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  :چکیده

بـو اسـت و از واپاشـی طبیعـی     رنگ و بـی می باشد. این گاز بی 86عدد اتمی است که داراي  Rnگاز رادون با نماد شیمیایی        

حاصل می شـود و داراي نیمـه    238پس از چندین واکنش از واپاشی اورانیوم  222اورانیوم، توریم و رادیوم حاصل می شود. رادون 

هـاي  یکـی از ایزوتـوپ   تورون خوانده می شود و پس از چندین واپاشی توریم حاصل مـی شـود  که  220روز است. رادون 82/3عمر 

گیـري آن بسـیار سـخت اسـت. رادون     ه می باشد و به همین دلیل انـدازه ثانی 53/54 پایین داراي نیمه عمر طبیعی رادون است که

ثانیـه مـی باشـد و از     917/3شود داراي نیمه عمـر   حاصل می 235که اکتینون خوانده می شود ودر زنجیره واپاشی اورانیوم  219

) رادون بعد از سـیگار بـه    EPAها برخوردار نیست. به گزارش آژانس حفاظت محیط زیست (اهمیت چندانی در مطالعات و بررسی

بینـی   عنوان دومین عامل ایجاد سرطان ریه می باشد و همچنین با توجـه بـه اهمیـت ایـن گـاز در کشـف معـادن اورانیـوم، پـیش         

و مصالح ساختمانی تولید شده از خاك این مناطق، بررسی این گـاز بـه    هاي با میزان رادون زیادمنطقهلرزه، ساخت و ساز در زمین

نامه نقـاطی بـه صـورت تصـادفی بـا فواصـلی تقریبـاً        در این پایان عنوان یکی از اهداف مهم براي محققان و پژوهشگران شده است.

گیـري شـده   دگاه اردبیل و شورابیل در شهر اردبیل انتخاب شده و میزان رادون در خاك این مناطق انـدازه یکنواخت در مناطق فرو

هاي تجربی به دست آمـده و  گیري شده است. با استفاده از دادهلوکا اندازهاست. همچنین رادیواکتیویته این مناطق نیز با دزیمتر فو

و  گیـري شـده  سپس بـا مقایسـه مقـادیر انـدازه     یواکتیویته این مناطق تهیه شده است؛ي رادنقشهي رادونی و ، نقشهGISافزار نرم

  پردازیم.خاك این مناطق می به تحلیل و بررسیمنطقه باهم،  براي این دو هاپارامترهاي مربوط به این داده

 Fluke   6- RAD7 -5   دز گاما -4رادیوم   -3رادون    -2اورانیوم    -1: هاواژه کلید
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 مقدمھ ١-١

 ینتیجھ و ھستند خطا دارای تجربی نتایج یھمھ کھ آنجا از

 این اھمیت معناست،بی آن با ھمخوان خطای بدون دھیگزارش

 در آمار بررسی بھ فصل این در ھمچنین. است درک قابل فصل

 ھاینتیجھ تحلیل و ھاتابش گیریاندازه برای نیاز مورد سطح

 دھندمی انجام ایھستھ ھایآزمایش کھ کسانی. پردازیممی ھاآن

 دارند، ھمچنین آماری طبیعت کھ ییھاآزمایش تحلیل برای

ھای تجربی، بھ آمار بررسی خطاھا و برازش یک تابع بر داده

 ).١٩٣٨، ١نیاز دارند (سولفانیدیس

 ھاتھیھ و تنظیم داده ٢-١

چند  یا خواھیم یکافراد یا چیزھایی کھ میمجموعھ جمعیت. 

نامیم. یک جمعیت می را ھ کنیمھا مطالعویژگی درباره آن

ند از نظر ا نی کھ در سال بھ دنیا آمدهاجمعیت نوزاد مثالً 

تر از وسیعمصرف شیر خشک. مفھوم جمعیت از نظر آمار خیلی 

باشد. برای ای آن یا مفھوم سازمانی آن میمفھوم واژه

انجام ھر کار آماری روی یک جمعیت، باید آن جمعیت و 

 ویژگی مورد مطالعھ، بدون ھرگونھ ابھام قبال مشخص شوند.

-قسمتی از جمعیت کھ طبق ضوابطی مقبول انتخاب مینمونھ. 

شود و مطالعھ آن بھ جای مطالعھ تمام جمعیت مقدور است، 

بھ مصداق مشت نمونھ  نامند. معموالً ز جمعیت میای انمونھ

خروار است. نتیجھ حاصل از نمونھ را بھ تمام جمعیت تعمیم 

-شتی نمیزیرا ھر مُ ولی این کار احتیاط دارد، دھند؛ یم

شت و غرضی در انتخاب مُ بی تواند نمونھ خروار باشد و قطعاً 

 ینقش مھمی دارد. مسئلھ شت در این نمایندگیمُ  یاندازه

از خوب بھ قدری مھم است کھ قسمت زیادی  ینمونھانتخاب یک 

                                                             
1- Soulfanidis 



 

 
 

(بھبودیان، احتمال و آمار بھ آن اختصاص دارد تئوری 

١٣٨۴.( 

 

 

 ھاداده ١-٢-١

یک  کھ معموالً خواھیم ویژگی خاص یک جمعیت را یفرض کنید م

یک اگر این متغیر را در مورد متغیر است، مطالعھ کنیم. 

ای از آن با مقیاسی مناسب افراد جمعیت یا نمونھ یکِ 

آید کھ گیری کنیم، یک مجموعھ از اعداد بھ دست میاندازه

 اند:ھا دو نوعنامند. دادهھا میآن را داده

ھای اسمی، مقیاسگیری با از اندازه ستھ:گسھای الف) داده

- دادهھای گسستھ را . دادهآیندترتیبی، یا شمارشی بدست می

 نامند.ھای جدا از ھم می

-ھای فاصلھگیری با مقیاساز اندازه ھای پیوستھ:ب) داده

 آیند. ای یا نسبی بدست می

شوند و بھ ھا اغلب بصورت انبوھی از اعداد ارائھ میداده

خودی خود خام ھستند. برای اینکھ بتوان آن را پختھ کرد و 

 حقایق را جویا شد باید:

 تنظیم کرد. یھایجدول ھا را درالف) آن

 رسم نمود. ھا راآن ھا، نمودارھایب) از روی جدول

 ھا را در یک یا چند عدد مختصر کرد.ج) آن

توان، قوانین شانسی حاکم تنھا بعد از طی این مراحل می

ھای آماری و تھیھ ھا را پیدا کرده و بھ برداشتبر آن

 گزارش نھایی درباره ویژگی مورد مطالعھ پرداخت

 ).١٣٨۴(بھبودیان، 



 

 
 

 

 فراوانی و فراوانی نسبی ٢-٢-١ 

,��نوع  kچیز از  nگاه ھر ��, … , �با فرض  �� ≥ � ≥ ، بھ 2

,��ترتیب با تعدادھای  ��, … , تشکیل شده باشند، این  ��

ھا و تعدادھا را فراوانی
��

�
,

��

�
, … ,
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�
ھای نسبی این را فراوانی 

,��ھای نسبی را بھ ترتیب با فراوانیگوئیم. چیزھا می ��, … , �� 

�دھند. واضح است کھ برای نشان می = 1, 2, … ,  داریم: �
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(١ − ١) 

 معیارھای تمرکز ٣-٢-١

- می نمودارھای آماری،با استفاده از جدول فراوانی و 

ھا را مختصر و ھای نھفتھ در دادهتوان تا حدودی دانستھ

ھا را بھ شود تا این دانستھمحسوس کرد. با این حال سعی می

ای صورت یک یا چند عدد معقول درآورد، تا ھم بتوان ایده

کلی درباره ویژگی مورد مطالعھ بھ دست آورد و ھم نتیجھ 

 ارش داد. چنین اعدادی کھ معموالً مطالعات را بھ سادگی گز

باشند، معیارھای تمرکز در حوالی مرکز منحنی فراوانی می

 ).١٣٨۴شوند (بھبودیان، نامیده می

,��و بھ صورت  nھا کنیم تعداد دادهفرض می ��, … , با  ��

,��ھای فراوانی ��, … , ھا خالصھ شده باشند. در صورتی کھ داده ��

 گیریم.ھا میھا را نماینده رده��پیوستھ باشند، 

ھا، ھا تقسیم بر تعداد آنمجموع دادهمیانگین حسابی. 

 یعنی؛
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																																																																																																											(٢

− ١) 

 ١ھا برابر تمام فراوانیگویند ھرگاه ھا میمیانگین داده

�باشندداریم  = را در زبان معمولی معدل  ̅�و در این حال  �

 نامند.می

0اگر معدل وزنی.   < �� < �برای  1 = 1, 2, … , ∑و  � �� = 1�
��� ،

 آنگاه 

�̅� = � ����

�

���
																																																																																																					(٣

− ١) 

,��را معدل وزنی اعداد  ��, … , ,��ھای با وزن �� ��, … , -می ��

- ) ھم یک نوع معدل وزنی می١-٢نامند. بنابراین میانگین (

��باشد کھ در آن  =
��

�
. 

نامند ھرگاه تقریبا تعداد را میانھ می mعدد میانھ. 

 کوچکتر باشند. mنصف داده از 

ھا بیشتر ای کھ فراوانی آن نسبت بھ سایر دادهدادهنما. 

- نشان می Mشود و آن را با باشد، نما یا مد نامیده می

ای کھ کنیم. دادهھا را پیدا میدھند. نخست فراوانی داده

و  کنیمنما اختیار می اشد بھ عنوانفراوانی آن بیشتر ب

گوئیم، مشروط بر اینکھ این دو داده ھا را دونمایی میداده

ھا لوی ھم باشند، نصف مجموع آنھپھلوی ھم نباشند. اگر پ

ھای ھا دارای فراوانیخوانیم. اگر تمام دادهرا نما می

 )١-١(ھا بدون نما ھستند. شکل گوئیم دادهمساوی باشند می

 دھند.منحنی نمایی را نشان می )٢-١(و شکل 



 

 
 

 

: منحنی فراوانی یک ١-١ شکل

 نمائی

  

 

 : منحنی فراوانی دو نمائی٢-١ شکل

 معیارھای پراکندگی ۴-٢-١

گی مورد مطالعھ باھم افراد یک جمعیت از نظر ویژ معموالً 

و این خود مھمترین انگیزه برای پژوھشگری و  تفاوت دارند

ن را مشاھده تفاوت و تنوع، انسا باشد.کاربرد فن آمار می

ت امور اجتماعی، تربیتی و بھ کنجکاوی درباره رموز طبیع

دانش آموزان یک کالس از نظر ادب  مثالً کند. صنعتی وادار می

طول وات از نظر  ۶٠ھای و استعداد با ھم فرق دارند. المپ

شود ھا را چگونھ میعمر یکسان نیستند. میزان این تفاوت

 ھا قضاوت کرد؟توان درباره آنسنجید؟ و چطور می

بھ صورت یک  ھا را معموالً گفتھ شد، داده کھ قبالً ھمان طور 

کنند و قسمتی از اطالعات عدد بھ نام معیار تمرکز خالصھ می

زند. ولی الزم ساھا را در این عدد منعکس میموجود در آن

ھا با یکدیگر و میزان پراکندگی و است درباره تفاوت داده

 ھا بھ نحوی مطالعھ کرد.تجمع آن



 

 
 

 ��باشد ای از اعداد میدر در یک داده کھ مجموعھبرد. 

 بزرگترین داده باشد، ��کوچکترین و 

� = �� − ��																																																																																																														(۴

− ١) 

کند با وجود اینکھ این معیار وسعت پراکندگی را منعکس می

گر خوبی برای باشد، بیانو طرز محاسبھ آن ساده می

و گترین رزیرا این معیار فقط بھ بزپراکندگی داده نیست 

ھا تغیر کند، د و اگربقیھ دادهکوچکترین داده بستگی دار

 ثیری در برد ایجاد نخواھد شد. تأ

��قدر مطلق  ھا.میانگین انحراف − را انحراف از میانگین  ̅�

 و  ��برای داده 

� =
∑ ��|�� − �̅|�

���

�
																																																																																																(۵

− ١) 

واضح است کھ ھر قدر نامند. ھا میرا میانگین انحراف

بزرگتر خواھد بود. الزم بذکر  �دورتر باشد،  ̅�ھا از داده

��است  −  ت یا منفی و یا صفر باشد.بممکن است مث ̅�

ھا معیار خوبی برای میزان پراکندگی میانگین انحراف

ھ باشد، ولی طرز محاسبھ و کشف خواص ریاضی آن بھا میداده

علت وجود قدر مطلق، قدری پیچیده است. بنابراین بھ جای 

آن معیار دیگری بھ نام واریانس و یا جذر آن بھ نام 

 برند.انحراف استاندارد را بھ کار می

واریانس در لغت بھ معنی ف استاندارد. واریانس و انحرا

 تفاوت و تغییر است، از فرمول؛



 

 
 

�� = �
��(�� − �̅)�

�

�

���

																																																																																														(۶

− ١) 

آورند. اگر باشد بدست میھا میکھ میانگین جذر انحراف

شود. بھ ویژه کوچک می ��نزدیک باشند،  ̅�ھا بھ تمام داده

شود. این حقایق صفر می ��برابر باشند  ̅�ھا با ��اگر تمام 

معیار خوبی برای سنجش پراکندگی و  ��دھند کھ نشان می

 باشد.ھا نسبت بھ میانگین میتغییر پذیری داده

 بھ صورت زیر در )۶-١(فرمول با استفاده از جبر مقدماتی 

 :آیدمی

�� =
1

�
� ����

� − �̅�

�

���

																					 

��اگرجملھ اول فرمول باال را کھ میانگین 
�, ��

�, … , ��
-می �

 نشان دھیم، داریم: �����باشد، با 

�� = ����� − �̅�																																																																																																											(٧ − ١) 

- بنابراین واریانس برابر است با میانگین توان دوم داده

ھا. چون واریانس یک کمیت ھا منھای توان دوم میانگین داده

رو  بریم)، از ایندو بعدی است (زیرا توان دوم را بکار می

شود را کھ انحراف استاندارد نامیده می �جذر مثبت آن یعنی 

 برند. بکار می

  :نسبت انحراف استاندارد بھ میانگین، یعنیضریب تغییر. 

� =
�

�̅
																																																																																																																								(٨ − ١) 



 

 
 

- شود، ضریب تغییر میرا کھ اغلب بھ صورت درصد بیان می

گیری بستگی ندارد، در نامند. این ضریب کھ بھ واحد اندازه

 رود.عمل برای مقایسھ بھ کار می

 چولگی و برجستگی ۵-٢-١

ترین منحنی فراوانی، منحنی فراوانی نرمال طبیعی

 باشد کھ معادلھ مختصاتی آن بھ صورت استانداد می

� =
1

√2�
��

��

� 																																																																																																										(٩ − ١) 

است. این منحنی زنگ گونھ کھ از نظر تقارن، کشیدگی، 

پختی، تناسب و زیبای خاصی دارد. مساحت زیر منحنی بھ 

 توزیع شده است. )٣-١( نحوی طبیعی طبق شکل

  

 : منحنی نرمال استاندارد٣-١ شکل

,��کھ فرض کنید ھا. گشتاور مرکزی دادهگشتاور و  ��, … , �� 

,��ھای بھ ترتیب با فراوانی ��, … , تایی  nیک سری داده   ��

��ھا و ��ام rباشند. میانگین توان  −  :ھا، یعنی̅�

��
� =

∑ ����
��

���

�
																					��

=
∑ ��(�� − �̅)��

���

�
																																					(١٠ − ١) 



 

 
 

 rنامند. ھا میداده امrام، و گشتاور مرکزی rرا گشتاور 

��معموالیک عدد طبیعی است. واضح است کھ 
و  ̅�برابر  �

ھا نسبت بھ باشد. اگر دادهمی ��برابر ��	برابر صفر و ��	

میانگین، متقارن باشند، گشتاورھای مرکزی فرد برابر صفر 

 ھستند.

-میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی میچولگی. 

انحراف  sنما،  Mمیانھ،  mمیانگین،  ̅�نامند. فرض کنید 

ھرکدام از  گشتاور مرکزی سوم باشند.��	استاندارد و 

چولگی بھ کار توان بھ عنوان معیار ھای زیر را میفرمول

 برد.

(١١ − ١)                           

�� =
�̅ − �

�
 ضریب	چولگی	اول	پیرسن																

�� =
3(�̅ − �)

�
 ضریب	چولگی	دوم	پیرسن									

� =
��

��
 ضریب	گشتاوری	چولگی																									

ھا نسبت بھ میانگین متقارن باشند، ضرایب دادهدر صورتیکھ 

 باال صفر خواھند شد. 

میزان کشیدگی یا پختی منحنی فراوانی را نسبت  برجستگی.

نامند. فرض بھ منحنی نرمال استاندارد، برجستگی آن می

انحراف استاندارد باشد.  sگشتاور مرکزی چھارم و  ��کنید 

ھای نرمال چون برای داده
��

باشد، دیک مینز ٣ ، بھ عدد��

 معیار برجستگی را از فرمول 

� =
��

��
− 3																																																																																																												(١٢

− ١) 



 

 
 

مثبت یا منفی باشد، منحنی  kآورند. برحسب آنکھ بدست می

نزدیک صفر باشد،  k. اگر شودخ میفراوانی کشیده یا پَ 

 .)١٣٨۴(بھبودیان،  برجستگی منحنی فراوانی طبیعی است

 قوانین احتمال ٣-١

در کشف تمام رموز عالم و عدم علت عدم توانایی  ھانسان ب

اطمینان در برابر حوادث روزگار مجبور است مفاھیمی از 

ای از زندگی روزانھ قبیل تصادف و شانس را بھ عنوان پاره

اند تا از بپذیرد. با این حال دانشمندان ھمواره تالش کرده

راه تجربھ و مشاھده بھ کمک علم و تکنولوژی تا آنجا کھ 

ھا را کشف نمایند و عدم اطمینان را مقدور است علت پدیده

 کاھش دھند.

 تعبیرھای مختلف احتمال ١-٣-١

ھرگاه فضای عبیر احتمال بھ ھر طریق ھمشانسی. ت الف)

پیشامد ساده تشکیل شده باشد کھ از  nنمونھ یک آزمایش از 

-نظر رخ دادن ھیچکدام بر دیگر برتری نداشتھ باشد، می

گوئیم این پیشامدھا ھمشانس ھستند. اگر کل احتمال را یک 

- بگیریم. احتمال رخ دادن ھر یک از این پیشامدھای ساده می

شود 
�

�
گر سکھ کامال معمولی و در بازی شیر و خط ا مثالً  . 

توان ھمشانس تصور کرد را می Tو  Hسالم باشد، پیشامدھای 

و احتمال رخ دادن ھر کدام 
�

�
 است. 

 . ب) تعبیر احتمال بھ طریق فراوانی نسبی

کنیم. فرض بار تکرار می nآزمایشی را تحت شرایط یکسان 

 rگوئیم آزمایش رخ دھد. می nدر این  �بار پیشامد  rکنید 

فراوانی و کسر 
�

�
آزمایش  nدر این  �فراوانی نسبی پیشامد  



 

 
 

-ھم بزرگ شده یا ثابت می rرا بزرگ کنیم،  nاست. حال اگر 

گردد کھ و این باعث می ماند
�

�
با وجود ھمھ نوسانھا، ، 

بھ  �احتمال پیشامد سرانجام بھ سمت عدد ثابتی، کھ آن را 

 کند.پیدا مینامند، گرایش طریق فراوانی نسبی می

 احتمال با فضای نمونھ با پایان ٢-٣-١

 یک مدل احتمال با فضای نمونھ با پایان عبارت است از:

�مجموعھ نا تھی  -الف = {��, ��, … , بھ نام فضای نمونھ  {��
 یا فضای پیشامدھای ساده.

,��عددھای مثبت  -ب ��, … , با مجموع یک، بھ طوری کھ ھر  ��

 متناظر باشد. ��با  ��

- نامیم و میمی ��را احتمال پیشامد ساده  ��عدد مثبت 
(��)�نویسیم  = ��. 

اگر تمام احتمال را بھ عنوان یک واحد جرم کھ میان 

را  ��توان توزیع شده است تصور نمائیم، می �اعضای مجموعھ 

 تعبیر کرد. ��بھ عنوان جرم 

نمونھ با پایان باشد، ھر اگر فضای  احتمال ھر پیشامد:

یک پیشامد  �و ھر زیر مجموعھ  �ای از پیشامد زیر مجموعھ

 باشد.می

ھای برابر است با مجموع احتمال �احتمال پیشامد 

�اگر  مثالً دھند. را تشکیل می �ای کھ پیشامدھای ساده =

{��, ��, (�)�، آنگاه {�� = �� + �� + توان آن را بھ جرم ، کھ می��

(∅)�تعبیر کرد. واضح است کھ  � = (�)�و  0 = 1. 



 

 
 

 

  ھای بنیادی احتمالقضیھ ٣-٣-١

توان انجام داد، ای کھ روی پیشامدھا میاعمال مجموعھ

باشند. نمودار ون شکل ھا میدرست مانند اعمال روی مجموعھ

 .)١٣٨۴(بھبودیان،  دھدھا را نشان میاین مجموعھ )۴-١(

 

 نمودارھای ون: ۴-١ شکل

مساحت ھر مجموعھ را بھ  )۴-١( اگر در نمودارھای ون شکل

-عنوان احتمال پیشامد نظیر آن تلقی کنیم، با محاسبھ قسمت

 شود کھ:ھای ھاشور دار معلوم می

 

 

	�١٣ − ١�  

�(� − �) = �(�) − �(� ∩ �) 

�(��) = 1 − �(�) 

�(� ∪ �) = �(�) + �(�) − �(� ∩ �) 

�(� − �) = �(�) − �	،	آنگاه								(�)�

⊂  بھ	ویژه	اگر	�

�(� ∪ �) = �(�) + �	،	آنگاه										(�)� ∩ � =  اگر	∅



 

 
 

 قوانین شمارش ۴-٣-١

برای محاسبھ احتمال نیاز بھ شمارش فضای نمونھ وجود  

بار یک سکھ وارد ساده مانند پرتاب دو یا سھ . در مدارد

ھای فضای نمونھ را شمرد. اما توان تعداد حالتراحتی می ھب

- اگر تعداد این آزمایش مثالً یشھ بھ این شکل نیست مشرایط ھ

-و یا بیشتر باشد دیگر امکان شمارش حالت ٢٠٠یا  ١٠٠ھا 

در این گونھ نمونھ بھ این راحتی نخواھد بود.  ھای فضای

مستقیم تعداد اعضای مجموعھ را  موارد باید بھ طور غیر

 تعیین نمود.

ھای طریق با نام mبھ  Aفرض کنید کار . اصول شمارش

��, ��, … , ,��ھای طریق با نام nبھ  Bو کار  �� ��, … , بتوان  ��

 انجام داد. اصول شمارش عبارتند از:

منوط بھ  Lاگر انجام کار  اصل جمع برای شمارش: -الف

nتوان بھ را می Lباشد، آنگاه کار  Bیا  Aانجام کار  + m	 

گویند طریق انجام داد. این اصل را اصل جمع برای شمارش می

 بر روی یا است. و در ان تکیھ

بھ عنوان مثال فرض کنید رفتن از دانشکده بھ منزل (کار 

L با تاکسی (کار ،(A کار) از سھ راه یا با اتوبوس (B از (

دو راه امکان داشتھ باشد. بنابراین بھ پنج طریق با تاسی 

 توان از دانشکده بھ منزل رفت.یا اتوبوس می

 Bو  Aی کار منوط بھ انجام پیاپ Lاگر انجام کار  -ب

این توان انجام داد. طریق می mnرا بھ  Lباشد، آنگاه کار 

 باشد.گویند و در آن تکیھ بر روی و میاصل را اصل ضرب می

بھ عنوان مثال فرض کنید رفتن از دانشکده بھ منزل (کار 

L با تاکسی از دانشکده تا پارک شھر (کار ،(A از سھ راه (

) از دو راه Bو با اتوبوس از پارک شھر تا منزل (کار 



 

 
 

امکان داشتھ باشد. بنابراین بھ شش طریق با تاکسی و با 

 توان از دانشکده بھ منزل رفت.اتوبوس می

چیز متمایز را طبق  Nھرگاه بخواھیم . ھای شمارشفرمول

این توان بھ چند راه می ای مشخص مرتب کنیم، معموالً قاعده

ھای ھای گوناگون فرمولکار را انجام داد. شمارش این راه

 دھد.مفیدی را بدست می

چیز متمایز  Nتوان چیز. ترتیبی را کھ می Nجایگشت  -الف

چیز  Nیک جایگشت از را از چپ بھ راست پھلوی ھم گذاشت، 

است.  ������یک جایگشت از سھ چیز  ������  مثالً گویند. می

 توان نوشت:این جایگشت را بھ صورت زیر می

1 × 2 × … × (� − 1) ≥ �

= �!																																																																							(١۴ − ١) 

تا  Rچیز متمایز  Nچیز. ھرگاه از  Nتای از Rجایگشت  -ب

1را برگزیده،  ≤ � ≤ ، بھ ترتیب از چپ بھ راست پھلوی ھم �

گویند و چیز می Nاز  تای  Rقرار دھیم، آن را یک جایگشت 

 آید:بھ صورت زیر بدست می

��,� = � × (� − 1) × … × (� − � + 2) × (� − � + 1)

=
�!

(� − �)!
																																																																																					(١۵

− ١) 

چیز متمایز، یک  Nچیز: ھر گاه از  Nتایی از  Rترکیب  -ج

تایی را با ھم یا یک بھ یک بدون توجھ بھ ترتیب  Rگروه 

گویند و بھ چیز می Nتایی از  Rبرگزینیم، آن را ترکیب 

 آید:صورت زیر بدست می



 

 
 

��,� = �
�
�

� =
��,�

�!

=
�!

�! (� − �)!
																																																																			(١۶ − ١) 

 مدل احتمال شرطی ۵-٣-١

اغلب در یک آزمایش، علم بھ این کھ پیشامدی رخ داده 

ثیر ر احتمال رخ دادن پیشامدی دیگر تأاست، ممکن است د

کند. بھ طور کلی در یک آزمایش، مدل احتمال بھ علت 

پیشامدی کھ رخ داده است، دستخوش دگرگونی شده مدل جدیدی 

احتمال شرطی دارای آید. احتمال شرطی بدست میبھ نام 

توان تئوری احتمال را باشد و بھ کمک آن میاھمیتی خاص می

 گسترش داد و بعضی مسائل پیچیده را حل کرد.

دو پیشامد دلخواه در فضای  Bو  A: فرض کنید تعریف

,�)احتمال  �, (�)�باشند بھ طوری کھ  (� ≠ بھ  A. احتمال 0

 Bبا علم بھ اینکھ پیشامد  Aیعنی احتمال پیشامد  Bشرط 

 رخ داده است، برابر است با:

�(�|�) =
�(� ∩ �)

�(�)
																																																																																												(١٧

− ١) 

(�)�اگر  = قابل تعریف نیست (بھبودیان،  (�|�)�، آنگاه 0

١٣٨۴.( 

(�)�با فرض  >  داریم: )١٧-١(از فرمول  0

�(� ∩ �) = �(�)�(�|�)																																																																																			(١٨

− ١) 

 ھا معروف است.بھ قانون ضرب احتمال



 

 
 

ال رخ دادن یک در صورتی کھ احتمپیشامدھای مستقل. 

نداشتھ باشد آن را پیشامد مستقل  یثیرپیشامد بر دیگری تأ

(�|�)� نامیم در این صورت داریممی = قانون ضرب . (�)�

 آید:احتمال نیز بھ صورت زیر در می

�(� ∩ �) = �(�)�(�)																																																																																								(١٩

− ١) 

 متغیر تصادفی ۴-١

گیریم. ، را در نظر میSیک مدل احتمال، با فضای نمونھ 

ای از و بردش زیر مجموعھ Sرا کھ دامنھ آن  Xتابع حقیقی 

اعداد حقیقی است، یک متغییر تصادفی روی این مدل احتمال 

 Xدھیم و آن را تکیھ گاه نشان می ��را با  Xنامند. برد می

را ممکن است عددی  Sمجموعھ  Xقت تابع نامیم. در حقیمی

 کند.تبدیل می ��نباشد بھ یک مجموعھ عددی 

متغیر تصادفی را گسستھ : ستھمتغیر تصادفی گسستھ و پیو

یک مجموعھ عددی شمارش پذیر  ��گویند ھرگاه برد آن یعنی می

یک فاصلھ عددی یا  ��گویند ھرگاه باشد و آن را پیوستھ می

 اجتماع چند فاصلھ عددی باشد.

 تابع توزیع ۵-١

یک متغیر تصادفی روی یک مدل احتمالی باشد.  X فرض کنید

 تابع حقیقی

��(�) = �(� ≤ �)																																																																																															(٢٠

− ١) 

- می �یک عدد حقیقی است، تابع توزیع  �را کھ در آن 

 نامیم.
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Abstract: 

           Radon gas with a chemical symbol, Rn, has atomic number 86. This gas is a 

colorless and odorless and is natural decay of uranium, thorium and radium. Radon 222Rn 

can be achived after several reactions from uranium 238U decay and has semi-life of 3.82 

days. Radon 220Rn called toron one of the natural istopes of radon that has a low half-life 

of 53.54 seconds, and for this reason it is very difficult to measure. Radon 219Rn called 

actinun, is obtained in the 235U and has half-life of 3.917 seconds and is not importance in 

research studies. According to a raport from the environmental protection agency (EPA) 

recognizes radon as the second agent causing lung cancer after the cigarettes, as well as 

with regard to the importance of this gas in the discovery of uranium mines, forecasting 

earthquakes, constructions in radon mines, and building materials produced from these 

areas, investigation of this gas has become one of the most important goals of researchers 

and scholar. In this thesis, the points were selected randomly with uniform distances in the 

regions of ardabil airport and shorabil, the amount of radon in the soil in this areas is 

measured. Also, these areas radioactivity was measured with a dosimeter fluke. Using 

experimenetal data obtained and GIS software, radon and radioactivity maps of tehe region 

has been prepared. Then, by comparing the measured values and parameters related to 

these data for these two regions together, to analyze the soil in this areas has been. 
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