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بسیاری در م شود. استفاده فضایی آمیخته تصادف اثرات با مدل هایی از اغلب فضایی، وابسته داده های تحلیل برای

مدل های آماری استنباط آن ها، وابستگ نوع به بسته و هستند وابسته نیز مدل تبیین متغیر های از برخ کاربردی زمینه های از

توضیح در مدل خطای عبارت و تصادف اثرات ، تبیین متغیر های زیرا م شود. پیچیده  آن ها کاربرد و تصادف اثرات با

لحاظ برای فضایی تصادف اثرات از که روش هایی به کارگیری بنابراین هستند. ر دی ی با رقابت در پاسخ متغیر تغییر پذیری

روش مقاله این در باشد. مفید م تواند نم کنند، استفاده داده ها، فضایی ساختار و تبیین متغیر های بین همبستگ کردن

و ال چ بقا، توابع در صریح به طور فضایی وابستگ آن در که م شود پیشنهاد فضایی بقای داده های تحلیل و مدل بندی برای

متغیرهای اثرات بیزی برآورد بعالوه م شوند. محاسبه فضایی وابسته درستنمایی توابع آن ها اساس بر و م شود منظور خطر

م گیرند. قرار ارزیابی مورد و محاسبه تطبیق متروپولیس‐هستینگز وریتم ال از استفاده با مدل در تبیین

آمیخته. تصادف اثرات صریح، مدل سازی فضایي، بقای داده کلیدی: واژه های

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

مقدمه ١

که م شویم مواجه مواردی با گاه اما است. داده ها استقالل بقا، تحلیل معمول روش های در اساس مفروضات از ی

بیمار فرد ی زندگ محل یا مطالعه مورد واحد جغرافیایی موقعیت لذا دارند، بستگ نیز ان م و موقعیت به  مشاهدات

آدرس  فضایی داده های موقعیت که حاالت در .(٢٠٠٣ اران، هم و (بانرج باشد داشته اثر وی بقای زمان مدت در م تواند

بودن، محرمانه دلیل به اغلب نباشد. دسترس در جغرافیایی موقعیت دقیق ان م است ن مم هستند، افراد ونت س محل
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بقا٢١٠ تحلیل در فضایی وابستگ صریح مدل سازی

در اطالعات این است الزم و م شوند گزارش یا جمع آوری شهری مناطق یا محله بلوک، مانند مربوطه نواح در داده ها این

شوند. لحاظ مشاهدات تحلیل

خطر و بقا توابع از آن ها تحلیل و بررس برای ندارند، بستگ مشاهدات ان م موقعیت به بقا داده های که مواردی در

S(t) = P (T > t) = ١ − F (t) = يعن دهد، رخ زمان واحد t از پس پيشامدی اينكه احتمال م شود. استفاده

تابع است. آن تجمع توزیع تابع F (t) و T ال چ تابع f(t) بقا، زمان متغیر T آن در که است، بقا تابع ،
∫∞
t f(s)ds

h(t) = f(t)/S(t) به صورت و است t زمان تا آن رخداد عدم شرط به نظر مورد اتفاق وقوع لحظه ای ان ام نیز خطر

شده تعریف h(t|X) = h٠(t)expβ′X به    صورت (١٩٧٢ ، (کاکس کاکس توسط خطر تابع مرسوم ترین م شود. تعیین

تابع h٠(·) و ثابت اثرهای بردار β′ = (β١, . . . , βk) ، تبيين متغيرهای بردار X′ = (X١, . . . , Xp) آن در كه است،

صورت این در نیستند. اندازه    گیری قابل یا مشاهده قابل بقا داده    های بر تأثیرگذار عوامل مطالعات برخ در است. پايه خطر

که مواردی در اما م شود. استفاده بقا داده    های به برازش برای نندگ ش مدل عنوان تحت تصادف اثرات با مدل    های از

تحلیل نم توانند نندگ ش و کاکس مانند بقا، تحلیل معمول مدل های باشند، داشته فضایی یا ان م وابستگ بقا داده های

آن بر عالوه م شود. ناشناخته خطر عوامل ایجاد سبب فضایی همبستگ زیرا دهند ارائه خطر تابع و بقا زمان از دقیق

(٢٠٢٠) اران هم و مترجم ل، مش این رفع برای نباشد. مشاهده یا اندازه گیری قابل عمل در است ن مم فضایی اثر این

اثرات با آمیخته مدل های ایدۀ از استفاده با که کردند، معرف فضایی خطر تابع عنوان تحت را نندگ ش مدل های از رده ای

این شد. اضافه نندگ ش تابع به داده ها فضایی همبستگ گرفتن نظر در برای ،Z(s) مانند ، تصادف میدان ی ، تصادف

به صورت فضایی خطر تابع

h(t(s)|X,Z) = h٠(t(s))exp(β
′X + Z(s)), s ∈ D ⊂ R٢, (١. ١)

بردار β ، تبیین متغیرهای بردار X پایه، خطر تابع h٠(·) ،s ان م موقعیت در فرد بقای زمان t(s) آن در که شد، تعریف

اران هم و مترجم است. مدل در فضایی همبستگ کردن منظور برای تصادف میدان ی Z(s) ، رگرسیون پارامتر های

بودن معلوم و Z(s) تصادف میدان بودن گاوس صورت در و است شناساپذیر فضایی نندگ ش مدل دادند نشان (٢٠٢٠)

مسائل برخ در اما م کند. ارائه قبول قابل نتایج ،C(h) = Cov(Z(s + h), Z(s)) به صورت آن هم تغییرنگار تابع

صورت این در باشد. نامعلوم آن کوواریانس تابع یا نباشد بینانه واقع تصادف اثرات برای گاوس فرض است ن مم کاربردی

و تبیین متغیر های زیرا م شوند، نامطمئن تر نتایج دقت و پیچیده  تر داده ها تحلیل آن تبع به و (١. ١) مدل  آماری استنباط

اثرات از که روش هایی ارائه بنابراین هستند. هم با رقابت در پاسخ متغیر تغییر پذیری توضیح در فضایی خطای عبارت

بسیار م تواند فضایی، همبستگ ساختار و تبیین متغیر های بین همبستگ زمینه در ویژه به نکنند، استفاده فضایی تصادف

آن در که است فضایی بقای داده های تحلیل برای بیزی رد روی ی به کارگیری و توسعه مقاله این هدف لذا باشد. راه گشا

خطر و بقا، ال چ بقا، تابع سه در فضایی وابستگ صریح مدل بندی از مدل، در فضایی تصادف اثرات از استفاده جای به

شود. گرفته بهره داده ها فضایی ساختار کردن لحاظ برای

فضایی‐زمان بقای غیرساختاری مدل ٢

در نیز زمان و فضا بین وابستگ است الزم و دارد بستگ زمان و فضایی مؤلفه دو به احتمال ال چ تابع کل حالت در

م شود. مطرح و توسعه هستند هم از مستقل زمان و فضا مؤلفه های که مواردی صرفا ، سادگ برای فعال شود. گرفته نظر

تعریف R+ حقیق اعداد فضای روی زمان مؤلفه و R٢ بعدی دو اقلیدس فضای روی احتمال ال چ تابع فضایی مؤلفه

صرفا و فضایی صرفا ال چ توابع ترتیب به f٢(t) و f١(s) آن در که ،f(s, t) = f١(s)f٢(t) کنید فرض م شود.

موقیت بیانگر t و م شود بیان جغرافیایی عرض و طول به صورت که است ان م موقعیت نشان دهنده s هستند، زمان



نهاردان و ٢١١محمدزاده

زمان و فضایی مؤلفه های آمیخته توزیع همچنین و فضایی مؤلفه ، زمان مؤلفه برای تجمع توزیع توابع حال است. زمان

م شود. داده نمایش (s, t) و s ،t با ترتیب به فضا‐زمان و فضا زمان، انتگرال گیری حدود گذاری، نماد در م شود. تعریف

به صورت زمان احتمال توزیع تابع باشد. زمان مدت ی t∗ ∈ (٠,∞) و R٢ از فضایی زیرناحیه ی As کنید فرض

تعریف Fs(As) =
∫
As
f١(s)ds به صورت As فضای روی احتمال توزیع و Ft(t∗) = P (T ≤ t∗) =

∫ t∗
٠ f٢(t)dt

موقعیت در را t∗ مساوی یا کمتر مقداری زمان، تصادف متغیر که این احتمال یعن ، زمان و فضایی توأم توزیع م شوند.

به صورت کند، اختیار s

Ft(s, t
∗) =

∫ t∗

٠
f(s, t)dt =

∫ t∗

٠
f١(s)f٢(t)dt = f١(s)Ft(t

∗),

به صورت کند، As اختیار ناحیه در را t∗ مقدار زمان، تصادف متغیر که این احتمال است.

Fs(As, t
∗) =

∫
As

f(s, t)ds =

∫
As

f١(s)f٢(t
∗)ds = f٢(t

∗)Fs(As),

Fs,t(As, t
∗) = به صورت کند As اختیار روی t∗ مساوی یا کمتر مقداری زمان تصادف متغیر اینکه توأم احتمال و

به صورت ترتیب به را آن ها با متناظر توأم و کناری خطر و بقا توابع م توان حال است. Fs(As)Ft(t∗)

St(s, t
∗) = ١− Ft(s, t∗), Ss,t(As, t

∗) = P (s ∈ As, t > t∗) = Fs(As)(١− Ft(t∗)),

ht(s, t
∗) =

f(s, t∗)

St(s, t∗)
, hs,t(As, t

∗) =

∫
As
f(s, t∗)ds

Ss,t(As, t∗)
=

Fs(As, t
∗)

Fs(AS)(١− Ft(t∗))
,

تجمع توزیع Ss,t(As, t∗) ،sموقعیت در فردی برای t∗ زمان از بیش بقا تجمع توزیع ،St(s, t∗) آن در که کرد، تعریف

hs,t(As, t
∗) و sموقعیت در فردی برای t∗ زمان در لحظه ای خطر احتمال ht(s, t∗) ،As ناحیۀ در t∗ زمان از بیش بقا توأم

است. As ناحیه در t∗ زمان در لحظه ای خطر توأم توزیع

f(s, t) ال چ تابع با هم توزیع و مستقل که باشد آماری) واحد (یا فرد n بقای زمان های t١, . . . , tn کنید فرض

iام، فرد برای سانسور زمان ci ، تبیین متغیر های از بعدی p بردار ،i = ١, . . . , n ،Xi = (X١
i , . . . , X

p
i )

′ هستند،

ازای به و δi = ١ ،ti ≤ ci ازای به که است ci سانسور زمان در شده سانسور بقای داده نشانگر تابع δi ،yi = min(ci, ti)

مورد  پارامتر های بردار θ اگر .δ = (δ١, · · · , δn)
′ و y = (y١, . . . , yn)

′ داده م شود قرار و است δi = ٠ ،ti > ci

به  صورت درستنمایی تابع آنگاه باشند، Aℓ ناحیۀ در افراد تعداد nℓ و مطالعه مورد ناحیۀ کل A = {A١, . . . , AL} نظر،

LA(θ|n, y, δ,Xi) =
L∏
ℓ=١

nℓ∏
i=١

[Fs(Aℓ, yi,Xi)]
δi [Ss,t(Aℓ, yiℓ,Xi)]

١−δi

=

L∏
ℓ=١

nℓ∏
i=١

[
f٢(yiℓ,Xi)

∫
Aℓ

f١(s)ds
]δi[ ∫

Aℓ

f١(s)ds(١−
∫ yiℓ

٠
f٢(t,Xi)dt)

]١−δi ,

که است شده بیان گونه ای به Fs(Aℓ, yiℓ,Xi) و است Aℓ ناحیه در iام فرد شده سانسور بقای داده yiℓ آن در که است،

و باشد λi و µ پارامتر های با وایبول توزیع دارای ti زمان مؤلفۀ هر آنکه فرض با دهد. نشان را تبیین متغیرهای وابستگ

به  صورت ناحیه ای درستنمایی تابع زمان، و فضا استقالل فرض با

LA(θ|n, y, δ) =
L∏
ℓ=١

nℓ∏
i=١

[
µλi(yiℓ)

µ−١e−(yiℓ)
µλi

∫
Aℓ

f١(s)ds
]δi

×
[ ∫

Aℓ

f١(s)ds
(
١−

∫ yiℓ

٠
µλit

µ−١e−t
µλidt

)]١−δi . (٢. ١)



بقا٢١٢ تحلیل در فضایی وابستگ صریح مدل سازی

،log(λi) = β٠+β
′Xi به صورت log(·) پیوند تابع طریق λiاز پارامتر های به تبیین متغیر های کنید فرض م شود. حاصل

با این صورت در هستند. رگرسیون پارامتر های بردار β = (β١, . . . , βp)
′ و مبدأ از عرض β٠ آن در که مرتبط باشند،

نامیده (STSU) ١ فضایی‐زمان بقای غیرساختاری مدل فضایی، صریح مدل این زمان و فضا مؤلفه های استقالل فرض

م شود.

درستنمایی تابع محاسبه برای فضایی مدل ٣

نیازمند است Aℓ فضایی نواح به وابسته که ،Fs(Aℓ) =
∫
Aℓ
f١(s)ds عبارت محاسبه ،(٢. ١) درستنمایی تابع در

مدل کردن مشخص برای متنوع انتخاب های است. نواح وابستگ ساختار مدل بندی برای فضایی فرایند ی ایجاد

توسط آن فضایی وابستگ که است دوم مرتبه مانای تصادف میدان ی گرفتن نظر در رد روی ی دارد، وجود فضایی

و دشوار محاسبات نظر از کوواریانس تابع از استفاده با فضایی مدل بندی م شود. تعیین فضایی کوواریانس تابع ی

ی م تواند کوواریانس، تابع کردن مشخص و محاسبات سازی ساده برای مناسب زین جای است. کننده محدود گاه

نوفۀ فرایند ی از پیچش عنوان به  م تواند ثابت گاوس فرایند هر زیرا ،(٢٠٠٢ (هایدون، باشد پیچش٢ فرایند مدل

پیچش فرایند ی از فضایی، مدل ساختن برای طرح این در بیان شود. k(s) مشخص هسته تابع ی با V (s) سفید

باشد. تغییر به مجاز مطالعه مورد ناحیه در که م سازد فراهم را ان ام این که م شود استفاده ٣ گاوس هسته تابع ی با
هموارسازی۴ هسته و V (s) سفید نوفۀ فرایند کردن مشخص با را فضایی فرایند مدل م توان که داد نشان (٢٠٠٢) هایدون

از تابع که م شود ایجاد کوواریانس ماتریس ،k(s) ∝ exp − ١
٢∥s∥

٢ گاوس هسته انتخاب با کرد. مشخص k(s)

به  صورت کوواریانس گاوس هسته م شود. کوچ فاصله افزایش با به تدریج و است فضایی ان م دو بین فاصله دوم توان

گاوس فرایند .h = s − s′ درآن که م شود، گرفته نظر در C(h) = Cov(Z(s), Z(s
′
)) ∝ exp(−١

٢∥h/
√

٢∥٢
)

مثبت به توجه با شود. ساخته ،Z(s) =
∫
S k(u − s)V (u)du, به  صورت S فضایی ناحیه ی روی بر م تواند Z(s)

به  صورت را Z(s) م توان سفید، نوفۀ فرایند بودن

Z(s) =

ng∑
j=١

exp(Vj)k(wj − s), Vj ∼ N(٠, σ٢), j = ١, . . . , ng

بنابراین است. مطالعه مورد ناحیۀ روی ه مشب نقاط کل تعداد ng و ه مشب نقاط ،wj آن در که زد، تقریب

zA =

∫
A
Z(s)ds ≈

∑
s∈A

ng∑
j=١

exp(Vj)k(wj − s).

این م شود. محاسبه ناحیه تمام در ه مشب نقطۀ هر و ناحیه مرکز بین فاصلۀ ازای به هسته ،ℓ = ١, . . . , L ،Aℓ ناحیه هر برای

ی روی انتگرال م شود. L×ngذخیره ابعاد با j = ١, . . . , ng و i = ١, . . . , L ،K = (Kij) هسته ماتریس در مقادیر
zA
zAT

=
∫
A f١(s)ds و zAT

=
∑L

ℓ=١ zAℓ
به  صورت zAT

و zA بین نسبت براساس فضایی احتمال ال چ تابع ناحیه

در دارد. بستگ مطالعه مورد نواح تعداد به آن به مربوط اندازه های و محل هر خطر احتمال مقدار بنابراین م شود. حاصل

م شود. بازنویس زیر به  صورت (٢. ١) ناحیه درستنمایی تابع صورت این

LA(µ,λ|n, y, δ) =
L∏
ℓ=١

nℓ∏
i=١

zAℓ

zAT

[
µλi(yiℓ)

µ−١e−(yiℓ)
µλi

]δi[(١− ∫ yiℓ

٠
µλit

µ−١e−t
µλidt)

]١−δi .

1Spatio-Temporal Survival Unstructured
2Convolution model
3Gaussian kernel function
4Smoothing kernel
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STSU مدل بیزی تحلیل ۴

N(٠, σ٠), . . . , N(٠, σp)نرمال پیشین توزیع  های ترتیب به  STSU مدل ,β٠در . . . , βp رگرسیون ضرایب از ی هر برای

برای همچنین هستند. U(٠,١٠) نواخت ی توزیع دارای نیز σ٠, . . . , σp پارامتر  های ابر آن ها در که م شود، گرفته نظر در

نرمال پیشین توزیع است، مطالعه مورد ناحیه در ه مشب نقاط کل تعداد ng که ،k = ١, . . . , ng ،xk سفید نوفۀ اثرات

،log(µ) یعن وایبول، توزیع ل ش پارامتر اریتم ل برای است. قطری ماتریس ی Σx آن در که م شود، منظور ،N(٠,Σx)
برآورد که است داده نشان حساسیت تحلیل های م شود. گرفته نظر در کوچ واریانس و صفر میانگین با نرمال توزیع

استفاده با پارامترها بیزی برآورد محاسبات برای .(٢٠١٧ ، یو (اونیس نیستند پیشین توزیع های انتخاب تأثیر تحت پارامترها

میانگین دوم درجه زیان تابع براساس و نموده تولید تصادف مقادیر پارامترها پسین توزیع از هستینگز۵ متروپلیس وریتم ال از

تشخیص روش  و اثر نمودار از استفاده با زنجیر ها هم گرایی م شوند. محاسبه پارامترها بیزی برآورد به عنوان نمونه ها

ضرایب شامل ،θ نظر مورد پارامترهای بردار م  گیرد. قرار بررس مورد (١٩٩٢ ، روبین و گلمن ) گلمن‐روبین۶ هم گرایی

است. ،k = ١, . . . , nd ،xk سفید نوفۀ فرایند log(µ) وایبول توزیع ل ش پارامتر اریتم ل آن ها، استاندارد انحرافات و

زیر گام سه t = ١, . . . , T برای سپس شود، تعیین م θ برای θ٠ اولیه مقادیر ابتدا STSU مدل پارامترهای برآورد برای

شود م تکرار

تولید شوند. h(θ′|θ) متقارن نامزد توزیع های از θ′ جدید مقادیر :١ گام

ناحیه درستنمایی تابع LA آن در که محاسبه شود، log(α) = min(٠, log(LA(y|θ′)π(θ′)/LA(y|θ)π(θ))) :٢ گام

است. پیشین توزیع π(θ) و

رسان شود.  بروز θt = θ′ ،α احتمال با  :٣ گام

شبیه سازی مطالعه ۵

داده های اساس بر (١. ١) فضایی خطر تابع بر مبتن فضایی بقای مدل و STSU پیشنهادی مدل کاربست نحوه بخش این در

م گیرد. قرار مقایسه و ارزیابی مورد فضایی بقای داده های تحلیل برای مدل دو کارایی و م شود داده نمایش شده شبیه سازی

برای سپس است. شده ایجاد A = [٠,١]× [٠,١] ناحیه در تصادف به  طور s١, . . . , sn موقعیت n ابتدا منظور این برای

Z(s) تصادف میدان فضایی همبستگ ساختار برای ,Weibull(αو λ) توزیع h٠(t(s)) یعن ،sموقعیت در پایه خطر تابع

پارامترها برای م شود. گرفته نظر در ،C(h;σ, ϕ) = σ٢exp(−||h||٢/ϕ٢) به صورت نمایی فضایی کوواریانس تابع

(١. ١) مدل در تبیین متغیر p = ۵ تعداد سپس است. شده منظور (σ = ١, ϕ = ٠٫١) و (α = ١, λ = ٢) مقادیر

موفقیت احتمال با برنول توزیع از حالت دو X٢ و X١ متغیر دو است. شده گرفته نظر در (X١, . . . , Xp) به صورت

مدل از استفاده با ی هر X۵ و X۴ فضایی همبسته متغیرهای و استاندار نرمال توزیع از X٣ متغیر شده اند. تولید ٠٫۵
که حال در است، شده تولید ۴ واریانس و صفر روند با X۴ متغیر شده اند. شبیه سازی ،C(h, σ, ϕ) فضایی کوواریانس

(٠,٢)Uشبیه سازی توزیع اساس بر نیز سانسور زمان است. شده گرفته نظر در ١٠ واریانس و صفر X۵میانگین متغیر برای

در ،j = ٠, . . . , p ،σj ∼ U(٠,١٠) ،βj ∼ N(٠, σ٢
j ) به   صورت نیز رگرسیون ضرایب پیشین توزیع های است. شده

است. شده گرفته نظر

از مقدار n و گرفته نظر در را A ناحیه در شده تولید موقعیت های همان STSU مدل از داده ها شبیه سازی، برای

به  صورت ،log(λi) پارامتر به تبیین متغیرهای است. شده تولید داده t(s) وقوع زمان برای Weibull(µ, λi) توزیع

5Metropolis-Hastings algorithm
6Gelman-Rubin



بقا٢١۴ تحلیل در فضایی وابستگ صریح مدل سازی

X = (١, X١, . . . , Xp) و رگرسیون ضرایب بردار β = (β٠, . . . , βp) آن در که شده اند، مرتبط ،log(λi) = XTβ

متغیر p = ۵ تعداد است. مدل مبدأ از عرض عبارت و بعدی n× ١ تبیین متغیر p با متناظر بعدی n× (p+ ١) ماتریس

سفید نوفۀ فرایند برای قبل، مدل همانند رگرسیون ضرایب برای پیشین توزیع های شده اند. منظور قبل مدل همانند تبیین

گرفته نظر در log(µ) ∼ N(٠,٠٫٠١) وایبل توزیع ل ش پارامتر اریتم ل برای و ،k = ١, . . . , ng ،xk ∼ N(٠,٢۵)
است. شده

این پارامترهای ،(١. ١) فضایی خطر تابع و STSU مدل  از استفاده رد روی دو از حاصل دقت مقایسه و ارزیابی برای

شد اجرا ٣٠٠٠٠ تکرار با ١ وریتم ال مدل، دو پارامترهای بیزی برآورد برای م شود. مقایسه آنها دقت و برآورد مدل دو

هر برای بنابراین شد. گرفته نظر در ٢٠ نیز تعدادگام ها شدند. گذاشته کنار داغیدن دوره عنوان به اول تکرار ١٠٠٠٠ و

مقادیر است. شده محاسبه پارامترها برآورد عنوان به  آن ها میانگین و شده تولید ١٠٠٠ حجم به تصادف نمونه ای پارامتر

ارائه ١ جدول در برآوردها MSE خطای دوم توان میانگین همراه به ٪٩۵ باورمندی بازه های ، رگرسیون پارامترهای واقع

استفاده مورد عامل هر ریس محاسبه برای که مدل دو هر رگرسیون ضرایب م شود مالحظه که طور همان است. شده

همواره STSU مدل برای رگرسیون پارامترهای برآوردهای های MSE اما شده اند، برآورد مناسبی دقت با م گیرند قرار

برای پایه خطر توزیع و کوواریانس توابع پارامترهای برآورد است. (١. ١) فضایی خطر تابع با مدل های MSE از تر کوچ

است. شده آورده بدست ϕ̂ = ٠٫١٠۴ و σ̂ = ١٫۵٠۵ λ̂ = ١٫۶٣٢ ،α̂ = ١٫۴٣١ به  صورت ترتیب به فضایی

STSU و فضایی خطر مدل های رگرسیون ضرایب MSE و باورمندی بازه برآورد، :١ جدول
STSU مدل فضایی خطر مدل

٪٩۵ باورمندی بازه MSE برآورد ٪٩۵ باورمندی بازه MSE برآورد واقع مقدار پارامتر

(−٠٫١۶,١٫٧۵٢) ٠٫٠۴٢ ٠٫٧٩۶ (−١١٫٨٠٢,١۵٫۴٩٠) ٠٫٩۶۶ ١٫٩٨٣ ١ β٠

(٠٫٣٠١,١٫٨٩٠) ٠٫٠١١ ١٫٠٩٣ (−٠٫٢۵۴,١٫٨٣٨) ٠٫١۶٣ ٠٫٧٩٧ ١٫٢ β١

(٠٫٠٢٨,١٫٢٨٨) ٠٫٠١۶ ٠٫۶٢٨ (−٠٫٧٧١,١٫٠٨٧) ٠٫١٠۵ ٠٫١٧٧ ٠٫۵ β٢

(٢٫۵٩١,٣٫۵۴٣) ٠٫٠٠۴ ٣٫٠۶۶ (٢٫٣٩٧,۴٫۵۶۵) ٠٫٢٢٣ ٣٫۴٧٢ ٣ β٣

(٠٫١۵۴,٠٫٣١٩) ٠٫٠٠١ ٠٫٢٣۵ (−١٫٠١١,٠٫۴٣٧) ٠٫٠٠١ ٠٫٢١٢ ٠٫٢ β۴

(۴٫٢۵۶,۵٫۴٨٢) ٠٫٠١٧ ۴٫٨٧١ (۴٫۴۴٠,٧٫۵٣۵) ١٫٠٣١ ۶٫٠١۵ ۵ β۵

در بعالوه شده اند، برآورد بیشتری دقت با فضایی بقای مدل پارامترهای به نسبت STSU مدل پارامترهای که آنجا از

نظرگرفته در توزیع پارامتر دو و Z(s) تصادف میدان فضایی کوواریانس تابع پارامتر دو برآوردکردن به نیاز فضایی بقای مدل

است الزم هرچند دارد. دنبال به آنرا کارایی افزایش و هزینه کاهش پیشنهادی مدل ارگیری ب است، پایه خطر تایع برای شده

پیچیدگ که مدل دو از ی هر موثر٨ پارامترهای تعداد و (DIC) ٧ انحراف اطالع معیار  برتر، مدل تعیین و ارزیابی برای

شوند. گزارش و محاسبه م کند مشخص انحرافات پسین واریانس طریق از آنرا

نتیجه گیری و ۶ بحث

ضرایب بیزی برآورد و گرفته نظر در پنهان فضایی تصادف متغیر با مدل  ی فضایی، بقای داده های تحلیل و مدل بندی برای

گرفت. قرار ارزیابی مورد و محاسبه تطبیق متروپلیس‐هستینگز وریتم ال از استفاده با مدل تبیین متغیرهای اثرات و آن ها

7Deviance information criterion
8The effective number of parameter



نهاردان و ٢١۵محمدزاده

توسط نامزد توزیع تعیین و پسین توزیع محاسبه به نیاز آن اجرای برای زیرا است آن سادگ وریتم ال این از استفاده مزیت

به مدل این برازش باشد. داشته روش ها سایر به نسبت کمتری سرعت است ن مم باال ابعاد با داده های برای اما نیست کاربر

لذا م دهد. قرار تاثیر تحت را مدل دقت و برازش هزینه که است فضایی کواریانس تابع پارامترهای برآورد مستلزم داده ها

ال چ بقا، توابع در صریح به طور فضایی وابستگ آن در که شد، پیشنهاد فضایی بقای داده های تحلیل برای STSU مدل

STSU مدل بهتر رد عمل بیانگر شبیه سازی، نتایج شدند. محاسبه درستنمایی توابع آن ها اساس بر و گردید منظور خطر و

به نسبت STSU مدل پارامترهای برای دقیق تری برآوردهای ،١ جدول به توجه با زیرا است. فضایی خطر مدل به نسبت

است. آمده بدست فضایی خطر مدل

ر تش و تقدیر

م نمایند. قدردان مدرس تربیت اه دانش فضایی‐زمان وابسته داده های تحلیل علم قطب حمایت از نویسندگان
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