
  مجذور كاي

هنگامي كه نمونه بين دسته هاي گسسته اي پخش شده باشد مثالً گياهان بلند و كوتاه قد پخش مربع كـاي                   

به دفعات استفاده مي شود، فرمول تبديل داده هاي آزمايشگاهي دسته بندي شده به مقدار مربع كاي به صورت زير   
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اعداد مورد انتظار بـراي  Eعدد هاي مشاهده شده براي يك دسته،   Oحرف يوناني كاي است،     Xكه در آن    

  .به معني عمليات جمع بين همه ي دسته هاست∑آن دسته است و 

  محاسبه شده است 1 در جدول 3:1اس نسبت  براي مربع كاي براي داده هاي مندل براس06/0مقدار 

 

 

  3:1تجزيه مربع كاي براي يكي از آزمايشهاي مندل با فرض نسبت 

  

  )2جدول (  مي شد 45/244 را در نظر مي گرفت مربع كاي حاصل از داده هاي او برابر 1:1 اگر مندل نسبت 



 

  1:1تجزيه ي مربع كاي براي يكي از آزمايش هاي مندل با فرض نسبت 

  

مقادير مربع كاي بايد با تعيين . آن ها احتمال نيستند:  اما اين مقادير مربع كاي به تنهايي معني زيادي ندارند

اينكه نسبت به سطح زير نمودار پخش مربع كاي كجا قرار مي گيرند به احتمال تبديل شوند ما معموالً  يك جـدول                    

مي دهيم كه در آن اين احتمال ها قبالً محاسبه شده قبل از اينكه  را مورد استفاده قرار 3مربع كاوي مانند در جدول 

  )3 جدول (.ما بتوانيم از اين جدول استفاده كنيم بايد مفهوم درجه ي آزادي را تعريف كنيم

  

 

  مقادير مربع كاي



 نشان مي دهد كه هر دسته مشاركتي در مقـدار مربـع             2 و   1آزمايش دوباره فرمول مربع كاي و جدول هاي         

 دارد چون مربع كاي يك مقدار مجموع است ما انتظار داريم كه مقدار كل آن با افزايش تعـداد دسـته هـا                         كل ايك

افزايش يابد اين بدان معناست كه تعداد دسته هاي بيشتر مقدار مربع كاي بيشتري را نتيجه مي دهد حتي اگر نمونه 

 ما بايد راهي براي نشان دادن دسته ها پيدا كنـيم و         ي ما به خوبي با نسبت فرض شده تناسب داشته باشد بنابراين           

در داده هـا منـدل   . ه ي آن يك شمارش از دسته هاي مستقل است       اين كار با درجه ي آزادي انجام مي شود كه پاي          

 گيـاه  277 تا ساقه ي بلند دارند پس گروه داراي ساقه هاي كوتاه بايد شامل 787 است كه از آن ها  1064تعداد كل   

براي اهداف ما در اين جا درجه آزادي برابر تعداد دسته ها منهـاي يـك اسـت    . باشد و يك دسته ي مستقل نيست  

  .نابراين با دو دسته فنوتيپ يك درجه آزادي داريمب

درجه هاي آزادي در ستون سمت چـپ        . ، جدول احتماالت مربع كاي به اين صورت خوانده مي شود          3جدول  

خوانده مي شود ما به رديف اول توجه مي كنيم كه در آن درجه ي آزادي برابر يك است  عـددهاي بـاالي جـدول                          

بنابراين اين اطالعات .   در باالي آن قرار دارد05/0ن قبل از آخر توجه مي كنيم كه عدد         ما به ستو  . احتمالها هستند 

 است اگـر مـا   05/0 يا بيشتر باشد احتمال درست بودن فرض  841/3اگر مربع كاي : را از جدول به دست مي آوريم    

ما مـي خـواهيم   . ني گفتيماين عبارت را بسنجيم پي مي بريم كه يك صورت از همان چيزي كه در بحث پخش فراوا  

  غير قابل قبول سطح زير نمودار شود بـراي آزمـايش       05/0بدانيم كه مربع كاي چقدر بايد بزرگ باشد تا مربوط به            

 است اين مقداري است كـه  841/3و با يك درجه آزادي، برابر  p= 05/0در  ( مندل روي گياهان مربع كاي بحراني       

از آن جايي كه مربع كاي مربوط ) ا ر45/244 و 6/0مثالً ( بع كاي محاسبه شده را با آن مقايسه مي كنيم ما مقادير مر

 را رد 3:1 كمتر است نمي توانيم فرضيه ي مربوط به نسبت 841/3 است كه از مقدار بحراني 6/0  برابر 3:1به نسبت 



 است از مقدار بحراني بزرگتر است  فرضيه ي مربوط بـه  45/244 برابر 1:1براي نسبت 2Xكنيم اما از آن جايي كه       

 انجام داديـم و نتوانـستيم   3:1اما توجه كنيد كه يك بار تست مربع كاي را براي نسبت          .  را رد مي كنيم    1:1نسبت  

  . سازگار است3:1داده هاي مندل با نسبت : اين فرضيه را رد كنيم تست آماري ديگري الزم نيست 

 باشد 5اگر عدد مورد انتظار در هر دسته اي كمتر از : ك اخطار براي وقتي كه از مربع كاي استفاده مي كنيم    ي

برداشت ما قابل اعتماد نيست در آن مورد آزمايش مي تواند تكرار شود تا يك اندازه ي نمونه ي بزرگتر بدست آيـد     

هميشه براي همه ي اعداد انجام مي شود نه نسبت ها يا دسته ها با هم تركيب شوند توجه كنيد كه تست مربع كاي             

  .و درصد ها

  

 


