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بین هم خط گرفتن نادیده اول، م شویم. روبه رو عمده چالش دو با عموما فضایی شمارش داده های  تحلیل در یده: چ

از استفاده ان ام عدم دوم، م شود. تکیه قابل غیر استنباط های و فضایی مخلوط ل مش به منجر که فضایی و ثابت اثرات

ی مقاله، این در چالش ها، این با شدن مواجه برای است. شمارش داده های اکثر نامتعادل پراکندگ دلیل به پواسون توزیع

توزیع بر مبتن داده های پراکنش مدل بندی و فضایی نامخلوط روش های ترکیب با را باال انعطاف با جدید بیزی فضایی مدل

به را جمع بسته آشیان الپالس تقریبی بیزی روش مدل، پیرامون استنباط و برازش برای م کنیم. معرف ، شمارش گامای

م دهیم. نشان آن پهنه بندی و اسلوون کشور در معده سرطان داده های تحلیل در را مدل کاربست به ویژه، م گیریم. کار

.INLA کم پراکنش، بیش پراکنش، ، شمارش داده های نامخلوط، فضایی مدل کلیدی: واژه های

.62H11 ،62F15 ،62J12 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

فضایی داده های برای (١٩٩١) اران هم و بی س توسط بار اولین که (SGLM) فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل 

، ان م شده نمایه واحدهای روی بر فضایی وابستگ دارای داده هایی شامل مراتبی سلسله مدل ی شدند، معرف ه ای مشب

گاوس مارکف تصادف میدان ی طریق از را ان م وابستگ این SGLM مدل های است. کشور، ی مناطق مانند

است، مطرح فضایی داده های تحلیل در که مهم مساله اخیر، سال های در .(٢٠٠۵ ، هلد و (رو م کند مدل وارد پنهان،

انعطاف و گسترده کاربردهای علیرغم است. تبیین متغیر چند یا ی در فضایی وابستگ حضور در ثابت اثرات براوردیابی

بازیابی در نم تواند مدل این باشد، داشته وجود همبستگ تصادف و ثابت اثرات بین که هنگام ، SGLM مدل های پذیر

به را ثابت اثرات و تصادف اثرات بین هم خط فضایی، مدل بندی متون در کند. عمل خوبی به تصادف و ثابت اثرات
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شمارش٢۵۴ گامای منعطف مدل بر مبتن بیزی نامخلوط فضایی مدل ی

ابتدا است. شده انجام اخیر سال های در به ویژه گسترده ای مطالعات زمینه این در م نامند. فضایی١ مخلوط اصطالح

کردند. مطرح است، تصادف و ثابت اثرات هم خط از حاصل که را فضایی مخلوط مساله (١٩٩٣) اران هم و کالیتون

ن مم م کنند، پیروی خاص فضایی وی ال از تبیین متغیرهای که مواقع دادند نشان (٢٠٠۶) اران هم و رایش سپس

مخلوط مدل ل، مش این رفع برای آن ها کنند. ایجاد را فضایی مخلوط ل مش و شوند آمیخته تصادف اثرات با است

توسط شده ایجاد متعامد فضای به که را فضایی اثرات از افرازی RHZ مدل کردند. معرف را RHZ عنوان تحت فضایی

SPOCK عنوان تحت را جدیدی مدل نیز (٢٠١٩) اران هم و پریتس م کنند. حذف مدل از را شده تصویر تبیین متغیرهای

م دهد. کاهش را فضایی مخلوط ل مش ، همسای ماتریس تغییر با تنها و تصادف اثرات به توجه بدون که کردند معرف

آن ها کردند. ارایه فضایی مخلوط ل مش با مقابله برای جدید ناپارامتری روش ی (٢٠٢٠) اران هم و دوپونت هم چنین،

مطالعه مورد فراوان گرایانه رد روی با را مساله این ،S+ عنوان تحت (TPS) بعدی دو اسپالین هموارساز توابع از استفاده با

دادند. قرار

ی است. پواسون رگرسیون رایج مدل های از ی بیماری ها، در بررس مورد داده های اکثر شمارش ماهیت به توجه با

کاربردها از بسیاری در پذیره این اما است. پاسخ متغیر واریانس و میانگین برابری رگرسیون مدل این اصل پذیره های از

است، بزرگتر میانگین از واریانس که حالت در دارند. معن داری تفاوت پاسخ مشاهدات میانگین و واریانس و نیست برقرار

نظریه از استفاده با دارد. وجود داده ها در کم پراکندگ است، تر کوچ میانگین از واریانس که حالت در و بیش پراکندگ

پیشامدها، رخداد بین زمان های برای مختلف احتمال توزیع های گرفتن نظر در با داد نشان (١٩٩۵) وینکلمن تجدید،

دارند. داده ها تحلیل برای بیشتری انعطاف پذیری که یافت دست رخدادها تعداد برای جدیدی شمارش توزیع های به م توان

این در م آید. به دست (GC) شمارش گامای نام به توزیع شود، گرفته نظر در گاما پیشامدها رخداد بین زمان های توزیع اگر

بیش پراکنش، م توان آن برای مختلف مقادیر گرفتن نظر در با که دارد وجود داده ها پراکنش مدل بندی برای پارامتری توزیع،

بیزی رد روی با را S+ مدل ،(٢٠٢١) اران هم و نادی فر هم چنین، کرد. لحاظ مدل در را متعادل پراکنش و کم پراکنش

دادند. توسعه پراکنده شمارش داده های برای

مدل های جمله از بیزی مدل های از بسیاری در که معن این به است. آن محاسبات جنبه بیزی، رد روی در اصل چالش

از نوع این تقریب برای معمول رهیافت نیستند. بسته نمایش دارای عالقه مورد پسین کمیت های و پسین توزیع های فضایی،

پیچیده مدل های تقریب در نیز روش ها این اما است. (MCMC) مارکوف زنجیر کارلوی مونت وریتم های ال پسین، توزیع

برای م شوند. مواجه زنجیر رایی هم تشخیص دشواری و کند سرعت شامل جدی الت مش با فضایی مدل های جمله از

نام با تقریبی بیزی روش ی (٢٠٠٩) اران هم و رو ،MCMC وریتم های ال رایی هم و محاسبات الت مش از دوری

MCMC وریتم های ال از سریع تر بسیار محاسبات نظر از که کردند معرف (INLA) جمع بسته آشیانه ای الپالس تقریب

م کند. رقابت MCMC روش های نتایج با آن از حاصل نتایج دقت و است

سرطان ه ای مشب فضایی داده های تحلیل برای را GC توزیع بر مبتن شمارش نامخلوط فضایی مدل ی مقاله، این در

بخش در دادیم. انجام INLA روش و بیزی رد روی از استفاده با را پیشنهادی مدل تحلیل م دهیم. توسعه اسلوون در معده

ونگ چ و GC مخلوط فضایی رگرسیون مدل سپس م شود. داده شرح خالصه طور به GC فضایی رگرسیون مدل ،٢
معده سرطان به مربوط داده های ،۴ بخش در م دهیم. قرار بررس مورد ٣ بخش در را INLA روش از استفاده با آن برازش

م کنیم. ارایه را نتیجه گیری و بحث پایان، در م کنیم. تحلیل GC مخلوط فضایی مدل کم با را اسلوون در
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GC فضایی رگرسیون مدل ٢

متغیرهایی τkها که به طوری باشد، kام و k)ام − ١) پیشامدهای بین انتظار مورد زمان دنباله ،k ∈ N ،{τk} کنید فرض

داد نشان م توان هستند. Var(τ) = α/γ2 واریانس و E(τ) = α/γ میانگین گاما، توزیع با هم توزیع و مستقل

توزیع دارای YT تصادف متغیر آن گاه باشد، (٠, T ) زمان بازه در پیشامدها تعداد نشان دهنده  YT اگر (١٩٩۵ ، (وینکلمن

توزیع این احتمال جرم تابع م شود. داده نشان YT ∼ GC(α, γ) نماد با که است، γ و α پارامترهای با شمارش گامای

صورت به

pYT (y) = G(yα, γT )−G((y + ١)α, γT ), y = ٠,١,٢, . . .

آن در که است،

G(nα, γT ) =
١

Γ(nα)

∫ γT

٠
xnα−١e−xdx.

وضعیت GC توزیع در α پارامتر م شود. محاسبه ،E(YT) =
∑∞

i=1G(αi, γT) صورت به نیز توزیع این میانگین

بنابراین و م شود تبدیل نمایی توزیع به رخدادها بین زمان های توزیع α = ١ زمان که م کند. کنترل را داده ها پراکنش

کم پراکنش GC توزیع ،α > ١ که حالت در و بیش پراکنش GC توزیع α < ١ مقادیر برای بود. خواهد پواسون YT توزیع

کرد. خواهد مدل بندی را داده ها در ن مم

متغیر میانگین باید تعمیم یافته، خط مدل های نظریه اساس بر ،GC توزیع بر مبتن رگرسیون مدل ی تعریف برای

طول کنید فرض مسئله، کلیت از کاستن بدون شوند. داده پیوند مناسب، پیوند تابع ی کم به تبیین متغیرهای و پاسخ

دلیل به ،GC رگرسیون مدل در است. واحد برابر و سان ی مشاهدات همه برای پیشامدها، رخداد برای انتظار مورد زمان بازه

،i = ١, . . . , n ،Yi پاسخ میانگین حسب بر مستقیم به طور را رگرسیون مدل نم توان پاسخ، متغیر میانگین بودن نامتناه

کردند. تعریف ،τi انتظار، مورد زمان های میانگین حسب بر را رگرسیون مدل (١٩٩۵) وینکلمن رو این از نوشت.

ی از م کنیم فرض که ،ϕi فضایی، تصادف متغیر ی کردن وارد با را ه ای مشب داده های برای GC رگرسیون مدل

ان های م در مشاهدات کنید فرض منظور، این برای م دهیم. توسعه م کند، پیروی (ICAR) ٢ ذات شرط اتورگرسیو فرآیند

خط وی پیش م کنند. پیروی GC توزیع از و هستند شرط مستقل ، تصادف میدان بودن معلوم شرط به اندازه گیری شده،

صورت به فضایی GC رگرسیون مدل ی در

log (E(τi|Xi)) = log

(
α

γ (Xi)

)
= −ηi = −

(
X

′
iβ + ϕi

)
, i = ١, . . . , n, (٢. ١)

به ،i = ١, . . . , n ،Yi|ηi, α ∼ GC
(
α, αexp(ηi)

)
صورت به فضایی GC رگرسیون مدل رو، این از م شود. تعریف

Φ = (ϕ١, . . . , ϕn)′ و است S = (s١, . . . , sn)′ نواح در شمارش پاسخ متغیر Yi = Y (si) آن در که م آید، دست

که م دهند نشان را فضایی اثرات

Φ|τϕ ∼ N
(

٠, (τϕA)−١
)
, (٢. ٢)

τϕ و ها wij از ل متش ماتریس W ،i = ١, . . . , n ،wi+ درایه های با قطری ماتریس D ،A = (D −W) آن در که

تعریف صفر صورت این غیر در و wij = ١ باشند همسایه j و i نواح اگر که است ذکر به الزم است. مدل دقت پارامتر

م شود. محاسبه م شود.

2Intrinsic Conditional Auto Regressive



شمارش٢۵۶ گامای منعطف مدل بر مبتن بیزی نامخلوط فضایی مدل ی

GC نامخلوط فضایی رگرسیون مدل ٣

شده اند ارایه تصادف و ثابت اثرات هم خط ل مش کردن برطرف برای که را نامخلوط فضایی مدل های از برخ بخش این در

م نویسیم. GC مدل برای ،INLA روش و بیزی رد روی با را

RHZ ایده کردند. معرف فضایی مخلوط مساله با مقابله برای را RHZ مدل (٢٠٠۶) اران هم و رایش .RHZ مدل

تصادف اثر منظور، بدین است. ثابت اثرات با متعامد زیرفضای حذف و زیرفضا دو به فضایی تصادف اثرات افراز بر مبتن

ی H آن در که نوشت، Φ = ΦX +Φ⊥ = HΦ١ +BΦ٢ صورت به م توان را ،(٢. ١) خط وی پیش در فضایی

که است بعدی n × (n − q) ماتریس ی B دارد، X طرح ماتریس با مشابه اندازه ای که است n)بعدی × q) ماتریس

نشان آن ها هستند. n− q و q بعد با بردارهایی به ترتیب Φ٢ و Φ١ افرازهای و دارد قرار X متعامد فضای در آن ستون های

مدل برای خط وی پیش ،H به مربوط مولفه حذف با بنابراین م شود. مدل در فضایی مخلوط Hباعث ماتریس که دادند

م شود: نوشته زیر صورت به GC توزیع بر مبتن RHZ

ηi = x′
iβ +BiΦ٢, Φ٢|τϕ ∼ N

(
٠,

(
τϕB

′AB
)−١

)
. (٣. ١)

از حاصل الت مش که کردند معرف SPOCK نام به ری دی زین جای مدل (٢٠١٩) اران هم و پریتس .SPOCK مدل

ل مش ، همسای ماتریس تغییر با و تصادف اثرات فضای افراز بدون SPOCK مدل م کند. مرتفع را RHZ مدل رایی هم

م کند. تصویر طرح، ماتریس متعامد فضای در را همسای ماتریس ،SPOCK مدل م دهد. کاهش را فضایی مخلوط

فراوان گرایانه رد روی در TPS توابع و ناپارامتری روش های بر مبتن جدید روش ی (٢٠٢٠) اران هم و دوپونت .S+مدل

TPS تابع از استفاده با (٢. ١) مدل با متناظر فضایی مدل ی ابتدا S+ مدل معرف برای کردند. معرف S+ عنوان تحت

بازنویس ،ηi = x′
iβ + f+tps(si) صورت به را (٢. ١) رابطه در شده ارایه خط وی پیش منظور، بدین م دهیم. شرح را

در ICAR تصادف اثر ناپارامتری معادل و است i = ١, . . . , n نواح برای TPS تابع f+tps(si) آن در که م کنیم،

فضایی اثر با شده مخلوط تبیین متغیرهای ابتدا که م شود تعریف صورت این به S+ مدل سپس است. (٢. ٢) رابطه

به ftpsx(·) آن در که م کنیم، مدل ،ε ∼ N(٠, τx) ،xi = ftpsx(si) + ε به صورت TPS هموارساز توابع با را

رگرسیون معادله باقیمانده های ابتدا رو، این از است. وابسته ftpsx(·) مولفه طریق از f+tps(·) به x که است معن این

در x تبیین متغیر جای به و آورده دست به r(X) = X − f̂tpsx(s) به صورت را ،r(X) = (r(x١), . . . , r(xn))′

م شود: نوشته زیر به صورت S+ مدل ی برای خط وی پیش بنابراین، م کنیم. زین جای خط وی پیش

ηi = r(xi)β + f+tps(si), (٣. ٢)

معموال بعد و (٣. ٢) ،(٣. ١) رابطه های در خط وهای پیش از حاصل درستنمایی توابع در چندبعدی انتگرال وجود دلیل به

راستا، این در است. جدی چالش ی همواره درستنمایی بر مبتن رد روی با مدل استنباط ،n ، تصادف میدان باالی

خواهیم توضیح بعدی بخش در که دادند توسعه INLA روش و بیزی رد روی با را S+ مدل ،(٢٠٢١) اران هم و نادی فر

داد.
برای بیزی، رد روی در S+ مدل توسعه برای باشد، شمارش گامای توزیع از تصادف میدان ی y(s) کنید فرض
انجام برای .(٢٠٠۵ ، هلد و (رو م گیریم نظر در را (RW2D) بعدی دو دوم مرتبه تصادف زدن قدم مدل ftps(·)
تعیین مدل ابرپارامترهای و پارامترها برای مناسب پیشین توزیع های که است الزم پیشنهادی، مدل پیرامون بیزی استنباط
π(θ) = نوشت م توان پارامترها پیشین استقالل فرض با و θ = (α,β, τϕ) پارامترهای بردار گرفتن نظر در با شوند.
،β رگرسیون ضرایب بردار مولفه های ،(٢٠٠٩ ، اران هم و (رو INLA روش محدودیت به توجه با .π(α)π(β)π(τϕ)
برای هم چنین است. شده گرفته نظر در ١٠٠٢ واریانس و صفر میانگین با گاوس پیشین توزیع دارای مستقل، به صورت



اران هم و ٢۵٧نادی فر

با که کردند تعریف (PC) جریمه شده پیچیدگ با پیشین های بر مبتن را جدیدی پیشین (٢٠٢١) اران هم و نادی فر ،α
.(٢٠١٧ ، اران هم و (سیمپسون م شود توصیه PC پیشین توزیع نیز τϕ دقت پارامتر برای است. نیز اجرا قابل INLA

به صورت GC توزیع بر مبتن بیزی S+ مدل نهایت در

π(α,β, ftpsx(s), τx, f
+
tps(s)|y) ∝

n∏
i=١

{
GC(α, αexp (ηi))π(β)π(α)RW2D(ftpsx(s))π(τx)RW2D(f+tps(s))

}
.

در است. برخوردار ضعیف کارایی از و دشوار MCMC بر مبتن بیزی استنباط انجام و ندارد بسته ای فرم که م آید به دست

این م کنیم. استفاده پسین توزیع عالقه مورد کمیت های برآورد برای ،INLA روش بر مبتن تقریبی بیزی رهیافت از نتیجه

تقریب تکنی های آن در که شد، پیشنهاد و معرف (٢٠٠٩) اران هم و رو توسط تقریبی بیزی استنباط انجام برای روش

با MCMC سنگین شبیه سازی های که به طوری م شوند، ترکیب هم با کارا بسیار طریق به عددی انتگرال گیری و الپالس

نتایج بین اختالف های حت که م کند عمل دقت با موارد، اغلب در ،INLA روش م شوند. زین جای دقیق تقریب های

هستند. تشخیص غیرقابل و جزیی ،MCMC نمونه گیری های و آن از حاصل

اسلوون معده سرطان بیش پراکنده داده های تحلیل ۴

در ناحیه ١٩٢ در معده سرطان به مبتال بیماران میر و مرگ تعداد به مربوط داده های تحلیل پیشنهادی، مدل کاربست برای

عامل به مربوط تبیین متغیر ی دارای داده مجموعه این دادیم. قرار نظر مد را ٢٠٠۵ تا ١٩٩۵ سال های ط اسلوون

،ηi = log(Ei)+β٠ +βSEcSEci+ϕi به صورت داده ها این تحلیل برای را خط وی پیش است. اقتصادی‐اجتماع

ثابت اثر ضریب مبدا، از عرض نشان دهنده به ترتیب ϕi و Ei ،βSEc ،β٠ آن، در که م کنیم تعریف ،i = ١, . . . ,١٩٢
تحت را منف دوجمله ای و پواسون ،GC رگرسیون مدل سه هستند. فضایی اثر و فرع تبیین متغیر ،SEc تبیین متغیر برای

مخلوط مساله گرفتن نظر در بدون NPS ناپارامتری و PS پارامتری فضایی مدل و RHZ ،SPOCK ،S+ بیزی مدل های

برای را جنگل نمودار پارامترها، برآورد در فضایی مخلوط ل مش تاثیر دادن نشان برای دادیم. برازش مدل به را فضایی

دایره با پسین میانگین برآورد و ٩۵٪ سطح در HPD فاصله ل ش این دادیم. نمایش ١ ل ش در SEc اثر ضریب برآورد

م دهد. نشان مختلف مدل های به ازای را رنگ سفید

مدل در را فضایی مخلوط اثر که وقت توزیع ها، همه به ازای PS مدل برای HPD فاصله م شود مشاهده که همان طور

به مبتال افراد تعداد با ،SEc ، اقتصادی‐اجتماع متغیر رابطه که است معن این به و است ٠ دربردارنده نم کنیم، لحاظ

نیست. معن دار معده، سرطان

،WAIC و DIC مانند مدل انتخاب معیارهای از برخ و آن ها بیزی معتبر فاصله همراه به پارامترها برآورد هم چنین،

آن بیزی اعتبار فاصله و α برای ٠٫۵ تقریبی برآورد به توجه با شده اند. ١گزارش جدول در فضایی نامخلوط مدل های برای

بر RHZ مدل که هستند این بیانگر جدول نتایج کل به طور هستند. بیش پراکنده مشاهدات ،GC توزیع ویژگ به توجه با و

دارند. را رد عمل بهترین DIC معیار اساس بر SPOCK مدل و WAIC معیار اساس

م دهد. نشان توزیع ها همه برای و S+ و SPOCK ،RHZ مدل های تحت شده برآورد فضایی اثرات پهنه بندی ٢ ل ش

هستند، مناسب بیش پراکنده مشاهدات برای که ، منف دوجمله ای و GC مدل های رد عمل م شود مشاهده که همان طور

م دهد. نشان را بیشتری وابستگ نواح برخ در و است متفاوت کم پواسون مدل اما شبیه
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نامخلوط روش های و شمارش مختلف مدل های تحت SEc متغیر اثر ضریب برای HPD ٩۵٪ فاصله همراه به پسین میانگین برآورد :١ ل ش

فضایی.

فضایی مخلوط مدل های و توزیع ها برای مدل انتخاب معیارهای و HPD ٪٩۵ اعتبار فاصله همراه به پارامترها پسین میانگین مقادیر :١ جدول

مختلف.

WAIC DIC (HPD (فاصله τ (HPD (فاصله پراکندگ پارامتر مدل توزیع

١١٢۶٫٢٧٧ ٩٨۵٫۵۴٣ ٨٫٨٢١(٣٫٠٩٩,١۶٫۵٨٨) – S+ پواسون
١١١٩٫٠۵٧ ٩٧٩٫٢۴٩ (٢٫٨٨٣,٢١٫٧٢٠)٩٫٩٩٩ – SPOCK
١٠٨٩٫٩۶٠ ٩۵٩٫۴٢١ ٧٫٣۵٢(٣٫٢٠١,١٢٫۶٩۵) – RHZ
١١٠۶٫٧٧۵ ٨٧۶٫٩٣٧ ۵١٫۴۶۴(٢٫٩١۶,١۴٢٫۴٧۶) ٠٫۵۵٣(٠٫۴٢٣,٠٫۶٨٨) S+ GC
١١٠٣٫۴۴۴ ٨۶٩٫٣٠٣ ۴۴۴٫٣٠٠(٠٫٢٩۵,٢٩۴٣٫٨۵۵) ٠٫۵۴٣(٠٫۴١٩,٠٫۶٧٠) SPOCK
١١٠٢٫٧٣٩ ٨٧٣٫٣٧١ ٣٢٢٩٩٫١۶٠(٠٫١۴٢,۴٣۴٨٩١٫٧٣۴) ٠٫۵۵۴(٠٫۴٢٢,٠٫۶٩١) RHZ
١١١. ١٢٠۴ ٩٩٠. ٧١٠ (٢٢. ٣٩٩۶ ، ۴٠. ١٩ ) ٧٧. ٠٩٢ (٩٧۴ .٣٩ ، ۶۴۶ .١٠ ) ٨٨۵ .٢٣ S+ منف دوجمله ای
١١٠٩٫٧٢۴ ٩٨۶٫۶١١ ۶۶٩٫٢٣٨(٠٫١١٧,۴٧٩٣٫۶٩٢) ٢۴٫٠١٧(١١٫١٧۶,٣٩٫۶٠٩) SPOCK
١١٠٩٫۶۶٠ ٩٨۶٫۵٣٣ ۵٠١۴٫٩٧٠(٠٫١٣٨,٢۵٧٨۵٨٫٨٨١) ٢٢٫۵۵٢(١٠٫٨٣٨,٣۶٫٣۴۴) RHZ

.SPOCK مدل تحت (چپ) پواسون و ( (میان منف دوجمله ای (راست)، GC مدل فضایی، اثرات پسین میانگین برآورد :٢ ل ش
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نتیجه گیری و بحث

فضایی مدل های باشد، برقرار فضایی مخلوط ل مش به عبارت یا داشته، وجود هم خط ، تصادف و ثابت اثرات بین که زمان

تاثیر ثابت، اثرات معن داری به ویژه استنباط ها، بر م تواند فضایی مخلوط ل مش داشت. نخواهند مناسبی رد عمل رایج

مدل بندی برای پواسون مدل و هستند کم پراکنش یا بیش پراکنش دچار ، شمارش داده های اکثر ، طرف از باشند. داشته زیادی

گامای نام با منعطف، پواسون مدل س اساس بر جدید بیزی نامخلوط فضایی مدل ی مقاله، این در نیست. مناسب آن ها

پیشنهادی مدل م کند. مرتفع را مشاهدات نامتعادل پراکندگ و فضایی مخلوط ل مش دو هر که کردیم ارایه ، شمارش

شد. داده قرار ارزیابی مورد اسلوون کشور در معده سرطان مبتال افراد نرخ پهنه بندی و تحلیل برای کاربردی مثال ی با

و پواسون متداول مدل های به نسبت بیش پراکنده، مشاهدات برازش برای پیشنهادی مدل که دادند نشان آمده به دست نتایج

است. برخوردار خوبی برتری از ، منف دوجمله ای
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