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في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دورًا مهمًا    

يعمل الجهاز .المؤسسات الخاصة من خالل مدخالت معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثةفي تحسين أداء 

خالل اإلستخدامات السلمية  يانات اإلحصائية للقطاع الزراعيالمركزي لإلحصاء على تطوير بيئة عمل جمع الب

( ستشعار عن بعداإل)أستخدام تقنيات التحسس النائي ،GPSإستخدام منظومات المالحة )للفضاء الخارجي 

نفذت مديرية إحصاء النجف تجربتها بالتعاون مع وزارة الزراعة في (. ومنظومة نظم المعلومات الجغرافية

إستخدام عجلة وإعادة قياسها ب  GPSقياس المساحات المزروعة للمحاصيل الزراعية بأستخدام أجهزة الـ

 .القياس ألغراض المقارنة

بالرغم من أن دقة القياس تتحدد بدقة الجهاز فأننا في هذه الدراسة التي تمت إستنادا على زيارات ميدانية 

، نعمل وقياس فعلي للمساحات واالضالع للحقول المزروعة وتحليل بيانات فرق العمل الميدانية في المحافظة 

في العمل اإلحصائي  GPSأجهزة الـ  امحديد المزايا في إستخدتوالمواصفات المالئمة للجهاز  على تحديد

 .للقطاع الزراعي

النجف  في قضاء الكوفة وهي أجهزة  لشعب الزراعية في محافظة المتوفرة في ا GPSأجهزة   ادأعتم تم  

التي تعطي (  Garmin eTrex Vista CX canada 210 /made in taiwan)تحديد مواقع نوع 

ولقد تم . أن توضح ذلك التحليلويمكن لنتائج ، (0)أنظر الشكل  ، (feet 10>)قدم  01أقل من قياس خطأ 

وفق البرامج وتخزينها البيانات التعامل مع  وعلى( GPS)تدريب فرق العمل الميدانية على استخدام اجهزة الـ

 .  Map  Sourceخصصتالم

 

 Garmin eTrex 30جهاز  تحديد المواقع لشركة جارمن   (:0)شكل 

https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=145&pID=87774
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المقاسة بطريقة العجلة وطريقة لمساحة الحقل وأضالعه و الفرق بين متوسطينإختبار على  الدراسة أعتمدت

أعتمدت الدراسة على تحليل الفروق  في  .%50، أي بدقة  (1.10)مقداره أ خطبقبول  GPSأجهزة  أستخدام

الفئات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وقد بينت النتائج بأنه ال يوجد فروق معنوية في قياس المساحة أو 

للوقت والجهد فهي أجهزة خفيفة إختصار  GPS الـ أستخدام أجهزة في األضالع بالطريقتين المعتمدة ، غير أن

لقياس عند ركوبنا السيارة أو العجلة أو المشي على األقدام بخطى سريعة وهي في االحمل ممكن أستخدامها 

 .وسائل ال تغير من دقة قياس المؤشر 

ثالث الجانب التطبيقي االول أهمية الدراسة وحدودها والثاني الجانب النظري وال مباحثتضمنت الدراسة ثالث 

  .ستنتاجات والتوصياتتائج واإلوتحليل الن

 وزارة التخطيط ، وزارة الزراعة 

  

إما الحدود المكانية متمثلة بمحافظة النجف االشرف ( 2102)شملت الحدود الزمانية للدراسة بيانات عام     

 .حقل لمحصولي الحنطة والشعير 72حصر بيانات تم و (قضاء الكوفة وقضاء المناذرة) وتحديدًا 

مساحات لل (GPS)والقياس بأجهزة ( عجلة القياس)القياس التقليدي المقارنة بين تهدف هذه الدراسة إلى 

مديرية اإلحصاء الزراعي في الخاصة بتقارير اإلنتاج النباتي لالمؤشرات اإلحصائية  أحتسابلغرض  الحقلية

 .الجهاز
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إعادة القياس  في تجربتنا لعينتين مرتبطة، حيث يتم الفرق بين متوسطين اعتمدت الدراسة على اختبار     

في حالة تقدير البيانات لتباينات المتغيرات   tبطريقة مختلفة، وعليه نعتمد على إختبار  ولكن لنفس الحقل

التي توضح الموضحة أدناه وفريضية العدم  تختبر. في حالة توفر قيم التباينات لمجتمعي العينتين  zوإختبار 

مثل المجتمع االول ي، حيث العينة بالطريقتين المختلفةالمقاسة لحقول أنه ال توجد فروق معنوية بين المساحات 

 :GPSـبواسطة اجهزة ال قياس المساحةبواسطة عجلة القياس والمجتمع الثاني المساحة قياس 

 

 

 :الفرضيات الثالث االتية يجرى اإلختبار أعاله إلختبار 

ال توجد فروق معنوية بين المساحات المقدرة بطريقة اإلستفسار والمساحات المقاسة  (0

 (.الطريقة التقليدية)  بواسطة عجلة القياس

ال توجد فروق معنوية بين المساحة المتوقعة والمساحة المقاسة بإستخدام أجهزة  (2

 .GPSالـ

( إستخدام العجلة)المقاسة بالطريقة التقليدية ال توجد فروق معنوية بين المساحة  (3

 .GPSوالمساحة والمساحة المقاسة بإستخدام أجهزة الـ

فأننا نلجأ . GPSإستخدام عجلة القياس ، إستخدام أجهزة الـ: ولغرض قياس دقة األضالع المقاسة بالطريقتين 

ين أطوال األضالع المقاسة بأستخدام العجلة ال توجد فروق معنوية ب: إلى إجراء اإلختبار التالي إلختبار الفرضية

 .GPSوأطوال األضالع المقاسة بإستخدام أجهزة الـ

 

 



5  

 

 

 

 

 تباين االضالع المقاسة بعجلة القياس=      

 GPSتباين االضالع المقاسة أجهزة الـ=      

 عدد المشاهدات      =
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0 

GPS 

 

في تحليل النتائج وبينت نتائج أختبار العالقة  بين    SPSSتم أستخدام منظومة البرامج الجاهزة      

 المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةكل من متغير 

 بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة

، راجع %55بأأن هناك عالقة طردية وثيقة من هذه األزواج من المتغيرات بثقة  المواقع تحديد

 (.3)جدول

  التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةأختبار الفرق بين متوسطين وتبين نتائج    

 وهذا واضح من خالل تقدير حدود الثقة في إنها( 1.10)بأنه هناك فروق معنوية بخطأ مقبول مقداره 

 بين ال توجد فروق معنوية  تبين النتائج بأنه بينما (7.07-2..1) حيث كانت  تتضمن قيمة الصفر ال

 - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحةو المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة

، كما (1.10)حيث أن القيمة المعنوية لإلختبار أعلى من  المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

ومن الجدير بالذكر بأن المساحة المتوقعة  (.4)نالحظ وجود الصفر في تقدير حدود الثقة، راجع جدول 

 .هي المساحة التي يدلي بها الحائز للحقل المزروع

وطريقة أستخدام ( العجلة) لمساحة الحقل المتوقعة والمقاسة بالطريقة التقليدية  بيانات وصفية (: 0)جدول 
 GPSأجهزة الـ

 

 المعياري اإلنحراف الوسط الحسابي أعلى مساحة أقل مساحة حجم العينة  

 99.22034 38.1667 531.00 2.00 72 المتوقعة المساحة

 89.30292 34.0695 449.77 1.76 72 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة

 99.99992 38.1181 524.00 1.60 72 المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

 
  

  سيتم أختبارها مؤشرات اإلحصاء الوصفي إلزواج المتغيرات التي( : 2)جدول 

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

 1أختبار
 11.69323 99.22034 72 38.1667 المتوقعة المساحة

 10.52445 89.30292 72 34.0695 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة

 2أختبار
 11.69323 99.22034 72 38.1667 المتوقعة المساحة

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

38.1181 72 99.99992 11.78510 

 3أختبار
 10.52445 89.30292 72 34.0695 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

38.1181 72 99.99992 11.78510 
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 المتغيراتارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين إختبار  نتائج (: 3)جدول 

 

  N Correlation Sig. 

 1أختبار
 المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة
 التقليدية بالطريقة

72 .993 .000 

 2أختبار 
 المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة
 المواقع تحديد بأجهزة

72 .990 .000 

 3أختبار
 & التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة
 المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

72 .988 .000 

 
  

 

 بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةنتائج أختبار الفرق بين متوسطين لكل من ( : 4)جدول 
 بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية
 المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية

 
 

  Paired Differences    

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

  Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

     Upper Lower  

 0.022 71 2.348 7.57698 0.61738 1.74519 14.80839 4.09718 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة 0بارأخت

 0.977 71 0.029 3.44285 3.34563- 1.70228 14.44430 0.04861 المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة 2أختبار

 بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار

 المواقع تحديد
-4.04857 17.99235 2.12042 -8.27657 0.17943 -1.909 71 0.060 

 
 

  

 

لغرض أختبار دقة القياس للمساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أجري اإلختبار لثالث مئات و

 :للمساحة المتوقعة 

 دونم  31الفئة األولى للمساحات األقل من  (0

 دونم  010دونم وأقل من  31الفئة الثانية للمساحات من  (2

 دونم فما فوق 010الفئة الثالثة للمساحات  (3

بأن هناك ( .)حقل ، وتبين نتائج جدول  (1.) ولىبلغ حجم العينة للفئة األ :اإلختبار على مستوى الفئة األولى

 بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةبين كل من ( 1.10)معنوية ىعالقة طردية معنوية قوية بمستو

 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية

 المساحةبأن هناك فروق معنوية بين ( 7)كما تبين النتائج في جدول . المواقع تحديد بأجهزة ةالمقاس المساحة -

 المساحة - المتوقعة المساحة وجد فروق معنوية بينت، بينما ال  التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة
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 المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة فروق معنوية بينكما تبين النتائج أن معنوية عدم وجود . المواقع

 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحةفروق معنوية عدم وجود  هو أكثر معنوية من أختبار المواقع تحديد بأجهزة

، %(23)بينما الثاني %( .7)فقد بلغت المعنوية لإلختبار األول  المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة -

 .(2.27-)بينما للثاني( 1.07-)وهذا واضح فقد بلغ متوسط الفروق لألول 

 ا للفئة األولىمؤشرات اإلحصاء الوصفي إلزواج المتغيرات التي سيتم أختباره( : 0)جدول 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

 75257. 5.82940 60 11.1333 المتوقعة المساحة 0أختبار

 66985. 5.18860 60 9.4250 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة

 75257. 5.82940 60 11.1333 المتوقعة المساحة 2أختبار

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

11.7050 60 15.68648 2.02512 

 66985. 5.18860 60 9.4250 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

11.7050 60 15.68648 2.02512 

 30 من أقل = فئة  
 

 

 للفئة األولى نتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين المتغيرات(: .)جدول 

 

  N Correlation Sig. 

 المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة 0أختبار
 000. 849. 60 التقليدية بالطريقة

 المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة 2أختبار
 006. 352. 60 المواقع تحديد بأجهزة

 & التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار
 003. 382. 60 المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

 30 من أقل = فئة  
 

 
 بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةنتائج أختبار الفرق بين متوسطين لكل من ( : 7)جدول 

 بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية
 للفئة األولى المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
 (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

المساحة المقاسة بالطريقة  -المساحة المتوقعة  0أختبار
 التقليدية

1.70828 3.09182 0.39915 0.90958 2.50698 4.280 59 0.000 

المساحة المقاسة بأجهزة  -المساحة المتوقعة  2أختبار
 تحديد المواقع

-0.57167 14.68787 1.89620 -4.36595 3.22261 -0.301 59 0.764 

المساحة  -المساحة المقاسة بالطريقة التقليدية  3أختبار
 المواقع المقاسة بأجهزة تحديد

-2.27995 14.52175 1.87475 -6.03131 1.47141 -1.216 59 0.229 

 30 من أقل = فئة
 

وهو حجم صغير نسبيا على  حقل  (7)لثانية بلغ حجم العينة للفئة ا :الثانيةاإلختبار على مستوى الفئة 

 المساحة - المتوقعة المساحةه ال توجد عالقة بين بأن( 5)، وتبين نتائج جدول إجراء مثل هذا اإلختبار

 المساحة( 1.10)معنوية  ىطردية معنوية قوية بمستوهناك عالقة ، بينما  التقليدية بالطريقة المقاسة

 المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحةو المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة
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بين  وجد فروق معنويةتال  هبأن( 01)كما تبين النتائج في جدول .  المواقع تحديد بأجهزة المقاسة

 المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة

 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة فروق معنوية بينكما تبين النتائج أن معنوية عدم وجود . المواقع

، وهذا واضح فقد بلغ متوسط  %(53) هي األعلى فقد بلغت المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة -

.(.1.2)الفروق 

  

 ا للفئة الثانيةمؤشرات اإلحصاء الوصفي إلزواج المتغيرات التي سيتم أختباره( : 7)جدول 

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

 7.35078 19.44834 7 48.7143 المتوقعة المساحة 0أختبار

 4.89546 12.95217 7 44.5629 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة

 7.35078 19.44834 7 48.7143 المتوقعة المساحة 2أختبار

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

44.8286 7 16.05093 6.06668 

 4.89546 12.95217 7 44.5629 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

44.8286 7 16.05093 6.06668 

 131وأقل من  33من  = فئة
 

 
 للفئة الثانية نتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين المتغيرات(: 5)جدول 

 

  N Correlation Sig. 

 المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة 0أختبار
 208. 543. 7 التقليدية بالطريقة

 المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة 2أختبار
 017. 844. 7 المواقع تحديد بأجهزة

 & التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار
 010. 874. 7 المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

 131وأقل من  33من  = فئة

 
 

 بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةنتائج أختبار الفرق بين متوسطين لكل من ( : 01)جدول 
 بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية
 للفئة الثانية المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
 (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

المساحة المقاسة  -المساحة المتوقعة  0أختبار
 بالطريقة التقليدية

4.15143 16.50096 6.23678 -11.10941 19.41227 0.666 6 0.530 

المساحة المقاسة  -المساحة المتوقعة  2أختبار
 بأجهزة تحديد المواقع

3.88571 10.44277 3.94700 -5.77224 13.54366 0.984 6 0.363 

 -المساحة المقاسة بالطريقة التقليدية  3أختبار
 المساحة المقاسة بأجهزة تحديد المواقع

-

0.26571 
7.86626 2.97317 -7.54079 7.00936 -0.089 6 0.932 

131وأقل من  33من  = فئة
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وهو حجم صغير نسبيا إلجراء  حقل(0) الثالثةبلغ حجم العينة للفئة  :الثالثةاإلختبار على مستوى الفئة 

معنوية  ىبأن هناك عالقة طردية معنوية قوية بمستو( 02)، وتبين نتائج جدول مثل هذا اإلختبار

 - المتوقعة المساحة و التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةبين كل من ( 1.10)

 المقاسة المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

 المساحة بينال يوجد فروق معنوية  هبأن( 03)كما تبين النتائج في جدول . المواقع تحديد بأجهزة

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة،  التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة

بمستوى  المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع

 - المتوقعة المساحة معنوية بينفروق كما تبين النتائج أن معنوية عدم وجود . (1.10)معنوية 

وهذا  %(71)فقد بلغ  باقي االختبارين هو أكثر معنوية من  المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة

.(2.02)واضح من خالل متوسط الفروق فقد بلغ 

 ا للفئة الثانيةمؤشرات اإلحصاء الوصفي إلزواج المتغيرات التي سيتم أختباره( : 00)جدول  

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

 92.38690 206.58340 5 347.8000 المتوقعة المساحة 0أختبار

 81.08476 181.31104 5 315.1120 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة

 92.38690 206.58340 5 347.8000 المتوقعة المساحة 2أختبار

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

345.6800 5 211.41739 94.54873 

 81.08476 181.31104 5 315.1120 التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة
 المواقع

345.6800 5 211.41739 94.54873 

 فأكبر 131 = فئة
 

 للفئة الثالثة المتغيراتنتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين (: 02)جدول  

  N Correlation Sig. 

 بالطريقة المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة 0أختبار
 004. 979. 5 التقليدية

 تحديد بأجهزة المقاسة المساحة & المتوقعة المساحة 2أختبار
 000. 997. 5 المواقع

 المقاسة المساحة & التقليدية بالطريقة المقاسة المساحة 3أختبار
 001. 991. 5 المواقع تحديد بأجهزة

 فأكبر 131 = فئة

 
 بالطريقة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحةنتائج أختبار الفرق بين متوسطين لكل من (: 03)جدول 

 بالطريقة المقاسة المساحة و المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - المتوقعة المساحة و التقليدية
 للفئة الثالثة المواقع تحديد بأجهزة المقاسة المساحة - التقليدية

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
 (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

المساحة المقاسة  -المساحة المتوقعة  0أختبار
 بالطريقة التقليدية

32.68800 47.28155 21.14495 -26.01980 91.39580 1.546 4 0.197 

المساحة المقاسة بأجهزة  -المساحة المتوقعة  2أختبار
 تحديد المواقع

2.12000 17.91011 8.00964 -20.11834 24.35834 0.265 4 0.804 

 -المساحة المقاسة بالطريقة التقليدية  3أختبار
 المواقعالمساحة المقاسة بأجهزة تحديد 

-

30.56800 
39.89661 17.84231 -80.10619 18.97019 

-

1.713 
4 0.162 

فأكبر 131 = فئة
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2   

GPS 

ضلع مقاس بطريقة ( 031)ولغرض أختبار الفروق المعنوية في قياس أضالع الحقل تم أعتماد عينة بحجم    

م  0771إلى  00، تراوحت أطوال األضالع ما بين    GPSوأجهزة الـ( الطريقة التقليدية ) عجلة القياس 

)  على أستخدام المركبات الحقلية لإلحصاء  GPSالـ االضالع الطويلة بجهاز معظم وأعتمد في قياس 

 .وهي تجربة نريد بها أختبار دقة قياس األجهزة عندما تستخدم بسرعة معينة( السيارة

بين متغيري األضالع بين متغيري %( 0..5)أن هناك عالقة خطية طردية قوية جدا  بينت نتائج التحليل   

 (.00)، راجع جدول ( 1.10)بمستوى معنوية  GPSالمقاسة بطريق العجلة وطريقة أستخدام أجهزة الـ

 ةالمقاسفي أختبار الفروق بأنه ال توجد فروق معنوية في قياس أضالع الحقل   tكما بينت نتائج أختبار   

  .المواقع تحديد بأجهزة المقاسة األضالع - التقليدية بالطريقة

 

 
 

وطريقة أستخدام أجهزة ( العجلة)الحقل المقاسة بالطريقة التقليدية  ألضالعبيانات وصفية (: 14)جدول 
 GPSالـ

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

- التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع
 العجلة

130 13 1770 315.46 347.130 

 353.838 320.81 1700 11 130 المواقع تحديد بأجهزة مقاسة االضالع

Valid N (listwise) 130         

 

ي األضالع المقاسة بطريق العجلة نتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغير(: 00)جدول  
 GPSأستخدام أجهزة الـ وطريقة

 

  N Correlation Sig. 

- التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع 0أختبار
 بأجهزة مقاسة االضالع & العجلة
 المواقع تحديد

130 .965 .000 

 

 المقاسة األضالع - التقليدية بالطريقة المقاسة لألضالعانتائج أختبار الفرق بين متوسطين (: .0)جدول 
  المواقع تحديد بأجهزة

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

 (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

 بالطريقة مقاسة األضالع 0أختبار
 & العجلة- التقليدية

 بأجهزة مقاسة االضالع
 المواقع تحديد

-5.346 92.495 8.112 -21.397 10.704 -0.659 129 0.511 
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 :ض أختبار دقة القياس ألطوال األضالع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أجري اإلختبار لثالث فئاتلغرو

 م 011الفئة األولى ألطوال األضالع أقل من 

 011وأقل من  011الفئة الثانية ألطوال األضالع بين 

 فما فوق 011الفئة الثالثة لألطوال األضالع 

، وتبين نتائج جدول  ضلع (07)حجم العينة للفئة الثالثة  بلغ: األولىاإلختبار على مستوى الفئة 

 بالطريقة المقاسة األضالعبين ( 1.10)بأن هناك عالقة طردية معنوية قوية بمستوى معنوية ( 07)

بأنه ال يوجد ( 05)كما تبين النتائج في جدول . المواقع تحديد بأجهزة المقاسة األضالع - التقليدية

 تحديد بأجهزة مقاسة االضالع & العجلة- التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع فروق معنوية بين

(. 1.10)بمستوى معنوية  المواقع

وطريقة ( العجلة) الحقل المقاسة بالطريقة التقليدية  ضالعلبيانات الفئة األولى ألبيانات وصفية (: 71)جدول 
 GPSأستخدام أجهزة الـ

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع -
 2.989 22.763 58 45.07 العجلة

 تحديد بأجهزة مقاسة االضالع
 المواقع

56.00 58 60.269 7.914 

 100 من أقل = االضالع ةفئ  
 

بطريق العجلة ي األضالع المقاسة نتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغير(: 07)جدول 
 لبيانات الفئة األولى GPSأستخدام أجهزة الـ وطريقة

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 بالطريقة مقاسة األضالع 
 االضالع & العجلة- التقليدية
 المواقع تحديد بأجهزة مقاسة

58 .414 .001 

 100 من أقل = االضالع ةفئ  
 

 األضالع - التقليدية بالطريقة المقاسة لألضالعانتائج أختبار الفرق بين متوسطين (: 05)جدول 

لبيانات الفئة األولى المواقع تحديد بأجهزة المقاسة

 

Paired Differences 

t df 

Sig.  
(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

Pair 

1 
- التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع

 بأجهزة مقاسة االضالع & العجلة
  المواقع تحديد

-10.931 54.901 7.209 -25.367 3.504 -1.516 57 0.135 

 100 من أقل = االضالع ةفئ  

( 20)، وتبين نتائج جدول  ضلع (.3)بلغ حجم العينة للفئة الثالثة : الثانيةاإلختبار على مستوى الفئة 

 بالطريقة المقاسة األضالعبين ( 1.10)بأن هناك عالقة طردية معنوية قوية بمستوى معنوية 
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بأنه ال يوجد ( 22)تبين النتائج في جدول  كما. المواقع تحديد بأجهزة المقاسة األضالع - التقليدية

 تحديد بأجهزة مقاسة االضالع & العجلة- التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع فروق معنوية بين

(. 1.10)بمستوى معنوية  المواقع

وطريقة ( العجلة) الحقل المقاسة بالطريقة التقليدية  ضالعلبيانات الفئة الثانية ألبيانات وصفية (: 21)جدول 
 GPSأستخدام أجهزة الـ

 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع -
 18.036 108.213 36 310.86 العجلة

 تحديد بأجهزة مقاسة االضالع
 المواقع

306.06 36 95.532 15.922 

 500 من وأقل100 من = االضالع ةفئ  
 
 
 

ي األضالع المقاسة بطريق العجلة نتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغير(: 20)جدول 
 لبيانات الفئة الثانية GPSأستخدام أجهزة الـ وطريقة

 N Correlation Sig. 

Pair 1 بالطريقة مقاسة األضالع 
 االضالع & العجلة- التقليدية
 المواقع تحديد بأجهزة مقاسة

36 .895 .000 

 500 من وأقل100 من = االضالع ةفئ
 

 األضالع - التقليدية بالطريقة المقاسة لألضالعانتائج أختبار الفرق بين متوسطين (: 22)جدول 

لبيانات الفئة الثانية المواقع تحديد بأجهزة المقاسة

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Upper Lower 

Pair 1 بالطريقة مقاسة األضالع 
 االضالع & العجلة- التقليدية
 المواقع تحديد بأجهزة مقاسة

4.806 48.289 8.048 -11.533 21.144 0.597 35 0.554 

500 من وأقل100 من = االضالع ةفئ

 
 

( 24)، وتبين نتائج جدول  ضلع (.3)بلغ حجم العينة للفئة الثالثة : الثالثةاإلختبار على مستوى الفئة 

 بالطريقة المقاسة األضالعبين ( 1.10)بأن هناك عالقة طردية معنوية قوية بمستوى معنوية 

بأنه ال يوجد ( 22)كما تبين النتائج في جدول . المواقع تحديد بأجهزة المقاسة األضالع - التقليدية

 تحديد بأجهزة مقاسة االضالع & العجلة- التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع فروق معنوية بين

(. 1.10)بمستوى معنوية  المواقع
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وطريقة ( العجلة) الحقل المقاسة بالطريقة التقليدية  ألضالع لبيانات الفئة الثالثةبيانات وصفية (: 23)جدول 
 GPSأستخدام أجهزة الـ

 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع -
 55.541 333.244 36 755.69 العجلة

 تحديد بأجهزة مقاسة االضالع
 المواقع

762.19 36 359.996 59.999 

 فأكثر 500 من = االضالع ةفئ  
 

ي األضالع المقاسة بطريق العجلة نتائج  إختبار ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغير(: 24)جدول 
 GPSأستخدام أجهزة الـ وطريقة

  N Correlation Sig. 

Pair 1 بالطريقة مقاسة األضالع 
 االضالع & العجلة- التقليدية
 المواقع تحديد بأجهزة مقاسة

36 .902 .000 

 فأكثر 500 من = االضالع ةفئ  
 

 األضالع - التقليدية بالطريقة المقاسة لألضالعانتائج أختبار الفرق بين متوسطين (: 20)جدول 

المواقع تحديد بأجهزة المقاسة

 

Paired Differences 

t df 

Sig.  
(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

Pair 1 التقليدية بالطريقة مقاسة األضالع -
 بأجهزة مقاسة االضالع & العجلة
 المواقع تحديد

-6.500 155.348 25.891 -59.062 46.062 -0.251 35 0.803 

 فأكثر 500 من = االضالع ةفئ  

 بالطريقة مقاسةال األضالعمن التحليل على مستوى المعنوية األعلى في عدم وجود فروق معنوية بين نالحظ 

 %(71.3)للفئة الثالثة حيث بلغت  المواقع تحديد بأجهزة مقاسةال االضالع & العجلة- التقليدية
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 (GPS)الـعدم وجود فروق معنوية بين المساحات المقاسة بإستخدام أجهزة  بينت النتائج .0

 (.1.10)،بمستوى معنوية حائزوالمساحات المتوقعة التي مصدرها اإلستفهام من ال

 (GPS)الـبينت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المساحات المقاسة بإستخدام أجهزة  .2

 (.1.10)،بمستوى معنوية (قة التقليديةالطري) والمساحات المقاسة بعجلة القياس 

( الطريقة التقليدية) بينت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المساحات المقاسة بعجلة القياس  .3

 (.1.10)،بمستوى معنوية حائزوالمساحات المتوقعة التي مصدرها اإلستفهام من ال

المحمول هي أكثر قربًا للمساحة المتوقعة التي  (GPS)الـبينت النتائج أن المساحة المقاسة بأجهزة  .4

مصدرها اإلستفهام من الحائز عن مساحة حقله المزروع حيث بلغ متوسط المساحة المقاسة بأجهزة 

دونم ومن اإلستطالع ونتائج الزيارات الميدانية ( 37.07) دونم والمتوقعة ( 27.02) (GPS)الـ

أعلم  حائزي قياس المساحات وتجارب الحصاد تبين أن الالدورية التي يقوم بها اإلحصاء الزراعي ف

 .األشخاص بمساحة أرضة وحقله المزروع

 (GPS)الـبينت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المساحات المقاسة بإستخدام أجهزة  .0

( 31أقل من ) في قئة المساحات الصغيرة  الحائزوالمساحات المتوقعة التي مصدرها اإلستفهام من 

دونم ،بمستوى ( 010أكثر من ) دونم والفئات الكبيرة ( 010-31)وفي الفئة المتوسطة  دونم

( 010أكثر من ) كما بينت النتائج تقاربًا أكثر في متوسط المساحات في الفئة (. 1.10)معنوية 

 .دونم

 (GPS)الـبينت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المساحات المقاسة بإستخدام أجهزة  ..

دونم وفي الفئة ( 31أقل من ) قئة المساحات الصغيرة في والمساحات المقاسة بالطريقة التقليدية  

وأن (. 1.10)دونم ،بمستوى معنوية ( 010أكثر من ) دونم والفئات الكبيرة ( 010-31)المتوسطة 

 .دونم( 010أكثر من ) تقاربًا أكثر في متوسط المساحات في الفئة هناك 

( الطريقة التقليدية) بأن هناك فروق معنوية بين المساحات المقاسة بعجلة القياس بينت النتائج  .7

أقل )في فئة الصغيرة المساحات الصغيرة  الحائزوالمساحات المتوقعة التي مصدرها اإلستفهام من 

فروق معنوية بين المساحات المقاسة بعجلة  بينما ال توجد.(1.10)دونم ،بمستوى معنوية ( 31من 

في الفئة  الحائزوالمساحات المتوقعة التي مصدرها اإلستفهام من ( الطريقة التقليدية) القياس 

 (.1.10)دونم ،بمستوى معنوية ( 010أكثر من ) دونم والفئات الكبيرة ( 010-31)المتوسطة 

وجود فروق معنوية بين األضالع المقاسة عدم ( أضالع الحقل)ياس األضالع قبينت النتائج في  .7

أن التقارب األكبر في (.1.10)،بمستوى معنوية وطريقة القياس بالعجلة (GPS)بإستخدام أجهزة الـ

وهذا يدل إلى أن نسبة الخطأ تكون ( م فأكثر011)أطوال األضالع يكمن في األضالع الطويلة للفئة 

 .أقل عند قياس المؤشرات الكبيرة
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  التوصيات

المحمولة في قياس المساحات الحقلية لتقديرات مؤشرات اإلنتاج ( GPS)أعتماد أجهزة الـ .1

  .للمحاصيل الحقلية الرئيسة

 وخصائصها لذا نقترح أعتماد أجهزة المحمولة( GPS)أجهزة الـيعتمد نجاح التجربة على دقة  .2

قدم   10والذي دقته أقل من Garmin Etrex ذات نسبة خطأ قليلة مثل  المحمولة( GPS)الـ

 .$221وهو بسعر مايقارب 

( GPS)أجهزة الـ يمكن أستخدام المركبة الحقلية عند قياس المساحات الكبيرة بأستخدام .3

  .المنوه عنها بالفقرة السابقة وهذا سيختزل الجهد والوقت للباحث الميداني
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 المستخدم( GPS)مواصفات جهاز الـ: ملحق 

Garmin eTrex Vista CX - 2.1 in. Handheld GPS Receiver 

$219.95 1 store  

6 reviews Write a Review  

 Form Factor: Handheld  

 Map capabilities: Map cartridges / Data cards, Download maps  

 Receiver Type: 12 Channels  

 Enhanced accuracy: WAAS enabled  

 Screen Size: 2.1 in.  

 GPS Type: Handheld (Outdoor 

 

Product Details and Features 

Product MPN 

MPN   010-00439-01  

Key Features 
 

Form Factor   Handheld  

Map capabilities   Map cartridges / Data cards, Download maps  

Receiver Type   12 Channels  

Enhanced accuracy   WAAS enabled  

Screen Size   2.1 in.  

GPS Type   Handheld (Outdoor)  

Display 
 

Display Type   256 Color LCD TFT Display  

Display Size   1.3 in. x 1.7 in.  

Technical Features 
 

Special Features   Waypoint Icons, Compass, Built-In Barometer, Built-In Altimeter  

Included 
Software/Maps  

 North America Maps, Europe Maps, Australia Maps, South Africa Maps, South 
America Maps, Middle East Maps, Asia Maps  

Audible Features   Voice Navigation Instructions  

Grids   Lat/Lon, MGRS, UTM, Loran TD position format, Maidenhead  

Trip calculator   Maximum speed, Current speed, Route Recalculation, Trip Timers, Time of 
sunrise/sunset, Track Log  

Other Features 
 

PC Interface   USB  

Antenna   Built-in  

Expansion Slot 
Type  

 micro-SD slot  

Environmental 
Protection  

 IPX7 Waterproof Standard  

Brand   Garmin  

GPS System 
 

Max. Horizontal 
accuracy  

 < 49 feet  

Update rate   1 per second, continuous  

Accuisition Time -  15 sec  

http://www.shopping.com/Garmin-eTrex-Vista-Cx/prices#tabAnchor
http://www.shopping.com/Garmin-eTrex-Vista-Cx/reviews#tabAnchor
http://www.shopping.com/Garmin-eTrex-Vista-Cx/reviews#tabAnchor
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Initial Time  

Accuisition Time - 
Cold  

 45 sec  

Enhanced position 
accuracy  

 < 10 feet  

Differential 
standards  

 DGPS Ready  

Waypoints   500  

Battery 
 

Battery Type   2 x AA Batteries  

Battery Life   Up to 32 Hours  

Warranty 
 

Warranty   1 Year  

Dimensions 
 

Weight   0.35 lb.  

Depth   1.2 in.  

Height   4.2 in.  

Width   2.2 in.  

Miscellaneous 
 

Family Line   Garmin eTrex  

UPC   753759049188  

Product ID   29184739  

 


