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رهیافت از سپس م شود. مطرح نمایی، فضایی مشخصه سازی ماتریس با فضایی اتورگرسیو مدل مقاله این در یده: چ

پیشین  های از سلسله مراتبی، بیز رهیافت حقیقت در م شود. استفاده پارامترها برآورد و مدل بندی برای بیزی هموارسازی

سپس م شوند معرف انقباض پیشین دو مقاله این در م کند. استفاده باال بعد داده های در بیزی متغیر انتخاب برای انقباض

م شود. ارزیابی شبیه سازی مطالعه از استفاده با آن ها از ی هر رد عمل

. مراتبی سلسله بیز فضایی، اتورگرسیو ، انقباض پیشین های بیزی، متغیر انتخاب باال، بعد کلیدی: واژه های

.62M30 ،62M11 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

آماری متداول روش های از نم توان باشند، مشاهدات تعداد از بیشتر خیل تبیین متغیرهای تعداد آماری، وقت مدل ی در

روش های است الزم و کرد استفاده مدل پارامترهای برآورد برای عادی دوم توان های کمترین یا درستنمایی ماکسیمم مانند

که است نمونه حجم به نسبت مدل پارامترهای زیاد تعداد باال، بعد داده های اصل چالش گرفت. به کار را باال بعد آماری

چرا است، برخوردار بیشتری اهمیت از فضایی داده های در موضوع این م شود. مدل حد١ از بیش شدن پارامتری به منجر

اتورگرسیو مدل های در ل مش این حل برای م شود. مدل بیشتر پیچیدگ موجب فضایی داده های همبستگ کل به طور که

بجای رد روی این در است. شده پیشنهاد (٢٠٠٧) پرنت و لسج توسط بیزی میانگین‐مدل رد روی ،(SAR) فضایی٢

استفاده تبیین متغیرهای از زیادی ترکیب های اساس بر پارامتر، برآوردهای موزون میانگین  از مدل، ی اساس بر استنباط

این زیرا است، گرفته  قرار استفاده مورد کرات به باال بعد داده های تحلیل در نیز بیزی رهیافت .(٢٠٠٣ (کوپ، م شود
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باال٢٣٢ بعد فضایی مدل های در انقباض پیشین های

قدرت بعالوه م دهد. کاهش را پارامترها برآورد پیچیدگ مدل، در داده ها پیشین اطالعات ارگیری ب طریق از رهیافت

(GVS)، گیبز٣ متغیر انتخاب فنون است. داده افزایش باال بعد داده های تحلیل  در را آن کاربرد بیزی، رهیافت محاسبات

بیزی متغیر انتخاب مختلف روش های از (SSVS)، متغیر۵ انتخاب تصادف جستجوی و (BMA) بیزی۴ مدل میانگین

زنجیر کارلو مونت وریتم های ال به ضرایب، تخته۶ و تیر پیشین های تعیین با بیزی متغیر انتخاب روش های اغلب هستند.

انتخاب ، انقباض پیشین های کردن مشخص با بیزی هموارسازی٨ روش های در هستند. وابسته (MCMC) ٧ مارکوف

مزایایی و م شوند بیزی استنباط به منجر طبیع به طور روش ها این م شود. فراهم همزمان به طور پارامتر برآورد و متغیر

از استاندارد خطای مقدار MCMC وریتم ال از استفاده با روش ها، این در .(٢٠١٣ ، (مالی دارند روش ها سایر به نسبت

به عنوان که همواری٩ پارامتر طرف از است. محاسبه قابل سادگ به پارامترها باورمندی بازه و م شود حاصل پسین توزیع

درجه حقیقت، در م شود. برآورد تواماً پارامترها ر دی با ،(٢٠٠۶ ژو، و (روزت م شود گرفته نظر در پیشین تابع توان

مزایای ر دی از م شود. بیشتر ضرایب انقباض کمتر، واریانس با به طوری که م شود، کنترل پیشین واریانس طریق از انقباض

است ن مم مدل های همه برازش بدون مدل، انتخاب برای MCMC وریتم های ال و گیبز نمونه گیری از استفاده روش ، این

.(٢٠٠٩ ، (فریدل م شود جلوگیری وقت گیر محاسبات از بنابراین

م شود. به کارگرفته باال ابعاد با فضایی رگرسیون مدل پارامترهای برآورد برای بیزی هموارسازی رد روی مقاله این در

م گیرند. قرار مقایسه و ارزیابی مورد مختلف روش های محاسبه زمان و دقت شبیه سازی مطالعه در آن گاه

فضایی اتورگرسیو مدل ٢

شده اند. جمع آوری هم از مستقل به صورت و سان ي شرايط تحت مشاهدات كه است اين بر فرض آماری روش های اغلب در

نامیده فضایی داده های باشد، مشاهدات موقعیت های بین فاصله از تابع آن ها وابستگ و نباشند مستقل مشاهدات اگر اما

داده ها موقعیت اثر گرفتن نظر در با پاسخ متغیر و تبیین متغیر های بین رابطه فضایی، رگرسیون مدل ی در م شوند.

صورت به تصادف فرایند ی (١٩٧٣ ارد، و (کلیف SAR مدل م شود. مشخص

Y = αWY +Xβ + ϵ, ϵ ∼ N(٠n, σ٢In) (٢. ١)

مشاهدات، فضایی اتورگرسیو ضریب α ، تبیین متغیرهای n× pماتریس X پاسخ، متغیر n×١ بردار Y آن در که است،

ارد است. نمونه مشاهدات بین ارتباط نشان دهنده و نامنف فضایی وزن ماتریس W و رگرسیون ضرایب بردار β ،|α| < ١
نسبت برآوردگر این کارایی ،α پارامتر افزایش با اما کرد، معرف را عادی دوم توان های کمترین سازگار برآوردگر (١٩٧۵)

درستنمایی، تابع ماکسیمم با مدل این پارامترهای برآورد در اساس چالش م یابد. کاهش درستنمایی ماکسیمم برآوردگر به

به جای (٢٠٠٧) پیس و لسج است. α از n درجه چندجمله ای ی که است S(α) = I−αW ماتریس دترمینان محاسبه

مثبت معین نمایی١٠ فضایی مشخصه سازی ماتریس از استفاده S(α)

S(ρ) = exp(ρW) =
∞∑
ℓ=٠

ρℓWℓ(ℓ!)−١ (٢. ٢)
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محمدزاده و ٢٣٣مالئکه

ماکسیمم برآوردهای آوردن دست به و م کند مشخص را فضایی همبستگ ρ ∈ (−∞,∞) آن در که کردند، پیشنهاد را

م کنند، ارائه مشابه برآوردهای و استنباط مشخصه سازی، رد روی دو هر چه اگر  م کند. تسهیل را بیزی و درستنمایی

مدل گرفتن نظر در با دارد. باال بعد داده های فضای در بویژه محاسبات مزایای نمایی، فضایی مشخصه سازی ماتریس اما

صورت به فضایی اتورگرسیو

S(ρ)Y = Xβ + ϵ, ϵ ∼ N(٠n,Ω) (٢. ٣)

به صورت درستنمایی تابع

π(Y|X,β, σ٢, ρ) = (٢π)−n/٢ det(Ω)−١/٢exp(−eTΩ−1e/2) (۴ .٢)

پیشین های ،D مثال عنوان به معلوم، آمیخته توزیع ی تعیین با .e = (S(ρ)Y − Xβ) آن در که م شود، حاصل

به صورت رگرسیون پارامترهای

βj |ψj ∼ N(٠, ψj), ψj ∼ D (۵ .٢)

بنابراین م دهد. قرار صفر در را زیادی ال چ اما دارد، نرمال توزیع از سنگین تری دم های βj حاشیه ای توزیع م شوند. بیان

مهم متغیرهای ضرایب و حذف مدل از را بی اهمیت متغیرهای همزمان به طور ، انقباض پیشین های با سلسه مراتبی، مدل های

سلسله سطوح معرف با است. پیشین ابرپارامترهای به Dوابسته توزیع ل ش .(٢٠١٣ اران، هم و (گلمن م کنند برآورد را

پیشین های ردها، روی این .(٢٠١٩ پیریباور، و (فارهوفر م شود حاصل انعطاف پذیرتری و سازوارتر انقباض بیشتر، مراتبی

.(٢٠١٠ ات، اس و (پولسون م کنند عمل خوب باال بعد شرایط در و م شوند نامیده ١١ ‐موضع فراموضع انقباض

به نرمال توزیع های مقیاس آمیخته طریق از پیشین این :(٢٠١٠ براون، و (گریفین نرمال‐گاما انقباض پیشین

صورت

βj |ψj ∼ N(٠,٢λ−٢ψj), ψj ∼ G(θ, θ), λ٢ ∼ G(d٠, d١) (۶ .٢)

توسط کل انقباض است. θ انقباض خاص پارامتر دارای و گاما توزیع با ویژه مقیاس پارامتر ψj آن در که است، شده معرف

میانگین های همه انقباض با مراتبی، سلسله مدل سطح این است. گاما توزیع دارای و م شود کنترل λ فراموضع پارامتر

با مدل، مهم ضرایب برای حال که در م شود. فراموضع پارامتر طریق از خطا کاهش به منجر صفر سمت به ضرایب

که شوند، تعیین محقق توسط باید ابرپارامترها م شود. جلوگیری انقباض این از ، موضع مقیاس پارامترهای از استفاده

نظر در پیش فرض به عنوان θ = ٠٫١ و d٠ = d١ = ٠٫٠١ مقادیر (٢٠١٩) پیریباور و فارهوفر پیشنهاد به مقاله این در

کاف انعطاف لزوم، صورت در که م شود ناش فراموضع مولفه از پارامتر هر روی شدید انقباض بنابراین م شوند. گرفته

.(٢٠٠٨ کسال، و (پارک م شود حاصل بیزی السوی مدل ،θ = ١ اگر م دهد. نشان صفر غیر ضرایب تشخیص برای

به صورت تعمیم یافته گاوس وارون را ψj پسین توزیع (٢٠١٠) براون و گریفین

ψj |λ, βj ∼ GIG(θ − ١/٢, β٢
j , θλ

٢) (٢. ٧)

به صورت نیز فراموضع پارامتر شرط پسین توزیع آوردند. به دست

λ٢|ψ ∼ G(d٠ + θK, d١ + ١−٢θ
p∑
j=١

ψj) (٢. ٨)
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باال٢٣۴ بعد فضایی مدل های در انقباض پیشین های

پیشین بردار م شود. به روز رسان برآورد حین در که م شود داده نشان Σ با β پیشین کوواریانس ماتریس م شود. حاصل

توزیع است. diag(Σ) = ψ صورت به کوواریانس ماتریس نرمال‐گاما، پیشین توزیع در است. β = ٠ نیز ضرایب

به صورت β ضرایب کامل شرط

β|• ∼ N(β,Σ), Σ = (Σ−١ +XTΩ−١X)−١, β = Σ(Σ−١β +XTΩ−١S(ρ)Y) (٢. ٩)

.(٢٠٠٣ (کوپ، است ر دی پارامترهای و مشاهدات بردار نشان دهنده • آن در که م شود، حاصل

و فراموضع انقباض پارامتر های با پیشین این :(٢٠١۵ اران، هم و (باتاچاریا له‐الپالس دیری انقباض پیشین

به صورت مراتبی سلسله موضع

βj ∼ N(٠, φjϕ٢
j τ

٢), φj ∼ Exp(١/٢), ϕ ∼ Dir(a, . . . , a), τ ∼ G(na,١/٢). (٢. ١٠)

ی که نرمال‐گاما پیشین مقابل در است. نمایی پیشین توزیع دارای و موضع پارامتر φj آن در که است، شده معرف

انعطاف پذیری برای را (ϕ١τ, . . . , ϕpτ)صورت به مقیاس ها از برداری له‐الپالس، دیری رد روی λدارد، فراموضع پارامتر

مسئله در که م شود تعریف به گونه ای ϕ = (ϕ١, . . . , ϕp)T بردار آن در که م کند، ارائه خاص ضرایب انقباض در بیشتر

توزیع دارای و گیرد قرار ζp−١ = {x = (x١, . . . , xp)T : xj ≥ ٠,
∑p

j=١ xj = ١} p)بعدی − ١) بهینه سازی

توزیع پارامتر برای استاندارد انتخاب ی م کند. کنترل را پیشین سخت و شدت که است a ابرپارامتر با له دیری پیشین

مدل بعد به نرمال‐گاما پیشین خالف بر له‐الپالس، دیری پیشین که م شود باعث امر این است. a = ١/p له دیری

به دست با بنابراین کرد. تولید مستقل طور به گاوس وارون توزیع از م توان را φj له‐الپالس دیری پیشین در باشد. وابسته

به صورت µj = ϕjτ/|βj | با تعمیم یافته گاوس وارون توزیع کردن پارامتری دوباره از φ̃j |ϕ,β آوردن

φ̃j |ϕ,β ∼ GIG(−١/٢,١, µ−٢
j ) (٢. ١١)

فراموضع انقباض پارامتر شود. φjحاصل شرط پسین توزیع تا ،φj = ١/φ̃j م شود داده قرار نتیجه در م شود. حاصل

تعمیم یافته گاوس وارون توزیع از τ

τ |ϕ,β ∼ GIG(١− P,٢
P∑
j=١
|βj |/ϕj ,١) (٢. ١٢)

GIG(a − تعمیم یافته گاوس وارون توزیع از T١, . . . , TP مستقل کم متغیرهای ابتدا ϕ تولید برای م شود. تولید

پیشین کوواریانس ماتریس ساختار نتیجه در م آید. دست به ϕj = Tj/
∑P

j=١ Tj نتیجه در م شوند، تولید ١,٢|βj |,١)
براساس ضرایب، بردار نهایت در است. diag(Σ) = (φ١ϕ٢

١τ
٢, . . . , φpϕ٢

pτ
٢)T به طوری که م شود، روزرسان به Σ

م شود. تولید (٢. ٩)

همان ماتریس In آن در که م شود، فرض Ω = σ٢In به صورت خطا کواریانس ماتریس پارامترها: ر دی برای پیشین

مشخصه سازی از اینجا در شوند. تعیین نیز ρ فضایی همبستگ پارامتر و σ٢ پیشین توزیع باید پیشین ها، تکمیل برای است.

به صورت خطا جمله واریانس برای وارون گامای پیشین م شود. استفاده (٢٠٠٩) پیس و لسج در شده مطرح استاندارد

پیشین های آن ها، برای ٠٫٠١ مقدار دادن قرار با که هستند ابرپارامترها b و a آن در که م شود، فرض σ٢ ∼ G−١(a, b)

خطا واریانس  کامل شرط ال چ داده ها، و مدل پارامترهای ر دی روی کردن شرط با م شوند. منظور گاه بخش ناآ

به صورت

σ٢|• ∼ G−١(a, b), a = a+ n/٢, b = b+ eTe/٢,



محمدزاده و ٢٣۵مالئکه

(کوپ، کرد تولید نمونه آن ها از گیبز وریتم ال از استفاده با م توان و هستند استاندارد σ٢ و β مقادیر م آید. به دست

اطالعات به توجه با c آن در که م شود، گرفته نظر در ρ ∼ N(٠, c) پیشین فضایی همبستگ پارامتر برای .(٢٠٠٣
مشخصه سازی از c = ١٠ انتخاب با شبیه سازی، مطالعه برای م شود. انتخاب داده ها، فضایی رابطه میزان از محقق پیشین

به صورت ρ کامل شرط توزیع این صورت در م شود. استفاده گاه بخش ناآ

π(ρ|•) ∝ exp(−eTΩ−١e/٢)π(ρ) (٢. ١٣)

برای نمود. تولید تصادف مقادیر آن از م توان گیبز وریتم ال درون متروپلیس١٢ وریتم ال از استفاده با که م شود، حاصل

از پارامتر مقدار نشان دهنده t − ١ زیروند که م شود تولید ρ∗ ∼ N(ρt−١, τ) نرمال توزیع از مقدار ی ابتدا این کار،

محاسبه min{١, g(ρ∗|•)
g(ρt−١|•)} از شده پیشنهاد مقدار پذیرش احتمال است. تنظیم پارامتر τ و نمونه گیری وریتم ال قبل تکرار

باق قبل تکرار از آمده بدست مقدار این صورت غیر در و تعیین ρt = ρ∗ شود، پذیرفته پیشنهادی مقدار اگر م شود.

نرخ که م شود تنظیم به طوری ،τ توزیع واریانس وریتم، ال تکرار های از نیم داغیدن با ρ برای نمونه تولید در م ماند.

باشد. ٠٫۴ تا ٠٫٢ بین پذیرش

شبیه سازی مطالعه ٣

داده ها م شود. بررس شبیه سازی مطالعه ی در فضایی، اتورگرسیو مدل در انقباض پیشین های مزایای و تجربی ویژگ های

شرایط در معیار، مشخصه عنوان به م شوند. مدل بندی له‐الپالس دیری و نرمال‐گاما انقباض پیشین های از استفاده با

م شود. مقایسه انقباض روش دو با آن نتایج و اجرا β روی انقباض گرفتن نظر در بدون ری دی MCMC وریتم ال سان ی

استنباط  فاصله١۴، انتخاب و ١٣ACF نمودار رسم با نمونه، اول نیمه داغیدن با که م شود تولید زنجیر ی رد، روی هر برای

م شود. حاصل مستقل نمونه های میانگین طریق از نیز پارامترها نقطه ای برآورد م شود. انجام آخر نمونه ١٠٠٠ اساس بر

،β ضرایب پارامترهای مقادیر باید عالوه براین م شود. گرفته نظر در p = ٢٠٠ و n = ١٠٠ نمونه حجم مطالعه این در

فضایی مشخصه سازی ماتریس با فضایی اتورگرسیو مدل شود. تعیین ρ فضایی اتورگرسیو پارامتر و σ٢ خطا جمله واریانس

به صورت نمایی

Y = exp(−ρW)(Xβ + ϵ), ϵ ∼ N(٠, σ٢In)

زیر صورت به نیز نیاز مورد پارامترهای است. مبدا از عرض ثابت X ماتریس اول ستون آن در که است، شده گرفته نظر در

م شوند: تعیین

یعن شده، تولید استاندارد نرمال توزیع از i = ١, . . . , n مشاهده هر برای ، تبیین متغیرهای از ی هر مقادیر ‐١
است. ١ درایه های با n‐بعدی بردار ιn آن در که م شود حاصل X = (ιn, x١, . . . , xp−١) ماتریس و xij ∼ N(٠,١)
W سطر‐تصادف ماتریس و م شوند تولید واحد مربع ی درون از تصادف نقاط مشاهدات، مختصات تولید برای ‐٢

م شود. ساخته همسایه پنج‐نزدی ترین اساس بر

ر دی و غیرصفر ضرایب بردار اول مولفه ١٠ م آید. به دست غیرصفر پارامترهای تعداد تعیین با تنک ضرایب بردار ‐٣
آن دوم مولفه ۵ و N(٠,۵) از نمونه گیری طریق از ضرایب بردار اول مولفه ۵ بنابراین م شوند. گرفته نظر در صفر مولفه ها

هستند. صفر نیز ضرایب بقیه م شوند. تولید N(٠,١) از

12Metropolis
13AutoCorrelation Function
14Thin



باال٢٣۶ بعد فضایی مدل های در انقباض پیشین های

.σ٢ = ١ یعن است، ی برابر خطا جمله واریانس ‐۴
م شود. تولید N(٠,٣) توزیع از نمونه گیری با ،ρ فضایی همبستگ پارامتر ‐۵

تولید مطلوب پارامتر فضای در اولیه مقادیر ابتدا م آید. دست به پارامترها نقطه ای برآورد MCMC وریتم ال اجرای با

مدل در م شود. گرفته نظر در معلوم و ثابت σ٢ م شوند. گیبز وریتم ال وارد سان، ی اولیه مقادیر مدل هر در م شوند.

نرمال‐ انقباض پیشین در م شود. تعیین Σ = ١٠٠٠Ip به صورت β پیشین کوواریانس ماتریس انقباض)، (بدون ساده،

انقباض پارامتر م شوند. تولید (٢. ٧) در تعمیم یافته گاوس وارون توزیع از مستقل به صورت ψj موضع پارامترهای گاما،

و م آید بدست جدید مقادیر با diag(Σ) = ψ کوواریانس ماتریس م شود. تولید (٢. ٨) گاما توزیع از نیز فراموضع

موضع مقیاس پارامترهای له‐الپالس، دیری انقباض پیشین در م شوند. تولید (٢. ٩) از استفاده با رگرسیون پارامترهای

از نیز Tj کم متغیرهای م شوند. تولید (٢. ١٢) و (٢. ١١) تعمیم یافته گاوس وارون توزیع از ترتیب به فراموضع و

کوواریانس ماتریس نرمال‐گاما، پیشین مانند م شوند. تولید ϕj = Tj/
∑p

j=١ Tj با تعمیم یافته گاوس وارون توزیع

رگرسیون ضرایب و محاسبه diag(Σ) = (φ١ϕ٢
١τ

٢, . . . , φpϕ٢
pτ

٢)T تکرار هر در بنابراین شود. محاسبه مجددا باید

م شوند. تولید (٢. ٩) از

(٢. ١٣) شرط پسین توزیع با گیبز درون متروپلیس وریتم ال از استفاده با ρ همبستگ پارامتر وریتم، ال آخر مرحله در

طور به کاندید، توزیع واریانس ،τ تنظیم پارامتر باید متروپلیس، وریتم ال در ρ پیشنهادی مقدار تولید برای م شود. تولید

کاندید توزیع واریانس ،r = ٠٫٣۶ پذیرش نرخ با و متروپلیس وریتم ال تکرار ۵٠٠٠ اجرای با شود. برآورد تجربی

نشان دهنده آبی خط است. شده ترسیم pام پارامتر برای ٣ ل ش در مختلف، مدل های اثر نمودار شد. برآورد τ̂ = ٣٠
پسین میانگین و گیبز وریتم ال از استفاده با پارامتر همان برآورد شده مقدار نشان دهنده قرمز چین خط و پارامتر واقع مقدار

له‐الپالس دیری و نرمال‐گاما مدل در پارامتر انقباض زنجیر، در پارامتر مقادیر یعن عمودی محور دامنه به توجه با است.

تغییرات دامنه باال، بعد داده های در است. موضوع این گواه خوبی به نیز pام پارامتر مقادیر ال چ نمودار است. مشهود

است. (−۵٠,۵٠) از بزرگ تر مقادیر دامنه که است مشاهده قابل نیز ال چ نمودار در است. زیاد بسیار ساده مدل در

ال چ و م کند اعمال پارامتر روی نرمال‐گاما، پیشین به نسبت بیشتری انقباض له‐الپالس دیری پیشین م رسد نظر به

محاسبه مقادیر باشد. داشته نرمال‐گاما پیشین از بهتری رد عمل م رود انتظار بنابراین، م دهد. قرار صفر در را زیادی

در RMSE مقادیر م شود مالحظه که همان طور است. شده داده نشان ١ جدول در مختلف مدل های برای RMSE شده

پیشین به نسبت بهتری رد عمل له‐الپالس دیری پیشین متوسط طور به و هستند هم به نزدی بسیار انقباض پیشین دو

با دارد، ر دی مدل دو با کم بسیار اختالف ساده مدل در دقیقه) (به محاسبات زمان دارد. پارامتر ها برآورد در نرمال‐گاما

است. زیاد ر دی مدل دو به نسبت ساده مدل در RMSE مقادیر اختالف حال این

فضایی. مدل های برای دقیقه) محاسبات(به زمان و تجربی RMSE مقادیر :١ جدول
Time(Min.) RMSEρ RMSEβ مدل

٣٠٫۵٩ ٠٫٩۴ ٠٫٣٩ ساده
٣١٫٧٨ ٠٫۶۶ ٠٫٢٩ نرمال‐گاما
٣١٫٢٩ ٠٫۶۶ ٠٫٢٢ له‐الپالس دیری

نتیجه گیری و بحث

مطرح بیزی رهیافت طریق از ضرایب، انقباض از استفاده با فضایی، باالی بعد داده های مدل بندی برای روش مقاله، این در

رهیافت مهم مزیت م شود. پیشین توزیع تعریف به منجر که دارد وجود پارامتر درباره اطالعات آماری، مطالعه هر در شد.



محمدزاده و ٢٣٧مالئکه

از ترتیب به ستون ها p = ٢٠٠ فضایی مدل های در پارامتر پسین توزیع و خودهمبستگ توابع اثر، نمودارهای :١ ل ش

له‐الپالس. دیری و نرمال‐گاما ساده، مدل راست: سمت

برآورد در معتبری نتایج و است مدل پارامترهای برآورد و متغیر انتخاب با همزمان باورمندی بازه آوردن به دست بیزی

ر دی تخته و تیر پیشین های از استفاده شد. فراهم انقباض پیشین های از استفاده با فضایی اتورگرسیو مدل پارامترهای

مطالعات در م تواند که کند متمرکز صفر در را پسین ال چ از توجه قابل مقدار و باشد مفید برآورد بهبود در م تواند

باشد. توجه مورد بعدی

ر تش و تقدیر

علم قطب حمایت از و آن کاربردهای و فضایی آمار سمینار چهارمین محترم داوران و برگزارکنندگان از مقاله این نویسندگان

دارند. را قدردان و ر تش کمال مدرس تربیت اه دانش فضایی‐زمان و فضایی وابسته داده های تحلیل
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