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  (:Experimentالتجربة )

 تهدف إلى:، والتي التجربة عبارة عن إجراء )أو سلسلة من اإلجراءات( المخططة والمنظمة

 تقدير / لحصول على حقائق جديدة حول معالم المجتمع المجهولةا( .Estimation) 

 أوو/

  اختبار ) .معالم المجتمع المجهولةإثبات أو نفي معلومات أو فرضيات سابقة حول

 (Hypotheses Testingفرضيات / 

 

 :(Concept of the Experiment) مفهوم التجربة

 الي:ن تلخيص مفهوم التجربة بالمثال التيمك 

كمينة منن حين  (  Bو  Aمقارنة صنفين منن السنما) ) هو  هدف التجربةلنفرض أن  -

 .محصول نوع معين من القمح

 :اآلتيةنريد اإلجابة على التساؤالت  -

 ؟ المحصولف بين صنفي السما) في كمية هل يوجد اختال 

 ؟المحصولهل نوع السما) يؤثر على كمية أو بمعنى آخر، 

 إذا كان هناك اختالف، فما هي القيمة التقديرية للفرق بينهما؟ 

 ر؟ثأك هو صنف السما) الذي ينتج محصوالا  إذا كان هناك اختالف، فما

 .هو صنف السما)( Factor)العامل  -

 مستويات العامل (Levels of the Factor) =2   

 ( B، و الصنف الثاني  A)الصنف األول 

   ت( سمى مستويات العامل بالمعاجات أو المعامالتTreatments.) 

= كميننة  )الظنناهرة المننرا) )راسننتها( (Response Variable) متغيننر االسننتجابة -

 .(Yمحصول القمح )

 لنفرض أننا: -

  ( قطننننننننننع  راعيننننننننننة10اخترنننننننننننا ع ننننننننننر ) (Plots ) فنننننننننني ) ت ننننننننننابهةم

منن نفنن ننوع و رعناها بنالقمح  وغيرها(الميول/  رطوبة/الخصوبة/المساحة/ال

 القمح وبنفن كمية البذور.

  ائي إلى مجموعتين، كل مجموعة تضنم خمنن وقسمنا القطع الزراعية ب كل ع

 .قطع  راعية

 ( من النوع األول (استخدمنا السماAفي ) إحدى المجموعات،  قطع 

 مجموعة األخرى.قطع ال( في Bمن النوع الثاني ) السما) واستخدمنا

 .وفي نهاية الموسم تم حصد محصول القطع بنفن الطريقة 

 ب نكل ع نوائي علنى  )أصنناف السنما)( ال كل التنالي يوضنح تو ينع المعالجنات

 القطع الزراعية.

 



 
 

  الحننأ أن كننل صنننف مننن أصننناف السننما) تكننرر ب ننكل ع ننوائي خمننن مننرات

(5n.في التجربة ) 

 :)والجدول التالي يحتوي على نتائج التجربة )محصول القمح بالطن/هكتار 

 

 

 

 رقم المشاهدة

 مشاهدات

 (Aصنف السماد األول )

 )العينة األولى(

 مشاهدات

 (Bصنف السماد الثاني )

 )العينة الثانية(

1 3.27 2.55 

2 3.68 2.36 

3 3.52 2.92 

4 3.72 2.15 

5 2.89 3.06 

 متوسط العينة
1X = 3.416 

2X  = 2.608 

2 تباين العينة

1S  = 0.118 2

2S  = 0.144 

 

=  وتبيانن  ،1نعتبر أن العينة األولى عينة ع وائية مأخوذة من مجتمع متوسنط  =  -
2

1. 

 )مجتمع قيم محصول صنف السما) األول(      

 وتبيانن  = ،2نعتبر أن العينة الثانية عينة ع وائية مأخوذة من مجتمنع متوسنط  =  -
2

2. 

 الثاني( )مجتمع قيم محصول صنف السما)      

 نعتبر أن كل عينة أخذت ب كل مستقل عن العينة األخرى. -

 نعتبر أن: -

1 األول )ق= متوسط محصول ال (مح لصنف السماA)  

 )متوسط المجتمع األول(        

2 الثاني )ق= متوسط محصول ال (مح لصنف السماB)   

 ع الثاني()متوسط المجتم       

 

 هما: نيرئيسيهدفين ونلخص أهداف البح  في 

هنناك فنرق فني كمينة ، أي هل المحصولر لصنف السما) على كمية يهناك تأثمعرفة هل  (1)

 المحصول بين صنفي السما). 

( /إحصننائيعبننارة أخننرى، هننل الفننرق فنني المحصننول هننو فننرق معنننوي )جننوهري/ مهمبو

(Significant Differenceأم أننن  نا نن  ب ،)محننا الصنندفة )بسننبأ الخطننأ فنني المعاينننة 

(Sampling Error).) 

( أحدهما تسنمى فرضنية Hypothesesولإلجابة على هذا التساؤل، نقوم باختبار فرضيتين )

تسنمى الفرضنية البديلنة  واألخنرى(، oHمز )ر( ويرمنز لهنا بنالypothesisHull Nالعندم )

(ypothesisHlternative Aوي )( 1رمز لها بالرمزH.) 



211

21

:

:









H

H o  

 

فرضية العدم )
21:  oH( ( تعني عندم وجنو) فنرق معننوي أو فنرق مهنمSignificant 

Difference،(بين متوسطي محصنول صننفي السنما ) متوسنطي المجتمعنين هنذا يعنني أن و

)أي أن الفننرق كننان بسننأ  لنن  تننأثر علننى كميننة اإلنتننا متسنناويان، أي أن صنننف السننما) لننين 

ا(  .الصدفة أو بسبأ أخطاء المعاينة ولين فرقاا مهما

 

211الفرضننية البديلنننة ) :  Hبنننين متوسنننطي  ( تعننني وجنننو) فنننرق معنننوي أو فنننرق مهننم

، أي أن صنننف محصننول صنننفي السننما)، هننذا يعننني أن متوسننطي المجتمعننين غيننر متسنناوين

 .المحصولر على كمية ي) ل  تأثالسما

 

21تقدير قيمة الفرق بين المتوسطين ) (2)  د هنذ  الخطنوة علنى الخطنوة م( إن وجد. وتعت

ا بننين  السننابقة. فنناذا اسننتنتجنا عننن طريننق اختبننار الفرضننيات السننابقة أن هننناك فرقاننا معنويننا

 فرق.المتوسطين، فيصبح من باب االستدالل تقدير قيمة ذلك ال

 

 وب كل عام، ت جرى معظم التجارب لتحقيق هدفين هما:

 مجتمعات(.ال)متوسطات  اختبار فرضيات حول متوسطات المعالجات (1)

     (Testing of Hypotheses about the Means) 

 مجتمعات(.ال)متوسطات  جاتلتقدير الفروق بين متوسطات المعا (2)

      (Estimating the Differences between the Means) 

 

 هناك مجتمعين:، نرى أن من المثال السابق

المجتمننع األول: ويتكننون مننن قننيم كميننات محصننول النننوع األول مننن السننما). ومتوسننط قننيم هننذا 

2هو ) ( وتبيان 1المجتمع هو )

1.) 

النننوع الثنناني مننن السننما). ومتوسننط قننيم هننذا  المجتمننع الثنناني: ويتكننون مننن قننيم كميننات محصننول

2هو ) ( وتبيان 2المجتمع هو )

2.) 

 والهدف هو: 

 .اختبار وجو) فروق بين متوسطي المجتمعين (1)

 تقدير الفرق بين المتوسطين إن وجد. (2)

 ع ب كل مستقل.م ذلك من خالل أخذ عينة ع وائية من كل مجتمتوي

 

 مصطلحات أساسية في تصميم التجارب:

 

 (Experimental Materialالمادة التجريبية: )

 هي العناصر أو الموا) التي ت طبق عليها )أو على جزء منها( المعالجات.

 

 (:Treatmentالمعالجة أو المعاملة )

 Experimentalالتجريبينة )هي الطريقة )أو اإلجراء( التي ي قاس تأثيرها علنى المنا)ة المعالجة 

Material.) 

 موعنة منن أسناليأ وقد تكون المعالجات عبارة عن مجموعة من أصناف األسنمدة، أو مج

 التعليم، وغيرها.



 ( وقد تكون المعالجات مستويات لعامل معينFactor مثل الحرارة؛ وهننا يكنون العامنل )

 هو الحرارة والمعالجات هي مستويات الحرارة. 

  ( أو كميننة )مثننل أسنناليأ التعلننيم / قنند تكننون وصننفية )مثننل أصننناف السننما)والمعالجننات

 الزمن(. / )رجات الحرارة

 

 (:Experimental Unitالوحدة التجريبة )

( التي تستلم Experimental Materialالوحدة التجريبية هي أصغر جزء من الما)ة التجريبية )

 .فقط طبق عليها( معالجة واحدة)أو ي  

أو عنندة حيننوان(  / قطعننة  راعيننة)مننثالا:  عبننارة عننن عنصننر واحنندحنندة التجريبيننة وقنند تكننون الو

 / عدة حيوانات(.   راعية عناصر معاا )عدة قطع

 أمثلة:

 (:في المثال السابق)التجربة  ( التجربة األولى1)

o الوحندة الما)ة التجريبية هي مجموعة جميع القطع الزراعية المزروعة بنالقمح، و

والمعالجنننات هننني أصنننناف السنننما)  .الواحننندة عنننة الزراعينننةالتجريبينننة هننني القط

 المختلفة.

o  (.فقط يطبق عليها صنف سما) واحد )معالجة واحدة  راعيةالحأ أن كل قطعة 

o 5)خمننن مننرات  الحننأ أن كننل معالجننة تكننررتn ( فنني التجربننة )أي  هننرت

 خمن مرات في التجربة(.

 التجربة الثانية:  (2)

o ن هنندف التجربننة هننو مقارننة نننوعين مننن األعننالفلنفنرض أ  (A  وB)  لتسننمين

 العجول. 

ا )في الو ن/العمر/الجنن/وغيرها( وتم وضنع  وتم اختيار ع رين عجالا مت ابها

مت نابهة  حظنائرمنفصنلة بحين  أن هنذ  ال حظينرةفني من هذ  العجول كل عجل 

ل مجموعنة كن إلى مجموعتين ب نكل ع نوائي حظائرتقسم الفي الخصائص. وتم 

إحندى المجموعنات بنالنوع  تنم تغذينة العجنول فنيمنن ثنم و ،حظنائرتحوي ع ر 

وفي نهاية  .(B) وع الثانينتغذية العجول في المجموعة األخرى بالو (A) األول

 برنامج التغذية تم و ن جميع العجول بنفن الطريقة.

o الما)ة التجريبية هي مجموعة جميع العجول. 

o جل الواحدلوحدة التجريبية هي العا. 

o المعالجات هي أنواع األعالف. 

o (.فقط الحأ أن كل عجل يطبق علي  نوع واحد من األعالف )معالجة واحدة 

o ع ر مرات الحأ أن كل معالجة تكررت (10n.في التجربة ) 

 

 
  

 ( التجربة الثالثة: 3)

o  ( لنفنرض أن هنندف التجربننة هننو مقارننة نننوعين مننن األعننالفA  وB لتسننمين )

 العجول. 



ا )في الو ن/العمر/الجنن/وغيرها(، وتم تقسيم وتم اختيار ع رين عجالا مت ابها 

هذ  العجنول إلنى أربنع مجموعنات ب نكل ع نوائي كنل مجموعنة تحتنوي خمسنة 

 حظينرةالعجنول فني المجموعنات منن منن هنذ  مجموعنة وتم وضنع كنل  عجول.

 حظننائرئص. وتننم تقسننم المت ننابهة فنني الخصننا حظننائرمنفصننلة بحينن  أن هننذ  ال

، ومنن ثنم رتينيضنكل مجموعنة تحنوي ح إلى مجموعتين ب كل ع وائياألربع 

( وتغذينة العجنول فني Aتم تغذية العجول فني إحندى المجموعنات بنالنوع األول )

 وفي نهاية برنامج التغذينة تنم و ن جمينع (.Bالمجموعة األخرى بالنوع الثاني )

 الطريقة. بنفن حظيرةفي كل  العجول )أو بعا(

o الما)ة التجريبية هي مجموعة جميع العجول 

o مجموعننة مننن حظيننرة )كننل خمسننة عجننول فنني أي كننل  الوحنندة التجريبيننة هنني

، ويمكن (تعتبر وحدة تجريبية األربع )وليست العجل الواحد(ل والعجمجموعات 

 . الحظيرةة هي يبأن الوحدة التجريبالقول 

o .المعالجات هي أنواع األعالف 

o ننوع واحند منن  هنايطبق علي( حظيرةكل أي مجموعة من العجول ) الحأ أن كل

 (.فقط األعالف )معالجة واحدة

o فقط مرتين الحأ أن كل معالجة تكررت (2n.في التجربة ) 

 

 
 

 (:Sampling Unitوحدة المعاينة )

 ير المعالجة. وحدة المعاينة هي الجزء من الوحدة التجريبية الذي يؤخذ علي  قياس تأث

 هي نفسها الوحدة التجريبية.وقد تكون وحدة المعاينة 

 وحدة المعاينة هي نفسها الوحدة التجريبية )العجل(. تكون ، الثاني أعال ففي المثال 

 
 

وأمننا فنني المثننال الثالنن ، فننان الوحنندة التجريبيننة هنني كننل مجموعننة مكونننة مننن خمسننة عجننول فنني 

 .حظيرة)اخل ال معاينة هي العجل الواحدالواحدة، بينما وحدة ال حظيرةال

 



 
 

 (:Experimental Errorالخطأ التجريبي )

يها لعي طبق ة التي ي( بين الوحدات التجريبVarianceاالختالف / أو الخطأ التجريبي هو التباين )

 نفن المعالجة. 

عننن الفننروق  يهننا نفننن المعالجننة ننناتجلعي طبننق ة التنني يننوبمننا أن االخننتالف بننين الوحنندات التجريب

، فالخطنأ التجريبني يكنون نناتج عنن مجموعنة منن )ولنين بسنبأ اخنتالف المعالجنة( الفر)ية بينها

  العوامل غير المتحكم بها والكامنة )اخل الموا) التجريبية ذاتها أو الظروف المحيطة بها.

ت فني االختالفنا نناتج عننوإنمنا ذلنك  ،فني إجنراء التجربنة، فنان الخطنأ التجريبني لنين خطنأ لذلك

 .بتطبيق المعالجات على الوحدات التجريبيةأو الظروف المحيطة  طبيعة الما)ة التجريبية

 فعلى سبيل المثال:

 ، فنان االخنتالف بنين نتيجنة العجنل رقنم وبالنظر إلى ال نكل أ)ننا ،  في المثال الثاني أعال

(، همناعلي Aنفنن المعالجنة تنم تطبينق ( لنين بسنبأ المعالجنة )ألنن  2( والعجل رقنم )1)

 وإنما هناك سببان لالختالف هما:

 )اختالف العجل )اختالفات حيوية بين العجلين. 

 الظروف المحيطة بتطبيق المعالجة على العجل( حظيرةاختالف ال(. 

 لذا فان الخطأ التجريبي مكون من مركبتين هما: 

 اختالف العجل. 

 حظيرةاختالف ال. 

 لتجريبية )العجل(.االحأ هنا أن وحدة المعاينة هي نفسها الوحدة 

 

 
 

  ، فانوبالنظر إلى ال كل أ)نا ، في المثال الثال  أعال: 

o ( ( لين بسبأ المعالجة )ألنن  3( والعجل رقم )1االختالف بين نتيجة العجل رقم

 (، وإنما هناك سببان لالختالف هما:عليهما Aنفن المعالجة تم تطبيق 

 )اختالف العجل )اختالفات حيوية بين العجلين. 

 الظننروف المحيطننة بتطبيننق المعالجننة علننى  حظيننرةاخننتالف ال(

 .العجل(

 لذا فان الخطأ التجريبي مكون من مركبتين هما: 



 .اختالف العجل 

 حظيرةاختالف ال. 

لتجريبيننة )خمسننة ا( ليسننت الوحنندة الواحنند الحننأ هنننا أن وحنندة المعاينننة )العجننل

 ( إنما جزء منها.حظيرةالعجول في ال

 

o  لين بسبأ المعالجنة ف( 2( والعجل رقم )1نتيجة العجل رقم )االختالف بين وأما

وال بسبأ الحظيرة )الظنروف المحيطنة بتطبينق المعالجنة( ألنن  تنم تطبينق نفنن 

عليهما، وهما في نفنن الحظينرة، وإنمنا سنبأ االخنتالف يكمنن فقنط  Aالمعالجة 

 في اختالف العجل )اختالفات حيوية بين العجلين(. 

مكون منن مركبنة واحندة  (Sampling Errorالمعاينة )طأ خما يسمى بلذا، فان 

 فقط هي اختالف العجل.

 

 

 
 

 وتكمن مصا)ر الخطأ التجريبي في نقطتين أساسيتين، هما:

 عدم تجانن الوحدات التجريبية )أو وحدات المعاينة(. .1

 طريقة تنفيذ التجربة. .2

لخطننأ التجريبنني قنندر تصننغير ا علننى وعننند تصننميم وإجننراء التجربننة، فننان مننن الضننروري العمننل

وذلنك ألن تصنغير  ،اإلمكان وذلنك إمنا بزينا)ة عند) التكنرارات أو النتحكم فني الوحندات التجريبينة

 الخطأ التجريبي يؤ)ي إلى  يا)ة )قة االستدالالت اإلحصايئة ونتائج التجربة.

 

 (:Sampling Error)عاينة مالخطأ 

التي ط بقت عيها نفنن المعاينة بين وحدات ( Varianceاالختالف / أو هو التباين )المعاينة خطأ 

 . تحت نفن الظروف المحيطة المعالجة

نناتج تحت نفن الظنروف  يها نفن المعالجةللتي ط بقت عوحدات المعاينة اوبما أن االختالف بين 

عنن مجموعنة منن العوامنل غينر فقنط يكنون نناتج المعايننة عنن الفنروق الفر)ينة بينهنا، فخطنأ فقط 

 . نفسها وحدات المعاينةكامنة )اخل المتحكم بها وال

ا في إجراء التجربة وإنما ذلك ناتج عن االختالفنات فني طبيعنة خطأ المعاينة فان  ،ولذلك لين خطأ

  .وحدات المعاينة

وينتج خطأ المعاينة في الحالة التي تكون فيها وحندة المعايننة جنزء منن الوحندة التجريبينة وليسنت 

 كامل الوحدة التجريبية.

 فان:وبالنظر إلى ال كل أ)نا ، في المثال الثال  أعال ، بيل المثال، فعلى س

 حظينرة( لنين بسنبأ المعالجنة وال بسنبأ ال2( والعجنل رقنم )1االختالف بين نتيجة العجل رقنم )

وهمنا فني نفنن عليهمنا،  Aنفنن المعالجنة تنم تطبينق   ألنن ،)الظروف المحيطة بتطبيق المعالجة(



االخنتالف فقنط فني اخنتالف العجنل )اختالفنات حيوينة بنين العجلنين(. سبأ يكمن ، وإنما حظيرةال

 مكون من مركبة واحدة فقط هي اختالف العجل.المعاينة فان خطأ  ،لذا

 

 
 

 عدم تجانن وحدات المعاينة.هي: ، والمعاينة في نقطة أساسية واحدةوتكمن مصا)ر خطأ 

بجعنل  وذلنكالمعايننة تصغير خطأ  على وعند تصميم وإجراء التجربة، فان من الضروري العمل

 وحدات المعاينة )اخل الوحدات التجريبية متجانسة بقدر اإلمكان.

 

 :المبادئ األساسية لتصميم التجارب

(Basic Principles of Design of Experiments:) 

 من الضروري عند تصميم التجربة مراعاة ما يلي:

 إمكانية تقدير الخطأ التجريبي. -

 لتجريبي قدر اإلمكان.تقليل الخطأء ا -

 إمكانية القيام باالختبارات والتقديرات اإلحصائية المطلوبة. -

 ، وهي ثالثة مبا)ئ:تصميم التجارب لتوفير ذلكلأساسيات وقد وضعت 

 (.Replicationمبدأ التكرار ) .1

 (.Randomizationمبدأ التع ية أو الع وائية ) .2

 (.Blockingمبدأ القطاعات أو التحكم ) .3

 

 :(Replication) بدأ التكرارأوالً: م

 في التجربنة( nوحدات تجريبية )عد)ها عدة على المقصو) بتكرار المعالجة هو تطبيق المعالجة 

 في التجربة(. عدة مرات)أي،  هور المعالجة 

 نفن المعالجة.عليها ي طبق يبية التي فالتكرار يوفر عدة م اهدات على الوحدات التجر

 كمن أهمية التكرار فيما يلي:وت

 إمكانية إيجا) تقدير للخطأ التجريبي. .1

، وهنذا ينؤ)ي إلننى  (Degrees of Freedom)الخطنأ التجريبني   ينا)ة )رجنات حرينة .2

 .)كما سنرى الحقاا بم يئة هللا( تقليل تباين الخطأ التجريبي

المعيناري  افاالنحنرأي، تقلينل . (Standard Error) للتقنديرات تقليل الخطنأ المعيناري .3

 . للتقديرات

( هنو Xلمتوسنط العيننة ) )اإلنحراف المعيناري( فعلى سبيل المثال، فان الخطأ المعياري

 الجذر التربيعي لتباين متوسط العينة. ويعرف تباين متوسط العينة بالصيغة:

n

S
S

X

2

2  

 :اآلتية كما مر معنا سابقاا يعرف بالصيغةو ،ن العينةهو تباي 2Sحي  أن 
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 .(/ عد) التكرارات )عد) الم اهدات في العينة هو حجم العينةف nوأما 

 ومن الصيغتين السابقتين نالحأ ما يلي:

 .2Sيجا) تباين العينة ( حتى يمكننا إ1nالبد من وجو) تكرار ) -

 كلمنا قلنت قيمنة الخطنأ المعيناري ،(اتالتكنرار عند) )أي كلما  ا) nقيمة  ا)ت كلما  -

nSS ) لمتوسط العينة
X

/22   ،) 2 يقل تباين المتوسطأي

X
S. 

استعمال عد) يؤ)ي إلى تجربة، وذلك ألن تعد) التكرارات توفير استنتاجات أ مل حول ال .4

عند) الفتنرات  ينا)ة التجربنة أو تطبينق  يا)ة عند) أمناكن أكبر من الوحدات التجريبية أو 

نحصنل عليهنا منن دى تطبينق االسنتنتاجات التني ، وبهنذا يتسنع منلتجربنةلتطبيق ا الزمنية

 التجربة.

 

 :(Randomization) )العشوائية( ثانياً: مبدأ التعشية

 .تو يع الوحدات التجريبية على المعالجات ب كل ع وائي عملية بالتع ية هيالمقصو) 

 .أي أنها عملية تطبيق المعالجات على الوحدات التجريبية ب كل ع وائي

وبعبارت أخرى، فالتع ية هي العملية التي يتم فيها منح كل وحدة تجريبية نفن الفرصنة السنتالم 

 الجات التجربة.أي معالجة من مع

 وتكمن أهمية التع ية فيما يلي:

الم نننناهدات، حينننن  أن كثيننننر مننننن األسنننناليأ  (Independence) ضننننمان اسننننتقاللية .1

 اإلحصائية المستخدمة في تحليل التجارب ت ترط استقاللية الم اهدات.

( ضننند )أو منننع( المعالجنننات والحصنننول علنننى تقننندير غينننر متحينننز Biasالنننة التحينننز )إ  .2

(Unbiasedلل ).خطأ التجريبي 

إ الة تأثير بعا العوامل غير المرغوب فيها )الغير معروفة( والتي قد تؤثر على متغير  .3

 االستجابة.

 :لتوضيح أهمية التع يةو

فني ( على القطنع الزراعينة حسنأ أحند التصنميمين Bو  Aالسما) ) أن  تم تطبيق صنفيلنفترض 

 ال كلين أ)نا .

) كلما ؛ بحي  أن الخصوبة تز)ا)لم يعلم عن  الباح ( بةهناك تدر  في خصوبة الترولنفرض أن 

 :ينكما هو موضح في ال كل ن اليسار إلى اليميناتجهنا م

 

 
 

نالحأ في هذين التصميمين أن تطبيق المعالجات على الوحدات التجريبية لم يكن ب كل ع وائي. 

ا  ت( كانAحي  أن المعالجة األولى )صنف السما)   راعية أكثر خصوبة من طبق في قطع ت  )ائما

 (. Bطبق فيها المعالجة الثانية )صنف السما) القطع الزراعية التي ت  

فني القطعنة  Aففي التصميم األول نجد أن  في كل قطعتين متجاورتين يتم تطبيق المعالجة األولنى 

 ذات الخصوبة األعلى. 



 ذات الخصوبة األعلى.  في القطع A وأما في التصميم الثاني فقد تم تطبيق المعالجة األولى

 . A ( لصالح الصنف األولSystemic Biasفي كال التصميمين هناك تحيز منتظم )و

ولذلك فان الفرق بين كمية محصول الصننيفين )إن وجند( ال يكنون بسنبأ اخنتالف الصننفين فقنط 

ننا بسننبأ االخننتالف  ي )رجننة الخصننوبة. وبننذلك يكننون هننناك مصنندريين فننوإنمننا قنند يكننون أيضا

 ف، هما:لالختال

  .الفرق الناتج عن االختالف في )رجة الخصوبة )إن وجد( -

 )الحأ أن  لين من أهداف هذ  التجربة معرفة تأثير الخصوبة(

  وجد(.ختالف بين الصنفين )إن الالفرق الناتج عن ا -

 )الحأ أن هدف هذ  التجربة هو معرفة تأثير صنف السما)( -

 السما) وتأثير خصنوبة التربنة صنفالفصل بين تأثر  ال نستطيع في هذين التصميمينفاننا ولذلك 

 . على كمية االنتا 

ا بأن الهدف األساس هنل هنناك فنرق بنين أصنناف السنما) )أي معرفنة هو معرفنة  من التجربة علما

  .على كمية االنتا ( تأثير أصناف السما)

 ثير خصوبة التربة فلين من أهداف التجربة.أوأما ت

 بعنا المعالجنات )ونتأمين ضند التحينز ضند أو منع الة هو بمثابة عملية إن استعمال مبدأ التع ي

 األخرى، بحي  ت منح كل وحدة تجريبية نفن الفرصة للظهور مع أي معالجة في التجربة.

 

 :(Blocking) ثالثاً: مبدأ القطاعات )أو التحكم في الوحدات التجريبية(

سنتخدم وقلمنا ي   ،الرئيسية للتصنميم النناجح من األسن( Blocks)عتبر عملية استخدام القطاعات ت  

 كم في الوحدات التجريبية. تصميم من )ون استخدام مبدأ القطاعات أو التح

 ة. ( من الوحدات التجريبيHomogeneousمجموعة متجانسة )( Block)القطاع ويقصد ب

تسننمى مجموعننات متجانسننة  تقسننيم الوحنندات التجريبيننة إلننىعمليننة القطاعننات فنني  ويننتلخص مبنندأ

 )اخل كل قطاع.  ع أو تطبيق جميع المعالجات ب كل ع وائيويتم تو ي بالقطاعات،

ويننتم فنني هننذ  العمليننة فصننل تبنناين القطاعننات )االخننتالف بننين القطاعننات( عننن الخطننأ التجريبنني، 

 وبذلك يحصل تقليل للخطأ التجريبي. 

جريبيننة إلننى مجموعننات وتكننون عمليننة القطاعننات ناجحننة إذا اسننتطاع الباحنن  تقسننيم الوحنندات الت

قطاع أكثر تجانساا فيمنا بينهنا وأكثنر اختالفانا أي )قطاعات( بحي  تكون الوحدات التجريبية )اخل 

 خرى.لوحدات التجريبية في القطاعات األعن ا

 وتكمن أهمية القطاعات فيما يلي:

وهذ  . إ الة تأثير بعا العوامل غير المرغوب فيها والتي قد تؤثر على متغير االستجابة .1

 .العوامل تكون معروفة ويمكن التحكم بها

تحسين )قة استدالالت ونتائج التجربة وذلك بتقليل الخطأ التجريبي من خالل فصل تبناين  .2

 القطاعات عن الخطأ التجريبي.

توسننيع منندى تطبيننق نتننائج التجربننة عننندما تكننون القطاعننات عبننارة عننن أمكنننة مختلفننة أو  .3

 أ منة مختلفة.

ة فني مكنان واحند بكون باإلمكان تنفيذ التجريتنفيذ التجربة، حي  قد ال   يا)ة المرونة في .4

 أو عندما يكون هناك محدو)ية في الموا) التجريبية المتجانسة. أو في وقت واحد.

 

 اختيار المعالجات:

المرا) مقارنتهنا،  (Treatments) من الضروري عند تصميم التجربة تحديد وتعريف المعالجات

متغيننر أو المننرا) معرفننة تأثيرهننا علننى الظنناهرة المدروسننة ( Factors)عوامننل الكننذلك تحدينند و

 Levels of the) تحديند مسنتويات هنذ  العوامنلكنذلك و ،(Response Variable) االستجابة

Factors) . 



  ويتوقف تحقيق أهداف التجربة على )قة اختيار المعالجات وتحديد مستويات العوامل.

 ي مراعاة بعا النقاط، منها:وعند تصميم التجربة ينبغ

 تحديد المعالجات المرا) )راستها. -

 (.Random( أو ع وائية )Fixedهل هي ثابتة ) ؛تحديد نوع المعالجات -

 تحديد المعالجات النوعية )الوصفية( والمعالجات الكمية. -

 تحديد العوامل المؤثرة ومستوياتها. -

( إن كننان مننن Control Treatmentتحدينند المعالجننة الضننابطة أو معالجننة المراقبننة ) -

 الضروري استخدامها.

 .ين على الظاهرة المدروسةعند )راسة تأثير عامل مع تحديد مستويات العوامل األخرى -

 

 تحديد الظاهرة المدروسة:

عند تصميم التجربة البد من تحديد الظاهرة أو الصنفة المدروسنة، والبند منن تحديند طريقنة قيناس 

 ة لها. هذ  الظاهرة والدقة المطلوب

( أو بننالمتغير التننابع Response Variableت سننمى الظنناهرة المدروسننة بمتغيننر االسننتجابة )و

(Dependent Variable( ويرمز ل  بالرمز )Y.)  

( ما هي إال قياسات أو قيم هذ  الظناهرة Observations / Data) التجربةأو بيانات  وم اهدات

  المعاينة( بعد تطبيق المعالجات عليها.المستخلصة من الوحدات التجريبة )أو وحدات 

 على قيم هذ  الظاهرة.)أو تأثير العامل( قياس تأثير المعالجات تحديد ووالهدف من التجربة هو 

 

  


