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ا�	���رة ا����  
  	�� ��د ا���� ��د ا�ر
ول/ د.ا

��د�ر ���ءة 	��دات ا���ت� �����رات ا����  ا�

  

���ر ا����" –ا��!ل ا ول �  إ�داد �ر��	# ا�

���رات ا�	��دات –ا��!ل ا�%��" �� ���!	�م و����ذ ا��&ر� ا���  

�&ر�: أو��  .�وع ا��!	�م ا+�!�*" �

����% :   .ا��وز�/ ا��.وا*"أھ	�

�%��% :���ر ��ل ا��&ر��  .ا

  .�&م ا��&ر�: را���

�
	�����ر: � 2ط� ا���
	.  

�
���ر: 
�د�  ..�ل 2ط/ ا�

����
�4%�ر �واف ا��ط/: .  

�4%�ر �&�وز ا��ط/: %�	��.  

��
�� :�	��ر�� �
��2 �  .أھ	� و&ود 	��	

: ��.را�  .�دد 	�ررات �ل 	��	

��6*: ا���دي �.ر ا�ظروف ا�	%�� 	ن ا����� ا�زرا��.  

  .د2 إ&راء �	���ت ا�رض وا�����ر: ا�%��" �.ر

��رة 	ن 	��دات ا���ت: ا�%��ث �.ر��وى ا��ر��زات ا�	
	.  

���ف: ا�را�/ �.ر�  .طرق �
�ب ا��ر��زات و	�د�ت ا�

: ا���	س �.ر�����د ا��4%�ر ا�.�!" �" ا�	��	
  .ا

��ل ا+: ا��!ل ا�%��ث��ا������رات ا������*# ا��� "*�!�.  

: أو��� ا�	��دات �" ا��&ر� ا�����  .	����س ����م ���

����% : ا�	��دات إ�� ا���م ا�د��2�����   .طرق �
�ب و��د�ل در&

�%��% :#*������ل ا��!�*" ���  .	%�ل  �طرق ا�

��د�ر ���ءة ا���ت� �����رات ا����  ا�



٢ 

 ���د�ر ���ءة ا�	��دات ��د أن ��ون ا�	��دات ا�&د�دة 2د أ&��زت 	ر�� �����رات ا����4�" دور ا��

 	��ر� ���	��دات ا��رى ا�	�رو���
 ا���	
 ��ث ��ون 2د �م ��د�ر ا������رات ا�	�	�و�ذ�ك . ا�

���6 أن ��ط" !ورة 	�د*� �ن �وع و	������� �����رات ا�	�	� ا��4%�ر ا�
�م ��	��دات �@ن ا��

 ا���رة ��6 ��� ا������ت 	�
 و�ذ�ك ا�%�ر ا����� ���Aت ا�	�
���� �6���ا�&د�دة و	&�ل ���

 B	دا��
�	ر�ب و!ور ا� وا���وان وا+�
�ن وذ�ك ��+��� إ�� ��د�د ا�!��ت ا�ط���� وا���	��*�

�B و	دى ���� وطرق �&�6زه و�����4%�ر ا��وا	ل ا�	��د%
 ھذه ا�	ر���ت ا�	����� ��و�ل ھذه . �

  ن ھذه ا������ت �����رات ا����D� ر�ب	ل أن ��دم ا��ث 2�����و�ر �� �&ب أن ��ا������ت ا�	�	

 %م ��د ذ�ك �4�" دور ���ك ا�	�و2/ ��	��د ��ت ا�ظروف ا��	
	�� ��6 !ورة ��	��ر
م �" &	

��ر ا�	ر�� ��ث ������رات ا�����	رار ���ء�B ا+��د� ا�
���4د ا� ��ب ��ت ا�ظروف ا��ط���� ا��	

����ت ھB ا�ظروف ا���.  

�دام أي 	��د &د�د و�	� ��ن ھذا �
 ھو ا�6دف 	ن ا�����رات ا����و�	� ��ن �&�ح ا�	��د �" ا�

��	ا��&�ح ھو ا�� �دام ا�	��د �@�B �&ب �و�ر �ل 	�و	���	ل ا�	�دد +	��ن ا��و!��
�ت ا�د2 �" م ا

 ��6 إ�!�*�� وذ�ك ��	�ن !دق أ�����
&�ل ���*&�6 و� و�" ���!	�م و����ذ ا��&ر� ا���

���ر�ب ��� ھذه ا����*# ا������&�ت ��
  .ا

�ف �ن ا����ن ا��	�" �" ا���ل  ن ا�����ر ا���ر ������ر ���ءة ا�	��د ��  ا��������وا��&ر� ا���


��ظ ���%��� � ���" أ�%ر 	ن أ�ذ 	�� �	���  ا�	��ر�����ق 	ن ا رض ���	ل إ�دا	�6 ���	��	


واء �"  �و�ر ���6 �ل ا�	�و	�ت ا��!�*�� ا������ �@�B �&ب أن ���	��ر� أ	� ا��&ر� ا����

�6&*����ل ���
&�ل و��!	�	�6 أو ����ذھ� أو �" .  

 �ن ھذه ا�	�و	�ت �6�م �و�/ !ورة 	�!�
و�ذ�ك �� ا�%D%ا��!ول ا� "�   :ا+�!�*�

  

���ر ا����": ا��!ل ا ول�  .إ�داد �ر��	# ا�

���ر ا�	��دات: ا��!ل ا�%��"�� ���!	�م و����ذ ا��&ر� ا���.  

: ا��!ل ا�%��ث�����رات ا������ل ا��!�*" ����*# ا���  .ا�
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  ا��!ل ا ول

"����ر ا����  إ�داد �ر��	# ا�

�4%�ر ��ض ا��	���ت أو ا�	��	Dت ��� ا��!ول ذ�ك �&رى ا��&�رب ا 
 �	و	� �Fرض درا�����

 ا�و!ول إ�� �و!��ت ��دم ��زراع �ؤدي إ�� ز��دة ا+���ج ا�زرا�" و������" ز��دة ا�%روة �F�

  .ا��و	�

��ك ا�����*# �	�ن ا���	�د ����6 وأن ��ون � ��� �*# و�ذ�ك �@ن ھذه ا��و!��ت �&ب أن ��ون 	���

����ذھ� أ�دث ا�طرق  "� /����	� وأن ��ون 2د أ
 �	�	!� 2د �!ل ����6 	ن �&�رب 	!		


&�ل ���*&�6 %م ���د�د 	
*و�� �ل �رد 	.�رك �" ����ذ ا��&ر� و�"  /	 وا 
���ب ا��&ر���

��ل ھذه ا����*# و	��2.��6 	/ 	��ر���6 ���	و&ود �" ا ���ث ا�	�.ورة ���د�د 	����6 	���6�.  

و�����ق �ل ذ�ك ��د &رى ا��رف �" ا��%�ر 	ن 	�ط�ت ا��&�رب �" ا����م ��� و�/ 	.روع ��Iداد 

����د�د ا����ط ا� ���	ل �.� "����ر ا����  :��ر��	# ا�

١-  "����ر ا������د�د ��وان �ر��	# ا�Title  


واء �" ا��!	�م أو وھذا ا���د�د 	�ذ ا��دا� �ر
م �دود ا���ث و��دد أھدا�B ا��" �&ب  �6�	را�

��ج��
  .ا�����ذ أو ا�

٢-  ��د�د 	��ن ا��&ر�cation Lo 

 �6��
�&رى ���6 ا���ث و���ل �	ل �ر�ط ��دد � ��و�.	ل ذ�ك ��د�د ا�	زر� أو ا�	زارع ا�

  .	��ن ر
م ا��&ر� وأ���دھ� وا�&�ھ�6

٣-  ��د�د ا���*	�ن ����&ر�Leaders  

�دأ ا��&ر� ا�	.رف أو ا�	.ر��ن ��� ا��&ر� و�Mرھم 	ن ا�	
��د�ن ا�����ن وذ�ك �4ن ��دد 2�ل 

#*������د ا���	ل ا�.�!" �" د2 ا��
  .وا��	�ل 	/ ذ�ر دور و	
ؤ�� �ل 	�6م 	/ 	را��ة �رورة ا

��د�د ا�&�6ت ا�	���و� �" ا���ث  -٤operators -Co 

�ن ����و�ون �" �	ل ا���ث إذا ��ن ا���ث ����ج وذ�ك ���د�د ا �راد أو ا 2
�م أو ا�	زار��ن ا�ذ

���ون &�6ت 	��ددة 	/ ذ�ر دور �ل 2
م �����ط�.  

٥- ��د�د ا�6دف 	ن ا��&ر�Object  

���ر ا����" وذ�ك ���د�د ھذا ا�&زء 	ن 	.روع ا���ث �" �ر��	# ا�� �و�/ ا ھداف و�&ب ا�����

 	ط�وب 	ن ���*# ا��&ر�*
 أو 	ن ا��&ر� �" .�ل أ�
�

واء أ���ت أھدا�� أ �6���  ا+&���

  .�ر��



٤ 

٦-  ��د�د طر�� ا��	ل �" ا��&ر�Procedure 

 ����ذ ا��&ر� 	ن ��ث �&م ا��&ر� وطر�� �و�Q ھذا ا�&زء 	ن 	.روع ا+�داد طر�� أو ����

��6 أو 	را��ة  �&
�
&�ل ا����*# وا������ت ا �رى ا��" �&ب ��!	�	�6 وو�دات ا����س ���6 وطرق 


��ج 	��6 و	��
��ل ا����*# وا���  وطر�������ذھ� 	%ل ا��	���ت ا�زرا�� ا�%�� �وى ا�	��و�

#*�� ا��.2��	 B
�
و�ذ�ك �&ب ��د�د طر�� ا��	ل �" ا�	��	Dت ا�	ط�و�B . ا�	ط�وب ��� أ

�	��
 	/ أ�دث ���*# . و	وا!��ت ا &6زة وا دوات ا�	�����رة 	�و�&ب أن ��ون ا�طرق ا�	

  . ا ���ث

2 ا��&ر� �� ���ث ا�	�.ورة -٧D� د�د��Review of Literature    

� وا ���ث ا��" �.رت أو ا�	�دة ��	��!�ت ��	���ت ا��� �6ذا ا�	و�وع �وذ�ك �ذ�ر 	�!�.ر 	

و��د�د 	� إذا ��ن �ر��	# ھذا ا���ث ھو ا ول 	ن �و�B أو أ�B 2د 
�ق ���ض ا�	&ر��ن درا
 ��ض 

 Bوا���	��	أو ��� ���� .  

���ث -٨� ��د�د ا�	�زا�� ا�
�و�  

 Qو����.	ل ا�	ر���ت وا &ور وأ%	�ن ا &6زة وا�	�دات وذ�ك � "�
�و�� وا� ا���	�دات ا�	ط�و�

و�&ب أن �.�ر ھ�� إ�� أ�B و�و أن ا 
راف �" ا+���ق �Mر . إ�T..و	!�ر�ف ا�
�ر وا�ط���

 B�  &د	ر �Mوال و	U� �����	رMوب ��B إ� أن ا����Fر �" �	و�ل 	.رو��ت ا ���ث 2د ����ر 


�ؤدي إ��*# أ��دة ���	����س ا+�!�*�� ��  .�� �دم ا��!ول �

��د�د 	دة ا���ث -٩  

وذ�ك �ذ�ر ��ر�T ا��دء �" ����ذ ا���ث وا�و2ت ا�Dزم +�&�زه و�&ب أن ��ون ا�و2ت ����� +�	�ل 

D�� زمDن ا�	دة أطول 	داده �� 	/ �دم ا	�	���	   . ا���ث �طر��

١٠- #*��
�ر ا����  


�رھ� 	/ ا����4د �&ب أن ���	ن ا����ل ا����*# و�� "� /���
 "��	.روع ��د�د ا�طر�� ا+�!�*� ا�

"�� �	 #*��
�ر ا������ أن �را�" �" �:  

�� �ط�ق وا
/ ��دة �دم �.ر أي ���*# أو 	��و	�ت ���  -أ� ��رار ا��&ر� &��� �&	/ �����ت �����

����
�وات و�" 	��طق 	.  

�ا��دم ا��	�دي �" �	ل  -ب��دى �دود ا��&ر�� #*����
�رات ��.  

���دة 	ن ���*# ا���ث 2�ل ا��و!� �4ي ���Fرات �"  -ـ&
I� ���رورة ا���4د 	ن 	دى ا���	 ا��	

 	ن ا����� ا+�!�*� و����6 ��
ت ���� 
 ا�زرا�� ��د ��ون ا����*# ذات 	��و���
ا��	���ت أو ا�

����� ��  .ذات ��*دة �	
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 �ن طر�ق ��2س �
ب 	وت ا����م  -د�����رات ا���� �	��دات ا���ت �" ا���
����م ا����ءة ا�� 

��ض ا�و	�دار ا�����ض �" ��دادھ� أو� 
��B ا����!ول 	�ن طر�ق ��2س 	دى ا��رر ا�ذي 


�را أدق�� #*��
�ر ا����  .و��M�� 	� �&	/ ��ن ھذ�ن ا�	���
�ن �

  

  

  ا��!ل ا�%��"

���ر ا�	��دات �!	�م و����ذ�� ��  ا��&ر� ا���

 ھ��ك 	�ط���ت �� �	��دات ا���ت ��ت ا�ظروف ا�����
��د�ر ا����ء� ا��� �����رات ا����+&راء ا�

  :أو�� �&ب �و�رھ� وھ"


B -أ��� ��  .�&ب �و�ر ا�ھ�	�م ا�.�!" ا���	ل �����ث ���ث �.رف ��� �ل �	

���ر ا�	.ر��ن  -ب�وا�	
��د�ن 	ن ��ن ا+�!�*��ن ا�	در��ن �	�	� 	ن ا�ذ�ن �	�ن ا���	�د 	را��ة إ

 �	%ل ھذه ا��&�رب���
��6م ���ر�6م ا��.  

2 ذ�ك ا+�	�م ا���م ���	��و	�ت ا�د��2 �ن ��ر�T ���ة و��* ا�� ا�	ط�وب 	� -&ـD�6 و�����

����طر�� ا�	% Q��!و�2ت ا���دام ا�	��د و�&ب ��د�د ا��
 ���	��د ���ث ���ق 	/ أ�%ر � +�	��	��

�6�  .��ط ا���ف �" ��ر�T ���ة ا�� ا��" �ز	/ إ��د

�د	 	%ل ا�ر.�.�ت وا����رات �	� �&ب أن ��ون  -د�
�&ب �و�ر ا����ءة �" ا دوات وا��ت ا�	

�و	� �����ط 
ر� و	�دل �وز�/ ا�	��دات ر.� أو ����را 	ن ھذه ا��ت�	.  

��ل ا���	��*" أو ا���4د 	ن 	 -ھـ����رة ��	وا!��ت 
واء 	وا!��ت ا��ط��� ����ت ا�	��دات ا�	

�ل ا�	��د����4د 	ن �دم ��  و 	وا!��ت ا��واص ا�ط�����
واء ���ت 	ر�زات �2� B	دا��
!ور ا

�ل��� ���Dب أو 	
���ق �2�
D� . ���	ر���ت ��ت ا�ظروف ا�	�	� ��
 ا���	
���ر ا���	� �&ب ا

��4د 	ن ا�	��د 	�زال �" !ور�B ا�����ا���� D�� رھ����� 2�ل ا�
��.  

���ر ���ءة �+ ���!	�م ا��&�رب ا��� "� �6� ا��" �&ب 	را���
���ول ��	� ��" ا��وا	ل ا�����
و

�د ��6�� #*��� ��  :ا�	��دات وذ�ك ��	�ن ا��!ول �
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�&ر�: أو��  :�وع ا��!	�م ا��!�*" �

����ذ ا��&ر� و	ن ا�	�روف أن أھداف  ا��&ر� �&ب ��د�د �وع  "� /���
ا��!	�م ا+�!�*" ا�ذي 

��	ل +&را*�6 و	ن ���� أ�رى 
 �6	� 2د ��دد �وع ا��!	�م ا��!�*" ا�ذي ����وا+	�����ت ا�	

B�و��و B�و
�.�ر ھذا �@�&�ز إ�� �!�*ص ا �واع . �@ن �ل �وع 	ن أ�واع �!	�م ا��&�رب �B 		�زا

��	�ل 	ن أ�واع �!	�م ا��&�رب وھ"ا�
 ا�.�*� ا�%D%:  

  Completely Randomized Design (C.R.D):ا��!	�م ا��.وا*" ا���	ل - ١

�� �ل � و����ر ھذا ا��وع 	ن ا��!	�م أ�
ط أ�واع �!	�	�ت ا��&�رب إذ �وزع �� B	��	Dت ا��&ر�

���	� 
 	��	Dت  ا�	�ررات أو ا�و�دات ا��&ر��� �طر�� �.وا*�	� أ�B إذا ��ن �د��� �" ا��&ر�

��	�ل ا��وز�/ ا��.وا*" 
وف �&�ل 
 �" أر�/ و�دات أو 	�ررات �@ن ا����ذ �ل 	��	
 و����	

 أ�رى 	ن 	��	Dت ا��&ر����6 �4ي 	��	�	��	� 
�و��  .��ل 	&	و� أر�� أ�راد در& ا��	�ل 	

٢ - ��!	�م ا��ط���ت ا��.وا*� ا���	 :Randamized Complete Blocks Design  

 B� ز	و�ر)  ( R.C.B.D  رب�&���	�� �" ا�
و����ر ھذا ا��وع 	ن ا��!	�م أ�%ر أ�واع ا��!	�	�ت ا

�&ر� �ن ���ل �2	 ا��ط4 ا��&ر�ب ��� �� 	ن ا�د2 وذ�ك ��درة ھذا ا��!	�م �����  �B ��ط" در&


�م 	�دة ا��&ر� إ�� 	&�	�/ �� أو 	�ررة 	/  Groupsطر�ق ���
	 �&ر� B�4� �6�	 ل �ل	���

 
��&���ل ا��ط4 ا��&ر��" دا�ل �ل 	�ررة وذ�ك �	��و� أن ��ون �ل و�دات ا�	�ررة 	�� ��ا��	ل �

 �" �ل ا�	�ررات�  .��در ا 	��ن و�ذ�ك ��و��د طرق ا�	��	


�م ا��&ر� إ�� 	&�	�/ أو 	�ررات �ؤدي إ����ل ا��ط4 ا��&ر��"  ن و�" �&�رب ا���ل �@ن �� ��

�ك ا�	����دة��!و���6 �ن  "� D%�	�  .ا�	�روف أن ا��ط/ ا�	�&�ورة �" ا���ل �	�ل  ن ��ون أ�%ر 

 "���D/ ا��ر	م ا��	!�Latin Square Design  

�  	ن �!	�م ا��ط���ت ا��.وا*� ا���	!�� 
�م ا�	�دة ا��&ر��� . وھو ����ر ���������ف � B��

 �" ا�&�ھ�ن 	���	د�ن �.�B !�وف ا�ر2� ا�.طر�&� ���ث �.	ل �ل !ف �إ�� 	&	و��ت ��	

Raw  ود	أو �Column تD	��	ن ا�	 �	��  �	�ررا��6 . 	&	و����رر �ل 	��	�	ر��ن وھذا 


�وي �دد ا�	��	Dت 	/ �دد ا�!�وف إ�داھ	� �" �ل !ف و	رة أ�رى �" �ل �	ود و�ذ�ك ��

  . وا �	دة

  أھ	� ا��وز�/ ا��.وا*": %����

 "� "!���!د ����وز�/ ا��.وا*" أن �وزع 	��	Dت و	�ررات ا��&ر� دون أن ��د�ل ا���	ل ا�.

��ؤ�ذ 	ن �&�رب ��6 أي ���زا��وز�/ إذ � �	�ن ا���	�د ��� ا����*# ا� " .Bias) ( "� ظ���� �	و�
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أ�واع �!	�م ا��&�رب �@ن �ل �وع 	��6 	��" ��� أ
�س �رورة ا���4د 	ن �وز�/ ا�	��	Dت 

وا�	�ررات وو�دات ا��&ر� �طر�� �.وا*� وذ�ك �	�/ أي ���ز .�!" أو 	ن ا��&ر� و�ذ�ك 

��د�ر ا��ط4 ا��&ر��" وأ��را  ���ر 	��و� ا����*#��	�ن د2�و�&ري ا��وز�/ . ��	�ن !� إ

��	�ل 2ط� ��ود أو 
�ب 
 �&داول ا ر�2م ا��.وا*� أو ������
ا��.وا*" ��	��	Dت أو ا �راد ���

  .أوراق 	ر2	 	ن ��س

�%��% :���ر ��ل ا��&ر��  ا

  :"�ن د2 ا����*# وھذه ا�.روط ھ	�و�ر �" ��ل ا��&ر� �دة .روط ���&ب أن �

١ - �&��س ا��!و�.  

  و�&ب ا���4د 	ن �&��س �!و������رات ا�����وا&B ا����ث �" ا� "�وھ" 	ن أھم ا�	.��ل ا�

 B�� �واص ا��ر� 
���ر �درا�D� ر��� �" �ل ا���ل ا�	���
وا���4د 	ن �	�%ل 	�د�ت ا�	��!�ل ا�

� ا����
  .رو&�ن �" �ل ��� 	ن ا���ل��� 	�B و�ذ�ك ا���4د 	ن �	�%ل در&�ت ا�رطو� و�

٢ - �	%�ل ا���ل ��	�ط�.  

 
� 	ن ��ث ا��!و� و���B � �	%ل 	�ظم أ�واع ا��ر� �" ا�	�ط� ا�زرا����&���د ��ون ا���ل 	

 �ب ا���ل ���ث ��ون 		%D �	�ظم أ�واع ا��ر� �" ا�	�ط��ا��" ��	ل ��6 ا����ث �ذ�ك �&ب أن ��

وإذا ��ذر ذ�ك ���
ن ��را�����	%ل أ�واع ا��ر� ا�	 ����  .ر ��س ا��&ر� �" 	��طق 	

٣ -  B6ل ر�
� ���و�� ��در ا+	��ن أو أن ��ون 	��درا ����دار �
�ط �
�&ب أن ��ون ا���ل 	

�ظ�م��� Bو!ر�.  

٤ -  �6 ��� ا�	��	Dت وأن ��ون ����� 	ن أ���&ب أن ��ون ا���ل ���دا �ن ا .&�ر ا��" 2د �ؤ%ر ظ

�&�ل �ر��ب ا��ط/ !����وا*ق .  

  �&م ا��ر�: را���

 ����رف و����!ول ���� Q	
���6 �	��� أ��6 �
�
 إ�� ز��دة ����ؤدي ز��دة �&م ا��&ر� ا���

��*# أ�%ر د2 		� �و ���ت �&م ا��&ر� ا���" !�Fرا و��ون ز��دة �&م ا��&ر� �ن طر�ق ز��دة �

 	ن ا��ر�  �	� أن ��رار. �دد ا�	�ررات أو ا�	��	Dت������س ا��&ر� �	دة 
�وات و�" أ�واع 	

��&�ت��
  .�ز�د 	ن د2 ا����*# وا�

�
	�����ر : � 2ط� ا���
	Size of Plot  

 �6	�	!� ھ" ا��طوة ا و�� �" �����ر �" ا��&ر� ا���� 2ط� ا���
�	و	� �	�ن و�/ و��د�د 	

���و��
�ر.د ��6 �" ھذا ا�!دد 
� �"2وا�د ��	� �	�6 ��:  
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�	��دات �&ب أن ��در � ��
 ا�������ت ����م �&�رب و��2 ا����ت 	ن ا���ت �@ن در& ا����	� "��

 2د ���ق �6ذه ����� أ
�س ��د�د در& ا+!�� أو 	دى ا��رر ا���&م ���6 و�" ���ت 2� #*��ا��

#*����ز�ز إ�&�ه ا���   .�����ت �	� ا�	�!ول �	��و	�ت إ����

��ت ا�	��!���� �&�رب �ر�� "� �" لو�	و	� ��د و&د أن ا��د ا د�� ��&م ا��ط�� �	�:  

  �	��!�ل ا���وب  م  ٢٠ – ١٥

  �	��!�ل ا���ول  م  ٢٥ – ٢٠

  .  �	��!�ل ا�&ذور وا�در��ت  م  ٣٠ – ٢٥

���ر �&ب �و�ره ��د إ&راء �&�رب و��2 ا����ت ��دام و��س ھذا ا��ط�ق 	ن أ�&�م 2ط/ ا��
��

�دام . وذ�ك +زا� ا�����ن ا��ردي ��ن ا������ت. ا�	��دات ��� 	%ل ھذه ا�	��!�ل�
�	� أ�B � �	�ن ا

2ط/ ��4&�م أ2ل 	ن ذ�ك �" �&�رب و��2 ا������ت  ن �	� إ���ج ا�	�!ول 2د �د�ل �" ��د�ر 


�ر ���*# ا�	��	Dت��  .و

���ر و��2 ا������ت ����� ��/ ��ن و��� ذ�ك �	ن ا�	��ق ���B أن ا��د ا د�� ��× ٥(م  �٢٥&م 2ط/ ا

�	��دات ا��.ر�) م ١٠×١٠(م ١٠٠، ) م٥� ��
  .وذ�ك  Mراض ��2س ا����ءة ا��

�دم �ذ�ك 2ط�� أ!Fر � ��ل �
أ	� �" �&�رب ا�	��دات ا��طر� و	��دات ا��.�*ش �@�B �	�ن أن �


�6ل �	ل �دات د��2 و�ذ�ك ��� �	�ن ��در وذ�ك ) 	�ر ٣×  �٣وا�" (م  ١٠	�و
ط�6 �ن ��

  .ا+	��ن ����ق �	�%ل أ��ر ��ن ا������ت وھو أ	ر 2د � �	�ن �و�ره �" ا�	
���ت ا ��ر

���روس �" ��ول ا��ط�طس 	%D �@ن 2ط�� � �أ	� �" �&�رب 	���� ا���روس و	���� ا���ت ا���2

�� ٣٠×  ٣٠(	ن ��� (D	 ون أ�%ر���� ��!D %م  ٢٠د �ط و
ط �	ر ���	�ور ���وي *	 	/ و&و���

  .��ل �دوى ا���روس ��د ذ�ك

�د�	 	%ل أ.&�ر ا����6 وا��روم �@ن �&م ا��ط� أو �دد ا .&�ر 
أ	� �" ��� ا�	��!�ل ا�	

 �����  ا+!�� وأ%ر ا�	��طق ا�	&�ورة وذ�ك إذا ���ت در&��%�� ���� �
�
 �	�ن ��د�ده أ�ا�	��	

 �	%ل ھذه ا �وال إ� أن ا���رات ا+������دة ھ" 	���س ا�	��ر� ورMم �دم إ��	�ل ا�درا
�ت ا�	

�
 أ.&�ر �" �ل 	��		� 2د أو��ت أ�B ����دة ��	 �@ن ا��د ا د�" �&ب أ� ��ل �ن ���
  .ا�

���ر أن � �ز�د �%�را �����ر �&م 2ط/ ا��" �&	�6 و	ن ا 
س ا��" �&ب 	را����6 أ��� �" ا

 ��6 �طر�����	�ن �	�%ل �!و� و�ر��ب ا��ر� و�ذ�ك  ن ا��ط/ ا�!�Fرة أ�
ر �" إ	��ن 	��	


 �	� أن ذ�ك ���ل 	ن �	� ا��	ل وا�����ت��&�	.  

�
���ر : 
�د�   Shape of Plots.�ل 2ط/ ا�
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�4%�ر  B� س�� 
	�د �@ن .�ل ا��ط���ر�� ا !��ف أو ا�� !���ذ�ر ��� 	دى د2 �" ا��&�رب ا�

�	�م 
��&�	 
 . ا����*# 	�دا	ت أرض ا��&ر���&�وھو أ	ر  –أ	� إذا ���ت أرض ا��&ر� �Mر 	

 B��&���ط" أ��ل ا����*# و�ذ�ك �" 
�*ر ا��&�رب ا�زرا�� �@ن  –�&ب   وا������@ن ا��ط/ ا�طو�

��ر أ��ل 	ن ا�	ر���ت و�	و	� �" ھذه ا����� ��ط�Dت ا�طو�
 ���ل أن ��ون ا���/ ا�ذي ا�	�

�ط�ل 2در �ر�B ��وا�" 
�&�رب ا�زرا�� �	و	�. 	رات ١٠ – �٥	%ل طول ا�	�� �
أ	� . ھذا ����

�4%�ر ا����وت �" در& ا+!�� ��ن ا��ط/  "�D��&�رب و��2 ا����ت �@ن ا���	ل ا�	6م ھو  ���

���ر ا�	��� �" ا��&ر� وھذا ا���	ل �" ��� ا�����Dف �" �&��س ا�	�دات ��وق ��%�ر ��	ل ا�

 ا�.�ل ��ون �روق در& ا+!�� 	وز� . ا��ر���ط�
 ا��ط/ ا�	��� "� Bت أ��م �%� Bأ� �	�

�ظ�م أ��ر ���6 �" ��� ا��ط/ ��� .�ل 	ر���ت و��+��� إ�� ذ�ك �@ن �4%�ر ا��راف و�4%�ر ���

���را�&وار �" �	���ت �وز�/ ا�	��د ھ" ا��زا	ل ا�  .�	�ددة ��.�ل ا 	%ل ��ط/ ا�

����
�4%�ر �واف ا��ط/: Marginal Effect   


	�د �@ن �4%�ر �واف ا��ط/ ��6م 	ن زاو� �ن ا������ت ����رات ا !��ف و	�د�ت ا�� ا��� "�

�&�رب و��2 ا����ت �@ن ھذا ا��4%�ر ��ون �B 	��� آ�ر ھو أن . دا�ل ا��ط� أو ا���ل  أ	� �" ���

   . ا������ت �" ا��واف �!�ب �در& أ.د ��%�ر 	ن ا������ت �" دا�ل ا��ط�

�4%�ر �&�ور ا��ط/ ِ : %�	��Adjacent Effect   

�&�رب و��2 ا����ت  ��رة و�زداد �2	 ھذا ا���	ل �" ����وھو ا��4%�ر ا����# �ن �&�ور ا��ط/ ا�	

 ا �رى ، و��م ھذا ا��4%�ر �ن أ�د طر����ن ���6 �" ��� ا��&�رب �MUراض ا�����: -   

  .ا��.�ط �" �ر� ا�� ا��.ر� أو 	
���ت ا 	راض 	دى  - ١

 ��ب ��� ذ�ك ��F����ر 2ط/ 	ر�� ���رة 	/ أ�ذ ا�����ت 	ن و
ط ا��ط/ و�	�ن ا� .  

ا�طر�ق ا�%��" ��4%�ر ا��ط/ ����دد �	�دار ا�	�د�/ 	ن 
ؤا*ل ا�رش أو 	
���ق ا�����ر  	/  - ٢


رب أ��رة ا�	واد ا�	�ط��رة .  (Drift)ا����رات ا�6وا*� إ�� ا��ط/ ا�	&�ورة �  . و�ذ�ك �ن طر�ق 

 ً��
���	��ر� أھ	� و&ود 	��	: � �
��2 �Control or Check Treatment   

��	ل إ!طDح 
�Control  �د�ل �	��ر� 	��	Dت ا��&ر� "�����ر �ن إ�دى 	��	Dت ا��&ر� ا�

 �6� �����دام . ا�	�
و���	ل 	��	ل ا�	��ر� �&زء 	ن ا��&ر� أي ���س 	��	Dت ا��&ر� دون ا

��رة �  . ا�	��دات ا�	



١٠ 

 ���ر 	��و����*# ا��&ر� وذ�ك  ن ا� ��وو&ود ا�	��ر� �" ا��&ر� .رط أ
�س +	��ن ا���	�د �

  ا����*# إ�� �&ر� ا�	��ر��
 �ن طر�ق ���

�رھ� ��ون ��� أ
�س ا����ءة ا����ا����*# و

��ل أ�رارھ� أو ز��دة ا�	�!ول �� ا�	��دات �" 2�ل ا�� أو ���و��Q 	دى ���� .  

�� أ
�س 	ط�ق � #*��
�ر ا�����م �. و� �	�ن � �	��ر�� ��ت ��س وھذا �و�Q أھ	� و&ود 	��	

�دام اي 	ن ا�	��دات �
�م دون ا� ا�	.�ر� �" ا��&ر� و�ل 	� �	�زھ� أ��6 �
ا�ظروف ا����

��رة �  . ا�	

: ��.را�  �دد 	�ررات �ل 	��	

 و��ن 	ن ���� أ�ري ��ا�	�ررات � 	ن ا�%��ت أن د2 ا����*# �د�	�6  ز��دة �دد���� ن ھ��ك در&

و��د ذ�ك  �دا ��دد ا�	�ررات �!ل ��B د2 ا����*# إ�" 	� ��رب 	ن ا��د ا 2!" ��د2 ا�	ط�و�

�&6د وا�	�ل  ��ون ا�ز��دة �" �دد ا�	�ررات �ن ا��د� ���	.  

�	��دات�  ��
���ر ا����ءة ا����و2ف ����6 ا� "�  .ا��وا	ل ا�

��%�رات ا�		دي ا - ١�� ��رة��روق ا�	�و2��:  

�	� زادت ھذه ا��روق و�و�� ��ن ا�	��	Dت ��	� أ	�ن أن ����ق ا�Fرض 	ن ا��&ر� ��د 2��ل 	ن ��


��� �@ن ��د�ر د�� ا�	��	Dت ��ط�ب ز��دة �دد.ا�	�ررات � ���2  أ	� �" ��� و&ود �روق 	�و2�

  .ا�	�ررات 

 ٢- ���  :س ���B ا����*# ا�
�س ا�ذي 

�	��دات �@ن ا��دد ا 	%ل � ��
�@ذا ���ت �	� ا�	�!ول ھ" ��2س ���*# ا�	��	Dت ���د�ر ا����ءة ا��

�ف��	�ررات ��  .	ن 	�!ول ��ر  �

٣ - 2�ت ا���& إ�" ز��دة  	دي �&��س در& ا�!��  و�ذ�ك �&��س ا��ر� �" أرض ا��&ر�����

  �دد ا�	�ررات 

٤ -   ا !����%�   در&

��ج ��دد أ��ر ا�	�ررات ��و��Q د�� ا��روق ��ن ا�	��	Dت ��
 ���@� ���� 2�ت ا+!�� �	���

 ����  .ا�	

 ��ل %D% Q�!� ررات�	ن ا�ظروف �@ن ا��د ا د�" ��دد ا�
��ت أ� Bن أن ��ول أ��	@��� �� �	و	و�

�	��	 .  


 	�رو�	�ن ا��ول �4ن أر�� و	���ت ا�ظروف ا���د�  اتر ��ر ������أ	� إذا ا2��� ا 	ر . 

2 ���@�  إ�� %	��� 	ــ�ر�و��Q أو �ر&�Q �روق �Mر وا�� ا��ط���
ات و��درا 	� رد ����ج 	ن 

��ج  �%ر 	ن ذ�ك �� .  

  


