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پیش گفتار

چهاردهمین تا فرمود مرحمت ما به را کشور علم جامعه به خدمت توفیق و نمود یاری را ما که سپاس گزاریم را بزرگ خداوند

و سازمان ها و شاهرود صنعت اه دانش محترم مسئولین حمایت و دانشجویان و اساتید ستودن همت با را ایران آمار کنفرانس

نماییم. برگزار شاهرود صنعت اه دانش در ١٣٩٧ شهریور ۵ تا ٣ روزهای در کشور مختلف دستگاه های

پژوهش گران اهیان، دانش بین نظر تبادل و بحث ، علم دست آوردهای آخرین ارایه برای مناسب فضای کنفرانس این که است امید

در آمار کارشناسان و اهیان دانش بین قوی تر ارتباط زمینه ساز و کند فراهم را جامعه در آماری فرهنگ ارتقای نیز و آمار کارشناسان و

شود. مختلف صنعت واحدهای و دستگاه ها

داده های تحلیل فضایی، آمار ، رسم آمار شواهدی، استنباط ترتیبی، داده های عناوین با تخصص نشست  ١۶ کنفرانس، این در

و مفصل نظریه حدی، قضایای فازی، آمار جزیی، خط مدل های سانسورشده، داده های تحلیل ل، ش آمار نمونه گیری، ، طول

در شرکت متقاضیان شدند. گرفته نظر در بیمه ای داده های در آماری مدل سازی و اعتماد، قابلیت توزیع ها، نظریه آن، کاربردهای

به عنوان را مقاله ٢١۵ تعداد محترم داوران همراه به کنفرانس علم کمیته  که نمودند ارسال دبیرخانه به مقاله ٣۵١ تعداد کنفرانس

علم نام صاحب اساتید از تعدادی از هم چنین پذیرفت. را آموزش کارگاه ٢ و پوستر به صورت ارایه برای را مقاله ١٠۶ ، سخنران

دبیرخانه به خارج و داخل مدعوین توسط مقاله ١۵ که آمد عمل به دعوت سخنران و شرکت برای کشور از خارج و داخل در آمار

شد. ارسال کنفرانس

اری هم نبود. ان پذیر ام کشور سراسر اه های دانش اساتید از جمع صمیمانه اری هم بدون کنفرانس این برگزاری ش بدون

علم متون سایر و کتاب این مطالب شدن بهتر چه هر به شایان کم سازنده، پیشنهادهای ارایه و مقاالت داوری در عزیزان این

هیات اران هم مسوولین، همه صادقانه زحمات و بی دریغ تالش های از کنفرانس برگزاری کمیته پایان، در است. بوده کنفرانس این

م کند. قدردان و ر تش شاهرود، صنعت اه دانش مختلف بخش های کارکنان و ، ریاض علوم ده دانش دانشجویان و علم

ایران آمار کنفرانس چهاردهمین برگزاری کمیته

شاهرود صنعت اه دانش

١٣٩٧ ماه شهریور ۵ ال ٣





مقاالتسه مجموعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برگزاری کمیته اعضای

شاهرود صنعت اه دانش رئیس فاتح مهدی محمد دکتر . ١

ایران آمار انجمن رئیس نعمت الله علیرضا دکتر . ٢

اه دانش فناوری و پژوهش معاونت دستفان عل دکتر . ٣

اه دانش مال و اداری معاون موالیی محمدعل دکتر . ۴

اه دانش دانشجویی معاونت رمضان رمضان دکتر . ۵

ریاض علوم ده دانش رئیس هاشم ابراهیم دکتر . ۶

خارج مهمانان امور مسئول پارسیان احمد دکتر . ٧

کنفرانس دبیر ربیع محمدرضا دکتر . ٨



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایران آمار کنفرانس چهارچهاردهمین

اجرایی کمیته اعضای

شاهرود صنعت اه دانش اجرایی) کمیته دبیر و کنفرانس (دبیر ربیع محمدرضا دکتر . ١

شاهرود صنعت اه دانش طهران احسن حجت  دکتر . ٢

شاهرود صنعت اه دانش آرش محمد دکتر . ٣

شاهرود صنعت اه دانش اقبال نگار دکتر . ۴

شاهرود صنعت اه دانش باغیشن حسین دکتر . ۵

تهران اه دانش پارسیان احمد دکتر . ۶

شاهرود صنعت اه دانش شاهسون داود دکتر . ٧

شاهرود صنعت اه دانش غزنوی مهرداد دکتر . ٨

کرمان باهنر شهید اه دانش مددی محسن دکتر . ٩

شاهرود صنعت اه دانش مس فروش عل دکتر . ١٠

شاهرود صنعت اه دانش موسوی رضا سید دکتر . ١١

شاهرود صنعت اه دانش نزاکت احمد دکتر . ١٢

رفسنجان ول عصر اه دانش نگارستان حسین آقای . ١٣

شاهرود صنعت اه دانش ندری اس نوری محمد هادی دکتر . ١۴

شاهرود صنعت اه دانش ( ریاض علوم ده دانش (رئیس هاشم ابراهیم دکتر . ١۵



مقاالتپنج مجموعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علم کمیته اعضای

شاهرود صنعت اه دانش ( علم کمیته (دبیر آرش محمد دکتر . ١

شاهرود صنعت اه دانش باغیشن حسین دکتر . ٢

شاهرود صنعت اه دانش ربیع محمدرضا دکتر . ٣

شاهرود صنعت اه دانش شاهسون داود دکتر . ۴

بهشت شهید پزش علوم اه دانش محرابی ه یدال دکتر . ۵

تهران مدرس تربیت اه دانش محمدزاده محسن دکتر . ۶

شیراز اه دانش نعمت الله علیرضا دکتر . ٧

طباطبایی عالمه اه دانش نعمت الله نادر دکتر . ٨





مقاالتهفت مجموعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقاالت فهرست

صفحه عنوان

١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعمیر اخطار مدل در تصادف و ثابت اثرهای

خان اتله محمد

٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شده خوشه بندی بقای داده های درستنمایی و بیزی تحلیل

کریم امید ، حسین فاطمه احمدی، غزل

١٨ . . . . . . . . . بیزی ه ی شب از استفاده با رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین داده های کاوش

احیائ سمانه

٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های بیزی تحلیل

گل عل زاده موس ری، اخ امید

٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماداال سینگ توزیع های از آمیخته ای از استفاده با ناپارامتری بیزی بقای تحلیل

راد نخع نجمه ارمز، احسان

۴١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اقتصادی علوم در کاربرد و نیم پیوسته پانل داده های تحلیل

کاظم ایرج حسن زاده، فاطمه اسماعیل فرد، مرضیه

۴٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فیشر اطالع و شانون آنتروپی

اسماعیلیان مهدی

۵۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ل ش داده های خوشه بندی برای ساده روش

ارجمند نقشینه امید محمدپور، عادل ، اصیل سحر

۶۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رتبه دار مجموعه نمونه گیری اساس بر بخت ها نسبت برآورد

بهبهان یوسف سید پور، هاشم مجید افتخاریان، عباس

٧٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چندگانه تعویق پذیرش نمونه گیری اصالح طرح

گیلده صادق پور بهرام افشاری، رباب

٨٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نیمه پارامتری رگرسیون مدل موج انقباض برآورد

کبیر کرم حمید ، ل ه فضل ال افشاری، محمود

٨٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آماری مراکز کارگاه طرح های در ناحیه ای آمارگیری روش کاربرد

نژاد رشیدی آسیه ، نورین مرجان ایرانفر، مهتاب



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایران آمار کنفرانس هشتچهاردهمین

٩۵ دامغان اه دانش دانشجویان توسط دخانیات استعمال داده های در کاربردی تصمیم: درخت و لجستی رگرسیون مدل مقایسه

قاسمیان جواد باخدا، امیرحسین

١٠٣ . . . . . . . . . . . . . . . . و  محور پاسخ نمونه گیری در پیوسته متغیرهای برای دومؤلفه ای برآوردهای محاسبه

سعادت مهسا باقری، آرزو

١١١ . . . . . . . . . . . . . . . گسسته عمر طول توزیع های در پویا تجمع گذشته متغیره دو آنتروپی از ویژگ هایی

خراشادی زاده محمد بانویی، عفت

١١٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بیز وقضیه استقرایی منطق

بوجاری محسن

١٢۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چوله ژنتی تصادف اثرات با حیوان مدل های

کریم امید ، اله نعمت علیرضا ، حسین فاطمه پاکباز، فاطمه

مجموعه در کاربرد صفر: آماسیده شمارش و [٠,١] تکیه گاه با آماسیده پیوسته ی{٠,١}‐ طول پاسخ های توأم مدل بندی

١٣۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماع ه های شب داده های

سامان بهرام احسان تبریزی، الهام

١۴٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بی ثبات بورس شاخص های ارزیابی برای آنتروپی اندازه گیری

امین محمد برزادران، محتشم غالمرضا زاده، تق محمد

١۵١ . . . . . . . . . . . . . . . . . داده ها فضایی همبستگ یادگیری در مصنوع عصبی ه های شب توانایی بررس

واقع ه یدال ، توسل عباس

١۵٩ . پارامتری اصالحات بر تاکید با راه حل ها و فعل وضعیت بررس و تبیین ایران: در بازنشستگ صندوق های در بحران

زاده اقبال رامین زاده، حسن امین

١٧١ . . . . . . . . . . . . . . . . EEG نال سی خواب مرحله ی کالس بندی در طیف تکین تحلیل روش از تعمیم

حق بین حسین ، حسین محبوبه

١٧٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چوله زمان فضایی‐ مدل های بیزی تحلیل

کریم امید ، حسین فاطمه

١٨٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادف ضرایب با خط فرآیند برای حدی قضایای

نزاکت احمد ، حسین محمد سید

١٩٣ . . . . . . . . . . . . . . . باستان شناخت اشیای منشاء تعیین برای همسایه نزدی ترین امین ‐K آماری روش

لوها محمد عزیز مهدی ، سامان بهرام احسان نقشینه، صادق امیر ، حسین سمیه

٢٠٠ . . . . . . . . . . . . . متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری براساس وایبل توزیع پارامترهای بیزی برآورد

امین مینا پور، حسین سعید



مقاالتنه مجموعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٢٠٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اروپایی کشورهای در ثبت مبنا روش به ن مس و نفوس سرشماری  بررس

طرانیان زهره حق گو، ه ال نصرت

٢١۵ ساختاری معادالت از استفاده با مشهد شهر ری گردش صنعت در سرمایه گذاری بر ( مدیریت و (مال موثر عوامل بررس

عاشوری فرنوش رهنما، عل خاکسار، حمیده

٢٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متعادل فضایی نمونه گیری با تامپسون هورویتز‐ براوردگر واریانس تقریب

محمدزاده محسن خاورزاده، رامین

٢٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نیم پارامتری بیزی روش به ال چ تابع برآورد

ریواز فیروزه خسروشاه، هادی

٢٣۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٩۶ ‐ ١٣٨۴ اصفهان استان اری بی نرخ فصل تعدیل

خوندابی زهره شاهمرادی، احسان خوندابی، بتول

٢۴٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تابع داده های برای نمونه ای تک آزمون بررس و تحلیل

نسب حسین ابراهیم محمد سید دارابی، نادیه

٢۴٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن ها از شواهدی تفسیر و پیرسون نیمن‐ نظریه براساس آماری استنباط

ارقام رضا ناصر زاده، زمان احسان برآورده، دست عل

٢۵۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چندک رگرسیون رد عمل ارزیابی برای جدید معیاری

گلعلیزاده موس دانشور، علیرضا

٢۶٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لجستی رگرسیون مدل برازش جهت بهینه تغییر نقطه طرح

جعفری حبیب دهنوی، محمد

٢٧٠ . . . . . . . . . . . . . . رسان اطالع و کتابداری در کم روش های و آمار کتاب در آمار آموزش شیوه ی واکاوی

ذوالقدر مهدی ذوالقدر، لیال

بر شبیه سازی از استفاده با پیشنهادی روش های مقایسه ی كارگاه آمارگیری های در ناحیه ای نمونه گیری روش به كارگیری

٢٧۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایران» اسالم جمهوری پست «شركت از حاصل چارچوب  اساس

ایرانفر مهتاب نژاد، رشیدی آسیه

٢٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبنا ثبت آماری نظام در ضروری ابزاری داده ها، احتمال اتصال

احسن گلسان رضایی، عل رضا

٢٩٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسم آمار در آماری مدل بندی از کاربردهایی

قهرودی رضایی زهرا

٢٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادفیده پاسخ برای جدید کم روش ی

چین پرداز رحیم علوی، محمدرضا سید رکاب ساز، مینا



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایران آمار کنفرانس دهچهاردهمین

٣٠۴ . . جمع بسته آشیانه ای الپالس تقریب از استفاده با چشم پوش غیرقابل گمشدگ با فضایی وابسته داده های بیزی تحلیل

محمدزاده محسن زحمتکش، سمیرا

٣١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . پشتیبان معیار عنوان به درستنمایی نسبت تفسیر برای اطالع معیار از استفاده

برآورده دست عل زاده، زمان احسان

٣١۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جفت مفصل های از استفاده با طول داده های در وابستگ مدل بندی

باغفل تابان ، گنجعل مجتبی سفیدی، سعیده

٣٢١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصادف دیفرانسیل معادالت مدل های در آمیخته اثرهای

شمس مهدی

٣٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فضایی درون یابی در آن کاربرد و خ دو مفصل خانواده

جمشیدی روناک شمس، صدیقه

٣٣۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فضایی اتورگرسیو مدل های با تهران استان خانوارهای درآمد تحلیل

محمدزاده محسن ، صادق ندا

٣۴١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هوا دمای داده های هموارسازی برای تابع ناپارامتری بیز مدل ی

خالدی جعفری مجید صحبت زاده، رضا

٣۴٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفاوت ها و شباهت ها ان: ام و احتمال

طاهری محمود سید

٣۵٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریوی بیماری نوع بررس در آن کاربرد و فازی وابستۀ داده های با مارس روش

رضایی مینا محمدی، عل روشنک طاهری، محمود سید

٣۶١ . . . . . . . . . . AR(١) خطای با ریج رگرسیون مدل های در دورافتاده نقاط تشخیص برای میانگین انتقال روش

بابادی باب راسخ، عبدالرحمن ظاهرزاده، عل

٣۶٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خطا میانه کمترین اساس بر فازی رگرسیون

عارف محسن

٣٧۶ . . . . . سنگ) توده درزه زبری تعیین موردی (مطالعه کرنل روش به احتمال توزیع تابع برآورد از تصادف نمونه تولید

ربیع رضا محمد ، جالل اسماعیل محمد سید عامری، اله عین

٣٨۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وایبل بتا ل توزیع از استفاده با عمر طول پاسخ های تحلیل

بهرامیان سمیرا زاده، عبداله رضا

٣٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایران در کودک کار

صبا عل اکبری روشنک
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٣٩٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رتبه ای داده های برای تصادف جنگل

شاهسون داود ، عل بی مریم

۴٠٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چوله توزیع های تشخیص در شواهدی استنباط نقش

محمدی مرتض عمادی، مهدی

۴١۶ . . . . . . . . . AUC Ramp روش : غیرخط و خط صورت به بیومارکرها ترکیب با طبقه بندی صحت افزایش

اه آتش وحدت جواد جعفرآبادی، اصغری محمد سربخش، پروین ، گاوگان فرج لیل

۴٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساختمان و ن مس بخش کالن شاخص های تغییرات روند

فرحزادی مهدی

۴٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ژن بیان باالی بعد با داده های گروه دو بین میانگین بردار تساوی آزمون

اه آتش وحدت جواد ، فردوس رضا

۴٣٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبنا زمان‐ ژن بیان داده های تحلیل برای انتقال آمیخته مدل های از استفاده

جلیلیان ه عبدال ، باغفل تابان فرهنگیان، فرشته

كیفیت تضمین چارچوب و آماری» كار و كسب عموم «مدل با ارتباط آماری»، سازمان های برای فعالیت عموم مدل

۴۴٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسم آمارهای

قادری سمانه

۴۵۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پارتو توزیع در پارامترها برآورد معرف

پور حسن مهدی محمد قاسمیان، جواد

۴۶۴ . . . . . . . بیزی و فراوان گرا حالت های در مدل انتخاب مساله ی برای پسین احتمال بیشینه گر روش رد عمل مقایسه

گنجعل مجتبی قطاری، امیرحسین

۴٧٣ . . . . . . . . . . . . . . پستان سرطان بیماران بیماری بدون بقای در آن کاربرد و نندگ ش آمیخته شفایافته مدل

شاندیز همایی فاطمه یاسری، مهدی ، باغیشن حسین محمودی، محمود ، فروشان رحیم عباس ، قوام وحید

۴٨٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلسله مراتبی بیزی رهیافت با فضایی‐زمان داده های در گمشده مقادیر تحلیل

حسین فاطمه ، کریم امید

۴٩١ . . . . . . . . . . . . . . . . . مشترک پارامتر از استفاده با رقابت مخاطره های و طول داده های توأم مدل بندی

پهلوان زاده باقر ، باغفل تابان کالنتری، شیوا

۴٩٧ . . . . . . . . . . . . . . . . L١ نرم پایه بر تکین مقادیر مجموعه تحلیل از استفاده با زمان سری های در جانه

یارمحمدی مسعود کالنتری، مهدی

۵٠۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمان ناقص اشتغال بر تأثیرگذار عوامل آماری تحلیل

امین طاهره ندرآبادی، کلهری لیدا



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ایران آمار کنفرانس دوازدهچهاردهمین

۵١١ . . تصادف اثر با متناسب خطرات مدل از استفاده با ایران در سال ۵ زیر کودکان مرگ و میر ریس بر مؤثر عوامل بررس

گوانج پریسا

۵١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فازی ضرایب و توضیح پاسخ، متغیرهای با استوار ریج رگرسیون

آرش محمد ، ربیع محمدرضا گودرزی، وحید

۵٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استوار چندهدفه بهینه سازی از استفاده با فضایی نمونه گیری

محمدزاده محسن لطفیان، الهه

۵٣۵ . . . . . . . . . . . . . . . اصفهان استان شهرستان های سطح در اقتصادی عمده بخش های افزوده ارزش برآورد

رضایی مریم طالبی، مریم ، لعل محمدرضا

۵۴٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غیرخط رگرسیون روش توسط داده ها بعد کاهش و متغیر انتخاب

شاهسون داود محبی، محبوبه

۵۵٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفصل تابع دیدگاه از واگرایی اندازه های در شواهدی استنباط نقش

عمادی مهدی محمدی، مرتض

۵۵٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثالث شخص بیمه در موردی مطالعه ادعاها: مدل بندی به سلسله  مراتبی رد روی

يزدی مسلمان محمود

۵۶٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طول مطالعات در توأم مدل بندی روش و وزن دار توزیع های مقایسه

باغفل تابان ، گنجعل مجتبی خرم، اسماعیل ، فراهان ان مش سادات زهرا

۵٧۵ . . . . . . . . . . . . . . . همبسته خطاهای با شده محدود جزئ خط رگرسیون مدل های در استوار ریج برآورد

روزبه مهدی معنوی، منیره

و ی در دوم: نوع فزاینده سانسور تحت پارامتری دو نمایی توزیع ی پارامترهای خط ترکیب برای اطمینان فاصله ایجاد

۵٨٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جامعه دو

محمدی محمدزاده جواد ، زاده مل احد

۵٩٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منف دوجمله ای مدل مبنای بر پزش در SPECT تصاویر بازسازی

باغیشن حسین اقبال، نگار ندری، اس نوری محمدهادی منوچهرنژاد، مسعود

١٣٩٠ سال های ط ون مس ساختمان احداث برای كشور شهرداری های توسط صادرشده پروانه های صدور وضعيت بررس

۶٠١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٩۵ تا

داویجان موسوی لیال سیده

۶٠٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نیابت پاسخ خطا و بی پاسخ شرایط در براورد و نمونه گیری

مهران فرهاد

۶١۶ . . . . . . . . . . . . . . تقریبی بیزی رهیافت با گلستان استان زیرزمین آب های کیفیت زمان فضایی‐ تحلیل



مقاالتسیزده مجموعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

باغیشن حسین ، بجستان میرزاجان مسعود

۶٢۵ . . . . . استراحت وضعیت fMRI داده های در ردی عمل ارتباطات نقشه پیش بین بهبود در انقباض برآوردگر کاربرد

بخشنده محسن شاکری، نزهت مجد، علوی حمید نظری، عطیه

۶٣٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . همبسته متغیرهای از استفاده با فضایی همبستگ دارای جوامع در نسبت براورد

نورمحمدی محمد

۶۴٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن کاربرد و اسلش‐بتا توزیع

کاظم محمدرضا نام، نی زهرا

۶۵٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وزن دار گشتاورهای از استفاده با آنتروپی ماکزیمم چندک تابع برآورد

ابراهیم زهرا وروش، نی زهره

۶۶٠ . . . . . . . . . . . . . . . . کنترل نمودارهای و زمان سری های تحلیل از استفاده با اجتماع ه های شب پایش

سقایی عباس زاده، هادی رضا

۶۶٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نامانا مترن کوواریانس توابع از رده ای بر مبتن فضایی مدل بندی

ریواز فیروزه ، یارعل اسماعیل همت خواه، محمد

۶٧۶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نادقیق دیفرانسیل معادالت حل برای ذوزنقه ای روش

احمدزاده حامد کیا، فره مهران یارمحمدی، مسعود

۶٨۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گیالن استان اجباری بیمه شدگان برای کوچ نواح فضایی بیزی استنباط

ربیع محمدرضا ، باغیشن حسین ، یوسف مطهره





تعمیر اخطار مدل در تصادف و ثابت اثرهای
١ خان اتله محمد

مالیر اه دانش آمار، و ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

با پارامترها برآورد است. شده گرفته نظر در تعمیر اخطار مدل عنوان تحت یرانه پیش نگهداری از خاص نوع مقاله این در یده: چ

طول که است شده فرض است. مقاله این محوری موضوع باشند تصادف و ثابت اثرهای دارای که کم متغیرهای گرفتن نظر در

آمده اند. بدست واقع مثال ی تحلیل در نتایج باشد. مقیاس ‐ ان م خانواده از توزیع دارای مولفه عمر

. تصادف و ثابت اثرهای ، مقیاس ‐ ان م خانواده تعمیر، اخطار مدل یرانه، پیش نگهداری کلیدی: واژه های

.62N05 ،62J12 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

با Z زمان در یا شود م ست ش دچار X تصادف زمان در یا مولفه این کند. کار به شروع صفر زمان در مولفه ی کنید فرض

” را باشند مستقل هم از Z و X که حالت باشد. تصادف متغیر ی Z که شود م فرض اینجا در شود. م تعویض نو مولفه ی

معموال Z و X برای استقالل فرض گرفتن نظر در اما .(١٢ صفحه ، ٢٠٠۵ ١ (ناکاگاوا نامند “ سن تعویض یرانه پیش نگهداری

(مانند آورند بدست مولفه از را اطالعات مولفه، کار حین در است ن مم نگهداری مهندسان موارد برخ در زیرا است غیرعمل

عمر طول با متناسب بایست Z زمان لذا و م کند کم یرانه پیش نگهداری انجام در آنها به اطالعات این که عادی) غیر صدای

داده های م گیرد. قرار بررس مورد “ وابسته رقابت ”خطرهای عنوان تحت نگهداری، نوع این بقا تحلیل در گردد. تعیین مولفه

زمان Z سیستم، یا مولفه عمر طول X آن در که δ = I(Z < X) و Y = min(X,Z) که هستند (Y, δ) صورت به موجود

کار از زمان که هستند صورت این به م شوند مشاهده که داده هایی بنابراین است. نشانگر تابع ی I و یرانه پیش تعویض انجام

توزیع تابع آوردن بدست اهداف، از ی رقابت خطرهای مبحث در م شوند. ثبت همزمان (δ) افتادگ کار از علت و (Y ) افتادگ

آوردن بدست ، رقابت خطرهای نظریه از استفاده با اما است. افتادگ کار از علل از ی هر تحت ست، ش زمان برای کناری (بقا)

1Nakagawa

m_akhani@yahoo.com : خان اتله ١محمد

١



تصادف٢ و ثابت اثر با تعمیر اخطار مدل

عبارت به .( (تسیاتیس٢ است پذیر ان ام آنها بین استقالل وجود صورت در تنها (Y, δ) توام توزیع از Z و X کناری های توزیع

کوک ل، مش این حل برای نیست. پذیر ان ام نیز ست ش زمان کناری توزیع کردن پیدا نباشند، مستقل هم از Z و X اگر ر دی

ابتدا را مفهوم این (١٩٩٣) کوک البته نمود. مطرح فوق رقابت خطرهای برای را “ تصادف عالمت دار سانسور ”مفهوم (١٩٩۶) ٣

که حال در بود خواهد شناسایی قابل X کناری توزیع مفهوم، این تعریف با بود. نموده معرف “ سن وابسته ”سانسور عنوان تحت

اساس توزیع این زیرا است نظر مد X کناری توزیع آوردن بدست معمول طور به م ماند. باق شناسایی قابل غیر همچنان Z توزیع

طول از شود سانسور مولفه عمر طول اینکه پیشامد ، تصادف عالمت دار سانسور فرض تحت است. بهینه یرانه پیش نگهداری تعیین

X به یرانه) پیش نگهداری (زمان Z است ن مم که حال در است، مستقل {Z < X} پیشامد از X یعن است مستقل X عمر

”مدل ، تصادف عالمت دار سانسور مفهوم براساس (٢٠٠۶) اران هم و ۴ لیندکویست باشد. وابسته سیستم) یا مولفه عمر (طول

اتله و پرست(٢٠١۶) دوست و خان اتله ،(٢٠١١) اران هم و کریستین به بیشتر اطالعات برای نمودند. معرف را اخطار‐تعمیر“

شده تعمیر اخطار مدل وارد شوند م شناخته کم متغیرهای به که محیط متغیرهای مقاله این در شود. مراجعه (١٣٩۵) خان

در شود. م پرداخته تعمیر اخطار مدل معرف به ابتدا ٢ بخش در اند. شده برآورد مقیاس ‐ ان م خانواده در مدل پارامترهای و

آمده بحث گیری نتجه نیز ۴ بخش گردد. م ارائه تصادف و ثابت اثرهای با کم متغیرهای حضور در تعمیر اخطار مدل ٣ بخش

است.

تعمیر اخطار مدل معرف ٢

نمودند. تعریف زیر صورت به را اخطار‐تعمیر مدل ،(٢٠٠۶) اران هم و لیندکویست

کند: صدق زیر شرایط در اگر است اخطار‐تعمیر مدل دارای (X,Z) زوج .٢ . ١ تعریف

باشد. Xمستقل از تصادف طور به {Z < X} پیشامد یعن Xباشد. از تصادف عالمت دار سانسور ی Z تصادف متغیر الف)

که طوری به باشد G(٠) = ٠ که است شده تعریف طوری [٠,∞) بازه در که باشد داشته وجود G مانند صعودی تابع ی ب)

باشیم: داشته x > ٠ هر ازای به

P (Z ≤ z|Z < X,X = x) =
G(z)

G(x)
, ٠ < z ≤ x. (٢ . ١)

نامند. اخطار‐تعمیر تابع را دارد) وجود م شود فرض (که آن مشتق و تجمع اخطار‐تعمیر تابع را G تابع

(٢٠٠۶ اران هم و (لیندکویست .٢ . ٢ قضیه

برای آنگاه باشد. q = P (Z < X) و FX(x), G(t) پارامتر های با اخطار‐تعمیر مدل دارای (X,Z) زوج کنید فرض

t > ٠

F̃X(t) = FX(t), (٢ . ٢)

F ∗X(t) = (١− q)FX(t), (٢ . ٣)

F̃Z(t) = FX(t) +G(t)

∫ ∞
t

fX(y)

G(y)
dy, (۴ . ٢)

2Tsiatis (1975)
3Cook
4Lindqvist



م. ، خان ٣اتله

f̃Z(t) = g(t)

∫ ∞
t

fX(y)

G(y)
dy, (۵ . ٢)

F ∗Z(t) = qF̃Z(t). (۶ . ٢)

تصادف و ثابت اثرهای با تعمیر اخطار مدل ٣

و پاسخ متغیر مشاهده با همزمان صورت آن در باشند، داشته وجود مدل در نیز تصادف اثرهای ثابت، اثرهای بر عالوه کنید فرض

، مقیاس ‐ ان م ل توزیعهای خانواده در م شود. ثبت تصادف اثر با متغیر از سطح هر در ثابت اثر با کم متغیر مقدار آن، ثبت

داریم صورت این در گرفت. نظر در تصادف و ثابت عوامل از خط تابع ی بعنوان را ان م پارامتر م توان

µi = wiβ +αiu,

اثرهای پارامتر بردار با برابر β و ثابت اثرهای برای مدل ماتریس از سطر امین i با است برابر wi = (wi١, . . . , wip) آن در که

اثرهای اینکه به توجه با است. تصادف اثرهای بردار با برابر u و تصادف اثرهای برای مدل ماتریس از سطر امین i با αiبرابر و ثابت

شود: داده تعمیم زیر صورت به ٢ . ١ تعریف که است ضروری لذا شده اند مدل وارد تصادف

اگر است (CRAM) شرط اخطار‐تعمیر مدل دارای (X,Z,U) سه تایی .٣ . ١ تعریف

باشد. مستقل X|u از تصادف بطور {Z < X|u} پیشامد الف)

طوری به باشد G(٠|u) = ٠ که است شده تعریف طوری [٠,∞) بازه روی که باشد داشته وجود G مانند صعودی تابع ب)

باشیم داشته x > ٠ هر ازای به که

P (Z ≤ z|Z < X,X = x,U = u) =
G(z|u)
G(x|u)

, ٠ < z ≤ x. (٣ . ١)

داریم t > ٠ هر برای آنگاه کند، پیروی شرط اخطار‐تعمیر مدل از (X,Z,U) سه تایی که کنید فرض اگر .٣ . ٢ قضیه

F̃X|u(t|u) = FX|u(t|u). (٣ . ٢)

F ∗X|u(t|u) = (١− qu)FX|u(t|u), (٣ . ٣)

F̃Z|u(t|u) = FX|u(t|u) +G(t|u)
∫ ∞
t

fX|u(x|u)
G(x|u)

dx. (۴ . ٣)

f̃Z|u(t|u) = g(t|u)
∫ ∞
t

fX|u(x|u)
G(x|u)

dx, (۵ . ٣)

F ∗Z|u(t|u) = quF̃Z|u(t|u). (۶ . ٣)

u ) تصادف اثر با عامل ی و (w) ثابت اثر با عامل ی که طوری به یرید ب نظر در را تصادف عالمت دار سانسور داده های



تصادف۴ و ثابت اثر با تعمیر اخطار مدل

نمود: بیان زیر صورت به م توان را داده ها آنگاه باشند، موثر سیستم یا مولفه عمر طول در سطح) p با

yli = xliδli + zli(١− δli) l = ١, . . . , p, i = ١, . . . , Nl, (٣ . ٧)

باشد. شده سانسور مقدار ی به مربوط yli اگر δli = ٠ و شده مشاهده عمر طول به مربوط yli اگر δli = ١ آن در که

که آنچه باشند. مستقل سانسور زمانهای تولید کار و ساز از و باشند نشده سانسور کم متغیرهای که است این بر فرض

(٣ . ٧) رابطه از استفاده با ها yli آن در که است { (yli, wli), l = ١, . . . , p, i = ١, . . . , Nl,} صورت به م شود مشاهده

در که {(zlj , wlj), j = ١, . . . , nl,} و {(xli, wli), i = ١, . . . ,ml} بصورت داده ها ل ش بنابراین م شوند. تعریف

بصورت ان م پارامتر با مقیاس ‐ ان م ل خانواده عضو X|U = ul پاسخ متغیر کنید فرض است. .ml + nl = Nl آن

وابسته ul و β١ ،β٠ به σ پارامتر همچنین است، i = ١, . . . , N و l = ١, . . . , p ، آن در که باشد µli = β٠ + β١wli + ul

(م است صفر میانگین دارای u تصادف بردار معمول بطور است. تصادف اثر ul و ثابت اثرهای β١ و β٠ اینجا در نیست.

این ادامه در باشد. م  u بردار کواریانس ماتریس D آن در که است V ar(u) = D و ،(٩ صفحه (٢٠٠٨) اران هم و کاآل۵

پس دارد وجود تصادف اثر ی که م شود فرض همچنین شود. م  سازی خالصه نتایج باشد، وایبل توزیع  دارای X اگر فصل

است. بیان قابل مشابه طور به نتایج ، تصادف اثر چند وجود صورت در است. V ar(ul) = σ٢
u

وایبل توزیع ٣ . ١

ترین کوچ توزیع دارای (T |U = u) = (logX|U = u) آنگاه باشد. η و β پارامترهای با وایبل توزیع دارای X|U = u اگر

u تصادف اثر به (٣ . ٨) رابطه با µ و ندارد بستگ u به σ کنید فرض است. σ = ١
β ،µ = logη پارامترهای با کرانگین مقدار

داریم: u تصادف اثر از lام سطح در iام مشاهده برای بنابراین دارد. بستگ

µli = β٠ + β١wli + ul. (٣ . ٨)

م شود: حاصل زیر نتایج (۶ . ٣) ‐ (٣ . ٢) روابط از استفاده با است. نیاز مورد درستنمایی تابع آوردن بدست در زیر روابط

F̃X|u(t|u) = FX|u(t|u) = ΦEV

(
log(t)− µ

σ

)
= ١− exp

(
− exp

(
log(t)− µ

σ

))
, (٣ . ٩)

F ∗X|u(t|u) = (١− qu)FX|u(t|u) = (١− qu)
(

١− exp

(
− exp(

log(t)− µ
σ

)

))
, (٣ . ١٠)

F̃Z|u(t|u) = FX|u(t|u) +G(t|u)
∫ ∞
t

fX|u(x|u)
G(x|u)

dx (٣ . ١١)

= ١− exp

(
− exp

(
log(t)− µ

σ

))
+G(t|u)

∫ ∞
t

exp( logx−µσ − exp( logx−µσ ))

σxG(x|u)
dx

f̃Z|u(t|u) = g(t|u)
∫ ∞
t

fX|u(x|u)
G(x|u)

dx = g(t|u)
∫ ∞
t

exp( logx−µσ − exp( logx−µσ ))

σxG(x|u)
dx, (٣ . ١٢)

F ∗Z|u(t|u) = quF̃Z|u(t|u), (٣ . ١٣)

است. g(t|u) = ∂
∂tG(t|u) آن در که

است، مثبت صحیح عدد ی k آن در که باشد، G(t|ul) = ult
k صورت به شرط تجمع تعمیر اخطار تابع اگر خاص حالت در

محاسبه زیر صورت به i = ١, . . . ,m و l = ١ . . . p هر ازای به xli مشاهده هر برای درستنمایی سهم (٣ . ١٣) ‐ (٣ . ٩) روابط از

5McCulloch
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م شود:

f∗X|u(xli|ul) = (١− qul)
١
σxli

e

(
logxli−µli

σ
−e(

logxli−µli
σ )

)
(١۴ . ٣)

=
e−

µli
σ (١− qul)
σ

x
١
σ
−١

li e−
(
x

١
σ
li .e

−µli
σ

)
,

با است برابر zlj هر برای درستنمایی سهم طرف از

f∗Z|u(zlj |ul) = kqululz
k−١
lj

∫ ∞
zlj

e

(
logx−µlj

σ
−e(

logx−µlj
σ )

)
ulxkσx

dx (١۵ . ٣)

= kqulz
k−١
lj e−

µlj
σ

١
σ

∫ ∞
zlj

x
١
σ
−(k+١)e−

(
x

١
σ .e−

µlj
σ

)
dx,

توزیع م باشد، ویژگ این دارای که مهم توزیعهای از ی لذا است. صفر میانگین دارای تصادف اثر شد بیان که همانطور

باشند زیر ال چ تابع با توزیع هم و مستقل متغیرهای up, . . . , u١ که م شود فرض ادامه در است. نرمال

fU (u) =
١

σu
√

٢π
e
− ١

σ٢
u
u٢
, −∞ < u <∞. (١۶ . ٣)

با برابر تصادف عالمت دار سانسور داده های اساس بر درستنمایی تابع بنابراین

L(β٠, β١, σ, σ
٢
u, qu;x, z, w) =

p∏
l=١

∫ ∞
−∞

ml∏
i=١

f∗X|u(xli|ul)
nl∏
j=١

f∗Z|u(zlj |ul)
١√

٢πσu
e
− (ul)

٢

٢σ٢
u dul

برآوردگرهای کردن پیدا برای ‐درستنمایی ل نیمرخ تابع از م توان درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای آوردن بدست برای است.

م شود. حاصل زیر صورت به که کرد استفاده پارامترها ماکسیمم درستنمایی

l(β٠, β١, σ, σu;x, z, w) = −plog(
√

٢πσu) +
p∑
l=١

nllogk − (ml + nl)logσ

+

p∑
l=١

mllog(١− q̂ul) + nllogq̂ul + (
١
σ
− ١)

p∑
l=١

ml∑
i=١

logxli

+ (k − ١)
p∑
l=١

nl∑
j=١

logzlj +

p∑
l=١

log

(∫ ∞
−∞

ml∏
i=١

e−
(

µli
σ

+x
١
σ
li .e

−µli
σ

)
nl∏
j=١

e−
µlj
σ

∫ ∞
zlj

x
١
σ
−(k+١)e−

(
x

١
σ .e−

µlj
σ

)
dxe

− (ul)
٢

٢σ٢
u dul

)
. (٣ . ١٧)

نمود. استفاده عددی روشهای از باید لذا آورد دست به تحلیل صورت به را درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای نم توان چون

نقاله تسمه داده های تحلیل ٣ . ٢

بدست مالزی در کارخانه ی تولید خط از است، گرفته قرار تحلیل مورد (٢٠١١) اران هم و احمد توسط که داده هایی مجموعه

خط این در شده انجام بررس های در است. شده یل تش بندی بسته برش، مانند مختلف بخشهای از تولید خط این است. آمده

بخش در نیز تعمیرات بیشتر و است باال بسیار پراکنده، اصالح تعمیرات برای تولید خط توقف هزینه که رسیدند نتیجه این به تولید

عوامل گیرد. صورت ریزی برنامه یرانه پیش تعمیرات و نگهداری برای باید هزینه ها، کاهش منظور به لذا است. بوده نقاله تسمه



تصادف۶ و ثابت اثر با تعمیر اخطار مدل

نقاله تسمه به مربوط داده های :١ جدول
محصول نوع مرتبط مولفه تعویض غبار و گرد سانسور وضعیت تسمه عمر طول ردیف

٠/۶ −١ −١ ١ ٢٨ ١

٠/۴ ١ ١ ١ ۵٢ ٢

٠/۴ −١ ١ ٠ ۴٢ ٣

٠/٣ −١ −١ ١ ٨ ۴

٠/۶ −١ −١ ١ ١۴ ۵

٠/۶ −١ −١ ١ ١٣ ۶

٠/۵ ١ ١ ١ ۴٧ ٧

٠/۶ ١ −١ ١ ٣٨ ٨

٠/۴ ١ −١ ١ ٢۵ ٩

٠/٨ −١ −١ ١ ١٢ ١٠

٠/۶ ١ −١ ٠ ۵٠ ١١

٠/۶ −١ −١ ١ ۴٢ ١٢

عامل شد. اندازه گیری نقاله تسمه عمر طول متغیر کنار در بلبرینگ) (مانند مرتبط مولفه تعویض و محصول نوع غبار، و گرد مانند

حرکت نقاله تسمه روی که شده تولید محصول نوع است. شده گرفته نظر در کثیف بسیار و تمیز بسیار حالت دو در غبار و گرد

نسبت روز ده ط در محصول“ ”نوع متغیر سنجش برای است. گذار تاثیر تسمه عمر طول نرم بر و سخت جهت از نیز م کند

نشده و شده تعویض حالت دو در هم بلبرینگ مانند ، مرتبط مولفه است. شده ثبت م شود تولید سخت محصول که روزهایی

باشد ١ اگر سانسور وضعیت است. شده سانسور یرانه پیش نگهداری توسط اوقات برخ در نقاله تسمه عمر طول است. شده ثبت

برای −١ نیز، غبار و گرد وضعیت برای است. شده انجام یرانه پیش نگهداری باشد، صفر اگر و است شده مشاهده از کار افتادگ

برای ١ و تعویض عدم حالت ١−برای مرتبط، مولفه برای است. شده گرفته نظر در تمیز خیل حالت برای ١ و کثیف خیل حالت

م باشد. شده تعویض حالت

شده گرفته نظر در ثابت اثر با متغیر عنوان به محصول“ ”نوع متغیر و تصادف اثر با متغیر عنوان به غبار“ و گرد متغیر” مثال این در

است. شده ارائه ٢ جدول در نقاله تسمه داده های برای وایبل، توزیع تحت مدل پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآوردهای است.

اخطار‐تعمیر مدل لذا است. کائی آ مقدار کمترین دارای k = ٨ با مدل شود، استفاده مدل انتخاب برای کائی آ معیار از اگر

نظر از کاال نوع م شود مشاهده که همانطور م باشد. مدل بهترین G(t) = t٨ تجمع اخطار تابع و وایبل توزیع با پیشنهادی

م یابد. کاهش تسمه عمر طول باشد سخت تر کاال چه هر یعن است. موثر تسمه عمر طول در منف ضریب نرم با و سخت

نمود: مطرح زیر صورت به م توان را فرضیه ها β١ ثابت اثر داری معن آزمون برای H٠ : β١ ≥ ٠,
H٠ : β١ < ٠.

باشند: زیر صورت به L∗١ و L∗٠ کنید فرض م کنیم. استفاده درستنمایی نسبت آزمون از فوق فرضیه های آزمون برای

L∗٠(β٠,٠, σ, σ٢
u;x, z, w) = sup

β٠,β٠≤١,σ,σ٢
u

L(β٠, β١, σ, σ
٢
u;x, z, w) (٣ . ١٨)

L∗١(β٠, β١, σ, σ
٢
u;x, z, w) = sup

β٠,β١,σ,σ٢
u

L(β٠, β١, σ, σ
٢
u;x, z, w) (٣ . ١٩)
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نقاله تسمه داده های برای درستنمایی ماکسیمم برآوردهای :٢ جدول

AIC LLF σ̂u σ̂ β̂١ β̂٠ k

١٢٧/۵٧۶ −۵٨/٧٨٨١ ٠/٨٩١۵ ٠/۴٨٣١٧٢ −١/٠٩٢٨۵ ٢/۵١ ١

١٢٧/۵۵٧ −۵٨/٧٧٨۵ ٣/۵۶۵۶ ٠/۵١۵٨ −١/٣۵٢۴٧ ٣/٠۶۵٨ ٢

١٢۶/۵۶۵ −۵٨/٢٨٢۵ ١/٩٨ ٠/۵٠١۵٧٩ −١/١۴٨٢٨ ٣/۵١٠٨ ٣

١٢۶/۵٧٣ −۵٨/٢٨۶۵ ٣/۶۵ ٠/۴٩ −٢/٢٨٧٣۶ ٣/۵۵٨٠٣ ۴

١٢۵/۶۵٩ −۵٧/٨٢٩۴ ١/٩٨ ٠/۴٩ −١/١٠٢۴٩ ٣/۴٧٨۴٩ ۵

١٢۵/۶١١ −۵٧/٨٠۵۶ ٣/۶٠٧٠٨ ٠/۴٩ −٠/۵۶٢٩۶۵ ٢/۶۴۴۶٧ ۶

١٢۶/٧٢١ −۵٨/٣۶٠۴ ٣/١٩١۴١ ٠/۴۵٨١۴٩ −٠/١١۵٨۶۴ ٢/۴١٨۵٨ ٧

١٢۵/١۵ −۵٧/۵٧۴٩ ٣/۶٨٨٩ ٠/۴٧۶۵ −١/٠٢٠٩٢ ٢/٨٧١٩٩ ٨

١٢۶/١٠٣ −۵٨/٠۵١۴ ٣/۴٧٧٠٩ ٠/۴٨۴٣٩٢ ٠/٣٣۶٣۴۶ ٢/٢۶٩۴٧ ٩

١٢۶/۴٢ −۵٨/٢١ ٣/٣٢٨۵۶ ٠/۵٨٢۵٧٧ ٠/٢٢٩۶۶٨ ٢/١٧٣١٧ ١٠

هرگاه م شود، رد α داری معن سطح در H٠ فرضیه

− ٢logL
∗
٠

L∗١
> χ٢

١,١−α (٣ . ٢٠)

است. آزادی درجه ν با دو کای توزیع −١ام α مرتبه چندک χ٢
ν,١−α آن در که

داریم یافته ها طبق

− ٢log
(
L∗٠
L∗١

)
= −٢(logL∗٠ − logL∗١) = −٢× (−۵٩٫۶٨٧۶ + ۵٧٫۵٧۴٩) = ۴٫٢٢۵۴ (٣ . ٢١)

کاال سخت یعن م شود، رد ٠/٠۵ داری معن سطح در صفر فرضیه لذا است. بزرگتر χ٢
١,٠/٩۵ = ٣/٨۴١ از مقدار این چون

دارد. داری معن تاثیر تسمه عمر طول در
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شده خوشه بندی بقای داده های درستنمایی و بیزی تحلیل
کریم امید ، حسین فاطمه احمدی١، غزل

سمنان اه دانش آمار گروه

داده ها این بنابراین و م گردند تقسیم گروه چند به خوشه بندی طریق از پزش مطالعات در بقا داده های عمل در اغلب یده: چ

ناش وابستگ داده ها از نوع این تحلیل برای مقاله این در م باشد. مطالعه مورد درخوشه مشاهده گرفتن قرار از ناش وابستگ دارای

مدل بندی برای کاکس پارامتری نیمه رگرسیون مدل از و م گردد اضافه مدل به پنهان تصادف متغیر ی صورت به ازخوشه بندی

رهیافت و تاوانیده جزئ درستنمایی رهیافت از پارامترها برآورد و مدل تحلیل برای م شود. استفاده شده خوشه بندی بقای داده های

م گیرند. قرار مقایسه مورد مثال ی در شده کارگرفته به رهیافت های نهایت در و م گردد استفاده بیزی

بیزی. رهیافت کاکس، نیمه پارامتری رگرسیون تاوانیده، جزئ درستنمایی رهیافت کلیدی: واژه های

.62J12 ،91B72 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

این به م باشند، زنده واحد ی مرگ زمان یا فیزی مؤلفه ی ست ش زمان بیانگر که هستیم مواجه داده هایی با عمل در گاه

بقا، داده های تحلیل برای کالسی روش های از ی م گویند. بقا تحلیل داده ها، این تحلیل روش به و بقا داده های داده ها، از نوع

پارامتری نیمه مدل ی کاکس مدل م شود. شناخته نیز متناسب خطرات مدل به عنوان که م باشد کاکس نیمه پارامتری رگرسیون

بقا داده های مطالعات، برخ در شد. (١٩٧٢)پیشنهاد سال در کاکس توسط مدل این است. بقا شده سانسور داده های تحلیل برای

کردن اضافه با را اثرخوشه بندی و م شود استفاده جمع مدل از منظور این برای م گردند. تقسیم گروه چند به خوشه بندی طریق از

است. شده پیشنهاد متفاوت روش های تصادف اثر این برآورد برای م گیرند. نظر در مدل به تصادف اثر ی

رهیافت از (٢٠١٢) روندال اس و رب‐هس دادند. پیشنهاد را تاوانیده جزئ درستنمایی رهیافت (٢٠٠٠) رن پالم و ریپات

م شود پرداخته شده خوشه بندی بقای داده های تحلیل به بیزی رهیافت با مقاله این در کردند. استفاده پواسن درستنمایی ماکسیمم

بخش در تصادف اثرات با کاکس مدل که است صورت این به مقاله ساختار م گردد. مقایسه تاوانیده جزئ درستنمایی رهیافت با و

در شده داده توضیح روش و مدل م گردد. بیان مدل بیزی و درستنمایی تحلیل پنج و چهار سه، بخش های در م شود. بیان دوم

fatemeh.hoseini@semnan.ac.ir احمدی: ١غزل

٩



بقا١٠ داده های بیزی تحلیل

م شود. آورده نتیجه گیری و بحث نهایت در و پیاده سازی مثال ی روی بر شش بخش

شده خوشه بندی کاکس مدل ٢

j حیوان کنید فرض یرید. ب نظر در را متفاوت (گله) خوشه H از شده مستخرج حیوان N به مربوط شده خوشه بندی بقای داده های

دهید قرار باشد. شده مشاهده Tij از مستقل Cij زمان در راست از شده سانسور یا Tij پیشامد زمان تا صفر زمان از ام i گله از ام

Y = min(Tij , Cij)

نشانگر باشد. تابع δij = I(Tij≤Cij) و مشاهده زمان

که طوری به باشد شده مشاهده نیز xij کم متغیر حیوان هر برای .٢ . ١ تعریف

δij =

١ شده tijمشاهده

٠ شده tijسانسور

صورت به و م گردد مدل وارد ( تصادف (اثر پنهان متغیر ی توسط خوشه ای همبستگ آن در که مدل ساده ترین

λij(t | bi٠) = λ٠(t) exp(bi٠ + βxij) (٢ . ١)

تابع ی λ٠(t) است. t زمان در گله امین i به متعلق حیوان امین j برای شرط خطر تابع ی λij(t|٠) آن در که م باشد

تصادف اثر است. ام i گله تصادف اثر bi٠ و xij کم متغیر به مربوط ثابت اثر پارامتر ی β و t زمان در نامشخص پایه خطر

صورت: به گاه (٢ . ١) مدل م شوند. فرض توزیع هم و مستقل bi٠ و i = ١, ..., H

λij(t | ui٠) = λ٠(t)ui٠ exp(βxij) (٢ . ٢)

(١٩٧٩) اران هم و واپل اولین بار (٢٠٠٧) پن هولزر و کوبا است. شده معروف مشترک١ نندگ ش مدل به که م شود بیان

مطالعه مورد را مشترک نندگ ش و ٢ نندگ ش مدل های (٢٠٠٢) گوترز و کردند استفاده بقا مدل های در نندگ ش عبارت از

نندگ ش تصادف اثر برای است. شده ضرب پایه خطر در که است نندگ ش اثر ui٠ = ebi٠ (٢ . ٢) مدل در واقع در داد. قرار

تصادف اثرات توزیع ui٠ برای نرمال ل توزیع گرفتن نظر در با که است شده پیشنهاد گاما و نرمال ل مثل توزیع هایی ،ui٠
وقت م دهد. نشان را (گله ها) خوشه ها بین تغییرات ui٠ یا bi٠ اثر σ٢ واریانس لذا و بود خواهد نرمال توزیع bi٠ = ln(ui٠)

اثر ی بنابراین و باشد کم متغیرهای روی بر متفاوت خوشه های تاثیر دلیل به است ن مم م باشد، زیاد خوشه ها بین تغییرات

: داریم صورت این در و ردد می اضافه مدل  به ر دی تصادف

λij(t | bi٠, bi١) = λ٠(t) exp(bi٠ + βxij + bi١xij) (٢ . ٣)

است. تصادف متقابل اثر یا تصادف شرط ضریب عبارت به م شود، نامیده و پیش تصادف اثر bi١ آن در که

ال چ تابع و Σ =

 σ٢
٠ σ٠١

σ٠١ σ٢
١

 ،Σ کوواریانس ماتریس و صفر میانگین با است نرمال bi١ و bi٠ توام توزیع م شود فرض

1Frailty Share Model
2Frailty Model



کریم ، حسین ١١احمدی،

تابع بنابراین م شود. فرض مستقل ام i خوشه درون ,bi٠)مشاهدات bi١) تصادف اثرات روی شرط با f(bi٠, bi١) ∼ N(٠,Σ)
صورت: به ام i (گله) خوشه برای شرط درستنمایی

lci (λ(٠)٠, β | bi٠, bi١) =
ni∏
j=١

[λij(yij | bi٠, bi١)]δijSij(yij | bi٠, bi١)

آن در که

Sij(t | bi٠, bi١) = exp[−Λ٠(yij | bi٠, bi١) exp(bi٠ + βxij + bi١xij)]

استقالل فرض با است. ام i ازگله و ام j حیوان شده مشاهده داده  های (Yij , δij , xij) و Λ٠(t) =
∫ yij

٠ λ٠(ν)dν که طوری به

صورت به م توان را کل حاشیه ای درستنمایی تابع خوشه ها، بین استقالل و خوشه درون مشاهدات شرط

L(λ(٠)٠, β,Σ) =
H∏
i=١

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

exp[−ki(bi٠, bi١)]dbi٠dbi١ (۴ . ٢)

آن در که نوشت

ki(bi٠, bi١) = − ln[Lci (λ٠, β | bi٠, bi١)]− ln[f(bi٠, bi١]

= −
ni∑
j=١

[δij(lnλ٠(yij)) + bi٠ + βxij + bi١xij ]− Λ٠(yij)

exp(bi٠ + βxij + bi١xij)− ln[f(bi٠, bi١)]

(٢ . ٣) مدل پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآورد نم توان مستقیم طور به و راحت به (۴ . ٢) در حاشیه ای درستنمایی اریتم ل از

به که دارد زیادی تصادف اثرات برابر بعد با انتگرال هایی به بستگ و است (λ٠) نامشخص پارامتر ی شامل زیرا آورد؛ دست به را

ارائه ل مش این حل برای زیادی روش های نیست. مشخص ل ش با درستنمایی تابع ی ر دی عبارت به و نیستند حل قابل راحت

م گیرد. قرار بررس مورد رهیافت این بعد بخش در که کرد اشاره تاوانیده٣ جزئ درستنمایی رهیافت به م توان که است شده

تاوانیده جزئ درستنمایی ٣

سال های در و است شده مطرح (٢٠٠٠) رن پالم و ریپات توسط مدل پارامترهای برآورد برای تاوانیده جزئ درستنمایی رهیافت

درستنمایی ماکسیمم رهیافت از تعمیم رهیافت این است. گرفته قرار توجه مورد تصادف اثرات شامل کاکس مدل های در اخیر

رن پالم و ریپات گرفتند. کار به (GLMM) یافته۴ تعمیم خط آمیخته مدل های در آن ها که است (١٩٩٣) کلیتون و برسلو

(۴ . ٢) در حاشیه ای درستنمایی اریتم ل از تقریبی بنابراین و کردند استفاده انتگرال ها تقریبی حل برای الپالس تقریب از (٢٠٠٠)

صورت: به

l(λ(٠)٠, β,Σ) ≈
H∑
i=١

[−١
٢ ln | Σ | −

١
٢ ln | (

∂٢ki(bi٠, bi١)
∂bi٠∂bi١

|(b̃i٠,b̃i١)|

+LPENi (λ(٠)٠, β,Σ, b̃i٠, b̃i١]

و (b̃i٠, b̃i١) = argmax(bi٠,bi١)∈R٢ki(bi٠, bi١) : آن در که

lPENi (λ(٠)٠, β,Σ, b̃i٠, b̃i١) = −ki(b̃i٠, b̃i١)

3Penalized partial likelihood
4 Generalized linear mixed model
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=

ni∑
j=١

[δij [lnλ٠(yij) + b̃i٠ + βxij + b̃i١xij ]

−Λ٠(yij) exp(b̃i٠ + βxij + b̃i١xij)]−
١
٢(b̃i٠, b̃i١)Σ

−١(b̃i٠, b̃i١)
′

lPENi (λ(٠)٠, β,Σ, bi٠, bi١) تابع و است شده گرفته نظر در ثابت اثرات پارامترهای صورت به (bi٠, bi١) و است معلوم Σ که

lPENi (λ(٠)٠, β,Σ, bi٠, bi١) تابع است. bi٠, bi١ از ر دی پارامترهای مجموعه با تاوانیده۵ کاکس کامل درستنمایی تابع اریتم ل

م باشند. ریس مجموعه R(tij) آن در که کرد تبدیل زیر ل ش به تاوانیده جزئ درستنمایی اریتم ل ی صورت به م توان را

lPENi (λ(٠)٠, β,Σ, bi٠, bi١) =

ni∑
j=١

δij [bi٠ + βxij + bi١xij − lnΣ lim
(p,q)∈R(tij)

exp(bp٠ + βxpq + bp١xpq]−
١
٢(b̃i٠, b̃i١)Σ

−١(b̃i٠, b̃i١)
′

+

ni∑
j=١

δij [ln(λ٠(yij)) + lnΣ lim
(p,q)∈R(tij)

exp(bp٠ + βxpq + bp١xpq]

−Λ٠(yij) exp(bi٠ + βxij + bi١xij)

= lPENi (β,Σ, bi٠, bi١) + g(λ٠(yij), β, bi٠, bi١)

ماکسیمم برآوردهای ثابت، اثر پارامترهای صورت به (bi٠, bi١) گرفتن نظر در و Σ نگهداشتن ثابت با (٢٠٠٠) رن پالم و ریپات

با و هستند lPENi (β,Σ, bi٠, bi١) تابع کننده ماکسیمم که آوردند بدست (b̂i٠(Σ), b̂i١(Σ))و β̂(Σ) صورت به را درستنمایی

آوردند. بدست Σ مقدار بودن ثابت فرض تحت λ̂٠ صورت به را پایه خطر تابع برآورد lPENi (λ̂٠, β,Σ, b̃i٠, b̃i١) کردن ماکسیمم

l(β, bi٠, bi١,Σ) مقادیر این ذاری جای با اکنون (b̂i٠(Σ), b̂i١(Σ)) β̂(Σ)و آوردن دست به از پس lPENi (β,Σ, bi٠, bi١)

داریم: بنابراین کرد. برآورد را Σ م توان

l(β̂, b̂i٠, b̂i١,Σ) ≈
H∑
i=١

[−١
٢ ln | Σ | −

١
٢ ln | (

∂٢ki(bi٠, bi١)
∂bi٠∂bi١

|( b̂i٠, b̂i١) |

−١
٢(b̂i٠, b̂i١)Σ

−١(b̂i٠, b̂i١)′] (٣ . ١)

جای به را ∂٢ki(bi٠, bi١)/∂bi٠∂bi١ | (b̂i٠, b̂i١) عبارت (٢٠٠٠) رن پالم و ریپات

∂٢lPPLi (β,Σ, bi٠, bi١)/∂bi٠∂bi١ | (b̂i٠.b̂i١)

م آید. دست به ذاری جای این با بهتری نتایج که دادند نشان و کردند زین جای (٣ . ١) در

پواسن درستنمایی ماکسیمم رهیافت ۴

کاکس مدل (٢٠١٢) روندال اس و رب‐هس است. پواسن درستنمایی ماکسیمم رهیافت (٢ . ٣) مدل برازش برای ر دی روش ی

مورد زمان دوره دنباله ابتدا در که اینگونه نمودند. فرمول سازی تصادف اثرات پواسن مدل چارچوب ی در را تصادف اثرات با

فاصله هر یعن م شود، ایجاد تایی ی ست ش زمان های که طوری به فاصله k در مثال عنوان به م شود افراز فواصل صورت به مطالعه

λ٠(t) پایه خطر تابع برآورد فواصل، این ایجاد با م یابد. پایان بعدی تا ی ست ش زمان ی در و شروع تا ی ست ش زمان ی در

λ٠(t) = λ٠k, t ∈ Ωk = (tk−١, tk], k = ١, ..., k داریم: فواصل این از کدام هر برای م گردد. برآورد ناپارامتری طور به

5Penalized cox full log-likelihood function



کریم ، حسین ١٣احمدی،

اران هم و ما باشد. حیوان این برای پیامد نشانگر تابع δijk و Ωk در ام i گله درون ام j حیوان برای زمان دنباله ی lijk کنید فرض

درستنمایی تابع ،Ωk فاصله برای اطالع بدون سانسورشدگ فرض و استقالل تحت دادند نشان (٢٠٠۵) اران هم فنگ و (٢٠٠٣)

بین فواصل طول اریتم ل با تصادف اثرات پواسن مدل شرط درستنمایی تابع با متناسب تصادف اثرات با کاکس مدل برای شرط

صورت به ام i گله از ام j حیوان شرط درستنمایی تابع kام، فاصله برای م باشد. فرد به منحصر ست ش زمان

Lijk(λ٠k, β | bi٠, bi١) = [λ٠k exp(bi٠ + βxij + bi١xij ]
δijk exp[−λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij ]

∝ [λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij ]
δijk exp[−λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij ]

ل ش به ام i گله شرط درستنمایی تابع شد، داده توضیح که پواسن مدل مطابق که طوری به است

Li(λ٠١, ..., λok, β | bi٠, bi١) =

ni∏
j=١

K∏
k=١

Lijk(λ٠k, β | bi٠, bi١)

∝
K∏
k=١

ni∏
j=١

[λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij ]
δijk

exp[−λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij)]

صورت به م توان را گله ها تمام برای حاشیه ای درستنمایی تابع که طوری به

L(λ٠١, ..., λok, β,Σ) ∝
H∏
i=١

[

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

K∏
k=١

ni∏
j=١

[λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij ]
δijk

exp[−λ٠klijk exp(bi٠ + βxij + bi١xij)]f(bi٠, bi١)dbi٠dbi١] (١ . ۴)

و رب‐هس منظور این برای شوند. آورده دست به برآوردها تقریبی باید و ندارد بسته ای ل ش (١ . ۴) درستنمایی تابع نوشت.

از هموار تابع صورت به را پایه خطر تابع ،λ٠١, ..., λ٠k پارامترهای همه آوردن جای به که کردند پیشنهاد (٢٠١٢) روندال اس

شود. گرفته نظر در ۴ مرتبه جمله ای چند مثل زمان

بیزی رهیافت ۵

صورت به تجمع پایه خطر تابع آن در که کرد استفاده تصادف اثرات با کاکس مدل های تحلیل برای م توان نیز بیزی رهیافت از

که طوری به م شود گرفته نظر در λ٠١, ..., λ٠k صورت به فاصله k در خطر تابع خود پیرامون از اطالع هیچ بدون و تصاعدی

و C = ٠٫٠٠١ مقیاس پارامتر با گاما صورت به λ٠k ،k = ١, ...,K هر برای پیشین توزیع م شود. فرض مستقل فواصل این

فاصله اندازه اساس بر ∆t آن در که م شود گرفته نظر در باشد، r = ٠٫١ که زمان Cr∆t = ١٠−۴∆t صورت به ل ش پارامتر

مدل پسین توزیع توام ال چ م شود. فرض مربوطه

L(λ٠١, ..., λ٠k, β, b,Σ) ∝ L(λ٠١, ..., λ٠k, β,Σ)π(b|Σ)π(λ٠١, ..., λ٠k)π(β)π(Σ) (١ . ۵)

توزیع صورت به β تصادف اثرات برای پیشین توزیع های م باشد. پیشین توزیع π(٠)و b = (bi٠, bi١) آن در که است،

معکوس برای ، تصادف اثرات برای قطری کوواریانس ماتریس ی گرفتن نظر در صورت در و م شود فرض نرمال(٠,١٠۶)

ماتریس گرفتن نظر در صورت در و م گردد منظور Gamma (٣−٣,١٠−١٠) صورت به گاما پیشین توزیع قطر، روی واریانس ها

آزادی درجه و ١ عناصر با قطری ماتریس با ویشارت پیشین توزیع ی تصادف اثرات برای پذیرتر انعطاف و قطری غیر کوواریانس

صورت به (٢ . ٣ ) مدل برای توام پسین توزیع نهایت در م شود. پیشنهاد کوواریانس ماتریس عکس برای ٢

L(λ٠١, ..., λ٠k, β, b,Σ) ∝ L(λ٠١, ..., λ٠k, β,Σ)π(b|Σ)π(λ٠١, ..., λ٠k)π(β)π(Σ) (٢ . ۵)



بقا١۴ داده های بیزی تحلیل

متروپلیس ها و گیبز وریتم ال از پارامترها بیزی برآورد برای و نیست بسته ای ل ش دارای پسین توام توزیع این م آید. دست به

م گردد. استفاده ستینگس

خوک ها لنگش داده های مثال: ۶

بر نظارت سازمان توسط داده ها این است. گرفته قرار بررس مورد و ارائه (٢٠٠٧) کریستنسن توسط خوک ها لنگش داده های

به مربوط داده ها است. شده آوری جمع ١٩٩١ مارس تا ١٩٩٠ اکتبر زمان دوره در دانمارک کشور (HEPS) تولید۶ سالمت

مربوط بالین عالئم تمام و گرفتند قرار مطالعه مورد گرفتن شیر از زمان تا تولد زمان از که م باشد گله ٣۵ از خوکچه ها ٧٨٧٢
ثبت و درمان تولیدکنندگان توسط الزم زمان های در و بودند. نظارت تحت آتاکسیا٩ یا مشترک٨ عفونت ، پا٧ پرده مثل لنگ به

است. شده گرفته نظر در تولد زمان همان مطالعه، به ورود زمان و است خوکچه لنگش داده ها این در نظر مورد پیامد م گردید.

زمان از روز ۴٠ گذشت از پس که صورت در و است خوک لنگش درمان اولین تا تولد زمان نظر مورد بقای زمان ر دی عبارت به

تعداد از است. شده منظور شده سانسور داده ی عنوان به بود، نشده مشاهده لنگش برای درمان یا و خارج مطالعه از حیوان تولد

آن ها در لنگ نظر مورد زمان به خوکچه ٣٩٨ تعداد این از که است شده استفاده خوکچه ٧۶٣٢ تعداد (٧٨٧٢) خوکچه ها کل

است. ١١ و ٢٧ ترتیب به پیشامد وقوع و سانسورشدگ زمان میانه است. شده سانسور مشاهدات از درصد ٨٨٫٨ و شده مشاهده

روز ۴ و قبل روز ٢ یعن خوک شدن فارغ به نزدی زمان در ١٠MMA بیماری به ابتال مطالعه در بررس مورد وی پیش متغیر

مدل ی از بنابراین م شود. استفاده ٢ . ٣ مدل از داده ها آنالیز برای بودند. بیماری این به مبتال خوک ها از ٢۶درصد م باشد. بعد

بیزی، رهیافت و م گردد استفاده گله گرفتن نظر در برای تصادف اثر ی و کم متغیر برای تصادف و ثابت اثر شامل کاکس

دو همبستگ ساختار برای م شود. گرفته کار به آماری استنباط برای تاوانیده جرئ درستنمایی و پواسن درستنمایی ماکسیمم

شده آورده خالصه طور به ١ جدول در حالت دو در روش سه از آمده دست به نتایج باشند. وابسته یا مستقل تصادف اثرات حالت

نتایج به توجه با نگردید. مشاهده بیزی روش نتایج در زیادی تغییرات و شد داده مختلف مقادیر r به حساسیت تحلیل برای است.

که است حالت از تر کوچ خیل شده اند، گرفته نظر در وابسته تصادف اثرات که حالت در β برآورد م گردد مشاهده ١ جدول

اثرت بدون کاکس مدل حالت: سه در (PML) پواسن رهیافت در درستنمایی اریتم ل مقادیر شده اند. فرض مستقل تصادف اثرات

به استقالل حالت در کم متغیر و خوشه بندی تصادف اثر دو با کاکس مدل و خوشه بندی تصادف اثر ی با کاکس ،مدل تصادف

محاسبه وابسته تصادف اثر دو با کاکس مدل برای مقدار این است. آمده دست به −٢۵٢٣٢−,٢٣٣١−,٣١٫١٧۶٫٩٧ ترتیب

که م گردد مشاهده ١ برآوردهای استاندارد خطاهای و برآوردها مقایسه ی با داشت. مستقل حالت با ناچیزی خیل تفاوت که شد

هم مشابه رهیافت دو و دارند کم اختالف تاوانیده درستنمایی و پواسن درستنمایی رهیافت دو استاندارد خظاهای و برآورد مقادیر

زمان نظر از هستند. رهیافت دو این از متفاوت موارد برخ در تاوانیده جزئ درستنمایی و بیزی رهیافت دو نتایج اما کرده اند عمل

اجرای طوری که به است طوالن تر کامل تاوانیده درستنمایی و تاوانیده جزئ درستنمایی به نسبت پواسن و بیزی رهیافت اجرای

تاوانیده جزئ درستنمایی رهیافت اجرای م باشد. زمان بر بسیار بیزی رهیافت برای مارکوف زنجیر کارلوی مونت وریتم های ال

م باشد. ثانیه چند حدود و کمتر بسیار ر دی رهیافت سه به نسبت

6Production sur veillance system
7Splayleg
8Joint infection
9Ataxia

10Mastitis/Metritis/Agalactia



کریم ، حسین ١۵احمدی،

وابسته و مستقل تصادف اثر مدل پارامترهای برآورد :١ جدول
مستقل تصادف اثرات با مدل

بیزی پواسن درستنمایی ماکسیمم کامل تاوانیده درستنمایی تاوانیده جزئ درستنمایی پارامتر

−٠٫۴٠٠(٠٫٣۴۴) −٠٫٣٩٨(٠٫٢٧۴) −٠٫۴(٠٫٢٨٠)٠٣ −٠٫٣۵(٠٫٢٣٢)٣ β

٢٫۶۶٣(٠٫٣۵٨) ٢٫٣٩٩(٠٫٩۴٠) ٢٫٣۶٠(١٫٠۴٠) ٢٫۴٩۴(−−a) σ٢
٠

٠٫۴۵٨(٠٫٣٧۶) ٠٫۴٠١(٠٫٣۵٣) ٠٫۴١٢(٠٫٣۶٧) ٠٫۴٠٠(−−a) σ٢
١

٠ ٠ ٠ ٠ σ٠١

وابسته تصادف اثرات با مدل
بیزی پواسن درستنمایی ماکسیمم کامل تاوانیده درستنمایی تاوانیده جزئ درستنمایی پارامتر

−٠٫٧٨٨(٠٫۴٩۴) −٠٫٨٩١(٠٫۴٧٠) −٠٫٨۶٨(٠٫۴٩٣) −(٠٫٢٢٧)٠٫٧٢١ β

٢٫٣٧۴(١٫١۴٧) ٢٫١٨۵(٠٫٨۶٨) (٠٫٩٢٩)٢٫١٧٠ ٢٫٢۵٧(−−a) σ٢
٠

٠٫٧٨٩(١٫٠٧۶) ٠٫۵٩٠(٠٫۵٧٢) ٠٫۵۶۴(٠٫۵۴٨) ٠٫۴٩٢(−−a) σ٢
١

(٠٫٩٠٧)٠٫٧٧١ ١٫٠٣۶(٠٫٧٨٧) ٠٫٩۶٠(٠٫٧۶۵) ٠٫٨٣٩(−−a) σ٠١

نتیجه گیری و بحث

کاهش و دقت افزایش راستای در خوشه بندی، تصادف اثرات با کاکس مدل درستنمایی تابع برای بسته ل ش داشتن عدم دلیل به

این در درستنمایی رهیافت برای زین جای ی است. شده ارائه بسیاری درستنمایی مختلف روش های مدل این برای محاسبات زمان

جزئ درستنمایی رهیافت بیزی، رهیافت با شده خوشه بندی بقای داده های تحلیل به مقاله این در که است بیزی رهیافت مدل ها،

نتایج دقت، نظر از که گرفت قرار مقایسه مورد مثال ی در شده کارگرفته به رهیافت های درنهایت شد. پرداخته پواسن و تاوانیده

به نسبت را محاسبات زمان طوالن ترین بیزی رهیافت و کوتاه ترین جزئ درستنمایی رهیافت اجرای اما داشتند، کم تفاوت های

توزیعهاي برخ و پسین توزیع براي بسته ل ش نداشتن و تصادف اثرات با بقا مدلهای پیچیدگ دلیل به که داشت رهیافت سه

زمان بسیار هاستینگس متروپلیس و گیبز مثل کارلویی مونت وریتم های ال با کامپیوتري برنامههاي اجراي و محاسبات کامل، شرط

همچنین یرد. ب قرار بررس مورد م تواند تقریبی بیزی رهیافت های از استفاده ل مش این حل برای پیشنهاد عنوان به باشند. م بر

انعطاف پذیرتر و بزرگ تر توزیع های خانواده بردن کار به نرمال توزیع از استفاده جای به خوشه بندی تصادف اثر بودن پنهان دلیل به

گردد. تحلیل ها دقت افزایش باعث م تواند ت چوله و نرمال چوله توزیع های مثل
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Bayesian and Likelihood Analysis of Clustered Survival Data

Abstract

Often, survival data in medical studies are clustered into several groups and therefore dependency of data

is due to their locations in the cluster. In this paper, for the analysis of this type of data, the dependency of

the clustering is added as a random latent variable to the model and a semi-parametric Cox regression model

is used to model clustered survival data. To analyze the model and estimate the parameters, the penalized

partial likelihood approach and the Bayesian approach is used, finally the approaches used are compared in

an example.

Keywords: Penalized Partial Likelihood Approach, Semi-parametric Cox Regression, Bayesian Approach.
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ه ی شب از استفاده با رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین داده های کاوش
بیزی

١ احیائ سمانه

رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت

و آب شرکت مشترکین به مربوط متغیرهای برخ بین در داده کاوی به بیزی ه های شب مختصر معرف از پس مقاله این در یده: چ

مشخص را ر دی ی بر تأثیرگذار متغیرهای کاوش این نتایج م پردازیم. ه ها شب این از استفاده با رضوی خراسان روستایی فاضالب

متغیرهای اساس بر را مال وضعیت و مصرف وی ال نظر از مشترکین دسته بندی ان ام مربوط، شرط احتمال های براورد با و کرده

م آورد. فراهم مؤثر

ساختار. یادگیری آب، مشترکین داده کاوی، بیزی، ه ی شب ، شرط احتمال های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

استفاده با را آن ها شرط وابستگ های و تصادف متغیرهای از مجموعه ای که است احتمال گراف مدل ی بیزی، ه ی شب ی

ی با گره هر و م دهند نشان را تصادف متغیرهای گراف، این گره های م دهد. نشان (DAG) جهت دار دور بدون گراف از

یا مجهول متغیرهای پنهان، متغیرهای متغیرها، مشاهده ی قابل چارک های شامل است ن مم گره ها این است. مرتبط احتمال تابع

متغیرهایی دهنده ی نشان ندارند، اتصال ر دی ی با که گره هایی م دهند. نشان را شرط وابستگ های یال ها باشند. نیز فرضیه  ها

اصل متغیرهای برای را مقادیر از مشخص مجموعه ی ی ورودی، داده های م باشند. ر دی ی از مستقل شرط طور به که هستند

ه های شب خصوص در بیشتر مطالعه ی برای است. گره آن والد گره های شرط به متغیر شرط احتمال ، خروج و م شود شامل گره

کرد. مراجعه (٢٠١١) نوبل و کوس یا و (٢٠٠٨) اران هم و پورت به توان م بیزی

کاوش و درک که است متغیر زیادی تعداد شامل رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین داده های مجموعه 

ار بده و مصرف وی ال نظر از خصوص به مشترکین دسته بندی است. اهمیت دارای سازمان این برای متغیرها این ارتباط ونگ چ

با مقاله این در است. گرفته قرار مدنظر تحقیق این در که است سواالت از ی آن ها خصوصیات سایر براساس بودن بستانکار یا

روابط کشف و داده ها این کاوش به ،١٣٩۵ سال مشترکین میان در معقول پراکندگ دارای و اساس متغیرهای از برخ گرفتن درنظر

samaehya@gmail.com : احیائ ١سمانه
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پرداخته ایم. بیزی ه های شب از استفاده با آن ها بین

داده های کاوش ٣ بخش در م پردازیم. بیزی ه ی شب ی پارامترهای و ساختار یادگیری شیوه های از مقدمات بیان به ٢ بخش در

م دهیم. انجام بیزی ه ی شب از استفاده با را رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین

بیزی ه ی شب پارامترهای و ساختار یادگیری ٢

صورت به شرط احتمال های به گره ها توأم احتمال تجزیه صورت به معموال بیزی ه ی شب ی

P (X) =

k∏
i=١

P (Xi|P (Xi)) ,

است. Xi والد گره های مجموعه P (Xi) آن در که م شود مدل بندی

به که است درست نمایی ماکسیمم روش معلوم، ساختار با بیزی ه ی شب پارامترهای یادگیری برای روش ها متداول ترین از ی

صورت به Pijk = P (Xi = Xik|P (Xi) = yj) شرط احتمال های براورد

P̂ijk =
Nijk

Nij
,

مجموعه اعضای تعداد #A و Nij = # {P (Xi) = yj} , Nijk = # {Xi = xik, P (Xi) = yj} آن در که م شود منجر

زین جای ی م تواند له، دیری پیشین توزیع گرفتن درنظر با بیزی راه کار باشند، صفر دو هر Nij و Nijk که شرایط در است. A

باشد. مناسب

روش ها این اولیه ی ایده ی است. ماشین یادگیری با مطابق کننده تعقیب چالش ی بیزی ه ی شب ی گراف ساختار یادگیری

هر بین ن مم ارتباط نوع سه بین تمایز بر متک و شده داده توسعه (١٩٨٧) پیرل و ربان توسط که برم گردد بازیابی وریتم ال به

(رابطه ی X ← Y → Z زنجیری)، (رابطه ی X → Y → Z به صورت که است، دور بدون گراف مسیر ی در مجاور گره سه

رابطه ی هستند. مستقل Y شرط به Z و X شاخه ای و زنجیری رابطه ی در هستند. را) هم (رابطه ی X → Y ← Z و شاخه ای)

هستند. وابسته جفت ها سایر و هم از مستقل Z و X آن در و کرد شناسایی تا ی طور به م توان را را هم

متداول ترین جمله از هستند. قید بر مبتن راه کار و نمره بر مبتن راه کار بیزی، ه های شب ساختار یادگیری برای کل راه کار دو

م توان قید بر مبتن روش های متداول ترین جمله از و بیزی و ه کائی آ اطالع مالک دو از استفاده به م توان نمره بر مبتن روش های

کرد. اشاره inter-IAMB و IAMB ،(HC) تپه صعود ،(GS) انقباض و رشد روش های به

رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین داده های کاوش ٣

مشترک ها از ی هر ریز اطالعات رضوی، خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین امور وب تحت سامانه ی اطالعات بانک

نوع وضعیت، ، بده مانده فروش، نحوه انشعاب، حق کنتور، ظرفیت عیان، عرصه، جمعیت، خانوار، متغیر ٣٠ حدود قالب در را

با رضوی خراسان روستایی فاضالب و آب شرکت مشترکین حوزه ی در تأثیرگذار عوامل بررس منظور به دارد. غیره، و کاربری

وضعیت و مصرف وی ال وضعیت مشترک، وضعیت مشترک، نوع عرصه، عامل ۵ به مربوط اطالعات بیزی، ه های شب از استفاده

به خود تعاریف با متناسب عامل ها از ی هر است. شده گرفته درنظر ٩۵/١٢/٣٠ تا ٩۵/١/١ تاریخ از مشترک ١٨٠٠٠ حدود مال

شده اند. تقسیم بندی سطح ۴ ال ٣

هستند: زیر شرح به گرفته اند، قرار بررس مورد پژوهش این در که متغیری پنج سطوح

بزرگ (٣ متوسط (٢ کوچ (١ عرصه: •
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اقامت گاه (۴ صنعت و تجاری (٣ آموزش و عموم (٢ ون مس (١ مشترک: نوع •

قطع (٣ فعال (٢ راکد (١ مشترک: وضعیت •

پرمصرف (٣ متوسط (٢ مصرف کم (١ مصرف: وی ال وضعیت •

بستانکار (٣ تسویه (٢ ار بده (١ : مال وضعیت •

شده، استفاده بیزی روش از که خاص مورد چند در جز به آن، پارامترهای و inter-IAMB روش براساس بیزی ه ی شب ساختار

شده اند. براورد درست نمایی ماکسیمم روش از استفاده با

ر دی ی بر که است عامل هایی یا متغیرها دهنده ی نشان که م دهد نشان را بیزی ه ی شب شده ی یادگیری ساختار ١ ل ش

وضعیت متغیرهای و دارد قرار مشترک نوع و عرصه ، مال وضعیت متغیر سه تأثیر تحت مصرف وی ال شده اند. شناخته تأثیرگذار

ون مس مشترکین برای مشترک نوع گره غیرشرط احتمال های هستند. مشترک نوع و وضعیت متغیر دو تأثیر تحت عرصه و مال

بیزی. ه ی شب شده یادگیری ساختار :١ ل ش

گره غیرشرط احتمال های همچنین اند. شده براورد ٠٫٠۵ اقامت گاه و ٠٫٠۵ صنعت و تجاری ،٠٫٠٣ آموزش و عموم ،٠٫٠٨٧
شرط احتمال های ٣ و ٢ ،١ جدول های است. شده براورد ٠٫٠۴ قطع و ٠٫٩۵ فعال ،٠٫٠ راکد وضعیت در مشترکین برای وضعیت

اشتراک، وضعیت گرفتن درنظر بدون (١) ون مس مشترکین که م شود معلوم ١ جدول از م دهند. نشان را گره ها شده براورد

و تجاری مشترک های ،(٢) آموزش و عموم مشترکین همچنین م گیرند. قرار (متوسط) عرصه مساحت نظر از دسته بندی ی در

م گیرند. قرار (بزرگ) عرصه مساحت نظر از دسته بندی ی در اشتراک، وضعیت گرفتن درنظر بدون (۴) اقامت گاه و (٣) صنعت

به دارند، سان ی وضعیت اری بده نظر از اقامت گاه و آموزش و عموم ، ون مس مشترک های که شود م معلوم ٢ جدول از

تجاری مشترکین حال این با هستند. ار بده بیش تر آن ها قطع و راکد وضعیت و بستانکار بیش تر آن ها فعال وضعیت که صورت این

هستند. بستانکار بودنشان قطع یا راکد به توجه بدون عموماً و داشته اری بده نظر از متفاوت رفتار صنعت و

کم شان وضعیت گرفتن درنظر بدون (تقریباً) مصرف وی ال نظر از ون غیرمس مشترک های که م شود معلوم ٣ جدول از

بیش تر هستند، بستانکار که ون مس مشترکین دارد. آن ها اری بده وضعیت به بستگ ون مس مشترکین مصرف هستند. مصرف

دارند. متوسط مصرف وی ال هستند، تسویه یا ار بده که ون مس مشترکین و داشته کم مصرف به تمایل
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عرصه. گره شده براورد شرط احتمال های :١ جدول

مشترک نوع

١ ٢ ٣ ۴

عرصه

وضعیت
١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣

١ ٠٫٠٩ ٠٫٢۵ ٠٫٢٩ ٠٫٢۵ ٠٫٢۴ ٠٫۴ ٠٫٣٣ ٠٫٣٢ ٠٫۴ ٠٫٣٣ ٠٫١٣ ٠٫١٩
٢ ٠٫٨٢ ٠٫۴۶ ٠٫۵١ ٠٫٢۵ ٠٫١٧ ٠٫٢ ٠٫٣٣ ٠٫١٨ ٠٫٢۶ ٠٫٣٣ ٠٫٢۵ ٠٫۵۶
٣ ٠٫٠٩ ٠٫٢٩ ٠٫٢ ٠٫۵٠ ٠٫۵٩ ٠٫۴ ٠٫٣٣ ٠٫۴٩ ٠٫٣۴ ٠٫٣٣ ٠٫۶٢ ٠٫٢۵

. مال وضعیت گره شده براورد شرط احتمال های :٢ جدول

مشترک نوع

١ ٢ ٣ ۴

مال

وضعیت
١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣

١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠۵
٢ ٠٫۶۴ ٠٫٢٢ ٠٫٧١ ١٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٧ ٠٫٣٣ ٠٫٣۵ ٠٫۴٣ ٠٫٣٣ ٠٫٣٢ ٠٫٧٨
٣ ٠٫٣۶ ٠٫٧۶ ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫۶٠ ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫۶٣ ٠٫۵٧ ٠٫٣٣ ٠٫۶۵ ٠٫١٧

گیری نتیجه و جمع بندی ۴

وضعیت و نوع براساس اری بده وضعیت و مصرف وی ال نظر از مشترکین دسته بندی م آید به دست باال کاوش از که نتایج از ی

اری بده و هستند مشابه اری بده نظر از اقامت گاه و آموزش و عموم ، ون مس مشترکین م رسد به نظر کل طور به است. مشترک

مشترکین مورد در مسأله این حال، این با م شود. مشخص آن ها اشتراک بودن قطع یا راکد وضعیت روی از تنها آن ها بستانکاری یا

ر دی طرف از هستند. بستانکار بودنشان قطع یا راکد به توجه بدون عموماً مشترکین این و نیست برقرار لزوماً صنعت و تجاری

از م توان را ون مس مشترکین مصرف وی ال ول دارند، خود) رده به (نسبت پایین مصرف وی ال عموماً ون غیرمس مشترکین

داد. تشخیص زیادی حدود تا آن ها اری بده وضعیت روی
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مصرف. وی ال گره براوردشده شرط احتمال :٣ جدول
مشترک نوع

١ ٢ ٣ ۴

مال
مصرف

عرصه
١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣

١

١ ٠٫٢٧ ٠٫۴۶ ٠٫۴۵ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ١٫٠٠
٢ ٠٫٧٢ ٠٫۵۴ ٠٫۵۵ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠
٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠

٢

١ ٠٫٢۵ ٠٫۴٧ ٠٫۴٣ ٠٫٨٧ ٠٫٧٧ ٠٫۵۴ ٠٫٩۶ ٠٫٨٢ ٠٫۶۴ ١٫٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٩۴
٢ ٠٫٧۵ ٠٫۵٣ ٠٫۵٧ ٠٫٠۶ ٠٫١۵ ٠٫١٣ ٠٫٠۴ ٠٫٠٨ ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣
٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠۶ ٠٫٠٨ ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫١ ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣

٣

١ ٠٫۴٣ ٠٫۵۵ ٠٫۵۶ ٠٫٨٨ ٠٫٨۵ ٠٫۶١ ٠٫٩٢ ٠٫٨١ ٠٫۴٩ ١٫٠٠ ٠٫٩٩ ٠٫٩۵
٢ ٠٫۵٧ ٠٫۴۵ ٠٫۴۴ ٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ٠٫١۴ ٠٫٠۴ ٠٫١٢ ٠٫١۴ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٣
٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٠٫٢۵ ٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٠٫٣۶ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١



نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های بیزی تحلیل
گل عل زاده موس ری١، اخ امید

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

مدل بندی تبیین متغیر چندین یا ی اساس بر پاسخ متغیر ی معموال معادله ای، تک چندسطح مدل های ساختاربندی در یده: چ

معادله ای تک مدل های که دارد وجود اقتصادی و اجتماع پدیده های از برخ با مرتبط بیشماری مثال های حال، این با م شود.

نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های کنند. فراهم را تبیین و پاسخ متغیرهای بین ارتباط از کامل تشریح نم توانند تنهایی به

پیش دربرگیرنده نیز نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های ، خط مدل های سایر همانند کنند. برطرف را کمبودهایی چنین م توانند

استفاده صورت، این در نباشند. برقرار واقع مسائل در مذکور فرض است ن مم که است خطاها توزیع بودن نرمال مانند فرض هایی

برای چوله‐نرمال فرض گرفتن نظر در با حاضر، مقاله در باشد. مثمرثمر م تواند چوله‐نرمال توزیع مانند نامتقارن توزیع های از

با سپس، م گیرد. قرار مطالعه مورد مدل ها دست این ارگیری ب نحوه نامربوط، ظاهر به چندسطح مدل های دوم سطح خطای

در پیشنهادی مدل های برازش با این، بر عالوه م شود. انجام مرتبط آماری استنباط های و مدل برآوردهای بیزی رد روی از استفاده

م گیرد. قرار بررس مورد آن ها رد عمل نحوه ، ایران روستایی خانوارهای ١٣٩٠ سال درآمد هزینه‐ داده های مورد

درآمد. و هزینه بیزی، استنباط چوله‐نرمال، توزیع نامربوط، ظاهر به چندسطح مدل های کلیدی: واژه های

.62J99 ،93E24 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

مورد جامعه ساختار که دارند وجود غیره و اقتصاد کشاورزی، ، پزش ، اجتماع علوم حوزه های در بی شماری تحقیقات موضوعات

نمودن لحاظ قابلیت که موضوعات گونه این تحلیل برای مناسب مدل های از مجموعه ای است. آشیانه ای صورت به مطالعه شان

روش های با داده هایی چنین آماری تحلیل گرچه هستند. چندسطح مدل های دارند، را بین گروه استقالل و درون گروه همبستگ

همه ی بین آماری استقالل ساده رگرسیون اساس فرض های از ی اینكه به توجه با اما است، انجام قابل معمول خط رگرسیون

شوند كم برآورد بالقوه طور به مدل پارامترهای برآوردهای استاندارد خطاهای كه م شود سبب فرض این نقض است، مشاهدات

.(٢٠١٠ ، (گلداستین

o.akhgari@gmail.com ری: اخ ١امید
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٢۴.... نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های

اولین (١٩۶٣) زلنر که م دهد نشان شواهد است. قدیم حدی تا مدل ها این پارامترهای درباره استنباط به راجع تاریخ سابقه

یافته تعمیم دوم توان های کمترین رد روی از استفاده با را (SUR) ١ رگرسیون نامربوط ظاهر به مدل پارامترهای که بود محقق

ارگیری ب گرفت. قرار اقبال مورد بیشتر بیزی دیدگاه اما، بود. کم حدی تا مدل ها این گونه به فراوان گرا رد روی سابقه نمود. برآورد

و زلنر همچنین و (٢٠١٠) آندو و زلنر اخیرا پذیرفت. صورت (١٩٧١) زلنر توسط بار اولین برای SUR مدل برای بیزی رد روی

مستقیم کارلو مونت و مهم نقاط نمونه گیری روش های از استفاده با و SUR مدل به سلسله مراتبی بیز رد روی با (٢٠١۴) اران هم

تحلیل زمینه در وسیع ادبیات SUR، مدل های خالف بر که است این توجه قابل نکته کرده اند. مدل  پارامترهای برآورد به اقدام

از بهره گیری با که است (٢٠١٠) لیف و پترسون موجود نمونه تنها ندارد. وجود (SUM) نامربوط٢ ظاهر به چندسطح مدل های

(٢٠١٧) گل عل زاده و ری اخ اخیرا البته دادند. قرار بررس مورد را نامربوط ظاهر به آمیخته اثرات مدل های تحلیل بیزی، رد روی

کردند. ارائه را مدل هایی چنین تعمیم یافته حالت بیزی، رد روی از بهره گیری با نیز

رخ شرایط گاه خطاهاست. بودن نرمال فرض ، چندسطح و رگرسیون مدل های تحلیل در ر دی اساس مفروضات از ی

واقع داده های توزیع موارد از بسیاری در ساده، زبان به دارد. انحراف نرمال از خطاها توزیع و نیست برقرار فرض این که م دهد

وقت نم رسد. نظر به منطق پاسخ متغیر توزیع گرفتن نظر در نرمال فرضیه عمل در است ن مم بنابراین دارد، چول مقداری

مدل سپس و کرده نزدی نرمال توزیع به را داده ها توزیع مناسب، تبدیل از استفاده با م شود سع است نامتقارن داده ها توزیع

ن مم عمل در حت و دشوار مناسب تبدیل کردن پیدا که دارد وجود زیادی موارد کرد. پایه ریزی یافته تبدیل داده های اساس بر را

تحلیل در اساس نقش م تواند توزیع این باشد، نرمال توزیع مشابه خواص دارای که باشد داشته وجود نامتقارن توزیع اگر نباشد.

نامتقارن توزیع این است. چوله‐نرمال توزیع دارد، نرمال توزیع مشابه خواص که توزیع ها این از ی کند. ایفا نامتقارن داده های

منابع م شود. تبدیل نرمال توزیع به چوله‐نرمال توزیع آن بودن صفر صورت در که است چول تنظیم برای پارامتر ی دارای

داالواله و آزالین سپس، شد. ارائه (١٩٨۶) آزالین توسط بار نخستین متغیره ی چوله‐نرمال توزیع که م دهند نشان علم

چندمتغیره چوله‐نرمال توزیع ویژگ های (١٩٩۶) داالواله و آزالین کردند. تعریف را چندمتغیره چوله‐نرمال توزیع (١٩٩۶)

شده ارائه (٢٠١٠) اران هم و آرالنو‐واله و (٢٠٠۴) اران هم و گوپتا توسط توزیع این از مختلف تعمیم های کردند. بررس را

است.

خطاها اینکه فرض با SUM مدل بیزی استنباط سپس شده، معرف نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های ابتدا حاضر، مقاله در

هر اساس بر ایران ١٣٩٠ هزینه‐درآمد داده های روی بر مدل این برازش م شود. تشریح باشند، چوله‐نرمال و نرمال توزیع دارای

بود. خواهد مقاله این پایان بخش فرض دو

نامربوط ظاهر به چندسطح مدل بر مقدمه ای ٢

فرض بعالوه است. jام گروه افراد تعداد nj ه بطوری باشند شده  گروه بندی گروه، J درون فرد N =
∑J

j=١ nj کنید فرض

همزمان معادله g در X١, . . . , Xg برون زای متغیرهای روی را y١, . . . , yg درون زای متغیرهای گروه، J برای بخواهیم که کنید

از: است عبارت معادله tامین برای تصادف مبدا از عرض مدل ی لذا نماییم. رگرسیون

yt = Xtβt + ut + et, t = ١, ..., g, (٢ . ١)

خطای ut برون زا، متغیرهای دربرگیرنده بعدی N ستون بردار yt برون زا، متغیرهای شامل N × kt بعد با ماتریس Xt آن در که

شده داده بسط حالت معادله، g هر برای است. tام معادله اندازه گیری یا اول سطح خطای et و tام معادله نمونه گیری یا دوم سطح

1Seemingly Unrelated Regression
2Seemingly Unrelated Multilevel Models



احیایی ٢۵س.

از: عبارتست (٢ . ١) فرمول

y١ij = X١ijβ١ + u١j + e١ij

...
...

...

ygij = Xgijβg + ugj + egij j = ١, . . . , J i = ١, . . . , nj , (٢ . ٢)

داریم i = ١, . . . , nj و j = ١, . . . , J ،t, s = ١, . . . , g ازای به فوق رابطه اساس بر است. kتایی بردار ی βt آن در که

E(utj) = ٠ V ar(utj) = σutt , Cov(utj , usj) = σuts ,

E(etij ) = ٠ V ar(etij ) = σett , Cov(etij , esij ) = σets , (٢ . ٣)

،yij• با ترتیب به که شد خواهد حاصل gتایی برداری etij و utj خطاهای و ytij متغیرهای نهادن هم زیر با ثابت، (i, j) ازای به

با Xij• ماتریس همچنین شد. خواهد حاصل βt بردارهای نهادن هم زیر با β• kتایی بردار متعاقبا م شوند. داده نشان uj• و eij•
است ذکر به الزم م شود. یل تش ثابت (i, j) ی ازای به Xtij ماتریس های از قطری‐بلوک ماتریس ی صورت به ،g × k بعد

صورت به (٢ . ٢) مدل آنگاه، .k =
∑g

t=١ kt که

yij• = Xij•β• + uj• + eij•, (۴ . ٢)

م شود: مالحظه ،(٢ . ٣) مفروضات اساس بر که است بازنویس قابل

E(uj•) = ٠ V ar(uj•) = Σu, uj• ∼ N(٠g,Σu)

E(eij•) = ٠ V ar(eij•) = Σe eij• ∼ N(٠g,Σe). (۵ . ٢)

کوواریانس ماتریس ،Σe =
(
σets

)
g×g

ماتریس و بوده دوم سطح کوواریانس ماتریس ،Σu =
(
σuts

)
g×g

ماتریس که شود توجه

است. اول سطح

بیزی استنباط ٣

نرمال خطای با نامربوط ظاهر به چندسطح مدل ٣ . ١

که آنجا از .Σe و Σu ،β• از عبارتند مدل پارامترهای شد مشاهده که همان طور یرید. ب درنظر (۵ . ٢) مفروضات با را (۴ . ٢) مدل

صورت به نیاز مورد پیشین توزیع های لذا است. مرسوم مزدوج پیشین های کارگیری به محاسبات، سادگ منظور به بیزی تحلیل در

β• ∼ N(β٠, Sβ•), Π(Σu) ∝ |Σu|−
g+١

٢ , Π(Σe) ∝ |Σe|−
g+١

٢ . (٣ . ١)

ل ش وجود عدم از حاک حاصل نتیجه انتظار، طبق شود. محاسبه مدل پارامترهای توام پسین توزیع شد سع شدند. گرفته نظر در

اجتناب ناپذیر MCMC وریتم ال از استفاده SUM مدل پارامترهای پسین توزیع تقریب برای لذا بود. پسین توام توزیع برای بسته

اول مرحله در کنیم. استفاده مرحله ای چهار گیبز وریتم ال از کامل شرط توزیع محاسبه برای لذا دادیم، ترجیح بنابراین است.

β̃• = میانگین با نرمال β•|(Σe,Σu, uj•, D) شرط توزیع محاسبات اساس بر م شود. محاسبه β• پارامتر کامل شرط توزیع

بوده Σ̃β• =
(
S−١
β•

+
∑

ij X
T
ij•Σ

−١
e Xij•

)−١
کوواریانس ماتریس و Σ̃β•

(∑
ij X

T
ij•Σ

−١
e (yij• − uj•) + S−١

β•
β٠
)
,



٢۶.... نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های

اساس بر آید. بدست دوم سطح خطای کامل شرط توزیع دوم مرحله در است الزم است. مشاهدات ماتریس بیانگر D آن در که

آن در است Σ̃uj• کوواریانس و ũj• میانگین با نرمال توزیع دارای uj•|(β•,Σe,Σu, D) محاسبات

ũj• = Σ̃uj•Σ
−١
e

n∑
i=١

(yij• −Xij•β•), Σ̃uj• =
(
nΣ−١

e +Σ−١
u

)−١
.

دارای Σu|(β•,Σe, uj•, D) محاسبات اساس بر که برم گردد دوم سطح کوواریانس کامل شرط توزیع محاسبه به مرحله سومین

.V =
∑

j uj•u
T
j• آن در که است V و J پارامترهای با وارونه ویشارت توزیع

نظر در پیشین توزیع اساس بر برم گردد. اول سطح خطای کوواریانس کامل شرط توزیع محاسبه به مرحله آخرین نهایت در

آن در که است Σe|(β•,Σu, uj•, D) ∼ IW (N,R) شده، گرفته

R =
∑
ij

(yij• −Xij•β• − uj•)(yij• −Xij•β• − uj•)T N =
J∑
j=١

nj

وریتم ال که داشت انتظار م توان لذا است. بسته ل ش دارای مرحله چهار هر در کامل شرط توزیع شد، مالحظه که همان طور

چوله‐نرمال فرض اساس بر SUM مدل پارامترهای برآورد بعد بخش در شود. مدل پارامترهای پسین برآورد به منجر گیبز نمونه گیر

م شود. تشریح دوم سطح خطای برای

چوله‐نرمال خطای با نامربوط ظاهر به چندسطح مدل ٣ . ٢

حالت در و داشته انحراف نرمال توزیع از نمونه گیری از حاصل خطاهای که م دهد رخ حالت دوم سطح در نمونه گیری در گاه

و نرمال توزیع دارای اندازه  گیری خطاهای که م شود گرفته نظر در حالت بخش این در هستند. چوله‐نرمال توزیع دارای خاص

مدل گرفتن نظر در با لذا باشند. (١٩٩۶) داالواله و آزالین توسط شده معرف چوله‐نرمال توزیع دارای نمونه گیری خطاهای

این در بود. خواهند uj• ∼ SN(٠g,Σu, λ) و eij• ∼ N(٠g,Σe) صورت به ترتیب به دوم و اول سطح خطای ،(۴ . ٢)

از: عبارتست نمونه گیری خطاهای ال چ تابع صورت،

fUj•

(
uj•
)
= ٢ϕ

(
٠g, Σu

)
Φ١
(
λTΣ−١/٢

u uj•
)
, j = ١, ..., J.

م توان بیز، نظریه اساس بر لذا است. Σe و Σu ،λ ،β• پارامترهای از ل متش SUM مدل پارامترهای شده ارائه مفروضات بنابر

صورت به را پیشین توزیع های

β• ∼ N(β٠, Sβ•), λ ∼ N(λ٠,Λ٠), Π(Σu) ∝ |Σu|−
g+١

٢ , Π(Σe) ∝ |Σe|−
g+١

٢ . (٣ . ٢)

نمایش از مساله این حل برای لذا ندارد. بسته ای ل ش حاصل توزیع که شد مشاهده توام پسین توزیع محاسبه با گرفت. نظر در

به uj• متغیر چوله‐نرمال توزیع طیف نمایش (٢٠١٠) اران هم و آرالنو‐واله م شود. استفاده چوله‐نرمال توزیع تصادف

صورت

uj• = λ⊙ |z٠j |+ z١j , (٣ . ٣)

و z٠j متغیر دو که است شده فرض همچنین .z١j ∼ N(٠g,Σu) و z٠j ∼ N(٠g, Ig) بوده، آدامار ضرب بیانگر ⊙ که است

صورت به را نتیجه م توان (۴ . ٢) مدل در (٣ . ٣) رابطه ذاری جای با لذا هستند. هم از مستقل  z١j

yij• = Xij•β• + λ⊙ |z٠j |+ z١j + eij•, (۴ . ٣)



احیایی ٢٧س.

گرفتن نظر در با م شود. نرمال متغیر این توزیع z٠j متغیر روی yij• درون زای متغیر کردن شرط با و جدید مدل بنابراین نوشت.

صورت به yij• توزیع |z٠j | = tj

yij•|tj ∼ N(Xij•β• + λ⊙ tj ,Ψ), (۵ . ٣)

.Ψ = Σu +Σe آن در که شد خواهد بازنویس

لذا شد. خواهد استفاده (۵ . ٣) فرض با (۴ . ٣) مدل از ، اصل مفروضات و مدل از استفاده جای به بعد به اینجا از بنابراین

نمونه گیر وریتم های ال ارگیری ب بنابراین نداشتند، بسته فرم SUM مدل پارامترهای توام پسین توزیع نیز، جدید مدل این اساس بر

م شود. استفاده مرحله ای پنج گیبز نمونه گیر وریتم ال از معضل این نمودن طرف بر برای رو این از است. ناپذیر اجتناب MCMC

بدست β• ثابت ضرایب کامل شرط توزیع مرحله اولین در که م شوند محاسبه ترتیب به پارامترها کامل شرط توزیع بنابراین

Σ̂β• کوواریانس و β̂• میانگین با چندمتغیره نرمال توزیع دارای β•|(Σe,Σu, tj , λ,D) سرراست محاسبات اساس بر م آید.

آن در که است

β̂• = Σ̂β•

(
S−١
β•
β٠ +

∑
ij

XT
ij•Ψ

−١[yij• − λ⊙ tj ]
)
, Σ̂β• =

(
S−١
β•

+
∑
ij

XT
ij•Ψ

−١Xij•

)−١
.

ذکر به الزم مرحله این در محاسبات سادگ برای شود. محاسبه tj |(β•,Σe,Σu, λ,D) کامل شرط توزیع باید دوم مرحله در

آن در است. λ پارامتر درایه های با g× g قطری ماتریس ی Λ آن در که نوشت Λtj صورت به م توان را λ⊙ tj کمیت که است

آن در که است Σ̂tj کوواریانس و t̂j میانگین با صفر نقطه در شده بریده چندمتغیره نرمال کامل شرط توزیع دارای tj صورت،

t̂j = Σ̂tj

(
ΛΨ−١

n∑
i=١

(yij• −Xij•β•)
)
, Σ̂tj =

(
Ig + nΛΨ−١Λ

)−١
.

توزیع شده گرفته نظر در پیشین اساس بر که است Σu|(β•,Σe, tj , λ,D) کامل شرط توزیع محاسبه به مربوط مرحله سومین

.V =
∑

j(uj• − Λtj)(uj• − Λtj)
T که است V و J پارامترهای با وارونه ویشارت توزیع حاصل

این موجود روابط بنابر م دهد. یل تش را گیبز وریتم ال چهارم مرحله Σe|(β•,Σu, tj , λ,D) کامل شرط توزیع محاسبه

که است R و N پارامترهای با وارونه ویشارت کامل شرط توزیع

R =
∑
ij

(
yij• − [Xij•β• + λ⊙ tj ]

)(
yij• − [Xij•β• + λ⊙ tj ]

)T
, N = n× J.

ماتریس که λ⊙ tj = Tjλ تساوی گرفتن نظر در با آید. بدست چول پارامتر کامل شرط توزیع است ضروری مرحله آخرین در

میانگین با چندمتغیره نرمال توزیع λ|(β•,Σe,Σu, tj , D) شرط توزیع است، tj بردار درایه های با g× g قطری ماتریس ی Tj
که است Λ̂٠ کوواریانس و λ̂٠

λ̂٠ = Λ̂٠
(∑

ij

TjΨ
−١[yij• −Xij•β•] + Λ−١

٠ λ٠
)
, Λ̂٠ =

(∑
ij

TjΨ
−١Tj + Λ−١

٠
)−١

.

تفاوت واقع در دارد. SUR پارامترهای برآورد به زیادی شباهت SUM مدل پارامترهای برخ برآورد شد مالحظه که همان طور

است. نمونه گیری و اندازه گیری خطاهای کوواریانس های ترکیب شامل که برم گردد Ψ کوواریانس ماتریس به آنان

بود خواهد مقاله این در حاضر مطالعه کننده کامل شده مطرح SUM مدل اساس بر ایران ١٣٩٠ هزینه‐درآمد داده های تحلیل

م شود. پرداخته آن به بعدی بخش در که



٢٨.... نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های

هزینه‐درآمد داده های تحلیل ۴

خانوارهای هزینه‐درآمد داده های منظور این برای م شود. تشریح واقع مثال ی در SUM مدل ارگیری ب نحوه بخش این در

بوده کشور استان ٢٠ از خانوار ٢٠٠٠ راجع به داده ها این م گیرد. قرار استفاد مورد ایران ١٣٩٠ سال در شده آوری جمع روستایی

هدف شده اند.). انتخاب نمونه عنوان به خانوار ١٠٠ تعداد استان هر (از شده اند انتخاب استان ٣١ بین از تصادف صورت به که

هزینه متغیر دو هر مطالعه، این در است. خانوارها درآمد و ناخالص هزینه روی متغیرها از برخ اثر بررس مدل، برازش از اصل

دیدگاه ی اساس بر شده اند. گرفته درنظر برون زا متغیر عنوان به کم متغیرهای بقیه و درون زا متغیر عنوان به درآمد و ناخالص

هزینه بین روابط بیان برای زیر نامربوط ظاهر به چندسطح مدل ایران، آمار مرکز در زمینه این کارشناسان از برخ با مشورت و کل

است: شده گرفته قرار استفاده مورد درآمد و ناخالص

GH = βGH +
۴∑
i=١

βCiCi +

۵∑
i=١

βBiBi + βAA+ u١ + ϵ١

D = βD +
۴∑
i=١

βDiDi + u٢ + ϵ٢. (١ . ۴)

پانل هر است. شده تقسیم چوله‐نرمال و نرمال فرض دو اساس بر که است پانل دو شامل ١ جدول م شود مشاهده که همان طور

ایران. ١٣٩٠ سال روستایی خانوراهای هزینه‐درآمد داده های روی بر (١ . ۴) مدل برازش از حاصل نتایج :١ جدول

چوله‐نرمال نرمال
برآورد خطای برآورد برآورد خطای برآورد پارامتر متغیر نام

٠/۵٩ ‐ ٠/٨۴ ٠/۶٩ ١/۴۴ βGH مبدا از عرض
٠/١١ ٠/۴٨ ٠/١١ ٠/۴٩ βC١ خانوار اعضای تعداد
٠/١١ ٠/١۶ ٠/١١ ٠/١۶ βC٢ خانوار در باسواد افراد تعداد
٠/١۵ ٠/١٧ ٠/١۵ ٠/١٧ βC٣ خانوار در شاغل افراد تعداد
٠/١٨ ‐ ٠/٢۶ ٠/١٨ ‐ ٠/٢۵ βC۴ خانوار در درآمد با افراد تعداد
٠/٠١ ٠/٠۴ ٠/٠١ ٠/٠۴ βB١ زیربنا سطح
٠/٠١ ٠/٠٢ ٠/٠١ ٠/٠٢ βB٢ شخص ماشین
٠/٢۶ ٢/٨۴ ٠/٢۶ ٢/٨۶ βB٣ اینترنت
٠/۵٧ ٣/٣١ ٠/۵٧ ٣/۴١ βB۴ گاز
٠/٢۴ ‐ ٠/۵٧ ٠/٢۴ ‐ ٠/۵٨ βB۵ همراه تلفن
٠/٣۴ ٠/٩۵ ٠/٣۴ ٠/٩۶ βA سرپرست سن

٠/٩۴ ۴/۶٩ ٠/٣١ ۵/۵٠ βD مبدا از عرض
٠/٠٣ ٠/۶٧ ٠/٠٣ ٠/۶٨ βD١ كشاورزی آزاد مشاغل از پول درآمد
٠/٠۴ ٠/۶١ ٠/٠۴ ٠/۶٣ βD٢ غیركشاورزی آزاد مشاغل از پول درآمد
٠/٠۵ ٠/٩٢ ٠/٠۵ ٠/٩٠ βD٣ م شود) نیز یارانه (شامل متفرقه درآمدهای
٠/۶۶ ١/۶١ ٠/۶٧ ١/۶٩ βD۴ پول غیر متفرقه درآمدهای

٠/٨٠ ٢٢/٢٠ ٠/٨١ ٢۴/٣٢ σe١١ ‐
٠/۵۶ ۶/٢٧ ٠/۵۶ ٧/٧٠ σe٢١ ‐
٠/۵٠ ١٢/۶۵ ٠/۵٠ ١۵/۴٧ σe٢٢ ‐
٠/٧٢ ٠/٩١ ٠/٧٨ ١/٩۶ σu١١ ‐
٠/٠٣ ٠/١۴ ٠/٠۶ ٠/٠٧ σu٢١ ‐
٠/۵٠ ٠/۵١ ٠/۵٢ ١/٣۴ σu٢٢ ‐
١/٠۵ ٢/۵٠ ‐ ‐ λ١ ‐
٠/٩٠ ١/١٩ ‐ ‐ λ٢ ‐



احیایی ٢٩س.

مدل دوم معادله پارامترهای برآورد دوم بخش اول، معادله پارامترهای برآورد خطای و برآورد اول بخش که شده تقسیم بخش سه به

( (چول ل ش پارامترهای همچنین و دوم و اول سطح اثرات کوواریانس ماتریس درایه های برآورد شامل سوم بخش و بوده (١ . ۴)

هزینه روی مستقیم تاثیر خانوار شاغل و سواد با عضو، افراد تعداد جدول، باالیی نوار بخش در نتایج اساس بر است. (١ . ۴) مدل

ر، دی عبارت به است. افتاده اتفاق گاز و اینترنت ، شخص ماشین شامل انات ام از استفاده در نیز امر همین دارد. خانوار ناخالص

از کدام هر برای افزایش میزان این م شود مالحظه که همان طور که م دهد افزایش را خانوار ناخالص هزینه انات ام این از استفاده

مقابل در دارند. خانوارها ناخالص هزینه بر مستقیم تاثیری ونت س محل زیربنای سطح و سن همچنین است. بوده متفاوت متغیرها

طرف از م دهد. کاهش را خانوارها هزینه آن از استفاده و داشته معکوس رابطه خانوارها هزینه با که است همراه تلفن از استفاده

شده اند. برآورد مثبت پارامتر پنج هر ،١ جدول دوم بخش در دارد. خانوارها ناخالص هزینه بر معکوس تاثیر نیز درآمد با افراد تعداد

تاثیر پول غیر درآمدهای و درآمدها سایر غیرکشاورزی، آزاد مشاغل کشاورزی، آزاد مشاغل درآمد م شود، مالحظه که همان طور

درآمد میزان بر بیشتری اثر درآمدها سایر با مقایسه در پول غیر متفرقه درآمدهای میان این در دارند. خانوارها درآمد میزان بر مستقیم

دارد. خانوارها درآمد میزان بر را تاثیر کمترین کشاورزی غیر آزاد مشاغل پول درآمد مقابل در طرف از دارد. خانوارها

برای BF نسبت ه طوری به شد. استفاده BF و LPML بیزی استنباط کمیت  دو از متفاوت فرض های با مدل ارزیابی منظور به

با مدل برای LPML مقدار همچنین است. ١/١٩ با برابر ترتیب به نرمال فرض با مقایسه در چوله‐نرمال فرض با SUM مدل

فرض مبنای بر مدل معیار دو این اساس بر بنابراین است. (‐ ٨۵۶۴/٧) نرمال حالت از بزرگ تر (‐ ٧٠٠٢/١) چوله‐نرمال فرض

م کند. عمل بهتر چوله‐نرمال

نتیجه گیری و بحث

روش های از استفاده با مدل، خطای برای چوله‐نرمال فرض تحت نامربوط ظاهر به چندسطح مدل های بیزی استنباط مقاله این در

معیار بیشتر مقدار به توجه با شد. برده بهره LPML و BF معیارهای از مدل ها مقایسه منظور به پذیرفت. صورت MCMC

١٣٩٠ هزینه‐درآمد داده های روی نرمال فرض با مقایسه در دوم سطح خطای برای چوله‐نرمال توزیع فرض با مدل  برای LPML

است. داده ها این برای دوم سطح خطای برای چوله‐نرمال توزیع فرض با دوسطح مدل بودن مناسب تر از حاک نتیجه ایران،

چوله‐ توزیع فرض تحت را تصادف شیب و واریانس مولفه جمله از چندسطح مدل های از ری دی حالت های آینده مطالعه در

درون زا متغیرهای بودن گسسته فرض با چندسطح نامربوط ظاهر به مدل همچنین گرفت. نظر در م توان مدل خطاهای برای نرمال

گرفت. درنظر آت مطالعات عنوان به م توان را
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احیایی ٣١س.

On Bayesian Analysis of Seemingly Unrelated Multilevel Model

Abstract

A response variable is usually modeled based on one or more explanatory variables represented by a single

equation. However, there are numerous examples of social and economic phenomena that the single equation

structure cannot alone provide a complete explanation of the relationship between response and explanatory

variables. The seemingly unrelated multilevel models can overcome such shortcomings. On the other hand,

similar to all linear models, seemingly unrelated multilevel models also rely on normality assumption for the

error terms. Again, this might not be the case in studying the real-life problem. Hence, to use of asymmetric

distributions, such as skew-normal density, is an alternative. In the current paper, an application of these

models along with taking into account the assumption of a skew-normal for the second-level error of the

seemingly unrelated multilevel models is studied. Then, the estimates of parameters in these models and re-

lated statistical inferences using the Bayesian approach are provided. Also, the performance of the proposed

models is investigated by fitting them in analyzing the Iranian rural households expenditure and income data

on 1390.

Keywords: Seemingly Unrelated Multilevel Model, Skew-Normal Distribution, Bayesian Inference, Ex-

penditure and Income.

Mathematics Subject Classification (2010): 93E24, 62J99.



ماداال سینگ توزیع های از آمیخته ای از استفاده با ناپارامتری بیزی بقای تحلیل
راد نخع نجمه ارمز١، احسان

مشهد واحد اسالم آزاد اه دانش آمار، گروه

در مد چند وجود واسطه به همچنین است. یافته بقا تحلیل در یری چشم رشد ناپارامتری بیزی روش های از استفاده اخیرا یده: چ

با ناپارامتری بیزی مدل ی بررس به مقاله این در باشد. بقا تحلیل در مناسب انتخابی م تواند آمیخته مدل های از استفاده داده ها

به را زمینه این در شده مطالعه قبل مدل های از برخ خود متنوع فرم های به توجه با که م پردازیم ماداال سینگ توزیع از استفاده

گرفت. خواهد بر در خود از خاص حالت عنوان

دریخله. فرآیند بقا، تحلیل ماداال، سینگ توزیع ناپارامتری، بیز کلیدی: واژه های

.62C10 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

پزش علوم در بقا تحلیل زمینه در چه و اعتماد قابلیت مطالعات زمینه در چه ست ش زمان بندی مدل برای مختلف توزیع های

از ر دی ی کرد. اشاره لژستی ل و نرمال ل وایبل، نمایی، توزیع های به م توان میان این از که قرارگرفته اند مورداستفاده

وانگ و (٢٠١٧) خزایی و (بهلوری است XII بر توزیع است قرارگرفته موردتوجه ست ش زمان تحلیل در اخیراً که توزیع هایی

توزیع به عنوان مثال دارد. ست ش زمان تحلیل در مورداستفاده سنت توزیع های از برخ مشابه خصوصیات توزیع این .((٢٠٠٠)

از ر دی ی ماداال سینگ توزیع است. آن حدی حالت های از ی نیز وایبل توزیع و است توزیع این از خاص حالت لژستی ل

بقای مدل مطالعه م رسد نظر به رو این از دارد. XII بر توزیع از کل تر فرم که است یافته تعمیم بتای توزیع خاص حالت های

در خود خاص حالت های از ی عنوان به را XII بر توزیع اینکه به توجه با نیز و سازی مدل در بیشتر انعطاف واسطه به توزیع این

خاص حالت های از ی شد اشاره که همانگونه و گردید معرف ١٩٧۶ سال در ماداال سینگ توزیع باشد. مفید م تواند م گیرد بر

باشد. داشته متنوع ال اش م تواند آن بقای تابع که است دوم نوع یافته تعمیم بتای توزیع

داده های به مناسبی برازش که پارامتری توزیع انتخاب غالباً اما است راحت تر پارامتری توزیع های کم به مدل سازی اگرچه

به که زمان یا و مدی چند بقای داده های با مواجه شدن و سیستم ها شدن پیچیده تر با به طورقطع است. دشوار باشد داشته عمر طول

ehsanormoz@mshdiau.ac.ir ارمز: ١احسان

٣٢



ن. راد، نخع و ا. ٣٣ارمز،

تشدید ل مش این م پردازیم ناشناخته انیسم های م با جدید تکنولوژی های تولید فرآیند از حاصل ست ش زمان داده های مدل سازی

م توان این بر عالوه باشد. مناسبی ار راه م تواند حالت این در آمیخته مدل های از استفاده .(٢٠١٣ ، یوان و (چنگ م شود

ایجاد جهت است طبیع کرد. استفاده بیزی آمیخته مدل ی از و گرفته نظر در تصادف مولفه ای به عنوان را آمیخته مدل وزن های

(١٩٨٣ ، (فرگوسن کرد. استفاده ناپارامتری بیزی آمیخته مدل های از م توان مدل این بیشتر انعطاف

انتخاب های رایج ترین از ی گردند. مشخص آمیختگ توزیع های انتخاب به وسیله م توانند ناپارامتری بیزی آمیخته مدل های

و (چنگ م شود منجر (DPMM) دریخله فرایند آمیخته مدل به که است دریخله فرایند آمیختگ وزن های توزیع به عنوان موجود

مورداستفاده (١٩٩۵ ، وست و وبار اس ) نرمال هسته ی همراه به دریخله فرایند آمیخته مدل های اغلب اگرچه .(٢٠١٣ ، یوان

رفع جهت نباشد. مناسب بقا داده های تحلیل برای انتخابی چنین م شود باعث ست ش زمان های مثبت ماهیت اما م گیرند قرار

از (٢٠١٧) خزایی و بهلوری و نرمال ل هسته ی از (٢٠١٣) یوان و چنگ وایبل، هسته ی از (٢٠٠۶) کوتاس ل مش این

حالت های بتواند که کل تر همچنین و منعطف تر مدل ارائه باهدف کرده اند. استفاده بقا داده های تحلیل برای XII بر هسته ی

استفاده دریخله فرایند آمیخته مدل در هسته ی به عنوان ماداال سینگ توزیع از مقاله این در دهد قرار مدنظر نیز را قبل شده مطالعه

کرد. خواهیم

سینگ توزیع استفاده به سوم بخش پرداخت. خواهیم دریخله فرآیند آمیخته مدل های کل چارچوب توصیف به بعد بخش در

برآورد جهت مورداستفاده نمونه گیری وریتم های ال و یافت خواهد اختصاص دریخله فرایند آمیخته مدل های هسته به عنوان ماداال

شد. خواهند معرف چهارم بخش در پارامترها

دریخله فرایند آمیخته مدل های ٢

گردید؛ معرف البعد متناه جمله ای چند توزیع روی پیشین توزیع عنوان به فریدمن توسط ١٩۶٣ سال در بار نخستین دیریخله فرآیند

فضای روی پیشین توزیع یك عنوان به ابتدا دیریخله فرآیند نمود. عموم معرف فضای در را دیریخله فرآیند رسماً (١٩٧٣) فرگوسن

سال های در دیریخله، فرآیند تركیب مدل های در پسین محاسبات كارای و ساده روش های به توجه با گردید. تعریف توابع تمام

محاسبات روش های ظهور .(٢٠٠٧ ، دوانسون و (چانگ گردیده است برخوردار ای گسترده محبوبیت از پیشین توزیع این اخیر

گستره در پیشین توزیع عنوان به دیریخله فرآیند از استفاده به منجر (MCMC) كارلو مونت ماركف زنجیره های مانند جدید، بیزی

اثرات با مدل های ناپارامتری، ال چ برآورد ، ایزوتنیك رگرسیون ناپارامتری، رگرسیون شامل ناپارامتری، بیزی مسائل از وسیع

گردید. بقا تحلیل و تصادف

دریخله فرایند ٢ . ١

اندازه پذیر افراز ازای به آنگاه باشد، مثبت حقیق عدد ی ν و Θ روی بر توزیع G٠ احتمال، فضای ی (Θ, A,G) کنید فرض

G ∼ DP (ν,G٠) م نویسیم و م نامیم ν تمرکز پارامتر G٠و مبنای توزیع با دریخله فرایند ی را Gرا ،Θ ,A١از . . . , Ak متناه

باشیم داشته k ∈ N که (G(A١), . . . , G(Ak)) بردار هر ازای به اگر

(G(A١), . . . , G(Ak)) ∼ Dir(νG٠(A١), . . . , νG٠(Ak)).

متغیرهای θhها ساختار این در است. کرده ارائه دریخله فرایند گسسته ماهیت اساس بر را مهم ساختاری تعریف (١٩٩۴) ستورامن

نظر در ١−
∑
l<h

wh از کسری عنوان به وزن ها از ی هر که شوند م تعریف wh وزن با G٠ توزیع از همتوزیع و مستقل تصادف

مستقل θh و ν کنید فرض همچنین .θh ∼ G٠ و νh ∼ Beta(١, ν) که wh = νh
∏
l<h

(١− νl) کنید تعریف م شوند. گرفته

م کند. تولید DP (ν,G٠) تصادف احتمال اندازه ی G(.) =
∞∑
h=١

whδθh(.) آنگاه هستند،
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دریخله فرایند آمیخته مدل های ٢ . ٢

ل ش به م توان را f(x) تابع برای پارامتری آمیخته مدل ی

f(x|π١, . . . , πM , θ١, . . . , θM ) =
M∑
j=١

f(x|θj)πj θj ∈ Θ, j = ١, . . . ,M

.
M∑
j=١

πj = ١ و πj > ٠ طوری که به است θj با متناظر وزن πj و پارامتری ال چ f(x|θ) آن در که گرفت نظر در

ی گرفتن نظر در با و گرفته نظر در ( ال چ (توابع پارامترها انتخاب احتمال عنوان به را وزن ها م توانیم بیزی رد روی در

ل ش به م تواند مدل چنین یابیم. دست (DPMM) دریخله فرایند آمیخته مدل به دریخله فرایند مانند ناپارامتری پیشین توزیع

.G ∼ DP (ν,G٠) و θ ∼ G که شود گرفته نظر در fG(x) =
∫
Θ f(x|θ)dG(θ)

گرفت. نظر در زیر صورت به م توان را مدل چنین مراتبی سلسله نمایش

xi|θi ∼ f(xi|θi) i = ١, . . . , n (٢ . ١)

θi|G ∼ G(θ) (٢ . ٢)

G ∼ DP (ν,G٠) (٢ . ٣)

حاصل ضرب ل ش به را θ١, . . . , θn توام توزیع Gم توان روی بر گیری انتگرال با که داده اند نشان (١٩٧٣) کویین م و بل ول

نوشت. زیر ل ش به شرط توزیع های

θi|θ١, . . . , θi−١, G٠,ν ∼
١

i− ١ + ν

i−١∑
j=١

δθj +
ν

i− ١ + ν
G٠ i = ١, . . . , n (۴ . ٢)

است. θ نقطه در متمرکز توزیع نمایانگر δθ که

مدل کارگیری به ٢ . ٣

کنید فرض است. گیبز نمونه گیری کم به دریخله فرآیند آمیخته مدل های از نمونه گیری برای وریتم ال ارائه بخش این هدف

داشته توجه .F (., G) =
∫
F (.|θ٠)G(dθ٠) باشیم داشته و باشد دریخله فرایند آمیخته مدل ی پسین توزیع [F (.;G)|D]

پارامترهای با دریخله فرآیند ی [G|θ, ν] اینجا در .θ = (theta١, . . . , θn) که [θ,G, ν|D] ∝ [G|θ, ν][θ, ν|D] که باشید

منظور به بنابراین است. a در جرم نقطه ی نمایانگر δa که است (ν + n)−١(νG٠(.) +
n∑
i=١

δθi(.)) و ν + n روزشده به

از نمونه هایی به تا م دهیم برازش [θ, ν|D] توزیع از گیبز نمونه گیری از استفاده با را ٢ . ١ مدل ابتدا [F (.;G)|D] از نمونه گیری

ساختاری تعریف از استفاده با b = ١, . . . , n هر ازای به سپس یابیم. دست b = ١, . . . , B ازای به νb و θb = (θb١, . . . , θbn)

به یقین به قریب طور به [G|θb, νb] از تحقق هایی تعریف این اساس م کنیم.بر استخراج [G|θb, νb] از نمونه هایی دریخله فرایند

از همتوزیع و مستقل zs|νb روابط این در .j = ٢,٣, . . ازای. wjبه = zj
j−١∏
s=١

(١−zs) w١و = z١ آن در که
∞∑
j=١

wjδνj ل ش

نهایت در م باشند. (νb + n)−١
(
νbG٠(.) +

n∑
j=١

δθbj

)
با همتوزیع و مستقل νj |θb, νb آنها از مستقل و beta(١, νb + n)

Fb =
∫
F (.|θ٠)GJb(dθ٠) = محاسبه کم به ، تقریبی صورت به را [F (.;G)|D] از (Fb, b = ١, . . . , B) نمونه های

کنید. مراجعه (٢٠٠۶) کوتاس به م توانید بیشتر جرئیات مطالعه جهت م آوریم. دست به
J∑
j=١

wjF (.|νj)
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از نمونه استخراج برای گیبز نمونه گیری بنابراین م کنیم. استفاده ست ش زمان داده های دادن نشان برای t از بقا تحلیل برای

بود. خواهد ذیل شرط تمام توزیع های اساس بر [(θ١, . . . , θn), ν, . . . |t]

[(θi)|(θ−i, z−i), ν, . . . , t] i = ١, . . . , n

[(θ∗j )|z, n∗, ν, . . . , t] j = ١, . . . , n∗

[ν|{(θ∗j ), j = ١, . . . , n∗}, n∗, t], [. . . |{θ∗j ), j = ١, . . . , n∗}, n∗, t]

نیز z = (z١, . . . , zn) نشانگرهای بردار م دهیم. نشان ∗θها با را خوشه ها این که است θها بین خوشه های تعداد n∗ روابط این در

.θ−i = (θ١, . . . , θi−١, θi+١, . . . , θd)همچنین .zi = jداریم θi = θ∗j ه زمانی طوری که به م دهد نشان را خوشه ها مشخصات

ل ش به را پسین توزیع م توان مشاهدات درستنمایی تابع با ۴ . ٢ رابطه ترکیب با

f(θi|θ−i, ti) = bνf(ti; θi)G٠(θ) + b

n∑
j=١,j ̸=i

f(ti; θi)δθ∗j (θj) (۵ . ٢)

یوان و چنگ از استفاده با ر دی سوی از .q٠ = ν
∫
f(ti|θ)G٠(θ)dθ و b =

(
q٠ +

n∑
j=١,j ̸=i

f(ti; θi)

)−١

که داد نمایش

بازنویس زیر ل ش به را ۵ . ٢ رابطه م توان آن کم به که h(θi|ti) = f(ti;θi)G٠(θ)∫
f(ti|θ)G٠(θ)dθ

از است عبارت θi پسین توزیع (٢٠١٣)

کرد.

f(θi|θ−i, ti) = bq٠h(θi|ti) + b

n∑
j=١,j ̸=i

f(ti; θi)δθ∗j (θj) (۶ . ٢)

h(θi|ti) از θ جدید مقدار bq٠ احتمال با و گذشته مقادیر از ی bf(ti; θi) احتمال با f(θi|θ−i, ti) شبیه سازی در آن اساس بر که

کرد. خواهد اختیار را

شبیه سازی کم به پارامترها برآورد ۴ . ٢

نمود: خالصه زیر ل ش به را استفاده مورد گیبز وریتم ال م توان شده بیان مطالب و گذشته بخش های اساس بر

کنید. انتخاب f(θ) از را θ(٠) آغازین مقدار •

کنید: ط را زیر مراحل i = ١,٢, . . . تکرارهای در •

θ
(i)
١ ∼ f

(
θ١|θ

(i−١)
٢ , . . . , θ

(i−١)
d , D

)
...

θ
(i)
d ∼ f

(
θd|θ

(i)
١ , . . . , θ

(i)
d−١, D

)
است. مشاهدات مجموعه D و مدل پارامترهای نمایانگر θ١, . . . , θd که

ماداال سینگ دریخله فرآیند آمیخته مدل ٣

کنید فرض

f(ti; b, c, k) =
bccktc−١

i

(١ + bctci )
k+١ ti > ٠ b, c, k > ٠ (٣ . ١)
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است k و c ،b توام توزیع خصوص در اولیه حدس G٠ کنید فرض همچنین باشد. ماداال سینگ ال چ تابع نمایانگر

G٠(b, c, k|ϕ, β.γ) = unif(c;٠, ϕ)Γ(k;α, β)Γ(b; δ, γ) (٣ . ٢)

مراتبی سلسله مدل بنابراین یرید. ب نظر در pareto(aϕ, bϕ) و IΓ(aγ , bγ) ،IΓ(aβ, bβ) توزیع های دارای ترتیب به را ϕ و β ، γ

بود. خواهد زیر ل ش به ماداال سینگ دریخله فرایند آمیخته

ti|bi, ci, ki ∼ SM(ti; bi, ci, ki) (٣ . ٣)

(bi, ci, ki) ∼ G (۴ . ٣)

G ∼ DP (ν,G٠) (۵ . ٣)

ν, ϕ, β, γ ∼ pareto(aϕ, bϕ)Γ(aν , bν)IΓ(aβ, bβ)IΓ(aγ , bγ) (۶ . ٣)

ماداال سینگ هسته با دریخله فرایند آمیخته مدل های اساس بر سازی مدل ۴

برای δi نشانگر تابع از منظور بدین م پردازیم. راست از شده سانسور مدل و کامل مدل پارامترهای برآورد بررس به بخش این در

کرد. خواهیم استفاده راست از شده سانسور ست ش زمان نمایاندن

کنید فرض و است i = ١, . . . , n ازای به (bi, ci, ki) پارامترهای متمایز خوشه های تعداد n∗ کنید فرض قبل مشابه

که م دهد نشان zi خوشه ای نشانگر صورت این در م دهد. نشان را خوشه ها ان م j = ١, . . . , n∗ ازای به (b∗j , c∗j , k∗j )

تعداد نمایانگر n∗j کنید فرض این بر عالوه داشت. خواهد تعلق zi = j به (bi, ci, ki) آنگاه (bj , cj , kj) = (b∗j , c
∗
j , k
∗
j ) اگر

باشد. j خوشه اعضای

استخراج پارامترها سایر برآورد آخرین شرط به پارامتر آن شرط پسین توزیع از را پارامتر ی نمونه های گیبز شبیه سازی وریتم ال

مورد هسته زین جای را ماداال سینگ توزیع است کاف (٢٠١٧) خزایی و بهلوری و (٢٠٠۶) کوتاس کارهای به توجه با م کند.

آوریم. دست به را ماداال سینگ دریخله فرآیند آمیخته مدل های شرط پسین توزیع های و نموده مقاالت این در مطالعه

مقداری م تواند نمونه م کنیم. روزرسان به ti ست ش زمان ازای به را zi سپس و کرده استخراج را (bi, ci, ki) نمونه ابتدا

تعداد n∗(i)j و نمونه از (bi, ci, ki) حذف صورت در خوشه ها تعداد n∗(i) کنید فرض باشد. موجود مقداری برابر یا G٠یا از جدید

باشد. حذف از پس j خوشه مولفه های

م دهیم. نشان ”c” نماد با را شده سانسور داده های چندک های و ”o” نماد با را شده مشاهده داده های چندک های مقاله ادامه در

شده مشاهده داده های ١ . ۴

آمیخته توزیع (bi, ci, ki) شرط پسین توزیع آنگاه باشد شده مشاهده ست ش زمان ی tio اگر

f(bi, ci, ki|(bi, ci, ki); i ̸= i′, ν, γ, ϕ, β, tio) =

qo٠h
o(bi, ci, ki|ϕ, γ, β, tio) +

n∗(i)∑
j=١

n
∗(i)
j qoj δb∗j ,c∗j ,k∗j

qo٠ +
n∗(i)∑
j=١

n
∗(i)
j qoj
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و qoj = f(tio; b
∗
j , c
∗
j , k
∗
j ) آن در که

qo٠ = ν

∫ ϕ

٠

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

f(tio; b, c, k)G٠(b, c, k)dk db dc (١ . ۴)

=
αν

ϕΓ(δ)βαγδ

∫ ϕ

٠

∫ ∞
٠

ctc−١
io bc+δ−١e−

b
γ

(١ + bctcio)
(

١
β + ln(١ + bctcio)

)α+١db dc (٢ . ۴)

همچنین شود. حل عددی صورت به بایست و نداشته بسته فرم فوق انتگرال که

ho(bi, ci, ki|ϕ, β, γ, tio) ∝ f(tio; bi, ci, ki)G٠(bi, ci, ki) (٣ . ۴)

∝ [ci|bi, ϕ, β, γ, tio][ki|ci, , bi, β, α, tio][bi|ci, γ, tio] (۴ . ۴)

که

[ci|bi, ϕ, β, γ, tio] ∝
cit

ci−١
io I(٠,ϕ)(ci)(

١
β + ln(١ + bcii t

ci
io)
)α+١ (۵ . ۴)

[ki|ci, , bi, β, α, tio] ∝ Γ

(
α+ ١, ١

١
β + ln(١ + bcii t

ci
io)

)
(۶ . ۴)

[bi|ci, γ, tio] ∝
bci+δ−١
i e

− bi
γ

١ + bcii t
ci
io

(٧ . ۴)

[ki|ci, , bi, β, α, tio]، [ci|bi, ϕ, β, γ, tio] از نمونه هایی بایست ho(bi, ci, ki|ϕ, β, γ, tio) از نمونه گیری جهت این بنابر

کرد. خواهیم استفاده اسالیس نمونه گیری روش از آخر و اول مورد در که کنیم تولید [bi|ci, γ, tio] و

شده سانسور داده های ٢ . ۴

از است عبارت (bi, ci, ki) شرط پسین توزیع tic راست شده سانسور داده های برای

f(bi, ci, ki|(bi, ci, ki); i ̸= i′, ν, γ, ϕ, β, ti) =

qc٠h
c(bi, ci, ki|ϕ, γ, β, tic) +

n∗(i)∑
j=١

n
∗(i)
j qcjδb∗j ,c∗j ,k∗j

qc٠ +
n∗(i)∑
j=١

n
∗(i)
j qcj

و qcj = ١− F (tic; b∗j , c∗j , k∗j ) که

qc٠ = ν

∫ ϕ

٠

∫ ∞
٠

∫ ∞
٠

(١− F (tic; b, c, k))G٠(b, c, k)dk db dc (٨ . ۴)

=
ν

ϕ

∫ ϕ

٠

∫ ∞
٠

bδ−١e−
b
γ(

١
β + ln(١ + bctcic)

)αdb dc (٩ . ۴)
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داریم همچنین گردد. محاسبه عددی روش های کم به بایست مجددا که

hc(bi, ci, ki|ϕ, β, γ, tic) ∝ (١− F (tic; bi, ci, ki))G٠(bi, ci, ki) (١٠ . ۴)

=
I(٠,ϕ)(ci)

ϕΓ(δ)βαγδ
bδ−١e−

b
γ(

١
β + ln(١ + bctcic)

)αΓ
(
α,

١
١
β + ln(١ + bctcic)

)
(١١ . ۴)

حال کنیم. روزرسان به شده سانسور و شده مشاهده داده های برای i = ١, . . . , n ازای به را (bi, ci, ki) م توانیم اکنون

کنیم روزرسان به زیر ل ش به t و γ ،β ،ϕ شرط به کل ل ش به را (b∗j , c∗j , k∗j )′ م توانیم

f(b∗j , c
∗
j , k
∗
j |ϕ, β, γ, t, n∗) ∝ G٠(b

∗
j , c
∗
j , k
∗
j )

∏
{io:sio=j}

f(tio; b
∗
j , c
∗
j , k
∗
j )

∏
{ic:sic=j}

(
١− F (zic; b∗j , c∗j , k∗j )

)
(١٢ . ۴)

∝

c∗no
j

j

ϕ
Iϕ(c

∗
j )
∏
io

t
c∗j−١
io

١ + b
c∗j
j t

c∗j
io

(bno
j c

∗
j+δ+١e−

b∗j
γ B∗

no
j+α
)
Γ(noj + α,B∗)

(١٣ . ۴)

در شده مشاهده داده های تعداد noj و B∗ =

(
١
β +

∑
{io:sio=j}

ln(١ + b∗
c∗j
j t

c∗j
io ) +

∑
{ic:sic=j}

ln(١ + b∗
c∗j
j z

c∗j
ic )

)−١

که

از نمونه گیری برای است. j خوشه

[c∗j |ϕ, b∗j , t] ∝ c∗
no
j

j Iϕ(c
∗
j )

∏
{io:sio=j}

t
c∗j−١
io

١ + b
c∗j
j t

c∗j
io

(١۴ . ۴)

که م کنیم معرف را W = {wio; {i٠ : sio = j}} کم متغیر

[c∗j ,W |b∗j , ϕ, tio] = c∗
no
j

j I(c∗j≤ϕ)
∏

{io:sio=j}

I
(wio≤

t
c∗
j
−١

io

١+b∗
c∗
j

j
t
c∗
j

io

)

داریم بنابراین آوریم. دست به j = ١, . . . , n∗ ازای به را [c∗j |b∗j , ϕ, tio] م توانیم کم متغیر روی بر کردن حاشیه ای با

[c∗j |ϕ, b∗j , t] ∝ c∗
no
j

j I(B,ϕ)(c
∗
j ) (١۵ . ۴)

م آید. دست به c∗j حسب بر wio ≤
t
c∗j−١
io

١+b∗
c∗
j

j t
c∗
j

io

حل از B آن در که

عنوان به را u اگر کنیم. روزرسان به را ν و γ ،β ،ϕ توانیم م (١٩٩۵) وست و وبار اس روش از استفاده با بعد مرحله در

آنگاه [u|ν, t] = Beta(ν + ١, n) که یریم ب نظر در پنهان متغیر ی

[ν|u, n∗, t] = pΓ (aν + n∗, bν − log(u)) + (١− p)Γ (aν + n∗ − ١, bν − log(u))

.p = aν+n∗−١
n(bν−log(u))+aν+n∗−١ که

داریم ϕ رسان روز به برای نهایت در

[ϕ|b∗, c∗, k∗] ∼ pareto(aϕ + n∗, b∗) (١۶ . ۴)



ن. راد، نخع و ا. ٣٩ارمز،

طریق از را β م توانیم روش این تکرار با .b∗ = max{bϕ,max١≤j≤n∗c∗j} که

[β|b∗, c∗, k∗] ∼ IΓ

αn∗ + aβ, bβ +
n∗∑
j=١

k∗j

 (١٧ . ۴)

طریق از را γ و

[γ|b∗, c∗, k∗] ∼ IΓ

δn∗ + aγ , bγ +
n∗∑
j=١

b∗j

 (١٨ . ۴)

کنیم. روزرسان به

نتیجه گیری و بحث

کل فرم به توجه با کردیم. ارائه بقا داده های ناپارامتری بیزی تحلیل برای ماداال سینگ توزیع پایه بر آمیخته مدل ی مقاله این در

م آیند دست به ماداال سینگ توزیع از خاص حالت های عنوان به XII بر و وایبل توزیع های اینکه گرفتن نظر در با و توزیع این

م دهد. پوشش نیز را آن ها نتایج و بوده قبل مطالعات از کل تر فرم این که گفت م توان
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اقتصادی علوم در کاربرد و نیم پیوسته پانل داده های تحلیل
١ کاظم ایرج حسن زاده٢، فاطمه اسماعیل فرد١، مرضیه

اصفهان اه دانش آمار ١گروه

خوانسار کامپیوتر و ریاض ده دانش آمار ٢گروه

جمله از مختلف علوم در اهمیت حائز مسائل از ی پیوسته مثبت مقادیر و صفر زیاد تعداد با نیم پیوسته پانل داده های تحلیل یده: چ

مدل ن ناهم تصادف اثرات با رگرسیون همزمان مدل بندی رد روی از استفاده با مثبت مقادیر و صفر مقادیر است. پزش و اقتصاد

مقادیر برای خط مدل ی با توأم پروبیت) یا لوجیت صفر(مدل پاسخ مقادیر وقوع احتمال برای مدل ی ر، دی عبارت به م شوند:

مدل های از استفاده م شود. گفته شدت بخش آن به که نمایی خانواده یا ل نرمال مانند مشخص توزیع با پیوسته مثبت پاسخ

معرف مطالعه این از هدف راستا، دراین نیست. مناسب همواره شده اند تکرار زمان، طول در که داده ها این تحلیل برای آماری معمول

عالوه است. پیشرفته عددی تکراری روش های از استفاده با آماری استنباط انجام و نیم پیوسته داده های تحلیل برای مناسب مدل های

دو تصادف اثرات مدل و ناهمسان واریانس ها فرض با را اقتصادی مطالعات از حاصل واقع داده های از مجموعه ای تحلیل آن، بر

و لوجیت مدل از صفر مشاهدات م کنیم فرض همچنین، هستند. نرمال توأم توزیع دارای تصادف اثرات آن در که م دهیم ارائه بخش

کنند. تبعیت باشند، ل نرمال چوله و ل نرمال تعمیم یافته، گامای آنها توزیع آنکه فرض با آمیخته مدل های از پاسخ متغیر مثبت مقادیر

ناهمسان واریانس ها. ، دوبخش مدل ، پانل داده های بیزی، تحلیل صفر، آماسیده‐ کلیدی: واژه های

.62F15 ،62J07 ،62J05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

ارگیری ب از حاصل مشاهدات برای ویژگ این نیست. برقرار مشاهدات بین استقالل فرض اقتصادی علوم مطالعات از بسیاری در

تحلیل برای مناسب مدل های از استفاده بنابراین م آید. به وجود رر م اندازه های با پانل مطالعات یا و خوشه ای نمونه گیری روش

بین ن ناهم آن در که است تصادف اثرات مدل بندی از استفاده مناسب رد روی ی است. اهمیت حائز بسیار وابسته مشاهدات

است انتقال یا مارکوف مدل های از استفاده ر، دی رد روی هستند. مناسب پانل داده های برای مدل ها این م شود. لحاظ مشاهدات

م پردازد. قبل دوره پاسخ های براساس دوره ای میان تغییرات بررس به که

marziyeh_ef@sci.ui.ac.ir اسماعیل فرد: ١مرضیه

۴١
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پیوسته پانل یا رر م اندازه مشاهدات ، پزش و اقتصاد جمله از مختلف، علوم مطالعات از حاصل داده های گردآوری در

نیم پیوسته داده های ویژگ های از جمله م نامند. نیز طول نیم پیوسته داده های را آن ها که م دهند رخ صفر زیادی تعداد با نامنف

مختلف ردهای روی است. مثبت چول و ناهم واریانس پیوسته، (غیرصفر) مثبت مقادیر و صفر زیاد تعداد وجود زمان، طول در

اما داده ها، تحلیل برای نرمال توزیع ارگیری ب (١ از: عبارتند روش ها این از برخ که است شده ارائه داده هایی چنین تحلیل برای

با متناظر هم رتبه زیادی تعداد این صورت در ناپارامتری، روش از استفاده (٢ م شود. گرفته نادیده صفر در آماسیدگ مدل این در

حاصل صفر از بزرگتر داده های و صفر مقدار با داده های بخش دو به داده ها تقسیم با (٣ م گردد. نامتقارن توزیع صفر مشاهدات

صفر مقادیر برآوردیابی در و برود بین از صفر پاسخ با آزمایش واحدهای مورد در مهم اطالعات است ن مم بنابراین م شود.

توبیت رگرسیون مدل های و دوبخش مدل های از استفاده زین جای روش ی .((٢٠٠٢) اران هم و (توزه گرفته شوند نادیده

متغیر بین رابطه ی آن در کرد که ارائه طول داده های تحلیل برای را توبیت رگرسیون مدل (١٩۵٨) توبین است. توأم صورت به

مقادیر با معادل پاسخ، متغیر در شده مشاهده صفرهای توبیت مدل در م شود. مشخص توضیح متغیرهای و غیرمنف وابسته

ر دی به عبارت هستند. L آستانه ای ازمقدار کمتر

Y = ٠ if Y ∗ < L

Y = Y ∗ if Y ∗ ⩾ L

مدل های در شد. معرف (١٩٨١) اران هم و مانینگ توسط دو بخش مدل بار اولین برای است. پنهان متغیر ی Y ∗ آن در که

مثبت مقادیر برای ری دی و صفرها برای ی مجزا، فرآیند دو از آمیخته ای مدل این و ندارد وجود Y ∗ و Y بین تفاوت دوبخش

مدل مثال برای م شود. گفته دودویی یا رخداد آن به که شود معرف غیرصفر مشاهدات برای مدل ی دوبخش مدل در است.

عبارت ی دوم مدل م شود. گرفته نظر در رخداد مدل ی عنوان به اغلب رگرسیون ضرایب تفسیر اهمیت به توجه با لوجیت

پیوسته مدل ی م تواند ل نرمال مدل مثال برای م نامند. شدت یا پیوسته را آن که است صفر غیر پیوسته مشاهدات برای خط

اریتم ل تبدیل از استفاده چول تصحیح برای روش متداول ترین باشند. راست به چوله است ن مم نیم پیوسته متغیرهای باشد.

مدل مثال برای هستند. مناسب چوله مشاهدات تحلیل برای نیز وایبول و بتا گاما، مانند نمایی خانواده توابع از برخ همچنین است.

به صورت ‐ ل نرمال برنول دوبخش

f(y) = (١− π)I(y=٠) + [π × LN(y;µ, σ٢)]I(y>٠), y ⩾ ٠,٠ ⩽ π ⩽ ١

است. σ٢ پراکندگ پارامتر و µ ان م پارامتر با ل نرمال توزیع نشان دهنده LN(y;µ, σ٢) و π = Pr(Y > ٠) آن در که است

توزیع بر عالوه است. ل نرمال توزیع ندارد، وجود صفری هیچ π = ١ اگر و م شود صفر در تباهیده توزیع آن گاه π = ٠ اگر

دادند نشان و کردند معرف رخداد عنوان به را چوله ل نرمال و تعمیم یافته گامای توزیع های (٢٠١۶) اران هم و لیو ل نرمال

است. مناسب تر ل نرمال مدل از قابل توجه به طور یافته تعمیم گامای

پیوسته نیم داده های برای دوبخش رگرسیون مدل ٢

مدل ،(٢٠١۶) اران هم و نیلون مثال برای دارد. وجود مدل از بخش هر برای رگرسیون مدل تعریف ان ام دوبخش مدل های در

به صورت i = ١, . . . , n برای ‐ل نرمال برنول دوبخش رگرسیون

f(yi) = (١− πi)I(yi=٠) + [πi × fLN (yi;µi, σ٢)]I(yi>٠)

g(πi) = g[Pr(Yi > ٠)] = x′
iβ١

µi = E[log(Yi)|Yi > ٠] = x′
iβ٢
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بخت اریتم ل در تغییر میزان β١l،نشان دهنده ی ام، l رگرسیون ضریب آن گاه باشد، لوجیت پیوند تابع g(.) اگر کردند. ارائه

در واحد هر تعدیل شده تغییرات بیانگر β٢l همچنین است. xil توضیح متغیر در تغییر واحد ی هر به ازای مثبت پاسخ های

است. E[ln(Yi)|Yi > ٠]
داده های تحلیل برای دوبخش رگرسیون مدل های از که کردند پیشنهاد (٢٠٠٢) اران هم و توزه و (٢٠٠١) شافر و اولسن

دارای مثبت مقادیر و لوجیت پیوند تابع ی ،g(.) کنید فرض شود. استفاده وابسته تصادف اثرات با طول یا خوشه ای نیم پیوسته

به صورت وابسته تصادف اثرات با ل نرمال ‐ لوژستی مدل آنگاه باشند. ل نرمال توزیع

logit(πij) = logit[Pr(Yij > ٠|bi)] = x′
ijβ١ + b١i,

µij = E[ln(Yij)|Yij > ٠, bi] = x′
ijβ٢ + b٢i, j = ١, . . . , ni; i = ١, . . . , n

bi = (b١i, b٢i)
T ∼ N٢(0,Σ) (٢ . ١)

و هستند پیوسته و دودویی مؤلفه های برای تصادف اثرات b٢i و b١i است، ام i مورد برای ام j پاسخ Yij آن، در که است،

مقادیر بین وابستگ ویژگ با مشاهدات تحلیل برای (٢ . ١) مدل است. واریانس‐کوواریانس ماتریس Σ =

(
σ٢
b١

ρσb١b٢
ρσb١b٢ σ٢

b٢

)
محاسبات خطای وجود که دادند نشان (٢٠٠٩) اران هم و سو است. مناسب مثبت پاسخ های شرط به مشاهده شده مقادیر و مثبت

م شود. نادرست استنباط های به منجر مدل این در

با bi = (b١i, b٢i)T ∼ N(0,Σ) تصادف اثرات روی همبستگ ساختار از استفاده با بخش دو مدل های در بخش دو

بر همبستگ میزان ، درون همبستگ در است. متقاطع همبستگ و درون همبستگ دو شامل ساختار این ارتباطند. در ر دی ی

م شود. محاسبه بخش دو بین همبستگ میزان متقاطع، همبستگ در اما م شود. اندازه گیری بخش ی در رر م اندازه های روی

است. اهمیت حائز نتایج کارایی و سازگاری بررس منظور به متقاطع همبستگ و درون همبستگ محاسبه ی

برآوردیابی روش های ٣

تصادف اثرات با دوبخش مدل های برای دارد. وجود دوبخش نیم پیوسته مدل پارامترهای برآورد محاسبه ی برای مختلف روش های

دوبخش آمیخته اثرات مدل برای م شود. پیشنهاد بخش هر برای مجزا به صورت درستنمایی ماکسیمم روش از استفاده ناهمبسته،

ارائه درستنمایی ماکسیمم روش از متفاوت ردهای روی (٢٠٠١) شافر و اولسن مثبت، مقادیر روی ل نرمال توزیع با همبسته

تطبیق پذیر گاوس مربع بندی رهیافت توسط درستنمایی تقریب برای شبه نیوتون سازی بهینه از (٢٠٠٢) اران هم و توزه کردند.

محاسبه ی برای را آن الپالس تقریب های به نسبت گاوس مربع بندی آسان کاربرد به توجه با (٢٠١۶) اران هم و لیو کردند. استفاده

ارائه دوبخش مدل های برازش برای محققین از بسیاری توسط بیزی رد روی همچنین داده اند. پیشنهاد درستنمایی ماکسیمم برآورد

مدل برازش برای مارکوف زنجیره مونت کارلوی از استفاده با بیزی رد روی از (٢٠٠٧) اران هم و کوپر مثال برای شده است.

منعطف دوبخش آمیخته اثرات مدل (٢٠١٧) اران هم و شینگ آن بر عالوه کردند. استفاده ل نرمال پروبیت‐ همبسته دوبخش

کردند. معرف بیزی رد روی با را چوله توزیع های با

iام مورد برای مشاهده شده داده های درستنمایی تابع

Li ∝
∫
exp(l١(bi) + l٢(bi))p(bi)dbi,

است. N(0,Σ) تصادف متغیر برای احتمال توزیع تابع p(bi) که

l١(bi) =

ni∑
j=١

[I(yij > ٠)logit(πij) + log(١− πij)]
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l٢(bi) =

ni∑
j=١

I(yij > ٠٫−](٠۵logσ٢
e − logyij − ٠٫۵( logyij − µij

σe
)٢]

م دهد. نشان را مدل دوم و اول بخش در درستنمایی سهم که

ماکسیمم رد روی از استفاده با پارامترها برآورد حاشیه ای، درستنمایی تابع در پیچیده انتگرال های محاسبه وجود دلیل به

و NLMIXED دستور SAS به کارگیری نرم افزار، در م تواند که است عددی پیشرفته روش های از استفاده مستلزم درستنمایی

شود. انجام تطبیق پذیر گاوس مربع بندی شیوه

مالیات نرخ بر مؤثر عوامل : مثال ۴

داده ها اطالعات است. درآمد بر مالیات میزان بر فردی دموکراتی و اقتصادی ویژگ های تأثیر مطالعه ی بخش، این از هدف

ط در و متعادل داده ها این شده است. جمع آوری ان میشی اه دانش تحقیقات داده اه پای (SOI) درآمد گزارش آمار پانل از

است. دهنده مالیات ٢۵٨ شامل که شده اند بررس (SOI) پانل در مالیات دهندگان از ١٩٨ ‐ ١٩٨٧۶ و ١٩٨۴ ‐ ١٩٨٢ سال های

وضعیت نشان دهنده ی ترتیب به که م باشند دودویی متغیرهای PREP و ،EMP ،AGE،HH ،MS توضیح متغیرهای

DEPENDتعداد هستند. کد گذاری شناسایی شماره آزاد، شغل دارای سال، ۶۵ سن حداقل دارای بودن، خانوار سرپرست تأهل،

درآمد مجموع به ترتیب TAX و TPI همچنین شده است. محاسبه نهایی مالیات نرخ MR و مالیات دهنده پوشش تحت افراد

با اشتباه به پانل رگرسیون مدل توسط داده ها این است. پاسخ متغیر نشان دهنده TAX و شده است محاسبه مالیات بده و مثبت

در زیاد صفرهای تعداد وجود بدلیل اما است. شده تحلیل (١٩٩٩) فریز و فریشمن در تصادف اثرات و مانده ها بودن نرمال فرض

تحلیل برای را مقاله این در شده معرف مدل ما است، بوده زمان طول در افراد برخ پرداخت عدم از شده منتج که مالیات بده

م گیریم. به کار

٪١٠ سن ١٩٨٢ سال در همچنین هستند. شناسایی شماره دارای و متأهل جامعه افراد از نیم از بیش م دهد، نشان ١ جدول

نداشته است. یری چشم تغییر سال ۴ این در نیز آزاد شغل درآمد ١٩٨٢ است. سال در ،۶۵ از باالتر و ۶۵ افراد از
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(n = ٢۵٨) دودویی متغیرهای متوسط :١ جدول
PREP EMP AGE HH MS Y EAR

٠٫۴۵٠ ٠٫١۴٠ ٠٫٠٨۵ ٠٫٠٨١ ٠٫۵٩٧ ١٩٨٢

٠٫۴۴٢ ٠٫١۵٩ ٠٫١٠۵ ٠٫٠٩٣ ٠٫۵٩٧ ١٩٨٣

٠٫۴٨۴ ٠٫١۵۵ ٠٫١١٢ ٠٫٠٨۵ ٠٫۶٢۴ ١٩٨۴

٠٫۵٠٨ ٠٫١۴٧ ٠٫١٣٢ ٠٫٠٨١ ٠٫۶۴٧ ١٩٨۶

٠٫۵١۶ ٠٫١۴٧ ٠٫١۴٧ ٠٫٠٩٣ ٠٫۶۴٧ ١٩٨٧

درآمد افزایش نشان دهنده ی جدول این اطالعات است. آمده ٢ جدول در دودویی غیر متغیرهای سایر برای مختصری نتایج

در (MR) نهایی مالیات نرخ میانه و میانگین همچنین است. (LNTPI) کل درآمد روی بر اندازه گیری با تورم تنظیم از پس حت

است. ثابت (LNTAX) مالیات بده های میانه و میانگین اگرچه است، کاهش حال

ر دی متغیرهای از آماری خالصه ی :٢ جدول
متغیر میانگین میانه مینیمم ماکسیمم استاندارد انحراف

DEPEND ٢٫۴١٩ ٢٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ۶٫٠٠٠ ١٫٣٨٨
LNTPI ٩٫٨٨٩ ١٠٫٠۵١ −٠٫١٢٨ ١٣٫٢٢٢ ١٫١۶۵
MR ٢٣٫۵٢٣ ٢٢٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ۵٠٫٠٠٠ ١١٫۴۵۴

LNTAX ۶٫٨٨٠ ٧٫٧٠١ ٠٫٠٠٠ ١١٫٨۶٠ ٢٫۶٩۵

و بیشتر مالیات متأهل افراد نشان م دهد جدول این نتایج است. LNTAX و نشانگر متغیر هر بین همبستگ بیانگر ٣ جدول

م پردازند کمتر مالیات آزاد شغل با افراد و سال ۶۵ باالی سن با افراد همچنین م کنند. پرداخت را کمتری مالیات خانوار سرپرستان

م کنند. پرداخت بیشتری مالیات خاص شناسایی شماره با مالیات دهندگان ه در حالی

توضیح متغیر سطوح براساس LNTAX متوسط :٣ جدول

توضیح متغیرهای

توضیح متغیرهای سطوح PREP EMP AGE HH MS

٠ ۶٫۶٢۴ ۶٫٩٨٣ ۶٫٩٣٩ ٧٫٠١٣ ۵٫٩٧٣
١ ٧٫١۵٨ ۶٫٢٩٧ ۶٫۴٣١ ۵٫۴٨٠ ٧٫۴٣٠

LNTPI بین که م شود مشاهده م دهد. نشان را غیردودویی توضیح متغیرهای ر دی LNTAXو بین همبستگ جدول۴

همچنین و LNTAX و DEPEND متغیرهای بین همبستگ همچنین دارد. وجود مثبت همبستگ LNTAX با MR و

است. مثبت MR با LNTPI

فرض چنین اما م شود. استفاده ثابت واریانس با ل نرمال توزیع از صفر غیر مشاهدات تحلیل برای مطالعات، بسیاری در

مثبت مشاهدات و لوجیت مدل با صفر مشاهدات مثال این در است. نادرست واریانس ها ناهمسان وجود با و چوله داده های برای

گامای شامل خاص حالت در تعیم یافته گامای توزیع م شوند. تحلیل ل نرمال چوله و ل نرمال تعمیم یافته، گامای مدل سه با را



نیم پیوسته۴۶ پانل داده های تحلیل

همبستگ ضرایب :۴ جدول
DEPEND LNTPI MR

LNTPI ٠٫٢٧٨
MR ٠٫١٢٨ ٠٫٧٩۶

LNTAX ٠٫٠٨۵ ٠٫٧١٨ ٠٫٧۴٧

است. ل نرمال چوله توزیع از خاص حالت نیز ل نرمال توزیع است. ل نرمال توزیع و وایبول وارون‐گاما، استاندارد،

پردازنده ی از مقاله، این در است. غیرخط توابع از پیچیده انتگرال های حل مستلزم درستنمایی تابع از استفاده با پارامترها برآورد

جدول به توجه با است. شده استفاده پارامترها برآورد برای تطبیق پذیر گاوس مربع بندی شیوه و SAS نرم افزار در NLMIXED

متغیرهای ، توضیح متغیرهای بین در همچنین م شود. انتخاب مدل عنوان به یافته تعمیم گامای ، AIC مقادیر مقایسه ی و ۵

این و هستند معنادار واریانس رگرسیون مدل در پارامترها آن بر عالوه نیستند. معنادار PREP و EMP و AGE و HH

است. ناهمسان واریانس ها نشان دهنده

پارامترها برآورد :۵ جدول

تعمیم یافته گامای ل نرمال چوله ل نرمال

پارامتر برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف برآورد معیار انحراف

Intercept −۴٫٢۴٣١ ٠٫١۴٧۵ −٠٫٧٢٨۵ ٠٫۵٢٧١ −٠٫۵۶۵۵ ٠٫۴۵٠٢
MR ٠٫٠١٨١٠ ٠٫٠٠١۴١۶ ٠٫٠۵١٨٧ ٠٫٠٠٣٨٨ ٠٫٠۵٢٩٨ ٠٫٠٠٣٨٧٩
HH −٠٫٠١۴۴۵ ٠٫٠۴١١۶ ٠٫٠٨۵٩٨ ٠٫٠٨٨۴٩ ٠٫٠٩۶۶٧ ٠٫٠٨٨۴۴

DEPEND −٠٫٠٧١۶۵ ٠٫٠١٠٣١ −٠٫١١٨۵ ٠٫٠٢١٠٠ −٠٫١١٧۶ ٠٫٠٢٠٩٩
AGE −٠٫٠۵١٠٢ ٠٫٠٣۶٢۴ −٠٫١۶٩٠ ٠٫٠۶۶۵١ −٠٫١۶۶۶ ٠٫٠۶۶۴٧
LNTPI ١٫١٩٢٠ ٠٫٠١۶۵٣ ٠٫٧٢٣١ ٠٫٠۵۴۴٢ ٠٫٧٠۴٣ ٠٫٠۵۴۴٢
MS −٠٫٠١٧٣٠ ٠٫٠٣٣٩٨ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠۶٨٢٧ ٠٫٢٢٨١ ٠٫٠۶٨٢٣
EMP −٠٫٠۶٧۴۵ ٠٫٠۴٠۴۶ −٠٫٢٠٨٣ ٠٫٠۵٨٧٣ −٠٫١٩٩۶ ٠٫٠۵٨۶٩
PREP −٠٫٠٠٠٨٨ ٠٫٠١٩۵٢ −٠٫٠٠٠٣١ ٠٫٠۴١١١ −٠٫٠٠٣٠١ ٠٫٠۴١٠٨
AIC ٢٠٠٩١ ٢٠١٢٧ ٢٠١٢۵

−٢LogLikelihood ١٩٣٠٠ ٢٠٠٩١ ٢٠٠٩١

نتیجه گیری

مشاهدات آن در که شده است پیشنهاد نیم پیوسته پانل داده های تحلیل برای توام تصادف اثرات بخش دو مدل برازش مطالعه این در

ناهمسان واریانس ها است شده فرض هستند.همچنین ل نرمال توزیع و ل نرمال چوله یافته، تعمیم گامای توزیع های دارای مثبت

شیوه و NLMIXED پردازنده ی و SAS نرم افزار از استفاده با درستنمایی ماکسیمم روش براساس آماری استنباط م باشند.

قرار ارزیابی مورد مالیات داده های برای شده مطرح مباحث کاربردی، مثال ی در است. شده انجام تطبیق پذیر گاوس مربع بندی
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است. برازنده  داده ها تحلیل برای تعمیم یافته گامای توزیع با بخش دو مدل که شد داده  نشان و گرفت
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فیشر اطالع و شانون آنتروپی
اسماعیلیان١ مهدی

اردبیل محقق اه دانش کامپیوتر، علوم و آمار گروه

م دهیم قرار بررس مورد فیشر اطالع با آنرا منطق رابطه م پردازیم. آماری دیدگاه از شانون آنتروپی معرف به مقاله این در یده: چ

مقادیر حسب بر را شانون آنتروپی رفتار همچنین م پردازیم. شانون آنتروپی محاسبه به گسسته و پیوسته توزیع های برخ برای و

م کنیم. بررس توزیع، پارامترهای

آماری. توزیع های فیشر، اطالع شانون، آنتروپی کلیدی: واژه های

.94A17 ،54C70 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

وجود آشفتگ میزان اندازه گیری برای آنتروپی معیار چند است. ناشناختگ و بی خبری ، آشفتگ میزان اندازه گیری معیار آنتروپی

م پردازیم. شانون آنتروپی معرف به مقاله این در که دارد

گویند. f(t) ال چ شانون آنتروپی را η = E[− ln f(T )] مقدار ،f(t) ال چ تابع با T تصادف متغیر برای .١ . ١ تعریف

گسسته حالت در آنرا مؤلفین برخ ول م دهد ارائه گسسته و پیوسته حالت دو هر برای را شانون آنتروپی ١ . ١ تعریف گرچه

م کنند. تعریف η(θ) = E[−log٢f(X; θ)] = −
∑
f(x; θ)log٢f(x; θ) صورت به f(x; θ) احتمال جرم تابع برای و

٢ . ١ . ١ مثال (همچنین کنید مالحظه ۴ . ٣ مثال در را کار این دلیل ببینید). را (٢٠٠۶) توماس و کاور و (٢٠٠٩) دهمر و (استریب

تابع دو شانون آنتروپی مقایسه برای گیری نتیجه در اریتم ل مبنای که است توجه قابل ببینید). را (٢٠٠۶) توماس و کاور ۶ صفحه

ببینید). را (١٩۴٨) (شانون است بی تأثیر احتمال جرم تابع دو یا ال چ

esmailian@uma.ac.ir اسماعیلیان: ١مهدی

۴٨



اسماعیلیان ۴٩م.

شانون آنتروپی آماری مفهوم ٢

٠ ≤ f(t) < که است روشن باشد. f(t) جرم تابع یا احتمال ال چ تابع با Dو تغییرات دامنه با تصادف متغیر ی T کنید فرض

باید آنگاه کند تغییر [٠,١] بازه در صرفاً f(t) تابع مقدار اگر م کنیم. تقسیم (١,∞) و [٠,١] بازه دو به را [٠,∞) بازه ما .∞

D از بخش هایی در یعن ، کند تغییر [٠,∞) بازه تمام در f(t) تابع مقدار اگر اما شود. ی برابر کل احتمال تا باشد وسیع D

دو f(t) برای این بنابر شود. برقرار
∫
D f(t) dt = ١ رابطه تا کرده محدود را D باید آنگاه باشد بزرگ بسیار f(t) تابع مقدار

م کنیم. بحث جداگانه را حالت

.t∗ = − ln f(t) ∈ (٠,∞) صورت این در .f(t) ∈ [٠,١] ،t ∈ D هر برای الف‐

که است D از بخش D١ آن در که D = D١ ∪D٢ م دهیم قرار حالت این در .f(t) ∈ (٠,∞) ،t ∈ D هر برای ب‐

.t∗ = − ln f(t) ∈

 [٠,∞) t ∈ D١

(−∞,٠) t ∈ D٢.
آنگاه .f(t) ∈ (٠,∞) که است D از بخش D٢ و f(t) ∈ (٠,١]

است. ب حالت از بیشتر الف حالت در E(T ∗) که است روشن ب و الف حالت دو مقایسه از

کنید فرض و یرید ب نظر در fY (y) و fX(x) ال های چ با ترتیب به را Y و X تصادف متغیر دو .٢ . ١ نتیجه

E(X∗) = E[− ln fX(X)] ≥ E(Y ∗) = E[− ln fY (Y )].

نسبت fX ر دی عبارت به است. [٠,١] فاصله در خودش دامنه از وسیع تری حوزه در fY به نسبت fX که است معن بدان این

چه هر ر دی عبارت به دارد. فیشر اطالع با معکوس رابطه شانون آنتروپی پس .IX ≤ Iy یعن دارد، کمتری فیشر اطالع fY به

که حالت هایی در و م بریم بهره فیشر اطالع و شانون آنتروپی بین معکوس رابطه ازاین است. کمتر فیشر اطالع باشد بیشتر آنتروپی

م کنیم. اکتفا شانون آنتروپی محاسبه به نباشیم فیشر اطالع محاسبه به قادر

مثال ها ٣

رابطه از f(x;λ) ال چ شانون آنتروپی آنگاه باشد. f(x;λ) = ١
λ e
− x

λ ال چ تابع با نمایی توزیع دارای X گیریم .٣ . ١ مثال

I(λ) = −E
[
∂٢

∂λ٢ ln f(x;λ)
]
= ١

λ٢ رابطه از فیشر اطالع و η(λ) = E[− ln f(X)] = E
[
lnλ+ ١

λX
]
= lnλ+ ١

ال چ شانون آنتروپی نمایی) توزیع (میانگین λ افزایش با لذا است λ حسب بر صعودی تابع η(λ) اینکه از م آید. بدست

با طرف از م شود. کلفت تر ال چ راست دم و یافته افزایش توزیع میانگین واقع در λ افزایش با م یابد. افزایش نیز f(x; (λ))

م دهد. نشان را I(λ) و η(λ) نمودارهای ١ ل ش م یابد. کاهش فیشر اطالع اندازه ،λ افزایش

آنتروپی آنگاه باشد. f(x;µ, σ) = ١
σ e
−x−µ

σ , x > µ ال چ تابع با پارامتری دو نمایی توزیع دارای X گیریم .٣ . ٢ مثال

مقیاس پارامتر σ طرف از ندارد. آنتروپی در نقش هیچ µ یعن م آید، بدست η = lnσ+١ رابطه از f(x;µ, σ) ال چ شانون

[٠,١) فاصله در x دامنه از وسیع تری بخش در f(x;µ, σ) مقدار آنگاه م شود. بیشتر توزیع پراکندگ آن شدن بزرگ با و است

فیشر اطالع کاهش و واریانس افزایش معن به پراکندگ افزایش همچنین م شود. شانون آنتروپی افزایش سبب این و م گیرد قرار

نیستیم. فیشر اطالع محاسبه به قادر ، ال چ این در نظم شرایط برقراری عدم دلیل به اما است.

باشد. f(x; θ) = θx(١ − θ)١−x, x = ٠,١ , θ ∈ (٠,١) احتمال جرم تابع با و برنول توزیع دارای X گیریم .٣ . ٣ مثال

η(θ) = E[− ln f(X)] = − ln θ E(X)− ln(١− θ) [١−E(X)] = رابطه از f(x; θ) احتمال جرم تابع شانون آنتروپی

(٠,١) بازه انتهایی نقاط در آن کمترین و θ = ٠٫۵ ازای به η(θ) مقدار بیشترین م آید. θ−بدست ln(θ)− (١−θ) ln(١−θ)



فیشر۵٠ اطالع و شانون آنتروپی

I(θ) و η(λ) نمودارهای :١ ل ش

به ٢ ل ش م شود. مینیمم θ = ٠٫۵ در که است I(θ) = ١
θ(١−θ) برابر توزیع این در فیشر اطالع اندازه همچنین م دهد. روی

م دهند. نشان را I(θ) و η(θ) نمودارهای ترتیب

I(θ) و η نمودارهای :٢ ل ش

برچسبی به نیاز برآمدها شناسایی برای باشد. S = {١, . . . ,٣٢} گاه تکیه با گسسته نواخت ی توزیع دارای X گیریم .۴ . ٣ مثال

برابر تصادف متغیر این شانون آنتروپی است. کاف برچسب ها بیان برای بیت ۵ رشته ی بنابراین داریم. متفاوت مقدار ٣٢ با

توزیع دارای Y کنید فرض حال است. η = −
∑٣٢

i=١ f(x)log٢f(x) = −
∑٣٢

i=١
١

٣٢ log٢
١

٣٢ = log٢٣٢ = ۵ bits

بنابراین داریم. متفاوت مقدار ۶۴ با برچسبی به نیاز برآمدها شناسایی برای باشد. S = {١, . . . ,۶۴} گاه تکیه با گسسته نواخت ی

η = −
∑٣٢

i=١ f(y)log٢f(y) = برابر تصادف متغیر این شانون آنتروپی است. کاف برچسب ها بیان برای بیت ۶ رشته ی

جهت به این و است X از بیشتر Y تصادف متغیر شانون آنتروپی بنابراین است. −
∑۶۴

i=١
١

۶۴ log٢
١

۶۴ = log٢۶۴ = ۶ bits

است. X به نسبت Y گاه تکیه بودن وسیع تر

آنگاه باشد. f(x;β, σ) = β
σ

(
x
σ

)β−١
e−
(

x
σ

)β
, x > ٠ ال چ تابع با پارامتری دو وایبل توزیع دارای X گیریم .۵ . ٣ مثال

آن در که م آید بدست η(β, σ) = E[− ln f(X)] = − ln
(
β
σ

)
+ β−١

β ν + ١ رابطه از f(x;β, σ) ال چ شانون آنتروپی

م دهند. نشان را η(β, σ) نمودارهای ۴ و ٣ ل های ش است. اویلر ثابت ν .
= ٠٫۵٧٧٢١۶



اسماعیلیان ۵١م.

σ مختلف مقادیر با η(β, σ) نمودار :٣ ل ش

β مختلف مقادیر با η(β, σ) نمودار :۴ ل ش

ماتریس درایه های محاسبه با ∂٢

∂β٢ ln f(x;β, σ)
∂٢
∂β σ ln f(x;β, σ)

∂٢
∂β σ ln f(x;β, σ)

∂٢

∂σ٢ ln f(x;β, σ)


م آید. بدست زیر رابطه از است فیشر اطالع برای معیاری عنوان به که مذکور ماتریس دترمینان م آید. بدست فیشر اطالع ماتریس

D =
١
βσ٢

{
− ١− β + (١ + ٣β)

(x
σ

)β
− β

(x
σ

)٢β
+ β٢

[(x
σ

)β
− ١

](x
σ

)β [
ln
(x
σ

)
− ٢

]
ln
(x
σ

)}



فیشر۵٢ اطالع و شانون آنتروپی

باشد. f(x;µ, σ) = ١√
٢πσ٢ e

− (x−µ)٢
٢ σ٢ , −∞ < x, µ <∞, σ > ٠ ال چ تابع با نرمال توزیع Xدارای گیریم .۶ . ٣ مثال

همچنین م آید. بدست η(µ, σ) = E[− ln f(X;µ, σ)] = ١
٢ ln(٢πeσ٢) رابطه از f(x;µ, σ) ال چ شانون آنتروپی آنگاه

یریم ب نظر در فیشر اطالع اندازه عنوان به را فیشر اطالع ماتریس دترمینان اگر است.

 ١
σ٢ ٠
٠ ١

٢σ۴

 برابر فیشر اطالع ماتریس

σ به تنها و ندارند بستگ µ به فیشر اطالع اندازه و شانون آنتروپی که م شود مالحظه م شود. ١
٢σ۶ برابر فیشر اطالع اندازه آنگاه

م یابد. کاهش فیشر اطالع اندازه و افزایش شانون آنتروپی σ افزایش با وابسته اند.

را f(x) ال چ شانون آنتروپی باشد. آن ال چ تابع f(x) =

 ١
b−a a < x < b

٠ جاها سایر
و X ∼ U(a, b) گیریم .٣ . ٧ مثال

بیابید.

η = E[− ln f(X)] = E
[
− ln

( ١
b− a

)]
= ln(δ)


< ٠ δ < ١
= ٠ δ = ١
> ٠ δ > ١

با و است صفر برابر ، ی طول به بازه روی نواخت ی ال چ برای شانون آنتروپی بنابراین، است. بازه طول δ = b − a درآن که

فیشر اطالع محاسبه به قادر ، ال چ این در نظم شرایط برقراری عدم دلیل به اما م یابد. کاهش بازه انقباض با و افزایش بازه انبساط

م دهد. نشان را η(δ) نمودار ۵ ل ش نیستیم.

η(δ) نمودار :۵ ل ش

ال چ با استاندارد مثلث توزیع دارای X گیریم .٣ . ٨ مثال

f(x; p) =

 ٢x
p ٠ ≤ x ≤ p

٢(١−x)
١−p p ≤ x ≤ ١

(٣ . ١)

در مثلث توزیع ،c = a+ (b− a) p و Y = a+ (b− a)X دادن قرار با .X ∼ Tr(p,٠,١) م نویسیم این صورت در باشد.

صورت به کل حالت

g(y; a, b, c) =


٢(y−a)

(b−a) (c−a) a ≤ y ≤ c
٢(b−y)

(b−a) (b−c) c ≤ y ≤ b
(٣ . ٢)



اسماعیلیان ۵٣م.

ببینید). (٢٠٠٣) نوزروف و باالکریشنان کتاب ١٢٣ صفحه در را (٣ . ٢) ال چ روی از (٣ . ١) ال چ به دستیابی (نحوه م آید در

م ماند. تغییر بدون شانون آنتروپی مقدار p تغییر با یعن است. η = ١
٢ − ln٢ برابر (٣ . ١) ال چ شانون آنتروپی

توان X ‐ وایبل خانواده در شانون آنتروپی ۴

م دهیم قرار باشد. پیوسته توزیع تابع ی F (x) همچنین، باشد. R(t) توزیع تابع و r(t) ال چ دارای T تصادف متغیر گیریم

G(x) =

∫ − ln[١−F c(x)]

٠
r(t) dt = R

(
− ln[١− F c(x)]

)
(١ . ۴)

توان X − T ال چ تابع (١ . ۴) رابطه از گویند. توان X − T توزیع تابع را G(x) آنگاه است. دلخواه ثابت c > ٠ آن در که

م آید. بدست زیر صورت به

g(x) = c f(x)
F c−١(x)

١− F c(x) r
(
− ln[١− F c(x)]

)
, c > ٠. (٢ . ۴)

است. زیر بصورت توان X − T خانواده برای خطر نرخ تابع همچنین،

hX−T (x) =
g(x)

١−G(x) = c f(x)
F c−١(x)

١− F c(x)
r
(
− ln[١− F c(x)]

)
١−R

(
− ln[١− F c(x)]

)
آنگاه باشد، آن خطر نرخ تابع h(x) کنیم فرض و یریم ب نظر در F c(x) توزیع تابع با توزیع از را X تصادف متغیر اگر

h(x) = c f(x)
F c−١(x)

١− F c(x) (٣ . ۴)

آنگاه و

H(x) = − ln[١− F c(x)] (۴ . ۴)

داریم (۴ . ۴) و (١ . ۴) روابط از اینک گویند. تجمع خطر تابع را H(x) که

G(x) = R
(
H(x)

)
داریم (۴ . ۴) و (٣ . ۴) ،(٢ . ۴) روابط از همچنین

g(x) = h(x) r
(
H(x)

)
کردند. ارائه را زیر قضیه (٢٠١٣) اران هم و الزغال

رابطه با توان X − T توزیع شانون آنتروپی .١ . ۴ قضیه

ηx = − ln c− E
[
ln f

(
F−١

{(
١− e−T

) ١
c

})]
+

١− c
c

E
[
ln
(
١− e−T

)]
− µt + ηt (۵ . ۴)

است. T تصادف متغیر شانون آنتروپی ηt و µt = E(T ) آن در که م شود داده

آن توزیع تابع و r(t) = β
σ

(
t
σ

)β−١
e−
(

t
σ

)β
, t > ٠ بصورت آن ال چ که باشد T ∼ We(β, σ) کنید فرض اکنون



فیشر۵۴ اطالع و شانون آنتروپی

با است برابر (٢ . ۴) رابطه به توجه با ، توان X ‐ وایبل خانواده ال چ تابع آنگاه R(t)است. = ١− e−
(

t
σ

)β
, t > ٠ بصورت

g(x) = c f(x)
F c−١(x)

١− F c(x)
β

σ

(
− ١
σ
ln[١− F c(x)]

)β−١
e−
(
− ١

σ
ln[١−F c(x)]

)β
(۶ . ۴)

با است برابر (١ . ۴) رابطه به توجه با ، توان X ‐ وایبل خانواده توزیع تابع همچنین،

G(x) = ١− e−
(
− ١

σ
ln[١−F c(x)]

)β
(٧ . ۴)

وایبل توزیع شانون آنتروپی و میانگین ترتیب به که ،ηt = ν
(

١− ١
β

)
+ ln

(
σ
β

)
+ ١ و µt = σΓ

(
١+ ١

β

)
کردن جانشین با

م شود. حاصل زیر نتیجه ،(۵ . ۴) رابطه در ببینید)، را ۵ . ٣ (مثال هستند

با است برابر توان X ‐ وایبل خانواده شانون آنتروپی .٢ . ۴ نتیجه

ηx = − ln c− E
[
ln f

(
F−١

{(
١− e−T

) ١
c

})]
+

١− c
c

E
[
ln
(
١− e−T

)]
−σΓ

(
١ +

١
β

)
+ ν

(
١− ١

β

)
+ ln

(σ
β

)
+ ١

F (x) م شوند، بیان (٧ . ۴) و (۶ . ۴) با ترتیب به آن توزیع و ال چ توابع که توان X ‐ وایبل خانواده در کنید فرض حال

توزیع تابع و ال چ تابع ،(٧ . ۴) و (۶ . ۴) روابط در F (x) = ١ − e−x جانشین از آنگاه باشد. استاندارد نمایی توزیع تابع

م آیند. بدست زیر ترتیب به توان وایبل‐نمایی

g(x) =
c β e−x

σ

(
١− e−x

)c−١

١−
(
١− e−x

)c (− ١
σ
ln
[
١−

(
١− e−x

)c])β−١
e
−

(
− ١

σ
ln
[

١−
(

١−e−x
)c])β

و

G(x) = ١− e
−

(
− ١

σ
ln
[

١−
(

١−e−x
)c])β

, x ⩾ ٠ , β, σ, c > ٠.

صورت به را توان نمایی ‐ وایبل خانواده شانون آنتروپی (٢٠١٣) اران هم و الزغال

ηx = µx +
(١− c)β

c

∞∑
k=٠

(−١)k+١

σβ (k+١) k!

( ∞∑
n=١

Γ
(
β (k + ١)

)
nβ (k+١)+١

)
+σ

[
Γ
(

١ +
١
β

)
+ ١− ١

β

]
+ ln

( σ

c β

)
+ ١ (٨ . ۴)

رابطه از و بوده توان نمایی ‐ وایبل توزیع میانگین µx آن در که آوردند بدست

µx =
∞∑
k=١

١
k

 ∞∑
j=٠

(−١)j
j!

(k
c

)
j

{ ∞∑
n=٠

(−١)n jn
n!

σn Γ
(

١ +
n

β

)} (٩ . ۴)

توزیع پارامترهای مقادیر از برخ برای (٢٠١٣) اران هم و الزغال .
(
k
c

)
j
= k

c

(
k
c + ١

)
. . .
(
k
c + j − ١

)
و م آید بدست

کردند. محاسبه را توزیع واریانس و میانگین ، توان نمایی ‐ وایبل

در آنها ذاری جای با باشند. توان نمایی ‐ وایبل توزیع پارامترهای مقادیر c = ٠٫۵ و σ = ٠٫۵ ،β = ٠٫٩ گیریم .٣ . ۴ مثال

م آیند. بدست ηx = ٠٫٢۵٨٢ و µx = ٠٫٢٢۵٠ مقادیر ترتیب، به ،(٨ . ۴) و (٩ . ۴) روابط
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ل ش داده های خوشه بندی برای ساده روش
ارجمند نقشینه امید محمدپور، عادل ،١ اصیل سحر

امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر، علوم و ریاض ده ی دانش

به م توان مطالعات این جمله ی از که شده است انجام ل ش داده های روی بر آماری مختلف مطالعات اخیر سال های در یده: چ

وریتم های ال برخ اجرای ل، ش داده های آرایه ای ساختار دلیل به که است توضیح به الزم کرد. اشاره داده ها نوع این خوشه بندی

نتایج و ارائه  k‐میانگین شیوه ی به ل ش داده های خوشه بندی برای روش دو مقاله این در است. دشوار آن ها روی بر خوشه بندی

روش خالصه طور به کرده ایم. مقایسه است، شده اجرا محققین توسط داده ها از نوع این برای قبال که سلسله مراتبی روش با را

ایجاد بر مبتن دوم روش و است ل ش آرایه ی از ماتریس هر نماینده ی عنوان به عددی مقدار ی تخصیص اساس بر اول پیشنهادی

است. محاسبات شدن ساده تر منظور به ل ش داده های آرایه ای ساختار در ظاهری تغییر

میانگین. ‐k خوشه بندی، ل، ش آماری تحلیل کلیدی: واژه های

.62P99 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

معن داری یا و کرده پیدا آن ها رفتار با را مختلف اشیای ل ش بین رابطه ی آن در که است آمار علم از شاخه ای ل٢ ش آماری تحلیل

متن در که ر دی مثال هایی یا یزوفرن اس بیماری با انسان مغز ل ش رابطه ی بررس مانند م دهند. قرار بررس مورد را رابطه این

ماهیت دلیل به موارد بعض در اما م شود استفاده آماری روش های از روابط این کشف در معموال شده است. اشاره آن ها به مقاله

برای آماری روش های از ی شود. ایجاد آن ها در تغییرات است الزم و نیستند اجرا قابل معمول آماری روش های ل، ش داده های

تالش هایی تاکنون ل ش داده های خوشه بندی مورد در م شود. انجام مختلف شیوه های به که است خوشه بندی داده ها، تحلیل

نیز و (٢٠١۶) اران هم و نبیل توسط مراتبی سلسله روش اجرای به م توان آن ها جمله ی از که است گرفته صورت محققین توسط

روش این البته که کرد اشاره (٢٠١٠) اران هم و آمارال توسط ل ش داده های روی k‐میانگین خوشه بندی برای وریتم ال بیان

است گرفته صورت ل ش داده های خوشه بندی راستای در ری دی تالش های است. نویس برنامه پیچیدگ  های دارای k‐میانگین

s.asili@aut.ac.ir : اصیل ١سحر

statistical shape analysis٢
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در کردیم. اشاره مورد دو این به تنها است، k‐میانگین و مراتبی سلسله روش پیرامون حاضر مقاله ی موضوع که این دلیل به اما

کرده ایم اجرا دادگان چهار روی را آن ها و بیان ل ش داده های روی بر k‐میانگین خوشه بندی اجرای برای ساده روش دو مقاله این

داده ایم. قرار مقایسه مورد مراتبی سلسله خوشه بندی با را نتایج و

در که ل ش دادگان چهار سوم بخش در پرداخته ایم. خوشه بندی و ل ش مبحث پایه ای مفاهیم بیان به مقاله این دوم بخش در

به چهارم بخش در داده ایم. توضیح را ی هر روی بر خوشه بندی اجرای از هدف و کرده معرف را کرده ایم استفاده آن ها از مقاله

در داده ایم. قرار را ل ش دادگان چهار روی بر آن ها اجرای نتایج و پرداخته ل ش داده های برای k‐میانگین پیشنهادی روش دو بیان

کرده ایم. تشریح را مراتبی سلسله موجود روش با پیشنهادی روش های از حاصل نتایج جمع بندی پنجم بخش در نهایت

خوشه بندی و ل ش داده های مورد در اولیه تعاریف و مفاهیم ٢

زیربخش داده ایم. شرح را مقاله در شده برده کار به پایه ای تعاریف مختصر طور به آن ها در که است زیربخش دو شامل بخش این

است. آن انجام روش های و خوشه بندی دوم زیربخش و ل ش داده های معرف به مربوط اول

ل ش داده های معرف ٢ . ١

عنوان به م ماند. باق ش ی از ان م و مقیاس دوران، اثرات حذف از پس که هندس ویژگ های کلیه ی از است عبارت ل ش

باق هم چنان یافتن دوران از بعد و ان م و مقیاس تغییر با م شناسیم مثلث ل ش عنوان به آن چه ١م بینید، ل ش در چنان چه مثال

مانده است.

است. گرفته صورت قرارگیری ی زاویه یا و مقیاس ان، م در تغییرات تنها و هستند ل ش ی ی دهنده نمایش A,B,C,D مثلث چهار هر :١ ل ش

ربندی، پی ماتریس یل تش برای م شود. استفاده ربندی٣ پی ماتریس نام به ماتریس از ریاض زبان به ل ش ی نمایش منظور به

داخل را نقاط آن مختصات سپس و داده قرار شاخص۴ نقاط نام به را نقاط است، نظر مورد آن ل ش که ش ی مرز روی ابتدا

مورد در بیشتر اطالع برای بود. خواهد بررس مورد ش ل ش دهنده ی نمایش حاصل ماتریس ترتیب این به و م نویسیم ماتریس

شود. مراجعه (٢٠١۶) ماردیا و درایدن به شاخص نقاط انتخاب نحوه ی

m و شاخص نقاط تعداد l آن در که است ستون m و سطر l دارای و م دهند نمایش X نماد با معموال را ربندی پی ماتریس

دهیم، انجام بررس و تحقیق آن ها ل ش مورد در بخواهیم و باشیم داشته ش n تعداد چنان چه شد بیان آن چه بنابر است. فضا بعد

بود. خواهد بعدی n× l ×m آرایه ی ی ما داده های مجموعه

Configuration٣

Landmarks۴
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م نامند ل۵ پیش‐ش را حاصل ماتریس شوند، حذف ربندی پی ماتریس در تغییرات اعمال با مقیاس و انتقال اثرات چنان چه

شده است. (٢٠١۶)  بیان ماردیا و درایدن سوم فصل در شده، ذکر تغییرات جزئیات م دهند. نمایش Z با و

را ستون jامین حسابی میانگین نیز و باشد j = ١, ...,m و i = ١, ..., l آن در Xijکه درایه های با ربندی پی ماتریس X اگر

ماتریس نماینده ی واقع در که م نامیم X ماتریس اه گرانی اندازه ی را (٢ . ٢) رابطه ی آن گاه باشیم، داشته (٢ . ١) رابطه ی صورت به

م رود. شمار به ربندی پی

X̄j =
١
l

l∑
i=١

Xij (٢ . ١)

S(X) =∥ CX ∥=

√√√√ l∑
i=١

m∑
j=١

(Xij − X̄j)٢;X ∈ Rlm (٢ . ٢)

برداری ١l و l× l همان ماتریس Il آن در که C = Il− ١
l ١l١Tl نیز و بوده X اقلیدس اندازه ی ∥ X ∥ مقدار (٢ . ٢) رابطه ی در

است. ی ها از l × ١

خوشه بندی روش های ٢ . ٢

٢ ل ش در م شود. انجام مختلف شیوه های به و دارد توصیف جنبه ی اغلب که است داده کاوی در غیرنظارت روش خوشه بندی

است. شده بیان خالصه طور به خوشه بندی روش های انواع

بندی خوشه های روش انواع :٢ ل ش

برای گرفته اند، قرار مقایسه و بررس مورد k‐میانگین و سلسله مراتبی خوشه بندی روش های حاضر مقاله ی در این که به توجه با

ل ش فاصله های از ل ش داده های خوشه بندی برای که است توضیح به الزم شود. مراجعه (٢٠٠٨) آیزنمن به روش ها این از اطالع

فاصله ی و ل ش و اندازه فاصله ی تام، پروکراستس فاصله ی ، جزئ پروکراستس فاصله ی از عبارتند آن ها از برخ که م شود استفاده

اندازه فضای در ریمان فاصله ی از مقاله این در ما شده است. داده شرح (٢٠١۶) ماردیا و درایدن در کامل به طور ی هر که ریمان

م آید. به دست (٢ . ٣) رابطه ی از (٢٠١۶) ماردیا و درایدن اساس بر که کرده ایم استفاده ل ش و

dS(X
٠
١ , X

٠
٢ ) =

√
S٢

١ + S٢
٢ − ٢S١S٢ cos ρ(X٠

١ , X
٠
٢ ) (٢ . ٣)

pre-shape۵
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م شود. حاصل (۴ . ٢) رابطه ی از که است ریمان ل ش فاصله ی ρ و هستند X٠
٢ و X٠

١ اه گرانی ی اندازه ها S٢ و S١ آن در که

ρ(X١, X٢) = arccos(

m∑
i=١

λi) (۴ . ٢)

منف دوم ریشه ی λm و است ZT١ Z٢ZT٢ Z١ ویژه ی مقادیر دوم ریشه های از عبارت λ١ ⩾ λ٢ ⩾ ... ⩾ λm−١ ⩾ |λm| آن در و

است. Xi ربندی پی ماتریس ل پیش‐ش دهنده ی نمایش Zi رابطه این در باشد. det(ZT١ Z٢) < ٠ اگر تنها و اگر است

روش های ارزیابی برای شود. مختصر اشاره ای خوشه بندی روش های بهینگ ارزیابی روش به است الزم زیربخش این انتهای در

مقاله این در م شود. استفاده شده ها رده بندی۶ بد شمارش روش از باشد نظارت صورت به تحلیل که شرایط در خوشه بندی

از پس که م دانیم قبل از مورد هر در بنابراین و شده اند استفاده ٧ مح زن برای داده ایم قرار بررس مورد که ل ش دادگان چهار

چیست. مطلوب نتیجه ی خوشه بندی

مقاله این در مطالعه تحت داده های معرف ٣

مورد هر در و م پردازیم آن ها از ی هر معرف به بخش این در که شده است انجام ل ش دادگان چهار روی بر مقاله این بررس های

و بوده (٢٠١۶) ماردیا و درایدن از برگرفته دادگان ها این که است ذکر به الزم داد. خواهیم توضیح را خوشه بندی اجرای از هدف

هستند. موجود R افزار نرم از shapes بسته ی در

( تصادف اندازه های با موش ٣٠ و بزرگ موش ٢٣ ، کوچ موش ٢٣) موش ٧۶ فقرات ستون مهره های از ی :mice دادگان

شاخص نقطه ی ۶ تعداد مهره هر تصویر روی شده ، انتخاب موش ها اندازه ی با مهره این ل ش و اندازه بین رابطه ی بررس هدف با

را خوشه بندی و کرده ادغام را کوچ و بزرگ موش ۴۶ مهره ی به مربوط شاخص نقاط مقاله این در ما شده است. گرفته نظر در

ل ش و اندازه خوشه بندی روی از موش ها آیا که است این بررس هدف داریم. ۶× ٢× ۴۶ آرایه ی ی نتیجه در و م دهیم انجام

خیر؟ یا م شوند تفکی کوچ و بزرگ دسته ی دو به مهره هایشان

در ول مول هر و هستند کوچ ول های مول استروئیدها استروئیدهاست. به مربوط داده مجموعه این :steroids دادگان

٣ کالس و عدد ٩ تعداد به متوسط ٢ کالس عدد، ١١ تعداد به زیاد متقابل وابستگ دارای ١ کالس م گیرد. قرار فعالیت از کالس

عالمت گذاری شاخص نقطه ی ۶١ ی هر روی که است ول مول ٣١ به مربوط موجود داده های است. موجود عدد ١١ تعداد به کم

شوند. تقسیم دسته سه به خوشه بندی از پس داده ها که مطلوبست داریم. اختیار در ۶١× ٣× ٣١ آرایه ای نتیجه در شده است.

رودخانه ای ریزه ی سنگ ٢۵ تعداد آن ها، ل ش روی از رودخانه ای و دریایی ریزه های سنگ تشخیص منظور به :sand دادگان

در و کرده عالمت گذاری شاخص نقطه ی ۵٠ تعداد سنگ هر تصویر روی و داده اند قرار مطالعه مورد را دریایی ریزه ی سنگ ٢۴ و

آورده اند. دست به ۵٠× ٢× ۴٩ آرایه ی ی نتیجه

به که است گوریل) ١۶٧ (جمعا گوریل گونه سه لت اس تصویر روی بر شاخص نقطه ی ٨ شامل داده ها این :apes دادگان

که م گیریم نظر در را گونه ی داده های تنها ما شده اند. گردآوری لت اس ل ش روی از گونه هر بودن ماده یا نر تشخیص منظور

است. ماده ٣٠ و نر ٢٩ شامل ٨× ٢× ۵٩ آرایه ای

ل ش داده های روی بر پیشنهادی k‐میانگین خوشه بندی ۴

اجرای که دادند ارائه وریتم ال (٢٠١٠) اران هم و آمارال ل، ش داده های روی بر k‐میانگین خوشه بندی روش اجرای منظور به

ل ش در تغییری و شده است استفاده مستقیما ربندی پی ماتریس هر از وریتم ال این در است. برنامه نویس پیچیدگ های دارای آن

misclassification۶

benchmarking٧
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داده اند. پیشنهاد داده ها این برای جدیدی k‐میانگین وریتم ال (١٩٧٩) اران هم و ان هارتی روش پایه ی بر و نم شود ایجاد داده ها

م پردازیم. آن ها اجرای و توصیف به ادامه در که کرده ایم مطرح پیشنهاد دو ل ش داده های خوشه بندی فرآیند تسهیل منظور به ما

ترتیب این به نماییم. استفاده آن اه گرانی اندازه ی از ربندی پی ماتریس هر جای به ل ش دادگان در که است این اول پیشنهاد

و داشت خواهیم سروکار ماتریس ی با آرایه ی جای به که شده معمول داده ی مجموعه ی به تبدیل نظر مورد داده ی مجموعه

مالحظه مختلف، داده های روی بر روش این اجرای از پس کرد. خوشه بندی را آن م توان ان هارتی k‐میانگین وریتم ال طریق از

بر مبتن خوشه بندی «روش را روش این ما است. استناد قابل و بوده مراتبی سلسله روش با منطبق زیادی حد تا نتایج که م شود

م نامیم. اه» گرانی اندازه ی

از زوج هر که یریم ب نظر در ١ × lm برداری صورت به را l ×m ربندی پی ماتریس هر که است این پیشنهادی دوم روش

وریتم ال از استفاده با م توان که داریم n× lm ماتریس نهایت در ترتیب این به است. شاخص نقطه ی ی مختصات آن درایه های

ربندی » پی بردارهای بر مبتن «k‐میانگین را روش این ما کرد. خوشه بندی را آن (١٩٧٩) اران هم و ان هارتی k‐میانگین

نشده اند. حذف و دارند را خود تاثیر داده ها تک تک که است این اول روش به نسبت روش این مزیت م نامیم.

۶ تا  ٣ ل های ش در خالصه طور به مختلف دادگان روی بر مراتبی سلسله خوشه بندی نتیجه ی همراه به روش دو این اجرای نتایج

شده است. آورده

نتیجه گیری و بحث ۵

بردار بر مبتن k‐میانگین خوشه بندی از زمان که شدن رده بندی بد میزان م شود، مالحظه ۶ تا  ٣ نمودارهای در که همان گونه

و است کمتر اه گرانی اندازه ی بر مبتن k‐میانگین خوشه بندی و سلسله مراتبی خوشه بندی به نسبت م شود استفاده ربندی پی

بیشتر سلسله مراتبی روش اجرای زمان است زیاد شاخص نقاط بعد یا تعداد که steroidsخصوص به دادگان این اغلب در همچنین

ل ش داده های خوشه بندی برای موارد بیشتر در گرفت نتیجه شهودی طور به م توان بنابراین بوده است. ما پیشنهادی روش های از

کرد. استفاده ربندی پی بردار بر مبتن k‐میانگین روش از است بهتر

قدردان و ر تش ۶

داریم. را قدردان و ر تش کمال سازنده شان، و مفید بسیار پیشنهادات بیان و مقاله این دقیق مطالعه ی خاطر به محترم داوران از
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سمت نمودار و اه گرانی اندازه ی بر مبتن k‐میانگین به مربوط وسط نمودار دارنگاشت، راست سمت نمودار .mice داده های خوشه بندی نتایج :٣ ل ش
است. ربندی پی بردار بر مبتن k‐میانگین به مربوط چپ

سمت نمودار و اه گرانی اندازه ی بر مبتن k‐میانگین به مربوط وسط نمودار دارنگاشت، راست سمت نمودار .steroids داده های خوشه بندی نتایج :۴ ل ش
است. ربندی پی بردار بر مبتن k‐میانگین به مربوط چپ
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سمت نمودار و اه گرانی اندازه ی بر مبتن k‐میانگین به مربوط وسط نمودار دارنگاشت، راست سمت نمودار .sand داده های خوشه بندی نتایج :۵ ل ش
است. ربندی پی بردار بر مبتن k‐میانگین به مربوط چپ

چپ سمت نمودار و اه گرانی اندازه ی بر مبتن k‐میانگین به مربوط وسط نمودار دارنگاشت، راست سمت نمودار .apes داده های خوشه بندی نتایج :۶ ل ش
است. ربندی پی بردار بر مبتن k‐میانگین به مربوط



رتبه دار مجموعه نمونه گیری اساس بر بخت ها نسبت برآورد
بهبهان یوسف سید پور، هاشم مجید افتخاریان١، عباس

هرمزگان اه دانش آمار، گروه

یده: چ

برآوردگرها این است. گردیده ارائه رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح اساس بر بخت ها نسبت برای هسته و تجربی برآوردگرهای

کسری مدل به موسوم ناقص رتبه بندی مدل ی از آن ها شبیه سازی برای و گرفته اند قرار بررس مورد ناقص رتبه بندی مبنای بر

این کارآیی است. آمده دست به ذاری جای روش پایه بر هسته برآوردگر باند پهنای است. شده استفاده تصادف رتبه بندی های از

که شده مشخص و گرفته قرار مطالعه مورد ساده تصادف نمونه گیری از آمده دست به هسته ای برآوردگر با مقایسه در برآوردگرها

است. کارآتر رتبه دار مجموعه  نمونه گیری پایه ی بر هسته ای برآوردگر

هسته. برآوردگر رتبه دار، مجموعه نمونه گیری بخت ها، نسبت کلیدی: واژه های

.62G30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

اجتماع علوم ، پزش در که است، ر دی گروه در افتاده اتفاق بخت به گروه ی در داده رخ بخت از نسبت واقع در بخت ها نسبت

گروه های در پیشامد ی به مربوط احتماالت ترتیب به π٢ و π١ کنید فرض م گیرد. قرار استفاده مورد گسترده طور به رفتاری و

از است عبارت بخت ها نسبت صورت، این در باشند. دوم و اول

θ :=
π١)/١− π١)
π١)/٢− π٢)

. (١ . ١)

مقادیر که حال در دارد؛ گروه دو هر در دادن رخ برای سان ی شانس نظر مورد پیشامد که است این بیانگر ،θ = ١ مقدار

بر داللت ،θ < ١ مقادیر ، طرف از است. دوم گروه از بیشتر اول گروه در نظر مورد پیشامد دادن رخ شانس م دهد نشان ،θ > ١
که زمان و بوده نامنف پارامتری بخت ها نسبت که است واضح است. کمتر اول گروه در پیشامد آن دادن رخ شانس که دارد این

نم شود. تعریف π١)٢− π١) = ٠
پارامتر این برآورد برای مختلف روش های از محققین است، مجهول نظر مورد جامعه در بخت ها نسبت پارامتر که آنجا از

این براساس تازگ به که تحقیقات جمله از است. (SRS) ٢ ساده تصادف نمونه گیری بر مبتن روش ها این اغلب کرده اند. استفاده

2Simple random sampling

eftekharian@hormozgan.ac.ir افتخاریان: ١عباس
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و ،(٢٠١۵) اران هم و ژائو ،(٢٠١۵) شان و وانگ ،(٢٠١٣) اوسییوس و فرانک به م توان است شده انجام نمونه گیری شیوه ی

کرد. اشاره (٢٠١۶) روسان و لوکاتل

واحدهای رتبه بندی مقابل در و است سخت یا و زمان بر پرهزینه، آماری جامعه ی واحدهای اندازه گیری که شرایط برخ در

است، انجام قابل ن مم زمان و هزینه کمترین با و سادگ به دقیق، اندازه گیری بدون و چشم یا قضاوت صورت به آماری جامعه ی

طرح گردید. معرف (١٩۵٢) م اینتایر توسط بار نخستین که کرد استفاده (RSS) رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح از م توان

آشنایی برای خوبی منبع و شده گردآوری (٢٠٠٣) اران هم و چن توسط آن کاربردهای برخ همراه به رتبه دار مجموعه نمونه گیری

در شده انجام پژوهش های بررس به (٢٠١٢) ولف و (١٩٩۵) اران هم و کائور همچنین است. طرح این پایه ای مفاهیم با

است کاف رتبه دار مجموعه نمونه ی ی به دستیابی برای پرداخته اند. رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح  براساس مختلف زمینه های

دهیم: انجام را زیر مراحل

باشد. نامتناه جامعه ی از توزیع هم و مستقل واحد r شامل کدام هر که م گیریم نظر در را مستقل مجموعه r . ١

صعودی طور به نظر مورد متغیر حسب بر واقع اندازه گیری بدون و قضاوت یا چشم صورت به را مجموعه هر واحدهای . ٢

م کنیم. رتبه بندی

مابق م دهیم؛ نمایش X١[١:r]١ نماد با را آن و کرده اندازه گیری دقیق طور به را واحد کوچ ترین مجموعه، اولین از . ٣

نماد با را آن و کرده اندازه گیری دقیق صورت به را واحد کوچ ترین دومین مجموعه، دومین از م گذاریم. کنار را واحدها

طور به را واحد بزرگ ترین مجموعه، rامین مورد در ترتیب، همین به م کنیم. رها را واحدها بقیه و داده نشان X٢[٢:r]١

م دهیم. نمایش Xr[r:r]١ با را آن و کرده اندازه گیری دقیق

داده ی مجموعه ی کنیم، تکرار بار m را فوق مراحل اگر حال داریم. چرخه ی با RSS داده مجموعه ی فوق، مراحل انجام با

است شده داده نمایش زیر رابطه ی در که داریم mr نمونه ی اندازه ی با و چرخه m با RSS

X(m)
RSS =

{
X١[١:r]١, X٢[٢:r]١, . . . , Xr[r:r]١, . . . , X١[١:r]m, . . . , Xr[r:r]m

}
, (١ . ٢)

چرخه iامین به و بوده r برابر مجموعه آن اندازه ی که است مجموعه jامین از قضاوت مرتب آماره ی jامین بیانگر Xj[j:r]i آن در که

شده انجام ناقص رتبه بندی گوییم صورت این غیر در و کامل رتبه بندی گوییم آن گاه شود انجام خطا بدون رتبه بندی اگر دارد. تعلق

ارتباط در شده انجام کارهای جمله از است. شده انجام خطا با توام یعن ناقص صورت به رتبه بندی م کنیم فرض این جا در است.

نمود. اشاره (٢٠١١) باالکریشنان و وک و (٢٠٠٧) فری به م توان ناقص رتبه بندی با

الصالح و سماوی است. شده انجام RSS طرح براساس بخت ها نسبت درباره ی اندک پژوهش های ،SRS شیوه ی برخالف

رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح براساس و تجربی توزیع تابع از استفاده با بخت ها نسبت برآوردگر که دادند نشان (٢٠١٣)

ارزیابی و بررس به (٢٠١۶) اران هم و هوآنگ همچنین است. SRS شیوه  براساس برآوردگر چنین از کاراتر متحرک کرانگین

پرداختند. متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح پایه ی بر تشخیص بخت های نسبت

تجربی توزیع تابع اگرچه گرفت. بهره تجربی توزیع تابع روش جمله از مختلف روش های از م توان بخت ها، نسبت برآورد برای

که حال در نیست، هموار چندان و بوده پله ای تابع ی برآوردگر این ول است توزیع تابع برای نااریب و ناپارامتری برآوردگر ی

خواهد پیوسته نیز بخت ها نسبت پارامتر لذا و بوده پیوسته جامعه پایه ای توزیع ، پزش و عمر طول مسائل مانند مواقع بسیاری در

بوده هموار و پیوسته برآوردگر این طرف ی از که کند استفاده هسته برآورد مانند ری دی برآوردگر از م تواند محقق رو، این از بود.

لیم جمله از محققین و نویسندگان برخ ، تازگ به است. تجربی برآوردگر از کارآتر که شده داده نشان موارد بسیاری در طرف از و

بخت و توزیع تابع ، ال چ تابع مانند پارامترهایی برآورد به را خود توجه (٢٠١٧) رزمخواه و افتخاریان و (٢٠١۴) اران هم و
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براساس بخت ها نسبت برآورد به مقاله این در کرده اند. معطوف رتبه دار مجموعه نمونه گیری براساس و هسته روش از استفاده با

م کنیم. مقایسه هم با را هسته ای و تجربی برآوردگرهای کارآیی و پرداخته رتبه دار مجموعه نمونه گیری

ساده تصادف نمونه گیری براساس بخت ها نسبت برآورد ٢

متغیر دو از تجمع توزیع توابع ترتیب به π٢ = F٢(x٠) = P (Y ≤ x٠) و π١ = F١(x٠) = P (X ≤ x٠) کنید فرض

آنگاه باشند نظر مورد موفقیت پیشامدهای {x : Y ≤ x٠} و A = {x : X ≤ x٠} اگر باشند. Y و X پیوسته مطلقا تصادف

از است عبارت A پیشامد بخت

OX(x٠) =
P (A)

١− P (A) =
F١(x٠)

١− F١(x٠)
=

π١
١− π١

, (٢ . ١)

با است برابر B پیشامد بخت و

OY (x٠) =
P (B)

١− P (B)
=

F٢(x٠)
١− F٢(x٠)

=
π٢

١− π٢
. (٢ . ٢)

م آید دست به زیر رابطه  ی از بخت ها نسبت بنابراین،

θ(x٠) =
π١)/١− π١)
π١)/٢− π٢)

=
OX(x٠)
OY (x٠)

. (٢ . ٣)

کنید فرض .F٢(x٠) < ١ و F١(x٠) < ١ که م شود فرض این جا در ،OY (x٠) و OX(x٠) مقادیر بودن متناه برای

این در باشند. F٢(·) و F١(·) از SRS شیوه ی براساس مستقل داده ی مجموعه دو ترتیب به Yn٢ , · · · , Y١ و Xn١ , · · · , X١

بود خواهد زیر صورت به i = ١,٢ ازای به Fi برای تجربی توزیع تابع برآوردگر صورت،

F̃SRS١ (x٠) =
١
n١

n١∑
i=١

I(Xi ≤ x٠), F̃SRS٢ (x٠) =
١
n٢

n٢∑
i=١

I(Yi ≤ x٠),

صورت به که گرفت، نظر در Fi برای م توان که نیز هسته ای برآوردگر تجربی، توزیع تابع کنار است.در نشانگر تابع I(·) آن در که

م شود تعریف زیر

F̂SRS١ (x٠) =
١
n١

n١∑
i=١

K١(
x٠ −Xi

h١
), F̂SRS٢ (x٠) =

١
n٢

n٢∑
i=١

K٢(
x٠ − Yi
h٢

), (۴ . ٢)

و باند پهنای hi آن در که

Ki(u) =


٠, u ≤ −a,∫ u
−a ki(t)dt, |u| < a,

١, u ≥ a,

دلیل همین به دارد، ویژه ای اهمیت باند پهنای انتخاب م شود. نامیده هسته تابع ki(·) و ثابت مقدار ی a > ٠ آن در که

، معین شرایط تحت که دادند نشان (٢٠٠٠) باکر و پوالنس است. شده انجام بهینه باند پهنای یافتن برای فراوان پژوهش های

صورت به را مجانبی بهینه باند پهنای همچنین آن ها است. تجربی برآوردگر از کمتر هسته ای برآوردگر (MSE) خطا مربعات میانگین

آوردند دست به زیر

hSRSi =

 a−
∫ a
−aK

٢
i (u)du{∫ a

−a u
٢ki(u)du

}٢
R(f ′i)


١/٣

n
− ١

٣
i , (۵ . ٢)
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پایه ی بر بخت ها نسبت هسته ای برآوردگر پس .R(fi) :=
∫∞
−∞ (fi(x))

٢ dx و است Fi(·) با متناظر ال چ تابع fi(·) آن در که

م آید در زیر صورت به SRS شیوه ی

θ̂SRS(x٠) =
F̂SRS١ (x٠)/(١− F̂SRS١ (x٠))

F̂SRS٢ (x٠)/(١− F̂SRS٢ (x٠))
. (۶ . ٢)

رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح براساس بخت ها نسبت برآورد ٣

باشد زیر صورت به و n١ = m١r١ اندازه ی با F١ جامعه از شده آوری جمع نمونه ی ی XRSS کنید فرض

XRSS =
{
X[١]١, X[٢]١, · · · , X[r١]١, · · · , X[١]m١ , · · · , X[r١]m١

}
. (٣ . ١)

یرید ب نظر در زیر صورت به n٢ = m٢r٢ اندازه ی با F٢ جامعه ی از نمونه ای عنوان به را YRSS همچنین،

YRSS =
{
Y[١]١, Y[٢]١, · · · , Y[r٢]١, · · · , Y[١]m٢ , · · · , Y[r٢]m٢

}
. (٣ . ٢)

م شوند تعریف زیر روابط با مطابق (٣ . ٢) و (٣ . ١) داده های مجموعه با متناظر تجربی توزیع توابع صورت، این در

(٢٩ صفحه ،٢٠٠٣ ، اران هم و (چن

F̃RSS١ (x٠) =
١
n١

m١∑
i=١

r١∑
j=١

I
(
X[j]i ≤ x٠

)
, F̃RSS٢ (x٠) =

١
n٢

m٢∑
i=١

r٢∑
j=١

I
(
Y[j]i ≤ x٠

)
. (٣ . ٣)

واریانس با است Fi(·) برای نااریب برآوردگر ی و بوده F̃SRSi (·) از کارآتر F̃RSSi (·) دادند نشان (١٩٨٨) ساگر و استوکس

V ar
(
F̃RSSi (x٠)

)
=

١
mir

٢
i

ri∑
j=١

Fi[j](x٠)
(
١− Fi[j](x٠)

)
, i = ١,٢, (۴ . ٣)

روابط به توجه با پس است. ri اندازه ی با تصادف نمونه ی ی در قضاوت ترتیبی آماره ی jامین توزیع تابع Fi[j](·) آن در که

از است عبارت RSS شیوه ی براساس بخت ها نسبت تجربی برآوردگر (٢ . ٣)‐(٢ . ١)

θ̃RSS(x٠) =
F̃RSS١ (x٠)/(١− F̃RSS١ (x٠))

F̃RSS٢ (x٠)/(١− F̃RSS٢ (x٠))
. (۵ . ٣)

کرده پیشنهاد زیر صورت به را RSS طرح براساس Fi(·) هسته ای برآوردگر (٢٠١٧) رزمخواه و افتخاریان

F̂RSS١ (x٠) =
١
n١

m١∑
i=١

r١∑
j=١

K١(
x٠ −X[j]i

h١
), F̂RSS٢ (x٠) =

١
n٢

m٢∑
i=١

r٢∑
j=١

K٢(
x٠ − Y[j]i

h٢
), (۶ . ٣)

RSS طرح از حاصل تجربی برآوردگر نیز و SRS شیوه ی از برآمده هسته ای و تجربی برآوردگرهای مقابل در آن کارآیی بررس به و

رابطه ی در SRS شیوه ی از حاصل باند پهنای بر منطبق RSS طرح براساس بهینه باند پهنای کردند ثابت همچنین آن ها پرداختند.

از است عبارت RSS طرح پایه ی بر بخت هسته ای برآوردگر (۶ . ٣) رابطه ی از استفاده با است. (۵ . ٢)

θ̂RSS(x٠) =
F̂RSS١ (x٠)/(١− F̂RSS١ (x٠))

F̂RSS٢ (x٠)/(١− F̂RSS٢ (x٠))
. (٣ . ٧)
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عددی محاسبات و شبیه سازی ۴

کنیم. مقایسه هم با را برآوردگرها این MSEی است الزم بخت ها، نسبت برای شده ارائه برآوردگرهای کارآیی مقایسه ی منظور به

م آیند. دست به شبیه سازی طریق از θ̂RSS(x٠) و θ̂SRS(x٠) برآوردگرهای MSEی هسته ای، برآوردگرهای ساختار به توجه با

، رزمخواه و (افتخاریان است زیر صورت به مشخص توزیع دارای Zi(x) =
∑ri

j=١
∑mi

k=١ I
(
X[j:ri]k ≤ x

)
چون طرف از

(٢٠١٧

P{Z (x) = z} =
∑
Λz

ri∏
t=١

(
mi

jt

)(
Fi[t:ri](x)

)jt (F̄i[t:ri](x))m−jt , (١ . ۴)

برآوردگر پس ؛
∑ri

t=١ jt = z که طوری به (j١, j٢, · · · , jri) صحیح اعداد از riتایی ها تمام از است عبارت ΛZ آن در که

وسیله ی به را θ̃RSS(x٠) برآوردگر MSEی م توان جامعه دو استقالل به توجه با لذا و بوده مشخص توزیع دارای F̃RSSi (x٠)

کرد. محاسبه عددی محاسبات

باالکریشنان و وک و (٢٠٠٧) فری ،(١٩٩۴) ولف و بوهن چون افرادی توسط ناقص رتبه بندی پیرامون متفاوت مدل های

رتبه بندی های «کسر و « تصادف رتبه بندی های از «کسری همراه»، «متغیر مدل های به م توان مثال، برای است. شده ارائه (٢٠١١)

« تصادف رتبه بندی های از «کسری مدل (٢٠١۵) رزمخواه و رحمان به تازگ . (٢٠١١ ، باالکریشنان و (وک کرد اشاره معکوس»

نیز مقاله این در داده اند. قرار استفاده مورد متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری طرح براساس فرضیه آزمون انجام برای را

بر مبتن هسته ای برآوردگر با ناقص رتبه بندی براساس بخت ها نسبت درباره ی شده معرف برآوردگرهای مقایسه ی برای مدل این از

قضاوت مرتب آماره ی jامین توزیع تابع که م کند بیان « تصادف رتبه بندی های از «کسری مدل است. شده استفاده SRS روش

ر، دی بیان به شود، نوشته پایه ای جامعه ی توزیع تابع و واقع مرتب آماره ی jامین توزیع تابع از آمیخته تابع صورت به م تواند

م شود: تعریف زیر صورت به j = ١, . . . , r ازای به مدل این

F[j:r](x) = λF(j:r)(x) + (١− λ)F (x), λ ∈ [٠,١]. (٢ . ۴)

jامین (٢ . ۴) مدل براساس که شود توجه م کند. میل کامل رتبه بندی به قضاوت رتبه بندی مدل آن گاه λ → ١ اگر فوق، مدل در

به مرتب آماره های سایر (١ − λ)/r مساوی احتمال با و است شده داده تخصیص درست (١ + λ(r − ١))/r احتمال با رتبه

م شوند. گرفته نظر در مرتب آماره ی jامین عنوان به اشتباه

توزیع های پایه ی بر آمده دست به نتایج است. شده ارائه ٢ و ١ جدول های در شده انجام شبیه سازی های و عددی محاسبات نتایج

بر آمده اند. دست به m١ = m٢ = m و r١ = r٢ = r ازای به و تکرار ۵٠٠٠ با شده انجام شبیه سازی های و بوده وایبل و نرمال

م آید: دست به زیر نتایج ٢ و ١ جدول های از استفاده با و ناقص رتبه بندی اساس

هستند. نزول m یا r به نسبت بخت ها، نسبت برای هسته و تجربی برآوردگر دو MSEهای ،x٠ معین مقدار هر ازای به •

است. کاهش r به نسبت ثابت m ازای به و m به نسبت ثابت r ازای به یعن

است. ر دی برآوردگر دو از کارآتر θ̂RSS (x٠) برآوردگر ،x٠ و m ،r ثابت مقادیر برای شده، گرفته نظر در توزیع های در •

م یابند. کاهش ،λ افزایش با هسته و تجربی برآوردگرهای MSE ،r ثابت مقدار هر برای •
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نرمال توزیع در θ̂RSS(x٠) و θ̃RSS(x٠) ،θ̂SRS(x٠) برآوردگرهای MSE :١ جدول
θ̂SRS(x٠) θ̂RSS(x٠) θ̃RSS(x٠)

λ = ٠٫٩ λ = ٠٫٧ λ = ٠٫۵ λ = ٠٫٩ λ = ٠٫٧ λ = ٠٫۵ x٠ r m

١٫۴٧٠۴٠١ ٠٫١٢٢٣۶ ٠٫١٢٣۴٢ ٠٫١٢٧٧١ ٠٫١٢٩٣٨ ٠٫١٢٨۶٣ ٠٫١٣٢٠٩ −٠٫۶٧ ٢ ٧
٠٫٠۴٧۵٣ ٠٫٠٣۴٢٣ ٠٫٠٣۵٧٧ ٠٫٠۴١٧٢ ٠٫٠۵١٠۴ ٠٫٠۵۴۵۵ ٠٫٠۵٧۵٧ ٠٫٠٠
٠٫٠۴٠٩٢ ٠٫٠٢۶٢۵ ٠٫٠٢٧٣٠ ٠٫٠٢٨٧١ ٠٫٠٣٩٢٢ ٠٫٠۴١٣٠ ٠٫٠۴٢١٠ ٠٫۶٧
٠٫١۴٣٨٢ ٠٫٠٣۶٩٣ ٠٫٠۴٢٨۶ ٠٫٠۵١٣۶ ٠٫٠۶١۴٠ ٠٫٠٨٠۴٨ ٠٫٠٨٢۴١ −٠٫۶٧ ٣
٠٫٠٢٨٠٣ ٠٫٠١۵۶٣ ٠٫٠١۵۶۴ ٠٫٠١۵٩٠ ٠٫٠٢٠٣١ ٠٫٠٢١۴٠ ٠٫٠٢٢٣٩ ٠٫٠٠
٠٫٠٢٣۶۵ ٠٫٠١٢۴٧ ٠٫٠١٢۵٢ ٠٫٠١٢۵۶ ٠٫٠١۶۵١ ٠٫٠١۶۵١ ٠٫٠١٧١٢ ٠٫۶٧
٠٫٠٣۴٨٩ ٠٫٠٢٠٨۴ ٠٫٠٢۴٨١ ٠٫٠٢۶١٣ ٠٫٠٣٣٨٨ ٠٫٠۴٣١٩ ٠٫٠۴٨٧۵ −٠٫۶٧ ۴
٠٫٠١٨٩٢ ٠٫٠٠٩۴٨ ٠٫٠٠٩۵٠ ٠٫٠١٠٠٣ ٠٫٠١٢۴٠ ٠٫٠١٣٠٣ ٠٫٠١٣٨٩ ٠٫٠٠
٠٫٠١۶١۵ ٠٫٠٠٧۵٢ ٠٫٠٠٧۵٧ ٠٫٠٠٧٩٢ ٠٫٠٠٩۵٧ ٠٫٠١٠٣۶ ٠٫٠١١٢٠ ٠٫۶٧
٠٫٠٢٣٠٧ ٠٫٠١٣٧۶ ٠٫٠١۵٨۶ ٠٫٠١٨١٢ ٠٫٠٢١٠٠ ٠٫٠٢٧۵٣ ٠٫٠٣۵٨١ −٠٫۶٧ ۵
٠٫٠١۴٢٨ ٠٫٠٠۶۴٢ ٠٫٠٠۶۴٩ ٠٫٠٠٧١٣ ٠٫٠٠٨٣٢ ٠٫٠٠٩٠٣ ٠٫٠١٠۴١ ٠٫٠٠
٠٫٠١٢۴٧ ٠٫٠٠۵٢١ ٠٫٠٠۵٢٣ ٠٫٠٠۵٨١ ٠٫٠٠۶٩۴ ٠٫٠٠٧۶٠ ٠٫٠٠٨٨٧ ٠٫۶٧
٠٫۴١١٣٨ ٠٫١٠۵۴٨ ٠٫١٠۵٧٢ ٠٫١٠۶٢۶ ٠٫١١٣٧٩ ٠٫١١۵٨٨ ٠٫١١٧۴۴ −٠٫۶٧ ٢ ٨
٠٫٠۴۴٧۴ ٠٫٠٢٩١٠ ٠٫٠٢٩١٢ ٠٫٠٢٩٨٨ ٠٫٠۴٠۴۴ ٠٫٠۴١٣۴ ٠٫٠۴١٨٢ ٠٫٠٠
٠٫٠٣۴٧٣ ٠٫٠٢٢۶۶ ٠٫٠٢٢۶٧ ٠٫٠٢٣٨۴ ٠٫٠٣٢٢٨ ٠٫٠٣٢۴٢ ٠٫٠٣۴٨٨ ٠٫۶٧
٠٫٠۴۵٧۵ ٠٫٠٣٠٣٧ ٠٫٠٣٣٧٧ ٠٫٠٣۶۴٣ ٠٫٠۴٩٢٢ ٠٫٠۶١۴٨ ٠٫٠۶۶٨۵ −٠٫۶٧ ٣
٠٫٠٢۴١٧ ٠٫٠١٣٠١ ٠٫٠١٣١٩ ٠٫٠١٣۴٧ ٠٫٠١٧٠٨ ٠٫٠١٧۵٢ ٠٫٠١٧٧١ ٠٫٠٠
٠٫٠٢٠٠٠ ٠٫٠١٠۴٨ ٠٫٠١٠۵٣ ٠٫٠١٠۶٧ ٠٫٠١۴٠٠ ٠٫٠١۴٠٩ ٠٫٠١۴۶٩ ٠٫۶٧
٠٫٠٢٧۶۵ ٠٫٠١٧٢٠ ٠٫٠١٩۴٩ ٠٫٠٢١٠٣ ٠٫٠٢۶٠۴ ٠٫٠٣۵۵٠ ٠٫٠٣٩٢٨ −٠٫۶٧ ۴
٠٫٠١۶٧٢ ٠٫٠٠٧٨١ ٠٫٠٠٧٨٧ ٠٫٠٠٨۵١ ٠٫٠١٠۴٣ ٠٫٠١٠۶١ ٠٫٠١١٧۵ ٠٫٠٠
٠٫٠١۴۶٠ ٠٫٠٠۶٢٣ ٠٫٠٠۶٣٢ ٠٫٠٠۶٨٠ ٠٫٠٠٨۵١ ٠٫٠٠٨٩٠ ٠٫٠٠٩٨٧ ٠٫۶٧
٠٫٠١٩۴٠ ٠٫٠١١٩٣ ٠٫٠١٢٨٨ ٠٫٠١۵٠٣ ٠٫٠١٨٢٨ ٠٫٠٢١۶٢ ٠٫٠٢۶١۵ −٠٫۶٧ ۵
٠٫٠١٢۴۵ ٠٫٠٠۵۴۴ ٠٫٠٠۵۵٧ ٠٫٠٠۶٢٢ ٠٫٠٠٧١۵ ٠٫٠٠٨٠١ ٠٫٠٠٨٩٩ ٠٫٠٠
٠٫٠١١٢٨ ٠٫٠٠۴٢٧ ٠٫٠٠۴٣٨ ٠٫٠٠۵١۴ ٠٫٠٠۵٧٠ ٠٫٠٠۶۶۵ ٠٫٠٠٧٨٨ ٠٫۶٧

وایبل توزیع در θ̂RSS(x٠) و θ̃RSS(x٠) ،θ̂SRS(x٠) برآوردگرهای MSE :٢ جدول
θ̂SRS(x٠) θ̂RSS(x٠) θ̃RSS(x٠)

λ = ٠٫٩ λ = ٠٫٧ λ = ٠٫۵ λ = ٠٫٩ λ = ٠٫٧ λ = ٠٫۵ x٠ r m

٠٫۵١١٧٣ ٠٫٢٢٧۶٩ ٠٫٢٨٧٠۶ ٠٫٣٠۶٢٠ ٠٫٣٣٢٢١ ٠٫٣۶۴۴٢ ٠٫٣۶٧۴۵ ٠٫۵٠ ٢ ٧
٠٫٠٧٣۵٨ ٠٫٠۵۶١۶ ٠٫٠۵۶٢٠ ٠٫٠۵۶٢١ ٠٫٠۵٣۶١ ٠٫٠۵٣٧٧ ٠٫٠۵٧٠٢ ١٫٠٠
٠٫٠١١١۶ ٠٫٠٠۶٢٩ ٠٫٠٠۶٧٨ ٠٫٠٠٧٠٣ ٠٫٠١٢٨۶ ٠٫٠١٣٢٩ ٠٫٠١٣۶٨ ١٫٩۶
٠٫٣٢۴۶۴ ٠٫١٧۶٨٨ ٠٫١٨٨٨٢ ٠٫٢١٢٠٣ ٠٫١٨٢٠۵ ٠٫٢٠١١١ ٠٫٢۴٢٧٩ ٠٫۵٠ ٣
٠٫٠۴٠٣٢ ٠٫٠٢٠۶٢ ٠٫٠٢٠٨٧ ٠٫٠٢١١۵ ٠٫٠٢١٠٨ ٠٫٠٢١٢٨ ٠٫٠٢٢٩٠ ١٫٠٠
٠٫٠٠۵٢۴ ٠٫٠٠٢۶۴ ٠٫٠٠٢٨۵ ٠٫٠٠٣٠١ ٠٫٠٠۵۵٢ ٠٫٠٠۵۶١ ٠٫٠٠۵۶٢ ١٫٩۶
٠٫٢۴۴۴٠ ٠٫٠٩٠۶٢ ٠٫١١۵٠۵ ٠٫١٢٨٣٢ ٠٫٠٩٢۴١ ٠٫١٢۴٢٨ ٠٫١۴۵۶٧ ٠٫۵٠ ۴
٠٫٠٢۵٨۴ ٠٫٠١١٢٢ ٠٫٠١٢۶٩ ٠٫٠١٣۶١ ٠٫٠١٢١۶ ٠٫٠١٢٧١ ٠٫٠١٣۶۵ ١٫٠٠
٠٫٠٠٣٣٩ ٠٫٠٠١۵٩ ٠٫٠٠١٩۵ ٠٫٠٠٢٣١ ٠٫٠٠٣۵٠ ٠٫٠٠٣۵۵ ٠٫٠٠٣٩١ ١٫٩۶
٠٫١٩۶۶٩ ٠٫٠۵٠١٠ ٠٫٠۶٧٣٩ ٠٫١١٨٩٨ ٠٫٠۵٣٨٢ ٠٫٠٧۶٩۵ ٠٫١٠٣٨٢ ٠٫۵٠ ۵
٠٫٠١٧٩١ ٠٫٠٠٧١٣ ٠٫٠٠٧٣٨ ٠٫٠٠٧٩۴ ٠٫٠٠٨٣١ ٠٫٠٠٩٠٩ ٠٫٠١٠١٧ ١٫٠٠
٠٫٠٠٢۴٩ ٠٫٠٠١٢٠ ٠٫٠٠١٧١ ٠٫٠٠٢٢٢ ٠٫٠٠٢۴۶ ٠٫٠٠٢٧٧ ٠٫٠٠٣٢۵ ١٫٩۶
٠٫۴٢٢٩١ ٠٫٢٠٧٢٩ ٠٫٢١٣٠٠ ٠٫٢٣١٨١ ٠٫٢٩٩٨٧ ٠٫٣٠٧۵۵ ٠٫٣١٩٧٩ ٠٫۵٠ ٢ ٨
٠٫٠۶٠١٨ ٠٫٠٣۵٠١ ٠٫٣۶٠۴٣ ٠٫٠٣٧۵۵ ٠٫٠٣٩٢٧ ٠٫٠٣٩٨۶ ٠٫٠۴٠۵٠ ١٫٠٠
٠٫٠٠٨۵٣ ٠٫٠٠۵٣٩ ٠٫٠٠۵۵٠ ٠٫٠٠۵۵٢ ٠٫٠١٠٢٩ ٠٫٠١٠۵١ ٠٫٠١٠٩۴ ١٫٩۶
٠٫٢٨٠٠٨ ٠٫١٣۶٠٧ ٠٫١۵۴٢٢ ٠٫١۶۵۶۴ ٠٫١۴١۴٣ ٠٫١۶١٨٢ ٠٫١٨١٢۴ ٠٫۵٠ ٣
٠٫٠٣٣۶٠ ٠٫٠١٠١٨ ٠٫٠١٠٢۴ ٠٫٠١٠۴۶ ٠٫٠١٧١١ ٠٫٠١٧۴٩ ٠٫٠١٧٩٠ ١٫٠٠
٠٫٠٠۴٣٢ ٠٫٠٠٢٢٧ ٠٫٠٠٢۴٢ ٠٫٠٠٢۶٢ ٠٫٠٠۴۶۵ ٠٫٠٠۴٧٣ ٠٫٠٠۴٧۴ ١٫٩۶
٠٫٢١٣۴٢ ٠٫٠۶١٢٧ ٠٫٩٠٠٢١ ٠٫١١٧١٨ ٠٫٠٧١۶٣ ٠٫٠٩٢۵٢ ٠٫١٢١٢١ ٠٫۵٠ ۴
٠٫٠٢٠۵٩ ٠٫٠١٠٠۶ ٠٫٠١٠١٢ ٠٫٠١٠٣١ ٠٫٠١٠٢٢ ٠٫٠١١٢٧ ٠٫٠١١٧۴ ١٫٠٠
٠٫٠٠٢٨١ ٠٫٠٠١۴١ ٠٫٠٠١٨٢ ٠٫٠٠٢١۵ ٠٫٠٠٢٩٧ ٠٫٠٠٣١٧ ٠٫٠٠٣۴١ ١٫٩۶
٠٫١٧١۴۵ ٠٫٠۴١٨۵ ٠٫٠۴۴٠٩٩ ٠٫٠۵١١٨ ٠٫٠۴۵۵١ ٠٫٠۵٧۵۴ ٠٫٠٧١۵٢ ٠٫۵٠ ۵
٠٫٠١٣٨۴ ٠٫٠٠۵١١ ٠٫٠٠۵٣١ ٠٫٠٠۵٩۴ ٠٫٠٠٧١٩ ٠٫٠٠٧٨٩ ٠٫٠٠٨۶٨ ١٫٠٠
٠٫٠٠٢١۴ ٠٫٠٠١١١ ٠٫٠٠١۶٨۵ ٠٫٠٠٢١٩ ٠٫٠٠٢٠٨ ٠٫٠٠٢۴٩ ٠٫٠٠٣٠٠ ١٫٩۶



ل٧٠ ش های داده بندی خوشه

هستند. نزول λ به نسبت θ̂RSS (x٠) و θ̃RSS(x٠) برآوردگر دو هر MSEهای ،x٠ مقدار هر ازای به •

نظر مد توزیع های در بیشتری کارآیی ر دی برآوردگر دو به نسبت θ̂RSS (x٠) برآوردگر ،λ و x٠ ،m ،r ثابت مقادیر برای •

است. داشته
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چندگانه تعویق پذیرش نمونه گیری اصالح طرح
گیلده صادق پور بهرام افشاری١، رباب

مشهد فردوس اه دانش آمار، گروه

که است مصرف کنندگان رضایت کسب دارد، تولیدی کارخانه های دوام و بقا در اساس نقش که مهم فاکتورهای از ی یده: چ

که تولیدات از انباشته ای در سالم کاالهای تعداد بنابراین باشد. مطرح نیز تولیدکنندگان بین رقابت برای عامل عنوان به م تواند

کیفیت بهبود برای روش ها از ی دارد. بیشتر مصرف کنندگان جذب در کلیدی نقش م گیرد، قرار مشتریان اختیار در مصرف جهت

اصالح بازرس حضور در چندگانه تعویق نمونه گیری طرح مطالعه، این در است. اصالح بازرس روش ، خروج انباشته های

بازرس تحت که است آن از حاک شده اخذ نتایج م شود. پیشنهاد م کند، پیروی نرمال توزیع از که متغیر کیفیت مشخصه برای

تشریح و تحلیل منظور به همچنین است. ورودی انباشته کیفیت از بهتر همواره خروج انباشته  کیفیت پیشنهادی، طرح وسیله به

است. شده ارائه کاربردی مثال تولیدی، صنایع در پیشنهادی طرح کاربرد ونگ چ

. خروج کیفیت متوسط چندگانه، تعویق نمونه گیری طرح ، پذیرش نمونه گیری طرح کیفیت، کنترل کلیدی: واژه های

.97K80 ،47N30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

بازرس وقت م دهد. یل تش را کیفیت تضمین نظام ی از مهم بخش شده، تولید نهایی محصوالت یا و اولیه مواد بازرس

پذیرش نمونه گیری طرح را شده استفاده روش م گیرد، انجام خاص استاندارد گرفتن نظر در با محصول رد یا پذیرش منظور به

آن پارامترهای عددی مقادیر یافتن طرح، ی طراح از منظور و است پارامترهایی شامل ، پذیرش نمونه گیری طرح هر م نامند.

و مصرف کننده بین شده بسته معاهده طبق که م شوند طراح گونه ای به معموال ، پذیرش نمونه گیری طرح های م باشد. طرح

پایین ترین ،AQL از منظور آن در که کند عبور (LQL, β) و (AQL, ١−α) نقطه دو از آن رد عمل مشخصه منحن تولیدکننده،

پذیرش احتمال حداقل با قبول، قابل کیفیت سطح عنوان به م تواند مشتری دیدگاه از که است تولیدکننده قبول١ قابل کیفیت سطح

1Acceptable quality level
2Lest quality level

robab.afshari@mail.um.ac.ir افشاری: ١رباب

٧٢



ب. گیلده، صادق پور و ر. ٧٣افشاری،

م دهد نشان را رد) قابل کیفیت (سطح تولیدکننده کیفیت٢ سطح پایین ترین ،LQL کمیت همچنین شود. گرفته نظر در ١ − α
خطای و تولیدکننده خطای ترتیب به β و α م پذیرد. β احتمال با حداکثر را آن و م داند مجاز انباشته ی در مصرف کننده که

انباشته ای درباره تصمیم گیری برای تولیدی فرآیند جاری اطالعات از ، پذیرش نمونه گیری طرح های اکثر م شوند. نامیده مصرف کننده

مقرون اقتصادی نظر از که دارند بازرس جهت بیشتری نمونه اندازه به نیاز عمل، در طرح هایی چنین اما م کنند. استفاده تولیدات از

منظور به آنها، در که شدند مطرح محققان توسط شرط نمونه گیری طرح های مذکور، ل مش به آمدن فائق منظور به نیست. صرفه به

طرح م شود. گرفته بهره نیز فرآیند آینده یا گذشته اطالعات از تولیدی، فرآیند جاری اطالعات بر عالوه تصمیم گیری، معیار ساخت

اطالعات آن، در که شد مطرح (١٩٧۶) ر بی و ورسام توسط وصف کیفیت مشخصه برای (MDS) گانه٣ چند تعویق نمونه گیری

که موقعیت به را وصف MDS طرح ،(٢٠٠٧) جون و باالمورال م شود. استفاده تصمیم گیری برای تولیدی فرآیند آت و جاری

دادند. توسعه باشد، متغیر نوع از نظر مورد کیفیت مشخصه آن در

رومینگ، و (داج است. اصالح بازرس روش از استفاده ، خروج انباشته های کیفیت ارتقاء جهت مرسوم شیوه های از ی

نمونه گیری طرح ،(٢٠١٢) گیلده صادق پور و جامخانه بالوئ کردند. معرف را اصالح مرحله ای ی نمونه گیری طرح ،(١٩۵٩

مشخصه برای بیزی MDS طرح اجرای تحت اصالح بازرس روش کردند. مطالعه فازی محیط ی در را اصالح مرحله ای دو

به نسبت شرط نمونه گیری طرح های م توان چه اگر شد. بررس (٢٠١۶) سابیا و التا توسط گاما پیشین توزیع با وصف کیفیت

بازرس با شرط نمونه گیری طرح های اما کرد، تصمیم گیری تولیدات از انباشته ای درباره کمتری نمونه تعداد با ، شرط غیر طرح های

، اصالح بازرس حضور در MDS طرح حاضر، مقاله در رو این از ندارند. را بیشتر مشتریان جذب در الزم توانایی ، اصالح غیر

اجرای وریتم ال بعد، بخش در م شود. پیشنهاد باشد، باالیی مشخصه حد با نرمال توزیع دارای نظر مورد کیفیت مشخصه که زمان

ونگ چ تشریح به چهارم بخش م گیرد. قرار مطالعه مورد سوم بخش در خروج کیفیت متوسط معیار و معرف پیشنهادی طرح

م شود. آورده پایان بخش در شده اخذ نتایج دارد. اختصاص واقع داده های روی بر پیشنهادی روش کاربرد

متغیر کیفیت مشخصه برای MDS اصالح طرح اجرای وریتم ال ٢

نظر مورد کیفیت مشخصه کنید فرض همچنین باشد. p و N برابر ترتیب به آن معیوب اقالم نسبت و انباشته اندازه کنید فرض

کند. پیروی σ استاندارد انحراف و µ نامعلوم میانگین با نرمال توزیع از و بوده U باالیی مشخصه حد دارای

(KSD-MDS) معلوم۴ استاندارد انحراف با MDS اصالح طرح اجرای روش باشد، معلوم σ جامعه استاندارد انحراف اگر

م شود: پیشنهاد زیر صورت به kام انباشته درباره تصمیم گیری برای

دست به را Vσ = U−X
σ آماره مقدار و جمع آوری kام انباشته از (X١, X٢, · · · , Xnσ) مانند nσ اندازه به نمونه ای اول گام

است. X = ١
nσ

∑nσ
i=١ Xi آن در که م آوریم،

م کنیم. زین جای سالم اقالم با را نمونه در شده مشاهده معیوب اقالم و پذیرفته را kام انباشته آنگاه vσ ≥ kaσ اگر دوم گام

مورد انباشته اینکه، یعن م دهیم. انجام انباشته روی صد در صد ری غربال و کرده رد را kام انباشته آنگاه vσ < krσ اگر

م شوند. زین جای سالم اقالم با شده مشاهده معیوب اقالم تمام و گرفته قرار صد در صد بازرس

درباره نهایی تصمیم گیری برای اینکه یعن م گیرد. قرار تعویق حالت در kام انباشته وضعیت آنگاه ،krσ ≤ vσ < kaσ اگر

vσ ≥ kaσ شرط با متوال آت انباشته mσ همه اگر شوند. تعیین آت انباشته mσ وضعیت باید مذکور، انباشته رد یا پذیرش

و kام انباشته از شده گرفته نمونه های در شده مشاهده معیوب اقالم تمام و پذیرفته را kام انباشته آنگاه شوند، پذیرفته

3Multiple deferred state sampling plan
4Known standard deviation MDS



چندگانه٧۴ تعویق پذیرش نمونه گیری اصالح طرح

شده، بازرس انباشته های همه و کرده رد را kام انباشته صورت، این غیر در م شوند. زین جای سالم اقالم با انباشته، mσ

تعویض سالم اقالم با انباشته ها از ی هر در شده مشاهده معیوب اقالم تمام اینکه یعن م شوند. صد در صد ری غربال

م شوند.

kام انباشته پذیرش احتمال صورت این در است. krσو kaσ ،nσ ،mσ پارامتر چهار دارای KSD-MDS اصالح طرح بنابراین،

با: است برابر KSD-MDS اصالح طرح اجرای تحت

Paσ(p) = Φ(w٢) + (Φ(w١)− Φ(w٢))(Φ(w٢))
mσ ,

برابر و بوده استاندارد نرمال توزیع −١)ام p) مرتبه چندک zp و w٢ = (zp − kaσ)
√
nσ ،w١ = (zp − krσ)

√
nσ آن در که

است. zp = Φ−١)١− p)
با MDS طرح در را شده پیشنهاد اصالح روش م توان باشد، نامعلوم جامعه استاندارد انحراف که حالت در مشابه، طور به

گام در است، نامعلوم جامعه استاندارد انحراف وقت که تفاوت این با گرفت. کار به (USD-MDS) نامعلوم۵ استاندارد انحراف

اندازه ،ns آن در که م شود استفاده σ برآورد عنوان به S =
√

١
ns−١

∑ns
i=١ (Xi −X)٢ نمونه ای استاندارد انحراف از اول،

به ترتیب به ms و kas ،krs ،vs ،Vs نمادهای از نامعلوم استاندارد انحراف حالت در عالوه، به است. انباشته از شده گرفته نمونه

با: است برابر انباشته پذیرش احتمال حالت این در م کنیم. استفاده mσ و kaσ ،krσ ،vσ ،Vσ جای

Pas(p) = Φ(y٢) + (Φ(y١)− Φ(y٢))(Φ(y٢))
ms ,

است. y٢ = (zp − kas)
√

ns

١+k٢
as/٢ و y١ = (zp − krs)

√
ns

١+k٢
rs/٢ (١٩٨۶ (دانکن، طبق آن در که

MDS اصالح طرح در خروج کیفیت متوسط ٣

است. خروج انباشته های در (AOQ) ۶ خروج کیفیت متوسط ، اصالح طرح های رد عمل ارزیابی جهت مهم معیارهای از ی

منظور این برای م شود. بررس نامعلوم و معلوم استاندارد انحراف حالت دو هر در پیشنهادی طرح در AOQ معیار بخش، این در

یرید: ب نظر در را زیر پیشامدهای

شود. پذیرفته شرط غیر صورت به انباشته آنکه پیشامد :A

شود. رد شرط غیر صورت به انباشته آنکه پیشامد :R

گیرد. قرار تعویق حالت در انباشته ی وضعیت آنکه پیشامد :D

تصمیم گیری برای آنها وضعیت شدن مشخص که است تولیدی فرآیند ی محصوالت از انباشته هایی تعداد تصادف متغیر :W

طول را، آن اصطالحاً که است. نیاز مورد است، تعویق حالت در آن وضعیت که تولیدات از انباشته ای پذیرش یا رد درباره نهایی

م نامیم. انتظار زمان

شود. پذیرفته شرط غیر صورت به انباشته اینکه احتمال :PA
شود. رد شرط غیر صورت به انباشته اینکه احتمال :PR

گیرد. قرار تعویق حالت در انباشته وضعیت اینکه احتمال :PD
باشد. انباشته j برابر انتظار زمان طول اینکه احتمال :P (W = j)

م دهد. نشان را خروج انباشته در معیوب اقالم تعداد ر دی عبارت به یا و خروج کیفیت :OQ

5Unknown standard deviation MDS
6Average outgoing quality



ب. گیلده، صادق پور و ر. ٧۵افشاری،

.W = j لحظه در OQ مقدار :OQ(j)

.W = j لحظه در AOQ مقدار :AOQ(j)

نسبت و انباشته اندازه کنید فرض یرید. ب نظر در را krσو kaσ ،nσ ،mσ پارامترهای با KSD-MDS اصالح طرح .٣ . ١ قضیه

حد با معلوم) σ) N(µ, σ٢) نرمال توزیع دارای نظر مورد کیفیت مشخصه اگر باشند. p و N برابر ترتیب به آن معیوب اقالم

با: است برابر iام لحظه تا AOQσ مقدار آنگاه باشد، U باالیی مشخصه

AOQσ(i) = AOQ(i) +

i−١∑
j=٠

(
AOQ(j) − AOQ(i)

)
P (W = j), (٣ . ١)

آن، در که

AOQ(j) = PDAOQ(j−١) + PDPAAOQ(j−٢) + PDP
٢
AAOQ(j−٣)

+ · · ·+ PDP
(mσ−١)
A AOQ(j−mσ), (j ≥ mσ). (٣ . ٢)

ر بی و (ورسام است انتظار زمان احتمال تابع P (W = j) است. PD = Φ(w١) − Φ(w٢) و PA = Φ(w٢) همچنین

.((١٩٧۶)

یرید: ب نظر در را زیر خاص حالت های ابتدا قضیه، اثبات برای اثبات.

باشد. mσ = ١ کنید فرض اول: حالت

به یا شود پذیرفته شرط غیر صورت به انباشته دارد: وجود پیشامدها از دنباله دو وقوع ان ام صورت، این در Wباشد، = ٠ اگر

در ((٠)OQ)Eاست. = (N −nσ)pPA برابر لحظه این در انتظار مورد معیوب اقالم تعداد بنابراین شود. رد شرط غیر صورت

پیشامدها از ن مم دنباله های آنگاه Wباشد، = ١ اگر است. AOQ(٠) =
(N−nσ)pPA

N با برابر لحظه این در AOQ مقدار نتیجه

(٢N−٢nσ)pPDPA برابر انتظار مورد معیوب اقالم تعداد ،D−A دنباله وقوع صورت در .D−R D−Aیا از: است عبارت

بیافتد اتفاق ،D − R دنباله اگر ر، دی سوی از م شود. پذیرفته شرط صورت به kام انباشته وضعیت چنین در زیرا، است.

داریم بنابراین م شود. رد شرط صورت به kام انباشته حالت، این در زیرا است. صفر برابر انتظار مورد معیوب اقالم تعداد آنگاه

است. AOQ(١) = PDAOQ(٠) با برابر لحظه این در AOQ مقدار نتیجه، در .E(OQ(١)) = (٢N − ٢nσ)pPDPA
محاسبه ،j ثابت انتظار زمان هر ازای به AOQ مقدار ن، مم پیشامدهای از دنباله هر با متناظر احتماالت کردن جمع با بنابراین

داریم: کل حالت در نتیجه در است. AOQ(٣) = PDAOQ(٢) و AOQ(٢) = PDAOQ(١) رو این از م شود.

AOQ(j) = PDAOQ(j−١), (j ≥ ١). (٣ . ٣)

باشد. mσ = ٢ کنید فرض دوم: حالت

است. (N − nσ)pPA برابر W = ٠ لحظه در انتظار مورد معیوب اقالم تعداد شد، بیان اول حالت در که استدالل با مشابه

صورت به انباشته ،W = ١ لحظه در زیرا، است صفر برابر AOQ(١) مقدار وضوح به است. AOQ(٠) =
(N−nσ)pPA

N بنابراین

با شده مشاهده معیوب اقالم همه و م گیرند قرار صد در صد ری غربال تحت شده، بازرس انباشته های بنابراین و شده رد شرط

D−A−A پیشامدهای از دنباله سه با شدن مواجه ان ام صورت این در Wباشد، = ٢ کنید فرض م شوند. زین جای سالم اقالم

نتیجه در م شود. پذیرفته شرط صورت به kام انباشته ،D − A − A دنباله در دارد. وجود D −D − R یا D − A − R یا

در م شود، رد شرط صورت به انباشته بعدی، دنباله دو در است. (٣N − ٣nσ)pPDP ٢
A برابر انتظار مورد معیوب اقالم تعداد

صورت به م توان که است AOQ(٢) =
(٣N−٣nσ)pPDP

٢
A

٣N بنابراین است. صفر برابر انتظار مورد معیوب اقالم تعداد نتیجه



چندگانه٧۶ تعویق پذیرش نمونه گیری اصالح طرح

کردن جمع با AOQ(j) مقادیر مشابه، شیوه ارگیری ب با نمود. بازنویس AOQ(٢) = PDAOQ(١) + PDPAAOQ(٠)

داریم: نتیجه در م شود. محاسبه ن، مم پیشامدهای از دنباله هر با متناظر احتماالت

AOQ(j) = PDAOQ(j−١) + PDPAAOQ(j−٢), (j ≥ ٢). (۴ . ٣)

، شرط ریاض امید از استفاده با و م آید دست به (٣ . ٢) رابطه ، ریاض استقرای ارگیری ب و (۴ . ٣) و (٣ . ٣) روابط به توجه با

□ م شود. کامل قضیه اثبات

USD-MDS اصالح طرح اجرای تحت AOQ محاسبه برای ریاض مدل باشد. نامعلوم جامعه استاندارد انحراف کنید فرض

با تنها شد، بیان ٣ . ١ قضیه در معلوم استاندارد انحراف حالت در که است حالت با مشابه دقیقاً م دهیم، نشان AOQs نماد با که

ترتیب به PD و PA مقادیر همچنین م شود. استفاده σ برآورد عنوان به نمونه ای استاندارد انحراف از حالت، این در که تفاوت این

توزیع از تقریبی طور به X + kasS آماره ،(١٩٨۶ (دانکن، مطابق زیرا است، PD = Φ(y١) − Φ(y٢) و PA = Φ(y٢) برابر

م کند. پیروی N
(
µ+ kasσ ,

σ٢
n + k٢

as
σ٢
٢n
)

نرمال

کاربردی مثال ۴

رهای نمایش تولیدات از انباشته ای درباره تصمیم گیری منظور به را شده پیشنهاد اصالح بازرس روش داریم، نظر در بخش این در

که مذکور، تولیدی محصوالت در گیریم. کار به است، شده مطالعه (٢٠١٧) گیلده صادق پور و افشاری توسط که TFT-LCD

باالیی مشخصه حد با نرمال توزیع از نظر مورد کیفیت مشخصه است، شده استفاده قلیایی غیر نازک فیلم شیشه از خاص نوع از

٠٫٠١ برابر ترتیب به LQL و AQL مقادیر تولیدکننده، و مشتری بین شده بسته معاهده طبق کنید فرض م کند. پیروی U = ٢۵
،(٢٠١٧) گیلده صادق پور و افشاری در ٢ جدول از استفاده با باشند. ،٠٫١ و ٠٫٩۵ برابر ترتیب به پذیرش احتماالت با ٠٫٠٣ و

فرض همچنین است. kas = ٢٫١٣ و krs = ١٫٩٣ ،ns = ٩٠ ،ms = ٢ با برابر شده، بسته توافق با متناظر طرح پارامترهای

طرح اجرای تحت فرآیندی، چنین تولیدی محصوالت از انباشته ای درباره تصمیم گیری برای باشند. i = ۴ و N = ١٠٠٠٠ کنید

م کنیم: عمل زیر طریق به پیشنهادی اصالح

انحراف و میانگین مذکور، داده های اساس بر م کنیم. جمع آوری ( بازرس تحت (انباشته kام انباشته از ٩٠ اندازه به نمونه ای

vs = ۴٫٧١ ≥ چون . vs = ۴٫٧١ نتیجه: در م شود. حاصل s = ٢٫٧۵ و x = ١٢٫٠۴ برابر ترتیب به نمونه ای استاندارد

تحویل انباشته و تعویض، سالم محصوالت با را تایی ٩٠ نمونه در شده مشاهده معیوب اقالم تمام و پذیرفته را انباشته پس ،٢٫١٣
در باشد. p = ٠٫٠١۵ برابر تولیدی) فرآیند (کیفیت ورودی انباشته معیوب اقالم نسبت کنید فرض مثال عنوان به م شود. مشتری

م آید. دست به AOQ(i) = ٠٫٠٠۶١ باشد، نامعلوم جامعه استاندارد انحراف که صورت در ٣ . ١ قضیه به توجه با صورت این

از پس انباشته معیوب اقالم نسبت متوسط آنگاه باشد، ٠٫٠١۵ برابر انباشته ی در قطعه ای بودن معیوب احتمال هرگاه اینکه یعن

AOQ منحن ١(الف)، ل ش است. یافته کاهش وضوح به و بوده ٠٫٠٠۶١ برابر پیشنهادی، طرح اجرای تحت اصالح بازرس

که میزان هر به م شود مشاهده ١(الف) ل ش به توجه با م دهد. نشان (p) تولیدی فرآیند کیفیت از مختلف مقادیر ازای به را

٠٫٠٠٧۴ برابر خروج انباشته کیفیت متوسط میزان حداکثر باشند، برخوردار نامطلوب کیفیت از مذکور، تولیدی فرآیند محصوالت

بود. نخواهد بیشتر ٠٫٧۴٪ از خروج انباشته های کیفیت باشد، بد تولیدی فرآیند کیفیت که میزان هر به ر، دی عبارت به است.

(SSP) مرحله ای٧ ی نمونه گیری اصالح طرح AOQ منحن با مقایسه در را شده پیشنهاد طرح AOQ منحن (ب) ١ ل ش

م شود: استخراج زیر نتایج شده، ترسیم منحن های به توجه با م دهد. نشان است، شده معرف (١٣٩۶) افشاری توسط که متغیر

اجرای تحت ، خروج انباشته در انتظار مورد معیوب اقالم تعداد متوسط آن گاه باشد، بد یا خوب ورودی انباشته کیفیت هرگاه .١

7Single sampling plan



ب. گیلده، صادق پور و ر. ٧٧افشاری،

احتمال باشد، نامطلوب ورودی انباشته کیفیت که حالت در زیرا م یابد. کاهش MDS و SSP اصالح طرح دو از ی هر

م گیرد. انجام مصرف کننده به تحویل از قبل انباشته، روی صد در صد ری غربال و یافته افزایش انباشته رد

اصالح طرح به نسبت MDS اصالح طرح در خروج کیفیت متوسط باشد، بد نه و خوب نه ورودی انباشته کیفیت هرگاه .٢
صورت، این در گیرد، قرار تعویق حالت در انباشته وضعیت هرگاه ر، دی عبارت به م دهد. نمایش را مطلوب تری رفتار ،SSP

مراتب به ، خروج انباشته های در انتظار مورد معیوب اقالم تعداد متوسط ،MDS اصالح طرح بر مبتن تصمیم گیری در

تعداد تعلیق، وضعیت در زیرا م شود. انجام SSP اصالح طرح های اجرای پایه بر تصمیم گیری که است مواردی از کمتر

بیش تری تعداد نتیجه در و بیش تر ،SSP اصالح طرح به نسبت MDS اصالح طرح اجرای تحت شده بازرس نمونه های

م شوند. زین جای سالم اقالم با شده، مشاهده معیوب اقالم از

٠٫٠١١٠ برابر تقریباً ترتیب به MDS و SSP اصالح طرح های از ی هر اجرای تحت ، خروج کیفیت متوسط مقدار حداکثر .٣
معیوب اقالم نسبت متوسط میزان اه هیچ باشد، بد تولیدی فرآیند کیفیت که میزان هر به که این یعن است. ٠٫٠٠٧٧ و

از بیش تر ترتیب به گرفته اند، قرار MDS و SSP اصالح طرح های بازرس تحت که ، خروج انباشته های در انتظار مورد

است. یافته اختصاص شده پیشنهاد اصالح طرح به مقدار، کمترین که م شود مالحظه بود. نخواهند ٠٫٧٧٪ و ١٫١٪

SSP طرح و MDS طرح منحن های مقایسه (ب) MDS طرح AOQ منحن (الف) :١ ل ش

نتیجه گیری و بحث

طرح بازرس تحت که کارخانه ی تولیدی محصوالت از انباشته ای کیفیت بهبود و ارتقاء برای اصالح روش حاضر، مقاله در

متوسط معیار شده، معرف طرح رد عمل ارزیابی منظور به شد. معرف گرفته اند، قرار نرمال متغیر کیفیت مشخصه برای MDS

دارد کاربران استفاده جهت ساده ساختاری که معیار این محاسبه برای ریاض فرمول و گرفته قرار مطالعه مورد خروج کیفیت

مدل کاربرد ونگ چ تشریح و تحلیل منظور به ادامه، در شد. آورده دست به نامعلوم، و معلوم استاندارد انحراف حالت دو هر در

روش ارگیری ب که است آن از حاک آمده دست به نتایج شد. استفاده کاربردی مثال از تولیدی، صنایع در شده استخراج ریاض

و شده خروج انباشته های کیفیت بهبود به منجر تولیدات، از انباشته ای رد یا پذیرش برای تصمیم گیری در شده پیشنهاد اصالح

شود. واقع موثر بیشتر، مشتریان جذب در م تواند بنابراین
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Rectifying multiple deferred state sampling plan

Abstract

One of the important factors that plays a major role in the survival of manufacturing productions is the sat-

isfaction of consumers, which can also be a factor for competition between manufacturers. Therefore, the

number of conforming items in the outgoing lots has a key role in attracting more consumers. One of the

methods to improve the quality of outgoing lots is rectifying inspection. In this study, multiple deferred state

sampling plan is proposed in the presense of rectifying inspection for normally distributed quality character-

istic. The obtained result shows that the outgoing lot quality is always better than the incoming lot quality

under operation of the proposed plan. In order to analyze and illustrate the use of the obtained model in the

real world, an industrial example is provided.

Keyword: Quality control, Acceptance sampling plan, Multiple deferred state sampling plan, Average out-

going quality.



نیمه پارامتری رگرسیون مدل موج انقباض برآورد
کبیر کرم حمید ، ل ه فضل ال افشاری١، محمود

بوشهر فارس خلیج اه دانش آمار، گروه

بسیار علوم آمار علم در اخیر های سال در و است آمار و ریاض مباحث از بسیاری در کارآمد ابزارهای از ی موج آنالیز یده: چ

م شود. برآورد انقباظ موج روش به نیمه پارامتری رگرسیون مدل ، موج تبدیل معرف ضمن مقاله، این در است. شده استفاده

م شود. ارزیابی کاربردی مثال ی با پیشنهادی برآوردگر رد عمل آخر در

رایی. هم نرخ نیمه پارامتری، رگرسیون ، انقباض موج کلیدی: واژه های

.60T65 ،05G62 08G62 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

رگرسیون م پردازد. وابسته متغیرهای و مستقل متغیر بین ارتباط بررس به که است رگرسیون تحلیل آمار علم مباحث ترین مهم از ی

م شود. تقسیم ناپارامتری و پارامتری رگرسیون دسته دو به م کند بیان را پاسخ و مستقل متغیر بین ارتباط که تابع نوع به توجه با

م شود: تعیین زیر صورت به f مانند تابع طریق از Y پاسخ متغیر و X مستقل متغیر بین ارتباط پارامتری رگرسیون در

yi = f(xi|β) + ϵi, ϵi ∼ N(0, σ2),

به رگرسیون مدل نتیجه در و f پارامتری تابع β̂ بردار با آن برآورد صورت در و است f تابع مجهول پارامترهای بردار β آن در که

مانند مجهول تابع طریق از پاسخ متغیر و مستقل متغیر بین ارتباط ناپارامتری رگرسیون در م شود. برآورد Y = f(X|β̂) صورت

موج انقباض برآورد مقاله این از هدف است. برخوردار خاص اهمیت از کم ی اولیه شرط های پیش خاطر به و م شود بیان f

باشد. م پارامتری نیمه رگرسیون تابع

موج باشد، زمان تابع از نمایش نال، سی که صورت در است. موج رگرسیون تابع برآورد در مهم ابزارهای از ی

ان پذیر ام فوریه تبدیل برای این از پیش که چیزی م دهد، ارائه ان م و مقیاس زمینه دو هر در را کارایی و مناسب بندی موقعیت

و زمان اطالعات و کرد بندی مدل نیز موج ها از استفاده با م توان را فوریه تبدیل بر مبتن تحلیل و تجزیه هر کل بطور نبود.

afshar@pgu.ac.ir : افشاری ١محمود

٨٠
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آمار جمله از مختلف علوم زمینه های از بسیاری در فراوان کاربرد موج ها نظریه اخیر، سال های در آورد. بدست بیشتری ان م

کاربردهای ، موج به توجه افزایش با بردند. ار ب آماری تحقیقات در (١٩٩٢) جانستون و داناهو را موج بار اولین است. داشته

(٢٠٠٧) آنتونیودیس به م توان زمینه این در کل کارهای از برخ عنوان به که است شده ارائه آمار علم در ابزار این از بیشتری

، R با آمار در موج های :روش (٢٠١١) نسون و موج با آماری های مدل : (٢٠٠٩) ویداکوی آمار، در موج :روشهای

کرد. اشاره

آستانه گذاری روشهای و موج تبدیل ٢

مجموعه است قادر اولیه موج از خاص خصوصیات یا که باشد م ری دی فرم به موج یا تابع تبدیل روش واقع در موج تبدیل

م کند. برآورده را خاص ریاض معیار که است ψ(t) مانند تابع موج حقیقت در کند. توصیف کامل طور به را اولیه داده ی

کار به ری دی فرم به موج تبدیل برای ( موج بسط (یعن اتساع و زمان) محور طول در حرکت انتقال(یعن فرآیند طریق از تابع این

م شود. برده

استفاده با اولیه موج که موج تبدیل م باشند. گسسته صورت به معموال هستیم، آنها آنالیز به عالقه مند اغلب ما که موج هایی

گوییم. گسسته موج تبدیل م شود بازسازی گسسته موج ضرایب از نامتناه مجموع از

توسط موج تبدیل برای موجود مجموعه ترین معمول و است شده ارائه (١٩١٠) هار توسط گسسته موج تبدیل نخستین

حاصل فیلترها، از ای مجموعه از آن دادن عبور با ، نال سی ی گسسته موج تبدیل است. گردیده بندی فرمول (١٩٩٢) دوبیچز

عبور نال سی م شود. داده عبور گذر پایین فیلتر ی و باالگذر فیلتر ی از همزمان بطور نال سی اول، سطح تجزیه در م شود.

از ی هر که جایی آن از م شود. خوانده تقریب گذر پایین فیلتر از کرده عبور نال سی و جزئیات اصطالح، در باالگذر فیلتر از کرده

بطور تجزیه، این م شود. داده کاهش نصف به حاصل فرکانس دارند، را ورودی نال سی فرکانس محتوای از نیم ، خروج دو این

عبور گذر پایین و باال فیلترهای زوج از مرحله، هر در تقریب نال سی ه طوری به م شود، انجام فرکانس دقت افزایش برای متناوب

کدام هر که م دهد یل تش دودویی درخت ی عمل این . م گردد تجزیه جدید تقریب و جزئیات نال سی دو به و م شود داده

قابلیت n تراز در نال سی ی اینکه برای م کند. نمایندگ را متفاوت محل زمان‐فرکانس خاصیت با زیرفضا ی آن های گره از

است این نال سی تجزیه در روش این از استفاده مزیت باشد. داشته ٢n برابر طول حداقل اصل نال سی باید باشد، داشته تجزیه

. داشت نخواهد وجود فوریه فرکانس تبدیل در موجود محدودیت های و م شود انجام فرکانس‐زمان همزمان تبدیل که

با و شده تصویر م شوند نامیده موج که پایه توابع از دسته ای روی بر نال) سی یا (تابع اصل موج ، موج تجزیه در

موج و ϕ(·) پدر موج از هار موج اساس م پذیرد. انجام موج تجزیه ، موج تابع و اصل موج ضرب حاصل از استفاده

م شوند: تعریف زیر صورت به و م دهند نشان را انحرافات و داده ها کل روند به ترتیب که شده یل تش ψ(·) مادر

ψ(x) =


١, ٠ ≤ x < ١

٢ ,

−١, ١
٢ ≤ x < ١,

٠, ر دی .جاهای

ϕ(x) =

 ١, ٠ ≤ x < ١,
٠, ر دی جاهای

مقیاس که ترتیب بدین م دهند. انجام دویی دو صورت به را گسسته سازی معموال گسسته، موج تبدیل در کار شدن آسان تر برای

زیر صورت به گسسته موج k = ٠,١, · · · ,٢j − ١ و j ≥ ٠ برای م باشند.بنابراین ٢ از صحیح توان هایی صورت به ان م و

م شود: نوشته

ψj,k(x) = ٢
j
٢ψ(٢jx− k). (٢ . ١)
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این موج بازسازی فرآیند در که است ذکر شایان است. مقیاس معرف j ∈ Z و زمان بردار روی بر انتقال معرف k ∈ Z آن در که

حذف را موج از بخش دلخواه به م توان بنابراین شود، بازسازی آن از معین قسمت هایی تنها نیاز حسب بر که دارد وجود ان ام

کرد.

ثابت j هر برای و شوند استفاده توابع برآورد در م توانند هستند ثابت وار قطعه که ψj,k(x) و ϕj,k(x) و ψ(x) و ϕ توابع

از دنباله ای ها Vj صورت این در ،Vj = Span{ϕj,k, k ∈ Z} ،j ∈ Z هر برای اگر گوییم. ام j نسل موج های را ψj,k
م باشد: زیر بصورت Vj فضای روی f تصویر همچنین بود. خواهند Vj ⊂ Vj+١ صورت به تودرتو فضاهای

Pjf =
∑
k∈Z

αj,kϕj,k(x), αj,k =

∫
ϕj,k(x)f(x)dx.

نوشت: توان م صورت این در یریم ب نظر در Vj+١ در Vj متعامد متمم از شده تولید فضای را Wj اگر

بود: خواهد زیر بصورت Vj٠ فضای روی بر f تابع تقریب f ∈ L٢(R) فرض با .Wj = Span{ψj,k, k ∈ Z}j∈Z

f̃ =
∑
k∈Z

cj٠,kϕj٠,k(x) +
∑
j≤j٠

∑
k∈Z

dj,kψj,k = Pj٠f +
∑
j≤j٠

Djf, (٢ . ٢)

شود). مراجعه ؟ به بیشتر اطالعات برای ) است Wj بر f تصویر Dj فوق و βj,k =
∫
ψj,k(x)f(x)dx آن در که

λ با را آن و م شوند تقسیم اهمیت پر و اهمیت کم دسته دو به موج ضرایب آن اساس بر که است مقداری آستانه .٢ . ١ تعریف

دهیم. م نشان

شوند: م تعریف زیر صورت به ترتیب به و است استفاده قابل نرم و سخت صورت دو به حذف تابع .٢ . ٢ تعریف

ηhard(x) = xI{|x|<λ}

ηsoft(x) = (x+ λ)I{x<λ} + (x− λ)I{x>λ}

جانستون و داناهو دارد. وجود م شوند مشاهده اغتشاش همراه به که نال هایی سی از زدایی اغتشاش برای مختلف روش های

استفاده برای زیادی دالیل شد. مشهور انقباض موج روش به که دادند ارائه اغتشاشات حذف برای را استانه ای روش (١٩٩۴)

اشاره مختلف مسائل در استفاده قابلیت بودن، سریع و کاربردی آن، از استفاده سادگ به م توان جمله از دارد. وجود روش این از

کرد.

حذف، تابع و آستانه مقدار شدن مشخص با است. حذف تابع و آستانه مقدار اساس پارامتر دو بر مبتن انقباض موج روش

بود: خواهد زیر بصورت انقباض موج وریتم ال مراحل

گسسته موج تبدیل ماتریس اینکه فرض با ر، دی عبارت به م شود. گرفته گسسته موج تبدیل اغتشاش مشاهدات از ابتدا (١

آوریم. م بدست زیر موج تبدیل از را موج ضرایب ابتدا باشد y = f + ϵ صورت به مشاهدات مدل و ،W

Wy =Wf +Wϵ⇒ d∗ = d+ ϵ,

اینصورت به م شوند دسته بندی اهمیت کم ضرایب و اهمیت پر ضرایب دسته دو به موج ضرایب آستانه، مقدار از استفاده با (٢

ضرایب دسته جزو صورت این غیر در و است اهمیت پر ضرایب دسته به متعلق باشد، آستانه مقدار از بیشتر موج ضریب اگر که

زیراصالح صورت به حذف، تابع به توجه با اهمیت پر ضرایب و شده حذف اهمیت کم ضرایب سپس بود. خواهد اهمیت کم

م شوند:

ضرایب نرم، حذف تابع در م مانند. باق تغییر بدون ضرایب باق و صفر برابر آستانه مقدار از کمتر ضرایب سخت، حذف تابع در
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م شوند. نزدی صفر به آستانه مقدار اندازه به ضرایب باق و صفر برابر آستانه مقدار از کمتر

م کنیم. بازسازی معکوس موج تبدیل از استفاده با را حاصل نال سی (٣

در نمود. اشاره قطع و متقابل اعتبار ، جهان آستانه به م توان جمله آن از که دارد وجود آستانه تعیین برای مختلف روش های

اغتشاشات معیار انحراف دهنده نشان σ آن در که شد استفاده λ = σ
√

٢logn جهان آستانه مقدار از تابع برآورد برای مقاله این

است. مشاهدات تعداد n و

پارامتری نیمه رگرسیون مدل انقباظ موج برآورد ٣

انتخاب :(١٩٩۶) پاتیل و هال به م توان که است شده انجام فراوان تحقیقات موج ها اساس بر رگرسیون تابع برآورد زمینه در

در موج گرهای برآورد :(٢٠٠٧) ساپاستیناس و وت بی ناپارمتری، رگرسیون موج خط غیر برآورد در همواری پارامتر

اران هم و دوست ، موج ناپارامتری رگرسیون برای اطمینان های مجموعه :(٢٠٠۵) جنوز و واسرمن ناپارامتری، رگرسیون

آستانه ی برآورد :(٢٠١۶) اران هم و افشاری و آمیخته تصادف های متغیر برای ناپارمتری رگرسیون برآورد در ها موج :(٢٠٠٨)

مورد تابع ناپارامتری رگرسیون روش های اکثر در کرد. اشاره مزدوج پیشین توزیع اساس بر ناپارامتری رگرسیون برای بیزی موج

نیست. رگرسیون تابع پذیری مشتق به نیازی ، موج برآورد در که حال در م شود گرفته نظر در پذیر مشتق همواره و پیوسته نظر

رایی هم نرخ انتها در و محاسبه را مدل این انقباض موج برآورد و نموده معرف را نیمه پارامتری رگرسیون ابتدا بخش این در

م شود. بررس برآوردگر

که م شوند برده کار به زمان اغلب که است رگرسیون ناپارامتری و پارامتری مدل های از ترکیبی پارامتری، نیمه رگرسیون

مدل زیر به بستگ آن تابع ل ش ول کند استفاده پارامتری مدل از بخواهد ر پژوهش یا و نکند عمل خوب ناپارامتری رگرسیون

باشد. نامعلوم آن توزیع که باشد داشته رگرسیون

مشاهدات بردار Xiها و وابسته متغیر Yi که Yi = X ′iβ + g(ti) + ei, i = ١, . . . , n. کنید فرض ر دی عبارت به

که م باشد g(ti) آن ناپارامتری قسمت و X ′iβ آن پارامتری قسمت که Zi ∈ Rp و باشد p× ١ مجهول پارامتر بردار β و p× ١
.V ar[ei|Xi, Zi] = σ٢

(x,z) و E[ei|Xi, Zi] = ٠
باشد: زیر مدل از تصادف نمونه ی ((x1, y(x1)), ...., (xn, y(xn)) کنید فرض اکنون

yi = g(X ′β٠) + e = f(xi) + ei, xi
iid∼ U [٠,١], ei∼N(٠, σ٢), (٣ . ١)

کنند. صدق زیر شرایط در ه بطوری باشند x١, · · · , xn ترتیبی آماره های نشان دهنده ٠ ≤ x(١) ≤ · · · ≤ x(n) ≤ ١ که

var(x(i)) ≤
١
n
, |E(x(i) −

i

n
)| ≤ ١√

n
, i = ١, ..., n, (٣ . ٢)

Cov(e(x(i)), e(x(j))) = γ(|i− j|), lim
n→∞

n−١∑
u=−(n−١)

|γ(u)| <∞, (٣ . ٣)

م نامند. نیمه پارامتری رگرسیون مدل را (٣ . ١) مدل صورت این در

بود: خواهد زیر بصورت f تابع موج برآوردگر ،(٢ . ٢) رابطه از استفاده با

f̂(x) =
٢j١−٠∑
k=٠

ĉj٠,kϕj٠,k(x) +
J
′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

d̂j,kψj,k(x). (۴ . ٣)
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عدد بزرگترین J ′ و هستند گسسته موج تبدیل از آمده بدست مقیاس ضرایب ها ĉj٠,k و موج ضرایب ها d̂j,k آن در که

انتخاب طوری k ثابت معموال عمل در کند. صدق ٢J
′
≤ K
√
nlogn نامساوی در K > ٠ ثابت مقدار برای که است صحیح

م شود. انجام j0 سطح در ابتدایی سطوح همه روی آستانه ضرایب و باشد J ′ ≥ J که م شود

، E(ei) = ٠ با گوسین مانای فرآیند ی e١, ..., en که yi = f(x(i)) + ei کنید فرض .٣ . ١ قضیه

. i, r, s = ١, ...., n برای ،Cov(er, es) = γ(|r − s|)و var(e(i)) = σ٢

هر برای باشد، برقرار (٣ . ٢) رابطه به طوری که x(١) < ..... < x(n) فرض با آن گاه ،
∞∑

u=−∞
|γ(u)| < ∞ باشیم داشته اگر

م باشد: زیر به صورت خطا تقریب f ∈ Λα(M)

١
n

n∑
i=١

E

((
f
(
x(i)
)
− f

(
i

n

))٢
)
≤ O(n−s(α))

خطا هرتقریب برای سپس ، s(α) = min(α,١) که ، |f(x)− f(y)| ≤M |x− y|s(α) داریم: فرض تعریف طبق اثبات.

م شود: محاسبه زیر به صورت خطا تقریب ( ٣ . ٢) رابطه و جنسن نامساوی از استفاده با

١
n

n∑
i=١

E

((
f
(
x(i)
)
− f

(
i

n

))٢
)
≤ M

n

n∑
i=١

E

((
x(i) −

i

n

)٢s(α)
)

≤ M

n

n∑
i=١

[
E

((
x(i) −

i

n

)٢
)]s(α)

=
M

n

n∑
i=١

{
Var

(
x(i) −

i

n

)
+

[
E

(
x(i) −

i

n

)]٢
}s(α)

≤ M

n

n∑
i=١

[
١
n
+

( ١√
n

)٢
]s(α)

= O(n−s(α)),

□

آنگاه: .r ≥ α که بطوری باشد صفر گشتاور r دارای ψ مادر موج و f ∈ Λα(M) کنید فرض .٣ . ٢ لم

∞∑
j=J ′

٢j−١∑
k=٠

d٢
j,k ≤ C٢

(
logn

n

) α
١+α

.

هر برای کنید فرض همچنین .r ≥ α که بطوری باشد صفر گشتاور r دارای ψ مادر موج و f ∈ Λα(M) کنید فرض .٣ . ٣ لم

آنگاه: .E١(Y ) = E(Y |x١, x٢, ..., xn) ،Y تصادف متغیر

٢j١−٠∑
k=٠

E
((
ĉj٠,k − cj٠,k

)٢
)
≤ C٣٢٢j٠n−١ + ٢

٢j١−٠∑
k=٠

(
ã٢
j٠,k + E(b̃٢

j٠,k)
)
.

است: برقرار زیر رابطه (٢) لم و (١) لم شرایط تحت .۴ . ٣ لم

E

((
d̂j,k − dj,k

)٢
)
≤ ٨d٢

j,k ∧ ۶٢jC۴
n

logn+ ٢٠a٢
j,k + ٢٠E(b٢

j,k) +
٢j+١C۴
n٢ .

.x ∧ y = min(x, y) ه بطوری
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است: برقرار زیر رابطه ٣ لم شرایط تحت .۵ . ٣ لم

J ′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

E

((
d̂j,k − dj,k

)٢
)
≤ C۵

(
logn

n

) ٢α
٢+٢α

+ ٢٠
J ′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

a٢
j,k + E(b٢

j,k) (۵ . ٣)

گشتاور r دارای ،ψ مادر موج کنید فرض همچنین باشد. برقرار (٣ . ١) مدل در و(٣ . ٣) (٣ . ٢) شرایط کنید فرض .۶ . ٣ قضیه

رایی هم نرخ دارای اریتم ل عامل ی تحت (۴ . ٣) رابطه در شده تعریف f̂ برآوردگر آنگاه است. فشرده محمل و صفر به متمایل

داشت: خواهیم ،M ∈ (٠,∞) هر برای ر دی عبارت به است. Λα(M) هولدر فضای در بهینه

sup
f∈λα(M)

E||f̂ − f ||22 ≤ C
(
logn

n

)α/(1+α)

اثبات.

E
(
||f̂ − f ||٢٢

)
= E

(∫ ١

٠

[
f̂(x)− f(x)

]٢
dx

)

= E

∫ ١

٠

٢j١−٠∑
k=٠

ĉj٠,kϕj٠,k(x) +
J ′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

d̂j,kψj,k(x)

−
٢j١−٠∑
k=٠

cj٠,kϕj٠,k(x)−
J ′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

dj,kψj,k(x)−
∞∑
j=J ′

٢j−١∑
k=٠

dj,kψj,k(x)

٢

dx


= E

∫ ١

٠

٢j١−٠∑
k=٠

(ĉj٠,k − cj٠,k)ϕj٠,k(x)

+

J ′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

(d̂j,k − dj,k)ψj,k(x) −
∞∑
j=J ′

٢j−١∑
k=٠

dj,kψj,k(x)

٢

dx


نوشت: زیر صورت به م توان را فوق عبارت ، موج پایه بودن ه ی متعامد دلیل به

E(||f̂ − f ||٢٢) =

٢j١−٠∑
k=٠

E
(
(ĉj٠,k − cj٠,k)

٢
)
+

J ′−١∑
j=j٠

٢j−١∑
k=٠

E(d̂j,k − dj,k)
٢
+

∞∑
j=J ′

٢j−١∑
k=٠

d٢
j,k.

داریم: ،۴ و ٢ و ١ های لم از استفاده با

E(||f̂ − f ||٢٢) ≤
C٣٢٢j٠

n
+

C١٣
n٢(١/٢+s(α)) +

C١۴
ns(α)

+ C۵

(
logn

n

)α/(١+α)
+ C٢

(
logn

n

)α/(١+α)
.

ه، بطوری دارد وجود J١ای م کند، صدق C٢٢−j(٢+٢α) ≤ ۶C۴
٨n logn رابطه در که j ≥ ٠ هر برای همچنین

.٢C۴
n٢ ٢٢J ′ ≤ ٢C۴K

(
logn
n

) ٢α
٢+٢α و ۶C۴logn

n ٢٢J١ ≤ C٩
(
logn
n

) ٢α
٢+٢α ،d

٢
j,k

٢j ≤ C٢٢−j(٢+٢α) ≤ ۶C۴
٨n logn و j ≥ J١

. C١٣
n٢(١/٢+s(α)) ≤ C١٠

(
logn
n

)α/(١+α)
،C٣٢٢j٠

n ≤ C١٢
(
logn
n

)α/(١+α)
نوشت توان ،م طرف از
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م: .C١١/ns(α) ≤ C١١(logn/n)α/(١+α) نوشت. م توان s(α) = min {α,١} هر برای و

E
(
||f̂ − f ||٢٢

)
≤ C١٣(logn/n)

α/(١+α).

□

م گیرد. قرار بررس مورد دارد قرار R نرم افزار datasets بسته روی بر که دندان رشد داده های از تجربی، مثال عنوان به .٣ . ٧ مثال

روش در است. دسته این از داده ۶٠ شامل و م دهد نشان دندان ها طول رشد میزان روی بر را C ویتامین اثر اطالعات چارچوب این

تصادف به ذاری جای بدون چهار حجم به نمونه ی ل، مش این کردن برطرف برای باشد. ٢ از ضریبی باید داده ها تعداد موج

موج پارامتری نیمه رگرسیون روش از حاصل مدل زیر نمودار م شود. اضافه اولیه داده های به و انتخاب موجود داده های بین از

م دهد. نشان را

0 10 20 30 40 50 60

0
5

10
15

20
25

30
35

Index

To
ot

hG
ro

w
th

نیمه پارامتری رگرسیون انقباض موج برآورد :١ ل ش

نتیجه گیری و بحث

منظور به گردید. محاسبه آن رایی هم نرخ و گرفت قرار بررس مورد نیمه پارامتری رگرسیون انقباض موج برآوردگر مقاله این در

به مربوط داده های بر ، انقباض موج رگرسیون مدل سخت آستانه از استفاده با کاربردی مثال با پیشنهادی، روش توانایی ارزیابی

شد. داده برازش دندان رشد میزان
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آماری مراکز کارگاه طرح های در ناحیه ای آمارگیری روش کاربرد
نژاد رشیدی آسیه ، نورین مرجان ایرانفر١، مهتاب

ایران آمار مرکز

پویای ماهیت دلیل به اما هستند. فهرست چارچوب های ، کارگاه آمارگیری طرح های بیشتر در استفاده مورد چارچوب یده: چ

پوشش به دستیابی راه ی م شوند. گذشته تاریخ و کهنه سرعت به و ندارند کامل پوشش معموال چارچوب ها این ، کارگاه جامعه

چارچوب شود. داده پوشش هدف جامعه کل تا است فهرست چارچوب های با ترکیب در ناحیه ای چارچوب از استفاده کامل،

ایجاد از پس که واحدهایی حت م شود، شامل را هدف جامعه واحدهای تمام که است جغرافیایی نواح از مجموعه ای ناحیه ای

ی کارگیری به رو، این از است. نداده پوشش را آن ها فهرست چارچوب دلیل، همین به و آمده اند به وجود ، فهرست چارچوب

دارد. شمارش زمینه ی در پرسنل تجارب و خوب نقشه های به دسترس به نیاز ناحیه ای چارچوب

آمیخته. خانواری‐کارگاه آمارگیری ، فهرست چارچوب ناحیه ای، چارچوب کلیدی: واژه های

.62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

کارگاه جامعه ی در متداول تغییرات اما هستند. فهرست چارچوب های کارگاه آمارگیری های اکثر در استفاده مورد چارچوب

عدم بنابراين شود. گذشته تاريخ از و كهنه سرعت به فهرست چارچوب چند از تركيبی يا فهرست چارچوب هر كه م شود باعث

فهرست چارچوب های ساخت طرف از م شوند. اریبی دچار جامعه پارامترهای برآورد و م آيد پديد هدف جامعه ی كامل پوشش

راه ی باشد. تکراری واحدهای شامل است ن مم و بوده پرهزینه م آید، به دست مختلف منابع از حاصل فهرست های ترکیب از که

ناحیه ای چارچوب صورت، این در است. فهرست چارچوب های و ناحیه ای چارچوب ترکیب از استفاده کامل، پوشش به دستیابی

دفتر یافت. دست هدف جامعه از بهتری پوشش به م توان و کرده ایفا مهم نقش فهرست، پوشش عدم به مربوط الت مش حل در

این .((١٩۵٣) اران هم و هانسن ) داد انجام را خرده فروش اه های فروش از آمارگيری طرح ١٩۴٩ سال در ا آمري سرشماری

به نسبت ناحیه ای چارچوب شد. استفاده ناحیه ای و فهرست چارچوب از آن در که بود كارگاه آمارگيری های اولين از ي طرح

چارچوب در جغرافیایی نواح دارد. نظر مورد جامعه از پایدارتری نمایش م شود، گذشته تاریخ سریع طور به که فهرست چارچوب

m_iranfar1@sci.org.ir ایرانفر: ١مهتاب
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دارند: بهنگام سازی و تغيير به نياز ذیل موارد در فقط و هستند شناسایی قابل اجرا در و نقشه روی واضح طور به ناحیه ای

شود. ل مش شده، انتخاب ناحيه ای تقسيمات با جامعه واحدهای به دسترس كه يابند تغيير حدی به جغرافيايی ويژگ های •

طرح های بهبود ان ام جدید، نقشه های از استفاده با ناحیه ای واحدهای جغرافیایی ویژگ های شدن بهنگام صورت این در

م كند. فراهم را نمونه گيری

در بهنگام سازی نتیجه، در شوند. تغییر دستخوش ناحيه ای، تقسيمات در جامعه واحدهای تعداد) در (تغییر فراوان توزیع •

است. مؤثر نمونه گيری طرح های بهبود

صورت در ول م باشد. بیشتری منابع نیازمند فهرست چارچوب ی به نسبت ناحیه ای چارچوب ی بهبود و توسعه  معموال

افزایش را برآوردها دقت م توان فهرست و ناحیه ای چارچوب های از هم زمان استفاده ی با مناسب ناحیه ای چارچوب ی وجود

مناسب طور به داشت انتظار می توان بزرگ، کارگاه های سرشماری و کوچ کارگاه های برای ناحیه ای چارچوب از نمونه  گیری با داد.

در ناحیه ای چارچوب مزایای از بتوان که است این هدف بنابراین است. شده گرفته نظر در کل برآورد در کارگاه  ها همه ی ویژگ

چارچوب نخست مقاله این در برد. بهره نیست، دسترس در بهنگام فهرست چارچوب که مواردی در فهرست چارچوب های کنار

همچنین ، صنعت کارگاه های آمارگیری طرح های در ناحیه ای آمارگیری روش از استفاده مورد در نکات سپس و شده معرف ناحیه ای

الملل بین سازمان و ملل١ سازمان سوی از توصیه هایی به توجه با ، غیررسم بخش اقتصادی آمارگیری در آن از استفاده نحوه ی

آورده مختصر طور به هند، و افغانستان کشور دو کارگاه طرح های در ناحیه ای روش کاربرد نیز، پایان در است. شده اشاره کار٢

است. شده

ناحیه ای چارچوب ٢

مناطق این درون آمارگیری جامعه ی و هستند جغرافیایی مناطق آن، واحدهای که است فهرست چارچوب نوع ناحیه ای، چارچوب

م شود: استفاده زیر موارد در ناحیه ای چارچوب  است. شده واقع

نباشد. دسترس در ر دی کامل فهرست چارچوب ی •

کنند. تغییر سرعت به فهرست چارچوب در نمونه گیری واحدهای •

باشد. شده کهنه ، فهرست چارچوب •

باشد. آمده دست به ضعیف پوشش با سرشماری ی از فهرست چارچوب •

باشد. جغرافیایی صورت به آمارگیری ماهیت •

پایداری از فهرست چارچوب به نسبت ناحیه ای چارچوب واحدهای م دهد، نشان فهرست و ناحیه ای چارچوب های مقایسه

هستند. شناسایی قابل اجرا در و نقشه روی واضح طور به ناحیه ای قطعات نیز، اجرایی کار نظر نقطه از است. برخوردار بیشتری

از: عبارتند که است معایبی دارای ناحیه ای چارچوب همچنین

ناحیه ای چارچوب بر مبتن نمونه گیری اجرای و انجام بودن پرهزینه •

کارتوگرافی تجهیزات از استفاده ضرورت •

1United Nations
2International Labour Office



آماری٩٠ مراکز کارگاه طرح های در ناحیه ای آمارگیری روش کاربرد

پرت داده های به حساسیت •

((٢٠٠١) (کارفانیا برآوردها نااستواری و بی ثبات •

است. فهرست و ناحیه ای چارچوب های از هم زمان استفاده ی آن ها، دقت بهبود و برآوردها بی ثبات از اجتناب برای راه متداول ترین

نمونه های وقت دارند. وجود نیز فهرست چارچوب در که است ناحیه ای نمونه گیری واحدهای تعیین روش این در اصل مسئله ی

م شود. باال اریبی دچار جامعه مجموع برآوردگر کرد، تعیین فهرست چارچوب در نتوان را ناحیه ای چارچوب از شده انتخاب

صنعت کارگاه های از آمارگیری زمینه ی در ملل سازمان بین الملل توصیه های به نگاه ٣

آمارهای جمع آوری در ((٢٠٠٨) صنعت کارگاه های از آمارگیری  روش برای ملل سازمان توصیه های ) ملل سازمان توصیه های بر بنا

آمار از بخش برای فقط کشورها، در سرشماری از استفاده واقع در م شود. استفاده نمونه گیری و سرشماری روش دو هر ، صنعت

م شوند. داده پوشش نمونه ای آمارگیری با آماری واحدهای سایر و م رود به کار بزرگ شرکت های به مربوط صنعت

موجود منابع و کشور آماری سیستم به صنعت کارگاه های از اطالعات آوری جمع برای شده گرفته کار به آمارگیری نوع واقع، در

است، آمارگیری از خاص نوع که آمیخته٣ خانواری‐کارگاه آمارگیری  در مثال عنوان به دارد. بستگ کشور آن آمار اداره ی در

راه را بنگاه یا است شده ای ثبت کارگاه مال خانوار، از عضوی «آیا م شود سؤال خانوار هر از و شده انتخاب خانوار، از نمونه ای

م شود استفاده کارگاه ها انتخاب برای چارچوبی عنوان به آن از شده جمع آوری کارگاه های فهرست تهیه از پس است؟» كرده  اندازی

جمع آوری شود. نیاز، مورد داده های تا

کارگاه آمارگیری های ٣ . ١

نمونه گیری چارچوب ایجاد برای اقتصادی سرشماری از م شود توصیه ندارند، بهنگام و روز به کار و کسب ثبت که کشورهایی برای

از نمونه گیری، چارچوب عنوان به شده استفاده کارگاه های فهرست ، ۴ کارگاه آمارگیری طرح های در صورت این در شود. استفاده

که صورت این به کرد استفاده نیز ناحیه ای چارچوب های از م توان که این ضمن م آید. دست به اقتصادی سرشماری اطالعات

م شوند. فهرست فعال کارگاه های شده، انتخاب نواح در سپس و شده انتخاب نواح از نمونه ای ابتدا

دارند: ارجحیت زیر دالیل به ناحیه ای، چارچوب پایه ی بر کارگاه آمارگیری به نسبت فهرست، پایه ی بر کارگاه آمارگیری 

استفاده خوشه ای نمونه گیری از ناحیه ای آمارگیری در زیرا است. کاراتر نمونه گیری نظر از فهرست چارچوب پایه ی بر آمارگیری •

برسد. نظر مورد دقت سطح به تا است نیاز بزرگتری نمونه ی به فهرست چارچوب با آمارگیری با مقایسه در که م شود

فهرست تهیه ی از ارزان تر کار و کسب ثبت طریق از کارگاه ها فهرست تهیه ی کارگاه ها، برای ثبت اطالعات وجود صورت در •

است. ناحیه ای

برای صرفاً و است نامناسب هستند، فعال مختلف نواح در که متوسط و بزرگ کارگاه های برای ناحیه ای نمونه گیری •

كارگاه هایی چنین برای معموال چون دارد. کاربرد هستند، نشده ثبت و رسم غیر بخش در معموال که کوچ کارگاه های

نیست. موجود كارگاه ها از مناسبی فهرست

ناحیه ای کارگاه آمارگیری از استفاده مواردی در شد، اشاره که همان طور فهرست، پایه ی بر کارگاه آمارگیری برتری وجود با

است. ناپذیر اجتناب

3Mixed Household-enterprise Surveys
4Enterprise surveys
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آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری های ٣ . ٢

ثبت آسان به و هستند فراوان که خانوارها) (یا نشده ثبت کارگاه های پوشش برای فقط آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری های

است. خانوار ، اولیه۵ گزارش گیری واحد و نمونه گیری واحد آمیخته، خانواری‐کارگاه آمارگیری های در است. مفید نم شوند،

م شود، سؤال خانوار هر از و م شوند انتخاب خانوارها از نمونه ای آمارگیری، این در است. کارگاه شده، مشاهده نهایی واحد اما

از بخش یا کارگاه ها تمام مورد در الزم اطالع نتیجه در نه. یا است نرسیده ثبت به کارگاه ی کارکن یا کارفرما خانوار، از عضوی

م شود. جمع آوری آن ها

فهرست در است، ن مم که م کند فراهم کوچ خیل و کوچ کارگاه های برای پوشش آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری های

رسید: کوچ کارگاه های از کامل پوشش به نتوان است ن مم مواردی در حال این با باشند. نداشته وجود کارگاه چارچوب

فعالیت هایی است ن مم م دهد. به دست را نظر مورد فعالیت های کامل پوشش از کم اطمینان خانواری فهرست برداری روش •

باشد. داشته وجود شده، فهرست خانوارهای از خارج

ان م در تولیدی کار و کسب ی اوقات بیشتر است. دشوار ان، م ی از بیش در تولیدی واحد با کارگاه ها به دستیابی •

مطلع وی پاسخ به باید پرسشنامه، تکمیل از اطمینان برای آمارگیر حالت این در دارد. قرار کارگاه، اصل محل از متفاوت

باشد. داشته اعتماد

زندگ متفاوت خانوارهای در که شرکا از هری توسط است ن مم م شود، اداره مشارکت صورت به که کارگاه این بر عالوه

که است این ناحیه ای آمارگیری از آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری  تمایز ویژگ شوند. گزارش و اعالم جداگانه طور به م کنند

مراجعه خانوار به ابتدا آمیخته آمارگیری در ول م شوند. برداری فهرست و شده مشخص مستقیماً کارگاه ها ناحیه ای، آمارگیری در

م گیرد. قرار آمارگیری مورد کارگاه سپس و م شود

اواخر از هند مثال (برای کشورها برخ ، آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری  روش با مرتبط محدودیت های از اجتناب برای

متداخل فهرست های شامل که کرده اند اتخاذ را آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری  شده ی اصالح روش فیلیپین) و ١٩٧٠ سال

از کامل فهرست نمونه، ناحیه ای واحد هر در برداری، فهرست مرحله ی در است. نمونه نواح در کارگاه ها و خانوار کار و کسب از

کارگاه آمارگیری به ، شده اصالح آمیخته خانواری‐کارگاه آمارگیری م شود. آماده ناحیه ای واحد آن در موجود کارگاه های تمام

با مقایسه در را سیار واحدهای خصوص به کوچ خیل و کوچ واحدهای اطالعات کیفیت زیرا داده م شود. ترجیح ناحیه ای

م بخشد. بهبود ثابت، ان های م

رسم غیر اشتغال و رسم غیر بخش در آمارگیری روش ۴

) است، ( غیررسم بخش واحدهای (شامل اقتصادی واحدهای همه ی پوشش هدف، که کارگاه سرشماری در

همه ی است، ضروری ((٢٠١٣) کار الملل بین سازمان رسم غیر اشتغال و رسم غیر بخش مورد در آماری دستورالعمل

شوند. فهرست برداری ون مس ان های م یا تجاری ان های م از اعم ساختمان ها

فعالیت با هم زمان تواند م کارگاه فهرست برداری اقتصادی، فعالیت های کامل پوشش با چارچوب ایجاد هزینه ی کاهش منظور به

پوشش بهبود به م تواند سرشماری، دو برداری فهرست بودن هم زمان شود. انجام ن مس و نفوس سرشماری برداری فهرست

مصر در ،١٩٨٠ سال از هند در روش این . کند کم کم، هزینه ای با رسم غیر بخش در ثابت و مشخص ان م بدون واحدهای

م شود. انجام ،٢٠٠۵ از کلمبیا در و ١٩٧۶ از
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آماری٩٢ مراکز کارگاه طرح های در ناحیه ای آمارگیری روش کاربرد

در م شود. استفاده است، قبل سرشماری یا ثبت آمار اساس بر که فهرست چارچوب های از ، کارگاه آمارگیری های بیش تر در

در ناحیه ای چارچوب ی از ، کارگاه آمارگیری های در است الزم رسم غیر بخش کامل پوشش منظور به توسعه حال در کشورهای

بزرگ و متوسط ثبت واحدهای شامل فهرست چارچوب است، چارچوب دو شامل روش این شود. استفاده فهرست چارچوب کنار

نیز نهایی نمونه ی نشده اند. ثبت که است کوچ واحدهای شامل ناحیه ای چارچوب و شده اند ثبت مشاغل ثبت فایل در که است

شده اند انتخاب فهرست چارچوب ی از که متوسط اقتصادی واحدهای از نمونه گیری بزرگ، اقتصادی واحدهای از سرشماری شامل

خود صورت به بزرگ واحدهای م باشد. شده اند، انتخاب ناحیه ای چارچوب ی از که کوچ اقتصادی واحدهای از نمونه گیری و

ناحیه ای آمارگیری های م شوند. آمارگیری حضوری و رو در رو صورت به کوچ و متوسط واحدهای و م شوند آمارگیری اظهاری

است. نیاز بیشتری نمونه ی اندازه به برآورد در مشابه دقت به دستیابی برای و هستند فهرست آمارگیری های از تر ًگران معموال

م شود. انجام بار ی سال ۵ یا ٣ کارگاه طرح های در ناحیه ای نمونه گیری ناحیه ای، چارچوب ی ساخت باالی هزینه دلیل به

شامل باید چارچوب ند. می  تقسیم (حوزه) کوچ تر جغرافیایی مناطق به را هدف جغرافیایی منطقه ی ناحیه ای، چارچوب ی

از استفاده برای باشد. محصول مقدار و کارکنان تعداد عمده، اقتصادی فعالیت شرح اقتصادی، واحد تعداد با رابطه در اطالعات

عمده فعالیت یا جغرافیایی ان م ، غیررسم بخش واحدهای تعداد اساس بر ناحیه ای واحدهای است الزم ناحیه ای، چارچوب ی

شوند. طبقه بندی

است: زیر گام های شامل ناحیه ای چارچوب پایه بر کارگاه آمارگیری های

اولیه۶ نمونه گیری واحد عنوان به سرشماری حوزه ی انتخاب •

واحدهای مورد در اطالعات آوردن به دست منظور به کارگاه ها، و ون مس واحدهای شامل ساختمان ها همه ی فهرست برداری •

ان. م آن در فعال اقتصادی

صورت به که خانواری کارگاه های ، رسم غیر بخش در کوچ کارگاه های (شامل نظر مورد اقتصادی واحدهای شناسایی •

(.... و نرسیده اند ثبت به قانون

واحدهای انتخاب برای آمارگیری (چارچوب اولیه نمونه گیری واحد هر برای مربوط اقتصادی واحدهای از فهرست ساخت •

اقتصادی)

نهایی نمونه گیری واحدهای عنوان به اقتصادی واحدهای از نمونه ای انتخاب •

مناسب اطالعات آوردن به دست برای نمونه اقتصادی واحد با مصاحبه •

دارد: وجود ناحیه ای چارچوب ساخت برای اصل منبع دو

قبل کارگاه سرشماری •

استفاده ناحیه ای چارچوب ساخت منبع عنوان به جمعیت سرشماری آخرین از ، کارگاه سرشماری نشدن انجام صورت در •

جغرافیایی واحدهای از را نرسیده اند، ثبت به قانون صورت به که اقتصادی واحدهای نهایت در و خانوار م توان م شود.

کارفرماها تعداد با رابطه در اطالعات مناطق، فهرست شامل باید ناحیه ای چارچوب ی کرد. انتخاب ناحیه ای چارچوب

ول باشد. اقتصادی واحد اندازه ی و منطقه در موجود اقتصادی واحدهای اقتصادی فعالیت منطقه، در ساکن (کارکنان)

با رابطه در اطالعات تنها و ندارد را اطالعات این باشد، شده ساخته جمعیت سرشماری اساس بر که ناحیه ای چارچوب

واحد انتخاب منظور به چارچوب ی که این برای بنابراین، م شود. شامل هستند، منطقه ساکن که را (کارکنان) کارفرماها
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آ. نژاد، رشیدی و م. ، نورین م.، ٩٣ایرانفر،

اقتصادی واحدهای نماینده ی عنوان به را (کارکنان) کارفرماها نمونه گیری واحد هر در م توان باشد، استفاده قابل اقتصادی

گرفت. نظر در نرسیده اند، ثبت به قانون صورت به که

متناسب متفاوت اندازه های با کارگاه هایی از آمارگیری برای کار الملل بین سازمان توسط شده توصیه آمارگیری روش کل طور به

است: زیر صورت به استفاده، مورد چارچوب با

یعن م شود، انجام طبقه بندی) (اغلب مرحله ای ی نمونه گیری یا کامل سرشماری ، فهرست چارچوب از استفاده در •

م شوند. انتخاب فهرست از هستند، بزرگ واحدهای معموال که نمونه واحدهای

مرحله ی در م گیرد. انجام کوچ واحدهای از مرحله ای) چند (یا مرحله ای دو آمارگیری ناحیه ای، چارچوب از استفاده در •

فهرست برداری از پس و م شود انتخاب حوزه) (معموال نمونه گیری اولیه  ی واحدهای از نمونه ای ناحیه ای، چارچوب از اول

م شود. آمارگیری و آمده دست به دوم مرحله واحدهای از نمونه ای نمونه، حوزه ی هر

کشورها بررس ۵

افغانستان ١ . ۵

واحدهای همه ی شامل که کرد اجرا را ٨٢٠٠٩ کارگاه پارچه ی ی آمارگیری طرح افغانستان٧ آمار مرکزی سازمان ،٢٠٠٩ سال در

واحدهای از بهنگام فهرست چارچوب نبود دلیل به بود. روستایی مناطق اکثر و شهری مناطق همه ی در کشاورزی غیر اقتصادی

حاصل بزرگ (کارگاه های بزرگ کارگاه های برای کارگاه چارچوب ی شامل که استفاده شد دوگانه٩ چارچوب از ، اقتصادی

و روستایی مناطق در روستاها شامل ناحیه ای چارچوب ی و نفرکارکن) ٢٠ از بیش جدید وکارگاه های قبل آمارگیری طرح های از

بود. شهری مناطق در سرشماری حوزه های

٢٠٠۴ نفوس سرشماری از استفاده با نیز ناحیه ای چارچوب شدند. سرشماری فهرست چارچوب در بزرگ کارگاه های همه ی

کم اطالع عنوان به صنایع یا کارگاه ها تعداد از اطالع هیچ کشور این نفوس سرشماری شد. ساخته حوزه ها) و آبادی ها (فهرست

) طبقه بندی شدند استان اساس بر فقط روستایی و شهری مناطق رو این از نداشت. طبقه بندی منظور به

در كاف دقت كه شد توصیه میدان مأموران به .((٢٠٠٩) افغانستان آمار مرکزی سازمان کارگاه پارچه ی ی آمارگیری طرح

از خارج موقت)، یا دائم ساختار (با بازار در واقع کارگاه های شامل کارگاه ها این باشند. داشته كارگاه ها همه  ی برداری فهرست

و دارند غیرثابت ان  م که آن هایی و ثابت ان م با کارگاه  ها خانواری)، (كارگاه های هستند خانوارها در كه کارگاه هایی بازار،  مناطق

شده اند. فهرست خانوارشان طریق از

هند ٢ . ۵

فهرست چارچوب است. ناحیه ای و فهرست چارچوب دو شامل هند، در نیافته سازمان بخش در صنعت بنگاه های از آمارگیری طرح

چارچوب و نیستند هند١٠ صنعت ساالنه آمارگیری طرح در که است شهری مناطق در کارکن نفر ١٠ از کمتر کارگاه  ٨٠٠٠ شامل

چند طبقه بندی نمونه گیری طرح از آمارگیری این در است. هند ن مس و نفوس سرشماری آخرین فایل از آبادی ها بلوک/ شامل ناحیه ای

بلوک/آبادی  های ناحیه ای، چارچوب در آبادی ها بلوک/ طبقه بندی از پس اول مرحله ی در که ترتیب بدین است. شده استفاده مرحله ای
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آماری٩۴ مراکز کارگاه طرح های در ناحیه ای آمارگیری روش کاربرد

م شوند. انتخاب آبادی بلوک/ هر کارگاه/خانوار تعداد با متناسب انتخاب احتمال با و ساده تصادف روش به طبقه هر در نمونه

با قطعه دو نمونه، بلوک/آبادی هر در دوم مرحله ی در سپس و م شود تقسیم قطعه هایی به بود بزرگ نمونه آبادی بلوک/ اگر

) م شود انجام کارگاه/خانوار از فهرست برداری آن در و م شود انتخاب قطعه، هر کارگاه/خانوار تعداد با متناسب انتخاب احتمال

نهایی، مرحله ی در .((٢٠٠۶) ژوئن تا ٢٠٠۵ جوالی ، رسم غیر بخش صنعت کارگاه های آمارگیری میزگرد دومین و شصت

. م شوند انتخاب ساده تصادف روش به کارگاه/خانوار تعدادی

نتیجه گیری و بحث

، کارگاه آمارگیری انجام برای است بهتر نیست، موجود کارگاه ها از کامل فهرست چارچوب که مواقع در شد، اشاره که طور همان

که دارد معایبی و مزایا ناحیه ای چارچوب از بهره گیری گیرد. قرار استفاده مورد فهرست چارچوب و ناحیه ای چارچوب ترکیب

برای و است زیاد ناحیه ای چارچوب ی نگهداری و توسعه هزینه اما است. جامعه کارگاه های کامل پوشش تضمین آن مهم ترین

مقایسه در ناحیه ای چارچوب بر مبتن آمارگیری در خوشه ای نمونه گیری از استفاده دلیل به نظر، مورد دقت سطح به دستیابی

، کوچ کارگاه های پویای طبیعت دلیل به حال این با است. نیاز بزرگتری نمونه ی به فهرست چارچوب بر مبتن آمارگیری با

بنابراین باشند. نداشته کوچ کارگاه های از کامل پوشش است، ن مم و م شوند گذشته تاریخ سرعت به فهرست چارچوب های

بهبود و طرح کارایی بهبود باعث کارگاه ها پوشش افزایش ضمن فهرست چارچوب با ترکیب در ناحیه ای چارچوب از استفاده

م شود. برآوردها
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تصمیم: درخت و لجستی رگرسیون مدل مقایسه
دامغان اه دانش دانشجویان توسط دخانیات استعمال داده های در کاربردی

قاسمیان٢ جواد باخدا١، امیرحسین

طباطبایی عالمه اه دانش آمار، ١گروه

دامغان اه دانش آمار، ٢گروه

رگرسیون مدل از استفاده با اه دانش به ورود از بعد پسر دانشجویان شدن اری سی بر موثر عوامل بررس مطالعه این از هدف یده: چ

دانشجویان از نفر ٢٣۴ حجم به نمونه ی اساس این بر است. ر دی ی با روش دو این مقایسۀ و تصمیم درخت مدل و لجستی

سطح والدین، بودن اری سی اه، دانش به ورود از قبل بودن اری سی چون عوامل و کرده اخذ را دامغان اه دانش اه خواب ساکن پسر

این مقایسه با نهایت در و کرده ایم پیداسازی را فوق مدل های و بررس را دانشجویان سن و اه دانش به ورود سال پدر، تحصیالت

م کند. عمل لجستی رگرسیون مدل از بهتر و کاراتر بسیار مورد این در تصمیم درخت که رسیدیم نتیجه این به مدل دو

تصمیم. درخت ، لجستی رگرسیون ساده، خط رگرسیون کلیدی: واژه های

مقدمه ١

قابلیت م پذیرد. انجام سرشماری هدف با خاص طور به پزش یا اداری اه ها،مراکز دانش در استفاده مورد بندی طبقه روش های

م کنند ارزیابی را پارامتر ی از بیش معموال روش ها این م یابد. افزایش آماری برنامه های در پیشرفت با روش ها،موازی این استفاده

یل تش دسته (چندجمله ای) بیشتری تعداد یا جمله ای) (دو دو از وابسته متغیر اگر م شوند. آزمایش متغیره چند تحلیل گروه در و

طبقه بندی یا وابسته متغیر مقادیر برآورد هدف با مدل در هم با کننده پیش بین متغیرهای یا ریس عامل ی از بیش گرفتن شود،

داد. خواهد افزایش را طبقه بندی در موفقیت درست،

عصبی ۀ شب و خوشه ای تحلیل ، لجستی رگرسیون تحلیل تحلیل ها، تفکی در هدف این با عادی طور به طبقه بندی مدل های

در بدون وابسته متغیر عضویت برآورد برای که هستند مدل هایی تصمیم درخت و لجستی رگرسیون م گیرند. قرار استفاده مورد

م گیرند. قرار استفاده مورد مستقل متغیرهای بر فرض هیچ گرفتن نظر

a.h.bakhoda@gmail.com : باخدا ١امیرحسین
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تصمیم٩۶ درخت و لجستی رگرسیون مدل مقایسه

قرار استفاده مورد قانون پزش پژوهش های در ریس فاکتورهای کردن تعیین هدف با لجستی رگرسیون مدل های امروزه

م کند. عرضه آسان تفسیری زیرا است شده جذاب پژوهش ها برای تصمیم درخت اخیر سال چند در م گیرند.

این در کنیم. مقایسه هم با را تصمیم درخت و لجستی رگرسیون آمده دست به نتایج حسب بر که است این مطالعه این هدف

با ار سی کشیدن به اه خواب پسر دانشجویان گرایش عوامل آمدۀ دست به نتایج و روش دو هر شدۀ خالصه نظری توضیحات راستا

گرفت. قرار مقایسه مورد روش دو این

روش ها ٢

اه های خواب در شد. انجام دامغان اه دانش اه خواب ساکن پسر دانشجویان روی بر دامغان شهر در ١٣٩۵ سال پاییز در مطالعه این

گرفتند. قرار مطالعه مورد و شده نمونه گیری آن ها از نفر ٢٣۴ که هستند ساکن پسر دانشجوی ۶٠٠ حدود دامغان اه دانش

آماری تحلیل ٢ . ١

تصمیم درخت ٢ . ١ . ١

و مستقل متغیرهاي بین رابطۀ سنجش منظور به فرض پیش هرگونه وبدون ناپارامتري مدل ی (CART) درخت رگرسیون مدل

علوم سایر و مهندس تجارت،صنعت، در گسترده طور به است، کاوي داده مهم روش هاي از و م رود کار به هدف یا وابسته متغیر

است. پیش بین و دسته بندي مسائل حل و مستقل متغیرهاي مهمترین تعیین در قدرتمند ابزاري CART مدل است. شده استفاده

است درخت تهیه هدف، است.) معلوم آنها در وابسته (متغیر است معلوم  قبل از آنها دستۀ که دارد وجود رکورد تعدادي مدل، این در

خود شاخه هاي CART روش کرد. تعیین و پیش بین جدید رکورد ی براي را کالس همان یا وابسته متغیر آن وسیله به بتوان که

تفکی ر دی گروه دو به آن، برگ غیر گروه هر یعن م کند. ایجاد مستقل) (متغیر فیلد ی براساس تنها و دوتایی صورت به را

سوال این به پاسخ قدم، اولین است. شده جدا ر دی بخش دو به خود که است درخت مدل گره برگ، غیر ازگروه ما منظور م گردد.

باشند طوري حاصل شاخه هاي که م دهد رخ هنگام شاخه ایجاد بهترین م کند. تولید را شاخه بهترین فیلدها از ی کدام که است

. گوناگون از است م رود،عبارت کار به شاخه ها ارزیابی براي که معیاري کند. غلبه کالس ها سایر بر کالس ی شاخه هر در که

از است عبارت زیاد گوناگون آنها تمام در که دارد وجود بسیاري روش هاي رکوردها از مجموعه ی در گوناگون محاسبه براي

کالس ی اعضاي که مجموعه هایی از است عبارت کم گوناگون و باشند داشته خود در گوناگون کالسهاي از که مجموعه هایی

مرحله در کند. کم ان ام حد تا را درمجموعه ها گوناگون که است آن شاخه ایجاد نحوه بهترین و کند غلبه کالس ها سایر بر آن در

گرفته قرار شاخه ها از ی در باالتر گره رکوردهاي از ی (هر هستند رکورد سري ی داراي هرکدام که دارد وجود شاخه دو بعد

بهترین بتوان که م شود انتخاب طوري فیلد دوباره آنها از ی هر براي یعن م گردد. عمل قبل مثل شاخه هر براي حال است.)

ایجاد که شود تولید گرهاي شاخه زیر هر در تا م یابد ادامه آنقدر مرحله این نمود. ایجاد گوناگون حداقل با را جدید شاخه هاي

یل تش تصمیم درخت های میشود. گفته برگ نهایی گره این به ندهد. توجه اي قابل کاهش را گوناگون مقدار گره آن در جدید شاخه

است مرسوم م شوند. داده نشان گره ها بین اتصال خط های پاره با که شاخه ها و م شوند داده نشان دایره با که گره ها از شده اند

انتهای م گویند، ریشه را اول گرۀ یرد. ب قرار باال در ریشه که طوری به کنند رسم پایین به باال از یا راست به چپ از را تصمیم درخت

دو نباشد) برگ که گره ای هر (یعن داخل گره های از هری از م نامند. ”برگ“ ی را گره“ .... گره شاخه‐ ”ریشه‐ زنجیره ی

مقادیر از بازه ای معنای به شاخه ها و م باشد معین خصوصیت ی به مربوط گره هر شوند. منشعب م توانند ر دی شاخۀ چند یا

دهند. دست به را خصوصیت ها برای معلوم مقادیر مجموعۀ مختلف بخش های باید مقادیر بازه های این هستند.
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فیلدهاي مقادیر پایۀ بر ثبت ها طبقه بندي براي آماري روش ی م شود، نامیده نیز اسم رگرسیون نام با که ، لجستی رگرسیون

را ( اسم متغیر (مانند کیف متغیر ی عددي، هدف متغیر ی جاي به اما است، خط رگرسیون مشابه روش این است. ورودي

چند مدل هاي با هم و باشند) هم از جدا دسته دو داراي که هدف هایی (براي دوجمله اي مدل هاي با هم میتواند روش این م پذیرد.

کار معادله ها از مجموعه ی ساختن با لجستی کند.رگرسیون کار باشند) دسته دو از بیش داراي که هدف هایی (براي جمله اي

میسازند. مرتبط ( خروج (فیلد متغیر آن بر براي ن مم دسته هاي از ی هر به مربوط احتماالت به را ورودي متغیر مقادیر که م کند

احتمال ی ثبت، هر براي ببریم. کار به جدید داده هاي براي احتماالت زدن تخمین براي را آن م توانیم شد، ایجاد مدل هنگام که

عنوان به باشد، احتمال میزان بیشترین داراي که هدف دسته آن م شود. محاسبه خروج ن مم دسته هاي از ی هر براي عضویت

این هستند. دقیق بسیار معموال لجستی رگرسیون مدل هاي شد. خواهد گرفته درنظر ثبت آن براي خروج شده پیشبین مقدار

دست به هدف متغیر دسته هاي تمام براي را شده پیشبین احتماالت و کنند؛ کار عددي یا نمادي ورودي متغیرهاي با م توانند مدل ها

دهد. نشان را گروه در عضویت که باشیم داشته دستهاي واقعا متغیر ی که دارند را تأثیر بیشترین هنگام لجستی مدل هاي دهند.

مدل این است. زندگ یا مرگ سالمت، یا بیماری مانند دوسویی وابسته متغیرهای برای رگرسیون آماری مدل ی لجستی رگرسیون

جمله ای چند توزیع از خطایش و م کند استفاده پیوند تابع عنوان به لوجیت تابع از که یافته ای تعمیم خط مدل عنوان به م توان را

روش این کاربرد است. ن مم موقعیت دو در تصادف واقعه ی دادن رخ بودن، دوسویی از منظور آورد. حساب به م کند پیروی

تمام در امروزه ن لی م گرفت. قرار استفاده مورد بیماری ی وقوع احتمال برای پزش کاربردهای مورد در ظهور ابتدای در عمدتاَ

است. یافته وسیع کاربرد علم زمینه های

کننده بین پیش نقش متغیرها کدام اه خواب ساکن پسران کشیدن ار سی در که است موضوع این دانستن هدف مطالعه این در

رگرسیون مدل شود. دیده خط رگرسیون و عموم خط مدل از خاص مورد ی عنوان به م تواند لجستی رگرسیون دارند.

لجستی رگرسیون ویژگ دو در مدل دو این مهم تفاوت است. خط رگرسیون از متفاوت کامال فرض های اساس بر ، لجستی

پیش مقادیر دوم است. دودویی وابسته متغیر زیرا است گاوس توزیع مجانبی توزیع ی y|x شرط توزیع اول شود. دیده م تواند

پیش را خروج احتمال لجستی رگرسیون م آید. دست به لجستی توزیع تابع کم به و است ی و صفر بازه بین محدود بین

است زیر صورت به مدل این م کند. بین

logit(P ) = ln(
P

١− P ) = α+ β١x١,i + ...+ βkxk,i

نتایج ٣

به دامغان اه دانش اه خواب ساکن پسر دانشجویان کشیدن ار سی خطز عوامل به متعلق توصیف آمار و ویژگ مورد در اطالعات

است. آمده ١ شماره جدول در درصد صورت

تصمیم درخت نتیجه ٣ . ١

هستند. پایان گره های رنگند خاکستری که مستطیل گره های و فرزند گرۀ شده اند داده نشان سیاه رنگ با که گره هایی ١ ل ش در

است. پایان گره ۶ و فرزند گره ۴ شامل که دارد وجود گره ١١ کل در

م کند. مشخص را گره آن در افراد کل تعداد باال راست سمت گوشۀ در N و گره ها شماره باال، چپ سمت گوشۀ در ID مقدار

فرزند گرۀ دو به را گره این کننده تفکی اولین م دهد. نشان را مطالعه مورد افراد کل داردتعداد وجود درخت در که گره ای اولین

گرۀ به نم کشند ار سی والدینشان که نفر ١٧۵ و راست سمت گره به م کشند ار سی والدینشان که نفر ۵٩ مجموع م کند. تقسیم
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کشیدن ار سی خطر عوامل توصیف آمار :١ جدول
n = ٨۴ بودند اری سی n = ١۵٠ نبودند اری سی دسته بندی ریس فاکتورهای

۴۴(۵٢٫۴٪) ۵(٣٫٣٪) بله اه دانش به ورود از قبل کشیدن ار سی
۴٠(۴٧٫۶٪) ١۴۵(٩۶٫٧٪) خیر
(٪٣٨)٣٢ ۵(٪٣٨٫٧)٨ بله پدر اه دانش تحصیالت
۵٢(۶٢٪) ٩٢(۶١٫٣٪) خیر

(٪٣٩٫٣)٣٣ ٢۶(١٧٫٣٪) بله والدین بودن اری سی
۵١(۶٠٫٧٪) ١٢۴(٨٢٫٧٪) خیر
١٠(١٢٫۵٪) (٪٨)١٢ تولد سال ≤ ١٣٧٠ تولد سال
٣٨(۴۵٫٢٪) ۵۴(٣۶٪) ١٣٧٠ < تولد سال ≤ ١٣٧٣
٣۶(۴٢٫٨٪) ٨۴(۵۶٪) ١٣٧٣ < تولد سال ≤ ١٣٧۶
۴٠(۴٧٫۶٪) ٩۵(۶٣٫٣٪) ورود سال ≤ ١٣٩٢ اه دانش به ورود سال
۴۴(۵٢٫۴٪) ۵۵(٣۶٫٧٪) ورود سال > ١٣٩٢

ار سی حاضر حال در که هستند افرادی (٣ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ افراد از نفر ٣٣ مجموع شدند. داده انتقال چپ سمت

م کنیم. نام گذاری نم کشند ار سی که افرادی گروه را گروه این پس نم کشند ار سی که هستند افرادی آن ها از نفر ٢۶ و م کشند

م باشد. پایان گرۀ ی گره این

نفر ١٢۴ و م کشند ار سی که هستند افرادی دارند وجود (٢ شمارۀ (گرۀ چپ سمت گرۀ در که نفری ١٧۵ از نفر ۵١ مجموع

م کنیم. نام گذاری اری سی غیر افراد گروه را گروه این پس نم کشند. ار سی که هستند افرادی آن ها از

اه دانش به ورود از قبل که است افرادی شامل (۵ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ م کنیم، تقسیم گروه دو به را ٢ شمارۀ گرۀ

نم کشیدند. ار سی اه دانش به ورود از قبل که افرادی شامل (۴ شمارۀ (گرۀ چپ سمت گرۀ و م کشیدند ار سی

تعداد این از که یافتند انتقال (۵ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ به نفر ٢٩ داشتند قرار ٢ شمارۀ گرۀ در که نفری ١٧۵ مجموع از

پایان گرۀ ی که م کنیم نام گذاری اری سی افراد گروه را گروه این پس م کشند. ار سی حاضر حال در که هستند افرادی نفر ٢۵

که هستند افرادی نفر ٢۶ تعداد این از که م شوند داده انتقال (۴ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ به مانده باق نفر ١۴۶ م باشد.

م کنیم. نام گذاری نم کشند ار سی که افرادی گروه را گروه این پس نم کشند. ار سی که هستند افرادی نفر ١٢٠ و م کشند ار سی

افرادی (٧ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ م کنیم. تقسیم گروه دو به اه دانش به دانشجویان ورود سال به توجه با را ۴ شمارۀ گرۀ

وارد که است سال ٢ از کمتر که افرادی گرۀ (۶ شمارۀ (گرۀ چپ سمت گرۀ و م گذرد اه دانش به ورودشان از سال دو از بیش که

پیدا انتقال (٧ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ به نفر ٣٣ دارند وجود ۴ شمارۀ گرۀ در که نفری ١۴۶ مجموع از شده اند. اه دانش

را گروه این پس نم کشند. ار سی که هستند افرادی آن ها از نفر ٢٠ و م کشند ار سی که هستند افرادی آن ها از نفر ١٣ که م کنند

این از که م شوند. داده انتقال (۶ شمارۀ (گرۀ چپ سمت گرۀ به مانده باق نفر ١١٣ م کنیم. نام گذاری اری غیرسی افراد گروه

که افرادی گروه را گروه این بنابراین نم کشند. ار سی که هستند کسان نفر ١٠٠ و م کشند ار سی که هستند افرادی نفر ١٣ تعداد

م کنیم. نام گذاری نم کشند ار سی

که افرادی (١١ شمارۀ (گرۀ راست سمت گرۀ م کنیم. تقسیم گره دو به دانشجویان سن به توجه با را ٧ شمارۀ گرۀ ادامه در

در که نفری ٣٣ مجموع از دارند. سن سال ٢١ از کمتر که افرادی (١٠ شمارۀ (گرۀ چپ سمت گرۀ و دارند سن سال ٢١ از بیش

که هستند افرادی آن ها از نفر ٧ که م شوند داده انتقال (١١ شمارۀ (گرۀ راست سمت نهایی گرۀ به نفر ٢٢ دارند قرار ٧ شمارۀ گرۀ

١١ م کنیم. نام گذاری اری غیرسی افراد گروه را گروه این پس نم کشند. ار سی که هستند افرادی آن ها از نفر ١۵ و م کشند ار سی
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م کشند. ار سی که هستند افرادی آن ها از نفر ۶ که م شوند داده انتقال (١٠ شمارۀ (گرۀ چپ سمت نهایی گرۀ به مانده باق نفر

م کنیم. نام گذاری اری سی افراد گروه را گروه این پس

افرادی راست، سمت گرۀ م کنیم. تقسیم نهایی گرۀ دو به دانشجویان پدر تحصیالت سطح به توجه با را ۶ شمارۀ گرۀ نهایت در

ندارند اه دانش تحصیالت پدرانشان که هستند افرادی چپ سمت گرۀ و (٩ شمارۀ (گرۀ دارند اه دانش تحصیالت پدرانشان که

منتقل (٩ شمارۀ (گرۀ راست سمت نهایی گرۀ به نفر ۴٩ دارند، قرار ۶ شمارۀ گرۀ در که نفری ١١٣ مجموع از .(٨ شمارۀ (گرۀ

اری غیرسی افراد گروه را گروه این پس نم کشند. ار سی نفرشان ۴٢ و م کشند ار سی که هستند افرادی آن ها از نفر ٧ که م شوند

که هستند افرادی آن ها از نفر ۶ که م شوند داده انتقال (٨ شمارۀ (گرۀ چپ سمت نهایی گرۀ به مانده باق نفر ۶۴ م کنیم. معرف

م کنیم. نام گذاری اری غیرسی افراد گروه را گروه این بنابراین نم کشند. ار سی ر دی نفر ۵٨ و م کشند ار سی

(١١ و ۵ ،٣ (گرۀ اری سی دانشجویان گروه عنوان به مطلوب درخت از آمده دست به نهایی گروه ۶ از گروه ٣ خالصه طور به

م توان خالصه طور به شرایط این در .(١٠ و ٩ ،٨ (گرۀ شدند تعیین نم کشند ار سی که دانشجویان گروه عنوان به ر دی گروه ٣ و

م دهد: رخ زیر شرایط در اه خواب ساکن دانشجویان شدن اری سی خطر که گفت

(٣ شمارۀ (گرۀ است. زیاد م کشند ار سی والدینشان که افرادی شدن اری سی خطر الف) •

(گرۀ است. زیاد م کشیدند ار سی اه دانش به ورود از قبل اما نم کشند ار سی والدینشان که افرادی شدن اری سی خطر ب) •

(۵ شمارۀ

٢ از بیشتر و نم کشیدند ار سی هم اه دانش به ورود از قبل و نم کشند ار سی والدینشان که افرادی شدن اری سی خطر پ) •

(٧ شمارۀ (گرۀ است. کم هستند اه دانش در که است سال

و نم کشیدند ار سی هم اه دانش به ورود از قبل و نم کشند ار سی والدینشان که دانشجویان در شدن اری سی خطر ت) •

(١١ شمارۀ (گرۀ م کند. پیدا افزایش دارند، سن سال ٢١ از کمتر اما م گذرد اه دانش به ورودشان از سال دو از بیشتر

هم قبال و م گذرد اه دانش به ورودشان از سال ٢ از کمتر و نم کشند ار سی والدینشان که افرادی شدن اری سی خطر ث) •

(۶ شمارۀ (گرۀ م یابد. کاهش نم کشیدند ار سی
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که دانشجویان تا م گیرند قرار کشیدن ار سی خطر در بیشتر دارند اه دانش تحصیالت پدرانشان که دانشجویان ج) •

ذرد. ب اه دانش به ورودشان از سال ٢ از کمتر و نباشند اری سی والدینشان ه حالی در ندارند اه دانش تحصیالت پدرانشان

(٩ و ٨ (گره های

لجستی رگرسیون مدل در آن خطر عوامل ٩۵٪ اطمینان فاصلۀ و بخت نسبت :٢ جدول
OR (٩۵٪ اطمینان (فاصلۀ دسته بندی ریس فاکتورهای

۴٫۶(١٢٫١١۵− ١٧٩٫٣۶) بله اه دانش به ورود از قبل کشیدن ار سی
١٫٠ (مرجع) خیر

٠٫٩۴۵(٠٫٣٩١− ٢٫٢٨٢) بله پدر اه دانش تحصیالت
١٫٠ (مرجع) خیر

٢٫۵٠٫٩٧٩)٧٩− ۶٫٧٩۴) بله والدین بودن اری سی
١٫٠ (مرجع) خیر

٠٫۵٠٫٩٠)٢٢− ٣٫٠٢٩) تولد سال ≤ ١٣٧٠ تولد سال
٠٫۴٨۵(٠٫١۴۴− ١٫۶٣٣) ١٣٧٠ < تولد سال ≤ ١٣٧٣

١٫٠ (مرجع) ١٣٧٣ < تولد سال ≤ ١٣٧۶
٠٫۶٠٫١٩٠)١٣− ١٫٩٧۶) ورود سال ≤ ١٣٩٢ اه دانش به ورود سال

١٫٠ (مرجع) ورود سال > ١٣٩٢

لجستی رگرسیون بندی طبقه :٣ جدول

کل نم کشند ار سی م کشند ار سی گام

انتظار مورد شده مشاهده انتظار مورد شده مشاهده

١٧ ۶٠ . ٣٧ ٠ ٣۶١ . ٣۶ ١٧ ١

١٨ ٣۶٢ . ٣ ٣ ۶١ . ٣٧۵ ١۵ ٢

١۵ ۴٨ . ٠٩ ١٠ ۵٩١ . ۶ ۵ ٣

١٩ ٨٩۶ . ١٣ ١۴ ١٠۴ . ۵ ۵ ۴

١٧ ۶١٢ . ٣٢ ١١ ٣۶٨ . ۴ ۶ ۵

١٧ ۴١٣ . ٧٢ ١٢ ۵٣ . ٢٨ ۵ ۶

١١ ٩ . ٢١٠ ١٠ ١ . ٧٩٠ ١ ٧

٢۵ ۵٣۵ . ٢٢ ٢۴ ۴۶۵ . ٢ ١ ٨

٢٣ ٨۴۶ . ٢٠ ٢٠ ١۵۴ . ٢ ٣ ٩

لجستی رگرسیون مدل نتیجه ٣ . ٢

به ورود از قبل بودن اری سی والدین، بودن اری سی که گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد تصمیم درخت توسط خطر عامل شش

مورد سه این بررس در ٢ شماره جدول به توجه با بودند. اه دانش به ورود از بعد کشیدن ار سی عوامل از دانشجویان سن و اه دانش



باخدا ١٠١قاسمیان،

نسبت است بیشتر برابر ٢٫۵٧٩ دارند اری سی والدین که افرادی در اه دانش به ورود از پس دانشجویان شدن اری سی که شد دیده

ار سی خطر در بیشتر برابر ۴٫۶۶ م کشیدند ار سی اه دانش به ورود از قبل که دانشجویان نم کشند. ار سی والدینشان که کسان به

افرادی در شدن اری سی خطر این بر عالوه نم کشیدند. ار سی اه دانش به ورود از قبل که دانشجویان به نسبت دارند قرار کشیدن

م کند. پیدا افزایش برابر ٠٫۴٨۵ دارند سن سال ٢٣ تا ٢١ بین که افرادی و برابر ٠٫۵٢٢ دارند سن سال ٢٣ مساوی کمتر که

ار سی اه دانش به ورود از پس که افرادی و م کشند ار سی اه دانش به ورود از پس که افرادی برای لجستی رگرسیون بندی طبقه

گوناگون صورت به که م شود استفاده زیاد بسیار آماره ای از لجستی رگرسیون در است. شده داده ٣ شمارۀ جدول در نم کشند

و م کند رفتار کای مربع به شبیه آماره این ،−٢logL یا و −٢LL ،−٢log (Likelihood) صورت به جمله از م شود نوشته

کوچ آن مقدار دارد تطابق خوبی به داده ها با مدل که هنگام و است بزرگ مقدار دارای دارد ضعیف تطابق مدل ی که هنگام

٩ به را داده ها SPSS آن در که م باشد دو کای مربع آزمون ی حاوی است) شده ارائه SPSS خروج در (که جدول این م شود.

قرار بررس مورد را مدل کارایی و است کرده تقسیم مختلف فرکانس های با است) شده بیان گام با ٣ شماره جدول در (که زیرگروه

م دهد. نشان دانشجویان بودن اری سی طبقه دو برای را انتظار مورد و شده مشاهده موارد تعداد بین تطابق آزمون این است. داده

تصمیم درخت مدل و لجستی رگرسیون مدل مقایسۀ ٣ . ٣

حال در بوده موثر لجستی رگرسیون در اه دانش به ورود از پس دانشجویان شدن اری سی خطر عامل ۶ از عامل ٣ که شد مشخص

آمد. دست به لجستی رگرسیون در عوامل این از اصل اثرات تنظیم اما داشت، اثر مطلوب درخت ل گیری ش در آن ها از تا ۵ که

از آمده دست به نتایج وضعیت این با داشتند. افزایش هم با عوامل ر دی و ر دی ی با عامل ٣ این تصمیم درخت در این وجود با

ورود از قبل که دانشجویان شدن اری سی میزان لجستی رگرسیون مدل در مثال برای است. بهتر تصمیم درخت در جزئیات نظر

به دارند اری سی والدین که دانشجویان که م شود دیده تصمیم درخت روش در که حال در بود باال م کشیدند ار سی اه دانش به

از بیشتر م کشند ار سی اه دانش به ورود از پس که افرادی موفقیت تصمیم، درخت در دارند. قرار شدن اری سی معرض در شدت

است. لجستی رگرسیون مدل

نتیجه گیری و بحث

به ورود از پس دامغان اه دانش پسر دانشجویان توسط دخانیات استعمال شناخت جمعیت و اجتماع خطر عوامل مطالعه این در

شد آن حاصل نتیجۀ گرفت. قرار بررس و مطالعه مورد توصیف طور به تصمیم درخت و لجستی رگرسیون از استفاده با اه دانش

دارد. لجستی رگرسیون مدل به نسبت بیشتری موفقیت و است کاراتر مورد این در تصمیم درخت که
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و  محور پاسخ نمونه گیری در پیوسته متغیرهای برای دومؤلفه ای برآوردهای محاسبه
٢ سعادت مهسا باقری١، آرزو

کشور جمعیت تخصص و جامع مدیریت مطالعات مؤسسه کاربردی، آمار گروه ١

کشور جمعیت تخصص و جامع مدیریت مطالعات مؤسسه ، زیست آمار ٢گروه

در است. جمعیت ها این از متمرکز و هدفمند نمونه گیری برای ویژه ای فرایندهای نیازمند پنهان جمعیت های از نمونه گیری یده: چ

پارامترهای برآورد روشهای و شد پایه گذاری جمعیت ها این از نمونه گیری منظور به و  محور پاسخ نمونه گیری روش  اخیر، دهه دو

برای دومؤلفه ای برآوردهای معرف حاضر مقاله اصل هدف یافت. بسط آن مبنای بر پیوسته و گسسته متغیرهای برای جمعیت

این در مثال از استفاده با برآوردها این محاسبه نحوه که م باشد نمونه گیری روش این در مطالعه مورد پیوسته متغیر نسبت محاسبه

نااریب برآوردهای درجه، اختالفات و افتراق عضوگیری همزمان گرفتن نظر در با دومؤلفه ای برآوردگرهای است. گردیده ارائه زمینه

دارند. کاربرد نیز پیوسته متغیرهای برای که م کنند تولید جمعیت نسبت های برای را مجانبی

. افتراق عضوگیری دومؤلفه ای، برآوردهای و  محور، پاسخ نمونه گیری کلیدی: واژه های

.62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آماری استنباط های بودن نامعتبر بدلیل نیز غیراحتمال روش های و پوشش خطای وجود بدلیل احتمال نمونه گیری متداول روش های

١٣٩۵a باقری، و (سعادت نیستند کارا پنهان١ جمعیت های از نمونه گیری در هدف جمعیت کل به نتایج نبودن تعمیم قابل جمله از

که بود ری دی رد روی است، ٣ برف گلوله نمونه گیری روش تعمیم یافته که بود ٢ و  محور پاسخ نمونه گیری روش  .(١٣٩۴a باقری، و

فرضیات تعدادی گرفتن نظر در با نمونه گیری روش این در گردید. معرف پنهان جمعیت های مطالعه برای (١٩٩٧) اثرن۴ ه توسط

ارگیری ب با و ایجاد آنان، برای انتخاب احتماالت تولید ان ام ویان، پاسخ اجتماع ه های شب و عضوگیری فرایند روی بر کاربردی

1Hidden
2Respondent driven sampling method
3Snowball
4Heckathron

arezoo.bagheri@psri.ac.ir, abagheri_000@yahoo.com باقری: ١آرزو

١٠٣



و  محور١٠۴ پاسخ نمونه گیری دومؤلفه ای برآوردهای

اولیه۶ نمونه های با نمونه گیری روش این شد. حل زنجیره ای۵، ارجاع روش های آماری استنباط ل مش کالسی احتمال تئوری

عضوگیری زنجیره ١٠ طریق همین به م یابد. بسط ر دی موج به ٩ موج از و ادامه همتایان٨ به ارجاع با و م شود آغاز (هسته ها٧)

اولیه (مشوق های ١١ مشوق ده دومرحله ای سیستم از م یابد. ادامه مطلوب، نمونه اندازه به حصول تا نمونه گیری و شده یل تش

) م شود استفاده نمونه گیری روش این در زنجیره ای، ارجاع نمونه گیری های الت مش برخ بر آمدن فائق منظور به نیز ثانویه) و

اطالعات درجه، اندازه به مربوط اطالعات از و  محور پاسخ نمونه گیری روش .(١٣٩۶ باقری، و سعادت و ١٣٩۶a ، سعادت و باقری

مقاله، این در . م نماید استفاده برآوردها محاسبه برای بین گروه عضوگیری های نسبت های از ویژه به و نمونه در عضوگیری وی ال

و (١٩٨٢ اران، هم و روثبارت١۴ و ١٩٧٠ (سیرکن١٣، ١٢ چندبارگ رد روی با و  محور پاسخ نمونه گیری برآوردگر بررس منظور به

به برآوردگرها این یل تش ونگ چ بررس به ۶ تا ٢ بخش های ، (٢٠٠٧ اثرن، (ه دومؤلفه ای١۵ نمونه گیری وزن های از استفاده با

است. شده ارائه نتیجه گیری و بحث نیز پایان بخش در و یافته اختصاص زمینه این در مثال همراه

و  محور پاسخ نمونه گیری روش اول نوع برآورد و تعادل محاسبه نحوه ٢

شده، آوری جمع نهایی نمونه كه است آن نشانگر و گرفته نشأت ماركوف تصادف زنجیره مدل از كه است مفهوم تعادل تعادل:

حل طریق از متغیر مختلف سطح M با سیستم برای و (٢٠٠٧ اثرن، (ه است نااریب هسته ها، تصادف غیر انتخاب وجود با

است: محاسبه قابل زیر ل ش به خط معادله M با دستگاه

١ = ÊA + ÊB + · · ·+ ÊM

و

ÊA = ŜAAÊA + ŜBAÊB + · · ·+ ŜMAÊM ,

...

ÊM−١ = ŜA,M−١ÊA + ŜB,M−١ÊB + · · ·+ ̂SM,M−١ÊM

و هستند جمعیت در M ،. . . ،B ،A گروه های برای تعادل نسبت های برآوردهای ÊM ،. . . ،ÊB ،ÊA ترتیب به آن در که

Mمعادله که آن جا از انتقال). (احتماالت نماید عضوگیری Bرا گروه از Aفردی گروه از نفر ی که است آن احتمال برآورد ŜAB
دو تنها اگر تحلیل ها، در سهولت منظور به داشت. خواهد فردی به منحصر پاسخ معادالت، دستگاه این دارد، وجود مجهول M با

گروه اعضای برای تعادل نسبت های برآوردهای مارکوف، زنجیره برای بزرگ اعداد قانون با مطابق گرفته شوند، نظر Bدر Aو گروه

م آید: بدست ذاری شود، جای معادله این در ١− ŜAA جای به ŜAB وقت زیر معادله حل طریق از A

ÊA =
ŜBA

١− ŜAA + ŜBA
=

ŜBA

ŜBA + ŜAB
(٢ . ١)

5Chain referral
6Initial samples
7Seeds
8Peers
9Wave

10Chain
11Incentive
12Multiplicity sampling
13Sirken
14Rothbart
15Dual-component



م. ، سعادت و آ. ١٠۵باقری،

ساختارهای برای اریبی که هستند دوطرفه١۶ عموماً عضوشونده و عضوگیر روابط و  محور: پاسخ نمونه گیری روش اول نوع برآوردگر

گره ها تعداد با برابر ،TAB ،B به A از گره ها تعداد ،B و A گروه دو هر برای است، دوطرفه روابط وقت م  کند. ایجاد عضوگیری

گروه اعضای فردی ه شب اندازه متوسط عامل سه به متقاطع١٧ گر ه های این گونه تعداد .(TAB = TBA) است TBA ،A به B از

گره ها تعداد بنابراین دارد. بستگ (SBA یا SAB) متقاطع گرههای نسبت و (PB یا PA) گروه، هر نسبت اندازه ،(DB یا DA)

م شود: بیان زیر صورت به و است عامل سه این حاصلضرب B گروه به A گروه از

TAB = NPADASAB
TAB=TBA=⇒ PADASAB = PBDBSBA (٢ . ٢)

و A گروه جمعیت نسبت اندازه از برآوردگرهایی و است حل قابل PB و PA برای معادله این ،PB با (١− PA) زین جای از پس

م کند: تولید زیر صورت به B

PA =
SBADB

SBADB + SABDA
, PB =

SABDA

SABDA + SBADB
(٢ . ٣)

(٢٠٠٢ :١٩٩٧ اثرن، (ه دارند نام و  محور پاسخ نمونه گیری روش اول نوع برآوردگر ،(٢ . ٣) معادله در شده معرف برآوردگرهای

B و A گروه های اگر نمود. محاسبه را P̂B و P̂A برآوردهای م توان D̂B و D̂A ،ŜBA ،ŜAB برآوردهای مقادیر زین جای با که

زین جای P̂A برآورد محاسبه هنگام (٢ . ٣) معادله در D̂B با م تواند D̂A سپس ،(D̂A = D̂B) باشند داشته مساوی درجه دو هر

حضور عدم صورت در نتیجه، در است. (٢ . ١) معادله در تعادل برآورد مقدار با برابر که آید بدست P̂A = ŜBA

ŜBA+ŜAB
و شود

محاسبه انتقال احتماالت روی از منحصراً تعادل مختلف) گروه های در عضوگیران بین متفاوت درجه های (وجود افتراق عضوگیری

.(٢٠١٧ ، سعادت و باقری و ١٣٩۵b باقری، و (سعادت هستند افتراق عضوگیری از مستقل احتماالت این و م شود

و  محور پاسخ نمونه گیری وزن  افراز ٣

نمونه گیری وزن های و انجام زیر مراحل باید پیوسته متغیرهای تحلیل برای و  محور پاسخ نمونه گیری برآوردگرهای بررس منظور به

گروه جمعیت برآورد از نسبت ،WA و  محور، پاسخ نمونه گیری وزن ،A گروه هر برای .(٢٠٠٧ اثرن، (ه شود ساخته دومؤلفه ای

به گروه آن برای م باشد، نمونه اندازه n و A گروه از نمونه اعضای تعداد nA آن در که CA = nA
n نمونه، نسبت ترکیب و P̂A ،A

است: زیر صورت

WA =
P̂A
CA

(٣ . ١)

اختالفات تعدیل برای ری دی و افتراق عضوگیری تعدیل منظور به ی مؤلفه دو به (٣ . ١) معادله در شده معرف وزن حالت این در

را ابزاری هچنین و افتراق عضوگیری حضور عدم صورت در نمونه ترکیب دادن نشان برای پایه ای تعادل، م شود. تقسیم درجه در

این در م سازد. فراهم WA = P̂A
CA

= P̂A

ÊA
· ÊA
CA

صورت به عامل دو این از رهایی برای و  محور پاسخ نمونه گیری وزن افراز برای

شود: بیان زیر صورت به و شود ذاری نام DCA درجه١٨، مؤلفه م تواند ، P̂A

ÊA
عبارت تساوی،

DCA =
P̂A

ÊA
(٣ . ٢)

16Reciprocal
17Crosscutting ties
18Degree Component
19Recruitment Component



و  محور١٠۶ پاسخ نمونه گیری دومؤلفه ای برآوردهای

وزن، در شده افراز عبارت دومین شد. خواهد DCA=١ مقدار صورت آن در ،P̂A = ÊA باشند، برابر هم با درجه ها که وقت

عضوگیری وجود نشان دهنده نباشند، CAبرابر و ÊA که وقت شود. گرفته نظر در RCAم تواند عضوگیری١٩، مؤلفه عنوان به ÊA
CA

بنابراین: شد. خواهد ی غیر مقدار آن ها نسبت نتیجه در است. افتراق

RCA =
ÊA
CA

(٣ . ٣)

م دهند. نتیجه را WA = DCA·RCA معادله ،(٣ . ٣) و (٣ . ٢) ،(٣ . ١) معادالت

و  محور پاسخ نمونه گیری روش دومؤلفه ای برآوردگر ۴

اختالفات تأثیر تحت نمونه گیری که آن جا از م شوند. نمونه گیری بیش بیشتر درجه با ویان پاسخ و  محور پاسخ نمونه گیری روش  در

محاسبه زیر صورت به درجه مؤلفه فرمول منظور بدین م شوند. وزن دار خود، درجه عکس براساس ویان پاسخ دارد، قرار درجه

اثرن، (ه است مثبت ثابت مقدار K و شده اظهار خود ه شب اندازه Di،امi وی پاسخ برای درجه مؤلفه DCi آن در که م شود

:(٢٠٠٧

DCi = K
١
Di

(١ . ۴)

است: برابر زیر صورت به نمونه اندازه با وزن ها مجموع که م شود فرض همچنین

n∑
i=١

W i = n (٢ . ۴)

نظر در با و WA = DCA·RCA معادله از م کنند. ایجاد فردی درجه مؤلفه معادله آوردن بدست برای پایه ای شرط دو این

،RCi = RCA ،A گروه در iام وی پاسخ برای جایی که ،(RCi و DCi) فردی صورت به عضوگیری و درجه مؤلفه های گرفتن

رابطه معادله این در (١ . ۴) معادله ذاری جای با نوشت.
n∑
i=١

DCi·RCi = n صورت به م توان را (٢ . ۴) معادله نتیجه در

کرد: محاسبه زیر صورت به را K ثابت م توان آن براساس که م آید بدست
n∑
i=١

(
K ١

Di ·RCi
)
= n

K =
n

n∑
i=١

( ١
DiRCi

) (٣ . ۴)

م شود: محاسبه قابل زیر صورت به iام وی پاسخ درجه مؤلفه به مربوط معادله ،(١ . ۴) معادله در (٣ . ۴) معادله ذاری جای با

DCi =
n

n∑
i=١

( ١
DiRCi

) · ١
Di

(۴ . ۴)

هر شده اظهار خود درجه DCبراساس = (DC١, DC٢, DC٣, . . . , DCn) درجه مؤلفه بردار مقادیر معادله، این از استفاده با

دو و  محور پاسخ نمونه گیری وزن عضوگیری، و فردی درجه مؤلفه های براساس م باشد. محاسبه قابل K ثابت مقدار و و پاسخ

است: محاسبه قابل زیر صورت به iام وی پاسخ برای DW i،مؤلفه ای

DW i = DCi·RCi (۵ . ۴)

معادله این به توجه با م آید. بدست DW i = K· ١
Di
·RCi صورت به (۵ . ۴) معادله ،(١ . ۴) معادله از درجه مؤلفه ذاری جای با

تعدیل و (١/D) چندبارگ تعدیل مؤلفه دو DWشامل i ،(D̂PA) مؤلفه ای دو و  محور پاسخ نمونه گیری وزن که دریافت م توان



م. ، سعادت و آ. ١٠٧باقری،

آن در که م شود استفاده داده ها وزن ده برای ابزاری عنوان به دومؤلفه ای جمعیت برآوردگر م شود. (RC) افتراق عضوگیری

م شود: محاسبه زیر صورت به است، گروه این در iام وی پاسخ برای نظر مورد متغیر مقدار V i وقت nA تعداد Aبه گروه هر برای

D̂PA =

nA∑
i=١

DW i·V i

nA∑
i=١

DW i

(۶ . ۴)

این م کند. ایجاد م شوند، استفاده برآورد ایجاد برای گروه و فردی وزن های وقت را (٢ . ٣) معادله با مشابه برآورد معادله این

و ١٣٩۴b و ١٣٩٣، سعادت و (باقری م دهد نتیجه را شده طبقه بندی پیوسته متغیر برای مؤلفه ای دو برآوردگر واقع در برآوردگر

.(١٣٩۶b

و  محور پاسخ نمونه گیری روش تعدیل شده برآوردگر ۵

م شود تعریف نماید، کنترل درجه متغیر برای را افتراق عضوگیری که ل ش به درجه برآورد محاسبه توانایی براساس جدید برآوردگر

iام وی پاسخ درجه Di،A گروه افراد تعداد nA وقت وزن میانگین محاسبه برای استاندارد روش از استفاده با .(٢٠٠٧ اثرن، (ه

با: است برابر ADA گروه، این برای تعدیل شده درجه برآوردگر م باشد، فردی درجه برای دومؤلفه ای وزن DWDi و A گروه در

ÂDA =

nA∑
i=١

DWDi·Di

nA∑
i=١

DWDi

(١ . ۵)

آن در و پاسخ iامین که گروه درجه برای عضوگیری مؤلفه RCDi زمان که و DWDi = K· ١
Di ·RCDi گرفتن نظر در با

صورت به (١ . ۵) معادله باشد، م گیرد، قرار

ÂDA =

nA∑
i=١

(
Di·K· ١

Di ·RCDi
)

nA∑
i=١

(
K· ١

Di ·RCDi
)

م شود: تبدیل زیر صورت به شدن ساده از پس که م شود بیان

ÂDA =

nA∑
i=١

(
RCDi

)
nA∑
i=١

( ١
Di ·RCDi

) (٢ . ۵)

صورت به (٢٠٠۴) اثرن ه و انی سال توسط که درجه برآورد برای چندبارگ تعدیل وزن نسخه عنوان به که است بهتر معادله این

شود. گرفته نظر در م آید، بدست درجه تحلیل از که است عضوگیری مؤلفه واقع در وزن آن در و شد معرف D̂A = nA
nA∑
i=١

١
Di

مقدار اگر مشابه طور به هستند. برابر هم با معادله دو این ،(RCD = ١) است خنث درجه عضوگیری مؤلفه وقت که است  روشن

حذف مخرج و صورت از RCDاثرات دارند)، مشابه مقادیر RCDi گروه، اعضای تمام (برای باشد برابر گروه ی در RCD

درجه برآورد ذاری باجای م تواند جمعیت جدید برآوردگر تعدیل شده، درجه برآورد براساس م شوند. برابر هم با برآورد دو مجدداً و

آید: بدست زیر صورت به B و A گروه های برای (٢ . ۵) معادله در اصل و  محور پاسخ نمونه گیری روش برآوردگر در تعدیل شده

ÂPA =
ŜBAÂDB

ŜBAÂDB + ŜABÂDA

(٣ . ۵)



و  محور١٠٨ پاسخ نمونه گیری دومؤلفه ای برآوردهای

،B گروه اعضای تعداد nB و A گروه اعضای تعداد nA برای (٣ . ۵) معادله در تعدیل شده درجه عبارت معادله این در وقت

م آید: بدست زیر نتیجه شود، ذاری جای

ÂPA =

ŜBA


nB∑
i=١

(RCDi)

nB∑
i=١

( ١
Di ·RCDi)



ŜBA


nB∑
i=١

(RCDi)

nB∑
i=١

( ١
Di ·RCDi)

+ ŜAB


nA∑
i=١

(RCDi)

nA∑
i=١

( ١
Di ·RCDi)


(۴ . ۵)

برآوردگر طریق این از م شود. وارد متغیرها سایر تحلیل برای درجه برآورد فرایند در درجه متغیر برای عضوگیری مؤلفه معادله این در

نتیجه، در دارد. نام تعدیل شده٢٠ جمعیت نسبت برآوردگر برآوردگر، این م گیرد. نظر در درجه طریق از را افتراق عضوگیری جدید،

نمونه گیری وزن ،A گروه هر برای آن در که م نماید تولید جمعیت وزن تعدیل برای را پایه ای تعدیل شده جمعیت نسبت برآوردگر

وزن ،(٣ . ١) معادله در و  محور پاسخ نمونه گیری وزن با مشابه است. تعریف قابل AWA = ÂPA
CA

صورت به AWA تعدیل شده،

درجه آن در که فرد هر برای دومؤلفه ای وزن محاسبه به م تواند تعدیل فرایند است. گروه براساس وزن معادله، این در آمده بدست

i وی پاسخ برای که است معن بدان این شود. داده تعمیم م شوند، ضرب استاندارد به تعدیل شده وزن های نسبت در و پاسخ هر

صورت به ADW i تعدیل شده مؤلفه ای دو وزن ،A گروه در ام

ADW i = DW i· AWA

WA
= DW i·

ÂPA
CA

P̂A
CA

= DW i· ÂPA
P̂A

م کند. فراهم را پیوسته متغیرهای به تعدیل فرایند بسط ان ام معادله این است. تعریف قابل

نتیجه گیری و بحث ۶

معرف پنهان جمعیت های از گیری نمونه برای کارا و مناسب روش عنوان به که است دهه دو از بیش و  محور پاسخ نمونه گیری روش

ارائه ( اجتماع ه شب (اندازه هومافیل تفاوت براساس (٢٠٠٢ و ١٩٩٧) اثرن ه توسط روش این اول نوع برآوردگر است. شده

را است افتراق عضوگیری وجود عدم که برآوردها نااریبی اثبات برای نیاز مورد فرضیه و بود طبقه ای متغیرهای به محدود که شد

پیشنهاد و آن از حاصل اریبی مقدار محاسبه ، افتراق عضوگیری نقش تحلیل به خود مطالعه در (٢٠٠٧) اثرن ه نم گرفت. نظر در

بود. پیوسته متغیرهای تحلیل در برآوردها این معرف مقاله این اصل هدف پرداخت. آن کنترل برای دومؤلفه ای برآوردهای

قدردان و ر تش ٧

تحلیل و آماری استنباط های پنهان، جمعیت های مطالعه در و محور پاسخ نمونه گیری کاربرد و «طراح طرح از برگرفته مقاله این

با ١٣٩۶ سال در کشور جمعیت تخصص و جامع مدیریت و مطالعات مؤسسه حمایت با که است «RDSAT نرم افزار با یافته ها

است. رسیده پایان به و اجرا ١٣٩۵/۵/٣٠ مورخ ١١/٢۴٣٣٣ طرح ابالغ شماره

20Adjusted
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گسسته عمر طول توزیع های در پویا تجمع گذشته متغیره دو آنتروپی از ویژگ هایی
خراشادی زاده محمد بانویی١، عفت

بیرجند اه دانش آمار گروه

ویژگ های و نتایج تفاوت و اعتماد قابلیت مفاهیم در گسسته عمر طول توزیع های کاربرد و اهمیت به توجه با مقاله این در یده: چ

منظور بدین م پردازیم. گسسته متغیره دو و ی توزیع های در تجمع گذشته آنتروپی مفهوم بررس به پیوسته، حالت با شاخص ها،

میانگین جمله از مختلف شاخص های با را آن ارتباط و داده تعمیم برداری و عددی صورت دو به را متغیره دو گذشته آنتروپی مفهوم

خاصیت و هستند پایا ان م تبدیالت تحت شاخص ها این که م دهیم نشان هم چنین م کنیم. بیان شانون آنتروپی و عمر گذشته

است. برقرار آنها در نیز پذیری جمع

متغیره. دو عمر گذشته میانگین پویا، گذشته آنتروپی ، تجمع گذشته آنتروپی آنتروپی، کلیدی: واژه های

مقدمه ١

زیر صورت به را p(x) احتمال جرم تابع با و نامنف صحیح مقادیر با X تصادف متغیر حتمیت عدم از اندازه ای (١٩۴٨) شانون

کرد: معرف

H(X) = −
∞∑
x=٠

p(x)logp(x) = E(−logp(X)).

.٠log٠ = ٠ که

برای اعتماد قابلیت تابع اساس بر (CRE) تجمع مانده آنتروپی نام به حتمیت عدم از جدیدی اندازه (٢٠٠۴) اران هم و رائو

کردند: تعریف زیر صورت به X پیوسته نامنف تصادف متغیر

ε(X) = −
∫ ∞

٠
F̄ (x)logF̄ (x)dx.

دادند. ارائه کامپیوتر علوم و مهندس اعتماد قابلیت در را آن از کاربردهایی و آوردند دست به را ε(X)از زیادی خواص آنها

e.banooyi95@birjand.ac.ir بانویی: ١عفت

١١١
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نمودند. تعریف زیر صورت به تجمع گذشته آنتروپی نام با را CRE دوگان مفهوم (٢٠٠٩) النگوباردی و دی کرسنز

ε∗(X) = −
∫ ∞

٠
F (x)logF (x)dx.

م شود: حاصل زیر صورت به X∗t = (t−X |X ≤ t) عمر گذشته متغیر براساس شاخص این

ε∗(X, t) = −
∫ t

٠
Ft(x)logFt(x)dx = −

∫ t

٠

F (x)

F (t)
log

F (x)

F (t)
dx. (١ . ١)

را ε∗(X, t) از کاربردهایی و خواص برخ (٢٠١٣) النگوباردی و دی کرسنز است. X∗t توزیع تابع Ft(x) = F (x)
F (t) آن در که

کرده اند. بررس

بررس را پیوسته متغیره دو تجمع گذشته آنتروپی (٢٠١۶) خراشادی زاده و سیروس و (٢٠١٧) کاندو و کاندو هم چنین

دادند. ارايه نیز را آن پویای ی نسخه و کرده

صورت به نامنف مقدار صحیح تصادف متغیر برای را گسسته پویای تجمع مانده آنتروپی (٢٠١۶) اران هم و خراشادی زاده

است: نموده مطالعه را آن خواص از برخ و تعریف زیر

d−DCRE(X; t) = −
∞∑
x=t

F̄ (x)

F̄ (t− ١) log
F̄ (x)

F̄ (t− ١) .

، (٢٠١٠) اران هم و ناوارو ، (٢٠١٢) لینو و سانجو ، (٢٠٠٩) النگوباردی و دی کرسنز ، (٢٠٠٧) زهره ند و اسدی

مانده آنتروپی مفهوم (٢٠١۴) اران هم و راجش و (٢٠١٣) ناوارو ، (b،٢٠٠۶a) پوال و ناندا ، (٢٠١٢) بام و برات پور

هم چنین یافتند. دست آن از بسیاری خواص به و کردند بررس گسسته و پیوسته متغیرهای روی را آن پویای نسخه و تجمع

نموده اند: تعریف زیر صورت به ترتیب به را آن پویای نسخه و گسسته تجمع گذشته آنتروپی (٢٠١۶) خراشادی زاده و سیروس

dε∗(X) = −
∞∑
x=٠

F (x)logF (x). (١ . ٢)

dε∗(X; t) = −
t∑

x=٠

F (x)

F (t)
log

F (x)

F (t)
.

صورت به تجمع گذشته آنتروپی آنگاه باشد،
{
x١, x٢, . . .

}
صورت به گسسته تصادف متغیر تکیه گاه اگر که است ذکر به الزم

م شود: تعریف زیر کل

dε∗(X) = −
∞∑
i=١

F (xi)logF (xi)(xi − xi−١)

اصل نتایج ٢

متناه تکیه گاه عمر طول تصادف متغیرهای معموال که آنجا از م دهیم تعمیم متغیره دو حالت به را (١ . ٢) رابطه بخش این در

و هستند حقیق اعداد b٢ و b١ که باشد. (٠, b١)× (٠, b٢) صورت به X = (X١, X٢) بردار گاه تکیه م کنیم فرض لذا دارند،

داریم. را زیر تعریف بنابراین کنند، اختیار نیز را بینهایت مقدار م توانند

احتمال جرم تابع و F (x١, x٢) توأم توزیع تابع با X = (X١, X٢) متغیره دو گسسته تصادف متغیر کنید فرض .٢ . ١ تعریف

م شود: زیرتعریف صورت به (d-BCPE) متغیره دو گسسته گذشته آنتروپی صورت این در باشد. p(x١, x٢) توأم

dε∗(X١, X٢) = −
b١∑

x٠=١

b٢∑
x٠=٢

F (x١, x٢)logF (x١, x٢). (٢ . ١)



م. خراشادی زاده، و ع ١١٣بانویی،

تبدیالت تحت پیوسته حالت در متغیره دو نامنف تصادف بردارهای BCPE که دادند نشان (٢٠١۶) خراشادی زاده و سیروس

ی و صعودی تبدیالت تحت (٢ . ١) رابطه در شده تعریف d-BCPE که م دهد نشان زیر قضیه نیست. پایا ی به ی و صعودی

پایاست. ان م توزیع های ی به

حقیق عدد bj و باشد X تصادف متغیر از توأم تبدیل ی Kj = Φj(Xj) = Xj + bj , j = ١,٢ کنید فرض .٢ . ٢ قضیه

داریم: صورت این در شود، فرض

dε∗(K١,K٢) = dε∗(X١, X٢).

باشد، dε∗(K١,K٢) متغیره ی دو (X١, X٢) توأم توزیع تابع F (x١, x٢) و (K١,K٢) توأم توزیع ,G(k١تابع k٢) اگر اثبات.

آنگاه:

G(k١, k٢) = P (Φ١(X١) ≤ k١,Φ٢(X٢) ≤ k٢)

= P (X١ ≤ Φ−١
١ (k١), X٢ ≤ Φ−١

٢ (k٢))

= F (Φ−١
١ (k١),Φ

−١
٢ (k٢)).

بنابراین

dε∗(K١,K٢) = −
Φ٢(b٢)∑

k٢=Φ(٠)٢

Φ١(b١)∑
k١=Φ(٠)١

G(k١, k٢)logG(k١, k٢)

= −
b١∑

x٠=٢

b٢∑
x٠=١

F (x١, x٢)logF (x١, x٢)

= dε∗(X١, X٢).

□
برقرار پیوسته در متغیره دو تجمع گذشته آنتروپی برای جمع پذیری خاصیت که دادند نشان (٢٠١۶) خراشادی زاده و سیروس

م کنیم. بررس گسسته در متغیره دو تجمع گذشته آنتروپی برای را خاصیت این ما زیر قضیه در است

آنگاه: باشند مستقل X٢ و X١ اگر .٢ . ٣ قضیه

dε∗(X١, X٢) =
(
(b١ + ١)− µ١

)
dε∗(X١) +

(
(b٢ + ١)− µ٢)dε

∗(X٢). (٢ . ٢)

م باشد. µi = E(Xi) =
bi∑
x=٠

P (Xi > xi) آن در که
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اثبات.

dε∗(X١, X٢) = −
b١∑

x٠=١

b٢∑
x٠=٢

F (x١, x٢)logF (x١, x٢)

= −
b١∑

x٠=١

b٢∑
x٠=٢

F١(x١)F (x٢)log(F١(x١)F٢(x٢))

= −
b٢∑

x٠=٢
F٢(x٢)

b١∑
x٠=١

F١(x١)logF (x١)−
b١∑

x٠=١
F١(x١)

b٢∑
x٠=٢

F٢(x٢)logF٢(x٢)

= dε∗(X١)
b٢∑

x٠=٢
F٢(x٢) + dε∗(X٢)

b١∑
x٠=١

F١(x١)

= dε∗(X١)
(
(b٢ + ١)− µ٢

)
+ dε∗(X٢)

(
(b١ + ١)− µ١

)
.

□

خواهیم آنگاه باشد، µ سان ی امید با و [٠, b] مشترک گاه تکیه با هم توزیع و مستقل X٢ و X١ تصادف اگرمتغیرهای .۴ . ٢ نتیجه

داشت:

dε∗(X١, X٢) =
(
(b+ ١)− µ

)(
dε∗(X١) + dε∗(X٢)

)
.

م دهد. ارائه را dε∗(X١, X٢) و (X١, X٢) تصادف متغیرهای شانون آنتروپی بین ارتباط زیر قضیه

داریم X = (X١, X٢) نامنف صحیح مقادیر با متغیره دو تصادف بردار برای .۵ . ٢ قضیه

dε∗(X١, X٢) ≥ max

{
c١e

H(X١), c٢e
H(X٢)

}
.

که

c١ = exp

{
E١

(
log

b٢∑
x٠=٢

F (X١, x٢)|logF (X١, x٢)|
)}

و

c٢ = exp

{
E٢

(
log

b١∑
x٠=١

F (x١, X٢)|logF (x١, X٢)|
)}

.

داریم: −مجموع ل نامساوی از استفاده با اثبات.

b١∑
x٠=١

[
p١(x١)log

p١(x١)
b٢∑

x٠=٢
F (x١, x٢)|logF (x١, x٢)|

]
≥

b١∑
x٠=١

p١(x١)log

b١∑
x٠=١

p١(x١)

b١∑
x٠=١

b٢∑
x٠=٢

F (x١, x٢)|logF (x١, x٢)|

= −logdε∗(X١, X٢).

با است برابر فوق رابطه چپ سمت و

−H(X١)− E١

(
log

b٢∑
x٠=٢

F (X١, x٢)|logF (X١, x٢)|
)
.



م. خراشادی زاده، و ع ١١۵بانویی،

نتیجه در

dε∗(X١, X٢) ≥ c١e
H(X١).

□ م شود. کامل اثبات نتیجه در . dε∗(X١, X٢) ≥ c٢eH(X٢) مشابه طریق به و

گسسته متغیره دو پویا تجمع گذشته آنتروپی ٣

صورت به (٢٠١۶) خراشادی زاده و سیروس توسط بار اولین X نامنف صحیح تصادف متغیر برای پویا تجمع گذشته آنتروپی

شد: تعریف زیر

dε∗(X; t) = −
t∑

x=٠

F (x)

F (t)
log

F (x)

F (t)
. (٣ . ١)

m∗(t) = E (t−X|X ≤ t) =
t∑

x=٠

F (x)

F (t)
عمر گذشته میانگین تعریف اساس بر .dε∗(X;∞) = dε∗(X) که است بدیه

کرد: بیان زیر صورت به م توان را (٣ . ١) رابطه

dε∗(X; t) = m∗(t)logF (t)− ١
F (t)

t∑
x=٠

F (x)logF (x). (٣ . ٢)

نامنف صحیح مقادیر با نامنف تصادف بردار برای را (d-BDCPE گسسته( متغیره دو پویای تجمع گذشته آنتروپی ادامه در

م کنیم. تعریف برداری و عددی صورت دو به (٠, b١)× (٠, b٢) گاه تکیه با X = (X١, X٢)

عددی گسسته متغیره دو پویای تجمع گذشته آنتروپی ٣ . ١

(d-BDCPE ) پویا تجمع گذشته آنتروپی آنگاه باشد صحیح مقادیر با نامنف متغیره دو تصادف متغیر Xبردار = (X١, X٢) اگر

م شود: بیان زیر صورت به

dε∗(t١, t٢) = −
t١∑

x٠=١

t٢∑
x٠=٢

F (x١, x٢)
F (t١, t٢)

log
F (x١, x٢)
F (t١, t٢)

. (٣ . ٣)

طوری که به

(t١, t٢) ∈ D, D =
{
(t١, t٢) : t١ < b١, t٢ < b٢

}
.

آنگاه باشند مستقل X٢ و X١ اگر .٣ . ١ نتیجه

dε∗(t١, t٢) = m∗١(t١)dε
∗(X١, t) +m∗٢(t٢)dε

∗(X٢, t).

dε∗(t١, t٢) = m∗(t)
[
dε∗(X١, t) + dε∗(t,X٢)

]
.

است. پایا ی به ی و صعودی تبدیالت تحت نیز dε∗(t١, t٢) ،(٢ . ٢) قضیه مشابه که داد نشان م توان .٣ . ٢ نتیجه
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برداری گسسته متغیره دو پویای تجمع گذشته آنتروپی ٣ . ٢

Kj = (Xj | X١ ≤ تصادف متغیرهای بنابراین کنیم. بررس شرط توزیع های تحت را d-BDCPE رفتار داریم قصد اکنون

i = ١,٢ ،ti زمان از Xiقبل تصادف متغیر عمر طول آنکه شرط Xjبه شرط توزیع Kjبیانگر م کنیم. تعریف را t١, X٢ ≤ t٢)

x٢ ≤ t٢ که حالت در F (t١,x٢)
F (t١,t٢)

برابر و x١ ≤ t١ که حالت در F (x١,t١)
F (t١,t٢)

برابر آن توزیع تابع لذا م شود. توصیف باشد شده واقع

با است برابر Kj , j = ١,٢ تصادف متغیر برای d-BDCPE آنگاه بود. خواهد باشد،

dε∗١(t١, t٢) = −
t١∑

x٠=١

F (x١, t٢)
F (t١, t٢)

log
F (x١, t٢)
F (t١, t٢)

(۴ . ٣)

dε∗٢(t١, t٢) = −
t٢∑

x٠=٢

F (t١, x٢)
F (t١, t٢)

log
F (t١, x٢)
F (t١, t٢)

(۵ . ٣)

م دهیم. ارائه است برداری صورت به که d-BDCPE از ر دی تعریف ی بنابراین

صورت به پویا تجمع عمر گذشته آنتروپی بردار ، نامنف صحیح مقادیر با X = (X١, X٢) تصادف بردار برای .٣ . ٣ تعریف

م شود. زیرتعریف

dε∗(t١, t٢) = (dε∗١(t١, t٢), dε
∗
٢(t١, t٢)).

شده اند. بیان (۵ . ٣) و (۴ . ٣) دررابطه های ترتیب به dε∗٢(t١, t٢) و dε∗١(t١, t٢) که

بیان زیر صورت به نیز عمر گذشته میانگین بردار نامنف مقادیرصحیح با X = (X١, X٢) تصادف بردار برای .۴ . ٣ تعریف

م شود:

m(x١, x٢) = (m١(x١, x٢),m٢(x١, x٢)).

آن در که

m١(x١, x٢) = E(x١ −X١ |X١ ≤ x١ , X٢ ≤ x٢) =
١

F (x١, x٢)

x١∑
k٠=١

F (k١, x٢)

m٢(x١, x٢) = E(x٢ −X٢ |X١ ≤ x١ , X٢ ≤ x٢) =
١

F (x١, x٢)

x٢∑
k٠=٢

F (x١, k٢).

کرد: بیان نیز متغیره دو عمر گذشته میانگین اساس بر م توانیم را (۵ . ٣) و (۴ . ٣) رابطه .۵ . ٣ نتیجه

dε∗١(t١, t٢) = m١(t١, t٢)logF (t١, t٢)−
t١∑

x٠=١

F (x١, t١)
F (t١, t٢)

logF (x١, t٢)

dε∗٢(t١, t٢) = m٢(t١, t٢)logF (t١, t٢)−
t٢∑

x٠=٢

F (t١, x٢)
F (t١, t٢)

logF (t١, x٢).



م. خراشادی زاده، و ع ١١٧بانویی،

مراجع

Asadi, M. and Zohrevand, Y. (2007), On the dynamic cumulative residual entropy. Journal of Statistical

Planning and Inference, Vol. 137, No. 6, pp. 1931–1941.

Baratpour, S. and Bami, Z. (2012), On the discrete cumulative residual entropy. Journal of Iranian Statis-

tical Society, Vol. 11, No. 2, pp. 203–215.

Di Crescenzo, A., and Longobardi M. (2013), Stochastic comparisons of cumulative entropies. Stochastic

Order in Reliability and Risk, leature Notes in Statistics, Springer, New York. 208, 167-182.

Di Crescenzo, A., and Longobardi M. (2009), On cumulative entropies. Journal of Statistical Planning and

Inference, 139, 4072-4087.

Kundu, A. and kundo, Ch. (2017), Bivariate extension of (dynamic) cumulative past entropy. Communica-

tions in Statistics- Theory and Methods, Vol. 46, No. 9, pp. 4163-4180.

Khorashadizadeh, M., Rezaei Roknabadi, A.H., and Mohtashami Borzadaran, G.R. (2016), Discrete dy-

namic cumulative residual entropy. Int. J. Reliability and Safety, Vol. 10, No.3, 210-226.

Nanda, A.K. and Paul, P. (2006a), Some properties of past entropy and their applications, Metrika, Vol. 64,

pp. 47–61.

Nanda, A.K. and Paul, P. (2006b), Some results on generalized residual entropy. Inform. Sci., Vol. 176, No.

1, pp. 27–47.

Navarro, J., Aguila, Y. and Asadi, M. (2010), Some new results on the cumulative residual entropy. Journal

of Statistical Planning and Inference, Vol. 140, pp.310–322.

Psarrakos, G. and Navarro, J. (2013), Generalized cumulative residual entropy and record values. Metrika,

Vol. 76, pp.623–640.

Rao, M., Chen, Y., Vemuri, B. C., and Wang, F., (2004), Cumulative residual entropy: a new measure of

information IEEE Transactions on Information Theory, 50, 1220-1228.

Rajesh, G., Sathar, A.E.I., Nair, K.R.M. and Reshmi, K.V. (2014), Bivariate extension of dynamic cumu-

lative residual entropy. Statistical Methodology, Vol. 16, pp.72–82.

Siroosi, R., and Khorashadizadeh, M., (2016), On bivariate dynamic cumulative past entropy .the 10 Sem-

inar on Probability and Stochastic Processes.

Siroosi, R., and Khorashadizadeh, M., (2016), On Discrete Cumulative Past Entropy. 13th Iranian Statistical

Conference Shahid Bahonar University of Kerman 24-26 August.



گسسته١١٨ عمر طول توزیع های در پویا تجمع گذشته متغیره دو آنتروپی از هایی ویژگ

Shannon, C. E. (1948), A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech, J., 27, 379-423.

Sunoj, S.M. and Linu, M.N. (2012), Dynamic cumulative residual Renyi’s entropy. Statistics, Vol. 46, No.

1, pp.41–56.



بیز قضیه و استقرایی منطق
١ بوجاری محسن

شاهرود واحد اسالم آزاد اه دانش ، ریاض گروه

فراهم استقرایی منطق برای کامل جزئیات با فرآیند ی دوفینت رمزی‐ احتمال ذهن نظریه با بیستم قرن در بیزگرایی یده: چ

فلسف دیدگاه از احتمال به ذهن و منطق رد روی دو ادامه در م شود. استقرایی استنتاج به اشاره ای ابتدا گزارش این در ساخت.

رد روی دهیم، م شود.نشان م ارائه رد روی دو هر در استقرایی منطق در بیزی رد روی برای بیز قضیه از استفاده م گردد. بیان

م شود. برطرف ها پارادوکس این ذهن رد روی با که م شود هایی پارادوکس به منجر استقرایی استنتاج در احتمال به منطق

اشاره استقرایی استنتاج در است بزرگ اعداد قانون از خاص حالت که برنول قضیه و احتمال ذهن رد روی از استفاده به سرانجام

م کنیم.

استقرایی. منطق منطق گرایی، بیز، قضیه بیزگرایی، کلیدی: واژه های

.60A05 ،03B48 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

افکار و اندیشه بود. احتمال نظریه شد، آن دقیق بندی فرمول موجب آنچه ول است بوده مطرح ارسطو زمان از استقرایی استنتاج

تحلیل ، اول تحلیل ، عبارات ، مقوالت رساله شش شامل ارغنون شد. تدوین ارغنون نام به کتابی در وس آندرنی توسط ارسطو

و و نی (برادران است ارغنون های رساله ارتباط ی زنجیره و اصل محور استدالل باشد. م سوفسطایی مغالطات ، جدل ، دوم

که است استدالل قیاس . (induction) استقرا و (deduction ) قیاس : است نوع دو بر استدالل ارسطو نظر از .(١٣٩۴ ، ذکیان

است.در فان سقراط نتیجه در است. انسان سقراط . است فان انسان هر مثال برای آید م دست به مقدمات از ضرورتاً آن نتیجه

گونا انواع و آید م دست به کل به جزئیات از که است استدالل استقرا ول است. مندرج مقدمات در سقراط بودن فان مثال این

.اما کند م اشاره استقرایی استنتاج و منطق استنتاج بین تفاوت به دوم و اول تحلیل های رساله در ارسطو بار لین او دارد. گون

، شود(زابل م داده ترجیح دانش به باور که باشد م ارسطو جدل رساله از خطابه مبحث در جدیدش قطعیت عدم مفهوم در استقرا

های بخش در هیوم است. استقرا باب در افراد گذارترین تاثیر از ی اتلندی، اس فیلسوف (١٧٧۶ ‐ ١٧١١) هیوم دیوید .(٢٠١٣

m.boujary@gmail.com بوجاری: ١محسن

١١٩
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استنتاج فرآیند در اطمینان قابلیت و ماهیت (An Enquiry Concerning Human Understanding ) خود رساله پنجم و چهارم

این کنیم م بررس که ای فرضیه کنید فرض مثال .برای (١٣٩١ ، زاده کرباس و رضایی (شیخ است کشیده چالش به را استقرا

.(e (مثال هستند سیاه هم که کالغ هزار ی مشاهده با که باشد این ما مقدمات .اگر (h هستند(مثال سیاه ها کالغ همه که باشد

سیاه کالغ هزار ی مشاهده از بعد کالغ اولین اینکه ویی پیش حت و گرفت نتیجه e استقرا از توان نم را h که کرد استدالل هیوم

و باشد نم مندرج مقدمات در نتیجه استقرایی استنتاج در واقع نمود.در استنتاج استقرا با توان نم نیز را (d باشد(مثال سیاه ،

اند بوده سیاه شده مشاهده کالغ هزار تمام اینکه وجود با قبل مثال در . شود م محتوا افزایش موجب نتیجه به مقدمات از انتقال

هرحال، به دهد. م افزایش را کالغ بودن سیاه «احتمال» بود.ول نخواهد ، است سیاه بعدی شده مشاهده کالغ اینکه ی دربردارنده

کالغ همه ،h استقرا نتیجه اگر باال مثال باشد.در نادرست نتیجه ول باشند درست کامال مقدمات است ن مم استقرایی استنتاج در

سیاه کالغ هزار ی مشاهده از بعد کالغ اولین یعن باشد d استقرا نتیجه اگر و نامند م دهنده تعمیم آنرا باشند هستند، سیاه ها

م که دارد طبیع علوم تحقیق روش در زیادی کاربردهای استقرایی استنتاج نامیم. م مشابهت مبنای بر را استقرا باشد. سیاه ،

نتیجه و مقدمات میان ارتباط برای متعددی های حل راه ر دی طرف از کنید. مراجعه (١٣٨٠ ، (همپل در آنها از تعدادی به توانید

بیزی رد روی است. استقرایی استنتاج فرآیند در احتماالت نظریه از استفاده ها حل راه از ی است. شده ارائه استقرایی استنتاج در

فرضیه ی درست احتمال بیز قضیه از استفاده با رد روی این در استقرا. در نتیجه و مقدمات بین ارتباط دقیق بیان برای است تالش

دهیم. م کاهش یا افزایش را

های نظریه کرد. بندی تقسیم عین و شناختی یا شناسانه معرفت دسته دو به را احتمال از فلسف تفسیرهای توان م کل بطور

را احتمال به منطق رد روی گزارش این دوم بخش در هستند. احتمال از شناسانه معرفت تفسیر قلمرو در احتمال از ذهن و منطق

پارادوکس برخ سپس کنیم. م بررس را رد روی این در بیز قضیه ، تفاوت بی پیشین اصل تعریف از پس ادامه در . دهیم م ارائه

استفاده به ، بخش این پایان در پردازیم. م احتمال به بیزی رد روی به سوم بخش در دهیم. م شرح را احتمال منطق نظریه های

سرانجام کنیم. م اشاره استقرایی استنتاج در است بزرگ اعداد قانون از خاص حالت که برنول قضیه و احتمال ذهن رد روی از

استنتاج برای احتمال به ذهن رد روی از استفاده برتری با رابطه در گزارش این نتایج خالصه طور به گیری نتیجه و بحث بخش در

گردد. م بیان استقرایی

احتمال منطق نظریه ٢

این داشت. ارتباط استقرایی استنتاج با که بود بیستم قرن در احتمال فلسف های نظریه از دیدگاه ،نخستین احتمال منطق نظریه

تاکید احتمال فلسف های جنبه بر بیشتر کینز واقع در شد. ارائه انگلیس اقتصاددان کینز(١٨٨٢ ‐ ١٩۴۶) مینارد جان توسط نظریه

فیلسوف و ریاضیدان (١٨٧٢ ‐ ١٩٧٠) راسل برتراند ١٩١٠ تا ١٩٠٣ های سال بین که باشیم داشته نظر در را نکته این باید داشت.

منطق و ریاضیات در راسل کار تاثیر تا نیست ل مش نکته این درک کرد. م کار ریاضیات مبان گرایی منطق برنامه روی انگلیس

در قیاس منطق اصول از راسل که همانطور . (١٣٨۶ ، (گیلیز گردد مشاهده احتمال» در رساله » کتاب در کینز تحقیقات بروی را

در راسل نمود. استفاده تجربی علوم با رابطه در استقرایی منطق از قیاس منطق مانند توان م بنابراین کرد، م استفاده ریاضیات

اصل ی از کتابش در کینز کرد.اما پشتیبان استقرایی استنتاج به احتماالت رد روی از ١٩١٢ سال در فلسفه» های «مسئله کتاب

(١٣٨۶ ، (گیلیز کرد اقتباس ای.مور . ج اخالق» «اصول ازکتاب را اصل این که است کرده استفاده « تفاوت بی «اصل نام به پیشین

A عمل از حاصل نی مدت کوتاه در هستیم مطمئن که بطوری برگزینیم را را ی B و A عمل دو انتخاب بین باید کنیم فرض .

باید بنابراین باشیم. نداشته اطالع هیچ B و A عمل دو مدت دراز پیامدهای ی درباره و است B عمل از حاصل نی از بیشتر

باشیم: تفاوت بی زیر ان ام دو بین

است. مدت دراز در B عمل از حاصل نی از بزرگتر مدت دراز در A عمل از حاصل نی الف)



١٢١بوجاری،م

است. مدت دراز در A عمل از حاصل نی از بزرگتر مدت دراز در B عمل از حاصل نی ب)

عمل باید نتیجه ١٣٨۶).در ، دهیم(گیلیز نسبت سان ی های احتمال (ب) و (الف) های ان ام به باید تفاوت بی این قبول شرط به

ها حالت از تعدادی وقوع های احتمال بین اینکه برای بنابراین کند. ما حاصل را نی بیشترین مدت کوتاه در که کنیم انتخاب را

از(گیلیز نقل به ، کینز کنیم. استفاده « تفاوت بی «اصل ، پیشین اصل از باید است سان ی آنها وقوع احتمال اندازه که یریم ب نتیجه

کند: م تعریف صورت بدین را آن ،(١٣٨۶ ،

دست در معلوم دلیل نظرمان مورد موضوع به ر دی های گزینه جای به گزینه چند از ی دادن نسبت برای اگر .٢ . ١ تعریف

است. سان ی احتمال دارای ها گزینه این از ی هر درست ادعای ، گاه آ این با متناسب نباشد،آنگاه

استنتاج تعبیر ی ، تفاوت بی اصل و بیز قضیه از استفاده با توانیم م نماییم. مراجعه ها کالغ به مربوط مثال به اگر اکنون

آوریم. دست به استقرایی

en ، بود،...، سیاه ، شده مشاهده کالغ نخستین e١ اگر هستند. سیاه ها کالغ همه که باشد فرضیه این h کنید فرض .٢ . ٢ مثال

اگر اما آید. نم دست به e از h فرضیه شد اشاره که همانطور . e = e١&e٢& · · ·&en بود، سیاه شده، مشاهده کالغ nامین

علوم شامل تجربی، علوم را استقرایی استنتاج بیز قضیه از استفاده با توان م . دهیم نشان P (h|e) با را e شرط با h شرط احتمال

دهیم. م قرار مان موضوع اصول های اصل از ی یا کنیم م تعریف را شرط احتمال ابتدا دهیم. انجام را تجربی، و طبیع

P (h|e) = P (e&h)

P (e)
, if P (e) ̸= ٠

داریم: سپس

P (h|e) = P (e|h)P (h)
P (e)

, if P (e) ̸= ٠. (٢ . ١)

پیشین احتمال P (h) درستمایی، P (e|h) ،e شرط به h پسین احتمال را . P (h|e) است بیز قضیه از ساده روایت ی این که

P (h|e) پسین احتمال به P (h) پیشین احتمال از رفتن برای بیز قضیه از بیزی استنتاج نامیم. م e پیشین احتمال P (e) و h

است. e = e١&e٢& · · ·&en شواهد تحت

کنیم.در استفاده تفاوت بی اصل از دوم طرف در باید P (h|e) پسین احتمال محاسبه برای احتمال، به منطق رد روی در اما

و P (h) پیشین های احتمال محاسبه برای است.اما محاسبه قابل راحت به P (e|h) (٢ . ١)درستنمایی رابطه دوم طرف در واقع

کردن )مشخص ٢ . ٢ مثال( برای (مثال هستند h١, · · · , hm ناسازگار بدو دو فرض m و h = h١، کنیم فرض توانیم م ، P (e)

بنا آنگاه نداریم، i ̸= j برای hj به hi دادن ترجیح برای پیشین دلیل هیچ که کنیم فرض اگر ها). کالغ برای مختلف های رنگ

داریم: تفاوت بی اصل بر

P (h١) = P (h٢) = · · · = P (hm) =
١
m

داریم: در(٢ . ١) ذاری جای از پس نتیجه در P (e) =
∑m

i=١ P (e|hi)P (hi)، کل احتمال قضیه طبق و

P (h|e) = P (e|h)∑m
i=١ P (e|hi)

م بنا استقرایی منطق ی نامند م عقالن باور های درجه را آنها که شواهد داشتن شرط به بیزگرایان ، احتمال منطق نظریه در

این در نمود. اشاره برتران پارادوکس به توان م نمونه برای نماید. م بروز الت مش تفاوت بی اصل از استفاده به توجه با که کنند

محاط االضالع متساوی مثلث ضلع طول از آن طول آنکه احتمال شود، م کشیده دایره ی در تصادف طور به وتری پارادوکس
١
۴ , ١

٣ , ١
٢ مختلف های جواب تفاوت بی اصل اساس بر متفاوت های فرض اتخاذ اساس بر و شود م سوال ، باشد بیشتر

. (١٣٨٨ ، شود(چانگ م حاصل
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احتمال ذهن نظریه ٣

در نیز بیز واقع در گردد. م هایی پارادوکس به منجر تفاوت بی اصل و بیز قضیه از استفاده . شد اشاره قبل بخش در که همانطور

به بتوان که ایرادی ترین اساس شاید اما .(٢٠١٣ ، کند(زابل م استفاده تفاوت بی اصل از بیلیارد میز مثال در مشهورش ی مقاله

اگر زیرا . است آن در استقالل مفهوم گرفت استقرایی استنتاج در آن از استفاده برای احتمال منطق نظریه در بیز قضیه از استفاده

آوریم: م دست )به ٢ . ١ از( ، یریم ب نظر در را h و e پیشامد دو استقالل

P (h|e) = P (e&h)

P (e)
=
P (e)P (h)

P (e)
= P (h) , if P (e) ̸= ٠

تا آید. نم دست به قبل اطالعات از جدیدی دانش هیچ و است P (h) پیشین احتمال برابر P (h|e) پسین احتمال ، نتیجه در

نیمن و فیشر نظیر هایی آماردان . داشتند وجود احتمال منطق رد روی از گرایی بیز در ل مش مسائل میالدی بیست ی دهه اواسط

فرانک توسط همزمان بطور که احتمال ذهن نظریه اما .(١٣٨۶ ، کردند(گیلیز م رد کل بطور را بیزگرایی پوپر مانند فیلسوفان و

بود.مقاله احتمال منطق نظریه در بیزگرایی در موجود مسائل بر غلبه برای بیزگرایی از جدید روایت شد. ارائه دوفینتٌ برنو و رمزی

١٩٣١ سال تا ول شد ارائه کمبریج اه دانش اخالق علوم اه باش در و شد نوشته ١٩٢۶ سال در احتمال» و درست » نام به رمزی

منطق ، احتمال فلسفه ریاضیات، مبان در بود مانده یجای راسل برتراند از که کمبریج اه دانش سنت ادامه در رمزی نیافت. انتشار

نظریه از کامل شرح ١٩٢٨ سال در نیز دوفینتٌ گذشت. در ١٩٣٠ سال در سال ٢۶ سن در و داشت ای عمده مشارکت ریاض

دهیم م توضیح جالصه بطور دوفینتٌ دیدگاه از را احتمال ذهن نظریه ما گزارش این .در (١٣٨۶ ، بود(گیلیز نوشته ذهن احتمال

کنیم. م احتمال ریاض نظریه بر مروری ابتدا .اما است (١٣٨۶ ، (گیلیز از شده گرفته بر که

نگاشت تک در ١٩٣٣ سال در روس دان ریاض کولموگوروف بار اولین که دارد وجود ها ریاضیدان بین در عموم توافق ی

سه ی احتمال فضای ی .(١٣٨٨ ، کرد(چانگ تدوین موضوع اصول با را احتمال نظریه « احتمال نظریۀ های «بنیان نام به

جبر خاص شرایط تحت Ωکه های زیرمجموعه از گردایه ی Σ ، مقدمات برآمدهای از نمونه فضای Ω که است (Ω,Σ, P تایی(

، زیر اصول در که باشد م Σ بر حقیق ای مجموعه تابع P و شود م نامیده پیشامد آن اعضای و ( جبر −σ مواقع بعض در (یا

کند: م صدق احتمال، اصول بنام

E ∈ Σ⇒ P (E) ≥ ٠ . ١

E,F ∈ Σ, E ∩ F = ϕ⇒ P (E ∪ F ) = P (E) + P (F ) . ٢

P (Ω) = ١ . ٣

بطور یا احتمال اندازه را P تابع است. شده فرض Ω روی واحد اندازه با و بودن جمع متناه ، نامنف P ای مجموعه تابع یعن

ی به خواصش تعمیم با Σ جبر اگر باشد. ناشمارا یا شمارا مجموعه ی تواند م Ω نمونه فضای نامیم. م احتمال خالصه

گردد: م زیر صورت به بودن جمع شمارا خاصیت دارای نیز دوم اصل شود تبدیل σ−جبر

P (∪∞i=١Ei) =
∞∑
i=١

P (Ei)

. ١ ≤ i < j <∞ برای Ei ∩ Ej = ϕ و Ei ∈ Σ که

خاصیت به را بودن جمع متناه خاصیت ریاض منطق همانند احتمال ذهن نظریه در که کنیم توجه نکته این به ید با .٣ . ١ توجه

دهیم. م ترجیح بودن جمع شمارا
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نیست عموم توافق ی دارای احتمال نظریه فیلسوفان بین در است ها ریاضیدان توافق مورد احتمال نظریه که ریاض خالف بر

عقالنیت از ای درجه با P (h|e) یعن e شرط به h احتمال ، منطق نظریه در کردیم. اشاره ذهن و منطق نظریه دو به اینجا در ما که

سالم افراد همه برای عقالن باور درجه این کند. موافقت h با درجه آن با تا دارد را e شواهد شخص ه بطوری شود م گیری اندازه

به مختلف باورهای درجه به ن مم e شواهد همان با هستند سالم هم که مختلف افراد احتمال ذهن نظریه در اما است. سان ی

شود. م گذاشته کنار سان ی عقالن باور ی درجه توافق یعن برسند h

کند. م تعریف زیر صورت به E روی او بندی شرط کسر بنام E پیشامدی روی «ب» شخص بندی شرط وضعیت ابتدا دوفینتٌ

انجام برای یرد. ب اندازه E مانند پیشامدی به را «ب» شخص باور ی درجه خواهد م «الف» شخص که کنیم فرض .٣ . ٢ تعریف

«الف» سپس ، کند م انتخاب را q مانند مثبت عددی «ب» که کند م بندی شرط ، شرابط این تحت E روی «ب» با «الف» آن،

تواند م S پردازد.مبلغ م «ب» به را S مبلغ «الف» و دهد م «الف» به را qS مبلغ «ب» ، دهد رخ E اگر . گزیند م بر را S داو

نامیم. م E روی «ب» شخص بندی شرط کسر را q باشد. کوچ «ب» ثروت با قیاس در |S| باید باشدول منف یا مثبت

موقع «ب» شخص کند. م گیری اندازه سنجش وسیله ی همانند را «ب» شخص باور ی درجه E روی q بندی شرط کسر

معادل که بود خواهد منف یا است E دادن رخ نفع به او بندی شرط با متناظر که بود خواهد مثبت S داو که داند نم q انتخاب

کند انتخاب کوچ ان ام حد تا را q است بهتر است مثبت S بداند «ب» اگر واقع در است. E دادن رخ ضرر به او بندی شرط

را q که بود خواهد ناچار ، است منف یا مثبت S که نداند اگر گزیند.اما برم بزرگ ان ام حد تا را q است منف S بداند اگر و

برگزیند. خود باور مطابق

تعبیری احتمال ذهن نظریه اینکه برای اکنون کنیم. م گیری اندازه را افراد باور بندی شرط وی ال با احتمال ذهن نظریه در بنابراین

در اینکه به توجه با کنند. صدق احتمال موضوع اصول در باور های درجه یا بندی شرط کسرهای باید باشد احتمال ریاض نظریه از

نام به مفهوم نظریه این در نکنند. صدق احتمال ریاض موضوع اصول در شاید و است متفاوت افراد های باور درجه ذهن نظریه

شود: م تعریف زیر صورت به انسجام

بندی شرط کسرهای باشد، E١, E٢, · · · , Enپیشامد متناه تعدادی روی بندی شرط به ناچار «ب» شخص اگر .٣ . ٣ تعریف

گونه به را S١, S٢, · · · , Sn داوهای نتواند «الف» شخص اگر تنها و اگر گوییم م انسجام دارای یا منسجم را او q١, q٢, · · · , qn
راببرد. بازی او بیفتد اتفاق چه هر که کند انتخاب ای

تعریف بعد گردد. عقالن باور درجه گردد م موجب که است احتمال ذهن نظریه در کننده محدود شرط ی انسجام مفهوم

. است « ‐دوفینتٌ رمزی «قضیه به مشهور که رسیم، م زیر قضیه به باال های

صدق احتمال ریاض تعریف موضوع اصول در آنها اگر تنها و اگر هستند منسجم بندی شرط کسرهای از ای مجموعه .۴ . ٣ قضیه

کنند.

□ شود. مراجعه (١٣٨۶ ، (گیلیز به اثبات.

بین از احتمال منطق نظریه در تفاوت بی اصل از استفاده از حاصل های پارادوکس که شود م موجب ‐دوفینتٌ رمزی قضیه

پیشین های احتمال ر دی احتمال ذهن نظریه در اما بود ضروری باورپیشین درجه برای احتمال منطق نظریه در اصل این زیرا برود

دو تفاوت بی اصل از توانند م حت نمایند انتخاب را مختلف های راه انسجام شرط به توانند م اشخاص . ندارد وجود تایی ی

یرد. ب نظر در را ری دی ان ام «ب» شخص و ها ان ام از ی «الف» شخص شاید گرفت. نظر در پیشین متفاوت احتمال

نظریه با ذهن احتمال نظریه تفاوت دو به اینجا در ما . دارد وجود احتمال ریاض نظریه با احتمال ذهن نظریه بین هایی ت تفاو

دوفینتٌ که صورت در کند م تعریف را شرط احتمال کولموگوروف که است این در اختالف اولین کنیم. م اشاره احتمال ریاض

برای شرط های احتمال از استفاده که است واضح . گیرد م نظر در احتمال موضوع اصول از ی عنوان به را شرط احتمال
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جمع شمارای مقابل در احتمال ذهن نظریه در بودن جمع متناه موضوع ر، دی تفاوت است. تر طبیع بندی شرط کسرهای

روی بندی شرط های کسر با شخص ی ذهن نظریه در گردید. اشاره ( ٣ . ١) در که همانطور است، احتمال ریاض نظریه در بودن

باشد. م ل مش پیشامدها از متناه نا تعداد تصور و بندد م شرط پیشامدها از متناه تعداد

کنیم. م اشاره است، بزرگ اعداد قانون از حاص حالت که برنول قضیه به مثال برای . گردیم م بر استقرایی استنتاج به اکنون

با کرد. ثابت را احتمال به راجع حدی قضیه نخستین ١٧١٣ سال در زدن» حدس فن » کتاب در (١۶۵۴ ‐ ١٧٠۵) برنول یاکوب

P (موفقیت) = p اگر ست)، ش و (موفقیت حالت دو مستقل آزمایش n از دنباله ی در که کرد ثابت برنول ، امروزی اصطالحات

داریم: ϵ > ٠ هر برای آنگاه باشد. حالت دو مستقل آزمایش n از دردنباله ها موفقیت Snتعداد و باشد دوحالت مستقل آزمایش در

lim
n←∞

P (|Sn
n
− p| < ϵ) = ١

استقرا مسئله با آن ارتباط و تفسیر اما ندارد، ال اش ریاض نظر از بزرگ اعداد قانون یا برنول قضیه اثبات ١٣٨٨).گرچه ، (چانگ

قضیه و تجربی قانون ی بین ی رابطه که است این شود م مطرح قضیه این در که سوال .(٢٠١٣ ، بود(زابل واضح برنول برای

در بیز قضیه از استفاده با توانیم م حاال سازد؟ م فراهم تجربی پدیده ی برای تبین ریاض قضیه چیست؟آیا متناظر ریاض

دهیم. جواب زیر صورت به سواالت به استقرایی استنتاج و احتمال به ذهن رد روی

هر آن در که باشیم داشته را E١, E٢, · · · , En نتایج ست)، ش و (موفقیت حالت دو مستقل آزمایش n از دنباله در کنیم م فرض

توصیف e و دهد رخ موفقیت آزمایش امین (n + ١) در که است این Sn+١ اگر ، پس است. Fi ست ش یا Siموفقیت یا Ei
با کنیم. حساب را P (Sn+١|e) باید ذهن رد روی دهند.در رخ آزمایش n در دفعه r ها موفقیت باشدکه آزمایش n نتایج از کامل

داریم: است، شده موضوع اصل ی ذهن نظریه در که ، بیز قضیه از استفاده

P (Sn+١|e) =
P (Sn+١&e)

P (e)
, if P (e) ̸= ٠

کاف اندازه به های n برای که رسیم م نتیجه این به ، معقول شرط ی و پذیری تبادل بنام ری دی مفهوم و انسجام از استفاده با که

داده نسبت مختلف عقاید با افراد توسط P (Sn+١ پیشین احتمال به که مقداری هر کند.یعن م میل r
n به P (Sn+١|e) بزرگ

رسند. م توافق مورد P (Sn+١|e) پسین احتمال به و دهند م تغییر را هایشان احتمال بیزی ساختن شرط طبق آنگاه شود

نتیجه گیری و بحث

نتیجه و مقدمات بین منطق ارتباط برای تالش و بود شده آغاز ارسطو زمان از که استقرایی استنتاج با رابطه در ابتدا ، مقاله این در

اینکه و است استقرایی استنتاج فرآیند در احتماالت نظریه از استفاده ها حل راه از ،ی کردیم اشاره دادیم. توضیح را استقرا در

شناخت قلمرو در احتمال فلسف نظریه دو ادامه در استقرا. در نتیجه و مقدمات بین ارتباط دقیق بیان برای است تالش بیزی رد روی

در آن از استفاده برای رد روی هردو در را بیز قضیه و دادیم شرح را احتمال ذهن نظریه و احتمال منطق نظریه ، شناختی یا شناسانه

برای شدیم. روبرو هایی پارادوکس با تفاوت بی پیشین اصل از استفاده با احتمال منطق نظریه نمودیم.در بیان استقرایی استنتاج

دیدگاه این از استفاده با سرانجام و دادیم شرح را شد، ابداع دوفینتٌ و رمزی توسط که احتمال به ذهن رد روی به آن نمودن طرف بر

دادیم. توضیح را استقرایی استنتاج در است بزرگ اعداد قانون از خاص حالت که برنول قضیه و

ر تش و قدردان

رد روی با مقاله نویسنده آشنایی برای طباطبایی عالمه اه دانش منطق فلسفه گروه محترم استادیار نبات فرشته دکتر سرکارخانم از

نمایم. م زاری سپاس حوزه این در نکات ارائه و احتماالت به فلسف
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چوله ژنتی تصادف اثرات با حیوان مدل های
٢ کریم امید ،١ اله نعمت علیرضا ،٢ حسین فاطمه پاکباز١، فاطمه

شیراز اه دانش آمار، ١بخش

سمنان اه دانش آمار، گروه ٢

متغیر آنجایی که از م رود. به کار ژنتی همبستگ با حیوان رد عمل به مربوط مشاهدات مدل بندی برای حیوان مدل های یده: چ

و هستند یافته تعمیم  خط مدل های خانواده به متعلق مدل ها این بنابراین باشد، غیر گاوس یا گاوس م تواند مدل ها این در پاسخ

آن کاربرد های از بسیاری در اما م شود. گرفته درنظر نرمال توزیع با تصادف اثرات به صورت داده ها بین موجود ژنتی همبستگ

باعث و باشد تاثیرگذار نتایج دقت برروی است ن مم گاوس فرضیه و خیر یا است برقرار بودن نرمال فرض که نیست مشخص

به نسبت و م شود هم نرمال توزیع شامل که بسته نرمال چوله توزیع مقاله این در گردد. واریانس مولفه های برآورد در اریبی ایجاد

پارامتر ها برآورد برای م گردد. ارائه جدید حیوان مدل ی و پیشنهاد ژنتی تصادف اثرات برای دارد، بیشتری انعطاف پذیری آن

کاربردی مثال ی در نهایت در و م شود داده  تعمیم شده معرف مدل به مارکوف زنجیر مونت کارلو وریتم ال و بیزی استنباط رهیافت

م گیرند. قرار مقایسه مورد نرمال و بسته نرمال چوله تصادف اثرات با حیوان مدل  نتایج

. ژنتی تصادف اثرات بسته، نرمال چوله توزیع بیزی، رهیافت ، حیوان مدل کلیدی: واژه های

.62J12 ،92D50 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

پیوند تابع ی از استفاده با کم متغیرهای و مشاهدات میانگین بین مشاهدات استقالل فرض با یافته تعمیم خط مدل های در

تعمیم خط آمیخته مدل های (١٩٩٣) کالیتون و بریسلو .(١٩٨٩) نلدر و کوالچ م م شود، برقرار ارتباط مشتق پذیر و نوا ی

وجود همبستگ مشاهدات بین مدل ها این در گرفته اند. به کار را است یافته تعمیم خط مدل های از تعمیم که (GLMMs) یافته١

مدل های GLMMها از نمونه ی م شود. گرفته درنظر مدل به تصادف اثرات همان یا پنهان متغیرهای کردن اضافه با که دارد

حیوان مدل های از هستند محیط و ژنتی وابستگ های دارای که حیوان رد عمل به مربوط صفات مدل بندی برای هستند. حیوان

1Generalized Linear Mixed Models
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ا. . کریم و ع ، نعمت اله ف.، ، حسین ف.، ١٢٧پاکباز،

مطالعات تمام در تقریبا م باشد. پذیری٢ وراثت و واریانس مولفه های برآورد حیوان مدل های اهداف از ی م شود. استفاده

پیرامون آماری مطالعات معروفترین از که م شود، گرفته درنظر نرمال ژنتی تصادف اثرات متغیر توزیع حیوان مدل های به مربوط

،(٢٠١٠) اران هم و ویلسون ،(٢٠٠٩) اران هم و ر بل ،(٢٠٠۶) پستما ،(٢٠٠۵) اران هم و ویلسون به م توان مدل ها این

نمود. اشاره .(٢٠١٧) اران هم و فرزنورامیرز و (٢٠١٣) اران هم و ویلسون

به همچنین شود. آماری استنتاج بودن ناموفق باعث م تواند آسان به اما م شود ریاض ساده تر محاسبات به منجر فرض این گرچه

و برانگیزند چالش بسیار درستنمایی ماکسیمم روش های ندارد، بسته ای ل ش حیوان مدل های در درستنمایی تابع اغلب اینکه دلیل

این در م رود. به کار گیبز نمونه گیری و هستینگس متروپلیس وریتم ال مثل مارکوف زنجیر کارلوی مونت وریتم ال با بیزی رهیافت

شده است پیشنهاد ژنتی تصادف اثرات مدل بندی برای خاص (CSN) بسته٣ نرمال چوله توزیع ی از استفاده بار اولین برای مقاله

مقایسه به شده شبیه سازی کاربردی مثال ی در همچنین شده است. پرداخته شده معرف مدل تحلیل برای بیزی رهیافت تعمیم به و

است. شده پرداخته نرمال و بسته نرمال چوله مدل

داالواله و آزالین توسط آن متغیره چند حالت و شد معرف (١٩٨۵) آزالین توسط بار اولین برای متغیره ی نرمال چوله توزیع

است متغیره چند نرمال چوله توزیع از کل تری حالت بسته نرمال چوله توزیع گردید. بررس (١٩٩٩) کاپیتانو و آزالین و (١٩٩۶)

توزیع ی (٢٠١٢) محمدزاده و حسین و (٢٠١١) محمدزاده و حسین شد. معرف (٢٠٠۴a) اران هم و گنزالس توسط که

فضایی رگرسیون بردند. به کار فضایی یافته تعمیم خط آمیخته مدل های در فضایی پنهان متغیرهای برای را متغیره چند نرمال چوله

و (٢٠١١) محمدزاده و کریم توسط CSN تصادف میدان های برای فضایی بیزی پیش گویی و بسته نرمال چوله خطای با بیزی

است نرمال چوله و نرمال توزیع های از انعطاف پذیرتر بسیار CSN توزیع های خانواده شدند. معرف (٢٠١٢) محمدزاده و کریم

دارد. نیز را کردن شرط و خط تبدیالت تحت بودن بسته نظیر نرمال توزیع مطلوب خواص از بسیاری به عالوه

تحلیل م گردد. ارائه پیشنهادی مدل و بسته نرمال چوله توزیع مختصر طور به دوم بخش در ابتدا که است صورت این مقاله ساختار

مقایسه به شده شبیه سازی کاربردی مثال ی از استفاده با چهارم بخش در و است شده آورده سوم بخش در شده معرف مدل بیزی

شده است. پرداخته نرمال چوله و نرمال مدل

بسته نرمال چوله ژنتی تصادف اثرات با حیوان مدل های ٢

به صورت ال چ تابع آن گاه باشد، CSN متغیره چند توزیع با nd‐بعدی بردار ی u اگر

fnd,q(u|µ,Σ, D,ν,∆) = Φ−١
q (٠;ν,∆+DΣD⊤) ϕn(u;µ,Σ) Φq(D(u− µ);ν,∆), (٢ . ١)

ماتریس ی D و ،∆ کوواریانس ماتریس و ν میانگین با q‐بعدی نرمال تجمع توزیع تابع Φq(·;ν,∆) آن در که م شود، بیان

و µ ∈ Rn میانگین با n‐بعدی نرمال ال چ تابع ی ϕn(·;µ,Σ) م باشند. چول پارامترهای عناصرش که است q × n

صفر برابر D ماتریس هرگاه م شود. داده نمایش CSNn,q(µ,Σ, D,ν,∆) نماد با CSN است.توزیع Σ کوواریانس ماتریس

و ∆ = ١ ν = ٠, ،q = ١ دهیم قرار اگر ب عالوه م شود. چندمتغیره نرمال ال چ به تبدیل (٢ . ١) ال چ آن گاه باشد

از است عبارت CSN توزیع گشتاور اولین م شود. نرمال چوله توزیع ال چ به تبدیل CSN ال چ آن گاه D = λ⊤Σ−
١
٢ ,

مثبت ماتریس هر برای ψ،و = Φ∗q(r,ν,∆+DΣD⊤)/Φq(r,ν,∆+DΣD⊤)|r=٠ آن در که E(u) = µ+ΣD⊤ψ

از است عبارت X واریانس .∇r = (∂/∂r١, · · · , ∂/∂rq)⊤ آن در که Φ∗q(r;ν,Ω) = [∇rΦq(r;ν,Ω)]⊤ ،Ω معین

V (u) = Σ + ΣD⊤ξDΣ− ΣD⊤ψψ⊤DΣ,

2Heritability
3Closed Skew Normal



چوله١٢٨ حیوان مدل های

D = λ⊤Σ−
١
٢ و ∆ = ١ ،ν = ٠ ،Σ = [١ ٠;٠ ١] ،µ = (٠,٠)⊤ پارامترهای با CSN توزیع ال چ تابع نمایش :١ ل ش

.λ مختلف مقادیر برای

.Φ∗∗q (r;ν,Ω) = [∇r∇⊤r Φq(r;ν,Ω)]⊤ و ξ = Φ∗∗q (r,ν,∆+DΣD⊤)/Φq(r,ν,∆+DΣD⊤)|r=٠ آن در که

را u اگر حاشیه ای. ال چ تحت بودن بسته نظیر داراست. را مطلوب خواص از بعض متغیره چند نرمال توزیع مشابه CSNتوزیع

آن گاه است. n− k برابر u٢ بعد و k برابر، u١ بعد آن در که کنیم، تقسیم u = (u١T ,u٢T )T فرم به

u١ ∼ CSNk,q(µ١,Σ١١, D
∗,ν,∆∗),

،Σ١٢ ،Σ٢٢ ،Σ١١ ،µ١ با ،Σ١·٢٢ = Σ٢٢−Σ٢١Σ
−١
١١ Σ١٢ ∆∗ = ∆+D٢Σ١·٢٢D′٢, D

∗ = D١+D٢Σ٢١Σ
−١
١١ , ه درجایی

.D = (D١, D٢) و Σ =

 Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢

 µ =

(
µ١

µ٢

)
, م باشد. زیر بندی تقسیم با متناسب که D٢ و D١ ،Σ٢١

از است عبارت u١ شرط به u٢ شرط ال چ ، قبل تقسیم بندی با است. بسته نیز کردن شرط تحت CSN توزیع

(u٢|u١) ∼ CSNn−k,q(µ٢ +Σ٢١Σ
−١
١١ (u١ − µ١),Σ١·٢٢, D٢,ν −D∗(u١ − µ١),∆). (٢ . ٢)

پارامترهای برای CSN توزیع ال چ نمودار نمائید. مراجعه (٢٠٠۴a) اران هم و گنزالس به م توانید بیشتر جزئیات دیدن برای

است. شده رسم ١ ل ش در متفاوت λ چند برای و D = λ⊤Σ−
١
٢ و ∆ = ١ ν = ٠ ،Σ = [١ ٠;٠ ١] ،µ = (٠,٠)⊤

مدل ٢ . ١

مدل های در اغلب گویند. حیوان مدل آن، به باشد ژنتی و محیط نوع از یافته تعمیم خط آمیخته مدل های در همبستگ اگر

م شناسیم. وراثت ارزش عنوان با را آن ها که م باشند، افزایش ژنتی اثرات به وابسته پاسخ متغیر که است این بر فرض حیوان

مطابق م شود. داده نشان yT = (y١, · · · , ynd
) با رکورد nd با مطالعه مورد ژنتی وابسته پاسخ مشاهدات مدل ها، این در

که است نمایی خانواده به متعلق f(y|u) درستنمایی تابع و هستند مستقل شرط به طور مشاهدات که م شود فرض GLMMها

به صورت مشاهده هر برای

f(yi|ui) = exp{yiui − b(ui) + c(yi)}, i = ١, . . . , nd, (٢ . ٣)

.∂
٢b(ui)
∂u٢

i

= Var(yi|ui) و ∂b(ui)
∂ui

= E(yi|ui) ه به طوری است، کوموالنت تابع ی b(ui) آن در که است،

طوری به است، ارتباط در g(µi) = ηi = ui ل ش به افزایش ژنتی با g(·) پیوند تابع ی به وسیله µi = E(yi|ui) میانگین
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است، ziβ ان م پارامتر با خاص بسته نرمال چوله توزیع دارای که است فرد iامین مولفه ژنتی افزایش اثر ui م کنیم فرض که

β٠ برای اول عنصر که ثابت اثرات از بعدی (nj + ١)× ١ بردار ی zi و ثابت اثرات β = (β٠, β١, · · · , βnj)T که به طوری

رکورد nd برای افزایش ژنتی اثرات بردار ،u = (u١, · · · , und
)T بردار توزیع کل به طور است. شده گرفته درنظر مدل در

u ∼ CSNnd,١(Zβ,Σ,λ
TΣ−

١
٢ ,٠,١), (۴ . ٢)

م شود. محاسبه حیوان و مادر پدر، کدهای اساس بر که است خویشاوندی ماتریس A و مقیاس ماتریس Σ = σ٢
uA که است،

داریم (٢ . ١) از .λ = λ٠١ م شود فرض که است چول پارامتر λ و م شود نامیده مستقیم افزایش ژنتی واریانس σ٢
u

f(u|β, σ٢
u, λ٠) =

٢
(٢π)n/٢|Σ|١/٢ exp

(
−١

٢(u−Zβ)′Σ−١(u−Zβ)
)
· Φ(λ′Σ−

١
٢ (u− Zβ)),

نوشت (٢ . ٣)م توان و (٢ . ١) بنابر و

f(y,u|θ) = f(y|u)f(u|θ)

=
٢

(٢π)n/٢|Σθ|١/٢ exp

(
nd∑
i=١

[yixi − b(xi) + c(yi)]−
١
٢(u−Zβ)′Σθ

−١(x−Zβ)

)
×Φ(λ′Σ−

١
٢

θ (x−Zβ)), (۵ . ٢)

که است، L(θ;y) =
∫
· · ·
∫ ∏nd

i=١ f(yi|ui)f(u|θ)du ل ش به درستنمایی تابع بنابراین و θ = (β, σ٢
u, λ٠) آن در که

توسیع چوله افزایش ژنتی تصادف اثرات با حیوان مدل های برای را بیزی رهیافت ما بعدی قسمت در ندارد. بسته ای ل ش

در م شوند. مدل بندی yi = zTi β + ui + εi, εi ∼ N(٠, σ٢
e ) به صورت نرمال مشاهدات با حیوان مدل های داد. خواهیم

تعریف .h٢
u = σ٢

u

σ٢
u+σ

٢
e

ل ش به مستقیم وراثت پذیری و (ηi = µi) م شود درنظرگرفته پیوند تابع به عنوان همان تابع حالت این

م شود.

بیزی استنباط ٣

مدل پارامترهای تمام برای ابتدا که است الزم چوله افزایش ژنتی تصادف اثرات با حیوان مدل های بیزی استنباط انجام برای

توزیع عنوان به  را بزرگ واریانس با نرمال توزیع (β) ثابت اثرات ضرایب بردار برای ببریم. به کار را مناسب پیشین ال های چ

معکوس گاما σ٢
u برای و پیشین عنوان به نواخت ی توزیع λ٠ چول پارامتر برای .β ∼ N(a,B) م گیریم، درنظر پیشین

با است متناسب پسین توزیع و f(θ) = f(β)f(σ٢
u)f(λ٠) پیشین توام توزیع پارامترها، استقالل فرض با م شود. گرفته درنظر

گیبز وریتم ال نظیر MCMC روش های و ندارد بسته ای ل ش که f(u,θ|y) ∝ f(y|u)f(u|β, σ٢
u, λ٠)f(β)f(σ٢

u)f(λ٠)

به صورت β کامل شرط توزیع م آید. کار به

f(β|y,u, σ٢
u, λ٠) ∝ f(u|β, σ٢

u, λ٠)f(β)

= ϕnd
(u;Zβ,Σ)ϕnj (β;a,B)Φ(λ′Σ−

١
٢ (u−Zβ);٠,١)

∝ ϕnj (β;µβ,Σβ)Φ
(
−λ′Σ−

١
٢Z(β − µβ);λ′Σ−

١
٢ (Zµβ − u),١

)
.

به صورت CSN توزیع از خاص حالت ی βکامل شرط توزیع بنابراین باشد، م

β|y,u, σ٢
u, λ٠ ∼ CSNnj ,١(µβ,Σβ,−λ′Σ−

١
٢Z,λ′Σ−

١
٢ (Zµβ − u),١)



چوله١٣٠ حیوان مدل های

λ٠ و σ٢
u پارامتر برای شرط توزیع .Σβ = (Z⊤Σ−١Z +B−١−(١ µβ = Σβ(B

−١a+Z⊤Σ−١u), آن در که است،

به صورت

f(σ٢
u|y,u,β, λ٠) ∝ f(u|β, σ٢

u, λ٠)f(σ
٢
u)

∝ ϕnd
(u;Zβ,Σ)Φ{λ′Σ−

١
٢ (u−Zβ);٠,١}IG(α, τ),

f(λ٠|y,u,β, σ٢
u) ∝ f(u|β, σ٢

u, λ٠)f(λ٠)

∝ ϕnd
(u;Zβ,Σ)Φ(λ′Σ−

١
٢ (u−Zβ)f(λ٠),

اثرات کامل شرط توزیع م بریم. کار به را هستینگس متروپلیس نمونه گیری وریتم ال بنابراین ندارد، بسته ای ل ش که م آید به دست

ل ش به نیز مشاهده k‐امین افزایش ژنتی

f(uk|u−k,y,β, σ٢
u, λ٠) ∝ f(y|u)f(uk|u−k,β, σ٢

u, λ٠), k = ١, . . . , nd, (٣ . ١)

وریتم ال توسط تصادف نمونه های تولید از بعد است. CSN توزیع از بسته فرم ی (٣ . ١) شرط توزیع (٢ . ٢) رابطه طبق که است،

م شود. آورده به دست افزایش ژنتی تصادف اثرات و پارامترها بیزی برآورد هستینگس، متروپلیس و گیبز

مثال ۴

با (٢٠١٠) اران هم و ویلسون توسط که تولد هنگام در حیوان وزن پاسخ متغیر به مربوط شده شبیه سازی داده های بخش این در

نرمال چوله توزیع از استفاده مقاله این  در م گیرد. قرار مطالعه مورد است، شده بررس بیزی روش به ژنتی اثرات بودن نرمال فرض

رهیافت بردن به کار با م شود. مدل بندی حیوان مدل ی با داده ها این و استفاده ژنتی تصادف اثرات برای نرمال توزیع جای به

تولد هنگام وزن پاسخ متغیر م گردد. مقایسه را نرمال چوله و نرمال مدل دو نتایج نهایت در و پرداخته داده ها این تحلیل به بیزی

متغیرهای عنوان به تولد تاریخ و جنسیت مشاهدات و م باشد رکورد nj = تعداد١٠٨۴ به که است شده شبیه سازی حیوان ی

شده شبیه سازی رکورد np = ١٠٣٩ شامل شجره نامه فایل در حیوان و مادر پدر، کد شامل رکورد تعداد م شود. شبیه سازی کم

صورت به حیوان مدل م باشد.

yi = β٠ + β١(sex)i + (Byear)i + (mother)i + ui + εi. (١ . ۴)

مولفه های تمام برای پیشین توزیع و اجراگردید تکرار ۵٠٠٠٠ با MCMC وریتم ال بیزی، تحلیل انجام برای م گردد. تعریف

برآورد چندک های و استاندارد انحراف بیزی، برآورد است. شده گرفته نظر در ۵ و ۵ پارامترها با معکوس گامای توزیع واریانس

،σ٢
u است. شده ارائه ١ جدول در نتایج است. آمده دست به h٢

u = σ٢
u

σ٢
u+σ

٢
e+σ

٢
m+σ٢

By

دستور از مستقیم وراثت پذیری و محاسبه

اثر ، تصادف باقیمانده ،( افزایش ژنتی (اثرات وراثت ارزش به مربوط واریانس مولفه های از عبارتند ترتیب به σ٢
m و σ٢

By ،σ٢
e

افزایش ژنتی اثرات تاثیر تحت حیوان وزن متغیر از ٠٫۴۴ که م دهد نشان h٢
u = ٠٫۴۴ مادر. ژنتی اثرات و تولد سال تصادف

روی از مستقیم وراثت پذیری تا%۵۴ ٣١% از پس است. مستقیم وراثت پذیری برای ٩۵% اطمینان بازه (٠٫٣١,٠٫۵۴) است،

برای خیر، یا دارد وجود آن ها بین معناداری تفاوت آیا این که تشخیص و رفته کار به روش دو مقایسه برای م شود. تعیین وراثت ارزش

RMSEP =
√
n−١∑(y − ŷ)٢ ،MSEP = n−١∑(y− ŷ)٢ معیارهای مدل دو هر برای حیوان وزن شده برازش مقادیر

مدل م شود مالحظه که همان طور است. شده آورده ٢ جدول در و محاسبه RRMSEP =
√
n−١∑{(y − ŷ)ŷ−٢{١ و

است. نموده عمل بهتر نرمال چوله
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برآورد چندک های و استاندارد انحراف بیزی، برآورد :١ جدول
نرمال ژنیتی اثرات با حیوان مدل

چندک ها استاندارد معیار انحراف برآورد پارامتر
٠٫٩٧۵ ٠٫۵ ٠٫٠٢۵

٢٫٨٢ ١٫٧٠ ٠٫٣۶ ٠٫۶٨ ٢٫٠٧ σ٢
u

٢٫٨۶ ١٫۵١ ٠٫۴٣ ٠٫۶۵ ١٫۶۵ σ٢
e

١٫٢١ ٠٫٧٢ ٠٫۴٢ ٠٫٣٠ ٠٫٧٨ σ٢
By

١٫۵۴ ١٫١۶ ٠٫٨۴ ٠٫١٨ ١٫١٧ sigma٢
m

٠٫۵٢ ٠٫٣۵ ٠٫٠٩ ٠٫١٢ ٠٫٣٧ h٢
u

نرمال چوله ژنتی اثرات با حیوان مدل

چندک ها استاندارد معیار انحراف برآورد پارامتر
٠٫٩٧۵ ٠٫۵ ٠٫٠٢۵

٣٫٨٨ ٢٫۶٢ ١٫۵٨ ٠٫۶٢ ١٫٩٨ σ٢
u

٢٫٢۴ ٢٫٠٩ ١٫۵٨ ٠٫١٨ ٢٫٠۴ σ٢
e

١٫٣١ ٠٫٧٣ ٠٫۴٢ ٠٫٢٣ ٠٫٧۶ σ٢
By

١٫۵۶ ١٫١٨ ٠٫٨٧ ٠٫١٨ ١٫١٩ sigma٢
m

٠٫٩٠ ٠٫٠١ −٠٫٨٩ ٠٫۴٨ ٠٫٠١ λ

٠٫۵۴ ٠٫۴۴ ٠٫٣١ ٠٫٠۶ ٠٫۴٠ h٢
u

چوله و نرمال مدل دو مقایسه :٢ جدول

نرمال چوله مدل نرمال مدل معیار

٠٫۶٨۶ ٠٫٧١۵ MSEP

٠٫٨٢٨ ٠٫٨۴۵ RMSEP

٠٫١۵١ ٠٫١۵٧ RRMSEP

نتیجه گیری و بحث

خانواده که این به توجه با گردید. بیان مدل این بیزی تحلیل و شدند معرف نرمال چوله ژنتی اثرات با حیوان مدل های مقاله این در

توزیع های از استفاده رسد م نظر به آمده دست به نتایج به توجه با و است نرمال توزیع از انعطاف پذیرتر و بزرگتر نرمال چوله توزیع

توجه با شده اند، شبیه سازی نرمال توزیع از حیوان وزن داده های این که وجود با بررس مورد مثال در است. مفید مدل ها این در چوله

معادل تقریبا نرمال چوله مدل که داد نشان شده محاسبه نتایج است، شده رسم زیر ل ش در که داده ها هیستوگرام و جعبه ای نمودار به

است. نرمال از بهتر حدودی تا حت و
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آماسیده شمارش و [٠,١] تکیه گاه با آماسیده ‐{٠,١} پیوسته ی طول پاسخ های توأم مدل بندی
اجتماع ه های شب داده های مجموعه در کاربرد صفر:

سامان بهرام احسان تبریزی١، الهام

تهران بهشت شهید اه دانش ، ریاض علوم ده ی دانش آمار، گروه

ارائه تبیین متغیرهای از استفاده با طول حالت در اجتماع ه های شب داده های تحلیل برای جدیدی روش مقاله، این در یده: چ

تکیه گاه با آماسیده پیوسته ی طول پاسخ متغیرهای توأم مدل سازی برای یافته تعمیم آمیخته ی خط مدل های رد روی از است. شده

١ و ٠ نقطه ی دو در آماسیده بتای توزیع معرف است. شده استفاده آماسیده شمارش پاسخ متغیرهای و [٠,١] بازه ی به محدود

در آماسیده شمارش پاسخ متغیر توزیع است. گرفته قرار توجه مورد پیوسته‐آماسیده پاسخ متغیر برای منعطف توزیع عنوان به

یافته ، تعمیم پواسون و توان توان سری های خانواده ی به متعلق توزیع های از ی پایه ی بر ، اضاف تغییرات نوع به توجه با نیز صفر

به مدل پارامترهای درستنمایی بیشینه  ی برآوردهای به دستیابی برای MCEM وریتم ال و درستنمایی رد روی شد. خواهد تعریف

شد. خواهد برده کار

. اجتماع ه های شب آماسیده، بتای توزیع آماسیده، توان سری توزیع همبسته، آمیخته ی پاسخ های کلیدی: واژه های

.62J05 ،62J12 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

برای روش یافتن بنابراین است. پیوسته و ترتیبی) و اسم ، (شمارش رسته ای متغیرهای شامل ، اجتماع ه های شب داده های

مربوط ایمیل تعامالت داده ی مجموعه تحلیل ، مدل چنین ساختن برای ما اصل انگیزه گشاست. راه متغیرها این توأم مدل سازی

بیش ارزش با ٢٠٠٢ سال در و شده تاسیس ١٩٨۵ سال در که بود ایی آمری انرژی شرکت ی انرون است. انرون شرکت به

منتشر ا آمری متحده ایاالت دادگستری وزارت توسط داده مجموعه این شد. ست ورش کالهبرداری دلیل به دالر بیلیون ٧٠ از

نرخ ها، درصدها، است. دسترس قابل ( http://www.cis.jhu.edu/∼parky/Enron/) آدرس در داده مجموعه این است. شده

چنین بررس برای زیادی مدل های هستند. [٠,١] معین بازه ی به محدود پیوسته، پاسخ متغیرهای از مثال هایی احتمال ها، و نسبت ها

ر دی از دادند. ارائه را ی یا صفر در آماسیده بتای رگرسیون مدل (٢٠١٢) فراری و اسپینا راستا این در شده اند. پیشنهاد متغیرهایی

tabrizi.elham@gmail.com تبریزی: ١الهام

١٣۴



ا. ، سامان بهرام و ا. ١٣۵تبریزی،

ن مم که آن جایی از است. بوده گسسته داده های تحلیل برای مناسب مدل یافتن مختلف، علوم محققان توجه مورد موضوع های

این روی گوناگون تحلیل های شویم، مواجه پراکنش بیش مسأله ی و آماسیدگ مسأله ی دو با ، شمارش داده های تحلیل در است

مدل های مناسب، مدل های از ی شود، مشاهده انتظار حد از بیشتر صفر تعداد وقت گسسته داده های در م گیرد. صورت داده ها

(١٩٩٢) لمبرت توسط بار اولین مدل ها این م دهد. پوشش نیز را بیش پراکنش ویژگ که است صفر در آماسیده توان سری

دوجمله ای رگرسیون مدل مثل مدل هایی نیست، زیادی صفرهای آن ها در بیش پراکنش دلیل تنها که داده هایی برای شدند. معرف

با هستند. مناسب ((٢٠٠۶) کاران و فمویی ) صفر در آماسیده تعمیم یافته ی پواسون رگرسیون مدل و صفر در آماسیده منف

دارند. پیچیده ای همبستگ ساختار اغلب که است شده ایجاد داده ها، مجموعه ی از جدیدی انواع اندازه گیری، در پیچیده ابزار ظهور

هستند. استاندارد غیر همبسته ی داده های از رایج مثال های گسسته، و پیوسته داده های از آمیخته ای شامل متغیره، چند داده های

گمشده داده های بدون و با نقطه دو در آماسیده شمارش و ترتیبی پاسخ های برای طول همزمان مدل (٢٠١۶) اران هم و رضیئ

اساس بر پیوسته‐آماسیده متغیر تعریف نحوه اول، بخش در که است شده سازمانده صورت این به مقاله این کردند. معرف را

سپس و است شده مقاله این در استفاده مورد توزیع های بر مروری دوم بخش در است. شده داده شرح اجتماع ه شب ی ساختار

مطالعه ی ی شده، مطرح مدل سودمندی تشریح برای است. شده پرداخته درستنمایی تابع ارائه ی نیز و جدید توأم مدل معرف به

است. شده سازی پیاده انرون داده ی مجموعه روی بر شده معرف مدل ،۴ بخش در است. شده انجام ٣ بخش در شبیه سازی

انگیزه ١ . ١

تعامالت کنید، فرض م شود. داده توضیح اجتماع ه ی شب ی در jام فرد به iام فرد ویی پاسخ نرخ تعریف نحوه ی ادامه در

دوم کارمند به ایمیل ٣ اول کارمند به طوری که است شده مشاهده (t) معین زمان بازه ی ی در شرکت ی کارمند ۴ بین ایمیل

از پاسخ اما کرده اند ارسال سوم کارمند به ایمیل ١ چهارم و اول کارمند همچنین است. کرده دریافت ایمیل ۴ و کرده ارسال

شغل رده ی از کارمند هر کنید فرض همچنین کرد. رسم جهت دار گراف ی م توان ه شب این برای نکرده اند. دریافت سوم کارمند

شده ارسال ایمیل های تعداد مذکور، گراف یال های روی است. چهارم) و سوم (کارمند ٢ شغل رده ی یا و دوم) و اول (کارمند ١

نرخ ه، شب این اساس بر بنابراین است. کرده ارسال دوم کارمند به ایمیل ٣ اول کارمند شد. خواهد داده نمایش یال، وزن عنوان به

ارسال دوم کارمند به که ایمیل هر ازای به ایمیل ی اول کارمند ر، دی سوی از است. ٣
۴ دوم کارمند به اول کارمند ویی پاسخ

ترتیب به a(i,j)t و Y(i,j)t کنید فرض است. ١ اول کارمند به دوم کارمند ویی پاسخ نرخ بنابراین است. کرده دریافت است، کرده

(وزن tام زمان بازه ی در jام رأس به iام رأس از شده ارسال های ایمیل تعداد و jام رأس به iام رأس ویی پاسخ نرخ دهنده ی نشان

این صورت غیر در و باشد داشته وجود ارتباط j و i رأس های بین هرگاه Y(i,j)t = min(١,
a(i,j)t

a(j,i)t
) بنابراین باشند. مذکور) یال

مستقل (i, j) ̸= (i′, j′) برای Y(i′,j′)t و Y(i,j)t کرد ثابت م توان .Y(i,j)t = Nan عبارت به یا و نداریم آن مورد در اطالع

از شده استخراج مستقل پاسخ متغیرهای بنابراین نیستند. مستقل Y(j,i)t و Y(i,j)t به عالوه .j′ ̸= i و i′ ̸= j به طوری که هستند،

ترکیب از مثال این در هستند. ( {Y(٢,١), Y(٣,١), Y(۴,٣)} (یا {Y(١,٢), Y(١,٣), Y(٣,۴)} کارمند چهار این بین رابطه های ه ی شب

رده١ ‐رده٢، رده١ ‐رده١، سطح چهار با رسته ای تبیین متغیر به عنوان آن کننده ی دریافت و ایمیل فرستنده ی کارمند شغل رده های

کارمندان بین ایمیل ارتباطات ه ی شب مقاله، این در شده استفاده داده ی مجموعه کرده ایم. استفاده رده٢ ‐رده٢ و رده٢ ‐رده١

و فرستنده نام آن ها، پست شرکت، کارمند ١٨۴ نام مانند اطالعات شامل داده مجموعه این است. فوق مثال مانند انرون، شرکت

رده ی و معاون و رئیس عامل، مدیر بخش ، مدیر شامل ،١ رده ی در شغل کارمند، هر است. ایمیل هر عنوان و ارسال زمان گیرنده،

باق مانده کارمند ١٢٢ روی بر ما تمرکز و است نشده ثبت کارمند ۵۵ شغل که است ذکر قابل دارد. را پست ها سایر شامل ٢ شغل

ژانویه ١ ،١ زمان بازه است. گرفته بهره کارمندان ماه ۶ و سال ٣ ایمیل تعامالت از مقاله این در شده استفاده داده مجموعه است.

(٢٠٠١) اران هم و بری است. شده گرفته نظر در ٢٠٠٢ ژوئن ٣٠ تا ٢٠٠١ اکتبر ١ ،٢ زمان بازه و ٢٠٠١ سپتامبر ٣٠ تا ١٩٩٩

با مرتبط عنوان های (١) دسته ی: دو به تقسیم قابل نیز عنوان ٣٢ این کرد. تقسیم رسته ٣٢ به را شرکت این ایمیل های همه ی عنوان



صفر١٣۶ آماسیده شمارش و [٠,١] گاه تکیه با {٠,١}‐آماسیده پیوسته ی طول پاسخ های توأم مدل بندی

و آن از بعد پیامدهای و سپتامبر ١١ تروریست حمله حرفه ای، غیر فوتبال عنوان با ایمیل هایی شامل کاری غیر عنوان های (٢) و کار

به iام کارمند از ،٢ عنوان با ایمیل ها تعداد نشان دهنده ی N(i,j)t کنید فرض کرد. تقسیم اعداد و مبهم کلمه های شامل عنوان هایی

باشد. tام زمان بازه ی در jام کارمند

توزیع ها ١ . ٢

دو (به برنول k − l و بتا توزیع از آمیخته ای (INFBE) l و k نقاط در آماسیده بتای توزیع :l و k نقاط در آماسیده بتای توزیع

تابع باشد. α(i,j)t آمیختگ وزن با INFBE توزیع دارای Y(i,j)t کنید فرض است. (k < l آن در که م دهد جرم l و k مقدار

م شود: بیان زیر به صورت Y(i,j)t ال چ

fY(i,j)t(y(i,j)t;α(i,j)t, λ(i,j)t, µ(i,j)t, ϕ(i,j)t) = α(i,j)tPBer(Y(i,j)t = y(i,j)t;λ(i,j)t)

+ (١− α(i,j)t)fBE(y(i,j)t;µ(i,j)t, ϕ(i,j)t),

و ٠ ≤ α(i,j)t ≤ ١ ،t زمان در (i, j) واحد برای برنول k − l توزیع در l موفقیت مشاهده ی احتمال λ(i,j)t آن در که

(٠ < ϕ(i,j)t و E(Y(i,j)t|Y(i,j)t ∈ [٠,١]−{k, l}) = µ(i,j)t پارامترهای با بتا توزیع ال چ تابع fBE(.;µ(i,j)t, ϕ(i,j)t)

.V ar(Y(i,j)t|Y(i,j)t ∈ [٠,١]− {k, l}) = µ(i,j)t(١− µ(i,j)t)/(١ + ϕ(i,j)t) چنان که است µ(i,j)t < ١, ϕ(i,j)t > ٠)
و ٠ نقاط در آماسیدگ با داده هایی، مجموعه چنین در و است اجتماع ه های شب داده های تحلیل ما اصل انگیزه ی که آن جایی از

است. شده  گرفته نظر در l = ١ و k = ٠ ادامه، در شد، خواهیم مواجه ١
و توان سری توزیع از آمیخته ای (ZIPS) صفر در آماسیده توان سری های توزیع خانواده ی صفر: در آماسیده توان سری توزیع

اگر است ZIPS توزیع دارای N(i,j)t تصادف متغیر است. ω(i,j)t آمیختگ وزن با صفر در تباهیده توزیع

P (N(i,j)t = n(i,j)t;ω(i,j)t, ν(i,j)t) = ω(i,j)tI{٠}(n(i,j)t) + (١− ω(i,j)t)Pps(N(i,j)t = n(i,j)t; ν(i,j)t),

.g(ν(i,j)t) =
+∞∑

n(i,j)t=٠
a(n(i,j)t)ν

n(i,j)t

(i,j)t و ν(i,j)t ≥ ٠ ،a(n(i,j)t) ≥ ٠ ، نامنف صحیح اعداد از مجموعه ای SNزیر آن در که

است: توان سری توزیع احتمال جرم تابع Pps به عالوه

Pps(N(i,j)t = n(i,j)t; ν(i,j)t) = a(n(i,j)t)
ν
n(i,j)t

(i,j)t

g(ν(i,j)t)
; n(i,j)t ∈ SN .

دارند. تعلق خانواده این به ( ν اضاف پارامتر با ،NB ) منف جمله ای دو یا و جمله ای دو پواسون، توزیع های است ذکر به الزم

اگر است ZIGP توزیع دارای N(i,j)t تصادف متغیر صفر: در آماسیده یافته ی تعمیم پواسون توزیع

P (N(i,j)t = n(i,j)t;ω(i,j)t, ν(i,j)t, π) = ω(i,j)tI{٠}(n(i,j)t) + (١− ω(i,j)t)PGP (N(i,j)t = n(i,j)t; ν(i,j)t, π),

ν(i,j)t(١− که است مثبت صحیح عدد بزرگ ترین (≥ ۴) m و max[−١,−ν(i,j)t(١−π)
m ] ≤ π ≤ ١ ،ν(i,j)t > ٠ آن در که

،n(i,j)t ≥ ٠ زمان که آن در که است یافته تعمیم پواسون توزیع احتمال جرم تابع PGP و π < ٠ زمان که π) + mπ > ٠
PGP (N(i,j)t = n(i,j)t; ν(i,j)t, π) = ν(i,j)t(١− π)[ν(i,j)t(١− π) + n(i,j)tπ]

n(i,j)t−١ ١
n(i,j)t!

e−ν(i,j)t(١−π)−n(i,j)tπ

.PGP (N(i,j)t = n(i,j)t; ν(i,j)t, π) = ٠ ،π < ٠ و n(i,j)t > m زمان که و

درستنمایی تابع و مدل ١ . ٣

م شود: بیان زیر به صورت توان سری و بتا آماسیده  ی همبسته ی آمیخته ی پاسخ های به مربوط توأم مدل

Y(i,j)t|b١
(i,j), · · · ,b۶

(i,j);α(i,j)t, λ(i,j)t, µ(i,j)t, ϕ(i,j)t ∼ INFBE(α(i,j)t, λ(i,j)t, µ(i,j)t, ϕ(i,j)t), (i, j) ∈ A,



ا. ، سامان بهرام و ا. ١٣٧تبریزی،

h١(µ(i,j)t) = g١(x١
(i,j)t,γ

١
t ,w١

(i,j)t,b١
(i,j)),

h٢(α(i,j)t) = g٢(x٢
(i,j)t,γ

٢
t ,w٢

(i,j)t,b٢
(i,j)),

h٣(λ(i,j)t) = g٣(x٣
(i,j)t,γ

٣
t ,w٣

(i,j)t,b٣
(i,j)),

h۴(ϕ(i,j)t) = g۴(x۴
(i,j)t,γ

۴
t ,w۴

(i,j)t,b۴
(i,j)),

N(i,j)t|b١
(i,j), · · · ,b۶

(i,j);ωit, ν(i,j)t, π ∼ ZIPS/ZIGP(ω(i,j)t, ν(i,j)t, π),

h۵(ω(i,j)t) = g۵(x۵
(i,j)t,γ

۵
t ,w۵

(i,j)t,b۵
(i,j)),

h۶(ν(i,j)t) = g۶(x۶
(i,j)t,γ

۶
t ,w۶

(i,j)t,b۶
(i,j)), (١ . ١)

، ... ،x١
(i,j)t ،A = {(i, j) : i, j = ١, · · · , I, i < j, e(i,j)١ = · · · = e(i,j)T = ١} ،t = ١, ..., T آن در که

ازای به کنید فرض هستند. x۶
(i,j)t ، ... ،x١

(i,j)t از بردارهایی زیر به ترتیب w۶
(i,j)t ،... ،w١

(i,j)t و تبیین متغیرهای بردار x۶
(i,j)t

،u٢
(i,j)
′ = (b۵

(i,j)
′,b۶

(i,j)
′) ،u١

(i,j)
′ = (b١

(i,j)
′,b٢

(i,j)
′,b٣

(i,j)
′,b۴

(i,j)
′) ،bq(i,j) ∼ MVN(٠,Σbq) ،q = ١, · · · ,۶

و Cov(u١
(i,j),u١

(i,j)) = Σb١ ⊕ Σb٢ ⊕ Σb٣ ⊕ Σb۴ ،Cov(u١
(i,j),u٢

(i,j)) = Cov′(u٢
(i,j),u١

(i,j)) = G چنان که

قطر (روی مؤلفه های با بلوک قطری ماتریس Σb١ ⊕ Σb٢ ⊕ Σb٣ ⊕ Σb۴ آن در که Cov(u٢
(i,j),u٢

(i,j)) = Σb۵ ⊕ Σb۶

پارامترهای تعداد که باشند گونه ای به باید Σbq و G کوواریانس ماتریس های ساختار است. q = ١, · · · ,۴ برای Σbq ( اصل

پیوسته به طور تابع های g۶(., ., ., .) ، ... ،g١(., ., ., .) به عالوه باشد. nT برابر یا کمتر ( θ بردار مؤلفه های تعداد ) مدل کل

مؤلفه های تعداد با برابر υtq =
∂Gt

q

∂γq
t

ماتریس رتبه ی چنان که هستند دوم مؤلفه  ی به نسبت خط غیر یا خط مشتق پذیر بار دو

ربط تابع های همچنین .Gt
q = [ηq(i,j)t, (i, j) ∈ A] و ηq(i,j)t = gq(xq(i,j)t,γ

q
t ,wq

(i,j)t,bq(i,j)) آن در که باشد γqt بردار

h۶ : R+ → R و h۵ : (٠,١) → R ،h۴ : R+ → R ،h٣ : (٠,١) → R ،h٢ : (٠,١) → R ،h١ : (٠,١) → R
است: زیر صورت به ١ . ١ مدل درستنمایی تابع هستند. مشتق پذیر بار دو و اکید نوای ی

L(θ) =
∏

(i,j)∈A

fY(i,j),N(i,j)
(y(i,j),n(i,j))

=
∏

(i,j)∈A

∫
S
U١
(i,j)

∫
S
U٢
(i,j)

fY(i,j),N(i,j)
(y(i,j),n(i,j)|u١

(i,j),u٢
(i,j))f(u

١
(i,j),u٢

(i,j))du٢
(i,j)du١

(i,j)

=
∏

(i,j)∈A

∫
S
U١
(i,j)

∫
S
U٢
(i,j)

T∏
t=١

fY(i,j)t(y(i,j)t|u
١
(i,j),u٢

(i,j))P (N(i,j)t = n(i,j)t|u١
(i,j),u٢

(i,j))

× f(u١
(i,j),u٢

(i,j))du٢
(i,j)du١

(i,j),

تصادف بردارهای تکیه گاه به ترتیب SU٢
(i,j)

و SU١
(i,j)

،N′
(i,j) = (N(i,j)١, · · · , N(i,j)T ) ،Y′

(i,j) = (Y(i,j)١, · · · , Y(i,j)T ) آن در که
بیشینه و MCEM وریتم ال روش دو هر همچنین است. شده استفاده کارلو مونت روش از درستنمایی تابع برآورد برای هستند. U٢

(i,j) و U١
(i,j)

کردن بیشینه برای R افزار نرم در solnp و nlminb تابع های شد. خواهد استفاده پارامترها برآورد برای مستقیم صورت به درستنمایی تابع کردن
اند. شده گرفته به کار MCEM وریتم ال در Q(θ|θ(p)) کم تابع و درستنمایی تابع

١ . ١ مدل روی سازی شبیه مطالعه ی ٢

قرار بررس مورد پارامترها برآورد برای MCEM وریتم ال روش تحت ،١ . ١ مدل کارایی سازی، شبیه مطالعه ی ی از استفاده با بخش، این در
توأم مدل بود. خواهد مشابه نیز درستنمایی تابع کردن بیشینه روش از استفاده با مذکور مطالعه ی نتایج که است ذکر به الزم است. گرفته

Y(i,j)t|b١
(i,j), b

٢
(i,j), b

٣
(i,j), b

۴
(i,j);α(i,j)t, λ(i,j)t, µ(i,j)t, ϕ(i,j)t ∼ INFBE(α(i,j)t, λ(i,j)t, µ(i,j)t, ϕ(i,j)t)



صفر١٣٨ آماسیده شمارش و [٠,١] گاه تکیه با {٠,١}‐آماسیده پیوسته ی طول پاسخ های توأم مدل بندی

N(i,j)t|b١
(i,j), b

٢
(i,j);ω(i,j)t, ν(i,j)t, π ∼ ZIPoison/NB/ZIGP(ω(i,j)t, ν(i,j)t, π)

،logit(α(i,j)t) = γ٢
٠,t + γ٢

١,tx(i,j)t + b٢
(i,j) ،logit(µ(i,j)t) = γ١

٠,t + γ١
١,tx(i,j)t + b١

(i,j) به طوری که دهید قرار نظر مد را
برای bq(i,j)

iid∼ N(٠, σ٢
q ) آن در که log(ϕ(i,j)t) = γ۴

٠,t + γ۴
١,tx(i,j)t + b۴

(i,j) ،logit(λ(i,j)t) = γ٣
٠,t + γ٣

١,tx(i,j)t + b٣
(i,j)

همچنین است. تصادف اثرهای به مربوط پارامتری بردار σ٢ = (σ٢
١ , σ

٢
٢ , σ

٢
٣ , σ

٢
۴)

′ و t = ١,٢ ،q = ١, · · · ,۴
در رگرسیون ضرایب بردار به عالوه .log(ν(i,j)t) = γ۶

٠,t + γ۶
١,tx(i,j)t + b١

(i,j) و logit(ω(i,j)t) = γ۵
٠,t + γ۵

١,tx(i,j)t + b٢
(i,j)

اندازه ی سه برای سازی شبیه مطالعه ی ی ط .γ′
t = (γ١

٠,t, γ
١
١,t, γ

٢
٠,t, γ

٢
١,t, γ

٣
٠,t, γ

٣
١,t, γ

۴
٠,t, γ

۴
١,t, γ

۵
٠,t, γ

۵
١,t, γ

۶
٠,t, γ

۶
١,t) برابر tام زمان

انجام MCEM روش اساس بر مدل پارامترهای برآورد کرده، سازی شبیه فوق مدل از کارلو مونت تکرار ١٠ پایه ی بر ١٠٠٠ و ١٠٠ مؤثر نمونه ی
،INFBE-ZIPoison های مدل برای نمادی به ترتیب C و B ،A مدل های آن در که است شده داده نمایش ١ جدول در مطالعه این نتایج است. شده
نظر در ناکامل داده های درستنمایی تابع اریتم ل نسبی تغییر MCEM وریتم ال برای رایی هم معیار هستند. INFBE-ZIGP و ،INFBE-NB
،γ١ = γ٢ = ١ مدل، این از سازی شبیه منظور به .(|logL(θ(p+١)) − logL(θ(p))|/|logL(θ(p+١))| < ٠٫٠٨) است شده گرفته
شده لحاظ N٠)٢,

[
١ ٠٫۵

٠٫۵ ١

]
) توزیع از شده تولید x(i,j) = (x(i,j)١, x(i,j)٢)

′ و π = ٠٫٨ ،σ٢ = (٠٫٢۵,٠٫٢۵,٠٫٢۵,٠٫٢۵)′

است.

انرون داده ی مجموعه روی کاربرد ٣

در y(i,j)t شده ی مشاهده مقادیر درصد ۶٠ بر (بالغ ی و صفر تکرار دلیل به است. ٢٣۶ شده، استفاده داده ی مجموعه در مؤثر نمونه اندازه ی
توزیع بنابراین بود. نخواهد Y(i,j)t وابسته متغیر برای مناسب توزیع بتا، توزیع داده، مجموعه این در هستند) ی یا صفر ، زمان بازه ی دو هر
٧٢٢/٧٣ و ١٩٧/۴٣ ترتیب (به زمان دو هر در N(i,j)t وابسته متغیر برای پراکنش شاخص مقدار به توجه با م دهیم. قرار نظر مد را INFBE
وجود بررس برای والد آزمون انجام با ر دی سوی از هستند. بیش پراکنده ، تبیین متغیر حضور بدون داده ها م رسد نظر به دوم)، و اول زمان در
شده ی مشاهده مقادیر روی برازش برای ما کاندیداهای ZIGP و NB ،ZIPoison توزیع سه ،GP و NB پواسون، توزیع های در صفر در آماسیدگ
۴ با متغیری ،Position(i,j)t تبیین متغیر چنان که م دهیم، برازش داده مجموعه این به را ٢ بخش مدل بود. خواهند N(i,j)t وابسته ی متغیر
و Position١٢(i,j)t ،Position١١(i,j)t ظاهری متغیر سه بنابراین است. رده٢ ‐رده٢) و رده٢ ‐رده١ رده١ ‐رده٢، (رده١ ‐رده١، سطح
Position(i,j)t = رده٢ ‐رده١ که م کند اتخاذ زمان را ی مقدار Position١٢(i,j)t آن در که شد خواهند مدل وارد Position٢١(i,j)t

نظر در را ١ . ١ مدل در gq(xq
(i,j)t,γ

q
t ,wq

(i,j)t,bq
(i,j)) = x′q

(i,j)tγ
q
t +w′q

(i,j)tb
q
(i,j) واقع در بود. خواهد صفر برابر صورت این غیر در و

جدول در نتایج .x′q
(i,j)tγ

q
t = γq٠,t + γq١,tPosition١١(i,j)t + γq٢,tPosition١٢(i,j)t + γq٣,tPosition٢١(i,j)t آن در که م گیریم

اریتم ل مقادیر به توجه با است. پاسخ متغیرهای وابستگ نشان دهنده ی σ٢
٢ یا σ٢

١ پارامتر داری معن که کنید توجه است. شده داده  نمایش ٢
این به برازش برای مدل مناسب ترین عنوان به را B مدل امساک، اصل طبق هستند. مناسب C و B مدل دو ،BIC و AIC درستنمایی، تابع

م شوند: گزارش زیر نتایج شده، داده برازش مدل اساس بر نهایت در م گیریم. نظر در مذکور مدل سه بین از داده، مجموعه
(٢) هستند. وابسته jام کارمند به iام کارمند از نامعین و کاری غیر عنوان با ها ایمیل تعداد و jام کارمند به iام کارمند ویی پاسخ نرخ (١)
پارامترها همه ی (٣) م گذارد. اثر آن ها بین شده جا به جا ایمیل عنوان و پاسخ گویی نرخ بر ایمیل فرستنده ی و گیرنده کارمندهای شغل رده ی
از استفاده با (۴) است. E(N(i,j)t) و E(Y(i,j)t) در تغییر با مرتبط Position(i,j)t در تغییر ،٠/٣ سطح در اما نیستند، معن دار B مدل در
باشد، فرستاده پ کارمند به نسبت ب کارمند به کاری غیر ایمیل بیشتری تعداد الف کارمند اگر ،Ê(N(i,j)t|x(i,j)t) و Ê(Y(i,j)t|x(i,j)t)

ایمیل های تعداد متوسط است: پ کارمند پاسخ گویی نرخ از کمتر او به ب کارمند پاسخ گویی نرخ بفرستد، آن ها به کاری غیر ایمیل ی اگر آن گاه
کارمند به ١ رده ی کارمند که است کاری غیر ایمیل های تعداد متوسط از بیشتر است کرده ارسال ١ رده ی کارمند به ٢ رده ی کارمند که کاری غیر
است. بوده ١ رده ی به ٢ رده ی کارمند پاسخ گویی نرخ از کمتر ٢ رده ی به ١ رده ی کارمند پاسخ گویی نرخ ر دی سوی از است. فرستاده ٢ رده ی
از کمتر ١ رده ی به ١ رده ی کارمند از شده ارسال کاری غیر ایمیل های تعداد متوسط همچنین است. صادق زمان بازه ی دو هر در مسأله این
است. ٢ رده ی به ٢ رده ی کارمند پاسخ گویی نرخ از بیشتر ١ رده ی به ١ رده ی کارمند پاسخ گویی نرخ حال که در است ٢ رده ی به ٢ رده ی کارمند
زیرا است شرکت اوضاع بهبود و شدن فعال دلیل به افزایش این گرفت نتیجه نم توان اما است یافته افزایش زمان طول در پاسخ گویی نرخ (۴)

است. یافته افزایش نیز کاری غیر ایمیل های تعداد متوسط



ا. ، سامان بهرام و ا. ١٣٩تبریزی،

نتیجه گیری و بحث ۴

تحلیل برای مناسب و است [٠,١] بازه ی به محدود مقدارهای با متغیرهایی مدل سازی برای منعطف و مشهور توزیع آماسیده، بتای توزیع اگرچه
کرد. خواهد کم بهتر مدل سازی به دارد بیشتری پذیری انعطاف که توزیع یافتن طبیعتاً اما است ی و صفر شامل نرخ، داده های مجموعه ی

است. نگرفته قرار بررس مورد تاکنون داده ها، مجموعه  ی در گمشده مقادير حضور در مدل این بسط ر، دی سوی از
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صفر١۴٠ آماسیده شمارش و [٠,١] گاه تکیه با {٠,١}‐آماسیده پیوسته ی طول پاسخ های توأم مدل بندی

.MCEM وریتم ال از استفاده با سازی شبیه مطالعه ی پارامتر های (ا) استاندارد انحراف و (ب) برآورد :١ جدول

C B A مدل

١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ n

ا ب ا ب ا ب ا ب ا ب ا ب واقع مقدار پارامتر

٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٢ ٠/٩ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ٠/٩ ١ γ١
٠,١

٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ٠/٩ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ١ γ١
١,١

٠/٢ ٠/١ ٠/۵ ٠/١ ٠/١ ٠/١ ٠/۴ ٠/١ ٠/٣ ٠/١ ٠/۶ ٠/١ ١ γ٢
٠,١

٠/٢ ١/٢ ٠/۶ ١/١ ٠/٢ ١/٢ ٠/۵ ١/٢ ٠/٢ ١/٢ ٠/۶ ١/٢ ١ γ٢
١,١

٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ٠/١ ٠/٩ ٠/٣ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/١ ١ γ٣
٠,١

٠/٢ ١/٠ ٠/۴ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ٠/٩ ١ γ٣
١,١

٠/٢ ١/٠ ٠/۵ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ١ γ۴
٠,١

٠/١ ١/٠ ٠/۴ ٠/٩ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ١ γ۴
١,١

٠/۵ ١/٠ ١/٨ ١/١ ٠/٢ ١/١ ٠/۵ ١/٢ ١ γ۵
٠,١

٠/۴ ١/٠ ١/۴ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/۵ ١/١ ١ γ۵
١,١

٠/۴ ٠/٩ ١/۵ ١/٠ ٠ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ١ γ۶
٠,١

٠/٣ ١/٠ ٠/٨ ٠/٩ ٠/١ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ١ γ۶
١,١

٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٢ ١/١ ١ γ١
٠,٢

٠/٢ ١/٠ ٠/۴ ٠/٨ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ١ γ١
١,٢

٠/٢ ٠/١ ٠/۴ ٠/١ ٠/١ ٠/١ ٠/۴ ٠/١ ٠/٣ ٠/١ ٠/۶ ٠/١ ١ γ٢
٠,٢

٠/٣ ١/١ ٠/٧ ١/١ ٠/٢ ١/١ ٠/۶ ١/٢ ٠/٣ ١/٢ ٠/٧ ١/٢ ١ γ٢
١,٢

٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٣ ١ γ٣
٠,٢

٠/٢ ٠/٩ ٠/۶ ١/٢ ٠/٢ ١/١ ٠/۵ ١/١ ٠/٢ ١/٠ ٠/۶ ١/٣ ١ γ٣
١,٢

٠/٢ ١/٠ ٠/۴ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/١ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٢ ١ γ۴
٠,٢

٠/٢ ١/٠ ٠/۵ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/۴ ١/٠ ١ γ۴
١,٢

٠/۵ ١/٠ ٠/٩ ١/٠ ٠/٢ ١/١ ٠/۵ ١/١ ١ γ۵
٠,٢

٠/۶ ١/٠ ١/٢ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ٠/۶ ١/١ ١ γ۵
١,٢

٠/۴ ٠/٩ ٠/٩ ١/١ ٠ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ١ γ۶
٠,٢

٠/۴ ١/١ ٠/٨ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٢ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/٣ ١/٠ ١ γ۶
١,٢

٠/٢ ٠/٢ ٠/۵ ٠/٢ ٠ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٢ ٠ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٢ ٠/٢۵ σ٢
١

٠/۴ ٠/٢ ٠/۶ ٠/٣ ٠/٣ ٠/٢ ٠/٧ ٠/٢ ٠/۴ ٠/٢ ٠/٩ ٠/٢ ٠/٢۵ σ٢
٢

٠/۴ ٠/٢ ٠/٩ ٠/٣ ٠/۴ ٠/٢ ٠/٩ ٠/٢ ٠/٣ ٠/٢ ١/٠ ٠/٣ ٠/٢۵ σ٢
٣

٠/٢ ٠/٢ ٠/۴ ٠/٢ ٠/١ ٠/٢ ٠/۴ ٠/٢ ٠/١ ٠/٢ ٠/۴ ٠/٢ ٠/٢۵ σ٢
۴

٠ ٠/٨ ٠/١ ٠/٨ ٠ ٠/٨ ٠/١ ٠/٨ ٩٩/٠ ٩٩/٠ ٠/٨ π



ا. ، سامان بهرام و ا. ١۴١تبریزی،

با ٠/٠٠١ از کمتر اعداد هستند. دار معن ٠/٠۵ سطح در شده، درشت پارامترهای کاندیدا. مدل های به مربوط نتایج :٢ جدول

است. درستنمایی تابع اریتم ل منف عبارت مخفف م.ل.د به عالوه شده اند. داده نمایش ∗

C B A پارامتر C B A پارامتر

ا ب ا ب ا ب ا ب ا ب ا ب

∗ ‐ ٠/۶ ٠/٢ ‐ ٠/۴ ∗ * γ١
٠,٢ ∗ ‐ ٠/۶ ٠/٣ ‐ ٠/٧ ٠/٣ ‐ ٠/۴ γ١

٠,١

∗ ٠/١ ٠/٣ ‐ ٠/١ ٠/٢ ٠/٨ γ١
١,٢ ∗ ‐ ٠/١ ٠/۵ ‐ ٠/٣ ٠/۵ ١/٢ γ١

١,١

∗ * ٠/٢ ‐ ٠/٣ ٠/٢ ١/۶ γ١
٢,٢ ∗ ٠/۴ ٠/٣ ٠/١ ٠/۴ ٢/١ γ١

٢,١

∗ ٠/٣ ٠/۵ ٠/٢ ٠/٣ ٠/۶ γ١
٣,٢ ∗ ٠/۴ ٠/۴ ٠/٧ ٠/۴ ١/١ γ١

٣,١

∗ ٠/۶ ٠/۴ ٠/۴ ١٠/٢ ٠/۵ γ٢
٠,٢ ∗ ٢/٢ ٠/٢ ١/۶ ٠/٢ ١/٨ γ٢

٠,١

∗ ٠/١ ٠/٧ ٠/١ ∗ ∗ γ٢
١,٢ ∗ ٠/٢ ٠/۴ ٠/١ ٠/٣ ٠/١ γ٢

١,١

∗ ‐ ٠/۴ ٠/۴ ‐ ٠/٢ ٠/٣ ‐ ٠/۴ γ٢
٢,٢ ∗ ‐ ٠/٨ ٠/٣ ‐ ٠/۶ ٠/۴ ‐ ٠/٧ γ٢

٢,١

∗ ١/١ ٠/۵ ٠/٨٢ ٠/۴ ٠/٨ γ٢
٣,٢ ∗ * ٠/٠١ * ∗ ∗ γ٢

٣,١

∗ ١/١ ٠/٧ ١ ٠/۴ ٠/٩ γ٣
٠,٢ ∗ ٠/١ ٠/۵ ∗ ٠/٢ ∗ γ٣

٠,١

∗ ١/۶ ١/٣ ١/۶ ٠/۵ ٠/٢ γ٣
١,٢ ∗ * ١/١ ٠/١ ٠/١ ∗ γ٣

١,١

∗ ٠/۵ ٠/٩ ٠/۴ ٠/۴ ‐ ٠/٢ γ٣
٢,٢ ∗ ‐ ٠/١ ٠/٩ ∗ ٠/٣ ‐ ٠/١ γ٣

٢,١

∗ ۵/٩ ١/۵ ۵/٨ ٠/٨ ٢/۴ γ٣
٣,٢ ∗ ٣/٨ ٠/٧ ٣/٨ ٠/۴ ١/۶ γ٣

٣,١

∗ ١/٧ ٠/٢ ٢/٢ ٠/٢ ١/٧ γ۴
٠,٢ ∗ ٢/١ ٠/۶ ٢/۴ ٠/۴ ١/۶ γ۴

٠,١

∗ ‐ ٠/١ ٠/۴ ∗ ٠/٣ ‐ ٠/١ γ۴
١,٢ ∗ ‐ ٠/٧ ٠/٨ ‐ ١/١ ٠/۵ ‐ ٠/٨ γ۴

١,١

∗ ٠/۶ ٠/۴ ‐ ٠/٣ ٠/٣ ‐ ٠/٢ γ۴
٢,٢ ∗ ‐ ٠/٣ ٠/٨ ‐ ٠/٧ ٠/۵ ‐ ٠/۴ γ۴

٢,١

∗ ‐ ٠/۴ ٠/۵ ‐ ٠/۶ ٠/۴ ‐ ٠/۶ γ۴
٣,٢ ∗ ٠/٢ ٠/۴ ١/۶ ٠/۵ ٠/٣ γ۴

٣,١

∗ ‐ ١٢/۵ ٠/۵ ‐ ٢/١ γ۵
٠,٢ ∗ ‐ ١١/٩ ٠/٣ ‐ ٠/٩ γ۵

٠,١

∗ ٨/۴ ٠/٧ ٠/٣ γ۵
١,٢ ∗ ٩/١ ٠/٣ ‐ ٠/١ γ۵

١,١

∗ ١٠ ٠/۶ ٠/٩ γ۵
٢,٢ ∗ ٩/٩ ٠/۴ ‐ ٠/١ γ۵

٢,١

∗ ‐ ١۴/٣ ۴٩ ‐ ١٣ γ۵
٣,٢ ∗ ‐ ١۴/٣ ٧/۵ ‐ ١٣/٢ γ۵

٣,١

∗ ٣/١ ٠/١ ٢/۴ ∗ ٢/۶ γ۶
٠,٢ ∗ ٢/۵ ٠/٢ ١/۶ ∗ ٢/٣ γ۶

٠,١

∗ * ٠/٢ ‐ ٠/٢ ∗ ٠/٩ γ۶
١,٢ ∗ ٠/٢ ٠/٣ ‐ ٠/١ ∗ ٠/۵ γ۶

١,١

∗ ٠/٣ ٠/٢ ∗ ∗ ٢/١ γ۶
٢,٢ ∗ ٠/۶ ٠/٢ ٠/٣ ∗ ١/٨ γ۶

٢,١

∗ ٠/٧ ٠/٢ ٠/٩ ∗ ١/١ γ۶
٣,٢ ∗ ٠/۶ ٠/٣ ٠/٨ ∗ ٠/١ γ۶

٣,١

∗ ٢/٢ e−۴ ∗ ٠/٣ ٠/۵ σ٢
٢ ∗ ١/١ ٠/٣ ٢/۶ ٠/١ ۵/۶ σ٢

١

∗ ∗ ∗ * ٠/١ * σ٢
۴ ∗ ١٧ ٠/٣ ١۶/٢ ٠/٨ ١/٣ σ٢

٣

٢١۶۴/٧ ٢١٧۴/٩ ۴۴٨٣/١ م.ل.د ∗ ٠/٩ ٠/١ ٠/٧ π

۴۶١٩ ۴۵٩۵/٨ ٩٢۵٠/۴ BIC ۴۴٣۵/۴ ۴۴٣٩/٩ ٩٠٧٠/٣ AIC



صفر١۴٢ آماسیده شمارش و [٠,١] گاه تکیه با {٠,١}‐آماسیده پیوسته ی طول پاسخ های توأم مدل بندی

Joint Modeling of Longitudinal {0, 1}-Inflated Continuous
with [0, 1]-Support and Zero-Inflated Count Responses:

Application to Social Network Datasets

Abstract: This paper presents a new method to analyze the longitudinal social network datasets via the attributes.
For joint modeling of longitudinal inflated [0, 1]-support continuous and inflated count response variables, a correlated
generalized linear mixed model is studied. The fraction response is inflated in two points 0 and 1 and a 0 and 1 inflated
beta distribution is introduced to use as its distribution. Also, the count response is inflated in zero and we use some
members of zero-inflated power series distributions and zero-inflated generalized Poisson distribution as our count
response distribution. A full likelihood-based approach and MCEM algorithm is used to yield maximum likelihood
estimates of the model parameters.

Keywords: Mixed Correlated Responses; Inflated Power Series Distributions; Inflated Beta Distribution; Social Net-
works.
Mathematics Subject Classifcation (2010): 62J12, 62J05.



بی ثبات بورس شاخص های ارزیابی برای آنتروپی اندازه گیری
امین محمد برزادران، محتشم غالمرضا زاده١، تق محمد
مشهد فردوس اه دانش آمار گروه ، ریاض علوم ده دانش

استفاده آنتروپی مفهوم این از مقاله این در ما است، سیستم ی قطعیت عدم یا اختالل گیری اندازه برای معیار ی عنوان به آنتروپی یده: چ
م باشد. سهام بازار نوسانات ویژگ مشابه آنتروپی مفهوم که چرا کنیم بررس را فرار سهام های شاخص تهران بهادار اوراق بورس در تا کردیم
مختلف، برآوردگرهای برای شانون آنتروپی و گرفتیم درنظر را تهران بهادار اوراق بورس در شاخص چهار فصل و ماهیانه های داده مقاله دراین
سیمپسون ‐ جین شاخص و HCDT آنتروپی یافته، تعمیم سیمپسون آنتروپی پارامتر)، مختلف مقادیر (برای رن وآنتروپی تسالیس آنتروپی
و ماهیانه داده های برای شاخص چهار این برای را شانون جنسن‐ واگرایی و لیبلر ‐ کولب واگرایی ادامه در و دادیم ارائه را نتایج و محاسبه را

است. گردیده ارائه آن تحلیل و شده محاسبه نیز فصل

بورس. شاخص واگرایی، تعمیم یافته، سیمپسون آنتروپی سیمپسون، ‐ جین شاخص تسالیس، آنتروپی ، رن آنتروپی آنتروپی، کلیدی: واژه های
.62B10 ،62B10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

محققین از ی هر کرد. معرف  (١٩۴٨) سال در را آن شانون بار اولین که است تصادف متغیر قطعیت عدم گیری اندازه معیاربرای ی آنتروپی
آنتروپی ،(١٩۶١) رن آنتروپی به توان م آنها جمله از که کردند بیان قطعیت عدم گیری اندازه برای ری دی های معیار آنتروپی این تعمیم با
اشاره اقتصاد به توان م آنها جمله از که است یافته گسترش مختلف های زمینه در احتمال نظریه و آنتروپی کرد. اشاره وغیره تسالیس(١٩٨٨)
عنوان به و(١٩٩۵)، گول توسط آنتروپی گذاری قیمت نظریه شود. م استفاده ثبات بی سهام های شاخص بررس برای آنتروپی مفهوم از کرد.
واگرایی است، آنتروپی بر مبتن که مرتبط مباحث از ی شد. معرف اتفاق محاسبات بر تکیه بدون ریس احتمال ساخت برای زین جای روش
احتمال جرم دو رایی هم میزان اطالع، انداره این شد. معرف (١٩۵١) لیبلر و کولب بارتوسط اولین نسبی آنتروپی است. لیبلر ‐ کولب
است: زیر شرح به مقاله این ساختار شود. ترم نزدی صفر به نسبی آنتروپی ترباشند نزدی هم به احتمال جرم دو هرچه دهد م نشان را

رن ،(١٩۴٨) شانون آنتروپی تعاریف به دوم دربخش شده. داده آن مختلف های وشاخص تهران بهادار اوراق بورس درمورد توضیح درادامه
،(١٩۴٩) سیمپسون – جین شاخص ،(١٩٧٣) ١HCDT آنتروپی ،(٢٠١٠) یافته تعمیم سیمپسون آنتروپی ،(١٩٨٨) تسالیس ،(١٩۶١)
تجزیه برای محاسبات نتایج اول قسمت ودر سوم بخش در پردازیم. م (١٩٩١) شانون – جنسن واگرایی و (١٩۵١) لیبلر – کولب واگرایی
– جنسن و لیبلر – کولب واگرایی ی مقایسه به دوم درقسمت و دهیم م ارائه را بهادارتهران اوراق بورس شاخص چهار های داده تحلیل و

1Havrda Charvat Daroczy Tsallis

mohammadtaghizadeh2442@gmail.com زاده: تق ١محمد

١۴٣



بی ثبات١۴۴ بورس شاخص های ارزیابی برای آنتروپی اندازه گیری

شاخص نظیر مختلف شاخص هایی تهران بهادار اوراق بورس پرداخت. خواهیم گیری نتیجه به چهارم بخش در نهایت در و پردازیم م شانون
شاخص م باشد. برترو... شرکت پنجاه شاخص دوم، بازار و اول بازار شاخص شناور، آزاد سهام شاخص ، مال و صنعت شاخص قیمت، کل
این م کند بیان را بازار در سهام قیمت کاهش یا افزایش میانگین و است بازار کل در قیمت ها عموم سطح تغییرات نشان دهنده قیمت کل

م شود. بیان است، (١٣۶٩) سال در که مبدا تاریخ به نسبت تغییرات

اطالعات نظریه از مفاهیم ٢

کنیم. م بیان را ببریم بهره آنها از محاسبات در قراراست که را مختلف های واگرایی و ها آنتروپی گیری اندازه مقدمات تعاریف

و
∑n

i=١ pi = ١ که p = (p١, p٢, · · · , pn) احتمال جرم تابع با گسسته تصادف متغیر ی X اگر شانون: آنتروپی .٢ . ١ تعریف
صورت به گسسته متغیر آنتروپی بنابراین ، pi = P (X = xi) ، ٠ ≤ pi ≤ ١

H(X) = −
n∑

i=١
p(xi)logp(xi)

پایه معموال است. limp→٠+ plogp = ٠ و آید م دست به نواخت ی توزیع برای H(X) = log٢n وقت آن مقدار حداکثر و باشد م
بود. خواهد نت گیری اندازه واحد باشد e واگر بیت گیری اندازه واحد باشد ٢ اگرپایه است. نپر) (عدد e ٢یا اریتم ل

تصادف متغیر برای α ی ازمرتبه آنتروپی که شد ارائه (١٩۶١) رن توسط شانون آنتروپی تعمیم بهترین و اولین : رن آنتروپی .٢ . ٢ تعریف
است زیر فرم به X گسسته

HRα(X) =
١

١− αlog
n∑

i=١
pαi

کرد بیان زیر ل ش به X گسسته تصادف متغیر برای را α ی ازمرتبه آنتروپی تسالیس (١٩۶١) درسال تسالیس: آنتروپی .٢ . ٣ تعریف

HTα
(X) =

١
α− ١ [١−

n∑
i=١

pαi ]

متعلق افراد نسبت ps کنید فرض و باشند جامعه ی در هایی گونه ls, · · · , l٢, l١ کنید فرض : یافته تعمیم سیمپسون آنتروپی .۴ . ٢ تعریف
کرد بیان توان م است نظر مد جامعه از فرد ی برداری نمونه که وقت باشد، م

∑S
s=١ ps = ١ و ٠ ≤ ps ≤ ١ لزوما باشد. ls ی گونه به

برابر تنوع های شاخص از خانواده ی φr یافته تعمیم سیمپسون آنتروپی باشد. م ls گونه از فرد ی دیدن احتمال عنوان به که

φr =

S∑
s=١

ps(١− ps)r

است.

دانیم م که این به توجه با : HCDT آنتروپی .۵ . ٢ تعریف

qT =

∑S
s=١ p

q
s − ١

١− q

برابر HCDTآنتروپ برای ها گونه موثر تعداد صورت این در که T =
∑S

s=١ pslogps داشت خواهیم آنگاه q → ١ اگر آن در که

qDT = (

S∑
s=١

pqs)

١
١− q

در چه اگر نامند، م HCDT را تنوع مقدار این که باشید داشته توجه شد خواهد ١DT = e
١T آنگاه q → ١ اگر نیز حالت این در باشد. م

شود. م نامیده هیل تنوع نام به اغلب را آن ادبیات
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داده مجموعه از تصادف طور به نهاد دو که است این احتمال با برابر λ سیمپسون اصل شاخص : سیمپسون ‐ جین شاخص .۶ . ٢ تعریف
با برابر بنابراین کنیم تبدیل ١− λ به را سیمپسون اصل اگرشاخص شوند. م داده نمایش تصادف صورت به ( زین جای (با عالقه مورد های
شاخص و متقابل برخورد احتمال عنوان به زیست محیط در نیز گیری اندازه این دهند. م نشان را مختلف انواع نهاد دو که است این احتمال

که است شده شناخته سیمپسون جین

١− λ = ١−
S∑

s=١
p٢
s

همان شود، م شناخته بلوز شاخص عنوان به همچنین که مدیریت، و روانشناس ، شناس جامعه مطالعات مارتین گیبز‐ باشد.شاخص م
است. سیمپسون ‐ جین شاخص از اندازه

DKL(p||q) ل ش به X گسسته تصادف متغیر ی بر q(x) و p(x) احتمال دوجرم بین نسبی آنتروپی لیبلر: – کولب واگرایی .٢ . ٧ تعریف
داریم و شود م داده نمایش

DKL(p||q) =
∑
x∈Sx

p(x)log
p(x)

q(x)

باشد. م تصادف متغیر گاه تکیه Sx درآن که

و P احتمال توزیع دو بین آن تعریف که شود م داده نمایش JSD(P ||Q) صورت به واگرایی این شانون: – جنسن واگرایی .٢ . ٨ تعریف
فرم به Q

JSD(P ||Q) =
١
٢ [KL(P ||R) +KL(Q||R)]

واگرایی دهنده نشان ترتیب KL(Q||R)به KL(Pو ||Q) همچنین ،Q و P احتماالت بردارهای میان Rنقطه =
١
٢ (P +Q) آن در که است

باشد. م R و Q نیز و R و P لیبلر – کولب

تهران بورس های درشاخص ها واگرایی و ها آنتروپی گیری اندازه ٣

ها آنتروپی گیری اندازه ٣ . ١

و ماهیانه های قیمت کرد. خواهیم استفاده آن مختلف های تعمیم و شانون آنتروپی ی محاسبه برای مال امور در آنتروپی مفهوم از بخش دراین
برای را برتر شرکت پنجاه میانگین شاخص ، مال شاخص اول، بازار شاخص ، کل شاخص مانند تهران بهادار اوراق بورس شاخص چهار فصل
مختلف برآوردگرهای اول ی مرحله در باشد. م ٣۶ فصل های وداده ١٠٨ ماهیانه های داده تعداد که گرفتیم نظر در ١٣٩۵ تا ١٣٨٧ سالهای
قرار نظر مد را ٧(Sherink) و ۶(CS) ، (Minimax) ، ۵(SG) ، ۴(Jeffreys) ، ٣(MM) ، ٢(ML) مانند شانون آنتروپی گیری اندازه برای
یافته تعمیم سیمپسون آنتروپی ، αپارامتر مختلف مقادیر برای را تسالیس وآنتروپی رن آنتروپی گیری اندازه ترتیب به بعدی مراحل در دادیم،
ارائه ٨ ‐ ١ های جدول در شده حاصل نتایج گرفتیم، نظر در را سیمپسون – جین شاخص و HCDT آنتروپی ، rپارامتر مختلف مقادیر برای

است. شده

تحلیل

م باشد، هفته ای های داده به مربوط که ۴ تا ١ های جدول مقادیر هستند. مثبت ها آنتروپی مقادیر همه م شود مالحظه جداول، به باتوجه
تعمیم همچنین و مختلف برآوردگرهای برای شانون آنتروپی مقادیر چون است تر ارزشمند مال شاخص ها، شاخص دربین که م دهند نشان
برتر شرکت پنجاه میانگین شاخص همچنین دارد، را بی ثبات بیشترین گفت میتوان پس است بیشتر ر دی شاخص سه به نسبت آن، مختلف های

2Maximom Liklihood
3Miller-Madow entropy. (١٩۵۵)
4Krichevsky،R.E.،and V. K.Trofimov. (١٩٨١)
5Schurmann، T.، and P. Grassberger. (١٩٩۶)
6Choe shen entropy. (٢٠٠٣)
7Sherink entropy. (٢٠٠٩)



بی ثبات١۴۶ بورس شاخص های ارزیابی برای آنتروپی اندازه گیری

کل شاخص : تهران بورس ماهانه دادهای برای ها آنتروپی نتایج :١ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ۴٫۴۵٩٨١١ ٠ ۴٫۶٧٩۴٣٧ ٠ ١٠٢٫٨١٣۴ ١ ٠٫٩٨۶٨۵۶۶ ٠ ١٠٧٫٧٠٩۴ ٠٫٩٨۶٩
MM ۴٫۴۵٩٨٢٣ ٠٫٢۵ ۴٫۶١٧٢۴۶ ٠٫٢۵ ۴١٫٢١٣٩٩ ٢ ٠٫٩٧٣٩١١٩ ١ ٨۶٫۴٧١٧۵
Jeffreys ۴٫۴۵٩٨١٧ ٠٫۵ ۴٫۵۵٨٢٣٧ ٠٫۵ ١٧٫۵٣۶١٣ ٣ ٠٫٩۶١١۶٢٧ ٢ ٧۶٫٠٨٣۶٢
Laplas ۴٫۴۵٩٨٢٣ ١ ۴٫۴۵٩٨١٨ ٠٫٧۵ ٨٫٣٣٨۵۵ ۴ ٠٫٩۴٨۶٠۶ ٣ ٧٠٫٩٣۶٠۵
SG ۴٫۴۵٩٨١١ ٢ ۴٫٣٣١٨٣٣ ١ ۴٫۴۵٩٨١٨ ۵ ٠٫٩٣۶٢٣٨٧ ۴ ۶٨٫٠۵٨۵٨
Minimax ۴٫۴۶٠٠۴٢ ٣ ۴٫٢۶١٧٧٩ ١٫٢۵ ٢٫۶٧۵١٩۵ ۶ ٠٫٩٢۴٠۵٧٧ ۵ ۶۶٫٢۴٨٧٧
CS ۴٫۴۵٩٨١١ ۴ ۴٫٢٢٠٣۶٩ ١٫۵ ١٫٧٧۶٨۴ ٧ ٠٫٩١٢٠۶٠١ ۶ ۶۴٫٩٩٨۴٧
Sherink ۴٫۴۵٩٨٣٩ ۵ ۴٫١٩٣۴١٧ ١٫٧۵ ١٫٢٨٢۵٣٨ ٨ ٠٫٩٠٠٢۴٢٩ ٧ ۶۴٫٠٧٠٩١

۶ ۴٫١٧۴٣۶۴ ٢ ٠٫٩٨۶٨۵۶۶ ٩ ٠٫٨٨٨۶٠٣۴ ٨ ۶٣٫۴۶٨٩٧

بازاراول شاخص : تهران بورس ماهانه دادهای برای ها آنتروپی نتایج :٢ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ۴٫۴٩١۴٢ ٠ ۴٫۶٧٩٨۴٢ ٠ ١٠٢٫٨۵۵١ ١ ٠٫٩٨٧۴٢٠۶ ٠ ١٠٧٫٧۵٣ ٠٫٩٨٧۴
MM ۴٫۴٩١۴٣۶ ٠٫٢۵ ۴٫۶٢۶٩٨ ٠٫٢۵ ۴١٫۵٢۵٧٣ ٢ ٠٫٩٧۵٠٢٢۵ ١ ٨٩٫٢۴٩
Jeffreys ۴٫۴٩١۴٢٧ ٠٫۵ ۴٫۵٧۶۶٢٧ ٠٫۵ ١٧٫٧١۶۶ ٣ ٠٫٩۶٢٨٠٢٧ ٢ ٧٩٫۴٩۵٣۵
Laplas ۴٫۴٩١۴٣۴ ١ ۴٫۴٩١۴٣ ٠٫٧۵ ٨٫۴١٨١٠٣ ۴ ٠٫٩۵٠٧۵٨۶ ٣ ٧۴٫٢٩۵٣٢
SG ۴٫۴٩١۴٢ ٢ ۴٫٣٧۵۶٩٩ ١ ۴٫۴٩١۴٣ ۵ ٠٫٩٣٨٨٨٧۴ ۴ ٧١٫٢٢۶٢١
Minimax ۴٫۴٩١۶۴٨ ٣ ۴٫٣٠٨٠۴٨ ١٫٢۵ ٢٫۶٨٧١٣ ۶ ٠٫٩٢٧١٨۶٧ ۵ ۶٩٫٢١٩٩۵
CS ۴٫۴٩١۴٢ ۴ ۴٫٢۶۵٨۶١ ١٫۵ ١٫٧٨١٢١٩ ٧ ٠٫٩١۵۶۵٣٧ ۶ ۶٧٫٧٩٣۵٢
Sherink ۴٫۴٩١۴۵٧ ۵ ۴٫٢٣٧٢٨٩ ١٫٧۵ ١٫٢٨۴١١٨ ٨ ٠٫٩٠۴٢٨۵٩ ٧ ۶۶٫٧٠٩۶١

۶ ۴٫٢١۶۴۶٧ ٢ ٠٫٩٨٧۴٢٠۶ ٩ ٠٫٨٩٣٠٨٠٨ ٨ ۶۵٫٩٨٩٣۵

مال شاخص : تهران بورس ماهانه دادهای برای ها آنتروپی نتایج :٣ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ۴٫۵٠۶۵٣٧ ٠ ۴٫۶٨٠٠۵٩ ٠ ١٠٢٫٨٧٧۴ ١ ٠٫٩٨٧۶۵۵١ ٠ ١٠٧٫٧٧۶۴ ٠٫٩٨٧٧
MM ۴٫۵٠۶۵۴٢ ٠٫٢۵ ۴٫۶٣٢٠۵٩ ٠٫٢۵ ۴١٫۶٨٩٣١ ٢ ٠٫٩٧۵۴٨۴٩ ١ ٩٠٫۶٠٧٨٢
Jeffreys ۴٫۵٠۶۵٣٩ ٠٫۵ ۴٫۵٨۵٩۴٢ ٠٫۵ ١٧٫٨٠٨۶۴ ٣ ٠٫٩۶٣۴٨۶٧ ٢ ٨١٫٠٠۵١۵
Laplas ۴٫۵٠۶۵۴١ ١ ۴٫۵٠۶۵۴١ ٠٫٧۵ ٨٫۴۵٧۴٢ ۴ ٠٫٩۵١۶۵٧٩ ٣ ٧۵٫۶۶۶٣۶
SG ۴٫۵٠۶۵٣٧ ٢ ۴٫٣٩۴۵١٣ ١ ۴٫۵٠۶۵۴١ ۵ ٠٫٩٣٩٩٩۶١ ۴ ٧٢٫۴٧٢۶١
Minimax ۴٫۵٠۶۶٢ ٣ ۴٫٣٢۶٣٣۴ ١٫٢۵ ٢٫۶٩٢۶٣٩ ۶ ٠٫٩٢٨۴٩٨۶ ۵ ٧٠٫۴٠٢٠٨
CS ۴٫۵٠۶۵٣٧ ۴ ۴٫٢٨٣٢٠٩ ١٫۵ ١٫٧٨٣١٧ ٧ ٠٫٩١٧١۶٣١ ۶ ۶٨٫٩۶٠۵٩
Sherink ۴٫۵٠۶۵۵ ۵ ۴٫٢۵۴٢٢٣ ١٫٧۵ ١٫٢٨۴٧٩٧ ٨ ٠٫٩٠۵٩٨٧ ٧ ۶٧٫٨٩۴١٩

۶ ۴٫٢٣٣۵٣۵ ٢ ٠٫٩٨٧۶۵۵١ ٩ ٠٫٨٩۴٩۶٨١ ٨ ۶٧٫٢٠٩٧۴
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برتر شرکت پنجاه میانگین :شاخص تهران بورس ماهانه دادهای برای ها آنتروپی نتایج :۴ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ۴٫٣۵٠۵٠٢ ٠ ۴٫۶٧٧٨۵٧ ٠ ١٠٢٫۶۵١٢ ١ ٠٫٩٨۴٩۵٠٧ ٠ ١٠٧٫۵٣٩۴ ٠٫٩٨۵
MM ۴٫٣۵٠۵٠٩ ٠٫٢۵ ۴٫۵٨٠١۴ ٠٫٢۵ ۴٠٫٠۴۶٢٢ ٢ ٠٫٩٧٠١۶١۴ ١ ٧٧٫۵١٧۵٧
Jeffreys ۴٫٣۵٠۵٠٨ ٠٫۵ ۴٫۴٩٠١٩٣ ٠٫۵ ١۶٫٨٨٢۶۶ ٣ ٠٫٩۵۵۶٢٧۶ ٢ ۶۶٫۴۴٨١
Laplas ۴٫٣۵٠۵١٣ ١ ۴٫٣۵٠۵٠۵ ٠٫٧۵ ٨٫٠۵٨٠۵٢ ۴ ٠٫٩۴١٣۴۴٧ ٣ ۶٢٫٠٠۴٩٣
SG ۴٫٣۵٠۵٠٢ ٢ ۴٫١٩۶۴٢١ ١ ۴٫٣۵٠۵٠۵ ۵ ٠٫٩٢٧٣٠٨ ۴ ۵٩٫٨٠٣٧۴
Minimax ۴٫٣۵٠٧٧٨ ٣ ۴٫١٢٧٢١۴ ١٫٢۵ ٢٫۶٣۴۴٧١ ۶ ٠٫٩١٣۵١٣٣ ۵ ۵٨٫۵٠۵۴۵
CS ۴٫٣۵٠۵٠٢ ۴ ۴٫٠٩١٠۶٨ ١٫۵ ١٫٧۶٢٠١۴ ٧ ٠٫٨٩٩۵۶١ ۶ ۵٧٫۶٣۶٨۶
Sherink ۴٫٣۵٠۵١٩ ۵ ۴٫٠۶٩١٢ ١٫٧۵ ١٫٢٧٧٢٠۵ ٨ ٠٫٨٨۶۶٣٢٣ ٧ ۵٧٫٠٠١۶٢

۶ ۴٫٠۵۴١۶٢ ٢ ٠٫٩٨۴٩۵٠٧ ٩ ٠٫٨٧٣۵٣٧۵ ٨ ۵۶٫۵۶٣٨٩

کل شاخص : تهران بورس فصل دادهای برای ها آنتروپی نتایج :۵ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ٣٫٣۶۵٧١٢ ٠ ٣٫۵٨٠٨۶٩ ٠ ٣٣٫٩٨١۵٩ ١ ٠٫٩۶٠٨٣٩٨ ٠ ٣۵٫٩٠۴٧٢ ٠٫٩۶٠٨
MM ٣٫٣۶۵٧٢۴ ٠٫٢۵ ٣٫۵١٩٧٩٧ ٠٫٢۵ ١٧٫٣۴٨٠٩ ٢ ٠٫٩٢٣۴۴٢۶ ١ ٢٨٫٩۵۴٢٨
Jeffreys ٣٫٣۶۵٧١٨ ٠٫۵ ٣٫۴۶١٩٨٩ ٠٫۵ ٩٫٢٩٢۵٣۴ ٣ ٠٫٨٨٧٧٢۴٢ ٢ ٢۵٫۵٣۶١۵
Laplas ٣٫٣۶۵٧٢۴ ١ ٣٫٣۶۵٧١٨ ٠٫٧۵ ۵٫٣٨٣۴٩٣ ۴ ٠٫٨۵٣۶٠۵ ٣ ٢٣٫٨١٧٠١
SG ٣٫٣۶۵٧١٢ ٢ ٣٫٢۴٠٠٩۵ ١ ٣٫٣۶۵٧١٨ ۵ ٠٫٨٢١٠٠٨٩ ۴ ٢٢٫٨٣٧۴۶
Minimax ٣٫٣۶۶١٠۴ ٣ ٣٫١٧٠۴ ١٫٢۵ ٢٫٢۵٨٧٩ ۶ ٠٫٧٨٩٨۶٣٧ ۵ ٢٢٫٢٠٨١۶
CS ٣٫٣۶۵٧١٢ ۴ ٣٫١٢٨۴٠٢ ١٫۵ ١٫۶١۴۶٣٧ ٧ ٠٫٧۶٠١٠٠٧ ۶ ٢١٫٧۶٣٧٨
Sherink ٣٫٣۶۵٧٣٩ ۵ ٣٫١٠٠۴۶ ١٫٧۵ ١٫٢١٨١٠٩ ٨ ٠٫٧٣١۶۵۴۶ ٧ ٢١٫۴٢٧٠١

۶ ٣٫٠٨٠٢۴٧ ٢ ٠٫٩۶٠٨٣٩٨ ٩ ٠٫٧٠۴۴۶٣٣ ٨ ٢١٫١۵٨١٩

بازاراول شاخص : تهران بورس فصل دادهای برای ها آنتروپی نتایج :۶ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ٣٫٣٩۶۴۴۵ ٠ ٣٫۵٨١٢۶۵ ٠ ٣٣٫٩٩۵٣٢ ١ ٠٫٩۶٢۴۶۴ ٠ ٣۵٫٩١٨٩۶ ٠٫٩۶٢۵
MM ٣٫٣٩۶۴۶ ٠٫٢۵ ٣٫۵٢٩٣٠٩ ٠٫٢۵ ١٧٫۴٨١٨۴ ٢ ٠٫٩٢۶۵۴١٨ ١ ٢٩٫٨۵٨٠٢
Jeffreys ٣٫٣٩۶۴۵١ ٠٫۵ ٣٫۴٧٩٩٢٧ ٠٫۵ ٩٫٣٩۴٢٧٢ ٣ ٠٫٨٩٢١۵٩۵ ٢ ٢۶٫۶۴١١
Laplas ٣٫٣٩۶۴۵٨ ١ ٣٫٣٩۶۴۵۴ ٠٫٧۵ ۵٫۴۴٢٣٩۵ ۴ ٠٫٨۵٩٢۴۶٧ ٣ ٢۴٫٨٩٣١٩
SG ٣٫٣٩۶۴۴۵ ٢ ٣٫٢٨٢۴۵۵ ١ ٣٫٣٩۶۴۵۴ ۵ ٠٫٨٢٧٧٣۶۵ ۴ ٢٣٫٨٣۴٩٨
Minimax ٣٫٣٩۶٨٣١ ٣ ٣٫٢١۴۵٩۴ ١٫٢۵ ٢٫٢٧۴٠٢١ ۶ ٠٫٧٩٧۵۶۴٩ ۵ ٢٣٫١٢٢٩٨
CS ٣٫٣٩۶۴۴۵ ۴ ٣٫١٧١١۵۴ ١٫۵ ١٫۶٢١٩۶٩ ٧ ٠٫٧۶٨۶٧١٢ ۶ ٢٢٫۶٠١٢٧
Sherink ٣٫٣٩۶۴٨ ۵ ٣٫١۴٠٨٢٧ ١٫٧۵ ١٫٢٢١۵٧٨ ٨ ٠٫٧۴٠٩٩٧٣ ٧ ٢٢٫١٩٣١۶

۶ ٣٫١١٨٠٠۶ ٢ ٠٫٩۶٢۴۶۴ ٩ ٠٫٧١۴۴٨٨١ ٨ ٢١٫٨۵٧٨۵
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مال شاخص : تهران بورس فصل دادهای برای ها آنتروپی نتایج :٧ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ٣٫۴٠۶٢١۴ ٠ ٣٫۵٨١۴١٧ ٠ ٣۴٫٠٠٠۵۶ ١ ٠٫٩۶٢٨٨٨٢ ٠ ٣۵٫٩٢۴٣٩ ٠٫٩۶٢٩
MM ٣٫۴٠۶٢٢ ٠٫٢۵ ٣٫۵٣٢٧٨۴ ٠٫٢۵ ١٧٫۵٣٠٩۴ ٢ ٠٫٩٢٧٣۵۶٢ ١ ٣٠٫١۵١
Jeffreys ٣٫۴٠۶٢١٧ ٠٫۵ ٣٫۴٨۶١٨٢ ٠٫۵ ٩٫۴٢٩٩۶١ ٣ ٠٫٨٩٣٣٣١٧ ٢ ٢۶٫٩۴۵۴٨
Laplas ٣٫۴٠۶٢١٩ ١ ٣٫۴٠۶٢١٨ ٠٫٧۵ ۵٫۴۶٢٠٧٨ ۴ ٠٫٨۶٠٧۴۶۶ ٣ ٢۵٫١۶۴٠۵
SG ٣٫۴٠۶٢١۵ ٢ ٣٫٢٩٣٨٢٩ ١ ٣٫۴٠۶٢١٨ ۵ ٠٫٨٢٩۵٣۶١ ۴ ٢۴٫٠٩٢٧٩
Minimax ٣٫۴٠۶۴٣٣ ٣ ٣٫٢٢۵۴١۶ ١٫٢۵ ٢٫٢٧٨۶١٨ ۶ ٠٫٧٩٩۶٣٨٢ ۵ ٢٣٫٣٩٢۴
CS ٣٫۴٠۶٢١۴ ۴ ٣٫١٨١٩١٣ ١٫۵ ١٫۶٢۴٠٧٣ ٧ ٠٫٧٧٠٩٩٣٩ ۶ ٢٢٫٨٩٩۵٨
Sherink ٣٫۴٠۶٢٢٧ ۵ ٣٫١۵٢۴١١ ١٫٧۵ ١٫٢٢٢۵٢٧ ٨ ٠٫٧۴٣۵۴۶٧ ٧ ٢٢٫۵٣٠٩٩

۶ ٣٫١٣١١١٩ ٢ ٠٫٩۶٢٨٨٨۵ ٩ ٠٫٧١٧٢۴٣١ ٨ ٢٢٫٢۴١۴٣

برتر شرکت پنجاه میانگین شاخص : تهران بورس فصل دادهای برای ها آنتروپی نتایج :٨ جدول
H(X) HRα (X) HTα (X) φr

qDT ١−
∑S

s=١ p
٢
s

برآوردگرها مقدار α مقدار α مقدار r مقدار q مقدار مقدار

ML ٣٫٢۵٨٠۶٣ ٠ ٣٫۵٧٩٢٩۶ ٠ ٣٣٫٩٢٧١۴ ١ ٠٫٩۵۵٢۶۵ ٠ ٣۵٫٨۴٨٢٩ ٠٫٩۵۵٣
MM ٣٫٢۵٨٠٧ ٠٫٢۵ ٣٫۴٨٢٩٨٣ ٠٫٢۵ ١۶٫٨٣٩٣۴ ٢ ٠٫٩١٢٨٢۶۵ ١ ٢۵٫٩٩٩١٧
Jeffreys ٣٫٢۵٨٠۶٨ ٠٫۵ ٣٫٣٩۴٧٠۵ ٠٫۵ ٨٫٩١٨٩۴۶ ٣ ٠٫٨٧٢۵۶١۵ ٢ ٢٢٫٣۵٣٨٨
Laplas ٣٫٢۵٨٠٧۴ ١ ٣٫٢۵٨٠۶۵ ٠٫٧۵ ۵٫١٧٣٠٣ ۴ ٠٫٨٣۴٣۵۴ ٣ ٢٠٫٨۶٧٧٢
SG ٣٫٢۵٨٠۶٣ ٢ ٣٫١٠٧ ١ ٣٫٢۵٨٠۶۵ ۵ ٠٫٧٩٨٠٩۴١ ۴ ٢٠٫١١٧۴
Minimax ٣٫٢۵٨۵٣٢ ٣ ٣٫٠٣٨٢٠٣ ١٫٢۵ ٢٫٢٠۶١۴۵ ۶ ٠٫٧۶٣۶٧٨ ۵ ١٩٫۶۶۵٩۶
CS ٣٫٢۵٨٠۶٣ ۴ ٣٫٠٠١۵٨۵ ١٫۵ ١٫۵٨٩۴٧٧ ٧ ٠٫٧٣١٠٠٧۵ ۶ ١٩٫٣۵٧٨٨
Sherink ٣٫٢۵٨٠٨ ۵ ٢٫٩٧٨٨٨٩ ١٫٧۵ ١٫٢٠۶٢٢٩ ٨ ٠٫۶٩٩٩٨٩۶ ٧ ١٩٫١٢٨٣۴

۶ ٢٫٩۶٣١ ٢ ٠٫٩۵۵٢۶۵ ٩ ٠٫۶٧٠۵٣۶٧ ٨ ١٨٫٩۴۶۵٣



م. ، امین غ. برزادران، محتشم م. زاده، ١۴٩تق

مقادیر شود م نزدی ی αبه چه هر دهد م نشان تسالیس و رن های آنتروپی مقادیر کمتراست. بقیه از مقادیرش زیرا دارد کمتری ارزش
، رن شانون، آنتروپی مقادیر که شود م دیده بود، نظر مد ماهیانه های داده که ٨ تا ۵ درجدولهای کند. م میل شانون آنتروپی به آنتروپی دو این
و هاست شاخص ر دی از بیشتر مال شاخص برای نیز سیمپسون ‐ جین شاخص و HCDT آنتروپی یافته، تعمیم سیمپسون آنتروپی تسالیس،
شرکت پنجاه میانگین شاخص در مقادیر این که شود م دیده همچنین کنند. م تایید را شانون آنتروپی ی نتیجه ها تعمیم این ی همه یعن این

است. کمتر ها شاخص ر دی از برتر

ها واگرایی گیری اندازه ٣ . ٢

دربورس ١٣٩۶ تا های١٣٨٧ دوره ط فصل و ماهیانه های داده برای را شانون – جنسن واگرایی و لیبلر – کولب واگرایی نتایج قسمت دراین
برتردر شرکت پنجاه میانگین شاخص : D و مال شاخص : C ، اول بازار شاخص : B ، کل شاخص : A شاخص چهار برای تهران بهادار اوراق

است. شده ارائه ١٠ و ٩ های جدول

تهران بهادار اوراق بورس چهارشاخص ماهیانه دادهای برای ها واگرایی نتایج :٩ جدول
JSD(P ||Q) DKL(p||q)

JSD(A||B) = ٠٫٠٠٠٨٣٨٩٢۶۶ D(A||B) = ٠٫٠٠٣٣٣۴٣۵٨
JSD(A||C) = ٠٫٠٠٣۶۶٢۴٨١٣ D(A||C) = ٠٫٠١۴٣٣۵٣٧
JSD(A||D) = ٠٫٠٠۶٢٢٢٢٨٨ D(A||D) = ٠٫٠٢۵٩١١۴٨
JSD(B||C) = ٠٫٠٠٢٧٢٣۴ D(B||C) = ٠٫٠١١٠۴۶٨
JSD(C||D) = ٠٫٠١۴١٢۵۶۶ D(C||D) = ٠٫٠۶١٠۶١۶۵

تهران بهادار اوراق بورس چهارشاخص فصل دادهای برای ها واگرایی نتایج :١٠ جدول
JSD(P ||Q) DKL(p||q)

JSD(A||B) = ٠٫٠٠٠٨۵٢٣۶٩ D(A||B) = ٠٫٠٠٣٣٨٨٧٣١
JSD(A||C) = ٠٫٠٠٣٠٠١۴٢٣ D(A||C) = ٠٫٠١١٨۶١٣٧
JSD(A||D) = ٠٫٠٠۶٢٠۴١۴۶ D(A||D) = ٠٫٠٢۵٨١٧٣٨
JSD(B||C) = ٠٫٠٠٢۴٣۶٣۶١ D(B||C) = ٠٫٠٠٩٩٢۴٣۴
JSD(C||D) = ٠٫٠١١١۵١٠٧ D(C||D) = ٠٫٠۵۵٩۵٠٣۶

شاخص بین لیبلر ‐ کولب واگرایی مقدار گفت توان م ها واگرایی تعاریف گرفتن ودرنظر ١٠ و ٩ های جدول در شده ارائه نتایج به باتوجه
همین به نیز شانون – جنسن واگرایی برای که است ر دی مختلف های شاخص بین واگرایی از کمتر خیل جدول دو هر در اول بازار و کل
شانون – جنسن و لیبلر – کولب های واگرایی مقدار بیشترین هستند. نزدی هم به خیل شاخص دو این که گفت توان م پس است صورت

باشد. م برتر شرکت پنجاه شاخص و مال شاخص بین جدول دو دراین

نتیجه گیری و بحث

شرکت پنجاه میانگین شاخص و است دارا را ثبات بی بیشترین و تر ارزشمند مال شاخص ماهیانه و ای هفته های داده برای گیریم م نتیجه
در و شد بیان ٢ بخش در که آنتروپی های تعمیم و آنتروپی مختلف های برآورد برای آمده دست مقادیربه به باتوجه دارد. را ثبات بی کمترین برتر
است. بهتر و تر ارزشمند و دارد را ثبات بی بیشترین شاخص باشند زیاد مقادیر این هرچه میشود نتیجه بردیم، بهره آنها از ٣ بخش ی ها جدول
همچنین و اول بازار و کل شاخص بین واگرایی دو این مقدار که رسیدیم نتیجه این به شانون – جنسن و لیبلر ‐ کولب های واگرایی درمورد
مقدار بیشترین هستند. تر نزدی هم به ها شاخص این گفت توان م و است ر دی های واگرایی مقدار از کمتر خیل مال و اول بازار شاخص

باشد. م برتر شرکت پنجاه شاخص و مال شاخص بین نیز
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داده ها فضایی همبستگ یادگیری در مصنوع عصبی ه های شب توانایی بررس
واقع ه یدال ،١ توسل عباس

بیرجند اه دانش آمار، گروه

پیش گویی در سپس و شده مدل سازی و برآورد داده ها وابستگ ساختار یدن، کری چون فضایی، داده های تحلیل برای متداول روش های در یده: چ
بنابراین نم کند. مدل سازی را داده ها وابستگ است، محور داده‐ اساساً که عصبی، ه شب روش مقابل در م گیرد. قرار استفاده مورد داده ها
از استفاده با مقاله این در لذا باشد. نداشته عصبی ه شب با پیش گویی در نقش هیچ داده ها فضایی وابستگ که شود ایجاد تصور این است ن مم
فضایی داده های از کمتر بسیار فضایی وابستگ دارای داده های پیش گویی برای عصبی ه شب خطای که داد خواهیم نشان شبیه سازی مطالعه ی
لحاظ کند. ویی پیش در و گرفته یاد غیرمستقیم بصورت را مشاهدات بین فضایی وابستگ بتواند ه شب که م رسد نظر به بنابراین است. مستقل

فضایی. پیش گویی فضایی، وابستگ ، مصنوع عصبی ه شب کلیدی: واژه های

.62M45 ،62J02 ،62G08 ،62− 07 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

بررس مورد غیره و اسپیالنها، درونیاب، جمله ای های چند فاصله، معکوس وزن ده یدن، کری مانند روشهایی از استفاده با فضایی ویی پیش
که یدن کری روشها، این بین از است. شده منجر روش مناسب ترین یافتن برای روشها این مقایسه به مطالعات از وسیع طیف و گرفته قرار

.(٢٠٠٧ ، اُلیور و (وب استر بود خواهد ویی پیش برای مناسب گزینه ای است تصادف فضایی تغییرات از پیوسته مدل بر مبتن
از فرایندها داخل ساختار بازتولید و شناخت به قادر که است مصنوع عصبی ه های شب از استفاده فضایی ویی پیش برای جدید ردی روی
گرفته قرار استفاده مورد گسترده بطور آمار و مهندس مختلف شاخه های در مصنوع عصبی ه های شب اخیر سالهای در است. مشاهدات روی

حت و زمان سریهای تحلیل و رگرسیون چون آماری مباحث در بویژه و علوم در و داده ها طبقه بندی و و ال تشخیص برای مهندس است.در
اطالعات کاربر که زمان حت عصبی، ه شب مدل های است. شده مصنوع عصبی ه های شب از خوبی کاربردی استفاده های فضایی داده های
یدن، کری چون فضایی، داده های تحلیل برای متداول روش های در دارد. را داده ها از یادگیری توانایی نم داند خاص داده مجموعه مورد در زیادی
اساساً که عصبی، ه شب روش مقابل، در م گیرد. قرار استفاده مورد داده ها ویی پیش در سپس و شده مدلسازی و برآورد داده ها وابستگ ساختار
عصبی ه شب با ویی پیش در م تواند فضایی وابستگ این اینحال با نم کند. مدلسازی را داده ها وابستگ مدل‐محور)، (نه است داده‐محور

کل مروری برای ندارد. نیاز همسانگردی و مانایی مانند فرضیات یا و تغییرنگار مدل مانند خاص مدل به عصبی ه شب طرف از باشد. تاثیرگذار
کنید. رجوع (٢٠٠٧) ریپل و (٢٠٠٧) بیشاپ ،(١٩٩۵) بیشاپ به م توانید آن آماری تفاسیر و محاسبات الت مش ه، شب های تکنی از

هستند دقیق ن مم حد تا که زمان و فضایی فرآیندهای از ویی هایی پیش تا شده اند توصیف ه شب آموزش و طراح از متفاوت های تکنی تاکنون

tavassoli.a@birjand.ac.ir : توسل ١عباس
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مستقل١۵٢ و وابسته فضایی داده های در عصبی ه شب فضایی ویی پیش دقت بررس

، مصنوع عصبی ه شب روشهای بین از کرد. اشاره (٢٠١٣) اران هم و یه و (٢٠٠١) اران هم و کوای به م توان آنها میان از که آیند بدست
یدن کری و غیرخط فضایی روندهای مدلبندی برای نیز است زمین آمار روشهای و ANN از همزمان استفاده ی بر مبتن که ترکیبی مدلهای

(٢٠١٢ ، اران هم و چانگ ٢٠١۵؛ ، اران هم و (س او شده اند داده بسط باقیمانده
داده های که است حالت با آن مقایسه و فضایی وابستگ دارای داده های ویی پیش در مصنوع عصبی ه شب رد عمل بررس مقاله این هدف
مختصری ٣ بخش در م شود. داده شرح آنها بین موجود وابستگ ساختار و فضایی داده های ٢ بخش در بدین منظور باشند. مستقل فضایی
شبیه سازی مستقل و وابسته فضایی داده های متفاوت، حالت های گرفتن نظر در با ۴ بخش در شد. خواهد ارائه مصنوع عصبی ه شب به راجع

م شود. ارائه آخر بخش در نتیجه گیری و بحث نهایتاً م گردد. ارائه داده ها این ویی پیش در ه شب از حاصل نتایج و شده

فضایی وابستگ ساختار و فضایی داده های ٢

مشاهدات فضایی داده های ر دی بیان به م شوند، جمع آوری مختلف ( ان (م فضایی موقعیتهای از که هستند وابسته ای داده های فضایی١ داده های
کالسی آمار در متداول داده های اغلب برخالف مشاهدات این هستند. sn, . . . , s١ موقعیت های در {Z(s); s ∈ D ⊂ Rd} تصادف میدان از

مشاهدات گرفتن قرار فاصله از تابع وابستگ این م کنیم فرض سادگ برای معموال که دارند ر دی ی با وابستگ نوع و نبوده مستقل ر دی ی از
فضایی آمار در م گیرد. انجام فضایی» «آمار روش های طریق از مشاهدات اینگونه تحلیل فضایی داده های استقالل عدم دلیل به است. ر دی ی از
برای و شود برقرار فضایی) ساختار (بنام ارتباط هم به نسبت آنها قرارگیری جهت و فاصله و متغیر ی مختلف مقادیر بین که م شود تالش

گیرد. قرار استفاده مورد آماری تحلیل در دقت افزایش
Z(s) که فرض این با م شود. مدلسازی و برآورد «هم تغییرنگار» و «تغییرنگار» با مانایی، شرط تحت معموال داده ها، فضایی وابستگ ساختار
تغییرپذیری «تشابه» میزان هم تغییرنگار و تشابه» «عدم میزان تغییرنگار باشد، s+ h و s موقعیت دو در تصادف متغیر ترتیب به Z(s+ h) و
برآورد فضایی داده  های اساس بر بایست و بوده نامعلوم تغییرنگار عمل در م دهند. نشان را گرفته اند قرار ر دی ی از h فاصله به که متغیر، دو این
پارامتری مدل ی سپس و محاسبه مختلف (ل های) فواصل در آن گشتاوری برآورد نخست که است الزم تغییرنگار مدل برازش منظور به شود.
توان  های کمترین (OLS)، عادی دوم توان های کمترین درستنمایی، ماکسیمم روشهای از ی با آن پارامترهای یعن شود؛ برازانده آن به معتبر
، خط ، گاوس کروی، نمایی، مدلهای جمله از مختلف مدلهای برآورد گردند. (WLS) موزون دوم توان های کمترین یا (GLS) تعمیم یافته دوم

گیرند. قرار استفاده مورد تغییرنگار معتبر مدل بعنوان م توانند موج و توان
مانایی٢ جمله از شرایط در آن) از آمده بدست مشاهدات نتیجه در (و نظر مورد تصادف میدان که است الزم فضایی داده های تحلیل در
برآورد و مدلسازی شدن آسان تر موجب (پیش فرضها) شرایط این کنند؛ صدق داده ها توزیع بودن چندمتغیره نرمال بعضاً و همسانگردی، و
برقراری معموال و م شوند تقسیم ذات مانایی و (ضعیف) دوم مرتبه مانایی قوی، مانایی نوع سه به مانایی م شود. هم تغییرنگار یا تغییرنگار
مختصات از (مستقل ثابت تصادف میدان میانگین باشد دوم مرتبه مانای تصادف میدان که حالت در م کند. کفایت دوم مرتبه مانایی شرط
نیستند. وابسته نقاط موقعیت و فضایی مختصات به و داشته بستگ نقاط بین فاصله به تنها تغییرنگار و فضایی کوواریانس توابع و بوده فضایی)

کنید. مراجعه (١٩٩٣) کرس و (١٣٩١) محمدزاده به میتوانید بیشتر جزيیات برای

مصنوع عصبی ه شب ٣

عناصر زیادی شمار از ANN است. شده گرفته الهام اطالعات پردازش منظور به زیست عصبی سیستم از (ANN) مصنوع عصبی ه شب
الیه چندین از م تواند مصنوع عصبی ه شب ی م کنند. عمل هماهنگ هم با مسأله ی حل برای که است شده یل تش نرون٣ نام به پردازش

خروج و (محرک) فعالساز۴ تابع وزن ها، ورودی ها، از: عبارتند کل حالت در عصبی ه شب ی اجزای باشد. شده ساخته مصنوع نرون های از
از وزن ها تنظیم م کنند. مشخص نرون هر در را خروج بر ورودی تأثیر میزان هستند ه شب پارامترهای حقیقت در که وزنها مسئله). (پاسخ
ورودی ها از خط ترکیبی عصبی، ه های شب در ضروری عضوی بعنوان فعالساز تابع م گیرد. انجام یادگیری وریتم ال بنام وریتم ال ی طریق

1Spatial data
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مسئله ماهیت بنابر که دارد متفاوت اقسام و انواع تابع این م کند. تبدیل ( ی تا صفر (مثال مشخص بازه ی در مقداری به و کرده دریافت را
ه شب وزن  های آن ط که فرآیند این م گردد. تنظیم (وزنها) مسئله پارامترهای یادگیری، وریتم ال انتخاب اساس بر و شده انتخاب کاربر توسط

م نامند. ه شب آموزش را م شوند برآورد
یا ناظر۶ بدون آموزش و ناظر۵ با آموزش دسته دو به را آنها کل حالت در م توان که دارد وجود عصبی ه های شب آموزش برای متفاوت روش های
تعیین برای ه شب وزن های و دارد وجود هدف) (مقدار مشخص خروج ی ورودی هر ازای به باناظر آموزش در کرد. طبقه بندی خودسازمانده
داده ه شب به ورودی اطالعات تنها اینحالت در ندارد. وجود خروج هیچ ناظر بدون آموزش در اما م شوند. تنظیم ورودی‐خروج بین رابطه

م گیرد. صورت ورودی ها روی بر خوشه بندی نوع به و م شود
پیشخور ه های شب در دارد. وجود ٨ بازگشت ه های شب و پیشخور٧ ه های شب بنام متفاوت ساختار دو ، مصنوع عصبی ه شب مدل ساختن برای
نرون های به م تواند نرون ها از بعض خروج بازگشت ه های شب در اما م کند، حرکت خروج سمت به و جهت ی در تنها ورودی اطالعات

م باشند. (RBF) مبنا شعاع ه شب و (MLP) چندالیه پرسپترون ه شب پیشخور ه های شب مهمترین برگردد؛ قبل الیه های
داده ی مجموعه بدین منظور آید. بدست تعمیم پذیری ظرفیت حداکثر که بود خواهد ونه ای ب ناظر با مصنوع عصبی ه های شب برای مدل انتخاب
ساخت و آموزش منظور به آموزش داده ی مجموعه از ه بطوری م شود، تقسیم آزمایش داده ی مجموعه و آموزش داده مجموعه دو به نظر مورد

م شود. استفاده ه شب رد عمل بررس برای آزمایش داده مجموعه از و ه شب
پرکاربرد وریتم ال ی توسط را متفاوت و پیچیده مسائل است قادر که م باشد (MLP) چندالیه پرسپترون ه  شب عصبی، ه شب نوع پرکاربردترین
و خروج الیه ی ورودی، الیه ی (شامل الیه چندین در که ر پردازش واحد زیادی تعداد از ه شب این کند. حل خطا٩ پس انتشار وریتم ال بنام
شامل پنهان الیه ی و خروج q ورودی، p با MLP ه شب ی از شَمایی ١ ل ش است. یافته یل تش شده اند سازمانده ( مخف الیه چندین

م دهد. نشان را نرون h

خروج q و ورودی p با MLP ه شب ی از شمایی :١ ل ش

زیر بصورت MLP مدل ، خروج ی تنها و نرون h شامل پنهان الیه ی ورودی، الیه در نرون p تعداد با ه ای شب گرفتن نظر در با
م شود: فرمولبندی
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y = O(x) = ϕ

 h∑
j=١

wjψ

(
p∑

i=١
wijxi + w٠j

)
+ w٠


همچنین م باشند. ه شب وزن های دهنده نشان wها و خروج و ورودی نشان دهنده ترتیب به y و x = [x١, x٢, . . . , xp]T فرمول این در
تانژانت و موئید١٠ سی توابع از معموال مخف الیه برای که هستند خروج الیه و مخف الیه نرونهای برای ترتیب به فعالسازی توابع ϕ و ψ
به الزم .(٢٠١۴ ، اران هم و (هاگان م شود استفاده موئید سی یا خط توابع از معموال رگرسیون مسائل در خروج الیه برای و هایپربولی

دارند. را خروج نقش وابسته متغیرهای و ورودی نقش مستقل متغیرهای آماری مباحث در معموال که است ذکر

شبیه سازی مطالعه ۴

این در نم کنند. مدلسازی یا برآورد را داده ها وابستگ (مدل) فُرم مستقیماً لذا هستند. داده‐ محور عصبی ه های شب شد ذکر قبال که همانطور
مطالعه این در استفاده مورد ه شب گرفت. انجام شبیه سازی مطالعه ی داده ها فضایی ساختار یادگیری در ه شب توانایی دادن نشان برای بخش
معیار این گرفت. قرار ارزیابی مورد (RMSPE) ویی١١ پیش خطای مربعات میانگین جذر معیار کم به ه شب رد عمل است. MLP ه شب

م دهد. نشان را واقع مقادیر به شده ویی پیش مقادیر نزدی میزان

RMSPE =

√√√√١
n

n∑
i=١

(
Z(si)− Ẑ(si)

)٢

م دهد. نشان را داده ها تعداد n و هستند si موقعیت در شده ویی پیش مقادیر و شده مشاهده مقادیر ترتیب به Ẑ(si) و Z(si) ه بطوری
کنار با روش، این در شد. استفاده (LOOCV) ١٢ تک جداسازی بصورت متقاطع اعتبارسنج روش از Ẑ(si)ها مقادیر برآورد منظور به
این از استفاده با Ẑ(si) مقدار سپس و م بیند آموزش باقیمانده مشاهده ی n− ١ کم به ه شب ،(i = ١, . . . , n (برای iام مشاهده گذاشتن

م شود. ویی پیش ه شب
ویی، پیش خطای در نمونه حجم تاثیر بررس منظور به شد. انجام geoR بسته از grf تابع کم به R محیط در فضایی داده های شبیه سازی
در فضایی داده های شد. گرفته نظر در k × k منظم ه شب ی روی بر زیاد) (نسبتا ۴٠٠ و (متوسط) ٢٢۵ (کم)، ١٠٠ حجم به نمونه هایی
از شبیه سازی ها تمام در مستقل. فضایی داده های دوم حالت و فضایی وابستگ با داده هایی اول حالت شدند: شبیه سازی مختلف حالت دو
شبیه سازی در تاثیر١۵ دامنه برای اما شد؛ استفاده ۴ و ٠٫٠١ با برابر ترتیب به و ثابت آستانه ای١۴ و قطعه ای١٣ اثر مقدار با کروی تغییرنگار مدل
انتخاب ١٠٠ با برابر و روند) (بدون ثابت نیز فضایی داده های میانگین گردید. استفاده ١٠ و ۵ متفاوت مقدار دو از فضایی وابسته داده های
که است ذکر به الزم م باشد. ( گاوس توزیع با تصادف (متغیر Z(si) و ده تا صفر بازه در y و x مختصات شامل داده مجموعه هر گردید.

م باشد. فضایی وابستگ وجود عدم یا وجود در مستقل، و وابسته فضایی داده های مجموعه بین تفاوت تنها
انتخاب برای ه بطوری بود مخف الیه ی و (Z) خروج ی ،(y و x (مختصات ورودی دو شامل ، MLP ه شب برای استفاده مورد ساختار
آزمایش و درصد) ٧٠) آموزش مجموعه دو به تصادف به داده مجموعه هر و شده شبیه سازی داده مجموعه صد ، مخف الیه در نرون ها تعداد
برای که گردید انتخاب ه ای شب و شد داده آموزش مختلف ه های شب نرون، ٢٠ تا ١ بین نرون ها تعداد تغییر با سپس شد. تقسیم درصد) ٣٠)

باشد. مینیمم آزمایش داده های برای RMSPE مقدار آن
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نتایج ١ . ۴

برای ه شب خطای ، وابستگ مدل برای مختلف پارامترهای همچنین و مختلف نمونه های حجم برای همواره که م دهد نشان آمده بدست نتایج
تاثیر دامنه که حالت به مربوط نتایج است. فضایی مستقل داده های مجموعه برای ه شب خطای از کمتر بسیار فضایی وابسته داده های مجموعه
برای RMSPE مقادیر ل ش این در است. شده داده نشان ٢ ل ش در باشد ١٠٠ نمونه حجم و ١٠ وابسته فضایی داده های مجموعه برای
فضایی مستقل داده های مجموعه برای و ◦ عالمت با فضایی وابسته داده های مجموعه به مربوط نتایج است. شده ارائه شبیه سازی تکرار صد
داده های از فضایی وابسته داده های مجموعه در ه شب برای RMSPE تکرارها تمام در ل،  ش به توجه با است. شده داده نشان + عالمت با
قرار استفاده مورد را داد ه ها وابستگ مدل یا ساختار مستقیماً مصنوع عصبی ه شب هرچند که م دهد نشان این و است کمتر فضایی مستقل

است. شده ویی پیش دقت افزایش سبب داده ها وابستگ ول است، نداده

(+) فضایی مستقل و (◦) فضایی وابسته داده های برای عصبی ه شب از حاصل RMSPE مقادیر :٢ ل ش

وابسته داده های به مربوط نتایج است. شده ارائه شبیه سازی تکرار صد در ه شب RMSPE مقادیر به مربوط جعبه ای نمودار ٣ ل ش در
نمونه و سوم) نمودار (چهار ٢٢۵تایی نمونه چپ)، از اول نمودار (چهار ١٠٠تایی نمونه برای و I با فضایی مستقل داده های برای و D با فضایی
ویی پیش خطای دامنه)، پارامتر افزایش اثر (در وابستگ میزان افزایش با حاالت تمام در ل، ش به توجه با است. شده داده نشان ۴٠٠تایی

است. داشته پی در را ویی پیش خطای کاهش حدودی تا نیز نمونه افزایش همچنین است. یافته کاهش

است. شده ارائه ١ جدول در خالصه بطور RMSPE مقادیر متوسط

تکرار صد در RMSPE مقادیر متوسط :١ جدول
١٠ ۵ دامنه پارامتر

مستقل فضایی مستقل فضایی ها داده نوع

٢٫۵۴٩ ٠٫٨٢٨ ٢٫۵٣٢ ١٫١٩۴ ١۴۴

نمونه ٢٫١٧٧حجم ٠٫۶٩۵ ٢٫٢١٠ ٠٫٩۶٧ ٢٢۵

٢٫١١٣ ٠٫۶۴٠ ٢٫١٠٠ ٠٫٩٠٨ ۴٠٠



مستقل١۵۶ و وابسته فضایی داده های در عصبی ه شب فضایی ویی پیش دقت بررس

دامنه پارامتر برای ١٠ و ۵ مقدار دو و (I) فضایی مستقل و (D) فضایی وابسته داده های برای تکرار صد برای RMSPE مقادیر جعبه ای نمودار :٣ ل ش

نتیجه گیری و بحث

بررس مورد فضایی) مستقل و فضایی (وابسته شده شبیه سازی داده ی مجموعه نوع دو روی بر مصنوع عصبی ه شب ویی های پیش مقاله این در
داده های مجموعه برای آن مقدار از کمتر فضایی وابسته داده های مجموعه برای ه شب ویی پیش خطای مقدار که داد نشان نتایج گرفت. قرار
وجود عدم یا وجود در آنها تفاوت تنها و بوده مشابه شده شبیه سازی مستقل و وابسته فضایی داده های اینکه به توجه با است. مستقل فضایی
فضایی متغیر ویی پیش در داده ها وابستگ از نامحسوس بطور مصنوع عصبی ه شب م گیریم نتیجه بود، مشاهدات بین فضایی وابستگ
مطالعه این در است. شده ویی) پیش خطای کاهش (یا ویی پیش دقت افزایش سبب داده ها وابستگ زیرا م کند؛ استفاده ه) شب (خروج
در را داده ها وابستگ تاثیر نیز باشند داشته روند که داده هایی برای م توان ادامه در شدند. شبیه سازی ثابت میانگین با نرمال توزیع از داده ها
بیشتر وابسته حالت در ویی پیش دقت نیز دار روند داده های برای که داد نشان ما محدود مطالعات هرچند داد، قرار مطالعه مورد ویی پیش دقت
ما برای تغییرنگار، بوسیله مثال داده ها، وابستگ ساختار برآورد اگر همچنین کنیم. م خودداری آن جزییات ذکر از اختصار بدلیل که است
دلخواه برداری هرفاصله در تغییرنگار برآورد منظور به مصنوع عصبی ه شب از م توانیم فضایی آمار روشهای با آن مدلسازی بجای باشد، مهم

بود. خواهد مفید باشند داشته پیچیده ای وابستگ ساختار یا باشند ناهمسانگرد داده ها که زمان بویژه شیوه این کنیم. استفاده
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Investigating the ability of artificial neural
networks in learning spatial dependency of data

Abstract:
In conventional methods for analyzing spatial data, such as Kriging, the dependency structure of data is estimated and
modeled and then this is used in data prediction. In contrast, the neural network approach, which is basically data-
driven, does not model data dependency structure. Therefore, it may be thought that the spatial dependence of the data
plays no role in prediction using neural network. So, in this paper, we represent that the neural network prediction
error for spatially dependent data is much less than independent spatial data, using a simulation study. Therefore,
results suggest that the network can learn the spatial dependency between observations indirectly and consider it in its
prediction.
Keywords: Artificial Neural Networks, Spatial dependency, Spatial prediction.
Mathematics Subject Classification (2010): 62− 07، 62G08، 62J02، 62M45.



بر تاکید با راه حل ها و فعل وضعیت بررس و تبیین ایران: در بازنشستگ صندوق های در بحران
پارامتری اصالحات

زاده٢ اقبال رامین زاده١، حسن امین

ایران مال و بیمه محاسبات علم انجمن مدیره هیات رئیس و بهشت شهید اه دانش علم هیات ١عضو

اجتماع تامین پژوهش عال موسسه بیمه ای محاسبات ارشد کارشناس و (اکچوئری) بیمه آمار ارشد ٢کارشناس

سال اواخر در جهان مال بحران های آغاز با است. جامعه در پایداری و ثبات ایجاد معن به بازنشستگ صندوق های ذخایر پایداری یده: چ
اصالحات ضرورت شده اند. مختلف کشورهای در عموم نارضایت و ستگ ورش گاها و بحران دچار نیز بازنشستگ صندوق های ٢٠٠۶
صندوق های ایران، کشورمان، در است. اجتماع مختلف گروه های آتیه تأمین اهمیت لحاظ به چیز، هر از بیش بازنشستگ صندوق های در
زنگ که م دهد نشان کشوری، بازنشستگ صندوق و فوالد بازنشستگ صندوق  به هنگفت مبالغ تزریق ندارند. خوبی وضعیت بازنشستگ

اجمال بررس و بحران تعریف از پس مقاله، این در دارد. علم دقیق واکاوی و بررس به نیاز بحران ریشه های است. درآمده صدا به خطر
تعهدات بر آن تأثیر و پارامتری اصالحات بر تأکید با ارها راه ارائه ی به نیز درنهایت شد. خواهد پرداخته ایران فعل وضعیت به ، جهان تجارب
در صندوق ها سایر بر اصالحات اعمال و بررس و م پردازد معین مزایای با صندوق ها بررس به فقط مقاله این م شود. پرداخته اکچوئری،

نیست. مقاله این کاربرد حیطه ی

معین. مزایای اکچوئری، تعهدات ، پارامتری اصالحات ، ستگ ورش بحران، ، بازنشستگ صندوق های کلیدی: واژه های

مسئله توصیف و بیان ١

نگران کننده ی وضعیت و بوده اجتماع بیمه های حوزه ی در کارشناسان و گیران تصمیم اساس دغدغه های از بازنشستگ صندوق های معضالت
بحران وجود بر کارشناسان اکثر که هرچند است. نموده پررنگ تر را موضوع این به توجه اهمیت آن، جدی تبعات و بازنشستگ صندوق های
زمان نیازمند موضوعات این بررس بنابراین نباشد، ان هم موردتوافق آن با برخورد نحوه و بحران شدت است ن مم اما دارند، توافق صندوق ها
و تاریخچه ، بازنشستگ صندوق های بحران بازکاوی م گیرد، قرار موردبررس مقاله این در آنچه است. افانه موش و دقیق کارشناس بحث و

است. آن با برخورد نحوه و کشورها سایر در آن پیشینه ی

1Actuarial Liabilities
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ایران١۶٠ در بازنشستگ صندوق های بحران

چیست بحران ٢

بازنشستگ صندوق های در است. گذاشته شده کنار آن پرداخت برای که است منابع و تعهدات بین اف ش نشان دهنده بحران ، مال مفهوم در
تخصیص آت مزایای پرداخت برای که دارائ ها) خالص ) منابع روز ارزش و آت مزایای اکچوئری١ تعهدات بین ایجادشده اف ش به را بحران
است ذکر به الزم م نامند. اکچوئری نشده٢ اعتبار تأمین تعهدات را دارائ ها فعل ارزش بر اکچوئری تعهدات مازاد م کنند. تفسیر داده شده،
حال در که نیست معن این به لزوماً باشد، بحران صندوق وضعیت اگر گویند. نیز کسری به اشتباه ایران، در را نشده اعتبار تأمین تعهدات که
وضع ادامه ی صورت در آینده، در ن لی است، مواجه بازنشستگان) حقوق و پرداخت کسورات تفاوت به ما ) سررسید شده کسری با حاضر

شد. خواهد مواجه شده سررسید کسری با موجود،
، جمعیت بیمه ای)، اصول با مغایر قوانین تحمیل ازجمله ) سیاس ، مدیریت ریس های م دهد. رخ متعددی ریس های وجود دلیل به بحران
صورت اقتصادی و جمعیت ریس های روی بر عموماً پارامتری اصالحات م دهند. قرار ستگ ورش معرض در را صندوق ها ... و اقتصادی
شد. خواهد تأکید جمعیت و اقتصادی ریس های بر بیشتر مقاله این در دلیل همین به و است اکچوئرها کنترل از خارج ریس ها سایر و م گیرد
نوسان و تغییر از و است صندوق ها منابع سرمایه گذاری بازده نرخ بودن غیرقابل پیش بین و تصادف با مرتبط (سرمایه گذاری) اقتصادی ریس 
م شود، محقق بازار در آنچه با انتظار مورد بازده نرخ وضعیت این در م شود. ایجاد م کند، سرمایه گذاری آن در صندوق که مال بازار در

دارد. اختالف
از فوت ها انتظار مورد تعداد انحراف حاصل و شده ناش مرگ ومیر نرخ روند بهبود از که است عمر طول فزون  ریس جمعیت ریس مهم ترین
صندوق های در است. صندوق بیشتر مصارف درنتیجه و یران مستمری ب عمر طول افزایش در را خود تأثیر ، ریس این درواقع است. واقع تعداد
موردنیاز نقدی دارایی میزان با مرتبط ریس آن که م شود گرفته نظر در نیز ری دی جمعیت ریس اندوخته بدون پرداخت سیستم با بازنشستگ
ورودی های جمعیت متغیر با ریس این است. آت سال های بازنشسته های به مربوط مستمری های پرداخت در توانایی از اطمینان به منظور آینده، در
طول افزایش کنار در باروری نرخ است.کاهش مرتبط آینده نسل های مستمری مال تأمین درنتیجه و کسورات ایجاد در آن ها بالقوه تأثیر و جدید
است ملموس تر م روند پیری یا و بلوغ سمت به که بالغ صندوق های در ریس چنین هستند. ریس این آورنده ی وجود به مهم عوامل از عمر

(؟).

سرمایه گذاری، بازده عمر، جداول آینده، و فعل جمعیت گرفتن نظر در با اکچوئرها توسط معموال صندوق ها در ریس ها محاسبات و شناسایی
آت مصارف و منابع پیش بین طریق از صندوق ها بحران بررس م شود. انجام ذینفعان به پرداخت میزان و مالیات ، بازنشستگ کسورات

شبیه سازی حقیقت در بازنشستگ صندوق های جمعیت و مال وضعیت ارزیابی م پذیرد. انجام اکچوئرها توسط دارائ ها ارزیابی و صندوق ها
دارند. مبذول را الزم دقت صندوق استراتژی تدوین در م توانند مسئوالن آن کم به که است آینده از تصویری و

صندوق ها فعل مال وضعیت باید ایجادشده، اف ش مقدار یا و بحران میزان و اندازه برآورد و صندوق ها، اکچوئری محاسبات انجام برای
م گیرد. قرار ارزیابی مورد آن آت تعهدات و صندوق ها ارزش یا سرمایه دارایی ها، میزان اساس بر صندوق ها فعل مال وضعیت گردد. مشخص

است. صندوق هر به مربوط زندگ جداول به نیاز کسورات و تعهدات احتماالت با توأم فعل ارزش به مربوط محاسبات برای
کارکنان و صندوق ها ف مابین گرفته صورت غیررسم یا رسم توافق مبنای بر و بازنشستگ از پس که است تعهدات مفهوم به اکچوئری تعهدات
سه به مربوط صندوق ها اکچوئری تعهدات است. پرداخت قابل گذشته دوره های و جاری دوره در کارکنان خدمات از ناش تعهدات تسویه برای

شود. برآورد آن ها تمام فعل ارزش باید و است بازماندگان و بازنشستگان شاغلین، گروه
از صندوق هزینه های تنزیل اساس بر که است ارزش زن) یا (مرد بازماندگان یا بازنشستگان از صندوق احتمال و آت هزینه های فعل ارزش
نسبت به تکفل تحت افراد به فوت از پس یا و آن ها حیات صورت در فعل بازنشستگان از ی هر به آینده در مستمری یا حقوق پرداخت بابت

م آید. دست به خدمات

2Unfunded Actuarial Liabilities
3Defined Benefits
4Defined Contributions
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مختلف کشورهای در صندوق ها بحران تاریخچه ٣

مختلف انواع بحران این است. نموده وارد بازنشستگ نظام های ازجمله و اقتصاد مختلف جنبه های بر را زیادی صدمات جهان مال بحران
تحت را اختیاری و اجباری اندوخته، فاقد و گذاری اندوخته ، معین۴ مشارکت و معین٣ مزایای ، خصوص و دولت از اعم بازنشستگ نظام های
در متحده ایالت اولیه بحران با که مال آشفتگ است. واداشته زمینه این در چاره اندیش و تفکر به را سیاست گذاران و دولت و داده قرار تأثیر
ادامه ،٢٠٠٨ اکتبر پایان تا بحران این نمود. وارد خصوص بازنشستگ صندوق های بر زیادی صدمات شد، آغاز میالدی ٢٠٠٧ سال اواسط
٢٠٠٧ دسامبر ماه به نسبت درصد ٢٠ یا دالر میلیارد ٣٣٠٠ میزان به ،OECD عضو کشورهای دارایی های کل بحران این شروع با داشت.
دالر میلیارد ۵٠٠ حدود به زیان این انفرادی) بازنشستگ (طرح های خصوص بازنشستگ دارایی های سایر گرفتن نظر در با و کرد پیدا کاهش
متوسط برد. نام را انگلستان و متحده ایالت سوئد، م توان مثال برای که است بوده مثبت صندوق ها این درازمدت رد عمل هرچند، گردید. بالغ

است. بوده درصد ۶٫١،۶٫١ ،٨٫٨ ترتیب به دوره این در نامبرده کشورهای بازنشستگ صندوق های ساالنه بازده نرخ
اندونزی، هند، (چین، نوظهور بازارهای و اروپا متحده، ایالت در سهام بازارهای ارزش ٢٠٠٨ سال اکتبر تا آغاز از جهان مال بحران روند ادامه در
ایجاد به منجر و نمود وارد زیادی صدمات خصوص بازنشستگ نظام های به امر این و کرد پیدا کاهش درصد ۵٠ میزان به روسیه) و برزیل
متوسط به طور بازنشستگ صندوق های ٢٠٠٨ سال در گردید. بازنشستگ صندوق های توانگری سطح کاهش و سرمایه گذاری عظیم زیان های
وارده زیان های کل دالر) میلیارد ٢٢٠٠) درصد ۶٧ ایاالت متحده سهم میان این در کردند. تجربه را درصد ٢٠ حدود در منف اسم بازده نرخ
در را اسم به صورت درصد ‐ ٢٠ از کمتر بازده هایی نیز OECD عضو ر دی کشور چهار ا آمری متحده ایالت به جز بود. OECD کشورهای به
.(٢٠٠٨ دی، س (اوای داشتند قرار سوم و دوم رده های در دالر میلیارد ٢٠٠ با استرالیا و دالر میلیارد ٣٠٠ با انگلستان کردند. تجربه دوران این
شدیدتر م داد یل تش را آن ها داشتمان ی سوم از بیش سهام، که کشورهایی در بازنشستگ صندوق میان در سرمایه گذاری ها بازده در بحران تأثیر
داشتند. قرار استرالیا و انگلستان ایاالت متحده، پس ازآن و درصد) ‐ ٣٠ اسم (بازده داشت قرار وضعیت بدترین در نظر این از ایرلند بود. نیز
هلند در بازنشستگ صندوق های بودند. نموده سرمایه گذاری سهام در را خود دارایی های کل درصد ۶۶ از بیش ایرلند بازنشستگ صندوق های
در توانگری سطح شدند. متحمل ایاالت متحده بازارهای با زیاد ارتباط به واسطه عل الخصوص خود دارایی های ارزش در شدیدی سقوط نیز
است. گذاشته وخامت به رو بیشتری شدت با سطح این نیز تاکنون زمان آن از و یافت کاهش ٢٠٠٨ ژوئن و ٢٠٠٧ دسامبر بین درصد ١٠ هلند
در موقت تغییرات نیز فنالند شد. اقتصادی رکود زمان در خود سهام از بخش فروش به مجبور ٢٠٠٨ و ٢٠٠١ ‐ ٢٠٠٢ سال های در دانمارک
سهام فروش برای بازنشستگ صندوق های بر فشار تا نمود ایجاد بده پرداخت توان حاشیه های و بازنشستگ صندوق های بده های محاسبه

دهد. کاهش را
٢٠٠٧ تا ١٩٩۴ سال از حقیقت در است. گزارش شده درصد ۵٠ تا زیان ها این گذاری، اندوخته سیستم با جهان بانک مشتری کشورهای در
مثال برای نموده اند تجربه را درصد ۶ ساالنه واقع بازده نرخ است موجود آن ها اطالعات که کشوری ١٣ در اجباری بازنشستگ صندوق های
داشتمان نوع به بسته ٢٠٠٢ ‐ ٢٠٠٨ سال های فاصله در ساالنه واقع بازده نرخ ،٢٠٠٨ سال اوت تا مشاهده شده زیان های احتساب با حت شیل

است. بوده درصد ١٠ تا ٣ بین
زمینه این در ار آش و بارز مثال یونان است.کشور اجتماع بحران های تشدید و ایجاد در تأثیرگذار بسیار مؤلفه های از بازنشستگ صندوق های
عرصه در عدیده ای الت مش با کشور، جمعیت ی چهارم حدود امروز، بازنشسته نفر هزار ششصد و میلیون دو از بيش با یونان کشور است.
نرخ چراکه است؛ بازنشستگ پرداخت های همین ، یونان خانواده های از درصد ۴٩ درآمد اصل منبع است. شده مواجه بازنشستگ پرداخت های

حیات جزء ی به را بازنشستگ پرداخت های عمال ماهه، ١٢ محدود اری بی بیمه پرداخت و جوانان)، بین در (۵٠درصد درصد ٢۶ اری بی
ناخالص تولید درصد نيم) و ١٧/۵(هفده معادل مبلغ ،٢٠١٢ سال در یونان است. کرده تبدیل یونانیان از گسترده ای جمعیت اجتماع تأمین
نهادهای و بانک ها از استقراض نیازمند بازنشستگانش حقوق پرداخت برای امروز و کرد هزینه بازنشستگ پرداخت های برای را (GDP) داخل
که هستند یونان اقتصادی ساختار در اصالحات اعمال خواستار وام هایشان پرداخت تضمین برای بانک ها این ر، دی سویی از است. بین الملل
کاهش و ، بازنشستگ سن افزایش نظیر اصالحات بازم گردد. یونان اجتماع تأمین و بازنشستگ نظام ساختار به اصالحات این از بخش
بخش ، عموم حوزه در دولت ها پرداخت عمده ترین که م دهد نشان جهان تجارب پایین. سطح مستمری های مورد در حت بازنشستگ حقوق
در پیچیده محاسبات از استفاده با و باشند داشته نظارت حوزه این مخارج بر دقت با تا م کنند سع ومت ها ح بنابراین است. بازنشستگ
منتشر ٢٠١٠ جوالی در ا آمری ایاالت متحده کنگره بودجه دفتر که گزارش مطابق به عنوان مثال نمایند. یری پیش ستگ ورش بروز از مورد، این
خواهد پیش منابع از مصارف ) رسید خواهد سربه سر نقطه به ٢٠٣٩ سال در کشور این اجتماع تأمین نظام که است داده شده نشان کرده،

انداخت. تأخیر به ٢٠٧٩ سال تا را وضعیت این بتوان آن ها اجرای به واسطه که کرده پیشنهاد سیاست ها از مجموعه ای ازاین رو گرفت)؛
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به صورت باید آن ها رد عمل و کارکنند بلندمدت افق با باید وجودی شان ماهیت خاطر به بازنشستگ صندوق های که نکته این به توجه البته
بازنشستگ صندوق ی توان از را نادرست تصویر بخصوص سال ی بازده های بر تمرکز م کاهد. نگران ها شدت از گردد، ارزیابی بلندمدت

این در زیادی سالیان در افراد وجوه و دارند درازمدت ماهیت بازنشستگ صندوق های م دهد. نشان سالمندی در کاف مستمری های ارائه در
صندوق های درواقع م دهد. یل تش را کم مبالغ دارایی ها، عظیم حجم مقابل در پرداخت مزایای و م گردد اندوخته و تجمیع صندوق ها

خوددارند. مدیریت تحت دارایی های به کل نسبت پایین نقدینگ نیازهای بازنشستگ
صورت جهان) جمعیت کل درصد ۵٨ (حدود جهان کشور ٢٧ از ٢٠١۶ سال در که بازنشستگ نظام های تطبیق بررس جامع ترین مبنای بر
در که گرفت قرار موردبررس انسجام و پایداری کفایت، مؤلفه سه تحت شاخص ۵٠ مبنای بر جهان بازنشستگ صندوق های رتبه بود گرفته

.(٢٠١۶ ، (مرسر داشت. قرار امتیاز ۵ . ٨٠ با دانمارک آن رأس

ایران فعل وضعیت ۴

بر مرکزی بیمه ی باشد. داشته بیمه شرکت های بر جدی نظارت است کرده سع همیشه که است مرکزی بیمه ایران در تجاری بیمه های بر ناظر نهاد
نظارت بیمه شرکت های ... و مدیریت سرمایه گذاری، بیمه گری، فعالیت بر که م کند سع توانگری۵ اصول ازجمله موجود استانداردهای اساس
در نظارت ندارد. وجود نظارت تقریباً م دهند، قرار پوشش تحت را جامعه از وسیع تری بخش که اجتماع بیمه های در اما باشد. داشته جدی

دارد: بیشتری اهمیت تجاری، بیمه های به نسبت زیر، دالیل به اجتماع بیمه های
بلندمدت، تعهدات وجود ‐

بیمه شدگان، وسعت ‐
، اجتماع بیمه های بلندمدت و حیات مزایای و خدمات به توجه با بیمه شدگان، تحمل آستانه بودن پایین ‐

سرمایه، بازده (نرخ ارزیابی در مهم نرخ های تعیین دارائ ها، ارزش گذاری ارزیابی، مالیات، محاسبه در پیچیدگ ازجمله محصوالت پیچیدگ ‐
... و امنیت اقتصاد، در اجتماع بیمه های حیات و مهم نقش ،(... و بازنشستگان حقوق افزایش نرخ

است: الزام زیر موارد در نظارت اجتماع بیمه های در
صندوق ها، مدیریت بر نظارت ‐ ١

سرمایه گذاری، بر نظارت ‐ ٢
آن، کفایت و ذخایر بر نظارت ‐ ٣

دارائ ها، بر نظارت ‐ ۴
اکچوئری، محاسبات مفروضات تعیین بر نظارت ‐ ۵

موجود. قوانین اصالح و جدید قوانین وضع مورد در اظهارنظر ‐ ۶

تمام در بحران وجود معضل این ماحصل و ندارد وجود صندوق ها رد عمل بر رسم ناظر نهاد هیچ هنوز متأسفانه شد، اشاره که همان طور
است. بازنشستگ صندوق های

صندوق ها این اکچوئری گزارش های است. آمده جدول‐ ٣ در دریافت حق بیمه سهم و پوشش تحت جمعیت تفکی به بازنشستگ صندوق های
صندوق این چراکه کرد استثناء باید را اجتماع تأمین صندوق البته هستند. بحران بحران، تعریف طبق صندوق ها، وضعیت که م دهد نشان
نیز صندوق این اما است. نخورده کسری به فعال و است پشتیبان نسبت اساس بر آن در بحران تعریف و م آید به حساب باز صندوق های جزو

. ۶ است بحران صندوق) بودن بسته فرض (با ایران حسابداری ٢٧ استاندارد اساس بر
دست به صندوق ها دارائ های روز ارزش و اکچوئری تعهدات تفاضل از نشده اعتبار تأمین تعهدات ارزیابی که است این قابل توجه نکته البته
شدت اندازه گیری در بنابراین نیست. شده به روز صندوق ها اکثر دارائ باشد، محاسبه شده به درست اکچوئری تعهدات اینکه فرض با م آید.

5Solvency

بازنشستگ صندوق های دارائ ارزش رسم غیر های گزارش طبق و تومان میلیارد ی میلیون از بیش اکچوئری تعهدات اکچوئری، محاسبات اساس ۶بر

است. اکچوئری تعهدات نصف از کمتر اجتماع تأمین



ر زاده، اقبال و ا زاده، ١۶٣حسن

نشده اعتبار تأمین تعهدات به عنوان مثال باالست. نشده اعتبار تأمین اکچوئری تعهدات مبالغ اما باشد. نداشته وجود اتفاق نظر است ن مم بحران
کشوری بازنشستگ صندوق گزارش های اساس بر ، بازنشستگ صندوق نشده ی اعتبار تأمین تعهدات و ریال میلیارد هزار ٢٠ حدود فوالد صندوق
نگران کننده بسیار ارقام این اما یابد، کاهش اندک دارائ ها شدن به روز از پس فوق ارقام است ن مم است. ریال میلیارد هزار ٣٠٠ از بیشتر

شوند. شروع سریع تر چه هر باید اصالح اقدامات و هستند
ر دی برخ و منابع روی بر برخ که داشته متعددی علل بازنشستگ صندوق های در کسورات از حاصل منابع به جاری مصارف نسبت افزایش

م باشند: زیر شرح به آن ها مهم ترین و بوده تأثیرگذار مصارف
صندوق ها، مدیریت بر نظارت نبود ‐

غیرحرفه ای، مدیران انتخاب ‐
، جمعیت تغییرات ‐

اقتصادی، بحران های بروز ‐
پایین، سرمایه بازده نرخ ‐

موعد، از پیش بازنشستگ های ‐
، بازنشستگ سن بودن پایین ‐

، بازنشستگ حقوق افزایش نرخ تعیین به منظور مناسب وی ال نبود ‐
، زندگ امید افزایش ‐

بازنشستگ مزایای با کسورات نبودن متناسب ‐
مستمری ها، همسان سازی ‐

اکچوئری، اصول با مغایر قوانین وضع ‐
کارفرمایان، و دولت توسط بده ها بهنگام پرداخت عدم ‐

اکچوئری، محاسبات و اصول گرفتن نادیده ‐
مجلس، و دولت غیرحرفه ای مداخالت ‐

صندوق. حرفه ای کارکردهای از خارج مقررات و قوانین به طورکل و ‐

در متأسفانه که ) بوده اند توسعه ششم برنامه محوریت آب و محیط زیست بحران کنار در بازنشستگ صندوق های بحران اخیراً که هرچند
فوالد صندوق سرنوشت به صندوق ها همه ی آن که از قبل شود انجام باید اساس و عمل اقدام های اما نشد)، آن به توجه ظاهراً هم ششم برنامه

شوند. گرفتار

؟ کرد باید چه ۵

عبور برای را تدابیری و ارها راه و بوده اند روبرو مشابه چالش های با باروری نرخ کاهش و جمعیت سالمندی دلیل به دنیا کشورهای اکثر اگرچه
زیر ارهای راه کشورمان، در موجود الت مش به توجه با است. متفاوت تااندازه ای  کشورمان در ما الت مش جنس اما اندیشیده اند، بحران از

م شود. پیشنهاد

صندوق ها بر ناظر و تنظیم گر نهاد ایجاد ١ . ۵

مردم، آحاد به بلندمدت مزایای پرداخت به بودن متعهد ازجمله مختلف دالیل به بازنشستگ صندوق های شد، اشاره نیز پیش تر که همان طور
صندوق های که نکته این دانستن و سرمایه گذاری پرتفوی ترکیب انتخاب نوع به ذخایر میزان بودن حساس درشت، مبالغ با ذخایر بودن دارا
و امنیت ، سیاس اقتصادی، ازلحاظ را حساس و پررنگ نقش ر، دی گوناگون دالیل و هستند جامعه به امنیت تزریق برای ابزاری بازنشستگ
متأسفانه ما، کشور در باشند. داشته صندوق ها به نسبت محافظه کارانه ای نگاه باید سیاست مداران و دولتمردان بنابراین م کنند. بازی اجتماع
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صندوق ها بحران (گزارش درصد به دریافت کسورات سهم و پوشش تحت جمعیت تفکی به بازنشستگ صندوق های :١ جدول

(١٣٩۵ ، اجتماع تأمین سازمان درآمد و فن معاونت
پوشش تحت جمعیت جمع دولت سهم کارفرما سهم بیمه شده سهم بازنشستگ صندوق نام ردیف

٣٧۵۴٧۵٠٨ ٣٠ ٣ ٢٠ ٧ اجتماع تأمین ١
۵٢٠٢٧۴٢ ۵ . ٢٢ کسری تأمین ۵ . ١٣ ٩ کشوری بازنشستگ ٢
٩۵٨٣٠۶ ١۵ ١٠ ‐ ۵ عشایر و روستاییان ٣

۴٨٠٠٠٠٠ ۵ . ٢٢ ‐ ۵ . ١٣ ٩ ایران اسالم جمهوری مسلح نیروهای ۴
٨٧٨ ۵ . ٢۵ ‐ ١٧ ۵ . ٨ مرکزی بانک ۵

۶۵۶٨٢۵ ٣٠ ‐ ٢١ ٩ بانک ها مشترک ۶
١۵٣٨۵ ٢٩ ‐ ٢٢ ٧ آینده ساز ٧
۶٢١٨٨ ٢۴ ‐ ١۶ ٨ صداوسیما ٨
٨۴٠۵ ٢١ ‐ ١۴ ٧ ایران کشتیران و بندرها ٩

۴١٢٠٨ ٢١ ‐ ١۴ ٧ هما ایران اسالم جمهوری هواپیمایی ١٠
٨٧۴٠ ٢٧ ‐ ١٨ ٩ ایران بیمه ١١

٢۴٠٠٠٠ ٣٠ ‐ ٢٠ ١٠ فوالد٧ کارکنان ١٢
١١٢٣٨ ٢٧ ‐ ١٨ ٩ ایران مرکزی بیمه ١٣
٣٩۴١٨ ٢١ ‐ ١۴ ٧ تهران شهرداری ١۴
٣۴۴٧۴ ٢۵ ‐ ١٩ ۶ نفت صنعت ١۵
١۴٨٨ ٢۵ . ٢١ ‐ ٧۵ . ١٢ ۵ . ٨ مخابرات شرکت ١۶

١۴٢٣٨ ٣٠ ‐ ٢٠ ١٠ ایران مس صنایع ١٧

سال در چنانکه نم پردازد. اجتماع تأمین سازمان بزرگ صندوق به را خود مشارکت سهم حت دولت ه بل ندارد، وجود دیدگاه چنین نه تنها
نخواهد ان پذیر ام عمال بده این وصول رود، پیش روندی چنین با اگر و است رسیده تومان میلیارد هزار ١٢٠ از باالتر مبلغ به دولت بده ،٩۵

بود.
با است. قوانین اجرای بر نظارت ناظر، نهاد وظیفه ی و است بازنشستگ صندوق های بر مران ح قواعد و قوانین تنظیم تنظیم گر، نهاد وظیفه
شود. تأسیس عال بسیار سطوح در باید ناظر نهاد است، بازنشستگ صندوق های همه ی ستگ ورش مسئول دولت درنهایت اینکه، به توجه

است. تنظیم گر نهاد طریق از قانون بسترهای ایجاد و نظارت عال ی نهاد ایجاد بحران مهار در گام اولین بنابراین

پارامتری اصالحات ٢ . ۵

مهم ترین م شود. گفته پارامتری اصالحات صندوق فعالیت تداوم و مال توازن بهبود به منظور پارامتری تغییرات و سیستم درون اصالحات به
کرد: اشاره زیر موارد به م توان صندوق ها مصارف و هزینه ها کنترل برای پارامتری اصالحات

۴۵ سن در م توانند خانم ها موارد برخ در دارد. را بازنشستگ سن پایین ترین که است کشورهایی ازجمله ایران : بازنشستگ سن افزایش
دقیق برنامه ای طبق است ۶۵ بازنشستگ سن که کشورها از بسیاری در که است حال در این و شود بازنشسته سال ۵٠ سن در آقایان و سال

کند. پیدا افزایش سال ۶٧ به است قرار
م توانند سال ۶٠ سن به رسیدن و سنوات سال ١٠ پرداخت فرض با آقایان ، بازنشستگ جاری قوانین طبق خدمت: سنوات حداقل افزایش

است. الزام کسورات سال ٣٠ پرداخت کشورها، از بسیاری در است حال در و شوند بازنشسته
دارد. صندوق ها ریس کنترل در بسزایی نقش ، بازنشستگ حقوق اولین محاسبه نحوه ی : بازنشستگ حقوق اولین محاسبه فرمول تغییر
٣٠ تقسیم بر بازنشستگ کسورات پرداخت سنوات تعداد ضرب در ، شاغل دوره ی آخر سال n میانگین اساس بر عموماً بازنشستگ حقوق اولین
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کنند پرداخت را کسورات مبلغ کمترین اشتغال، دوره پایان سال n از قبل تا که دارند تمایل کارگر و کارفرما باشد، کوچ عدد n اگر است.
ایران، در م یابد. کاهش مزایا، با مقایسه در صندوق منابع درنتیجه، کنند. پرداخت حداکثر را بازنشستگ کسورات ، پایان سال n در سپس و

هستند. اشتغال دوره ی پایان سال ٢ در غیرمتعارف افزایش ریس معرض در صندوق ها، اکثر بنابراین و است n=٢ صندوق ها، اغلب در
نیفتاده اتفاق این ایران در متأسفانه گیرند. قرار بازبین مورد باید ی بار سال هرچند ، بازنشستگ کسورات : بازنشستگ کسورات نرخ تغییر
سال هرچند ، بازنشستگ قوانین و جمعیت اقتصادی مفروضات مزایا، گرفتن، نظر در با و اکچوئری اصول اساس بر بازنشستگ کسورات است.

است. الزام مزایا تغییر کند، پیدا تغییر ، جمعیت و اقتصادی مفروضات ، بازنشستگ قوانین درصورت که م گیرد. قرار بازبین مورد ی بار

بازنشستگ مستمری سیستم اصالح ٣ . ۵

معین، مزایای نظام در م کنند. تبعیت الیه، تک (DB ) معین» «مزایای عنوان با بازنشستگ نظام نوع از ما کشور در موجود صندوق های اکثر
حقوق محاسبه ی به منظور است. تعریف شده و معین سرمایه گذاری بازده و نوع به توجه بدون بازنشستگ مزایای پیداست، آن نام از که همان طور
دوران در آت پرداخت های م کند، تضمین DB نظام ر به عبارت دی است. محاسبه مالک مشترک آخر سال های حقوق نظام این در بازنشستگ
در شود. محاسبه است، صندوق در وی عضویت سال های شمار و صندوق بیمه شده حقوق به معموال که ثابت فرمول ی اساس بر بازنشستگ
از آت پرداخت حمایت های و سرمایه گذاری ها این گونه بازده م شوند. سرمایه گذاری صندوق ی در کسورات اعتبار تأمین با بازنشستگ برنامه
م توان ما، کشور DBدر نظام معایب از بود. خواهند کاف تعهدات ایفای برای کسورات از سطح چه که نیست معلوم و نبوده مشخص قبل

نمود: اشاره ذیل موارد به
اساس بر تنها را بیمه ها حق دارند تمایل صندوق مشترکین بیمه شده: خدمت آخر سال های از محدودی دوره به بازنشستگ مزایای بودن وابسته ‐
در باالتر درآمدهای با مقام و شغل گرفتن به تمایل مشترکین تا م شود موجب امر این که کنند پرداخت آخر سال های همان در و حقوق باالترین
سال ٢ در بازنشستگ حقوق افزایش متوسط نیست. دریافت کسورات با متناسب بازنشستگ حقوق عموماً و باشند داشته خود آخر سال های
نشان ٢ . ۵درصد اختالف است. ١٧ . ٧درصد بازنشستگ از قبل سال ۵ در و ١٩ . ٢درصد اجتماع تأمین سازمان صندوق در بازنشستگ از قبل

است. کشور DBفعل نظام از ناش که دارد وجود ایران صندوق های در بیمه ای فرار که م دهد
بیمه گذار به و م ماند باق صندوق درون در بازنشستگان و شاغلین حقوق غیرمتعارف افزایش و سرمایه گذاری بازده مانند اقتصادی ریس های ‐

نم شود. منتقل
نم شود. منتقل بیمه گذار به و م ماند باق صندوق درون در نیز دختران ازدواج سن افزایش زیاد، عمر طول همچون ، جمعیت ریس های ‐

است. فن و پیچیده بسیار صندوق حسابداری ‐
و نگه داشته صندوق در را ... و باال تورم ریس ، زندگ امید افزایش ریس سرمایه گذاری، ریس ازجمله ریس ها همه الیه تک DB نظام ‐

م کند. منتقل (دولت) اصل حام به درنهایت
به توجه با بازنشسته حقوق بازنشستگ نظام این در است. DC یا معین» «کسور به موسوم نظام جهان، کشورهای در رایج نظام ر دی نوع
و سود و صندوق ذخایر در فرد مشارکت میزان به بازنشستگ درزمان و م گردد محاسبه پرداخت شده وی طرف از که بازنشستگ کسورات
این نتایج و بود خواهند بازنشستگ حقوق محاسبه ی مالک م دهد، یل تش را صندوق مشترک اندوخته که سرمایه گذاری ها از حاصل زیان
به منجر که سالیانه مستمری ی خرید به صورت گاه ذکرشده فرایند م شود. منعکس فرد حساب در منف چه و مثبت چه سرمایه گذاری ها

م شود. منتقل بیمه شده به روش این در اقتصادی و جمعیت ریس های م رسد. انجام به م شود، منظم درآمد ی پرداخت
در و م روند شمار به خصوص بخش در متداول نظام ی به عنوان و داشته اند بیشتری گسترش جهان در DC برنامه های اخیر سال های در

مال حامیان کار برای غیرقابل پیش بین و سنگین هزینه های برنامه ها این گونه زیرا است کاهش حال DBدر بازنشستگ برنامه های تعداد مقابل
کرد. اجتناب آن از DC بازنشستگ نظام ی پیشنهاد با م تواند که م آورند همراه به صندوق ها

چندالیه نظام طراح ۴ . ۵

این شد. معرف جهان بانک توسط ١٩٩٨ سال در که است بازنشستگ چندالیه نظام طراح صندوقها، بحران از برون رفت ارهای راه ر دی از
باشد: زیر الیه های دارای باید حداقل است، DC DBو نظام از ترکیبی که نظام
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است؛ شده پایه گذاری (DB ) تعریف شده مزایای اساس بر که است کنون سیستم همان یا اجباری ان هم بازنشستگ مستمری اول الیه ٢ . ١ . ۵
است. اول الیه بر مازاد حقوق مشمول و م شود مال تأمین ( DC ) به صورت که است اختیاری تکمیل بازنشستگ مستمری دوم الیه ٢ . ٢ . ۵

م شود؛ اداره خصوص بخش توسط معموال زیادی اندازه ی تا الیه این
توأم و گسترده تبلیغات به نیازمند اصالحات اجرای عموماً است. چالش پر و زمان بر امری بازنشستگ صندوق های درزمینه ی اصالحات اجرای

است. اجتناب ناپذیر که هرچند است، بیمه شدگان اعتراض با
پرداخت. خواهیم اکچوئری، تعهدات  شاخص از استفاده با آن ها تأثیر مقایسه و بازنشستگ صندوق های بر پارامتری اصالحات تأثیر بر ادامه در

اکچوئری تعهدات بر آن ها تأثیر و پارامتری اصالحات ۶

اصالحات صندوق فعالیت تداوم و مال توازن بهبود به منظور پارامتری تغییرات و سیستم درون اصالحات به شد اشاره نیز قبال که همان طور
در است. فن صاحبان تأیید مورد ، بازنشستگ نظام های اصالح گزینه اولین به عنوان پارامتری اصالحات عموماً، م شود. گفته پارامتری
آن مصارف و افزایش صندوق منابع شود باعث که است بازنشستگ نظام در اصالحات معن به پارامتری اصالحات بازنشستگ های صندوق

بازنشستگ کسورات نرخ کشور ۵٧ و بازنشستگ سن کشور ١٨ ،٢٠٠۵ تا ١٩٩۵ سال های بازه ی در ، جهان بانک گزارش اساس بر شود. کم
مدیران از الملل بین فدراسیون گزارش اساس بر همچنین دادند. تغییر را بازنشستگ مستمری فرمول نیز کشور ١۴ حدود و دادند افزایش را
خود کار مالک را بازنشستگ سن افزایش کشور ٣٢ و کسورات نرخ کشور ١٧ نیز ٢٠٠٩ سال تا ٢٠٠۵ دسامبر از ، بازنشستگ های صندوق
قرار خود کار دستور در یابد، کاهش بازنشستگ حقوق که به نحوی را مزایا فرمول در تغییر کشور ٣۵ همچنین دادند قرار بحران کنترل جهت

:٢٠٠٩ تا ١٩٩۵ سال های بین خالصه به طور دادند.
داده اند، افزایش را کسورات نرخ پرتغال و روسیه نروژ، فرانسه، ازجمله کشور ٧۴ . ١

داده اند، افزایش را بازنشستگ سن یونان و فرانسه جنوبی، کره اسپانیا، آلمان، ازجمله کشور ۵٠ . ٢
دادند. تقلیل مزایا فرمول پارامترهای تغییر با را بازنشستگ دوران حقوق انگلستان و هلند ایتالیا، ، بلژی برزیل، ازجمله کشور ۴٩ . ٣

تعهدات احتمال با توأم فعل باارزش برابر اکچوئری تعهدات دهد. کاهش را اکچوئری تعهدات که باشد مسیری در باید اصالحات ، کل کالم در
صندوق های آت تعهدات ایفای برای الزم ذخایر میزان مشخص کننده ی به نوع اکچوئری تعهدات درواقع است. بازنشستگ صندوق های آت
بر پارامتری اصالحات تأثیر بررس به بخش این در م داند. ضروری را تعهدات محاسبه ایران حسابداری ٢٧ استاندارد است. بسته بازنشستگ
متعددی روش های است. طرح تعهدات یا و اکچوئری تعهدات میزان برآورد اصالحات انجام از قبل اساس اقدام م پردازیم. اکچوئری تعهدات

دارد. وجود بسته صندوق های در اکچوئری تعهدات محاسبه برای
صندوق ها، از نوع این برای بارز مثال که باشد داشته وجود آن به جدید اعضای ورود احتمال هرلحظه در که م شود گفته صندوق به باز صندوق
ذخایر کفایت حسابداری، استانداردهای اساس بر گویند. بسته صندوق نباشد باز که صندوق به طرف از و است. اجتماع تأمین صندوق

م پذیرد. انجام صندوق ها بودن بسته اساس بر صندوق ها
محاسبات انفرادی های درروش کرد. تقسیم بندی ٩ جمع و انفرادی٨ گروه دو به م توان را صندوق ها تعهدات ارزیابی برای موجود روش های
دقیق تر انفرادی روش های م گیرد. قرار محاسبات مالک حقوق و سن میانگین جمع های درروش حال آنکه م شود انجام اعضا ای ی برای
ثابت و ١٠ افزایش روش اساس بر دسته بندی ر دی نوع است. انفرادی روش های از سریع تر و ساده تر جمع روش های و جمع روش های از
ثابت، هزینه های درروش حال آنکه م شود فرض افزایش طرح ساالنه هزینه های نرمال، هزینه های افزایش درروش است. نرمال هزینه های ١١

روش این در و نبوده عددی ازلحاظ ثابت معنای به روش این در بودن ثابت که شود توجه باید .(١٩٩۴ ، ن (آیتی است ثابت طرح هزینه های
است. غیره یا و حقوق از ثابت درصد طرح هزینه های افزایش میزان

TUC روش با PUC روش تفاوت برد. نام م توان را ١٣PUC و ١٢TUC روش دو اکچوئری تعهدات محاسبه در شناخته شده روش های از

8Individual
9Aggregate

10Increasing Normal Costs
11Level Normal Costs
12Traditional unit credit
13Projected unit credit
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PUC درروش م شود. پیش بین شاغلین حقوق اساس بر ،TUC روش برخالف PUC درروش بازنشستگ دوران مزایای که است آن در
م کنند. رشد ثابت درصد با بازنشسته ها و شاغلین حقوق که م شود فرض عموماً

بازمانده ی که زمان تا که است معنا این به بازمانده آخرین وضعیت م گردد. انجام بازمانده١۴ آخرین وضعیت فرض برمبنای معموال محاسبات
و م شود گرفته نظر در فرد) (همسر بازمانده ی فقط مردان برای معموال محاسبات در سادگ برای م گیرد. صورت پرداخت باشد باقیمانده

م شود: تعریف زیر به صورت که م دهند نشان با را عمر باقیمانده تصادف متغیر حالت این در م برند. پیش آن برمبنای را محاسبات

T (x̄ȳ) = max(T (x), T (y)). (١ . ۶)

به T(x,y) که شود توجه است. فرد خود آت عمر طول تصادف متغیر T(y) و یر مستمری ب فرد همسر آت عمر طول متغیر T(x) آن در که
بازماندگان از ی حداقل ماندن زنده احتمال شرایط این در باشند. زنده زوج هردو که دارد ادامه زمان تا و است مشترک زندگ وضعیت معنای

م شود: تعریف زیر به صورت t زمان تا

tPx̄ȳ = tPx + tPy − tPxtPy. (٢ . ۶)

به مادام العمر مستمری اکچوئری فعل ارزش از تابع اکچوئری تعهدات بعد. سال t تا ساله xفرد ی بقای احتمال با است برابر tPx که
ساله yو ساله x فرد ی به در مستمری ها فعل ارزش م شود، پرداخت واحد ی هرسال اینکه، فرض با است. همسر) ) بازمانده و بازنشسته

با است برابر بازمانده آخرین اساس بر

äxy =

∞∑
k=١

νktPx̄ȳ. (٣ . ۶)

درآمد با سال r در ساله x شاغل فرد آن که فرض با .(١٩٩٧ ، اران هم و (باورس است بهره نرخ i و تنزیل ضریب = ١)/١ + i) آن در که
ذخیره شده سرمایه آنگاه شوند بازنشسته شد، خواهد پرداخت هرماه در آن دوازدهم ی که Br سالیانه

Brär,r̄

تعهدات است. فرد اشتغال دوره در انباشته شده مزایای با برابر Br م کند. کفایت سال r سن در یران مستمری ب از ی هر برای ١۵

زیر مقدار با برابر که است x فرد فعل سن تا اشتغال زمان از انباشته شده مزایای فعل باارزش برابر ساله x فرد برای PUC اساس بر اکچوئری
است:

ALx = Bx
D

(τ)
r

D
(τ)
x

är,r̄. (۴ . ۶)

آن در که
D

(τ)
r

D
(τ)
x

اطالعات برای م آید دست به باشد، بازنشستگ و ازکارافتادگ انصراف، مرگ ومیر، وضعیت های شامل م تواند که وضعیت تغییر جدول از
ایران (در شاغل فرد آخر سال n حقوق میانگین از ضریبی با برابر که PUC درروش Br برآورد برای شود. مراجعه (١٩٩۴ ، ن (آیتی به بیشتر

ضرب در است) دو با برابر K

حقوق افزایش نرخ آنکه فرض با آنگاه باشد x سن در حقوق Sx اگر کرد. برآورد را شاغل فرد حقوق آخرین بتوان باید است، تزاید١۶ نرخ
داریم: است سال در درصد j شاغلین

Sr−k = (١ + j)r−x−kSx. (۵ . ۶)

14Last survivor status
16Accrual rate

سن از پرداخت ها این شروع که است باشد زنده او زوج یا و فرد که زمان تا سال هر ابتدای در واحد ١ ارزش به پرداخت نقدینگ جریان برابر är,r̄١۵
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میزان آنگاه م کند، پیدا افزایش بازنشستگ مبنای حقوق از واحد سنوات هرسال ازای به بازنشستگ زمان در فردی هر مزایای کنیم فرض اگر
با است برابر پیش بین شده مزایای

Bx = c(١ + j)r−١−xS̄x(x− e). (۶ . ۶)

مشترکین دارای فرض بازنشستگ صندوق کنیم فرض م کنیم. بررس را (۴ معادله ) اکچوئری تعهدات بر پارامتری اصالحات تأثیر ادامه در
باشد. ۴ ‐ جدول در داده شده مشخصات با

فرض بازنشستگ صندوق پرداز بیمه مشترکین توصیف داده های :٢ جدول
ماهانه حقوق میانگین تعداد سنوات متوسط شاغلین سن رده

١٠٠٠ ١٠٠ ٢ [٢۵− ٣٠)
١٢٠٠ ٢٠٠ ۵ [٣٠− ٣۵)
١٣٠٠ ٣٠٠ ١١ [٣۵− ۴٠)
١۵٠٠ ٣۵٠ ١۶ [۴٠− ۴۵)
١٨٠٠ ٣۵٠ ٢١ [۴۵− ۵٠)
٢٠٠٠ ٢۵٠ ٢۵ [۵٠− ۵۵)
٢٢٠٠ ۵٠ ٢٨ [۵۵− ۶٠]

افزایش گزینه های اصالحات، این میان از برم گیرد. در را گسترده ای اصالحات ، پارامتری اصالحات شد، اشاره هم قبال که همان طور
بنابراین، هستند. برخوردار خاص اهمیت از آن ها، ترکیب و بازنشستگ حقوق اولین محاسبه فرمول تغییر سنوات، افزایش ، بازنشستگ سن
تعهدات به را پارامتری اصالحات گزینه های از هرکدام تأثیر که است این هدف م شود. اعمال مفروض، صندوق در زیر اصالحات گزینه سه

است: زیر شرح به پیشنهادی اصالحات کنیم. بررس اکچوئری
، سال ۶۵ به بازنشستگ سن افزایش :(١) نوع اصالحات ‐

سال، ٣۵ به سنوات افزایش :(٢) نوع اصالحات ‐
آخر). سال ۵ میانگین به آخر سال دو میانگین از ) بازنشستگ حقوق اولین محاسبه فرمول تغییر :(٣) نوع اصالحات ‐

شرح به محاسبات در استفاده شده جمعیت و اقتصادی مفروضات م شود. انجام اقتصادی و جمعیت مفروضات اساس بر اکچوئری تعهدات
م افتد. اتفاق ایران در و است منطق تقریباً نرخ ها بین تفاوت که هرچند است دلخواه زیر مفروضات است. زیر

سال، در ١۵درصد شاغلین: حقوق افزایش نرخ
سال، در ١٢درصد بازنشستگان: حقوق افزایش نرخ

سال، در ١٨درصد صندوق: سرمایه گذاری بازگشت نرخ
،٣۵ یا ٣٠ تقسیم بر سنوات ضرب در شاغل دوره آخر سال دو حقوق میانگین : بازنشستگ حقوق اولین فرمول

سنوات، سال ٢٠ حداقل و سال ۵٠ یا سنوات سال ١٠ حداقل و ۶٠ سن : بازنشستگ شرایط
کسورات، مشمول حقوق ١٨درصد : بازنشستگ کسورات

مرد، بیمه شدگان: جنسیت
سال، ۴ همسر: با بیمه شده سن تفاوت

بازمانده، آخرین اساس بر PUC تعهدات: محاسبه روش
٣٠/١ : (c) تزاید نرخ

مرکزی). بیمه مصوب ) فرانسه TD ٨٨ ‐ ٩٠ جدول استفاده شده: مرگ ومیر مدل
م دهد. نمایش را اصالحات اعمال با و فعل وضعیت در اکچوئری تعهدات ٣ جدول

است بازنشستگ



ر زاده، اقبال و ا زاده، ١۶٩حسن

ریال) ١٠٠٠ مبالغ ) مفروض صندوق اکچوئری تعهدات :٣ جدول

(٣) تا (١) ترکیبی اصالحات (٢) و (١) ترکیبی اصالحات (٣) نوع اصالحات (٢) نوع اصالحات (١) نوع اصالحات اصالحات بدون

۶۴۵٣٢ ٧٨٢۴٠ ١٢٢٣٨٠ ٩۶٧۴٢ ٩١٢٨٠ ١۴٨٣٨٠ اکچوئری تعهدات
۵٧درصد ۴٧درصد ١٨درصد ٣۵درصد ٣٨درصد −− تغییر میزان

است. استفاده شده اصالحات سه هر از ترکیبی از که است زمان به مربوط تعهدات کاهش در تأثیر بیشترین م شود مشاهده که همان گونه
مهیا هم کنار در اصالح سه هر انجام برای شرایط که حالت در م کند. پیدا کاهش درصد ۵٧ میزان به فرض صندوق تعهدات حالت این در

بازنشستگ سن افزایش با برابر اصالحات اثرگذارترین همچنین، م دهد. کاهش را تعهدات درصد ۴٧ هم کنار در دوم و اول اصالحات نباشد،
با که است بدیه است. فرض صندوق خاص به دست آمده، عددی نتایج است. بازنشستگ حقوق اولین محاسبه فرمول تغییر آن کمترین و

کرد. خواهد پیدا تغییر نیز حاصله نتایج مفروضات، تغییر

نتیجه گیری ٧

مهم ترین از اقتصادی و جمعیت عوامل شد. پرداخته بحران ایجاد عوامل تشریح به ، بازنشستگ صندوق های بحران تعریف از پس مقاله این در
که دارند وجود هم ری دی تأثیرگذار فاکتورهای اقتصادی و جمعیت عوامل بر عالوه ایران، کشورمان در م روند. شمار به بحران ایجاد عوامل
صندوق های بحران ایجاد در تأثیرگذار منحصربه فرد عوامل از است. ن غیرمم بحران حل عوامل، این برداشتن میان از برای راه حل یافتن بدون
برخورد در مهم اصالحات روش از ی است. آن ها مدیریت و سرمایه گذاری صندوق ها، حسابداری بر نظارت نبود آن به تبع و ناظر نهاد نبود ایران،
اصالحات گزینه های میان از است. پرداخته شده فرض صندوق ی بر آن تأثیر به مقاله این در که است پارامتری اصالحات صندوق ها بحران با
ذخایر کاهش در بسزایی تأثیر دو، این ترکیب است بدیه رادارند. تأثیر بیشترین سنوات افزایش سپس و بازنشستگ سن افزایش ، پارامتری

بازنشستگ تعهدات میزان شود، اصالح سال ۵ به سال دو از نیز بازنشستگ حقوق اولین فرمول تغییر اگر داشت. خواهد صندوق ها موردنیاز
است. چشم گیر بسیار که م کند پیدا کاهش ۵٧درصد
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EEG نال سی خواب مرحله ی کالس بندی در طیف تکین تحلیل روش از تعمیم
حق بین حسین ،١ حسین محبوبه

بوشهر فارس خلیج اه دانش آمار، گروه

ار ب EEG ناایستای نال های سی تحلیل در بتواند تا یافت خواهد ارتقاء تانسور بر مبتن روش به طیف تکین تحلیل روش مقاله این در یده: چ
ویژگ های سپس و م شوند استفاده EEG نال سی از ویژگ استخراج برای فیلتر ی عنوان به شده ذکر روش های از مسیر این در شود. گرفته

م شود. گرفته ار ب خواب مرحله ی پیش بین برای مصنوع عصبی ه شب ی توسط شده استخراج

. مصنوع عصبی ه شب ،EEG نال سی تانسور، تجزیه ی ، طیف تکین تحلیل ، زمان سری کلیدی: واژه های
.37M10 ،62M10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

ی روش، این م باشد. زمان سری های تحلیل و تجزیه برای قدرتمند روش ی ، ١SSA اصطالحاً یا طیف تکین تحلیل ناپارامتری روش
قابل اجزای از تعدادی به را زمان سری ی SSA است. پزش زیست مهندس و اقتصاد ریاضیات، مانند مختلف های زمینه در محبوب روش
اران هم و گالیاندینا زمینه این در بیشتر مطالب دیدن برای م کند.  تجزیه نویز و اصل مولفه های روند، مانند مختلف زیرمجموعه های با تفسیر

پزش زیست نال سی پردازش های برنامه در SSA اخیرا ببینید. را (٢٠١٣) تسونیس و السنر و (٢٠١٣) الفس ژی و گالیاندینا ،(٢٠٠١)
این از فهرست م گیرد. قرار استفاده مورد (EEG) مغز۴ نوار و (EMG) ٣ ترومیوگراف ال یا نگاری ماهیچه ، (ECG) نوارقلب٢ مانند

دید. (٢٠١۵) حسن و سنایی در م توان را کاربردها
بی ، خواب۵ آپنه مثل خواب اختالالت از بسیاری دارد. فراوان کاربرد پزش مهندس و روانشناس ، پزش علوم در خواب تحقیقات
مهمترین (EEG) مغز٨ نوار های نال سی پردازش کنند. م بروز یزوفرن اس و افسردگ مثل هایی بیماری طریق از ، خواب٧ حمله و خوابی۶
ولتاژ با امواج که بتا امواج دانست: اصل نال سی ۴ ترکیب از ناش م توان را مغز نال سی م شود. محسوب خواب اختالالت بررس ابزار

1Singular Spectrum Analysis
2Electrocardiogram
3Electromyogram
4Electroencephalogram
5Sleep Apnoea
6Insomnia
7Narcolepsy
8Electroencephalogram

hmahbubeh@ymail.com : حسین ١محبوبه

١٧١



١٧٢EEG نال سی خواب مرحله ی کالس بندی در طیف تکین تحلیل روش از تعمیم

تتا امواج هرتز)، ١٣ تا ٨ (بین کمتر فرکانس و بتا از بیشتر موج طول با آلفا امواج هرتز)، ٣٠ تا ١۴ (بین باال فرکانس و ۵mv) (حدود پایین
٣٠٠mv) (حدود امواج سایر به نسبت موج طول بیشترین با دلتا امواج و هرتز) ٧ تا ۴ (بین کمتر فرکانس و آلفا به نسبت بیشتر موج طول با
ارائه خواب مراحل مانیتورینگ و بندی دسته زمینه در هایی استاندارد ا آمری خواب پزش کادم آ هرتز). ۵ . ٣ تا ۵ . ٠ (بین فرکانس کمترین و
مرحله ۴ از خود NREM مرحله . ١٠(NREM)چشم سریع غیر حرکت و ٩(REM)چشم سریع حرکت از عبارتند اصل مرحله دو نموده اند.

شود. م لیل تش ۴ و ٣ ،٢ ،١ ی
وظایف از ی رو این از م شود. ثبت اصل نال سی منابع از آمیخته هم به نال هایی سی معموال پزش زیست نال های سی پردازش در
که است روش هایی از ی SSA روش کند. بازسازی و بازیابی را اصل نال های سی و کرده خالص سازی را نال ها سی که است این محقق
انجا از ول دارد، بسیاری خوب خصوصیات عمل در کالسی SSA اگرچه . است شده ارائه کاناله تک نال های سی منابع جداسازی برای
بخصوص واقع نال های سی از بسیاری ندارد. را الزم کارایی ناایستا سریهای تحلیل در م کند کار داده ها کوواریانس ماتریس با روش این که
رد عمل که م باشد مساله این حل برای خوبی پیشنهادی راه (TSSA) تانسور بر مبتن SSA.هستند ناایستا EEG مانند فیزیولوژی نال های سی

م بخشد. بهبود (SVD) تکین مقدار تجزیه جای به تانسوری تجزیه بردن کار به با ناایستا سری های در توجه قابل طور به را SSA وریتم ال
بخش در و شده داده اختصاص TSSA کاربرد روش  معرف به ٣ بخش م پردازد، SSA روش از خالصه ای به ٢ بخش مقاله، این ادامه در

م پردازد. مصنوع عصبی ه شب مدل ی ساختن و EEG نال های سی از ویژگ استخراج برای شده ذکر روش های کاربرد به ۴

طیف تکین تحلیل کل وریتم ال ٢

م شوند. داده شرح مراحل این اختصار به ادامه در که م باشد گام دو شامل مرحله هر ، مرحله دو شامل SSA روش بطورخالصه
تجزیه : ١ مرحله

یرید. ب نظر در را x = (x١, . . . , xN ) زمان سری

پارامتر L آن در که م برد K × L ابعاد با ماتریس ی به را N طول به x بردار نگاشت، ی همانند نشانیدن نشانیدن١١ : اول گام
م شود. نامیده مسیر ماتریس که است زیر ماتریس گام، این نتیجه م باشد. K = N − L+ ١ و پنجره طول

X = I(x) =


x١ x٢ · · · xL

x٢ x٣ · · · xL+١
...

...
. . .

...
xK xK+١ · · · xN

 . (٢ . ١)

برابراند. باهم فرع قطرهای روی عناصر تمام که معناست بدین است، هنکل١٢ ماتریس ی X مسیر ماتریس که باشید داشته توجه

استفاده با است. (SVD) تکین مقدار تجزیه اساس بر مسیر ماتریس تجزیه اول، مرحله از گام دومین . تکین١٣ مقدار تجریه : دوم گام
X ماتریس SVD صورت دراین م شود. تجزیه ی رتبه با متعامد مقدمات ماتریس های مجموع صورت به مسیر ماتریس ، SVD از

م شود: محاسبه زیر به صورت

X =

d∑
i=١

Xi = X١ + X٢ + . . .+ Xd =

d∑
i=١

√
λiuivT

i , (٢ . ٢)

و است ویژه مقادیر کل تعداد d ویژه، بردار به مربوط ui ،XXT ماتریس ویژه مقدار امین i ، λi که

vi = XT ui/
√
λi. (٢ . ٣)

9Rapid Eye Movement
10Non Rapid Eye Movement
11Embedding
12Hankel
13Singular value decomposition



ح. حق بین و م. س. ١٧٣حسین

بازسازی :٢ مرحله

کنید فرض م شود. تقسیم زیرماتریس چند به ٢ . ٢ معادله در موجود ماتریس d گروه بندی، مرحله در . ١۴ گروه بندی : اول گام
به صورت م توان را ٢ . ٢ معادله صورت این در م شوند. افراز I١, . . . , Im گروه زیر m به I = {١,٢, . . . , d}

X = XI١ + . . .+ XIm (۴ . ٢)

: رابطه این در که

XIj =
∑
q∈Ij

Xq j = ١,٢, . . . ,m (۵ . ٢)

م شود. گرفته نظر در نویز باق مانده، گروه و نال سی همان اول گروه است، m=٢ که حالت ساده ترین در

رابطه ی که است آن م شود، استفاده SSA در که هنکل ماتریس ویژگ های از ی (هنکل سازی). قطری١۵ گیری میانگین : دوم گام
نم توان لذا و نیستند هنکل خاصیت دارای است آمده به دست گروه بندی مرحله ی در که ماتریس های اما دارد. اصل سری با ی به ی
قطری، گیری میانگین از هدف . است قطری میانگین گیری از استفاده مساله این حل برای بهینه روش آورد. دست به سری از تا ی تقریبی
هنکل سازی ر عمل شود. بازگردانیده اصل زمان سری به م تواند ماتریس این که است هنکل ماتریس صورت به ماتریس ی تبدیل

م باشد: زیر به صورت X ماتریس برای ،H ١۶

HX =


x̃١ x̃٢ · · · x̃i

x̃٢ x̃٣ · · · x̃i+١
...

...
. . .

...
x̃j x̃j+١ · · · x̃i+j−١

 ,

اعضای تعداد |Dk| و Dk = {(̂i, ĵ) : ١ ≤ î ≤ i,١ ≤ ĵ ≤ j, î+ ĵ = k + ١} ، x̃k =
١
|Dk|

∑
î,ĵ∈Dk

yi,j , آن در که

HXکمترین ماتریس متناظر، اندازه ی با هنکل ماتریس های همه ی بین در که هست بهینه جهت این از روش این م باشد. Dk مجموعه
خواهیم (۴ . ٢) رابطه ی ماتریس های همه ی روی هنکل سازی روش از استفاده با حال دارد. ١٧ فربنیوس نرم لحاظ از X ماتریس با فاصله

داشت:

X̃ = X̃I١ + . . . , X̃Im , (۶ . ٢)

م توان ،x̃(k) = I−١(X̃Ik) و باشد (٢ . ١) در نشانیدن عمل عکس I ر عمل هرگاه .k = ١, . . . ,m ،X̃Ik = HXIk آن در که
نوشت: زیر مجموع صورت به را x اولیه ی سری

xt =

m∑
k=١

x̃
(k)
t . (٢ . ٧)

تانسوری طیف تکین تحلیل ٣

خود مختصات دستگاه کدام هر که است برداری فضای N تانسوری ضرب حاصل از عضو ی N درجه ی با یا بعدی Nتانسور ی کل بطور
دو، درجه از تانسور بردار، ی درجه از تانسور گوییم. الر اس تانسور، آن به که باشد داشته عضو ی م تواند حالت ساده ترین در تانسور دارد. را
مقاله، این در است. آن بعدهای تعداد تانسور ی درجه واقع در م شود. نامیده باال درجه با تانسور را باال به سه درجه از تانسورها ی و ماتریس

14Grouping
15Diagonal Averaging
16Hankelization
17Frobenius norm



١٧۴EEG نال سی خواب مرحله ی کالس بندی در طیف تکین تحلیل روش از تعمیم

و م دهیم نشان A با را باالتر درجات با تانسور و A مثل بزرگ حروف با را ماتریس ، a مثل کوچ حروف با را ( ی درجه با بردار(تانسور
و م دهیم نشان aij با را A ماتریس از عضو امین (i،j) و ai با را a بردار عضو امین i م دهیم. نمایش a مثل کوچ حروف با را الرها اس
امین j مثال م شود. استفاده اندیس ی عناصر تمام نمایش ”:”برای نماد م دهیم. نشان aijk با را A سه درجه تانسور از عضو امین (i،j،k)
تانسور در اندیس ی داشتن نگه ثابت با که هستند تانسور ی بعدی دو بخش های برش ها، م شود. داده نشان A:j با را A ماتریس از ستون

م شوند. تعریف سه‐بعدی
SSA مساله، این برای خوب پیشنهادی راه ی ندارد. را الزم کارایی EEG مثل ناایستا سری های تحلیل در SSA شد، گفته که همانطور
تکین مقدار تجزیه جای به که تانسوری تجزیه و نشانیدن TSSA از مرحله اولین ، SSA کل روش همانند میباشد. ١٨(TSSA) تانسور به مبتن

ی توسط x سری ابتدا کار این برای م کند. تبدیل X تانسور به را n طول با y بعدی ی زمان سری ی ، نشانیدن مرحله است. (SVD)
صورت به X̂ نام به ماتریس ی سطرهای در سری ها این سپس و م شود تقسیم l طول به سری I = ⌊n/l⌋ به ،l طول به هم پوشان غیر پنجره

م شود: داده قرار زیر

X̂ =


x١ x٢ . . . xl

xl+١ xl+٢ . . . x٢l
...

...
...

...
x(I−١)l x(I−١)(l+١) . . . xIl

 . (٣ . ١)

تبدیل J × l١ ماتریس ی به (٢ . ١) رابطه ی در شده تعریف نشانیدن ر عمل از تعمیم از استفاده با X̂ ماتریس سطر هر بعد، مرحله ی در
است. متوال پنجره های بین هم پوشان طول l١ − o و است l١ پنجره طول از آمده بدست بازه های تعداد J = ⌊(l− l١)/o+ ١⌋ که م شوند
X تانسور −iام افق برش تبدیل، این در م شود. گرفته نظر در ، X مسیر تانسور افق برش های عنوان به شده ساخته های ماتریس این سپس

است: زیر به صورت

Xi:: =


x̂i,١ x̂i,٢ . . . x̂i,l١

x̂i,o+١ x̂i,o+٢ . . . x̂i,o+l١

...
...

. . .
...

x̂i,(J−١)o+١ x̂i,(J−١)o+٢ . . . x̂i,(J−١)o+l١

 , i = ١,٢, . . . , I. (٣ . ٢)

مرحله، این در م باشد. سنکل) ماتریس ی o = ١ (هرگاه هنکل شبه ماتریس ی (٣ . ٢) در شده تعریف برش های از ی هر که شود توجه
که دارد وجود مختلف روش های تانسور ی تجزیه برای م شود. گرفته نظر در سری مسیر تانسور عنوان به که داریم سه‐بعدی تانسور ی
، ١٩ کانون تجزیه روش های شامل روش این م کنیم. استفاده CP اصطالحاً یا CANDECOMP/PARAFAC روش  از مقاله این در ما
(٢٠٠٩) بادر و کولدا به تانسور، تجزیه روش های انواع مورد در بیشتر جزئیات برای م باشد. (PARAFAC) موازی٢٠ فاکتور تجزیه روش

م شود: تجزیه زیر صورت به ١ رتبه تانسور R به X مسیر تانسور CP روش در شود. مراجعه

X =

R∑
r=١

ar ◦ br ◦ cr + E, (٣ . ٣)

B = [b١, . . . ,bR] ،A = [a١, . . . , aR] کنیم تعریف هرگاه باشد. م تقریب باقیمانده تانسور E و م باشد برداری خارج ضرب نماد ◦ که
م شود تعبیر زیر صورت به (٣ . ٣) رابطه ی ،C = [c١, . . . , cR] و

xijk =

R∑
r=١

airbjrckr + eijk (۴ . ٣)

م شود. مشخص Ik شاخص وسیله به مجزا زیرگروه m بعد مرحله در هستند. A,B,C ماتریس های عضو های ترتیب به air, bjr, ckr که
مشخص را گروه ها اندیس k = ١,٢, . . . ,m که Ik شاخص است. مناسب زیرگروه ی انتخاب نهایی، نتیجه بر تاثیرگذار و مهم اجزای از

18Tensor-based SSA
19Canonical decomposition
20Parallel factor analysis
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شب خواب ساعت ٨ در مطالعه مورد فرد خواب مراحل :١ ل ش

که م کند

I١ ∪ I٢ ∪ . . . ∪ Im = {١,٢, . . . , R}. (۵ . ٣)

داشت خواهیم (۴ . ٣) رابطه ی از استفاده با بنابراین

X ≃
m∑
i=١

XIi
(۶ . ٣)

که

XIi
=
∑
k∈Ii

ak ◦ bk ◦ ck. (٣ . ٧)

باشند برابر هم با م بایست که مقادیری روی گیری میانگین عملیات با ) ساز هنکل شبه ر عمل ی از اصل نال  سی بازسازی برای نهایت، در
م شود تبدیل (٣ . ٢) تعریف در مسیر تانسور برش های فرم به XIi

تانسور هر برش های  ( آنها بجه جای آمده بدست میانگین کردن زین جای و
م شوند. بازسازی ی به ی تناظر ی با تانسور هر با متناظر نال سی مولفه های و

EEG نال سی از ویژگ استخراج ۴

م باشد، پزش مهندس تحقیقات برای فیزیولوژی نال های سی آرشیو دارای كه ٢١PhysioBank در موجود داده های از تحقیق این در
شامل كه EEG نال سی کانال ٢ شامل مجموعه این در موجود نالهای سی و است EDF اروپایی فرمت به داده ها این است. شده استفاده
متناظر خواب مرحله ی برچسب شامل داده ها این همچنین است. شده برداری نمونه ١٠٠هرتز نرخ با كه م باشد Pz-Oz و Fpz-Cz كانالهای

ثبت نال سی از ٨ساعت تحقیق این در است. آماده بدست ٢٢(PSG) پولیسونوگراف سیستم ی توسط که م باشد ثانیه ای ٣٠ epochهای با
انتخابی داده های خواب) مرحله (نمودار هیپنوگرام نمودار است. بوده خواب در مطالعه مورد فرد آن در كه است شده استفاده Fpz-Cz کانال

است. شده داده نشان ١ ل ش در

21http://www.physionet.org
22Polysomnography
23Harmonic Parameters
24Relative spectral energy band
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نسبی طیف انرژی باند در استفاده مورد فرکانس باندهای :١ جدول
Band Bandwidth(Hz)

Delta 1 0.5-2.5

Delta 2 2.5-4

Theta 1 4-6

Theta 2 6-8

Alpha 8-12

Beta 1 12-20

Beta 2 20-45

ویژگ ها تعریف ١ . ۴

توسط Hjorth آماره های م توان ویژگ ها این مهمترین از است. شده تعریف EEG نال های سی تحلیل و کم سازی برای مختلف ویژگ های
شود، داده نشان σi با نال سی مشتق i-امین واریانس هرگاه برد. نام نسبی٢۴ طیف انرژی باند و ٢٣ هارمونی پارامترهای ،(١٩٧۵) هورس

از: عبارتند Hjorth ویژگ های

A = σ٢
٠ , M =

σ٢
١
σ٢

٠
, C =

√
σ٢

٢
σ٢

١
−
σ٢

١
σ٢

٠
. (١ . ۴)

باشد. تک‐مدی متقارن نال سی احتمال توزیع که کنند توصیف خوب را EEG نال سی م توانند زمان Hjorth ویژگ های که شده داده نشان
به و م باشند (Sfc) مرکزی فرکانس در طیف ال چ مقدار و (fσ) باند عرض ،(fc) مرکزی فرکانس شامل که نال سی هارمونی پارامترهای

م شوند: تعریف زیر صورت

fc =

∫ fH

fL

fSxx(f)df/

∫ fH

fL

Sxx(f)df,

fσ =

√∫ fH

fL

(f − fc)٢Sxx(f)df/

∫ fH

fL

Sxx(f)df,

Sfc = Sxx(fc). (٢ . ۴)

قرار هرتز ۴۵ تا ۵ . ٠ برابر مطالعه این در که م باشند طیف ال چ تابع پائین و باال کران های fH و fL و است طیف ال چ تابع Sxx آن در که
انرژی باند پارامترهای آوردن بدست برای شد. استفاده AR فرآیند طیف ال چ تابع تقریب روش از طیف ال چ تابع برآورد برای شد. داده
شده داده باندهای در طیف ال چ تابع انرژی مقدار سپس و شد تقسیم ؟؟ جدول فاصله ٧ به هرتز ۴۵ تا ۵ . ٠ فرکانس باند ابتدا نسبی، طیف

گردید. محاسبه نال سی کل انرژی به نسبت

EEG نال سی روی ارگیری ب ٢ . ۴

برای قبل قسمت در شده معرف ویژگ ١٣ ابتدا epoch هر در شد. افراز ثانیه ٣٠ (epoch) های دوره به مربوطه نال سی ابتدا مطالعه این در
TSSA تحلیل از آمده بدست نال سی و L پنجره طول اول مولفه درصد ۵٠ احتساب با SSA تحلیل از آمده بدست نال سی ، اصل نال سی
شده انجام R افزار نرم از استفاده با است شده انجام داده ها روی بر كه عملیات كلیه ی شد. محاسبه l١ پنجره طول اول مولفه درصد ۵٠ توسط
نرون ۴ با مخف الیة ی ١٣ورودی، دارای i؛ است شده استفاده انتشاری٢۵ پس عصبی ه های شب از شناخت سیستم پیاده سازی جهت است.
حسب بر آنها تمام عصبی ة شب به ورودیها دادن از قبل است. گردیده انتخاب موئید سی تانژانت نرونها انتقال تابع م باشد. خروج الیه ۶ و

25feed-forward backpropagation network
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آموزش مجموعه روی بر شده ذکر های روش دقت به مربوط خروج بیانگر ٢ جدول است. گردیده استاندارد ویژگ هر معیار انحراف و میانگین
این تواند م امر این دلیل ندارد. را خوبی کارایی بزرگ Lهای برای SSA روش شود م مشاهده که همانطور م باشد. آزمایش مجموعه و
TSSA روش کارایی م توان همچنین م یابد. افزایش زیادی حد تا سری ناایستایی پنجره طول برای بزرگ مقادیر انتخاب با که باشد موضوع

دید. خوبی حد تا را SSA به نسبت

مصنوع عصبی ه شب اساس بر TSSA و SSA های روش دقت :٢ جدول
Method Parameters Accuracy in Training set Accuracy in Testing set

Main Signal NA 0.7921 0.7723

L = 500 0.7797 0.7475

L = 200 0.7722 0.7345

SSA L = 100 0.8046 0.7824

L = 50 0.8102 0.7975

L = 30 0.7932 0.7735

l = 500, l1 = 200 0.7949 0.7871

l = 500, l1 = 100 0.8590 0.8247

TSSA l = 500, l1 = 50 0.7837 0.7675

l = 200, l1 = 100 0.8397 0.8175

l = 200, l1 = 50 0.8197 0.7841

نتیجه گیری و بحث

مولفه تحلیل برای سری از کوچ قطعات انتخاب EEG مثل ناایستا زمان های سری در که گرفت نتیجه م توان شده مشاهده نتیجه به توجه با
اولیه نال سی نمونه برداری فرکانس به زیادی حد تا موضوع این م رسد نظر به البته باشد. داشته خوبی کارایی م تواند نویز کاهش یا سری های

باشد. داشته بستگ امر این به زیادی حدود تا م تواند SSA بر مبتن روش های پنجره طول انتخاب و دارد بستگ
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چوله زمان فضایی‐ مدل های بیزی تحلیل
کریم امید ،١ حسین فاطمه

سمنان اه دانش آمار، گروه

برای هستند. وابسته مطالعه مورد فضای در قرارگیری ان م برحسب و زمان طول در که است نظر مورد داده هایی تحلیل عمل در گاه یده: چ
و پارامترها برآورد مدل ها این بررس در مهم اهداف از ی م شود. استفاده زمان فضایی‐ مراتبی سلسله مدل از داده ها نوع این تحلیل
میدان ی از استفاده با پاسخ متغیرهای معموال است. مشاهده فاقد موقعیت های و معلوم زمان های در پاسخ ها پیش گویی و پنهان متغیرهای

زمان فضایی‐ وابستگ و م شود فرض سفید نوفه گاوس تصادف میدان ی به صورت اندازه گیری خطای م شوند، مدل بندی گاوس تصادف
اول مرتبه اتورگرسیو و م کند تغییر زمان با که حالت میدان ی به صورت ماترن کوواریانس تابع با زمان فضایی‐ تصادف پنهان میدان ی با
تحلیل به بیزی رهیافت با و م گردد مدل بندی گاوس چوله تصادف میدان ی به صورت حالت میدان مقاله این در م شود. مدل بندی است،

م گیرد. قرار مقایسه مورد واقع مثال ی در گاوس مدل با و پرداخته شده معرف مدل

بیزی. رهیافت ، زمان فضایی‐ داده های بسته، نرمال چوله توزیع کلیدی: واژه های

.62F15 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آن در که م شود استفاده زمان فضایی‐ سلسله مراتبی مدل های از گاه م شوند مشاهده زمان طول در که فضایی پاسخ های مدل بندی برای
میدان ی از استفاده با پاسخ متغیرهای و م شود گرفته نظر در گاوس پنهان تصادف میدان ی توسط داده ها زمان فضایی‐ همبستگ ساختار
فضایی‐ وابستگ و م شود فرض سفید نوفه گاوس تصادف میدان ی به صورت اندازه گیری خطای م شوند، مدل بندی ١ گاوس تصادف
برآورد .(٢٠١٢) باکار و ساهو م شود، گرفته درنظر ماترن٢ کوواریانس تابع با گاوس زمان ‐ فضایی تصادف پنهان میدان ی با زمان
معلوم زمان های و موقعیت ها در شده مشاهده داده های براساس جدید زمان های و موقعیت ها در نامعلوم پاسخ متغیر پیش گویی و مدل پارامترهای
بیزی رهیافت اغلب مدل ها این در درستنمایی برای بسته ل ش بودن دارا عدم دلیل به م باشد. زمان فضایی‐ مدل های تحلیل اصل اهداف از
،(٢٠٠٣) ل وی ،(١٩٩٨) اران هم و ل وی به م توان بیزی چارچوب ی در شده انجام مطالعات جمله از که است گرفته قرار استفاده مورد
(٢٠١٢) باکار و ساهو و ،(٢٠١١) اران هم و کاملت ،(٢٠١١) ل وی و کرس ،(٢٠٠٧) اران هم و کوکچ ،(٢٠٠۴) اران هم و بانرج

نمود. اشاره

1Gaussian Random field
2Matern Covariance Function
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بیزی رهیافت با و معرف زمان ‐ فضایی جدید مدل ی اندازه گیری خطای برای گاوس چوله تصادف میدان ی گرفتن نظر در با مقاله این در
م باشد. استنباط ها در دقت افزایش ، گاوس تصادف میدان جای به گاوس چوله تصادف میدان از استفاده دلیل م گیرد. قرار مطالعه مورد

ی نرمال چوله توزیع هستند. نرمال توزیع شامل و انعطاف پذیرتر ت چوله و نرمال چوله ،(CSN) بسته٣ نرمال چوله مثل چوله توزیع های
معرف (١٩٩۶) آزالین و (١٩٩٩) کپیتانیو و آزالین توسط آن خواص و چندمتغیره نرمال چوله توزیع و (١٩٨۵) آزالین توسط بار اولین متغیره
معرف (٢٠٠۴b) اران هم و گنزالس و (٢٠٠۴a) اران هم و گنزالس ،(٢٠٠٣) اران هم و دامینگوس توسط بسته نرمال چوله توزیع شده اند.

مثل نرمال توزیع مشابه خوبی خواص و است انعطاف پذیرتر نرمال و نرمال چوله توزیع خانواده از بسته نرمال چوله توزیع خانواده شده است.
محمدزاده و کریم به توزیع خانواده این کاربردهای و بیشتر جزئیات برای دارد. حاشیه سازی و شرط سازی ، خط ترکیبات به نسبت بودن بسته
چوله توزیع گرفتن به کار گردد. مراجعه (٢٠١۴) امره و ریمستاد و (٢٠١٠) اران هم و ،کریم (٢٠١٢) محمدزاده و ،کریم (٢٠١١)
محمدزاده و حسین و (٢٠١١) اران هم و حسین در بار اولین فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های در و فضایی مطالعات در بسته نرمال

معرف نرمال چوله و بسته نرمال چوله توزیع دوم بخش در که است این صورت به مقاله ساختار گرفت. قرار بررس مورد و پیشنهاد (٢٠١٢)
و کاربست نحوه چهارم بخش در م گردد. ارائه سوم بخش در مدل این بیزی تحلیل و جدید زمان فضایی‐ مراتبی سلسله مدل ی م شوند.
و پیشنهادات نهایت در و بیان تهران استان ١٣٩۴ سال در PM2.5 معلق ذرات میزان داده های روی بر شده ارائه بیزی روش  و مدل پیاده سازی

م شود. آورده نتیجه گیری

بسته نرمال چوله توزیع ٢

ل به ش بردار ال چ تابع این صورت در باشد، بسته نرمال چوله توزیع از تصادف بردار ی x کنید فرض

fnd,q(u|µ,Σ, D,ν,∆) = Φ−١
q (٠;ν,∆+DΣD⊤) ϕn(u;µ,Σ) Φq(D(u− µ);ν,∆), (٢ . ١)

ال چ تابع ϕn(·;µ,Σ) م باشد. ∆ کوواریانس ماتریس و ν میانگین با q بعد از نرمال تجمع توزیع تابع Φq(·;ν,∆) آن در که است،
نرمال چوله توزیع معموال است. چول پارامترهای از q × n ماتریس ی D و Σ کوواریانس ماتریس و µ ∈ Rn میانگین با متغیره n نرمال
متغیره چند نرمال توزیع ی (٢ . ١) ال چ باشد صفر ماتریس Dی اگر آن در که م شود، مشخص CSNn,q(µ,Σ, D,ν,∆) نماد با بسته
میانگین شد. خواهد تبدیل متغیره چند نرمال چوله توزیع ی به (٢ . ١) ال چ D = λ⊤Σ− ١

٢ , و ∆ = ١ و ν = ٠ ،q = اگر١ شد. خواهد
به صورت بسته نرمال چوله توزیع

E(u) = µ+ΣD⊤ψ, (٢ . ٢)

Φ∗
q(r;ν,Ω) = ،Ωمثبت معین ماتریس هر برای و ،ψ = Φ∗

q(r,ν,∆+DΣD⊤)/Φq(r,ν,∆+DΣD⊤)|r=٠ آن در که م آید، دست به
X بسته نرمال چوله توزیع واریانس .∇r = (∂/∂r١, · · · , ∂/∂rq)⊤ که طوری به [∇rΦq(r;ν,Ω)]

⊤

V(u) = Σ + ΣD⊤ξDΣ− ΣD⊤ψψ⊤DΣ, (٢ . ٣)

چوله توزیع .Φ∗∗
q (r;ν,Ω) = [∇r∇⊤

r Φq(r;ν,Ω)]
⊤ و ξ = Φ∗∗

q (r,ν,∆+DΣD⊤)/Φq(r,ν,∆+DΣD⊤)|r=٠ آن در که
x بردار کنید فرض است، بسته حاشیه سازی تحت توزیع این است: زیر شرح به خوب خصوصیات برخ دارای نرمال توزیع مشابه بسته نرمال

آن گاه م باشد. n− k بعد با x٢ بردار و k بعد از x١ آن در که کنیم، افراز x = (x١T ,x٢T )T به صورت را

u١ ∼ CSNk,q(µ١,Σ١١, D
∗,ν,∆∗), (۴ . ٢)

،Σ١٢ ،Σ٢٢ ،Σ١١ ،µ١ با ،Σ١·٢٢ = Σ٢٢ − Σ٢١Σ
−١
١١ Σ١٢ ∆∗ = ∆ + D٢Σ١·٢٢D′

٢, و D∗ = D١ + D٢Σ٢١Σ
−١
١١ آن در که

افراز با است، بسته کردن شرط تحت توزیع این .D = (D١, D٢) و Σ =

 Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢

 µ =

(
µ١

µ٢

)
, و D٢ و D١ ،Σ٢١

صورت به x١ شرط به x٢ شرط توزیع ،x = (x١T ,x٢T )T

(x٢|x١) ∼ CSNn−k,q(µ٢ +Σ٢١Σ
−١
١١ (x١ − µ١),Σ١·٢٢, D٢,ν −D∗(x١ − µ١),∆). (۵ . ٢)

3Closed Skew Normal
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شود. مراجعه (٢٠٠۴b) اران هم و گنزالس و (٢٠٠٣) اران هم و دامینگوس به بیشتر جزئیات برای

مدل ٣

موقعیت در میدان این مشاهدات ,y(siها t) و باشد گاوس زمان فضایی‐ تصادف میدان ی {y(s, t), s ∈ D ⊆ R٢, t ∈ R} کنید فرض
صورت به را چوله زمان ‐ فضایی سلسله مراتبی مدل باشند. t زمان در و si فضایی

y(si, t) = u(si, t) + ε(si, t), ε(si, t) ∼ N(٠, σ٢
ε ) i = ١, · · · , d, t = ١, · · · , T

u(si, t) = z(si, t)β + ξ(si, t),

ξ(si, t) = aξ(si, t− ١) + ω(si, t), (٣ . ١)

به صورت بسته گاوس چوله و زمان از مستقل تصادف میدان ωt = (ω(s١, t), · · · , ω(sd, t)) م شود فرض که م کنیم بیان

ωt ∼ CSNn,٠)١,Σω,λ
′Σ

− ١
٢

ω ,٠,١)

طریق از تنها sj و si موقعیت های به که است فضایی همبستگ ماتریس Sω آن در که Σω = σ٢
ωSω مقیاس ماتریس که به طوری باشد،

م شود، گرفته درنظر ١
Γ(ν)٢ν−١ (κh)

νKν(κh) ماترن، تابع صورت به اغلب و م باشد وابسته h =∥ si − sj ∥∈ R اقلیدس فاصله
تابع ی Kv(·) م شود. نامیده مقیاس پارامتر κ > ٠ و م کند اندازه گیری را فرآیند همواری درجه و است هموارسازی پارامتر ν آن در که

همبستگ تابع ν = 1/2 اگر است. ارتباط در κ =
√

٢v
ϕ به صورت ϕ دامنه با مقیاس پارامتر است. ν مرتبه و دو نوع تصحیح شده بسل

اندازه گیری خطای ε(si, t) م شود. تبدیل گاوس همبستگ تابع به ماترن همبستگ تابع ν →∞ اگر و نمایی همبستگ تابع به تبدیل ماترن
یا تصادف واریانس σ2

ε و هستند ناهمبسته دوبه دو خطا زوج هر که به طوری م شود، مدل بندی ۴ گاوس سفید نوفه میدان ی به صورت و است
و است حالت میدان ی که است شده گرفته درنظر مدل به u(si, t) جمله کردن اضافه با مشاهدات زمان فضایی‐ وابستگ است. اثرقطعه ای۵
تغییرپذیری از ناش است ن مم که م شود گفته روند٧ یا بزرگ۶ مقیاس تغییرات z(si, t)β م شود. تجزیه z(si, t)β+ ξ(si, t) به صورت
p بعد با برداری z(si, t) = (z١(si, t), · · · , zp(si, t))′ آن در که است، کم متغیرهای از تابع و باشند شده مشاهده موقعیت های بین
میدان ی از تحقق ξ(si, t) م باشد. رگرسیون ضرایب بردار β = (β١, · · · , βp)′ و است t زمان و si موقعیت در کم متغیرهای از

همبستگ و a ضرایب با اول مرتبه (AR) رگرسیو٨ اتو مدل و م کند تغییر زمان با که است صفر میانگین با گاوس زمان فضایی‐ تصادف
کوواریانس ماتریس و صفر میانگین با نرمال توزیع از u٠ شروع مقادیر برای م شود. گرفته درنظر t = 1, · · · , T برای زمان فضایی‐

به صورت مدل ماتریس ل ش نهایت در م گردد. استفاده σ٠٢S٠

yt = ut + εt, εt ∼ N(٠, σ٢
ϵ Id)

ut = ztβ + ξt,

ξt = aξt−١ + ωt, ωt ∼ CSNn,٠)١,Σω,λ
′Σ

− ١
٢

ω ,٠,١), | a |< ١ (٣ . ٢)

β = ل ش به رگرسیون پارامترهای بردار و ξ = (ξ′1, · · · , ξ
′
T )

′ صورت به پنهان متغیرهای بردار گرفتن نظر در با م شود. بیان
و ثابت ν و همبستگ تابع پارامترهای ϕ و σ٢

ω اول، مرتبه رگرسیو اتو مدل ضریب a ،σ٢
ε تصادف واریانس پارامتر ،(β1, · · · , βp)′

با سره پیشین توزیع های مقاله این در م شود. گرفته نظر در θ = (σ٢
ε , a, σ

٢
ω, ϕ, λ,β

′) به صورت پارامترها بردار λ = λ1 و ٠٫۵ برابر
پیشین توزیع ی رگرسیون پارامترهای برای معموال م شوند. گرفته کار به مدل پارامترهای برای هستند، مبهم پیشین نوع که بزرگ واریانس
توزیع a و λ پارامتر برای معکوس، گامای مبهم پیشین ϕ و واریانس ها برای م گیرند، درنظر بزرگ σ٢

β با β ∼ N(0, σ2
βIp) نرمال مبهم

به صورت توأم پسین توزیع گرفتن اریتم ل با و پارامترها برای π(θ) معمول پیشین گرفتن نظر در با م شود. گرفته نظر در نرمال پیشین

logπ(θ, ξt|yt) ∝ − N

٢ logσ٢
ε −

١
٢ log | σ٢

٠S٠ | −
T

٢ log | σ٢
ωSω | −

١
٢σ٢

٠
u′

٠S
−١
٠ u٠

4Gaussian White Noise Process
5Nugget Effect
6Large Scale Variation
7Trend
8Auto Regressive
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− ١
٢σ٢

ε

T∑
t=١

(yt − ut)
′(yt − ut)−

١
٢σ٢

ω

T∑
t=١

(ut − ztβ)′S−١
ω (ut − ztβ) + logπ(θ)

کارلوی مونت روش های از پسین توزیع پیچیده بسیار ل ش به توجه با و (N = d×T ) است، مشاهدات کل Nتعداد آن در که م آید، به دست
م شود. استفاده بیزی استنباط های برای مارکوف زنجیر

تهران شهر هوای آلودگ داده های مثال: ۴

جامد ذرات از مخلوط که است PM2.5 معلق ذرات مخصوصا هوا آلودگ وجود تهران مانند بزرگ و صنعت شهرهای الت مش از ی
در شده تنفس ریوی، قلبی، بیماری های باعث و م شوند انسان تنفس سیستم وارد به راحت ذرات این هستند. هوا در معلق مایع قطرات و
PM2.5 مقدار م شود. دیده زمان ‐ فضایی مدل های از استفاده با آن تحلیل و داده ها نوع این پیش بین لزوم م کنند. ایجاد اختالل ریه ها
در است. شده جمع آوری تهران هوای کنترل شرکت سایت از 2014 سال بهمن تا فروردین ماه، یازده برای هوا آلودگ سنجش ایستگاه 15 در
شده است. رسم آن اریتم ل و PM2.5 متغیر نرمال احتمال نمودار و هیستوگرام ایستگاه ها، موقعیت برحسب داده ها به مربوط نمودارهای ١ ل ش
م شود. مشاهده داده ها در چول مقداری و نیستند نرمال داده ها اریتم ل و داده ها که م دهد نشان داده ها نرمال احتمال نمودار و هیستوگرام ها

آن اریتم ل و متغیر نرمال احتمال نمودار و هیستوگرام ایستگاه ها، موقعیت برحسب داده ها :١ ل ش

م شود. مقایسه گاوس زمان ‐ فضایی مدل های با نتایج و م گردد استفاده آن ها تحلیل برای شده پیشنهاد نرمال چوله فضایی مدل از لذا
وریتم های ال شده است. مدل وارد کم متغیرهای عنوان به باد سرعت متوسط و هوا رطوبت متوسط شبنم، نقطه متوسط هوا، دمای متوسط
دست به چوله مدل برای پارامترها بیزی برآورد سوخته مقدار ٢۵٠٠ گرفتن نظر در با و اجرا تکرار ۵٠٠٠ برای مارکوف زنجیر کارلوی مونت
ل ش در اسفند ماه برای تهران شهر در PM2.5 معلق ذرات پیش گویی نقشه پارامترها برآورد از پس است. شده ارائه ١ جدول در نتایج ، شد آورده
PM2.5 واقع مقادیر زمان سری نمودار م دهد. نشان ماه اسفند رادر مجاز حد از باالتر PM2.5 میزان با نواح قرمز رنگ است. شده رسم ٢
٢ ل ش در چشمه شهرک و تهران اه دانش ایستگاه دو برای چوله زمان ‐ فضایی مدل درصد ٩۵ پیش گویی فاصله و شده برازش مقادیر همراه به
نمودار همچنین است. شده ارائه م باشد، شده برازش مدل توسط داده ها مناسب پوشش و مناسب برازش از حاک که نمونه ای عنوان به (چپ)
دارای هوا آلودگ اندازه گیری ایستگاه های بیشتری تعداد وجود به دلیل مرکزی مناطق شده است. آورده (b) ٢ ل ش در پیش گویی ها معیار انحراف
ریشه ی معیار دو چوله و نرمال مدل دو مقایسه برای است. برخوردار باالیی دقت از نواح آن در پیش گویی لذا م باشد، کمتری معیار انحراف

به صورت ترتیب به (RRMSEP) نسبی١٠ پیش گویی خطای مربع میانگین ریشه ی و (RMSEP) پیش گویی٩ خطای مربع میانگین

RMSEP =
√
n−١

∑
(y − ŷ)٢

9Root Mean Square Error of Prediction
10Relative Root Mean Square Error of Prediction
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RRMSEP =
√
n−١

∑
{(y − ŷ)ŷ−٢{١

مدل برای RRMSEP مقدار و ٩٫٢٣۶٠ و ١٧٫٢٨١ ترتیب به نرمال چوله و نرمال مدل برای RMSEP مقدار طوری که به م شود. استفاده
کنند. م تایید را چوله مدل باالتر دقت که آمده است، دست به ٠٫٠٩٩٣ و ٠٫١٧۶٩ ترتیب به نرمال چوله و نرمال

برآورد چندک های و معیار انحراف چوله، مدل پارامترهای بیزی برآورد :١ جدول
چندک ها (sd) معیار انحراف برآورد پارامتر

٠٫٩٧۵ ٠٫٧۵ ٠٫۵٠ ٠٫٢۵ ٠٫٠٢۵

١٠٣٫٧٨ ١٠٠٫٠ ٩٧٫٨٢ ٩۵٫٧٨ ٩٢٫٠٢ ٣٫٠٢ ٩٧٫٨۴ β٠

١٫٧٨ ١٫٠٠ ٠٫۵٧ ٠٫١٧ −٠٫۶٣ ٠٫۶١ ٠٫۵٨ β١

٠٫۵۵ ٠٫٢۶ ٠٫١٠ −٠٫٠٧ −٠٫٣٩ ٠٫٢۴ ٠٫٠٩ β٢

٠٫۵٩ ٠٫٣٣ ٠٫٢٠ ٠٫٠۶ −٠٫٢٠ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠ β٣

٠٫١۵ −٠٫١٣ −٠٫٢٨ −٠٫۴٣ −٠٫٧٠ ٠٫٢٢ −٠٫٢٨ β۴

١٣٩٫٩٢ ١٣٣٫١٢ ١٢٩٫۶۴ ١٢۶٫٣۵ ١١٩٫۵٨ ۵٫١٩ ١٢٩٫٧۵ σ٢
e

٢۵٫١٢ ۶٫٩٧ ٣٫۶٧ ١٫٩٢ ٠٫۶١ ١٠٫۴۶ ۶٫١٣ σ٢
ω

٠٫٠٧ ٠٫٠۶ ٠٫٠۶ ٠٫٠۶ ٠٫٠۵ ٠٫٠٠ ٠٫٠۶ ϕ

٠٫٩۴ ٠٫٩٣ ٠٫٩٣ ٠٫٩٢ ٠٫٩١ ٠٫٠١ ٠٫٩٣ a

٣٫٧۶ ٠٫٧٣ ٠٫٠١ −٠٫۶٣ −٣٫٧۶ ٢٫۵٨ ٠٫٠۴ λ

، زمان سری نمودار چپ) پیش گویی، معیار انحراف و ٩۴ سال اسفند ماه برای هوا در رون می ٢/۵ از کمتر معلق ذرات پیش گویی نقشه راست) :٢ ل ش
چشمه. شهرک و تهران اه دانش ایستگاه دو در پیش گویی اطمینان فاصله و شده برازش مقادیر

نتیجه گیری و بحث

زمان فضایی‐ مراتبی سلسله مدل از هستند وابسته مطالعه مورد فضای در قرارگیری ان م برحسب و زمان طول در که داده هایی تحلیل برای
به نرمال چوله توزیع از مقاله این در م گردد. وارد مدل ها این در گاوس پنهان میدان ی به صورت فضایی همبستگ معموال م شود. استفاده
پرداخته مدل تحلیل به بیزی رهیافت با و استفاده رگرسیو اتو زمان فضایی‐ سلسه مراتبی مدل های در فضایی همبستگ برای نرمال توزیع جای
توزیع به نسبت انعطاف پذیرتر و بزرگتر توزیع خانواده ی از استفاده با داده ها در موجود چول گردید مشاهده مثال در که همان طور شد.



چوله١٨۴ زمان فضایی‐ مدل های بیزی تحلیل

نرمال چوله جای به ت توزیع خانواده از استفاده زمان ‐ فضایی مطالعات در پیشنهاد عنوان به م شود. محاسبات دقت افزایش باعث نرمال
م رسد. نظر به مفید دارند چول و پهن دم های که
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Bayesian Analysis of Skew Spatio-temporal models
 

Abstract

Sometimes in practice, the analysis of the data is dependent on time and location in the study area. Spatio-

temporal hierarchical models are used to analyze this type of data. One of the important goals in evaluating

these models is to estimate parameters and latent variables and prediction of responses at specified times and

new locations without observation. Usually, response variables are modeled using a Gaussian random field,

the measurement error is assumed to be a white noise Gaussian random field. Spatial-temporal dependence

is modeled with a space-time random field with the Matern covariance function as a state field that changes

with time and one-order autoregressive model. In this paper, the space field is modeled as a skew Gaussian

random field and the proposed model is analyzed by Bayesian approach and is compared with the Gaussian

model in a real example.

keywords: Closed Skew Normal Distribution, Spatio-temporal Data, Bayesian Approach.

Mathematics Subject Classis (2010): 62H11, 62F15.



تصادف ضرایب با خط فرآیند برای حدی قضایای
١ نزاکت احمد ، حسین محمد سید
شاهرود صنعت اه دانش آمار، گروه

را تصادف ضرایب با خط فرآیند ابتدا منظور بدین م پردازیم. تصادف ضرایب با خط فرآیند برای حدی قضایای بررس به مقاله این در یده: چ
اغتشاشات عامل تصادف متغیرهای از دنباله ای و ضرایب تصادف متغیرهای از دنباله ای برای شرایط بودن برقرار فرض با سپس م کنیم، تعریف
قانون رایی هم مرتبه و مونت زی مارسینکویچ‐ قوی قانون بزرگ، اعداد قوی قانون بررس به ، تصادف ضرایب با خط فرآیند دهنده یل تش

م پردازیم. مونت زی مارسینکویچ‐ قوی

. تصادف ضرایب ، خط فرآیند رایی، هم مرتبه حدی، قضایای کلیدی: واژه های
.60F15 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

معرف را کامل رایی هم از مفهوم (١٩۴٧) رابینز و هسو دارد. آمار و ریاض در مهم نقش حدی قضایای که است، شده داده نشان خوبی به
(١٩۴٩) اردوش باشد. متناه آن واریانس های مجموع اگر راست، هم کامل طور به توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای کردند،
قوی قانون رایی هم مرتبه و شد یافته تعمیم (١٩۶۵) کتز و باوم توسط اردوش و رابینز هسو، کارهای نتیجه کرد. اثبات را کامل رایی هم این

شد. نامیده مونت مارسینکویچ‐زی

توزیع هم و مستقل تصادف متغرهای از دنباله ای {X,Xn, n ≥ ١} و ١ ≤ p < ٢ ،r ≥ ١ کنید فرض ،(١٩۶۵) کتز و باوم .١ . ١ قضیه
داریم: ،ϵ > ٠ هر ازاء به آنگاه باشد، موجود E|X|rp و EX = ٠ اگر باشند.

∞∑
n=١

nr−٢P

(∣∣∣∣∣
n∑

k=١
Xk

∣∣∣∣∣ > n١/pϵ

)
<∞.

نیز (١٩۴٧) رابینز و هسو همچنین کرد، اثبات را باشد ١ ≤ p < ٢ و r = ٢ وقت را ١ . ١ قضیه از خاص حالت (١٩۶٣) کتز
متغیرهای از دنباله ای {X,Xn, n ≥ ١} اگر ،١ ≤ p < ٢ برای داد. نشان را باشد p = ٢ و r = ٢ وقت را ١ . ١ قضیه از خاص حالت
به یقین به قریب ،n → ∞ وقت ،n−١/p (X١ + · · ·+Xn) آنگاه باشد. E|X|p < ∞ و صفر میانگین با توزیع هم و مستقل تصادف
مطالعه برای م باشد.( ١ . ١ قضیه از خاص حالت که م نامند، مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون را نتایج چنین معموال راست. هم صفر

( شود. مراجعه (١٩٣٧) مونت زی و مارسینکویچ به بیشتر

nezakati@shahroodut.ac.ir : نزاکت ١احمد

١٨٧



تصادف١٨٨ ضرایب با خط فرآیند برای حدی قضایای

اگر باشند. حقیق اعداد از دنباله ای {an, n ∈ Z} و توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {εn, n ∈ Z} کنید فرض

Xt =

∞∑
j=−∞

ajεt−j ,

مرتبه متحرک میانگین زمان سری ی آنگاه باشد aj = ٠ ،j < ٠ همه ازاء به اگر همچنین است، خط فرآیند ی {Xt, t > ٠} باشد.
است. بی نهات

تصادف متغیرهای برای را حدی قضایای سپس پرداخت، خط فرآیند و زمان های سری برای مجانبی رایی هم بررس به ١ م لیش ابتدا در
پرداختند. خط فرآیند مختلف های حالت برای مجانبی رایی هم بررس به ،(١٩٩٢) سولو و فیلپس کرد. بررس مختلف شرایط با وابسته

کردند. بررس است، نامتناه یا متناه واریانس وقت خط فرآیند برای را مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون ،(٢٠٠٠) سولیا و لوئچ

متغیرهای از دنباله ای {εi, i ∈ Z} باشد. خط فرآیند ی Xt =
∑∞

j=−∞ at−jεt کنید فرض ،(٢٠٠٠) سولیا و لوئچ .١ . ٢ قضیه
،١ ≤ s < α باشد داشته وجود همچنین و E|ε|p < ∞ ،p < α هر برای و ١ < α < ٢ با ٢ پایا α متقارن توزیع هم و مستقل تصادف

داریم: ١/p > ١− ١/s+ ١/α که p هر ازاء به آنگاه .
∑∞

j=−∞ |aj |s <∞ که بقسم

١
n١/p

n∑
t=١

Xt
a.s.−→ ٠ as n→∞.

٣ کوتاه وابستگ یا کوتاه حافظه داری {Xt, t > ٠} آنگاه ،
∑∞

j=−∞ |aj | < ∞ اگر ،Xt =
∑∞

j=−∞ aj+tεt خط فرآیند برای
در ٣ فصل به بیشتر مطالعه (برای است. ۴ طوالن وابستگ یا طوالن حافظه دارای {Xt, t > ٠} آنگاه ،

∑∞
j=−∞ |aj | = ∞ اگر است.

را مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون رایی هم مرتبه از خاص حالت ،(١٩٩٢) اران هم و ل شود.) مراجعه (٢٠١٢) اران هم و گریاتیس
کردند. بررس کوتاه وابستگ با خط فرآیند برای

همچنین باشد. کوتاه وابستگ با خط فرآیند Xtی =
∑∞

j=−∞ aj+tεt و ١ ≤ p < ٢ کنید فرض ،(١٩٩٢) اران هم و ل .١ . ٣ قضیه
صفر میانگین و E|ε|٢p < ∞ با توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {εi, i ∈ Z} و حقیق اعداد از دنباله ای {ai, i ∈ Z}

داریم: ،ϵ > ٠ هر ازاء به آنگاه باشند.
∞∑

n=١
P

(∣∣∣∣∣
n∑

k=١
Xk

∣∣∣∣∣ > n١/pϵ

)
<∞.

با خط فرآیند برای r > ١ با را ١ . ١ قضیه از خاص حالت ،(١٩٩۶) ژانگ م باشد. r = ٢ با ١ . ١ قضیه از خاص حالت ١ . ٣ قضیه
کرد. بررس ϕ−mixing و توزیع هم اغتشاشات عامل از شده یل تش و طوالن وابستگ

کردند. بررس خط فرآیند برای را مونت مارسینکویچ‐زی ضعیف قانون رایی هم مرتبه ،(٢٠١۶) س راکیس و س کاری

همچنین باشد، خط فرآیند ی Xt =
∑∞

j=٠ ajεt−j و ١ < p < ٢ کنید فرض ،(٢٠١۶) س راکیس و س کاری .۴ . ١ قضیه
با توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {ε, εi, i ∈ Z} و

∑∞
j=٠ |aj |p < ∞ با حقیق اعداد از دنباله ای  {ai, i ∈ Z}

Wn(q)/Wn(p) = باشیم داشته p < q < ٢ بعض برای کنید فرض عالوه به باشند. صفر میانگین و E [|ε|plog(١ + |ε|)] < ∞
داریم: ،ϵ > ٠ هر ازاء به آنگاه .O(n١/q−١/p)

∞∑
n=١

n−١P

(∣∣∣∣∣
n∑

k=١
Xk

∣∣∣∣∣ > Wn(p)ϵ

)
<∞,

که

Wn(t) =

( ∞∑
i=−∞

|ωni|t
)١/t

(١ . ١)

باشد. ωni =
∑n

k=١ ak−i که جایی

(١٩٧٧) لیش م و (١٩٧۵) لیش م ،(١٩٧۵) لیش م ١

α− stable٢

short-range dependent ٣

long-range dependent ۴
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دادند. تعمیم طوالن وابستگ با خط فرآیند به را ١ . ١ قضیه ،(٢٠١٧) اران هم و ژانگ

ی Xt =
∑∞

j=−∞ aj+tεt همچنین ،١ < rp < ٢ و ١ ≤ p < ٢ ،r > ١ کنید فرض ،(٢٠١٧) اران هم و ژانگ .۵ . ١ قضیه
عالوه به باشند. صفر میانگین و E|ε|rp < ∞ با توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {ε, εi, i ∈ Z} باشد. خط فرآیند
Wn(q)/Wn(p) = باشیم داشته rp < q < ٢ بعض برای و

∑∞
j=−∞ |aj |p <∞ با حقیق اعداد از دنباله ای {ai, i ∈ Z} کنید فرض

داریم: ،ϵ > ٠ هر ازاء به آنگاه .O(n١/q−١/p)

∞∑
n=١

nr−٢P

(∣∣∣∣∣
n∑

k=١
Xk

∣∣∣∣∣ > Wn(p)ϵ

)
<∞.

م شود. تعریف (١ . ١) مانند Wn(q) و ωni =
∑n

k=١ an+i که جایی

است. r = ١ با ۵ . ١ قضیه از خاص حالت ۴ . ١ قضیه
طیف از برآوردی ،(٢٠٠٨) اران هم و ساوادره مثال عنوان به پرداختند. تصادف ضرایب با خط فرآیند مطالعه به بسیاری محققان تازگ به
سری برای را حدی قضایای ،(٢٠٠۶) کولی است. شده یل تش تصادف ضرایب با خط فرآیند از که دادند، قرار مطالعه مورد را جمعیت

م کنیم. بیان را تصادف ضرایب با خط فرآیند تعریف ادامه در کرد. بررس سنگین دم و تصاف ضرایب با متحرک میانگین زمان

و باشند تصادف متغیرهای از دنباله دو {An, n ∈ Z} و {εn, n ∈ Z} کنید فرض .۶ . ١ تعریف

Xt =

∞∑
j=−∞

Ajεt−j .

است. تصادف ضرایب با خط فرآیند ی {Xt, t > ٠} آنگاه

قضیه همچنین م پردازیم، مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون رایی هم مرتبه و مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون بیان به مقاله، این در
Wn(p) = O(١/p)فرض با را ۵ . ١ قضیه و ۴ . ١ قضیه ادامه در م دهیم. تعمیم تصادف ضرایب با خط فرآیند به را ١ . ٣ قضیه و ١ . ٢ قضیه ،١ . ١

م کنیم. بیان تصادف ضرایب با خط فرآیند برای

لم ها ٢

که است، مثبت ثابت ی C م شود. گرفته کار به ر دی بخش های در شده بیان قضایای اثبات در که م پردازیم لم چند بیان به بخش این در
کند. تغییر ر دی خط به خط از است ن مم آن مقدار

توسط ۵ شده غالب تصادف متغیرهای از دنباله ای {εn, n ≥ ١} کنید فرض ،(١٩٨٩) اران هم و ادلر و (١٩٨٧) روسالس و ادلر .٢ . ١ لم
a > ٠ ،n ≥ ١ همه ازاء به آنگاه است. t ≥ ٠ همه ازاء به supn≥١ P (|εn| > t) ≤ CP (ε > t) معادل که باشد، ε نامنف تصادف متغیر

است: برقرار زیر شرط دو ،b > ٠ و

E
[
|εn|aI{|εn|≤b}

]
≤ C

(
E
[
εaI{ε≤b}

]
+ baP(ε > b)

)
,

و
E
[
|εn|aI{|εn|>b}

]
≤ CE

[
εaI{ε>b}

]
.

است. برقرار E [|εn|a] ≤ CE [εa] ،n ≥ ١ همه ازاء به نتیجه، در

داریم: آنگاه باشد. E |εi|p <∞ و صفر میانگین با مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {εn, n ≤ ١} و ١ ≤ p ≤ ٢ کنید فرض .٢ . ٢ لم

E

∣∣∣∣∣
n∑

i=١
εi

∣∣∣∣∣
p

≤ C
n∑

i=١
E |εi|p ,

stochastically dominated ۵



تصادف١٩٠ ضرایب با خط فرآیند برای حدی قضایای

و

E max
١≤k≤n

∣∣∣∣∣
k∑

i=١
εi

∣∣∣∣∣
p

≤ C
n∑

i=١
E |εi|p .

عالوه به باشد. E |εi|p < ∞ و صفر میانگین با مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {εn, n ∈ Z} و ١ ≤ p ≤ ٢ کنید فرض .٢ . ٣ لم
{An, n ∈ Z} از {εn, n ∈ Z} همچنین باشد، E |Ai|p <∞ و صفر میانگین با تصادف متغیرهای از دنباله ای {An, n ∈ Z} کنید فرض

داریم: ،
∑∞

i=−∞

(∑n+i
j=١+iAj

)
εi <∞ a.s. اگر ،n ≥ ١ ثابت مقدار ازاء به آنگاه باشند. مستقل

E

∣∣∣∣∣∣
∞∑

i=−∞

 n+i∑
j=١+i

Aj

 εi

∣∣∣∣∣∣
p

≤ C
∞∑

i=−∞
E

∣∣∣∣∣∣
n+i∑

j=١+i

Aj

∣∣∣∣∣∣
p

E |εi|p ,

و

E max
١<k≤n

∣∣∣∣∣∣
∞∑

i=−∞

 k+i∑
j=١+i

Aj

 εi

∣∣∣∣∣∣
p

≤ C
∞∑

i=−∞
E max

١<k≤n

∣∣∣∣∣∣
n+i∑

j=١+i

Aj

∣∣∣∣∣∣
p

E |εi|p .

بزرگ اعداد قوی قانون ٣

م پردازیم. تصادف ضرایب با خط فرآیند برای مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون و بزرگ اعداد قوی قانون بیان به بخش این در

از دنباله ای {ε, εn, n ∈ Z} باشد. تصادف ضرایب با خط فرآیند ی Xt =
∑∞

j=−∞Ajεt−j و ١ < p < ٢ کنید فرض .٣ . ١ قضیه
با مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {An, n ∈ Z} همچنین باشد، E|ε|p <∞ و صفر میانگین با توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای

صفر، میانگین
∞∑

j=−∞
E|Aj | <∞,

،p < q ≤ ٢ برخ ازاء به و
∞∑

j=−∞
E|Aj |q <∞.

و حقیق اعداد از دنباله دو {kn, n ≥ ٠} و {bp(n), n ≥ ٠} اگر باشد. مستقل {An, n ∈ Z} دنباله از {εn, n ∈ Z} دنباله عالوه به
که: قسم به باشند، n به نسبت صعودی

٠ < α = inf
n≥١

bp(kn)

bp(kn+١)
≤ sup

n≥١

bp(kn)

bp(kn+١)
= β < ١

و
∞∑
n=i

kn
bqp(kn)

= O
(
bp−q
p (ki)

)
,

m∑
n=١

kn
bp(kn)

= O
(
bp−١
p (km)

)
.

n∑آنگاه
t=١ Xt

bp(n)

a.s.−→ ٠ as n→∞.

م کنیم. بیان را تصادف ضرایب با خط فرآیند برای مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون ٣ . ١ قضیه از استفاده با ادامه در

{ε, εn, n ∈ Z} همچنین باشد، تصادف ضرایب با خط فرآیند ی Xt =
∑∞

j=−∞Ajεt−j و ١ < p < ٢ کنید فرض .٣ . ٢ قضیه
مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای {An, n ∈ Z} صفرباشد، میانگین و E|ε|p <∞ با توزیع هم و مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای
از {εn, n ∈ Z} دنباله عالوه به باشد.

∑∞
j=−∞ E|Aj |q < ∞ ،p < q ≤ ٢ برخ ازاء به و

∑∞
j=−∞ E|Aj | < ∞, صفر، میانگین با

آنگاه باشد. مستقل {An, n ∈ Z} n∑دنباله
t=١ Xt

n١/p
a.s.−→ ٠ as n→∞.



‐نزاکت ١٩١حسین

م پردازیم. بزرگ اعداد قوی قانون بیان به ادامه در است. بزرگ اعداد قوی قانون از تعمیم ٣ . ١ قضیه

آنگاه ،E [|ε|log|ε|] <∞ اگر p = ١ برای ٣ . ٢ قضیه در .٣ . ٣ n∑نتیجه
t=١ Xt

n

a.s.−→ ٠ as n→∞.

مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون رایی هم مرتبه ۴

بیان م کنیم. تصادف ضرایب با خط فرآیند برای را مونت مارسینکویچ‐زی قوی قانون رایی هم مرتبه بخش، این در

{ε, εn, n ∈ Z} همچنین باشد، تصادف ضرایب با خط فرآیند ی Xt =
∑∞

j=−∞Ajεt−j و ١ < p < ٢ کنید فرض .١ . ۴ قضیه
{An, n ∈ Z} و باشد Eεp < ∞ با ε نامنف تصادف متغیر توسط شده غالب و صفر میانگین با مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای

صفر، میانگین با مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای

∞∑
j=−∞

E|Aj |p <∞

،rp < q ≤ ٢ برخ ازاء به و
∞∑

j=−∞
E|Aj |q <∞.

داریم: ،ϵ > ٠ همه ازاء به آنگاه باشد. مستقل {An, n ∈ Z} دنباله از {εn, n ∈ Z} دنباله عالوه، به

∞∑
n=١

nr−٢P

(∣∣∣∣∣
n∑

t=١
Xt

∣∣∣∣∣ > n١/pϵ

)
<∞.

م کنیم. بیان r = ١ برای را ١ . ۴ قضیه از خاص حالت ادامه، در

از دنباله ای {ε, εn, n ∈ Z} باشد، تصادف ضرایب با خط فرآیند ی Xt =
∑∞

j=−∞Ajεt−j و ١ < p < ٢ کنید فرض .٢ . ۴ قضیه
{An, n ∈ همچنین باشد، ،E [εplog(١ + ε)] <∞ با ε نامنف تصادف متغیر توسط شده غالب و صفر میانگین با مستقل تصادف متغیرهای
.
∑∞

j=−∞ E|Aj |q <∞ ،p < q ≤ ٢ برخ ازاء به و
∑∞

j=−∞ E|Aj |p <∞ صفر، میانگین با مستقل تصادف متغیرهای از دنباله ای Z}
داریم: ،ϵ > ٠ همه ازاء به آنگاه باشد. مستقل {An, n ∈ Z} دنباله از {εn, n ∈ Z} دنباله عالوه، به

∞∑
n=١

n−١P

(∣∣∣∣∣
n∑

t=١
Xt

∣∣∣∣∣ > n١/pϵ

)
<∞.
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باستان شناخت اشیای منشاء تعیین برای همسایه نزدی ترین امین ‐K آماری روش
لوها٣ محمد عزیز مهدی ،٢ سامان بهرام احسان نقشینه١، صادق امیر ،١ حسین سمیه

بهشت شهید اه دانش ، انسان علوم و ادبیات ده دانش ، باستان شناس ١گروه

بهشت شهید اه دانش ، ریاض علوم ده دانش ٢گروه آمار،

بهشت شهید اه دانش ، پیراپزش ده دانش ، زیست آمار ٣گروه

دارد. وجود رشته این در که است الت ازمش ی نیامده اند، بدست باستان شناخت علم کاوش های از که باستان ای اشیاء منشاء تعیین یده: چ

نیست. مشخص آن ها کشف محل نتیجه در و م آیند دست به بی اطالع افراد توسط و مجاز غیر کاوش های از معموال باستان اشیاء از دسته این
اشیاء از دسته این منشاء تعیین جهت مدل ایجاد برای را (knn) همسایه نزدی ترین روش به رده بندی کارائ نموده ایم سع پژوهش این در
هستند، عصر این شاخص سفالین ظروف از ی که ایران، در آهن عصر لوله دار کوزه ٢٣٧ تعداد از منظور این برای نماییم. مطرح باستان

تصادف جنگل وریتم ال ارگیری ب کرده ایم. تعیین آن ها مختلف قسمت های و اجزاء ل ش اساس بر را مختلف متغیر ١۴ تعداد و نموده استفاده
دارند. ظروف نوع این منشاء پیش بین برای مدل ایجاد در را نقش بیشترین لبه و آبریز دسته، لوله، ل ش متغیر ۴ بین این در که است آن نشانگر

همسایه. نزدی ترین امین ‐K رده بندی، آهن، عصر کلیدی: واژه های

مقدمه ١

اشیاء دادن تخصیص با و مشاهدات) (با اشیاء متمایز مجموعه ای کردن جدا با که است متغیری چند تکنی های جمله از رده بندی تحلیل
برای رده بندی هدف و است نیازمند بیشتری ساختاری مساله به معموال رده بندی دارد. سرکار قبل شده تعریف دسته های به جدید (مشاهدات)
سال در موس و دورکیم توسط رده بندی اولین .(١٣٧٩ ، ویچرن و (جانسون است مشخص ی رده چند یا دو به (مشاهدات) اشیاء کردن جور
بوده اند، رده بندی روش های از شده مشتق که آماری غیر رده بندی ر دی روش های از باستان شناسان ،١٩۴٠ سال از پیش تا شد. انجام ١٩٠٣
هر داخل ”رده بندی کرد تعریف چنین را رده بندی آلن .(١٩٧١ ، (والن است بوده مجموعه ها توصیف آ   ن ها اصل هدف که م کردند استفاده

باستان شناس در رده بندی از که است کسان جمله از توماس .(١٩٧٩ ، اران هم و (آلن م دهد” شرح دقت با را آن ها و م کند مشخص را گروه
، ایزارسنگ سالح، زیورآالت، سفال، قبیل از فرهنگ مواد از زیادی تنوع با م دهند انجام که کاوش های ط باستان شناسان است. برده نام
اکثر .(٢٠١٠ ، (آدامز م کنند رده بندی ان م کردن مشخص با و مشترک ویژگ های اساس بر را آ ن ها که دارند برخورد .. و معماری قبور، انواع
است روابط اساس بر پیچیده ای دسته رده بندی زیرا است. اشتباه تعریف این که م کنند تعریف شباهت اساس بر را رده بندی باستان شناسان
زمینه این در کوشش هایی این از پیش است. آماری غیر روش های با رده بندی مورد در باستان شناس در پژوهش ها اکثر .(٢٠١۵ ، ولووا (نی
در ر دی رده بندی .(١٣٨٣ ، (نقشینه است شده رده بندی آماری غیر روش با سب هایی و زیرگونه ها در عصرآهن ظروف آن در که بود شده انجام

.(١٣٨۵ ، (تاکورا م باشد مختلف مناطق در ل ش اجزای اساس بر عصرآهن لوله دار کوزه های روی و باستان شناس زمینه

shoseyni2000@yahoo.com : حسین ١سمیه

١٩٣



باستان شناخت١٩۴ اشیای منشاء تعیین برای همسایه نزدی ترین امین ‐K آماری روش

باستان شناسان م باشد. فراوان هم آن ها تعداد و است نامشخص آن ها منشاء و کشف محل که دارند وجود اشیای از بسیاری باستان شناس در
م خواهیم پژوهش این در است. کجا به مربوط که م زنند حدس م باشد، مشخص آن ها محل که اشیایی با اشیاء این شباهت و تجربه اساس بر
خطالی میزان با را شوف نام باستان اشیاهای جغرافیایی منطقه که یریم ب ار ب بر را مدل همسایه نزدی ترین K‐امین روش از استفاده با
(لیاروس است آن خطای میزان محاسبه ی تعیین و آن بودن غیرسلیقه ای و دقت رده بندی از روش این مزیت مهمترین کند. پیش بین مقایسه قابل

.(٢٠٠۵ ،

همسایه نزدی ترین (KNN) وریتم ال ٢

،) خوشه ای تحلیل اول، نوع در نوع اند. دو بر اساسا رده بندی به مربوط آماری فنون است. علم تحقیق هر تقریبا مهم مولفه ی رده بندی
این برای زیادی فنون نشده اند. رده بندی ابتدا در که است داده هایی روی از مشاهدات از گروه هایی ارسازی آش هدف (٢٠٠١ لییز النداو، اوریت،
قواعدی تا م کند کار شده اند، رده بندی گروه هایی به قبل از که داده هایی با (٢٠٠١ دان و اوریت ،) ممیزی تحلیل دوم، نوع دارد. وجود منظور
روسو م باشد كاوی داده قابلیت متداول ترین رده بندی کنند. استخراج آن ها شده ی مشاهده متغیرهای مقادیر مبنای بر جدید افراد رده بندی برای
نامیده مستقل متغیرهای گاه (که ورودی خاص صفات میان رابطه تا م کنند تالش تخمین و رده بندی مانند شده ای نظارت روش های (٢٠٠٢)
مدل عنوان به ساختار ی با رابطه این نهایت در کنند کشف م شود) نامیده وابسته متغیر (که هدف خاص صفت چندین یا ی با را م شوند)
است پاسخ متغیر برای رده ها پیش بین و و ال تشخیص وریتم ال این کابردهای از ی .(٢٠١۴ ، اران هم و (رجاگوپال م شود، داده نمایش

ی برای وریتم ال این .(٢٠٠٨ ، (کوزما است پاسخ متغیر برای رده ها پیش بین و و ال تشخیص وریتم ال این کابردهای از .(٢٠٠٨ ، (کوزما
میان فاصله ی یا و تشابه آوردن دست به با نمونه دو نزدی مشابه). (نمونه م رود کار به نمونه ها نزدی ترین از نمونه k دنبال به آزمایش داده
.(١٣٩١ اسماعیل ،) شود بررس آن ها میان تشابه باید که باشد شده یل تش داده ها انواع از م تواند نمونه هر م شود. محاسبه نمونه دو این
(عضو xپرین و باشد ورودی وی ال n از مجموعه ای d = (x١, x٢, . . . , xn) م کنیم فرض (k = ١) همسایه نزدی ترین قانون تعریف در
Xپرین کالس با مشابه کالس در را آن X طبقه بندی برای همسایه نزدی ترین قانون باشد. X تست نقطه به ورودی وی ال نزدی ترین (D
، ) دارد X همسایه نزدی ترین K بین در را تکرار بیشترین که م کند طبقه بندی دسته ای در را X همسایه نزدی ترین K قانون م دهد. قرار
م داند گروه به متعلق را تست نمونه روش، این است. رده بندی ها بهترین از همسایه نزدی ترین k رده بندی .(١٣٩١ اران هم و کابل سید
از معموال نمونه، ی ان همسای ترین نزدی آوردن دست به برای باشد. داشته آن ان همسای نزدی ترین k بین در را نزدی و تشابه بیشترین که

م شود: استفاده زیر رابطه طبق اقلیدس فاصله

deucl(x, t) =

√√√√ m∑
i=١

dieucl(x, t) (٢ . ١)

م آید: بدست زیر رابطه از dieucl باشد، پیوسته و عددی متغیرهای مقادیر اگر

dieucl(x, t) = (ai(x)− ai(t))٢ (٢ . ٢)

کرد: خواهد پیدا تغییر زیر صورت به باال رابطه باشند، داشته اسم مقادیر متغیرها اگر و

dieucl(x, t) =

١ ifai(x) ̸= ai(t)

٠ ifai(x) = ai(t)
, (٢ . ٣)

، اران هم و (عارفیان م شود محسوب پرکاربرد و ساده روش داده ها، روی فرضیه ایجاد به نیاز عدم و باال درک قابلیت بدلیل knn رده بندی
.(١٣٩٢

عصرآهن لوله دار کوزه های برای منشاء تعیین مدل سازی ٣

کاوش ها از ایران عصرآهن مناطق اکثر در تقریبا ظروف این م باشد. لوله دار کوزه های ایران، در عصرآهن شاخص و مهم سفالین داده های از ی
نظر از ول م گیرند، جای گروه ی در و دارند ر دی ی به زیادی شباهت کل ل ش نظر از اگرچه کوزه ها نوع این آمده اند. دست به بررس ها و
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تقسیم مختلف جزء ١۴ به م توان را ظروف این مختلف قسمت های م شود. دیده آن ها میان در زیادی تنوع مختلف قسمت های ل ش جزئیات
حالت، ٩ لوله حالت، ٣ دارای لبه حالت، ۴ کف مختلف، حالت ۶ دارای بدنه م شوند: دیده مختلف حاالت های و ل ها ش به هری که کرد
زیر در برآمدگ حالت، ۴ آبریز عقب انتهای حالت، ٧ آبریز پل حالت، ٣ آبریز زاویه حالت، ٢ آبریز طول حالت، ١۵ دارای دسته حالت، ٣ آبریز
مستقل متغیرهای عنوان به چهارده گانه اجزاء این است. حالت ٣ گردن و حالت ٢ دسته روی دکمه حالت، ۴ دسته قرارگیری محل حالت، ٢ لوله

م شوند. نظرگرفته در مدل این در و پیش یا

محوطه ٣٠ این است. آمده دست به بحث مورد لوله دار کوزه های از نمونه ٢٣٧ تعداد مجموعا ایران در باستان محوطه ٣٠ از تاکنون
ب) محوطه ۶ شامل شمال منطقه الف) نمود: دسته بندی ذیل ترتیب به جغرافیایی منطقه پنچ در جغرافیایی موقعیت لحاظ از م توان را باستان
٢ شامل شرق شمال منطقه ه) محوطه ٩ شامل مرکزی فالت منطقه د) محوطه ٨ شامل غرب منطقه ج) محوطه ۵ شامل غرب شمال منطقه

است. محوطه

٢٢ ورژن spss افزاری نرم محیط در (knn) همسایه نزدی ترین روش از بحث مورد کوزه های احتمال منشاء تعیین مدل سازی برای
تست، داده های به مربوط اول سطر است. شده یل تش ، داده٣ کل و ٢ آموزش داده ، تست١ داده قسمت سه از ١ جدول این است. شده استفاده

است. چهارده گانه متغیرهای برای همسایه نزدی ترین K‐امین روش :١ جدول
جغرافیایی منطقه با متغیرها بین پیش

جدول ۵٫٠ ۴٫٠ ٢٫٠ ١٫٠ تقسیم

١٠ ۵ ٣ ٠ ٧ ١

تست داده جغرافیایی منطقه

٢١ ٠ ٠ ٢١ ٠ ٢

١ ٠ ٠ ٠ ١ ٣

۴٣ ٠ ۴٢ ٠ ١ ۴

٣ ١ ٢ ٠ ٠ ۵

٧٨ ١ ۴٧ ٢١ ٩ جدول

٢٢ ٠ ٧ ٠ ١۵ ١

آموزش داده جغرافیایی منطقه

۴۴ ٠ ٨ ٣۶ ٠ ٢

١ ٠ ١ ٠ ٠ ٣

٨۵ ٠ ٨٣ ٠ ٣ ۴

٧ ۵ ١ ١ ٠ ۵

١۵٩ ۵ ١٠٠ ٣٧ ١٨ جدول

٣٢ ٠ ١٠ ٠ ٢٢ ١

داده ها کل جغرافیایی منطقه

۶۵ ٠ ٨ ۵٧ ٢ ٢

٢ ٠ ١ ٠ ١ ٣

١٢٩ ٠ ١٢۵ ٠ ۴ ۴

١٠ ۶ ٣ ١ ٠ ۵

٢٣٧ ۶ ١۴۶ ۵٨ ٢٧ جدول

1Holdout
2Trainingnhni
3Total
4apparent error rate
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م کند. بیان را همسایه نزدی ترین K‐امین روش خطای میزان اول قسمت م باشد. داده ها کل سوم سطر و آموزش داده های دوم سطر

م رود. کار به رده بندی روش هر برای و م دهد نشان را دقت که است ار آش خطای میزان معیار پژوهش این در شده برده کار به معیار۴
میزان تا م کند تقسیم کل تعداد بر دارند قرار اصل قطر درخارج که را مواردی تعداد kk ماتریس ی ساختن با که است شیوه ای به روش این
درصد ٨٫٩١ با است برابر م دهد، نشان متغیرها این برای که خطایی میزان .(٢٠١٠ ، اران هم و یی ش (مینگ آید بدست ار آش خطای
برای کار دقت میزان م شود. درصد ٩١٫٠٣ اینجا در دقت مقدار بنابراین م آید. دست به دقت مقدار شود، خطا این منهای ی وقت م باشد.
همه از استفاده با همسایه نزدی ترین K‐امین روش بنابرین م باشد. درصد ٩١٫٠٣ با برابر متغیرها همه با جغرافیایی۵ منطقه متغیر پیش بین

داد. نشان را دقت این چهارده گانه متغیرهای

مهم متغیرهای تشخیص

(نمودار است شده استفاده ۶ تصادف جنگل وریتم ال از بحث، مورد ظروف جغرافیایی منطقه پیش بین مدل در مهم متغیرهای تشخیص برای
کمترین م باشد. و پیش متغیرهای تعداد xها محور در و خطا مربعات میانگین yها محور در م شود مشاهده که همان طور ٢ نمودار در .(١

لوله دار کوزه های منشاء تعیین در مختلف متغیرهای اهمیت میزان :١ ل ش

طرف از تست). داده های همان با آبی قسمت (در باشد مورد چهار و پیش متغیرهای تعداد م دهدکه رخ زمان خطا مربعات میانگین میزان
این با خطا مربعات میانگین میزان کمترین چون کردیم، انتخاب را آن ها بنابرین، م باشد. اول مورد چهار متغیرها مهم ترین دادکه نشان ١ نمودار

م دهد. رخ لبه و آبریز دسته، لوله، یعن متغیرها

شد. استفاده لوله دار کوزه های ١۴گانه متغیرهای از ابتدا همسایه نزدی ترین k‐امین روش اعمال برای

با متغیر چهار این سپس و است آمده دست به جغرافیایی منطقه متغیر ، پیش بین برای تصادف جنگل های روش از استفاده با مهم متغیرهای
متغیر چهار از متغیر چهارده از استفاده جای به اگر م دهد نشان یافته ها این و گرفتند قرار تحلیل مورد همسایه نزدی ترین K‐امین از استفاده
از دقت میزان جغرافیایی، منطقه پیش بین برای م باشد. درصد ٨۶٫١١ آن دقت که است درصد ١٣٫٨٩ ار آش خطای میزان کردیم. استفاده
کاهش درصد ۴٫٩٢ فقط جغرافیایی منطقه پیش بین دقت میزان و، پیش متغیر تا ده کاهش با یعن رسید. درصد ٨٩٫١١ به درصد ٩١٫٠٣

کرد. پیدا

روش با است. لبه و آبریز دسته، لوله، شامل مهم متغیرهای این و آمد دست به تصادف جنگل پیش بین از که مهم متغیرهای به توجه با
کوزه های پنج گانه منطقه در کرد، مشخص آمد. دست به رده بندی روش این از که کل نتیجه است. آمده ٢ جدول در که شد رده بندی k‐امین

است. درست تقریبا آمد دست به آنها از که دقت درصد به باتوجه مناطق آن محوطه های تعداد پیش بین عصرآهن لوله دار

5label
6random forest
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جغرافیایی منطقه پیش بین :٢ ل ش

نتیجه گیری

تعداد منظور این برای که گردید استفاده تصادف جنگل وریتم ال از ایران در آهن عصر به متعلق لوله دار کوزه های رده بندی برای حاضر مطاله در
۴ گوناگون متغیر ١۴ این درمیان حاصله نتایج پایه بر گردید. تعیین ظروف نوع این یل دهنده تش مختلف قسمت های و اجزا پایه بر متغیر ١۴
به .(٢ شماره (نمودار هستند ظروف این لبه و آبریز دسته، لوله، ل ش به مربوط متغیرهای این دارند. حاصله رده بندی در را تاثیر بیشترین متغیر
این بر و داشته اند را نقش بیشترین ظروف نوع این مختلف سب های تعیین و رده بندی در قسمت ها و اجزا این حالت و ل ش ساده تر عبارت
نظر بدون و اشیاء کامل مبنای م تواند که آورد دست به آنان جغرافیایی پراکندگ و ظروف نوع این مختلف سب های از وی ال م توان اساس
باشند. نیست، معلوم آنها منشاء نتیجه در و نیامده اند دست به باستان شناس علم کاوش های از که نمونه هایی منشاء تعیین در شخص سلیقه و
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کاوی. داده های تکنی و مفاهیم ،(١٣٩١) م. ، اسماعیل

ایران عصرآهن در منقاری لوله ظروف تحول ،(١٣٨۵) آداچ تاکورا
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تصادف جنگل پیش بین روش با مهم متغیرهای :٢ جدول

جغرافیایی منطقه با متغیرها پیش بین

جدول ۵٫٠ ۴٫٠ ٢٫٠ ١٫٠ تقسیم

۶ ٠ ١ ١ ۴ ١

تست داده جغرافیایی منطقه
٢۶ ٠ ۵ ٢٣ ١ ٢

٣۴ ٠ ٣٣ ١ ٠ ۴

٣ ٢ ٠ ١ ٠ ۵

٧٢ ٢ ٣٩ ٢۶ ۵ جدول

٢۶ ٠ ۵ ٢ ١٩ ١

آموزش داده جغرافیایی منطقه

٣۶ ٠ ١٠ ٢۶ ٠ ٢

٢ ٠ ١ ٠ ١ ٣

٩۴ ٠ ٨١ ٧ ٧ ۴

٧ ۴ ٢ ١ ٠ ۵

١۶۵ ۴ ٩٩ ٣۶ ٢٧ جدول

٣٢ ٠ ۶ ٣ ٢٣ ١

داده ها کل جغرافیایی منطقه

۶۵ ٠ ١۵ ۴٩ ١ ٢

٢ ٠ ١ ٠ ١ ٣

١٢٩ ٠ ١١۴ ٨ ٧ ۴

١٠ ۶ ٢ ٢ ٠ ۵

٢٣٧ ۶ ١٣٨ ۶١ ٣٢ جدول
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متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری براساس وایبل توزیع پارامترهای بیزی برآورد
غفاری امین مینا پور١، حسین سعید

امیرکبیر اه دانش آمار، گروه

م باشد. نمونه گیری روش های رایج ترین از ساده تصادف نمونه گیری است. آمار در مهم مسائل از مناسب نمونه گیری روش ی انتخاب یده: چ
پراکندگ دارای که برگزیند جامعه از واحدهای است ن مم بودن تصادف ماهیت به دلیل باشد، کم نمونه اندازه که زمان نمونه گیری روش این

عالقه مورد مشخصه های از اندازه گیری اگر شد. خواهد نمونه گیری روش این از حاصل برآوردگرهای رد عمل کاهش باعث که نباشند مناسب
بر آن اساس که رتبه دار مجموعه نمونه گیری ، شرایط چنین در نیست. ان پذیر ام نمونه اندازه افزایش باشد، همراه هزینه صرف با و زمان بر
برای و دارد وجود واحدها رتبه بندی در خطا احتمال روش این در م کند. پیدا اهمیت است، واحدها دقیق) اندازه گیری (بدون شهودی رتبه بندی
بیزی برآورد مقاله، این در است. متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری روش آنها از ی که شده اند معرف روش های خطا این کاهش
بیزی و گشتاوری درستنمایی، ماکسیمم برآوردیابی روش سه همچنین م شود. معرف نمونه گیری روش این براساس وایبل توزیع پارامترهای برای
م کنیم. مقایسه کارلو مونت شبیه سازی کم به نزدی پیتمن و نسبی کارایی اریبی، معیار سه وسیله ی به شده گفته نمونه گیری روش سه برای را

. نزدی پیتمن معیار وایبل، توزیع بیزی، برآورد متحرک، کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری کلیدی: واژه های
.62F15 ،62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

به دلیل نمونه گیری روش این از استفاده شد. معرف (٢٠٠١) الصالح و العودت توسط بار اولین متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری
اندازه های با مجموعه m تصادف به طور روش، این از نمونه ٢m آوردن بدست برای است. منطق تر کاربردی مسائل در رتبه بندی خطای کاهش
صورت به را عالقه) مورد مشخصه نظر (از رتبه ترین کوچ دارای واحد مجموعه هر در م کنیم. انتخاب بررس مورد جامعه از ١,٢, ...,m
در رتبه بزرگترین انتخاب و ١,٢, ...,m اندازه های به ر دی مجموعه m گرفتن با م کنیم. انتخاب باشد، نداشته هزینه که روش هر یا شهودی

داشت. خواهیم را نمونه ٢mr چرخه، این تکرار بار r با که م کنیم استخراج را روش این از نمونه ٢m مجموعه ها،
است. مهندس و داروسازی ، شناس زیست ، مال امور عمر، طول داده های آنالیز اعتماد، قابلیت مباحث در بسیاری کاربردهای دارای وایبل توزیع
(٢٠١۴) اران هم و سادک و (٢٠١٠) اران هم و هلو توسط رتبه دار مجموعه نمونه گیری در وایبل توزیع پارامترهای بیزی برآورد این از پیش
روش نیست، ن مم عمل در رتبه بندی) خطای (بدون کامل رتبه بندی درحالت رتبه دار مجموعه نمونه گیری روش که آنجا از است. شده بررس

باشد. آن برای مناسبی زین جای م تواند است، ان پذیر ام عمل در آن کامل رتبه بندی که متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری

saeidhoseinipour9@gmail.com حسین پور: ١سعید

٢٠٠
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متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه براساس پارامترها برآورد ٢

معرف وایبل توزیع از jام چرخه مستقل نمونه های U(١:١)j , ..., U(m−١:m−١)j , U(m:m)j ;L(١:١)j , ..., L(١:m−١)j , L(١:m)j کنید فرض
است. شده استخراج متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه روش به که باشند (٢ . ١) در شده

fη,θ(x) =
θ

η
xθ−١e−

xθ

η , x > ٠, θ > ٠, η > ٠ (٢ . ١)

Fη,θ(x) = ١− e− xθ

η

ال چ تابع و است i اندازه به ساده تصادف نمونه  از ترتیبی آماره iامین ال چ تابع همان U(i:i)j ال چ تابع نمونه گیری طرح این در
داریم ر دی عبارت به است. i اندازه به ساده تصادف نمونه از ترتیبی آماره اولین ال چ تابع همان L(١:i)j

f(i:i)j(u) = i[Fη,θ(u)]
i−١fη,θ(u)

f(١:i)j(l) = i[١− Fη,θ(l)]
i−١fη,θ(l)

احتمال ال چ تابع دهیم، قرار l(١:i)j مقدار برابر را lij و u(i:i)j مقدار برابر را uij اگر حال j = ١,٢, ..., r و i = ١,٢, ...,m آن در که
م باشد زیر به صورت توام

hη,θ(uij , lij) =i
٢fη,θ(uij)fη,θ(lij)[Fη,θ(uij)]

i−١]١− Fη,θ(lij)]
i−١

=i٢
(
θ

η

)٢
(uij lij)

θ−١
e−

١
η (il

θ
ij+uθ

ij)

١− e
−
uθij
η


i−١

(٢ . ٢)

درستنمایی ماکسیمم برآورد ٢ . ١

با است برابر درستنمایی تابع ٢mr حجم به متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه ی برای

LMERSS(η, θ) =

r∏
j=١

m∏
i=١

i٢
(
θ

η

)٢
(uij lij)

θ−١
e−

١
η (il

θ
ij+uθ

ij)

١− e
−
uθij
η


i−١

=

(
θ

η

)٢mr

exp

−١
η

r∑
j=١

m∑
i=١

(ilθij + uθij)

 r∏
j=١

m∏
i=١

[
i٢(uij lij)

θ−١
(

١− e−
uθ
ij
η

)i−١]
(٢ . ٣)

کنیم حل را زیر معادالت عددی روش های از استفاده با است کاف برآوردگرها درستنمایی ماکسیمم برآورد به دستیابی برای

∂ℓMERSS

∂θ
=

٢mr
θ
− ١
η

r∑
j=١

m∑
i=١

(
ilθij log(lij) + uθij log(uij)

)

+

r∑
j=١

m∑
i=١

log(uij lij)− (i− ١)
uθij log(uij)

η

(
e

uθ
ij
η − ١

)
 = ٠ (۴ . ٢)

∂ℓMERSS

∂η
=− ٢mrθ٢mr

η٢mr+١ +

∑r
j=١

∑m
i=١(il

θ
ij + uθij)

η٢

−
r∑

j=١

m∑
i=١

(i− ١)
uθij

η٢
(
e

uθ
ij
η − ١

)
 = ٠ (۵ . ٢)
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ادهاک برآوردگر ٢ . ٢

نم توان بنابراین نیستند. هم توزیع واحدها همه ی ول هستند مستقل هم از نمونه واحدها ی متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه گیری در
براساس آماره های که است ساده تصادف نمونه گیری براساس گشتاوری برآوردگر همان شده معرف ادهاک برآوردگر کرد. پیدا گشتاوری برآوردگر

بنابراین م نماییم. زین جای متحرک کرانگین رتبه دار مجموعه نمونه ی در متناظرشان با را ساده تصادف نمونه گیری

Sz

Z
=

√
Γ(١ + ٢

θ )− Γ١)٢ + ١
θ )

Γ(١ + ١
θ )

(۶ . ٢)

(۶ . ٢) معادله و است S٢
z = ١

٢mr−١
r∑

j=١

m∑
i=١

[
(U(i:i)j − Z̄)٢ + (L(١:i)j − Z̄)٢] و Z̄ = ١

٢mr

r∑
j=١

m∑
i=١

(U(i:i)j +L(١:i)j) آن در که

م شود حاصل زیر به صورت نیز η برآورد و م دهد را θ پارامتر برآورد

η̂Ad(MERSS) =

 Z̄

Γ

(
١ +

١
θ̂Ad(MERSS)

)


θ̂Ad(MERSS)

(٢ . ٧)

یافت. خواهیم را η و θ برآوردهای و شده استفاده عددی روش های از فوق معادالت حل برای

بیزی برآورد ٢ . ٣

توابع با ترتیب به و مستقل Λ و Θ که کنید فرض منظور بدین محاسبه شده اند، خطا مربع زیان تابع تحت θ و η بیزی برآوردهای بخش این در
باشند زیر پیشین ال چ

π١(θ) =
١
θ
, θ > ٠

π٢(η) =
١

Γ(α)ηα+١ β
αe−β/η, η > ٠

م کنیم محاسبه را η و θ توام پسین ال چ ابتدا م باشند. معکوس گامای توزیع π٢(η) و گاه بخش ناآ پیشین توزیع π١(θ) واقع در که

π∗(η, θ|u, l) =
LMERSS(η, θ)× ١

θ ×
١

ηα+١ β
αe

−β
η∫∞

٠
∫∞

٠ LMERSS(η, θ)× ١
θ ×

١
ηα+١ βαe

−β
η dηdθ

=

(
θ

η

)٢mr

exp

−١
η

r∑
j=١

m∑
i=١

(ilθij + uθij)



×

r∏
j=١

m∏
i=١

[
i٢(uij lij)θ−١

(
١− e−

lθij
η

)i−١]
١
θ ×

١
ηα+١ e

− β
η

∫∞
٠
∫∞

٠ LMERSS(η, θ)× ١
θ ×

١
ηα+١ e

−β
η dηdθ

.

عبارت به م باشند. π∗
٢(η|u, l) و π∗

١(θ|u, l) ال های چ تابع میانگین ترتیب به η و θ پارامترهای بیز برآورد خطا مربع زیان تابع تحت حال

E(Θ|u, l) =
∫ ∞

٠
θπ∗

١(θ|u, l)dθ =
∫ ∞

٠

∫ ∞

٠
θπ∗(η, θ|u, l)dηdθ (٢ . ٨)

E(Λ|u, l) =
∫ ∞

٠
ηπ∗

٢(η|u, l)dη =

∫ ∞

٠

∫ ∞

٠
ηπ∗(η, θ|u, l)dθdη (٢ . ٩)

شد. خواهند حل عددی روش های کم به انتگرال ها این که
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ارزیابی معیارهای ٣

م کنیم دنبال را زیر مراحل شبیه سازی برای

م کنیم. فرض داده ١٠٠٠ این میانگین را η̄ و کرده تولید داده ١٠٠٠ معکوس گامای توزیع از β = ٢ و α = ٣ ثابت مقادیر برای •
کنیم. تولید نمونه م توانیم η̄ و θ پارامترهای با وایبل توزیع از θ = ٣ انتخاب با حال

به طوری گرفته ایم. درنظر را مختلف r‐های و m ،k ،n نمونه اندازه هر برای البته م کنیم. تولید ٣٠ و ٢٠ ،١٠ به اندازه نمونه هایی •
١٠٠٠٠ نمونه هراندازه برای که باشد. nk = ٢mr ر دی عبارت به باشد سان ی متحرک کرانگین و رتبه دار مجموعه نمونه اندازه که

م کنیم. تولید داده مجموعه

است. انجام گرفته نزدی پیتمن معیار و نسبی کارایی اریبی، معیار سه از استفاده با برآوردها بین مقایسه •

م آوریم به دست را زیر عبارت های باشد i تکرار در η̄ و θ پارامتر برآوردگر jامین ترتیب به η̂ji و θ̂ji اگر اریبی: الف)

EB(θ̂j) =
١

١٠٠٠٠

١٠٠٠٠∑
i=١

(θ̂ji − θ), j = ١,٢, ...,٩

EB(η̂j) =
١

١٠٠٠٠

١٠٠٠٠∑
i=١

(η̂ji − η̄), j = ١,٢, ...,٩

م باشد. η̄ و θ پارامتر برآوردگر jامین اریبی برآورد ترتیب به فوق عبارت های

نمونه گیری در η̄ و θ پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآوردگر ترتیب به η̂ML(SRS) و θ̂ML(SRS) اگر نسبی: کارایی ب)
نسبی کارایی برآورد محاسبه برای م گیریم. درنظر آن ها به نسبت را برآوردگرها نسبی کارایی برآورد باشند ساده تصادف

م کنیم محاسبه را زیر عبارت های

ERE(θ̂ML(SRS), θ̂j) =
ER(θ̂j)

ER(θ̂ML(SRS))

ERE(η̂ML(SRS), η̂j) =
ER(η̂j)

ER(η̂ML(SRS))

آن در که

ER(θ̂j) =
١

١٠٠٠٠

١٠٠٠٠∑
i=١

(θ̂ji − θ)٢, j = ١,٢, ...,٩

ER(η̂j) =
١

١٠٠٠٠

١٠٠٠٠∑
i=١

(η̂ji − η̄)٢, j = ١,٢, ...,٩

م باشد. معیار این براساس بهتر رد عمل دهنده ی نشان باشد کمتر نسبی کارایی مقدار چه هر شبیه سازی جداول در بنابراین

م کنیم عمل زیر به صورت نزدی پیتمن معیار برآورد محاسبه برای : نزدی پیتمن معیار ج)

EPMC(θ̂١, θ̂٢|θ) =P̂{|θ̂١ − θ| < |θ̂٢ − θ|}

=
١

١٠٠٠٠#
{
i ∈ {١, ..., N} ; |θ̂١i − θ| < |θ̂٢i − θ|

}

EPMC(η̂١, η̂٢|η̄) =P̂{|η̂١ − η̄| < |η̂٢ − η̄|}

=
١

١٠٠٠٠# {i ∈ {١, ..., N} ; |η̂١i − η̄| < |η̂٢i − η̄|}

معیار نظر از θ̂١ برآورد یعن باشد بزرگتر ٠٫۵ از مقدار این اگر است. آن از بعد رابطه بودن درست دفعات تعداد نماد # آن در که
است. θ̂٢ از بهتر نزدی پیتمن
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شبیه سازی مطالعه ۴

θ = ٣ و η̄ = ٠٫٩٨٧١ ،β = ٢ ،α = ٣ برای θ برآوردگرهای اریبی :١ جدول
SRS RSS MERSS

(n, k;٢m, r) θ̂ML θ̂M θ̂B θ̂ML θ̂Ad θ̂B θ̂ML θ̂Ad θ̂B

(٢,۵;١٠,١) ٠٫۵٢٠٢ ٠٫٢٨۵۶ ٠٫٣۵٧٩ ٠٫۴٢۵٠ ٠٫١٨٨٣ ٠٫٣٠٢۵ ٠٫٣١۶٨ ٠٫٢۶١٠ ٠٫٣٢۵۶
(١٠,٢;٢,١٠) ٠٫٢٣۶۶ ٠٫١١٣٣ ٠٫١٧۵٩ ٠٫١٨٧٧ ٠٫٠٩٩۵ ٠٫١۵۴٨ ٠٫١۴۶٢ ٠٫١٠١٢ ٠٫١۵۵٢
(١٠,٣;٣,١٠) ٠٫١۴٢٧ ٠٫٠٧٣٢ ٠٫١١٠١ ٠٫١٠٧٠ ٠٫٠٣٧۶ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٩١۵ ٠٫٠۶٩٧ ٠٫٠٩٨۵

θ = ٣ و η̄ = ٠٫٩٨٧١ ،β = ٢ ،α = ٣ برای η برآوردگرهای اریبی :٢ جدول
SRS RSS MERSS

(n, k;٢m, r) η̂ML η̂M η̂B η̂ML η̂Ad η̂B η̂ML η̂Ad η̂B

(٢,۵;١٠,١) ٠٫٠۵٩٠ ٠٫٠۵٧۴ ٠٫٠٣۵٢ ٠٫٠٣٠١ ٠٫٠٣٢۶ ٠٫٠٢۴۴ ٠٫٠٣۴٩ ٠٫٠۴۶٨ ٠٫٠٢۴٩
(١٠,٢;٢,١٠) ٠٫٠٢١۵ ٠٫٠٢۴۴ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٢٣٠ ٠٫٠١۵٩ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٣۴۴ ٠٫٠٢۴٣
(١٠,٣;٣,١٠) ٠٫٠١۵۶ ٠٫٠١۵٧ ٠٫٠٣١۵ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠۶١ ٠٫٠٠۴۴ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٢۴٠

به نسبت RSS براساس بیزی برآورد نسبی کارایی و اریبی م یابد. کاهش برآوردها اریبی نمونه اندازه افزایش با شبیه سازی جداول به توجه با
است. بوده کم MERSSبسیار به RSSنسبت براساس بیزی برآورد رد عمل اختالف اما بوده MERSSکمتر و SRS براساس بیزی برآورد

نزدی پیتمن معیار نظر از MERSS و RSS برآوردگرهای مقایسه :٣ جدول
پیتمن معیار (٢,۵;١٠,١) (١٠,٢;٢,١٠) (١٠,٣;٣,١٠)

θ̂ML(RSS)vs.θ̂Ad(RSS) ٠٫۵١٨٠ ٠٫۵۴١٠ ٠٫۵۴۴٨
θ̂ML(RSS)vs.θ̂B(RSS) ٠٫٣٨٧۶ ٠٫۴٢٢٢ ٠٫۴٣٠٢

θ̂ML(RSS)vs.θ̂ML(MERSS) ٠٫۴٩٧٨ ٠٫۴٩٨٩ ٠٫۵٠١٠
θ̂ML(RSS)vs.θ̂Ad(MERSS) ٠٫۵٢۶٢ ٠٫۵٣٣٨ ٠٫۵٣٨٠
θ̂ML(RSS)vs.θ̂B(MERSS) ٠٫۴٩١٧ ٠٫۴٩٣٨ ٠٫۴٩٩٨
θ̂Ad(RSS)vs.θ̂B(RSS) ٠٫۴٢٣٢ ٠٫۴٣٢۶ ٠٫۴٣۶۶

θ̂Ad(RSS)vs.θ̂ML(MERSS) ٠٫۴٨٩۵ ٠٫۴٩٣٨ ٠٫۴٩٩٠
θ̂Ad(RSS)vs.θ̂Ad(MERSS) ٠٫۵١٠۶ ٠٫۵٢٢۶ ٠٫۵٣١٠
θ̂Ad(RSS)vs.θ̂B(MERSSS) ٠٫۴٨١٢ ٠٫۴٨٧٨ ٠٫۴٩١٠
θ̂B(RSS)vs.θ̂ML(MERSS) ٠٫۵٣٣٢ ٠٫۵٣٨٢ ٠٫۵۵٠٨
θ̂B(RSS)vs.θ̂Ad(MERSS) ٠٫۵۵١٨ ٠٫۵۵۶٠ ٠٫۵۵٧۶
θ̂B(RSS)vs.θ̂B(MERSS) ٠٫۵١٨٠ ٠٫۵٣٧٨ ٠٫۵۴٩۶

θ̂ML(MERSS)vs.θ̂Ad(MERSS) ٠٫۵٢١۴ ٠٫۵۴٣٨ ٠٫۵۶١٨
θ̂ML(MERSS)vs.θ̂B(MERSS) ٠٫۴٨٠۶ ٠٫۴٨٧٩ ٠٫۴٩۵٠
θ̂Ad(MERSS)vs.θ̂B(MERSS) ٠٫۴۵٠۶ ٠٫۴۶٣۶ ٠٫۴٧٧٧
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براساس بیزی برآورد همینطور ند، می عمل بهتر ر دی برآوردهای با مقایسه در RSS براساس بیزی برآورد نزدی پیتمن معیار به توجه با
دارد. بهتری رد عمل RSS و MERSS براساس غیربیزی برآوردهای به نسبت MERSS

θ = ٣ و η̄ = ٠٫٩٨٧١ ،β = ٢ ،α = ٣ برای θ̂ML(SRS) به نسبت θ برآوردگرهای کارایی :۴ جدول
SRS RSS MERSS

(n, k;٢m, r) θ̂ML θ̂M θ̂B θ̂ML θ̂Ad θ̂B θ̂ML θ̂Ad θ̂B

(٢,۵;١٠,١) ١٫٠٠٠٠ ٠٫٧۵٠٧ ٠٫٧۴۶١ ٠٫٧٢۶٧ ٠٫۶٢٨٢ ٠٫۶٠٠١ ٠٫۶٠۵۵ ٠٫٧١٢١ ٠٫۶۶٠۵
(١٠,٢;٢,١٠) ١٫٠٠٠٠ ٠٫٨٢٣۶ ٠٫٨٧٠۶ ٠٫٧٨٣٧ ٠٫٧٩۴۴ ٠٫۶١١٣ ٠٫۶۵١٢ ٠٫٨٠١٢ ٠٫۶٨٢۵
(١٠,٣;٣,١٠) ١٫٠٠٠٠ ٠٫٩٢٢٣ ٠٫٩١٢٧ ٠٫٨٠١٢ ٠٫٨٠۵۶ ٠٫۶٢۴۴ ٠٫۶٧٠۵ ٠٫٩٣٧٣ ٠٫٧٠٣۴

نزدی پیتمن معیار نظر از MERSS و RSS برآوردگرهای مقایسه :۵ جدول
پیتمن معیار (٢,۵;١٠,١) (١٠,٢;٢,١٠) (١٠,٣;٣,١٠)

η̂ML(RSS)vs.η̂Ad(RSS) ٠٫٣٢۵۴ ٠٫۴۵۴٨ ٠٫۴۶۵۶
η̂ML(RSS)vs.η̂B(RSS) ٠٫٠۶۶۶ ٠٫١۴٢٨ ٠٫١۴٨٠

η̂ML(RSS)vs.η̂ML(MERSS) ٠٫۴٨۵٩ ٠٫۴٩١٩ ٠٫۵٠٠٩
η̂ML(RSS)vs.η̂Ad(MERSS) ٠٫۵٢٠٢ ٠٫۵۴٩۶ ٠٫۵٨٧٩
η̂ML(RSS)vs.η̂B(MERSS) ٠٫۴۶٢٣ ٠٫۴٧۴۵ ٠٫۴٨۵٨
η̂Ad(RSS)vs.η̂B(RSS) ٠٫٢۶٠٠ ٠٫۴۴٧٢ ٠٫۴۴٨٠

η̂Ad(RSS)vs.η̂ML(MERSS) ٠٫۴٨۵۶ ٠٫۴٩٧٨ ٠٫۵٠٩٠
η̂Ad(RSS)vs.η̂Ad(MERSS) ٠٫۵٣۴٠ ٠٫۵۵١٠ ٠٫۵٨۴٠
η̂Ad(RSS)vs.η̂B(MERSSS) ٠٫۴۶۴۴ ٠٫۴٨٧٢ ٠٫۵٠٨٩
η̂B(RSS)vs.η̂ML(MERSS) ٠٫۵٣٧۵ ٠٫۵۵٨٧ ٠٫۵٨٩٢
η̂B(RSS)vs.η̂Ad(MERSS) ٠٫۵۵٧۵ ٠٫۵٧۶٨ ٠٫۵٩٩۶
η̂B(RSS)vs.η̂B(MERSS) ٠٫۵١٨٠ ٠٫۵٢٠١ ٠٫۵٣۴۵

η̂ML(MERSS)vs.η̂Ad(MERSS) ٠٫۵۵٢٣ ٠٫۵۶٠۵ ٠٫۵٨۴۵
η̂ML(MERSS)vs.η̂B(MERSS) ٠٫۴٧٢٢ ٠٫۴٨٧۴ ٠٫۴٩۴٢
η̂Ad(MERSS)vs.η̂B(MERSS) ٠٫۴۵٠٣ ٠٫۴۶١۵ ٠٫۴٧١٩

θ = ٣ و η̄ = ٠٫٩٨٧١ ،β = ٢ ،α = ٣ برای η̂ML(SRS) به نسبت η برآوردگرهای کارایی :۶ جدول
SRS RSS MERSS

(n, k;٢m, r) η̂ML η̂M η̂B η̂ML η̂Ad η̂B η̂ML η̂Ad η̂B

(٢,۵;١٠,١) ١٫٠٠٠٠ ٠٫٨١٨٧ ٠٫٧۴۶١ ٠٫۵١۵٠ ٠٫۴۴۴٩ ٠٫۵٠٠١ ٠٫۴٢٠٣ ٠٫٣٢٨٠ ٠٫۵۶٠۵
(١٠,٢;٢,١٠) ١٫٠٠٠٠ ٠٫٩۵۶٢ ٠٫٨٣٠۵ ٠٫۶١٨٨ ٠٫۶٠٢٠ ٠٫۶١١٣ ٠٫۵٠١٣ ٠٫۴١٩٨ ٠٫۶٨٢۵
(١٠,٣;٣,١٠) ١٫٠٠٠٠ ٠٫٩۶٢٣ ٠٫٩١٢٧ ٠٫۶٢١٢ ٠٫۶١۵۶ ٠٫۶٧۴۴ ٠٫۵٣۵٢ ٠٫۴٨٠٧ ٠٫٧٨٣۴



وایبل٢٠۶ توزیع پارامترهای بیزی برآورد

نتیجه گیری و بحث

برآوردهای همچنین دارند. ساده تصادف و متحرک کرانگین نمونه گیری به نسبت بهتری رد عمل رتبه دار مجموعه نمونه گیری براساس برآوردهای
روش به متحرک کرانگین روش از استفاده م شود باعث که آنچه دارند. ساده تصادف از بهتر رد عمل متحرک کرانگین نمونه گیری براساس
ناچیز روش دو این رد عمل اختالف و است شده انجام کامل رتبه بندی فرض با شبیه سازی نتایج که است آن شود داده ترجیح رتبه دار مجموعه
MERSS روش از استفاده بنابراین است. ان پذیر ام MERSS برای اما نم افتد اتفاق واقعیت در RSS برای کامل رتبه بندی ول است

است. معقول تر

همچنین گیرند. قرار فارس مراجع نخست ، پارچ ی برای است. شده  اشاره آن ها به متن در که شوند فهرست مراجع تنها زیر بخش در
باشد. الفبا حروف اساس بر گرفتن قرار ترتیب
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Bayesian estimation of Weibull distribution parameters under squared error loss function based on moving
extreme ranked set sampling

Abstract

Choosing a sampling method is one of the important issues in statistics. Simple Random Sampling (SRS) is

one of the most current sampling methods. Because of random nature, it may be possible to select units from

population that do not have the proper dispersion when the sample size is little which reduce the performance

of estimators derived from this method. Increasing the sample size is not possible when the measurement of

characteristics of interest is time-conusuming and costly. In such a situation, Ranked Set Sampling (RSS)

that is based on the visual ranking (without actual measurements) of units is important. In this method, there

is a possibility of errors in the ranking of units. Moving Extreme Ranked Set Sampling (MERSS) method

has been introduced to reduce this error. In this paper, we obtain Bayesian, maximum likelihood and moment

estimations of the parameters of Weibull distribution based on this sampling method. We also compare three

methods of estimating, maximum likelihood, moments and Bayesian based on SRS, RSS and MERSS via

three criteria, bias, relative efficiency and Pitman closeness using of Monte Carlo simulation study.

Keywords: Moving extreme ranked set sampling, Bayes estimation, Weibull distribution, Pitman closeness

criterion.



اروپایی کشورهای در ثبت مبنا روش به ن مس و نفوس سرشماری  بررس
طرانیان زهره حق گو١، ه ال نصرت

ایران آمار مرکز

آمارهای و سرشماری بر مبتن آمارهای نمونه ای، آمارگیری بر مبتن آمارهای م کنند‐ منتشر ریزداده ها بر مبتن آمار نوع سه آماری مراکز یده: چ
به مقاله این در م شوند. جمع آوری چرخش و ثبت مبنا ترکیبی، ، سنت روش های به نیز سرشماری بر مبتن آمارهای اداری. ثبت های بر مبتن

م شود. پرداخته ثبت مبنا روش به سرشماری اجرای در اروپایی کشورهای تجربیات

جمعیت. ثبت ثبت مبنا، ن، مس و نفوس سرشماری، کلیدی: واژه های

.62− 03 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آمارهای و سرشماری۴ بر مبتن آمارهای نمونه ای٣، آمارگیری بر مبتن آمارهای م کنند‐ منتشر ریزداده ها٢ بر مبتن آمار نوع سه آماری مراکز
م شوند: جمع آوری زیر روش های به نیز سرشماری بر مبتن آمارهای اداری۵. ثبت های بر مبتن

سنت روش •
م شود. جمع آوری آمارگیر مأموران توسط اینترنت و/یا کاغذی فرم های طریق از اطالعات روش این در

ترکیبی روش •
م شوند. جمع آوری مأموران آمارگیری طریق از برخ و آماری ثبت های یا اداری منابع از مستقیما داده ها از برخ روش این در

ثبت مبنا •
از را متغیرها از برخ به مربوط داده های (م توان م شوند جمع آوری آماری ثبت های یا اداری منابع طریق از فقط داده ها روش این در

کرد). کسب آمارگیری طرح های طریق

چرخش •

n_haghgo@sci.org.ir حق گو: ه ال ١نصرت

Data Micro٢

Surveys Sample ٣

Censuses۴

Registers Administrative۵

٢٠٨



٢٠٩حق گو‐طرانیان

(مانند م شوند جمع آوری م دهند، پوشش را جامعه کل که پیوسته نمونه گیری طرح های طریق از سال چندین ط داده های روش این در
ساله). پنج دوره ی در و فرانسه

م کنیم. بررس را (UNECE) ۶ اروپایی کشورهای برای ملل سازمان اقتصاد کمیسیون عضو کشورهای در ثبت مبنا سرشماری های مقاله این در
زیر کشورهای ١ جدول طبق کنید). مراجعه پیوند٧ این به جزئیات اطالعات مشاهده (برای است شده ارائه زیر جدول در کشورها اطالعات

م کنند. استفاده موجود) طرح های داده های از استفاده یا ثبت مبنا (کامال ثبت مبنا روش   از ٢٠٢٠ ن مس و نفوس سرشماری برای

UNECE عضو کشورهای در سرشماری نوع و تاریخ همراه به ثبت مبنا روش به ٢٠٢٠ سرشماری :١ جدول

سرشماری روش سرشماری تاریخ کشور

ثبت مبنا ٣١/١٠/٢٠٢١ اتریش

ثبت مبنا ٣١/١٢/٢٠٢٠ استون

ثبت مبنا ٠١/٠١/٢٠٢١ دانمارک

ثبت مبنا ٣١/١٢/٢٠٢١ سوئد

ثبت مبنا ٣١/١٢/٢٠٢٠ فنالند

ثبت مبنا ٠١/٠١/٢٠٢١ نروژ

کشورها بررس ٢

اتریش ٢ . ١

مربع) کیلومتر ٨٢،۴٠٩ نفر‐مساحت: میلیون ٨،٧٣۵،۴۵٣ (جمعیت:
نیروی آمارهای ٢٠٠٩ سال از شد. انجام ثبت مبنا سرشماری آزمایش اولین ٢٠٠۶ سال در شد. انجام ٢٠٠١ سال در سنت سرشماری آخرین
برای پایه ثبت ٧ از سرشماری این در شد. انجام ٢٠١١ . ١٠ . ٣١ تاریخ در ثبت مبنا سرشماری اولین م شود. جمع آوری ثبت مبنا به صورت کار

شد. استفاده مقایسه برای ثبت ٨ و داده ها
که است ذکر به الزم شد. جمع آوری اشتغال و بنگاه ها ن، مس هستند)، اتریش مقیم که (افرادی نفوس به مربوط اطالعات سرشماری این در
که زمان «مدت و کار» محل یا مدرسه به رفتن «نحوه ی «دین»، م شود»، صحبت بیش تر که «زبان سواالت: به مربوط اطالعات جمع آوری

شد. حاصل نمونه گیری طرح های از و نبود ان پذیر ام ثبت ها از استفاده با م شود» صرف نقل و حمل برای
شد: انجام زیر مراحل ٢٠١١ ثبت مبنای سرشماری انجام برای

ثبت ها آماده سازی •

٢٠٠۶ اکتبر ٣١ در سرشماری آزمایش •

٢٠٠٨ سال آوریل ماه در مقامات به گزارش •

قوانین در تغییرات به نیاز •

٢٠١١ سال در ثبت مبنا سرشماری آماده سازی •

٢٠١١ اکتبر ٣١ در سرشماری اجرای •

از: عبارتند که است شده استفاده پایه ثبت ٧ از سرشماری این در

Europe for Commission Economic Nations United۶

https://statswiki.unece.org/display/censuses/٢٠٢٠+Population+Census+Round٧

https://statswiki.unece.org/display/censuses/2020+Population+Census+Round


ثبت مبنا٢١٠ ن مس و نفوس سرشماری بررس

(CPR) جمعیت ثبت . ١

(EAR) تحصیالت ثبت . ٢

(CSSR) ان هم بازنشستگ و بیمه ثبت . ٣

(TR) مالیات ثبت . ۴

(UR) اری بی ثبت . ۵

(BDR) مستغالت و امالک ثبت . ۶

(BR) کار و کسب ثبت . ٧

است. آمده پایه ثبت های بین پیوند ١ ل ش در

پایه ثبت های بین پیوند :١ ل ش

استون ٢ . ٢

مربع) کیلومتر ۴٢،٣٩٠ نفر‐مساحت: میلیون ١،٣٠٩،۶٣٢ (جمعیت:
کردند استفاده کاغذی پرسشنامه های جای به لپ تاپ از آمارگیران بار اولین برای آن در که بود استون در سرشماری یازدهمین ،٢٠١١ سرشماری
ثبت مبنای ن مس و نفوس سرشماری انجام برای الزم اقدامات استون آمار سازمان بودند. وب طریق از پرسشنامه تکمیل به قادر پاسخ گویان و
سال های در آزمایش سرشماری دو سرشماری این برای شد. خواهد انجام ٢٠٢١ یا ٢٠٢٠ سال در سرشماری این است. کرده آغاز را ٢٠٢٠
کارمند ٢٨٠ وقت تمام کار معادل ساعت ۵۴١٫۶۶٧ ، سنت سرشماری با مقایسه در ثبت مبنا سرشماری این شد. گرفته نظر در ٢٠١٧ و ٢٠١۴

داشت. خواهد صرفه جویی سال در
انجام خودکار به صورت جمع آوری این شود. جمع آوری داده اه پای ١٧ از باید اطالعات ، استون در موفق ثبت مبنای سرشماری برگزاری برای

از: عبارتند سرشماری داده های اه پای در اصل کلید سه شد. خواهد

فردی تای ی کد •

بازرگان ثبت کد •

ش آدرس به مربوط کد •

است. شده آورده سرشماری این در استفاده مورد ثبت های از برخ ٢ جدول در



٢١١حق گو‐طرانیان

استون ٢٠٢٠ سرشماری در استفاده مورد ثبت های از برخ : :٢ جدول
ثبت ها Register

جمعيت ثبت RR

اقامت و کار پروانه ثبت ETR

اقامت و کار پروانه ثبت MKR

اشتغال ثبت TOR

ساختمان فعالیت های مستغالت و امالک ثبت EHR

سرزمین ثبت KR

٢٠١١ ن مس و نفوس سرشماری ٢٠١١ REL

دانمارک ٢ . ٣

مربع) کیلومتر ۴٢،۴٣٠ نفر‐مساحت: میلیون ۵،٧٣٣،۵۵١ (جمعیت:
آدرس کد و کار) محل کد (شامل CBR PIN، تای ی کدهای از استفاده با اشتغال و ن ها مس افراد، اطالعات ترکیب ان ام ١٩٨١ سال در
نهایی داده های اداری، ثبت های نبودن به روز علت به شد. محقق ن مس و نفوس سرشماری نخستین مبنای و ان پذیر ام اداری مختلف منابع از
اولین برای استخراج مراحل از برخ که این به توجه با گرفت. قرار دانمارک آمار سازمان دسترس در ١٩٨٢ سال ابتدای و ١٩٨١ سال انتهای در

نشد. سنت سرشماری از بهتر ثبت مبنا سرشماری اولین بودن بهنگام م شد، انجام بار
داده اه های پای به مستقیم دسترس ١٩٨۴ سال در شد. انجام ١٩٨١ سال در ثبت مبنا کامال سرشماری اولین شده گفته مطالب به توجه با
٢٠٠١ سال نوامبر ماه تا دانمارک آمار سازمان توسط کار و کسب مرکزی ثبت ایجاد برای قانون مجلس ١٩٩۶ سال در شد. فراهم ترونی ال
کارایی، و بودن بهنگام کیفیت، کاربر‐گرایی، رد روی با «١٩٩۶ «راهبرد نام با راهبردی دانمارک آمار سازمان سال همین در کرد. تصویب را
و ١٩٩٠ سال های سرشماری های شد. ایجاد اینترنت طریق از دانمارک آماری اطالعات بانک به ان رای دسترس ٢٠٠١ سال در کرد. ایجاد

شد: استفاده زیر آماری و اداری ثبت های از ٢٠٠١ سال سرشماری در شد. انجام اروپا اتحادیه به تعهد بر بنا ٢٠٠١

(CPR) جمعیت مرکزی ثبت •

(BBR) ن مس و ساختمان مرکزی ثبت •

دستمزد و حقوق ثبت •

درآمد ثبت •

اری بی بیمه و شاغالن بیمه ثبت •

موسسات و بنگاه ها مرکزی ثبت •

ثبت آموزش طبقه بندی ماژول •

جدول در شد. انجام ٢٠١١ سال تا نفر دو توسط تنها اداری ثبت های از استفاده با اروپا اتحادیه ٢٠١١ ن مس و نفوس سرشماری پروژه انجام
است. آمده اندیناوی اس کشور چند در سرشماری ها در ثبت ها از استفاده اولین سال و ثبت ها ایجاد سال مقایسه ٣

سوئد ۴ . ٢

مربع) کیلومتر ۴١٠،٣۴٠ نفر‐مساحت: میلیون ٩،٩١٠،٧٠١ (جمعیت:
سیستم تا کند پارچه ی م کند، کسب اداری منابع از که را مختلف آماری ثبت های تا داشت قصد شد شروع ١٩٩۶ سال از که کردن ثبت پروژه

شده اند: یل تش زیر پایه ثبت ۴ از سیستم این اصل پایه های دهد. توسعه را کارآمد ثبت



ثبت مبنا٢١٢ ن مس و نفوس سرشماری بررس

اندیناوی اس کشور چند در سرشماری ها در ثبت ها از استفاده اولین سال و ثبت ها ایجاد سال مقایسه :٣ جدول
سوئد نروژ فنالند دانمارک

سال اولین

در استفاده

سرشماری

سال

ایجاد

سال اولین

در استفاده

سرشماری

سال

ایجاد

سال اولین

در استفاده

سرشماری

سال

ایجاد

سال اولین

در استفاده

سرشماری

سال

ایجاد

ثبت نوع

١٩٧۵ ١٩۶٧ ١٩٧٠ ١٩۶۴ ١٩٧٠ ١٩۶٩ ١٩٨١ ١٩۶٨ جمعیت ثبت

١٩٧۵ ١٩۶٣ ١٩٨٠ ١٩۶۵ ١٩٨٠ ١٩٧۵ ١٩٨١ ١٩٧۵ کار و کسب ثبت

٢٠١١ ٢٠٠٨ ٢٠١١ ٢٠٠١ ١٩٨۵ ١٩٨٠ ١٩٨١ ١٩٧٧ ن مس

١٩٧۵ ١٩۶٠ ١٩٨٠ ١٩۶۴ ١٩٨٠ ١٩٧٨ ١٩٨١ ١٩۶٨ خانواده

٢٠١١ ٢٠١١ ٢٠١١ ٢٠٠١ ١٩٧۵ ١٩٧٠ ١٩٨١ ١٩۶٨ خانوار

١٩٧۵ ١٩۶٨ ١٩٨٠ ١٩۶٧ ١٩٧٠ ١٩۶٩ ١٩٨١ ١٩٧٠ درآمد

٢٠١١ ٢٠١١ ١٩٩٠ ١٩٨١ ثبت مبنا سرشماری

جمعیت ثبت •

فعالیت ها سایر و شغل ثبت •

کار و کسب ثبت •

مستغالت و امالک ثبت •

متغیرهای و کرد تغییر ثبت این ١٩٩٨ سال در بود. آن تغییرات و جمعیت اطالعات شامل ثبت این شد. ایجاد ١٩۶٨ سال در جمعیت ثبت
م شود. انجام شهرداری ها در کلیساها جای به جمعیت ثبت نام ٢٠١۶ ژانویه اول از شد. اضافه آن به افراد ارتباطات و وقایع تاریخ مانند جدیدی
بودجه ای سوئد مجلس ٢٠٠٧ سال در شود. برقرار پیوندی مستغالت و امالک ثبت و جمعیت ثبت بین تا بود الزم بعدی سرشماری انجام برای
ثبت های به پیوند ان ام ثبت این تا شد مقرر گرفت. نظر در م شد، آپارتمان غیر و آپارتمان خانه های شامل که ن ها مس ثبت ایجاد برای

باشد. داشته را مستغالت و امالک و جمعیت
دسامبر در شد. گرفته درنظر دسامبر ٣١ سرشماری، این برای مرجع زمان بود. سوئد در ثبت مبنا کامال سرشماری اولین سوئد ٢٠١١ سرشماری

از: بودند عبارت شده منتشر جداول اولین شد. منتشر ثبت مبنا خانواری سالیانه آمارهای اولین ٢٠١٣

خانوار نوع •

خانوار در فرد وضعیت •

خانوار اندازه •

نقشه برداری و مالیات اداره اداری داده های از سرشماری این در شده استفاده مهم آماری ثبت های شدند. منتشر منطقه ای و مل سطح در جداول
و تحصیالت اشتغال، استخدام، ثبت های مانند موضوع ثبت های سایر با پایه ثبت های شد. حاصل سرزمین آمایش و کاداستر طرح سوئد،

داشتند. پیوند ساختمان ها

فنالند ۵ . ٢

مربع) کیلومتر ٣٠٣،٨٩٠ نفر‐مساحت: میلیون ۵،۵٢٣،٢٣١ (جمعیت:
استفاده شماره این از رسم ثبت های تمام در بعد به تاریخ آن از شد. صادر تا ی شماره افراد تمام برای ١٩۶۴ سال در فنالند در بار اولین برای
مرکزی ثبت ایجاد از پس برآورد شدند. سالیانه حیات آمارهای و سرشماری ها براساس جمعیت سالیانه آمارهای ١٩٧٠ تا ١٩۵٠ سال از م شود.



٢١٣حق گو‐طرانیان

شد. ارائه منبع این براساس سالیانه جمعیت ،١٩۶٨ سال در (CPR) جمعیت
سرشماری اولین است. شده جمع آوری سالیانه اقتصادی، ‐ اجتماع وضعیت و اشتغال داده های بجز سرشماری داده های همه ١٩٨٧ سال از
سال های به نسبت بیش تری ترکیبات و جداول ٢٠٠٠ و ١٩٩۵ ،١٩٩٠ سال  های سرشماری  در شد. اجرا ١٩٩٠ سال در کشور این در ثبت مبنا

شد. انجام ثبت مبنا کامال به صورت اندیناوی، اس کشورهای سایر با هماهنگ ٢٠١١ سال ن مس و نفوس سرشماری شد. استخراج قبل
است: شده یل تش زیر سیستم های زیر از ثبت مبنا جمعیت آمارهای سیستم

جمعیت آمارهای •

خانواده و خانوار آمارهای •

منطقه ای اشتغال آمارهای •

درآمد آمارهای •

آموزش آمارهای •

ن مس و ساختمان ها آمارهای •

ن مس وضعیت آمارهای •

نروژ ۶ . ٢

مربع) کیلومتر ٣۶۵،٢۶٨ نفر‐مساحت: میلیون ۵،٣٠۵،٣٨٣ (جمعیت:
جمعیت، اطالعات از برخ ،١٩٨٠ سال سرشماری در شد. برگزار آمارگیر مأموران آمارگیری طریق از که بود سرشماری آخرین ١٩٧٠ سرشماری
سال سرشماری در شد. جمع آوری پرسشنامه ها کردن پست طریق از برخ و اداری ثبت های از جغرافیایی، ویژگ های همراه به درآمد و آموزش
، جمعیت شناخت اقامت، (محل افراد اطالعات همه ٢٠٠١ سال سرشماری در شد. حاصل نمونه ای آمارگیری های و ثبت ها از بیش تر داده ها ١٩٩٠
استفاده با و آمارگیری جامع طرح ی براساس ن مس و خانوارها به مربوط داده های شد. حاصل ثبت ها از (... و درآمد کار، بازار تحصیالت،

شد. جمع آوری خانوار هر برای پرسشنامه از
ثبت پیشبرد در مهم نقش ٨٠ دهه در نروژ آمار سازمان بود. ن ها مس از کامل ثبت ی به نیاز کامل، ثبت مبنای سرشماری ی اجرای برای
پروژه دهد. تخصیص تا ی آدرس ی کاداستر، طرح در ن ها مس همه برای تا گرفت تصمیم ١٩٩٩ سال در سازمان این داشت. ن ها مس
بود. آمار سازمان عهده به پروژه مدیریت و شد تعریف ٢٠٠٠ سال در نروژ آمار سازمان و CPR و کاداستر مسئول مقامات به مربوط مشترک
سرشماری فرم های از بود. آمار سازمان رئیس نیز پروژه این سرپرست و بود ٢٠٠١ سال سرشماری پروژه از مهم بخش واقع در پروژه این
سیستم ٢ ل ش در شد. استفاده کاداستر در ن  مس اطالعات به روزرسان و جمعیت) مرکزی ثبت (در آن ها ن مس و مقیم افراد بین پیوند برای

کرد. مشاهده م توان را نروژ ثبت مبنا سرشماری
مالیات اداره مانند دولت ادارات سایر ثبت های از داده ها سرشماری ها این در شد. اجرا ٢٠١١ سال نوامبر ١٩ در ثبت مبنا کامال سرشماری اولین
آمارهای از بسیاری انتشار ان ام نتیجه در شد. هماهنگ بود، شده حاصل ثبت ها از که ن مس و خانوار آمارهای شد. اخذ نقشه  برداری و نروژ
٢٠١٣ سال در نتایج مابق شد. منتشر ٢٠١٢ سال ژوئن انتهای در سرشماری این نتایج از برخ آمد. به وجود ساالنه به صورت ن مس و نفوس

شد. منتشر

نتیجه گیری و بحث

سرشماری اجرای در گام اولین که کرد مشاهده م توان ثبت مبنا ن مس و نفوس سرشماری های خصوص در شده مطالعه تجربیات به توجه با
است. شده ایجاد قبل سال ۴٠ حدود در اندیناوی اس کشورهای در ثبت این است. جمعیت مرکزی ثبت ایجاد ثبت مبنا، روش به ن مس و نفوس
داشته وجود هم قانون آدرس ی دارد وجود جمعیت ثبت در که فردی هر برای باید مرحله این در م باشد. قانون آدرس ساختن بعدی گام
از که ری دی ثبت های باید نیز بعدی گام های در کرد. بنا را مستغالت و امالک به مربوط ثبت باید ن مس سرشماری برای بعدی گام  در باشد.
جلسه در (IRANSTARS) ایران» آماری ثبت های جامع «نظام طرح کلیات نیز ایران در کرد. ایجاد را م شوند حاصل سرشماری اقالم آن ها
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نروژ در ثبت مبنا سرشماری سیستم :٢ ل ش

مورد بودجه ، عملیات برنامه شامل تفصیل طرح ایران آمار مرکز شد مقرر و رسید آمار عال شورای تصویب به ١٣٩٣/٠۴/٢٣ مورخ ۴٩ شماره
نماید. ابالغ اجرا برای و تهیه اجرایی دستگاه های اری هم با را معین دسترس سطح با داده تبادل دستورالعمل و نیاز

مراجع

تهران. آمار، ده پژوهش ایران، آمار مرکز ، ثبت آمارهای نظام با آشنایی ،(١٣٨٣) حمیدرضا. نواب پور، و محمد. نورمحمدی،

عباس. پندری، رضایی و کاوه ، کیان اداری، داده های برای آماری روش های ثبت مبنا: آمارهای ،(١٣٩۵) بریت. رین، وال و آندرس. رین، وال
تهران. آمار، ده پژوهش انتشارات ، انگلیس نسخه از ترجمه (مترجمین)،



با مشهد شهر ری گردش صنعت در سرمایه گذاری بر ( مدیریت و (مال موثر عوامل بررس
ساختاری معادالت از استفاده

عاشوری٣ فرنوش رهنما٢,١، عل خاکسار١، حمیده
رضوی خراسان اه دانش جهاد ری، گردش اقتصاد ١گروه

بلوچستان و سیستان اه دانش کشاورزی، اقتصاد ٢گروه

مشهد واحد اسالم آزاد اه دانش آمار، ٣گروه

در مناسب سرمایه گذاری با بسیاری کشورهای و م گردد محسوب دنیا صنایع بزرگ ترین از ی عنوان به امروزه ری گردش صنعت یده: چ
موثر عوامل بررس حاضر، مطالعه اصل هدف آورند. دست به بین الملل اقتصاد عرصه در خود برای را مناسبی اه جای توانسته اند زمینه این
است. پیمایش ‐ توصیف ماهیت نظر از و كاربردی هدف، نظر از حاضر، پژوهش م باشد. مشهد شهر ری گردش بخش در سرمایه گذاری بر
گردید. تکمیل پرسشنامه  ١٧٠ تعداد سرشماری روش از استفاده با که م باشند ری گردش حوزه در کارشناسان خبرگان، مطالعه این آماری جامعه
سرمایه گذاری بر موثر متعدد عوامل بین از منظور این برای است. شده گرفته كار به ساختاری معادله مدل یابی داده ها تحلیل تجزیه و  راستای در
تحلیل و تجزیه و بررس مورد م آیند حساب به مقوله این در مهم بسیار عوامل جزء که مدیریت و مال عوامل مشهد شهر ری گردش بخش در

مال تسهیالت پرداخت از: عبارتند مشهد شهر ری گردش بخش در سرمایه گذاری بر موثر مال عوامل مهم ترین که داد نشان نتایج گرفت. قرار
شامل: موثر مدیریت عوامل مهم ترین و ری گردش پروژه های مالیات معافیت های دیده، آموزش و کارآمد انسان نیروی مناسب، بهره نرخ با متنوع

م باشد. دولت حضور ، بوروکراس سرمایه گذاری، با ارتباط در خصوص بخش به رسان اطالع  نحوه

ری. گردش ساختاری، معادالت سرمایه گذاری، کلیدی: واژه های

مقدمه ١

سرمایه گذاری بدون و است كشور آن اقتصادی مختلف فعالیت های و بخش ها در سرمایه گذاری نیازمند كشوری هر در اقتصادی توسعه اصوال
از بسیاری امروزه مهم، این تحقق برای داشت. را اقتصادی رفاه و تولید اشتغال، گسترش انتظار نم توان روبنایی و زیربنایی طرح های در

سلیم و (شاکری كرده اند پیدا اقتصادی مختلف فعالیت های در حوزه این در راهبردی برنامه ریزی های به شدیدی تمایل جهان، كشورهای
از ی ر، گردش جذب منظور به منطقه ای بالقوه  توان های از استفاده و ری گردش زیرساخت های در سرمایه گذاری میان، این در .(١٣٨۵ ،
مراکز هتل ها، نظیر بخش هایی ری، گردش در سرمایه گذاری حوزه های .(١٣٩٢ ، اران هم و (حسن نژاد است منظور بدین نیل مناسب راه های
شاغل کارکنان آموزش پارك ها، و موز ه ها ، ورزش ری گردش ماجراجویی، تورهای ، بازرگان ری گردش سالمت)، ری (گردش درمان و بهداشت

گستردگ .(١٣٨٧ ، شهری کهنه (عاقل شود شامل را ( توریست مسیرهای در ویژه (به جاده ها و فرودگاه ها نوسازی ری، گردش بخش در

ali.rahnama65@gmail.com رهنما: ٢عل

٢١۵



ساختاری٢١۶ معادالت از استفاده با سرمایه گذاری بر ( مدیریت و (مال موثر عوامل بررس

و آت سال های در ر گردش جذب اهداف به توان به تا است آن مختلف بخش های زیر در توجه قابل سرمایه گذاری نیازمند ری، گردش بخش
م شود محسوب اساس متغیرهای از ی کالن اقتصاد در سرمایه گذاری بود. امیدوار ری گردش بخش چشم انداز سند اشاره مورد رقم ویژه به
افزایش نتیجه م گردد. اقتصاد کل عرضه افزایش و ظرفیت سازی موجب ر دی طرف از و اقتصاد کل تقاضای افزایش موجب سو ی از که
در سرمایه گذاری شود. جامعه آحاد اقتصادی رفاه افزایش به منجر م تواند درآمد توزیع بهبود صورت در که است اقتصادی رشد سرمایه گذاری
بهبود و ارزی درآمد کسب موارد این از ی باشد. داشته نیز ری دی مهم اثرات م تواند فوق الذکر، مزیت بودن دارا بر عالوه ری، گردش بخش
درصد ٩ متوسط رشد نرخ .(٢٠١۵ ، UNCTAD) خارج با بین الملل و داخل ری گردش از ناش دریافت های پرداخت های تراز وضعیت
.(٢٠١۶ ، (هریسون است داده اختصاص خود به را جهان ناخالص تولید درصد ١٠ حدود و بوده رشد حال در سو این به ١٩٨٠ دهه از سال در
فرآیند سرمایه گذاری، فرصت های خصوص در خصوص بخش به رسان اطالع نحوه همچون مدیریت عوامل و مال موثر عوامل مطالعه این در
و نیازها شناخت ری، گردش بخش در سرمایه گذاری حوزه در جامع طرح تدوین سرمایه گذاری، قرار دادهای انعقاد در بوروکراس و اداری امور
سرمایه گذاری بر خارج سرمایه های جذب برای تبلیغات اهرم های سرمایه گذاری ها، بر جهت ده منظور به ری گردش هدف کشورهای سالئق

مال تامین و سرمایه گذاری بر مال عوامل :١ فرضیه م گیرد. قرار بررس مورد ذیل فرضیه دو از استفاده با مشهد شهر در ری گردش بخش در
است. تاثیرگذار ری گردش بخش در مال تامین و سرمایه گذاری بر مدیریت عوامل :٢ فرضیه است. تاثیرگذار ری گردش بخش در

نظری مبان ٢

درآمد کسب موارد این از ی دارد. دنبال به نیز ری دی مهم اثرات اقتصادی، رشد و اشتغال ایجاد بر عالوه ری، گردش بخش در سرمایه گذاری
٨٣/٩ حدود ٢٠١۴ سال در ری گردش از ناش دریافت های .(٢٠١۵ ، UNCTAD) است خارج پرداخت های تراز وضعیت بهبود و ارزی
جهانگردی صنعت مختلف صنایع بین در .(٢٠١۵ ری، گردش و سفر جهان (انجمن داده است اختصاص به خود را جهان ناخالص تولید درصد
عنوان به اقتصادی، مهم فعالیت این م آورد، ارمغان به جهان کشورهای برای زیادی درآمد ساالنه جهان، اقتصادی مهم فعالیت سومین عنوان به
تورگردان کوچ و بزرگ شرکت های جاذبه ها، و تفریحات و پذیرایی انات ام ، اقامتگاه تاسیسات و نقل، حمل  بخش های از جامع سیستم ی
اشتغال زایی و درآمدی اه جای این به رسیدن در را جهانگردی صنعت ر، دی ی کنار در عناصر این از ی هر که شده یل تش ... و تور مجری و
به را اول رتبه کشور، ۶٠ در و است خارج ارز درآمدهای کسب مهم منبع ۵ از ی ری گردش جهان، کشور ١۵٠ از بیش در رسانده اند. یاری

مل اقتصاد اصل ارکان از ی عنوان به ری گردش که کشورهایی در .(World Tourism ,Organization 2012) داده است اختصاص خود
سهم این توسعه، حال در و کوچ کشورهای مورد در که م دهد اختصاص خود به را مل ناخالص تولید از درصد ١٠ حدود م شود، محسوب
به م تواند رخداد این است. افزایش به رو م کنند ران گردش از پذیرایی آماده را خود که مقصدهایی تعداد حاضر درحال باشد. بیشتر م تواند
قلمداد زیرساخت ها بهبود و توسعه و اقتصادی بنگاه های گسترش و اشتغال ایجاد ، صادرات درآمدهای افزایش جهت اساس محرک ی عنوان

جهان اقتصاد بازیابی منابع از ی و مولد کار محل مهم ترین و پویا بخش فعال ترین عنوان به اخیر، سال  های در ری گردش صنعت زیرا گردد.
بخش توسعه فرآیند در توسعه یافته، کمتر و توسعه درحال کشورهای اقتصادی وضعیت به توجه با (٢٠١٠ ، دونالدسون و (گتسینزی بوده است
و است برخوردار بسزائ اهمیت از توسعه ای متغیرهای مهم ترین از ی عنوان به سرمایه گذاری، هدف با مال منابع تامین ش بدون ری گردش
ری گردش خدمات عرضه ر، دی عبارت به م باشد. اقتصادی رشد و منطقه  ای توسعه برای ابزاری ری گردش در مال منابع و سرمایه  ها جذب
سرمایه تجهیز جمله از زیرساخت ها تدارك نیازمند ... و مذهبی ، تاریخ ، اقلیم شرایط همچون ذات پتانسیل های برخ وجود لزوم از جدای
برخورداری با ایران حال است كه در این .(١٣٨٨ ، (فلیح است سرمایه گذاری برای جدید مجاری و ابزارها به دستیابی و مال منابع تامین و
صنعت توسعه برای ویژه ای قابلیت های از هزارساله چند فرهنگ و ‐تمدن تاریخ پشتوانه از بهره گیری و طبیع جذابیت های و متنوع منابع از
كه كشورهایی مقایسه كند. كسب را توجه درخور اه جای نتوانسته متاسفانه كاركردها، این وفایی ش لحاظ به اما است، برخوردار ری گردش
توسعه مغفول  مانده اقتصادی اهمیت است متك نفت درآمدهای به  كه ایران با م كنند كسب ری گردش از را خود اقتصادی منابع مهم ترین

م دهد. نشان ایران در را ری گردش
مال منابع نبود و کاف سرمایه گذاری عدم به موانع این از عمده ای بخش م دهد، نشان کشور در ری گردش توسعه چالش های و موانع بررس

و ویژه ارهای راه و سرمایه گذاری بر موثر عوامل بایست ری گردش بخش توسعه منظور به بنابراین است. مربوط صنعت این توسعه برای
همراه به ری گردش بخش مال تامین و سرمایه گذاری نظری بنیان های تبیین و بررس لذا شود. ارائه بخش این در سرمایه گذاری جهت تخصص
جنبه های به تنها گرفته، صورت مبحث این در تاکنون که مطالعات اینکه ضمن م آید. نظر به ضروری بین الملل و مل سطوح در تجارب بررس

پرداخته است. مال تامین و سرمایه گذاری مباحث اجرایی و کاربردی



ف. عاشوری، و ع. رهنما، ح.، ٢١٧خاکسار،

تحقیق پیشینه ٣

روش از استفاده با « محصول تک اقتصاد از خروج هدف با  ری برگردش مال واسطه های توسعه «اثر بررس به مطالعه  ای در (١٣٩٣) مستول زاده
کشورهای است. پرداخته ری گردش بر مال واسطه های توسعه متغیرهای تأثیر بررس به ١٩٩۵ ‐ ٢٠٠٨ زمان دوره ط در تابلویی داده های
واسطه  های توسعه متغیرهای مثبت تأثیر از حاک نتایج هستند. همسایه و خاورمیانه منطقه کشورهای از منتخبی ایران، بر عالوه بررس مورد

ببخشد. سرعت امر این به م تواند مال واسطه های توسعه با اعتباری کم های و مال حمایت های م باشد. ری گردش بر مال
مطالعه  در پرداخته  اند. امام رضا(ع) زیارتگاه در مذهبی ری گردش سرمایه گذاری توسعه استراتژی های شناسایی به (١٣٩٢) اران هم و حسن نژاد
راهبرد های حوزه، این در فرصت های موجود و تهدیدها ضعف، قوت، نقاط تحلیل ضمن راهبردی، برنامه ریزی ابزارهای از استفاده با حاضر
بحران ها از برون رفت برای راه مناسب  ترین م  دهد نشان نتایج شده است. اولویت  بندی و تدوین توسعه سرمایه گذاری و بهبود جهت  مناسب
سرمایه گذاری ظرفیت های از بهره  گیری و توسعه و امام رضا(ع) زیارت اقتصاد و ری مذهبی گردش سرمایه گذاری حوزه احتمال چالش های و
مهم ترین كه هستند اولویت در موجود و احتمال تهدیدهای به نگاه و ضعف ها رفع بر تاكید با تدافع راهبرد های اتخاذ عرصه، این روی پیش 
و سازمان های وسیله به خارج و داخل سرمایه گذاری های جذب برای «بسترسازی راهبرد فرایند، این در قابل كاربرد تدافع راهبرد موثرترین و

است. مربوطه» نهادهای
روش به پرسشنامه ۴٠ مطالعه این در که پرداخت ری گردش بخش در سرمایه گذاری بر موثر عوامل بررس به مقاله ای در (٢٠١٧) رحمان
بخش در سرمایه گذاری بر موثر عوامل مهمترین نتایج براساس است. شده استفاده SAW روش از مطالعه این در شد. تکمیل سرشماری
نرخ نیاز مورد مقدار رقیب، پروژه های با مقایسه در پروژه ده سود سودآوری، از قرارداد مدت در بوروکراس موانع وجود از عبارتند ری گردش

م باشد. سرمایه نرخ و بهره
کارکنان بین معناداری تفاوت که است آن از حاک نتایج داد. قرار بررس مورد را اردن ری گردش در سرمایه گذاری بر موثر عوامل (٢٠١۶) مومن
و ضیائ دارد. وجود مدیران حضور با آموزش های برنامه از تعدادی هتل داری، تجربه هتل، ان م هتل، مدیران و صالحیت شان اساس بر و هتل
موثر عوامل پرداخته اند. روستایی ری گردش توسعه پروژ  های در سرمایه گذاری برجامعه موثر عوامل اولویت بندی بررس به (١٣٩٢) اران هم

فرهنگ و اجتماع زیرساخت ، انسان اقتصادی، اداری، ظرفیت جمله از روستایی ری گردش توسعه برنامه های در محل جامعه سرمایه گذاری بر
بشر فرهنگ و اجتماع ظرفیت آن از پس و دارد برسرمایه گذاری را اثر بیشترین محل جامعه اداره ظرفیت که م دهد نشان نتایج م باشد.
و ونگ ندارد. معن داری رابطه روستایی ری گردش توسعه برنامه های در محل جامعه با سرمایه گذاری زیربنایی و اقتصادی ظرفیت اما است،
که پرداختند، چین شرکت های از نمونه ی از استفاده با ری گردش سرمایه گذاری در دولت دخالت تاثیر بررس به مطالعه  ای در (٢٠١٧) ژو
در خصوص به قوی سیاس ارتباطات با دولت شرکت های که م دهد نشان نتایج دارند. فعالیت ری گردش گوناگون زمینه های در شرکت ها این
و کسب به شرکت ها این تمایل هرچند م یابند. گسترش بیشتر یافته، توسعه خوبی به مال بازار و است زیاد بازار در دولت مداخله که مناطق
بخش در شرکت گسترش تسهیل باعث دولت مداخله عامل غیردولت شرکت های میان در مقابل در م یابد. کاهش یافتن گسترش از بعد کار،
بین ناعادالنه رقابت از جلوگیری باعث سیاست ها اجرای از محل دولت بیشتر گاه آ که گرفت نتیجه م توان بنابراین نم گردد. ری گردش
مطالعه ای ی در (٢٠٠۶) سیبروک و نیول م گردد. چین ری گردش بخش بلندمدت توسعه باعث این که م گردد غیردولت و دولت شرکت های
هتل سرمایه گذاری تصمیم گیری بر موثر عوامل ٣٠ بررس به AHP روش از استفاده با هتل سرمایه گذاری تصمیم گیری بر موثر عوامل عنوان با
تنوع سازی ١۴/۵درصد، اقتصادی عوامل م باشد. موثر درصد ٢٩/٩ ان م عوامل و درصد ٣٧ مال اصل عوامل که دریافتند پرداخته اند.  آ  ن ها

م باشد. تاثیرگذار درصد ۶/۶ ارتباطات و درصد ١٢

تحقیق روش ۴

ساختاری معادالت روش از استفاده با ری گردش بخش در مال تامین و سرمایه گذاری بر ( مدیریت و (مال موثر عوامل بررس به مقاله این در
و نظری مطالعات از پژوهش تا م کند کم که کرد تلق کم روش عنوان به م توان را ساختاری معادالت مدل سازی شده است. پرداخته
از مجموعه  ای (تاثیرگذاری مطالعه پیچیدگ های به را محقق روش این بخشد. سامان متغیره چند قالبی در تجربی، داده های تحلیل تا آن تدوین
کرده نزدی پنهان سازه های اندازه گیری در موجود پیچیدگ های نیز و غیرمستقیم) و مستقیم سویه، دو و سویه ی  طور به ر دی ی بر متغیرها

1Structural Equation Modeling



ساختاری٢١٨ معادالت از استفاده با سرمایه گذاری بر ( مدیریت و (مال موثر عوامل بررس

و ال .(١٣٩٢ ، (قاسم م سازد بینانه تر واقع کاربردی لحاظ به و دقیق تر ، شناخت روش  لحاظ به را کیف پدیده های از کم تحلیل بنابراین و
متغیرها از نوع دو بین رابطه ارزیابی منظور به که است داده ها تحلیل برای تکنی (١٩٨٢ ، (لوماکس (SEM) ١ ساختاری معادالت سازی
پنهان یا نون م متغیرهای ب) شده اند). مشاهده متغیرها و شده اندازه گیری مستقیماً که (متغیرهایی ار آش متغیرهای الف) است: شده طراح
مدل های بتواند محقق که م آورد فراهم را ان ام این داده تحلیل تکنی های سایر نسبت به ساختاری معادالت وی ال .(١٣٩٠ ، (کفاش
متغیرهای میان روابط همزمان پردازش و تحلیل ساختاری، معادالت وی ال ارزشمند بسیار ویژگ کند. آزمون تحلیل ی در را پیچیده نظری
شده مشاهده و نون م متغیرهای عل تحلیل به م  توان همزمان ساختاری معادالت وسازی ال از استفاده با ر، دی عبارت به است. سنجش مدل

درون متغیر هستند. مستقل متغیرهای مدیریت و مال عوامل متغیرهای و است درون متغیر ری گردش متغیر .(١٩٩٧ ، (ماریاما پرداخت
(مستقل) بیرون متغیرهای سایر تاثیر تحت بنابراین و رفته است نشانه آن سمت به سویه ی ان پی ی حداقل که است ساختاری مدل از عنصری
متغیر هر که گرفت نتیجه م توان م پذیرند، مدل در موجود متغیرهای سایر از (وابسته) درون متغیرهای که تاثیری به توجه با است. مدل در
ساختاری مدل در درون متغیر هر ازای به است. درون متغیر ساختاری مدل در خطا متغیر z اینجا در م باشد. نیز وابسته متغیر نقش در درون

است. وابسته متغیر ی تبیین در مدل در حاضر مستقل متغیرهای ناتوان از نمادی که دارد وجود خطا متغیر ی

تحقیق یافته های ۵

وئر اس کای ،(df) آزادی درجه ،(X٢) وئر اس کای شاخص های از ساختاری معادالت مدل بودن مناسب میزان بررس برای پژوهش این در
دوم ریشه شاخص ،(PCFI) مقتصد تطبیق برازش شاخص ،(AGFI) شده اصالح برازش ویی نی شاخص ،(X٢/df) نسبی یا هنجار به
شاخص ها این از کدام هر تعریف که م گردد استفاده (PNFI) مقتصد شده هنجار برازش شاخص ،(RMSEA) باقیمانده مربعات میانگین

است: آمده ذیل در
که نکته ای اولین کرد. تلق ساختاری مدل سازی در برازش شاخص پرکاربردترین از ی عنوان به م توان را وئر اس کای :(X٢) وئر اس کای
کای مقدار همچنین است. بهتر مدل به داده ها برازش باشد تر کوچ آن مقدار هرچه که است این کرد اظهار م توان وئر اس کای تفسیر درباره
تر کوچ نباید آن مقدار و م دهد نشان را مدل آزادی درجه شاخص این :(df) آزادی درجه م کند. تغییر بی نهایت تا صفر بین دامنه در وئر اس
شاخص محاسبه در آزاد پارامترهای آوردن حساب به برای عموم شاخص های از ی :(X٢/df) نسبی یا هنجار به وئر اس کای باشد. صفر از
را آن مقادیر اندیشمندان اغلب م شود. محاسبه مدل آزادی درجه به وئر اس کای مقدار تقسیم از که است نسبی یا هنجار به وئر اس کای برازش،
شاخص شده داده تطبیق واقع در شاخص، این :(AGFI) شده اصالح برازش ویی نی شاخص م دانند. قبول قابل شاخص این برای ٣ تا ٢ بین

حاک ، باشد ٠/٩ از باالتر شاخص این میزان چنان چه است. مدل بودن خوب برای معیارهای و است آزادی درجه میزان گرفتن نظر در با GFI
تطبیق برازش م توان را شاخص این :(PCFI) مقتصد تطبیق برازش شاخص است. داده ها به توجه با استخراج مدل بودن مناسب از

اما است نشده ذکر شاخص برای مدل بودن قبول قابل برای سان ی مقدار مقصد شده هنجار شاخص همانند نیز شاخص این دانست. (CFI)
که شاخص هایی عموم ترین از ی :(RMSEA) باقیمانده مربعات میانگین دوم ریشه شاخص است. توافق مورد بیشتر ٠/۵ مقدار حداقل
دو بین شاخص این دانست. قبول قابل م توان را شده تدوین مدل که م دهد نشان دارد کاربرد شده تدوین مدل های درباره کل قضاوت در
برازش شاخص م شود). تلق قبول تر قابل شده تدوین مدل باشد تر کوچ آن مقدار چه هر که شاخص (یعن م کند تغییر ی و صفر مقدار
م شود. متمایل صفر به آن آزادی درجه بنابراین و شود نزدی تر شده اشباع مدل ی به شده تدوین مدل هرچه :(PNFI) مقتصد شده هنجار
اغلب م گردد. حاصل هنجارشده برازش شاخص در مدل اقتصاد نسبت حاصل ضرب از مقتصد شده هنجار برازش شاخص ر، دی عبارت به

کرده اند. تلق مناسب شاخص این برای را ۶٠٪ یا ۵٠٪ از باالتر مقادیر
مقدار ر دی سوی از هستند. مناسب RMSEA و PCFI ،PNFI ،AGFI شاخص های م شود دیده ١ شماره جدول در که طور همان
قابل شاخص بررس ها، بیشتر که است ذکر به الزم است. معن دار ٠/٠۵ سطح در (٢ . ٧٢) مدل در آمده دست به آزادی درجه بر وئر اس کای

.(١٣٩٠ ، (آربروکل کرده اند عنوان ٣ از پایین تر را آزادی درجه بر وئر اس کای برای قبول
pمقدار اگر عوامل تمام برای ر دی عبارت به م باشند. صفر با معن داری تفاوت دارای عامل بارهای کلیه که م دهد نشان (٢) جدول نتایج
ری گردش بخش در مال تامین و سرمایه گذاری بر مدیریت و مال عوامل اساس همین بر م باشد. تاثیرگذار عامل آن آنگاه باشد ٠/٠۵ از کمتر
رستوران، و غذا نقل، و حمل در سرمایه گذاری بر مدیریت عوامل و تفریح و سوغات در سرمایه گذاری بر مال عوامل همچنین، م باشند. تاثیرگذار

است. تاثیرگذار اقامت و سوغات
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پژوهش نهایی مدل برازش شاخص های :١ جدول
AGFI PNFI PCFI RMSE χ٢

df Df χ٢

٠/٩١ ٠/۴۶٢ ٠/۵۶١ ٠/١٨۵ ٢/٧٢/df ٢۴ ۶۵/٢٨

پژوهش نهایی مدل برازش شاخص های :٢ جدول
تاثیرگذار (p) معناداری بحران مقدار استاندارد خطای عامل بار ضریب مسیر

م باشد ٠/٠٠٨ ۵/١٢ ٠/٠٧٠ ٠/٧۴٠ ری گردش در سرمایه گذاری بر مال عوامل

م باشد ٠/٠٠١ ٢/٨٧ ٠/٣۴ ٠/۶٩٠ ری گردش در سرمایه گذاری بر مدیریت عوامل

نم باشد ٠/٨۴ ١/۶٢ ٠/٣۴ ٠/٣۶ اقامت بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

نم باشد ٠/٧۵ ٢/١٢ ٠/١٣ ٠/٠١٠ رستوران و غذا بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

نم باشد ٠/٢۵ ١/١٨ ٠/۴١ ٠/۵٠١ نقل و حمل بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

م باشد ٠/٠١١ ٧/١٢ ٠/٢٢ ٠/٢٠١ تفریح بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

م باشد ٠/٠٠۶ ١٢/٣١ ٠/٠۵٠ ٠/٩٣٠ سوغات بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

م باشد ٠/٠٠٣ ٢/٧۴ ٠/۴١ ٠/٨۵ اقامت بخش زیر در سرمایه گذاری بر مدیریت عوامل

م باشد ٠/٠٠۵ ٣/١٢ ٠/۵٩ ٠/۶٢١ رستوران و غذا بخش زیر در سرمایه گذاری بر مدیریت عوامل

م باشد ٠/٠١ ٣/٠١ ٠/٣٨ ٠/۶٩ نقل و حمل بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

نم باشد ٠/١۵ ٢/۵۴ ٠/٣۴ ٠/١٠٩ تفریح بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

م باشد ٠/٠۴٢ ۴/٣٣ ٠/۴١ ٠/١۶٧ سوغات بخش زیر در سرمایه گذاری بر مال عوامل

پیشنهادات و کل نتیجه گیری

فرصت های خصوص در خصوص بخش به رسان اطالع نحوه مانند مدیریت عوامل ، کارشناس نظرات تجمیع از آمده دست به نتایج براساس
ری گردش بخش در سرمایه گذاری حوزه در جامع طرح تدوین سرمایه گذاری؛ قرار دادهای انعقاد در بوروکراس و اداری امور فرایند سرمایه گذاری؛
م  باشند. موثر ری گردش سوغات عرضه نیز و رستوران و غذا فعالیت نقل، و حمل بخش در مال منابع تامین و سرمایه گذاری رد عمل بر و...
هستند. تاثیرگذار ری گردش سوغات تولید و تفریح سایت  های تجهیز و توسعه برای مال منابع تامین و سرمایه گذاری بر مال عوامل همچنین

مال تامین و سرمایه گذاری حوزه در دیده وآموزش  کارآمد انسان نیروی  تربیت مناسب، بهره نرخ با متنوع مال تسهیالت شامل عوامل این
بخش در سرمایه گذاری مشوق های ونگ چ ری، گردش پروژه های مالیات معافیت های میزان و مالیات ها نرخ وضعیت ری، گردش بخش در
منابع تامین و سرمایه گذاری در مدیریت عوامل مطالعه نتایج طبق م باشند. منطقه ای و مل سطوح در سرمایه گذاری ریس وضعیت و ری گردش
با است ذکر به الزم اینجا در م باشند. تاثیرگذار ری گردش سوغات عرضه و تولید نیز و رستوران و غذا فعالیت نقل، و حمل بخش در مال
نقل و حمل در دولت بخش سرمایه گذاری تفکر وجود طرف از و آن بودن دیربازده و نقل و حمل حوزه در سرمایه گذاری باالی رقم به نیاز به توجه
سرمایه های جذب هدف با جامع برنامه ریزی به نیاز حوزه، این به سرمایه ها ورود به نسبت خصوص بخش سرمایه گذاران و افراد اطالع عدم و
قرار دادهای انعقاد در بوروکراس و اداری امور فرایند م بایست این بر عالوه م باشد. ری گردش نقل و حمل توسعه جهت خصوص بخش
در سرمایه گذاری فرصت های خصوص در مناسب رسان اطالع م بایست همچنین گردد. تسهیل حوزه این در مجوز دریافت و سرمایه گذاری
عمدتاً خصوص بخش سرمایه گذاران تمایل اینکه به توجه با مسئله این گیرد. صورت خصوص سرمایه گذاران و فعاالن به ری گردش بخش
سایر در ذاری سرما ه  فرصت های معرف و شناسایی م باشد، معطوف رستوران و غذا فعالیت و اه ها تفریح تجاری، مراکز و اقامتگاه ها در
بسیار خصوص بخش سرمایه گذاران دید از ماندن مغفول دلیل به ری گردش سوغات عرضه و تولید و نقل و حمل جمله از ری گردش حوزه های

مدیریت اقدامات م بایست فعالیت، این در سرمایه گذاری بازده افزایش منظور به و رستوران و غذا فعالیت خصوص در است. اهمیت حائز
شناخت طریق از رستوران و غذا خدمات ارائه در تنوع نیز و کار نیروی مهارت سطح ارتقای و استاندارد آموزش هدف با سرمایه گذاری جهت در
عنوان به آنها عرضه و غیرایران کاالهای واردات به توجه با همچنین گیرد. صورت مختلف کشورهای از ورودی ران گردش سالئق و نیازها
نیاز بوم و ایران سوغات در سرمایه گذاری عدم نیز و سوغات عنوان به شده عرضه کاالهای در تنوع نبود و کشور داخل بازارهای در سوغات
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در سرمایه ها جذب به نسبت مشوق ها اعطای و حمایت برنامه های اتخاذ با اینکه و م باشد ایران سوغات عرضه و تولید جامع طرح تدوین به
اصالح و ری گردش سوغات در سرمایه گذاری فرصت های از گاه آ هدف با خصوص بخش به رسان اطالع نیز اینجا در گردد. اقدام حوزه این
به نیاز امر این در موفقیت اینکه ضمن م باشد. اهمیت دارای مدیریت بعد از سرمایه گذاری قرار دادهای انعقاد در بوروکراس و اداری امور فرایند
مطالعه نتایج دارد. ایران ری گردش سوغات در سرمایه گذاری ها جهت ده منظور به ری گردش هدف كشورهای سالئق و نیازها از كاف شناخت
شد گفته قبل قسمت های در که همانطور م باشند. تاثیرگذار تفریح گاه ها تجهیز و توسعه و ری گردش سوغات عرضه بر مال عوامل داد نشان
عنوان به واردات کاالهای حاضر حال در اینکه به توجه با دارد. وجود آن در تنوع ایجاد و ایران سوغات عرضه و تولید در سرمایه گذاری به نیاز
مشوق های ، مالیات معافیت های جمله از مال حمایت برنامه های ، خصوص بخش ورود منظور به است الزم م شوند، عرضه ایران سوغات

مال تسهیالت اعطای نیز اه ها تفریح تجهیز و توسعه مورد در شود. گرفته نظر در دولت سوی از اعتبارات و تسهیالت اعطای و سرمایه گذاری
به مال حمایت برنامه های دریافت در رانت ارگیری ب از جلوگیری با همراه مشوق ها وضع و مالیات معافیت های مناسب، بهره نرخ با متنوع
حوزه در دیده آموزش  و کارآمد نیروی انسان تربیت کل طور به نماید. کم ری گردش توسعه امر به م تواند خصوص بخش سرمایه گذاران
اهمیت دارای ری گردش بخش مال مدیریت خصوص در دنیا نقاط سایر تجارب کسب و ری گردش بخش در مال تامین و سرمایه گذاری

م باشد.
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متعادل فضایی نمونه گیری با تامپسون هورویتز‐ براوردگر واریانس تقریب
محمدزاده محسن خاورزاده١، رامین

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

نمونه گیری طرح کیفیت ارتقاء برای باشند، داشته وجود آن با مرتبط کم متغیرهای چنانچه متغیر، ی مقادیر از کالسی نمونه گیری در یده: چ
فضایی موقعیت های مؤلفه های از آن در که متعادل فضایی نمونه گیری معرف ضمن مقاله این در کرد. استفاده متعادل نمونه گیری از م توان
شمول احتمال های نیازمند روش، این م شود. ارائه هورویتز‐تامپسون برآوردگر واریانس برآورد نحوه م شود، استفاده  کم متغیرهای به عنوان
م شود. بیان فضایی متعادل نمونه گیری با واریانس مقدار تقریب برای جدید روش لذا است. دشوار بسیار آن ها محاسبه معموال که است توأم
نسبت فضایی متعادل تصادف نمونه ی اساس بر یدن کری روش با فضایی پیش گویی که شد خواهد داده نشان شبیه سازی مطالعه ای در سپس

م شود. کمتری خطای متحمل نمونه گیری ر دی روش های به

عب. م روش بهینه، فضایی نمونه گیری دومرحله ای، متعادل نمونه گیری فضایی، نمونه گیری کلیدی: واژه های

.62D05 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

فضایی، آمار در م شود، استفاده اساس فرض ی عنوان به مشاهدات استقالل از نمونه گیری و تحلیل برای که آماری معمول روش های برخالف
همبستگ و است مطالعه مورد فضای در آن ها قرارگیری موقعیت از ناش همبستگ این و بوده همبسته که م گیرند قرار تحلیل مورد داده هایی

آن در که م شود، انجام {W (s); s ∈ D} مانند تصادف میدان ی توسط به طور معمول داده ها این گونه مدل بندی م شود. نامیده فضایی
نظر مورد جامعه اعضای فضایی موقعیت های کنید فرض است. Rd بعدی، d ≥ ١ اقلیدس فضای از زیرمجموعه ای D اندیس گذار مجموعۀ
از استفاده با s٠ ∈ D دلخواه موقعیت ی در تصادف میدان مقدار پیش گویی هدف و باشند U = {s١, . . . , sN} متناه نقاط به صورت
انتخاب است، مؤثر پیش گو رد عمل بر انتخاب شده، نمونه  اعضای قرارگیری محل که آنجا از باشد. U از شده نمونه گیری نقاط در مشاهدات
به م توان فضایی نمونه گیری زمینه در انجام شده مطالعات اولین در م آید. به حساب فضایی نمونه گیری اهداف از پیش گویی برای مناسب نمونه 
متغیر فضایی پهنه بندی تعیین و پیش گویی هدف، اگر دادند نشان (١٩٨١) وبستر و بارانت م کرد. اشاره (١٩٨١) وبستر و بارانت م کار
پیش گویی خطای واریانس نمونه ای، موقعیت های از مثلث ۀ مشب کم به باشد، مرزی اثرات گرفتن نظر در بدون یدن کری روش با مطالعه مورد
بین که معرف شده اند مبنا طرح رد روی با نیز ری دی نمونه گیری طرح های میان این در م شود. مینیمم همسانگردی و مانایی فرض های تحت
(آرابیا، وابسته ناحیه ای واحدهای دنباله ای روش و (١٩٩۵ ماجومدار، و (هدایت مجاور واحدهای باطرد موزون نمونه گیری طرح به م توان آن ها
محدودیت های با روش ها این از ی هر اما کرد. اشاره (٢٠٠۴ السن، و (استیونز تعمیم یافته تصادف موزایی  بندی طبقه ای طرح های و (١٩٩٣

r.khavarzade@modares.ac.ir خاورزاده: ١رامین

٢٢٢



م. محمدزاده، و ر. ٢٢٣خاورزاده،

گرفته نظر در ی بعدی فضایی از نمونه گرفتن برای مجاور واحدهای باطرد موزون نمونه گیری روش مثال، به عنوان  هستند. روبرو مختلف
به صورت نمونه ها وابسته ناحیه ای واحدهای دنباله ای روش در م کند. ممانعت نمونه در مجاور واحدهای گرفتن قرار از تنها روش این م شود.
ندارند، برابر مجاور واحدهای تعداد مرزی، قسمت های در خصوصاً شده گرفته  نظر در ناحیه های آنجایی که از اما م شوند، گرفته نظر در بعدی دو
طرح روش دو از تعمیم که تعمیم یافته تصادف موزایی  بندی طبقه ای طرح های روش در به عالوه م شوند. مواجه ل مش با محاسبات عمل در
که است معرف شده نمونه اعضای ان م انتخاب برای ویی ال تنها است، تصادف موزایی  بندی طبقه ای طرح و موزایی  بندی طبقه ای نمونه گیری
با هندس ساختارهای روی بر اخیر سال های در فضایی نمونه گیری در مطالعات تمرکز بیشترین باشند. نظر مورد ناحیۀ در پوشش بیشترین دارای
٢٠٠۵؛ بارهن، و (دسراد است بوده داده ها فضایی خودهمبستگ و واریانس نمونه، به اندازه نسبت بهینه سازی و تصادف ه مشب ی تولید هدف
فضایی داده های برای را کالسی نمونه گیری مختلف روش های (٢٠٠٨) اران هم و دوبی و (٢٠٠۶) اران هم و رویجتر دی .(٢٠٠۴ ، صالح
همچنان شده معرف  روش های در به هرحال کردند. بیان تفصیل به را طرح ها این معایب و مزیت ها انجام، نحوۀ و دادند قرار استفاده مورد
عنوان تحت جدیدی روش (٢٠١٣) تیله و گرافستروم است. بوده فضایی نمونه گیری در کالسی روش های اصول همان نمونه گیری رد روی
در مشاهدات پراکندگ کردن لحاظ ، کم متغیرهای بودن متعادل گرفتن نظر در به جز آن در که کردند معرف را دوم درجه متعادل نمونه گیری

ساختند. میسر نیز را نمونه گیری چارچوب فضای

نمونه گیری اهداف همان م تواند اهداف این از بخش مطرح شده اند. گوناگون مسائل و اهداف به منظور فضایی نمونه گیری مختلف روش های
از معمول دقت با م توان را قبیل این از پارامترهایی باشد. نسبت یا کل مقدار میانگین، مانند هدف، جامعه پارامترهای برآورد یعن ، کالسی
بر همبستگ ساختار بررس برای را نمونه گیری نوع (٢٠٠٣) هاینینگ ر دی طرف از کرد. برآورد مبنا طرح رد روی کم به احتماالت نمونه
جامعه، پارامترهای برآورد بر عالوه مطالعه، ر دی هدف م دهد. یل تش را فضایی نمونه گیری اهداف ر دی بخش که کرد مطرح تغییرنگار اساس
مثال برای است. ارتباط در نیز سنجش ه های شب طراح با فضایی نمونه گیری باشد. مشاهده فاقد موقعیت ی در فضایی پیش گویی م تواند
بیشتر امنیت برای پلیس قرارگاه های یا آتش نشان مقرهای پارک ها ، ان یابی م ، باران سنج هوا، آلودگ سنجش ایستگاه های محل تغییر برای
نمونه گیری بهینه طرح تعیین هدف م شود، گفته مبنا مدل بدان که استنباط رد روی چنین در واقع در م شود. استفاده آماری مدل از شهر،
پوشش یا روند رگرسیون ضرایب برآورد فضایی، کوواریانس تابع پارامترهای برآورد مشاهده، فاقد نواح یا موقعیت ها در پیش گویی به منظور

دارند. مناسب نمونه گیری طرح تعیین در به سزایی نقش مطالعه اهداف بنابراین است. نمونه ای مناسب

مطالعه ای در آنگاه م شود. معرف متعادل فضایی نمونه نام به بهینه نمونه ای عبی، م روش و متعادل نمونه مفهوم از استفاده با مقاله این در
م گیرد. قرار مقایسه مورد یدن کری خطای دوم توان میانگین مالک اساس بر ساده تصادف نمونه گیری با متعادل فضایی نمونه گیری شبیه سازی

م شود. پرداخته نتیجه گیری و بحث به انتها در

متعادل نمونه گیری ٢

مانند کم متغیری چنانچه ،Y پاسخ متغیر از نمونه گیری در کرد. معرف را متعادل نمونه نمونه گیری طرح کیفیت ارتقاء برای (١٩٣۵) یتس
انتخاب به گونه ای z مقادیر هرگاه م شود، نامیده متعادل ،Z کم متغیر روی بر Y پاسخ متغیر تحقق های از نمونه ای باشد، داشته وجود Z
اول گشتاورهای انطباق قوی تر شرط (١٩٧٣) هرسون و رویال باشد. Z جامعه میانگین واقع مقدار برابر دقیقاً آن ها نمونه ای میانگین که شوند
نمونه ای گشتاورهای انطباق با که، است این متعادل سازی، این پس در نهفته بینش کردند. مطرح را متناظرشان جامعه گشتاورهای با Z نمونه ای
هدف جامعه از مستخرج نمونه های از معرف نمونه ی انتخابی متعادل نمونه تا شود، ایجاد Y روی تقریبی تعادل ،Z جامعه گشتاورهای با

باشد.

کنید فرض م شوند. داده نشان k ∈ U = {١, . . . , N} اندیس های با آن واحدهای که یرید ب نظر در را N اندازه با متناه جامعه ی
در باشد. ty =

∑
k∈U yk مجموع براورد هدف و م کند اختیار را yk مقدار ،k ∈ U اندیس با جامعه واحد هر برای که است y نظر مورد متغیر

مشخص مقدار نمونه عضو به عنوان جامعه kام واحد انتخاب احتمال م شود، انجام احتماالت اساس بر نمونه انتخاب که ، احتماالت نمونه گیری
اندازه با برابر جامعه واحدهای کلیه برای شمول احتماالت مجموع است بدیه م شود. نامیده واحد این شمول احتمال که است، πk مثبت
مرحله دو شامل است، متفاوت شمول احتماالت و کم متغیر چند با متعادل، نمونه به دست یابی برای که عبی م روش است. انتخابی نمونه
تعادل شرط همه که م شود گرفته نظر در نمونه ها از مجموعه ای یعن هستند، برقرار همواره تعادل قیدهای فراز مرحله در است. فرود و فراز
با نمونه ی انتخاب هدف چنانچه به عنوان مثال، نم گیرند. قرار نمونه در کامل به صورت جامعه اعضای نمونه ها این در اما م کنند. برقرار را
واحد از ١

٢ یعن باشد، جامعه اعضای تمام از نیم به صورت فراز مرحله در نمونه ها از ی است ن مم باشد. عضو ۴ با جامعه ی از ٢ اندازه



متعادل٢٢۴ فضایی نمونه گیری با تامپسون هورویتز‐ براوردگر واریانس تقریب

به اعضا از ی تصادف کامال روش با سپس م سازد. محقق را تعادل شرط که چهارم واحد از ١
٢ و سوم واحد از ١

٢ و دوم واحد از ١
٢ و اول

انتخاب شده نمونه در قرارگرفته واحدهای تمام چنانچه مرحله این در م شود. انتخاب م سازد، محقق را تعادل شرط که نمونه  عضو عنوان
قرار نمونه در کامل به صورت که باشد نمونه در واحدی اگر اما م رسد. پایان به نمونه گیری و انتخاب شده متعادل نمونه باشند، کامل به صورت
جامعه اعضای از ی هر شمول به احتمال توجه با فرود مرحله یعن بعدی، مرحله در م شود. بعد مرحله وارد نمونه گیری وریتم ال است، نگرفته
عضو این حضور عدم (یعن صفر یا نمونه) در حضور (یعن ی مقادیر از ی به قرارگرفته اند نمونه در کسری به صورت که نمونه ای اعضای
به اندازه نهایت در تا شوند گرد ١ یا ٠ به تصادف به طور کسرها این شمول ها احتمال همه برای که است این هدف م شود. تبدیل نمونه) در
ه بل نم شود منجر تعادل شرط کامل برقراری به لزوماً م شود، گفته فرود مرحله که مرحله، این آید. دست به کامل عضو نمونه، حجم تعداد

م کند. ایجاد کم متغیرهای روی نسبی تعادل تنها

پواسون و نمایی نمونه گیری طرح های ٣

باشد، نمونه در k واحد وقت م کند اختیار را ١ مقدار sk آن در که م شود، داده نشان s = (s١, . . . , sk, . . . , sN ) بردار صورت به نمونه ی
ن مم نمونه های تمام از {٠,١}N مجموعه روی p(·) احتمال توزیع ی نمونه گیری طرح ی کرد. خواهد اختیار را ٠ مقدار اینصورت غیر در
πk = P (Sk = ١) برابر نمونه در k واحد شمول احتمال م کند. اختیار P (S = s) = p(s) احتمال با را s مقدار S تصادف نمونه است.

است. πkℓ = P (Sk = ١, Sℓ = ١) برابر نمونه در ℓ و k واحد دو توام شمول احتمال و

به صورت را آن بتوان اگر م شود نامیده نمایی ،Q تکیه گاه روی p(·) نمونه گیری طرح ی .٣ . ١ تعریف

p
EXP

(s, λ,Q) = g(s) exp[λ′s− α(λ,Q)]

ثابت از مشتق گیری با است. نرمال ساز ثابت α(λ,Q) = log
∑

s∈Q

g(s) expλ′s و g(s) =
N∏

k=١
١
sk!

پارامتر، ی λ ∈ RN آن در که نوشت،

م آورد: به دست زیر صورت به بترتیب را توزیع کوواریانس ماتریس ، ریاض امید م توان نرمال ساز

α′(λ,Q) =
∂α(λ,Q)

∂λ
=

∑
s∈Q

sg(s) expλ′s∑
s∈Q

g(s) expλ′s
= µ

α′′(λ,Q) =

∑
s∈Q

ss′g(s) expλ′s∑
s∈Q

g(s) expλ′s
−


∑

s∈Q

sg(s) expλ′s∑
s∈Q

g(s) expλ′s



∑

s∈Q

sg(s) expλ′s∑
s∈Q

g(s) expλ′s

 = Σ.

اگر م شود نامیده پواسون نمونه گیری طرح ی ،S روی شده تعریف نمایی طرح .٣ . ٢ تعریف

p
Pois

(s, λ) = p
EXP

(s, λ, S) = exp[λ′s− α(λ, S)], s ∈ S, λ ∈ RN

اگر نامیده م شود، شرط پواسون نمونه گیری طرح ی ،Sn روی تعریف شده نمایی طرح .٣ . ٣ تعریف

p
Pois

(s, λ, n) = p
EXP

(s, λ, Sn) = exp[λ′s− α(λ, Sn)], s ∈ S, λ ∈ RN .

مرحله ای دو متعادل فضایی نمونه گیری طرح ۴

شود، نگاه فضایی ردی روی با متعادل نمونه گیری طرح و شوند گرفته نظر در U = {s١, . . . , sN}به صورت آماری واحد های موقعیت ∑چنانچه
sk∈U

Xm
sk

Csk

πsk
= به صورت نیز mام گشتاور برای و

∑
sk∈U

Xsk
Csk

πsk
=
∑

sk∈U Xsk به صورت اول گشتاور برای فضایی تعادل شرط
گرفته نظر در جامعه واحدهای ارتفاع X٣ و جغرافیایی عرض X٢ جغرافیایی، طول X١ کم متغیرهای اگر م شوند. تعریف

∑
sk∈U X

m
sk

در فضایی موقعیت های کم متغیرهای وقت رسید. متعادل بهینه نمونه های به کم متغیرهای این اساس بر کردن متعادل با م توان شوند،



م. محمدزاده، و ر. ٢٢۵خاورزاده،

منطبق جامعه فضایی گشتاورهای بر نمونه ای موقعیت های مختصات فضایی گشتاورهای که است فضایی متعادل نمونه ای شوند، گرفته نظر
را نمونه ای نقاط وی ال نظم یا موردمطالعه ناحیه ل ش نظم و است کوواریانس ماتریس با مشابه دوم و اول مرتبه فضایی گشتاورهای باشند.
ترکیب ر دی ی با را ساده تصادف و سیستماتی نمونه گیری عناصر فضایی، متعادل نمونه گیری .(٢٠٠٨ اران، هم و (دوبی م گیرند اندازه

م کند.

طول چنانچه حال باشد. پخش شده کم متغیرهای روی بر متعادل کامال به صورت که است نمونه ای متضمن متعادل نمونه گیری روش
اما است، کم متغیرهای این روی بر شده متعادل نمونه حاصل، نمونه شوند، گرفته نظر در کم متغیر به عنوان فضایی مختصات عرض و
م کنیم. پیشنهاد مرحله ای دو متعادل نمونه گیری روش ی ل، مش این رفع برای است. نشده  پخش  بررس مورد ناحیه کل در لزوماً نمونه این
نمونه حجم برابر) ١٠ تا ۵) برابر چند به نمونه ای فضای که به گونه ای م شود طبقه بندی نمونه حجم به توجه با فضایی چارچوب اول مرحله در
در بود. خواهد بیشتر اولیه متعادل نمونه حصول ان ام و بیشتر اول مرحله در طبقه بندی شود، بیشتر نمونه حجم هرچه طبیعتاً شود. تقسیم بندی
جغرافیایی عرض و طول به نسبت طبقات که م شود باعث امر این م شوند. انتخاب عبی م روش با طبقات نمونه اندازه تعداد به دوم مرحله
خود همسایه شده انتخاب  طبقات از را بیشتری فاصله  که م شود انتخاب نمونه به عنوان انتخاب شده طبقه هر در عضوی سپس باشند. متعادل
پخش شده کامال دوبعدی فضای روی بر هم و هستند متعادل جغرافیایی عرض و طول لحاظ به هم نهایی، نمونه های به این ترتیب باشد. داشته
نمونه های م شوند، رانده حاشیه ها سمت به بیشتر دوم مرحله در م شوند انتخاب بعدی دو ناحیه  در که نمونه هایی چون ر دی طرف از است.

داشت. خواهند بعدی دو فضای حاشیه به رفتن برای بیشتری تمایل حاشیه ای

متعادل نمونه گیری با واریانس تقریب  ۵

برابر هورویتز‐تامپسون برآوردگر واریانس

Var(ŶHT ) =
∑
k∈U

∑
ℓ∈U

ykyℓ
πkπℓ

∆kℓ

آن در که است،

∆kℓ =

 πkℓ − πkπℓ k ̸= ℓ

πk(١− πk) k = ℓ

موارد در حت متأسفانه کرد. برآورد توأم شمول احتمال های از استفاده با را آن م توان که است، واریانس‐کوواریانس ر عمل ∆ = [∆kℓ] و
هورویتز‐تامپسون براوردگر واریانس (٢٠٠۵) تیله و دویل است. نامیسر عمال ∆ محاسبه است، ثابت نمونه اندازه که هنگام مانند ساده بسیار
نمونه گیری برای کردند. محاسبه تقریبی به طور گرفت، نظر در شرط پواسون نمونه گیری عنوان به بتوان را متعادل نمونه گیری آنکه فرض با را
نیاز تنها که چرا کرد، برآورد را آن م توان و است آسان ŶHT واریانس آوردن به دست است، تعادل متغیر بدون نمونه گیری طرح ی که پواسون،
مرتبه شمول احتمال های k ∈ U, π̃k و پواسون نمونه گیری طرح ی از حاصل تصادف نمونه ی S̃ اگر است. اول مرتبه شمول احتمال های به

آن گاه باشند، پواسون طرح اول

VarPOI(ŶHT ) = VarPOI(
∑
k∈U

yk
πk
S̃k) =

∑
k∈U

y٢
k

π٢
k

π̃k(١−π̃k) = ⌣y
′
∆

⌣y

درآن که
⌣y = (

⌣
y١ ...

⌣
yk ...

⌣
yN )′ ,

⌣
yk = yk/πk, ∆̃ = diag[π̃k(١− π̃k)].

(ŶHT X̂′
HT )

′ بردار پواسون نمونه گیری در آنکه فرض با نیستند. مشخص لزوماً πk̃ ها مقادیر ول هستند، معلوم همواره πkها مقادیر که شود توجه
داریم باشد، متغیره چند نرمال توزیع دارای تقریبی به صورت

VarPOI(ŶHT |X̂HT = X) ≈ VarPOI [ŶHT + (X − X̂HT )
′β], (١ . ۵)
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آن در که
β = VarPOI(X̂HT )

−١CovPOI(X̂HT , ŶHT ),

VarPOI(X̂HT ) =
∑
k∈U

xkx
′
k

π٢
k

π̃k(١−π̃k),

CovPOI(X̂HT , ŶHT ) =
∑
k∈U

xkyk

π٢
k

π̃k(١−π̃k).

معمول هورویتز‐تامپسون برآوردگر واریانس زیرا هستند π̃k و πk از توابع VarPOI(X̂HT ) و CovPOI(X̂HT , ŶHT ) که شود توجه باید
م شود. محاسبه π̃kاست) از تابع (که پواسون نمونه گیری طرح تحت πkاست)، از تابع (که

تقریبی به صورت م توان را (١ . ۵) عبارت ،bk = π̃k(١− π̃k) اگر

VarAPP (ŶHT ) =
∑
k∈U

bk(
⌣
yk−

⌣
y
∗
k)

٢ (٢ . ۵)

آن در که کرد، بازنویس
⌣
y
∗
k =

⌣
x
′
k(
∑
ℓ∈U

bℓ
⌣
xℓ

⌣
x
′
ℓ)

−١
∑
ℓ∈U

bℓ
⌣
xℓ

⌣
y ℓ = [A′(A∆̃A′)−١A∆̃

⌣
y ]k

⌣ها
yk وزن میانگین ⌣

y
∗
k حالت این در است. A = (

⌣
x١ ...

⌣
xk ...

⌣
xN ) و مانده عنوان به ⌣

yk −
⌣
y
∗
k و است ⌣

yk از رگرسیون وی پیش ی
در بنابراین نیستند، πkها برابر دقیقاً مقادیر این که دارند بستگ π̃k مقادیر به زیرا هستند، نامشخص bk وزن های متاسفانه است. bkها وزن با

به صورت م توان را (٢ . ۵) آنکه به توجه با شود. زده تقریب bk م شود، تالش ادامه

VarAPP (ŶHT ) =
⌣
y
′
∆APP

⌣
y

و تقریبی واریانس‐کواریانس ر عمل ∆APP = (∆kℓ) آن در که کرد، بیان

∆kℓ =


bk − bk

⌣
x
′
k(
∑
i∈U

bi
⌣
xi

⌣
x
′
i)

−١⌣
xkbk k ̸= ℓ

bk
⌣
x
′
k(
∑
i∈U

bi
⌣
xi

⌣
x
′
i)

−١⌣
xℓbℓ k = ℓ

(٣ . ۵)

آورد. به دست bk متفاوت تعریف های براساس م توان را واریانس مختلف تقریب چهار
است. bk١ = πk(١− πk) صورت به تقریب اولین ،πk ≈ π̃k بزرگ نمونه های برای حداقل آنکه فرض با ‐ ١

نمونه گیری برای دقیقیتری عبارت که است، bk٢ = πk(١− πk) N
N−p به صورت دوم تقریب آزادی، درجه کردن کم برای تصحیح ی با ‐ ٢

م دهد. به دست ثابت نمونه اندازه با ساده تصادف
تعریف با هستند، πk(١ − πk) برابر و معلوم همواره واقع واریانس برای ∆ واریانس‐کوواریانس ر عمل اصل قطر عناصر که آنجا از ‐ ٣

نمود. تعریف را دارد ∆ مانند اثری که ∆٣ کوواریانس ر عمل م توان bk٣ = πk(١− πk) trace ∆
trace ∆١

باشد: برقرار زیر عبارت که م شود ساخته ل ش به bk۴ تقریب است، محاسبه قابل (٣ . ۵) از ∆APP اصل قطر عناصر چون ‐ ۴

πk(١− πk) = bk − bk
⌣
x
′
k(
∑
k∈U

bk
⌣
xk

⌣
x
′
k)

−١⌣
xkbk, k ∈ U.

شبیه سازی مطالعه ۶

ساخته ١٠٠×١٠٠ ه ای مشب ناحیه ی فضایی، نمونه گیری در استفاده مورد مرسوم روش های با مرحله ای دو متعادل نمونه گیری مقایسه برای
به صورت کروی نیم تغییرنگار گرفتن نظر در با و شد

γ(h) =

 c٠ + c · exp(٣
٢
||h||
a | −

١
٢
||h||٣
a٣ ) ٠ < ||h|| ≤ a, h ∈ R٢

c٠ + c ||h|| > a

در ارتفاع به عنوان مقادیری سپس شد. شبیه سازی گاوس تصادف میدان ی از y مقدار c٠ = ٠/٠۵ و a = ٢٠ ،c = ٠/٩ مقادیر ازای به
با سپس باشد. ٠/۴ حداقل بررس مورد مقادیر با آنها همبستگ میزان که شد، شبیه سازی گاوس تصادف میدان از به گونه ای ه مشب گره های



م. محمدزاده، و ر. ٢٢٧خاورزاده،

محاسبه برآوردگر واریانس آن ها اساس بر و استخراج جامعه از ۵٠٠ و ۴٠٠ ،٣٠٠ ،٢٠٠ ،١٠٠ ،۵٠ حجم به نمونه هایی شده، معرف تقریب ۴
نمونه عبی م روش با ، کم متغیرهای به عنوان نقاط ارتفاع همراه به آنها دوم توان و جغرافیایی طول و عرض گرفتن نظر در با آنگاه گردید.
نام به معیاری نمونه هر برای نم دهد، نتیجه کامل تعادل با نمونه ای همواره عبی م روش آنجا که از ساخته شد. کم متغیر ۵ این بر متعادل
تا عبی م نمونه گیری وریتم ال بنابراین است. نمونه کاملتر تعادل بیانگر باشد نزدی تر صفر به آن مقدار هرچه که است شده منظور تعادل هزینه
واریانس با واقع واریانس اختالف گرفتن نظر در با حال برسد. ٠/٠١ حداکثر به کم متغیرهای بر تعادل هزینه های که م شود تکرار جایی
داده که نشان ١ ل ش در آن مقادیر و محاسبه  گرفته شده نمونه های همه برای معیار این بهینه، تقریب تشخیص برای مالک به عنوان شده برآورد

است. چهارم تقریب برتری بیانگر

چین) نقطه (خط bk۴ و چین) (نقطه bk٣ چین)، (خط bk٢ ممتد)، (خط bk١ مقدار چهار برای نمونه حجم مقابل در واریانس ها اختالف نمودار :١ ل ش

نتیجه گیری و بحث

اساس بر هورویتز‐تامپسون برآوردگر واریانس برای تقریب هایی و شده پیشنهاد مرحله ای دو فضایی متعادل نمونه گیری روش مقاله این در
دلیل م کند. ایجاد را واریانس ها اختالف کمترین bk۴ تقریب شد داده نشان شبیه سازی مطالعه ای در گردید. ارائه متعادل فضایی نمونه گیری
نمونه گیری روش بعالوه باشد. برآوردگر واریانس شدن کم نتیجتاً و مطالعه مورد فضای در فضایی متعادل نمونه کامل پخش م توان موضوع این
بیشترین که فضایی پیش گویی از بنابراین م گیرد. نظر در داخل نقاط از بیشتر را حاشیه ای نمونه های انتخاب احتمال حدی تا دومرحله ای فضایی

م کند. عمل بهتر روش این م دهد، رخ نواح حواش در خطا
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نیم پارامتری بیزی روش به ال چ تابع برآورد
ریواز فیروزه خسروشاه١، هادی

بهشت شهید اه دانش آمار، گروه

چارچوب ی بر مبتن مقاله، این در است. توجه مورد همواره مطالعه، مورد تصادف پدیده رفتار درک منظور به احتمال ال چ تابع برآورد یده: چ
م شود تالش نرمال چوله‐ هسته ی با له دیری فرایند آمیخته ی ی گرفتن نظر در با واقع در م شود. پرداخته ال چ برآورد به نیم پارامتری، بیزی
ارائه مدل پارامترهای برآورد برای گیبزی درون هستینگس متروپولیس‐ نمونه گیری وریتم ال ی شود. ارائه ال چ برآورد برای منعطف مدل تا
قرار ارزیابی مورد نرمال له دیری فرایند آمیخته ی مدل ی با مقایسه در شده گرفته نظر در مدل رد عمل شبیه سازی، مطالعه ی در سپس م شود.

م گیرد.

. ال چ برآورد نرمال، چوله‐ توزیع له، دیری فرایند آمیخته ی نیم پارامتری، بیزی کلیدی: واژه های

.62G07 ،62F15 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

این صورت در باشد. f٠ احتمال ال چ تابع دارای Y تصادف متغیر کنید فرض م رود. به شمار آمار در پایه ای مفهوم ی احتمال ال چ تابع
بسادگ را Y متغیر به مربوط احتماالت محاسبه ی ان ام م دانید که همان طور و م دهد قرار ما اختیار در Y توزیع از ذات توصیف ،f٠ تابع

م کند. فراهم
برآورد واقع در رود. ار ب آن مانند و دم رفتار ، چول بودن، مدی چند ارزیابی برای م تواند ال چ تابع برآورد داده ها، رانه ی کاوش تحلیل در
براساس f٠ نامعلوم ال چ تابع برآورد به مقاله این در رو، این از است. Y توزیع از ساده و جذاب خالصه ای ارائه ی در مفیدی ابزار ال چ

م پردازیم. f٠ از برآمده مستقل بطور مشاهدات
در نمود. تقسیم ناپارامتری و پارامتری روش های به م توان عمده به طور که شده اند ارائه ال چ تابع برآورد برای متعددی رهیافت های تاکنون
خانواده ی ی دقیق تر به عبارت یا احتمال توزیع ی مختلف، و متنوع پارامتری توزیع های میان از مشاهدات رفتار به بسته پارامتری، رد روی
توزیع های گستردگ به توجه با است بدیه م شوند. برآورد آن مجهول پارامترهای مشاهدات، از استفاده با و شده انتخاب توزیع ها از پارامتری
توزیع های همچون متنوع تری توزیع های م توان آماری، استاندارد توزیع های ترکیب  با این، بر عالوه است. پیش رو متنوع انتخاب های آماری،

کرد. تولید چندمدی توزیع های یا دم کلفت تر
م شود. گرفته نظر در مناسب پیشین ی احتمال، توزیع های تمام فضای روی و نامعلوم مشاهدات توزیع م شود فرض ر، دی رد روی در
روش به که رد روی این م دارد. محفوظ برایشان را شدن انتخاب شانس و م شود داده نسبت مثبت احتمال احتمال، توزیع های تمام به بنابراین

h.khosroshah@mail.sbu.ac.ir خسروشاه: ١هادی

٢٢٩
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عرصه ی به پا نامعلوم، توزیع برای مناسب پیشین به عنوان (١٩٧٣) فرگوسن توسط (DP ) له دیری فرایند معرف با است معروف ناپارامتری بیزی
پیوسته نامعلوم توزیع های با مواجه در است، گسسته همه جا تقریباً آن تحقق های که آنجا از اما دارد پیشین این که محبوبیت همه ی با نهاد. وجود
م شود. برطرف پیوسته هسته ی ی با له دیری فرایند پیچش با ل مش این است. ناکارآمد ال چ تابع برآورد مسائل به پرداختن در درنتیجه و
از DPM مدل های اینکه با م شود. تبدیل ال چ توابع فضای روی (DPM) له١ دیری فرایند آمیخته ی پیشین به تبدیل این با DP پیشین
، اران هم و وییرا ١٩٩۵؛ ، وست و وبار (اس شود استفاده آن از ال چ برآورد در تا کشید طول سال ها ول بود شده شناخته پیش مدت ها
مزیت هایی دارای ، ٢ ال چ هسته ای برآورد مانند ناپارامتری روش های ر دی با مقایسه در DPM مدل های .(٢٠١۶ ، ارپا اس و کانیل ٢٠١۵؛
عنوان به نرمال DPM .(١٩٨٣ ، (فرگوسن است کوچ نمونه های با مواجهه در قبول قابل رد عمل و پیشین اطالعات از بردن بهره جمله از
برآورد در قبول قابل رد عمل محاسبات جنبه ی از هم و پسین٣ سازگاری همچون نظری جنبه ی از هم رده، این در استاندارد و متعارف مدل ی
از خاص حالت نرمال توزیع اینکه به توجه با م شود. درنظرگرفته چوله ‐نرمال۴ هسته ی نرمال، هسته ی بجای مقاله این در دارد. ال چ تابع
باشد. ال چ برآورد در قبول قابل نتایج دارای نرمال DPM همچون حاصل، DPM م رود انتظار است، چوله‐نرمال توزیع های خانواده ی

معرف پیشنهادی مدل عنوان به چوله‐نرمال له ی دیری فرایند آمیخته ی مدل ٣ بخش در و له دیری فرایند آمیخته ی مدل های ٢ بخش در این رو، از
م شود. پرداخته شبیه سازی بر مبتن پیشنهادی، مدل رد عمل بررس به ۴ بخش در و م شوند

له دیری فرایند آمیخته ی پیشین ٢

گسسته همه جا تقریباً آن تحقق های اینکه به دلیل ول است، شده شناخته تاکنون که است ناپارامتری بیزی مدل رایج ترین و DPمعروف ترین مدل
محدودیت این بتواند که ار راه ی است. ناکارآمد ، ال چ تابع برآورد مسائل به پرداختن درنتیجه و پیوسته نامعلوم توزیع های با مواجه در است،
پیوسته ی توزیع از تصادف نمونه ای Yn، . . . ،Y١ اینکه فرض با مثال به عنوان پیوسته. هسته ی ی با G پیچش از است عبارت کند، برطرف را

بصورت ،K(y; θ) پیوسته هسته ی با پیچش کم به ،DP (α,G٠) پیشین با G گسسته تصادف احتمال اندازه باشد، F٠ نامعلوم

Yi ∼ F (yi) =
∫
K(yi; θ)G(dθ), G ∼ DP (α,G٠) (٢ . ١)

م شود. تبدیل (DPM) له دیری فرایند آمیخته ی پیشین با F پیوسته تصادف احتمال اندازه به
اثر است، پیوسته توزیع های شامل که DPM پیشین تکیه گاه گستردگ روی آن انتخاب ونگ چ و است پیوسته پارامتری توزیع ی K(y; θ)

باشد. دربرداشته را توزیع ها از وسیع رده ی ،DPM پیشین تکیه گاه م شود باعث مناسب هسته ی انتخاب دارد. بسزایی
به صورت ۵ ن چوب ش ساختار اساس بر (٢ . ١) رابطه در DPM مدل

Yi|πh, θ̃h ∼ F (yi) =
∞∑
h=١

πhK(yi; θ̃h)

که بود خواهد
θ̃h

iid∼ G٠, πh = νh
∏
k<h

(١− νh) , νh
iid∼ Beta (١, α)

چوله‐نرمال له دیری فرایند آمیخته ٣

با است. باال محاسبات انعطاف پذیری هم و مناسب نظری ویژگ های هم دارای نرمال آمیختگ هسته های با له دیری فرایند ان‐مقیاس م آمیخته
توزیع های خانواده ی در ل ش پارامتر وجود که واقعیت این و است چوله‐نرمال توزیع های خانواده ی از خاص حالت نرمال توزیع این که به توجه
م آورد، فراهم چول مختلف درجات با مواجهه در نرمال، توزیع های به نسبت خانواده این برای بیشتری انعطاف پذیری بی تردید چوله‐نرمال

1Dirichlet process mixture
2kernel density estimation
3posterior consistency
4skew-normal
5stick breaking



ف. ریواز، و ه. ٢٣١خسروشاه،

فرایند ل ان‐مقیاس‐ش م آمیخته تبیین و معرف به (٢٠١۶) ارپا اس و کانیل و (٢٠١۵) اران هم و وییرا چون افرادی است شده سبب
Y ∈ Y ⊂ R کنید فرض م شود. پرداخته چوله‐نرمال DPM پیشین معرف به ادامه، در گمارند. همت چوله‐نرمال هسته های با له دیری
تابع گوییم باشد. لب اندازه به نسبت ال چ توابع فضای L که ،f٠ ∈ L بطوری که باشد، f٠ نامعلوم ال چ تابع با پیوسته تصادف متغیر ی

اگر است چوله‐نرمال DPM پیشین دارای f ∈ L تصادف ال چ

f(y) =

∫
fSN (y; ξ, ω٢, λ)G(dξ, dω٢, dλ), G ∼ DP (α,G٠)

باشد: زیر به صورت آن ن چوب ش ساختار نمایش معادل، بطور یا

f(y) =

∞∑
h=١

πhfSN (y; ξ̃h, ω̃
٢
h, λ̃h) (٣ . ١)

همچنین است. λ و ω٢ ،ξ به ترتیب ل ش و مقیاس ان، م پارامترهای با چوله‐نرمال توزیع ال چ تابع fSN (.; ξ, ω٢, λ) که

θ̃h = (ξ̃h, ω̃
٢
h, λ̃h)

iid∼ G٠, πh = νh
∏
k<h

(١− νk) , νh
iid∼ Beta (١, α)

م شود: درنظرگرفته زیر به صورت است، R× R+ × R فضای روی اندازه ای که G٠

G٠(ξ̃h, ω̃
٢
h, λ̃h) = N(ξ̃h; ξ٠, kω̃

٢
h)×Ga(ω̃−٢

h ; a, b)× SN(λ̃h;λ٠, ψ٠, ν٠)

باشند. بسته فرم دارای ۶ شرط تمام توزیع های اکثر شد، خواهد موجب پایه اندازه ی این انتخاب
م شود. تبدیل نرمال له  ی دیری فرایند آمیخته ی مدل به باشد، λ̃h = ٠ ،(٣ . ١) مدل در اگر است، ذکر به الزم

شبیه سازی مطالعه  ی ۴

این برای م شود. پرداخته نرمال DPM مدل با مقایسه در ٣ بخش در شده معرف چوله‐نرمال DPM مدل رد عمل بررس به بخش این در
نرمال DPM مدل دو رد عمل مقایسه ی به سناریوها از ی هر در و م شود درنظرگرفته داده ها تولید برای زیر شبیه سازی سناریوی چهار منظور

م شود. پرداخته سناریو آن مشاهدات ال چ برآورد در چوله‐نرمال DPM و
.٠٫٣۵N (−٢,١) + ٠٫۵N (۴,٢) + ٠٫١۵N (۵,٢٫۵) به صورت نرمال توزیع سه آمیخته ی (آ)

.٠٫۶۵SN (٠,١,۵) + ٠٫٣۵SN (۴,٢,٣) به صورت چوله‐نرمال توزیع دو آمیخته ی (ب )
.٠٫٢۵Ga (٢,١) + ٠٫٧۵N (٣,١) به صورت گاما‐نرمال توزیع آمیخته ی (پ )

دو. میانگین پارامتر با ساده نمایی توزیع (ت )
است. کرده لحاظ مؤلفه ها تعداد و آمیختگ هسته های انتخاب در را تنوع به خوبی فوق سناریوهای

گیبز نمونه گیری به اقدام م شود، داده شرح ادامه در به صورت که مرتبه هر در و شده تولید n = ١٠٠ حجم به داده مجموعه صد سناریو، هر از
وریتم ال در DPMچوله‐نرمال مدل از گیبز نمونه گیری برای نیاز مورد شرط تمام توزیع های م گردد. مدل دو هر شرط تمام توزیع های از ٧

است. شده ذکر ١ . ۴

است: زیر گام های دارای ١ . ۴ وریتم ال .١ . ۴ وریتم ال

:ui پسین توزیع ١ گام •

π (ui|yi, si = h) =
١
πh
I (ui < πh)

است. (٠, πsi) بازه ی روی نواخت ی توزیع دارای ui|rest ر، دی عبارت به

6full conditional distributions
7Gibbs sampling



نیم پارامتری٢٣٢ بیزی روش به ال چ برآورد

:si پسین توزیع ٢ گام •

P (si = h|yi, ui) =
I (ui < πh) fSN (yi; θ̃h)∑

l∈A(ui)
fSN (yi; θ̃l)

=


fSN (yi;θ̃h)∑

l∈A(ui)
fSN (yi;θ̃l)

, h ∈ A(ui)

٠, این صورت غیر در

است. متناه ١ ≤ i ≤ n ،A(ui) آن در که

:νh پسین توزیع ٣ گام •

νh|rest ∼ Beta

(
١ + nh, α+

∑
k>h

nk

)
: یعن هستند، hام خوشه ی به متعلق که است مشاهدات تعداد nh که

nh =

n∑
i=١

I(si = h).

:κ پسین توزیع ۴ گام •
κ|α, n ∼ Beta (α+ ١, n) .

:α پسین توزیع ۵ گام •
داریم: α ∼ Gamma(c, d) اینکه فرض با

α|κ,H, n ∼ πG (c+H, d− log (κ)) + (١− π)G (c+H − ١, d− log (κ)) ,

H و π =
c+H − ١

(c+H − ١) + n (d− log (κ))
آن در که است، مربوطه پارامترهای با گاما دومؤلفه ای آمیخته ی توزیع فوق، توزیع

از نمونه گیری در سهولت جهت ،κ پنهان متغیر وجود ضمن، در است. خوشه ها کل میان در شده اشغال خوشه های تعداد نشان دهنده ی
است. α پسین توزیع

:ξ̃h پسین توزیع ۶ گام •

ξ̃h|rest ∼ N

ξ٠
(

١− δ̃٢
h

)
+ k

∑
{i:si=h}

(
yi − ω̃hδ̃hηi

)
١− δ̃٢

h + knh

,
kω̃٢

h

(
١− δ̃٢

h

)
١− δ̃٢

h + knh


:ω̃٢

h پسین توزیع ٧ گام •

π
(
ω̃٢
h|rest

)
∝
(
ω̃٢
h

)−a− (nh+١)
٢ −١

× exp

− ١
ω̃٢
h


(
ξ̃h − ξ٠

)٢

٢k +

∑
{i:si=h}

(
yi − ξ̃h

)٢

٢
(

١− δ̃٢
h

) + b

+
δ̃h

ω̃h

(
١− δ̃٢

h

) ∑
{i:si=h}

ηi

(
yi − ξ̃h

)
نیست. بسته فرم دارای ω̃٢

h پسین توزیع متأسفانه

:١ ≤ i ≤ n ،ηi پنهان متغیر پسین توزیع ٨ گام •

ηi|rest ∼ TN

(
δ̃h
ω̃h

(
yi − ξ̃h

)
, ١− δ̃٢

h

)

است. صفر نقطه ی در شده بریده نرمال توزیع دارای ηi|rest ر دی عبارت به



ف. ریواز، و ه. ٢٣٣خسروشاه،

:λ̃h پسین توزیع ٩ گام •

λ̃h|rest ∼ SUN (λ٠,γh, ψ٠,١,∆h,Γh) .

آن در که ∆h
T = [δi]i=١,...,nh+١ ه به طوری است. (٢٠٠۶ ، آزالین و (آرالنو‐واله شده٨ متحد چوله‐نرمال توزیع معرف SUN

م شود: محاسبه زیر بصورت δi

δi =

ψ٠

(
y∗i − ξ̃h
ω̃h

)
√√√√ψ٢

٠

(
y∗i − ξ̃h
ω̃h

)٢

+ ١

, i = ١, . . . , nh

همچنین است. h برابر آن ها با متناظر si که است مشاهدات نمایش دهنده ی i = ١, . . . , nh ،y∗i آن در که

δnh+١ =
ν٠√
ν٢

٠ + ١
, γh =

(
λ٠
ψ٠

∆h١:nh
,٠
)T

, Γh = ∆T∆−D(∆٢) + Inh+١.

روی بر و شده گذاشته کنار داغیدن زمان عنوان به مدل، دو هر نخست نمونه ی هزار ابتدا مذکور، مدل دو از گیبز نمونه گیری انجام برای
واگرایی میانگین کارلوی مونت برآورد شامل ، پسین محاسبات م گیرد. انجام پسین محاسبات ،DPM هر به متعلق بعدی نمونه ی هزار پنج
تعداد پسین میانگین های متوسط و (f) ال چ پسین برآورد و (f٠) مشاهدات واقع ال چ بین L٢ فاصله ی میانگین و ‐لیب لر٩ کولب
انتخاب ال چ دو بین تفاوت میزان سنجش L٢برای فاصله ی و ‐لیب لر کولب واگرایی م باشد. αدقت پارامتر و (H) شده اشغال خوشه های

از: عبارتند ترتیب به q و p بین L٢ فاصله ی و ‐لیب لر کولب واگرایی باشند موردنظر ال های چ q و p اینکه فرض با شده اند.

KL (p, q) =

∫
p (x) log

(
p (x)

q (x)

)
dx

L٢ (p, q) =

(∫
(p (x)− q (x))٢

dx

) ١
٢

به صورت آن ١٠ کالبیدن تبدیل از م توان ‐لیب لر کولب واگرایی معیار بجای ، ال چ دو بین پراکندگ تفسیر در تسهیل برای

q (KL) =
١ +

(
١− e−٢KL

) ١
٢

٢

q(KL) مقدار هرچه و است متفاوت تر ال چ دو نتیجه در و بزرگتر آن با KLمتناظر مقدار شود، نزدی تر ی به q(KL) هرچه کرد. استفاده
هستند. شبیه تر ال چ دو نتیجه در و تر کوچ آن با متناظر KL مقدار شود، نزدی تر ٠٫۵ به

پسین نمونه ی هزار پنج از گرفتن میانگین با م شود. نمونه گیری L٢ و q (KL) پسین توزیع ،α ،H پسین توزیع از گیبز، نمونه گیری بار هر با
این متوسط نهایت در م آید. بدست داده ها مجموعه از ی هر L٢برای و q (KL) پسین میانگین برآورد و α Hو پسین میانگین برآورد حاصل،
چوله‐نرمال آمیخته ی در رفته ار ب ابرپارامترهای م شود. گزارش مربوطه شبیه سازی سناریوی خروج های عنوان به برآوردها از مجموعه صد
.a = b = ١ و ν٠ = ٠ ،ψ٠ = ١٠ ،λ٠ = ٠ همچنین هستند. نمونه واریانس و میانگین به ترتیب که k = s٢ و ξ٠ = y از: هستند عبارت
توزیع مدل، دو هر در α دقت پارامتر پیشین توزیع م شود فرض همچنین .k = s٢ و µ٠ = y از: عبارتند نیز نرمال آمیخته ی ابرپارامترهای

است. ی و ی برابر ابرپارامترهای با گاما
شاخص اساس بر م شود مشاهده که همانطور است. شده گنجانده ١ جدول در شبیه سازی سناریوهای تمام برای شده داده شرح خروج های
DPMچوله‐نرمال مدل در شاخص این مقدار زیرا است، بهتر DPMنرمال مدل رد عمل از همواره DPMچوله‐نرمال مدل رد عمل ،L٢

مشهود کامال ساده نمایی توزیع و چوله‐نرمال توزیع دو آمیخته ی سناریوی در برتری این است. کمتر DPMنرمال مدل در آن مقدار از همواره
آمیخته ی سناریوی در q(KL) شاخص چون که صورت این به م کند. ایفا را مل م نقش بیشتر q(KL) شاخص نتایج ر دی طرف از است.

8unified skew-normal
9Kullback-Leibler divergence

10calibration transformation



نیم پارامتری٢٣۴ بیزی روش به ال چ برآورد

برآورد و f٠ بین L٢ فاصله ی میانگین برآورد و (q تابع طریق از شده (کالبیده ‐لیب لر کولب واگرایی میانگین برآورد :١ جدول

.α و H ، ال چ پسین
E (alpha|rest) E (H|rest) L٢ q (KL) مدل سناریوها

١/٠٠۶١٠٢ ۵/٠١۴٢١۶ ٠/٣٩٣٩٩٣ ٠/٧١٠٩٢٧۵ DPM −N (آ) سناریو

٠/٧٨۶۴٠٠٨ ۴/٠٣۴٩٣۶ ٠/٣٢٢٧۶۶ ٠/٨٧٠٨٨٠۵ DPM − SN (آ) سناریو

٠/۶٢۶٠۵٢٩ ٣/٢٩٧٢۶٧ ٠/۶۴٩٢۴۶٨ ٠/٩٣٠٩٧١٣ DPM −N (ب ) سناریو

٠/۶١۴۵٩٩۶ ٣/٢۵١٢٨٣ ٠/٢٣١۴٣٢٢ ٠/۶٧٨٣٧١ DPM − SN (ب ) سناریو

٠/۶٨٠٢١۵۶ ٣/۴٨٠٠٨ ٠/٣۴٢٣٢۶۴ ٠/٨٨٣۴۵۴۴ DPM −N (پ ) سناریو

٠/۴٠۵۴٣١۵ ٢/١٧٨٢۵٩ ٠/٣۴٠٧٧۵١ ٠/٨٩٧۴٠۴۶ DPM − SN (پ ) سناریو

١/٢٠٢۴۶٨ ۵/٩٠۵٠٣١ ٠/۶٢۵٧٨۵٧ ٠/٨٧٩٣٧٠۶ DPM −N (ت ) سناریو

٠/٩٣١٣٨١۶ ۴/۶٩٣١٩٧ ٠/٣۵٩۶٠۴۵٢ ٠/٨٧۶١۵٧٣ DPM − SN (ت ) سناریو

کامال رد عمل چوله‐نرمال DPM مدل بنابراین دارد، آن نرمال همتای به نسبت کمتری مقدار چوله‐نرمال DPM مدل در چوله‐نرمال،
مقدار چوله‐نرمال، DPM مدل در L٢ شاخص نیز، ساده نمایی توزیع سناریوی در دارد. سناریو این در نرمال DPM مدل به نسبت بهتری
چوله‐نرمال DPM مدل در q(KL) مقدار سناریو همین در ر دی طرف از م گیرد. نرمال DPM مدل با مقایسه در کمتری مشخص بطور
نیز سناریو این در گرفت نتیجه م توان است اتکا قابل بیشتر L٢ شاخص نتایج که آنجا از ول است. بهتر کم نرمال DPM مدل به نسبت
سان ی نسبتاً مدل دو هر در نتایج گاما‐نرمال توزیع آمیخته ی سناریوی در است. بهتر رقیبش مدل به نسبت چوله‐نرمال DPM مدل رد عمل

کم نرمال DPM مدل با مقایسه در چوله‐نرمال DPM مدل رد عمل L٢ شاخص اساس بر نرمال، توزیع سه آمیخته ی سناریوی در است.
قطع بطور نم توان بنابراین است. بهتر آن چوله‐نرمال همتای با مقایسه در نرمال DPM رد عمل q(KL) شاخص اساس بر ول است، بهتر
DPM مدل هسته های نوع از سناریو این در رفته کار به آمیختگ هسته های اینکه به توجه با دارد. بهتری رد عمل سناریو این در مدل کدام گفت
رفته رویهم مختلف، سناریوهای در برازش ویی نی شاخص های از آمده بدست نتایج بررس با نیست. انتظار از دور نتایج این است، نرمال
DPM مدل طریق از شده برآورد ال های چ با مقایسه در چوله‐نرمال DPM مدل طریق از شده برآورد ال های چ گرفت نتیجه م توان
همواره چوله‐نرمال DPM مدل در شده اشغال خوشه های تعداد پسین میانگین ر، دی سوی از دارد. واقع ال های چ با بیشتری تشابه نرمال
α پسین میانگین برآورد م شود. محسوب ساده تری مدل  باشد، کمتر خوشه ها تعداد هرچه که است بدیه است. نرمال DPM مدل از کمتر
است. کارآمدتر مدل سازی نتیجه در و کمتر شده اشغال خوشه های تعداد باشد کمتر α مقدار چه هر م دهد. نشان را مطلب همین نوع به نیز
DPM مدل زیرا م دهد. ارائه بهتری نتایج خود کالسی همتای با مقایسه در چوله‐نرمال DPM مدل گرفت نتیجه م توان بنابراین

واقع ال چ تابع به بیشتری تشابه مدل این از آمده بدست ال های چ موارد بیشتر در هم و م کند برآورد را ساده تری مدل هم چوله‐نرمال،
دارد.

نتیجه گیری و بحث

گفت، م توان شبیه سازی مطالعه ی از آمده بدست نتایج اساس بر شد. معرف ال چ برآورد برای چوله‐نرمال DPM مدل ی مقاله، ابن در
ال های چ برآورد رفته رویهم که است این بیانگر چوله‐نرمال و نرمال DPM مدل  های در L٢ و KL برازش ویی نی شاخص های مقادیر
مشاهدات واقع ال های چ به بیشتری قرابت و شباهت DPMنرمال، از حاصل ال های چ برآورد با مقایسه در DPMچوله‐نرمال از حاصل
این و است کمتر همواره نرمال DPM مدل با مقایسه در چوله‐نرمال DPM مدل  در شده اشغال خوشه های تعداد ر، دی سوی از دارند.

است. مدل سازی در کمتر پیچیدگ حیث از رقیب مدل بر چوله‐نرمال DPM مدل برتری نشان دهنده ی



ف. ریواز، و ه. ٢٣۵خسروشاه،
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١٣٩۶ ‐ ١٣٨۴ اصفهان استان اری بی نرخ فصل تعدیل
خوندابی٢ زهره شاهمرادی٢، احسان خوندابی١، بتول

ایران آمار ١مرکز

اصفهان استان برنامه ریزی و مدیریت ٢سازمان

تکیه با تحلیل این م گیرند. قرار استفاده مورد مدت) بلند حرکات (مانند داده ها کل وی ال ساختن برای معموال زمان سری های تحلیل یده: چ
زمان سری های فصل تعدیل انجام برای روش هایی به این رو از نیست. اطمینان قابل ، فصل مدت کوتاه اثرات دلیل به اولیه زمان سری های بر

اری بی نرخ م شود. گفته فصل اثر آنها به که است سال ی درون تقویم با مرتبط پراکندگ های حذف فصل تعدیل هدف است. شده آورده روی
م شود ارائه و برآورد فصل صورت به که است اطالعات جمله از است، کار نیروی آمارگیری طرح شاخص های حساس ترین و مهم ترین از ی که

زمان سری آنالیزهای از استفاده با مقاله این در بود. خواهد مفیدی اطالعات حاوی فصل تعدیل از بعد و قبل نرخ این مقادیر مطالعه ش بدون و
با استان در اری بی نرخ که م شود دیده ، فصل تعدیل انجام از پس م شود. پرداخته اصفهان استان اری بی نرخ از فصل، اثر اصالح و تعدیل به
است. بیشتر نیز مقدار نظر از فصول سایر به نسبت تغییر این و شود گزارش اصل اری بی نرخ از کمتر باید تابستان، فصل در فصل نوسانات حذف

کار. نیروی آمارگیری طرح ، فصل تعدیل اری، بی نرخ کلیدی: واژه های

.62M10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی کد

مقدمه ١

خرده مقدار اندازه گیری مثال م آید. دست به زمان طول در رر، م اندازه گیری های طریق از که است مشاهدات از مجموعه ای زمان سری ی
نم دهند. یل تش را زمان سری ی شوند، جمع آوری بار ی فقط یا نامنظم صورت به که داده هایی م شود. انجام ماه هر سال، در که فروش
عبارتند مؤلفه سه این هاست. داده بر واقع جهان رخدادهای از ویژه ای انواع دهنده نشان ی هر که م شود تجزیه مؤلفه سه به زمان سری ی

روند. و نظم بی نوسانات منظم، تقویم با مرتبط اثرات از
روند ، فصل تعدیل اهداف در است. اقتصادی رشد و قیمت تورم جمعیت، رشد تاثیر تحت معموال که است سری اصل روند:شالوده مؤلفه
مسایل م گردد. باز روند دوره همان به اوقات گاه روند مؤلفه که دلیل این به م شوند. تلق ”روند” عنوان به مدت میان دوره های و مدت بلند

هموارسازی. بین پیش از عبارتند ، زمان سری در برآورد از بعد
است دوره ای وهای ال اثرات فصل است. فصل و تقویم اثرات از ل متش تقویم) با مرتبط و سیستماتی منظم:(حرکت باتقویم مرتبط اثرات
تند افزایش مثال است. سیستماتی و تقویم با مرتبط اثر فصل اثر ی شوند. استنتاج فصل ها با مرتبط تغییرات نتایج عنوان به است ن مم که

م دهد. رخ هوا گرم دلیل به تابستان در آب مصرف در افزایش ی و م دهد رخ اسفند ماه حدود عید، ایام دلیل به فروش خرده سری

baharkhoundabi@gmail.com خوندابی: ١بتول

٢٣۶
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معروف باقیمانده مؤلفه به گاه بنابراین و م ماند باق فصل تعدیل از بعد که مؤلفه ای ( غیرسیستماتی و کوتاه :(نوسانات بی نظم مؤلفه
، بی نظم تصادف مؤلفه کند. بیان را هستند بین پیش قابل نه و سیستماتی نه سری،که در مدت کوتاه نوسانات م کند تالش مؤلفه این است.
الزم که گیری نمونه غیر خطای مصنوع اثر هم و باشد (white noise) تصادف اثر هم م تواند مؤلفه این نباشد. یا باشد تصادف م تواند

باشد. تصادف نیست،

زمان سری مدل های ١ . ١

شوند: فرمول بندی م توانند صورت سه به آن، مؤلفه های نمایش ونگ چ و بررس مورد داده های ماهیت به باتوجه زمان سری های
ضربی: تجزیه

ضربی صورت به اصل زمان سری مدل م شود. زیاد روند سطح صعود با منظم نا و فصل پراکندگ های افزایش زمان سری های از بسیاری در
شود: م نوشته روند و فصل ، نظم بی مؤلفه های حاصلضرب صورت به سری ضربی مدل در است. تر مناسب

Ot = Tt × St × It

بود. خواهد بی نظم مؤلفه It و فصل مؤلفه St روند، مؤلفه Tt شده، مشاهده مقدار Ot آن در که
بود: خواهد زیر صورت به فصل تعدیل از بعد سری این

SAt =
Ot

Ŝt

= Tt × It

ی حول که هستند بعد بدون فاکتورهای ، فصل و نظم بی مؤلفه های ه حالی در دارد را اصل زمان سری بعد همان روند، بعد ضربی مدل در
هستند. متمرکز

n =
∑

St+j

باشد: م تواند هم زیر صورت به ضربی مدل است. ۴ برابر فصل زمان سری برای و ١٢ ماهیانه زمان سری برای n مقدار

logOt = logSt + logTt + logIt

نرم خروج در که هستند ی عدد حول I و S مؤلفه های شود. استفاده نم تواند صفر شامل زمان سری برای جمع ل یا ضربی زمان سری
م شوند. بیان درصد صورت به افزارها

: جمع تجزیه
مدل از مسائل چنین در که نم دهد تغییر را سری روند نزول و صعود سطح ، فصل و نامنظم پراکندگ های افزایش زمان سری های از برخ در

م شود: نوشته مستقل مؤلفه سه جمع صورت به شده مشاهده زمان سری جمع مدل در م شود. استفاده جمع

Ot = Tt + St + It

بود. خواهد بی نظم مؤلفه It و فصل مؤلفه St روند، مؤلفه Tt شده، مشاهده مقدار Ot آن در که
م شود: زیر صورت به فصل تعدیل از پس سری این

SAt = Ot − Ŝt = Tt + It

: جمع مدل برای فرض قیود

هستند؛ روند از مستقل فصل و نظم بی مؤلفه های م شود فرض •

م ماند؛ باق پایدار ر دی سال به سال از فصل مؤلفه •

است. صفر حول سال طول در فصل نوسانات میانگین •

٠ =
∑

St+j
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فصل تعدیل ٢

ی در وها ال ارزیابی در فصل تعدیل است. سیستماتی صورت به و تقویم با مرتبط که است اثرات حذف و برآورد فرآیند ،٢ فصل تعدیل
سری درست حرکات هم م توانند فصل اثرات ه آنجایی از م کند. کم پرت) (نقاط اطالعات از توجه قابل دادن دست از بدون زمان سری
و (بل است. شده مشاهده داده های فصل تعدیل به نیاز کنند پنهان را باشند، نظر مورد تحلیل برای است ن مم که فصل غیر ویژگ های هم و

دادند: پیشنهاد فصل تعدیل برای را اصل هدف ١٩٨۴)سه هیلمر

مدت کوتاه بین پیش . ١

حد) از (دور دورافتاده رخدادهای و سری ها سایر با زمان سری بین ارتباط . ٢

سری ماه به ماه مقایسه ان ام . ٣

نسبت مقدار، و اندازه نظر از فصل اثر ی م شود. ناش م دهد رخ منظم طور به سری نمودار در که قله هایی از زمان سری ی در بودن فصل
است. ایستا توجه قابل حد تا زمان به

فصل تعدیل موجود روش های ٢ . ١

(پارامتری) مبنا مدل روش
مدلبندی مذکور مدل از زمان سری های متناوبا شوند. مدل بندی جداگانه نظم بی و فصل روند، قبیل از اصل زمان سری مؤلفه های است الزم
م شود فرض و است (white noise) نام به مورد این در نظم بی مؤلفه آیند. دست به م توانند سری فصل و نظم بی مؤلفه های م شوند.
در شده استفاده روش های تفاوت م کنند. استفاده مبنا مدل روش از STAMP و TRAMO/SEAT دارند. ثابت واریانس و صفر میانگین

اصل زمان سری ر دی موارد در م شوند. مدل بندی مستقیما مؤلفه ها (١٩٨٠ (برمن موارد برخ در است. مدل ویژگ به مربوط حالت، این
نیست. تا ی مؤلفه ها سری  تجزیه م شود. حاصل سری تفکی از مؤلفه هر مدل و شده مد ل بندی

(ناپارامتری) مبنا فیلتر روش
فیلتر های معموال م برد. کار به نظم بی و فصل روند، مؤلفه به سری تجزیه برای را متحرک) (میانگین ثابت فیلترهای از مجموعه ای روش این
روش است. دوره ها از دامنه ای حذف مورد این در اصل ایده م رود. کار به سری انتهای برای نامتقارن خط فیلتر و سری میانه برای متقارن خط
روش های هستند. . . . و X12-ARIMA و X11ARIMA و X11 شامل روش ها پذیرد. انجام X11 روش های طریق از م تواند مبنا فیلتر

برخ مثال است. سری پایان در شده استفاده متفاوت تکنی های به مربوط روش ها این در موجود تفاوت دلیل هستند. تکراری کل بطور X11
برای را متقارن فیلترهای ARIMA از استفاده با ر دی برخ ه حالی در م کنند استفاده انتها در را نامتقارن فیلترهای (٢٠١٠ (بل روش ها از

م برند. کار به سری ادامه

کار نیروی آمارگیری طرح ٢ . ٢

به آن نتایج و م شود انجام ایران آمار مرکز توسط فصل هر که نيروي كار از آمارگيري طرح مقاله اين در رفته به كار مفاهيم و اطالعات اصل منبع
شرح به طرح اين فن مشخصات از بخش و كليدي مفاهيم و تعاريف مهم ترين از تعدادي اساس اين بر م شود. منتشر ساالنه و فصل صورت

م گردد: ارايه زير

دسته آن ) ساكن معمول خانوار عضو كه است افرادي همه شامل كار نيروي طرح هدف جامعه : آمارگيري زمان و نمونه هدف، جامعه . ١
اين هستند. كشور روستايي يا و شهري نقاط در ( هستند خرج هم ر دي ي با و م كنند زندگ ثابت اقامتگاه يك در هم با كه افرادي از
م آيد. در اجراء به فصل هر ميان ماه تقويم هفته چهارمين و سومين ط كشور كل خانوار هزار ۴۵ بين در نمونه گيري صورت به طرح
طرح ساالنه شده ي (Optimum) بهينه نتايج اساس بر كه است بيش تر و ساله ١٠ ار بي يا و شاغل افراد كليه تحقيق اين آماري جامعه

م شود. منتشر ايران آمار مركز توسط ساله هر نتايج اين كه است يادآوري به الزم است. شده تنظيم كار نيروي آمارگيري

2Seasonally Adjustment
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و كرده كار ساعت يك حداقل مرجع)، (هفته ي آمارگيري هفته ي از قبل تقويم هفته ي در كه خاص سن گروه يك افراد تمام شاغل: . ٢
باشند. كرده ترك را كار موقت طور به داليل به بنا يا

آن از بعد هفته يا و مرجع هفته ي در بوده، كار فاقد مرجع هفته ي در كه م شود اطالق خاص سن گروه يك افراد تمام به ار بي ار: بي . ٣
را فعال جمعیت ار، بی و شاغل جمعیت مجموع باشند. كار جوياي آن از قبل هفته سه و مرجع هفته در اينكه يا و باشند كار براي آماده

بیشتر. و ساله ١٠ فعال جمعیت به ار بی جمعیت اری:نسبت بی نرخ است: زیر قرار به اری بی نرخ تعریف اینرو از دهد. م یل تش

اصفهان استان اری بی نرخ فصل تعدیل نتایج ٣

سری ل ش به توجه با است. شده استفاده Tramo Seats افزار نرم و ناپارامتری روش از اصفهان استان در اری بی نرخ فصل تعدیل انجام برای
اثر ابتدا اری بی نرخ فصل تعدیل انجام برای است ذکر شایان شد. استفاده ضربی زمان سری از ،١ ل ش اصفهان، استان برای اصل زمان

گردیدند. محاسبه شده تعدیل مقادیر اساس بر شده تعدیل نرخ های سپس و است شده حذف شاغل و ار بی افراد تعداد از فصل

اصفهان استان در اصل اری بی نرخ زمان سری :١ ل ش

پس سری، دو هر در فصل مؤلفه های منظم برآوردهای و شاغل و ار بی افراد تعداد ، اصل زمان سری  در شده مالحظه نوسانات به توجه با
آمد. دست به شده تعدیل اری بی نرخ سپس و گردیده محاسبه شده تعدیل ار بی تعداد و شاغل تعداد مقادیر تعدیل، از

همچنین، است. شده  گزارش رکمتر دی فصول به نسبت اصفهان استان در تابستان فصل در شاغالن تعداد که شد مالحظه ، فصل تعدیل از پس
شده تعدیل شاغل و ار بی افراد تعداد به توجه با شده اند. گزارش کمتر زمستان و پاییز بهار، فصول در و بیشتر تابستان فصل در اران بی تعداد
توجه با است. مشاهده قابل ١ جدول در فصل هر در تغییرات متوسط نتایج که م شوند برآورد فصل نوسانات حذف از ناش اری بی نرخ های
٠٫١ ترتیب به باید زمستان و پاییز بهار، فصول در و کمتر درصد ٠٫٨ تابستان در باید فصل نوسانات حذف با اری بی نرخ حاصل، نتایج به

است. شده ارائه ٢ ل ش در فصل نوسانات حذف از پس اری بی نرخ برآورد شود. گزارش بیشتر درصد ٠٫٣ و ٠٫۵،

شده تعدیل و اصل اری بی نرخ فصل تغییرات متوسط :١ جدول

فصل بهار تابستان پاییز زمستان

اختالف میانگین −٠٫١ ٠٫٨ −٠٫۵ −٠٫٣
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١٣٩۶ ‐ ١٣٨۴ اصفهان استان شده تعدیل و اصل اری بی نرخ زمان سری :٢ ل ش

نتیجه گیری و بحث

اری بی نرخ و کار نیروی آمارگیری طرح نتایج از حاصل اصل زمان سری دو و حذف اصفهان استان اری بی نرخ از فصل اثرات مقاله این در
مشارکت و اری بی نرخ های کار، نیروی آمارگیری طرح نتایج اعالم با همزمان کشورها از بسیاری در گردید. مقایسه ر دی ی با آن شده تعدیل
به توجه با مطالعه این در هستند. پیچیده بعضاً و متنوع بسیار زمان های سری از فصل اثر تعدیل روش های م گردند. اعالم نیز شده تعدیل
سایر و اصفهان استان اری بی نرخ بررس گردید. استفاده فصل اثر حذف برای ضربی روش از اصفهان، استان اری بی نرخ زمان سری ماهیت
نتایج از ی است. اهمیت حائز م شود، محسوب کشور صنعت و اقتصادی های قطب از ی که نظر این از استان این کار بازار شاخص های
٠ . ٨ حدود باید که است فصل اثر حذف از پس تابستان فصل در اصفهان استان اری بی نرخ گزارش لزوم شد، حاصل مطالعه این از که جالبی
فعال جمعیت بخش دو به بیشتر و ساله ده جمعیت که م باشد ذکر به الزم اری، بی نرخ محاسبه در گردد. گزارش اصل اری بی نرخ از کمتر
تابستان فصل در م شوند. تقسیم بازنشستگان) مانند درآمد دارای ار بی افراد و دار خانه دانشجو، (محصل، فعال غیر جمعیت و ار) بی و (شاغل
غیر جمعیت جز افراد این عمال ه حالی در م نمایند اعالم ار بی را افراد گونه این خانوارها م برند، سر به تعطیالت در محصلین و دانشجویان
باال دالیل از ی تواند م که م شود گزارش بیشتر تابستان در اری بی نرخ بنابراین نم شوند، داده شرکت اری بی نرخ محاسبه در و بوده فعال

باشد. استان این در تابستان شده تعدیل اری بی نرخ به نسبت اصل اری بی نرخ بودن
نرخ زمستان فصل جمله از فصول سایر برای تابستان فصل خالف بر دهد م نشان فصول سایر در اصفهان استان در اری بی نرخ فصل تعدیل

است. باالتر اصل اری بی نرخ به نسبت شده تعدیل اری بی
همانطورکه است. ویژه ای توجه مورد فصل تعدیل نظر از که است نرخ هایی از ی اری بی نرخ جهان سراسر در آمده عمل به مطالعات بیشتر در
م رسد نظر به م شود. نیز شناور تعطیل روزهای و کاری روزهای اثرات شامل فصل، اثرات از غیر زمان سری ی در فصل اثرات شد اشاره
روزها این اثرات آزمون و بررس م شوند، شناور تعطیل روزهای ایجاد به منجر که مذهبی مراسم و سنن و آداب وجود با ایران پهناور کشور در

باشد. مفیدی اطالعات حاوی
تعدیل و اری بی نرخ های بین تغییرات میزان علل بررس استان هر سنت و مذهبی ، فرهنگ ، جغرافیائ متفاوت ویژگ های به توجه با همچنین

فصل تعدیل انجام برای م تواند مشابه مطالعات نماید. تاکید را استان ها سایر در فصل تعدیل انجام لزوم م تواند و است توجه جالب شده
پذیرد. انجام هستند فصل تاثیر تحت که نرخ هایی سایر یا و م شود برآورد کار نیروی طرح از که اقتصادی مشارکت نرخ
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تابع داده های برای نمونه ای تک آزمون بررس و تحلیل
نسب حسین ابراهیم محمد سید دارابی١، نادیه

بهشت شهید اه دانش آمار، گروه

تابع اصل مولفه های و L٢ نرم براساس آزمون ها آماره این شده است. ارائه تابع نمونه ای تک فرض آزمون برای روش دو مقاله این در یده: چ
شده است. ارائه آزمون آماره دو مقایسه برای شبیه سازی مطالعه ی و محاسبه آزمون توان و حدی توزیع ارائه شده آماره دو هر برای هستند.

. اصل مولفه های ،L٢ نرم ، تابع داده های آنالیز نمونه ای، تک آزمون کلیدی: واژه های

.32A70 ،62G10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

با داده هایی ساختار تحلیل ان ام مناسب، ابزارهای با که است آمار در گسترش به رو و جدید نسبتاً شاخه های از ی تابع داده های تحلیل
فرات ،(٢٠٠۵) سیلورمن و رمس به م توان تابع داده های زمینه در تحلیل و شناخت برای مناسب منابع جمله از م آورد. فراهم را باال ابعاد

تحلیل در جذاب موضوعات از ی جامعه ی میانگین درباره ی استنباط کرد. اشاره (٢٠١٣) زانگ و (٢٠١٢) ا کوکوس هارواژو ،(٢٠١١)
به نقطه صورت به را نمونه ای تک آزمون ، (٢٠٠۵) سیلورمن و رمس پرداخته اند. آن بررس به بسیاری ران پژوهش که است تابع داده های
قبیل از داده ها این برای را آزمون انواع ،(٢٠١٣) زانگ نمود. استفاده نمونه ای تک آزمون برای تاوانیده مدل از (٢٠٠٧) ماس دادند. ارائه نقطه

بررس را تابع جامعه میانگین برابری آزمون نیز (٢٠١۵) اران هم و بنت کرد. بررس را استرپ بوت و L٢ نرم براساس و نقطه به نقطه
و (٢٠١٢) لیانگ ،(٢٠٠٨) اران هم و مانک ،(٢٠١٣) زانگ ،(٢٠٠٧) ماس به توان م تابع ای نمونه تک آزمون مطالعه برای کرده اند.

کرد. مراجعه (٢٠١۵) کیو
کردند ارائه استرپ بوت روش از استفاده با را میانگین قبیل از جامعه اصل مشخصه های برابری آزمون (٢٠١۶) اران هم و پاپاردیتیس
حالت در میانگین برابری آزمون روش های بر خوبی مرور (٢٠١۵) رایس و هارواژ نمودند. محاسبه را استرپی بوت آماره ی رایی هم نرخ و

ی با که نمود اشاره (٢٠١٧) اران هم و لیات گی به م توان زمینه این در کارها آخرین جمله از و نموده اند. ارائه نمونه ای چند یا و دو ، ی
کرده است. بررس را تابع داده های برای نمونه ای تک آزمون ندارد، مناسبی رد عمل L٢ فضای در که ماهاالنویس، نرم روی بهینه سازی

نمونه میانگین بین اختالف چه هر است. موردنظر مقدار ی با نمونه میانگین بین اختالف از استفاده میانگین برابری آزمون در عمده دیدگاه
متغیره، چند داده های در م شود. بیشتر موردنظر مشخص تابع با آمده آن ها از نمونه که جامعه میانگین تفاوت باشد، زیاد انتظار مورد مقدار با
توزیع به حدی صورت به آزمون آماره ی تا م آید بدست آن واریانس بر تقسیم داده ها میانگین تفاضل سنجش با جامعه میانگین برابری آزمون

لیات گی به م توان مثال عنوان به که م شود استفاده نیز تابع داده های میانگین برابری آزمون های در عمدتا دیدگاه همین کند. میل دو کای

n_darabi@sbu.ac.ir دارابی: ١نادیه
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در ثابت را d٠ ∈ N ی آنٰ ها منظور این برای کرده اند. استفاده روش همین از ماهانویس نرم براساس که نمود اشاره (٢٠١٧) اران هم و
در که هرچند ساختند، را دو کای توزیع براساس آزمون آماره و آورده بدست اول مولفه d٠ برای را شده بریده ماهانویس فاصله ی و گرفته نظر

j ∈ {١,٢, ..., d} برای ١
λj

نتیجه در و بوده کوچ بسیار است ن مم م رود کار به آزمون آماره ساختن در که ای ویژه مقادیر حالت این

برای ایراد ی خود نوبه به این که باشند داشته فرضیه قبول یا رد در بیشتری تاثیر باالتر مراتب ویژه های مقدار و باشد بزرگ بسیار آمده بدست
این برای را بعد افزایش ان ام باید و نیست مناسب تابع داده های برای نیز ویژه مقادیر تعداد گرفتن نظر در ثابت باالست. ابعاد در آزمون این
وارون دارای کوواریانس ر عمل است ن مم نیستند، متناه بعد دارای که ، تابع داده های در م شود موجب امر همین داشت. درنظر داده ها
توزیع ی به حاصل آماره ی توزیع م شود. استفاده آزمون آماره ساختن برای میانگین توابع بین L٢ نرم اختالف از فقط حالت این در لذا و نباشد
تحلیل در که ویژه توابع تعداد تغییر به نسبت بیشتری پایایی نرم این راست. هم دوها کای از موزون مجموع به ه بل نم کند میل مشخص کای
چند هر م شود استفاده L٢ نرم از معموال تابع داده های تحلیل برای است. مناسبتری حدی ویژگ های دارای همچنین . دارد م شود٬ استفاده
تولید کوواریانس ر عمل توسط که نرم هایی از م توان جمله آن از که نمود استفاده آن ها از م توان که دارند وجود نیز L٢ در ری دی نرم های

برد. نام شده اند ارائه (٢٠١٠) سای و ئوان توسط که م شوند
پرداخته مختلف شرایط تحت آن ها تحلیل و بررس به و م گردد ارائه تابع داده ی میانگین آزمون آماره ساختن برای روش دو مقاله این در
میانگین آزمون برای ارائه شده آزمون آماره از شبیه سازی ٣ بخش در م شود. ارائه تابع داده های برای آزمون شناس روش ٢ بخش در م شود.

خواهدشد. نتیجه گیری و بحث نیز آخر در و ارائه داده ها

شناس روش ٢

.t ∈ [٠,١] آن در که باشند دست در XN (t), ..., X٢(t), X١(t) به صورت، (تابع) منحن N شامل تصادف نمونه های که کنید فرض
م کنند: پیروی زیر مدل از جامعه در مشاهدات کنید فرض همچنین

Xi(t) = µ(t) + ϵi(t), ١ ≤ i ≤ N (٢ . ١)

ضرب حاصل آن بر عالوه م دهیم. نشان
∫

با را
∫ ١

٠ سادگ برای متن طول در . E{ϵi(t)} = ٠ و بوده میانگین تابع همان µ(t) آن در که
صورت به آن از حاصل نرم و داخل

⟨f, g⟩ =
∫
f(t)g(t)dt, ∥f∥٢ = ⟨f, f⟩, (٢ . ٢)

انتگرال پذیر آن ها دوم توان که توابع تمام فضای ،L٢ فضای به داریم سروکار آن ها با که توابع تمام م شود فرض همچنین م شود. تعریف
م گیریم: نظر در را زیر فرض های آن، بر عالوه هستند. متعلق است،

هستند. (iid) هم توزیع و مستقل توابع ϵN , ...., ϵ٢, ϵ١ ∫فرض١)
µ٢(t)dt <∞ فرض٢)

E∥ϵ١∥۴ <∞ فرض٣)

م شود: تعریف زیر به صورت جامعه برای کوواریانس تابع فوق فرض های تحت

c(s, t) = E{ϵ١(s)ϵ١(t)}.

م شود. تعریف x ∈ L٢ هر برای C(x)(t) =
∫
c(s, t)x(s)ds به صورت که م دهیم نشان C(·) با را جامعه کوواریانس ر عمل همچنین

که: طوری به دارند وجود ϕ١, ϕ٢, ... امتعامد ی توابع همچنین و λ١, λ٢, ... مثبت مقادیر صورت، این در

λjϕj(t) =

∫
c(s, t)ϕj(s)ds,

داریم: نتیجه در و هستند C(·) کوواریانس ر عمل ویژه توابع و مقادیر ترتیب به ها ϕj و ها λj ر دی عبارت به

c(s, t) =

∞∑
j=١

λjϕj(s)ϕj(t), (٢ . ٣)



تابع٢۴۴ داده های برای نمونه ای تک آزمون بررس و تحلیل

زیر فرض آزمون برای p‐مقدار محاسبه و آماره ساختن هدف مقاله این در .(٢٠١٢ ، ا کوکوس (هارواژو ٠ < ... < λ٢ < λ١ آن در که
است:

H٠ : µ = µ٠ H١ : µ ̸= µ٠ (۴ . ٢)

،µ̂ − µ٠ بین تفاوت براساس آزمون آماره که است مرسوم الر اس داده های برای ، کالسی آمار در است. معلوم و مشخص تابع µ٠ آن در که
L٢ ی آماره هستند بی نهایت بعد دارای داده ها آن در که تابع داده های تحلیل در اما است. نمونه میانگین تابع برآورد µ̂ آن در که م شود ساخته
به قادر مواقع برخ در اصل مولفه های براساس آزمون آماره نیز و کوواریانس اطالعات از استفاده عدم واسطه به کمتر توان داشتن دلیل به نرم

یرد. ب صورت نظر دقت و تدبیر براساس باید فرض این آزمون نتیجه در نیست µ٠ و µ̂ بین تفاوت تشخیص

L٢ نرم براساس آزمون آماره ٢ . ١

به صورت L٢ نرم آزمون آماره برد. بهره (۴ . ٢) فرض آزمون در باید که است مفیدی ابزار µ̂−µ٠ نرم مقدار از استفاده آزمون آماره ی ساختن برای
پرداخت. خواهیم آن بررس به ادامه در که است TL٢ = N∥µ̂− µ٢∥٠

،H٠ فرض تحت آنگاه باشند، برقرار ١ ‐ ٣ های فرض که کنید فرض .٢ . ١ قضیه

TL٢
d−→

∞∑
j=١

λjχ
٢
j (١), (۵ . ٢)

واقع میانگین اگر و باشد برقرار H١ فرض اگر برآن، عالوه هستند. آزادی درجه ی با کای‐دو iid تصادف متغیرهای ها χ٢
j (١) آن در که

آنگاه باشد µ∗ داده ها

TL٢ = N∥µ∗ − µ٢∥٠ +Op(N
١/٢)

p−→∞. (۶ . ٢)

ر عمل C آن در که
√
N(µ̂ − µ٠)

d−→ N (٠, C) (٢٠١٢ ، ا کوکوس (هارواژو تابع مرکزی حد قضیه براساس H٠ فرض تحت اثبات.
که داد نشان م توان جبری ساده محاسبه با و Z ∼ N (٠, C) که TL٢

d−→ ∥Z∥٢ پیوسته نگاشت قضیه اساس بر است. ϵiها کوواریانس
نیز قضیه دوم قسمت برای است. χ٢

j (١) توزیع دارای آنها دوم توان که هستند iid و استاندارد نرمال Niها آن در که ∥Z∥٢ =
∑∞

j=١ λjN
٢
j

کراندار احتمال در
√
N(µ̂− µ∗) نتیجه در و

√
N(µ̂− µ∗)

d−→ N (٠, C) تابع مرکزی حد قضیه بنابر باشد جامعه واقع میانگین µ∗ اگر
داشت: △خواهیم = µ̂− µ∗ دادن قرار با است.

N∥µ̂− µ٢∥٠ = N⟨µ̂− µ٠, µ̂− µ٠⟩

= N⟨µ̂− µ∗ +△, µ̂− µ∗ +△⟩

= N∥ △ ∥٢ + ٢
√
N⟨
√
N(µ̂− µ∗),△⟩+ ⟨

√
N(µ̂− µ∗),

√
N(µ̂− µ∗)⟩

= N∥ △ ∥٢ +Op(N
١/٢) +Op(١),

□ م شود. حاصل نتیجه و
وجود به ل مش باشد معلوم کوواریانس ر عمل اگر است. وابسته λj ویژه مقادیر مجهول کمیت H٠به فرض تحت حدی توزیع ٢ . ١ قضیه بنابر
فوق ی قضیه شرایط تحت شود. زین جای λ̂j برآورد مقدار با ویژه مقادیر باید باشد نامعلوم جامعه کواریانس ر عمل که زمان ول آید، نم

است. برقرار شود استفاده نیز ویژه مقادیر برآورد از که حالت برای آن م ح که داد نشان م توان

اصل مولفه های براساس آزمون آماره ٢ . ٢

این در است. وابسته µ̂ براوردی مقدار و µ٠ شده گرفته نظر در میانگین فاصله ی به آزمون آماره مقدار L٢ نرم روش به آزمون آماره ساختن در
به حدی توزیع مقدار اصل مولفه های روش به آزمون آماره ساختن در ول است. وابسته λj نامعلوم مقادیر به آزمون آماره حدی توزیع روش
هتلینگ T ٢ نمونه ای تک آماره م شود. ساخته متغیره چند حالت در که است آزمون آماره مشابه دیدگاه این نیست. وابسته نامعلوم مقدار ی
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ر عمل وارون زیرا ندارد، را تابع داده های برای سازی معادل قابلیت م شود تعریف T ٢ = N(X̄ − µ٠)TS−١(X̄ − µ٠) صورت به که
آماره لذا باشد، نداشته وجود است ن مم وارون چنین م باشد نهایت بی بعد که تابع داده های در باشد موجود باید Ĉ−١، تجربی، کوواریانس
را داده ها بعد ابتدا اصل مولفه های روش به آزمون آماره ساختن در نباشد. استفاده قابل تابع تحلیل در است ن مم فوق، روش به هتلینگ T ٢

آماره آنگاه باشند صفر غیر تجربی کوواریانس ر عمل اصل مولفه های از تا p که کنیم فرض اگر م سازیم. را آزمون آماره سپس و داده کاهش
صورت اصل مولفه های روش در آزمون

TPC = N

p∑
j=١

⟨µ̂− µ٠, ϕ̂j⟩٢

λ̂j
, (٢ . ٧)

در میانگین ها تفاضل تصویر آن در که گرفت نظر در هتلینگ) T ٢ (همانند دو درجه فرم ی م توان را TPC آزمون آماره م شود. تعریف
به صورت ری عمل واقع در و هستند ناهمبسته ϕ̂j ویژه توابع راستای

Γp(x) =

p∑
j=١

λ
−١/٢
j ⟨x, ϕ⟩ϕ (٢ . ٨)

چون م کند. تعدیل را آن مربوطه ویژه مقدار از استفاده با و م کند تصویر تابع اول اصل مولفه p به را x تابع ر عمل این که ساخت م توان را
بزرگ، p مقادیر این برای و نیست را هم L٢ در بزرگ p مقادیر برای (٢ . ٨) ر عمل لذا م شوند بزرگ شدت به j افزایش با λ−١/٢

j مقادیر
م کنیم انتخاب طوری را p مقدار لذا خواهد بود. ناپایدار حاصل م شود زین جای براوردی مقادیر با (٢ . ٨) رابطه در را ویژه مقادیر که زمان
حال است. ١٠ از کمتر کار این برای الزم p تعداد معموال داد. نشان نخست ویژه مقادیر از تا p توسط بتوان را کل تغییرات از درصد ٩٠ که

م کنیم. بیان (٢ . ٧) آماره باره این در را زیر قضیه

H٠ فرض تحت آنگاه باشند نزول ویژه مقادیر آن بر عالوه باشد. برقرار ١ ‐ ٣ فرض های که کنید فرض .٢ . ٢ قضیه

TPC
d−→ χ٢(p), (٢ . ٩)

باشدآنگاه برقرار H١ فرض اگر برآن، عالوه و است. آزادی درجه p با کای‐دو تصادف متغیر χ٢(p) آن در که

TPC = N∥Γp(△)∥٢ +Op(N
١/٢)

p−→∞. (٢ . ١٠)

بر است. ϵiها کوواریانس ر عمل C آن در که
√
N(µ̂ − µ٠)

d−→ N (٠, C) ، تابع مرکزی حد قضیه براساس H٠ فرض تحت اثبات.
داریم نیز قضیه دوم قسمت برای TPC

d−→
∑∞

j=١
⟨Z,ϕj⟩٢

λj
∼ χ٢(p) اسالتس قضیه و پیوسته نگاشت قضیه اساس

TPC =N

p∑
j=١

⟨µ̂− µ∗ +△, ϕ̂j⟩٢

λ̂j

=N

p∑
j=١

⟨µ̂− µ∗, ϕ̂j⟩٢ + ٢⟨µ̂− µ∗, ϕ̂j⟩⟨△, ϕ̂j⟩+ ⟨△, ϕ̂j⟩٢

λ̂j

=N∥Γp(△)∥٢ +Op(N
١/٢) (٢ . ١١)

□ م شود. حاصل نتیجه پس
√
N(µ̂− µ∗)

d−→ N (٠, C)
م شود. کنترل ∥Γp(△)∥ با توان TPC آزمون آماره برای که حال در م شود، کنترل ∥△ ∥ توسط TL٢ آزمون آماره توان که است ذکر به الزم
ویژه مقادیر نزول نرخ و است دشواری بسیار کار هستند بهتری رد عمل دارای آزمون آماره دو این از کدامی که امر این ویی پیش کل حالت در
مدل تغییرات از زیادی مقدار بتوانند ویژه مقادیر از کم تعداد که زمان عمل در م گذارد. تاثیر آماره دو این توان برروی داده ها همواری و
دارای TPC آزمون آماره آنگاه بدهند اختصاص خود به را زیادی وزن ویژه مقادیر کل به نسبت نخست ویژه های مقادیر یعن دهند توضیح را

م شود. توصیه TL٢ آزمون آماره از استفاده به صورت، این غیر در ول است بهتری رد عمل
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شبیه سازی ٣

N = ١۵٠ مشاهدات تعداد که کنید فرض شده است. ارائه نتایج و انجام آزمون آماره دو مقایسه برای شبیه سازی مطالعه ی قسمت این در
میانگین با ماترن فرایند از ϵi(t) آن در که شده اند تولید (٢ . ١) رابطه از مشاهدات شده اند. مشاهده [٠,١] بازه روی هم فاصله نقطه ١٠٠ در که

باشند شده تولید زیر صورت کوواریانس تابع و صفر

c(s, t) =
σ٢٢١−ν

Γ(ν)

(√
٢ν|s− t|
ρ

)ν

Kν

(√
٢ν|s− t|
ρ

)
, ν > ٠, (٣ . ١)

به صورت را میانگین تابع است. بسل) (تابع هسته تابع Kν تابع و رتبه ρ = ٠٫٢۵ هموارسازی، پارامتر ν = ٠٫۵ واریانس، σ٢ = ١ آن در که
م گیریم: نظر در زیر

µ٠(t) = a cos(kπt) (٣ . ٢)

کنترل قابل H١ فرض تحت اختالف اندازه a مقدار شدن بزرگتر با و آزمون) (اندازه است برقرار H٠ فرض ،a = ٠ ثابت مقدار اگر آن در که
بیشتری اغتشاش و بسامت دارای µ٠(t) میانگین تابع k شدن بزرگ با و بوده الزم میانگین بسامت رفتار کنترل برای نیز k مقدار خواهد بود.

است.

s

t

c(s,t)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

−
2

−
1
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2

t

µ
=

0
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c
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2
)π
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واریانس‐ ماتریس چپ سمت و داده شده است نشان توپر صورت به که میانگین تابع با همراه شبیه سازی در شده تولید مشاهده ١٠ راست سمت :١ ل ش
است. گرفته قرار استفاده مورد شبیه سازی در که ماترن کوواریانس

م سنجیم. را شده ارائه آماره دو رد عمل مختلف های a و k برای α = ٠٫١ اطمینان سطح در و تکرار را شبیه سازی مرتبه ١٠٠٠ تعداد به
زیادی اختالف م شود دیده که همانگونه شده اند داده نشان اند شده تولید صفر میانگین با ٣ . ١ فرم به ماترن فرایند از که نمونه ١٠ ،١ ل ش در

ندارد وجود صفر تابع با k = ۵ و a = ٠٫٢ دارای که µ٠(t) بین
،a = ٠ که شده ارائه جدول از نخست سطر در باشد کم کننده آزمون روش انتخاب چالش در که دارند وجود کم نقاط ١ جدول در
ساخته اصل مولفه های براساس که آزمون هایی تمام و L٢ نرم برای اول نوع خطای م شود دیده که گونه همان شده است ارائه اول نوع خطای
همان شده است ارائه k و a مختلف حالت های شده ارائه آزمون های توان مقایسه برای دارند. قرار ٠٫١٠ به نزدی معن داری سطح در شده اند
دوره ول م کند پیدا افزایش نیز L٢ نرم آزمون توان آن شدن بزرگ با و است وابسته a مقدار به L٢ نرم براساس آزمون داریم انتظار که طور
٠٫٣٨١ از TL٢ آزمون توان ٠٫٢ به ٠٫١ از a تغییر با k = ٢ برای مثال عنوان به دارد. آزمون این توان روی بر کمتری تاثیری ،k میانگین، تناوب
به ٠٫٩٠۴ از و کرده ٠٫٠٩١تغییر مقدار به فقط TL٢ آزمون آماره توان ،۵ به ٢ از k مقدار تغییر با a = ٠٫٢ برای ول م کند تغییر ٠٫٩٠۴ به

. است رسیده ٠٫٠٩٩۵
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آزمون اندازه با متناظر a = ٠ سطر .α = ٠٫١ معن داری سطح در H٠ : µ = ٠ فرض آزمون برای تجربی رد نرخ :١ جدول

م شود. بیشتر µ٠ تابع بسامت k افزایش با و م شود بزرگ اختالف اندازه a شدن بزرگ با و است

اصل های مولفه L٢ نرم

TPC٨ TPC٧ TPC۶ TPC۵ TPC۴ TPC٣ TL٢ k a

٠ . ١٠٠ ٠ . ١٠٢ ٠ . ٠٩٩ ٠ . ١٠٢ ٠ . ١٠٠ ٠ . ١١١ ٠ . ٠٩٨ — ٠

٠ . ٣٧٩ ٠ . ٣٧٧ ۴٠۵ . ٠ ۴٠ . ١٧ ٠ . ٣٩٧ ۴۴٠ . ١ ٠ . ٣٨١ ٢ ٠ . ١

٩٣۴ . ٠ ٩۴٠ . ٢ ٠ . ٩١٨ ٠ . ٧٣٠ ٠ . ٢٣٢ ٠ . ١٢٣ ٣۵٠ . ١ ۵ ٠ . ١

٠ . ٩١١ ۴٠ . ٣٠ ٠ . ٢١٩ ١۵٠ . ٩ ٠ . ١١٨ ٠ . ١٠٧ ٠ . ٣٠٧ ٨ ٠ . ١

٠ . ٣٣٢ ٠ . ٢٠٩ ١۴٠ . ١ ١٢۴ . ٠ ١١۵ . ٠ ٠ . ١٠٧ ٠ . ٣٢٨ ١٠ ٠ . ١

٠ . ٣٣٢ ٠ . ٢٠٩ ١۴٠ . ١ ١٢۴ . ٠ ١١۵ . ٠ ٠ . ١٠٧ ٠ . ٣٢٨ ١٠ ٠ . ١

٩١۵ . ٠ ٩١۶ . ٠ ٠ . ٩٣٠ ٠٩٣۶ . ٩۴۴ . ٠ ٩۵٠ . ٠ ٩٠۴ . ٠ ٢ ٠ . ٢

٠١ . ٠٠٠ ١ . ٠٠٠ ١ . ٠٠٠ ٠ . ٩٨٨ ۵۴٠ . ٩ ٠ . ١٨٠ ٩٩۵ . ٠ ۵ ٠ . ٢

٠ . ٩٩٢ ٨٢۶ . ٠ ۴٠ . ٩١ ٠ . ٢٩٢ ٠ . ١٧٠ ٠ . ١٣٢ ١٠٠٠ ٨ ٠ . ٢

٧١۴ . ٠ ۴٧۵ . ٠ ٠ . ٢٧٧ ٠ . ١٨١ ٠ . ١٢٢ ٠ . ١١٠ ١ . ٠٠٠ ١٠ ٠ . ٢

هستند مشابه رد عمل دارای k = ٢ برای زمینه، این در ارائه شده آزمون ۶ م کنیم بررس را اصل مولفه های براساس آزمون که زمان
k = ٢ و a = ٠٫١ که زمان مثال عنوان به است شناسایی قابل آزمون آماره های توسط که است کوچ تناوب دوره دارای میانگین تابع چون

هستند. ٠٫٣٧٩ و ٠٫۴۴١ آزمون توان دارای ترتیب به TPC٨ و TPC٣ است

توان و هستند تفاوت این تشخیص به قادر ،(۵ از (بزرگتر بزرگتر اصل مولفه های براساس آزمون ها آماره فقط باشد k = ۵ که زمان
توان k = ۵ و a = ٠٫١ برای مثال عنوان به است. L٢ نرم آزمون توان از بزرگتر شده اند ساخته بزرگتر اصل مولفه های براساس که آزمون هایی

است. ٠٫٣۵١ و ٠٫٩١٨ ،٠٫٢٣٢ با برابر ترتیب به TL٢ و TPC۶ و TPC۴ آزمون های آماره

که آزمون هایی از کدام هیچ شود بزرگ خیل میانگین تناوب دوره اگر که است این کرد اشاره ١ جدول درباره توان م که ری دی نکات از
رد عمل همچنان TL٢ آزمون آماره حالت این در که چند هر نیستند میانگین اختالف تشخیص به قادر شده اند ساخته اصل مولفه های براساس
و TPC٣ توان باشد k = ١٠ و a = ٠٫٢ که زمان مثال عنوان به دارد. کمتری وابستگ k مقدار به TL٢ آزمون آماره توان چون دارد را خود

است. ١٫٠٠٠ با برابر TL٢ توان که حال در است ٠٫۴٧۵ و ٠٫١١٠ با برابر ترتیب به TPC٧

نتیجه گیری ۴

و دارد وجود نمونه ای تک میانگین آزمون برای گوناگون روش های م دهد. نشان را تابع داده های برای میانگین آزمون دشواری شبیه سازی این
کل توصیه م توان وجود این با است. وابسته میانگین و داده ها شرایط به آزمون ها برتری و است بقیه از بهتر آنها از ی که کرد ادعا توان نم

توان و بهتر رد عمل دارای اصل مولفه های روش دارد استفاده مورد اصل مولفه های تعداد درباره اطالع فردی اگر که کرد بیان را زیر به صورت
کند. استفاده L٢ نرم روش از است بهتر ندارد مشاهدات درباره اطالع هیچ اگر ول است بیشتری
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آن ها از شواهدی تفسیر و پیرسون نیمن‐ نظریه اساس بر آماری استنباط
٣ ارقام رضا ناصر زمان زاده٢، احسان برآورده١، دست عل

یزد اه دانش آمار، ١بخش

اصفهان اه دانش آمار، ٢گروه

مشهد فردوس اه دانش آمار، ٣گروه

سپس م شود. اشاره نظریه این تفکر پایه به مقاله این در است. آماری استنباط در نظریه فراگیرترین و مشهورترین پیرسون نیمن‐ نظریه یده: چ
م گیرد. قرار بررس مورد م آید به وجود نظریه این روش های نتایج شواهدی تفسیر نتیجه در که الت مش و مسائل

آماری. شواهد نقطه ای، برآورد اطمینان، بازه آماری، فرضیه آزمون کلیدی: واژه های

نیمن‐پیرسون نظریه ١

برای مشاهده ها از استفاده بر نیمن‐پیرسون نظریه تکیه زمینه، این در م دهد. یل تش فرضیه آزمون مسأله را پیرسون نیمن‐ نظریه اصل هسته ی
ی انتخاب به مجبور را ما شرایط که م دهد رخ زمان آماری فرضیه آزمون مسأله ” :(١٩۵٠ ، (نیمن گفته به است. فرضیه دو از ی انتخاب

م کند.” B یا A عمل دو از
(مانند تصادف متغیر ی مجهول احتمال توزیع به B و A عمل های مطلوبیت که است وضعیت هایی بررس حال در م کند بیان ادامه در او
توزیع های از مجموعه ی به متعلق X توزیع اگر م شود داده ترجیح A عمل ، یعن م گردد. تعیین مشاهده با مطلوب عمل و است وابسته (X
تجویز که R قاعده ”هر این صورت: در باشد. ری دی مجموعه به متعلق توزیع این اگر م شود داده ترجیح B عمل و باشد X برای ن مم
دهیم، انجام را B عمل این صورت غیر در و دهیم انجام است نمونه نقاط از مشخص مجموعه ی داخل نمونه نقطه زمان که را A عمل م کند
نامیده بحران ناحیه که آن، ن مم مقادیر از مجموعه ی X مشاهده از قبل ر، دی به عبارت .(١٩۵٠ ، ”(نیمن است آماری فرضیه آزمون ی
ادامه، در م گردد. انتخاب B عمل این صورت غیر در و A عمل باشد بحران ناحیه داخل X = x مشاهده اگر آنگاه، ردد. می  انتخاب م شود،
نحوه ی سپس دارد. ترجیح B عمل که باشد توزیع هایی مجموعه  H̄ و دارد ترجیح A عمل که باشد توزیع هایی مجموعه H م کند فرض او
ر دی فرضیه رد و H̄ یا H فرضیه دو از ی پذیرفتن یا اتخاذ به عنوان B و A عمل دو بین از ”انتخاب م دهد: شرح چنین را آزمون نتیجه بیان
است. شده) رد H̄ بنابراین و ) شده پذیرفته H فرضیه گوئیم شود، A عمل به منجر شده اتخاذ قاعده ی کاربرد اگر بنابراین، م گردد. تفسیر
راحت تر غالباً است. شده) پذیرفته H̄ بنابراین و ) شده رد H گوئیم شود، B عمل به منجر شده اتخاذ قاعده ی کاربرد اگر ر، دی به عبارت
یا رد به آزمون نتیجه آنگاه، م شود. نامیده آزمون فرضیه آنها از ی منظور، به این شویم. متمرکز H̄ و H فرضیه دو از ی روی بر که است
.(١٩۵٠ ، (نیمن شود” انتخاب آزمون فرضیه به عنوان فرضیه دو از ی کدام ندارد اهمیت که است واضح م یابد. کاهش آزمون فرضیه پذیرش
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آن٢۵٠ از شواهدی تفسیر و پیرسون نیمن‐ نظریه

است؟ ر دی آزمون از بهتر آزمون ی که م کند تعیین معیاری چه م شوند؟ ارزیابی تصمیم قاعده های ونه چ که است این اساس سوال
احتمال و (α) اول نوع خطای احتمال ، یعن خطایش احتمال های حسب بر باید آماری آزمون ی که است این نیمن‐پیرسون تب م دیدگاه
کمترین با آزمون بهترین ،α ثابت مقدار هر برای ونه چ که داد نشان (١٩٣٣) نیمن‐پیرسون اساس لم شود. ارزیابی (β) دوم نوع خطای
(α < ٠٫٠۵ (مانند ند نمی  تجاوز مشخص مقدار ی از اولشان نوع خطای احتمال که بحران ناحیه های همه میان در آنها بیابیم. را β مقدار

است. دوم نوع خطای احتمال کمترین دارای که کردند جستجو را بحران ناحیه

نیمن‐پیرسون نظریه تعمیم ٢

را معاصر آمار نظریه که م کند فراهم را قدرتمندی وی ال خطا، احتمال های کردن مینیمم در جذابش فلسفه با نیمن‐پیرسون، فرضیه آزمون نظریه
تصمیم سازی رد روی با م توان را آماری استنباط شاخه های بیشتر که داد نشان بنیادی تعمیم های با (١٩۵٠) والد است. داده قرار خود تاثیر تحت
این در نامیده اند. نیمن‐پیرسون‐والد نظریه را کل نظریه اوقات گاه دلیل همین به کرد. مدل سازی نیمن‐پیرسون فرضیه آزمون نظریه بهینه
مشابه زین، جای عمل های بین انتخاب براساس فرمول بندی حیث از (که تصمیم سازی مسائل مجموعه ی دید از آماری موضوع های به رد روی
نقطه ای، برآوردیابی مساله در دارد. وجود فرضیه دو متناظر عمل دو تنها فرضیه، آزمون مسأله در م شود. نگریسته هستند) فرضیه آزمون مسأله
(بازه بازه ای برآوردیابی مسأله در و است. پارامتر واقع مقدار نزدی مقدار ی انتخاب هدف، و هستند پارامتر فضای مقادیر متناظر عمل ها

است. پارامتر واقع مقدار شامل مجموعه ی انتخاب هدف هستند؛ پارامتر مقادیر از مجموعه هایی متناظر عمل ها اطمینان)،
شوند. ارزیابی احتمال شان ویژگ های براساس باید آماری مسائل حل های راه که است گرفته ل ش تفکر این پایه بر نیمن‐پیرسون نظریه
قرار استفاده مورد رراً م اگر خوب، احتمال ویژگ های با روش ی م کنند. اندازه گیری مدت دراز در را روش ها رد عمل متوسط ویژگ ها، این
ارزیابی دوم شان و اول نوع خطای احتمال براساس مختلف روش های فرضیه، آزمون مسأله در داشت. خواهد خوبی رد عمل متوسط به طور گیرد،
این صورت، در کنیم. تکرار به دفعات را β دوم نوع خطای احتمال و α اول نوع خطای احتمال با آزمون ی کنید فرض مثال، برای م شوند.
باشد درست H١ اگر همچنین، بود. خواهد α برابر متوسط، به طور م شود، رد اشتباه به H٠ که دفعات تعداد نسبت باشد درست H٠ اگر
مشاهده هر برای (برآوردگر)، برآوردیابی روش ی بود. خواهد β برابر متوسط، به طور م شود، پذیرفته اشتباه به H٠ که دفعات تعداد نسبت
خطای متوسط از: عبارتند برآوردگرها ارزیابی برای احتمال ویژگ های رایج ترین م سازد. مرتبط مجهول پارامتر از T (x) برآورد ی x ن مم
فرض مثال، برای .( E [T (X)− θ]٢ ، MSE ) خطا میانگین متوسط و ،(V [T (X)]) واریانس ،(E [T (X)− θ] اریبی، (میزان برآورد
به دست را T (x) مقدار و کنیم نمونه گیری X توزیع از به دفعات اگر این صورت، در باشد. نااریب θ مجهول پارامتر برای T (X) برآوردگر کنید
برآورد کم متوسط مقدار با برابر برآوردگر برآورد بیش مقدار ر، دی به عبارت بود. خواهد θ برابر T (x) شده مشاهده مقادیر متوسط آنگاه، آوریم
ارزیابی برای کلیدی ویژگ دو و م سازد، مرتبط (l (x) , u (x)) بازه ی x هر برای اطمینان) (بازه بازه ای برآوردیابی ی بود. خواهد آن
طول متوسط و (P [l (X) < θ < u (X)]،پوشش (احتمال باشد واقع پارامتر شامل موردنظر بازه اینکه احتمال از: عبارتند اطمینان بازه های
مجهول پارامتر برای درصدی ١٠٠ (١− α) اطمینان بازه ی (l (X) , u (X)) کنید فرض مثال، برای .(E [u (X)− l (X)]) اطمینان بازه
١٠٠ (١− α) متوسط به طور آنگاه، آوریم به دست را (l (x) , u (x)) بازه و کنیم نمونه گیری X توزیع از به دفعات اگر این صورت، در باشد. θ

هستند. θ واقع مقدار شامل شده مشاهده بازه های این از درصد
تصمیم گیری روش ی ارزیابی برای نظریه این که احتمال ای ویژگ های که است این نیمن‐پیرسون نظریه درباره ر دی توجه قابل نکته
از قبل تصمیم گیری روش ی احتمال ویژگ های ر، دی به عبارت آن. نتایج ویژگ های نه و هستند تصمیم گیری روش ویژگ های م گیرد به کار
حال که، در م گیرد. قرار استفاده مورد تصمیم گیری روش بهینه ترین یافتن جهت ر دی تصمیم گیری روش های با ارزیابی برای و آزمایش انجام
باشد. ٠٫٠۵ اول نوع خطای احتمال دارای آزمون روش ی کنید فرض مثال، برای دارند. اهمیت آزمایش انجام از پس روش نتایج ویژگ های
و .(P [X = x|H٠]) است ٠٫٠۵ تنها شود H٠ رد به منجر اشتباه به آزمون اینکه احتمال آنگاه، باشد درست H٠ اگر که معناست بدان این
.P [H٠|X = x] = ٠٫٠۵ یعن شده ایم، α خطای مرتکب ٠٫٠۵ احتمال با آنگاه، شود H٠ رد به منجر آزمون اگر که نیست معن این به
خطای مرتکب ما و است درست H٠ یا که م دانیم م شود، رد H٠ هنگام که روش. نتیجه به نه و برم گردد آزمون روش به ٠٫٠۵ احتمال
٩۵ اطمینان بازه ی مشابه، به طور است. داده رخ ی کدام نم دانیم اما گرفته ایم؛ تصمیم درست ما و است نادرست H٠ یا شده ایم، اول نوع

تصادف نمونه ی Xn, . . . , X١ اگر مثال، برای م کند. تولید است θ موردنظر پارامتر واقع مقدار شامل که بازه ای ٠٫٩۵ احتمال با درصدی
به که آنجا از بازه، این است. θ برای درصدی ٩۵ اطمینان بازه ی

(
X̄ − ١٫٩۶√

n
, X̄ − ١٫٩۶√

n

)
آنگاه، باشد N (θ,١) از هم توزیع و مستقل

از و باشد،
(
θ − ١٫٩۶√

n
, θ − ١٫٩۶√

n

)
بازه در X̄ اگر تنها و اگر است θ شامل بازه این است. تصادف بازه ی دارد بستگ X̄ تصادف متغیر
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شد، مشاهده X̄ اینکه از بعد اما، است. ٠٫٩۵ برابر باشد داشته بر در را θ پارامتر بازه اینکه احتمال است، N
(
θ, ١

n

)
توزیع دارای X̄ که آنجا

نم دانیم ما و نیست، یا هست بازه این در θ (یا ندارد وجود آن برای احتمال عبارت و داریم
(
x̄− ١٫٩۶√

n
, x̄− ١٫٩۶√

n

)
مشخص بازه ی ما

کرده ایم استفاده روش از که وئیم ب م توانیم ما باشد). بازه این به متعلق θ که دارد احتمال چقدر که نم دانیم حت است. داده رخ ی کدام
وئیم ب نم توانیم اما است. کرده تولید را

(
x̄− ١٫٩۶√

n
, x̄− ١٫٩۶√

n

)
بازه مورد این در که م کند، تولید θ شامل بازه ای موارد درصد ٩۵ در که

است. ٠٫٩۵ برابر باشد بازه این در θ اینکه احتمال

نیمن‐پیرسون روش های نتایج شواهدی تفسیر ٣

بین انتخاب برای نیمن‐پیرسون، توسط شده ارائه مدل با تحقیقات در آمار کاربردهای از بسیاری قبل، بخش در شده نقل دیدگاه خالف بر
رد را نیمن‐پیرسون فرمول بندی صراحتاً کاربردها این مناسب مدل نشان ده در آماردانان و است نشده تبیین به خوبی زین، جای عمل های
، هینکل و (کاکس م گویند چه داده ها که دادن نشان ،(١٩۵٩ ، (فیشر استقرایی استدالل با ارتباط در را مسائل این عوض در و کرده اند
شرح ... و (١٩٧۴ ، هینکل و (کاکس شواهد مختصرسازی ،(١٩۶۶ ، (کارنفیلد شواهد وزن ده برای معیاری یا شاخص یافتن ،(١٩٧۴
به کار را نیمن‐پیرسون نظریه با سان ی مفاهیم حت و ابزارها روش ها، از زیادی تعداد کاربردهایی چنین به رد روی در وجود، این با دادند.
اطمینان فواصل و برآوردگرها آزمون ها، از بسیاری از و شده داده تشخیص اطمینان) بازه و برآورد فرضیه، (آزمون مشابه کل مسائل دامنه گرفتند.
مانند احتمال شان ویژگ های اساس بر شده، گرفته نظر در نیمن‐پیرسون نظریه در آنچه مشابه دقیقاً روش ها به عالوه، است. شده استفاده مشابه

شده اند. ارزیابی ... و واریانس اریبی، توان، اندازه،

نظر در نیمن‐پیرسون نظریه در که همان طور شد، خواهد استفاده روش چه که م کنند تعیین احتمال ویژگ های تنها نه کاربردها، این در
این بر عالوه فرضیه، آزمون مساله در بنابراین م شوند. گزارش نتایج کنار در شد، استفاده روش اینکه از بعد روش ویژگ های ه بل شده، گرفته
بر عالوه برآورد مساله در همچنین، م شوند؛ گزارش نیز آزمون توان اوقات گاه و اندازه م شود، H١ انتخاب به منجر ما آزمون که حقیقت

اطمینان بازه بیان بر عالوه بازه ای برآورد مساله در و برآوردگر، استاندارد خطای برآورد) (یا مقدار و باشد) چنین (اگر بودن نااریب برآورد، مقدار
بر عالوه اینکه دلیل م شوند. گزارش نیز کرده) تولید را خاص بازه این که روش پوشش (احتمال اطمینان ضریب م کنند، تولید مشاهده ها که
ه بل عمل ی انتخاب برای نه روش واقع در که است این م کنیم گزارش را است شده نتایج آن به منجر که روش احتمال ویژگ های نتایج،
واجد و تصحیح برای احتمال ویژگ های م گردد. استفاده شاهد) عنوان به داده ها تفسیر برای (یعن م گویند چه داده ها اینکه دادن نشان برای
کس هر یا ما که نیست معن این به م شود، H٠ رد به منجر آزمون ی وقت کاربردها، این در م شوند. استفاده تفاسیر این دادن قرار شرایط
H٠ علیه بر شواهدی داده ها که معن این به H٠ رد ه بل م دهد؛ انجام باشد نادرست H٠ اگر که دهد انجام را عمل آن که دارد تصمیم ری دی

م شوند. تفسیر شواهد آن قدرت سنجش برای ابزاری به عنوان β و α احتمال دو هر یا (α) اول نوع خطای احتمال و م گردد؛ تفسیر هستند

به است رایج تر اما کند، القاء بود، آن برابر پارامتر واقع مقدار اگر که را تصمیم است ن مم پارامتر ی برآورد مقدار اگرچه همچنین،
روش استاندارد خطای که م شود فرض و شوند، تفسیر دارد را برآورد مقدار تقریباً واقع پارامتر که هستند شواهدی مشاهده ها که معن این

هستند). ضعیف شواهد که است این بیانگر بزرگ استاندارد خطای (ی هستند قوی شواهد چقدر دهد نشان برآورد

اطمینان بازه ی نه که است شده پیشنهاد اوقات بعض حقیقت، در م شود. شواهدی تفسیر رایج به طور اطمینان بازه ی از همچنین،
بازه ی ٠٫٩٩ و ٠٫٩۵ ، ٠٫٩٠ ، ٠٫٨٠ مانند اطمینان ضرایب از سری هر برای به طوری که شود. گزارش اطمینان فواصل از مجموعه ی ه بل
آنچه که معن این به است؛ شواهدی آن تفسیر ه بل نم شود. تفسیر عمل ها از مجموعه ی به عنوان مجموعه این باشد. مجموعه در اطمینان

.(١٩٧۴ ، هینکل و (کاکس م کنند خالصه را م دهند ما به θ مورد در داده ها

فرضیه، آزمون روش های (تفسیر شیوه این در نیمن‐پیرسون نظریه از استفاده آیا که، است این م شود مطرح اینجا در که اساس سؤال
خوب روش ی اگر مثال، برای است؟ معتبر م گویند) چه داده ها که مطلب این دادن نشان برای تکنی هایی به عنوان اطمینان بازه و برآورد،
اگر هستند؟ H٠ مقابل در H١ از حمایت در شواهدی داده ها که معناست بدان این آیا شود، H١ پذیرش به منجر H١ مقابل در H٠ آزمون برای
مقدار این نزدی واقع پارامتر که هستند شواهدی داده ها که معناست بدان این آیا شود، مشخص برآورد ی به منجر خوب برآورد روش ی
است؟ b و a بین واقع پارامتر که هستند شواهدی داده ها که معناست بدان این آیا شود، (a, b) بازه به منجر خوب اطمینان بازه ی اگر است؟
جواب م کنند؟ اندازه گیری را شواهد قدرت ( ... و اطمینان ضریب و استاندارد خطای خطا، (احتمال های روش ها این احتمال ویژگ های آیا و

خیر. است: ی سوال ها این همه

کنید. توجه زیر مثال های به مطلب این شدن روشن برای
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کنیم. انتخاب ذاری جای با توپ ۵ هستند، سفید (H١)آن توپ های از ٣
۴ یا و (H٠)آن توپ های از نیم یا که ظرف از کنید فرض .٣ . ١ مثال

بهترین آنگاه، کنیم رد است شده مشاهده X = ۵ زمان که را H٠ اگر باشد. شده مشاهده سفید توپ های تعداد ،X کنید فرض همچنین،
آنگاه، کنیم رد است شده مشاهده X = ۵ یا X = ۴ زمان که را H٠ اگر داریم. α = P٠ (X = ۵) = ١

٣٢ اندازه در آزمون (پرتوان ترین)
در کنیم. استفاده تصادف آزمون از باید باشیم، داشته α = ٠٫٠۵ اندازه در آزمون بهترین بخواهیم اگر داریم. α = ۶

٣٢ اندازه در آزمون بهترین
اگر ، به عبارت م کنیم؛ رد H٠را موارد از درصد ١٢ در تنها شود Xمشاهده = ۴ اگر اما م کنیم رد H٠را شود Xمشاهده = ۵ اگر این صورت،
م کنیم رد H٠را uآنگاه، ≤ ٠٫١٢ اگر م کنیم انتخاب ١ و ٠ بین از (u (مانند تصادف عدد ی ،X = ۴ اگر و م کنیم رد H٠را Xآنگاه، = ۵
α = P٠ (X = ۵) + ٠٫١٢P٠ (X = ۴) = ٠٫٠۵ مطلوب اندازه دارای ما آزمون بنابراین، نداریم. H٠ رد برای دلیل این صورت غیر در و
یا ٠٫٠۵ برابر اندازه ای که آزمون هایی کلیه میان در این، از بهتر آزمون که م دهد را اطمینان این ما به نیمن‐پیرسون اساس لم و م باشد،
است. α ≤ ٠٫٠۵ اندازه در تصادف غیر آزمون هر به نسبت کمتری دوم نوع خطای احتمال دارای آزمون این به ویژه، ندارد. وجود دارند، کمتر
موضوع این دادن نشان آماری تحلیل از هدف که کاربردهایی در آن از استفاده به تمایل آماردانان اغلب دارد، آزمون این که بهینگ وجود با اما
نباید شود، گرفته نظر در شاهد به عنوان X = ۴ هرگاه بودند دریافته به خوبی آنها ندارند. م گویند، چه H١ مقابل در H٠ درباره داده ها که
مشاهده با نیست. مناسب نامربوط پیشامد به شواهدی شان ارزیابی دادن قرار وابسته و گیرد قرار نیست، یا هست u ≤ ٠٫١٢ اینکه تاثیر تحت
توپ های (مجهول) نسبت مورد در شواهد H٠م شود، شدن پذیرفته به منجر زمان که چه و H٠م شود رد به منجر آزمون زمان که چه ،X = ۴

است. سان ی ظرف سفید

H٠ : θ = θ٠ آزمون باشند. U (٠, θ) توزیع از n حجم به تصادف نمونه ی Xn, . . . , X١ کنید فرض (١٣٨٨ ، برآورده (دست .٣ . ٢ مثال
ϕ١ (x) = I

(
x(n) > θ٠ (١− α)

١
n

)
آزمون های توان ترین پر زیر آزمون دو هر گیرید. نظر در را H١ : θ = θ١ (> θ٠) مقابل در

آزمون، دو هر که باشید داشته توجه هستند: α < ١ سطح در آزمون های پرتوان ترین ϕ٢ (x) = I
(
x(n) > θ٠ or x(n) < θ٠α

١
n

)
و

توجه با مشاهده ها این این صورت در .x(n) < θ٠α
١
n که شده اند مشاهده به گونه ای xn, . . . , x١ کنید فرض اکنون، هستند. نیز غیرتصادف

H٠ مقابل در H١ از ϕ٢ (x) بهینه آزمون به توجه با مشاهده ها همین حال که در م کنند؛ پشتیبان H١ مقابل در H٠ از ϕ١ (x) بهینه آزمون به
از ی براساس به طوری که دارد وجود بهینه آزمون دو ،x(n) < θ٠ که x مشاهده هر برای که داد نشان م توان ، کل حالت در م کنند. پشتیبان
م کند. پشتیبان H٠ مقابل در H١ از x مشاهده همین ر دی آزمون براساس ه حالی  در م کند؛ پشتیبان H١ مقابل در H٠ از x مشاهده دو آن

است. نیمن‐پیرسون آزمون های شواهدی تفسیر از ناش تناقض این

است. شده داده نشان زیر مثال های در موضوع این نیست. معتبر نیمن‐پیرسون اطمینان بازه های شواهدی تفسیر واقع به

نتیجه م کنیم. پرتاب را ه ای س اول مرحله در است. مرحله دو شامل که یرید ب نظر در را آزمایش (١٩٧۴ ، هینکل و (کاکس .٣ . ٣ مثال
نمایان ه س خط طرف اگر و مشاهده ی شود، نمایان ه س شیر طرف اگر م دهد. رخ اتفاق چه دوم مرحله در که م کند مشخص ه س پرتاب
مورد طول کوتاه ترین با درصدی ٩۵ اطمینان بازه ی ما و است معلوم σ٢ مقدار م کنیم. اخذ N

(
θ, σ٢) توزیع از مستقل مشاهده n شود،

آورد. به دست را نظر مورد اطمینان بازه م توان روش دو به آزمایش این در م خواهیم. θ برای انتظار

xn, . . . , x١ و بیاید خط ه س اگر و م کنیم، استفاده x±١٫٩۶σ اطمینان بازه از شود، Xمشاهده = x و بیاید شیر ه س اگر اول: روش
روش م گوید، ما به ه س پرتاب که نمونه ای حجم گرفتن نظر در بدون ، یعن م کنیم. استفاده x̄ ± ١٫٩۶ σ√

n
اطمینان بازه از شود مشاهده

نیز ”بهتری” روش از اما است، منطق و معقول روش مطمئناً روش این م گیریم. به کار نمونه حجم آن برای را درصدی ٩۵ اطمینان بازه بهترین
کرد. استفاده م توان

وابسته انتظار) مورد طول کوتاه ترین (با درصدی ٩۵ اطمینان بازه بهترین م کند، مشخص را نمونه حجم ه س پرتاب که آنجا از دوم: روش
اطمینان بازه از بیاید شیر ه س اگر مورد این در است. باشیم) داشته م توانیم ه س بودن خط صورت در که مشاهده هایی (تعداد n مقدار به

م کنیم. استفاده x̄± ٢٫٧٢ σ√
n

اطمینان بازه از بیاید خط ه س اگر و x± ١٫۶٨σ
اول، روش تحت θ پوشش احتمال بیاید شیر ه س اگر هستند. درصدی ٩۵ اطمینان بازه آوردن به دست برای معتبر روش هایی روش، دو هر
پوشش را θ ،٠٫٩٩ احتمال با دوم روش و ٠٫٩۵ احتمال با دوباره اول روش بیاید خط ه س اگر و است؛ ٠٫٩١ دوم، روش تحت و ٠٫٩۵
اما است. ١

٢ × ٠٫٩١ + ١
٢ × ٠٫٩٩ = ٠٫٩۵ برابر دوم روش تحت و ٠٫٩۵ برابر اول روش تحت کل پوشش احتمال بنابراین، م دهد.

روش برای حال که در ،١٫٩۶σ + ١٫٩۶ σ
١٠ = ٢٫١۶σ با است برابر اول روش به وسیله شده تولید بازه انتظار مورد طول (n = ١٠٠ (برای

از کوتاه تر درصد ١٠ حدود متوسط به طور که م کند تولید را بازه ای دوم روش بنابراین، .١٫۶٨σ + ٢٫٧٢ σ
١٠ = ١٫٩۵σ با است برابر دوم
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تولید اطمینان بازه کوچ به طول با اطمینان بازه نم تواند دهیم افزایش را n مقدار اول روش در اگر حت باشید داشته توجه است. اول روش
بسازد. n = ١٠٠ با دوم روش به وسیله شده

چه مشاهده ها این که مطلب این دادن نشان به منظور آزمایش ی مشاهده های برای آن از اگر اما است؛ بهتری روش دوم، روش اگرچه
x ± ١٫۶٨σ که است اشتباه باشیم داشته مشاهده ی فقط ما وقت زیرا، م شویم؛ گمراه دچار آنگاه، کنیم استفاده م گویند θ درباره چیز
خط ه س وقت مشابه، به طور باشد. بزرگ خیل ٠٫٩۵ اطمینان ضریب که م رسد به نظر دهیم. ارائه درصدی ٩۵ اطمینان بازه ی به عنوان را

است. اشتباه x̄± ٢٫٧٢ σ√
n

برای ٠٫٩۵ اطمینان ضریب ی دادن نسبت داریم، مشاهده n و م آید

تعیین ه س پرتاب به وسیله را نمونه حجم ر دی بار و باشیم داشته ١٠٠ حجم به نمونه ی قطعاً بار ی کنید، فرض واضح تر به صورت
درصد ٩۵ اطمینان بازه بهترین x̄ ± ٢٫٧٢ σ√

١٠ باشد)، آمده خط ه س اینکه فرض (با دوم مورد در و x̄ ± ١٫٩۶ σ√
١٠ اول، مورد در گردد.

به دهند ارائه θ درباره شواهد اول روش در میزان هر به (x١٠٠, . . . , x١) مشاهده ها این که است بدیه چون است، عجیب خیل این و است.
اهمیت θ مورد در شواهدی به عنوان مشاهده ها از مجموعه ی تفسیر برای ، یعن م دهند. ارائه θ درباره شواهد دوم روش در نیز میزان همان
نباشد. آنها انتخاب شیوه تاثیر تحت مشاهده ها مقدار و نوع که م رسد به نظر منطق بسیار زیرا آمده اند. به دست مشاهده ها این ونه چ که ندارد

است. مناسب نیز دوم روش برای باشد، مناسب اول روش در م گویند، چه داده ها اینکه دادن نشان برای خاص بازه ای اگر بنابراین،

بیشتر دارند قرار اطمینان بازه داخل که پارامتر از مقادیری از داده ها که این صورت به م شود، شواهدی استفاده اطمینان بازه های از معموال
است. متناقض خود با ه بل و نادرست اطمینان بازه های از استفاده ای چنین که م دهد نشان زیر مثال م کنند. پشتیبان بازه آن از خارج مقادیر از

.(١٣٨٨ ، برآورده (دست .۴ . ٣ مثال
بازه دو هر

(
X + Zα

۴
σ,X + Z١− ٣α

۴ σ

)
و
(
X + Zα

٢
σ,X + Z١−α

٢ σ

)
این رو، از باشد. معلوم σ٢ و X ∼ N

(
θ, σ٢) کنید فرض

بازه به فقط θ١ که باشند پارامتر از مقادیری θ٢ و θ١ و است شده مشاهده X = x کنید فرض هستند. θ برای درصد ١٠٠ (١− α) اطمینان
م کنند، پشتیبان θ٢ از بیشتر θ١ از داده ها که گفت م توان اول اطمینان بازه ی براساس این صورت در باشد. متعلق دوم بازه به فقط θ٢ و اول

گفت. م توان را مطلب این عکس دوم اطمینان بازه ی براساس صورت که در

١٠٠ (١− α) اطمینان مجموعه ی است، ١−α برابر آن پوشش احتمال اینکه بواسطه تنها تصادف مجموعه ی که آنجا از ، کل حالت در
در θ١ از بار ی x مشاهده پارامتر فضای از (θ٢ و θ١ (مانند نقطه دو هر برای که داد نشان م توان لذا م شود. گرفته نظر در θ برای درصدی
اطمینان بازه های از نادرست استفاده دلیل به شواهد در تناقض این م کند. پشتیبان θ١ مقابل در θ٢ از ر دی بار و م کند پشتیبان θ٢ مقابل

م آید. به وجود داده ها از شواهدی تفسیر جهت در نیمن‐پیرسون) نظریه بر (مبتن

از ر دی ی است، آورده من برای را اکوادور پروانه های بال طول از اندازه گیری هایش اران هم از ی کنید فرض (١٩٩٧ ، (رویال .۵ . ٣ مثال
با صحرایی موش های وزن کاهش میزان مورد در داده هایی خودم و است، آورده سیم نمونه های کشش قدرت مورد در را مشاهده هایش اران هم
میانگین از استفاده روش م توان که دادند نشان (١٩۶١) استین و جیمز باشند، نرمال توزیع دارای اندازه گیری ها همه اگر دارم. خاص رژیم ی
وزن و ، کشش قدرت پروانه ها، (بال میانگین سه هر به وابسته آماره ی از استین بخشید. بهبود را متناظرشان پارامترهای برآورد برای نمونه سه
برای برآوردی میانگین، سه هر به وابسته آماره های با روش به همین و کرد، استفاده پروانه ها بال طول میانگین برآورد برای صحرایی) موش های
به است؛ معمول روش از بهتر جیمز‐استین برآورد روش آورد. به دست صحرایی موش های وزن کاهش میانگین و سیم ها کشش قدرت میانگین
تفسیر برای اما است. معمول روش در برآوردگر سه MSE متوسط از کوچ تر جیمز‐استین روش در برآوردگر سه MSE متوسط که معن این
از داریم، پروانه ها بال مورد در شواهد قدر هر ندارد. مفهوم هیچ برآورد روش این ،... و پروانه ها بال درباره شواهد به عنوان مشاهده های مان
به وابسته شواهد، مورد در ما ارزیابی دهیم اجازه که نیست مناسب است. تفسیر قابل پروانه ها بال برای تنها و م شود نتیجه پروانه بال داده های

باشد. وابسته غیر مشاهدات

نتیجه گیری و بحث

زیرا نیست. رضایت بخش داده ها شواهدی تفسیر جهت وسیله ای به عنوان است، بهتر نیمن‐پیرسون نظریه چارچوب در که روش از استفاده
م شود. هستند، سان ی شواهد که موقعیت هایی در متفاوت نتایج به منجر
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چندک رگرسیون رد عمل ارزیابی برای جدید معیاری
گلعلیزاده موس ، ١ دانشور علیرضا

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

به راجع اطالعات تنها آن ها اما داده اند اختصاص خود به را داده ها تحلیل از وسیع بخش مرسوم خط رگرسیون مدل های چه اگر یده: چ
بر پاسخ و تبیین متغیرهای بین رابطه  ایجاد به تمایل صورت در که م رسد نظر به م کنند. ارائه تبیین متغیرهای شرط به پاسخ متغیر توزیع مرکز
مدل هایی چنین از ی چندک رگرسیون استفاده شود. ر دی رگرسیون مدل های از م بایست پاسخ متغیر میانگین از غیر آماری معیارهای اساس
استوارتر مدل مشاهدات، بین در دورافتاده داده های وجود صورت در اینرو، از و م کند استفاده شرط امید جای به شرط چندک های از که است
رگرسیون مدل از کاربست همچنین، م شود. پیشنهاد چندک رگرسیون مدل رد عمل مقایسه ی برای جدیدی معیار حاضر، مقاله ی در است.

م شود. ارائه ایران شهری خانوار درآمد و هزینه به مربوط واقع مثال در چندک

درآمد. و هزینه متقابل، اعتبارسنج استواری، ، چندک رگرسیون ، خط رگرسیون کلیدی: واژه های

.62J99 ،62J05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

و تبیین متغییر عنوان به متغیرها از ی مدل چنین در م کند. بیان را متغیر دو حداقل بین رابطه ی که است آماری روش ی رگرسیون تحلیل
بر مبتن که خطا دوم توان های کمترین روش طریق از ضرایب بردار برآورد رگرسیون در م شود. گرفته نظر در پاسخ متغیر عنوان تحت ری دی

تبیین متغیرهای از ثابت مقادیر اساس بر پاسخ متغیر انتظار مورد مقدار چون رگرسیون مدل این در م گیرد. صورت است اقلیدس فاصله ی
از ، خاص فرض نبودن برقرار هنگام به مثال مواقع از بعض در میانگین رگرسیون برآوردهای م گویند. میانگین رگرسیون مدل آن به م شود مدل
م کند، عمل تبیین متغیر داشتن شرط به پاسخ متغیر شرط توزیع میانگین براساس میانگین رگرسیون که همانطور هستند. برخوردار پایین دقت
میانگین رگرسیون به نسبت باالتری دقت چندک رگرسیون مدل م شود. توصیف پاسخ متغیر شرط توزیع چندک های اساس بر چندک رگرسیون
با چندک رگرسیون مدل همان یعن میانه رگرسیون مدل شد. معرف (١٩٧٨) بست و کوینکر توسط بار اولین مدل این م دهد. بروز خود از
توسط طول داده های در مبسوط طور به چندک رگرسیون مدل همچنین شد. ارائه (٢٠٠٣) اران هم و ه توسط طول داده های در دوم، چارک
تجزیه مورد (٢٠٠۶) بوتای و جراچ را طول داده های برای رگرسیون مدل این بیزی رد روی است. گرفته قرار بررس مورد (٢٠٠۴) کوینکر
از رقیب مدل های با آن مقایسه ی برای که است این م شود مشاهده مدل این با مرتبط علم منابع در که تامل قابل نکته دادند. قرار تحلیل و
با آن مقایسه ی شبیه سازی از بهره گیری با سپس و حاضر ارائه مقاله ی در جدیدی معیار ل مش این  رفع برای است. شده استفاده نامناسبی معیار

م شود. انجام دورافتاده داده های مقابل در آن ها استواری میزان اساس بر ساده خط رگرسیون مدل

Daneshvar.stat@gmail.com دانشور: ١علیرضا

٢۵۵



چندک٢۵۶ رگرسیون رد عمل ارزیابی برای جدید معیاری

چندک رگرسیون و ساده خط رگرسیون بر مروری ٢ بخش در است. شده تدوین زیر صورت به پیش رو مقاله ی حاضر، پژوهش ارائه ی برای
خط رگرسیون برآوردهای و نتایج شبیه سازی، از استفاده با ٣ بخش در م شوند. تشریح موجود تفاوت های و مفروضات اهم سپس و شده انجام

در واقع مثال در مقاله این مدنظر مدل های از کاربست م شوند. مقایسه هم با متقابل اعتبارسنج معیار از استفاده با چندک رگرسیون و ساده
آمد. خواهد نتیجه گیری بخش در مقاله این در آمده بدست نتایج از خالصه ای م آید. ۴ بخش

چندک رگرسیون ٢

، ریاض نظر نقطه از و دقیق تر زبان به است. تبیین متغیر از مقادیری اساس بر پاسخ متغیر مقدار متوسط مدل بندی رگرسیون در اصل هدف
مدل

yi = a+ bxi + εi i = ١, ..., n, (٢ . ١)

مفروضات هستند. ثابت ضرایب b و a و تصادف خطای εi ، تبیین متغیر xi پاسخ، متغیر yi آن در که است ساده خط رگرسیون مدل ساده ترین
عبارت و تبیین متغیر بین م شوند، تولید σ٢ ثابت واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع از همتوزیع و مستقل ها εi از: عبارتند مدل این آماری
استفاده خطا دوم توان های کمترین روش از مدل این پارامترهای برآورد برای است. خط متغیرها بین ارتباط و ندارد وجود همبستگ خطا
م کند. عمل ضعیف بسیار دورافتاده داده های با مواجهه در اقلیدس فاصله که م دانیم اما م کند. ایفا را اساس نقش اقلیدس فاصله که م شود
کسب و دورافتاده داده های تاثیر با مناسب تر مواجهه ی برای است. میانگین از دورافتاده مقادیر شدید تاثیر تحت فاصله این دقیق تر، زبان به
استفاده چندک رگرسیون مدل نام به مدل از ،(٢ . ١) مدل جای به تبیین متغیر مقادیر حسب بر پاسخ متغیر ر دی آماری معیارهای از بیشتر بینش

فاصله ی از ساده خط رگرسیون در اقلیدس فاصله ی جای به ، ریاض نظر نقطه از م شود.

ρθ(y) = (θ − I(y < ٠))y = [(١− θ)I(y ≤ ٠) + θI(y > ٠)]|y|, (٢ . ٢)

.ρθ= ١
٢
(y) = |y| داریم: اینصورت در است، ١

٢ با برابر θ کنید فرض حالت ساده ترین در است. ی و صفر بین عددی θ آن در که م شود استفاده
داریم: خاص حالت در منظور این برای شود. کمینه c به نسبت ρθ(y − c) عبارت امید باید رگرسیون معادالت در فاصله این ذاری جای با

E[ρθ= ١
٢
(y − c)] = (١− ١

٢ )

∫ c

−∞
|y − c|f(y)dy + ١

٢

∫ +∞

c

|c− y|f(y)dy, (٢ . ٣)

تساوی شود، داده قرار صفر برابر نتیجه و گرفته مشتق c به نسبت (٢ . ٣) عبارت از اگر حال، است. Y تصادف متغیر ال چ تابع f(y) آن در که

F (c)− (١− F (c)) = ٠,

داریم: کل حالت برای مشابه روش با م شود. حاصل

(١− θ)F (c)− θ(١− F (c)) = ٠,

بیشتری استواری دارای چندک ها که زد حدس م توان است. پاسخ متغیر θ‐ام چندک یعن qθ با برابر c اخیر نامساوی در م دهد نتیجه که
هستند. تغییرات دستخوش کمتر چندک ها داده ها، تغییر با که گفت م توان دقیق تر، زبان به هستند. میانگین به نسبت

زبان به است. نامناسب معیار از استفاده  م گیرد قرار نظر مد رقیب مدل های با مدل این رد عمل مقایسه ی در معموال که تامل قابل نکته
یعن ، (CVMSE) ١ متقابل سنج اعتبار خطای دوم توان های میانگین معیار معیارهایی چنین از ی دقیق تر،

CVMSE =

√∑n
i=١(yi − ŷ−i)٢

n
,

دورافتاده داده های با مواجهه در اقلیدس فاصله ی که همانطور است. xi جز به x مقادیر همه از استفاده با y شده ی برآورده مقدار ŷ−i که است
که است جدیدی معیار معرف ل مش این  رفع برای حاضر مقاله ی پیشنهاد م برد. رنج ل مش این از نیز CVMSE معیار ندارد خوبی رد عمل

1Cross Validation Mean Square Error



م. گلعلیزاده، و ع. ٢۵٧دانشور،

را معیار این است. متقابل سنج اعتبار بر مبتن نیز جدید معیار ،CVMSE معیار مشابه عالوه، به م برد. بهره (٢ . ٢) رابطه ی از طریق به
صورت به که م نامیم (CVMQE) ٢ متقابل اعتبارسنج خطای چندک های میانگین

CVMQE =

√∑n
i=١ ρŷ−i

(yi)

n
,

که م شود، تعریف
ρŷ−i

(yi) = (ŷ−i − I(yi < ٠))yi.

داده هایی چنین به نسبت مناسب تری استواری است، حساس دورافتاده داده های به نسبت که CVMSE معیار برخالف معیار این م رسد نظر به
م شود. انجام نیز واقع مثال در چندک رگرسیون مدل رد عمل عالوه، به شد. خواهد داده نشان شبیه سازی مطالعه ی در موضوع این دارد.

سازی شبیه ٣

ساده چندک رگرسیون و ساده خط رگرسیون مدل در شده ارائه نتایج دقت و تفاوت ها تا هستیم آن بر شبیه سازی از استفاده با قسمت این در
گرفته نظر در را ١٠ تا ١ اعداد م شود. نمایش ل ش چند از استفاده با میانگین به نسبت چندک ها بودن استوار ابتدا دهیم. قرار مقایسه مورد را
تغییر را اول عدد حال شده اند. مشخص ستاره صورت به که آورده ایم ١ ل ش در و کرده محاسبه را سوم چارک و اول چارک میانه، میانگین، ،
کردیم. رسم ١ راست سمت نمودار در را نتیجه و کرده محاسبه مجدد را قبل آماری معیارهای و م کنیم اضافه را آن به واحد ی یعن م دهیم
ترتیب همین به اگر است. میانگین نبودن استوار نشان دهنده ی این و نکرده اند تغییر میانگین جز به نقاط از دام هیچ م شود مشاهده که همانطور
این بیشتر استواری نشان دهنده ی این و م کنند تغییر سوم چارک آن از بعد و میانه سپس اول، چارک ابتدا دهیم، تغییر را داده ها و برویم پیش
(٢٠١٧) اران هم و کوینکر توسط که quantreg بسته ی دستورات از شبیه سازی برای که است ذکر به الزم است. میانگین به نسبت چارک ها

است. شده استفاده است، موجود R نرم افزار در
مدل دو منظور این برای م شود. استفاده معلول و علت رابطه ی از میانگین رگرسیون و چندک رگرسیون دقیق تر مقایسه ی برای حال

یرید: ب نظر در را زیر رگرسیون

y١ = ١ + ٢x+ ε١, (٣ . ١)

و

y٢ = ١ + ٢x+ ε٢. (٣ . ٢)

تساوی از ε٢ م شود فرض (٣ . ٢) مدل برای اما شده اند. تولید استاندارد نرمال توزیع از بار ١٠٠ تعداد به ε١ و x نمونه تولید برای

ε٢ = (١ + x)ε∗,

که همانطور م شود. تولید بار ١٠٠ تعداد به نیز ε٢ لذا است. ی واریانس و صفر میانگین با نرمال ل توزیع دارای ε∗ آن در که م شود حاصل
همچنین است. شده لحاظ خطا عبارت طریق از (٣ . ٢) مدل در ن ناهم که صورت در است ن ناهم فاقد (٣ . ١) مدل است مشخص مدل ها از
چون است. نرمال ل توزیع دارای (٣ . ٢) مدل خطای که است حال در این است. نرمال توزیع دارای خطا که م شود فرض (٣ . ١) مدل در
توزیع ر دی طرف از است. کشیده چالش به را ساده رگرسیون مدل در خطا توزیع شرط پس است راست به چوله استاندارد، نرمال ل توزیع
(٣ . ١) مدل هردو روی بر چندک و خط رگرسیون مدل برازش از پس است. دورافتاده داده های مدل بندی به قادر نرمال توزیع از بهتر نرمال ل

شد. ارائه ١ جدول در برازش نتایج ،(٣ . ٢) و
٠/٨٩٧ با برابر ترتیب به شیب و مبدأ از عرض برآورد های است برقرار آن برای ساده رگرسیون مدل ی مفروضات همه ی که (٣ . ١) مدل در
حال است. کرده عمل درست به ظاهر در خط رگرسیون که گفت م توان پس هستند. واقع مقدار به نزدی تقریبا که آمد بدست ١/٩۴٧ و
برخوردار کمتری دقت از ساده، خط رگرسیون به نسبت چندک رگرسیون برآوردهای (٣ . ١) مدل در که م شود مالحظه ١ جدول به توجه با

2 Cross Validation Mean Quantile Error



چندک٢۵٨ رگرسیون رد عمل ارزیابی برای جدید معیاری

چندک ها و میانگین بودن استوار بررس :١ ل ش

در دقت با است. موجود ١ جدول در است برده سوال زیر را رگرسیون مدل های مفروضات از فرض هایی که (٣ . ٢) مدل برازش نتایج هستند.
از و نکرده عمل درست به ( پایین چندک های خصوص به ) چندک رگرسیون با مقایسه در معمول رگرسیون که م شود مالحظه برآوردها مقادیر
٢/٧۴٩ با برابر شیب مقدار و ١/۵٣۴ با برابر مبدا از عرض مقدار یرید. ب نظر در را ٢۵ ‐ام چندک مثال عنوان به است. برخوردار کمتری دقت
بودن مناسب که است ذکر به الزم م آیند. حساب به مناسب تری برآوردهای ،٣/٩٧٠ و ٢/۶٠۶ مقادیر با مقایسه در ترتیب به که آمده بدست

است. شده بیان آن ها استاندارد خطاهای و برآوردها مقدار به توجه با برآوردها

به نمونه حجم حالت این در که است ذکر به الزم م شود. اجرا داد ه ها روی بخش n متقابل اعتبارسنج شبیه سازی، از استفاده با اکنون
CVMSE معیار کمینه مقدار ،(٣ . ١) مدل برای م کند تایید که حاصل شد ٢ جدول متقابل اعتبارسنج اجرای از پس شد. داده افزایش ١٠٠٠
این دلیل به ،(٣ . ٢) مدل به توجه با است. ١/٠١١ برابر آن و م افتد اتفاق ۵٠ ‐ام) (چندک میانه رگرسیون و ساده خط رگرسیون مدل برازش در
CVMSEها مقدار مشاهده ی با تعجب کمال با اما باشد. داشته بهتر رد عمل ، چندک مدل که م رود انتظار نیستند برقرار مدل مفروضات که
داده های به برازش برای رگرسیون مدل بهترین ٢/۶١٩ با برابر CVMSE مقدار با ساده خط رگرسیون مدل نیز، مدل این در که م شویم متوجه
مدل از شده تولید داده های اساس بر ساده خط رگرسیون مدل که این اصل دلیل ” که است این م آید پیش که سوال است. شده شبیه سازی

اقلیدس فاصله ی شده، منظور آن در که فاصله ای زیرا کرد ش CVMSE تعریف به شاید بتوان بیشتر تأمل با “ چیست؟ کرد عمل بهتر (٣ . ٢)
از شده تولید داده های اساس بر معیار این کم با شود. استفاده شد، معرف قبل بخش در که CVMQE معیار از شد داده ترجیح لذا، است.

چندک رگرسیون برتری که آمد بدست ٣/٨٣٢ و ٣/۵۶٢ ،٣/۴١٣ با برابر ترتیب به CVMQE معیار ۵٠ و ٢۵ ،١٠ چندک های با (٣ . ٢) مدل
ول بوده (٣ . ١) مدل از شده تولید داده های از استفاده به عالقه مند محقق کنید فرض اکنون م دهد. نشان را ساده خط رگرسیون به نسبت

با ٢۵ و ١٠ چندک های با چندک رگرسیون نیز حالت این در که م شود مالحظه باشد. داشته را CVMQE معیار از بهره بردای قصد عوض در
است. کرده عمل رگرسیون مدل های بقیه از بهتر ،٢/١۴۵ و ٢/٠۴١ با برابر ترتیب به CVMQE مقادیر
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مقادیر متفاوت. چندک های ازای به چندک رگرسیون و ساده خط رگرسیون مدل های برازش در پارامتر برآورد مقادیر :١ جدول

است. متناظر پارامترهای برآورد خطای پرانتز داخل
(٣ . ٢) مدل (٣ . ١) مدل

شیب مبدأ از عرض شیب مبدأ از عرض چندک

٢/٨۵۶ (٠/١٣٠) ١/١٣۶ (٠/١٠٨) ١/٨٩٨ (٠/١۴۴) ‐ ٠/٢٩۴ (٠/١۴١) ١٠

٢/٧۴٩ (٠/١۶٧) ١/۵٣۴ (٠/١٢٨) ١/٩٢١( ٠/١۶٣) ٠/٢٠۴ (٠/١۵٧) ٢۵

٢/٩۴١ (٠/١٩٢) ١/٨٨۶ (٠/١۴۵) ٢/٠٩٨ (٠/١٨۶) ٠/٧٨۵ (٠/١٧۴) ۵٠

٣/۴۵۵ (٠/٣١٨) ٢/۶١٠ (٠/٢٢۵) ١/٩۴۶ (٠/١٨۶) ١/۴٧٩ (٠/١۶٩) ٧۵

۵/۴٨٣ (٠/٨٣٠) ۵/۶١۵ (٠/۶٧۶) ١/۶۴۵ (٠/٢۵۴) ٢/٣٧۵ (٠/٢٢۵) ٩٠

٣/٩٧٠ (٠/٣١۵) ٢/۶٠۶ (٠/٢٨٨) ١/٩۴٧ (٠/١٠۶) ٠/٨٩٧ (٠/٠٩٧) ساده خط رگرسیون

ساده. خط رگرسیون و متفاوت چندک های برای چندک رگرسیون برای متقابل اعتبارسنج :٢ جدول
مدل(٣ . ٢) (٣ . ١) مدل

CVMQE CVMSE CVMQE CVMSE چندک

٣/۴١٣ ٣/٠٧٧ ٢/٠۴١ ١/۶٢٩ ١٠

٣/۵۶٢ ٢/٩٢٧ ٢/١۴۵ ١/٢٠١ ٢۵

٣/٨٣٢ ٢/٧٣٨ ٢/٢٨٣ ١/٠١١ ۵٠

۴/٣٢۶ ٢/۶٣٠ ٢/۴٠٠ ١/٢٢۶ ٧۵

۵/٠۴۶ ٣/۴٢۴ ٢/۴٧٩ ١/۶٣٧ ٩٠

۴/٢٣۶ ٢/۶١٩ ٢/٢٧۶ ١/٠١١ ساده خط رگرسیون

واقع مثال ۴

شهری خانوارهای درآمد و هزينه از آمارگيری طرح م شود. ارائه درآمد و هزینه داده های با ارتباط در چندک رگرسیون از کاربست بخش این در
کشور در گسترده صورت به ساله ۵٠ قدمت با که است ايران آمار مرکز توسط شده اجرا آمارگيری های طرح قديم ترين از ی روستايی و
سطح در خانوار ساالنه درآمد ميانگين برآورد و کل و خوراک غير ، خوراک ساالنه  هزينه های ميانگين برآورد هدف با طرح اين م شود. اجرا
آمار مرکز توسط شهری نقاط برای ١٣۴٧ سال از و روستايی نقاط برای ١٣۴٢ سال از کشور کل و استان ها از ی هر روستايی و شهری مناطق
سال از غير تاکنون و بوده شامل نيز را شهری و روستايی خانوارهای درآمد هزينه، بر عالوه ١٣۵٣ سال از آمارگيری اين است. شده اجرا ايران
مورد داده های است. شده اجرا ساله همه شهری نقاط در ١٣۶٠ و ١٣۵٧ ،١٣۵۵ های سال از غیر و روستايی نقاط در ١٣۶٠ و ١٣۵٩ های
از خانوار ٨۴٨٠ شامل که است شده گردآوری ایران آمار مرکز توسط ١٣٩٠ سال سرشماری در که است کشور درآمد و هزینه داده های ، بررس
است. آمده ٣ جدول در متغیر دو این توصیف آماره های از برخ هستند. ریال میلیون مبنای بر داده ها که است اشاره به الزم است. استان ١۴
این بین روابط بررس برای شده اند. گرفته نظر در پاسخ و تبیین متغیرهای عنوان به ترتیب به هزینه و درآمد متغیرهای که است ذکر به الزم
و مبدأ از عرض شدند. داده برازش مشاهدات به ٧۵ و ۵٠ ،٢۵ چندک های با چندک رگرسیون و ساده خط رگرسیون مدل های متغیر، دو
مدل چند این مبدأ از عرض و شیب ها بین مالحظه ای قابل تفاوت ،۴ جدول مقادیر به بنا شده اند. گزارش ۴ جدول در آمده دست به شیب های
چندک با چندک رگرسیون و ساده خط رگرسیون مدل مقایسه ی به م توان مثال عنوان به دارد. وجود خط رگرسیون مدل و چندک رگرسیون
ازای به عالوه، به است، ٣۶٣/٨٧٠٢٢ با برابر باشد صفر درآمد مقدار که زمان خانوار هزینه متوسط میانگین رگرسیون در کرد. اشاره ٧۵ ‐ام
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درآمد. و هزینه داده های توصیف آماره های :٣ جدول
بیشینه سوم چارک میانگین میانه اول چارک کمینه متغیر ها

٢۵٨۵٠/٠ ١۴۴۶/٠ ١١۵۴/٠ ٩٩۶/٣ ۶۶٩/٢ ‐ ١۶٩٠/٠ درآمد

٢۵٣۵٠/٠ ١۵٣۵/٠ ١٢٢٠/٠ ٩٩۵/٠ ۶۴٣/٩ ٢۴/٠ هزینه

. ١٣٩٠ سال درآمد و هزینه داده های برای ساده خط رگرسیون و متفاوت چندک های برای چندک رگرسیون خروج :۴ جدول
استاندارد خطای شیب استاندارد خطای مبدأ از عرض چندک

٠/٠١٠٨٠ ٠/۶١٠٣٠ ٨/۴١٠۴۴ ١٢٧/١۵۴٠١ ٢۵

٠/٠١٢٨٨ ٠/٧٧۴٢١ ١٠/۶٨١١٨ ١٩٠/۶٧۴٣٣ ۵٠

٠/٠٢١٢٨ ٠/٩٩٨١١ ١٩/٣۶٠٩١ ٢٨٨/٩٣۵٧٢ ٧۵

٠/٠٠٩٨۶ ٠/٧۴١٧۵ ١٣/٩٧١۶٧ ٣۶٣/٨٧٠٢٢ ساده خط رگرسیون

از عرض میزان پنجم، و هفتاد صدک در کرد. خواهد پیدا افزایش آن ها هزینه های تومان، ٧۴١٧۵ میزان به خانوار هر درآمد، افزایش واحد ی
برازش رگرسیون مدل های به مربوط نمودار است. تومان ٩٩٨١١ با برابر درآمد، واحد ی ازای به هزینه افزایش متوسط و ٢٨٨/٩٣۵٧٢ مبدأ

است. شده داده نمایش ٢ ل درش داده شده
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١٣٩٠ سال شهری درآمد و هزینه داده های به چندک و ساده خط رگرسیون مدل های برازش :٢ ل ش

نتیجه گیری و بحث

معمول است. رگرسیون به نسبت بهتری گزینه چندک رگرسیون از استفاده ، مواقع از برخ در پاسخ و تبیین متغیرهای بین روابط بررس برای

است. برخوردار معمول رگرسیون به نسبت باالتری دقت از توزیع دم های در پاسخ متغیر رفتار توصیف برای چندک رگرسیون دقیق تر، زبان به
داده ها توزیع اگر همچنین، هستند. مناسب تر هستند دورافتاده نقاط شامل که داده هایی برای چندک رگرسیون و چندک ها از استفاده عالوه، به
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رگرسیون از بهتر خیل باال و پایین چندک های با ترتیب به چندک رگرسیون پیش بین های و برآوردها باشند چپ به یا راست به چول دارای
معیار متقابل، اعتبارسنج معیار بر عالوه شد. انجام مقاله در شبیه سازی مطالعات کم به اشاره مورد مدل دو مقایسه م کند. عمل معمول
١٣٩٠ سال شهری درآمد و هزینه داده های اساس بر نظر مد مدل های از کاربست شد. معرف چندک رگرسیون مدل رد عمل ارزیابی برای جدیدی

شد. انجام نیز
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A New Criterion for Evaluating Quantile Regression Performance

Abstract

Although the conventional regression models have dominated most of the research on analyzing data, but

they only provide information about the central part of distribution for the response given the explanatory

variables. It sounds that one shout use other regression models if she/he is interested on constructing a

relationship between the predictors and response based on the other statistical quantities rather than the

response mean. Quantile regression is one of such models that uses the conditional quantiles instead of

conditional mean and so, if there are some outliers among the observations it is more robust model. A

new criterion for evaluating the performance of a quantile regression is proposed in this paper. Also, the

application of the quantile regression model in real life data related to the income and expenditure of Iranian

urban household is presented.

KeyWords: Linear regression, Quantile regression, Robustness, Cross validation, Income and Expenditure.



لجستی رگرسیون مدل برازش جهت بهینه تغییر نقطه طرح
جعفری حبیب دهنوی١، محمد

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

بر نم شود، داده برازش مناسبی صورت به داده ها توزیع در تغییر وجود دلیل به نظر مورد مدل گاه آماری، مدل های برازش مبحث در یده: چ
قابل اثر م تواند تغییر نقطه ی یافتن آمار، علم از بخش این در گرفت. خواهد صورت غیرمناسبی بطور آماری های استنباط انجام اساس همین
مورد آماری مدل بهینه، تغییر یافتن جهت در بهینه طرح یافتن مبحث، این بودن بخش تر اثر برای البته که باشد داشته مدل برازش در را توجه ای
مناسب طرح های معرف به بهینه، تغییر نقطه یافتن جهت مناسب معیار معرف ضمن مقاله این در که داد خواهد برازش مناسب تری نحو به را نظر

شود. پرداخته

بهینه. تغییر بهینه، طرح تغییر، نقطه کلیدی: واژه های
.62F15 ،62J ،62F :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

مناسبی مدل مناسب طرح ی اساس بر تا بود خواهد قادر محقق آن اساس بر که است آمار علم در مهم بسیار مباحث از بهینه، طرح های مبحث
توسعه مختلف آماردان های توسط و گردید ارائه خط های مدل برای ١(١٩٧۵) اسمیت توسط ابتدا بهینه طرح مسئله دهد. برازش داده ها به را
بهینه طرح بیزی، بهینگ معیار ی اساس بر و شده گرفته نظر در تغییر نقطه عنوان به آماری علم مهم مباحث از ی نیز مقاله این در شد. داده

شد. خواهد آورده بدست عددی روش های از استفاده با لجستی رگرسیون مدل در تغییر نقطه به مربوط بیزی
تفاوت دو نمودند. ارائه را بود معلوم تغییر نقطه ان م ه زمانی برای دوفازی رگرسیون ی در متقارن بهینه طرح های (٢٠٠٠)٢ میلر و بیسچوف
فرض نامعلوم تغییر نقطه ان م اوال دارد. وجود مقاله این در آمده بدست طرح های با میلر و بیسچوف توسط شده ارائه طرح های بین عمده

دارند. قرار ر دی ی از d حداقل فاصله به طرح نقاط ثانیا م شود.
تصمیم نظریه اساس بر طرح معیار تابع های مقاله این در شده اند. معرف ٣(١٩٩۵) وردینل و چلونر توسط بیزی طرح معیار تابع های اغلب
و قبل پارامترهای برآورد در بهینه طرح آوردن بدست برای خطا مربع زیان تابع اساس بر بیزی مخاطره معرف به مختصرا و م شوند ارائه بیزی
وجود فرض آزمون در بهینه طرح یافتن برای ی و صفر یافته تعمیم زیان اساس بر بیزی مخاطره و ۴(١٩٨٨) سپززفری معیار تابع تغییر، از بعد

1Smith
2Bischoff
3Chaloner and Verdinelli
4Spezzaferri

m.dehnaviamar90@gmail.com دهنوی: ١محمد

٢۶٣
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م شود. پرداخته طرح معیار تابع های عنوان به تغییر، نقطه وجود عدم یا
بهینگ توابع ادامه در و معرف لجستی رگرسیون مدل اول بخش در که م شود بندی بخش صورت بدین حاضر مقاله شد بیان آنچه به توجه با

پارامترهای برآورد برای بهینه طرح های چهارم بخش در و طرح فضای سوم بخش در م شود. تشریح دوم بخش در بیزی تصمیم نظریه اساس بر
از استفاده با نهایت در و م گردند. بیان خطا مربع زیان اساس بر بیزی مخاطره از استفاده با لجستی رگرسیون مدل ی در تغییر از بعد و قبل

م گردد. تحلیل آن نتایج و بیان را نظر مورد موضوع عمل مثال R افزار نرم

تغییر از بعد و قبل پارامترهای برای پیشین توزیع های و لجستی رگرسیون مدل ٢

خواهد Yi تصادف متغیر حقیق مقدار مشاهده امین i ه طوری به باشد داشته وجود yn, . . . , y١ مشاهدات از مستقل مشاهده n کنید فرض
: یعن م باشد. θ پارامتر با برنول توزیع دارای Yi که م شود فرض حال بود.

Yi ∼ B(θ) ; logit(θ) = xT
i β

متغیر که هستند ای یافته تعمیم خط مدل باال در شده معرف مدل های م باشند. رگرسیون ضرایب بردار β و مستقل متغیرهای بردار xi ه جایی
م باشند. logit ربط تابع و برنول توزیع دارای پاسخ

که: کنید تعریف حال
logit(θ) = log

θ

١− θ
داشت: خواهیم ٢ · ۴ معادله در فوق معادله ذاری جای با م باشد. بخت نسبت θ

١−θ که

θ

١− θ = exp{xT
i β} ⇒ θ =

exp{xT
i β}

١ + exp{xT
i β}

م باشد: برنول توزیع دارای Yi اینکه به توجه با

E(Yi|X = x) =
exp{xT

i β}
١ + exp{xT

i β}

صورت: این در است، برنول توزیع دارای که Yi وابسته متغیر توزیع به توجه با

p(y|θ١) = exp(

k∑
i=١

yilogθ١ − (k −
k∑

i=١
yi)log(١− θ١))

و است تغییر از قبل داده ها توزیع

p(y|θ٢) = exp(

n∑
i=k+١

yilogθ٢ − ((n− k)−
n∑

i=k+١
yi)log(١− θ٢))

م باشد. تغییر از بعد داده ها توزیع
صورت: این در باشند. θ٢ ∼ Beta(α٢, β٢) و θ١ ∼ Beta(α١, β١) کنید فرض داده ها، دوجمله ای توزیع به توجه با همچنین

Π(θ١) =
Γ(α١ + β١)

Γ(α١)Γ(β١)
exp((α١ − ١)logθ١ + (β١ − ١)log(١− θ١))

Π(θ٢) =
Γ(α٢ + β٢)

Γ(α٢)Γ(β٢)
exp((α٢ − ١)logθ٢ + (β٢ − ١)log(١− θ٢))

زیر صورت به م توان را پارامترها شرط به y توام ال چ تابع τ و θ٢ و θ١ یعن مدل پارامترهای و y بین شرط استقالل وجود به توجه با
نوشت:

p(y|θ١, θ٢, τ) =
∏
xi⩽τ

p(yi|θ١)
∏
xi>τ

p(yi|θ٢)
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نوشت: م توان باال عبارت در پاسخ متغیر ال چ تابع زاری جای با

p(y|θ١, θ٢, τx = k) = exp(
k∑

i=١
yilogθ١ − (k −

k∑
i=١

yi)log(١− θ١))

× exp(

n∑
i=k+١

yilogθ٢ − ((n− k)−
n∑

i=k+١
yi)log(١− θ٢))

طرح فضای ٣

x = (x١, . . . , xn) طرح بردارهای همه شامل مجاز طرح های مجموعه م گردند. معرف شوند بهینه باید که طرح هایی مجموعه بخش این در
که شده انتخاب طوری d آزمایش، هر برای . xn ≤ T و xi−١ + d ≤ xi ٢ ≤ i ≤ n برای ، x١ ≥ ٠ و x ∈ [٠, T ]n ه طوری به است
و تغییر از بعد و قبل پارامترهای از شرط استقالل دارای مشاهدات کرد فرض م توان و باشند گرفته قرار هم از d حداقل فاصله به مشاهدات

م دهند. نشان شوند، گرفته باید که مشاهدات تعداد n آن در که Xn با را ن مم طرح های نمام مجموعه بود. حواهند تغییر نقطه پارامتر
صورت به V درون طرح های باشد. Xn رئوس مجموعه V کنید فرض دارد. سادک ل ش ی Xn که م شود داده نشان

(٠, d, . . . , (n− ١)d), (٠, d, . . . , (n− ١)d, T ). . . . , (T − (n− ١)d, T − (n− ٢)d, . . . , T )

بنابراین: م شوند. نام گذاری آن ها un تا u٠ با ترتیب به که دارد وجود V در طرح هایی چنین n+ ١ بود. خواهند

V = {u٠, . . . , un}

همه و است سازگار [٠, T ] مشاهدات بازه درون مشاهده n ه طوری به ،(n− ١)d < T که م شود فرض آزمایش ها تمام برای که کنید توجه
دارند. قرار هم از d حداقل فاصله به آن ها

طرح اندازه ٣ . ١

زیرا م شود رو روبه الت مش با روش این اما است طرح معیار توابع سازی مینیم برای تالش بهینه طرح آوردن بدست برای مستقیم روش ی
مسئله در طرح اندازه دارد. وجود طرح اندازه نام به جدیدی خصوصیت معرف به نیاز بنابراین اند. وابسته تغییر نقطه پیشین توزیع به معیار توابع
طرح بردار و τ تصادف متغیر از است شده یل تش که است تصادف متغیر ی از گسسته احتمال اندازه و م رسد نظر به طبیع کامال تغییر نقطه

کنید: فرض اند، T و ٠ برابر ترتیب به xn+١ و x٠ که حالت هایی برای که نحوی به کرده تعریف را τx جدید متغیر نتیجه، در .x

Ixi(τ) =

i, اگر xi ≤ τ < xi + ١

٠, صورت این غیر در i = ٠,١, . . . , n

همچنین: و

Ixn(τ) =

n, اگر xn ≤ τ ≤ T

٠, صورت این غیر در

کنید: فرض

τx =

n∑
i=٠

Ixi(τ).

م کنند. صدق xi ≤ τ در که است x طرح در xi طرح نقاط تعداد τx بنابراین
است این معادل پیشامد این بنابراین م شود. تعریف دهد رخ xk+١ و xk نقاط میان در یا xk در تغییر اینکه پیشامد عنوان به {τx = k} پیشامد
با م باشند. f(y | θ٢) توزیع دارای (yk+١, . . . , yn) مشاهده (n− k) و f(y | θ١) توزیع دارای (y١, . . . , yk) مشاهده k شود گفته که
تنها چون است. n+١ با برابر دارد وجود آن ها در تغییر ان ام که بازه هایی تعداد بنابراین دارد، وجود [٠, T ] بازه در طرح نقطه n اینکه به توجه
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است: زیر احتمال های با پشتیبان نقطه ی n+ ١ دارای τx توزیع پس است، پیوسته [٠, T ) بازه در شده گرفته نظر در τ برای که پیشین توزیع

πk = P (τx = k) = P (xk ≤ τ < xk+١) =

∫ xk+١

xk

ḡ.

باشد: داشته وجود تغییر نقطه پیشین ال چ در T در احتمال جرم ی که حالت در اما

πn = P (τx = n) = P (xn ≤ τ) =
∫ T

xn

ḡ + pT .

توزیع این است، شده انتخاب تغییر نقطه برای پیشین توزیع ی که هنگام کنید توجه م باشد. طرح اندازه π = (π٠, . . . , πn) بردار ه جایی
دارد. بستگ x طرح به فقط π طرح اندازه و ثابت پیشین

مینیمم را طرح معیار تابع که احتمال اندازه یافتن به سپس و شده بازنویس احتمال اندازه ی از تابع هایی اساس بر را طرح معیار تابع های
م شود. پرداخته م کند،

طرح معیار تابع های ۴

٠ − ١ یافته تعمیم و خطا مربع زیان براساس ساده بیزی مخاطره های تغییر، نقطه مبحث در استفاده مورد بیزی مخاطره طرح معیار تابع های
مقدار کردن مینیمم برای طرح پیداکردن بدنبال و گرفته نظر در طرح معیار تابع ی به عنوان را بیزی مخاطره هر بهینه طرح های در هستند.

م باشند. مخاطره
است: زیر صورت به که م گردد استفاده خطا مربع زیان اساس بر بیزی مخاطره از برآرود برای بیزی بهینه طرح مسئله ∫∫در

(θ − E(θ | y))٢f(θ | y)f(y)dθdy.

است: زیر صورت به بهینه فرض آزمون ی آوردن بدست برای ٠− ١ یافته تعمیم زیان اساس بر بیزی مخاطره

K٠

∫
R٠

∫
θ∈E١

f(y | θ)p(θ)dθdy +K١

∫
R١

∫
θ∈E٠

f(y | θ)p(θ)dθdy.

مورد ۶(٢٠٠۵) ویلیام و مور بل توسط و معرف ۵(١٩٩٢) اشتین فلسن توسط که است فرض آزمون برای طرح معیار تابع ی باال عبارات
گرفت. قرار استفاده

م شود. بیان تغییر ی یعن {τ < T} مقابل در تغییر وجود عدم یعن {τ = T} بین مدل  انتخاب برای بهینه طرح حال
با باشد. گرفته قرار T در xn یعن اندازه گیری آخرین که م شود اصرار نمود، اندازه گیری [٠, T ] پیوسته بازه در ان م n در م توان تنها چون
بهینه طرح یافتن برای م توان بنابراین م یابد. کاهش بعد ی به را مسئله نتیجه در و م شود تثبیت pT در را πn مقدار ، T در xn کردن ثابت
ر، دی عبارت به کرد. جو و جست [٠, T − d] بازه در xn−١ به x١ طرح نقاط از ن مم ان های م تمام مجموعه میان از تغییر، ی آزمون در

گرفت. نظر در مجموعه زیر درون طرح هر برای xn = T که جای Xn از مجموعه زیر
مقعرند. زیر بردارهای مجموعه روی سپزفریا معیار تابع و ٠− ١ یافته تعمیم زیان اساس بر بیزی مخاطره که م شود ثابت

{(π٠, . . . , πn−١) |
n−١∑
k=١

πk = ١− pT }.

به باشند. شده تعریف است، منطبق {τ = T} پیشامد بر که مدل Mτ=T و {τ < T} پیشامد بر منطبق که باشد مدل Mτ<T کنید فرض
نتیجه: در رند. دی ی معادل {τx = n} با {τ = T} پیشامد همچنین و {τx < n} با {τ < T} پیشامدهای که است مشخص وضوح

f(y |Mτ<T ) = f(y | τx < n) =

∑n−١
k=٠ f(y | τx = k)πk∑n−١

l=٠ πl

5Felsenstein
6Blackmore and Williams
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و

f(y |Mτ=T ) = f(y | τx = n).

است: زیر صورت به Mτ<T مقابل در Mτ=T آزمون برای ٠− ١ یافته تعمیم زیان اساس بر بیزی مخاطره شد بیان که آنچه به توجه با اما

K٠

∫
R٠

P (Mτ<T )f(y |Mτ<T )dy +K١

∫
R١

P (Mτ=T )f(y |MT=τ )dy.

برآورد برای بهینه طرح های و طرح ها ۵

بیزی مخاطره م شود، استفاده که طرح معیار تابع م گیرد. قرار تحلیل و تجزیه مورد پارامتر تغییر از بعد و قبل برآورد برای بهینه طرح های حال
معموال م آید، بدست پارامتر تغییر از بعد و قبل برآورد برای بهینه طرح ه زمانی شد. اشاره آن به دوم فصل در که خطاست مربع زیان اساس بر

داشت. خواهد وجود ندارد T در جرم ه طوری به τ روی پیشین توزیع ی نتیجه در است. افتاده اتفاق تغییر نقطه که است این بر فرض
برای پارامتر دو چون اما بود. نظر مورد پارامتر پسین واریانس خطا مربع زیان اساس بر بیزی مخاطره شد، مشاهده دوم بخش در که همانطور

م شود: استفاده مخاطره تعریف برای زیر مجموع از دارد، وجود برآورد

R =

∫
V ar(θ١ | y)f(y)dy +

∫
V ar(θ٢ | y)f(y)dy.

م گردد. تقسیم بخش چهار به باال معادله و کرده استفاده زیر رابطه از (١٩٩٧)٧ ژائو از پیروی با

V ar(θ | y) = Eτx|y(V ar(θ | y, τx = k)) + V arτx=k|y(E(θ | y, τx = k)).

م شود: بازنویس زیر کمیت چهار جمع حاصل صورت به م شود داده نمایش R با که بیزی مخاطره بنابراین

R =

∫
Eτx=k|y(V ar(θ١ | y, τx = k))f(y)dy +

∫
V arτx=k|y(E(θ١ | y, τx = k))f(y)dy

+

∫
Eτx=k|y(V ar(θ٢ | y, τx = k))f(y)dy +

∫
V arτx=k|y(E(θ٢ | y, τx = k))f(y)dy.

هستند سان ی ساختار دارای R٣ و R١ م کنید مالحظه که همانطور م دهند. نمایش R۴ و R٣, R٢, R١ با ترتیب به را باال انتگرال های
به توجه با است ذکر به الزم شد. خواهند بررس R۴ با را R٢ و R٣ با را R١ بنابراین هستند. سان ی ساختار دارای نیز R۴ و R٢ که همانطور
را مدل بین تغییرپذیری R۴ و R٢ و مدل درون تغییرپذیری R٣ و R١ که کنید توجه م شود. بیان آن ها به مربوط محاسبات R٣ و R١ اهمیت

م کنند. توصیف
م شود. بیان بود، خواهد π از مقعر تابع ی خطا مربع زیان اساس بر بیزی مخاطره که را مهم بسیار نتیجه ی م شوند. بررس R٣ R١و ابتدا

کرد. بازنویس زیر صورت به م توان را R٣ و R١ ، فوبین قضیه از استفاده با

R١ =

n∑
k=٠

Ey|τx=k(V ar(θ١ | y, τx = k))πk

R٣ =

n∑
k=٠

Ey|τx=k(V ar(θ٢ | y, τx = k))πk.

بیزی مخاطره ی که جایی شد، معرف (٢٠٠٣)٩ ژئو توسط که است ٨(١٩٧۴) الوتر معیار تابع همان معادل R١ + R٣ م شود نتیجه که
م گیرد. قرار استفاده مورد θ٢ و θ١ برآورد برای τx از مقدار هر برای خطا مربع زیان اساس بر

7Zhou
8Lauter
9Zhou
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خطا مربع زیان اساس بر بیزی مخاطره ۶

R١ اینکه به توجه با م گردد. انجام لجستی رگرسیون مدل در را R٣ و R١ به مربوط محاسبات R۴ و R٣ ،R٢ ،R١ تعاریف به توجه با حال
م گیرد. انجام را R١ به مربوط محاسبات رند، دی ی به شبیه R٣ و

شد: مشاهده که همانطور م شود. محاسبه V ar(θ١|y, τx = k) ابتدا

(θ١|y, τx) ∼ Beta(α١ +

k∑
i=١

yi, β١ −
k∑

i=١
yi + k)

نتیجه: در م باشد

V ar(θ١|y, τx = k) =
(α١ +

∑k
i=١ yi)(β١ −

∑k
i=١ yi + k)

(α١ + β١ + k)٢(α١ + β١ + k + ١)
م آید: بدست زیر صورت به Ey|τx=k(V ar(θ١|y, τx = k)) حال

EY|τx=k(V ar(θ١|y, τx = k)) =

∫
Γ(α١ + β١)Γ(α٢ + β٢)

Γ(α١)Γ(β١)Γ(α٢)Γ(β٢)

× Γ(α١ +

k∑
i=١

yi)Γ(β١ −
k∑

i=١
yi + k)Γ(α٢ +

n∑
i=k+١

yi)Γ(β٢ −
n∑

i=k+١
yi + (n− k))

× ١
Γ(α١ + β١ + k)Γ(α٢ + β٢ + (n− k))

.

: بنابراین

EY |τx=k(V ar(θ١|y, τx = k)) =
Γ(α١ + β١)Γ(α٢ + β٢)

Γ(α١)Γ(β١)Γ(α٢)Γ(β٢)Γ(α١ + β١ + k)

× ١
Γ(α٢ + β٢ + (n− k))(α١ + β١ + k)٢ + (α١ + β١ + k + ١)

×
∫
(α١ +

k∑
i=١

yi)(β١ −
k∑

i=١
yi + k)

× Γ(α١ +

k∑
i=١

yi)Γ(β١ −
k∑

i=١
yi + k)Γ(α٢ +

n∑
i=k+١

yi)Γ(β٢ −
n∑

i=k+١
yi + (n− k)).

با است. شده محاسبه d = ٢ و T = ۵ که نقطه ای دو طرح ی برای سازی شبیه و عددی روش های از استفاده با R مقادیر زیر جدول در

مختلف طرح های در R مقادیر :١ جدول

طرح ها R

u٠ ٠ · ٠۶
u١ ٠ · ٠٠٩
u٢ ٠ · ٠٢

م شود. مینیمم u١ = (٠,۵) طرح در R زیر جدول به توجه

نتیجه گیری و بحث

با م توان م شود، مدل ها به دقیق و مناسب برازش عدم باعث آن از پوش چشم و دارد وجود تغییر نقطه مدل ها از بسیاری در اینکه به توجه با
نمود. ارائه مدل ها به را دقیقتری و تر مناسب برازش بهینه تغییر نقطه آوردن بدست
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رسان اطالع و کتابداری در کم روش های و آمار کتاب در آمار آموزش شیوه ی واکاوی
ذوالقدر٢ مهدی ذوالقدر١، لیال

اراک آزاد اه دانش اقتصادی ‐ اجتماع آمار ارشد کارشناس ١دانشجوی

قم (ص) معصومه حضرت اه دانش ریاض آمار ارشد کارشناس ٢دانشجوی

که م باشد « رسان اطالع و کتابداری در کم روش های و «آمار کتاب در آمار آموزش شیوه ی بررس و واکاوی پی در حاضر مقاله یده: چ
دوره های دانشجویان بین در کتاب این اه جای و اهمیت به توجه با که رسید، خود چاپ دهمین به ١٣٩٢ پائیز در و شده چاپ ١٣٧٨ بهار در
و روزرسان به منظور به دانشجویان از گروه این برای آمار درس منبع عنوان به آن کارگیری به و کتابداری رشته ی کارشناس ارشد و کارشناس

است. شده پرداخته کتاب این بررس و نقد به آمار، علم حوزه ی در آموزش مفاهیم سطح ارتقاء

پی در مولف شده ارائه فصول در و شده گنجانده کتابسنج و استنباط آمار ، توصیف آمار بخش ٣ در کتاب این در شده بیان مفاهیم
کتاب مخاطب نهایت در م باشد. کتابداری حوزه ی در تصمیم گیری مهارت های با آن انطباق و خواننده به آماری دانش بنیادین مفاهیم انتقال
در پائین خطای باضریب و متقن تصمیم موجود داده های از اولیه ای تحلیل با م تواند و شده مجهز آماری تکنی های اولین به آن مطالعه با
دهند انجام را خود پژوهش های به مربوط آماری محاسبات م توانند کتابداران کتاب این مطالعه    ی با همچنین باشد. داشته کتابخانه ها مدیریت

شود. فراهم آن ها برای نیز کتابخانه ها عملیات در پژوهش شروع برای موضوع انتخاب زمینه و

. اطالع رسان و کتابداری ، عمل بهره وری ، علم تحلیل آمار، آموزش کلیدی: واژه های

مقدمه ١

درس منابع بازنگری مستلزم امر، این و است بوده اه ها دانش انسان علوم دروس در اساس دگرگون ایجاد ، فرهنگ انقالب مهم اهداف از «ی
کاری چنین دشواری است. علوم این مسائل و مبان در اسالم دیدگاه گرفتن نظر در با مستند و معتبر علم و مبنایی منابع تدوین و موجود
پیاپی یادآوری های و انتقادها از پس و تدریج به باید آن، مطلوب کمال مرحله ی جهت همین به و نیست پوشیده صاحب نظران و دانشمندان بر

.(١٣٧٨ ، (هویدا آید» دست به نظر ارباب

کم روش های و آمار کتاب آغازین بخش در (سمت) اه ها دانش انسان علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان سخن از برگرفته فوق مطلب
را آن تصحیح و روز آوری به متون، نقد ، اه دانش حوزه ی در شده چاپ کتب بررس ضرورت نوع به که م باشد اطالع رسان و کتابداری در

م کند. بیان

و «آمار درس اصل منبع عنوان به کارشناس مقطع در دانش شناس و اطالعات علم رشته دانشجویان برای حاضر کتاب اینکه به نظر با لذا
آماری مفاهیم دقیق و اصول شناخت ضرورت همچنین و م شود ارائه «آمار» درس اصل منبع عنوان به کارشناس ارشد مقطع در و احتماالت»

Leilazolghadr95@gmail.com ذوالقدر: ١لیال

٢٧٠



م. ذوالقدر، و ل. ٢٧١ذوالقدر،

ارتقاء جهت اصالح پیشنهادهای شد، خواهد جامع و متقن تحلیل های ارائه در دانشجو تبحر به منجر که کارشناس ارشد دوره ی در خصوص به
شد. خواهد مطرح کتاب، این در شده ارائه مفاهیم بیشتر چه هر

مفاهیم انتقال در ن مم روش منطق ترین و بهترین به رسیدن پی در حاضر نقد مطالب، ارائه نحوه ی و فصول مفهوم بررس با رو این از
م باشد. یادگیری حوزه ی در عمل بهره وری بیشترین با دانشجویان به آمار علم بنیادین

اثر معرف ٢

اشاعه و کتابداری خدمات منابع، تهیه لحاظ به جهان سراسر در کتابخانه ها عملیات به ویژه توجه با کتاب فتار پیش در حاضر اثر نویسنده
دنبال به کتابخانه ها، هزینه مهار نشدن افزایش داشتن نظر در با همچنین و ر دی سوی از آن ها بودن مفید و استفاده قابلیت و سو ی از اطالعات
گذشته در مهم این که م باشد کتابخانه ی غایی هدف عنوان به کتابخانه عملیات اثر بخش و کارایی افزایش و مراجعان رضایت میزان بررس
غیره و کتابسنج ، عملیات در تحقیق ، ریاضیات شامل کم مدل های و آمار از استفاده با حاضر عصر در و و شده بررس تجربی قوانین توسط

م شود. ارزیابی
متفاوت و منابع تنوع به نظر با کنند استفاده کم مدل های از اگر آن ها ارزشیابی و عملیات مطلوبیت میزان اندازه گیری برای کتابخانه ها
کاربردی که است اندازه گیری مدل تنها آمار علم لذا بود خواهد متفاوت کتابخانه هر برای خروج مدل نهایت در کتابخانه، هر فعالیت بودن

آن هاست. کلیه بر انطباق قابل و داشته کتابداری عملیات و فعالیت زمینه های تمام در سان ی
هنگام مطمئن زمینه های آوردن فرآهم آمار اولیه هدف پس م دهد. تقلیل اصلح انتخاب در را کتابداران تزلزل که است علم آمار نتیجه در

از: است عبارت نماید م الزم االجرا را کتابداری در آمار علم کاربرد آنچه است. تصمیم گیری

آن ها ارتقای و روش ها و خدمات بهبود . ١

آن ها خاتمه و عملیات ادامه در تصمیم . ٢

فعالیت ها. از کدام هر جایی جابه یا مشابه عملیات ساختن جانشین . ٣

(همان) م باشد. کتاب این تالیف از مولف اهداف که
شروع در نویسنده و است شده تدوین کتابسنج و استنباط آمار ، توصیف آمار اصل بخش سه در کتابداری در کم مدل های و آمار کتاب

توصیف آمار به مربوط مفاهیم پراکندگ و مرکزی شاخص های آماری، داده های توزیع آمار، اساس مفاهیم بیان با اول بخش در مطالب بیان
و تصادف متغیر احتمال، اندازه و مفهوم مجموعه ها، نظریه ی بیان به دارد، اختصاص استنباط آمار به که کتاب دوم بخش در و کرده کامل را

پیش بین اصول و همبستگ کا، مجذور آزمون ی طرفه، واریانس تحلیل آماری، جامعه دو میانگین اختالف آزمون فرض، آزمون برآورد، توزیع ها،
م شود. مطرح کتابسنج مورد در کلیات کتاب سوم بخش در نهایت در و م پردازد

فراوان توزیع جدول تنظیم متغیر ها، انواع نمونه، جامعه، همچون آمار اولیه مفاهیم به نسبت کل شناخت دانشجو اول بخش مطالعه ی با
مرکز به گرایش شاخص های قالب در فراوان جدول های در مشاهدات نتیجه ی عددی توصیف به همچنین و کرده پیدا نمودار ها انواع رسم و
انحراف واریانس، تغییرات، دامنه ی شامل پراکندگ شاخص های بخش این پایان فصل در و پرداخته درصدی نقاط و مد میانه، میانگین، همچون

کرد. خواهد درک را توصیف آمار کل مفاهیم بخش این مطالعه با دانشجو نهایت در م شوند. معرف تغییرپذیری ضریب و معیار
مفهوم و مجموعه ها نظریه ی بیان از بعد و است شده دسته بندی متفاوت مسائل در استنباط صحیح شیوه ی آموزش منظور به که دوم بخش

م پردازد. آنان توزیع های و تصادف متغیر های بررس به احتمال
توزیع نوع تشخیص به قادر و شده آشنا پیوسته و گسسته احتمال توزیع های انواع با او ، تصادف متغیرهای توزیع از دانشجو شناخت با
م باشد، آمار علم در موجود توزیع های همه ی از برگزیده ای که نرمال، توزیع های تقریب های و نرمال پواسون، دوجمله ای، توزیع های بین از متغیر
استفاده فرض، آزمون فصل در آن از تا م شود داده آموزش فاصله ای و نقطه ای برآورد نحوه ی بخش، این بعدی فصل در آن از پس . بود خواهد

کند.
جامعه دو در مطلوب متغیر های مقایسه ی شیوه ی آماری، جامعه دو میانگین اختالف آزمون مفاهیم به پرداختن با مولف بخش این از گذر با
دو واریانس های مقایسه ی جامعه، دو در نسبت اختالف آزمون ،( آزمایش انجام از بعد و (قبل جفت متغیر های مختلف حالت های در را پیش رو
یازدهم فصل در واریانس تحلیل با همچنین م دهد. آموزش کتاب خواننده ی به نامساوی و مساوی واریانس های با مقایسه حاالت سایر و جامعه

م شود. آشنا خود پژوهش در جامعه چند میانگین مقایسه ی مفهوم با بخش، این



رسان٢٧٢ اطالع و کتابداری در کم روش های و آمار کتاب در آمار آموزش شیوه ی واکاوی

مطرح را بررس مورد متغیر های بین ارتباط نوع همبستگ و کرده بررس را عامل دو مقایسه های برای توافق جداول کا، مجذور آزمون
کتاب این در آماری استنباط مفاهیم پایان که م شود داده انتقال رگرسیون خط مفاهیم از استفاده با پیش بین اصول پایان فصل در م کند.
را پیش بین و نتیجه گیری آن، آزمون فرضیه، بستن از را آماری پژوهش کل روش آماری استباط بخش از فصول این مطالعه با دانشجو م باشد.

آموخت. خواهد

گوناگون مسائل در کتابخانه ساختمان های مدیریت ، کتابسنج تاریخچه شامل که م شود بیان کتابسنج درخصوص کلیات پایان بخش در
خواننده به زیف و لوتکا مدل های و فورد براد قانون نهایت در و است شده مطرح .... و منابع انتخاب مخزن، فضای مراجعان، حضور زمان از آن

م شود. معرف

نویسنده معرف ٣

علم هیئت عضو همچنین و است آمار گرایش با رسان اطالع مدرک دارای وی است. ١٣٢٩ متولد هویدا علیرضا دکتر اثر حاضر کتاب
قم اه دانش جمله از زیادی اه های دانش در تدریس سابقه و بوده تهران درمان بهداشت ، پزش علوم اه دانش رسان اطالع و مدیریت ده دانش

دارد. خود رزومه در نیز را اه دانش کتابخانه های ریاست و

برد: نام م توان را زیر موارد نمونه عنوان به که م باشند مقاالت و کتاب قالب در بسیاری تالیفات دارای هویدا دکتر

(١٣٨٧ کتابدار، (تهران: SPSS نرم افزار از استفاده با اطالع رسان و کتابداری پژوهش های در آمار کاربرد . ١

(١٣٩٠ سهالن، ندای (تهران: SPSSآماری نرم افزار از بااستفاده پیراپزش و پزش های درپژوهش آمار کاربرد . ٢

(١٣٩۴ سهالن، ندای (تهران: SPSS نرم افزارآماری از استفاده با دام پروری و کشاورزی پژوهش های در آمار کاربرد . ٣

(١٣٩٠ سهالن، ندای (تهران: SPSS آماری نرم افزار از استفاده با ( بازرگان و مال ) مدیریت پژوهش های در آمار کاربرد . ۴

(١٣٩٠ سهالن، ندای (تهران: SPSS آماری افزار نرم از بااستفاده ورزش علوم و بدن تربیت در آمار کاربرد . ۵

م باشد: زیر موارد شده چاپ مقاالت حوزه ی در وی آثار ر دی از

اطالعات (مدیریت موجود استانداردهای اساس بر بهشت شهید و تهران ایران، پزش علوم اه های دانش بیمارستان کتابخانه های ارزیابی . ١
(١٣٨٩ ،١۶ شماره سالمت،

(تحقیقات کتابخانه عملیات سودمندی – هزینه و اثربخش ، کارائ تبیین و تعریف در موردی بررس کتابداری: در آمار کاربرد . ٢
(١٣٧۶ ،٢۴ شماره ، عموم کتابخانه های و اطالع رسان

شماره سالمت، (مدیریت پزش علوم اه دانش مرکزی کتابخانه توسط کتاب بین الملل اه نمایش از شده خریداری کتاب های بهره وری . ٣
(١٣٨١ ،١٣

با آماری مفاهیم انتقال تفکر م باشد. آن ها در آمار علم سازی بوم و مختلف رشته های علم مباحث به ورود در نویسنده اهتمام جالب نکات از
دغدغه ی کتاب فتار پیش در او م باشد. وی آثار توجه قابل ویژگ های از رشته هر در نخصص مفاهیم با نظر مورد علم نکات و مثال ها انطباق
شد، پدیدار عدد که هنگام و است ارتباط در اعداد با «آمار که: م کند بیان گونه این کتابداری رشته ی قالب در آمار آموزش از را خود ذهن
م گیرند، فرا را آمار ه بل باشند آمارگر تا بدانند ریاض باید کتابخانه ها روسای و کتابداران که نیست معن بدان این اما م گردد، نمایان ریاضیات
کامال که است موضوع متخصص کتابدار دهند. دخالت را خود ریاضیات پیچیدگ های در آنکه بدون محتاجند بدان تصمیم گیری ها در زیرا
انتخاب برای تصمیم گیری م ماند. مردد آن ها از ی انتخاب برای که است مواجه مختلف انواع با هرروزه است. واقف م دهد انجام آنچه به
که است علم آمار . علم تا بود خواهد تجربی انتخاب حال هر به و م سازد مشغول خود به را کتابداران دائما موارد، از انبوه میان از اصلح

(همان) است.» تصمیم گیری هنگام مطمئن زمینه های آوردن فراهم آمار، اولیه هدف پس م دهد. تقلیل اصلح انتخاب در را کتابداران تزلزل



م. ذوالقدر، و ل. ٢٧٣ذوالقدر،

اثر امتیاز های و اه ها جای ۴

م باشد. پاسخ بهترین یافتن در سع و اصل مساله عنوان به کتابدار ی ذهن دغدغه های و مفاهیم به پرداختن کتاب، مثبت ویژگ های از
به و م باشد کتاب خواننده و شده ارائه مطالب بین رایی هم بیشترین ایجاد دنبال به متفاوت مثال های طرح در خالقیت ارگیری ب با نویسنده

است. دانشجو ذهن در کتابدار ی دغدغه های بیان و واقع کتابخانه ی ترسیم دنبال
تفکر به مطالعه در را فرد که است کتاب عطف نقاط از کتابداری رشته ی در اساس و کاربردی موضوعات با آماری ثقیل مفاهیم ارتباط

م شود. یادآور وی به را علم مفاهیم به مستند و صحیح تصمیم گیری روش ضرورت و واداشته
فرآیند در که بوده نویسنده تقدیر قابل اهداف از کتابخانه محیط در عین اجرایی چارچوب در آمار همچون پایه ای علم آموزش تفکر گسترش

است. آن تحقق دنبال به کتاب بیان
مطالب جداسازی و م رسد نظر به متعادل و متناسب اه دانش منبع کتاب ی عنوان به کتاب صفحات تعداد و قطع که است ذکر قابل

است. گرفته صورت اصول مختلف بخش  های و فصول در آن ها دسته بندی و

اثر بهبود قابل نقاط ۵

هدف به توجه با که است گرفته قرار بررس مورد مختلف زوایای از کتاب این آمار علم از دانشجویان فهم در حاضر کتاب اهمیت به نظر با
خلق از خود نهایی هدف به نویسنده آیا که پرداخت خواهیم موضوع این به نهایت در شد مطرح بحث مقدمه در که کتاب این تالیف از نویسنده

است؟ رسیده کتاب این
صورت به آن فهم اهمیت و آمار علم با کتابداران آشنایی ضرورت از درست تفسیر کتاب قوت نقاط از گفت م توان اجمال نگاه با
تحلیل و تجزیه توان و قدرت افزایش برای آن از م تواند که م کند علم دانستن به امیدوار ابتدا در را خواننده که هدف م باشد. کاربردی
آموزش فرامین کارگیری به نحوه ی و عمل مهارت های به کاف پرداخت عدم کل، در تامل قابل نکته ی اما کند استفاده خود داده های در اطالعات
سوال این با انتها در و آموخته را آماری قواعد و قوانین از زیادی بسیار حجم مفاهیم این مطالعه ی با کتاب مخاطب واقع در است. شده داده

کند. استفاده مفاهیم این از باید عمل در ونه چ که شد خواهد مواجه
تجهیز ضرورت آمار، علم رشته ای میان خاصیت کتابداری، حوزه ی در کاربردی و علم پژوهش های افزون روز گسترش به توجه با
کتابداری، رشته دانشجویان اطالعات تسلط و داده کاوی اهمیت آنان، تحلیل و تجزیه قدرت تقویت و آماری فکری مبان حداقل به دانشجویان
گرفت. خواهد خود به را اصل نقش پیش از بیش کاربردی فضای در شده مطرح علم روابط تمام درک و آمار علم بر عمل تسلط ضرورت
آورده کتاب مطالب انتهای در که کتابسنج مبحث به پرداختن با سوم بخش حاضر، کتاب فصل بندی شیوه ی و مطالب بیان نحوه ی در
طریق از الت مش تحلیل و تجریه موجود، حقایق مبنای بر تصمیم اخذ یعن آن علم منظر از کتابخانه ها مدیریت به نویسنده بیان به شده،
مورد را کتابخانه مدیریت حوزه ی در بررس قابل و موجود آماری مباحث حدودی تا توانسته و م باشد معطوف آماری و کم روش های کاربرد
محتوایی چنین یادگیری در کمتری سابقه ی که فراگیران به جدید مفاهیم انتقال برای م توان که اینجاست توجه قابل نکته ی اما دهد. قرار بررس

جست. بهره مطلب انتقال برای جدید، علم ی از استفاده ونگ چ و چرایی ، چیست بیان ازشیوه ی داشته اند
ابتدای در که م باشد بیان و تحلیل قابل کرده پنهان را مواردی چه خود ذات در اینکه و آمار علم ماهیت آمار، اصل مفاهیم ، چیست بیان در
در تا شود داده پاسخ مخاطب ذهن در باید کجاست؟» و چیست کتابداری در آمار یا و چیست؟ کتابدار ی آماری ی «دغدغه مساله ی، امر
داده آموزش دانشجو به آن اجرای شیوه ی و آن ونگ چ امر نهایت در و شده روشن وی برای آن ضرورت و آموختن این چرایی بعدی مرحله ی

شود.
کتابداری رشته ی در آمار علم ورود و کتابسنج مفهوم پایان فصل در آماری مفاهیم حوزه ی در سنگین فصل دو از بعد فعل شیوه ی در اما
گفت سخن آمار علم با کتابداری علم ارتباط و کتابسنج تاریخچه ی به مربوط مفاهیم انتقال از مطالب شروع در م توان م شود. بحث و بیان

استباط و توصیف آمار آموزش به بعدی فصل های در م آموزد که جدیدی علم چرایی و چیست حوزه ی در دانشجو ذهن به ل ده ش از پس و
یادگیری برای مفهوم کامل بسط و شرح و آماری مفاهیم در مخاطب ذهن به ده ل ش این پرداخت. آن خروج تحلیل نحوه ی و کتابداری در
خوبی به م باشد آمار یادگیری برای مطالعه مورد کتب اولین از که (١٩۴٠ ، (باتاچاریا باتاچاریا آماری روش های کتاب در مخاطب بهتر چه هر

است. شده پیاده سازی
در که طوری به م باشد، ر دی ی با آن مختلف قسمت های ارتباط نحوه ی و تخصص مطالب انتقال شیوه ی بحث قابل نکات ر دی از



رسان٢٧۴ اطالع و کتابداری در کم روش های و آمار کتاب در آمار آموزش شیوه ی واکاوی

و مفهوم بررس به سپس و بیان مجموعه ها نظریه ی زمینه ای پیش بدون و ابتدا مفاهیم انتقال شروع برای ، استنباط آمار فصل آغازین قسمت
(مود گریبیل و مود م. ساندر. ال تالیف آمار نظریه بر مقدمه ای کتاب در مفهوم همین که است حال در این م شود، پرداخته احتمال اتدازه
حوزه ی در مخاطب ذهن شدن روشن و احتمال اندازه گیری مفهوم بیان شروع با م باشد؛ آمار رشته ی در مرجع کتب از که (١٩١٣ ، گریبیل و

دهد. م آموزش کتاب مخاطب به را احتمال اندازه گیری روش آن از پس و کرده بیان را مجموعه ها قوانین بعدی قسمت در احتمال

دانشجو جانبه ی همه فهم باعث مباحث مطلوب پیوستگ و اتقان همچنین و جدید فصل آغازین بخش در مطلب بجای و درست شروع
م گیرد. خود به درست ل ش وی ذهن در مفهوم کلیت و شده

کتاب خواننده فهم در اصل و مهم ضروریات از آن باطن در ول کرده جلوه اهمیت کم قضیه ظاهر در که است مواردی جمله از نکته این
ترتیب و داشته قرار مطالب انتقال شیوه ی گرو در شده بیان مطالب از مخاطب فهم که آمار همچون علوم یادگیری در مهم این البته که است.

داشت. خواهد اساس نقش م رود، شمار به او مهارت مهم ترین مساله حل هنگام در وی ذهن در مطالب جای گیری

نویسنده که است مطلب این م رسد ذهن به آماری کتاب های سایر در مشابه مفاهیم با آن مقایسه ی و کتاب مطالعه با که ری دی نکته ی
آموزش از هدف اگر که چرا نگرفته نظر در مهارت افزایی جهت دانشجو برای عمل تمرین فصل، هر در آمار علم تخصص مطالب بیان از پس
مساله ی حل به پرداختن صرفا پس است تصمیم گیری در آن ارگیری ب و آمار علم حوزه ی در کتابداری رشته ی دانشجوبان مهارت ارتقاء آمار علم

داد. نخواهد سوق هدف این سمت به را ما شده مطرح مفهوم از نظری

کامال کتاب مخاطب به عمل مهارت و قدرت انتقال در نویسنده دغدغه ی (١٣٧۴ ، (کورتز اجتماع علوم در آمار بر مقدمه ای کتاب در
با قبال که دانشجویان برای ثقیل مفاهیم نظری آموزش صرفا نه م شود برداشت آمار علم عمل آموزش کتاب پایان در وی مطلوب و شده حس

نداشته اند. آشنایی و نبوده مانوس علم این

نرم آموزش به مختصر چند هر را فصل کتاب، پایان در یا و فصل هر انتهای در م توانست نویسنده مهم این تحقق جهت م رسد نظر به
شده پیاده سازی عمل پروژه های در مطالب از دانشجو فهم و بپردازد است، ارگیری ب در آماری نرم افزار شابع ترین و عموم ترین که SPSS افزار

یرد. ب خود به عین تری ل ش و

گیری نتیجه ۶

در آماری ابزار های و اندیشه ها اغلب اما است ار آش آمار نقش گاه دارند. حضور جدید زندگ وجوه تمام پس در آماری روش های و اندیشه ها
باشیم. داشته آن ها از درک که است مفید بسیار آماری، اندیشه های همیش حضور جهت به صورت، هر در پنهان اند. زمینه پس

که است این اشتباه باور این م اندازد. اشتباه به آن اصل ذات باب در را مردم که است اساس اما ناخوشایند سوءفهم معرض در آمار
و خالقیت و خیال از خال و است بی انعطاف و خش رشته ای آمار نتیجه، در اینکه، و است مالل آور ریاضیات از گسترده استفاده نیازمند آمار
م گردد. باز گذشته قرن نیم از بیش به که است درک بر مبتن تصویر این است. آمار جدید نظام از نادرست کامال تصویر تلق این اما هیجان.
تبدیل نظام به ریاض مشغله های از را آن و داده ل ش تغییر را نظام این کامپیوتر که م پوشد چشم واقعیت این از کامال تصویر این خصوصا
پی در جدید نظام این است. روشنگری و فهم حصول منظور به داده ها در کاوش برای پیشرفته نرم افزار های از استفاده بر مبتن که است کرده

است: ذیل امور

ادراک به کم برای ابزارها از استفاده . ١

امور شدن روشن تر برای طرق آوردن فراهم . ٢

فهم برای راه هایی . ٣

راهبری و نگاهبان برای ابزارهایی . ۴

تصمیم سازی برای نظام هایی نهایت در و . ۵

.(١٣٩١ ، هند (ج جدیدند نظام این از وجوه این، از بیش و امور این همه ی

این برای او که داشت خواهد وجود آمار علم یادگیری برای بیشتری ضرورت و درخواست زمان مروز به هند ج دیوید. دیدگاه از نقل به
داده ها و است گسترش حال در روز افزون طور به داده ها خودکار ذخیره و آوری جمع که است این دلیل «ی م کند: مطرح را زیر دالیل اتفاق



م. ذوالقدر، و ل. ٢٧۵ذوالقدر،

مهارت های باید شرایط این از بهره برداری برای اما م دهد. قرار اختیارمان در را خوبی فرصت خود خودی به که م ریزند ما سر بر بهمن مثل
... و بیوانفورماتی همچون م شود. پدیدار دارند، نیاز آماری مهارت های به که جدید زمینه های که این دوم دلیل آورد. دست به را الزم آماری

معن این به کند. تحلیل را نتایج و باشد چه دستور این که وید ب باید ری دی اما ، بدهد کامپیوتر به را دستور ها باید نفر ی اینکه سوم دلیل و
باشد». کار در آماری درک باید و نیست کار تمام کامپیوتر عهده بر کار بقیه گذاشتن و مناسب ابزار کردن پیدا که

کاربردی آموزش و آمار علم با آشنایی ضرورت و اهمیت به توجه با دارد. کاربرد زندگ گام های تمام در تقریبا آمار که است این حقیقت
در علم مفاهیم پایه ی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه ی در کتابداران قدرت افزایش و آمار علم موضوع به پرداختن اهمیت حوزه، این در
مهم ترین از عمل آموزش های طریق از تحلیل قدرت افزایش و کتابداران در مهارت افزایی اهمیت رو این از م گیرد. قرار وی مهارت های اولویت

شد. خواهد محسوب وی رسالت های جزء و کشور آموزش سیستم وظایف اصل ترین و

مراجع

. ائیل می فتاح و آشوب شهر ابن مرتض ترجمه آماری. روش های و مفاهیم .(١٣۶۶ ‐ ١٣۶۴) ای. ریچارد جانسون، ؛ ک گوری باتاچاریا،
. اه دانش نشر مرکز تهران:

بصیرت. تهران: . وال بصیر مترجم آمار. .(١٣٩١) دیوید هند، ج

. ن نشر تهران: تیموری. ه ال حبیب ترجمه . اجتماع علوم در آمار بر مقدمه ای .(١٣٧۴) آر. نورمن کورتز،

مشهد، فردوس اه دانش مشهد: . ان مش عل ترجمه آمار. نظریه بر مقدمه ای .(١٣٧٧) س. دون بوز، آ.؛ فرانکلین گریبیل، ساندر؛ ال مود، م.
انتشارات. و چاپ موسسه

تهران. . رسان اطالع و کتابداری در کم روش های و آمار .(١٣٧٨) علیرضا هویدا،



كارگاه آمارگیری های در ناحیه ای نمونه گیری روش به كارگیری
«شركت از حاصل چارچوب  اساس بر شبیه سازی از استفاده با پیشنهادی روش های مقایسه ی

ایران» اسالم جمهوری پست
ایرانفر مهتاب نژاد١، رشیدی آسیه

ایران آمار مرکز

وجود اداری فرایندهای در که الت مش دلیل به م شود، استفاده ایران آمار مرکز کارگاه آمارگیری طرح های در که ثبت چارچوب های یده: چ
نمونه گیری روش نم شود. حاصل آمارگیری ها این از مطلوبی نتایج زیاد، هزینه صرف وجود با لذا هستند. مطلوب ویژگ های دارای ندرت به دارد
مقاله این در است. نشده استفاده ایران آمار مرکز کارگاه آمارگیری های در کنون تا و است ل مش این با برخورد برای حل راه ی ناحیه ای،
این ،١٣٩٠ سال به مربوط ایران اسالم جمهوری پست شرکت کارگاه فایل از استفاده با سپس شده، پرداخته پیشنهادی روش دو معرف به
از بعد آمده، دست به نتایج اساس بر است. شده مقایسه شده، نامیده پایه روش عنوان به که معمول سیستماتی نمونه گیری روش با روش دو
باشد. بهتر م تواند اول نمونه گیری روش هزینه ها، کاهش منظور به اجرا در البته است. اول نمونه گیری روش از بهتر دوم نمونه گیری روش پایه، روش

ایران. اسالم جمهوری پست شرکت چارچوب ، کارگاه آمارگیری طرح های ، ثبت چارچوب ناحیه ای، نمونه گیری کلیدی: واژه های

.62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

م شوند حاصل ثبت منابع از غالباً چارچوب ها، این م شود. استفاده فهرست چارچوب های از ایران، آمار مركز كارگاه آمارگیری طرح های در
چارچوب های اجرایی، دستگاه های در دقیق و جامع ثبت سیستم وجود عدم دلیل به ن لی باشند. بهنگام و كامل م رود انتظار دلیل همین به و
كارگاه ها، مشخصات و نشان به مربوط اطالعات نقص گاه و چارچوب ها این نبودن بهنگام هستند. مطلوب ویژگ های دارای ندرت به حاصل
مواجه باالیی تكمیل عدم نرخ با ،« آدرس اطالعات «نقص یا كارگاه» فعالیت «تغییر كارگاه»، «تعطیل نظیر دالیل به آمارگیری ها م شود موجب

ی نم شود. حاصل آمارگیری از مطلوب نتایج نمونه، واحدهای به آمارگیر مراجعه ی و پیمایش برای هزینه صرف علیرغم ترتیب، بدین باشند.
ناحیه ی كل ناحیه ای، نمونه گیری در است. « ناحیه ای١ «نمونه گیری م رود، كار به بهنگام و مناسب فهرست چارچوب فقدان در كه روش هایی از
زیرناحیه ها این از تعدادی م شود. تقسیم مشخص و مجزا كوچك، زیرناحیه ی چندین به ناحیه ای چارچوب یك اساس بر نظر مورد جغرافیایی

1Area Sampling

a_rashidi@sci.org.ir نژاد: رشیدی ١آسیه

٢٧۶



م. ایرانفر، آ.و نژاد، ٢٧٧رشیدی

مركز كارگاه آمارگیری های در كنون تا ناحیه ای نمونه گیری م گیرند. قرار آمارگیری مورد و م شوند انتخاب نمونه عنوان به ، تصادف صورت به
رو این از شود. شامل را كارگاه اطالعات كه است دقیق ناحیه ای چارچوب یك نبودن دسترس در مانع، مهم ترین است. نرفته كار به ایران آمار
روش ها این كارایی همچنین است، شده مقایسه پایه) (روش معمول سیستماتی نمونه گیری روش با و شده ارائه ابتكاری روش دو مقاله این در

است. گرفته قرار بررس مورد شبیه سازی، از استفاده با

تحقیق پیشینه ی ٢

با بررس مورد منطقه ی كل ابتدا است. فهرست چارچوب نمونه گیری مفاهیم سادگ همان به ناحیه ای نمونه گیری اساس مفاهیم كل طور به
برای مزارع ال چ یا خرده فروش طرح یك برای جمعیت ال (چ بررس مورد متغیرهای با ارتباط در كه ری دی ویژگ های و جغرافیایی نواح
معموال که بخش ها مرحله ای، چند نمونه گیری طرح ی از استفاده با طبقه هر داخل در م شود.سپس طبقه بندی م باشند، کشاورزی) طرح های

.( (١٩٩۵) اران هم و م شوند(کاکس انتخاب هستند، فشرده بلوک های در
م شوند، استفاده چندگانه چارچوب از كه هنگام مخصوصاً آن سودمند كاربردهای اما هستند، ساده نمونه گیری طرح های در پایه ای مفاهیم چه اگر
توسط ناحیه ای چارچوب نمونه گیری كاربردهای و نظریه ها . م باشد پیچیده
سازی مستند و جمع آوری (١٩٩٣) هاوس و بوش و (١٩٨٧) کوتر و نیلون ، (١٩٧۵) هاوس من ، (١٩۴۵) جسن و کینک ، (١٩۴٢) جسن

كرده اند. ارائه ١٩٨۶ سال در ناحیه ای نمونه گیری طرح های برای را مراجع نیز (١٩٨۶) اران هم و و فس است. شده
م توان کرد، رفع ر دی چارچوب های قوت نقاط با را چارچوب هر نواقص م توان کارگاه آمارگیری طرح های در که این به توجه با کل طور به

.((١٩٨۶) بانکیر کرد( استفاده ناحیه ای چارچوب و فهرست چارچوب های ترکیب از

بررس مورد نمونه گیری روش های معرف ٣

در است. شده پیشنهاد ابتكاری روش دو نیست، دسترس در باشد  كارگاه اطالعات حاوی كه دقیق ناحیه ای چارچوب یك كه این دلیل به
در سپس م شود. انتخاب آمارگیری مبدأ عنوان به نمونه از كسری فقط ، فهرست چارچوب از نمونه واحدهای كل انتخاب جای به روش ها این
كاهش موجب كار این م یابد. ادامه ناحیه ای روش های مشابه و م شود شروع شده، انتخاب مبدأهای از یك هر از آمارگیری ، میدان عملیات
جمله (از االت اش با نمونه گیری فن مسائل نظر از ن لی شد. خواهد پرسشنامه ها تكمیل عدم میزان كاهش و آمارگیری اجرای تسهیل پیمایش،
گرفته قرار شبیه سازی مبنای ایران، اسالم جمهوری پست شركت كارگاه فایل بررس این در است. مواجه شمول) احتمال نبودن مشخص
دست كارگاه ها، ان م مجاورت به حدودی تا كدپست اساس بر م توان این بنابر م شود، محسوب فهرست چارچوب عنوان به فایل  این است.
به م شد، اجرا در الت مش بروز به منجر نمونه، واحدهای برخ به دسترس نشدن فراهم و چارچوب نبودن بهنگام كه این به توجه با یافت.
روش های كارایی بررس هدف با شد. ایجاد آشفتگ چارچوب ٢در پیشین اطالعات مبنای بر شبیه سازی ها، در شرایط كردن واقع تر منظور
روش یك كه سیستماتیك روش با روش ها این از حاصل كارایی شد. انجام آشفته، و اصل چارچوب دو هر مبنای بر شبیه سازی پیشنهادی،
حفظ كارگاه ها ان م مجاورت ان ام حد تا كه این برای روش ها، تمام در شد. مقایسه است، فهرست چارچوب های از آمارگیری در معمول
آمده زیر در روش ها به مربوط جزییات شد. مرتب كدپست و شهرستان استان، اساس بر ایران اسالم جمهوری پست شرکت چارچوب شود،

است.

نمونه عضو هر بعدی واحد ٩ همراه به درصد ١ سیستماتی تصادف نمونه گیری اول: روش ٣ . ١

ردیف تا اول ردیف واحدهای بین از ابتدا ر، دی عبارت به است. شده استخراج چارچوب، از درصد ١ سیستماتی نمونه ی ی روش، این در
شده اضافه r عدد به ١٠٠ صحیح مضارب سپس انتخاب، نمونه واحد اولین عنوان به تصادف به ام r واحد مثال واحد، ی چارچوب، در صدم
ادامه آید، به دست چارچوب) (اندازه ی N از بزرگتر شماره ای كه زمان تا کار این شود. مشخص نمونه، بعدی واحدهای ردیف شماره تا است
عنوان به چارچوب، در آن بعدی واحد ٩ همراه به نمونه واحد هر مجموعه ی شد، گفته كه روش به نمونه واحدهای انتخاب از پس است. یافته
گرفته نظر در و استخراج ن مم نمونه های تمام شبیه سازی، در كه دارد وجود ن مم نمونه ی ١٠٠ روش این در است. شده گرفته نظر در نمونه

١٣٩٢ سال ارتباطات و اطالعات فناوری بخش اقتصادی حساب های طرح به مربوط تكمیل عدم نرخ های ٢
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است. شده

هر بعدی واحد ۵٠ دسته ی از واحد ١٠ انتخاب همراه به درصد ١ سیستماتی تصادف نمونه گیری دوم: روش ٣ . ٢
نمونه عضو

از یك هر است. شده گرفته نظر در سردسته عنوان به نمونه واحد هر و انتخاب جامعه از درصد ١ سیستماتی نمونه ی ی ابتدا روش، این در
با سیستماتی تصادف نمونه ی ی دسته، هر در سپس است. داده یل تش را دسته ی چارچوب، در آن بعدی واحد ۴٩ همراه به واحدها این
م شوند، حاصل ترتیب بدین كه دسته هایی برای ن مم حاالت تعداد است. شده انتخاب ( متوال عضو ۵ هر از عضو ی (یعن درصد ٢٠ نرخ
درصد، ٢٠ سیستماتی تصادف نمونه ی ی تایی ۵٠ دسته های این از یك هر در شد، گفته چه آن مشابه بعد، مرحله ی در است. ١٠٠ برابر
تعداد كه این دلیل به شبیه سازی در است. ١٠٠ × ۵ N

١٠٠ برابر حالت این در ن مم نمونه های تعداد است. شده انتخاب نمونه واحد ١٠ شامل
دسته های حاوی فایل كل از ابتدا شوند، گرفته نظر در شبیه سازی در ۵٠تایی دسته های تمام كه این جای به است، زیاد بسیار ن مم نمونه های
بنابراین م شود. انتخاب درصد ٢٠ نرخ با سیستماتیك نمونه ی مرتبه ١٠ دسته ها این از یك هر در و شده گرفته نظر در دسته ١٠٠ ۵٠تایی،

است. نمونه ١٠٠٠ برابر روش این شبیه سازی این در شده انتخاب نمونه های تعداد

درصد ١٠ سیستماتی تصادف نمونه گیری سوم: روش ٣ . ٣

دهم ردیف تا اول ردیف واحدهای بین از ر دی عبارت به است. شده استخراج چارچوب از درصد ١٠ سیستماتیك نمونه ی یك روش، این در
تا است شده اضافه r عدد به ١٠ صحیح مضارب سپس انتخاب، نمونه واحد اولین عنوان به تصادف به ام r واحد مثال واحد، ی چارچوب،
م یابد. ادامه آید، به دست چارچوب) (اندازه ی N از بزرگتر شماره ای كه زمان تا کار این شود. مشخص نمونه، بعدی واحدهای ردیف شماره

است. شده گرفته نظر در و استخراج ن مم نمونه های تمام شبیه سازی، در كه دارد وجود ن مم نمونه ی ١٠ روش این در

نمونه گیری روش سه مقایسه ی مالک ۴

و برآورد ( ۴ISIC) اقتصادی٣ فعالیت كدهای از یك هر در كارگاه ها نسبی فراوان نمونه، هر در ابتدا نمونه گیری، روش های مقایسه ی منظور به
ضریب محاسبه ی منظور به است. شده اندازه گیری ( ۶CV ) تغییرات ضریب معیار از استفاده با برآوردگرها این دقت .۵ شد مقایسه چارچوب با
است: آمده دست به زیر رابطه ی از استفاده با ( ٧MSE) خطا مربعات میانگین فعالیت، کد هر برای ابتدا نسبی، فراوان برآورد به مربوط تغییرات

MSEj =

∑
i(rij −Rj)

٢

nj

iام نمونه ی در jام فعالیت كد نسبی فراوان برآورد :rij
چارچوب در ام j فعالیت كد نسبی فراوان :Rj

شده انتخاب نمونه های از یك هر در ام j فعالیت كد با مرتبط مشاهدات تعداد :nj
ام j فعالیت كد نسبی فراوان برآورد در خطا مربعات میانگین :MSEj

است: شده محاسبه زیر رابطه ی از ام، j فعالیت كد برای نسبی فراوان برآورد به مربوط تغییرات ضریب سپس

4International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
6Coefficient of Variations
7Mean Square of Errors

است. بوده ایران اقتصادی فعالیت های طبقه بندی مبنای بر کارگاه، اقتصادی فعالیت ٣کدگذاری

نداشت. وجود برد، كار به روش سه از حاصل برآوردهای مقايسه ی برای را آن بتوان كه ری دي صفت چارچوب، در است ذكر ۵شايان
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CVj =

√
MSEj

Rj

ایران اسالم جمهوری پست شركت كارگاه چارچوب در شبیه سازی نتایج ۵

کد ، نشان و نام فیلدهای شامل ١٣٩٠ سال به مربوط ایران اسالم جمهوری پست شرکت کارگاه فایل از شبیه سازی انجام و بررس برای
است. شده استفاده کارگاه اقتصادی فعالیت و پست

پست اصل چارچوب مبنای بر نمونه گیری روش سه مقایسه ی ١ . ۵

ل، ش این به توجه با است. شده داده نشان ،١ ل ش در دوم و اول روش فعالیت کدهای مقابل در نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب مقادیر
است. اول روش از کمتر دوم روش در نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب م رسد نظر به

پست چارچوب بر مبتن دوم و اول نمونه گیری روش های در فعالیت کد نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب :١ ل ش

عبارت به باشد. داشته بستگ چارچوب در فعالیت كد آن فراوان به است ن مم فعالیت كد به مربوط نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب
بود. خواهد زیاد نسبی، فراوان برآورد تغییرات ضریب مقدار است، كم چارچوب در نظر مورد فعالیت دارای كارگاه تعداد كه مواردی در ر، دی
آمده چارچوب، در فعالیت کد هر کارگاه های تعداد فراوان مقابل در نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب ،٢ ل ش در امر، این بررس منظور به
که کدهایی برای تغییرات ضریب م كند تأیید نمودار این است. شده محدود ٠/۵ مقدار به حداكثر عمودی، محور بهتر، وضوح منظور به است.
از اول روش در و کمتر همه از سوم روش در تغییرات ضریب كه است آن بیانگر ٢ ل ش این، بر عالوه است. کمتر دارند، بیشتری کارگاه تعداد

است. ر دی روش دو به نسبت کمتری پراکندگ دارای دوم روش در تغییرات ضریب مقادیر همچنین است. بیشتر همه
که این به توجه با است. شده استفاده آزمون از نمونه گیری روش سه در تغییرات ضریب میانگین بین تفاوت بودن معن دار بررس منظور به
برابری بررس برای اکسون ویل عالمت دار رتبه ی و عالمت ناپارامتری آزمون های از شده، رد نمونه گیری روش سه هر در داد ه ها بودن نرمال فرض
جدول این به توجه با است. آمده ١ جدول در آن نتایج که شده استفاده نمونه گیری روش سه این دوی به دو مقایسه ی و تغییرات ضریب میانگین
این ه حالی  در نم شود، رد α = ٠٫٠١ سطح در سوم و دوم روش های در تغییرات ضریب میانگین برابری فرض اکسون، ویل آزمون مبنای بر و
و اول روش های و دوم و اول روش  های در تغییرات ضریب میانگین برابری فرض جدول، این مطابق م شود. رد α = ٠٫٠۵ سطح در فرض

م شود. رد ٠/٠۵ ٠/٠١و سطح دو هر در سوم

پست آشفته شده ی چارچوبِ مبنای بر نمونه گیری روش سه مقایسه ی ٢ . ۵

از درصد ٧٠) شده تکمیل واحدهای به تصادف به چارچوب واحدهای ابتدا  ، واقع حالت به نزدی تر حالت در نتایج بررس منظور به ادامه، در
از درصد ٢٠) نامعلوم و چارچوب) از درصد ۶) شرایط واجد غیر چارچوب)، از درصد ۴) نشده تکمیل اطالعات با شرایط واجد چارچوب)،
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پست چارچوب بر مبتن فعالیت کدهای در کارگاه ها فراوان مقابل در نمونه گیری روش سه در فعالیت کد نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب :٢ ل ش

پست فایل در نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب میانگین برابری فرض آزمون نتایج :١ جدول

سطح در اکسون ویل فرض آزمون نتیجه ی P-مقدار فرض

α = ٠٫٠۵ α = ٠٫٠١ اکسون ویل عالمت

رد رد ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ H٠ : CV١ = CV٢

رد رد ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ H٠ : CV١ = CV٣

رد پذیرش ٠/٠۵٠ ٠/٠٠۴ H٠ : CV٢ = CV٣

محاسبه نمونه، در فعالیت کد هر برای نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب شده، انتخاب واحدهای وزن ده با سپس شده اند. تبدیل چارچوب)
است. شده

به توجه با است. شده داده نمایش فعالیت، کدهای مقابل در دوم و اول روش نسبی فراوان برآورد به مربوط تغییرات ضریب مقادیر ٣ ل ش در
است. اول روش از کمتر دوم روش در نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب که م رسد نظر به ل ش این

پست شده ی آشفته چارچوب بر مبتن دوم و اول نمونه گیری روش های در فعالیت کد نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب :٣ ل ش

چارچوب»، در فعالیت کد آن کارگاه های «فراوان و فعالیت» کد هر نسبی فراوان برآورد تغییرات «ضریب بین همبستگ بررس منظور به
مقدار ل، ش این به توجه با است. شده محدود ی تا ٠/۵ بین مقادیر به عمودی محور بهتر، وضوح منظور به آن، در که شده رسم ۴ ل ش
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است. کمتر بیشتر، کارگاه تعداد دارای کدهای برای تغییرات ضریب

آشفته چارچوب بر مبتن فعالیت کدهای در کارگاه ها فراوان مقابل در نمونه گیری روش سه در فعالیت کد نسبی فراوان برآورد تغییرات ضریب :۴ ل ش
پست شده ی

این که به توجه با است. شده استفاده آزمون از نمونه گیری روش سه در تغییرات ضریب میانگین بین تفاوت بودن معن دار بررس منظور به
روش، سه این دوی به دو مقایسه ی و تغییرات ضریب میانگین برابری بررس برای شده، رد نمونه گیری روش سه هر در داده ها بودن نرمال فرض
مبنای بر و جدول این به توجه با است. آمده ٢ جدول در آن نتایج که شده استفاده اکسون ویل عالمت دار رتبه ی و عالمت ناپارامتری آزمون های از
α = ٠٫٠١ سطح دو هر در سوم و دوم روش های در تغییرات ضریب میانگین برابری فرض اکسون، ویل عالمت دار رتبه ی و عالمت آزمون های

نم شود. رد α = ٠٫٠۵ و

پست شده ی آشفته چارچوب بر مبتن نسبی فراوان برآورد به مربوط تغییرات ضریب میانگین برابری فرض آزمون نتایج :٢ جدول

سطح در اکسون ویل فرض آزمون نتیجه ی P-مقدار فرض

α = ٠٫٠۵ α = ٠٫٠١ اکسون ویل عالمت

رد رد ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ H٠ : CV١ = CV٢

رد رد ٠/٠٠٠ ٠/٠٠٠ H٠ : CV١ = CV٣

پذیرش پذیرش ٠/۶١٠ ٠/٨۶٣ H٠ : CV٢ = CV٣

نتیجه گیری و بحث

واحدی به واحدی از جایی به جا هزینه ی زیرا است صرفه تر به آمارگیری هزینه های نظر از اول روش كه م رسد نظر به شده، مطرح روش سه در
انجام شبیه سازی های اساس بر دارد. كمتری هزینه ی سوم روش با مقایسه در اما بیشتر هزینه ی اول روش به نسبت دوم روش است. كمتر ر دی
ضریب α = ٠٫٠١ سطح در كه گرفت نتیجه م توان فرض آزمون از حاصل نتایج و آن  شده ی آشفته چارچوب و پست چارچوب در شده،
اختالف اول بخش در تنها سوم و اول روش های تغییرات ضریب میانگین كه حال در ندارند. معن داری اختالف سوم، و دوم روش های تغییرات
نرخ با (سیستماتیك سوم روش از بعد این بنابر است. كارگاه تعداد كمترین با فعالیت كدهای شامل بخش این كه ندارند ر دی ی با معن داری

م شود. پیشنهاد دوم روش دوم، و اول روش های بین درصد) ١٠
طرح های بیشتر در این كه به توجه با همچنین و دارد ر دی روش دو به نسبت كمتری پیمایش هزینه ی اول، روش كه این به توجه با طرف از

تصادف «نمونه گیری اول روش از هزینه كاهش برای م توان م شود انتخاب سیستماتیك صورت به نمونه واحدهای ، ایران آمار مركز كارگاه
صورت به كارگاه طرح یك در كه است نیاز اطمینان برای البته كرد. استفاده نمونه» عضو هر بعدی واحد ٩ همراه به درصد ١ سیستماتی
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شود. ارزیابی و بررس آن نتایج و اجرا دوم و اول نمونه گیری روش آزمایش

ر تش و قدردان

نویسندگان است. شده تدوین « کارگاه آمارگیری های در نمونه طراح بهبود ان سنج «ام مطالعات طرح از حاصل نتایج اساس بر مقاله این
افسانه و نورین مرجان خانم ها و نوریان سجاد ، رنج حسن آبادی، عشرت بردبار محمد آقایان طرح این اران هم از م دانند الزم خود بر مقاله

کنند. قدردان ایران آمار مرکز نمونه گیری طرح های و آماری روش شناس دفتر در ، یزدان
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مبنا ثبت آماری نظام در ضروری ابزاری داده ها، احتمال اتصال
احسن گلسان رضایی١، عل رضا

ایران آمار مرکز

اطالعات آمارگیر ی ها، این در دارند. عهده بر اطالعات و آمار تامین در مهم نقش مبنا ثبت آمارگیری های پیشرفته، آماری نظام های در یده: چ
انجام احتمال و دقیق روش دو به داده ها اتصال م آید. دست به مختلف اطالعات منابع بین داده ها اتصال روش های از استفاده با نظر مورد
از یا باشد نداشته وجود شناسایی کدهای صورت به اطالعات منابع بین مشترک متغیرهای که مواردی در داده  ها دقیق اتصال روش م شود.
دلیل به اما شود مطرح مناسبی ار راه عنوان به م تواند داده ها احتمال اتصال روش  و نیست مناسب باشند برخوردار باالیی دقت و پوشش
فوق، روش های معرف ضمن مقاله این در ما نم گیرد. قرار استفاده مورد وسیع صورت به کاربرد در محاسبات، و نظریه در زیاد پیچیدگ های

عمل نمونه های از مختصری ذکر با آن کاربردهای به و م کنیم مطرح ساده بیان با را داده  ها احتمال اتصال اجرای برای نیاز مورد روابط و گام ها
م پردازیم. رسم آمارهای تولید در شده انجام

مبنا. ثبت آماری نظام داده ها، احتمال اتصال داده ها، قطع اتصال داده ها، اتصال مبنا، ثبت آمارگیری کلیدی: واژه های

مقدمه ١

اطالعات بالفعل و بالقوه ظرفیت های وجود و تحقیقات و برنامه ریزی نظام های در هزینه کم و پارچه ی کیفیت، با آمارهای و اطالعات به نیاز
در اطالعات برای که چشم اندازی و ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه دلیل به خصوص بخش همچنین و اداری ثبت های و حاکمیت در
آماری نظام استقرار سنت روش های از عبور با که است داشته آن بر را دنیا در آماری سازمان های م شود، تصور اشیا اینترنت و داده ها مه قالب
نقش مبنا ثبت آمارگیری های آماری، نظام این در بردارند. گام آن تحقق جهت در و دهند قرار خود استراتژی های در آمار تولید در را مبنا ثبت
به مربوط اطالعات همه شامل تنهایی به اطالعات منبع ی معموال مبنا ثبت آمارگیری های در دارند. عهده بر اطالعات و آمار تامین در اساس
مختلف اطالعات منابع از واحدها اطالعات تکمیل و ترکیب برای داده ها اتصال روش های از استفاده بنابراین و نیست هدف جامعه واحدهای
فرد به منحصر کدهای کشور، اداری نظام در که صورت در م شود. انجام احتمال یا دقیق روش دو به داده ها اتصال است. ضروری امری
به داده ها اتصال آن گاه باشد شده سازی پیاده خوبی به و تعریف کارها و کسب و ان ها م افراد، برای خصوص به واحدها شناسایی برای مناسبی

ثبت آماری نظام استقرار در مهم بسیار پیش نیازهای از ی دلیل همین به و شد خواهد پذیر ان ام زیاد سرعت و دقت و سهولت با قطع روش
چنین م دهد نشان بررس ها اما است. کشور اداری ثبت های اطالعات بانک های در کامل پوشش با مناسب و فرد به منحضر کدهای وجود مبنا
کامل پوشش دارای وجود صورت در یا و ندارد وجود اداری ثبت های در کامل صورت به مبنا ثبت آماری نظام استقرار ابتدایی مراحل در کدهایی
نم توان که دارد وجود اطالعات سایر یا نشان نام، مثال رشته ای صورت به معموال مشترک متغیرهای حالت این در نیستند. مناسب دقت و

ی عنوان به احتمال روش های شود. استفاده احتمال روش های از باید و داد تطبیق ر دی ی با را آن ها داده ها قطع اتصال روش های با
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هستند. اجرا و محاسبات نظریه، در زیادی پیچیدگ های دارای قطع روش های به نسبت اما هستند مطرح مسائل گونه این در مناسب ار راه
تا پیچیدگ ها این است، آمده دست به کاربرد در که تجربه هایی و است داده رخ کامپیوتری برنامه های و تجهیزات زمنیه در که پیشرفت هایی با
مروری ضمن مقاله این در ما نگرفته اند. قرار وسیع استفاده مورد رسم آمارهای در ویژه به و کاربرد در هنوز اما شده اند، طرف بر زیادی حدود
تولید در داده ها اتصال کاربردهای به ادامه در و کرد خواهیم تشریح را داده ها احتمال اتصال انجام مراحل آن، انواع و داده ها اتصال تعاریف بر

ثبت آماری نظام استقرار ابتدایی مراحل در داد خواهیم نشان و پرداخت خواهیم شده انجام عمل نمونه های به مختصر اشاره با رسم آمارهای
داده ها احتمال اتصال ویژه به داده ها اتصال نیستند، برخوردار مناسبی کیفیت از و نیست کامل پایه شناسایی کدهای پوشش که زمان تا و مبنا
و آمار تولید و آماری چارچوب های و پایه آماری ایجادثبت های در مناسبی ار راه م تواند محاسبات، و نظریه در زیاد پیچیدگ های خالف بر

باشد. اطالعات

داده ها اتصال ٢

به است اطالعات منبع چند یا دو از موجود اطالعات ترکیب طریق از هدف جامعه از واحد ی اطالعات کردن فراهم برای روش داده ها اتصال
اولین برای (Dunn) دان توسط داده ها اتصال واژه .(٢٠١۶ ، OECD) نباشد نظر مورد اطالعات همه شامل تنهایی به منبع ی که گونه ای
را داده ها احتمال اتصال موضوع (Newcomb) نیوکمب ١٩۵٩ سال در شد. مطرح افراد حیات وقایع ثبت تکمیل برای ١٩۴۶ سال در بار
داده ها اتصال ١٩٨۵ سال در شد. پایه ریزی (Fellegi-Sunter) سانتر ، فل توسط داده ها احتمال اتصال نظریه ١٩۶٩ سال در و کرد مطرح
و کامپیوترها سرعت افزایش در که پیشرفت هایی علت به ١٩٩٠ سال از گرفت. قرار استفاده مورد فلوریدا سرشماری در بزرگ مقیاس در
در پژوهش ها بعد به سال آن از شد. پذیر ان ام داده ها اتصال روش های نیاز مورد محاسبات انجام آمد، وجود به کامپیوتری برنامه های در توسعه
مقاله ۵٠٠ به ١٩٩٠ سال در شده منتشر مقاله ١٠٠ حدود از که طوری به است داشته گسترش به رو روند همواره داده ها اتصال موضوع مورد

(٢٠١۶ ، اران هم و (هارون است. رسیده ٢٠١۵ سال در شده منتشر

اطالعات شامل فایل ی دارد وجود B و A فایل دو کنید فرض که م کنیم مطرح صورت این به را داده ها اتصال مساله سادگ برای ما
و A فایل های رکوردهای بین مقایسه NA ×NB حالت این در باشد. رکورد NB با نظر مورد اطالعات شامل ر دی فایل و رکورد NA با پایه
با ترتیب به را C از عضو هر نبودن جور و بودن جور واقع وضعیت م دهیم. نمایش C با را مقایسه ها این تمام مجموعه داشت. خواهیم B
و Mi = ١ که م گیریم نظر در C از اعضایی همه شامل را M مجموعه همچنین .(Ui = Mi − ١) م دهیم نشان Ui = ١ و Mi = ١
وضعیت تعیین داده ها، اتصال در اصل مساله نیستند. معلوم Ui و Mi مقادیر واقع کاربردهای در .Ui = ١ که C از اعضایی مجموعه U
جور ١ که است {٠,١} به C مجموعه از f تابع تعیین داده ها اتصال ر دی عبارت به است. C مجموعه از عضو هر نبودن سان ی یا بودن سان ی
اول دارند. را مهم نقش عامل سه f کردن مشخص برای است. Ui و Mi برای برآوردی و م دهد نشان را C عضو هر نبودن جور صفر و بودن
اساس بر که قوانین سوم و م شود مشخص کلیدی متغیرهای بودن جور آن ها اساس بر که قوانین دوم فایل، دو بین کلیدی متغیرهای تعیین

کنند. تصمیم گیری C از عضو هر بودن جور وضعیت به نسبت کلیدی متغیرهای بودن جور وضعیت مورد در آمده دست به نتایج

بندی) (بلوک طبقه بندی و کلیدی متغیرهای ٢ . ١

متغیرها این م شود. مشخص C اعضای بودن جور وضعیت آن  ها مقایسه مبنای بر که هستند فایل دو بین مشترک متغیرهای کلیدی، متغیرهای
فایل دو هر در مناسبی دقت و پوشش باشند، پایا زمان تغییرات به نسبت باید و هستند هدف جامعه واحدهای کننده شناسایی متغیرهای معموال

باشد. حداقل آن ها در اندازه گیری خطاهای و پاسخ بی و باشند داشته

طبقات درون داده ها اتصال انجام و بندی طبقه متغیرهای تعیین و شد خواهد زیاد مقایسه ها تعداد باشد، بزرگ فایل ها اندازه که مواردی در
برخ طبقه بندی یا و قبیل این از مواردی و استان مانند واحدها جغرافیایی اطالعات بود. خواهد مقید بسیار م آورند وجود به متغیرها این که

واحدی بودن جور احتمال که شوند تعیین طوری باید متغیرها این یاشند. متغیرها این از نمونه ای م توانند کارگاه ها کارکن تعداد مانند متغیرها
باشد. صفر برابر ر دی طبقات در واحد ی با طبقه ی در



گ. ، احسن و ع. ٢٨۵رضایی،

کلیدی متغیرهای بودن جور وضعیت تعیین قوانین و تشابه معیارهای ٢ . ٢

در که تشابه معیار ترین ساده م شود. تعیین کلیدی متغیرهای تشابه معیارهای اساس بر کلیدی متغیرهای بودن جور وضعیت تعیین قوانین
متغیر در آن ها ترتیب و تعداد و حروف همه C از عضو هر برای که م دهد نشان را حالت که است کامل تشابه م رود کار به داده ها قطع اتصال
باال دقت و پوشش با عددی کدهای کلیدی، متغیرهای که حاالت در معیار این از استفاده باشد. برابر B فایل در متغیر همان با A فایل از کلیدی
« «رضائ و «رضایی» فامیل نام مثال است. الزم کارایی فاقد باشند رشته ای صورت به کلیدی متغیرهای که حاالت برای اما است مناسب باشند
که شده اند پیشنهاد فوق خطاهای کاهش برای روش هایی م شوند. گرفته نظر در تشابه عدم عنوان به معیار این با رضایی» «آقای و «رضایی» یا
مانند عموم عناوین حذف همچنین و ئ و ی مانند مشابه حروف سازی سان ی و نمادها و خال جاهای حذف جمله از یاشند مفید م توانند
ویرایش فاصله است، مناسب رشته ای متغیرهای برای که معیارها این از ی شده اند. تعریف نیز ری دی تشابه معیارهای . ... و شرکت آقا،خانم،
متغیر تبدیل برای حروف) بین جابجایی و حروف انتقال و ذاری جای حذف، (شامل الزم ویرایش های تعداد حداقل که است لونشتاین) (فاصله
ویرایش فاصله مقدار شد. مطرح لونشتاین والدیمیر توسط ١٩۶۵ سال در بار اولین معیار این م دهد. نشان B فایل به را A فایل در کلیدی
عضو هر برای B و A فایل در کلیدی متغیر طول حداکثر با برابر آن حداکثر همچنین ندارد. نقارن خاصیت اما است صفر برابر یا بزرگتر همواره
(COMPLEV Function − ٩٫٢ − SAS Support) م شود محاسبه Complev تابع با SAS نرم افزار در فاصله این است. C از
مانند ویرایش عملیات برخ م رسد نظر به است. ویرایش عملیات های برای ضرر یا هزینه گرفتن نظر در سان ی ویرایش، فاصله معایب از ی
تشابه تشخیص در را بیشتری خطای یا باشد داشته بیشتری ضرر کلمه آخر در حرف ی حذف به نسبت کلمه ابتدای به حرف ی کردن اضافه
شده مطرح یافته تعمیم ویرایش فاصله دلیل همین به است. سان ی حالت دو این در ویرایش فاصله مقدار که صورت در باشد آورده وجود به
گرفته نظر در ویرایش عملیات وزن عنوان به ویرایش عملیات از کدام هر از استفاده ضرر دادن نشان برای عددی مقادیر فاصله، این در است.
شدن سان ی برای وزن مجموع حداقل یافته تعمیم ویرایش فاصله و ویرایش تعداد حداقل وزن بدون مجموع ویرایش فاصله بنابراین م شود.
ویرایش فاصله ندارد. تقارن خاصیت و است صفر برابر یا بزرگتر همواره ویرایش فاصله مانند یافته تعمیم ویرایش فاصله مقدار است. متغیر دو
وزن هایی . (COMPGED Function − ٩٫٢ − SAS Support) م شود محاسبه Compged تابع با SAS افزار نرم در یافته تعمیم
فاصله برابر ١٠٠ فاصله این مقدار معموال است. ٢٠٠ تا ١٠ بین م شود گرفته نظر در یافته تعمیم ویرایش فاصله محاسبه برای تابع این در که
فاصله مقدار بیشترین کرد. استفاده SAS در فرض پیش وزن های جای به و نمود مشخص را وزن ها م توان Compcost تابع با است. ویرایش

است. ٢٠٠ ضربدر C از عضو هر برای B و A فایل در کلیدی متغیر طول حداکثر با برابر یافته تعمیم ویرایش
دو بین کلیدی متغیر K کنید فرض کرد. گیری تصمیم کلیدی متغیرهای بودن جور وضعیت به نسبت م توان تشابه معیارهای اساس بر
١ که طوری به باشد، C عضو i-امین برای کلیدی متغیر k-امین بین بودن جور میزان دهنده نشان γik ∈ [٠,١] و دارد وجود مقایسه برای فایل
حالت این در بودن جور میزان ر دی عبارت به ، γik ∈ {٠,١} داده ها قطع اتصال در دهد. نشان را نبودن جور ٠ و بودن جور میزان بیشترین
میزان داده  ها فازی یا احتمال اتصال در اما ندارد. وجود میان حالت و نبودن جور برای ٠ و بودن جور برای ١ نیست. بیشتر مقدار دو دارای

م شود. مشخص ی و صفر بین طیف با بودن جور

c اعضای برای بودن جور وضعیت تعیین ٢ . ٣

به و γik مقادیر به توجه با C از عضو هر برای fi م دهیم. نشان i = ١, . . . , NA×NB ؛ fi با را C اعضای برای بودن جور وضعیت تعیین
حالت این در که باشیم داشته کلیدی متغیر ی و γik ∈ {٠,١} که است زمان حالت ترین ساده م شود. مشخص وریتم ال تعدادی کارگیری
کرد. مشخص را f تابع (γ٠) ،γ برای مقادیر آستانه تعیین با م توان باشد، کلیدی متغیر ی با γik ∈ [٠,١] که حالت در است. γ همان f

ی نم توان γ اساس بر داده  ها احتمال اتصال در خصوص به حاالت برخ در . fi = ٠ آنگاه γi < γ٠ و fi = ١ آنگاه γi ⩾ γ٠ اگر مثال
و fi = ٠ آنگاه γi ⩽ γl و fi = ١ آنگاه γi ⩾ γu که حالت در و دارد وجود γl و γu آستانه مقدار دو مواقع این در کرد. تعیین آستانه مقدار

کرد. گیری تصمیم داده ها تطابق وضعیت به نسبت نم توان γl < γi < γu اگر

داده ها قطع اتصال ٣

مشخص (γk)کلیدی متغیرهای تطابق به توجه با را (f) داده ها تطابق وضعیت وریتم ال تعدادی کارگیری به با که است روش داده ها قطع اتصال
م تواند تطابق وضعیت ندارد. وجود میان حالت و نیست بیشتر ی و صفر مقدار دو دارای (f) داده ها تطابق وضعیت حالت این در م کند.
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و مساله نوع اساس بر باید و شوند استفاده مرحله این در م توانند متعددی قوانین شود. مشخص قانون تعدادی کم با مرحله چند یا ی در
دارای داده هایی و م شوند مقایسه کلیدی متغیرهای به توجه با داده ها که باشد صورت این به م تواند قانون ی مثال شوند. تعیین آن شرایط
متغیر دو در حداقل که باشد صورت این به م تواند قانون ی یا باشند سان ی کلیدی متغیرهای تمام به نسبت که بود خواهند سان ی وضعیت
م تواند شماری دوباره تشخیص قانون سرشماری، در شده شمارش بار ی از بیش افراد شناسایی در مثال باشند. سان ی وضعیت دارای کلیدی
سن ، خانوادگ نام و نام دارای که افرادی یا شوند گرفته نظر در تکراری سان، ی حنس و سن و معتبر مل کد دارای افراد که باشد صورت این به
نظر در تکراری عنوان به هستند سان ی جنس و سن معتبر، مل کد دارای خانوارها سرپرست که هستند خانوارهایی در و هستند سان ی جنس و
است الزم حالت این در م شود. استفاده کلیدی متغیرهای مقایسه برای تشابه ساده معیارهای از معموال داده ها قطع اتصال در شوند. گرفته
فاصله، خط خانم، آقا، مانند عموم واژه های برخ حذف مثال پذیرد. صورت انطباق شانس افزایش هدف با متغیرها روی اولیه ویرایش های
صورت به کلیدی متغیرهای که دارد کارایی و است مناسب حاالت در داده ها قطع اتصال روش های افراد. نام مقایسه در ... و خال جای
اجرا در سهولت و دقت قبیل از زیادی مزایای دارای داده ها قطع اتصال باشند. داشته وجود فایل هر در باال دقت و پوشش با شناسایی کدهای
برخورد ثبت هنگام الزم استانداردهای از یا باشند تکراری یا باشند داشته تغییرات زمان به نسبت که کلیدی متغیرهای که حاالت در اما هستند
مشخص واقع صورت به یا باشد داشته وجود آن ها اشتباه شدن تکرار ان ام یا و باشد زیاد آن ها در اندازه گیری خطاهای و بی پاسخ یا نباشند

است. الزم دقت و کارایی فاقد نباشند، نظر مورد داده کننده

داده ها احتمال اتصال ۴

رکورد هر بودن جور واقع وضعیت شرط به نبودن جور و بودن جور شرط احتمال های نسبت آن در که است روش داده ها احتمال اتصال
م شود. گرفته نظر در آن ها برای نبودن جور وضعیت صورت این غیر در و بودن جور وضعیت بود بزرگ مقدار دارای چه چنان و م شود محاسبه
به کلیدی متغیرهای که حاالت در روش این باشد. ی و صفر بین عددی م تواند (γik) کلیدی متغیر هر بودن جور وضعیت حالت این در
را زیر احتمال های محاسبات ونگ چ دادن نشان برای است. مفید دارد وجود کم اطالعات سایر همراه به نشان و نام مانند رشته ای صورت

(٢٠١۶ ، اران هم و (سیاره م گیریم نظر در

mik = P (γik = ١|Mi = ١), i = ١, . . . , NA ×NB , k = ١, . . . ,K

uik = P (γik = ١|Ui = ١), i = ١, . . . , NA ×NB , k = ١, . . . ,K

باالیی دقت دارای و باشند شده انتخاب خوبی به کلیدی متغیرهای که صورت در هستند. مشهور u و m احتمال های به فوق احتمال های
که داریم انتطار باشیم، کرده تعیین کلیدی متغیرهای بودن جور وضعیت تعیین برای مناسبی قوانین و باشند داشته سان ی داده های شناسایی در
رکوردها بودن جور وضعیت احتمال م توانیم uik mikو مقادیر به توجه با باشند. صفر به نزدی بسیار u مقادیر و ١ به نزدی بسیار m مقادیر

آوریم: دست به زیر صورت به را داده ها بودن سان ی شرط به

mi =

K∏
k=١

(γik = ١|Mi = ١), i = ١, . . . , NA ×NB

ui =

K∏
k=١

(γik = ١|Ui = ١), i = ١, . . . , NA ×NB

صورت در مثال است. کننده محدود بسیار عمل در فرض چنین که چند هر است. ضروری کلیدی متغیرهای بین استقالل فرض فوق حالت در
نسبت C از عضو هر برای حال هستند. سان ی نیز آدرس اساس بر زیاد احتمال به آن گاه شوند گرفته نظر در سان ی ، پست کد با داده دو که
تر کوچ چه هر عکس بر و است بیشتر رکوردها بودن جور شانس باشد بزرگتر نسبت این چه هر است بدیه م گیریم. نظر در را Ri =

mi

ui

وضعیت Ri اساس بر باشد. رکوردها بودن جور وضعیت تعیین برای مناسبی معیار Ri م رسد نظر به این بر بنا است. کمتر شانس این باشد
م آید: دست به زیر روابط از داده ها احتمال اتصال روش با داده ها بودن جور

γik ∈ {٠,١} که حالت در

lnR(γi) =

K∑
k=١

ln

((
mik

uik

)
I{١}γik +

(١−mi

١− ui

)
I{٠}γik

)
, i = ١, . . . , NA ×NB
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γik ∈ [٠,١] که حالت در و

lnR(γi) =

K∑
k=١

ln

[
mik

uik
−
(
mik

uik
− ١−mik

١− uik

)
(١− γik)

]
, i = ١, . . . , NA ×NB

احتمال به فوق اعداد تبدیل برای نیستند. مناسب نظر به آستانه مقادیر آوردن دست به و تفسیر برای و دارد قرار حقیق اعداد در فوق مقادیر دامنه
توزیع ui و mi مقادیر به توجه با باشد. π(Ui) و π(Mi) برابر ترتیب به ui و mi پیشین توزیع کنید فرض م شود. استفاده بیزی روش  از

م آید: دست به زیر رابطه از π(Mi|γi) پسین

π(Mi|γi) =
R(γi)

π(Mi)
π(Ui)

١ +R(γi)
π(Mi)
π(Ui)

, i = ١, . . . , NA ×NB

فایل ها از که اطالعات و شناخت به توجه با م توانند مقادیر این شوند. برآورد یا شوند زده تخمین باید و نیستند معلوم عمل در ui و mi مقادیر
ضروری Ui Miو پیشین توزیع تعیین پسین، توزیع محاسبه برای همچنین شوند. برآورد دقیق بررس و مناسب نمونه ی اساس بر با دارد وجود

باشد. زیر صورت به م تواند مناسب انتخاب ی است.

π(Mi) =
NEM

NA ×NB
, π(Ui) =

١
NA ×NB

, i = ١, . . . , NA ×NB

م شود تعریف آستانه ای مقادیر π(Mi|γi) برای آمده دست به مقادیر اساس بر است. C در جور رکودرهای انتظار مورد NEMتعداد آن در که
سان ی و بودن سان ی وضعیت تعیین برای مناسبی مقادیر ٠٫٢ و ٠٫٨ آستانه مقادیر آمده دست به تجربه های اساس بر م شود. مشخص f تابع و

است: زیر صورت به نیز γik برای مناسب معیار ی است. داده ها نبودن

γik = max

{
٠٫١− GEDik

MGEDik

}
, i = ١, . . . , NA ×NB , k = ١, . . . ,K

برابر ٢٠٠ با برابر و GEDik ماکزیمم MGEDik و C عضو i-امین برای ‐ام k کلیدی متغیر یافته تعمیم ویرایش فاصله GEDik آن در که
احتمال اتصال م توان راحت یه فوق روابط شدم مشخص با است. C عضو i-امین برای B و A فایل در –ام k کلیدی متغیر طول ماکزیمم

داد. انجام را داده ها

رسم آمارهای در داده ها اتصال کاربرد موارد ۵

آن ها داشتن نگه بهنگام و پایه آماری ثبت های ساخت ١ . ۵

منبع هیچ م روند. شمار به اطالعات و آمار تولید برای پایه ثبت های کارها و کسب و ان ها م جمعیت، کامل فهرست مبنا، ثبت آماری نظام در
در که کشورهایی در حت باشد داشته کامل صورت به را فوق ثبت های از کدام هر اطالعات که ندارد وجود کشور اداری نظام در اطالعات
منبع تعدادی و اطالعات تامین اصل منبع ی گرفتن نظر در با ثیت ها است الزم این بر بنا دارد. وجود مساله این نیز هستند پیشرو ثبت آمارهای
و داده ها اتصال مختلف منابع از اطالعات ترکیب شود. تعریف آن داشتن نگه بهنگام برای الزم کارهای و ساز و شوند ایجاد تکمیل اطالعات
کسب و ان ها م افراد، برای هماهنگ و تا ی شناسایی متغیرهای اگر است. داده ها اتصال روش های کارگیری به نیارمند تکراری واحدهای حذف
اتصال از م توان باشد شده سازی پیاده اجرایی دستگاه های اطالعات بانک های در خوبی به و باشند شده تعریف کشور اداری نظام در کارها و

است. ضروری داده ها احتمال اتصال از استفاده صورت این غیر در کرد استفاده قطع

آماری چارچوب های تهیه ٢ . ۵

دسترس هدف جامعه واحدهای به م توان آن ها طریق از که هستند واحدهایی یا هستند هدف جامعه واحدهای فهرست آماری چارچوب های
ایجاد پایه آماری ثبت های که صورت در م آید. دست به اداری ثبت های در موجود اطالعات ترکیب یا سرشماری با آماری چارچوب های داشت.
را چارچوب ها نشده اند ایجاد پایه آماری ثبت های که مواردی در کرد. استفاده آماری چارچوب های استخراج برای آن ها از م توان باشند شده
معدن صنعت، وزارت ایران، آمار مرکز موجود اطالعات ، صنعت کارگاه های فهرست تهیه برای مثال نمود. تهیه اطالعات منابع ترکیب از م توان
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این در مناسب پوشش با و مشترک صورت به تایی ی شناسایی کد شد. گرفته نظر در اطالعات منابع عنوان به اجتماع تامین سازمان و تجارت و
کارکنان تعداد عامل، مدیر نام استان، نام کارگاه، نام کلیدی متغیرهای از استفاده با داده ها احتمال اتصال روش از بنابراین ندارد وجود منبع سه
گرفته نظر در کارگاه نام اصل کلیدی متغیر شد. استفاده بندی بلوک متغیر عنوان به فعالیت رقم دو کد و استان از بود. کارگاه فعالیت کد و
مرحله در آمده دست به فایل دوم مرحله در و تجارت و معدن صنعت، وزارت و ایران آمار مرکز ابتدا داده  ها، احتمال اتصال کارگیری به با شد.
به و شد مشخص داده ها تطابق وضعیت تعیین برای پایین و باال آستانه و شد محاسبه داده ها بودن سان ی احتمال ، اجتماع تامین سازمان و اول
فوق اطالعات اساس بر صنعت کارگاه های فهرست طریق این از و شد مراجعه بود آستانه مقدار دو بین آن ها بودن سان ی احتمال که واحدهایی

شد. بهنگام

سرشماری ها در تکراری واحدهای حذف ٣ . ۵

اتصال روش های کم با تکراری واحدهای شناسایی با م توان را شماری بیش دارد. وجود شماری کم و شماری بیش احتمال سرشماری هر در
اینترنت در پرسشنامه تکمیل ١٣٩۵ سال ن مس و نفوس عموم سرشماری در افراد شماری بیش برای اصل دلیل ی مثال کرد. طرف بر داده ها
و نام افراد، معتبر مل کد شامل کلیدی متغیرهای روی داده ها قطع اتصال روش کارگیری به با بود. حضوری صورت به مامور مراجعه هنگام و

شدند. حذف و شناسایی تکراری داده های مناسب قوانین تعدادی و خانوار سرپرست با بستگ و سن جنس، ، خانوادگ نام

مبنا ثبت آمارگیری های ۴ . ۵

حاالت برخ در م آید. دست به مختلف منابع در اطالعات ترکیب از شده، تهیه آماری چارچوب اساس بر مبنا ثبت آمارگیری های در اطاعات
حاالت برخ در اما کشور. شهرداری های در شده صادر ساختمان پروانه های یا ن مس و اجاره قیمت مانند دارد وجود منبع ی در اطالعات
تامین در منابع عمده ، نفت وزارت و نیرو وزارت که صنعت کارگاه های انرژی مصرف مقدار مانند دارد وجود منبع ی از بیش در اطالعات

هستند. اطالعات

آمارگیری ها در اندازه گیری و بی پاسخ خطاهای رفع و سنج صحت ۵ . ۵

طرح متناظر اطالعات که صورت در هستند. اندازه گیری و بی پاسخ خطاهای معرض در شده جمع آوری اطالعات همواره آمارگیری ها در
جمع آوری اطالعات سنج صحت برای آن ها از م توان باشد داشته وجود مستقیم غیر یا مستقیم صورت به اطالعات منابع سایر در آمارگیری
مطرح خطاها رفع و سنج صحت در مهم اطالعات منبع عنوان به م توانند نیز آمارگیری قبل دوره های در واحدها اطالعات کرد. استفاده شده
شده بیمه کارکنان با مستقیم رابطه کارگاه کارکنان تعداد یا دارد آن مصرق برق مقدار با مستقیم رابطه صنعت کارگاه بودن تعطیل مثال باشند.
م توان ستانده). به داده نسبت (مانند باشد کم تغییرات دارای زمان طول در خاص کارگاه های برای شاخص ها برخ م رود انتظار یا دارد آن
بر و شناسایی را مرحله این در احتمال خطاهای و کرد سنج صحت مرتبط اطالعات منابع با داده ها اتصال روش های کم با را اطالعات این

جانه روش های از م توان آمارگیری قبل دوره در کارگاه  ها همان اطالعات به شده آمارگیری واحدهای اطالعات اتصال با همچنین نمود. طرف
کرد. استفاده بی پاسخ ها در درنگ با

نتیجه گیری و بحث

احتمال اتصال برای خصوص به را داده ها اتصال اجرای مراحل کردیم سع و پرداختیم داده ها اتصال روش های اجمال معرف به مقاله این در ما
ثبت آماری نظام در آن نقش و رسم آمارهای تولید در آن کاربرد موارد به همچنین کنیم. بیان ساده روابط قالب در و خالصه صورت به داده ها

تولید عمده سهم مبنا، ثبت آماری نظام در داشتیم. داده ها اتصال کم به عمل در شده انجام موارد برخ به مختصری اشاره و پرداختیم مبنا
داده ها اتصال از استفاده نیست، نظر مورد اطالعات همه شامل اداری نظام در منبع ی که جایی آن از و است کشور اداری نظام عهده بر آمار
در و شده اند تعریف خوبی به تا ی شناسایی کدهای مبنا ثبت آماری نظام ی در است. ضروری امری مختلف منابع از اطالعات تلفیق برای
اتصال وضعیت چنین در م پذیرد. صورت آن ها اساس بر مردم به خدمات ارائه که گونه ای به هستند جریان در هماهنگ صورت به اداری نظام
در کدهایی چنین پایه، آماری ثبت های استقرار و سنت ل ش به آمار تولید از عبور مرحله در اما کاراست. بسیار آمار تولید برای داده ها قطع
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تهیه و پایه آماری ثبت های ایجاد برای داده ها احتمال اتصال روش های کارگیری به حاالت این در و ندارند وجود کامل صورت به اداری نظام
دارد وجود آن ها اجرای و نظریه در که پیچیدگ هایی نباید و بود خواهد مفید بسیار آمارگیری ها اطالعات سنج صحت و آماری چارچوب های

شود. اجرا در استفاده مانع
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رسم آمار در آماری مدل بندی از کاربردهایی
قهرودی١ رضایی زهرا

آمار ده ی پژوهش

بر موثر عوامل بررس هزینه ای، و درآمدی ، سن مختلف گروه های در خانوارها مصرف وی ال و اقتصادی اجتماع ویژگ های شناخت یده: چ
وی ال بررس آن، علل و زمان طول در افراد اقتصادی فعالیت وضع تغییر وی ال بررس بیمارستان، در افراد بستری مدت طول یا اری بی مدت طول
برنامه ریزی های و سیاست ها ارزیابی برای مهم ابزارهای از ر دی موضوعات بسیاری و سالمت در عدالت بررس خانوار، اعضای وقت گذران
از استفاده نیازمند کشور، رسم آمار داده های از استفاده با فوق موضوعات آماری تحلیل م رود. شمار به كشور هر اجتماع و اقتصادی
بقا تحلیل از استفاده خانوارها، مصرف وی ال بررس برای (١٩٩٧ (دیتون، دیتون پیشنهادی مدل از استفاده جمله از مختلف آماری روش های
فقر، وضع لحاظ از استان ها رتبه بندی برای همزمان معادالت از استفاده بستری، مدت طول یا اری بی مدت طول بر موثر عوامل بررس برای
داده های مدل بندی از استفاده اشتغال، در جابجایی و پایداری یا زمان طول در افراد فعالیت وضع تغییر بررس برای طول مطالعات از استفاده
از استفاده ، کوچ خسارت های گزارش ده عدم دلیل به بیمه  صنعت در دید گان خسارت تعداد بررس برای نقطه چند یا ی در باال فراوان با
... و سالمت در عدالت بررس برای چندک رگرسیون از استفاده چندمتغیره، آمیخته پاسخ های تحلیل در گاوس کاپوالی رگرسیون مدل های

است.
گذران آمارگیری جمله از کشور مهم آمارگیری های برخ داده های از استفاده با آماری مدل های کاربردهای برخ معرف هدف مقاله این در

است. سالمت خدمات از خانوارها بهره مندی آمارگیری و کار نیروی آمارگیری خانوارها، درامد و هزینه آمارگیری وقت،

. گاوس کاپوالی مدل نیمه پیوسته، پاسخ های متورم مدل ریتون، مدل همزمان، معادالت بقا، تحلیل ، رسم آمار کلیدی: واژه های

.62P25 ،62P20 ،62P10 ،62P05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

شاخص های براساس خانوارها یا استان ها رتبه بندی و خانوارها فقر وضعیت بررس دارد. رسم آمار در متعددی کاربردهای آماری، مدل بندی های
ران، دی و قهرودی رضایی ١٣٩٣؛ ، باغ فل و قهرودی (رضایی همزمان تصادف اثرات معادالت از استفاده با خانوارها درامد و هزینه مختلف
و قهرودی رضایی ١٩٩٠؛ برومبرگ، و لیان (مودی (١٩٩٧) دیتون پیشنهادی مدل از استفاده با خانوارها مصرف وی ال بررس ،(١٣٩٢
و هزینه داده های از استفاده با (٢٠١٧ ران، دی و (پاینده چندک رگرسیون مدل از استفاده با بهداشت هزینه های مدل بندی و (١٣٩٠ ران، دی
به م تواند که است سالمت و اقتصادی ، اجتماع حوزه  های در متعدد مطالعات از برخ ایران، آمار مرکز روستایی و شهری خانوارهای درامد
عوامل بررس افراد)، فعالیت وضع (تغییر کار نیروی در جابجایی و پایداری میزان بررس نماید. کم حوزه این سیاست گذران و برنامه ریزان
استفاده با بقا تحلیل و طول داده های تحلیل براساس که است موضوعات جمله از ار، بی افراد اری بی مدت طول و افراد فعالیت وضع بر موثر

z_rezaei@srtc.ac.ir قهرودی: رضایی ١زهرا

٢٩٠
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چندمتغیره تحلیل .(١٣٩٠ ران، دی و گنجعل ١٣٨٩؛ قهرودی، رضایی و (گنجعل است شده انجام ایران آمار مرکز کار نیروی داده های از
مدل های براساس سالمت در عدالت بررس و گاوس کاپوالی رگرسیون مدل از استفاده با بیمارستان در شده بستری افراد برای آمیخته پاسخ های
انجام کشور در سالمت خدمات از بهره مندی آمارگیری داده های از استفاده با که است سالمت حوزه ی با مرتبط موضوعات از چندک رگرسیون

فراوان با داده های مدل بندی از استفاده ، رسم آمار در آماری مدل بندی های از ری دی کاربردهای .(٢٠١٨ ران، دی و قهرودی (رضایی است شده
در افراد سن ثبت به مربوط داده های و احوال ثبت داده های وقت، گذران داده های بیمه، داده های در م تواند که است نقطه چند یا ی در باال
، کوچ ادعاهای گزارش ده عدم دلیل به بیمه صنعت در خسارت) پرداخت (عدم صفر نقطه ی در تورم دهد. رخ آمارگیری ها و سرشماری ها

زمان مدت اختصاص دلیل به وقت گذران داده های در شغل فعالیت های به افراد توسط سپری شده زمان برای دقیقه صفر نزدی نقاط در تورم
سنین در تورم همچنین و دارند را جامعه افراد از زیادی سهم که ( ... و بازنشسته افراد خانه دار، (زنان غیرفعاالن برای دقیقه صفر به نزدی
باید داده ها نوع این تحلیل برای که است کشور رسم داده های از مثال چند سنشان، کردن گرد به ویان پاسخ تمایل دلیل به ۵ یا صفر به مختوم
.(٢٠١٧ قهرودی، رضایی ٢٠١٧؛ ران، دی و صبا عل اکبری ٢٠٠٠؛ (هال، شود استفاده نقطه چند یا ی در باال فراوان با داده های مدل بندی از
ارایه نتیجه گیری نهایی بخش در و پرداخته مختصر طور به رسم آمار در آماری مدل های کاربردهای برخ معرف به مقاله این دوم بخش در

م شود.

رسم آمار در آماری مدل های برخ معرف ٢

پرداخته آن کاربردهای و مدل ها این معرف به بیشتر جزئیات با زیر در کشور، رسم آمار در آماری مدل های کاربردهای برخ معرف به توجه با
م شود.

رفاه وضع لحاظ از استان ها رتبه بندی برای هم زمان تصادف اثرات معادالت معرف ٢ . ١

چند یا ی از تابع بعنوان وابسته متغیر ی تک متغیره، روش های در است. اقتصاد در مطالعه شده مدل های قدیم ترین از همزمان معادالت
با تخمین هایی یا نپوشاند را نظر مورد اثر است ن مم تک متغیره معادالت ، اقتصادسنج زمینه های از بسیاری در م شود. مدل تبیین متغیر
معادالت است. شده ایجاد کمبودهایی چنین بردن بین از برای (SEM) همزمان١ معادالت روش های کند. تولید ضعیف آماری خصیصه های
نظر در و همزمان طور به هزینه و درامد متغیرهای براساس استان ها رتبه بندی منظور به شد. پیشنهاد (١٩۴٣) هاولمو توسط بار اولین همزمان

همبستگ ساختار گرفتن درنظر همچنین و ... و فعالیت وضع جنسیت، خانوار، بعد خانوار، درامد با افراد تعداد جمله از کم متغیرهای گرفتن
در کرد. استفاده ایران آمار مرکز روستایی و شهری خانوارهای درامد و هزینه داده های در هم زمان تصادف اثرات معادالت از م توان استان ها، بین
داده های که آن جا از است. انعطاف پذیرتر مدل ساختار لذا و هستند مستقل هم از هزینه و درامد متغیرهای ، تصادف اثرهای شرط به ساختار این
است. شده استفاده مدل بندی برای درامد و هزینه اریتم ل از نیستند، متقارن داده های روستایی، و شهری خانوارهای درامد و هزینه از آمارگیری

صورت به شده ارائه مدل

log(Yij) = α+

p∑
k=١

βkXijk + bj + εij i = ١, . . . , n, j = ١, . . . ,٣١,

Yij ∼ jام، استان از iام خانوار Yij٢ درامد و Yij١ هزینه بردار ،Yij = (Yij١, Yij٢)′ مبدا، از عرض α = (α١, α٢)′ آن در که است،
همچنین است. jام استان در نشده مشاهده ن ناهم با متناظر پنهان متغیر یا تصادف اثر bj ∼ N(٠, σ٢

b ) و εij ∼ N٢(٠,Σ) ،N٢(µ,Σ)

خاص گروه مدل بندی یا خانوار، درامد و هزینه داده های کل مدل بندی از پس است. استان jامین در خانوار iامین برای kام کم متغیر ،Xijk

با خانوارها، نوع این درامد و هزینه بر موثر عوامل بررس بر عالوه آخر، ده خانوارهای یا دوم و اول ده خانوارهای جمله از خانوارها از
و هزینه  و درامد اساس بر را استان ها م توان آن، دسته بندی و تصادف اثرهای براورد عنوان به ( تصادف (اثر پنهان متغیر پسین میانگین محاسبه ی
(١٣٩٣) باغ فل و قهرودی رضایی به مدل نتایج خصوص در بیشتر اطالعات کسب برای کرد. طبقه بندی استان ها آن خانوارهای رفاه سطح یا

شود. مراجعه

Methods Equation Simultaneous١



رسم٢٩٢ آمار در آماری مدل بندی از کاربردهایی

خانوارها مصرف وی ال بررس برای دیتون مدل معرف ٢ . ٢

م شود. استفاده روستایی و شهری خانوارهای درآمد و هزینه از آمارگیری طرح خام داده های از ایران در زندگ چرخه ی وی ال بررس منظور به
دیتون پیشنهادی مدل از استفاده با سال و گروه سن، اثرات به هم گروه داده های تجزیه ی از پس خانوارها کل مصرف وی ال بررس هدف،
روش از استفاده با داده ها تحلیل برای بنابراین است، زیاد پاسخ متغیر عنوان به خانوارها هزینه ی تغییرات دامنه ی که آنجا از است. (١٩٩٧)
اریتم ل متوسط متغیر برای (١٩٩٧ (دیتون، دیتون پیشنهادی مدل است. شده گرفته نظر در پاسخ متغیر عنوان به هزینه اریتم ل کاکس، باکس‐

است: زیر صورت به t زمان در c هم گروه برای هزینه ها

ln yct = β + αa + γc + ψt + uct

متوسط ln yct بنابراین است. (t سال در c گروه (سن سن به مربوط a اندیس و (سال) زمان و گروه به مربوط ترتیب به t و c اندیس آن در که
.(c = a− t) م کند بیان را t سال برای دوره اثر ψt و c هم گروه برای گروه اثر γc ،a سن برای سن اثر αa ،t زمان در c هم گروه هزینه ی اریتم ل
حمل درمان، و بهداشت مبلمان، ن، مس کفش، و پوشاک هزینه های جمله از هزینه ای زیرگروه های در زندگ چرخه ی وی ال بررس منظور به
سن افزایش با مثال عنوان به است. صورت چه به هزینه ها وی ال گروه، اثر حذف از پس که م دهد نشان ١ نمودار ... و ارتباطات و نقل و
به بررس این نتایج جزییات با آشنایی برای است. افزایش حال در همواره بررس مورد سال های ط ارتباطات و درمان هزینه های سرپرست،

شود. مراجعه (١٣٩٠) ران دی و قهرودی رضایی

سن گروه های تفکی به شهری خانوارهای هزینه ای گروه های زیر متوسط :١ ل ش

نیمه پیوسته پاسخ های و شمارش پاسخ های متورم مدل معرف ٢ . ٣

م تواند که است نقطه چند یا ی در باال فراوان با داده های مدل بندی از استفاده ، رسم آمار در آماری مدل بندی های از ری دی کاربردهای
افراد میان در اشتغال برای زمان ندادن قرار دلیل به وقت گذران داده های در ، کوچ خسارت های گزارش ده عدم دلیل به بیمه داده های در
به آمارگیری ها داده های در و افراد سن ثبت برای سرشماری ها داده های در زوجین، سن اختالف درخصوص احوال ثبت داده های در غیرفعال،
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زیر در که دهد رخ شمارش داده های یا پیوسته داده های در م تواند نقطه چند یا ی در تورم دهد. رخ بی پاسخ مقادیر برای میانگین جانه دلیل
، کوچ خسارت های گزارش ده عدم دلیل به بیمه صنعت در خسارت) پرداخت (عدم صفر نقطه ی در تورم م شود. پرداخته آن ها معرف به

نزدی زمان مدت اختصاص دلیل به وقت گذران داده های در شغل فعالیت های به شده سپری زمان وی ال در دقیقه صفر نزدی نقاط در تورم
در صفر نقطه ی در تورم دارند، را جامعه افراد از زیادی سهم که ( ... و بازنشسته افراد خانه دار، (زنان غیرفعاالن برای اشتغال به دقیقه صفر به
مثال چند سن شان، کردن گرد به ویان پاسخ تمایل دلیل به ۵ یا صفر به مختوم سنین در تورم همچنین و زوجین سن اختالف توزیع بررس هنگام
(هال، شود استفاده نقطه چند یا ی در باال فراوان با داده های مدل بندی از باید داده ها نوع این تحلیل برای که است کشور رسم داده های از
و نوع شناخت به مربوط اطالعات ارائه هدف با وقت٢ گذران آمارگیری .(٢٠١٧ قهرودی، رضایی ٢٠١٧؛ ران، دی و صبا عل اکبری ٢٠٠٠؛
گروه های طبقه بندی براساس م شود. اجرا ایران آمار مركز توسط کشور شهری نقاط در جامعه افراد توسط شده انجام فعالیت های زمان مدت

تفریح فعالیت های ، آموزش فعالیت های خانه داری، ، شغل فعالیت و کار جمله از مختلف فعالیت های به خانوار هر اعضای فعالیت فعالیت،
یل تش را شبانه روز ساعت ٢۴ فعالیت ها مجموع که م شود طبقه بندی ... و شخص مراقبت و نگهداری ، جمع رسانه از استفاده ، فرهنگ و
و خانه دار زنان مختلف، تحصیالت سطح دارای افراد جوان، و سالمند افراد زنان، و مردان وقت گذران وی ال بودن متفاوت به توجه با م دهد.

شخص مراقبت و نگهداری خانه داری، ، شغل فعالیت و کار جمله از مختلف فعالیت های به شده سپری ساعات توزیع این بر بنا ، ... و شاغل
باشد. متفاوت م تواند داده ها این از نوع هر تحلیل که م کند پیروی نقطه چند یا ی در تورم با نرمال و چوله نرمال، مانند مختلف توزیع های از
صفر نقطه در تورم با متقارن توزیع دارای شغل فعالیت و کار برای افراد توسط شده سپری ساعات است، مشخص ٢ ل ش در که همانطور

ی در تورم شود. استفاده نیمه پیوسته پاسخ های متورم مدل  از است الزم صفر، نقطه ی در تورم و پاسخ متغیر بودن پیوسته به توجه با که است
پاسخ های متورم مدل از م توان این بر بنا دهد. رخ بیمه صنعت جمله از مختلف حوزه های در م تواند نیز گسسته پاسخ های برای نقطه چند یا
استفاده شود م افتد، اتفاق وفور به صفر خسارت ادعاهای آن در که بیمه صنعت در متورم) صفر با منف دوجمله ای و پواسون (مدل شمارش

.(١٣٩۵ ران، دی و باج باجه (کریم

شخص فعالیت ، شخص مراقبت و نگهداری خانه داری، کار ساعت تفکی به خانوار افراد توسط شده سپری کار ساعات توزیع :٢ ل ش

نیمه پیوسته پاسخ های متورم مدل و شمارش پاسخ های برای متورم صفر با منف دوجمله ای و متورم صفر با پواسون مدل معرف به زیر در
م شود. پرداخته نقطه چند یا ی در تورم حضور در پیوسته پاسخ های برای

صورت: این در کند. پیروی است، متورم نقطه k در که مختلط توزیع از y شمارش وابسته ی متغیر کنید فرض

P (Y = ٠) = φ١ + φ٢e
−λ٢ + · · ·+ φke

−λk ,

P (Y = y) = φ٢
λy٢e

−λ٢

y!
+ · · ·+ φk

λyke
−λk

y!
, y = ١,٢, . . .

است. iام مولفه ی ترکیبی وزن های ،
∑k

i=١ φi = ١ شرط با ٠ < φi < ١ و iام مولفه ی میانگین λi ترکیبی، مولفه های تعداد k آن در که

Survey Use Time٢
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م شود. تعریف زیر صورت به که است منف دوجمله ای و متورم صفر برای برنول متغیر از ترکیبی نیز متورم صفر با منف دوجمله ای توزیع

p(Y = ٠) = φ+ (١− φ)NB(٠, r, p)

p(Y = y) = (١− φ)NB(y, r, p), y = ١,٢, . . .

در φ بیش پراکندگ پارامتر برآورد چنانچه است. p و r پارامترهای با y پاسخ متغیر منف دوجمله ای توزیع ال چ تابع NB(y, r, p) آن در که
دوجمله ای و پواسون مدل نباشد، معن دار مدل ها این در پارامتر این برآورد یا و باشد صفر برابر متورم صفر با منف دوجمله ای و پواسون مدل

دارند. سان ی رد عمل ، معمول دوجمله ای و پواسون مدل های و شده متورم صفر با منف
آن ر دی کاربرد است. آمارگیری ها در افراد درامد یا هزینه بی پاسخ برای میانگین جانه نیمه پیوسته، پاسخ متورم مدل کاربردهای از ی
صورت این در است. α = ٠ مانند نقطه ی در تورم دارای که است شغل فعالیت مانند خاص فعالیت ی برای شده سپری ساعات توزیع

شود معرف زیر صورت به FY ∗(y) توزیع تابع با نیمه پیوسته متغیر Y ∗ متغیر کنید فرض

FY ∗(y) = pαFα(y) + (١− pα)Fα−(y)

متورم توزیع عنوان به توزیع این است. آمیخته احتمال pα و Y پیوسته پاسخ توزیع تابع Fα−(y) ،α نقطه در تباهیده٣ توزیع Fα(y) آن در که
توزیع ی از آمیخته ای ،α نقطه در متورم توزیع بنابران است. شده متورم α نقطه در که است پیوسته توزیع دارای Y آن در که است α نقطه در
.P (W = ١) = pα آن در که م شود تعریف زیر صورت به W است. (١− pα) جرم با پیوسته توزیع ی و pα جرم با α نقطه ی در تباهیده

W =

١ است α نقطه از نمونه Y ∗

٠ است Y از نمونه Y ∗

y∗ = از توزیع هم و تصادف نمونه ای درستنمایی تابع صورت این در باشد. (Y ∗ پیوسته (بخش Y ال چ تابع fα−(y|θ) کنید فرض
است: زیر صورت به (y∗١, . . . , y∗n)

L(θ, pα|y∗١, . . . , y∗n) =
n∏

i=١
pwi
α [(١− pα)fα)fα−(y∗i |θ)]١−wi

= pnα
α [١− pα]n−nα

n∏
i=١

[fα−(y∗i |θ)]١−wi

داده های تحلیل در بنابراین .nα =
∑n

i=١ wi و α مقدار با پاسخ ها تعداد nα ، آزمودن iامین برای Wi شده ی مشاهده مقدار wi آن در که
شود. استفاده فوق مدل بندی از است الزم دارد، را نقطه چند یا ی در تورم ساختار که داده ای هر یا رسم آمار

هستند، آمیخته توزیع دارای داده ها که زمان رسم آمارهای در نیمه پیوسته تصادف متغیرهای از ترکیبی عنوان به نقطه k یا دو در متورم مدل
توزیع از استان دو این رفاه سطح تفاوت دلیل به بلوچستان و سیستان و تهران استان خانوارهای درامد توزیع مثال عنوان به دارد. کاربرد نیز
میانگین براساس بلوچستان و سیستان و تهران استان در خانوارها درامد بی پاسخ برای میانگین جانه که صورت در م کند. پیروی آمیخته
مدل درستنمایی تابع مورد در بیشتر اطالعات کسب برای م افتد. اتفاق نقطه دو در تورم پذیرد، صورت استان ها از ی هر در خانوارها درامد

شود. مراجعه (٢٠١٧) ران دی و صبا عل اکبری مقاله به نقطه k یا دو در متورم

بستری مدت طول یا اری بی مدت طول تحلیل برای بقا مدل های معرف ۴ . ٢

طول ر، دی طرف از م آید. بدست ایران آمار مرکز کار نیروی طرح از که است ار بی افراد اری بی مدت طول کار، بازار مهم شاخص های از ی
بستری مدت طول تحلیل و بررس به که است کشور در سالمت خدمات از بهره مندی آمارگیری مهم شاخص های از ر دی ی افراد بستری مدت
است. بقا تحلیل م رود، کار به پیشامد ی وقوع تا زمان مطالعه ی برای که آماری روش های از ی م پردازد. آن بر مؤثر عوامل یافتن و افراد
طول بررس شامل که علم مطالعات اکثر در بقا تحلیل امروزه ول م رفت کار به میر و مرگ مطالعه ی برای بیش تر ابتدا در تحلیل، نوع این

م گیرد. قرار استفاده مورد است، پیشامد ی وقوع تا زمان مدت

degenerate distribution٣
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رگرسیون مدل های و مایر کاپالن براوردگر عمر، جدول به م توان روش ها این جمله ی از است. روش ها تنوع بقا، تحلیل دشواری های از ی
ناپارامتری، تحلیل روش های از باشد، کم متغیرهای گرفتن نظر در بدون بقا زمان توصیف هدف، اگر بقا داده های بررس در کرد. اشاره بقا
بقا رگرسیون مدل های باشد، بقا زمان بر کم متغیرهای اثر بررس هدف، اگر ول م شود؛ استفاده مایر کاپالن براوردگر و عمر جدول مانند
م شود. پرداخته بستری مدت طول و اری بی مدت طول بقای تابع کاپالن‐مایر براورد کاربرد به تنها بخش این در م گیرند. قرار استفاده مورد

شود. مراجعه (١٣٩٠) ران دی و گنجعل به بقا تحلیل خصوص در بیشتر اطالعات کسب برای

کم تر به مراتب مردان در اری بی مدت طول که م شود مشاهده است. جنس تفکی به اری بی مدت طول بقای تابع نشان دهنده ی ٣ ل ش
حسب بر افراد بستری مدت طول بقای منحن ،۴ ل ش است. ایران در اری بی مدت طول بر مؤثر عامل ی جنسیت نتیجه در و است زنان از
به نسبت بیشتری بستری مدت طول مردان م دهد نشان نتایج است. داده ارایه را سواد سطح و بیمارستان نوع ، دریافت خدمات نوع جنس،
مدت طول باالتر، تحصیالت با افراد همچنین است. خصوص بیمارستان های از بیشتر دولت بیمارستان های در بستری مدت طول دارند. زنان

دارند. دیپلم تحصیالت دارای یا بی سواد افراد به نسبت کمتری بستری

جنس تفکی به اری بی مدت طول بقای تابع کاپالن‐مایر براورد نمودار :٣ ل ش

آمیخته پاسخ های چندمتغیره تحلیل در گاوس کاپوالی رگرسیون مدل های معرف ۵ . ٢

گرداوری است، همبسته پیوسته و گسسته پاسخ های از آمیخته ای که چندمتغیره داده های ، رسم آمار ویژه به آماری کاربردهای از بسیاری در
آمارگیری این در دارد. وجود سالمت خدمات از خانوارها بهره مندی آمارگیری  جمله از متعددی کاربردی مثال های در آمیخته پاسخ های م شود.
شده دریافت خدمات نوع و بستری نتیجه بیمارستان، در بستری مدت طول بیمارستان، هزینه های بیمار، سالمت وضعیت م توانند پاسخ ها
ن مم جداگانه طور به پاسخ هر تحلیل و تجزیه که آنجا از م شوند. گرداوری بهداشت و جمعیت شناخت کم متغیرهای همراه به که باشد
روش های م شود. دقیق تر نتایج به منجر اغلب داده هایی چنین چندمتغیره ی مدل بندی این، بر بنا شود، کننده ای گمراه نتایج به منجر است
صورت به پاسخ ها توام توزیع آن در که است روش مجزاسازی، رد روی دارد. وجود متغیرها بین همبستگ ساختار گرفتن نظر در برای مختلف
اثرات از استفاده ر دی روش م شود. مشخص حاشیه ای توزیع در ر دی متغیرهای شرط به متغیرها از مجموعه ای شرط توزیع های حاصل ضرب
تحلیل و تجزیه در نیز چندمتغیره گاوس توزیع های از استفاده است. آمیخته متغیرهای بین همبستگ ساختار گرفتن درنظر برای همبسته تصادف
ترتیبی، (پیوسته، مختلف مقیاس های از آمیخته پاسخ های که زمان اما است. رایج بسیار حاضر حال در و دارد زیادی کاربرد همبسته، پاسخ های
پرداخته آن معرف به زیر در که است همبستگ ساختار گرفتن نظر در برای روش ها بهترین  از ی کاپوال رد روی باشد، شده یل تش (... و اسم

م شود.
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سواد سطح و بیمارستان نوع ، دریافت خدمات نوع جنسیت، کم متغیرهای براساس بستری مدت طول بقای منحن :۴ ل ش

متغیر هر به مربوط حاشیه ای توزیع توابع و م شود داده نمایش F با که Yn و ... و Y٢ و Y١ تصادف متغیرهای توام توزیع بین رابطه ی
و ... و F١ آن در که م پذیرد صورت زیر رابطه ی قالب در C مفصل تابع طریق از ، تصادف متغیرهای بین همبستگ ساختار گرفتن درنظر با
اندازه گیری را Fn و ... و F١ حاشیه ای توزیع های بین همبستگ که است همبستگ پارامتر ρ و هستند نواخت ی توزیع با حاشیه ای توابع Fn

م کند.

F (Y١, Y٢, . . . , Yn) = C(F١(Y١), F٢(Y٢), . . . , Fn(Yn);P )

رده ی ٣ با بستری (نتیجه ی ترتیبی متغیر ی گرفتن درنظر با متغیره سه آمیخته ی پاسخ های برای کاپوالمبنا رگرسیون مدل های از کالس زیر در
بستری) هزینه ی اریتم (ل گاوس پیوسته ی متغیر ی و بستری) مدت (طول رخداد زمان متغیر ی بهبودنیافته)، و جزیی بهبودی کامل، بهبودی

م شود. معرف

گسسته ترتیبی پاسخ Zi و پیشامد رخداد زمان Ti پیوسته، متغیر Yi آن در که آزمودن N از Ti و Yi ،Zi همبسته ی آمیخته ی پاسخ های
مشاهده پیوسته پنهان متغیر باشد. رده C + ١ دارای Zi و است Ti ∼ FTi

و Yi ∼ FYi
،Zi ∼ FZi

کنید فرض یرید. ب نظر در را است،
زیر صورت به Ti و Yi ،Y ∗

i توام توزیع بنابراین م شود. گرفته نظر در Zi متغیر با مرتبط پیوسته ی پنهان متغیر ،FY ∗
i

توزیع تابع با Y ∗
i نشده ی

است:

FY ∗
i ,Yi,Ti

(y∗i , yi, ti) = Φ٣[Φ
−١(FY ∗

i
(y∗i )),Φ

−١(FYi
(yi)),Φ

−١(FTi
(ti));R]

توزیع گرفتن درنظر با است. R همبستگ ماتریس و صفر میانگین با سه متغیره نرمال توزیع Φ٣(., ., .;R) استاندارد، نرمال توزیع Φ آن در که
ان ام پاسخ، متغیرهای میانگین بر کم متغیرهای تاثیر گرفتن نظر در و رخداد زمان پاسخ برای وایبل توزیع و پیوسته پاسخ های برای نرمال
کاربرد خصوص در بیشتر اطالعات کسب برای است. ان پذیر ام همبستگ ساختار گرفتن درنظر با همبسته پاسخ های بر موثر عوامل بررس
به سالمت خدمات از خانوارها بهره مندی آمارگیری داده های در آمیخته پاسخ های چندمتغیره تحلیل در گاوس کاپوالی رگرسیون مدل های

شود. مراجعه (٢٠١٨) ران دی و قهرودی رضایی
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نتیجه گیری و بحث

آماری مدل های از استفاده است. شده پرداخته کشور رسم آمار داده های از استفاده با آماری مدل های کاربردهای برخ معرف به مقاله این در
م کند. فراهم را دقیق برنامه ریزی و سیاستگذاری ان ام کشور، رسم داده های تحلیل  در
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تصادفیده پاسخ برای جدید کم روش ی
چین پرداز رحیم علوی، محمدرضا سید رکاب ساز١، مینا

اهواز چمران شهید اه دانش کامپیوتر، و ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

پرسش برای مستقیم روش بردن به کار مواقع چنین در است. جامعه حساس متغیر بررس هدف نمونه ای، بررس های از بسیاری در یده: چ
یا خجالت آور پاسخ های زمینه که وضعیت هایی در لذا م شود. غیر  واقع داده های ارائه یا و زیاد بی پاسخ سبب زیرا نیست مناسب افراد از
نتایج در اریبی کاهش و محرمانگ حفظ منظور به تصادفیده پاسخ روش های م شود. استفاده تصادفیده پاسخ روش از دارد، وجود ارانه گناه
با است. گردیده معرف تصادفیده پاسخ برای جدید کم روش ی مقاله این در یافتند گسترش مستقیم پاسخ روش زین جای روش عنوان به
با و ارائه آن واریانس برای برآورد ی و معرف حساس متغیر میانگین برای نااریب برآورد ی پیشنهادی تصادفیده پاسخ داده های از استفاده
و ریاض علوم ده دانش دانشجویان تقلب تعداد میانگین برآورد پیشنهادی روش از استفاده با م شود. ارزیابی برآورد شبیه سازی از استفاده

م شود. برآورد ١٣٩۵ دوم نیمسال در اهواز چمران شهید اه دانش کامپیوتر

اجباری. کم تصادفیده پاسخ نااریب، برآورد حساس، متغیر تصادفیده، پاسخ کلیدی: واژه های

مقدمه ١

پرسیده مستقیماً خصوصیات این افراد از اگر است. حساس خصوصیات درباره اطالعات کسب محققان هدف نمونه ای بررس های از بسياري در
روش های پاسخ ها در اریبی کاهش و محرمانگ منظورحفظ به داد. خواهند غیرواقع پاسخ یا و دهند نم پاسخ یا ویان پاسخ غالباً شود
پاسخ مدل های گردید. مطرح حساس نسبت برآورد برای (١٩۶۵) وارنر توسط بار نخستین روش ها این شده اند. طراح تصادفیده پاسخ های
،(١٩٩۴) منگات (١٩٩٠) سینگ و منگات ،(١٩٧٨) راجاوارائو ،(١٩۶٩) اران هم و گرینبرگ نظیر افرادی توسط زیادی کیف تصادفیده
علوی و (١٣٩۴) الدین تاج و علوی و (٢٠٠۶) سینگ و وانگ جست ،(٢٠٠۵) وارده و کیم ،(٢٠٠۴) اران هم و چانگ ،(٢٠٠٢) سینگ
،(٢٠١٠) اران هم و گوپتا ،(٢٠٠٢) اران هم و گوپتا ،(١٩٨٣) هایر و ایچهارن ،(١٩٧١) وارنر گردیدند. معرف (٢٠١۶) الدین تاج و
با مقاله این در کرده اند. مطالعه را کم تصادفیده پاسخ روش های که هستند افرادی جمله از (١٣٩٣) علوی و یزای و (٢٠١٢) اران هم و مهتا
تشریح پیشنهادی روش ٢ بخش در م شود. پیشنهاد جدید کم اجباری تصادفیده پاسخ روش ی حالت چهار تصادف آزمایش ی از استفاده
از استفاده با ٣ بخش در م شود. معرف آن واریانس برای نااریبی برآورد و ارائه حساس متغیر میانگین برای نااریب برآورد ی آن از استفاده با و
علوم ده دانش دانشجویان تقلب تعداد میانگین برآورد پیشنهادی روش از استفاده با ۴ بخش در م گردد. ارزیابی پیشنهادی برآورد سازی شبیه

م شود. برآورد ١٣٩۵ دوم نیمسال در اهواز چمران شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض

mina.rekabsaz19888@gmail.com رکاب ساز: ١مینا

٢٩٨
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پیشنهادی روش ٢

از مستقل تصادف متغیر ی از که م شود تقاضا و پاسخ از پاسخ محرمانگ حفظ برای باشد. (a, b) بازه Y حساس متغیر دامنه کنید فرض
حالت چهار تصادف آزمایش ی که م شود خواهش او از سپس دهد. نمایش S با را آن و کند تولید داده ی (a, b) دامنه و معلوم توزیع با Y

رخ دوم حالت اگر و a پاسخ فقط دهد رخ اول حالت اگر دهد. انجام p۴ = ١− p١ − p٢ − p٣ و p٣ ، p٢ ،p١ به ترتیب نظیر احتماالت با
گزارش پاسخنامه در را S مقدار دهد رخ چهارم حالت اگر و خویش Y حساس متغیر میزان فقط دهد رخ سوم حالت اگر و b پاسخ فقط دهد

برابر Z آن صورت در باشد و پاسخ توسط پاسخنامه در شده ارائه تصادفیده پاسخ Z کنید فرض نماید.

Z =



a with p١

b with p٢

Y with p٣

S with p۴

(٢ . ١)

برابر تصادف ترفند این تحت Z ریاض امید است.

ER(Z) = p١a+ p٢b+ p٣Y + p۴S

داریم: مضاعف ریاض امید به بنا بنابراین م باشد. تصادفیده پاسخ ترفند تحت ریاض امید بیانگر R اندیس که است

E(Z) = EpER(Z) = p١a+ p٢b+ p٣µY + p۴µS

نتیجه در و معلوم µS پس است معلوم S توزیع چون

µY =
E(Z)− p١a− p٢b− p۴µS

p٣

میانگین برای نااریب برآورد ی باشند. پیشنهادی روش تحت تصادفیده پاسخ های از n حجم به تصادف نمونه ی Z١, ..., Zn کنید فرض
زیر به صورت ، µY متغیرحساس،

µ̂Y =
z̄ − p١a− p٢b− p۴µS

p٣
(٢ . ٢)

است. تصادفیده پاسخهای نمونه میانگین z̄ که م شود، معرف
برابر برآوردکننده این واریانس

V (µ̂Y ) =
V (Z)

np٢
٣

برابر مضاعف واریانس به بنا تصادفیده پاسخ واریانس V (Z) که است،

V (Z) = VP (ER(Z)) + EP (VR(Z))

که است،

VR(Z) = ER(Z
٢)− E٢

R(Z) = a٢p١ + b٢p٢ + Y ٢p٣ + S٢p۴ − [p١a+ p٢b+ p٣Y + p۴S]
٢

= Y ٢p١)٣− p٣) + S٢p۴(١− p۴)− ٢p٣(p١a+ p٢b)Y − ٢p۴(p١a+ p٢b)S

− ٢p٣p۴Y S +
[
a٢p١)١− p١) + b٢p١)٢− p٢)

]
بنابراین

V (Z) = p٣(σ
٢
Y + µ٢

Y ) + p۴(σ
٢
S + µ٢

S)− ٢p٣(p١a+ p٢b)µY − ٢p۴(p١a+ p٢b)µS

− ٢p٣p۴µY µS +
[
a٢p١)١− p١) + b٢p١)٢− p٢)− ٢p١p٢ab

]
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به صورت µ̂Y واریانس برای نااریب برآورد ی

V̂ (µ̂Y ) =
s٢
Z

np٢
٣

است. تصادفیده پاسخ های تصادف نمونه واریانس s٢
Z که

شبیه سازی ٣

میانگین با نرمال جامعه از R افزار نرم با است. گرفته انجام واریانس ارزیابی برای سازی شبیه مطالعه ی برآوردکننده واریانس پیچیدگ دلیل به
٠٫۴ و اول حالت سه از هرکدام برای ٠٫٢ نظیر احتماالت با حالت چهار آزمایش از و ١٠ و صفر نواخت ی جامعه از و σ معیار انحراف و µ
گردید محاسبه برآورد (٢ . ٢) از استفاده با و شدند تولید تصادفیده پاسخهای (٢ . ١) رابطه از استفاده با و انتخاب تایی n نمونه آخر حالت برای
برآورد واریانس و ریاض امید به عنوان برآورد ٢٠٠٠ این واریانس و میانگین و گردید تکرار با ٢٠٠٠ تایی n نمونه هر برای مراحل این سپس
نمونه حجم افزایش با م شود مشاهده که همان گونه شد. داده نمایش ١ جدول در n و σ ، µمختلف مقادیر برای نتایج شد. گرفته نظر در کننده

م یابد. کاهش کننده برآورد واریانس نیز σ کاهش با م یابد. کاهش واریانس و تأیید نااریبی

کاربرد ۴

برآورد ٩۵ سال تحصیل دوم ترم در کامپیوتر و ریاض علوم ده دانش دانشجویان تقلب تعداد میانگین پیشنهادی روش از استفاده با بخش این در
م شود.

پاسخ ماندن محرمانه برای را زیر مراحل شد تقاضا آنها از کدام هر از و شد انتخاب ده دانش از دانشجو ١۵٠ از ل متش تصادف نمونه ی
دهند: انجام خویش

به خاطر را آن عدد شود متوجه کس آنکه بدون و کنند انتخاب کارت ی تصادف به ٩ تا ٠ های شماره با کارت های دسته از ابتدا . ١
بسپارند.

بیندازند. مرتبه سه ران دی چشم از دور را ه س ی سپس . ٢

نمایند. گزارش را ٠ فقط تصادفیده پاسخ قسمت در پاسخنامه در باشد شیر سه هر اگر ‐

نمایند. گزارش را ٩ فقط تصادفیده پاسخ قسمت در پاسخنامه در باشد خط سه هر اگر ‐

نمایند. گزارش را گذشته ترم در تقلب تعداد فقط تصادفیده پاسخ قسمت در پاسخنامه در باشد خط ی و شیر دو اگر ‐

نمایند. گزارش را کارت روی عدد فقط تصادفیده پاسخ قسمت در پاسخنامه در باشد شیر ی و خط دو اگر ‐

پاسخنامه
تصافیده پاسخ

داریم (٢ . ٢) رابطه در µS = ۴٫۵ و p۴ =
٣
٨ ،p٣ =

٣
٨ ،p٢ =

١
٨ ،p١ =

١
٨ ،b = ٩ ،a = ٠ دادن قرار با

µ̂Y =
٨Z̄ − ٢٢٫۵

٣

برابر µ̂Y واریانس برآورد

V̂ (µ̂Y ) =
۶۴s٢

Z

٩n
است.

گردید. درج ٢ جدول در آنها خالصه تصادف پاسخ های داده جمع آوری از پس
است. (٠٫۵٢٨ و ۵٫٧٣۶) برابر ١٣٩۵ دوم نیمسال در تقلب تعداد میانگین برای درصد ٩۵ اطمینان فاصله ی بنابراین
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n و σ ، µ مختلف مقادیر برای سازی شبیه با ٢٠٠٠ در کننده برآورد واریانس و ریاض امید :١ جدول
V (µ̂) E(µ̂) σ µ n

١۶٫٧٨۴۶٧ ۴٫٩٠٨٣٩۶ ١
۵

٢٠

٢۴٫١٨٧٨۴ ۴٫٩٢۵۵٩٨ ۵
۴٠٫٩۶٢١۴ ۵٫٠۵۴٣٠۵ ١٠
٢١٫٨۶٢۴٢ ١٠٫٠٩۴۶١ ١

١٠٢٧٫٨۶٣١٢ ١٠٫٠٩۴٢۶ ۵
۴۶٫٠٢٨٢١ ١٠٫١۶۴۴٣ ١٠
۶٠٫۵٢۴٠۵ ١٩٫٠٩٩۵١ ١

٢٠۶٩٫۵٧٧١١ ١٩٫٧۶٨١۵ ۵
٨۶٫۴۴٧٧٨ ١٩٫٨٧١١٧ ١٠
٣٫٢٠۴٨١٧ ۴٫٩۵٨٣١٩ ١

۵

١٠٠

۴٫۶١٧٩٠٧ ۵٫٠٣۴١۵۵ ۵
٨٫٣۴٠۴٢٢ ۴٫٩٧٩٨۴٢ ١٠
۴٫۵١۶۶۴۶ ١٠٫٠٢٢٢٢ ١

١٠۵٫٣٩٩٨٩٩ ٩٫٩٧٣۵٢٧ ۵
٩٫٣۵٢٣٣۵ ١٠٫١۴٩۵٣ ١٠
١٢٫٢٠٨٧۴ ١٩٫٩١٧۶۶ ١

٢٠١٣٫۶۵١٨۵ ٢٠٫٠٨۵۴٧ ۵
١٧٫٧٧۵۶۶ ٢٠٫١٠٣۴۴ ١٠
٠٫۶٧١٧٨۶ ۴٫٩٩٨٨١٩ ١

۵

۵٠٠

٠٫٩۵٢٢٢۶ ۴٫٩٧۵۵۶ ۵
١٫٧۵۴٢١١ ۵٫٠٠۵٧١٢ ١٠
٠٫٨٩٣٠٩۴ ١٠٫٠٢١۵٣ ١

١٠١٫١۴٩٣٩٣ ٩٫٩٩٣۶٢٣ ۵
١٫٨۶٢٢۶۶ ١٠٫٠۶٧۵٩ ١٠
٢٫۴۶۵٠۵۶ ٢٠٫٠٢٧٢۶ ١

٢٠٢٫٧٢۶۵٧٧ ١٩٫٩۶٠۵۵ ۵
٣٫۴٢۵۵٠۴ ٢٠٫٠٢٢٠۵ ١٠

٠٫٣۴٣۴٠٧٧ ۵٫٠٠٠۵۶٣ ١
۵

١٠٠٠

٠٫۴۴٧۵۵٧٨ ۴٫٩٧٠٣٨١ ۵
٠٫٨۵١٣١٧٧ ۵٫٠٠٨١٩ ١٠
٠٫۴١٨۴٨۶۵ ١٠٫٠٠٨۶۶ ١

١٠٠٫۵۵٣٢٧۴۴ ١٠٫۵۵٣٢٧ ۵
٠٫٨٨٩٨٠۵۵ ٩٫٩٧۴٢٢٢۴ ١٠
١٫١٨۴١١٣ ٢٠٫٠٠۵۶۵ ١

٢٠١٫٣٩٣٠٨۵ ٢٠٫٠١۶٢۴ ۵
١٫٧۴٣۶٧۵ ١٩٫٩٢٣١٧ ١٠
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دانشجو ١۵٠ تصادفیده پاسخهای خالصه :٢ جدول
V̂ (µ̂Y ) µ̂Y s٢

z Z̄ نمونه حجم

١٫۶٩۵ ٣٫١٣٢ ٣٫۴۵٢۵ ٣٫٩٨٧ ١۵٠

نتیجه گیری و بحث

برای نااریب برآورد ی آن بوسیله شد. پیشنهاد جدید کم اجباری تصادفیده پاسخ روش ی حالت چهار تصادف آزمایش ی از استفاده با
پیشنهادی برآورد خصوصیات سازی شبیه مطالعه ی از استفاده با گردید. معرف آن واریانس برای نااریبی برآورد و ارائه حساس متغیر میانگین
دانشجویان تقلب تعداد متوسط درصد ٩۵ اطمینان فاصله پیشنهادی روش از استفاده با دانشجو ١۵٠ از تصادف نمونه ی براساس شد. ارزیابی

شد. برآورد (٠/۵٢٨ و ٧٣۶/۵) با چمران شهید اه دانش کامپیوتر و ریاض علوم ده دانش در ١٣٩۵ دوم نیمسال در
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الپالس تقریب از استفاده با چشم پوش غیرقابل گمشدگ با فضایی وابسته داده های بیزی تحلیل
جمع بسته آشیانه ای

محمدزاده محسن زحمتکش١، سمیرا
مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

وجود فضایی وابستگ مشاهدات بین در چنانچه است. طبیع امری زیست محیط مطالعات از بسیاری در گمشده داده های وجود یده: چ
نخواهیم اطمینان گمشدگ بودن تصادف از حالت این در باشند شده گمشدگ به منجر پنهان فضایی عوامل برخ که م رود انتظار باشد، داشته
پارامتر مدل روش و توأم مدل بندی ایده از استفاده با مقاله این در م سازد. نامعتبر را تحلیل ها و نتایج گمشده مقادیر گرفتن نادیده و داشت
منظور به همچنین شده اند. مدل بندی چشم پوش غیرقابل گمشدگ فرایند و اندازه گیری فرایند پنهان فضایی تصادف میدان ی طریق از مشترک،

تصادف جزیی دیفرانسیل معادالت ار راه از استفاده با و نموده ایم استفاده جمع بسته آشیانه ای الپالس تقریب روش از مدل پارامترهای برآورد
است. گرفته صورت مدل بندی از نوع این رد عمل بررس منظور به شبیه سازی مطالعات است. شده داده سرعت تقریب از روش این به

.INLA تقریب توأم، مدل بیزی، مدل ، فضایی،گمشدگ داده های کلیدی: واژه های
.62H11 ،91B72 ،91B72 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

منجر متفاوت اکولوژی عوامل است ن مم طوری که به دارد وجود گمشده مقادیر توجه قابل میزان مختلف، علوم در فضایی داده های در گاه
در که نمونه از واحدهایی بین وابستگ این شدت و دارد وجود فضایی وابستگ مشاهدات بین فضایی داده های در باشند. شده گمشدگ این به
فواصل در که گمشده ای مقادیر بنابراین باشد. تأثیرگذار آماری استنباط های روی بر م تواند ویژگ این است، قوی تر دارند قرار ر دی ی همسای
شود. نامعتبر نتایج به منجر است ن مم آنها گرفتن نادیده که باشند مفیدی اطالعات شامل م توانند دارند قرار مشاهدات به نسبت تر نزدی
غیر گمشدگ و (MAR) ٢ تصادف گمشدگ ، (MCAR) ١ تصادف کامال گمشدگ دسته سه به گمشده داده های (١٩٧۶) رابین اساس بر
MCAR صورت این در باشد نشده مشاهده و شده مشاهده داده های از مستقل گمشدگ فرایند وقت م شوند. تقسیم (MNAR) ٣ تصادف
دو این در باشد. داشته بستگ شده مشاهده مقادیر به تنها گمشدگ فرایند که م دهد رخ زمان و است ضعیف تری فرض MAR م دهد، رخ

وقت شد. خواهند معتبر نتایج به منجر کامل داده های به مربوط رایج مدل های از استفاده یعن است، چشم پوش قابل اصطالحاً گمشدگ حالت

1Missing completely at random
2Missing at random
3Missing not at random

samira.zahmatkesh@modares.ac.ir زحمتکش: ١سمیرا

٣٠۴
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رابین، و (لیتل است چشم پوش غیرقابل گمشدگ حالت این در است، داده رخ MNAR گمشدگ نباشد دو این از ی هیچ گمشدگ فرایند
ی شود. استنباط ها وارد و مدل بندی اندازه گیری فرایند همراه به گمشدگ فرایند معتبر نتایج به دستیابی منظور به است الزم طوری که به (٢٠٠٢

طریق از SPM است. (SPM) مشترک۴ پارامتر مدل ار راه و توأم مدل از استفاده چشم پوش غیرقابل گمشدگ فرایند مدل بندی روش های از
استفاده با ،(٢٠٠٨ هوگان، و (دنیل م کند فراهم توأم مدل تجزیه برای مناسبی چهارچوب تصادف اثرات با مرتبط تصادف ضرایب کردن اضافه

خط آمیخته بیزی مدل های از مقاله این در م شود. بازیابی شده مشاهده  داده های طریق از دست رفته از اطالعات از بخش حداقل روش این از
به تعمیم یافته خط مدل های استقالل فرض مدل ها این در م کنیم. استفاده اندازه گیری فرایند مدل بندی برای (SGLM) ۵ فضایی تعمیم یافته
این م شود، گرفته نظر در فضایی پنهان متغیرهای طریق از و تصادف اثرات از استفاده با فضایی وابستگ و م یابد تغییر شرط استقالل فرض
احتمال توزیع تشخیص بیزی مدل بندی در اول گام بود. خواهند گمشدگ فرایند مدل و اندازه گیری فرایند مدل بین مشترک وجه پنهان متغیرهای
نظر در است θ پارامتر بردار با پنهان (GRF) ۶ گاوس تصادف میدان ی شامل که نمایی خانواده از توزیع ی عموماً که است مشاهدات
م توان این کار برای است. پسین توزیع های محاسبه سپس و است x پنهان متغیر و پارامترها برای پیشین توزیع تعیین بعدی گام م شود. گرفته
SGLM مدل پیچیدگ های دلیل به اغلب ول کرد، استفاده (MCMC) ٧ کارلویی مونت مارکف زنجیر روش های مانند عددی روش های از
الپالس تقریب از استفاده با تقریبی بیز روش (٢٠٠٩) اران هم و ایدزوی بود. خواهند زمان بر روش ها این کواریانس ماتریس باالی بعد و
نتایج حال که در است MCMC روش های از سریعتر بسیار روش این که کردند اثبات و کردند معرف را (INLA) ٨ بسته جمع آشیانه ای
روش ی اخیراً بعالوه است. برخوردار باالیی دقت از روش این مختلف کاربردهای در که دادند نشان (٢٠٠٧) ار هم و رو همچنین معادلند.
پیشنهاد (٢٠١١) اران هم و لینگرن توسط (SPDE)٩ تصادف جزیی دیفرانسیل معادالت از استفاده با فضایی مدل بندی از کارا محاسبات
روش از استفاده ان ام و (GMRF) است مارکف GRF طریق از GRF از گسسته ای ارایه  از استفاده با محاسبات انجام شامل که است شده
توأم مدل بندی ٣ بخش در م شوند، معرف فضایی تعمیم یافته خط آمیخته بیزی مدل های ٢ بخش در مقاله این در م کند. فراهم نیز را INLA
نتایج و شبیه سازی مطالعه ۵ بخش در و م پردازیم SPDE ار راه و INLA طریق از محاسبات انجام نحوه به ۴ بخش در م شود، داده شرح

م گیرد. قرار بحث مورد و ارایه آن از حاصل

فضایی تعمیم یافته آمیخته خط بیزی مدل ها ی ٢

صورت به y(s) پاسخ متغیر ، SGLM مدل ی از استفاده با اندازه گیری فرایند مدل بندی منظور به

y(s) = Hβ + x(s) + ε(s)

کواریانس ماتریس با {s١, ..., sn} فضایی موقعیت  n در پنهان GRF ی از تحقق x(s) = (x(s١), ..., x(sn))′ آن در که م شود نوشته
بردار β و است n × (p + ١) بعد با تبیین متغیرهای ماتریس H است. فضایی همبستگ پارامترهای θ آن در که است Σθ = Cθ(si, sj)

y(s) = و مدل پارامترهای بردار η = (β, θ) است. N(٠, σ٢
ε ) توزیع از و مستقل تصادف خطای بردار ε است، بعدی p + ١ ضرایب

y(s) = (y١, ..., yn) صورت به را x(s) و y(s) سادگ برای ادامه در است. فضایی موقعیت n در مشاهدات بردار (y(s١), ..., y(sn))

به نمایی خانواده به متعلق π(y|x) ، x(s) پنهان تصادف میدان روی شرط استقالل فرض تحت م دهیم. نشان x(s) = (x١, ..., xn) و
مدل نامعلوم پارامترهای براورد منظور به معلوم اند. توابع c(.) و b(.) آن در که است π(yi|xi) = exp{yixi − b(xi) + c(yi)}صورت
بدست برای و ندارد بسته ای فرم مشاهدات مدل بندی از نوع این در درستنمایی تابع اغلب ول کرد استفاده درستنمایی ماکسیمم روش از م توان
استفاده پارامترها درباره پیشین اطالع ونه هیچ از روش این در همچنین کرد، استفاده عددی روش های از باید درستنمایی ماکسیمم برآورد آوردن
اثر چندین شامل که مراتبی سلسله بیز مدل های در شود. استفاده بیزی تحلیل از است بهتر باالتر دقت با نتایج آوردن بدست برای لذا نم شود،
است. مدل پارامترهای سایر و x(s) پنهان تصادف میدان برای پیشین توزیع و درستنمایی تابع تعیین به نیاز اند SGLM برای تصادف و ثابت

4Shared parameter model
5Spatial generalised linear mixed model
6Gaussian random field
7Monte carlo markove chain
8Integrated nested Laplace approximation
9Stochastic partial differential equation



پوش٣٠۶ چشم غیرقابل گمشدگ با فضایی وابسته داده های بیزی تحلیل

صورت به توأم پسین توزیع ، پیشین توزیع های استقالل فرض با

π(x, β, θ|y) ∝ π(y|x, β, θ)π(x|θ)π(β)π(θ) (٢ . ١)

این در که شود محاسبه مناسب روش به پارامترها از ی هر حاشیه ای پسین ال چ و کامل شرط توزیع که است الزم بعدی گام در است.
پرداخت. خواهیم آن معرف به اختصار به ۴ بخش در و است شده استفاده INLA تقریبی بیز روش از مقاله

توأم مدل فرمول بندی ٣

از قبل است. گمشدگ فرایند و y(s) اندازه گیری فرایند توأم مدل بندی از استفاده پوش چشم غیرقابل گمشدگ مدلبندی روش های این از ی
صورت به گمشدگ نشانگر تابع از است الزم هرچیز

mi =

 ٠ yi is observed

١ yi is missing

از گمشدگ فرایند چشم پوش غیرقابل گمشده داده های حضور در (٢٠٠٢) رابین و لیتل به توجه با .m = {mi} طوری که به شود تعریف
بردار ترتیب به ϕ و η آن در که م شود گرفته نظر در π(y,m|η, ϕ) توأم ال چ تابع توأم مدل بندی در است. مدل بندی قابل m بردار طریق

گمشدگ احتمال باشد، Bin(١, π) توزیع از دودویی متغیر ی m که م کنیم فرض است. گمشدگ فرایند و اندازه گیری فرایند پارامترهای
مدل بندی قابل logit(πi) = α٠ + α١xi(s) ل ش به لوجیت ربط تابع از استفاده با و تعمیم یافته خط مدل های طریق از πi نمونه، واحد هر

صورت به توأم ال چ تابع x(s) روی m و y شرط استقالل فرض با است. x(s) پنهان تصادف میدان از تابع که است

π(y,m|η, ϕ) = π(y|x, η)π(m|x, ϕ) (٣ . ١)

ل ش x طریق از m و y پاسخ های بین ارتباط گمشده مقادیر حضور در مدل بندی چنین با است، مدل دو مشترک بخش x م شود. تجزیه
مدل بندی م کند. توصیف را m و y بین ارتباط ر دی عبارت به م دهد نشان را x و گمشدگ بین ارتباط شدت α١،πi مدل بندی در م گیرد.
پیشین های فرض پیش صورت به R افزار نرم در R-INLA بسته م شود. تکمیل گمشدگ مدل پارامترهای برای پیشین توزیع تعریف با بیزی
طوری که به داشت خواهیم پاسخ متغیر دو با SGLM مدل ی اکنون م گیرد. نظر در α١ و α٠ برای را معلوم واریانس و صفر میانگین با نرمال

م شود. استفاده π(y,m|η, ϕ) از π(y|x, β, θ) جای به (١ . ٢) در

(INLA) جمع بسته آشیانه ای الپالس تقریب ۴

اران، هم و (رو است رسیده اثبات به آن باالی دقت و است شده استفاده کارایی طور به مختلف کاربردهای در INLA تقریب روش اخیراً
صورت به پسین توزیع بیزی استنباط در .(٢٠١١ اران، هم و مارتینو و ٢٠٠٩

π(x, η|y) ∝ π(η)π(x|η)
nd

Π
i=١

π(yi|xi, η)

∝ π(η)|Q(θ)|١/٢ exp

[
−١

٢x
′Q(θ)x+

nd∑
i=١

log{π(yi|xi, η)}
]

ل ش به η پارامتر و x پنهان متغیر حاشیه ای پسین از عددی تقریب INLA روش است.

π(xi|y) =
∫
π(xi|η, y)π(η|y)dη i = ١, ..., n

π(ηj |y) =
∫
π(η|y)dη−j

(١ . ۴)

است: الزم زیر مرحله سه (١ . ۴) حاشیه ای ال های چ از تقریب این به دستیابی برای م سازد.
π(η|y) از تقریبی کردن پیدا ‐ ١

π(xi|η, y) از تقریبی کردن پیدا ‐ ٢
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.(١ . ۴) محاسبه برای عددی های انتگرال از استفاده ‐ ٣
گام در و (٢٠٠٩ اران، هم و (رو م زند تقریب گاوس تقریب و الپالس تقریب کم به را حاشیه ای ال های چ INLA روش ،٢ و ١ گام در
یج پ در INLA روش م کند. استفاده (١ . ۴) حاشیه ای پسین های محاسبه برای π(xi|η, y) و π(η|y) تقریب های و عددی انتگرال های از ٣
مدل هاست. از مختلف انواع برای استفاده قابل م گیرد صورت آن در که کل فرمول بندی دلیل به و اجراست قابل R افزار نرم در R-INAL

(SPDE) فضایی جزیی دیفرانسیل معادالت ار راه ١ . ۴

پیشنهاد (٢٠١١) اران هم و لینگرن توسط روش این است، گرفته قرار توجه مورد اخیراً که است فضایی مدل بندی از روش SPDE ار راه
طریق از را محاسبات ‐ ١ از: عبارتند که دارد مهم مزیت دو روش این است. GMRF از گسسته فضایی در GRF ی از ارایه ای شامل و شد
SPDE ی م سازد. فراهم را منعطف فضایی مدل های شدن ساخته ان ام ‐ ٢ م بخشد، سرعت تنک ماتریس تکنی های و مارکف تقریب

صورت به خط

(κ٢ −∆)α/٢(τx(s)) =W (s)

همچنین م کند. کنترل را واریانس τ و است مقیاس پارامتر κ > ٠ و همواری کننده کنترل α ، الپالس بخش ∆، s ∈ Rd آن در که است
(FEM) ١٠ متناه عنصر مدل تقریب روش طریق از که SPDE این پاسخ مانایی فرض برقراری حالت در است، فضایی خطای فرایند W (s)

عددی تقریب روش ی FEM روش است ذکر به الزم م دهیم. نشان x(s) با که است مترن کواریانس تابع با مانا GRF ی م آید بدست
صورت به x(s) برای مترن کواریانس تابع .(٢٠٠٨ ات، اس و (برنر است جزیی دیفرانسیل معادالت حل برای

Cov(x(si), x(sj)) = Cov(xi, xj) =
σ٢

Γ(λ)٢λ−١ (κ ∥si − sj∥)
λKλ(κ ∥si − sj∥),

مرتبه از بسل تابع Kλ و حاشیه ای واریانس σ٢ است، si , sj ∈ R
d فضایی موقعیت دو بین اقلیدس فاصله ∥si − sj∥ آن در که است

در که است فاصله ای دامنه است؛ r دامنه پارامتر با متناسب مقیاس پارامتر κ > ٠ .(١٩٧٢ استگان، و (آبراموتیز م دهد نشان را λ > ٠
رابطه .(٢٠١١ اران، هم و (لینگرن م آید بدست r =

√
٨λ
κ رابظه طریق از و م شود صفر تقریبا مشاهدات بین فضایی همبستگ آن از خارج

روابط طریق از مترن و SPDE λ = α− d
٢

σ٢ = Γ(λ)

Γ(α)(۴π)d/٢κ٢λτ٢

مواجهه به نیازی تصادف میدان مارکف تقریب با روش این در شود). مراجعه اران(٢٠١١) هم و لینگرن به بیشتر جزییات (برای م شود تعریف
با ترتیب این به م شود. رفع بزرگ n از ناش الت مش و نیست باال بعد با کواریانس ماتریس کردن معکوس مانند زمان بر محاسبات عملیات با
ماتریس با و GMRF یعن GRF از گسسته ارایه طریق از محاسبات تمام ول م گیرد صورت پیوسته فضایی در مدل بندی ها تمام اینکه وجود
مثلث دو هر ه طوری به م شود گسسته سازی گره G شامل نامتقاطع مثلث های با D فضایی دامنه ار راه این در م شود. انجام تنک دقت

کم به مثلث هر داخل در آن مقدار و φg مشخصه تابع طریق از مثلث رأس روی x(s) مقدار همچنین دارند، مشترک رأس یا لبه ی حداکثر
صورت به D دامنه توری روی شده تعریف مشخصه تابع طریق از x(s) کل طور به م شود، محاسبه مشخص خط ترکیب ی

x(s) =

G∑
g=١

φg(s)ξ̃g(s)

صفراند. میانگین با گاوس توزیع از وزن هایی {ξ̃(s)} و مشخصه تابع مجموعه {φg} .(٢٠١١ اران، هم و (لینگرن م شود زده تقریب

کاربرد و سازی شبیه ۵

کرده ایم استفاده MAR و توأم مدل های از شبیه سازی مطالعه ی در گمشده، مقادیر با فضایی داده های مدل بندی ونگ چ دادن نشان منظور به
شبیه سازی مطالعه این در نم شود. مدل بندی گمشدگ فرایند MAR مدل در که است ذکر قابل داده ایم. قرار مقایسه و بررس مورد را نتایج و

10Finite Element Model
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است. شده ساخته SPDE ار راه از استفاده منظور به که مثلث توری در شده گرفته قرار فضایی های موقعیت :١ ل ش

پارامترها. از ی هر برآورد از تکرار ٣٠٠ در b٠ و σ٢ پارامترهای اریبی میانگین :١ جدول

مدل

MAR توام

b̂٠ − b٠ σ̂٢ − σ٢ b̂٠ − b٠ σ̂٢ − σ٢ σ α١

٠٫٠٧٨ −٠٫٠٩٠ ٠٫٠٩٩ −٠٫٠٩٢ ٢

−٠٫١٠٧ ٠٫١۴۴ −٠٫١٠۴ ٠٫١٢٧ ۴ ٠

−٠٫١٠٧ ٠٫١٧۵ ٠٫٠٨٣ ٠٫١٨٢ ۶

−٠٫٠٢٩ −٠٫١۶١ ٠٫٠۴٠ −٠٫١۴۵ ٧

−٠٫٠٩١ −٠٫١٠٢ −٠٫٠٠٨ −٠٫٠٨١ ٢

−٠٫٣٨٣ −٠٫١٣٢ ٠٫١٠۵ ٠٫٠۴٧ ۴ ٠٫٣
−٠٫۵٩٠ −٠٫٣۴٣ −٠٫٠۵۶ ٠٫٢١۶ ۶

−١٫٠٢٩ −٠٫٧٢١ −٠٫٠۶٨ ٠٫٠١٧ ٧

−٠٫٣٣۶ −٠٫٢٣٠ −٠٫٠٣۶ −٠٫٠۶۴ ٢

−١٫٠١٢ −٠٫۶٩١ ٠٫٠۴۴ ٠٫١۵٢ ۴ ٠٫٨
−١٫۵٩۶ −١٫۴٠١ ٠٫٢۴٠ ٠٫١۵٢ ۶

−٢٫٣۵٠ −١٫۶٧٩ ٠٫١١٨ ٠٫۴٣٩ ٧

ل ش به SGLM مدل طریق از y(s) اندازه گیری فرایند

y(s) = b٠ + b١ × north+ x(s) + ε

اثرات b١ و b٠ است، فضایی مختصات در جغرافیایی عرض اثر north تبیین متغیر ماناست، GRF ی x(s) آن در که است شده مدل بندی
ه مشب ی در فضایی موقعیت n=٨٠٠ ابتدا داده تولید برای است. σ٢

e واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع از و تصادف خطای ε و ثابت
آن در که شده اند تولید N(ηi, σ

٢
ε ) توزیع از مشاهدات ، x(s) مترن همسانگرد مانای GRF گرفتن نظر در با است. شده تولید منظم

ηi = b٠ + b١ × (north)i + xi(s)

روابط طریق از فضایی پارامترهای سایر .r = ١٠٠ و σ٢
e = ١ ،b١ = −٠٫٠١ ،b٠ = ١۵ م دهیم قرار

κ =

√
٨
r
, τ =

١√
۴πκ٢σ٢

.

برای (٢,۴,۶,٧) متفاوت اولیه مقدار چهار حاشیه ای واریانس به نسبت مدل ها رد عمل حساسیت بررس منظور به همچنین م آیند. بدست
مقدار چهار با متناظر شده سازی شبیه داده از دسته چهار ترتیب این به ماناست. مترن GRF ی از تحقق xi(s) است. شده گرفته نطر در σ



م. محمدزاده، و س. ٣٠٩زحمتکش،

پارامترها. از ی هر برآورد از تکرار ٣٠٠ در b٠ و σ٢ پارامترهای اولیه مقادیر باورمندی بازه پوشش ده نسبت میزان :٢ جدول

مدل

MAR توام

CPσ٢ CPb٠ CPσ٢ CPb٠ σ α١

٠٫٨٧ ٠٫٩٣ ٠٫٨٨ ٠٫٩١ ٢

٠٫٩٢ ٠٫٩۶ ٠٫٩٣ ٠٫٩۵ ۴ ٠

٠٫٩٣ ٠٫٩۶ ٠٫٩٢ ٠٫٩۵ ۶

٠٫٩۴ ٠٫٩٣ ٠٫٩١ ٠٫٩۴ ٧

٠٫٨٧ ٠٫٩٣ ٠٫٨٩ ٠٫٩٣ ٢

٠٫٨٧ ٠٫٩٣ ٠٫٩٢ ٠٫٩۴ ۴ ٠٫٣
٠٫٨۵ ٠٫٩۵ ٠٫٨٩ ٠٫٩٣ ۶

٠٫٨٠ ٠٫٩۴ ٠٫٩٣ ٠٫٩۶ ٧

٠٫٧٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩۵ ٢

٠٫۴٨ ٠٫٩٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩٧ ۴ ٠٫٨
٠٫٣٧ ٠٫٨۵ ٠٫٩۶ ٠٫٩۶ ۶

٠٫٣٠ ٠٫٧٨ ٠٫٩٧ ٠٫٩۶ ٧

این زیرا است، شده ساخته مثلث توری فضایی موقعیت n برای ابتدا SPDE ار راه طریق از پارامترها برآورد برای داشت. خواهیم σ از متفاوت
برای گمشدگ احتمال شده، شبیه سازی داده های در گمشدگ ایجاد برای .(١ ل (ش م شود اجرا فضایی دامنه گسسته سازی اساس بر ار راه
است. شده مدل بندی logit(πi) = α٠ + α١xi(s) صورت به لوژستی رگرسیون از استفاده با πi = p(mi = ١|ϕ) نمونه، واحد امین i
α١ م سازد، مربوط ر دی ی به را گمشدگ فرایند و اندازه گیری فرایند مدل دو واقع در و است دومدل از مشترک بخش xi که م شود مشاهده
نمونه واحدهای تمام برای گمشدگ احتمال α١ = ٠ چنانچه است، گمشدگ از ثابت نسبت بیانگر α٠ م کند، توصیف را رابطه این شدت
با داشت خواهند سان ی تفسیر α١ از منف و مثبت مقادیر است. MAR گمشدگ و ندارند هم با ارتباط هیچ مدل دو بنابراین و است سان ی
م دهد. رخ موضوع این برعکس باشد منف α١ اگر و گمشده اند x از بزرگتر مقادیر با نمونه واحدهای یعن باشد مثبت α١ اگر که تفاوت این
دسته ١٢ مذکور، اولیه مقادیر با متناظر است. شده گرفته نظر در α١ برای (٠,٠/٣,٠/٨) مقادیر همچنین ، α٠ = −٠٫۵ م دهیم قرار
MAR و توأم مدل داده مجموعه هر برای م شوند. بازتولید تکرار ٣٠٠ در ی هر که داشت خواهیم گمشده مقادیر با متفاوت داده مجموعه
برآورد SPDE ار راه از استفاده با R افزار نرم از R-INLA بسته در INLA روش به مدل پارامترهای و است شده داده برازش داده ها به
در همچنین است. شده ارایه σ و α١ از متفاوت اولیه مقادیر برای تکرار ٣٠٠ در b٠ و σ٢ پارامتر برآورد اریبی میانگین ١ جدول در شده اند.
شده ارایه σ و α١ از متفاوت اولیه مقادیر برای تکرار ٣٠٠ در b٠ و σ٢ پارامترهای برآورد در باورمندی بازه (CP) پوشش ده نسبت ٢ جدول
این در واقع در است، باالتر MAR مدل از حاصل اریبی میزان σ و α١ از بزرگتر مقادیر برای است، ار آش ١ جدول در که همانطور است.
و تصادف نم تواند ر دی م شود گمشدگ به منجر که فرایندی و است پنهان فضایی تصادف میدان با قویتری ارتباط در گمشدگ فرایند حالت
باورمندی بازه پوشش ده نسبت به توجه با همچنین دارد. MAR مدل به نسبت بهتری رد عمل توأم مدل ترتیب این به و باشد چشم پوش قابل
خواهند مشابه رد عمل مدل دو هر σ و α١ از متفاوت مقادیر برای α١ = ٠ وقت که است ذکر به الزم م شود. تایید موضوع این ٢ جدول در

نم شود. حاصل توأم مدل کارگیری به از خاص نتیجه بنابراین و است داده رخ MAR و است ثابت گمشدگ نسبت زیرا داشت،

نتیجه گیری و بحث

گمشدگ فرایند و اندازه گیری فرایند توأم مدل بندی طریق از و پرداختیم چشم پوش غیرقابل گمشدگ با فضایی داده های مدل بندی به مقاله این در
از متأثر م تواند گمشدگ فضایی مطالعات بیشتر در اینکه به توجه با کردیم. پیدا دست MAR مدل به نسبت دقیق تری مراتب به نتایج به
فرایند با پنهان فضایی عوامل این ارتباط اندازه گیری فرایند و گمشدگ فرایند توأم مدل بندی طریق از م توان پس باشد فضایی پنهان عوامل برخ

کرد. بررس و کشف را گمشدگ
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پشتیبان معیار عنوان به درستنمایی نسبت تفسیر برای اطالع معیار از استفاده
برآورده٢ دست عل زاده١، زمان احسان

اصفهان اه دانش آمار، ١گروه

یزد اه دانش آمار، ٢گروه

از ها داده پشتیبان برای معیاری عنوان به درستنمایی نسبت از استفاده توجیه به اطالع، معیارهای از برخ از استفاده با به مقاله این در یده: چ
م پردازیم. ر دی فرضیه مقابل در فرضیه ی

الیبلر. کولب فاصله درستنمایی، نسبت کلیدی: واژه های
.30F45 ،94A15 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

طور به گویند‐ م چه ها داده اینکه دادن نشان ‐ است شواهد عنوان به ها) (مشاهده ها داده تفسیر درعلم، آماری تحلیل مهم های نقش از ی
توان م ونه چ ر، دی عبارت به کنند؟ م پشتیبان ر دی فرضیه از بهتر آماری فرضیه ی از ها مشاهده وییم ب که است صحیح موقع چه خاص:
در دوم سوال کرد. تفسیر درست به H١ مقابل در H٠ فرضیه از حمایت در شواهدی بهرعنوان را X تصادف متغیر از x شده مشاهده مقدار
های روش کاربردهای از بسیاری بطن در ها سوال این کرد؟ گیری اندازه را شواهد این میزان توان م آیا است: شواهد این کردن کم با ارتباط
نیز ن مم های تصمیم بین از انتخاب مسئله و اعتقاد درجه در نظر تجدید با ارتباط در ر دی های سوال البته، دارند. قرار علم استنباط در آماری
هستند. علم های تحقیق از بسیاری اصل هدف دارند بر در شواهد عنوان به را ها داده از ” ”عین تفسیری ارائه که هایی تحلیل اما هستند، مهم
،X = x مشاهده، در موجود شواهد که کرد ثابت تصادف متغیر ی برای پارامتری ی آماری مدل ی چارچوب در (١٩۶٢) بوم بیرن
ی درباره برابر شواهدی دارای دارند سان ی درستنمایی تابع که مشاهده دو کرد ثابت او خاص، طور به شود. م ارائه درستنمایی تابع بوسیله
شود. م نامیده درستنمایی” ”اصل کند م فراهم شواهد عنوان به ها داده از وار ریاض بیان درستنمایی تابع که حقیقت این هستند. مدل پارامتر
ها درستنمایی تفسیر درباره هایی سوال عنوان به توان م را شواهد عنوان به ها داده تفسیر درباره ما های سوال که دارد آن بر داللت موضوع این

کارگیریم. به را ری دی متفاوت اصل باید ما کنیم. تفسیر را ها درستنمایی ونه چ که گوید نم ما به درستنمایی اصل اما کرد. بیان
داده پاسخ نامید درستنمایی” ”قانون (١٩۶۵) ینگ ه آنچه بوسیله شواهد عنوان به ها داده آماری تفسیر درباره ما اساس های سوال برخ

شود: م
دارای H٢ ساده فرضیه تحت و f١(x) احتمال ال چ تابع H١دارای ساده فرضیه تحت X تصادف متغیر کنید فرض درستنمایی: قانون
و .f١(x) > F٢(x) اگر تنها و اگر کند م پشتیبان H٢ فرضیه از بیش H١ فرضیه از X = x مشاهده آنگاه باشد f٢(x) احتمال ال چ تابع

. r = f١(x)/f٢(x) یعن ؛ H٢ به H١ درستنمایی نسبت با است برابر پشتیبان این میزان

e.zamanzade@sci.ui.ac.ir زاده: زمان ١احسان

٣١١



اطالع٣١٢ معیار از استفاده

م پشتیبان بیشتر x جانب از دهد م نسبت x مشاهده به بیشتری احتمال(درستنمایی) که ای فرضیه ساده، فرضیه دو از قانون این برطبق
داده رخ که را آنچه بهتر که ای فرضیه ر، دی عبارت به بود. خواهد بیشتر نیز فرضیه آن از پشتیبان باشد بیشتر احتمال دو این چه هر و شود
رویال فرضیه. دو این تحت درستنمایی نسبت با است برابر پشتیبان این میزان و شود م پشتیبان بیشتر ها داده جانب از کند، بین پیش است
های فرضیه برای ها داده در موجود شواهد میزان سنجش جهت درستنمایی نسبت از استفاده آماری” ”شواهد عنوان تحت کتابش در (١٩٩٧)

کند. م توجیه را ساده

در که حالت به درستنمایی قانون در ای اشاره گونه هیچ متاسفانه، هستیم. روبرو مرکب های فرضیه با ما کاربردی، مسائل از بسیاری در اما
مرکب فرضیه ی تحت نتیجه در و گیرد م دربر را ها توزیع از ای مجموعه مرکب فرضیه ی است. نشده باشند مرکب فرضیه دو هر یا ی آن

نیست. تا ی داریم دست در که هایی داده مشاهده (درستنمایی) احتمال

این رفع منظور به رویال روش میان این از است. شده مرکب های فرضیه برای شواهد میزان سنجش مسئله رفع جهت در بسیاری های تالش
r = Supθ∈H١L(θ)/Supθ∈H٢L(θ) ) فرضیه دو تحت درستنمایی ماکسیمم نسبت (١٩٩٢) رسد.رویال م نظر به تر قبول قابل و تر منطق مسئله

کرد. توجیه را معیار این از استفاده قضیه ی و اصل ۵ از استفاده با او داد. پیشنهاد مرکب های فرضیه حالت در ها داده پشتیبان معیار به را

الیبلر کولب نامتقارن فاصله ٢

بر مبتن که معیار این است. توزیع دو مقایسه برای اساس اطالع اندازه ی که کردند معرف را تشخیص اطالع تابع (١٩۵١) الیبلر و کولب
گردد: م تعریف زیر صورت به است آنتروپی

باشد پیوسته مطلقاً G به نسبت F آنکه شرط به صورت این در باشند G و F های توزیع احتمال ال چ توابع ترتیب به g و f کنید فرض
از است عبارت (D(f, g)) g به نسبت f ‐الیبلر کولب اطالع

D(f, g) =

∫
log(

f(x)

g(x)
)dF (x) = −Ef (logg(X))−Hf (X),

جمله از است. f توزیع تحت X تصادف متغیر آنتروپی Hf (X) = −Ef (logf(X)) و ،f ال چ تحت ریاض امید Ef آن در که
کرد: اشاره زیر ویژگ دو به توان م شد بررس (١٩۵٩) کولب توسط که اطالع معیار این های ویژگ

.f = g اگر تنها و اگر است برقرار تساوی و D(f, g) ≥ ٠ . ١

کرد. یاد g تا f توزیع نامتقارن فاصله عنوان به ان از توان م لذا و D(f, g) ̸= D(g, f) یعن نیست متقارن D(f, g) ‐ . ٢

بیز قضیه به توجه با زیرا، گرفت. نظر در مشاهده هر در موجود اطالع میزان متوسط را ‐الیبلر کولب نامتقارن فاصله توان م طرف از
داریم

log

(
f(x)

g(x)

)
= log

P (F |x)
P (G|x)

− logP (F )
P (G)

احتماالت نسبت اریتم ل و پسین احتماالت نسبت اریتم ل تفاضل عنوان به بنابراین هستند. پسین و پیشین احتماالت P (.|x) و P (.) آن در که
در موجود اطالع متوسط D(f, g) رو، این از گیرد. م اندازه را G مقابل در F از پشتیبان در X = x مشاهده در موجود اطالع میزان پیشین،

است. G مقابل در F از پشتیبان در X = x مشاهده هر

‐الیبلر کولب نامتقارن فاصله از استفاده با درستنمایی نسبت تفسیر ٣

معیار معرف جهت در توان م آن از که شود م متبادر ذهن به ایده این است (نامتقارن) فاصله ی ‐الیبلر کولب اطالع اینکه به توجه با
کرد. استفاده ر دی پشتیبان
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‐الیبلر کولب نامتقارن فاصله از استفاده با ساده های فرضیه درستنمایی نسبت تفسیر ٣ . ١

مورد در H٢ : f = F٢ و H١ : f = f١ فرضیه دو کنید فرض همچنین باشند. f توزیع از تصادف نمونه ی X١, . . . , Xn کنید فرض
داریم. مدنظر X١, . . . , Xn تصادف متغیرهای توزیع

f١ توزیع به f توزیع بنابراین، سنجد. م را fj تا جامعه) واقع (توزیع f توزیع دار جهت فاصله ، j = ١,٢ ،D(f, fj) که آنجا از
نامعلوم f چون .D(f, f٢) − D(f, f١) با است برابر بودن تر نزدی این میزان و D(f, f١) < D(f, f٢) هرگاه، است f٢ از تر نزدی
های مشاهده که زمان اما، است. نامعلوم f٢ به نسبت f١ به f توزیع بودن تر نزدی میزان نتیجه در ,D(fو fj) واقع مقدار بنابراین است

با را D(f, fj) فاصله توان م باشند دسترس در x١, . . . , xm

D̂(f, fj) = −logfj(x)− Ĥf (x)

م درنظر fj تا f شده مشاهده دار جهت فاصله عنوان به را D̂(f, fj) کرد. برآورد است، f(x) برای منطق برآوردگر ی Ĥf (x) آن در که
بودن تر نزدی این میزان و D̂(f, f١) < D̂(f, f٢) هرگاه است تر نزدی f٢ به نسبت f١ به f توزیع ،x مشاهده براساس بنابراین گیریم.

شود م نتیجه D̂(f, f٢)− D̂(f, f١) کردن ساده با .D̂(f, f٢)− D̂(f, f١) با است برابر

D̂(f, f٢)− D̂(f, f١) = logf١ (x)− logf٢ (x) = log

(
f١ (x)

f٢ (x)

)
پس دارد. f٢ به f١ درستنمایی نسبت با مستقیم رابطه x مشاهده براساس f٢ به نسبت f١ به f بودن تر نزدی میزان که کنید توجه
مقابل در ای فرضیه از ها مشاهده درستنمایی، قانون براساس که معناست بدان این . D̂(f, f١) < D̂(f, f٢) اگر تنها و اگر f١(x) > f٢(x)

توزیع به نسبت فرضیه آن تحت توزیع به جامعه واقع توزیع ‐الیبلر کولب دار جهت فاصله براساس که کنند م پشتیبان بیشتر ر دی فرضیه
) f آنتروپی برآورد که باشید داشته توجه دارد. بودن تر نزدی میزان با مستقیم رابطه پشتیبان این میزان و باشد تر نزدی رقیب فرضیه تحت

ندارد. ها مشاهده پشتیبان میزان و جهت بر تاثیری باشد هرچه (Ĥf (x)

‐الیبلر کولب نامتقارن فاصله از استفاده با مرکب های فرضیه درستنمایی ماکسیمم نسبت تفسیر ٣ . ٢

C١ آن در که .H٢ : f ∈ C٢ و H١ : f ∈ C١ کنید فرض همچنین باشند. f توزیع از تایی n تصادف نمونه ی X١, . . . , Xn کنید فرض
هستند. X تصادف متغیر برای ن مم های توزیع از متمایز کالس دو C٢ و

یعن گیریم. م درنظر C کالس عضو ترین نزدی تا فاصله را C های توزیع کالس تا f توزیع دار جهت فاصله

D(f, C) = Inff٠∈CD(f, f٠)

داریم D(f, C) کردن ساده با و

D(f, C) = −Supf٠∈CE (logf٠ (X))−Hf (X) .

با است برابر بودن تر نزدی این میزان و D(f, C١) < D(f, C٢) هرگاه، است C٢ از تر نزدی C١ های توزیع کالس به f توزیع بنابراین،
به f توزیع بودن تر نزدی میزان نتیجه در و ، j = ١,٢ ،D(f, Cj) واقع مقدار بنابراین است نامعلوم f چون .D(f, C٢)−D(f, C١)

با را D(f, Cj) فاصله توان م باشند دسترس در x١, . . . , xn های مشاهده که زمان اما، است. نامعلوم C٢ به نسبت C١ های توزیع کالس

D̂(f, Cj) = −Supf∈Cj
logf(x)− Ĥf (x).

تا f توزیع شده مشاهده دار جهت فاصله عنوان به را D̂(f, Cj) کرد. برآورد است f(x) منطق برآوردگر ی Ĥf (x) آن در که
هرگاه است تر نزدی C٢ به نسبت C١ های توزیع کالس به f توزیع x مشاهده براساس بنابراین گیریم. م درنظر Cj های توزیع کالس
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نتیجه D̂(f, C١)− D̂(f, C٢) کردن ساده با . D̂(f, C١)− D̂(f, C٢) با است برابر بودن تر نزدی این میزان و D̂(f, C١) < D̂(f, C٢)

شود م

D̂(f, C١)− D̂(f, C٢) = log

(
Supf١∈C١f١(x)

Supf٢∈C٢f٢(x)

)
ماکسیمم نسبت با مستقیم xرابطه مشاهده براساس C٢ به نسبت C١ های توزیع کالس به f توزیع بودن تر نزدی میزان که کنید توجه
معناست بدان این .D̂(f, C١) < D̂(f, C٢) اگر تنها و اگر Supf١∈C١f١(x)

Supf٢∈C٢f٢(x)
> ١ پس دارد. C٢ به C١ های توزیع کالس تحت درستنمایی

به جامعه واقع توزیع ‐الیبلر کولب دار جهت فاصله براساس که کنند م پشتیبان بیشتر ر دی فرضیه مقابل در ای فرضیه از ها مشاهده که
میزان با مستقیم رابطه پشتیبان این میزان و باشد تر نزدی رقیب فرضیه تحت های توزیع کالس به نسبت فرضیه آن تحت های توزیع کالس

دارد. بودن تر نزدی
و جهت بر تاثیری باشد هرچه ( Ĥf (x)) f آنتروپی برآورد ساده، های فرضیه حالت همانند نیز اینجا در که باشید داشته توجه همچنین

ندارد. ها مشاهده پشتیبان میزان
است درستنمایی (ماکسیمم) نسبت از ی به ی تابع شد معرف ‐الیبلر کولب فاصله براساس که معیاری کردیم مشاهده که طور همان

تمام قبول مورد نیز آنها ی همه (که اصل ۵ از استفاده با (١٩٩٢) رویال آنچه از تر قبول قابل و تر ساده توجیه مرکب های فرضیه مورد در که
دهد. م ارائه کرد، بیان است) نشده واقع آماردانان
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جفت مفصل های از استفاده با طول داده های در وابستگ مدل بندی
٢ باغفل تابان ،١ گنجعل مجتبی سفیدی١، سعیده

بهشت شهید اه دانش آمار، ١گروه

مدرس تربیت اه دانش آمار، ٢گروه

وابستگ ساختار بیان به مقاله این در م روند. شمار به  طول داده های در وابستگ مدل بندی برای مفیدی ابزارهای مفصل  تابع های یده: چ
به م پردازیم. جفت مفصل های به موسوم متغیره دو مفصل های از دنباله ای از استفاده با و پیوسته پاسخ های با طول داده های در زمان ط در
استفاده روش این از که مدل هایی م شود. محسوب جفت مفصل ی مفصل، هر آن در که برده ایم به کار را واین گرافی مدل های منظور همین

است. شده استفاده واقع داده مجموعه ی تحلیل برای پیشنهادی مدل دارند. مفصل رد روی با مدل های به نسبت بیشتری انعطاف  م کنند،

. جفت مفصل های واین، -D مدل ، جفت وابستگ ساختار ، طول داده های کلیدی: واژه های

.62P10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

زمان واحدهای در متغیر چند یا ی داده ها نوع این در است. افزایش به رو مختلف پژوهش و علم حوزه های در طول داده های از استفاده
زمان طول در آزمودن تغییرات درباره اطالعات آنها بررس با که است این  مطالعات نوع این امتیازات از ی م شوند. اندازه گیری مختلف
آن در زیرا است. برخوردار باالیی عمومیت از آنها انعطاف پذیری به دلیل چندمتغیره داده های مدل بندی برای مفصل از استفاده م کند. فراهم
م پردازد، مفصل معرف به که کتاب های از گرفت. اندازه مفصل ها با م توان را وابستگ هر و م شوند مدل بندی به دلخواه حاشیه ای توزیع های
برای را آن ها از کم تعداد فقط اما است زیاد بسیار آن ها انتخاب برای مفصل ها تعداد کرد. اشاره (٢٠٠۶) نلسن و (١٩٩٧) جو به م توان
و (٢٠٠٠ ، (سانگ گوس مفصل مانند م شوند ساخته بیض گون توزیع های مبنای بر که مفصل هایی کاربست. به م توان باال بعد با مسائل
مدل های در بنابراین باشد محدودکننده م تواند نکته این اما دارند. مسائل گونه این در بیشتری عمومیت (٢٠٠۵) م نیل و دمارتا t مفصل
بدفورد شده اند. ساخته متغیره دو مفصل های سری ی از که است شده پیشنهاد (١٩٩۶) جو نوشتگان در مختلف مفصل های اخیر، گرافی
مولفه (٢٠٠٩) اران هم و آز ه درحالی کردند ذاری نام واین را چندمتغیره مفصل های و داده اند انجام مختلف تجزیه هایی (٢٠٠٢) کوکه و
نمایید. مشاهده م توانید زمینه این در را (٢٠٠۶) کوکه و ا کورووی بیشتر گاه آ برای کردند. معرف جفت مفصل  را دومتغیره مفصل های
پیاپی وابستگ اندازه گیری برای مفصل  کاربرد هرچند م شوند. گرفته به کار مقطع داده های در وابستگ محاسبه برای مفصل مدل های امروزه
حاشیه ای توزیع واین، مفصل از استفاده با است. گرفته قرار توجه مورد کم نسبتاً اما دارد باالیی پتانسیل زمان سری های و طول داده های در
م گردید انجام چندمتغیره مفصل از استفاده با زمان روی وابستگ تعیین که حال در م شود مدل سازی به دلخواه زمان از نقطه هر روی فرایندها

s_sefidi@sbu.ac.ir سفیدی: ١سعیده

٣١۵



وابستگ٣١۶ مدل بندی

داده های برای را بهتری برآوردهای که است انعطاف پذیر مدل ی از استفاده ما هدف مقاله این در داشت. همراه به را کمتری انعطاف پذیری که
ال چ و دومتغیره مفصل  ال های چ از دنباله ای حاصل ضرب به را زمان از نقطه ای در پیوسته فرایند توزیع مقاله این در م دهد. به دست پیوسته

برای م تواند دومتغیره مفصل ترکیب هر آن در که شد نام گذاری واین -D (٢٠٠٢) کوکه و بدفورد توسط مفصل نوع این م کنیم. تجزیه کناری
روش مقاله این در کرده اند. استفاده پارامترها برآورد برای بیزی رد روی از (٢٠١٢) اران هم و اسمیت شود. گرفته به کار جفت مفصل مولفه
و جفت مفصل مفصل، تعریف به ٢ بخش در منظور بدین گرفت. خواهیم به کار جفت مفصل پارامترهای برآورد برای را درستنمایی ماکسیمم
ایده گیری نتیجه و بحث به انتها در و کرد خواهیم بررس را آن برآوردهای و واقع طول داده ی مدل سازی ٣ بخش در م پردازیم. آن انواع

پرداخت. خواهیم نظر مورد

جفت مفصل ساختار ٢

و FX(.) حاشیه ای توزیع توابع با (X,Y ) تصادف متغیر جفت ی از FX,Y (., .) توام توزیع تابع هر برای (١٩۵٩) الر اس قضیه براساس
رابطه y و x حقیق عدد دو هر برای که به طوری دارد، وجود C دومتغیره مفصل تابع ، FY (.)

FX,Y (x, y) = C(FX(x), FY (y)), (٢ . ١)

یعن است، برقرار نیز آن برعکس و تاست ی C مفصل تابع آنگاه باشند، پیوسته تصادف متغیرهای Y و X اگر این بر عالوه است. برقرار
و FX(.) حاشیه ای توزیع های با دومتغیره توزیع تابع ی FX,Y (., .) تابع ،C مفصل تابع هر و FY (.) و FX(.) متغیره ی توزیع هردو برای

است. FY (.)

منظم واین های ٢ . ١

ν = {T١, T٢, ..., Tn−متصل{١ درخت های از تودرتو مجموعه ای و م شوند تعریف تصادف رویnمتغیر که هستند گرافی مدل های واین ها
است. j = ١, ..., n− ٢ برای j + ١ درخت گره های j درخت شاخه های آن در که م دهند یل تش را

شاخه های مجموعه با عضو n روی منظم واین ی ν .٢ . ١ تعریف

E(ν) = E١ ∪ E٢ ∪ ... ∪ En−١

باشد: برقرار زیر شرط دو اگر است

ν = {T١, T٢, ..., Tn−١} . ١

گره های با درخت Ti ، i = ٢, ..., n − ١ برای و است E١ شاخه های و N١ = {١, ...n} گره های با متصل درخت ی T١ . ٢
. Ti−١ درخت شاخه های تعداد به یعن است Ni = Ei−١

تعریف، از استفاده با است. Tj−١ شاخه های از نامرتبی جفت هم ارز، به طور یا و است Tj گره های از نامرتبی جفت Tj درخت در شاخه هر
است. شده متصل گره به که است شاخه هایی تعداد برابر گره هر درجه است. j − ١ برابر j = ١, ..., n− ١ برای Tj درخت در شاخه مرتبه
از بیشتر درجه T١ در گره هر اگر و م شود نامیده واین -C یا استاندارد منظم، واین باشد n− i درجه از تا ی گره ی دارای Ti درخت هر اگر

م شود. نامیده واین -D باشد، نداشته ٢

کنیم: تعریف را شده شرط و کننده شرط قیدی، مجموعه های است الزم ١ ل ش توجیه برای

{١, ..., n} از مجموعه ای زیر که است U∗
e کامل اجتماع ، i ≤ n − ١ برای e ∈ Ei شاخه به مربوط قیدی مجموعه  . ١ .٢ . ٢ تعریف

است. دسترس قابل e به عضویت رابطه طریق از که مجموعه ای و است



اران هم و ٣١٧سفیدی

با است برابر e به مربوط کننده شرط مجموعه آنگاه e = {j, k} اگر e ∈ Ei, i = ١, ..., n− ١ برای . ٢

De = U∗
j ∩ U∗

k

با است برابر e به مربوط شده شرط مجموعه و

{Ce,j , Ce,k} = {U∗
j \De, U

∗
k\De}.

است. n(n−١)/٢ با برابر ν = {T١, ..., Tn−١} واین در شاخه ها تعداد و است E١ته در کننده شرط مجموعه که است ذکر به الزم

متغیر ۵ با راست) (سمت واین -D و چپ) (سمت واین -C :١ ل ش

جفت مفصل ساختارهای ال چ تابع ٢ . ٢

داریم: شرط ال چ تابع تجزیه از استفاده با باشد. f توأم ال چ و F توأم توزیع با متغیرها از مجموعه ای (X١, ..., Xd) کنیم فرض

f(x١, ..., xd) = f(xd|x١, ..., xd−١)f(x١, ..., xd−١) (٢ . ٢)

= ... =
d∏

t=٢
f(xt|x١, ..., xt−١)× f(x١).

داریم: d = ٢ برای الر اس قضیه از استفاده با

f(x١, x٢) = c١٢(F١(x١), F٢(x٢))× f١(x١)× f٢(x٢), (٢ . ٣)

نوشت: زیر به صورت م توان را X٢ به شرط X١ شرط ال چ ، (٢ . ٣) از استفاده با است. دلخواه متغیره دو مفصل ال چ c١٢(., .) که

f(x١|x٢) = c١٢(F١(x١), F٢(x٢))× f١(x١). (۴ . ٢)

اختصار از i١ < ... < ik و i < j با i, j, i١, ..., ik مجزای اندیس های برای

cij|i١,...,ik := cij|i١,...,ik(F (xi|xi١ , ..., xik), F (xj |xi١ , ..., xik)) (۵ . ٢)

بازگشت به طور را f(xt|x١, ..., xt−١) م توان ، x٢, ..., xt−١ شرط به  (x١, xt) شرط توزیع برای (۴ . ٢) از استفاده با م کنیم. استفاده
نوشت: زیر به صورت



وابستگ٣١٨ مدل بندی

f(xt|x١, ..., xt−١) = c١,t|٢,...,t−١ × f(xt|x٢, ..., xt−١) (۶ . ٢)

= [
t−٢∏
s=١

cs,t|s+١,...,t−١]× c(t−١),t × ft(xt)

داریم: t = i+ j و s = i دادن قرار و (۶ . ٢) و (٢ . ٢) بردن به کار با

f(x١, ..., xd) = [
d∏

t=٢

t−٢∏
s=١

cs,t|s+١,...,t−١][
d∏

t=٢
c(t−١),t][

d∏
k=١

fk(xk)] (٢ . ٧)

= [
d−١∏
j=١

d−j∏
i=١

ci,(i+j)|(i+١),...,(i+j+١)][
d∏

k=١
fk(xk)]

همین به شد. تجزیه حاشیه ای ال های چ ضرب حاصل و ci,j|i١,...,ik(., .) جفت مفصل ال های چ به (٢ . ٧) در توأم ال چ که است واضح
تغییر با نیز واین -C توزیع کردند. ذاری نام واین -D توزیع را (٢ . ٧) ال چ (٢٠٠٢) کوکه و بدفورد م نامند. جفت مفصل تجزیه را آن دلیل

است: زیر توأم ال چ دارای متناظر واین توزیع ١ ل ش در واین -D درخت برای م آید. به دست روش همین به اندک

f(x١, ..., x۵) = [
۵∏

k=١
fk(xk)].c١٢.c٢٣.c٣۴.c۴۵.c٢|١٣.c٢۴|٣ (٢ . ٨)

.c٣۵|۴.c١۴|٢٣.c٢۵|٣۴.c١۵|٢٣۴

است، برخوردار باالیی انعطاف پذیری از و است شده نام گذاری ١PCC یا جفت مفصل ساختار مفصل، و چندمتغیره توزیع های از ساختار این
برد. به کار آن برای را دومتغیره  مفصل بهترین مدل ارزیابی معیارهای اساس بر م توان زیرا

کاربردی مثال ٣

وابستگ جفت مفصل ساختار از استفاده با و برده به کار است، متغیر ی زمان از نقطه هر داده های که فرض این با را پیشنهادی مدل بخش این در
تقسیم گروه سه به HIV ویروس به مبتال بیمار ۵١٧ آن در و شده اند جمع آوری متحده ایاالت در ایدز کلینی از داده ها م یابیم. را زمان ها بین
اندازه گیری دارو مصرف از بعد ماه ١و٢و٣ زمان های در بیماران این CD4 سطح گرفته اند. قرار دارویی دوز سه ویروس ضد درمان تحت و شده

وابستگ مدل آوردن به دست منظور به فرد هر برای جا این در کنید. رجوع (٢٠٠٣) اران هم و فیشل به بیشتر جزییات یافتن برای است. شده
سان ی واین -C و واین -D گرافی مدل های متغیر، سه برای که است ذکر به الزم م گیریم. نظر در را واین -D گرافی مدل ی زمان، طول در
٣ در طول پاسخ های برای واین -D ال چ تابع داده شود، نمایش y = (y1,y2,y3) با پاسخ متغیر آنکه فرض با بود. خواهد ٢ ل ش به و

متغیر ٣ با واین -D :٢ ل ش

بود: خواهد زیر به صورت زمان

f(y١, y٢, y٣) = f١(y١).f٢(y٢).f٣(y٣).c١٢.c٢٣.c٢|١٣ (٣ . ١)

1Pair Copula Construction



اران هم و ٣١٩سفیدی

درمان گروه های پراکنش نمودار :٣ ل ش

گوس مفصل های و مناسب مفصل های با مدل در پارامترها برآوردهای :١ جدول

AIC BIC loglik c٢|١٣ c٢٣ c١٢

−۵٩۵٫٠ −۵٨٢٫٨ ٣٠١٫۵ sGumbel sJoe sBB٧ مناسب مفصل های با مدل
۴٫۶٨ ۶٫٨۵ ١٫١٩ اول پارامتر
١٫١٩ ٠ ٠ دوم پارامتر

−۴۴٩٫٨ −۴۴٠٫٧ ٢٢٧٫٩٢ Gaussian Gaussian Gaussian گوس مفصل های با مدل
٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ٠٫٢١ اول پارامتر

٠ ٠ ٠ دوم پارامتر

سوم و دوم زمان های بین پاسخ پراکنش نمودار و اول ستون در تفکی به دوزدرمان ٣ در دوم و اول زمان های بین پاسخ پراکنش نمودار ٣ ل ش
از استفاده با م شود. مشاهده ٣ ل ش در مختلف زمان دو در پاسخ متغیرهای مثبت وابستگ م دهد. نشان دوم ستون در درمان دوز ٣ در
CDVine یج پ در موجود مفصل های از که برگزیده مفصل های کردیم. انتخاب (٣ . ١) مدل برای را متغیره دو مفصل های مناسبترین BIC معیار
استفاده با را شده انتخاب مفصل های پارامترهای هستند. Survival Gumbel و Survival Joe ، Survival BB7 ترتیب به شده اند انتخاب
به و گرفتیم نظر در گوس متغیره دو مفصل سه با را مدل همین واین -D مدل پذیری انعطاف دادن نشان برای کردیم. برآورد MLE روش از
بیشتر توجه قابل میزان به ٣ . ١ مدل در ، Loglik درستنمایی، اریتم ل که م شود معلوم ١ جدول به توجه با پرداختیم. مدل دو این مقایسه
دو مفصل سه با مدل پارامترهای از کمتر پیشنهادی مدل در BIC و AIC مقدار همچنین است. گوس متغیره دو مفصل سه با مدل از Loglik

است. ما مدل برتری نشان دهنده که است گوس متغیره

نتیجه گیری و بحث

مورد واین گرافی مدل های از استفاده با چندمتغیره داده های در وابستگ مدل بندی سپس پرداختیم. طول داده های معرف به ابتدا مقاله، این در
که معن این به است. طول داده های وابستگ ساختار یافتن برای گرافی مدل های از استفاده مقاله این در ما اصل ایده دادیم. قرار بررس
در را واین مفصل از استفاده با زمان وابستگ مدل آن از پس است. شده گرفته نظر در متغیر ی به عنوان زمان طول در شده جمع آوری داده های
برای BIC و AIC معیارهای از نمودیم. برآورد درستنمایی ماکسیمم روش به را مدل این پارامترهای و آورده به دست را واقع داده مجموعه ی

کردیم. استفاده مدل ها مقایسه
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تصادف دیفرانسیل معادالت مدل های در آمیخته اثرهای
شمس١ مهدی

کاشان اه دانش ، ریاض علوم ده دانش

جمله ای و م شوند ترکیب تصادف دیفرانسیل معادالت مدل های با م کنند اعمال را تصادف اثرهای که آماری مدل های از رده ی یده: چ
توان م موارد برخ در ول کرد. پیدا درستنمایی تابع برای صریح جمله نم توان ، عموم حالت در م شود. حاصل درستنمایی تابع برای

م شود. پرداخته حالت هایی چنین بررس به مقاله این در که یافت درستنمایی تابع برای صریح فرم

. تصادف فرایندهای ماکزیمم، درستنمایی تابع آمیخته، اثرهای ، تصادف اثرهای کلیدی: واژه های

.60H10 ،62M99 ،62F10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

فرض مدل ها این در م گیرد. انجام ، آزمایش حیوانات یا افراد از سری ی روی رر م اندازه گیری های روی مطالعات ، زیست سنج تحقیقات در
آمیخته، اثر با مدل های محبوبیت م کنند. تغییر پارامترها مختلف افراد بین در اما م کنند، پیروی مشابه تابعک فرم ی از پاسخ ها تمام م شود
فرایندهای است. زنده موجود ساختمان بر دارو اثر یافتن در آن کاربردهای از ی که است همبستگ ساختارهای در آن ها بودن انعطاف قابل
دیفرانسیل معادالت طبیع تعمیم ی م شوند. توصیف (ODE) معمول دیفرانسیل معادالت از سیستم ی صورت به اغلب پیوسته زیست
(بدون قطع مدل های برای آمیخته اثرهای با مدل ها نظریه م شود. مدل بندی انتشار جمله توسط سیستم اغتشاش که هستند (SDE) تصادف
مدل های در پارامترها برآورد است. شده انجام (٢٠٠٢) اران هم و ل دی نظیر محققان توسط غیرخط و خط مورد دو هر در و خطا) سیستم
ال های چ که این به نظر که است درستنمایی حداکثر روش برآورد، برای روش ها از ی نم باشد. راست سر ساده موارد در جز به SDE
با انتشار فرایندهای در آماری استنباط برای متنوع روش های از داد. یل تش صریح صورت به را درستنمایی تابع نم توان نیستند معمول انتقال
استفاده با ،(٢٠٠۵) اران هم و آورگارد کرد. اشاره (٢٠٠۴) اران هم و النس ،(٢٠٠۴) سورنسن و دیتلوسن به م توان گسسته مشاهدات
این در زدند. تقریب را ثابت، انتشار جمله و غیرخط رانش جمله و تصادف اثرهای با SDE مدل ی برای درستنمایی تابع کالمن پاالیش از

صریح فرم توان م که مواردی به و م شود گرفته نظر در م شوند ترکیب انتشار جمله با آمیخته اثرهای که آماری مدل های از رده ی مقاله
شود. م پرداخته یافت درستنمایی تابع برای

mehdishams@kashanu.ac.ir شمس: ١مهدی

٣٢١



تصادف٣٢٢ دیفرانسیل معادالت مدل های در آمیخته اثرهای

مدل ٢

م شود: گرفته نظر در شده اند استخراج جامعه از تصادف صورت به که مختلف جزء M شامل پیوسته فرایند ی برای بعدی ی SDE مدل

dXi
t = g(Xi

t ,θ, b
i)dt+ σ(Xi

t ,θ, b
i)dW i

t , i = ١, · · · ,M

است برآون حرکت W i
t است. q‐بعدی تصادف اثر پارامتر bi و ‐بعدی p ثابت پارامترهای θ و Xi

◦ = xi◦ ،bi ∼ N(◦,Σ) آن در که
کنید فرض معلوم اند. σ(·) و g(·) انتشار و رانش ضریب توابع است. مستقل Xi

◦ از و مستقل متقابال ١ ≤ i, j ≤ M هر برای bj از که
روی لب اندازه به نسبت مثبت اکیداً ال چ ی دراری ،t > s که Xi

s = x و bi شرط به Xi
t توزیع و باشد Xi

t حالت فضای E ⊆ R

ni + ١ در جزء M از کدام هر کنید فرض م دهند. نمایش y ∈ E برای y 7→ p(y, x, t − s|bi,θ) > ◦ صورت به را آن که باشد، E
yi = (yi◦, · · · , yini

) باشد، جزء iامین برای بعدی ni + ١ پاسخ بردار ،yi اگر باشند. شده مشاهده (ti◦, ti١, · · · , tini
) گسسته زمان نقطه

با j و j − ١ مشاهده بین فاصله iام جزء برای .N =
∑M

i=١(ni + ١) که است بعدی N کل پاسخ بردار y و y(tij) = yi
tij

= yij که
م شود. داده نشان ∆i

j = tij − tij−١

آمیخته اثرهای با SDE مدل های در درستنمایی حداکثر برآورد ٣

انتگرال تصادف اثرهای حاشیه ای ال چ به نسبت bi تصادف اثرهای شرط به داده ها شرط ال چ از حاشیه ای، ال چ آوردن دست به برای
بود: خواهد زیر صورت به درستنمایی تابع بنابرای م شود. استفاده نیز bi و W i

t استقالل از و گرفته

L(θ,Σ|y)) =
M∏
i=١

p
(
yi|θ,Σ

)
=

M∏
i=١

∫
p
(
yi|bi,θ

)
p
(
bi|Σ

)
dbi.

است، مارکوف ،bi شرط به Xi
t که این به توجه با

p(yi|bi,θ) =
ni∏
j=١

p(yij , y
i
j−١,∆

i
j |b

i,θ)

و

p(bi|Σ) =
exp
{
− (bi)TΣ−١bi/٢

}
√
| Σ |(٢π)q/٢

dbi

م شود: نتیجه درستنمایی تابع در باال احتمال های ذاری جای با که

L(θ,Σ|y) =
M∏
i=١

∫ ni∏
j=١

p
(
yij , y

i
j−١,∆

i
jb

i,θ
) exp{− (bi)TΣ−١bi/٢

}
√
| Σ |(٢π)q/٢

dbi

کرد. پیدا تابع این برای صریح فرم نم توان کل حالت در که

پالسما ترکیب تمرکز که C(t)م باشد = C(◦)e−Kt صورت به ،C(◦) = D
V که dC(t)

dt = −KC(t) دیفرانسیل معادله جواب .٣ . ١ مثال
توزیع ظاهری حجم V و t = ◦ زمان در شده تزریق داروی مقدار D و دفع ثابت K > o و م دهد نشان را کم تزریق ی از بعد t زمان در
مدل سازی K + ξ(t) صورت به K تصادف تغییرات توسط پالسما ترکیب رفع برای ساز و سوخت فرایندهای نامنظم رفتار است. ترکیب
اگر است. مقیاس پارامتر σ و براون Wحرکت (t) که ξ(t)dt = σdW (t) صورت این در است. سفید نوفه فرایند ی ξ(t) آن در که م شود
dXt = βXt + σXtdWt تصادف دیفرانسیل معادله β = −K و Xt = C(t) نوشتن با شود آمیخته اصل دیفرانسیل معادله با مساله این
حرکت ی Yt = log Xt تبدیل برای ایتو فرمول از استفاده با .E = R+ اینجا در است. هندس براون حرکت معادله که م شود ساخته
فرض است. Yt = Yo + (β − ١

٢σ
٢)t+ σWt معادله جواب که dYt = (β − ١

٢σ
٢)dt+ σdWt م آید، دست به خط انتشار با براون



م ٣٢٣شمس،

توجه با اما است، جامعه پارامترهای برآورد هدف باشد. شده اندازه گیری کم تزریق ی از بعد مجزا زمان نقاط در پالسما در ترکیب غلظت کنید
م شود: زیر مدل به منجر که م شود گرفته نظر در β تصادف اثر ساز، و سوخت فرایندهای در فردی تفاوت های به
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که این از کرد. برآورد را λ = (β, σ٢, σ٢
β) باید و Σ = σ٢

β و θ = (β, σ٢) جا این در

Y i
t |Y i

◦ = yi◦ ∼ N(yi◦ + (β + βi − ١
٢σ

٢)t, σ٢t),

بود، خواهد زیر صورت به انتقال شرط ال چ
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با: است برابر درستنمایی تابع آن پی در و
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کمترین روش با و ((٢٠٠٠) باتس و (پینهیرو م شود استفاده تصادف رگرسیون ضریب با خط رگرسیون تکنی های از محاسبات راحت برای
صورت به شرط ال های چ η٢ = σ٢/σ٢

β دقت عامل تعریف با م شوند. برآورد مدل پارامترهای درستنمایی حداکثر روش و معمول مربعات
م شود: نوشته زیر
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بنابراین کرد. تعریف را T i =
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بردارهای ندارد. بستگ βi تصادف اثرهای به که م آید دست به پارامترها کناری درستنمایی باال انتگرال کردن حل با
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تصادف٣٢۴ دیفرانسیل معادالت مدل های در آمیخته اثرهای

صورت این در کنید. تعریف را
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با است برابر درستنمایی تابع اریتم ل پس م کند. مشخص را شده داده پارامترهای برای را تصادف اثرهای پیش بین های مستقیم طور به که
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o ≤ i ≤ هر برای که حالت برای که م شود حاصل پارامترها برای درستنمایی حداکثر برآوردگرهای پارامتر، به نسبت باال تابع از مشتق گیری با
م شوند: محاسبه زیر صورت به T i = T ،M
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بود: خواهند زیر صورت به م شوند برآورده بهینه حالت در شده محاسبه فیشر اطالع وارون از که برآوردگرهایی مجانبی واریانس های
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به درستنمایی تابع اریتم ل است. تصادف اثرهای بدون مدل که یرید ب نظر در βi = ◦ ،i هر برای و σ٢
β = ◦ که را (٣ . ١) مدل .٣ . ٢ مثال

است: زیر صورت
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م ٣٢۵شمس،

درستنمایی حداکثر برآوردگرهای لذا آورد. دست به η٢ −→∞ و (٣ . ٢) رابطه کم به م توان را آن که
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٢ , (۴ . ٣)

σ̂٢ = SSQ∆,

بود: خواهند زیر صورت به مجانبی واریانس های و هستند
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شبیه سازی ۴

آمیخته اثرهای بدون مدل ی برای م گیریم. نظر در را است شده شبیه سازی (٣ . ١) مدل از که مشاهده ١٠٠٠ ،١ جدول مقادیر از هری برای
چندک های و است ٩۵٪ اطمینان فواصل شامل که است شده گزارش ٣ و ٢ جداول در نتایج م شوند. براورد (٣ . ٣) توسط پارامترها غلط) (مدل

است. شده مشخص پرانتز در براوردگرها ٩٧/۵٪ و ٢/۵٪ تجربی

شبیه سازی مقادیر :١ ل ش

صورت در بنابراین نم شوند. براورد خوبی به σ٢ و β هردوی ، نگیرد نظر در را آمیخته اثرهای ، اشتباه به مدل ی اگر که م شود مشاهده
گردد. لحاظ مدل در اثرات این باید باشد داشته وجود داده  ها در تصادف اثرهای که

نتیجه گیری و بحث

انسان جامعه از کم مشاهدات که زمان شد. گرفته کار به SDE مدل های پارامترهای براورد برای تصادف اثرهای تکنی های مقاله این در
موارد بیشتر در متاسفانه است. ضروری آمیخته اثرهای با مدل های یا تصادف اثرهای با مدل های از استفاده باشد، شده جمع آوری حیوان یا
عددی صورت به درست نمایی تابع موارد گونه این در نیستند. معلوم انتقال ال های چ زیرا ندارد، وجود درست نمایی تابع برای صریح فرم ی

م کنیم. بهینه را شده زده تقریب درست نمایی تابع آن پی در و م شود زده تقریب



تصادف٣٢۶ دیفرانسیل معادالت مدل های در آمیخته اثرهای

(۴ . ٣) آمیخته اثرهای با مدل در براورد مقادیر :٢ ل ش

(٣ . ٣) آمیخته اثرهای بدون مدل در براورد مقادیر :٣ ل ش
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فضایی درون یابی در آن کاربرد و خ دو مفصل خانواده
جمشیدی١ روناک شمس، صدیقه

الزهرا اه دانش آمار، ١گروه

فضایی تصادف میدان های وابستگ ساختار مدل سازی برای خ دو، مفصل خانواده نام به مفصل توابع از جدیدی خانواده مقاله این در یده: چ
بردارهای مدل سازی برای هم و است نرمال مفصل تعمیم هم که است گونه ای به مفصل این وابستگ ساختار م شود. معرف همسان گرد و مانا
خ دو مفصل تابع کاربرد و است شده ارائه زوج فضایی درون یابی روش ی مقاله این در هم چنین است. انعطاف پذیر باال ابعاد در تصادف

است. گرفته قرار بررس مورد ١٣٩٠ سال در هیدرومتری ایستگاه ۴٢ در غربی آذربایجان استان آب کیفیت متغیرهای فضایی درون یابی در

همسان گرد. تصادف میدان  فضایی، درون یابی ، زوج درستنمایی خ دو، مفصل تابع کلیدی: واژه های
.62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

را مفصل تابع مفهوم (١٩۵٩) الر اس دهند. م پیوند متغیره ی حاشیه ای  توزیع های به را متغیره چند توزیع های که هستند توابع مفصل ها
حاشیه ای توزیع توابع با F بعدی d توزیع تابع هر برای الر اس قضیه اساس بر کرد. ثابت و مطرح را الر اس نام به مهم قضیه ای و کرد معرف

به طوری که دارد وجود C : [٠,١]d −→ [٠,١] مفصل تابع ،F١, . . . , Fd

C مفصل تابع گاه آن باشند پیوسته F١, . . . , Fd اگر این بر عالوه است. برقرار F (x١, . . . , xd) = C(F١(x١), . . . , Fd(xd)) رابطه
رابطه به طوری که است، برقرار هم الر اس قضیه عکس عالوه به تاست. ی

C(u١, . . . , ud) = F{F−١
١ (u١), . . . , F

−١
d (ud)} (١ . ١)

تابع آن گاه باشد، همبستگ ماتریس ی Σ ∈ Rd×d و F = ΦΣ ،(١ . ١) رابطه در اگر . (u١, . . . , ud) ∈ [٠,١]d آن در و است، برقرار
تابع Φ آن در که شود. م حاصل CN

Σ (u١, . . . , ud) = ΦΣ{Φ−١(u١), . . . ,Φ−١(ud)} صورت به Σ پارامتر با بعدی d نرمال مفصل
ول است پذیر انعطاف باال ابعاد در مدل بندی برای که است به گونه ای نرمال مفصل وابستگ ساختار است. متغیره ی استاندارد نرمال توزیع
وابستگ ضرایب نتیجه در و هستند متقارن شعاع مفصل ها این که است آن محدودیت ها این از ی است، محدودیت هایی دارای خانواده این

نرمال مفصل خانواده بنابراین دارند. تبادل پذیر ساختار نرمال مدل متغیره دو حاشیه ای های تمام هم چنین است. سان ی آن ها پایین و باال دم های
دو٢ خ مفصل خانواده طرح ایده شد سبب موارد این کنند. مدل سازی را تبادل ناپذیر١ ساختار های جمله از نامتقارن مدل های نیستند قادر

ronak.jamshidi@gmail.com جمشیدی: ١روناک
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فضایی٣٢٨ درون یابی در آن کاربرد و خ دو مفصل خانواده

ساختارهای با را مدل بتوان تا م آورد فراهم را ان ام این هم چنین و ندارد را نرمال مفصل ذکرشده محدودیت  های خانواده این زیرا شود مطرح
باردوس توسط ابتدا مفصل ها این است، نرمال مفصل خانواده تعمیم خ دو مفصل خانواده ساخت. تبادل ناپذیر و نامتقارن٣ دم وابستگ

گرفته کار به فضایی داده های مدل سازی برای (٢٠١۵) ارانش هم و کواس و (٢٠١٠) پیلز و کازیانکا توسط بعدها و شده اند (٢٠٠۶)پیشنهاد
مفصل کاربرد و ۴ زوج درستنمایی روش با آن پارامترهای براورد خ دو، مفصل خانواده ویژگ های بررس مقاله این اصل هدف شده اند.
بیان دو خ مفصل از شبیه سازی و وابستگ معیار های خ دو، مفصل ال چ تابع مقاله این دوم بخش در است. فضایی درون یابی در خ دو
استان آب کیفیت متغیرهای فضایی درون یابی به نیز چهارم بخش در و است شده ارائه دو خ مفصل تابع کاربرد سوم بخش در است. شده

شود. م پرداخته خ دو مفصل از استفاده با غربی آذربایجان

آن از سازی شبیه و متغیره دو دوی خ مفصل تابع ٢

مفصل توسط باشند X٢ = (Z٢ + a٢(٢ و X١ = (Z١ + a٢(١ که طوری به ،(X١, X٢) وابستگ ساختار ،(Z١, Z٢) ∼ Φρ کنید فرض
صورت به j = ١,٢ ازای به حاشیه ای توزیع های م شود. تبیین (a١, a٢) ∈ R٢ غیرمرکزی پارامتر با متغیره دو خ دوی

Gaj
(x) = Pr(Xj ≤ x) = Φ(

√
x− aj) + Φ(

√
x+ aj)− ١ x > ٠.

م شود. تعریف زیر صورت به نیز متغیره دو خ دوی مفصل تابع و است

Cχ
ρ,a١,a٢(u١, u٢) = Pr{Ga١(X١) ≤ u١, Ga٢(X٢) ≤ u٢}.

داریم آن گاه Ξ = {−١+,١} × {−١+,١} اگر
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صورت به خ دو مفصل ال چ تابع (٢ . ١) رابطه از گیری مشتق با .u ∈ [−١,١] ،ha(u) = sign(u)
√
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a (|u|) − a آن در که
نرمال ال چ تابع ϕρ آن در که م آید. دست به cχρ,a١,a٢(u١, u٢) = h́a١(u١)h́a٢(u٢)

∑
(ϵ١,ϵ٢)∈Ξ ϕρ{ha١(ϵ١u١), ha٢(ϵ٢u٢)}

Φρ(x١, x٢) = در متغیره دو نرمال مفصل الر اس قضیه اساس بر است. h́a(u) = ١
[ϕ{ha(u)}+ϕ{ha(−u)}] و استاندارد متغیره دو

صورت به را (٢ . ١) رابطه م توان بنابر این م کند صدق CN
ρ {Φ(x١),Φ(x٢)}
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∑
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ϵ١ϵ٢C
N
ρ {h̃a١(ϵ١u١), h̃a٢(ϵ٢u٢)}. (٢ . ٢)

داریم (٢ . ٢) رابطه از مشتق گیری با است. h̃a(u) = Φ{ha(u)} آن در که کرد بازنویس
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N
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رابطه به توجه با .´̃ha(u) = ϕ{ha(u)}
ϕ{ha(u)}+ϕ{ha(−u)} = {١+exp(٢a

√
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a (u))}−١ و متغیره دو نرمال مفصل ال چ تابع cNρ آن در که
که وقت جز به م شوند حذف (٢ . ٢) رابطه در جمع وند ها همه آن گاه a١, a٢ −→ ∞ شود فرض اگر ، lima−→∞ h̃a(u) = uI(u ≥ ٠)
a١, a٢ −→ ∞ دو، خ مفصل در اگر ر دی عبارت به .lima١,a٢→∞ Cχ

ρ,a١,a٢(u١, u٢) = CN
ρ (u١, u٢) نتیجه در .ϵ١ = ϵ٢ = +١

م شود. حاصل شده مرکزی خ دو مفصل تابع است a١ = a٢ = ٠ وقت خاص حالت در م شود. حاصل نرمال مفصل آن گاه
م شود. تعریف زیر صورت به کندال τ خ دو مفصل در

τ(Cχ
ρ,a١,a٢) = τ(CN

ρ ){۴Φρ(
√

٢a١,
√

٢a٢)− ٢Φ(
√

٢a١)− ٢Φ(
√

٢a٢) + ١} (٢ . ٣)

Tail Asymmetric٣

Pairwise Likelihood۴
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است. ρ همبستگ ضریب با نرمال مفصل کندال τ وابستگ معیار ، τ(CN
ρ ) = ( ٢

π ) arcsin(ρ) آن در که
است. زیر صورت به آن کندال τ که م شود حاصل متقارن قطری خ دو مفصل باشد a١ = −a٢ یا a١ = a٢ = a اگر

τ(Cχ
ρ,a,a) = τ(CN

ρ ){۴Φρ(
√

٢a,
√

٢a)− ۴Φ(
√

٢a) + ١} (۴ . ٢)

صورت به شده مرکزی خ دوی مفصل کندال τ نتیجه در که است a = ٠ با (۴ . ٢) رابطه خاص حالت ی
دو بین هماهنگ تابع ،(X̃١, X̃٢) ∼ F̃ و (X١, X٢) ∼ F کنید فرض م شود. حاصل τ(Cχ

ρ ) = {τ(CN
ρ )}٢ = { ٢

π arcsin(ρ)}٢

صورت به کندال τ هم چنین .((٢٠٠۶) ((نلسن م شود تعریف Q(F, F̃ ) = ٢Pr{(X١−١)(X٢ − X̃٢)} صورت به F̃ و F توزیع
مفصل اسپیرمن ρ لذا است Cχ

٠,a١,a٢ = Π چون م شوند. تعریف ρS(C) = ٣Q(C,Π) صورت به اسپیرمن ρ و τ(C) = Q(C,C)

ساده ل ش ی کل حالت در اسپیرمن ρ کندال، τ خالف بر م شود. تعریف ρS(Cχ
ρ,a١,a٢) = ٣Q(Cχ

ρ,a١,a٢ , C
χ
٠,a١,a٢) صورت به خ دو

داشت خواهیم است a١ = a٢ = ٠ که خاص حالت در فقط ندارد

ρS(C
χ
ρ ) = ۴٨{Φ۴

Σ(٠,٠,٠,٠)− Φ ρ
٢
(٠,٠)}+ ٩

. Σ٣١ = Σ۴٢ = ٠ و Σ٢١ = Σ۴٣ = Σ٣٢ = Σ۴١ = ρ
٢ آن در که

است. Cχ
Σ,a مفصل و F١, . . . , Fd حاشیه ای های توزیع با (X١, · · · , Xd) ، تصادف نمونه ی تولید هدف دو، خ مفصل از سازی شبیه در

م شود تعریف و شده تولید (Z١, . . . , Zd) ∼ ΦΣ تصادف نمونه ابتدا منظور بدین

Uj = Ga{(Zj + a)٢} = sign(Zj + a){Φ(Zj + ٢a) + Φ(Zj)− ١}

الر اس قضیه ،طبق Xj = F−١
j (Uj) اگر . j ∈ {١, . . . , d} هر برای

مفصل از n = ٢٠٠٠ اندازه به تصادف نمونه ی مثال عنوان به . Pr(X١ ≤ x١, . . . , Xd ≤ xd) = Cχ
Σ,a{F١(x١), . . . , Fd(xd)}

است. شده داده نمایش (١) ل ش در آن پراکنش نمودار و شده تولید ، τ٢٣ = ٠/٧ و τ١٣ = ٠/۵ ،τ١٢ = ٠/٣ و a = {٠,١} با دو خ

،τ١٢ = ٠/٣ ، a ∈ {٠,١} با دو خ مفصل دارای (U١, U٢, U٣) که وقت راست (U٢, U٣) و وسط (U١, U٣) و چپ (U١, Uپراکنش(٢ نمودار :١ ل ش
n = ٢٠٠٠ و τ١٣ = ٠/۵ ، τ٢٣ = ٠/٧

خ دو مفصل تابع کاربرد ٣

درون یابی برای لذا است نامعلوم پارامتر های دارای مفصل تابع این طرف از است. فضایی درون یابی خ دو، مفصل تابع اصل کاربرد ی
لذا است محاسبات پیچیدگ های دارای باال ابعاد در خ دو مفصل ال چ تابع چون شوند. براورد آن پارامتر های که است الزم ابتدا فضایی
توسط که است مرکب۵ درستنمایی روش خاص حالت ی روش این م شود، استفاده زوج درستنمایی روش از آن پارامتر های براورد برای
در تصادف میدان Z = (Z١, . . . , Zn) م شود فرض زوج درستنمایی روش در است. گرفته قرار مطالعه مورد (٢٠١١) ارانش هم و وارین
به م توان را Z توأم توزیع الر اس قضیه طبق . Zi = Z(si) داریم i ∈ {١, · · · , n} هر برای طوری که به باشد، s١, . . . , sn ∈ S ان های م

Composite Likelihood۵



فضایی٣٣٠ درون یابی در آن کاربرد و خ دو مفصل خانواده

باشند، همسان گرد٧ و مانا۶ تصادف میدان های که م شود فرض هم چنین نوشت. H(z١, . . . , zn) = C(FZ(z١), . . . , FZ(zn)) صورت
هر ازای به ،P (Zi ≤ z) = FZ(z) یعن نیست، وابسته s ان م به Z(s) حاشیه ای توزیع که است آن بیان گر تصادف میدان مانایی فرض
ان م n بین اقلیدس فاصله به فقط Z١, · · · , Zn توأم توزیع که معناست این به نیز تصادف میدان همسان گردی فرض .i ∈ {١, · · · , n}
میدان های مدل سازی برای است. وابسته δi,́i = ||si − sí|| به فقط (Zi, Zí) توأم توزیع ،i ̸= í ∈ {١, · · · , n} برای یعن است، وابسته
صورت به Z = (Z١, . . . , Zn) مفصل تابع م شود فرض FZ دلخواه حاشیه ای توزیع تابع و خ دو مفصل با همسان گرد و مانا فضایی تصادف
است. (Σθ,g)íi = g(

δií
θ ) صورت به آن فرع قطر عناصر که است همبستگ ماتریس ی ،Σθ,g ∈ Rn×n آن در که باشد C = CΣθ,g,a

کنترل g : R+ −→ ربط[٠,١] تابع ی با ان م دو بین وابستگ است. فاصله افزایش با همبستگ کاهش میزان نشان دهنده θ > ٠ دامنه پارامتر
براورد برای م کند. صدق limx→∞ g(x) = ٠ رابطه در و م شود تعریف [٠,∞) بازه در و است مثبت کاهش تابع ی طوری که به م شود
L(θ, a) =

∑
١≤i<í≤n ln cg(

δ
ií
θ )
{Fn(Zi), Fn(Zí)}صورت به که م شود استفاده زوج درستنمایی اریتم ل تابع از θ و a پارامتر های

ناش واقعیت این از FZ جای به Fn از استفاده ایده است. تجربی توزیع تابع Fn(z) = (n + ١−(١∑n
i=١ I(Zi ≤ z) آن در که است

صورت به (θ, a) برای نیز پارامتری نیم درستنمایی ماکسیمم براوردگر ی است. نامعلوم حاشیه ای توزیع تابع که است این بر فرض که م شود
است آن کامل درستنمایی جای به زوج درستنمایی با کردن کار ر دی مزیت فضایی آمار در م شود. تعریف (θ̂, â) = argmax

(θ,a)∈R+

L(θ, a)

بیان نامعلوم وابستگ پارامتر درباره کم بسیار اطالعات زوج ها این زیرا دارد. وجود دارند قرار هم از دور خیل که زوج هایی حذف ان ام که
از شده داده درصد ξ ∈ (٠,١] م شود، فرض رد روی این در کردند. مطرح را ری دی رد روی (١٩٩٩) ریدن و نوت اساس این بر م کنند.
م شود. تعریف فاصله ماکسیمم عنوان به Dξ و است i < í ∈ {١, . . . , n} که طوری به باشد δi,́i فاصله های از n(n − ٢/(١ مجموعه 

شد. خواهد تعریف زیر صورت به مقید درستنمایی اریتم ل تابع حالت این در بنابر این

Lξ(θ, a) =
∑

١≤i<í≤n
δ
ií

≤Dξ

ln c
g(

δ
ií
θ )
{Fn(Zi), Fn(Zí)} (٣ . ١)

م شود. تعریف زیر صورت به نیز مقید پارامتری نیم درستنمایی ماکسیمم براوردگر و

(θ̂ξ, âξ) = argmax
(θ,a)∈R+

Lξ(θ, a) (٣ . ٢)

روش های م شود. نامیده فضایی درون یابی کار این اصطالحاً هستند. داده فاقد که است ان هایی م در پیش گویی فضایی، مدل بندی اصل هدف
داده های مجموعه از بعض برای است ن مم رایج روش های اما م شود. انجام باشد گاوس تصادف میدان این که اساس بر معموال درون یابی
توجه با عالوه به است، مشاهدات رتبه بر مبتن روش این م شود، ارائه زوج فضایی درون یابی روش بخش این در نباشد. صادق فضایی
جمله از نرمال غیر مفصل های برای روش این م شود. استفاده متغیره دو ال چ توابع از فقط روش این در زوج درستنمایی از استفاده به
فاصله بدین منظور است. s٠ ∈ S ان م در Z٠ تصادف میدان نامعلوم مقدار براورد درون یابی اصل هدف دارد. کاربرد خ دو مفصل
تابع و FZ حاشیه ای توزیع که م شود فرض م شود. تعریف i ∈ {١, . . . , n} هر ازای به si و s٠ ان م دو بین δ٠i = δi٠ اقلیدس
fZ٠|Zi

(z٠, z) = صورت به Zi = z شرط به Z٠ شرط ال چ تابع i ∈ {١, . . . , n} هر برای صورت این در باشد، معلوم fZ ال چ
دوم توان میانگین کردن مینیمم از بهینه پیش گوی دوم، درجه زیان تابع نظرگرفتن در با م شود. تعریف c

g(
δ٠i
θ )
{FZ(z٠), FZ(z)}fZ(z٠)

خواهد Ẑ٠ = E(Z٠|Zi = z) = EZ{Z٠cg( δ٠i
θ )
{FZ(z٠), FZ(z)}}صورت به شرط میانگین همان که م شود حاصل پیش گو خطای

Z مشاهدات اساس بر Z٠ برای رتبه بر مبتن پیش گویی مقدار ی م شود. استفاده تجربی توزیع تابع از آن جای به باشد، نامعلوم FZ اگر بود.
صورت به si ان های م در

Ẑ
(i)
٠ =

١
n

n∑
í=١

Zícg( δ٠i
θ )
{Fn(Zí), Fn(Zi)} =

n∑
í=١

ω
(i)

í
Zí

Stationary۶

Isotropic٧
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ω̃
(i)

í
= وزن مجموع م توان شوند ی وزن ها مجموع این که برای طرف از ω(i)

í
=

c
g(

δ٠i
θ

)
{Fn(Zí),Fn(Zi)}

n داریم آن در که طوری به است

است: زیر صورت به Z مشاهدات اساس بر Z٠ برای پیش گویی مقدار حالت این در کرد. پیشنهاد را ω
(i)

í

ω
(i)
١ +...+ω

(i)
n

Ẑ
(i)
٠ =

n∑
í=١

ω̃
(i)

í
Zí (٣ . ٣)

قرار استفاده مورد مشاهدات همه فضایی درون یابی برای لذا م کنند ارائه Z٠ درباره را کم اطالعات s٠ از دور خیل مشاهدات که آن جا از
قرار D شعاع با s٠ همسای در که است مشاهدات تعداد m < n که م شود فرض م شود. انتخاب s٠ حول همسای ی و نم گیرند

م شود. بیان زیر صورت به دارند قرار آن همسای در که مشاهدات اساس بر Z٠ پیش گویی مقدار م گیرند.

Ẑ
(m)
٠ =

١
m

n∑
i=١

Ẑ
(i)
٠ I(δ٠i ≤ D) (۴ . ٣)

اطالعات جهت م شوند. Z٠معرف پیش گوی عنوان به z١, . . . , zn از خط توابع آن در که دارد وجود یدن کری نام به درون یابی ر دی روش ی
شود. مراجعه (١٣٩۶) جمشیدی به بیش تر

خ مفصل تابع از استفاده با غربی آذربایجان استان آب کیفیت متغیرهای درون یابی فضایی ۴

دو

متغیر های مقادیر اندازه گیری برای ١٣٩٠ سال در هیدرومتری ایستگاه ۴٢ غربی،تعداد آذربایجان استان سطح آب های کیفیت بررس منظور به
بر نیم پارامتری رد روی ی از آب کیفیت متغیر های تحلیل برای گرفت. قرار بررس مورد ایستگاه ها این در PH HCO٣و جمله، از آب کیفیت
گردید. انتخاب حاشیه ای توزیع تابع عنوان به Fn تجربی توزیع تابع است. شده استفاده آمده، (٢٠١۵) ارانش هم و کواس در که آنچه اساس
g(x) = e−x٢ نرمال، و g(x) = e−x نمایی، ربط توابع با خ دو و نرمال مفصل های جمله، از وابستگ ساختار دو از داده ها تحلیل برای
١٠٪ اساس بر یعن ξ = ٠/١ با (٣ . ٢) رابطه اساس بر و زوج درستنمایی روش از استفاده با (a, θ) مقادیر براورد است. شده استفاده
جدول های در نتایج و است شده براورد پارامتری استرپ بوت نمونه ١٠٠ از استفاده با استاندارد انحراف و گرفته انجام زوج ها نزدی ترین
٨ پیش گو خطای دوم توان میانگین متقابل اعتبارسنج معیار دو از زوج فضایی درون یابی روش دقت بررس برای است. شده ارائه ٢ و ١
و CVMSPE = ١

n

∑n
i=١ (Z(si)− Ẑ−i(si))

٢ صورت به ترتیب به که است شده استفاده ٩ پیش گو خطای دوم توان میانگین ریشه و

کیفیت متغیر های مقادیر پیش گویی دقت بررس برای معیار دو این م شوند. تعریف CV RMSE =
√

١
n

∑n
i=١ (Z(si)− Ẑ−i(si))٢

پیش گویی Ẑ−i(si) آن ها در که شده اند، محاسبه mهمسای = ٢ با زوج فضایی درون یابی روش اساس بر و هیدرومتری ایستگاه های در آب
هیدرومتری ایستگاه های آب کیفیت متغیر های متقابل اعتبارسنج معیار های به مربوط نتایج است. ام iموقعیت مشاهده از استفاده Z(si)بدون
CV RMSE و CVMSPE معیار های به توجه با م شود مالحظه ۴ و ٣ جدول های در که همان طور است. شده ارائه ۴ و ٣ جدول های در
با پی قلعه جدید هیدرومتری ایستگاه در است.هم چنین نمایی ربط تابع با خ دو مفصل مدل متغیر دو هر فضایی تحلیل برای مدل مناسب ترین
اطراف در ابتدا بدین منظور گرفته، صورت پیش گویی است نبوده اختیار در PH HCO٣و مقادیر که s٠ = (۴۵/٠٣٣,٣٧) معلوم مختصات
توابع از ی هر Dبرای مؤثر دامنه باید ابتدا ، s٠ اطراف در همسای نقاط تعداد تعیین برای م شود. گرفته نظر در همسای mنقطه تعداد s٠

پیش گویی مقدار شود. م گرفته نظر در mهمسای = ٣ نظر مورد متغیر دو هر برای لذا شود. محاسبه τ(Cg(D
θ )) = ٠٫٢ رابطه از مفصل

رابطه از پی قلعه ایستگاه برای متغیر ها پیش گویی نیز یدن کری روش با گیرد. م صورت (۴ . ٣) و (٣ . ٣) روابط اساس بر قلعه پی ایستگاه برای
بین مقایسه است. شده محاسبه ١− γ̃Σ̃−١γT رابطه از نیز یدن کری پیش گوی واریانس و شده انجام Ẑkrig

٠ = µZ + γ̃Σ̃−١(Z− µZ١)
است. شده ارائه ۵ جدول در پی قلعه ایستگاه در نمایی ربط تابع با خ دو مفصل تابع بر مبتن پیش گوی و یدن کری پیش گوی

8Cross Validation Mean Square Prediction Errors
9Cross Validation Root Mean Square Prediction Errors



فضایی٣٣٢ درون یابی در آن کاربرد و خ دو مفصل خانواده

HCO٣ استاندارد انحراف و پارامترها براورد :١ جدول
ân θ̂n ربط تابع مفصل

‐ ٠/٠٨۶(٠٫٠٧۶۶) نمایی
نرمال

‐ ٠/٠٨۴(٠٫٠۵٨٣٩) نرمال

(٠٫٠٢٨٢)٣/٠٨٩ ١/٢٩٠٣(٠٫١۴٨٠٣٢) نمایی
دو خ

٣/٠٨٨(٠٫٠۴٩٩) ٠/۵١۶۶(٠٫٠٧٣٩٨) نرمال

PH استاندارد انحراف و پارامترها براورد :٢ جدول
ân θ̂n ربط تابع مفصل

‐ ٠/٣٩٣(٠٫١٣۶٨) نمایی
نرمال

‐ ٠/٢٢۶(٠٫٠٨٣۴۵) نرمال

٣/١٩۶(٠/٠١٧٨)٣ ٢/٠٢٣١(٠٫١۴٩۴١) نمایی
دو خ

٣/٠٨٨٩(٠٫۴٠٧١) ٠/۶٣۵(٠٫١٠٢٣١)١ نرمال

هیدرومتری ایستگاه های در آب HCO٣ متغیر CV RMSEو CVMSPE اعتبارسنج معیار های :٣ جدول
CVRMSE CVMSPE ربط تابع مفصل

٠/٩۶٠ ٠/٩٢٢ نمایی
نرمال

٠/٩٧۶ ٠/٩۵۴ نرمال

٠/٨۴۵ ٠/٧١۴ نمایی
دو خ

٠/٨۵٠ ٠/٧٢٣ نرمال

هیدرومتری ایستگاه های در آب PH متغیر CV RMSE و CVMSPE اعتبارسنج معیار های :۴ جدول
CVRMSE CVMSPE ربط تابع مفصل

٠/٢٨١ ٠/٠٧٩ نمایی
نرمال

٠/٢٧٩ ٠/٠٧٨ نرمال

٠/٢۶٨ ٠/٠٧٢ نمایی
دو خ

٠/٢٨٨ ٠/٠٨٣ نرمال

پی قلعه ایستگاه در PH HCO٣و متغیر های برای نمایی ربط تابع با خ دو مفصل تابع بر مبتن و یدن کری پیش گو های :۵ جدول
MSPE خ دو مفصل تابع بر مبتن پیش گویی MSPE یدن کری پیش گوی جدید موقعیت متغیر

٠/٢١٩ ٣/۶٨٣ ٠/۶٨١ ٢/٨٢۶ پی قلعه HCO٣

٠/٠۵١ ٧/٧٧٢ ٠/٢٠٨ ٧/۴۶٩ پی قلعه PH
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فضایی٣٣۴ درون یابی در آن کاربرد و خ دو مفصل خانواده

The Family of Chi-Square Copula and its Application in Spatial Interpolation

Abstract

In this paper, a new family of copula functions called chi-square family is introduced for modeling the

spatial dependency structure of stationary and isotropic spatial random fields. The dependence structure of

this copula is such that it generalizes the Gaussian copula and allows for flexible modeling for

high-dimensional random vectors. In this paper a pairwise spatial interpolation method is presented,

application of chi-square copula in spatial interpolation of water quality variables in West Azarbaijan.

Keyword: Chi-square copula ,Isotropic spatial random field, Pairwise likelihood, Spatial interpolation.



فضایی اتورگرسیو مدل های با تهران استان خانوارهای درآمد تحلیل
محمدزاده محسن ،١ صادق ندا

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

اهداف، و داده ها ماهیت به بسته آنها از ی هر که دارد وجود مختلف روش های با فضایی داده های مدل بندی به زیادی عالقه امروزه یده: چ
هم چنین شد. خواهند ذکر مدل پارامترهای برآورد متنوع روش های و بیان اتورگرسیو مختلف مدل های مقاله این در م گیرند. قرار استفاده مورد
خانوارهای درآمد کاربردی، مثال ی در آخر، در شد. خواهد عنوان فضایی پیش گویی نهایتا و پارامترها برآورد به دستیابی برای ضروری گام های

شد. خواهند مقایسه ر دی ی با و برآورد مختلف اتورگرسیو مدل های از استفاده با تهران استان

فضایی. پیش گویی فضایی، داده های اتورگرسیو، مدل های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

موقعیت لحاظ از مشاهدات وقت م گیرند. قرار استفاده مورد مختلف روش های اهداف، و داده ها ماهیت به بسته فضایی داده های مدل بندی برای
مدل سازی است الزم فضایی داده های تحلیل برای م شوند. نامیده فضایی داده های باشند، وابسته ر دی ی به مطالعه مورد فضای در گرفتن قرار

دارند. کاربرد .... و انرژی جغرافیایی، کشاورزی، مانندهیدرولوژی، مختلف زمینه های در مدل  ها این که شود، انجام
قابل اتورگرسیو مدل ی طریق از مدل خطاهای بین فضایی همبستگ م شود فرض تبیین متغیرهای و پاسخ متغیر بین رابطه مدل بندی در
متغیرهای اینکه فرض با (١٩۵۴) ویتل بار اولین پرداخت. داده ها تحلیل و مدل بندی به م توان ساده نسبتا روش با صورت این در باشد، تبیین
دوتچ و جفر ،(١٩٧۵) اورد کرد. لحاظ اتورگرسیو مدل در را فضایی وابستگ شده اند، مشاهده توری مستطیل ی روی بر تبیین و پاسخ
مونترو ریبریو(٢٠٠٧)، و ل دی ،(٢٠٠٣) گلسبی و روفت ال گلسبی(٢٠٠١)، ،(١٩٩٣) کرس ،(١٩٩١) لوتکپول ،(١٩٨٨) انسلین ،(١٩٨٠)
اتوررگرسیو و متحرک میانگین اتورگرسیو اتورگرسیو، مدل های از استفاده با فضایی‐زمان داده های تحلیل به نیز (٢٠١٢) دوربان و مینگز و

پرداختند. فضایی‐زمان متحرک میانگین
شد، خواهند بیان اختصار به برآورد مختلف روش های ٣ بخش در شد، خواهد پرداخته اتورگرسیو مختلف مدل های معرف به ٢ بخش در
تهران استان شهرهای خانوار درآمد داده های ۵ بخش در شد. خواهد گذاشته اجرا به R برنامه در فضایی اتورگرسیو اساس گام های ۴ بخش در

شد. خواهد ارائه نتیجه گیری و بحث نهایتا و م شود مدل بندی فضایی اتورگرسیو مدل ی توسط

فضایی اتورگرسیو مدل های ٢

م شوند. معرف ناحیه ای وابسته داده های مدل بندی برای اتورگرسیو مختلف مدل های انواع بخش این در

nedasadeghi@modares.ac.ir : صادق ١ندا

٣٣۵



فضایی٣٣۶ اتورگرسیو مدل های با تهران استان خانوارهای درآمد تحلیل

صورت به (SAR) فضایی١ اتورگرسیو مدل فضایی: اتورگرسیو مدل

y = ρ

n∑
i=١

wijyi + xβ + ε (٢ . ١)

W= wij ، رگرسیون پارامترهای بردار β ، تبیین متغیرهای از n× kماتریس x پاسخ، متغیرهای n×١ بردار y آن در که م شود، تعریف
ماتریس صورت به م توان را (١ . ٢) رابطه است. N(٠, σ٢) توزیع وهم مستقل تصادف خطای عبارت ε و n× n وزن ماتریس

y = ρWy +Xβ + ε

یا

y = (I − ρw)−١Xβ + (I − ρw)−١ε

بازه در حقیق مقداری ی ρ و هستند ρ, β, σ٢ مدل پارامترهای م شوند، فرض معلوم W وزن ماتریس درایه های که شود توجه نوشت.
است. وابسته  نیز همسایه واحدهای به ه بل تبیین متغیرهای به تنها نه پاسخ متغیر که گفت م توان SAR مدل تفسیر در است. (−١,١)

رابطه در اگر نامیده م شود، (SAR) همزمان٢ اتورگرسیو { Z(s), s ∈ D} تصادف میدان همزمان: اتورگرسیو مدل

Z(si) = µi +
∑
j ̸= i

ρij(Z(sj)− µj + U(si), i = ١, ..., n (٢ . ٢)

است. فضایی سفید نوفه ی { U(s), s ∈ D} آن در که کند، صدق
ماتریس فرم به م توان را (٢ . ٢) رابطه است صفر برابر مشاهدات میانگین اینکه فرض با و ρij = ρwijدادن قرار با

Z = ρWZ + U, U ∼ N(o, σ٢I) (٢ . ٣)

است. خطا بردار Uو فضایی اتورگرسیو ضریب ρ ، n× n بعد با فضایی وزن های ماتریس W = (wij) آن در که کرد، بیان
به صورت فضایی٣ تاخیر مدل همزمان اتورگرسیو مدل در تبیین متغیرهای کردن لحاظ با فضایی: تاخیر مدل

Z = ρWZ +Xβ + U, U ∼ N(o, σ٢I)

بین چون مدل این در است. رگرسیون ضرایب k × ١ بردار β و تبیین متغیر k از ل متش طرح ماتریس Xn×k آن در که م شود، تعریف
م شود. نامیده تاخیرفضایی مدل است، برقرار اتورگرسیو رابطه پاسخ متغیرهای

رابطه در اگر م شود، نامیده (SEC) فضایی۴ خطا { Z(s), s ∈ D} تصادف میدان فضایی: خطا مدل

Z(si) = µi +
∑
j ̸= i

ρijV (sj) + U(si), i = ١, ..., n (۴ . ٢)

بین مدل این در چون هستند. ر دی ی از مستقل فضایی سفید نوفه میدان های { V (s), s ∈ D} و { U(s), s ∈ D} آن در کند،که صدق
ماتریس فرم به م توان نیز را مدل(۴ . ٢) م شود. نامیده خطافضایی مدل است، برقرار اتورگرسیو رابطه خطاها

Z = µ+ ρWV + U, U ∼ N(o, σ٢I) (۵ . ٢)

لحاظ با هستند. خطا بردارهای V و U فضایی، اتورگرسیو ضریب ρ فضایی، وزن های ماتریس W ،µ = (µ١, ..., µn) آن در که کرد، بیان
به صورت خطافضایی مدل مدل(۵ . ٢)، در تبیین متغیرهای کردن

Z = µ+Xβ + ρWV + U, U ∼ N(o, σ٢I)

است. رگرسیون ضرایب بردار β و تبیین متغیرهای از ل متش طرح ماتریس Xn×k آن در که م شود، تعریف

1Spatial Autoregressive
2Simultaneous Autoregressive
3Spatial Lag
4Spatial Error



م. محمدزاده، و ،ن. ٣٣٧صادق

پارامترها برآورد ٣

صورت به اورد(١٩٧۵) توسط که است درستنمایی ماکسیمم روش SAR مدل پارامترهای برآورد روش متداول ترین

β̂٢
ρ = (x′x)−١x′(I − ρw)y

σ̂٢
ρ =

١
n
y′(I − ρw′)[I − x(x′x)−١x′](I − ρw)y

شدند. ارائه
به صورت نیم رخ درست نمایی تابع م شود. انجام GLS روش از استفاده با و ρ روی بر کردن شرط با نیم رخ درستنمایی ماکسیمم روش

ℓp(ρ) = −
n

٢ [log(
٢π
n

+ ١]− n

٢ logy
′(I − ρw′)[I − x(x′x)−١x′](I − ρw)y + log|det(I − ρw)|

مشتق های باید وریتم ال این ارگیری ب برای م شود. استفاده نیوتون‐رافسون وریتم ال از ρ برآورد محاسبه و ℓp(ρ) کردن ماکسیمم برای است.
به توجه با شوند، محاسبه l′′p (ρ)، ℓ′p(ρ)

∂|det(A)|
∂θj

= tr(A−١ ∂A

∂θj
) ,

∂A−١

∂θj
= −A−١ ∂A

∂θj
A−١

داریم

ℓ′p(ρ) =
ny′w′[I−x(x′x)−١x′](I−ρw)y

y′(I−ρw′)[I−x(x′x)−١x′](I−ρw)y
− tr[(I − ρw)yw]

ℓ′′p(ρ) = −
ny′w′[I − x(x′x)−١x′]wy

y′(I − ρw′)[I − x(x′x)−١x′](I − ρw)y

+ ٢ny′w′[I−x(x′x)yx′](I−ρw)y٢

y′(I−ρw′)[١−x(x′x)−١x′](I−ρw)y٢ − tr[(I − ρw−١)w]٢

بازگشت رابطه با را ρ رر، م صورت به م توان آن از بعد

ρ(k+١) = ρ(k)
−ℓ′p(ρ(k))
ℓ′′P (ρ(k))

است. k−ام عبارت در ρ تکرار مقدار ρ(k)آن در که کرد، برآورد
صورت به فضایی اتورگرسیو مدل

Y = Xβ + u , u = fwu+ ε (٣ . ١)

نوشت م توان است، معکوس پذیر I − ρw ماتریس چون است. الر اس پارامتر ρ درآن که م شود، گرفته نظر در

u = (I − ρw)−١ε

از عبارتست u کوواریانس ماتریس و

Cov(u) = σ٢(I − ρw)−١(I − ρw′)−١. (٣ . ٢)

û = y−xβ̂ = صورت به u عبارت OLS برآورد کند. تکیه رگرسیون بردار مانده های ûروی بر باید σ٢ و ρ برآورد باشد، شده مشاهده y وقت
تعمیم یافته گشتاوری روش (١٩٩٩) پروجا و کیلجان . M = I − x(x′x)−١x′x و β̂ = (x′x)

−١
x′y آن در که م آید، بدست Mu

صورت به ε گشتاور سه از که کردند پیشنهاد σ٢ و ρ برآورد برای را (GMM)

E(
١
n
ε′ε) = σ٢, E( ١

nε
′w′wε) = σ٢

n tr(w
′w), E(

١
n
ε′w′ε) = ٠ (٣ . ٣)



فضایی٣٣٨ اتورگرسیو مدل های با تهران استان خانوارهای درآمد تحلیل

آن در که نوشت، را G(ρ, ρ٢, σ٣)′ − g = v(ρ, σ٢) رابطه: م توان و(٢ . ٣) (١ . ٣) روابط از م شود. استفاده

G =


٢
n û

′wû −١
n û

′w′wû ١
٢
n û

′w′wwû −١
n û

′w′w′wwû ١
n tr(w

′w)

١
n û

′[w + w′]wû −١
n û

′w′wwû ٠

 (۴ . ٣)

و

g′ =
١
n
û′û,

١
n
û′w′wû,

١
n
û′wû

صورت به σو٢ ρ برای (١٩٩٩) پروجا و کلیجان غیرخط دوم توان های کمترین برآوردگر

(ρ̂kp, σ̂
٢
kp) = min v(ρ, σ٢)′v(ρ, σ٢) : ρ ∈ [−a, a], σ٢ ∈ [٠, b]

.b <∞ ، ١ ≤ a آن در که م شوند، تعریف

فضایی اتورگرسیو مدل اجرای وریتم ال ۴

نقشه های الیه که ترتیب این به شود، گرفته کم اس آی ج افزار نرم از بایست م فایل شیپ ی ایجاد برای فایل) شیپ (فراخوان :١ گام
کرد. مدل بندی و تحلیل موجود اطالعات همراه به را نواح نقشه بتوان تا شود متصل مربوطه داده های به فضایی

نزدی میزان که م شود، ساخته مجاورت۵ ماتریس براساس وزن ماتریس طورکل به وزن) ماتریس ساخت و همسای (تعریف :٢ گام
حاصل وزن ماتریس مجاورت ماتریس سطری کردن استاندارد با م دهد. نشان را ر دی ی بر ناحیه یا موقعیت دو تاثیرگذاری ر دی عبارت به

است. k فاصله با همسای و مشترک مرز وزن ماتریس وزن، های ماتریس ترین مهم است. واحد برابر آن سطر هر جمع م شود، که

خود م شود. استفاده موران آزمون از موجود داده های بین فضایی خودهمبستگ اندازه گیری برای فضایی) همبستگ (آزمون های :٣ گام
همبستگ فضایی، داده های بودن چندبعدی دلیل به و م شود مشخص فضا در نزدی ان های م میان وابستگ ی توسط فضایی همبستگ

است. بعدی ی خودهمبستگ های از پیچیده تر بسیار فضایی

OLS روش با پارمترها برآرود :۴ گام

مانده ها فضایی وابستگ بررس :۵ گام

فضایی اتورگرسیو مدل های برازش :۶ گام

کاربردی مثال ۵

م شود. استفاده تهران استان خانوار درآمد داده های پیش گویی و تحلیل برای فضایی تاخیر و خطافضایی اتورگرسیو مدل های از بخش این در
در باشد. مشابه تر شرایط دارای م تواند تر نزدی مناطق و است جغرافیایی منطقه بر حاکم شرایط تاثیر تحت تهران استان خانوارهای درآمد میزان
شاغلین تعداد محصلین، تعداد باسواد، افراد تعداد خانوار، بعد خانوار، هزینه میزان بر خانوار درآمد میزان و همسایه موقعیت های اثر مقاله این
ها داده فضایی موقعیت آمده اند. بدست ایران آمار مرکز از داده ها است. شده گرفته نظر در تبیین و پاسخ متغیر عنوان به درآمد با افراد تعداد و
خانوار) درآمد (میزان پاسخ متغیر موران آزمون اساس بر است. شده داده نشان ٢ ل ش در شهرها مجاورت ماتریس ل ش و نشان ١ ل ش در
اتورگرسیو ساده، خط رگرسیون مدل سه هستند. فضایی همبستگ دارای خانوار) شاغلین تعداد و خانوار هزینه میزان ) تبیین های متغیر و
م شود، مالحظه ١ جدول در که همانطور بوده اند. معنادار ٠/٠۵ سطح در سه هر که شده اند داده برازش داده ها به خطافضایی و تاخیرفضایی
عنوان متغیرهای تک تک برای هم چنین م شود. انتخاب مدل بهترین عنوان به AIC=٣۶١ با فضایی تاخیر مدل اکائی اطالع معیار اساس بر

شدند. انتخاب متغیرها موثرترین عنوان به خانوارها شاغلین تعداد و خانوار هزینه متغیرهای که شد داده برازش مدل ها تمام شده

5Contiguity matrix



م. محمدزاده، و ،ن. ٣٣٩صادق

تهران استان شهرهای فضایی موقعیت نقشه :١ ل ش

شهرها مجاورت نقشه :٢ ل ش

خط رگرسیون و خطافضایی تاخیرفضایی، مدل های در پارامترها دوم توان های کمترین برآورد :١ جدول
ساده خط رگرسیون مدل خطافضایی مدل تاخیرفضایی مدل

p‐مقدار برآورد p‐مقدار برآورد p‐مقدار برآورد پارامتر

٠٫٠٢ −١٫۴۶e+ ٠۶ β٠

٠٫٠١ ٠٫۶٢ ٠٫٠٠٢ ۵٫۴٠e− ٠١ ٣٫۵٣e− ٠۵ ٠٫۵٧۴٠ β١

٠٫٠١ ١٫۴۶e+ ٠۶ ٠٫٠٠٠٨ ١٫٢٩e+ ٠۶ ٧٫٢٨١e− ٠۵ ١٫٢٧٨٣e+ ٠۶ β۵

٠٫٠٢ ٠٫۶٣ ρ

٠٫٠٠٩ ٠٫۵٣ λ



فضایی٣۴٠ اتورگرسیو مدل های با تهران استان خانوارهای درآمد تحلیل

نتیجه گیری و بحث

م که است وزن ماتریس تعیین دارد اهمیت اتورگرسیو مدل های در که آنچه دارند. کاربرد غالبا ای ناحیه داده های برای اتورگرسیو مدل های
دهد. تغییر را پارامترها برآورد دقت و باشد داشته همراه به گوناگون نتایج تواند
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هوا دمای داده های هموارسازی برای تابع ناپارامتری بیز مدل ی
خالدی جعفری مجید صحبت زاده١، رضا

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

حوزه های در اغلب است، و... موج طول زمان، مانند متغیر ی از پیوسته تابع صورت به آن مشاهده واحد هر که تابع داده های امروزه یده: چ
این در م شود. بررس تابع مشاهدات هموارسازی برای ناپارامتری بیز رهیافت ی مقاله این در دارد. قرار توجه مورد کاربردی علوم مختلف
فرآیند پیشین ی اختیار با هستند. اندازه گیری خطای سطح ی با فرآیند گاوس ی از مستقل تحقق هایی تابع مشاهدات م شود فرض راستا
MCMC روش های از استفاده با پسین محاسبات فرآیند، کوواریانس تابع برای وارون ویشارت فرآیند پیشین ی و میانگین تابع برای گاوس
اسپالین و موضع جمله ای چند رگرسیون مرسوم روش های به نسبت بهتری دقت با هموارسازی رهیافت، این م دهیم نشان م شود. انجام

م آورد. ارمغان به کشور هوای دمای داده های برای عبی م

ماترن. کوواریانس تابع وارون، ویشارت فرآیند ، گاوس فرآیند هموارسازی، ، تابع داده های کلیدی: واژه های
.62G07 ،60G15 ،62P99 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

که داریم کار و سر داده هایی با اغلب مدرن آزمایش های در اطالعات آوری جمع استمرار و اندازه گیری دستگاه های پیشرفت دلیل به امروزه
سال های در .(٢٠٠٢ ، سیلورمن و (رمزی م کند تغییر ... و موج طول زمان، قبیل از پیوسته متغیر ی روی که هستند تصادف توابع از تحقق
است. یافته فراوان اهمیت ... و پزش اقتصاد، ، هواشناس مانند کاربردی زمینه های در م شوند نامیده تابع که داده ها اینگونه تحلیل اخیر
نظریه، مورد در متعددی مقاالت بردند. کار به را (FDA) ٢« تابع داده های «تحلیل اصطالح که بودند کسان اولین (١٩٩١) دالزل و رمزی
ویژگ های از ی است. شده آمار حوزه در تحقیقات زمینه های جذاب ترین از ی پیدایش به منجر و شده منتشر FDA کاربردهای و روش ها
م شوند جمع آوری گسسته صورت به اولیه مشاهدات ول هستند هموار و پیوسته اغلب زیربنایی توابع اگرچه که است این تابع داده های برجسته
که هنگام مثال عنوان به شده اند، مشاهده کامل طور به که داده هایی دارد وجود ان ام این هستند. اندازه گیری خطاهای با همراه معموال که
کنند. رفتار تابع داده های صورت به (٢٠١٠ ، اران هم و چوو ٢٠٠٣؛ ، اران هم و (کاردات است پایین نوفه سطح و متراکم اندازه گیری ها
هموارسازی م شود. نامیده هموارسازی عنوان به موضوع این که شوند تبدیل توابع به گسسته اندازه گیری های که است الزم موارد بیشتر در اما
، اران هم و (هیتچاک م شود تحلیل ها در نتایج اریبی کاهش به منجر بهتر هموارسازی همچنین و م دهد کاهش را اندازه گیری خطاهای اثر
افزایش به که است پدیده        ای نام زمین شدن گرم یا جهان گرمایش است. کشور هوای دمای به مربوط تحقیق این در انگیزش داده های .(٢٠٠۶

2Functional Data Analysis

r.sohbatzadeh@modares.ac.ir صحبت زاده: ١رضا

٣۴١



تابع٣۴٢ داده های ناپارامتری بیز هموارسازی

گرم تر سلسیوس درجه ی ٠٫٧۵ حدود غیرطبیع طور به زمین کره ی گذشته سال ١٠٠ ط دارد. داللت اقیانوس ها و زمین سطح دمای میانگین
آن ساکنان گریبان بزرگ خطری یابد افزایش ر دی درجه ی تنها زمین دمای اگر که به گونه ای کرده، نگران را دانشمندان موضوع این است. شده
شدت به بارندگ میزان دما افزایش با چنان که نیست. بی نصیب زمین گرمایش مخرب اثرات از کشورها سایر همچون نیز ایران گرفت. خواهد را
تنش وضعیت در ٢٠٢۵ سال در ایران که است شده پیش بین روند این ادامه ی با است. کرده دچار کم آبی مسئله ی به را کشور و یافته کاهش
دمای روزانه ی میانگین آماری داده های منظور بدین گیرد. قرار توجه مورد ایران در هوا دمای تغییرات تا شد انگیزه ای مسئله این گیرد. قرار آبی
اندازه گیری کشور هواشناس سازمان توسط ٢٠١۶ سال طول در که کشور سینوپتی هواشناس ایستگاه ٣١ در سانت گراد درجه برحسب هوا
منحن های این کند. رفتار زمان روی تابع مشاهده ی عنوان به م تواند ایستگاه هر بنابراین .(١ ل (ش گرفت قرار بررس مورد است، شده
مرسوم روش های م توان داده ها این هموارسازی برای دارد. اشاره باال نوفه سطوح بر بالقوه طور به و م شوند ظاهر نوسان صورت به اغلب خام
خوزستان و اردبیل ایستگاه های به مربوط شده هموار منحن دو گرفت. کار به را عبی م اسپالین یا موضع جمله ای چند رگرسیون جمله از
از بیش هموارسازی موضع جمله ای چند رگرسیون روش م شود مالحظه که طور همان شده اند. رسم ٢ ل ش در روش ها این از استفاده با

است. داده نشان را حدی از بیش موضع تغییرات عبی م اسپالین روش که درحال کرده ارائه را اندازه ای
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٢٠١۶ سال در ایران هواشناس ایستگاه ٣١ روزانه دمای میانگین داده های نمودار :١ ل ش
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Sample
BNM

(ب) (الف)

ب: خاکستری)؛ ممتد (خط خام مشاهدات با همراه آبی) ممتد (خط موضع جمله ای چند رگرسیون الف: روش های توسط هموارشده منحن :٢ ل ش
خاکستری) ممتد (خط خام مشاهدات با همراه آبی) ممتد (خط عبی م اسپالین

وارون ویشارت و گاوس فرآیندهای بر مبتن ناپارامتری بیز رهیافت ی (٢٠١٧) اران هم و یانگ و (٢٠١۶) اران هم و یانگ اخیراً
با آن رد عمل و گرفته قرار بررس و مطالعه مورد ناپارامتری بیز رهیافت این هوا، دمای داده های هموارسازی برای تحقیق این در دادند. پیشنهاد
در سپس و پردازد م مدل تابع پارامترهای برای پیشین توزیع انتخاب و مدل توصیف به مقاله، این ٢ بخش م شود. مقایسه مرسوم روش های

م شود. مقایسه مرسوم روش های با و شده ارزیابی مدل رد عمل شبیه سازی و کاربردی مثال های از استفاده با ٣ بخش



ج. م. خالدی، و ر. ٣۴٣صحبت زاده،

تابع ناپارامتری بیز مدل ٢

واحد iامین و م شوند داده نمایش {Yi(·); i = ١, . . . , n} صورت به که هستند مستقل واحد n از ل متش تابع داده های که کنید فرض
،Zi (t) گاوس فرآیند ی به وابسته Yi(·) واحد iامین که کنید فرض براین عالوه است. ti = {ti١, . . . , tipi} ه شب روی اندازه pi دارای

مدل ازطریق t ∈ T

Yi (tij) = Zi (tij) + εij , tij ∈ T , i = ١, . . . , n, j = ١, . . . , pi, (٢ . ١)

صورت به که هستند Σ(·, ·) کوواریانس هسته و µ(·) میانگین تابع با گاوس فرآیند ی از مستقل تحقق هایی (·)Ziها واقع در است.
بصورت کوواریانس هسته م شود. داده نمایش Zi ∼ GP (µ,Σ)

Σ(s, t) = E[(Zi(s)− µ(s))× (Zi(t)− µ(t))], ∀s, t ∈ T

از و εij ∼ N(٠, σ٢
ε ) یعن م باشند هم توزیع و مستقل نرمال تصادف متغیرهای εijها خطا جمالت م شود فرض همچنین م شود. تعریف

م گیریم: نظر در Σ(·, ·) (·)µو ،σ٢
ε یعن مدل پارامترهای برای زیر پیشین های هستند. مستقل (·)Ziها

σ٢
ε ∼ Inverse−Gamma(aε, bε), µ|Σ ∼ GP (µ٠,

١
c
Σ), Σ ∼ IWP (δ,Ψ), (٢ . ٢)

در c مقیاس ساز پارامتر م دهد. نشان را bε مقیاس پارامتر و aε پارامتر با وارون گامای توزیع ،Inverse − Gamma(aε, bε) آن در که
Ψ مقیاس ساز پارامتر و δ ل ش پارامتر با وارون ویشارت فرآیند ،IWP (δ,Ψ) جا این در م کند. صدق c > ٠ شرط در گاوس فرآیند پیشین

م کند. پیروی (١٩٨١) داوید پارامتربندی از وارون ویشارت توزیع آن در که م دهد نشان را

K = هرگاه است IWP (δ,Ψ(t, t)) توزیع دارای Σ(t, t) مثبت معین و متقارن ،p × p ماتریس وارون). ویشارت (توزیع ٢ . ١ تعریف
به توزیع این ،p = ١ برای خاص حالت در ,Ψ(t باشد. t)−١ مقیاس ماتریس و δ + p− ١ آزادی درجه با ویشارت توزیع دارای Σ(t, t)−١

م شود. تبدیل آزادی درجه δ با وارون کای دو توزیع

ه شب متناه تعداد هر برای هرگاه م شود نامیده وارون ویشارت فرآیند ی Σ(·, ·) تصادف تابع وارون). ویشارت (فرآیند ٢ . ٢ تعریف
باشد. وارون ویشارت توزیع دارای Σ(t, t) تصادف ماتریس نقطه، p با t = {t١, . . . , tp}

از: عبارتست (١٩٨١) داوید توزیع پارامتربندی اتخاذ مزیت دو

نم کند. پیدا تغییر t بعد با δ پارامتر . ١

است. سازگار سازی حاشیه ای تحت وارون ویشارت توزیع نتایج . ٢

این تحت واقع در هستند. ضروری است خوش‐تعریف Σ(·, ·) برای وارون ویشارت فرآیند پیشین که این تعیین برای خصوصیات این
است. معتبری فرآیند ی نتیجه در م کند، صدق کلوموگروف سازگاری اصول در فرآیند این خصوصیات  ،

تصادف تابع صورت به آن ها وقت بیزی رهیافت در حال م باشند. تابع صورت به Σ(·, ·) و µ(·) پارامترهای شده معرف مدل در که کنید توجه
بی نهایت بنابراین است. متغیرتصادف ی خود µ(t), t ∈ T هر ازای به ه بل بود، نخواهیم مواجه متغیرتصادف ی با تنها ر دی م شوند فرض
بیزی، رهیافت در نظر مورد تابع پارامتر پس م دهد. تصادف فرآیند ی یل تش ، تصادف متغیرهای این مجموعه که دارد وجود متغیرتصادف
وجود دلیل همچنین شود. تعریف آن ها برای تصادف فرآیند م بایست مدل پارامترهای روی پیشین انتخاب برای فلذا است. تصادف فرآیند ی
معقول بسیار پس است. جامعه میانگین برای محتمل مقادیر منعکس کننده µ پیشین توزیع که است نکته این به توجه µ پیشین توزیع در Σ پارامتر

باشد. Σ یعن جامعه تغییرات سطح از متاثر µ توزیع که م رسد نظر به
م باشد اختیار در پارامترها مورد در کم اطالعات واقع مسائل در زیرا باشند سازگار مسئله ماهیت با که م شوند انتخاب گونه ای به ابرپارامترها
پیشین انتخاب به منجر δ کوچ مقدار ،Σ ∼ IWP (δ,Ψ) پیشین توزیع در نمود. استفاده بخش گاه آ کم پیشین های از است الزم بنابراین
حاصل کوواریانس از همواری برآوردی که این برای م کند. کنترل را کوواریانس پیشین ساختار Ψ پارامتر که طوری به م شود بخش گاه آ کم
م تواند که هموار همبستگ یا کوواریانس هسته A(·, ·) و مثبت مقیاس ساز پارامتر σ٢

s آن در که م شود تعریف Ψ(·, ·) = σ٢
sA(·, ·) شود



تابع٣۴۴ داده های ناپارامتری بیز هموارسازی

استفاده ماترن همبستگ تابع از مقاله، این در باشد. ابرپارامترها با ناپارامتری یا پارامتری فرم به م تواند A(·, ·) ساختار باشد. نامانا یا مانا
صورت به Matern(d; ρ, ν) ماترن همبستگ هسته آن در که Ψ(ti, tj) = σ٢

sMaterncor(|ti − tj |; ρ, ν) یعن م شود

Materncor(d; ρ, ν) =
١

Γ(υ)٢ν−١ (
√

٢ν d
ρ
)ν Kν(

√
٢ν d
ρ
), d ≥ ٠, ρ > ٠, ν > ٠,

است. دوم نوع بسل تابع (·)Kνتوصیف کننده و مرتبه ν مقیاس، پارامتر ρ اندازه پذیر، نقطه دو بین فاصله نشان دهنده d آن در که م شود، تعریف
ρ ابرپارامتر دو هر به ماترن ساختار که کنید توجه .(١٩٩٩ ، (استین است آن بودن مثبت همیشه ماترن، کوواریانس هسته مهم خواص از ی
عنوان به ν و ρ مقادیر پایدار، کوواریانس برآورد از اطمینان برای باشند. ناپایدار م توانند پارامترها این برآورد که حال در است حساس ν و
Materncor(ρ, ν) تابع و تجربی همبستگ برآورد بین خطا دوم توان میانگین کردن مینیمم با تجربی همبستگ برآورد طریق از ثابت مقدار

.σ٢
s ∼ Gamma(as, bs) یعن م شود فرض bs وارون مقیاس پارامتر و as ل ش پارامتر با گاما توزیع ،σ٢

s برای پیشین ابر م آید. بدست
در پسین محاسبات وجود، این با است. شده  ساخته بعدی بی نهایت گاوس فرآیند براساس شده داده توضیح ناپارامتری بیز مدل که کنید توجه
م تواند پسین استنباط ا ست، شده گرفته نظر در مدل در پنهان گاوس فرآیندهای که جایی آن از شود. انجام م تواند متناه حالت در تنها عمل

تابع پارامترهای و Zi(·) پنهان فرآیندهای خاص، حالت در شود. اجرا م شود، انجام گاوس فرآیند رگرسیون در که حالت با مشابه طور به
کم به م تواند لزوم صورت در نامنظم نقاط روی استنباط که حال در خواهند شد، استنباط منظم متناه ه شب ی روی Σ(·, ·) و µ(·)

توابع ارزیابی طریق از متغیره چند فرم های در (٢ . ٢) پیشین های و (٢ . ١) مدل برای درستنمایی احتمال بنابراین شود. استنباط پسین ویی پیش
ل ش به مدل برداری مراتبی سلسله فرم ، Zti با Zi(ti) و Y ti با Yi(ti) فرض با شد. خواهد ارائه منظم ه های شب روی

Y ti | Zti , σ
٢
ε ∼ N(Zti , σ

٢
εI), i = ١, . . . , n, (٢ . ٣)

Zti | µ(ti),Σ(ti, ti) ∼ N(µ(ti),Σ(ti, ti)), (۴ . ٢)

توزیع های نهایت در باشد منظم ندارد لزوم {ti; i = ١, . . . , n} ه های شب که آنجا از است. pi × pi همان ماتریس ی I آن در که است
سادگ برای همچنین شد. خواهد بررس t =

∪n
i=١ ti شده ادغام ه شب روی (٢ . ٢) رابطه در وارون ویشارت فرآیند و گاوس فرآیند پیشین

داریم: م شود. داده نمایش Ψ با Ψ(t, t) و Σ با را Σ(t, t) ،µ٠ با را µ٠(t) ،µ با را µ(t)

µ|Σ ∼ N(µ٠,
١
c
Σ), Σ ∼ IW (δ,Ψ). (۵ . ٢)

کم به را ،({Zi(t)}, µ,Σ, σ٢
ε , σ

٢
s ) توأم پسین توزیع تعیین ان ام (۵ . ٢) و (۴ . ٢) ،(٢ . ٣) رابطه های در شده ارائه چندمتغیره ی نمایش

خواهند هموار رفتاری ، تابع نال های سی عنوان به Zi(t) پسین میانگین های م کند. فراهم MCMC ورریتم ال از استفاده با پسین نمونه گیری
داشت.

مثال ها ٣

موضع جمله ای چند رگرسیون روش های با و شده بررس ناپارامتری بیز رهیافت رد عمل شده شبیه سازی داده های کم با ابتدا بخش این در
م شود. ارائه هوا دمای داده های هموارسازی برای رهیافت کاربست نحوه ادامه در سپس م شود. مقایسه عبی م اسپالین و

شبیه سازی مثال ٣ . ١

داده های راستا، این در شده است. تولید منظم ه شب در مانا کوواریانس ساختار با تابع داده نوع ی ، واقع داده ساختار به توجه با بخش زیر این در
Σ(s, t) = ۵Materncor(|s− t|; ρ, ν) کوواریانس هسته تابع و µ(t) = ٣ sin(۴t) میانگین تابع با گاوس فرآیند ی تحت هموار تابع
ه شب همچنین است. مشاهده n = ۵٠ شامل داده مجموعه هر گردید. تولید م باشد، s, t ∈ [٠, π/٢] و ν = ٣٫۵ ، ρ = ٠٫۵ درآن که
{εij ; i = ١ . . . , n, j = ١, . . . , p} نوفه جمالت مقادیر م باشد. [٠, π/٢] روی برابر فاصله های با ه شب نقاط p = ٨٠ از ل متش منظم
٢ با برابر نوفه به نال سی نسبت با نهایی داده مجموعه نتیجه، در م شود. افزوده هموار تابع داده های به و تولید N

(
٠, σ٢

ε

)
از مستقل طور به

شبیه سازی داده های روی ٢٠٠٠ داغیدن زمان و ١٠٠٠٠ تکرار تعداد با پسین نمونه های آوردن بدست برای را MCMC وریتم ال اکنون است.



ج. م. خالدی، و ر. ٣۴۵صحبت زاده،

برآورد مقدار تجربی برآورد روش از استفاده با و δ = ۵ دادن قرار با منظم، ه شب با تابع داده های برای مثال عنوان به م شود. اجرا شده
،aε = ٠٫٨٢۵ ابرپارامترهای مقادیر ،σ̂٢

s و σ̂٢
ε از استفاده با م باشد. σ̂٢

s = ٨٫٨٩۵ و σ̂٢
ε = ١٫٢١٢ ،υ̂ = ٣٫٩٩ ،ρ̂ = ٠٫۴٠١ پارامترها

بیزی اطمینان بازه و ٠٫٨١٢ پسین میانگین دارای ١٫٢۵٠ واقع مقدار با σ٢
ε پارامتر م شود. حاصل bs = ١ و as = ٨٫٨٩۵ ،bε = ١

داده های با همراه آبی) ممتد (خط ناپارامتری بیز مدل از استفاده با شده هموار منحن دو (الف) ٣ ل ش م باشد. (٠٫٧٧۴, ٠٫٨۴٩) ،٪٩۵
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تابع برآورد ب: منظم؛ ه های شب با نال سی برآورد منحن نمونه دو الف: ناپارامتری: بیز مدل توسط مانا تابع داده های برای هموارشده منحن های :٣ ل ش
منظم ه های شب با میانگین

را منظم ه شب حالت  برای قرمز) چین (خط واقع هموار منحن های و آبی) چین (نقطه ٪٩۵ بیزی اطمینان بازه خاکستری)، ممتد (خط خام
مالحظه ٣ ل ش در که طور همان م دهد. نشان را ناپارامتری بیز مدل از استفاده با میانگین تابع برآورد (ب) ٣ ل ش همچنین م دهد. نشان
برای همبستگ تابع بیزی برآورد نیز (الف) ۴ ل ش م باشد. واقع منحن مشابه میانگین تابع و نال ها سی برای شده هموار منحن های م شود
م شود مالحظه که طور همان شده اند. رسم (ب) ۴ ل ش در در واقع همبستگ تابع مقابل، در همچنین م دهد. نشان را منظم ه شب حالت 

م باشد. (ب) ۴ ل ش در واقع همبستگ تابع مشابه (الف) ۴ ل ش در همبستگ تابع برآورد
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واقع همبستگ تابع برآورد ب: منظم؛ ه شب حالت در همبستگ تابع بیزی برآورد الف: مانا: تابع داده های برای همبستگ تابع برآورد :۴ ل ش

هموارسازی و (هسته) موضع چند جمله ای با هسته سازی هموار قبیل از مرسوم روش های با شده ارائه روش رد عمل م بایست اکنون
شبیه سازی فرآیند میانگین‐کوواریانس، برآورد و هموارسازی ویی نی برای حال گیرد. قرار مقایسه و ارزیابی مورد (اسپالین) عبی م اسپالین
و نال ها سی برآورد برای خطاها)٣ دوم توان بسته جمع میانگین (مجذور RIMSE مقادیر و کرده تکرار بار ١٠٠ منظم ه شب حالت برای را
١ جدول در مانا تابع داده های برای اسپالین و هسته ای روش های و شده ارائه بیزی روش ،RIMSE مقادیر متوسط م شود. محاسبه پارامترها
روش بنابراین است. برخوردار ر دی روش های به نسبت تری کوچ RIMSE متوسط از بیزی روش م شود مالحظه که همانطور شده اند. ارائه

است. کرده عمل دقیقتر ر دی روش های از بیزی

کاربردی مثال ٣ . ٢

مجموعه این در است. شده پرداخته ٢٠١۶ سال در ایران هواشناس ایستگاه ٣١ به مربوط هوا دمای داده های هموارسازی به بخش زیر این در
مشاهدات این روی را شده ارائه بیزی روش سپس است. شده اندازه گیری م باشد دما روزانه ی میانگین همان که مقدار ٣۶۶ ایستگاه هر برای داده
اطمینان بازه با ٠٫٠٨٧۵ ،σ٢

ε پارامترهای برای بیزی برآورد گردید. اعمال تجربی برآورد و تجربی بیز توسط ابرپیشین ها تعیین با و δ = ۵ با
م باشد.

(
۴٫۵۶× ١٠۴,۴٫۶۴× ١٠۴) ،٪٩۵ بیزی اطمینان بازه با ۴٫۶١× ١٠۴ ،σ٢

s و ،(٠٫٠٨٣۴,٠٫٠٩١٧) ،٪٩۵ بیزی

3Root Integrated Mean Squared Errors



تابع٣۴۶ داده های ناپارامتری بیز هموارسازی

منظم ه شب حالت برای بیزی و اسپالین هسته ای، مدل های RIMSE متوسط :١ جدول

بیزی اسپالین هسته

٠٫٣٧٨ ٠٫۴٢٧ ٠٫۴۶٠ Zi (t) مانا

٠٫٣٧٨ ٠٫٣٨٢ ٠٫٣٩٢ µ (t)

٠٫٩۶٠ ٣٫۵٧٣ ٣٫٧۶٩ Σ(t, t)

مربوط ( مش چین (خط ٪٩۵ بیزی اطمینان بازه و خاکستری) ممتد (خط خام داده های با همراه آبی) ممتد (خط شده هموار منحن نمونه دو
در همبستگ تابع برآورد و ٪٩۵ اطمینان بازه با همراه میانگین تابع برآورد همچنین شده اند. رسم ۵ ل ش در خوزستان و اردبیل ایستگاه های به
و فالن) ل (ش موضع جمله ای چند رگرسیون روش با مقابل در ناپارامتری بیز رهیافت م شود مالحظه که طور همان شده اند. رسم ۵ ل ش
طور همان است. کرده برطرف حدودی تا را حد از بیش موضع تغییرات و اندازه از بیش هموارسازی ل مش دو (۵ ل (ش عبی م اسپالین روش
مدل واقع در م کند. نشان خاطر را اهمیت حائز ی موضوع این که م دهد نشان را نامانا کوواریانس ساختار ی ۵ ل ش م شود مالحظه که
میانگین تابع برآورد به توجه با همچنین سازد. هماهنگ نامانا چه و مانا چه کوواریانس ساختار هر با را خود م تواند شده ارائه ناپارامتری بیز
هوا دمای سال، اواخر تا بعد به آن از و دارد صعودی سیر سال اوسط تا و است کم میالدی سال اوایل در دما میانگین مقدار که م شود مالحظه

گذرد. م سردی به رو

0 50 100 150 200 250 300 350
-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Sample
BNM
BNM 95% CI

0 50 100 150 200 250 300 350
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

BNM
BNM 95% CI

همبستگ تابع و میانگین تابع برآورد با همراه بیزی روش توسط هموارشده منحن دو :۵ ل ش



ج. م. خالدی، و ر. ٣۴٧صحبت زاده،

نتیجه گیری و بحث

روش های با مقایسه در آن مناسب رد عمل و شد برده کار به هوا دمای تابع مشاهدات هموارسازی برای ناپارامتری بیز رهیافت ی مقاله، این در
پارامترهای بیزی برآورد تعیین روش، این کارگیری به مهم مزایای از ی شد. داده نشان عبی م اسپالین و موضع جمله ای چند رگرسیون مرسوم

است. کوواریانس و میانگین تابع
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تفاوت ها و شباهت ها ان: ام و احتمال
طاهری١ محمود سید

تهران اه دانش ، فن ده دانش

یده: چ

نظریه دو این چند هر هستند. عدم قطعیت) / (عدم اطمینان نایقین تحلیل و بررس برای ریاض نظریه دو ان، ام نظریه و احتمال نظریه
چند م شود. بررس نظریه دو این تفاوت های به ویژه و شباهت ها مقاله، این در دارند. ر دی ی با بنیادی تفاوت های ول دارند، شباهت هایی
خوانندگان تا م شود طرح پرسش ی پایان، در شود. روشن عین و ملموس به طور ان ام و احتمال تفاوت های تا م شود ارائه مقایسه ای مثال ِ

کنند. تأمل بیشتر ان ام و احتمال تفاوت دربارۀ آن، بررس با

لزوم. اندازه ان، ام اندازه احتمال، اندازه کلیدی: واژه های

.03B52 ،60A86 ،60A05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

ان ام اندازۀ ر: دی منظری از دارد؟ (Probability Theory) احتمال نظریۀ با تفاوت چه (Possibility Theory) ان ام نظریۀ
دارد؟ تفاوت هایی چه و شباهت ها چه (Probability Measure) احتمال اندازۀ با و دارد؟ ویژگ هایی چه (Possibility Measure)

ان ام بر مبتن مسائل آیا داد؟ تقلیل احتمال نظریۀ به م توان را ان ام نظریۀ آیا است؟ مرتبط مفاهیم چه با و است مفهوم ونه چ ان ام اساساً
بود؟ مواجه (Uncertainty) نایقین نوع دو هر با کاربردی، مسئلۀ ی در که است ن مم آیا کرد؟ حل وفصل احتمال روش های با م توان را

هم؟ مل م یا هستند هم رقیب ان، ام و احتمال آیا
احتمال ماهیت صرفاً سیستم ها/اطالعات/پیشامدها در موجود عدم اطمینان) / (عدم قطعیت نایقین که بود این رایج باور پیش، دهۀ چند تا

دیرباز از اینکه، افزون کرد. ارزیابی و بررس را آن ها م توان احتمال روش های با صرفاً نتیجه در و هستند، (شانس) تصادف از ناش و دارند
در تنها ول است، سودمند موارد بسیاری در نظریه این گرچه است. بوده احتمال نظریۀ ، نایقین بررس برای تکامل یافته ریاض رهیافت تنها

تصادف مؤلفه های به دلیل تنها پیشامد)، فرایند/ /) سیستم ی دربارۀ نایقین وضعیت ها، از بسیاری در دارد. کارایی نایقین از خاص نوع ی
گوناگون انواع به ناقص، اطالعات گوناگون انواع باشد. متناقض یا / و نادقیق، مبهم، ، ناکاف سیستم، دربارۀ اطالعات است ن مم ه بل نیست،

. تصادف جنبه های از ناش نایقین است: بیان شدن احتمال نظریۀ قالب در نوع ها، آن از ی فقط که م انجامد نایقین
طاهری به م توانید آن ها بر مروری برای که شده اند معرف نایقین تحلیل و بررس برای گوناگون ریاض نظریه های اخیر، دهه های در
متضمن اطالعات و سیستم ها تحلیل و مدل سازی در نظریه این است. ان ام نظریۀ باره، این در مطرح نظریۀ ی کنید. مراجعه (١٣٨٧)

sm-taheri@ut.ac.ir طاهری: محمود سید ١

٣۴٨



٣۴٩طاهری.

بین تشابه های و تفاوت ها تشریح به ان، ام اندازه های و ان ام نظریۀ مبان کوتاه تشریح و معرف ضمن پیش رو، مقالۀ در دارد. کارایی ابهام
در که است آن اول رد روی دارد. وجود رد روی دو ان ام اندازه های معرف در که است گفتن م پردازیم. ان ام اندازه های و احتمال اندازه های
متناظر اندازۀ ی به صورت ان، ام اندازۀ رد، روی این در شد. ارائه بار، اولین برای ان ام نظریۀ معرف با (١٩٧٨ ، (زاده زاده پروفسور بدیع کار
اندازه های چارچوب در ان ام اندازه های دوم، رد روی در .((١٣٧٨) طاهری به رک (نیز م شود مطرح (Fuzzy Set) فازی مجموعۀ ی با
احتمال اندازۀ تعریف از اختصار، برای کرده ایم. استفاده دوم رد روی از مقاله، این در .((١٩٨٨) پراد و (دوبوا م شود تعریف عدم اطمینان

کرده ایم. چشم پوش

ان ام اندازۀ ٢

بحث این در ببینید). را (١٩٨٨) ر فول و کلیر (نیز م کنیم بیان مورد این در را مقدمات نتیجۀ چند و ارائه را ان ام اندازۀ تعریف بخش این در
است. Ω زیرمجموعه های از مایی سی میدان ی B و مرجع مجموعۀ Ω م کنیم فرض

اگر گوییم (Ω,B) بر ان ام اندازۀ ی را Poss : B → [٠,١] مجموعه ای تابع .٢ . ١ تعریف
Poss(Ω) = ١ و Poss(ϕ) = ٠ . ١

A١ ⊇ A٢ ⊇ . . . یا A١ ⊆ A٢ ⊆ . . . و i ∈ N که Ai ∈ B دنباله هر برای . ٢

lim
i→∞

Poss(Ai) = Poss( lim
i→∞

Ai)

B از B و A هر برای . ٣
Poss(A ∪B) = max[Poss(A), Poss(B)]

م گوییم. پیشامد ی آن را از A زیرمجموعۀ هر و پیشامدها فضای را Ω ، کل شرائط تحت باال، تعریف در
باشند. هم از جدا B و A که است نشده قید سوم، شرط در که م کنیم نشان خاطر

که م شود نتیجه سوم شرط از آنگاه باشند)، هم با متناقض ر دی تعبیری (به باشند متمم پیشامد دو Ac و A اگر

max[Poss(A), Poss(Ac)] = ١ (٢ . ١)

متمم پیشامد که نم شود مانع است، ن مم کامال A پیشامد اینکه البته است. ن مم کامال ی دست کم رند دی ی متمم که پیشامد دو از یعن
در است. سازگار واقع داوری های از بسیاری با ان ام اندازه های ویژگ این باشد. برخوردار باالیی ان ام درجۀ از حت و باشد ن مم نیز آن

م دهیم. شرح بیشتر را نکته این آینده مثال های
م شود. استفاده نیز لزوم اندازۀ نام به ری دی اندازۀ از ان ام نظریۀ در

برای و کند صدق باال تعریف ٢ و ١ شرایط در اگر گوییم (Ω,B) بر لزوم اندازۀ ی را Nec : B −→ [٠,١] مجموعه ای تابع .٢ . ٢ تعریف
،B از B و A هر

N(A ∩B) = min[Nec(A), Nec(B)] (٢ . ٢)

م شود تعریف زیر رابطه با که دارد وجود N لزوم اندازۀ ی ،(Ω,B) بر Poss ان ام اندازۀ هر با متناظر

Nec(A) = ١− Poss(Ac) (٢ . ٣)

است. A با) (متناقض متمم پیشامد ان ام اندازۀ و ی عدد تفاضل با برابر A مانند پیشامد هر لزوم اندازۀ پس
بنابراین و است ی A دادن رخ لزوم یعن ،Nec(A) = ١ مثال است. A پیشامد رخ دادن ضرورتِ) /) حتمیتِ میزان معن به N(A)

ن مم A که نیست معن بدان این البته و دهد، رخ A که ندارد لزوم هیچ یعن Nec(A) = ٠ ر دی سوی از م دهد. رخ (قطعاً) لزوماً ،A
که م شود نتیجه ٣.٢ از همچنین دهد. رخ نیست

Poss(A) = ١−Nec(Ac) (۴ . ٢)

متمم پیشامد وقوع برای لزوم هیچ که است ن مم کامال وقت A پیشامد اینکه به ویژه دارد. ٣.٢ رابطۀ تعبیر مشابه تعبیری نیز رابطه این
(متناقض متمم پیشامد دو از که معن این به min[Nec(A), Nec(Ac)] = ٠ که م شود نتیجه ٢.٢ رابطۀ از به عالوه نباشد. آن با) (متناقض

کنید). مقایسه ١ . ٢ رابطۀ (با است مثبت لزوم دارای ، ی حداکثر هم) با
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نفر سه از ی شخص این که است شده داده اطالع شما به م بینید. دور از را شخص چهره) (تشخیص .٢ . ٣ مثال

Ω = {A : ,مرزبان B : ,مهرگان C : {مهران

دو مسئله، بهتر تشریح برای است. کس چه او که دهید تشخیص کامل به طور نم توانید ول م بینید را شخص ویژگ های برخ شما است.
. م کنیم بررس و م گیریم نظر در را (سناریو) حالت

و انطباق م دانید مرزبان از که ویژگ هایی با (... رفتن، راه نوع ل، هی قد، مثال: (برای م بینید شخص از که ویژگ هایی اول: سناریوی
با م بینید شخص از که ویژگ هایی عین حال در . Poss(A)=١ یعن است، ی برابر باشد مرزبان وی اینکه ان ام بنابراین دارد، کامل سازگاری
Poss(B)=١ یعن است، ی برابر نیز باشد مهرگان وی اینکه ان ام بنابراین دارد، کامل سازگاری و انطباق نیز م دانید مهرگان از که ویژگ هایی
مهران وی اینکه ان ام بنابراین دارد، سازگاری و انطباق ٠/۶ به اندازۀ دارید اطالع مهران از که ویژگ هایی با شخص این ویژگ های به عالوه .
فرد وی است ن مم کامال زیرا است، صفر باشد مرزبان شخص این اینکه لزوم) /) حتمیت اینجا، در . Poss(C)=١ یعن ٠/۶است، باشد

که کنید توجه (مهرگان). باشد ری دی
Nec(A) = ١− Poss(Ac) = ١− Poss(B ∪ C) = ١−max{Poss(B), Poss(C)} = ١−max{١,٠٫۶} = ٠

/) حتمیت اندازۀ که است بدیه و باشد: مرزبان است ن مم کامال زیرا باشد، مهرگان وی که نیست ضرورت و حتمیت هیچ مشابه به طور
دور از که شخص اینکه ان ام سناریو همین در است). ی از کمتر پیشامد این ان ام اساساً (زیرا است صفر نیز باشد مهران وی اینکه لزوم)

(چرا؟) است ٠/۴ برابر باشد مهرگان” یا ”مرزبان وی اینکه حتمیت و است ی برابر مهرگان”باشد یا ”مرزبان م بینیم
سازگاری و انطباق م دانید مرزبان از که ویژگ هایی با (... و رفتن راه نوع و ل هی و (قد م بینید شخص از که ویژگ هایی دوم: سناریوی
و مهرگان از که ویژگ هایی با ویژگ ها این عین حال در . Poss(A)=١ یعن است، ی برابر باشد مرزبان وی اینکه ان ام بنابراین دارد، کامل
است، (٠/۶) ٠/٨ برابر باشد (مهران) مهرگان وی اینکه ان ام بنابراین دارد. سازگاری و انطباق ٠/۶ و ٠/٨ میزان به به ترتیب، م دانید، مهران
اول)، سناریو (برخالف نیست صفر باشد مرزبان شخص این اینکه لزوم) /) حتمیت سناریو، این در . Poss(C)=٠/۶ و Poss(B)= ٠/٨ یعن

که کنید توجه مهران). یا (مهرگان باشد ری دی فرد وی نیست ن مم کامال زیرا
Nec(A) = ١−Poss(Ac) = ١−Poss(B ∪C) = ١−max{Poss(B), Poss(C)} = ١−max{٠٫٨,٠٫۶} = ٠٫٢
ن مم کامال زیرا باشد، مهرگان او که ندارد وجود لزوم و حتمیت هیچ مشابه به طور باشد. مرزبان وی که داریم حتمیت ٠/٢ میزان به یعن
هر ان ام اساساً (زیرا است صفر باشد) مهران اینکه (یا باشد مهرگان وی اینکه لزوم) /) حتمیت اندازۀ است بدیه و باشد. مرزبان وی است

(چرا؟) است صفر برابر باشد مهران” یا ”مهرگان میبینیم دور از که شخص اینکه حتمیت همچنین است). ی از کمتر پیشامد دو این از ی

عدد دو با پیشامد) هر از ما اطمینان معادل: به طور (یا پیشامد ی با مرتبط نایقین ان، ام نظریۀ در که است ار آش باال مطالب از .۴ . ٢ نتیجه
درجۀ متناقض، پیشامد ان ام ( ی به (نسبت متمم پیشامد. آن با متناقض پیشامد ان ام درجۀ و پیشامد خودِ ان ام درجۀ م شود: مشخص
اساس پیشامد، هر به نسبت عدم قطعیت) و قطعیت /) عدم اطمینان و اطمینان تبیین و توصیف در عدد دو این م شود. تعریف پیشامد خود لزوم
پیشامد آن وقوع قراین و زمینه ها پیشامد، ی وقوع بررس در ما زیرا است. سازگار انسان تفکر نوع با توصیف، این است. ان ام نظریۀ در کار

م گیریم. نظر در را جانشین پیشامدهای وقوع قرائن و زمینه ها نیز و

بررس و اولیه معاینات با پزش م کند. مراجعه بیمارستان به م ش ناحیۀ در شدید درد با شخص بیماری) (تشخیص مثال. .۵ . ٢ مثال
و الزم آزمایشات انجام تا که م کند اظهار پزش است. (B) آپاندیس از ناش یا (A) سنگ کلیه از ناش بیمار درد که م دهد تشخیص ، بالین

که: م کند بیان و چیست، دقیقاً بیماری وید ب نم تواند ... و عکس برداری
دارند). سنگ کلیه درد با کامل سازگاری و انطباق درد، عالئم (زیرا باشد داشته سنگ کلیه بیمار که است ن مم کامال ‐

م شود). مشاهده بیمار در کامال نیز آپاندیس نشانه های و عالئم (زیرا باشد آپاندیس از ناش درد است ن مم کامال همچنین ‐
تا م کند، توصیه آپاندیس درمان برای را اولیه دستورات ر دی سوی از و سنگ کلیه، درمان برای را دستورات سویی از پزش بدین ترتیب
این در است!) افتاده اتفاق نویسنده برای وضعیت (این شود. داده قطع تشخیص ،... و عکس برداری و دقیق آزمایشات انجام از پس اینکه

داریم پزش نظر به توجه با مسئله،

Poss(A) = ١, Poss(B) = ١

نایقین زیرا نم کنیم، تعجب موضوع این از ان پزش نه و ما نه .( ی از (بزرگ تر م شود دو برابر ان، ام مقدار دو جمع که دارید دقت
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ان ام و سنگ کلیه بیماری وقوع ان ام مسئلۀ اینجا در ر، دی بیان به است. شده بیان ان ام اندازه های قالب در بیماری، نوع بارۀ در (عدم قطعیت)
وقایع. این احتمال نه و است مطرح آپاندیس

فرض باشیم. داشته مشابه بیماران سوابق از فراوان اطالعات که فرض این با البته کرد، بررس نیز احتمال منظر از م توان را باال مثال .۶ . ٢ مثال
فعل بیمار با مشابه ،... و سن ردۀ و جنس لحاظ از که بیماران یعن باشد، داشته مشابه بیماران از فراوان تعداد سوابق به دسترس پزش کنید

عکس برداری و دقیق آزمایشات انجام از پس بیماران، دست این از ./۶ کنید فرض کرده اند. مراجعه بیمارستان به مشابه درد دلیل به و بوده اند
این پایۀ بر داشته اند. آپاندیس که است شده معلوم دقیق بررس های از پس بیماران، این از ./۴ و داشته اند سنگ کلیه که است شده معلوم ،... و
آپاندیس ./۴ احتمال با و سنگ کلیه ./۶ احتمال با ، فعل شخص بیماریِ که م کند ادعا پزش گذشته)، نسبی فراوان های (یعن اطالعات

است.

؟ ذهن یا است عین مفهوم ان، ام آیا ٣

برداشت های براساس فازی) مجموعه ی عضویت تابع درجات متناظر: به طور (یا ان ام تابع مقادیر آیا ؟ عین یا است ذهن مفهوم ی ان، ام آیا
گروه است. بوده مطرح احتمال مفهوم دربارۀ پرسش این دیرباز از که هستند گاه آ خوانندگان ؟ عین مشاهدات برپایۀ یا م گیرد صورت شخص

و کردند، مطرح را منطق احتمال نیز سوم گروه م کردند. تلّق عین مفهوم ی را احتمال برخ و کردند، برداشت را ذهن مفهوم احتمال از
ار آش نسبتاً اکنون گرفت. در میالدی گذشتۀ سدۀ در گسترده ای مباحث دراین  باره نمودند. معرف را احتمال /تمایل گرایش مفهوم چهارم گروه
فراوان نسبی مبنای بر احتمال گروه ی که این صورت به داشته اند. درنظر را متفاوت مقصود و مفهوم فوق، گروه های از ی هر که است شده
احتمال مفهوم نیز گروه داشته اند. درنظر را است) شخص مفهوم ی (که ذهن احتمال ر دی گروه و است) تجربی و عین مفهوم (که
فالسفۀ توجه مورد بیشتر که را احتمال از مفهوم نیز چهارم گروه و داده اند، قرار توجه مورد دارد خاص کاربردهای و چارچوب که را منطق
م شود، بیان احتمال کلمۀ ی با مفهوم چهار هر که دارند درنظر را متفاوت مفهوم چهار فوق گروه های واقع در کرده اند. مطرح است علم
بر مبتن آمار، و ریاض رشته های در احتمال رایج تعبیر و مفهوم البته .((١٣٨٧) (طاهری است شده مجادله ها و سوء تفاهم ها باعث این و

است. مرتبط متغیرها و پدیده ها تصادف جنبۀ با که است چیزی همان احتمال از برداشت این است. عین مفهوم ی بنابراین و فراوان نسبی
م دهیم. توضیح به کوتاه ، ان، ام دربارۀ را موضوع این

ان ام عین وجه

بالین عالئم و تجربی معاینات براساس پزش آپاندیس، و سنگ کلیه بیماری مثال در نمونه، برای دارد. /تجربی عین وجه ان ام مسائل، برخ در
است. این گونه کم و بیش، وضع، نیز چهره تشخیص مثال در م کند. مطرح را آپاندیس ان ام و سنگ کلیه به ابتال ان ام اینها مانند و درد نوع و

تشریح کنیم. تعیین را ان ام اندازه های تجربی، مشاهدات اساس بر ، روش چه با و ونه چ که است این اصل پرسش مسائل، نوع این در
م دهیم. ارجاع (٢٠٠۶) دنو و ماسون به نمونه، برای را، عالقه مندان و است مقاله این حوصلۀ از خارج موضوع این

ان ام ذهن وجه

ی دید از ساله ٣٨ فرد ی مثال نیست. سان ی افراد همۀ دید از جوان مفهوم نمونه، برای دارد. ( (/شخص ذهن وجه ان ام مسائل، برخ در
با ٠/۶ به میزان سال ٣٨ سن اول، فرد منظر از زیرا م شود. تلق جوان ٠/۵ اندازۀ به ر دی فرد منظر از ول است، جوان ٠/۶ اندازۀ به نفر

ی ، ذهن برداشت های برپایۀ ان ام اندازه های تعیین نیز اینجا در است. ٠/۵ به میزان تطبیق این دوم فرد دید از ول دارد تطبیق/سازگاری جوان
م دهیم. ارجاع (٢٠٠٨) اران هم و دوبوا به نمونه، برای را، موضوع این به عالقه مندان است. مهم موضوع

ان ام و احتمال تفاوت های و شباهت ها ۴
ارزیابی برای اندازه نوع دو احتمال اندازۀ و ان ام اندازۀ واقع در هستند. نایقین از وجوه دو هر احتمال و ان ام که است روشن باال مطالب از

ول است. [٠ و ١] بازۀ به محدود هردو احتمال و ان ام توابع برد اینکه، ر دی .((١٣٨٧) (طاهری هستند (عدم قطعیت) نایقین (سنجش)
کرد. فهرست زیر شرح به م توان را تفاوت ها این است. بسیار مفهوم) /) اندازه دو این تفاوت های
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ی با سازگاری میزان / (ابهام متغیر ی ان ام وجه با ان ام حال که در دارد. سروکار متغیر ی ( (شانس تصادف وجه با احتمال، (١
است. مرتبط صفت) ی با تطابق میزان / صفت

ندارد. وجود محدودیت این ان ام تابع برای حال که در است. ی برابر مرتبط فضای کل بر احتمال تابع هر مقادیر جمع (٢

P (AC) = داریم اینکه یعن م شود، مشخص تا ی به طور A پیشامد احتمال پایۀ بر A متمم پیشامد احتمال احتمال، اندازه های در (٣
داریم). را ١ . ٢ شرط (البته نیست چنین ان ام اندازه های برای ول ١− P (A)

ندارند. را ویژگ این ان ام اندازه های ول هستند، جمع پذیری ویژگ دارای احتمال اندازه های (۴

.(P (A)) م شود مشخص است پیشامد آن احتمال که عدد ی با Aتنها مانند پیشامد هر به مربوط نایقین احتمال، نظریۀ چارچوب در (۵
(Nes(A)) پیشامد (حتمیت) لزوم و (Poss(A)) پیشامد ان ام یعن عدد، دو با پیشامد هر با مرتبط نایقین ان، ام نظریۀ در حال که در

م گردد. مشخص

تعریف در ٣ اصل (طبق است قابل محاسبه مؤلفه دو ان ام حسب بر پیشامد دو اجتماع ان ام که دارند را ویژگ این ان ام اندازه های (۶
نیست. چنین احتمال اندازه های در ول ،(١ . ٢
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ریوی بیماری نوع بررس در آن کاربرد و فازی وابسته داده های با مارس روش
رضایی١ مینا محمدی٢، عل روشنک طاهری١، محمود سید

تهران اه دانش ١
الزهرا اه دانش ٢

با روش این مقایسۀ به و م کنیم معرف فازی داده های اساس بر را مارس) (رگرسیون چند گانه تطبیق اسپالین رگرسیون روش ابتدا یده: چ
را آمده دست به نتایج و م کنیم مطالعه ریوی بیماری نوع ی بررس در را مارس مدل سپس م پردازیم. فازی مربعات کمترین رایج روش های
که م باشد، بازدم جریان شدت حداکثر و افراد بدن جرم شاخص بین ارتباط دربارۀ بررس این م کنیم. مقایسه خطا مربعات کمترین روش با
به نسبت بهتری رد عمل فازی مارس روش پرت، داده های وجود دلیل به مثال، این در شده اند. گزارش مثلث فازی اعداد صورت به آن ها مقادیر

دارد. فازی مربعات کمترین روش

فازی. مربعات کمترین رگرسیون ، بازدم جریان شدت (مارس)، چندگانه تطبیق اسپالین رگرسیون کلیدی: واژه های

.62A86 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

را فازی رگرسیون کنند. م فراهم را وهایی ال تبیین متغیرهای و پاسخ متغیر بین ارتباط بررس هدف با آماری) یا (فازی رگرسیون های مدل
: (١٣٨٧ ، ماشین چ و (طاهری برد کار به توان م زیر موارد در

باشند. دقیق نا ها ١ .داده
باشد. نادقیق ها متغیر بین ی ٢ .رابطه

باشند. تردید مورد آماری رگرسیون های مدل در بنایی زیر ٣ .فرضیات
باشد. کم نمونه ۴ .حجم

مختلف انواع به شود گرفته نظر در فازی یا دقیق مدل ضرایب و پاسخ ، تبیین های متغیر از کدام هر که این به بسته میتوان را فازی رگرسیون
:(١٣٨۶ ، ارقام و (میرزایی از عبارتند که دارد وجود فازی رگرسیون به متفاوت های رد روی شده، ذکر بندی تقسیم بر عالوه کرد. بندی تقسیم
مجموعه بین فواصل از تعریف پایه بر که است آماری مربعات کمترین رگرسیون از تعمیم روش این فازی: مربعات کمترین رگرسیون . ١
وبرآورد شده مشاهده های خروج بین فاصله مربعات مجموع که شوند م برآورد ای گونه به ها پارامتر روش این در است. استوار فازی های

mn.rezaee7@gmail.com رضایی٢: ١مینا

٣۵٣



فازی٣۵۴ وابسته داده های با مارس روش

مربعات مجموع بایست م آماری رگرسیون در مربعات کمترین روش مانند عبارت به گردد. مینیمم مشخص d فاصلۀ ی اساس بر ها آن فازی
معیار و فازی عدد دو بین فاصله تعریف نوع پاسخ، و تبیین های متغیر مشاهدات بودن فازی یا دقیق به بسته رد روی این شود. مینیمم خطا

دارد. متنوع های شیوه برازش ویی نی
بر که هنگام ر دی سخن به شود. م منظور مدل ضرایب ان ام های توزیع قالب در مدل خطای ، ان ام رگرسیون در : ان ام رگرسیون . ٢

احتمال (تعبیر دارد ان ام تعبیر بین پیش مقادیر نیم، می بین پیش را پاسخ متغیر مقدار تبیین های متغیر مقادیر ازای به رگرسیون مدل پایه
کل ابهام ها رد روی این در است. خط غیر یا خط ریزی برنامه های روش از استفاده مستلزم اغلب ها مدل گونه این ضرایب یافتن ندارد).

شود. م کمینه قیودی و شرایط تحت است، پاسخ متغیر ی شده برآورد مقادیر پهناهای مجموع با برابر که مدل
،(١٣٨۶) ارقام و میرزایی ،(٢٠١۶) اران هم و چاچ به توان م ها آن بر مروری برای که است زیاد بسیار فازی رگرسیون ردهای روی تنوع
حساسیت که دارند ایرادات ها روش و ها رد روی از کدام هر کرد. مراجعه (٢٠١١) اران هم و در آندرس و (١٣٨١) ارقام ،(١٣٩١) چاچ
مطرح انتفادات از برخ رفع برای است. فازی های روش از برخ به ایرادات جملۀ از بین پیش مقادیر در زیاد ابهام و پرت (های) داده به نسبت
است. شده مطرح فازی محیط در دوم های توان کمترین روش برای زین جای عنوان به ( ١ (مارس چندگانه تطبیق اسپالین رگرسیون شده،روش
این یرد. نمی نظر در پاسخ و تبیین های متغیر بین تابع ی رابطه ی درباره بنایی زیر ی فرضیه هیچ که است ناپارامتری رگرسیون شیوۀ ی مارس
اران هم و داورسو (فریدمن است مناسب باشد، نم خط ها متغیر بین ی رابطه یا دارند، وسیع ی دامنه که هایی داده سازی مدل برای روش
برازش، دقت لحاظ از ناپارامتری و پارامتری های روش از بسیاری با مارس روش اخیر ی دهه چند در .((٢٠٠٩) اران هم و هست (٢٠١١)؛

.((٢٠٠۵) چن و ل و (٢٠٠٧) کرینر ؛ (٢٠١١) اران هم و آندرس (دی اند شده مقایسه محاسبات سادگ و استواری کارایی،
مقایسه خطا مربعات کمترین فازی رگرسیون با را روش این و پردازیم م فازی های داده سازی مدل به مارس روش از استفاده با مقاله این در
رد روی که صورت در است استوار پرت های داده به نسبت روش این که است این است کرده کارآمد بسیار را مارس روش که ای نکته نیم. می
را مدل ی مارس اول، ی مرحله در است. ای مرحله دو روش ی مارس روش دارد. حساسیت پرت های داده به نسبت خطا مربعات کمترین
که ای پایه توابع سازی، بهینه های روش از استفاده با دوم، ی مرحله در و گام) به گام و رو پیش رو، پس (روش رسم انیسم م ی روش به

. شوند م حذف مدل از دارند، مدل در را سهم کمترین
ی پیشبین نحوۀ گردد. م بیان فازی مارس رگرسیون مدل سوم بخش در پردازیم. م جدید مدل های انگیره و اهداف بیان به دوم بخش در

فازی رگرسیون های مدل برای برازش ویی نی مالک دو ردد. می تشریح و بیان چهارم بخش در فازی استنتاج سامانۀ از استفاده با جدید مقدار
به نتایج ی مقایسه به و دهیم م نشان را نظر مورد مدل کاربرد پزش ی حوزه از مثال ی با ششم بخش در و شود م ذکر پنجم بخش در

پردازیم. م آمده دست

ها انگیره و اهداف ٢

اند گرفته قرار بررس مورد مختلف جهات از ردها روی این از بسیاری است، شده ارائه فازی رگرسیون ی زمینه در مختلف های رد روی کنون تا
از: عبارنتد موجود های روش از بسیاری ل مش .(١٣٩١ (چاچ

هستند؛ حساس پرت (های) داده به نسبت فازی مربعات کمترین بر مبتن های مدل و ان ام رگرسیون های مدل بیشتر •

پهناها افرایش ل مش آن به که یابد، م افزایش پاسخ متغیر ی شده برآورد پهنای مستقل، متغیر مقدار افزایش با ها روش از برخ در •
شود؛ م گفته

خطای با برآوردهایی است ن مم دارند، متغیر یا و نزول صعودی، روند آن پاسخ متغیر شده مشاهده پهناهای که ها روش از برخ در •
شود. حاصل زیاد

خطا انحرافات کمترین روش با فازی رگرسیون های رد روی از اند عبارت اصل مورد دو که اند شده ارائه هایی روش فوق انتقادات رفع برای
‐ S و ‐برآوردگرها M جمله از استوار، رگرسیون های روش از ها آن در که هایی رد روی و ( (١٣٨۶) طاهری و نما ین کل مثال، (برای
است. نشده حل همچنان پهناها افرایش ی مساله نیز ها روش این در اما .( (٢٠١١) اران هم و دورسو مثال، (برای شوند م استفاده برآوردگرها

کرد: اشاره زیر های روش نوع دو به توان م پهناها افزایش ی مساله کردن برطرف ی زمینه در ر، دی سوی از

Multivariate Adaptive Regression Splines١
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هستند؛ دقیق مدل ضرایب ها آن در که هایی روش اول

ونگ، و لو ٢٠٠٨؛ دنگ، و شود(چن م افزوده مدل به فازی ابهام گرفتن نظر در منظور به فازی ی جمله ی آنها در که روشهایی دوم و
.(٢٠٠٩

اخیرا هستند. انتقاد مورد پرت نقاط به نسبت حساسیت جهت از و دارند قرار فازی مربعات کمترین رگرسیون چارچوب در نیز ها روش این
پهناها افزایش مساله اینکه ر دی و است استوار پرت (های) داده به نسبت که اند داده ارائه فازی رگرسیون مدل ی (٢٠١۶) اران هم و چاچ
آن از کاربردی مدل، این بررس و تشریح ضمن ادامه در ند. می برطرف همزمان پاسخ متغیر پهناهای و تبیین متغیر مقادیر افزایش برحسب را

نیم. می بررس و معرف پزش مطالعات در را

مدل تشریح و بیان ٣

دقیق تبیین (های) متغیر مشاهدات که داریم اختیار در پاسخ متغیر ی و تبیین متغیر چند یا ی به مربوط مشاهدات از ای مجموعه کنید فرض
شده ارائه متغیر پهناهای با فازی رگرسیون مدل ی هایی داده چنین بندی مدل برای هستند. (فازی) نادقیق پاسخ متغیر مشاهدات ول هستند

: است زیر صورت به مربوطه مدل .( (٢٠١۶) اران هم و (چاچ است

ỹ = β٠ +

M∑
m=١

βmBm(xi)⊕ ε̃i i = ١, ..., n

مشاهده امین i ، (i = ١, ..., n) ، xi = [x٠i, x١i, ..., xki] ∈ Rk+١ پاسخ، متغیر فازی مشاهده امین i ، ỹ = (yi, y
l
i, y

r
i ) آن در که

و Bm(xi) (basisfunction) پایه توابع برای مارس مدل دقیق ضرایب ، m = ٠,١, . . . ,M ، βm ، تبیین های متغیر مقدار حقیق ی
است. ام i مشاهده برای مدل فازی خطای ε̃i = (٠, li, ri)

ای مرحله دو روش ی (ε̃i = (٠, li, ri)LR, i = ١, ..., n) مدل فازی خطای جمالت و (βm,m = ١, . . . ,M) پارامترها برآورد برای
ی اساس بر فازی خطای جمالت دوم مرحله در و شوند، م برآورد β = (β٠, β١, . . . , βM )t دقیق ضرایب اول مرحله در شود. م معرف

آیند. م دست به سازی بهینه مساله
مارس مدل طریق از ، تبیین متغیر مقادیر روی بر فازی پاسخ متغیر مراکز بندی مدل با ها βM یعن مدل ضرایب . ١ مرحله

yi = β٠ +

M∑
m=١

βmBm(xi) + εi i = ١, ..n

مراکز سپس .(٢٠١١ ویزبرگ، و (فوکس شوند م برآورد R افزار نرم در mars یا و earth ی برنامه اجرای با ضرایب این شوند، م برآورد
آید. م دست به زیر صورت به فازی پاسخ متغیر

: که شود م برآورد ای گونه به i = ١, ..., n ازای به ε̃i = (٠, li, ri)LR فازی خطای عبارت . ٢ مرحله
باشد، yli + yri یعن ، ỹi شده مشاهده پهنای ،مساوی li + ri یعن εi هر شده برآورد پهنای الف)

باشد. داشته را برآورد خطای ،کمترین ˆ̃y یعن ỹi مشاهده برآورد ب)
به دوم شرط و مسئله قیود عنوان به اول شرط گرفتن نظر در با و غیرخط ریزی برنامه مسئله ی حل طریق از را فازی خطاهای منظور این برای
پاسخ متغیر ی شده برآورد و شده مشاهده عضویت توابع بین تشابه های اندازه مجموع هدف تابع شود، م آورده دست به آن هدف تابع عنوان

،(٢٠٠٩ ونگ، و (لو است زیر صورت به

n∑
i=١

∫
min{ỹi(x), ˆ̃yi(x)}dx∫
max{ỹi(x), ˆ̃yi(x)}dx

برقرار ،i = ١, ..., n ،i هر برای li + ri = yli + yri شرط یعن باشد، آن شده مشاهده پهنای امین i که شوند م اختیار ای گونه به مسئله قیود
متغیر برای زیاد خیل یا کم خیل پهناهای عبارت به یا شود کنترل شده برآورد پهناهای که شود م گرفته نظر در دلیل این به قید این باشد.
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راست و چپ پهنای مقدار کمترین ترتیب به yrm و ylm شود م فرض قیود این گرفتن نظر در برای .(٢٠٠٨ دنگ، و (چن نشود برآورد پاسخ
یعن باشند، وابسته متغیر مشاهدات

ylm = min{yl١, ..., yln}, yrm = min{yr١, ..., yrn}

که است واضح شود. م اختیار ylm + yrm ثابت مقدار پاسخ متغیر ی شده برآورد پهنای از قسمت

Di = (yli + yri )− (ylm + yrm) ≥ ٠ i = ١, ..., n

قسمت دو به Di مقدار لذا شود. وابسته متغیر شدۀ مشاهده پهنای امین i با مساوی نهایت در تا یابد گسترش طرف دو از باید ثابت مقدار این
صورت به خط غیر سازی بهینه مساله قیود این، بنابر ٠ ≤ di ≤ Di آن در که میشود، تقسیم Di − di و di

ε̃i = (٠, ylm + di, y
r
m +Di − di)LR ٠ ≤ di ≤ Di, i = ١, ..., n

م برآورد d١, ..., dn مقادیر آن طریق از که غیرخط سازی بهینه مساله شده بیان قیود و هدف تابع به توجه با سرانجام شود، م گرفته نظر در
شود م گرفته نظر در زیر صورت به شوند

maxd١,...,dn

n∑
i=١

∫
min{ỹi(x), ˆ̃yi(x)}dx∫
max{ỹi(x), ˆ̃yi(x)}dx

ˆ̃y = β̂٠ +

M∑
m=١

β̂mBm(xi)⊕ ε̃i,

ε̃i = (٠, ylm + di, y
r
m +Di − di)LR ٠ ≤ di ≤ Di, i = ١, ..., n

شود م حاصل زیر صورت به فازی مارس رگرسیون مدل ،d̂١, ..., d̂n مقادیر تعیین از پس

ˆ̃yi = β̂٠ +

M∑
m=١

β̂mBm(xi)⊕ ε̃i

ˆ̃yi = β̂٠ +

M∑
m=١

β̂mBm(xi)⊕ (٠, ylm + di, y
r
m +Di − di)LR , i = ١, ..., n

فازی استنتاج سامانۀ با پاسخ متغیر بین پیش ۴

صورت به متغیر پهناهای با فازی مارس رگرسیون مدل d̂١, ..., d̂n و β̂٠, β̂١, ..., β̂M مقادیر تعیین از پس

ˆ̃yi = β̂٠ +

M∑
m=١

β̂mBm(xi)⊕ (٠, ylm + di, y
r
m +Di − di)LR , i = ١, ..., n

فرض پرداخت. تبیین متغیر از جدیدی مشاهدات اساس بر پاسخ متغیر مقادیر بین پیش به توان م مدل این از استفاده با اکنون شود. م نتیجه
و x∗ برابر بیمار فرد برای BMI مقدار جدید، مشاهدۀ ی در کنید

Y = β̂٠ +

M∑
m=١

βmBm(x∗i )

مدل برای مشاهده این با متناظر فازی خطای جمله ˆ̃ε اکنون باشد مارس مدل اساس بر پاسخ متغیر مرکز بین پیش

Ỹ = β̂٠ +

M∑
m=١

βmBm(x∗i )⊕ ˆ̃ε

کنید فرض .[١۴] شود م آورده دست به ورودی‐خروج متغیر ی با ممدان فازی استنتاج سامانه ی طریق از

(ỹα, ˆ̃εα) α ∈ A = {i : ỹi(Y ) > ٠, i = ١, ..., n},



٣۵٧

سامانه از استفاده با که شوند. م فعال x∗ جدید مقدار توسط که باشند ها آن با متناظر فازی خطای جمالت همراه به پاسخ متغیر از مشاهدات
گاه آن شود، گرفته نظر در ˆ̃ε = (ε̂, l̂, r̂)LR فازی عدد صورت به فازی خطای اگر کنید توجه آید. م دست به فازی خطای جملۀ فازی استنتاج

صورت به پاسخ متغیر بین پیش مقدار x∗ جدید مقدار برای

ˆ̃Yx∗ = Y ⊕ ˆ̃ε = (Y + ε̂, l̂, r̂)LR,

آید. م دست به

ویی نی برازش ۵

برازش ویی نی برای متدوال مالک دو از ، بررس این در است. شده معرف مولفان توسط مالک چند فازی رگرسیون های مدل ارزیابی برای
:(١٣٨۶ طاهری، و ین نما کل ٢٠٠٨؛ ودنگ، (چن شود م استفاده فازی رگرسیون

MSM =
١
n

n∑
i=١

∫
min{ỹi(x), ˆ̃yi(x)}dx∫
max{ỹi(x), ˆ̃yi(x)}dx

,MAE =
١
n

n∑
i=١

∫
|ỹi − ˆ̃yi|dx

فازی رگرسیون مدل دو بین مقایسه در است. ی و صفر بین همواره MSM اما باشد، صفر از بزرگتر مقدار هر تواند م MAE کنید توجه
داده به بهتری برازش مدل آن باشد، داشته ( ی به (نزدی MSMبزرگتری مقدار یا )و صفر به (نزدی تری MAEکوچ مقدار که مدل هر

دارد. ها

ریوی بیماری نوع بررس در کاربرد ۶

ریوی های ظرفیت و ها حجم از برخ گیری اندازه برای سنج دم از است. ها شش تنفس ظرفیت ثبت و گیری اندازه برای روش ٢ سنج دم
ه آنجایی از شود. م استفاده بیماری شدت ارزیابی و تشخیص جهت غیره و مزمن های انسداد ریوی های بیماری آسم، مانند ریوی بیماران در
معیار بازدم جریان شدت این بنابر شود، م ٣ (FEV) بازدم جریان شدت حداکثر کاهش موجب آسم مانند ریوی انسداد های بیماری که
نشان برای معیاری BMI پردازیم. م FEV و ۴ BMI بین ارتباط بررس به مثال این در باشد. م ریوی های بیماری تشخیص برای مهم

شود؛ م محاسبه زیر صورت به که است افراد چاق و بدن حجم دادن

BMI =
W

H٢

در است. دقیق عدد ی فرد، هر برای BMI مقدار که است واضح باشد. م متر) حسب (بر قد H و کیلوگرم) (برحسب وزن W آن در که
شده آوری جمع دانشوری مسیح بیمارستان در ٩۴ زمستان و پاییز در مربوطه های داده است شده ثبت ریوی بیماران از داده نمونه ٢٣ مثال این
نظر در فازی مثلث اعداد صورت به را y مقدار باشد، م آمده دست به BMI مقادیر x و FEV مقادیر y بررس این در .(١ است(جدول
حاصل آزمایش بار چند میانگین از معموال FEV مقدار اینکه و است رایج بسیار دستگاه و انسان خطای ها آزمایش نوع این در زیرا یریم، می
برآورد همچنین و مستقل متغیر حسب بر پاسخ متغیر پراکنش نمودار گرفت. نظر در FEV برای را خاص مقدار ی نمیتوان وبنابراین شود م
ندارد. را ها داده این به بندی مدل برای کاف دقت راست خط ی که است واضح نمودار این به توجه با است. شده آورده ١ ل ش در ها آن مارس
تابع رفتار نقطه دو (در است گره دو دارای شده آورد بر مارس که میبینیم دهد، م نشان خود از متفاوت رفتار مختلف های بازه در ها داده زیرا
بر اما پردازیم. م x تبیین متغیر مقادیر اساس بر ỹ = (y, s)T فازی پاسخ متغیر برآورد به فازی مارس رگرسیون با ادامه در شود). م عوض
استفاده ها داده به بهینه ای ضابطه چند پیوسته تابع ی برازش منظور به ای سته ش خطوط از مربعات کمترین مانند متداول های شیوه خالف

شود. م برآورد زیر صورت به مدل روش این شود. م

ˆ̃yi = ۵٨٫٨٠− ٩٫۴٠max(٠, xi − ٢۵٫٣١) + ٩٫۶۵max(٠, xi − ٢۶٫٧٨)⊕

(٠,٠٫١۶ + d̂i,٠٫١۶Di − d̂i)T i = ١, · · · ,٢٣

Spirometry٢

Forced Expiratory Valume٣

Body Max Index۴
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مطالعه مورد دادهای :١ جدول
i xi ỹi = (yi, si)T di

١ ٢٨٫٣ (۵٧,٠٫۴١)T ٠٫۴٣
٢ ٢٧٫٢٨ (٢٧٫٢٨,٠٫١۶)T ٠

٣ ٢٣٫۴۶ (۵٩,٠٫۴٢)T ٠٫٣۶
۴ ١٨٫٣۴ (۵۵,٠٫۴۵)T ٠٫٢٧
...

...
...

...

٢٢ ٣٣٫٧٨ (۴۴,٠٫۶۵)T ٠٫٧٠
٢٣ ٢۶٫٧٨ (۴۵,٠٫١٨)T ٠٫٠١

شده برآورد خط و نمودارپراکنش :١ ل ش

شده برآورد مدل شود. م مقایسه CD (٢٠٠٨) دنگ و چن رد روی با شده ارائه روش ادامه در اند. شده آورده ١ جدول در d̂i آوردهای بر
است زیر صورت به دنگ و چن رد روی طبق

ˆ̃yCD
i = ٧۶٫٠٧− ٠٫٩٣xi ⊕ ˆ̃εi

نمونۀ ی در کنید فرض است. ر دی مدل به نسبت مارس مدل برتری بیانگر ٢ جدول در شده درج CD مدل و مارس مدل برازش ویی نی نتایج
متغیر مرکز ابتدا شود. م برآورد زیر صورت به وی FEV مقدار صورت این در باشد. شده ٢ . ٠٨۶ برابر بیمار فرد برای BMI مقدار جدید،

صورت به پاسخ

Y = ۵٨٫٨٠− ٩٫۴٠max(٠,٢۶٫٠٨− ٢۵٫٣١) + ٩٫۶۵max(٠,٢۶٫٠٨− ٢۶٫٧٨) = ۵١٫۵۶

داریم فازی، استنتاج سامانه ی آوردن فراهم منظور به ،۴ بخش در شده معرف روش طبق سپس شود. م برآورد

A = {i|ỹi(۵١٫۵۶), i = ١, ...,٢٣}
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برازش نکویی :٢ جدول
MAE MSM پیشنهادی های مدل

٧٫۵۶ ٠٫٨۵ دنگ و چن

۶٫۴٧ ٠٫٨٨ فازی مارس رگرسیون

خطای کردن زین جای با اکنون آید. م دست به ˆ̃ε = (٠٫١۵,٠٫٢۶)T فازی خطای مطلب، در فازی استنتاج سامانۀ قسمت در قوانین اجرای با
داریم فازی مارس رگرسیون مدل در آمده دست به فازی

ˆ̃Y = ۵١٫۵۶⊕ (٠٫١۵,٠٫٢۶)T = (۵١٫٧١,٠٫٢۶)T

است. آمده دست به ٠٫٢۶ پهنای و ۵١٫٧١ متغیر مرکز با FEV مقدار BMI جدید نمونۀ ی ازای به یعن

گیری نتیجه و بحث ٧

افزایش بر تاثیری تبیین متغیر افزایش رد روی این در شد. بیان متغیر پهناهای با فازی رگرسیون مدل معرف برای ای مرحله دو روش مقاله این در
روند پاسخ، متغیر پهناهای ها آن در که را فازی مشاهدات تواند م روش این چنین هم ندارد. پاسخ متغیر برای شده برآورد پهناهای کاهش یا

کند. برآورد خوبی به را دارند متغیر یا ثابت ، نزول صعودی،
شد برآورد است، پرت های داده به نسبت استوار روش ی که دنگ و چن روش اساس بر فازی پاسخ متغیر مراکز شده، بررس روش در چون
چن مدل با مقایسه در مدل این که گفت توان م طرف از شوند. نم وارد پاسخ متغیر مراکز برآورد در پرت های داده نامناسب و منف اثرات
فازی مربعات کمترین رگرسیون روش ی دنگ و چن روش که، است ذکر شایان یرد. می قرار پرت های) داده (یا داده تاثیر تحت کمتر دنگ و
از بسیاری با مقایسه معن به ها آن روش با مقایسه لذا و دارد ها روش ر دی به نسبت توجه قابل برتری برازش، در که است متغیر پهناهای با

است. شده اشاره دنگ و چن مقالۀ در که است ری دی های روش

ر تش و قدردان

دارند. را رفته کار به کاربردی مثال های داده گذاشتن اختیار در بابت را قدردان و ر تش کمال نیا عبداله عل دکتر آقای جناب از نویسندگان
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AR(١) خطای با ریج رگرسیون مدل های در دورافتاده نقاط تشخیص برای میانگین انتقال روش
بابادی٢ باب راسخ٢، عبدالرحمن ظاهرزاده٢,١، عل
دزفول شاپور جندی صنعت اه دانش ، ریاض ١گروه

اهواز چمران شهید اه دانش آمار، ٢گروه

انتقال مدل از استفاده مشاهدات، این شناخت برای رایج روش ی دارند. رگرسیون تحلیل در مهم اثرات افتاده، دور مشاهدات یده: چ
متغیرهای بین خط وابستگ وجود ، رگرسیون مدل های استاندارد شرایط از انحراف موارد از ی ، طرف از است. افتاده دور مشاهدات میانگین

رگرسیون تحلیل در آماری استنباط بر انتظار قابل غیر اثرات بروز نیز و برآوردها واریانس افزایش موجب ل مش این است. هم خط یا توضیح
موارد از بسیاری در ر دی سوی از است. شده پیشنهاد اثرات این کاهش جهت ریج رگرسیون از استفاده جمله از مختلف روش های م گردد.
به وابستگ این دارد. وجود وابستگ رگرسیون مدل خطای جمالت بین که است گونه ای به داده ها ساختار اقتصادی مطالعات در جمله از
میانگین انتقال روش تعمیم مقاله این هدف است. AR(١) نوع از وابستگ آنها رایج ترین از ی ول است، ان پذیر ام مختلف ل های ش
پژوهش، این از حاصل نتایج تشریح جهت است. AR(١) اتورگرسیو فرایند دارای خطای جمالت با ریج رگرسیون مدل به افتاده دور مشاهدات

م گیرد. قرار استفاده مورد نیز واقع داده های از عددی مثال ی

نقاط میانگین انتقال مدل مؤثر، داده های تحلیل همبسته، خطای جمالت ، تصادف خط محدودیت های ریج، رگرسیون کلیدی: واژه های
دورافتاده.

.62J20 ،62J07 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

ضمن و کرده بروز هم خط ل مش صورت این در است. توضیح متغیرهای بین قوی همبستگ وجود رگرسیون تحلیل ی در چالش ها از ی
برآوردها دقت کاهش درنتیجه و رگرسیون ضرایب برآورد واریانس شدن بزرگ موجب خطا دوم توان های کمترین برآوردهای کشیدن چالش به
پیشنهاد هم خط از ناش الت مش کاهش برای مختلف روش های م گردد. اطمینان فواصل شدن عریض تر و آزمون ها توان آمدن پایین نیز و
م توان م باشند کمتر خطای مربعات میانگین با اریب برآوردهایی که خطا دوم توان های کمترین روش زین جای روش های جمله از است. شده

رگرسیون مدل ی در که را شرایط (١٩٩٨) بیهان و بیهان کرد. اشاره است شده پیشنهاد (١٩٧٠) کنارد و هوئرل توسط که ریج برآورد به
کردند. معرف را AR(١) ریج برآوردگر و داده قرار بررس مورد هستند خودهمبسته خطای بردار دارای هم خط ل مش بودن دارا عین در داده ها

داد. قرار بررس و بحث مورد را آن ر دی جزئیات و شده متمرکز مدل این ریج پارامتر برآورد بر (٢٠١٠) الخمیس
سایر پراکنش نحوه ی با آنها موقعیت که است داده هایی وجود هستیم، مواجه آن با آماری داده های از بسیاری در که الت مش از ی ، طرف از
آنها وابسته متغیر پس م باشند. بزرگ مطلق قدر با خطای جمله ی دارای که هستند آن هایی مشاهدات این از دسته ی ندارد. هم خوان داده ها

zaherzadeh@jsu.ac.ir ظاهرزاده: ١عل
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٣۶٢AR(١) خطای با ریج رگرسیون مدل های در دورافتاده نقاط تشخیص برای میانگین انتقال روش

منوط م تواند داده هایی چنین حذف یا ماندن باق خصوص در تصمیم  گیری م شوند. نامیده افتاده دور داده های و بوده دور داده ها اصل توده از
مشاهدات این شناخت گام، نخستین درهرصورت ول باشد. مشاهدات کل تعداد یا و مدل نوع داده ها، این صحیح ثبت از اطمینان میزان به
داده شرح به تفصیل (٢٠٠٧) وانگ و (١٩٨٩) وایزبرگ و کوک توسط که است میانگین انتقال روش کار این برای پرکاربرد روش ی که است
میانگین انتقال روش دو مقایسه ی به (٢٠١٣) گووو و پرداختند ریج رگرسیون در مشاهدات چنین یافتن به (١٩٩۵) ژیانگ و پن است. شده
خطای با مدل های در روش این مطالعه ی به نیز (٢٠١٧) اران هم و قپان هستند. معادل روش دو این که داد نشان و پرداخته موردی حذف و

پرداختند. تصادف خط محدودیت تحت اندازه گیری

در است. AR(١) خطای دارای ریج رگرسیون مدل به افتاده دور نقاط تشخیص برای میانگین انتقال روش توسعه ی مقاله این در ما هدف
ارائه را پیشنهادی روش سوم بخش در و پرداخته مقاله این در آن نظر مورد خصوصیات و مدل خصوص در مقدمات تعاریف ارائه ی به دوم بخش

م دهیم. قرار استفاده مورد را روش این اقتصادی واقع مثال ی با نیز چهارم بخش در م دهیم.

پایه تعاریف ٢

م گیریم: نظر در زیر به صورت ماتریس حالت در را چندگانه رگرسیون مدل

y = Xβ + u (٢ . ١)

و نامعلوم رگرسیون ضرایب بردار β = (β١, . . . , βp)′ ، توضیح متغیرهای از n× p ماتریس X مشاهدات، n× ١ بردار y آن در که
است: زیر به صورت کوواریانس ماتریس و صفر میانگین بردار با نرمال توزیع دارای و خطا جمالت از n× ١ بردار u

Cov(u) = E(uu′) = σ٢Ω (٢ . ٢)

است نامعلوم معموال Ω ماتریس م شود. فرض Nn(٠, σ٢Ω) توزیع دارای u بردار لذا و بوده مثبت معین n× n ماتریس Ωی که قید این با
وجود P ناتکین متقارن ماتریس ضمنا معرف م شود. Ω = Ω(θ) یعن θ برآوردپذیر و نامعلوم پارامترهای بردار از مشخص تابع به عنوان و

است. Ω−١ = P ′P به نحوی که دارد

یا خودهمبسته مدل، این به اینصورت در کنند تبعیت ١ مرتبه اتورگرسیو فرایند ی از خطا جمالت که است زمان Ω خاص حالت ی
yt آن در که yt = xtβ + ut, t = ١, ..., n از عبارت اند آن عناصر ،(٢ . ١ رگرسیون( مدل فرض با شرایط این تحت گویند. پیاپی همبسته ی
اتورگرسیو فرآیند ی از خطا جمله ی ut و پارامترها از p× ١ بردار β ، توضیح متغیر p به مربوط مشاهدات بردار xt ،t زمان در پاسخ متغیر
ϵtها |ρ|و < ١ E(ϵ٢و

t ) = σ٢ ، E(ϵt = ٠) ،t هر برای که طوری به شود، م تعریف ut = ρut−١ + ϵt به صورت که است ١ مرتبه
از: عبارتند آن) مثبت معین به توجه (با وارون ماتریس نیز و (١٩٨٩) فیرینگوت پیشنهاد بر بنا Ω پراکندگ ماتریس ساختار هستند. ناهمبسته

Ω−١ =



١ −ρ ٠ · · · ٠ ٠
−ρ ١ + ρ٢ −ρ · · · ٠ ٠

· · ·
٠ ٠ ٠ · · · ١ + ρ٢ −ρ
٠ ٠ ٠ · · · −ρ ١


و Ω =

١
١− ρ٢


١ ρ ... ρn−١

ρ ١ ... ρn−٢

...
...

. . .
...

ρn−١ ρn−٢ . . . ١



محاسبه ρ̂ =
∑n−١

t=١ ûtût+١
/∑n

t=١ û
٢
t رابطه ی از آن برآورد که م آیند دست به ρ برآوردپذیر و نامعلوم پارامتر برحسب ماتریس ها این

م Ω مثبت معين ماتریس برای هستند. OLS روش از ût = yt − xtβ̂ باقیمانده های ût عناصر که به طوری ((١٩٨٩) (فیرینگوت م شود
: ((١٩٨٨) اران هم و (جاج دارد وجود زیر صورت به P ناتکین ماتریس که داد نشان توان
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P =



√
١− ρ٢ ٠ ٠ · · · ٠ ٠
−ρ ١ ٠ · · · ٠ ٠
٠ −ρ ١ · · · ٠ ٠

· · ·
٠ ٠ ٠ · · · ١ ٠
٠ ٠ ٠ · · · −ρ ١


(٢ . ٣)

AR(١) خطای با ریج رگرسیون در میانگین انتقال روش ٣

y = فرم به ميانگين انتقال مدل داده ها، مجموعه ی انتهای به آن انتقال با و است بودن افتاده دور به وک مش iام مشاهده ي که فرض اين با
γ بودن معن دار بررس برای است. نامعلوم انتقال پارامتر γ و n× ١ بردار Z = (٠, ...,٠,١)

′
آن در که م شود، تعريف Xβ + Zγ + u

شود. انجام H١ : γ ̸= ٠, مقابل در H٠ : γ = ٠, فرضيه آزمون بايد

موجب مشاهدات جابجايی هرگونه مدل خطاهای بين وابستگ علت به که است اين مواجهيم آن با خودهمبسته داده های در که چالش
ل متش ستون برداری به عنوان θi تعريف با ابتدا در که است اين م شود ارائه اينجا در که پيشنهادی م شود. داده ها خودهمبسته ی ساختار تغيير
طبق و ريج برآوردگر به دستيابی هدف با اينکه ضمن شود نوشته ميانگين انتقال مدل مشاهدات، جابجايی بدون و درايه iامين در ي و صفرها از
دست هدف با ٠ =

√
kIpβ+η ل ش به ريج محدوديت عنوان تحت تصادف محدوديت خاص نوع از (١٩٩۴) اران هم و تروس ار راه

.η ∼ Np

(
٠, , σ٢I

)
که به گونه ای است u از مستقل و تصادف بردار ي η مذکور، ريج محدوديت در گردد. استفاده آميخته مدل به يافتن

میشود: حاصل زير مدل نتيجه در y

٠

 =

 X zi√
kIp ٠

 β

γ

+

 u

η

 .

داشت: خواهيم زير به صورت را مدل اين εm =

 u

η

 و δ =

 β

γ

 ،Bm =

 X zi√
kIp ٠

 ،ym =

 y

٠

تعريف با

ym = Bmδ + εm. (٣ . ١)

وجود L =

 P
n×n

٠
n×p

٠
p×n

I
p×p

 ناتکين ماتريس ،Λ بودن مثبت معين به توجه با .Λ =

 Ω ٠
٠ Ip

 با V ar(εm) = σ٢Λآن در که

در که يابيم م دست ỹm = B̃mδ + ε̃m مدل به مدل(٣ . ١) طرفين در L پيشضرب با م آيد. دست به (٢ . ٣) از P و Λ−١ = L′ L که دارد
پيش‐ضرب در X در P ضرب به توجه اهميت، حائز نکته ی .V ar(ε̃m) = σ٢I نتيجه در و ε̃m = Lεm،B̃m = LBm ،ỹm = Lym آن
ميزان دارای که iام مشاهده ی بر عالوه تبديل اين اعمال از پس که بدين ترتيب م شود، حاصل Bm ساختار در که است تغييری و شده انجام
مدل اين در مشاهدات جابجايی بودن مجاز به توجه با گيرد. م γقرار تأثير تحت (−ρ) ضريب با نيز i)ام + ١) مشاهده ی است، γ انتقال
نگردد. حاصل يافته تبديل مدل ساختار در تغييری هيچ که است ل ش به رگرسيون مدل تعديل و مشاهده دو اين انتقال ما پيشنهاد يافته، تبديل

داريم: ترتيب بدين


ỹ(i,i+١)

٠p

ỹi,i+١

 =


X̃(i,i+١) ٠(n−٢)×٢√

kIp ٠p×٢

X̃i,i+١ I٢




β

γ

−ργ

+


ũ(i,i+١)

η

ũi,i+١


داريم: معادل بطور يا

yf = Xfδf + εf = Aβ + Ztγt + εf (٣ . ٢)
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ỹi,i+١ = همچنين .γt =

 γ

−ργ

 و Zt =

 ٠(n+p−٢)×٢

I٢

 ،A′ =
(
X̃ ′

(i,i+١)
√
kIp x̃i x̃i+١

)
آنها در که

.ũ و ỹ ،X̃ سطر iامين از عبارت اند ترتيب به ũi و ỹi ،x̃′i آنها در که ũi,i+١ =

 ũi

ũi+١

 و X̃i,i+١ =

 x̃′i

x̃′i+١

 ،

 ỹi

ỹi+١


همچنین باشند. م i)ام + ١) و iام سطرهای حذف از پس ũ و X̃ ،ỹ با متناظر مقادير به ترتيب ũ(i,i+١) و X̃(i,i+١) ،ỹ(i,i+١) به عالوه

م شود. محاسبه (١٩٨٩) فیرینگوت از استفاده با k ریج پارامتر برآورد

انتقال مدل برای H٠١ : γ = ٠ فرضيه آزمون معادل (٣ . ٢) مدل برای H٠٢ : γt =

 γ

−ργ

 =

 ٠
٠

 فرضيه آزمون .٣ . ١ لم

(٣ . ١)است. ميانگين
آنگاه شود، رد H٠٢ ه درصورتي و م شود رد نيز H٠١ و بوده صفر مساوی قطعاً γ آنگاه نشود، رد H٠٢ فرضيه اگر اثبات:

γt =

 γ

−ργ

 =

 ١
−ρ

 γ ̸=

 ٠
٠


اثبات قضيه م ح و م شود رد نيز H٠١ درنتيجه و γ ̸= ٠ بنابراين ρ ̸= ٠ که م دانيم موردبحث رگرسيون مدل اوليه تعاريف به توجه با اما

ردد. مي

کارايی است (١+n)ام مشاهده ی از استفاده به نیاز اينکه به توجه با nام، مشاهده ی دورافتادگ بررس برای روش اين که است ذکر به الزم
داشت. نخواهد

يعن γt = ٠ فرضيه تحت مدل برای ،(٢٠٠٣) ل و سیبر روش مبنای بر ،H٠٢ فرضيه آزمون انجام برای

yf = Aβ + εf (٣ . ٣)

م کنيم. افراز زير ل ش به کرديم، تعريف GLS ريج پيش بين ماتريس که را H̃∗

H̃∗ = A(A′A)−١A′ =


H̃∗

١١
(n+p−٢)×(n+p−٢)

H̃∗
١٢

(n+p−٢)×٢

H̃∗
٢١

٢×(n+p−٢)
H̃∗

٢٢
٢×٢

 .

از: است عبارت افراز اين متناظر های  باقيمانده بردار لذا

ẽ = (In+p − H̃∗)yf = Gyf =

 (In+p−٢ − H̃∗
١١)yf١ − H̃∗

١٢ỹi,i+١

(I٢ − H̃∗
٢٢)ỹi,i+١ − H̃∗

٢١yf١

 =

 ẽ١

ẽ٢


از است عبارت γt دوم توانهای کمترين برآورد ازاينرو .y′f١ =

(
ỹ′(i,i+١) ٠′

١×p

)
آن در که

γ̂t = (Z ′
tGZt)

−١Z ′
tGyf =

(
I٢ − H̃∗

٢٢

)−١
ẽ٢.

معادل که بوده y′

fGyf − γ̂
′

tZ
′

tGyfآن مخرج و γ̂′

tZ
′

tGyf = ẽ
′

٢

[
I٢ − H̃∗

٢٢

]−١
ẽ٢ با است برابر F آزمون ی آماره کسر صورت

از: است عبارت حاصل آزمون آماره ی م باشد. (٣ . ٣) مدل خطای مربعات مجموع RSS آن در و RSS − ẽ′٢
[
I٢ − H̃∗

٢٢

]−١
ẽ٢ با است

F =

ẽ
′

٢

[
I٢ − H̃∗

٢٢

]−١
ẽ٢

/
٢(

RSS − ẽ′٢
[
I٢ − H̃∗

٢٢

]−١
ẽ٢

)/
n− ٢
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H٠ فرضيه ی تحت آماره اين است. شده محاسبه داده ها مجموعه ی به ريج محدوديت p تعداد شدن اضافه به توجه با مخرج آزادی ی درجه که
م باشد. F٢,n−٢ توزيع دارای

که معناست بدان اين و نم شود تأييد H٠١ فرضيه ی ،٣ . ١ لم طبق درنتيجه و H٠٢ فرضيه ی که است آن گويای آماره اين دار معن مقادير
است. افتاده دور نقطه ی ي iام يعن مدنظر مشاهده ی

دور جنبه دو از م تواند مشاهده ي هستند، خودهمبسته خطای جمالت دارای که داده هايی مجموعه ی در که داشت توجه بايد تذکر:
خودهمبسته ی ساختار از تبعيت عدم علت به ر دي و داده ها اصل توده ی از وابسته متغير راستای در زياد فاصله دليل به ي شود، قلمداد افتاده
افتاده دور نقطه ای به عنوان داده ها ساختار با همخوان عدم علت به م تواند داده ها ساير از زياد نه چندان فاصله ای با نقطه ي ازاينرو مشاهدات.
حاال چراکه گردد افتاده دور نقاط به عنوان خود بعدی يا قبل نقاط تشخيص موجب است ن مم نيز نقطه همين اينکه ضمن شود، داده تشخيص

نم گنجند. مشاهدات خودهمبسته ی ساختار در نيز نقاط آن

اقتصادی واقع مثال ۴

خطای بردار با ريج برآوردگر معرف برای (١٩٩٨) بیهان و بیهان توسط که را داده هايی مجموعه ی مقاله، اين نتايج کاربرد ونگ چ تشريح برای
کار به داده اند، قرار مورداستفاده تصادف خط محدوديت تحت ريج برآوردگر معرف برای (٢٠٠٩) اوزکال توسط همچنين و خودهمبسته

م بريم.
ميزان بتواند تا کند بررس را خود محصوالت فروش هفتگ تغييرات ميزان دارد قصد ترکيه کشور در صابون و شامپو توليدی شرکت ي
است. دسترس در غيرعادي تورم نرخ دارای زمان مقطع ي در فروش هفتگ مشاهده ی ٧۵ مجموعاً بزند. تخمين آينده در را هفتگ تقاضای
داده های به عنوان است موردنظر زمان بازه انتهايی هفته ی ١۵ به مربوط که مشاهده  ١۵ و پيشين اطالعات داده های عنوان به ابتدایی مشاهده ی ۶٠

م گيرد. قرار مدنظر تازه
صابون خاص برند ي هفتگ متوسط قيمت ،(X١) منتخب اه های فروش در شامپوها هفتگ متوسط قيمت شامل توضيح متغيرهای
به (y) منتخب اه های فروش در شده فروخته شامپوی شيشه های تعداد هفتگ متوسط و (X٢) اه ها فروش اين در شامپوها زين جاي به عنوان

هستند. ترکيه لير حسب بر قيمت ها است. شده تعريف وابسته متغير عنوان
برای دوربين‐واتسون آماره ی و شده مقياس و مرکزی (١١٣ صفحه ی ‐(٢٠١٢) مونتگومری ) واحد» طول مقياس «روش طبق داده ها

بحران نقاط با مقادير اين مقايسه با که آمد دست ٠/۵۶٢به و ٠/٣۵٣٣ معادل به ترتيب و محاسبه تازه و پيشين اطالعات داده ی مجموعه دو
نتيجه اين به ،(dL = ٠/٩۵, dU = ١/۵۴) و (dL = ١/۵١ , dU = ١/۶۵) از عبارت اند ترتيب به که ٠/٠۵ معن داری سطح در متناظر

همبستگ ضرايب بررس ازجمله ری دي روش های م باشند. AR(١) نوع از خودهمبسته خطای بردار دارای داده مجموعه ی دو هر که م رسيم
آن حاصل نتيجه شده بيان (٢٠٠٩) اوزکال در که همانطور برد. کار به خطاها خودهمبستگ مرتبه تر دقيق تعيين برای م توان را ρii جزئ

است. ي برابر داده ها اين در خطا بردار خودهمبستگ مرتبه ی که است
معادل را پارامتر اين برآورد و کرده استفاده پيشين اطالعات داده های از م باشد ρ مجهول پارامتر برحسب که Ω ماتريس برآورد برای
که میشود ١٢۶/٣ برابر X ′Ω̂−١X شرط عدد مقدار تازه، داد ه های برای Ω̂ يافتن و مقدار اين از استفاده با م آوريم. به دست ρ̂ = ٠/٧٠٧٢

.k̂ = ٠/٠٢۵۶ با است برابر ريج پارامتر برآورد (١٩٨٩) فیرینگوت برمبنای لذا است، توضيح متغيرهای بين هم خط وجود نشاندهنده ی
جدول در و محاسبه مشاهدات از ي هر برای آزمون آماره ی ميانگين، انتقال روش از استفاده با افتاده دور مشاهدات وجود بررس منظور به
دارای سوم و اول مشاهدات F٢,n−٢ = F٢,١٣ = ٣/٨١ ،٠/٠۵ سطح در اينکه به توجه با م شود، مالحظه که آن گونه است. شده گزارش ١

م شوند. داده تشخيص افتاده دور نقاط عنوان به نقطه دو اين لذا هستند، معن داری مقادير



٣۶۶AR(١) خطای با ریج رگرسیون مدل های در دورافتاده نقاط تشخیص برای میانگین انتقال روش

p-

value

F مشاهده p-

value

F مشاهده

٠/٨٧٠۶ ٠/١۴ ٨ ٠/٠١٢٣ ۶/٢٨ ١

٠/٨٨٧٨ ٠/١٢ ٩ ٠/٢۴٧٠ ١/۵۶ ٢

٠/٨١٣٢ ٠/٢١ ١٠ ٠/٠۴٠١ ۴/١۶ ٣

٠/٧٠۴۴ ٠/٣۶ ١١ ٠/١٠٣٨ ٢/٧١ ۴

٠/۶۵٣٢ ٠/۴۴ ١٢ ٠/٨٠۵۴ ٠/٢٢ ۵

٠/۵۵٨١ ٠/۶١ ١٣ ٠/٩٩٠٠ ٠/٠١ ۶

٠/٢١٣٩ ١/٧۴ ١۴ ٠/٩٢٣۵ ٠/٠٨ ٧

شامپو های داده در افتاده دور نقاط ميانگين انتقال مدل برای F آزمون ی آماره مقادير ١ جدول

نتیجه گیری

مشاهدات کشف برای میانگین انتقال روش از بهره مندی ان ام که م رسد نظر به چنین خودهمبسته، خطای جمالت با رگرسیون مدل های در
دلیل به جابجایی این و است بودن افتاده دور به وک مش مشاهدات جابجایی مستلزم روش این از استفاده که چرا نیست، ان پذیر ام افتاده دور
انتقال مدل از استفاده ان ام که شود ارائه روش شد سع مقاله این در نیست. میسر م کند وارد خطاها خودهمبسته ساختار به که خدشه ای
ساز به توجه با البته شد. ارائه توضیح متغیرهای هم خط ل مش حضور در روش این اینکه ضمن سازد، ن مم را افتاده دور مشاهدات میانگین
مثال ی برای پیشنهادی روش پایان در نیست. میسر داده ها مجموعه ی از آخر مشاهده ی بررس برای آن از استفاده ان ام شده استفاده کار و

شد. واقع استفاده مورد اقتصادی

مراجع

Alkhamisi M.A. (2010), Ridge estimation in linear models with autocorrelated errors, Commun. Stat.-Theor M, 39,
2630–2644.

Bayhan G.M. and Bayhan M. (1998), Forecasting using autocorrelated errors and multicollinear predictor variables,
Comp. Ind. Eng., 34(2), 413–421.

Cook R.D. and Weisberg S. (1982), Residuals and influence in Regression, Chapman and Hall, New York.

Firinguetti L. (1989), A simulation study of ridge regression estimators with autocorrelated errors, Commun. Stat.
Simulat., 18(2), 673–701.

Ghapani F., Rasekh A.R. and Babadi B. (2017), Mean shift and influence measures in linear measurement error
models with stochastic linear restrictions, Comm. Stat-Simulat.C,, 46(6), 4499-4512.

Guo J. (2013) The case-deletion and mean-shift outlier models: equivalence and beyond, Acta Geod Geophys, 48,
191–197.



٣۶٧

Hoerl A.E. and Kennard R.W. (1970), Ridge regression: biased estimation for non-orthogonal problems, Technomet-
rics, 12, 69–82.

Judge G.C., Hill R.C., Griffiths W.E., Lütkepohl H. and Lee T.C. (1988), Introduction to the Theory and Practice of
Econometrics, John Wiley Sons, New York.

Montgomery D.C., Peck E.A. and Vining G.G. (2012), Introduction to linear regression analysis, John Wiley & Sons,
New Jersey.

Özkale M.R. (2009). A stochastic restricted ridge regression estimator,J. Multivar. Anal., 100, 1706-1716.

Pan J. and Xiong H. (1995), Outliers and influential observations in a ridge mean shift regression, System Science

and Mathematical Science, 9(1), 12–26.

Seber G.A.F. and Lee A. (2003), Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey.

Troskie C.G., Chalton, D.O., Stewart T.J. and Jacobs M. (1994), Detection of outliers and influential observations in
regression analysis using stochastic prior information, Commun. Stat.-Theor M,, 23(12), 3453-3476.

Wolter, W. (1986), Wang J. (2007). Statistical diagnosis of linear regression model with the random constraints and
Bayes method, Nanjing University of Science and Technology,Nanjiang,



خطا میانه کمترین اساس بر فازی رگرسیون
١ عارف محسن

بیرجند اه دانش آمار، و ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

ی ابتدا، در است. شده معرف فازی خروج و فازی ورودی اساس بر خط چندگانه رگرسیون مدل برازش برای جدید شیوه ی یده: چ
داده های به خطا میانه کمترین روش از استفاده با رگرسیون مدل ضرایب عالمتدار، فاصله این اساس بر آنگاه و م گردد معرف عالمتدار فاصله
به نسبت میانه که آنجایی از است. شده مقایسه خطا میانگین کمترین روش بر مبتن رگرسیون مدل با پیشنهادی، شیوه است. شده برازش فازی
با شده، بیان روش نهایت، در است. استوار پرت داده به نسبت مقاله، این در شده ارائه روش نم  گیرد، قرار پرت داده های تأثیر تحت میانگین

است. شده بررس کاربردی مثالهای برخ

خطا. میانه کمترین خطا، میانگین کمترین چندگانه، خط رگرسیون فازی، داده کلیدی: واژه های

.62J86 ،62J05 ،03E72 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

اولیه مفاهیم و مقدمه ١

نظر در فازی صورت به کمیتها از برخ که زمان مستقل، متغیرهای و پاسخ متغیر بین مدلها برخ برازش به فازی، محیط در رگرسیون مدلهای
نویسندگان توجه مورد بسیار اخیر سالهای در استوار فازی رگرسیون فازی، محیط در رگرسیون مختلف موضوعهای بین از م پردازد. شوند، گرفته

رگرسیون مدلهای در موجود کمبودهای از برخ که هستیم گونه ای به مدل ضرایب کردن برآورد دنبال به ما مدلهایی، چنین در است. گرفته قرار
در که آید م وجود به زمان کمبودها، این از ی برسد. حداقل به خطا) مربعات کمترین روش بر مبتن رگرسیون مدلهای (خصوصاً معمول
برطرف م تواند را نقص این شیوه دو به استوار روشهای بر مبتن رگرسیون راستا، این در شود. دیده پرت داده های شده، مشاهده داده های بین
ابتدا از شیوه، این با م کند. استفاده رگرسیون مدل ضرایب برآورد برای M‐برآوردگرها) (مانند استوار برآوردگرهای برخ از نخست شیوه کند.
به معمول شیوه های اساس بر مدل دوم، شیوه در م کند. کم را آنها تأثیر یا و نم گیرد نظر در مدل ضرایب برآورد در را پرت داده های تأثیر مدل،

برخ نیز استوارسازی روشهای از برخ که است ذکر به الزم م شود. اصالح مدل و تشخیص پرت داده های آن از بعد و م گردد برازش داده ها
در استوار رگرسیون مدلهای زمینه در موجود کارهای از برخ به زیر، در م سازد. برطرف را رگرسیون مدلهای در موجود ر دی کمبودهای از

است. شده اشاره فازی محیط
از استوار برآورد دو (٢٠٠٧) وارگا است. آورده دست به را استوار رگرسیون مدلهای برخ M‐برآوردگرها، اساس بر (٢٠٠۵) سون

رگرسیون مدلهای در پرت داده های تعیین برای نگرش ی (٢٠٠٧) اران هم و نصرآبادی است. داده ارائه رگرسیون مدل در فازی ضرایب
پرداخته اند. استوار رگرسیون مدلهای برخ ارائه به فازی مجموعه های بین رتبه بندی اساس بر (٢٠٠٨) آپیدین و کوال نموده اند. پیشنهاد فازی
است. گرفته قرار تحقیق مورد (٢٠١١) اران هم و دورسو توسط وزن مربعات میانه کمترین برآورد اساس بر استوار رگرسیون مدلهای برخ

Arefi@Birjand.ac.ir : عارف ١محسن

٣۶٨



م. ، ٣۶٩عارف

در ر دی نگرشهای برخ بررس برای است. گرفته قرار مطالعه مورد (٢٠١۵) کوتاس و لس وسیله به استوار فازی c‐رگرسیون مدلهای
اران هم و چاچ ،(٢٠١٣) اران هم و یانگ ،(٢٠١٣) طاهری و چاچ ،(١٣٩۶) روزبه و چاچ به استوار فازی رگرسیون مدلهای زمینه

نمایید. مراجعه (٢٠١٧) روزبه و چاچ ،(٢٠١۶) لو و زانگ ،(٢٠١۴)

گرفته قرار بررس مورد فازی داده های و معمول ضرایب با چندگانه خط رگرسیون مدلهای برآورد برای جدید شیوه ی مقاله، این در
مدل پارامترهای خطا، میانه کمترین روش اساس بر آنگاه، و معرف متقارن فازی اعداد بین جدید عالمتدار فاصله ی ابتدا نگرش، این در است.
خطا میانه کمترین روش با و ارائه عالمتدار فاصله اساس بر نیز خطا میانگین کمترین روش پایه بر رگرسیون مدل ادامه، در م شوند. برآورد

است. گرفته قرار مقایسه مورد

.((١٣٧۵) (طاهری م گردد بررس است، گرفته قرار استفاده مورد مقاله در که اساس مفاهیم برخ زیر در
LR فازی عدد ی را فازی مجموعه این م گردد. تعریف Ã : X → [٠,١] عضویت تابع با X مرجع مجموعه روی Ã فازی مجموعه ی

باشد: زیر صورت به آن عضویت تابع اگر گویند،

Ã(x) =

 L
(

m−x
s١

)
x ≤ m,

R
(

x−m
s٢

)
m < x,

Ã = (m, s١, s٢)LR با را LR فازی عدد ی هستند. L(٠) = R(٠) = ١ با [٠,١] به R+ از نزول اکیداً تابع دو R(.) و L(.) آن در که
ی در م دهند. نشان Ã = (m, s١)LL با و گویند متقارن LL فازی عدد را آن آنگاه باشند، s١ = s٢ و L(.) = R(.) اگر م دهند. نشان

گویند. Ã = (m, s١)T متقارن مثلث فازی عدد آنرا باشد، L(x) = max{٠,١− x} اگر خاص، حالت

م شود: تعریف زیر صورت به Ñ = (n, s′١, s
′
٢)LR و M̃ = (m, s١, s٢)LR فازی عدد دو بین ضرب و جمع رهای عمل

M̃ ⊕ Ñ = (m+ n;αx, s١ + s′١, s٢ + s′٢)LR,

λ⊗ M̃ =

 (λm;λs١, λs٢)LR λ ≥ ٠,
(λm;−λs٢,−λs١)RL λ < ٠.

متقارن فازی اعداد بین عالمتدار فاصله ٢

فازی عدد دو این بین عالمتدار فاصله باشند. متقارن فازی عدد دو M̃٢ = (m٢, α٢)LL و M̃١ = (m١, α١)LL کنید فرض .٢ . ١ تعریف
م شود: تعریف زیر به صورت

d(M̃١, M̃٢) = (m١ −m٢) +
٢k
٣ (α١ − α٢),

.k =
∫ ١

٠ L
−١(α)dα که

م کند: صدق زیر خصوصیات در ٢ . ١ تعریف در شده معرف عالمتدار فاصله .٢ . ٢ لم

i) If Ã = B̃ ⇒ d(Ã, B̃) = ٠,

ii) d(Ã, B̃) = −d(B̃, Ã),

iii) d(Ã, B̃) = d(Ã, C̃) + d(C̃, B̃).

شده معرف عالمتدار فاصله اساس بر باشند. متقارن فازی عدد دو M̃٢ = (m٢, α٢)LL و M̃١ = (m١, α١)LL کنید فرض .٢ . ٣ تعریف
م شود: تعریف زیر به صورت متقارن فازی عدد دو بین فاصله ،٢ . ١ تعریف در

D(M̃١, M̃٢) =
∣∣∣d(M̃١, M̃٢)

∣∣∣
=

∣∣∣(m١ −m٢) +
٢k
٣ (α١ − α٢)

∣∣∣.



خطا٣٧٠ میانه کمترین اساس بر فازی رگرسیون

م کند: صدق زیر صورت به فاصله ی خصوصیات در ٢ . ٣ تعریف در شده معرف فاصله .۴ . ٢ لم

i) If Ã = B̃ ⇒ D(Ã, B̃) = ٠,

ii) D(Ã, B̃) = D(B̃, Ã),

iii) D(Ã, B̃) ≤ D(Ã, C̃) +D(C̃, B̃).

خطا میانه کمترین رد روی با فازی رگرسیون ٣

ابتدا است. شده پرداخته فازی پاسخ متغیر و فازی مستقل متغیرهای اساس بر خط رگرسیون مدل برآورد به جدید نگرش ی بخش، این در
صورت به ترتیب به پاسخ و مستقل متغیرهای آن در که باشند i = ١, ..., n ،(X̃i١, X̃i٢, ..., X̃ip, Ỹi) صورت به داده ها مجموعه کنید فرض
مدلهای برازش مقاله، این در هدف هستند. j = ١, ..., p و i = ١, ..., n ،Ỹi = (yi, σi)LL و X̃ij = (xij , sij)LL متقارن فازی اعداد

است: داده های موجود به خطا میانه کمترین روش اساس بر زیر رگرسیون

Ỹi = a٠ ⊕ (a١ ⊗ X̃i١)⊕ . . .⊕ (ap ⊗ X̃ip), i = ١, ..., n,

اساس بر پاسخ متغیر برآورد فازی، اعداد روی حسابی رهای عمل اساس بر شده اند. گرفته نظر در معمول اعداد صورت به ضرایب آن در که
:(si٠ = ٠) م آید دست به زیر صورت به فوق رگرسیون مدل

̂̃
Y i = (ŷi, σ̂i)LL = (

p∑
j=٠

ajxij ,

p∑
j=٠
|aj |sij)LL.

فاصله تحت خطا قدرمطلق میانه راستا، این در نمائیم. برآورد را رگرسیون مدل پارامترهای خطا، میانه کمترین روش اساس بر م خواهیم اکنون
م شود: تعریف زیر صورت به (٢ . ٣ (تعریف شده بیان

H = Mediani=١,...,nD(Ỹi,
̂̃
Y i)

= Mediani=١,...,n
∣∣∣(yi − ŷi) + ٢k

٣ (σi − σ̂i)
∣∣∣

= Mediani=١,...,n
∣∣∣(yi − p∑

j=٠
ajxij) +

٢k
٣ (σi −

p∑
j=٠
|aj |sij)

∣∣∣.
صورت به تابع ی کنید فرض نمائیم. مینیمم aj , j = ١, ..., p ضرایب تحت را H تابع باید ، رگرسیون مدل ضرایب محاسبه برای
تحت و ρ(u) تابع اساس بر م توان را H تابع کردن مینیمم آنگاه نمائیم. تعریف I(u < ٠) نشانگر تابع با ρ(u) = u× (١

٢ − I(u < ٠))
نمود: بازنویس زیر صورت به عالمتدار فاصله

min
aj , j=١,...,p

H = min
aj , j=١,...,p

Mediani=١,...,nD(Ỹi,
̂̃
Y i)

= min
aj , j=١,...,p

n∑
i=١

ρ(d(Ỹi,
̂̃
Y i))

= min
aj , j=١,...,p

n∑
i=١

[
d(Ỹi,

̂̃
Y i)(

١
٢ − I(d(Ỹi,

̂̃
Y i) < ٠))

]
تابع مینیمم ،a−j = −min{٠, aj} و a+j = max{٠, aj} ،u−i = −min{٠, d(Ỹi, ̂̃Y i)} ،u+i = max{٠, d(Ỹi, ̂̃Y i)}تعریف با

نمود: محاسبه زیر صورت به خط برنامه ریزی مسئله ی اساس بر م توان را فوق

min
aj , j=١,...,p

H = min
aj , j=١,...,p

n∑
i=١

u+i + u−i
٢

s.t. d(Ỹi,
̂̃
Y i) = u+i − u

−
i , i = ١, ..., n

aj = a+j − a
−
j , j = ١, ..., p,

u+i ≥ ٠, u−i ≥ ٠, a+j ≥ ٠, a−j ≥ ٠.



م. ، ٣٧١عارف

به پاسخ متغیر شده برآورد و شده مشاهده مقادیر بین فاصله میانه کردن مینیمم از م توان را فوق رگرسیون مدل ضرایب برآورد .٣ . ١ توجه
را میانه نم توان سادگ به و است نامعلوم نیز پاسخ متغیر شده برآورد مقادیر بنابراین است، نامعلوم مدل ضرایب که آنجایی از ول آورد. دست
نیز راه این م آید. دست به بهینه رگرسیون مدل تکرار وریتم ال با اول روش در م گردد. پیشنهاد مسئله این حل برای روش دو آورد. دست به
محاسبه بهینه مدل فوق، صورت به ρ(.) تابع معرف با دوم، روش در نرسد. جواب به است ن مم موارد برخ در و دارد تقریبی روشهای به نیاز
بنابراین، م دهند. ما به را سان ی نتیجه ρ(.) تابع با H تابع کردن مینیمم و میانه با H تابع کردن مینیمم که است این در اساس نکته م شود.
مقاله، این در نمائید). مراجعه (٢٠٠۵) کوئنکر ١ فصل به بیشتر، بررس (برای م کند ساده تر را مدل ضرایب محاسبه کار ρ(.) تابع از استفاده

است. شده پیاده فازی داده های روی فوق تکنی آن اساس بر و معرف عالمتدار فاصله ی

است. شده استفاده LINGO افزار نرم از فوق، خط برنامه ریزی مسئله حل برای .٣ . ٢ توجه

نسبت خطا میانه کمترین اساس بر شده بیان روش بنابراین، نم گیرد، قرار پرت داده تأثیر تحت میانگین به نسبت میانه که آنجایی از .٣ . ٣ توجه
جواب و است حساس پرت داده به خطا میانگین کمترین روش که صورت در م دهد. را بهینه ای جوابهای و نیست حساس پرت داده وجود به

است. گرفته قرار بررس مورد نیز خطا میانگین کمترین روش زیر در مقایسه، برای نم گردد. حاصل مطلوب

خطا میانگین کمترین روش اساس بر فازی رگرسیون مدل ٣ . ١

به مدل برازش در ل مش ی دهیم. برازش خطا میانگین کمترین روش اساس بر فازی داده های به رگرسیون مدل ی م خواهیم بخش، این در

است. وابسته ajها عالمت به ̂̃Y i = (
∑p

j=٠ ajxij ,
∑p

j=١ |aj |sij)LL پاسخ متغیر برآورد پهنای که است این خطا میانگین کمترین روش
نمود. بیان زیر صورت به م توان را دوشیوه ل، مش این رفع برای

دنبال م توان را شیوه دو گردد. مشخص آنها عالمت باید ابتدا است، وابسته ajها عالمت به پاسخ متغیر برآورد پهنای که آنجایی از .۴ . ٣ توجه
در را باشد، داشته را کمتری خطا مربعات میانگین که کدام هر و یریم ب نظر در را ajها عالمت مختلف حالتهای کلیه  نخست، شیوه در نمود.
و مشخص را ضرایب عالمت پاسخ، و مستقل متغیرهای مراکز روی خطا میانگین کمترین رگرسیون مدل اساس بر دوم، شیوه در یریم. ب نظر

بیابیم. را نهایی جواب فازی، پاسخ و مستقل متغیرهای روی آن اساس بر بعد

میانگین بود). خواهد مشابه روش عالمت تغییر صورت (در باشند مثبت aj , j = ١, ..., p ضرایب فوق، تذکر اساس بر کنید فرض
م شود: تعریف زیر صورت به شده بیان فاصله اساس بر خطا مربعات

T =
١
n

n∑
i=١

D٢(Ỹi,
̂̃
Y i)

=
١
n

n∑
i=١

[
(yi − ŷi) +

٢k
٣ (σi − σ̂i)

]٢

=
١
n

n∑
i=١

[
(yi −

p∑
j=٠

ajxij) +
٢k
٣ (σi −

p∑
j=١

ajsij)
]٢
.

ضرایب به نسبت T تابع از مشتق گیری با نمائیم. مینیمم aj , j = ١, ..., p ضرایب تحت را T تابع باید ، رگرسیون مدل ضرایب محاسبه برای
م آیند: دست به زیر صورت به رگرسیون مدل ضرایب معادالت، دستگاه حل و

A =

[
(X +

٢k
٣ S)′(X +

٢k
٣ S)

]−١
(X +

٢k
٣ S)′(Y +

٢k
٣ σ), (٣ . ١)

داریم: آن در که

X =


١ x١١ . . . x١p

١ x٢١ . . . x٢p
...

...
. . .

...
١ xn١ . . . xnp

 , S =


٠ s١١ . . . s١p

٠ s٢١ . . . s٢p
...

...
. . .

...
٠ sn١ . . . snp

 , Y =


y١

y٢
...
yn

 , σ =


σ١

σ٢
...
σn

 , A =


a٠

a١
...
ap

 .



خطا٣٧٢ میانه کمترین اساس بر فازی رگرسیون

رگرسیون مدل برازش ویی نی ٣ . ٢

فاصله میانگین از م توان خطا، میانگین کمترین و خطا میانه کمترین روش دو اساس بر رگرسیون مدلهای برازش ویی نی ارزیابی بررس برای
بهتر موجود داده های به مدلها برازش باشد، تر کوچ مقدار این چه هر نمود. استفاده زیر صورت به شده برآورد مقادیر و پاسخ متغیر مقادیر بین

است.

زیر صورت به ̂̃Y i و Ỹi مقادیر بین فاصله میانگین باشند. شده برآورد مقادیر و پاسخ متغیر مقادیر ترتیب به ̂̃Y i و Ỹi کنید فرض .۵ . ٣ تعریف
م شود: تعریف

MD =
١
n

n∑
i=١

D(Ỹi,
̂̃
Y i).

عددی مثالهای ۴

خاک از نمونه ٢۴ در را (SAR) سدیم جذب نسبت و (ESP) خاک در موجود سدیم تبادل درصد ،١ جدول در موجود داده های .١ . ۴ مثال
صورت به ESP متغیر مقادیر اندازه گیری، در کاف دقت عدم دلیل به .((٢٠٠۴) طاهری و (محمدی م دهد نشان کشور غرب در منطقه ی
متغیر عنوان (به SAR متغیر و (Ỹi فازی پاسخ متغیر عنوان (به ESP متغیر بین م خواهیم اکنون شده اند. گرفته نظر در مثلث فازی اعداد

دهیم: برازش زیر صورت به مثلث فازی ضرایب با رگرسیون مدل ی (X̃i فازی مستقل

Ỹi = a٠ ⊕ (a١ ⊗ X̃i), i = ١, ...,٢۴.

نمائیم: حل را زیر خط ریزی برنامه مسئله باید خطا، میانه کمترین روش اساس بر

min
a٠,a١

H = min
a٠,a١

n∑
i=١

u+i + u−i
٢

s.t. (٣٫٠٨− a٠ − ٠٫٧٨a١) +
١
٣ (٠٫٣١− ٠٫٠٨(a+١ + a−١ )) = u+١ − u

−
١ ,

(٢٫٨۶− a٠ − ٠٫۶۴a١) +
١
٣ (٠٫٢٩− ٠٫٠۶(a+١ + a−١ )) = u+٢ − u

−
٢ ,

...

(٣٫٠٠− a٠ − ١٫١٣a١) +
١
٣ (٠٫٣٠− ٠٫١١(a+١ + a−١ )) = u+٢۴ − u

−
٢۴,

u+i ≥ ٠, u−i ≥ ٠, i = ١, ...,٢۴,

a١ = a+١ − a
−
١ ,

a+٠ ≥ ٠, a−١ ≥ ٠.

م آید: دست به زیر صورت به بهینه مدل LINGO، نرم افزار اساس بر فوق مسئله حل با

̂̃
Y i = ٠٫٠۵٧١⊕ (٧٫٢٩٠٣⊗ X̃i).

شده برازش پاسخ و مستقل متغیرهای مراکز بین رگرسیون معادله ی ابتدا خطا، مربعات میانگین کمترین روش اساس بر ضرایب برآورد برای
پرداخته فازی داده های اساس بر رگرسیون مدل ضرایب برآورد محاسبه به آنگاه، م گیریم. نظر در مثبت را ضرایب عالمت آن اساس بر است.

یرید: ب نظر در را زیر ماتریسهای ابتدا، در است. شده

X =


١ ٠٫٧٨
١ ٠٫۶۴
...

...
١ ١٫١٣

 , S =


٠ ٠٫٠٨
٠ ٠٫٠۶
...

...
٠ ٠٫١١

 , Y =


٣٫٠٨
٢٫٨۶

...
٣٫٠٠

 , σ =


٠٫٣١
٠٫٢٩

...
٠٫٣٠

 , A =

 a٠

a١

 ,



م. ، ٣٧٣عارف

م آید: دست به زیر صورت به خطا مربعات میانگین کمترین روش به بهینه مدل ،٣ . ١ رابطه در فوق ماتریسهای ذاری جای ̃̂با
Y i = ٠٫٨۵٠۴⊕ (۶٫٩٠٣٧⊗ X̃i).

میانگین روش تحت و (٢ جدول در سوم (ستون خطا میانه کمترین روش تحت پاسخ متغیرهای برآورد ابتدا آمده، دست به مدلهای اساس بر
و شده برآورد مقدار بین فاصله آمده، دست به مدلهای برازش ویی نی بررس برای شده اند. محاسبه (٢ جدول در پنجم (ستون خطا مربعات
ویی نی مالک اساس بر که آنجایی از گردید. محاسبه (٢ جدول در ششم و چهارم (ستونهای روش دو هر در پاسخ متغیرهای شده مشاهده مقدار
خطا مربعات میانگین روش در MD = ٢٫٨٨٧۵ مقدار از کمتر خطا میانه کمترین روش در MD = ٢٫٧٩٠٠ مقدار ۵ . ٣ تعریف در برازش

است. بهتر خطا میانه کمترین روش اساس بر رگرسیون مدل برازش بنابراین، است،

١ . ۴ مثال در خاکشناس داده های :١ جدول
ESP (٪) SAR ش. ESP (٪) SAR ش. ESP (٪) SAR ش.

Ỹi X̃i Ỹi X̃i Ỹi X̃i

(٢٨٫٨۴, ٢٫٨٨)T (٣٫۵۶, ٠٫٣۶) ١٧ (٧٫۴١, ٠٫٧۴)T (١٫٠٨, ٠٫١١) ٩ (٣٫٠٨, ٠٫٣١)T (٠٫٧٨, ٠٫٠٨) ١
(٩٫۴٣, ٠٫٩۴)T (٠٫٨۶, ٠٫٠٩) ١٨ (٩٫٠٨, ٠٫٩١)T (٠٫٣٨, ٠٫٠۴) ١٠ (٢٫٨۶, ٠٫٢٩)T (٠٫۶۴, ٠٫٠۶) ٢
(۴٫۵٠, ٠٫۴۵)T (٠٫۶١, ٠٫٠۶) ١٩ (۶٫۵۶, ٠٫۶۶)T (٠٫۶١, ٠٫٠۶) ١١ (۶٫٢۵, ٠٫۶٢)T (٠٫۶٢, ٠٫٠۶) ٣
(٩٫٣٠, ٠٫٩٣)T (٠٫۶۴, ٠٫٠۶) ٢٠ (۵٫٠۵, ٠٫۵٠)T (٠٫٩٨, ٠٫١٠) ١٢ (۴٫١١, ٠٫۴١)T (٠٫۴٩, ٠٫٠۵) ۴
(٩٫۴٨, ٠٫٩۵)T (٠٫٧١, ٠٫٠٧) ٢١ (۵٫٢٣, ٠٫۵٢)T (٠٫٧١, ٠٫٠٧) ١٣ (١٫٠۴, ٠٫١٠)T (١٫١٠, ٠٫١١) ۵
(٣٫۶۵, ٠٫٣۶)T (٠٫۶١, ٠٫٠۶) ٢٢ (۵٫١۶, ٠٫۵٢)T (٠٫۵١, ٠٫٠۵) ١۴ (٢٫٧١, ٠٫٢٧)T (٠٫۶١, ٠٫٠۶) ۶
(١٠٫١۴, ١٫٠١)T (٠٫۶٣, ٠٫٠۶) ٢٣ (١١٫١٠, ١٫١١)T (٠٫٧٧, ٠٫٠٨) ١۵ (۴٫۴۵, ٠٫۴۵)T (٠٫٧۴, ٠٫٠٧) ٧
(٣٫٠٠, ٠٫٣٠)T (١٫١٣, ٠٫١١) ٢۴ (۴٫٧۴, ٠٫۴٧)T (٠٫٩٩, ٠٫١٠) ١۶ (۶٫٩٢, ٠٫۶٩)T (١٫١۵, ٠٫١١) ٨

١ . ۴ مثال در شده برازش رگرسیون مدلهای برازش ویی نی :٢ جدول
میانگین روش میانه روش ش.

D(Ỹi,
̂̃
Y i)

̂̃
Y i D(Ỹi,

̂̃
Y i)

̂̃
Y i Ỹi

٣٫۵٢ (۶٫٢۴, ١٫٣٩) ٢٫٧٧ (۵٫٧۴, ٠٫۶٣)T (٣٫٠٨, ٠٫٣١)T ١
٢٫٧۴ (۵٫٢٧, ١٫٢٩) ١٫٩۴ (۴٫٧٢, ٠٫۵٢)T (٢٫٨۶, ٠٫٢٩)T ٢
٠٫٩٠ (۵٫١٣, ١٫٢٨) ١٫٧١ (۴٫۵٨, ٠٫۵١)T (۶٫٢۵, ٠٫۶٢)T ٣
٠٫٣٨ (۴٫٢٣, ١٫١٩) ٠٫۴٨ (٣٫۶٣, ٠٫۴١)T (۴٫١١, ٠٫۴١)T ۴
٧٫٩١ (٨٫۴۴, ١٫۶١) ٧٫٢٩ (٨٫٠٨, ٠٫٨۶)T (١٫٠۴, ٠٫١٠)T ۵
٢٫۶٩ (۵٫٠۶, ١٫٢٧) ١٫٨٧ (۴٫۵٠, ٠٫۵٠)T (٢٫٧١, ٠٫٢٧)T ۶
١٫٨١ (۵٫٩۶, ١٫٣۶) ١٫٠۵ (۵٫۴۵, ٠٫۶٠)T (۴٫۴۵, ٠٫۴۵)T ٧
٢٫١٩ (٨٫٧٩, ١٫۶۴) ١٫۵٩ (٨٫۴۴, ٠٫٩٠)T (۶٫٩٢, ٠٫۶٩)T ٨
١٫١٨ (٨٫٣١, ١٫۶٠) ٠٫۵۶ (٧٫٩٣, ٠٫٨۴)T (٧٫۴١, ٠٫٧۴)T ٩
۵٫۵۴ (٣٫۴٧, ١٫١١) ۶٫۴۴ (٢٫٨٣, ٠٫٣٣)T (٩٫٠٨, ٠٫٩١)T ١٠
١٫٢٩ (۵٫٠۶, ١٫٢٧) ٢٫١١ (۴٫۵٠, ٠٫۵٠)T (۶٫۵۶, ٠٫۶۶)T ١١
٢٫٩١ (٧٫۶٢, ١٫۵٣) ٢٫٢۴ (٧٫٢٠, ٠٫٧٧)T (۵٫٠۵, ٠٫۵٠)T ١٢
٠٫٧٩ (۵٫٧۵, ١٫٣۴) ٠٫٠٢ (۵٫٢٣, ٠٫۵٧)T (۵٫٢٣, ٠٫۵٢)T ١٣
٠٫۵۶ (۴٫٣٧, ١٫٢٠) ١٫۴١ (٣٫٧٨, ٠٫۴٣)T (۵٫١۶, ٠٫۵٢)T ١۴
۴٫٨۴ (۶٫١٧, ١٫٣٨) ۵٫۵٩ (۵٫۶٧, ٠٫۶٢)T (١١٫١٠, ١٫١١)T ١۵
٣٫٣٠ (٧٫۶٩, ١٫۵٣) ٢٫۶۴ (٧٫٢٧, ٠٫٧٨)T (۴٫٧۴, ٠٫۴٧)T ١۶
٣٫٢٧ (٢۵٫۴٣, ٣٫٣١) ٢٫٩١ (٢۶٫٠١, ٢٫۶۵)T (٢٨٫٨۴, ٢٫٨٨)T ١٧
٢٫۴٨ (۶٫٧٩, ١٫۴۴) ٣٫١٩ (۶٫٣٣, ٠٫۶٨)T (٩٫۴٣, ٠٫٩۴)T ١٨
٠٫٨۴ (۵٫٠۶, ١٫٢٧) ٠٫٠٢ (۴٫۵٠, ٠٫۵٠)T (۴٫۵٠, ٠٫۴۵)T ١٩
٣٫٩١ (۵٫٢٧, ١٫٢٩) ۴٫٧١ (۴٫٧٢, ٠٫۵٢)T (٩٫٣٠, ٠٫٩٣)T ٢٠
٣٫۶٠ (۵٫٧۵, ١٫٣۴) ۴٫٣٧ (۵٫٢٣, ٠٫۵٧)T (٩٫۴٨, ٠٫٩۵)T ٢١
١٫٧١ (۵٫٠۶, ١٫٢٧) ٠٫٩٠ (۴٫۵٠, ٠٫۵٠)T (٣٫۶۵, ٠٫٣۶)T ٢٢
۴٫٨۵ (۵٫٢٠, ١٫٢٩) ۵٫۶۶ (۴٫۶۵, ٠٫۵٢)T (١٠٫١۴, ١٫٠١)T ٢٣
۶٫١٠ (٨٫۶۵, ١٫۶٣) ۵٫۴٩ (٨٫٣٠, ٠٫٨٨)T (٣٫٠٠, ٠٫٣٠)T ٢۴

٢٫٨٨٧۵ — ٢٫٧٩٠٠ — — MD

مستقل متغیر و (Titration) تیتراسیون توسط شده تعیین اسید مقدار به مربوط پاسخ متغیر یرید. ب نظر در را ٣ جدول داده های .٢ . ۴ مثال
مراجعه (١٩٧١) وود و دانیل به داده مجموعه مراکز بررس (برای است شده تعیین (Extraction) استخراج توسط که است آل اسید مقدار
ثبت (٣٧٠,٣٫٧)T مقدار (٣٧,٠٫٣٧)T مقدار بجای اشتباهاً ششم داده در مستقل متغیر مقدار داده ها، بین در که است توجه قابل نمایید).
استوار خطا میانگین کمترین روش به نسبت خطا میانه کمترین روش تحت رگرسیون مدلهای که دهیم نشان م خواهیم مثال این در است. شده

هستند.



خطا٣٧۴ میانه کمترین اساس بر فازی رگرسیون

روش اساس بر رگرسیون مدل است. آمده ۴ جدول در اشتباه و اصل شده ثبت داده وجود با رگرسیون مدلهای برازش روش، دو اساس بر
با خطا میانگین کمترین روش اساس بر رگرسیون مدل ول است، نداشته زیادی تغییر پرت داده وجود و اصل داده وجود با خطا میانه کمترین
داده ها مراکز به مربوط نمودار است. کرده زیادی تغییر خود اصل مسیر از مدل و دارد زیادی تفاوت پرت داده با مدل به نسبت اصل داده وجود

است. شده داده نشان ١ ل ش در روش دو در رگرسیون مدل مرکزی خط و

٢ . ۴ مثال در اسید مقدار داده های :٣ جدول
Titration Extraction ش. Titration Extraction ش. Titration Extraction ش.

Ỹi X̃i Ỹi X̃i Ỹi X̃i

(۶۴, ٠٫۶)T (٨٨, ٠٫٨٨)T ١۵ (۶۶, ٠٫٧)T (١٠٠, ١٫٠٠)T ٨ (٧۶, ٠٫٨)T (١٢٣, ١٫٢٣)T ١
(٨٨, ٠٫٩)T (١۶۴, ١٫۶۴)T ١۶ (۴١, ٠٫۴)T (١۶, ٠٫١۶)T ٩ (٧٠, ٠٫٧)T (١٠٩, ١٫٠٩)T ٢
(٨٩, ٠٫٩)T (١۶٩, ١٫۶٩)T ١٧ (۴٣, ٠٫۴)T (٢٨, ٠٫٢٨)T ١٠ (۵۵, ٠٫۶)T (۶٢, ٠٫۶٢)T ٣
(٨٨, ٠٫٩)T (١۶٧, ١٫۶٧)T ١٨ (٨٢, ٠٫٨)T (١٣٨, ١٫٣٨)T ١١ (٧١, ٠٫٧)T (١٠۴, ١٫٠۴)T ۴
(٨۴, ٠٫٨)T (١۴٩, ١٫۴٩)T ١٩ (۶٨, ٠٫٧)T (١٠۵, ١٫٠۵)T ١٢ (۵۵, ٠٫۶)T (۵٧, ٠٫۵٧)T ۵
(٨٨, ٠٫٩)T (١۶٧, ١٫۶٧)T ٢٠ (٨٨, ٠٫٩)T (١۵٩, ١٫۵٩)T ١٣ (۴٨, ٠٫۵)T (٣٧٠, ٣٫٧)T ۶

(۵٨, ٠٫۶)T (٧۵, ٠٫٧۵)T ١۴ (۵٠, ٠٫۵)T (۴۴, ٠٫۴۴)T ٧

٢ . ۴ مثال در رگرسیون مدلهای :۴ ̃̂جدول
Y i = ٣۶٫٠٣۴٢⊕ (٠٫٣١٧۶⊗ X̃i) اصل داده با میانه ̃̂روش
Y i = ٣۶٫۵٢۵۵⊕ (٠٫٣٠٩٠⊗ X̃i) اشتباه داده با میانه ̃̂روش
Y i = ٣۵٫۵٧٨۶⊕ (٠٫٣٢١۶⊗ X̃i) اصل داده با میانگین ̃̂روش
Y i = ۵٩٫١٣۶۵⊕ (٠٫٠٨٠٧⊗ X̃i) اشتباه داده با میانگین روش

٢ . ۴ مثال در پرت داده وجود با و اصل داده های با خطا میانگین کمترین و خطا میانه کمترین روش اساس بر رگرسیون مدلهای :١ ل ش
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کرنل روش به احتمال توزیع تابع برآورد از تصادف نمونه تولید
سنگ) توده درزه زبری تعیین موردی (مطالعه

٣ ربیع رضا محمد ،٢ جالل اسماعیل محمد سید عامری١، اله عین

شاهرود صنعت اه دانش ، ژئوفیزی و نفت معدن، ده ١دانش

شاهرود صنعت اه دانش ، ژئوفیزی و نفت معدن، مهندس ده دانش معدن، استخراج ٢گروه

شاهرود صنعت اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ٣گروه

یده: چ
انتها در شده اند. شبیه سازی تصادف اعداد ترکیب روش کم به سپس شده برآورد داده ها توزیع تابع کرنل روش از استفاده با ابتدا مقاله این در
مورد توزیع از دلخواه تصادف نمونه ی داده ها روی بر پیشنهادی روش اعمال و توده سنگ درزه زبری از واقع داده نمونه ی از استفاده با
و اسمیرونوف کلوموگروف نمونه ای دو آماری آزمون های از شده، تولید تصادف نمونه و واقع داده های مقایسه منظور به است. شده تولید نظر
روش بودن قبول قابل از حاک آمده دست به نتایج است. گرفته قرار مقایسه مورد نموداری صورت به همچنین و شده استفاده میزس فن کرامر

است. واقع داده های از تصادف نمونه تولید برای پیشنهادی

توده سنگ. درزه زبری ترکیب، روش کرنل، روش ، تصادف اعداد تولید کلیدی: واژه های
.62P30 ،62D05 ،62G07 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

معکوس، تبدیل روش های به م توان آماری روش های بین از است شدن انجام آماری، روش های از استفاده با مشخص توزیع های از اعداد تولید
تبدیل روش از م توان ... و ویبل نمایی، نواخت، ی توزیع های از اعداد تولید در مثال طور به .(٢٠٠٧) ریزو کرد اشاره ترکیبی و قبول و رد
مشخص تابع دو حاصل ضرب مجموع که نوشت گونه ای به را تابع بتوان که زمان و کرد استفاده قبول و رد روش از پواسون توزیع و معکوس
برای بنابراین کنند. پیروی مشخص توزیع از که هستند استفاده قابل پدیده هایی برای تنها روش ها این م شود. استفاده ترکیب روش از باشد
تابع برآورد برآورد، روش های معروف ترین از کرد. برآورد را جامعه توزیع ناپارامتری، روش های از م توان ندارند مشخص توزیع که جوامع
توزیع گرفتن نظر در با را برآوردگرها این ١٩۵١ سال در (١٩۵١) هودگس و س فی ١ هاج و س فی بار اولین است. کرنل روش به ال چ
این از بزرگ کالس سپس شد منتشر آن از مقاله ای ١٩٨٩ سال در که کردند معرف پژوهش طرح ی در کرنل تابع عنوان به پیوسته نواخت ی

1Fix and Hodges

EinollahAmeri@gmail.com عامری: اله ١عین

٣٧۶



ر.، م. ، ربیع س.م.ا.، ، جالل ع.، ٣٧٧عامری،

کرنل توابع انواع :١ جدول

ردیف کرنل K(u) ردیف کرنل K(u)

١ نواخت ی ١
٢I(|u| ≤ ١) ۴ عبی م سه ٧٠

١)٨١− |u|٣(٣)I(|u| ≤ ١)

٢ گوس ١√
٢π

exp(−١
٢u

٢) ۵ وزن سه ٣۵
١)٣٢− u٣(٢)I(|u| ≤ ١)

٣ وزن دو ١۵
١۶(١− u٢(٢)I(|u| ≤ ١) ۶ وف اپانیچ ٣

۴(١− u٢)I(|u| ≤ ١)

گرفته قرار مطالعه مورد (١٩۶٢) پارزن پارزن توسط ١٩۶٢ سال در و (١٩۵۶) روزنبالت بالت روزن توسط ١٩۵۶ سال در برآوردگرها نوع
ساختار برای موثری بسیار ابزار و است ناپارامتری روش ی کرنل، برآورد شدند. مطرح آمار دنیای در پس آن از برآوردگرها نوع این است.

ال چ تابع برآورد از تصادف نمونه تولید برای ترکیبی روش از استفاده مقاله این در هدف است. داده ها تحلیل و تجزیه از قبل داده ها به بخش
داده ها بر احتمال توزیع برازش در کرنل روش مختصر توضیح به مقاله این ابتدای در است. نامشخص توزیع از داده سری ی برای کرنل احتمال
از ترکیبی روش به تصادف اعداد تولید برای پیشنهادی روش آن از پس و شده مرور جامعه از تصادف اعداد تولید روش های سپس شده پرداخته
توده سنگ در درزه ها زبری واقع داده های از تصادف اعداد تولید در پیشنهادی روش کاربرد و بررس به پایان، در و شده اشاره کرنل ال چ تابع

است. شده پرداخته

کرنل روش به احتمال ال چ تابع برآوردیابی روش ٢

مجهول هردو (.)fکه ال چ تابع و F (.) تجمع توزیع تابع با جامعه ای از توزیع) هم و (مستقل تصادف نمونه ,Xnی · · · , X١ شود فرض
در .f(x) = dF (x)

dx باشد داشته ،Xگاه تکیه عضو x هر ازای به که طوری به بوده پیوسته جامعه توزیع کنید فرض همچنین باشد. هستند،
استفاده ال چ تابع ناپارامتری برآورد روش از باشد، نداشته وجود نیز آن تابع ساختار از اطالعات گونه هیچ و باشد Xمجهول توزیع که حالت
نزدی ترین ، همسای نزدی ترین تطبیق کرنل کرنل، بافت نگار، ساده، روش های به م توان f(.) برآورد در معمول روش های از م شود.
وند به م توان روش ها این درباره بیشتر گاه آ برای کرد. اشاره شده جریمه نمایی درست بیشینه و متعامد سری های یافته، تعمیم همسای
کرنل روش به ال چ برآورد ، کل حالت در کرد. مراجعه (٢٠٠١) اران هم و فریدمن اران هم و هیست و (١٩٩۴) جونز و وند جونز و

م شود: تعریف رابطه(٢ . ١) صورت به متغیره ی درحالت

f̂(x) =
١
n

n∑
i=١

١
h
K(

x−Xi

h
) (٢ . ١)

∫ +∞
−∞ xK(x)dx = ٠ K(x) ≥= ٠

∫
K(x)dx = ١ م کند: صدق زیر شرایط در و م شود نامیده کرنل تابع K(x) آن در که

توابع همراه به که است وف اپانیچ یا گوس کرنل تابع م گیرد، قرار استفاده مورد که کرنل تابع رایج ترین
∫ +∞
−∞ x٢K(x)dx = σ٢

k <∞
تعیین را کرنل برآورد در همواری میزان آن مثبت مقدار و م شود نامیده باند پهنای h رابطه ی(٢ . ١) در است. شده آورده جدول١ در ر دی کرنل
limn→∞ h = ٠ باشد: برقرار باند پهنای برای زیر شرط های م شود فرض روش، این مجانبی ویژگ های بررس برای ادامه، در م کند.
پارامتر این مقدار انتخاب و م نامند نیز هموارسازی پارامتر را آن رو این از م کند، کنترل را همواری درجه ی h باند پهنای limn→∞ nh =∞
آن ها مرکز در مشاهدات که است برآمدگ هایی مجموع نیز کرنل برآورد م کند بازی رابطه(٢ . ١) در f̂(x) برآوردگر کارایی در اساس نقش
،−١٫۵ ، −٢٫١ مشاهده شش اساس بر ل؟؟ ش م کند. مشخص را آن ها طول ،h باند پهنای و برآمدگ ها ل ش K کرنل تابع شده اند. واقع
و است شده نظرگرفته در N(٠, h٢) نرمال توزیع ی Kh مثال، این در است. آمده دست به ، گوس کرنل تابع برای و ۶ و ۵٫١ ،٢ ،−٠٫۵

مقیاس کرنل تابع کردن مرکزی با کرنل برآورد م کند. مشخص را کرنل تابع پراکندگ که دارد مقیاس عامل عنوان به مهم نقش h بنابراین
داده ها به کرنل تابع ر، دی عبارت به است نقطه آن در کرنل n مقدار میانگین ،x نقطه در کرنل برآورد مقدار م شود. ساخته مشاهده هر در شده
که است معن بدین شود ترکیب هم با را مختلف کرنل های از آمده دست به مقادیر اگر م دهد. اختصاص ١

n وزن خاص نقطه ی همسای در
که م شود نتیجه گیری باشد، داشته بزرگ نسبتا مقدار درست ال چ م رود انتظار که این به باتوجه دارد، وجود زیادی مشاهدات که ناحیه ای در
کمتری تاثیر انتظار طبیعتا دارد، وجود اندک مشاهدات تعداد که نواح در برعکس، و باشد برخوردار بزرگ نسبتا مقدار از باید کرنل برآوردگر



کرنل٣٧٨ روش به احتمال توزیع تابع برآورد از تصادف نمونه تولید

برآمدگ ها از مجموع عنوان به کرنل ال چ برآورد :١ ل ش

وف) (اپانیچ بهینه کرنل با مقایسه در کرنل چندین کارآیی :٢ جدول
نواخت ی گوس وزن دو عبی م سه وزن سه وف اپانیچ کرنل

١
٢

١√
٢(π)

۵
٧

١٧۵
٢۴۴٧

٣۵٠
۴٢٩

٣
۵ R(K)

١
٣

١
۵

١
٧

٣۵
٢۴٣

١
٩

١
۵ µ٢(K)

٠٫٩٣٠ ٠٫٩۵١ ٠٫٩٩۴ ٠٫٩٨۶ ٠٫٩٨٧ ١٫٠٠٠ کارایی

دارد. وجود کرنل ها از

ارزیابی معیارهای ٢ . ١

یعن ارزیابی معیارهای از ی بخش این در است، الزم برآوردگر ی کیفیت و درست ارزیابی برای معیاری برآورد، روش هر در که جا آن از
معیارها این با مستقیما بهینه، برآوردگر یافتن ایده است، آمده رابطه(٢ . ٢) در که م شود معرف ٢(MISE) تجمع خطای دوم توان میانگین

دارند. ارتباط

MISEx

(
f̂(x)

)
=

∫
E
(
f̂(x)− f(x)

)٢
dx (٢ . ٢)

کرنل تابع تغییر اثر بررس ٢ . ١ . ١

تابع این کارایی شود. گرفته درنظر را گوس کرنل تابع مثال عنوان به است. آمده جدول١ در شده معرف کرنل های کارایی مقادیر جدول٢ در
این درنتیجه هستند نزدی ی به هم شده داده نشان کارایی های که است این جدول٢ در توجه قابل نکته است. شده محاسبه ٠٫٩۵ کرنل
وجود تجمع خطای دوم توان میانگین معیار اساس بر مختلف کرنل های بین انتخاب قدرت در مالحظه ای قابل تفاوت که م شود استنباط نکته

ندارد.

2Mean Integrated Square Errors
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تصادف اعداد تولید روش های ٣

مراجع موضوع این مورد در است. خاص احتمال توزیع از متغیرها تصادف سازی شبیه قابلیت آماری، محاسبات نیاز مورد اساس ابزارهای از ی
ی محدود، جامعه ی از تصادف به صورت مشاهده ی انتخاب شبیه سازی برای حالت ساده ترین در است. دسترس در فراوان و خوب بسیار

با است. ضروری نواخت ی تصادف اعداد مناسب تولیدکننده ی بنابراین است. نیاز نواخت ی گسسته توزیع از تصادف مشاهدات تولید روش
هستند. نواخت ی تصادف اعداد کننده تولید به وابسته هم احتمال توزیع های ر دی از تصادف متغیرهای تولید روش های وجود این

معکوس تبدیل روش ٣ . ١

تصادف متغیرهای تولید معکوس تبدیل روش U = FX(X) ∼ U(٠,١) آنگاه باشد FX(x) توزیع تابع با پیوسته تصادف متغیر ی X اگر
م شود تعریف رابطه(٣ . ١) صورت به را معکوس تبدیل م آید. دست به احتمال انتگرال تبدیل از

F−١
X (u) = inf{x : Fx(x) = u}, ٠ < u < ١ (٣ . ١)

داریم: x ∈ R همه برای گاه آن باشد U ∼ U(٠,١) اگر

P
(
F−١
X (U) ≤ x

)
= P (inf{t : FX(t) = U} ≤ x) = P

(
U ≤ FX(x)

)
= FU

(
FX(x)

)
و م شود تولید (٠و١) بین u نواخت ی متغیر ابتدا X تصادف مشاهده ی تولید برای بنابراین دارد. X شبیه توزیع F−١

X (u) بنابراین و
برده کار به گسسته و پیوسته تصادف متغیرهای تولید برای م تواند و دارد ساده ای کاربرد روش این م شود. ١−Fمحاسبه

X (u) معکوس مقدار
م شود: خالصه زیر صورت به آن محاسبه ی وریتم ال شودکه

F−١
X (u) معکوس تابع آوردن دست به . ١

U(٠,١) توزیع از تصادف u ی تولید . ٢

x = F−١
X (u) مقدار محاسبه . ٣

ترکیب روش ٣ . ٢

و
∑m

i=١ pi = ١ آن در که م شود: تعريف FX(x) =
∑m

i=١ piGi(x) صورت به آميخته توزيع ي عنوان به F توزيع تابع روش اين در
با X گاه آن باشد ١ ≤ i ≤ m ازای به Xi از مستقل و P (Y = i) = pi با گسسته تصادف متغیر ی Y و Xi ∼ Gi اگر است. pi > ٠

.X =
∑m

i=١ XiI{Y = i} م شود F توزیع تابع
از است عبارت ترکيب روش وریتم ال

i = ١, · · · ,m ازای به P (Y = i) = pi, به توجه با Y تصادف متغیر تولید . ١

Y = i شرط به Gi(x) ال چ از X تولید . ٢

توليد به معكوس تبديل روش از استفاده با سپس م شود. بيان مناسب ال چ توابع از تركيبی صورت به توزيع ال چ تابع fX(x) روش این در
م شود. پرداخته تصادف متغير

پیشنهادی روش ۴

خاص توزیع تایع نم توان و نیست مشخص داده ها، توزیع ساختار که م دهد رخ حالت هایی اغلب، کاربردی مسایل در و عمل در که جا آن از
ابتدا منظور این برای ندارند. مشخص توزیع تابع که م شود پرداخته تصادف متغیرهای تولید برای روش بیان به مقاله این در داد برازش آن بر را
م شود. تولید شده برآورد ال چ تابع توسط تصادف اعداد ترکیب، روش با سپس م شود برآورد احتمال توزیع تابع کرنل روش از استفاده با
مقایسه واقع احتمال توزیع با شده تولید تصادف اعداد احتمال توزیع میزس فن کرامر و اسمیرونوف آماری آزمون های از استفاده با نهایت در



کرنل٣٨٠ روش به احتمال توزیع تابع برآورد از تصادف نمونه تولید

از تصادف نمونه ,Xnی · · · , X١ شود فرض م شود. بیان رابطه(٢ . ١) صورت به گوس کرنل تابع کم به پیشنهادی توزیع تابع م شود.
این  در مسأله کلیت از شدن کاسته (بدون جدول١ کرنل توابع از ی با رابطه(٢ . ١) از م توان را توزیع این ال چ تابع باشند. نامشخص توزیع

م شود رابطه(۴ . ١) صورت به آن احتمال توزیع تابع برآورد آن گاه آورد دست به h ثابت باند پهنای و ( گوس کرنل تابع انتخاب با مقاله

f̂(x) =
١
n

n∑
i=١

١√
٢π

exp

(
− (x−Xi)

٢

٢h٢

)
(١ . ۴)

نوشت: زیر صورت به م توان را رابطه(۴ . ١) ٣ بخش در شده بیان ترکیب روش اساس بر رابطه(۴ . ١)، از تصادف نمونه ی تولید برای

f̂(x) =

n∑
i=١

pifi(x) (٢ . ۴)

شرط تعریف این با هستند i = ١, · · · , n ازای به pi = ١
n و h معیار انحراف و Xi میانگین با نرمال احتمال ال چ تابع fi(x) آن در که

به U(٠,١) توزیع از را u٢ای و u١ ابتدا کار این انجام برای ترکیب روش از استفاده با شود. م برقرار
∑n

i=١ pi = ١ یعن ترکیب روش
x−xi

h = Φ−١(u٢) رابطه ی از را x مقدار N(xi, h) احتمال توزیع تابع کردن معکوس از استفاده با سپس م شود انتخاب تصادف صورت
م آید. به دست رابطه(۴ . ٣) از x مقدار م شود. محاسبه x = xi +Φ−١(u٢)h ساده تر به صورت یا و

x =



x١ +Φ−١(u٢)h ٠ ≤ u١ <
١
n

...
...

xi +Φ−١(u٢)h
i−١
n ≤ u١ <

i
n

...
...

xn +Φ−١(u٢)h
n−١
n ≤ u١ < ١

(٣ . ۴)

آزمون های از شده سازی شبیه و واقع داده های توزیع مقایسه برای م شود. تکرار بار m فوق مراحل آن، از نمونه m تعداد تولید برای
م شود. استفاده است شده داده شرح زیر در که میزس فن کرامر و اسمیرنوف کولموگروف نمونه ای دو برازش ویی نی

برازش ویی نی آزمون ١ . ۴

نمونه دو تجربی توزیع انطباق میزان آزمون ها این ر، دی عبارت به م دهد. نشان را تصادف نمونه دو توزیع سازگاری برازش، ویی نی آزمون های
این داده ها از نمونه دو بر منطبق تجربی توزیع بین فاصله ی اندازه گیری به که است آزمون آماره ی تعریف شامل کل روش م دهند. نشان را
که داده هایی آمدن به دست یعن را H٠ فرضیه پذیرش احتمال سپس م پردازد. داده ها پایه بر توابع برخ به وسیله ی نظر مورد داده های و فرضیه

کوچ احتمال های گویند. اطمینان سطح را احتمال این م کند. محاسبه هستند، شده مشاهده مقدار از بزرگتر آزمون آماره ی این مقدار دارای
نشان را داده ها به خوبی برازش غالبا ( ی به (نزدی باال احتماالت اما م دهند. نشان را ضعیف برازش درصد) ی از کمتر مثال، عنوان (به
F (x) از تصادف نمونه ی Xm, · · · , X١ شود فرض باشد. شده برده کار به آزمون روش در خطایی دهنده نشان است ن مم یا و م دهد
آماری آزمون آن گاه باشند. مستقل نمونه دو Gn(y) تجربی توزیع با G(y)از تصادف نمونه ی Yn, · · · , Y١ و Fm(x) تجربی توزیع با

م شود. انجام زیر صورت به H١ : F (z) ̸= G(z) مقابل در H٠ : F (z) = G(z)

اسمیرنوف کولموگروف نمونه ای دو آزمون ١ . ١ . ۴

کولموگروف نمونه ای دو آزمون که کرد پیشنهاد را Dm,n = supx |Fm(x) − Gn(X)| آماره ١٩٣٩ سال در روس ریاضیدان اسمیرنوف
م شود نامیده اسمیرنوف
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واقع داده های بر شبیه سازی داده های برازش ویی نی آزمون های :٣ جدول
P − value آماره آزمون

٠٫٨٢۶۴ D = ٠٫٠٩٧۵ نمونه ای دو اسمیرونوف کولموگروف
٠٫٧٩٧ W = ٧٠٣٣ میزس فن کرامر

میزس فن کرامر‐ نمونه ای دو آزمون ١ . ٢ . ۴

م شود. محاسبه وYiها Xiها از ی هر در تفاضل ها مربع مجموعیابی، در که دادند پیشنهاد را زیر آماره میزس فن و کرامر

T =
mn

(m+ n)٢

m∑
i=١

[Fm(Xi)−Gn(Xi)]
٢ +

n∑
j=١

[Fm(Yj)−Gn(Yj)]
٢ (۴ . ۴)

توده سنگ درزه های زبری واقع داده های در تصادف اعداد تولید در پیشنهادی روش کاربرد ۵

روش های از استفاده آن برآورد روش های از ی که شود محاسبه درست به آن خصوصیات است الزم توده سنگ ی از درست تحلیل منظور به
توابع از ناپیوستگ ها اندازه مثال طور به است. شده محاسبه آماری روش های کم به توده سنگ خصوصیات از برخ کنون تا است. آماری
نشده بیان خاص توزیع درزه زبری مثال توده سنگ هندس خصوصیات برخ برای ول م کند. تبعیت گاما و نرمال الگ ، منف نمایی توزیع

م پردازد. تابع این روی از تصادف اعداد تولید و درزه زبری احتمال ال چ تابع برآورد به کرنل روش از استفاده با مقاله این است.

توده سنگ درزه زبری ١ . ۵

سنگ توده ل پذیری تغییرش ضریب و برش مقاومت مانند سنگ انی م خواص در که است درزه سطح بلندی های و پست معرف درزه زبری
زبری دادن نشان و ،٣ بارتون روش درزه زبری اندازه گیری روش های از ی است. اندازه گیری قابل روش  چندین به درزه زبری دارد. بسزایی تاثیر
شهر در واقع آه کوه دامنه از درزه زبری ۴٨ تعداد مقاله این در استفاده منظور به که است. ۴(JRC) درزه زبری ضریب پارامتر با درزه

گردید: محاسبه زیر صورت به درزه هر برای JRC مقدار و گردید. برداشت شاهرود

١٫۴− ٠٫٣− ٢٫١− ٢٫١− ٢٫١− ٠٫۵− ١٫۶− ١٫٧− ٢٫٩− ١٫١− ١٫٣− ٣٫٧− ٣٫۵− ٢٫٧− ٠٫۴− ٠٫۶− ١− ٢٫٣−
٢٫١− ٢٫١− ٢٫٧− ١٫۶− ٠٫٧− ١٫٧− ٠٫٩− ١٫۶− ۴٫۴− ٣٫٩− ١٫۴− ٠٫۴− ٠٫۵− ٠٫٧− ٠٫٧− ١٫٧− ١٫٧− ١٫۴−
٠٫٧− ١٫٧− ٠٫۴− ٢٫۶− ٣٫١− ١− ١− ٠٫٧− ١٫٧− ١− ١٫٧− ٠٫٧

داده های مجموعه مقایسه منظور به که م گردد تولید داده) ٣٠٠) تصادف داده دلخواه تعداد به R افزار نرم و پیشنهادی روش کم به سپس
تابع بهینه باند پهنای است ذکر به الزم است. مشاهده قابل ل٢ ش در که م شود استفاده ال چ تابع رسم از تصادف داده های مجموعه و واقع
٢٨٧۴ . ٠ مقدار تصادف داده های مجموعه برای و ۴١۴٠ . ٩ مقدار واقع داده های مجموعه برای R افزار نرم در density دستور توسط ال چ

واقع نمونه مقایسه منظور به میزس کرامرفن نمونه ای دو و اسمیرنوف کولموگروف نمونه ای دو آماری آزمون های از همچنین است. شده محاسبه
فن کرامر و اسمیرنوف کولموگروف آزمون هردو جدول٣ براساس است. آمده به دست زیر نتایج که است شده استفاده شده سازی شبیه نمونه و

(P − value > ٠٫٠۵) م کنند تایید را داده ها بر توزیع دو مطابقت فرض میزس

نتیجه گیری و بحث

آورد بر آن توزیع کرنل روش به که نامشخص احتمال توزیع با داده هایی از تصادف اعداد تولید برای پیشنهادی روش ی ارائه به مقاله این در
روش توسط شده تولید تصادف اعداد و واقع داده های که گرفت قرار استفاده مورد واقع داده سری ی در روش این پردازد. م است شده

3Barton
4Joint Roughness Coefficient



کرنل٣٨٢ روش به احتمال توزیع تابع برآورد از تصادف نمونه تولید

شده تولید تصادف و واقع داده مجموعه ال چ تابع مقایسه :٢ ل ش

است. آمده دست به قبول قابل نتایج که گرفته قرار مقایسه مورد نموداری صورت به و آماری آزمون های از استفاده با پیشنهادی
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Abstract

In this paper first estimate the data distribution function using the kernel method.They are then simulated

by the method of combining random numbers.Finally, a random sample of the desired distribution has been

generated by using a real sample of rock mass roughness and applying the proposed method on the data.In

order to compare the actual data and the random sample produced, two samples of the Kolmogorov–Smirnov

test and Cramér–von Mises test were used. And also graphically compared. The obtained results indicate

that the proposed method is acceptable for generating a random sample of real data.

Key words: Generate random numbers - Kernel method - Mixture method – joint roughness of rock



وایبل بتا ل توزیع از استفاده با عمر طول پاسخ های تحلیل
بهرامیان٢ سمیرا زاده١، عبداله رضا

سمنان استان برنامه ریزی و مدیریت سازمان اطالعات و آمار ١معاون

سمنان استان برنامه ریزی و مدیریت سازمان آمار ٢کارشناس

باالیی اهمیت از داده ها این گونه تحلیل شیوه های رو این از دارد. مختلف علوم در فراوان کاربرد عمر، طول داده های روی بر مطالعه یده: چ
توزیع ها، این پرکاربردترین جمله از م شود. استفاده مختلف توزیع های از عمر طول داده های مدل بندی پارامتریِ روش های در است. برخوردار
با داده ها به برازش در توانایی داشتن دلیل به که شدند معرف وایبل توزیع پایه ی بر گوناگون توزیع های اخیر، سال های در است. وایبل توزیع
دارد کاربرد بسیار عمر طول داده های مدل بندی در که وایبل بتا توزیع جمله از گرفتند، قرار توجه مورد زیاد انعطاف و کشیدگ مختلف درجات
بتا ل توزیع پایه بر رگرسیون مدل مقاله، این در م شود. شامل را ... و شده نمایی نمایی نمایی، وایبل توزیع های از بسیاری زیر مدل های و

است. شده داده نشان نیز سانسور با همراه پزش داده های روی آن کاربرد و شده مطرح وایبل

شده. نمایی نمایی توزیع نمایی، وایبل توزیع وایبل، بتا توزیع عمر، طول داده های کلیدی: واژه های

.62N02 ،62N02 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

اطالعات از جزئ تنها که معنا این به است سانسور وجود داده ها این ویژگ های مهم ترین از و م شوند مشاهده زمان طول عمردر طول داده های
تحلیل به قادر که م سازند تحلیل ای روش های از استفاده به ملزم را محقق نتیجه در دارد، وجود مطالعه تحت تصادف متغیر درباره ی نظر مورد
متغیرهای از استفاده توانایی کاپالن‐مه یر روش م گردد. باز (١٩۵٨) کارکاپالن‐مه یر به بقا تحلیل رد عمل آغاز باشد. ویژگ این به توجه با
مبنای بر م تواند رگرسیون مدل های این م شود. مطرح رگرسیون مدل های از استفاده بنابراین ندارد؛ را بقا احتماالت محاسبه ی در کم
مخاطره توابع انواع ایجاد در شدیدی محدودیت های عمدتاً عمر طول داده های تحلیل در استاندارد توزیع های باشد. مختلف آماری توزیع های
برای مختلف توزیع های نیستند. مناسب ویژگ ها این با عمر طول داده های برای لذا م کند، ایجاد ( خم گودال و تک مدی ، کاهش ، (افزایش
انتگرال و (١٩٧۵) بین و اسمیث ، توان نمایی خانواده ی ،(١٩۶٢) استیس یافته، تعمیم گامای مانند است شده معرف داده ها این گونه به برازش
(١٩٨٨) راجارش و راجارش از مقاله ای در توزیع ها این از خوبی مرور (٢٠٠٣)؛ الولس یافته تعمیم گامای ل توزیع و (١٩٨٠) جورث بتا،

دارد. وجود
م توان توزیع ها این مهم ترین از شد. معرف داده ها این گونه به برازش برای وایبل توزیع اساس بر توزیع ها از جدیدی کالس های اخیر، دهه ی در
کرد. اشاره شد، معرف (٢٠٠۵) فامویه توسط که وایبل بتا و (٢٠٠٣) الی شده، اصالح وایبل ،(١٩٩۵) ار مودهول نمایی، وایبل توزیع به

samirabahramian@yahoo.com بهرامیان: ٢سمیرا

٣٨۴
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بنابراین است، پارامترهایش مقادیر به توجه با ( خم گودال و تک مدی ، کاهش ، (افزیش مخاطره  تابع نوع چهار هر ایجاد به قادر وایبل بتا توزیع
عنوان به را بسیاری توزیع های مدل، این که است این وایبل بتا مدل از استفاده برای اصل انگیزه ی م رود. کار به بقا تحلیل مسائل از بسیاری در

شده. نمایی نمایی و نمایی وایبل جمله از م شود شامل زیرمدل

وایبل بتا ل توزیع ٢

از ی است. شده مطرح پارامتری، سه و دو وایبل توزیع به نسبت بهتر رد عمل و داده ها به بهتر برازش برای وایبل توزیع از بسیاری تعمیم های
شد. معرف (٢٠١۵) فامویه توسط که است وایبل بتا توزیع وایبل، توزیع تعمیم های

است: زیر صورت به وایبل بتا توزیع ال چ تابع

f(x) =
c

λcB(a, b)
xc−١exp{−b(x

λ
)
c
}[١− exp{−(x

λ
)
c
}]

a−١
(٢ . ١)

مدل بندی جهت وایبل، توزیع برای اضاف ل ش پارامتر دو ،b و a همچنین است. گاما تابع ، Γ(.) و بتا تابع ، B(a, b) = Γ(a)Γ(b)
Γ(a+b) آن در که

شامل مدل زیر عنوان به را شده نمایی نمایی جمله از زیادی توزیع های که است این توزیع این مهم ویژگ های از داده هاست. کشیدگ و چول
م شود.

نظر در وایبل توزیع تجمع توزیع تابع را G(x) ، F (x) = IG(x)(a, b) رابطه ی در است کاف وایبل، بتا توزیع تابع آوردن به دست برای
: م شود حاصل وایبل بتا توزیع تجمع توزیع تابع برای زیر رابطه ی صورت این در یریم، ب

F (x) =
١

B(a, b)

∫ ١−exp{−( x
λ )c}

٠
wa−١)١− w)b−١

dw = I١−exp{−( x
λ )c}(a, b) (٢ . ٢)

م باشد: زیر صورت به نیز توزیع این مخاطره ی تابع و بقا تابع

S(x) = ١− ١
B(a, b)

∫ ١−exp{−( x
λ )c}

٠
wa−١)١− w)b−١

dw = I١−exp{−( x
λ )c}(a, b)

h(x) =
c( ١

λ )
c
xc−١exp{−b(xλ )

c}[١− exp{−(xλ )
c}]a−١

B(a, b)[١− I١−exp{−( x
λ )c}(a, b)]

گرفتن نظر در با بود. خواهد وایبل بتا ل توزیع دارای Y = log(X) تصادف متغیر باشد، وایبل بتا توزیع دارای تصادف متغیر ی ،X اگر
است: زیر صورت به Y تصادف متغیر به مربوط بقای تابع و ال چ تابع ،µ = log(λ) و σ = c−١ پارامترهای تغییر

f(y; a, b, σ, µ) =
١

σB(a, b)
exp{(y − µ

σ
)− bexp(y − µ

σ
)}{١− exp[−exp(y − µ

σ
)]}

a−١
(٢ . ٣)

s(y) = ١− ١
B(a, b)

∫ ١−exp[−exp( y−µ
σ )]

٠
wa−١)١− w)b−١

dw = ١− I١−exp[−exp( y−µ
σ )](a, b) (۴ . ٢)

م آید: در زیر صورت به Z متغیر ال چ تابع ،Z = (Y−µ)
σ ل ش به وایبل بتا ل شده ی استاندارد تصادف متغیر گرفتن نظر در با

π(z; a, b) =
١

σB(a, b)
exp[z − bexp(z)]{١− exp[−exp(z)]}a−١ −∞ < z <∞ (۵ . ٢)

م شود: حاصل زیر صورت به ساده تری فرم جمله ای دو بسط از استفاده با که

π(z; a, b) =
١

σB(a, b)

∞∑
j=٠

(−١)j
(
a− ١
j

)
exp[z − (b+ j)exp(z)]

است: زیر صورت به نیز Z تصادف متغیر گشتاور مولد تابه

M(t) = E(etz) =
١

B(a, b)

∞∑
j=٠

(−١)j(a− ١j)
∫ ∞

٠
wtexp[−(b+ j)w] dw
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بنابراین: و

M(t) =
Γ(t+ ١)
B(a, b)

∞∑
j=٠

(−١)j
(
a− ١
j

)
(b+ j)

−(t+١) (۶ . ٢)

وایبل بتا ل رگرسیون پاسخ های تحلیل ٣

مدل معرف ٣ . ١

X = تبیین متغیرهای بردار و Yi پاسخ متغیر که ان‐مقیاس م رگرسیون مدل وایبل، بتا ل توزیع ال چ تابع اساس بر قسمت این در
م شود: گرفته نظر در زیر صورت به م کند مرتبط هم به را (x١, x٢, ...xp)

′

Yi = Xi
′ + σzi i = ١,٢, . . . , n (٣ . ١)

β = (β١, ..., βp)′, σ > ٠, a > ٠, b صورت< به مدل نامعلوم پارامترهای و است (۵ . ٢) ال چ تابع دارای zi تصادف خطای طوری که به
عنوان به را بسیاری شناخته شده ی مدل های مدل، این م کند. فراهم را داده مختلف گونه های برازش برای جدیدی راه های مدل(٣ . ١) هستند. ٠
ازای به م شود، ایجاد نمایی مدل σ = ١ اگر م شود. حاصل کالسی وایبل مدل a = b = ١ برای مثال، عنوان به م شود. شامل مدل زیر

م شود. یافته تعمیم نمایی رگرسیون مدل به تبدیل b = ١ و σ = ١ برای و م شود حاصل نمایی وایبل ل مدل ،b = ١
Yi = صورت به پاسخ تصادف متغیر هر که به طوری م شود گرفته نظر در مستقل مشاهده ی n از (yn,xn) ،(y٢,x٢) ،(y١,x١) نمونه ی
سانسور زمان های و بقا زمان های که به طوری هستند اطالع فاقد نوع از شده سانسور داده های و م شود، تعریف min{log(Ti), log(Ci)}
شده سانسور زمان ل و بقا زمان ل ترتیب به آن ها در Yi که م شود تعریف افراد از مجموعه دو C و F طرف از باشند. مستقل هم از شده
نوشته زیر صورت به (٣ . ١) مدل برای θ = (a, b, σ,β′)

′ پارامترهای بردار برای درستنمایی تابع ل صورت این در است. فرد iاُمین برای
م شود:

L(θ) =
∑
i∈F

log[f(yi)] +
∑
i∈C

log[S(yi)]

م شود: نوشته زیر صورت به وایبل بتا رگرسیون مدل برای درستنمایی تابع ل ،(۴ . ٢) بقای تابع و (٢ . ٣) ال چ تابع گرفتن نظر در با

L(θ) = −rlog{log(σ) + log[B(a, b)]}+
∑
i∈F

zi − b
∑
i∈F

exp(zi)

+ (a− ١)
∑
i∈F

log{١− exp[−exp(zi)]}+
∑
i∈C

log{١− I١−exp[−exp(zi)](a, b)} (٣ . ٢)

است. zi = yi−xi
′β

σ و ست ها) نشده(ش سانسور مشاهدات تعداد r آن در و
که است فیشر اطالع ماتریس عنوان به k(θ) با Np+٠)٣, k(θ)−١

) متغیره ی چند نرمال ،
√
n(θ̂ − θ) مجانبی توزیع است که ذکر شایان

متغیره چند نرمال مجانبی توزیع از کالسی روش های در زد. تقریب شده مشاهده اطالع ماتریس عکس L(θ)−که = {Lr,s} با را آن م توان
م شود. استفاده θ پارامترهای بعض برای مجانبی اطمینان فواصل ساختن منظور به θ̂ برای Np+٠)٣, L(θ)−١

)

کاربرد ۴

این م شود. داده نشان است، بیمار ٨۵ روی تحقیق نتایج شامل که مثانه سرطان داده مجموعه روی شده مطرح مدل کاربرد قسمت، این در
بیماران هم دارد. وجود bladder داده ی مجموعه عنوان تحت R نرم افزار در survival بسته ی در کامل توضیحات همراه به داده مجموعه

درمان شیوه دو از ی به تصادف به بیمار هر و شده برداشته جراح وسیله به که بودند مثانه سطح تومورهای دچار مطالعه، به ورود هنگام
ل توزیع مبنای بر رگرسیون مدل مثانه، سرطان در تومور بازگشت بر درمان شیوه ی تأثیر بررس منظور به م شوند. وارد ٢ ‐تیوتپا و ١ ‐دارونما

مدت پاسخ تصادف متغیر م شود. گرفته نظر در تومور بازگشت اولین تنها مدل، این در م شود. برازانده سرطان، داده ی مجموعه روی وایبل بتا
مشاهدات نکرده اند، تجربه را تومور بازگشت که بیماران م باشد. ماه حسب بر که است بیمار iاُمین برای تومور بازگشت تا درمان شروع از زمان
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شده سانسور مشاهدات تعداد هستند. نشده سانسور مشاهدات شده اند، تومور بازگشت دچار درمان دوره ی طول در که بیماران و شده سانسور
آن در Xکه = (rx, number, size)

′ کم متغیرهای بردار است. ۴٧ نشده سانسور مشاهدات تعداد و ٣٨ داده مجموعه این در
آن در که

rx = شیوه ی درمان که مقادیر ١ به ازای دارونما و ٢ به ازای قرص تیوتپا را م گیرد

number = تعداد توموهای اولیه

size = اندازه ی تومور اولیه بر اساس سانت متر

م شود: داده برازش داده ها روی زیر صورت به رگرسیون مدل

yi = β١rx+ β٢number + β٣size+ σzi

م کند. پیروی i = ١,٢, ...,٨۵ برای ٢ . ٣ ال چ تابع با وایبل بتا ل توزیع از yi که

نتایج

ل رگرسیون مدل در که صورت در است. شده محاسبه شده، نوشته R نرم افزار با که برنامه ای از استفاده با درستنمایی بیشینه ی برآوردهای
از ی که م شود تبدیل وایبل ل رگرسیون مدل به وایبل بتا ل رگرسیون مدل شود، گرفته نظر در ی b و a پارامترهای مقدار وایبل بتا
آورده ١ جدول در وایبل ل و وایبل بتا ل رگرسیون مدل های برای درستنمایی بیشینه ی مقادیر است. وایبل بتا ل رگرسیون مدل زیرمدل های

هستند. معنادار ،۵٪ سطح در کم متغیرهای همه که م دهد نشان شده داده برازش وایبل بتا ل مدل است. شده

LW

پارامتر برآورد استاندارد خطای اطمینان(٩۵%) فاصله

a ١/٩٩٩٩ ١/۶٨٩e‐ ٠٣ (١/٩٩۶۵،٢/٠٠٣٣)

b ٠/۶١٨٣ ٢/۵٣٨e‐ ٠۴ (٠/۶١٧٨،٠/۶١٨٨)

rx ١/٧٣٨٢ ١/٣٩٠e‐ ٠٣ (١/٧٣۵،١/٧٨٩)

number ١/٧٨۶۴ ١/٣٧١e‐ ٠٣ (١/٧٧۵،١/٧٨٩)

size ١/٣٨٢٨ ۵/١٧٠e‐ ٠٣ (١/٣٧٢،١/٣٩٣)

σ ١/٨٧٨٧ ٨/٢١٨۶e‐ ٠۵ (١/٨٧٨،١/٨٧٨)

LBW

پارامتر برآورد استاندارد خطای اطمینان(٩۵%) فاصله

a ١ ‐ ‐

b ١ ‐ ‐

rx ١/٢١۴٢ ١/٠۴٠e‐ ٠٢ (١/١٩٣،١/٢٣۵)

number ١/٠۴١٧ ١/١٧٠e‐ ٠٣ (١/٠٣٩،١/٠۴۴)

size ١/۵۴١٨ ۵/٣١٠e‐ ٠٣ (١/۵٣١،١/۵۵٢)

σ ٠/۶٢۴١ ٧/٠٠٢e‐ ٠٢ (٠/۶٢۴،٠/۶٣۴)

است شده برازانده سرطان داده های روی که وایبل بتا ل مدل برای برآوردها نتایج :١ جدول

θ = (θ١
T
,θ٢

T )
T

افراز چنان چه کرد؛ استفاده وایبل بتا ل رگرسیون مدل با زیرمدل ها مقایسه ی برای درستنمایی نسبت آماره ی از م توان
درستنمایی نسبت آماره ی باشد، پارامترها باق ،θ٢ و آزمون مورد پارامترهای زیرمجموعه ی ،θ١ و پارامترها بردار ،θ طوری که به شود، گرفته نظر در
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و صفر فرض تحت برآوردها ترتیب به ،θ̂ و θ آن در که است، LRT = ٢{l(θ̂)− l(θ)}صورت به

 H٠ : θ١ = θ١
(٠)

H١ : θ١ ̸= θ١
(٠) فرض برای

است. آزمون مورد پارامترهای بعد ،k که است χk
٢ توزیع دارای ،(n→∞)مجانبی طور یه LRT آماره ی هستند. مقابل فرض

به وایبل ل و وایبل بتا ل رگرسیون مدل های مقایسه ی منظور به

 H٠ : a = b = ١
H١ : H٠ نباشد درست

فرض آزمون برای درستنمایی نسبت آماره ی

م شود: محاسبه زیر صورت

LRT = ٢{−۵١١٩− (−۵١۴۵)} = ٢۶ p− value(< ٠/٠٠٠١)

در مدل این بیش تر انعطاف پذیری به منجر که است اضافه پارامتر دو دارای وایبل بتا ل مدل است. وایبل بتا ل مدل برتری نشان دهنده ی که
م شود. داده ها به برازش

کاکس رگرسیون مدل برازش ١ . ۴

م شود: گرفته نظر در زیر صورت به سرطان داده های به برازش برای ، (١٩٧٢) کاکس متناسب مخاطره ی مدل طرف از

h(t|x) = h٠(x)exp(β١rxi + β٢numberi + β٣sizei)

است: زیر صورت به مدل این به مربوط درستنمایی تابع که

D∏
i=١

exp(X ′
iβ)∑

j∈R(ti)
exp(X ′

iβ)
,

نرم افزار در survival بسته ی از کاکس متناسب مخاطره ی مدل برازش برای . هستند ti زمان در خطر معرض در افراد مجموعه R(ti) آن در و
است. شده استفاده ،R

نتایج

است. شده آورده ٢ جدول در کاکس متناسب مخاطره ی مدل پارامترهای برآورد به مربوط نتایج

پارامتر برآورد استاندارد خطای اطمینان(٩۵%) فاصله

rx ‐ ٠/۵٢۵٩ ٠/٣١۵٨ (‐ ١/٠٨٧٨،٠/٠٣۶)

number ٠/٢٣٨١٨ ٠/٠٧۵٨ (‐ ٠/٠٣٧١٢،٠/۵١٣۴٨)

size ٠/٠۶٩۶١ ٠/١٠١۵ (‐ ٠/٢۴٨٨٩،٠/٣٨٨١١)

است شده برازانده مثانه سرطان داده های روی که کاکس رگرسیون مدل رای برآوردها نتایج :٢ جدول

ر دی ی با شد، داده برازش سرطان داده های به که کاکس متناسب مخاطره ی مدل و وایبل ل وایبل، بتا ل رگرسیون مدل های حال
که GD معیار و (BIC) بیزی اطالع معیار ،(AIC) کائی آ معیارهای شده، داده برازش مدل سه این مقایسه ی منظور به م شود؛ مقایسه
دو به نسبت بهتری رد عمل وایبل بتا ل رگرسیون مدل است، مشخص که همان طور است. شده آورده جدول٣ در GD = −٢log{Lβ̂}

است. کار گیری به قابل طول عمر داده های به برازش برای موثری طور به و دارد ر دی مدل



بهرامیان زاده، ٣٨٩عبداله 

model AIC BIC GD

LBW ١٠٢۴٣ ١٠٢۴۵ ١٠٢٣٨

LW ١٠٢٩۴ ١٠٢٩٨ ١٠٢٩٠

cox ١١۵۶٢ ١١۵۶٢ ١١۵۵۴

رگرسیون مدل های مقایسه ی برای GD و BIC،AIC معیارهای :٣ جدول

نتیجه گیری و بحث ٢ . ۴

به و است وایبل ل و کاکس مدل های با مقایسه در باالیی انعطاف پذیری دارای اضافه پارامتر دو وجود دلیل به وایبل، بتا ل رگرسیون مدل
طور به و طول عمر داده های از بسیاری تحلیل در تا م شود سبب موضوع این است. به کار گیری قابل طول عمر داده های به برازش برای موثری طور
داده های تحلیل در که م شود شامل زیرمدل عنوان به را بسیاری توزیع های مدل، این هم چنین شود. استفاده مدل این از پزش داده های ویژه

شده. نمایی نمایی و نمایی وایبل جمله از هستند، مفید طول عمر
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٣٩٠LBW توزیع از استفاده با عمر طول پاسخ های تحلیل

Abstract

Study on survival data has widely practical usage in diffrent sciences, thus methods of analysing such data

has great importance. Variety of distributions have been used in parametric methods of modelling survival

data, one of the applicable of these distributions is weibull distribution. In the last decade, new classes of

distributions base on extensions of weibull distribution were developed which are considered due to their

flexibility and ability to cope with diffrent degrees of kurtosis and asymetry. One of these distributions is beta

weibull distribution which has widely usage in modelling survival data and contains as special sub-models

such as exponentiated weibull (EW) and exponentiated exponential (EE), among others. In this paper, the

regression model based on LBW is proposed and its application on canser data with censoring is shown.

Key words: Survival data, Beta weibull distribution, Exponentiated weibull distribution, Exponentiated

exponential distribution.



ایران در کودک کار
١ صبا عل اکبری روشنک

آمار ده ی پژوهش

خصوص در سیاست گذاری و اجتماع حمایت موضوع نیز ما کشور در ، جهان فعالیت های با هماهنگ اخیر سال های در یده: چ

بررس از حاصل نتایج اساس بر است. گرفته قرار برنامه ریزان و سیاست گذاران ، اجتماع فعاالن توجه مورد کار کودکان وضعیت

١٢ کودکان از ٩٫٣درصد سال، ١١ تا ۵ کودکان از درصد ٨٫٨ ،١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری داده های

تمام در تقریباً داشته اند. اشتغال کودک کار به آمارگیری از قبل هفته ی در سال ١٧ تا ١۵ کودکان از درصد ٣٫٩ و سال ١۴ تا

پایین سنین در پسر و دختر کار کودکان درصد اختالف اما است دختر کار کودکان درصد از بیش پسر کار کودکان درصد سنین،

ویژگ های بررس م یابد. افزایش نیز خطرناک کار با کودکان درصد کودکان سن افزایش با همچنین است. عکس به یا ناچیز بسیار

دارد. توجه قابل ارتباط خانوار ویژگ های برخ با کار کودکان درصد م دهد نشان خانوارها اقتصادی و اجتماع ، جمعیت

خانوار. سرپرست خطرناک، کار کودک، کار کلیدی: واژه های

.62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

توجه مورد جهان مختلف کشورهای در اخیر سال های در که است اجتماع آسیب های موضوعات جدی ترین از ی کودک کار

م شود اتالق بدن یا فكری فعالیت هر به آن، کل حالت در كار مفهوم است. گرفته قرار حمایت انجمن های و سازمان ها دولت ها،

فعالیت هایی است ذکر شایان باشد. خدمت ارائه یا كاال تولید آن هدف و شود انجام نقدی) غیر یا (نقدی درامد كسب منظور به كه

درامد كسب منظور به فعالیت ها این زیرا نم آید، حساب به كار و... تحصیل خانه داری، حرفه ای)، صورت به ر (م ورزش نظیر

نم گیرد. انجام

از را کودکان که م رود به کار کارهایی برای اغلب کودک» «کار اصطالح (٢ILO) کار بین الملل سازمان تعریف اساس بر

از کارها از رده این است. مضر آن ها روح و جسم رشد برای و م کند محروم کودکانه منزلت و شأن پتانسیل، کردن، کودک

محروم کند، مدرسه در حضور فرصت از را آنها است ن مم و است مضر کودکان برای اخالق یا اجتماع ، جسم ، ذهن لحاظ

r_saba@srtc.ac.ir صبا: عل اکبری ١روشنک

٣٩١



ایران٣٩٢ در کودک کار

کنند. ترکیب سنگین و طوالن حد از بیش کار با را مدرسه در حضور مجبور کند را کودکان یا آن ها شود تحصیل ترک به منجر

یا جدی بیماری های و خطرات معرض در گرفتن قرار خانواده، از شدن جدا برده وار، کار شامل خود افراط ال اَش در کودکان کار

است. کم بسیار سنین در اغلب بزرگ، شهرهای خیابان های در بی دفاع حضور

که نم کند تعریف کودک کار را م شوند انجام کودکان توسط که کارهایی همه خود، رده بندی در کار بین الملل سازمان

حضور یا نم گذارد منف تأثیر آنها شخص توسعه و سالمت روی بر که کارهایی در کودکان مشارکت باشد. ضروری آن ها حذف

به کم آن، اطراف و خانه محیط در والدین به کم مانند است، مثبت کل طور به نم دهد، قرار تأثیر تحت را آن ها مدرسه در

کودکان رشد به فعالیت ها نوع این مدرسه ها. تعطیالت در یا مدرسه ساعات از خارج در جیبی پول کسب یا خانوادگ کار و کسب

طول در تا کنند پیدا را الزم آمادگ م کند کم آنها به و آشنا تجربه ها و مهارت ها با را کودکان م کند؛ کم خانواده ها رفاه و

باشند. جامعه برای مولد عضوی خود بزرگسال دوران زندگ

این انجام به کوتاه مدت در م رود انتظار که کار، بین الملل سازمان ١٨٢ کنوانسیون ٣ ماده اساس بر کودک کار ال اش بدترین

از: عبارت اند شود، داده پایان نوجوانان و کودکان توسط کارها

نظام کار شتم، و ضرب اسارت، کودکان، قاچاق و فروش مانند برده داری، مشابه شیوه های یا برده وار کارهای ال اش تمام الف)

مسلحانه؛ منازعات در استفاده برای کودکان اجباری استخدام جمله از اجباری، کار و

؛ پورنوگراف اجرای یا تولید فحشا، برای کودکان فروش و خرید یا استفاده ب)

معاهدات در که مخدر مواد قاچاق و تولید برای ویژه به ، قانون غیر فعالیت های برای کودکان فروش و خرید یا استفاده ج)

است؛ شده تعریف مربوط بین الملل

م رساند. آسیب کودکان اخالق یا ایمن سالمت، به م شود، انجام آن در که شرایط یا طبیعت طبق که کاری د)

انجام آن در که شرایط یا خود طبیعت دلیل به یا انداخته خطر به را کودک اخالق یا روح ، جسم رفاه که کاری کل طور به

است. کودک کار ال اَش بدترین از شناخته شود خطرناک» «کار به عنوان م شود،

مشغول جهان در ساله ١٧ تا ۵ کودک میلیون ١۶٨ حدود ٢٠١٢ سال در کار بین الملل سازمان جهان براوردهای اساس بر

۵٨٫۶ کار کودکان کل بین در م دادند. یل تش را سن گروه این کودکان کل درصد ١١ حدود تعداد این که بوده اند کودک کار به

فعالیت های در درصد ٧٫٢  ،(٣ خانگ کارهای از غیر (به خدمات فعالیت های در درصد ٢۵٫۴ کشاورزی، فعالیت های در درصد

آمارگیری های از آمارها این هستند. کار به مشغول تعریف نشده رده های در کودکان سایر و خانگ کارهای در درصد  ۶٫٩ ، صنعت

شده اند. محاسبه دسترس در اطالعات منابع سایر و مختلف کشورهای در کودکان کار

ایران در کار کودکان ٢

وضعیت خصوص در سیاست گذاری و اجتماع حمایت موضوع نیز ما کشور در ، جهان فعالیت های با هماهنگ اخیر سال های در

اطالعات منابع از آمارهایی اساس این بر است. گرفته قرار برنامه ریزان و سیاست گذاران ، اجتماع فعاالن توجه مورد کار کودکان

این در است. ارائه و محاسبه قابل خانواری آمارگیری های برخ و ن مس و نفوس عموم سرشماری های دادگان جمله از موجود

و استخراج ١٣٩۴ سال سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری دادگان از کودکان کار خصوص در اولیه ای  آمارهای مقاله

خانوارها سال ١٧ تا ۵ اعضای بررس این در کودکان گروه شود. ارائه کشور در کودکان کار وضعیت از تصویری تا م شود بررس

است. نوجوانان و کودکان گروه دو هر شامل که م گیرد بر در را

خانوار، بیمار اعضای یا سالمندان یا کودکان، از مراقبت لباس ها، کردن اتو و شستشو پز، و پخت خانه، کردن تمیز نظیر وظایف شامل خانگ ٣کارهای
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١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری به نگاه ٢ . ١

خصوص در نیاز مورد اطالعات گردآوری هدف با ١٣٩۴ سال در بار دومین برای سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری

و درمان بهداشت وزارت سفارش به آمار ده پژوهش توسط آمارگیری این شد. طراح جامعه افراد سالمت و جمعیت ویژگ های

نمونه خانوار ٣٣٠١٣ از نیاز مورد اطالعات آمارگیری این اجرای برای شد. انجام سالمت تحقیقات مل مؤسسه و پزش آموزش

و ساکن معمول خانوارهای آمارگیری این هدف جامعه ی شد. گردآوری کشور استان های همه روستایی و شهری نقاط سطح در

حوادث تحصیالت، اشتغال، و بیمه وضعیت جمله از اطالعات آمارگیری این دادگان است. ایران آمار مرکز تعریف اساس بر گروه

و رسانه ها از استفاده ، ون مس واحد بهداشت و آب وضع و خانوار انات ام کودکان، تربیت و کار بالیا، و مخاطرات معلویت، و

، روان شناخت فشارهای ، زندگ از رضایت مزمن، بیماری های آن، به نسبت نگرش و ایدز بیماری ازدواج، وضعیت اطالعات، فناوری

بیماری، عالئم فرزندان، و مادران بهداشت بارداری، به تمایل بارداری، از یری پیش باروری، فرزندان، میر و مرگ ، خانگ خشونت

را کودکان بیماری زمان در مراقبت و ایمن سازی و واکسیناسیون کودکان، تغذیه کودکان، اولیه سال های تکامل کودکان، تولد ثبت

م دهد. پوشش

آمارگیری های استانداردهای اساس بر اغلب ، بین الملل شاخص های ١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری در

بیش در سال، بیست از بیش طول در MICS آمارگیری های است. شده محاسبه و تعریف (MICS) چندگانه شاخص های خوشه ای

برای داده ها تولید آمارگیری ها این هدف است. شده اجرا (یونیسف) سازمان ملل متحد كودكان صندوق توسط جهان کشور صد از

تعاریف اساس بر است. آنان زندگ بهبود برای سیاست هایی اتخاذ به کم و زنان و کودکان رفاه کلیدی شاخص های محاسبه ی

م شود: تعریف زیر صورت به مختلف سن رده های برای کودکان کار آمارگیری این

سال. ١١ تا ۵ کودکان برای منزل در کار هفته در ساعت ٢٨ حداقل یا هفته در اقتصادی کار ساعت ١ حداقل •

سال. ١۴ ١٢تا کودکان برای منزل در کار هفته در ساعت ٢٨ حداقل یا هفته در اقتصادی کار ساعت ١۴ حداقل •

سال. ١٧ ١۵تا کودکان برای منزل در کار هفته در ۴٣ساعت حداقل یا هفته در اقتصادی کار ساعت ۴٣ حداقل •

است: بوده زیر موارد شامل کودکان اقتصادی کار ١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری در

محصوالت پرورش مثال، به عنوان حیوانات نگهداری یا غذایی محصوالت باغ، مزرعه، زمین، خصوص در کم یا کار هر . ١

حیوانات. از دوشیدن شیر یا حیوانات، به دادن علوفه و کردن تغذیه یا کردن، درو کشاورزی،

کاری و کسب یا دستمزد، بدون یا دستمزد با خانوار، عضو خویشاوندان کار و کسب یا خانوار کار و کسب زمینه در کم . ٢

خود. برای

دستمزد. بدون خانوار، عضو غیر خویشاوندان کار و کسب زمینه در کم . ٣

کشاورزی. یا غذایی محصوالت البسه، ، دست صنایع کاال، فروش یا تولید . ۴

نقدی. غیر یا نقدی دستمزد دریافت ازای به ١ساعت، برای حداقل کاری، نوع هر . ۵

کاری هر یا کارفرما؛ یا اشتغال خود وقت، پاره یا دائم کار به عنوان سال ١٧ تا ۵ کودکان برای فعالیت هرگونه آمارگیری این در

است. شده گرفته نظر در اقتصادی کار مزرعه در یا خانوار کار و کسب به کم به منظور دستمزد دریافت بدون

است: کودک کار ال اَش بدترین از که م شود محسوب خطرناک کار زیر ویژگ های با کارهایی اقتصادی کارهای بین در

م دهد. انجام ر دی خانوار چند یا ی برای فرد که است خانگ حیوانات از مراقبت حت و خانواده برای رانندگ خانه، نگهداری ، باغبان
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دارند. سنگین بار حمل به نیاز که کارهایی •

دارند. سنگین ماشین آالت از استفاده یا غیره) و (چاقو خطرناک ابزار با کار به نیاز که کارهایی •

است. گاز و دود غبار، و گرد معرض در کودک که کارهایی •

است. حد از بیش رطوبت یا گرما سرما، معرض در کودک که کارهایی •

است. باال ارتعاش یا صدا معرض در کودک که کارهایی •

دارد. باال ارتفاع در کار به نیاز کودک که کارهایی •

دارد. منفجره مواد یا غیره) و چسب (آفت کش، شیمیایی مواد با کار به نیاز کودک که کارهایی •

دارد. سروکار ایمن یا سالمت برای مضر شرایط یا فعالیت ها اشیا، سایر با کودک که کارهایی •

است: زیر موارد شامل خانوار برای کار آمارگیری این در همچنین

خانوار برای خرید •

خانوار وسایل تعمیر •

منزل و وسایل نظافت یا پختن •

البسه شستشوی •

کودکان از مراقبت •

بیمار یا سالمند از مراقبت •

خانوار. وظایف سایر •

تحقیق یافته های ٢ . ٢

جدول این است. شده ارائه ١ جدول در ١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری داده های بررس از حاصل نتایج

١٧ تا ١۵ کودکان از درصد ٢۵٫٢ و سال ١۴ تا ١٢ کودکان از درصد ١٩٫۴ سال، ١١ تا ۵ کودکان از درصد ١٠٫١ م دهد نشان

اقتصادی کار سهم کودکان، سن گروه سه هر در داده اند. انجام اقتصادی کار ساعت ی حداقل آمارگیری از قبل هفته ی در سال

طوری به م یابد افزایش هفته در کار ساعت متوسط کودکان، سن افزایش با همچنین است. خانوار برای کار از بیشتر بسیار کودکان

کودکان بین در م رسد. سال ١٧ تا ١۵ کودکان برای ساعت ٢٠ نزدی به سال ١١ تا ۵ کودکان برای هفته در ساعت ٨ از که

برای درصد ۵٢٫۴ از که به طوری دارد افزایش روندی کودکان سن افزایش با نیز خطرناک کار با کودکان درصد ساله، ١٧ تا ۵ کار

م رسد. سال ١٧ تا ١۵ کودکان برای درصد ٧۴ حدود به سال ١١ تا ۵ کودکان

، سن رده سه از ی هر در م دهد. نشان را ١٣٩۴ سال در سن و جنس تفکی به کودکان کل از کار کودکان درصد ١ ل ش

پسر کار کودکان درصد سنین، تمام در تقریباً گرچه ل ش این اساس بر م یابد. افزایش کار کودکان درصد سن افزایش با اغلب

است. عکس به یا ناچیز بسیار پایین سنین در پسر و دختر کار کودکان درصد اختالف اما است دختر کار کودکان درصد از بیش

هفته در کار ساعت متوسط جدول این اساس بر م دهد. نشان جنس تفکی به را سال ١٧ تا ۵ کودکان میان در کار ٢ جدول

سن گروه سه هر در پسران برای اقتصادی کار با کودکان درصد همچنین است. کودکان از بیش پسران برای سن گروه سه هر در



ر. صبا، ٣٩۵عل اکبری

١٣٩۴ سال در سال ١٧ تا ۵ کودکان میان در کار :١ جدول
کار با کودکان کار کودکان اقتصادی کار میزان هر با کودکان
خطرناک∗ تعداد براورد گروه

درصد تعداد با اقتصادی کار بدون اقتصادی کار ساعت متوسط درصد تعداد کودکان کل سن

خانوار برای کار خانوار برای کار هفته در کار

درصد تعداد درصد تعداد

۵٢٫۴ ٣٧٧٣٩١ ٨٫٨ ٧١٩٩٨۵ ٨٫۴ ۶٨٨۴٠٠ ٨٫٠ ١٠٫١ ٨٢٣٣٠٠ ٨١٨٧٧٩۴ سال ١١ تا ۵

۵۶٫۵ ١٧٨٨٧٢ ٩٫٣ ٣١۶٧۶٩ ٧٫۶ ٢۵٨۶۴٧ ١٧٫٢ ١٩٫۴ ۶۶٠٩۴٣ ٣۴١٠٩٢٩ سال ١۴ تا ١٢

٧۴٫٠ ٩۵٠٩۴ ٣٫٩ ١٢٨۵٨١ ٣٫۴ ١١٠۶۴٠ ١٩٫٩ ٢۵٫٢ ٨٢٣٣٠٠ ٣٢٧١۶١۶ سال ١٧ تا ١۵

است. شده محاسبه خانوار برای کار با اقتصادی کار برای ستون این ∗

١٣٩۴ سال در سن و جنس تفکی به کودکان کل از کار کودکان درصد :١ ل ش

کار درصد م دهد نشان آن گرفتن نظر با و خانوار برای کار گرفتن نظر در بدون کار کودکان درصد مقایسه است. دختران از بیش

است. پسران از بیش اغلب دختران بین در خانوار برای

دختر کار کودکان ٨١٫٨ و پسر کار کودکان ٨٨٫۴ ،١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری داد ه های اساس بر

تحصیل به اشتغال درصد م دهد نشان موضوع این م رفته اند. اه پیش دانش یا مدرسه به آمارگیری زمان به مختوم تحصیل سال در

است. پسر کار کودکان از کمتر دختر کار کودکان بین در

این اساس بر م دهد. نشان ١٣٩۴ سال در استان تفکی به را اقتصادی کار میزان هر با سال ١٧ تا ۵ کودکان توزیع ٣ جدول

زمان مدت از صرفنظر که دارند را کودکان درصد بیشترین ترتیب به شمال خراسان و همدان جنوبی، خراسان استان های جدول

اقتصادی کار که دارند را کودکان درصد کمترین ترتیب به تهران و قم البرز، استان های همچنین دارند. اشتغال اقتصادی کار به کار،

بوشهر و غربی آذربایجان ، شرق آذربایجان استان های به ترتیب به هفته در کودکان این کار ساعت مقدار بیشترین م دهند. انجام

دارد. اختصاص

باشد تأثیرگذار سال ١٧ تا ۵ کودکان اقتصادی فعالیت انجام در است ن مم م رسد نظر به که متغیرهایی مهمترین از ی

(١٣٩٢ اران، هم و (زاهدیان ١٣٩٠ سرشماری داده های بر انجام شده مطالعات اساس بر است. استان خانوارهای اقتصادی سطح

خراسان برای ترتیب به دارند را کودکان اقتصادی کار بیشترین که استان  هایی در انتظار مورد درامد پایین ده دو خانوارهای درصد

خانوارها اقتصادی سطح بین مستقیم ارتباط بیانگر امر این است. درصد ٣۵ شمال خراسان و درصد ٢٨ همدان درصد، ٣٨ جنوبی

فرهنگ مسائل یا جمعیت شناخت و اجتماع ویژگ های جمله از نیز ری دی متغیرهای م رود انتظار است. کار کودکان درصد و

باشند. تأثیرگذار کار کودکان درصد بر خانوارها



ایران٣٩۶ در کودک کار

١٣٩۴ سال در جنس تفکی به سال ١٧ تا ۵ کودکان میان در کار :٢ جدول

کار با کودکان کار کودکان اقتصادی کار میزان هر با کودکان
خطرناک∗ تعداد براورد گروه

درصد تعداد با اقتصادی کار بدون اقتصادی کار ساعت متوسط درصد تعداد کودکان کل جنس سن

خانوار برای کار خانوار برای کار هفته در کار

درصد تعداد درصد تعداد

۵۶٫۶ ٢۴٧۵٠٨ ١٠٫۴ ۴٣٧٠٠٢ ١٠٫٢ ۴٢٩١٣٠ ٨٫٩ ١٢٫٠ ۵٠۴٨۴٢ ۴٢٠٣۴١۵ پسر سال ١١ تا ۵

۴۵٫٩ ١٢٩٨٨۴ ٧٫١ ٢٨٢٩٨٣ ۶٫۵ ٢۵٩٢٧٠ ۶٫۵ ٨٫٠ ٣١٨۴۵٨ ٣٩٨۴٣٧٩ دختر

۶٧٫١ ١٣٨٨٧١ ١١٫٨ ٢٠۶٩٨٧ ١١٫۵ ٢٠٠٨۶٢ ١٩٫۶ ٢۵٫٢ ۴۴١٩٨٨ ١٧۵٠٨٢٠ پسر سال ١۴ تا ١٢

٣۶٫۴ ۴٠٠٠١ ۶٫۶ ١٠٩٧٨٢ ٣٫۵ ۵٧٧٨۵ ١١٫٩ ١٣٫٢ ٢١٨٩۵۵ ١۶۶٠١٠٩ دختر

٧۵٫٢ ٧٩۵٨١ ۶٫٠ ١٠۵٨٣۵ ۵٫۵ ٩۶٣٢٨ ٢١٫۶ ٣۴٫٨ ۶١۴١٩۶ ١٧۶۶٨۴٧ پسر سال ١٧ تا ١۵

۶٨٫٢ ١۵۵١٣ ١٫۵ ٢٢٧۴۶ ١٫٠ ١۴٣١٣ ١۴٫۵ ١٣٫٩ ٢٠٩١٠۴ ١۵٠۴٧۶٩ دختر

است. شده محاسبه خانوار برای کار با اقتصادی کار برای ستون این ∗

درصد ٧٫٩ مردسرپرست خانوارهای در کار کودکان درصد م دهد نشان کار کودکان خانوارهای سرپرست ویژگ های بررس

خانوارهای از بیش مردسرپرست خانوارهای در کار کودکان درصد ر دی عبارت به است. درصد ۶٫٨ زن سرپرست خانوارهای در و

درصد بیشترین م دهد نشان (٢ ل (ش خانوار سرپرست سن گروه حسب بر کار کودکان توزیع همچنین است. زن سرپرست

است. باال به سال ٧٠ یا سال ۴٠ تا ٣٠ سن رده های در آن ها سرپرست که است خانوارهایی در کار کودکان

١٣٩۴ سال در خانوار سرپرست سن گروه حسب بر کار کودکان درصد :٢ ل ش

سطح رفتن باال با ل ش این اساس بر م دهد. نشان خانوار سرپرست تحصیل مدرک حسب بر را کار کودکان توزیع ٣ ل ش

م یابد. کاهش کار کودکان درصد خانوار سرپرست تحصیل

شامل که اقتصادی پایین پنج  های در کودکان کار ١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری نتایج اساس بر

است. اقتصادی باالی پنج های از بیش اغلب هستند، کمتر رفاه انات ام و ضعیف تر اقتصادی سطح با جامعه از خانوارهایی

انجام کودک کار اقتصادی پنجم پنج در درصد ۴٫١ و اقتصادی اول پنج در کودکان درصد ١٣ سال ١١ تا ۵ کودکان میان در

اقتصادی پنجم پنج در درصد ٣٫٣ و اقتصادی اول پنج در کودکان درصد ١۵٫٧ سال ١۴ تا ١٢ کودکان رده در م دهند.

١٫٣ و اقتصادی اول پنج در کودکان درصد ۵٫٣ سال ١٧ تا ١۵ کودکان میان در همچنین هستند. کودک کار انجام مشغول

سال ١٧ تا ١۵ سن رده در کودک کار درصد بودن کم رسد م نظر به م دهند. انجام کودک کار اقتصادی پنجم پنج در درصد



ر. صبا، ٣٩٧عل اکبری

١٣٩۴ سال در استان تفکی به اقتصادی کار میزان هر با سال ١٧ تا ۵ کودکان :٣ جدول
اقتصادی کار میزان هر با کودکان

هفته در کار ساعت متوسط درصد تعداد استان

١٠٫۴ ١٣٫٨ ٣۶۴٠١ مرکزی
١٠٫۴ ١٧٫٣ ٧١٠٢۴ گیالن
١١٫٩ ٢۴٫۵ ١٣٢٧۴۴ مازندران
٢۶٫٧ ١۶٫۵ ١١٢۶٧۶ شرق آذربایجان
٢٣٫۶ ٢٢٫٠ ١۴۶٢٢۴ غربی آذربایجان
١٢٫۴ ١٧٫٩ ۵٩۴٩٩ کرمانشاه
١۵٫٢ ١۴٫۶ ١۴۶٧٩۶ خوزستان
٨٫۵ ١٩٫٠ ١۵۵٠۴٧ فارس

١٢٫٣ ١۵٫١ ١٠١۴٠٩ کرمان
٢١٫٠ ٢٢٫۴ ٢٧۴٨٣٠ رضوی خراسان
١٣٫٩ ١٣٫١ ١٠٠١۴۶ اصفهان
١٠٫۶ ٢٠٫٣ ١٨۵٠١۴ بلوچستان و سیستان
٢٠٫٣ ١٣٫۶ ٣٩٠٢٨ کردستان
١۶٫٢ ٢۶٫٧ ٧٩٧١٢ همدان
١۴٫۴ ٧٫٨ ١٣٧۵٧ بختیاری و چهارمحال
١۴٫٣ ١١٫٣ ۴١٠٠۵ لرستان
٨٫۵ ١٧٫٨ ٢٠٠٣٩ ایالم
٨٫٨ ٢٠٫٨ ٢٧٩٧٧ بویراحمد و یلویه که

٢١٫٢ ٨٫٣ ١٧٢۵۴ بوشهر
١٩٫۴ ٢١٫٨ ۴۶٢٧۶ زنجان
١٠٫۶ ٢٢٫٢ ٢٣۴٨۶ سمنان
١٣٫٢ ١١٫۶ ٢۵٧۴٨ یزد
٩٫١ ٨٫٧ ٣۵۵٩٧ هرمزگان
٧٫٩ ۶٫٣ ١٣۵٩٢٧ تهران

١٨٫٩ ١۶٫٢ ۴٣١٢٨ اردبیل
١٩٫١ ۴٫٧ ١١٠۵۵ قم
٢٠٫٨ ١۶٫١ ٣۵٠۶١ قزوین
١١٫٠ ١٨٫۴ ٧٣٢٩۵ گلستان
١٢٫٢ ٢۵٫٨ ۴۶٩٩٢ شمال خراسان
٩٫١ ٣۴٫٢ ۵۶٨۶۶ جنوبی خراسان

١٢٫٩ ٣٫١ ١٣۵٢٩ البرز

است. هفته طول در منزل در کار یا اقتصادی کار ساعت ۴٣ شامل که م گردد باز سن گروه این در کودک کار تعریف به

نتیجه گیری و بحث

کودکان از ٩٫٣درصد سال، ١١ تا ۵ کودکان از درصد ٨٫٨  ،١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری نتایج اساس بر

تمام در تقریباً داشته اند. اشتغال کودک کار به آمارگیری از قبل هفته ی در سال ١٧ تا ١۵ کودکان از درصد ٣٫٩ و سال ١۴ تا ١٢

پایین سنین در پسر و دختر کار کودکان درصد اختالف اما است دختر کار کودکان درصد از بیش پسر کار کودکان درصد سنین،

کار درصد و است کودکان از بیش پسران برای سن گروه سه هر در هفته در کار ساعت متوسط است. عکس به یا ناچیز بسیار

کار کودکان ٨١٫٨ و پسر کار کودکان ٨٨٫۴ کار کودکان تحصیل بحث در است. پسران از بیش اغلب دختران بین در خانوار برای



ایران٣٩٨ در کودک کار

١٣٩۴ سال در خانوار سرپرست تحصیل مدرک حسب بر کار کودکان درصد :٣ ل ش

سن افزایش با م دهد نشان آمارگیری نتایج م رفته اند. اه پیش دانش یا مدرسه به آمارگیری زمان به مختوم تحصیل سال در دختر

م دهد نشان خانوارها اقتصادی و اجتماع ، جمعیت ویژگ های بررس م یابد. افزایش نیز خطرناک کار با کودکان درصد کودکان

از بیش مردسرپرست خانوارهای در کار کودکان درصد دارد. توجه قابل ارتباط خانوار ویژگ های برخ با کار کودکان درصد

تا ٣٠ سن رده های در آن ها سرپرست که است خانوارهایی به مربوط کار کودکان درصد بیشترین است. زن سرپرست خانوارهای

آمارگیری نتایج م یابد. کاهش کار کودکان درصد خانوار سرپرست تحصیل سطح رفتن باال با و است باال به سال ٧٠ یا سال ۴٠

و ضعیف تر اقتصادی سطح با جامعه از خانوارهایی شامل که اقتصادی پایین پنج  های در کودکان کار م دهد نشان همچنین

وضع با نزدی آینده ای در م  رود انتظار اساس این بر است. اقتصادی باالی پنج های از بیش اغلب هستند، کمتر رفاه انات ام

کشور سطح در تمهیدات ، حمایت و اجتماع سازمان های و سیاستگذاران برنامه ریزان، توسط مناسب سیاست های اتخاذ و قوانین

شود. کودکان منزلت و شأن افزایش و کشور اقتصادی چرخه از کار کودکان حذف یا کاهش به منجر که شود اندیشیده

ر تش و قدردان

و ر تش کمال کرده اند یاری مقاله نگارش در را اینجانب خود ارزشمند نظرات و راهنمایی ها با که مهران فرهاد دکتر آقای جناب از

دارم. را قدردان
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رتبه ای داده های برای تصادف جنگل
شاهسون داود ،١ عل بی مریم

شاهرود صنعت اه دانش آمار، گروه

ی روش، این م باشد. تصمیم درخت های از ترکیبی و است داده کاوی مدرن و فراگیر روش های از ی تصادف جنگل یده: چ

متغیر وقت اما است. بقا یا اسم ، کم نوع از پاسخ متغیر برای استفاده قابل و است باال ابعاد در داده ها رده بندی برای معمول ابزار

کاهش و رتبه ای اطالعات گرفتن نادیده باعث که م گیرند نظر در اسم صورت به را آن معمول بطور است، رتبه ای نوع از پاسخ

که تصادف جنگل روش از متفاوت گونه ای تصمیم، درخت وریتم ال در تغییرات اعمال با مقاله این در م شود. پیش بین دقت

تغییرات، این اعمال با که است آن از حاک شبیه سازی داده های نتایج م گیرد. قرار مطالعه مورد است، رتبه ای پاسخ متغیر مختص

است. یافته بهبود ، تصادف جنگل کالسی روش به نسبت پیش بین رد عمل

رتبه ای. تصادف جنگل تصمیم، درخت ، تصادف جنگل کلیدی: واژه های

.62− 07 ،62H30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

رتبه ای ساختار ی از ذات طور به پاسخ متغیر است، مهم متغیرهای تعیین یا پاسخ ویی پیش هدف، که مدل سازی مسائل از بسیاری در

آماری روش های م باشند. متغیرها نوع این از مثال هایی غیره و سرطان stage یا پیشرفت مرحله چرب، کبد درجه م کند. تبعیت

توضیح متغیرهای برحسب Y رتبه ای پاسخ متغیر مدل سازی برای Adjacent category و Proportional odds نظیر مختلف

ترتیب به شده گرفته نظر در مدل های مذکور، روش دو این در که ،(٢٠٠٢ ، گرست (آ گرفته اند قرار مطالعه مورد X١, ..., Xp

از: عبارتند

log

(
P (Y ≤ j)
P (Y > j)

)
= αj + β١X١ + · · ·+ βpXp

log

(
P (Y = j)

P (Y = j + ١)

)
= αj + β١X١ + · · ·+ βpXp j = ١, ...,K

alibaygi.m1991@gmail.com : عل بی ١مریم
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تصادف۴٠٠ جنگل

، خاص ذات پیچیدگ دارای پیش گو متغیرهای و پاسخ متغیر بین رابطه ی هنگا م  که روش ها، این است. پاسخ سطوح تعداد K که

ندارند. را الزم کارایی است، باال بعد در بخصوص متغیرها بین متقابل اثر و همبستگ شامل

، بیوانفورماتی جمله از علوم مختلف ز مینه های در که است نظارت با یادگیری روش های از ی (بریمن،٢٠٠١) ١ تصادف جنگل

متقابل اثر و پیش گو متغیرهای همبستگ باال، بعد بودن، خط غیر که است مسائل در کاربرد قابل و ار رفته ب اپید میولوژی و ژنتی

(برای رده بندی یا کم ) پاسخ متغیر (برای رگرسیون درخت های از ترکیبی روش، این است. متغیرها این ذات الینفک جزو آن ها

داده های از ٢ خودگردان تصادف نمونه درخت، هر برای شده گرفته نظر در (داده ها) مشاهدات آن، در که است اسم ) پاسخ متغیر

نوع از پاسخ متغیر هنگا م  که است. پاسخ متغیر بر پیش گو متغیرهای تاثیرگذاری رتبه تعیین به قادر همچنین روش این است. اصل

پاسخ متغیر وقت اما بر م  آید، پاسخ متغیر نوع این پیش گویی عهده از خوبی به روش این کالسی رهیافت است، بقا یا اسم کم ،

اطالعات ترتیب بدین که نظر م گیرند در اسم صورت به را رتبه ای متغیر معمول بطور تصادف  جنگل های است، رتبه ای نوع از

استفاده رد روی با رتبه ای پاسخ متغیر مدل سازی ونگ چ بنابراین کاهش م  یابد. پیش بین دقت و گرفته شده نادیده داده ها رتبه ای

است. سوال مورد تصادف جنگل های کارای و مدرن روش از

تصادف جنگل های از ری دی گونه سپس و داده م  شوند شرح کالسی تصادف جنگل و تصمیم درخت مبان ابتدا مقاله، این در

جدید تصادف جنگل کارایی شبیه سازی، داده های روی بر مطالعه انجام با سپس قرار م  گیرد. مطالعه مورد رتبه ای پاسخ متغیر برای

گرفت. خواهد قرار مقایسه مورد کالسی تصادف جنگل با

تصمیم درخت ٢

رده بندی برای را ویی ال و داشته درک قابل و ساده بسیار ساختاری که است رده بندی ناپارامتری روش های از ی تصمیم درخت

پاسخ متغیر رده پیش گویی در آماری نظارت با یادگیری روش این رد عمل .(١٩٨۴ ، اران هم و (بریمن معرف م  کند مشاهدات

برای توانمند و ساده روش این ساختار است. برخوردار خاص کارایی از است، زیاد بسیار متغیرها تعداد هنگا م  که باال، بعد در

خارج گره و داخل گره ریشه، اصل جزء سه از که است درخت شبیه غیرچرخش گراف ی به صورت داده، مجموعه ی رده بندی

مراتبی سلسله به طور (ریشه) پیش گو متغیرهای بعدی p فضای که است گونه بدین درخت رشد روند و است شده یل تش (برگ)

که است بدیه باشند. داشته را تشابه حداکثر افراز، هر در واقع مشاهدات به طوری که افراز م  شود بعدی p کوچ فضاهای به

حداکثر یا مد٣ همان مشاهده این برای شده زده تخمین رده و قرار م  گیرد گره ها این از ی در مختصاتش طبق جدید مشاهده هر

است. گره آن در رده ها فراوان

کدام راستای در باید متغیرها فضای که مطرح م  شود سوال این تقسیم، بهترین یافتن منظور به متغیرها، فضای افراز از مرحله هر در

آن ها ن مم مقادیر تما م  و پیش گو متغیرهای همه دلیل همین به و شود افراز آن شده ی مشاهده مقدار کدام ازای به و پیش گو متغیر

به تابع این تغییرات و شده تعریف i(t) نماد با t گره هر در ناخالص تابع به موسوم تابع منظور بدین قرار م  گیرند. جستجو مورد

گرفته م  شود: نظر در زیر صورت

∆i(t) = i(tp)− E(i(tp)) = i(tp)− PLi(tL)− PRi(tR)

راست و چپ فضاهای به مشاهدات تعلق احتمال PR و PL و اصل فضای و راست چپ، فضاهای ترتیب به tp و tR ،tL که  

جین شاخص آن ها رایج ترین که است شده گرفته نظر در متعددی شاخص های i(t) تابع برای .PL+PR = ١ که طوری به است

1Random Forest
2Bootstrap
3Mode



د. ، شاهسون و م. ، ۴٠١عل بی

تعریف م  شود: زیر به صورت و  م  باشد

i(t) = ١−
K∑
j=١

P ٢
j|t

با مرحله هر در باشد. j رده ی به متعلق t فضای در شده انتخاب تصادف به مشاهده ی که است آن احتمال Pj|t و رده ها Kتعداد که

بهترین عنوان به دهد نتیجه را ∆i(t) تغییرات مقدار بیشترین که افرازی ن آن ها، مم مقادیر و متغیرها تما م  برای ∆i(t) محاسبه

قسمت های از ی هر در مشابه روش اعمال با م گردد. تعیین متغیرها فضای افراز محل و راستا صورت بدین و انتخاب شده افراز

هرس، انجام با نهایت، در و یافته ادامه مراتبی سلسله بطور درخت رشد ر، دی عبارت به یا و پیش متغیرهای فضای افراز شده، ایجاد

نشان م  دهند. را متغیرها بعدی دو فضای افراز درخت و شماتی نمایش ١ ل  ش ل م گیرد. ش نهایی درخت

figure :١ ل ش

(چپ) افراز این درخت ساختار و راست) ) متغیرها دوبعدی فضای مراتبی سلسله افراز نمایش

تصادف جنگل ٣

درخت هر که است تصمیم درخت های از مجموعه ای شامل و است خودگردان۴ اجماع سازی مصداق های از ی تصادف جنگل روش

نمونه های آن جایی که از رشد م  کند. است اصل داده های از ذاری جای با تصادف نمونه که خود خاص آموزش داده های براساس

تکرار مشاهدات از برخ مبنا، درخت مدل های این از هری در که موجب م  شود انتخاب م  شوند، ذاری جای روش به ، آموزش

مبنا مدل هر در را آزمون مجموعه نقش و نامیده (OOB) کیسه۵ از خارج داده های را این ها که نشوند انتخاب ر دی برخ و شوند

دارند. عهده بر

از مرحله هر در و کالسی حالت در که است آن کالسی درخت با تصادف جنگل تصمیم درخت های رشد نحوه ی تفاوت

افراز از مرحله هر در و تصادف جنگل درخت های از ی هر در درحال که قرار م  گیرند، جستجو مورد متغیر p همه ی فضا، افراز

م  شود. انتخاب متغیر p بین از تصادف به متغیرها از مجموعه ای زیر •

واقع م  شود. جستجو مورد متغیرها این بین در فقط منتخب متغیر •

بهترین آن، تغییر با و گرفت نظر در پارامتر ی را آن البته م  توان که است m =
√
p با برابر زیرمجموعه این برای پیشنهادی تعداد

متغیر m بین در منتخب متغیر جستجوی از پس .(٢٠١١ ، اران هم و اس وری ٢٠٠٩؛ اران، هم و (هیست یافت را مدل رد عمل

تقسیم بهینه نقطه ی از و منتخب متغیر این راستای در توضیح متغیرهای فضای تصمیم، درخت کالسی وریتم ال اجرای با و

م شود. یل تش تصمیم درخت فرآیند، این تکرار و شده ایجاد قسمت های از ی هر روی بر مشابه کار انجام با م شود.

4Bagging
5Out Of Bag



تصادف۴٠٢ جنگل

در و رای م  دهد رده ها از ی به فقط جنگل، درخت های از ی هر آزمون، مجموعه در جدید مشاهده هر تخمین رده تعیین برای

تمام بین در را (مد) آرا حداکثر که داده م  شود نسبت رده ای به جدید مشاهده و شده ترکیب هم با درخت ها تما م  نتایج نهایت

مقدار آن م  توان تغییر با که است پارامتر ی ، تصادف جنگل درخت های تعداد که است ذکر شایان باشد. کرده کسب درخت ها

نشان تصمیم Bدرخت تعداد برای را تصادف جنگل ساختار ٢ ل ش گرفت. نظر در رده بندی، خطای مینیمم سازی اساس بر را بهینه

 م دهد.

تصادف جنگل ساختار :٢ ل ش

رتبه ای تصادف جنگل ۴

ارائه رتبه ای پاسخ متغیر برای را مناسبی پیش گویی مدل ، تصادف جنگل کالسی حالت کل ساختار حفظ با رتبه ای تصادف جنگل

.(٢٠٠۶ ، اران هم و (هوتورن یل م  شوند تش شرط استنباط درخت براساس مبنا مدل های روش، این در  م  دهد.

مقداری، چه در و متغیر کدام راستای در که هستیم، مواجه مسئله دو با همواره درخت رشد موضوع در که یادآوری م  شود

ابتدا ، تصادف جنگل درخت ی از شاخه هر روی جدید شاخه ایجاد برای منظور، بدین شود. تقسیم قسمت دو به متغیرها فضای

∆i(t) بیشترین دارای که است متغیری منتخب متغیر و شده انتخاب تصادف به متغیرها کل از (m < p) تایی m مجموعه ای زیر

فضا افراز برای متغیر انتخاب نحوه ی به عبارت یا همین جا در کالسی تصادف جنگل با رتبه ای تصادف جنگل عمده تفاوت باشد.

.(٢٠١۶ ، اران هم و (جانیتزا است

کاندید متغیرهای از ی هر همبستگ میزان درخت، هر رشد از مرحله هر در فضا افراز برای رتبه ای تصادف جنگل در

دارای که است متغیری فضا، افراز راستای تعیین برای منتخب متغیر و شده اندازه گیری رتبه ای، پاسخ متغیر با Xj , j = ١, . . . , p
Hj

٠ = D(Y |Xj) = D(Y ) استقالل آزمون ما هدف ر دی عبارت به .(٢٠٠۶ ، اران هم و (هوتورن باشد همبستگ بیشترین

تعریف زیر صورت Xjبه , j = ١, . . . , p توضیح متغیرهای با رتبه ای پاسخ متغیر همبستگ سنجش ابزار یا آزمون آماره که است

م  شود:

Tj =
n∑
j=١

g(Xij) s(Yi)

رتبه های با را پاسخ متغیر کیف ماهیت s تابع م شود. نامیده Yi امتیاز یا نمره s(Yi) و jام متغیر iام مشاهده ی Xijمعرف آن در که

s(r) = r یعن آن فرم ساده ترین اینجا در .s(١) < s(٢) < · · · < s(K) طوری که به تبدیل م  کند کم ماهیت به ١, · · · ,K
است. گرفته قرار استفاده مورد

است: مربوطه توضیح متغیر نوع به وابسته g تابع

بنابراین است همان تابع ی g باشد، کم  نوع از متغیری Xj اگر •

Tj =

n∑
j=١

Xij s(Yi) ∈ R
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بقیه و ی مقدار jام مولفه ی که است، Jتایی بردار ی g(Xij) بنابراین باشد، سطح J با اسم نوع از متغیری Xj اگر •

متغیر این اول مشاهده و باشند (۵,٧,٨,١١) از عبارت Xi سطوح اگر مثال به عنوان را م  گیرند. صفر مقدار آن، اعضای

بنابراین است. g(X١j) = (٠,٠,١,٠)T آنگاه باشد X١j = ٨

Tj =

n∑
i=١

gj(Xij)s(Yi) ∈ RJ

م شود: تعریف زیر صورت به Tj آزمون آماره ی باشد سطح J با رتبه ای متغیری Xj اگر •

Tj =

n∑
i=١

γT gj(Xij)s(Yi) ∈ R

است. توضیح متغیر امتیاز بردار γ ∈ RJ که

در که م کنیم استفاده شت جای آزمون  از دلیل، همین به و است نامعلوم عمل در که دارد بستگ Xj و Y توأم توزیع به Tj توزیع

همان برای متناظر آماره های کار، این رر م انجام با م شود. گرفته نظر در پاسخ متغیر از شت جای و ثابت، را توضیح متغیر آن

p− value باشد، کمتر شت جای داده های با متناظر آماره های از اصل آزمون آماره که دفعات تعداد نسبت و آمده به دست نیز متغیر

راستای عنوان به و داشت خواهد Y با را ارتباط بیشترین واقع در دارد، کمتری p − value که متغیری نهایت در م آید. به دست

م شود. انتخاب فضا افراز

دو به فضا افزاز محل یا نقطه تعیین تعیین م  کند، را پیش گو متغیرهای فضای افراز راستای که منتخب متغیر تعیین از پس

مقدار حداکثر به قسمت دو بین امتیازات تفاوت که شود انتخاب گونه ای به باید افراز نقطه ی است. سوال مورد A٢ و A١ قسمت

ن مم مقادیر تما م  برای آماره ها این محاسبه ی و TA٢ =
∑

i∈A٢
s(Yi) و TA١ =

∑
i∈A١

s(Yi) گرفتن نظر در با برسد. خود

جواب با معادل افراز، نقطه واقع در کند. فراهم را فوق آماره دو تفاضل مقدار ماکزیمم که انتخاب م  شود مقداری ،Xj متغیر

است. xij = argmax
∣∣TA١ − TA٢

∣∣ ماکزیمم سازی مسئله

مرحله و درخت رشد و رشد م  کنند جدید تصادف جنگل درخت های همه و صورت م گیرد فضا افراز مرحله، هر در صورت بدین

کرد. رد را پیش گو متغیر هر و پاسخ متغیر بین استقالل فرض نتوان که متوقف م  شود زمان افراز،

شبیه سازی مطالعه ۵

فرض اسم نوع از رتبه ای پاسخ متغیر آن در که ، کالسی روش با را آن رد عمل رتبه ای، تصادف جنگل وریتم ال بررس منظور به

متغیر داده های و هستند n = ٢٠٠ نمونه اندازه با پیش گو متغیر p = ۶۵ شامل شده شبیه سازی داده های مقایسه م  کنیم.  م  شود،

شده اند: شبیه سازی زیر رابطه در احتمال مدل دو ترکیب با پاسخ

P (Y ≤ r |X) = ξP١(Y ≤ r |X) + (١− ξ)P٢(Y ≤ r |X)

تعریف م  شوند: زیر صورت به و هستند رتبه ها رخداد تجمع احتمال نشان دهنده P٢(Y ≤ r |X) و P١(Y ≤ r |X) آن در که

Pg(Y ≤ r |X) =
exp(γ٠ rg +XTγg)

١ + exp(γ٠ rg +XTγg)

نظر در ξ = ٠, ξ = ٠٫۶, ξ = ١ مختلف اندازه های با احتمال مدل دو این ترکیب نسبت .g ∈ {١,٢} و r = ١, . . . ,K که

ضرایب γ٠ ١g ≤ · · · ≤ γ٠Kg پیش گو، متغیرهای بردار نشان دهنده XT = (X١, X٢, . . . , X۶۵) همچنین است. شده گرفته



تصادف۴٠۴ جنگل

ثابت ضرایب :١ جدول

γ٠٩ γ٠٨ γ٠٧ γ٠۶ γ٠۵ γ٠۴ γ٠٣ γ٠٢ γ٠١ K

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ∞ ١٫٨٠ −١٫٨٠ ٣

‐ ‐ ‐ ∞ ۴٫۵٠ ١٫۵٠ ٠ −١٫۵٠ −۴٫۵٠ ۶

∞ ۵٫٩٠ ٣٫۴١ ١٫۵۵ ٠٫٣١ −٠٫٣١ −١٫۵۵ −٣٫۴١ −۵٫٩٠ ٩

.(١ (جدول نم کنند تغییر رتبه ها مختلف سطوح به نسبت و نبوده وابسته r به ثابت ضرایب برخالف γg ضرایب و ثابت

مدل دو هر برای آن ها از تعدادی و اثر م گذارند مدل ی بر فقط ر دی برخ و مدل دو هر در متغیرها از بعض شبیه سازی این در

شده اند. مشخص ٢ جدول در که هستند اثر بدون

مربوطه ضرایب و پیش گو متغیرهای :٢ جدول

اثر بدون متغیرهای تاثیرگذار متغیرهای
مدل

متغیر

(X١۶, . . . , X۶۵) (X١١, . . . , X١۵) (X۶, . . . , X١٠) (X١, . . . , X۵) ١
γ١۶ = · · · = γ۶۵ = ٠ γ١١ = · · · = γ١۵ = ٠٫۵ γ۶ = · · · = γ١٠ = ٠٫٧۵ γ١ = · · · = γ۵ = ١

(X۵, X١٠, X١۵, X١۶, . . . , X۶۵) (X٣, X۴, X٨, X٩, X١٣, X١۴) (X١, X٢, X۶, X٧, X١١, X١٢) ٢
γ۵ = γ١٠ = γ١۵ = γ١۶ = · · · = γ۶۵ = ٠ γ٣ = γ۴ = γ٨ = γ٩ = γ١٣ = γ١۴ = −١ γ١ = γ٢ = γ۶ = γ٧ = γ١١ = γ١٢ = ١

بخشیدن تنوع منظور به که شده اند تولید متغیره چند نرمال توزیع از XT = (X١, X٢, . . . , X۶۵) متغیر مجموعه داده های

Ip آن در که N(٠p, Ip) نرمال توزیع از و درون همبستگ بدون بار ی متغیرها این رتبه ای، تصادف جنگل رد عمل بررس به

که شده اند گرفته نظر در N(٠p, Σp) نرمال توزیع از و همبستگ گرفتن نظر در با ر دی بار و واحد ماتریس نشان دهنده

Σp =


Asignal ٠ . . . ٠

٠ Anoise١ . . . ٠
...

... . . . ...

٠ ٠ . . . Anoise۵


است: زیر جزئیات با توضیح متغیرهای کواریانس ماتریس

که است X١, . . . , X١۵ موثر پیش گوی متغیرهای بین همبستگ نشان دهنده Asignalj(١۵×١۵) = (aij)

aij =


١ i = j

٠٫٨ i ̸= j; i, j ∈ {١,٣,۶,٨,١١,١٣}

٠ O.W.

شده اند گرفته نظر در زیر تایی ١٠ بلوک ۵ صورت به X١۶, ..., X۶۵ غیرموثر متغیر ۵٠ همبستگ همچنین

Anoisej =


١ ρj . . . ρj

ρj ١ . . . ρj
...

... . . . ...

ρj ρj . . . ١


١٠×١٠
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جنگل های مختلف مدل دو اجرای از پس .ρ١ = ٠٫٨, ρ٢ = ٠٫۶, ρ٣ = ٠٫۴, ρ۴ = ٠٫٢, ρ۵ = ٠ و j = ١, ...,۵ که

محاسبه حالت دو هر در مدل خطای شده، شبیه سازی داده های برای رتبه ای تصادف جنگل و اسم ) پاسخ (متغیر کالسی تصادف

به باشد ی از تر کوچ نسبت این چه هر به طوری که است شده گرفته نظر در کالسی مدل به رتبه ای مدل خطای نسبت و شده

است. کالسی تصادف جنگل برتری از حاک باشد ی از بیشتر نسبت این چه هر و رتبه ای تصادف جنگل مدل برتری معنای

نظر در رتبه ها تعداد برای مختلف حالت سه شده، معرف روش رد عمل در پاسخ متغیر سطوح تعداد تاثیر بررس منظور به

تعداد به داده ها تولید عمل شده، شبیه سازی داده های تصادف اثرات پایش برای همچنین .K = ٣,۶,٩ یعن است شده گرفته

و پیش گو متغیرهای همبستگ عدم و همبستگ مختلف حالت های در شده تولید داده دسته هر برای و است شده تکرار بار ١٠٠

نتایج و شده محاسبه مدل سازی خطای ،(ξ = ٠, ξ = ٠٫٠۶, ξ = ١) احتمال مدل دو ترکیب مختلف نسبت های ازای به همچنین

است. شده داده نشان ٣ ل ش در جعبه ای نمودارهای صورت به آن

figure :٣ ل ش

(نمودار متغیرها درون همبستگ فرض بدون کالسی تصادف جنگل به رتبه ای تصادف جنگل خطای نسبت جعبه ای نمودار

چپ) سمت (نمودار متغیرها همبستگ فرض با و راست) سمت

رده ای، تصادف جنگل به نسبت را رتبه ای تصادف جنگل رد عمل بهبودی روند است، م توان مشخص نمودارها در که همانگونه

ل ش در K = ٣ حالت جز به که گفت کل م  توان به طور نمود. مشاهده است، افزایش به رو پاسخ متغیر سطوح تعداد هنگا م  که

تصادف جنگل مدل سازی و داده ها شبیه سازی است. کالسی رده ای تصادف جنگل از بهتر بسیار رتبه ای تصادف جنگل رد عمل ٣

است. گرفته انجام R افزار نرم در party و snowfall ،mvtnorm ،ROCR بسته های توسط

نتیجه

فضای افراز نحوه ی و شده گرفته نظر در رتبه ها ذات ماهیت آن در که شد معرف رگرسیون درخت از ری دی صورت مقاله این در

شبیه سازی داده های است. کالسی تصادف جنگل به نسبت متمایزی کامال ساختار دارای درخت م  شود رشد به منجر که متغیرها

در و یافته کاهش کالسی تصادف جنگل به نسبت رتبه ای تصادف جنگل خطای مختلف، حالت های اغلب در که دادند نشان شده

بیشتر پاسخ رده های تعداد هرچه و م شود موجب را رتبه ای تصادف جنگل رد عمل بهبود که م یابد افزایش پیش بین دقت نتیجه

است. بهتر آن رد عمل باشد
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Abstract

Random Forest is one of the most comprehensive and modern methods of data mining, and it is combination

of decision trees. This method is a common tool for data classification in high dimension and can be used

for the quantitative, nominal or survival response variables. But when the response variable is ordinal, it

is usually considered as a nominal one, which ignores the ordinal information and reduces the prediction

accuracy. In this article, by a modification of decision tree algorithm, a different type of random forest

method for ordinal response variables, is studied. The results of simulation data imply that, by applying of

these changes, predictive performance has been improved in comparison with the classical random forest

method.

Keywords: Decision tree, Random forest, Ordinal random forest



چوله توزیع های تشخیص در شواهدی استنباط نقش
محمدی مرتض عمادی١، مهدی

مشهد فردوس اه دانش آمار، گروه

شده مطالعه چوله داده های به برازش برای مناسب توزیع ی عنوان به توان نرمال و چوله نرمال توزیع های مقاله این در یده: چ

مهم معیار سه شبیه سازی، مطالعه با است. شده معرف داده ها در موجود آماری شواهد گیری اندازه جهت متفاوت معیارهای است.

است. گرفته قرار مقایسه و بررس مورد شده، ذکر توزیع دو دادهای در موجود شواهد قدرت اندازه گیری جهت پرکاربرد و

شواهدی. استنباط ، توان نرمال چوله، نرمال کلیدی: واژه های

مقدمه ١

قابلیت دلیل به و کرده جلب خود به را زیادی توجه اخیر سال های در ،(١٩٨۵) آزالین توسط پیشنهادشده نرمال‐چوله توزیع

است. گرفته قرار استفاده مورد حقیق اعداد کل روی چوله داده های تحلیل برای گسترده طور به آن، باالی بسیار انعطاف

توزیع دارای مجانبی طور به و سازگار (MLE) درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای چوله نرمال توزیع برای که است واضح اگرچه

مطالعات وسیله به است. زیاد بسیار باشد کوچ نمونه حجم اگر خصوصاً ها، MLE وجود عدم احتمال اما هستند، نرمال

معقول برآورد ی کسب برای متوسط، چول وجود حالت در حت که کردند مشاهده (٢٠٠٨) گوپتا و گوپتا گسترده، شبیه سازی

نرمال توزیع که را زین جای چوله وی ال ی (٢٠٠٨) گوپتا و گوپتا دلیل، همین به است. زیاد نمونه حجم به نیاز چول پارامتر از

نرمال توزیع از متفاوت ویژگ های نامیدند. (PN) توان نرمال توزیع ی را آن و کردند پیشنهاد است، آن از خاص حالت ی

گرفته است. قرار بحث مورد آنها توسط توان

ذهن مولفه های از و بوده داده ها براساس صرفا استنباط آن در که دارد آماری استنباط از نوین تب م به اشاره شواهدی استنباط

کرد. معرف را استنباط شیوه این اولیه اصول (١٩٩٧) رویال ریچارد نم پذیرد. تاثیر پیشین اطالعات نظیر شخص و

email@email.ac.ir عمادی: ١مهدی

۴٠٨
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چوله نرمال توزیع ٢

م شود. استفاده گسترده طور به مثبت حقیق اعداد روی چوله داده های با عمر طول تحلیل برای گاما و وایبل نرمال، ل توزیع های

تابع که کرد پیشنهاد استاندارد نرمال توزیع از تعمیم ی (١٩٨۵) آزالین حقیق اعداد روی چوله داده های و بندی ال منظور به

است: زیر صورت به آن احتمال ال چ

ϕ(z;λ) = ٢ϕ(z)Φ(λz), −∞ < z <∞ , −∞ < λ <∞, (٢ . ١)

λ = ٠ و م کند تنظیم را چول λ پارامتر م دهند. نشان را استاندارد نرمال توزیع و ال چ تابع ترتیب به Φ(.) و ϕ(.) آن در که

دارای X اگر مثال، برای دارد. نرمال توزیع با مشابه ویژگ هایی (٢ . ١) در شده داده ال چ است. استاندارد نرمال توزیع با متناظر

با مشابه دقیقا X زوج گشتاورهای تمام یعن دارد. آزادی درجه ی با دو کای توزیع ی X٢ آنگاه باشد، (٢ . ١) ال چ تابع

است. استاندارد نرمال توزیع از متناظر زوج گشتاورهای

و بحث مورد و آورده به دست درستنمایی ماکسیمم و گشتاوری روش های به را (٢ . ١) وی ال به مربوط چول پارامتر بخش این در

م دهیم. قرار بررس

چول پارامتر گشتاوری برآوردگر ٢ . ١

قرار بررس مورد چوله نرمال توزیع از Xn و · · · ،X٢ ،X١ تصادف نمونه اساس بر را λ پارامتر گشتاوری برآورد بخش این در

است: زیر معادله جواب λ پارامتر گشتاوری برآورد چوله نرمال توزیع در √م دهیم.
٢
π

λ̃√
١ + λ̃٢

= x̄ (٢ . ٢)

زیرا،

E(X) =
∫∞
−∞ ٢zϕ(z)Φ(λz)dz

نوشت، م توان جزء به جزء انتگرال کم به dv = zϕ(z)dz و u = Φ(λz) گرفتن نظر در با

E(X) = −٢Φ(λz)ϕ(z)|∞−∞ + ٢λ
∫ ∞
−∞

ϕ(z)ϕ(λz)dz

= ٢λ
∫ ∞
−∞

ϕ(z)Φ(λz)dz

=
٢λ√
٢π

∫ ∞
−∞

ϕ(
√

١ + λ٢z)dz

=

√
٢
π

λ√
١ + λ٢

∫ ∞
−∞

ϕ(t)dt

=

√
٢
π

λ√
١ + λ٢

نیست. آسان آن آوردن به دست و است مجهول X̄ دقیق توزیع .|x̄| <
√

٢/π اگر فقط و اگر دارد وجود جواب بنابراین

را |X| >
√

٢/π پیشامد احتمال مقدار (λ) چول پارامتر و (n) نمونه حجم مختلف مقادیر (٢٠٠٨)برای گوپتا و گوپتا

حجم چه هر است بدیه نتایج به توجه با است. شده گزارش ١ جدول در آن نتایج که آورده اند بدست تکرار مرتبه ۵٠٠٠ اساس بر

چول پارامتر وقت ر، دی طرف از م یابد. افزایش چول پارامتر گشتاوری برآوردگر داشتن وجود احتمال یابد، افزایش نمونه

در معقول چول و متوسط نمونه حجم برای حقیقت، در م یابد. کاهش گشتاور برآوردگر داشتن وجود شانس م یابد، افزایش

است. زیاد گشتاور برآوردگر نداشتن وجود احتمال جامعه،



چوله۴١٠ توزیع های و شواهدی استنباط

λ و n مختلف مقادیر ازای به P [|X̄| >
√

٢/π] برآورد :١ جدول
n \ λ ١ ٢ ٣ ۶
١٠ ٠٫١٨۵ ٠٫٣٣٣ ٠٫٣٩٩ ٠٫۴۴١
٢٠ ٠٫١٠٣ ٠٫٢۴٣ ٠٫٣٨۵ ٠٫۴٢٠
٣٠ ٠٫٠۶۶ ٠٫٢۵٢ ٠٫٣٧١ ٠٫۴١٣
۵٠ ٠٫٠٢۴ ٠٫١٩٨ ٠٫٣٢۵ ٠٫٣٩٢

١٠٠ ٠٫٠٠٣ ٠٫١١٧ ٠٫٢۶٧ ٠٫٣٣٧
٢٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠۴۴ ٠٫١٨۴ ٠٫٣٠٢

درستنمایی ماکسیمم برآوردگر ٢ . ٢

نرمال توزیع از Xn و · · · ،X٢ ،X١ تصادف نمونه اساس بر را λ پارامتر (MLE) درستنمایی ماکسیمم برآوردگر بخش این در

از عبارتست λ درستنمایی تابع م دهیم. قرار بررس مورد چوله

L(λ;xxx) = ٢n
n∏
i=١

ϕ(xi)

n∏
i=١

Φ(λxi) (٢ . ٣)

بنابراین

∂ lnL(λ;x)

∂λ
=

n∑
i=١

xiϕ(λxi)

Φ(λxi)
= ٠ (۴ . ٢)

ی ، λ > ٠ برای ،X > ٠ احتمال ندارد. وجود (۴ . ٢) برای جوابی هیچ باشند عالمت هم ها xi تمام اگر که است بدیه

پارامتر قدرمطلق مقدار وقت است. λ از صعودی تابع ی X بودن مثبت احتمال مثبت، λ های برای است. λ از صعودی تابع

م کند پیشنهاد (٢٠٠٨) گوپتا و گوپتا عددی نتایج است. زیاد باشند، عالمت هم مشاهدات تمام اینکه احتمال باشد، بزرگ چول

داریم. نیاز λ چول پارامتر از معقول برآورد ی آوردن بدست برای زیادی بسیار نمونه حجم متوسط، چول حالت در حت که

کاربرد در کاف اندازه به است ن مم λ پارامتر درستنمایی ماکسیمم برآورد متوسط، حت و کوچ نمونه های حجم برای بنابراین،

نباشد. دقیق عمل

توان نرمال توزیع ٣

م شود. ل مش دچار متوسط حت یا و کوچ نمونه های حجم برای چول پارامتر برآورد در (١٩٨۵) آزالین چوله نرمال وی ال

پیوسته تصادف متغیر ی Y کنید فرض شد. پیشنهاد (٢٠٠٨) گوپتا و گوپتا توسط توان نرمال وی ال ل، مش این رفع برای

عنوان به مقاالت در و ال این م کنیم. تعریف را [F (x)]α, α > ٠ توزیع تابع با X تصادف متغیر باشد. F (y) توزیع تابع با

و است کرده مطالعه مختلف ناپارامتری فرضیه های تعریف برای را زین هایی جای چنین او است. شده نامیده لهمن١ زین های جای

است. کرده محاسبه بزرگ اعداد قضیه از استفاده با را معین رتبه آزمون تقریبی توان

X متغیر ر، دی عبارت به م کنیم. تعریف است، [Φ(x)]α, α > ٠ صورت به آن توزیع تابع که را توان نرمال توزیع های کالس

1Lehmann



محمدی و ۴١١عمادی

صورت به آن ال چ تابع اگر است
(
PN(x, α)

)
α پارامتر با توان نرمال توزیع دارای

f(x, α) = α[Φ(x)]α−١ϕ(x) , −∞ < x < +∞ (٣ . ١)

استاندارد نرمال توزیع به α = ١ برای توزیع این است. [Φ(x)]α−١ وزن تابع با موزون نرمال ال چ ی (٣ . ١) ال چ تابع باشد.

است. چپ به چوله ٠ < α < ١ برای و راست به چوله α > ١ برای و مدی تک ال چ ی توان نرمال ال چ م شود. تبدیل

دهد. م نمایش α مختلف مقادیر برای را توان نرمال ال چ تابع نمودار ١ ل ش

مختلف پارامترهای ازای به توان نرمال احتمال ال چ تابع :١ ل ش

را α چول پارامتر برای استنباط روش های تا م سازد قادر را ما که دارد خوبی ساختاری ویژگ های برخ توان نرمال وی ال

وجود حالت در شود. انجام نمایی وی ال به داده ها تبدیل با م تواند توان نرمال توزیع در چول پارامتر روی استنباط کنیم. مطالعه

به عنوان م تواند توان نرمال وی ال که م کند مشخص توان نرمال وی ال و آزالین چوله نرمال وی ال نزدی کم، مثبت چول

شود. استفاده آزالین چوله نرمال وی ال برای زین جای

نظر به م دهد. نشان چول پارامتر از تابع صورت به را چول و استاندارد انحراف مد، میانه، میانگین، نمودارهای ٢ ل ش

نتیجه عددی محاسبات از م شود. مقایسه (٢ . ١) وی ال برای چول دامنه با وقت است پایین بسیار چول ضریب که م رسد

α = ٢ یا λ = ٠ و α = ١ که هنگام ، چوله نرمال وی ال با توان نرمال وی ال است. α از صعودی تابع ی چول که م شود

م شود. منطبق λ = ١ و

چول پارامتر درباره استنباط ٣ . ١

و تبدیل روش  های از م توان که دلیل این به هستند. راحت و ساده (٣ . ١) وی ال در چول پارامتر برای آماری استنباط روش های

نمود. استفاده زیر صورت به نمایی وی ال پارامتر برای استنباط روش های از م توان و کرد استفاده متغیر تغییر

در . i = ١,٢, · · · , n ،Yi = − lnΦ(Xi) و باشد (٣ . ١) از n حجم با تصادف نمونه ی Xn و · · · ،X٢ ،X١ کنید فرض

α ی MLE بنابراین است. α ست ش نرخ با نمایی توزیع ی از n حجم با تصادف نمونه ی Yn و · · · ،Y٢ ،Y١ این صورت

از عبارتست

α̂ = (y)−١ =
−n∑n

i=١ lnΦ(Xi)

که کرد مشاهده سادگ به م توان است α و n پارامترهای با گاما توزیع دارای
∑n

i=١ Yi اینکه به توجه با

E(α̂) =
n

n− ١α, V ar(α̂) =
n٢

(n− ٢(١(n− ٢)α
٢



چوله۴١٢ توزیع های و شواهدی استنباط

توان نرمال توزیع برای چول و استاندارد انحراف مد، میانه، میانگین، :٢ ل ش

MSE(α̂) =
n+ ٢

(n− ١)(n− ٢)α
٢, n > ٢

آنگاه .α̂u =
(
n−١
n

)
α̂ کنید فرض کنیم. اصالح صورت بدین نااریب برآوردگر ی آوردن بدست برای را α ی MLE م توانیم

پایین کران به V ar(α̂) با مقایسه در V ar(α̂u) که کنید توجه است. α٢/(n− ٢), n > ٢ واریانس با نااریب برآوردگر ی α̂u
است. تر نزدی (= α٢/n) رائو کرامر‐

از عبارتست α برای درصد ٩۵ اطمینان فاصله ی است محوری کمیت ی −٢α
∑n

i=١ lnΦ(Xi) که آنجایی )از
χ٢

٢n,٠٫٠٢۵
−٢
∑n

i=١ lnΦ(xi)
,

χ٢
٢n,٠٫٩٧۵

−٢
∑n

i=١ lnΦ(xi)

)
,

هستند. آزادی درجه ٢n با χ٢ توزیع ٩٧٫۵ و ٢٫۵ صدک های χ٢
٢n,٠٫٩٧۵ و χ٢

٢n,٠٫٠٢۵ آن در که

باشد، دوطرفه یا طرفه ی م تواند که زین جای فرضیه ی مقابل در را H٠ : α = α٠ ساده فرضیه داریم قصد که کنید فرض

با نمایی توزیع روی معادل فرضیه های آزمون برای Y = − lnΦ(X) تبدیل از دارد. وجود عمل در مهم مساله ی کنیم. آزمون

برای که دارد، وجود نمایی پارامتر برای فرضیه آزمون و برآورد استنباط، روش های مورد در زیادی مقاالت کنیم. استفاده α پارامتر

است. کارگیری به قابل (٣ . ١) وی ال چول پارامتر

شواهدی استنباط ۴

و ذهن مولفه های از و بوده داده ها براساس صرفا استنباط آن در که دارد آماری استنباط از نوین تب م به اشاره شواهدی استنباط

استنباط اصل محور کرد. معرف را استنباط شیوه این اولیه اصول رویال ریچارد نم پذیرد. تاثیر پیشین اطالعات نظیر شخص

است. درستنمایی قانون و درستنمایی اصل بر متک استنباط روش این و است درستنمایی تابع شواهدی،

باشد. درستنمایی تابع مبنای بر باید آماری استنباط هرگونه درستنمایی: اصل

از بیشتر(کمتر) H١ : θ = θ١ فرضیه از داده ها پشتیبان میزان ،R(x) = fθ١ (x)
fθ٠ (x)

درستنمایی نسبت براساس درستنمایی: قانون



محمدی و ۴١٣عمادی

هرگاه است سان ی H١ و H٠ فرضیه دو از داده ها پشتیبان میزان و (R(x) < ١)R(x) > ١ هرگاه است H٠ : θ = θ٠ فرضیه

.R(x) = ١
م گیرد اندازه را H٠ : θ = θ٠ مقابل در H١ : θ = θ١ ساده فرضیه پشتیبان در آماری شواهد میزان ،R(x) درستنمایی نسبت

دارای که را آزمایش سان، ی تقریبا هزینه های با آزمایش دو بین بخواهد ری آزمایش کنید فرض حال . (١٩٩٧ ، رویال (ریچارد

بردار از E آزمایش به مربوط مشاهدات x یرید ب نظر در کند. انتخاب خود داده های کسب برای باشد، بیشتری بالقوه آماری شواهد

باشد. fθ(x) ال چ با X تصادف

کردند. معرف E آزمایش در بالقوه آماری شواهد اندازه گیری برای معیاری عنوان به را (١ . ۴) رابطه (١٣٨۵) راد حبیبی

Sψ(E) = Eθ١

[
ψ(RE(X))

]
+ Eθ٠

[
ψ(

١
RE(X)

)
]

(١ . ۴)

آنگاه ،ψ١(t) = log(t) اگر است. صعودی تابع ψ آن در که

Sψ١(E) = Eθ١

[
log(

fθ١(X)

fθ٠(X)
)
]
+ Eθ٠

[
log(

fθ٠(X)

fθ١(X)
)
]

(٢ . ۴)

= DKL(fθ١ , fθ٠) +DKL(fθ٠ , fθ١) (٣ . ۴)

= DJ(fθ١ , fθ٠) (۴ . ۴)

است. fθ٠ و fθ١ توزیع دو بین جفری فاصله و ‐لیبلر کولب فاصله ترتیب به DJ(fθ١ , fθ٠) و DKL(fθ١ , fθ٠) آن در که

اگر

ψ٢(t) =

 ١ , t ≥ k

٠ , t < k.

داریم، آنگاه

Sψ٢(E) = Pθ١(RE(X) > k) + Pθ٠(RE(X) <
١
k
). (۵ . ۴)

معموال و است دلخواه نیز k مقدار م دهد. نشان را H١ و H٠ فرضیه دو از درست قوی پشتیبان احتماالت مجموع ۵ . ۴ رابطه

.((٢٠٠٠) رویال م شود(ریچارد انتخاب ٣٢ و ٨ بین عددی

آنگاه ،ψ٣(t) =
t

١+t اگر

Sψ٣(E) = Eθ١

(
η(RE(X))

)
+ Eθ٠

(
η(

١
RE(X)

)
)

= abc(E) (۶ . ۴)

است H١ و H٠ تحت تجمع توزیع تابع منحن های بین ناحیه مساحت abc(E) و η(RE(X)) = RE(X)
١+RE(X) آن در که

.((١٣٨٢) (عمادی

چوله توزیع های در آماری شواهد ۵

مورد فرضیه های کنیم. مقایسه را توان نرمال و چوله نرمال توزیع دو بین آماری شواهد اندازه گیری قدرت داریم تصمیم بخش این در

م گیریم، نظر در صورت بدین را نظر H٠ : X ∼ PN(α)

H١ : X ∼ SN(λ)



چوله۴١۴ توزیع های و شواهدی استنباط

م گردد. ارئه زیر جدول در سازی شبیه نتایج Sψ٣ و Sψ٢ ،Sψ١ شده معرف معیار سه آماری شواهد اندازه گیری قدرت مقایسه جهت

١٠٠ نمونه حجم و مختلف پارامترهای برای آماری شواهد اندازه گیری معیارهای مقادیر :٢ جدول

λ \ α ٠٫۵ ١ ١٫۵ ٢ ٢٫۵

Sψ١ −٠٫۵ ٠٫١۵٨٢٧ ٠٫١۵٧٧٩ ٠٫١۵٨۴۶ ٠٫١۵٧۶٩ ٠٫١۵٩۵۵
٠ ٠٫١۵٨٠٣ ٠٫١۵٧٩۴ ٠٫١۵٨٠٧ ٠٫١۵٧١١ ٠٫١۵۶٣٧

٠٫۵ ٠٫١۵٧۵٨ ٠٫١۵٧٩۶ ٠٫١۵٩٢١ ٠٫١۵٨۵۴ ٠٫١۵٩۵۶
١ ٠٫١۵٩٣٠ ٠٫١۵٧١٣ ٠٫١۵٨٢۵ ٠٫١۵۶٨۵ ٠٫١۵٨٣٠

١٫۵ ٠٫١۵٩٠۴ ٠٫١۵٩١١ ٠٫١۵٨١٣ ٠٫١۵٩٢٧ ٠٫١۵٨۵٨
Sψ٢ −٠٫۵ ٠٫٠٠١٣٩ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠١٣٩ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠١٣٨

٠ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠١٣۵ ٠٫٠٠١٣٨ ٠٫٠٠١٣۴ ٠٫٠٠١٣٣
٠٫۵ ٠٫٠٠١٣٨ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠١۴١ ٠٫٠٠١٣٧ ٠٫٠٠١٣٧
١ ٠٫٠٠١٣۵ ٠٫٠٠١٣۵ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠١٣٧ ٠٫٠٠١٣٧

١٫۵ ٠٫٠٠١٣٨ ٠٫٠٠١٣۵ ٠٫٠٠١٣۶ ٠٫٠٠١٣۵ ٠٫٠٠١۴٠
Sψ٣ −٠٫۵ ٠٫٢٨۶٩٠ ٠٫٢٨٧٣۵ ٠٫٢٨٧٠٨ ٠٫٢٨٧۶٠ ٠٫٢٨٧٠٧

٠ ٠٫٢٨٧٢۴ ٠٫٢٨٧٠۶ ٠٫٢٨۶٩١ ٠٫٢٨٧۵٠ ٠٫٢٨٧۶٧
٠٫۵ ٠٫٢٨٧٣٢ ٠٫٢٨٧١١ ٠٫٢٨٧١۶ ٠٫٢٨٧١٨ ٠٫٢٨۶۶٩
١ ٠٫٢٨۶۵۴ ٠٫٢٨٧٢٨ ٠٫٢٨۶٩٣ ٠٫٢٨٧٠۵ ٠٫٢٨۶٩٠

١٫۵ ٠٫٢٨۶٨٨ ٠٫٢٨۶٩٣ ٠٫٢٨٧٢٩ ٠٫٢٨۶۵١ ٠٫٢٨٧١۴

موجود شواهد گیری اندازه جهت بیشتری قدرت ،λ و αمختلف پارامترهای ازای Sψ٣به معیار که م دهد نشان ٢ جدول نتایج

است. بیشتر Sψ٣ معیار توسط H١ و H٠ فرضیات تفکی شناسایی و تشخیص قدرت ر دی عبارت به دارد. داده ها در

نتیجه گیری و بحث

مورد شده، معرف معیار سه توسط توان نرمال و چوله نرمال توزیع های در موجود آماری شواهد اندازه گیری قدرت مقاله این در

ر دی معیار دو از قوی تر بسیار (١٣٨٢) عمادی توسط شده معرف معیار که داد نشان شبیه سازی نتایج گرفت. قرار مقایسه و بررس

م کند. عمل
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Ramp روش : غیرخط و خط صورت به بیومارکرها ترکیب با طبقه بندی صحت افزایش
AUC

اه۴ آتش وحدت جواد شمشیرگران٢، مرتض جعفرآبادی٣، اصغری محمد سربخش٢، پروین ،١ گاوگان فرج لیل

تبریز پزش علوم اه دانش شواهد، بر مبتن پزش ١مرکز

تبریز پزش علوم اه دانش اپیدمیولوژی، و آمار ٢گروه

تبریز پزش علوم اه دانش ، پزش علوم آموزش تحقیقات ٣مرکز

تبریز اه دانش ، ریاض ده دانش آمار، ۴گروه

عمل، در است. زیست نشانگرهای طبقه بندی رد عمل ارزیابی برای مرسوم معیار ی (AUC) ROC منحن زیر سطح یده: چ

بهینه کردن ترکیب به عالقمند طبقه بندی، رد عمل بهبود برای لذا دارند محدودی طبقه بندی قدرت تنهایی به زیست نشانگرهای

RAUC (Ramp م باشد. زیان تابع کردن مینیمم هدف بهینه سازی، مسائل در هستیم. زیست نشانگرهای ( غیرخط و (خط

آن کردن مینیمم و Ramp (Ramp loss function) زیان تابع معرف با که است AUC بر مبتن جدید آماری روش ی AUC)

از غیرخط و خط بهینه ترکیبات (Kernel functions) هسته ای توابع از استفاده و (DCA) محدب توابع تفاضل وریتم ال با

به و شده داده توضیح روش این نظری مبان مقاله، این در م یابد. را شود، AUC بزرگترین به منجر که طوری زیست نشانگرهای

مراقبت کیفیت مربوط شاخص های از بهینه ترکیب ی کردن پیدا به ، پزش داده های در RAUC روش کاربرد برای مثال عنوان

غیرخط وی ال ی وجود بیانگر نتایج است. شده پرداخته بیماران این در ردی عمل محدودیت تشخیص منظور به دیابت بیماران

م باشد، زیست نشانگرهای از غیرخط وی ال ی که RBF هسته تابع با RAUC مدل که طوری به م باشد داده ها بین قوی

گردید. خط ترکیبات با مقایسه در بزرگتر AUC به منجر غیرخط ترکیب این از استفاده و کند شناسایی را و ال این است توانسته

زیان. تابع هسته، تابع طبقه بندی، ردی، عمل محدودیت دیابت، ،RAUC مدل کلیدی: واژه های

2Receiver Operating Characteristic

faraji_lili@yahoo.com : گاوگان فرج ١لیل
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مقدمه ١

به نشانگر ی عمل در است. زیست نشانگرهای بندی طبقه رد عمل ارزیابی برای مرسوم معیار ی ٢ ROC منحن زیر سطح

به زیست نشانگرهای به مربوط مقادیر ترکیب به عالقمند بندی، طبقه رد عمل بهبود برای لذا دارد محدودی بندی طبقه قدرت تنهایی

زیان تابع میزان کاهش RAUC مدل هدف است. AUC مبنای بر جدید روش ی RAUC هستیم. غیرخط و خط صورت

بهینه به منجر که هستند ٣ گرادیانت وریتم ال پایه بر زیان تابع کردن بهینه برای مرسوم های روش اکثر باشد. م تجربی AUC

گرادیانت از غیر وریتم ال مبنای بر روش RAUC مدل شوند. م ۵ بررس مورد فضای کل در سازی بهینه نه و ۴ ان م سازی

به نسبت ترکیبات این که سازد م را ترکیبات هسته تابع روش از استفاده و ٧ محدب توابع تفاضل وریتم ال از استفاده با و است ۶

(٢٠١۶) اران هم و فونگ دارند. پاسخ متغیر برای بیشتری بندی طبقه توان آنها ساده ترکیبات یا و پیش متغیرهای تک

سازی بهینه توسط را غیرمحدب توابع سازی بهینه به مربوط الت مش برخ توان م محدب توابع تفاضل وریتم ال از استفاده با

باشد. م کاف اعتبار دارای نیز دادها از کم تعداد برای و نیست حساس پرت های داده به نسبت روش این کرد. حل محدب، توابع

روش دهد. م نشان را تصادف رویداد ی در زیان میزان که است تابع سازی بهینه و آمار علم در ٩ زیان تابع یا ٨ هزینه تابع

به AUC زیان تابع باشد. دارا را بهتری بندی طبقه رد عمل تواند م باشد، داشته سازی بهینه مساله ی در کمتری هزینه تابع که

باشد: م زیر صورت

١
nDnD̄

nD∑
i=١

nD∑
i=١

[١− I(xi − xj)Tβ > ٠] ≡ ١
nDnD̄

nDnD̄∑
p=١

١− I(η∆p > ٠) (١ . ١)

.(٢٠٠۶) اران هم پ پی پی (٢٠١۶) اران هم و فونگ م باشد. η∆p = (xi − xj)Tβ و ضرایب بردار β که

باز آن، کردن مینیمم جهت است، ناپذیر مشتق و هموار غیر تابع AUC، تجربی زیان تابع در ای پله تابع اینکه به توجه با

تابع توان م شود، م استفاده زیان تابع برای که هایی تقریب انواع از شود. م استفاده باشد، پذیر مشتق و هموار که هایی تقریب

، RAUC روش در .(٢٠٠۴) اران هم و و روساس برد نام را Hing زیان تابع و نرمال تجمع توزیع زیان تابع ، لجستی زیان

است. شده معرف Ramp نام به جدیدی زیان تابع

RAUC روش معرف ٢

گرادیانت از غیر وریتم ال پایه بر AUC، بر مبتن وی پیش متغیرهای از ترکیب بهترین کردن پیدا در جدید روش ی RAUC

شود. م شامل نیز را غیرخط ترکیبات که است هسته تابع روش از استفاده و (DCA) ١٠ محدب توابع تفاضل وریتم ال یعن

است: شده پیشنهاد زیر شیبدار تابع صورت به تقریبی ١ . ١ فرمول AUC زیان تابع در ١− I(x) پله ای تابع برای ، منظور این برای

hs(u) =


١ if u

s ≤
١
٢

−u
s +

١
٢ if − ١

٢ ≤
u
s ≤

١
٢

٠ if u
s ≥

١
٢

3gradient
4local
5global
6non-gradient
7Difference of Convex functions Algorithm
8Cost function
9Loss function

10Difference of Convex functions Algorithm
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نامیم. م RAMP AUC زیان تابع را
∑nDnD̄

p=١ (
hs(η∆p )

nDnD̄
) است. مقیاس پارامتر ی S > ٠ آن در که

به مربوط بردار xi, xj است. η∆p = (xi − xj)Tβ و است بررس تحت نمونه در شاهدها و موردها تعداد برابر nD, nD̄
موردها از ل متش زوجهای تمام به مربوط اندیس p و است ضرایب بردار β و باشد م شاهدها و موردها وی پیش متغیرهای مقادیر

باشد. م شاهدها و

م موضوع این بیانگر و دهد م نشان را مختلف زیان توابع با AUC مبنای بر بندی طبقه مختلف روشهای ، ١ نمودار در

باشد. م AUC ای پله تابع از بهتری تقریب RAUC روش که باشد

AUC در استفاده مورد زیان توابع انواع نمودار :١ ل ش

به انه ي مقدار يك متفاوت، شده مشاهده هاي داده روي از مدل آزاد پارامترهـاي از يـك هـر براي ) ١١ پذیری شناسایی مسئله

مقدار ازای به ، AUCرد روی زیان تابع مینیمم در ل مش این دارد. وجود AUC رد روی بر مبتن های روش همه آيـد)در دست

شود. م داده نمایش ١− I(x > ٠) = ١− I(cx > ٠) صورت به c ثابت

پیشنهادی روش ی باشد. م c > ١, hs(x)hs(cx) ازای به زیرا باشد م پذیری شناسایی ل مش دارای نیز RAUC مینیمم

RAMP زیان تابع پنالت مقدار حداقل نهایت در باشد. م ∥ β ∥٢ جریمه و s = ١ ذاری جای مسئله این به رسیدگ برای جدید

باشد: م زیر صورت ∑به
hs(η

∆
p ) +

١
٢λn ∥ β ∥

٢
٢

ی عنوان به λn شود. م ∥ β ∥٢
٢ مقدار ثبات و محدودیت باعث همچنین است، موثر RAUC زیان تابع کردن مینیمم در این

نسبت و شود م گرفته درنظر بزرگ مقدار را ∥ β ∥٢ باشد کوچ λn وقت شود م برده کار به ∥ β ∥ کردن adjust برای اهرم

اندازه به λn اگر روش این کنندگان ارائه پیشنهاد طبق که است زیان تابع این به مربوط جریمه میزان λ مقدار یابد م افزایش اشباع

بخش رضایت بندی طبقه رد عمل باشد ١ یا ٠ برابر hs(η∆p ) از درصد ٧۵ حداقل که طوری به شود گرفته نظر در کوچ کاف

باشد: م زیر شده جریمه زیان تابع کردن مینیمم هدف RAUC مدل در خالصه، طور به .(٢٠٠۶) اران هم و وکسلر بود خواهد

nDnD∑
p

hs(η
∆
p ) +

١
٢λn ∥ β ∥

٢
٢

11identifiability
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بیومارکرها غیرخط ترکیب و سازی بهینه ٣

تابع ، ترکیب بهترین کردن پیدا و بودن محدب غیر ل مش حل برای است هموار غیر و محدب غیر تابع ی RAUC زیان تابع

توان م زیر صورت به و است شده داده نشان ٢ نمودار در که شود م نوشته h١, h٢ محدب تابع دو تفاضل صورت به h شیبدار

نوشت:

h(x) = h١(x)− h٢(x) : h١(x) = (
١
٢ − x), h٢(x) = (−١

٢ − x)

.(١٩٩٧) اران هم و هوای تای ل آورد م بوجود را (DCA) محدب توابع تفاضل وریتم ال از استفاده ان ام نوشتن، نحوه این

کردن بهینه برای محدب توابع حسب بر سازی بهینه مسائل سری ی از استفاده مساله، این در محدب توابع تفاضل وریتم ال اساس

نیازی هم h٢ برای تقریب به و آید م بدست اول مرتبه تیلور بسط با h٢ تکراری تقریب بوسیله این و است محدب غیر تابع ی

صورت به h شیبدار تابع که دهد م نشان ٢ نمودار است. محدب تابع ی خط تابع ی و محدب تابع ی بین تفاوت زیرا نیست

شود: م نوشته h١, h٢ محدب تابع دو تفاضل

RAUC تابع از برآوردی عنوان به محدب تابع دو تفاضل :٢ ل ش

غیرخط ترکیبات جداسازی برای ویژگ فضای از استفاده ۴

صورت به را ها داده نتوانیم و نگیرد صورت ورودی وی پیش متغیرهای از خط ترکیبات بین بندی طبقه بهترین است ن مم گاه

کرد جدا خط صورت به فضا این در را آنها بتوان تا دهیم م نگاشت بیشتر ابعاد با فضایی به را آنها صورت این در کنیم جدا خط

دهند. م نشان ϕi با را i مورد برای ویژگ فضای شود. م استفاده ویژگ فضای از ترکیب بهترین آوردن بدست برای منظور بدین

بر متک خط جداکننده ی که شود م استفاده هسته توابع از ، ویژگ فضای بیشتر ابعاد وداشتن بودن پرهزینه ل مش حل برای

ی نمره نامند. م هسته ی را K باشد xi × xj های نقشه از متقارن پیوسته تابع ی K که طوری به بردارهاست داخل ضرب

آورد: بدست زیر اساس بر توان م را جدید مشاهده

ηnew =

ndnD̄∑
p=١
{h′٢(η∆o

p ) + αp}(φ(xnew).φ∆
p )
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=

ndnD̄∑
p=١
{h′٢(η∆o

p ) + αp}{(φ(xnew).φip)− (φ(xnew).φjp)}

بردار نگاشت از رد روی این SVM، ادبیات در آیند. م بدست (DCA) محدب توابع تفاضل از تکرار آخرین از α ، η∆o
p در

.(١٩۶۴) آیزرمن شود م نامیده ١٢ هسته ای تکنی روشن نگاشت کردن مشخص به نیاز بدون ویژگ فضای ی در ورودی

پزش علوم های داده در کاربرد ۵

داورت باشند داشته طبقه چند یا دو در ها نمونه بندی دسته در مهم نقش توانند م وی پیش متغیرهای پزش تحقیقات بیشتر در

محدودیت ،(٢٠٠٨) اران هم و اسچونبرگ مزمن بیماری ی عنوان به دیابت بیماری مهم پیامدهاي از ی .(١٩٩٨) اران هم و

خود از روزانه مختلف های فعالیت انواع انجام در محدودیت به فیزی رد عمل در محدودیت است. بیماران روزانه رد عمل در

است همراه استقامت و قدرت تحرک، افزایش با که ورزش مانند تر سنگین و شدیدتر های فعالیت تا گرفته استحمام مثل مراقبت

ایجاد در دیابت تاثیر زیادی مطالعات .(٢٠٠٧) اران هم و هیز دهد م قرار تاثیر تحت را آنان زندگ کیفیت که شود م اطالق

.(٢٠٠٣) اران هم و نیر ری دی اند کرده تایید و بررس را آن تشدید و ردی عمل محدودیت

محدودیت لحاظ از دیابت افراد بندی طبقه درست میزان آموزش، و آزمون سنج اعتبار روش اساس بر حاضر پژوهش در

خون، قند خون، فشار شامل مراقبت کیفیت نشانگرهای و ابتال، مدت طول سن، جنسیت، مانند نشانگرهایی مبنای بر ردی، عمل

و پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با و گرفت قرار بررس مورد گلیسرید تری ،A١Cهموگلوبین و کلسترول بدن، توده نمایه

باشد م ١ برابر (Radial basis function ) RBF پایه شعاع غیرخط هسته تابع با RAUC مدل از آمده بدست AUC مقدار

برابر linear هسته تابع با SVM مدل ،٠/٧٩ متغیرها خط ترکیب با صرفا مرسوم لوجستی مدل برای AUC مقدار همچنین

که باشد م RAUC مدل به مربوط ROC منحن سطح زیر مقدار بیشترین که آمد بدست ٠/٩٨ مقدار RBF هسته تابع ٠/۶٧و

باشد م ها داده بین غیرخط وی ال ی وجود و مدل این بهتر رد عمل بیانگر

گیری نتیجه و بحث ۶

این بیانگر معیار این شود. م استفاده سطح دو بندی طبقه به مربوط مسائل در براوردگر رد عمل گیری اندازه برای اغلب AUC

بدست نتایج به توجه با کند. ویی پیش خوبی به تواند م را وابسته متغیر اندازه چه به شده، برده کار به مدل که باشد م موضوع

بندی طبقه برای RBF کرنل مثل خط غیر ترکیات از استفاده ها، داده در خط غیر وی ال وجود دلیل به که کرد بیان توان م آمده

گردید. مراقبت کیفیت به مربوط نشانگرهای اساس بر ردی عمل محدودیت پیامد برای تری صحیح بندی طبقه منجر

داده نشان نتایج گرفت، صورت HIV واکسن از ناش عفونت خطر مقابل در بدن ایمن روی بر تایلند در که ای مطالعه در

هسته با RAUC مدل ول دارد SAUC SVM، logistic، های روش مشابه ای نتیجه خط هسته با RAUC مدل که است

RAUC بندی طبقه با ارتباط در ری دی مقاالت دارد. را linear هسته با RAUC مدل به نسبت بیشتری AUC مقدار RBF

نشد. یافت

12Kernel trick
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ساختمان و ن مس بخش کالن شاخص های تغییرات روند
فرحزادی١ مهدی

ایران آمار مركز ساختمان و ن مس آمارهای گروه رییس

و سرمایه گذاری ناخالص، تولید در عمده ای سهم كه است ایران اقتصاد بخش های مهم ترین از ن مس و ساختمان بخش یده: چ

سالهای ط است. کشور اقتصادی بخش های سایر رشد محرك اقتصادی، مختلف بخش های با قوی ارتباط داشتن با و دارد اشتغال

کاهش سهم ١٣٨٨ سال در ، داخل ناخالص توليد از سهم در رشد متوال سال ۴ ط از پس ساختمان بخش ،١٣٩۵ تا ١٣٨۵

با كه م شود مشاهده ون مس واحد در خانوار تراكم ارقام و اعداد به نگاه با يافته است. ادامه هم ١٣٩۵ سال تا که کرد پیدا

شاخص است. شاخص اين بهبود دهنده ی نشان كه است كاهش به رو شاخص این سالها اين ط خانوار و جمعيت افزايش وجود

قيمت تغيير عدم فرض با مربع متر ٨٠ مساحت با ون مس واحد ي برای كشور شهری خانوارهای شدن خانه دار برای انتظار زمان

سال ٣/٨ به ١٣٩۵ سال در شاخص اين که است بوده سال ۴/٨ برابر ١٣٩٠ سال در خانوار، ساالنه درآمد كل ذخيره ی و ن مس

و پس انداز) از (استفاده ٢۵۶/٨ منف عدد ١٣٩٠ سال در انتظار زمان مدت خانوار، هزينه های كل كسر با درحال كه م يابد. كاهش

بمانند. منتظر سال ٣٧ بايد شدن صاحب خانه برای كشور شهری خانوارهای بنابراين م شود. محاسبه سال ٣٧/٠ عدد ١٣٩۵ سال در

افزوده، ارزش اشتغال، ، ون مس واحد در خانوار تراکم ، ون مس واحد تصرف نحوه ی خانوار، ، ون مس واحد کلیدی: واژه های

شدن. خانه دار برای انتظار زمان و خرید قدرت ، داخل ناخالص تولید

مقدمه ١

برای میشود. کشور اقتصاد کل در رونق باعث صنعت، صد از بیش با بخش این ارتباط به توجه با ساختمان و ن مس بخش رونق

این در است. حال و گذشته در بخش این وضعیت شناخت به نیاز بخش این افزوده ارزش افزایش و ساختمان بخش در برنامهریزی

گیرد. قرار تحلیل مورد ن مس بخش شاخصهای میشود سع مقاله

جمعیت، تعداد بخش، این در داخل ناخالص تولید از سهم و افزوده ارزش اشتغال، شامل میشود بررس مقاله این در که شاخصهای

ن مس هزینه سهم ، ون مس واحد در خانوار تراکم ، ون مس واحد تصرف نحوه ، معمول ون مس واحد تعداد خانوار، تعداد

است. شدن خانهدار برای انتظار زمان و ن مس خرید قدرت خانوار، هزینه سبد در

مفاهیم و تعاریف ٢

mfarahzadi@gmail.com فرحزادی: ١مهدی

۴٢٢



فرحزادی ۴٢٣مهدی

مستقل توالت) یك (حداقل سرویس و اتاق یك شامل حداقل كه ساختمان یك از قسمت یا تمام از است عبارت : ون مس واحد

باشد. عموم معبر از مستقیم غیر یا مستقیم ورودی دارای و بوده

نیازهای تامین و غذا تهیه منظور به تمهیدات و کرده زندگ مشترک اقامتگاه ی در که است نفر چند یا ی از ل متش خانوار:

باشند. مشترک ویژگیهای و اهداف دارای یا و باشند داشته مشترک

اســت. ون مســ واحدهــای تعــداد بــه خانوارهــا تعــداد نســبت : ون مس واحد در خانوار تراکم

است. خود ون مس واحد (اعیان) بنای مال فقط یا اعیان) و (عرصه بنا و زمین مالك، شخص كه است تصرف : مل تصرف

ند. می پرداخت اجارهبها و كرده اجاره را خود ونت س محل شخص كه است تصرف اجارهای: تصرف

است. اقتصادی فعالیتهای با ارتباط در فرد مشاركت وضعیت اشتغال:

است. توليد جريان در شده ايجاد اضاف ارزش افزوده: ارزش

کند. خریداری سال طول در میتواند خانوار ی که مترمربع برحسب زیربنا میزان ن: مس خرید قدرت

خریداری مترمربع ٨٠ ون مس واحد ی میتواند خانوار ی که است سال برحسب زمان مدت شدن: خانهدار برای انتظار زمان

کند.

ساختمان بخش داخل ناخالص تولید از سهم و افزوده ارزش اشتغال، ٣

این در ذاری سرمایه برای روشن دلیل میتواند و ند می ایفا اشتغالزایی در بسزایی سهم خود ماهیت به توجه با ساختمان بخش

افزایش روندی ١٣٩۵ تا ١٣٨۵ سال از ساختمان بخش شاغالن تعداد که میشود مشاهده ١ شماره جدول به توجه با باشد. بخش

شده آغاز نفر هزار ٢٣۶٧ تعداد با ،١٣٨۵ سال در روند این است. اشتغالزایی در بخش این اهمیت نشاندهنده که است داشته

به ساز، و ساخت و ساختمان پروانههای صدور افزایش و ن مس فروش قیمت افزایش با همزمان ١٣٩٢ تا ١٣٩٠ سالهای ط و

اشتغال از ساختمان بخش سهم است. گرفته خود به كاهش روند ن مس بخش در ركود با مجدداً آن از پس است. رسیده خود اوج

۵/١۵ با ١٣٩٢ سال به مربوط كل اشتغال از سهم بیشترین است. داشته سالها این ط را روند همین شاغالن، تعداد تبع به نیز كل

است. شاغل نفر هزار ٣٣٠١ و درصد

١٣٩۵ سال تا ١٣٨۵ سال از كشور ساختمان بخش داخل ناخالص تولید از سهم و افزوده ارزش اشتغال، ‐ ١ جدول

١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨۶ ١٣٨۵ شرح

٢٩۶٩ ٣٠۴٧ ٣٢٠٢ ٣٣٠١ ٣١٧۴ ٣١۴۶ ٢٨٢٠ ٢٧۴۴ ٢٧٩١ ٢۶٠١ ٢٣۶٧ نفر) (هزار بخش اشتغال

١٣/١ ١٣/٩ ١۵/۴ ١۵/۵ ١۵/۴ ١۵/٣ ١٣/٧ ١٣/١ ١٣/۶ ١٢/٣ ١١/۴ کل اشتغال از سهم

٣٩١ ۴٢٢ ۴٨٨ ۵٠١ ٣٩۴ ٣٣٩ ٢٨٨ ٢٨۶ ٢٣٩ ١٧٠ ١١٨ جاری افزوده ارزش

ریال) میلیارد (هزار

١٨ ٢٠ ٢٣ ٢٨ ٢٩ ٣۴ ٣٢ ٣۴ ٣١ ٢٩ ٢۶ ثابت افزوده ارزش

ریال) میلیارد (هزار

‐

١٢/۶ 

‐

١٣/١ 

‐

١۶/١ 

‐

۵/٣ 

‐

١٣/٨ 

۴/۵ ‐

۵/٣ 

١٠/٨ ٧/٢ ١٠/٩ ٩/٧ بخش افزوده ارزش رشد

ساختمان

٢/٩ ٣/۶ ۴/٣ ۵/٠ ۵/٣ ۵/۴ ۵/٩ ٧/٣ ۶/۵ ۵/۵ ۵/٠ ناخالص تولید از سهم

داخل



ساختمان۴٢۴ و ن مس بخش کالن شاخص های تغییرات روند

. مل آماری‐حسابهای دادههاواطالعات بخش آمار‐ مل درگاه ایران. آمار مركز ماخذ:

منف ١٣٩٠رشد سال بجز بعد ١٣٨٩به سال از ،١٣٨٨ سال تا مثبت رشد ۴ تجربه از پس ساختمان بخش افزوده ارزش رشد روند

خود منف روند و كند پیدا دست مثبت رشد به است نتوانسته ،١٣٩٠ سال از بعد تحریمها، تاثیر تحت ساختمان بخش است. داشته

است. ساختمان بخش در رکود از حاک اخیر سالهای در ساختمان بخش افزوده ارزش رشد آمار است. كرده حفظ را

سهم ١٣٨٨ سال در ، داخل ناخالص تولید از سهم در رشد متوال سال ۴ ط از پس ساختمان بخش ،١٣٩۵ تا ١٣٨۵ سالهای ط

١٣٨۵برابر سال در داخل ناخالص تولید از ساختمان بخش افزوده ارزش یافتهاست. ادامه هم ١٣٩۵ سال تا که کرد پیدا کاهش

١٣٨٩ سال از اما است، یافته ادامه روند این نیز ١٣٨٨ سال تا و گرفته خود به افزایش روند آن از پس است. بوده درصد ٠/۵

١/٨ رشد وجود با حت ساختمان بخش افزوده ارزش رشد است، شده حاكم ن مس بخش بر ه رکودی با و شده كاهش روند این

شدهاست. درصد) ‐ ۶/١٢) منف هم باز ،١٣٩۵ سال در کشور اقتصاد درصدی

١٣٩۵ سال تا ١٣٨۵ سال از ساختمان بخش داخل ناخالص تولید از سهم و افزوده ارزش رشد اشتغال، سهم ‐ ١ نمودار

. مل آماری‐حساب های داده هاواطالعات بخش آمار‐ مل درگاه ایران. آمار مركز ماخذ:

ن مس و خانوار جمعیت، ۴

تحوالت با همسو ن مس بخش تحوالت ،١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ط ن مس و نفوس عموم سرشماریهای نتایج به نگاه با

جعیت، رشد نرخ چون پدیدههایی و خانوارها رفتار و فرهنگ با ون مس واحدهای تعداد رشد میشود. مشاهده جمعیت و خانوار

ون مس واحد رشد روند که میشود مشاهده ٣ شماره جدول به توجه با است. ارتباط در مردم زندگ سبك تغییر و طالق ازدواج،

سال در را رشد بیشترین ه بطوری است، بوده افزایش همواره ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سال از و شهری خانوار رشد با همسو شهری معمول

است. داشته درصد ۴/۶۵ با ١٣٨۵

افزایش روستایی، خانوار تعداد افزایش با همسو نیز روستایی معمول ون مس واحد تا شده موجب روستایی زندگ شیوه تحوالت

ون مس واحد ۵٣٧٧٩٣٧ روستایی خانوار ۶٠٧٠۵۴٧ ازای به ١٣٩۵ سال در که میشود مشاهده ٢ شماره جدول به توجه با یابد.

است. روستا مردم زندگ سبك تغییر و روستایی خانوارهای در رفاه سطح افزایش دهنده نشان كه باشد داشته وجود

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سرشماریهای در معمول ون مس واحد و خانوار جمعیت، تعداد ‐ ٢ جدول



فرحزادی ۴٢۵مهدی

١٣٩۵ ١٣٩٠ ١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ شرح

٧٩٩٢۶٢٧٠ ٧۵١۴٩۶۶٩ ٧٠۴٩۵٧٨٢ ۶٠٠۵۵۴٨٨ ۴٩۴۴۵٠١٠ کل جمعیت

۵٩١۴۶٨۴٧ ۵٣۶۴۶۶۶١ ۴٨٢۵٩٩۶۴ ٣۶٨١٧٧٨٩ ٢۶٨۴۴۵۶١ شهری

٢٠٧٣٠۶٢۵ ٢١۴۴۶٧٨٣ ٢٢١٣١١٠١ ٢٣٠٢۶٢٩٣ ٢٢٣۴٩٣۵١ روستایی

٢۴١٩۶٠٣۵ ٢١١٨۵۶۴٧ ١٧۵٠١٧٧١ ١٢٣۴٩٠٠٣ ٩۶٧٣٩٣١ کل خانوار

١٨١٢۵۴٨٨ ١۵۴٢٧٨۴٨ ١٢۴٠۵۵٨۴ ٧٩۴٣١٨٩ ۵۵٢٨۵۴٢ شهری

۶٠٧٠۵۴٧ ۵٧۴۴۶١۴ ۵٠٩۶١٨٧ ۴۴٠۵٨١۴ ۴١۴۵٣٨٩ روستایی

٢٢٨٣٠٠٠٣ ١٩٩۵۴٧٠٨ ١۵٨۵٩٩٢۶ ١٠٧٧٠١١٢ ٨٢١٧٣٧٩ کل ون مس واحد

معمول

١٧۴۵٢٠۶۶ ١۴٧٨٢١١۴ ١١۴٣١٨٨٠ ۶٩١٣٧٣٠ ۴۶۶٩٧٢۶ شهری

۵٣٧٧٩٣٧ ۵١٧٢۵٩۴ ۴۴٢٨٠۴۶ ٣٨۵۶٣٨٢ ٣۵۴٧۶۵٣ روستایی

. ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز ماخذ:

١٣٩۵ تا ١٣٧۵ سرشماریهای در معمول ون مس واحد و خانوار جمعیت، رشد ‐ ٣ جدول

١٣٩۵ ١٣٩٠ ١٣٨۵ ١٣٧۵ شرح

۶/۴ ۶/۶ ١٧/۴ ٢١/۵ کل نسبت جمعیت رشد

قبل دوره به

١٠/٣ ١١/٢ ٣١/١ ٣٧/٢ شهری

٣/٣ ‐ ٣/١ ‐ ٣/٩ ‐ ٣/٠ روستایی

١۴/٢ ٢١/٠ ۴١/٧ ٢٧/٧ کل نسبت خانوار رشد

قبل دوره به

١٧/۵ ٢۴/۴ ۵۶/٢ ۴٣/٨ شهری

۵/٧ ١٢/٧ ١۵/٧ ۶/٣ روستایی

١۴/۴ ٢۵/٨ ۴٧/٣ ٣١/١ کل ون مس واحد رشد

به نسبت معمول

قبل دوره

١٨/١ ٢٩/٣ ۶۵/۴ ۴٨/١ شهری

۴/٠ ١۶/٨ ١۴/٨ ٨/٧ روستایی

. ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز ماخذ:

١٣٩۵ تا ١٣٧۵ سرشماریهای در كشور كل معمول ون مس واحد و خانوار جمعیت، رشد ‐ ٢ نمودار



ساختمان۴٢۶ و ن مس بخش کالن شاخص های تغییرات روند

. ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز ماخذ:

ن مس حوزه در خانوار شاخصهای ۵

به نگاه با است. ن مس بخش در پایه شاخصهاى جمله از اجارهاى، یا یت مال برحسب ون مس واحد تصرف نحوه شاخص

دارای خانوارهای درصد كه میشود مشاهده ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سرشماریهای در خانوارها تصرف نحوه وضعیت و ۴ شماره جدول

قیمت افزایش میشود. افزوده اجارهای ن مس دارای خانوارهای بر آن موازات به و بوده كاهش به رو سالها این ط در مل ن مس

شدن صاحبخانه برای خانوارها خرید قدرت كاهش و اجارهنشین خانواهای تعداد افزایش دالیل از ی اخیر سالهای در ن مس

است.

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سرشماریهای در ون مس واحد تصرف نحوه برحسب خانوار تعداد ‐ ۴ جدول

١٣٩۵ ١٣٩٠ ١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ شرح

٢٣۵۴٩٩٧٠ ٢١٠۴٩٩٣۴ ١٧٣۵٩۵٧۶ ١٢٢٨٠۵٣٩ ٩۵۴٨٨٨٩ کل خانوار

برحسب

نحوه

تصرف

واحد

ون مس

١۴٢۵٩٨۴٨ ١٣١٩٢٢٨۴ ١١٧٩۴٣٠٠ ٨٩٢۵٧٩١ ٧٣۶۵١۵٣ مل

٧٢۵٠٣۵٣ ۵۶٠٧٣١۴ ٣٩٨١۵۴٩ ١٨٩٣۵۵٢ ١١۴٣٣٢۶ اجارهای

٢٠٢۵٩۴٢ ٢٠٩٨٧٩٢ ١٣٨٨۶٠٩ ١٣۴٠۵٧٨ ٩٧٢٩۴٨ سایر

١٣٨٢٧ ١۵١۵۴۴ ١٩۵١١٨ ١٢٠۶١٨ ۶٧۴۶٢ نشده اظهار

. ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز ماخذ:

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سرشماریهای در ون مس واحد تصرف نحوه حسب بر خانوار درصد ‐ ٣ نمودار



فرحزادی ۴٢٧مهدی

. ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز ماخذ:

دارد. خانوار هزینههاى كل در ن مس اه جای و وضعیت بررس در موثرى نقش خانوار، هزینه كل به ن مس هزینه نسبت بررس

همراه افزایش ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای از خانوار هزینههای سبد در ن مس هزینه سهم که میشود مشاهده ۵ شماره جدول به توجه با

است. رسیده ١٣٩۵ سال در درصد ٣۴ به ١٣۶۵ سال در درصد ٣٠ از شهری خانوارهای ن مس هزینه است. بوده اندك نوسان با

و اجارهنشین خانوارهای برای ن مس اجاره شامل هزینه این است. رسیده درصد ١٩ به ١٣ از روستایی خانوارهای برای عدد این

است. مالك خانوارهای اجاری ارزش تخمین

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای در خانوار هزینه سبد در ن مس هزینه سهم ‐ ۵ جدول

١٣٩۵ ١٣٩٠ ١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ شرح

٣۴ ٣٣ ٢٩ ٣۴ ٣٠ شهری ن مس هزینه سهم

هزینه سبد در

(درصد) خانوار

١٩ ١٨ ١۵ ١۵ ١٣ روستایی

خانوار. درآمد و آماری‐هزینه دادههاواطالعات بخش آمار‐ مل درگاه ایران. آمار مركز ماخذ:

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای در روستایی و شهری خانوار هزینه سبد در ن مس هزینه ‐ ۴ نمودار



ساختمان۴٢٨ و ن مس بخش کالن شاخص های تغییرات روند

خانوار. درآمد و آماری‐هزینه دادههاواطالعات بخش آمار‐ مل درگاه ایران. آمار مركز ماخذ:

از ون مس واحد در خانوارها تراكم كه میشود مشاهده ون مس واحد در خانوار تراكم ارقام و اعداد و ۶ شماره جدول به توجه با

خانوار شاخص ول است افزایش به رو سالها این ط خانوار و جمعیت اینكه وجود با است. كاهش به رو ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای

است. شاخص این بهبود دهنده نشان كه است كاهش به رو ون مس واحد در

كاهش به رو اخیر سالهای در و بوده بزرگتر شاخص این داشتند ونت س ون مس واحد یك در خانوار چند یا دو گاه گذشته در

واحد در جوان زوجهای شدن مستقل و مردم رفاه سطح افزایش و سو ی از فرهنگ تغییرات نشاندهنده موضوع این است.

بافت و فرهنگ آن دلیل كه است شهری خانوارهای از بزرگتر روستایی خانواهای در شاخص این است. ر دی سوی از مجزا ون مس

است. كشاورزی كارهای در كمك برای والدین با ازدواج از بعد پسران زندگ و روستا

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سرشماریهای در نه س دارای ون مس واحد در خانوار تراکم ‐ ۶ جدول

١٣٩۵ ١٣٩٠ ١٣٨۵ ١٣٧۵ ١٣۶۵ شرح

١/٠۶ ١/٠۶ ١/١٠ ١/١۴ ١/١٧ کل در خانوار تراکم

ون مس واحد

١/٠۴ ١/٠۴ ١/٠٨ ١/١۴ ١/١٧ شهری

١/١١ ١/١١ ١/١۴ ١/١۴ ١/١٧ روستایی
. ١٣٩۵ تا ١٣۶۵ سالهای ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز ماخذ:

شدن خانهدار برای انتظار زمان و خرید قدرت ۶

هزار ٧٧۵۴ برابر که ١٣٩٠ سال در کشور شهرهای در ون مس زیربنای مترمربع ی قیمت متوسط و ٧ شماره جدول به توجه با

است آن مهم فرض داشت. را زیربنا مترمربع ٨/١۶ خرید قدرت متوسط طور به خود درآمد كل با شهری خانوار یك است، بوده ریال

افزایش كه میرسد مترمربع ٢/٢١ به ١٣٩۵ سال در شاخص این نماید. ن مس خرید صرف و پسانداز را خود درآمد تمام خانوار كه

خانوارهای درآمد افزایش از ناش است، رسیده ریال هزار ١۴٩٧۴ به ون مس زیربنای مترمربع یك قیمت متوسط اینكه علیرغم آن

است. ن مس تورم از عموم تورم نرخ رفتن پیشی و شهری

در مترمربع ۶/۶ و ١٣٩٠ سال در مترمربع ٩/٣ خرید تنها درآمد، از خانوار خوراك هزینههای كسر فرض با مشابه محاسبات انجام

مترمربع ٣/٠ منف به خرید قدرت ١٣٩٠ سال در شود، كسر درآمد از خانوار هزینههای كل اگر حال میسازد. میسر را ١٣٩۵ سال



فرحزادی ۴٢٩مهدی

میرسد. مترمربع ٢/٢ عدد به ١٣٩۵ سال در و پسانداز) از (استفاده

عدم فرض با مربع متر ٨٠ مساحت با ون مس واحد ی برای كشور شهری خانوارهای شدن خانهدار برای انتظار زمان شاخص

درآمد کل پسانداز زمان از سال ٨/۴ برابر ١٣٩٠ سال در خانوار، ساالنه درآمد كل ذخیره و بعد سالهای در ن مس قیمت تغییر

مدت شود، كسر درآمد از خانوار خوراك هزینههای اگر حال مییابد. كاهش سال ٨/٣ به ١٣٩۵ سال در شاخص این که است بوده

ه درحالی میشود. محاسبه پسانداز زمان از سال ١/١٢ برابر ١٣٩۵ سال در و پسانداز زمان از ۴/٢٠ برابر ١٣٩٠ سال در انتظار زمان

٠/٣٧ برابر ١٣٩۵ سال در و پسانداز) از (استفاده ٨/٢۵۶ منف برابر ١٣٩٠ سال در انتظار زمان مدت خانوار، هزینههای كل كسر با

بمانند. منتظر سال ٣٧ باید شدن صاحبخانه برای كشور شهری خانوارهای بنابراین میشود. محاسبه پسانداز زمان از سال

١٣٩۵ تا ١٣٩٠ شدن خانه دار برای انتظار زمان و خرید قدرت ‐ ٧ جدول
١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شاخص

٢١/٢ ١٩/۴ ١٧/٠ ١۵/۵ ١۵/٩ ١۶/٨ سال هر در زیربنا مساحت خرید قدرت

(مترمربع) درآمد کل با

۶/۶ ۵/۵ ۴/۵ ۴/١ ۴/۵ ٣/٩ سال هر در زیربنا مساحت خرید قدرت

خوراک هزینه کسر از پس درآمد با

(مترمربع)

٣/٨ ۴/١ ۴/٧ ۵/٢ ۵/٠ ۴/٨ ٨٠) شدن دار خانه برای انتظار زمان

و قیمت تغییر عدم شرط با مترمربع)

(سال) هزینه کسر بدون

١٢/١ ١۴/۵ ١٧/۶ ١٩/٧ ١٧/٧ ٢٠/۴ ٨٠) شدن دار خانه برای انتظار زمان

قیمت تغییر عدم شرط با مترمربع)

از خوراک هزینه کسر با فقط و

درآمد(سال)

٣٧/٠ ۶٩/۶ ١٧۶/١ ‐

٧٣٧/١ 

٢٨٣/٨ ‐

٢۵۶/٨ 

٨٠) شدن دار خانه برای انتظار زمان

و قیمت تغییر عدم شرط با مترمربع)

(سال) درآمد از هزینه کل کسر از پس
درگاه و (١٣٩ ‐ ١٣٩٠۵) كشور كل ن‐ مس اجاره و قیمت اطالعات گردآوری نشریه ایران. آمار مركز ایران. آمار مركز ماخذ:

خانوار. درآمد و آماری‐هزینه دادههاواطالعات آمار‐.بخش مل

از خوراک هزینه کسر با و هزینه کسر بدون و قیمت تغییر عدم شرط با مترمربع) ٨٠) شدن خانه دار برای انتظار زمان ‐ ۵ نمودار

١٣٩۵ تا ١٣۶۵ درآمد

مل درگاه و (١٣٩ ‐ ١٣٩٠۵) كشور كل ن‐ مس اجاره و قیمت اطالعات گردآوری نشریه ایران. آمار مركز ایران. آمار مركز ماخذ:

خانوار. درآمد و آماری‐هزینه داده هاواطالعات آمار‐.بخش

نتیجه گیری و بحث

در بخش این اهمیت نشاندهنده که است داشته افزایش روندی ١٣٩۵ تا ١٣٨۵ سال از ساختمان بخش شاغالن تعداد . ١

است. اشتغالزایی



ساختمان۴٣٠ و ن مس بخش کالن شاخص های تغییرات روند

اجارهای ن مس دارای خانوارهای بر آن موازات به و بوده كاهش به رو سالها این ط در مل ن مس دارای خانوارهای درصد . ٢

میشود. افزوده

است كاهش به رو ون مس واحد در خانوار شاخص ول است افزایش به رو سالها این ط خانوار و جمعیت اینكه وجود با . ٣

است. شاخص این بهبود دهنده نشان كه

فرض با مربع متر ٨٠ مساحت با ون مس واحد ی برای كشور شهری خانوارهای شدن خانهدار برای انتظار زمان شاخص . ۴

است. بوده سال ٣٧ برابر ١٣٩۵ سال در و كاهش حال در خانوار هزینههای كل كسر و ن مس قیمت تغییر عدم

مراجع

.(١٣٩ ‐ ١٣٩٠۵) كشور شهرداریهای توسط صادرشده ساختمان پروانههای اطالعات گردآوری نشریه ایران. آمار مركز

.(١٣٩ ‐ ١٣٩٠۵) كشور كل ن‐ مس اجاره و قیمت اطالعات گردآوری نشریه ایران. آمار مركز

.(١٣٩ ‐ ١٣٩٠۵) تهران شهر ن‐ مس اجاره و قیمت اطالعات گردآوری نشریه ایران. آمار مركز

. ١٣۶۵ سال ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز

. ١٣٧۵ سال ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز

. ١٣٨۵ سال ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز

. ١٣٩٠ سال ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز

. ١٣٩۵ سال ن مس و نفوس عموم سرشماری نتایج نشریه ایران. آمار مركز

خانوار. درآمد و آماری‐هزینه دادههاواطالعات بخش آمار‐ مل درگاه ایران. آمار مركز

. مل آماری‐حسابهای دادههاواطالعات بخش آمار‐ مل درگاه ایران. آمار مركز



ژن بیان باالی بعد با داده های گروه دو بین میانگین بردار تساوی آزمون
٢ اه آتش وحدت جواد ،١ فردوس رضا

تبریز پزش علوم اه دانش ، پزش رسان اطالع و مدیریت ده دانش سالمت، اطالعات فناوری ١گروه

تبریز اه دانش ، ریاض ده دانش آمار، ٢گروه

عظیم حجم با ژنتی داده های به خصوص داده ها استخراج توانایی و علم پیشرفت و رشد به توجه با جدید مطالعات در یده: چ

مقایسه در نمونه حجم که است به گونه ای داده ها این نوع پزش مطالعات در به خصوص بسیاری موارد در که هستیم روبه رو داده از

این در م کند. میل صفر به داده ها بعد روی به نمونه حجم نسبت که معن بدین است. کوچ بسیار بررس مورد پارامتر های با

موجود روش های حالت چنین در م شوند. ل مش دچار پیش  رو استنباط های آن دنبال به و نبوده ن مم پارامترها برآورد صورت

تساوی آزمون ضمینه این در رایج تحلیل های از ی ببریم. به کار محاسبات انجام و تحلیل برای نم توانیم را کالسی آمار در

ژن بیان داده های بعد بودن باال بدلیل م کنیم بررس ژن داده های مورد در وقت که است. مختلف دوگروه های بین میانگین های

برابری آزمون برای مناسب آزمون آماره ی مقاله این در رو این از م یابد، فراوان اهمیت تحلیل نوع این نمونه ها تعداد به نسبت

قبل آزمون های آماره به نسبت آماره این رد عمل که م دهیم نشان و م کنیم معرف ژن بیان داده های جامعه دو میانگین بردار های

است. بخش رضایت

هتلینگ. ‐T ٢ میانگین، بردار متغیره، چند نرمال توزیع ژن، بیان فرض، آزمون باال، بعد با داده های کلیدی: واژه های

.92Dxx ،62Pxx :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

روش های ارائه در را ما امر این که بیاوریم بدست را باالتری دقت با و بیشتری داده های بتوانیم شد باعث تکنولوژی و علم پیشرفت

و آماری کاربرد های از بسیاری در باال ابعاد با داده های کرده است. گذشته به نسبت بهینه تری و جدید متد های نیازمند آماری نوین

برای موجود کالسی آماری روش های است. گرفته قرار توجه مورد فزاینده ای به طور پزش و بیولوژی تحلیل های در به ویژه

چنین روی به روش ها این اعمال که است گرفته قرار استفاده مورد دارند نمونه حجم به نسبت تری کوچ بعد معموال که داده هایی

برآن سع داده ها چنین این با مواجهه در آماری محققان م دهد. ارائه را غیردقیق نتایج نمونه اندازه از باالتر بسیار بعد با داده هایی

j.vahdat95@msc.ac.ir اه: آتش وحدت ٢جواد

۴٣١



ژن۴٣٢ بیان باالی بعد با داده های گروه دو بین میانگین بردار تساوی آزمون

مورد در که مثال هایی از برخ بیاورند. بدست باال بعد داده های برای دقیق آزمون های تا دهند ارائه را جدیدی روش های تا دارند

(١٩٩١) ساراناداسا و (١٩٩١) راقاوارو و نارایاناسوم مقاالت در م توان را است شده بحث محققان توسط باال ابعاد با داده های

آورد. بدست ر دی مقاالت از بسیاری و (١٩٩٣) ساراناداسا ،

نمونه اندازه نسبت به و داده ها بعد که م کنیم استفاده حالت از م کنیم بحث آن مورد در مقاله این در که ژن بیان داده های در

ژن، بیان داده های مطالعه در مثال به عنوان بیولوژی مطالعات داده های م کند.در میل بی نهایت به p/N نسبت و باالست بسیار

چون و شده اند. بیان که داریم ژن هزاران نمونه ی برای مطالعات چنین در که م شود گرفته نظر در متغیر ی عنوان به ژن هر

اندازه نم توان مواقع چنین در لذا است روبه رو جدی محدودیت های با تکنولوژی و منابع نظر از هم و مال نظر از نمونه افزایش

از برخ نوسازی و بازنویس به نیاز باال ابعاد با داده های به روی مناسب چندمتغیره تحلیل های انجام برای داد. افزایش را نمونه

بخواهبم اگر باشد. ما نیاز های جواب گوی کوچ (N) نمونه اندازه و بزرگ (p) بعد برای تا داریم کالسی تحلیل روش های

میانگین دادند نشان که کرد اشاره (٢٠٠١) برایان و وان درلین مقاله به م توان بیاندازیم نگاه مطالعات نوع این تاریخچه به

سازگار برآورد ی باشد. برقرار log(p) = o(N) رابطه بعد، p در اگر کراندار تصادف متغیر های برای داده ها بعدی p نمونه

که کردند ثابت بعد، هر در شده یل تش متغیره تک آماره های از مجموعه ای برای ،(٢٠٠٧) ما و کوسورک است. جامعه میانگین

مسائل از ی است. وابسته حاشیه ای آماره های طبیعت به باشند log(p) = o(N
١
٢ ) وقت ‐بعد p عرض در نواخت ی رایی هم

دو میانگین های تساوی آزمون است اهمیت حائز باال ابعاد با داده ها تحلیل در همچنین و قرارگرفته محققین توجه مورد بیشتر که

و µ١ = (µ١١, . . . , µ١p)′ میانگین های با به ترتیب Xi١, . . . ,Xini
∈ Rp تصادف نمونه دو منظور بدین است. مختلف جامعه

آزمون هدف لذا یرید. ب نظر در را Σ٢ و Σ١ نابرابر کواریانس ماتریس های µ٢ = (µ٢١, . . . , µ٢p)′

H٠ : µ١ = µ٢ HA : µ١ ̸= µ٢ (١ . ١)

با متناظر l = ١, . . . , p H٠lبرای : µ١l = µ٢l حاشیه ای فرض P H٠شامل فرض ر دی به عبارت باالست. بعد با داده های برای

برابری آزمون برای آزمون آماره (٢٠١٠) ینگ ل قین و چن ایده از استفاده با ادامه در م باشد. داده بعد های از هری میانگین های

م گیرد قرار بررس مورد آزمون آماره این ویژگ  های ارائه نابرابر کواریانس ماتریس های و باال ابعاد با دوجامعه میانگین بردارهای

داده های مقایسه برای فرض آزمون این از و م شود ارائه جدید آزمون آماره (٢٠١٣) اران هم و سریواستاوا کار راستای در همچنین

قرار ارزیابی مورد کولون سرطان به مربوط داده های و پستان سرطان به مبتال بیماران در ژن ها بروز روند بررس به منظور ژن بیان

گرفت. خواهد

آزمون آماره های معرف ٢

م پردازیم (٢٠١٣) اران هم و سریواستاوا و (٢٠١٠) ینگ ل قین و چن توسط شده معرف آزمون آماره های معرف به بخش این در

آزمون این ژن بیان داده های سری ی برای ادامه در و م دهیم نشان را محاسبات انجام برای آزمون آماره بهترین انتخاب و مقایسه و

م دهیم انجام را

Tcq آزمون آماره ٢ . ١

م دهیم نمایش زیر شرح به را بودند آورده بدست ١ . ١ آزمون برای (٢٠١٠) ینگ ل قین و چن که را آزمون آماره قسمت این در

Tcq =
Qn
σ̂Q

=

١√
p [(x̄١ − x̄٢)

′(x̄١ − x̄٢)−N−١
١ trS١ −N−١

٢ trS٢]√
٢

pN١(N١−١) t̂r(Σ
٢
١) +

٢
pN٢(N١−٢) t̂r(Σ

٢
٢) +

۴
pN١N٢

̂tr(Σ١Σ٢)

(٢ . ١)
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توزیع درصد ١٠٠(١−α) صدک z١−α آن در که م کنیم رد را صفر فرض ،Tcq > z١−α درصورت که ،α معن داری سطح در که

است استاندارد نرمال

T آزمون آماره ٢ . ٢

اران هم و سریواستاوا توسط که را زیر آزمون آماره ی جامعه دو میانگین بردار های برابری فرض آزمودن به منظور ١ . ١ آزمون برای

م باشد زیر صورت به آماره کل ل ش م کنیم. بحث نیز را ر دی آماره های آن دنبال به و م کنیم بیان را است شده معرف (٢٠١٣)

T =
q̂√

v̂ar(q̂)cp,n
=

(X̄١ − X̄٢)
′D̂−١(X̄١ − X̄٢)− p√
pv̂ar(q̂)cp,n

(٢ . ٢)

وقت که شده است انتخاب علت این به ضریب این و است. را هم ی به شدت به که م باشد تصحیح جمله ی cp,n آن در که ٠

آن، مجانبی توزیع به صفر فرض تحت را پیشنهادی آزمون آماره رایی هم م کند، میل بی نهایت سمت به مشاهدات اندازه و بعد

م کنیم تعریف زیر به صورت را آن مقدار که بخشد. بهبود استاندارد نرمال یعن

cp,n = ١ +
trR٢

p
٣
٢
, cp,n

p−→ ١

برابر، که است نمونه همبستگ ماتریس R آن در که

R = D̂−١/٢
(
S١
N١

+
S٢
N٢

)
D̂−١/٢ = (rij)

و میانگین ها ،i = ١,٢ به ازای ni = Ni − ١ فرض هستند،با جامعه دو از مستقل نمونه های اندازه های N٢ ، N١ و است.

م دهیم: نمایش زیر به صورت را نمونه واریانس های

X̄i =
١
Ni

Ni∑
j=١

Xij , Si =
١
ni

Ni∑
j=١

(Xij − X̄i)(Xij − X̄i)
′

همچنین

v̂ar(q̂n) =
٢trR٢

p
− ٢
pn١N٢

١
(tr(D̂−١S١))

٢ − ٢
pn٢N٢

٢
(tr(D̂−١S٢))

٢

م شود، محاسبه زیر به صورت که است کواریانس ماتریس معکوس برآورد D̂−١ و

D̂−١ =
D̂−١

١
N١

+
D̂−١

٢
N٢

= D̂−١]١ +Op(N
−١
m )]

آن در که

Nm = min(N١, N٢)

Op(N
−١
i ) = σ−١

ii Op(N
−١
i )

D̂−١
١ = diag(s−١

١١١, . . . , s
−١
١pp) = diag(σ−١

١١١ +Op(N
−١
١ ), . . . , σ−١

١pp +Op(N
−١
١ ))

D̂−١
٢ = diag(s−١

٢١١, . . . , s
−١
٢pp) = diag(σ−١

٢١١ +Op(N
−١
٢ ), . . . , σ−١

٢pp +Op(N
−١
٢ ))



ژن۴٣۴ بیان باالی بعد با داده های گروه دو بین میانگین بردار تساوی آزمون

فرض چهار پذیرش شرط با جامعه، دو میانگین بردار های برابری صفر فرض تحت .((٢٠١٣) اران هم و (سریواستاوا .٢ . ١ قضیه

صورت به (N, p)→∞ وقت T آماره مجانبی توزیع زیر،

lim
(N,p)→∞

P٠(T > Z١−α) = ١− Φ(Z١−α)

نرمال توزیع درصد ١٠٠× (١− α) صدک Z١−α استاندارد، نرمال تصادف متغیر ی توزیع تابع نشان دهنده Φ آن در که است.

است. آمده به دست فرض تحت که است توزیع نشان دهنده P٠ و استاندارد

است: زیر قرار به قضیه مفروضات

[A](١) : ٠ < c١ < min
١≤k≤p

σikk ≤ max
١≤k≤p

σikk < ٢ <∞ uniformly in p,

(٢) : lim
p→∞

trΠ۴/(trΠ٢)٢ = ٠,

(٣) : N١/N → k ∈ (٠,١) as N = N١ +N٢ →∞,

(۴) : Nm = O(pδ), δ > ١/٢, Nm = min(N١ +N٢)

Tu آزمون آماره ٢ . ٣

بعد از مشاهدات تعداد که مشاهدات از دوگروه میانگین بردار های برابری فرض آزمون برای را ری دی آزمون آماره نیز قسمت این در

م باشد: زیر صورت به آماره کل ل ش م دهیم ارائه باشند نابرابر گروه دو این کواریانس ماتریس های و باشد تر کوچ مشاهدات

Tu =
Qn
σ̂Q

=

١√
p [(x̄١ − x̄٢)

′(x̄١ − x̄٢)−N−١
١ trS١ −N−١

٢ trS٢]√
٢

pN٢
١

[
trS٢

١ −
١

N١−١(trS١)٢

]٢
+ ٢

pN٢
٢

[
trS٢

٢ −
١

N١−٢(trS٢)٢

]٢
+ ۴

pN١N٢
trS١S٢

(٢ . ٣)

شده است. استفاده مخرج برآوردکردن برای متفاوت برآوردگر از آن در چرا که است متفاوت Tu آماره با Tcq آماره که است واضح

باید زیادی بسیار زمان آن شبیه سازی برای و دارد نیاز بیش تری برنامه نویس و محاسبات به Tcq به مربوط برآوردگر این که بر عالوه

نرمال از ضعیف تر شرط تحت و دلخواه توزیع هر برای آن مجانبی توزیع که است این Tcq مزیت وجود، این با شود. صرف

است. آمده به دست

توزیع درصد ١)١٠٠ − α) صدک z١−α آن در که م کنیم رد را صفر فرض ،Tu > z١−α درصورت که ،α معن داری سطح در

است. استاندارد نرمال

آزمون توان آماره های مقایسه ٣

و Tcq ،(٢٠١٠) ینگ ل قین و چن آزمون آماره با را T ، (٢٠١٣) اران هم و سریواستاوا پیشنهادی آماره آزمون توان قسمت این در

ی به نیز هردو مخرج و بوده سان ی آماره هردو صورت زیرا است، سان ی Tu با Tcq آزمون آماه مجانبی توان م کنیم. مقایسه Tu
م دهیم. نشان را آماره ها نظری مقایسه قسمت این در و م باشد. را هم کمیت

فرض و بوده سان ی جامعه دو نمونه های حجم و Σi = diag(di١, . . . , dip) اگر (٢٠١٣) اران هم و سریواستاوا .٣ . ١ قضیه

شرط ١ . ١ رابطه مقابل فرض تحت فرض آزمون سه هر برای و باشد برقرار A

٠ < lim
p→∞

δ′δ

p
= lim

p→∞

δ′D−١
c δ

trD−١
c

<∞ (٣ . ١)
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است: برقرار زیر رابطه ی آزمون آماره سه توان های بین آنگاه δ = µ١ − µ٢ آن در که باشد، درست

β(T |δ) ≥ β(Tcq|δ) = β(Tu|δ).

دارد. Tu و Tcq آماره های از بیشتری توان T آزمون آماره باشند برابر باهم نمونه ها حجم وقت که م کند بیان ٣ . ١ قضیه بنابراین

شبیه سازی مطالعات ۴

م کنیم، تولید داده سری ی ابتدا که م پردازیم. شده معرف آزمون آمار ه ی سه برای تجربی توان های مقایسه به زیر سازی شبیه در

طوری که به  Xij = µi + Σ
١
٢
i Zij , i = ١,٢; j = ١,٢, . . . , Ni; است: شده تولید زیر مدل از داده ها م کنیم فرض

شده اند. تولید زیر توزیع سه از ی از که م باشند مستقل تصادف متغیر های Zijkها و Zij = (Zij١, . . . , Zijp)′

N(٠,١) استاندارد، نرمال توزیع •

(χ٢
٢ − ٨)− ۴ ، (χ٢

٢ − ٢)− ٢ آزادی، درجه ٨ با همچنین و آزادی درجه ٢ با ‐دو خ شده استاندارد توزیع •

است. شده انتخاب N١ = N٢ = N∗ به صورت و برابر را مطالعه مورد جامعه دو نمونه های حجم سادگ برای

شبیه سازی نتایج ١ . ۴

و (p = ۶٠,١٠٠,١۵٠,٢٠٠) مختلف بعد های ازای به T, Tcq, Tu آزمون آماره سه برای حاصل تجربی توان های ١ جدول در

است. گردیده محاسبه تکرار بار ١٠٠٠ برای (N∗ = ٣٠,۴٠,۶٠,٨٠,١٠٠,١۵٠,٢٠٠,٢۵٠) متفاوت نمونه های حجم

T آماره تجربی توان مواقع اکثر در حال این با م آید. دست به سان ی تقریبا توان های سازی شبیه این در آزمون آماره سه هر برای

است. بیشتر ر دی آماره دو از

م شود. نزدی ی عدد به آماره سه هر تجربی توان های م شود، بیشتر نمونه ها حجم و مشاهدات بعد هرچه

شده انجام بیت ۶۴ هردو و ١٠ نسخه ویندوز عامل سیستم در ٣٫۴٫٣ نسخه R نرم افزار از استفاده با سازی شبیه این انجام : توجه

است. نشده استفاده خاص یج پ از و

پستان سرطان دارای بیماران ژن بیان داده های مقایسه ۵

مورد را زیربغل لنفاوی گره های درگیری بدون و گره بدون پستان کوچ سرطان های دارای بیماران (٢٠١٠) اران هم و گراویر

عدد های و پردازش ، بررس ژن هیبریداسیون آرایش تکنی با بیمار ١۶٨ برروی را ژن ٢٩٠۵ بیان سطوح آن ها دادند. قرار مطالعه

سرطان تشخیص از پس سال ۵ که است بیماران N١ = ١١١ شامل آن ها بررس مورد نمونه کردند. ثبت را ژن ها بیان نسیبی

مطالعه این داده های دادند. متاستاز و کرده عود آن ها در سرطان که بودند بیماران N٢ = ۵٧ و نیافتاد آن ها برای اتفاق هیچ

بعد با gravier$x نام به چارچوب دار داده های از لیست شامل داده ها این م باشد. موجود (٢٠١٠) اران هم و گراویر مقاله در

دوجامعه میانگین های برابری فرض آزمون م باشد. ١۶٨ طول به gravier$y نام با poor و good دوحالت عامل و ١۶٢٩٠×٨۵
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آزمون آماره های تجربی توان :١ جدول
1
4(χ

2
8 − 8) 1

2(χ
2
2 − 2) N(0, 1) N∗ p

Tu Tcq T Tu Tcq T Tu Tcq T

0.586 0.586 0.609 0.625 0.626 0.651 0.630 0.626 0.638 30 60

0.808 0.812 0.811 0.763 0.764 0.774 0.762 0.760 0.764 40 100

0.942 0.943 0.943 0.937 0.935 0.943 0.903 0.903 0.904 60

0.970 0.969 0.972 0.978 0.978 0.982 0.979 0.979 0.979 80

0.992 0.992 0.993 0.989 0.989 0.991 0.987 0.987 0.992 100

0.789 0.791 0.789 0.777 0.773 0.779 0.753 0.752 0.751 40 150

0.912 0.913 0.926 0.929 0.929 0.929 0.883 0.883 0.884 60

0.962 0.962 0.961 0.976 0.976 0.975 0.977 0.977 0.976 80

0.994 0.993 0.995 0.990 0.989 0.992 0.990 0.990 0.992 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 150

1 1 1 1 1 1 1 1 1 200

0.812 0.810 0.826 0.783 0.781 0.784 0.788 0.789 0.795 40 200

0.947 0.947 0.942 0.933 0.934 0.936 0.927 0.928 0.933 60

0.987 0.987 0.986 0.985 0.986 0.985 0.981 0.981 0.980 80

0.996 0.996 0.998 0.995 0.994 0.994 0.999 0.998 0.999 100

1 1 1 0.999 0.999 0.999 1 1 1 150

1 1 1 1 1 1 1 1 1 200

1 1 1 1 1 1 1 1 1 250

م دهیم انجام درصد ٩۵ سطح در پیشنهادی آزمون آماره سه با را فوق

T =
q̂√

v̂ar(q̂)cp,n
=

(X̄١ − X̄٢)
′D̂−١(X̄١ − X̄٢)− p√
pv̂ar(q̂)cp,n

=
٣٧٨١/٨٩۶
٩٢١/۵٨١

p− valueT = ٢/٠٣٢٩٣e− ٠۵

Tcq =
Qn
σ̂Q

=
٠/٠۵۴٨٨۵١

٠/٠٠۶۵٣٧۴٨٣ = ٨/٣٩۵۴۴٨ p− valueTcq = ٠

Tu =
Qn
σ̂Q

=
٠/٠۵۴٨٨۵١

٠/٠٠٧٢٨۵۴۴ = ٧/۵٣٣۵٣٣٢ p− valueTu = ٢/۴۶۴۶٩۵e− ١۴

میانگین های برابری صفر فرض آمده به دست ‐مقدار های p به عنایت با و آماره، سه هر از استفاده با م گردد مشاهده که همانگونه

بیماران یا گرفته قرار کنترل تحت آن ها سرطان که بیماران جامعه ژن بیان سطوح یعن م شود. رد ٩۵درصد سطح در دوجامعه

نیستند. برابر باهم و دارند معن داری اختالف کرده درگیر نیز را بدن ر دی سلول های و کرده پیشرفت آن ها سرطان که
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کولون سرطان دارای بیماران ژن بیان داده های مقایسه ۶

تکنی با ۶٢نفر برروی را ژن ٢٠٠٠ سطوح آن ها دادند. قرار مطالعه مورد را کولون سرطان دارای بیماران (١٩٩٩) اران هم و آلون

N١ = ۴٠ شامل آن ها بررس مورد نمونه کردند. ثبت را ژن بیان نسبی عدد های و پردازش ، بررس ژن هیبریداسیون آرایش

اران هم و آلون مقاله در مطالعه این داده های بوده است. نرمال آن ها کولون که بودند نفری N٢ = ٢٢ و کولون تومور دارای بیمار

دوحالت عامل و ۶٢ × ٢٠٠٠ بعد با alon$x به نام چارچوب دار داده های از لیست شامل داده ها این م باشد. موجود (١٩٩٩)

آزمون آماره سه با را فوق دوجامعه میانگین های برابری فرض آزمون م باشد. ۶٢ طول به alon$y نام با normal و tumor

م دهیم: نمایش زیر به صورت که م دهیم، انجام درصد ٩۵ سطح در پیشنهادی

T =
q̂√

v̂ar(q̂)cp,n
=

(X̄١ − X̄٢)
′D̂−١(X̄١ − X̄٢)− p√
pv̂ar(q̂)cp,n

=
٣٨۴٧/٣٠٢
۴٢١۶/٧٢٣ = ٠/٩١٢٣٩١٣

p− valueT = ٠/١٨٠٧٨١۴

Tcq =
Qn
σ̂Q

=
١۶٢۵٣٧۵
٢٧٨٠٧۴/۴ = ۵/٨۴۵١٠۶ p− valueTcq = ٢/۵٣١٢٣e+ ٠٩

Tu =
Qn
σ̂Q

=
١۶٢۵٣٧۵
٢۶٢٢٢۵/۴ = ۶/١٩٨٣٨٧ p− valueTu = ٢/٨۵٢٢٣۵e− ١٠

برابری فرض آمده به دست مقدارهای ‐p به عنایت با و Tu و Tcq آزمون آماره های از استفاده با م گردد مشاهده که همانگونه

نم شود. رد درصد ٩۵ سطح در صفر فرض کنیم استفاده T آماره از اگر اما م شود. رد ٩۵درصد سطح در جامعه دو میانگین های

برای T آماره از نم توان نمونه کم حجم به باتوجه و است گردیده تعریف نرمال جوامع برای فوق آماره که است آن امر این علت

م گردد. استفاده شده، تعریف دلخواه جامعه هر برای که Tcq آماره از آن جای به و کرد استفاده فوق فرض آزمون انجام

نتیجه گیری ٧

ماتریس معکوس وجود عدم دلیل به ‐هتلینگ T ٢ آماره محاسبه است، بیشتر نمونه حجم از مشاهدات بردار بعد حالت که در

بخش رضایت رفتار بودن محاسبه برقابل عالوه که هست نیاز جدیدی آماره های به منظور این برای نیست. پذیر ان ام کواریانس

کواریانس ماتریس های با دوجامعه میانگین بردار های تساوی آزمودن برای T و ،Tu ،Tcq آزمون آماره سه بنابراین باشند. داشته

استاندارد نرمال توزیع دارای مجانبی به طور آماره این شرایط برخ تحت که شد داده نشان Tcq آماره برای شد. داده پیشنهاد نابرابر،

قبول قابل هرجامعه ای در شده، نمونه گیری آن از داده ها که جامعه ای توزیع نوع به توجه بدون آماره این دارد. قبول قابل توان و است

سخت بسیار آماره این واریانس برآورد باشد بزرگ بسیار داده ها بعد وقت ول پایاست. متعامد تبدیالت گروه تحت و است استفاده

نیز آماره این که گردید معرف T آماره ،Tu و Tcq آماره های رد عمل بهبود برای شد. معرف Tu جدید آماره لذا است، زمان بر و

دارد. ر دی آماره ی دو به نسبت بهتری تجربی اول نوع خطای و است استاندارد نرمال توزیع دارای مجانبی به طور شرایط برخ تحت

برابری توان Tu و Tcq آماره دو و است ر دی آماره دو از بیشتر T آماره توان باشند برابر باهم دوجامعه نمونه های حجم اگر همچنین

دارند.
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مبنا زمان‐ ژن بیان داده های تحلیل برای انتقال آمیخته مدل های از استفاده
جلیلیان١ ه عبدال ،٢ باغفل تابان فرهنگیان١، فرشته

کرمانشاه رازی اه دانش آمار، ١گروه

مدرس تربیت اه دانش آمار، ٢گروه

نقش بر تأکید با کار این م پردازیم. آمیخته انتقال مدل بر ، زمان ناوردای کم متغیرهای تاثیر بررس به مقاله، این در یده: چ

این است. شده گرفته درنظر برون زا و درون زا پایه ای پاسخ های برای انتقال مدل های م شود. انجام برآورد روند بر پایه پاسخ های

را مدل این و است. شده داده شرح شده مرکزی زمان وردای متغیرهای با خط آمیخته انتقال مدل های از خاص مورد در مفاهیم

داد. خواهیم برازش مبنا زمان‐ ژن بیان داده های برای

. انتقال مدل های آغازین، شرایط مسئله برون زا، و درون زا متغیرهای پایه، اثرهای کلیدی: واژه های

.68Q68 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آزمودن ها مشاهده قابل غیر ویژگ های اثرهای کنترل توانایی مدل این هستند. طول داده های تحلیل در قوی ابزاری آمیخته مدل های

که م شود باعث مولفات ن ناهم مشاهدات مطالعات در ویژه به و غالباً دارد. را آزمودن تصادف اثرهای معرف وسیله به را

با م شود. تصادف اثرات توزیع های تعیین در اضاف فرض های کردن وارد باعث همچنین و شود بزرگ تر تصادف اثر واریانس های

داد. کاهش را تصادف اثرهای واریانس معکوس طور به م توان است، آمده متن در که مدل در مهم زمان ناوردای کم متغیرهای

طول روندهای مطالعه طول مطالعات در اصل هدف کند. جلوگیری تصادف اثرهای توزیع های تشخیص خطای از م توان همچنین

است. شده داده نشان .(٢٠٠۶) اران هم و ورب اران هم و ورب توسط مولفه ها در بعدی زمان های در پاسخ ها تغیرات است.

تغییرپذیری کنترل برای آمیخته، خط مدل های در کم متغیرهای و پایه ای پاسخ های مانند معلوم پایه ویژگ چند کردن اضافه

که است شده داده نشان مورد این در شده نوشته مقاالت در همچنین دارد. طول ثابت اثرهای براورد در کم تاثیر آزمودن ها، طول

لسافره و ورب ندارد طول ثابت اثرهای برآورد در زیادی تاثیر آمیخته خط مدل های در تصادف اثرات توزیع های تشخیص خطای

fere19911370@gmail.com فرهنگیان: فرشته ١

۴٣٩



مبنا۴۴٠ زمان‐ ژن بیان داده های تحلیل برای انتقال آمیخته مدل های از استفاده

آمیخته مدل های برازش در طول ثابت اثرهای برآورد بر آزمودن ها، از زمان ناوردای ویژگ های ، کل حالت در بنابراین .(١٩٩٧)

اثرهای مورد در استنباط که است مهم زمان تصادف اثرهای توزیع های صحیح تشخیص حال، این با نیست. موثر بسیار خط

داده های ثابت اثرهای برآورد بر مقطع داده های برخ تاثیر به مقاله این در .(١٩٩۶) لسافره و ورب باشد ما دغدغه آزمودن ها

فرض رایج ترین گوییم. انتقال آمیخته مدل های را آن که م کنیم، بررس را تصادف مبدأ از عرض با انتقال مدل های برای طول

.(٢٠١١) اران هم و ل دی هستند ناهمبسته صفر زمان پایه پاسخ های با تصادف اثرهای که است این انتقال آمیخته مدل های در

منجر است، نشده گرفته نظر در برون زایی که مواردی در محدودیت این اعمال م شود. نامیده برون زا پایه پاسخ های حالت، این در

پاسخ های بین همبستگ گرفتن نادیده از ناش ل مش .(١٩٨٢) سیائو و اندرسون م شود مدل پارامترهای از اریب برآوردهایی به

شده مطرح مسائل این به رسیدگ برای متعددی روش های که است. گشته مطرح اصل ل مش عنوان به اغلب تصادف اثرات و پایه

روی تاکید وسیله به انتقال آمیخته مدل های در زمان ناوردای کم متغیر تاثیر مقاله این در .(٢٠٠۶) کروچل و کاظم است

مرکزی زمان وردای متغیر با انتقال آمیخته مدل های برای را مفاهیم این است. گرفته قرار بررس مورد آغازین شرایط مسئله نقش

م سازیم. ار آش کامل متعادل داده های از موردی در شده

خط انتقال آمیخته مدل های ٢

متوال پاسخ های اغلب، نیستند. انتخاب بهترین همیشه اما هستند، مفید طول داده های تحلیل و تجزیه برای آمیخته مدل های اگرچه

نیستند مناسب کالسی آمیخته مدل های اند، وابسته ها وضعیت که زمان مقاله، این در .(٢٠١١) هستند درون همبستگ دارای

ترکیب های در پیشین پاسخ های با م توان را کالسی خط آمیخنه مدل های است. نیاز مورد پیچیده تری همبستگ ساختار که چرا

پاسخ های و تصادف اثرهای جفت معرف وسیله به مدل، این گوییم. انتقال آمیخته مدل را آن که داد توسعه کم متغیرهای از خط

کردن تعیین برای ر دی عبارت به است. آمده وجود به وابستگ وضعیت در موثر نشده مشاهده آزمودن های اثر کنترل به قادر پیشین

کم متغیرهای Xit و t = ١,٢, ..., T زمان نقاط در i = ١,٢, ...,m آزمودن های برای پاسخ متغیر yit کنید فرض مدل

پاسخ ها کنید فرض همچنین است. t−١ زمان در i آزمون پاسخ yi,t−١ باشند. زمان ناوردای کم Ziمتغیرهای و زمان وردای

م آید دست به زیر معادله وسیله به آمیخته انتقال مدل بنابراین شده اند. اندازه گیری سان ی زمان فاصله های در

yit = γyi,t−١ +Xit
′β١ + Zi

′β٢ + µit (٢ . ١)

دو به دو εit مانده های باق و αi که م شود فرض هستند. آزمودن ها تصادف اثر αi و مجهول رگرسیون ضرایب β٢ و β١ که

مستقل اند. کم متغیرهای از همچنین و هستند σ٢
ε و σ٢

α واریانس های و صفر میانگین با نرمال توزیع های با ترتیب به مستقل اند

منجر مسئله این از پوش چشم گوییم. درون زایی مسئله را مانده ها باق یا و تصادف اثرات و کم متغیرهای بین همبستگ وجود

را حال وضعیت روی را گذشته پاسخ های تاثیرات γ ضریب و µit = αi + εi همچنین م شود. پارامترها از اریب برآوردهای به

(٢ . ١) معادله در yi,t−١ پیشین های پاسخ است. شده مشاهده مقداری yi٠ پاسخ که م شود فرض همچنین م کند. اندازه گیری

برای . است فعل وضعیت های پاسخ های میانگین روی نشده اندازه گیری متغیرهای و کم متغیرهای همه پیشین اثرهای از ترکیبی

که: داشت خواهیم ذیل شرح به پسرو زاری جای صورت به (٢ . ١) معادله از موضوع این مشاهده

yit = γtyi٠ +

t∑
j=١

γt−jX ′ijβ١ +
١− γt
١− γ (αi + Zi

′β٢) + wit (٢ . ٢)

هر برای yit از فعل میانگین سطح که شده داده شرح فرمول این . wi٠ = ٠ با رگرسیو اتو فرایند ی wit = γwi,t−١ + εit که

است. yi٠ پایه پاسخ های روی ، کم متغیرهای سطح های کنون و گذشته جفت بر وابسته اندازه گیری هر در آزمودن
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زمان ناوردای کم متغیرهای اثر و برون زا پایه ای پاسخ های ٣

نداشته وجود همبستگ yi٠ شده مشاهده پایه های پاسخ و تصادف اثر بین که زمان ، انتقال آمیخته مدل های تحلیل و تجزیه در

پاسخ های فرض تحت ، زمان ناوردای متغیرهای از مقدمات اطالعات آوردن دست به برای م شود. گفته برون زا پایه ای پاسخ باشد

م کنیم: بازنویس را (٢ . ١) معادله برون ز ا، پایه

yi = X̃iθ + αieT + εi (٣ . ١)

است. T طول به ه ی بردار eT همچنین و θ = (β١, γ, β٢) و yi−١ = (yi1, yi٢, ..., yi,T−١) ، X̃i = (Xi, yi-1 , Zi) آن در که

ل ش به را آن م توان که است. V = σ٢
αeT eT

′ + σε
٢IT برابر ، yi-1 شرط به مولفه، امین i برای پاسخ بردار برای واریانس

خودتوان، ماتریس های W = IT − B و B = ١
T eT eT

′ و است σ٢
c = σ٢

ε + Tσ٢
α آن در که نوشت V = σ٢

cB + σ٢
εW

پارامترها برآورد که م آید دست به راحت به θ پارامتر برای یافته تعمیم مدل دوم توان های کمترین برآورد که هستند. متعامد و متقارن

است. شده ارائه مقاله این در بعدی بخش در شده مرکزی کم متغیرهای به توجه با

شده مرکزی کم متغیرهای با آمیخته انتقال مدل های ٣ . ١

زاری جای با و است Xcit = Xit−X با برابر که شود. داده نشان Xcit با شده مرکزی زمان وردای کم متغیرهای کنید فرض

همچنین آورد. دست به را پارامترها برآورد م توان X̃i در Xi جای به Xcit

B
X̃cX̃c

=

BXcXc BXcZ

BZXc BZZ

 =

0 0

0 BZZ



W
X̃cX̃c

=

WXcXc WXcZ

WZXc WZZ

 =

WXcXc 0

0 0


برآوردهایی بنابراین هستند. ψ̂ = σ̂٢

ε

σ̂٢
c

و W
X̃cy

=

BXcy

BZy

 =

 0

BZy

 ، B
X̃cy

=

WXcy

WZy

 =

WXcy

0

 همچنین

م آوریم: دست به زیر ل ش به را γ و β٢ ، β١ از

β̂1 =W−١
XcXc

WXcy −W−١
XcXc

WXcy−١ γ̂, (٣ . ٢)

γ̂ = A−١(q − ψ̂By−١Z β̂٢), (٣ . ٣)

β̂٢ = (BZZ − ψ̂B٢
zy−١A

−١−(١(BZy −BZy−١A
−١q), (۴ . ٣)

آن: در که

q = ψ̂By−١y +Wy−١y −Wy−١XcW
−١
XcXc

WXcy, (۵ . ٣)

A = ψ̂By−١y−١ +Wy−١y−١ −Wy−١XcW
−١
XcXc

WXcy−١ , (۶ . ٣)
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عمدتاً ما هدف بنابراین، شده اند. آوری جمع  طول تغییرات مطالعه هدف به طول داده های است. شده مرکزی زمان وردای متغیر

درون زایی مسئله است ن مم شده مرکزی کم متغیرهای با کار عالوه، به است. زمان وردای کم متغیرهای از طول تاثیر برآورد

نتیجه گیری بالفاصله فوق های برآورد از کند. حل را تصادف اثر و زمان وردای کم متغیرهای بین همبستگ وسیله به آمده وجود به

در آن واریانس و β١ برآورد نتیجه، در است. تاثیرگذار σ٢
ε و γ بر مستقیم غیر طور به Zi زمان ناورداری کم متغیر که م شود

σ٢
ε و σ٢

α واریانس برآوردهای که داد نشان م توان م گیرد. قرار تاثیر تحت زمان ناوردای متغیر وسیله به انتقال آمیخته مدل های

م آید: دست به زیر ل ش به

σ٢
ε =

١
m(١− T )

m∑
i=١

T∑
t=١

(yit − γ̂yi,t−١ − β̂١xcit − yi + γ̂yi,−١)
٢ (٣ . ٧)

σ٢
α =

١
m

m∑
i=١

T∑
t=١

(yi − γ̂yi,t−١ − β̂٢zi−γ̂yi,−١)
٢ − σ٢

ε

T
(٣ . ٨)

زمان ناوردای کم متغیرهای تاثیر و درون زا پایه پاسخ ۴

درمورد استنباط بر هنگام ناوردای کم متغیر باشند، تصادف اثر به برون زا پایه پاسخ های که وقت دادیم نشان قبل بخش در

اثرهای به وابسته تصادف متغیرهای پایه پاسخ  های که این فرض با را محدودیت این بخش، این در ندارد. تاثیری طول روندهای

باشد: زیر معادله از داده  ها تولید فرایند کنید فرض م  کنیم. حل است، آزمودن

yit = γyi,t−١ +Xit
′β١ + Zi

′β٢ + αi + εit (١ . ۴)

م شود: تولید زیر معادله از پایه پاسخ های کنید فرض همچنین

yi٠ = Xi٠
′β٠١ + Zi

′β٠٢ + µi٠, (٢ . ۴)

εit و Xi٠ اول دوره متغیرکم ، از که باشد، σ٢
٠ واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع دارای µi٠ شود م فرض آن در که

هیچ که است معن این به فرض این است. مستقل αi تصادف اثرهای از µi٠ که م شود فرض سادگ برای همچنین است. مستقل

زیر فرم به انتقال آمیخته مدل است. نشده حذف باشد داشته ( ٣ . ٢) نتایج بر زیادی تاثیر که (٢ . ۴) معادله در زمان ناوردای متغیر

است:

yit = γyi,t−١ +Xit
′β١ + Z̃i

′β∗٢ + α∗i + εit (٣ . ۴)

حال در متغیرکم این نم شود، Zi بردار متغیرهای از تعدادی شامل Z̃i و ، α∗i ∼ N(٠, σ٢
α∗) و εit ∼ N(٠, σ٢

ε ) آن در که

همبسته α∗i با اکنون دارد، قرار حذف شده متغیرهای این تحت تاثیر که yi٠ بنابراین است. α∗i تصادف مبدا از عرض از بخش حاضر

این برای راه حل ی م  شود. شناخته اولیه شرایط ل مش عنوان به مسئله این و م شود نامیده درون زا پاسخ حالت این در است.

پایه پاسخ و تصادف اثرهای بین همبستگ حذف برای مدل، برازش در مهم زمان ناوردای کم متغیرهای همه از استفاده ل مش

جمع  آوری تجربی مطالعه ی در را مهم متغیرهای همه معموال ما زیرا نباشد. پذیر ان ام عمل در همیشه است ن مم این است.

مدل کم به م تواند کار این کنیم. مدل بندی را همبستگ که است این ل، مش با مقابله برای کاربرد قابل راه حل ی نم کنیم.

شود: انجام زیر توأم

yit = γyi,t−١ +Xit
′β١ + Z̃i

′β∗٢ + α∗i + εit, (۴ . ۴)



ع. جلیلیان، ت. ، باغفل ف. ۴۴٣فرهنگیان،

yi٠ = Xi٠
′β١ + Z∗i β٠٢ + µ∗i , (۵ . ۴)

α∗i و µ∗i٠ بین کوواریانس معرف با و (۴ . ۴ ) و (۵ . ۴ ) معادالت توسط مشخص شده مدل cov(µ∗i٠, α∗i ) = σ٠α آن در که

معادالت در زمان ناوردای متغیرهای کردن اضافه یا کردن حذف ، مورد این در کنند. حل را درون زایی ل مش است ن مم

در نم  گذارند. طول روندهای برآورد بر قابل توجه تاثیر باشند، شده مرکزی زمان وردای متغیرهای که زمان ( ۴ . ۴ ) و ( ۵ . ۴)

در زمان ناوردای متغیر هر ورود م کنیم، استفاده داده  ها تحلیل و تجزیه برای ( ٣ . ۴ ) معادله از تنها که هنگام صورت، این غیر

دهد. تغییر مالحظه ای قابل طور به را برآورد نتایج م  تواند مدل این

مخمر سلول چرخه ژن بیان داده  های مجموعه کاربردی: مثال ۵

مخمر سلول چرخه تحلیل پروژه در که را مخمر سلول چرخه ژن بیان داده  های تحلیل برای را آمیخته انتقال مدل بخش این در

سطح که است ژن  هایی همه شناسایی پروژه این هدف م کنیم. استفاده است، شده آوری جمع (١٩٩٨) اران هم و اسپلمن توسط

به زمان فاصله های در ORFs مخمر ۶١٧٨ برای را mRNA سطوح آزمایش م  شود. تنظیم سلول چرخه توسط آن ها mRNA

اطالعات برای نموده اند. ثبت م  دهد، پوشش زمان نقطه ١٨ مجموع برای را سلول چرخه  ی دوره دو که دقیقه ١١٩ در دقیقه ٧ طول

“http://artax.karlin.mff.cuni.cz/r-help/library/spls/html/yeast.html” اینترنت آدرس به توان م داده ها مورد در بیشتر

تبدیل فرایند در که پروتئین هایی از عبارتند ها TFs دارند. ژن بیان تنظیم در مهم نقش (TFs) رونویس عامل های کرد. مراجعه

آنزیم سازنده آنزیم استثنای به پروتئین، زیادی تعداد از عبارتند رونویس عامل های هستند. تاثیرگذار RNA به DNA انتقال یا

ژن ۵۴٢ از مجموعه زیر ی (٢٠١٠) کلس و چون م کند. تنظیم و آغاز را ژن ها رونویس که م دهد، یل تش را RNA پلیمر که

SWI۴، ACE٢، از عبارت TFها این کرد. شناسایی را مهم TFs ٢١ متغیر، انتخاب روش ی در و گرفت نظر در را داده این

GCR١، GCN۴، CBF١، BAS١، ABF١، MCM١، NDD١، FKH٢، FKH١، STB١، MBP١، SWI۶، SWI۵،

رونویس عامل ٢١ با را ژن ۵۴٢ سلول چرخه داده های مقاله این در STE١٢ . و SKN٧ REB١، MET٣١، LEU٣، GCR٢،

برای آمیخته انتقال مدل م دهد. نشان ژن ها کل برای را طول پروفایل نمودار ١ ل ش م گیریم. نظر در کم متغیر عنوان به شده

گرفته ایم: نظر در زیر صورت به را داده مجموعه این

yit = β٠ + β١SWI۴ + β٢SWI۵ + β٣SWI۶ + β۴MBP١

+ β۵STB١ + β۶FKH١ + β٧FKH٢ + β٨NDD١ + β٩MCM١

+ β١٠ABF١ + β١١BAS١ + β١٢CBF١ + β١٣GCN۴ + β١۴GCR١

+ β١۵GCR٢ + β١۶LEU٣ + β١٧MET٣١ + β١٨REB١ + β١٩SKN٧

+ β٢٠STE١٢ + β٢١ACE٢ + αi + εit + γyi,t−١

(١ . ۵)

طبق εit ∼ N(٠, σ٢
ε ) و αi ∼ N(٠, σ٢

α) شد ذکر قبل بخش های در که همانطور است. شده آورده ١ جدول در برازش این

پاسخ های متغیر بین وابستگ همچنین هستند، ٠/٠٠٧٨ و ٠/١۴٨ با برابر ترتیب به σ̂٢
α و σ̂٢

ε مقدارهای آمده دست به نتیجه های

است. شده دار معن STE١٢ شده استفاده های TF بین از و است دار معن شدت به قبل زمان و زمان هر در

نتیجه گیری و بحث

ثبت بررس ، تصادف مبدا از عرض با انتقال مدل های در طول روندهای برآورد در را زمان ناوردای متغیر تاثیر حاضر، مقاله در

با مدل  های مهم و نظر مورد نتایج ما بنابراین، نیست. ن مم کل حالت در ، زمان ناوردای متغیرهای تاثیر بررس است. شده



مبنا۴۴۴ زمان‐ ژن بیان داده های تحلیل برای انتقال آمیخته مدل های از استفاده

مخمر سلول چرخه ژن داده های تحلیل نتایج :١ جدول

معیار خطای پارامترها برآورد مدل پارامترهای مستقل متغیرهای

٠/٠٢٢ ٠/٠٠٧ β̂٠ مبدأ از عرض

٠/٠١٣ ‐ ٠/٠٢٢ β̂١ ACE٢

٠/٠٠٨ ٠/٠٠۴ β̂٢ SWI۴

٠/٠١٠ ٠/٠٠٧ β̂٣ SWI۵

٠/٠١٢ ٠/٠١٠ β̂۴ SWI۶

٠/٠١٢ ٠/٠٠۵ β̂۵ MBP١

٠/٠٠٧ ٠/٠٠٢ β̂۶ STB١

٠/٠٠٨ ‐ ٠/٠٠٢ β̂٧ FKH١

٠/٠٠٩ ٠/٠٠٨ β̂٨ FKH٢

٠/٠١٢ ٠/٠١۶ β̂٩ NDD١

٠/٠٠٩ ‐ ٠/٠٠١ β̂١٠ MCM١

٠/٠٠۶ ٠/٠٠٠ β̂١١ ABF١

٠/٠١۵ ‐ ٠/٠٠١ β̂١٢ BAS١

٠/. ٠٠٨ ‐ ٠/٠٠٢ β̂١٣ CBF١

٠/٠١٧ ٠/٠٠٧ β̂١۴ GCN۴

٠/٠١٨ ٠/٠١٠ β̂١۵ GCR١

٠/٠٢٠ ‐ ٠/٠٠۵ β̂١۶ GCR٢

٠/٠١٨ ٠/٠٠۴ β̂١٧ LEU٣

٠/٠٢۴۴ ٠/٠١۴ β̂١٨ MET٣١

٠/٠١٠ ٠٠۵ ./٠ β̂١٩ REB١

٠/٠٠٩ ‐ ٠٠۵/ β̂٢٠ SKN٧

٠/٠١٢ ٠/٠۴٩ β̂٢١ STE١٢

٠/٠٨٢ ٠/۵٣٠ γ̂ Yi,t−١

طول ثابت اثرهای استنباط بر قابل توجه، زمان ناوردای متغیرهای حذف یا افزودن آوردیم. دست به را زمان وردای متغیرهای

زیربنایی مدل به زمان ناوردای متغیرهای افزودن صورت، این غیر در ندارد. وجود آغازین شرایط مسئله زیرا نم  گذارد زیادی تاثیر

بهبود دارد، وجود همبستگ تصادف مبدأ از عرض و پایه پاسخ  های بین که زمان در را برآورد نتایج قابل توجه طور به م  تواند

انتقال مدل  های در هستند. حساس مهم زمان وردای متغیرهای حذف به نسبت آغازین، شرایط مسئله با مدل هایی بنابراین، بخشد.

دارد. کمتری تاثیر زمان ناوردای متغیر حضور عدم یا حضور شده، مرکزی زمان وردای متغیرهای با
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مخمر سلول چرخه ژن داده های مجوعه برای طول پروفایل نمودار :١ ل ش
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مبنا۴۴۶ زمان‐ ژن بیان داده های تحلیل برای انتقال آمیخته مدل های از استفاده

Abstract

In this paper, we review the impact of time-invariant covariates on transition mixed models. This problem

is made by emphasizing on the role of baseline responses on the estimation process. Transition models are

considered for endogenous and exogenous basic responses. These concepts are described in special case

of transition linear mixed models with centered time-varying variables. Finally, we apply the model for

analyzing yeast cell-cycle gene expression data.



و آماری» كار و كسب عموم «مدل با ارتباط آماری»، سازمان های برای فعالیت عموم «مدل
رسم آمارهای كیفیت تضمین چارچوب

قادری١ سمانه

آماری طرح های بر نظارت و استانداردها دفتر ایران، آمار مركز

بهره گیری دانش، تبادل كه م شود باعث امر این م شود. انجام گوناگون شیوه های به آماری سازمان های در عمده فعالیت های یده: چ

توسعه به كمك و ل مش این حل منظور به نگیرد. صورت سادگ به بین الملل و مل سازمان های بین اری هم و موفق تجربیات از

معرف اروپا برای ملل سازمان اقتصادی کمیسیون توسط آماری» سازمان های برای فعالیت عموم «مدل آماری، فعالیت های بهبود و

شد.

و «استراتژی از: عبارتند كه م كند معرف را سازمان گسترده فعالیت های حوزه چهار اول، سطح است: سطح سه شامل مدل این

سطح است. حوزه ها این از یك هر فعالیت های دهنده نشان دوم، سطح «تولید». و مشترك» «پشتیبان قابلیت ها»، «توسعه رهبری»،

م دهد. نشان را دوم سطح فعالیت های از نمونه هایی سوم،

مذكور مدل با نزدی ارتباط كه آماری» كار و كسب عموم «مدل آن، سطوح و مذكور مدل ساختار معرف ضمن مقاله این در

م شود. بیان رسم آمارهای كیفیت تضمین چارچوب با مذکور مدل های ارتباط ادامه، در است. شده معرف نیز دارد

كیفیت. تضمین چارچوب ، رسم آمارهای كیفیت مدیریت آماری، كار و كسب فرایند آماری، سازمان های فعالیت کلیدی: واژه های

مقدمه ١

برای ملل سازمان اقتصادی کمیسیون م سازد. فراهم را آنها مقایسه ان ام آماری، سازمان های فعالیت های و فرایندها سان سازی ی

فرایندها انجام برای راهنمایی سو، یك از كه است كرده ارائه را متعددی مدل های پیشرو، بین الملل سازمان های از ی عنوان به اروپا

عموم «مدل گیرد. قرار استفاده مورد كشورها مقایسه پذیری برای م تواند ر دی سوی از و است آماری سازمان های در فعالیت ها و

هستند مدل هایی جمله از «(GAMSO2) آماری سازمان  های برای فعالیت عموم «مدل و «(GSBPM1) آماری كار و كسب فرایند

1 General Statistical Business Process Model
2 The Generic Activity Model for Statistical Organisations

s_qaderi@sci.org.ir قادری: ١سمانه

۴۴٧



آماری۴۴٨ سازمان های برای فعالیت عموم مدل

به گونه ای مدل ها این م كند. راهنمایی خود فعالیت های انجام در نوع به را آماری سازمان یك، هر و شده طراح منظور این به كه

داده اند. قرار مدنظر نیز را شده تولید آمارهای كیفیت افزایش كه شده اند طراح

آماری سازمان های برای فعالیت عموم مدل ٢

رسم آمار كننده تولید سازمان ی در که م کند تعریف و مشخص را فعالیت هایی آماری» سازمان های برای فعالیت عموم «مدل

آماری» کار و کسب فرایند عموم «مدل آماری، تولیدات از پشتیبان برای الزم فعالیت های افزودن با مدل، این م گیرد. صورت

به ول است شده معرف فراگیر فرآیندهای عنوان به ، پشتیبان فعالیت های این گونه ،GSBPM در م کند. تکمیل و داده بسط را

این گونه بهتر پوشش منظور به GSBPM بسط برای متعددی درخواست های سال ها، این طول در است. نشده پرداخته آن جزئیات

اقتباس ٢٠١۶ ،GAMSO مرجع از بخش این (مطالب شد طراح GAMSO آن ها، به ویی پاسخ برای که شد مطرح فعالیت ها

است). شده

اری های هم حوزه در فعالیت ها از پشتیبان برای مشترک چارچوب و واژگان ارائه ،GAMSO هدف ،GSBPM همانند

است. آماری مدرن سازی زمینه در ویژه به ، بین الملل

ارشد مدیریت از مدل این مخاطبان تنوع دهنده  نشان كه است شده ذکر زیر در GAMSO انتظار مورد كاربردهای از برخ

است. متخصصان تا سازمان

انتظار مورد كاربردهای ٢ . ١

شود. سازمان ها بین مقایسه پذیری به منجر م تواند كه گونه ای به رسم آمار تولید هزینه های اندازه گیری برای مبنایی •

مدرن سازی مختلف جنبه های اجرای برای سازمان آمادگ ارزیابی به کم برای ابزاری •

سازمان ی در آماری مدرن سازی فعالیت های ارزش اندازه گیری به کم •

ساختار ٢ . ٢

قابلیت ها»، «توسعه رهبری»، و «استراتژی است: گسترده فعالیت حوزه چهار شامل سطح اولین است. سطح سه GAMSO ساختار

سوم، سطح .(٢ ل (ش است حوزه ها این از یك هر فعالیت های دهنده نشان دوم، سطح .(١ ل (ش «تولید» و مشترك٣» «پشتیبان

حوزه فعالیت های واقع، در است. GSBPM به مربوط «تولید» حوزه فعالیت م دهد. نشان را دوم سطح فعالیت های از نمونه هایی

است. شده داده شرح GSBPM در كامل طور به تولید

رهبری و استراتژی

مشترك پشتیبان قابلیت ها توسعه

تولید

GAMSO مدل از یك سطح :١ ل ش

3 Corporate Support
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GAMSO مدل از سطحدو :٢ ل ش

رهبری و استراتژی اول: حوزه ٢ . ٢ . ١

نیاز مورد خدمات و محصوالت م سازند قادر را آماری سازمان های که هستند باال سطح در استراتژی فعالیت های فعالیت ها، این

در و توسعه طریق از را آینده سرمایه گذاری های و مسیرها فعالیت ها، این دهند. ارائه بین الملل و مل سطح در را جوامع و دولت ها

م کند. هدایت و داده قرار تأثیر تحت باال، سطح استراتژی های گرفتن نظر

اری هم استراتژیك «مدیریت و رهبری» و مران «ح چشم انداز»، «تعریف است: شده تقسیم بخش سه به حوزه این فعالیت های

حوزه این فعالیت های از نمونه ای مدل، سوم سطح م دهد. نشان را GAMSO مدل دوم سطح بخش، سه این .« مساع تشریك و

م دهد. نشان را رهبری» و «استراتژی حوزه برای مدل سوم سطح ،٣ ل ش است.



آماری۴۵٠ سازمان های برای فعالیت عموم مدل
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صورت به خود كاربران برای را خود خدمات و محصوالت ارزش“ ”پیشنهاد باید سازمان ١هر

كیفیت یا و تکنولوژی توانایی های است ن مم مثال عنوان به نماید. مشخص واضح

که م دهد پاسخ پرسش این به واقع در ارزش“ ”پیشنهاد باشد. سازمان مزیت محصوالت،

کند. استفاده ما خدمات از یا و کند خریداری را ما محصوالت باید كاربر چرا
رهبری و استراتژی حوزه در GAMSO سوم سطح :٣ ل ش

قابلیت ها توسعه دوم: حوزه ٢ . ٢ . ٢

بیان باال سطح در و عموم به صورت معمول طور به قابلیت ها دارد. سیستم یا فرد سازمان، که است توانایی قابلیت، از منظور

است. الزم فن آوری و فرایندها افراد، سازمان، از ترکیبی معموال آن، به دستیابی برای و م شوند

انجام برای سازمان توانایی كه قابلیت هایی موفق توسعه ر، دی عبارت به م کند، پشتیبان نوآوری از بخش، این فعالیت های

در ( فن و (آماری زیرساخت ها اشتراك گذاری به و مجدد استفاده ترویج فعالیت ها این اصل هدف م کند. پایه ریزی را كار و كسب

م شود. آماری برون داده ای انسجام و هماهنگ تسهیل به منجر امر این است. سازمان

بهبود بر «نظارت قابلیت ها»، بهبود «توسعه قابلیت ها»، بهبود «طراح است: شده تقسیم بخش چهار به حوزه این فعالیت های

مدل سوم سطح واقع در ل، ش این م دهد. نشان را فعالیت ها از نمونه ای ،۴ ل ش قابلیت ها». بهبود انتقال «پشتیبان و قابلیت ها»

است. قابلیت ها» «توسعه حوزه برای GAMSO



س. ۴۵١قادری،
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قابلیت ها توسعه حوزه در GAMSO سوم سطح :۴ ل ش

مشترك پشتیبان سوم: حوزه ٢ . ٢ . ٣

را کاری برنامه مؤثر و كارا اجرای برای سازمان نیاز مورد فعالیت های بخش، این م کنند. حمایت استانداردسازی از فعالیت ها این

روش «مدیریت قوانین»، و کار و کسب رد عمل «مدیریت است: شده تقسیم بخش ١٠ به حوزه این فعالیت های م دهد. پوشش

«مدیریت داده ها»، كنندگان تأمین «مدیریت مشتریان»، «مدیریت دانش»، و اطالعات «مدیریت كیفیت»، «مدیریت آماری»، شناس

این فعالیت های از نمونه ای ،۵ ل ش .« فیزی فضای و ساختمان ها «مدیریت و «IT «مدیریت ،« انسان منابع «مدیریت ،« مال امور

است. حوزه این در GAMSO مدل سوم سطح واقع در كه م دهد نشان را حوزه
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 5-   GAMSO    
مشترك پشتیبان حوزه در GAMSO سوم سطح :۵ ل ش



آماری۴۵٢ سازمان های برای فعالیت عموم مدل

تولید چهارم: حوزه ۴ . ٢ . ٢

آمارگیری، جمله از آماری، تولید فرآیندهای اجرای و طراح مدیریت، برای الزم مراحل تمام شامل «تولید»، حوزه فعالیت های

«استراتژی حوزه در كه م شوند بروندادهایی به منجر فعالیت ها این است. منابع سایر یا و اداری منابع داده های اساس بر جمعآوری

حوزه تحت شده مدیریت منابع و قابلیت ها» «توسعه حوزه تحت توسعه یافته قابلیت های از و گرفته اند قرار تأیید مورد رهبری» و

در است. شده پرداخته آنها به  GSBPM مدل در كه هستند فعالیت هایی حوزه، این فعالیت های گرفته اند. بهره مشترك» «پشتیبان

.(٢ ل (ش است سازگار كامال GSBPM ساختار با GAMSO مدل واقع

آماری كار و كسب عموم مدل ٣

فرایند برای ویی ال عنوان به فراداده ها، و داده ها استانداردهای پارچه سازی ی برای م تواند آماری کار و کسب فرایند عموم مدل

این گیرد. قرار استفاده مورد کیفیت ارزیابی چارچوب تهیه و آماری محاسبات زیرساخت های هماهنگ سازی منظور به مستندسازی،

فرایندهای کیفیت ارزیابی برای آن از م توان ر دی عبارت به باشد. مستقل داده ها تولید منبع از که است شده طراح صورت به مدل

.((١٣٩۵) قادری و (برفیپور کرد استفاده آماری غیر یا ترکیبی منابع سایر و ثبت منابع سرشماری ها، آمارگیری ها، به مربوط

آماری کار و کسب فرایند عموم مدل ساختار ٣ . ١

است: زیر سطح ٣ شامل GSBPM

آماری کار و کسب فرایند ،٠ سطح •

آماری کار و کسب فرایند مرحله هشت ،١ سطح •

مرحله هر درون زیرفرایندهای ،٢ سطح •

است. شده ارائه ۶ ل ش در آماری كار و كسب عموم مدل ٢ و ١ سطح

رسم آمارهای در كیفیت مدیریت ۴

نظام مند به صورت آماری سازمان یك درون در كه پارچه ی و هم پیوند چارچوب های و اقدامات از «مجموعه ای آماری كیفیت مدیریت

تحت بین الملل و معتبر نهادی توسط تعریف، این است. شده تعریف م یابند» ساختار آن، فرایندهای مدیریت و آمار تولید برای و

رسم «اقدامات شامل كیفیت مدیریت نظام مفهوم، این در است. شده ارائه «(SDMX4) آماری فراداده های و داده ها «تبادل عنوان

تأمین آمار، تولید برای نیاز مورد ردهای روی و منابع مش ها، خط ، مدیریت رویه های ، سازمان مناسب ساختارهای ایجاد برای

كیفیت مدیریت نظام SDMX بنابر م شود. آمار» بهینه انتشار و داده ها آماری منابع پیش نیازهای تأمین ونگ چ كاربران، نیازهای

فعالیت های همه  چتری چون و ساخته رهنمون كیفیت با محصول سوی به را مل آماری سازمان یك كه است چارچوبی آماری،

.(١٣٩٢ (شباك، م شود گفته كیفیت» «چارچوب آن به این رو از برم گیرد. در سازمان در را كیفیت به وابسته

و بین الملل سازمان چند مشاركت با و ملل سازمان آمار اداره توسط كه است چارچوبی كیفیت۵» تضمین مل «چارچوب

قرار استفاده مورد آمار مل نظام در كیفیت مدیریت استقرار برای مرجع عنوان به تا است شده تدوین حوزه این در پیشرو كشورهای

«مدیریت و آماری» فرایندهای «مدیریت ،« سازمان محیط «مدیریت آماری»، نظام «مدیریت شامل حوزه چهار چارچوب، این گیرد.

آماری نظام آمارهای كیفیت تضمین موجب اصول، آن به پایبندی كه است اصول شامل حوزه هر م گیرد. دربر را آماری» بروندادهای

4Statistical Data and Metadata Exchange
5National Quality Assurance Framework



س. ۴۵٣قادری،

ارزیابی رسانیانتشار و اطالع تحلیل ساخت آوريجمع پردازش  تعیین نیازها طراحی

8-1
آوري اطالعاتجمع

براي پردازش

7-1
سازي بهنگام
هاي خروجیسیستم

6-1
آماده کردن 

اهنویس خروجیپیش

5-1 
 هاتجمیع داده

4-1
ساخت چارچوب و 
 انتخاب نمونه

3-1
ساخت ابزار 

 هاآوري دادهجمع

2-1
 هاطراحی خروجی

1-1
 نیازها شناسایی

8-2
انجام ارزیابی

7-2
تولید محصوالت 

رسانیانتشاراتی و اطالع

6-2 
 هاتأیید خروجی

5-2 
 بندي و کدگذاريطبقه

4-2
تهیه و تنظیم برنامه 

 آوريجمع

3-2
ساخت یا ارتقاء 

 هاي پردازشمؤلفه

2-2 
 توصیف متغیرها

1-2
مشاوره و تایید 
 نهایی نیازها

8-3
ایجاد تفاهم در 
برنامه اقدام

7-3 
 مدیریت نشر محصوالت

6-3
تفسیر و توضیح 

 هاخروجی

5-3
 بازبینی و اعتبارسنجی

4-3
 آورياجراي جمع

3-3
ساخت یا ارتقاء 

هاي انتشار و مؤلفه
رسانیاطالع

2-3
طراحی ابزار و

آوريهاي جمعروش
هاداده

1-3
هاتعیین خروجی

7-4
ارتقاء محصوالت 

رسانیاطالعانتشاراتی و 

6-4
کارگیري کنترل به

افشاسازي

5-4
 ادیت و جانهی

4-4
نهایی کردن 

 آوريجمع

3-4 
 تنظیم جریان کار

2-4
و طراحی چارچوب

نمونه

1-4
شناسایی مفاهیم

7-5
مدیریت پشتیبانی از

کاربر

6-5 
 هانهیی کردن خروجی

5-5
استخراج متغیرها و 
 واحدهاي آماري جدید

3-5
دسیستم تولیآزمایش 

2-5
طراحی پردازش و

هاي آماريتحلیل

1-5
بررسی در

دسترس بودن
هاداده

 
5-6

هامحاسبه وزن

3-6
آزمایش فرایندهاي
کسب و کار آماري

2-6
طراحی سیستم تولید

و جریان کار

1-6
تهیه طرح 

توجیهی کسب و
کار

 
5-7

هامحاسبه انبوهه

3-7
نهایی کردن سیستم 

تولید

 
5-8

هاينهایی کردن فایل
داده

مدل عمومی فرایند کسب و کار آماري 2و  1سطح  -6شکل 
آماری كار و كسب فرايند عموم مدل ٢ و ١ سطح :۶ ل ش

:(٢٠١٢ ،NQAF،ملل سازمان آمار (بخش از عبارتند كه است اصل ١٩ شامل چارچوب این در شده مطرح اصول شد.           -7   -19    -18     -17      -16     -15  -14     -9   -8    -7 -6   -5  -4       -13   -12   -11   -10    -3       -2   -1   خواهد
ملل سازمان – كیفیت تضمین مل چارچوب اصول و حوزه ها :٧ ل ش

كیفیت تضمین چارچوب با مذكور مدل های ارتباط ۵

فرایندهای عنوان به آنها به GSBM مدل در كه هستند فعالیت دو فراداده، مدیریت و كیفیت مدیریت شد، اشاره مقدمه در كه همانگونه

بیان مدل این واقع در م دهد. پوشش را مدل این امر تحت فعالیت های تمام چتری همچون كه نحوی به است شده نگاه فراگیر

زیربخش یك عنوان به این رو از باشد. جاری فراداده مدیریت و كیفیت مدیریت باید آماری كار و كسب فرایند تمام در كه م كند



آماری۴۵۴ سازمان های برای فعالیت عموم مدل

این ،GAMSO مدل است. آماری سازمان های مهم فعالیت های از ی كیفیت مدیریت استقرار اما است. نشده گرفته درنظر مجزا

فعالیت های تحت و مشترك» «پشتیبان حوزه در را كیفیت مدیریت و فراداده مدیریت موضوع كه به گونه ای داده پوشش را نقص ها

مجزا فعالیت عنوان به كیفیت چارچوب به حوزه این در هرچند است. داده پوشش كیفیت» «مدیریت و دانش» و اطالعات «مدیریت

است، آماری سازمان های در كیفیت تضمین برای مرجع كه ملل» سازمان كیفیت تضمین مل «چارچوب به نگاه اما دارد، اشاره

در ارتباط این دارد. هم پوشان بسیار تولید حوزه نیز و مذكور حوزه در شده ذكر فعالیت های سایر با فعالیت این كه م دهد نشان

است. شده داده نشان ٨ ل ش
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كیفیت تضمین مل چارچوب با GAMSO مدل فعالیت های انطباق :٨ ل ش

است. شده گذاشته كنار مشترك»، «پشتيبان حوزه فعاليت های مجموعه از كيفيت» «مديريت فعاليت انطباق، اين در ∗



س. ۴۵۵قادری،

نتیجه گیری

مورد فعالیت های تعیین برای را سازمان ها م تواند آماری فعالیت های انجام برای بین الملل مدل عنوان به GAMSO مدل

در تولید فرایند با را مدل این تولید حوزه م توان كه است GSBM مدل با آن بودن هم سو مدل، این بارز ویژگ كند. كمك نیاز

به GSBM مدل در كه فراداده مدیریت و كیفیت مدیریت فعالیت های به پرداختن داد. پوشش و انطباق كامل به طور GSBM مدل

فعالیت ها، سایر كنار در كیفیت مدیریت فعالیت بودن اما است. GAMSO مدل مثبت ویژگ های از ی بود، نشده پرداخته آن

كرده خارج مشترك» «پشتیبان حوزه از را كیفیت» «مدیریت فعالیت باشد بهتر شاید .(٨ ل (ش میآورد وجود به را همپوشان هایی

مدیریت از «پشتیبان به را مشترك» «پشتیبان فعالیت عنوان م توان پیشنهاد این با كرد. نگاه آن به یك سطح در فعالیت عنوان به و

از ی عنوان به كیفیت مدیریت موضوع به چشم انداز» «تعریف فعالیت تحت رهبری» و «استراتژی حوزه در و داده تغییر كیفیت»

كرد. اشاره مجزا طور به آماری سازمان مهم نیازهای

مراجع

تابستان، و بهار ایران، رسم آمار بررس های مجله آماری، كار و كسب فرایند عموم مدل ،(١٣٩۵) س. قادری، و آ. برف پور،

. ٨١ ‐ ۵٣

مجله مقایسه، و آماری‐مبان بین الملل مهم سازمان های دیدگاه از رسم آمارهای كیفیت مدیریت نظام ،(١٣٩٢) ا. شباك،

. ٨۶ ‐ ۵٩ تابستان، و بهار ایران، رسم آمار بررس های

UNECE (2016), Generic Activity Model for Statistical Organisations (GAMSO), Version 1.1.

UNSD (2012), Guideline for the template for a Generic National Quality Assurance Framework (NQAF),

Statistical Commission Forty-third session, Item 3 (j) of the provisional agenda.



پارتو توزیع در پارامترها برآورد معرف
پور١٢ حسن مهدی محمد قاسمیان١، جواد

دامغان، اه دانش آمار، ١گروه
طباطبایی عالمه اه دانش آمار گروه ٢

کوچ نمونه حجم وقت ماکسیمم درستنمایی حداکثر روش رد عمل پارامتری دو پارتو توزیع در پارامترها برآورد موضوع در یده: چ

م کند، استفاده رگرسیون فضای در محوری کمیت ی از که پارامتری جدید برآوردگر ی از مقاله این در نیست. مطلوب است،

برآوردگر که م دهد نشان شبیه سازی مطالعه م دهد. مستقیم روش به را پارامتر دو جداگانه برآورد اجازه روش این م گیریم. بهره

حجم با نمونه هایی حالت در پارتو به آلوده داده های هم و پارتو داده های برای خوش فرم رقابت پذیر استوار برآوردگر ی پیشنهادی

. است کم

استوار. برآورد شبیه سازی، پارتو، توزیع پارامتر، برآورد، کلیدی: واژه های

.62J05 ،62J99 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

یرید، ب در زیر تجمع توزیع تابع با پارامتری دو پارتو توزیع ی

FX(x) = ١− (
x

σ
)−α, x ≥ σ > ٠, α > ٠. (١ . ١)

پارتو” ”ویلفردو توسط جامعه ی درآمد توزیع مطالعه از بعد که شود م شناخته ١ نوع پارتو توزیع عنوان به توان توزیع این

شناسیم م دم شاخص یا ل ش پارامتر عنوان به نیز را α است. کمینه درآمد دهنده نشان σ مدل این در شد. گذاری نام اسم این به

محیط مطالعات و مهندس اقتصاد، شامل گوناگون های زمینه در گسترده طور به پارتو توزیع دهد. م نشان را دم ضخامت که

مناسبی های توصیف غالباً که بیمه و مال ریس مدیریت به آن گسترش یا استفاده واسطة به اخیراًً آن اهمیت شود. م استفاده

تجربی مطالعات توسط موضوع این است. کرده پیدا افزایش کند، م تهیه مال و بیمه زیان های داده فرین ای دنباله رخدادهای از

mrmohammadmahdi2@gmail.com پور: حسن مهدی ١محمد

۴۵۶
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استاندارد روش (١٠) ببینید. فرین مقدار نظریه زمینه در ای دنباله پارتوی های توزیع های کارایی برای نمونه عنوان به شود. م تأیید

روش این رد عمل دارد. بهینه مجانبی کارایی که است ماکسیمم درستنمایی روش (σ و α) پارتوی توزیع در پارامتر برآورد برای

برای است. ضعیف باشد، داشته انحراف ١ . ١ فرم از ها داده برای واقع مدل که وقت یا است کوچ نمونه حجم که مواقع در

های توان کمترین و گشتاوری برآوردگرهای با را ماکسیمم درستنمایی روش (١۵) (١٩۶۶) کوانت ، کوچ نمونه حجم حالت

مطالعات براساس چندک نوع روش و ماکسیمم درستنمایی روش ها روش این بین از و کرد مقایسه چندک نوع های برآوردگر و دوم

ماکسیمم درستنمایی روش با را آن رد عمل و داد توسعه را چندک نوع برآوردگر (١٣) (١٩٨١) کوترولیس بودند. بهتر سازی شبیه

نمونه حجم وقت که دریافتند و کرد پیشنهاد را وزن دوم های توان کمترین برآوردگر ی (١۴) (٢٠٠٧) تائو و لو کرد. مقایسه

نیز استواری حالت در پارتو پارامتری برآورد است. ماکسیمم درستنمایی روش به نزدی یا بهتر آن رد عمل باشد، ١٠٠ از کمتر

١ . ١ فرم به نسبت واقع توزیع که حالت در حت معقول رد عمل که برآوردگری ی یافتن به مجاز را محقق که است شده مطالعه

زین جای ی عنوان به را یافته تعمیم میانه نوع برآوردگر ی ((۵) – (۶) ) سرفلینگ و از بریزس کند. م باشد، داشته انحراف

کامل طور به واقع داده مجموعه هیچ اینکه به باتوجه گرفتند. نظر در را شد اشاره باال در که برآوردگرهایی با رقابت برای استوار

توزیع به مربوط های استنباط در مهم جنبه ی شده داده برآوردگر ی استواری بنابراین باشد. چنین ظاهر در اگر حت نیست پارتویی

ویتن(١٩٨٨) و کوهن توسط شده اصالح ماکسیمم درستنمایی روش شامل پارتو پارامترهای برای ر دی هایی رهیافت است. پارتو

(٢٠٠٢) باالکاریشنان و کوتز جانسون، س ، (٢) (١٩٨٩) پرس و آرنولد توسط بیزی روش و شده سانسور های داده برای (٨)

جانگ جو، ، ه مثال برای است. شده بررس نیز پارتو توزیع از ری دی های جنبه است. شده ارائه بیشتر مراجع برای را (١٢)

باالکاریشنان و شفای آوردند. دست به ماکسیمم درستنمایی روش به پارتو توزیع با ال چ و اعتماد قابلیت توابع (١١) (٢٠١۴)

با (١) مددی و افهم کردند. مطالعه را پارتو توزیع ای نمونه مقادیر آینده بین پیش برای بیزی رهیافت ی اخیراً (١۶) احمدی و

برآوردگر ی مقاله این در ساختند. است، پارتو توزیع ی اساس توزیع آیا که فرضیه این برای آزمون ی شانون آنتروپی از استفاده

روش که گونه همان کنیم. م معرف است، ساده آن اجرای و فهم که محوری کمیت ی از استفاده با که جدید، رگرسیون نوع

م را وزن دوم های توان کمترین روش هم و معمول های توان کمترین روش هم بنابراین است. رگرسیون چارچوب در شده ارائه

روش که یابیم درم اند. شده تولید پارتو توزیع از ها نمونه آن در که سازی شبیه مطالعات به توجه با کرد. استفاده روش این در توان

صورت به مقاله این دهد. م دست به کوچ های نمونه برای خوب رقابت برآوردگر کند. م فراهم کارآمد روش ی پیشنهادی

م معرف ٣ بخش در جدید برآوردگر پردازد. م موجود مختلف برآوردگرهای توصیف به اختصار به ٢ بخش در شود: م ارائه

شود. م ارائه سازی شبیه مطالعات ۴ بخش در شده ارائه برآوردگر مجانبی نتایج از برخ دنبال به شود.

موجود برآورد روش ٢

درستنمایی ماکسیمم برآوردگر ٢ . ١

است. شده داده ٢ . ١ صورت به درستنمایی تابع یرید. ب نظر در پارتو توزیع از ١ . ١ فرمول در X١, · · · , Xn تصادف نمونه ی

L(α, σ|X١, · · · , Xn) =
n∏
i=١

ασα

Xα+١
i

(٢ . ١)

را (α و σ) درستنمایی حداکثر برآوردگر توان م را پارامتر هر به نسبت جزیی گیری مشتق و رابطه این طرفین از اریتم ل گرفتن با

آورد. دست به زیر صورت به

ˆαML =
n∑n

i=١ logi/( ˆσML)
(٢ . ٢)
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معلوم توزیع ی برای پارامترها برآورد برای استاندارد روش ی درستنمایی حداکثر است. ترتیبی آماره ترین کوچ X(١) آن در که

زین جای برآوردگرهای لذا و نیست مطلوب برآوردگر این رد عمل کوچ منو برای هرچند کاراست. و نرمال مجانباً و سازگار که است

شوند م استفاده باشند، داشته بهتری رد عمل خطا مربع میانگین برحسب شاید که

گشتاوری برآورد روش ٢ . ٢

صورت به (ME) گشتاوری برآوردگر گشتاور اولین از استفاده با دهیم. م نشان X١:n, · · · , Xn:n صورت به ترتیبی های آماره

شود. داده زیر

ˆαME =
nX̄ −X١:n
n(X̄ −X١:n

(٢ . ٣)

(١٩۶۶) کوانت نیست. الزم شرایط چنین σME در که حال در α > ١ باید ،(α̂) برآورد در که حال در باشید داشته توجه

باشد σ از معقول برآورد که مناسب α̂ ی با را ˆαME توان م (٢ . ٣) در دوم معادلة راست طرف برای بنابراین ببینید. را (١۵)

(٢ . ٣) معادله گشتاوری برآورد که دادند نشان (١۴) (٢٠٠٧) تائو و لو ، کوچ های نمونه سازی شبیه برای کرد. زین جای را

برای را فرمول این توان م بنابراین دارد. σ برای خوبی رد عمل و α برای ضعیف رد عمل درستنمایی حداکثر روش با مقایسه در

باشد. شده برآورد α از مستقل که مواقع در یریم ب کار به σ برآورد

میانه روش تعمیم ٢ . ٣

در GM) ) میانه روش تعمیم روش گرفتند. نظر در را پارتو α یافته تعمیم میانه برآوردگر (۵) (٢٠٠٠) سرفلینگ و از بریزس

اولیه مدل که است واقعیت این بر مبتن روش این دارد. مناسبی رد عمل معقول استواری کارایی موازنه ی با پارتو پارامتر برآورد

در که است. آزادی درجه ٢k با χ٢k دارای k>١ برای این که است ٢kαh−١
٠ (X١, · · · , Xn) صورت به است. (σ و α) پارتو

شود. م نامیده هسته ی (۴ . ٢) آن

h٠(X١, · · · , Xn) = (k−١
k∑
j=١

logxi − logσ)−١ (۴ . ٢)

h(X١, · · · , Xn) =
M٢k
٢k h٠(X١, · · · , Xn) (۵ . ٢)

ˆαGM =Median(h(X١, · · · , Xn)) (۶ . ٢)

استاندارد درستنمایی حداکثر روش معادله نمونه از مجموعه k همه روی h(X١, · · · , Xn) انتخاب
(
n
k

)
همه میانه اگر بنابراین

شود، م بزرگ (n)k که وقت زیرا شود، م گرفته نظر در ٣ یا ٢ مانند کوچ مقادیر k معموال شود. م زین جای X١:n یعن

شده ارائه (۶) (٢٠٠١) سرفلینگ و از بریزس بزرگ کاهای برای بزرگ تقریب ی اما شود. م کنترل غیرقابل سریعاً محاسبات

است. ناشناخته معموال آن بهینه انتخاب اساس داده مجموعه توزیع گوناگون خواص به کا مقدار بودن وابسته به توجه با است.

را ٢ برابر k سنگین سازی شبیه مطالعات برای مطلوب نسبتاً استواری کارایی‐ موازنه ی برای (۶) (٢٠٠١) سرفلینگ و از بریزس

برآوردگر این به توجه با کنیم. م بررس ر دی برآوردگرهای با مقایسه برای را سازی شبیه مطالعات در پیشنهاد این کنند. م توصیه

م استفاده زیر صورت به را σ مقیاس پارامتر برای گشتاوری برآورد فرمول ما است α بر متمرکز فقط (GM) میانه روش تعمیم

کنیم.

ˆσGM = (١− (n ˆαGM )−١)X١:n (٢ . ٧)
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مربعات حداقل کمترین روش ۴ . ٢

با است. (١۵) (١٩۶۶) کوانت آنها همه منبع که دارند وجود رگرسیون چارچوب بر مبتن مختلف پارامتر برآورد روش چندین

نوشت، زیر صورت به توان م را (١ . ١) مدل بازآرایی ی

− log(١− FX(x)) = αlogx− αlogσ, (٢ . ٨)

به توجه با دهیم. م نمایش Z ∼ Exp(١) صورت به که است ١ میانگین با استاندارد نمایی متغیر چپ سمت آن در آن در که

توان م Z١:n, · · · , Zn:n آماره¬های با Z از تصادف نمونه است. ١ میانگین با نمایی تصادف متغیر ی به متغیر تبدیل روش

نوشت، ،٢ . ٩ رابطه براساس

Zi:n = αlogXi:n − αlogσ (٢ . ٩)

شود م زین جای E(Zi:n) =
∑i

j=١(n− j+١−(١ ریاض امید با را آن معموال نیست، مشاهده قابل مستقیماً اینکه به توجه با

دهد، م دست به زیر صورت به رگرسیون فرمول ی که

E(Zi:n) = αlogXi:n − αlogσ + εi (٢ . ١٠)

E(εi) = ٠ با خطا جملة که با است برابر εi = E(Zi:n)−Zi:n و است مبدأ از αlogσ−عرض و باشد م خط شیب αمقدار که

دهد. م مربعات حداقل برآوردگر با آن از پس را ساده خط رگرسیون این است. i هر ازای به

ˆαLS =

∑n
i=١ logXi:nE(Zi:n)− (

∑n
i=١ logX

∑n
i=١ logE(Zi:n)/n∑n

i=١(logXi)٢ − (
∑n

i=١ logXi)٢ (٢ . ١١)

ˆσLS = exp

(
ˆαLS
∑n

i=١ logXi −
∑n

i=١ E(Zi:n)

n ˆαLS

)
(٢ . ١٢)

ی است. آمده (۵) (٢٠٠٠) سرفلینگ و از بریزس در جزیی تفاوت ی با برآوردگر مجانبی خصوصیات که است ذکر به قابل

آمده (١۴) (٢٠٠٧) تائو و لو در ٢ . ٩ معادلة در Fn(x) تجربی توزیع تابع از استفاده برآوردگر این از جزیی تفاوت با ر دی حالت

هر برای واریانس Zi:n که این که تشخیص برای همان در است. شده گزارش مربعات حداقل مقایسه قابل آن رد عمل ول است.

کمینه براساس وزن حالت Zi:n که این شد شناخته رسمیت به یا را مربعات حداقل ها آن است متفاوت واریانس مقدار دارای i

دادند، توسعه ١۴ مقدار کردن
n∑
i=١

ωi(E(Zi:n)− αlogXi:n + αlogσ)٢ (٢ . ١٣)

شد حاصل برآورد نتیجه در (١۴ . ٢) آن که

ωi =
١

V ar(Zi:n)
= (

i∑
j=١

١
(n− j + ٢(١ )

−١ (١۴ . ٢)

ˆαWLS =

∑n
i=١ ωiE(Zi:n)logXi:n −

∑n
i=١ ωi(

∑n
i=١ ωiE(Zi:n)∑n

i=١ ωi
)

∑n
i=١ ωi(logXi:n)٢ −

∑n
i=١(

∑n
i=١ ωilogXi:n∑n

i=١
)٢

(١۵ . ٢)

و شیب همزمان برآورد نیازمند روش دو این که است این غیروزن و وزن مربعات کمترین روش دو هر ی بالقوه معایب از

م تأثیر هم روی (σ و α) برآوردگرهای که معناست بدین این هستند. استاندارد خط رگرسیون چارچوب همانند مبدأ از عرض

دو وابستگ تواند م بهتر رهیافت کند. م ل مش ایجاد برآورد روند طول در ر دی پارامتر برای پارامتر ی که طوری به گذارند.

دهیم. م توضیح بعدی بخش در که ببرد بین از را پارامتر
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محور بر مبتن روش ٣

Zi:n = عبارت (٢ . ١٠) فرمول از خاص طور به شود. م معرف محوری کمیت براساس جدید برآوردگر دو بخش این در

داریم، کنیم، کم را αlogXi:n − αlogσ

Zi:n − Z١:n = α(logXi:n − logX١:n) i = ٢, · · · , n (٣ . ١)

شود، م تبدیل خط رگرسیون فرم به را (٣ . ١) فرمول

E(Di:n) = αlog(
Xi:n

X١:n
) + ε∗i (٣ . ٢)

٣ . ٢ فرم که گیریم م نتیجه ٢ . ١١ فرمول با مقایسه از باشد. م صفر امید مقدار با خطا جمله ها ε∗i = E(Di:n) − Di:n که

معناست بدین که کند. م عبور مختصات مبدأ از رگرسیون خط حالت این در بنابراین است. مزیت ی این و ندارد σ شامل جمله

در مشابه ایده ی شود. م روش این ی بالقوه کارایی باعث موضوع این کرد. برآورد σ از مستقل و جداگانه توان م را α که

رگرسیون نتیجه است. نشده آن در بحث متناه های نمونه وزن حالت ول یافت. توان م (٣) (١٩٩۶) تیوگلس وینکر بیرالنت،

است: زیر صورت به نامیم م مربعات حداقل محوری برآوردگر را آن ما که شیب برآورد برای استاندارد

ˆαLS,pvt =

∑n
i=٢ E(Di:n)log(

Xi:n

X١:n
)∑n

i=٢(log(
Xi:n

X١:n
))٢

(٣ . ٣)

براساس مجموع در E(Di:n) = E(Zi:n) − Z١:n =
∑i

j=١(n − j + ١−(١ − n =
∑i

j=٢(n − j + ١−(١ آن در که

که کنید توجه بیشتر توضیح برای دهیم. م نشان محوری WLS با را آن که گرفت نظر در نیز را وزن حالت توان م ٣ . ٢ فرمول

(٩) (٢٠٠٣) ناگاراجا و دیوید در ایم کرده استفاده مرتب های آماره از ویژگ ی عنوان به کواریانس رابطه از آن در که ۴ . ٣ فرمول

، کرد ببینیتفریق

V ar(Di:n) = var(Zi:n) + var(Z١:n)− ٢cov(Zi:n, Z١:n) = var(Zi:n)− var(Z١:n)

=

i∑
j=١

١
(n− j + ٢(١ −

١
n٢ =

i∑
j=٢

١
(n− j + ٢(١ (۴ . ٣)

با پایا مقادیر با بهتر انتخاب ی صورت این در که کرد تفریق مرتب آماره ،٣ . ١ فرمول در مرتب آماره ترین کوچ جای به توان م

نیاز σ برای جداگانه برآورد ی ما و کند م برآورد را α فقط پیشنهادی محوری های روش آید. م دست به تر کوچ های واریانس

زیر، صورت به ۴ . ٢ فرمول گشتاوری برآوردگر در شده استفاده روش مجدد کار، این برای داریم.

ˆσ.pvt = (١− (n ˆα.pvt)
−١)X١:n (۵ . ٣)

دیوید توان م را پیشنهادی های روش های سازگاری کردیم. استفاده LS.pvt برآوردگر هم و WLS.pvt برآوردگر از هم اینجا در

کنید. (١۴)مشاهده (٢٠٠٧) تائو و لیو و (٩) (٢٠٠٣) ناگاراجا و
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پارتو توزیع پارامترهای برآورد نمودار :١ ل ش

عددی مثال ۴

مقایسه پارتو شده سازی شبیه های نمونه برای خطا مربع میانگین برحسب را گوناگون پارامتری برآوردگرهای رد عمل بخش، این در

MLE برای MSE واقع مقدار گیریم. م نظر در محور و WLS LS، k=٢، با GM، ML، ME، برآوردگر هفت کنیم. م

۴ ل ش در است). بوده MLE برآوردگر معیار ) است شده سنجیده آن برحسب درصد صورت به برآوردگرها بقیه و شده محاسبه

م رسم ل ش (σ و α)=(۵،٠ . ١) برای فقط ما که حال در است شده مشاهده ر دی های نمونه های حجم برای مشابه سازی شبیه

دارد. تطابق (١۴) (٢٠٠٧) تائو و لو های یافته با آمده بدست اعداد باشد. م همین به مشابه نیز بقیه و کنیم

گرفت. را زیر نتایج توان م ل ش و جدول از

بزرگتر نمونه حجم که وقت است. WLS روش باشد، ١٠٠ از کمتر نمونه حجم وقت روش بهترین α برآورد برای اینکه نخست

های نمونه برای MLE مجانبی خواص و شود م گرفته پارتو از کامال نمونه اینکه به توجه با دارد. برتری MLE روش باشد ١٠٠

در بندی گروه بهترین LS.pvt و WLS.pvt کوچ های نمونه برای بنابراین نیست. آور تعجب موضوع این است برقرار بزرگ

نیستند اعتماد قابل σ برآورد در اساس طور به WLS LS.pvt، بدون رگرسیون برآوردگرهای . LS.pvt و GM ، σ ،α برآورد

که نمود مقایسه تائو و لو مقاله با توان م را نتایج است. پارامتر دو همزمان برآورد تأثیر تحت آوردنشان دست به های روش زیرا

است. نزدی ١٠٠ نمونه حجم با MLE به ˆσLS.pvt رد عمل



پارتو۴۶٢ توزیع در پارامترها برآورد معرف

σ و α پارامترهای برآورد جدول :٢ ل ش
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حالت های در مدل انتخاب مساله ی برای پسین احتمال بیشینه گر روش رد عمل مقایسه
بیزی و فراوان گرا

٢ گنجعل مجتبی قطاری١، امیرحسین

امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر، علوم و ریاض ده دانش آمار، ١گروه

بهشت شهید اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ٢گروه

مقاله این در م رود. کار به بیزی و فراوان گرا حالت دو هر در که است روش هایی جمله از پسین احتمال بیشینه گر روش یده: چ

مقایسه مورد فراوان گرا روش برابر در مدل ها رخ دادن احتمال برای را پله ای لبه ای‐ پیشین توزیع با پسین احتمال بیشینه گر روش

روش دو هر خط رگرسیون مدل  در که م شود دریافت حاصل نتایج مقایسه ی و شده شبیه سازی مطالعه ی از استفاده با دادیم. قرار

فراوان گرا حالت همچنین م گیرند. قرار بیش برازش معرض در کمتر نمونه حجم افزایش با دو هر و دارند مشابه تقریبا رد عمل

رگرسیون مدل برای روش دو هر نیز واقع داده های روی بر مطالعه  در دارد. کمتری کم متغیر تعداد با مدل هایی گزینش به تمایل

م شوند. دور بیش برازش از نمونه حجم افزایش با خط

بیش برازش. مطلوبیت، براورد ، پسین احتمال بیشینه گر روش مدل، انتخاب کلیدی: واژه های

.62J12 ،62J05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

از مدل سودمند  ترین یافتن مدل، انتخاب در پذیرش مورد دیدگاه است. آماری مدل بندی های در بنیادی مسائل از ی مدل انتخاب

نشده مشاهده   نقاط درون یابی یا آینده مقادیر ویی پیش در آن توانایی به وسیله ی مدل ی سودمندی معموال است. ویی پیش نظر نقطه

طبیع سنجش ی هنوز ویی پیش توانایی نیست؛ مدل بندی مسائل به مربوط قسمت مهمترین ویی پیش اینکه با م شود. سنجیده

مدل بندی های ملزومات از ی ویی پیش دید از مدل بهترین یافتن بنابراین خیر. یا است مناسب مدل آیا که است این فهمیدن برای

رافتری و کاس که است پسین احتمال بیشینه گر روش مدل ی انتخاب برای بیزی نوشتگان در مطلوب نسبتاً روش ی است. آماری

درستنمایی سازی بیشینه روش، این مدل، فضای روی بر نواخت ی پیشین ی از استفاده موارد در که آورده اند بدست (١٩٩۵)

بیزی مدل انتخاب برای مختلف رد های روی داد. انجام بیزی عامل از استفاده با م توان را مدل انتخاب و م دهد نتیجه را حاشیه ای

a.h.ghatari@aut.ac.ir قطاری: ١امیرحسین

۴۶۴
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در گرفته اند. قرار مقایسه مورد رایانه ای شبیه سازی های کم با و بررس (٢٠١٧) وهتاری و پیرونن توسط آن ها نظری خواص و

تخت) پیشین (توزیع فراوان گرا حالت در را مدل انتخاب در پسین احتمال بیشینه گر روش رد عمل که هستیم این دنبال به مقاله این

مدل انتخاب روش ،٢ بخش در دهیم. قرار ارزیابی و مقایسه مورد م شود؛ استفاده لبه ای‐پله ای١ پیشین توزیع از که حالت در و

روش رد عمل و تحلیل شده، شبیه سازی مطالعه ی ی در و معرف بررس مورد مدل ٣ بخش در گرفت. خواهد قرار بررس مورد

احتمال بیشینه گر روش از استفاده با واقع داده های ۴ بخش در شد. خواهد مقایسه بیزی و فراوان گرا دید از پسین احتمال بیشینه گر

است. شده آورده پیشنهادات و نتیجه گیری انتها در م گیرند. قرار بررس و تحلیل مورد بیزی و فراوان گرا حالت در پسین

بررس مورد مدل انتخاب روش ٢

کل دسته ی چهار به را آنها (٢٠١٢) اوجانن و وهتاری که دارند وجود مختلف دیدگاه های و ردها روی مدل انتخاب مسائل در

عرض شامل تنها مدل (از ن مم زیرمدل های مجموعه ی آن در که م شود روش هایی شامل دسته ها این از ی کرده اند. طبقه بندی

روش باشد. داده تولید درست مدل نظر مورد مدل های از ی م کنیم فرض و است متناه م شود) ختم کامل مدل به و آغاز مبدا از

م گیرد. جای دسته این در است؛ مقاله این در ما نظر مورد که پسین احتمال بیشینه گر

مدل ها مقایسه ی برای معیاری مطلوبیت ٢ . ١

توسط آنها خواص که هستند صفر‐ی تابع و اریتم ل امتیاز توابع احتمال، ویی پیش مسائل در مناسب مطلوبیت توابع

است. شده بررس تفصیل به صورت (٢٠٠٧) رافتری و جنتینگ و (١٩٩۴) اسمیت و برناردو

استفاده ی ی م شود؛ توجیه اریتم ل مطلوبیت نام به مطلوبیت از اریتم ل تابع قالب در مدل ویی پیش توانایی .٢ . ١ تعریف

است: زیر به صورت مطلوبیت تابع از استفاده M، شده ی نامزد مدل ویی پیش توزیع از غالب

u(M, ỹ) = ln p(ỹ |D,M ), (٢ . ١)

است. داده ها مجموعه ی D و آت مشاهدات ỹ آن در که

از م توان بنابراین نیست. محاسبه قابل u(M, ỹ) پس نامعلومند؛ کنیم) پیش بین باید که (مقادیری ،ỹ آت مشاهدات چون

به صورت داده ها واقع توزیع به نسبت آن ریاض امید

ū(M) = E[ln p(ỹ |D,M )] =

∫
R

p(ỹ) ln p(ỹ |D,M )dỹ, (٢ . ٢)

مطلوبیت عنوان به م توان را ٢ . ٢ شد گفته آنچه به توجه با است. داده ها تولید واقع توزیع دهنده ی نشان p(ỹ) آن در که کرد استفاده

موارد، اغلب در p(ỹ) نبودن دسترس در علت به فوق معیار محاسبه که آن جا از کرد. معرف M مدل ویی پیش رد عمل یافته ی تعمیم

براورد روش های مزایای و معایب آن دنبال به و مدل ها مقایسه ی برای مالک عنوان به معیار این براورد مساله ی لذا نیست؛ ن مم

م شوند. مطرح

بیش برازش ٢ . ٢

اریتم ل میانگین ،(١٩٩۴) اسمیت و برناردو اعتبارسنج شوند؛مانند گرفته نظر در مطلوبیت براورد برای م توانند زیادی روش های

بوده براوردگر زیاد واریانس از حاصل که بیش برازش نام به پدیده ایی معرف به بخش این در ر. دی معیارهای بسیاری و و پیش ال چ

Spike and Slab١



مدل۴۶۶ انتخاب در پسین احتمال بیشینه گر روش رد عمل مقایسه

مطلوبیت براورد بیشینه سازی باال واریانس حضور در کرد. خواهیم اشاره م شود؛ مطلوبیت براوردهای رد عمل در نقصان باعث و

به م شود. دور بهینه مدل از داری معن به صورت مطلوبیت، براورد سازی بیشینه تحت که شود مدل انتخاب به منجر است ن مم

م توان م شود. گفته مدل انتخاب در بیش برازش باال، واریانس دلیل به مطلوبیت براورد روش های در نابهینه مدل انتخاب پدیده ی

داشته نابهینه مطلوبیت شده انتخاب مدل که م رود انتظار بنابراین م شود؛ مطلوبیت براورد در نقصان باعث پدیده این که گفت

شود. مراجعه (٢٠١٠) تالبوت و کاول به بیشتر توضیحات و مثال مشاهده برای باشد.

پسین احتمال بیشینه گر روش به مدل انتخاب ٢ . ٣

فهرست ی شرط به م کنند. فراهم استفاده مورد مدل مشخصه های به توجه با قطعیت عدم توصیف برای طبیع راه بیزی قواعد

داریم: مدل فضای روی بر توزیع و ،{Mℓ}Lℓ=١ نظر، مورد مدل های از جامع

p(M |D ) ∝ p(D |M )p(M). (٢ . ٣)

دست آیند: به زیر به صورت (٢ BMA) بیزی مدل متوسط گیری روش طریق از م توانند ویی ها پیش بنابراین

p(ỹ |D ) =

L∑
ℓ=١

p(ỹ |D,Mℓ )p(Mℓ |D ). (۴ . ٢)

انتخاب را مدل م توان مدل انتخاب دیدگاه از است. داده ها تولید واقع مدل نظر مورد مدل های از ی م کنیم فرض اینجا در

آن دنبال به و متغیر انتخاب برای ادامه در م گوییم. (٣MAP ) پسین احتمال  بیشینه گر مدل آن به که کند بیشینه را ٢ . ٣ که کرد

است شده ارایه (٢٠٠۵) رائو و ایشوارن توسط که تعریف با را لبه ای‐پله ای پیشین توزیع مدل ها وقوع احتمال برای مدل انتخاب

عبارت پیشین توزیع مدل ها برای اگر م کنیم. انتخاب را نظر مورد مدل حاصله پسین احتماالت از استفاده با و م گیریم نظر در

یافت. خواهد تقلیل فراوان گرا روش در حاشیه ای درستنمایی تابع بیشینه سازی به مساله آنگاه ، p(M) ∝ ١ از: باشد

بررس مورد مدل های ٣

کرد: خواهیم استفاده زیر استاندارد گاوس مدل از رگرسیون مدل برای گرفت. خواهیم نظر در را رگرسیون مساله ی بخش این در

Y
∣∣x, ω, σ٢ ∼ N(ωTx, σ٢) ,

ω
∣∣σ٢, τ٢ ∼ N(٠, τ٢σ٢I),

σ٢ ∼ Inv −Gamma(ασ, βσ),

τ٢ ∼ Inv −Gamma(ατ , βτ ),

(٣ . ١)

مدل این برای است. نوفه واریانس σ٢ و آن هاست با متناظر وزن های ω و بوده ورودی متغیرهای از بعدی p بردار ی x آن در که

دشوار τ٢ برای مناسب مقدار ی به رسیدن آنکه دلیل به اما م شود مزدوج پیشین توزیع ،τ٢ پارامتر ابر شدن فرض ثابت شرط به

گرفته ایم. نظر در τ٢ برای پیشین به عنوان را معکوس گامای گاه بخش آ کم پیشین توزیع ی است

به ω٠ اولیه ی وزن و x = (١, x١, ..., xp) ورودی متغیرهای بردار به ی ثابت افزودن به وسیله ی را مبدأ از عرض عبارت

م کنیم. ایجاد ٣ . ١ مدل در ω = (ω٠, ω١, ..., ωp) وزن بردار

Bayesian Model Averaging ٢

Maximum a Posteriori ٣
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رگرسیون مساله ی شبیه سازی ٣ . ١

و مهم مفاهیم از تعدادی آن در که م کنیم معرف را شده شبیه سازی مدل انتخاب مسأله ی ی ابتدا روش، دو مقایسه ی منظور به

م کنند: پیروی زیر توزیع از داده ها است. شده تشریح بررس مورد مدل انتخاب روش درباره ی اساس

X ∼ N(٠, R), R ∈ Rp×p
,

Y |X = x ∼ N(ωTx, σ٢), σ٢ = ١.
(٣ . ٢)

توزیع دارای Xj متغیر هر شده اند. دسته بندی تایی ٣ گروه های در متغیرها م دهیم. قرار p = ٣٠ را کم متغیرهای تعداد

متغیرهای به نسبت و بوده ρ ضریب با همبستگ دارای خود گروه متغیرهای از ی هر با متغیر این همچنین است؛ استاندارد نرمال

است: زیر به صورت قطری‐بلوک ماتریس R واریانس‐کوواریانس ماتریس واقع در م باشد؛ ناهمبسته گروه ها سایر

R =


r o o · · · o

o r o · · · o

:
. . .

o o o · · · o


٣٠×٣٠

(٣ . ٣)

: آن در که

r =


١ ρ ρ

ρ ١ ρ

ρ ρ ١


٣×٣

است کم متغیرهای وزن کننده ی تبیین که ω بردار همچنین م باشد. صفر درایه های با r مشابه ابعادی با مربع ماتریس o و

به صورت

ωT = (ξ, ξ, ξ, ξ٢ ,
ξ
٢ ,

ξ
٢ ,

ξ
۴ ,

ξ
۴ ,

ξ
۴ , O

T )

ثابت هستند. صفر برابر وزن دارای متغیرها سایر و بوده مرتبط متغیر ٩ تنها که معناست بدان واین ،O = [٠]١×٢١ آن در که بوده

قرار گونه ای به را ξ ،ρ مختلف مقادیر ازای به مقایسه قابل نتایج به رسیدن برای م کند. تنظیم را داده ها در نوفه نرخ نال سی ξ

رابطه ی که م دهیم

σ٢

V ar(Y )
= ٠٫٣, (۴ . ٣)

داریم: ۵ . ٣ رابطه ی طبق ξ مقادیر آوردن دست به برای باشد. برقرار

σ٢

V ar(Y )
=

σ٢

V ar(ωTX + ε)
=

σ٢

ωTRω + σ٢ = ٠٫٣, (۵ . ٣)

داریم: R تعریف به توجه با آن در که

ωTRω = ٣ξ١)٢ + ٢ρ) + ٣ξ١)٢ + ٢ρ)
۴ +

٣ξ١)٢ + ٢ρ)
١۶ , (۶ . ٣)

داشت: خواهیم ξ برحسب ۵ . ٣ رابطه ی در ۶ . ٣ ذاری جای با م باشد؛ σ٢ = ١ م دانیم اینکه به توجه با

ξ٢ =
٧

١١٫٨١٢۵(١ + ٢ρ) . (٣ . ٧)
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م آیند. دست به ξ = ٠٫٧٧,٠٫۵۴,٠٫۴۶ مقادیر ،٣ . ٧ معادله ی در ρ = ٠,٠٫۵,٠٫٩ مقادیر دادن قرار با

م شوند. انجام شده ذکر همبستگ ضرایب مقادیر و n = ١٠٠,٢٠٠,۴٠٠ آموزش داده های اندازه ی دادن تغییر با آزمایش ها

آن ها از استفاده با و م کنیم تولید آموزش داده های به عنوان شده گفته اندازه های از هری از تحقق ۵٠ شده، سازی شبیه به صورت

از آن در که برم گزینیم را پیشرو استاندارد روش متغیر، انتخاب روش به عنوان م بریم. به کار مدل انتخاب برای را MAP روش

م دهد مطلوبیت براورد در افزایش بیشترین که را متغیری گام هر در سپس کرده شروع م باشد ω٠ مبدأ از عرض شامل تنها که مدل

از نماینده ای به عنوان م شوند. آزمون ١٠٠٠تایی مستقل اندازه ی ی روی بر آمده دست به مدل های سپس افزود. خواهیم مدل به

م کنیم استفاده ñ = ١٠٠٠ اندازه ی با (۴MLPD ) و پیش ال چ اریتم ل میانگین از یافته، تعمیم مطلوبیت

MLPD(M) =
١
ñ

ñ∑
i=١

Ln (P (ỹi |x̃i, D,M )). (٣ . ٨)

گرفتن نظر در با را M شده ی انتخاب زیرمدل های مطلوبیت  مختلف، داده های از استفاده از ناش واریانس کاهش منظور به

م کنیم. گزارش است BMA روش از آمده دست به مرجع مدل که M∗ مدل

∆MLPD(M) =MLPD(M)−MLPD(M∗). (٣ . ٩)

نتایج تحلیل ادامه در است. ی مرجع مدل با M مدل رد عمل که است این کننده ی مشخص صفر مقدار شده ارایه مقیاس در

م کنیم. مشاهده را شده شبیه سازی داده های از آمده بدست

خانه، هر راست سمت (مولفه ی پسین احتمال بیشینه گر روش به ( کم متغیرهای (تعداد مدل انتخاب نتایح خالصه :١ جدول

است). شده انتخاب کم متغیرهای تعداد معیار انحراف چپ سمت مولفه ی و میانگین

درستنمایی بیشینه گر پسین احتمال بیشینه گر روش

۴٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ۴٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ n⧸ ρ

(٢ ، ١٢/٧) (١/٧٣ ، ١٢/٨) (٢/٨ ، ١٢/١) (۴/٣ ، ١٧/۵) (٣/۵ ، ١٧) (۵/١ ، ١۵/٢) ٠

(١/۶ ، ١١/۵) (٢/٢ ، ١١) (٢/۵ ، ١٠/٨) (٣/۵ ، ١۴/۴) (٣/٧ ، ١٣/١) (۴/۵ ، ١٢/٩) ٠/۵

(١/۶ ، ٨/۴) (١/٨ ، ٧/۴) (٢ ، ٧/٣) (٢/۵ ، ١١/٨) (٢/٩ ، ١٠/١) (٣ ، ٩/٧) ٠/٩

انحراف همچنین و کمتر انتخابی کم متغیرهای تعداد (ρ) همبستگ افزایش با است؛ مشاهده قابل که همانگونه ١ جدول در

م کند. پیدا کاهش معیار انحراف ، کم متغیرهای تعداد افزایش وجود با نمونه حجم افزایش با همچنین م یابد. کاهش معیار

روش به نسبت کمتری کم متغیرها ی تعداد فراوان گرا روش که است این م شود برداشت جدول قسمت دو مقایسه ی از آنچه

داریم. میانگین کاهش هم و معیار انحراف کاهش هم ρ = ٠٫۵ برای که م شود برداشت همچنین دارد. متناظر سطوح در بیزی

زیاد خیل همبستگ با داده هایی برای مساله همین م شوند. یافت ندرت به باشند مستقل کامال که داده هایی عمل در همچنین

نزدی که م کنیم بررس ρ = ٠٫۵ همبستگ برای را مطلوبیت براورد ادامه در مذکور، دالیل به توجه با است؛ صادق نیز (٠ . ٩)

دارد. واقع مسائل با بیشتری

کمتر (واریانس م گیرند قرار بیش برازش معرض در کمتر نمونه حجم افزایش با روش هردو که است برداشت قابل ١ ل ش از

میانگین خط از مطلوبیت براوردهای و بوده بیزی روش از بیشتر اندک فراون گرا روش در پراکندگ که م بینیم همچنین م شود).

Mean Logarithm of Predictive Density ۴
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مطلوبیت براورد اختالف عمودی محور و مدل در حاضر متغیرهای تعداد افق محور آن (در جستجو مسیرهای روی به مطلوبیت براورد پراکندگ :١ ل ش
است) مرجع مدل از

(از بعد به نقطه ای از مدل ها مطلوبیت براورد اختالف که هستند نکته این نمایاننده ی روش هردو همچنین دارند. بیشتری فاصله

م شود. صفر تقریبا کامل مدل با آن) از بعد و خاص متغیرهایی تعداد با مدل

واقع داده های تحلیل ۴

دسترس در که م پردازیم شناس جرم واقع داده ی مجموعه روی بر پسین احتمال بیشینه گر روش رد عمل بررس به بخش این در

دارد. قرار عموم

مجموعه  داده ها معرف ١ . ۴

انواع سرانه ی داده ها این در پاسخ متغیر م گیرد. قرار بحث مورد واقع داده ی مجموعه به عنوان ،۵ شناس جرم داده های مجموعه

رگرسیون مدل بندی در تسهیل منظور به که است متحده ایاالت در و... مسلحانه سرقت تجاوز، قتل، قبیل از آمیر خشونت جرایم

پیشین توزیع های پارامترهای مقادیر و مساله نوع نمونه، اندازه ی ، کم متغیرهای تعداد است. شده نرمال سازی اریتم ل به صورت

است. مشاهده قابل ٢ جدول در خالصه طور به مدل ها در نیاز مورد

داده ها مجموعه تشریح :٢ جدول

پیشین توزیع پارامترهای نمونه اندازه ی کم متغیرهای تعداد مسأله نوع داده مجموعه

ατ = βτ = ασ = βσ = ٠٫۵ ١٩٩٢ ١٠٢ رگرسیون جرم شناس

داده ها تحلیل و مدل بندی ٢ . ۴

بخش همانند و م کنیم استفاده شده، بیاده ٣ بخش در که همانطور ٣ . ١ استاندارد گاوس مدل از خط رگرسیون مسأله ی برای

را مدل انتخاب فرایند شده، انتخاب مدل های مطلوبیت براورد برای برد. خواهیم بهره مرجع مدل به عنوان کامل مدل از شبیه سازی

archive.ics.uci.edu/ml/machine− learning − databases/communities/communities.names ۵
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مورد آزمون داده ی به عنوان ر دی قسمت و آموزش داده ی عنوان به داده ها از قسمت شبیه سازی بخش (مانند م کنیم تکرار بار چندین

نمونه آزمون داده های و آموزش داده های دسته ی دو به قسمت بندی برای ، جرم شناس داده های مجموعه در م گیرد). قرار استفاده

آموزش داده های به عنوان ۴٠٠ و ٢٠٠ ،١٠٠ اندازه های به نمونه ۵٠ هربار شبیه سازی بخش همانند است. بزرگ کاف اندازه ی به

داده های به عنوان داده ها مابق از و م دهیم انجام مجموعه ها این از کدام هر برای را مدل انتخاب مسأله ی سپس م کنیم. تولید

تحلیل ادامه در کنیم. بررس نیز را نتایج بر آموزش داده های مختلف اندازه های اثر که م دهد اجازه کار این م کنیم. استفاده آزمون

تعداد میانگین راست سمت مولفه ی آن در ١ جدول مانند به که ٣ جدول از م کنیم. مشاهده را واقع داده های از آمده بدست نتایج

پسین احتمال بیشینه گر روش به ( کم متغیرهای (تعداد مدل انتخاب نتایح خالصه :٣ جدول

فراوان گرا بیزی روش روش ⧸ n

(١٨/٠٠ ، ٢۴/٨۴) (۴/٢۵ ، ١١/٨۶) ١٠٠

(۵/٧٧ ، ١٧/١٠) (۴/۵٠ ، ١١/٢٠) ٢٠٠

(۵/٧٠، ٢٠/٧۶) (۶/١٧ ، ٢٠/۴٨) ۴٠٠

نمونه افزایش با فراوان گرا روش در که م شود برداشت اینگونه آن هاست؛ معیار انحراف جپ سمت مولفه ی و کم متغیرهای

به طور بیزی روش که کرد مشاهده م توان ٢ ل ش از م کنند. پیدا کاهش معیار آن ها انحراف هم و انتخابی متغیرهای تعداد هم

مدل از مطلوبیت براورد اختالف عمودی محور و مدل در حاضر متغیرهای تعداد افق (محور جستجو مسیرهای روی به مطلوبیت براورد پراکندگ :٢ ل ش
است) مرجع

اختالف همچنین م گیرد. قرار بیش برازش معرض در کمتر درنتیجه پس دارد فراوان گرا روش به نسبت کمتری پراکندگ محسوس

م شود. نزدی صفر به سریع تر بیزی روش در مرجع مدل از مطلوبیت براورد

نتیجه گیری و بحث

در م گیرد قرار استفاده مورد تخت پیشین که زمان برابر در مدل ها رخ دادن احتمال برای لبه ای‐پله ای پیشین توزیع دادن قرار با

سان ی رد عمل روش دو تقریبا خط رگرسیون از استفاده موارد در کردیم. مقایسه فراوان گرا روش با را بیزی روش های از ی واقع

مانند یافته تعمیم خط مدل های رد عمل مقایسه ی و بررس م گیرد. قرار بیش برازش معرض در کمتر بیزی روش حدی تا اما دارند

باشد. بعدی فعالیت های موضوع م تواند ... و لوژستی رگرسیون
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Abstract

Maximum a posteriori approach is a method that is used in both frequentist and Bayesian forms for model

selection. In this paper, the performance of maximum a posteriori approach with spike and slab prior is

compared versus that of frequentist method. Using simulation study, we compare the results of using both

approaches, it is found that in linear regression model both of methods have similar performances and both

of them avoid over-fitting when sample size increases. Also frequentists tend to selecting models with fewer

explanatory variables. In study on a real dataset, both of methods avoid over-fitting.

Keywords: Model selection, Maximum a posteriori approach, Utility estimation, Over-fitting.
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پستان سرطان بیماران بیماری بدون بقای در آن کاربرد و نندگ ش آمیخته شفایافته مدل
شاندیز۴ همایی فاطمه یاسری٢، مهدی ،٣ باغیشن حسین محمودی٢، محمود ، ٢ فروشان رحیم عباس ،٢,١ قوام وحید

مشهد پزش علوم اه دانش بهداشت، ده دانش ، زیست آمار و اپیدمیولوژی آموزش ١گروه

تهران پزش علوم اه دانش بهداشت، ده دانش ، زیست آمار و اپیدمیولوژی آموزش ٢گروه

شاهرود صنعت اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ٣گروه

مشهد پزش علوم اه دانش سرطان، تحقیقات ۴مرکز

ننمایند تجربه مدت بلند یری پی ی در حت را نظر مورد پیشامد بیماران از کسری است ن مم بقا مطالعات در مقدمه: یده: چ

داشته وجود بیماران میان در ن ناهم نوع است ن مم همچنین شود. م توصیه شفایافته های مدل کارگیری به این صورت در که

هدف شود. م توصیه نندگ ش های مدل از استفاده نیز مواردی چنین در که شود نم داده توضیح مدل متغیرهای توسط که باشد

دارد. وجود فوق ویژگ دو هر که است مواردی برای نندگ ش آمیخته شفایافته مدل ی کارگیری به و ارزیابی ، معرف مطالعه این از

مدل در نندگ ش نمودن لحاظ عدم تأثیر نیز و مدل کارایی و شد معرف نندگ ش آمیخته شفایافته مدل ی ابتدا در کار: روش

الپالس تبدیل تکنی نیز و نیوتون‐رافسون عددی روش از پارامترها براورد جهت گرفت. قرار بررس مورد شبیه سازی طریق از

آمیخته شفایافته مدل نیز و نندگ ش آمیخته شفایافته مدل دو طریق از پستان سرطان دارای بیمار ۵۵٠ های داده ادامه در شد. استفاده

دهنده نشان شبیه سازی از حاصل نتایج نتایج: شد. انجام ٢·٣ R نرم افزار در ها تحلیل تمام گرفتند. قرار مقایسه و تحلیل مورد

مدل درستنمایی، نسبت آزمون نیز و کائی آ معیار اساس بر بود. شفایافته مدل با مقایسه در نندگ ش شفایافته مدل باالتر کارایی

نتیجه گیری: داشت. پستان سرطان واقع داده های بر مناسب تری برازش آمیخته شفایافته مدل به نسبت نندگ ش آمیخته شفایافته

پارامترهای برای نامعتبر براوردهای آمدن دست به سبب متغیرها برخ مشاهده عدم از ناش ن ناهم وجود شفایافته مدل های در

افراد در ن ناهم وجود بررس جهت نندگ ش آمیخته شفایافته مدل از استفاده شرایط این در لذا دارد؛ مدل تأخیر بخش رگرسیون

م شود. توصیه مستعد

پستان. سرطان ، نندگ ش مدل آمیخته، شفایافته مدل بقا، مدل های کلیدی: واژه های

62−N99 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

ghavamiv@mums.ac.ir : قوام ١وحید



نندگ۴٧۴ ش آمیخته شفایافته مدل

مقدمه ١

عبارت به و هستند مستعد نظر مورد پیشامد تجربه به نسبت مطالعه مورد جامعه افراد کلیه که شود م فرض معموال بقا مدل های در

توجه با .(٢٠٠٩ ، اران هم و (کوربیر کرد خواهند تجربه را نظر مورد پیشامد باشد، طوالن کاف اندازه به یری پی که صورت در

هیچ ، طوالن کاف اندازه به یری های پی در درمان، از پس بیماران از کسری سرطان ها، از برخ در درمان روش های پیشرفت به

نظر نقطه از .(٢٠٠٩ ، یاو و (الی گویند شفایافته اصطالح در بیماران از دسته این به که نم نمایند تجربه را بیماری با مرتبط پیشامد

استفاده حاالت چنین در و م شود خطر معرض در افراد سایر بقای در براوردی بیش سبب شفایافته، افراد نمودن لحاظ عدم آماری

شفایافته مدل های دسته دو به کل به طور مدل های شفایافته .(٢٠٠٩ ، اران هم و (کوربیر م شود توصیه شفایافته١ مدل های از

دارای t→∞ وقت ،H(t) تجمع خطر تابع م  شود فرض غیرآمیخته شفایافته مدل های در م شوند. تقسیم آمیخته و غیرآمیخته

توزیع تابع F (t) وقت ،H(t) = θF (t) دادن قرار با بنابراین limt→∞H(t) = θ داریم عبارت به است، H(t) ≤ θ خاصیت

است، زیر به صورت جامعه برای S(t) بقای توزیع است، t منف غیر تصادف متغیر تجمع

S(t) = exp
(
− θF (t)

)
.

متغیرهای غیرآمیخته مدل های در .limt→∞ S(t) = exp(−θ) با است برابر شفایافتگ میزان فوق رابطه از استفاده با بنابراین

مرتبط و پیش متغیرهای با نمایی، لینک تابع همانند لینک، تابع ی کم به θ که طریق این به م شوند؛ مدل وارد θ طریق از و پیش

که است گیج و برکسون آمیخته مدل شفایافته، مدل های زمینه در مدل ها معروف ترین جمله از .(١٩٩٩) اران هم و چن م  شود

بقاء و جامعه بقاء میان رابطه مدل این در دارند. تعلق شفایافته افراد و مستعد٢ افراد گروه دو از ی به جامعه افراد مدل این در

است ١−π برابر شفایافتگ احتمال معادله، این در که م شود تعریف S (t) = ١ − π + π · Su (t) به صورت مستعد افراد

افراد در ن ناهم سبب که دارد وجود نشده ای مشاهده اطالعات مطالعات، از بسیاری در این بر عالوه .(١٩۵٢ ، گیج و (برکسون

استفاده متغیره٣ تک نندگ ش مدل های از مواردی چنین در لذا نم شود؛ داده توضیح مدل متغیرهای توسط ن ناهم این و شده

و ی میانگین با تصادف جمله ی متغیره تک نندگ ش مدل های در .(٢٠٠١ ، مانتونگا و پرایس ٢٠٠٨؛ ، ژانگ و (پنگ م شود

که م شود وارد مدل به h (t) =Wh٠ (t) exp
(
βTZZZ

)
ضربی به صورت ن ناهم یا و پراکنش بیش توصیف جهت σ٢ واریانس

نندگ ش جمله W ZZZو کم متغیرهای به مربوط رگرسیون ضرایب بردار βT ، کم متغیرهای ZZZبردار مبنا، خطر تابع h٠ (t)

همزمان به صورت ن ناهم و شفایافتگ ویژگ دو پوشش جهت پارچه ی مدل داریم قصد مطالعه این در .(٢٠١٠ ، (وینکه است

روش درستنمایی، تابع یل تش ضمن و پرداخته نندگ ش شفایافته بقای مدل معرف به ٢ بخش در مقاله این ادامه در نماییم. ارائه

حاصل نتایج و نموده بررس را پارامترها براورد روش کارایی شبیه سازی از استفاده با ٣ بخش در م شود. بیان پارامترها براورد

واقع داده های روی بر مدل ها برازش از حاصل نتایج به ۴ بخش در و ادامه در م کنیم. بررس را نندگ ش نمودن لحاظ عدم از

م شود. ارائه نتیجه گیری و بحث ۵ بخش در و انتها در م پردازیم. پستان سرطان بیماران

کار روش ٢

سانسور یا نموده تجربه را محقق نظر مورد پیشامد است ن مم بیمار هر که یرید ب نظر در را بیمار n بر مشتمل بقا مطالعه ی

تجربه را نظر مورد پیشامد نیز طوالن کاف اندازه به یری پی در و بوده مدت بلند بقاء دارای بیماران از نسبت همچنین شود. راست

این بر عالوه باشند. داشته قرار مستعد یا شفایافته افراد جامعه زیر دو از ی در بیماران دارد ان ام شرایط چنین در نم نمایند.

1cure model
2susceptible
3univariate frailty model
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متغیر ی Y کنید فرض باشد. داشته وجود مستعد افراد در نیز متغیرها برخ ثبت و مشاهده عدم از ناش ون ناهم است ن مم

زمان نشان دهنده T̃ اگر است. شفایافتگ نشان دهنده Y = ٠ و بیمار بودن مستعد نشان دهنده Y = ١ که نحوی به باشد حالت دو

که Oiاست = (Ti, δi,ZZZi) به صورت (i = ١,٢, . . . , n) i ام فرد برای مشاهده داده آن گاه باشد راست سانسور زمان C و رخداد

صفر مقدار که است نظر مورد پیشامد دادن رخ وضعیت نشانگر δi = ١{T̃i < Ci} و شده مشاهده زمان Ti = min(T̃i, Ci)

مطالعه ابتدای در که هستند i ام فرد برای مستقل متغیرهای از بردارهایی XXXiii و ZZZi همچنین است؛ راست سانسور نشان دهنده آن

ZZZ فرض با نیز سانسور زمان و مشاهدات زمان و هستند مستقل هم از مختلف افراد داده های که م کنیم فرض شده اند. اندازه گیری

باشد. σ٢ واریانس و ی میانگین با نندگ ش ی W م کنیم فرض همچنین م باشند. مستقل XXXمفروض و

فرمول بندی ٢ . ١

که است مستعد بیمار آیا عبارت به و م افتد اتفاق بیمار برای یری پی ط در پیشامدی آیا نماید مشخص که است مدل ارائه هدف،

پیشامد رخداد زمان ، نندگ ش نمودن لحاظ با و باشد مستعد فردی اینکه شرط به طرف از و گوییم ”بروز۴“ بخش این به پس این از

و بروز بخش دو هر در توضیح متغیرهای اثر بررس درصدد همچنین گوییم. ”تاخیر۵“ نیز بخش این به که نماییم مشخص را

است: براورد قابل زیر به صورت w نندگ ش شرط به جامعه بقاء تابع هستیم. تاخیر

Spop (t|W = w) = P (Y = ١) · P
(
T ≥ t

∣∣W = w
)
+ P (Y = ٠) · P

(
T ≥ t

∣∣W = w
)

= p · S
(
t
∣∣Y = ١,W = w

)
+ ١− p.

توضیح متغیرهای اثر ارزیابی جهت .limt→∞Spop
(
t
∣∣W = w

)
= ١− p زیرا: است ناسره جامعه بقاء تابع که است بدیه

توضیح متغیرهای اثر بررس هدف با و منظور این برای نماییم. تعریف را اختصاص مدل هایی بایست تأخیر و بروز بخش های بر

داریم: یعن کردیم استفاده لجستی رگرسیون مدل از p (XXX) = P
(
Y = ١

∣∣XXX) یعن بروز بخش بر

log

(
p (XXX)

١− p (XXX)

)
= βTX∗βTX∗βTX∗,

از تأخیر بخش بر توضیح متغیرهای اثر ارزیابی جهت است. رگرسیون مجهول پارامترهای از برداری βTβTβT ∗XXXو = (١,XXX) که

نمودیم: استفاده زیر ل ش به گاما نندگ ش با وایبل پارامتری مدل

h
(
t
∣∣Y = ١,W = w

)
= h٠ (t|Y = ١) · w · exp

(
γT ·ZZZγT ·ZZZγT ·ZZZ

)
,

با گاما توزیع دارای W و م کند تبعیت وایبل توزیع از h٠ (t|Y = ١) است، رگرسیون مجهول پارامترهای از برداری γTγTγT که

است. σ٢ واریانس و ی برابر میانگین

درستنمایی تابع ٢ . ٢

δi و شده مشاهده زمان Ti که باشد شده مشاهده داده های نشان دهنده i = ١,٢, · · · , n و Oi = (Ti, δi,ZiZiZi,XiXiXi) کنید فرض

XiXiXiبردارهای و ZiZiZi همچنین است؛ راست سانسور نشان دهنده آن صفر مقدار که است نظر مورد پیشامد دادن رخ وضعیت نشانگر

تابع پیشامد، و سانسور زمان های استقالل فرض با شده اند. اندازه گیری مطالعه ابتدای در که است i ام فرد برای مستقل متغیرهای

4incidence
5latency
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با: است برابر گاما توزیع به مربوط الپالس تبدیل از استفاده با شرط غیر درستنمایی

L
(
β, γ, σ٢β, γ, σ٢β, γ, σ٢

)
=

n∏
i=١

[pi ·
h (ti|Yi = ١)

١ + σ٢H (ti|Yi = ١) · (١ + σ٢H (ti|Yi = ١−((١/σ٢
]
δi

·
n∏
i=١

[
pi · (١ + σ٢H (ti|Yi = ١−((١/σ٢

+ (١− pi)
]١−δi١−δi١−δi

از معموال شفایافته مدل های در که است ذکر قابل هستند. وایبل توزیع تجمع خطر تابع و خطر تابع ترتیب به H(·) و h(·) که

مدل طریق از مبنا خطر که صورت در اما .(٢٠٠٠ ، دیر و م شود(پنگ استفاده مدل پارامترهای براورد جهت EM وریتم ال روش

مطالعه این در لذا .(٢٠١٣ ، اران هم و (راندئو نمود استفاده رافسون نیوتون عددی تکرار روش از م توان باشد مشخص پارامتری

پارامترهای براورد جهت شد. استفاده پارامترها براورد جهت الپالس تبدیل روش همراه به رافسون نیوتون عددی تکرار رهیافت از

ماتریس معکوس طریق از نیز مدل پارامترهای مجانبی واریانس همچنین شد؛ استفاده ٢·٣ نسخه R نرم افزار در optim تابع از مدل

گردید. استفاده استنباط جهت ماکزیمم درستنمایی براوردگرهای مجانبی خصوصیات از و آمد دست به شده مشاهده اطالع

شبیه سازی ٣

یا و نماید تجربه را نظر مورد پیشامد است ن مم ی هر که دارند وجود بیمار ۵٠٠ که م کنیم فرض شبیه سازی مطالعه ی در

م باشند مستعد که بیماران بین در و داشته شفایافتن ان ام بیماران از کسری که م کنیم فرض همچنین شوند. راست سانسور

٠٫۵ احتمال با برنول توزیع از دو هر Z و X توضیح متغیر دو و است شده لحاظ سال ١۶ مطالعه طول دارد. وجود ن ناهم

شفایافتگ وضعیت م شود. تولید سال ١۶ مقدار حداکثر با نواخت ی توزیع از i  ام بیمار برای Ci سانسور زمان م شوند. تولید

م شود: تولید زیر احتمال مقدار با برنول توزیع مبنای بر فرد هر برای

١− πi = P (Yi = ١|Xi = xi) =
exp (β٠ + β١xi)

١ + exp (β٠ + β١xi)
.

کل ست ش زمان باشد شفایافته فردی اگر م شود. تولید وایبل‐گاما ننده ش مدل از که داده نشان T̃i با را i ام فرد برای ست ش زمان

min
(
T̃i , Ci

)
برابر که داده نشان Ti با را i ام بیمار برای کل شده مشاهده زمان .(T̃i = ٢٠٠) م شود گرفته درنظر ٢٠٠ برابر آن

منجر X = ١ ازاء به که م شوند تعیین (β٠, β١) ∈ {(١−,١)} به صورت مدل بروز قسمت پارامترهای مقادیر م دهیم. قرار

لحاظ با همچنین .(γ = شد(٠٫۵ لحاظ ٠٫۵ برابر نیز مدل تأخیر بخش رگرسیون پارامتر م شود. شفایافتگ ۵٠٪ ایجاد به

وریتم ال اساس بر داده ها تولید از پس م شوند. القاء ن ناهم مختلف مقادیر مدل بروز قسمت در σ٢ ∈ {٠٫۵, ١, ١٫۵} کردن

نتایج شدند. داده برازش شده تولید داده مجموعه ١٠٠٠ روی بر آمیخته شفایافته مدل نیز و نندگ ش آمیخته شفایافته مدل فوق

در رگرسیون پارامترهای براورد خطا مربعات میانگین و نسبی اریبی مقدار داد. نشان را نندگ ش شفایافته مدل کارایی شبیه سازی

.(١ (جدول بود پایین تر آمیخته شفایافته مدل از نندگ ش شفایافته مدل
پستان سرطان بیماران داده های تحلیل ۴

در ٢٠٠٧ تا ٢٠٠١ سال های ط خود درمان جهت که است پستان سرطان دارای زن بیمار ۵۵٠ به مربوط مطالعه این داده های

٢٠١٧ مارس تا و شده جراح مشهد، پزش علوم اه دانش پوشش تحت بیمارستان های از قائم، و امید بیمارستان های از ی

بدون شده تایید یری پی زمان آخرین یا عود مطالعه، پایان زمان و جراح تاریخ مطالعه شروع زمان بودند. گرفته قرار یری پی مورد

مساوی یا کمتر سن دارای (۴۴٪) بیمار ٢۴٢ بود. بیماری عود تا زمان نظر، مورد پیشامد بود. عود) (بدون بیماری از نشانه ای

بیش (٢٩٫۴٪) بیمار ١۶٢ در تومور اندازه بودند. ٣٠ از بیشتر بدن توده شاخص دارای (٢۵٫۵٪) بیمار ١۴٠ بودند. سال ۴۵
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و نندگ ش آمیخته یافته شفا مدل دو رگرسیون پارامترهای خطای مربعات میانگین و نسبی اریبی شده براورد مقادیر :١ جدول

نندگ ش آمیخته شفایافته مدل بر مبتن شده شبیه سازی داده های اساس بر آمیخته شفایافته
آمیخته شفایافته مدل نندگ ش آمیخته شفایافته مدل مقدار پارامتر

خطا مربعات مبانگین نسبی اریبی خطا مربعات میانگین نسبی اریبی پارامتر حقیق

٠٫٠٢ −٠٫٧٣٪ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٪ ١ β٠

٠٫٠٣ −٠٫٢٨٪ ٠٫٠٣ ٠٫١٣٪ −١ β١

٠٫٠۴ −٣٠٫١۵٪ ٠٫٠٣ −١٫۵٢٪ ٠٫۵ γ

‐ ‐ ٠٫٠٣ ٠٫٧٢٪ ٠٫۵ σ٢

٠٫٠٢ −۴٫٣۶٪ ٠٫٠٣ ٢٫٠١٪ ١ β٠

٠٫٠۴ −١٫۵٩٪ ٠٫٠۴ ١٫۴۶٪ −١ β١

٠٫٠٧ −۴۴٫۵۵٪ ٠٫٠۵ ٠٫٢۴٪ ٠٫۵ γ

‐ ‐ ٠٫٠٩ ٣٫۵٠٪ ١ σ٢

٠٫٠۵ −١۵٫۶٩٪ ٠٫٠٣ −٠٫۶٨٪ ١ β٠

٠٫٠۴ −۶٫۴٢٪ ٠٫٠۴ ٠٫۴٢٪ −١ β١

٠٫١٠ −۵٢٫۴٢٪ ٠٫٠۶ ٢٫٧۴٪ ٠٫۵ γ

‐ ‐ ٠٫٣٣ ٨٫٢٩٪ ١٫۵ σ٢

گره بدون (٣٧٫١٪) بیمار ٢٠۴ تعداد بود. مثبت (۶٣٫۶٪) بیمار ٣۵٠ در هورمون گیرنده های وضعیت بود. متر سانت پنج از

داده تشخیص لنفاوی گره سه از بیش با بیماران بقیه و درگیر لنفاوی گره سه تا ی تعداد با (٣٩٫۴٪) بیمار ١٩٢ درگیر، لنفاوی

بدون بقاء ١ نمودار بودند. نموده تجربه را عود (٣٠٫٩٪) بیمار ١٧١ تعداد که و بود سال ١۵٫۶ یری پی میزان حداکثر بودند. شده

وجود از نشانه ای م تواند که است سال ١٠ از پس آن شدن تخت آن بارز ویژگ که م دهد نشان را کاپالن‐مایر روش به بیماری

ژو و مالر آزمون های از یری پی مدت بودن کاف نیز و شفایافتگ وجود از اطمینان برای البته باشد. بیماران جامعه در شفایافته افراد

برابر ژاو و مالر روش در که p̂n که است ذکر قابل شد. تایید یری پی مدت بودن کاف نیز و شفایافتگ اساس این بر که شد استفاده

ژاو و مالر آزمون به مربوط جدول بحران عدد به توجه با که بود ٠٫٣۴ برابر مطالعه این در است، کاپالن‐مایر براوردگر منهای ی

نشان دهنده که t(n) همچنین م  شود. پذیرفته جامعه در شفایافته افراد وجود و شده رد صفر فرض است، ٠٫٩١ حدود عددی که

qn نهایت در و بود ١٠٫١٩ برابر است پیشامد مشاهده زمان بزرگترین بیان  گر که t∗(n) و ١۵٫۶ برابر است یری پی زمان بزرگترین

جدول بحران عدد از که آمد دست به ٠٫٠۶ برابر است، (٢t∗n− tn, t∗(n)] زمان فاصه در شده سانسور افراد نسبت حقیقت در که

نیز یری پی مدت بودن کاف فرض بنابراین و است بزرگتر است، ٠٫٠٠٢ از کمتر عددی که یری پی مدت بودن کاف آزمون به مربوط

اساس بر و شد داده برازش داده ها بر آمیخته شفایافته و نندگ ش آمیخته شفایافته مدل دو هر .(١٩٩۶ ، ژو و (مالر م  شود پذیرفته

در کائی آ شاخص مقدار .(χ٢ = ١١٫٧٢, p < ٠٫٠٠١) بود مناسب تر نندگ ش آمیخته شفایافته مدل درستنمایی نسبت آزمون

مدل نیز اساس این بر و بود کمتر (١١٨٩٫۴٩۴) آمیخته شفایافته مدل از که بود ١١٧٩٫٢٢٩ برابر نندگ ش آمیخته شفایافته مدل

اندازه وضعیت متغیرهای ، نندگ ش آمیخته شفایافته مدل نتایج اساس بر شد. داده تشخیص تر مناسب نندگ ش آمیخته شفایافته

عالوه همچنین داشت؛ معن دار اثر ٠٫٠۵ خطای سطح در بیماران شفایافتگ احتمال در درگیر لنفاوی گره های وضعیت و تومور

.(٢ (جدول داشت معن دار اثر ٠٫٠۵ خطای سطح در مستعد بیماران بقای بر نیز هورمون گیرنده های وضعیت فوق متغیرهای بر

تأخیر بخش در تومور اندازه اثر است) نشده داده نمایش آمیخته شفایافته مدل (نتایج آمیخته شفایافته مدل در که است ذکر قابل

.(p = ٠٫٢۶) نشد معن دار نندگ ش اثرات با مدل خالف بر مدل



نندگ۴٧٨ ش آمیخته شفایافته مدل

پستان سرطان بیماران بیماری بدون بقای مایر کاپالن نمودار :١ ل ش

پستان سرطان داده های بر نندگ ش آمیخته شفایافته مدل برازش از حاصل نتایج :٢ جدول
مدل بروز قسمت مدل تأخیر قسمت متغیرها

p−value OR∗(٩۵ ٪ CI) p−value HR$(٩۵ ٪ CI)
‐ ‐ ‐ ‐ سال ۴۵ از کمتر

سن
٠٫٣٣٢ ٠٫٧٩(٠٫۴٩,١٫٢٨) ٠٫٩٨۶ ١٫٠٠(٠٫۵۴,١٫٨۶) سال ۴۵ از بیشتر

‐ ‐ ‐ ‐ ٣٠ از کمتر
بدن توده شاخص

٠٫٣٠۴ ١٫٣۴(٠٫٧٧,٢٫٣٣) ٠٫٧٧٩ ١٫٠٠(٠٫۴۶,١٫٧٨) ٣٠ از بیشتر

‐ ‐ منف
هورمون گیرنده وضعیت

٠٫۴٧٧ (٠٫٧٣,١٫٩٩)١٫٢١ ٠٫٠٠١ ٠٫٢٨(٠٫١٣,٠٫۶٠) مثبت

‐ ‐ ‐ درگیر لنفاوی گره بدون

درگیر لنفاوری گره >وضعیت ٠٫٠٠١ ٣٫٨٣(١٫٩٧,٧٫۴۶) ٠٫٢۵۵ ٢٫٠٠(٠٫۶١,۶٫۶٢) درگیر گره ٣ تا ١ بین

< ٠٫٠٠١ ١٣٫۴٣(۶٫٧٧,٢۶٫۶۶) ٠٫٠١۵ ۴٫۵١(١٫۴٣,١۴٫٢۵) درگیر گره ٣ بیشتراز

‐ ‐ ‐ ‐ متر سانت ۵ از کمتر
تومور اندازه

< ٠٫٠٠١ ٢٫٣٢(١٫١٢,۴٫٧٨) ٠٫٠٢۴ ٢٫٣٢(١٫١٢,۴٫٧٨) متر سانت ۵ از بیشتر

‐ ‐ ٠٫٠٣۵ ١٫٢٩(٠٫۶١) (se) نندگ ش واریانس
خطر نسبت $ بخت *نسبت

نتیجه گیری و بحث ۵

میانگین نیز و نسبی اریبی که به طوری بود برخوردار مناسبی کارایی از نندگ ش آمیخته شفایافته مدل شبیه سازی، نتایج به توجه با

بیشتر اختالف این ن ناهم باالی مقادیر در البته و بود کمتر آمیخته شفایافته مدل به نسبت نندگ ش شفایافته مدل در خطا مربعات

به ماناتونگا و پرایس است. مدل بروز بخش از بیشتر مدل تأخیر بخش به مربوط رگرسیون پارامتر در اختالف این همچنین بود.

.(٢٠٠١ ، مانتونگا و (پرایس ننمود وارد مدل به را توضیح متغیرهای اما پرداختند نندگ ش شفایافته مدل های از خانواده ای معرف

جانه و ۶EM وریتم ال روش دو از و پرداختند نندگ ش آمیخته شفایافته پارامتری نیمه مدل معرف به ژانگ و پنگ همچنین

6Expectation Maximization
7multiple imputation
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وارد نظر نقطه از الذکر فوق مطالعه دو به نسبت ما مطالعه در شده ارائه رهیافت .(٢٠٠٨ ، ژانگ و (پنگ نمودند استفاه چندگانه٧

توزیع دارد. ارجحیت پارامترها براورد در ماکزیمم درستنمایی روش از استفاده دلیل به اجرا راحت نیز و توضیح متغیرهای نمودن

طرف از ٢٠١٠)؛ ، است(وینکه بقا داده های تحلیل در استفاده مورد توزیع های پرکاربردترین از ی انعطاف پذیری دلیل به وایبل

داده های تحلیل در را مناسبی برازش آمیخته، توزیع ی به عنوان ، تحلیل و محاسبات مناسب ویژگ های دلیل به نیز گاما توزیع

استفاده اما شد؛ استفاده گاما نندگ ش وایبل توزیع از مطالعه این در لذا ٢٠٠٧)؛ ، برگ دن وان و (آبرینگ دارد نندگ ش دارای

در پستان، سرطان دارای بیماران به مربوط داده های تحلیل خصوص در است. ان پذیر ام مسأله شرایط به بنا نیز توزیع ها سایر از

دار معن مدل تأخیر بخش در تومور اندازه متغیر اثر نندگ ش بدون آمیخته شفایافته مدل خالف بر نندگ ش آمیخته شفایفاته مدل

عود بدون بقای برای فاکتور ریس ی تومور اندازه م دهند نشان که مطالعات سایر از حاصل بالین نتایج با نتیجه این که بود

که داد نشان نندگ ش آمیخته شفایافته مدل برازش نتایج همچنین .(٢٠١٣ ، اران هم و (راندئو م باشد سازگارتر است بیماران

در مشابه مطالعه ی با که دارد ارتباط شفایافتگ شانس کاهش نیز و بیماری عود خطر افزایش با درگیر لنفاوی گره های افزایش

دار معن اثر شفایافتگ شانس بر هورمون گیرنده های وضعیت مطالعه این در .(٢٠١٣ ، اران هم و (آسانو دارد همخوان ژاپن

م دهند نشان که دارد تطابق مطالعات سایر بالین یافته های نتایج با یافته این که بود موثر مدل) تأخیر (بخش عود خطر بر اما نداشت

است هورمون گیرنده های با بیماران از بیشتر هورمون گیرنده های بدون بیماران در درمان از پس ابتدایی سال های در عود خطر

نتایج اساس بر .(٢٠٠٨ ، اران هم و (بنتزون م رود بین از سپس و یافته کاهش درمان شروع از سال پنج از پس اختالف این اما

بررس جهت دارند شفایافتگ شانس بیماران از کسری که بقاء داده های در نندگ ش آمیخته شفایافته مدل از استفاده مطالعه این

به سبب است ن مم نندگ ش نمودن لحاظ عدم ، ن ناهم وجود صورت در و م شود پیشنهاد مستعد بیماران میان در ن ناهم

شود. نامعتبر نتایج آمدن دست
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Abstract

In survival studies, there may be a fraction of individuals who do not experience the event of interest in

sufficient follow-up and it is recommended to use cure models. In addition, there may be heterogeneity due to

unobserved covariates and frailty models are employed for this situation. In this study, we want to introduce,

evaluate and employ a mixture cure frailty model for conditions that two above properties are available.

Methods: At first, a mixture cure frailty model was introduced and by simulation, the model’s efficiency

and the effect of not considering frailty in the model were investigated. We used the Newton-Raphson

numerical method and the Laplace transform technique to estimate the regression parameters. Subsequently,

data from 550 patients with breast cancer were analyzed and compared through the mixture cure frailty

model and mixture cure model. The analysis was done by R 3.2 software. Results: The simulation results

showed the superior performance of the mixture cure frailty model comparing to the mixture cure model.

In analyzing the breast cancer data based on the Akaike information criterion (AIC) and the likelihood ratio

test, the mixture cure frailty model fitted better than the mixture cure model. Tumor stage and node stage

had a significant effect on being cured; but in addition to the above variables, the hormonal receptor status

had a significant effect on the survival of the susceptible patients. Conclusion: In a survival study with

cured fraction, the existence of heterogeneity due to unobserved covariates between susceptible patients can

destroy the estimates of parameters in latency part of cure model. In this situation, we recommend the use

of the mixture cure frailty model for the assessment of heterogeneity in the susceptible population.

Keywords: survival models, mixture cure model, frailty model, breast cancer.



سلسله مراتبی بیزی رهیافت با فضایی‐زمان داده های در گمشده مقادیر تحلیل
حسین فاطمه ،١ کریم امید  

سمنان اه دانش آمار، گروه

اهمیت از تحلیل ها در آن ها زمان و ان م موقعیت که م شویم مواجه داده هایی با آمار علم کاربردی مسائل از بسیاری در یده: چ

فضایی‐ داده های با عمل در اما م شود. استفاده زمان فضایی‐ مدل های از داده ها نوع این مدل بندی برای است. برخوردار زیادی

برای خطا کمترین با مناسب مدل ی برازش بنابراین است. شده ثبت آنها در گمشده مقادیر زیادی تعداد که م کنیم برخورد زمان

نوع این مطالعه برای مهم اهداف از ی گمشده داده های وجود با آت زمان های در پیش بین و جدید موقعیت های در ویی پیش

زمان فضایی‐ مدل های در آن ها ترکیب و گمشده مقادیر برآورد مختلف روش های از استفاده با مقاله این در است. داده ها از

ماهیانه فروش متوسط داده های مجموعه روی پیشنهادی روش های همچنین م گردد. معرف مناسب رهیافت ی بیزی سلسله مراتبی

ارایه روش مناسب ترین نهایت در و م گیرد قرار ارزیابی مورد ١٣٩۴ سال ط تهران شهر مختلف محله های در نوساز مل قیمت

م شود.

ن. مس قیمت سلسله مراتبی، بیزی رهیافت گمشده، مقادیر فضایی‐زمان، مدل های کلیدی: واژه های

.62F15 ،62M10 ،91B72 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

به صورت هوا(که آلودگ داده های مثال به عنوان شده اند. پردازش و ثبت وسیع به طور فضایی‐زمان داده های اخیر، دهه های در

م گردد)، ثبت مختلف شهرهای و محله ها در روزانه صورت به (که مل فروش م شوند)، ثبت مختلف ایستگاه های در ساعت

در فضایی‐زمان فرایندهای آماری مدل سازی اصل هنر غیره. و نقلیه وسایل تصادفات ثبت طالق، و ازدواج ثبت ، هواشناس

ARIMA مدل های و ((١٩٨٠) دوچ و (فاینر فضا‐حالت ARIMA سری زمان تحلیل های بین متقابل مطالعه اخیر دهه چند

فضایی پانل داده های ،((١٩٩٩) جورنل و (٢٠١٠)،کراکدیس گریفس و (هیولینک حالت فضا آماری زمین مدل های چندگانه،

واقع داده های برای فضایی‐زمان مدل های ارگیری ب در مهم مسایل از ی گمشده داده های وجود است. ((٢٠٠۵) (بالتاق

در .((٢٠٠٣) اران هم و (اسمیت شود م آن ها اجرای در ل مش و پیچیدگ باعث مدل ها این از بسیاری در گمشده مقادیر است.

omid.Karimi@    semnan.ac.ir : کریم ١امید

۴٨٢
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بیزی فضایی‐زمان مدل های از استفاده در خطا کاهش برای گمشده مقادیر ( جانه یا برآورد(و مختلف روش های از مقاله، این

برای فضایی‐زمان مدل دوم بخش در که است صورت این به مقاله ساختار م شود. استفاده ((٢٠١٢) (گلفند مراتبی سلسله

ارایه گمشده مقادیر برآورد مختلف روش های سوم بخش در سپس م شود. بیان مراتبی سلسله بیزی روش براساس گاوس فرآیند

نهایت در و م شود بیان چهارم بخش در تهران مل قیمت متوسط واقع داده های روی شده ارایه روش های به کارگیری م گردد.

م گردد. ارایه مقاله نتایج از مختصری نتیجه گیری و بحث

گاوس فرایند فضایی‐زمان مدل ٢

و ℓ = ١, . . . , r برای ℓام سال در tام ماه و i = ١, . . . , n ،si موقعیت در پاسخ مشاهدات مقادیر zℓ(si, t) کنید فرض

سال درون روز به صورت م تواند که است شده مشخص سال درون ماه به صورت زمان اندیس دو این جا در باشد. t = ١, . . . , Tℓ
قرار و باشد ℓام سال tام ماه در jام کم متغیر xℓj(s, t) کنید فرض و zℓt = (zℓ(s١, t), . . . , zℓ(sn, t))′ دهید قرار باشد.

به صورت را بیزی زمان ‐ فضایی مدل های (٢٠١٢) گلفند است. مبدأ از عرض شامل که متغیرهای از n× p ماتریس Xℓt دهید

شرط به تصادف فرآیند ‐ ٢ ،(z|u,θ) پارامترها و تصادف فرآیند ی شرط به مشاهدات ‐ ١ کرد: بیان مرحله سه در سلسله مراتبی

به صورت مدل اول مرحله در .(θ) پارامترها ‐ ٣ و (u|θ) پارامتر

zℓt = uℓt + εℓt, ℓ = ١, . . . , r, t = ١, . . . , T,

و است N(٠, σ٢
ε In) توزیع با مدل خطاهای بردار εℓt = (εℓ(s١, t), . . . , εℓ(sn, t))′ آن در که م شود، گرفته نظر در

که zℓ(si, t) با متناظر واقع مقادیر uℓt = (uℓ(s١, t), . . . , uℓ(sn, t))′ است. تصادف خطای واریانس یا اثرقطعه ای σ٢
ε

ηℓt = ، رگرسیون ضرایب پارامترهای بردار β = (β١, . . . , βp)′ آن در که است، uℓt = Xℓtβ + ηℓt مولفه های شامل

که م باشد، زمان از مستقل و N(٠,Σn) توزیع دارای که است مدل زمان ‐ فضایی تصادف اثر (ηℓ(s١, t), . . . , ηℓ(sn, t))′

(ماترن ماترن همبستگ تابع از این جا در است. فضایی همبستگ ماتریس Sη و فضایی واریانس پارامتر σ٢
η ،Ση = σ٢

ηSη آن در

به صورت ((١٩٨۶)

K(si, sj ;φ, ν) =
١

٢ν−١Γ(ν)
(٢
√
ν ∥ si − sj ∥ φ)νKν(٢

√
ν ∥ si − sj ∥ φ)

است. sj و si موقعیت های بین فاصله ∥ si − sj ∥ و ν مرتبه با دوم نوع شده اصالح بسل تابع Kν آن در که است، شده استفاده

فرآیند مدل را شده ذکر سلسله مراتبی مدل .((١٩٩٣) (کرس است، تصادف میدان هموارساز پارامتر ν و فضایی دامنه پارامتر φ

و شده مشاهده داده های بردار zobsℓt مدل، پارامترهای بردار θ = (β, σ٢
ε , σ

٢
η , φ, ν) کنید فرض م گویند. مستقل (GP) گاوس

توأم پسین توزیع اریتم ل ،π(θ)؛ مدل پارامترهای برای معمول پیشین توزیع های گرفتن نظر در با باشد. گمشده داده های بردار z∗ℓt
به صورت GP مدل برای گمشده داده های و پارامترها

logπ(θ,uℓt, z
∗
ℓt|zobsℓt ) ∝ − N

٢ logσ٢
ε −

١
٢σ٢

ε

r∑
ℓ=١

Tℓ∑
t=١

(zℓt − uℓt)′(zℓt − uℓt)−
∑r

ℓ=١ Tℓ
٢ log | σ٢

ηSη |

− ١
٢σ٢

η

r∑
ℓ=١

Tℓ∑
t=١

(uℓt −Xℓtβ)
′S−١
η (uℓt −Xℓtβ) + logπ(θ)

بیزی مدل برای (GPP) ١ گاوس وی پیش فرآیند از استفاده با ساده تقریبی روش ی (٢٠٠٨) اران هم و بانرج م آید. به دست

شد. داده بسط (٢٠١٢) باکار و ساهو و (٢٠٠٩) اران هم و فینل توسط آن ها روش و کردند پیشنهاد متغیره چند فضایی داده های

1Gaussian Prediction Process



بیزی۴٨۴ زمان فضایی مدل در گمشده مقادیر تحلیل

شهر محله ٢۶٨ برحسب نوساز مل های فروش متوسط داده های خاکستری) (نقاط شده مشاهده و رنگ) قرمز (ستاره های گمشده نقاط نمودار :١ ل ش
. عمودی) (محور ماه ١٢ در ( افق (محور تهران

بیزی رهیافت در و کرده تفکی z∗ℓt نام به بردار ی در را گمشده مقادیر GP فضایی‐زمان مدل م شود مالحظه که همان طور

روش های ادامه در م گیرم. نظر در (FB روش ) کامل بیزی عنوان به را روش این م کند. برآورد پارامتر ی همانند مراتبی سلسله

م گیرند. قرار مقایسه مورد و م شود بیان گمشده مقادیر برآورد مختلف

گمشده مقادیر برآورد روش های ٣

روی زمان و ان م جانه روش های از م باشد فضایی‐زمان مدل های در گمشده مقادیر تحلیل بر اصل تمرکز اینکه به توجه با

فضایی‐ مدل از پاسخ متغیر اریتم ل فرآیند، این در واقع در م شود. استفاده (LGP)٢ ‐گاوس ل فرآیند زمان فضایی مدل

(محور تهران شهر محله ٢۶٨ برحسب نوساز مل های فروش متوسط داده های گمشده مقادیر ،١ ل ش در م کند. پیروی GP زمان

خاکستری نقاط با شده مشاهده داده های و است شده مشخص رنگ قرمز ستاره های به صورت عمودی) (محور ماه ١٢ در ( افق

برازش دقت کاهش باعث مدل، برازش در پیچیدگ از نظر صرف و گمشده اند داده ها ٪١٧٫۵ حدود این که به توجه با اند. شده رسم

از استفاده گمشده، مقادیر جانه برای روش ابتدایی ترین و ساده ترین م شود. بیان ادامه در دقت کاهش دلیل م شود. نیز مدل

فضایی‐زمان داده های ماهیت بنابه .(mean روش ) است گمشده ها گرفتن نظر در بدون شده مشاهده مقادیر میانه یا و میانگین

میانگین از ، مل فروش متوسط داده های برای مثال عنوان به  کرد. استفاده م توان ان م موقعیت هر برای زمان طول در میانگین از

مقادیر جانه از پس م شود. استفاده است، نشده ثبت فروش قیمت که ماه هایی در آن گمشده مقادیر جانه برای محله هر ساالنه

بیان ادامه در که ر دی روش های برای را رهیافت این و م دهیم برازش داده ها به را GP مدل مراتبی سلسله بیزی رهیافت با گمشده،

م گردد. ارایه خطاها دوم توان میانگین مالک از استفاده با روش مناسب ترین نهایت در و اجرا نیز م شوند

و ARIMA مدل های همراه به EM وریتم ال به وسیله گمشده مقادیر برآورد برای چندمتغیره سری زمان مدل از دوم روش برای

ی Xt کنید فرض است. شده معرف (٢٠١۵) پنس دی لون و یانگر توسط روش  این م شود. استفاده ٣ طبیع عبی م اسپالین

2Log-Gaussian Process
3Natural Cubic Spline



ف. ، حسین و ا ، ۴٨۵کریم

یعن گیرند، قرار ابتدا در گمشده مولفه m که کنید مرتب طوری Xtرا بردار باشد. ،t زمان در متغیره p بردار

Xt = (Xt١, . . . , Xt(m), Xt(m+١), . . . , Xtp)
T .

صورت به م توان را Xt کوواریانس واریانس ماتریس و میانگین بردار بنابراین Xtم نویسیم. = (Xt١,Xt٢)T صورت به که

کرد: تفکی زیر

µt =

 µt١
µt٢

 , Σt =

 Σ١١ Σ١٢

Σ٢١ Σ٢٢


است. یافته بهبود گمشده داده های کوواریانس واریانس ماتریس و میانگین بردار برآورد برای EM وریتم ال ، جانه روش این در

م شوند، برآورد Σt و µt پارامترهای (٢ م شوند، برآورد گمشده مقادیر ابتدا (١ که: است صورت این به وریتم ال اجرای مراحل

برآورد پارامترهای اساس بر گمشده مقادیر دوباره (۴ م شود، برآورد شده بروز متغیره ی زمان سری های به وسیله مدل سطح (٣

و میانگین بردار برای Σ٠ و µ٠ اولیه مقادیر نظرگرفتن در با کل طور به م شوند. برآورد شده بروز سری زمان سطح و جدید شده

است: زیر صورت به EM وریتم ال E مرحله تکرار kامین کوواریانس، واریانس ماتریس

X̂
(k+١)
t١ = E(Xt١|Xt٢,µ

(k)
t ,Σ

(k)
t )

= µ
(k)
t١ +Σ

(k)
١٢ Σ

(k)−١
٢٢ (Xt٢ − µ

(k)
t٢ ).

واریانس ماتریس مولفه های برآورد و است امیدشرط اساس بر وریتم ال E مرحله در گمشده مقادیر برآورد فوق معادله واقع در

به صورت کوواریانس

X̂t١X
T
t١

(k+١)
= E(Xt١X

T
t١|Xt٢,µ

(k)
t ,Σ

(k)
t )

= Σ
(k)
١١ +Σ

(k)
١٢ Σ

(k)−١
٢٢ Σ

(k)
٢١ +Xt١X

T
t١,

و

X̂t١X
T
t٢
k+١

= E(Xt١X
T
t٢|Xt٢,µ

(k)
t ,Σ

(k)
t )

= Xt١X
T
t٢,

مدل های و نرمال توزیع مطابق Σt و µt پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآورد سازی)، (ماکسیمم M مرحله در م شود. محاسبه

طبیع عبی م اسپالین و ARIMA روش به µt سری زمان هر سطح برای زمان بخش شوند. م محاسبه ARIMA سری زمان

دارای j = ١, . . . , p Xtبرای = (Xt١, . . . , Xtp)
T بردار از Xtj مولفه ARIMA، روش در شوند. م برآورد مستقل طور به

به صورت ARIMA(p, d, q) مدل ی با و نرمال توزیع

∇dXtj = ϕ١Xt−١,j + ϕ٢Xt−٢,j + · · ·+ ϕpXt−p,j + ϵtj − θ١ϵt−١,j − θ٢ϵt−٢,j − . . . , θqϵt−q,j ,

هستند. متحرک میانگین ضرایب θiها و اتورگرسیو ضرایب ϕiها ،d مرتبه یری تفاضل ر عمل ∇d آن در که م شود گرفته نظر در

یعن م شود، برآورد ARIMA مدل براساس پیش بین مرحله ی به صورت (Xtj) t زمان در Xj مولفه هر برای (µt) سطح

اثرات م شود. برآورد سری زمان هر برای قبل اطالعات به وسیله (سطح) µtj واقع در .µtj = E(Xtj |Xt−١,j , Xt−٢,j , . . . )

EM وریتم ال M مرحله در .( EM-ARIMA روش ) است بررس و تعریف قابل ARIMA مدل در راحت به نیز فصل



بیزی۴٨۶ زمان فضایی مدل در گمشده مقادیر تحلیل

تابع اساس بر µtj م شود فرض روش این در کرد. استفاده طبیع عبی م اسپالین روش از (µtj) سطح برآورد برای م توان نیز

تابع مینیمم به وسیله gj هموارساز

S(gj) =
K∑
k=١

(Xt − g(vk))٢ + λ

∫ b

a
(g′′)٢dx,

هموارساز پارامتر λ و شده اند مرتب [a, b] بازه در vk ، ... ،v٢ ،v١ گره های است. g تابع دو مشتق g′′ آن در که م آید، به دست

به سطح هر صورت آن در که است طبیع عبی م اسپالین بهینه سازی مساله برای راه حل .((٢٠١۵) پنس دی لون و (یانگر است

EM-spline). روش ) م شود برآورد µtj = g(Xtj) صورت

در م بریم. بهره گمشده مقادیر برآورد برای (LIA)۴ خط درون یابی تقریب از روش این در سوم: روش

روش در قبل، حالت مشابه م شود. استفاده گمشده  مقادیر جانه برای خط درون یابی از t زمان دوره هر برای LIA روش

این در پنجم: روش .CSI) روش ) م رود گرفته به کار گمشده مقادیر برآورد برای (CSI)۵ عبی م اسپالین درون یابی از چهارم

سادگ و سرعت روش این مزیت .locf) روش ) م شود استفاده گمشده داده جانه عنوان به قبل زمان در شده ثبت داده از روش

است. محاسبات در

مقادیر ان، م داشتن نگه  ثابت با زمان برحسب هم قبل های روش در است. قبل روش های از متفاوت روش این ششم: روش

راه کار ی م شوند. برآورد گمشده مقادیر مجاور ان های م حسب بر و نگه داشته ثابت را زمان اینجا در اما م شدند. برآورد گمشده

داده های برای ویی پیش روش ی ۶ عموم یدن کری است. ((١٩٩٣) (کرس یدن کری روش از استفاده زمینه این در مناسب

به عنوان را گمشده داده های موقعیت حالت این در است. چندگانه خط رگرسیون مدل ی به وسیله جدید موقعیت های در فضایی

برای .UK) روش ) م شود گرفته نظر در شده مشاهده داده های اساس بر گمشده داده های ویی پیش برای جدید موقعیت های

شود. مراجعه (١٣٩۴) محمدزاده و (١٩٩٣) کرس به آن انواع و یدن کری مورد در بیشتر اطالعات

تهران شهر مل قیمت متوسط داده های ۴

سایت از م توان را داده ها این م گردد. ثبت ایران امالک بازار اطالعات سامانه در روزانه به صورت تهران مل قیمت داده های

١٣٩۴ سال ماه ١٢ در منطقه ٢٢ با محله  ٢۶٨ برای ساخت) سال ی (تا نوساز مل قیمت کرد. مشاهده www.hmi.mrud.ir

دارد، وجود (محله ها) موقعیت هر برای زیادی گمشده داده های روزانه به صورت این که به توجه با گردید. استخراج روزانه به صورت

محله ها موقعیت های آمد. به دست داده ٣٢١۶ که به طوری گردید محاسبه تهران شهر محله هر برای را مل قیمت ماهیانه متوسط

بخش در شده ارایه روش های از هستند، گمشده ها داده این ٪١٨ حدود این که به توجه با داده اند. نشان ٢ ل ش در تهران نقشه روی

به مراتبی سلسله بیزی رهیافت با را LGP فضایی‐زمان مدل سپس و م کنیم استفاده گمشده مقادیر ( (جانه برآورد برای قبل

به گرفته ایم. کار به جانه روش بهترین انتخاب برای را (MSE) خطاها دوم توان میانگین م دهیم. برازش شده کامل داده های

گمشده مقادیر تعیین بهتر درک برای ٣ ل ش در درونیابی روش سه و انتخاب آزادشهر) و فردوس باغ (اوین، محله سه نمونه عنوان

شده اند. خالصه ١ جدول در مختلف روش های MSE مقادیر شده اند. رسم

وجود به دلیل (FB) کامل بیزی روش تهران مل قیمت داده های برای که گرفت نتیجه م توان ١ جدول نتایج به توجه با

و سادگ به دلیل (Mean ) میانگین جانه روش دارد. روش ها بقیه میان در نامناسبی نسبتا رد عمل گمشده، مقادیر درصد ١٨
EM-ARIMA مدل EM، روش های در دارد. LOCF و CSI EM، روش های از مناسب تری رد عمل دارای محاسبات سرعت

4Linear Interpolation Approximation
5Cubic Spline Interpolation
6Universal Kriging



ف. ، حسین و ا ، ۴٨٧کریم

تهران. نقشه روی مشاهدات موقعیت :٢ ل ش

.LGP مدل بیزی رهیافت در گمشده مقادیر جانه مختلف روش های MSE مقادیر :١ جدول

UK locf CSI LIA EM-ARIMA EM-Spline Mean FB روش

٠٠۵٢۶ . ٠ ٠٫١۵۴٨١ ٠٫٠٣٠٣٧ ٠٫٠١۶٧۵ ٠٫٠٢١٣٢ ٠٫٠٢٢٧١ ٠٫٠١٧٨٣ ٠٫٨۶١٩٢ MSE

در دارد. را خطا کمترین LIA روش ، (LIA, CSI, LOCF) درونیابی روش های میان جدول، نتایج مطابق است. کرده عمل بهتر

به صورت فضایی همبستگ تابع این جا در است. شده استفاده محله ها موقعیت جغرافیایی عرض و طول از (UK) عموم یدن کری

است. یافته کاهش معن داری به طور آن MSE و است بهتر روش ها بقیه از  UK روش کل به طور است. شده گرفته نظر در نمایی

نتیجه گیری و بحث ۵

مل قیمت داده های برای مختلف ان های م و موقعیت ها برحسب داده ها در گمشده داده وجود مهم مساله به توجه با مقاله این در

نامناسبی رد عمل حالت این در کامل بیزی روش گرفت. قرار تحلیل مورد گمشده مقادیر جانه مختلف روش های تهران شهر نوساز

و بیزی تحلیل از قبل است الزم لذا درصد) ١٨ (حدود باشد. گمشده  مقادیر از باالیی درصد به خاطر م تواند آن دلیل و داشت

مالک و شد استفاده موجود جانه روش های از منظور این برای شود. (برآورد) جانه مناسب روش ی با گمشده مقادیر آن اجرای

به طور و است بقیه از بهتر (LIA ) خط درون یابی تقریب روش درون یابی، روش های میان در که بود مطلب این بیان گر MSE

یدن کری روش نهایت در و دارد EM وریتم های  ال از حت مناسبی رد عمل (Mean ) میانگین جانه ساده روش ناباورانه ای

استفاده گمشده مقادیر پیش گویی برای ان م موقعیت ٢۶٨ از روش این در که است این آن دلیل و داشت را رد عمل بهترین عموم

خیل زمان سری تعداد نسبت به که بود داده ها ماهه ١٢ زمان سری روند براساس بیش تر ر دی روش های در حال که در است شده



بیزی۴٨٨ زمان فضایی مدل در گمشده مقادیر تحلیل

(نقطه چین خط درونیابی تقریب روش گمشده: مقادیر درونیابی روش سه همراه به ممتد) مش (خط شده مشاهده داده های زمان سری نمودار :٣ ل ش
آبی). (خط نقطه قبل زمان جانه روش و قرمز) (خط چین عبی م اسپالین روش سبز)،

جمع آوری نویسندگان اقدام دست در کارهای کند. توصیف را مل قیمت زمان روند نم تواند به خوبی ماه ١٢ و است ان م از کمتر

و سلسه مراتبی بیزی مدل های تلفیق  حت و کرد مدل بندی بهتر را داده ها زمان روند بتوان که است بیش تر زمان های برای داده ها

است. داده ها این برروی آینده فعالیت های برای اولویت در خطا کمترین با مدل به دستیابی برای موجود جانه روش های با تقریبی
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Analysis of Missing Values in Spatio-temporal Data with Hierarchical
Bayesian Approach

 

Abstract

In many applications of statistics science, we encounter with the data sets that their temporal and locations

are important in the analyzes. The spatio-temporal models are used for modeling this data. But in practice,

we deal with spatial data, in which a large number of missing values are recorded. One of the important goals

to study this kind of data is fitting a suitable model with least error to predict in new locations and forecast in

future times with missing values. In this paper, an appropriate approach is introduced using different methods

for estimating missing values and their combination in Bayesian hierarchical spatio-temporal models. Also,

the suggested methods on the average monthly sales home price of newly built in different regions of Tehran

during the year 1394 are evaluated and finally, the most suitable model is presented.

keywords: Spatio-temporal models, Missing values, Hierarchical Bayesian Approach, Home price.



مشترک پارامتر از استفاده با رقابت مخاطره های و طول داده های توأم مدل بندی
پهلوان زاده٢ باقر ،١ باغفل تابان کالنتری١، شیوا

مدرس تربیت اه دانش آمار، ١گروه

بهشت شهید اه دانش ، زیست آمار ٢گروه

زیر ی شامل مدل این است. بقا رقابت مخاطره های داده  های و طول اندازه گیری های توأم مدل بندی هدف مقاله این در یده: چ

است. بقا رقابت مخاطره های برآمدهای برای نسبی علت‐مشخص خطر مدل زیر ی و طول برامدهای برای خط آمیخته ی مدل

تحلیل برای مدل این از هم چنین شده است، استفاده توأم مدل بندی برای متغیره چند تصادف اثرات از استفاده با مشترک پارامتر مدل

شده است. برده به کار واقع داده مجموعه ی

مدل بندی توأم. ، تصادف اثرهای مدل علت‐مشخص، مخاطره ، رقابت مخاطره های کلیدی: واژه های

.62J12،62N99 ،62H99 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

ی رخداد تا زمان و طول پاسخ شامل که م شود اندازه گیری آزمودن هر برای برآمد ها از مختلف انواع طول مطالعات از برخ در

م تواند زمان ط در خون فشار میزان پزش طول مطالعه ی در مثال .برای (٢٠٠٢ ، اران هم و ل (دی است عالقه مورد پیشامد

ابتدایی، روش ی شوند. گرفته نظر در بقا زمان متغیر عنوان به م تواند بیماری پیشرفت یا مرگ رخداد تا زمان و طول پاسخ عنوان به

زمان و متناسب مدل های انواع از م توان همچنین باشد. خط آمیخته اثرهای مدل از استفاده م تواند طول داده های مدل بندی برای

و بالین کارآزمایی های از بسیاری که آنجایی از اما کرد. استفاده رقابت های ریس یا بقا داده های مدل بندی برای شتابیده ست ش

دو این بین وابستگ نم توانند مدل ها این از استفاده شوند، م آوری جمع رر م اندازه های همراه به بقا داده های پزش مطالعات

(٢٠١٢ ، (ریزوپوولوس م شود توصیه طول و بقا توأم مدل از استفاده شرایط، این در یرند. ب نظر در را آزمودن هر برای برآمد نوع

طول داده های تحلیل برای تصادف اثرهای مدل زیر ٢ بخش در که پرداخته ایم مدل دوزیر تعریف به مقاله این در منظور همین به .

نهایت در و داده شرح را بقا رقابت مخاطره های داده های تحلیل برای رقابت مخاطره های مدل زیر ٣ بخش در م کنیم؛ تعریف را

ی از استفاده با و م کنیم، تعریف تصادف اثرهای از استفاده با رقابت مخاطره های و طول اندازه های توأم مدل بندی ۴ بخش در

shiva_kalantari@modares.ac.ir کالنتری: ١شیوا

۴٩١
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. (٢٠٠٨ اران، هم و (ویلیمسون داد خواهیم شرح را مدل سه این واقع داده مجموعه

تصادف اثرهای از استفاده با بقا و طول داده های توأم مدل بندی ٢

طول مدل زیر ٢ . ١

است: زیر صورت به t زمان در Yt طول پاسخ برای نرمال توزیع فرض تحت خط مدل ی

Yi = Xt
١i(t)

′β +W١i(t) + Zi (٢ . ١)

با نرمال توزیع فرض تحت اندازه گیری خطای Zi و تصادف اثرهای W١i ، تبیین متغیرهای از بعدی p١ بردار ی xit آن در که

واسطه ی به پاسخ ها واحدی درون همبستگ هستند. هم از مستقل دو به دو خطاها که م شود فرض همچنین است. صفر میانگین

م آید. به وجود Wi١ فرایند در سریال همبستگ

بقا مدل زیر ٢ . ٢

های خطر مدل طریق از را ارتباط این است. ارتباط در طول پاسخ با صفر میانگین با پنهان گوس فرایند ی طریق از بقا زمان

م شود: تعریف زیر صورت به پارامتری نیمه متناسب خطر  مدل ی W٢ شرط به که طوری به م دهیم نشان کاکس متناسب

λ(t|X٢,W٢) = λ٠(t)exp{X ′٢iβ٢ +W٢i(t)} (٢ . ٢)

برای شرط مدل دو شده است. مشاهده تبیین متغیرهای از بعدی P٢ بردار ی X٢ و نامشخص پایه خطر ی λ٠(t) آن در که

برای پنهان گوس W٢فرایند و طول داده های برای پنهان گوس W١فرایند که طوری به م شود گرفته بقار و طول اندازه گیری های

است. رقابت مخاطره های

بقا و طول داده های توأم مدل بندی ٢ . ٣

این برای خط ترکیب مثال عنوان به است. گاوس تصادف اثرات از خط ترکیب W٢ و W١ که م شود فرض توأم مدل بندی برای

است: زیر صورت به است شده فرض مقاله این در که دومتغیری

Wi١(t) = U١. + U٢.(t), W٢i(t) = γW١i(t) (٢ . ٣)

هستند. صفر میانگین با گاوس پنهان دومتغیره بردار (Ui٢ و Ui١) که

رقابت مخاطره های مدل زیر ٣

فرض پیشامد k از ی η که کنید فرض همچنین و باشد بخش گاه ناآ سانسور زمان و ست ش زمان ترتیب به C و T که کنید فرض

باشد η = L اگر که طوری به  م دهیم نشان δ = {I(T ≤ C), η} نشانگر تابع ی صورت به را رخداد نوع حال باشد. شده

ناپارامتری علت‐مشخص خطر تابع ی داده است. رخ بخش گاه ناآ سانسور δ = ٠ اگر و بود خواهد δ = L صورت این در

م شود: تعریف زیر صورت به tj زمان در Lام رخداد از ناش ست ش به مربوط

λ
(L)
tj

= lim
δt→٠

P [tj ≤ T ≤ tj + δt, η = L|T ≥ tj ]
δtj

(٣ . ١)
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م گیریم: نظر در زیر صورت به م توان را مدل علت‐مشخص کاکس متناسب خطر مدل

λ(L)(t|X) = λ
(L)
٠ (t)exp{X ′(t)β(L)} , L = ١, . . . , k (٣ . ٢)

است. شده مشاهده تبیین متغیرهای از بعدی P بردار ی X و Lام پیشامد برای نامشخص پایه خطر λ
(L)
٠ (t) آن در که

رقابت مخاطره های و طول داده های توأم مدل بندی ۴

گرفتن نظر در برای توأم مدل بندی از استفاده م شود. گرفته نظر در (١ . ٣) بخش مدل زیر ، طول داده های برای بخش این در

به که است مدل تعریف هدف بخش این در است. ضروری رقابت ریس های برآمدهای و طول پاسخ های بین رابطه همبستگ

اندازه گیری های بین پنهان ارتباط جداگانه طور به علت‐مشخص تابع مدل زیر طریق از که بدهد را ان ام این رقابت مخاطره های

داده های تحلیل به اجزا بین وابستگ از استفاده با که است این شده پیشنهاد روش کند. فراهم را ست ش پیشامد هر و طول

در که زیر مدل با را (٢ . ٢) و (٢ . ١) معادله مدل های زیر منظور همین به بپردازیم. همزمان طور به وطول رقابت بقای از برخواسته

م کنیم جانشین شده است، اضافه پنهان گاوس تصادف برایند ی ان

λ(t|X٢i,W٢i) = λ
(L)
٠ (t)exp{X ′٢iβ(L) +W

(L)
٢i (t)} , L = ١, . . . , k (١ . ۴)

تعریف W (L)
٢i = γ(l)W١i(t) صورت به W٢i و W١i بین ارتباط شد ذکر که طور همان است. L = ١, . . . , k مدل این در که

م دهد. نشان را متغیر دو این بین ارتباط γ(l)سطح که کردیم

کاربردی مثال

اعتياد ، چاق خون، فشار فزون ، هيپرليپيدم ديابت، بررس منظور به ١٣٧۶ سال در علم کشور شورای تحقیقات مل پژوهش های

ته س ديابت، ، عروق قلبی بيماريهاي سرطان، انواع مانند واگيردار غير مهم بيماريهای با رابطه در خطرساز عوامل ساير و ار سي به

مورد افراد تعداد که طوری به مطالعه این به مربوط داده های از مقاله این در پرداخت. زمینه این در مطالعه ای بررس به (... و مغزی

گرفته قرار آزمایش مورد دوره ۵ در مطالعه در افراد است. مؤنث و مذکر گروه دو در باال به سال ٣ سن بازه ی در نفر ۵٠٨٩ بررس

به صورت مقاله این در شده تعریف طول مدل هستند. خون فشار و وزن جنسیت، سن، مقاله این در بررس مورد متغیرهای و اند

است: شده گرفته نظر زیردر

sbpij = β٠ + β١ti + β٢agei + bi٠ + bi١tj + εij , i = ١, . . . ,۵٠٨٩, j = ١, . . . , ni (٢ . ۴)

برای که م شود فرض نماد این در م کند. اشاره iام فرد خون فشار به sbpij و مطالعه شروع در سن به age فرد، جنسیت به sex

م شود: تعریف زیر صورت به تصادف اثرهای بردار توزیع آن در که شده است. جمع آوری زمان ط در مشاهده ni بیمار هر bi٠

bi١

 ∼ N٢

٠,

 d١١ d١٢

d٢١ d٢٢

 (٣ . ۴)

است. خون فشار مثال این در استفاده مورد پاسخ متغیر

انجام اندازه گیری های نشان دهنده a نمودار ل ش این در که است رقابت ریس تفکی به پاسخ متغیر طول مدل مربوط ١ ل ش

زمان طول در افراد این خون فشار که م دهد نشان نمودار این کرده اند فوت سرطان دلیل به که افردادی خون فشار به مربوط شده

که کرده اند فوت مختلف دالیل به که افردای خون فشار گیری اندازه به مربود b نمودار است. گرفته نزول سیر و کرده پیدا کاهش
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رقابت ریس تفکی به پاسخ متغیر :١ ل ش

بقا نمودار :٢ ل ش

اندازه گیری به مربوط نیز c ل ش نمودار کرده اند فوت سرطان دلیل به یا و شده اند سانسور که است افرادی از کمتر افراد این تعداد

فشار دارای زمان طول در تقریبا c و b نمودار اند. شده سانسور و خارج مطالعه از مختلف دالیل به که است افرادی خون فشار

مقدار به توجه با که است سن و زمان استفاده مورد متغیرهای جدول این در نداشته اند. یری چشم تغییر و بوده نواخت ی خون

(فشار پاسخ متغیر روی آنها مثبت تأثیر متوجه متغیرها این برآورد مقدار به توجه با و هستند. معن داری متغیرهای p − value

d٢٢ و d١٢ ، d١١ تصادف اثرهای پارامترهای است. گذار تأثیر افراد خون فشار در زمان و سن متغیرهای واقع در م شویم خون)

است: زیر صورت به متغیره دو نرمال توزیع دارای bi٠

bi١

 ∼ N٢

٠,

 ١۵۶١٫٨٣ −١۵٣٫٩۵١
−١۵٣٫٩۵١ ۶٠٫٢١٧۶

 (۴ . ۴)

زمان از مستقل کم متغیرهای ضرایب که را توأم مدل در موجود پارامترهای شده ی برآورد مقادیر م توان ،٢ جدول به توجه با

را متغیرها ضرایب بودن صفر فرض کم متغیرهای نبودن یا بودن معن دار دانستن برای همچنین کرد؛ مشاهده را هستند مدل این

متغیر دو هر p− value مقادیر به توجه با که کرد. گیری تصمیم آن درباره ی و نمود آزمون p− value مقدار مشاهده ی با م توان

اثرهای کوواریانس ماتریس پارامترهای قبل حالت همچون دارند. وجود مدل در و هستند معنادار ٠۵ . ٠ خطای سطح در سن و زمان
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طول مدل تحلیل :١ جدول
p-value استاندارد انحراف برآورد مقدار

٠ ٠٢ . ٣ ٧ . ٨٩۵ مبدأ از عرض

٠ ٢٧ . ٠ ١ . ۶۶ زمان

٠ ٠ . ٠۵ ٢٧ . ٠ سن

__ __ ١۵۶٨٣ . ١ d١١

__ __ ‐ ١۵٩ . ٣۵١ d١٢

__ __ ۶٢١٧ . ٠۶ d٢٢

توأم مدل تحلیل :٢ جدول

p-value استاندارد انحراف برآورد مقدار

<٠٠١ . ٠ ٠١ . ٠ ٠٩ . ٩٠ مبدأ از عرض

<٠٠١ . ٠ ٢٢ . ٠ ٧ . ١۵ زمان

<٠٠١ . ٠ ٠١ . ٠ ٢ . ٠۶ سن

__ __ ١۵۵۴ . ۴۵ d١١

__ __ ‐ ١۵٧٠ . ١ d١٢

__ __ ۵٩ . ۵٧ d٢٢

٠١ . ٠ ٠٠١ . ٠> ٠٠١ . ٠> γ١

١٣ . ٠ ٠٠١ . ٠> ‐ ٠٠١ . ٠> γ٢

پارامترهای تمام داشتن با و مشخص، را آن توزیع م توان آن طریق از که شده است داده نشان جدول در توأم مدل در موجود تصادف

کرد. تحلیل پارامترها تمام داشتن با را توأم مدل نتیجه در و تولید آن از توزیع

نتیجه گیری  و بحث

و معمول مدل های م شوند، ثبت آزمودن هر برای مطالعه ی در هم زمان طور به رقیب مخاطره های و طول برآمدهای که هنگام

را مطلوب کارایی مزبور مدل های و شد خواهد اریب نتایج به منجر و نم گیرد نظر در را آنها وابستگ برآمدها، این جداگانه مطالعه

داده توأم مدل  روش م سازد، ار آش را رقیب مخاطره های و طول برآمدهای بین وابستگ که قدرتمند روش ی داشت. نخواهند

مدل معیار انحراف م تواند باشد داشته را قابلیت این که مدل ی در که مدل هایی گرفتن نظر در است. رقابت مخاطره های و طول

رخداد از بعد پاسخ متغیر گمشده مقادیر تأثیر مدل ها این این، بر عالوه م کند. فراهم آزمایش از بهتری ارزیابی و داده کاهش را

در را مدل بندی ها نوع این تاثیر مقاله این در م گیرد. نظر در مدل بندی در را تصادف غیر گمشدگ ساختار ی با نیز را پیشامدها

دارای روش این جداگانه، مدل بندی با مقایسه در که دادیم نشان و داده قرار ارزیابی مورد تهران در لیپید و قند مطالعه داده های تحلیل

است. بهتری رد عمل
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L١ نرم پایه بر تکین مقادیر مجموعه تحلیل از استفاده با زمان سری های در جانه
یارمحمدی مسعود کالنتری١، مهدی

نور پیام اه دانش آمار، گروه

سپس م شوند. معرف اختصار به زمان سری های در گمشده مقادیر جانه رایج روش های از برخ ابتدا مقاله، این در یده: چ

است، استوار افتاده دور داده های به نسبت که L١ نرم پایه بر تکین مقادیر مجموعه تحلیل از استفاده با ناپارامتری جدید روش ی

رایج، روش های نسبت را جدید روش برتری ، واقع زمان سری  ی در روش این کارایی بررس و شبیه سازی نتایج م شود. ارائه

م دهد. نشان افتاده، دور داده های و گمشده مقادیر با همراه زمان سری های جانه در

. جانه دورافتاده، داده های تکین، مقادیر مجموعه  تحلیل ، زمان سری کلیدی: واژه های

.91B84 ،62M10 ،37M10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

مختلف دالیل به مقادیر این م شویم. مواجه آن با عمل در اغلب که است مساله ای ، زمان سری ی در گمشده٢ مقادیر وجود

رفتن بین از یا و انسان خطای اندازه گیری، دستگاههای خرابی زمان ها، برخ در نظر مورد متغیر اندازه گیری ان ام عدم جمله از

استنباطهای داده ها، این در نهفته اطالعات رفتن دست از موجب گمشده، مقادیر حذف یا و گرفتن نادیده م آیند. وجود به اطالعات؛

مقادیری با گمشده مقادیر ذاری جای بنابراین م شود. آن همبستگ ساختار نادرست تشخیص و زمان سری وی ال مورد در اشتباه

است. برخوردار ویژه ای اهمیت از م شود، نامیده ٣ جانه که منطق و معقول

روشهای روشها، این بین در کرد. خواهیم اشاره آنها از برخ به که دارد وجود زمان سری های در مختلف جانه روشهای

ی هستند. توجه مورد بسیار مانده ها، بودن نرمال و زمان سری مانایی نظیر کننده محدود فرضهای به اتکا عدم دلیل به ناپارامتری
تکین۴ مقادیر مجموعه  تحلیل روش است، یافته روزافزون کاربردهای زمان سری های تحلیل در که ناپارامتری روشهای این از

کم و نیست مانده ها بودن نرمال و زمان سری مانایی فرض برقراری به نیازی قدرتمند، و جدید نسبتاً روش این در است. (SSA)

2Missing Values
3Imputation
4Singular Spectrum Analysis

kalantarimahdi@pnu.ac.ir کالنتری: ١مهدی

۴٩٧



۴٩٨L١‐SSA از استفاده با زمان سری های در جانه

بسیاری توجه مورد روش این ویژگ هایی، چنین بودن دارا دلیل به نم کند. ایجاد آن کاربرد در محدودیت نیز مشاهدات تعداد بودن

، مهندس بیمه، ، پزش دریایی، علوم ، ژئوفیزی ، هواشناس نظیر علوم سایر و زمان سری های تحلیل حوزه  در ران پژوهش از

یل تش اجزای به زمان سری ،SSA روش در است. گرفته قرار مال ریاضیات و سنج اقتصاد نال، سی پردازش تصویر، پردازش

خارج و زمان سری تجزیه  از پس م شود. تجزیه نوفه و مختلف) تناوب های دوره (با فصل مولفه های روند، نظیر آن دهنده 

یافته اند، توسعه SSA چارچوب در که پیش بین روش های از استفاده با نهایت، در و شده بازسازی آن مولفه های آن، از نوفه ساختن

و حسن به آن کاربردهای و روش این مورد در بیشتر اطالعات کسب برای م شود. انجام زمان سری آینده  مورد در پیش بین هایی

کنید. مراجعه (٢٠١۶) حسن و صانع و (٢٠١٣) الوس ژی و گولیاندینا ،(٢٠١٠) توماکوس

مقادیر جانه برای روش (٢٠٠١) ولهامر اس است. زمان سری ی در گمشده  مقادیر جانه ،SSA روش کاربردهای از ی

مراحل در تغییرات اعمال با (٢٠٠٧) اوسیپوف و گولیاندینا است. کرده ارائه SSA از استفاده با مانا زمان سری های در گمشده

روشهای کرد. استفاده نیز نامانا زمان سری های برای م توان آن از طوری به بخشیدند بهبود را آنها روش ،SSA روش چهارگانه 

یافت. (٢٠١۶ ، رز رودری و (محمودوند و (٢٠١٣ ، کاروالهو و رز (رودری در م توان را SSA روش بر مبتن جانه ر دی

اثر نرم این بر افتاده دور داده های م شود. استفاده است، L٢ نرم معادل که فروبنیوس۵ ماتریس نرم از پایه، SSA روش در

که داده اند نشان (٢٠١۴) اران هم و حسن م سازند. مختل را زمان سری تحلیل و تجزیه گونه هر نتیجه در و داشته مخرب

L١ نرم پایه بر SSA روش از جدیدی نسخه  (٢٠١۶) اران هم و کالنتری نیست. استوار افتاده دور نقاط به نسبت روش این

پایه SSA روشهای چهارگانه  مراحل اختصار به ٢ بخش در است. استوار افتاده دور داده های به نسبت که داده اند ارائه ( L١‐SSA)

به ،SSA روش جمله از زمان سری های در گمشده مقادیر جانه روش های ابتدا ،٣ بخش در شد. خواهند معرف L١‐SSA و

، واقع داده و سازی شبیه از استفاده با ادامه در کرد. خواهیم استفاده جانه برای L١‐SSA روش از سپس و شده معرف اختصار

روش ها، سایر به نسبت بهتری کارایی L١‐SSA بر مبتن جانه روش که داد خواهیم نشان و پرداخته مذکور روش های مقایسه  به

دارد. افتاده دور نقاط دارای زمان سری گمشده مقادیر جانه در

تکین مقادیر مجموعه تحلیل ٢

دو شامل تجزیه مرحله هستند. گام دو شامل نیز مراحل این از کدام هر و شده یل تش بازسازی و تجزیه مرحله دو از SSA روش

است. شده یل تش هنکل سازی٨ و گروه بندی گام دو از نیز بازسازی مرحله است. (SVD) تکین٧ مقدار تجزیه و نشانیدن۶ گام

طوری به باشد م شود، نامیده پنجره طول که صحیح عددی نیز L و بوده N طول به شده مشاهده زمان سری ی ts کنید فرض

از: عبارتند SSA مراحل .١ < L < N که

تجزیه اول: مرحله
ازای به iام سری زیر .K = N − L + ١ که وقت م کنیم، تبدیل سری زیر K به را YN زمان سری ابتدا نشانیدن، گام در

کنار در ستون صورت به را سری ها زیر این سپس م شود. تعریف Xi = (yi, . . . , yi+L−١)
T صورت به ،i = ١,٢, . . . ,K

X ماتریس م نامیم. مسیر ماتریس م شود، داده نشان X با که ماتریس این دهند. L ×K ماتریس ی یل تش تا م نشانیم هم

(که مسیر ماتریس بین ی به ی تناظر ی برابرند. هم با آن فرع قطرهای روی عناصر که معن بدین است، هنکل ماتریس ی

ماتریس آخر) ستون و اول سطر (یا آخر سطر و اول ستون دادن قرار هم کنار با واقع در دارد. وجود زمان سری و م باشد) نیز هنکل

با عکس، بر و ساخت هنکل ماتریس ی م توان زمان سری ی داشتن اختیار در با بنابراین م شود. حاصل YN زمان سری ،X

5 ّFrobenius
6Embedding
7Singular Value Decomposition
8Hankelization



یارمحمدی ۴٩٩کالنتری،

بازسازی مرحله در ی به ی تناظر این از آورد. دست به را آن با متناظر زمان سری م توان هنکل ماتریس ی داشتن اختیار در

است. سان ی L١‐SSA و پایه SSA در نشانیدن گام که است ذکر به الزم م شود. استفاده

و (λ١ ≥ · · · ≥ λL) شده اند مرتب نزول صورت به که بوده XXT ماتریس ویژه مقادیر λ١, . . . , λL کنید فرض

تجزیه آنگاه d = max{i, λi > ٠} تعریف کنیم اگر باشند. λ١, . . . , λL با متناظر ویژه امتعامد ی بردارهای U١, . . . , UL

Vi = ،Xi =
√
λiUiVi

T که وقت بود، خواهد X = X١ + · · · + Xd صورت به پایه SSA در مسیر ماتریس تکین مقدار

Xi ماتریس L١‐SSA در م نامند. ویژه سه تایی را (
√
λi, Ui, Vi) سه تایی است. مسیر ماتریس رتبه برابر d و XTUi/

√
λi

قطری ماتریس عناصر وزنها این است.
√
λi تکین مقدار به مربوط وزن wi که وقت است Xi = wi

√
λiUiVi

T ل ش به

مقدار کمترین
∥∥X−UWΣVT

∥∥L١ که م شوند محاسبه طوری و هستند W = diag(w١, w٢, . . . , wd,٠,٠, . . . ,٠)
از اطالع برای است. ماتریس ی L١ نرم ∥.∥L١ و V = [V١ : · · · : VL] ،U = [U١ : · · · : UL] که وقت باشد داشته را

کنید. مراجعه (٢٠١۶) اران هم و کالنتری به بیشتر جزئیات

بازسازی دوم: مرحله
نوفه ، فصل مولفه های روند، نظیر زمان سری اجزای از ی هر به مربوط ویژه سه تایی های یافتن گروه بندی، گام اجرای از هدف

افراز را {١, . . . , d} اندیس های مجموعه آمد، دست به مسیر ماتریس تکین مقدار تجزیه اینکه از پس گام، این در است. غیره و

تفکی هم از و داده تشخیص ویژه سه تایی های کم به را زمان سری اجزای که است این با معادل کردن افراز این واقع در م کنیم.

است. سان ی L١‐SSA و پایه SSA در گروه بندی گام که است ذکر به الزم کنیم.

کار این م توان وقت Nاست. طول به زمان سری ی به گروه بندی گام از ماتریس هر تبدیل هنکل سازی، گام در اصل هدف

به گروه بندی گام در که ماتریس هایی که داشت توجه باید ول باشد. هنکل ماتریس ی ماتریس ها این از کدام هر که داد انجام را

قطرهای درایه های روی میانگین گیری وسیله به پایه SSA در ماتریسها این هنکل سازی نیستند. هنکل خاصیت دارای آمده اند، دست

زین جای ، فرع قطر همان روی درایه های میانگین با را فرع قطر ی روی درایه های همه  که معن بدین م شود. انجام آن فرع

همه ر دی عبارت به م شود. انجام فرع قطرهای درایه های روی میانه گیری وسیله به L١‐SSA در هنکل سازی ول م کنیم.

م شوند. زین جای ، فرع قطر همان روی درایه های میانه با فرع قطر ی روی درایه های

جانه روش های ٣

از: عبارتند گرفته اند قرار استفاده مورد مطالعه این در که زمان سری های در جانه روش های

م شود. استفاده جانه برای استینمن١١ و اسپالین١٠ ، خط درون یابی نوع سه از روش این در : درون یابی٩ . ١

م شود. استفاده ARIMA مدل ی حالت فضای نمایش برای کالمن هموارسازی از روش این در : کالمن١٢ هموارسازی . ٢

م شود. جانه خود، از قبل بالفاصله مقدار با گمشده مقدار هر روش، این در :(LOCF) ١٣ قبل مشاهده با جانه . ٣

م شود. جانه خود، از بعد بالفاصله مقدار با گمشده مقدار هر روش، این در :(NOCB) بعدی١۴ مشاهده با جانه . ۴

9Interpolation
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۵٠٠L١‐SSA از استفاده با زمان سری های در جانه

این محاسبه  برای م شود. جانه موزون متحرک میانگین با گمشده مقدار هر روش، این در : موزون١۵ متحرک میانگین . ۵

مقدار yi اگر مثال عنوان به م روند. کار به گمشده مقدار راست و چپ سمت دو در سان ی مشاهدات تعداد میانگین، نوع

و چپ سمت در مشاهده ٢) ۴ طول به متحرک میانگین محاسبه  در yi−٢, yi−١, yi+١, yi+٢ مشاهدات از باشد گمشده

۴ و چپ سمت در مشاهده ۴) ٨ طول به متحرک میانگین از مقاله، این در م شود. استفاده راست) سمت در مشاهده ٢

شد: خواهد استفاده زیر مختلف نوع سه در راست)، سمت در مشاهده

دارند. سان ی وزن میانگین، نوع این محاسبه  در رفته کار به مشاهدات تمام :(SMA) ساده١۶ متحرک میانگین •

با م روند، کار به میانگین نوع این محاسبه  در که مشاهدات وزن :(LWMA) ١٧ خط موزون متحرک میانگین •

yi−١ یعن گمشده مقدار iامین به مشاهدات نزدی ترین م یابد. کاهش خط طور به گمشده مقدار از گرفتن فاصله

و yi−٣ مشاهده  دو دارند؛ ١
٣ وزن هرکدام ،yi+٢ و yi−٢ یعن دورتر مشاهده  دو دارند. ١

٢ وزن هرکدام ،yi+١ و

آخر. ال و ١
۴ وزن هرکدام ،yi+٣

وزن های گمشده، مقدار از مشاهدات شدن دور با میانگین، نوع این در :(EWMA) نمایی١٨ موزون متحرک میانگین •

yi−مشاهدات٢ دارند. ١
٢١ وزن هرکدام yi+١ و yi−١ مشاهدات ر دی عبارت به م یابند. کاهش نمایی طور به مربوطه

آخر. ال و ١
٢٣ با برابر وزن کدام هر ، yi+٣ و yi−٣ مشاهدات و داشته ١

٢٢ با برابر وزن کدام هر ، yi+٢ و

م شود. جانه مشاهدات سایر حسابی میانگین با گمشده مقدار هر روش، این در میانگین: . ۶

م شود. جانه مشاهدات سایر میانه با گمشده مقدار هر روش، این در میانه: . ٧

مشاهده چند یا دو اگر م شود. جانه باشد، داشته را فراوان بیشترین که مشاهده ای با گمشده مقدار هر روش، این در نما: . ٨

م شود. انتخاب آنها ترین کوچ باشند، داشته سان ی فراوان

را زمان سری سپس م شوند. زین جای اولیه) (مقادیر ثابت مقادیری با گمشده مقادیر ابتدا روش، این در :SSA روش . ٩

ی تا م شود تکرار آنقدر فرایند این م شوند. زین جای آنها شده  بازسازی مقادیر اولیه، مقادیر جای به و کرده بازسازی

جزئیات م شوند. گرفته نظر در گمشده مقادیر از برآوردی عنوان به شده بازسازی مقادیر آخرین شود. حاصل رایی هم

یافت. (٢٠٠٨ ، اران هم و زان (هوی و (٢٠٠۶ ، گیل و (کوندراشوف در م توان را بیشتر

کرد. خواهیم استفاده گمشده مقادیر جانه برای L١‐SSA و پایه SSA نسخه  دو هر از مطالعه، این در

جانه روشهای مقایسه ۴

آن مقدار iامین فقط که طوری به بوده N طول به زمان سری ی Y (i)
N = {y١, . . . , yi−١, ⋆, yi+١, . . . , yN} کنید فرض

استفاده با ابتدا بخش این در داد. خواهیم نشان ŷi با را آن شده  جانه مقدار و است گمشده مقدار دهنده  نشان ⋆ نماد باشد. گمشده

به که MAD و RMSE معیارهای اساس بر جانه مختلف روش های است، افتاده دور نقاط دارای که سینوس سری شبیه سازی از

شد: خواهند مقایسه م شوند، تعریف زیر صورت

RMSE =

√√√√ ١
N

N∑
i=١

e٢
i , MAD =

١
N

N∑
i=١
|ei|,

16Simple Moving Average
17Linear Weighted Moving Average
18Exponential Weighted Moving Average
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زمان سری ی در را روشها این رد عمل سپس است. (i = ١, . . . , N) iام ان م در جانه خطای با برابر ei = yi− ŷi که وقت

کرد: خواهیم استفاده زیر نسبت های از روش ها، سایر با L١‐SSA روش بهتر مقایسه برای م دهیم. قرار بررس مورد واقع

RRMSE =
L١‐SSA روش اساس بر RMSE

ر دی روش اساس بر RMSE
, RMAD =

L١‐SSA روش اساس بر MAD

ر دی روش اساس بر MAD

است. ر دی روش از بهتر L١‐SSA روش که گرفت نتیجه م توان آنگاه باشند ی از کمتر فوق نسبت های از ی هر اگر

سینوس سری ١ . ۴

یرید: ب نظر در را زیر ساده سینوس سری

yt = sin(πt/۶) + εt, t = ١,٢, . . . ,١٠٠.

داده سه این، بر عالوه است. شده حذف مختلف، زمان های در عمدی طور به مشاهده ی گمشده، مقدار ی ساختن منظور به

فرآیند و شده افزوده صفر میانگین با نرمال نوفه  سری این به است. شده ایجاد گمشده مقادیر از متمایز زمان هایی در نیز افتاده دور

بردار و ویژه مقدار دو از و داده قرار ۴٨ برابر را پنجره طول پارامتر ،SSA روش در است. گردیده تکرار بار ١٠٠٠ شبیه سازی

RMAD و RRMSE معیارهای حسب بر جانه مختلف روش های ١ جدول در است. شده استفاده سری بازسازی برای اول ویژه

نیز پایه SSA روش دارد. روش ها سایر با مقایسه در بهتری بسیار رد عمل L١‐SSA روش که م دهند نشان نتایج شده اند. مقایسه

جانه مختلف روش های به مربوط جانه خطای نمودار ١ ل ش است. نما روش جانه روش بدترین و داشته قرار بعدی رتبه  در

سینوس سری در جانه روش های مقایسه  :١ جدول
RMAD RRMSE روش RMAD RRMSE روش

٠٫٠٩ ٠٫١ SMA ٠٫۴٢ ٠٫۴۵ پایه SSA

٠٫١٢ ٠٫١٣ LWMA ٠٫٣ ٠٫٢٢ خط درون یابی

٠٫١٧ ٠٫١٨ EWMA ٠٫٢٢ ٠٫١٣ اسپالین درون یابی

٠٫٠٧ ٠٫٠٨ میانگین ٠٫٣۴ ٠٫٢٢ استینمن درون یابی

٠٫٠٧ ٠٫٠٨ میانه ٠٫١۶ ٠٫١۵ کالمن هموارسازی

٠٫٠۴ ٠٫٠۴ نما ٠٫١١ ٠٫١ LOCF

٠٫١١ ٠٫١ NOCB

وجود جانه خطای در ل ش موج وی ال ، جانه روش های همه  در تقریباً گفت م توان ل  ش این به توجه با م دهند. نشان را

اگر LOCF روش در است. سری نقاط سایر از کمتر سینوس سری میانه های در جانه خطای نیز، L١‐SSA روش در دارد.

این NOCB روش در ول م یابد. افزایش جانه خطای مطلق قدر آنگاه باشد گرفته قرار افتاده دور داده  از بعد دقیقاً گمشده مقدار

، (خط درون یابی بر مبتن روش های در باشد. گرفته قرار افتاده دور داده از قبل دقیقاً گمشده مقدار که م دهد رخ زمان افزایش

است. سری نقاط سایر از بیشتر افتاده دور داده ها ی اطراف در جانه خطای مطلق قدر استینمن)، و اسپالین

ویتنام جنگ داده های ٢ . ۴

شده استفاده ،١٩٧١ و ١٩۶۶ سال های بین ویتنام جنگ در ایی آمری سربازان شدگان کشته تعداد به مربوط داده های از مثال این در

به توجه با است. شده رسم آن نمودار ٢ ل ش در و بوده مشاهده ٧٢ شامل زمان سری این .(٢٠٠١ ، اران هم و (گولیاندینا است
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سینوس سری برای جانه خطای نمودار :١ ل ش

سینوس سری همانند دارد. وجود ١٩۶٨ سال مه و فوریه ماه های در افتاده دور داده  دو که م رسد نظر به ، زمان سری نمودار این

روش در است. شده حذف مختلف ان های م در عمدی طور به مشاهده ی گمشده، مقدار ی ساختن منظور به شده، شبیه سازی

در است. شده استفاده سری بازسازی برای اول ویژه بردار و ویژه مقدار هفت از و داده قرار ٢١ برابر را پنجره طول پارامتر ،SSA

همانند که هستند این از حاک نتایج شده اند. مقایسه RMAD و RRMSE معیارهای حسب بر جانه مختلف روش های ٢ جدول

SSA روش های ،RRMSE معیار طبق که کنید توجه است. روش ها سایر از بهتر L١‐SSA روش شده، شبیه سازی سینوس سری

است. نما روش نیز جانه روش بدترین و دارند قرار بعدی رتبه های در EWMA و پایه

ویتنام جنگ داده های در جانه روش های مقایسه  :٢ جدول

RMAD RRMSE روش RMAD RRMSE روش

٠٫٨٣ ٠٫٨۵ SMA ٠٫٧٩ ٠٫٩١ پایه SSA

٠٫٨٩ ٠٫٨٨ LWMA ٠٫٨۵ ٠٫٨۶ خط درون یابی

٠٫٩١ ٠٫٩ EWMA ٠٫٧٧ ٠٫٨٢ اسپالین درون یابی

٠٫٣۴ ٠٫۴٢ میانگین ٠٫٨۴ ٠٫٨۶ استینمن درون یابی

٠٫٣۵ ٠٫۴ میانه ٠٫٧٣ ٠٫٨١ کالمن هموارسازی

٠٫٢۴ ٠٫۴ نما ٠٫۶٨ ٠٫۶٩ LOCF

٠٫۶٨ ٠٫۶٩ NOCB

این نمودارها این در توجه قابل نکته  است. شده داده نشان جانه مختلف روش های به مربوط جانه خطای نمودار ٣ ل ش در

م یابد. افزایش جانه خطای آنگاه باشد نیز گمشده افتاده، دور داده  هرگاه که است
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نتیجه گیری و بحث

زمان سری در گمشده مقادیر جانه برای است، L١ نرم پایه  بر SSA از جدیدی نسخه  که L١‐SSA روش از مقاله، این در

کارگیری به و شبیه سازی نتایج م باشد. افتاده دور داده های به نسبت آن بودن استوار جدید، روش این از استفاده دلیل شد. استفاده

روش های سایر به نسبت بهتری رد عمل L١‐SSA روش ،MAD و RMSE معیارهای اساس بر که داد نشان ، واقع داده  برای آن

تاثیر بررس ،L١‐SSA روش در دارد. موزون متحرک میانگین و LOCF ،NOCB کالمن، هموارسازی درون یابی، نظیر جانه

دارد. بیشتر تحقیقات به نیاز ، جانه دقت بر زمان سری بازسازی برای ویژه بردارهای و ویژه مقادیر تعداد و (L) پنجره طول پارامتر

بیشتری بررس های که است موضوع نیز، جانه دقت بر متحرک میانگین روش های در دخیل نقاط تعداد تاثیر میزان همچنین

م طلبد.
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زمان ناقص اشتغال بر تأثیرگذار عوامل آماری تحلیل
امین طاهره ندرآبادی١، کلهری لیدا

آمار ده ی پژوهش

بوده کار از موقت غایب یا کرده کار ساعت ی حداقل مرجع هفته ی در که فردی کار، بین الملل سازمان تعریف طبق یده: چ

کم آن ها کار ساعت ول نم گیرند قرار اران بی زمره ی در افراد از برخ معیار این گرفتن نظر در با م شود. محسوب شاغل باشد،

بهره وری پتانسیل از استفاده عدم میزان است الزم جامعه در اشتغال و اری بی وضعیت مورد در صحیح قضاوت برای بنابراین است.

ظرفیت از ناقص استفاده منعکس کننده ی که است گسترده مفهوم ناقص اشتغال یرد. ب قرار ارزیابی مورد نیز شاغل جمعیت از

م شود معرف اختصار به بتا رگرسیون مدل همچنین م شود. مرور ناقص اشتغال مفهوم مقاله این در است. شاغل جمعیت تولید

مدل این از استفاده با ١٣٩۵ سال در ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری طرح از آمده به دست زمان ناقص اشتغال سهم داده های و

م گیرند. قرار بررس مورد

بتا. رگرسیون مدل ، زمان ناقص اشتغال ناقص، اشتغال کلیدی: واژه های

.62J12 ،91B40 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

معضالت از ی آن از ناش تبعات و کار جویای جمعیت برای کاف شغل فرصت های فقدان معنای به اری بی حاضر حال در

که کار نیروی ساالنه ی و فصل شاخص های محاسبه ی و کار بازار وضعیت کردن رصد به مظور م آید. شمار به کشور اساس

انجام ایران آمار مرکز توسط سال هر کار نیروی آمارگیری طرح است، اری بی نرخ و اقتصادی مشارکت نرخ شامل آن ها مهم ترین

را کار نیروی شاخص های بین الملل مقایسه ی ان ام و است کار بین  الملل سازمان توصیه های آخرین بر منطبق طرح این م شود.

کار بازار وضعیت و اقتصاد رد عمل کل شاخص آوردن به دست هدف با کار نیروی ابعاد از ی به عنوان که اری بی م کند. فراهم

محدودیت دلیل به اما بوده کار خواهان که است جمعیت نشان دهنده ی واقع در و است کار کامل فقدان مفهوم به م شود، اندازه گیری

مرجع، هفته ی طول در که م شود محسوب شاغل فردی ، بین الملل تعاریف طبق همچنین هستند. کار فاقد اشتغال، فرصت های

kalhori@srtc.ac.ir ندرآبادی: کلهری ١لیدا

۵٠۵



زمان۵٠۶ ناقص اشتغال بر مؤثر عوامل

طوالن مدت نم توانند زندگ شرایط دلیل به افراد از برخ طرف از است. بوده کار از موقت غایب یا کرده کار ساعت ی حداقل

در کار، ساعت ی حداقل معیار به توجه با افراد این چه اگر نیست. آن ها مناسب که م پذیرند را کاری نتیجه در و بمانند ار بی

در صحیح قضاوت برای شرایط چنین در هستند. نیز مناسب تر کار جستجوی در همزمان طور به اما نم گیرند، قرار اران بی زمره ی

ناقص استفاده ی میزان از باید اری، بی میزان بر عالوه نیاز، مورد شغل فرصت های میزان از گاه آ و جامعه اشتغال وضعیت مورد

از ناقص استفاده ی منعكس كننده ی كه است گسترده مفهوم ناقص اشتغال داشت. گاه آ نیز شاغل جمعیت بهره ده ظرفیت از

، جوادی و (هرندی م شود هم محل یا مل اقتصادی سیستم ضعف از ناش موارد شامل و است شاغل جمعیت تولید ظرفیت

ناقص اشتغال واقع در هستند. آن به پیوستن آماده ی و خواهان افراد كه م كند اشاره زین جای اشتغال موقعیت به مفهوم این .(١٣٨٨

ناقص اشتغال از عبارت اند که م شود گرفته نظر در ناقص اشتغال برای کل رده  سه است. اری بی نرخ تکمیل کننده ی مفاهیم از ی

نامناسب اشتغال عنوان به درآمدی ناقص اشتغال و مهارت ناقص اشتغال درآمدی. ناقص اشتغال و مهارت ناقص اشتغال ، زمان

تمایل کنند استفاده خود مهارت های از بیشتر آن در که کاری یافتن انگیزه با افراد ، مهارت ناقص اشتغال در م شوند. شناخته نیز

درآمد افزایش هدف با را خود فعل کار دارند تمایل افراد که است وضعیت درآمدی ناقص اشتغال دارند. خود جاری شغل تغییر به

است. تجهیزات و ابزار کار، سازمان ده یا بهره وری پایین سطح مانند عوامل از متأثر آن ها فعل درآمد که حال در دهند تغییر

ساعات که م شود اطالق وضعیت به ناقص اشتغال نوع این است. زمان ناقص اشتغال ناقص، اشتغال جنبه های از ر دی ی

رده دو کل به طور است. ناکاف دارد، را آن به پیوستن آمادگ و تمایل فرد که ری دی اشتغال وضعیت با مقایسه در شاغل فرد کار

م خواهند و م کنند کار پاره وقت معموال که افرادی از عبارت اند که م شود گرفته نظر در زمان ناقص اشتغال دارای افراد برای

به که آن دلیل به افراد، این کرده اند. کار خود معمول کار ساعت از کم تر مرجع دوره ط که افرادی و کنند، کار بیشتری ساعات

هستند. نسبی اری بی دچار نیست فراهم برایشان کار دارند تمایل که میزان

م شود. ارزیابی کار نیروی طرح از استفاده با زمان ناقص اشتغال شد، اشاره آن ها به باال در که ناقص اشتغال نوع سه از

اجتماع ویژگ های حسب بر م توان را زمان ناقص اشتغال دارای افراد (١٣٨٢ ، جوادی و (هرندی گذشته مطالعات اساس بر

بررس به مقاله این در نمود. گروه بندی اصل شغل ویژگ های نظر از همچنین و سواد سطح سن، جنس، قبیل از آن ها اقتصادی

به توجه با استان، سطح در ناقص اشتغال سهم بر استان به وارد شده مهاجران تعداد و سواد تحصیالت، سطح سن، جنس، اثر

اطالعات از استان به وارد شده مهاجران تعداد م پردازیم. (١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری از حاصل اطالعات

است. دسترس در (١٣٩۵) ن مس و نفوس عموم سرشماری

است، (١و٠) بازه ی در پیوسته متغیر ی مطالعه مورد پاسخ متغیر که این به توجه با ، زمان ناقص اشتغال سهم مدل بندی برای

رگرسیون مدل سه بخش در م شود. ارائه تفصیل به زمان ناقص اشتغال مفهوم دو بخش در م شود. استفاده بتا رگرسیون مدل از

برآورد و م شود انجام بتا رگرسیون مدل از استفاده با ناقص اشتغال سهم مدل بندی چهار، بخش در م شود. معرف اختصار به بتا

است. یافته اختصاص نتیجه گیری و بحث به پایان بخش م آیند. دست به بیزی رهیافت استفاده با مدل پارامتر های

زمان ناقص اشتغال ٢

کار انجام برای آمادگ و تمایل آن، در شاغل فرد که نحوی به است ناکاف کار ساعت با اشتغال ، زمان ناقص اشتغال از منظور

کار سر در حاضر مرجع، هفته ی در که هستند اشتغال خود یا یر مزدب شاغلین تمام ، زمان ناقص اشتغال دارای افراد دارد. اضاف

هفته ی در اضاف کار انجام برای آماده و خواهان و کرده اند کار ساعت ۴۴ از کم تر اقتصادی دالیل به و بوده اند موقت غایب یا

فصل در داشتن قرار یا بیشتر کار ساعات با کار پیدانکردن کاری، رکود از عبارت اند اقتصادی دالیل از مصداق هایی هستند. مرجع

اندازه گیری باید مؤلفه دو ، زمان ناقص اشتغال شناخت برای ، بین الملل توصیه های طبق .(١٣٨١ ، اران هم و (هرندی کاری غیر

اندازه گیری برای است. کار ساعت حسب بر زمان ناقص اشتغال مقدار و زمان ناقص اشتغال دارای افراد تعداد شامل که شود
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هفته ی در ساعت ۴۴) معمول کار ساعت عنوان به سان ی شده ی توافق معیار ی ابتدا که م شود عمل ترتیب این به اول مؤلفه ی

ساعت از کم تر مشاغل، تمام در آنها کار ساعت مجموع اشتغال، سنجش مرجع هفته ی در که افرادی سپس م شود. تعیین مرجع)

اشتغال دارای افراد دارند، آمادگ و تمایل ، اضاف کار انجام برای که مذکور افراد از دسته آن م شوند. مشخص است، معمول کار

سان ی مشاغل تمام برای گرفته شده، نظر در معمول کار ساعت میزان سادگ و سان سازی ی برای م شوند. محسوب زمان ناقص

م کنند، معمول کار ساعت از کم تر که حال عین در افراد که است به گونه ای کار ماهیت مشاغل از بعض در م شود. گرفته نظر در

از آن ها کردن خارج و افراد این تشخیص کرد. اشاره اه دانش اساتید و معلمین به م توان نمونه به عنوان که هستند وقت تمام شاغل

م شود. انجام معمول کار ساعت از آن ها کار ساعت بودن کم تر دلیل پرسش با ناقص اشتغال دارای جمعیت

تمایل اظهار صرفاً که افرادی از هستند اضاف کار جستجوی در که افرادی است الزم اضاف کار انجام برای فرد تمایل تشخیص در

کار که است مفهوم این به اضاف کار انجام برای تمایل داشتن شوند. تفکی نیستند، آن جستجوی در اما دارند اضاف کار انجام به

افرادی است بدیه م کند. کار معمول، کار ساعت از کم تر ناخواسته فرد و دارد اختیاری غیر ماهیت معمول کار ساعت از کم تر

مورد جامعه ی از کرده اند کار معمول حد از کم تر و...)، وقت نیمه کار به تمایل خانه داری، (تحصیل، شخص تصمیم علت به که

، فعل شغل در بیش تر کاری ساعت ، اضاف کار از منظور م شوند. خارج زمان ناقص اشتغال دارای افراد تشخیص برای سنجش

است. فوق موارد از ترکیبی یا و بیش تر کاری ساعت با ر دی شغل با فعل شغل زین جای ، فعل شغل بر عالوه ری دی شغل تصدی

اشتغال تشخیص برای مرجع دوره ی که است این نمود توجه آن به باید زمان ناقص اشتغال دارای افراد تشخیص در که مهم نکته ی

تشخیص برای باشد، گذشته هفته ی شاغل، افراد تشخیص مرجع دوره ی چنانچه مثال برای است. سان ی اشتغال و زمان ناقص

ط وی مختلف مشاغل در فرد کار ساعت مجموع و م شود استفاده مرجع دوره ی همین از نیز زمان ناقص اشتغال دارای افراد

م شود. مشخص فرد وضعیت شده، تعیین معمول کار ساعت با آن مقایسه با و محسوب او فردی کار ساعت به عنوان مرجع هفته

ساعت اساس بر فرد کاری ساعت محاسبه ی اما است سان ی اشتغال و زمان ناقص اشتغال تشخیص مرجع دوره ی اینکه عل رغم

زمان ناقص اشتغال دارای نیز معمول طور به که افرادی کار، این انجام با دارد. ضرورت نیز سنجش دوره ی در وی معمول کار

غیبت با شاغلین مورد در همچنین م شوند. متمایز هستند، زمان ناقص اشتغال دارای مرجع هفته ی در صرفاً که افرادی از هستند

دوره ی چنانچه مثال برای م گیرد. قرار استفاده مورد فردی کار ساعت جای به معمول کار ساعت مرجع، هفته ی در کار از موقت

هفته ی در فردی کار ساعت باشد، نظر مورد فصل ی در اشتغال وضعیت سنجش و باشد گذشته هفته ی اشتغال، سنجش مرجع

متوسط م توان افراد، این زمان ناقص اشتغال وضعیت سنجش برای بود. خواهد صفر کار، از موقت غیبت با افراد برای مرجع

البته نمود. مقایسه معمول کار ساعت با و محاسبه را وی فعالیت های همه ی در فصل آن از هفته ی ط در فرد معمول کار ساعت

.(١٣٨١ ، اران هم و (هرندی گیرد قرار نظر مد باید نیز کار از موقت غیبت علت حالت، این در

داده های اساس بر زمان ناقص اشتغال سهم مدل بندی آن از پس و م شود معرف اختصار به بتا رگرسیون مدل بعد بخش در

م شود. مطرح مدل این از کاربردی به عنوان (١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری

بتا رگرسیون مدل ٣

است. اساس فرض ی داده ها بودن نرمال فرض آن ها در که م شود انجام رگرسیون مدل های از استفاده با پیوسته داد ه های مدل بندی

حوزه ی که داده های مدل بندی برای است. واقعیت خالف فرض این پذیرش نباشد، حقیق اعداد مجموعه داده ها مقادیر حوزه ی وقت

کلیت به خلل که این بدون کردند. پیشنهاد را بتا رگرسیون مدل از استفاده (٢٠٠۴) کریباری و فراری است، (١و٠) بازه آن ها  مقادیر

، رگرسیون مدل های در که این به توجه با گرفت. به کار (α١, α٢) بازه ی در محدود داده های برای را مدل این م توان شود وارد مسئله

م گیرد، قرار بررس مورد تبیین متغیرهای بر مشروط پاسخ متغیر میانگین رفتار وی ال

معین پاسخ متغیر میانگین اساس بر رگرسیون مدل که کردند بازپازامتریده به گونه ای را بتا توزیع (٢٠٠۴) کریباری و فراری
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صورت به ϕ = a+ b و µ =
a

a+ b
فرض با را Beta(a, b) توزیع بنابراین شود.

π(y, µ, ϕ) =
Γ(ϕ)

Γ(µϕ)Γ((١− µ)ϕ)y
µϕ−١)١− y)(١−µ)ϕ−١ ٠ < y < ١

نامیده دقت پارامتر ϕ آن در که ، V (Y ) =
µ(١− µ)

١ + ϕ
، E(Y ) = µ نتیجه در ϕ > ٠ و ٠ < µ < ١ آن در که گرفتند، نظر در

رگرسیون مدل آنگاه باشند، i = ١, ..., n ،Beta(µiϕ, (١−µi)ϕ) توزیع از مستقل تصادف متغیرهای y١, ..., yn اگر م شود.

به صورت بتا

g(µi) =

k∑
j=٠

xijβj

فرض حالت این در هستند. رگرسیون بردارضرایب β = (β٠, ..., βk)T و تبیین متغیرهای xi٠, ..., xik آن در که م شود معرف

است. ثابت مقدار با نامعلوم پارامتر ی ϕ که است شده

گرفتن نظر در با آن پارامترهای و م گیرد قرار استفاده مورد زمان ناقص اشتغال سهم بر مؤثر عوامل بررس برای مدل این ادامه در

(استوآرتز م شود برآورد WinBUGS نرم افزار توسط پسین، توزیع از گیبز نمونه گیری و بیزی رهیافت با مناسب پیشین توزیع های

.(٢٠٠۵ اران، هم و

آماری مدل معرف ۴

شده  استخراج (١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری نتایج از آن نیاز مورد اطالعات که است تحلیل ـ توصیف مطالعه ی حاضر پژوهش

ناقص اشتغال سهم بیش ترین م آید. به دست شاغل جمعیت به ناقص اشتغال دارای جمعیت تقسیم از بررس مورد متغیر است.

سال در ناقص اشتغال سهم است. درصد ۴٫١ با تهران استان در سهم این کم ترین و درصد ٢٠٫۶ سهم با لرستان استان به مربوط

لرستان، استان های ترتیب به ایران آمار مرکز توسط شده اعالم نتایج اساس بر است. شده اعالم درصد ١٠٫٣ کشور کل برای ١٣٩۵

دارای هرمزگان و یزد البرز،  تهران، استان های ترتیب به و ناقص اشتغال سهم بیش ترین دارای کرمانشاه و شمال خراسان گلستان، 

حسب بر م توان را زمان ناقص اشتغال دارای افراد ،(١٣٨٢ ، جوادی و (هرندی گذشته مطالعات اساس بر هستند. سهم کم ترین

سهم نمود. گروه بندی اصل شغل ویژگ های نظر از همچنین و سواد سطح سن، جنس، قبیل از آن ها اقتصادی اجتماع ویژگ های

سن، جنس، حسب بر اطالع این اما است، دسترس در (١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری نشریه ی از استان تفکی به ناقص اشتغال

با استان، سطح در ناقص اشتغال بر سواد تحصیالت، سطح جنس، اثر بررس برای ندارد. وجود استان سطح در سواد یا تحصیالت

متغیرهای م شوند. محاسبه استان سطح در کم متغیرهای (١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری نشریه ی در موجود اطالعات به توجه

تعداد شاغالن، کل به عال تحصیالت با شاغالن تعداد شاغالن، کل به شاغل مردان تعداد از عبارت اند استان هر برای کم

به شده وارد مهاجران تعداد استان، ناقص اشتغال سهم بر مهاجرت اثر بررس به منظور همچنین شاغالن. کل به بی سواد شاغالن

با م گیرند. قرار استفاده مورد (١٣٩۵) ن مس و نفوس عموم سرشماری اطالعات اساس بر ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال های ط استان

صورت به زمان ناقص اشتغال سهم پاسخ، واریانس بودن ن هم فرض
logit(µ) = Xβ =

k∑
j=٠

xijβj

اساس بر پارامترها برای مناسب پیشین توزیع های بیزی، رهیافت با مدل پارامترهای برآورد برای م شود. مدل بندی

پیشین توزیع ϕ برای و N(٠,١٠٠) پیشین توزیع مدل، رگرسیون ضرایب برای م شوند. انتخاب (٢٠٠۴) کریباری و فراری

پسین توزیع نمونه ٢٠٠،٠٠٠ از نمونه ٧٠،٠٠٠ داغیدن از پس پارامترها برآورد م شود. گرفته نظر در Gamma(٠٫٠١,٠٫٠١)
ال چ توزیع های از نمونه ١٣٠٠ اساس بر پارامترها برآورد یعن م شود. انجام باق مانده نمونه ١٠٠ هر از نمونه ی انتخاب و
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مرحله هر در و م شود آغاز تبیین متغیرهای همه گرفتن نظر در با کامل مدل برازش مرحله اولین در م آیند. به دست کامل شرط

شده ارائه ١ جدول در نهایی مدل نتیجه فقط خالصه سازی به منظور م شوند. حذف نیست معن دار مدل  در ها آن اثر که متغیرهایی

است.

استان ها در ناقص اشتغال سهم داده های به مدل برازش :١ جدول

٪٩۵ باور بازه

باال کران پایین کران SD برآورد رگرسیون ضرایب منبع

‐ ١/٩٠ ‐ ٢/٢٣ ٠/٠٨ ‐ ٢/٠٧ β٠ مبدأ از عرض

٠/٣١ ٠/٠٢ ٠/٠٧ ٠/١۶ β١ بی سواد شاغالن سهم

ر دی عبارت به دارد. معن دار اثر زمان ناقص اشتغال بر شاغالن کل از بی سواد شاغالن سهم م شود مالحظه که همان طور

که م دهد نشان ،(١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری طرح نتایج م یابد. افزایش زمان ناقص اشتغال سهم بی سواد، شاغالن افزایش با

و آالت ماشین مونتاژکاران و متصدیان فروشندگان، و خدمات کارکنان ساده، کارگران مربوط، مشاغل کارکنان و صنعت گران سهم

از درصد ۶١ مجموع در که است. شاغالن کل از درصد ١٢/٣ و ١٣/۶ ،١۵/۶ ،١٩/۴ ترتیب به نقلیه وسایل رانندگان و دستگاه ها

یل تش را شاغالن کل درصد ١۴/۵ که یری ماهی و جنگلداری کشاورزی، ماهر کارکنان همچنین م دهند. یل تش را شاغالن کل

یل تش گروه هایی را شاغالن از ٧۵/۴ آن ها گرفتن نظر در با بنابراین باشند. بی سواد جمعیت بردارنده در م توانند نیز م دهند

را شغل عمده گروه های حسب بر بیشتر و ساله ١٠ شاغالن برآورد نسبی توزیع ١ ل ش نیستند. سوادی با افراد لزوما که م دهند

شغل گروه های در افراد که باشد معنا این به م تواند زمان ناقص اشتغال بر بی سواد شاغالن سهم اثر بودن معن  دار م دهد. نشان

شغل عمده گروه های حسب بر بیشتر و ساله ١٠ شاغالن براورد نسبی توزیع :١ ل ش

افراد این دارند. قرار زمان ناقص اشتغال معرض در بیشتر بودن شاغل عل رغم رانندگان، یا خدمات نیروی های ساده، کارگران مانند

جدی اقتصادی الت مش به منجر م تواند که نم شود، فراهم آن ها برای فرصت ول هستند بیشتر کار انجام دنبال به که این وجود با

شود. افراد این برای



زمان۵١٠ ناقص اشتغال بر مؤثر عوامل

نتیجه گیری و بحث

اساس بر که دارند وجود افرادی طرف از باشد. داشته جامعه بر نامناسبی اثرات م تواند که است اجتماع معضالت از ی اری بی

دارای افراد این نم شود. استفاده کامل به صورت آن ها کاری ظرفیت از ول م شوند محسوب شاغل کار، ساعت ی حداقل معیار

گروه سه به ناقص اشتغال است. اهمیت حائز کار بازار بهتر کردن رصد برای آن ها مورد در اطالع کسب و هستند ناقص اشتغال

شاخص های کار نیروی آمارگیری طرح در م شود. رده بندی زمان ناقص اشتغال و درآمدی ناقص اشتغال ، مهارت ناقص اشتغال

م شوند. محاسبه زمان ناقص اشتغال

مهاجرت و سواد تحصیالت، سطح جنس، متغیرهای اثر ،(١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری نتایج اساس بر است شده سع مقاله این در

مدل از داده ها مدل بندی برای شود. بررس استان ناقص اشتغال سهم بر ،(١٣٩۵ ن، مس و نفوس عموم (سرشماری استان به

ناقص اشتغال سهم شاغالن، کل از بی سواد شاغالن سهم افزایش با که است آن از حاک نتایج و است شده استفاده بتا رگرسیون

و صنعت گران بخش های در شاغالن درصد ۶١ حدود که است آن از حاک (١٣٩۵) کار نیروی آمارگیری نتایج م یابد. افزایش

رانندگان و دستگاه ها و آالت ماشین مونتاژکاران و متصدیان فروشندگان، و خدمات کارکنان ساده، کارگران مربوط، مشاغل کارکنان

که این به توجه با است. بی سواد شاغالن سهم افزایش با زمان ناقص اشتغال افزایش تبیین کننده ی نکته این که هستند، نقلیه وسایل

به منجر م تواند آن ها برای زمان ناقص اشتغال است، پایین ساده) کارگران (مانند شغل گروه های این از برخ در افراد دستمزد

شود. فراهم افراد این برای بیشتر کار ان ام ایجاد است الزم بنابراین باشد. داشته پی در اجتماع عوارض و شود فقر

ان ام اگر نیست. معن دار زمان ناقص اشتغال متخصص و تحصیل کرده افراد برای که است آن نشان دهنده ی نتایج ر دی منظر از

افراد برای ناقص اشتغال از نوع دو این که م رود انتظار شود، فراهم مهارت و درآمدی ناقص اشتغال شاخص های محاسبه ی

باشد. کم مهارت افراد از بیش متخصص و تحصیل کرده
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خطرات مدل از استفاده با ایران در سال ۵ زیر کودکان مرگ و میر ریس بر مؤثر عوامل بررس
تصادف اثر با متناسب

١ گوانج پریسا

آمار ده پژوهش

کودکان مرگ و  میر میزان در یری چشم کاهش شاهد مختلف، جوامع در بهداشت افزایش و سواد سطح رشد اثر بر امروزه یده: چ

است، مرگ و  میر میزان کاهش از حاک ، متوال سال های ط سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر میزان بررس  چه اگر هستیم. سال ۵ زیر

میزان بیشتر چه هر کاهش به منظور است الزم بنابراین هستیم. کودکان این بین در مرگ و  میر از توجه قابل میزان شاهد هم هنوز اما

بررس آن ها اثرات و شناسایی آن بر مؤثر جغرافیایی و جمعیت شناخت اقتصادی، ‐ اجتماع عوامل سال، ۵ زیر کودکان مرگ و  میر

زیر کودکان مرگ و  میر بر عوامل مؤثرترین و مهمترین شناسایی برای تصادف اثرات با متناسب خطرات مدل مقاله، این در شود.

از حاصل داده های اساس بر شد. خواهد گرفته کار به عوامل این تأثیر میزان بررس همچنین و کشور مختلف استان های در سال ۵

کشور مختلف استان های بین معن داری تفاوت گفت، م توان ایران ١٣٩۴ سال سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری

سقط سابقه ی خانوار، بعد جمله از عوامل همچنین، ندارد. وجود سال ۵ زیر کودکان مرگ و میر ریس بر مؤثر عوامل نظر از

به درمان مرکز یا پزش مشاور به مراجعه عدم مغزی، ته ی س به مادر ابتالی سابقه ی خانوار، در فرزند تولد ترتیب مرده زایی، یا

واحد در گرما ایجاد برای مناسب سوخت نوع و آشپزخانه جمله از انات ام وجود عدم مناسب،  رفت و آمد وسیله ی نبودن دارا دلیل

زیر کودکان مرگ و  میر ریس که هستند عوامل عمده ترین از فرزندان تعداد و کودک بودن چند قلو متقابل اثر همچنین و ون مس

م دهند. قرار تأثیر تحت را کشور روستایی و شهری نواح در سال ۵

. تصادف اثرات متناسب، خطرات مدل ، ریس سال، ۵ زیر کودکان مرگ و  میر کلیدی: واژه های

.62N99 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

١٠٠٠ هر از به طوری که است ٢٠١۵ تا ١٩٩٠ سال های فاصله ی در مرگ و  میر میزان درصدی ۵٣ کاهش از حاک جهان آمارهای

میانگین ، جهان بهداشت سازمان آمارهای اساس بر ایم. بوده ٢٠١۵ سال در مرگ و  میر ۴٣ و ١٩٩٠ سال در مرگ و  میر ٩١ شاهد تولد

٢٠٠٠ سال های برای درصد ٣٫٩ و ٢٠٠٠ تا ١٩٩٠ سال های برای درصد ١٫٨ سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر میزان ساالنه ی کاهش

p_gavanji@srtc.ac.ir : گوانج ١پریسا
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ایران۵١٢ در سال ۵ زیر کودکان مرگ و میر ریس بر مؤثر عوامل

سال در ایران در (DHS) جمعیت و سالمت آمارگیری طرح آمارهای همچنین .(٢٠١٧ ، اران هم و (آیل است بوده ٢٠١۵ تا

سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری طرح و .(DHS ، ایران سالمت و جمعیت شاخص های آمارگیری (طرح ١٣٧٩

سال در در هزار ٣۶ از ایران در سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر میزان که م دهند نشان ١٣٩۴ و ١٣٨٩ سال های در (MIDHS)

ایران سالمت و جمعیت (پیمایش است یافته کاهش ١٣٩۴ سال در درهزار ١۵٫٩۴ به و ١٣٨٩ سال در درهزار ٢٢٫۵ به ١٣٧٩

١٣٫٨٧ و ١٣٨٩ سال در درهزار ١٩٫٢۴ به ١٣٧٩ سال در درهزار ٣۶٫٨ از شهری مناطق در مرگ و  میر میزان همچنین .(DHS ،

درهزار ١٩٫٩٩ و ١٣٨۴ سال در درهزار ٢٨٫٣١ به ١٣٧٩ سال در درهزار ٣۴٫۶ از روستایی مناطق برای و ١٣٩۴ سال در درهزار

است. آمارگیری از قبل سال ۵ به مربوط سال هر در مرگ و  میر میزان که است ضروری نکته این به توجه است. رسیده ١٣٩۴ سال در

چندگانه شاخص های آمارگیری داده های سال، ۵ زیر کودکان مرگ و  میر بر مؤثر عوامل بررس برای استفاده مورد داده های

سفارش به که است خانوار سطح در مقطع آمارگیری ی مطالعه این است. ایران ١٣٩۴ سال (MIDHS) سالمت و جمعیت

در ایران آمار مرکز نظارت با و آمار ده ی پژوهش توسط ، پزش آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت تحقیقات مل مؤسسه ی

شده آمارگیری خانوارهای تعداد .(١٣٩۶ ، سالمت تحقیقات مل مؤسسه ی و آمار ده ی (پژوهش است گرفته انجام ١٣٩۴ تابستان

با پرسشنامه تکمیل طریق از افراد، به مربوط اطالعات گردآوری است. بوده خانوار هزار ٣٣ از بیش آمارگیری این در کشور کل در

است. گرفته صورت رو در رو مصاحبه  ی انجام و آن ها ونت س محل در خانوارها به مراجعه

شهریور زمان بازه ی در شده متولد سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر میزان ،١٣٩۴ سال MIDHS داده های اساس بر همچنین

شده متولد کودک ١٠٠٠ هر از متوسط به طور که معناست بدان رقم این است. درهزار ٢۴٫٢٣ با برابر ،١٣٩۴ شهریور تا ١٣٨۴

مناطق در همچنین رفته اند. دنیا از سال ۵ به رسیدن از قبل کودک ٢۴ حدود ،١٣٩۴ شهریور تا ١٣٨۴ شهریور زمان بازه ی در

که است آن از حاک رقم این است. درهزار ٢٨٫۵ روستایی مناطق در و درهزار ٢٢٫٢ سال، ۵ زیر کودکان مرگ و  میر میزان شهری،

مؤثر عوامل شناسایی به منظور دقیق تر بررس های است الزم هم هنوز میزان، این کاهش برای شده انجام تالش های همه ی علیرغم

گیرد. صورت عوامل این بهبود یا حذف برای تالش  و سال ۵ زیر کودکان مرگ و میر بر

در مادر سن اول، ازدواج در مادر سن مادر، کنون سن ، زندگ محل و ناحیه که م دهد نشان اجتماع و شناخت بررس های

پیش آموزش های کودک، جنسیت مادر، اشتغال وضعیت مادر، تحصیالت میزان همسر، تحصیالت خانواده، بعد زایمان، اولین زمان

از ونت س محل مشخصات بهداشت، و سالم آشامیدن آب به دسترس وضعیت دخانیات، مصرف بارداری، از پیش و ازدواج از

نتیجه در و سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر بر تأثیرگذار متغیرهای جمله از م توانند ... و بهداشت سرویس و پخت و پز انات ام جمله

و جمعیت شناخت ، اقتصادی‐اجتماع مؤثر عوامل بررس اصل هدف مقاله، این در شوند. گرفته نظر در آنان بقای و عمر طول

بررس برای تصادف اثرات با مناسب خطرات مدل ی از استفاده با ایران در سال ۵ زیر کودکان مرگ و میر ریس بر جغرافیایی

است. کشور مختلف استان های اثرات

تصادف اثرات با متناسب خطرات مدل ٢

تا زمان به صورت پاسخ متغیر که زمان پاسخ متغیر بر تبیین متغیرهای اثر بررس برای (١٩٧٢ ، (کاکس متناسب خطرات مدل

م شود: تعریف زیر صورت به م شود، گرفته نظر در بیماری ی پیشرفت یا مرگ

λi(t) = λ٠(t) exp{βzi}, (٢ . ١)

واقع زمان Xi آن در که است ( سال ۵ سن از قبل (فوت واقع ست ش زمان i = ١, .., n ،min(Ci, Xi) = Ti مدل، این در

اینصورت غیر در و Ci = ١ باشد، شده فوت سال ۵ از قبل و ١٣٩۴ شهریور تا کودک اگر است. سانسور زمان Ci و ست ش

است. پایه مخاطره تابع λ٠(t) و رگرسیون ضرایب بردار β و تبیین متغیرهای شامل بردار zi همچنین .Ci = ٠



پ ، ۵١٣گوانج

متفاوت کشور مختلف استانهای در سال ۵ زیر کودکان میر و مرگ ریس بر مؤثر مختلف عوامل که شود م فرض ابتدا، در

زیر کودکان میر و مرگ ریس بر که ... و شناخت جمعیت جغرافیایی، مختلف متغیرهای مهمترین تعیین برای رو، این از است.

، شو و وایدا ١٩٧٩؛ اران، هم و (واوپل تصادف اثرات با متناسب خطرات مدل هستند، تأثیرگذار مختلف استان های در سال ۵

م شود: تعریف زیر به صورت (٢٠٠٠

λij(t|wij) = λ٠(t) exp{βzij + wi}, (٢ . ٢)

واریانس و ٠ میانگین با نرمال توزیع دارای تصادف اثر این که است آن بر فرض و است ام i استان به مربوط تصادف wiاثر آن در که

است. σ٢ نامعلوم

متناسب خطرات مدل سپس گرفت. قرار بررس مورد استا ن ها اثرات بررس برای تصادف اثرات با متناسب خطرات مدل ابتدا

که م دهد نشان مدل دو واریانس تحلیل و تجزیه نتایج شد. داده برازش داده ها به استا ن ها) اثرات گرفتن نظر در (بدون کاکس

مؤثر عوامل بین معناداری تفاوت ر، دی عبارت به .(p − value = ٠٫۵٧) نیست معن دار مختلف استان های تصادف اثرات

، آموزش انات ام که است آن مؤید امر این که ندارد وجود کشور مختلف استان های در سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر ریس بر

شده اند. ارائه کشور مختلف استان های سطح در سان ی به طور تقریباً سال، ۵ زیر کودکان بقای و عمر طول بر مؤثر ... و بهداشت

مدل نتایج تحلیل ٣

ایران ١٣٩۴ سال سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری از حاصل داده های پایه بر متناسب خطرات مدل برازش نتایج

در فرزند تولد ترتیب مرده زایی، یا سقط سابقه ی خانوار، بعد که گفت م توان نتایج اساس بر است. شده داده نشان ١ جدول در

دلیل به درمان مرکز یا پزش مشاور به مراجعه عدم آمارگیری، از قبل هفته ی ۴ ط مغزی ته ی س به مادر ابتالی سابقه ی خانوار،

و ونت س محل در گرما ایجاد برای سوخت نوع و ون مس واحد در آشپزخانه وجود عدم مناسب،  رفت و آمد وسیله ی نبودن دارا

و شهری نواح در کودکان مرگ و  میر خطر که هستند عوامل عمده ترین از فرزندان تعداد و کودک بودن چند قلو متقابل اثر همچنین

کودکان مرگ و  میر بین معناداری تفاوت که گفت م توان دهد. م قرار الشعاع تحت سال ۵ به رسیدن از قبل را کشور روستایی

زیر کودکان مرگ و  میر خطر بر مؤثر عوامل که است آن از حاک مطلب این نم شود، مشاهده روستایی و شهری نقاط در سال ۵ زیر

 ۵ از قبل کودکان مرگ و  میر بر کاهش اثری خانوار بعد که است آن از حاک بررس ها هستند. سان ی روستاها و شهرها در سال ۵

افزایش و سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر ریس درصدی ۶٢ کاهش سبب خانوار، بعد در واحدی ی افزایش به طوری که دارد سال

معرض در کمتر پرجمعیت تر، خانواده های گفت م توان بنابراین .(HR = ٠٫٣٨, p− value < ٢e− ١۶) م شود آنان بقای

کودک از بیشتری افراد مراقبت دلیل به م تواند امر این دارند. قرار سال ۵ سن به رسیدن از قبل خود کودک دادن دست از خطر

دهد رخ ... یا مادر به سایرین کم و

۵ زیر کودک مرگ و  میر خطر م تواند مرده زایی یا سقط به منجر حامل در مادر سابقه ی که م دهد نشان بررس ها همچنین

که مادران با سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر خطر که به طوری است کاهش به صورت تأثیر این دهد. قرار تحت الشعاع را وی سال

برآورد ٢ جدول داشته اند. تجربه ای چنین که است مادران با کودکان از کمتر درصد ۵٢ تقریباً نداشته اند، مرده زایی یا سقط سابقه ی

بر را سال ۵ به رسیدن از قبل شده فوت کودکان و ١٣٩۴ شهریور تا ١٣٨۴ شهریور زمان بازه ی در سال ۵ زیر کودکان کل تعداد

حدوداً کودک، ١٠٠٠ هر از متوسط به طور م دهد. نشان خیر یا هستند مرده زایی یا سقط سابقه ی دارای آنان مادران این که حسب

سقط سابقه ی که مادران برای رقم این و م کنند فوت سال ۵ به رسیدن از قبل مرده زایی، یا سقط سابقه ی با مادران با کودک ٣٫٣

م یابد. کاهش ١٫۵ به نداشته اند مرده زایی یا

از دوم فرزند مثال به طور م گذارد. اثر سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر خطر بر کاهش به صورت نیز خانوار در فرزند تولد ترتیب

خطر خانوار، فرزند هر برای کل به طور است. برخوردار اول فرزند به نسبت ، سال ۵ سن به رسیدن از قبل تا کمتری مرگ و  میر خطر
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سال سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری از حاصل داده های پایه بر متناسب خطرات مدل برازش نتایج :١ جدول

ایران ١٣٩۴

٩۵٪ C.I. for exp(β̂) exp(β̂) p-value β̂ ضریب

(٠/۴۴۴و٠/٣٢۶) ٠/٣٨ < ٢e− ١۶ ‐ ٠/٩۶٧ خانوار بعد

(٠/٣۶٧،٠/۶۵١) ٠/۴٨ ٩/۵۵e− ٠٧ ‐ ٠/٧١۶ مرده زایی یا سقط ی سابقه

(٠/٨٠،١) ٠/٩ ٠/٠۶۶ ‐ ٠/١٠۵ خانوار در فرزند ترتیب

(٠/٠١۵،٠/٢۵۴) ٠/٠۶ ٠/٠٠٠١ ‐ ٢/٧٧ مغزی ته ی س به مادر ابتالی سابقه ی

(٠/٣٨٩،٠/۶٧۶) ٠/۵١ ٢/٢۴e− ٠۶ ‐ ٠/۶۶٧ درمان /مرکز پزش مشاور به مراجعه عدم

(١/١۶،٢/٧٠) ١/٧٧ ٠/٠٠٧٧ ٠/۵٧٢ ون مس واحد در آشپزخانه وجود عدم

(١/٠۶،٣/۵٠) ١/٩٣ ٠/٠٣ ٠/۶۵٨ مایع) (گاز ونت س محل در گرما ایجاد برای سوخت نوع

(٠/٩٧١،١/٩۵٢) ١/٣٧ ٠/٠٧٢ ٠/٣٢٠ سفید) (نفت ونت س محل در گرما ایجاد برای سوخت نوع

(١/۵١۶،١/٨١۴) ١/۶٨ < ٢e− ١۶ ٠/۵٢٢ فرزندان تعداد و کودک بودن چند قلو متقابل اثر

بر ١٣٩۴ شهریور تا ١٣٨۴ شهریور زمان فاصله ی در سال ۵ از قبل شده فوت کودکان و کودکان کل تعداد برآورد :٢ جدول

سقط/مرده زایی سابقه ی حسب
سقط سابقه ی فاقد مادران سقط سابقه ی با مادران کودکان وضع

١٣١٬١١١ ٧٠٬٢٠٣ سال ۵ از قبل شده فوت

٨٬٧۴٢٬۶۵٣ ٢٬٠٩٠٬۶۶٠ کودکان کل

پرورش در والدین تجربه ی افزایش دلیل به م تواند امر این که است قبل فرزند از کمتر ١٠درصد سال ، ۵ سن از مرگ و  میر قبل

باشد. ... یا خانوارها بهداشت و اجتماع شرایط بهبود فرزندان،

ط مغزی ته ی س به مادر ابتالی به م توان سال، ۵ زیر کودکان مرگ و  میر خطر بر تأثیرگذار شده ی شناسایی عوامل ر دی از

خطر م تواند جسم سالمت از شاخص به عنوان مغزی ته ی س به مادر ابتالی به طوری که کرد، اشاره آمارگیری از قبل هفته ی ۴

کودک بقای و عمر طول بر مادر جسم سالمت شدید تأثیر از حاک امر این دهد. افزایش درصد ٩۴ حدود تا را وی فرزند مرگ و  میر

است. وی

دسترس در که کرده اند عنوان ساله ۵۴ تا ١۵ مادران برخ ،١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه شاخص های آمارگیری در همچنین

زیادی تأثیر که است بیماری هنگام در درمان مراکز یا پزش مشاور به مراجعه عدم بر مؤثر عوامل جمله از رفت و آمد وسایل نبودن

هنگام به درمان مراکز یا پزش مشاور به مراجعه برای رفت و آمد وسیله ی بودن دسترس در دارد. سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر بر

خدمات بهبود برای تمهیدات است الزم بنابراین م شود. سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر خطر درصدی  ۴٩ کاهش سبب بیماری،

بررس در شود. اندیشیده درمان مراکز به مادران آسان تر و سریع تر دسترس و درمان مراکز بیشتر توزیع و افزایش حمل و نقل،

درصدیِ ٧٧ افزایش باعث ، ون مس واحد در آشپزخانه وجود عدم که شد مشخص خانوارها، از آمارگیری در ونت س محل شرایط

رخ شده تهیه خوراک سالمت و کودک تغذیه ی بهداشت دلیل به م تواند امر این که م شود سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر خطر

سال ۵ سن به رسیدن از قبل کودکان مرگ و  میر م تواند نیز گرما ایجاد برای خانوار مصرف سوخت عمده ی نوع همچنین دهد.

خطر ونت، م تواند س محل در گرما ایجاد برای ( عموم ه ی (شب طبیع گاز جای به مایع گاز از دهد. استفاده قرار تأثیر تحت را
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٣٧ افزایش باعث ، طبیع گاز به جای سفید نفت از استفاده همچنین دهد. افزایش درصد ٩٣ تا را سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر

گرما، ایجاد برای خانوار چرا که است اهمیت حائز مطلب این م گردد. سال ۵ به رسیدن از قبل کودکان مرگ و  میر خطر درصدیِ

ه ی شب به خانوار دسترس عدم دلیل به امر این که صورت در است. کرده استفاده سفید نفت و مایع گاز از طبیع گاز جای به 

همچنین پذیرد. صورت ه شب این به خانوارها تمام دسترس برای تمهیدات است الزم باشد، گرفته صورت طبیع گاز عموم

رسان اطالع لزوم نیز مورد این در که باشد بی اطالع گرمایش برای سفید نفت و مایع گاز از استفاده مضرات از خانوار است ن مم

م شود. احساس 

اشاره چندقلویی و خانوار فرزندان تعداد همزمان تأثیر به م توان سال، ۵ زیر کودکان مرگ و  میر بر تأثیرگذار متغیرهای ر دی از

افزایش واحد هر باشد، چندقلو کودک که صورت در ر، دی عبارت به دارد. سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر بر افزایش اثری که کرد

از قبل کودکان مرگ و  میر خطر همچنین م دهد. افزایش درصد ۶٨ تا را سال ۵ زیر کودک مرگ و  میر خطر خانوار، فرزندان تعداد در

ویژه به والدین توجه شدن کم علت به م تواند افزایش اثر این است. قلو ی کودکان از بیشتر چندقلو کودکان برای ۵ سال سن

فرزندان تعدد علت به خانوار بهداشت و رفاه انات ام کاهش چندقلو، یا دو کودکان بودن آسیب پذیر سال، ۵ زیر کودک به مادر

شود. تعبیر ... یا

نتیجه گیری و بحث

به منظور برنامه ریزی ها در که مواردی از ی م دهد نشان ١٣٩۴ سالمت و جمعیت چندگانه ی شاخص های آمارگیری داده های بررس

پزش مشاوره ی و درمان مراکز به مادران آسان دسترس شود، گرفته نظر در بایست سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر ریس کاهش

سابقه ی دارد. سال ۵ سن به رسیدن از قبل کودکان مرگ و  میر بر مهم بسیار اثر مادران سالمت همچنین است. بیماری هنگام به

مرگ و  میر خطر کاهش جهت در بایست که هستند مهم موارد از نیز مغزی ته ی س به مادر ابتالی همچنین و سقط/مرده زایی در مادر

پرجمعیت خانواده های در کودکان که م دهد نشان بررس ها نتایج گیرند. قرار توجه مورد ، سال ۵ به رسیدن از قبل کودکان

از انات ام وجود برخوردارند. کم جمعیت خانواده های در کودکان به نسبت کمتری مرگ و میر خطر از باال)، بعد با (خانوارهای

در مؤثر عامل م تواند نیز گرما ایجاد برای طبیع گاز عموم ه ی شب به ون مس محل اتصال و ون مس واحد در آشپزخانه جمله

همزمان به طور م تواند کودک بودن چندقلویی و فرزندان تعداد همچنین باشد. سال ۵ زیر کودکان مرگ و  میر خطر کاهش راستای

مرگ و میر ریس از کودک باشد، بیشتر خانوار در کودک تولد ترتیب هرچه شود. سال ۵ از قبل وی مرگ و میر خطر افزایش سبب

بود. خواهد برخوردار خانواده در بزرگ تر فرزندان سایر به نسبت کمتری
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فازی ضرایب و توضیح پاسخ، متغیرهای با استوار ریج رگرسیون
آرش محمد ، ربیع محمدرضا گودرزی١، وحید

شاهرود صنعت اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

باعث ضرایب، و مشاهدات نبودن دقیق همچنین و خطاها نبودن نرمال ، همخط قبیل از الت مش کالسی رگرسیون در یده: چ

برای فازی ضرایب و خروج ورودی، با فازی رگرسیون مدل های در م شود. آن ها از استفاده برای محدودیت هایی آمدن بوجود

استفاده باشند، مناسبی معیار نم توانند کالسی ابزارهای که حالت در هستند، ناپذیر اجتناب نادقیق مولفه های که کاربردی مسائل

وجود همخط فازی توضیح متغیرهای بین اگر طرف از م سازد. برطرف را فعل محدودیت های از برخ فازی مجموعه های از

ریج پیشنهادی روش ی ارائه با مقاله این در بود. نخواهد کارا معمول فازی رگرسیون روش از فازی ضرایب برآورد باشد، داشته

بدست رگرسیون ضرایب برآورد برای تقریبی است، استوار نیز داده های پرت مقابل در که فازی قدرمطلق متر از استفاده با فازی

کاربرد م کنیم. برآورد را هستند مقدار فازی ضرایب و خروج ورودی، متغیرهای که هنگام رگرسیون مدل پارامترهای و آورده

م دهیم. قرار ارزیابی مورد پورتلند سیمان داده های در را روش این

فازی. ریج رگرسیون برآوردگر فازی، مطلق قدر متر فازی، ریج رگرسیون ریج، رگرسیون کلیدی: واژه های

.62J86 ،62J07 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

یا (پاسخ خروج متغیر که متغیری آن ها در که است پدیده هایی تحلیل برای قدرتمند تحلیل روش ی فازی رگرسیون تحلیل

زاده پروفسور بار اولین برای است. وابسته فازی، محیط در ،( تبیین یا (توضیح ورودی متغیرهای یا متغیر به م شود نامیده وابسته)

معرف (١٩٨٢) اران هم و تاناکا توسط بار اولین فازی خط رگرسیون مدل همچنین و کرد ارائه را فازی مجموعه های نظریه (١٩٧٨)

(١BLUE) نااریب خط برآوردگر بهترین مربعات، کمترین معمول رگرسیون برآوردگر ، همخط وجود عدم صورت در که شد

اشاره (١٩٩٢) تاناکا و ایشیبوش به م توان جمله آن از که است گرفته صورت زیادی مطالعات فازی رگرسیون زمینه در است.

روش نیز (١٩٨٨) دیاموند دادند، پیشنهاد عصبی ه های شب در آن کاربرد به توجه با را غیرخط فازی رگرسیون مدل های که کرد

1Best Linear Unbiased Estimator

v1992gi@gmail.com گودرزی: ١وحید

۵١٧
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ندارد. خوبی رد عمل فازی رگرسیون و، پیش متغیرهای بین همخط وجود صورت در کرد، ارائه مربعات حداقل برای را ری دی

هانگ بار اولین برای است، (١٩٧٠) کنارد و هورل توسط شده معرف ریج رگرسیون ، همخط با مقابله روش های موثرترین از ی

فازی اعداد خروج و دقیق ورودی مقادیر با فازی رگرسیون مدل های برای را ریج رگرسیون یادگیری وریتم ال (٢٠٠۴) اران هم و

نیز اخیرا دادند، پیشنهاد دوم درجه مدل های برای را فازی ریج رگرسیون (٢٠٠٧) اران وهم دونسو همچنین دادند، تعمیم نرمال

نمودند. بررس فازی خروج و ضرایب تنها برای فازی ریج رگرسیون براساس را مدل (١٣٩۶) اران هم و ربیع

اران هم و حسن پور متر از استفاده با همچنین و داده قرار مطالعه مورد فازی محیط در را ریج رگرسیون مدل بندی ما اینجا در

داده های پرت به نسبت که کرد خواهیم ارائه متغیرها بین چندگانه همخط حضور در فازی رگرسیون تحلیل برای رهیافت (٢٠١٠)

و کرده معرف را پیشنهادی فازی ریج رگرسیون مدل ادامه در و پرداخته اولیه مفاهیم و تعاریف به ٢ بخش در است. استوار نیز

خواهیم بررس را پیشنهادی مدل پورتلند، سیمان واقع داده های از استفاده با سپس م کنیم. تعریف را مدل ارزیابی شاخص های

بود. خواهد گیری نتیجه و بحث آخر بخش کرد.

اولیه مفاهیم و تعاریف ٢

م دهیم. ارائه را پیشنهادی برآوردگر ریج، برآوردگر خواص از استفاده با سپس و م پردازیم فازی مفاهیم تعریف به ابتدا

x عضویت تابع A(x) : X → [٠,١] آن در که F = {(x,A(x))|x ∈ X} بصورت X مرجع مجموعه از Ã فازی مجموعه

یعن A(x) ≤ B(x) ،x ∈ X هر برای اگر است، B̃ فازی مجموعه مجموعه ی زیر Ã فازی مجموعه گوییم است. Ã در

Ã ⊆ B̃ ⇔ A(x) ≤ B(x), ∀x ∈ X .

باشد زیر عضویت تابع دارای Ã فازی عدد اگر .٢ . ١ تعریف

A(x) =

L
(
m−x
l

)
x ≤ m

R
(
x−m
r

)
x > m

(٢ . ١)

با و نامیده LR فازی عدد ی را Ã آن گاه ،L(٠) = R(٠) = ١ و هستند [١و٠] به R+ از غیرصعودی توابع R و L آن در که

Ã راست پهنای و چپ پهنای ترتیب به را r و l مثبت اعداد و نما(میانه) مقدار را m عدد م دهیم. نشان Ã = (m, l, r)LR نماد

م شوند. نامیده ل) ش توابع مرجع(یا توابع نیز R و L م نامیم.

نشان Ã = (m, l, r)T با و نامیده مثلث فازی عدد ی را Ã صورت این در ،Ã = (m, l, r)LR کنید فرض .٢ . ٢ تعریف

باشد زیر صورت به اگر م دهیم،

A(x) =


x−(m−l)

l m− l ≤ x < m

(m+r)−x
r m ≤ x < m+ r

(٢ . ٢)

م دهیم. نمایش T (R) با را مثلث فازی اعداد تمام مجموعه همچنین

م شود تعریف زیر صورت به Ã h‐برش ،h ∈ [٠,١] و Ã = (mA, lA, rA)T فازی عدد هر برای .٢ . ٣ ]تعریف
AL(h), AU (h)

]
=
[
mA − (١− h)lA,mA + (١− h)rA

]
(٢ . ٣)

به را منف و مثبت فازی عدد .A(x) = ٠ ، (x ≥ ٠)x ≤ ٠ هر برای اگر گوییم ( مثبت(منف را Ã فازی عدد .۴ . ٢ تعریف

م دهیم. نمایش Ã ≺ ٠ و Ã ≻ ٠ نمادهای با ترتیب
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نشان Ã = (m, l)L صورت به و نامیده متقارن فازی عدد ی را Ã آن گاه ،l = r و L = R ،Ã فازی عدد برای اگر .۵ . ٢ تعریف

م دهیم.

اطالعات کسب برای است، تعریف قابل گسترش اصل اساس بر فازی غیر اعداد همانند نیز فازی اعداد بین در حسابی اعمال

تقریبی ضرب به همچنین و فازی عدد دو جمع به زیر در نمایید. مراجعه (١٣٩٢) ماشین چ و طاهری کتاب به زمینه این در بیشتر

م پردازیم. آن ها

داریم گسترش اصل اساس بر آن گاه B̃ = (mB, lB, rB)LR و Ã = (mA, lA, rA)LR اگر (١٩٨٠ پراد، و (دووا .۶ . ٢ قضیه

Ã⊕ B̃ = (mA +mB, lA + lB, rA + rB)LR. (۴ . ٢)

آن گاه B̃ = (mB, lB, rB)LR و Ã = (mA, lA, rA)LR اگر (١٩٨٠ پراد، و (دووا .٢ . ٧ قضیه

(Ã⊗ B̃) ≃


(mAmB,mAlB +mBlA,mArB +mBrA)LR Ã ≻ ٠, B̃ ≻ ٠

(mAmB,mAlB −mBrA,mArB −mBlA)RL Ã ≻ ٠, B̃ ≺ ٠

(mAmB,−mBrA −mArB,−mBlA −mAlB)RL Ã ≺ ٠, B̃ ≺ ٠.

(۵ . ٢)

صورت این در باشند، فازی اعداد C̃ و B̃ ،Ã کنید فرض (١٩٨٠ پراد، و (دووا .٢ . ٨ قضیه

(Ã⊕ B̃)⊗ C̃ ⊆ (Ã⊗ C̃)⊕ (B̃ ⊗ C̃) (۶ . ٢)

.Ã, B̃, C̃ ≻ ٠ اگر است برقرار زمان تساوی و

باشند، فازی عدد دو B̃ و Ã کنید فرض م کنند، تعریف صورت بدین را فازی عدد دو بین فاصله (٢٠٠١ ، ل و (ژو .٢ . ٩ تعریف

است زیر صورت به فازی عدد دو بین موزون فاصله

d(Ã, B̃) =
[ ∫ ١

٠
f(h)d٢(Ah, Bh) dh

]١
٢ (٢ . ٧)

داریم و است [٠,١] بازه بر صعودی تابع ی f(h) همچنین و هستند فازی عدد دو h‐برش های ،Bh و Ah آن در که

d٢(Ah, Bh) =
[
ALh −AUh

]٢
+
[
BL
h −BU

h

]٢
,

∫ ١

٠
f(h) dh =

١
٢ , f(٠) = ٠

هستند. B̃ و Ã h‐برش های پایین و باال کران های BU
h و BL

h و AUh و ALh آن در که

داریم f(h) = h وزن تابع پایه  بر آن گاه باشند، مثلث فازی عدد دو B̃ و Ã کنید فرض (٢٠٠١ ، ل و (ژو .٢ . ١٠ قضیه

d٢(Ã, B̃) = (mA−mB)
٢+

١
٣(mA−mB)

[
(rA−rB)− (lA− lA)

]
+

١
١٢
[
(lA− lB)٢+(rA−rB)٢]. (٢ . ٨)

م شود. محاسبه زیر صورت به 0̃ = (٠,٠,٠)T مبدا از Ã مانند مثلث فازی عدد هر فاصله (٢ . ٨) رابطه در .٢ . ١١ نتیجه

d٢(Ã, 0̃) = ||Ã||٢ = m٢
A +

١
٣mA(rA − lA) +

١
١٢(l٢A + r٢

A).

در فازی عدد دو B̃ = (mB, lB, rB)LR و Ã = (mA, lA, rA)LR کنید فرض (٢٠١٠ اران، هم و (حسن پور .٢ . ١٢ تعریف

م کنیم تعریف زیر صورت به را d : T (R)× T (R)→ R≥٠ باشند، T (R)

d(Ã, B̃) = |mA −mB|+ |lA − lB|+ |rA − rB|. (٢ . ٩)
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ریج رگرسیون مدل ٣

است زیر صورت به عموما چندگانه خط رگرسیون مدل

Yi = β٠ + β١X١i + β٢X٢i + · · ·+ βpXpi + εi, i = ١, . . . , n (٣ . ١)

E(ϵi) = ٠ م کنیم فرض همچنین هستند، تصادف خطاهای ϵiها و رگرسیون ضرایب β٠, β١, · · ·βp و پاسخ متغیر Yi آن در که

نوشت زیر صورت به را (٣ . ١) معادله ماتریس فرم م توان همچنین .i ̸= j برای Cov(ϵi, ϵj) = ٠ و V ar(ϵi) = σ٢ و

Y = Xβ + ϵ. (٣ . ٢)

م آورند بدست زیر صورت به خطا، دوم توان های مجموع کردن کمینه طریق از را β مربعات کمترین برآورد

β̂ = argmin
β

[
(Y −Xβ)T (Y −Xβ)

]
(٣ . ٣)

X ماتریس ستون های (یعن نامنفرد ماتریس ی XTX آن در که رسید، خواهیم β̂ = (XTX)−١XTY جواب به نتیجه در که

است. شده فرض م باشند) هم از مستقل

شد. پیشنهاد (١٩٧٠) کنارد و هورل توسط که است ریج رگرسیون ، همخط با مقابله برای روش ها موثرترین از ی .٣ . ١ تعریف

زیر رابطه از را مدل برآوردهای (٢ . ۴) کمینه تابع کردن کمینه جای به (١٩٧٠) کنارد و هورل ،(٣ . ٢) مدل پارامترهای برآورد برای

کردند محاسبه

β̂
Ridge

(k) = argmin
β

[
(Y −Xβ)T (Y −Xβ) + k

( p∑
j=١

β٢
j

)]
=
(
XTX+ kIp

)−١
XT Ŷ

=
(
XTX+ kIp

)−١(
XTX

)
β̂.

(۴ . ٣)

است. مربعات کمترین برآوردگر از خط تبدیل ی ریج برآوردگر واقع در

(FRR)فازی ضرایب و خروج و ورودی با پیشنهادی فازی ریج رگرسیون مدل ۴

یرید ب نظر در فازی رگرسیون ضرایب همچنین و فازی خروج و ورودی با را زیر رگرسیون مدل

Ỹi = Ã٠ ⊕ (Ã١ ⊗ X̃١i)⊕ · · · ⊕ (Ãp ⊗ X̃pi), i = ١, . . . , n. (١ . ۴)

٢ . ٧ قضیه به توجه با حاصلضرب این که هستیم، مواجه فازی عدد در فازی عدد حاصلضرب با (١ . ۴) مدل ضرایب برآورد برای

بودن منف و مثبت درباره اطالع اما شوند، برآورد باید و هستند مجهول پارامترها این است. ضرایب فازی مقادیر عالمت به وابسته

صورت به را ضرایب بنابراین است. متفاوت حاصلضرب این نتیجه پارامترها این بودن منف و مثبت به بسته که نداریم پارامترها این

ببینید). را (٢٠١١) اران هم و م گیریم(حسن پور نظر در مثبت فازی عدد دو جمع

به Ãj = (mAj , lAj , rAj )T و Ỹi = (mYi , lYi , rYi)T و X̃ij = (mXij , lXij , rXij )T کنید فرض (١ . ۴) مدل در .١ . ۴ لم

Ã
′
j , Ã

′′
j ∈ T (R) آن در که Ãj = Ã′j ⊕ Ã

′′
j اگر باشند. Ã٠ = (mA٠ , lA٠ , rA٠)T و j = ١, . . . , p و i = ١, . . . , n ازای
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داریم صورت این در (j = ١, . . . , p) Ã′
j , Ã

′′
j ≻ ٠ و

Ỹi ⊆
(
mA٠ +

p∑
j=١

(m
′
Aj
−m′′

Aj
)mXij , lA٠ +

p∑
j=١

(m
′
Aj
lXij + l

′
Aj
mXij +m

′′
Aj
rXij + l

′′
Aj
mXij )

, rA٠ +

p∑
j=١

(m
′
Aj
rXij + r

′
Aj
mXij +m

′′
Aj
lXij + r

′′
Aj
mXij )

)
.

(٢ . ۴)

به آن ها در که هستند p−بعدی بردارهای Ã′′ و Ã
′ آن در که م دهیم، نشان Ỹi(Ã

′
, Ã

′′
) با را (٢ . ۴) معادله راست طرف

و Ã′ انتخاب هر برای اگرچه نیست، مثلث فازی عدد ی لزوما Ỹi م دانیم که همانطور م باشد. عضو امین j ،Ã′′
j و Ã′

j ترتیب

م باشد. رگرسیون ضرایب عالمت از مستقل که است Ỹi از مثلث برآورد ی Ỹi(Ã
′
, Ã

′′
) ،Ã′′

م کنیم کمینه Mathematica 11 نرم افزار کم به عددی روش های با را زیر تابع انتخاب، بهترین به دستیابی برای

n∑
i=١

d
(
Ỹi(Ã

′
, Ã

′′
), Ỹi

)
. (٣ . ۴)

اران هم و حسن پور متر از استفاده با ، m′
A,m

′′
A, l

′
A, l

′′
A, r

′
A, r

′′
A ≥ ٠ همچنین و m′′

A ≥ r
′′
A و m′

A ≥ l
′
A که آن  شرط به

داریم (٢٠١٠)

n∑
i=١

d
(
Ỹi(Ã

′
, Ã

′′
), Ỹi

)
=

n∑
i=١

(∣∣∣mYi −mYi(Ã
′ ,Ã′′ )

∣∣∣+ ∣∣∣lYi − lYi(Ã′ ,Ã′′ )

∣∣∣+ ∣∣∣rYi − rYi(Ã′ ,Ã′′ )

∣∣∣). (۴ . ۴)

تعمیم واریانس تورم عامل شاخص ، همخط این اندازه گیری برای معیاری دارد، وجود توضیح متغیرهای بین همخط ه زمانی

م شود. تعریف زیر صورت به که است یافته

تعریف زیر صورت به که تعمیم VIF شاخص فازی، ورودی متغیرهای بین همخط شناسایی برای (١٣٩۵ ، (فرخ .٢ . ۴ تعریف

م کنیم استفاده م شود،

VIFGj =
١

١−R٢
Gj

, j = ١,٢, . . . , p− ١. (۵ . ۴)

متغیرهای ر دی روی X̃j متغیر شده رگرسیون مقادیر ˆ̃Xij و است یافته تعمیم تعیین ضریب ، R٢
Gj

=
∑n

i=١ d
٢( ˆ̃Xij ,

¯̃Xj)∑n
i=١ d

٢(X̃ij ,
¯̃Xj)

آن در که

بدست زیر رابطه از ¯̃Xj آن گاه ،j = ١, . . . , p و i = ١, . . . , n ازای به X̃ij = (mXij , lXij , rXij )T اگر است. توضیح

م آید
¯̃Xj =

(∑n
i=١ mXij

n
,

∑n
i=١ lXij

n
,

∑n
i=١ rXij

n

)
.

(٣ . ۴) معادله کردن کمینه با تنها نم توان ر دی م دهد، رخ کمتر ورودی متغیرهای بین در همخط وجود عدم که دلیل این به

مشابه طور به (۴ . ٣) معادله از استفاده با و ٣ بخش در شده بیان ریج رگرسیون مدل همانند بنابراین یافت، دست جواب بهترین به

داریم

n∑
i=١

d
(
Ỹi(Ã

′
, Ã

′′
), Ỹi

)
+ k||Ã||٢ (۶ . ۴)

صورت به را آن م توان که م باشد، (٢ . ٩) رابطه از فوق شده استفاده فاصله است. k ≥ ٠ و شده نامیده ریج ضریب k آن در که
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کرد بازنویس زیر

n∑
i=١

d
(
Ỹi(Ã

′
, Ã

′′
), Ỹi

)
+ k||Ã||٢ =

n∑
i=١

[∣∣∣mYi −
(
mA٠ +

p∑
j=١

(m
′
Aj
−m′′

Aj
)mXij

)∣∣∣
+
∣∣∣lYi − (lA٠ +

p∑
j=١

(m
′
Aj
lXij + l

′
Aj
mXij +m

′′
Aj
rXij + l

′′
Aj
mXij )

)∣∣∣
+
∣∣∣rYi − (rA٠ +

p∑
j=١

(m
′
Aj
rXij + r

′
Aj
mXij +m

′′
Aj
lXij + r

′′
Aj
mXij )

)∣∣∣]

+ k

[ p∑
j=٠

(
m٢
Aj

+
١
٣mAj (rAj − lAj ) +

١
١٢(l٢Aj

+ r٢
Aj
)
)]
.

(٧ . ۴)

زیر قیود تحت (٧ . ۴) رابطه کردن کمینه با

m
′
Aj
≥ l′Aj

,m
′′
Aj
≥ r′′Aj

, lA٠ , rA٠ ,m
′
Aj
,m

′′
Aj
, l

′
Aj
, l

′′
Aj
, r

′
Aj
, r

′′
Aj
≥ ٠, j = ١,٢, . . . , p. (٨ . ۴)

م کنیم. استفاده Mathematica 11 افزار نرم از معادله این کردن کمینه برای م گردد. محاسبه رگرسیون مدل ضرایب برآورد

مدل برازش ویی نی شاخص ۵

عضویت تابع دو بین اختالف عنوان به را زیر معیار (١٩٩٨) بیشوا و کیم فازی، رگرسیون مدل رد عمل ارزیابی برای .١ . ۵ تعریف

هستند. ỹi و Ỹi مثلث فازی اعداد تکیه گاه های ترتیب به Sỹi و SỸi آن در که کردند معرف را (Yi(x) برآورد i)yi(x)امین و Yi(x)

Ei =

∫
SỸi
∪Sỹi

∣∣Yi(x)− yi(x)∣∣dx, i = ١,٢, . . . , n. (١ . ۵)

است. برآورد خطای کل مقدار ،E =
∑n

i=١ Ei همچنین

کردند معرف را λ بنام ری دی معیار (٢٠١٠ ،٢٠٠٩) اران هم و حسن پور فازی، رگرسیون مدل رد عمل ارزیابی برای .٢ . ۵ تعریف

م کند محاسبه زیر صورت به را شده برآورد پاسخ های و مشاهدات مراکز بین اختالف که

λ =

n∑
i=١

λi (٢ . ۵)

است. λi =
∣∣∣myi −

∑p
j=٠ mAjmXij

∣∣∣ آن در که

پورتلند سیمان داده های مدل بندی ۶

تاثیر مطالعه  از داده ها این شده است. آورده (١٩٣٢) اران هم و وودز در که هستند پورتلند سیمان به مربوط ١ جدول داده های

چهار ترکیب از که داده هایی اینجا در م آید. بدست پورتلند سیمان شدن سخت طول در آمده بیرون حرارت روی مختلف ترکیبات

،3CaO.Al2O3 آلومینات تری سدیم ترکیب، چهار این م کنیم بررس را آمده بدست روز ٨٠ از بعد آمده بیرون گرمای میزان و ترکیب
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پورتلند سیمان داده های :١ جدول
i X̃١ X̃٢ X̃٣ X̃۴ Ỹ

١ (٧،٠/٧٧،٠/٩١) (٢۶،٢/٨۶،٣/٣٨) (۶،٠/۶۶،٠/٧٨) (۶٠،۶/۶،٧/٨) (٧٨/۵،٨/۶٣۵،١٠/٢٠)

٢ (١،٠/١٢،٠/٢) (٢٩،٣/۴٨،۵/٨) (١۵،١/٨،٣) (۵٢،۶/٢۴،١٠/۴) (٧۴/٣،٨/٩١،١۴/٨۶)

٣ (١١،٢/٠٩،١/٢١) (۵۶،١٠/۶۴،۶/١۶) (٨،١/۵٢،٠/٨٨) (٢٠،٣/٨،٢/٢) (١٠۴/٣،١٩/٨١،١١/۴٧)
...

...
...

...
...

...

١٣ (١٠،١/٧،١/١) (۶٨،١١/۵۶،٧/۴٨) (٨،١/٣۶،٠/٨٨) (١٢،٢/٠۴،١/٣٢) (١٠٩/۴،١٨/۵٩،١٢/٠٣)

هستند 2CaO.SiO2 ات سیلی دی کلسیوم و 4CaO.Al2O3.Fe2O3 آلمینوفریت تتراکلسیوم ،3CaO.SiO2 ات سیلی تری کلسیم

م شوند. تعریف ،Y آمده بیرون گرمای و X۴ و X٣ ،X٢ ،X١ ترتیب به که

متخصص فرد ی با مشورت با پاسخ، متغیر مشاهدات و ورودی متغیرهای به مربوط اندازه گیری های در ابهامات برخ به توجه با

سازی فازی ،Ỹ همچنین و X̃۴ و X̃٣ ،X̃٢ ،X̃١ مراکز برای متناسب چپ و راست پهناهای با مثلث فازی عدد ی از استفاده با

استفاده متغیرها بین همخط تشخیص برای VIFG معیار از هستند، فازی ورودی متغیرهای که آن جا از .(١٣٩۵ ، شده اند(فرخ

صورت این در م کنیم.

V IFG١ = ٣/٧٠۵, V IFG٢ = ۴١/۴٢۶٣, V IFG٣ = ۴/٢٢٢۵ V IFG۴ = ١۵/٨۴٧

پیشنهادی فازی ریج رگرسیون روش از باید لذا .(∃ i = ١,٢,٣,۴, V IFGi ≥ ۵) م دهد نشان متغیرهارا بین همخط که

کمترین kها بقیه بین در λ = ١٨/۶٧٧ و E = ٣۵/٣٨ مقدار k = ١ ازای به بهینه ریج ضریب محاسبه برای کرد. استفاده

از استفاده با (٨ . ۴) قیود تحت (٧ . ۴) رابطه کردن کمینه با که م کنیم اختیار k = ١ برابر را ریج ضریب بنابراین م باشند، مقدار

م آید بدست زیر صورت به فازی ریج رگرسیون مدل Mathematica 11 نرم افزار

Ỹ = (٠/١۴,٠/٠٣,٠) + (٢/١٩,٠,٠/٠٠٠۴)X̃١ + (١/١۵,٠,٠)X̃٢ + (٠/٨٢,٠/٠٠٨,٠/٠٠٠۴)X̃٣

+(٠/۴۶٨,٠,٠/٠٠٠١)X̃۴

(١ . ۶)

به توجه با م دهند، نشان پاسخ متغیر برروی را توضیح متغیرهای حاشیه ای) (بطور تاثیر میزان رگرسیون ضرایب که آن جایی از

همچنین م کند. محاسبه دقیق تقریبا به صورت را تاثیر میزان این مثال، این در پاسخ و توضیح متغیرهای مدل، ضرایب بودن نادقیق

با که است λ = ١٩/۴٨ و E = ۶٧/۴۶ مقدار و م شود تبدیل معمول فازی رگرسیون مدل به فوق مدل باشد، k = ٠ اگر

و برخوردارند بیشتری مقادیر از (λ = ١٨/۶٧ و E = ٣۵/٣٨)(١ . ۶) ریج رگرسیون مدل در شده محاسبه λی و E با مقایسه

م دهند. نشان را معمول فازی رگرسیون کارایی عدم

نتیجه گیری و بحث

فاصله از استفاده با هستند، فازی همه خروج و ورودی متغیرهای که زمان برای فازی ریج رگرسیون بر مبتن مدل مقاله این در

حضور به نسبت که ،(٢٠١١) اران هم و حسن پور مدل ویژگ های بر عالوه مدل این شد. ارائه (٢٠١٠) اران هم و حسن پور

دارد. خوبی رد عمل نیز متغیرها بین همخط وجود صورت در است، استوار نیز داده پرت
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Robust Ridge Regression with Fuzzy Response, Explanatory Variables and
Coefficients

Abstract

In classical regression problems such as, collinearity, non-normality of errors, and imprecise observation and

coefficients, cause some limitations to use the model. Fuzzy regression modeling with fuzzy input, output

and coefficients, where imprecise components are inevitable, and classical methods are inappropriate, fuzzy

sets will fix some of the problems. In this paper an approach is proposed to deal with this issue, when input-

output data and coefficients are fuzzy. Thus, coefficients are approximated with the proposed fuzzy ridge

model, in which a fuzzy absolute distance is used, which is robust to outliers. This approach is evaluated

using the Portland cement data.

Keywords: Ridge Regression, Fuzzy Ridge Regression, Fuzzy Absolute Distance, Fuzzy Ridge Regres-

sion Estimator.

Mathematics Subject Classification (2010): 62J86, 62J07.



استوار چندهدفه بهینه سازی از استفاده با فضایی نمونه گیری
محمدزاده محسن لطفیان١، الهه

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

مسئله است. شده واقع توجه مورد کاربردی مطالعات از مختلف شاخه های در فضایی نمونه گیری اخیر سال های در یده: چ

فضایی نمونه گیری مسئله ی مقاله، این در م باشد. حوزه این در اهمیت حائز موضوعات جمله از فضایی نمونه گیری بهینه سازی

پس دهد. رخ آن ها در جزئ تغییرات است ن مم و هستند ر دی ی با تقابل در اهداف این م شود. بررس هدف چند داشتن با بهینه

نمونه های از مجموعه ای استوار، چندهدفه بهینه سازی وریتم ال ی با ، ریاض بهینه سازی مدل ی قالب در مسئله چارچوب بندی از

مقایسه مورد قبل مطالعات با حاصل نتایج و پرداخته جواب ها این ویژگ های تحلیل به سپس م شود، آورده به دست بهینه فضایی

م گیرد. قرار

استواری. چندهدفه، بهینه سازی فضایی، نمونه گیری کلیدی: واژه های

.90C29 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

است. غیره و جنگل داری ، هواشناس ، زمین شناس علوم مانند گوناگون حوزه های در پرکاربرد مباحث جمله از فضایی نمونه گیری

نمونه .(٢٠١٢ ، اران هم و (وانگ م پذیرد صورت مختلف ردهای روی با نمونه ها، نوع و کاربرد هدف به توجه با نمونه گیری این

تاکنون باشند. برخوردار کاف صحت و دقت از آن، بر مبتن آماری تحلیل های از حاصل نتایج که شود طراح صورت به باید فضایی

و پیش آنتروپی و، پیش واریانس میانگین م توان معیارها این جمله از است. شده تعریف نمونه ها ارزیابی به منظور مختلف معیارهای

گرفته نظر در نیز غیره و نمونه گیری هزینه نمونه گیری، زمان مانند ری دی مالک های راستا، این در البته برد. نام را ١ D‐بهینگ و

بهینه فضایی نمونه گیری ارزیابی، مالک های بهینه سازی منظور به مطالعه مورد ناحیه در نمونه گیری موقعیت های انتخاب م شوند.

م شود. نامیده

1Determining-Optimality

e.lotfian@modares.ac.ir لطفیان: ١الهه

۵٢٧



استوار۵٢٨ چندهدفه بهینه سازی از استفاده با فضایی نمونه گیری

نمونه گیری بهبود برای مناسب بستری فضایی، آمار مفاهیم با آن ها ترکیب و ریاض بهینه سازی حوزه در دیدگاه ها توسعه و رشد

(١٩٨٩ ، کورست و شبیه سازی شده(آرتس نوردیدن وریتم ال ارگیری ب با (١٩٩٧) استین و ن گرونی است. نموده فراهم را فضایی

طرح به دستیابی برای (٢٠٠٢) الرک کردند. معرف فضایی نمونه گیری برای را (SSA) فضایی٢ شده شبیه سازی نوردیدن روش

واریانس میانگین و نمونه حجم همزمان کردن کمینه منظور به (٢٠١٠) اران هم و واسات و تغییرنگار بهینه برآورد هدف با نمونه ای

مد فضایی نمونه گیری طراح برای هدف ی از بیش کاربردی، مسائل از بسیاری در اما کردند. استفاده روش این از یدن، کری

شود ر دی هدف از شدن دور به منجر است ن مم هدف ی به نیل و هستند ر دی ی با تقابل در اهداف این گاه و است نظر

موقعیت های بین فواصل کردن کوتاه تر یا است نمونه حجم افزایش مستلزم و پیش واریانس کاهش مثال، عنوان به .(٢٠١۶ ، (الرک

چندهدفه بهینه سازی از ل مش این رفع برای شده، بیان پژوهش های از بسیاری در م شود. واریانس افزایش به منجر نمونه گیری
٣ شده شبیه سازی نوردیدن بر مبتن چندهدفه بهینه سازی وریتم ال مسائل، این حل روش های مهم ترین از ی م شود. استفاده

فضایی، نمونه گیری برای وریتم ال این توسیع با (٢٠١۶) الرک اخیرا .(٢٠٠٨ ، اران هم و (باندیوپادهیای است (AMOSA)

داده پیشنهاد نمونه میانگین واریانس و نمونه موقعیت های بین فواصل کاهش هدف دو همزمان گرفتن درنظر با نمونه گیری روش ی

مفاهیم از ی است. گرفته قرار توجه مورد آن استواری جمله از چندهدفه، بهینه سازی از متفاوت وجوه اخیر، سال های در است.

استوار جواب هایی آن  در که است شده معرف چندهدفه خط بهینه سازی مسائل برای (٢٠١٣) ارن هم و جئورجیو توسط استواری،

م توان که است این در بهینه جواب ی استواری اهمیت کنند. حفظ هدف توابع در آشفتگ هایی تحت را خود بهینگ که هستند

را خود بهینگ همچنان ، محیط نشده پیش بین شرایط تحمیل یا تصمیم گیرندگان اهداف در مشخص تغییرات تحت بود امیدوار

حفظ کند.

استوار پارتو جواب های به دستیابی برای ،AMOSA وریتم ال توسعه با چند هدفه بهینه فضایی نمونه گیری مسئله مطالعه، این در

٢ بخش در آن، توسیع و AMOSA وریتم ال چندهدفه، بهینه سازی به مربوط مفاهیم برخ ابتدا منظور این برای م شود. بررس

معرف ٣ بخش در توابع این در آشفتگ و هدف توابع ماهیت با همراه خاک از نمونه  گیری برای فرض مثال ی سپس م شوند. بیان

شد. خواهد ارائه نتیجه گیری و بحث نهایتا م گردد.

چندهدفه بهینه سازی ٢

تحت ،m ≥ ١ ازای به ،f١(·), . . . , fm(·) هدف تابع چند همزمان بیشینه سازی یا کمین به صورت چندهدفه بهینه سازی مسئله ی

به صورت X مانند مسئله شدن ناحیه دهنده یل تش محدودیت های از مجموعه ای

min /max f(x) = (f١(x), . . . , fm(x)), x ∈ X ⊆ Rn, (٢ . ١)

ن نامم آن روی استاندارد کل ترتیب ی اعمال و بوده ی از بیشتر تصویر فضای بعد هدف، تابع چند وجود دلیل به م شود. بیان

میسر چندهدفه بهینه سازی مسائل برای کالسی فرم به بهینه جواب کردن تعریف چالش، این به توجه با .(٢٠٠۵ ، (ارگوت است

م گیرد. قرار توجه مورد ۴ پارتو بهینه جواب مفهوم منظور، بدین نیست.

هرگاه م شود نامیده (نامغلوب) پارتو بهینه x̂ ∈ X شدن جواب ،(٢ . ١) کمینه سازی مسئله در (٢٠٠۵ ، (ارگوت .٢ . ١ تعریف

.fi(x) < fi(x̂) iای برای و fk(x) ≤ fk(x̂) ،k ∈ {١, . . . ,m} برای که باشد نداشته وجود x ∈ X جواب

بهینه سازی مسائل برای (٢٠١٣) ارن هم و جئورجیو توسط تعریف این است. استواری پارتو، جواب های با مرتبط مفهوم ی

2Spatial Simulated Annealing
3Archived Multiobjective Simulated Annealing
4Pareto
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کاف و الزم شرایط همچنین دادند. تعمیم غیرخط توابع برای را آن (٢٠١۵) اران هم و زمان و گردید معرف چندهدفه خط

شد. بررس (٢٠١٧) دامنه سلیمان و ان کب توسط ناهموار بهینه سازی در استواری

نامیده استوار جواب ی x̄ باشد. (٢ . ١) مسئله پارتو جواب ی x̄ ∈ X کنید فرض (٢٠١۵ ، اران هم و (زمان .٢ . ٢ تعریف

باشد: زیر مسئله پارتو جواب ی x̄ ،∥C∥ < ε که C مانند m× n ماتریس هر برای که باشد داشته وجود ε > ٠ هرگاه م شود

min f(x) + Cx, x ∈ X. (٢ . ٢)

م کنند هدف تابع ی به تبدیل را هدف توابع روش ها، این اکثر دارد. وجود پارتو جواب های یافتن برای گوناگون روش های

مواقع بسیاری در اما هستند، حل قابل بیشتری سادگ با روش ها این چه اگر معروفند. ۵ الرسازی اس روش های به اصطالح در که

قابل خطای و کرده تجمیع را هدف توابع خطای است ن مم حت یا کنند مشخص را پارتو جواب های از مناسبی توزیع نیستند قادر

برای AMOSA وریتم ال مانند روش هایی الت، مش این از اجتناب منظور به .(٢٠١۶ ، (الرک کنند تحمیل مسئله به مالحظه ای

.(٢٠٠۵ ، (گرکو است شده ابداع الرسازی اس بدون مسئله مستقیم حل

AMOSA وریتم ال ٢ . ١

مقدار ،(٢ . ١) مسئله در است. جواب ها بین ۶ غلبه مقدار مفهوم م رود، ار ب AMOSA وریتم ال در که مفاهیم مهم ترین از ی

مقادیر برد Ri آن در که است، ∆d(a,b) =
∏
i=١,...,m;fi(a)̸=fi(b)

|fi(a)−fi(b)|
Ri

صورت به b و a جواب دو بین غلبه کل

م کند. استفاده نامغلوب جواب های ذخیره سازی برای محدوده دو با آرشیو ی از AMOSA وریتم ال همچنین م باشد. fi(·)

بیشترین برای S نرم محدوده ی و م دهد ارائه نهایت در وریتم ال که جواب هایی تعداد بیشترین برای ،H سخت محدوده ی

تحلیل ی شود، بیشتر نرم محدوده از آرشیو جواب های تعداد که زمان گیرد. قرار آن در زمان هر در م تواند که جواب هایی تعداد

نم کند. رد خودکار طور به را بدتر جواب های وریتم ال این م شود. اعمال خوشه H به دستیابی برای ٧ اتصال تک خوشه بندی

پارامتر این است. وابسته نوردیدن وریتم ال در دما پارامتر و غلبه مقدار به پذیرش احتمال م کند. قبول یا رد احتمال طور به ه، بل

به کل حالت در وریتم ال گام های م شود. بدتر جواب های پذیرش احتمال نزول موجب و م یابد کاهش وریتم ال اجرای حین در

است: زیر صورت

م یابد. اختصاص τ مقدار نیز سیستم دمای پارامتر به م شود. اولیه مقدارده جواب ها از مجموعه ای از استفاده با آرشیو :١ گام

محاسبه جواب این برای هدف تابع مقادیر و انتخاب ،c فعل جواب عنوان به تصادف طور به آرشیو جواب های از ی :٢ گام

م شوند.

محاسبه جواب این برای هدف تابع m از ی هر و شده داده جهش تصادف طور به ،n جدید جواب تولید برای فعل جواب :٣ گام

دهد: رخ حالت سه است ن مم ، کل حالت در م شوند. مقایسه هم با هدف توابع مقادیر به توجه با c و n جواب دو م گردد.

τ آن در که م شود پذیرفته فعل جواب عنوان به Pacc = (١ + exp{∆dk+١
τ })−١ احتمال با n کند، مغلوب را n ،c اگر الف)

،ai جواب k اگر که داریم توجه ∆dk+١ محاسبه برای است. آرشیو و c توسط n غلبه میانگین نشان دهنده ∆dk+١ و دما پارامتر

.∆dk+١ =
∆d(c,n)+

∑k
i=١ ∆d(ain)

k+١ داریم کنند مغلوب را n آرشیو، در (i = ١, . . . , k)

باشد، نامغلوب آرشیو جواب های تمام به نسبت n اگر م شود. مقایسه آرشیو جواب های با n باشند، نامغلوب n و c اگر ب)

به و اضافه آرشیو به کند، مغلوب را آرشیو جواب های از برخ n اگر م شود. گرفته نظر در c عنوان به و شده اضافه آرشیو به

آرشیو در a١, ..., ak جواب k اگر م شوند. حذف آرشیو از شده مغلوب جواب های همچنین م شود. گرفته درنظر c عنوان

5Scalarization
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استوار۵٣٠ چندهدفه بهینه سازی از استفاده با فضایی نمونه گیری

احتمال با n جدید جواب و محاسبه ∆dk =
∑k

i=١ ∆d(ai,n)
k صورت به آرشیو، توسط n غلبه میانگین کنند، مغلوب را n

م ماند. باق فعل جواب عنوان به c صورت این غیر در م شود. پذیرفته c جواب عنوان به Pacc = (١ + exp{∆dkτ })
−١

آن ها از ی (که کند مغلوب را آرشیو مقادیر برخ n اگر دهد. رخ مختلف حالت های است ن مم کند، مغلوب را c ،n اگر ج)

گرفته نظر در c عنوان به n همچنین م شوند. انداخته دور شده مغلوب جواب های و م شود اضافه آرشیو به باشد)، c است ن مم

مغلوب آرشیو در جوابی هیچ توسط و نیست) آرشیو در c م دهد نتیجه (که نکند، مغلوب آرشیو در را جوابی هیچ n اگر م شود.

ورودی اینصورت در باشد، موجود آرشیو در قبل از جدید جواب اگر م شود. گرفته نظر در c عنوان به و اضافه آرشیو به نشود،

آنگاه نیست)، آرشیو در c م دهد نشان که ) کنند مغلوب را n آرشیو، در ak, ..., a٢, a١ جواب k اگر م شود. حذف تکراری

غیر در م شود. گرفته نظر در c عنوان به P =
(

١ + exp
{
−∆dmin

τ

})−١
احتمال با م کند مغلوب را n که آرشیو در جوابی

م شود. داده قرار c عنوان به n اینصورت،

م یابد. کاهش جواب H به آرشیو جواب های تعداد خوشه بندی، از استفاده با شود، بیشتر S از آرشیو جواب های تعداد اگر :۴ گام

م شود. تکرار (N) شده معین دفعات تعداد به ۴ گام تا ٣ گام از فرایند :۵ گام

٣ گام از فرایند باشد، بیشتر حداقل مقدار از دما مقدار اگر م یابد. کاهش آن، در θ < ١ عامل ی ضرب با ،τ دما پارامتر :۶ گام

م شود. تکرار ۵ گام تا

استوار AMOSA وریتم ال ٢ . ٢

در که شود توجه م شود. داده توسعه استوار بهینه جواب های یافتن برای AMOSA وریتم ال رد، روی ی ارائه با بخش این در

با پارتو نقاط از مجموعه ای ابتدا پیشنهادی، رد روی در گرفت. درنظر (٢ . ٢) مسئله در م توان را ماتریس متناه تعداد ، واقع مسائل

م شود. تعیین AMOSA وریتم ال شروع برای ∥C∥ < ε که C ماتریس ی و ε ی با (٢ . ٢) مسئله برای الرسازی اس روش های

شامل و مختلف ماتریس های از مجموعه ی با (٢ . ٢) مسئله پارتو نقاط مجموعه ی آوردن به دست برای AMOSA وریتم ال سپس

موقعیت مفروض، ماتریس های همه با که م شود پذیرفته استوار جواب عنوان به وقت موقعیت ی م گردد. اجرا صفر ماتریس

باشد. (٢ . ٢) مسئله پارتوی

موردی مطالعه ٣

این در است. پایدار و نوین کشاورزی در مهم عوامل از آن کمبودهای شناسایی و خاک در موجود غذایی مواد میزان از اطالع

این م شود مطرح حوزه این در که سوال م گردد . استفاده آن در موجود غذایی عناصر مقدار تعیین منظور به خاک آزمون از راستا

در موجود غذایی مواد غلظت از مناسبی برآورد که گونه ای به شود گرفته کشاورزی زمین ی از جامع نمونه ی ونه چ که است

داده ها فضایی همبستگ ساختار کردن وارد با مطالعه این در داده ها، نوع این فضایی وابستگ به توجه با شود. آورده به دست خاک

از مجموعه ای طراح به آشفتگ ها، برخ با قطع نمونه گیری هزینه های گرفتن نظر در با نیز و نمونه میانگین واریانس معیار در

م شود. پرداخته بهینه فضایی نمونه گیری وهای ال

(٢٠١۶) الرک توسط شده ارائه فرض مثال از فضایی، نمونه گیری برای استوار AMOSA وریتم ال کاربرد دادن نشان برای

از محدوده ای از غیر به تاری ه ی مربع قطعه ی صورت به و نامنظم شود نمونه گیری باید که منطقه ای شد. خواهد استفاده

دارای نمونه گیری مورد متغیر که م شود فرض است. ( ان م مختصات در {١٠٠,١٠٠} ان (م طرح گوشه ی در دایره ربع ی

منطقه وارد {٠,٠} گوشه از نمونه بردار است. ۵٠٠٠ ازاره و ۵٠٠ قطعه ای اثر متر، ١٠٠ دامنه با کروی تغییرنگار با فضایی همبستگ

جهت منطق نمونه اندازه ی این م شود. توزیع منطقه این سراسر در نمونه موقعیت ٢٠ مجموعا م شود. خارج نیز همانجا از و

و (مارچانت است کشاورزی زمین ی در خاک در موجود غذایی مواد غلظت تحلیل مانند مطالعات برای جامع نمونه ی یل تش



محمدزاده ۵٣١لطفیان،

.(٢٠١٢ اران، هم

انتخاب تصادف و مستقل طور به نمونه موقعیت های که آنجا از است. نمونه میانگین واریانس بهینه سازی، اول هدف تابع

صورت به مفروض تغییرنگار پارامترهای با نمونه، میانگین واریانس از محور مدل برآورد ی نم شوند،

σ٢
m =

٢
n

n∑
i=١

γ̄(xi,B)−
١
n٢

n∑
i=١

n∑
j=١

γ(xi − xj)− γ̄(B,B), (٣ . ١)

همچنین است. نمونه گیری دامنه B و تغییرنگار γ(h) نمونه، iامین موقعیت xi بردار آن در که ،(١٩٩٠ ، الیور و (وبستر است

γ̄(xi,B) =
∫

xk∈B
γ(xi − xk)dxk, γ̄(B,B) =

∫
xk∈B

∫
xℓ∈B

γ(xk − xℓ)dxℓdxk,

توزیع به (٣ . ١) راست سمت جمله سومین هستند. محاسبه قابل عددی صورت به و B بعدی دو فضای روی انتگرال ها آن در که

تمام زیرا نیست، یدن کری واریانس ی این که شود توجه م شود. محاسبه بار ی تنها بنابراین، نیست، وابسته نمونه موقعیت های

نم شوند. محاسبه وزن ها و شده اند وزن ده مساوی طور به کل میانگین در هسته ها

ط مسافت این صورت در باشد. X = (x١, . . . ,xn) فرم به ط شده، مسیر ی کنید فرض دوم، هدف تابع تعریف برای

نشان دهنده Co اینکه فرض با است. اقلیدس نرم || · || آن در که است، d̄ =
∑n−١

i=١ ∥xi+١ − xi∥صورت به مسیر این در  شده

صورت به دوم) هدف (تابع جابجایی هزینه باشد، ط شده مسافت متر ی ازای به نمونه گیری هزینه

d̄× Co (٣ . ٢)

مقدار کردن کمینه با واقع، در م شود. ر دی هدف تابع افزایش موجب هدف تابع ی در کاهش که است واضح شد. خواهد

پوشش چنین برای (٣ . ٢) دوم هدف تابع حال که در م آید، به دست مناسب فضایی پوشش با نمونه ای طرح ،(٣ . ١) اول هدف تابع

است. نمونه در موقعیت ی مختصات به وابسته و داده رخ دوم هدف تابع در فقط آشفتگ مطالعه، این در م شود. بزرگتر فضایی

(تابع صفر ماتریس از غیر به و شده تبدیل قست چهار به زمین این است. شده داده نشان مطالعه مورد زمین ،(٢−e) ل ش در

بدین آشفتگ این م کنند. ایجاد آشفتگ هدف تابع در ،١ جدول در شده مشخص فرم به ر دی ماتریس سه ،( آشفتگ بدون هدف

هزینه به ، پول واحد ٠٫٢ ،١ ماتریس ،٠ ≤ x, y ≤ ۵٠ مختصات در گرفته قرار موقعیت هر ازای به مثال، برای که معناست

م شود فرض همچنین است. ٠٫١ مختصات، این برای ٢ ماتریس توسط مشابه تحمیل هزینه حال که در م کند اضافه نمونه گیری

است. شده گرفته درنظر (
∑

i,j |cij |)١/٢ صورت به  فروبینیوس٨ نرم ،C = (cij) ماتریس هر برای و ε = ١٫۵ ،Co = ١

آشفتگ مشخصات :١ جدول
موقعیت ها مختصات

۵٠ < x ≤ ١٠٠ ٠ ≤ x ≤ ۵٠
۵٠ < y ≤ ١٠٠ ٠ ≤ y ≤ ۵٠ ۵٠ < y ≤ ١٠٠ ٠ ≤ y ≤ ۵٠ ماتریس

٠٫١ ٠٫١ ٠٫٣ ٠٫٢ ١

٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫١ ٢

٠٫١ ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫٣ ٣

و متر ۵ ، فعل جواب برای مجاز جهش میزان حداکثر م باشد. S = ۶٠ و H = ۴٠ شده، داده شرح مسئله برای برنامه اجرای در

8Frobenius



استوار۵٣٢ چندهدفه بهینه سازی از استفاده با فضایی نمونه گیری

با برابر θ خنک کنندگ نرخ و ١ مقدار با برابر τ اولیه دمای است. شده گرفته نظر در متر ١ نمونه، موقعیت دو هر بین فاصله حداقل

نقاط دهنده نشان ترتیب به D تا A قسمت های ،١ ل ش در آمد. به دست استوار موقعیت ۴٠ وریتم، ال اجرای از پس است. ٠٫٩٩
پارتو موقعیت ی استوار، جواب هر که شود توجه هستند. ٣ و ٢ ،١ صفر، ماتریس های برای (٢ . ٢) مسئله پارتو مرز در استوار

پارتو مرز از بخش شامل فقط استوار، جواب های مجموعه دلیل همین به نیست. برقرار لزوما کل حالت در آن عکس ول است

است. آورده به دست ١−E ل ش صورت به را پارتو مرز استواری، گرفتن درنظر بدون مسئله این حل با (٢٠١۶) الرک است.

استوار موقعیت های :١ ل ش

ر، دی سوی از و م گیرد قرار تصمیم گیرندگان استفاده مورد پارتو موقعیت متناه تعداد ، واقع مسائل در اینکه به توجه با

با م توانند نقاط این م برد، بین از را بهینه سازی مسئله مجدد محاسبه هزینه شرایط، در تغییر صورت در استوار جواب های انتخاب

شوند. انتخاب بیشتری اطمینان

است. شده ارائه مختلف ماتریس های با مسیر هر به مربوط هزینه و واریانس ٢ جدول در و نمونه گیری مسیر چهار ٢ ل ش در

،a مسیر در واریانس مالحظه قابل افزایش که م شود مالحظه b و a مسیرهای مقایسه با اما هستند، پارتو مسیرها این همه چه اگر

به مسیرها از کدام هر انتخاب صورت، هر در نم رسد. نظر به مناسب مسیر، این و نم کند ایجاد هزینه ها در یری چشم کاهش

شود. انتخاب مطلوب مسیر ارجحیت بندی، ی با نهایت در است ن مم و دارد بستگ تصمیم گیرندگان

نمونه ها برخ در هدف توابع :٢ جدول

d c b a مسیر

۴٨٫٣٨١١ ۵٧٫٢٢٢۶ ٩٣٫۵١١۶ ٢٠۶٫٢۴٢٢ واریانس

٣۶٣٫٢٣٢٢ ٣١٩٫٩۴۴۵ ٢٧۵٫٧٠٨۵ ٢١٢٫٠۶۵۶ صفر ماتریس با هزینه

٣۶٧٫٠٣٢٢ ٣۴۴٫٠٩٢۵ ٢٧٩٫۴٠٨۵ ٢١۵٫۶۶۵۶ ١ ماتریس با هزینه

٣۶٧٫١٣٢٢ ٣٢٣٫٩۴۴۵ ٢٧٩٫٨٠٨۵ ٢١۶٫٠۶۵۶ ٢ ماتریس با هزینه

٣۶۶٫٩٣٢٢ ٣٢٣٫٧۴۴۵ ٢٧٩٫٣٠٨۵ ٢١۵٫٨۶۵۶ ٣ ماتریس با هزینه



محمدزاده ۵٣٣لطفیان،

نمونه گیری مسیرهای برخ و مطالعه مورد منطقه :٢ ل ش

نتیجه گیری و بحث

جواب های مجموعه اهمیت شد. برده ار ب فضایی نمونه گیری در مثال ی برای و معرف استوار AMOSA وریتم ال مقاله، این در

این که است معن بدین این م مانند. باق پارتو همچنان هدف تابع در تغییرات تحت نقاط این که است این وریتم ال از حاصل

هستند. استوار است، اجتناب غیرقابل واقع مسائل در که هدف تابع در تغییرات مقابل در نقاط
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اصفهان استان شهرستان های سطح در اقتصادی عمده بخش های افزوده ارزش برآورد
رضایی مریم طالبی١، مریم ، لعل محمدرضا

اصفهان استان برنامه ریزی و مدیریت سازمان

منطقه ای حساب های که است سطوح همان در اطالعات و آمار نیازمند مناطق، زیرین سطوح در برنامه ریزی تردید بدون یده: چ

سال های ط م آورد. فراهم را مهم این اقتصادی تحليل های و سياستگذاری ها برنامه ريزی ها، فرآيند در ابزار اصل ترین عنوان به

، مل حساب های موازات به كشور، برنامه ريزی های و سياستگذاری ها نياز مورد آمارهای تأمين راستای در ايران آمار مركز گذشته،

استان های تمام سطوح در منطقه ای حساب های زمان سری تهيه اقدام اين نتيجه است. کرده منطقه ای حساب های تهيه به اقدام

مقطع مطالعات نياز كه است ارزشمندی آماری چارچوب زمان سری اين است. بوده بعد به ١٣٧٩ سال از جاری قيمت به کشور

سری وجود، اين با است. گرفته قرار منطقه ای ريزی های برنامه از بسياری اساس و م دهد پوشش را مدت كوتاه زمان دوره با

سطوح در مرتبط مطالعات نیاز و است شده تهیه کشور استان های سطح در تنها كه است برخوردار عمده كاست اين از مذكور زمان

منطقه ای و مل حساب های الملل بین دستورالعمل آخرین به استناد با مقاله این در سازد. نم برآورده را استان هر شهرستان های

است. شده برآورد ١٣٧٩ ‐ ١٣٩٣ زمان دوره ط و اقتصادی عمده بخش ١۴ برای اصفهان استان شهرستان ٢۴ افزوده ارزش

افزوده. ارزش زیرمنطقه ای، حساب های منطقه ای، حساب های کلیدی: واژه های

.62P20 ،62P20 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

است. بوده صاحبنظران اکثر پذیرش مورد کشورها توسعه و رشد در تسریع جهت ابزارها، ضروری ترین از ی عنوان به برنامه ریزی

پتانسیل، توانمندی، که چرا است، برخوردار چندان دو اهمیت از کشور ی دهنده یل تش مناطق در برنامه ریزی اهمیت ش بدون

برنامه ریزی تردید بدون نیستند. ن هم نیز یافتگ توسعه سطح حیث از آنها و بوده متفاوت ر دی ی از مناطق نیازهای و محدودیت

در ابزار اصل ترین عنوان به منطقه اي حساب هاي که است سطوح همان در اطالعات و آمار نیازمند مناطق، زیرین سطوح در

متغيرهاي اندازه گيري منطقه اي حساب هاي م آورد. فراهم را مهم این اقتصادي تحليل هاي و سياستگذاري ها برنامه ريزی ها، فرآيند

دليل به م دهد نشان آماری بررس های است. معین زمان دوره دری شهرستان) (استان، كشور مناطق تفكيك به اقتصادي كالن

maryam_talebi2003@yahoo.com طالبی: ١مریم
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اصفهان۵٣۶ استان شهرستان های سطح در اقتصادی عمده بخش های افزوده ارزش برآورد

در پارچه ی و منسجم آماری نظام ی دارای که کشورهایی خصوص به کشورها، از بسیاری در آماري گسترده خالء هاي وجود

روش های از لذا و است زمان بر و پيچيده بسيار منطقه ای حساب های برآورد در مستقیم روش ارگيري ب نم باشند، زیرمنطقه سطوح

م شود. استفاده مذکور حساب های برآورد برای کم کمیت های و شاخص ها بر مبتن غیرمستقیم

محاسبات، وهای ال همسان سازی و پارچه ی منظور به و منطقه ای حساب های تهیه در متنوع روش های ارگیری ب به توجه با

ویرایش نیز ٢٠١٣ سال در و گردید منتشر اروپا اتحادیه آمار اداره توسط ١٩٩۵ سال در منطقه ای» حساب های وهای «ال دستورالعمل

ط . (٢٠١٣ ، منطقه ای حساب های تهیه (راهنمای است بوده کشورها از بسیاری محاسبات مبنای که شد منتشر آن از جدیدی

حساب هاي موازات به كشور، برنامه ريزي هاي و سياستگذاري ها نياز مورد آمارهاي تأمين راستاي در ايران آمار مركز گذشته سال های

سطوح در منطقه اي حساب هاي زمان سري تهيه اقدام اين نتيجه است. كرده توليد روش به منطقه اي حساب هاي تهيه به اقدام ، مل

نقش شهرستان ها درسطوح منطقه اي حساب هاي که آن جا از است. بوده ١٣٧٩ سال از جاري قيمت به کشور استان های تمام

سرمایه گذاری جهت گیری های ، شهرستان و بخش حوزه های در اعتبارات عادالنه توزیع استان ها، كالن دربرنامه ريزي توجه قابل

ن نامم تقریباً حساب ها اين يافته هاي از استفاده بدون منطقه اي برنامه ريزي هاي اهداف تحقق و دارد بخش ها اشتغال زایی میزان و

کرد: اشاره زیر موارد به توان م حساب ها این تهیه اهداف از م شود. احساس کامال شهرستان سطح در مطالعات به نیاز است،

استان داخل ناخالص تولید در شهرستان ها از ی هر سهم تعیین ‐

استان و شهرستان اقتصاد در بخش) ١۴) اقتصادی عمده فعالیت های رشته از ی هر سهم تعیین ‐

استان شهرستان های در اقتصادی عمده بخش ١۴ سطوح در تولید ساختار روند بررس ‐

شهرستان هر در نسبی مزیت های تعیین و استان شهرستان های از هری اقتصاد در پیشرو اقتصادی بخش های شناسایی ‐

١٣٧٩ ‐ ١٣٩٣ دوره براي جاري قيمت هاي به اصفهان استان شهرستان هاي توليد حساب برآورد مقاله، اين اصل هدف

حساب  ترکیبی، روش و جزء به كل روش بر مبتن عمدتاً و ن مم حد تفصيل ترين به تا است شده تالش راستا، اين در م باشد.

شود. برآورد مذكور دوره براي جاري قيمت هاي به اصفهان استان شهرستان هاي توليد

( شهرستان (حساب های زیرمنطقه ای حساب های برآورد ٢

منطقه ای حساب های تهیه راهنمای منطقه ای و مل حساب های بین الملل دستورالعمل به بنا منطقه ای، حساب های برآورد به منظور

استفاده مختلف روش هاي از مناطق سطح در موجود آمارهای کیفیت و نوع به توجه با ،(٢٠٠٨) مل حساب های نظام و (٢٠١٣)

است. شده اشاره آن ها به زير در که م شود

كل: به  جزء روش  ‐

ارزش  سطح  به  رسيدن  براي آن ها تجميع  و نظر مورد كارگاه هاي  از نياز مورد داده هاي  گردآوري  از است  عبارت كل  به  جزء روش 

اطالعات  مستقيم  جمع آوري  ان  ام منطقه  سطح  در نظر مورد كارگاه هاي  براي  نياز مورد اطالعات  فقدان  دليل  به  گاه  هر منطقه.

طور به اين كه  جاي  به  نياز مورد آماري  اطالعات  روش ، اين  در كرد. استفاده  كل  به  جزء شبه  روش  از م توان  باشد، نداشته  وجود

صورت  برآوردهاي  سپس  م شود، برآورد بنگاه  سطح  در موجود اطالعات  از استفاده  با شود گرفته منطقه  در مستقر كارگاه  از مستقيم

مورد در فقط  روش  اين  است  روشن م شوند. جمع  ر دي ي با منطقه  سطح  به  رسيدن  تا خالص  كل  به  جزء روش  همچون  گرفته 

كارم رود. به  چندمنطقه اي  بنگاه هاي 

جزء: به  كل  ‐روش 

دسترس  منطقه  در مستقر كارگاه هاي  سطح  در موجود داده هاي  به  شود سع  اينكه  بدون  است  اطالعات  كردن  منطقه اي  روش،  اين 

تصور اين  است  ذكر شايان م شود. توزيع  مناطق  بين  ن  مم شاخص  مناسب ترين  از استفاده  با مل ، رقم  روش  اين  در شود. حاصل 



۵٣٧

ماهيت  به  بنا فعاليت ها بعض  در نيست . درست است  مطلوب تر همواره  آماري  واحدهاي  اطالعات  از استفاده  ضروري طور به كه 

مستقيم  جمع آوري  به  نسبت  صحيح  تري  اطالعات  منطقه  سطح  به  فعاليت  انتساب  براي  مناسب  شاخص  يك  از استفاده  فعاليت ، آن 

م دهد. دست  به اطالعات 

مختلط: ‐روش 

بايد جزء به  كل  روش  با كه  دارد وجود اطالعات  اف هاي  ش هميشه  م    گيرد. قرار استفاده  مورد به تنهائ ندرت به  كل  به جزء روش 

همراه  كل  به  جزء روش هاي وسيله ي به اطالعات  برخ  تأمين  با اغلب  نيز جزء به  كل  روش هاي از بسياري  همچنان كه  شود. تكميل 

م شود. گرفته  كار به روش  دو از تركيبي  معمول طور به ترتيب  باين  هستند.

آماری موجود منابع به عمدتاً منطقه اي، زير حساب هاي تهيه در کل به جزء روش های یا و جزء به کل روش های بین انتخاب

منطقه به دقت به و اندازه گیری بطورمستقیم را مطلوب متغیرهای که است این کل به جزء روش مزیت ، کل بطور دارد. بستگ

سطح هر برای را برآوردهایی ان ام داده ها، اعتماد سطح حفظ با کل به جزء روش های م دهد. اختصاص خود فعالیت رشته و

حساب های برآوردهای برای آنچه از غیر ر دی منابع اساس بر داده ها صورت که در همچنین دارد. مناسب داده های تجمیع با منطقه ای

ان ام فرصت  زین، جای برآوردهای این کنند. تولید را زین جای منطقه برآورد ی م تواند باشد، گرفته قرار استفاده مورد منطقه

حساب های برآوردهای جزء، به کل منطقه ای سازی روش  در م آورد. فراهم منطقه ای زیر و منطقه  حساب های برآورد برای را کنترل

پدیده های انعکاس میزان به برآوردها این دقت م شوند. تولید منطقه ای کم شاخص های با که مستقیم داده های با نه منطقه ای

موجود داده های ارگیری ب دلیل به روش ها این گسترش آن که ضمن دارد. بستگ منتخب منطقه ای شاخص های توسط منطقه ای

سرشماری ها و ساالنه داده های جمع آوری به نیاز بدون ، دولت یا و مل سطح در نمونه ای آماری طرح های اساس بر و است ارزان تر

تضمین خودکار صورت به را مناطق زیر سطوح و کالن حساب های بین عددی انسجام و رود م به کار جدید ثبت داده های یا و

است، دشوار صحت و دقت ارزیابی م گیرند، قرار استفاده مورد ترکیبی روش و جزء به کل روش در شاخص ها وقت م کند.

بودن مناسب بر تأکید ردی روی چنین در لذا گیرد. قرار ارزیابی مورد م تواند منطقه ای شاخص های از مناسب استفاده ی هرچند

است. استفاده مورد شاخص های

هرچند م کند. معطوف غیرمستقیم برآورد های روش و منطقه ای شاخص های از مناسب ارگیری ب بر را خود توجه مقاله، این

شده استفاده نیز ترکیبی روش از زیرمناطق در خرد داده های کفایت به توجه با و بخش ها از برخ در و نیست کل م ح ی این

است.

زيرمنطقه اي حساب هاي برآورد كيفيت ترکیبی، روش یا جزء به کل از اعم غيرمستقيم روش های در شد اشاره که همان گونه

بر عالوه دهند. توضيح را حساب  ها اين نظر مورد متغير هاي رفتار وجه بهترين به كه دارد شاخص هايي به دسترس ميزان به بستگ

حساب ها اين كيفيت بر معن دار تاًثيري م تواند كل به جزء روش اساس بر محاسبات انجام به پايبندي ميزان نياز، مورد شاخص هاي

تهيه استمرار و سرعت و برخوردارند گسترده طيف از معمول به طور شهرستان حساب هاي نياز مورد كم شاخص هاي ذارد. ب

اين نياز با متناسب لزوماً ضعيف، آماري نظام و انات ام با كشورهايي در خصوصاً شاخص ها اين است. مهم بسيار آنها ارائه و

م كند. مواجه ل مش با را حساب ها اين از مطلوب حد يك به دستيابي كه است محدوديت اساس ترين اين و نيستند حساب ها

بايست م شوند، انتخاب شهرستان تولید حساب هاي نظر مورد متغيرهاي از يك هر براي كم شاخص عنوان به كه شاخص هايي

برخوردارند قابليت از اطالع منابع مواقع، برخ در شود. منجر اعتبار قابل برآوردهايي به آنها از استفاده كه باشند ويژگ هايي داراي

منابع مواقع بيش تر در اما م كنند، تأمين را شهرستان حساب هاي نياز مورد كم شاخص هاي عمده، تعدیالت به نیاز بدون كه

شاخص های از تلفیق حالت، این در دارند. مناسب تعدیالت به نیاز استفاده برای و نم دهند پوشش را نيازها مطلوب حد در آماری

شود. محسوب شهرستان ها سطوح حساب هادر برآورد برای مناسب ابزاری م تواند کم

1Regional
2Subregional



اصفهان۵٣٨ استان شهرستان های سطح در اقتصادی عمده بخش های افزوده ارزش برآورد

”منطقه١ زيرمنطقه اي، حساب هاي و منطقه اي حساب هاي شدن كاربردي تر براي و ايران كشوري تقسيمات به توجه با است ذکر شایان

است. شده گرفته نظر در شهرستان معادل ” ”زيرمنطقه٢ و استان معادل ”

نظر مورد كميت هاي توجه، قابل هزينه هاي از پرهيز و زمان در جويي صرفه براي و مستقيم روش در آماري گسترده نيازهاي دليل به

انجام بررس هاي شده اند. برآورد غيرمستقيم روش اساس بر رشته فعاليت ها) افزوده ارزش و واسطه مصرف (ستانده، توليد حساب

فعاليت ها رشته آن ستانده رفتار دهنده توضيح معمول به طور مختلف رشته فعاليت هاي با مرتبط شاخص هاي كه م دهد نشان شده

.(١٣٨٩ ، غفاری و (وال زاده ارزش افزوده و واسطه مصرف رفتار دهنده توضيح نه و هستند

ترکیبی روش از ساختمان، و معدن و صنعت جنگلداری، و ار ش کشاورزی، فعالیت های رشته در افزوده ارزش برآورد منظور به

، فروش خرده و فروش عمده ، طبیع گاز و آب برق، تأمین یری، ماهی از عبارتند که فعالیت ها رشته سایر در است. شده استفاده

امور اداره کار، و کسب خدمات و کرایه مستغالت، ، مال واسطه گری های ارتباطات، و انبارداری نقل، و حمل رستوران، و هتل

، شخص و اجتماع ، عموم خدمات سایر و اجتماع مددکاری و بهداشت آموزش، اجباری، اجتماع تأمین و دفاع ، عموم

در استفاده مورد اطالعات منابع و شاخص ها بردارنده در (١) شماره جدول است. شده محاسبه جزء به کل روش از افزوده ارزش

م باشد. استان شهرستان های سطح در اقتصادي عمده بخش های افزوده ارزش برآورد

حساب هاي برآورد روش م توان خالصه طور به شد، گفته كم شاخص هاي و غيرمستقيم روش خصوص در آنچه به توجه با

كرد: خالصه زير مراحل به را اصفهان استان شهرستان

شناسايي آنها دهندگ توضيح قدرت به توجه با اقتصادي رشته فعاليت هاي و بخش ها ستانده با مرتبط کمیت های و شاخص ها (١

شده اند. جمع آوري شهرستان تفكيك به و

شهرستان ها به مرتبط كم کمیت های اساس بر استان، سطح در جاري قيمت به اقتصادي رشته فعاليت هاي از يك هر ستانده (٢

است. شده داده تخصيص نسبت به تسهیم اساس بر

رشته ستانده به واسطه مصرف نسبت كه است شده استفاده ضمن فرض اين از جاری واسطه مصرف آوردن دست به براي (٣

رشته واسطه مصرف اساس اين بر است. برابر استان ستانده به واسطه مصرف نسبت با استان شهرستان هاي از يك هر در  فعاليت ها

ستانده به واسطه مصرف نسبت در شهرستان ستانده حاصل ضرب از شهرستان ها از يك هر براي جاري قيمت به اقتصادي  فعاليت هاي

ر دی به عبارت است، آمده به دست استان سطح در فعاليت رشته آن

I(Sub) =
I

O
×O(Sub)

است. شهرستان بیان گر Sub اندیس و ستانده O واسطه، مصرف نشان دهنده ی I آن در که

یعن است، شده حاصل جاري قيمت به ستانده از جاري قيمت به واسطه مصرف كسر از فعاليت رشته هر افزوده ارزش (۴

است. افزوده ارزش نمایان گر V آن در که V=O-I

١٣٧٩ ‐ ١٣٩٣ دوره ط استان شهرستان های سطح در اقتصادی عمده بخش های افزوده ارزش سهم متوسط باال، مراحل اساس بر

است. شده ارائه ٢ شماره جدول در و برآورد
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اقتصادی فعالیت رشته هر با متناظر استفاده مورد شاخص یا کمیت :١ جدول
اطالع مرجع شاخص یا کمیت نام فعالیت رشته

آماری طرح های و ثبت آمارهای عمده محصوالت تولید میزان ار ش کشاورزی،

قیمت شاخص طرح قیمت شاخص جنگلداری و

ثبت آمارهای آبزیان پرورش یری ماهی

قیمت شاخص طرح قیمت شاخص

معادن از آمارگیری طرح واسطه مصرف ستانده، ارزش معدن و صنعت

صنعت کارگاه های و

ثبت آمارهای مصرف میزان فروش، میزان برق آب، تامین

انشعاب تعداد و طبیع گاز و

آماری طرح های و سرشماری ها نتایج زیربنا مساحت زیربنا، متر ی هزینه ساختمان

ثبت آمارهای شاغالن تعداد شده، صادر های پروانه تعداد

ثبت آمارهای و سرشماری ها نتایج شاغالن تعداد و کارگاه ها تعداد فروش خرده ، فروش عمده

کاالها و نقلیه وسایل تعمیر

ثبت آمارهای و سرشماری ها نتایج اتاق ها تعداد هتل ها، تعداد رستوران و هتل

شاغالن تعداد و تخت ها تعداد

سردخانه ها و انبارها ظرفیت و تعداد

ثبت آمارهای و سرشماری ها نتایج پارکینگ ها و ول ها باس ظرفیت و تعداد انبارداری نقل، و حمل

شاغالن تعداد بار، وزن مسافر، تعداد ارتباطات و

همراه و ثابت تلفن مشترکین ، پست مرسوالت

ثبت آمارهای تسهیالت و سپرده مانده مال واسطه گری های

خسارت و بیمه حق ارزش

سرشماری ها نتایج ون مس واحدهای خانوار، تعداد کرایه مستغالت،

شاغالن تعداد و کار و کسب خدمات و

ثبت آمارهای و سرشماری ها نتایج شاغالن تعداد شهری خدمات و عموم امور اداره

ثبت آمارهای شاغالن تعداد و دانش آموزان تعداد آموزش

ثبت آمارهای و سرشماری ها نتایج شاغالن تعداد و درمان تخت های تعداد اجتماع مددکاری و بهداشت

سرشماری ها نتایج شاغالن تعداد اجتماع ، عموم خدمات سایر

خانگ و شخص و
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صفهان

شهرستان هایاستانا
سطح

صادیدر
عمدهاقت

ش های
شافزودهبخ

برآوردارز

١٣٧٩ ‐ ١٣٩٣ اصفهان استان شهرستان های در اقتصادی عمده بخش های افزوده ارزش سهم متوسط :٢ جدول

جمع خدمات سایر و بهداشت آموزش عموم امور اداره کرایه مستغالت، مال واسطه گری های نقل، و حمل رستوران و هتل خرده فروش ، عمده فروش ساختمان برق آب، تأمین معدن و صنعت یری ماهی ار ش کشاورزی، شهرستان

اجتماع مددکاری شهری خدمات و کار و کسب خدمات و ارتباطات و انبارداری کاالها و نقلیه وسایل تعمیر طبیع گاز و جنگلداری و

٢/٣۴ ١/۶٢ ١/٣٢ ١/٧۴ ٢/٣٣ ١/٩۴ ٠/٩۴ ٠/٨۵ ٠/٨١ ١/٣۴ ٢/٠۶ ١/١٩ ٢/۵٣ ٠/٢۶ ٣/۴۵ بیدگل و آران

١/٠۶ ٠/۶٣ ٠/٨٣ ٠/٨١ ٠/٨٩ ٠/٩٣ ٠/۶٧ ٢/۵۴ ٠/٩١ ٠/۵٩ ٠/٨۴ ١/٢٧ ٠/٢۶ ٠/۵٣ ۴/٧۴ اردستان

٣۴/۶٨ ۵٧/٨٠ ۶٠/٧٠ ۴۶/٣٧ ۵٠/٧٧ ۴۶/٨٧ ۵٨/٨۴ ۴٠/٠٣ ۵۵/٠٨ ۵۴/٧٨ ۴١/٩٢ ٣٧/۵٩ ١۴/٢۶ ١۴/٧۴ ١۵/٩٢ اصفهان

١/۶٨ ١/۵۵ ٠/١٧ ٢/٠٧ ١/٨۴ ٢/٠١ ١/٠٨ ٠/٧۶ ١/٧۵ ٢/٠۶ ٢/٩٩ ٣/٢۴ ٠/۵٧ ٠/٨٠ ٣/۴۶ برخوار

٠/٣۶ ٠/٢۶ ٠/٠۵ ١/١٠ ٠/۴١ ٠/۴٩ ٠/١۴ ٠/٣١ ٠/٣۴ ٠/٣٣ ٠/۴١ ٠/٣٠ ٠/٠٢ ٠/١٧ ١/۴٧ میاندشت و بویین

٠/٩۴ ٠/٩٧ ٠/٣٠ ١/٠۶ ٠/٨١ ١/٣٩ ٠/۶٧ ٠/۶۶ ١/٢١ ١/١۵ ١/٧٣ ٠/٨٠ ٠/٢۴ ١/۶٠ ٢/٩٠ تیران

٠/۴٨ ٠/٧٣ ٠/١٧ ٠/۶٠ ٠/٧٠ ٠/۶٣ ٠/٢٠ ٠/١۶ ٠/۴۵ ٠/٣٠ ٠/٨٧ ٠/١٨ ٠/٠٢ ١٧/۶٩ ٢/۵٠ چادگان

٣/۶٣ ۴/٣۶ ٢/٠٠ ۶/٣٣ ۵/٠٨ ۵/٩٢ ٣/٣٢ ٣/۴٠ ۵/٧٨ ۶/٢٧ ۶/۴٧ ٣/١١ ٠/٩۶ ٠/۵۶ ٣/٢٠ شهر خمین

٠/۵۵ ٠/۵١ ٠/٧۴ ٠/۶۴ ٠/۵۵ ٠/٧٢ ٠/۶٠ ٠/۴٧ ٠/۴٧ ٠/۵٩ ٠/۵۶ ٠/۴١ ٠/٢٢ ١/١١ ١/۶٧ خوانسار

٠/٢٢ ٠/٣۴ ٠/٠۶ ٠/٣۴ ٠/۴٩ ٠/٣٧ ٠/١٨ ٠/٣٠ ٠/۶١ ٠/٢٠ ٠/۴٠ ٠/١٣ ٠/٠٧ ٠/٧٩ ٠/٣١ بیابانک و خور

٠/۴۴ ٠/۴١ ٠/١۴ ٠/٧٢ ٠/۵٣ ٠/٧۴ ٠/۵٧ ٠/۴١ ٠/٢٩ ٠/۵٢ ٠/٧٩ ٠/٣٠ ٠/٠٣ ٠/١٣ ١/٣۴ دهاقان

١/٣٧ ٠/۶١ ٠/٩۴ ١/٢۵ ٠/٧٨ ١/٢٣ ٠/۶٨ ٠/٣٧ ٠/٧۵ ٠/٨٢ ١/١۶ ٠/۴۵ ٠/٠۵ ٢٢/٢٣ ١٠/٣٧ سمیرم

١٢/٨٠ ٣/۴۵ ١/٢۵ ٣/٨۵ ۵/٢۶ ٣/٨۵ ۵/۶١ ١۶/٩۵ ٣/٠٢ ٣/٠٣ ۴/٢٣ ٩/۵١ ٢٨/۶٠ ٠/۶٢ ٣/٩۵ میمه و شاهین شهر

٢/۴١ ٣/٠٧ ٢/٠۴ ٢/٩٠ ۵/۵۴ ٣/٠٩ ٣/٢۵ ١/١٧ ٣/٠۶ ٣/۵٢ ٣/۴٩ ٢/١٣ ٠/۶۶ ٠/۴١ ٣/٩٧ شهرضا

٠/٨۵ ٠/۵۴ ١/٢٧ ٢/٧۴ ٠/٨۵ ١/٠٣ ٠/٨۶ ٠/٢۶ ١/٠١ ٠/۶٩ ٠/٨۶ ٠/۶۵ ٠/٠۵ ٠/٣۵ ٣/٩٢ فریدن

٠/۵٠ ٠/٣١ ٠/۵٣ ٠/۶٨ ٠/۵٩ ٠/٧٠ ٠/٣٢ ٠/١۶ ٠/٢۴ ٠/٣٨ ٠/۶۵ ٠/٢٩ ٠/٠٣ ٢٢/١٩ ٢/۵٠ فریدونشهر

٣/٩٧ ٣/٢٩ ١/٣۵ ٣/٧٧ ٢/٩٧ ۴/۶٧ ١/٣٠ ٢/٠٩ ۴/۴٣ ٣/٩٢ ۵/٧۵ ٣/١٧ ٣/٧٩ ٣/٣٩ ۶/٧٠ فالورجان

۵/٧٩ ۵/٩٠ ١٣/٨٧ ٧/٠٨ ۵/٢٩ ۶/۴٩ ٧/٣١ ۴/٠٠ ۶/۶۴ ۶/١٢ ۶/١٠ ۴/٨١ ۵/١٠ ١/۴١ ۴/٩۶ کاشان

١/٨٨ ١/٨٧ ١/٢٢ ١/۵٩ ١/٢٣ ١/٩٠ ١/٨١ ١/٣٨ ٢/٠٣ ١/۵۶ ١/٨٨ ١/٣٢ ١/۵۵ ٣/٣۶ ۵/٧٠ ان گلپای

۶/۶١ ٣/۴٩ ٣/۴٢ ۴/٢۶ ٣/٨٧ ۴/٧١ ٣/٣٣ ۴/٩۵ ٢/۴٣ ٢/٩٨ ۵/۴٣ ۶/٣٧ ١٢/١٧ ٢/۴۴١ ٣/١٢ لنجان

١٠/٧٩ ١/٧۴ ١/٠٣ ٢/۵٩ ٢/١١ ٢/٧۴ ٢/۶٩ ١٢/٩٨ ١/٧۵ ٢/٠۵ ٣/٠۶ ١۶/٨۵ ٢٢/٨٨ ١/٧١ ۴/٢۵ مبارکه

٠/٩٢ ٠/۶٧ ٠/٧۶ ٠/٨٢ ٠/٨۵ ٠/٨٣ ١/٠۵ ٢/٣٧ ١/٠٠ ٠/۶١ ٠/٧۵ ٠/۶٧ ٠/٧٠ ٠/٠٩ ١/٩٢ نایین

۴/٣٩ ۴/٩٧ ۵/١٩ ۵/٨٨ ۵/٢٣ ۵/٨٠ ٣/٨٣ ٢/۵٨ ۵/٠٢ ۵/۵٨ ۶/٧٩ ۴/۴٧ ٢/٩٨ ١/٢۴ ۴/٣۴ نجف آباد

١/٣۵ ٠/٩٢ ٠/۶۴ ٠/٨٢ ١/٠٣ ٠/٩۴ ٠/٧۴ ٠/٨۵ ٠/٨٩ ٠/۶١ ٠/٨٣ ٠/٧٨ ٠/٨٣ ٢/١٧ ٣/٣۴ نطنز
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نتیجه گیری و بحث

مناطق همه سطوح در را کیفیت با ثبت آمارهای بتوان که است نیافته توسعه حدی تا کشور در ثبت آمارهای نظام آن جایی که از

حساب های مانند افزوده ارزش برآورد ان ام نیست، موجود شهرستانها همه سطح در مطلوب کیفیت با آمار و کرد تولید نیاز مورد

ندارد. وجود کل به جزء روش به منطقه ای

در افزوده ارزش اروپا، اتحادیه آمار اداره دستورالعمل به توجه با و شهرستان ها سطوح در برنامه ریزی برای آمار تولید ضرورت بر بنا

ارائه روش موجود، اطالعات و آمار به توجه با است. شده برآورد مختلط روش و جزء به کل روش به استان شهرستان های سطح

است. کرده ارائه را مطلوبی نتیجه ول نیست، خطا بدون اگرچه مقاله این در شده

جنگلداری و ار ش کشاورزی، بخش شهرستان، ٩ در که م دهد نشان شده انجام محاسبات و گرفته صورت بررس های مجموع

که گرفت نتیجه م توان لذا معدن. و صنعت بخش شهرستان، ١٠ در و است داشته افزوده ارزش در را سهم بیشترین و بوده پیشرو

ار ش کشاورزی، آن از بعد و معدن و صنعت سوی و سمت به (٢۴ از شهرستان ١٩ ) اصفهان استان شهرستان های بیشتر رد روی

است. داده اختصاص خود به را سهم باالترین خرده فروش و عمده فروش بخش نیز ر دی شهرستان ۴ در م باشد. جنگلداری و

خود به را افزوده ارزش سهم باالترین دوم اه جای شهرستان، ٩ در کار و کسب خدمات و کرایه مستغالت، فعالیت رشته همچنین

داشته را افزوده ارزش در بخش کم اثرترین یعن ١۴ رتبه شهرستان ٢١ در یری ماهی فعالیت رشته مقابل، در است. داده اختصاص

سهم اما کرده اند، تجربه را افزایش روبه روندی شهرستان ها بیشتر که م دهد نشان بخش این تولید روند به نگاه هرچند است.

بخش ی عنوان به را یری ماهی فعالیت رشته نم توان لذا و نشده جبران هنوز شهرستان ها افزوده ارزش در بخش این اندک بسیار

کرد. معرف شهرستان ها و استان افزوده ارزش در مهم
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غیرخط رگرسیون روش توسط داده ها بعد کاهش و متغیر انتخاب
شاهسون داود محبی١، محبوبه

شاهرود صنعت اه دانش آمار، گروه

در را پاسخ بر موثر و مهم توضیح متغیرهای بتوان تا م شود ارائه غیرخط رگرسیون براساس وریتم ال مقاله، این در یده: چ

م شوند شناسایی که متغیرهایی روش، این پیشنهادی وریتم ال در داد. تشخیص پیش گویی، دقت افزایش ضمن باال، بعد با داده های

دقیق  تر پیش گویی موجب م توانند متغیرها برخ با ترکیب در اما باشند داشته پاسخ متغیر بر ناچیزی اثر تنهایی به است ن مم

شده حذف آنها ترکیبات یا متغیرها از تعدادی آن، اجرای از گام هر در که است سلسله مراتبی صورت به وریتم ال این طراح شوند.

و شده شبیه سازی داده های توسط آن رد عمل وریتم، ال توانایی ارزیابی برای م شوند. تعیین پیش گویی انجام برای ترکیب بهترین و

زاویه، حداقل رگرسیون روش با آن مقایسه و وریتم ال اجرای است. گرفته قرار بررس مورد باال بعد در واقع داده ی مجموعه ی

است. داشته بدنبال پیش گویی و متغیر انتخاب در را مفیدی و رضایت بخش نتایج

زاویه. حداقل رگرسیون ، تقاطع اعتبارسنج ، موضع خط رگرسیون ناپارامتری، رگرسیون متغیر، انتخاب کلیدی: واژه های

.62J02 ،62G08 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

متغیرهای مجموعه بعد که هنگام تا داده قرار آماردانان روی پیش را فرصت بزرگ، بعد با داده های ایجاد و اطالعات فناوری توسعه ی

هدف با رگرسیون، مساله در بپردازند. متغیر” ”انتخاب فراگیر و مهم مسئله به بتوانند است، نمونه اندازه از بزرگتر بسیار توضیح

در متغیر انتخاب مسئله به ویژه ای توجه تاکنون، پیش سال ١۵ حدود از ، توضیح متغیرهای حسب بر (y) پاسخ متغیر ویی پیش

حداقل رگرسیون چون روش هایی گشت. آغاز ١٩٩۶ سال در السو روش ارائه با تحقیقات این است. شده خط مدل های چارچوب 

جمله از ،(٢٠٠٧ تائو، و (كاندس the Dantzig selector ،(٢٠٠۶ ، ل و (یان گروه السوی ،(٢٠٠۴ ، هست و (افرون زاویه

کاربرد عل رغم هستند. و پیش متغیرهای با پاسخ متغیر رابطه بودن خط فرض بر مبتن و باال بعد در متغیر انتخاب روش های

بسیار کاری باال بعد در خط رابطه وجود ارزیابی که است آن ل مش داده ها، مجموعه از بسیاری برای باال بعد در روش ها این موفق

روش های از استفاده لذا باشد؛ حاکم غیرخط رابطه و نبوده معن دار فرض این زیادی بسیار موارد در است ن مم و است دشوار

mohebbi990@gmail.com محبی: ١محبوبه

۵۴٢
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ارزش تنهایی به که م شوند متغیرهایی حذف به منجر متغیر انتخاب متداول روش های این، بر عالوه بود. نخواهند موثر ، خط

کاربرد و معرف صدد در مقاله این در باشند. داشته سودمندی نتایج متغیرها ر دی با ترکیب در است ن مم که حال در دارند، کم

است. و پیش متغیرهای با پاسخ متغیر رابطه بودن خط غیر فرضیه بر مبتن که هستیم روش

متغیر انتخاب پیشنهادی روش وریتم ال ٢

بزرگ) بسیار (یا بزرگ فرض با پاسخ مدل سازی ما هدف باشند. توضیح ,X١متغیرهای X٢, ..., Xp و پاسخ متغیر Y کنید فرض

که طوری به باشد (Xi١, Xi٢, ..., Xip) iام مشاهده با متناظر پاسخ مقدار Yi کنید فرض همچنین است ،p متغیرها، بعد بودن

(فرات م دهیم نشان γ̂ با را خط موضع رگرسیون براساس پاسخ متغیر ناپارامتری برآورد .p >> n و i ∈M = {١, · · · , n}
در که طوری به م گیرد انجام مرحله چندین در و سلسله مراتبی صورت به متغیر انتخاب پیشنهادی روش وریتم ال .(٢٠١۵ ، هال و

LOO برآورد و شده گرفته نظر در {Xj١ , Xj٢ , · · · , Xjℓ}صورت به توضیح متغیرهای از ℓتایی زیرمجموعه های ام، m مرحله

مشاهدات مجموعه از آمده بدست برآورد را γ̂−i(Xj١ , · · · , Xjℓ) ر دی عبارت به م شود. محاسبه مربوطه خطای و γ̂ تابع ١

صورت به را متغیر مجموعه آن به مربوط متقابل سنج اعتبار خطای و نموده فرض M − {i}

S(Xj١ , · · · , Xjℓ) =
n∑
i=١
{Yi − γ̂−i(Xij١ , · · · , Xijℓ)}

٢wl(Xij١ , · · · , Xijℓ) (٢ . ١)

بحث در متداول هسته توابع براساس که است {Xj١ , Xj٢ , · · · , Xjℓ} متغیرهای ام i مشاهده وزن w(.) که م آوریم بدست

م شود. تعریف موضع رگرسیون

است: زیر شرح به وریتم ال اجرای مراحل جزییات

{X١}, · · · , {Xp} یعن متغیرها از عضوی ی مجموعه هر روی بر موضع رگرسیون ابتدا متغیره: تک براساس ویی پیش اول‐ گام

که م آید بدست S(X١), · · · , S(Xp) یعن مربوطه خطای و شده انجام مجزا طور به

S(Xj) =
n∑
i=١
{Yi − γ̂−i(Xj)}٢w(Xj) j = ١, · · · , p

صورت این در که باشد خطا کمترین با متغیری X(١) کنید فرض م شوند. مرتب خطا مقادیر برحسب متغیرها اکنون

S(X(١)) ≤ S(X(٢)) ≤ · · · ≤ S(X(p)) (٢ . ٢)

اول گام X(١) نمادگذاری، ضرورت دلیل به م شود. محسوب متغیره ی برآورد براساس و پیش بهترین X(١) ، وضعیت چنین در

پاسخ، بر متغیرها موثرترین بایست اول گام در که آنجا از است. گام شماره معرف باال عدد که م دهیم نشان T ١ = {X(١)} با را

انتخاب شده، مرتب لیست ابتدای از متغیر p١ =
√
p تعداد فقط ،p بزرگ مقدار به توجه با لذا شوند، تعیین دوم گام به ورود برای

م شود.

عضوی دو زیرمجموعه های بر موضع رگرسیون گام، این در عضوی: دو زیرمجموعه های براساس ویی پیش ‐ دوم گام

م شود. انتخاب عضوی دو زیرمجموعه بهترین و شده محاسبه اعتبارسنج خطای شده، انجام اول گام کاندید توضیح متغیرهای

کل تعداد که م گیرند نظر در را آن ها از عضوی دو زیرمجموعه های باشند کاندید ١ گام موثر متغیر p١ =
√
p تعداد اینکه فرض با

عضوی دو زیرمجموعه هر برای اعتبارسنج خطای و متغیر دو از تابع γ̂ ، وضعیت چنین در .p∗٢ =

 p١

٢

 با است برابر آن ها

1 Leave-One-Out
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است زیر صورت به {X(١), X(٢)} ن مم

S(Xj , Xk) =
n∑
i=١
{Yi − γ̂−i(Xj , Xk)}٢w(Xj , Xk) j = ١, · · · , p

اگر گویند خطا مینیمم با و پیش بهترین را T ٢ = {Xj , Xk} قبل نمادگذاری رعایت با گام این در

((١), (٢)) = argmin
j,k

S(Xj , Xk)

زوج p∗٢ بین از اکنون نیست، اول گام در شده انتخاب متغیر بهترین شامل لزوما البته است، دوم گام دهنده نشان ٢ باالیی عدد که

گام به ورود برای شده، مرتب لیست ابتدای از زوج p٢ =
√
p∗٢ تعداد شده اند، مرتب متناظرشان خطای میزان براساس که متغیر

م شود. گرفته نظر در بعدی

p٢ برابر آنها تعداد که ٢ گام در شده تعیین کاندید متغیرهای زوج تمام ازای به متغیر: ۴ یا ٣ براساس ویی پیش سوم‐ گام

برای م شود. انجام آن ها از ی هر برای موضع رگرسیون و شده یل تش متغیر ۴ یا ٣ شامل جدیدی زیرمجموعه های است،

جدید زیرمجموعه های آن گاه باشند، دوم گام زیرمجموعه های بهترین از تا سه {X۴, X۶} و {X۶, X٨} ،{X١, X٣} اگر مثال

هستند. عضوی چهار یا سه که م شود یل تش آن ها اجتماع از {X١, X٣, X۶, X٨} و {X١, X٣, X۴, X۶} ،{X۴, X۶, X٨}

م گردد. تعیین T ٣ متغیر مجموعه یعن عضوی ۴ یا ٣ وهای پیش بهترین قبل، گام های مشابه روند ادامه ی با

اجرای ، اصل متغیرهای از عضوی و... سه دو، ، ی وهای پیش بهترین عنوان به T ٣ ، T ٢ ،T ١ سلسله مراتبی شناسایی با

که م یابد ادامه زمان تا وریتم ال
S(Tm)− S(Tm+١)

S(Tm)
≤ t

به الزم م کند. تعیین را بعدی مرحله  به ورود برای خطا مقدار حداقل که است کاربر توسط شده تعیین آستانه ای حد ،t اینجا در

در و گام ها تعداد افزایش باعث t کوچ مقادیر و م یابد پایان سریع طور به وریتم ال اجرای ،t بزرگ مقادیر ازای به که است ذکر

اگر بودند، عضوی ۴ یا ٣ زیرمجموعه ها آن در که سوم گام مشابه م شود یادآوری شد. خواهد موثر متغیرهای تعداد افزایش نتیجه

آن بهترین نتیجه در و توضیح متغیرهای از شده یل تش زیرمجموعه های اعضای تعداد یابد، خاتمه ام m گام در وریتم ال اجرای

م کند. صدق m < ℓ < ٢m−١ رابطه ی در Tm = {X(١), X(٢), ..., X(ℓ)} یعن

زاویه ای حداقل رگرسیون ٣

در متغیر انتخاب به مربوط الت مش حل برای (٢٠٠۴) سال در هست و افرون توسط بار اولین ، زاویه٢ حداقل رگرسیون روش

جمله از LAR روش م دهیم. نشان LAR اختصاری نماد با را زاویه حداقل رگرسیون پژوهش، این در شد. مطرح بزرگ داده های

ارائه به منجر السو و پیش رو انتخاب رگرسیون روش های توسعه ی ر دی بیان به است. خط مدل براساس متغیر انتخاب روش های

است. مدل سازی زمان در جویی صرفه و باال دقت روش این ویژگ مهم ترین .(٢٠٠۴ ، هست و (افرون شد زاویه حداقل رگرسیون

:(١٣٨٩ ، طالبی و (احمدی است زیر شرح به LAR وریتم ال

شوند. استانداردسازی ی واریانس و صفر میانگین با متغیرها اول: گام

متغیر با را همبستگ بیش ترین که م شود انتخاب متغیری سپس م شوند، گرفته نظر در صفر ضرایب همه ابتدا دوم: گام

م نامیم. xj را آن باشد، داشته وابسته

2Least Angle Regression
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ر دی متغیری همبستگ که جایی تا آن)، به مربوط ضریب تغییر (با متغیر این جهت در ن مم گام بزرگ ترین سپس سوم: گام

آن در که است پیش رو روش برخالف (این م شود برداشته شود باق مانده  ها با xj متغیر همبستگ با برابر باق مانده  ها با xk مثل

شود). صفر مانده ها با xj متغیر همبستگ که م رویم پیش جایی تا

xm مثل ر دی متغیری همبستگ که جایی تا م رویم، پیش xk و xj بین الزاویه متساوی مسیر در بعد مرحله ی در چهارم: گام

شود. مدل وارد بتواند و شده باق مانده  ها با قبل متغیر دو همبستگ با برابر باق مانده با

م یابد. ادامه است، m = min(n− ١, p) که متغیر m شدن اضافه تا روند این پنجم: گام

شبیه سازی مثال ۴

بزرگ بسیار ابعاد و بزرگ متوسط، بعد مختلف حاالت در را پیشنهادی وریتم ال رد عمل شبیه سازی، از استفاده با بخش این در

به نمونه حجم و p = ١٠٠,١٠٠٠,١٠٠٠٠ و، پیش متغیرهای تعداد م کنیم فرض اینجا در م دهیم. قرار مطالعه مورد داده ها

است: زیر صورت به شده گرفته نظر در مدل باشد. n = ۵٠,١٠٠,١۵٠,٢٠ ترتیب

Yi = γ(X١, X٢, X٣) + εi i = ١, · · · , n

از است عبارت γ تابع ساختار که

γ(X١, X٢, X٣) = |X١X٢|+ |X١X٣|+ |X٢X٣| (١ . ۴)

نیز εi تصادف خطای هم چنین و شده اند تولید U [−١,١] نواخت ی توزیع از X = (X١, · · · , Xp) متغیرهای بردار اینجا در

همان طور .(٢٠١۵ ، هال و (فرات است شده تعریف σ٢ = ٠٫٠۵varγ(X١, X٢, X٣) که ,٠)Nاست σ٢) نرمال توزیع دارای

و هستند بی اهمیت متغیرها بقیه و تاثیرگذار پاسخ متغیر ساخت در X١, X٢, X٣ متغیر سه تنها است مشخص (١ . ۴) مدل در که

خطاهای کنترل و پایش برای خیر. یا است متغیر سه این تشخیص به قادر پیشنهادی روش آیا شود، بررس که است آن ما هدف

پیشنهادی روش که دفعات تعداد و کرده تکرار بار ١٠٠ تعداد به را (n, p) تنظیمات از ی هر با پیشنهادی وریتم ال اجرای ، تصادف

است. شده خالصه ١ جدول در شبیه سازی نتایج م شود. تعیین است، X١, X٢, X٣ متغیر سه تشخیص به قادر

شده اند شناسایی مهم متغیر عنوان به X١, X٢, X٣ متغیرهای که تکرار بار ١٠٠ از دفعات تعداد :١ جدول

n=۵٠ n=١٠٠ n=١۵٠ n=٢٠٠

p=١٠٠ ۵١ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

p=١٠٠٠ ١١ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠

p=١٠٠٠٠ ١ ٩٩ ١٠٠ ١٠٠

به حت موارد ١٠٠٪ در پیشنهادی روش n = ١٠٠,٢٠٠,١۵٠ نمونه های حجم ازای به گفت م توان ١ جدول به توجه با

نشان خود از نقص بدون و عال کارایی p = ١٠,٠٠٠ باال بسیار بعد و p = ١٠٠٠ باال بعد ،p = ١٠٠ متوسط بعد ازای

n = ۵٠ حالت در روش این کارآیی اگرچه کند. شناسایی را مهم متغیر سه موارد، درصد ١٠٠ در تقریبا است توانسته و م دهد

با p = ١٠,٠٠٠ برای است. (١ . ۴) مدل پیچیدگ آن دلیل که است نداده نشان خود از خوبی کارایی متفاوت ابعاد ازای به

بسته ی استفاده با نتایج تمام است. بوده ساعت ٢۴,۴٨,٧٢,٧٢ برابر ترتیب به اجرا زمان های ،n = ۵٠,١٠٠,١۵٠,٢٠٠
است. شده استفاده واقع و شبیه سازی داده های برای حافظه ۴ GB با پردازش و هسته ای ۵ تاپ لپ  ی از و doSNOW
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واقع داده های روی بر وریتم ال کارایی بررس ۵

مطالعه مورد (٢٠٠٧) سال در اران هم و باشل توسط که کبدی مسمومیت به مربوط واقع داده ی مجموعه ی از پژوهش این در

آزمایش مورد آنها کبد روی بر کدئین استامینوفن اثرات ارزیابی منظور به صحرایی موش ۶۴ اینجا در م شود. استفاده گرفته، قرار

(TP) پروتئین توتال بالین آزمایش به مربوط پاسخ، متغیر و است شده نمونه برداری ژن ٣١١۶ قالب در ژنتی اطالعات گرفت. قرار

متغیر ٧ تعداد ژن، ٣١١۶ روی بر NOVAS وریتم ال اجرای از پس .(٢٠٠٧ ، اران هم و (باشل است کبد توسط شده تولید ٣

وها پیش تاثیرگذارترین عنوان به چهارم گام در ٢ جدول به توجه با X١١۵٩, X١٩٧٠, X٢٠٢٠, X٢١٧٣, X٢٩٢٣, X٢٩٢٧, X٢٩٧١

است. شده مشخص ٢ جدول در وریتم ال نتایج شده اند. انتخاب کبد توسط پروتئین توتال تولید میزان روی بر

وریتم ال اجرای چهارم و اول گام در شده انتخاب متغیرهای :٢ جدول

گام شماره  گام هر در شده انتخاب ژن های شماره S(T )

١ ٢٠٢٣ ٠٫٠٩۶
٢ ٢١٧٣,٢٩٧١ ٠٫٠٧۵
٣ ٩۴١,٢۴١٢,٢٩٢٣ ٠٫٠۵۵
۴ ١١۵٩,١٩٧٠,٢٠٢٠,٢١٧٣,٢٩٢٣,٢٩٢٧,٢٩٧١ ٠٫٠۴۵

مورد LAR توانمند روش با را آن نتایج م نامیم، ۴ NOVAS را آن اختصار به که پیشنهادی روش رد عمل ارزیابی منظور به

که دریافت م توان است، LOO اعتبارسنج براساس شده اندازه گیری خطای حاوی که ٣ جدول به توجه با م دهیم. قرار مقایسه

قادر اینکه دلیل به NOVAS وریتم ال . است LAR توسط شده محاسبه خطای به نسبت کمتری خطای دارای ،NOVAS وریتم ال

است. LAR روش به نسبت بهینه تری و دقیق رد عمل دارای است غیرخط فرض گرفتن نظر در به

3Total Protein
4Nonparametric VAriable Selection
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TP پاسخ متغیر برای Leave one-out اعتبارسنج براساس خطا محاسبه ی :٣ جدول

Response LAR NOVAS

TP ٠٫١١٧ ٠٫٠۴۵

انتخاب روش که است واضح است. شده داده نشان ١ ل ش در (TP) پاسخ متغیر ویی پیش و واقع مقادیر پراکنش نمودار

دارد. زاویه ای حداقل رگرسیون خط متغیر انتخاب روش به نسبت توجه قابل ویی پیش رد عمل NOVAS غیرخط متغیر

(سمت LAR )و چپ (سمت NOVAS روش دو با شده ویی پیش مقادیر برابر در TP پاسخ متغیر واقع مقادیر نمودار :١ ل ش

به شده انتخاب متغیرهای تعداد است. R٢ = ٠٫٣٩ و R٢ = ٠٫٨٠ با برابر ترتیب به روش دو این در تعیین ضریب و راست)،

است ۶٣ و ٧ ترتیب

نتیجه گیری و بحث ۶

با داده های در مهم چالش دو ، توضیح متغیرهای با پاسخ متغیر ارتباط بودن غیرخط یا خط ساختار انتخاب و متغیر انتخاب

تعداد انتخاب به منجر ناپارامتری روش ی عنوان به موضع خط رگرسیون روش از موفق استفاده مقاله، این در است. باال بعد

بر مبتن ٠٫٨٠ همبستگ ضریب  با ( ١ ل (ش آن غیرخط ویی پیش رد عمل و گردید متغیر ٣١١۶ انبوه بین از توضیح متغیر ٧

است. قبول قابل بسیار ژن، ۶٣ انتخاب بر مبتن ٠٫٣٩ همبستگ ضریب با LAR روش خط ویی پیش رد عمل به نسبت ژن، ٧

به نسبت روش این که دادیم نشان شده شبیه سازی مطالعه در اعتبارسنج خطای و آماری مدل ی گرفتن نظر در با ر دی طرف از

ری دی مهم موضوع محاسبات هزینه کاهش شد ه ا        ند. انتخاب  درست اهمیت، با متغیرهای n افزایش با و بوده قوی تر مدل ساختار

است. شده لحاظ افزار نرم در آن اجرای و روش این بطن در که است
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Abstract

In this paper, an algorithm is presented based on nonlinear regression, in order to detect important and ef-

fective explanatory variables in the data with high dimension, while increasing predictive accuracy. In the

proposed algorithm of this method, the variables that are identified may alone have little effect on the re-

sponse variable, but in combination with some other variables can lead to more accurate prediction. The

design of this algorithm is hierarchical. At every step of its implementation, a number of variables or com-

binations of them are deleted and the best combination for prediction is determined. To evaluate the ability

of the algorithm, its performance is compared with simulated data and a real data set in high dimension. The

implementation of the algorithm and its comparison with the least angle regression method have resulted in

satisfactory and useful in selecting variables and predictions.

Keywords: Variable Selection, Non-parametric Regression, Local Linear Regression, Cross-Validation Cri-

terion, Least Angle Regression



مفصل تابع دیدگاه از واگرایی اندازه های در شواهدی استنباط نقش
عمادی مهدی محمدی١، مرتض

مشهد فردوس اه دانش آمار، گروه

جدید ارتباط بیان مقاله این در ما هدف است. صعودی ر دی ی از توزیع دو شدن دور به نسبت توزیع دو بین واگرایی اندازه یده: چ

دو حالت در واگرایی اندازه های کاربردهای از ی است. آماری شواهد اندازه گیری قابلیت با واگرایی اندازه های و مفصل تابع بین

بسته ای ل ش که نرمال مفصل تابع برای بعدی دو حالت در هلینجر واگرایی اندازه است. داده ها وابستگ ساختار به پی بردن بعدی

وریتم ال کم به اما ندارد، بسته ای ل ش مفصل ها توابع از بسیاری برای بعدی دو حالت در هلینجر فاصله م گردد. ارائه دارد،

در کرد. استفاده برازش ویی نی برای معیاری عنوان به آن از و کرد محاسبه مفصل تابع هر برای را معیار این م توان شده معرف

م گردد. ارائه شبیه سازی نتایج مذکور، وریتم ال برآورد دقت نمایش جهت پایان

هلینجر. فاصله آماری، شواهد واگرایی، اندازه مفصل، تابع کلیدی: واژه های

.39B82 ،34K20 ،39B52 ،47A55 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آغاز (١٩۵١) فرشه کارهای با مفصل تابع تاریخچه است. آمار علم اخیر پدیده های از ی آن کاربردهای و مفصل١ تابع مطالعه

توزیع های بخش دو به م توان را توام توزیع که گردید مطرح بدین گونه الر٢ اس توسط ١٩۵٩ سال در مفصل نظریه است. شده

نمود. تقسیم م دهد، نشان را متغیرها وابستگ ساختار که مفصل، تابع و حاشیه ای

از بعدها شد. برده کار به بی نظم و حتمیت عدم چون مفاهیم کم سازی برای و معرف فیزی علم در اولین بار آنتروپی٣ مفهوم

که را اطالع میزان پیشامد ی آنتروپی شد. استفاده تصادف متغیرهای مشاهدات از حاصل اطالعات اندازه گیری برای مفهوم این

است. پیشامد دادن رخ احتمال از تابع میزان این م کند. اندازه گیری بردارد، در پیشامد آن وقوع

1Copula
2Sklar
3Entropy
4Shannon

mortezamohammadi408@mail.um.ac.ir محمدی: ١مرتض

۵۵٠
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متغیر اطالع) (مقدار آنتروپی شانون۴ باشد. fX(x) ال چ تابع و FX(x) توزیع تابع با پیوسته تصادف متغیر ی X کنید فرض

کرد: تعریف زیر صورت به را X تصادف

H(X) = −
∫
X
f(x) logf(x) dx. (١ . ١)

گویند. نمونه ای آنتروپی را xn و · · · ،x٢ ،x١ مشاهدات اساس بر آنتروپی برآورد

و ذهن مولفه های از و بوده داده ها براساس صرفا استنباط آن در که دارد آماری استنباط از نوین تب م به اشاره شواهدی استنباط

کرد. معرف را استنباط شیوه این اولیه اصول (١٩٩٧) رویال ریچارد نم پذیرد. تاثیر پیشین اطالعات نظیر شخص

است. دارند، را آماری شواهد اندازه گیری قابلیت که واگرایی اندازه های و مفصل تابع بین جدید ارتباط بیان مقاله این در ما هدف

از توزیع دو شدن دور به نسبت اندازه این شد. مطرح ١٩٠٠ درسال پیرسون۵ کارل توسط بار اولین توزیع، دو بین واگرایی اندازه

مفاهیم بررس به سوم بخش در م شود. ارائه آن خواص و مفصل تابع مفهوم از تعاریف مقاله دوم بخش در است. صعودی ر دی ی

کار سهولت جهت م شود. پرداخته نرمال مفصل برای هلینجر و ‐لیبلر کولب واگرایی اندازه های و متقابل ، شرط توأم، اطالع

نمود. خواهیم بررس را پیوسته متغیره دو حالت فقط

آن خواص و مفصل تابع ٢

م نمائیم. بیان را مفصل تابع به مربوط قضیه مهمترین بخش این ابتدای در

F توأم توزیع تابع و FY و FX توزیع توابع با ترتیب به تصادف متغیرهای Y و X کنید فرض (١٩۵٩ الر، (اس .٢ . ١ قضیه

طوری که، به دارد وجود C مانند مفصل صورت این در باشند.

F (x, y) = C(FX(x), FY (y)). (٢ . ١)

بود، خواهد تا ی RanF × RanG روی C صورت این غیر در م باشد، فرد به منحصر C آن گاه باشند، پیوسته FY و FX اگر

توابع FY و FX و مفصل ی C اگر بالعکس م باشند. FY و FX حاشیه ای توزیع توابع برد ترتیب به RanFY و RanFX که

باشد. م FY و FX های حاشیه ای با توأم توزیع تابع ی (٢ . ١) رابطه در شده تعریف F تابع آن گاه باشند، حاشیه ای

و X آن گاه باشند. C متناظر مفصل و F توأم توزیع ،FY و FX توزیع توابع با تصادف متغیرهای Y و X کنید فرض .٢ . ٢ نتیجه

اگر، تنها و اگر مستقل اند Y

C(u, v) = u.v = Π(u, v).

دارد. نام (استقالل) حاصلضرب مفصل Π(u, v)

حاشیه ای توزیع توابع و fY (y) و fX(x) حاشیه ای ال چ توابع با ترتیب به تصادف متغیر دو Y و X کنید فرض .٢ . ٣ تعریف

شود، م تعریف زیر صورت به مفصل ال چ تابع آن گاه باشند. C مفصل تابع و v = FY (y) و u = FX(x)

c(u, v) =
∂٢C(u, v)
∂u ∂v

,

آن گاه، باشد، Y و X تصادف متغیر دو توأم ال چ تابع f(x, y) اگر ر، دی عبارت به یا

f(x, y) = c(FX(x), FY (y)).fX(x).fY (y). (٢ . ٢)
5Karl Pearson



واگرایی۵۵٢ اندازه های و آماری شواهد

اقتصاد آمار، در که م باشد ت و نرمال مفصل شامل که است بیضوی مفصل های خانواده مفصل ها، خانواده مهم ترین از ی

دارد. فراوان کاربردهای بیمه و

م شود: تعریف زیر ل ش به نرمال مفصل •

CGu(u, v, ρ) = Φρ(Φ
−١(u),Φ−١(v))

=

∫ Φ−١(u)

−∞

∫ Φ−١(v)

−∞

١
٢π
√

١− ρ٢
exp
{
− x٢ − ٢ρxy + y٢

١)٢− ρ٢)

}
dx dy (٢ . ٣)

م باشد. ρ همبستگ ضریب با متغیره دو استاندارد نرمال توزیع تابع Φρ به طوری که

م شود: تعریف زیر ل ش به استودنت مفصل •

C(u, v, ρ, ν) = tρ,ν(t
−١
ν (u), t−١

ν (v)),

است. متغیره دو استودنت توزیع تابع tρ,ν و همبستگ ضریب ρ آزادی، درجه ν آن در که

تجربی مفصل ٢ . ١

که است متغیره چند مدل های در مفصل تابع ناپارامتری برآورد تجربی مفصل شد. معرف (١٩٧٩) دهلویز توسط تجربی مفصل

نمود. استفاده واگرایی اندازه های برآورد و استقالل آزمون های جمله از اهداف از بسیاری برای آن از م توان

Cn تجربی مفصل تابع باشد. متغیر دو توزیع ی از n حجم به نمونه ای {(xk, yk), k = ١, · · · , n} کنید فرض .۴ . ٢ تعریف

م شود: تعریف صورت بدین

Cn(
i

n
,
j

n
) =

١
n

n∑
i=١

n∑
j=١

I{x≤x(i),y≤y(j)}, ١ ≤ i, j ≤ n,

هستند. نمونه مرتب آماره های y(j) و x(i) آن در که

است: محاسبه قابل صورت بدین Cn تجربی مفصل از استفاده با cn تجربی مفصل ( (فراوان ال چ تابع

cn(
i

n
,
j

n
) = Cn(

i

n
,
j

n
)− Cn(

i− ١
n

,
j

n
)− Cn(

i

n
,
j − ١
n

) + Cn(
i− ١
n

,
j − ١
n

).

نمود. مراجعه (٢٠٠۶) نلسن به م توان بیشتر مطالعه برای

هلینجر و ‐لیبلر کولب فواصل و متقابل اطالع ٣

آنها توأم اطالع مقدار باشند، f(x, y) توأم احتمال ال چ تابع دارای Y و X پیوسته تصادف متغیر دو صورت که در .٣ . ١ تعریف

م شود: تعریف زیر صورت به

H(X,Y ) = −
∫
Y

∫
X
f(x, y) logf(x, y) dx dy.

توزیع های ترتیب به و f(x, y) توام ال چ تابع با Y و X پیوسته تصادف متغیر دو برای متقابل۶ اطالع مقدار .٣ . ٢ تعریف

م شود: تعریف زیر صورت به fY (y) و fX(x) حاشیه ای

I(X;Y ) =

∫
Y

∫
X
f(x, y) log

( f(x, y)

fX(x).fY (y)

)
dx dy.

6Mutual Information
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Y و X اگر نمود. تفسیر تصادف متغیرهای بین وابستگ اندازه گیری برای ابزاری عنوان به م توان را متقابل اطالع .٣ . ٣ توجه

داشت. خواهیم را متقابل اطالع میزان کم ترین و I(X;Y ) = ٠ آن گاه باشند مستقل

م شود: تعریف صورت بدین f٢(x) و f١(x) ال چ تابع دو میان فاصله اندازه گیری جهت ‐لیبلر٧ کولب فاصله .۴ . ٣ تعریف

DKL(f١|f٢) =
∫
X
f١(x) log

f١(x)
f٢(x)

dx.

است. [٠,+∞) بازه در عددی فاصله این کل حالت در .f١(x) = f٢(x) اگر فقط و اگر است صفر برابر فاصله این

آورد، دست به م توان راحت به .(X,Y ) ∼ N٢(µ١, µ٢, σ٢
١, σ

٢
٢, ρ

٢) کنید فرض .۵ . ٣ مثال

I(X;Y ) = −١
٢ log(١− ρ٢). (٣ . ١)

دارد. وجود مستقیم رابطه متقابل اطالع میزان و ρ پارامتر بین م کنیم مشاهده (٣ . ١) رابطه در که همانطور

با: است برابر f٢(x) و f١(x) ال چ تابع دو میان فاصله اندازه گیری جهت ٨ هلینجر فاصله .۶ . ٣ تعریف

DKL(f١|f٢) =
∫
X
(
√
f١(x)−

√
f٢(x))

٢dx.

.f١(x) = f٢(x) اگر فقط و اگر است صفر فاصله این مقدار

شواهدی استنباط ۴

و ذهن مولفه های از و بوده داده ها براساس صرفا استنباط آن در که دارد آماری استنباط از نوین تب م به اشاره شواهدی استنباط

اصل محور کرد. معرف را استنباط شیوه این اولیه اصول (١٩٩٧) رویال ریچارد نم پذیرد. تاثیر پیشین اطالعات نظیر شخص

است. درستنمایی قانون و درستنمایی اصل بر متک استنباط روش این و است درستنمایی تابع شواهدی، استنباط

باشد. درستنمایی تابع مبنای بر باید آماری استنباط هرگونه درستنمایی: اصل

از بیشتر(کمتر) H١ : θ = θ١ فرضیه از داده ها پشتیبان میزان ،R(x) = fθ١ (x)
fθ٠ (x)

درستنمایی نسبت براساس درستنمایی: قانون

.R(x) = ١ هرگاه است سان ی فرضیه دو از داده ها پشتیبان میزان و R(x) > (<)١ هرگاه است H٠ : θ = θ٠ فرضیه

م گیرد اندازه را H٠ : θ = θ٠ مقابل در H١ : θ = θ١ ساده فرضیه پشتیبان در آماری شواهد میزان ،R(x) درستنمایی نسبت

شواهد دارای که را آزمایش سان، ی تقریبا هزینه های با آزمایش دو بین بخواهد ری آزمایش کنید فرض .((١٩٩٧) رویال (ریچارد

تصادف بردار Eاز آزمایش به مربوط مشاهدات x یرید ب نظر در کند. انتخاب خود داده های کسب برای باشد، بیشتری بالقوه آماری

E آزمایش در بالقوه آماری شواهد اندازه گیری برای معیاری عنوان به را (١ . ۴) رابطه (١٣٨۵) حبیبی راد باشد. fθ(x) ال چ با X

کردند. معرف

Sψ(E) = Eθ١

[
ψ(RE(X))

]
+ Eθ٠

[
ψ(

١
RE(X)

)
]

(١ . ۴)

آنگاه ،ψ(t) = log(t) اگر است. صعودی تابع ψ آن در که

Sψ(E) = Eθ١

[
log(

fθ١(X)

fθ٠(X)
)
]
+ Eθ٠

[
log(

fθ٠(X)

fθ١(X)
)
]

(٢ . ۴)

= DKL(fθ١ , fθ٠) +DKL(fθ٠ , fθ١) = DJ(fθ١ , fθ٠) (٣ . ۴)

7Kulback-Leibler
8Hellinger
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است. fθ٠ و fθ١ توزیع دو بین جفری فاصله و ‐لیبلر کولب فاصله ترتیب به DJ(fθ١ , fθ٠) و DKL(fθ١ , fθ٠) آن در که

لذا نم کند. تغییر Sψ(E) مقدار fθ٠ و fθ١ تابع دو تعویض با یعن است، متقارن معیار ی (١ . ۴) رابطه در Sψ(E) عبارت

قابلیت جفری واگرایی اندازه بنابراین باشد. متقارن بایست کند، اندازه گیری را آماری شواهد بتواند واگرایی اندازه ی اینکه برای

گرفتن نظر در با ندارد. را قابلیت این ‐لیبلر کولب واگرایی اندازه حال در دارند، را آزمایش ی در موجود آماری شواهد اندازه گیری

نوشت، م توان t > ٠ برای ،ψ(t) = ١− ١√
t

Sψ(E) = Eθ١

[
١− ١√

fθ١ (X)

fθ٠ (X)

]
+ Eθ٠

[
١− ١√

fθ٠ (X)
fθ١ (X)

]
(۴ . ۴)

=

∫
χ
(
√
fθ٠ −

√
fθ١)

٢dµ = DH(fθ١ , fθ٠) (۵ . ۴)

کند. اندازه گیری را آزمایش ی در موجود آماری شواهد م تواند هلینجر واگرایی اندازه یعن

مفصل تابع اساس بر واگرایی اندازه های ۵

م آوریم. دست به مفصل ال چ تابع اساس بر را هلینجر فاصله و ‐لیبلر کولب فاصله وابستگ سنجش معیارهای بخش این در

ارائه (٢٠١٢) کومار و (٢٠١١) ژانگ و جنست ،(٢٠١٢) اسمید و بلومنتریت اساس بر بخش این مطالب است، ذکر به الزم

م گردد.

و U = FX(x) حاشیه ای توزیع های تابع با ترتیب به تصادف متغیر دو Y و X کنید فرض مفصل) (آنتروپی .١ . ۵ تعریف

م شود: تعریف زیر صورت به مفصل آنتروپی صورت این در باشند. c(u, v) مفصل ال چ تابع و V = FY (y)

Hc(X,Y ) = −
∫ ١

٠

∫ ١

٠
c(u, v) logc(u, v) du dv = −E

(
logc(U, V )

)
.

م باشد. حاشیه ای توزیع های از مستقل و است مفصل ال چ تابع حسب بر تابع فقط مفصل آنتروپی

ر، دی عبارت به آن هاست. مفصل آنتروپی منف با برابر تصادف متغیر دو متقابل اطالع .٢ . ۵ قضیه

I(X;Y ) = −Hc(X,Y ).

محاسبه را آن ها متقابل اطالع میزان که است کاف تصادف متغیر دو مفصل آنتروپی یافتن برای م کنیم مشاهده که همان طور

برعکس. یا و کنیم

م شود: تعریف زیر صورت به مفصل تابع دو بین ‐لیبلر کولب فاصله .٣ . ۵ تعریف

DKL(C١ ∥ C٢) =
∫ ١

٠

∫ ١

٠
c١(u, v) log

c١(u, v)
c٢(u, v)

du dv (١ . ۵)

= E
[
log
(c١(u, v)
c٢(u, v)

)]
. (٢ . ۵)

حاصلضرب، مفصل تعریف به توجه با

DKL(C ∥ Π) =
∫ ١

٠

∫ ١

٠
c(u, v) logc(u, v) du dv (٣ . ۵)

= E
[
logc(U, V )

]
(۴ . ۵)

= −Hc(X,Y ) = I(X;Y ). (۵ . ۵)
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از: عبارت است نرمال مفصل براساس هلینجر واگرایی اندازه

DH(C ∥ Π) =
∫ ١

٠

∫ ١

٠
(c(u, v)١/٢ − ٢(١ du dv

= ١]٢− ١)٢− ρ٢)
١
۴

(۴− ρ٢)
١
٢
].

مفصل تابع اساس بر هلینجر واگرایی اندازه برآورد عددی نتایج ۶

مقاله نویسندگان توسط که مراحل و R نرم افزار در مفصل تابع افزاری نرم بسته مونت‐کارلو، شبیه سازی کم به بخش این در

نمود. برآورد بیشتر و بعدی دو حالت در مفصل تابع اساس بر را هلینجر واگرایی اندازه م توان م گردد، ارائه

هلینجر واگرایی اندازه برآورد برای داریم. اختیار در Y و X دلخواه تصادف متغیر دو از n حجم به تصادف نمونه ای کنید فرض

م کنیم: اجرا را زیر مراحل ترتیب به آنها

م کنیم. محاسبه را v̂n = F̂Y n(y) و ûn = F̂Xn(x) ترتیب به یعن Y و X تجربی توزیع تابع (١

م آوریم. دست به Y و X مقادیر ازای به را (ĉn(ûn, v̂n)) تجربی مفصل ال چ تابع برآورد (۴

م کنیم: برآورد زیر رابطه توسط را هلینجر واگرایی اندازه مونت‐کارلو شبیه سازی کم به (۵

D̂Hn(C ∥ Π) =
١
nM

M∑
j=١

n∑
i=١

(ĉnij(ûnj , v̂ni)
١/٢ − ٢(١,

است. تکرار تعداد M و نمونه حجم n آن در که

واگرایی اندازه که م دانیم باشند. ρ همبستگ ضریب با استاندارد دومتغیره نرمال توزیع از تصادف متغیر دو Y و X کنید فرض

−٠٫۵ و ٠ ،٠٫۵ مقادیر ازای به است. ١]٢− ٢ (١−ρ٢)
١
۴

(۴−ρ٢)
١
٢
] با برابر (جبری) تحلیل صورت به تصادف متغیر دو این برای هلینجر

هلینجر واگرایی اندازه مقدار ١ جدول در است. ٠٫٠٧٧٧ و ٠ ،٠٫٠٧٧٧ با برابر تحلیل هلینجر واگرایی اندازه ترتیب به ρ برای

م کنیم. برآورد ρ پارامتر و (n) نمونه حجم مختلف مقادیر و نرمال مفصل تابع برای فوق مراحل کم به را

نرمال مفصل اساس بر هلینجر واگرایی اندازه برآورد برای شبیه سازی تکرار مرتبه ١٠٠٠ نتایج :١ جدول
MSE bias D̂Hn (X;Y ) n ρ

٣٫٧٢٢٣٩E − ٠٢ ٣٫٩٢٢۵٨E − ٠٢ ١٫١۶٩٧٧E − ٠١ ٢٠
٢٫٢١٢٢٣E − ٠٢ ٣٫٧٢٩٩٢E − ٠٢ ١٫١۵٠۵٠E − ٠١ ٣٠ −٠٫۵
١٫٣٣٩٢۵E − ٠٢ ٣٫۶٣٣١٨E − ٠٢ ١٫١۴٠٨٣E − ٠١ ۵٠
٧٫٩٠۴٩٩E − ۶۴ ٢٫۶١۵٣٢E − ٣٢ ٢٫۶١۵٣٢E − ٣٢ ٢٠
٧٫۴٨١١۵E − ۶۴ ٢٫۶٠۴٣٩E − ٣٢ ٢٫۶٠۴٣٩E − ٣٢ ٣٠ ٠
٧٫١۶۶۴۴E − ۶۴ ٢٫۶٠٠٢٨E − ٣٢ ٢٫۶٠٠٢٨E − ٣٢ ۵٠
۵٫١٣٧٩٨E − ٠١ ۶٫٣٣٢۶۴٩E − ٠٢ ١٫۴١٠٧٧E − ٠١ ٢٠
۶٫١٨۴٩۴E − ٠٢ ۴٫٣٣٢٩٨٨E − ٠٢ ١٫٢١٠٨١E − ٠١ ٣٠ ٠٫۵
٢٫٩۶٣٨٢E − ٠٢ ٣٫۶۶۵۶٢۵E − ٠٢ ١٫١۴۴٠٧E − ٠١ ۵٠

حاصلضرب مفصل و نرمال مفصل بین هلینجر فاصله برآورد مرتبه ١٠٠٠ میانگین واقع در D̂Hn(X;Y ) مقادیر جدول١، در

بسیار D̂Hn(X;Y ) مقدار ρ = ٠ در م کنیم مشاهده که همان طور م باشد. نرمال مفصل وابستگ ساختار نشان دهنده که است

وابستگ زیرا م یابد، افزایش حاصلضرب مفصل و نرمال مفصل بین فاصله ،ρ مقدار افزایش با است. صفر به نزدی و کوچ
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هلینجر فاصله شده برآورد مقادیر میانگین تفاضل از ،١ جدول در خطا یا (Bias) اریبی میزان است. یافته افزایش متغیرها بین

(MSE) خطا مربعات میانگین و اریبی مقادیر م آید. بدست تحلیل هلینجر فاصله و شبیه سازی تکرار مرتبه ١٠٠٠ از حاصل

م یابند. کاهش ،ρ ثابت مقدار هر ازای به نمونه حجم افزایش با معیارها این مقادیر هستند. صفر به نزدی و کوچ بسیار

همبستگ پارامتر ی ازای به که م کنیم نشان ٢ جدول در م کنیم. محاسبه را ت مفصل و نرمال مفصل بین هلینجر فاصله ادامه در

با ت مفصل تابع همچنین م یابد. کاهش مفصل تابع دو این بین فاصله ، ت مفصل تابع در (df) آزادی درجه افزایش با ثابت (θ)

شد. خواهد منطبق نرمال مفصل تابع بر تقریبا ٣٠ از بیش تر آزادی درجه

متفاوت آزادی درجات با ت مفصل و نرمال مفصل بین هلینجر فاصله :٢ جدول
٣٠ ١٠ ۵ ٢ df

/
θ n

٠٫٠٠٠٧٣٩٢١ ٠٫٠٠۴۴۵۶٨۴ ٠٫٠١٨۴١۴۵٠ ٠٫٠٨٠۵١٨٠١ ٠٫١
٠٫٠٠٠٢٠۶۶٧ ٠٫٠٠۵٢٢١٧١ ٠٫٠١۴٩٩٣١٣ ٠٫٠٨۵١٧۵۵۴ ٠٫۵ ١٠٠
٠٫٠٠٠۶٢١۴٩ ٠٫٠٠٧۶١٠٢٧ ٠٫٠٢٢٧٣٢٩٠ ٠٫٠٧٢٢٩٠٢۶ ٠٫٩

٠٫٠٠٠٣٩٨٢۶ ٠٫٠٠۴٩۵٧۵٩ ٠٫٠١٧٣٨٠٠۴ ٠٫٠٨١٣٠۴۵٨ ٠٫١
٠٫٠٠٠٣۵٧٢٠ ٠٫٠٠٣۵۴۶٧٧ ٠٫٠١٧٠۵٩٣٨ ٠٫٠٨٢۴٠٩۶٧ ٠٫۵ ۵٠٠
٠٫٠٠٠۵۴۴۴٠ ٠٫٠٠٣٣١٨۴٢ ٠٫٠١۵٢٣۵۶٩ ٠٫٠٨١۶۵۴٧٢ ٠٫٩

نتیجه گیری و بحث ٧

ی همچنین کردیم. بیان دارد، را آماری شواهد اندازه گیری قابلیت که هلینجر واگرایی اندازه و مفصل تابع بین ارتباط مقاله این در

ساختار یافتن برای مقاله این در شده ارائه روش نمودیم. ارائه مفصل تابع اساس بر هلینجر واگرایی اندازه برآورد برای جدید روش

نم باشد. خط روابط بررس به محدود و است پیرسون همبستگ قبیل از همبستگ معمول روش های از دقیق تر بسیار وابستگ

این م توان بیان شده وریتم ال کم به اما ندارد بسته ای ل ش مفصل ها تابع از بسیاری برای مفصل تابع اساس بر هلینجر فاصله

تابع دو هر بین فاصله م توان مفصل، تابع اساس بر بیان شده هلینجر فاصله به توجه با کرد. محاسبه مفصل تابع هر برای را معیار

کرد. استفاده برازش ویی نی برای معیاری عنوان به آن از و نمود محاسبه نیز را ر دی مفصل
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ثالث شخص بیمه در موردی مطالعه ادعاها: مدل بندی به سلسله  مراتبی رد روی
٢ دولت عل نجف آبادی١، پاينده تيمور امير يزدی١، مسلمان محمود

بهشت شهيد اه دانش ، رياض علوم ده دانش آمار، ١گروه

يزد اه دانش ، رياض علوم ده دانش آمار، ٢گروه

دو ارائه پس است. ادعاها شدت و فراوان مولفه های گرفتن نظر در بیمه ای قرارداد ی ادعا مدل بندی به معمول رد روی یده: چ

مدل سازی فرآیند در جدید مولفه ی عنوان به نیز را ادعا نوع باال، مولفه دو بر عالوه مقاله این است. مولفه دو این برای مستقل مدل

کم به سپس م شود. مدل بندی ادعاها فراوان مولفه ، منف دوجمله ای رگرسیون مدل ی کم به نخست گام در م کند. وارد

م شوند. مدل بندی ادعاها شدت دوم نوع تعمیم یافته بتای توزیع کم به و شده مدل بندی ادعاها نوع چندجمله ای لوجیت مدل ی

موردی مطالعه ی عنوان به م شود. مدل بندی مولفه ها این همزمان تأثیر مطالعه ونگ چ مناسب مفصل ی از استفاده با سرانجام

مورد عمل در باال ایده پیاده سازی ونگ چ و گرفته نظر در ١٣٨٨ سال در ایران بیمه شرکت های از ی ثالث شخص بیمه داشتمان

م گیرد. قرار بررس

سلسله مراتبی. مدل بندی مفصل، ادعاها، مدل بندی دم سنگین، رگرسیون اتکایی، بیمه مخاطره، انداره های کلیدی: واژه های

مقدمه ١

مدل ی ساختن شامل بیمسنج دانش مسائل از بسیاری است. علوم مختلف زمینه ها در تحقیق روش های از ی مدل بندی رد روی

اساس بر که است شده ای خالصه ای ریاض توصیف حقیقت در مدل ی است. آینده در بیمه ای هزینه های پیش بین برای ریاض

کمیت های تشخیص همچنین و مدل نوع انتخاب در داده ها م آید. دست به گذشته داده های و بیمسنج دانش و تجربه از ترکیبی

که است مخاطره ای ماهیت درک بیمه گری فعالیت ملزومات ضروری ترین از ی م کنند. کم ر تحلیل به (پارامترها) ناشناخته

در م شود. تعیین آنها آماری توزیع محاسبه با اغلب مخاطرات ماهیت دارد. را آن از حاصل زیان های پوشش قصد بیمه شرکت

باشند. داشته وارده خسارات میزان و ادعاها ورود نحوه از درست درک باید بیمه گران بیمه ای رشته های سایر مانند نیز اتومبیل بیمه

داده اه پای در اغلب که مؤلفه سه این کرد. بررس آنها به مربوط مؤلفه سه با م توان را بیمه گذاران توسط شده گزارش ادعاهای

هستند. ادعا (مقدار) شدت و نوع ، فراوان شامل م شوند ثبت بیمه شرکت های
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(ی معین زمان بازه ی در بیمه گذار ی توسط شده گزارش ادعاهای تعداد بیانگر که گسسته متغیر ی ادعا: فراوان •

است. سال)

است. بیمه گذار به ( مال ، (جان شده وارد خسارت نوع بیانگر که سطح چند کیف متغیر ی ادعا: نوع •

به وارده خسارت میزان بیانگر و م شود بیان پول واحد از صحیح تعداد اساس بر که پیوسته متغیر ی ادعا: شدت •

است. بیمه گذار

استفاده مدل برازش جهت ایران بیمه شرکت های از ی به مربوط ١٣٨٨ سال ثالث شخص بیمه داده های از مدل برازش برای

در که است نقلیه ای وسایل همه شامل قراردادها فایل است. شده استخراج خسارت ها و قراردادها فایل ٢ از داده ها این که شده

شده، مشخص بفرد منحصر شماره ی توسط وسیله نقلیه هر که فایل این در گرفته اند. قرار بیمه پوشش تحت مطالعه مورد مدت

بیمه گذاران توسط که است ادعاهایی تمام دربرگیرنده خسارت ها فایل است. شده ثبت وسیله نقلیه مشخصات و بیمه گذار خصوصیات

تاریخ شامل است ارتباط در قرارداد فایل با که فایل این است. کرده ثبت را آنها بیمه گر و شده گزارش پوشش تحت دوره طول در

ادعاست. آن برای شده پرداخت زیان مقدار و شده ثبت ادعای نوع تصادف، هر وقوع

است. نقلیه وسایل ثالث شخص بیمه  ادعاهای از حاصل زیان مدل بندی برای کاربردی و جدید ردی روی ارائه تحقیق، این از هدف

داشتمان در تجمع و فردی مخاطرات میزان از دقیق برآورد به بود خواهند قادر مدلبندی روش این از استفاده با بیمه شرکت های

شوند. نائل خود اهداف به علم روش بر منطبق بیمه های حق تعیین با رقابت بازار در و یابند دست خود

آماری مدل های و فروش معرف ٢

آن اجزای به ادعا توأم توزيع تجزيه ٢ . ١

از: عبارتند شده مشاهده پاسخ متغيرهای ،i (بيمه گذار) واحد هر برای

سال ي در ادعاها ‐تعداد Ni •

و ،j = ١, ..., Ni ادعاها، از ي هر برای ادعا ‐نوع Mi,j •

k = ١,٢,٣ ادعا، انواع از ي هر برای و ،j = ١, ..., Ni ادعا، هر برای ادعا، ‐مقدار Ci,j,k •

بردار Ci و شده مشاهده ادعاهای انوع بردار Mi كه كنيد فرض م شود. بيان xi بردار با اتومبيل و بيمه گذار مختلف خصوصيات

است: زير موارد شامل شده مشاهده داده های بنابراين باشد. i واحد برای شده مشاهده ادعاهای مقادير

{Ni,Mi,Ci,xi, i = ١, ..., n}.

م كنيم: تجزيه زير مراتبی سلسله صورت به را پاسخ متغيرهای توأم توزيع ،i انديس از صرفنظر با

f(N,M,C) = f(N)× f(M|N)× f(C|N,M)

است. (N,M,C) توأم توزيع f(N,M,C) آن در كه
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ادعا فراوان ٢ . ٢

۵ . ٢ بخش در است. مخاطرات توزيع و ساختار درک برای كميت ها مهم ترين از ي بيمه گذار توسط شده گزارش زيان های تعداد

مدل در م كنيم. استفاده اتومبيل بيمه ادعاهای تعداد مدل بندی برای منف دوجمله ای رگرسيون و پواسون رگرسيون مدل های از

رانندگ تجربه و جنسيت سن، قبيل از او فردی خصوصيات از نمايی تابع را بيمه گذار هر برای ادعا تعداد ميانگين پواسون رگرسيون

آنگاه: باشد، اُم i بيمه گذار ادعاهای تعداد Ni اگر واقع در م گيريم، نظر در مدل و نوع قبيل از نقليه وسيله خصوصيات همچنين و

Ni ∼iid P (λi), λi = exp(x
′
iβ) = eβ٠+β١x١+...+βdxd ,

xi = (x١i, x٢i, ..., xdi) آن در كه

است. رگرسيون پارامترهای بردار β٠ + β١x١ + ...+ βdxd و اُم i بيمه گذار (ويژگ ها)برای و پيش متغيرهای بردار

ربط تابع ي از استفاده با را رگرسيون رابطه م كند. تغيير بيمه گذار هر برای احتمال پارامتر نيز منف دوجمله ای رگرسيون مدل در

م دهيم: نشان زير صورت به نمايی

Ni ∼iid NB(r, pi), E(Ni) = r(١− pi)pi = exp(x
′
iβ)

ادعا نوع ٢ . ٣

ادعا ي حداقل به اينكه مشروط شد. معرف تصادف هر برای «سرنشين» و « «مال ،« «جان ن مم ادعای نوع سه ،٢ بخش در

از مدل به تبيين متغيرهای كردن وارد برای م دهد. نشان را شده مشاهده ادعاهای انواع تركيب M تصادف متغير شود، مشاهده

م كنيم: استفاده ادعا نوع مدل بندی برای چندجمله ای لوجيت مدل ي

Pr(M = m) =
exp(x

′
iβM,m)

١ +
۶∑
s=١

exp(x
′
iβM,s)

,

،βM,٧ = ٠ مدل اين در است. mاُم ادعای تركيب پارامترهای بردار βM,m و اُم i مشاهده برای تبيين متغيرهای بردار xi آن در كه

وابسته ام m ادعای نوع و ام j تصادف به تبيين متغيرهای رابطه اين در است. ي برابر m = ٧ حالت برای كسر صورت بنابراين

هستند. وابسته m به (βM,m) پارامترها ه حالي در نيست،

ادعا شدت ۴ . ٢

توزيع از م توان ويژگ اين گرفتن درنظر برای است. اهميت حائز بيمه ای زيان های مدل بندی برای سنگين دم توزيع های انتخاب

برای زيادی انعطاف پارامتر چهار با توزيع اين كرد. استفاده ادعا انواع از ي هر مقادير برای (GB٢) دو نوع يافته تعميم بتای

حالت صورت به م توان را سنگين دم داده های به برازش برای مفيد توزيع های از زيادی تعداد دارد. سنگين دم داده های به برازش

نوشت. GB٢ توزيع حدی يا خاص

است: زیر ال چ تابع دارای BG٢ توزیع

fc(c) =
aca p−١

bapB(p, q)[١ + (c/b)a]p+q
, c > ٠, a > ٠, b > ٠, p > ٠, q > ٠ (٢ . ١)

از ي هر مدل بندی برای (٢ . ١) فرم به GB٢ توزيع از مقاله اين در است. مقياس پارامتر b و ل ش پارامترهای q و p ،a آن در كه

،qk و pk ،ak صورت به كه م گيريم درنظر متفاوت ادعا انواع از ي هر برای را حالت پارامترهای و م كنيم استفاده ادعا نوع سه
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گرفته درنظر مجزا پارامترهاي با ي هر و GBتوزيع٢ سه بنابراين ادعاست، نوع بيانگر انديس كه م دهيم نشان (k = ١,٢,٣)
توزيع م توان مفصل تابع از استفاده با م كنيم. استفاده پارامتری مفصل ي از ادعا انواع بين وابستگ دادن دخالت برای م شود.

نوشت: زير صورت به را ادعا نوع سه شدت توأم

F (c١, c٢, c٣) = H(F١(c١), F٢(c٢), F٣(c٣)),

در م دهد. پيوند توأم توزيع به را حاشيه ای توزيع های كه است مفصل تابع H(.) و Cj حاش های توزيع تابع Fj(.) آن در كه

م توان هم باز كنيم، مشاهده را ادعا نوع سه از مجموعه ای زير تنها هرگاه بنابراين م كنيم. استفاده t متغيره سه مفصل ي از اينجا

م شود: تعريف زير صورت به متغيره سه t توزيع ال چ تابع كرد. استفاده t مفصل از

t٣(z) =
Γ( r+٣

٢ )

Γ( r٢)
√

(rπ)٣ |Σ|
(١ +

z
′
Σ−١z
r

)−
r+٣

٢ .

است: زير صورت به مربوطه مفصل ال چ تابع و

h٣(u١, u٢, u٣) = t٣(G
−١
r (u١), G

−١
r (u٢), G

−١
r (u٣))

٣∏
k=١

١
gr(G

−١
r (uk))

،r →∞ وقت t مفصل حدی حالت همچنين است. آن ال چ تابع gr و ١−Gمعكوس
r آزادی، درجه r با t توزيع Grتابع آن در كه

بخش در كه همانگونه م شود. مشخص ادعاها مقادير بين ارتباط به بسته درستنمايی تابع م شود بررس نيز نرمال مفصل يعن

تركيب كردن مشخص برای تصادف متغير كه است متصور ادعاها انواع از مختلف تركيب ٧ م دهد، رخ تصادف وقت ديديم، ۴ . ٢

با است برابر ترتيب به ي هر درستنمايی سهم تركيبات، برای شد. مشخص شده، مشاهده

L١(c١) = f١(c١), L٢(c٢) = f٢(c٢), L٣(c٣) = f٣(c٣).

يعن دوتايی تركيبات از ي هر برای م شود. استفاده شده مشاهده ادعای تركيب دادن نشان برای درستنمايی، تابع انديس از

با است برابر درستنمايی سهم ،M = ۴,۵,۶

L۴(c١, c٢) = h٢(F١(c١), F٢(c٢))f١(c١)f٢(c٢)

L۵(c١, c٣) = h٢(F١(c١), F٣(c٣))f١(c١)f٣(c٣)

L۶(c٢, c٣) = h٢(F٢(c٢), f٣(c٣))f٢(c٢)f٣(c٣)

توزيع های خانواده مهم خاصيت از اينجا در است. اصل تغيره سهم مفصل ساختار همان با متغيره دو مفصل ال چ تابع آنها در كه

ادعا نوع سه هر وقت يعن M = ٧ برای كرديم. استفاده هستند، حاشيه ای توزيع های نگهدار كه بيضوی مفصل های نيز و بيضوی

با است برابر درستنمايی سهم شود، مشاهده

L٧(c١, c٢, c٣) = fuc,١٢٣(c١, c٢, c٣)

با است برابر شده مشاهده خسارت هر برای ادعا شدت كل درستنمايی اريتم ل تابع تعاريف، اين با

ls = ln(Ls) =

٧∑
j=١

I(M = j) ln(Lj). (٢ . ٢)
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ادعا فراوان مدل برازش ۵ . ٢

جوان رانندگان م شود، مشاهده جدول اين در كه همانگونه م دهد. نشان را ادعا تعداد روی بر بيمه گذار خصوصيات اثر ١ جدول

تصادفات بوده اند، برخوردار خسارت عدم تخفيف از كه بيمه گذاران داشته اند. بيشتری تصادفات ، رانندگ در كمتر تجربه دليل به

عنوان به را متغير سه هر بنابراين است. بوده مردان از بيشتر حدودی تا زنان تصادفات تعداد م رسد نظر به داشته اند. كمتری

و پواسون رگرسيون مدل دو م دهد. نشان را تصادفات تعداد روی نقليه وسيله خصوصيات اثر ٢ جدول م كنيم. مدل وارد و پيش

بیمه گذار(درصد) خصوصيات مقابل در ادعا تعداد :١ جدول
کل درصد فراوان ادعا تعداد (سال) بیمه گذار سن

٢،۴١ ۶٣۶٧ ٠،٠۶ ٠،٠۶ ١،٠٧ ٨،٩١ ٩٠،١٨ ٢۵ ‐ ١٨

١٩،١٩ ۵٠٧١٠ ٠،٠١ ٠،٠۵ ٠،۵۶ ۶،٧۶ ٩٢،۶٣ ٣۵ ‐ ٢۶

٣٩،٣٠ ١٠٣٨۵٧ ٠،٠٠ ٠،٠۴ ٠،۴۶ ۵،٩۵ ٩٣،۵۶ ۴۵ ‐ ٣۶

٢٧،٩١ ٧٣٧۵٩ ٠،٠٠ ٠،٠۶ ٠،۶۵ ۶،٨۵ ٩٢،۴۴ ۵۵ ‐ ۴۶

٨،۵٢ ٢٢۵٠٢ ٠،٠١ ٠،٠۶ ٠،۶٢ ٧،٠١ ٩٢،٣٠ ۶۵ ‐ ۵۶

٢،۶٧ ٧٠۶٣ ٠،٠٠ ٠،٠٨ ٠،۵٩ ۶،٩٨ ٩٢،٣۴ بیشتر و ۶۶

خسارت عدم تخفیف

٧٠،١٠ ١٨۵٢٣۶ ٠،٠١ ٠،٠۵ ٠،۵٩ ۶،٧١ ٩٢،۶۴ ندارد

٢٩،٩٠ ٧٩٠٢٢ ٠،٠٠ ٠،٠۴ ٠،۴٩ ۶،١۶ ٩٣،٣٠ دارد

جنسیت

٧٨،٣٧ ٢٠٧١٠٧ ٠،٠٠ ٠،٠۵ ٠،۵۴ ۶،۴٠ ٩٣،٠٠ مرد

٢١،۶٣ ۵٧١۵١ ٠،٠١ ٠،٠۴ ٠،۶٣ ٧،٠٧ ٩٢،٢۵ زن

١٠٠،٠٠ ٢۶۴٢۵٨ ١٣ ١٣١ ١۴٨٢ ١٧٢٩۵ ٢۴۵٣٣٧ ادعا تعداد

نتايج كه است شده داده برازش داده ها به تبيين متغيرهای با همراه ر دي بار و تبيين متغيرهای بدون بار ي ، منف دوجمله ای رگرسيون

برارودپارامترهااز و مدل برازش برای است. شده داده نشان ٣ جدول در برازش ويي ني برای پيرسون ‐دوی خ آماره همراه به آنها

نشان را منف دوجمله ای رگرسيون مدل توسط برازششده مقادير ٣ جدول آخر ستون است. شده استفاده درستنمايي ماكسيمم روش

است. مناسب فراوان مؤلفه برای مدل اين انتخاب برازش ويی ني آماره مقدار به توجه با م دهد.

ادعا نوع مدل برازش ۶ . ٢

است ن مم (c٣) سرنشين و (c٢) مال ،(c١) جان ادعای نوع سه از تركيبی هر تصادف ي در ديديم، ۴ . ٢ بخش در كه همانگونه

ند. مي  مشخص را شده مشاهده ادعاهای تركيب M تصادف متغير شود، مشاهده ادعا انواع از ي حداقل اينكه شرط به دهد. رخ

م كنيم. استفاده ادعا نوع پيشبين براي است، و پيش متغير عنوان به وسيله نقليه طول عمر شامل كه چندجمله ای لوجيت مدل ي از

و پيش متغيرهاي سطوح از تركيب هر ازاي به م شود. مشاهده مدل اين توسط شده برازش مقادير و شده مشاهده مقادير ۴ جدول در

است. شده برازش احتماالت تمام ميانگين جدول، اين در شده داده برازش مدل م شود. داده برازش احتمال مدل ي

آزمون به مربوط معن داری سطح همچنين و آماره مقدار است. رضايت     بخش شده مشاهده مقادير به شده برازش مقادير نزدي

دارد. مدل بودن مناسب از ايت ح برازش ويی ني
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وسیله نقلیه(درصد) خصوصيات مقابل در ادعا تعداد :٢ جدول
کل درصد فراوان ادعا تعداد (سال) وسیله نقلیه عمر طول

١،٨٨ ۴٩٧۴ ٠،٠٢ ٠،١٠ ٠،٩۴ ٧،۶٨ ٩١،٢۵ ٠

١۵،۴١ ۴٠٧٣۵ ٠،٠٠ ٠،٠٣ ٠،۴٨ ۶،۴٣ ٩٣،٠۶ ١

١٣،١٧ ٣۴٨١٠ ٠،٠١ ٠،٠۵ ٠،۴۶ ۶،۴٠ ٩٣،٠٩ ٢

٣۵،۵٨ ٩۴٠١١ ٠،٠٠ ٠،٠۴ ٠،۵١ ۶،٣۴ ٩٣،١١ ۵ ‐ ٣

٢٠،۴١ ۵٣٩٣٢ ٠،٠١ ٠،٠۶ ٠،۶۵ ۶،٩٨ ٩٢،٣١ ١٠ ‐ ۶

۵،٠٣ ١٣٢٩٩ ٠،٠١ ٠،١٠ ٠،٩٧ ٧،٢۵ ٩١،۶٨ ١۵ ‐ ١١

٨،۵١ ٢٢۴٩٧ ٠،٠١ ٠،٠٨ ٠،۵۶ ۶،١٢ ٩٣،٢۴ >١۶

وسیله نقلیه نوع

٩١،٢٣ ٢۴١٠٩۵ ٠،٠٠ ٠،٠۵ ٠،۵۵ ۶،۵٨ ٩٢،٨١ سواری

٨،٧٧ ٢٣١۶٣ ٠،٠١ ٠،٠۵ ٠،۶۴ ۶،١٣ ٩٣،١٧ غیره

١٠٠،٠٠ ٢١۴٢۵٨ ١٣ ١٣١ ١۴٨٢ ١٧٢٩۵ ٢۴۵٣٣٧ ادعا تعداد

برازش شده فراوان مدل های :٣ جدول
منف دوجمله ای رگرسیون پواسون رگرسیون منف دوجمله ای پواسون مشاهده ادعا تعداد

٢ . ٠۴۵٣٣۵ ٢ . ٣۴۴٣۶١ ٢ . ٣۴۵٣٠٣ ٢ . ٣۴۴٣۴۴ ٢۴۵٣٣٧ ٠

١٧٣٠ . ٢۵ ١٩١١١ . ١ ١٧٣ . ١۶٠ ١٩١ . ٨۴٣ ١٧٢٩۶ ١

١ . ٨۴۶٩ ٧ . ٢۶۴ ١ . ٨۴۵٣ ٧ . ٩۴٩ ١۴٨٢ ٢

١٣٣ . ٨ ٢٠ . ٩ ١٢٨ . ٠ ۶ . ١٩ ١٣١ ٣

١٢ . ٧ ۴ . ٠ ۶ . ١١ ۴ . ٠ ١٣ ۴

٠ . ١٧ ۴ . ١٧٨٩ ٠۴ . ١ ١٩ . ٩۴۵ برازش ویی نی آماره

ويی پيش برای شده برازش مدل از استفاده ٣

و ادعا نوع مؤلفه برای چندجمله ای لوجيت مدل ادعا، فراوان مؤلفه براي پواسون رگرسيون شامل مراتبي سلسله مدل ٣ بخش در

برازش مدل كچوئری آ كاربردهای بخش اين در شد. انتخاب ادعا شدت مؤلفه برای GB٢ حاشيه ای توزيع توابع با t مفصل مدل

م دهيم. قرار بررس مورد را شده

فردی مخاطره رتبه بندی برای و پيش ميانگين های ٣ . ١

و بيمه گذار (خصوصيات مخاطره رتبه بندی عامل های از مجموعه ای گرفتن نظر در با قرارداد ي براي منصفانه قيمت تعيين

اين در است، و يپيش ميانگين ها از استفاده قيمت گذاری اساس ه آنجائي از است. بيمه ای فعاليت های ملزومات از ي وسيله نقلیه)،

چهار مختلف، قراردادهاي براي م پردازيم. تبيين متغيرهاي از مورد سه مختلف سطوح برای و يپيش ميانگين ها محاسبه به بخش

م گيريم:  نظر در را زير تصادف متغير
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ادعا نوع برای شده برازش و شده مشاهده مقادير :۴ جدول

شده برازش درصد شده برازش فراوان شده مشاهده درصد شده مشاهده فراوان ادعا نوع M مقدار

٨۴،٧٧ ١٧۵۵١،۶٧ ٨۴،۶٠ ١٧۵١۶ (C١) ١

١١،٧١ ٢۴٢۵،۴۵ ١١،٨۴ ٢۴۵٢ (C٢) ٢

٠،١٨ ٣٨،٢۶ ٠،١۴ ٢٩ (C٣) ٣

٣،١٢ ۶۴۶،۴٩ ٣،١٩ ۶۶٠ (C١, C٢) ۴

٠،٠۴ ٨،۶۵ ٠،٠۶ ١٢ (C١, C٣) ۵

٠،١٣ ٢۶،٣٩ ٠،١٣ ٢۶ (C٢, C٣) ۶

٠،٠٣ ٧،٠٩ ٠،٠۴ ٩ (C١, C٢, C٣) ٧

١٠٠،٠٠ ١٠٠،٠٠ ٢٠٧٠۴ مجموع

۴،٧٠ برازش ویی نی آماره

٠،۵٨ p-value

yijk فردی، زيان •

Sijk = yi,١,k + ...+ yi,Ni,k خاص، نوع يك از زيان ها مجموع •

و ،SACC,i,j = yi,j,١ + yi,j,٢ + yi,j,٣ مشخص، تصادف ي از حاصل زيان های مجموع •

Si = Si,١ + Si,٢ + Si,٣ = SACC,i,١ + ...+ SACC,i,Ni قرارداد، كل زيان •

مدل از استفاده با م شوند. محاسبه  چهارم تصادف متغیر اساس بر آن بیمه های حق که است کامل قراردادهای شامل ما داده های

مشخص را ادعا نوع Ki = ١,٢,٣ براي Ki تصادف متغير م كنيم. تعريف را µik = E(yijk|Ni,Ki = k) ، شرط شدت

هستند: محاسبه قابل زير صورت به فوق متغيرهاي از ي هر براي و پيش ميانگين های بنابراين ند. مي 

E(yijk) = Pr(Ni = ١) Pr(Ki = k)µik,

E(Si,k) = µik Pr(Ki = k)
∞∑
n=١

nPr(Ni = n),

SACC,i,j = Pr(Ni = ١)
٣∑
k١
µik Pr(Ki = k),

E(Si) = E(Si,١) + E(Si,٢) + E(Si,٣).

در مشخص زيان نوع شرط به زيان رياض اميد همراه به زيان نوع و تعداد احتمال كافيست ميانگين ها، محاسبه براي نتيجه در

داريم. را زير فرم به شرط ميانگين كل حالت در كنيم. محاسبه را تصادف بروز صورت

µik = exp(x
′

ikβk)
Γ(pk + ١/ak)Γ(qk − ١/ak)

Γ(p)Γ(q)
,

هستند. GB٢ توزيع پارامترهای qk و ak ،pk ،βk آن در كه

.

است. شده داده نشان ۶ ،۵ جداول در به ترتیب بیمه گذار جنسیت و وسیله نقلیه طول عمر بیمه گذار، سن برحسب و پیش میانگین های
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بیمه گذار سن برحسب و پیش میانگین های :۵ جدول
>۶۶ ۵۶ ‐ ۶۵ ۴۶ ‐ ۵۵ ٣۶ ‐ ۴۵ ٢۶ ‐ ٣۵ ٢ ‐ ١٨۵ تصادف متغیر نوع

٣۵ . ۵ ۵٧ . ۶ ٩٧ . ۶ ٩۵ . ۶ ۵٨ . ٩ ١٠ . ٣٠ ( (جان فردی زیان

۶٣ . ۶ ١۴ . ٨ ٨ . ٧٧ ١٠ . ١٣ ١۴ . ١١ ١٠ . ١٠ ( (جان نوع ی از زیان ها مجموع

٨۴ . ٧ ٩ . ١٣ ۴٩ . ٢ ٠۴ . ٩ ٩۴ . ١٠ ١٣ . ٣٨ تصادف ی زیان های مجموع

٩ . ٧٢ ١١ . ٣٢ ٨۵ . ١١ ١٣ . ١٨ ١ . ١٩۴ ١٣ . ٨٨ قرارداد کل زیان

وسیله نقلیه طول عمر برحسب و پیش میانگین های :۶ جدول
>١۶ ١ ‐ ١١۵ ۶ ‐ ١٠ ٣ ‐ ۵ ٢ ١ ٠ تصادف متغیر نوع

٩٩ . ۵ ۴٩ . ۶ ٩٧ . ۶ ٨٢ . ۶ ٧۵ . ٧ ٨ . ٣٢ ٩ . ٣٨ ( (جان فردی زیان

٧ . ٩٠ ٧ . ١١ ٨ . ٣٩ ٩ . ٠٨ ٢۶ . ١٠ ١١ . ١٠ ٩۶ . ٩ ( (جان نوع ی از زیان ها مجموع

٨ . ٢٧ ٩ . ٢٧ ۴٩ . ٩ ٠۶ . ٩ ١۴ . ١٠ ۶١٠ . ١ ۴١٢ . ٨ تصادف ی زیان های مجموع

١٠ . ٩١ ١۵ . ١٠ ۴١١ . ٣ ١٢ . ٠٨ ۴١٣ . ٣ ١۵ . ١۴ ٢۶ . ١٣ قرارداد کل زیان

پيشنهادات و نتيجه گيری ۴

مراتبی سلسله مدل ي با كه بود ثالث شخص بيمه ادعای هر برای شدت و نوع ، فراوان مؤلفه سه گرفتن نظر در مقاله اين رد روي

است ادعا انوع فراوان مدل بندی برای متغيره سه پواسون فرآيند از استفاده زين، جاي رد روي ي شد. مدل بندی اجزا اين از ي هر

استفاده ادعا نوع توزيع كنار در را فراوان متغيره ي توزيع مسأله اين با مواجهه در كرد. مقايسه مقاله اين رد روي با آنرا م توان كه

دستاورد م شود. توصيه باشد، زياد ادعا انواع وقت مخصوصاً بيشتر، انعطاف  پذيری و سادگ دليل به رد روي اين از استفاده نموديم.

دم خاصيت كردن منظور برای توزيع ي از است. تبيين متغيرهای از استفاده با ادعاها چندمتغيره توزيع معرف پژوهش اين مهم

بين رابطه بررس برای مفصل مدل اينكه بخصوص نموديم. مدل وارد را تبيين متغيرهای همزمان و شد استفاده ادعاها سنگين

پيچيده داده های از مجموعه ای هر برای آنرا م دهد اجازه ما به مدل اين راست سر و ساده ساختار شد. معرف ادعاها مختلف انواع

در همواره بيمه شركت های كه را كچوئری آ كاربردهای مهم ترين از تعدادی مدل اين بودن كاربردی دادن نشان برای كنيم. استفاده

كرديم. ارائه هستند، آنها بررس پی
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طول مطالعات در توأم مدل بندی روش و وزن دار توزیع های مقایسه
٣ باغفل تابان ،٢ گنجعل مجتبی خرم١، اسماعیل ،١ فراهان ان مش سادات زهرا

امیرکبیر صنعت اه دانش کامپيوتر، علوم و رياض ده دانش آمار، ١گروه

بهشت شهید اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ٢گروه

مدرس تربیت اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، ٣گروه

است. شده پرداخته طول مطالعات در توأم مدل بندی روش و وزن دار توزیع های از استفاده تفاوت بررس به مقاله این در یده: چ

شده اند، مشاهده زمان ها همه در که آزمودن هایی تنها ، تصادف گم شدگ انسیم م فرض دلیل به وزن دار، توزیع های از استفاده در

استفاده که م شود تأکید مقاله این در تصادف غیر گم شدگ انیسم م وجود صورت در حال که در م شوند؛ گرفته نظر در تحلیل در

وزن دار توزیع های از استفاده تصحیح برای روش ی توأم مدل بندی روش بنابراین م شود. منجر اریب برآورد ی به روش این از

است. تصادف غیر گم شدگ انیسم م وجود صورت در

. طول مطالعات توأم، مدل بندی ، گم شدگ طول‐اریب، وزن دار، توزیع کلیدی: واژه های

.62P10 ،62J05 ،62H12 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

مقطع مطالعات در حال که در م گیرند؛ قرار اندازه گیری مورد بار چندین زمان طول در نمونه گیری واحدهای طول مطالعات در

را آزمودن ها تغییرات م توان طول مطالعات از استفاده با این بنابر م گیرد. قرار ارزیابی مورد مرتبه ی تنها نمونه گیری واحد هر

پیشرفت روند مشاهده برای بالین مطالعات در عموماً طول مطالعات دلیل همین به کرد. ارزیابی و ثبت مشاهده، زمان طول در

ر دی ی به م شود ثبت زمان طول در فرد هر از که مشاهدات که آنجا از م گیرد. قرار استفاده مورد درمان تأثیرگذاری و بیماری

جست. بهره بایست طول داده های تحلیل در خاص آماری روش های از وابستگ این گرفتن نظر در برای هستند، وابسته

نشدن حاضر جمله از دالیل به آن ها که است؛ گمشده مقادیر وجود م شود، مشاهده طول داده های در معموال که بارزی ویژگ

وجود به دسته این از مواردی سایر و مرگ تجهیزات، خرابی درمان، دوره کردن رها شده، زمان بندی معاینه چند یا ی در بیمار

نواخت ی گم شدگ وی ال نوع دو کل طور به باشد. داشته تأثیر گم شدگ وی ال و مقدار بر م تواند داده ها شدن گم علت م آیند.

حال که در نم گردد. باز مطالعه به ر دی م کند، رها را مطالعه آزمودن که زمان نواخت ی وی ال در دارد. وجود نواخت ی غیر و

گردد. باز مطالعه به است ن مم و کرده ترک را مطالعه متناوب طور به آزمودن نواخت ی غیر وی ال در

meshkani.stat@gmail.com : فراهان ان مش سادات ١زهرا
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برای آن ها از ی هر که است آزمودن n شامل که بوده n×m مرتبه ی از ماتریس ی Y کنید فرض داده ها، مدل بندی برای

است زمان هایی تعداد m مقاله این (در است نشده مشاهده ماتریس این عناصر از برخ طوری که به شده اند؛ اندازه گیری متغیر m

گم  داده های نشان گر ماتریس عنوان به را n ×m مرتبه ی از R ماتریس است). گرفته انجام آزمودن واحد هر از اندازه گیری ها که

صورت این غیر در و ی Rبرابر ماتریس در آن متناظر عنصر Yij شده ی مشاهده پاسخ هر ازای به که طوری به یرید، ب نظر در شده

توزیع آن برای و شده گرفته نظر در تصادف متغیر ی عنوان به است، گم شدگ نشان گر Rکه بررس مورد مدل در است. صفر برابر

انیسم م نوع م توان ،p(R|Y,θ) ،θ مدل پارامترهای سایر بردار و Y شرط به R شرط توزیع اساس بر م شود. تعریف احتمال

نمود. مشخص را گم شدگ

گم ”آیا که است پرسش این دنبال به واقع در که است، گم شدگ کننده ایجاد انیسم م دارد، وجود گم شدگ در که مهم موضوع

داده ها گم شدگ علت دنبال به ر دی عبارت به خیر؟”. یا است وابسته داده ها مجموعه ی در موجود پاسخ های مقادیر به پاسخ شدن

ادبیات در وی، کار ادامه ی در است. شده فرمول بندی (١٩٧۶) روبین توسط گم شدگ انیسم های م درباره ی اساس مفاهیم است.

تصادف گم شدگ ، ١(MCAR) تصادف کامال گم شدگ دارد: وجود گم شدگ انیسم های م برای حالت سه آمار علم موضوع

هیچ به پاسخ ها گم شدگ که است معنا بدین تصادف کامال گم شدگ انیسم م . ٣(NMAR) تصادف غیر گم شدگ و ، ٢(MAR)

پاسخ ها گم شدگ که است معنا بدین تصادف گم شدگ انیسم م نیست. وابسته پاسخ ها شده ی گم و شده مشاهده مقادیر از کدام

مقادیر شرط به شدن گم انیسم م ر دی عبارت به نیست. وابسته پاسخ ها از شده گم مقادیر به اما بوده وابسته شده مشاهده مقادیر به

مقادیر به پاسخ ها شدن گم که است معنا بدین تصادف غیر گم شدگ انیسم م است. مستقل شده گم مقادیر از شده، مشاهده

در م نامند، چشم پوش قابل غیر گم شدگ انیسم م را شدن گم انیسم م نوع این درستنمایی تابع مینای بر است. وابسته شده گم

گویند. چشم پوش قابل انیسم های م را تصادف و تصادف کامال گم شدگ انیسم م دو حال که

”تحلیل روش ها ساده ترین از ی است. شده ارائه متفاوت راه حل های طول داده های تحلیل در گم شدگ وجود صورت در

بررس مورد شده، مشاهده نظر مد زمان های همه در آن ها اندازه گیری های همه که واحدهایی فقط آن در که است، کامل” حالت

مورد نیز مقاله این در که شده، گم داده های تحلیل برای ر دی روش م شود). استفاده روش این وزن دار توزیع های (در م گیرد قرار

نیز گم شدگ احتمال موجود، داده های از استفاده بر عالوه توأم مدل بندی روش در است. توأم مدل بندی روش م گیرد، قرار استفاده

حالت تحلیل روش مقاله این در دارد. بیشتری کارایی کامل حالت تحلیل روش به نسبت مدل این دلیل همین به م شود؛ مدل وارد

شد. خواهند مقایسه توأم مدل بندی روش با است) وزن دار توزیع های روش همان (که کامل

، گم شدگ نشان گر متغیر و پاسخ متغیر توأم توزیع شرط تجزیه نوع به توجه با باشد، تصادف غیر نوع از گم شدگ که حالت در

و f(y, r) = f(y)f(r|y) تجزیه اساس بر گزینش مدل آمیخته. وی ال مدل و گزینش مدل دارد: وجود توأم مدل بندی نوع دو

است. شده استفاده گزینش مدل از مقاله این در که شود توجه است. f(y, r) = f(r)f(y|r) اساس بر آمیخته وی ال مدل

وابستگ بررس نحوه در آن که بر عالوه روش ها این دارد. وجود رگرسیون روش های از کل دسته سه طول داده های تحلیل برای

مدل های از عبارتند کل روش سه است. متفاوت نیز رگرسیون شان پارامترهای تفسیر دارند، تفاوت هم با رر م اندازه گیری های بین

استفاده واقع داده های تحلیل برای حاشیه ای مدل های از مقاله این در که ؛ انتقال مدل های و تصادف اثرات مدل های حاشیه ای،

است. شده

گرفته اند، قرار استفاده مورد و شده معرف وسیع طور به اخیراً که وزن دار، توزیع های مفهوم بین ارتباط ایجاد مقاله این هدف

شده اند، انتخاب جامعه از اریب صورت به که داده هایی مدل بندی برای وزن دار توزیع های است. طول مطالعات در گم شدگ و

متفاوت شانس مختلف واحدهای ه بل نبوده، ١
n برابر نمونه واحدهای انتخاب احتمال که نمونه گیری روش های در م شوند. استفاده

به نمونه در شدن انتخاب شانس خاص، حالت ی در م شود. استفاده وزن دار توزیع های از دارند را نمونه در شدن انتخاب برای

1Missing Completely at Random
2Missing at Random
3Not Missing at Random
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نمونه در شدن انتخاب برای بیشتری شانس ، بررس مورد کمیت از بزرگ تر مقادیر یعن دارد، بستگ بررس مورد واحدهای طول

م نامند. طول‐اریب توزیع را اریبی نمونه چنین توزیع داشت؛ خواهند را

بیماران است، کوتاه (τ, τ +dτ) زمان بازه ی نمونه گیری فرایند اجرای زمان آن که به توجه با بقا، تحلیل مقطع مطالعات در

وخامت شدت علت به (مثال مطالعه شروع از قبل که افرادی گیرند. قرار نمونه در تا بمانند زنده (τ, τ + dτ) زمان بازه آن تا باید

طول‐ توزیع های از داده هایی چنین مطالعه و بررس برای ندارند. را نمونه در گرفتن قرار برای شانس هیچ م کنند، فوت بیماری)

جبران نمونه در شده فوت افراد کمبود که م شود داده وزن م گیرند قرار نمونه در که افرادی به روش این در م شود. استفاده اریب

است. شده مدل وارد تصادف گم شدگ نوع داده ها، از نوع این تحلیل برای طول‐اریب وزن دار توزیع های گرفتن نظر در با شود.

تصادف غیر گم شدگ با لذا م گذارد، تأثیر مطالعه از شدنشان حذف بر افراد این کم عمر طول چون که شود توجه است الزم اما

نتایج بهبود برای جدیدی ار راه وزن دار توزیع های جای به تصادف غیر گم شدگ گرفتن نظر در با مقاله این در هستیم. روبرو

شد. خواهد ارائه طول مطالعات در استنباط

سوم بخش در سپس م شود. بیان گم شدگ انیسم م و وزن تابع میان ارتباط برقراری نحوه ی دو بخش در ابتدا مقاله ادامه در

م شود. مقایسه ویستار نر موش ۵٠ مطالعه در توأم مدل بندی و وزن دار ال چ توابع از استفاده

گم شدگ انیسم م و وزن تابع ارتباط ٢

از نوع این م شود. استفاده دارند، شدن انتخاب برای نابرابر شانس نمونه واحدهای که داده هایی مدل بندی برای وزن دار توزیع های

است: زیر صورت به کل ل ش دارای است، شده فرمول بندی واحدی فرم به (١٩۶۵) رائو توسط که توزیع ها

fw(y) =
w(y)f(y)

E[w(Y )]
, (٢ . ١)

E[w(Y )] <∞ آن در که بوده Y تصادف متغیر اولیه توزیع به نسبت وزن تابع اول گشتاور و نرمال ساز E[w(Yثابت )] آن در که

نمایش fLB(y) با و w(y)است = y برابر آن ها وزن که هستند وزن دار توزیع های از خاص حالت طول‐اریب توزیع توابع است.

آن طول با متناسب واحد هر مشاهده و انتخاب احتمال که م گیرند قرار استفاده مورد زمان طول‐اریب توزیع های م شود. داده

باشد. واحد

است. نمونه عنوان به ،y واحد، ی شدن ثبت شانس و انتخاب احتمال ،w(y) وزن، تابع که است آمده وزن تابع تعریف در

متغیر ی R آن در که شود، مشاهده (y مقدار (با آزمودن که است آن احتمال P (R = ١|y) نیز گم شدگ انیسم م تعریف در

است: پاسخ نشان گر و دودویی تصادف

R =

 ١ شود مشاهده y اگر

٠ شود گم y اگر
.

زیر صورت به (٢ . ١) وزن دار توزیع های از ری دی ل ش آن تبع به و است w(y) = P (R = ١|y) گرفت نتیجه م توان پس

:(٢٠١٧ ، اران هم و فراهان ان (مش است

fw (y) =
w (y) f (y)

E [w (Y )]
=

P (R = ١ |y ) f (y)∫
P (R = ١ |y ) f (y) dy =

P (R = ١ |y ) f (y)
P (R = ١) . (٢ . ٢)

در P (R = ١|y) = Φ(γ٠ + γ١y) اگر کرد: تعریف را جدیدی وزن تابع م توان گم شدگ انیسم م از استفاده با حال

با وزن) تابع نتیجه در (و احتمال تابع تغییرات محدوده است، استاندارد نرمال تجمع توزیع تابع Φ(.) آن در که شود، گرفته نظر
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کرد: تعریف جدید وزن با وزن داری توزیع م توان پس شد. خواهد [٠,١] برابر توزیع تابع تغییرات محدوده

fw(y) = f (y|R = ١) = Φ (γ٠ + γ١y) f (y)∫
Φ(γ٠ + γ١y) f (y) dy

. (٢ . ٣)

:γ٠ = ٠ گرفتن نظر در با مسئله، کلیت دادن دست از بدون

م یابد. افزایش نمونه واحد ی عنوان به y شدن مشاهده احتمال ،y مقدار افزایش با باشد، γ١ > ٠ اگر •

م یابد. کاهش نمونه واحد ی عنوان به y شدن مشاهده احتمال ،y مقدار افزایش با باشد، γ١ < ٠ اگر •

روش دو این کاربرد مقایسه بعد بخش در دارد، وجود گم شدگ انیسم م و وزن تابع تعریف در که سان ی مفاهیم به توجه با

شد. خواهد انجام طول مطالعات در

طول داده های در توأم مدل بندی روش و وزن دار توزیع های مقایسه ٣

شده اندازه گیری tij زمان های در ،j = ١, . . . , ni ،yij پاسخ متغیر مقادیر نمونه از ،i = ١, . . . , n i‐ام، واحد برای کنید فرض

yi = (yi١, . . . , yini) بردار صورت به i‐ام واحد برای که دارد وجود پاسخ متغیر از مقدار ni نمونه از واحد هر ازای به پس باشد.

م شود. داده نمایش

شده مشاهده عناصر از بخش دو به yi بردار پس باشد، شده خارج مطالعه از Ti > ١ زمان در i‐ام واحد اگر انصراف، فرض با

ابعاد دارای شده گم  عناصر بردار و yobsi با که بوده (Ti − ١)× ١ برداری شده مشاهده عناصر م شود. تقسیم شده گم  عناصر و

از شده مشاهده مقادیر نشان دهنده ی hij = (yi١, . . . , yij−١) همچنین م شود. داده نشان ymisi با که بوده (ni−Ti+١)×١
در انصراف شرط احتمال دارد، وجود طول مطالعات برای که (١٩٩۴) کنوارد و ل دی مدل در است. tij−١ زمان تا i‐ام واحد

پاسخ های به وابستگ هیچ گونه اما است، وابسته yij نشده مشاهده پاسخ مقدار همچنین و hij شده مشاهده مقادیر به j‐ام زمان

.(٢٠٠٢ ، گنجعل و (کروچل (٢٠٠٧ ، کنوارد و مولنِبرگز ) ندارد ،k > j ،yik آینده

ویستار نر موش ۵٠ واقع داده های از توأم مدل بندی روش و وزن دار توزیع رد عمل مقایسه هدف به دستیابی برای مقاله این در

اه دانش در موش ها در تستسترون تولید از جلوگیری تأثیر مطالعه برای که تصادف آزمایش ی از داده ها این است. شده استفاده

از باال دوز و پایین دوز کنترل، گروه سه از ی در تصادف طور به موش ها آمده اند. دست به شده، طراح بلژی لوِن کاتولی

به است؛ آمده دست به موش ها این تولد روز از ٧٠ ‐ام و ۶٠ ،۵٠ روزهای در آزماش این مشاهدات گرفته اند. قرار نظر مورد داروی

موش های .(٢٠٠٧ ، کنوارد و مولنبِرگز ) است موش ها این جمجمه ی اندازه ی از مشخصه ی آزمایش این در پاسخ متغیر که طوری

احتمال روی آن ها عمر طول این بر بنا کنند. پیدا را آزمایش به ورود شانس تا باشند، داشته را روز ۴۵ سن حداقل باید مطالعه مورد

است. طول‐اریب مطالعه مورد نمونه ی پس داشته، تأثیر شدن شان انتخاب

به توجه (با انصراف برای پروبیت رگرسیون مدل ی و زمان سه در شده اندازه گیری مقادیر برای متغیره سه نرمال مدل ی

،i = ١, . . . , ni برای ،Yi ∼ N(Xiβ,Σ) کنید فرض است. شده گرفته نظر در مشاهدات) بودن طول‐اریب

f (yi;β,Σ) =
١√

(٢π)٣ |Σ|
exp

{
−١
٢ (yi −Xiβ)

′Σ−١ (yi −Xiβ)

}
,

yi = (yi١, yi٢, yi٣) و رگرسیون ضرایب از ۶ ‐بعدی نامعلوم بردار β i‐ام، واحد برای کم متغیرهای ماتریس Xi آن در که
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مدل است.

Yij = β٠ + β١Li + β٢Hi + β٣tij + β۴Litij + β۵Hitij + εij

=


β٠ + β١ + (β٣ + β۴) tij + εij

β٠ + β٢ + (β٣ + β۵) tij + εij

β٠ + β٣tij + εij

پایین دوز

باال دوز

کنترل

(٣ . ١)

که هستند دودویی متغیرهای Hi و Li آن در که شده، گرفته نظر در پاسخ ها برای

Li =

 ١, پایین دوز

٠, این صورت غیر در
و Hi =

 ١, باال دوز

٠, این صورت غیر در

شده تعریف ساختار بدون و وابسته، مانا اتورگرسیو، تبادل پذیر، جمله از متفاوت ساختارهای Σ کوواریانس ماتریس برای است.

صورت به ماتریس این (٣ . ١) مدل به توجه با که شده گرفته نظر در ساختار بدون کوواریانس ماتریس داده ها این برای که است؛

Σ =

 Σ١١ Σ١٢

Σ′١٢ Σ٢٢

 , Σ١١ =

 σ١١ σ١٢

σ١٢ σ٢٢

 , Σ١٢ =

 σ١٣

σ٢٣

 , Σ٢٢ = [σ٣٣] ,

مقایسه منظور به است. داده رخ نیز انصراف و شده مشاهده آزمودن ها همه برای مشاهده اولین که شده فرض مطالعه این در است.

از: است عبارت نداده رخ انصراف که زمان برای گم شدگ انیسم م یا و وزن تابع هدف، به رسیدن و

w (yi) = P (Ti = ۴|Ti ≥ j, hij , yij)

= P (Ri٢ = ١|yi١, yi٢)P (Ri٣ = ١|yi٢, yi٣)

= Φ (γ٠ + γ١yi١ + γ٢yi٢)Φ (γ٠ + γ١yi٢ + γ٢yi٣) ,

بود: خواهد زیر صورت به شده گفته مدل های برای (٢ . ٣) و (٢ . ٢) اساس بر وزن دار ال چ تابع

fw (yi) =
ϕ (yi;Xiβ,Σ)Φ (γ٠ + γ١yi١ + γ٢yi٢)Φ (γ٠ + γ١yi٢ + γ٢yi٣)

P (Ri٢ = ١, Ri٣ = ١) . (٣ . ٢)

برابر کسر مخرج ،(٣ . ٢) رابطه ی در

P (Ri٢ = ١, Ri٣ = ١) =
∫ ∫ ∫

ϕ (yi;Xiβ,Σ)Φ (γ٠ + γ١yi١ + γ٢yi٢)Φ (γ٠ + γ١yi٢ + γ٢yi٣)
∏٣
j=١ dyij

= Φ٢ (a+Dµ∗;٠, I +DΣ١١D′) , (٣ . ٣)

:(٢٠٠۴ ، اران هم و (گوپتا است شده محاسبه زیر لم از استفاده با که است

است: برقرار زیر رابطه ی ،Dp×p ماتریس هر و a ∈ ℜp بردار هر برای آن گاه باشد، Y ∼ Np(µ,Σ) اگر .٣ . ١ لم

EY [Φp (a+DY; υ,Ω)] = Φp
(
a− υ +Dµ;٠,Ω+DΣD′

)
.

صورت به D ماتریس و a بردار (٣ . ٣) رابطه در

a =

 γ٠
١√

١+γ٢
٢σ

∗ (γ٠ + γ٢ (µ٣ −Aµ١ −Bµ٢))

 , D =

 γ١ γ٢
١√

١+γ٢
٢σ

∗γ٢A
١√

١+γ٢
٢σ

∗ (γ١ + γ٢B)

 ,
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است: برقرار زیر روابط آن ها در که م شوند، تعریف

A =
σ١٣σ٢٢ − σ١٢σ٢٣
σ١١σ٢٢ − σ٢

١٢
, B =

σ٢٣σ١١ − σ١٢σ١٣
σ١١σ٢٢ − σ٢

١٢
, µ∗ =

 µ١

µ٢

 , σ∗ = σ٣٣ −Aσ١٣ −Bσ٢٣.(۴ . ٣)

درستنمایی تابع به است، پارامترها برآورد برای شده استفاده روش که درستنمایی، ماکسیمم برآوردهای آوردن دست به برای

است: زیر صورت به (٣ . ٢) پروبیت‐وزن دار متغیره سه نرمال درستنمایی تابع است. احتیاج

Lw (θ;y) =

m∏
i=١

[ϕ (yi;Xiβ,Σ)Φ (γ٠ + γ١yi١ + γ٢yi٢)Φ (γ٠ + γ١yi٢ + γ٢yi٣)]

m∏
i=١

Φ٢ (a+Dµ∗i ;٠, I +DΣ١١D′)
. (۵ . ٣)

کامل طور به زمان سه هر در آن ها جمجمه مشخصه که است موش هایی تعداد برابر و بوده m = ۴٣ ،(۵ . ٣) تابع این در

به (۵ . ٣) تابع اریتم ل از که امتیاز توابع معادالت است. مدل در موجود پارامترهای همه ی بردار نیز θ بردار است. شده اندازه گیری

مانند عددی روش های از تا است الزم پارامترها شده ی برآورد مقادیر به دستیابی برای و نبوده بسته فرم با پاسخ دارای م آیند، دست

شود. استفاده رافسون ‐ نیوتن

مربوط اطالعات شده اند، مشاهده زمان سه هر در که موش ۴٣ بر عالوه گم شدگ انیسم م و پاسخ ها توأم مدل بندی روش در

زمان ی در موش ۴ و زمان دو در موش ٣) م شود گرفته نظر در نیز شده اند اندازه گیری زمان دو یا ی در فقط که موش ٧ به

است: زیر صورت به م آید، دست به آن از پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآورد که مدل این درستنمایی تابع شده اند). مشاهده

LJM (θ;y) =
۴٣∏
i=١

ϕ (yi;Xiβ,Σ)P (Ri٢ = ١, Ri٣ = ١|yi)

٣∏
j=١

∫
ϕ (yj;Xjβ,Σ)P

(
Rj٢ = ١, Rj٣ = ٠|yj

)
dyj٣

۴∏
k=١

∫ ∫
ϕ (yk;Xkβ,Σ)P (Rk٢ = ٠, Rk٣ = ٠|yk) dyk٢dyk٣, (۶ . ٣)

است: برقرار زیر روابط ترتیب به (۶ . ٣) فوق درستنمایی تابع در

۴٣∏
i=١

ϕ (yi;Xiβ,Σ)P (Ri٢ = ١, Ri٣ = ١|yi)

=
۴٣∏
i=١

ϕ (yi;Xiβ,Σ)Φ (γ٠ + γ١yi١ + γ٢yi٢)Φ (γ٠ + γ١yi٢ + γ٢yi٣),

٣∏
j=١

∫
ϕ
(
yj;Xjβ,Σ

)
P
(
Rj٢ = ١, Rj٣ = ٠|yj

)
dyj٣

=

٣∏
j=١

ϕ (yj١, yj٢;µ
∗,Σ١١)Φ (γ٠ + γ١yi١ + γ٢yi٢)Φ

−γ٠ + γ١yi٢ + γ٢µ∗∗√
١ + γ٢

٢σ
∗

,
۴∏

k=١

∫ ∫
ϕ (yk;Xkβ,Σ)P (Rk٢ = ٠, Rk٣ = ٠|yk) dyk٢dyk٣

=

۴∏
k=١

ϕ (yk١;Xkβ١١, σ١١)Φ (a+D∗yk١; υ
∗, I∗)

Φ (a+Dµ∗;٠, I +DΣ١١D′)
Φ (a+D∗µ١; υ∗, I∗ +D∗σ١١D∗

′)
,



اران هم و س. ز. ، فراهان ان ۵٧٣مش

همچنین آمده، (۴ . ٣) در σ∗ و µ∗ ،B ،A به مربوط روابط آن ها در که

µ∗∗ = µ٣ +A (y١ − µ١) +B (y٢ − µ٢) , υ∗ = D١µ١ +D٢
σ١٢
σ١١
µ١,

D∗ = D١ +D٢
σ١٢
σ١١
, I∗ = I +D٢

(
σ٢٢ − σ١٢σ٢١

σ١١

)
D٢
′,

a =

 −γ٠
−١√

١+γ٢
٢σ

∗ (γ٠ + γ٢ (µ٣ −Aµ١ −Bµ٢))

 , D =

 −γ١ −γ٢
−١√

١+γ٢
٢σ

∗γ٢A
−١√

١+γ٢
٢σ

∗ (γ١ + γ٢B)

 ,
دارای (۶ . ٣) درستنمایی تابع امتیاز تابع معادالت هستند. D ماتریس دوم و اول ستون ترتیب به D٢ و D١ و همان ماتریس I

شود. استفاده عددی روش های از درستنمایی ماکسیمم برآوردهای آوردن دست به برای است الزم و نبوده بسته فرم با پاسخ

با توأم، مدل بندی و متغیره سه نرمال پروبیت‐وزن دار توزیع روش دو اساس بر پارامترها شده ی برآورد مقادیر ١ جدول در

معیار از نم توان مدل، دو رد عمل مقایسه منظور به است. آمده متلب، نرم افزار در درستنمایی توابع منف مینیمم سازی از استفاده

برای دلیل همین به دارند. تفاوت هم با م شوند، گرفته نظر در مدل دو در که مشاهدات تعداد زیرا کرد، استفاده ه کائی آ اطالع

توان مجموع معیار از سپس و کرده پیش بین را سوم زمان مقادیر (١٩٩٨) کنوارد روش به ابتدا بهتر، مدل انتخاب و نتیجه گیری

همان طور م شود. استفاده آمده، ١ جدول در آن مقادیر که ،SSPE =
۴٣∑
i=١

(
yi٣ − ypri٣

)٢ ، ۴(SSPE) پیش بین خطای دوم

که گرفت نتیجه م توان پس است. وزن دار توزیع روش از کمتر توأم مدل بندی روش برای SSPE معیار مقدار م شود مشاهده که

صورت به داده ها که کرد مالحظه م توان نتایج به توجه با البته دارد. وزن دار توزیع های به نسبت بهتری رد عمل توأم مدل بندی روش

است. متفاوت روش دو در βها، عالقه، مورد پارامترهای برای مدل دو نتایج و شده اند گم  غیرتصادف
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طول۵٧۴ مطالعات در توأم مدل بندی روش و وزن دار توزیع های مقایسه

و وزن دار توزیع های روش دو اساس بر پارامترها بردار (SE) استاندارد خطای و (MLE) درستنمایی ماکسیمم برآورد :١ جدول

توأم مدل بندی

توأم مدل بندی وزن دار توزیع های

SE MLE SE MLE پارامتر

٠/٢۴۴٢ ۶٩/۵٩٠٠ ٠/٩۶٠٢ ۶٨/٠٧۵٩ β٠

١/٠١٨٠ ٠/٢٧۴٩ ١/١٩٣٧ ٠/٧۵۶٩ β١

١/٠٧٩۴ ‐ ١/۴۴٠۵ ٠/٧۵٨٩ ‐ ٠/٢٣۴۴ β٢

٠/٣٠۴٢ ۵/٧٧۵۶ ٠/٧٨۶٩ ٨/٣٣٨۵ β٣

٠/٩٧٣٨ ‐ ٠/٣٣٠٨ ٠/٨۶٧۶ ‐ ٠/٣۶٧۵ β۴

١/١٨٩١ ‐ ٠/۶٧٣٨ ٠/٩۵٧٩ ‐ ١/٢٧٨۶ β۵

٠/٨١۴۴ ۴/٩٧۵١ ١/٩٨۴٩ ۴/١٧۵١ σ١١

٠/۴۵٠۵ ٢/٨٧۴٧ ٢/۶۵٣٨ ٢/٩٩٩٠ σ١٢

٠/۴٩٩٠ ٣/۴۴۵٩ ٠/۵١٢٧ ٢/٩١٨۶ σ١٣

٠/۴٧٠٣ ٣/۴۵٨٩ ٣/۴۶٩۴ ۴/٨۵٧١ σ٢٢

٠/٣۴٣٨ ٣/٠٣٠۴ ٠/۶۶٣٣ ٣/۴۴١٨ σ٢٣

٠/٨٠٢١ ٢/٢۴٩٧ ٠/٢٠٩٢ ۴/۵۶٩٧ σ٣٣

٠/۵۵٩۶ ‐ ٠/٧٠٠٨ ۵/۴٠٢١ ‐ ٠/٧۶۴٠ γ٠

١/٣١۶٠ ‐ ۴/١۶٨۴ ٧/٧٩۵٢ ‐ ١٠/٣٣۴٢ γ١

١/٣۵٠۴ ۴/٢٧٩٩ ٨/٠٩٩٠ ١٠/٧١٣٢ γ٢

٢۵/٣٣٠٧ ٣٠/١٧٠١ SSPE

Rubin, D. B. (1976), Inference and missing data, Biometrika, 63(3), 581-592.



همبسته خطاهای با شده محدود جزئ خط رگرسیون مدل های در استوار ریج برآورد
روزبه١ مهدی معنوی، منیره

سمنان اه دانش آمار، گروه

روش واقع در است. رگرسیون مدل های در چندگانه هم خط ل مش حل برای روش ها محبوب ترین از ی ریج رگرسیون یده: چ

عالوه دارد. دوم توان های کمترین روش به نسبت را کمتری خطای که م باشد دوم توان های کمترین روش از خط تبدیل ی ریج

م دانیم، که همان طور باشند. داشته وجود داده ها بین در نیز پرت داده های است ن مم بزرگ، داده های در هم خط ل مش وجود بر

هم به دورافتاده داده ی وجود با است ن مم حت و است حساس دورافتاده داده های به نسبت شدت به دوم توان های کمترین روش

از ی پیراسته دوم توان های کمترین روش م برد. بین از را رگرسیون مدل های در دورافتاده داده های تاثیر استوار رگرسیون بریزد.

اصل هدف م کند. کمینه را باق مانده ها دوم توان های ترین کوچ از تا h مجموع که طوری به است استوار روش های معروف ترین

در چندگانه هم خط و همبسته اند خطاها که وقت شده محدود جزئ خط رگرسیون مدل های در استوار برآورد ی ارائه مقاله این در

برآورد سپس و نموده معرف جزئ خط رگرسیون مدل های در را ریج برآورد ابتدا منظور بدین م باشد. دارد، وجود طرح ماتریس

از استفاده با را پیشنهادی برآوردگرهای کارایی انتها، در م آوریم. به دست پیراسته دوم توان های کمترین روش اساس بر را استوار

م دهیم. قرار بررس مورد کانادا در ن مس قیمت به مربوط واقع داده های

. هم خط ، جزئ خط رگرسیون مدل های پیراسته، دوم توان های کمترین ریج، برآوردگر استوار، برآوردگر کلیدی: واژه های

مقدمه ١

شده اند. یل تش ( مدل ناپارامتری بخش ) غیرخط و ( مدل پارامتری بخش ) خط قسمت دو از جزئ خط رگرسیون مدل های

توضیح متغیر با خط غیر طور به و x توضیح متغیر با خط طور به y پاسخ متغیر که م شوند استفاده زمان مدل ها این واقع در

باشد. داشته رابطه f(.) هموار و نامعلوم تابع طریق از t

yi = βxi + f(t) + ϵi, i = ١,٢, · · · , n

قبیل از است، شده به کار برده مختلف موارد در تاکنون و شدند معرف (١٩٨۶) انگل و اران هم توسط بار اولین مدل ها نوع این

جزئ خط رگرسیون مدل در f(.) و β از جزئ ی باق مانده برآورد (١٩٨٨) من اسپ کرد. اشاره اقتصاد و روانشناس ، پزش

mahdi.roozbeh@semnan.ac.ir روزبه: ١مهدی

۵٧۵



خط۵٧۶ جزئ مدل های در استوار ریج برآورد

برآوردگرهای با مقایسه در برآوردگرها این که داد نشان او آورد. دست به را برآوردگرها واریانس و مجانبی اریبی و کرد مطالعه

کمترین معیار با را مدل این در ثابت کم متغیر ی انتخاب تکنی (٢٠٠۴) بونه دارند. کمتری اریبی اسپالین جزئ هموارسازی

ی مسئله (٢٠٠٧) چن و یو است. نرمال مجانبی طور به شده انتخاب برآوردگر که داد نشان او کرد. پیشنهاد تاوانیده دوم توان های

پارامتری مولفه ی از یافته تعمیم دوم توان های کمترین برآوردگر آن ها کردند. مطرح خطاها ترتیبی همبستگ با را مدل این در برآورد

خطای حالت دو هر برای مدل این برای را آماری استنباط (٢٠٠٧) یو و اران هم کردند. مطالعه را آن مجانبی خواص و یافتند را

دادند. توسعه ناهمبسته خطای و همبسته

اطمینان فواصل به منجر است ن مم همخط وجود م کنیم. بررس را چندگانه همخط با جزئ خط رگرسیون مدل مقاله این در

همخط برای غلبه برای مختلف روش های شود. اشتباه عالمت با برآوردهایی تولید یا و پارامترها ناپایداری ، پارامترها برای پهن

رفع برای ریج رگرسیون از بار اولین (١٩٧۵) هورل و کنارد . ... و ریج رگرسیون ، اصل مولفه ی رگرسیون جمله از دارد وجود

نمایی درست نسبت آزمون ویژه به فرضیه، آزمون مسئله در گسترده ای طور به شده محدود مدل های نمودند. استفاده همخط ل مش

شده محدود جزئ باق مانده برآورد ی مسئله (٢٠١۵) امین و روزبه دارند. کاربرد رگرسیون مدل های در (GLRT ) یافته تعمیم

باند پهنای برای (GV C) یافته تعمیم متقابل سنج اعتبار معیار از استفاده با را همبسته خطای با جزئ خط رگرسیون مدل در

دادند. قرار مطالعه مورد ریج پارامتر انتخاب و بهینه

در دورافتاده نقاط وجود احتمال هستند. رگرسیون تحلیل در ر دی رایج ل مش ی افتاده دور نقاط چندگانه همخط بر عالوه

ه بل باشد، دورافتاده نقطه م تواند پاسخ متغیر تنها نه است. زیاد تصادف یا ها لرزه زمین همچون پدیده هایی به مربوط داده هايی

آثار معمول دوم توان های کمترین روش روی دورافتاده نقاط نوع دو هر که م شوند، اهرم نقاط به منجر نیز توضیح متغیرهای

آمده اند وجود به جدیدی آماری های روش ل، مش این حل برای نیست. اعتماد قابل آن از حاصل آماری نتیجه ی و م کند ایجاد بدی

از مشخص تعداد اگر حت که هستند (مقاوم) استوار روش های روش ها، این نم گیرند. قرار پرت داده های تاثیر تحت راحت به که

مطرح ١٩۵٣ سال در بار اولین برای استوار فن اصطالح است. اعتماد قابل آن ها نتایج هم باز باشند، پرت مشاهدات شامل دادهها

آن ست ش نقطه ی برآوردگر، ی استواری معیار گرفت. قرار بررس مورد رسم طور به اصطالح این شصت دهه ی اواسط در شد.

داده ی ی حضور حت یعن م باشد. مشاهدات) تعداد n) ١/n معمول دوم توان های کمترین روش ست ش نقطه ی باشد. م

باشد. داشته معمول دوم توان های کمترین روش برآورد روی مخربی و جدی تاثیر تواند م پرت

به Rβ = r محدودیت تحت را برآورد این ادامه در و م یابیم را جزئ خط رگرسیون مدل برای ریج برآورد ابتدا جا این در هم ما

ما مقاله این در م کنیم. استفاده دورافتاده نقاط مخرب تاثیرات بر غلبه برای استوار رگرسیون روش های از انتها در م آوریم. دست

م کنیم. استفاده پیراسته دوم توان های کمترین های برآوردگر روش از فقط

شده محدود کالسی های برآوردگر ٢

است زیر صورت به جزئ خط رگرسیون مدل ماتریس ل ش

y = Xβ + f(t) + ϵ (٢ . ١)

β = (β١, · · · , β)⊤ ، توضیح متغیر مشاهدات از n × p ماتریس X = (x١, · · · , xn)⊤, y = (y١, · · · , yn)⊤ آن در که

E(ϵϵ⊤) = σ٢V E(ϵ)و = ٠ که ϵ = (ϵ١, · · · , ϵn)⊤ ،f(t) = (f(t١), · · · , f(tn))⊤ باشد، م مجهول های پارامتر بردار

هموارساز روش از مدل غیرخط قسمت برآورد برای باشد). م متقارن و معین مثبت که است کوواریانس واریانس ماتریس V)

که طوری به م کنیم استفاده خط

f̂(t,β) =
n∑
i=

Wni(t)(yi − x⊤i β) (٢ . ٢)



م. روزبه و م. ۵٧٧معنوی

انجام زیر صورت به واریانس) کمترین با نااریب خط برآوردگر (بهترین ١ یافته تعمیم دوم توان های کمترین روش به β برآورد

م شود

β̂
LS

G = argminβ(ỹ− X̃β)⊤V −١(ỹ− X̃β) = C−١X̃⊤V −١ỹ (٢ . ٣)

و ỹi = yi −
∑n

j=١ Wnj(ti)yj ، X̃ = (x̃١, · · · , x̃n)⊤ ، ỹ = (ỹ١, · · · , ỹn)⊤ ، C = X̃⊤V−١X̃ آن در که

م باشد. i = ١, ..., n برای x̃i = xi −
∑n

j=١ Wnj(ti)xj
م q × ١ بردار ی r و م شود، فرض کامل رتبه و q × p ماتریس R آن در که Rβ = r محدویت گرفتن نظر در با اکنون

با است برابر ٢ تعمیم یافته شده ی محدود دوم توان های کمترین برآوردگر باشد،

β̂
LS

GR = argminβ(ỹ− X̃β)⊤V −١(ỹ− X̃β)

s.t. Rβ = r

= β̂
LS

G − C−١R⊤(RC−١R⊤)−١(Rβ̂LSG − r) (۴ . ٢)

باشند) داشته خط وابستگ آن ستون های (یعن باشد شرط بد ماتریس ی C اگر یعن ،V ar(β̂LSG ) = σ٢C−١ م دانیم

درایه به را k مانند مثبت کوچ مقدار است ریج،کاف روش از استفاده با ل مش این رفع برای م آید. وجود به چندگانه همخط

با است برابر ریج یافته ی تعمیم دوم توان های کمترین برآوردگر صورت این در کنیم. اضافه C ماتریس قطری های

β̂
LS

G (k) = C−١
k X̃⊤V−١ỹ Ck = C + kIp (۵ . ٢)

به دارد. یافته تعمیم دوم توان های کمترین برآوردگر به نسبت کمتری MSE برآوردگر این ،k برای مناسب مقدار ی انتخاب با

با که چرا باشد، م بهینه ٣ ریج پارمتر یافتن مهم مسئله اما شود. م برآورد داده ها وسیله به پارامتر این گوییم. م ریج پارامتر k

آن وارایانس و اریبی میزان که شود انتخاب طوری k باید بنابراین م یابد. کاهش آن واریانس و افزایش، β̂LSG (k) اریبی k افزایش

است. زیر صورت به (١٩٧۵) هورل و کنارد پیشنهادی برآوردگر باشد. ن مم مقدار کمترین

k̂LS =
pσ̂٢

LS

(β̂
LS

GR)
⊤β̂

LS

GR

, σ̂٢
LS =

١
n− (p+ q)

(ỹ− X̃β̂LSGR)⊤V−١(ỹ− X̃β̂LSGR) (۶ . ٢)

نماییم. حل را زیر سازی بهینه مسئله ی است کاف ۴ یافته تعمیم دوم توان های کمترین ریج برآوردگر یافتن برای اکنون

min(ỹ− X̃β)⊤V−١(ỹ− X̃β)

s.t. β⊤β ≤ ϕ٢

Rβ = r

بنابراین

β̂
LS

GR(k) = β̂
LS

G (k)−C−١
k R⊤(RC−١

k R⊤)−١(Rβ̂LSG (k)− r) (٢ . ٧)

1Generalized least squares (GLS)
2Generalized least squares resticted estimator (GLSRE)
3Ridge parameter
4Generalized least squares ridge estimator
5 Least trimmed squares (LTS)
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استوار رد روی ٣

تالش ۵ پیراسته دوم توان های کمترین دارد. دوم توان های کمترین برازش روی زیادی مخرب تاثیر پرت نقاط گفتیم که همان طور

αنشان دهنده ی = (n−h)/n که طوری به کند، حل باق مانده ها دوم توان ترین کوچ از تا h نمودن حداقل با را ل مش این تا م کند

است. دورافتاده مشاهدات درصد

باشد. است، خوب مشاهده ی i مشاهده این که تعیین برای نشانگر تابع ی zi کنیم فرض (١٣٩۵) روزبه و چاچ مشابه

م شود. حاصل زیر سازی بهینه مسئله حل با (GLTSRE) ۶ یافته تعمیم شده محدود پیراسته دوم توان های برآوردگرکمترین

min
β,z

Φ(β, z) = (ỹ− X̃β)⊤V−١/٢ZV−١/٢(ỹ− X̃β)

s.t. Rβ = r

e⊤z = h

zi ∈ {٠,١}, i = ١, · · · , n

مسئله جواب م باشد. e = (١, · · · ,١)⊤n×١ و z = (z١, · · · , zn)⊤ قطری های درایه با قطری ماتریس ی Z که طوری به

با است برابر باال سازی بهینه

β̂
LTS

GR (z) = β̂LTSG (z)−C(z)−١R⊤(RC(z)−١R⊤)−١(Rβ̂LTSG (z)− r) (٣ . ١)

م باشد. β̂LTSG (z) = C−١(z)X̃⊤V−١/٢ZV−١/٢ỹ و C(z) = X̃⊤V−١/٢ZV−١/٢X̃ آن در که

سازی بهینه مسئله ی حل با

min
β,z∗

Φ(β, z∗) = (ỹ− X̃β)⊤V−١/٢Z∗V−١/٢(ỹ− X̃β)

s.t. Rβ = r

e⊤z∗ = h

٠ ≤ z∗i ≤ ١, i = ١, · · · , n

م آید. دست به زیر صورت به (GRLTSRE) ٧ یافته تعمیم ی شده محدود آزاد ی پیراسته دوم توان های کمترین برآوردگر

β̂
LTS

GR (z∗) = β̂LTSG (z∗)−C(z∗)−١R⊤(RC(z∗)−١R⊤)−١(Rβ̂LTSG (z∗)− r) (٣ . ٢)

م باشد. β̂LTSG (z∗) = C−١(z∗)X̃⊤V−١/٢Z∗V−١/٢ỹ و C(z∗) = X̃⊤V−١/٢Z∗V−١/٢X̃ آن در که

سازی بهینه مسئله ی حل با نهایت در

min
β,z∗∗

Φ(β, z∗∗) = (ỹ− X̃β)⊤V−١/٢Z∗∗V−١/٢(ỹ− X̃β)

s.t. Rβ = r

h١ ≤ e⊤z∗∗ ≤ h٢

٠ ≤ z∗∗i ≤ ١, i = ١, · · · , n
6Generalized least trimmed squares resticted estimator (GLTSRE)
7Generalized relaxed least trimmed squares resticted estimator (GRLTSRE)
8Generalized extended relaxed least trimmed squares resticted estimator
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با است برابر (GERLTSRE) ٨ یافته تعمیم محدودشده گسترده ی آزاد پیراسته ی دوم توان های کمترین برآوردگر

β̂
LTS

GR (z∗∗) = β̂LTSG (z∗∗)−C(z∗∗)−١R⊤(RC(z∗∗)−١R⊤)−١(Rβ̂LTSG (z∗∗)− r) (٣ . ٣)

که هستند مثبت صحیح مقادیر h٢ و h١ ، z∗∗ = (z∗∗١ , · · · , z∗∗n ) قطری های درایه با قطری ماتریس ی Z∗∗ آن در که

م باشد. β̂LTSG (z∗∗) = C−١(z∗∗)X̃⊤V−١/٢Z∗∗V−١/٢ỹ و C(z∗∗) = X̃⊤V−١/٢Z∗∗V−١/٢X̃ ، h١ ≤ h ≤ h٢

استوار ریج برآوردگر ۴

م کنیم. برآورد استوار روش های از استفاده با را β و k پارامترهای قبل، قسمت در پیشنهادی روش های براساس اکنون

از عبارتند جزئ خط رگرسیون مدل در پیراسته دوم توان های کمترین روش براساس β و k برای برآوردگرها . الف

k̂LTS =
pσ̂٢

LTS

(β̂
GR

LTS(z))⊤β̂
GR

LTS(z)

σ̂٢
LTS =

١
n− (p+ q)

(ỹ− X̃β̂LTSGR (z))⊤V−١/٢ZV−١/٢(ỹ− X̃β̂LTSGR (z)) (١ . ۴)

β̂
LTS

GR (k̂LTS , z) = β̂
LTS

G (k̂LTS , z)−C(k̂LTS , z)−١R⊤(RC(k̂LTSz)−١R⊤)−١(Rβ̂LTSG (k̂LTS , z)− r) (٢ . ۴)

م باشد. β̂LTSG (k̂LTS , z) = C(k̂LTS , z)−١X̃⊤V−١/٢ZV−١/٢ỹ و C(k̂LTS , z) = C(z) + k̂LTSI آن در که

از عبارتند شده محدود جزئ خط رگرسیون مدل در پیراسته دوم توان های کمترین روش براساس β و k برای برآوردگرها . ب

k̂RLTS =
pσ̂٢

RLTS

(β̂
GR

RLTS(z∗))⊤β̂
GR

RLTS(z∗)

σ̂٢
RLTS =

١
n− (p+ q)

(ỹ− X̃β̂RLTSGR (z∗))⊤V−١/٢Z∗V−١/٢(ỹ− X̃β̂RLTSGR (z∗)) (٣ . ۴)

β̂
RLTS

GR (k̂RLTS , z∗) = β̂
RLTS

G (k̂RLTS , z∗)−C(k̂RLTS , z∗)−١R⊤(RC(k̂RLTS , z∗)−١R⊤)−١

×(Rβ̂RLTSG (k̂RLTS , z∗)− r) (۴ . ۴)

β̂
RLTS

R (k̂RLTS , z∗) = C(k̂RLTS , z∗)−١X̃⊤V−١/٢Z∗V−١/٢ỹ و C(k̂RLTS , z) = C(z∗) + k̂RLTSI آن در که

م باشد.

از عبارتند شده محدود جزئ خط رگرسیون مدل در پیراسته آزاد دوم توان های کمترین روش براساس β و k برای برآوردگرها پ.

k̂ERLTS =
pσ̂٢

ERLTS

(β̂
GR

ERLTS(z∗∗))⊤β̂
GR

ERLTS(z∗∗)

σ̂٢
ERLTS =

١
n− (p+ q)

(ỹ− X̃β̂ERLTSGR (z∗∗))⊤V−١/٢Z∗∗V−١/٢(ỹ− X̃β̂ERLTSGR (z∗∗)) (۵ . ۴)

β̂
ERLTS

GR (k̂ERLTS , z∗∗) = β̂
ERLTS

G (k̂ERLTS , z∗∗)−C(k̂ERLTS , z∗∗)−١R⊤(RC(k̂ERLTSz∗∗)−١R⊤)−١

×(Rβ̂ERLTSG (k̂ERLTS , z∗∗)− r) (۶ . ۴)

β̂
ERLTS

G (k̂ERLTS , z∗∗) = C(k̂ERLTS , z∗∗)−١X̃⊤V−١/٢Z∗∗V−١/٢ỹ و C(k̂ERLTS , z∗∗) = C(z∗∗)+k̂ERLTSI آن در که

م باشد.
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خط و دوم توان های کمترین روش به برازش قرمز خط ، توضیح متغیرهای مقابل در وابسته متغیر افزوده متغیر نمودار :١ ل ش

م دهد. نشان را کرنل روش به برازش آبی چین

واقع داده های در عددی مطالعه ۵

این م گیریم. نظر در شده پیشنهاد برآوزدگرهای رد عمل بررس منظور به را کانادا در ن مس قیمت به مربوط داده های بخش، این در

م شوند: تعریف زیر صورت به متغیرها م باشد. ١٩٨٧ سال در اوتاوا منطقه های از ی در شده فروخته خانه ی ٩٢ شامل داده ها

خانه مساحت فوت، حسب بر (LT ) خانه زمین عرصه از عبارتند توضیح متغیرهای و است (SP ن( مس فروش قیمت وابسته متغیر

باربی کیو و (GAR) پارکینگ وجود ،(DWH) بزرگراه تا فاصله ،(ANI) ساکنان درآمد متوسط مربع، فوت حسب بر (SFH)

است، ١٫۴١٧۵× ١٠۵ برابر تقریبی طور به شرط عدد و دارد وجود همخط توضیح متغیرهای بین همچنین خانه. در (FP )

متغیرهای از کدام هر تاثیر نمودار این ) ٩ افزوده متغیر نمودار براساس است. داده ها بین در باال همخط وجود دهنده ی نشان که

یا صفر نمودار در قرمز خط شیب اگر ه بطوری م نماید بررس پاسخ متغیر روی متغیرها سایر اثر حذف با و تنهایی به را مستقل

است: مناسب زیر مدل که دریافت م توان (١) ل ش در است) تاثیر بی متغیر که گفت م توان باشد صفر به نزدی

(SP )i = β٠ + β١(LT )i + β٢(SFH)i + β٣(FP )i + β۴(DWH)i + β۵(GAR)i + f(ANI)i + ϵi (١ . ۵)

R٢ = ١ − و RSS =
∑n

i=١ (yi − ŷi)٢ پارامترها، برآورد مقادیر جدول این در شده اند. خالصه (١) جدول در نتایج

های برآوردگر به نسبت ( غیراستوار و استوار ) ریج های برآوردگر که یابیم م در جدول از استفاده با شده اند. محاسبه RSS/Syy
مجموعه در دورافتاده نقاط چون و دارد. وجود طرح ماتریس ستون های بین چندگانه همخط که چرا م کنند، عمل بهتر ریج غیر

استفاده با ناپارامتری تابع کرنل برازش همچنین م باشند. غیراستوار برآوردگر از کاراتر استوار برآوردگرهای لذا دارد، وجود داده ها

است. شده گزارش (٢) ل ش در پیشنهادی برآوردگرهای از

9Add-variable plot
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پیشنهادی. روش های از استفاده با مدل ناپارامتری بخش برآورد :٢ ل ش

پیشنهادی برآوردگرهای از استفاده با پارامترها برآورد :١ جدول
GERLTSRRE GRLTSRRE GLTSRRE GLSRRE GERLTSRE GRLTSRE GLTSRE GLSRE روش

ضرایب برآورد
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Itercept

٠٫٢۵۶٨ ٠٫٢۶٣۶ ١٫١٣۴٩ ٠٫٨٠١٩ ٠٫١۵٠٧ ٠٫١۵٢٢ ١٫٠۵٠٩ ٠٫٧٠١٨ LT
٢۴٫۴۶۵٩ ٢۵٫١١٨۵ ٢۶٫٨٣١٨ ٣٩٫٢١٣۵ ٣٠٫٢٠٨۵ ٣٠٫٩۴٨٧ ٣٣٫۵۶٨۶ ۴۶٫٧۵١۵ SFH
٢٫١٠٧۵ ٢٫١۶٣٧ ١٫٩٢٣۴ ٣٫٢٠٠۴ ٢٫۶٧٧٧ ٢٫٧۴۴٣ ٢٫۵٧۴٠ ٣٫٩٣١١ FP
−٠٫٩٢۵۴ −٠٫٩۵٠٠ −٠٫٣٩۴٢ −١٫١٩٩٩ −١٫٢۶٣۵ −١٫٢٩۶١ −٠٫٧۶١۶ −١٫۶١۴٧ DHW
٣٫٢٨٩۶ ٣٫٣٧٧٣ ٣٫۴۵٢۵ ۵٫٢٠١۵ ۴٫٠٩١٩ ۴٫١٩٢۶ ۴٫٣٨۶۵ ۶٫٢۴٧۶ GAR

٧۴٫٠٣٧٩ ٧١٫٩٩۵۶ ٨ . ٠٠٠٠۶ ٩٢٫٠٠٠ ٧۴٫٠٣٧٩ ٧١٫٩٩۵۶ ٨۶٫٠٠٠٠ ٩٢٫٠٠٠ e⊤(zvz∗vz∗∗)
١٫۴٨۵١ ١٫۴۵٩٨ ١٫٨٧۶١ ١٫۶۶٠۵ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠ k̂

١٧۵٩٠٫٩۵ ٢٣٨٩٧٫۴۴ ٢٨٢٩٣٫٩٠ ٧٠٠٣۴٫٠٨ ٢۵٣٣٧٫٢۶ ٣٠٩۶۴٫۶٧ ٣٩٠٩۴٫٠٧ ٧٧٨۵١٫٣٢ RSS

٠٫٨٢٧١ ٠٫٧۶۵٠ ٠٫٧٢١٨ ٠٫٣١١۴ ٠٫٧۵٠٩ ٠٫۶٩۵۶ ٠٫۶١۵۶ ٠٫٢٣۴۶ R٢

نتیجه گیری و بحث

به بودند، همبسته خطاها که حالت برای جزئ خط رگرسیون مدل در شده محدود ریج غیر و ریج استوار برآوردگر ما مقاله این در

پیراسته آزاد دوم توان های کمترین یافته، تعمیم پیراسته دوم توان های کمترین روش سه از استوار برآورد یافتن برای و آوردیم. دست

حالت در ریج برآورد که دریافتیم کردیم، استفاده یافته تعمیم گسترده آزاد ی پیراسته دوم توان های کمترین از انتها در و یافته تعمیم

نیز یافته تعمیم گسترده آزاد ی پیراسته دوم توان های کمترین استوار برآوردگر و م کند عمل بهتر دارد وجود گانه چند همخط که

م دهد. ارائه را بهتری جواب روش ها سایر به نسبت

مراجع

. ٩ ‐ ١١٢۵ ،١ ، آماری علوم مجله ، جزئ خط مدل های استوار تفاضل برآورد ،(١٣٩۵) ج. ، چاچ و م. روزبه،



خط۵٨٢ جزئ مدل های در استوار ریج برآورد

Amini M. and Roozbeh M. (2015),Optimal partial ridge estimation in restricted semiparametric regression

models, J. Multivariate Anal. 136 (2015) 26–40

Bunea F. (2004), Consistent covariate selection and post model selection inference in semiparametric re-

gression, Ann. Statist. 32 (2004) 898–927

Engle R. F. , Grangr C. W. J. , Rice J. and Weiss A. (1986), Semiparametric Estimates of the Relation

Between Weather and Electricity Scale, J. Amer. Statist. Assoc. , 81, 310-320

Hoerl A. E. and Kennard R. W. (1975), Ridge regression:Some simulatione, Comm. Statist. Simulation

Comput.4 (1975) 105–123.

Speckman P. (1988), Kernel somoothing in partial linear models, J. R. Stat. Soc. Ser. B 50 (1988) 413–436.

You J. and Chen G. (2007), Semiparametric generalized least-squares estimation in partially linear regres-

sion models with correlated errors, J. Statist. Plann. Inference137(2007)117–132.

You J. , Chen G. and Zhou Y. (2007), Statistical inference of partially linear regression models with het-

eroscedastic errors, J. Multivariate Anal. 98 (2007) 1539–1557.



سانسور تحت پارامتری دو نمایی توزیع ی پارامترهای خط ترکیب برای اطمینان فاصله ایجاد
جامعه دو و ی در دوم: نوع فزاینده

محمدی١ محمدزاده جواد زاده، مل احد

طوس الدین خواجه نصیر اه دانش ، ریاض ده دانش آمار، گروه

توزیع ی پارامترهای خط ترکیب برای اطمینان فاطمه کوتاه ترین و عموم اطمینان فاصله ایجاد به منظور مقاله، این در یده: چ

اطمینان فاصله ی مستقل، نمایی جامعه دو حالت در م نماییم. معرف محوری کمیت ای، جامعه  ی حالت در پارامتری دو نمایی

صدک استخراج به منظور ساده روش  و م آوریم دست به تعمیم یافته محوری کمیت اساس بر ها خط  ترکیب این اختالف برای

با را ارائه شده روش های رد عمل همچنین نمود. ایجاد نیز کوتاه تر اطمینان فاصله م توان آن اساس بر که م نماییم معرف آن  های

داد. خواهیم قرار موردبررس شبیه سازی، از استفاده

فاصله کوتاه ترین پارامتری، دو نمایی توزیع تعمیم یافته، محوری اصالح شده،کمیت نرمال پایه تقریب صدک، کلیدی: واژه های

اطمینان.

مقدمه ١

توزیع تابع با ، EXP (µ, σ) پارامتری، دو نمایی توزیع دارای X تصادف متغیر کنید فرض

FX(x) = ١− e−
x−µ
σ ,

ان ام دلیل به و حافظ بی خاصیت دلیل به نمایی توزیع هستند. مقیاس پارامتر σ > ٠ و ان م پارامتر µ ∈ R آن در که باشد،

قرارگرفته متعددی آماری مقاالت موردتوجه بقاء تحلیل و اطمینان قابلیت در ان م تبدیالت با مرتبط مسائل در بلوک توزیع ایجاد

پزش مطالعات اپیدمیولوژی، ، زیست مطالعات ، مهندس در پارامتری دو نمایی توزیع .(٢٠١۵ اران، هم و (باالکریشنان است

کرد اشاره اطمینان قابلیت در خرابی زمان بندی مدل در توزیع این وسیع کاربرد به م توان به عنوان مثال دارد. فراوان کاربرد غیره و

و گارانت زمان متوسط یا آستانه مقدار عنوان تحت ان م پارامتر اطمینان قابلیت و مهندس در .(١٩٩۶ باسو، و (باالکریشنان

با مرتبط آزمایش های در به عنوان مثال ، پزش علوم در اند. شده نام گذاری گارانت از بعد زمان متوسط عنوان تحت مقیاس پارامتر

در همچنین م شوند. شناخته دارو تأثیر مضاف زمان متوسط و دارو اثرگذاری گارانت زمان ترتیب به پارامتر دو این دارو، دوز مقدار

ترکیب مدنظر پارامتر هستند. معروف بیماری بروز زمان متوسط و بیماری پنهان دوره عناوین تحت اپیدمیولوژی و زیست شناس

a = ١ دادن قرار با است. aمختلف مقادیر برای θa = µ+aσ فرم به پارامتری دو نمایی توزیع مقیاس و ان م پارامترهای خط

به ،٠ < p < ١ برای ام p چندک a = −Ln(١ − p) دادن قرار با م شود. حاصل پارامتری دو نمایی توزیع میانگین همان

های توزیع میانگین درباره استنباط شود. م حاصل µ ان م پارامتر مورد در استنباط دهیم قرار a = ٠ اگر همچنین م آید. دست

j.mohamadi748@gmail.com محمدی: محمدزاده ١جواد
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۵٨۴... خط ترکیب برای اطمینان فاصله ایجاد

جامعه k میانگین برای هم زمان اطمینان فاصله (٢٠١۵) اران هم و ل م باشد، آماردانان بین در معمول امری آماری جامعه ی

ایجاد به محوری کمیت ی معرف با (٢٠١۵) اران هم و باالکریشنان و (٢٠١٠) پائولینو دادند. پیشنهاد را پارامتری دو نمایی

،(٢٠٠۵) متیو و روی پرداختند. پارامتری دو نمایی توزیع های چندک برای کوتاه ترین و ( (عموم برابر های دم با اطمینان فاصله

نمایی توزیع چندک و اعتماد قابلیت تابع برای ی طرفه اطمینان حدود پیشنهاد (٢٠٠٩) متیو و کریشنامورت ،(٢٠٠٧) فرناندز

هسیه توسط نمایی توزیع چندین ان م پارامتر برابری فرض آزمون دادند. ارائه را تعمیم یافته محوری کمیت اساس بر پارامتری دو

توزیع این ان م مشترک پارامتر روی استنباط انجام برای دقیق آزمون آماره (٢٠١٧) خراط و مل زاده و گردید طراح (١٩٨۶)

و مائورا همانند متعددی افراد توسط نمایی توزیع ان م پارامتر اختالف برای هم زمان اطمینان فاصله ارائه همچنین نمودند. معرف

گردید. ارائه (٢٠١۵) خراط و (٢٠١۴) اران هم و مل زاده ،(٢٠١٣) اران هم و خراط ،(٢٠١١) اران هم

گارواال، آ و (باالکریشنان دوم نوع فزاینده سانسور با مشاهده n از حاصل های داده از اطمینان فاصله ایجاد به منظور مقاله این در

م گذاشته کنار آزمایش روند از باق مانده واحدهای n − ١ از واحد R١ ست ش اولین مشاهده با م بریم. بهره ببینید) را ٢٠٠٠

این و شوند م گذاشته کنار آزمایش روند از باق مانده واحدهای n−R١ − ٢ از واحد R٢ ست ش دومین مشاهده از پس شوند.

یعن باق مانده واحدهای ی همه ست ش امین m زمان در اینکه تا کند م پیدا ادامه کار

Rm = n−m−R١ −R٢ − · · · −Rm−١,

هستند. تعیین شده پیش از Rm = (R١, · · · , Rm) و m مقادیر سانسور، نوع این در شوند. م خارج آزمایش از

اگر همچنین آید. م دست به دوم نوع سانسور آنگاه Rm = n −m و R١ = R٢ = · · · = Rm−١ = ٠ اگر .١ . ١ توجه

باشیم داشته

داشت. خواهیم کامل) (نمونه سانسور بدون طرح ی آنگاه ،m = n یعن R١ = R٢ = · · · = Rm = ٠

محوری کمیت این اساس بر بپردازیم. θa پارامتر برای استنباط انجام برای محوری کمیت ی ارائه به م خواهیم مقاله این در

نسبت و اختالف برای مستقل نمایی جامعه دو در آنگاه م کنیم. معرف دوم بخش در را کوتاه ترین و عموم دوطرفه اطمینان فاصله

فاصله ایجاد به تصحیح شده نرمال پایه روش از استفاده با آن توزیع صدک برآورد و تعمیم یافته محوری کمیت ارائه با پارامترها این

شبیه سازی توسط ارائه شده روش های مقایسه به مقاله، چهارم بخش در پرداخت. خواهیم سوم بخش در کوتاه ترین و عموم اطمینان

ارائه نیز را نتایج از ای خالصه آورد. ۵خواهیم بخش در مثال ی های داده اساس بر را آن ها رد عمل و م پردازیم کارلو مونت

داد. خواهیم

ای جامعه ی حالت در اطمینان فاصله ٢

مقادیر X(١) < · · · < X(n) به طوری که باشند EXP (µ, σ) نمایی توزیع از تصادف ای نمونه X١, · · · , Xn کنید فرض

به توزیع، این پارامترهای درستنمایی ماکزیمم برآورد باشند. تعیین شده پیش از R١, · · · , Rm مقادیر و نمونه این از مشاهده شده

فرم

µ̂ = X(١), σ̂ =

∑m
i=١ X(i) + (n−m)X(m) − nX(١)

m
=

١
m

m∑
i=١

(X(i) −X(١))(Ri + ١),

داریم m ≥ ٢ برای همچنین و مستقل اند ر دی ی از برآوردگر دو این م دانیم .(١٩٩۴ باالکریشنان، و است(ویوروس

٢n(X(١) − µ)
σ

∼ χ٢
٢,

٢mσ̂
σ
∼ χ٢

٢m−٢,



م. روزبه و م. ۵٨۵معنوی

م نماید، رفتار ان م پارامتر ی همانند θa پارامتر a مختلف مقادیر ازای به است. آزادی درجه ،τ با دو کای توزیع χ٢
τ آن در که

فرم به محوری کمیت م توان بنابراین

Tn,m,a =
X(١)−θa

σ̂
=

(X(١) − µ)− aσ
σ̂

∼ m

n

(χ٢
٢ − ٢na)
χ٢

٢m−٢
= fn,m,a, (٢ . ١)

هستند. مستقل ر دی ی از کای‐دو توزیع با تصادف متغیرهای آن در که داد، پیشنهاد

X(١) < · · · < X(n) به طوری که باشند EXP (µ, σ) نمایی توزیع از تصادف ای نمونه X١, · · · , Xn کنید فرض .٢ . ١ قضیه

فرم به fn,m,a تصادف متغیر توزیع تابع آنگاه باشند. تعیین شده پیش از R١, · · · , Rm مقادیر و نمونه این از مشاهده شده مقادیر

م آید. دست به زیر

مثبت مقادیر برای

P (fn,m,a ≤ t) =

 F̄ (−٢ma
t )− e−na( m

m+nt)
m−١ − F̄ (−٢am+nt

m ), −٢ma < t < ٠,
١− e−na( m

m+nt)
m−١ , t ≥ ٠.

(٢ . ٢)

منف مقادیر برای همچنین است. ٢m− ٢ با دو کای توزیع تابع F٢m−٢ که جایی ،F̄ (.) = ١− F٢m−٢(.) آن در که ،

P (fn,m,a ≤ t) = F̄ (−٢ma
t

)− e−na( m

m+ nt
)m−١ − F̄ (−٢am+ nt

m
), (٢ . ٣)

داشت. خواهیم

□ م باشد. موجود ضمیمه در اثبات.

کمیت ام α صدک tn,m,a,α اگر آورد. دست به را توزیع های صدک به راحت م توان (.) توزیع تابع از معکوس ی با بنابراین

آید م دست به زیر به صورت µ+ aσ خط ترکیب برای درصد ١)١٠٠− α) اطمینان فاصله ی باشد، Tn,m,a محوری

(X(١) − σ̂tn,m,a:١−α
٢
, X(١) − σ̂tn,m,a:α٢ ), (۴ . ٢)

گونه به را (٠, α) بازه در α⋆ مقدار است کاف تنها درصد، ١)١٠٠− α) سطح در اطمینان فاصله کوتاه ترین ایجاد به منظور حال

که کنیم انتخاب ای

L = tn,m,a,١−α−α⋆ − tn,m,a,α⋆ ,

با است برابر θa برای اطمینان فاصله کوتاه ترین آنگاه بپذیرد. را خود مقدار کمترین

(X(١) − σ̂tn,m,a,١−α−α⋆ , X(١) − σ̂tn,m,a,α⋆), (۵ . ٢)

جامعه دو حالت در تفاضل اطمینان فاصله ٣

،(٢٠٠۵) متیو و روی تعاریف اساس بر باشند. σ̂i و Xi(١) برآوردگرهای مشاهده شده مقادیر σ̂i٠ و xi(١) م کنیم فرض ابتدا در

ترتیب به σi و µi پارامتر دو برای (GPQ) تعمیم یافته محوری کمیت

Rµi = xi(١) −
mi

ni

Vi
Ui
σ̂i٠, Rσi =

٢miσ̂i٠
Ui

,



۵٨۶... خط ترکیب برای اطمینان فاصله ایجاد

با است برابر θia = µi + aσi برای تعمیم یافته محوری کمیت همچنین

Rθia = Rµi + aRσi = xi(١) −
mi

ni
σ̂i٠(

Vi − ٢nia
Ui

),

نوشت زیر به صورت را جامعه دو در θi١ − θi٢ پارامترهای اختالف به مربوط تعمیم یافته محوری کمیت م توان فوق مطالب بر بنا

R١٢,a = Rθ١a −Rθ٢a = x(١)١ − x(١)٢ +
m٢
n٢

ˆσ٢٠(
V٢ − ٢n٢a

U٢
)− m١

n١
ˆσ١٠(

V١ − ٢n١a
U١

), (٣ . ١)

و Vi تصادف متغیرهای a,R١٢باید توزیع یافتن برای مستقل اند. ر دی ی از i = ١,٢ برای Ui ∼ χ٢
٢mi−٢ و Vi ∼ χ٢

٢ که جایی

به صورت را R١٢,a توزیع (Mمرتبه) زیاد دفعات در عمل این تکرار با و کنیم محاسبه را (٢ . ۴) مقدار آن ها اساس بر و تولید را Ui
١)١٠٠ − α) معمول اطمینان فاصله آنگاه م آیند. دست به ،R١٢,a:β یعن آن، ام β صدک از تقریبی مقدار همچنین و تقریبی

م آید دست به زیر به صورت تعمیم یافته محوری کمیت اساس بر θ١a − θ٢a برای درصدی

(R١٢,a:α٢ , R١٢,a:١−α
٢
), (٣ . ٢)

تقریب روش بیان با اینجا در برد. بهره عددی روش های از م بایست (٢,٣) حدود آوردن دست به به منظور شد، بحث که همان طور

توسط روش این م آوریم. دست به (١,٣) تعمیم یافته محوری کمیت های صدک تقریب برای ای بسته فرم اصالح شده، نرمال پایه

x١, · · · , xk فرض است. ارائه شده مستقل تصادف متغیرهای خط ترکیب توزیع صدک تقریب به منظور (٢٠١۶) کریشنامورت

Xi تصادف متغیر ام ،α صدک Xi:α آنکه فرض با نیستند. سان ی توزیع دارای لزوماً که باشند مستقل تصادف پیوسته متغیرهای

ام α صدک تقریب صورت این در هستند. معلوم و ثابت ضرایب ها wi آن در که Q م گیریم نظر در i = ١,٢, · · · , k برای

است زیر فرم به Q =
∑k

i=١ wiXi تصادف متغیر

Qα ≃


∑k

i=١ wiE(Xi)−
√∑k

i=١ w
٢
i (E(Xi)−X⋆

i )
٢ ,٠ < α ≤ ٠٫۵,∑k

i=١ wiE(Xi)−
√∑k

i=١ w
٢
i (E(Xi)−X⋆

i )
٢ ,٠ ≤ α ≤ ١,

مستقل تصادف متغیرهای برای فوق تقریب داد نشان وی wi < ٠ X⋆
i = Xi;١−α و wi > ٠ اگر X⋆

i = Xi;α آن در که

نمود. معرف (MNA) اصالح شده نرمال پایه تقریب عنوان تحت را تقریب این کریشنامورت م دهد. نتیجه دقیق مقدار نرمال

محوری کمیت م توان (١,٣) رابطه در دقت با اینجا در حال کنید. مراجعه (٢٠١۶) کریشنامورت مقاله به بیشتر جزییات برای

فرم به را تعمیم یافته

R١٢,γ = x(١)١ − x(١)٢ + [σ̂٢fn٢,m٢,a − σ̂٢fn١,m١,a], (٣ . ٣)

گیری بهره با است. T١٢,a = σ̂٢fn٢,m٢,a − σ̂٢fn١,m١,a از خط تابع محوری کمیت این که معناست بدان این داد. نمایش

م آید. دست به زیر به صورت t١٢,a:β یعن T١٢,a توزیع ام β صدک تقریبی اصالح شده، پایه‐نرمال روش از

(۴ . ٣)

t١٢,a:α ≃

 σ̂٢τ٢,a − σ̂١τ١,a − [σ̂٢
٢(τ٢,a − tm٢,n٢,a:١−α)

٢ + σ̂١
٢(τ١,a − tm١,n١,a:α)

٢]
١
٢ ,٠ < α ≤ ٠٫۵,

σ̂٢τ٢,a − σ̂١τ١,a + [σ̂٢
٢(τ٢,a − tm٢,n٢,a:α)

٢ + σ̂١
٢(τ١,a − tm١,n١,a:١−α)

٢]
١
٢ ,٠ ≤ α ≤ ١,

فرم به R١٢,a تعمیم یافته محوری کمیت صدک تقریب بنابراین است. τi,a = mi
ni

١−nia
mi−٢ آن در که

R١٢,a ≃ x(١)١ − x(١)٢ + t١٢,a:β,

با بود خواهد برابر θi١ − θi٢ برای (١− α) سطح در اطمینان فاصله و آمد خواهد دست به

(x(١)١ − x(١)٢ + t١٢,a:α٢ , x(١)١ − x(١)٢ + t١٢,a:١−α
٢
), (۵ . ٣)
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اطمینان فاصله کوتاه ترین به ⋆αمربوط مقادیر tmi,ni,a:١−α و tmi,ni,a:α معمول مقادیر جای به (٢,٣) محاسبه در اگر .٣ . ١ توجه

به را آن که آمد خواهد دست به t١٢,a:α برای ر دی تقریبی دهیم، قرار را i = ١,٢ برای tmi,ni,a:١−α+α⋆ و tmi,ni,a:α⋆ یعن

فرم به اطمینان فاصله (۴,٣) رابطه در t⋆١٢,a:١−α
٢

و t⋆١٢,a:α٢
مقادیر دادن قرار با و م دهیم نمایش t⋆١٢,a:α فرم

(x(١)١ − x(١)٢ + t⋆١٢,a:α٢
, x(١)١ − x(١)٢ + t⋆١٢,a:١−α

٢
), (۶ . ٣)

داشت. خواهیم (١− α) سطح در θi١ − θi٢ چارک اختالف برای

مقدار که زمان کرد رد را صفر فرض م توان α اطمینان سطح در

 H٠ : θ١a = θ٢a

H١ : θ١a ̸= θ٢a,
فرض آزمون انجام به منظور .٣ . ٢ توجه

نگیرد. قرار (١− α) سطح در ایجادشده اطمینان فاصله در صفر

شبیه سازی ۴

روابط از حاصل ٢ (AL) اطمینان فاصله طول متوسط و ١ (CP) پوشش احتمال مقایسه به مونت‐کارلو شبیه سازی از استفاده با

م دهیم. نشان ۵ SMNA و ۴ MNA ، ٣ GCI با به اختصار ترتیب به را معرف شده روش های م کنیم. (۶,٣) و (۵,٣) ، (٢,٣)
هایی تقریب ر دی روش دو و است هایش صدک برآورد در عددی روش های از گیری بهره به نیاز تعمیم یافته روش که شد یادآور باید

پرداختیم شبیه سازی انجام به زیر مراحل از استفاده با م آیند. دست به سهولت به (۴,٣) رابطه از که هستند

مقادیر به عنوان را σ̂i = σi
χ٢

٢mi−٢
٢mi−٢ و Xi(١) = θia + σi(

χ٢
٢

٢ni
− a) مقادیر mi، ni، σi، θia مقادیر اساس بر ‐ ١

م گیریم. نظر در مشاهده شده

دست به را موردنیاز t⋆١٢,a:β و t١٢,a:β ،( M برای ١٠٠٠٠ مقدار گرفتن نظر در (با R١٢,a:β مفروض روش های از ‐ ٢

م نماییم. ایجاد را (۶,٣) و (۵,٣) ، (٢,٣) اطمینان های فاصله و م آوریم

را م گیرند قرار ها بازه این درون θi١− θi٢ اختالف که دفعات تعداد نسبت م کنیم. تکرار مرتبه ١٠٠٠٠ را II و I مرحله ‐ ٣

طول متوسط برای برآوردی به عنوان نیز را ایجادشده اطمینان های فاصله طول میانگین و (CP) پوشش احتمال برای برآوردی به عنوان

تعداد و −ln(١− ٠٫٠٢) ، ١ صفر، از اعم a مختلف مقادیر برای شبیه سازی به منظور م گیریم. نظر در (AL) ها اطمینان فاصله

٩۵درصد اطمینان سطح در اطمینان فاصله ساخت و شبیه سازی به اقدام مقیاس، پارامترهای از متفاوت مقادیر و مختلف ای نمونه

نتایج این از اند. شده آورده ٢ جدول اطمینان فاصله طول متوسط و ١ جدول در پوشش به احتمال مربوط شبیه سازی نتایج کردیم.

در اینجا در ما که مواردی در مدنظر، اطمینان سطح به نزدی پوشش احتمال دارای روش ٣ هر نمود. بیان را زیر مطالب م توان

کوتاه ترین همانند و است کمتری طول متوسط دارای (۵,٣) روش از حاصل اطمینان فاصله حاالت همه در هستند. ایم، گرفته نظر

در خوب خصوصیات بودن دارا چنین هم و محاسبات سهولت به توجه با بنابراین م نماید. عمل روش ٣ این بین در اطمینان فاصله

م نماییم. عمل در (۵,٣) اطمینان فاصله از گیری بهره به توصیه کمتر، اطمینان طول متوسط و پوشش احتمال

1Coverage probability
2Average length
3Generalized Confidence Intervals (GCI)
4Modified Normal-Based Approximations,(MNA)
5Shortest Modified Normal-Based Approximations,(SMNA)
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ضمیمه

فرم به ( طبیع عدد ی m)آزادی درجه ٢m با کای‐دو توزیع ال چ تابع که دانیم م . ٢ . ١ قضیه اثبات

f٢m(x) =
١

٢mΓ(m)
xm−١e−

x
٢ ,

نوشت زیر به صورت توان م را آن توزیع تابع و

F٢m(x) =
∫ x

٠
f٢m(x)dx = ١− e−x

٢

m−١∑
j=٠

= e−
x
٢

∞∑
j=m

١
j!
(
x

٢)
j
, x ≥ ٠,

است. (−٢ma,∞) آن تکیه گاه باشد، a > ٠ که زمان داشت توجه نکته این به باید fm,n,a توزیع تابع آوردن دست به برای

داریم t > −٢ma برای بنابراین

F٢m(x) = P (fn,m,a ≤ t) = P (
m

n

(χ٢
٢ − ٢na)
χ٢

٢m−٢
≤ t) = P (χ٢

٢ −
n

m
tχ٢

٢m−٢ ≤ ٢na),

تک ال چ حاصل ضرب برابر آن ها توأم ال چ بنابراین مستقل اند، ر دی ی Uاز ، V Uکه ∼ χ٢
٢m−٢ و V ∼ χ٢

٢ کنید فرض

p(V ≤ ٢na+ n
m tu) محاسبه برای بنابراین پذیرند. م را مثبت مقادیر تصادف متغیر دو هر که دانیم م چنین هم است. ها آن

P (V − n
m tu ≤ ٢na) محاسبه برای کنیم. م استفاده max(٠,٢na+ n

m tu) از باشد کمتر صفر از است ن مم n
m tu چون

باشند م زیر فرم به گیری انتگرال نواح V < ٠ , ٠ < u < −٢ma
t ,

V < ٢na+ n
m tu, u > −٢ma

t .

کنیم م عمل زیر به صورت محوری کمیت توزیع تابع آوردن دست به برای

p(V ≤ ٢na+ n

m
tu) =

∫ ∞
٠

∫ ∞
max(٠,٢na+ n

m
tu)
fV (v)fU (u)vuu =

∫ ∞
٢ma
t

FV (٢na+
n

m
tu)fU (u)u,
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تصادف متغیر ال چ ذاری جای با باشد، −٢ma < t < ٠ که زمان است، ٢ میانگین با نمایی توزیع دارای V اینکه به توجه با

داشت خواهیم ، U

p(V ≤ ٢na+ n

m
tu) = ١− F٢m−٢(

٢ma
t

)− e−na
∫ ∞

٢ma
t

um−٢e−
u
٢ (١ + n

m t)

٢m−١Γ(m− ١) u,

گرفتن نظر در با حال

(١ +
n

m
t)u = s → u = s(

m

m+ nt
)

داریم

p(V ≤ ٢na+ n

m
tu) = ١− F٢m−٢(

٢ma
t

)− e
١
j! (١− F٢m−٢−)٢am+ nt

m
))

= e−
ma
t

∞∑
j=m−١

١
j!
(
ma

t
)j − e−

m+n+nt
m (

m

m+ nt
)m−١

∞∑
j=m−١

١
j!
(a
m+ nt

m
)j

آنگاه ، t ≥ ٠ اگر

p(V ≤ ٢na+ n

m
tu) = ١− F٢m−٢(

٢ma
t

)− e
١
j! ,

مقادیر برای بنابراین شد، خواهد −٢ma آن مقدار حداقل و شده مثبت مقادیر شامل fm.n,a تکیه گاه شود a < ٠ مقدار که زمان

شد. خواهد زیر فرم به توزیع تابع t مثبت

p(V ≤ ٢na+ n

m
tu) =

∫ ∞
٢ma
t

FV (٢na+
n

m
tu)fU (u)u = ١−F٢m−٢−e−na(

m

m+ nt
)m−١)١−F٢m−٢−)٢am+ nt

m
)),



منف دوجمله ای مدل مبنای بر پزش در SPECT تصاویر بازسازی
١ باغیشن حسین اقبال١، نگار ندری٢، اس نوری محمد هادی منوچهرنژاد١، مسعود

شاهرود صنعت اه دانش آمار، ١گروه

شاهرود صنعت اه دانش کاربردی، ریاض ٢گروه

درستنمایی رهیافت ی از معموال ،SPECT تصاویر به معروف ، فوتون تک نشری رایانه ای توموگراف تصاویر بازسازی برای یده: چ

نوع این در گاما دوربین ارسازهای آش در ثبت شده فوتون های تعداد بودن شمارش ماهیت به توجه با م شود. استفاده ماکسیمم

فوتون های شمارش داده های ذات به توجه با م کنند. استفاده پواسون توزیع از تصاویر، این بازسازی به مربوط متون در عکس برداری،

منف دوجمله ای توزیع از مقاله، این در دلیل، همین به باشد. داشته وجود آن ها در بیش پراکنش ویژگ که داریم انتظار ، دریافت

ماکسیمم سازی برای جدید بازگشت رابطه ی ما، پیشنهادی مدل بودن نو به توجه با م کنیم. استفاده داده ها ویژگ این پوشش برای

م بریم. به کار شبیه سازی شده قلب فانتوم ی SPECT تصویر بازسازی برای را پیشنهادی روش م دهیم. ارایه درستنمایی عددی

. منف دوجمله ای مدل ، بازگشت رابطه ،SPECT تصویربرداری بیش پراکنش، بافت، اکتیویته کلیدی: واژه های

.62L12 ،62P10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آن هدف که است، هسته ای پزش در تصویربرداری روش ی ،(SPECT) ١ فوتون تک تابش با رایانه ای توموگراف تصویربرداری

اطالعات، این از است. بافت مختلف سل های پی اکتیویته مقدار اندازه گیری برای تصویربرداری مورد بافت از اطالعات گردآوری

روش این در م شود. تفسیر متخصص توسط چشم به صورت معموال که م شود استفاده بافت از تصویری بازسازی برای

موجود رادیواکتیو مواد از تابش شده فوتون های تعداد سپس و م شود تزریق بیمار بافت به رادیواکتیو ماده ی ابتدا تصویربرداری،

نقاط از تابش  شده فوتون های از برخ عمل در م شوند. ثبت SPECT دستگاه گامای دوربین های توسط بافت مختلف نقاط در

نادقیق اندازه گیری باعث مساله این م شوند. دارند، قرار بافت تا گاما دوربین مسیر در که محیط یا نقاط سایر جذب بافت مختلف

1Single photon emission computed tomography

masoud_manuchehrnejad@hotmail.com منوچهرنژاد: ١مسعود
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فوتون جذب عدم فرض با عمل در اما است، خطا با همراه تصویر ی بازسازی شده تصویر بنابراین، م شود. واقع اکتیویته مقدار

.(٢٠١٠ ، اران هم و کامیاد (وحیدیان م شود استفاده نادقیق بازسازی شده تصویر همان از صفر)، جذب (ضریب

روش های (٢ و (٢٠١٢ ، ممتاز صدر و اصل (نوری تحلیل روش های (١ کل رده دو تاکنون، ،SPECT تصاویر بازسازی برای

بازسازی حوزه  در میالدی، ٧٠ دهه  در SPECT دستگاه اختراع از پس شده اند. مطرح (٢٠٠١ ، اران هم و دنبرگ (ون تکراری

کارهای نخستین از درستنمایی بر مبتن دیدگاه در کرده اند. پیدا توسعه بیزی و درستنمایی دیدگاه دو هر ،SPECT تصاویر

همچنین است. (١٩٨٢) واردی و شیپ کار گرفت، قرار آن ها بعدی اقدامات منشا و محققین سایر الهام بخش که صورت گرفته

روش های در تصویر بازسازی نتایج پایداری که استدالل این با کرد. اشاره (٢٠١٣) اران هم و علوم و (٢٠٠۴) چمپل به م توان

پیشین اطالعات دادن قرار اختیار در با که شدند پیشنهاد بیزی بازسازی روش های باشد، ل ساز مش م تواند درستنمایی بر مبتن

کرد. اشاره (٢٠١٠) پیتر و کائو و (١٩٩۵) اران هم و ل به م توان دیدگاه این در کنند. غلبه ل مش این بر م توانند

٣ بخش در سپس م کنیم. تشریح منف دوجمله ای توزیع اساس بر را تابش شده فوتون های تعداد مدل بندی نحوه ٢ بخش در

نیز ۴ بخش در م کنیم. معرف را بافت مختلف سل های پی فعال اکتیویته درستنمایی ماکسیمم برآورد برای تکراری عددی روش

کرد. خواهیم نتیجه گیری و بحث نیز پایان در م دهیم. نمایش شبیه سازی شده قلب فانتوم ی بازسازی در را پیشنهادی مدل رد عمل

اکتیویته برآورد برای منف دوجمله ای مدل ٢

ارسازهای آش م شود. تقسیم سل پی ۴٠٩۶ شامل ۶۴ × ۶۴ ه مشب ی به نظر مورد بافت ،SPECT تصویربرداری روش در

ثبت ارسازها آش این در مختلف بافت های از تابش شده فوتون های تعداد که م شوند شامل را سل پی ٢٠۴٨ نیز گاما دوربین های

انجام شده کارهای اکثر در م شوند. ثبت و دریافت ام i ارساز آش توسط که باشند فوتون هایی تعداد gi متغیر کنید فرض م شوند.

م شود فرض معمول به طور .(٢٠٠۴ ، (چمپل است شده استفاده gi برای پواسون توزیع از فوتون تعداد این مدل بندی برای

gi ∼ Pois(λi), i = ١, . . . ,٢٠۴٨

است. ،j = ١, . . . ,۴٠٩۶ ،fj نامعلوم اکتیویته از تابع λi آن در که

داریم انتظار م شوند، مجاور بافت های جذب تابش شده فوتون های از برخ بافت، تا گاما دوربین مسیر در این که به توجه با

میانگین از بزرگتر ثبت شده فوتون های تعداد واریانس که معن این به شود؛ ظاهر ثبت شده فوتون های تعداد در ذات بیش پراکنش

پواسون توزیع برای مناسب جانشین ی نباشد. مناسب چندان شاید آن ها مدل بندی برای پواسون توزیع پذیره بنابراین، هستند. آن ها

توزیع از اضافه  ل ش پارامتر ی داشتن دلیل به که است NegB(r, p) منف دوجمله ای توزیع بیش پراکنش، داده های مدل بندی در

است. منعطف تر پواسون

نویسندگان، اطالعات دامنه به توجه با م کنیم. استفاده SPECT تصاویر مدل بندی برای منف دوجمله ای توزیع از ما مقاله، این در

م شود. محسوب جدید مدل ی ما پیشنهادی مدل و است نکرده استفاده SPECT تصاویر بازسازی برای توزیع این از کس تاکنون

از ی هر دادن دست از چون واقع در دارد. نیز خوبی تفسیرپذیری ، بررس مورد مساله ذات به توجه با توزیع، این بردن کار به

تعداد پس کرد، تعریف ست ش ی به عنوان م توان را داشت، خواهد بازسازی شده تصویر کیفیت بر منف اثری که فوتون ها،

تعبیر ست ش امین r به رسیدن تا الزم موفقیت های تعداد به عنوان م توان را ،gi گاما، دوربین سل پی هر در ثبت شده فوتون های

کرد.

و است نظر مورد بافت سل های پی تعداد m = ۴٠٩۶ آن در که f = (f١, . . . , fm)T م دهیم قرار مدل، تعریف برای

تعریف زیر به صورت را مدل اکنون است. SPECT دستگاه ارسازهای آش تعداد n = ٢٠۴٨ آن در که g = (g١, . . . , gn)T

م کنیم:

gi ∼ NegB(ri, pi), i = ١, . . . , n, j = ١, . . . ,m (٢ . ١)
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در فوتون ها از ی هر دریافت احتمال pi = pi(f) و ام i ارساز آش در دست رفته از فوتون های تعداد ri = ri(f) آن در که

به توجه با است. ارساز آش هر در ثبت شده فوتون های تعداد برای ن مم مقادیر gi = ٠,١,٢, . . . همچنین است. ام i ارساز آش

م کنیم تعریف ،(٢ . ١) مدل در p و r پارامتر دو مقادیر دامنه

ri =

 m∑
j=١

fjaij

٢

pi =

∑m
j=١ fjaij

١ +
∑m

j=١ fjaij
(٢ . ٢)

است. iام ارساز آش توسط jام سل پی مشاهده ی احتمال aij آن در که

کرد. بازسازی را بافت تصویر م توان مقادیر این داشتن با است. ها fj اکتیویته مقادیر برآورد هدف پیشنهادی، مدل بندی در

م کنیم. استفاده f مقادیر برآورد برای ماکسیمم درستنمایی رهیافت از مقاله این در

مدل درستنمایی تابع

است: زیر به صورت gi برای منف دوجمله ای توزیع احتمال تابع

π(gi; ri , pi) =

(
gi + ri − ١

gi

)
prii (١− pi)gi .

م شود: نوشته زیر به صورت (٢ . ١) مدل درستنمایی تابع بنابراین،

L(f |g) = L(f) =

n∏
i=١

(
gi + ri − ١

gi

)
prii (١− pi)gi

=
n∏
i=١

Γ(gi + ri)

Γ(ri)(gi)!
prii (١− pi)gi .

است: زیر به صورت درستنمایی تابع اریتم ل و

ℓ(f) = logL(f) =

n∑
i=١

[
logΓ(gi + ri)− logΓ(ri)− loggi! + rilogpi + gilog(١− pi)].

م شود: نتیجه زیر صورت به درستنمایی تابع اریتم ل (٢ . ٢) از استفاده با

ℓ(f) =

n∑
i=١

[
logΓ((

m∑
j=١

fjaij)
٢ + gi))− logΓ((

m∑
j=١

fjaij)
٢))

+ (
m∑
j=١

fjaij)
٢log(

∑m
j=١ fjaij

١ +
∑m

j=١ fjaij
)

+ gilog(١−
∑m

j=١ fjaij
١ +

∑m
j=١ fjaij

)
]
.

قرار برابر از و گرفته مشتق اکتیویته هر به نسبت درستنمایی تابع اریتم ل از f اکتیویته ماکسیمم درستنمایی برآوردهای محاسبه برای

دستگاه باید ر دی عبارت به م کنیم. حل را معادالت دستگاه صفر، با نتیجه دادن

dℓ(f))

dfk
= ٠, k = ١, . . . ,m

کنیم. حل را



۵٩۶SPECT تصاویر بازسازی

اکتیویته ماکسیمم درستنمایی برآوردهای عددی تقریب ٣

باید و ندارند بسته صورت اکتیویته برآوردهای ،(٢ . ٢) تعریف های و منف دوجمله ای مدل از نتیجه شده درستنمایی تابع به توجه با

جزیی مشتق های بردار ابتدا م کنیم. استفاده (١٩٨۶ ، (براوون ثابت نقطه قضیه از کار این برای شوند. محاسبه عددی به صورت

م آید: به دست زیر صورت به درستنمایی اریتم ل تابع

dℓ(f))

dfk
=

n∑
i=١

[٢aik
∑m

j=١ fjaijΓ
′((
∑m

j=١ fjaij)
٢ + gi))

Γ((
∑m

j=١ fjaij)
٢)

−
٢aik

∑m
j=١ fjaijΓ

′((
∑m

j=١ fjaij)
٢)

Γ((
∑m

j=١ fjaij)
٢)

− giaik
١ +

∑m
j=١ fjaij

+ ٢aik(
m∑
j=١

fjaij)log(

∑m
j=١ fjaij

١ +
∑m

j=١ fjaij
)

+
aik(

∑m
j=١ fjaij)

١ +
∑m

j=١ fjaij

]
= ٠, k = ١, . . . ,m.

م دهیم قرار اکنون

p١(k,f) =

n∑
i=١

[٢aik
∑m

j=١ fjaijΓ
′((
∑m

j=١ fjaij)
٢ + gi))

Γ((
∑m

j=١ fjaij)
٢ + gi)

]
p٢(k,f) =

n∑
i=١

[
−

٢aik
∑m

j=١ fjaijΓ
′((
∑m

j=١ fjaij)
٢)

Γ((
∑m

j=١ fjaij)
٢

]
p٣(k,f) =

n∑
i=١

[
٢aik(

m∑
j=١

fjaij)log(

∑m
j=١ fjaij

١ +
∑m

j=١ fjaij
)
]

p۴(k,f) =
n∑
i=١

[
− giaik

١ +
∑m

j=١ fjaij

]
p۵(k,f) =

n∑
i=١

[aik(∑m
j=١ fjaij)

١ +
∑m

j=١ fjaij

]
. (٣ . ١)

م دهیم قرار تکراری، فرمول ی آوردن به دست برای (٣ . ١) روابط از استفاده با

p١(k,f) + p٢(k,f) + p۴(k,f) + p۵(k,f) = −p٣(k,f).

م کنیم: پیشنهاد f مولفه های برآورد برای را زیر تکراری فرمول نتیجه در

f (R+١) =
f (R)

(
p١(k,f

(R)) + p٢(k,f
(R)) + p۴(k,f

(R)) + p۵(k,f
(R))

)
−p٣(k,f

(R))
, R = ٠,١,٢, . . . (٣ . ٢)

به نیز را توقف قاعده است. تصویر اکتیویته  بردار برای اولیه حدس ی و تکراری وریتم ال اجرای برای شروع نقطه f (٠) آن در که

م کنیم: تعریف زیر صورت

∥f (R+١) − f (R)∥ < ϵ

است. قبل از R تکرار تعداد تعیین توقف برای ر دی روش است. ١٠−۶ مثل کوچ مقدار ϵ و اقلیدس نرم ∥ · ∥ آن در که
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پیشنهادی مدل ارزیابی ۴

نمایی شبیه سازی شده فانتوم دادیم. قرار نظر مد را شبیه سازی شده قلب فانتوم ی تصویر بازسازی پیشنهادی، مدل ارزیابی برای

است شده یل تش سانتیمتر ١٣/۵ ارتفاع به ل ش استوانه ای مجزای دیواره چهار از فانتوم این است. سینه قفسه و قلب فانتوم از

نرم بافت نماینده درون و بیرون از ترتیب به آن ها بین ایجادشده محفظه های م باشد. قلب از مشخص عرض مقطع ی بیانگر و

است. قلب در موجود خون و قلب دیواره ریه ها، بدن)، (دور

سینه قفسه و قلب فانتوم از نمایی :١ ل ش

کارهای در (١٣٨۶) میدان ناج و (١٣٨٧) ندری اس نوری توسط معلوم بردارهایی به صورت فانتوم این برای A و g مقادیر

شدند. برآورد Rتکرار = ١٠ از پس f مقادیر ،(٣ . ٢) تکراری فرمول و آنها از استفاده با گرفته اند. قرار استفاده مورد صورت گرفته،

ل ش به توجه با است. شبیه سازی شده بافت ل های پیس اکتیوته بردار برای حاصل برآوردهای مبنای بر بازسازی شده تصویر ٢ ل ش

طراحان توسط بازسازی شده تصویر کیفیت بودند)، ما دسترس ماتریسAدر و g بردار مقادیر تنها (که شبیه سازی شده فانتوم واقع

است. قبول قابل مشهد، پزش علوم اه دانش در فانتوم

منف دوجمله ای مدل توسط بازسازی شده قلب فانتوم :٢ ل ش

مقایسه ۵

ماکسیمم درستنمایی برآوردهای تعیین با جدید بازگشت رابطه ی و ماکسیمم درستنمایی رهیافت ارائه ، منف دوجمله ای مدل طبق بر

همین با نیز (٢٠٠۴) چمپل توسط ارائه شده پواسون مدل طبق هم چنین م شود. قلب فانتوم تصویر بازسازی به منجر اکتیویته بردار

آمده بدست  قلب فانتوم بازسازی شده ی تصویر ، بازگشت رابطه ی از استفاده و اکتیوته بردار ماکسیمم درستنمایی برآورد یعن روش

صحت م کنید. مشاهده را پواسون و منف دوجمله ای مدل دو مبنای بر قلب فانتوم بازسازی شده تصویر دو هر ٣ ل ش در است.

صورت گرفته، پواسون مدل مبنای بر که پیشین نمونه به توجه با مقاله این در ارائه شده رهیافت رد عمل درست و بازسازی شده تصویر

در اکتیویته مقدار به توجه با سل پی به سل پی به صورت دقیق تر مقایسه ای باید ، اه آزمایش بحث در اما است. مشخص کامال

گیرد. صورت آت کارهای
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راست) (سمت پواسون مدل و چپ) (سمت منف دوجمله ای مدل مبنای بر بازسازی شده تصویر :٣ ل ش

نتیجه گیری و بحث

درستنمایی رهیافت از کردیم. ارایه SPECT تصاویر بازسازی برای منف دوجمله ای توزیع مبنای بر جدید مدل ی مقاله، این در

نیز را مدل خوب رد عمل م رود. به کار تصویر بازسازی برای که کردیم استفاده بافت نامعلوم اکتیویته بردار برآورد برای ماکسیمم

کردیم. ارزیابی قلب شبیه سازی شده فانتوم ی تصویر بازسازی با
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Reconstruction of SPECT images in medicine based on negative binomial model

Abstract

A maximum likelihood approach is usually used to reconstruct single photon emission tomography images,

known as SPECT images. Due to the nature of the number of photons recorded in a gamma camera detectors

in this type of imaging, the literature on the reconstruction of these images usually use a Poisson distribution.

By the nature of the received photon count data, we expect overdispersion to exist. For this reason, in this

paper, we use a negative binomial distribution to cover this feature of the data. By attention to the novelty

of our proposed model, we present a new recurrence formula for numerical maximization of the likelihood.

We apply the proposed method for reconstruction of SPECT image of a simulated heart phantom.

Keywords: Texture activity, overdispersion, SPECT imaging, recurrence formula, negative binomial model.

ams: 62P10, 62L12.



ساختمان احداث برای كشور شهرداری های توسط شده صادر پروانه های صدور وضعيت بررس
١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال های ط ون مس

١ داویجان موسوی لیال سیده

ایران آمار مرکز

نشان ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال های ط كشور شهرداری های توسط ساختمان احداث برای شده صادر ساختمان پروانه های یده: چ

شده پيش بين  ون مس واحدهای تعداد . است شده صادر كشور كل در ساختمان احداث پروانه  ٩٨٣۵۵٣ مجموع در که م دهد

و زيربنا مساحت مترمربع ۵۵۶۵٧٨٢٧٣ مجموع در سال ها این ط كشور كل در است. بوده واحد ٣٢٩٣٧١٧ پروانه ها اين در

سال در ساختمان پروانه بیش ترین است. شده پيش بين ساختمان احداث پروانه های برای زمین مساحت مترمربع ٣۵۵۵٩٣٨٣٧

١٣٩٠ سال به نسبت کم کاهش ١٣٩٢ و ١٣٩١ سال های در که صادر شده كشور شهرداری های توسط ٢١٢٠٩٣ تعداد با ١٣٩٠

با است، افتاده اتفاق ساختمان های پروانه صدور در قبل سال به نسبت درصدی ۴٢ شدید افت ١٣٩٣ سال در ول است داشته

همین بعد به سال این از ساختمان مال توسط ساختمان کارگران بیمه حق پرداخت ١٣٩٢و سال از ن مس بازار رکود به توجه

است. یافته ادامه ١٣٩۵ و ١٣٩۴ سالهای در مالیمتر شیب با کاهش

مصالح و لت اس نوع زمین، مساحت زيربنا، مساحت ، ون مس واحد ساختمان، احداث پروانه  ، ساختمان پروانه  کلیدی: واژه های

رفته. به كار عمده

.62Qxx :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

و دارد اشتغال و سرمايه گذاری ناخالص، توليد در عمده ای سهم كه است ايران اقتصاد بخش های مهم ترين از ي ساختمان بخش

از ي م نمايد. عمل اقتصادی فعاليت های از بسياری محرك عنوان به اقتصادی مختلف بخش های با قوی ارتباط داشتن لحاظ به

ساختمان احداث برای شده صادر ساختمان پروانه های كشور، در ساز و ساخت وضعيت بررس برای موجود اطالعات مهمترين

مصالح و لت اس نوع شده، پيش بين ون مس واحدهای تعداد م شود، سع مقاله اين در كه است كشور شهرداري های توسط

شود. بررس كشور كل برای ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال های ط آن ها ساختمان در رفته به كار عمده ی

leylamousavy@gmail.com : داویجان موسوی لیال ١سیده

۶٠١



شده۶٠٢ صادر ساختمان پروانه های صدور وضعيت بررس

ساختمان احداث برای شده صادر پروانه های تعداد ٢

مجموع در ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ های سال ط ساختمان پروانه هاي اطالعات جمع آوري طرح نتايج ،١ ل ش و ١ جدول اساس بر

سال در ساختمان پروانه بیش ترین ونوسازي) تخريب و ساختمان پروانه است(شامل شده صادر ساختمان احداث پروانه  ٩٨٣۵۵٣

١٣٩٠ سال به نسبت کم کاهش ١٣٩٢ و ١٣٩١ سالهای در که صادر شده كشور شهرداري هاي توسط ٢١٢٠٩٣ تعداد با ١٣٩٠

است، افتاده اتفاق ساختمان های پروانه صدور در قبل سال به نسبت درصدی ۴٢ شدید افت ١٣٩٣ سال در ول است. داشته

همین بعد به سال این از ساختمان مال توسط ساختمان کارگران بیمه حق پرداخت ١٣٩٢و سال از ن مس بازار رکود به توجه با

است. یافته ادامه ١٣٩۵ و ١٣٩۴ سالهای در مالیمتر شیب با کاهش

و فارس و اصفهان تهران، استان های در ساختمان احداث های پروانه تعداد بیشترین ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سالهای ط ،٢ ل ش براساس

است. صادرشده بویراحمد و یلویه که و جنوبی خراسان ایالم، استانهای در ساختمان احداث های پروانه تعداد کمترین

سال١٣٩۵ تا سال١٣٩٠ از کشور شهرهای در ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي تعداد :١ جدول
١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

١١٨٣٩٠ ١١٩٨٩۵ ١٢٠۴٠٨ ٢٠۶٣٩۵ ٢٠۶٣٧٢ ٢١٢٠٩٣ کشور کل

سال١٣٩۵ تا سال١٣٩٠ از کشور شهرهای در ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي تعداد تغییرات روند :١ ل ش

کاربری برحسب ساختمان احداث های پروانه تعداد ٢ . ١

های پروانه درصد ٨٠ از بیش تغییرات، روند مشاهده با باشد. م کاربری برحسب ساختمان احداث های پروانه ،تعداد جدول٢

ون مس احداث پروانه بیش ترین ١٣٩٠ سال در شود م مشاهده که همانطور است. ون مس کاربری دارای صادرشده ساختمان



ل. ۶٠٣موسوی،

١٣٩۵ سال : استان تفکی کشوربه درشهرهای ساختمان احداث براي صادر شده های پروانه تعداد :٢ ل ش

سال در شدید افت ول هستیم. شاهد را مالیم شیب با کاهش ١٣٩٢ و ١٣٩١ سال های در است. بوده واحد ١٩٠٢۵٩ تعداد با

١٣٩٣ به نسبت مالیم شیب با کاهش ١٣٩۵ و ١٣٩۴ سال در باشد. م باال در شده ذکر دالیل به بنا که است افتاده اتفاق ١٣٩٣

است. پروانه ٩٩۴٩۶ با ١٣٩۵ سال در ون مس احداث پروانه تعداد کمترین و شود م دیده

١٣٩۵ تا سال١٣٩٠ از کشور شهرهای در ساختمان کاربری حسب بر ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي تعداد :٢ جدول
١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

١١٨٣٩٠ ١١٩٨٩۵ ١٢٠۴٠٨ ٢٠۶٣٩۵ ٢٠۶٣٧٢ ٢١٢٠٩٣ کل

٩٩۴٩۶ ٩٩۶٣١ ٩٩٧۶٨ ١٧۵٩١۴ ١٨٠٩٠٧ ١٩٠٢۵٩ ون مس

٩٢٠٧ ٩۵٣١ ١٠٠۶٧ ١۵٨۵٢ ١۴٠٢٢ ١٢٢۴٠ توام کارگاه و ون مس

٩۶٨٧ ١٠٧٣٣ ١٠۵٧٣ ١۴۶٢٩ ١١۴۴٣ ٩۵٩۴ ون غیرمس

ساختمان احداث براي شده صادر پروانه هاي در شده پيش بين زيربناي مساحت ٣

سالهای در ترتیب به کشور کل در ساختمان احداث پروانه های در زیربنا مساحت کمترین و بیش ترین ،٣ ل ش و ٣ جدول براساس

شده، صادر پروانه تعداد کاهش به بنا ١٣٩٣ سال در باشد. م مترمربع ۶٢٢٧١٢٩٨ و ١٣۴٧۴٩٩١٣ با ترتیب به ١٣٩۵ و ١٣٩٢

سال به نسبت زیربنا مساحت نیز ١٣٩۵ و ١٣٩۴ سال در است. یافته درصدی ۴٩ کاهش قبل سال به نسبت هم زیربنا مساحت

در بوده ١٣٩٠ سال در ساختمان احداث پروانه بیشترین که است این توجه قابل نکته است. داشته کاهش مالیم شیب با ١٣٩٣

است. بوده ١٣٩٢ سال در زیربنا مساحت بیشترین که حال



شده۶٠۴ صادر ساختمان پروانه های صدور وضعيت بررس

تا سال١٣٩٠ از کشور درشهرهای ساختمان ی استفاده مورد برحسب ساختمان احداث پروانه هاي در زيربنا مساحت :٣ جدول

(مترمربع) ١٣٩۵

١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

۶٢٢٧١٢٩٨ ۶٢٣۵۶٣٩۶ ۶٨١٣٣٠٨٩ ١٣۴٧۴٩٩١٣ ١١٧۵١٢٩١۵ ١١١۵۵۴۶۶٢ کل

۴۶۴۵١٠٣٧ ۴۶٣۵٠١٨٩ ۴٩۶١٨٠۴٢ ١٠٢۵٣٧٨٠٠ ٩۴٧٢١٣۴٠ ٩۶٠٢۴۶۵٧ ون مس

٨٣۶٣٢٠۶ ٧۵۴۵١۴۵ ٩٣٠٣١۶٢ ١۴٢٣۶۴١۵ ١١٩٣٨٠٣۴ ٨۵٧۵١٣٣ توام کارگاه و ون مس

٧۴۵٧٠۵۵ ٨۴۶١٠۶٢ ٩٢١١٨٨۴ ١٧٩٧۵۶٩٨ ١٠٨۵٣۵۴١ ۶٩۵۴٨٧٢ ون غیرمس

١٣٩۵ سال تا ١٣٩٠ سال از کشور درشهرهای ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي در زیربنا مساحت تغییرات روند :٣ ل ش

ساختمان احداث پروانه هاي در شده پيش بين ون مس واحدهاي تعداد ۴

ط است. ساختمان ی  استفاده مورد برحسب ساختمان احداث پروانه هاي در ون تعيين شده مس تعدادواحد ،۴ ل ش و ۴ جدول

ون مس واحد ٣٢٩٣٧١٧ حدود ساختمان احداث های پروانه در شده بین پیش ون مس واحدهای تعداد ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ های سال

٧٧٠۴١٠ با ١٣٩۵ و ١٣٩٢ سالهای در ترتیب به ساختمان احداث پروانه های در ون مس واحد تعداد کمترین و بیش ترین که است

آن ها نرفتن وفروش ١٣٩٢ تا ١٣٩٠ سا ل های بین ون مس واحدهای زیاد احداث به توجه با است. ون مس واحد ٣٢٩٨۶٧ و

است. یافته ادامه نیز ١٣٩۵ و ١٣٩۴ مالیم تردرسال های شیب با ن مس بازار رکود بعد به ١٣٩٢ ازسال



ل. ۶٠۵موسوی،

از کشور شهرهای در ساختمان ی  استفاده مورد برحسب ساختمان احداث درپروانه هاي ون تعيين شده مس واحد تعداد :۴ جدول

١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال
١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

٣٢٩٨۶٧ ٣۴٠٩٢۴ ٣۶۶٣٠٠ ٧٧٠۴١٠ ٧٢٩٩٣٣ ٧۵۶٢٨٣ کل

٢٨٨٨۵٣ ٢٩٩٧٣١ ٣١۶٩۵٣ ۶٩٣۶٧٢ ۶۵٩٧۵۴ ٧٠٢٧٨۶ ون مس

٣٩٧۵٢ ٣٩٨٨١ ۴٧١٧٩ ٧۴۴۶٩ ۶٨٢٢٧ ۵١۵۵۵ توام کارگاه و ون مس

١٢۶٢ ١٣١٢ ٢١۶٨ ٢٢۶٩ ١٩۵٢ ١٩۴٢ ون غیرمس

١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال از کشور شهرهای در ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي در ون واحدمس تعداد تغییرات روند :۴ ل ش

ساختمان احداث براي شده صادر پروانه هاي در شده پيش بين زمین مساحت ۵

١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال های ط است. ساختمان کاربری برحسب ساختمان احداث پروانه هاي در زمين مساحت ،۵ ل ش و ۵ جدول

٧۵٨۶٩٠٨۴ با ١٣٩۴ و ١٣٩٢ سال های در ترتیب به کشور کل در ساختمان احداث پروانه های در زمین مساحت کمترین و بیش ترین

قبل سال به نسبت هم زمین مساحت شده، صادر های پروانه تعداد کاهش به توجه با ١٣٩٣ سال در است. مترمربع ۴٣٣٧۵٠۵۶ و

نکته است. یافته افزایش ١٣٩٣ سال به نسبت مالیم شیب با زمین مساحت ١٣٩۵ و ١٣٩۴ سال در است. یافته کاهش درصد ۴٣

١٣٩٢ سال در زمین مساحت بیشترین که حال در بوده ١٣٩٠ سال در ساختمان احداث پروانه بیشترین که است این توجه قابل

است. بوده



شده۶٠۶ صادر ساختمان پروانه های صدور وضعيت بررس

تا سال١٣٩٠ از کشور شهرهای در ساختمان ی استفاده مورد برحسب ساختمان احداث پروانه هاي در زمين مساحت :۵ جدول

(مترمربع) ١٣٩۵

١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

۴۴۶٨٩٩۶٣ ۴٣۴۶٧٢٨۵ ۴٣٣٧۵٠۵۶ ٧۵٨۶٩٠٨۴ ٧۴٠٩۶٢٢٣ ٧۴٠٩۶٢٢٣ کل

٢٧٩٣٩١۶٠ ٢٩٣۴٩٠۵۴ ٢٨٧۶٢٧٠٣ ۵٢٩٠١۶٣٩ ۶٠٣٠٣٨۶١ ۶٠٣٠٣٨۶١ ون مس

٣١۶٣٢٣۶ ٢٩٩۶٨١١ ٣۴٠٩۵٩٧ ۵١٨١٧۵۵ ٣۶۶۶٢٧۵ ٣۶۶۶٢٧۵ توام کارگاه و ون مس

١٣۵٨٧۵۶٧ ١١١٢١۴٢٠ ١١٢٠٢٧۵۶ ١٧٧٨۵۶٩٠ ١١٨٢١٣٠٣ ١٠١٢۶٠٨۶ ون غیرمس

١٣٩۵ سال تا ١٣٩٠ سال از کشور درشهرهای ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي در زمین مساحت تغییرات روند :۵ ل ش

ساختمان احداث براي شده صادر پروانه هاي در تراکم میزان ۶

در زمین) مساحت به زیربنا مساحت (نسبت ون مس کاربری با ساختمان احداث های پروانه در تراکم میزان ،۶ ل ش به توجه با

است. متفاوت مختلف سال های برای ها استان در تراکم میزان همچنین است. بوده مقدار بیشترین ١/٩ با ١٣٩٢ سال در کشور

آذربایجان استان و ١٣٩٢ سال در تراکم بیشترین دارای همدان استان ،١٣٩۵ سال در تراکم بیشترین دارای لرستان استان مثال بطور

های سال تمام ط در تهران استان شود م مشاهده ۶ ل ش در که همانطور است. داشته ١٣٩٣ سال در تراکم بیشترین دارای شرق

است. تراکم میزان بیشترین دارای ١٣٩۵ تا ١٣٩٠



ل. ۶٠٧موسوی،

١٣٩۵ سال کشور: درشهرهای ساختمان احداث براي صادر شده پروانه هاي در تراکم میزان :۶ ل ش

ساختمان در رفته به كار عمده مصالح و لت اس نوع برحسب ساختمان احداث پروانه هاي تعداد ٧

٩٨٣۵۵٣ مجموع در ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال هاي ط كشور كل در ساختمان پروانه هاي اطالعات جمع آوري طرح نتايج اساس بر

۵٣١٠٠٩ فلزي، لت اس با ساختمان احداث براي درصد) ٢٧/١) پروانه ٢۶۶٣٨١ كه است شده صادر ساختمان احداث پروانه

مصالح با هاي ساختمان احداث براي (١٧/٩درصد) پروانه ١٧۵۵٨٠ بتون آرمه، با هاي ساختمان احداث براي (۵۴/٠درصد)

اين در رفته كار به عمده مصالح كه است مصالح ساير با هاي  ساختمان احداث به مربوط درصد) ١/١) پروانه ١٠٩۵۶ و آجروآهن

ساختمان هاي پروانه تعداد تغييرات روند ۶ جدول است. دوام كم ساختمان مصالح ساير يا سيمان بلوك چوب، و آجر ساختمان ها

م دهد. نشان ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال هاي ط را ساختمان احداث پروانه هاي در شده پيش بين لت اس نوع برحسب را

ار ب عمده مصالح و لت اس نوع حسب بر كشور شهرداري هاي توسط ساختمان احداث براي شده صادر پروانه هاي تعداد :۶ جدول

١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال هاي ساختمان: در رفته
١٣٩۵ ١٣٩۴ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ شرح

١١٨٣٩٠ ١١٩٨٩۵ ١٢٠۴٠٨ ٢٠۶٣٩۵ ٢٠۶٣٧٢ ٢١٢٠٩٣ کل

٢۵٢۶٧ ٢۶١٧۶ ٣٠۶٢۶ ۵١٩٢٠ ۶٣٩٠٩ ۶٨۴٨٣ فلزي

٧١۶١١ ۶٩١۶٩ ۶۴٨۴۶ ١١٨٣٩٠ ١٠۶٢٧٠ ١٠٠٧٢٣ آرمه بتون

٢٠٢١٠ ٢٣٠٢١ ٢٢٩۵٨ ٣۴۴۴٣ ٣۴۴۵٧ ۴٠۴٩١ آهن و آجر

١۶٧۵ ١۵٢٩ ١٩٧٨ ١۶۴٢ ١٧٣۶ ٢٣٩۶ ساير



شده۶٠٨ صادر ساختمان پروانه های صدور وضعيت بررس

گيری نتيجه

پرداخت ١٣٩٢و سال از ن مس بازار رکود با كه است اين دهنده نشان دوره اين ط ساختمان احداث پروانه هاي تعداد تغييرات روند

احداث پروانه هاي در شده پيش بين ون مس واحدهاي تعداد بعد به سال این از ساختمان مال توسط ساختمان کارگران بیمه حق

است. كرده پيدا نيزکاهش ساختمان

م دهد نشان ١٣٩۵ تا ١٣٩٠ سال هاي ط آهن و آجر مصالح با ساختمان احداث براي شده صادر پروانه هاي نسبي تغييرات روند

ساختمان هاي احداث پروانه هاي صدور براي نسبي تقاضاي افزايش بيانگر كه است كاهش به رو روند اين ها سال اين تمام در

دوام كم يا مقاوم غير ساختمان هاي احداث پروانه هاي صدور براي نسبي تقاضاي كاهش و بتون آرمه) و فلزي ) زلزله برابر در مقاوم

است. آهن) و آجر ) زلزله برابر در

مراجع

كشور. شهرداري هاي توسط شده صادر ساختمان پروانه هاي اطالعات نشريه ايران، آمار مركز

كشور، كل ن‐ مس اجاره و قيمت از آمارگيري نشريه ايران، آمار مركز



نیابت پاسخ خطا و بی پاسخ شرایط در براورد و نمونه گیری
١ مهران فرهاد

آمار ده  پژوهش

و تعدیل روش آزمایش نتیجه و م شود مرور خانوار آمارگیری های در بی پاسخ با برخورد اصل روش های مقاله، این در یده: چ

قسمت در م گردد. تشریح ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری در استفاده برای پاسخ ن هم گروه های یل تش اساس بر نمونه گیری

نیابت پاسخ خطاهای با برخورد برای مستقیم غیر نمونه گیری نظریه اساس بر جدیدی روش و م شود مطرح نیابت پاسخ مسایل ر دی

م گردد. ارایه

غیر مستقیم. نمونه گیری ، نیابت پاسخ نمونه گیری، وزن تعدیل پاسخ، ن هم گروه های ، بی پاسخ کلیدی: واژه های

.62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

به دستیابی برای تالش آمارگیری ها بیشتر در است. ویان پاسخ از دقیق و کامل اطالعات آوردن دست به آمارگیری، مسائل از ی

است ن مم نیست. همراه موفقیت با همیشه پرسشنامه ی پرسش های همه ی برای پاسخ ثبت یا نمونه واحدهای تمام اطالعات

از ویان پاسخ برخ یا باشد دشوار آمارگیر مراجعه زمان در خانوار بودن غایب مانند دالیل به ویان پاسخ از برخ به دسترس

که ویان پاسخ از برخ عالوه به م شود. کامل) (بی پاسخ واحد بی پاسخ به منجر امر این زنند. باز سر آمارگیری در شرکت

امتناع آن ها به دادن پاسخ از یا و ذارند ب پاسخ بدون اشتباه به را پرسش ها برخ است ن مم شده اند، آمارگیری در مشارکت به حاضر

روش های و واحد بی پاسخ خطای به ٢ بخش در مقاله این توجه م شود. منجر جزیی) (بی پاسخ قلم بی پاسخ به امر این کنند.

است. آن با برخورد

بطور خانوار اعضای از ی هر از اطالعات کسب خانوار، آمارگیری های از بسیاری در است. نیابت پاسخ بر مبن ر دی مطلب

کار نیروی آمارگیری طرح در مثال م شود. کسب خانوار عضو ی از خانوار اعضا اطالعات معموال نیست . ان پذیر ام مستقیم

وقت م دهد. پاسخ خانوار اعضا ر دی و خود برای پرسشنامه به بیشتر و ساله ١۵ خانوار مطلع عضو یا خانوار رییس ایران آمار مرکز

mehranxfarhad@yahoo.com مهران: ١فرهاد

۶٠٩



نیابت۶١٠ پاسخ خطا و بی پاسخ شرایط در براورد و نمونه گیری

ری دی شخص مورد در و پاسخ وقت و م نامند اظهاری خود را پاسخ م دهد پاسخ پرسشنامه پرسش های به خود مورد در و پاسخ

خود پاسخ به نسبت کمتری دقت از نیابت پاسخ که است واضح م نامند. نیابت پاسخ را آن م دهد، پاسخ را پرسشنامه پرسش های

پاسخ نتیجه در و باشد نداشته خانوار ر دی عضو مورد در را الزم اطالعات است ن مم و پاسخ که زیرا است برخوردار اظهاری

به گاه فقط و نم شود انجام خاص برخورد نیابت پاسخ خطای مورد در معموال خانوار آمارگیری های در باشد. غلط یا ناقص او

خاص روش ارایه و مساله تشریح ٣ بخش در مقاله این هدف م شود. اکتفا آمارگیری نتایج گزارش در مساله این به توجه جلب

م باشد. نیابت پاسخ خطای با برخورد برای

بی پاسخ ٢

است: مرسوم خانوار آمارگیری های در بی پاسخ با خورد بر برای کل روش دو

ر دی مشابه خانوار با بی پاسخ خانوار تعویض یعن زین جای الف‐

نمونه گیر وزن در بی پاسخ جبران ب‐

زین جای روش ٢ . ١

روش این مختلف انواع است. نبوده اولیه نمونه در که ر دی شرایط واجد خانوار با بی پاسخ خانوار تعویض ، زین جای روش اساس

خانوار زین جای یا نمونه حوزه همان در همسایه خانوار با بی پاسخ نمونه خانوار زین جای جمله از م شود استفاده نمونه گیری ها در

شده اند. انتخاب تصادف طور به قبل از زین جای مخصوص که زین جای نمونه خانوارهای میان از ر دی خانوار با بی پاسخ نمونه

نهایی نمونه حجم با طراح شده نمونه حجم روش این با زیرا م باشد نمونه حجم کنترل زین جای روش خصوصیات از ی

ندارد. نمونه گیری وزن های تصحیح به لزوم و بود خواهد سان ی

بین که م آید پیش موقع اریبی م باشد. نهایی نمونه در اریب احتمال مساله مهمترین دارد. نیز نقص هایی روش این اما

باشد. داشته وجود همبستگ آمارگیری طرح هدف مورد مشخصات با باشد آمارگیری وی پاسخ خانوار م شود منجر که مشخصات

کار مشغول آمارگیر مراجعه زمان در خانوار فرد که است این احتماال نفری تک خانوار بی پاسخ دلیل کار نیروی آمارگیری در مثال

اری بی بدلیل آن عضو که ر دی خانوار با زین جای نتیجه در و است نداشته وجود آمارگیر به پاسخ برای خانوار در ری دی کس و بوده

و اری بی و کم شماری اشتغال شرایط، این در م آورد. وجود به اریبی است، بوده حاضر آمارگیر، مراجعه زمان در بودن فعال غیر یا

م گردد. شماری زیاد فعال غیر

و م یابد کاهش نمونه خانوار از پاسخ آوردن بدست فشار ، زین جای روش با است. آمارگیر آزادی میدان کردن باز ر دی مساله

برای بیشتری آمادگ که ری دی خانوار به م دهد ترجیح کند قانع پاسخ به را او و بازگردد نمونه خانوار به مجدداً آنکه بجای آمارگیر

اهد. ب را تصادف نمونه گیری مشخصات ترتیب این به و نماید مراجعه م دهد، نشان مصاحبه

نم شود. توصیه خانوار آمارگیری های در زین جای روش کل طور به داللیل این به

نمونه گیری وزن محاسبه در بی پاسخ جبران روش ٢ . ٢

م شود: انجام مرحله سه در معموال روش این

م شود. داده بسط اندازه آن به نمونه حجم و م شود پیش بین بی پاسخ میزان نمونه گیری طرح در قبل از اول: مرحله

م شود. یل تش بی پاسخ ن هم گروه های بی پاسخ، خانوارهای مشخصات اساس بر دوم: مرحله

م شود. تعدیل بی پاسخ خانوارهای تعداد نسبت به بی پاسخ ن هم گروه هر داخل در نمونه خانوارهای نمونه گیری وزن سوم: مرحله



ف. ۶١١مهران،

در کاف دقت میزان آوردن بدست برای که م دهد نشان خاص آمارگیری طرح محاسبات که شود فرض مثال اول مرحله در

آمارگیری طرح های گذشته تجربیات از دسترس در اطالعات ضمن در باشد. خانوار ۵٠٠٠٠ نمونه حجم باید نظر مورد متغیر برآورد

یعن بود خواهند بی پاسخ خانوارها درصد ١۶ حدود که است آن از حاک ازمایش طرح اجرای از آمده بدست اطالعات یا مشابه

نمونه حجم محاسبه در قبل از بی پاسخ میزان این بود. خواهند غایب آمارگیری مامور مراجعه زمان در یا کرد نخواهند اری هم یا

م شود: تعیین ذیل صورت به بی پاسخ گرفتن نظر در با نمونه حجم نتیجه در و م شود گنجانده

۵٠٠٠٠
١− ٠٫١۶ = ۵٩۵٠٠

خانوار ۵٠٠٠٠ همان نهایی نمونه حجم دهد، رخ بی  پاسخ درصد ١۶ طرح اجرایی میدان عملیات در اگر ترتیب این به

بود. خواهد

بین الملل توصیه های به بنا منظور این برای کل بطور م شود. یل تش بی پاسخ ن هم گروه های دوم، مرحله در

گیرند: قرار نظر مد زیر اصول است الزم (٢٠٠٨ ،De Leeuw et al. )

گروه ها بین پاسخ نرخ های بودن متفاوت ‐

گروه ها بین طرح اصل شاخص های مقادیر بودن متفاوت ‐

گروه ها داخل در طرح اصل شاخص های اساس بر پاسخ گو و بی پاسخ خانوارهای بودن مشابه ‐

گروه ها داخل در نمونه اندازه نبودن کوچ ‐

ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری طرح مورد در ریحان محمدرضا آقای توسط آمده بدست نتایج مثال به عنوان

اقتصادی مشارکت نرخ و اری بی نرخ طرح، این اصل شاخص های م شود. گزارش مجدداً اینجا در (١٣٩۶ ، آمار ده (پژوهش

متغیرهای که داد نشان است، شده انجام اندازه گیری و بی پاسخ خطاهای کنترل و شناسایی طرح قالب در که بررس های م باشد.

م باشند: مناسب ن پاسخ هم گروه های یل تش برای زیر

سطح) ٣١) استان ‐

روستایی) مناطق / شهری مناطق سایر / استان مرکز شهر سطح ٣) منطقه ‐

سطح) (چهار آمارگیری نوبت ‐

اساس بر ایران آمار مرکز کار نیروی آمارگیری طرح م باشد. آمارگیری در شرکت دفعات تعداد آمارگیری، نوبت از مقصود

آمارگیری مختلف، نوبت های در ٢ ‐ ٢ ‐ ٢ چرخش روش اساس بر بار چهار نمونه خانوار هر و م شود اجرا چرخش نمونه گیری

سطح و خانوار بعد چون هم ر دی موضوع متغیرهای از استفاده گرفته، انجام بررس های در که است ذکر به الزم م شوند.

خانوارهای برای موارد این کار، نیروی آمارگیری طرح نتایج در که آنجا از اما گرفت. قرار نظر مد نیز خانوار سرپرست تحصیالت

رده بندی ایجاد برای متغیرها این از بود، خواهد همراه دشواری هایی با اجرا در آن ها مورد در اطالع اخذ و نیست مشخص بی پاسخ

است. نشده استفاده بی پاسخ

آزمون ١٣٩۵ تا ١٣٩٢ های سال در کار نیروی آمارگیری طرح نتایج از استفاده با بین الملل توصیه های چهارگانه شروط برقراری

بی پاسخ ن هم گروه ٣٧٢ آمارگیری، نوبت و منطقه استان، متغیرهای ترکیب از که نمود اضافه باید چهارم شرط مورد در شد.

١۶٠ حدود بی پاسخ تعدیل گروه هر در آن نهایی تخصیص و ۵٩٨٧۴خانوار) ) طرح نمونه تعداد به توجه با که م شود حاصل

است. برقرار نیز آخر شرط نتیجه در م گیرد، قرار خانوار



نیابت۶١٢ پاسخ خطا و بی پاسخ شرایط در براورد و نمونه گیری

م شود. تعدیل پاسخ ن هم گروه های داخل در بی پاسخ میزان اساس بر نمونه گیری وزن های سوم مرحله در

احتمال اساس بر که شود فرض ضمن در یرید. ب نظر در را j آمارگیری نوبت و i منطقه ،h استان در k خانوار مثال عنوان به

نمونه گیری طرح در او وزن خانوار، این انتخاب

wk = ٢٧٠

تعدیل وزن اطالعات این اساس بر است. بوده صد در ١٠ خانوار این پاسخ ن هم گروه در بی پاسخ میزان و است شده محاسبه

م شود: محاسبه زیر صورت به خانوار این شده

wk(hij) =
٢٧٠

١− ٠٫١ = ٣٠٠

بوده اند نمونه در که ن خانوارهم ٣٠ نمایندگ ه بل م باشد نبوده اند، نمونه در که خانوار ٢٧٠ نماینده فقط نه k خانوار ترتیب این به

دارد. عهده بر نیز نداده اند پاسخ ول

استفاده نمونه گیری حوزه های از پاسخ ن هم گروه های جای به که ایران آمار مرکز کار نیروی طرح کنون روش با روش این

و اریب فصول تمام در پاسخ ن هم گروه های اساس بر وزن تعدیل روش که داد نشان شبیه سازی نتایج گردید. مقایسه م کند،

م دهد. دست به طرح اصل شاخص های براورد برای کمتری واریانس

نیابت پاسخ ٣

اجباری کار .(٢٠١٧) ILO کرد انتشار و نمود محاسبه را اجباری کار پدیده بار سومین برای کار بین الملل دفتر گذشته سال در

طرح ۵٣ اساس بر جهان براورد سومین است. آن انجام به وادار تهدید با و داوطلبانه غیر بطور شخص که است کاری ، بردگ نظیر

خانوار هر در و خانوار تصادف نمونه ی آمارگیری هر در گرفت. صورت ٢٠١۶ ال ٢٠١۴ سال های در کشور ۴۶ در آمارگیری

او خانوار اعضای همچنین و خود مورد در انتخاب شده فرد از گردید. انتخاب کیش روش اساس بر بیشتر و ساله ١۵ عضو ی

خانواده از مقصود م گردند. درج پاسخ ها و م شود سوال تنظیم شده پرسش های سلسله ی طبق اجباری کار درباره مستقیم) (فامیل

رابطه حسب بر کشورها مجموع در آمده بدست نتایج ١ جدول در م باشد. حیات قید در خواهر و برادر و فرزند مادر، و پدر همسر،

نیابت خانواده افراد مورد در او پاسخ های و اظهاری خود بطور نمونه در انتخاب شده فرد پاسخ است شده ارایه و پاسخ با خانوادگ

م شوند. محسوب

و پاسخ با خانوادگ وابستگ حسب بر گزارش شده اجباری کار :١ جدول
نفر ١٠٠٠ برای نرخ گزارش شده افراد تعداد خانواده افراد کل تعداد با خانوادگ وابستگ

اجباری کار گریبان ویان پاسخ و پاسخ

۴٫۶۴ ٢,۶٧٢ ۵٧۵,٣١٠ کل

١٠٫۴١ ٧۴٧ ٧١,٧۵٨ و پاسخ خود

۵٫٢١ ٢٢٨ ۴٣,٨٠٢ همسر

١٫١٩ ١۶۶ ١٣٩,۶۴٣ فرزند

٢٫٨٧ ٢٢٩ ٧٩٨٢٣ مادر یا پدر

٢٫١۶ ۵١٨ ٢۴٠,٢٨۵ خواهر یا برادر

– ٧۶٨ – جواب) (بدون نامشخص



ف. ۶١٣مهران،

پاسخ شرایط در ول م گردد براورد هزار در ١٠٫۴١ حدود اظهاری خود شرایط در اجباری کار نرخ که م دهد نشان نتایج

م باشد هزار در ۵٫٢١ حدود اجباری کار نرخ م دهد، پاسخ همسرش مورد در فرد وقت مثال م شود. براورد کمتر مراتب به نیابت

م یابد. کاهش هزار در ٢٫٨٧ حدود به اجباری کار نرخ م دهد پاسخ خود مادر و پدر مورد در وقت ول

و کار حساس نکات مورد در الزاماً و پاسخ فرد که است آن نیابت پاسخ اساس بر اجباری کار اندازه گیری اریبی اصل دلیل

در پدیده این ندارد. دقیق ویی پاسخ برای کاف اطالعات کنند، زندگ خانوار از خارج در اگر خصوص به خانواده افراد زندگ

م توان مساله این با مقابله برای است. شده دیده آمارگیری موضوع حساسیت برحسب بیش و کم نیابت ویی های پاسخ از بسیاری

نمود. تعدیل نمونه گیری وزن های محاسبه در را نیابت ویی پاسخ اثر و کرد استفاده مستقیم غیر نمونه گیری نظریه قالب از

مستقیم غیر نمونه گیری ٣ . ١

است جامعه ای نمونه گیری جامعه نظر. مورد جامعه و نمونه گیری جامعه م شود: منظور آماری جامعه دو مستقیم غیر نمونه گیری در

مناسبی چارچوب که است جامعه ای نظر، مورد جامعه م شود. انتخاب نمونه آن از و است موجود آن برای نمونه گیری چارچوب که

جامعه بین رابطه ٢ جدول دارد. وجود دسترس دارد، نمونه گیری جامعه با که رابطه ای طریق از آن اعضای به و نیست موجود آن برای

م دهد. نشان ماتریس بصورت را نظر مورد جامعه و نمونه گیری

نظر مورد جامعه و نمونه گیری جامعه رابطه مستقیم: غیر نمونه گیری :٢ جدول

کل نظر مورد جامعه نمونه گیری جامعه

M . . . j . . ٢ ١ (چارچوب)

١

٢

.

.

θ+j θij i

.

.

.

N

θ++ θi+ کل

مورد جامعه نمونه به نمونه گیری، جامعه از نمونه آوردن بدست از بعد و م گیرد انجام نمونه گیری چارچوب اساس بر نمونه گیری

جامعه نمونه در i واحد چنانچه مثال م آید. بدست دارد وجود نظر مورد جامعه با نمونه گیری جامعه بین که رابطه ای طریق از نظر

و نمونه گیری جامعه بین رابطه θij ماتریس م گیرند. قرار نظر مورد جامعه نمونه در وابسته واحدهای تمام شود، انتخاب نمونه گیری

اولیه نمونه اگر ندارند). ارتباط هم با i, j یعن θij = ٠ و دارند رابطه هم با i, j یعن θij = ١ ) م کند تعیین را نظر مورد جامعه

دهیم نشان زیر صورت به را

s = {١, . . . , i, . . . , n}

نمود: تعریف زیر بصورت م توان را نظر مورد جامعه نمونه



نیابت۶١۴ پاسخ خطا و بی پاسخ شرایط در براورد و نمونه گیری

sنظر مورد جامعه = {j : θij = ١, i ∈ s}

میاید بدست زیر بصورت نظر مورد جامعه نمونه واحدهای نمونه گیری وزن

wj(θ) =
∑
i∈s

θij
θ+j
× ١
πi

و اولیه نمونه در i انتخاب احتمال πi که

θ+j =

M∑
j=١

θij

باشد برقرار j ̸= i اگر و اظهاری خود باشد برقرار j = i اگر م باشد. خانواده فرد j و و پاسخ i مقاله، این موضوع قالب در

م کنیم تعریف زیر بصورت را θij راستا این در است. نیابت پاسخ

θij =

١ i = j

θ i ̸= j

اطالعات میزان با متناسب i, j بین رابطه بود، نیابت پاسخ اگر و م باشد کامل i, j بین رابطه بود اظهاری خود پاسخ اگر یعن

پاسخ در و پاسخ خطای احتمال λ آن در که نوشت θ = ١− λ بصورت م توان را θ شرایط در است. j وضع مورد در و پاسخ

نمود تعدیل زیر صورت به نمونه گیری وزن در م توان را نیابت پاسخ خطای نتیجه در است. نیابت

wj(θ) = wj(١− λ)

م آید بدست هزار در ۴/۶ اجباری کار شده تعدیل نرخ براورد و نمونه گیری وزن های و م شود براورد λ = ٠٫٧٣ ،١ جدول مثال در

اساس بر اجباری کار نرخ و ( هزار در ۴٫۶۴) ١ جدول در اجباری کار خام نرخ بین ما م رود انتظار ه طوری همان مقدار این که

است. درهزار) ١٠٫۴١) اظهاری خود

نتیجه گیری و بحث

تعدیل قابل نمونه گیری وزن های در نیز نیابت پاسخ خطاهای ، بی پاسخ خطاهای بر عالوه که است شده داده نشان مقاله این در

م باشند.
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تقریبی بیزی رهیافت با گلستان استان زیرزمین آب های کیفیت فضایی‐زمان تحلیل
١ باغیشن حسین ، بجستان میرزاجان مسعود

شاهرود صنعت اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

موقعیت های حاوی که اطالعات تحلیل ایران، مثل آب کم کشور ی در آن ها کیفیت و آبی منابع اهمیت به توجه با یده: چ

سلسله مراتبی فضایی‐زمان مدل های داده ها، نوع این تحلیل برای است. حیات باشند، مختلف زمان نقاط در منابع این جغرافیایی

رایی هم و سنگین محاسبات جدی الت مش با مدل ها این بیزی استنباط مذکور، مدل های پیچیدگ به توجه با م شوند. استفاده

الپالس تقریب بر مبتن بیزی تقریبی روش ی اخیر سال های در الت، مش این رفع برای هستند. مواجه MCMC زنجیرهای

در است. برحذر مارکوف زنجیرهای آمیختگ و رایی هم الت مش از و باال آن محاسبات سرعت کارا به طور که است شده معرف

م کنیم. تحلیل را گلستان استان زیرزمین آب های کیفیت فضایی‐زمان داده های نظر، مورد تقریبی روش و مدل معرف با مقاله این

، گاوس مارکوف تصادف میدان های جمع بسته، آشیانه ای الپالس تقریب ، فضایی‐زمان سلسله مراتبی مدل های کلیدی: واژه های

. تصادف جزیی دیفرانسیل معادالت

.62P12 ،62M20 ،62M30 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

مثال، برای کرد. مشاهده و اندازه گیری متفاوت زمان فواصل و فضایی ان های م در م توان را محیط زیست پدیده های از بسیاری

(٢٠١١ ، ل وی و (کرس آماری زمین مدل های در هستند. پدیده ها این جمله از باد سرعت و بارش، مثل هواشناس کمیت های

هستند: زیر صورت به زمان تغییرپذیری با و پیوسته ( تصادف (میدان فضایی فرآیند ی از تحقق هایی داده ها نوع این م شود فرض

Y (s, t) = {y(s, t) : (s, t) ∈ D ⊆ R٢ × R}·

معموال م شود. استفاده مشاهده فاقد زمان های و ان ها م در آن ویی پیش و فرآیند مورد در استنباط برای تصادف میدان مشاهدات از

تابع و µ(s, t) میانگین تابع با کامل به طور (GRF) ٢ گاوس تصادف میدان م شود. گرفته نظر در گاوس فضایی، تصادف میدان

2Gaussian Random Field

hbaghishani@shahroodut.ac.ir : باغیشن ١حسین

۶١۶



باغیشن ، ۶١٧میرزاجان

صورت به خود فضایی‐زمان کوواریانس

Cov(y(s, t), y(s′, t′)) = σ٢C((s, t), (s′, t′))

فاصله بردار طریق از تنها فضایی‐زمان کوواریانس تابع و باشد زمان) و ان م از (مستقل ثابت میانگین تابع اگر م شود. مشخص

ی حاصل GRF فرآیند باشد، وابسته زمان و ان م نقاط به ،u = (t − t′) ∈ R زمان تأخیر و h = (s − s′) ∈ R٢ فضایی

است. دوم مرتبه ایستای فرآیند

محاسبات و داده ها بزرگ حجم آن، از مشاهدات مبنای بر ، فضایی‐زمان تصادف میدان های تحلیل سر بر اصل ل مش

شامل محاسبات این است. فضایی ویی پیش و درون یابی و مدل برازش برای نیاز مورد جبری عملیات انجام برای زمان بر و پیچیده

با برابر آن بعد که م باشد ،σ٢C(·, ·) فضایی‐زمان کوواریانس تابع توسط تعریف شده ال چ کوواریانس ماتریس های تجزیه

مشاهده شده زمان نقاط تعداد T و ان م نقاط تعداد n اگر حقیقت در است. زمان نقاط و فضایی ان های م در مشاهدات تعداد

ماتریس های با جبری عملیات زمان که بیزی، استنباط چارچوب در محاسبات این است. O(n٣T ) مرتبه از محاسبات حجم باشند،

، محاسبات الت مش چنین بر غلبه برای م کند. ایجاد جدی چالش شوند، تکرار MCMC وریتم ال مرحله هر برای باید ال چ

معموال پیشنهادشده روش های شده اند. پیشنهاد (٢٠٠٨ ، اران هم و (بنرج و٣ پیش فرآیند مدل های از استفاده مانند راه حل هایی

دارند. ال چ کوواریانس ماتریس ساختار کردن ساده یا بعد کاهش بر سع

مترن کوواریانس تابع توسط پیوسته GRF ی تقریب شامل که م گیریم نظر در را متفاوت جانشین روش ی مقاله این در

کم به GRF ی روش این در است. (GMRF) گاوس مارکوف تصادف میدان مانند تصادف گسسته فرآیند ی به عنوان

نکته .(٢٠١١ ، اران هم و (لیندگرین م شود نوشته پایه توابع از بسط صورت به (SPDE) ۴ تصادف جزئ دیفرانسیل معادالت

ی و همسای ساختار ی با ترتیب به GRF ال چ کوواریانس ماتریس و فضایی‐زمان کوواریانس تابع که است آن کلیدی

روش های وجود GRF به نسبت GMRF ی اصل مزیت م دهند. یل تش را GMRF ی هم با و م شوند زین جای تُنک ماتریس

.(٢٠٠۵ ، هلد و (رو است آن ها در تعریف شده تُنک ماتریس های تجزیه برای سریع و کارا محاسبات

برای به ویژه ،SPDE رهیافت کم به GMRF ی با گاوس ال چ تصادف میدان ی تقریب در مهم تر و کلیدی تر نکته

آشیانه ای الپالس تقریب نام با جدید تقریبی روش ی از استفاده ان ام است، حجیم فضایی‐زمان داده های تحلیل که ما مساله

در MCMC وریتم های ال کردن زین جای برای کارا روش به عنوان (٢٠٠٩) اران هم و رو توسط که است (INLA) جمع بسته۵

کردن ترکیب با تقریبی، روش این است. شده معرف ( گاوس فضایی‐زمان و فضایی مدل های (شامل پنهان گاوس مدل های رده

تصادف میدان و پارامترها کناری پسین توزیع های برای را دقیق تقریب های عددی، انتگرال گیری های و الپالس تقریب های کارای

محاسبات الت مش بر غلبه برای مناسبی راه حل INLA روش و SPDE رهیافت از همزمان استفاده بنابراین، م کند. فراهم مدل

است. حجیم فضایی‐زمان تصادف میدان های مدل بندی به مربوط

ناحیه زیرزمین آب های کیفیت فضایی‐زمان داده های تحلیل برای INLA+SPDE رهیافت از استفاده مقاله این اصل هدف

فضایی‐زمان مدل ٣ بخش در م کنیم. تشریح را مقاله نظر مورد داده های ابتدا ادامه در است. گلستان استان از بزرگ جغرافیایی

نهایت در م شوند. ارایه ویی پیش و آب کیفیت داده های به مدل برازش ۴ بخش در سپس م کنیم. معرف را داده ها تحلیل برای پویا

کرد. خواهیم نتیجه گیری و بحث

3Predictive Process Models
4Stochastic Partial Differential Equations
5Integrated Nested Laplace Approximation



زمان۶١٨ فضایی‐ بیزی مدل بندی

زیرزمین آب های کیفیت بر مؤثر عوامل ٢

نوع و غلظت محلول، مواد این مقادیر است. محلول مواد مقداری دارای همیشه و نیست تمیز و خالص کامل به طور زیرزمین آب

حیات به توجه با ، زیرزمین آب ژئوشیمیایی مطالعه این رو، از کرد. خواهند تعیین را مختلف اهداف برای آب کاربرد شایستگ آن ها،

مطالعه مورد منطقه در آب کیف و تکامل فرآیندهای بهتر و عمیق تر فهم و درک به مطالعه، این است. مهم آن، کیفیت و آب بودن

آورد. فراهم آب مناسب تصفیه برای برنامه ریزی یا توسعه کل محدودیت های مورد در اطالعات م تواند و کرد خواهد کم

م گیرند. قرار استفاده مورد صنعت و کشاورزی شرب، مانند مختلف اهداف برای مطالعه، مورد منطقه در ، زیرزمین آب های

جریان عبور برای آب اندازه گیری توانایی دارد. بستگ آن در موجود آنیون های و کاتیون ها کیفیت به اساساً زیرزمین آب کیفیت

با و بوده محلول دمای و کاتیون ها آنیون ها، غلظت از تابع تری ال هدایت م شود. نامیده (EC) ۶ تری ال هدایت ، تری ال

است. زیرزمین آب های کیفیت کل ارزیابی روش های سریع ترین از ی و دارد رابطه نیز (TDS) محلول٧ جامدات کل مقدار

اندازه گیری و است هیدروژئولوژی تحقیقات در مهم عوامل از ی ، تری ال مقاومت یعن آن، عکس یا تری ال هدایت قابلیت

بهداشت سازمان توسط EC برای تعیین شده استاندارد مقدار م شود. انجام دقیق و سریع و نیست پیچیده دستگاه های نیازمند آن

این حسب بر را گلستان استان از بخش زیرزمین آب های کیفیت ،EC ویژگ های این به توجه با است. روموس می ۵٠٠ جهان

م دهیم. قرار مطالعه مورد متغیر

تا ٨٢ سال آبان ماه از که است گلستان استان زیرزمین آب های از ایستگاه ١۵٠ در ثبت شده اندازه های شامل موجود داده های

و چشمه ها ، زیرزمین آب ایستگاه های از منظور شده اند. مشخص ١ ل ش در ایستگاه ها موقعیت شده اند. گردآوری ٩٢ سال آبان ماه

مجموعه بنابراین گرفته اند. انجام آبان و اردیبهشت یعن سال ماه دو در نیز نمونه گیری زمان های و است نیمه عمیق و عمیق چاه های

متغیرهای و EC پاسخ متغیر است. فضایی‐زمان مشاهده ٣١۵٠ مجموع در و زمان نقطه ٢١ و ان م نقطه ١۵٠ شامل داده ها

کل و PH ،(HCO3) ربنات بی ،(CL) کلر ،(SO4) سولفات ،(NA) سدیم ،(K) پتاسیم ،(TH) کل٨ سخت شامل تبیین

هستند. محلول جامدات

پویا فضایی‐زمان مدل ٣

ایستگاه در اندازه گیری شده تری ال هدایت مقدار بیانگر که باشد Y (·, ·) فضایی‐زمان فرآیند از تحقق y(si, t) کنید فرض

سیستم معادله با پویا مدل ی از میدان این مدل بندی برای است. t = ١, . . . , T زمان در si مختصات با i = ١, . . . , d

y(si, t) = z(si, t)β + ψ(si, t) + ϵ(si, t) (٣ . ١)

مشخص را t زمان و si ان م در تبیین متغیرهای بعدی p بردار z(si, t) = (z١(si, t), . . . , zp(si, t))′ آن در که م کنیم، استفاده

نوفه فرآیند ی م کنیم فرض که است خطا جمله ϵ(si, t) همچنین است. رگرسیون ضرایب بردار β = (β١, · · · , βp)′ و م کند

در م شناسند. حالت٩ فرآیند نام با پویا مدل های ادبیات در را آن که است مولفه ای ψ(si, t) و است ،N(٠, σ٢
ϵ ) ، گاوس سفید

اتورگرسیو مدل ی از که است زمان در تغییرپذیر ١٠ فضایی‐زمان گاوس تصادف میدان ی حالت فرآیند م کنیم فرض مقاله این

م کند: پیروی زیر صورت به اول مرتبه

ψ(si, t) = aψ(si, t− ١) + ω(si, t), t = ١, · · · , T (٣ . ٢)

6Electric Conductivity
7Total Dissolved Solution
8Total Hardness
9State Process

10Spatio-Temporal Gaussian Field
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گلستان استان در زیرزمین آب های متغیرهای سنجش ایستگاه های ان م :١ ل ش

میانگین با گاوس توزیع دارای ω(si, t) این، بر افزون ,٠)Nاست. σ٢
ω

١−a٢ ) ایستای توزیع دارای ψ(si,١) و |a| < ١ که به طوری

م گیریم: نظر در زیر صورت به را آن فضایی‐زمان کوواریانس بنابراین است. زمان از مستقل و صفر

Cov(ω(si, t), ω(sj , t
′)) =

٠ t ̸= t′

σ٢
ϵ C(h) t = t′

i ̸= j

١ بخش در که همان طور بنابراین است. وابسته h = ∥si− sj∥ ∈ R اقلیدس فضایی فاصله به تنها C(h) فضایی همبستگ تابع

مترن پارامتری همبستگ توابع رده با را C(h) فضایی همبستگ تابع است. همسان گرد و دوم مرتبه ایستای فرآیند این کردیم، بیان

ضابطه با

C(h) = ١
Γ(ν)٢ν−١ (κh)

νKν(κh) (٣ . ٣)

و م شود گرفته نظر در ثابت معموال ν پارامتر است. ν > ٠ مرتبه با دوم١١ نوع بسل تابع Kν(·) آن در که م کنیم، مدل بندی

این جا، در است. مرتبط ρ وابستگ نرخ به که است مقیاس پارامتر κ > ٠ همچنین م کند. اندازه گیری را فرآیند هموارسازی درجه

و (بالنگیارد است متناظر ٠٫١ به نزدی فضایی همبستگ فاصله با ν هر ازای به ρ آن در که م کنیم استفاده ρ =
√

٨ν
κ معادله از

.(٢٠١۵ ، کاملت

صورت به را (٣ . ٢) و (٣ . ١) معادالت و نوشته yt = (y(s١, t), · · · , y(sd, t))′ بردار صورت به را t زمان در مشاهدات

11Bessel Function of Second Kind
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م کنیم: بازنویس زیر

yt = ztβ +ψt + ϵt, ϵt ∼ N(٠, σ٢
ϵ Id) (۴ . ٣)

ψt = aψt−١ + ωt, ωt ∼ N(٠,Σ = σ٢
ωΣ̃) (۵ . ٣)

اتورگرسیو فرآیند دارای ψ١ طوری که به ،ψt = (ψ(s١, t), . . . , ψ(sd, t))′ و zt = (z(s١, t)′, . . . , z(sd, t)′)′ آن، در که

کوواریانس ماتریس Σ̃ این بر عالوه است. d بعد با واحد ماتریس Id و است N(٠, (١ − a١−(٢Σ) ایستای توزیع با اول مرتبه

م باشد. (٣ . ٣) معادله در شده تعریف مترن تابع C(·) طوری که به است، C(∥si − sj∥) درایه های با ال چ

م کنیم فرض است، شده بیان (٢٠٠٩) اران هم و رو در پنهان گاوس مدل های برای INLA روش درباره آن چه به توجه با

توام پسین توزیع مدل، درستنمایی تابع به عنوان π(y|θ,ψ) تعریف با است. مدل ابرپارامترهای بردار θ = {β, σ٢
ϵ , a, σ

٢
ω, κ}

م شود: نوشته زیر صورت به

π(θ,ψ|y) ∝ π(y|θ,ψ)π(ψ|θ)π(θ) (۶ . ٣)

ر دی عبارت به م شوند؛ انتخاب هم از مستقل پارامترها پیشین توزیع های معموال .ψ = {ψt}Tt=١ و y = {yt}Tt=١ آن در که

و هستند مستقل سریال و شرط به طور ،ψt بودن مفروض شرط به ،yt مشاهدات آن که به توجه با .π(θ) =
∏dim(θ)
i=١ π(θi)

است: بازنویس قابل زیر صورت به (۶ . ٣) معادله دارد، ١٢ مارکوف زمان پویای ویژگ مدل، حالت فرآیند همچنین

π(θ,ψ|y) ∝ (
T∏
t=١

π(yt|θ,ψt)) (π(ψ١|θ)
T∏
t=٢

π(ψt|ψt−١,θ))π(θ)· (٣ . ٧)

م شود: نتیجه زیر صورت به (٣ . ٧) توام پسین توزیع ،(۵ . ٣) و (۴ . ٣) گاوس توزیع های از استفاده با

π(θ,ψ|y) ∝ (σ٢
ϵ )
− dT

٢ exp(− ١
٢σ٢

ϵ

T∑
t=١

(yt − ztβ −ψt)′(yt − ztβ −ψt))

× (
σ٢
ω

١− a٢ )
− d

٢ |Σ̃|−
١
٢ exp(−١− a٢

٢σ٢
ω

ψ′١Σ̃
−١ψ١)

× (σ٢
ω)
− d(T−١)

٢ |Σ̃|−
T−١

٢ exp(− ١
٢σ٢

ω

T∑
t=٢

(ψt − aψt−١)
′Σ̃−١(ψt − aψt−١))

dim(θ)∏
i=١

π(θi)

است. Σ̃ بعدی d کوواریانس ماتریس دترمینان |Σ̃| آن در که

است MCMC نمونه گیری فضایی، ویی پیش و پارامترها برآورد شامل مدل، این در استنباط برای مرسوم روش بیزی رهیافت در

محاسبات و رایی هم جدی الت مش با پیچیده ای، مدل چنین در وریتم ها ال این از استفاده اما .(٢٠١٠ ، اران هم و (کاملت

مدل ها این در MCMC وریتم های ال برای مناسبی جانشین SPDE رهیافت از استفاده با INLA تقریبی روش است. همراه سنگین

است. MCMC وریتم های ال از حاصل نتایج دقت با برابر دقت با اشاره مورد الت مش از پرهیز برای

بیزی ویی پیش و مدل برازش ۴

به را مدل این م توان بنابراین است. پنهان گاوس مدل های رده از عضوی (۵ . ٣) و (۴ . ٣) معادالت در معرف شده سلسله مراتبی مدل

پیشین توزیع دو دارای x = {ψ,β} پنهان میدان م کنیم فرض (٢٠٠٩) اران هم و رو اساس بر کرد. برآورد INLA روش وسیله

12Markovian Time Dynamics



باغیشن ، ۶٢١میرزاجان

ال چ تابع بنابراین، باشد. ،SPDE رهیافت اساس بر ،ψ برای GMRF ی (٢ و β برای معلوم دقت با مبهم گاوس (١ مستقل

مشاهدات همچنین است. θ١ = (σ٢
ω, α, κ) ابرپارامترهای بردار و Q(θ١) دقت ماتریس و صفر میانگین با گاوس π(x|θ)

،θ = (θ١,θ٢) ابرپارامتر بردار به توجه با بنابراین هستند. شرط مستقل ،θ٢ = σ٢
ϵ و x بودن مفروض شرط به و نرمال پاسخ

است: زیر ل ش به توام پسین توزیع

π(θ,x|y) = π(θ)π(x|θ)
T∏
t=١

π(yt|x,θ)

.π(yt|x,θ) ∼ N(ztβ +Bψt, σ
٢
ϵ Id) آن در که

نتیجه زیر صورت به ،j = ١, . . . ,۴ و i = ١, . . . , T + p برای ابرپارامترها، و پنهان میدان کناری پسین ال چ توابع

م شوند:

π(xi|y) =
∫
π(xi|y,θ)π(θ|y) dθ

π(θj |y) =
∫
π(θ|y) dθ−j .

،MCMC وریتم های ال از معموال که است مدل ها نوع این در بیزی استنباط اصل چالش های از ی کناری ال های چ این محاسبه

از را، کارا تقریب هایی که است مناسبی جانشین INLA تقریبی روش م شود. استفاده آن ها تقریب برای خود، خاص الت مش با

م کند. فراهم کناری ال های چ این برای دقت، و سرعت منظر

کنیم. مثلث بندی م شود، شامل را گلستان استان از بخش که مطالعه تحت ناحیه باید چیز هر از قبل INLA روش اجرای برای

SPDE مدل در م گیرد. بر در را راس ١۶۶ گرفته شده، نظر در مرز و ایستگاه ها ان های م از استفاده با ناحیه این مثلث بندی ه مشب

١ با برابر ν هموارساز پارامتر ،α = ν + ١ تساوی به توجه با بنابراین گرفتیم. نظر در ٢ با برابر را α پارامتر ،EC پاسخ های برای

با شده اند. گزارش ٢ و ١ جدول های در مدل برازش نتایج دادیم. برازش R در R-INLA نرم افزاری بسته توسط را مدل سپس است.

سولفات، و پتاسیم متغیرهای به جز که دید م توان ،١ جدول در رگرسیون ضرایب چندک اعتبار فواصل و برآوردشده مقادیر به توجه

محلول جامدات کل متغیر آب) کیفیت (کاهش EC افزایش عامل موثرترین دارند. معن دار اثر EC پاسخ متغیر بر متغیرها سایر

است.

β رگرسیون ضرایب بردار چندک ها) و معیار انحراف (میانگین، پسین برآوردهای :١ جدول
چندک مرتبه

٠٫٩٧۵ ٠٫۵ ٠٫٠٢۵ معیار انحراف میانگین تبیین متغیر

٠٫٠۴۵ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠١١ ٠٫٠٢۴ TH
٠٫٠٠۵ −٠٫٠٠٣ −٠٫٠١٢ ٠٫٠٠۵ −٠٫٠٠٣ K
٠٫٠٧۵ ٠٫٠۵٨ ٠٫٠۴٠ ٠٫٠٠٩ ٠٫٠۵٨ NA
٠٫٠١۴ −٠٫٠٠۴ −٠٫٠٢٣ ٠٫٠٠٩ −٠٫٠٠۴ SO4
−٠٫٠٠۴ −٠٫٠٢٠ −٠٫٠٣۵ ٠٫٠٠٨ −٠٫٠٢٠ CL
٠٫٠۶۴ ٠٫٠۵٧ ٠٫٠۴٩ ٠٫٠٠۴ ٠٫٠۵٧ HCO3
−٠٫٠٠۵ −٠٫٠١٢ −٠٫٠١٩ ٠٫٠٠٣ −٠٫٠١٢ PH
٠٫۴٣٢ ٠٫۴١٠ ٠٫٣٨٨ ٠٫٠١١ ٠٫۴١٠ TDS
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a و ρ ،σ٢
ω ،σ٢

ϵ زمان و فضایی وابستگ پارامترهای چندک ها) و معیار انحراف (میانگین، پسین برآوردهای :٢ جدول
چندک مرتبه

٠٫٩٧۵ ٠٫۵ ٠٫٠٢۵ معیار انحراف میانگین پارامتر

٠٫٠١٢ ٠٫٠١١ ٠٫٠١٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠١١ σ٢
ϵ

٢۵٫٣٧۶ ١٨٫٠٧١ ١٢٫٧٠۴ ٢٫۶٣١ ١٨٫٠٧٢ σ٢
ω

٧٣٫٧٩٣ ۶١٫٣٩٠ ۵٠٫۵٧٩ ۴٫٨۶۶ ۶١٫٣٨٨ ρ

٠٫٩٩٩ ٠٫٩٩٩ ٠٫٩٩٩ ٠٫٠٠٠ ٠٫٩٩٩ a

راست، سمت ستون ،( پسین معیار (انحراف ویی پیش دقت و چپ، سمت ستون ،( پسین (میانگین فضایی ویی پیش :٢ ل ش

م. ی و بیست و اول زمان های در EC پاسخ متغیر برای

اعتبار فاصله و ρ̂ = ۶١٫٣٩ برآورد بر توجه با شده اند. گزارش ٢ جدول در نیز a و ρ ،σ٢
ω ،σ٢

ϵ ابرپارامترهای پسین برآوردهای

قابل فضایی ساختار سهم نیز σ̂٢
ω = ١٨٫٠٧ برآورد است. مشهود کامال داده ها در فضایی وابستگ وجود متناظر، ٩۵٪ چندک

کرد. اعتماد نم توان چندان σ٢
ϵ و a برآوردهای به مقابل، در م کند. اعالم مطالعه تحت ناحیه برای را مالحظه ای

۴٢٢۶km تا ۴٠۴٠km محدودی و غرب در ۴۴۵km تا ٢٠٠km محدوده با ۶٣× ۵٠ توری ی ویی پیش اهداف برای

بزرگ مؤلفه م توانیم به راحت آوریم، دست به قطعه ای اثر بدون را EC ویی پیش بخواهیم اگر کنید دقت گرفتیم. نظر در شمال در

پهنه بندی نقشه های .١ ≤ t ≤ ٢١ و s٠ ∈ D که به طوری کنیم اضافه ψ(s٠, t) پنهان میدان مقدار به را z(s٠, t)β مقیاس

و بیست و اول زمان نقطه دو برای ٢ ل ش در پاسخ ( پسین معیار (انحراف ویی ها پیش دقت و ( پسین (میانگین فضایی ویی پیش

کیفیت تفاوت نیز ویی پیش نقشه های ، خش سال و ترسال نظر از متفاوت زمان نقطه دو به توجه با است. شده داده نمایش م ی

م دهند. نشان (EC مقادیر حسب (بر را زیرزمین آب های

نتیجه گیری و بحث

داده های تحلیل برای را اول مرتبه اتورگرسیو زمان فرآیند ی و GRF ی با فضایی‐زمان سلسله مراتبی مدل ی مقاله، این در

استفاده با اما شد، ثبت دقیقه ٢۶ حدود INLA روش با داده ها، به مدل برازش مدت طول کردیم. بیان گلستان استان در آب کیفیت
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و رایی هم الت مش INLA روش این، بر افزون داریم. نیاز زمان ساعت ۶ حداقل به بهینه MCMC نمونه گیری روش های از

ندارد. را MCMC نمونه گیری روش های آمیختگ
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Spatio-temporal modeling of groundwater quality in Golestan province by
an approximate Bayesian approach

Abstract

Due to the importance of water resources and their quality in a water-insoluble country such as Iran, it is vital

to analyze information that captures the geographic information of these resources in different times. The

most efficient models for modeling and analyzing this kind of data are hierarchical spatio-temporal models.

Regarding the complexity of the models, Bayesian inference of them by using Markov chain Monte Carlo

(MCMC) techniques, can be a challenge due to convergence problems and heavy computational loads. Re-

cently to overcome such problems, an approximate Bayesian approach based on Laplace approximation has

been introduced that effectively computes high speeds and avoids the problems of convergence and mixing

of Markov chains. In this paper, by introducing the approximate model, we analyze the spatio-temporal data

of groundwater quality in Golestan province.

Keywords: Hierarchical spatio-temporal models, Integrated nested Laplace approximation, Markov Gaus-

sian random fields, Stochastic partial differential equations.

Mathematics Subject Classification (2010): 62M30, 62M20, 62P12.



fMRI داده های در ردی عمل ارتباطات نقشه پیش بین بهبود در انقباض برآوردگر کاربرد
استراحت وضعیت

بخشنده٢ محسن شاکری١، نزهت مجد١، علوی حمید نظری١، عطیه

بهشت شهید پزش علوم اه دانش ، پیراپزش ده دانش ، آمارزیست ١گروه

بهشت شهید پزش علوم اه دانش ، پیراپزش ده دانش ، پرتوشناس تکنولوژی ٢گروه

است. انسان مغز رد عمل کشف در ارزشمند ابزارهای از ی (fMRI) ردی عمل مغناطیس تشدید تصویربرداری یده: چ

کشف جهت در زیادی پژوهش های اخیر، سال های در م کند. بررس را خون اکسيژن سطح به وابسته نال سی تغییرات fMRI

نواح و مغز، شده تقسیم واحد ترین کوچ واکسل ها، بین صحیح ارتباطات تعیین به که شده انجام مغز ردی عمل ارتباطات وهای ال

٢٠٠ ‐ADHD داده مجموعه از تکرار دو با سالم فرد ٢١ استراحت وضعیت fMRI داده های پژوهش این در م پردازد. مغزی

برآوردگر ،(MLE) درستنمایی حداکثر برآوردگر شد. تحلیل اول تکرار داده  های از استفاده با دوم تکرار ارتباط نقشه پیش بین برای

بین تفاوت شد. استفاده هدف این به رسیدن این برای ( کل و مقیاس ، اختصاص ، (عموم انقباض برآوردگر چهار و میانگین

استفاده با دوم تکرار همبستگ نقشه مختلف پیش بین  های کارایی م  شود. ناش انقباض میزان تعیین از نحوه انقباض برآوردگرهای

موردنظر ناحیه به عنوان است مغز نواح از ی که مرکزی پیش ناحیه م  شود ارزیابی (MSE) خطا مربعات میانگین معیار از

شد. انتخاب برآوردگرها پیاده  سازی برای

میانگین ، انقباض برآوردگر ردی، عمل ارتباطات استراحت، وضعیت ردی عمل مغناطیس تشدید تصویربرداری کلیدی: واژه های

. همبستگ خطا، مربعات

مقدمه ١

به fMRI است. انسان مغز رد عمل کشف برای ارزشمند ابزارهای از ی ١ ردی عمل مغناطیس تشدید تصویربرداری روش

وهای ال کشف برای فراوان تحقیقات اخیر سال  های در م  پردازد. ٢ خون اکسیژن سطح به وابسته نال سی تغییرات مطالعه

1Functional Magnetic Resonance Imaging
2Blood Oxygen Level Dependent

atiyenazari@yahoo.com نظری: ١عطیه

۶٢۵



۶٢۶fMRI داده های در انقباض برآوردگر

ویژگ  های و دارد تمرکز مغز نواح فعالیت و تعامل ونگ چ بر ٣ ردی عمل ارتباطات است. شده انجام مغز ردی عمل ارتباطات

در مطالعات این م  کند. بررس ن اس مختلف جلسات و افراد بین را ۴ واکسل  یعن مغز شده تقسیم واحد ترین کوچ ارتباط

م  شود انجام مغزی بیماری  های و اختالالت بروز در آنها نقش یافتن و ارتباط وهای ال درک برای ۵ استراحت حالت داده  های

کمتر محدوده در خودبه خودی پایین فرکانس نوسانات دارای BOLD نال سی استراحت، حالت در .(٢٠١۵ ، اران هم و (ژانگ

بدون استراحت حالت تصویربرداری در . (١٩٩۵ ، اران هم و (بیشوال است  مغز مختلف نواح بین وابستگ دارای و هرتز ٠٫١ از

حرکت هیچ تصویربرداری، زمان پایان تا و شد ب دراز باز چشمان و آرامش با نر اس دستگاه در م  شود خواسته فرد از محرک اعمال

.(٢٠١۵ ، اران هم و (ژانگ باشد نداشته

برای چندگانه جزیی،روش  های همبستگ روش بندی، خوشه روش همچون مختلف تحلیل روش  های هدف، این به رسیدن برای

برآورد جدید، پژوهش  های در م شود. استفاده ٧ اصل مولفه  های تحلیل روش و ۶ مستقل مولفه  های تحلیل روش مانند بعد کاهش

توجه با برآوردگر این .(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ است یافته بهبود انقباض برآوردگر معرف با استراحت حالت ردی عمل ارتباطات

قابلیت در م  دهد. اختصاص نمونه میانگین اطالعات و فرد هر اطالعات به وزن واکسل، هر زمان سری ٨ اطمینان قابلیت به

اطالعات به باشد، زیاد اطمینان قابلیت اگر م  گیرد. بیشتری وزن جامعه میانگین و است کمتر فردی اطالعات ارزش کم، اطمینان

.(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ بود خواهد موثرتر انقباض برآورد در و شده داده اختصاص بیشتری وزن فردی

پژوهش روش ٢

م  شود. بیان fMRI زمان سری همبستگ کم به اینجا در که کرد استفاده ارتباط نقشه از م توان ردی عمل ارتباطات بیان برای

انجام ناحیه این واکسل  های روی بر تحلیل  ها تمام و شده انتخاب ١٠ موردنظر ناحیه عنوان به ٩ مرکزی پیش ناحیه پژوهش، این در

iام، فرد برای t = ١, · · · , T ،t زمان در v = ١, · · · , V واکسل برای fMRI زمان سری Yij(v, t) پاسخ متغیر م شود.

T = ٢۴ و J = ٢ ،I = ٢١ ،V = ١٣۶٠ مطالعه این در است. i = ١, · · · , J ن اس جلسه jام تکرار در i = ١, · · · , I
م شود: تعریف زیر صورت به v′ و v واکسل دو بین پیرسون همبستگ است.

Wij(v, v
′) =

∑T
t=١{Yij(v, t)− Ȳij(v,٠)}{yij(v′, t)− Ȳij(v′,٠)}√∑T

t=١{Yij(v, t)− Ȳij(v,٠)}٢∑T
t=١{Yij(v′, t)− Ȳij(v′,٠)}٢

(٢ . ١)

پیش بین موردنظر، هدف .(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ است Yij(v′, t) میانگین Ȳij(v′,٠) و Yij(v, t) میانگین Ȳij(v,٠) که

است. اول تکرار اطالعات از استفاده با Wi٢(v) یعن فرد هر دوم تکرار ارتباط نقشه

3Functional Connectivity
4Voxel
5resting-state fMRI
6Independent Component Analysis
7Principal Component Analysis
8Reliability
9fMRI

10Region of Interest
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درستنمایی حداکثر برآوردگر ٢ . ١

نااریب برآوردگر عنوان به هرفرد به متعلق اول تکرار داده های از واکسل جفت هر برای آمده دست به پیرسون همبستگ ضریب

.(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ م شود استفاده فرد همان دوم تکرار داده های پیرسون همبستگ ضرایب

ŴMLE
i٢ (v) =Wi١(v) (٢ . ٢)

میانگین برآوردگر ٢ . ٢

ضرایب برآوردگر عنوان به و شده گرفته میانگین اول تکرار داده های از فرد هر برای شده محاسبه پیرسون همبستگ ضرایب از

م  شود. استفاده دوم تکرار داده های پیرسون همبستگ

.(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ داشت خواهیم برآورد ی افراد تمام برای حالت این در

ŴMean
٢ =

١
I

I∑
i=١

Wi١(v) (٢ . ٣)

انقباض برآوردگر ٢ . ٣

منقبض افراد همه اول تکرار ارتباط نقشه از آمده دست به  میانگین حول را فرد هر درستنمایی حداکثر برآوردگر ، انقباض برآوردگر

زیر بصورت انقباض برآوردگر م کنیم. پیدا دست کمتری ١١ خطای مربعات میانگین با اریب برآوردگری به ترتیب این به م  کند.

:(٢٠٠۶ ، اران هم و (جیمز م شود تعریف

θ̂shrink = (١− λ)θ̂MLE + λθ̂Mean (۴ . ٢)

از استفاده با که است انقباض پارامتر نیز λ است. میانگین برآوردگر و درستنمایی حداکثر برآوردگر ترتیب به θ̂Mean و θ̂MLE که

م  شود. بیان کالسی گیری اندازه خطای مدل

کالسی گیری اندازه خطای مدل ۴ . ٢

متغیر آن شده گیری اندازه مقدار Wij . فرد iامین نامعلوم و واقع مقدار Xi کنید فرض تکرار، ی از بیش با گروه مطالعات در

(۵ . ٢) صورت به تکراری مطالعات در کالسی گیری اندازه خطای مدل باشد. تکرار jامین در

Wij = Xi + Uij (۵ . ٢)

است. Uij ∼ N(٠, σ٢
U,i) و Xi ∼ N(µx, σ

٢
x) صورت به آنها توزیع و هستند ناهمبسته تواماً Uij و Xi کنید فرض

م  شود تعریف (۶ . ٢) رابطه صورت به  انقباض پارامتر رده  ای، درون همبستگ ضریب از استفاده با ترتیب این به

:(٢٠٠۶ ، اران هم و (کارول

λ
(M)
i (v, v′) =

σ̂
٢(M)
U,i (v, v′)

σ̂٢
X(v, v

′) + σ̂
٢(M)
U,i (v, v′)

(۶ . ٢)

M ∈ {I, S, C,G}

11Mean Square Error
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روش چهار فردی درون واریانس برآورد برای است. ١٣ فردی درون واریانس σ̂٢(M)
U,i (v, v′) و ١٢ فردی بین واریانس σ̂٢

X(v, v
′) که

روش، ی فردی بین واریانس برای و (Global) کل و (Scaled) مقیاس (Common) عموم ،(Individual) اختصاص

.(٢٠١۵ ، اران هم و (مجیا شد خواهد ارایه

اختصاص فردی درون واریانس ۵ . ٢

هر برای زمان سری تغییرپذیری روش این در م  شود. محاسبه اختصاص فردی درون واریانس Wij(v, v
′) مقادیر از استفاده با

م  شود. تعیین فرد هر به متعلق واکسل جفت

σ̂
٢(I)
U,i (v, v′) : =

١
J − ١

J∑
j=١
{Uij(v, v′)− Ūij(v, v′)}٢ (٢ . ٧)

= =
١
٢{Wi٢(v, v

′)−Wi١(v, v
′)}٢

.(٢٠١۵ ، اران هم و (مجیا است دوم و اول تکرار در شده مشاهده مقدار به ترتیب Wi٢(v, v′) و Wi١(v, v′) که

عموم فردی درون واریانس ۶ . ٢

اینکه از فارغ و واکسل جفت هر برای عموم فردی درون واریانس تکرار، دو در همبستگ ضرایب تفاضل واریانس محاسبه با

م شود. برآورد است، فردی چه به متعلق

Di(v, v
′) =Wi٢(v, v

′)−Wi١(v, v
′) (٢ . ٨)

σ̂
٢(C)
U (v, v′) =

١
٢V ari{Di(v, v

′)} (٢ . ٩)

.(٢٠١۵ ، اران هم و (مجیا است مشاهده مقادیر تفاضل واریانس با برابر روش این در خطا مقدار واریانس ،(٢ . ٩) رابطه طبق

مقیاس فردی درون واریانس ٢ . ٧

هر ترتیب این به است. فرد هر به مربوط ضریب و عموم انقباض روش از آمده به دست مقادیر از ترکیبی ، مقیاس انقباض روش

داشت. خواهد را خود به مختص مقداری فرد هر به مربوط واکسل جفت

σ̂
٢(S)
U,i = γi × σ̂٢(C)

U (v, v′) (٢ . ١٠)

م  شود. مشخص فرد هر دوم و اول تکرار همبستگ ضرایب تفاوت براساس فرد هر به مربوط ضریب مقدار

γi =
D̄٢
i

¯̄D٢
(٢ . ١١)

D̄٢
i =

٢
V (V − ١)

∑
v>v′

D٢
i (v, v

′) (٢ . ١٢)

¯̄D =
١
I

I∑
i=١

D̄٢
i (٢ . ١٣)

12Common Between-subject variance
13Scaled Within-subject variance



اران هم و ع. ۶٢٩نظری،

کل فردی درون واریانس ٢ . ٨

افراد، همه به مربوط واکسل  های جفت تمام برای و شده میانگین  گیری عموم روش از آمده به دست واریانس  های از روش این در

م  شود. گرفته درنظر مقدار ی

σ̂
٢(G)
U =

٢
V (V − ١)

∑
v>v′

σ̂٢
U (v, v

′) (١۴ . ٢)

.(٢٠١۵ ، اران هم و (مجیا است واکسل ها تعداد V و است عموم فردی درون واریانس σ̂٢
U (v, v

′) که

فردی بین واریانس ٢ . ٩

حاصل σ̂٢
U (v, v

′) فردی درون واریانس و σ̂٢
W (v, v′) کل واریانس تفاضل از فردی بین واریانس ، کالسی خطای مدل به توجه با

م  شود. محسوب جامعه پارامتر فردی، بین واریانس است، متفاوت مختلف افراد بین فردی درون واریانس که حال در م  شود.

به دست فردی بین واریانس (١۶ . ٢) رابطه از استفاده با شده محاسبه شده مشاهده همبستگ ضرایب تغییرپذیری (١۵ . ٢) رابطه طبق

درون واریانس از فردی بین واریانس برآورد برای شد، ارایه فردی درون واریانس برآورد برای مختلف روش  های اینکه به توجه م  آید.

.(٢٠١۵ ، اران هم و (مجیا شد خواهد استفاده عموم فردی

σ̂٢
W (v, v′) :=

١
J

J∑
j=١

σ̂٢
Wj

(v, v′) =
١

J(J − ١)

J∑
j=١

I∑
i=١
{Wij(v, v

′)− W̄j(v, v
′)} (١۵ . ٢)

σ̂٢
X(v, v

′) = σ̂٢
W (v, v′)− σ̂٢(C)

U (v, v′) (١۶ . ٢)

یافته ها ٣

* :١ ل ش

برآوردی روش ۶ به MSE مقادیر توزیع جعبه ای نمودار :١ نمودار

جعبه هر باالی در درستنمایی حداکثر برآوردگر MSE به نسبت انقباض و میانگین برآوردگرهای MSE درصد  کاهش
به دست MSE مقادیر تمام م دهد. نشان را برآورد روش های از ی هر با متناظر MSE مقادیر ای جعبه نمودار ،١ نمودار

برآورده و واقع مقادیر بین زیاد اختالف از نشان این و است ر دی روش های MSE از بزرگتر درستنمایی، حداکثر روش از آمده



۶٣٠fMRI داده های در انقباض برآوردگر

از آن مقادیر ول دارد درسنتنمایی حداکثر روش به نسبت کمتری MSE اینکه وجود با میانگین روش دارد. روش این در شده

میانه MSEاست. کمترین دارای اختصاص انقباض روش ، انقباض های روش میان در است. بیشتر انقباض MSEروش های

در MSE مقادیر توزیع است، جعبه وسط در میانه خط اینکه به توجه با و است ٠٫١٩٠١ درستنمایی حداکثر روش برای MSE

توزیع از نشان سوم، چارک به میانه خط تمایل و است ٠٫٠٩۵٧ میانگین روش در MSE توزیع میانه است. متقارن روش این

مقیاس ،(٠٫٠۵٢٠) اختصاص ،(٠٫٠۵٨٩) عموم روش در انقباض روش  های در توزیع میانه دارد. مقادیر این چپ به چوله

کاهش میزان است. چپ به چوله کل و مقیاس روش در و متقارن ، اختصاص و عموم روش در مقادیر توزیع است. (٠٫٠۵٩٧)
کمترین است. آمده برآوردگر هر به مربوط جعبه باالی در ١ نمودار در MLE با مقایسه در انقباض و میانگین برآوردگر MSE

است. درصد ٧۴ با اختصاص انقباض برآوردگر به مربوط کاهش بیشترین و درصد ۵٢ با میانگین برآوردگر به مربوط کاهش میزان

MSE ترتیب به ستون هر م  دهد. نشان فرد هر تفکی به را مختلف برآوردی روش  های به مربوط خطا مربعات میانگین ١ جدول

به مربوط مقادیر بررس با م  دهد گزارش را انقباض برآوردی روش ۴ و میانگین برآوردگر درستنمایی، حداکثر برآوردگر به مربوط

را MSE توانسته میانگین برآوردگر و است بیشتر روش ها همه از درستنمایی حداکثر برآوردگر MSE کرد مشاهده م توان فرد هر

اختصاص انقباض روش MSE آنها، میان در و است انقباض روش های به مربوط MSE مقدار کمترین دهد. تقلیل حدودی تا

است. شده MSE محسوس کاهش سبب انقباض های روش از استفاده است. روش ها سایر از کمتر

فرد هر تفکی به مختلف برآوردی روش های به مربوط خطا مربعات میانگین :١ جدول
انقباض برآوردگر حداکثر برآوردگر

افراد
کل مقیاس اختصاص عموم درستنمایی

٠٫٠۵۶٣ ٠٫٠۵۶٣ ٠٫٠۵٢٠ ٠٫٠۵۶۶ ٠٫١٩٠٣ ١

٠٫٠۶۴۶ ٠٫٠۶۵۵ ٠٫٠۵٧٣ ٠٫٠۶٣۵ ٠٫٢۴۴٠ ٢

٠٫٠۴٧٩ ٠٫٠۴۵۶ ٠٫٠۴٢٧ ٠٫٠۴٧٧ ٠٫١۵٢٩ ٣

٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٨٢٧ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٢٨٨۴ ۴

٠٫٠۶۵۶ ٠٫٠۶۵٨ ٠٫٠۶٣٩ ٠٫٠۶۵٣ ٠٫٢٠٢٩ ۵

نتیجه گیری و بحث ۴

بود. fMRI استراحت وضعیت داده های در ردی عمل ارتباطات برآورد در انقباض رد روی به کارگیری حاضر پژوهش از هدف

دوم تکرار ردی عمل ارتباطات برآورد برای آن، اول تکرار داده  های از و انتخاب ن اس جلسه دو با فرد ٢١ داده  های منظور این به

میانگین برآوردگر برای درستنمایی، حداکثر برآوردگر به نسبت انقباض و میانگین MSEبرآوردگرهای کاهش میانگین شد. استفاده

انقباض برآوردگر درصد)، ٧٢٫٣٩ ) اختصاص انقباض برآوردگر درصد)، ۶٩٫٨١ ) عموم انقباض برآوردگر درصد)، ۵١٫٧۶ )

برآوردگر و کاهش کمترین میانگین برآوردگر بنابراین بود. درصد) ۶٩٫٧۶ ) کل انقباض برآوردگر و درصد) ٧٠٫٠٢ ) مقیاس

دارد. درستنمایی حداکثر برآوردگر MSE به نسبت را MSE کاهش بیشترین اختصاص انقباض

میانگین بود. rs− fMRI ن اس جلسه دو دارای فرد هر که کردند اجرا سالم فرد ٢٠ داده  های در را روش این نیز اران هم و شو

پیش بین انقباض برآوردگر که بود ٠٫٠٣٢ و ٠٫٠۴٧ انقباض و خام برآوردگر برای به ترتیب مطالعه این در حاضر افراد MSEتمام

.(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ بخشید بهبود درصد ٣٠ را ردی عمل ارتباطات

را مطالعه این اران هم و شو شد. بررس سال ٢١ تا ٧ سالم افراد مغزی ن اس داده  های در انقباض رد روی حاضر، مطالعه در

هر در انقباض برآوردگر از استفاده ، سن دامنه دو این در بنابراین .(٢٠١۴ ، اران هم و (شاۇ دادند انجام سال ۶١ تا ٢٢ افراد بر

اطالعات به زیرا نم  کند، ایجاد تغییری خام برآوردگر از حاصل نتایج در مطالعه در حاضر افراد تعداد است. بوده موثر مطالعه دو
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٠٫٠۴۴۴ ٠٫٠۴٢٩ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠۴۴۵ ٠٫١۵۶۴ ۶

٠٫٠۴٢۵ ٠٫٠٣٩۶ ٠٫٠٣٨۴ ٠٫٠۴٢۶ ٠٫١٣١١ ٧

٠٫٠۴۵۴ ٠٫٠۴٣۵ ٠٫٠۴٢٧ ٠٫٠۴۵۴ ٠٫١۴٨۵ ٨

٠٫٠۵٢٩ ٠٫٠۵١۶ ٠٫٠۴٧٧ ٠٫٠۵٢۴ ٠٫١٧٩٣ ٩

٠٫٠۵۴٨ ٠٫٠۵٣٣ ٠٫٠٩١ ٠٫٠۵۴٢ ٠٫١٧٧٣ ١٠

٠٫٠۶۴٩ ٠٫٠۶۴٠ ٠٫٠۶٢٢ ٠٫٠۶۴۴ ٠٫١٩٠١ ١١

٠٫٠۶٠٧ ٠٫٠۶٠۴ ٠٫٠۵٨١ ٠٫٠۶١٧ ٠٫١٧۶٣ ١٢

٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٧٣ ٠٫٠۶۴٣ ٠٫٠٧٠۶ ٠٫٢۶٧٢ ١٣

٠٫٠٧٩٧ ٠٫٠٨۴٠ ٠٫٠٧۵۵ ٠٫٠٧٩۶ ٠٫٢۶٧٢ ١۴

٠٫٠۶٢١ ٠٫٠۶٣٢ ٠٫٠۵٧۵ ٠٫٠۶٢۶ ٠٫٢٠۵١ ١۵

٠٫٠۵١٩ ٠٫٠۵٠٨ ٠٫٠۴٧٠ ٠٫٠۵١٩ ٠٫١٧٣١ ١۶

٠٫٠۵٣٩ ٠٫٠۵٢١ ٠٫٠۵٠٢ ٠٫٠۵۴٩ ٠٫١۵۵٢ ١٧

٠٫٠۶٠١ ٠٫٠۶١٣ ٠٫٠۵١۶ ٠٫٠۵٩۶ ٠٫٢٣۵٩ ١٨

٠٫٠۴۶٠ ٠٫٠۴۴۶ ٠٫٠٣٩۶ ٠٫٠۴۵۶ ٠٫١۶٧۵ ١٩

٠٫٠۵٩٧ ٠٫٠۵٨٩ ٠٫٠۵٢۵ ٠٫٠۵٨٩ ٠٫١٩۴٣ ٢٠

٠٫٠۶۴١ ٠٫٠۶۴٧ ٠٫٠۵٨٧ ٠٫٠۶۴۴ ٠٫٢٠٠۵ ٢١

٠٫٠۵٨۴ ٠٫٠۵٨٣ ٠٫٠۵٣۴ ٠٫٠۵٨٣ ٠٫١٩۵٢ میانگین

حجم با نمونه  هایی در شبیه  سازی با است. نمونه افراد تعداد تاثیر تحت انقباض برآوردگر کارایی اما ندارد بستگ نمونه افراد ر دی

بهبود مطالعه مورد افراد افزایش با و م  دهد ارایه را نتیجه بهترین مشاهده ٢٠ با انقباض برآوردگر که است شده داده نشان متفاوت

نمونه، ٢١ میانگین حول خام برآوردگر انقباض با مطالعه این در .(٢٠١۵) اران هم و مجیا نم  شود حاصل پیش بین در یری چشم

نفرحاضر ٢٠ از نفر ١٨ پیش  بین انقباض برآوردگر اران هم و شو مطالعه در یافت. بهبود افراد تمام ردی عمل ارتباطات پیش  بین

استفاده بسیاری کالسی برآوردگرهای نتایج بهبود برای انقباض رد روی .(٢٠١۴) اران هم و شاۇ بخشید بهبود را مطالعه در

قرار بررس مورد ، است کم مشاهدات  و زیاد متغیرهای دارای که باال حجم با داده  های تحلیل در آن مزیت نیز اینجا در است. شده

داشت. خواهد fMRI داده  های تحلیل آینده در مهم نقش نکته این گرفت.
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همبسته متغیرهای از استفاده با فضایی همبستگ دارای جوامع در نسبت براورد
نورمحمدی١ محمد

آمار ده ی پژوهش

تولیدکنندگان و متولیان تأکید مورد که است اهداف جمله از کم هزینه آمارگیری ی از استفاده با دقیق براورد به دستیابی یده: چ

کم دقت افزایش و هزینه کاهش این به م تواند داده ها در نهفته اطالعات تمام از استفاده راستا، این در م باشد. رسم آمارهای

ری دی و مشاهدات رتبه بندی منظور به همبسته متغیرهای اطالعات ی م شود: بهره برداری اطالعات نوع دو از مقاله این در کند.

یا غیرتکراری اطالعات دارای نواح به پی بردن برای فضایی همبستگ به مربوط اطالعات از مشاهدات. فضایی همبستگ های

استفاده طرح، هدف با متناسب مناسب تر، نمونه های انتخاب برای رتبه بندی اجرای و اصل متغیر با همبسته متغیرهای از و نامشابه

رگرسیون مدل از نیست، شا راه یا و ن مم دودویی مقادیر رتبه بندی و م باشد نسبت توجه، مورد پارامتر اینکه به توجه با م شود.

م شود. استفاده موفقیت احتمال های رتبه بندی و موفقیت احتمال براورد برای لجستی

تصادفیده. نامزدانه نمونه گیری فضایی، همبستگ رتبه دار، مجموعه نمونه گیری نسبت، کلیدی: واژه های

.62D05 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

اصل موضوعات از ی هستند. خاص ویژگ ی دارای که است جامعه از سهم نشاندهنده که است پارامتری جامعه در نسبت

نمونه گیری طریق از عموماً نسبت براورد است. آماری روش های از استفاده با آن براورد یا جامعه در نسبت مقدار تعیین مطالعات، در

جمله آن از که دارد اهمیت مختلف موضوعات در نسبت مقدار براورد م پذیرد. صورت آزمایشات انجام یا مشاهدات مطالعات در

اشاره جامعه شناس و سیاس علوم ، پزش زیست، محیط ، مهندس آموزش، اقتصاد، کار، و کسب کشاورزی، حوزه های به م توان

پرهزینه جامعه پارامترهای سایر همچون پراکنده و وسیع بزرگ، جوامع در ساده تصادف نمونه گیری از استفاده با نسبت براورد کرد.

خوشه ای نمونه گیری معرف هستند. بزرگ طرح های هزینه های کاهش برای شیوه هایی دنبال به آمارشناسان که روست این از است.

شرایط چنین در م شوند. آمارگیری و شده انتخاب  هم به نزدی آماری واحدهای از مجموعه ای آن در که ارهاست راه این از ی

توزیع از مستقل مشاهدات برای موفقیت احتمال یا برنول توزیع از مشاهدات برای موفقیت احتمال براورد م توان را نسبت براورد

mn@srtc.ac.ir نورمحمدی: ١محمد

۶٣٣
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و شده انتخاب ساده تصادف روش از استفاده با خوشه ها ابتدا مرحله ای ی خوشه ای نمونه گیری شیوه ی در دانست. دوجمله ای

منتخب، خوشه های از ی هر از دومرحله ای، خوشه ای روش در که حال در م شوند. سرشماری خوشه درون واحدهای کلیه ی

م شوند. بررس و شده انتخاب تصادف به واحدهایی

به منتخب نمونه ی که ونه ای ب م شوند انتخاب جامعه از تصادف به واحد n ساده، تصادف نمونه گیری ی در که کنید فرض

از و م شوند انتخاب تصادف به خوشه l خوشه ای، نمونه گیری ل ش ساده ترین در باشد. بررس مورد جامعه نشاندهنده ی خوبی

با ن هم دو به دو خوشه ها که است بدیه .n = l ×m که ونه ای ب م شوند، برگزیده تصادف به نمونه m خوشه ها از ی هر

م شوند. فرض مستقل و ن غیرهم واحدهای

بدست دوجمله ای متغیری تا م کنیم انتخاب هم نزدی در را مشاهدات از mتایی نمونه ی ی ابتدا شیوه این با ر، دی بیان به

ادامه، در شود. شامل را جامعه از مناسبی پوشش که ونه ای ب م دهیم ل ش دوجمله ای ازتوزیع را گروه ها این از نمونه l سپس، آید.

م کنیم. اقدام نسبت براورد به بدست آمده دوجمله ای مشاهده l از استفاده با

این و باشند فضایی خودهمبستگ دارای است ن مم م شوند انتخاب ر دی ی نزدی در که داده هایی که داشت توجه باید اما

از بسیاری است. طبیع امری همبستگ این وجود شود. کشیده تصویر به دوجمله ای معمول مدل های توسط نم تواند همبستگ

به م توان مثال ها مهمترین جمله از م کنند. تغییر جغرافیا جهت تغییر با و بوده بررس مورد جغرافیای از تابع جامعه پارامترهای

عالوه که هستند داده هایی فضایی داده های کرد. اشاره اپیدمولوژی و طبیع منابع شهری، برنامه ریزی اقتصاد، حوزه ی در مطالعات

فضایی خودهمبستگ نیستند. مستقل معمول داده های برخالف و دارند نیز فضایی اطالعات معمول، کیف و کم اطالعات بر

م کند. نقض را مشاهدات استقالل فرض داده ها در موجود

رتبه بندی از حاصل اطالعات از استفاده رتبه دار، مجموعه ی نمونه گیری معرف در (١٩۵٢) اینتایر م ابتکار با سو، ر دی از

هر که شدند معرف رتبه بر مبتن نمونه گیری های از متعددی شیوه های پس، آن از شد. آغاز براوردگرها کارایی بهبود برای مشاهدات

داشت. دنبال به ساده تصادف نمونه گیری روش  با مقایسه در را روش ها اینگونه برتری آماری استنباط موضوعات از موضوع در ی

کارایی که داشت انتظار م توان مطالعه، مورد متغیر به نسبت باال همبستگ با متغیری وجود صورت در رتبه، بر مبتن روش های در

یابد. افزایش ساده تصادف با مقایسه در چشم گیری طور به روش این رد عمل

همبسته، متغیر ی از استفاده با رتبه بندی و مطالعه متغیر فضایی خودهمبستگ از استفاده با که هستیم آن دنبال به مقاله این در

بررس به دوم بخش در منظور بدین دهیم. افزایش ساده تصادف نمونه گیری با مقایسه در را جامعه ی در نسبت براوردگر کارایی

استفاده با رتبه بندی نحوه ی سوم بخش در سپس م پردازیم. مطالعه مورد متغیر در موجود فضایی همبستگ از استفاده با خوشه بندی

مجموعه نمونه گیری نام به رتبه‐مبنا نمونه گیری روش های پرکاربردترین و ساده ترین از ی توضیح به و کرده تشریح را همبسته متغیر از

تصادفیده نامزدانه نمونه گیری نام به رتبه ‐مبنا نمونه گیری روش های جدید ترین از ی چهارم، بخش در م پردازیم. متعادل رتبه دار

ارزیابی به عددی مطالعات از استفاده با پنجم، بخش در م کنیم. ارایه را آن رد علم نحوه ی از کوتاه گزارش و کرده معرف را

پرداخت. خواهیم گفته شده مطالب جمع بندی به نیز ششم بخش در پایان، در و پرداخته نظر مورد روش

فضایی همبستگ از استفاده با خوشه بندی ٢

اندازه چه تا باشد، چقدر زندگ تا کار محل فاصله ی م کنیم، زندگ کجا در اینکه کرده ایم. عادت فضایی داده های با زندگ به ما

را تصمیمات بهترین تا داریم نیاز آنها به که است اطالعات جمله از آن نظیر مواردی و باشیم نزدی شهری انات ام و تسهیالت به

م کنند. جغرافیایی اطالعات جمع آوری به اقدام ان، م با مرتبط موضوعات فصل و حل برای انسان ها که سال هاست کنیم. اتخاذ

از استفاده طبیع به طور و م کند سلب دست به صورت را مناسب تحلیل ان ام که ونه ای ب است حجیم بسیار اطالعات این گاه

فضایی آماری روش های ،GIS تکنولوژی های توسعه  ی با همزمان بیانجامد. فضایی داده های از استفاده سهولت به م تواند نقشه
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نیست. ن مم GIS از استفاده بدون فضایی داده های تحلیل امروزه که به گونه ای کرده اند، پیشرفت رف ش طرز به نیز

در . زندگ اولیه ی نیازهای تأمین برای نیاز مورد درامد حداقل براورد از است عبارت فقر خط ساده ، تعریف ی در .٢ . ١ مثال

در تعیین شده مقدار به نسبت که است دالر ١٫٩٠ مقدار جهان فقر خط که کرد اعالم جهان بانک ،٢٠١۵ سال در بررس ها آخرین

م کنند. زندگ فقر خط زیر جهان مردم درصد ١٠ به قریب براوردها آخرین اساس بر دارد. درصدی ۵٠ از بیش افزایش ٢٠٠٨ سال

نیاز مورد اساس منابع هزینه ی تعیین طریق از معمول طور به ما کشور در فقر خط تعیین چیست؟ ما کشور در عدد این راست به اما

افرادی نسبت زمینه ی در اطالع کسب برای اری راه آیا اما م شود. تعیین سال ی در بالغ فرد ی مصرف متوسط و زندگ برای

است؟ تصور قابل آمارگیری روش های از استفاده با م کنند زندگ فقر خط زیر که

عبور آن متعارف حد از آب در محلول جامد مواد حجم که مفهوم این به آلودگ است؟ آلوده رودخانه آب از نسبت چه .٢ . ٢ مثال

سم بسیار آب کوچ حجم در که را سنگین فلزهای یا روغن زیادی مقدار م توانند لباس شویی ماشین های مثال، برای باشد. کرده

مضر آبزیان، ویژه به زنده، موجودات سالمت برای که شده اند یل تش موادی از نیز شوینده ها از بسیاری کنند. رها طبیعت در هستند،

باشد. رودخانه ها کردن آلوده  برای بزرگ منبع م تواند م گیرد قرار استفاده مورد جاده ها نم پاش و شن در که نم حت هستند.

بدست دوجمله ای توزیع های بین ان م خودهمبستگ هیچ کرد فرض (٢٠٠٣) کوام آن در که است مثال هایی جمله از مثال این

نیست.  آمده

از: عبارتند گروه ها این م شوند. تقسیم گروه سه به فضایی داده های تأمین منابع

دارند. مطالعه مورد پدیده  ی خصوص در را جغرافیایی کامل پوشش معموال داده ها از دسته این اداری: ثبت های و سرشماری الف)

ویژگ های اما نم دهند بررس مورد پدیده های از کامل پوشش طبیع به طور داده ها منابع نوع این نمونه ای: آمارگیری های ب)

هستند. دارا آمارگیری موضوع پوشش نظر از سرشماری ها به نسبت را جامع تری

، زیست محیط پدیده های عموماً پدیده ها، از محدودی تعداد از کامل تصویر معموال داده ها نوع این هوایی: و ماهواره ا ی تصاویر ج)

م دهند. ارایه

منابع است. برخوردار ویژه ای اهمیت از داده ها نوع این کیفیت فضایی، آمارهای از استفاده در باال نظری ظرفیت های وجود با

عبارتند فضایی داده های مطالعات در خطاها انواع م کند. مواجه مخاطره با را داده ها نوع این از جدی بهره مندی م تواند خطا متنوع

از:

واقع موقعیت ناهمخوان و جغرافیایی واحد ی موقعیت از اطمینان یا قطعیت عدم از خطا این موقعیت: یا ان م خطای (١

م شود. حاصل نقشه روی ثبت  شده اطالعات و

م شود. ناش بررس مورد جغرافیایی واحد به داده شده اختصاص مقدار درباره ی نااطمینان از خطا این صفات: خطای (٢

اندازه گیری فرایند های و ابزارها در نقص همچنین و فردی، جای به تجمع داده های از استفاده به عموماً خطا این وقوع

برم گردد.

چه اینکه تعیین هستند. وابسته واقع پدیده های طبقه بندی و تلخیص به شدت به GIS بر مبتن مطالعات : مفهوم خطای (٣

طبقات و گروه ها تعریف در کاربران اوقات گاه باشد. خطا منشا م تواند م گیرد قرار استفاده مورد ونه چ و اطالعات نوع

م شوند. خطا دچار آماری واحدهای طبقه بندی یا و

مرتبط اطالعات بازیابی یا محاسبات انجام و ذخیره سازی برای فعالیت ها کردن رایانه ای فرایند با عموماً که پردازش: خطای (۴

است.
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زین جای داده های جانه روش باید که ندارند وجود داده ها از بخش که است مطرح زمان خاص طور به پوشش: خطای (۵

شود. تعیین

هاینینگ و (١٩۵٠) داس ،(١٩۴٠) ماهاالتوبیس از طوالن سابقه ی دارای فضایی داده های برای نمونه گیری روش تعیین

م شوند. تقسیم دسته سه به آماری واحد نظر از فضایی داده های برای نمونه گیری م باشد. (١٩٩٠)

ی خود نوع در آماری واحد یا م شوند تعریف پیوسته صفحه ی ی روی آماری واحدهای آن در که نقطه ای: نمونه گیری الف)

است. واقع نقطه ی

م باشند. خطوط ل ش به واحدها آن در که : خط نمونه گیری ب)

اعتماد قابل و کامل فهرست یا است، ن مم غیر یا سخت بسیار فردی واحدهای از آمارگیری آن در که ناحیه ای: نمونه گیری ج)

نیست. دسترس در ناحیه هر یل دهنده ی تش واحد های از بهنگام و

ی م شوند. انجام ناحیه ای نمونه گیری چارچوب در رسم آمار از استفاده با فضایی آمارگیری های از بسیاری که است ذکر به الزم

نمونه گیری، شیوه های از ی کدام که است موضوع این به توجه نمونه گیری، طرح های ارزیابی به پرداختن در مطرح موضوعات از

است. مناسب تر مدل‐مبنا، نمونه گیری های با طرح‐مبنا نمونه گیری های

کارایی از بیشتر جامعه پارامتر براورد در طرح‐مبنا فضایی نمونه گیری روش های کارایی که داد نشان (٢٠٠٣) هاینینگ

م شود. فرض نامعلوم اما ثابت جامعه پارامتر طرح‐مبنا نمونه  گیری روش های در است. مدل ‐مبنا فضایی نمونه گیری روش های

اندازه گیری نظر مورد پارامتر جامعه، واحدهای کلیه ی در نظر مورد صفت ارزیابی با که است این بر فرض روش این در بعالوه،

باعث م تواند فضایی همبستگ به توجه واقعاً آیا اما واحدهاست. تصادف انتخاب از ناش براوردگرها قطعیت عدم و م شود

شود؟ آمارگیری اجرای در صرفه جویی و نمونه حجم کاهش

صورت این در (طرح‐مبنا)، است جامعه پارامترهای براورد نمونه ای آمارگیری از هدف اگر (١٩٩٣) هریسون و دان طبق

استفاده ،(١٩٩٨) هاینینگ طبق که است ذکر به الزم م شود. نمونه حجم کاهش به منجر فضایی نمونه گیری روش های از استفاده

روش های با مقایسه در نمونه، حجم افزایش به منجر م تواند جامعه پارامترهای براورد برای فضایی مدل‐مبنای روش های از

شود. معمول مدل‐مبنای

شیوه های از بیش نگرش نوع این اینکه به ویژه م کنیم، توجه طرح‐مبنا فضایی نمونه گیری شیوه های به بیشتر اساس، این بر

ارایه (١٩٩٣) اربیا که است ایده ای اساس بر نمونه گیری، شیوه های کاراترین از ی است. مرسوم رسم آمارهای در مدل‐مبنا

انتخاب تصادف صورت به واحد اولین روش این اساس بر که کرد پیشنهاد را وابسته واحدهای دنباله ای روش (١٩٩٣) اربیا کرد.

از کمتری احتمال منتخب واحد به نزدی واحدهای آن در که احتمال هایی اختصاص با دنباله ای صورت به واحدها سایر و شده

تخصیص برای منتخب واحد و واحدها بین فاصله از انتخاب، روش دراین حقیقت در م شوند. انتخاب م پذیرند، دورتر واحدهای

کامال یا و مثبت) (همبستگ مشابه کامال م توانند مجاور واحدهای ، ان م همبستگ وجود با م شود. استفاده مناسب احتمال

واحد ی که وقت مثبت، فضایی خودهمبستگ وجود صورت در رو این از باشند. نظر مورد واحد از ( منف (همبستگ متفاوت

شیوه ی از بهره گیری به منظور باشد. جامعه پارامتر درباره ی اضافه اطالعات حاوی نم تواند مجاور واحد انتخاب شد، انتخاب آماری

انتخاب وابسته واحدهای دنباله ای روش از بهره گیری با را خوشه ها نماینده ی م توان آمارگیری هزینه های کاهش برای خوشه بندی

کرد. منتسب خوشه هر به خوشه ی نماینده ی تا آماری واحد فاصله ی حسب بر را خوشه عناصر سایر و کرده

مشاهده قابل متغیر ی X که کنید فرض است. تغییر حال در انتخاب هر با شمول احتمال ،GIS بر مبتن نمونه گیری ی در

ی م باشند. مطالعه مورد ناحیه ی ل دهنده ی ش ناحیه ای واحدهای این که است مشترک غیر زیرناحیه های با ناحیه ای واحد N در

م کنیم فرض انتخاب این برای .(١٩٩٣ (اربیا، باشد وابسته ناحیه ای واحدهای در دنباله ای انتخاب روش م تواند نمونه گیری روش
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برای م شود. انتخاب تصادف کامال صورت به اول نمونه ای واحد صورت این در باشد. همسایه نواح فضایی همبستگ ρ١ که

م شود داده (١−ρd١٢
١ ) وزن واحدها از ی هر به انتخاب دومین برای م شود. داده ی مساوی وزن واحدها همه ی به اول انتخاب

ثابت، ρ١ فرض با فاصله، افزایش با اساس، این بر است. اول مرحله ی در منتخب واحد و واحد آن بین فاصله نشان دهنده ی d١٢ که

انتخاب نشده ی واحدهای از ی هر به واحد، سومین انتخاب برای شیوه، این ادامه ی با یابد. افزایش واحد وزن که داریم انتظار

فاصله d٢٣ و اول مرحله ی در منتخب واحد و نظر مورد واحد بین فاصله d١٣ که م شود داده (١− ρd١٣
١ )(١− ρd٢٣

١ ) وزن جامعه،

وزن واحدها از ی هر به واحد nامین انتخاب برای ترتیب، این به است. دوم مرحله ی در منتخب واحد و نظر مورد واحد بین

معادل
n−١∏
i=١

(
١− ρdin١

)
این در جامعه ناحیه ای واحدهای وزن و رسیده صفر به ان م خودهمبستگ مقدار مسافت از بعد که پیداست ناگفته م شود. داده

م رسد. ی مقدار به فاصله

وابسته واحدهای در دنباله ای انتخاب روش از استفاده با نمونه گیری :١ ل ش

همبسته متغیر از استفاده با رتبه بندی ٣

آن از م باشد. جامعه میانگین براورد منظور به و (١٩۵٢) اینتایر م توسط ابتدا رتبه بر مبتن نمونه گیری طرح های ر، دی سوی از

نمونه گیری که ل، ش ساده ترین در است. شده ارایه رتبه دار مجموعه ی ویژه به رتبه، بر مبتن روش های از متعددی شیوه های بعد به

مرتب و انتخاب شده جامعه از سان ی توزیع با مستقل مشاهدات از مجموعه یmتا ی ابتدا م شود، نامیده  متعادل رتبه دار مجموعه

اندازه گیری و انتخاب مشاهده ی مرتب شده، مجموعه های از ی هر از م شود. تکرار بار m مجموعه ای چنین ساختن م شوند.

آخرین از نهایت در و مشاهده کوچ ترین دومین مجموعه دومین از مشاهده، کوچ ترین مجموعه، اولین از که ونه ای ب م شود،

را r حالت این در که م شود نمونه rm انتخاب به منجر فرایند این rباره ی تکرار م شوند. انتخاب مشاهده بزرگ ترین مجموعه

م گویند. چرخه
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موجب این و م گیرد ل ش رتبه  نمونه ها از استفاده با طبقه بندی ی آن اساس بر که است طرح رتبه دار مجموعه ی نمونه گیری

هزینه ی که است استفاده قابل زمان طرح این باشند. ساده تصادف نمونه های از بیشتری اطالع دارای منتخب نمونه های که م شود

m از ی هر از و باشد m اندازه ی دارای زیرنمونه ها اگر است. بیشتر بسیار مشاهدات رتبه بندی هزینه ی با مقایسه در اندازه گیری

گویند. متعادل رتبه دار مجموعه ی نمونه گیری را نمونه گیری این شود، انتخاب نمونه هایی مساوی نسبت  به مرتب آماره ی

ر دی حوزه های در بعدها اما شده، ارایه کشاورزی محصوالت میانگین براورد برای (١٩۵٢) اینتایر م توسط ابتدا طرح این

کرد. پیدا ادامه زیست محیط و حسابرس ، حشره شناس ، پزش جنگل داری، نظیر

رتبه بر مبتن نمونه گیری های برتری های از چندان نم توانند دوجمله ای، براوردهای نظیر گسسته، داده های بر مبتن آزمایشات

نوع این رتبه بندی در این بر عالوه م شوند. اندازه گیری که م شوند رتبه بندی راحت همان به گسسته داده های که چرا شوند، بهره مند

موفقیت احتمال با همبسته متغیری بتوان که صورت در اما .(٢٠٠۶ (چن، م شویم روبرو هم رتبه مقادیر از زیادی تعداد با متغیرها

لجستی رگرسیون مدل از استفاده شود، اندازه گیری راحت به بتواند همبسته متغیر این که ونه ای ب یافت دوجمله ای عبارت ی در

مدل از استفاده با م تواند رتبه بندی فرایند که داد نشان (٢٠٠۶) چن سازد. بهره مند رتبه‐مبنا نمونه گیری مزایای از را کاربر م تواند

آن در که شود انجام لجستی رگرسیون

log

(
p

١− p

)
= α+ βX

نتیجه در و بوده مدل شیب β و مبدا از عرض مقدار α که

p̂ =
exp(α̂+ β̂X)

١ + exp(α̂+ β̂X)

شوند. رتبه بندی ρ̂١, . . . , ρ̂m براوردشده موفقیت احتمال های از استفاده با م تواند ناحیه هر در نمونه ای واحد m اساس این بر

که دارد وجود X دوجمله ای مشاهده ی خوشه، هر در که کنید فرض

X ∼ Bin(m, p).

ذکر به الزم است. همبسته ارزان و آسان مشاهده قابل متغیر ی با p مقدار که م کنیم فرض نیست. مشاهده قابل p مقدار گرچه

این بر هستند. فضایی همبستگ دارای و نبوده مستقل که است مشاهدات شامل قبل بخش در ساخته شده خوشه های که است

توزیع برای دوجمله ای فرضیه ی از نم توان طبعاً و است pi موفقیت احتمال با دودویی توزیع دارای خوشه در مشاهده هر اساس،

متغیر ی p که م کنیم فرض ر دی مشاهده ی به مشاهده ی از تغییرات کنترل برای کرد. استفاده خوشه هر در مشاهدات مجموع

مجموعه از استفاده بود. E(p)خواهیم براورد دنبال به شرایط چنین در .(٢٠٠٣ (کوام، است احتمال توزیع دارای و بوده تصادف

در نسبت براورد لجستی رگرسیون از بهره گیری با (٢٠٠۶) ارانش هم و چن است. سابقه به مسبوق نسبت براورد برای رتبه دار

بدون رتبه بندی فرض با را متوازن غیر رتبه دار مجموعه رد عمل آنها کردند. ارایه متعادل رتبه دار نمونه گیری از استفاده با را جامعه

حداقل یا بوده دقیق رتبه بندی با م تواند رتبه‐مبنا نمونه گیری های در رتبه بندی فرایند که است ذکر به الزم کردند. ارزیابی خطا

م شود. کاسته نیز نمونه گیری ها نوع این کارایی از رتبه ها شدن نادقیق با باشد. استوار دقیق، رتبه بندی ار جزیی انحرافات به نسبت

است. بهتر ساده تصادف نمونه گیری در نسبت براورد از رتبه دار مجموعه ی نمونه گیری در نسبت براورد که داد نشان (٢٠٠٣) کوام

داد نشان (٢٠٠٣) کوام م شود. داده نشان (RP) نسبی دقت توسط رتبه دار مجموعه ی از استفاده واسطه به افزوده شده دقت مقدار

که

RP =
Vsrs
Vrss

= ١ +
σ٢

٠ − k−١∑k
r=١ σ

٢
r:k

m−١ (p١)٠− p٠)− σ٢٠) + k−١∑k
r=١ σ

٢
r:k
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است. rام مرتب آماره واریانس σ٢
r:k و آمیخته توزیع واریانس σ٢

٠ که

با متغیر ی Y که کنید فرض همچنین هستیم. جامعه نسبت براورد دنبال به و بوده مطالعه مورد متغیر X که کنید فرض

واحد N که کنید فرض بعالوه، است. معلوم جامعه عناصر تمام برای Y مقدار که باشد، X اصل متغیر با منطق همبستگ

م شود: انتخاب زیر صورت به n = l × r ×m نمونه حجم هستند. فضایی خودهمبستگ دارای جامعه در ناحیه ای

مرکزی واحدهای را واحدها این م شوند. انتخاب وابسته واحدهای دنباله ای روش از استفاده با نمونه واحد l ابتدا در (١)

م نامیم.

ی هر م شوند. تقسیم هم از جدا دو به دو خوشه l به جامعه واحدهای همه منتخب، واحد l ان م موفقیت از استفاده با (٢)

آن فاصله ی از منتخب مرکزی واحد از واحد آن فاصله ی که ونه ای ب م شوند، منتسب خوشه ها از ی به جامعه واحدهای از

باشد. کمتر منتخب مرکزی واحدای سایر تا واحد

m مجموعه ی m به تصادف صورت به و شده انتخاب ساده تصادف روش از استفاده با آماری واحد m٢ خوشه، هر در (٣)

م شوند. تقسیم واحدی

م شوند. رتبه بندی همبسته متغیر از استفاده با واحد m منتخب، مجموعه ی m از ی هر داخل در (۴)

صورت همین به و مجموعه دومین از تر کوچ واحد دومین مجموعه، اولین از واحد ترین کوچ رتبه ها، تعیین فرض با (۵)

م شوند. انتخاب مجموعه mامین از تر) کوچ واحد (mامین بزرگترین

گفته چرخه ،r تعداد به شوند. انتخاب نمونه ای واحد n = l ×m × r تا م شود تکرار بار r تعداد به (۵) تا (٣) فرایند (۶)

م شود.

تصادفیده نامزدانه نمونه گیری ۴

شد. معرف (٢٠١٢) جانسون و جوزان جعفری توسط که است رتبه منبای بر نمونه گیری نوع ی تصادفیده١ نامزدانه نمونه گیری

شامل منتخب نمونه ی که ونه ای ب نماید، کنترل را انتخاب فرایند م تواند که است شده طراح ونه ای ب نمونه گیری شیوه ی این

مطالعات در باشد. شده توزیع و گسترده نظر مورد پارامتر دربازه ی مناسبی بطور مطالعه مورد متغیر مقادیر که است واحدهایی

بازه ی رد عمل بهبود موجب نمونه ها انتخاب شیوه ی این که دادند نشان (٢٠١۵b ،٢٠١۵a ،٢٠١۴) اران هم و محمدی نور بعدی،

م شود. ساده تصادف نمونه گیری با مقایسه در تحمل بازه ی رد عمل همچنین و نامحدود و محدود جوامع در چندک ها برای اطمینان

که است بررس مورد جامعه از ،i = ١, . . . ,m ،ki اندازه ی با واحدها از مجموعه m شامل تصافیده نامزدانه  نمونه گیری

iامین از منتخب نمونه ی م شوند. انتخاب نهایی اندازه گیری برای منتخب واحد عنوان به  نمونه ی معرف و رتبه بندی هدف با

حقیقت در .١ − ξ احتمال با مجموعه آن واحد ترین کوچ یا ξ احتمال با مجموعه آن واحد بزرگترین از است عبارت مجموعه،

نوشت: زیر صورت به م توان را Xi مشاهده

Xi = ZiXki:ki + (١− Zi)X١:ki , i = ١, . . . ,m

بعالوه است. ki اندازه ی با مجموعه iامین واحدهای بزرگترین و ترین کوچ ترتیب به Xki:ki و X١:ki که

p(Zi = ١) = ξ, p(Zi = ٠) = ١− ξ.

Randomized Nomination Sampling١
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در نظر مورد ویژگ  محاسبه ی آن در که است موقعیت هایی در نمونه ها انتخاب برای کم هزینه روش ی نمونه گیری نوع این

بسیار مشاهده بزرگترین یا ترین کوچ انتخاب و جامعه از واحد محدودی تعداد رتبه بندی اما است، مخرب یا گران دشوار، جامعه

از بیشتری تعداد و افزود مجموعه ها اندازه بر م توان رتبه‐مبنا روش های سایر خالف بر نمونه گیری، شیوه این در است. آسان

واحدهای تمام رتبه بندی از آسانتر بسیار مجموعه هر در واحدها بزرگترین یا ترین کوچ انتخاب که چرا کرد، رتبه بندی را واحدها

است. مجموعه

متفاوت اندازه های دارای رتبه بندی برای منتخب مجموعه های که م دهد اجازه که است این نمونه گیری شیوه این مزایای از ی

م شود. بیان ذیل شرح به نمونه ها انتخاب نحوه باشد. تصادف مجموعه هر اندازه عبارت به باشند.

ρ = (ρ١, . . . , ρN ) احتمال با را ١, . . . , N مقادیر م توانند که باشد تصادف متغیرهای از دنباله ی k١, k٢, . . . کنید فرض

دارای که هستند برنول تصادف متغیرهای از دنباله ای z١, z٢, . . . عالوه به .
∑N

i=١ ρi = ١ و ٠ ⩽ ρi ⩽ ١ که یرند، ب خود به

حجم به نمونه ی اخذ برای هستند. مستقل {zi : i ∈ N} و {ki : i ∈ N} که ونه ای ب م باشند، ξ ∈ [٠,١] موفقیت احتمال

م شود: برداشته زیر گام های ،i = ١, . . . ,m هر ازای به ،m

آید. بدست x١, . . . , xki تا م کنیم انتخاب ki حجم به نمونه ای و کرده انتخاب تصادف به را ki (١

.x١:ki , . . . , xki:ki م کنیم، رتبه بندی را مجموعه مشاهدات (٢

شود. اندازه گیری Yi(ξ) = (١− zi)x١:ki + zixki:ki مشاهده تا م کنیم انتخاب تصادف به را zi مقدار (٣

م گوییم. RNS(ρ, ξ) نمونه ی ی روش این از منتخب نمونه های مجموعه به

ساده آزمایش ی ۵

فرض م باشد. P موفقیت احتمال دارای که است برنول توزیع با متغیری نشان دهنده Y که کنید فرض شبیه سازی مطالعه ی در

.p٠ = E(P ) = ٠٫٠٧ که ونه ای ب است، µ٢ = ١۴ و µ١ = ٠٫۶ پارامترهای با بتا احتمال توزیع با تصادف متغیری Pنیز کنید

اساس بر xi مشاهدات رتبه بندی فرض، این با است. ٠٫٧ همبستگ میزان با P با همبسته متغیری X که کنید فرض این، بر عالوه

م شود: محاسبه زیر رابطه از p̂i که م گیرد انجام p̂i براورد مقدار

p̂i =
exp

(
α̂+ β̂X

)
١ + exp

(
α̂+ β̂X

) ,
م پذیرد. انجام باالیی دقت با رتبه بندی که م رسد نظر به p و x بین موجود همبستگ میزان به توجه با .β̂ = ٠٫٣ و α̂ = ١٫٢ که

و ساده تصادف نمونه گیری طرح دو از حاصل نتایج ١٠٠٠٠تایی جامعه از nتایی = ۴٠ نمونه انتخاب با که آنیم بر مطالعه این در

نظر در حالت دو فضایی رتبه دار مجموعه نمونه گیری برای کنیم. مقایسه p٠ = ٠٫٠٧ نسبت براورد برای را فضایی رتبه دار مجموعه

استفاده با و تصادف به mنمونه = ١٠ آنها از ی هر در و شده انتخاب ناحیه مرکز r = ۴ آن در که اول، حالت در م شود. گرفته

واحد m = ۴ ی هر در و شده انتخاب تصادف به مرکز r = ١٠ دوم، حالت در م شوند. انتخاب رتبه دار مجموعه نمونه گیری از

با ¯̂p نسبت براورد محاسبه که است ذکر به الزم م شوند. انتخاب رتبه دار مجموعه نمونه گیری از استفاده با و تصادف به نمونه ای

م دهد. نشان را مطالعه این از حاصل نتایج ١ جدول است. آمده دست به نمونه گیری ١٠٠٠٠بار تکرار

رد عمل از همواره رتبه دار مجموعه نمونه گیری رد عمل م رفت، انتظار که آنگونه است، شده داده نشان ١ جدول در که همانطور

فرض ناحیه در خوشه ها مناسب توزیع با که م دهد نشان ١ جدول بررس این، بر عالوه است. بهتر ساده تصادف نمونه گیری
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با p٠ = ٠٫٠٧ نسبت مقدار براورد برای فضایی رتبه دار مجموعه و ساده تصادف نمونه گیری روش های رد عمل مقایسه :١ جدول

ρ = ٠٫۴ و ρ = ٠٫٢ ،ρ = ٠ فضایی همبستگ با جامعه سه گرفتن نظر در
rss خودهمبستگ مقدار

m = ۴, r = ١٠ m = ١٠, r = ۴ srs فضایی

٠٫٠۶۴ ٠٫٠۵٩ ٠٫٠٧٧ ¯̂p٠ ρ = ٠
٠٫٠٣٨ ٠٫٠۴٣ ٠٫٠۴٨ MSE

٠٫٠٧٣ ٠٫٠۶۴ ٠٫٠٧۶ ¯̂p٠ ρ = ٠٫٢
٠٫٠٣٠ ٠٫٠٣۶ ٠٫٠۴٧ MSE

٠٫٠٧٢ ٠٫٠٧٣ ٠٫٠٧۶ ¯̂p٠ ρ = ٠٫۴
٠٫٠٣١ ٠٫٠٣٢ ٠٫٠٣٨ MSE

یافت. دست کوچ تر MSE مقدار با p٠ از مناسب تری براوردگرهای به م توان

نتیجه گیری و بحث ۶

و شده پرداخته رتبه بر مبتن فضایی نمونه گیری ی در نسبت براورد رد عمل بررس به نسبت، براورد اهمیت به توجه با مقاله، این در

این بر شد. مرور فضایی همبستگ دارای جامعه در خوشه ها انتخاب نحوه ابتدا شد. مقایسه ساده تصادف نمونه گیری با آن رد عمل

باشند قبل مراحل در منتخب واحدهای از مناسبی فاصله دارای که جامعه از واحدهایی انتخاب برای متغیر وزن های ایده از اساس

از جامعه واحدهای از ی هر فاصله از استفاده با اساس، این بر و بوده دارا را خوشه ی محوریت نقش واحدها این شد. گرفته بهره

کردن اضافه برای رتبه‐مبنا نمونه گیری های از ی هر از م توان خوشه ها داخل در شد. اقدام خوشه ها ایجاد به نسبت خوشه، مراکز

شد. استفاده رتبه دار مجموعه نمونه گیری از مقاله این در کرد. استفاده نمونه ها در موجود اطالعات سایر به رتبه اطالعات

مقدار کاهش حیث از ساده تصادف نمونه گیری رد عمل در تغییری فضایی، همبستگ میزان افزایش با که م دهد نشان نتایج

که همانگونه نمود. اقدام نمونه حجم کاهش به نسبت م توان فضایی همبستگ افزایش با که م رسد نظر به نم شود. دیده MSE

نمونه گیری رد عمل به همواره رتبه دار مجموعه نمونه گیری رد عمل فضایی، همبستگ وجود عدم یا وجود از صرف نظر م رود، انتظار

نمونه گیری رد عمل بر مثبت تأثیر خوشه ها تعداد افزایش مستقل، جامعه در که م دهد نشان ١ جدول دارد. برتری ساده تصادف

مشروط باشد، داشته مثبت تأثیر روش این رد عمل بر م تواند نیز مجموعه هر واحدهای تعداد افزایش گرچه دارد. رتبه دار مجموعه

حاوی نزدی واحدهای که م رود انتظار فضایی، همبستگ میزان افزایش با نباشد. مالحظه قابل رتبه بندی خطای میزان اینکه به

تأثیر نم تواند کم فاصله با و زیاد خوشه های انتخاب که م رسد نظر به خوشه ها انتخاب نوع به توجه با باشند. مشابه اطالعات

باشد. داشته براوردگرها رد عمل در زیادی بسیار
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آن کاربرد و اسلش‐بتا توزیع
کاظم محمدرضا نام١، نی زهرا

فسا اه دانش آمار، گروه

مورد تصادف متغیرهای که صورت در هستند، نرمال توزیع دارای داده ها که است این بر فرض معموال آماری درتحلیل های یده: چ

یافتن دنبال به مواقع گونه این در کنند، رد را داده ها توزیع بودن نرمال دورافتاده، داده های یا کنند پیروی نامتقارن مدل های از بررس

توزیع م توان باشند نرمال توزیع برای مناسبی جانشین م توانند که توزیع هایی از زمینه این در هستیم. مناسب جانشین توزیع های

برخوردار نيز بيشتری كشيدگ از نرمال به نسبت سنگين تر، دم های داشتن بر عالوه كه اسلش توزیع برد. نام را اسلش چوله‐ و اسلش

تنها نه که است اسلش توزیع از انعطاف پذیرتر بتا اسلش‐ توزیع این، بر عالوه است. اهمیت دارای استوار استنباطهای در است،

را است اسلش توزیع تعمیم که بتا اسلش‐ توزیع مقاله این در باشد. نیز دومدی و نامتقارن م تواند ه بل است مدی تک و متقارن

در با واقع داده های از مجموعه ای با آن را عمل ضرورت و بررس آن را ویژگ های و م کنیم معرف بتا نرمال‐ توزیع از استفاده با

م کنیم. تشریح درستنمایی حداکثر برآورد روش گرفتن نظر

درستنمایی. حداکثر برآورد بتا، نرمال‐ توزیع بتا، اسلش‐ توزیع اسلش، توزیع کلیدی: واژه های

مقدمه ١

عنوان به م توانند که را توزیع هایی ابتدا در که است الزم مربوطه تحلیل های و تجزیه و داده ها برای آماری مناسب مدل تعیین برای

تعمیم های و اسلش توزیع بررس رو این از کرد. انتخاب را مدل ترین مناسب و قرارداده بررس مورد روند کار به داده ها روی برازش

است. اهمیت حائز نرمال توزیع به نسبت بودن چوله و سنگین تر دم های و بیشتر مانندکشیدگ پذیری انعطاف ویژگ داشتن دلیل به آن

سبب ویژگ همین که است برخوردار آن به نسبت سنگین تری دم های از اما است متقارن مبدأ حول نرمال توزیع همانند اسلش توزیع

واضح کامال نرمال توزیع از حاصل مشاهدات به نسبت آنها بودن افتاده دور که م شود نمونه مشاهدات میان در مقادیری وجود

دارای تصادف نمونه  ی که حالت برای اسلش توزیع و دورافتاده مقادیر فاقد تصادف نمونه ی که حالت برای نرمال توزیع است.

مناسبند. باشد دورافتاده مقادیر

(١٩٨۶) مورجنتالر ، (١٩٧٢) توک و راجرز جمله از زیادی محققان توسط آن ویژگ های بررس و متغیره ی اسلش توزیع

zahranicknam@gmail.com : نام: نی ١زهرا
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پارامترهای درستنمایی حداکثر برآورد (١٩٨٢) کفادار است. گرفته صورت (٢٠٠٣) ارن کال و کاشید و (٢٠٠١) جمشیدیان ،

توزیع این که داد نشان و کرد معرف را اسلش‐بتا توزیع (٢٠٠٧) گنگ آورد. دست به را استاندارد اسلش توزیع ان م و مقیاس

قرار استفاده مورد مقاله این در که نرمال‐بتا توزیع و اسلش توزیع ترتیب به ٣ و ٢ بخش در است. اسلش توزیع از پذیرتر انعطاف

و اسلش‐بتا و چوله‐اسلش توزیع های معرف به ترتیب به ۵ و ۴ بخش در م کنیم. بررس آنها را ویژگ های و معرف را م گیرند

روش گرفتن نظر در با واقع داده های از مجموعه ای با را اسلش‐بتا توزیع عمل ضرورت ۶ بخش در م پردازیم. آنها ویژگ های

م دهیم. ارائه را نتیجه گیری پایان در کرد. خواهیم تشریح درستنمایی حداکثر برآورد

اسلش توزیع ٢

اسلش توزیع تصادف نمایش ٢ . ١

با که را اسلش توزیع م شود. تعریف زیر صورت به که م باشد نرمال توزیع از مقیاس آمیخته عنوان به اسلش توزیع

میل نرمال توزیع به اسلش توزیع ν → ∞ که صورت در و است نرمال از کلفت تر دم م دهیم، نمایش X ∼ SL(µ, σ٢, ν)

: است زیر صورت به است، نرمال توزیع از آمیخته‐مقیاس عنوان به که اسلش توزیع احتمال ال چ تابع م کند.

f(x | µ, σ٢, ν) = ν

∫ ١

٠
λν−١N(x | µ, σ

٢

λ
)dλ

است: زیر مراتبی سلسله ل ش با معادل اسلش توزیع بنابراین، است. h(λ | ν) = νλν−١I(٠,١) صورت به λ ال چ

X | µ, σ٢, ν, λ ∼ N(µ, σ
٢
λ ) و λ | ν ∼ Beta(ν,١)

م دهیم انجام را زیر محاسبات اسلش توزیع احتمال ال چ تابع آوردن دست به برای م  باشد. بتا توزیع نماد Beta(., .) آن در که

f(x | µ, σ٢, ν) = ν

∫ ∞
٠

١√
٢π σ٢

λ

exp

{
λ(x− µ)٢

٢σ٢

}
λν−١dλ

=


ν√

٢πσ٢
٢(ν+ ١

٢ )

s(ν+
١
٢ )
Γ(ν + ١

٢ ,
s
٢), x ̸= µ

٢ν
(٢ν+١)

√
٢πσ٢ , x = µ

به که اسلش توزیع واریانس و نما میانگین، است. ناقص گامای تابع Γ(a, z) =
∫ z

٠ u
a−١e−udu و s = (x−µ)٢

σ٢ آن در که

: از عبارتست است، نرمال توزیع از آمیخته‐مقیاس عنوان

E(X) =Mode(X) = µ, V ar(X) =
ν

ν − ١σ
٢, ν > ١

م دهد. دست به زیر صورت به را پارامتری ی اسلش توزیع آن از خاص حالت که

پارامتری ی اسلش توزیع ٢ . ٢

از مستقل U ∼ U(٠,١) و Z ∼ N(٠,١) هرگاه است ν ل ش پارامتر با اسلش توزیع دارای X = Z

U
١
ν

تصادف متغیر گوییم

است: زیر صورت به آن ال چ تابع م دهیم. نمایش X ∼ SL(ν) نماد با را آن و باشند ر دی ی

f(x; ν) = ν

∫ ١

٠
tνϕ(xt)dt −∞ < x <∞, ν > ٠, (٢ . ١)
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است. استاندارد نرمال ال چ تابع ϕ(.) آن در که

افزار نرم محیط در که افزاری نرم برنامه ی از استفاده با ν مختلف مقادیر ازای به اسلش احتمال ال چ تابع نمودار ١ ل ش

م دهد. نشان است شده نوشته R

ν مقادیرمختلف ازای به اسلش توزیع ال چ تابع نمودار :١ ل ش

است: زیر صورت به اسلش تجمع توزیع تابع

F (x; ν) = ν

∫ ١

٠
tν−١Φ(xt)dt,

است. استاندارد نرمال توزیع تابع Φ(.) آن در که

م شود: محاسبه زیر صورت به آن گشتاورهای اما ندارد وجود اسلش توزیع گشتاور مولد تابع

E(Xn) = E(Zn).E(U
−n
ν ) = E(Zn).

ν

ν − n
, ν > n.

از: عبارتند آن اولیه گشتاورهای نتیجه در

µ١ = E(X) = ٠, ν > ١

µ٢ = E(X٢) =
ν

ν − ٢ , ν > ٢

µ٣ = E(X٣) = ٠, ν > ٣

µ۴ = E(X۴) =
٣ν
ν − ۴ , ν > ۴.

.V ar(X) = ν
ν−٢ , ν > ٢ است: زیر صورت به آن واریانس بنابراین

است. متقارن توزیع زیرا ، δ١(X) = از:٠ عبارتست آن چول ضریب

عبارت م شود داده نمایش δ٢(X) با Xکه اسلش تصادف متغیر کشیدگ ضریب آن گاه باشد موجود ۴ مرتبه Xتا گشتاورهای اگر
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از: بود خواهد

δ٢(X) =
E[(X − E(X))۴]

[V ar(X)]٣
− ٣

= ٣
( ١
ν(ν − ۴)(ν − ٢(٢ − ١

)
, ν > ۴.

است. کشیده اسلش ال چ لذا و است صفر از بزرگ تر که

نرمال‐بتا توزیع ٣

داشته متفاوت ل های ش م تواند نرمال‐بتا توزیع که دادند نشان و کردند معرف را نرمال‐بتا توزیع (٢٠٠٢) اران هم و اوجن

باشد. نیز مدی دو م تواند ه بل مدی، تک و متقارن صورت به فقط نه باشد

تابع با توزیع این از یافته تعمیم کالس باشد. G(u) ،(cdf) تجمع توزیع تابع با پیوسته تصادف متغیر ی U م کنیم فرض

و b > ٠ و a > ٠ آن در که F (u) = IG(u)(a, b) تجمع توزیع

Iy(a, b) =
١

B(a, b)

∫ y

٠
wa−١)١− w)b−١dw

داریم: پس گویند. G‐بتا توزیع را است ناقص بتای

F (x) = IG(u)(α, β) =
١

B(α, β)

∫ G(x)

٠
wα−١)١− w)β−١dw

است: زیر صورت به آن ال چ تابع . م شود داده نشان β > ٠ و α > ٠ آن در که

f(x) =
g(x)

B(α, β)
[G(x)]α−١[١−G(x)]β−١ (٣ . ١)

تعریف را نرمال‐بتا توزیع و G(u) = Φ(u) قراردادند (٣ . ١) در نرمال توزیع از تعمیم عنوان به (٢٠٠٢) اران هم و اوجن

داریم: بنابراین است. U از پذیرتر انعطاف G(U) کالس کردند.

f(x;α, β) =
١

B(α, β)
[Φ(x)]α−١]١− Φ(x)]β−١ϕ(x) (٣ . ٢)

نمایش برای هستند. استاندارد نرمال توزیع تابع و ال چ تابع ترتیب به Φ(.) و ϕ(.) و α, β > ٠ ،−∞ < x < ∞ آن در که

م کنیم. استفاده BN(α, β) نماد از نرمال‐بتا توزیع

چوله‐اسلش توزیع ۴

U ∼ Beta(ν,١) Zλو ∼ SN(λ) هرگاه است، λ و ν پارامترهای با چوله‐اسلش توزیع Xدارای =
Zλ
U

تصادف متغیر گوییم

است: زیر صورت به آن ال چ تابع م دهیم. نمایش X ∼ SSL(ν, λ) نماد با را آن و باشند ر دی ی از مستقل

f(x; ν, λ) = ν

∫ ١

٠
uνϕSN (xu;λ)du, x, λ ∈ R , ν > ٠.

است. استاندارد چوله‐نرمال ال چ تابع ϕSN (.) آن در که
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م شود: محاسبه زیر صورت به آن گشتاورهای اما ندارد وجود چوله‐اسلش توزیع گشتاور مولد تابع

E(Xn) = E(Zn).E(U−n) = E(Zn).
ν

ν − n
, ν > n.

م آیند: دست به زیر صورت به X اولیه گشتاورهای نتیجه در

µ١ = E(X) =
ν

ν − ١

√
٢
π
δ, ν > ١

µ٢ = E(X٢) =
ν

ν − ٢ , ν > ٢

µ٣ = E(X٣) =
ν

ν − ٣

√
٢
π
(٣δ − δ٣), ν > ٣

µ۴ = E(X۴) =
٣ν
ν − ۴ , ν > ۴.

با: است برابر آن واریانس بنابراین

V ar(X) =
ν

ν − ٢ − (
ν

ν − ٢(١ ٢
π
δ, ν > ٢

اسلش‐بتا توزیع ١ . ۴

و Z ∼ BN(α, β) هرگاه است ν و β ،α ل ش پارامترهای با اسلش‐بتا توزیع دارای X = Z

U
١
ν

تصادف متغیر گوییم

زیر صورت به آن احتمال ال چ تابع م دهیم. نمایش X ∼ BSL(α, β, ν) نماد با را آن و باشند مستقل  هم از U ∼ (٠,١)
است:

f(x;α, β, ν) =
ν

B(α, β)

∫ ١

٠
[Φ(xt)]α−١]١− Φ(xt)]β−١ϕ(xt)tνdt

احتمال توزیع تابع است. ناقص بتای تابع ی شامل آن تجمع توزیع تابع است. α, β, ν > ٠ , −∞ < x < ∞ آن در که

است: زیر صورت به اسلش‐بتا

F (x) =

∫ x

−∞
f(u;α, β, ν)du ;w = Φ(ut)

=

∫ ١

٠

∫ x

−∞

ν

B(α, β)
[Φ(ut)]α−١]١− Φ(ut)]β−١ϕ(ut)tνdudt

=
ν

B(α, β)

∫ ١

٠
tν−١

(∫ Φ(xt)

٠
wα−١)١− w)β−١dw

)
dt

= ν

∫ ١

٠
tν−١IΦ(xt)(α, β)dt

است. شده داده نشان ٢ ل ش در ν و β و α مختلف مقادیر ازای به اسلش‐بتا توزیع ال چ تابع نمودار

کاربردی مثال ۵

نظر در را ١ است آمده دست به بروجرد سنگ های از تایی ٧٨ نمونه موجود (Ta) تانتالیوم مقادیر شامل که داده  ای مجموعه

م گیریم.

. م باشد اصفهان اه دانش شناس زمین ارشد کارشناس دانشجوی پیری ده حیدری صدیقه نامه پایان داده ها این ١مرجع



آن۶۴٨ کاربرد و اسلش‐بتا توزیع

متفاوت ل ش پارامترهای ازای به اسلش‐بتا توزیع احتمال ال چ تابع نمودار :٢ ل ش

ها سنگ در موجود (Ta) تانتالیوم مقادیر شامل که داده  ای مجموعه :١ جدول

١/٢٨ ١/٢٧ ١/٢۵ ١/٢۴ ١/١٣ ١/١١ ١/٠۴ ٠/٩٣ ٠/٨۴ ٠/٨١ ٠/٧٧ ٠/٧۵ ٠/۵۶

١/۵٢ ١/۵١ ١/۵٠ ١/۵٠ ١/۴٩ ١/۴٩ ١/۴٨ ١/۴٨ ١/۴٢ ١/٣٩ ١/٣۶ ١/٣٠ ١/٢٩

١/۶٢ ١/۶٢ ١/۶١ ١/۶١ ١/۶٠ ١/۶٠ ١/۶٠ ١/۵٩ ١/۵٨ ١/۵۵ ١/۵۵ ١/۵۴ ١/۵٣

١/٧۶ ١/٧٣ ١/٧٠ ١/٧٠ ١/۶٩ ١/۶٨ ١/۶٨ ١/۶٧ ١/۶٧ ١/۶۶ ١/۶۶ ١/۶۴ ١/۶٣

١/٩١ ١/٩٠ ١/٨۴ ١/٨۴ ١/٨٢ ١/٨٢ ١/٨٢ ١/٨٢ ١/٨١ ١/٨١ ١/٧٨ ١/٧٧ ١/٧۶

٢/۵١ ٢/٢٩ ٢/٢۶ ٢/٢٢ ٢/١٩ ٢/١١ ٢/٠٨ ٢/٠١ ٢/٠٠ ٢/٠٠ ١/٩۶ ١/٩۵ ١/٩۴

نشان را داده ها برای شده محاسبه آماره های از ای ٢خالصه جدول دید. م توان (الف) ٣ ل ش ٢و جدول در را داده ها منف چول

نیست. مناسب مثال این داده های برای نرمال مدل که گرفت نتیجه م توان ل ش این به باتوجه که م دهد.

تانتالیوم داده های مجموعه آماری شاخص های موجود ها سنگ در :٢ جدول

میانگین میانه معیار انحراف تغییرات ضریب دامنه چول کشیدگ (n) تعداد

١/۶٠٨٢ ١/۶٢۵ ٠/٣۶٧۵٨ ٠/٢٢٨۵ ١/٩۵ ‐ ٠/۴٩٧ ٣/۶۶٧ ٧٨

اند. شده داده نشان ٣ جدول در نتایج دادیم. انجام داده ها مجموعه این برای را بودن نرمال آزمون همچنین

مبتن گرافی نمودار همچنین م شود. رد ٠/٠۵ سطح در داده ها بودن نرمال فرض ٣ جدول در p− value میزان به توجه با

داده ها اکنون نیست. مناسب داده ها این به برازش برای نرمال مدل که کردیم مشاهده است. شده رسم (ب) ل٣ ش در آزمون این بر

کنیم. رامقایسه توزیع ها این رد عمل تا م کنیم سازی مدل SL و SSL ، BSL ، BN توزیع های با را
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داده ها بودن نرمال برای کلموگروف‐اسمیرنوف آزمون :٣ جدول
آماره آزادی درجه p− value

٠/١٣٣ ٧٧ ٠/٠٠٢

Pنرمال − P نمودار ب) ها، سنگ در موجود تانتالیوم مقادیر نگار بافت نمودار الف) :٣ ل ش

چوله‐اسلش و اسلش و نرمال‐بتا مدل های به نسبت اسلش‐بتا مدل برای کائی آ اطالع معیار م شود مشاهده که همانطوری

موضوع، ادبیات در موجود و مشهور داده های از مجموعه ای برای لذا دارد. برازش داده ها به بهتر مدل این پس دارد. مقدارکمتری

داده ها نگار بافت ۴ نمودار دارد. چوله‐اسلش و اسلش و نرمال‐بتا توزیع به نسبت بهتری برازش اسلش‐بتا توزیع که دادیم نشان

م کند تایید را ۴ جدول توسط آمده دست به نتیجه نوع به ل ش این م دهد. نشان را آنها به شده داده برازش ال های چ همراه به

دارد. را برازش بهترین اسلش‐بتا مدل که م دهد نشان و

پرانتز داخل SSL.(عبارت و SL ،BSL ،BN مدل چهار برای آنها معیار انحراف با همراه پارامترها درستنمایی حداکثر برآورد :۴ جدول
پارامترهاست.) استاندارد انحراف

BIC AIC loglik λ ν σ µ β α توزیع

٨٠/٢١۵٣ ۶٩/٣٠٧٧ ‐ ٣٠/۶۵٣ ‐ ‐ ٠/۵٢٢۶ ٢/٣٧٠٢ ۶/٣١٢۶ ٠/٨١٠۵ BN

(٠/۶٧٣٣ ) (١/٢۶٣۴) (٢١/٣٨٠١) (١/٣٨٠۵)
٧٧/۴۴۵١ ۶٨/٠١٨۴ ‐ ٢٩/٢١۵٩ ‐ ٩/٢٧١۶ ٠/۴٢۶٢ ٣/٧٣١٢ ٢۴٢٩/۶٢١۵ ٠/٢۶٢٧ BSL

(١/٣٨٠۵) (٠/۶٧٣٣ ) (١/٢۶٣۴) (٢١/٣٨٠١) (١/٣٨٠۵)
٨١/۵٨٩۴ ٧٠/١۶٢٧ ‐ ٣٢/٠٨١٣ ‐ ٨٢٩/٠٣٩ ٠/٣۶٣٩ ١/۶٠۵۴ ‐ ‐ SL

(١٠/٢١) (٠/٠١۴۵) (٠/٠١۶٨)
٧٨/٧٣۴۵ ۶٨/۴٣١٨ ‐ ٣٠/٠٠٩٢ ‐ ۴/٠۵٠٧ ١٠/٨٨١۴ ٠/۴۶۶۴ ١/٨١۶٢ ‐ ‐ SSL

(۴/٠۵٧٢۴) (۴/٧۵٣۴٢) (٠/٠۵۶٧١ ) (٠/٠٧٨۵٣)
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SSL و SLوBSLو BN توزیع های با آن ها برازش و سنگ ها در موجود تانتالیوم داده های مجموعه نگار بافت :۴ ل ش

گیری نتیجه ۶

اسلش‐بتا توزیع که دادیم نشان واقع داده های از استفاده با پرداختیم. آن ویژگ های و اسلش‐بتا توزیع بررس به مقاله این در

مختلف معیارهای از مدل ها مقایسه برای همچنین دارد. چوله‐اسلش و اسلش و نرمال‐بتا توزیع های به نسبت بهتری برازش

کردیم. استفاده
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وزن دار گشتاورهای از استفاده با آنتروپی ماکزیمم چندک تابع برآورد
ابراهیم زهرا وروش١، نی زهره

بیرجند صنعت اه دانش پایه، علوم گروه

تابع معکوس مفهوم ارگیری ب کم به تسالیس و شانون آنتروپی های برای آنتروپی ماکزیمم مساله بررس به مقاله، این در یده: چ

در باشند اختیار در وزن دار گشتاورهای یا و چارک ها گشتاورها، بر عالوه آنتروپی، ماکزیمم مساله در اگر م شود. پرداخته توزیع

م پردازیم. مسأله حل به توزیع تابع معکوس آمدن به دست کم به این صورت

آنتروپی. ماکزیمم احتمال، وزن دار گشتاورهای چندک، تسالیس، آنتروپی شانون، آنتروپی کلیدی: واژه های

.94A17 ،60J10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

عدم بیشترین مسأله قیدهای تحت که است احتمال توزیع برآورد هدف که م شود استفاده مواردی در آنتروپی ماکزیمم اصل

استفاده با خاص قیود تحت را اریبی حداقل با احتمال توزیع (١٩۵٧) جینز بار اولین باشد. داشته را آنتروپی) قطعیت(ماکزیمم

تعمیم و کاربردها ویژگ ها، بررس به (٢٠٠٨) زوگرافوس جمله از بسیاری افراد آورد. به دست شانون اندازه ی آنتروپی ماکزیمم از

آن از جامع مرور که گرفته قرار استفاده مورد علوم مختلف شاخه های از بسیاری در روش این همچنین پرداخته اند. آنتروپی روش

این از (٢٠١٢) اران هم و پاینده و (١٩٩٩) الندزمن همچنین یافت. (٢٠٠۶) پاردو و (٢٠٠۶) توماس و کاور در م توان را

روش از استفاده با را ادعاها شدت به توزیع بندی مدل (٢٠١۴) پاپائینو و ساچالس کردند. استفاده باورمندی  نظریه در روش

دادند. قرار مطالعه مورد اصل این از استفاده رابا ستگ ورش احتمال (٢٠١٣) اران وهم گزیل کردند. بررس آنتروپی ماکزیمم

به نمونه ایی، مشخصه های روی از خاص شرایط برخ در توان م باشد، F (x) نامعلوم توزیع تابع با تصادف متغیر X اگر

به ما مقاله، این در نم باشد. اتكا قابل بودن، میسر صورت در یا و نیست میسر تخمین، این همواره اما برد. پی توزیع تابع ل ش

كه نمونه ایی گشتاورهای از خاص نوع هرگاه هستیم. م نامند، چندک تابع را آن كه x(F ) یعن توزیع، تابع معكوس برآورد دنبال

روی بر x(F ) مجهول تابع به مربوط آنتروپی كردن ماكزیمم با م توان آن گاه باشند دست در كرد، خواهیم تعریف را آن ادامه در

نسبتا دقت با را F (x) تابع خود نهایت در و كرد تعیین به خوبی را x(F ) پارامترهای و ل ش نمونه ایی، گشتاورهای محدودیت های

nikooravesh@birjandut.ac.ir وروش: نی ١زهره

۶۵٢
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بخش در م دهیم. قرار مطالعه مورد را وزن دار گشتاورهای از استفاده با آنتروپی ماکزیمم چارک تابع برآورد ما زد. تقریب باالیی

در م پردازیم. آنتروپی ماکزیمم چارک تابع پایه FPWMبر به دوم بخش در و کرده معرف را احتمال وزن دار گشتاورهای ابتدائ

دهیم. م تعمیم شانون، انتروپی جای به تسالیس انتروپی ماکزیمم به را شده (٢٠٠٨)آورده پاندی و دنگ از که را روش این ادامه

احتمال دار وزن گشتاورهای ٢

م شود: تعریف زیر به صورت PWM احتمال دار وزن گشتاورهای ، X تصادف متغیر برای

Mr,s,t = E[XrF s(١− F )t] =
∫ ١

٠
[x(F )]rF s(١− F )tdF.

IPWMنشان با را آن ها و نامیده صحیح احتمال دار وزن گشتاورهای Mr,s,tرا هستندکه صحیح اعدادی r, s, t معمول به طور

کسری احتمال دار وزن گشتاور Mr,s,tرا باشد، مثبت و (ناصحیح) حقیق عددی مقدار، سه این از ی حداقل هرگاه داد. خواهیم

م گیرند. قرار استفاده مورد اغلب و بوده ساده IPWM از زیر خاص حالت دو دهیم. م نشان FPWM با و نامیده

αt =M١,٠,t =
∫ ١

٠
x(F )(١− F )tdF,

βs =M١,s,٠ =

∫ ١

٠
x(F )F sdF.

پاندی و (دنگ زیر فرمول از م توان را βs و αt این صورت در باشند، مرتب نمونه ی از داده هایی x١ ≤ x٢ ≤ ... ≤ xn اگر

زد. (٢٠٠٨))تقریب

at =
١
n

n∑
i=١

(
n−i
t

)
xi(

n−١
t

) ,
bs =

١
n

n∑
i=١

(
i−١
s

)
xi(

n−١
s

) ,
.
(
n
r

)
= n!

r!(n−r)! , ٠ ≤ r ≤ nآن در که

شود: م تعریف زیر صورت به (GPD) پارتو توزیع تعمیم

F (x) =

 ١− [١− cx

d
]

١
c c ̸= ٠

١− exp(−x
d
) c = ٠.

داشت: خواهیم تایع این معکوس برای بنابراین

x(F ) =


d

c
[١− (١− F )c], c ̸= ٠

−d[ln(١− F )], c = ٠

cرسم = −٠٫٢،d = برای١ آن چندک تابع احتمالFو تابع نمودارهای ترتیب به ٢ و ١ لهای ش در هستند. ثابت اعداد d و c که

است. شده
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d = ١ و c = −٠٫٢ با یافته تعمیم پارتو توزیع احتمال تابع :١ ل ش

d = ١ و c = −٠٫٢ با تعمیم یافته پارتو توزیع چندک تابع :٢ ل ش

م آید: به دست زیر به صورت c ̸= ٠ ازای به GPD تابع برای αt =M١,٠,t عبارت

αt =M١,٠,t =
∫ ١

٠
x(F )(١− F )tdF =

∫ ١

٠

d

c
[١− (١− F )c](١− F )tdF

=
d

c

∫ ١

٠
[١−Gc]GtdG =

d

c

(
Gt+١

t+ ١ −
Gc+t+١

c+ t+ ١

)١

٠

=
d

c

( ١
t+ ١ −

١
c+ t+ ١

)
=

d

(t+ ١)(c+ t+ ١)

گردد: م حاصل زیر صورت به c = ٠ ازای به و

αt =M١,٠,t =
∫ ١

٠
[−d[Ln(١− F )]](١− F )tdF

= −d
∫ ١

٠
[Ln(G)]GtdG = −d

(
Gt+١

t+ ١Ln(G)−
Gt+١

(t+ ٢(١

)١

٠

= −d
(
− ١
(t+ ٢(١

)
=

d

(t+ ٢(١ ,

شده آورده (١) در t مقدار چند برای آمده به دست صریح فرمول نتایج است. شده استفاده G = (١− F ) متغیر تغییر از آن در كه

است.

صریح به صورت نم توان را Mr,s,t كل حالت در ول آوریم به دست صریح فرمول یك توانستیم αt = M١,٠,t برای چه اگر

چارک تابع برای محاسبات این نتایج ، (٢) در مثال عنوان به نمود. حل عددی روش های به را مربوطه انتگرال بایست ه بل نوشت.

است. شده آورده d = ١ و c = −٠٫٢ با QFGP
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αt محاسبه :١ جدول
۵ ۴ ٣ ٢ ١ t

٠/٠٢٨٧۴ ٠/٠۴١۶٧ ٠/٠۶۵٧٩ ٠/١١٩٠۵ ٠/٢٧٧٨ αt

١٠ ٩ ٨ ٧ ۶ t

٠/٠٠٨۴٢ ٠/٠١٠٢٠ ٠/٠١٢۶٣ ٠/٠١۶٠٣ ٠/٠٢١٠١ αt

Mr,s,t محاسبه :٢ جدول
Mr,s,t t s r

٠٫٠٠٠١٠٨٠۴ ۶ ۵ ٢
٠٫٠٢٠٠٧ ٢٫۵ ١٫٧۵ ١٫٢

چندک تابع آنتروپی ماكزیمم مبنای بر FPWM ٣

شد: تعریف زیر به صورت آنتروپی ،f ال چ تابع با X تصادف متغیر یك برای که کنیم م یادآوری

H[f(x)] = −
∫ +∞

−∞
f(x)Ln(f(x))dx. (٣ . ١)

داریم: انتروپی ماکزیمم از استفاده با FPWM آوردن به دست برای

H[x(F )] = −
∫ ١

٠
x(F )Ln(x(F ))dx (٣ . ٢)

كه باشد آن از تخمین xM (F ) و چارک تابع یك x(F ) كنید ∫فرض ١

٠
xM (F )F σidF = bi i = ٠,١, · · · ,M, σ٠ = ٠. (٣ . ٣)

داشتن دست در با ر، دی به عبارت شوند. رعایت باال قید M + ١ كه كنیم تعیین چنان را M مرتبه تخمین xM (F ) م خواهیم

سازی بهینه مسأله به مسأله ترتیب، بدین شود. ماکزیمم آن آنتروپی مقدار كه م كنیم تعیین چنان را xM (F ) ،bi مقدار M + ١
م شود. تبدیل زیر مقید

Max −
∫ ١

٠
xM (F )Ln(xM (F ))dx

s.t.∫ ١

٠
xM (F )dF = b٠

∫ ١

٠
xM (F )F σidF = bi i = ١,٢, · · · ,M.

نوشت: زیر به صورت را فوق مقید سازی بهینه مسأله م توان الگرانژ ضرایب روش كمك به

Max −
∫ ١

٠
xM (F )Ln(xM (F ))dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠
xM (F )dF − b٠

)

−
M∑
i=١

λi

(∫ ١

٠
xM (F )F σidF − bi

)
.

(۴ . ٣)
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داریم: منظور این برای م دهیم. قرار صفر برابر و گرفته مشتق xM (F ) به نسبت حال

∂

∂xM (F )
− [

∫ ١

٠
xM (F )Ln(xM (F ))dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠
xM (F )dF − b٠

)
− · · ·

−λM
(∫ ١

٠
xM (F )F σMdF − bM

)
]

= −
∫ ١

٠

∂

∂xM (F )
[xM (F )Ln(xM (F ))]dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠

∂

∂xM (F )
[xM (F )]dF

)
− · · ·

−λM
(∫ ١

٠

∂

∂xM (F )
[xM (F )F σM ]dF

)

= −
∫ ١

٠
[Ln(xM (F )) + ١]dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠
dF

)
− · · · − λM

(∫ ١

٠
F σMdF

)

=

∫ ١

٠
{−[Ln(xM (F )) + ١]− (λ٠ − ١)− λ١F

σ١ − · · · − λMF σM } dx

=

∫ ١

٠

{
−[Ln(xM (F ))]−

M∑
i=٠

λiF
σi

}
dx = ٠

م دهد: نتیجه اخیر عبارت

−[Ln(xM (F ))]−
M∑
i=٠

λiF
σi = ٠

⇒ [Ln(xM (F ))] = −
∑M

i=٠ λiF
σi

⇒ xM (F ) = e−
∑M

i=٠ λiF
σi

م گیریم، مشتق متغیرها سایر به نسبت حال

∂

∂λi
− [

∫ ١

٠
xM (F )Ln(xM (F ))dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠
xM (F )dF − b٠

)
− · · ·

− λM
(∫ ١

٠
xM (F )F σMdF − bM

)
] =

∫ ١

٠
xM (F )F σidF − bi = ٠

م گیریم: نتیجه آن از ∫كه ١

٠
xM (F )F σidF = bi , i = ٠,١, · · · ,M (۵ . ٣)

داشت: خواهیم باال از آمده به دست xM (F ) جای گذاری ∫با ١

٠
e−

∑M
i=٠ λiF

σj
F σidF = bi , j = ٠,١, · · · ,M (۶ . ٣)

ل به ش xM (F ) بایست بوده، x(F برای( [ آنتروپی ماكزیمم بودن دارا [به مفهوم تقریب بهترین xM (F ) كه این برای ر دی به عبارت

یافتن برای كند. صدق
∫ ١

٠ e
−

∑M
i=٠ λiF

σj
F σidF = bi , j = ٠,١, · · · ,M شرایط در و بوده xM (F ) = e−

∑M
i=٠ λiF

σi
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را مسأله σiها نبودن معلوم اما كنیم. حل را (۶ . ٣) خط غیر مجهول M + ١ معادله M + ١ دستگاه بایست λi, مجهول مقادیر

معین با و نموده انتخاب σi برای را مقادیری تصادف به صورت [٠,M ] بازه در ابتدا مسآله این حل برای م كند. تر پیچیده قدری

مسأله قیود تمام م آیند به دست طریق بدین كه λiهایی و σiها م آوریم. به دست نیوتن تكراری به روش را λiها مقادیر σiها شدن

را مقدارهایی λiها و σiها مقادیر همه بین از ، λiها و σiها رر م آوردن به دست و فوق پروسه تكرار م نمایند. برآورده را اصل

x(F ) برای xM (F ) = e−
∑M

i=٠ λiF
σi تقریب و باشند داشته مقادیر سایر به نسبت بیشتری آنتروپی مقدار که کنیم م انتخاب

م نماییم. بازسازی آن در λiها و σiها گذاری جا با را

اند. آمده ؟؟ در M = ١ به ازاء σiها و λi بهینه مقادیر QFG تابع برای .٣ . ١ مثال

M = ١ به ازاء σiها و λi برای بهینه مقادیر محاسبه :٣ جدول
λ١ λ٠ σ١ σ٠ M

١٨٩٣٫۵٢١ −١٨٩۴٫۴٩۴ ٠٫٠٠٠٠۶٢١٣ ٠ ١

تقریب زیر صورت به مناسب دقت با را F (x) تابع بنابراین م دهد. نشان را آن ٣ ل ش است توجه قابل پارامترها این با تقریب دقت

زده ایم:

XM (F ) = −Log(١− F )e−(١+λ١)−λ١)٢−F )σ١−···−λM (١−F )σM

X١(F ) = −Log(١− F )e−(١٨٩−١۴٫۴٩۴)−١٨٩٣٫۵١)٢١−F )٠٫٠٠٠٠۶٢١٣
.

σi و λi پارامترهای با QFG تابع تقریب دقت :٣ ل ش

تسالیس آنتروپی ماکزیمم ۴

آنتروپی ابتدا منظور بدین کنیم. م بیان تسالیس آنتروپی کردن ماکزیمم وسیله به را چارک تابع آوردن دست به رونذ بخش این در

آوریم. م دست به متلب افزار نرم کم به را جواب مثال ی برای و بیان را آنتروپی ماکزیمم مسئله کرده، تعریف را تسالیس

شود. م تعریف زیر صورت به X تصادف متغیر برای تسالیس آنتروپی

H[f(x)] = −
∫ +∞

−∞
f q(x)Lnq(f(x))dx. (١ . ۴)

دهیم قرار توانیم م (۴ . ٣) رابطه مشابه .Lnq(x) = x١−q−١
١−q که
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Max −
∫ ١

٠
xqM (F )Lnq(xM (F ))dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠
xM (F )dF − b٠

)

−
M∑
i=١

λi

(∫ ١

٠
xM (F )F σidF − bi

)
.

(٢ . ۴)

داریم: منظور این برای م دهیم. قرار صفر برابر و گرفته مشتق xM (F ) به نسبت حال

∂

∂xM (F )
− [

∫ ١

٠
xqM (F )Lnq(xM (F ))dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠
xM (F )dF − b٠

)
− · · ·

−λM
(∫ ١

٠
xM (F )F σMdF − bM

)
]

= −
∫ ١

٠

∂

∂xqM (F )
[xM (F )Lnq(xM (F ))]dx− (λ٠ − ١)

(∫ ١

٠

∂

∂xM (F )
[xM (F )]dF

)
− · · ·

−λM
(∫ ١

٠

∂

∂xM (F )
[xM (F )F σM ]dF

)

= −
∫ ١

٠
[qxq−١

M (F )
x١−q
M (F )− ١

١− q + (xqM (F )
(١− q)x−qM

١− q )]dx− (λ٠ − ١)
(∫ ١

٠
dF

)
− · · · − λM

(∫ ١

٠
F σMdF

)

=

∫ ١

٠

{
−[ q

١− qx
q−١
M (F ) + ١]− (λ٠ − ١)− λ١F

σ١ − · · · − λMF σM
}
dx

=

∫ ١

٠

{
−[ q

١− qx
q−١
M (F )]−

M∑
i=٠

λiF
σi

}
dx = ٠

م دهد: نتیجه اخیر عبارت

xM (F ) =

(
١ +

١− q
q

M∑
i=٠

λiF
σi

) ١
q−١

(٣ . ۴)

است. شده رسم σ٢ = ١ ،σ١ = ٠٫٢۵ و b٢ = ٠٫٧۵ ،b١ = ٠٫۵ ازاء به (٣ . ۴) رابطه از چارک تابع برآورد ،۴ ل ش در

است. گردیده رسم نظر مورد منحن سپس و محاسبه j = ٠,١,٢ برای λjها ابتدا البته،

.σ٢ = ١ ،σ١ = ٠٫٢۵ و b٢ = ٠٫٧۵ ،b١ = ٠٫۵ ازاء به چارک، تابع برآورد :۴ ل ش
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کنترل نمودارهای و زمان سری های تحلیل از استفاده با اجتماع ه های شب پایش
سقایی٢ عباس زاده١، هادی رضا

ایران آمار ١مرکز

تحقیقات و علوم واحد اسالم آزاد اه دانش صنایع، ٢گروه

ایجاد موجب که است علت شناسایی برای تالش و ه هاست شب در تغییرات کنترل و پايش ، اجتماع ه های شب پايش یده: چ

شناسایی که م دهد ارائه را روش کنترل نمودارهای و زمان سری های مدل سازی و تحلیل اساس بر مقاله این م شود. تغییرات

برای و ARMA خانواده زمان سری مدل های از اجتماع ه های شب مدل بندی برای اساس، این بر م سازد. ن مم را تغییرات این

است. شده استفاده EWMA کنترل نمودار از تغییرات کنترل

کنترل. نمودارهای ، زمان سری مدل های ، اجتماع ه های شب کلیدی: واژه های

.62P30 ،62P25 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

از ای محدوده در را خاص توانایی یا قابلیت به دسترس که فیزی یا انسان پیوندی درون سیستم یا مجموعه از عبارتست ه شب

شناخته پیچیده سیستم ی بعنوان ه، شب ساختار ندارد. زمان و ان م محدودیت مطلوب حالت در و کند م فراهم زمان و ان م

هايی پيچيدگ دارای تواند م كه بیولوژی و سایبری ، اجتماع های سیستم مانند واقع دنیای های سیستم از بسیاری شود. م

است اجتماع ساختار ی ، اجتماع ه شب پرداخت. ها سيستم اين تحليل و تجزيه به و كرد سازی مدل ه شب طريق از را باشد

های ه شب تحليل و تجزيه است. نویسندگان یا و اران، هم دوستان، مانند اجتماع نهادهای میان تعامل یا و روابط دهنده نشان که

کند. م فراهم را گرافها این در ذات وهای ال درک و پردازد م گراف نظريه طریق از افراد بین روابط کشف به (SNA) اجتماع

مربوط، یال های تمام از نگاشت اجتماع ه شب ی ر، دی بیان به م نگرد. یال و رأس اصطالحات با را اجتماع روابط ، SNA

از زیادی انواع هستند. ران بازی این میان روابط یال ها و ه ها شب درون فردی ران بازی رأس ها مطالعه است. مورد رأس های میان

در اجتماع ه های شب ظرفیت از م توان که است آن بیانگر مختلف تحقیقات نتایج باشد. داشته وجود رأس ها میان م تواند یال ها

، یالت تش امور اداره ، اجتماع روابط برقراری آنها، حل راه تعیین و مسائل شناسایی منظور به اجتماع و فردی سطوح از بسیاری

rezahadizadeh@yahoo.com زاده: هادی ١رضا

۶۶٠
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ن مم ها، ه شب در شده ایجاد تغییرات نمود. استفاده اهداف به دستیابی مسیر در افراد رهنمون سازی و عموم گذاری سیاست

ظهور تیم، ی اثربخش ست ش باشد. سازمان ی درون در تغییر ی احتمال از بین پیش یا و اساس تغییر ی هشدار است

در گروه اعضای بین تعامل وی ال در تغییر با است ن مم مخف ه شب ی توسط حمله ی سازی آماده یا و ، رسم غیر رهبران

اخیر سال چند در عالقه مورد موضوعات از ی آماری های تکنی و فرآیندها طریق از اجتماع های ه شب پایش باشد. ارتباط

اجتماع های ه شب در ناهنجاری تشخیص . ((٢٠١۶) اران هم و (وودال است افزایش حال در زمینه این در پژوهش که است

بررس طریق از کاربران منتظره غیر و غریب و عجیب رفتار دیدن مسئله به كه است اجتماع های ه شب پايش موضوعات از ي

با و هستند فرآيندها كنترل برای توانمندی ابزار كنترل نمودارهای .((٢٠١۶) تیالگام و (بیندو دارد اشاره ه شب در پنهان وهای ال

بر ها ناهنجاری شناسايی و اجتماع های ه شب پایش است. پذير ان ام فرآيند يك در غيرمعمول حاالت تشخيص آنها از استفاده

کارل و کالو م ) است حوزه اين در كم تحقيقات شامل ه بطوري است ظهور حال در رد روی ی كنترل نمودارهای اساس

مدلهای ترکیب از استفاده با تا داریم قصد نوشتار این در .( (٢٠١٧) اران هم و فراهان و (٢٠١۶) اران هم و (٢٠١١)،آذرنوش

دهیم. ارائه اجتماع ه شب در ها ناهنجاری یا تغییرات تشخیص و پایش برای را روش کنترل نمودارهای و زمان سری

زمان سری به اجتماع ه شب کردن تصویر ٢

اندازه مهمترین و ه شب ساختار شود، ارائه زمان سری ی به اجتماع ه شب ی کردن تصویر ونگ چ بخش این در اینکه از قبل

گردد. م بیان رود م ار ب اجتماع ه شب ی تحلیل برای که هایی

اجتماع های ه شب ساختار ٢ . ١

ی بصورت معموال که ه شب ی ریاض نمایش گردد. بررس باید که دارد وجود ش n تعداد به اجتماع ه شب ی کنید فرض

هر آن در که V رأس مجموعه ی که ،G = (V,E) یعن است، اصل جزء دو دارای آید م در نمایش به بصری بطور گراف

مرتب زوج تمام حاوی که ، V × V از ای مجموعه زیر که E های لبه از ای مجموعه و دهد م نشان را شخص ی گره یا رأس

انواع دارای توانند م گرافها .((٢٠١۶) اران هم و (وودال دارد وجود j و i های گره بین لبه که طوری به است (i, j) رأس های

بنام ماتریس در ها لبه مورد در اطالعات نباشد. راس دو بین یال چندین دارای اگر شود م نامیده ساده گراف ی باشند. مختلف

شود: م داده نمایش زیر بصورت که است موجود مجاورت ماتریس

C(i, j) =

١ i↔ j

٠ i↮ j
(٢ . ١)

جهت بدون یا و دار جهت تواند م گراف ی همچنین باشد. برچسب فاقد یا و برچسب دارای تواند م گراف ی های یال

آنگاه باشد، جهت بدون گراف اگر شویم. م متمرکز جهت بدون ساده های گراف دارای كه هايی ه شب روی ما مقاله، این در باشد.

است. نامشخص کند م برقرار ارتباط که فردی

اجتماع های ه شب تحلیل عناصر مهمترین ٢ . ٢

است پیچیده سیستم ی مانند که ه هرشب تحلیل برای و مقاله این در که بپردازیم مفاهیم تعریف به خواهیم م قسمت این در

گیرد: م قرار استفاده مورد

شود. م داده نمایش n با که است آن های راس تعداد با برابر G مفروض گراف مرتبه مرتبه:

شود. م داده نمایش |E| با و دارد وجود گراف در که است هایی یال تعداد با برابر G مفروض گراف ی اندازه اندازه:
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آید: م بدست زیر ل ش به و دهد م گزارش ه شب در را ها گره درجه متوسط که است ای آماره ای: گره درجه میانگین

d̄ =

∑n
i=١ di
n

=
٢|E|
n

(٢ . ٢)

مرکزی و اثرگذار ه، شب در مهم های گره کدام کند م مشخص که است ه شب انسجام های شاخص از ی مرکزیت:مرکزیت

شود. م گرفته ار ب مقاله این در که مرکزیت نوع سه است.

است ونه چ ران بازی مجموعه درجه مرکزیت اینکه تعیین برای است شاخص ، گروه ای گره مرکزیت : گروه درجه مرکزیت

آید: م بدست زیر فرمول توسط و

CD =

∑n
i=١[C

∗
D − CD(i)]

(n− ١)(n− ٢) (٢ . ٣)

هاست. گره همه در شده مشاهده درجه مقدار بزرگترین C∗D و i گره درجه با است برابر CD(i) که

چقدر ها گره سایر از گره ی اینکه بر شاخص این است. فاصله یا و نزدی پایه بر نزدی مرکزیت : گروه نزدی مرکزیت

آید: م دست به زیر رابطه از ه شب یا گراف ی کل برای نزدی مرکزیت دارد. تمرکز است نزدی

CC =

∑n
i=١[C

∗
C − CC(i)]

[(n− ١)(n− ٢)/[(٢n− ٣) (۴ . ٢)

با: است برابر و i گره نزدی مرکزیت با است برابر CC(i) و هاست گره همه در شده مشاهده نزدی ماکزیمم C∗C که

.CC(i) = n−١∑n
j=١ d(i,j)

قدرت ارتباط راه تنگ ی در گرفتن قرار با تواند م فرد که است استوار فرض این بر بینیت مرکزیت : گروه بینیت مرکزیت

مرکزیت ذرد. ب نظر مورد گره میان از باید لزوما گره دو هر بین مسیر بقیه، میان در گره ی گرفتن قرار با واقع در یعن کند. کسب

آید: م دست به زیر رابطه از ه شب یا گراف ی کل برای بینیت

CB =

∑n
i=١[C

∗
B − CB(i)]

(n− ١) (۵ . ٢)

با است برابر و i گره بینیت مرکزیت با است برابر CB(i) و هاست گره همه در شده مشاهده بینیت ماکزیمم C∗B که

gjk(i) و است k و j گره دو بین (کوتاهترین) مستقیم مسیرهای تعداد gjk آن در CB(i)که =
[
∑

j<k gjk(i))]/gjk

((n−١)(n−٢))/٢

باشد. م کند م عبور i از که j kبه از ن مم مسیرهای کوتاهترین

اجتماع های ه شب زمان سری ٢ . ٣

و فعل زمان گذشت با زیرا شوند م مطرح نیز زمان های ه شب بعنوان ها ه شب این یرید. ب نظر در را پویا اجتماع ه شب ی

به را ( (زمان پویا ه شب داد. خواهد رخ ه شب در (ارتباط) یال حذف یا و شدن اضافه گره، خروج گره، ورود جمله از انفعاالت

جمع باشد) زمان مقیاس هر یا و ماهانه ، هفتگ روزانه، تواند م شات اسنپ هر (که استاتی شاتهای اسنپ از ای مجموعه عنوان

گره درجه میانگین اندازه، مرتبه، مقادیر شات اسنپ هر در ه شب هر گیریم. م نظر در متوال زمان فواصل بصورت و شده آوری

م محاسبه روند، م ار ب ه شب کل تحلیل برای که ، گروه بینیت مرکزیت و گروه نزدی مرکزیت ، گروه درجه مرکزیت ای،

زمان سری ی آن معادل یا زمان در شده مرتب نقاط از ای مجموعه نتیجه در شوند. م گرفته نظر در ه شب تصویر بعنوان و شوند

آید. م بدست ه شب تحلیل های اندازه از گسسته
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ه شب زمان های سری تحلیل ٢ . ٣ . ١

شده مرتب بصورت زمان طول در که شود م اطالق هایی داده بین پیش و سازی مدل فرآیند به زمان های سری تحلیل و تجزیه

پردازیم. م حوزه این مدلهای مهمترین مرور به بخش این در اند. شده آوری جمع

(اتورگرسیو)، AR نظیر زمان سری مانای مدلهای شامل متحرک) میانگین (اتورگرسیو ARMA نوع مدلهای :ARMA نوع مدلهای

زیر صورت به ARMA(p,q) زمان سری مدل کل فرم است. ( (ARMAفصل SARMA ARMAو متحرک)، (میانگین MA

شود: م تعیین

ϕ(B)xt = θ(B)εt (۶ . ٢)

نوفه ی εt هستند. q مرتبه با متحرک میانگین و p مرتبه با اتورگرسیو های مولفه ترتیب به θ(B) و ϕ(B) پسرو، ر عمل B که

است. σ٢ واریانس و صفر میانگین با سفید

اجتماع های ه شب برای کنترل نمودار طراح ٣

جمع نمودارهای این از ی هستند. بهتری رد عمل دارای شوهارت کنترل نمودارهای به نسبت تجمع جمع کنترل نمودارهای

است. توانمندی ابزار کوچ تغییرات شناسایی در که (EWMA)است نمایی موزون متحرک میانگین کنترل نمودار ، تجمع

آن از استفاده و تهیه نیز جهات بعض از و است سان ی تجمع جمع نمودارهای ر دی رد عمل با تقریبی بطور نمودار این رد عمل

تعریف زیر صورت به نمایی موزون متحرك میانگین شود. م استفاده انفرادي مشاهدات از غالباً نیز نمودار این در است. تر ساده

شود: م

zi = λxi + (١− λ)zi−١ (٣ . ١)

هموارسازی ضریب λ و شود م گرفته نظر در صفر با برابر z٠ مقدار و است نمایی موزون متحرک میانگین آماره zi رابطه این در

مراجعه (١٣٩٣) مونتگومری جمله از مختلف مراجع به توان م بیشتر مطالعه برای است. ی و صفر بین ثابت مقدار دارای و

متغیرهای ( اجتماع ه شب گیری اندازه متغیرهای زمان سری مدل مانده باق مقادیر با (معادل xi مشاهدات اگر نهایت، در کرد.

بود: خواهد زیر صورت به کنترل حدود باشد بزرگ نمونه وحجم باشند σ٢ واریانس با مستقل تصادف

UCL = µ٠ + Lσ

√
λ

(٢− λ)

LCL = µ٠ − Lσ

√
λ

(٢− λ) (٣ . ٢)

اگر و شود م استفاده (... اندازه، (مرتبه، اجتماع های ه شب تحلیل عناصر زمان سری های مدل از مقاله این در اینکه به توجه با

از توان م بنابراین، کرد. خواهند پیروی مستقل تصادف فرآیند ی از مدل مانده باق مقادیر باشد، صحیح شده زده تخمین مدل

کرد. استفاده پایش مورد اجتماع ه شب در شده ایجاد تغییرات شناسایی و کنترل نمودار طراح برای ها مدل های مانده باق

سازی شبیه مطالعات ۴

با را انطباق بیشترین ه بطوری کرد. مدلبندی ها گراف و ها ماتریس یعن ریاض ابزارهای توسط توان م را اجتماع های ه شب

اجتماع های ه شب در اینکه اساس بر را مقیاس) آزاد ه (شب مدل (١٩٩٩) آلبرت و باراباس باشد. داشته اجتماع های ه شب
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به راس ی توسط شده ایجاد یال ی اینکه احتمال مدل، این در کردند. ارائه شوند م تر محبوب بیشتری سرعت با ها محبوب

مدل مقیاس آزاد ه شب گویند. م امتیازی الحاق خاصیت این به است. هدف راس درجه با متناسب شود، متصل ری دی راس

بستگ ه شب در ها گره تعداد به ها گره درجه توزیع که معن این به کند، م پیروی توان قانون از هایش گره درجه توزیع که است

λ واقع های سیستم در ول است ٣ و ٢ بین اغلب λ مولفه که ، ρ(k) ≈ kλ باشد، داشته k درجه گره ی اینکه احتمال ندارد.

تعداد با گره ی زمان مرحله هر در کند. م تولید رشد ویژگ اساس بر را آزاد مقیاس ه شب ی باراباس مدل است. ۴ و ٢/١ بین

موجود های گره درجه به شود اضافه موجود های گره به جدید گره اینکه احتمال شود. م کم یا اضافه ه شب به یال m(≤ m٠)

دارد. جدید ارتباطات دریافت برای بیشتری احتمال زیاد ارتباط با گره ی گویند. م ترجیح وابستگ ویژگ این به دارد. بستگ

نشان سنگین های درجه با های گره دارند. شوند م اضافه ه شب به که ارتباطات گرفتن برای قویتری توانایی باالتر درجه با ها گره

وریتم ال ادامه در شود. م متصل i گره به pi = ki∑
j kj

احتمال با جدید گره هر هستند. زیاد ارتباطات تعداد با مشهور افراد دهنده

است: زیر گام های١ دارای وریتم ال این است. شده آورده ه شب سازی شبیه

igraph یج پ R افزار نرم از استفاده با باراباس مدل اساس بر رأس ١٠ با ه شب ی ابتدا : پایه) ه شب ی (ایجاد ١ گام •

شود. م تولید

استفاده با رئوس تعداد شود. اضافه شده تولید گراف به رأس تعداد ی باید مرحله این در رأس): افزودن (مرحله ٢ گام •

گراف از ترجیح وابستگ اساس بر که رأس تعداد همان به تصادف به سپس و شود م انتخاب پواسن تصادف عدد از

به فردی حالت این در که باشد صفر برابر انتخابی رئوس تعداد ن مم شوند. م متصل ارتباط ایجاد برای اند شده انتخاب

شود. نم وارد ه شب

یال و شود م انتخاب تصادف به رأس ی بنابراین گیرد. صورت یال حذف باید مرحله این در یال): حذف (مرحله ٣ گام •

دهد دست از را خود های یال تمام رأس اگر گردد. م حذف است شده انتخاب تصادف به که انش همسای از ی با آن

شود. م حذف گراف از

شود. م تکرار است شده گرفته نظر در ٣۶۵ مقاله این در که نظر مورد های شات اسنپ تعداد برای تکراری صورت به مراحل این

گردد م یادداشت است شده استفاده تحلیل و تجزیه برای آنها از مقاله این در که ه شب متغیرهای مقادیر شات اسنپ هر در سپس

دهد. م نشان را شات اسنپ ی در شده تولید گراف از نمایی ل١ ش ادامه، در شود. یل تش آنها زمان سری تا

برای نیاز مورد متغیرهای مقادیر شات اسنپ هر در و گردید ایجاد اجتماع ه شب ی فوق، وریتم ال از استفاده با اینکه از پس

گردد. م انجام ٢ فاز در EWMA کنترل نمودار ی ساختن برای نیاز مورد اقدامات گردید یادداشت اجتماع ه شب ی پایش

است: زیر مراحل شامل اقدامات این

این در که اجتماع های ه شب تحلیل عناصر یا متغیرها از ی هر برای ابتدا : زمان سری های مدل اساس بر مدل ساختن •

شود. م ساخته زمان سری مدل ی است شده اشاره مقاله

هر های مانده باق زمان سری متغیرها، از ی هر برای سازی مدل از پس مرحله این در ها: مانده باق سری آوردن بدست •

شود. م آورده بدست پایش جهت آنها از ی

باق سری کنترل حدود (٣ . ٢) از استفاده با مرحله این در ها: مانده باق سری اساس بر EWMA کنترل نمودار ساختن •

های مانده باق آنگاه شود خارج کنترل حالت از و یابد تغییر ه شب روند اگر که است این بر ایده شود. م ساخته ها مانده

است. خود طبیع حالت از ه شب شدن خارج دهنده نشان که کرد خواهد تجاوز کنترل حدود از و شده بزرگ نیز مدل

1Steps
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شده تولید ه شب ی از نمایی :١ ل ش

بطور مدل های مانده باق اساس بر آنها کنترل حدود و شده سازی شبیه اجتماع ه شب متغیرهای زمان سری های مدل ١ جدول در

است. شده آورده خالصه

ه شب تحلیل متغیرهای سازی مدل های یافته :١ جدول
پایین حد باال حد زمان سری مدل اختصاری عالمت متغیر نام

‐ ٠ . ١۴ ٠ . ١۴ AR(1) n مرتبه

‐ ٧٧ . ١ ٠ . ٢۵ AR(1) |E| اندازه

‐ ١٣ . ٠ ١ . ٠۵ ARIMA(1,1,2) d̄ ای گره درجه میانگین

‐ ٠٣ . ٠ ٠٣ . ٠ ARIMA(3,1,1) CD گروه درجه مرکزیت

‐ ٠٧ . ٠ ٠٧ . ٠ MA(1,1) CC گروه نزدی مرکزیت

‐ ٠٨ . ٠ ٠٧ . ٠ ARIMA(1,1,1) CB گروه بینیت مرکزیت

تغییرات ( رأس ورود (نرخ سازی شبیه نمودن اضافه مرحله در سیستماتی بصورت پیشنهادی، نمودار رد عمل بررس برای

از نظر مورد ه شب اگر حال است، برابر پواسن توزیع میانگین با است شده گفته که همانطور رأس ورود نرخ آوریم. م بوجود را

این مقاله، این در است. ه شب در گیری عضو مثابه به که باشد ورودی نرخ در تغییرات تواند م مورد ی شود خارج تعادل حالت

است. آمده جدول٢ در که است شده گرفته نظر در (٩ . ٠ ،... ،٣ . ٠ ،١ . ٠ ،٠) مقادیر از ی بعالوه ورودی نرخ بصورت تغییرات

آورده خالصه بطور جدول٢ در تغییرات اعمال از پس تکرار بار ١٠٠٠٠ با شده سازی شبیه دنباله٢ طول متوسط مقادیر مقادیر حال

است. شده

نمودارهای بررس با دهد. م نشان مقاله این در ه شب متغیرهای روی را EWMA کنترل نمودار رد عمل ل٢ ش ادامه، در

گروه بینیت مرکزیت اساس بر پیشنهادی نمودار که دریافت توان م شده سازی شبیه ه شب متغیرهای برای شده طراح کنترل

است. بهتری رد عمل دارای متغیرها سایر به نسبت

2ARL
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ARL روی بر میانگین در شده ایجاد تغییرات اثر :٢ جدول
٩ . ٠ ٧ . ٠ ٠ . ۵ ٣ . ٠ ١ . ٠ ٠ اختصاری عالمت متغیر نام

٨ . ١٠۵ ٣٠ . ۴٢ ۵١ . ٠۵ ١ . ١٠٢۴ ١۶۵ . ٢۵ ٢٠٠ n مرتبه

٣٧ . ٩ ٣٠ . ۶٨ ۴١١ . ٩ ٨٩ . ١٠٨ ١۶٣٢ . ٨ ٢٠٠ |E| اندازه

١١ . ٨ ٢٩ . ۵ ۴٢ . ٧۴ ٩۵ . ٠٣ ١۴٨ . ١۴ ٢٠٠ d̄ ای گره درجه میانگین

٨ . ٧ ٢۵ . ١ ۴٧٣ . ٢ ٨۶ . ١٠ ١٢ . ١١٠ ٢٠٠ CD گروه درجه مرکزیت

۶ . ۶۴ ١٨ . ٢٣ ۴٢ . ۶٩ ٢٠ . ٨٢ ٠ . ١٠٩۵ ٢٠٠ CC گروه نزدی مرکزیت

۵ . ۴٢ ٨ . ١٩ ۴١ . ۵٢ ٢٢ . ٨١ ١٠١ . ۶٢ ٢٠٠ CB گروه بینیت مرکزیت
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ه شب متغیرهای روی EWMA کنترل نمودار رد عمل :٢ ل ش

نتیجه گیری و بحث

اجتماع ه شب ی کنترل و پایش براي روش EWMA کنترل نمودار و ARMA زمان سری های مدل ترکیب با مقاله، این در

دنباله طول متوسط معیار حسب بر پیشنهادی نمودار رد عمل و ارائه سازی شبیه مطالعه بر مبتن عددی مثال ی همچنین شد. ارائه

از ، زمان سری ی به (... اندازه، مرتبه، (مانند: اجتماع ه شب های اندازه کردن تصویر از پس مطالعه، این در شد. ارزیابی

کنترل و پایش برای شده ساخته های مدل های مانده باق از و شد پرداخته آنها سازی مدل به زمان سری کالسی های مدل طریق

شناسایی برای قبول قابل رد عمل EWMA کنترل نمودار که داد نشان سازی شبیه نتایج است. شده استفاده شده سازی شبیه ه شب

گرفت. بهره متغیرها ر دی به نسبت گروه بینیت مرکزیت متغیر از توان م تغییرات سریعتر شناسایی برای همچنین و دارد تغییرات

با اجتماع های ه شب قبیل از مختلف حاالت بررس است. شده گرفته نظر در جهت بدون گراف با اجتماع ه شب مقاله، این در

شود. م تعریف آت مطالعات براي برچسب دارای و دار وزن دار، جهت گراف
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نامانا مترن کوواریانس توابع از رده ای بر مبتن فضایی مدل بندی
ریواز فیروزه ، یارعل اسماعیل همت خواه١، محمد

بهشت شهید اه دانش آمار، گروه

فضایی نامانایی مدل بندی برای مطلوب مدل ی م آید، به دست فرایند پیچش طریق از که نامانا مترن کوواریانس مدل یده: چ

موجب است، مشاهدات از خط تابع که آن پارامترهای زیاد تعداد اما است جذابی نظری ویژگ های دارای مدل این گرچه است.

م پردازد نامانا مترن کوواریانس مدل های از رده ی مطالعه ی به مقاله این باشد. روبه رو چالش با کاربردها در آن از استفاده که م شود

بردن ارث به بر عالوه شیوه ی مدل بندی، این م انجامد. پارامترها تعداد بعد کاهش  به کم متغیر اطالعات طریق از به طوری که

مبتن بیزی مدل ی به کارگیری با سپس، م شود. هسته تابع پارامترهای سرراست تفسیر موجب نامانا، مترن مدل نظری ویژگ های

استفاده با ادامه، در م شود. بررس فضایی ویی پیش و پسین استنباط های ، کم متغیر به وابسته نامانای مترن کوواریانس مدل بر

مانای مدل ی با مقایسه در شده معرف مدل رد عمل روزانه دمای مینیمم هفتگ متوسط به مربوط مجموعه داده ی واقع ی از

م گیرد. قرار بررس مورد مترن

. گاوس فرایندهای کوواریانس، رگرسیون نامانا، مترن کوواریانس تابع فضایی، نامانایی فرایند، پیچش کلیدی: واژه های

.60Gxx،62Mxx،62Fxx :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

به متعلق که کوواریانس تابع طریق از عموماً کار این است. فضایی وابستگ تعیین فضایی، داده های تحلیل اصل مؤلفه های از ی

نیست. واقع بینانه مانایی فرض کاربردها، از بسیاری در که است حال در این م شود. انجام است، مانا مدل های از پارامتری رده ای

و (سمپسون فضایی دگردیس روش مانند فضایی فرایندهای دوم ساختار در نامانایی مدل بندی برای متعددی رهیافت های تاکنون

متحرک میانگین و هسته هموارسازی که فرایند پیچش روش و (٢٠٠٢ اران، هم و ا (نایچ پایع توابع بسط روش ،(١٩٩٢ گوترپ،

است. شده ارائه (١٩٩٨ دن، (هی م شود نامیده نیز

پیچش رهیافت طریق از که است (٢٠٠۶ ، اسچرویش و (پسیئوری نامانا مترن مدل نامانا، کوواریانس مدل های از رده ی

است. دارد، وجود فرایند دوم مرتبه ساختار در نامانایی که حالت در مانا مترن مدل برای مناسب زین جای و م آید دست به فرایند

hemmatikhah@gmail.com همت خواه: ١محمد

۶۶٨
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پارامترهای تعداد مشاهدات، تعداد افزایش با اما است مناسبی ویژگ های و باال انعطاف دارای آن از حاصل کوواریانس مدل  گرچه

م کند. روبه رو چالش با کاربردها از بسیاری در را مدل این از استفاده که م شود زیاد است، نمونه تعداد از خط ترکیب که مدل

متغیر از مختلف افراد اخیر سال های در این رو، از است. کم متغیرهای از استفاده پارامتر، فضای بعد کاهش برای طبیع راه ی

٢٠١۴؛ اران، هم و نتو ٢٠١١؛ اران، هم و (اشمیت کرده اند استفاده فرایند فضایی وابستگ ساختار در نامانایی بیان برای کم

از ی هستند. روبه رو محدودیت هایی با اما دادند نشان موفق عمل در روش ها این کلیه ی گرچه .(٢٠١١ اران، هم و رایش

توصیف ر، دی به عبارت نیست. روشن فضایی کوواریانس تابع رد عمل بر کم متغیر تاثیر که است آن محدودیت  ها این مهمترین

نیست. بیان قابل کم متغیر طریق از نامانایی

قرار مطالعه مورد شده، معرف (٢٠١۵) کالدر و ریزر توسط که نامانا مترن کوواریانس مدل های از جدید رده ای مقاله، این در

ممس نمایش که مدل پیچش، هسته ی کوواریانس تابع برای کوواریانس رگرسیون ی گرفتن نظر در با روش این واقع در م گیرد.

طریق از و نامانایی ساده تفسیر باعث جالب، نظری ویژگ های بر عالوه مدل بندی، شیوه این م شود. حاصل است، هسته پیچش از

وابسته نامانای کوواریانس مدل بر مبتن بیزی مدل ی به کارگیری با ادامه، در م شود. نیز پارامتر فضای بعد کاهش به کم متغیر

رد عمل ، واقع مجموعه داده ی ی از استفاده با همچنین م شوند. ارائه فضایی ویی پیش و پسین استنباط های ، کم متغیر به

ارزیابی مورد ، اریتم ل نمره ی و ویی پیش خطای دوم توان میانگین به کارگیری با مانا مترن مدل ی با مقایسه در شده معرف مدل

م گیرد. قرار

کم متغیر بر مبتن نامانا مترن کوواریانس توابع از رده ای ٢

ریزر توسط که فرایند پیچش روش بر مبتن نامانا مترن کوواریانس تابع ساخت به کم متغیر از استفاده با مقاله ، از بخش این در

این باشد. D ⊂ Rd روی فصایی تصادف فرایند ی Y (·) کنید فرض اساس براین م شود. پرداخته شد، بیان (٢٠١۵) کالدر و

صورت به  م توان هسته پیچش از استفاده با را فرایند

Y (s) =

∫
D
k(s− u)dW (u) (٢ . ١)

ی W (·) اگر (٢ . ١) رابطه ی در است. هسته تابع k(·) و d‐بعدی تصادف فرایند W (·) که (١٩٧۶ (ت باکس، کرد تعریف

به Y فرایند کوواریانس تابع بود. خواهد گاوس فرایند ی ،(٢ . ١) رابطه ی در Y (·) فرایند باشد گاوس فرانید یا براون حرکت

 صورت

C(s, s
′
) =

∫
Rd

k(s− u)k(s
′
− u)du (٢ . ٢)

گاوس هسته ی تابع ی گرفتن نظر در و براون حرکت ی عنوان به W (·) انتخاب با (١٩٩٩) اران هم و دن هی م آید. بدست

صورت به را کوواریانس تابع (٢ . ١) رابطه ی در ان م به وابسته d‐بعدی

C(si, sj) = (٢
√
π)−d|Σ(si) +Σ(sj)

٢ |−
١
٢ ρ
(√

Q(si, sj)
)

(٢ . ٣)

تابع ρ(h) = e−h
٢ و si مرکز به گاوس هسته تابع برای d × d کوواریانس ماتریس ی Σ(si) به طوری که کردند تعریف

و است استاندارد گاوس همبستگ

Q(si, sj) = (si − sj)
′
{Σ(si) +Σ(sj)

٢ }−١(si − sj)

در با (٢٠٠۶) اسچرویش و پسیئوری ناماناست. معتبر کوواریانس تابع ی که است، sj و si بین شده مقیاس فاصله دوم توان

تابع ی به تبدیل (٢ . ٣) رابطه ی که دادند نشان ،ρ(·) جای به ν هموارسازی پارامتر با Mν(·) مترن همبستگ تابع گرفتن نظر
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صورت به کوواریانس

C(si, sj ; Φ) = σ(si)σ(sj)

∣∣∣∣Σ(si) +Σ(sj)

٢

∣∣∣∣− ١
٢
M ν(si)+ν(sj)

٢

(√
Q(si, sj)

)
(۴ . ٢)

مترن کوواریانس تابع به است مترن آن هسته ی که کوواریانس تابع این است. معتبر نامانای کوواریانس تابع ی که شد، خواهد

هستند. ان م از تابع هایی Σ(·) و ν(·) ،σ(·) پارامترهای (۴ . ٢) کوواریانس تابع در است توضیح به الزم است. معروف نامانا

آن از استفاده ،(۴ . ٢) مدل کل فرم عل رغم هستند. متفاوت پارامترهای مجموعه Σ(s) و ν(s) ،σ(s) ،s ∈ D هر برای یعن

محاسبات شدن آسان و پارامتر فضای بعد کاهش برای مناسب رهیافت ی بود. خواهد روبه رو زیادی پیچیدگ های با عمل در

که به گونه ای م شوند مدل وارد کم متغیرهای از توابع روش، این در واقع در است. مدل بندی در کم متغیرهای از استفاده

فرض این کار برای باشد. مناسبی محاسبات ویژگ های دارای م کند، بیان را فضایی تغییرات که حاصل نامانای کوواریانس تابع

σ(·) پارامترهای ارتباط برای باشد. s ∈ D موقعیت در کم متغیرهای بردار x(s) = (١, x١(s), ..., xp−١(s))
′ ∈ Rp کنید

صورت به  کم متغیرهای از ‐خط ل رگرسیون مدل ی ، کم متغیرهای به ν(·) و

σ(s) = exp

{
αx(s)

٢

}
|Σ(s)|

١
۴ , ν(s) = exp {δx(s)} (۵ . ٢)

کنترل ν(·) و σ(·) روی را کم متغیرهای تأثیر که هستند ثابت ضرایب از بردارهایی به ترتیب، δ و α که م شود گرفته نظر در

برای x(s) کم متغیر حسب بر (٢٠١۵ کالدر، و ریزر ٢٠١٢؛ نیو، و (هاف کوواریانس رگرسیون ی گرفتن نظر در با م کنند.

داریم ،Σ(s)

Σ(s) = Ψ+ Γx(s)x(s)
′
Γ′ (۶ . ٢)

(۵ . ٢) اتخاذ با حال باشد. م تواند d× p حقیق ماتریس هر Γ و است متقارن و مثبت همیشه d× d ماتریس ی Ψ طوری که به 

فرم به (۴ . ٢) رابطه ی کوواریانس تابع (۶ . ٢) و

CR(si, sj ;α, δ,Ψ,Γ) =exp

{
α

(
xi + xj

٢

)} |Ψ+ Γxix
′
iΓ

′ |
١
۴ |Ψ+ Γxjx

′
jΓ

′ |
١
۴

|Ψ+ Γ(
xix

′
i+xjx

′
j

٢ )Γ
′ |

١
٢

M exp{δxi}+exp{δxj}
٢

(√
Qij

)
(٢ . ٧)

و xj ≡ x(sj) ،xi ≡ x(si) که بود خواهد

Qij = (si − sj)
′
(
Ψ+ Γ

(
xix

′
i + xjx

′
j

٢

)
Γ

′
)−١

(si − sj)

همواری فرایند و هسته ماتریس واریانس، وابستگ بیان برای R باالنویس است. نامانا کوواریانس تابع ی (۴ . ٢) که است بدیه

است. رگرسیون مدل سازی ی طریق از کم متغیرهای به

مدل کل ویژگ های ٢ . ١

ماتریس پارامترهای کل تعداد و است، زیادی جذابیت های دارای پارامترها، تعداد نظر از (٢ . ٧) در شده ارائه نامانای کوواریانس مدل

مدل که است حال در این ندارد. ربط ،n مشاهدات، تعداد به م شود مشاهده که همان طور است. d(d+١)
٢ + dp با برابر هسته

است. n از خط ترکیب آن پارامترهای تعداد باال، بسیار انعطاف عل رغم (٢٠٠۶) اسچرویش و پسیئوری
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از تابع و ناماناست کم متغیر و جغرافیایی فضای دو هر در که است این (٢ . ٧) کوواریانس تابع ر دی مطلوب ویژگ ی

Σ(si)+Σ(sj)

٢ =
Ψ+ Γxix

′
iΓ

′
+Ψ+ Γxjx

′
jΓ

′

٢ =
٢Ψ+ Γ

(
xix

′
i + xjx

′
j

)
Γ

′

٢

= Ψ+ Γ

(
xix

′
i + xjx

′
j

٢

)
Γ

′

اگر که چرا است مطلوب ویژگ ی ، ویژگ این کرد. بیان (xi − xj) یا ∥xi − xj∥ از تابع صورت به آن را نم توان که است

م تواند (si, sj) بین کوواریانس که م کند بیان ویژگ این یریم، ب نظر در را (s′i, s
′
j) و (si, sj) جغرافیایی موقعیت جفت دو

قرار ر دی ی از سان ی فاصله در کم متغیر فضای در هم و جغرافیایی نظر از هم موقعیت دو این گرچه باشد (s′i, s
′
j) از متفاوت

باشند. داشته

بیزی نامانای فضایی مدل ٣

بیان ٢ بخش در (٢٠١۵) کالدر و ریزر توسط شده معرف نامانای کوواریانس تابع بر مبتن بیزی فضایی مدل بندی بخش این در

باشد (٢ . ٧) رابطه ی در CR نامانای کوواریانس تابع و صفر میانگین با گاوس فرایند ی Y (·) کنید فرض اساس این بر م شود.

به صورت s ان م برای نمونه گیری مدل کنید فرض همچنین باشد. مشاهده فرایند Z(·) و

Z(s) = µ(s) + Y (s) + ϵ(s) (٣ . ١)

هم و مستقل که م دهد نشان را اندازه گیری خطای که تصادف مؤلفه ϵ(·) است، میانگین تابع E[Z(s)] = µ(s) که باشد

Z = اگر مستقل اند. ر دی ی از Y (·) و ϵ(·) م شود فرض همچنین م شود. گرفته نظر در نامعلوم) τ٢) ،N(٠, τ٢) از توزیع

صورت به (٣ . ١) مدل برداری فرم باشد، {s١, ..., sn} ∈ D فضایی ان های م در مشاهدات بردار (Z(s١), ..., Z(sn))
′

Z = µ+ Y + ϵ (٣ . ٢)

است. Ωij ≡ CR(si, sj ;α, δ,Ψ,Γ) صورت به Ωعناصر که بود خواهد Nn(٠,Ω) نرمال توزیع دارای Y آن در که است

از خط تابع ی µ(s) م شود فرض اوال م شود. گرفته نظر در زیر ساده کننده ی فرض دو داده ها، به فوق مدل برازش برای

ثابت مقداری همواری پارامتر م شود فرض اینکه دوم است. β = (β١, ..., βq)
′ با µ(s) = x(s)′βصورت به  کم متغیرهای

به  جدید پارامتربندی ی محاسبات راحت برای همچنین است. نمایی مدل با معادل که باشد ν = ٠٫۵ با برابر ان‐ناوابسته م و

صورت

α = (α٠, ..., αp)
′
, α−٠ = (α١, ..., αp)

′
, σ٢

٠ = exp {α٠}

مدل پارامترهای برای مناسب پیشین توزیع های ابتدا شده، گرفته نظر در مدل بیزی تحلیل به منظور ادامه، در م شود. گرفته نظر در

م شود. گرفته نظر در

بیزی استنباط ٣ . ١

هستند. هم از مستقل پارامترها کلیه ی م شود فرض م کنند، بیان را تصادف میدان از خاص ویژگ پارامترها از ی هر که آن جا از

ψ١١ برای و α−٠ و vec(Γ) ،β برای چندمتغیره نرمال و σ٢
٠ و τ٢ پارامترهای برای گاما وارون پیشین توزیع های تحلیل به منظور
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صورت به نیم کش توزیع ψ١٢ و

p(τ٢) = IG(aτ , bτ ), p(σ٢
٠) = IG(aσ, bσ), p(β) = Nq(٠, c٢

βIq), vec(Γ) ∼ Ndp(٠, c٢
ΓIdp)

p(α−٠) = Np−٠)١, c٢
αIp−١), p(ψ١١) = C(٠, s٢

١), p(ψ٢٢) = C(٠, s٢
٢)

پسین توزیع این که به توجه با باشد. نامعلوم پارامترهای بردار θ = (β, τ٢, σ٢
٠,α−٠,Ψ,Γ) کنید فرض م شود. گرفته نظر در

با م شود. نمونه گیری آن ها از و تعیین تمام شرط توزیع های داده افزایی و گیبز نمونه گیری  روش اتخاذ با نیست، بسته فرم دارای

آنها از نمونه گیری برای متروپولیس‐هستینگس وریتم ال از نیستند استاندارد فرم دارای تمام شرط توزیع های از برخ این که به توجه

است. نشده بیان محاسبات جزئیات خالصه سازی به منظور م شود. استفاده

کاربردی مثال ۴

تغییر بررس در پارامتر این م گیرد. قرار استفاده مورد مطالعات از بسیاری در که است هواشناس پارامترهای مهمترین از ی دما

مهم و محسوس کامال تأثیرات ان، م ی دمای در تغییر ترین کوچ به طوری که است، برخوردار ویژه ای اهمیت از کشاورزی و اقلیم

زیست مطالعات ، سال خش ، طبیع و آبی بحران مختلف حوزه های در دما پیش بین این رو از داشت. خواهد دنبال به اکوسیستم ها در

و منابع این بهینه سازی جهت در آینده سیاست های تعیین در ویژه ای اهمیت از غذا کمبود و بیماری و آفات گسترش ، محیط و

مناسبی پیش بین های بتواند که مدل ارائه ی بنابراین است. برخوردار منابع از استفاده و بحران از جلوگیری و کنترل هزینه ها، مصرف

است. اهمیت حائز دهد، نتیجه را

در که است میالدی ٢٠٠٨ سال سوم هفته ی به مربوط راد سانتی حسب بر هفتگ دمای میزان متوسط ، بررس مورد داده های

داده های برای فضایی ان های م تعداد است. شده اخذ هواشناس سازمان از و شده اندازه گیری ایران کشور هواشناس ایستگاه های

ارتفاع مقابل در داده ها نمودار ١ ل ش در م شود. بررس روند وجود ابتدا داده ها، مدل بندی به منظور است. ٣۵۵ با برابر سینوپتی

بخش در شده معرف مدل در بنابراین م یابد. کاهش دما شود بیشتر ارتفاع چه هر م شود مشاهده که همانطور است. شده رسم

برای حال است. ارتفاع کم متغیر xe آن در که م شود گرفته نظر در µ(s) = β٠ + β١xe برابر تصادف میدان میانگین ٣
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جغرافیایی عرض و طول ارتفاع، مقابل در داده ها نمودار :١ ل ش

اقلیم به کنیم حرکت شرق جنوب و شرق سمت به چه هر ایران، کشور سطح در موجود اقلیم های به توجه با داده ها نامانایی بررس

اقلیم به کنیم حرکت غربی شمال و غرب سمت به چه هر مشابه طور به و م یابد. افزایش دما نتیجه در و نزدی تر مرکزی فالت
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نیستند. مانا کشور سطح در دما داده های که م رسد نظر به منطق بنابراین م یابد. کاهش دما نتیجه در و نزدی تر کوهستان

۵ سطح در فرایند دوم ساختار نامانایی ،(٢٠١٧) سوبارائو و سویترباندیوپدی توسط شده معرف آزمون از استفاده با حال، این با

به نظر ضروری دما داده های مدل بندی برای نامانا مدل ی از استفاده لذا آمد). دست به ٠/٠۴١ برابر (p‐مقدار شد تأیید درصد

وریتم ال تکرار ١٠٠٠٠ براساس مدل برازش م شود. داده برازش داده ها به ٣ بخش در معرف شده نامانای مدل ادامه در م رسد.

مدل ی نامانا، مدل رد عمل ارزیابی منظور به م شود. انجام داغیدن زمان از بعد آخر نمونه ای ۵٠٠٠ گرفتن نظر در با و MCMC

٩۵ باورمندی بازه های همراه به مدل دو هر برازش نتایج م شود. داده برازش داده ها به نیز مترن همبستگ تابع با گاوس مانای

مدل دو هر در (τ٢) قطعه ای اثر واریانس و رگرسیون ضرایب برآورد م شود مشاهده که همان طور است. آمده ١ جدول در درصد

مدل پارامترهای برآورد :١ جدول

مانا مدل نامانا مدل

ضرایب میانگین درصد ٩۵ بازه ی میانگین ٩۵درصد بازه

میانگین β٠(intercept) ٠/٠١٢۶ (٠/٠١٢٢,٠/٠١٢٩) ٠/٠۵٢٠ (٠/٠۵٣١,٠/٠۵١٧)

β١(elevation) ‐ ٠/٧۴٠۵ (‐ ٠/٧۴٠/٧ ‐,٠٩۴٠۴) ‐ ٠/٧۴٠٢ (‐ ٠/٧۴٠۵,‐ ٠/٧٣٩٩)

واریانس σ٢
٠ = exp {α٠} ٠/١٢٠٢ (٠/١١٩٣,٠/١٢١١) ٠/١٣٧٣ (٠/١٣۵١,٠/١٣٩۵)

α١(elev) ‐ ‐ ٠/٠٣٢۶ (٠/٠٢۴٧,٠/٠۴٠۵)

هسته تابع γ١١(intcpt) ‐ ‐ ‐ ٠/٠١٣١ (‐ ٠/٠۵٠۶,‐ ٠/٠٢۴۴)

γ١٢(elev) ‐ ‐ ‐ ٠/١٢٢۶ (‐ ٠/١۵٢۵,‐ ٠/٠٩٢۶)

ر دی پارامترهای ψ١١ ٠/٣٨٠۶ (٠/٣٧٧۶,٠/٣٨٣۶) ٠/٣٨۵٩ (٠/٣٨٢٧,٠/٣٨٩٠)

ψ٢٢ ٠/۵١۵٠ (٠/۵١٠٩,٠/۵١٩٢) ٠/۵٢۵٨ (٠/۵٢١۴,٠/۵٣٠٢)

ψ١٢ ‐ ٠/٠٩٣٢ (‐ ٠/٠٩۵٠/٠٩٠٧ ‐,٨) ‐ ٠/٠٩۵٣ (‐ ٠/٠٩٢٧ ‐,٠/٠٩٧٩)

τ٢(nugget) ٠/٢۶٨۶ (٠/٢۶٧٨,٠/٢۶٩٣) ٠/٢٩۶٩ (٠/٢٩۶٢,٠/٢٩٧۶)

افزایش هم واریانس ارتفاع افزایش با یعن است، مثبت (α١) ارتفاع ضریب پسین میانگین واریانس تابع در است. سان ی تقریباً

تأثیر دما میزان فضایی وابستگ در ارتفاع یعن نم شوند شامل را صفر ارتفاع ضرایب برای اطمینان بازه های کلیه همچنین م یابد.

در کم متغیر بنابراین ماناست، مدل از بزرگتر نامانا مدل در (σ٢
٠) پایه واریانس برای پسین میانگین برآورد همچنین است. گذار

شده −٠٫١٢٢۶ برابر ارتفاع کم متغیر پسین میانگین هسته ماتریس تابع در است. مهم فضا روی واریانس تغییرات توضیح

بالعکس. و پایین تر دما باشد بیشتر ارتفاع چه هر که معناست این به و است

فضایی وی پیش اعتبارسنج و ارزیابی ١ . ۴

توان میانگین معیارهای از استفاده با منظور این برای است. برخوردار بسیاری اهمیت از و پیش ارزیابی داده ها، به مدل برازش از پس

ذکر به الزم م شود. پرداخته فضایی ویی پیش رد عمل ارزیابی به LogScore اریتم ل نمره ی و (MSPE)ویی پیش خطای دوم

صورت به معیارها این است

MSPE =
١
m

m∑
j=١

(z∗j − ẑ∗j )
٢ LogScore =

١
m

m∑
l=١

log {p(z∗|θl, z)}

و کمتر MSPE مقادریر چه هر است. z∗j شده ی ویی پیش مقدار ،ẑ∗j و شده مشاهده مقدار jامین ،z∗j آن در که م شوند، تعریف

م شود. ارزیابی مطلوب تر ویی پیش باشد بیشتر اریتم ل نمره



نامانا۶٧۴ مترن کوواریانس توابع از رده ای

مدل و شده تولید داده ها از درصد ١٠ تصادف حذف با مجموعه داده ۵ شده، معرف نامانای مدل رد عمل ارزیابی برای ادامه در

نمره ی و MSPE مقادیر میانگین نهایت در م شود. داده برازش داده ها به مترن کوواریانس تابع با گاوس مانای مدل وهمچنین نامانا

در اریتم ل نمره ی و MSPE جعبه ای نمودار همچنین است. شده گزارش ٢ جدول در شده تولید مجموعه داده ی ۵ برای اریتم ل

است. آمده ٢ ل ش
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اریتم ل نمره و MSPE جعبه ای نمودار :٢ ل ش

مانا مدل با نامانا مدل ویی پیش رد عمل مقایسه :٢ جدول
مدل نامانا مدل مترن مانای مدل

MSPE ٠/۴۵٢١ ٠/۴۶٧٣

LogScore ‐ ٣٧/۴۵۶٢ ‐ ٣٨/٣۴٢٣

بهتری رد عمل ویی پیش نظر از نامانا مدل که است واضح ٢ ل ش و ٢ جدول در اریتم ل نمره ی و MSPE مقادیر به توجه با

است. داشته مانا مدل به نسبت

نتیجه گیری و بحث ۵

شده، معرف (٢٠١۵) کالدر و ریزر توسط که فرایند پیچش روش بر مبتن نامانا کوواریانس مدل های از جدیدی رده ای مقاله، این در

نمایش که مدل پیچش، هسته ی کوواریانس تابع برای کوواریانس رگرسیون ی گرفتن نظر در با واقع، در گرفت. قرار استفاده مورد

نیز نامانایی ساده تفسیر باعث جالب، نظری ویژگ های بر عالوه مدل بندی، شیوه این شد. حاصل است، هسته پیچش از جدیدی

فضایی ویی پیش و پسین استنباط های ، کم متغیر به وابسته نامانای کوواریانس مدل بر مبتن بیزی مدل ی به کارگیری با م شود.

گرفت. قرار ارزیابی مورد مانا مدل ی با مقایسه در مدل رد عمل ، واقع مجموعه داده ی از استفاده با شدند. ارائه
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نادقیق دیفرانسیل معادالت حل برای ذوزنقه ای روش
احمدزاده٢ حامد کیا١، فره مهران یارمحمدی١، مسعود

تهران نور پیام اه دانش آمار، ١گروه

بلوچستان و سیستان اه دانش آمار، ٢گروه

در فراوان کاربردهای و م باشند لیو فرآیند از شده استخراج دیفرانسیل معادالت از نوع نامشخص تصادف معادله های یده: چ

از نوع این برای تحلیل جوابهای همواره که است این مبحث این روی پیش الت مش از ی دارند. تصادف مال مانند زمینه هایی

طریق از مقاله این در است. گرفته قرار بررس مورد ل مش این رفع برای مختلف عددی روشهای بنابراین ندارد. وجود معادالت

پیشین وریتم های ال از دقت لحاظ به که م نمائیم ارائه نادقیق دیفرانسیل معادالت حل برای جدید وریتم ال ی ذوزنقه ای قاعده

م باشد. دقیق تر

قطعیت. عدم نظریه ذوزنقه ای، قاعده نادقیق، دیفرانسیل معادالت کلیدی: واژه های

.34A07 ، 65C30 ،39A50 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

نزدی احتمال نظریه در اساس فرض م شود. استفاده تصادف پدیده های مدل بندی برای احتمال نظریه که است متمادی سالهای

دسترسمان در تاریخ دادههای از کالن حجم باید احتمال از استفاده برای ، یعن م باشد. داده رخ فراوان و واقع توزیع کاف

این در است. دشوار احتمال توزیع برآورد برای آمار طریق از کاف داده آوردن بدست ، واقع تحقیقات پروژههای در اما باشد.

آن بازر نمونه کنیم. دعوت ن مم اتفاقات وقوع شانس مورد در باور درجه های ارزیابی برای را کارشناسان تا است نیاز حالت،

از تا است نیاز و دارد وجود داده کمبود ل مش آن در که م باشد، . . . و بیمه شرکت های بانک ها، در عملیات زیان توزیع محاسبه

شود. زده تخمین نیاز مورد پوشش سرمایه های تا شود برآورد مربوطه زیان توزیع است، اندک نیز آنها تعداد که امر خبرگان

فرآیند ی لیو(٢٠٠٩) نمود. ارائه نادقیق های پدیده ارزیابی بندی مدل برای را قطعیت عدم فرآیند مفهوم لیو ،٢٠٠٨ سال در

قطعیت عدم محاسبات و است نرمال توزیع با مستقل و مانا نادقیق نموهای با نادقیق فرآیند ی که گرفت، نظر در را کانون لیو

عدم فرآیند تشریح برای شد. ارائه کانون لیو فرآیند با مرتبط نادقیق فرآیند ی دیفرانسیل و انتگرال به پرداختن منظور به وی توسط

ی قطعیت عدم توزیع برای کاف و الزم شرط ی وی آن پیرو و شد معرف لیو(٢٠١۴) توسط قطعیت عدم توزیع مفهوم قطعیت،

ارائه مستقل و مانا نمو با فرآیندهای مفهوم پایه بر و گرفت نظر در را نادقیق فرآیندهای استقالل لیو بعالوه، نمود. ارائه نادقیق فرآیند

mfarahikia@yahoo.com کیا: فره ١مهران

۶٧۶
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شد. معرف لیو(٢٠١۴) بوسیله نادقیق فرآیندهای برای عملیات قانون لیو(٢٠٠٨) بوسیله شده

از شده استخراج دیفرانسیل معادالت از خاص حالت اکنون که گرفت درنظر را نادقیق دیفرانسیل معادالت لیو(٢٠٠٨) ابتدا

نادقیق دیفرانسیل معادله ی برای مانایی از تعریف ی لیو(٢٠٠٩) م باشد. و(٢٠١٣) رالس و چن توسط شده تعریف لیو فرآیند

ارائه نادقیق تصادف معادله ی جواب بودن تا ی برای کاف شرط ی لیو(٢٠١٠) و چن کرد. ارائه قطعیت عدم اندازه صورت به

وانگ(٢٠١۴) و شنگ عالوه، به نمود. بیان ضعیف تر شرایط تحت تایی ی و وجودی قضیه ی گائو(٢٠١٢) ، مدت از پس نمودند.

نظر در میانگین در مانایی از تعریف اران(٢٠١۵) هم و یائو آن، از بعد نمود. ارائه گشتاورp‐ام صورت به را مانایی از ری دی نوع

نمودند. ارائه کاف شرط ی و گرفته

لیو(٢٠١٢) آنها، پیرو آوردند. بدست را آن تحلیل جواب و نمودند حل را خط نادقیق دیفرانسیل معادله ی لیو(٢٠١٠) و چن

فرمول چن(٢٠١٣) و یائو بعالوه، نمود. فراهم غیرخط نادقیق دیفرانسیل معادالت خاص نوع دو حل برای را تحلیل روش چند

تعیین را نادقیق دیفرانسیل معادله ی قطعیت عدم توزیع معکوس جواب کارا صورت به م تواند که گرفتند نظر در را یائو‐چن

شده اند. برده ار ب ر دی زمینه های در موفقیت آمیزی طور به نادقیق دیفرانسیل معادالت بعالوه، نماید.

عددی روشهای باید نتیجه، در است. دشوار نادقیق دیفرانسیل معادالت برای تحلیل جوابهای آوردن بدست اغلب متاسفانه،

روش طریق از دیفرانسیل معادالت حل برای عددی وریتم ال ی یائو(٢٠١٣) کنیم. طراح تصادف دیفرانسیل معادالت حل برای

ی ارائه هدف مقاله این نمودند. استفاده نادقیق دیفرانسیل معادالت حل برای را رانگ‐کوتا روش یائو و شن نمود. طراح اویلر

است. ذوزنقه ای روش طریق از نادقیق دیفرانسیل معادالت حل برای جدید عددی روش

جهت مثال ارائه و مدنظر وریتم ال بررس به سوم بخش در م گردد. ارائه خواننده نیاز مورد مقدمات دوم بخش در بنابراین،

م گردد. ارائه نتیجه گیری و بحث نیز انتها در م شود. پرداخته وریتم ال دقت محاسبه

مفاهیم و تعاریف ٢

معرف را نادقیق دیفرانسیل معادالت و نادقیق فرآیندهای نادقیق، متغیرهای به مربوط ویژگ های و پایه ای مفاهیم بخش این در

و م شود نامیده پیشامد ی L در Λ عنصر هر باشد. Γ روی σ‐جبر ی L و ، غیرته مجموعه ی Γ که کنید فرض م کنیم.

برخورد منظور به داد. خواهد رخ Λ که داریم اعتقاد اساس بر که م شود گرفته نظر در باور درجه تعیین منظور به M{Λ} عدد ی

است: داده پیشنهاد را زیر گزاره های لیو(٢٠٠٧) باور، درجه های با منطق

.M{Γ} = داریم١ Γ کل مجموعه برای بودن). نرمال (اصل .٢ . ١ گزاره

.Λ مجموعه هر برای M{Λ}+M{Λc} = ١ .( دوگانگ (اصل .٢ . ٢ گزاره

داریم: ،Λ١,Λ٢, . . . پیشامدهای از شمارا دنباله هر برای زیرجمع پذیری). (اصل .٢ . ٣ گزاره

M{
∞∪
i=١

Λi} ≤
∞∑
i=١

M{Λi}

هستند. k = ١,٢, . . . برای Lk از شده انتخاب تصادف پیشامدهای ترتیب به Λkها که

زیرجمع و دوگانگ بودن، نرمال شرط سه در اگر م شود نامیده قطعیت عدم Mاندازه مجموعه ای تابع .(٢٠٠٧ (لیو، .۴ . ٢ تعریف

کند. صدق پذیری

به لیو(٢٠٠٧) توسط L σ‐جبر روی بر نادقیق ضربی اندازه بعالوه، م شود. نامیده قطعیت عدم فضای (Γ, L,M) تایی سه

شد: تعریف زیر صورت
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M ضربی نادقیق اندازه kباشد. = ١,٢, . . . برای قطعیت عدم فضای (Γk, Lk,Mk) کنید فرض ضرب). (اصل .۵ . ٢ گزاره

شرط در که است نادقیق اندازه ی

M{
∞∏
k=١

Λk} =
∞∧
k=١

Mk{Λk}

هستند. k = ١,٢, . . . برای Lk از شده انتخاب دلخواه پیشامدهای ترتیب به Λkها که

اعداد مجموعه به (Γ, L,M) قطعیت عدم فضای ی از ξ اندازه پذیر تابع ی نادقیق متغیر ی .(٢٠٠٧ (لیو، .۶ . ٢ تعریف

مجموعه ، حقیق اعداد از B بورل مجموعه هر برای ، یعن است. حقیق

{ξ ∈ B} = {γ ∈ Γ | ξ({γ}) ∈ B}

است. پیشامد ی

ξ = اینصورت در باشد. مقدار حقیق اندازه پذیر تابع ی f و باشند نادقیق متغیرهای ξ١, ξ٢, . . . , ξn کنید فرض .٢ . ٧ قضیه

م شود: تعریف زیر صورت به که است نادقیق متغیر ی f(ξ١, ξ٢, . . . , ξn)

ξ(γ) = f(ξ١(γ), ξ٢(γ), . . . , ξn(γ))∀γ ∈ Γ.

صورت به ξ قطعیت عدم توزیع اینصورت در است. نادقیق متغیر ی ξ کنید فرض .(٢٠٠٧ (لیو، .٢ . ٨ تعریف

Φ(x) =M{ξ ≤ x}

م شود. تعریف x حقیق عدد هر برای

باشد. تا ی α ∈ (٠,١) هر برای و باشد موجود آن Φ−١(x) معکوس تابع اگر م شود، نامیده منظم Φ(x) قطعیت عدم توزیع

ارائه نادقیق معکوس توزیع ادامه در نماید. م ایفا مستقل نادقیق متغیرهای عملیات در را اساس نقش نادقیق معکوس توزیع

م گردد.

معکوس تابع اینصورت در باشد. منظم Φ(x) قطعیت عدم توزیع با نادقیق متغیر ی ξ کنید فرض .(٢٠١٠ (لیو، .٢ . ٩ تعریف

م شود. نامیده ξ نادقیق معکوس توزیع Φ−١(x)

پیوسته α به نسبت اگر تنها و اگر است قطعیت عدم معکوس توزیع ی Φ−١(x) : (٠,١)→ R تابع .(٢٠١٣ (لیو .٢ . ١٠ قضیه

باشد. صعودی اکیدا و

نزول و صعودی اکیدا تابع ی قطعیت عدم توزیع محاسبه منظور به لیو(٢٠١٠) توسط مستقل نادقیق متغیرهای عملیات تابع

م باشد: زیر صورت به نادقیق متغیرهای استقالل مفهوم شد. ارائه نادقیق متغیرهای از

اگر گویند، مستقل را ξ١, ξ٢, . . . , ξn نادقیق متغیرهای .(٢٠١٠ (لیو، .٢ . ١١ تعریف

M{
n∩
i=١

(ξi ∈ Bi)} =
n∧
k=١

M{ξi ∈ Bi}

م باشند. بورل های مجموعه B١, B٢, . . . , Bn که
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مسیرهای تمام تقریبا و C٠ = ٠ (١) اگر م شود نامیده کانون لیو فرآیند Ct نادقیق فرآیند ی .(٢٠٠٩ (لیو، .٢ . ١٢ تعریف

٠ میانگین با نرمال نادقیق متغیر Cs+t −Cs نمو هر (٣) باشد، داشته مستقل و مانا نموهای Ct (٢) باشند، لیپشتیز پیوسته نمونه

با است برابر آن قطعیت عدم توزیع که باشد، t٢ واریانس و

Φ(x) = (١ + exp(
−πx√

٣t
))−١, x ∈ R

σt و µt فرآیند دو اگر باشند. کانون لیو فرآیند Ct و نادقیق فرآیند ی Zt کنید فرض .(٢٠١٣ و، رالس و (چن .٢ . ١٣ تعریف

که طوری به باشند، موجود

Zt = Z٠ +

∫ t

٠
µsds+

∫ t

٠
σsdCs∀t ≥ ٠

نادقیق دیفرانسیل دارای Zt بعالوه، σtاست. انتشار و µt جهش با لیو فرآیند ی Zt اینصورت در

dZt = µtdt+ σtdCt

است.

معادله X٠ شده داده اولیه مقدار برای باشند. پیوسته توابع g و f ، کانون لیو فرآیند Ct کنید فرض .(٢٠٠٨ (لیو، .١۴ . ٢ تعریف

نادقیق دیفرانسیل

dXt = f(t,Xt)dt+ g(t,Xt)dCt

م شود. نامیده X٠ اولیه مقدار با نادقیق دیفرانسیل معادله ی

معادله اینصورت در باشند. پذیر انتگرال نادقیق فرآیندهای ، ν٢tو ν١t ، µ٢t، µ١t کنید فرض .(٢٠١٠ لیو، و (چن .١۵ . ٢ قضیه

خط نادقیق دیفرانسیل

dXt = (µ١tXt + µ٢t)dt+ (ν١tXt + ν٢t)dCt

جواب دارای

Xt = Ut(X٠ +

∫ t

٠

µ٢s
Us

ds+

∫ t

٠

ν٢s
Us

dCs

آن در که است

Ut = exp(

∫ t

٠
µ١sds+

∫ t

٠
ν١sdCs)

نادقیق دیفرانسیل معادله ی (٠ ≤ α ≤ ١) α‐ام مسیر .(٢٠١٣ چن، و (یائو .١۶ . ٢ تعریف

dXt = f(t,Xt)dt+ g(t,Xt)dCt

م آید بدست زیر معادله حل از که است، t به نسبت Xα
t مشخصه تابع X٠ اولیه مقدار با

dXα
t = f(t,Xα

t )dt+ | g(t,Xα
t ) | Φ−١(α)dt

، یعن است، نادقیق استاندارد نرمال متغیر ی قطعیت عدم معکوس توزیع Φ−١(α) که

Φ−١ = (α)

√
٣
π
Ln(

α

١− α),٠ ≤ α ≤ ١
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نادقیق دیفرانسیل معادله ‐ام αمسیر Xα
t و پیوسته ,g(tتوابع x) و f(t, x) کنید فرض .(٢٠١٣ (یائو، .٢ . ١٧ قضیه

dXt = f(t,Xt)dt+ g(t,Xα
t )dCt, t ∈ [١, s]

داریم اینصورت در باشد.

M{Xt ≤ Xα
t ,∀t} = α ∗ ∗ ∗M{Xt ≥ Xα

t , ∀t} = ١− α.

قطعیت عدم توزیع یائو(٢٠١٣) و چن ابتدا، در شد. خواهد استخراج α‐مسیر ویژگیهای اکثر قضیه(٢ . ١٧) از استفاده با

یعن آوردند، بدست را Xs معکوس

Ψ−١(α) = Xα
s ,٠ < α < ١.

نماید. رجوع شده ذکر مراجع به م تواند مفاهیم مورد در بیشتر مطالعه برای خواننده

نادقیق دیفرانسیل معادالت برای ای ذوزنقه روش ٣

و رانگ‐کوتا(یانگ روش ،(٢٠١٣ اویلر(یائو، روش است: شده پیشنهاد نادقیق دیفرانسیل معادالت حل برای عددی روش سه

است، وابسته خود ماقبل نقطه به تنها تکرار نقطه ی و بوده مرحله ای تک اول روش دو .(٢٠١۶ میلنه(گائو، روش و (٢٠١۵ شن،

طریق از را نادقیق دیفرانسیل معادالت کاراتر وریتم ال به دستیابی منظور به گائو(٢٠١۶) م باشد. استفاده قابل سادگ به بنابراین

حل به اقدام ذوزنقه ای روش از استفاده با مقاله این در نمود. حل مرتبه چهارمین و گام چهارمین در صریح فرمول با میلنه روش

م نمائیم. معادالت

ای ذوزنقه روش ٣ . ١

نادقیق دیفرانسیل معادله ی برای داد. خواهیم ارائه زیر صورت به را ذوزنقه ای روش قضیه(٢ . ١٧) پایه بر

dXt = f(t,Xt)dt+ g(t,Xα
t )dCt, t ∈ [١, s]

با است برابر آن α‐ام مسیر و

dXα
t = f(t,Xα

t )dt+ | g(t,Xα
t ) | Φ−١(α)dt

م کنیم. حل زیر صورت به را آن ما که

ذوزنقه ای: روش از بهره گیری با نادقیق دیفرانسیل معادله حل وریتم ال .٣ . ١ وریتم ال

.i = ٠ و α = ٠ دهید قرار یرید. ب نظر در را h = s/N گام طول و N تکرار تعداد ،s ثابت زمان :٠ گام •

.α = α+ ٠٫٠١ دهید قرار :١ گام •

مربوط معمول دیفرانسیل معادله :٢ گام •

dXα
t = f(t,Xα

t )dt+ | g(t,Xα
t ) | Φ−١(α)dt,Xα

٠ = X٠
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و است h ثابت گام طول کنید. حل ذوزنقه ای روش از استفاده با را

Xα
i+١ = Xα

i +
h

٢(Fi + Fi+١)

که

Fi = f(ti, X
α
i )dt+ | g(ti, Xα

i ) | Φ−١(α) ∗ ∗ ∗ Fi+١ = f(ti+١, X
α
i+١)dt+ | g(ti+١, X

α
i+١) | Φ−١(α)

شود. حل غیرخط طرق از Xi+١ تا است نیاز Xi+١ به Fi+١ وابستگ به توجه با که

.i = i+ ١ دهید قرار :٣ گام •

به تا برگردید اول گام به رسید. خواهیم Xα
s به اینصورت در نمائید، تکرار بار N تعداد به را ٣ و ٢ گامهای :۴ گام •

داشت. خواهیم α هر برای را Xα
s اینصورت در برسید. α = ٠٫٩٩

که آورده ایم بدست را Xα‐هایی
s واقع در ما قضیه(٢ . ١٧)، به توجه با رسید: خواهیم جدول‐ ٩٩ ی به انتها در :۵ گام •

م آوریم. بدست را Xα
s معکوس قطعیت عدم توزیع اینصورت در م کنند. صدق M{Xs ≤ Xα

s } = α شرط در

عددی مثال ٣ . ٢

روش سه خطای با را خود نتیجه و نموده ایم حل ذوزنقه ای روش طریق از را گائو(٢٠١۶) مقاله در شده حل مثالهای از ی اینجا در

نموده ایم. مقایسه است، شده اشاره بدان گائو(٢٠١۶) مقاله در که ر دی

نادقیق دیفرانسیل معادله .٣ . ١ مثال

dXt = aXtdt+ bXtdCt, X٠ = ١ (٣ . ١)

تحلیل جواب دارای

Xt = exp(at+ bCt)

معکوس نادقیق توزیع با

Ψ−١(α) = exp(at+ bΦ−١(α))

از را دیفرانسیل معادله این ما .t = ١, a = ٢, b = ١ کنید فرض (٣ . ١)است. نادقیق دیفرانسیل معادله برای α‐مسیر که

نمایش را ذوزنقه ای روش از شده حل و تحلیل مقادیر ل(١) ش در چپ سمت نمودار نموده ایم. حل تکرار ١٠٠ با ذوزنقه ای روش

جدول(١) م نماید. ارائه بزرگتر صورت به را بخش اختالف شدن مشخص دقیق برای ل(١) ش در راست سمت نمودار م دهد.

م نماید. مقایسه آمده بدست گائو(٢٠١۶) مقاله در که ورشها سایر با مقایسه در را ذوزنقه ای روش خطای میانگین

عددی روشهای خطای مقایسه :١ جدول
رانگ‐کوتا روش اویلر روش میلنه روش ای ذوزنقه روش

‐ ٨٠۴ . ٠ ‐ ٠ . ٨٠٨ ‐ ٣٣۵ . ٠ ‐ ٣٢۴ . ٠
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شده ارائه مثال در نادقیق دیفرانسیل معادله عددی و تحلیل جوابهای مقایسه :١ ل ش

نتیجه گیری و بحث

برای تحلیل جوابهای یافتن موارد از ای پاره در شده اند. برده ار ب نادقیق مال ویژه به زمینه ها اکثر در نادقیق دیفرانسیل معادالت

روش از استفاده با نادقیق دیفرانسیل معادالت برای جدید وریتم ال مقاله این در بنابراین است. دشوار نادقیق دیفرانسیل معادالت

اویلر، ، یعن پیشین وریتمهای ال سایر به نسبت روش این دهیم نشان اینکه برای نمودیم ارائه را مثال سپس نمودیم. ارائه ذوزنقه ای

است. موثرتر و دقیقتر رانگ‐کوتا و میلنه
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گیالن استان اجباری بیمه شدگان برای کوچ نواح فضایی بیزی استنباط
ربیع محمدرضا ، باغیشن حسین ،١ یوسف مطهره

شاهرود صنعت اه دانش آمار، گروه

مدل های است. گرفته قرار توجه مورد بسیار اعتماد قابل آمارهای به نیاز دلیل به کوچ نواح برآورد مساله  اخیر سال های در یده: چ

مدل های مطالعه، تحت نواح ان م اطالعات از استفاده اهمیت دلیل به شده اند. پیشنهاد هدف این به نیل برای متعددی آماری

پاسخ های با کوچ نواح تحلیل های از بسیاری در این که به توجه با دارند. کوچ نواح تحلیل های در موثری نقش فضایی

چارچوب در را، فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های رده مقاله این در هستیم، مواجه شمارش پاسخ های مانند غیرنرمال

مجموعه ی تحلیل در را معرف شده مدل کاربست م کنیم. استفاده و بررس کوچ نواح داده های تحلیل برای بیزی، استنباط

م دهیم. نمایش گیالن استان در اجباری بیمه به مربوط واقع داده

فضایی. همبستگ ،CAR مدل فضایی، تعمیم یافته خط آمیخته  مدل های ، کوچ نواح برآورد بیزی، استنباط کلیدی: واژه های

مقدمه ١

قرار مختلف سیاس و اجتماع اقتصادی، نهادهای و دولت ها توجه مورد دیرباز از ناحیه ای) کوچ (یا کوچ نواح برآورد

از ناحیه ای کوچ برآوردهای به نیاز است. کرده ذکر خود کتاب در را زمینه این از گسترده ای سابقه  (٢٠٠٣) رائو است. گرفته

از بعض در نمونه اندازه  که است آن در برآوردهایی چنین از استفاده اهمیت است. شده احساس قبل مدت ها از ثبت داده های طریق

نشود. منجر قبول قابل دقت با مستقیم برآوردهای به کوچ ناحیه  هر داخل در که باشد صفر حت یا کم است ن مم کوچ نواح

روش های عنوان تحت و هستند وابسته ر دی نواح کم اطالعات به که جانشین روش های سایر از است الزم مواردی، چنین در

نواح عمل در .(٢٠١۵ ، مولینا و رائو ٢٠١٣؛ ، پففرمن ٢٠٠۶؛ ، الهیری و (جیانگ شود استفاده م شوند، برده نام غیرمستقیم

این به کارگیری هستند. همسایه نواح مشابه ناحیه هر در مطالعه مورد ویژگ های و نیستند مستقل ر دی ی از معموال، جغرافیایی،

شود واقع موثر کوچ نواح برآورد در کم اطالعات به عنوان م تواند م گویند، فضایی وابستگ آن به که ، نواح بین وابستگ

الهیری و جیانگ و (٢٠٠٨) سالوات و پراتس ،(٢٠٠٣) رائو ،(١٩٩٨) اران هم و گوش شود. منجر دقیق تری برآوردهای به و

ویژگ ی کردند. لحاظ کوچ نواح پیش گویی در را همسایه نواح اثرات فضایی مختلف مدل های از استفاده با (٢٠٠۶)

motahare.yousefi1370@gmail.com : یوسف ١مطهره

۶٨۴
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هستند. دسترس در هزینه ای تحمیل بدون همیشه که است آن ان م اطالعات مطلوب

در پاسخ شمارش ماهیت به توجه با است. گیالن استان شهرستان های در اجباری بیمه شدگان تعداد تحلیل مقاله، این از هدف

(SGLMMs) فضایی١ تعمیم یافته خط آمیخته مدل های رده از شهرستان ها، همسای ان م اطالعات وجود و داده مجموعه این

کلینشمیت به م توان نمونه دو به عنوان کرده اند. استفاده کوچ نواح بحث در مدل ها این از مختلف آماردان های م کنیم. استفاده

خط نسخه های به جز ،SGLMMs رده در درستنمایی بر مبتن استنباط کرد. اشاره (٢٠١١) ل و ژانگ و (٢٠٠٠) اران هم و

است چالش برانگیز و ل مش بسیار مدل، درستنمایی تابع محاسبه برای باال بعد با معموال و پیچیده انتگرال های وجود دلیل به آن،

استفاده بیزی دیدگاه از مدل ها این در استنباط و تحلیل برای معموال دلیل، همین به .(١٩٩٧ ، م کاالک ١٩٩٣؛ ، کلیتون و (بریسلو

مونت وریتم های ال وجود خاطر به مدل ساده برازش بیزی، دیدگاه انتخاب برای معمول دلیل .(١٩٩٨ ، اران هم و ل (دی م شود

ی برازش برای MCMC وریتم های ال از مقاله، این در ما .(٢٠٠۵ ، کسال و (رابرت است (MCMC) ٢ مارکوف زنجیر کارلوی

م کنیم. استفاده اجباری، بیمه شدگان تعداد تحلیل برای گیالن) استان (شهرستان های کوچ نواح در SGLMM مدل

برای معرف شده مدل بیزی تحلیل به ٣ بخش در م کنیم. معرف را کوچ نواح برای فضایی مدل های ٢ بخش در ادامه، در

کرد. خواهیم نتیجه گیری و بحث نیز پایان در م پردازیم. گیالن استان شهرستان های در اجباری بیمه داده های

کوچ نواح برای فضایی مدل های ٢

داده های که هنگام .(٢٠٠۴ ، (سالوات شد مطرح ، کوچ نواح مدل های در فضایی وابستگ ساختار از استفاده گذشته دهه دو در

مربوط اطالعات ، کوچ نواح غیرمستقیم برآوردهای برای کم اطالعات مفید منبع ی دارند، فضایی وابستگ کوچ نواح

مدل های کم به م توان را کم اطالعات نوع این مثال، به عنوان است. مجاور نواح در مطالعه مورد متغیر فضایی وابستگ به

مدل های کرد. مدل وارد دارند، فضایی وابستگ خود مجاور نواح با که خطایی جمالت با کم متغیرهای روی رگرسیون

(گسسته)، غیرنرمال پاسخ های برای (فضایی) تعمیم یافته خط آمیخته مدل های و نرمال پاسخ های برای (فضایی) خط آمیخته

وجود صورت در بنابراین م دهند. افزایش را مستقیم برآوردهای دقت که هستند کوچ نواح برآورد روش های از بسیاری اساس

اثرات همبستگ بتوان تا گیرد قرار توجه مورد نواح اثرات فضایی وابستگ کوچ نواح مدل های در باید ، ان م اطالعات

کرد. وارد داده ها تحلیل در مجاور همسایه های طریق از را مجاور نواح

.(١٩٩٣ ، (کرس م شوند دسته بندی نقطه ای وهای ال و ناحیه ای۴) (یا ه ای٣ مشب زمین آماری، دسته سه به فضایی داده های

نوع از حاصل داده های یابد، اختصاص ناحیه ها به عالقه مورد پارامتر و باشند شده گردآوری ناحیه سطح در ثبت داده های اگر

اکثر است. ه ای مشب آن، شهرستان ١۶ حسب بر گیالن استان بیمه ثبت شده داده های مثال، به عنوان م شوند. محسوب ه ای مشب

وارد و ه ای مشب داده های تحلیل برای فضایی مدل های پرطرفدارترین از ی هستند. ه ای مشب نوع از فضایی کوچ نواح داده های

.(١٩٩١ ، اران هم و (بی س است (CAR) ۵ شرط اتورگرسیو مدل ، نواح همسای ساختار طریق از فضایی وابستگ کردن

م کنیم. معرف را CAR مدل ابتدا ادامه، در

1Spatial Generalized Linear Mixed Models
2Markov Chain Monte Carlo
3Lattice
4Regional
5Conditional Autoregressive
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شرط اتورگرسیو مدل های ٢ . ١

مفروض شرط به ناحیه، ی در پاسخ متغیر که معن این به آن هاست؛ مارکوف ویژگ ه ای، مشب داده های اساس پذیره های از ی

ه ای مشب داده های برای اغلب که پذیره این است. ( (شرط مستقل نواح سایر در پاسخ متغیرهای از آن، همسایه نواح بودن

ماتریس این بودن تنک مزیت م شود. مدل فضایی کواریانس)  ماتریس (معکوس دقت ماتریس شدن تنک باعث هست، هم برقرار

وریتم های ال در به ویژه محاسبات سرعت افزایش باعث که است ماتریس ها تجزیه سریع بسیار روش های از بهره مندی ان ام نیز

شد. خواهد MCMC

پاسخ مقادیر حسب بر تنها ناحیه، هر در پاسخ متغیر برای مقداری مشاهده احتمال که است این بر فرض CAR مدل ی در

ماتریس باید ابتدا مدل این کوواریانس ماتریس ساختار تعیین برای بنابراین، م شود. برآورد نتیجه در و محاسبه همسایه  نواح در

تعیین برای مختلف روش های است. نواح بین فاصله از تابع نیز مجاورت ماتریس شود. یل تش ،D = (dij) ، نواح مجاورت

یل تش برای زیر روش از مقاله، این در ما کنید. مراجعه (١٩٩٣) کرس به م توانید آن ها از گاه آ برای که شده اند معرف تابع این

م کنیم: استفاده مجاورت ماتریس

dij =


١ باشند داشته مشترک مرز j و i

٠ i=j اگر

٠ صورت این غیر در

م کند. پیروی نرمال توزیع ی از همسایه، متغیرهای شرط به فضایی، تصادف متغیر م شود فرض CAR مدل ی در همچنین

زیر صورت به ام i ناحیه برای vi فضایی (پنهان) تصادف متغیر توزیع تعریف شده، مجاورت ماتریس ساختار به توجه با بنابراین،

م شود: تعیین

vi|v−i, σ٢
v ∼ N(

∑
j∼i

dij
|δi|

vj ,
σ٢
v

|δi|
)

تعداد |δi| و ام i ناحیه  همسایه های همه مجموعه δi است، ام i ناحیه به جز نواح همه تصادف متغیرهای بردار v−i آن، در که

فضایی تصادف اثرات بردار داد نشان م توان به راحت است. CAR مدل شرط واریانس σ٢
v همچنین است. ام i ناحیه همسایه های

توزیع دارای v

v ∼ N(٠, σ٢
vA
−١)

است. |δi| مولفه های با قطری ماتریس ی W که به طوری A =W −D آن در که است

فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های ٢ . ٢

کنید فرض همچنین باشد. si ناحیه برای شمارش پاسخ متغیر i = ١, . . . , n ،Y (si) و ه ای مشب فضایی ناحیه G کنید فرض

م شود: تعریف زیر صورت به SGLMM ی باشند. شده مشاهده x(si) تبیین متغیرهای بعدی p بردار مقادیر ناحیه هر در

E (Y (si)|v(si)) = g−١(x
′
(si)β + v(si) + ϵ(si)), i = ١, . . . , n (٢ . ١)

خطای جمله ϵ(si) و است مدل ثابت پارامترهای بعدی p بردار β است، معکوس پذیر و مشتق پذیر پیوند تابع ی g(·) آن در که

فضایی تصادف اثر م شود. گرفته نظر در اندازه گیری خطای برای اغلب که است N(٠, σ٢
ϵ ) نرمال توزیع با غیرساختارمند تصادف

توزیع های خانواده از ،v(si) شرط به Y (si) پاسخ متغیر توزیع و م کند پیروی CAR مدل ی از v = (v(s١), . . . , v(sn))
′
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ال چ تابع با نمایی

f(y(si)|v(si);β, ϕ) = exp[
١
ϕ
(a(µi)y(si)− b(µi)) + c(y(si), ϕ)]

معلوم نیز c(·, ·) و b(·) ،a(·) توابع و معلوم پراکندگ پارامتر ϕ ،µi = µ(si) = E(Y (si)|v(si)) آن در که م کند، پیروی

هستند.

صورت به ،y مشاهدات بردار برای ،(٢ . ١) مدل کناری درستنمایی تابع

L(β, σ٢
v , σ

٢
ϵ |y) ∝

∫ n∏
i=١

f(y(si)|v(si);β)ϕn(v;٠, σ٢
vA
−١)dv (٢ . ٢)

محاسبه است. σ٢
vA
−١ کوواریانس ماتریس و صفر میانگین بردار با nمتغیره نرمال ال چ ,٠;ϕn(vتابع σ٢

vA
−١) آن در که است،

آن محاسبه حجیم، ( نواح (تعداد داده های برای و است مشاهدات تعداد برابر بعد با انتگرال حل مستلزم (٢ . ٢) درستنمایی تابع

درستنمایی این محاسبه برای درستنمایی بر مبتن دیدگاه در مختلف تقریبی روش های چند هر است. ل مش و طاقت فرسا کاری

وریتم های ال وجود دلیل به ،SGLMMs رده برای بیزی چارچوب از استفاده اما ،(١٩٩٣ ، کلیتون و (بریسلو شده اند پیشنهاد

است. اول انتخاب ،MCMC

بیمه داده های برای کوچ نواح بیزی مدل فضایی تحلیل ٣

م شوند. تعریف بازرگان بیمه های و اجتماع بیمه های دسته دو حاکم، مقررات و اهداف ، قانون مبنای به بنا بیمه، صنعت در

کم درآمد اقشار و کارگران به بیشتر که هستند معروف نیز قانون از ناش بیمه های به اجباری بیمه های یا اجتماع بیمه های •

سوی از و م شوند محسوب جامعه تولیدی نیروی سو ی از که جامعه از اقشاری برای قانون گذار م شوند. مربوط جامعه

کرده موظف را دولت باشند، داشته مناسبی برنامه نم توانند خود آینده برای یا نیستند خود معیشت و آینده فکر به خود ر دی

دهد. قرار بیمه ها نوع این چتر زیر را اقشار این و کند تعریف را اجتماع بیمه های آن ها، از حمایت برای است

بیمه ها نوع این در م شوند. تعیین بیمه گذار خود اراده و میل به هستند، معروف نیز اختیاری بیمه های به که بازرگان بیمه های •

وی اختیار در را مشخص بیمه ای پوشش های تأمین بیمه گذار، از بیمه حق دریافت ازای به بیمه گر یعن است؛ دوطرفه تعهد

م دهد. قرار

فضایی کوچ نواح بیزی مدل ی اساس بر را گیالن استان اجباری بیمه داده های مقاله این در اجباری، بیمه نوع اهمیت به بنا

متغیرهای همچنین است. گیالن استان شهرستان ١۶ در اجباری بیمه شدگان تعداد پاسخ متغیر داده، مجموعه این در م کنیم. تحلیل

همسای نقشه و مطالعه تحت فضایی ناحیه از نمایی هستند. شهرستان هر در تبع مستمری و جمعیت خانوارها، تعداد شامل تبیین

م شود. مشاهده ١ ل ش در گیالن استان شهرستان های

مدل بنابراین کردیم. استفاده آن مدل بندی برای اریتم ل پیوند تابع با پواسون توزیع از پاسخ، متغیر بودن شمارش به توجه با

صورت به نظر مورد داده های برای (٢ . ١)

log(µ(si)) = η(si) = β٠ + β١x١(si) + β٢x٢(si) + β٣x٣(si) + v(si) + ϵ(si), i = ١, . . . ,١۶ (٣ . ١)

متغیرهای همه مدل برازش برای م دهد. نشان را تبع مستمری تعداد x٣ و جمعیت x٢ خانوار، تعداد x١ آن در که م شود، نتیجه

همه برای ،(٣ . ١) مدل در کنیم. مشخص را پارامترها پیشین توزیع های باید بیزی، مدل یل تش برای کردیم. استاندارد را تبیین
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.png .bb

گیالن استان شهرستان های همسای نقشه :١ ل ش

گامای توزیع σ٢
ϵ و σ٢

v رگرسیون پارامتر دو برای و گرفتیم نظر در را N(٠,١٠٠) نرمال پیشین توزیع رگرسیون پارامترهای

مدل صورت به م توان را بیمه داده های برای کامل بیزی مدل بنابراین کردیم. تعیین را ٠٫٠١ و ٠٫٠١ ابرپارامتر مقادیر با معکوس

نوشت: زیر سلسله مراتبی

y(si) ∼ Pois(µ(si))

log(µ(si)) = η(si)

v ∼ CAR(٠, σ٢
vA
−١)

ϵ(si) ∼ N(٠, σ٢
ϵ )

کارلویی مونت نمونه ی شد. اجرا OpenBUGS نرم افزار در که کردیم استفاده MCMC وریتم ال ی از مدل، برازش برای

نظر در ١٠ را نمونه ها انتخاب گام طول همچنین کردیم. انتخاب ۵٠٠٠ را وریتم ال سوزاندن دوره که کردیم تولید ١٠٠٠٠ حجم به

نمونه های اثر نمودارهای شده اند. گزارش نهایی نمونه ١٠٠٠ اساس بر نتایج همه بنابراین اهیم. ب نمونه ها وابستگ از که گرفتیم

همه برای زنجیر آمیختگ رفتار دریافت م توان سادگ به شده اند. داده نمایش ٢ ل ش در پسین توزیع پارامترهای برای تولیدشده

است. خوب مدل پارامترهای

اعداد به توجه با شده اند. گزارش ١ جدول در کدام هر متناظر درصد ٩۵ (CI) اعتبار نواح همراه به مدل پارامترهای برآورد

بر معن دار منف اثر شهرستان هر جمعیت مقابل در اما ندارد. معن داری تاثیر پاسخ بر خانوار تعداد متغیر گفت م توان جدول،

اما است. الزم مدل در فضایی اثر حضور ، طرف از دارد. معن دار مثبت اثر تبع مستمری تعداد و دارد اجباری بیمه های تعداد

اجباری بیمه های تعداد بر که هستند ری دی مهم اطالعات که است آن از حاک فضایی، اثر مقابل در خطا جمله بزرگ واریانس

سطح در بیمه شدگان کل تعداد برای کوچ نواح برآوردهای و داده ها این تحلیل بنابراین، شده اند. گرفته نادیده ول دارند اثر

است. مهم اطالعات سایر گرفتن نظر در و بیشتر دقت نیازمند شهرستان ها
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بیمه داده های بیزی مدل پارامترهای اثر نمودارهای :٢ ل ش

گیالن استان اجباری بیمه داده های روی بر بیزی مدل برازش نتایج :١ جدول

CI باال کران CI پایین کران معیار انحراف برآورد اثر

١٫۶ ٠٫۵ ٠٫٣ ١٫٠ β٠

٠٫٢ −٠٫٨ ٠٫٣ −٠٫۴ β١

−٠٫٧ −١٫٣ ٠٫١ −٠٫٩ β٢

٢٫٩ ٠٫٠ ٠٫٨ ١٫٣ β٣

١٫٩ ٠٫١ ٠٫۵ ٠٫٩ σ٢
v

١٢٫۴ ۶٫٠ ١٫۶ ٨٫۶ σ٢
ϵ

نتیجه گیری و بحث

کم به نیز مطرح شده بیزی مدل برازش کردیم. استفاده ه ای مشب فضایی داده های مدل بندی برای CAR مدل ی از مقاله، این در

مناسب و عمل دلیل به ، کوچ نواح فضایی داده های مدل بندی برای مدل ها نوع این اهمیت شد. انجام MCMC وریتم های ال

است. توجه قابل واقع کاربردهای در مدل، ساده تفسیر و برازش بودن
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