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 گر چه در ظاهر کمی جنبده اند ودات عالم زنده اند     کل موج     

 جملگی با  نظم خود    پاینده اند        گر تو بشکافی درون ذره ها       

 ضی دارد  و هم    آزمونریا هم         علم حاکم بر نظام این فنون       

 احتمال آن  را  بخواندر کتاب         از برای آگهی  از  این   بیان      

 

 1پيشگفتار                                           

 یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کرد فضل خدای را که تواند شمار کرد        

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد توحید گوی اونه بنی آدم اند و بس         

 )سعدی(                                                                                        

 با سپاس فراوان از پروردگار توانا که ما را تندرستی بخشید تا به کوشش بپردازیم.

آنچه انسان را از ساير موجودات متمايز مي سازد، قدرت تفكر و تعقل ”

ت روشهای انسان به کمك اندیشه قادر است در مقابل مسائل و مشکالاوست. 

اما آنچه انسانها را از هم متمايز مي سازد ميزان  مناسبی را انتخاب نماید.

هر کس در موردی آگاه تر از دیگران باشد در آن مورد پر آگاهي آنهاست. 

توان تر از دیگران خواهد بود. کسی نمی تواند بگوید که نمی داند ولی پرتوان تر از 

دعا کند مردم او ناآگاه هستند ولی پرقدرت مردم آگاه است. کشوری نمی تواند ا

 تر از کشورهای با مردم آگاه است.



 ب 

 ز دانش دل پير برنا بود   توانا بود هر كه دانا بود

دنیای امروز ما دنیای آگاهی و اطالعات است، به عبارت دیگر دنیای علم و دانش 

 ناآگاه را است. تمام عقب افتادگیها در اثر ناآگاهی و عدم اطالع است. مردم 

توان به راحتی تحت سلطه قرار داد. در حالی که تسلط بر مردم آگاه به آسانی  می

 میسر نیست و اگر هم امکان پذیر باشد موقتی و کوتاه مدت است. اما این 

ها تنها در اثر علم و دانش قابل دسترسی است. بشر از دیر باز به این مسئله  آگاهی

 لم و دانش همواره در تکاپو و تقال بوده است.پی برده و در ارتقای آموزش ع

 دانشمندان قدیم مجموعه اندیشه های ذهنی برانگیخته از مشاهدات را فلسفه 

نامیدند که با پیشرفت و توسعه این تفکرات به تقسیم و طبقه بندی آن پرداختند  می

که به  و اولین شکل مدل یافته آن را که از فلسفه جدا ساختند علم ریاضی نامیدند

طور مستقل شروع به تعمق در امور ذهنی پرداخت، و در ابتدا همانند بازی با اعداد و 

اشکال به طور مجرد پیش می رفت و بیشتر برای ارائه روشهای منطقی و استداللی 

مورد استفاده قرار می گرفت. به تدریج علوم دیگری که از فلسفه جدا شده بودند از 

ریاضیات برای اثبات هدفهای خود یاری می جستند.  روشهای منطقی و استداللی

کاربرد دیگر علوم ریاضی استفاده از آن در محاسبه برخی خواسته ها در مسائل 

 روزمره بود.

در قرون اخیر علوم دیگر به ویژه فیزیك توانست با کمك گرفتن از قوانین ریاضی 

دگرگون ساخته و  در مسائل تجربی، خود قوانینی عرضه نماید که زندگی بشر را

موجب باال رفتن رفاه او در زندگی شود، که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 

بیستم به اوج خود رسد، به طوری که علوم ریاضی با ورود به سایر علوم از قبیل 
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فیزیك، شیمی، مکانیك، اقتصاد، مدیریت، پزشکی و کشاورزی و غیره به مدل 

م گیری از خود نشان داد که در قدم به قدم زندگی بندی آنها پرداخت و کاربرد چش

بشر مورد استفاده قرار گرفت. امروزه دیگر هیچ علمی بدون کمك علوم ریاضی 

قادر به بیان میزان اعتماد و یقین در رشته مورد مطالعه نیست. اگر چه علومی مانند 

ین توسعه، پزشکی خود به گونه ای در حال پیشرفت هستند، اما بدیهی است امکان ا

بدون وجود دستگاههای مدرنی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند و مبتنی بر 

اند، میسر نخواهد علوم فیزیك و غیره هستند و به کمك علوم ریاضی شکل گرفته

 بود.

علوم اقتصادی و بازرگانی امروزه مدل ریاضی یا آماری به خود گرفته و بدون این 

ذهنی است و نمی تواند استفاده عملی قوی داشته باشد و  مدلها بحثهای آن فلسفی و

باالخره باهوش ترین نوزاد علوم ریاضی کامپیوتر است که هنوز به سن بلوغ نرسیده 

این ماشین متفکر آن چنان در عرصه تکنولوژی می تازد که آفریننده خود را به 

ه تحلیل آنها می پردازد تعجب واداشته و با تبدیل پدیده ها به اعداد در کوتاه زمانی ب

و نتایج خود را عرضه می کند، تا پزشك در پزشکی، اقتصاددان در اقتصاد، بازرگان 

در تجارت، روزنامه نگار در نگارش، روانشناس در تحلیل اطالعات، کشاورز در 

کشاورزی، صنعتگر در بازآورده های صنعتی و .... از آن استفاده کند. به گفته ای 

  “بیان حقیقت است و زبان مشترك مردم دنیا.ریاضیات زبان 

اما این زبان که در غالب فرمولهای پیچیده و در زمینه های مختلف علوم و فنون و 

هنر و ادبیات ظاهر می شود نیاز به تبیین فرمولها وانطباق آنها با واقعیت های زندگی 

هر می شود، دارد که این نیاز به کمك علم آمار که کاربردی از احتمال است ظا



 د 

دهد و نقاط باز و کاربردی فرمولها را از علم احتمال به این فرمولها بعد کاربردی می

فضایی باالتر با عمق نگری نگاه می کند و مجموعه شناخت های خود را به کمك 

تحلیل داده های حاصل به کمك آمار مدل بندی می کند، و در این کتاب به آغاز 

زیم و زمینه را برای قدم های بعدی و کاربردی هموار می ورود به این  علم می پردا

  کنیم.

 سر نهانيست  از يمن  اميدم  در جهان آگاه

 من جهان آگه از سر نهان را دوست دارم

 آشنايان  با رموز  علم  بر تر در  جهان اند   

 بهر اين اميدواران دوست دارما ني من بقای زندگ 

 هاشمي پرست   اسيد مقتد       

  5931اردی بهشت ماه         
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    به همراه هميشگي خود خانم دكتر موسوی جاهد  تقديم 

 

 

 

 

 

 

       

     كاری از اهل رجوع  یيا پذير    شروع         یكار نو ساز يگر بخواه

                               یآور  سوی حل مشكلي  رو                ینو آور ی  شيوه ييا بخواه

 ترس وكرنش بركسي نايد به كار           باش بر لطف   خدا    اميد وار

 تو  طوق صدق در گفتار تنها                 تو  اوست يكتا قدرت ما فوق 

 بد همراه تو و  روزگار خوب               اوست تنها ياور و غمخوار تو   

 از كن                 هر چه  راخواهي به  اوابراز كنغآ او  بر نام  نامه ها 

 

  2پيشگفتار

به علت عدم شناخت کامل اغلب پدیده ها، در رشته های مختلف علوم و فنون از 

گونه پدیده ها گاهی تصادفی به نظر می رسند. جهت  جمله در مهندسی، این

ید و همچنین شناخت پدیده های تصادفی به منظور دستیابی به تکنیك های جد

رسد. علم احتمال کشف علت ها، وجود ابزارهایی در این زمینه ها الزامی به نظر می

را می توان، علم تحلیل پدیده های تصادفی دانست. در حقیقت، علم احتمال 

کوشش می کند با مدل بندی مسائل عینی و ذهنی بشر در همه زمینه ها، مسائل 

 پیش بینی بپردازد. ناشناخته آنها را روشن نموده و به

کاربرد مستقیم و همچنین، کاربرد آن در ارتباط با مسائل مطروحه در سایر علوم، به 

علت قابلیت مقایسه آنها با نتایج حاصل از قضایای احتمال، دامنه احتمال کاربردی را 

 خرسندی پدر و مادر 

-رضايت پروردگار توانا را فراهم مي

 آورد.

اميدوارم من توانسته باشم باا اياااد    

ان را اين خرساندی   آرامار روآ آنا   

 فراهم آورده باشم
 



 و 

توان یکی از شاخه های کاربرد احتمال بسیار وسعت بخشیده است. آمار را می

العات و آگاهی های مربوط به یك موضوع را، مورد تجزیه و  تحلیل دانست، که اط

قرار می دهد. می توان آن را، تکامل تعقل و تفکر در مشاهدات، در ارتباط با یك 

موضوع مورد مطالعه انگاشت. روش های این شکل گاهی مدل بندی شده و انسجام 

شناخت مجهوالت می  یافته، روش های آماری است، که در قیاس با شناخته ها، به

 پردازد.

اگر چه، بازی های مشهوری که با استفاده از سکه یا تاس یا ورق یا شطرنج انجام می 

 پذیرد، را می توان به علت مطرح شدن پدیده های تصادفی ساده در این

بازی ها، منشاء شکل گیری علم احتمال دانست، لیکن تعبیر قابل توجهی که نتایج  

ها در ارتباط با سایر علوم پیدا کرده، دامنه کاربرد آن را وسعت  حاصل از این بازی

یا “ شیر”بخشیده است. نتایج حاصل از پرتاب یك سکه، که به اصطالح مشهور 

دارو، بر روی تعدادی بیمار “ بی اثر بودن”یا “ موثر بودن”باشد، قابل تعبیر به “ خط”

می تواند ظاهر شود، قابل است، نتایج حاصل از پرتاب یك تاس که به شش صورت 

تعبیر به نتایج حاصل از اثرات شش نوع کود، بر روی یك محصول است. ترکیبات 

پیجیده ای از این بازی ها قابل تعبیر در مسائل ترافیك، مسائل نظامی و اقتصادی و 

سایر رشته های علوم و فنون است، به طوری که خود شاخه هایی از احتمال بنام 

 را تشکیل “ نظریه صف بندی”و “ هانظریه بازی”

می دهد. استفاده نادرست از این بازی ها همانند استفاده نادرست از هر چیز دیگری 

 است. فاجعه سوئ استفاده از نیروی اتم برای همه روشن است.

نیاز رشته های مختلف مهندسی، به احتمال و کاربرد آن، ضرورت تدریس این درس 

و کارشناسی ارشد و حتی دوره های باالتر این رشته ها های کارشناسی را در دوره

ابرات، خر میپدید آورده است. در برخی از رشته های مهندسی برق وعمران، نظ

هیدرولوژی نقشه برداری، گاهی کاربردهایی از احتمال مورد توجه قرار می گیرد، 

شود، با در که برای آگاهی از آن، اطالع از نظریه عمومی میسر نیست، پیشنهاد می 



 ز 

 مخابرات با گرایش نظر گرفتن نیاز، در رشته های برق مخصوصاً

تدریس شود. تا نیاز این “ آمار”های عمران با گرایش و در رشته“ احتمال”

 شود. هدانشجویان در دروس وابسته برآورد

 6و 1و 4و 9و 2و 5برای رشته های عمران و وابسته، بخش آمار مقدماتی، فصل های 

مشخص    توسط استاد درس بدون وارد شدن زیاد در سرفصل هایی که احتمال )

در ارتباط بااستنباط آماری می تواند نیاز این دانشجویان را  55( و فصل شودمی

 برآورده کند. 

احتمال با  8و 7و  6و 1و 4و 9و 2و 5برای رشته های برق و صنایع وابسته، فصل های 

ا این فصل ها می تواند، برآورنده احتیاج این یك استنتاج مختصر آماری در رابطه ب

 داشنجویان، در این موارد باشد.

با اینکه این کتاب اغلب به صورت کاربردی و بدون وارد شدن به برخی مبانی نظیر 

و همچنین  مشخصنظریه اندازه تنظیم گردیده است، با بکار گرفتن فهرست های 

گیرد، اضی و احتماالت را دربر می، که قضایای مهم آمار ری2و پیوست  5پیوست 

 برای دانشجویان  2و آمار و احتمال 5جهت دروس آمار و احتمال

 رشته های ریاضی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانش آموختگان رشته های مختلف مهندسی و علوم، که در کارهای تحقیقی 

مراجعه به قسمت های مربوط  و دروس وابسته، به آمار و احتمال نیاز پیدا می کنند،

، به 9می تواند برآورنده نیاز باشد. به همین منظور جداول وسیع آماری در پیوست 

طور مبسوط گنجانیده شده است که در محاسبات سریع مفید واقع می شود. حتی 

برای سرعت و سهولت دستیابی به محاسبات، زیر برنامه های کامپیوتری به زبان 

 در نظر گرفته شده است. انهایا سایر زب فرترن

از مدیریت محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که برای تهیه امکانات و 

 چاپ و انتشار کتاب پی گیری مداوم نمود، جای سپاسگذاری است.



 ح 

و خانم مهگل امین عشقق   آذر طهماسب نظامیدر خاتمه از کلیه افراد، از جمله خانم 

التین و فارسی و تصحیح را انجام داده انقد، و همچنقین   آبادی که کار حروف چینی 

 انجقام   راکه در تنظقیم و تصقحیح کوشقش قابقل تقوجهی      « بویهآقای مصطفی آل»از 

کلیه افراد چاپخانه اعم از مدیریت و پرسنل که با کوشقش خقود بقرای    داده اند و نیز 

 تشکر می کنیم.  ،انتشار کتاب تالش نموده اند

بری از ایراد نیست، مورد استفاده دانشجویان و  شش که مسلماًامیدوارم ، این کو
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 فصل اول

 آمـــــــار

 

 مقدمه آمار -1-1

گيري  شايد مهمترين مسئله براي يك فرد يا يك گروه از افراد ، مسئله تصميم

ممكن  يفرد شود، مثالً باشد كه درمورد يك موضوع يا يك پروژه وبرنامه مطرح مي

است بخواهد در مورد خريد يك كاال، انتخاب يك شغل، شركت در يك امتحان 

ا انتخاب يك رشته، يا يك كشاورز در مورد كشت يك نوع محصول، يا يك ورودي ي

طبيب در مورد اقدام به يك عمل جراحي تصميم بگيرد. ممكن است گروهي از افراد را 

در نظر بگيريم كه مسئوليت يك سازمان يا كشور را به عهده دارند و در مورد برقراري 

ذ تصميم نمايند. موضوع مورد توجه خواهند اتخا يك قانون يا نحوه اجراي آن مي

يابي به  آنست كه بدانيم چه كسي يا چه گروهي بهترين تصميم را )به مفهوم دست

گيرد در  تصميم مي يناگهانطور . كشاورزي كه بدون تفكر به فتگر خواهند هدف( 

مزرعه خود گندم كشت نمايد، يا كشاورزي  كه با توجه به وضعيت اقليمي و نوع 

نمايد؟ مسئوليني كه  اك و تقاضا براي اين محصول، اقدام به كشت بذر ميمرغوبيت خ

با توجه به جوانب امر و اثرات ناشي از اين اقدام و انعكاس آن در ارتباط با توليدات 

 دهند؟ خود افزايش قيمت مي

گيرد و  مهندسي كه براي ايجاد يك جاده ارتباطي، كليه امكانات و اشكاالت را در نظر مي

را خواهد نمايد بهتر تصميم  هاي الزم را، در رابطه با سيل و ساير حوادث ناگهاني مي بينيپيش 

گيري هر قدر جوانب موضوع، چه از نظر  يا بدون توجه به اين مطلب، مسلماً در يك تصميم فتگر 

 تر در نظر گرفته شود، نيل به هدف هاي آتي بيشتر و كامل ينيب امكانات فعلي و چه از نظر پيش

انديشد كه به ازاي افزايش هر قلم  تر خواهد بود. مثالً يك مدير در ابتداي امر مي تر، و قاطع سريع

تواند براي امور توسعه و رفاه  گردد كه مي كاال، در مجموع مبلغ قابل توجهي نصيب سازمان مي

نجر به افزايش شود كه اين امر م عمومي مورد استفاده قرار گيرد، ليكن با مطالعه بيشتر متوجه مي

سازد كه از ميزان  تمام كاالهاي مرتبط شده و در نهايت هزينه و عدم رفاهي براي عموم فراهم مي
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دارد. به اين ترتيب مالحظه  رفاه مورد هدف بيشتر است. در نتيجه دست از اين اقدام برمي

صميم بهتري ت شد،گردد، هر قدر اطالع و آگاهي فرد يا افراد، در موضوع مورد تصميم بيشتر با مي

توان آگاهي و  علمي كه به كمك آن ميرا در نيل به هدف اتخاذ خواهند نمود. 

اطالعات مربوط به يك موضوع را مورد تجزيه و تحليل قرار داد علم آمار ناميده 

دهد  هايي را كه اين علم براي تجزيه و تحليل اين اطالعات مورد استفاده قرار مي روش شود. مي

هاي  داده"و اطالعات مربوط به يك موضوع مورد مطالعه را  "ماريهاي آ روش"

هاي آماري بيشتر در اختيار داشته باشيم، با تجزيه و تحليل آنها به  ناميم. هر قدر داده مي "آماري

گيري كه بر مبناي علم آماري  نتايج مؤثرتري در نيل به هدف خواهيم رسيد. اين گونه تصميم

شود. تصميمي  ناميده مي تصميم منطقيمبناي به اصطالح عقل سليم يا  شود تصميم بر گرفته مي

شود. اگر همة تصميمات منطقي باشد  كه مبتني بر تصادف يا شانس باشد ريسك يا خطر ناميده مي

ريسك هرگز منجر به نتيجه درست نخواهد شد، براي مثال: ممكن است شخصي بدون مطالعه در 

هاي حساب شده و تصميمات آماري دقيق  وجود برنامه چون تفاقاًو اكند يك زمينه سرمايه گذاري

فكر سود بي حساب را مسلما بايد  حساب را ميسر نخواهد ساخت هرگز امكان دسترسي به سود بي

به ثمر رسيدن تصميم تصادفي عدم وجود تصميمات علت . در حقيقت از سر به در كند

 است. آماري

توان  مينشود. گاهي  ناميده مي “جامعه”رد مطالعه مجموعه اطالعات مربوط به موضوع مو

ها،  يا  اي از ماهي به جامعه مورد مطالعه دسترسي پيدا كرد. مثالً جامعه درختان جنگل، يا نوع ويژه

قبل از انتخاب تعداد آرايي كه فرد به خصوصي كسب خواهد نمود. گاهي نيز امكان دسترسي به 

به علت محدوديت در مخارج و زمان بهتر است اقدام به آن همة افراد جامعه وجود دارد، ليكن 

كند كه به كمك  آمار ما را ياري مي “نمونه”در مورد اخير قسمتي از جامعه را كه به نام  ،شود

 نمونه به واقعيت موجود در جامعه دسترسي پيدا كنيم.

علوم و فنون هاي  علم آمار در عين حال كه به منظور مطالعه و ارائه طريق در همة رشته

ها داشته و گاهي از قوانين و قضاياي  گيرد، ارتباط بسيار نزديك با اين رشته مورد استفاده قرار مي

 بريم. در برخي از آنها را نام مي ،نمايد موجود در آنها، به عنوان ابزار استفاده مي
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