
زمان فضایی‐ بتا تعمیم یافته خط آمیخته رگرسیون مدل
درآمد و هزینه آمارگیری در آن کاربرد و

کلهری لیدا

آمار ده پژوهش

برای بتا رگرسیون مدل و است گرفته قرار توجه مورد (٠,١) بازه در محدود داده های مدل بندی اخیر سال های در یده: چ

ساختار گرفتن نظر در با (٠,١) بازه در داده ها مدل بندی مقاله این در است. شده معرف مشاهدات این گونه مدل بندی

این کاربست آمده اند. به دست بیزی رهیافت با پارامترها برآورد و است شده بررس تفکی پذیر ‐زمان فضایی همبستگ

است. شده ارائه تهران شهر در درآمد و هزینه آمارگیری داده های تحلیل برای مدل

درآمد و هزینه آمارگیری بیزی، رهیافت ، فضایی‐زمان همبستگ بتا، رگرسیون کلیدی: واژه های

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

مقدمه ١

است. شده م کنند، تغییر (٠,١) بازه در که نسبت  ها و نرخ ها مانند داده هایی مدل بندی بر زیادی تمرکز اخیر سال های در

مثال، عنوان به است. داده ها این گونه تحلیل برای موجود مدل های به کارگیری محدودیت های دلیل به موضوع این اهمیت

ویی پیش به م تواند (٠,١) دربازه محدود داده  های مدل بندی برای تعمیم یافته رگرسیون یا رگرسیون مدل های از استفاده

گرفتن نظر در با و اولیه داده های به تبدیل اعمال از اجتناب برای (٢٠٠۴) کریباری و فراری شود. منجر دامنه از خارج

بتای توزیع دارای پاسخ متغیر آن در که کردند پیشنهاد را بتا رگرسیون مدل از استفاده بتا، توزیع انعطاف پذیری خواص

گرفتن نظر در با را بازپارامتریده بتای توزیع دقت و میانگین پارامترهای (٢٠١٣) اران هم و ورا فی است. بازپارامتریده

داده اند. قرار بررس مورد را بیزی رهیافت با مدل پارامترهای براورد و نموده مدل بندی تصادف اثرات

داده های مدل بندی (٢٠١٨) محمد زاده و کلهری و (٢٠١٧) اران هم و الوارز الگوس ،(٢٠١٢) اران وهم کپدا

رسم آمار حوزه در داده ها انواع از بسیاری داده اند. قرار مطالعه مورد را تعمیم یافته بتای رگرسیون مدل از استفاده با فضایی

kalhori@srtc.ac.ir کلهری، لیدا مقاله: ارائه دهنده ترونی ال پست وآدرس نام ٠

١٧١



فضایی‐زمان١٧٢ بتا تعمیم یافته خط آمیخته رگرسیون مدل

تاکنون م شوند. شناخته فضایی‐زمان داده های عنوان به که هستند، وابسته نیز زمان طول در فضایی همبستگ بر عالوه

دامنه با فضایی‐زمان داده های مدل بندی وجود این با است. گرفته صورت داده ها این گونه مدل بندی برای متعددی مطالعات

محدود فضایی همبسته داده های مدل بندی مقاله این در است. گرفته قرار توجه مورد کمتر بازه، ی در محدود تغییرات

بخش در م  شود. انجام بیزی رهیافت با پارامترها براورد و گرفت خواهد قرار مطالعه مورد زمان طول در ،(٠,١) بازه در

داده های بر مدل کاربست ۴ بخش در و است یافته اختصاص شبیه سازی مطالعه به ٣ بخش م شود. معرف آماری مدل ٢
است. شده ارائه درآمد و هزینه آمارگیری

آماری مدل ٢

فضایی‐ داده های تحلیل برای استفاده مورد مدل آن از پس و م شود معرف اختصار به بتا رگرسیون مدل ابتدا بخش این در

زمان فضایی‐ داده های مدل بندی برای آماری مدل های از گسترده ای طیف تاکنون شد. خواهد بیان (٠,١) بازه در زمان

م توان هستند، مدل بندی قابل جداگانه به صورت زمان و فضایی هبستگ که آن جا از هستند. استفاده قابل و شده معرف

بهره تفکی پذیر فضایی‐زمان همبستگ ساختار مدل بندی برای فضایی آمار و زمان سری های در موجود فنون همه از

و است تفکی پذیر مدل ی از استفاده با فضایی‐زمان داده های تحلیل مطالعه این هدف .(١٣٩۴ (محمدزاده، گرفت

نیست. تحقیق این دامنه در زمان فضایی‐ متقابل اثرات

توجه با م شود. ظاهر متمایزی فرم های به پارامترهایش مقادیر تغییر با و است برخوردار باالیی پذیری انعطاف از بتا توزیع

م گیرد، قرار بررس مورد تبیین متغیرهای بر مشروط پاسخ متغیر میانگین رفتار وی ال ، رگرسیون مدل های در که این به

بتا توزیع پارامترهای آن ها کردند. پیشنهاد نسبت ها مطالعه برای را بازپازامتریده بتای توزیع (٢٠٠۴) کریباری و فراری

پارامترهای با بتا توزیع بنابراین شود. معین پاسخ متغیر میانگین اساس بر رگرسیون مدل که کردند بازنویس به گونه ای را

صورت به ϕ = a+ b و µ =
a

a+ b
فرض با را (a, b)

(٢. ١)

π(y, µ, ϕ) =
Γ(ϕ)

Γ(µϕ)Γ((١− µ)ϕ)y
µϕ−١)١− y)(١−µ)ϕ−١ ٠ < y < ١,

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

زیر به صورت (٢٠٠۴) کریباری و فراری توسط بتا رگرسیون مدل دقت، پارامتر بودن ثابت فرض با م شود. نامیده

g(µi) = xiβ i = ١, . . . , n, (٢. ٢)

g (·) و ، رگرسیون ضرایب بردار β = (β٠, . . . , βp)⊤ ، تبیین متغیرهای بردار xi = (xi٠, . . . , xip) آن در که شد ارائه

رگرسیون از تعمیم یافته خط آمیخته مدل ی ‐زمان فضایی اثرات مطالعه برای مقاله، این در است. مناسب پیوند تابع

م شود. معرف تفکی پذیر اثرات با بتا

Y (s, t) = (Y (s١, t١), . . . , Y (sn, tT ))
⊤ متغیر مشاهدات y(s, t) = (y(s١, t١), . . . , y(sn, tT ))⊤ کنید فرض

yij م شود فرض پس این از نوشتار در ساده سازی به منظور باشند. t١, . . . , tT زمان T و s١, . . . , sn ان م موقعیت n در

متغیرهای مدل بندی هدف باشند. Y (si, tj) و y(si, tj) ر نمایش ترتیب به j = ١, . . . , T و i = ١, . . . , n برای Yij و

تصادف میدان ی طریق از آن ها فضایی همبستگ که است بتا توزیع از YnT , . . . , Y١١ فضایی‐زمان همبسته تصادف

شود. گرفته نظر در خودهمبسته زمان سری مدل ی طریق از آن ها زمان همبستگ و (GRF) ١ گاوس

1Gaussian Random Field



١٧٣کلهری

با گاوس دوم مرتبه مانای تصادف میدان ی نمایانگر τ = (τ(s١), . . . , τ(sn))⊤ ≡ (τ ١, . . . , τn)⊤ کنید فرض

نمایانگر ν = (ν(t١), . . . , ν(tT ))⊤ ≡ (ν١, . . . , νT )⊤ کنید فرض همچنین .E(τ ) = ٠ یعن باشد، صفر میانگین

هستند مستقل ر دی ی از ν و τ تصادف مؤلفه شرط به Y تصادف متغیرهای باشند. خودهمبسته زمان سری ی مؤلفه های

ر دی عبارت به م کنند. پیروی بتا توزیع از و

Y | τ , ν ∼ Beta(µ(s, t)ϕ(s, t), (1− µ(s, t))ϕ(s, t)),

اثرات با بتا تعمیم یافته خط آمیخته مدل بنابراین م آید. به  دست (٢. ١) ,ϕ(s در t) و µ(s, t) ذاری جای از آن توزیع که

به صورت فضایی‐زمان تفکی پذیر

g(E(Yij | τi, νj)) = xijβ + τi + νj i = s١, . . . , sn, j = t١, . . . , tT , (٢. ٣)

مشتق پذیر و ی به ی پیوند تابع g(·) مدل این در است. تصادف و ثابت اثرات در خط مدل ی که م شود تعریف

ضرایب و تبیین متغیرهای بردار ترتیب به β = (β٠, . . . , βm)⊤ و xij = (xij٠ , . . . , xijm) ، حقیق اعداد دامنه با

روند نمایان گر νj و م کند وارد مدل در را داده ها فضایی همبستگ ساختار که است تصادف اثر ر τi نمایش ، رگرسیون

است، νj = c +
∑p

k=١ φkνj−k صورت به p مرتبه خودهمبسته زمان سری مدل ی اساس بر زمان طول در داده ها

چند نرمال توزیع از τ = (τ١, . . . , τn)⊤ تصادف فرایند هستند. مدل پارامترهای φk, . . . , φ١ و مدل ثابت c آن در که

آن در که م کند، τ پیروی ∼ Nn(٠,Στ ) به صورت متغیره

(Στ )iℓ = Cov(τi, τℓ) = σ٢
٠Corr(τi, τℓ), i, ℓ = s١, . . . , sn

باشند. فضایی کوواریانس ساختار کننده تشریح که به گونه ای هستند نقاط بین فاصله از تابع Στ مؤلفه های

م شود. گرفته نظر در میانگین مدل بندی برای لوجیت پیوند تابع بتا، رگرسیون مدل های در گذشته مطالعات اساس بر

به صورت (٢. ٣) بنابراین

logij(µij) = xijβ + τi + νj , i = s١, . . . , sn, j = t١, . . . , tT , (۴ .٢)

بود: خواهد زیر به صورت مراتبی سلسه مدل بتا، توزیع دقت پارامتر بودن ثابت فرض با نتیجه در م شود. گرفته نظر در

Yij | β, ϕ, τi, νj ∼ Beta(µ(si, tj)ϕ, (1− µ(si, tj))ϕ),

τ | η ∼ Nn(٠,Στ ),

νj | φ ∼ N
(
νj−1, σ

2
ν

)
, j = 2, . . . , tT,

در با هستند. زمان سری مدل و فضایی کوواریانس ساختار به مربوط پارامترهای ترتیب به φ و η = (σ٢
٠, ψ

−١) آن در که

به صورت پارامترها توام پسین توزیع π(σ٢
ν ) π(σ٢،(١−ψ)πو

٠) ،π(ϕ) ، π(β) دلخواه پیشین  توزیع های گرفتن نظر

f
(
β, σ٢

٠, ψ
−١, σ٢

ν , ϕ, τ, ν | y
)
∝

sn∏
i=١

tT∏
j=١

f (yij | τi, νj , ϕ)
sn∏
i=١
f
(
τi | β, σ٢

٠, ψ
−١

) tT∏
j=١

f
(
νj | σ٢

ν

)
(۵ .٢)

× π (β)π
(
σ٢

٠
)
π
(
ψ−١

)
π
(
σ٢
ν

)
π (ϕ) ,

کامل شرط توزیع های از گیبز نمونه گیری از استفاده با پاارمترها برآورد بنابراین و نیست بسته فرم داری که م شود حاصل

م شود. حاصل



فضایی‐زمان١٧۴ بتا تعمیم یافته خط آمیخته رگرسیون مدل

شبیه سازی مطالعه ٣

نظر در با داده ها تولید آیند. م به دست بیزی رهیافت با مدل پارامترهای براورد شبیه سازی مطالعه استفاده با بخش این در

بردن کار به با و φ = (φ١, φ٢, φ٣) = (٠/۴۵,−٠/٢,٠/١۵) ،β = (β٠, β١)⊤ = (−١,١/۵)⊤ مقادیر گرفتن

توزیع از کم متغیرهای است. شده انجام (Στ )iℓ = σ٢
٠exp(−|si − sℓ|ψ−١) نمایی همسانگرد کوواریانس تابع

تولید (µijϕ, (١− µij)ϕ) پارامترهای با بتا توزیع از زمان مؤلفه و پنهان متغیر شرط به پاسخ ها شده اند. تولید نواخت ی

پارامترهای بیزی برآورد برای .µij = (exp(xijβ+τi+νj))/(١+exp(xijβ+τi+νj)) ϕو = ۵٠ آن، در که شده اند

،ψ−١ ∼ U(٠٫٠١,٢٠) ،σ٢
٠ ∼ IG(٠٫٠١,٠٫٠١) ،βi ∼ N(٠,١٠٠) به صورت متداول پیشین های توزیع های مدل،

نظر در ϕ ∼ G(٠٫٠١,٠٫٠١) و σ٢
ν ∼ IG(٠٫٠١,٠٫٠١) ،j > ١ ازای به ،νj ∼ N(νj , σ

٢
ν ) ،ν١ ∼ N(٠, σ٢

ν١)

باشند. بخش٢ گاه ناآ پیشین توزیع های که شده اند انتخاب به گونه ای پیشین توزیع های پارامترهای مقادیر م شوند. گرفته

جدول (٣)ARدر (٢)ARو ،AR(١) مدل های برای تکرار h = ١٠٠٠ با ١٠×١٠ ه مشب ی روی بر شبیه سازی نتایج

روابط از θ پارامتر هر برای (RMSE) خطا مربعات میانگین مجذور و RelBias نسبی اریبی است. آمده ١

فضایی‐زمان بتا تعمیم یافته خط رگرسیون مدل پارامترهای براورد :١ جدول

پارامترها

ϕ σ٢
٠ ψ−١ φ٣ φ٢ φ١ β١ β٠

۵٠ ٠/۵ ١٠ ٠/١۵ −٠/٢ ٠/۴۵ ١/۵ −١ واقع مقدار مدل
۴۵/٢ ٠/۶۵ ١١/٠١ ∗ ∗ ٠/۵٢ ١/۶٨ −١/١٧ برآورد

AR(١)−٠/١٠ ٠/١۶ ٠/١٠ ∗ ∗ ٠/١۶ ٠/١٣ ٠/١٧ نسبی اریبی
۵/۵٧ ٠/١٧ ١/٨٨ ∗ ∗ ٠/٢٧ ٠/٣٩ ٠/٣٠ خطا مربعات میانگین مجذور

۴۵/۴۴ ٠/۵٩ ٩/٢١ ∗ −٠/٢۴ ٠/۴۴ ١/۵٣ −١/١۴ برآورد

AR(٢)−٠/٠٩ ٠/١٨ −٠/٠٨ ∗ ٠/٢٣ −٠/٠٣ ٠/٠٢ ٠/١۴ نسبی اریبی
۵/۶١ ٠/١٨ ١/٧٢ ∗ ٠/١۵ ٠/٢١ ٠/٢٢ ٠/٣١ خطا مربعات میانگین مجذور

۴٧/٣۶ ٠/۴۵ ١٠/٣٠ ٠/١٢ −٠/١٧ ٠/۴٣ ١/٣٨ −١/٠۴ برآورد

AR(٣)−٠/٠۵ −٠/١٠ ٠/٠٣ −٠/١٨ −٠/١٧ ٠/٠۴− −٠/٠٨ ٠/٠۴ نسبی اریبی
٧/٢۶ ٠/١١ ١/٠٨ ٠/١۶ ٠/٠٧ ٠/١٩ ٠/٢٩ ٠/٣٧ خطا مربعات میانگین مجذور

RelBias(θ) = ١
h

h∑
a=١

(
θ̂a/− ١

)
, RMSE(θ) =

{
١
h

h∑
a=١

(
θ̂a − θ

)٢
}١/٢

(٣. ١)

است. شده محاسبه

تهران شهر در خانوار هزینه  های کل از خوراک هزینه سهم تحلیل ۴

شود. گرفته کار به خانوارها رفاه وضعیت تشخیص برای معیاری به عنوان م تواند هزینه ها کل از خانوار خوراک هزینه سهم

هزینه خوراک سهم تحلیل برای قبل بخش در شده معرف مدل از م کند، تغییر (١،٠) بازه در سهم این مقدار که آن جا از

سطح و درآمد، خانوار، بعد م شود. استفاده ی سال متوال فصل های در تهران شهر خانوارهای هزینه های کل از خانوارها

پس پارامترها برآورد گرفته اند. قرار بررس مورد داده ها مدل بندی در که هستند کم متغیرهای ونت س محل بنای زیر

2 Noninformative
3 Deviance Information Criterion



١٧۵کلهری

م شود. انجام باق مانده نمونه ۵٠ هر از نمونه ی انتخاب و پسین توزیع نمونه ٧۵٠٠٠٠ از نمونه ۵٠٠٠٠٠ داغیدن از

مدل ،(−٧٢/٩١) فضایی اثر با مدل ، (−١٢٩/٣٠) فضایی‐زمان اثرات با مدل ٣ اطالع انحراف معیار مقدار مقایسه

باعث فضایی‐زمان اثرات به کارگیری که م دهد نشان (−۶٧/٠۵) بتا رگرسیون مدل و (−١٢۴/٠٩) زمان اثر مؤلفه با

است. آمده ٢ جدول در فضایی‐زمان اثرات با مدل برازش نتایج است. شده مدل برازش بهبود

تهران شهر در هزینه ها کل از خانوار خوراک هزینه سهم مدل برای پارامترها برآورد :٢ جدول

٩۵٪ باور بازه مارکوف زنجیره خطای برآورد پارامتر منبع

(−٠٫−,٣٫٣٢۵١) ٠٫٠٣ −١٫٧٨ β٠ مبدأ از عرض

(−٠٫۴٠٫٠٠−,١۵) ٠٫٠١ −٠٫٢١ β١ درآمد

(٠٫٠٠۵,٠٫٣٩) ٠٫٠١ ٠٫١٩ β٢ خانوار بعد

(٢٠٫٢٨,۵۵٫۵٢) ٠٫١۴ ٣۴٫٨٧ ϕ دقت پارامتر

(٠٫٩١,٩٫۶٩) ٠٫٧۵ ٣٫۴۶ σ٢
٠ فضایی واریانس

(١٫٧۵,٩٫٨٣) ١٫۴٧ ٧٫٣۴ ψ−١ فضایی دامنه

(٠٫١٨,٠٫٩٣) ٠٫٠٨ ٠٫۶۶ φ زمان سری پارامتر

مؤثر خانوار هزینه های کل از خوراک سهم هزینه بر خانوار بعد و درآمد م شود مالحظه ٢ جدول در که همان طور

پارامترهای م یابد. افزایش سهم این خانوار بعد افزایش با و م یابد کاهش خوراک هزینه سهم درآمد افزایش با و بوده اند

معن دارند. نیز زمان سری و فضایی اثر به مربوط

نتیجه گیری و بحث

اری، بی نرخ رسم آمار حوزه در مثال عنوان به است. برخوردار ویژه ای اهمیت از (٠,١) بازه در محدود داده  های مدل بندی

حوزه این در ر دی موارد بسیاری و سالمت خدمات از بهره مند خانوارهای میزان خانوار، هزینه های از خوراک هزینه سهم

این در است. برخوردار ویژه ای اهمیت از آن ها زمان فضایی‐ همبستگ کردن لحاظ با مناسب مدل ی ارائه م گنجد.

خوراک هزینه سهم تحلیل شد. معرف زمان فضایی‐ تفکی پذیر اثرات گرفتن نظر در با بتا رگرسیون مدل ی مقاله

است معن دار نیز زمان و فضایی اثرات خانوار، بعد و درآمد بر عالوه که داد نشان تهران شهر در هزینه ها کل از خانوارها

با مدل این توسعه ، رسم آمار حوزه در باشد. مؤثر داده ها بر مدل برازش بهبود در م تواند مدل در آن ها کردن لحاظ و

جهت در مناسب ویی پیش و داده ها تحلیل راستای در مؤثری کم م تواند ، زمان فضایی‐ همبستگ پیچیده تر وهای ال

باشد. داشته آت سیاست گزاری های و برنامه ریزی
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