
42 Біометрія 

Однією з найбільш важливих варіюючих ознак є 

середня величина їх значень. Вона характеризує не 

окремих представників біологічної сукупності, а всю 

сукупність в цілому, тобто вона характеризує 

групові властивості. Середня величина відображає 

внутрішній зв’язок, який існує між окремими 

варіантами і всієї їх сукупності. Середня величина є 

центром розподілу варіант, тобто окремих значень. 

Вона займає центральне положення в загальній 

чисельності варіюючих значень. 

Середні значення, що застосовуються в біології, 

діляться на степеневі, або параметричні, і середні 

порядкові, або непараметричні. 

Параметричні середні функціонально пов’язані 

із розподілом варіруючих ознак, тобто їх значення 

функціонально залежать від значень варіант, що 

представлені у ряді розподілу і визначаються з цих 

значень відповідними арифметичними діями. Вона є 

параметром даного варіаційного ряду. (Параметр – 

грец. παραµετρέω – розмірюю, вимірюю, величина, 

що зберігає стале значення лише за умов даної 

задачі). 

Непараметричні (порядкові) середні 

функціонального зв’язку з розподілом варіант не 

мають. Вони лише характеризують структурні 

особливості цього розподілу (медіана, мода та інші). 

В залежності від характеру біологічного об’єкту 

дослідження або його окремої ознаки для 

характеристики варіаційного ряду розподілу 

застосовуються різні види параметричних середніх – 

середня арифметична, середня квадратична, середня 

кубічна, середня гармонічна. Наведені види середніх 

відрізняються степенем, який застосовується в 

розрахунках по їх визначенню. Внаслідок цього вони 

ще мають назву степеневих. 

Розділ 4.  
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43 Розділ 3. Екологія 

Загальна формула параметричних ( або степеневих) середніх така: 

 

 

 

 

де: x − середня величина; х − значення окремої варіанти; Σ − знак підсумовування; n − 

об’єм сукупності, для якої вираховується середня; k − степінь, що визначає вид 

середнього значення. Наприклад:   

• при k = 1 одержуємо середню арифметичну (x); 

• при k = –1 одержуємо середню гармонічну (xh); 

• при k = 2 одержуємо середню квадратичну (xg); 

• при k = 3 одержуємо середню кубічну (xQ); 

• при k = 4 і більше − одержуємо середню геометричну (xq). 

 

Поряд із загальними середніми, які характеризують усю сукупність, 

розрізняють часткові або групові, середні (xi). 
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Розділ 4. Особливості середніх величин в біометрії 


