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 (درجات 30)             السؤال االولاجابة   

 :كتابة القوانين كلما امكنذكر  األهمية و عرف كل مما يأتى مع ( ا

 معامل االختالف –الخطأ القياسى  –التباين    -درجة الحرية  

 S2َ ٔشمض ًٌ تاٌشمض . ٌُ مرُسػ مدمُع مشتؼاخ اوحشافاخ اٌمٕم ػه مرُسطٍا اٌحساتّ: اٌرثأه -
 َ ٔمذس تاٌمؼادٌح اٌرإٌح 

 

 Sهو عبارة عن الجزر التربيعى للتباين و يرمز له بالرمز : االنحراف المعياري -

 : تعرف بما يمي  Sيعبر عنها بالرمز رقم  nاالنحراف المعياري لمجموعة من 

 

 عن تمثل انحرافات كل رقم حيث أن 

 . هي الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ويسمى أحيانًا جذر متوسط مربع االنحراف  Sوعمى هذا فان 

لالنحراف المعيارى للمتوسطات الحسابية المحسوبة من عدد من العينات العشوائية الكبيرة  عبارة عن تقدير:الخطأ القياسً -

 لحجم المأخوذة و تكون عادة اقل من قيمة االنحراف المعيارى

 

يستخدم لمقارنة التجارب التى استخدمت فيها االختالفات بين الوحدات التجريبية لتجارب تستعمل وحدات :معامل االختالف -

 مختلفة و هو عبارة عن االنحراف المعيارى بنسبة من متوسط التجربة قياسية

 

 

 

و  (n-1)هى عدد الوحدات المستقلة التى تتوزع بها المعامالت عشوائيا على التجربة وفق تصميم تجريبى معين و هى  :درجاخ الحريح

  (n2-1)(n1-1)اذا كانت فى صورة جدول تكون 

 Ms = S.S/d.fانها المقام الذى بقسم عليه مجموع المربعات للحصول على التباين  : و اهمية تقديرها



 

 ( ب

 52.5625= يحسب الطالب معامل التصحيح 

 59.25= يحسب الطالب مجموع مربعات انحرافات المعامالت 

الجدولية بالمحسوبة و يضع عالمات   fيرسم الطالب جدول تحليل التباين و يكمل الفراغات و يقارن قيم 

 :المعنوية كالتالى

 

 

 

F Ms SS d.f S.O.V. 

6.85** 1 3 3 Rep. 

15.28** 2.23 6.68 3 Treatment 

  0.15 1.31 9 Error 

    11 15 Total 

 

 0.589= يحسب الطالب قيمة اقل فرق معنوى بين المعامالت  -3     

 :للمعامالت كالتالىثم يحسب الطالب المتوسطات 

A B C D 

1.5 1 2 2.75 

 

و فارقة  Dيكتب الطالب التعليق العلمى على مقارنة المتوسطات بعد ترتيبها تنازلى و يجد أفضل معاملة 

 .معنوى عن باقى المبيدات

 .بين بأختصار اهمية كل من التوزيع العشوائى و التكرار فى تصميم التجارب الزراعية ( ج
 .هى التخلص من عوامل التحيز و سالمة تقدير الخطأ التجريبىأهمية العشوائية 

 فى حالة التجانس التام لجميع القطع التجريبية  CRDيستخدم تصميم  ( ء

 و يكون شكل أرض التجربة 



D D A A 

C B C A 

D B B C 

C A D B 

 و يكون شكل أرض التجربة  فى حالة التجانس فى اتجاه واحد فقط RCBDيستخدم تصميم 

r1 r2 r3 r4 

A A D B 

B C C A 

C B B C 

D D A D 

 استخدام المربع الالتينى

B D C A 

A B D C 

C A B D 

D C A B 

 ( درجة 30)                          نيالسوال الثا

 (درجاخ 10)     :-اجة علي اثنين فقط مما يلي  -(أ

( درجاخ 5)                              Correction factor- -Least Significant Range: ػشف وً مه-1

 (L.S.Dألً فشق مؼىُْ  –C.fمؼامً اٌرصحٕح )ٔؼشف اٌمصطٍح َٔىرة اٌماوُن 

 (درجاخ 5.                                                       )وضخ الىسائل التً من شأنها زيادج دقح التجرتح --2

.                                              الىسائل التً من شأنها زيادج دقح التجرتح

. صٔادج ػذد اٌرىشاساخ أَ اٌمىشساخ  -

. ذٗفّ تؼط ا٘خطاء اٌرّ ذىشأ ػىذ اٌمشاٌذج أَ ػىذ ذسدًٕ اٌثٕاواخ َرٌه ػه غشٔك مالحظح اٌمائمٕه تاٌؼمً مالحظح دلٕمح  -

. تطشٔمح َاحذج َمىرظمحذطثٕك اٌمؼامالخ  -

. ذساَِ اٌُحذاخ اٌردشٔثٕح  -

. اٌؼىأح ػىذ اخرٕاس مُاد َغشق اٌؼمً اٌردشٔثّ  -

:   ويراعً عنذ تصميم التجرتح مايلً

 تساغح اٌرصمٕم َ سٌٍُح ذحًٍٕ ورائدح .

 اخرٕاس اٌرصمٕم اٌزِ ٔؼطّ ألً خطأ ممىه ذحد اٌظشَف اٌسائذج َتألً اٌرىإٌف. 



 ٌخطأ اٌردشٔثّامىاوٕح حساب  ا. 
 .سٌٍُح ذحًٍٕ اٌىرائح ػىذ فمذ لشاءج أَ أوثش ٌٍُحذج اٌردشٔثٕح

( درجاخ 5) .هناك عالقح تين الخطأ التجريثي والتكرار وضحها وماهي العىامل التي تىثر علي عذد التكراراخ-3

صٔادج  ػذد اٌمىشساخ ػادج ٔحسه مه دلح اٌردشتح َٔمًٍ مه غُي حذَد اٌثمح َٔضٔذ مه وفاءج  اٌردشتح َفٓ مؼظم اٌرداسب ذىشس 

اٌردشتح الوثش مه سىح َفٓ أوثش مه مىان ٌَزا اٌرىشاس ٌُصٔادج مداي اسرؼماي اٌىرائح اٌمأخُرج مه اٌردشتح ٌَمذ سسم فٕشش 

   :-اٌردش ٔثٓ َاٌرٓ ذُظح أٌم َظٕفح ٌٍرىشاس فٕما ٔأذٓ اٌؼاللح تٕه اٌرىشاس َاٌخطأ 

:  اٌؼُامً اٌرٓ ذؤثش ػٍٓ ػذد اٌرىشاساخ 

: ٔمىه  ذٍخٕص ٌزي اٌؼُامً فٕما ٍٔٓ 

دسحح اٌذلح اٌمطٍُتح فٓ اٌردشتح فىٍما رادخ ػذد اٌمىشساخ صادخ اٌذلح َػمُما ٔدة اال ٔمً ػذد اٌمىشساخ ػه ثالثح َلذ ذصً  -

أَ أوثش   10آٌ 

مؼامالخ اٌردشتح فىٍما لً ػذدٌا راد ػذد اٌمىشساخ وسثٕا   -

ومٕح اٌرماَْ اٌمُخُدج  فىٍما لٍد ومص ػذد اٌمىشساخ   -

اٌمسرؼمً   وُع اٌرصمٕم -

 0ػذد َحذاخ اٌردشتح ََفشخ ا٘ٔذْ اٌؼامٍح َاٌمٕضاوٕح اٌمؼرمذج  -

  0مذْ االخرالف فٓ خصُتح اٌرشتح حٕث ٔضداد ػذد اٌمىشساخ وٍما رادخ االخرالفاخ فٓ اٌخصُتح فٓ حمً اٌردشتح  -

 

 RCBDٔه مه اٌفُي اٌثٍذِ فٓ ذصمٕماخشٔد ذدشتح ػامٍٕح ٌٍمماسوح تٕه ثالثح مثٕذاخ فطشٔح ٌمماَمح مشض اٌرثمغ ٌصىف -ب

اٌدذٌَٕح ػىذ دسخح  Fَلٕمح  TSS=14.79-RSS=0.18: تثالثح مىشساخ اخرثش اٌىظشٔح اٌفشظٕح  ارا اػطٕد اٌثٕاواخ اٌرإٌح

  2.228اٌمىاسثح  tػٍّ اٌرشذٕة َان لٕمح  4.10َ 4.96ٌّ 2َ10 &1َ10حشٔح 

   

اٌمرُسػ اٌمدمُع  3مثٕذ 2مثٕذ 1مثٕذ 

 V1 21.1 22.6 25.9 69.6 7.73اَ٘ياٌصىف 

 V2 24.4 26.7 29.2 80.3 8.92اٌصىف اٌثاوٓ 

  149.9 55.1 49.3 45.5اٌمدمُع 

   9.18 8.21 7.58اٌمرُسػ 

( دسخاخ 10)                                                                                                          

Cf=149.9/18=1248.33 

H.ss=7536.75/6-1248.33=7.795 

V.ss=11292.25/9-1248.33=6.36 

HxV.ss=3787.67/3-(1248.33+7.795+6.36)= 

Ft Fc MS SS df S.O.V. 

  0.09 0.18 2 R 

4.10 101** 3.8975 7.795 2 H 

4.96 165** 6.36 6.36 1 V 

 0.92 0.0355 0.071 2 H.V 

  0.0384 0.384 10 E 

   14.79 17 T 

 

َمه مىالشح خذَي ذحًٍٕ اٌرثأه ٔمىه اسرىراج أن ٌىان فشَق مؼىُٔح تٕه وً مه مؼامالخ اٌمثٕذاخ َوزٌه ا٘صىاف ٘ن ف 

اٌمحسُتح أوثش مه ف اٌدذٌَٕح َالتذ مه اٌرفشٔك تٕه مؼامالخ اٌشش َا٘صىاف تطشٔمح ألً فشق مؼىُْ َفّ ٌزي اٌحاٌح ذىُن 

: ٌىً مه  مؼامالخ اٌشش َا٘صىاف ذثؼا ٌٍمؼادٌح اٖذٕحاٌمٕمح َاحذج 



 

L.S.D=t(5%,10) x  2MS/n     =2.228 x 0.113=0.252     للمثيذاخ 

 ــــــــــــ             ـــــــــــــــ       ـــــــــــــ                                   ومتىسطاخ معامالخ المثيذاخ هي

3مثيذ 2مثيذ    9.18 = 1مثيذ    8.21 = = 7.58     

(. 1مثيذ)َألً مؼامٍح ٌّ (  2مثيذ)ثم ( 3مثيذ)أفعً مؼامٍح مثٕذ ٌٓ 

 

L.S.D=t(5%,10) x  2MS/n     =2.228 x 0.0923=0.2058              لالصناف 

 

 ــــــــــــــ              ــــــــــــــ                  ومتىسطاخ األصناف هً                                                  

V2=8.92             V1=7.73            

(. V2)أفعً ا٘صىاف ٌُ اٌصىف اٌثاوٓ 

 

فٓ اٌردشتح اٌساتمح مثاششج ارا اسٔذ دساسح االصىاف تؼىأح َظح دسخاخ اٌحشٔح َمصادس  اٌرُصٔغ اٌؼشُائّ ٌمىشسج َاحذج   -ج

( دسخاخ 10)                                                                                                    

 

 

   

 

 

 

 

 

,,,, مع أطية التمنياخ تالتىفيق و النجاح                                                             

صذيق عثذ العسيس /  د.علً الحصري       ا/ د .ا
 

 

 

S.O.V. df 

Main plots 8 

R 2 

H 2 

E1 4 

Sub-plots 9 

V 1 

H xV 2 

E2 6 

Total 17 

1مثٕذ V1 2مثٕذ V2 3مثٕذ V1 

1مثٕذ V2 2مثٕذ V1 3مثٕذ V2 


