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FDD ط يد درمحيمفاين -ادک يMS Excelگسسته به ي آماريها عي برازش توزي برا 

  * هرز، حشرات و نماتودهايها ، علفيماري وقوع بي فراوانيها داده
  

FDD – A USEFUL MS EXCEL ADD-IN FOR FITTING DISCRETE 

DISTRIBUTIONS TO DISEASE INCIDENCE, WEED, INSECT AND 

NEMATODE FREQUENCY DATA  
  

  

 

  ۲ و امير تهور*۱حبيب اله حمزه زرقاني

  )۲۴/۴/۱۳۹۱ :رشيخ پذي؛  تار۳۱/۷/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(
  

 

  دهيچك
هـاي هـرز، حـشرات و نماتودهـا در هـر واحـد        هاي فراواني وقوع گياهان بيمـار، علـف   هبرازش دادو  MS Excel 2007براي اين -اداين 

هاي آمـاري گسـسته      اي بتا توزيع   اي منفي و دوجمله    اي، پواسن، دوجمله   اي احتمال مانند توزيع دوجمله    ه توزيع. برداري ايجاد گرديد   نمونه
اي ماننـد وقـوع گياهـان بيمـار،         هاي دودوئي به صورت يکنواخت، تـصادفي و کپـه          هستند و به ترتيب براي توصيف الگوهاي پخش داده        

ـ گي هـا  يمـار يب مجلـه  تيسـا  از FDD برنامـه  افـت يدر( FDDبرنامـه   . انـد  هاي هرز، حشرات و نماتودهـا در کـادر مناسـب           علف ي اهي
که مخفف بـرازش    ) است ريپذ امکان خذأم ذکر با سندگانينو از ک ي هر کيالکترون پست با مکاتبه با ا ي و http://www.irjpp.ir/FDDرانيا

صورت جـدول داده خـام و يـا جـدول           ه  اي سهل و روان و قابل انعطاف براي کاربر است که مشاهدات را ب              رنامهباشد ب  توزيع گسسته مي  
کنـد و مقـادير    بـرآورد مـي   Maximum likelihood بـا روش برنامه پارامترهاي توزيع و خطاهاي معيار آنها را براورد . کند فرواني قبول مي

دار بـودن   هـاي معنـي   اين برنامـه آمـاره   .زند ع را بسته به تعداد توزيعي که از ليست انتخاب شود تخمين ميهر توزي ) قابل انتظار (تئوريک  
هاي مشاهده شده را مانند آماره کي دو و نسبت لگاريتم            نيکوئي برازش براي آزمون فرض صفر نيکوئي برازش توزيع مورد آزمايش بر داده            

 ديـده اي از فراواني مقادير  وسيله کاربر، يک نمودار ميلهه براي سهولت و سرعت بررسي ب. دهد بزرگي درست نمائي محاسبه و به کاربر مي   
  .شود هاي مورد آزمايش نيز در خروجي تهيه و به کاربر ارائه مي هاي مورد انتظار بر اساس توزيع شده و فراواني

  

  اي بتا، پواسن وجملهاي، د اي منفي، دوجمله ، توزيع دوجملهييتوزيع فضا : يدي كل يها واژه
  

  

  .متن انگليسي مراجعه شود) 168-161( به صفحات  متن كامل مقالهجهت مالحظه
  

  

  zarghani@shirazu.ac.ir :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:*

   دانشگاه شيراز،دانشکده کشاورزي، يماري شناسي گياهيباستاديار . ۱
  كارشناس اقتصاد، دانشگده كشاورزي، دانشگاه شيراز. ۲

  .با مسئول مكاتبه تماس حاصل شود FDD برنامه جهت دريافت


