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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này được thực hiện trên 6 thí nghiệm được bố trí tại Gia Lâm, Hà Nội trong 2 năm 

2006 và 2007. Gồm các thí nghiệm so sánh dòng giống đậu tương, phun α-NAA, Molipden, bón phân 
hữu cơ vi sinh, bón phân dinh dưỡng qua lá. Các dòng giống đậu tương  được sử dụng trong nghiên 
cứu là D140, DT84, DVN46. Để xác định dung lượng mẫu thích hợp dựa vào lý thuyết thống kê, tính 
toán trên 30 cá thể trong mỗi công thức và mỗi lần nhắc lại. Sau đó tính toán dung lượng mẫu phù 
hợp cho mỗi chỉ tiêu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại mức ý nghĩa thông thường 5% và sai số chấp 
nhận thường là 10% thì dung lượng mẫu cần quan sát là 7, 28, 14, 3, 26 và 28 cây cho các chỉ tiêu 
tương ứng: chiều cao cây, chiều cao phân cành, tổng số cành cấp 1, tổng số đốt thân chính, tổng số 
quả, tổng số quả chắc trên mỗi cây. 

Từ khoá: Hệ số biến động, mức ý nghĩa, sai số chấp nhận. 

SUMMARY 
The article is written based on of six field soybean experiments conducted at Gialam, Hanoi in 

two years of 2006 and 2007. Experiment types include of soybean variety comparison experiment and 
experiments involving application of α-NAA, molipdenum, microbial organic fertilizer, and foliar 
fertilizers. The  soybean varieties include D140, DT84 and DVN46. Based on significant levels (5%) and 
admitted errors (10%), it was suggested sample size should be 7, 28, 14, 3, 26, and 28 plants for plant 
height, branching height, total primary branches, total branching nodes per plant, total pods per plant, 
and total filled pods per plant, respectively. 

Key words: Accepted error, coefficient of variation, soybean, sample size. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Khi nghiªn cøu c©y trång, c¸c nhμ 
nghiªn cøu ph¶i lÊy mÉu ®Ó ®o ®Õm, theo dâi 
c¸c chØ tiªu nh− chiÒu cao c©y, ®é cao ph©n 
cμnh, diÖn tÝch l¸, sè nh¸nh, cμnh, c¸c yÕu tè 
cÊu thμnh n¨ng suÊt,… VÊn ®Ò lμ ph¶i lÊy 
bao nhiªu c¸ thÓ (dung l−îng mÉu b»ng bao 
nhiªu) theo dâi ®ñ ®¹i diÖn cho ®¸m ®«ng 
cÇn nghiªn cøu, cßn Ýt ®−îc quan t©m. 
Gomez (1984) ®· ®Ò xuÊt víi lóa cÊy: chiÒu 

cao c©y nªn ®o ë 3 khãm, sè nh¸nh ®Î nªn ®o 
ë 12 khãm øng víi sai sè tiªu chuÈn lμ 7,1%, 

sè h¹t trªn b«ng nªn ®o ë 12 khãm. ë ViÖt 
Nam, kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ dung l−îng mÉu 
cña NguyÔn ThÞ Lan (2003, 2005) cßn h¹n 
chÕ do chØ mét lÇn thÝ nghiÖm cho mçi 
nghiªn cøu. Ph¹m TiÕn Dòng (2008) theo dâi 
vμ tæng hîp nghiªn cøu trªn 3 thÝ nghiÖm 
trång lóa cho kÕt qu¶ gÇn víi c«ng bè cña 
Gomez. NguyÔn V¨n T¹o (1998) ®· ®Ò xuÊt 
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mét sè chØ tiªu nghiªn cøu trªn c©y chÌ víi 
dung l−îng mÉu kh¸c nhau, nh−ng ®©y chØ 
lμ kinh nghiÖm, ch−a cã c¬ së khoa häc ®Ó cã 
kÕt luËn ch¾c ch¾n. 

V× vËy, ®Ò tμi nμy ®−îc ®Æt ra nh»m x©y 
dùng c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh dung l−îng mÉu 
vμ x¸c ®Þnh dung l−îng mÉu cô thÓ cho mét 
sè chØ tiªu cña thÝ nghiÖm trång ®Ëu t−¬ng 
®Ó gióp c¸c nhμ nghiªn cøu cã tμi liÖu tham 
kh¶o lμm c¨n cø tiÕn hμnh thÝ nghiÖm ®¹t ®é 
chÝnh x¸c cao h¬n, tiÕt kiÖm ®−îc thêi gian, 
tiÒn cña vμ nh©n lùc. 

2. §èI T¦îNG Vμ PH¦¥NG PH¸P 
     NGHI£N CøU 

C¸c thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh trªn c©y 
®Ëu t−¬ng víi dßng, gièng kh¸c nhau trong 2 
n¨m 2006 vμ 2007. T¸c gi¶ ®· nghiªn cøu 
trªn 6 thÝ nghiÖm kh¸c nhau nh− sau: 

ThÝ nghiÖm 1: So s¸nh mét mét sè dßng 
gièng ®Ëu t−¬ng t¹i Gia L©m, Hμ Néi vô 
xu©n n¨m 2006, cã 8 dßng gièng, 3 nh¾c l¹i 
bè trÝ kiÓu RCB; 

ThÝ nghiÖm 2: ¶nh h−ëng cña nång ®é 
vμ thêi kú phun α-NAA ®Õn sinh tr−ëng, 
n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng gièng DT84 t¹i Gia 
L©m, Hμ Néi vô hÌ thu 2006, cã 7 c«ng thøc 
®−îc thiÕt kÕ kiÓu RCB víi 3 lÇn nh¾c l¹i; 

ThÝ nghiÖm 3: ¶nh h−ëng cña hμm l−îng 
molipden vμ giai ®o¹n phun ®Õn sinh tr−ëng, 
n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng gièng D140 víi 8 c«ng 
thøc, 3 nh¾c l¹i ®−îc bè trÝ kiÓu RCB, vô thu 
®«ng t¹i Gia L©m, Hμ Néi; 

ThÝ nghiÖm 4: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña ph©n h÷u c¬ sinh häc vμ c¸c nguyªn tè vi 
l−îng ®Õn sinh tr−ëng, n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng 
D140 vô hÌ thu 2007 t¹i Hμ Néi, 5 c«ng 
thøc, 3 nh¾c l¹i, kiÓu thiÕt kÕ RCB; 

ThÝ nghiÖm 5: ¶nh h−ëng cña chÊt kÝch 
thÝch α-NAA ®Õn sinh tr−ëng, n¨ng suÊt ®Ëu 
t−¬ng D140 vô thu ®«ng 2007 t¹i Hμ Néi, 6 
c«ng thøc, 3 nh¾c l¹i, kiÓu thiÕt kÕ RCB; 

ThÝ nghiÖm 6: Nghiªn cøu ¶nh h−ëng 
cña bãn ph©n l©n h÷u c¬ vμ chÕ phÈm qua l¸ 
®Õn sinh tr−ëng, n¨ng suÊt ®Ëu t−¬ng 
DVN46 vô thu ®«ng 2007 t¹i Hμ Néi, 4 c«ng 
thøc víi 3 nh¾c l¹i, kiÓu thiÕt kÕ RCB.  

Trªn mçi c«ng thøc, mçi lÇn nh¾c l¹i cña 
tõng thÝ nghiÖm, tiÕn hμnh ®o ®Õm, theo dâi 
30 c¸ thÓ cho mçi chØ tiªu nghiªn cøu, sau ®ã 
tÝnh biÕn ®éng cho mçi chØ tiªu, tÝnh ra dung 
l−îng mÉu cÇn thiÕt theo c¸c møc tin cËy vμ 
sai sè chÊp nhËn kh¸c nhau, víi c«ng thøc: 

      4
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Ngoμi ra, cßn dïng chØ tiªu hÖ sè biÕn 
®éng mÉu (CV%) víi c«ng thøc tÝnh:    

        CV% = 
X
S  . 100 

Sau khi tÝnh ra dung l−îng mÉu cho mçi 
chØ tiªu cña mét thÝ nghiÖm, tiÕp tôc tÝnh gi¸ 
trÞ trung b×nh cho mçi chØ tiªu ®ã qua kÕt 
qu¶ tÝnh tõ mçi thÝ nghiÖm vμ nhiÒu thÝ 
nghiÖm ®Ó cã kÕt luËn cuèi cïng cho mçi chØ 
tiªu cÇn ®o ®Õm bao nhiªu c¸ thÓ. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 

B¶ng 1 cho biÕt dung l−îng mÉu cÇn ®o 
chiÒu cao c©y ®Ëu t−¬ng ë c¸c thÝ nghiÖm 
kh¸c nhau víi ®é tin cËy 95% vμ 99%, sai sè 
5% vμ 10%. 
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B¶ng 1. Dung l−îng mÉu cÇn thiÕt cho ®o chiÒu cao c©y ®Ëu t−¬ng 
cña c¸c thÝ nghiÖm víi ®é tin cËy vμ sai sè chÊp nhËn kh¸c nhau 

Dung lượng mẫu 

Độ tin cậy 95% Độ tin cậy 99% 

Sai số chấp nhận Sai số chấp nhận 
Thí nghiệm CV% 

10% 5% 10% 5% 

Thí nghiệm 1 13,32 7 28 12 48 

Thí nghiệm 2 13,46 7 29 13 50 

Thí nghiệm 3 12,88 7 27 12 46 

Thí nghiệm 4 12,23 6 22 10 41 

Thí nghiệm 5 12,54 6 21 10 41 

Thí nghiệm 6 12,39 6 25 11 44 

Trung bình 12,80 7 25 11 45 

      
Trong 6 thÝ nghiÖm, biÕn ®éng vÒ chØ 

tiªu chiÒu cao c©y t−¬ng ®èi xÊp xØ nhau, 
riªng thÝ nghiÖm 1 vμ 2 cã biÕn ®éng chiÒu 
cao c©y cã phÇn cao h¬n mét chót (B¶ng 1). 
Do biÕn ®éng cao h¬n nªn dung l−îng mÉu 
cÇn cã ®−îc tÝnh ra cao h¬n 1 c©y so víi cña 
c¸c thÝ nghiÖm cßn l¹i. Nh−ng tÝnh trung 
b×nh cho tÊt c¶ c¸c thÝ nghiÖm, dung l−îng 
®o chiÒu cao c©y víi 7 c©y trªn « cho kÕt qu¶ 
vμ ®é chÝnh x¸c phï hîp t¹i møc 10% vμ ®é 
tin cËy 95%. 

KÕt qu¶ quan s¸t vμ tÝnh cho chØ tiªu 
chiÒu cao ph©n cμnh cña ®Ëu t−¬ng thÓ hiÖn 

trªn b¶ng 2. Tõ b¶ng 2 cho thÊy, chØ tiªu 
chiÒu cao ph©n cμnh cã ®é biÕn ®éng lín h¬n 
rÊt nhiÒu so víi cña chØ tiªu chiÒu cao c©y 
(biÕn ®éng lªn tíi 26 - 27%, trong khi biÕn 
®éng cña chiÒu cao c©y chØ kho¶ng 12 - 3%). 
Do biÕn ®éng lín nh− vËy nªn dung l−îng 
mÉu tÝnh ra còng lín (Ph¹m ChÝ Thμnh, 
1986 cã quan ®iÓm t−¬ng tù), nÕu lÊy møc 
tin cËy 95% vμ sai sè chÊp nhËn 10% th× 
dung l−îng mÉu cÇn quan s¸t lªn tíi 28 c¸ 
thÓ mçi « thÝ nghiÖm, nÕu chÊp nhËn sai sè 
5% th× l−îng mÉu cÇn quan s¸t rÊt lín 
(111 c©y). 

B¶ng 2. Dung l−îng mÉu cÇn thiÕt cho ®o chiÒu cao ph©n cμnh cña ®Ëu t−¬ng 
trong c¸c thÝ nghiÖm víi ®é tin cËy vμ sai sè chÊp nhËn kh¸c nhau 

Dung lượng mẫu 

Độ tin cậy 95% Độ tin cậy 99% 

Sai số chấp nhận Sai số chấp nhận 
Thí nghiệm CV% 

10% 5% 10% 5% 

Thí nghiệm 1 26,28 28 110 47 189 

Thí nghiệm 2 27,54 30 121 52 208 

Thí nghiệm 3 27,03 29 116 50 199 

Thí nghiệm 4 26,21 29 115 52 209 

Thí nghiệm 5 25,70 28 111 50 201 

Thí nghiệm 6 23,35 23 92 42 168 

Trung bình 26,02 28 111 49 196 
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T−¬ng tù c¸ch quan s¸t vμ tÝnh to¸n, kÕt 
qu¶ ph©n tÝch cho c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng 
kh¸c (tæng sè cμnh cÊp 1, tæng sè l¸ trªn c©y, 
vμ tæng sè ®èt) ®−îc ghi trªn b¶ng 3. 

Trong 3 chØ tiªu, tæng sè cμnh cÊp 1 cã 
biÕn ®éng lín nhÊt sau ®ã ®Õn tæng sè l¸ vμ 
cuèi cïng lμ tæng sè ®èt cã biÕn ®éng nhá 
nhÊt (B¶ng 3). Do vËy khi ®Õm tæng sè ®èt 
chØ cÇn quan s¸t 3 c©y lμ ®ñ víi ®é tin cËy 
95% vμ sai sè chÊp nhËn 10%, ®Õm tæng sè l¸ 
cÇn ®Õm 14 c©y cßn tæng sè cμnh cÊp 1 ph¶i 

®Õm trªn 39 c©y víi cïng ®é tin cËy vμ sai sè 
chÊp nhËn.  

BiÕn ®éng hai chØ tiªu tæng sè qu¶ vμ 
tæng qu¶ ch¾c trªn c©y còng thÓ hiÖn t−¬ng 
tù biÕn ®éng cña chØ tiªu chiÒu cao ph©n 
cμnh (B¶ng 4).  

Do vËy, dung l−îng mÉu cÇn thiÕt quan 
s¸t khi tÝnh ra còng t−¬ng ®−¬ng ®ã lμ 26 vμ 
28 c©y t−¬ng øng cho tæng sè qu¶ vμ tæng sè 
qu¶ ch¾c víi ®é tin cËy 95% vμ sai sè chÊp 
nhËn 10%.  

B¶ng 3. Dung l−îng mÉu cÇn thiÕt cho quan s¸t mét sè chØ tiªu cña ®Ëu t−¬ng 
trong c¸c thÝ nghiÖm víi ®é tin cËy vμ sai sè chÊp nhËn kh¸c nhau 

Dung lượng mẫu 

Độ tin cậy 95% Độ tin cậy 99% 

Sai số chấp nhận Sai số chấp nhận 
Thí nghiệm CV% 

10% 5% 10% 5% 

Tổng số cành cấp 1 

Thí nghiệm 1 30,31 36 144 62 248 

Thí nghiệm 2 32,12 41 163 70 281 

Thí nghiệm 3 34,88 49 194 84 334 

Thí nghiệm 4 29,43 36 146 66 265 

Thí nghiệm 5 29,18 36 144 65 261 

Thí nghiệm 6 28,57 35 138 63 250 

Trung bình 30,75 39 155 68 273 

Tổng số lá trên cây 

Thí nghiệm 1 18,78 14 56 24 96 

Thí nghiệm 2 18,44 14 54 23 93 

Thí nghiệm 3 19,58 15 60 26 103 

Thí nghiệm 4 18,24 14 56 25 102 

Thí nghiệm 5 17,62 13 52 24 95 

Thí nghiệm 6 15,68 11 42 18 76 

Trung bình 18,06 14 53 23 94 

Tổng số đốt 

Thí nghiệm 1 9,27 3 14 6 23 

Thí nghiệm 2 7,70 2 9 4 16 

Thí nghiệm 3 6,97 2 8 3 13 

Trung bình 7,98 3 10 4 18 
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B¶ng 4. Dung l−îng mÉu cÇn thiÕt cho ®Õm tæng sè qu¶ vμ tæng qu¶ ch¾c trªn c©y 
®Ëu t−¬ng trong c¸c thÝ nghiÖm víi ®é tin cËy vμ sai sè chÊp nhËn kh¸c nhau 

Dung lượng mẫu 

Độ tin cậy 95% Độ tin cậy 99% 

Sai số chấp nhận Sai số chấp nhận 
Thí nghiệm CV% 

10% 5% 10% 5% 

Tổng số quả trên cây 

Thí nghiệm 1 25,17 25 99 43 170 

Thí nghiệm 2 26,41 27 108 47 186 

Thí nghiệm 3 26.03 26 105 45 181 

Thí nghiệm 4 24,46 25 101 46 184 

Thí nghiệm 5 24,77 26 104 47 189 

Thí nghiệm 6 25,80 28 112 51 203 

Trung bình 25,44 26 105 46 186 

Tổng số quả chắc 

Thí nghiệm 1 25,05 25 100 43 171 

Thí nghiệm 2 27,41 29 117 50 201 

Thí nghiệm 3 26,76 28 111 48 191 

Thí nghiệm 4 24,65 26 103 47 186 

Thí nghiệm 5 26,00 29 114 52 207 

Thí nghiệm 6 25,90 28 113 51 204 

Trung bình 25.96 28 110 48 193 

      

B¶ng 5. Dung l−îng mÉu cÇn theo dâi cho c¸c thÝ nghiÖm trång ®Ëu t−¬ng 
t¹i c¸c ®é tin vμ sai sè chÊp nhËn kh¸c nhau (trung b×nh vμ kho¶ng biÕn ®éng)* 

Độ tin 95% Độ tin 99% 
Chỉ tiêu nghiên cứu 

Sai số 10% Sai số 5% Sai số 10% Sai số 5% 

Chiều cao cây 7 
(6 – 7) 

25 
(21 – 29) 

11 
(10 – 13) 

45 
(41 - 50) 

Chiều cao phân cành 28 
(23 – 30) 

111 
(92 – 121) 

49 
(42 – 52) 

196 
(168 – 209) 

Tổng số cành cấp 1 39 
(35 – 49) 

155 
(138 – 194) 

68 
(62 – 84) 

273 
(248 – 334) 

Tổng số lá trên cây 14 
(11 – 15) 

53 
(42 – 60) 

23 
(18 – 26) 

94 
(76 – 103) 

Tổng số đốt trên cây 3 
(2 – 3) 

10 
(8 – 14) 

4 
(3 – 6) 

18 
(13 – 23) 

Tổng số quả trên cây 26 
(25 – 28) 

105 
(99 – 112) 

46 
(43 – 51) 

186 
(170 – 203) 

Tổng số quả chắc trên cây 28 
(25 – 29) 

110 
(100 – 117) 

48 
(43 – 52) 

193 
(171 – 207) 

* Ghi chú: Số trong ngoặc đơn là dao động của dung lương mẫu, số đậm phía trên là trung bình. 
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B¶ng 5 thÓ hiÖn tæng hîp kÕt qu¶ 
nghiªn cøu dung l−îng mÉu cÇn quan s¸t vμ 
dao ®éng cña chóng qua c¸c thÝ nghiÖm cho 
c¸c chØ tiªu theo dâi trªn ®Ëu t−¬ng. 

Sè liÖu ë b¶ng 5 lμ c¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh 
cÇn lÊy bao nhiªu c©y ®Ëu t−¬ng theo dâi 
øng víi møc tin cËy vμ ®é chÝnh x¸c mμ mçi 
nghiªn cøu yªu cÇu. VÝ dô, khi ng−êi nghiªn 
cøu muèn cã kÕt qu¶ theo dâi ®¹t ®é chÝnh 
x¸c 10% t¹i ®é tin 95%, sè c©y ®Ëu t−îng cÇn 
®o chiÒu cao ph©n cμnh tèi thiÓu lμ 23 vμ tèi 
®a lμ 30 c©y, trung b×nh lμ 28 c©y. NÕu cÇn 
®é chÝnh x¸c cao h¬n, ph¶i ®o nhiÒu h¬n.  

KÕt qu¶ nghiªn cøu nμy kh¸c kh¸ nhiÒu 
so víi kÕt qu¶ mμ NguyÔn ThÞ Lan (2003) 
c«ng bè. VÝ dô, dung l−îng mÉu cÇn ®o chØ 
tiªu chiÒu cao c©y lμ 30, víi sai sè cho phÐp 
5% nh−ng kh«ng cho biÕt ë ®é tin cËy nμo. 
Trong khi ®ã, kÕt qu¶ tÝnh trung b×nh qua 6 
thÝ nghiÖm nμy cho thÊy chØ cÇn theo dâi 25 
c©y khi ®o chiÒu cao víi sai sè 5% vμ ®é tin 
95%. NÕu chØ cÇn ®¹t sai sè th«ng th−êng 
10% (chÊp nhËn trong nghiªn cøu n«ng 
nghiÖp) th× chØ cÇn ®o chiÒu cao cña 7 c©y 
trªn mçi « lμ ®ñ ®¹t ®é tin cËy 95%. Do vËy 
c¸c nhμ nghiªn cøu cã thÓ tham kh¶o sè liÖu 
trong bμi b¸o nμy lμm c¬ së lùa chän c¸ thÓ 
quan s¸t trong nghiªn cøu víi ®Ëu t−¬ng. 

4. KÕT LUËN Vμ §Ò NGHÞ 

4.1. KÕt luËn 

BiÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu theo dâi trªn 
thÝ nghiÖm trång ®Ëu t−¬ng lμ rÊt kh¸c 
nhau, trong nghiªn cøu nμy cho thÊy chØ tiªu 
biÕn ®éng nhá nhÊt lμ tæng sè ®èt vμ chiÒu 
cao c©y, c¸c chØ tiªu cßn l¹i cã biÕn ®éng lín 
h¬n rÊt nhiÒu tõ 2 ®Õn 3 lÇn, do vËy khi 
quan s¸t cÇn t¨ng dung l−îng mÉu cho c¸c 
chØ tiªu cßn l¹i. 

C¸c chØ tiªu theo dâi kh¸c nhau cã biÕn 
®éng kh¸c nhau nªn dung l−îng mÉu cÇn 
thiÕt quan s¸t còng kh¸c nhau vμ cßn kh¸c 
nhau khi yªu cÇu ®é tin cËy vμ ®é chÝnh x¸c 
kh¸c nhau. T¹i møc ý nghÜa th«ng th−êng 

5% vμ sai sè chÊp nhËn th−êng lμ 10% th× 
dung l−îng mÉu cô thÓ cÇn quan s¸t lμ 7, 28, 
14, 3, 26 vμ 28 c©y cho c¸c chØ tiªu t−¬ng 
øng: ChiÒu cao c©y, chiÒu cao ph©n cμnh, 
tæng sè cμnh cÊp 1, tæng sè ®èt th©n chÝnh, 
tæng sè qu¶, tæng sè qu¶ ch¾c mçi c©y. Khi 
nhμ nghiªn cøu yªu cÇu møc ý nghÜa cao h¬n 
(vÝ dô 10%) hoÆc sai sè chÊp nhËn nhá h¬n 
(cã nghÜa lμ muèn cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n, vÝ 
dô 5%) cã thÓ tham kh¶o sè liÖu trong b¶ng 
5 lμm c¬ së cho quyÕt ®Þnh cña m×nh. 

4.2. §Ò nghÞ 

CÇn cã thªm c¸c nghiªn cøu bæ xung ®Ó 
x¸c ®Þnh ®−îc nhiÒu h¬n lo¹i chØ tiªu, trªn 
nhiÒu ®iÒu kiÖn kh¸c nhau ®Ó trung b×nh 
ho¸ ®−îc ®¹i diÖn h¬n khi nghiªn cøu ph¶i 
ph¸ vì ®èi t−îng nghiªn cøu nh−: x¸c ®Þnh 
träng l−îng chÊt kh«, ®o diÖn tÝch l¸,…  
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