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 داری یکی از مهم رتین بخش اهی تولید یک کشور محسوب می شود. هب گوهن ای که با خودکفایی رد این بخش یک کشور می تواند  از خروج مقادریکشاورزی و دام
قرار دارد.  کشاورزی اقبلیت تنوع بخشی هب محصوالت. کشور اریان رد منطقه خوبی از لحاط بسیار زیادی ارز جلوگیری کند و سبب اشتغال افراد زیادی گردد.

ت مرغ، سیمرغ یکی از شرکت اهی سهامی عام مشغول هب فعالیت رد حوزه مرغداری است . محصوالت این شرکت که رواهن بازار می کند عبارتند از : گوش 
انتخاب خواهید داشت. یکی  2تبرزی هستید. ربای اتمین محصول  شما محقق یک شرکت پخش تخم مرغ رد شهرتخم مرغ و تخم بلدرچین.  -بلدرچین و شترمرغ 

تن تخم مرغ  ربای توزیع آزمایشی رد شهر  5شرکت  2واقع رد کشور رتکیه. از هر  xسفارش از شرکت تولیدی سیمرغ و دیگری واردات از شرکت تولیدی 

انتخاب کنید و وزن آن اه را مورد آزمایش قرار  2مر توزیع باید نموهن اهیی از این و انجام تحقیقات سفارش داده می شود. شما هب عنوان محقق داخل شرکت رد ا
شاهن تخم مرغ می باشند. نحوه ردست نموهن گیری از  2500ات  2000بین داریم که هر کامیون شامل هر شرکت کامیون ربای انتقال محصوالت  2دهید. 

 محصوالت ارسال شده چگوهن است ؟

 هب صورت زری است. )هب گرم( یک از شرکت اه هرداده اهی وزنی تخم مرغ اهی  اتیی از هر شرکت تحقیق را انجام دهید. 20با نموهن فرض کنید بخواهید 



 - 69 - 70.2 - 64.4 - 63 - 69 - 70.7 - 63.8 - 65.5 - 74.5 - 72.2 - 69 - 62 - 71 - 67.5 - 61شرکت سیمرغ : 
68 - 68.8 - 71.7 - 72.9 - 64.4 

 - X  :69.2 - 84.2 - 81.1 - 75.5 - 79.8 - 91.5 - 88.1- 76 - 64.1 - 77 - 83 - 71 - 97 - 95.4 - 71.8شرکت 
77 - 81 - 94 - 90 - 65.9   

 .میاهن و میانگین هردسته را بدست آورید و نمودار جعبه ای آن را رسم کنید 
  تغییرات( هر دسته را هب دست آورید. انحراف معیار و ضریب -شاخص اهی رپاکندگی هر دسته )واریانس 
 .ربای هر دسته یک هیستوگرام رسم کنید 
 شما هب عنوان یک محقق که این دو دسته را با هم مقایسه می کنید، پیشنهاداتن هب مدری کارخاهن ربای سفارش نهایی از کدام شرکت است؟ 
  سوال نمره ای ربای تمرین ندارد( قسمت از )اپسخ این ام تولید کننده است؟بحث آماری را رد نظر نگیرید، رتجیحتان ربای سفارش از کداگر شما 

 


