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معرفی کتاب 

كاربرد كامپيوتر در تجزيه های آماری و ژنتيكی
سحر افضلی |

دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کتــاب كاربــرد كامپيوتــر در تجزيه هــاي آمــاري و ژنتيكــي 
تالیــف دکتــر محمدرضــا بی همتــا، مهنــدس هــادی 
مهنــدس  و  افضلی فــر  امیــن  مهنــدس  علی پــور، 
انتشــارات  توســط  صفحــه   856 در  وکیلــی  افصــح 
دانشــگاه تهــران در ســال 1392 بــه چــاپ رســیده اســت. 
ایــن کتــاب در هفــده فصــل تهیــه و تدویــن شــده 
اســت و در هــر فصــل نرم افزارهــای آمــاری مناســب 
کارشناســی  مقاطــع  در  دانشــجویان  نیــاز  مــورد  و 
ارشــد و دکتــری رشــته های مختلــف دانشــکده های 
ــوم  ــوم، مهندســی، عل ــع طبیعــی، عل کشــاورزی، مناب
انســانی و اجتماعــی و حتــی علــوم  پزشــکی را معرفــی 

نمــوده و کلیــه مراحــل تجزیه هــای آمــاری و ژنتیکــی را 
به صــورت تصویــری ارائــه کــرده اســت.

در پیش گفتار این کتاب می خوانیم: 
نرم افزارهــای  معرفــی  کتــاب،  ایــن  تحریــر  از  هــدف 
بــرای دانشــجویان و محققینــی اســت کــه  مختلــف 
زیــادی  آشــنایی  ژنتیکــی  و  آمــاری  نرم افزارهــای  بــا 
کلیــه  کــه  اســت  ایــن  کتــاب  ایــن  حســن  و  ندارنــد 
به صــورت  را  ژنتیکــی  و  آمــاری  تجزیه هــای  مراحــل 
تصویــری ارائــه کــرده و در صــورت لــزوم توضیحاتــی 
ــه  ــوری ک ــت به ط ــده اس ــته ش ــا نوش ــل آن ه ــز در ذی نی
حتــی افــراد مبتــدی نیــز می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن 
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ــد. در  ــام دهن ــود را انج ــای خ ــا، تجزیه ه ــاب راهنم کت
مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری رشــته های مختلــف 
علــوم  طبیعــی،  منابــع  کشــاورزی،  دانشــکده های 
)خصوصــًا زیست شناســی(، مهندســی، علــوم انســانی 
دانشــجویان  پزشــکی،  علــوم  حتــی  و  اجتماعــی  و 
ــاله  ــه و رس ــای پایان نام ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
خــود نیــاز بــه نرم افزارهــای مختلــف دارنــد و ایــن بــرای 
محققیــن مؤسســات تحقیقاتــی نیــز امــری ضــروری 
اســت و انجــام ایــن تجزیه هــا به صــورت محاســبات 
لــذا  و  اســت  وقت گیــر  و  طاقت فرســا  کاری  دســتی، 
بتــوان  کــه  بــود  ایــن  کتــاب  ایــن  نــگارش  از  انگیــزه 
نیازهــای آن هــا را بــه مقــدار زیــاد مرتفــع کــرد. پــس 
کلیــه  بــرای  جامــع  راهنمــای  یــک  نوشــتن  هــدف 
در  یادگیــری  شــروع  کتــاب  ایــن  و  نبــود  نرم افزارهــا 
تجزیــه و تحلیــل آمــاری و ژنتیکــی را مهیــا می ســازد. از 
طــرف دیگــر درســی در مقاطــع کارشناســی و خصوصــا 
تقریبــا  )یــا  مشــابه  عناویــن  بــا  ارشــد  کارشناســی 
ایــن کتــاب تدریــس می شــود کــه در اکثــر  مشــابه( 
مــوارد برحســب نظــر مــدرس چنــد نرم افــزار تدریــس 
ــوان  ــا داشــتن ایــن کتــاب راهنمــا می ت می شــود کــه ب
 Statistical کــرد.  درس  ایــن  از  حداکثــری  اســتفاده 
آمــاری،  یــا سیســتم تجزیــه   :)Analysis System( SAS
نرم افــزار جامــع و قدرتمنــدی اســت کــه تقریبــا هــر 

انجــام می دهــد. را  نــوع تجزیــه ای 
 SPSS )Originally, Statistical Package for the Social
 Sciences, Later modified to read Statistical Product
and Service Solutions(: نرم افــزار جامــع دیگــری اســت 
کــه عــالوه بــر اســتفاده گســترده در تمــام جنبه هــای 
علــوم اجتماعــی، در دیگــر رشــته ها نیــز قابــل اســتفاده 

اســت.
وســیعی  دامنــه  کــه  قدرتمنــدی  نرم افــزار   :  Minitab
از توانایی هــای پایــه و پیشــرفته را بــرای تجزیه هــای 

آمــاری فراهــم می کنــد.
بســته  یــا   :)General Statistical Package( GenStatt
بــرای  انعطاف پذیــر  سیســتم  یــک  عمومــی،  آمــاری 
تجزیــه آماریســت و زبــان برنامه نویســی کاملــی را بــرای 

می کنــد. فراهــم  خــاص  آمــاری  تجزیه هــای 
 DOS عامــل  سیســتم  تحــت  نرم افــزاری   :MSTAT-C
میشــیگان  ایالتــی  دانشــگاه  توســط  کــه  می باشــد 
 51 از  متشــکل  مجموعــه ای  و  اســت  شــده  تهیــه 
زیــر برنامــه می باشــد کــه قــادر بــه انجــام مجموعــه 

می باشــد. آمــاری  تجزیه هــای  از  متنوعــی 
اســت  نرم افــزاری   :)Palaeontological Statistics( PAST
کــه بیشــتر بــرای مطالعــات پالئوانتولوژیــکال مــورد 
ــوان  اســتفاده قــرار می گیــرد. توســط ایــن برنامــه می ت

و  طبقه بنــدی  تنــوع،  شــاخص های  اندازه گیــری 
انجــام داد. نیــز  را  رســته بندی گیاهــی 

عامــل  سیســتم  تحــت  کوچکــی  نرم افــزار   :  Path74
ــیر  ــه مس ــا تجزی ــت ی ــه علّی ــرای تجزی ــًا ب ــه صرف DOS ک

می شــود. اســتفاده 
نرم افــزاری   :)NumericalTaxonomy system( NTsys
ــن آزمــون آمــاری  ــد جهــت انجــام چندی بســیار قدرتمن
چنــد متغیــره می باشــد کــه بــرای تجزیــه داده هــای 
ایــن  در  کــه  می شــود  اســتفاده  کمــی  و  مولکولــی 
کتــاب بیشــتر تجزیــه داده هــای مولکولــی مــد نظــر 

قــرار گرفتــه اســت.
نرم افــزاری   :  )Genetic Analysis in Excel( GenAlEx
و  شــده  اجــرا  اکســل  برنامــه  روی  کــه  اســت 
ژنتیکــی  داده هــای  تجزیــه  بــرای  ابــزاری  به عنــوان 
)صفــر  دوتایــی  داده هــای  و  هاپلوئیــد  هم بــارزی، 
و  حیوانــات  گیاهــان،  جمعیت هــای  در  یــک(  و 
می گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  میگروارگانیســم ها 
Population Genetic Analysis( PopGen( : نرم افــزاری اســت 
و  هم بــارز  مولکولــی  داده هــای  تجزیــه  بــرای  کــه 
داده هــای دوتایــی )صفــر و یــک( در گیاهــان هاپلوئید 
اســتفاده  کمــی  صفــات  داده هــای  و  دیپلوئیــد  و 

می شــود.
 Dissimilarity Analysis and Representation for
windows( DARwin(: نرم افــزاری اســت کــه بــرای تجزیــه 
تنــوع ژنتیکــی و فیلوژنتیکــی براســاس فاصلــه تکاملــی 

می شــود. اســتفاده 
تجزیــه  بــرای  کــه  اســت  نرم افــزاری   :PowerMarker
از  حاصــل  جمعیت هــای  ژنتیکــی  تنــوع  داده هــای 
SNP و  SSR ،RFLP بررســی نشــانگرهای هم بــارز ماننــد

می شــود. اســتفاده  هــا 
 :)Molecular Evolutionary Genetics Analysis( MEGA
نرم افــزاری کامــل بــرای ردیــف کــردن توالی هــا، پیــدا 
کــردن توالی هــای مشــابه و حفاظــت شــده، رســم 
تکاملــی  فرض هــای  آزمــون  و  فیلوژنتیکــی  درخــت 

می شــود. اســتفاده 
بــدون شــک کتــاب حاضــر دارای کاســتی هایی اســت 
لــذا  اســت  مانــده  دور  پدیدآورنــدگان  چشــم  از  کــه 
ــود را در  ــنهادات خ ــرات و پیش ــه نظ ــاپیش از اینک پیش
اختیــار نگارنــدگان قــرار دهیــد، ســپاس گزار هســتیم.
در پایــان از انتشــارات دانشــگاه تهــران بــرای فراهــم 
انتشــاراتی  کلیــه همــکاران  امکانــات چــاپ و  آوردن 
کــه بــا محبــت هــر چــه تمــام بــه پدیدآورنــدگان کمــک 

هســتیم. ســپاس گزار  کردنــد، 
 


