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ABSTRACT  
The interest in agriculture since ancient time is one of the priorities of human being  

because of their relationship and direct contact in his life in terms of providing food 
for himself and his animals, which was relied upon to produce the daily foodstuff  in 
addition to being used for his travels is vital, so  the development of this interest 
depending on the years and states tried hardly to reach the highest agricultural 
production to cover the growing of population and provide food for them and 
building a strong economy which in turn leads to the creation of investment in the 
areas of all agricultural (tangles form the user - the product), which in turn moves the 
economy, which prevents the country such as Iraq from a country a yield economy 
depends entirely on the oil only to country multi-sector (different), especially in the 
long term in mapping the state in economic development, development and access as 
an inevitable result of sustainable development with a basis of the individual and the 
community all that is not only through scientific studies and accurate drawing to the 
road-related agricultural production to determine the causes of failures and try to 
resolve the dilemmas facing this important production and achieve food security as 
this was our search for simple rice crop and the effects of fertilizer on the production 
of a society based on the course of the Iraqi reality. 

  لبیان تأثیر) CRBD(أستخدام تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 
  انتاج الرزأنواع من االسمدة على كمیة  

  الخالصة
وتماس مباشر في  كان االھتمام بالزراعة ومنذ القدم یعتبر من أولویات األنسان لما لھا من عالقة     

توفیر الغذاء لھ ولحیواناتھ التي كان األعتماد علیھا ألنتاج قوتھ الیومي باالضافة ال ى حیاتھ من ناحیة 
ً للسنین وحاولت الدول جاھدة في الوص ول ال ى أستخدامھا لتنقالتھ الحیویة لذا تطور ھذا اال ھتمام تبعا

ال ذي اعلى انتاج زراعي لتغطیة اعداد السكان المتزایدة وتوفیر الغذاء لھم وبناء اقتص اد ق وي ومت ین 
 -تشابكات نم وذج المس تخدم( كافةمجاالت الزراعیة البدوره یؤدي الى خلق حاالت من االستثمار في 

من بلد ریعي یعتمد اقتصاده  یحول البلد مثل العراق حرك عجلة االقتصاد مما توالتي بدورھا  )المنتج
ً على النفط فقط الى بلد متع دد القطاع ات  وخاص ة عل ى الم دى البعی د ف ي رس م خارط ة ) مختلف ة(كلیا

ً كنتیج ة حتمی ة للتنمی ة المس تدامة الت ي اساس ھا الف رد  الدولة االقتصادیة نح و التط ور والتنمی ة وص وال
كل ذلك  ال یتم إال من خالل أج راء الدراس ات العلمی ة الدقیق ة وباالعتم اد ال ى الط رق ذات مجتمع وال

ب االخفاق ات ومحاول ة ح ل المعض الت الت ي  تواج ھ ھ ذا االنتاج الزراعي للوقوف على أسباالعالقة ب
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ت االسمدة على األنتاج الھام وتحقیق األمن الغذائي حیث كان ھذا بحثنا البسیط لمحصول الرز وتأثیرا
  .انتاجھ باالعتماد على مجتمع دراسي من الواقع العراقي

  
  المقدمة -1

  :]7[ مابین النھرین لالستشارات والتطویر الزراعي)مجتمع الدراسة(نبذة عن شركة     
ا االنت  اج وأج  راء البح  وث تعتب  ر ش  ركة م  ابین النھ  رین م  ن الش  ركات الرائ  دة ف  ي مج  ال تكنولوجی  

واالستشارات في المجال الزراعي وھي أحدى شركات وتشكیالت التابعة لوزارة الزراعة انشئت عام 
في برلین والشركات االخرى ) ال تي في(في العراق وھي شركة شراكة مع الشركة االلمانیة  2000

والتي لدیھا القدرات لتطویر ھندسة في اوربا والوالیات النتحدة والشركات االسیویة بنفس االختصاص 
ً من دراسات الجدوى والتصامیم الخ من الدراسات الزراعی ة الھادف ة لرف ع ....المشاریع الزراعیة بدءا

مستوى االنتاج الزراعي الى مس تویات عالی ة باالض افة ال ى دراس ة نق اوة وج ودة ف ي انت اج الب ذور ، 
تعاق دین م ع الش ركة وغیرھ ا واج راء عملی ات التص نیع باألضافة الى تسلم الب ذور م ن المنتجی ین والم

ً على الفالحین والمزارعین الالزمة لھا حسب االنواع واالصناف ً لتوزیعھا الحقا   .والرتبة تمھیدا
) الش  لب(وتعتم  د ش  ركة م  ابین النھ  رین عل  ى أج  راء االبح  اث لمحص  ول القم  ح والش  عیر وال  رز    

ك ع ن طری ق تقی یم االص ناف والس الالت وانتخ اب المالئ م وذل ) الحمص والعدس(والبقولیات الغذائیة
ً عل   ى االس   تغالل االمث   ل لالمط   ار والم  ردود االقتص   ادي لھ   ذه االص   ناف ونش   رھا ل   دى  منھ  ا بن   اءا

ن خ الل ع دة مش اریع منھ ا. المزارعین مش روع تربی ة القم ح والش عیر :وتقوم الشركة بتنفی ذ أبح اث م 
مشروع إكث ار الب ذار ال ذي ی تم بموجب ھ التعاق د م ع الم زارعین  وتحسین البقولیات الغذائیة أضافة الى

اقل من مع دلھا الس نوي ف ي 2009-2008كانت كمیة االمطار في الموسم .بھدف إنتاج البذار المحسن
توزی ع االمط ار أن  مناطق الشمال في حین كانت اعلى من معدلھا السنوي في الوس ط والجن وب ، إال

ً على معدالت اإلنتاج وخاصة لمحصول الشعیر  أعلى كمی ة أمط ار غیر جید األمر الذي انعكس س لبا
  ).ملم155(، في حین كانت اقل كمیة أمطار في میسان وبلغت) ملم462.1(سجلت في نینوى 

  
  في كل من المحافظات العراق 2009-2008خالل الموسم ) ملم(كمیات االمطار ) 1(جدول رقم 

صالح   نینوى  النجف  بابل  میسان  الشھر
  لدینا

  11.3  9  5  36.5  61.0  تشرین االول
  17.8  17.3  14.5  9  7.4  تشرین الثاني
  68.8  91.9  44.1  17.8  20.8  كانون االول
  104.3  135.2  92.5  38.1  62.2  كانون الثاني

  97.1  97.1  72  51.2  102.1  شبلط
  71.3  85.9  73  25.7  51.3  اذار

  3.8  25.7  6.5  26.4  31.0  نیسان
  0.0  0.0  4.5  4  9.8  ایار

  374.4  462.1  300.1  185  155  المجموع
  0.0350  390.0  227  197  143  المعدل السنوي
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  ):شركة مابین النھرین(االھداف لشركة قید الدراسة 
  .إیجاد أصناف من الشعیر والقمح والرز اكثر مالئمة للبیئة المحلیة ذات إنتاج وجودة عالیتین-
  .رفیعھا إلى تجارب محلیةانتخاب أفضل السالالت االجنبیة وت-
  .تقییم األصناف وترفیع أفضلھا إلى تجارب إنتاجیة-
وھن  ا ف  ي بحثن  ا س  وف نقتص  ر عل  ى محص  ول .المحافظ  ة عل  ى النق  اوة الوراثی  ة لالص  ناف المعتم  دة-

  .في اجراء دراستنا) الشلب(الرز
  
  

  ]8[ 2009حسب المحافظات لسنة ) بالدونم(المساحة المزروعة بالشلب ) 2(جدول رقم 
المس       احة المزروع       ة   المحافظة  التسلسل

  )بالدونم(بالشلب
  %النسبة

  0.01  30  نینوى  1
  -  -  كركوك  2
  -  -  دیالى  3
  -  -  االنبار  4
  -  -  بغداد  5
  1.08  3665  بابل  6
  -  -  كربالء المقدسة  7
  -  -  واسط  8
  -  -  صالح الدین  9

  51.2  173639  النجف االشرف  10
  32.9  111599  القادسیة  11
  3.6  12046  المثنى  12
  1.3  4394  ذي قار  13
  9.8  33088  میسان  14
  0.2  582  البصرة  15

  100  339043    المجموع
  

لألرز أھمیة كبیرة بین المحاصیل الغذائیة في الع الم ، ب ل أن ھ یحت ل المرك ز الرئیس ي أن ج از -:األرز
ن أس یا وتنتش ر زراع ة االرز ف ي القول لنصف سكان العالم وخاصة في المناطق الجنوبی ة الش رقیة م 

ً و 45المناطق الح ارة وش بة الح ارة ب ین خط ي ع رض  ً حی ث أن زراعت ھ الول م رة  40ش ماال جنوب ا
كانت في الھند وجنوب الصین ثم انتقلت الى ایران ، ودخلت زراعة االرز الى مصر في القرن السابع 

جد أصناف وانواع عدیدة لألرز في جمیع وتو.المیالدي وانتشر منھا الى شمال افریقیا وجزیرة صقلیة
ً لنوعیة االرض ً لمواعید الزراعة أو تبعا ویعتبر االرز محصول .أنحاء العالم وتقسم ھذه االصناف تبعا

صیفي تتم زراعتھ من اوائل مایو وحتى االسبوع االول من اغسطس أما بالنسبة الى االرض المناسبة 
ً أن لزراعة االرز  فیج ب أن تك ون االرض طینی  ة وخص بة وذات ق درة عل ى االحتف اظ بالم اء ، علم ا

أما بالنسبة الى التس مید %.3االرز نبات حساس للملوحة فیجب أن التزید نسبة الملوحة باالرض عن 
فیم  تص نب  ات االرز النتی  روجین والفس  فور والبوتاس  یوم ف  ي ط  ور تك  وین الخلف  ات واالزھ  ار ویفق  د 

نبات  ات االرز النت  روجین ف  ي ص  ورة امونی  وم ف  ي االط  وار النت روجین ف  ي ط  ور الش  یخوخة، وتفض  ل 
أما بالنسبة الى الري .االولى من حیاتھا بینما تفضلھ في صورة نترات في االطوار المتقدمة من حیاتھا
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فنب ات االرز ل یس م  ن النبات ات المائی  ة لوج ود ش  عیرات جذری ة لج  ذوره ولكن ھ نص  ف م ائي وج  ذوره 
الماء ف ي الفت رات المختلف ة م ن حیات ھ الن تع ریض االرز للعط ش سطحیة ومن اجل ذلك یجب توافر 

حتى ولو لفترات قصیرة یؤدي الى نقص كم المحصول ، ونالحظ أن ھ تنتش ر بع ض الحش ائش المائی ة 
باالرز ویمكن مقاومتھا بإقتالع جذورھا بالید أو بالشرشر، أو أن تتم المعالجة الكیمیائیة برش النباتات 

تاس  یومي أو االمین  ي أو الص  ودیومي واثن  اء تنقی  ة الحش  ائش یق  وم ال  زراع بت  دویس بمحل  ول المل  ح البو
االرز وذلك بغرض تقطیع الطحالب المتكونھ وزیادة مس ام االرض مم ایؤدي ال ى تجدی د الھ واء ح ول 

ً ی  تم نض  ج االرز وحس  ب الص  نف الم  زروع ویمك  ن الحك  م عل  ى  165-90الج  ذور وبع  د م  رور  یوم  ا
لب الحب وب حی ث یب دأ تجفی ف االرض ویمن ع  عملیة النضج بأصفرار االوراق وانحن اء الس نابل وتص 

-23ویفضل ضمھ عندما تصل نسبة الرطوبة ب الحبوب ال ى (أسابیع   3-2الري قبل ضم االرز بمدة 
النورج عبارة عن ل وحین م ن خش ب (وبعد ذلك تتم عملیة فصل الحبوب عن السنابل بالنورج %)28

أو بآالت الدراس المیكانیكیة، ثم یعبأ االرز ف ي ج واالت ) الخر بعارضتینمتین یثبت احدھما بجانب ا
ً عن الشمس   .أو زكائب وتوضع في أماكن متجددة التھویة بعیدة

  :شكلة البحثم
اد الحال ة االیجابی ة بھ دف الوص ول ال ى تحقی ق االم ن      ي الوص ول ال ى ابع  تتركز مش كلة البح ث ف 

ق لوضع تصور عملي وتطبیق ي ألھ م م واد االنت اج الزراع ي ذو الغذائي المتكامل ومحاولة رسم طری
  .من خالل معالجتنا للبیانات في مجتمع الدراسة ھنا) االرز(تماس بحیاة الناس إال وھو 

  :أھمیة البحث
أن االھتمام باالنتاج الزراعي وتحسینھ بأقامة التجارب الزراعیة بتصامیم دقیقة جعلت اغلب الدول     

اء محط ات لتج ارب الزراعی ة بھ دف أن تت اح أمكانی ة أتخ اذ  ق رار ص ائب عل ى ض وء بأن تقوم بأنش 
  .نتائج التجارب التي تنفذ في محطات التجارب

  ھدف البحث
فی ھ ) ،الخ...أسمدة،میاه،(والمؤثرات ) الشلب(ھو دراسة وأیجاد الحالة األیجابیة في  زراعة الرز     

ة ھذا المحصول المھم للقطر في بناء اقتصاده للوص ول للوصول الى اعلى حالة من النجاح في زراع
الى حالة اآلكتفاء الذاتي لتحقیق األمن الغذائي وعدم التعرض الى األبتزاز بكل معانیة من جانب الدول 

  الطامعة أضافة الى تبذیر العملة الصعبة باالعتماد على الطرق الخاصة بھذا النوع من الدراسات
  :منھجیة البحث

ی  تم  االعتم  اد عل  ى م  نھج وص  في وتحلیل  ي باالض  افة ال  ى اعتم  اد الوس  ائل األحص  ائیة س  وف      
والریاضیة لدراسة بیانات مجتمع قید البحث حی ث اعتم د الباح ث عل ى جم ع البیان ات م ن مجتم ع قی د 

 Complete Randomized Block(الدراس  ة وأس  تخدم اس  لوب تص  امیم القطاع  ات العش  وائیة 
Design(CRBD)( یشترط ان تكون القطاعات قید الدراسة قریبة من بعضھا فقد تقام التجربة الذي ال 

ً في التجارب الزراعیة للباحث وخصوصا  ً   .بقطاعات كاملة عشوائیة تبعا
  :الجانب النظري

  ]1[ :لتعاریف األساسیة في تصمیم التجاربا
 ختب ار الفرض یاتوھي إحدى الوسائل العلمیة للتخط یط المرس وم ح ول أ-:Experimentالتجربة -1

واكتشافھا والحصول على معلومات جدیدة بین المتغیرات وتساھم في تحدید المشكلة المراد دراستھا و 
  :وتقسم بصورة عامة الى مجموعتین. أختبار المتغیر المؤثر وتحدید العوامل ومستویاتھا

  .وفیھا یدرس عامل واحد فقط:تجارب بسیطة-
درس ت  أثیر ع املین أو أكث  ر ، وذل ك بأس  تخدام  جمی ع التوافی  ق تج ارب عاملی ة وف  ي ھ ذه التج  ارب ی -

  .بین عدة مستویات للعوامل المراد دراستھا)combination(الممكنة
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مواد  تعرف الوحدة التجریبیة بأنھا أصغر جزء أو قسم من-:Experiment Unitالوحدة التجریبیة-2
دات وقی اس ت أثیر المع امالت ف ي المتغی ر وتس تخدم المش اھ.التجربة توزع علیھا المعاملة ف ي التجرب ة

ً أو قطعة أرض ً أو حیوانا   .تحت الدراسة وقد تكون الوحدة التجریبیة إنسانا أو نباتا
 تع رف المعامل ة أو المعالج ة بأنھ ا مجموع ة م ن الظ روف-:Treatments)المعالج ات(المعامالت-3

یبی ة حس  ب التص  میم التجریب  ي التجریبی ة توض  ع تح  ت س  یطرة الباح ث وت  وزع علیھ  ا الوح  دات التجر
  .المختار،وقد تكون المعامالت تحت الدراسة تمثل معامالت كمیة أو وصفیة

 ھو مقیاس االختالف الطبیع ي ب ین الوح دات التجریبی ة-Experimental Error:الخطأ التجریبي -4
یر المتجانسة أو التي عوملت بنفس المعاملة وینشأ ھذا الخطأ من اختالفات ذاتیة للوحدات التجریبیة غ

ً یتول د الخط أ .من اختالفات في التطبیق غیر المالئم لتكرار المعامالت على الوحدات التجریبیة  أحیانا
  .التجریبي من أخطاء فنیة في التسجیل أو قیاس المشاھدات

بموجبة  یقصد بتحلیل التباین االسلوب الریاضي الذي تتم-:Analysis of Varianceتحلیل التباین-5
ن وج وده، تجز ئة مجموع المربعات الكلي لمجموعة من البیانات إلى مصادره المختلف ة والمس ؤولة ع 

  .)ANOVA Table(وتلخص النتائج في جدول بعد االنتھاء من التحلیل یسمى جدول تحلیل التباین 
  -:وتحلیل التباین ھذا مبني على اربعة فروض أساسیة من المھم توافرھا في البیانات وھي 

العام  وھذا یعني أن تاثیر المعامالت والتأثیرات االخرى مع المتوسط-:أثیرات األساسیة التجمیعیةالت-1
وھ ذا یعن ي ان .تضاف الى بعضھا لتحدید قیمة المشاھدة عند ك ل نم وذج ریاض ي خ اص بك ل تص میم

أثر  ت  أثیر المع  امالت ثاب  ت أي ع  دم وج  ود الت  داخل ب  ین ن  أثیر المع  امالت والوح  دات التجریبی  ة وال یت  
بتطبیق معاملة أخرى على وحدة تجریبیة مجاورة ویمكن قیاس الفرق بین تأثیر مع املتین ب الفرق ب ین 

  .متوسط جمیع الوحدات التجریبیة التي أخذت المعاملة األخرى 
ً لما حققھ ھذا الشرط من أھمیة-:التوزیع العشوائي المستقل والطبیعي للخطأ التجریبي-2 أساسیة  نظرا

ً وتس لك س لوك ) ( ر الفرضیات إذ یفترض أن األخط اء عند اختبا ً ومس تقال ً عش وائیا تت وزع توزیع ا
 -:ویعبر عنھ بالشكل اآلتي)  (التوزیع الطبیعي لمتوسط عام یساوي الصفر وتباین قدره 

  
كم ا ف ي الف رض ومن حسن األقدار أن ھذا الفرض ال یؤثر بشكل خطی ر عل ى ص حة تحلی ل البیان ات 

السابق وان خیر ضمان ض د ع دم ت وافره ھ و تطبی ق التوزی ع العش وائي المناس ب للتص میم المس تخدم 
  .بصورة صحیحة

 یعن ي ھ ذا الف رض أن تك ون االختالف ات العش وائیة داخ ل العین ات-:تجانس تب این العین ات المختلف ة-3
ات العش وائیة متس اویة بالنس ب ة ال ى العین ات المختلف ة مم ا یس اعد ف ي متساویة ومن ثم تكون  االختالف 

الحصول على تباین مشترك للخطأ التجریبي لجمیع العینات وممكن الكشف عن مشكلة ع دم التج انس 
وأفض ل طریق ة لمعالج ة ھ ذه المش كلة تطبی ق أس لوب  ) Bartellet's Test(ب إجراء اختب ار بارتل ت 

  ]2[ .ل اللوغاریتمي للبیاناتوخاصة التحوی )Data Transformation( تحویل البیانات 
 إن وجود عالقة ارتب اطبین المتوس طات والتباین ات للعین ات-:االستقاللیة بین المتوسطات والتباینات-4

المختلفة من اھم األسباب التي تؤدي إلى اإلخالل بتجانس التباینات  ولھذا یجب التأك د م ن ت وافر ھ ذا 
تمر التحلی ل بالش كل الص حیح م ع العل م أن ھ ذا الف رض االستقالل بین المتوسطات والتباینات لكي یس 

ً في حالة عدم توافره بل من الممكن تحویل البیانات بطریقة یصبح فیھا الفرض ممكنا   .لیس ضروریا
 -):Randomized Complete Block Design(R.C.B.D.)( تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة

]3[  
تض م ك ل منھ ا وح دات ) قطاع ات(ت التجریبی ة ال ى مج امیع ھو ذلك التصمیم ال ذي تقس م فی ھ الوح دا

ً داخ ل ك ل قط اع عل ى  ً ومس تقال ً عش وائیا تجریبیة متجانسة داخل كل قطاع وتوزع المع امالت توزیع ا
  :جمیع المعامالت، والنموذج الریاضي لھذا التصمیم ھو
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  ).(في القطاع ) (لجة قیمة المشاھدة للوحدة التجریبیة التي أخذت المعا:  
  .قیمة المتوسط العام:   

  .تأثیر المعاملة   :
  .تأثیر القطاع  :
وج دول تحلی ل ). (ض من القط اع  ) (الخطأ التجریبي الخاص بالمشاھدة التي أخ ذت المعامل ة  :

  :التباین لھذا التصمیم ھو
  

  تحلیل التباین لتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة) 3(جدول
M.S. S.S. d.f. S.O.V. 
SSr/r-1 

  
r-1 Blocks 

SSt/t-1 
  

t-1 Treatment 

SSe/(t-1)(r-1) SSe=SST-SSr-SSt (r-1)(t-1) Erorr 
  

  
rt-1 Total 

  
ً والمخطط اآلت ً لتوزی ع المعالج ات عش وائیا داخ ل ك ل قط اع م ن القطاع ات )  a,b,c( ي یوضح مث اال

  ]4[ -:الثالثة بحیث یحتوي على المعامالت كافة وكاالتي
  

  توزیع المعالجات في كل قطاع لتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة) 4(جدول
                                                   

          
  
  

  
  
  
  

  
  ]5[ :التصنیف باتجاھین بوجود التداخل

  .قبل أن نناقش  التصنیف بأتجاھین بوجود التداخل سوف نعرف ماذا نعني بمصطلح التداخل
إن التداخل بین ع املین ھ و عج ز مس تویات أح د العوام ل عل ى االحتف اظ ب نفس الدرج ة والمق دار م ن 

ءة عن د ك ل مس توى م ن المس تویات العام ل الث اني ولتعری ف مفھ وم الت داخل أعتب رت الفاعلیة أو الكفا
  .الدالة لمتغیرین 

a 
b  
c  

a 
c 
b 

C 
b 
a 

  األولالقطاع  القطاع الثالث القطاع الثاني
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 و وفق ط إذا ك ان ھن اك دوال ا سوف تعرب أن تكون دالة بدون تداخل إذ  ):1(تعریف
  -:حیث أن 

  
  كمثال الدوال
  .لھا تداخل  و  و   و 

  .لیس لھا تداخل  و   و    لكن الدوال  
لیس لھا تداخل  التعریف السابق یمكن أن یمتد ألي عدد من المتغیرات كذلك الدالة 

  -:إذا كان 
 

  .ا ذلكولھا تداخل فیما عد
 ، الكمی ة ) X  )X=a & X=bھو لقیمت ین ل ـ   الشي المالحظ والمھم في النموذج بدون تداخل 

f(a,Z)=f(b,Z)  ال تعتمد علىZ  كذلك بالنسبة لقیمتین لـZ.  
  -:نموذج التصنیف بأتجاھین یمكن أن یكتب بالشكل 

  
  

 
  .Bمن العامل jوالمستوى A من العامل  iللمستوى  ھو التأثیر الكلي لتوافیق حیث أن 

ً التأثیر الكلي ھو فقط مجموع التأثیرات  ً إلیھ الت أثیر  والذي ھو  Aلـ  iإذا  ال ذي ھ و  Bل ـ jمضافا
  -:إذاً 

 
 

  الذي یؤدي الى أن 
 

  وبشكل  عام 
 

 
  .لكل 

افي أو بعب ارة أخ رى بأتج اھین  نم وذج التص نیف  ):2(تعریف   یق ال أن ھ نم وذج اض 
فیما ع دا ذل ك یق ال  لكل  خال من التداخل إذا وفقط إذا كان 

  انھ نموذج غیر اضافي أو نموذج یحتوي على التداخل أفرض أن
  

  إذاً 
  

إذا لم تكن صفر ھذا یعني أن الت اثیر ) على التداخل  نموذج یحتوي(ي أضافنموذج غیر وتمثل  )(
  B.تعتمد ألي مستوى مستخدم لـ Aالصحیح للفرق بین مستویین لـ 

  ]6[ -:ویمكن أن نلخص خصائص ومواصفات ھذا التصمیم بما یلي 
  .عدد القطع التجریبیة داخل كل قطاع یساوي عدد المعالجات المستخدمة في التجربة-1
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  .عالجات داخل كل قطاع على القطع التجریبیة بشكل عشوائيیتم توزیع الم-2
ال یشترط أن تكون القطاعات ض من التجرب ة قریب ة م ن بعض ھا فق د تق ام التجرب ة بقطاع ات كامل ة -3

ً في التجارب الزراعیة   .عشوائیة في أماكن متباعدة خصوصا
  .قدیرھا ومن ثم إجراء التحلیلفي حالة فقدان نتائج أحدى القطع التجریبیة أو بعضھا فمن المكن ت -4

فم ثال إذا . ویستخدم تصمیم القطاعات العشوائیة عندما یكون ھناك ع دم تج انس ف ي اتج اه واح د فق ط 
كانت ھناك تجربة ألختبار مجموعة م ن أص ناف جدی دة م ن محص ول مع ین وقطع ة االرض المتاح ة 

ة المج اورة للقن اة مباش رة، بینم ا للتجربة تق ع بج وار قن اة  ال ري االم ر ال ذي یس يء ال ى ص رف الترب 
ً وص مم تجربت ھ  ً كلما ابتعدنا عن القناة فلو ان المجرب تجاھل ھذا االم ر تمام ا یتحسن الوضع تدریجیا
بالتصمیم كامل العشوائیة قد یتكرر صنف مرة أو اكثر في جزء سيء التربة بالصدفة المحضة أو في 

ً ف ي التجرب ة ، ل ذا جزء جید التربة ،ویعزي اداء الصنف نفسھ مع ال ً م ؤثرا علم بأن التربة كانت ع امال
ً المجرب الى تقسیم قطعة االرض  كل منھا متجانس ) Blocks( الى قطاعات ) أو مادتھ التجریبیة(یلجا

ً في كل قطاع على حدة وبذلك یضمن المجرب ان ھ ف ي ك ل . بقدر االمكان ثم توزع االصناف عشوائیا
  .بة ممثلة في القطاعات آلن كل صنف أو معاملة سوف یمثلمستوي من المستویات جودة التر

  
  ]5[ :النموذج األحصائي

  
  حیث

  .iفي القطاع  jالمشاھدة التابعة للمعاملة =   
  .iأثر القطاع  =
  .jأثر المعاملة  

  .الخطأ التجریبي لھذه المشاھدة =
  .للتحلیل ذي االتجاھین الذي تمثل فیھ المعاملة كاتجاه والقطاع أتجاه آخر ونجد أنھ شبیھ

  :تحلیل القطاعات العشوائیة-9
  :لیس في التحلیل مبادى جدیدة أكثر من تلك التي تم تناولھا عند مناقشة تحلیل التباین ذي

  
  :مجموع المربعات الكلي -1

 
  :مجموع المربعات بین القطاعات-2

 
    
  .جموع المربعات بین المعامالت وكما مبین في حالة الدراسةم-3
  :الجانب التطبیقي -6

  -:یتضمن الجانب التطبیقي مایلي
  .جمع البیانات

  .عرض البیانات وتبویبھا
 .معالجة البیانات
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  :جمع البیانات وتبویبھا
ابالت المباش رة وباآلعتم اد عل ى بیان ات م ن قس م االحص اء  تمت عملیة جم ع البیان ات م ن خ الل المق 

الزراع  ي الت  ابع ل  دائرة التخط  یط والمتابع  ة ف  ي وزارة الزراع  ة باألض  افة إل  ى أط  الع عل  ى البیان  ات 
  .2009-2008السابقة للسنوات سابقة ثم أخذ بیانات باالعتماد على عام 

  :عرض البیانات وتبویبھا
لة قمنا بمعالجتھا باآلعتماد بعد أن قمنا بمعالجة البیانات بعد جمعھا وتبویبھا وعرضھا على شكل مشك

على محاور المشكلة واالھداف المرجوة من حل ھذه المشكلة وباالعتماد على الطرق الخاصة لمعالجة 
ً بأستخدام طریق ة ت تص امیم القطاع ات العش وائیة الكامل ة وكم ا ھ و  مثل ھكذا مشاكل وكما ذكرنا أنفا

  .مبین الحقاً 
  :معالجة البیانات

لجة ھذه البیان ات م ن خ الل أس تخدام أس لوب تص میم القطاع ات العش وائیة الكامل ة تم االعتماد في معا
)CRBD  ( حیث قمنا باجراء دراسة لبیان تأثیر أصناف اربع ة م ن االس مدة وھ ي )a ( كغ م  6ویمث ل

كغ م  10ویمث ل ) c(كغم لكل دونم من سماد الفسفور و 15ویمثل )b(لكل دونم من سماد النتروجین و 
ویمثل م زیج م ن س مادي النت روجین والفس فور عل ى انت اج ال رز حی ث قمن ا )d(بوتاسیوم ومن سماد ال

بتنفیذ الدراسة واجراءھا بأستخدام ثالثة من القطاعات وأن كل قطاع كان قد قسم إل ى ارب ع قط ع وق د 
وزعت االنواع المختلفة من االسمدة بشكل عشوائي على القطع التجریبیة ضمن كل قطاع بعد أن تمت 

وقد قمنا بتسجیل النتائج التالیة التي تمثل كمیات الرز كغم لك ل قطع ة تجریبی ة وبع د . راعتھا بالرز ز
  -:الحصاد وكاألتي

  
  

                                                   
          

  
  
  
  
  

  
  
  

لعرض البیانات بشكل  ))5(جدول ( ولغرض أجراء تحلیل التباین فمن الممكن أن نعمل الجدول األتي
  .االسمدة على الرز منطقي ومفھوم أكثر وبیان تاثیر

  :ھي أما فرضیة الدراسة
  .عدم وجود تأثیر لالسمدة:

  .وجود تأثیر لالسمدة: 
  

  یوضح التشابكات بین القطاعات الثالث لثاثیر االسمدة على الرز )5(جدول 
  

a=126 
d=132  

b=139 
c=140  

d=137 
c=141 
a=128 
b=145 

c=142 
a=126 
d=139 
b=149 

  األولالقطاع  القطاع الثالث القطاع الثاني
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  :نقوم بأستخدام مجموع المربعات الكلي-1

 

 
 
 

  :المربعات بین انواع االسمدة نقوم بأستخدام -2

 
 

  :أستخراج المربعات بین القطاعات-3

 
 

  :أستخراج مربعات الخطأ -4
 

  
فھ ذا یعن ي أن ھن اك اختالف ات  )1.64( ھ ي حی ث أن قیمتھ ا ف ي الج داول )0.95( الجدولی ة  Fقیمة  

ی  دل عل  ى أن الجدولی  ة فھ  ذا Fالمحتس  بة أص  غر م  ن قیم  ة  Fجوھری  ة ب  ین القطاع  ات وإن كان  ت قیم  ة 
  .القطاعات غیر مختلفة أي أنھا قریبة من بعضھا من ناحیة التجانس

بین المعالجات قد ظھرت معنویة في جدول تحلیل التباین السابق فمن الممكن أستخدام  Fوبما ان قیمة 
اح  دى ط  رق أختب  ار المقارن  ات المتع  ددة ألختب  ار معنوی  ة الف  رق ب  ین ك  ل متوس  طین م  ن متوس  طات 

ألختبار المدى المتعدد ) Duncan(وسنستخدم في ھذه الحالة طریقة دنكان ) أنواع االسمدة(المعالجات 
  -:وفق األتي 
 :حساب الخطأ المعیاري وفق التالي)أ(

 
م  ن ج   داول دنك  ان الت  ي تأخ   ذ بنظ  ر األعتب  ار ع   دد )SSR(نج  د ق  یم الم   دى المعن  وي )ب(

  :)6(وكما موضح في جدول المتوسطات الداخلة في المقارنة 
  

 )6(جدول 

  المعالجة
  

  القطاع       
a b c d Sum 

1  126  139  140  132  537  
2  128  145  141  137  551  
3  126  148  142  139  555  

Sum 380  432  423  408  1643  
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ع         دد المتوس         طات 
  الداخلة في المقارنة

2  3  4  

ق    یم الم    دى المعن    وي 
  %5لمستوى 

3.46  3.58  3.64  

  
  : )7(وكما موضح في جدول  ثم نقوم بأنشاء جدول التحلیل للتباین وبشكل األتي 

  
  )7(جدول

S.O.V d.F S.S M.S Fالجدولیة  
  

  9,78  22,3335  44,667  2  بین قطاعات
  4,76  172,75  518,25  3  تبین المعالجا

  Error(  6  28,003  4,667  37,015(الخطأ 
Total 11  590,92      

  
الجدولی ة للمس تویین ول درجتي  Fم ع قیمت ي ) أنواع السماد(المحتسبة بین المعالجات  Fوبمقارنة قیمة 

االختالفات  الجدولیة فھذا یعني أن الفروق أو Fالمحتسبة أكبر من قیمة   F وبما أن قیمة ) 3،6( حریة
  .معنویة وبدرجة عالیة) أنواع االسمدة(بین المعالجات 

ً س وف نق وم بأختب ار معنوی ة الف روق ب ین القطاع ات إذا كان ت ھن اك حاج ة لمعرفتھ ا حی ث ی تم   وایضا
لی ة الجدوFنتیجة مع قیمة الثم نقارن  بین القطاعات عن طریق  Fاحتساب قیمة 

الجدولی ة  Fالمحتسبة اكبر من قیمة Fفأذا كانت قیمة ) 2،6(وبدرجات حریة  0.05و  0.01للمستوى 
  .فھذا یعني ان الفروق واالختالفات معنویة وبدرجة عالیة

  :)8(وكما موضح في جدولو)L.S.R(نحسب قیم المدى المعنوي االصغر)ج(
  

  )8(جدول
ع         دد المتوس         طات 

  الداخلة في المقارنة
2  3  4  

ق    یم الم    دى المعن    وي 
  %5لمستوى 

4.315  4.46  4.54  

  
  :ونرتبھا بالشكل االتي) انواع االسمدة(نجد المتوسطات للمعالجات )د(

a=126.667  )متوسط(  
b=144  )متوسط(  
c=141  
d=136  

  
رة ل ھ ظنقارن الفرق بین متوسطي كل نوعین من السماد م ع قیم ة الم دى المعن وي االص غر المن ا)ھـ(

  :المتوسطات الداخلة في المقارنة وكاالتيوبحسب عدد 
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  . 4.315حیث أن ھذا الفرق یقارن مع 
  .وبما أن قیمة الفرق اكبر من قیمة المدى المعنوي االصغر أذن الفرق معنوي

  
  

  
  أذن الفرق معنوي  4.46حیث أن ھذا الفرق یقارن مع  

  
  

  .أذن الفرق معنوي  4.54حیث أن ھذا الفرق یقارن مع  
  

  
  .أذن الفرق معنوي  4.315ث أن ھذا الفرق یقارن مع  حی

  
  

  .أذن الفرق معنوي  4.46یقارن مع  
  

  
  أذن الفرق غیر معنوي  4.315حیث أن ھذا الفرق یقارن مع  

غی ر  حی ث أن متوس طات المعالج ات  :  ویمكننا أختصار النتائج الس ابقة بالش كل االت ي
ھ ي ف روق )c,b( معنوی ة أي ان الف روق ب ین ان واع االس مدة  متوسطات المعالج ات معنویة وان 

  .معنویة
  

  االستنتاجات
أن تصمیم القطاعات الكاملة العشوائیة الذي أستخدم ف ي بحثن ا ھ ذا یختل ف ع ن التص امیم االخ رى 

ا ً أي أن القط ع بسبب أن تجمیع القط ع التجریبی ة ف ي قطاع ات وھ ذه القطاع ات تتص ف بالتج  نس ذاتی ا
ً م ن حال ة التج انس، وال یش ترط أن تك ون  التجریبی ة الت ي تش كل قط اع  تك ون متجانس ة أو قریب ة ج دا
القطاعات متشابھة حیث أن غرض الباحث ونوعیة الدراسة تحتم علیھ أن تكون التجربة بھذا التصمیم 

ً ألمكانیة تذلیل الصعوبات التي قد أو ذاك ، أن االختیار السلیم والجید للتصمیم المناسب یعطي ض مانا
ً لم  ا  تواج  ھ الباح  ث عن  د التحلی  ل االحص  ائي ، وعلی  ھ ف  أن التص  میمات المثل  ى للتج  ارب تختل  ف تبع  ا

  .تتضمنھ التجربة من عوامل الدراسة 
م ع قیمت ي ) أنواع السماد والمراد دراس تھا(المحتسبة بین المعالجات Fأن نتائج بحثنا كانت بمقارنة 

Fفھذا یعني أن الفروق أو األختالف بین انواع االس مدة معنوی ة بدرج ة  ولیة حیث كانت الجد
الخاصة بعدم وجود تأثیر لالسمدة أي أن ھناك تأثیر لألسمدة المستخدمة  عالیة أي ترفض الفرضیة 

 ث ة وج دنا أن قیم ة وك ذلك ح ین قمن ا بأختب ار معنوی ة الف روق ب ین قطاع ات الثال. كمعالجات
ن بعض ھا م ن ناحی ة التج انس والعك س  حیث ھذا دلیل على أن قطاع ات غیرمختلف ة أي أنھ ا قریب ة م 

ً كانت متوسطات المعالجات . تكون ھناك اختالفات جوھریة وبیان تأثیر للسماد ) أنواع االسمدة(واخیرا
كغ م  5الذي یمثل  bكغم لكل دونم و 10ي یمثل الذ cوھما على التوالي ) b(وللسماد نوع )  c(نوع  

لكل دونم لھما تأثیر عالي على القط ع التجریبی ة ض من ك ل قط اع وبالت الي تأثیرھم ا عل ى كمی ة ال رز 
  .وتأثیرھما االیجابي في أنتاج الرز
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  التوصیات
لقط اع أن تصمیم القطاعات الكاملة العشوائیة یستخدم وثبت نجاحھ في مجاالت متع ددة فق د یك ون ا

عبارة عن قطعة ارض متجانسة من ناحیة درجة الخصوبة ومواصفات الترب ة ومقس مة ال ى ع دد م ن 
التجریبیة بقدر عدد المعالجات التي یراد دراسة تأثیرھما في التجربة ، أو ق د یك ون ) الوحدات(القطع 

اسة تأثیر القطاع عبارة عن مجموعة من االشخاص المصابین بمرض معین ومن عمر واحد ویراد در
  .عدد من االدویة في شفاء المرض 

وتوصیة الباحث بالنسبة لدراسات مشابھة بوجوب أستخدام تحلیل التباین لمعیارین النھ یكون أدق من 
تصمیمات االخرى آلن فصل مجموع المربعات لالنحرافات بین قطاعات من مجموع مربعات الخطأ 

  .ي زیادة دقة التجربة قید الدراسة والبحثیؤدي الى أن تنخفض قیمة تباین الخطأ وبالتال
ً ال بد من النھوض في مجال األنتاج الزراعي في عراقنا العزیز وھو في ظل الظروف الراھنة  وأخیرا
م  ن خ  الل التعم  ق ف  ي اج  راء البح  وث الخاص  ة بزی  ادة أنت  اج الزراع  ي وأس  تخدام الط  رق الریاض  یة 

لوجیا الزراعیةللوصول الى مرحلة األكتف اء ال ذاتي واالحصائیة مع تطبیقات الحاسوب واستخدام تكنو
  . وتحقیق األمن الغذائي
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