةخ 

ٚ  RCBDب ٘ةٛ اٌحةبي فةٟ اٌزصة١ّ١ّٓ ٔفس اٌفشلخ ، ٠ٚعذ ٘زا اٌزص١ُّ سًٙ اٌزطج١ك وّ

CDR  ٓٚاْ رص١ُّ اٌّشثةق اٌالر١ٕةٟ ٠عةذ أدق )أوفةأ( ِةٓ اٌزصة١ّ١ّ .RCBD  ٚCDR  .

اال أْ ِٓ أُ٘ ِحذداد ٘زا اٌزص١ُّ ٟ٘ ص٠بدح ٔسجخ اٌخطأ فٟ حبٌخ أسزعّبي ألً ِةٓ صةالس 

عةبِالد ِعبِالد أٚ لفٛف أٚ أعّذح ٚوزٌه ٠صجأ اٌزح١ًٍ ِعمذا فةٟ حبٌةخ ص٠ةبدح عةذد اٌّ

 أٚ اٌصفٛف أٚ االعّذح عٓ صّب١ٔخ.

فٟ رص١ُّ اٌّشثق اٌالر١ٕٟ ٠ىْٛ عذد اٌّعبِالد ِسب٠ٚب ٌعذد اٌصفٛف ِٚسةب٠ٚب  يالحظت :

رّضةً االعّةذح .  c٘ةٟ اٌصةفٛف ٚ  rرّضةً اٌّعةبِالد ٚ  t( ح١ةش t = r = cٌعذد االعّذح )

 ٚ٘ىزا. x 5 5أٚ  x 4 4أٚ  x 3 3ٌزٌه اٌّشثق اٌالر١ٕٟ ٠ىْٛ 

 

 نهتصًٍى :  انعاو نًوذج انسٌاضًان

Yij(k) = µ + χi + + βj + Ti + eij(k) 

 أر أْ : 

Yij(k).ل١ّخ اٌّشب٘ذح : 

µ .اٌّزٛسظ اٌعبَ ٌٍصفخ اٌّذسٚسخ : 

χi رأص١ش اٌصفٛف :i . 

βj رأص١ش االعّذح :j . 

Ti رأص١ش اٌّعبٍِخ :k . 

eij(k).ٟاٌخطأ اٌعشٛائ : 
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 . M.S. S.S. d.f اٌّحسٛثخ Fل١ّخ 

 

S.O.V. 

 

 

 

 

 

 

       MSt 

F = -------- 

        MSe 

           SSr 

MSr = ------- 

           r-1 

          ∑Yi. 
2
   

SSr = -------- - CF 

           r 

r-1 Rows 

 اٌصفٛف

             SSc 

MSc = ------- 

              r-1 

         ∑Y.j 
2
   

SSc = ------ - CF 

            r 

r-1 Columns 

 االعّذح

           SSt 

MSt = ----- 

            r-1  

         ∑Y.k 
2
   

SSt = ------ - CF 

            r 

r-1 Treat. 

 اٌّعبٍِخ

               SSe 

MSe = ---------- 

           (r-1)(r-2) 

 

SSe = SST – SSr            

           - SSc - SSt 

(r-1)(r-2) Experimental 

Error. 

 

------------- SST = ∑Yij
2
 – CF r

2
-1 Total 

 عٍّب أْ :

t  .عذد اٌّعبِالد فٟ اٌزغشثخ : 

r .عذد اٌصفٛف فٟ اٌزغشثخ : 

٠ّضةةً ِعبِةةً اٌزصةةح١أ ٠ٚسةةبٚٞ ِشثةةق ِغّةةٛع اٌمةة١ُ ِمسةةِٛب اٌةةٝ ِشثةةق عةةذد  CFٚأْ 

 أٚ اٌّعبِالد.عّذح اٌصفٛف أٚ اال

 أٞ أْ :

            (Y..)
2
 

CF  = -------- 

              r
2 
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 x 4أعش٠ذ رغشثخ ٚفك رص١ُّ اٌّشثق اٌالر١ٕٟ ٚشٍّذ أسثعةخ ِعةبِالد )اٌزغشثةخ  يثال :

 ( ٚاٌج١بٔبد وّب ِٛبحخ فٟ اٌغذٚي االرٟ.4

Yi. 

ِغب١ِق 

 اٌصفٛف

C4 C3 C2 C1 االعّذح 

 اٌصفٛف

12 t4      1 t3      4 t2      3 t1      4 R1 

16 t1      6 t4      3 t3      2 t2      5 R2 

16 t2      5 t1      5 t4      2 t3      4 R3 

19 t3      4 t2      3 t1      6 t4      6 R4 

Y.. = 63 

 اٌّغّٛع اٌىٍٟ

16 15 13 19 Y.j 

ِغب١ِق 

 االعّذح

 



 المحاضرة االولى

 التجارب العاملٌة

م 08:16 08/04/2020  1 



م 08:16 08/04/2020  2 

 التجارب العاملٌة

Factorial Experiments 

التجربة العاملٌة هً تجربة تكون فٌها المعامالت عبارة عن •
بٌن عدة  (Combinations) الممكنة مجموعة من التوافٌق

 . (Factors)لعدة عوامل  (Levels)مستوٌات 

فهً إذن لٌست بتصمٌم مثل التصمٌم التام التعشٌة أو تصمٌم •
القطاعات العشوائٌة أو تصمٌم المربع الالتٌنً ولكن تتمٌز بنوعٌة 

 .المعامالت المدخلة فً التجربة 

 .تطبق هذه المعامالت فً أي من التصمٌمات المعروفة •

تقسٌمات متعددة  عبارة عن تمعامال مجموعةوٌعرف العامل بأنه •
تسمى بالمستوٌات وهً إما تكون كمٌة لعامل كمً كالحرارة أو 

 .وصفٌة لعامل وصفً مثل التربة
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 المٌزة األساسٌة للتجارب العاملٌة

ٌود باحث فً مٌدان اإلنتاج الزراعً إدخال صنف جدٌد من الذرة فً •
منطقة معٌنة لم ٌسبق وأن زرعت بها الذرة ، أي ٌجهل كل 

 .خصائص زراعتها 

 :فستكون هناك العدٌد من األسئلة المطروحة للبحث مثل •

 ما هو أفضل وقت للزراعة؟ 

 ؟هكتارلل بذورماهً كمٌة ال 

 ماهً األسمدة الضرورٌة وماهً مستوٌاتها؟ 

 ماهً كمٌة المٌاه المطلوبة؟ 

 ماهً نوعٌة التربة المفضلة؟ 

 ماهً أفضل المسافات بٌن النباتات داخل الصفوف وبٌن الصفوف؟ 
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 المٌزة األساسٌة للتجارب العاملٌة

ولدراسة تأثٌر كل هذه العوامل على إنتاج الذرة فقد ٌقوم الباحث •
  (One factor experiment)بنهج التجارب ذات العامل الواحد

هناك بعض المشاكل فً التجارب ذات العامل الواحد مثل ارتباط كمٌة •
وٌعبر عن هذه  بذارالري بنوعٌة التربة وكمٌة السماد بكمٌة ال

 . (Interactions) او التداخالت التأثٌرات المشتركة بالتفاعالت

قد تكون هذه التفاعالت ذات أهمٌة كبٌرة فً التجربة بحٌث ال ٌمكن •
 .تجاهلها ، ومن هنا فمن األفضل إدخال كل العوامل فً تجربة واحدة

بهذا المثال تتضح األهداف الرئٌسٌة للتجارب العاملٌة وهً تحدٌد •
أهم العوامل و أفضل مستوٌاتها واكتشاف ما إذا كان هناك تفاعالت 

 .بٌنها او تداخالت 
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 X 2 3معامالت تجربة عاملٌة 

A 

a1 a2 a3 

B 

b1 a1b1 a2b1 a3b1 

b2 a1b2 a2b2 a3b2 
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 مزاٌا التجارب العاملٌة

 .تقلٌل التكلفة والوقت 1.

 .وتقدٌرها او التداخالت إكتشاف التفاعالت 2.

تكون اإلستنتاجات المستخلصة من التجارب العاملٌة 3.

صالحة لظروف تجرٌبٌة مختلفة نظراً لدراسة تأثٌر عامل 

 .معٌن عند عدة مستوٌات العوامل األخرى 

 .أكثر كفاءة من التجارب البسٌطة 4.
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 عٌوب التجارب العاملٌة

مما ٌترتب علٌه ٌكبر جحم التجربة بإزدٌاد عدد العوامل 1.
 صعوبة الحسابات والتحلٌل اإلحصائً وتفسٌر النتائج

 .وبذلك تصبح التجربة مكلفة 

ٌصعب تطبٌق التجارب العاملٌة الكبٌرة فً الحقل أو 2.
المعمل إضافة إلى أنها تزٌد فً قٌمة الخطأ التجرٌبً نتٌجة 

 .لعدم تجانس الوحدات التجرٌبٌة 

ت ذات الدرجات العلٌا مثل داخالٌصعب تفسٌر الت3.
ت الثالثٌة التً بٌن ثالثة عوامل أو التفاعالت التً داخالالت

 .بٌن أكثر من ثالثة عوامل 
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 حساب عدد معامالت التجربة

وإلى مستوٌات   nبالرمز ( Factors)ٌرمز لعدد العوامل •
 عدد المعامالت فإنوعلى ذلك  Pكل عامل بالرمز 

      = P1 x P2 x P3 x …x Pn  

وفً حالة إذا ما كانت عدد المستوٌات متساوٌة لجمٌع •
وعدد المعامالت عند  Pnالعوامل فإن عدد المعامالت ٌساوي 

 .64 = 43= عوامل كل منها بأربع مستوٌات  3دراسة 

 5أما إذا كان عدد مستوٌات العامل األول ٌساوي  •
 = 4ومستوٌات العامل الثالث   = 2ومستوٌات العامل الثانً 

 .معاملة x 2 x 5 4  =  40= فإن عدد المعامالت  



م 08:16 08/04/2020  9 

 مثال توضٌحً

كل  Bو  Aلنفترض أن تجربة عاملٌة تحتوي على العاملٌن •

و  a1هو عامل التسمٌد بمستوٌٌن  Aمنهما له مستوٌان حٌث 

a2  وB هما نموعدٌهو مٌعاد الزراعة ب b1  وb2  و المراد

 دراسة تأثٌرهما على محصول القمح 
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 التجارب العاملٌة

م 08:15 08/04/2020  1 
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 نًُىذج انزياضً فً انتجارب انعايهيت ا

 (يعادنت تحهيم انتبايٍ )
 

 

 

         yijk   قٌمة أي فرد فً التجربة  

                    = انًتىسط انعاو 

             Ti = i     تأثيز انًعايهت

             Rj = j   تأثيز انًكزرة     

          ijk  = تأثيز انخطأ انتجزيبي 

ijkjiijk RTy  
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 يعادنت تحهيم انتبايٍ نتجزبت عايهيت 

  فً التصمٌم التام التعشٌة

 انً ارجاعها يًكٍ انعايهيت انتجارب فً يعايهت أي تأثيز أٌ وبًا•

 (B) انثاًَ نهعايم انعاو وانتأثيز (A) األول نهعايم انعاو انتأثيز

 انحانت هذِ فً انتبايٍ تحهيم يعادنت فاٌ نذا (AB) بيُهى وانتفاعم

   :انتانً انُحى عهً كتابتها يًكٍ

 

 
 

 Ai  تأثيز انعايمA         Bj تأثيز انعايم  (AB)ij       B   تأثيز

 A    B &بيٍ   انتفاعم

 

  ijkijjiijk ABBAy   )(
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 انتحهيم االحصائً نهتصًيى انعشىائي انبسيط

Source of  

Variation 

Sum of 

Squares 

Degrees of 

Freedom 

 

Mean Square 

 

F 

A SSA a - 1 

1a

SS
MS A

A


  

E

A

MS

MS
F   

B SSB b - 1 

1b

SS
MS B

B


  

E

B

MS

MS
F   

Interaction SSAB (a – 1)(b – 1) 

)1b)(1a(

SS
MS AB

AB


  

E

AB

MS

MS
F   

Error SSE ab(r-1) 

)1( 


rab

SS
MS E

E
 

 

Total SST abr - 1   
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 يعادالث حساب يجًىع يزبع االَحزافاث

 

 

 

Main Effects 

 

 

Interaction 

 

Error         SSE = SST – SSA  - SSB - SSAB 


  


a

i

b

j

n

k

ijkT
abr

y
ySS

1 1 1

2

...2

abr

y

ar

y
SS

abr

y

br

y
SS

b

j

j

B

a

i

i
A

2

...

1

2
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2

...
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i
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j

ij
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abr
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r
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.
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              CRDفي  يثال نتجزبت عايهيت

 العامل ، عاملٌن تفاعل و تأثٌر إلختبار عاملٌة تجربة أجرٌت

 B و 20- , 15- , 10- مستوٌات بثالثة الحرارة هو A األول

 على ، 2 , 4 , 6 , 8 باألسابٌع التخزٌن مدة عامل هو

 الفاصولٌا فً (Ascorbic acid) األسكربك حامض

 ووزعت الفاصولٌا من الضرورٌة الكمٌة جمعت . الخضراء

  من معٌنة معالجة مجموعة كل استلمت ثم مجموعة 36 إلى

 وكانت . مرات ثالث واحدة كل كررت بحٌث ، معالجة 12

 . بالجدول الموضح النحو على التجربة هذه نتائج
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Temp. 
Weeks 

Sum 
2 4 6 8 

T1 = -20 15 17 15 14 

16 15 16 17 

14 15 14 16 184 

T2 = -15 15 12 13 12 

15 15 15 13 

16 15 14 11 166 

T3 = -10 11 11 8 6 

11 9 7 5 

12 8 6 6 100 

Sum 125 117 108 100 450 
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Temp. 
Weeks 

2 4 6 8 

T
1 
= -20 15 17 15 14 

  16 15 16 17 

  14 15 14 16 

  45 47 45 47 

T
2 
= -15 15 12 13 12 

  15 15 15 13 

  16 15 14 11 

  46 42 42 36 

T
3 
= -10 11 11 8 6 

  11 9 7 5 

  12 8 6 6 

  34 28 21 17 
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S.O.V. d.f SS MS F cal. 
P-

value 

Temperature (A) 2 326.00 163.0 130.40 <0.001 

Weeks (B) 3 39.22 13.07 10.50 <0.001 

Temp*weeks (AB) 6 35.78 5.96 4.8 <0.003 

Error 24 30.00 1.25 

Total 35 431.00 

ANOVA Table 
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 إجراء المقارنة المتعددة بٌن متوسطات التفاعل

بما أن التداخل معنوي فٌمكن إجراء المقارنة المتعددة بٌن •

المتوسطات لتحدٌد أنسب و أحسن المعامالت العاملٌة فً هذه 

 .التجربة 

 : التفاعل هو •

 

 

فتكون قٌمة أقل فرق معنوي محفوظ عند  LSDوباستخدام طرٌقة •

 :كما ٌلً  α=0.05مستوى المعنوٌة 

rMSES
ijij YY

/2


ijij YYrab StLSD
  ))1(,2/1( 



م 08:15 08/04/2020  12 



م 08:15 08/04/2020  13 



م 08:15 08/04/2020  14 



 درجة الحرًة 

 الصافتليظالل . د

 جامعة حماه –كلٌة الزراعة 

degrees of freedom (df) 



 تبسٌط لدرجة الحرًة

10 

 ما هي قيمة األشكال الثالثة ؟



 تبسٌط لدرجة الحرًة

10 
 2وبالتالي التفاحة  3والكرز  5إما البندورة 

 5وبالتالي التفاحة  3والكرز  2إما البندورة 

 وبالتالي التفاحة عدد معلوم. X............Y...........إما 



 تبسٌط لدرجة الحرًة

10 
 لديك حرية في اختيار رقمين والثالث يصبح معلوم 

 2=  1 – 3= درجة الحرية 



 تبسٌط لدرجة الحرًة

15 
 لديك حرية في اختيار ثالثة أرقام والرابع يصبح معلوم 

 3=  1 – 4= درجة الحرية 



 تبسٌط لدرجة الحرًة

15 
 لديك حرية في اختيار ثالثة أرقام والرابع يصبح معلوم 

 3=  1 – 4= درجة الحرية 



 (التام أو الكامل)التصميم العشوائي البسيط 

3معاملة  2معاملة   1 معاملة   

 المكررات 4 2 6

 المكررات 2 5 5

 المكررات 4 3 4

 المجموع 10 8 15



 (التام أو الكامل)التصميم العشوائي البسيط 

3معاملة  2معاملة   1 معاملة   

 المكررات

 المكررات

 المكررات

 المجموع 10 8 15

 1 - 3= درجة حرية المعاملة 



 (التام أو الكامل)التصميم العشوائي البسيط 

3معاملة  2معاملة   1 معاملة   

 المكررات

 المكررات

 المكررات

المجموع  33
 الكلي

 1 - 9= درجة الحرية الكلية 



 (التام أو الكامل)التصميم العشوائي البسيط 

 معامالت

 المجموع

   6= 3 – 9(= للمعامالت)درجة حرية الخطأ 



 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

3قطاع  مج معاملة 2قطاع   1قطاع    

1معاملة  4 2 6 12  

2معاملة  2 5 5 12  

3معاملة  4 3 4 11  

 مج قطاع 10 8 15



 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

3قطاع  مج معاملة 2قطاع   1قطاع    

1معاملة  12  

2معاملة  12  

3معاملة  11  

 1 - 3= درجة حرية المعاملة 



 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

3قطاع  2قطاع   1قطاع    

1معاملة   

2معاملة   

3معاملة   

 مج قطاع 10 8 15

 1 - 3= درجة حرية القطاع 



 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

3قطاع  2قطاع   1قطاع    

1معاملة   

2معاملة   

3معاملة   

 مج كلي 33

 1 - 9= درجة الحرية الكلية 



 تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

   4= 5 – 9(= للمعامالت والقطاعات)درجة حرية الخطأ 

 قطاعات مج معاملة

 معامالت

 مج قطاع



 تصميم المربع الالتيني
3 عمود 2عمود   1عمود    

1صف  4 5 4  

2صف  4 2 5  

3 صف 2 3 6  

7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

a 

b 

c 

b c 

a b 

c a 



 تصميم المربع الالتيني

 الحل بأيدك
 فّكر فقط 



تمنى لكم مزًدا من المعرفة 
 
 ا

 وشكرا جزًال لحسن استماعكم



 (التوزًع العشوائي)الفرق بٌن التصامٌم التجرًبٌة 

 الصافتلًظالل . د

 جامعة حماه –كلٌة الزراعة 



بعد اختٌار نوع الصمٌم المناسب لتجربتً كٌف أوزع المكررات بحٌث احقق 

 .شرط العشوائٌة

 :هناك عدة طرق ومنها

 السحبات -1

 (. RAND=)برنامج أكسل  -2



T3 T2 T1 

r3 r2 r1 r3 r2 r1 r3 r2 r1 

 مكررات  ةتجربة لثالث معامالت وفق ثالث

9=  3× 3= حجم التجربة =عدد الوحدات التجرٌبٌة   



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 (التام أو الكامل)التصمٌم العشوائً البسٌط 

a1 
a2 

a3 

b1 
b2 

b3 

c1 
c2 

c3 

 السحب على الجمٌع

السحباتترقٌم الوحدات التجرٌبٌة وفقا لترتٌب   



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

a3 

b1 
b2 

b3 

c1 
c2 

c3 

 السحب على الجمٌع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 فً االتجاهٌن

a1 

a2 



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

a3 

b1 
b2 

b3 

c1 
c2 

 السحب على الجمٌع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 فً االتجاهٌن

a1 

a2 

c3 



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

b1 
b2 

b3 

c1 
c2 

 السحب على الجمٌع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 فً االتجاهٌن

a1 

a2 

a3 

c3 



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

b1 

b2 
b3 

c1 
c2 

 السحب على الجمٌع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 فً االتجاهٌن

a1 

a2 

a3 

c3 



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

b1 

b2 
b3 

c1 

c2 

 السحب على الجمٌع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 فً االتجاهٌن

a1 

a2 

a3 

c3 



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

 السحب على الجمٌع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 فً االتجاهٌن

a1 

a2 

a3 

c3 

b1 

c1 

b3 

b2 

c2 



 وفق التصمٌم العشوائً البسٌط

 السحب على الجمٌع

 ٌجب أن تكون القطع التجرٌبٌة متجانسة تماما

a1 

a2 

a3 

c3 

b1 

c1 

b3 

b2 

c2 



1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

a 

b 

c 

 السحب على القطاع الواحد 
 وتكرر العملٌة لكل قطاع



1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

a 

b 

c 

 السحب على القطاع الواحد 
 وتكرر العملٌة لكل قطاع

 القطاع األول

a 

b 

c 



1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

a 

b 

c 

 السحب على القطاع الواحد 
 وتكرر العملٌة لكل قطاع

a 

b 

c 

a 

c 

b 

 القطاع الثانً القطاع األول



1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

a 

b 

c 

 السحب على القطاع الواحد 
 وتكرر العملٌة لكل قطاع

a 

b 

c 

a 

c 

b 

a 

b 

c 

 القطاع الثالث القطاع الثانً القطاع األول



1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

 تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة

a 

b 

c 

 السحب على القطاع الواحد 
 وتكرر العملٌة لكل قطاع

 هناك احتمال بأن تأتً مكررات المعاملة األولى بجانب بعضها
 ولكن ضمن اتجاه واحد فقط 

a a a 

 انتبه



 لذلك ٌجب أن ٌكون اتجاه القطاع متعامد مع اتجاه االختالف

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف

 إذن فً حال وجود عدم تجانس 



 كلما اتجهنا نحو الٌسار ازدادت خصوبة التربة، وبالتالً سوف ٌقع  مكرر 
 كل معاملة فً مقاطع المساحة المحددة المختلفة فً خصوبتها

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف فً خصوبة التربة 

b c 

b b 

c 

c 

 هكذا خففنا من تأثٌر الخصوبة



 انتبه كل قطاع متجانس، ولكن ال ٌوجد تجانس بٌن القطاعات 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف فً خصوبة التربة 

b c 

b b 

c 

c 

 وبالتالً كان بمثابة ضمان لتوزٌع المعامالت جمٌعا فً جمٌع القطاعات



1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف فً خصوبة التربة 

b c 

b b 

c 

c 

 وهكذا خففنا من تأثٌر عدم التجانس



 انتبه إلى مسألة التعامد ، لذلك على الباحث أن ٌحلل تربته  قبل بدء التجربة
 أو الوزن األولً للحٌوانات أو الظروف المحٌطة بالموقع   

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف فً خصوبة التربة 

b c 

b b 

c 

c 



 التجاه االختالف موازيانتبه فً حال كان القطاع 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف فً خصوبة التربة 

b c 

b b 

c 

c 

 وقعت مكررات المعاملة األولى فً الترب األقل خصوبة، وفً حال كنت تدرس تأثٌر سماد معٌن على نمو محصول
 عدم دقة التجربة ... سوف تكون نتائج المعاملة سٌئة بسبب الخصوبة ولكنك سوف تتهم السماد بذلك 



 التجاه االختالف موازيانتبه فً حال كان القطاع 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

a a a 

 اتجاه القطاع

 اتجاه االختالف فً خصوبة التربة 

b c 

b b 

c 

c 

 وقعت مكررات المعاملة األولى فً الترب األقل خصوبة، وفً حال كنت تدرس تأثٌر سماد معٌن على نمو محصول
 عدم دقة التجربة ... سوف تكون نتائج المعاملة سٌئة بسبب الخصوبة ولكنك سوف تتهم السماد بذلك 



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود

T=R 



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 
b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود

b 
c 



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود

b c 



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 صف

 عمود

b c 

مع مراعاة عدم تكرار المعاملة فً نفس الصف  سحباتهنا أصبح من الممكن التوزٌع بدون 
 أو العمود

 

 انتبه



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 صف أو العمود

 عمود

b c 

a 

 انتبه



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود

b c 

a b 

 انتبه



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود

b c 

a b 

c 

 انتبه



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 ممنوع تكرر المعاملة فً نفس الصف 
 أو العمود

 صف

 عمود

b c 

a b 

c a 

 انتبه



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 الخصوبة

 b c مٌل األرض 

a b 

c a 

 االختالف موجود هنا فً اتجاهٌن

 ٌؤثر فً نسب 

 وصول مٌاه الري



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

 تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 الخصوبة

 مصد رٌاح قد ٌؤثر فً
b c 

a b 

c a 

 االختالف موجود هنا فً اتجاهٌن

 التلقٌح أو التأثٌر فً

 الظروف المحٌطة 



7 4 1 

8 5 2 

9 6 3 

  تصمٌم مربع التٌنً

a 

b 

c 

 الخصوبة

 مصد رٌاح قد ٌؤثر فً
b c 

a b 

c a 

 االختالف موجود هنا فً اتجاهٌن

 التلقٌح أو التأثٌر فً

 الظروف المحٌطة 

T=R 







تمنى لكم مزًدا من المعرفة 
 
 ا

 وشكرا جزًال لحسن استماعكم
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