
فضایی، تعمیم یافته خط آمیخته مدل های برآورد برای الپالس تقریب
شهری مناطق خانوار هزینه داده های موردی: مطالعه

محمدزاده محسن ، صالح لیال

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

از استفاده که است همراه باال بعد انتگرال های با فضایی، تعمیم یافته خط آمیخته مدل های در پارامترها برآورد یده: چ

مواقع بیشتر در شبیه سازی، بر مبتن و عددی روش های از استفاده به عالوه است. ن مم غیر آن ها حل برای تحلیل روش های

با مقاله این در است. تقریبی روش های از استفاده موارد این برای پیشنهاد ی است. همراه سنگین و زمان بر محاسبات با

شهری مناطق خانوار درآمد داده های تحلیل برای دوجمله ای فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل الپالس، تقریب از استفاده

و ارزیابی مورد کارلویی مونت امیدریاض ماکسیمم سازی روش از حاصل نتایج روش این کارایی سپس م شود. برده به کار

م گیرد. قرار مقایسه

.MCEM درستنمایی، ماکسیمم ،SGLM مدل های الپالس، تقریب کلیدی: واژه های

.62F15 ،62M30 ،62H11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

انتگرال ی حل نیازمند ،(SGLM) فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های استنباط برای درستنمایی تابع آوردن دست به

مشاهدات تعداد برابر انتگرال ها این بعد .(١٩٨٨ ، اران هم و ل (دی است فضایی تصادف متغیرهای به نسبت باال بعد

روش های با زیادی موارد در SGLM مدل های است. مدل هایی چنین برازش در مهم بسیار مسئله ی آن ها حل بنابراین است.

.(٢٠٠٧ ریبریو، و ل دی ٢٠٠٣؛ ، (مولر شده اند داده برازش بیزی استنباط تحت (MCMC) کارلو مونت مارکف زنجیر

روش کردند. مطرح SGLM مدل های برای را تقریبی بیزی استنباط (٢٠١٢) اران هم و ایدسوی راستا، همین در

شده ارائه (٢٠١۵) ترابی و (٢٠١١) محمدزاده و باغیشن توسط نیز داده ها همسان سازی وریتم ال اساس بر ری دی
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الپالس٧٠ تقریب روش

روش های به نسبت که داده اند قرار توجه مورد را بسامدی و بیزی رهیافت قالب در تقریبی روش های محققان اخیرا است.

برای را درستنمایی استنباط ها، وریتم ال این دارند. بیشتری سرعت و کمتر محاسبات بار شبیه سازی، وریتم های ال بر مبتن

همراه سنگین محاسبات با آن ها، شبیه سازی مبنای دلیل به MCMC روش های همانند اما م کنند فراهم SGLM مدل های

(١٩٩٨) له له و رت ه نم دهند. دست به را درستنمایی ماکسیمم مقدار شبیه سازی، بر مبتن روش های به عالوه هستند.

نظر از روش این دادند. پیشنهاد SGLM مدل های برآورد برای را زوج درستنمایی تابع از استفاده (٢٠٠۵) وارین و

مرتب های زوج انتخاب روش، این در اساس مسئله دارد. نیاز دوگانه انتگرال ی حل به تنها زیرا است آسان محاسبات

انجام دودویی شده بندی دسته مشاهدات برای را تاوانیده شبه درستنمایی روش (١٩٩۵) لین و بریسلو است. مشاهدات

SGLM مدل های در پیش گویی و برآورد برای شده اصالح الپالس تقریب دادند نشان (٢٠١١) اران هم و اوانگلو دادند.

برای را الپالس تقریب (٢٠٠۵) ورب و مولنبرگ دارد. MCMC و شبه درستنمایی روش های به نسبت بهتری نتایج

اساس بر SGLM مدل های درستنمایی ماکسیمم برآورد وریتم برای ال (٢٠١۶) بونات بردند. کار به طول داده های

درآمد هزینه داده های به را SGLM مدل ،(٢٠١۶) بونات روش اساس بر مقاله این در دادند. پیشنهاد را الپالس تقریب

سازی ماکسیمم روش داده ها این برای سپس م کنیم. برآورد پیشنهادی وریتم ال اساس بر را مدل پارامترهای و داده برازش

م کنیم. مقایسه باهم را نتایج و برده کار به نیز را (MCEM)کارلویی١ مونت ریاض امید

SGLM برای الپالس تقریب ٢

و مشاهده قابل فضایی تبیین متغیرهای Z١(s), . . . , Zp(s) هم چنین و گسسته فضایی پاسخ متغیر Y (s) کنید فرض

است. s موقعیت در تصادف اثر نشان دهنده X(s) که طوری باشد، پنهان فضایی تصادف میدان ی {X(s), s ∈ R٢}

کردند. تعریف زیر صورت به را SGLM مدل های (١٩٨٨) اران هم و ل دی

cov(S(x), S(x′)) = کواریانس تابع با و صفر میانگین با گاوس مانای تصادف میدان ی {S(x), x ∈ R٢} الف‐

است. همبستگ پارامتر ϕ و مثبت معین تابع ی ρ(., ϕ) آن در که است، σ٢ρ(x− x′, ϕ)

با Y (s) هر توزیع و است مستقل تصادف متغیرهای از مجموعه ای ،{X(s), s ∈ R٢} شرط به {Y (s), s ∈ R٢} ب‐

م شود. مشخص E[Y (s)|X(s)] شرط میانگین

ضرایب β١, . . . , βp آن در که ،g{E[Y (s)|X(s)]} =
∑p

j=١ Zj(s)βj + X(s) داریم g پیوند تابع هر برای ج‐

هستند. رگرسیون

است. نمایی خانواده عضو [Y (s)|X(s)] شرط توزیع د‐

متغیرهای به نسبت توأم توزیع تابع از انتگرال گیری به نیاز θ = (β, σ٢, ϕ)پارامترهای درستنمایی ماکسیمم برآورد برای

صورت به S(x) تصادف

L(θ,y(x)) =

∫
Rn

f(y(x)|S(x))dS(x) (٢. ١)

مربع سازی مانند روش هایی است. ل مش محاسبات نظر از آن حل است، مشاهدات تعداد برابر (٢. ١) انتگرال بعد چون

رایی هم و بوده کند هم کارلویی مونت انتگرال هستند. ل مش شده اصالح گاوس‐هرمیت یا گاوس‐هرمیت٢ عددی،

م پذیرد. صورت سخت به آن

1Monte Carlo Expectation Maximaization
2Gauss-Hermite



محمدزاده و ٧١صالح

به صورت انتگرال هایی تقریب برای که (١٩٨۶ ، کادان و (تایرن است الپالس تقریب پیشنهادی، کاربردی روش ∫ی
Rn

expQ(u)du ≈ (٢π)n/٢| −Q′′(û)|−١/٢expQ(û) (٢. ٢)

آن در که است مقداری û و u بعدی n متغیر از معین و کراندار تک‐مدی، تابع ی Q(u) آن در که است، شده طراح

به بتوان را f(y(x)|S(x) توزیع کنید فرض ،SGLM مدل های الپالس تقریب برای اکنون است. شده ماکسیمم Q(u)

به صورت نمایی پارامتری تک خانواده ی صورت

f(y(x)|S(x);β) = exp
{
y(x)T (Dβ + S(x))− 1T b(Dβ +Q(x)) + ١T c(y(x))

}
(٢. ٣)

به صورت چندمتغیره گاوس توزیع تابع هستند. معین توابع c(·) و b(·) آن در که نوشت،

f(S(x); Σ) = (٢π)−n/٢|Σ|١/٢exp

{
−١

٢S(x)TΣ−١S(x)

}
(۴ .٢)

صورت به م توان را درستنمایی تابع است. (۴ .٢) و (٢. ٣) تابع دو حاصلضرب برابر (٢. ١) در انتگرال زیر تابع است.

L(θ;y(x)) =

∫
Rn

expQ(S(x))dS(x)

آن در که نوشت

Q(S(x)) = y(x)T (Dβ + S(x))− 1T b(Dβ +Q(x)) + 1T c(y(x))

− n

٢ log(٢π)− ١
٢ log|Σ| − ١

٢Q(x)TΣ−١S(x) (۵ .٢)

استفاده مقدار این آوردن دست به برای روش ی است. Q(S(x)) تابع برای ŝ ماکسیمم مقدار نیازمند (٢. ٢) تقریب

از پس که است، si+١ = si −Q′′(si)
−١Q′(si) صورت به وریتم ال این ساختار است. نیوتن‐رافسون٣ وریتم ال از

رابطه این در و م آید به دست ŝ مقدار رایی هم

Q′(s) = y(x)− b′(Dβ + s)
T − sTΣ−١

Q′′(s) = −diag{b′′(Dβ + s)} − Σ−١

به صورت  SGLM برای الپالس تقریب نهایت در و

ℓ(θ;y(x)) =
n

٢ log(٢π)− ١
٢ log

∣∣∣diag{b′′(Dβ) + ŝ(θ)}+Σ−١
∣∣∣+ y(x)T (Dβ + ŝ(θ))

− 1T b(Dβ + ŝ(θ)) + 1T c(y(x))− n

٢ log(٢π)− ١
٢ log|Σ| − ١

٢ ŝ(θ)TΣ−١ŝ(θ)

(۶ .٢)

(BFGS) وریتم۴ ال از تابع کردن ماکسیمم برای شود. ماکسیمم پارامترها به نسبت عددی صورت به م تواند که است

θ = صورت به مدل پارامترهای م شود. استفاده است، R نرم افزار در optim() تابع در بهیه سازی روش های از ی که

شده اند. وارد تابع در (β, σ٢, ϕ)

مدل ابتدا دادند: پیشنهاد اولیه مقادیر آوردن دست به برای را روش وریتم، ال تر سریع رایی هم برای (٢٠١۶) بونات

شود. محاسبه µ̂ مقدار مقادیر، این اساس بر شود، تعیین β برای اولیه مقادیر و داده برازش داده ها به را تعمیم یافته خط

3Newthon-Raphson
4Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno



الپالس٧٢ تقریب روش

مقدار عنوان به م توان را r̂ نمونه ای واریانس شوند. آورده دست به r̂ = (y − µ̂) رابطه اساس بر باقیمانده مقادیر سپس

گرفت. نظر در را مشاهدات نقطه دو بین فاصله بزرگترین از درصد ١٠ م توان ϕ برای نهایت در گرفت. نظر در σ٢ اولیه

تصادف متغیرهای ریاض امید مقادیر م توان آن برای که است نیازمند منطق اولیه مقادیر به نیز نیوتن‐رافسون وریتم ال

گرفت. نظر در را

داده ها تحلیل ٢. ١

معیار اساس بر پارامترها برآورد دقت مقدار و کرده تولید را شده سازی شبییه داده های وریتم ال درست بررس برای ابتدا

مقادیر با لوژیت پیوند تابع با دوجمله ای توزیع از داده ١٠٠ کار این برای م آوریم. دست به برآوردها استاندارد خطای

نظر در N١٠٠(100;Σθ) گاوس توزیع از را X پنهان متغیر کردیم. شبیه سازی را ϕ = ۶ و σ٢ = ٠٫۵ ،β٠ = ٢
برآورد الپالس تقرب اساس بر را پارامترها است. فضایی نقاط بین فاصله h و Σθ = σ٢exp(−h/ϕ) آن در که گرفتیم،

پارامتر سه هر برای استاندارد خطای مقادیر م شود مالحظه که همانطور است. شده ارائه ١ جدول در آن نتایج که کردیم

هستند. قبول قابل مقادیری

داده ها به مدل برازش نتایج :١ جدول

استاندارد خطای شده برآورد مقدار واقع مقدار پارامترها

٠٫٠۶٠ ١٫٩٨ ٢ β٠

٠٫٠١٢ ٠٫۶٣ ٠٫۵ σ٢

٠٫١۵٠ ۵٫۶٠ ۶ ϕ

را استان تفکی به درآمد گروه های حسب بر شهری خانوارهای تعداد داده های برای را الپالس تقریب روش اکنون

مربوط فضایی نقاط جغرافیایی عرض و طول دوم و اول ستون که هستند ستون ۴ شامل داده این م دهیم. قرار بررس مورد

درآمد با شهری خانوارهای تعداد چهارم ستون و استان هر در شهری خانوارهای کل تعداد سوم ستون ها، استان مراکز به

بین مذکور درآمد با خانوارهای تعداد داده های این فضایی همبستگ م خواهیم است. تومان ٢٧٠٠٠٠٠ تا ١٩۵٠٠٠٠
دهیم. برازش آن ها به مناسب مدل و کرده بررس را استان ی خانوارهای کل تعداد

از هستند، هم مجاورت در که کشور میان استان های م شود، مالحظه ١ ل ش در داده ها این نمودار در که همان طور

این در دارند. هم مشابه وضعیت نیز کشور غرب و شرق استان های صورت همین به دارند. شباهت هم با درآمدی لحاظ

مدل و گرفته نظر در استان هر خانوارهای کل بین از را تومان ٢٧٠٠٠٠٠ تا ١٩۵٠٠٠٠ درآمد با خانوارهای تعداد داده ها

الپالس تقریب از استفاده با را SGLM مدل داده ها، فضایی همبستگ به توجه با گرفتیم. نظر در آن ها برای را دوجمله ای

MCEM وریتم ال از استفاده با را پارامترها براورد همچنین آوردیم. دست به را پارامترها برآورد و داده برازش داده ها به

بهتر رایی هم برای که بودند θ = (β٠, σ٢, ϕ) شامل مدل پارامترهای کردیم. مقایسه الپالس تقریب با و آورده به دست

است. آمده ٢ جدول در نتایج کردیم. وارد مدل در θ = (β٠, logσ٢, logϕ) صورت به را پارامترها وریتم ها، ال

داده ها به مدل برازش نتایج :٢ جدول
MCEM Laplace پارامترها

−١٫٧١٨ −١٫٨٨ β٠

٠٫١۴ ٠٫١٢ σ٢

٠٫۴٧٠١ ٠٫۴۶ ϕ
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خانوار هزینه داده های فضایی همبستگ :١ ل ش
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خانوار هزینه داده های به SGLM مدل برازش در پارامترها برای درستنمایی تابع مقادیر :٢ ل ش

است. شده داده نشان دوجمله ای فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل درستنمایی تابع برای احتمال مقادیر ٢ ل ش در

کرد. مالحظه را پارامترها برای اطمینان بازه های همچنین و درستنمایی تابع شده ماکسیمم مقادیر ل ش روی از م توان

است. آمده دست به ٨٠٠٫۵٣ الپالس، تقریب روش اساس بر دوجمله ای SGLM مدل برای Akaike معیار مقدار

نتیجه گیری و بحث

برای را خوبی نتایج الپالس تقریب روش استاندارد، خطای معیار نظر از که م دهد نشان ،١ جدول در شبیه سازی نتایج

نشان ٢ جدول نتایج همچنین برد. کار به واقع داده های برای را روش این م توان و م دهد دست به SGLM مدل های
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دارند. مشابه تقریبا نتایج MCEM و الپالس تقریب روش دو شهری، خانوارهای درآمد داده های برای که م دهد

مراجع

Baghishani, H. and Mohammadzadeh, M. (2011), Data Cloning Algorithm for Computing Maximum

Likelihood Estimates in Spatial Generalized Linear Mixed Models, Computational Statistics and

Data Analysis, 55, 1748-1759.

Bonat, W. H., Ribeiro, Jr, P. J., (2016), Practical Likelihood Analysis for Spatial Generalized Linear

Mixed Models, it Environmetrics, 77(2): 83-89.

Breslow, N. E., Lin, X., (1995), Bias Correlation in Generalized Linear Mixed Models with a Single

Component of Dispersion, Biometrica, 82(1):81-91.

Cressie, N. (1993), Statistics for Spatial Data, John Wiley, New York.

Digle, P. J., Tawn, J. A. and Moyeed, RA., (1998), Model Based Geostatistics. Journal of Royal

Statistical Society, Series B 70(1):209226.

Digle, P. J. and Riberio, Jr P. J., (2007), Model Based Geostatistics, Springer: New York.

Eidsvik, J., Finley, A. O., Banerjee, S., and Rue, H. (2012), Approximate Bayesian Inference for

Large Spatial Datasets Using Predictive Process Models, Computational Statistics and Data Analy-

sis, 56, 1362-1380.

Evangelou, E., Zhu, Z., Smith, R. L., (2011), Asymptotic Inference for Spatial GLMM Using High

Order Laplace Approximation, Jounal of Statistical Planning and Inference, 141(11):3564-3577.

Heagerti, P. J. and Lele, S. R., (1998), A Composite Likelihood Approch to Binary Spatial Data,

Journal of the American Statistical Association, 93(443):1099-1111.

Molenberghs, G. and Verbeke, G., (2005), Models for Discrete Longitudinal Data, Springer: New

York.

Moller, J., (2003), Spatial Statistics and Computational Methods, Springer-Verlag: New York.

Tierney, L., Kadane, J., (1986), Accurate Approximation for Posterior Moments and Marginal Den-

sities, Journal of the American Statistical Association, 81(393):82-86.

Torabi, M. (2015), Likelihood Inference for Spatial Generalized Linear Mixed Models, Communi-

cations in Statistics-Simulation and Computation, 44, 1692-1701.

Varin, C., Host, G., and Skare, O. (2005), Pairwise Likelihood Inference in Spatial Generalized

Linear Mixed Models, Computational Statistics and Data Analysis, 49, 1173-1191.


