کتابچــه

آمـار و اپیدمیولـوژی کاربـردی

تهیه کننده  :مهراب صیادی
واحـد آمار و رایـانه معاونت بهداشتـی
طراح وتایپیست  :نرجس خاتون شاهسوندی
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عرح درس  44/5ساعت
قیَُ آهَظـ

 :ؾرٌطاًی

ٍؾبیل کوک آهَظقی

ٍ :ایت ثطز

قیَُ اضظقیبثی

 :پطؾف ٍ پبؾد ٍ زض ًْبیت اهتحبى

جلسِ اٍل :
( )4تعریف آهار ٍ کارترد آى  66 ( :دقیقِ )
ّسف کلی

 :آقٌبیی ثب هفَْم آهبض ٍ ػلن آهبض
آقٌبیی ثب کبضثطزّبی ػلن آهبض

ّسف ضفتبضی

 :زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس  )1 :هفبّین اؾبؾی آهبض ضا ثیابى کٌاس ؛  )2ػلان آهابض ضا رؼطیان کٌاس ؛

 )3قبذِ ّبی ػلن آهبض ثرهَل آهبض ظیؿتی ٍآهبض حیبری ضا رؼطین کٌس .

ظهبى الظم (زقیقِ)

قطٍع زضؼ ()1
الن -هقسهِ قبهل رؼطین آهبض ٍ ػلن آهبض

12

ة -رؼطین ٍ کبضثطز آهبض

10

ج -رؼطین آهبض رَنیفی ٍ آهبض اؾتٌجبعی

13

ز -رؼطین آهبض ظیؿتی ٍ آهبض حیبری ٍ کبضثطزّبی آًبى

15

ّا -پطؾف ٍ پبؾد

10

جوع

 66دقیقِ

جلسِ دٍم :
( )2هفاّین هْن در آهار  96 ( :دقیقِ )
ّسف کلی

 :قٌبذت هفبّین اؾبؾی زض آهبض

ّسف ضفتبضی

 :زض پبیبى ایي زضؼ اًتظبض هی ضٍز زاًكدَ هفبّین هْن ٍ اؾبؾی آهابض اظ خولاِ هتریاط ٍ خبهؼاِ ٍ ًوًَاِ

ؾطقوبضی ًوًَِ گیطی ضا رؼطین کٌس .

قطٍع زضؼ ()2

ظهبى الظم (زقیقِ)

الن -هطٍضی ثط خلؿِ قجل ٍ پطؾف اظ زاًكدَیبى

20

ة -رؼبضین هتریط ٍ اًَاع آى

15

ج -رؼطین خبهؼِ ٍ ًوًَِ

10

ز -رؼطین ؾطقوبضی ًوًَِ گیطی

10
2

ّا -اّویت ًوًَِ گیطی ٍ ضٍقْبی ًوًَِ گیطی

20

ظ -پطؾف ٍ پبؾد ٍ رؼییي ؾطفهل خلؿِ ثؼس

15

جوع

 96دقیقِ

جلسِ سَم :
( )3دستِ تٌذی دادُ ّای خام (جذٍل سازی ٍ ًوَدارّا)  426 ( :دقیقِ )
ّسف کلی

 :قٌبذت زازُ ّبی ذبم هطرت ؾبظی ٍ زؾتِ ثٌسی آى ( ذالنِ ؾبظی )

ّسف ضفتبضی

 :زض پبیبى ایي زضؼ اًتظبض هی ضٍز کِ  )1 :زاًكدَ ثتَاًس زازُ ّبی ذبم ضا هطرت ؾبظز ؛  )2خسٍل رَظیاغ

فطاٍاًی ٍ خسٍلْبی عجق ثٌسی قسُ ضا ثطای زازُ ّب ثؿبظز ؛ ً )3وَزاضّب ضا ثكٌبؾس ٍ عطیقِ ضؾن آًْب ضا یبز ثگیطز .

ظهبى الظم (زقیقِ)

قطٍع زضؼ ()3
الن -هطٍضی ثط خلؿِ قجل ٍ پطؾف اظ زاًكدَیبى

25

ة -رؼطین خسٍل ٍ اًَاع آى هحبؾجِ خساٍل فطاٍاًی

60

ج -رؼطین ًوَزاض ٍ اًَاع آى ٍ ضؾن رؼسازی اظ آًْب

25

ز -پطؾف ٍ پبؾد ٍ رؼییي ؾطفهل خلؿِ ثؼس

15

جوع

 96دقیقِ

جلسِ چْارم  456( :دقیقِ)
( )4ضاخػْای هرکسی ٍ ضاخػْای پراکٌذگی
ّسف کلی

 :آقٌبئی ثب هؼیبضّبی گطایف ثِ هطکع ٍ گطیع اظ هطکع

ّسف ضفتبضی

 :زض پبیبى ایي زضؼ اًتظبض هی ضٍز زاًكدَ ثتَاًس  )1 :قبذهْبی گطایف ثِ هطکع اظ خولِ هیبًگیي حؿبثی

هیبًِ ٍ ًوب ضا هحبؾجِ کٌس ؛  )2قبذهْبی گطیع اظ هطکع اظ خولِ ٍاضیبًؽ اًحطاف هؼیبض ٍ ضطیت ررییطات ضا هحبؾجِ ًوبیس .

قطٍع زضؼ ()4
الن -هطٍضی ثط خلؿِ قجل ٍ پطؾف اظ زاًكدَیبى

ظهبى الظم (زقیقِ)
20

(حل هؿبئل هغطح قسُ )
40

ة -رسضیؽ قبذهْبی گطایف ثِ هطکع ٍ هحبؾجِ آًبى
ج -رسضیؽ قبذهْبی گطیع اظ هطکع ٍ هحبؾجِ آًبى

40

ز -هؼطفی رَظیغ ًطهبل ٍ ٍیػگیْبی آى

35

ّا -پطؾف ٍ پبؾد ٍ رؼییي ؾطفهل خلؿِ ثؼس

15

جوع

 456دقیقِ
3

جلسِ پٌجن  456( :دقیقِ)
( )5هیساًْاً ،سثتْا ،سْن ،درغذ
ّسف کلی

 :آقٌبئی ثب هفبّین هیعاى ًؿجت ؾْن زضنس عطیقِ هحبؾجِ آًْب
آقٌبئی رلفیق (ازغبم) زٍ ٍ یب چٌس زضنس

ّسف ضفتبضی

 :زض پبیبى ایي زضؼ زاًكدَ ثبیس ثتَاًس  )1 :هیعاى ًؿجت ؾْن زضنس ضا رؼطیان کٌاس ؛  )2رفابٍت ثایي

رؼبضین ثبال ضا ثیبى ًوبیس ؛  )3زٍ ٍ یب چٌس زضنس ضا ازغبم ًوبیس .

ظهبى الظم (زقیقِ)

قطٍع زضؼ ()5
الن -هطٍضی ثط خلؿِ قجل ٍ حل هؿبئل

30

ة -رؼطین هیعاى ًؿجت زضنس ٍ ؾْن

20

ج -هحبؾجِ رؼبضین ثبال

15

ز -هحبؾجِ رلفیق زٍ یب چٌس زضنس

35

ّا -پطؾف ٍ پبؾد ٍ رؼییي ؾطفهل خلؿِ ثؼس

20

جوع

 426دقیقِ

جلسِ ضطن  426( :دقیقِ)
( )6جوعیت ضٌاسی
ّسف کلی

 :آقٌبئی ثب هفَْم خوؼیت قٌبؾی رؼطین ٍ هحبؾجِ قرم -ؾبل خوؼیت ٍؾظ ؾبل

ّسف ضفتبضی

 :زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس ثتَاًس  )1 :خوؼیت قٌبؾای ضا رؼطیان کٌاس ٍ کابضثطز آى ضا زضا ًوبیاس ؛

 )2هفَْم قرم -ؾبل خوؼیت ٍؾظ ؾبل ضا ثیبى کٌس ؛  )3هحبؾجِ ثطآٍضز خوؼیت ضا یبز ثگیطز .

قطٍع زضؼ ()6

ظهبى الظم (زقیقِ)

الن -هطٍضی ثط خلؿِ قجل ٍ حل هؿبئل ٍ پطؾف

20

ة -رؼطین خوؼیت قٌبؾی

10

ج -رؼطین قرم -ؾبل ٍ هحبؾجِ آى

30

ز -رؼطین خوؼیت ٍؾظ ؾبل

10

ّا -هسلْبی ثطآٍضز خوؼیت

40

ظ -پطؾف ٍ پبؾد

10

جوع

 426دقیقِ

4

جلسِ ّفتن  426( :دقیقِ)
( )7تررسی تعضی از هیساًْای هْن تْذاضتی
ّسف کلی

 :آقٌبئی ثب هیعاًْبی هْن ثْساقتی ٍ عطیقِ هحبؾجِ آى

ّسف ضفتبضی

 :زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس هیعاًْبی هْن ثْساقتی ضا ثكٌبؾس ٍ آًْب ضا رؼطین کٌس ٍ عطیقاِ هحبؾاجِ

آًْب ضا ثساًس .

قطٍع زضؼ ()7

ظهبى الظم (زقیقِ)

الن -هطٍضی ثط خلؿِ قجل ٍ حل هؿبئل

20

ة -رؼطین هیعاًْبی هْن

20

ج -هحبؾجِ هیعاًْب

30

ز -پطؾف ٍ پبؾد ٍ هطٍضی ثط ربهبم خلؿبت قجل ٍ یبزآٍضی آًبى 50
 426دقیقِ

جوع

جلسِ ّطتن  426( :دقیقِ)
( )8هعرفی فرهْای هْن آهاری در سیستن تْذاضتی

زهاى الزم  2/5ساعت

5

تعریف آهار ٍ کارترد آى :
ّسف کلی

 :آقٌبئی ثب هفَْم آهبض ٍ ػلن آهبض ؛ آقٌبئی ثب کبضثطزّبی ػلن آهبض

ّسف ضفتبضی

 :زاًكدَ زض پبیبى ایي فهل ( ثراف ) ثبیاس  )1 :هفابّین اؾبؾای آهابض ضا ثیابى ًوبیاس ؛  )2ػلان آهابض ضا

رؼطین ًوبیس ؛  )3قبذهْبی ػلن آهبض ثرهَل آهبض ظیؿتی ٍ آهبض حیبری ضا رؼطین کٌس .

هقذهِ  66 ( :دقیقِ )
 تعریف آهار :آهبض زض اثتسا ثِ اػساز ٍ اعالػبری اظ قجیل رؼساز هطزاى ٍ ظًبى رؼساز ؾطثبظاى رؼساز هطگْب رؼساز هَالیاس اعاالم های قاس کاِ
ًْبزّب ٍ ؾبظهبًْبی زٍلتی خوغ آٍضی هی کطزًس اهب اکٌَى ػلن آهبض ثِ ػٌَاى یک ضٍـ ػلوی کِ ؾْن هْوی زض رَؾؼِ ػلاَم
هرتلن ثرهَل ػلَم ردطثی ٍ ثَیػُ ػلن پعقکی زاقتِ ٍ ثاِ ػٌاَاى ػلوای کاِ رهاوین گیاطی ضا آؾابى های ؾابظز ثیكاتط
هغطح اؾت .
 تعریف علن آهار ( : ) Statisticsػلوی اؾت کِ ثاطای خواغ آٍضی رلرایم ردعیاِ ٍ رحلیال ر فؿایط ٍ ثاِ عاَض کلای هغبلؼاِ ٍ ثطؾای هكابّسات ثاِ کابض
ثطزُ هی قَز .
 کارترد آهار :اهطٍظُ آهبض ثِ ػٌَاى یک ػلن قبهل هفبّین ٍ ضٍقْبیی اؾت کِ زض روبهی پػٍِّكْب ٍ رحقیقبری کِ هؿاتلعم خواغ آٍضی زازُ
ّب ٍ اؾتجبط ٍ ًتیدِ گیطی ّؿتٌس کبضثطز زاضز .
آهار تَغیفی :آى ثرف اظ آهبض ضا کِ ثِ ذالنِ کطزى ٍ ثؿتِ ثٌسی زازُ ّب زض خساٍل ٍ ًوَزاضّب هی پطزاظز آهبض رَنیفی هی ًبهین .
آهار استٌثاعی :آى ثرف اظ آهبض ضا کِ ثِ ردعیِ ٍ رحلیل ٍ ًتیدِ گیطی اظ هدوَػِ ای اظ زازُ ّب هی پطزاظز آهبض اؾتٌجبعی هی ًبهین .
آهار زیستی :قبذِ ای اظ ػلن آهبض اؾت کِ ضٍقْبی آهبضی ضا زض ػلَم ظیؿتی ٍ پعقکی هَضز اؾتفبزُ قطاض هی زّس .
آهار حیاتی :خٌجِ ای اظ آهبض ظیؿتی اؾت کِ ثِ ثطضؾی ٍقبیغ هطثَط ثِ خوؼیتْبی اًؿبًی هثال هیاعاى ظاز ٍ ٍلاس هاطم ٍ هیاط ثیوبضیْاب
ٍ ثبضٍضی  . . .هی پطزاظز آهبض حیبری ضا قبهل چْبض ٍقبیغ هْان ٍ انالی ظًاسگی اًؿابى یؼٌای رَلاس اظزٍاج هاطم ٍ هیاط ٍ
عالم هی زاًٌس .
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پرسص ٍ پاسخ ( 46دقیقِ) :
ؾؤال  ) 1هفَْم آهبض ٍ ػلن آهبض چیؿت ؟
ؾؤال  )2آهبض رَنیفی ٍ اؾتٌجبعی ضا رؼطین کٌیس .
ؾؤال  )3آهبض حیبری ضا رؼطین کٌیس .

7

هفاّین هْن در آهار ( 96دقیقِ) :
 ّذف کلی :قٌبذت هفبّین اؾبؾی زض آهبض اظ خولِ هتریط ٍ اًَاع آى خبهؼِ ًوًَِ ؾطقوبضی ٍ ًوًَِ گیطی .
 ّذف رفتاری :زض پبیبى ایي زضؼ اًتظبض هی ضٍز زاًكدَ هفبّین اؾبؾی آهبض ضا رؼطین کٌیس .

هتغیر :
آى نفت ذبنی اؾت کِ ثطای افطاز اقیبء ٍ هکبًْبی هرتلن زض هحسٍزُ هؼیي ررییط هی کٌاس هاثالق قاس ٍظى ؾاي زضآهاس
ٍ  . . .کِ ثب حطٍف ثعضم ً Z Y Xكبى هی زٌّس .
اًَاع هتغیر :
-4هتغیر کیفی  :کیفیت یک نفت ٍ یب ٍیػگی ضا هی ؾبظز هثل خٌؿیت ضًگْب گطٍُ ذًَی
-2هتغیر کوی  :کویت ٍ هقساض ػسزی یک نفت ٍ یب ٍیػگی ضا هی ضؾبًس هثل ؾي ًوطُ آگبّی قس ٍظى
هتریطّبی کوی

کوی پیَؾتِ ّ :طگبُ هتریط هقبزیط ثؿیبض کَچک ٍ اػكبضی ضا ثِ ذَز ثگیطز هتریط پیَؾتِ اؾت هثل قس ٍظى
کوی گؿؿتِ ّ :طگبُ هتریط هقبزیط نحیح هثل  ٍ 3 2 1الی آذط ضا ثِ ذَز ثگیطز هتریط کوی گؿؿتِ اؾت
هثبل  :رؼساز زًساًْبی پَؾیسُ قسُ رؼساز هطاخؼیي ثِ یک آظهبیكگبُ

جاهعِ :
گطٍّی اظ افطاز ٍ یب اقیبء ّؿتٌس کِ زض یک ٍ یب چٌس ٍیػگی هكتطا ّؿتٌس خبهؼِ ضا خوؼیات ًیاع گَیٌاس ٍلای ثیكاتط ثاِ
خبهؼِ آهبضی هؼطٍف اؾت .ثٌبثطایي چٌبًچِ اظ رؼطین ثط هی آیس ایي رؼطین هتَخِ اًؿبًْب ًجَزُ ثلکاِ ّاط اقایبء زیگاطی های
رَاًس خبهؼِ آهبضی ضا ركکیل زّس هثل خبهؼِ آهبضی ًؿرِ ّبیی ردَیع قسُ یک پعقک – خبهؼِ آهبضی هبقیٌْبی یک قاْط.
خبهؼِ یب هحسٍز اؾت یب ًبهحسٍز .
ًوًَِ :
قؿوتی اظ یک خبهؼِ آهبضی اؾت کِ ّوبى ٍیػگای ضا زاقاتِ ثبقاس؛ ًوًَاِ هؼواَالق زض زؾاتطؼ هبؾات ٍ رهاوین زاضیان اظ
ضٍی ًوًَِ ررویي ّبیی زض هَضز خبهؼِ ثعًین .خبهؼِ آهبضی هثل زاًاف آهاَظاى اؾاتبى فابضؼ ًوًَاِ هثال زاًاف آهاَظاى
قْطؾتبى قیطاظ .

یـادآٍری :
* تحثً -وًَِ گیری ٍ تعریف حجن ًوًَِ ٍ رٍضْای ًوًَِ گیری تػَرت ضفاّی ضرح دادُ هی ضَد *

سرضواری ٍ ًوًَِ گیری :
ؾطقوبضی ٍ ًوًَِ گیطی زض اضرجبط ثب خبهؼِ ٍ ًوًَِ آهبضی هغطح اؾت .
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سرضواری :

اگط خبهؼِ آهبضی هَضز ثطضؾی قطاض گیطز ٍ رک رک افطاز هَضز اضظیبثی قطاض گیطًس ٍ نفت ٍ یب ٍیػگی آًْاب اًاساظُ گیاطی قاَز
ؾطقوبضی کطزُ این .
ًوًَِ گیری :

زض نَضری کِ قؿوتی اظ خبهؼِ آهبضی ضا هَضز ثطضؾی قطاض زّین ٍ ّوِ افطاز ًوًَِ ضا اضظیبثی ًوبئین ًوًَِ گیطی کطزُ این .

9

دستِ تٌذی دادُ ّای خام ( 426دقیقِ) :
 ّذف کلی :قٌبذت زازُ ّبی ذبم ٍ هطرت ٍ زؾتِ ثٌسی آى (ذالنِ ؾبظی)
قٌبذت رَظیغ فطاٍاًی ٍزازُ ّبی عجقِ ثٌسی قسُ
 ّذف رفتاری : -1زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس ثتَاًس زازُ ّبی ذبم ضا هطرت ؾبظز .
 -2زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس ثتَاًس خسٍل رَظیغ فطاٍاًی ٍ خسٍل عجقِ ثٌسی قسُ ضا ثطای زازُ ّب ثؿبظز .

تعریـف :

دادُ ّای خام :
ٍقتی کِ زازُ ّبی خوغ آٍضی قسُ ثِ نَضت هدوَػِ ای اظ زازُ ّبی ًبهٌظن ثبقس ٍ ثاِ ّایص ناَضت ذبنای هطرات ًكاسُ
ثبقس آًْب ضا زازُ ّبی ذبم هی گَیٌس .
هثبل :
ؾي کَزکبى هطاخؼِ کٌٌسُ ثِ یک هطکع ثْساقتی ٍ زضهبًی کِ ثِ قکل ظیط ثجت قسُ ثبقس .
 ( 9 11 8 10 12 8 11 12 9 13 7زازُ ّبی ذبم )

زازُ ّبی هطرت قسُ:
زض نَضریکِ زازُ ّب ضا زض خساٍلی هطرت ؾبظین زازُ ّب ضا عجقِ ثٌسی قسُ هی ًبهٌس زض ٍاقغ یکای اظ ضٍقاْبی آهابض رلرایم
زازُ ّب خسٍل ثٌسی آًْبؾت .خسٍل ؾبظی زض ٍاقغ گعاضـ ًتبیح ثیكتط زض حدن کوتط اؾت .خسٍلْب خْت زضا هفَْم ثیكتط
زازُ اؾت ٍ لی ًجبیس زض آى افطاط قَز ٍ زازُ ّب ضا آًقسض ؾبزُ ًوَز کِ هبّیت آًْب ررییط ًوبیس ثِ قاَل آلجاطت ایٌكاتیي ّاط
چیع ضا ثبیس ؾبزُ ًوَز اهب ًِ ؾبزُ رط .ثِ هثبلْبی ظیط رَخِ کٌیس :
هثبل  :پعقکی  50ثیوبض زاضز کِ گطٍُ ذًَی آًْب ثِ نَضت ظیط اؾت :
A, B, AB, B, B, B, O, A, O, AB, AB, B, O, AB, A, B, O, AB, A, B, O, O, B, O, B, AB, AB,
B, A, A, O, B, AB, O, AB, A, A, B, O, A, B, O, O, AB, O, AB, B, O, O
زازُ ّبی ایي خسٍل کیفی هی ثبقٌس .
فراٍاًی تجوعی ًسثی

فراٍاًی تجوعی Fo

فراٍاًی ًسثی
9
/50 ; 0/18

فراٍاًی ()f

گرٍُ خًَی

9

A

14

B
AB

0/18

9

0/46

23

0/28

0/64

34

0/22

11

1

50

0/32

16

O

1

50

خوغ

11

زض ثؿیبضی اظ هَاضز فطاٍاًی ّط عجقِ ضا زض خسٍل ثِ عَض ًؿجی ًكبى هی زّین فطاٍاًی ًؿجی ّط عجقِ ػجبضت اؾات اظ ًؿاجت
فطاٍاًی ّط عجقِ ثِ رؼساز کل فطاٍاًی ّب یؼٌی رؼساز اػضبی ّط گطٍُ ضا ثِ کل اػضبء رقؿین کطزُ ٍ ثِ ناَضت یاک ػاسز ثایي
نفط ٍ یک ًكبى هی زٌّس .
ّطگبُ زض خسٍل ثطای ّط عجقِ هدوَع فطاٍاًی ّوبى عجقِ ثِ ػالٍُ فطاٍاًی عجقبت ثبالرط ضا ًكابى زّاین آى ضا خاسٍل رَظیاغ
فطاٍاًی ردوؼی هی ًبهین رَظیغ فطاٍاًی ردوؼی ضا ّن ثطای فطاٍاًی ٍ ّن ثطای فطاٍاًی ًؿجی هی رَاى ثکبض ثطز .
 جذٍل تَزیع فراٍاًی ( جذٍل عثقِ تٌذی ضذُ ) :ثطای ؾبذتي خسٍل رَظیغ فطاٍاًی ثبیس زازُ ّب ضا ثِ عجقِ ّبی گًَبگَى رقؿین کٌاین ثغَضیکاِ ّاط یاک اظ هقابزیط هدوَػاِ
هكبّسات ضا فقظ ٍ فقظ زض یکی اظ فَانل عجقِ ای ثتَاى خبی زاز .اظ خولِ ًکتِ ّبیی کِ زض ٌّگبم عجقِ ثٌسی زازُ ّب ثبیاس
هَضز رَخِ قطاض زاز ایي اؾت کِ زازُ ّب ضا ثِ چٌس فبنلِ عجقِ ای رقؿین کٌین ثؿیبض ارفبم هی افتس کِ فبنالِ عجقاِ ّاب اظ
پیف رؼییي قسُ ثبقس هثل ضزُ ّبیی ؾٌی کِ فبنلِ عجقبری  5ؾبل زاضز .اهب اگط ثطای گطٍّی اظ زازُ ّب فبنالِ عجقابری ًیابظ
K = 1 + 3/22 logn

زاقتِ ثبقین هی رَاى اظ زؾتَض اؾتَضگؽ اؾتفبزُ ًوَز .

R

کِ زض آى  nرؼساز زازُ ّب ٍ  Kرؼساز عجقِ ّبؾت ٍ پؽ فبنلِ عجقبری ( )Wضا ثسؾت هی آٍضین .
کِ  Rزاهٌِ زازُ ّبؾت ٍ ثطاثط ثعضگتطیي زازُ هٌْبی کَچکتطیي زازُ اؾت .

W = /K
R = Xmax - Xmin

هثبل  :زازُ ّبی ظیط هقساض آلَزگی َّا ( شضات هَاز قٌبٍض هیکطٍگطم ثط هتطهکؼات ) زض  57قاْط های ثبقاس (.خاسٍل رَظیاغ
فطاٍاًی ضاضؾن کٌیس)
*
74 – 25 – 43 – 65 – 24 – 25 – 24 – 23 – 22 – 27 – 79 – 32 – 28 – 36 – 30 – 27 – 42 – 63 – 68
50 – 31 – 27 – 42 – 38 – 49 – 32 – 12 – 51 – 57 – 12 – 45 – 25 – 38 – 31 – 28 – 42 – 36 – 51
12 - 49 – 43 – 30 – 46 – 19 – 23 – 28 – 49 – 27 – 43 – 22 – 23 – 47 – 69 – 24 – 16 – 21 – 38
اثتسا رؼساز عجقبت ضا ثب اؾتفبزُ اظ زؾتَض اؾتَضگؽ ثسؾت هی آٍضین .
K = 1 + 3/22 log 57 = 1/ + 3/22 (1/75)  7
R = Xmax - Xmin = 79 – 12 = 67
67

/7 = 9/6  10

=W

کَچکتطیي ػسز  ٍ 12ثعضگتطیي  ٍ 79عَل فبنلِ ّط زؾتِ  10هی ثبقس .
رَظیغ ٍ ظهبى هَاز قٌبٍض ( هیکطٍگطم ثط هتط هکؼت )  57قْط ثعضم آهطیکب
فراٍاًی ًسثی تجوعی

فراٍاًی تجلی F

فراٍاًی ًسثی

0/087

5

0/087

5

0/42

24

0/33

19

22-31

0/59

34

0/17

10

32-41

3

0/83

47

0/22

13

42-51

4

0/89

51

0/07

4

52-61

5

0/96

55

0/07

4

62-71

6

11

فراٍاًی ()f

حذٍد دستِ

ردیف

12-21

1
2

1

0/0351

57

2

1

72-81

57

7

هدوَع

* هأذص  :ایبالت هتحسُ آهطیکب ؛ 1970
ًکبری زض ٌّگبم ؾبذتي خسٍل ثبیس ضػبیت قَز :
-1کسّب ػالهت اذتهبضی ٍ ًكبًِ ّب زض پبًَیؽ خسٍل آٍضزُ قَز .
ّ-2ط ؾتَى ّط ضزین هی ثبیؿت ثِ عَضی زقیق ٍ ضٍقي هكرم قسُ ثبقس .
ٍ-3احس ثرهَنی کِ زازُ ّب ثط اؾبؼ آى هحبؾجِ قسُ اًس زض خسٍل زازُ قَز .
-4ػٌَاى خسٍل ثبیس زقیق ٍ ثِ ؾؤال چِ کی کدب خَاة زّس .
-5خوغ کل ثبیس ًكبى زازُ قَز .
-6هبذص زازُ ّب شکط گطزز

 ًوَدارّای آهاری :یک ضاُ زیگط ذالنِ ؾبظی زازُ ّب ػالٍُ ثط خسٍل ًوَزاضّبی آهبضی اؾت .زض ٍاقغ ًوبیف زازُ ّب عجق قطاضزازّبی ذبل ثاِ
نَضت ٌّسؾی ضا یک ًوَزاض آهبضی گَیٌس .قَاػس رطؾین ًوَزاضّب ػجبضرٌس اظ :
ً-1وَزاض ثبیؿتی کبهالق ذَزگَیب ثبقس .
-2هقیبؾْب ٍ هحَضّبی ػوَزی ٍ افقی ثبیس ثِ ضٍقٌی ًبهگصاضی ٍ ًكبى گصاضی قسُ ٍ ٍاحسّبی اًساظُ گیاطی کابهالق هكارم
قسُ ثبقس .
ً-3جبیس کَقیس کِ اعالػبت ثؿیبض ظیبزی ضا زض یک ًوَزاض گٌدبًس .
 -4هٌظَض اظ رطؾین ًوَزاض آى اؾت کِ ؾیوبی کلی ٍ ٍاحس ًتبیح ٍ یبفتِ ّاب ضا ًكابى زّاس ًاِ آًکاِ رهاَیطی اظ خعئیابت یاب
هدوَػِ ای اظ اعالػبت ضا ثِ رفهیل اضائِ کٌس .
-5ثِ عَض کلی گٌدبًسى اػساز زض هتي ًوَزاضّب ثبیؿتی ذَززاضی کطز .

 ًوَدارّا :ً -4وَدار ستًَی :
اثتسا زٍ هحَض ػوَز ثط ّن ضؾن هی کٌین ثط ضٍی هحَض افقی زازُ ّب ضا هكرم هی کٌین ٍ ضٍی هحَض قبئن فطاٍاًی ( فطاٍاًای
ًؿجی ) هطثَط ثِ ّط زازُ ضا هكرم کطزُ ٍ ذغی ػوَز ثط هحَض افقی زض ًقغِ ای کِ زازُ ّب هكرم قسُ ٍ ثغاَل فطاٍاًای
ضؾن هی کٌین .
یبزآٍضی  :اهطٍظ ثب ٍخَز ًطم افعاضّبی آهبضی ًیبظ ظیبزی ثِ ضؾن ًوَزاضّبی زؾتی ًیؿت هؼْصا قٌبذت آًْب الظم هی ثبقس .
16

16
14

14
12

11
9

10
8
6

12

4
2
0

ً -2وَدار دایرُ ای :
تیوار یک
ثطای 56
گیطز.خًَی
قطاضتِهیگرٍُ
هرتَط
ستًَی
پسضکظیط ضا ثبیس ضػبیت کطز :
ًوَزاض ًکبت
ضؾن ایي
اؾتفبزُ
ًوَدارهَضز
ایي ًوَزاض ثطای ًوبیف زازُ ّبی کیفی
الن) فطاٍاًی هغلق ثِ فطاٍاًی ًؿجی رجسیل هی قَز .
ة) ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ  Si ; 360 × fiهؿبحت ّط قغبع اظ زایطُ پیسا هی قَز .
ج) ثط اؾبؼ  Siهؿبحت زایطُ رقؿین هی قَز .
ایي ًوَزاض هؼوَالق ثط حؿت زضنس رْیِ هی قَز .
هثبل  :خوؼیت یک ضٍؾتب اظ ًظط خٌؿیت ثِ قطاض ظیط اؾت :
کل خوؼیت

ً 350فط

فراٍاًی هغلق

هطزاى

ً 180فط

فطاٍاًی ًؿجی

fi

خٌؿیت

ظًبى

ً 170فط

0/51

180

هطزاى

0/49

170

ظًبى

1

350

خوغ

ًوَزاض زایطُ ای هطثَط ثِ خٌؿیت زض ضٍؾتبی هصکَض
S1 ; 360 × 0/51 ; 185
S2 ; 360 × 0/49 ; 175
 S2 ٍ S1ثطاثط ثب ظاٍیِ یب قغبع هَضز ًظط ّط کسام اظ هطزاى ٍ ظًبى اؾت ٍ یب زض ٍاقغ ؾْن ّط کسام اظ آًْب اظ کل هؿابحت 360°
زایطُ اؾت .
م

 ًوَدار ّیستَگرام ٍ ًوَدار خغی :ایي ًوَزاض ثطای زازُ ّبی کوی اؾتفبزُ هی گطزز ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبی آهبضی هی رَاى اًدبم زاز .

13

 ضاخػْای هرکسی ٍ ضاخػْای پراکٌذگی ( 456دقیقِ) : ّذف کلی :آقٌبئی ثب هؼیبضّبی گطایف ثِ هطکع ٍ گطیع اظ هطکع
 ّذف رفتاری : -1زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس ثتَاًس هیبًگیي حؿبثی هیبًِ ًوب ضا هحبؾجِ کٌس .
 -2ثبیس ثتَاًس زاهٌِ ررییطات ٍاضیبًؽ ٍ اًحطاف هؼیبض ٍ ضطیت ررییطات ضا هحبؾجِ کٌس .

 ضاخػْای هرکس یا هعیارّای توایل تِ هرکس :هٌظَض اظ هؼیبض روبیل ثِ هطکعی یب اًساظُ گیطی گطایف هطکعی یک گطٍُ زازُ ػسزی اؾت کاِ رَؾاظ آى ػاسز هطکعیات آى
گطٍُ زازُ هكرم هی گطزز .هْوتطیي هؼیبضّبی روبیل هطکعی ػجبضت اؾت اظ :
هیبًگیي حؿبثی هیبًِ ًوب
 هیاًگیي حساتی :ؾبزُ رطیي ٍ زض ثؿیبضی هَ اضز هْوتطیي هؼیبض روبیل ثِ هطکع هیابًگیي حؿابثی اؾات ٍ آى ػجابضت اؾات اظ هدواَع زازُ ّاب
رقؿین ثط رؼساز آًْب .
هثبل  :فطو کٌیس ؾٌْبی  6کَزا قطکت کٌٌسُ زض ثطًبهِ هطاقجت ثْساقتی ثِ قکل ظیط های ثبقاس .هیابًگیي ؾاٌی آًْاب ضا
هحبؾجِ کٌیس ؟
1 2 2 3 2 4
; 2/3
ًکتـِ :

14
6

; 1+2+2+3+2+4
6

; هیبًگیي ؾٌی

ػیت ثعضم هیبًگیي حؿبثی ایي اؾت کِ هتأثط اظ رک رک زازُ ّبؾت ٍ زض نَضریکِ زازُ ّبی پطت ٍ یب ثاِ اناغالح اثطگاصاض
زض زازُ ثبقس ثِ قست ٍ هیبًگیي حؿبثی اثط هی گصاضز ٍ ثٌبثطایي ًوی رَاًس هؼیبض ذَثی ثطای هطکعیت زازُ ثبقس .
ثٌبثطایي اگط زازُ ّب ّوگي ًجبقس ثْتط اؾت اظ زیگط هؼیبضّبی روبیل ثِ هطکع هبًٌس هیبًِ اؾتفبزُ ًوَز .
هثبل  :زض هثبل قجل فطو کٌیس کِ ؾي یک کَزا ثِ خبی هثالق  2ؾبل  11ؾبل ثبقس هكبّسُ هی کٌیس کِ ایي یک ػسز چاِ
رأثیطی ثط هیبًگیي هی گصاضز .ایي زازُ ضا ثِ انغالح اثطگصاض هی گَیٌس .
1 2 2 3 11 4
23
 4
6
 هیاًـِ :14

;  ; 1 + 2 + 2 + 3 + 11 + 4هیبًگیي ؾٌی
6

یکی زیگط اظ هؼیبضّبی روبیل هطکعی اؾت ٍ ػجبضت اؾت اظ ػسزی کِ ًیوی اظ زازُ ّب کَچکتط اظ آى ٍ ًین زیگط ثعضگتاط اظ آى
ثبقٌس ٍ ثطای هحبؾجِ آى پؽ اظ هطرت کطزى زازُ ّب زض نَضریکِ رؼساز زازُ ّب فطز ثبقس ػسز ٍؾظ ٍ زض نَضریکِ رؼساز زازُ
ّب ظٍج ثبقس هیبًگیي زٍ ػسز ٍؾظ هیبًِ اؾت .هیبًِ ضا ثب ً mdكبى هی زّین .
هثبل  :هیبًِ زازُ ّبی  6 4 9 16 15 18 21ثِ قکل ظیط هحبؾجِ هی قَز .
 )1زازُ ّب ضا هطرت هی کٌین
 )2فطز ٍ یب ظٍج ثَزى رؼساز زازُ ّب ضا هكرم هی کٌین ( ) n ; 7
زض ایي نَضت  md ; 15هی ثبقس .
هثبل  :هیبًِ زازُ ّبی  28 ٍ 12 15 16 18 22 19 24 23 27ػجبضت اؾت اظ :
= 20/5

19 + 22
= Md
6

 ًوـا :هؼیبض زیگط روبیل هطکعی اؾت .کبضثطز آى ًؿجت ثِ زٍ هؼیبض زیگط کوتط ٍلی زض هَاضزی کِ قیَع یک ثیوبضی زض ؾاي ذابل
هسًظط ثبقس ثْتطیي هؼیبض اؾت ؛ ػجبضت اؾت اظ زازُ ای کِ ثیكتطیي فطاٍاًی ضا زاضز یک گطٍُ زازُ هوکاي اؾات ًواب یاب هاس
ًساقتِ ثبقس هثل زازُ ّب  8 ٍ 7 6 9 10 12کِ ًوب ًساضز
یب هوکي اؾت زٍ هسی ٍ یب ثیكتط ثبقس هثل  8 ٍ 8 7 6 9 10 11 11کِ زاضای زٍ ًوبی ٍ یب هس  11 ٍ 8اؾت .
 ضاخػْای گریس از هرکسR = Xmax - Xmin

-4داهٌِ  :کِ قجالق ًیع رَضیح زازُ قس ثطاثط ثعضگتطیي ػسز هٌْبی کَچکتطیي ػسز اؾت
ٍ -اضیبًؽ ٍ اًحطاف اؾتبًساضز ( اًحطاف هؼیبض )

زض هحبؾجِ ٍاضیبًؽ هیبًگیي ضا اظ ّط یک اظ هقبزیط کن کطزُ ٍ رفبضلْبی حبنلِ ضا هدصٍض ًوَزُ ٍ ؾاسؽ ّواِ ضا ثاب یکاسیگط
خوغ هی کٌین آًگبُ ثطای ثسؾت آٍضزى ٍاضیبًؽ هدوَع هطثؼبت اًحاطاف هقابزیط اظ هیابًگیي ضا ثاِ رؼاساز اػضابی خوؼیات
2

رقؿین هی کٌین ٍاضیبًؽ ضا ثب ً كبى زازُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ زؾتَض ظیط آى ضا ثسؾت هی آٍضین :
2

N

1

( ) xi - 

N
i=1
 هیبًگیي حؿبثی زازُ ّبؾت .

2

; 

تثػرُ : 4

2

زض نَضریکِ اظ کل خوؼیت اؾتفبزُ گطزز ٍاضیبًؽ ضا ثب ً كبى هی زّین ٍ عطیقِ هحبؾجِ آى فطهَل ثبالؾت.
2

ٍلی چٌبًچِ اظ ًوًَِ اؾتفبزُ گطزز آى ضا ثب ً Sكبى هی زّین ٍ اظ فطهَل ظیط ثطای هحبؾجِ آى اؾتفبزُ هی گطزز .
2

 xهیبًگیي حؿبثی زازُ ّبی ًوًَِ اؾت .

n

( ) xi – x
i=1

1
n -1

2

; S

تثػرُ : 2
اًحطاف هؼیبض یب اًحطاف اؾتبًساضز خصض ٍاضیبًؽ اؾت ٍ ثطای هحبؾجِ آى کبفی اؾت اثتسا ٍاضیبًؽ ضا هحبؾجِ ًوَزُ ٍ ؾاسؽ اظ
آى خصض ثگیطین .
هثبل ٍ :اضیبًؽ زازُ ّبی ظیط کِ یک خوؼیت هی ثبقس ضا هحبؾجِ کٌٌس
*زازُ ّب اظ کل خوؼیت اؾت .
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8 10 12

ثطای ایي کبض هٌبؾت اؾت اثتسا خسٍل ظیط ضا ركکیل ٍ ؾسؽ هحبؾجِ ضا اًدبم زّین ٍ زض هطحلِ اٍل ثبیس هیابًگیي حؿابثی ضا
پیسا کٌین کِ ػجبضت اؾت اظ
2

( ) xi - 

N


i=1

; 10
1
N

2

; 

8 + 10 + 22
3

;
2

2
ثٌبثطایي ٍاضیبًؽ ػجبضت اؾت  ; 8
3

( ) xi - 

xi - 

xi

4

-2

8

0
4

0
2

10
12

ٍ ثسیي رطریت اًحطاف هؼیبض ػجبضت اؾت
8
3

جوع
2

 ) xi -  ( ; 8

;

 ضریة تغییرات :اگط هقبیؿِ زٍ خوؼیت هسًظط ثبقس ثْتط اؾت ثِ خبی هقبیؿِ هیبًگیي ّب ( کِ هتسٍال اؾت ) اظ ضطیجی ثٌبم ضطیت ررییطات
C.V ; S
اؾتفبزُ قَز کِ ػجبضت اؾت اظ
x
ایي ضطیت ضا هؼوَالَ ثهَضت زضنس ًكبى هی زّس ٍ آى ضا زضنس ضطة کطزُ ٍ ثٌبم ررییطات ًؿجی یبز هی کٌٌس .
f

 تَزیع ًرهال :زض نَضریکِ زض یک ؾطی اظ زازُ ّب هیبًگیي هیبًِ ٍ ًوب ّط ؾِ هؿبٍی ثبقٌس

الف

اگط ًوَزاض رَظیغ ایي زازُ ّب ضؾن قَز هبًٌس قکل الن اؾت ٍ ثِ انغالح
هی گَیٌس ًوَزاض ًبقَؾی قکل اؾت .زض ایي نَضت رَظیغ زازُ ّب ًطهبل اؾت .
Mean = Mod
= Md

داده ها ×

ٍلی اگط هیبًگیي ٍ هیبًِ ٍ هس یکؿبى ًكس هوکي اؾت رَظیغ زازُ ّب ثِ اقکبل ظیط ثبقس

f

زض نَضریکِ هس ٍ یب ًوب ثعضگتط اظ هیبًگیي ثبقس رَظیغ زازُ ّب
ب

چَلِ ثِ چپ اؾت ٍ یب چَلگی هٌفی زاضز .هبًٌس قکل ة

(زازُ ّب) x

Mod

Mean Md

f

زض نَضریکِ هیبًگیي ثعضگتط اظ هس یب ًوب ثبقس
رَظیغ زازُ ّب چَلِ ثِ ضاؾت اؾت ٍ یب ثِ انغالح

ج

زازُ ّب چَلگی هثجت زاضًس هبًٌس قکل ج
(زازُ ّب) x
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Mean

Md

Mod

تثػرُ :
زقت قَز کِ زض ایي هیبى هیبًِ هس ًظط ًیؿت.
زض نَضریکِ زازُ ّب قکل الن ضا زاقتِ ثبقس ٍ یب ثِ انغالح رَظیغ زازُ ّب ًطهبى ثبقس زازُ ّب ذَال ظیط ضا زاضًس :
f

 -1حسٍز  %68زازُ ّب ثیي هیبًگیي هٌْبی یک اًحطاف هؼیبض رب هیبًگیي ثؼالٍُ یک اًحطاف
هؼیبض قطاض زاضز کِ زض قکل الن هكرم قسُ اؾت

الف

+



-
f

 -2حسٍز  %95زازُ ّب ثیي هیبًگیي هٌْبی زٍ اًحطاف هؼیبض رب هیبًگیي ثؼالٍُ زٍ اًحطاف
هؼیبض قطاض زاضز کِ زض قکل ة هكرم قسُ اؾت

ب



 + 2

 - 2
f

 -3حسٍز  %99زازُ ّب ثیي هیبًگیي هٌْبی ؾِ اًحطاف هؼیبض رب هیبًگیي ثؼالٍُ ؾِ اًحطاف
هؼیبض قطاض زاضز کِ زض قکل ج هكرم قسُ اؾت

ج

 + 3

هیساًْا – ًسثت ّا – سْن ّا – درغذّا (  456دقیقِ )
 ّذف کلی :آقٌبئی کلی ثب هفبّین هیعاىً -ؿجت -ؾْن -زضنس
 ّذف رفتاری : -1زاًكدَ زض پبیبى ایي ثرف ثبیسهیعاى ًؿجت ؾْن ٍ زضنس ضا ثیبى کٌس .
-2رفبٍت ثیي هیعاى ًؿجت ؾْن ٍ زضنس ضا ثیبى ًوبیس .
-3عطیقِ هحبؾجِ ًؿجت یب زضنس ضا یبز ثگیطز ثرهَل عطیقِ ازغبم آًْب ضا یبز ثگیطز .

ًسثـت :
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 - 3

کویتی ًؿجی یک ػسز ضا ثِ ػسز زیگط ًكبى هی زّس .هثالق اگط  aیک ػسز ٍ  bیک ػسز زیگط ثبقس ًؿجت  aثِ  bثطاثاط اؾات
ثب  aزض ایي رؼطین ّ b ٍ aط زٍ هتؼلق ثِ یک خوؼیت ٍاحس ّؿتٌس .هثالق ًؿجت خٌؿی یاک خبهؼاِ کاِ ػجابضت اؾات اظ
b
ًؿجت رؼساز هطزاى ثِ رؼساز ظًبى ٍ یب ثبلؼکؽ زض خبهؼِ زض ایي هاَضز ّاط چٌاس کاِ ّ b ٍ aاط زٍ هتؼلاق ثاِ ّوابى خبهؼاِ
هی ثبقٌس ٍلی  aقؿوتی اظ ً bیؿت .

سْـن :
ّوبى ًؿجت اؾت ثب ایي رفبٍت کِ ّ b ٍ aط زٍ هتؼلق ثِ یک خبهؼِ ٍاحس ّؿتٌس ٍلی  aخعئی اظ کل  bاؾات .هاثالق ًؿاجت
هطزاى ثِ کل خبهؼِ ؛ کِ زض ایي خب هطزاى  ٍ aکل خبهؼِ  bهی ثبقس یب ًؿ جت هاطم اظ ؾاطعبى ثاِ کال هطگْاب کاِ زض ایاي
نَضت هی گَیٌس ؾْن هطزاى ثِ کل خبهؼِ ٍ یب ؾْن هطم اظ ؾطعبى ثِ کل هطگْب .

هیساى :
زض هَضز هیعاى ارفبم ًظط ٍخَز ًساضز ٍ ػسُ ثیكتطی هؼتقسًس کِ هیعاى ّوبى ؾْن اؾت ثسیي هؼٌای کاِ ناَضت قؿاوتی اظ
هرطج هی ثبقس ٍ ػجبضت اؾت اظ ًؿجت رؼساز یک ٍاقؼِ ( )aثِ حبنل خوغ رؼساز ٍاقؼِ ( ٍ )aرؼساز ػسم ٍاقؼِ (: )b
x
n

یب

a
a+b

; R

ذبنیت هْوی کِ هیعاى ضا اظ ًؿجت هتوبیع هی ؾبظز زذبلت حتوی ظهبى زض هیعاى اؾت .هیعاى احتوبل ارفابم یاک ٍاقؼاِ ضا
زض هست ظهبى هؼیي زض خبهؼِ هٌؼکؽ هی ؾبظز .هثالق هیعاى هطم ٍ هیط زض یکؿبل یاب هیاعاى ٍقاَع ؾاطعبى زض  10ؾابل یاب
هیعاى قیَع آًفَالًعا زض یک هبُ ٍ غیطُ ًظط ثِ ایٌکِ نَضت کؿط (ً )xؿجت ثاِ هراطج ( )nغبلجابق ثؿایبض کَچاک های ثبقاس
هؼوَالق زض هحبؾجِ هیعاًْب حبنل رقؿین ضا زض ػاسز ثبثات ( )kراَاًی اظ  10هبًٌاس ناس ّاعاض زُ ّاعاض ٍ یاب ناسّعاض ضاطة
هی کٌٌس .

( ) k ; 10n ( ) n ; 2 3 4 . . .

x ×k
n

;R

درغـذ :
حبلت ذبنی اظ هیعاى هی ثبقس کِ ػسز ثبثت  kرَاى زٍم  ٍ 10یب نس هی ثبقس ثب ایي رفابٍت کاِ زض آى ظهابى ذیلای کابضثطز
x
× 100
ًساضز .زض ایي نَضت آى هیعاى ذبل ضا زضنس هی گَیٌس .زض ٍاقغ
n
هثل زضنس افطاز ؾیگبضی کِ ثطاثط اؾت ثب رؼساز افطاز ؾیگبضی ثِ کل خوؼیت ضطثسض . 100
; R

اظ آًدبئی کِ زضنس ًؿجت ثِ ؾبیط رؼبضین ثبال کبضثطز ثیكتطی زاضز آى ضا ثیكتط قطح هی زّین .
زض فطهَل ثبال  xافطازی ّؿتٌس کِ ٍیػگی هَضز ًظط ( هثالق ؾیگبض کكیسى ) ضا زاضًس ٍ  nکل خوؼیت هَضز ًظط اؾت .
هثبل  :فطو کٌیس کِ خوؼیت قْط الن ً 2500فط اؾت ٍ اظ ایي رؼساز ً 250فط ؾیگبضی ّؿتٌس .زض ایي نَضت زضنس افطاز
ؾیگبضی زض قْط الن ثطاثط اؾت ثب :
× 100 ; 10
یؼٌی رٌْب زُ زضنس خوؼیت قْط الن ؾیگبضی ّؿتٌس .
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; 11
111
1

P ; x ; 251
n
2511
1

چٌبًچِ ًكبى زازین  xکل افطاز ؾیگبضی زض خوؼیت ً nفطی ثَز .ثٌبثطایي اگط زضنس افطازی کِ هكرهِ ای هَضز ًظط ضا زاضًس
هكرم ثبقس ٍ ّوچٌیي کل خوؼیت ًیع هكرم ثبقس هی رَاى رؼساز افطازی کِ هكرهِ ای هَضز ًظط ضا زاضًس ضا هكرم
ًوَز یؼٌی ٍقتی کِ  n ٍ Pهكرم اؾت رؼساز  xثسؾت هی آیس .
هثبل  :زض هثبل قجل فطو کٌیس کِ زضنس افطاز ؾیگبضی زض قْط ً 2500فطی الن  20زضنس ثبقس .رؼساز افطاز ؾیگبضی یؼٌی
 xضا ثیبثیس ؛ زض ٍاقغ اظ فطهَل  P ; xهی رَاى اؾتفبزُ ًوَز ٍ  xضا هحبؾجِ کطز .
n
x ; P.n
ًفط x ; 2500 %20 ; 500
یؼٌی ً 500فط اظ خوؼیت ً 2500فطی قْط الن ؾیگبضی ّؿتٌس .

ترکیـة یا ادغام دٍ درغـذ :
فطو کٌیس کِ ًؿجت زض زٍ خبهؼِ یب زٍ خویؼیت ضا زاقتِ ثبقین ٍ ایاي زٍ خویؼات ذاَز یاک خوؼیات ثعضگتاط ٍ ٍاحاس ضا
ركکیل زٌّس ( هثالق زٍ ضٍؾتب کِ ذَز خوؼیت یک ثرف یب هطکع ضا ركکیل هی زٌّس ) حبل زضنس ٍیػگی هَضز ًظط زض کال
خویؼت ( زض کل ضٍؾتب ) هغلَة هی ثبقس .زض ایي نَضت هب زٍ ًؿجت اظ خوؼیت یؼٌی  P2 ٍ P1ضا زاضین ٍ  Pهغلَة هب اؾت
ثب ایي فطو چگًَگی هحبؾجِ  Pضا رَضیح هی زّین .
x
;  Pکِ  xرؼساز کل افطاز هَضز ًظط ٍ  nرؼساز کل خوؼیت اؾت .هی زاًاین کاِ n ; n1 + n2
چٌبًچِ هی زاًین × 100
n
( کِ  n1خوؼیت اٍل ٍ  n2خوؼیت زٍم هی ثبقس )
ٍ ّوچٌیي  ( x ; x1 + x2کِ  x1افطاز هَضز ًظط زض خوؼیت اٍل ٍ  x2افطاز هَضز ًظط زض خوؼیت زٍم هی ثبقس ) .
 p1زضنس زض خوؼیت اٍل ٍ  p2زضنس زض خوؼیت زٍم هی ثبقس .
زض ایي هؿئلِ هب ّ ٍ p2 ٍ p1وچٌیي خوؼیتْب یؼٌای  n2 ٍ n1ضا زاضیان ٍلای  x2 ٍ x1ضا ًاساضین یؼٌای زضناسّب ٍ خوؼیتْاب
هكرم اؾت ٍلی رؼساز افطاز هَضز ًظط هكرم ًیؿتٌس .
x
; P
; x1+ x2
هی زاًین کِ
n
n1 + n2

n1p1 + n2p2
; n

np +np
 ;1n 1 + n2 2عجق رؼطین ثبال
1
2

ثِ خبی  ٍ n1p1 x1ثِ خبی  n2p2 x2هی گصاضین :
حبل اگط  n1 ; n2ثبقس یؼٌی ّط زٍ خوؼیت هؿبٍی ثبقٌس زض ایي نَضت زض فطهَل ثبال هی رَاى ثاِ خابی  n2اظ  n1اؾاتفبزُ
کطز یؼٌی :
); n1(p1 + p2
2n1

np +np
; 1n 1 + n1 2
1

n1p1 + n2p2
n1 + n2

1

;P

حبل زض نَضت کؿط اظ  n1فبکتَض هی گیطین ٍ هی زاًین زض هرطج ( ) n1 + n2 ; 2n1
زض هطحلِ ثؼس هی رَاى  n ٍ nضا اظ نَضت ٍ هرطج ؾبزُ کطز ثٌبثطایي p1 + p2 :
;P
2
1
2
چٌبًچِ هی زاًین ایي ّوبى هیبًگیي حؿبثی  p1 ٍ p2هی ثبقس .ثٌبثطایي زض نَضریکِ زٍ خوؼیت هؿبٍی ثبقس هی رَاى زضناس
کل ( )Pضا اظ هیبًگیي زضنسّب ( ) p2 ٍ p1ثسؾت آٍضز .ایي هؿئلِ ثطای ثیف اظ زٍ خوؼیت ًیع قبثل رؼوین اؾت .
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سؤال (  26دقیقِ ) :
فطو کٌیس زضنس افطازی کِ ثیوبضی  xضا زاضًس زض ضٍؾتبی الان  ٍ %20زض ضٍؾاتبی ة  ٍ %5زض ضٍؾاتبی ج  %4ثبقاس .اگاط
خوؼیت ضٍؾتبی الن ً 800فط خوؼیت ضٍؾتبی ة ً 600فط ٍ خوؼیت ضٍؾتبی ج ً 400فاط ثبقاس زضناس کال افاطازی کاِ
ثیوبضی  xضا زاضًس ( زض ؾِ ضٍؾتب ) ثیبثیس زض نَضریکِ خوؼیت ّط ؾِ ضٍؾتب هؿبٍی ثبقس ایي زضنس ضا ثیبثیس .

جوعیت ضٌاسی (  426دقیقِ ) :
خوؼیت ٍؾظ ؾبل – هسلْبی ثطآٍضز خوؼیت ّذف کلی :أقٌبئی ثب هفَْم خوؼیت قٌبؾی قرم -ؾبل خوؼیت زض ٍؾظ ؾبل هسلْبی ثطآٍضز خوؼیت
 ّذف رفتاری :زاًكدَ زض پبیبى ایي ثرف ثبیس ثتَاًس :
-1هفَْم خوؼیت قٌبؾی ضا ثساًس (رؼطین کٌیس) .
-2خوؼیت زض ٍؾظ ؾبل ضا رؼطین کٌیس .
-3هسلْبی خوؼیت قٌبؾی ٍ ثطآٍضز خوؼیت ضا ثساًس .
-4هفَْم ٍاغُ قرم -ؾبل ٍ هكبثِ ضا ثساًس .

تعریف :
خوؼیت قٌبؾی ٍ :اغُ زهَگطافی یب خوؼیت قٌبؾی ضا ثِ ػٌَاى هغبلؼِ ػلوی خوؼیت ّابی اًؿابًی ثاَیػُ اظ ًظاط ؾابذتبض ٍ
رحَل آًْب رؼطین هی کٌٌس .خوؼیت قٌبؾی قبهل هدوَػِ ای اظ رکٌیکْبئی اؾت کِ ثَؾیلِ آى زازُ ّبی خواغ آٍضی قاسُ
زض ؾطقوبضیْب ثطضؾیْب ٍ ؾیؿتوْ بی ثجت ٍقبیغ حیبری زضثبضُ ؾاي خاٌؽ رَلاسّب هطگْاب ٍ اظزٍاج ّاب ٍ غیاطُ ضا ركاطیح
ذالنِ ٍ ؾبظهبًسّی هی کٌس .زض ٍاقغ ّویي هبّیت اضرجبط ثِ ضقتِ ّبی هرتلن ایي ػلن ضا ًكبى هی زّس .

تعریف جوعیت ٍسظ سال :
تعریف ضخع – سال ( ) person-year
زض هحبؾجِ هیعاًْب نَضت کؿط ( )xػجبضرؿت اظ رؼساز ٍقبیغ زض هست ظهبى ًؿجتبق عَالًی ( هؼوَالق یکؿبل ) زض خبهؼِ ای کاِ
آى ٍاقؼِ ضخ زازُ اؾت .قبػسربق هی ثبیؿت هرطج کؿط (ً )nیع چٌیي ذبنیتی ضا زاضا ثبقس .ثؼجبضت زیگاط قابهل کلیاِ افاطازی
ثبقس کِ زض عی آى هست ظًسگی کطزُ اًسٍ .اضح اؾت کِ خوؼیت اٍل فطٍضزیي ّط ؾابل ثاب خوؼیات آذاط اؾافٌس ّوبًؿابل
اذتالف ذَاّس زاقت .چَى ثفطو ایٌکِ هْبخطری اًدبم ًگطفتِ ثبقس ثٌسضت هوکي اؾت رؼساز هَالیس ٍ رؼساز هطزگبى ثاب ّان
ثطاثط ثبقٌس رؼساز خوؼیتی کِ اظ ؾطقوبضی ثسؾت هی آیس زض یک هقغغ ظهبًی کَربُ (حساکثط یکوبُ) قوبضـ قسُ ٍ ًوبیٌاسُ
رؼساز خوؼیت زض ّوبى هقغغ ظهبًی ذَاّس ثَز کِ ثؼساق زض اثط رَلسّب هطگْب هْبخطت ًَؾبًی پیسا هی ًوبیس .اظ عاطف زیگاط
21

فطزی کِ زض اٍل فطٍضزیي آى ؾبل ظًسُ ثَزُ ٍ زض  15فطٍضزیي فَت کٌس ثب فطزی کِ  15اؾفٌس ّوبًؿبل فاَت کٌاس اظ لحابػ
هیعاى هطم اذتالف زاضًس چَى فطز اٍل فقظ  15ضٍظ ٍ فطز زٍم  351ضٍظ ظًسُ ثَزُ ٍ زض ٍاقغ زض یکؿبل فطز زٍم  23ثطاثط فطز
اٍل ػوط کطزُ اؾت .ثٌبثطایي هٌغقی ثِ ًظط هی ضؾس کِ ضقن هرطج کؿط رؼساز ًفط -ؾبل کاِ افاطاز خبهؼاِ زض آى ؾابل ػواط
کطزُ ثیؿت ثبقس .

هثـال :
فطو هی کٌین کِ رؼساز افطاز یک خبهؼِ زض اٍل ؾبل ً 400فط ثَزُ ٍ ررییطات آى ثهَضت خسٍل ظیط اؾت :

ردیف

تعذاد افراد

تاریخ ٍقایع

تعذاد رٍزّای عور در آى سال

1

ً 1فط

هطم /1/15

 15ضٍظ

2

ً 1فط

رَلس /1/15

 350ضٍظ

ًفر-سال
(کسر زیستِ در سال)
; 0/04
; 0/96

15
365
350
365

3

ً 3فط

هطم /1/20

ضٍظ 20 × 3 ; 60

; 0/16

60
365

4

ً 1فط

رَلس  /2/16هطم 3/16

 30ضٍظ

; 0/08

30
365

5

ً 1فط

رَلس /3/1

 300ضٍظ

; 0/82

300
365

6

ً 1فط

هطم /5/15

 135ضٍظ

; 0/37

135
365

7

ً 2فط

رَلس /11/15

2 × 45 ; 90

; 0/25

90
365

8

ً 1فط

هطم /12/15

350

350 ; 0/96
365

9

ً 1فط

رَلس /12/15

 10ضٍظ

; 0/03

10
365

10

ً 388فط

اظ اٍل رب آذط ؾبل ظًسُ
هبًسُ اًس

388 × 365

; 388

388 × 365
365
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*خسٍل ثبال کبهالق فطضی هی ثبقس .چٌبًچِ هكبّسُ قس ثط اؾبؼ ایي خسٍل ٍ 12اقؼِ قبهل رَلس ٍ هطم زض عی یکؿبل ارفبم
افتبزُ ثَز ٍ خوؼیت زض آى ؾبل ثبثت ًوبًسُ ٍ ثٌبثطایي رؼییي قرم-ؾبل هؼیبض ثْتطی خْت رْیِ هیعاًْب هی ثبقس .ثٌابثطایي
زض هثبل ثبال خوغ قرم -ؾبل ػجبضت اؾت اظ :
قرم -ؾبل

0/04 + 0/96 + 0/16 + 0/08 + 0/82 + 0/37 + 0/25 + 0/96 + 0/03 + 388 ; 391/67

جوعیت ٍسظ سال :
هحبؾجِ خسٍل ثبال ثب خوؼیتْبی ٍاقؼی ٍ ثعضم هؿتلعم ٍقت ظیبزی ثَزُ ٍ ػوالق هوکي ًیؿت ثرهَل ایٌکِ زض ػول اغلات
ثجت ٍقبیغ هطم ٍ رَلس ثٌْگبم اًدبم ًوی گیطز .ثطای ضفغ ایي اقکبل ٍ ثطآٍضز رؼساز ًفط ؾبل ( قارم -ؾابل ) رؼیایي رؼاساز
خوؼیت زض ٍؾظ ؾبل یؼٌی ظهبًی کِ ًهن رریطات خوؼیتی نَضت گطفتِ ٍ هی رَاى فطو ًوَز رؼابزلی زض خوؼیات ثطقاطاض
هی ثبقس اًدبم هی گیطز .هغبلؼبت هرتلن ًكبى زازُ اؾت کِ رَظیغ ایي ٍقبیغ زض هبّْبی هرتلن ؾبل یکؿبى ًجَزُ ٍ رؼاساز
آًْب زض زٍ ًین ؾبل کبهالق هؿبٍی ًیؿتٌس ثب ٍخَز ثط ایي خوؼیت ٍؾظ ؾبل رقطیت قبثل قجاَلی اظ رؼاساز ًفاط ؾابل ٍ هاَضز
اؾتفبزُ ػبم ثطای هحبؾجِ هیعاًْبی هرتلن ثْساقتی ٍ حیبری قطاض هی گیطز.
* سؤال  :ثب ضٍیکطز رؼییي قرم-ؾبل زض نَضریکِ ربضید فَت یب رَلس قرهی زض ؾبل هكرم ًجبقس ثْتطیي ربضید فطضای
ثطای ثجت ٍقبیغ ثبال چِ ربضیری هی ثبقس ؟ (  10زقیقِ )
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ترآٍرد جوعیت :
الف  :رٍش ازدیاد عثیعی جوعیت :
ایي ضٍـ ضا هی رَاى زض هٌبعقی ثکبض ثطز کِ آهبض رَلس ٍ هطم ٍ هیط ثغَض هطرت ًگْساضی قسُ ٍ رؼاساز زقیاق هْابخطیي ًیاع
هكرم ثبقس .
هحبؾجِ خوؼیت ثَؾیلِ خوغ کطزى  :رفبضل رؼساز هتَفیبت اظ هتَلسیي ٍ اذتالف رؼساز هْبخطت ثاِ ٍ هْابخطت اظ کكاَض ثاب
رؼساز خوؼیت زض ؾطقوبضی اًدبم هی گیطز .
هْبخطت ثِ ثیطٍى  -هْبخطات ثِ زضٍى  +رَلس  -هطم ; اظزیبز خوؼیت
هثبل  :خوؼیت قْط الن زض ؾبل  80؛ ً 500فط ثَزُ اؾت ٍقبیغ ظیط زض ایي خوؼیت نَضت گطفتِ اؾت :
ً 2فط هطم ً 1فط رَلس ً 2فط هْبخطات ثِ ثیطٍى ایي قْط ٍ ً 3فط هْبخطت ثِ زضٍى ایي قْط اظزیابز خوؼیات ضا هحبؾاجِ ٍ
خوؼیت ایي قْط ضا زض ؾبل خسیس ثطآٍضز ًوبئیس ؟ ( 15زقیقِ)
ب  :رٍش تػاعذ حساتی :
زض ایي ضٍـ فطو هی قَز کِ خوؼیت کكَض زض ؾبلْبی ثیي زٍ ؾطقوبضی ثب ػسزی ثبثت اظیبز یب کبّف هی یبثاس ٍ اذاتالف
ثیي زٍ ؾطقوبضی اظزیبز یب کبّف زُ ؾبلِ ذَاّس ثَز ٍ زض ًتیدِ ثب رقؿین ایي ضقن ثط ػسز  10اظزیبز یب کبّف ؾبالًِ ثسؾت
هی آیس  .ثب فطو ایٌکِ ایي ررییط زض رؼساز خوؼیت زض زُ ؾبل ثغَض یکٌَاذت نَضت گطفتِ هی رَاى رؼساز خوؼیت ضا زض ّاط
ظهبًی ثطآٍضز ًوَز .
هثبل  :خوؼیت قْط رْطاى زض ؾطقوبضی  1335ثطاثط ثب ً 1797429فط ٍ زض ؾطقوبضی ثؼسی کِ زض ؾبل ( 1345زُ ؾبل ثؼس)
اًدبم قسُ اؾت ً 2719730فط ثَزُ اؾت .
اظزیبز زُ ؾبلِ

2719730 - 1797429 ; 922301

اظزیبز ؾبالًِ

922301 / 10 ; 92230

ثٌبثطایي خوؼیت قْط رْطاى ثِ فطو زض ؾبل  1336ثطاثط ثَزُ اؾت ثب
1797429 + 92230 ; 1889659
اظزیبز ؾبالًِ

ٍ یب خوؼیت آى زض ؾبل  ( 1339یؼٌی چْبض ثؼس اظ ؾطقوبضی ؾبل  ) 1335ثطاثط ثَزُ اؾت ثب
اظزیبز ؾبالًِ

1797429 + ) 4 × 92230 ( ; 2166349
ًکتِ  :خوؼیت رْطاى زض ؾبل  1335کِ زض ایي هثبل هجٌبئی ثطای ثطآٍضز خوؼیت زض ؾبلْبی آری قاطاض های گیاطز ضا خوؼیات
پبیِ هی ًبهٌس .زض ٍاقغ ّط خوؼیتی کِ هجٌبی اٍلیِ خْت ثطآٍضز خوؼیت قطاض هی گیطز ضا خوؼیت پبیِ هی ًبهٌس .
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ج  :رٍش تػاعذ ٌّذسی :
زض ایي ضٍـ فطو ثط ایي اؾت کِ رؼساز خوؼیت ثب یک ًؿجت ثبثتی ررییط هی کٌس کِ هؼوَالق ایي ًؿاجت ثبثات ضا ًاطخ ضقاس
هی گَیٌس .اگط رؼساز خوؼیت قْطی زض یکؿبل اظ ً 100 000فط ثِ ً 105 000فط ضؾیسُ ثبقاس .عجاق ضٍـ رهابػس حؿابثی
ؾبل ثؼس ایي رؼساز ثِ ً 110 000فط ذَاّس ضؾیس زض ٍاقغ
اظزیبز زض یکؿبل 105000 - 100000 ; 5000
 ; 105 000 + 5000 ; 110 000خوؼیت زض ؾبل زٍم
اهب ثب ضٍـ رهبػس ٌّسؾی خوؼیت ّط ؾبلِ  1/05ثطاثط ؾبل قجل هی قَز یؼٌی
105000 / 100000 ; 1/05
زضٍاقغ ضقس خوؼیت  ٍ 0/05یب  5زضنس ثَزُ اؾت کِ ایي ّوبى ًطخ ضقس اؾت ( ٍ زض ایي هثبل هقاساض ظیابزی های ثبقاس ) ٍ
ثٌبثطایي خوؼیت زض ؾبل ؾَم ثطاثط ذَاّس ثَز ثب
105000 × 1/05 ; 110250
ثب ضٍـ رهبػس ٌّسؾی اگط  P6رؼساز خوؼیت زض ؾبل ؾطقوبضی ( خوؼیت پبیِ )  rضاطیت اظزیابز خوؼیات ( ًاطخ ضقاس )
خوؼیت ثبقس رؼساز خوؼیت یکؿبل ثؼس اظ ؾطقوبضی ثطاثط ذَاّس ثَز ثب
* ( P1 ; P6 + P6 r ; P6 ) 1 + r
2

P2 ; P1 + P1 r

( P2 ; P6 ) 1 + r ( + P6 ) 1 + r ( r ; P6 ) 1 + r
3

( P3 ; P2 + P2 r ; P6 ) 1 + r

ثب اؾتفبزُ اظ ػولیبت خجطی ؾِ ؾبل ثؼس اظ ؾطقوبضی

t

( Pt ; P6 ) 1 + r

ٍ زض ًْبیت زض کل خوؼیت  tؾبل ثؼس اظ ؾطقوبضی

t

یؼٌی خوؼیت tؾبل ثؼس اظ ؾطقوبضی ثطاثط اؾت ثب خوؼیت زض ؾبل پبیِ (  ) P6ضطثسض هقساض ثبثت ( . ) 1 + r
ؾؤال  :اگط ًطخ ضقس زض یک خوؼیت  1/3زضنس ثبقس چٌس ؾبل عَل هی کكس کِ ایي خوؼیت زٍ ثطاثط قَز ؟ (  15زقیقاِ )

تررسی تعضی از هیساًْای هْن تْذاضتی ( 426دقیقِ ) :
 ّذف کلی :أقٌبئی ثب هیعاًْبی هْن ثْساقتی ٍ عطیقِ هحبؾجِ آًبى .
 ّذف رفتاری :زاًكدَ زض پبیبى ایي زضؼ ثبیس هیعاًْبی هْن ثْساقتی ضا ثكٌبؾس آًْب ضا رؼطین ٍ عطیقِ هحبؾجِ آًْب ضا ثساًس .
هیعاًْب

هیعاًْبی ذبم

Crude Rates

هیعاًْبی اذتهبنی (ٍیػُ)

Specific Rates
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هیساًْای خام :
هیعاًْبی ّؿتٌس کِ هرطخكبى کل خوؼیت اؾت کِ ایي خوؼیت ثب خوؼیت اٍل ؾبل اؾت ( ٍ )P6یب خوؼیت ٍؾظ ؾبل ()P
اٍلیي هیعاى ذبهی کِ زض زازُ ّبی خْبًی ّن هكبّسُ هی کٌین هیعاًْبی ذبم رَلس ٍ هطم ٍ هیط اؾت .

× 1111

کل رَلسّبی ظًسُ زض عَل یکؿبل زض یک هکبى هكرم
 Pکل خوؼیت ٍؾظ ؾبل

× 1111

رؼساز کل هطگْب زض عَل یکؿبل زض یک هکبى هكرم
 Pکل خوؼیت ٍؾظ ؾبل

× 1111

کل رَلسّبی ظًسُ زض عَل یکؿبل زض یک هکبى هكرم
 Pکل خوؼیت ٍؾظ ؾبل

هیعاى ذبم رَلس
= Crude Birth Rate
) ( CBR
هیعاى ذبم هطم
= Crude Death Rate
) ( CDR
هیعاى ذبم رَلس
= Crude Birth Rate
) ( CBR

هیعاًْبی اذتهبنی ؾٌی هثالق هیعاًْبی اذتهبنی ؾي هطم ٍ هیط
هیعاًْبی اذتهبنی
هیعاًْبی اذتهبنی خٌؿی
هیطاًْبی اذتهبنی ػلتی
رؼساز کل هطگْب زض گطٍُ ؾٌی x
رؼساز کل خوؼیت گطٍُ ؾٌی x
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; هیعاى اذتهبنی ؾٌی هطم ٍ هیط

× 1111

رؼساز کل هطم خٌؽ x
رؼساز کل خوؼیت خٌؽ x

; هیعاى هطم ٍ هیط اذتهبنی خٌؿی

رؼساز کل هطم ٍ هیط ظًبى خوؼیت x
× 1111
رؼساز کل ظًبى زض خوؼیت x
اهب حبلت ذبنی اظ هیعاًْب کِ رلفیق هیعاًْبی اذتهبنی ؾٌی ٍ خٌؿی هی ثبقس ثب ّویي رؼطین آٍضزُ قسُ اؾت .
; هیعاى هطم ٍ هیط ظًبى

× 1111

رؼساز کل هطم ٍ هیط ظًبى  20-30ؾبلِ
رؼساز کل ظًبى  20-30ؾبلِ

× 1111

رؼساز کل هطگْب ثِ ػلت ثیوبضی x
رؼساز کل خوؼیت

هیعاى هطم ٍ هیط ظًبى  20-30ؾبلِ

; هیعاًْبی هطم ٍ هیط ػلتی

تعضی از هیساًْای خاظ :
Mortality Rate

× 1111

رؼساز کل هطم کَزکبى ظیط یکؿبل
رؼساز کل رَلسّبی ظًسُ

infant

; IMR

ایي هیعاى یکی اظ قبذهْبی هْن ثْساقتی خْبًی اؾت ٍ هیعاى پبئیي ثَزى آى ًكبًِ پیكطفت ٍ رَؾؼِ ثْساقاتی رلقای های
قَز .
Mortality

× 1111

رؼساز کل هطگْب زض ثیي ظًبى ًبقی اظ ػَاضو حبهلگی
رؼساز کل رَلسّبی ظًسُ

ً MMRیع یک قبذم هْن ثْساقتی اؾت .
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; MMR
Rate

Maternal

هیساًْای ترٍز ٍ ضیَع :
 ترٍز : Incidenceثطٍظ ًكبًسٌّسُ رؼساز هَاضز خسیس یک ثیوبضی زض ثیي کؿبًی اؾت کِ زض حبل حبضط ؾابلن ّؿاتٌس ٍ ایاي اًاساظُ گیاطی زض
عَل زٍضُ ای اظ ظًبى کِ هؼوَالق یکؿبل اؾت اًساظُ گیطی هی قَز .
(زض عَل یک زٍضُ اظ ظهبى) × 100

رؼساز هَاضز خسیس ثیوبضی
خوؼیت زض هؼطو ذغط

; ثطٍظ یک ثیوبضی

 ضیَع : Prevalenceقیَع ًوبیٌسُ هَاضز هَخَز ثیوبضی اؾت کِ زض یک ًقغِ ظهبًی اًساظُ گیطی هی قَز .
(زض ًقغِ ای اظ ظهبى) × 100

رؼساز هَاضز خسیس ثیوبضی
کل خوؼیت

; قیَع P :

ثٌبثطایي اگط ثطٍظ ٍ قیَع ضا ثِ یک حؿبة ثبًکی ركجیِ کٌین هَخَزی هب قیَع ٍ ٍاضیعّبی هب ًوبیٌسُ ثاطٍظ ّؿاتٌس ثاب ایاي
رفبٍت کِ هَخَزی نفط هی قَز ٍلی قیَع هؼوَالق نفط ًوی قَز .
 هیساى حولِ تیواری :زض ظهبًْبیی کِ زض اپیسهی ّب ثطٍظ هَاضز ثیوبضی زض عی چٌس ؾبػت یب چٌس ضٍظ ارفبم هی افتس .
( هثل هؿوَهیتْبی غصائی ) ثطای اًساظُ گیطی هیعاى ثطٍظ اظ هیعاى حولِ ثیوابضی (  ) Atack Rateاؾاتفبزُ های قاَز کاِ
ًحَُ هحبؾجِ اـ قجیِ ثطٍظ اؾت .اگط ارفبقی کوتط اظ یکؿبل ثبقس ٍاغُ هیعاى حولِ ضا ثکبض هی ثطین .
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