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4.1.1. Особливості застосування середньої арифметичної в 

біометричних дослідженнях 

Середня величина ознаки сукупності біологічних об’єктів є важливим 

інструментом пізнання живої матерії в різних формах її існування. В 

біометрії вона визначається для більшої або меншої кількості об’єктів і 

процесів біологічної природи. 

Як вже згадувалось, середня арифметична є однією з об’єктивних 

показників, які характеризують об’єкт дослідження і є критерієм для 

порівняння споріднених біологічних об’єктів між собою. При аналізі середніх 

арифметичних вирішується такі завдання: 

• встановлення різниці між двома або декількома спорідненими 

біологічними об’єктами; 

• встановлення інтенсивності прояву на біологічні об’єкти відповідних 

факторів оточуючого середовища; 

• виявлення ступеню впливу на біологічний об’єкт елементів 

антропогенної природи; 

• виявлення змін відповідних параметрів біологічного об’єкту в часі; 

• може бути одержана також інша важлива інформація щодо 

характеристики відповідних біологічних об’єктів. 

 

Кожний наведений вид інформації може бути достовірним лише при 

застосуванні відповідної методики досліджень, яка обов’язково повинна 

базуватись на біологічній специфіці конкретних об’єктів і враховувати цю 

специфіку. Недодержання цього правила може призвести до невірних 

результатів і спотворення висновків. Формально математична логіка не може 

допомогти уникненню цього. 

Закони розвитку живої матерії біосфери Землі обумовили її сучасний 

суперечливий  стан, який полягає в тому, що жива матерія є єдиною 

монолітною субстанцією, яка виникла, сформувалась і розвивається з 

догеологічних епох розвитку Землі. З іншого боку, живій матерії притаманна 

дискретна форма існування у вигляді відповідних форм, видів окремих 

біологічних осіб. Усі ці дискретні форми взаємодіють між собою і факторами 
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оточуючого середовища. В цьому відношенні взаємодія може відбуватись по 

відношенню до сукупності однорідних біологічних одиниць. Основними 

завданнями біометрії є вивчення ознак, які характеризують стан сукупності 

біологічних об’єктів, яка виникла і існує в тих чи інших екологічних умовах, 

вивчення змін, що відбуваються в цієй біологічній сукупності зі зміною тих 

чи інших екологічних факторів, включаючи фактор часу. Це можливо 

співставленням середніх показників ознак, які притаманні відповідним 

угрупуванням індивідуумів. Такі угрупування, що призначені для 

відповідних досліджень, прийнято називати генеральною сукупністю. 

Як вже відзначалось, генеральна сукупність − це загальна кількість 

споріднених об’єктів спостереження, для якої є потреба визначити 

узагальнені статистичні характеристики. Такі числові характеристики звуться 

генеральними параметрами. Чисельність генеральної сукупності може бути 

різною − від кількох десятків до декількох тисяч об’єктів. При великій 

кількості об’єктів в генеральній сукупності однією з основних вимог є 

попередній висновок про біологічну однорідність даного об’єкта. Наприклад, 

при вирішенні певних завдань не можна включити в одну генеральну 

сукупність дерева різних порід, різного віку, різного походження, навіть 

незважаючи на те, що територіально вони ростуть у безпосередній 

близькості. Не можна включати у генеральну сукупність рослини пшениці 

одного цілого поля, якщо частина його була засіяна на 5-6 днів пізніше. 

Зустрічаються випадки, коли в генеральній сукупності є частина об’єктів, 

які відрізняються лише однією особливістю, яку слід вивчати окремо. Тоді ця 

частина зветься генеральною часткою сукупності. Наприклад, генеральну 

сукупність складає 12 тис. дерев ялини звичайної. Але серед них виявлено 

400 з іншою формою шишок. Ці 400 ялин складають генеральну частку 

сукупності, яка є об’єктом вивчення форми шишок і можливої кореляції з 

нею інших ознак. 

Основною характеристикою генеральної сукупності є середнє значення 

обраної для дослідження ознаки. Але якщо воно розраховано по вибірковій 

сукупності, необхідно підтвердити її достовірність, що здійснюється шляхом 

визначення та оцінки помилки репрезентативності (±m) і критерію надійності 

(t). Особливості визначення цих характеристик та їх застосування для оцінки 

достовірності середнього значення наведено нижче, у відповідних розділах. 

Як правило, оцінка впливу факторів екологічної або антропогенної 
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природи в дослідженнях застосовується метод порівняння саме генеральних 

середніх. Це порівняння здійснюється одержанням різницями між середніми 

значеннями аналізованих генеральних сукупностей. Але при цьому можуть 

бути такі випадки:  

• одержана різниця об’єктивна, незважаючи на те, що генеральна 

середня є величиною гіпотетичною; 

• різниця не об’єктивна і проявилась за рахунок різної 

репрезентативності виборок в тій чи іншій генеральній сукупності.  

 

Отже, постає питання доведення того, що являє одержана різниця, тобто 

з’являється необхідність дати оцінку одержаній різниці. Для цього 

застосовується критерій достовірності різниці, при визначенні якого 

враховується величина різниці і помилки репрезентативності. 

Механізм виникнення помилки репрезентативності пов’язаний з 

наступним. Генеральна сукупність може охоплювати значну кількість 

об’єктів. Дослідити кожен з них досить важко, а іноді практично неможливо. 

Тому розроблені методи аналізу, які дозволяють робити висновки про 

параметри генеральної сукупності на підставі даних досліджень не всіх 

членів генеральної сукупності, а лише частини їх, яка зветься виборкою. 

Виборка − це група об’єктів, що входять в одну генеральну сукупність і 

відбираються з неї для узагальнених досліджень за принципом випадковості. 

Досліджені властивості виборки можуть трансформуватись на всю 

генеральну сукупність або лише дану виборку. Числові характеристики 

особливостей виборки (середнє значення, дисперсія та інше) звуться 

вибірковими показниками. 

Репрезентативність − це ступінь відповідності виборки особливостям, 

притаманним усій генеральній сукупності. Це також ступінь відповідності 

показників виборки показникам генеральних параметрів. 

Репрезентативність визначається лише тоді, коли характеристики, 

встановлені для виборки, трансформуються на всю генеральну сукупність. 

Крім помилки репрезентативності, які враховуються в дослідженнях 

відповідними методами математичного аналізу, дослідник не гарантований 

від допущення інших видів помилок. Найбільш розповсюджені з них це: 

• помилки інструментальні або систематичні; 

• помилки випадкові. 
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Групу помилок інструментальних складають помилки, які мають місце 

внаслідок несправності інструмента (ваги, штангенциркуль, анемометр, 

висотомір та ін.). Усунення таких помилок полягає в ретельній перевірці 

приладів за правилами стандартизації і внесенням відповідних поправок до 

показників приладів. 

Випадкові помилки мають місце в епізодичних проявах, коли, 

наприклад, випадково замірюючий прилад встановлений невірно, або коли 

одержаний невірний результат внаслідок якоїсь випадкової події, що 

порушила методику спостереження. 

Випадкові помилки можуть бути поодинокими і систематичними. 

Поодинокі випадкові помилки трапляються під впливом причини, яка 

швидко зникає. Одержаний в такому випадку результат різко відрізняється 

від інших результатів, його легко виявити і усунути від подальшого 

опрацювання. 

Систематична випадкова помилка має місце тоді, коли причина, що її 

викликає, діє постійно на всьому періоді досліджень. Виявити таку помилку 

по результатах одного дослідження дуже важко, оскільки всі результати 

спостереження будуть мати помилку одного розміру і знаку. Тому, щоб 

уникнути таких випадків спостереження роблять в декількох повторностях. 

Слід мати на увазі те, що жоден показник об'єкту, що вимірюється, не 

можна за допомогою будь-якого приладу визначити з абсолютною точністю. 

Так, яким би точним не був штангенциркуль, він не дасть абсолютно точний 

розмір діаметра, що вимірюється, якби не була відрегульована вага, вона не 

дасть абсолютно точне значення маси наважки і таке інше. В зв'язку з цим 

існує поняття точність виміру. Точність виміру − це ступінь відповідності 

одержаного результату справжньому значенню параметру, що вимірюється. 

Вона визначає надійність дослідження, його досконалість. Кожне нове 

вимірювання того ж самого параметру і тим самим приладом дає свій 

результат з відповідним відхиленням одержаного значення від справжнього. 

Це відхилення зветься абсолютною похибкою (помилкою) (∆). Отже, 

абсолютна помилка − це різниця між справжнім значенням величини, що 

вимірюється (ас), і одержаним результатом виміру (а): 

 

 

 

.aac −=∆∆∆∆
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Відрізняють також відносну помилку (∆і) як: 

 

 

 

 

Наведена особливість, яка полягає в тому, що жоден прилад не може 

дати результат виміру, який абсолютно точно відповідає справжньому 

значенню ознаки, обумовила встановлення для всіх вимірювальних приладів 

так званої граничної помилки. Гранична помилка − це межі, в яких точність 

функціонального приладу вважається допустимою для його використання в 

дослідженнях (див. додаток 1). В межах стандартних граничних помилок (∆г) 

знаходиться об'єктивно існуюче значення показника, що вимірюється, тобто 

 

 

 

де х − об'єктивно існуюча величина ознаки, що вимірюється; а − показник величини 

ознаки, який дав прилад; ∆г − гранична помилка приладу. 

 

Зменшенню діапазону граничної помилки також сприяє проведення 

вимірів в декількох повторностях. 

Середня величина дає одну з найбільш важливих характеристик 

відповідної сукупності об’єктів. Але кожна сукупність крім свого середнього 

значення має значну кількість інших ознак, які можуть принципово 

відрізняти її від інших аналогічних сукупностей, навіть при однаковому 

значенні середніх. 

Наприклад, візьмемо два ялинових деревостана, обидва з яких мають 

середній діаметр стовбурів 18 см. На підставі цього стверджувати, що за 

лісобіологічними особливостями ці деревостани ідентичні, неможливо. Вони 

можуть різнитись за ступенем перевищення максимального діаметру над 

мінімальним, за кількістю дерев, що мають діаметр, менший або більший за 

середній діаметр, за характером різниці відхилень значень діаметрів дерев від 

середнього діаметра та ще за багатьма ознаками, які є похідними від 

біологічних особливостей деревостанів і характеризують їх. 

Отже, кожна середня потребує ряду додаткових характеристик, які дають 

можливість більш поглиблено порівняти її з іншою середньою. 
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До таких характеристик належать особливості відхилення значень 

кожної варіанти від середнього значення для даного варіаційного ряду, серед 

яких: середньоквадратичне відхилення, нормоване відхилення. У варіаційній 

статистиці саме "відхилення" може визначатись по-різному, і за способом 

визначення воно може бути центральним, умовним, нульовим. Значення і 

способи застосування наведених характеристик середнього значення будуть 

детально розглянуті у відповідних підрозділах. Але для більш зручного 

користування цими визначеннями слід ознайомитись з наступною їх 

систематизацією і короткою характеристикою. 

Відхиленням називають різницю між середнім значенням варіант ряду 

розподілу і значенням даної конкретної варіанти. Таке відхилення має назву 

центрального відхилення або центрального моменту (М). Значення 

центрального моменту та інших його видів представлено у відповідних 

розділах.  

Для характеристики ступеню варіювання ознаки, тобто показника 

інтенсивності відхилення варіант від середнього значення, необхідно на базі 

всіх центральних відхилень вирахувати її середню величину. Звичайно тут 

напрошується самий простий спосіб: сумувати значення всіх відхилень і 

поділити їх на кількість варіант. Але цей спосіб не придатний, тому що 

відхилення варіант, які мають значення більше, ніж середнє значення, будуть 

зі знаком плюс, а ті варіанти, які менші за середнє значення − зі знаком мінус. 

Щоб уникати впливу цього розрахунки середнього значення відхилень 

ускладнюють: спочатку всі відхилення підносять у квадрат, потім сумують 

одержані дані і одержують середній квадрат відхилень. Корінь квадратний 

від цього результату дає шуканий показник, який вже зветься середнім 

квадратичним відхиленням і позначається літерою σ: 

 

 

 

де σ − показник іменований і виражається в тих самих 

одиницях, що і середня величина. 

 

Порівняння особливостей розподілу варіант у різних виборках лише за 

показниками нормованого відхилення (σ) недостатньо, а іноді неможливо 

(коли необхідність порівнювати варіаційні ряди з різними мірами визначення 

ознаки). Для таких порівнянь застосовується відносний показник, який 

,
1

)( 2

−

−
=σ

∑
n

xx



51 Розділ 3. Екологія 

позначається символом t і зветься нормованим відхиленням.  

Нормоване відхилення − це відношення відхилення тієї чи іншої варіанти 

від середнього значення варіаційного ряду до середньоквадратичного 

відхилення, тобто 

 

 

 

 

За показниками нормованого відхилення кожної окремої варіанти 

визначають середній показник нормованого відхилення:  

 

 

  або  

 

 

Отже, використання нормованих відхилень можливе для порівняння 

будь-яких варіаційних рядів. 

Ступені вільності. Всі наведені характеристики вираховуються із 

застосуванням показника, який є числом варіант (n). Однак при розрахунках 

слід приймати одну особливість, яка полягає у врахуванні показника ступеню 

вільності. 

Число ступенів вільності у ряді розподілу дорівнює числу варіант, що в 

нього входять. Тому при визначенні простого середнього арифметичного в 

розрахунках застосовується повна кількість спостережень, тобто n. Однак 

при визначенні σ розрахунки ідуть від середнього значення ряду розподілу, 

тобто від середньої варіанти. Ця варіанта в розрахунках ступеню відхилення 

кожної окремої варіанти від середньої не враховується (або враховується як 

0), тому що вона сама є середньою. Оскільки середнє квадратичне відхилення 

вираховується на основі середнього арифметичного від відхилень всіх 

варіант (n), то одна з них (середня) в цих розрахунках не бере участі, тобто  
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Розділ 4. Особливості середніх величин в біометрії 


