
 مراجعٍ وماييذ. iran.ir-www.spssبراي سفارش تحليل آماري بٍ سايت   مقاالت تحليل آماري اطميىان شرق

 spss_iran@کاوال تلگرام:  -  37578583775شمارٌ َمراٌ :  - 31501353107شمارٌ ثابت:  

 

 

 مقذمه ای بر طرح ریسی آزمایش ها

 

عشاحی آصهایص ّا هغالؼِ ٍ تشسسی تَأم چٌذیي هتغیش فشایٌذ هی تاضذ. تا تشکیة چٌذیي هتغیش دس یک هغالؼِ 

تدای اًدام هغالؼات هدضا تشای ّش یک اص آى ّا، تؼذاد آصهایطات هَسد ًیاص تِ هیضاى قاتل تَخْی کاّص یافتِ 

ایي دقیقا ًقغِ هقاتل تشسسی یک ػاهل دس ّش صهاى  هَسد فشآیٌذ حاصل هی گشدد.ٍ دس ًتیدِ دسک تْتشی دس 

تِ ػالٍُ هغالؼات یک ػاهل دس ّش  است کِ تاػث هحذٍد ضذى هیضاى آگاّی ٍ تِ ّذس سفتي دادُ ّا هی ضَد.

 ا، فشاّن ًوی ساصد.صهاى ّیچگًَِ تضویٌی سا دس هَسد ضٌاسایی اثشات خاظ ًاضی اص تشکیة ػاهل ّ

ٍش عشح آصهایص ّا دس اصل تِ هٌظَس تْتش ساصهاى دادى پظٍّطْای کطاٍسصی اتذاع ضذُ است. تِ ػٌَاى س

هثال هی تَاى تشسسی تاصدّی ّای حاصل اص ًظادّای هختلف گٌذم کِ دس هؼشض تیواسّای گًَاگَى )عشیقِ 

 کطت، کَد ٍ...( دس کشتْای تا خاک ّای هتفاٍت قشاس هی گیشد، اص ایي قثیل است.

عشاحی آصهایص ّا کل داهٌِ آصهایص سا کِ ضاهل تؼشیف هؼیاسّای خشٍخی، هتغیشّای فشآیٌذ، سٍیِ ّای هَسد 

 ًیاص خْت اًدام آصهایص، ػولکشد ٍاقؼی آصهایص ٍ تدضیِ ٍ تحلیل ًتایح سا دس تش هی گیشد.

 آصهایص ّا ػثاست است اص کسة اعالع دس هَسد ایٌکِ : اّذاف آصهایطگش دس عشاحی

 چگًَِ هی تَاى هیاًگیي فشآیٌذ سا دس خْت دلخَاُ تغییش داد.. 1



 مراجعٍ وماييذ. iran.ir-www.spssبراي سفارش تحليل آماري بٍ سايت   مقاالت تحليل آماري اطميىان شرق

 spss_iran@کاوال تلگرام:  -  37578583775شمارٌ َمراٌ :  - 31501353107شمارٌ ثابت:  

 

 

 . چگًَِ هی تَاى تغییشات یک فشایٌذ سا کاّص داد.2

 . چگًَِ هی تَاى یک فشایٌذ سا هقاٍم یا استَاس ساخت. تِ ػثاست دیگش پاسخ سا دس هقاتل ایداد تغییشات 3

 دس هتغیشّای فشایٌذ تی تفاٍت ساخت. غیشقاتل کٌتشل

    ّا اص لحاػ کٌتشل کشدى هْن ٍ کذاهیک تی اّویت است.کذاهیک اص هتغیش. 4

تِ هٌظَس آضٌایی تا هثحث عشح آصهایص ّای آهاسی ًیاص تِ هؼشفی  عریف عناصر بنیادی طرح آزمایش ها :ت

  دس اداهِ ایي تؼاسیف اسائِ هی ضَد. اصغالحات هَسد استفادُ دس ایي صهیٌِ، هی تاضذ.

دادى ضشایظ آصهایطی اػوال ضذُ تِ ًوًَِ ّا  تشای ًوایص« ػاهل کٌتشل ضذُ»یا تِ ػثاستی ّواى تیواس :  تیمار 

تشای هثال دس صٌؼت ایي اصغالح تشای ًطاى دادى دسخِ حشاست، فطاس الکتشیکی ٍ... تکاس هی   تِ کاس هی سٍد.

 سٍد.

یک کشت هوکي است  تکاس هی سٍد.: تشای ًطاى دادى ًوًَِ کِ دس هؼشض آصهایص ّا قشاس گشفتِ است، کرت 

 اص چٌذ قغؼِ ٍ یا دستگاُ ٍ یا ًوًَِ ّای تشداضت ضذُ اص تَدُ هَاد اٍلیِ، تطکیل ضذُ تاضذ.

تِ ّش  : دس یک آصهایص ّش تیواس هؼوَال تیص اص یک هشتثِ هَسد تشسسی ٍ اًذاصُ گیشی قشاس هی گیشد. تکرار

تشای تشاٍسدکشدى تغییش پزیشی تیي ًتایح حاصلِ اص چٌذیي  تکشاس آصهایص ّا هشتثِ یک تکشاس گفتِ هی ضَد.

ٍاحذ آصهایطی کِ تحت یک تیواس قشاس گشفتِ اًذ، الصم است. ایي تغییشپزیشی هؼوَال خغای آصهایطی ًاهیذُ هی 

 ضَد.
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فشٍض ایی کِ تا قشػِ کطی تِ یک تیواس ه: اًتساب تصادفی ػثاستست اص تؼیي کشدى قغؼِ ّ انتساب تصادفی

اص آًدایی کِ ى داسد ٍ خغاّای آصهایطی هشتَط تِ قغؼِ ّای هداٍس گشایص تِ ّوثستِ تَد سة هی ضَد.هٌت

تِ تشآٍسدّای اسیة هٌدش هی ضَد. اًتساب تصادفی  ، ایي اهشتحلیل ًتایح تش هثٌای استقالل خغاّا تٌا ضذُ است

ّشچٌذ کِ ّوثستگی ّای تیي قغؼات سا اص تیي ًوی تشد ٍلی تاػث هی ضَد ّش صٍج دلخَاّی اص تیواسّا تا 

 الثتِ الصم تِ رکش است کِ اثشّای ّوثستگی ٍقتی تؼذاد تکشاسّا  احتوال هساٍی تِ دٍ ٍاحذ هداٍس اػوال ضَد.

 ّوشاُ تا حزف اثشّای توام ػَاهل خستدَی اثش یک ػاهل هؼیي تایذ ی ضذى گشایص داسد.خٌثصیاد است تِ 

تِ ػٌَاى هثال دس هقایسِ چٌذیي سطین غزایی تشای حیَاًات، هی تَاى حیَاًاتی اص ًاخَاستِ دیگش اًدام ضَد. 

هؼتثش ًخَاّذ تَد یک خٌس، یک ًظاد ٍ تا سالهت یکساى سا استفادُ ًوَد اها دس ایي صَست ًتایح آصهایص 

تشای سفغ ایي هطکل هی تَاى اثش ایي ػاهل ّا سا تا گشفتي توام تشکیثْای سي،  هگش تشای ّویي خاهؼِ هؼیي.

د ٍ... تِ ػٌَاى ًوًَِ، ّوگي کشد. تِ ایي تشتیة هی تَاى ّش اختالف هطاّذُ ضذُ سا تٌْا تِ سطین خٌس، ًظا

ذاد ٍاحذّای اصهایطی تسیاس صیاد ضَد، ساُ حل ایي هطکل ّای غزایی ًسثت داد. تا ایي سٍش هوکي است تؼ

اًتساب تصادفی ٍاحذّا تِ خٌس، سي، ًظاد ٍ... است تا ػوَهیت ًتایح سا حفؼ کٌین تذٍى آى کِ تِ تؼذاد 

 تسیاس تاال اص ٍاحذّای آصهایطی هٌتْی ضَد. 

 ی بنیادی درباره الگوها ها فرض
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فشهَل تٌضیي سا  5آصهایص سا دس ًظش تگیشیذ کِ دس آى هی خَاّین :  الگو با اثرات ثابت، تصادفی یا مختلط

سٍص ، ّش سٍص یک اص یک تٌضیي تا فشهَل خاظ استفادُ کشدُ ٍ ًتیدِ سا تا حدن  5هقایسِ کٌین. عی هذت 

ٍ  𝜇فشهَل سا تا  5اگش هیاًگیي ػوَهی هصشف تشای  کیلَهتش هی سٌدین. 100تٌضیي هصشف ضذُ تشای پیوَدى 

ام ، تٌاهین ٍ  jًسثت تِ هیاًگیي ٍ اًحشاف ًاضی اص سٍص  iسا اًحشاف هصشف فشهَل     ٍ    تشتیة تِ 

دس ًظش تگیشین، هی تَاًین الگَی سیاضی صیش سا تشای  jٍ سٍص  iتشای تٌضیي  سا خغای تصادفی    ّوچٌیي 

 .هیضاى هصشف هطاّذُ ضذُ دس ًظش تگیشین

    𝜇   هصشف هطاّذُ ضذُ                                  

چٌیي الگَیی کِ دس آى هقذاس هطاّذُ ضذُ اص هدوَع خوالت هَسد تشسسی تطکیل ضذُ است، الگَی افضایطی 

 ًاهیذُ هی ضَد .

هؼوَال ها تِ دًثال تشآٍسد تفاضل  تِ ػٌَاى هقادیش ثاتت دس ًظش گشفتِ هی ضَد.   ٍ    دس الگَ تا اثشات ثاتت 

1 ّای تیي دٍ تیواس هاًٌذ   یشیذ.(گّستین. )دس ایٌدا تفاٍت تیي هصشف دٍ فشهَل تٌضیي سا دس ًظش ت 2  

اص خاهؼِ ای  vاًذاصُ ّایی ّستٌذ کِ اص ًوًَِ ای تِ حدن  i=1,2,…,vّا ،     ،دس الگَ تا اثشات تصادفی

اًذاصُ ّایی ّستٌذ کِ اص ًوًَِ ای تِ حدن  w,…,1,2=ّا ،    ّوچٌیي  هتٌاّی یا ًاهتٌاّی استخشاج ضذُ اًذ. 

w  تِ تشتیة    ٍ    اص خاهؼِ ای هتٌاّی یا ًاهتٌاّی ٍ الثتِ هستقل اص خاهؼِ اٍل، استخشاج ضذُ اًذ.هقادیش

  داسای هیاًگیي صفش ٍ ٍاسیاًس 
2 ٍ   

 هی تاضٌذ. 2
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تشای هثال هی تَاى اثش ًَع  .اثش دیگش تصادفی دس ًظش گشفتِ هی ضَددس الگَ تا اثشات هختلظ یکی اص اثشات ثاتت 

 تٌضیي تش سٍی هصشف، ثاتت ٍ اثش تغییشات سٍصاًِ تصادفی دس ًظش گشفت.

 دس تسیاسی اص هَاقغ استفادُ اص الگَی سادُ ًوی تَاًذ دس تحلیل اثشات هٌاسة تاضذ. ػلت سایح :  اثرات متقابل

ایي اثشات هتقاتل ًطاى هی دّذ کِ یکی اص ػاهل ّا تِ  دس چٌیي هَاسدی ٍخَد اثشات هتقاتل تیي ػاهل ّا است.

ِ تاضذ، الگَ ضاهل یک خولِ دس صَستیکِ اثشات هتقاتل دس هذل ٍخَد داضت هقذاس ػاهل دیگش تستگی داسد.

 ، خَاّذ تَد.       اضافی تِ صَست 

    𝜇   هصشف هطاّذُ ضذُ                                         

دس هَسد هاًذُ ّای هذل سِ فشض  هاًذُ ًیض گفتِ هی ضَد.     تِ خوالت ًَساى کٌٌذُ ی : توزیع مانذه ها

 اساسی تایذ تشقشاس تاضذ. 

دٍهیي فشض یکساًی پشاکٌذگی هاًذُ ّا است، تِ ػثاست  داسای تَصیغ ًشهال تاضٌذ.تایستی ّا  هاًذُاٍل آى کِ 

آخشیي فشض ًیض ػذم  دیگش فشض تشاتشی ٍاسیاًس ّا دس سغَح هختلف ػَاهل هَسد تشسسی تشقشاس تاضذ.

   تِ هٌظَس تحقق ایي فشض اص اًتساب تصادفی استفادُ هی ضَد. تیي هاًذُ ّا هی تاضذ. ٍخَد ّوثستگی

 

هٌثغ : عشح سیضی ٍ تحلیل آصهایص ّا / ًَضتِ پیش ضاپَی / تشخوِ دکتش ػلی هطکاًی / اًتطاسات داًطگاُ 

 فشدٍسی هطْذ.
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