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8.5. Застосування різних видів розподілу в 

біометричних дослідженнях 

Коли було з'ясовано, що деякі положення, які виникають з теорії 

імовірності і опрацьовані постулатами і теоремами варіаційної статистики, 

придатні для аналізу закономірностей біологічного світу, з'явились численні 

видатні розробки, методичне застосування яких дозволило поглибити уяву 

про сутність живої матерії і закони її розвитку. Але доцільно звернути увагу 
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на наступне. 

У формальній варіаційній статистиці і біометрії існує принципова 

різниця щодо об'єкту досліджень. 

У варіаційній статистиці об'єктом досліджень є не існуюча у фізичному 

розумінні величина, а абстрактно створена її імітація, яка одержала назву 

"подія". Теорія імовірностей − це теорія, яка вивчає закономірності 

виникнення тієї чи іншої "події". При цьому діючим (конкретним) фактором 

події є поява в експерименті предмета, явища, особливості і таке інше. 

Звертаємо увагу на те, що для визначення факту події зовсім не має значення 

фізичний характер тих предметів, з якими ця подія пов'язана. Наприклад, 

поява бубнового короля з колоди карт − це подія, поява чорного шару з 

сукупності чорних і білих шарів − це подія, формування курочки або півника 

з одного з яєць − це також подія. Кожне курча в партії 100 курчат має свою 

індивідуальну масу. Маса окремо взятого курча − реально існуючий об'єкт, 

але він не є подією, а подією в даному варіанті є факт, що саме ця маса має 

місце в 100 різних масах 100 курчат. І якщо серед цих 100 мас зўявляться дві 

однакових, то це буде дві події появи зазначених (або очікуваних) мас. Теорія 

імовірностей дає можливість заздалегідь визначити імовірність того, що 

серед згаданих 100 курчат зўявляться два курча вагою 35 г або 4 курча вагою 

40 г. Теорія імовірності дає підставу також визначити, з яким ступенем 

імовірності можна очікувати появу курчат різної маси, наприклад від 15 до 

150 г. Принциповим є те, що вивчається не кількість карт, шарів, мас курчат, 

що з'явились, а кількість випадків їх появи в тих або інших умовах 

експерименту. Отже, варіаційна статистика має справу і описує 

закономірності, що лише посередньо відносяться до реально існуючих 

фізичних (матеріальних)  об'єктів, явищ.  Ця  особливість  притаманна  для  

математики  взагалі.  Якщо 2 + 2 = 4, то немає значення, що складає 2 − тобто 

дві карти, 2 шари або 2 курча. Але для фізичної реальності не можна скласти 

два шари і два курча і одержати 4. Для фізично існуючого світу два шари 

лишаються лише двома шарами, а двоє курчат лишаються курчатами. 

Отже,  для  того,  щоб  скористуватись  тим  самим  простим  законом  

математики, що 2 + 2 = 4 спочатку необхідно впевнитись в тому, що в цій 

математичній дії беруть участь однорідні предмети. Тому при використанні 

потужного математичного апарату, яким є теорія імовірності і варіаційна 
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статистика, для досліджень біологічних об'єктів перш за все слід впевнитись, 

що відповідний методичний математичний засіб не входить в протиріччя з 

біологічними особливостями об'єктів або явищ, що вивчаються. 

З наведених позицій принципове значення має те, що предметом аналізу 

біометрії є не тільки абстрактні "події", але і реально існуючі об'єкти. До того 

ж, ситуацій, коли доцільно і можливо вивчати закономірності, що відносяться 

саме до "подій" в біологічному світі, незрівнянно менше, ніж ситуацій, коли 

вивчаються ті чи інші закономірності стосовно реально існуючих 

матеріальних об'єктів, ознак, процесів. 

Наприклад. Вивчаючи питання визначення середньої ваги 

курчат, дослідник має справу із вже існуючими, а не 

очікуваними їх масами. У формальній статистиці 

закономірності розподілу проводяться не в залежності: 

• імовірна кількість подій (х) − кількість їх прояву (у),  

а в узятому прикладі в залежності; 

• маса курчат (х) − кількість курчат, що мають 

відповідну масу. 

Інший приклад. Дослідник вивчає середню вагу і структуру 

розподілу маси колосків в пшениці на даному полі. Колоски 

вже існують, тому об'єктом аналізу є не частота імовірності 

появи колосків тієї чи іншої маси, а сукупність фізично 

існуючих мас колосків. Тому знов вивчається  не 

імовірність прояву події, тобто колоска з відповідною 

масою, а кількість колосків з кожною відповідною масою в 

даній їх сукупності. 

У практиці лісового господарства і лісознавства обов'язковими ознаками, 

що характеризують той чи інший деревостан, є так звані лісотаксаційні 

характеристики, основними з яких є діаметр, висота, об'єм стовбуру. 

Вивчаючи деревостан, дослідник також має справу не з очікуваними подіями, 

а із сукупністю реально існуючих показників, що характеризують деревостан. 

Науковий аналіз тут має на меті з'ясувати середні показники, які 

характеризують цю сукупність, виявити і описати закономірності структури 

розподілу досліджуваної кількості дерев залежно від номінальних значень 
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відповідної ознаки. 

Приклади, коли явище, яке вивчає дослідник, може бути вивчене лише із 

застосуванням особливостей імовірності прояву подій, що ще не відбулися, 

можна навести з області генетики. 

При виведенні нової породи курей курчат можна одержати з яєць від 

півня з певною ознакою (колір, м'ясистість, бійцівські якості і таке інше) і 

курки з альтернативним характером ознаки, що обрана для порівняння. 

Візьмемо ознаку − колір, півень – чорний колір, курка – білий колір (або 

навпаки). Очікуємо, що частина курчат буде чорного кольору, частина − 

білого, а частина − змішаного. Можна ускладнити завдання досліду шляхом 

виділення класів обліку курчат за степенем участі того чи іншого кольору в 

загальному забарвленні курчат. В даному прикладі завдання полягає у 

вивченні явища імовірності, тому застосування тут постулатів, теорем і 

законів теорії імовірностей і варіаційної статистики беззастережне. Однак 

при цьому слід мати на увазі складність визначення показника частоти 

імовірностей події, які обумовлені геномом півня і курки, тобто 

особливостями їх генетичних ліній походження. 

Досвід підтвердив, що математичний апарат теорії імовірності і 

варіаційної статистики є достатньо надійною методичною основою при 

дослідженнях біологічних процесів, незважаючи на принципово різну 

сутність об'єктів, для яких була розроблена теорія імовірностей і математична 

статистика (особливості імовірностей прояву відповідних подій) і об'єктами, 

які досліджуються в біології (фактичні характеристики об'єктів, фактів, подій, 

що вже відбулися). 

Цілком природно, що така можливість апріорно може пояснюватись тим, 

що об'єкти, факти, процеси і інші явища в біології за своєю сутністю мають 

випадкове походження і внаслідок величезної кількості імовірносних  

комбінацій факторів, що обумовлюють їх появу набувають абстрактних 

властивостей, які притаманні імовірностям прояву випадкових подій. 

Слід відмітити, що у формальній математиці поки що відсутній 

теоретичний доказ цього. Тому правовим виправданням застосування 

варіаційній статистиці в біометрії може бути лише наступна аксіома: всі 

явища, факти і об'єкти живої матерії, яким притаманна випадковість їх 

утворення і розвитку, підлягають законам і закономірностям, встановленим 

теорією імовірностей і варіаційною статистикою, що характеризують 
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особливості прояву імовірностей випадкових подій. 

Отже, наведена аксіома обумовлює можливість використання в біології 

математичного апарату варіаційної статистики, але, водночас, застережує це 

застосування щодо біологічних явищ, виникнення та існування яких не 

обумовлене випадковістю. 

Слід відзначити також, що при дослідженні біологічних сукупностей, 

навіть дуже складних за своєю структурою, не завжди є необхідність 

застосування складного математичного апарату і не завжди поодинокі 

спостереження слід вважати недостовірними. Це залежить від характеру 

об'єкту досліджень і мети, яку ставить дослідник. 

Наприклад, з 1000 дерев дослідник заміряв діаметр одного дерева − 35 

см. Чи достовірний цей результат? Він абсолютно достовірний в тому 

відношенні, що доказує те, що серед даних 1000 дерев існує хоча б одне 

дерево, діаметр якого дорівнює рівно 35 см. Цей результат не спростовує 

того, що серед решти 999 дерев не знайдеться ще одне або декілька дерев, 

діаметри яких будуть також мати 35 см. Але цей результат не дає достовірну 

відповідь, якщо поставлено завдання знайти середнє значення діаметрів даної 

сукупності з 1000 дерев. 

Наведений приклад пояснює доцільність разових досліджень або 

випробувань в тих випадках, коли проведення бажаної серії випробувань за 

будь-яких причин неможливе. 

Особливості відповідних видів розподілу імовірностей знаходять 

наступне застосування в біометрії. 

Біномінальний розподіл застосовується для аналізу частоти 

появи подій, які ще не відбулись,  але  відомо  імовірність  

події.  В  більшості − це альтернативна імовірність, тобто p 

= q = 0,5. 

Наприклад, ця закономірність може застосовуватись при аналізі 

народжуваності дівчинок і хлопчиків, при аналізі імовірності появи першим 

чорного або білого голуба із зграї, яка випущена на якійсь віддалі від пункту 

спостереження, при аналізі імовірності одержання першим чорного або 

білого потомства мишей, при схрещуванні батьків відповідних якостей, та 

рішенні інших аналогічних завдань. 

Нормальний розподіл теоретично застосовується для 
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наведених вище ситуацій, коли кількість незалежних 

випробувань буде прагнути до нескінченості. Наприклад, 

якщо в експерименті з мишами взяти не один випадок, а 20-

30 мишей, або експеримент з голубами відтворити не один, 

а 20 і більше разів. 

Але найбільше застосування в біометрії знайшло застосування 

нормального розподілу при аналізі структури вже існуючих сукупностей 

біологічних об'єктів за тією або іншою ознакою. 

Наприклад, при вивченні структури розподілу дерев за діаметром 

вимірюють діаметри кожного дерева і визначають абсолютну або відносну 

кількість дерев відповідного діаметру щодо загальної кількості заміряних 

дерев. Те ж саме за висотою, об'ємом, масою та ін. Або для визначення, як 

розподіляється кількість овець в стаді за масою, і таке інше. Закон 

нормального розподілу діє також і відносно особливостей людини як 

біологічного об'єкту. Вище вже наводився приклад, коли з'ясувалось, що 

значної кількості людей за їх висотою є нормальним розподілом, те ж саме 

відноситься до розподілу за масою, за довжиною рук, навіть за об'ємом 

мозку. 

Розподіл Пуассона знаходить незначне застосування у 

дослідженнях імовірності прояву події, коли ця подія 

відбувається дуже рідко. Наприклад, при прогнозуванні 

імовірності народження близнят, народження занадто 

великого потомства у тварин, число порушень 

хромосомного апарату на кожну 1000 мітозів і мейозів, 

число виграшів (особливо значних) на кожну 1000 облігацій 

і лотерей і таке інше. 

Але розподіл Пуассона досить широке застосування має при дослідженні 

рослинності, коли досліджуються вже існуючі сформовані об'єкти. Типовим 

прикладом є дослідження таксаційних характеристик (діаметр, висота і інше) 

молодих дерев у їх сукупності. При розподілі кількості таких дерев за 

висотою з'ясовується, що найбільша кількість їх концентрується для дерев з 

меншою висотою; із збільшенням висоти кількість дерев поступово 

зменшується. Крива розподілу цих дерев ідентична кривій розподілу 

Пуассона, що наведена на рис. 11. 
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Розподіл Пуассона має місце у всіх випадках розподілу ознак біологічних 

об'єктів, коли кількість об'єктів досліджень, які мають розмір показника, що 

досліджується, значно менший за середнє його значення. 

В цілому застосування методів досліджень біологічних об'єктів з 

використанням закономірностей і особливостей наведених видів розподілу 

має велике значення для вивчення процесів, що відбуваються в органічному 

світі і опрацювання шляхів оптимізації існування рослинного і тваринного 

світу на користь людині. 

Розглянемо декілька прикладів. В рослинництві одним з принципових 

факторів, що впливають на величину врожайності сільськогосподарських 

культур, є густота посіву. Від цього залежить гамма екологічних умов росту 

рослин: інтенсивність освітлення, волгозабезпечення, забезпечення 

поживними речовинами та інше. Отже, знаходження оптимальної густоти 

посіву завжди знаходиться в полі зору науковців і практиків. Відповідь на це 

питання дає експеримент з різною густотою посіву. Від густоти посіву, 

наприклад пшениці, залежить середня висота стебла і характер розподілу їх 

висот; середня маса однієї зернини (в дослідах завжди порівнюється маса не 

одного, а 1000 зернин) і характер розподілу мас зерни. В кінцевому підсумку 

порівнюється кінцевий результат − тобто показники врожайності на одиницю 

площі при тій або іншій густоті посіву. Порівняння цих показників є 

остаточним висновком щодо оптимальної густоти посіву. Але одержання 

експериментальних даних від проміжних спостережень дає відповідь на те,  

які проміжні ланки розвитку посівів є найбільш відповідальними за 

формування кінцевої врожайності. Часто-густо саме в цих проміжних ланках 

знаходяться  шляхи формування більш високих врожаїв. 

Аналогічним шляхом досліджень вивчається вплив на врожайність сорту 

культур, внесення різних доз і різних видів добрив, термінів посівів, різних 

технологічних прийомів обробітку грунту, доглядів за посівами. Все це в 

комплексі дає можливість наукового обгрунтовування оптимальної 

технології вирощування даної сільськогосподарської культури в конкретних 

екологічних умовах. 

В тваринництві застосування особливостей розподілу величини 

знаходять у вивченні питань впливу на продуктивність гібридного потомства 

(надої молока, інтенсивність приросту маси, екстер'єр тварин, тяглові 

властивості та інше). 
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Але не завадить ще раз застережити про те, що застосування цих методів 

математичного аналізу повинно бути попередньо обгрунтовано тим, що вони 

не суперечать сутності біологічного об'єкту. Наведемо найбільш простий 

приклад цьому. Як вже згадувалось, розподіл рослин в молодих деревостанах 

підпорядкований розподілу Пуассона. Але однією з біологічних 

особливостей формування деревостану є так званий процес самозріджування. 

Він полягає в тому, що з віком частина дерев відмирає,  загальна кількість 

дерев на одиницю зайнятої площі зменшується. Але в першу чергу у 

здоровому деревостані відмирають дерева, що мають найменшу висоту. 

Внаслідок цього кількість дерев з найменшою висотою поступово 

зменшується і чим більше вік деревостану, тим більше крива розподілу дерев 

за висотою з кривої розподілу Пуассона наближується до кривої нормального 

розподілу. Таким чином, всі деревостани у віці 50 і більше років мають 

нормальний розподіл дерев за висотою, діаметром і іншими таксаційними 

ознаками. Отже, якщо не враховувати цю принципову лісобіологічну 

особливість природного формування деревостанів, можна невірно трактувати 

і застосовувати одержані експериментальні дані розподілу дерев. Більш того, 

цілком імовірні хибні практичні рекомендації щодо вживання господарських 

заходів в тих або інших деревостанів. 

Застосовуючи закони розподілу ознак при вивченні біологічних об'єктів, 

явищ, ознак, слід пам'ятати те, що вони виведені шляхом математичної 

індукції (лат. − inductio − наведення, збудження. Тут − спосіб математичних 

доведень і визначень). Вони є абстракцією щодо фактично існуючих 

реальних об'єктів. Тому, перш ніж застосувати їх як математичний засіб 

пізнання реальності, слід впевнитись у тому, що біологічна і фізична сутність 

об'єктів досліджень не суперечить сутності і особливостям того чи іншого 

виду розподілу. Закони наведених видів розподілу можуть сприйматись лише 

як математичні моделі реально існуючих емпіричних розподілів. Тому це, 

образно кажучи, лише форма, яка прикладається до об'єкту, і якщо вона не 

адекватна об'єкту, вона не може бути використана для математичної 

апроксимації. Тому, перш ніж зробити висновок того, що саме дана 

математична модель з достатньою достовірністю відповідає саме цьому 

об'єкту досліджень, варто проаналізувати ще дві-три моделі і обрати з них ту, 

яка дає найменшу хибу в апроксимації об'єкту. 

Однак, після цього обрана абстрактна математична модель сама стає 

Розділ 8. Основні особливості розподілу імовірностей  
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об'єктом дослідження і її особливості індукуються на реальний біологічний 

об'єкт, що досліджується. Внаслідок цього абстрактні теоретичні закони 

розподілу в дослідницькій роботі складають логічну основу біометрії. На цих 

законах безпосередньо також базується комплекс статистичного аналізу 

масових випадкових явищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


