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 وزارة التعميػ العالي والبحث العمسي
 الجامعة التقشية الجشؽبية
 السعهد التقشي / الذطرة

 
 

 الحقيبة التعليمية  
 لمادة

  التجارب    تخطيطاالحصاء و 
 
 لطمبة

 السرحمة االولــــــى 
 قدػ االنتــــــــــاج الشباتــــــــي 

 
 اعداد 
 السدرس
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 ة الجامعة التقية الجشؽبي
 ةـــــــالتخررات الزراعي

 قضى االنزــــــبج اننجبرٍ
 
 

 انًفزداد انذراصُخ

------------------------------------- 
 

 اصى انًبدح ثبنهغخ انؼزثُخ :   االحصبء ورخطُط انزدبرة 

 

 اصى انًبدح ثبنهغخ االنكهُزَخ :

Statistic and Experimental Design 

           

 :                          انهغخ انؼزثُخنغخ انزذرَش 

 

 االونًانضنخ انذراصُخ :                       انضنخ 

 

 صبػبد 4ػذد انضبػبد االصجىػُخ :           

 

 انضبػبد اننظزَخ :                     صبػخ واحذح 

 

 صبػخ  3انضبػبد انؼًهُخ :                     

 

 صبػخ 4                   انًدًىع :           

 

 وحذاد 4ػذد انىحذاد :                         
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 السفردات الشعرية 
 السفردات الشعرية :

 انًفزداد اننظزَخ

 رفبصُم انًفزداد                       االصجىع

انجُئةخ  –رؼبرَف ويفبهُى ) انًدزًغ  –نجذح ربرَخُخ ػن االحصبء  االول

 انىاع انؼُنبد ( –انؼُنخ  –انجُبنبد  –انًشبهذح  –انًزغُز  –

 –انؼةةةزل اندةةةذونٍ  –ػةةةزل انجُةةةباد  –طةةةزم خًةةةغ انجُبنةةةبد  انثبنٍ

 انؼزل انجُبنٍ

انًزىصةةةةط  –انًنةةةةىال  –يقةةةةبَُش اننزػةةةةخ انًزلزَةةةةخ : انىصةةةةُط  انثبنث

 انحضبثٍ 

 االنحزاف انًؼُبرٌ –انزجبَن  –يقبَُش انزشزذ : انًذي  انزاثغ

 

يؼبيم  –انخطأ انًؼُبرٌ  –االنحزاف انًزىصط  –يقبَُش انزشزذ  انخبيش

 االخزالف .

 االررجبط انخطٍ انجضُط  انضبدس

 

 االنحذار انخطٍ انجضُط انضبثغ

 

يضةةزهزيبد انجحةةث  –انجحةةث انؼهًةةٍ  –رخطةةُط انزدةةبرة انزراػُةةخ  انثبين

 انؼهًٍ واهذافه 

صبصةةةةُخ نهزدةةةةبرة انًزطهجةةةةبد اال –انةةةةىاع انزدةةةةبرة انزراػُةةةةخ  انزبصغ

 انخطأ فٍ انزدبرة انزراػُخ –انزراػُخ 

اصةزخذاو رحهُةم  –انفكزح االصبصُخ نزحهُم انزجةبَن  –رحهُم انزجبَن  انؼبشز

 انزجبَن يغ رصبيُى انزدبرة

انزصًُى  –اخزُبر انزصًُى انًبصت  –انىاع انزصبيُى انزدزَجُخ  انحبدٌ ػشز

 انزبو انزؼشُخ

 زبو انزؼشُخ فٍ حبنخ ػذو رضبوٌ انزكزار انزصًُى ان انثبنٍ ػشز

 

 رصًُى انقطبػبد انكبيهخ انًؼشبح انثبنث ػشز

 

 رقذَز انقًُخ انًفقىدح فٍ رصًُى انقطبػبد انكبيهخ انًؼشبح انزاثغ ػشز

 

 رصًُى انًزثغ انالرُنٍ انخبيش ػشز
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 (( Over View)) اننظزح انشبيهخ : 

 

 
 : Target Populationانفئخ انًضزهذفخ 

 

 طهجخ انًزحهخ االونً نقضى االنزبج اننجبرٍ فٍ اندبيؼبد انزقنُخ

 

 

 

 Rotionale : يجزراد انىحذح
 

انزؼزف ػهً ػهى االحصبء وانًفبهُى وانطزم االحصبئُخ ولُفُخ 

 رخطُط انزدبرة انزراػُخ ورحهُم انجُبنبد احصبئُب 

 

 

 

 Central Ideaانفكزح انًزلزَخ : 
 

 صبء انزؼزف ػهً ػهى االح . 

  انقُبو ثزخطُط انزدبرة انزراػُخ حقهُب . 

  رحهُم نزبئح انزدبرة احصبئُب. 
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   Objectivesاهذاف انًبدح : 

 
 

  انهذف انؼبو :

 
االلســام بسبــادئ االحرــاع والتعــرو عمــى انــؽا  التجــارب           

 الزراعية وشروطها وكيفية تشفيذها  .
 

 

 الهدو الخاص :
 

 كؽن الطالب قادرا عمى :سي          
 تشفيذ التجارب الزراعية السختمفة حقميا -1
 اخذ البيانات وتبؽيبها وتهيئتها لمتحميل االحرائي -2
ــد  -3 ــة احرــائيا وتحد  ــائا التجــارب الزراعي ــل نت ــام بتحمي القي

 الفروقات السعشؽية لمعؽامل السدروسة 
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 انًصبدر انؼهًُخ
 

. مبادئ االحرـاع .  1986السحسد ، نعيػ ثاني واخرون  -1
 جامعة السؽصل . –دار الكتب لمطباعة والشذر 

 
.  1981العاني ، طارق عمي وطارق عبـد الجبـار طبـرة   -2

مطبعـة  –االسس التطبيقية في تخطيط التجـارب الزراعيـة 
 بغداد . –االد ب البغدادية 

 
 1981الراوي ، خاشع محسؽد وعبد العزيـز   خمـهللا    -3

ل التجـارب الزراعيـة . دار الكتـب لمطباعـة . ترسيػ وتحميـ
 جامعة السؽصل .   –والشذر 
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  االحراع :

لعمػ االحرـاع مكانتـب بـيؼ العمـؽم الستشؽعـة لسـا لـب مـؼ اسـتعساالت متعـددة ا       
انب يعد اداة او وسـيمة لمؽصـؽل الـى القـرارات الرـائبة بعـد وصـهللا وتحميـل وتفدـير 

عمـؽم وهـذا العمـػ يدـتعسل مـؼ قبـل االفـراد والجساعـات العؽاهر السختمفة في جسيع ال
 والدول عمى حد سؽاع .

 وظائهللا عمػ االحراع :

 الؽضؽح : اي عرض البيانات والحقائق برؽرة واضحة ومحددة . -1
 التكثيهللا : اي تمخيص البيانات الكثيرة بقيػ قميمة  ات معشى . -2
نـة العؽامـل السقارنة يداعد عمػ االحراع عمى وضع االسس الدـميسة لسقار  -3

 العائدة لشفس العاهرة .
صــيا ة واختبــار الفرضــيات : حيــث  ــتػ صــيا ة الفرضــية باالعتســاد عمــى  -4

 االحراع ومؼ ثػ اختبارها بسداعدتب ايزا .
التشبـــو او الـــتكهؼ : حيـــث يدـــاعد عمـــػ االحرـــاع عمـــى التشبـــو او الـــتكهؼ  -5

 بعاهرة ما مؼ حيث قيستها واتجاهها خالل فترات زمشية مدتقبمية 
ــات  -6 ــؽفير  البيان ــة لت ــل الدول وضــع الخطــط واتخــا  القــرارات السشاســبة مــؼ قب

 الالزمة لمتخطيط وتحد د  التجا  وحجػ التغير في تمغ البيانات .

اي يسكؼ تمخـيص وظـائهللا االحرـاع بانهـا وضـع التجربـة او البحـث وجسـع وترتيـب 
ا تقـدم يسكـؼ وتمخيص وعرض البيانات وتحميمها وتفديرها احرائيا . وبشاعا عمى م

تعريف عمػ االحراع بانب عمػ جسع وعرض وتحميـل البيانـات االحرـائية فـي ضـؽع 
 الفرضيات السطروحة .

 دور االحراع في البحث العمسي :

 وضع الفرضيات واالسئمة التي تتؽجب االجابة عشها . -1
 استعراض السراجع  -2
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 اختيار اسمؽب البحث . -3
 الذخري اختيار االت القياس والديطرة عمى التحيز  -4
 تحميل البيانات وتفدير الشتائا -5
 اعداد تقرير كامل وصحيح وواضح حؽل التجربة . -6

 مرطمحات احرائية : 

هشاك مجسؽعة مؼ التعاريف والسررطمحات االحرائية التي يذـيع اسـتخدامها 
 في التعامل مع عمػ االحراع مشها ما  مي :

ترك برـفة واحـدة السجتسع : وهؽ مجسؽعة مؼ االفـراد او االشـياع التـي تذـ -1
او اكثر مثل سكان جسهؽرية العراق او اي بمـد اخـر او اطـؽال نباتـات الـذرة 
الرفراع او الحذرات الستؽاجدة في حقل معيؼ وهذا السجتسـع امـا ان يكـؽن 
محــدودا اي يسكــؼ حرــر عــدد افــراد  مثــل طمبــة قدــػ معــيؼ فــي السعهــد او 

مجســـؽ  السدـــاحة طمبـــة عســـؽم السعهـــد او ســـكان مد شـــة الذـــطرة مـــثال او 
السزروعة بـالرز او بالذـعير فـي بمـد معـيؼ او ان يكـؽن  يـر محـدود وفيـب 
يرعب حرر جسيع افراد السجتسع مثل االسساك في اهؽار محافعة  ي قار 
ــب  ــي الحمي ــا ف ــة او البكتري ــرات او دجم ــي نهــر الف او البرــرة او االســساك ف

حـدودة ال ـراض وماشابب  لغ . وقـد  ـتػ التعامـل مـع بعـج السجتسعـات الس
البحث العمسي عمى انها  ير محدودة فمؽ اريـد دراسـة انتـاج الشبـات الؽاحـد 

نبــات مــثال  11111مــؼ عبــاد الذــسس او الــذرة الرــفراع فــي حقــل يحــؽي 
ففي هذ  الحالة البد مـؼ المجـؽع الـى اخـذ عيشـة مـؼ تمـغ الشباتـات وتطبيـق 

ت االخـر  كالشـاس الشتائا عمـى كـل نباتـات الحقـل وهكـذا بالشدـبة لمسجتسعـا
 والحيؽانات واالشياع االخر  .

الستغير : مثال يطمب دراسة ارتفا  االشجار في مشطقـة مـا او ندـبة الـدهؼ  -2
في الحميب او  مة المؽح الؽاحد مؼ محرؽل معيؼ ولكؽن هذ  الخرائص 
متغيــرة او مختمفــة يطمــق عميهــا بــالستغيرات ، ودائســا مــا  رمــز لهــا بــالحرو 



 9 

 Wلشدــبة الـــدهؼ و  Y رمــز لطــؽل االشــجار و  Xر مثــل االنكميــزي الكبيــ
 النتاج او  مة المؽح الؽاحد...الخ

السذـاهدة : هـي عبـارة عـؼ السـادة االوليـة التـي  تعامـل معهـا الباحـث فــا ا  -3
كانــد دراســة الباحــث حــؽل اطــؽال الشباتــات مــثال او عــدد التفرعــات لشباتــات 

حدـاب اطؽالهـا او عـدد معيشة فانب سيقؽم بدراسـة مجسؽعـة مـؼ الشباتـات و 
فــان هــذا العــدد يسثــل  7تفرعاتهــا فمــؽ كــان عــدد التفرعــات لشبــات معــيؼ هــؽ

مذاهدة واحدة ولؽجؽد االخـتالو فـي مقـدار السذـاهدة بـيؼ فـرد واخـر فـان 
 لغ  دعؽ لجسع عـدد معـيؼ مـؼ السذـاهدات لمؽقـؽو عمـى مـد  االخـتالو 

 بيشها . وتتكؽن البيانات مؼ مجسؽ  تمغ السذاهدات .
القيسة االحرائية : هي قيسة صفة معيشـة الحـد االفـراد فـي السجسؽعـة فمـؽ  -4

 X5فــان  Xاريــد دراســة صــفة اطــؽال الشباتــات ورمــز لهــذ  الرــفة بــالحرو 
متـــر تكتـــب القيســـة  6فـــا ا كـــان طؽلهـــا  5مـــثال يعشـــي طـــؽل الذـــجرة رقـــػ 

 .   X5 = 6بالريغة 
بطريقــة محــددة  العيشــة : هــي جــزع مــؼ السجتســع الســراد دراســتب توخــذ مشــب -5

لدراســـة صـــفات  لـــغ السجتســـع . حيـــث  ـــتػ المجـــؽع الـــى العيشـــة لرـــعؽبة 
الحرؽل عمى السعمؽمات لكل فرد او بدبب زيادة الشفقات والسجهـؽد الكبيـر 
الــذي ســيبذل . ويــتػ تطبيــق الشتــائا او االســتشتاجات التــي استحرــمد مــؼ 

خــذت مشــب . العيشــة عمــى عســؽم السجتســع باعتبارهــا تسثــل السجتســع الــذي ا
ــي احــد  ــة لالســتهالك البذــري ف ــادة معيش ــة صــالحية م ــد معرف فســثال ا ا اري
السخــازن ولــتكؼ مــادة البـــيج فســؼ  يــر السشطقـــي تكدــير كامــل البـــيج 
لسعرفة مد  صالحيتب لذلغ  تػ المجؽع الى العيشة التي تسثـل  لـغ السجتسـع 

الــى وهكـذا بالشدــبة لسعرفـة ندــبة الذـؽائب فــي شـحشة مــؼ الحشطـة وصــمد 
الــبالد مــؼ الخــارج فســؼ  يــر السشطقــي ايزــا فــرز كامــل الذــؽائب فــي هــذ  
 الذحشة الكبيرة لذلغ  تػ المجؽع الى العيشة . والعيشات عمى نؽعيؼ هسا : 
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العيشــة السشتعســة : وهــذ  ســهمة االســتخدام حيــث  ــتػ ســحب افــراد العيشــة  - أ
يشـة كيس مـؼ الحبـؽب ويطمـب اخـذ ع 111طبقا لشعام معيؼ فسثال لد شا 

مشهـا وفــي هـذ  الحالــة مـثال يسكــؼ تحد ـد الكــيس االول الـذي توخــذ مشــب 
ثػ تزاو فاصمة مقـدارها عمـى سـبيل السثـال  3العيشة وليكؼ الكيس رقػ 

والثالـث  15كيس فيكؽن رقػ الكيس الثـاني الـذي توخـذ مشـب العيشـة  12
ــد وهكــذا . وي 39والرابــع  27 ــا ا اري ــات مدــبقا ف ــد عــدد العيش سكــؼ تحد 

عيشات لالكياس السئة يكؽن الفرق بـيؼ رقـػ كـيس العيشـة الدـابق  خسس
الستحرـال العيشـة  6فا ا اخذ الكيس رقـػ  21ورقػ كيس العيشة الالحق 

 46والثالثـة مـؼ الكـيس  26االولى فان العيشة الثانية توخـذ مـؼ الكـيس 
 وهكذا .

ع العيشة العذؽائية : وهي العيشة التي  ـتػ اختيـار افرادهـا مـؼ السجتسـ - ب
ــي السجتســع نفــس فرصــة او  ــرد ف ــل ف ــث يكــؽن لك ــة عذــؽائية بحي بطريق
احتساليــة شــسؽلب بالعيشــة . وان اختيــار فــرد معــيؼ ال  ــوثر فــي احتساليــة 
اختيار اي فرد اخـر . وتكـؽن العيشـة العذـؽائية امـا بدـيطة او مركبـة او 

 متعددة السراحل 
جتســع العيشــة العذــؽائية البدــيطة : وفيهــا  ــتػ تــرقيػ افــراد الس -1

ووضع االوراق التي تحسل ارقام االفراد في كـيس وتخمـط جيـدا ثـػ يرـار 
 الى االختيار بذكل عذؽائي .

ـــتػ تقدـــيػ  -2 ـــة : وفـــي هـــذ  العيشـــة   ـــة العذـــؽائية الطبقي العيش
و الرـفة اقدام او فئـات عمـى اسـاس الرـفات االسجتسع الى طبقات او 

ثـػ يحـدد عـدد  –ة ثػ تحدد الشدبة السئؽية لكل طبق ---السراد دراستها 
ثـػ تدـحب االفـراد عذـؽائيا مـؼ  –االفراد الؽاجب  سحبهػ مـؼ كـل طبقـة 

 كل طبقة وبذكل مدتقل . 

طالبا مؼ احد  الكميـات الرسـالهػ فـي سـفرة  51مثال : لؽ طمب اختيار 
 مؽزعيؼ بالذكل التالي :  2111فا ا كان عدد طالب تمغ الكمية 
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 طالبا : في الرهللا االول  811

 با : في الرهللا الثاني طال 611

 طالبا : في الرهللا الثالث 411

 طالبا : في الرهللا الرابع  211

وفـــي هـــذ  الحالـــة  ـــتػ تقدـــيػ الطمبـــة الـــى اربـــع فئـــات حدـــب مـــراحمهػ 
 الدراسية وبعد  لغ تحدد الشدبة السئؽية لكل صهللا او مرحمة : 

 x 111  =41%(  2111/  811لمرهللا االول ) 

 x 111  =31%(  2111/  611لمرهللا الثاني ) 

 %21لمرهللا الثالث : 

 %11لمرهللا الرابع : 

 طالبا  x 41 = %21 51ويكؽن عدد الطمبة مؼ الرهللا االول 

 5طــالب ولمرــهللا الرابــع  11طالبــا ولمرــهللا الثالــث  15ولمرــهللا الثــاني 
 طالب 

ثــػ  ــتػ ســحب هــذ  االعــداد مــؼ الطمبــة مــؼ كــل مرحمــة بذــكل عذــؽائي 
 باستخدام ارقام لمطمبة او اسساع .

عيشة العذؽائية متعددة السراحـل : يدـتخدم هـذا الشـؽ  عشـدما ال -3
يكؽن السجتسع مشتذرا عمى مداحة واسعة ويتعـذر دراسـتب باكسمـب فسـثال 
ا ا اريد تقد ر  مة التسؽر في محافعـة  ي قـار حيـث  ـتػ اختيـار بعـج 
ــي تمــغ القرــبات بذــكل  ــػ اختيــار قــر  ف قرــبات السحافعــة عذــؽائيا ث
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مــؼ كــل قريــة ثــػ اختيــار الشخيــل مــؼ كــل بدــاتيؼ عذــؽائي ثــػ اختيــار ال
بدتان بذكل عذؽائي وعشد تقد ر  مة التسؽر في الشخيل السختار يسكـؼ 

 تقد ر  مة التسر في عسؽم السحافعة .

 رمؽز رياضية : 

 رمز لمرفات او الستغيرات السدروسة بحرو انكميزي كبير فمؽ كـان الستغيـر هـؽ 
 فان  Xمتغير الطؽل ورمزنا لب بالحرو 

Xi  يسثل طؽل السفردةi  

X5  5يسثل طؽل السفردة  

 ويعشي الجسع   sigmaحرو ا ريقي يطمق عميب  ∑

 ∑
N

i=1  الى  1يعشي جسع السفردات مؼN 

 Xi  ∑n
i =1  الـى السفـردة  1يعشي جسع اطؽال السفردات ابتداعا مؼ السفردة رقـػ
  nرقػ 

 Xi  ∑8
i =5  وانتهاعا  5السفردة رقػ يعشي جسع اطؽال السفردات ابتداعا ب 

 . 7باستثشاع السفردة رقػ  8بالسفردة رقػ 

  ∑n
i =1X

2
i   1يعشــي جســـع مربعــات اطـــؽال السفــردات ابتــداعا مـــؼ السفــردة رقـــػ 

 . nوانتهاعا بالسفردة رقػ 

  رمز لستغير الؽزن فان : Yولؽ فرضشا ان الحرو   

  ∑n
i =1Xi Yi لستشـاظرة ابتـداعا يعشـي جسـع حاصـل ضـرب قـيػ الطـؽل والـؽزن ا
 . nوانتهاعا بالسفردة  1مؼ السفردة 
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 وتطبيقا لسا سبق لؽ تؽفرت السعمؽمات التالية :

 iالرمز الدليمي   Xالطؽل  Yالؽزن 
5 20 1 
2 10 2 
4 40 3 
4 30 4 

∑
4
i =1Xi = X1 + X2 + X3 + X4 = 20 + 10 + 40 + 30 = 100 

∑
4
i =1Y

2
i = Y

2
1 + Y2

2 + Y2
3 + Y2

4 = 52 + 22 + 42 + 42 =61 

∑Xi Yi = X1 Y1 + X2 Y2 + X3 Y3 + X4 Y4 = 

20x5 + 10x2 + 40x4 + 30x4 = 400  

  مالحعة / ان عدم  كر حدود الرمز الدليمي يعشي شسؽل جسيع القيػ .
 

 امثمة متشؽعة :

 ا كر بعج االمثمة لمسجتسعات واخر  لمعيشات  -1
شــتا هــذ  السعمبــات مجتسعــا هــل يعتبــر انتــاج مرــشع معمبــات كــان وال  ــزال   -2

 محدود الحجػ او  ير محدود ولسا ا ؟
 ا كر بعج االمثمة لستغيرات مدتسرة واخر   ير مدتسرة . -3
( تسثل عدد تفرعات خسدة نباتـات فسـا  6-4-11-8-6ا ا كاند القيػ )  -4

∑،    X4هي قيسة ما  مي :  
5
i =1Xi    ،5 / ∑

5
i =1Xi    ،∑X

2
i     

( تسثل طؽل خسدـة نباتـات فسـا  31-35-25-31-21ا ا كاند القيػ )  -5
∑هي قيسة 

5
i =2Yi   ،∑

5
i =1 2Yi   
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يسثل الطؽل لشفس الشبات وان قيػ  yيسثل عدد التفرعات والحرو  xا ا كان الحرو 
 XiYi∑اعال  فسا هي قيسة  5و  4الشباتات الخسدة كسا هي معطاة في الدواليؼ 

عشرــر  11111 جتســع حجســبعشرــر مــؼ م 111ؽنــة مــؼ مثــال / اختــر عيشــة مك
 مؽزعيؼ عمى طبقات وكسا  مي 

 حجػ الطبقة او عدد عشاصرها رقػ الطبقة
1 511 
2 1511 
3 7111 
4 1111 

 هؽ  n1وعميب فان حجػ العيشة العذؽائية البديطة الؽاجب اخذها مؼ الطبقة االولى 

nj  = ( Nj / N ) n 

 jالساخؽ ة مؼ الطبقة رقػ تسثل حجػ العيشة العذؽائية البديطة  njحيث ان 

Nj  يسثل حجػ الطبقة :j 

N يسثل حجػ السجتسع الكمي 

n يسثل حجػ العيشة السراد اخذها مؼ السجتسع ككل  

 :وعميب فان 

(500/10000 ) 100  ، ( 1500/10000)100 ، (7000/10000 )100 

( 1000 /10000 ) 100 = 5 , 15 , 70 , 10 
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 االسبؽ  الثاني 

 نات :طرق جسع البيا

عشد دراسة مذكمة معيشة يجب ان تكؽن هشاك بيانات كافية لدراستها وهـذ  البيانـات 
ــى الطــرق  ــتػ المجــؽع ال ــة او   ــد قامــد بتؽفيرهــا جهــة معيش ــؽفرة ق امــا ان تكــؽن مت
االحرـــائية لجســـع تمـــغ البيانـــات وتقدـــػ هـــذ  الطـــرق الـــى قدـــسيؼ هســـا الطريقـــة 

 التجريبية و طرق الحرر او االستقراع . 

 لطريقة التجريبية :ا

ويتػ فيها جسع البيانات عشد الديطرة الفعميـة عمـى واحـد او اكثـر مـؼ العؽامـل التـي 
تــوثر عمــى الستغيــر السطمــؽب دراســتب حيــث تــتػ فــي هــذ  الطريقــة دراســة السدــبب 
والتاثير، كدراسة تاثير نؽ  او كسية سساد مـا عمـى انتـاج محرـؽل معـيؼ او دراسـة 

 .عمى االنتاج و ير  لغ مؼ العؽامل طريقة الزراعة تاثير عدد الريات او 

 االستقراع : 

هؽ جسع البيانات حؽل صـفات او خرـائص االشـياع دون الـتحكػ او الدـيطرة بـاي 
مؼ العؽامل التي توثر عمى الستغير او الستغيرات السدروسـة . كجسـع البيانـات حـؽل 

ــد مــا كاعــداد او اج ــام فــي مشطقــة او بم ــاس او اعســار او اعــداد وخرــائص اال ش ش
 اصشاو تمغ اال شام . واالستقراع  تػ بعدة طرق هي :

 االستقراع الذامل ) التعداد ( :  -1

 وهذا الشؽ  يطمق عمى االستقراع الذي يذسل جسيع افراد السجتسع دون استثشاع .

 السعا شة :  -2
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هــي عسميــة اختيــار العيشــة مــؼ السجتســع وفــي هــذ  الطريقــة  ــتػ تــؽفير البيانــات 
ائية عمى جزع مؼ السجتسع بعد ان  تػ اختيار هذا الجزع الذي يذـتر  ان االحر

 يكؽن مسثال لمسجتسع الساخؽ  مشب . وتكؽن طرق السعا شة عمى عدة انؽا  :

 السعا شة الذريحية :  - أ

وفــي هــذ  الحالــة  ــتػ اخــذ شــريحة مــؼ السجتســع اال ان هــذ  الذــريحة ال تــؽفر 
لسجتسـع الـذي اخـذت مشـب لعـدم كـؽن هـذ  ضسانا المكانية تعسـيػ نتائجهـا عمـى ا

 الذرائح مسثمة لسجتسعاتها في اكثر االحيان .

 السعا شة العسدية او الحكسية او الهادفة : - ب

وفــي هــذ  الحالــة  مجــ  الباحــث الــى اختيــار عيشــة يعتقــد انهــا تسثــل السجتســع 
 بالشدبة لرفة معيشة كاختيار الباحث حيؽانات او اشجار الشخيل في قرية معيشة
اعتقادا مشب انها تسثل حيؽانات او اشـجار الشخيـل فـي عسـؽم السشطقـة التـي تقـع 
فيها تمغ القرية وال يسكؼ الجزم عمى هذ  الطريقة بانها تسثل السجتسع الساخؽ ة 
مشــب حتــى عشــد تــؽفر حدــؼ الشيــة النهــا ال تخمــؽ مــؼ التحيــز السقرــؽد او  يــر 

 السقرؽد .  

لعيشــة فــي هــذ  الحالــة مختــارة عمــى السعا شــة االحتساليــة :   وتكــؽن ا - ت
اساس قانؽن االحتساالت ولهذا سسيد باالحتساليـة . وفـي هـذ  السعا شـة  ـتػ 
ســحب الؽحــدات او العشاصــر مــؼ السجتســع بالتتــابع بحيــث يكــؽن لكــل مشهــا 

وفي اية سـحبة تميهـا وفيهـا  روو في االختيار في الدحبة االولىاحتسال مع
عـــج الحـــاالت الرـــعبة او ان يدـــتعيج ب انـــب ال يدـــسح لمباحـــث باالختيـــار

ن تكؽن الحالة في مشطقة وعرة او يرعب الؽصـؽل اليهـا . بحاالت اسهل ك 
وهذ  السعا شة عمى ثالثة اشكال هـي السعا شـة العذـؽائية البدـيطة والسعا شـة 

 الطبقية العذؽائية والسعا شة السشتعسة .
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 ع البيانات مؼ وحدات االستقراع :جس اساليب

 ث طرق لجسع البيانات مؼ وحدات االستقراع كاالسر واالفراد هي :هشاك ثال

ؼ خــالل ارســال مــالطــرق الذخرــية : وفيهــا  ــتػ الحرــؽل عمــى البيانــات  -1
 استسارة استبيان او مؼ خالل السقابمة الذخرية .

الطرق السؽضؽعية : وفيهـا يقـؽم الباحـث بشفدـب او تحـد اشـرافب بالعـد او  -2
 االشجار او وزن انتاجها  .القياس كعد الحيؽانات او 

الجســع بـــيؼ الطـــرق السؽضــؽعية والذخرـــية : حيـــث  ــتػ الحرـــؽل عمـــى  -3
البيانات باالستجؽاب الذخري اوال ثػ  تػ اختيار عيشة مسثمة بهدو اجـراع 

 العد او القياس .

 عرض البيانات :

العرض الجدولي :  تػ عرض البيانات بجدول يدهل عمى القاريع ادراك ما  -1
جــدول فســثال الجــدول التــالي الــذي  بــيؼ عــرض ممخــص الصــابة  تزــسشب ال
 بقرة بسرض معيؼ : 211حقل يحؽي 

 

 عدد االبقار ) التكرار ( درجة االصابة
 141 خفيفة
 41 متؽسطة
 21 شد دة

 

ــع عمــى ال ــب بدــرعة ان ا مــب االبقــومــؼ يطم ار تكــؽن اصــابتها جــدول  تزــح ل
 السرات التي تكررت فيها الرفة .خفيفة . اما مرطمح التكرار فانب يعشي عدد 
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 مثال اخر : جدول الفئات العسرية لمحائزيؼ الزراعييؼ لسشطقة معيشة 

عدد الحائزيؼ الزراعييؼ  فئة العسر بالدشؽات
 ) التكرار (

 الشدبة السئؽية

21 – 31 111 11 
31 – 41 151 15 
41 – 61 711 71 

 5 51 61اكثر مؼ 
 111 1111 السجسؽ 

طؽل الفئة ال يذتر  ان يكؽن متداو ويقرد بطـؽل الفئـة هـؽ الفـرق  يالحظ ان
والثالثـة  11والثانيـة  11بيؼ اعمى واقـل قيسـة لمفئـة  اتهـا فطـؽل الفئـة االولـى 

 والرابعة  ير محددة . 21

اما عدد الفئات فيجب ان  تشاسـب مـع عـدد البيانـات االحرـائية الستـؽفرة اال ان 
 دا .عدد الفئات يجب ان  بقى محدو 

 مثال اخر : جدول تاثير تعفير البذور عمى االنبات في تجربة معيشة

 السجسؽ  االنبات نؽ  البذور
  ير الشابتة الشابتة

 211 21 181 معفرة
 111 71 31  ير معفرة

ولتؽزيـع البيانـات عمـى .  تزح لقارئ الجدول اهسية التعفير عمى انبات البـذور 
الفئات  دمتداوية الطؽل البد مؼ تحد د عدلفئات الفئات ا ا ر ب في ان تكؽن ا

 وفق الريغة التالية :

m = 1 + 3.3 log n  
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m  ، عدد الفئات :n  عدد القيػ االحرائية والبد مؼ تقريب الشـاتا الـى العـدد :
ػ السؽجــؽدة فــي ي. وعشــد تطبيــق الرــيغة اعــال  فــان عــدد القــالرــحيح االعمــى 

 لسقابمة لها الجدول التالي ستكؽن لها الفئات ا

 مثال : جدول عدد الفئات متداوية الطؽل لعدد مختمهللا مؼ البيانات

   ( m )عدد الفئات متداوية الطؽل    ( n )عدد القيػ 
11 5 
111 8 
1111 11 
11111 15 

 ويسكؼ اعتساد معادلة اخر  وهي 

m = 2.5 x الجذر الرابع لعدد البيانات 

  L = R / m                    ة التالية :يحدب بالريغفانب  Lاما طؽل الفئة 

 اقل قيسة ( / عدد الفئات  –اي ان طؽل الفئة = ) اعمى قيسة 

ؽل ا ا كاند مثال : اعرض البيانات التالية بجدول تكراري  ي فئات متداوية الط
 ( راسا مؼ الحسالن : 15)  ـالرافي لالمحػ وزن تمغ البيانات تسثل 

 ) كغػ ( 8-8-7-5-6-8,5-11-8-9-11-19-7,5-21-14 -12

m= 1+ 3.3 log(15) = 4.88  

 فئات 5اي ان عدد الفئات 

كغػ وعميب فان الجدول التكراري يكؽن  3=  5( /  5 – 21طؽل الفئة = ) 
 بالذكل التالي : 
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 جدول تؽزيع اوزان المحػ الرافي الى فئات متداوية االطؽال

 ر (عدد الحسالن ) التكرا الفئة ) الؽزن كغػ (
5-8 4 
8-11 6 
11-14 2 
14-17 1 
17-21 2 

 15 السجسؽ 

 العرض البياني : 

 ـــتػ عـــرض البيانـــات باشـــكال مختمفـــة كاالعســـدة والسشحشيـــات والخطـــؽ  الستكدـــرة 
والدوائر السجزأة و ير  لـغ بحيـث تدـسح لمقـارئ مـؼ معرفـة االفكـار السعروضـة فـي 

لذــكل البيــاني وهشــاك ثالثــة اشــكال تمــغ االشــكال بسجــرد القــاع نعــرة ســريعة عمــى ا
طريقـة السـدرج  – diagramبيانية التي يذـيع اسـتخدامها وهـي : طريقـة االعسـدة 

ويسكـــؼ تؽضـــيح  polygonوطريقـــة السزـــمع التكـــراري   histogramالتكـــراري 
 الطرق السذار اليها باالشكال التالية : 

 طريقة االعسدة -1
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 طريقة السدرج التكراري  -2

 
 طريقة السزمع التكراري  -3

سعر مادة معينة خالل بعض اشهر السنة
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سـاللة مـؼ الحشطـة السطمـؽب عـرض الشتـائا  21 مـة  مثال : يسثل الجدول التـالي 

 بيانات الفئات . شاسب السدرج التكراري مالحعة :  بطرق العرض البياني الدابقة :

 عدد الداللد ) التكرار (  مة الدونػ ) كغػ (
211-411 4 
411-711 13 
711-811 3 

 

 دة معينة خالل بعض اشهر السنةسعر ما
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 طريقة السزمع 

 طريقة السدرج 

 مثال : البيانات التالية تسثل دخل العائمة الذهري لعيشة مؼ العؽائل :

 عدد العؽائل دخل العائمة الذهري ) د شار (
141 25 
151 41 
211 21 
251 4 
411 2 

وبطريقة االعسدة  السطمؽب : اعطاع الفكرة التي تتزسشها البيانات بذكل بياني
 والسزمع 
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مثال : ا ا كاند اوزان رؤوس الغشػ في قطيع معيؼ مؽزعة عمى الشحؽ التالي 
 لعيشة ماخؽ ة مؼ هذا القطيع .

 عدد الرؤوس الؽزن ) كغػ (
21-25 21 
25-35 61 
35-41 11 
41-51 6 

   السطمؽب : عرض البيانات بذكل بياني وحدب طريقة السدرج .

 

 الث االسبؽ  الث

 مقا يس الشزعة السركزية :

الشزعة السركزية تعشي تسثيل قياسات متغير معيؼ كالؽزن والطؽل وضغط الدم وعـدد 
الكريات الحسر الخ مـؼ الرـفات السدروسـة بقيسـة معيشـة واحـدة ومـؼ اهـػ مقـا يس 

 الشزعة السركزية الؽسيط والسشؽال والستؽسط الحدابي 

 :    medianالؽسيط  -1

نـــب القيســـة التـــي تحتـــل السرتبـــة الؽســـطى عشـــدما ترتـــب القـــيػ يعـــرو الؽســـيط با
السدروســة ترـــاعديا او تشازليــا . وهـــذا يعشـــي ان نرــهللا القـــيػ تقــل عـــؼ قيســـة 

 الؽسيط والشرهللا االخر  زيد عميها ونؽرد االمثمة التالية لتحد د الؽسيط :

 11-9-8-11-12-16-9: ماهؽ وسيط القيػ التالية :  1مثال

 ػ تراعديا فتكؽن بالذكل التالي : الجؽاب : نرتب القي
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ويتزح ان السرتبة الؽسطى هي السرتبة الرابعة  8-9-9-11-11-12-16 
 . 11وعميب فان قيسة الؽسيط هي 

 : ماهؽ الؽسيط لسجسؽعة القيػ التالية :2مثال

وعشــــد ترتيبهــــا ترــــاعديا تكــــؽن بالذــــكل  12-22-7-21-5-7-14-11 
يالحـــظ عـــدم وجـــؽد مرتبـــة  حيـــث 22-21-14-12-11-7-7-5التـــالي : 

واحــدة تسثــل الؽســيط بــل هشــاك مرتبتــان وســطيتان هســا السرتبــة الرابعــة والسرتبــة 
الخامدة وهذ  الحالة تشذ  عشدما يكؽن عـدد القـيػ زوجيـا . وهشـا يجـب ان يقـع 

ــى  ــتػ جســع الســرتبتيؼ وتقدــػ عم ــب   ــيؼ الســرتبتيؼ وعمي الســتخراج  2الؽســيط ب
اي ان  2مقدــؽما عمــى  12+11اي  11  الؽســيط حيــث تكــؽن قيســة الؽســيط

ــل السرتبــة الؽســطى االولــى + القيســة التــي تحتــل  الؽســيط = القيســة التــي تحت
. ويتزـح مسـا سـبق ان تحد ـد قيسـة  2السرتبة الؽسطى الثانية مقدسؽمة عمى 

الؽسيط تعتسد عمى تحد د السرتبة الؽسطى ) ا ا كان عدد القيػ فرديا ( والسرتبة 
والسرتبــة الؽســطى الثانيــة ) ا ا كــان عــدد القــيػ زوجيــا ( فــا ا الؽســطى االولــى 

ا ا كان ن عـددا  2(/  1رمزنا لعدد القيػ بالحرو ن فان مرتبة الؽسيط = ) ن+
والسرتبــــة الؽســــطى الثانيــــة =         2فرديــــا . وان السرتبــــة الؽســــطى االولــــى = ن/

تعــرو عمــى ا ا كــان ن عــددا زوجيــا . وتفيــد قيســة الؽســيط فــي ال 1(+2) ن/
طبيعة الستغير مؼ ان نرهللا الحاالت تقل عؼ الؽسيط ونرـفها تزيـد عميـب وهـؽ 

 يسثل مشترهللا تمغ القيػ .

 مثال : اوجد قيسة الؽسيط لسجسؽعة البيانات التالية :

 عدد الحيؽانات ) التكرار ( الؽزن كغػ ) القيسة (
5 3 
6,5 7 
8 5 
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ػ الى وضعها االصمي والتـي عـددها هشاك طريقتان لالجابة االولى هؽ اعادة القي
-8-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5- 5-5-5قيســـة وترتـــب  15
او ان  ــــتػ  6,5وفــــي هــــذ  الحالــــة فــــان الؽســــيط تكــــؽن قيستــــب  8-8-8-8

وقيســة السرتبــة الثامشــة هــي  8=2(/1+15= )  2(/1اســتخدام القــانؽن ) ن+
صـعبا ا ا كـان عـدد ان اسمؽب اعـادة القـيػ الـى صـيغتها االولـى يكـؽن  .  6,5

القيػ كبيرا لذلغ نمجـ  الـى التكـرار التجسيعـي الترـاعدي ويسكـؼ اسـتخدام السثـال 
 الدابق اليزاح  لغ : 

اما جدول التكرار التجسيعـي  8=  2(/1+15= )  2(/1مرتبة الؽسيط = ) ن+
 فيكؽن بالذكل التالي : 

 عديالتكرار التجسيعي الترا عدد الحيؽانات )التكرار( الؽزن كغػ
5 3 3 
6,5 7 11 
8 5 15 

وهكـذا بالشدـبة  3و2و 1احتمد السراتب الثالثـة االولـى  5وهذا يعشي ان القيسة 
فــان  11الــى  4ان مرتبــة الؽســيط تقــع ضــسؼ السراتــب مــؼ ا لمقــيػ االخــر  وبســ
ــاظرة لمتكــرار التجسيعــي الترــاعدي  6,5قيســة الؽســيط هــي  اي ان القيســة السش

 ط تسثل قيسة الؽسيط الذي يذسل مرتبة الؽسي

 شجرة  18مثال: جد قيسة الؽسيط لمبيانات التالية التي تسثل  مة 

 التكرار التجسيعي التراعدي عدد االشجار ) التكرار( الغمة ) كغػ ( القيػ
1-5 2 2 
5-21 6 8 
21-25 11 18 
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كغـػ اي ال تقـل  5و 1مؼ الجـدول فـان الفئـة االولـى تتـراوح  مـة شـجرتيؼ بـيؼ 
كغػ لكششا ال يسكششا تحد ـد  مـة الذـجرة الؽاحـدة بالزـبط  5وال ترل الى  1عؼ 

 لذلغ يسكششا تحد د قيسة الؽسيط بالقانؽن التالي :

 ت ( حيث ان :-) و }أ(/ك-)  {قيسة الؽسيط = أ+

ك:  – : تسثـل الحـد االعمـى لفئـة الؽسـيط  –أ: تسثل الحد االدنى لفئـة الؽسـيط 
ت: التكرار التجسيعـي الترـاعدي  –مرتبة الؽسيط و: تسثل  –تكرار فئة الؽسيط 

لمفئة الدابقة لفئة الؽسيط ويقرد بفئة الؽسيط الفئة التي تذسل مرتبة الؽسـيط 
 اي انب عدد زوجي لذلغ فان : 18وعميب فان عدد االشجار 

   9=  18/2( =  2السرتبة الؽسطى االولى = ) ن / 

 11=  1( +  18/2= ) 1( +  2السرتبة الؽسطى الثانية = ) ن/

  21,5( = 8-9)  }11(/21-25){+21قيسة السرتبة الؽسطى االولى = 

   21( = 8-11)  }11(/21-25){+21قيسة السرتبة الؽسطى الثانية = 

 كغػ  21,75=  2(/ 21+  21,5قيسة الؽسيط = ) 

 : modeالسشؽال او الذائع  -2

سطمــؽب دراســتها . هــؽ القيســة او القــيػ االكثــر شــيؽعا او وجــؽدا بــيؼ القــيػ ال
ويعطي السشؽال فكرة تـراكػ القـيػ حـؽل قيسـة او قـيػ معيشـة كـالطؽل او الـؽزن او 

 عدد التفرعات او عدد السؽاليد او اية صفة اخر  .

 اشجار : 11مثال : جد قيسة السشؽال لمقيػ التالية التي تسثل اطؽال 

 متر  13-14-16-14-12-12-14-15-14-15
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بيانات بالجدول التكـراري ادنـا  المكـؼ تذـخيص القيسـة الحل : لؽ عرضشا هذ  ال
 او القيػ االكثر شيؽعا بدهؽلة 

 عدد الشخيل ) التكرار ( الطؽل باالمتار ) القيسة ( 
13 1 
14 4 
16 1 
12 2 
15 2 

متر هؽ االكثر شيؽعا بيؼ االطؽال وعميب فان قيسة السشـؽال  14 بدو ان الطؽل 
 متر . 14

 حسال عشد الؽالدة : 21السشؽال لمقيػ التالية التي تسثل اوزان مثال : جد قيسة 

 عدد الحسالن الؽزن كغػ
2 3 
2,5 7 
4 7 
4,5 3 

كغــػ متدــاويتان فــي التكــرار فــان كــل مشهســا  4و  2,5الحــل : بســا ان القيستــيؼ 
كغـػ اي ان  4و  2,5تسثل قيسة مدتقمة لمسشؽال وعميب فان قيستي السشؽال هسا 

 كغػ . 4و  2,5لذائعة لمحسالن عشد الؽالدة هي االوزان ا

اما ا ا كاند البيانات مرشفة الى فئات معيشة وتكراراتهـا الستشـاظرة فـيسكؼ ايجـاد 
تذـخيص الفئــة السشؽاليـة اي الفئـة االكثــر  -قيسـة السشـؽال بــالخطؽات التاليـة : أ

 ل بيرسؽن :تحد د قيسة السشؽال مؼ السعادلة ادنا  وهي معادلة كار -تكرارا . ب
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 ك ق –ك م                           

 أ (-)   ----------------قيسة السشؽال = أ+ 

 ك ب(-ك ق(+)ك م –)ك م                    

 ك م : تكرار الفئة السشؽالية  –حيث ان أ: قيسة الحد االدنى لمفئة السشؽالية 

كرار الفئة الالحقة لمفئة ك ب : ت –ك ق : تكرار الفئة الدابقة لمفئة السشؽالية 
   : قيسة الحد االعمى لمفئة السشؽالية . –السشؽالية 

 مثال : جد قيسة السشؽال لمبيانات التالية :

 عدد الحيؽانات السذبؽحة  وزن المحػ الرافي ) كغػ (
16-21 5 
21-24 11 
24-28 41 
28-32 21 

ن تكرارهـا كثـر مـؼ الفئـات هي الفئة السشؽالية ال  28 – 24الحل : بسا ان الفئة 
 االخر  فيكؽن تطبيق السعادلة بالذكل التالي :

                               41-11 

 كغػ  26,4( =  24-28)  ----------------+ 24قيسة السشؽال =

                      (41-11(+)41-21) 

اخــل حــدود الفئــة ومــؼ السعمــؽم ان القيســة السحدــؽبة لمسشــؽال البــد لهــا ان تقــع د
 السشؽالية .
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 :   Arithmetic meanالستؽسط الحدابي  -3

ويطمـق عميــب ايزـا السعــدل الحدــابي او الؽسـط الحدــابي ويرمـز لهــذا السقيــاس 
(  -X( ميــؽ ليسثــل الستؽســط الحدــابي لمسجتســع  والرمــز )  Uبرمــزيؼ االول ) 

ط الحدـابي اكس بار ليسثل الستؽسط الحدابي لمعيشة . وبذكل عام فـان الستؽسـ
يدــاوي مجســؽ  القــيػ / عــدد القــيػ ولؽجــؽد انــؽا  مختمفــة مــؼ البيانــات فهشــاك 
طرق مختمفة لحدـاب الستؽسـط الحدـابي لمسجتسـع ولمعيشـة وعمـى سـبيل السثـال 

فان الستؽسط الحدابي لمسجتسـع يسكـؼ ايجـاد   Xا ا كان الستغير السدروس هؽ 
 كسا في ادنا  :

تسد الطريقة الستبعة لتحد د قيسة الستؽسـط الستؽسط الحدابي لمسجتسع : تع -1
الحدــابي لمسجتســع عمــى طبيعــة البيانــات الستــؽفرة والتــي تكــؽن عمــى شــكل 
سمدمة مؼ القيػ السشفردة او فئات مؼ القيػ وتكراراتهـا السطمقـة او الشدـبية 
وعميـــب فـــان السعادلـــة تاخـــذ احـــد االشـــكال الثالثـــة التاليـــة وحدـــب طبيعـــة 

 لسعادلة االولى بالذكل :البيانات حيث تكؽن ا

 U =   ∑Xi  / Nميؽ

N  تسثل حجػ السجتسع و :Xi  يسثل قيسة الستغير لمسفردة او العشرر رقػi  

 اما السعادلة الثانية فهي :

  Ux =   ∑Ki Xi / N = ∑Ki Xi / ∑Ki ميؽ

  Xiتسثل تكرار القيسة  Kiحيث ان 

 في حيؼ تكؽن السعادلة الثالثة بالذكل التالي :

Ux =  ∑fi Xi    
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بالشدـبة لمسجسـؽ  الكمـي لمقـيػ وتحدـب  Xiتسثل التكـرار الشدـبي لمقيسـة  fiحيث ان 
. ويجـب ان يالحـظ ان قيسـة الستؽسـط الحدـابي  fi = Ki / Nعمـى الشحـؽ التـالي : 

لمسجتسع  تطمب تؽفير قيػ جسيـع مفـردات السجتسـع دون اسـتثشاع امـا ا ا تعـذر  لـغ 
فان الستؽسط الحدـابي هـؽ الستؽسـط الحدـابي لمعيشـة واخذت عيشة مسثمة لمسجتسع 

 (X-   اكس بار كسا مؽضح في في الفقرة )ادنا  . 2 

 ( : ويحدب بالريغة التالية :    -Xالستؽسط الحدابي لمعيشة )   -2

X-  =   ∑Xi  / n 

 تسثل حجػ العيشة  nحيث ان 

 او يحدب بالريغة : 

X- =  ∑Ki Xi / ∑Ki 

 او يحدب بالريغة :

X- = ∑fi Xi 

fi = ki / n  

مثال : ا ا كاند البيانات التاليـة تسثـل اطـؽال ثسـان نخـالت تذـكل مجتسعـا قائسـا 
متـــــــرا احدـــــــب الستؽســـــــط  16-11-16-11-15-16-16-11بذاتـــــــب : 

 الحدابي لطؽل الشخمة في هذا السجتسع 

U =   ∑X
n
 i=1  / N 

( 11+ ………… +16 ) / 8  = 112/8 = 14 meter 
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تؽســط الحدــابي ياخــذ بشعــر االعتبــار جسيــع القــيػ وهــذا مــا يسيــز  مالحعــة / الس
 عؼ الؽسيط والسشؽال الذان  ركزان عمى قيسة واحدة او قيػ قميمة 

مثال : نفس السثال الدابق لؽ رتبد البيانات بذكل جدول تكراري فـان الستؽسـط 
 الحدابي لطؽل الشخمة في هذا السجتسع يداوي :

 التكرار القيسة ) متر (
11 3 
16 4 
15 1 

 ( 3x11 + 4x16 + 1x15 ) / 8 = 14 m 

 ولؽ اعطيد بيانات السثال بالذكل التالي :

Xi Fi 

11 1,375 
16 1,511 
15 1,125 

U = ∑fi Xi    

 = 0.375 x 11 + 0.5 x 16 + 0.125 x 15 = 14 m  

ولؽ فرضـشا ان نفـس البيانـات الدـابقة تسثـل عيشـة مـاخؽ ة بذـكل عذـؽائي مـؼ 
مجتسع معيؼ فان الستؽسط الحدابي لطـؽل الشخمـة الؽاحـدة اي اكـس بـار يسكـؼ 

 ان يحدب وفق ما  مي :

X-  =   ∑X
2
 i=1  / n 
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     ( 11+ ……….. +116 ) / 8 = 14m 

 او وفق الريغة 

X- = ∑fi Xi 

0.375x11 + 0.5x16 + 0.125x 15 = 14 m  

هي قيسـة محـددة سـؽاع يالحظ ان الستؽسط الحدابي الي مجسؽعة مؼ البيانات 
 كاند تخص السجتسع او العيشة الساخؽ ة مشب ر ػ االختالو بالرمز واالستخدام 

 ـػ وفـرزت  5مثال : لؽ اخذت عيشة مؼ تيالت صـشهللا معـيؼ مـؼ القطـؼ وزنهـا 
 الى ثالث فئات لطؽل التيمة ووزند كل فئة وكاند الشتائا كسا  مي :

 الؽزن )  ػ ( فئة طؽل التيمة ) سػ (
1-2 1,5 
2-4 3,1 
4-7 1,5 

ــار فــيسكؼ  فــا ا اردنــا تحد ــد قيســة الستؽســط الحدــابي لطــؽل التيمــة اي اكــس ب
 المجؽع الى استخدام مركز الفئة وتكرارها الشدبي اي 

 fiالتكرار الشدبي  xiمركز الفئة ) سػ ( 

1,5 1,1 
3,1 1,6 
5,5 1,3 

لطــؽل التيمــة فــي العيشــة وباســتخدام السعادلــة التاليــة فــان الستؽســط الحدــابي 
 يداوي 
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X- = ∑fi Xi 

0.1x1.5 +0.6x3+0.3x5.5 = 3.6 cm  

مثال : جـد قيسـة كـل مـؼ الؽسـيط والسشـؽال والستؽسـط الحدـابي لمبيانـات التاليـة 
 التي تسثل الدخل الدشؽي لعدد مؼ الحيازات الزراعية 

 عدد الحيازات الدخل الدشؽي ) د شار (
 1111 251اقل مؼ 
251- 1251 4511 
1251 - 5111 1511 

 711 5111اكثر مؼ 

 ت (-) و }أ(/ك-)  {قيسة الؽسيط = أ+

 تؽجــب صــيا ة الجــدول باضــافة التكــرار التجسيعــي الترــاعدي ليكــؽن بالذــكل 
 التالي :

 التكرار التجسيعي التراعدي عدد الحيازات الدخل الدشؽي ) د شار (
 1111 1111 251اقل مؼ 
251- 1251 4511 5511 
1251 - 5111 1511 7111 

 7711 711 5111اكثر مؼ 

 7711/2=  2بسا ان عدد الحيازات زوجي فـان السرتبـة الؽسـطى االولـى = ن/
  3851=  1( + 2والسرتبة الؽسطى الثانية = ) ن/ 3851= 

ــــــى =  ــــــة الؽســــــطى االول )  }4511(/251-1251) {+  251قيســــــة السرتب
  883,4سة الؽسيط تداوي وقي 883,5و  883,3( =  1111 -3851
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 ك ق –ك م                           

 أ (-)   ----------------قيسة السشؽال = أ+ 

 ك ب(-ك ق(+)ك م –)ك م                    

هــي الفئــة السشؽاليــة النهــا تكــررن اكثــر مــؼ بــاقي  1251-251بســا ان الفئــة 
 الفئات فان قيسة السشؽال تداوي 

(+ 1111-4511(/ ) 1111 -4511) {+ 251قيســـــــــــــــة السشـــــــــــــــؽال = 
(4511-1511 ){ (1251-251  = )788,4 

امــا بالشدــبة لمستؽســط الحدــابي فــيسكؼ اعتســاد مركــز الفئــات وتكرارهــا الشدــبي 
ويزـربان ببعزـهسا ولكــؼ بدـبب عــدم وجـؽد الحــد االعمـى لمفئــة االخيـرة فــيسكؼ 

 اعتساد الريغة التالية الستخراج الستؽسط الحدابي :

 (السشؽال1/2) –( الؽسيط  3/2تؽسط الحدابي = )الس

 د شار  931,7=  788,5( 1/2) – 883,4( 3/2= )

بقـرة بالغـة وسـجمد لكـل بقـرة الفتـرة الزمشيـة  31: اخذت عيشـة مكؽنـة مـؼ  5مثال 
-19-21-18-22-19لطــؽل دورة الذــبق وكانــد الشتــائا كســا  مــي بااليــام : 

23-17-18-17-18-21-21-21-19-21-18-21-21-19-19-
حدــاب قيســة  -1: السطمــؽب  21-23-23-21-21-21-22-22-23-21

   . كل مؼ الؽسيط والسشؽال والستؽسط الحدابي

 مثال / 

ادنا  درجـات ثسانيـة طمبـة فـي مـادة دراسـية معيشـة مـاهؽ الؽسـط الحدـابي لـدرجات 
 . 41 – 34 – 32 – 42 – 37 – 35 – 41 – 36الطالب : 
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 مثال /

فـا ا كـان  181 -151 -172 – 162ب اطؽال اربعة مـشهػ عيشة مؼ خسدة طال
 سػ ماطؽل الطالب الخامس ؟ 171متؽسط اطؽال الخسدة طالب 

 تمسيذا احدب الؽسط الحدابي  41الجدول التالي  بيؼ وزن مثال / 

فئات 
 الؽزن 

32-34 34-36 36-38 38-41 41-42 42-44 

عدد 
 الطمبة

4 7 13 11 5 1 

  33= 2( /  34+  32مركز الفئة االولى ) 

33x 4  =132  ويكـؽن 41 تػ قدـستها عمـى  1496وهكذا يكؽن السجسؽ  الكمي
  37,4الشاتا او السعدل 

 مثال /

وحـدة تجريبيـة زرعـد بسحرـؽل معـيؼ وتـػ اسـتخدام  17ارض زراعية قدـسد الـى 
وجرب عمى عذـر وحـدات  bوجرب عمى سبعة وحدات و  aنؽعيؼ مؼ الدساد هسا 

 كسا  مي : وكان االنتاج

 1,2 – 275  - 3,25 – 2,1 – 3,1 – 2,3 – 1,5الشؽ  االول :  

   4,5-1,8-3,5-3,75 – 2,1 -1,5 -1,5 -4,1 -2,5 -3,1الثاني : 

 الحل : 

 ترتب القيػ وكسا  مي :
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 3,25 3 2,75 2,3 2 1,5 1,2 االنتاج
 7 6 5 4 3 2 1 السرتبة

 نؽن التالي :لكؽن عدد القيػ فرديا فالبد مؼ استخدام القا

وبهــذا يكــؽن  4=  2( /  1+  7= )  2( /  1رتبــة الؽســيط = ) عــدد الرتــب + 
ويدـــتخدم  b. وهكـــذا بالشدـــبة لمحالـــة  2,3الؽســـيط هـــؽ قيســـة الرتبـــة الرابعـــة اي 

القــانؽنيؼ التــالييؼ كــؽن عــدد القــيػ زوجيــا حيــث ان الؽســيط ســيكؽن متؽســط قيســة 
 n/ 2اي  2وعـددالرتب / 6=  1(+11/2= )  1( + 2الرتبتيؼ . ) عدد الرتـب / 

والؽسيط هؽ القيسة التـي تقـع بـيؼ قيستـي الـرتبتيؼ الخامدـة  5=  2/ 11ويداوي 
 . 2,75=  2( /  3+  2,5والدادسة اي ) 

 حداب الستؽسط الحدابي:  

 الحدابي لمبيانات التالية : الؽسط مثال : احدب

55-45-51-52-48-49-51-56 

 :الحل

Median= 5+45+50+52+48+49+51+56 = 4065 

Median =  (4065) / 8  = 50.75 

 حداب الؽسيط:  

 لمقيػ السبيشة:  الؽسيط : أحدب مثال

5-13-4-8-6-9-7-3-11-7 

 :كالتالي تراعدياا  البيانات ترتيب أوالا  تػ  : الحل
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3-4-5-6-7-8-9-11-13 

 مشترهللا في تقع التي القيسة هؽ الؽسيط فيكؽن  قيػ( 9) فرد  القيػ عدد أن بسا
 نالحظ 7( أي القيسة 5)  ات الترتيب القيسة هؽ الؽسيط وعميب فإن البيانات. هذ 
 قيػ أخر  تقع بعد . 4الؽسيط و قبل الترتيب قيػ تقع في 4هشاك أن

 لمقيػ التالية: الؽسيط أوجدمثال: 

55-45-51-47-52-48 

 كالتالي تراعدياا  البيانات ترتيب  تػ : الحل

  45-47-48-51-52-55 

 السركزيتيؼ  قيستي متؽسط هي الؽسيط قيسة فتكؽن  زوجي البيانات عدد أن بسا

Median = (48+50) / 2 = 49 
 :حداب السشؽال  

 :التالية البيانات مؼ السشؽال : احدب 1مثال

10 , 4, 7, 10, 6, 10, 12, 10  

 أكثر اتمر  تكررت أربع ألنها 11 القيسة وهؽ واحد مشؽال البيانات لهذ   ؽجد :الحل
 . يرها مؼ

 :التالية البيانات مؼ السشؽال أحدب : 2مثال

5, 4, 9, 9, 12, 9, 5 

 أكثر مراتثالث  تكرر ألنب 9 القيسة وهؽ واحد مشؽال البيانات لهذ   ؽجد :الحل
 .قيسة أخر   أي مؼ
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 :التالية البيانات مؼ السشؽال أحدب : 3مثال

8, 12, 8, 12, 10, 12, 7, 8, 10 

 12 والقيسة مرات ثالث تكررت 8 القيسة أن البيانات هذ  خالل ؼم نجد :الحل
 8 ,12هسا  مشؽاالن لها  ؽجد البيانات هذ  فإن مرات وعميب ثالث تكررت

 :التالية البيانات مؼ السشؽال أحدب :4 مثال

8, 10, 7, 15, 13, 9, 17 

  ؽجد ال بفإن وعميب مرة مؼ أكثر تكررت قيسة أي البيانات هذ  في  ؽجد ال :الحل
 .البيانات لهذ  مشؽال

 

 مثال / اوجد المنوال في البيانات التالية :

 

2 ,6, 9, 4, 6, 10, 6  
4, 3, 7, 9, 4, 4, 7, 4  

5, 7, 5, 7, 8, 9, 7, 5, 10 
 4, 9, 8, 12, 11, 7, 15 

ــؽال ــى هــؽ الــرقػ  السش ــي السجسؽعــة االول ــي السجسؽعــة  6ف ــالث مــرات وف ــؽرود  ث ل
و  5وفي السجسؽعة الثالثة  ؽجد مشؽاالن هسـا  4ال واحد هؽ الرقػ الثانية  ؽجد مشؽ 

 لؽرود كل مهسا ثالث مرات وفي السجسؽعة الرابعة ال  ؽجد مشؽال . 7

 االسبؽ  الرابع 

مقا يس التذتد : هشاك تفاوت في قيػ العـؽاهر الحياتيـة بـيؼ مفـردة واخـر  ضـسؼ 
اس تفاوت او تذـتد مجسؽعـة نفس السجتسع او في السجتسعات االخر  ، ويسكؼ قي

 مؼ القيػ باحد السقا يس التالية : 
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 السد  : -1

 ويعرو بانب الفرق بيؼ اكبر قيسة واصغر قيسة في سمدمة مؼ القيػ اي ان :

 اصغر قيسة  –السد  = اكبر قيسة 

 ويسثل السد  اكبر فرق يسكؼ الحرؽل عميب بيؼ قيستيؼ مؼ قيػ السجسؽعة 

 كغػ51-95-55-45-111-45ة القيػ التاليةجد قيسة السد  لسجسؽعمثال:

 فان السد  يداوي : 45واصغر قيسة هي  111الحل : بسا ان اكبر قيسة هي 

كغػ وهذا يعشي ان قيػ هـذ  السجسؽعـة ال تختمـهللا  55=  45 – 111السد  = 
 كغػ . 55او تتذتد عؼ بعزها باكثر مؼ 

ر االعتبــار يعتســد هــذا السقيــاس عمــى االخــذ بشعــ  :  varianceالتبــا ؼ  -2
جسيع القيػ السراد قيـاس تذـتتها وياخـذ متؽسـطها الحدـابي اساسـا لقيـاس 
تذتد كل قيسة ثػ يحدب متؽسط مربع هذ  التذتتات او االختالفات ويعبـر 

 عشب رياضيا عمى الشحؽ التالي :

 حداب تبا ؼ السجتسع ويكؽن باستخدام السعادلة التالية : - أ

Sigma2
x         = ∑ (  Xi – Ux )2 / N 

ـــث ان  ـــل الستؽســـط الحدـــابي   uحي ـــر تسث ـــل حجـــػ  x  ،Nلسجتســـع الستغي تسث
السجتسع ويسكؼ اعادة كتابة السعادلة بالذكل التـالي والـذي يكـؽن مطابقـا جبريـا 
لمسعادلة الدابقة اضافة الى ان السعادلة االخيرة تدـهل اسـتخدام االلـة الحاسـبة 

 وكسا  مي :

Sigma2
x        = { ∑X

2
 i – ( ∑Xi )2 / N }  / N 
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S2  يحدب تبا ؼ العيشة ويرمز لب  -ب
x السعادلة التالية : وفق 

S2
x= ∑ (  Xi – X- )2 / n - 1 

ــة و    -Xحيــث ان    ــل الستؽســط الحدــابي لمعيش ــة ويسكــؼ  nيسث ــل حجــػ العيش يسث
 كتابة السعادلة بالريغة التالية : 

S2
x= { ∑X

2
 i – ( ∑Xi )2 / n }  / n – 1 

سة التبـا ؼ لمقـيػ التاليـة التـي تسثـل وزن المحـػ الرـافي لدـتة رؤوس ثال : جد قيم
 كغػ  32-37-38-41-34-35مؼ الغشػ تسثل مجتسعا قائسا بذاتب: 

 يداوي :   Uالحل : ان قيسة الستؽسط الحدابي لمسجتسع   

               35+34+40+38+37+32 

    Ux = ---------------------- = 36 kg  

                             6 

sigma2وعميب فان قيسة تبا ؼ السجتسع 
x 

                        7818 – ( 216)2/ 6 

sigma2
x       = ------------------- = 7 kg2  

                                     6 

 7وهذا يعشي ان متؽسـط تبـا ؼ كـل قيسـة عـؼ الستؽسـط الحدـابي لمسجتسـع هـؽ 
 مات مربعة .كيمؽ را
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مثال : جد قيسة التبا ؼ لمقيػ السعطاة في السثال الدابق عمى اساس انهـا تسثـل 
 عيشة ماخؽ ة مؼ مجتسع معيؼ : 

 الحل : ان قيسة الستؽسط الحدابي لمعيشة 

   = 216 / 6 = 36 kg  

 وعميب فان قيسة التبا ؼ لمعيشة يداوي 

                7818- ( 216 )2 / 6 

          = --------------------- = 8.4 kg2 

                         6 – 1 

 : standard deviationاالنحراو السعياري  -3

االنحـــراو السعيـــاري هـــؽ الجـــذر التربيعـــي لمتبـــا ؼ وعميـــب فـــان قيســـة االنحـــراو 
 السعياري لمسجتسع يحدب وفق السعادلة التالية : 

Sigmax        = [ { ∑X
2
 i – ( ∑Xi )2 / N }  / N ]1/2 

 يحدب وفق الريغة االتية :   Sxوقيسة االنحراو السعياري لمعيشة 

Sx= [ { ∑X
2
 i – ( ∑Xi )2 / n }  / n – 1 ]1/2 

 جد قيسة االنحراو السعياري لمبيانات السعطاة في السثال الدابق  مثال :

Sigmax        = [ { ∑X
2
 i – ( ∑Xi )2 / N }  / N ]1/2 

Sigmax        = [ { 7818 – ( 216 )2 / 6 }  / 6 ]1/2 

 = ( 7 )1/2 = 2.65 Kg 
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 مثال : جد قيسة االنحراو السعياري لمعيشة السعطاة في السثال الدابق 

Sx= [ { ∑X
2
 i – ( ∑Xi )2 / n }  / n – 1 ]1/2 

Sx= [ { 7818 – ( 216 )2 / 6 }  / 6 – 1 ]1/2 

= ( 8.4 )1/2 = 2.90 Kg 

 

 س : االسبؽ  الخام

 : coefficient of varianceمعامل االختالو  -4

ان درجة التذتد بيؼ قيػ مفردات مجسؽعة معيشة تختمهللا عادة عؼ درجـة التذـتد  
لسجسؽعة اخر  وقد يكؽن هذا االختالو كبيرا او صغيرا لذلغ البد مؼ وجؽد وسـيمة 

الو لسقارنــة درجــات التذــتد بــيؼ السجسؽعــات السختمفــة لــذلغ اعتســد معامــل االخــت
لتحقيق  لغ . حيث ان معامل االختالو ندبة مئؽية لالنحراو السعيـاري الـى معـدل 
القــيػ مزــروبا بسئــة ولســا كــان معامــل االخــتالو ندــبة مئؽيــة فيكــؽن مــؼ الدــهل 

 .هذ  الشدبة استشادا الى  ؼ السجاميع السختمفة السقارنة بي

 

                Sx 

C.V.=  ------ . 100 

              X- 
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 مثال: احدب معامل االختالو لمسجسؽعات الؽاردة في الجدول التالي :

 االنحراو السعياري  الستؽسط الحدابي الستغير نؽ  السجسؽعة رقػ السجسؽعة
 كغػ 25 كغػ 151 صافي المحػ عجؽل تدسيؼ 1
 كغػ 21 كغػ 151 صافي المحػ عجؽل تدسيؼ 2
 كغػ 31 كغػ 251 صافي المحػ عجؽل تدسيؼ 3
 سػ 1,8 سػ 4 الطؽل  حذرات 4

 x 111  =16,7%(  25/151معامل اختالو السجسؽعة االولى ) 

معامـــل اخـــتالو السجسؽعـــة  -  %13,3معامـــل اخـــتالو السجسؽعـــة الثانيـــة 
 %31معامل اختالو السجسؽعة الرابعة  - %12الثالثة 

فـي  ان درجة التذـتد بـيؼ قـيػ المحـػ لعجـؽل السجسؽعـة االولـى تفـؽق مثيالتهـا
مقارنـة  ةالسجسؽعتيؼ الثانية والثالثة و الحالة  اتها مع عجؽل السجسؽعة الثانيـ

 بعجؽل السجسؽعة الثالثة .

 :   Average deviationاالنحراو الستؽسط  -5

ــب يقــيس  ويسثــل هــذا السقيــاس تذــتد القــيػ حــؽل متؽســطها الحدــابي حيــث ان
لسجسؽعــة مــع انحــراو كــل قيســة فــي السجسؽعــة عــؼ الستؽســط الحدــابي لهــذ  ا

تجاهل اشارة االنحراو ومدتعيشا بالستؽسط الحدابي لالنحرافات السطمقة ليكـؽن 
 مسثال لها ويدتخرج االنحراو الستؽسط مؼ السعادلة التالية :

          ∑ ( X i – X- )       

AD = ------------- 

                n  
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عدد القـيػ فـي  nدابي والستؽسط الح  -Xمقدار قيسة كل مفردة و  Xiحيث ان 
ا ا كانـــد السجسؽعـــة تسثـــل  Nبــــ  nواســـتبدال  Uxبــــ  -Xالسجسؽعـــة وتدـــتبدل 

مجتسعــا اي يسكــؼ اســتبدال متؽســط العيشــة بالستؽســط الحدــابي لمسجتســع وعــدد 
 افراد العيشة بعدد افراد السجتسع .

فهذا يعشي أن  13واالنحراو الستؽسط =  61مثال : إ ا كان وسط العالمات = 
أي أن تؽزيع العالمات يقع  13  -+  61عدل تباعد العالمات عؼ الؽسط = م

 61بيشسا مععػ العالمات تتجسع حؽل العالمة   47،    73بيؼ 

 مثال : جد قيسة االنحراو الستؽسط لؽزن خسدة رؤوس مؼ المهانة :

 كغػ  3-1,5-2,5-1-2

                      بســـــا ان الستؽســـــط الحدـــــابي يدـــــاوي                           
X

-
 = ∑X i / n = 10 / 5 = 2 kg  

فانب مؼ السسكؼ تحد د مد  اختالو او تذتد كل قيسة مؼ القـيػ الخسدـة عـؼ 
 قيسة الستؽسط الحدابي وكسا مبيؼ في الجدول ادنا  :

الفرق بيؼ وزن  وزن الراس كغػ رقػ تدمدل الراس
الراس والستؽسط 

 -Xi-Xالحدابي 

الفرق  السطمق 
Xi-X- 

1 3 +1 1 
2 1,5 -1,5 1,5 
3 2,5 +1,5 1,5 
4 1 -1 1 
5 2 1 1 

 3,1 1,1 11 السجسؽ 
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 وباستخدام السعادلة : 

          ∑ ( X i – X- )       

AD = ------------- = 3 / 5 = 0.6 Kg 

                n  

ػ فـــي كغـــ 1,6وهـــذا يعشـــي ان انحـــراو الـــراس الؽاحـــد عـــؼ السعـــدل الحدـــابي هـــؽ 
الستؽسط . وتجدر االشـارة الـى ان مجسـؽ  الفـروق عـؼ الستؽسـط الحدـابي يدـاوي 

 صفرا دائسا اي ان 

∑ ( Xi-X- ) = 0 

امـــا ا ا اريـــد حدـــاب االنحـــراو الستؽســـط لمبيانـــات السرـــشفة عمـــى شـــكل قـــيػ 
 وتكراراتها فان باالمكان اجراع  لغ وفق احد  السعاممتيؼ التاليتيؼ :

          ∑ ( X i – X- ) Ki       

AD = ------------- 

               ∑Ki  

 اما السعادلة الثانية فهي   iتسثل تكرار القيسة رقػ  Kiحيث ان 

AD = ∑ ( X i – X- ) . fi  

 .     iتسثل التكرار الشدبي لمقيسة رقػ  fiحيث ان 

تبـار مالحعة / استخدام مركز الفئات عشدما تكؽن البيانات عمى شـكل فئـات واع
 . Xiمركز الفئة هؽ 



 46 

 مثال : جد قيسة االنحراو الستؽسط لمبيانات التالية  :

 kiعدد الحيؽانات السذبؽحة ) التكرار (  وزن المحػ الرافي كغػ

16-21 5 
21-24 11 
24-28 41 
28-32 21 

 يسكؼ استخراج مركز الفئة والتكرار الشدبي كسا في الجدول التالي :

وزن المحػ الرافي 
 غػك

عدد الحيؽانات  xiمركز الفئة 
السذبؽحة)التكرار( 

ki 

  fiالتكرار الشدبي 

16-21 18 5 1,167 
21-24 22 11 1,133 
24-28 26 41 1,533 
28-32 31 21 1,267 

 1,11 75  السجسؽ 

 ندتخدم احد  السعادلتيؼ السشؽ  عشهسا سابقاثػ  -Xنحدب اوال الستؽسط الحدابي 

 وكسا  مي :

       ( 18-26 ) 5 +(22-26)10 +(26 -26 )40 +(30-26 )20 

AD = ----------------------------------------- 

                                 75 

= 2.322 Kg 
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 او يسكؼ استخدام السعادلة 

AD = ∑ ( X i – X- ) . fi  

وزان الـذبائح وهذا يعشي ان انحراو وزن الذبيحة الؽاحدة عؼ الستؽسـط الحدـابي ال 
 كغػ 2,322هؽ 

 : standard errorالخط  القياسي  -6

يختمهللا الستؽسط الحدابي لمعيشـات السـاخؽ ة مـؼ نفـس السجتسـع مـؼ عيشـة 
الخر  لذلغ ال يسكؼ مقارنة عيشتيؼ تختمفان عؼ بعزهسا اختالفا كبيـرا فـي 
قيسة الستؽسـط الحدـابي عمـى اسـاس التبـا ؼ واالنحـراو القياسـي لتاثرهسـا 

ة الستؽســـط الحدـــابي لـــذلغ  مجـــ  الـــى قيـــاس التذـــتد او اخـــتالو بقيســـ
متؽسطات العيشـات  ات االحجـام الستدـاوية التـي توخـذ مـؼ نفـس السجتسـع 
بؽاسطة مقياس اخر هؽ الخط  القياسي او االنحـراو القياسـي لمستؽسـطات 

 ويحدب مؼ السعادلة : -Sxالحدابية والذي  رمز لب 

 / حجػ العيشة اي  تبا ؼ الستؽسط = تبا ؼ العيشة

S2
x
- = S2 / n 

Sx
- = S / n1/2 

اي ان : الخط  القياسي = االنحراو القياسي لمعيشة / الجذر التربيعي لعدد 
  افراد العيشة 

 أحدب السد  لمقيػ التالية: مثال : 
45 50 55 46 48 49 47 

 R =55-45  =11اي ان  قيسة أصغر – أكبر قيسة = Rالسد   الحل :
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بيانات التالية تسثل اطؽال عيشة مؼ نباتات الطساطة السزروعـة فـي البيـؽت مثال : ال
-62-53-49البالستيكية السطمؽب : وز  البيانات الـى فئـات متدـاوية الطـؽل : 

38-58-75-78-55-64-69-61-56-54-53-57-48. 

حدــاب كــل مــؼ الؽســيط والستؽســط الحدــابي واالنحــراو السعيــاري  -1السطمــؽب : 
 وز  البيانات الى فئات متداوية الطؽل . -2 الو لطؽل الشبات .ومعامل االخت

 : البيانات التالية تسثل دخل العائمة الذهري لعيشة مؼ العؽائل : مثال

 عدد العؽائل دخل العائمة الذهري ) د شار (
141 25 
151 41 
211 21 
251 4 
411 2 

 يقة االعسدة والسزمع اعطاع الفكرة التي تتزسشها البيانات بذكل بياني وبطر 

االنحراو  –الستؽسط الحدابي  –السشؽال  –حداب قيسة كل مؼ الؽسيط -1
 السعياري .

: ا ا كانـد اوزان رؤوس الغـشػ فـي قطيـع معـيؼ مؽزعـة عمـى الشحـؽ التـالي  3مثال 
 ت بذكل بياني وحدب طريقة السدرج اعرض البيانا لعيشة ماخؽ ة مؼ هذا القطيع .

 الرؤوسعدد  الؽزن ) كغػ (
21-25 21 
25-35 61 
35-41 11 
41-51 6 
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االنحــراو السعيــاري لــؽزن  –الستؽســط الحدــابي  –ب قيســة كــل مــؼ الؽســط واحدــ
 الراس الؽاحد .

ممــي لتــر  111: البيانــات التاليــة تسثــل كسيــة الهيسؽكمـؽبيؼ بالــدم )  ــػ لكــل 4مثـال
 مؼ الدم ( لعذرة ابقار محمية مختارة عذؽائيا :

السطمــؽب حدــاب قيســة كــل مــؼ  11-8-12-7-11-16-13-9-11-14
ــــة  ــــاري لكسي ــــا ؼ واالنحــــراو السعي الؽســــيط والستؽســــط الحدــــابي والســــد  والتب

 الهيسؽكمؽبيؼ بالدم لمبقرة الؽاحدة .

بقـرة بالغـة وسـجمد لكـل بقـرة الفتـرة الزمشيـة  31: اخذت عيشـة مكؽنـة مـؼ  5مثال 
-19-21-18-22-19يــام : لطــؽل دورة الذــبق وكانــد الشتــائا كســا  مــي باال

23-17-18-17-18-21-21-21-19-21-18-21-21-19-19-
ــؽب :  21-23-23-21-21-21-22-22-23-21 حدــاب قيســة  -1السطم

كــل مــؼ الؽســيط والسشــؽال والستؽســط الحدــابي والســد  واالنحــراو السعيــاري لطــؽل 
قيسـة حدـاب  -3تؽزيـع القـيػ الـى فئـات متدـاوية الطـؽل  -2دورة الذبق لمبقرة . 

الؽسيط والستؽسط الحدابي واالنحراو السعياري مؼ البيانات التي تـػ التؽصـل اليهـا 
 اعال  . 2مؼ الفقرة 

 

 االسبؽ  الدادس 

 : simple linear correlationاالرتبا  الخطي البديط : 

االرتبا  البدـيط هـؽ العالقـة بـيؼ متغيـريؼ اثشـيؼ فقـط بهـدو وصـفها مـؼ حيـث 
 ا كانــد السجــاراة بــيؼ الستغيــريؼ باتجــا  واحــد فــان العالقــة االهسيــة واالتجــا  فــا

عالقة مؽجبة ويقرد بالعالقة السؽجبة زيادة الستغيـريؼ او نقرـانهسا معـا . امـا 
ا ا كاند الزيـادة فـي احـد الستغيـريؼ تدـبب نقرـانا بـالستغير الثـاني او بـالعكس 
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يؼ متغيــريؼ فـان العالقـة هـي عالقـة عكدـية . وتقــاس درجـة االرتبـا  الخطـي بـ
ــا  الخطــي البدــيط ويرمــز لــب بــالحرو  ويحدــب  rبسعامــل يدــسى معامــل االرتب

مثال زيادة السمؽحة تزيد الذد عمى السـاع او زيـادة الحـرارة تزيـد  بالذكل التالي :
زيادة سـرعة الـريح .  التبخر او انخفاض الحرارة يقل التبخر هذ  عالقات مؽجبة

ــري  ــا  ال ــل مــؼ معامــل التجــانس لسي ــادة الكثافــة عكدــيةبــالرش عالقــة  تقم او زي
او زيــادة السمؽحــة تقمــل قــدرة امترــاص الشباتيــة تقمــل مــؼ انتــاج الشبــات الؽاحــد 

 لمساع  الشبات

      ∑ ( X1i – X1
- )  ( X2 i – X2

- ) 

r= ---------------------------------- 

    [   ∑ ( X1i – Xi
- )2 ∑ ( X2i – X2

- )2   ]1/2 

                   ∑X1i X2i - ∑X1i X2i / n  

= ---------------------------------------- 

     [  { ∑X
2
1i  - ( ∑X1i )2 / n } { ∑X

2
2i  - ( ∑X2i )2 / n }  ]1/2 

  iلمسفردة رقػ  X1يسثل قيسة الستغير  X1iحيث ان : 

X2i  يسثل قيسة الستغيرX2  لمسفردة رقػi   ،n بيانات: يسثل عدد ازواج ال 

مثال : اوجد معامل االرتبا  الخطي البديط مؼ البيانات السعطاة في الجدول التـالي 
متـر  1111التي تسثل الكثافة العددية لرشهللا مؼ االشجار في وحدة مداحة قدرها 

 . X2ومداحة قاعدة االشجار عشد ارتفا  متر مؼ االرض  X1مربع 

 X2لقاعدة مداحة ا X1كثافة االشجار  iرمز زوج البيانات 

1 317 13,5 
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2 79 21,1 
3 71 14,8 
4 192 19,6 
5 122 19,5 
6 414 17,4 
7 55 26,1 
8 82 21,1 

      23120.7 – ( 1312 ) ( 152.1 ) / 8 

r = ----------------------------------- 

     [ ( 330244 – 13122 / 8 ) ( 2998.89 – 152.12/ 8 ) ]1/2 

= - 1823.7 / 3510.5 = - 0.52 

وعميب فان العالقة بيؼ كثافة االشجار ومداحة قطر الذجرة هي عالقـة عكدـية اي 
ــة  ــة او السعشؽي ــل قطــر الذــجرة . امــا االهسي ــة االشــجار كمســا ق ــب كمســا زادت كثاف ان

 االحرائية لهذا االرتبا  فيسكؼ ايزاحها باختبار معشؽية معامل االرتبا  .

ضــد  H0: p=0ا ا اريــد اختبــار فرضــية العــدم شؽيــة معامــل االرتبــا  :   اختبــار مع
 وفق الريغة التالية :  tفال بد مؼ استخدام اختبار  H1: p =0الفرضية البد مة 

                                r 

ta ( n – 2 ) = ---------------------------------------------  

                                 [  ( 1 – r2 ) / ( n – 2 ) ]1/2 

 وفيسا يخص السثال الدابق : 
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                          - 0.52                      -0.52 

ta ( 8 – 2 ) = -----------------------= -------= -1.49 

               [  ( 1- 0.522 ) / 8 – 2 ]1/2              0.349 

% ودرجـات الحريـة تدـاوي 5الجدوليـة السشـاظرة لسدـتؽ  السعشؽيـة  tسة وبسا ان قي
فـــان  1,49وهـــي  tوانهـــا تزيـــد عمـــى القيســـة السحدـــؽبة لمستغيـــر  2,477هـــي  6

فرضية العدم تقبل وهذا يعشي انب ر ـػ وجـؽد دالئـل عمـى عالقـة عكدـية بـيؼ كثافـة 
 .   االشجار وقطر الذجرة اال ان هذ  العالقة  ير معشؽية احرائيا

وقـــد  تطمـــب االمـــر مقارنـــة درجـــة العالقـــة بـــيؼ متغيـــريؼ معيشـــيؼ داخـــل مجتسعـــيؼ 
مختمفيؼ اما السجتسعان فقد يكؽنان صشفيؼ لسحرؽل معيؼ او مؽعـد ؼ لمزراعـة او 

 ما شابب  لغ ويتػ االختبار وفق الريغة التالية :

             Z1
1 -  Z2

1 

Z = ------------------- 

       { ( 1/n1 -3 ) + ( 1/n2 -3 ) }1/2  

                     1 +  ri 

Zi
1 = 0.5 ln ---------- 

                       1 -  ri  

لرـــشفيؼ أ و ب  X2و  X1مثـــال : تســـد دراســـة االرتبـــا  البدـــيط بـــيؼ متغيـــريؼ 
 لسحرؽل معيؼ وكاند الشتائا كسا في الجدول التالي : 

  rمعامل االرتبا  البديط   nعدد ازواج البيانات  iرقػ الرشهللا 
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1 22 +1,311 
2 21 +1,542 

 tفا ا اردنا اختبار فرضية العدم ضـد الفرضـية البد مـة البـد مـؼ المجـؽع الـى اختبـار 
 حيث ان :

                 1 + 0.310 

Z1
1 = 0.5 ln ------------ = 0.3205 

                   1 – 0.310 

 

                 1 + 0.542 

Z2
1 = 0.5 ln ------------ = 0.6070 

                   1 – 0.542 

Z1 فا ا استخدمشا الفرق السؽجب اي
1   -  Z2

 فانشا نحرل عمى االختبار التالي 1

         0.6070 – 0.3205 

Z = ----------------- = 0.87 

        ( 1/19 +1/18 )1/2  

وليــة عشــد اقــل مــؼ القيســة الجد 1,87هــي   Zوبســا ان القيســة السحدــؽبة لمستغيــر  
رضية العدم تقبل ويدـتشتا مشهـا عمـى ان االرتبـا  بـيؼ % فان ف5مدتؽ  السعشؽية 

 الستغيريؼ متذابب بيؼ الرشفيؼ اي عدم وجؽد فروقات معشؽية .
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 االسبؽ  الدابع :

 :  simple regressionاالنحدار الخطي البديط : 

مـثال  yالكسيـة بـيؼ متغيـر تـابع ونرمـز لـب بـالحرو  االنحدار البديط يخص العالقـة
. ويتسيــز هــذا الشــؽ  مــؼ االنحــدار بدــهؽلة  xومتغيــر مدــتقل نرمــز لــب بــالحرو 

التعامل معب سـؽاع مـؼ حيـث حجـػ العسميـات الحدـابية السطمؽبـة او مـد  اسـتخدام 
االســـتشتاجات السدـــتشبطة مشـــب اضـــافة الـــى ســـهؽلة تفحـــص العالقـــة الكسيـــة بـــيؼ 

ريؼ وتحد ــد طبيعتهــا . ويكــؽن االنحــدار البدــيط عمــى نــؽعيؼ هســا االنحــدار الستغيــ
واالنحـدار السشحشـي او  يـر   linear regressionالخطـي البدـيط او السدـتقيػ 

. وا ا مــا اردنــا تحد ــد العالقــة الكسيــة       curvilinear regressionالسدــتقيػ 
بد مؼ الحرـؽل عمـى عيشـة تسكششـا ) االنحدار (  بيؼ الستغيريؼ التابع والسدتقل فال

مؼ الؽصؽل الى عـدد معـيؼ مـؼ ازواج البيانـات يسثـل كـل زوج مشهـا قيسـة لمستغيـر 
ــة وعــادة  ــة او العيش ــابع لكــل وحــدة مــؼ وحــدات التجرب ــر الت السدــتقل واخــر  لمستغي

 ماترتب البيانات عمى شكل جدول وكسا  مي : 

  Yiقيسة الستغير التابع   Xiقيسة الستغير السدتقل   Iرقػ وحدة السعا شة 
1 

2 

1 

1 

1 

n 

X1  

X2   

1 

1 

1 

Xn 

Y1  

Y2  

1 

1 

1 

Yn  
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ولالستدالل عمى طبيعة االنحدار  رسػ مخطط مبعثر كسـا فـي االشـكال التاليـة حيـث 
 Yوالسحـؽر العسـؽدي يسثـل الستغيـر التـابع  xيسثل السحؽر االفقي الستغير السدتقل 
ضــحة كســا فــي االشــكال الثالثــة االولــى وقــد وقــد تاخــذ تمــغ السخططــات اتجاهــات وا

 يكؽن السخطط دون اتجا  واضح كسا في الذكل الرابع .
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تبيؼ االشكال ان العالقة في الذكل االول هي عالقة انحدار خطـي حيـث كمسـا ازداد 
الستغيـــر السدـــتقل ازدادت قيســـة الستغيـــر التـــابع . وفـــي الذـــكل الثـــاني ازدادت قـــيػ 

فـي بدايـة االمـر ثـػ انخفزـد ولعـل كسيـة الدـساد وانتـاج السحاصــيل  الستغيـر التـابع
تسثل هذ  الحالـة وتكـؽن هـذ  العالقـة عالقـة مـؼ الدرجـة الثانيـة امـا الذـكل الثالـث 
فــان الزيــادة بــالستغير التــابع تكــؽن بطيئــة ثــػ تــزداد بذــكل كبيــر وهــذ  العالقــة هــي 

حيـث عشـد زيـادة عـددها يكـؽن  عالقة اسية ويسثمها زيـادة اعـداد الخاليـا الجرثؽميـة
معدل تزا دها او تكاثرها اكبر اما الذـكل الرابـع فانـب  بـيؼ عـدم وضـؽح العالقـة بـيؼ 

 الستغيريؼ السدتقل والتابع اي ان العالقة ال تتبع اسمؽبا او اتجاها محددا .

ك نؽعــان مــؼ العالقــة الخطيــة بــيؼ الستغيــريؼ تعبــران عــؼ االنحــدار الخطــي وهشــا
 :البديط هسا 

 :    functional relationالعالقة الدالية  -1

والستغيـر  xوهي عالقة يعبر عشها بسعادلـة رياضـية فـا ا كـان الستغيـر السدـتقل 
فـا ا تسـد معرفـة قيسـة الستغيـر  Y = f ( X )فـان العالقـة تكـؽن  Yالتـابع 

السدتقل سيكؽن الحرؽل عمى الستغير التابع سهال مؼ خالل السعادلـة اعـال  . 
. فسـثال ان كسيـات المحـػ السباعـة الربعـة اشـخاص  Y = 3Xند العالقـة فا ا كا

سـتكؽن كسـا سـترد فـي الجـدول وكسـا  Yهي كسا مؽضحة في الجدول فان قيسة 
  مي :

 السحددة حدب العالقة الدالية Yجدول قيػ 

 Yقيسة المحػ السبا  د شار   Xكسيات المحػ السباعة كغػ   iرقػ الذخص 
1 4 12 
2 1,5 4,5 
3 3 9 
4 2 6 
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 ويسكؼ االستعانة بالذكل البياني التالي لتؽضيح العالقة الدالية
y = 3x

R2 = 1
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ويسكؼ ان تكؽن السعادلة الرياضية معادلة خط مدتقيػ ايزا لكشهـا بالذـكل التـالي  
 :Y = 5 + 1.5 X  فمؽ فرضشا ان مكافحة الدونػ الؽاحد الفة معيشة د شار ونرهللا

دنــانير فتكــؽن العالقــة الداليــة كســا  5ن تكمــهللا وان قيســة نقــل السعــدات الــى البدــتا
 اوضحشا . والجدول التالي  بيؼ قيػ الستغيريؼ

 Yالكمفة بالد شار   X عدد الدونسات السرابة iرقػ البدتان 
1 11 21 
2 1 5 
3 21 35 

وعشد رسػ الذكل البياني الذي  ؽضح العالقة  تزح ان جسيع نقا  الستغيريؼ تقع 
 ػ الذي يسثل العالقة الدالية .عمى الخط السدتقي
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 العالقة االحرائية : -2

وفي هذ  العالقة ال يقع الستغيران عمى الخط الذي يسثل العالقة بـيؼ الستغيـريؼ  
 وان  لغ ال يقمل مؼ اهسية العالقة االحرائية .

هل  ؽجد ارتبا  بيؼ الزيادة فـي تـدخيؼ الدـكائر احدب معامل االرتبا  و مثال : 
 عشد تؽفر السعمؽمات التالية : طان الرئةوالزيادة بدر 

ندبة السجسؽعة التي  البمد
 تدخؼ بكثرة

ندبة السجسؽعة السرابة 
 بسرض سرطان الرئة

 5 11 أ
 15 21 ب
 11 25 ج
 25 35 د
 21 31 ه

 

 االسبؽ  الثامؼ 

 الذرو  االساسية الجراع التجارب الزراعية :

 هذ  الذرو  ما مي : هشاك شرو  اساسية البد مؼ مراعاتها واهػ

 تحد د السذكمة : -1

مؼ السعروو ان الهدو مؼ اجـراع التجـارب هـؽ االجابـة عمـى استفدـار او 
سوال  دور حؽل مذكمة معيشة وعـادة مـا  ـتػ تحد ـد السذـكمة امـا مـؼ قبـل 
السزارعيؼ او مؼ خالل السذـرفيؼ الـزراعييؼ عمـى السـزار  ويسكـؼ ان يكـؽن 
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كمة طبقــا لخبرتــب وعالقتــب بالسذــاريع الباحــث نفدــب هــؽ مــؼ يحــدد السذــ
 الزراعية .

 اختيار ارض التجربة :  -2

تجـــر  التجـــارب الزراعيـــة فـــي مدـــاحات صـــغيرة مـــؼ االرض ال تتجـــاوز مئـــات 
االمتــار السربعــة وهشــاك شــرو   تطمــب تؽفرهــا او مراعاتهــا عشــد اختيــار ارض 

 التجربة :

ـــدر االمكـــان مـــؼ حيـــث الشدـــجة والترك - أ ـــة ق ـــب تجـــانس ارض التجرب ي
ـــل السختبريـــة او  ـــاد التحالي ـــغ باعتس ـــؼ  ل ـــد م ـــتػ التاك والخرـــؽبة وي
االستدالل عمى التجانس مؼ خالل طبيعة نسؽ الشباتات السؽجؽدة فـي 

 االرض .

اســــــتؽاع االرض وتساثــــــل عسميــــــات خــــــدمتها كالحراثــــــة والتشعــــــيػ               -ب
 والتعد ل  .

 سهؽلة ري وبزل ارض التجربة .-ج      

االشجار لسشـع تاثرهـا بالعـل او تـاثير جـذور االشـجار عمـى  بعيدة عؼ-د
 نباتات التجربة .

يدــهل السؽقــع السختــار لمتجربــة الؽصــؽل اليــب واخــذ الشســا ج بدــرعة -ه
 وبدقة

تؽحيـد العسميــات الزراعيـة والسعــامالت ونـؽ  السحرــؽل الدـابق خــالل -و
 الدشتيؼ االخيرتيؼ .

ــة مذــابهة لم-ز ــة التجرب ــي ســتطبق عميهــا يفزــل ان تكــؽن ترب ــة الت ترب
 الشتائا .
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ــازل والدــؽاقي لتفــادي وصــؽل الســاع الــى -ح ــؽن بعيــدة عــؼ السب ان تك
 ارض التجربة او خروجب مشها .

 مؽقع التجربة : -3

تختمهللا التجـارب الزراعيـة عـؼ الرـشاعية بـان نتـائا التجـارب الزراعيـة ال يسكـؼ 
خـتالو بعـروو التربـة تعسيسها عمى مشاطق مختمفة ومتباعدة سؽاع كان هذا اال

او العروو الجؽيـة لـذلغ ال بـد مـؼ تكـرار التجربـة وفـي عـدة مشـاطق كـي يكـؽن 
 تعسيسها مشاسبا .  

 سشؽات اجراع التجربة :-4

ان حل الكثير مؼ السذاكل التي لها عالقـة باالنتـاج الزراعـي  تطمـب تكـرار تمـغ 
شة الخــر  التجــارب عــدة ســشؽات الن العــروو الجؽيــة السختمفــة تختمــهللا مــؼ ســ

فسثال تجارب اصشاو مختمفة مؼ محرؽل معيؼ  تؽجب اجراؤها فـي انـؽا  تـرب 
متبا شة ولعدد مؼ السؽاسػ بهـدو تقييسهـا ومعرفـة مـد  مالئستهـا كـذلغ  تطمـب 
تكرار تجارب التدسيد والسكافحة وطرق الزراعة وقد جـرت العـادة بـيؼ الـزراعييؼ 

حـدة بـل اعتـادوا عمـى تكـرار تمـغ ان ال يعتسدوا عمـى نتـائا بحـث حقمـي لدـشة وا
التجارب لدشتيؼ او ثـالث سـشؽات كـي يطسـئؼ الباحـث عشـد تعسيسهـا لزيـادة دقـة 

 الشتائا عشد زيادة السدة الزمشية لمتجربة .

 البحث العمسي :

البحـث العمسـي هـؽ البحــث عـؼ السعرفـة او انـب اي جهــد مـشعػ ومؽجـب نحـؽ دراســة 
ــب العــؽاهر والســؽارد السحيطــة باالندــان  ــة قدرات مــؼ اجــل زيــادة معرفتــب بهــا وتشسي

لمدــيطرة عميهــا واســتثسارها لسشفعتــب . كســا يقــؽم البحــث العمســي بتعــد ل التؽصــيات 
والقؽانيؼ القديسة في ضؽع الجد د مـؼ الحقـائق والشعريـات وطـرق البحـث السختمفـة 
. والبحــث العمســي ظــاهرة حزــارية ووســيمة اساســية فــي تقــدم السجتســع ومــا الثــؽرة 
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عمسية التي يذهدها العالػ حاليا اال نتيجة لمبحث العمسي حتى اصبحد درجة تقـدم ال
 الدول تقاس بدرجة تقدم البحث العمسي فيها .

 مدتمزمات البحث العمسي : 

 لمبحث العمسي مدتمزمات عد دة ومؼ اهػ هذ  السدتمزمات ما  مي :

بالباحــث العامــل البذــري : وهــؽ مــؼ اهــػ ندــتمزمات البحــث العمســي ويسثــل  -1
الستسيز بالكفاعة والر بة واالمانة العمسية اضافة الى مداعديب مـؼ الفشيـيؼ 

 والعسال السهرة
االدوات ومتطمبـات البحــث السختمفــة كـالحقؽل التجريبيــة والسعــدات واالجهــزة  -2

 و يرها مؼ السدتمزمات 
ــة  -3 ــة والدوري ــة مــؼ السراجــع والسجــالت العمسي ــات السكتب ــة : ان محتؽي السكتب

ة تسكؼ الباحث مؼ مؽاكبة اخر التطؽرات والدراسات التـي لهـا عالقـة الحد ث
بسؽضؽ  البحث قيد التشفيذ اضـافة الـى ان لمسكتبـة دور فـي تطـؽير وتشسيـة 

 معمؽمات الباحث وتحديؼ قدراتب العمسية .
 االمكانات السادية -4
ـــة  -5 ـــات القائس ـــيؼ الجه ـــؽد ب ـــتػ بتشدـــيق الجه ـــي ته ـــة الت السوسدـــات العمسي

عمسية واالشراو عميها ووضع خطط متكاممـة لمقيـام بهـا لزـسان باالبحاث ال
 ربطها بسذاريع التشسية وتالفي االزدواجية وبعثرة الجهؽد .

 مرطمحات التجارب الزراعية :

هشــاك مجسؽعــة مــؼ السرــطمحات العمسيــة التــي تدــتخدم فــي التجــارب الزراعيــة 
 ونذكر هشا اهسها :

 :   treatmentالسعاممة  -1
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ـــي  تدـــب ـــاثير السقـــاس او هـــي العؽامـــل او الســـوثرات وهـــي الت ب عشهـــا الت
السطمــؽب قيــاس تاثيرهــا عمــى صــفة اوصــفات متعــددة فســثال يسكــؼ ان تعبــر 
ـــي او ســـساد  السعـــامالت عـــؼ مدـــتؽيات مختمفـــة لمتدـــسيد بدـــساد نتروجيش
نتروجيشي برـحبة اسـسدة اخـر  او مؽاعيـد لمزراعـة او دراسـة انتـاج اربعـة 

ارنة بيشها مـثال فكـل صـشهللا مشهـا يعـد معاممـة اي اصشاو لمرز او دراسة مق
 عدد السعامالت اربع معامالت . 

 :  controlالسقارنة او الزابطية  -2

وهــي السعاممــة التــي ال  ر ــب الباحــث بايجــاد تاثيرهــا بــل تــتػ مقارنــة السعــامالت 
االخر  بها فسثال عشد الر بة في دراسة تاثير ثالثة انؽا  مؼ السبيـدات الفطريـة 

ــى  ــة عم ــة قياســية رابع ــة فالبــد مــؼ ادخــال معامم مكافحــة احــد االمــراض الفطري
اليزاو لها اي مبيد حيث  تػ مقارنة السعـامالت الثالثـة بهـذ  السعاممـة وكـذلغ 

 – 21- 11 –عشــد اســتخدام اربعــة مدــتؽيات مــؼ الدــساد الشتروجيشــي ) صــفر 
ة او معاممـة ( كغػ / دونػ فان السعاممة صفر تعتبـر هـي السعاممـة الزـابطي 31

 السقارنة .

 :  factorsالعؽامل السدروسة  -3

 تذـــابب مرـــطمح عامـــل مـــع مرـــطمح السعاممـــة اال ان معشـــا  اوســـع ا  يسكـــؼ ان  
 تكـؽن العامـل مــؼ عـدة معــامالت فسـثال عشـد اســتخدام خسدـة مدــتؽيات مـؼ ســساد 
معــيؼ فالعامــل هــؽ الدــساد امــا السدــتؽيات فهــي السعــامالت وهــذا يعشــي ان لمتجربــة 
عامل واحد وخسس معامالت وكذلغ عشد استتخدام خسدـة اصـشاو مـؼ الشخيـل فـان 

 العامل سيكؽن الرشهللا واالصشاو هي السعامالت وهكذا .

 الؽحدة التجريبية :  -4

وهي اصغر جزع تجـري عميـب السعاممـة فـي التجربـة فسـثال الؽحـدة التجريبيـة فـي 
قميــة تكــؽن الؽحــدة تجــارب تغذيــة الحيــؽان هــؽ الحيــؽان نفدــب وفــي التجــارب الح
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التجريبية هي المؽح او الحـؽض وفـي تجـارب الدـشاد ؼ تكـؽن الدـشدانة الؽاحـدة 
 هي وحدة تجريبية .

 الخطؽ  الحارسة :  -5

مـؼ السعـروو ان هشـاك تشافدـا بـيؼ نباتـات االلـؽاح الستجـاورة عمـى السـؽاد الغذائيـة 
لمــؽح يكــؽن نسؽهــا والســاع والزــؽع والهــؽاع لــذلغ فالشباتــات السزروعــة عمــى حافــة ا

افزــل مــؼ تمــغ السؽجــؽدة داخــل المــؽح خاصــة ا ا كــان المــؽح محاطــا بــاراض  يــر 
مزروعــة اي ان تشــافس الشباتــات فــي طــرو المــؽح ال يكــؽن مــؼ كــل الجؽانــب وهــذا 
يعشــي ان حرــتها مــؼ متطمبــات الشســؽ تكــؽن اكبــر لــذلغ تتــرك مدــاحة محيطــة او 

شهـا البيانـات او السالحعـات فـا ا كـان ندسيها الحارسة فـي اطـراو المـؽح ال توخـذ م
المـؽح يحــؽي عمــى خسدــة خطــؽ  زراعــة فـيسكؼ تــرك خطــي الزراعــة الطرفيــان وتــتػ 
دراسة الخطؽ  الثالثة الؽسطية وا ا كان طؽل خطؽ  الزراعة خسدـة امتـار فـيسكؼ 
ــار مــؼ الدــطؽر  ــع امت ــات مــؼ ارب ــل طــرو اي توخــذ البيان ــر مــؼ ك ــرك نرــهللا مت ت

 الؽسطية الثالثة .

 

 االسبؽ  التاسع

 انؽا  التجارب الزراعية : 

 يسكؼ ان تتشؽ  التجارب الزراعية استشادا لمغرض مشها او لسكانها 

اســتشادا لمغــرض : تقدــػ التجــارب الزراعيــة اســتشادا لغرضــها الــى ثالثــة انــؽا   -اوال
 هي : 

ــى اعطــاع فكــرة  -1 ــة : وتهــدو هــذ  التجــارب ال التجــارب االوليــة او التسهيدي
مباحـــث عـــؼ مؽضـــؽ  لـــػ تدـــبق دراســـتب ويتسيـــز هـــذا الشـــؽ  مـــؼ مبدئيـــة ل

التجارب بكثرة عدد معامالتب والغرض االساسـي مـؼ القيـام بهـا هـؽ ترـفية 
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هذا العدد الكبير مؼ السعامالت الى عدد اقل بغية تقميـل التكـاليهللا والجهـؽد 
التي تبذل فيسا بعد لدراستها بدقـة اكبـر وكسثـال عمـى  لـغ لـؽ طمـب اختبـار 

صــشهللا مــؼ الحشطــة فــي العــراق حيــث تــتػ زراعتهــا لسؽســػ واحــد او  111
مؽســسيؼ ويــتػ اســتبعاد االصــشاو التــي لــػ تــشجح ليــتػ التركيــز بذــكل ادق 

 عمى االصشاو الستبقية .
التجارب الدقيقة : حيث  تػ تشفيذ هذ  التجـارب بدقـة والخـروج باسـتشتاجات  -2

بعد  ربمة االصـشاو وتؽصيات  تػ تطبيقها عسميا عمى نطاق واسع . فسثال 
السذكؽرة اعال  الى عذرة اصشاو  تػ زراعة هذا العدد بذكل تجربة عمسيـة 
دقيقة مؼ حيث السعامالت والري والتدسيد وكسيـة البـذور وتؽزيـع االصـشاو 
عمى الؽحدات التجريبية وتكرار السعامالت و ير  لغ وقد  بمـ  عـدد سـشؽات 

لحرؽل عمى الشتائا يجـري تحميـل التجربة اربع سشؽات واقمها سشتان وبعد ا
الشتائا احرائيا واستخالص االستشتاجات مشها ليتػ فيسا بعد مؼ تحد د اي 

 صشهللا  شاسب ظروو العراق .
ــد الغــرض االساســي مــؼ هــذ  التجــارب تؽضــيح  -3 التجــارب االرشــادية : ويع

وعرض ما اسفرت عشب التجـارب الدقيقـة بذـكل مبدـط يدـهل عمـى السـزار  
مجؽع الى طرق معقدة . كذلغ  ـتػ المجـؽع الـى اجـراع مقارنـة ادراكها دون ال

بـــيؼ الطـــرق الذـــائعة بـــيؼ الفالحـــيؼ او الســـزارعيؼ والطـــرق التـــي اثبتـــد 
 التجارب الدقيقة افزميتها باسمؽب مبدط واضح .

 انؽا  التجارب الزراعية بالشدبة لمسكان : -ثانيا 

 ؽا  رئيدية هي :تقدػ التجارب الزراعية مؼ حيث السكان الى ثالثة ان

التجــارب السختبريــة وهــي التجــارب التــي تشفــذ فــي السختبــرات والتــي تتطمــب  -1
الديطرة عمى العروو البيئية اكثر مسا تـؽفر  التجـارب االخـر  مثـل تجـارب 
ــي تحــدد فيهــا  ــات البــذور او التجــارب الت ــة او تجــارب انب ــاع السجهري االحي
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ثــل الدــشاد ؼ او انابيــب عؽامــل معيشــة كــالحرارة والزــؽع ومــا الــى  لــغ وتس
 االختبار او الرحؽن او الرشاد ق الؽحدات التجريبية في هذ  التجارب .

تجــارب البيــؽت الزجاجيــة : فــي هــذ  التجــارب يسكــؼ الدــيطرة عمــى العؽامــل  -2
السختمفــة ولكــؼ بذــكل اقــل مســا هــي عميــب فــي التجــارب السختبريــة وتكــؽن 

ػ فـي هـذ  التجـارب دراسـات الؽحدات التجريبية اما سشاد ؼ او صشاد ق وتـت
العـــؽاهر الفدـــمجية  ات  –مختمفـــة مشهـــا : االمـــراض الشباتيـــة والحذـــرات 

الدراسـات الؽراثيـة –العالقة بالسمؽحة والسغذيات ومشعسات الشسؽ و يـر  لـغ 
 دراسات االحياع السجهرية مثل البكتريا العقدية و يرها . –وتربية الشبات 

ــة : وهــي التجــارب  -3 ــل تحــد العــروو التجــارب الحقمي ــي الحق ــي تجــر  ف الت
الطبيعية الدائدة وتتسثل الؽحدات التجريبية بااللؽاح التـي تتـراوح مدـاحتها 

متــر حدــب نــؽ  السحرــؽل و يــر  لــغ مــؼ العؽامــل . وقــد  411 – 4بــيؼ 
ـــاج  ـــاس هـــؽ الحاصـــل اي انت ـــؽن السقي ـــدما يك تدـــتخدم هـــذ  التجـــارب عش

مـل السدروسـة وهـذا ال يعشـي السحاصيل في وحدة السداحة تحد تـاثير العؽا
ـــة مـــؼ  ـــى جسم ـــل تتعـــدا  ال ـــاج فقـــط ب ان هـــذ  التجـــارب هـــي لدراســـة االنت
الخرائص السـراد دراسـتها . ومـؼ اهـػ التجـارب السشفـذة حقميـا هـي تجـارب 

تجــارب تــاثير  –تجــارب وقايــة السزروعــات  –تجــارب التدــسيد  –االصــشاو 
رب السدــافات وكسيــات تجــارب الــدورات الزراعيــة تجــا –العسميــات الزراعيــة 

ــذور   –تجــارب مؽاعيــد الزراعــة –تجــارب محاصــيل العمــهللا والسراعــي  –الب
 –تجــارب االنتــاج الحيــؽاني  –تجــارب البدــتشة ) الخزــروات واالشــجار ( 

تربيـة وتحدـيؼ  –السقششـات السائيـة  –تجارب متشؽعة ) استرالح االراضي 
 الشبات ( .

 الخط  في التجارب الزراعية : 

 ثة انؽا  رئيدية مؼ الخط  تجابب القائسيؼ بالتجارب الزراعية : هشاك ثال 
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الخط  السشتعػ : ويعؽد هـذا الخطـ  الـى طريقـة اجـراع التجربـة بحيـث  تكـرر  -1
ا ا اعيـــدت التجربـــة بـــشفس الطريقـــة لـــذلغ يدـــسى ايزـــا بالخطـــ  الستكـــرر 
وكسثال عمى هذا الشؽ  مؼ الخطا هؽ عشد زراعة صشفيؼ متجاوريؼ يدتفيد 

دهسا مؼ ضعهللا االخر فـا ا ضـعهللا نسـؽ احـدهسا فـان االخـر سـيزداد فـي اح
الشسؽ بذكل اكبر مؼ الطبيعي وبالتالي فـان السقارنـة مـع االصـشاو االخـر  
سـتكؽن  يــر دقيقــة . ويسكــؼ الدــيطرة عمـى هــذا الخطــ  باخــذ البيانــات مــؼ 
وسط المؽح اي مؼ الشباتات الؽسـطية وعـدم اخـذها مـؼ الشباتـات السحيطيـة 

 الحارسة .او 
االخطاع او االختالفات الذاتيـة : وهـذ  االخطـاع ال يسكـؼ الـتحكػ بهـا النهـا  -2

ــة )  ــة كاالختالفــات السؽجــؽدة فــي مــادة التجرب ــائػ بالتجرب خــارج ســيطرة الق
االختالفـــات الؽراثيـــة بـــيؼ الشباتـــات والحيؽانـــات ( او عـــدم تجـــانس التربـــة 

يػ مشاســب لمتجربــة او والعؽامــل الجؽيــة . ويسكــؼ السعالجــة باختيــار ترــس
 عزلهذ  االخطاع عشد التحميل االحرائي لمشتائا .

العجــز عــؼ تؽحيــد العسميــات السختمفــة اثشــاع القيــام بالتجربــة كسيــا  الــري  -3
والتدــسيد واخــتالو االشــخاص القــائسيؼ بالعســل فــي قــؽة السالحعــة والدقــة 
والرـــبر والقـــؽة الجدـــسانية و يرهـــا . ومـــؼ الرـــعؽبة الـــتخمص مـــؼ هـــذ  

ــة . امــا ا ــل مشهــا باســتعسال الطــرق السيكانيكي ــب يسكــؼ التقمي الخطــاع اال ان
االخطاع التي تحرل نتيجة عدم الديطرة عمى عؽامل التجربة والتي تدسى 

 االخطاع التجريبية فيسكؼ معرفة تاثيرها احرائيا . 

 

 االسبؽ  العاشر 

 تحميل التبا ؼ :

ئل التـي تذـير الـى وجــؽد او هـؽ اسـمؽب احرـائي  ـتػ بؽاسـطتب الكذــهللا عـؼ الـدالل
عــدم وجــؽد الفروقــات السعشؽيــة االحرــائية بــيؼ عــدد مــؼ الستؽســطات الحدــابية . 



 67 

حيـث  fولمتاكد مـؼ وجـؽد اخـتالو معشـؽي مـؼ عـدم وجـؽد  البـد مـؼ اجـراع اختبـار 
ــا ؼ  ــا شيؼ ) التب ــد مــؼ اخــتالو او عــدم اخــتالو التب ــار التاك يجــري فــي هــذا االختب

يبية ( والـذي يطمـق عميـب متؽسـط مربعـات الخطـ  التجريبـي     السذترك لمؽحدات التجر 
Error ( MS )   امـا التقـد ر السدـتقل االخـر فانـب يـاتي مـؼ حدـاب التبـا ؼ بـيؼ

ــامالت  ــب متؽســط مربعــات السع ــق عمي ــذي يطم ــامالت وال الستؽســطات الحدــابية لمسع
Treatment ( MS ) و فمؽ كاند فرضـية العـدم صـحيحة فانـب  تؽقـع عـدم اخـتال

 مؼ الريغة : fالتبا شيؼ السدتقمييؼ وتدتخرج قيسة 

 

              Treatment ( MS )                    التبا ؼ االكبر 

F = ---------------- = ---------------------- 

                Error ( MS )                        التبا ؼ االصغر 

كبـر او تدـاوي الجدوليـة فـان هـذا يعشـي وجـؽد فـرق السحدـؽبة ا fفـا ا كانـد قيسـة 
 % .1% او 5معشؽي احرائيا بيؼ الستبا شيؼ السدتقميؼ عمى مدتؽ  السعشؽية 

 تراميػ التجارب الزراعية :
 هشاك جسمة مؼ السرطمحات التي تدتخدم في تشفيذ التجارب الزراعية هي : 

  الؽحدة التجريبيةExperimental Unit               :    
 هى اصغر جزع تجر  عمية السعاممة فى التجربة .  

      السعاممةTreatment              : 
 هى الطريقة التى  شتا عشها الت ثير السراد قياسب. 

   التكرارReplication      : 
 هؽ تسثيل السعاممة ب كثر مؼ وحدة تجريبية مدتقمة .

   الخط  التجريبىExperimental Error    : 
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مقياس لالختالو بيؼ الؽحدات التجريبية السؽضؽعة تحد ت ثير السعاممة  هؽ
 الؽاحدة
   كفاعة التجربةEfficiency of experiment  : 

Efficiency of Experiment = 1 /  Error Variance .  
تجربة معيشة لمحرؽل عمى  هؽ التخطيط البحثي الجراع:  designيػ الترس
 .ؽصل الى أستشتاج معيؼيسكؼ تحميمها والت بيانات

  هي أصغر جزع في التجربة وتتسثل:  Experimental unit الؽحدة التجريبية
 .بالحيؽان أو الشبات الذي تطبق عميب التجربة

  هؽ الخط  الذي يحرل نتيجة أجراع Experimental error  الخط  التجريبي
و الخبرة في العسل التجربة ويعؽد السباب فشية أو الجهاز السدتعسل في القياس أ

هذا الخط  عؼ طريق  العروو السحيطة بالتجربة ومؼ السسكؼ تقميل عؼ فزال
وأستعسال أحدث الطرق في القياس وأدق االجهزة والديطرة  زيادة عدد السذاهدات

 .السحيطة في التجربة قدر االمكان عمى العروو
  لكل مردر هي عدد السقارنات السدتقمةDegree of freedom  درجات الحرية

 مؼ مرادر التبا ؼ
 هي وسيمة الختبار الفرضية والكذهللا عؼ العالقة بيؼexperiment  التجربة

  الستغيرات .
 السرادر وهي .Source of Variation  S.O.V مرادر التبا ؼ او االختالو:

 رفة السدروسة ويرافقها دائسا خط أو العؽامل التي توثر أو تودي الى تبا ؼ ال
 .  تجريبي
مشها التي  مج  اليها الباحثؽن مجسؽعة مؼ تراميػ التجارب الزراعية وتؽجد 

 الترسيػ العذؽائي الكامل .
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 االسبؽ  الحادي عذر 
 Completely Randomized Desig الترــسيػ العذــؽائي الكامــل-1

CRD  ــا ــب السعــامالت كمي ــؽز  في الترــسيػ العذــؽائي الكامــل هــؽ ترــسيػ ت
ـــؽز  الستجاندـــة او بطريقـــة عذـــؽائية عمـــى كـــل  الؽحـــدات التجريبيـــة او ت

بـــالعكس تـــؽز  فيـــب الؽحـــدات الستجاندـــة جسيعهـــا تؽزيعـــا عذـــؽائيا عمـــى 
 السعامالت مؼ  ير نعام محدد . 

 
  هؽ أبدط الترسيسات االحرائية وفيب  تػ تؽزيع السعامالت عمى الؽحدات

 . عذؽائية دون أ  تحفعات أو شرو التجريبية السخررة لمتجربة بطريقة 
 
   : مسيزات الترسيػ 

 البداطة   -أ
 السرونة  -ب     
 الكفاعة العالية  - ث

 
   : أوجب قرؽر الترسيػ 

 يذتر  تجانس جسيع الؽحدات التجريبية فى التجربة الستعسال الترسيػ  
                                                                                                                                                               

 :CRD خطؽات تشفيذ تجربة فى ترسيػ عذؽائى كامل 
 .tتحد د عدد السعامالت  -1
 .nتحد د عدد الؽحدات التجريبية السدتعسمة فى التجربة  -2
 .rتحد د عدد الؽحدات التجريبية لكل معاممة  -3
 .nع الؽحدات التجريبية لمتجربة التؽزيع العذؽائى لجسي -4
 .Ttالى  T1تؽزيع السعامالت عذؽائيا مؼ  -5
 تحد د ارقام الؽحدات التجريبية لكل معاممة. -6
 لمتجربة.   Layoutتكؽيؼ الخريطة الشهائية)الذكل التشفيذ ( -7 
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وكسثال لتخطـيط تجربـة فيهـا خسـس معـامالت وكـل معاممـة تكـرر اربـع مـرات اي ان 
ت التجريبية عذرون لؽحا او عذرون اصيرا او عذرون حيؽانـا وفـي عدد الؽحدا

الترسيػ العذؽائي الكامل اما ان تؽز  السعامالت عمى الؽحدات التجريبيـة او تـؽز  
 الؽحدات التجريبية عمى السعامالت ويكؽن التؽزيع بالذكل التالي :

 
T3 T4 T1 T5 T5 
T5 T2 T4 T4 T3 
T3 T2 T5 T2 T1 
T2 T1 T4 T1 T3 

ويسكؼ حداب مداحة االرض السطمؽبة لمتجربـة بحدـاب الطـؽل ثـػ حدـاب العـرض 
 ترسيػ وتحميل التجارب الزراعية ( 41وبعدها تدتخرج السداحة ) التفاصيل ص
 

 : خطؽات تحميل التبا ؼ 
  تػ حداب االتى :

 معامل الترحيح Correction Factor  (C.F.)  
C.F.=(∑X)2/n 
 

 الكمية  مجسؽ  مربع االنحرافاتTotal S.S.  
Total S.S. = ∑X2-C.F. 
 

  مجسؽ  مربع االنحرافات بيؼ السعامالتTreatments S.S.  
Treat's S.S.=[(∑T1)2+(∑T2)2+…+(∑Tt)2]/r-C.F. 
 

 مجسؽ  مربع االنحرافات لمخط  التجريبىError S.S.   
Error S.S.=Total S.S. – Treatments S.S. 
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 جدول تحميل التبا ؼ 
F tab 
 الجدولية

F cal 
F السحدؽبة 

MS 
 متؽسط السربعات

SS 
 مجسؽ  السربعات

Df 
درجات 
 الحرية

SOV 
مرادر 
 االختالو

f:df : p Treat MS/ 
Error MS 

Treat SS / 
t-1 

Treat SS t-1 Treats 

  Error SS / 
n-t 

Error SS n-t Error 

    n-1 Total 
   تقارن قيسة F السحدؽبة بقيسةF الجد ولية   
  إ ا كانـد قيسـةF   السحدـؽبة≤ F   وليـة فهشـاك فـروق معشؽيـة بـيؼ الجد

 السعامالت عشد مدتؽ  السعشؽية السدتعسل .
  إ ا كانــد قيســةF   السحدــؽبةF  وليــة فــال تؽجــد فــروق معشؽيــة بــيؼ الجد

 السعامالت عشد مدتؽ  السعشؽية السدتعسل . 
المحـػ حيـث  اعـالو دجـاج اجريد تجربة لسعرفة تـاثير اربعـة انـؽا  مـؼ مثال : 

ويبـيؼ الجـدول اوزان   ( A-B-C-D )خرص خسدة صيران لكل نؽ  عمفي
 تمغ الريران بعد انقزاع فترة التجربة :

 D C B A  
 55 42 61 169  
 49 97 112 137  
 42 81 31 169  
 21 95 89 85  
 52 92 63 154  

1695=Y 219 417 355 714 Yi 

84.75=Y- 43,8 81,4 71,1 142,8 Y-
i 
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 لمؽصؽل الى جدول تحميل التبا ؼ  تؽجب اتبا  الخطؽات التالية 
 حداب معامل الترحيح  -1

          Y2
…

      ( 1695 )2 

C= ------- = ------- =143651 
         tr            4x5 

 مجسؽ  مربع االنحرافات الكمية حداب 
Total SS = ∑Y2

ij – C 
= ( 1962+1372+ …………. + 212+522 ) - 143651 = 37794 

 مجسؽ  مربع االنحرافات بيؼ السعامالت حداب 
Treat's SS =[(∑T1)2+(∑T2)2+…+(∑Tt)2] / r – C 
او    OR     

                    ∑Y
2
i                

Treat SS = -----------  - C 
                       r  
= {( 7142+3552+4072+2192 ) / 5 } – 143651 = 26235.2 

  مجسؽ  مربع االنحرافات لمخط  التجريبىحداب 
Error SS = Total SS – Treatments SS 
= 37794 – 26235.2 = 11558.8  

 حداب متؽسط السربعات ) التبا ؼ ( : 
            Treat SS 
MS =  ------------ 
              t -1 
 
= 26235.2 / 4 -1 = 8745.07  
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         Treat MS 
F = ------------ 
          Error MS 

 
 وعميب فان جدول تحميل التبا ؼ يكؽن بالذكل التالي : 

F  
 الحدؽبة

MS  
متؽسط السربعات 
 ) التبا ؼ (

SS  
مجسؽ  
 السربعات

df 
 درجات الحرية

SOV 
 مردر االختالو

12.1** 8745.07 26235.2 t-1=3 Treat.االعالو 
722.42 11558.8 t(r-1)=16 Error   الخط 

  37794.0 tr-1=19 Total الكمي 
 

تزيــد عمــى قيستهــا الجدوليــة عمــى مدــتؽ   12,1السحدــؽبة  Fوبســا ان قيســة      
الخاصة بالخط  حيث تعبر الــ  16الخاصة بالسعامالت و  3%وعشد درجة الحرية 1
 fجـدول ا  ان قيسـة السحؽر العسؽدي في ال 16السحؽر االفقي في الجدول و الـ  3

السحدـؽبة عاليـة السعشؽيـة ولـذلغ فانشـا نـرفج  fوهشـا فـان قيسـة   5,29الجدوليـة 
% وعميـب فـان هشـاك فـروق معشؽيـة احرـائيا بـيؼ 1فرضية العـدم بسدـتؽ  معشؽيـة 

بعج او جسيع الستؽسطات الحدابية االربعة ولتذخيص الفروق السعشؽية احرـائيا 
ـــد مـــؼ اتبـــا  مـــا  مـــي : حدـــاب % وترتـــب 5السشـــاظرة لسدـــتؽ   LSDفيســـة  الب

الستؽســطات ترــاعديا او تشازليــا ثــػ يقــارن كــل متؽســطيؼ امــا اقــل فــرق معشــؽي 
 فيحدب بالقانؽن التالي :

 
LSD0.05  = t0.05 .df=16 ( 2 Error MS / r )1/2 

2.12 ( 2x 722.42  /5 )1/2  = 36 gram  

mailto:LSD@=0.05
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لزـسان اعمـى متؽسـط زيـادة  Aن الباحث قد  ؽصـي باعتسـاد السعـادل  وهذا يعشي ا
 في الؽزن 

 

 مثال :

ــات البرســيػ السمقحــة بدــد ســالالت مــؼ   ــالسمغػ فــي نبات ــروجيؼ ب ــة الشت قــدرت كسي
البكتريا العقدية باسـتخدام االصـص وفـق الترـسيػ العذـؽائي الكامـل وكانـد الشتـائا 

 ى  ير  معشؽيا ؟كسا  مي .  بيؼ اي االصشاو قد تفؽق عم

 السعامالت ) سالالت البكتريا (
 F E D C B A 
 17,3 14,3 21,7 17,1 17,7 19,4 
 19,4 14,4 21,1 19,4 24,8 32,6 
 19,1 11,8 21,5 9,1 27,9 27,1 
 16,9 11,6 18,8 11,9 25,3 32,1 
 21,8 14,2 18,6 15,8 24,3 33,1 

السجسؽ  
596,6 

93,2 66,3 99,6 73,2 121,1 144,1 

الستؽسط 
 الحدابي

18,7 13,3 19,9 14,6 24,1 28,8 

 حداب معامل الترحيح  -1
 

          Y2
…

      ( 596.6 )2 

C= ------- = ------- =11864.38 
         ∑ri           6 x 5 

 مجسؽ  مربع االنحرافات الكمية حداب 
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Total SS = ∑Y2
ij – C 

= ( 19.42+32.62+ …… +20.82 ) – 11864.38 = 1129.98 
 

 مجسؽ  مربع االنحرافات بيؼ السعامالت حداب 
Treat's SS =[(∑T1)2+(∑T2)2+…+(∑Tt)2] / r – C 
 
او    OR     

                          Y2
i                

Treat SS =∑i -----------  - C 
                             ri  
= ( 144.12 +1202 +…….. +93.22 )/ 5 – 11864.38 = 847.05 

 
  لمخط  التجريبى ) داخل السعامالت ( مجسؽ  مربع االنحرافاتحداب 

Error SS = Total SS – Treatments SS 
= 1129.98 – 847.05 = 282.93  

 
 حداب متؽسط السربعات ) التبا ؼ ( : 

            Treat SS 
MS =  ------------ 
              t -1 
treat MS= 847.05 / 6-1 = 169.41 
 
Error MS = 282.93/ 24 = 11.79  
        Treat MS 
F = ------------ 
        Error MS 
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F = 169.41 / 11.79 = 14.3 
Table f 0.05 (  5 - 24 ) = 2.62 
Table f 0.01(  5 - 24 ) = 3.9 
 

sov df ss ms f 
Treat 5 847.05 169.41 14.3** 

Error 24 282.93 11.79  
total 29 1129.98   

  
 24و  5السحدؽبة بشعيرتها الجدولية عشد درجات حرية  fعشد مقارنة قيسة 
% نجد ان قيستها السحدؽبة اكبر مؼ الجدولية عشد 1% و 5وبسدتؽ  معشؽية 

السدتؽييؼ لذلغ فالفروقات تكؽن معشؽية جدا ويدتشتا ان هشاك فروقات حقيقية 
 دالالت في محتؽاها مؼ الشتروجيؼ .بيؼ متؽسطات ال

 
 

 االسبؽ  الثاني عذر 
 تحميل التبا ؼ في حالة عدم تداوي السكررات :

ان مكؽنات تحميل التبا ؼ الستبع مع الترسيػ التـام التعذـية فـي حالـة عـدم تدـاوي 
مؼ السعامالت كـرر كـل مشهـا  tالسكررات مبيشة في الجدول التالي عمى فرض وجؽد 

  riدات التجريبية ونرمز لها بالرمز بعدد مؼ الؽح
 

 مثال : 
الجــدول التــالي  بــيؼ نتــائا تجربــة اســتخدمد فيهــا اربعــة انــؽا  مــؼ العميقــة لفــروج 

 المحػ :
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 D C B A  
 49 42 61 169  
 21 97 112 137  
 42 81 89 169  
 -- 95 63 85  
 -- 92 -- 154  

1558=Y 112 417 325 714 Yi 

91.6=Y- 37,3 81,4 81,3 142,8 Y-
i 

∑ri= 17 3 5 4 5 ri 

 
 :لمؽصؽل الى جدول تحميل التبا ؼ  تؽجب اتبا  الخطؽات التالية 

 حداب معامل الترحيح  -1
 

          Y2
…

      ( 1558 )2 

C= ------- = ------- =142786.1 
         ∑ri           17 

 مجسؽ  مربع االنحرافات الكمية حداب 
Total SS = ∑Y2

ij – C 
= ( 1962+1372+ …… + 212+422 ) – 142786.1 = 32029.9 

 مجسؽ  مربع االنحرافات بيؼ السعامالت حداب 
Treat's SS =[(∑T1)2+(∑T2)2+…+(∑Tt)2] / r – C         OOORR 
                          Y2

i                
Treat SS =∑i -----------  - C 
                             ri  
= ( 7142 /5 +3552/4+4072/5+1122/3 ) – 143651 = 22890.5 

  مجسؽ  مربع االنحرافات لمخط  التجريبىحداب 
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Error SS = Total SS – Treatments SS 
= 32029.9 – 22890.5 = 9139.4  

 حداب متؽسط السربعات ) التبا ؼ ( : 
            Treat SS 
MS =  ------------ 
              t -1 
treat MS= 22890.5 / 4 -1 = 7630.2 
 
Error MS = 9139.4/ 13 = 703.037  
        Treat MS 
F = ------------ 
        Error MS 
F = 7630.2 / 703.037 = 10.853 

 جدول التبا ؼ 
f MS SS df SOV 

10.853** 7630.2 22890.5 3 Treatment 
703.037 9139.4 13 Error 

  32029.9 16 Total 
ولؽجؽد ما  دل عمى وجؽد فروق معشؽية احرائيا فالبد مؼ تذـخيص هـذ  الفـروق 

 وفق ما  مي : 
LSD = ta.Error df  ( 2 Error MS / r0 )1/2  
           1                      ∑i ri

2 

r0 = -------- [ ∑i ri -  ------- ] 
         t – 1                     ∑i ri 
r0 = 4.19  
LSD0.05 = 2.16 x 18.3 = 39.5 
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 ثػ  تػ مقارنة الستؽسطات الحدابية لمسعامالت لتحد د تفؽق معاممة عمى اخر  .
 
 

 :االسبؽ  الثالث عذر 
 ( RCBD )ترسيػ القطاعات العذؽائية الكاممة : 

                                 randomized complete block design 
يعد هذا الترسيػ مؼ التراميػ االكثر استخداما وشيؽعا في التجارب الزراعيـة      

الحقمية ويدتخدم في حالة عـدم تجـانس الؽحـدات التجريبيـة فـي اتجـا  واحـد محـدد  
لذلغ تقدػ ارض التجربة الـى مدـتطيالت يسثـل كـل مشهـا قطاعـا قائسـا بذاتـب بحيـث 

عمـــى اتجـــا  التـــدرج فـــي االخـــتالو اي يكـــؽن الزـــمع الطؽيـــل لمسدـــتطيل عسؽديـــا 
ــى اتجــا  عــدم التجــانس كــاختالو خرــؽبة االرض او ممؽحتهــا او ايــة  ــا عم عسؽدي
صــفة تــوثر عمــى التجربــة ثــػ يقدــػ هــذا القطــا  الــى عــدد مــؼ الؽحــدات التجريبيــة 
يكؽن عددها مداو لعدد السعامالت وبعـد  لـغ  ـتػ تؽزيـع السعـامالت عمـى الؽحـدات 

ذــؽائي بحيــث يكــؽن تؽزيــع السعــامالت عمــى الؽحــدات التجريبيــة التجريبيــة بذــكل ع
لمقطا  الؽاحد مشفرال عؼ تؽزيع السعامالت عمى القطاعـات االخـر  . ويجـري  لـغ 
كي تكؽن الؽحـدات التجريبيـة ضـسؼ القطـا  الؽاحـد اكثـر تجاندـا لمتقميـل مـؼ حجـػ 

هــذا الترــسيػ الخطــ  التجريبــي ويطمــق عمــى القطاعــات بــالسكررات . وعشــد اســتخدام 
 يجب مالحعة ما  مي : 

 
كل قطا  يحتؽي عمى جسيع السعامالت الداخمة في التجربـة لـذلغ فـان عـدد  -1

 الؽحدات التجريبية في القطا  الؽاحد يكؽن مداويا لعدد السعامالت .
 

 تػ تؽزيع السعامالت عمى الؽحدات التجريبيـة عذـؽائيا فـي كـل قطـا  لـذلغ  -2
ائية الكاممة . ولهذا الترـسيػ مزايـا  وعيؽبـب سسي الترسيػ بالقاعات العذؽ 

فهؽ ترسيػ  تدػ بالدقة مقارنة بالترـسيػ العذـؽائي الكامـل وال تؽجـد قيـؽد 
تحــدد عــدد معــامالت التجربــة وكفائتــب عاليــة وتحميمــب االحرــائي ســهل وان 
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فقــدت معاممــة فــات تخسيشهــا ســهل ايزــا . امــا عيؽبــب فتــتمخص بانــب عشــد 
بـيؼ الؽحـدات التجريبيـة فانهـا تزيـد مـؼ قيسـة الخطـ  وجؽد اختالفـات كبيـرة 

التجريبي وكذلغ فان زيادة عدد السعامالت في كل قطا  تقمل مـؼ التجـانس 
ـــي هـــذا الترـــسيػ  رمـــز  ـــي . وف ـــد مـــؼ حجـــػ الخطـــ  التجريب ـــب مســـا  زي في

امـــا مخطـــط التجربـــة فيكـــؽن  tولمسعـــامالت بـــالحرو  rلمقطاعـــات بـــالرمز 
 بالذكل التالي :

 
 درج الخرؽبة اتجا  ت

  رب                    -----------------شرق 
 د ه ج
 ج ب د
 ه أ ب
 ب د أ
 أ ج ه

 
 وتعز  االختالفات الكمية بيؼ بيؼ الؽحدات التجريبية الى :

 اختالفات القطاعات او السكررات -1
 االختالفات بيؼ السعامالت  -2
 اختالفات الخط  التجريبي  -3
 

   طريقة التحميل االحرائي :
اجريد تجربة لسقارنـة ثسانيـة اصـشاو برـشهللا تاسـع وكانـد الرـفة السدروسـة      

ــة باربعــة  هــي طــؽل شــعيرات القطــؼ باســتخدام ترــسيػ القطاعــات العذــؽائية الكامم
مكــررات ) قطاعــات (وتــػ تؽزيــع السعــامالت اي االصــشاو عمــى الؽحــدات التجريبيــة 

وفق الجدول السبيؼ في ادنـا   بذكل عذؽائي وبعد الحرؽل عمى الشتائا تػ ترتيبها
 الستزسؼ طؽل شعيرات القطؼ باالنا 
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 السعامالت
 االصشاو

الستؽسط  السجسؽ  السكررات ) القطاعات (
 4 3 2 1 الحدابي

1 1,11 1,13 1,16 1,13 4,13 1,13 
2 1,19 1,11 1,18 1,13 4,41 1,11 
3 1,12 1,11 1,12 1,14 4,48 1,12 
4 1,14 1,12 1,14 1,17 4,17 1,14 
5 1,16 1,19 1,12 1,15 4,52 1,13 
6 1,19 1,15 1,19 1,11 4,63 1,16 
7 1,21 1,21 1,15 1,17 4,73 1,18 
8 1,14 1,15 1,12 1,15 4,56 1,14 
9 1,12 1,12 1,12 1,13 4,49 1,12 

 1,11 41,12 9,97 11,11 11,17 11,18 السجسؽ 
 
 

 تحميل التبا ؼ :
  Cيح حداب معامل الترح

 عدد السكررات  Xمعامل الترحيح = مربع مجسؽ  القيػ / عدد السعامالت 
          Y2

…
      ( 40.12 )2     1609.6144 

C= ------- = ------- =------------- = 44.7115 
         ∑ri           4X9                36 

 معامل الترحيح –يػ (=مجسع مربعات الق Total SSالسجسؽ  الكمي لمسربعات) 
 

 مجسؽ  مربع االنحرافات الكمية حداب 
Total SS = ∑Y2

ij – C 
=( 1.012+1.032+ … + 1.122+1.132 ) – 44.7115 =  
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= 44.8138 – 44.7115 = 0.1023 
 = Treat SSمجسؽ  مربعات السعامالت ) االصشاو ( 

 عامل الترحيحم –) مجسؽ  مربع مجسؽ  كل معاممة/عدد القطاعات اوالسكررات ( 
 مجسؽ  مربع االنحرافات بيؼ السعامالت حداب 

                          Y2
i                

Treat SS =∑i -----------  - C 
                             ri  
= ( 4.132 +4.412+…..+4.492) / 4 – 44.7115  
= 44.7895 – 44.7115 = 0.0780 

  Block SSطاعات حداب مجسؽ  مربعات الق
 معامل الترحيح  –= ) مجسؽ  مربع مجسؽ  كل قطا  / عدد السعامالت ( 

=( 10.082 + 10.072 + ……… + 9.972 / 9 ) – 44.7115 
= 44.7124 – 44.7115 = 0.0009 

 = Error SSمجسؽ  مربعات الخط  التجريبي 
 ت القطاعاتمجسؽ  مربعا –مجسؽ  مربعات السعامالت  –مجسؽ  السربعات الكمي 

  مجسؽ  مربع االنحرافات لمخط  التجريبىحداب 
Error SS = Total SS – Treatments SS – Block SS 
= 0.1023 – 0.0780 – 0.0009 = 0.0234 

 حداب متؽسط السربعات ) التبا ؼ ( : 
            Treat SS 
MS =  ------------ 
              t -1 
treat MS= 0.0780 / 9 – 1 = 0.0098 
Block MS = Block SS / Blocks – 1 
= 0.0009 / 4-1 = 0.0003 
Error MS = 0.0234 / 24 = 0.0010 
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        Treat MS 
F = ------------ 
        Error MS 
F = 0.0098/ 0.0010 = 9.8** 

 2,36% هي 1% و 5عمى مدتؽ   24،  8الجدولية بدرجات حرية  fالن قيسة 
 الي ويكؽن جدول تحميل التبا ؼ كسا  مي عمى التؽ  3,36و 

f MS SS df SOV 
9.8** 0.0098 0.0780 9-1 Treat 
 0.0003 0.0009 4-1 Blocks 
 0.0010 0.0234 24 Error 
=  1-عدد القيػ 0.1023  

35 
Total 

 اختبار معشؽية الفروق بيؼ معدالت السعامالت : 
راعديا ثػ يدتخدم اقل فرق معشؽي  تػ ترتيب الستؽسطات الحدابية تشازليا او ت

 لمسقارنة بيشها و لغ بحداب الفرق بيؼ كل معدليؼ 
LSD = ( t ) ( Sd

- ) 
= ( t ) ( 2S2/r )1/2 
= 2.064 x ( 2 x 0.001/4 )1/2 = 0.05   5عمى مدتؽ            %  
= 2.797 x ( 2 x 0.001/4 )1/2 = 0.06 %              1عمى مدتؽ    

 –يــد تجربــة لسعرفــة تــاثير اربعــة مدــتؽيات مــؼ الشتــروجيؼ صــفر مثــال اخــر : اجر 
ـــق ترـــسيػ  311 – 211 – 111 ـــى  مـــة محرـــؽل معـــيؼ وف ـــػ / هكتـــار عم كغ

 القطاعات الكاممة السعذاة وقد لخرد الشتائا كسا  مي :
 

Yj ) السعامالت ) مدتؽيات الشتروجيؼ 
    N0       N100     N200      N300 

 قطاعات
blocks 

227 62 61 56 48 1 
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248 68 65 62 53 2 
249 77 66 56 50 3 
227 67 60 58 42 4 
227 65 61 59 42 5 

1178=Y.. 
 

339 313 291 235 Yi 

67.8 62.6 58.2 47.0 Yi
- 

 
C = Y..

2 / rt = 11782 / 4x5 = 69384.2 
Total SS = 70836.00 – 69384.2 = 1451.8 
Block SS = ( 278092 / 4 ) – 69384.2 = 138.8 
Treat SS = ( 352796 / 5 ) -69384.2 = 1175.0 
Error SS = Total SS – Block SS – Treat SS = 138.0 

 
 
 

 وعميب يكؽن جدول تحميل التبا ؼ كسا  مي :
 

F  
 السحدؽبة

MS  متؽسط
 السربعات

SS   مجسؽ
 السربعات

df 
 درجات الحرية

مردر 
 االختالو

3.02 34.70 138.8 4 Block 
34.06** 391.66 1175.8 3 Treat 
 11.50 138.0 12 Error 
  1451.8 19 Total 

 

 مثال / 
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اجريــد تجربــة لسعرفــة افزــل طريقــة لسكافحــة االد ــال وكــان السخطــط الحقمــي 
 و مة الؽحدة التجريبية ) كغػ ( مؼ محرؽل معيؼ كسا  مي :

E  10.8 B  4.9 A  3.3 D  6.4 C  9.5 
D  5.4 A  5.1 C  4.0 C  4.0 E  9.3 
A  4.6 C  6.5 B  6.0 B  6.0 D  7.6 
B  7.6 D  8.6 E  11.2 E  11.2 A  6.3 
C  9.3 E  13.9 D  11.8 D  11.8 B  7.6 

 C% و 2تسثـل السبيـد بتركيـز  Bتسثـل تعذـيب  ميكـانيكي  .و A  فـا ا عمسـد ان 
سثـل السبيـد بتركيـز ي  E% و  6يسثل تركيز السبيـد  D% ، و 4تسثل السبيد بتركيز 

هــل يختمــهللا التعذــيب  -1 % . حمــل التجربــة تحمــيال كــامال وصــؽال الــى مــا  مــي :8
 ما هي طبيعة تاثير تركيز السبيد عمى الغمة  -2 السيكانيكي عؼ السكافحة بالسبيد ؟

د(  –ج  –ب  –مثال / اجريد تجربة لغرض مقارنة اربعة اصشاو مـؼ القطـؼ )أ
 نعؽمة شعيرات القطؼ وكاند الشتائا كسا  مي  مع صشهللا خامس ) ه ( لدراسة

 الرفؽو

 

مجسؽ   االعسدة
 االعسدة

1 2 3 4 5 
 23,51 3,86أ   5,13ب 4,61ه 4,96د  4,95ج  1
 24,31 5,12ج 5,13د 5,12ب  4,47أ  4,56ه 2
 24,21 5,32ب 5,13ج 5,16د 4,62ه 4,18أ 3
 23,33 4,69ه 4,14أ 4,81ج 4,91ب 4,81د 4
 23,28 4,97د 4,61ه 4,11أ 4,51ج 5,21ب 5

مجسؽ  
 الرفؽو

23,69 23,45 23,58 23,94 23,96 118,62 
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  تػ حداب مجسؽ  كل صشهللا ) معاممة ( والستؽسط الحدابي مؼ الجدول اعال  

 4,74=  25/  118,62السعدل العام  

 = مربع مجسؽ  القيػ / مربع عدد السعامالت  CFمعامل الترحيح 

مالحعة / مربع عدد السعامالت = عـدد القـيػ الكمـي الن عـدد الرـفؽو يدـاوي 
 عدد االعسدة ويداوي عدد السعامالت 

 (118,62 )2  /25  =562,8281  

 معامل الترحيح –= مجسؽ  مربعات القيػ   Total SSالسجسؽ  الكمي لمسربعات 

 ( =4,95 )2  ( +4,96 )2  ( + ............ +4,97 )2 – 562,8281  

 =566,4772 – 562,8281  =3,6491  

 r2 – 1  =25 -1  =24او  1-درجات الحرية = عدد القيػ 

 =  Treat SSمجسؽ  السربعات لمسعامالت ) االصشاو ( 

 معامل الترحيح –/ عدد االعسدة او الرفؽو مجسؽ  مربع مجسؽ  كل صشهللا 

  (21,65 )2  ( +25,67 )2  ( + .......... +23,18 )2   

=----------------------------------- - 562,8281 

                                 5   

 صشهللا ه صشهللا د صشهللا ج صشهللا ب صشهللا أ 
 23,18 24,82 24,41 25,67 21,65 السجسؽ 

 4,62 4,96 4,88 5,13 4,13 متؽسطحدابي
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 =565,89 – 562,8281  =3,1619 

  4=  1 – 5=  1-درجات الحرية = عدد السعامالت 

 = Column SSالسربعات لالعسدة مجسؽ  

 معامل الترحيح –= ) مجسؽ  مربع مجسؽ  كل عسؽد / عدد الرفؽو ( 

}](23,69)2 ( +23,45)2 ( + .... +23,96)2{   /5 [ - 562,8281  

 =562,8681 – 562,8281  =1,1399  

 4=  1 – 5=  1 –درجات الحرية = عدد االعسدة 

 = Row SSمجسؽ  السربعات لمرفؽو 

 معامل الترحيح –) مجسؽ  مربع مجسؽ  كل صهللا / عدد االعسدة (  =

}](23,51)2 ( +24,31)2 ( + .... +23,29)2{   /5 [ - 562,8281  

 =563,1222 – 562,8281  =1,1941  

  4=  1 – 5=  1 –درجات الحرية = عدد الرفؽو 

 = Error SSمجسؽ  مربعات الخط  التجريبي 

 –مجسـؽ  مربعـات االعسـدة  –جسؽ  مربعات السعـامالت م –مجسؽ  السربعات الكمي 
   1,1941 – 1,1399 – 3,1619 – 3,6491مجسؽ  مربعات الرفؽو = 

 =1,3532  

   ( r – 2 ) ( r – 1 )درجات الحرية لمخط  
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 ( =5 – 1  ( )5 – 2  = )12 

ويسكؼ الحرؽل عمى نفس العدد بطرح مجسـؽ  درجـات الحريـة لالصـشاو واالعسـدة 
 مؼ درجات الحرية الكمية وكسا  مي : والرفؽو

 ثػ ترتب البيانات في جدول تحميل التبا ؼ وكسا  مي : 12=  4 – 4 – 4 – 24

f MS SS df sov 
26.037** 0.7655 3.0619 4 Treat 

0.340 0.0100 0.0399 4 column 
1.647 0.0485 0.1941 4 row 
 0.0294 0.3532 12 Error 
 -- 3.6491 24 total 

و  3,26السحدؽبة لالصشاو اكبر مـؼ الجدوليـة عشـد اعتسـاد االحتسـاليؼ )  fقيسة 
 % .1% و 5( عشد  5,41

ــة اربعــة اصــشاو مــؼ محرــؽل معــيؼ وفــق   مثــال / ــة لسقارنــة  م اجريــد تجرب
 ترسيػ القطاعات الكاممة السعذاة وكاند الشتائا كسا  مي :

 الرشهللا 1 2 3 4 5
13,8 18,1 15,4 7,8 13,5 A 
22,6 19,3 14,8 13,8 6,2  B 
17,9 17,7 21,1 15,4 14,9 C 
17,1 13,4 21,1 21,7 23,4 D 

ــي تعطــي  ــا تؽصــيتغ بالرــشهللا او االصــشاو الت ــيال كــامال مبيش ــة تحم ــل التجرب حم
 افزل مردود 
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 االسبؽ  الرابع عذر 
 :  في ترسيػ السربع الالتيشي تقد ر القيسة السفقؽدة 

 دة وفق السعادلة :تقدر القيسة السفقؽدة الؽاح
             K ( Yi + Yj + Yh ) – 2Y… 

Yijh = ---------------------------- 
                ( k – 1 ) ( k – 2 ) 
وبعــد  لــغ يعــؽض عــؼ القيســة السفقــؽدة بالقيســة السقــدرة لهــا ويجــري التحميــل وكــان 

حريـة كـل مـؼ شيئا لػ يحدث ما عدا مالحعـة طـرح درجـة حريـة واحـدة مـؼ درجـات 
الحدــؽبة لمسعــامالت معشؽيــة تطــرح  fوفــي حالــة كــؽن  totalوالكمــي  errorالخطــ  

القيســة السبيشــة فــي السعادلــة ادنــا  مــؼ مجســؽ  مربعــات السعــامالت واعــادة حدــاب 
لمسعامالت مجددا وتقبل الشتائا كسـا هـي حيـث ان  fمتؽسط السربعات وحداب قيسة 

ى فــي مجســؽ  مربعــات السعــامالت الشــاتا عــؼ السعادلــة ادنــا  تسثــل التحيــز لالعمــ
 التقد ر السذار اليب في السعادلة اعال  والخاصة بتقد ر القيسة السفقؽدة .                  

امــا مقــدار التحيــز لالعمــى فــي مجســؽ  مربعــات السعــامالت عشــد اســتخدام السعادلــة 
 اعال  فهؽ 

              [ Y… - Yi  - Yj – ( k – 1 ) Yh ]2 

Bias = ----------------------------- 
                        ( k – 1 ) ( k – 2 )2  
امــا فــي حالــة فقــدان اكثــر مــؼ قيســة واحــدة فــان االمــر  تطمــب اعطــاع جسيــع القــيػ 
السفقــؽدة ماعــدا واحــدة تقــد رات اوليــة مشطقيــة واســتخدام السعادلــة الخاصــة بتقــد ر 

اولــي لمقيســة الستبقيــة ونتيجــة لالســتسرار فــي هــذ   القيســة السفقــؽدة العطــاع تقــد ر
العسمية تبدأ قيػ الؽحدات السفقؽدة باالستقرار وعشد  لغ تعؽض هذ  القيػ عؼ القـيػ 
السفقؽدة السشاظرة ويجري تحميل التبا ؼ كالسعتـاد مـع مراعـاة طـرح عـدد مـؼ درجـات 

 خط  والكمي .الحرية ) مداو لعدد القيػ السفقؽدة ( مؼ كل مؼ درجات حرية ال
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 :في ترسيػ القطاعات الكاممة السعذاة تقد ر القيسة السفقؽدة 
 فان عميشا تقد رها وفق السعادلة التالية  Yijلؽ فقدت قيسة واحدة ولشطمق عميها 

              r Yj  + tYi – Y.. 

Yij = ------------------- 
              ( r – 1 ) ( t – 1 ) 

Yj لقطا  الذي فقدت مشب القيسة تسثل مجسؽ  ا 
Yi  تسثل مجسؽ  السعاممة التي فقدت مشها القيسة 
Y..  تسثل السجسؽ  الكمي 

وبعــد  لــغ يعــؽض عــؼ القيســة السفقــؽدة بالقيســة السقــدرة لهــا ويجــري التحميــل وكــان 
شيئا لػ يحدث ما عدا مالحعـة طـرح درجـة حريـة واحـدة مـؼ درجـات حريـة كـل مـؼ 

الحدــؽبة لمسعــامالت معشؽيــة تطــرح  fوفــي حالــة كــؽن  totalوالكمــي  errorالخطــ  
القيســة السبيشــة فــي السعادلــة ادنــا  مــؼ مجســؽ  مربعــات السعــامالت واعــادة حدــاب 

لمسعامالت مجددا وتقبل الشتائا كسـا هـي حيـث ان  fمتؽسط السربعات وحداب قيسة 
شــاتا عــؼ السعادلــة ادنــا  تسثــل التحيــز لالعمــى فــي مجســؽ  مربعــات السعــامالت ال

 التقد ر السذار اليب في السعادلة اعال  والخاصة بتقد ر القيسة السفقؽدة .                  
امــا مقــدار التحيــز لالعمــى فــي مجســؽ  مربعــات السعــامالت عشــد اســتخدام السعادلــة 

  2[ Yj – ( t – 1 ) Yij  ]  اعال  فهؽ                             
Bias = ------------------- 
                  t ( t – 1 ) 

امــا فــي حالــة فقــدان اكثــر مــؼ قيســة واحــدة فــان االمــر  تطمــب اعطــاع جسيــع القــيػ 
السفقــؽدة ماعــدا واحــدة تقــد رات اوليــة مشطقيــة واســتخدام السعادلــة الخاصــة بتقــد ر 
القيســة السفقــؽدة العطــاع تقــد ر اولــي لمقيســة الستبقيــة ونتيجــة لالســتسرار فــي هــذ  

سمية تبدأ قيػ الؽحدات السفقؽدة باالستقرار وعشد  لغ تعؽض هذ  القيػ عؼ القـيػ الع
السفقؽدة السشاظرة ويجري تحميل التبا ؼ كالسعتـاد مـع مراعـاة طـرح عـدد مـؼ درجـات 

 الحرية ) مداو لعدد القيػ السفقؽدة ( مؼ كل مؼ درجات حرية الخط  والكمي .
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 مثال / 

لتعقـيػ جـروح الحيؽانـات بـدليل طـؽل فتـرة الذـفاع  في تجربـة لسعرفـة افزـل االدويـة
-A-B-Cحيؽانا متجاندا ووزعد بذكل عذؽائي عمى السعامالت  21وقد اختير 

D  وكاند الشتائا كسا  مي مع العمػ ان السعاممةA  : بدون اضافة دواع 

رقػ مجاميع 
 الحيؽانات

 السعامالت
A B C D 

1 12 9 11 15 
2 13 11 7 17 
3 11 11 7 21 
4 14 8 12 16 
5 11 9 9 18 

مـؼ السعادلـة  5و  3والحيؽانـان  Bمـؼ السعادلـة  2افترض فقدان الحيـؽان رقـػ 
D  في السثال اعال 

 مثال /

ــق ترــسيػ  ــيؼ وف ــة اصــشاو مــؼ محرــؽل مع ــة اربع ــة  م ــة لسقارن ــد تجرب اجري
 القطاعات الكاممة السعذاة وكاند الشتائا كسا  مي :

 الرشهللا 1 2 3 4 5
13,8 18,1 15,4 7,8 13,5 A 
22,6 19,3 14,8 13,8 6,2  B 
17,9 17,7 21,1 15,4 14,9 C 
17,1 13,4 21,1 21,7 23,4 D 
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) الرــشهللا  6,2( والقيسـة  2فـي القطــا   A) الرـشهللا  7,8لـؽ فقـدت القيستــيؼ 
B   فــي السثــال اعــال  . حمــل التجربــة تحمــيال كــامال وصــؽال الــى  1فــي القطــا )

 او االصشاو التي تعطي افزل مردود .التؽصية بالرشهللا 
 

 
 

 :    االسبؽ  الخامس عذر 
   Latin Square Designترسيػ السربع الالتيشي : 

عشد ترسيػ تجربة معيشة في الحقل فقد نرادو ان فـي الحقـل اختالفـيؼ متعامـد ؼ 
ــى  ــز السمؽحــة فــي االتجــا  العســؽدي عم ــادة تراكي كانحــدار االرض باتجــا  معــيؼ وزي

ـــة باالتجـــا   االتجـــا  ـــة ظـــل اشـــجار عالي ـــا  االرض باتجـــا  مـــا وحال االول او ارتف
العسؽدي عميب لذلغ  تطمب وجؽد اية معاممة مؼ معامالت التجربة في كل خط وفـي 
كل عسؽد كـذلغ فـي ترـسيػ السربـع الالتيشـي يجـب ان يكـؽن عـدد السعـامالت مدـاو 

ط تؽزيع السعـامالت فـي ويسكؼ ايزاح مخط لتكرارها ولعدد الرفؽو ولعدد االعسدة 
ترسيػ السربع الالتيشي بالذكل التالي ا ا افترضشا تدرج ارتفا  االرض باتجا  معـيؼ 

 .واختالو العل في االتجا  العسؽدي وعمى افتراض وجؽد اربع معامالت 
 
 

 االعسدة
                  1            2            3            4 

B C D A 
D A C B 
C B A D 
A D B C 
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 ويكؽن جدول تحميل التبا ؼ لمسربع الالتيشي بالذكل التالي : 
 

SS  مجسؽ  السربعات df مردر االختالو  درجات الحريةSOV 
( ∑Y2

i
  
/ K ) - C K - 1 Row  الخطؽ 

( ∑Y2
j
  
/ K ) - C K – 1 Column االعسدة 

( ∑Y2
h

  
/ K ) - C K – 1 Treat السعامالت 

 الخط  Error  ( k – 2 ) ( k – 1 ) بالطرح
∑i∑jY

2
ij

  
 - C K2 - 1 Total الكمي 

 
وفــق  A-B-C-Dمثــال : اجريــد تجربــة لسقارنــة اربعــة اصــشاو مــؼ القســح هــي 

 ترسيػ السربع الالتيشي وكاند الشتائا كسا مبيشة في الجدول التالي :
 

 مجسؽ  الخط
Yi 

 column  rowsاالعسدة 
 الخطؽ  1 2 3 4

43.4 A=13.2 B=12.0 D=7.7 C=10.5 1 
40.9 D=7.5 C=10.3 A=12.0 B=11.1 2 
42.9 B=13.7 A=11.2 C=12.2 D=5.8 3 
40.0 C=10.2 D=5.9 B=12.3 A=11.6 4 
 

167.2 Y.. 

 
44.6 

 
39.4 

 
44.2 

 
39 

مجسؽ  العسؽد 
Yj     

 نجري خطؽات تحميل التبا ؼ وكسا  مي : 
 

C = Y2/K2 = ( 167.2 )2 / 16 = 1747.24 
Total SS =∑jY

2
ij

  
 - C 

= (10.52+11.12+ ………. +10.22 ) – 1747.24  
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= 1837.64 – 1747.24 = 90.40 
Row SS = {( 43.42 + 40.92+42.92+40.02 ) / 4 } – C = 1.95 
Column SS={( 392 + 44.22+39.42+44.62 ) / 4 } – C = 6.80 

طاتها الحدـابية فانـب  تطمـب اما بالشدبة لحداب مجسؽ  مربعات السعـامالت ومتؽسـ
 االجراع التالي : 

 
D C B A  

 Yhالسجسؽ   48.0 49.1 43.2 26.9

-Yالستؽسط الحدابي  12.0 12.3 10.8 6.8
i 

 
Treat SS= {( 48.02 + 49.12+43.22+26.92 ) / 4 } – C =78.93 
Error SS = Total SS-Row SS-Column SS- Treat SS  
= 90.40-1.95-6.80-78.93 = 2.72 

 وعميب فان جدول تحميل التبا ؼ يكؽن كسا مبيؼ في ادنا  :
 

F السحدؽبة MS  متؽسط
 السربعات

 SS  مجسؽ
 السربعات

df  درجات
 الحرية

Source  مردر
 االختالو

1.44 0.65 1.95 3 Rows 
5.04 2.27 6.80 3 Column 

58.47** 26.31 78.93 3 Treat. 
 0.45 2.72 6 Error 
  90.40 15 Total 

ومؼ الجدول  تزح وجؽد فروق معشؽية احرائيا بـيؼ بعـج او جسيـع الستؽسـطات 
الحدـــابية لمسعـــامالت االربعـــة وتدـــتخدم نفـــس الطـــرق الدـــابقة لتحد ـــد السعاممـــة 

 الستفؽقة وكسا  مي :
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وعميـب فـان  2,447تدـاوي  6% وعشـد درجـة حريـة 5عشد مدتؽ  معشؽية  tقيسة 
 قيسة اقل فرق معشؽي يداوي 

 
LSD0.05 = t0.05 . df=6 ( 2 error MS / r )1/2 
= 2.447 ( 2x0.45/4 )1/2 = 1.16 
 

 مثال / 

مـع  A , B , Cادنـا  بيانـات تجربـة لسقارنـة ثالثـة هجـؼ حد ثـة لسحرـؽل معـيؼ 
باستخدام السربع الالتيشي . حمل التجربة تحميال احرائيا كـامال مـع  Dصشهللا محمي 

 . بيان تفؽق االصشاو عمى بعزها

 

Col 4 Col 3 Col 2  Col 1 Rows 
Number Grain yield Ton / hectar 

A 1.345 D 1.425 C 1.310 B 1.640 1 
B 1.290 C 1.400 A 1.185 D 1.475 2 
C 1.180 B 1.665 D 0.710 A 1.670 3 
D 0.660 A 1.655 B 1.290 C 1.565 4 

 
 

 

 


