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هقذهِ:
عزحّبی ثلَکی دارای هحذٍدیتّبیی ّستٌذ کِ در عزحّبی تکػبهلی ٍخَد ًذارًذ .ایي هحذٍدیتّب خشٍ
ػبهلّب قزار ًویگیزًذ ٍ ثیي تیوبر ٍ ثلَک (هحذٍدیت) در عزحثٌذی تصبدفی اثز هتقبثل ٍخَد ًذارد .در ایي
فبیل تالش ضذُ تب ثب هؼزفی عزح ثلَکی تصبدفی چگًَگی اًدبم ایي عزح در ًزمافشار  minitabآهَسش دادُ
ضَد.
هغبلجی کِ در ایي فبیل ثیبى ضذُ است:

فَایذ عزح ریشی
هفبّین السم در عزح ریشی آسهبیص ّب
خٌجِ ّبی اصلی عزح یک آسهبیص
عزح ثلَکی تصبدفی ضذُ
هثبل1
هثبل ٍ 2ثزرسی ارتجبط دٍثِدٍ تیوبرّب
هثبل ٍ 3ثزرسی هبًذُّب
فَاید طرح ریسی
عزح آسهبیص ًخستیي ثبر ثزای پژٍّصّبی کطبٍرسی ثِ کبر ثزدُ ضذ .ضبخِای اس آهبر کِ ثب عزحریشی آسهبیص-
ّب ٍ گزدآٍری دادُّب سزٍکبر دارد عزح آسهبیص یب عزح ًوًَِگیزی ًبهیذُ هیضَد .عزحریشی آهبری ػجبرت
است اس آهبدُکزدى ثزًبهِّبی آسهبیصّب ثز حست یک الگَی آهبری ،تب ثِ هَثزتزیي ٍ ثب صزفِتزیي عزیق ثِ
ّذفّبی تؼییي ضذُ خَد دست یبثین.
فَایذ ٍ هشایب
 اّذاف آسهبیصّب هؼوَال ثِ عَر کبهلتز ثیبى هیضَد.
 ثِ رٍاثظ ثیي هتغیزّبی هَخَد در یک آسهبیص تَخِ هیضَد.
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 هٌبثغ تغییزپذیز ضٌبسبیی ٍ اّویت آًْب ثزرسی هیضَد.
 تؼذاد آسهبیصّب ثزای رسیذى ثِ ّذف هَردًظز در یک آسهبیص هؼوَال کبّص هییبثذ.
 ثب ّشیٌِ ثبثت ،تؼذاد دادُّبی قبثل استفبدُ ثیطتزی خَاّین داضت.
 آسهبیص ثب اعویٌبى ثیطتزی اخزا هیضَد.
ػیت ٍ یب ًقبیص
 اگز هبدُی آسهبیطی در دٍ خْت غیز یكٌَاخت ثبضذ ،ایي عزح کبرائی السم را ًخَاّذ داضت.

هفاّین الزم در طرح ریسی آزهایشّا
ٍاحدّای آزهایشیٍ :احذّبی پبیِای کِ ثزای آىّب اًذاسُّبی پبسخ خوغآٍری هیضَد.
عاهلّا :اًَاع ضزایظ هتفبٍتی کِ رٍی آسهبیصّب اػوبل هیضَد.
سطَح عاهلٍ :خَُ هختلف یک ػبهل را سغَح ػبهل گَیٌذ.
تیوارّ :ز تزکیت هؼیٌی اس سغَح ػبهلّبی هتفبٍت را تیوبر گَیٌذ.
تعداد تکرارّا :هٌظَر اس تكزارّب ،تكزار یک آسهبیص ًیست ثلكِ هطبّذات چٌذگبًِ در یک آسهبیص ٍاحذ است.
ثٌبثزایي تؼذاد ٍاحذّبی آسهبیطی کِ ثز رٍی آًْب تیوبر هؼیٌی ثِ کبر هیرٍد تؼذاد تكزارّبی یک تیوبر گَیٌذ.
ّز چِ تؼذاد تكزارّب ثیصتز ثبضذ ،آسهَى آهبری حسبستز خَاّذ ثَد.
عاهل کوی :اگز سغَح یک ػبهل ثب درخبت ،اًذاسُگیزی ضذُ ٍ ثز حست یک هقیبس هتٌبظز ثبضٌذ آى ػبهل را
کوی هیگَیٌذ.
عاهل کیفیٍ :قتی سغَح فقظ در هطخصِای کیفی ثب ّن تفبٍت داضتِ ثبضٌذ ػبهل را کیفی گَیٌذ .ثِ عَر
هثبل سزًطیٌبى یک َّاپیوبی هسبفزثزی در یک آسهَى رٍاىضٌبسی هَضَعّبی آسهبیطی ّستٌذّ .ز یک اس
افزاد ثب یک ٍسیلِ هحزک در هؼزض ّطذاری قزار هیگیزًذ .سپس ثزٍس ػكسالؼول ًسجت ثِ هحزک ثجت هی-
ضَد .آسهبیص ثزای هغبلؼِ سهبىّبی ػكسالؼول ثب استفبدُ اس دٍ ًَع هحزک سوؼی ٍ ثصزی ٍ سِ فبصلِ
هختلف سهبًی ثزاثز ،عزحریشی هیضَد .ایي آسهبیص یک آسهبیص دٍػبهلی است کِ ػبهل اٍل ًَع هحزک ،یک
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ػبهل کیفی ثب دٍ سغح ٍ ػبهل دٍم فبصلِ سهبًی ثیي ّطذار ٍ هحزک ،یک ػبهل کوی ثب سِ سغح است.
ثٌبثزایي تیوبرّبی آسهبیص 2×3;6هیثبضذ.
اًتساب تصادفی :تصبدفی اًتخبةکزدى دادُّب در عزح آسهبیصّب اّویت ٍیژُای دارد .اًتخبةّبی تصبدفی
ػجبرتٌذاس تؼییي قغؼِّبیی کِ ثب قزػِکطی ثِ یک تیوبر هفزٍض هٌتست هیضَد .ایي ایذُ در سبل 1926
تَسظ فیطز اثذاع ضذ.
کٌترل هَضعی :تحقق ثلَکّب یب دستِثٌذی کزدى یب هتؼبدل کزدى ٍاحذّبی آسهبیطی کِ آسهَى را حسبستز یب
تَاًبتز هیکٌذ.
بلَکبٌدی :تكٌیكی است کِ ثبػث افشایص دقت در یک آسهبیص آهبری هیضَد .ثلَک ،هحذٍدیت در تصبدفی
کزدى کبهل یک آسهبیص را ًطبى هیدّذ .در ثسیبری اس آسهبیصّب هبیلین تغییزپذیزی ثیي ٍاحذّبی آسهبیطی را
اس خغبی آسهبیص خذا کٌین ،ثلَکثٌذی چٌیي خَاستِای را تبهیي هیکٌذ.
هتغیر :در عزح آسهبیص ثِ هَضَعّبیی کِ تغییز هیکٌٌذ هتغیز هیگَیٌذ .هتغیزّبیی را کِ تَسظ آسهبیطگز
هستقیوبً دستكبری هیضَد هتغیز هستقل ٍ هتغیزی کِ ًتیدِ تغییزّب را ًطبى هیدّذ هتغیز ٍاثستِ هیًبهین.
ثِ عَر هثبل فزض کٌین هسبلِ هَرد پژٍّص تبثیز ًسجی تذریس ٍ هتغیز ٍاثستِ اًذاسُگیزی اثزّبی دٍ ًَع
تذریس است.
جٌبِّای اصلی طرح یک آزهایش
 .1اثتذا ػبهلّبیی را کِ در یک آسهبیص ثبیذ هغبلؼِ ضًَذ ٍ سغَح ّز ػبهلی را کِ هزثَط ثِ تحقیق
ّستٌذ اًتخبة هیکٌین .ثذیي صَرت تیوبرّب تؼییي هیضَد.
ًَ .2ع ٍاحذّبی آسهبیطی کِ ثز رٍی آًْب تیوبرّب را ثبیذ ثِ کبر ثزین اًتخبة هیکٌین.
 .3ثب تَخِ ثِ ّشیٌِ ٍ دقت هَرد ػالقِ ثزای استٌجبط ،درثبرُ تؼذاد ٍاحذّبیی کِ ثبیذ در آسهبیص گٌدبًذُ
ضَد تصوین هیگیزین.
 .4در ًْبیت رٍضی را تؼییي هیکٌین کِ ثِ ٍسیلِ آى تیوبرّب را ثز رٍی ٍاحذّبی آسهبیطی ثِ کبر ثزین.
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طرح بلَکی تصادفی شدُ
ایي عزح ثیطتز سهبًی ثكبر هی رٍد کِ تغییزات هبدُ آسهبیطی یک عزفِ ثبضذ کِ الجتِ هؼوَال ثذٍى تَخِ ثِ ایي
ًكتِ اس ایي عزح استفبدُ هیضَد .عزحّبی ثلَکی دارای هحذٍدیتّبیی ّستٌذ کِ در عزحّبی تک ػبهلی
ٍخَد ًذارًذ .ایي هحذٍدیتّب خشٍ ػبهلّب قزار ًویگیزًذ؛ ثیي تیوبر ٍ ثلَک (هحذٍدیت) در عزحثٌذی تصبدفی
اثز هتقبثل ٍخَد ًذاردٍ .لی ثب رسن ًوَدار هبًذُّب ًسجت ثِ هقبدیز ثزاسًذُ ضذُ هیتَاى ثِ ٍخَد اثز هتقبثل ثیي
تیوبرّب ٍ ثلَکّب پی ثزدّ .ذف اصلی ایي عزح کبّص خغبی آسهبیص است .ثِ ایي دلیل کِ عزح کبهال
تصبدفی ،هتَسظ اثزات ػبهل را اس ثیي هیثزد ٍلی ٍاریبًس اثزّبی ػبهل را حذف ًویکٌذ ،ثبیذ اس عزح ثلَکی
تصبدفی ضذُ استفبدُ کزد .چَى ثلَکّب را ثِ عَر تصبدفی ثِ رُ تیوبر تخصیص هیدّین ثِ آى عزح ثلَکی
تصبدفیضذُ هیگَیین .ثلَکثٌذی یک آسهبیص رٍضی ثسیبر هفیذ ثزای تقلیل خغبی آسهبیص است ٍ هذل
آهبری عزح ثلَک تصبدقی ضذُ ثِ صَرت سیز هیثبضذ.

کِ در آى

هتغیز پبسخ،

هیبًگیي کل ،

اثز سغح ام تیوبر،

هَلفِ خغب

اثز سغح ام ثلَک ٍ

هیثبضذ.
اًجام طرح بلَکی تصادفی با ًرم افسار Minitab

در اداهِ ثزای رٍضي تز ضذى هَضَع ٍ اًدبم عزح ثلَکی تصبدفی در ًزم افشار  3هثبل ثیبى هیضَد.
هثال :1ثِ هٌظَر ثزرسی اثز پٌح تیوبر (سغَح هختلف ػلَفِ

تیوبر ( درصذ ػلَفِ تبج خزٍس در خیزُ)

تبج خزٍس) ثز رٍی ثزُّبی  2،3،4،5هبِّ ،عزحی در قبلت

29

15

19

5

9

درصذ

عزح ثلَک صَرت گزفتِ است .در ایي عزح هیشاى افشایص

E

D

C

B

A

ثلَک

5.87

5.47

6.82

7.15 8.17

1

6.62

4.36

8.58

7.74 8.78

2

گزدیذُ است .ضوي ًَضتي فزضیِّبی هَرد ًظز ًتیدِ را

5.81

5.56

7.96

6.39 8.99

3

ثزرسی ٍ آسهَى کٌیذ .هطبّذات ثزاسبس تیوبرّب ثِ صَرت

4.22

4.94

6.78

4.36 6.75

4

ٍسى ًْبئی ثزُّب پس اس  99رٍس پزٍارثٌذی ثِ ضزح سیز ثجت

خذٍل سیز است.
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دادُّبی هزثَط ثِ خذٍل رٍثزٍ را هغبثق ثب تصَیز پبییي در ًزمافشار
قزار هیدّین.
ستَى  Yij ، C1هیشاى افشایص ٍسى ًْبیی ،ستَى timar ، C2

ثلَک ّب ٍ ستَى  C3را  blockدرصذّب قزار هی دّین.
ثزای رسن خذٍل تحلیل ٍاریبًس ٍ تحلیل هٌبست هسیز سیز را عی
ًوبییذ.

…Stat > Anova > Genral Linear Model

.پس اس آى پٌدزُ ی رٍثزٍ ثبس هی ضَد.

هتغیر هربَط بِ هشاّدات
ستًَْای هربَط بِ
تیوارّا ٍ بلَک ّا
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پس اس سدى دکوِ ی  okخزٍخی رٍثزٍ گشارش هی ضَد.
جدٍل آًالیس ٍاریاًس

هذل اًتخبثی هذل خغی کلی است .در خزٍخی گشارش
ضذُ خذٍل آًبلیش ٍاریبًس ،هقذار rهزثغ ٍ  rهزثغ تؼذیل
ضذُ ،هقبدیز  fitضذُ ٍ ثبقیهبًذُّب هحبسجِ ضذُ است.
هقادیر rهربع ٍ rهربع تعدیل شدُ.
هقادیر fitشدُ ٍ باقیواًدُ ّا

تفسیر :ثب تَخِ ثِ ػذد هحبسجِ ضذُی احتوبل ثزای تیوبر ،چَى ػذد ثذست آهذُ اس هقذار (9.91هقذار سغح
هؼٌیداری) ثشرگتز است یؼٌی ثب احتوبل  %99ثیي تیوبرّب تفبٍت هؼٌیداری ٍخَد ًذارد ٍ .اهب در هَرد ثلَک ّب
اس آًدب کِ ػذد ثذست آهذُ اس  9.91کَچكتز است در ًتیدِ در سغح  %99تفبٍت هؼٌی داری ثیي ثلَک ّب
ٍخَد دارد.
هثال :2در یک آسهبیص ،ثِ هٌظَر ثزرسی تبثیز فزآٍری هَادغذایی ثب ّذف افشایص سغح پزٍتئیي ػجَری
خیزُ (پزٍتئیي غیز قبثل ّضن در ضكوجِ) اثز افشٍدى فزهبلذئیذ ٍ حزارت دادى ثِ خیزُ غذایی ٍ پزٍتئیي سَیب
در هحصَل رٍساًِ ضیز گبٍّبی ضیزدُ هَرد هغبلؼِ قزار گزفتِ است .پیص اس آسهبیص ،گبٍّب ثزحست دٍرُ
ضیزدّی ثِ سِ گزٍُ (ثلَک ٍ تكزار) تقسین ضذًذ .خیزُّبی غذائی ثِ صَرت سیز ثَد:
تیوبر :1ضبّذ(خیزُ ی غذایی اصلی)
تیوبر :2خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ  %49پزٍتئیي سَیب حزارت دیذُ
تیوبر  :3خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ  %89پزٍتئیي سَیب حزارت دیذُ
تیوبر  :4خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ فزهبلذئیذ
تیوبر :5خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ فزهبلذئیذ ٍ  %49پزٍتئیي سَیب
تیوبر :6خیزُ اصلی ثِ ػالٍُ فزهبلذئیذ ٍ  %89پزٍتئیي سَیب
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هطبّذات ; کیلَگزم ضیز رٍساًِ
TR
Block

6

5

4

3

2

a

25

29.3

14.2

17.2

15.5

b

24.2

19.7

15.1

18

17.1

14.1

c

24.6

22.4

16

17.6

16.9

13.5

1
12.3

هطبثِ تصَیز رٍثزٍ دادُ ّب را در ًزم افشار ٍارد هی کٌین.

ثزای اًدبم تحلیل هٌبست هسیز سیز را اًدبم دّیذ.
…Stat > Anova > Genral Linear Model

در ایي ثخص ّوبًٌذ حبلت قجل هی تَاًذ عزح آسهبیص ثلَکی تصبدفی را
اًدبم هی دّین.

در ایي حبلت هی خَاّین تیوبرّب را دٍثِدٍ ثب ّن هقبیسِ کٌین.
ثزای ایي هٌظَر در پٌدزُ ی  General Linear Modelثز رٍی
دکوِ ی  comparisons...کلیک کزدُ تب پٌدزُ ی پبییي ثبس ضَد.
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تَضیحبت هزثَط ثِ ّز یک قسوت ّبی هزثَط ثِ
پٌدزُ ی  comparisonsدر اداهِ ثیبى ضذُ است.
 .1هقبیسِّبی خفتی ّوِی تیوبرّب
 .2هقبیسِّبی ّوزاُ ثب کٌتزل
 .3در ایي ثخص ستًَی کِ تیوبرّب در آًْب قزار
دارًذ را قزار هیدّین.
 .4رٍشّبی هَخَد ثزای هقبیسِّبی دٍثِدٍ
 .5خالصِ کزدى ًتبیح
 .6ثب تیکدار کزدى ایي آیكَى کل هقبیسِّبی
دٍثِدٍ را هیدّذ.
 .7سغح هؼٌیداری را هطخص هیکٌین.
ثب سدى دکوِی  okدر ایي پٌدزُ ٍ پٌدزُی قجلی خزٍخی
سیز گشارش دادُ هیضَد.
ّوبًغَر کِ در تصَیز رٍثزٍ هطبّذُ هیکٌیذ سغَح ٍ
هقبدیز ارسشگذاری ضذُ ثزای تیوبرّب ٍ ثلَکّب ٍ خذٍل
آًبلیش ٍاریبًس ٍ ّ ....وبًٌذ حبلت قجل ًوبیص دادُ ضذُ
است .کِ ثب تَخِ ثِ هقذار  pثزای تیوبر کِ ثشرگتز اس
هقذار هؼٌیداری  9.95است در ًتیدِ ثب اعویٌبى
 %95هیتَاى گفت کِ ثیي تیوبرّب ارتجبط هؼٌی-
داری ٍخَد ًذارد .اهب درثبرُی ثلَکّب اس آًدب کِ
هقذار ثذست آهذُ ثزای  pکَچكتز اس  9.95است در
ًتیدِ اختالف هؼٌی داری ثیي ثلَک ٍخَد دارد.
 .1در ایي ثخص خالصِ هزثَط ثِ هقبیسِّبی
دٍثِدٍ آٍردُ ضذُ است .چٌبًچِ حزٍف قزار
گزفتِ ضذُ در ثخص  groupingیكسبى
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ثبضذ آى تیوبرّب تفبٍت هؼٌیداری ثب ّن ًذارًذ .در ایيخب اس آًدب کِ در هقبثل توبهی تیوبرّبیa,b,c
*

حزف  Aقزار گزفتِ است پس تفبٍت هؼٌیداری ٍخَد ًذارد.

 .2در ایٌدب تیوبر  aرا ثب تیوبر  c ٍ bهقبیسِ کزدُ است .تفبضل هیبًگیيّب را هقبیسِ ٍ هقذار  pرا ًیش
اًذاسُ گیزی کزدُ است .چٌبًچِ هقبدیز  pکوتز اس  9.95ثبضذ تفبضل هؼٌیداری ثیي تیوبرّب ثب ٍ aخَد
ًذارد.
 .3در ایٌدب تیوبر  bرا ثب تیوبر  cهقبیسِ کزدُ است .تفبضل هیبًگیي را هحبسجِ کزدُ است .هقذار  pرا ًیش
اًذاسُ گیزی کزدُ است .چٌبًچِ هقبدیز  pکوتز اس  9.95ثبضذ تفبضل هؼٌی داری ثیي تیوبر  cثب ٍ bخَد
ًذارد.
هتذ ثِ کبر گزفتِ ضذُ درایي هثبل هتذ  tukeyثزای اًدبم عزح آسهبیص است.
*حبلتی هطبثِ تصَیز رٍثزٍ را تصَر کٌیذ کِ در خزٍخی ًزمافشار ًوبی دادُ ضذُ ثبضذ.
در ایٌدب دادُ ّبیی دارین کِ دارای  6سغح تیوبر ثب ًبهگذاری a,b,c,d,g,f

ّستٌذ .ثب تَخِ ثِ خزٍخی ًزم افشار هی تَاى گفت تیوبرّبی  a,f,c,g,bثب ّن
ارتجبط هؼٌیداری ًذارًذ ٍ .ثِ عَر هثبل  aارتجبط هؼٌیداری ثب  dداردٍ .
ّوچٌیي تیوبرّبی  f,c,g,b,dارتجبط هؼٌی داری ثب یكذیگز ًذارًذ.

Grouping
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B

timar
a
f
c
g
b
d

هثال :3آسهبیطی ثِ هٌظَر هغبلؼِ اثز ضكل لَلِ در تالعن فَراى آة اًدبم ضذُ تالعن فَراى آة را ثب سزلَلِ-
ّبی هختلف در ضص سغح سزػت خزیبى آة تؼییي کزدُاین .تَخِ هب هؼغَف ثِ تفبٍتّبی ثبلقَُ ثیي ضكل
سزلَلِ است .سزػت خزیبى آة را ثِ ػٌَاى هتغیز اغتطبش در ًظزگزفتِاین .هطبّذات در خذٍل سیز آٍردُ ضذُ
است.
سزػت خزیبى آة
28.74

23.46

29.43

16.59

4.37

ضكل
 11.73سزلَلِ

9.78

9.77

9.75

9.81

9.8

9.78

1

9.83

9.81

9.86

9.92

9.85

9.85

2

9.83

9.89

9.89

9.95

9.92

9.93

3

9.83

9.86

9.88

9.98

9.97

1.44

4

9.75

9.76

9.78

9.78

9.86

9.97

5
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ضكل سز لَلِ را تیوبر ٍ سزػت خزیبى آة در ضص سغح را ػبهل اغتطبش
(ثلَک) در ًظز هیگیزین .عزیقِ ٍارد کزدى دادُّب ٍ کذثٌذی آىّب در رٍثزٍ
پبییي ًطبى دادُ ضذُ است.
ثب اًدبم هزاحل هطبثِ هثبل اٍل عزح ثلَکی را اًدبم هیدّینً ٍ .تبیح ثِ ضكل
تصَیز پبییي ًوبیص دادُ هیضَد .تفبسیز ًیش ّوبًٌذ حبلتّبی ثیبى ضذُ در
هثبلّبی قجل است.

چَى هقدار  pاز  0.05کوتر است پس شکل سرلَلِ
در تالطن فَراى آب در سطح  0.05تاثیر هعٌیداری
دارد .یعٌی شکلّای سرلَلِ هتفاٍت ،هتَسط
تالطن فَراى آب هتفاٍت خَاٌّد داشت.

چَى هقدار  pاز  0.05بیشتر است پس سرعت
جریاى آب در تالطن فَراى آب تاثیر هعٌیداری
ًدارد یا هتَسط تالطن فَراى آب برای سرعتّای
هتفاٍت جریاى آب در سطح  0.05یکساى است.

در اداهِ ثِ ثزرسی هبًذُّب در ایي هثبل هیپزداسین .ثزای ثذست آٍردى ثبقی هبًذُّب در پٌدزُی هزثَط ثِ
 general linear modelآیكَى  storageرا ثشًیذ .پس اس آى پٌدزُای هطبثِ پٌدزُی پبییي ًوبیص دادُ هی-
ضَد.
در ایي پٌدزُ گشیٌِ ّبی ٍ St. Residual ٍ Fit
 Residualرا اًتخبة هیکٌین .سپس دکوِی  Okدر
دٍ پٌدزُ را سدُ ٍ تب در ستَى  C4ثزآٍردّب ،در ستَى
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 C5هبًذُّب ٍ در ستَى  C6استبًذارد هبًذُ ًَضتِ ضَد.
ػجبرت ّبی هزثَعِ در خزٍخی ًْبیی ظبّزی هی ضَد .در هثبل ّبی قجل ًیش ایي هَراد تیکدار ضذُ ثَد ٍ در
گشارش ثیبى ضذُ ثَدّ .وبًغَر کِ در کبدر سجش رًگ در خزٍخی ًیش هطبّذُ هی کٌیذ هَارد در ًظز گزفتِ
ضذُ در خزٍخی ًوبیص دادُ ضذُ است.

هٌبع:
 آهَسش آسبى عزح ّبی آسهبیص آهبری ثِ کوک ًزم افشارّبی  ، spss ٍ minitabسّزُ خذادادی  ،اًتطبراتداًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ هزٍدضت
 -هغبلت آهَسضی فصل ّطتن ًَضتِی هحوذ اثزاّین ًَریبى

سزٍر ، menooriyan@razi.ac.ir،دانشگاه رازی کرمانشاه ،

ً help -زمافشار
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