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ど┑اﾂاس ┍┖اجرت ┕ای س┖┌ ┍دل ب┒دی و بﾂا رگرسぱون ┍دل بぱزی برآورد
┡ ┍ح┎دزاده ┍حس┐ ،┡ど┑خا ┍حس┐ فالح ز┕ره

mohsen m@modares.ac.ir zohrehf@yahoo.com ┍درس، ﾀぱربﾁ ┡دا┑شگاه

روی └ﾂﾝوぱپ ┍ﾂغぱر┕ای ｻرای ｺﾝا┒┍ ا┑ﾒﾂاب っば ﾀﾝا └ﾂ｠رせ ━رار اﾂﾝ〝اده ┍ورد デｻا┒┍ در اぱﾑر ﾝال ┕ای در └あ ﾂｻا رせرぱﾝون ┍دل چکぱده:
─ばرジ از ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ﾀ━د و ┐ぱそ┑اぱ┍ پارا┍ﾂر┕ای و ┍ヰ どود └ﾂ｠رせ در┑ظر ﾂｻا デばوزﾁ دارای ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ┍دل ┐ばا در .ﾀﾝا (┡و٠) ｻازه
ぱｻزی ｻرآورد ┑حوه ﾂｻا رせرぱﾝون ┍دل ど｠رバ┍ ض┎┐ ┍│ا┉└، ┐ばا در ┍ヰ どو┑د. ザｼﾁر┍ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای └ｻ どズﾑ どばوそ┉ا ｻا ｺﾝا┒┍ پぱو┑د ﾁاデｻ ┕ای
ﾝرヰ┎اری دو └┊ケا｠ どジ ヱあور اﾂﾝان ┕ای ┍┖اﾉرت پذばری ┌┖ﾝ ┍دل ｻ┒دی در ┍دل ┐ばا ﾀﾞｻارあ ┑حوۀ ﾜپﾝ ┍ヰ どود. ارائ└ ┍دل پارا┍ﾂر┕ای
┕زば┒└ ای اｼﾂドارات い┊┎ドرد ﾝرا┑└ و اﾂﾝان ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ،ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ┐ぱそ┑اぱ┍ ┍دل ｻ┒دی در ┍ヰ どود. داده ┑ヱان ど┉واﾂ┍
┍ﾂغぱر ﾀ━د ┍دل ｻ┒دی در و اﾂﾝان └ｻ ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ ｻر ┍وﾅر ┍ﾂغぱر┕ای ド┒وان └ｻ اﾂﾝان ど┍و┎ド درا┍د ┍ح┈ از どばراﾉا دそﾂﾝاه ┕ای
┌┖ﾝ از ┍┖اﾉرپذばر اﾂﾝان ┕ای پارا┍ﾂر┕ا، ヰده ｻراورد ┍│ادばر └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ヰد. └ﾂ｠رせ ┑ظر در اﾂﾝان ا｟زوده ارزش ﾝرا┑└ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر ،ﾐﾝپا
،ﾀﾝر｠ ┍┖اﾉر اﾂﾝان ┕ای در ｺﾝا┒┍ ど┊غヰ ｟رﾀケ ┕ای اﾊばاد و پاばدار اﾂヰغال آوردن ｟را┕┌ ┐ばراｻا┒ｻ ┕ﾂﾞ┒د. ｻرﾑوردار ｻاالﾁری ┐ぱ┊اغヰ

ｻاヰد. ど┑اﾂﾝا ┐ぱｻ ┍┖اﾉرت ｻازدار┑ده ドا┍┈ ┐ばرﾂ┎┖┍ ┍ﾁ どوا┑د
ﾂｻا デばوزﾁ ﾂｻا، رせرぱﾝون ┍دل اﾂヰغال، ﾀｼﾞ┑ ┍┖اﾉرت، کلぱدی: واژه ┕ای

رど┎ﾝ(あد┩٠┥) آ┍ار :どヴヴﾒﾁ ┍حور .91D20 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع ب┒دی كد

┍قد┍└ ┡
┍┖اﾉرت └あ どﾁراﾅا و پぱا┍د┕ا └ｻ └ﾉوﾁ ｻا ど┎┊ド ┕ر و پرداﾂﾑ└ ا┑د آن ポばرバﾁ └ｻ ﾑود ┑ぱاز ｺﾝا┒ﾁ └ｻ ポ┊ﾂﾒ┍ ド┊وم └あ ﾀﾝا واژه ای ┍┖اﾉرت
┐ジو┍ از ど┒バ┍ └ｻ (┡┣┦┣ ،┐ぱバ┍) ،┐ぱバ┍ どﾝار｠ す┒┕ر｠ در ┍┖اﾉرت واژه ┑┎وده ا┑د. ارائ└ どばا┕ ﾄحｻ ｻاره ┐ばا در ┍せ どذارد デ┍واﾉ روی ｻر
دそばر ┍いان در و ┐ﾂ〝せ دばار ﾁرک ど┒バ┍ └ｻ (┡┣┥┢ ، (د┕ﾒدا د┕ﾒدا، ┉غﾀ ┑ا┍└ در ┐ぱ┒چ┎┕ .ﾀﾝا آ┍ده あردن، ا┑ﾂ│ال دそばر どばاﾉ └ｻ ﾑود
ど┊いヰ» :ﾀﾝا ヰده ポばرバﾁ せو┑└ ┐ばا ┍┖اﾉرت واژه (┡┣┧┦ ،ど┑اﾊ┑ز) ،┈┊┍ ﾝاز┍ان どﾝا┒ヰ ﾀぱバ┎ﾉ ┉غﾂ┒ا┍└ در ┍ｻ どاヰد. あردن ﾀ┍ا━ا
ばا ┍ｼدا از ا━ا┍そﾂاه ﾁغぱぱر どばاぱ｠غراﾉ ﾁحرک ┐ばا ┍ぱせ どرد. ケورت どばاぱ｠غراﾉ واحد دو ┐ぱｻ └あ ﾀﾝا ど┑اい┍ ﾁرک ばا どばاぱ｠غراﾉ ﾁحرک از
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،(┡┣┩┢) ┕┎いاران و ど〝ズヴ┍ ┍ぱرزا ،ﾀﾝا ヰده └バ┉اズ┍ ぱﾞｻاری ｼ┒ﾉ└ ┕ای از ┍┖اﾉرت ┍ｻ どاヰد». ورود ┍ح┈ ばا ┍│ヴد └ｻ ﾀあحر ┍ح┈
ا┑ぱそزه ┍ورد └ﾝ └ｻ ｻوگ، ┍ﾆال، ド┒وان └ｻ ┑┎وده ا┑د. └バ┉اズ┍ ヴﾑوص ┐ばا در ぱﾞｻاری ┍ح││ان └あ ﾀﾝا ┍واردی از どいば ┍┖اﾉرت ا┑ぱそزه ┕ای
چ┖ار در را ┍┖اﾉرت └ｻ ┌ぱ┎ヴﾁ و ﾀﾝا ┑┎وده اヰاره ┍┖اﾉرت در ┍وﾅر ا━ヴﾂادی ،どドا┎ﾂﾉا ザばراヰ و ┍│ヴد ا┑ﾒﾂاب در ┍وﾅر ドوا┍┈ ┍┖اﾉرت،
ドوا┍┈ ばا ┍┖اﾉرت ド┎ده デ┑وا┍ و ┍┖اﾉران ｟ردی وばژどせ ┕ای و ドوا┍┈ ┍│ヴد، └ｻ ┍رｻوط ┍وﾅر ドوا┍┈ ┍ｼدا، └ｻ ┍رｻوط ┍وﾅر ドوا┍┈ せروه،

.ﾀﾝا あرده ｻ └│ｼジ┒دی ┍داせ └┊ﾑر
ﾀ┑وいﾝ ┍ح┈ ┡┣┩٠ ﾝرヰ┎اری ﾁا ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ﾝرヰ┎اری از └あ ا｟رادی ｻرای ┍┖اﾉرت ┍│ヴد ｻر ┍وﾅر ドوا┍┈ ┍│ا┉└ ┐ばا در
اﾂﾝان ┕ر └ｻ ヰده وارد ┍┖اﾉران バﾁداد どﾝررｻ ┈ｻا━ ┍ﾂغぱر┕ای از どいば ┍ヰ どود. どﾝررｻ آ┍اری، ┍دل از اﾂﾝ〝اده ｻا داده ا┑د، ﾁغぱぱر را ﾑود
اﾂﾝان ヰده وارد ┍┖اﾉران バﾁداد ┍ﾂغぱر آن ┕ا، ﾀぱバ┎ﾉ └ｻ └ﾉوﾁ ｻا اﾂﾝان ┕ا └ｻ ┍┖اﾉرت ┍ぱزان └ﾞばا│┍ ا┍いان あردن ｟را┕┌ ┍┒ظور └ｻ .ﾀﾝا
ど┍و┎ド ﾝرヰ┎اری در اﾂﾝان ﾀぱバ┎ﾉ ｻر ┌ぱﾞ│ﾁ ┡┣┩٠ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ど┍و┎ド ﾝرヰ┎اری ﾁا ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ど┍و┎ド ﾝرヰ┎اری از
┐ばا دا┍┒└ └あ ﾉا آن از ┍ヰ どود. ┑ا┍ぱده اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ ┍ذあور ┍ﾂغぱر ┍ぱせ どرد. ━رار どﾝررｻ ┍ورد ┡┣┩٠ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس
┍│ا┉└ ┐ばا در ┐ばراｻا┒ｻ رود. あ └ｻار داده ┕ا ┑وع ┐ばا ┈ぱ┊حﾁ ｻرای ｺﾝا┒┍ آ┍اری ┍دل ﾀﾝا الزم ،ﾀﾝا っば و ケ〝ر ┐ぱｻ اドداد پذばرای ┍ﾂغぱر
اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ ｻر ┍وﾅر ドوا┍┈ آن، از اﾂﾝ〝اده ｻا ﾜپﾝ ヰده، ど｠رバ┍ ┌┖ﾝ ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ┍دل ｻ┒دی ｻرای ｺﾝا┒┍ روش اﾂｻدا

┍ヰ どو┑د. カﾒヱ┍

آ┍اری ┍دل ┢
ﾀぱバ┎ﾉ ｻر ┍┖اﾉران バﾁداد ┌ぱﾞ│ﾁ از ┡┣┩٠ و ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ﾝرヰ┎اری ┕ای どジ اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ └あ آ┑ﾊا از
آن، ┍دل ｻ┒دی ｻرای ﾀﾞばاｻ ど┍ ┐ばراｻا┒ｻ ┍ど د┕د، اヴﾂﾑاص ﾑود └ｻ را っば و ケ〝ر ┐ぱｻ ┍│ادばری ┍ど آばد، ﾀﾝد └ｻ ┡┣┩٠ ﾝال در اﾂﾝان
اドداد └ドو┎ﾊ┍ در آن ┍│ادばر └あ ﾀﾝو┑└ ای اせ └ｻ どﾝررｻ ┍ورد ┍ﾂغぱر ┈ばدｼﾁ ┍ﾂداول، ح┈ راه رود. あار └ｻ どﾂｼﾞ┑ داده ┕ای ┍دل ｻ┒دی روش ┕ای
どﾁاالいヰا دارای روいばرد ┐ばا ヰود. ا┍いان پذばر ┍バ┎ول ど┑وぱﾝرせر ┍دل  あ └ｻارぱせری ┍ﾂغぱر، آن ｻودن ┑ر┍ال ｟رض ┉حاظ ｻا ﾁا ━رار ぱせر┑د ど│ぱ│ح
┍ﾂ│ارن ﾀﾝا ┐い┎┍ ﾀｼﾞ┑ ا┑دازه ┕ای デばوزﾁ چون ど｠رジ از ┑ﾂﾞぱ┒د. ぱﾞ〝ﾁر ┈ｻا━ どﾂراح └ｻ ┍دل پارا┍ﾂر┕ای ｻراورد └あ ┐ばا └┊┎ﾉ از ،ﾀﾝا
デばوزﾁ دارای ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر آن در └あ را ﾂｻا رせرぱﾝون ┍دل ،(┢٠٠┡) پائو┉ぱ┒و .ﾀﾝا あ┒┒ده せ┎راه ｻودن ┑ر┍ال ｟رض اﾝاس ｻر اｼ┒ﾂﾝاط ┑ｼاヰ┒د

ど┉اそچ デｻاﾁ ｻا ﾂｻا デばوزﾁ از ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر └あ ┍ヰ どود ｟رض ،ﾀｼﾞ┑ ﾜ┒ﾉ از ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر┕ای ┍دل ｻ┒دی ｻرای あرد. پヱぱ┒┖اد ﾀﾝا ﾂｻا
π(y; a, b) =

Γ(a+ b)

Γ(a)Γ(b)
ya−┡(┡ − y)b−┡ ٠ < y < ┡, a, b > ٠

ｻا .V ar(Y ) =
a(┡ − a)

(a+ b)┢ × (b+ a+ ┡) و E(Y ) =
a

a+ b
از: ｼドارﾁ┒د ｺぱﾁرﾁ └ｻ آن ﾜ┑اばوار و ┐ぱそ┑اぱ┍ └あ ┍あ ど┒د، پぱروی

｟راری ┍ぱせ どرد، ━رار どﾝررｻ ┍ورد ،ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｻر ┍ヱروط ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ┐ぱそ┑اぱ┍ ر｟ﾂار ا┉そوی ،ど┑وぱﾝرせر ┍دل ┕ای در └あ ┐ばا └ｻ └ﾉوﾁ
どﾞばاز┑وｻ せ └ｻو┑└ ای را ﾂｻا デばوزﾁ پارا┍ﾂر┕ای آن ┕ا あرد┑د. پヱぱ┒┖اد ┑ﾀｼﾞ ┕ا └バ┉اズ┍ ｻرای را پارا┍ﾂرばده ｻاز ﾂｻای デばوزﾁ ،(┢٠٠┤) あرｼばاری و
ﾂｻا デばوزﾁ φ = a+ b و µ =

a

a+ b
دادن ━رار ｻا ┍┒ظور ┐ばا ｻرای ヰود. ┐ぱバ┍ ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻراﾝاس ど┑وぱﾝرせر ┍دل └あ あرد┑د

ケورت: └ｻ
π(y;µ, φ) =

Γ(φ)

Γ(µφ)Γ((┡ − µ)φ)
yµφ−┡(┡ − y)(┡−µ)φ−┡ ٠ < y < ┡

ｻرازش └ｻ ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ｻرای どズﾑ ا┉そوی ┐ﾂ｠رせ ┑ظر در ｻا آن ┕ا .ﾀﾝا ﾀ━د پارا┍ﾂر φ و ┐ぱそ┑اぱ┍ µ آن در └あ ｻازپارا┍ﾂرばده ┍ヰ どود،
└ｻ ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای از どズﾑ どｼぱあرﾁ └ｻ ｺﾝا┒┍ پぱو┑د デｻاﾁ ─ばرジ از ،ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ﾀ━د و ┐ぱそ┑اぱ┍ پارا┍ﾂر┕ای ┍دل ┐ばا در پرداﾂﾑ┒د. ┍دل

ど┑اﾂﾝا ┍┖اﾉرت و ﾂｻا رせرぱﾝون 639
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ケورت:
g(µi) =

k∑

i=┡
xiβi = ηi

h(φi) =
k∑

i=┡
xici = τi

،ﾀ━د ｻرای و ﾀぱﾉو┉ پぱو┑د デｻاﾁ ،┐ぱそ┑اぱ┍ ｻرای ┍バ┎وال ┍ズا┉バات ┐ばا در ┕ﾂﾞ┒د. ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای c و β آن در └あ ┍ヰ どو┑د، ┍رｻوط
└ｻ را پارا┍ﾂر┕ا ،(┢٠┡┣) ┕┎いاران و ｟そぱورا ヰده ا┑د. داده ザｻر ど┒ぱぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای └ｻ どズﾑ どばوそ┉ا ┐ﾂ｠رせ ┑ظر در ｻا ┌ﾂばارそ┉ پぱو┑د デｻاﾁ

あرد┑د. ┍دل ｻ┒دی φi = ciexp(Xi) و µi =
exp(Xiβ)

┡ + exp(Xiβ)
ケورت

ど┉اそچ پارا┍ﾂر┕ا، اﾂﾝ│الل ｟رض ｻا ｻاヰ┒د، ┍ヱا┕دات ｻردار τ = (τ┡, ..., τn) و η = (η┡, ..., ηn) و y = (y┡, ..., yn) ぱ┒あد ｟رض
از: ﾀﾝا ｼドارت ﾁوام ど┒ぱﾞپ

f(β, η, τ, c; y) ∝ [
n∏

i=┡
f(yi | τi, ηi][

n∏

i=┡
f(ηi | β][

n∏

i=┡
f(τi | c)]f(β)f(c)

┑┎و┑└ و (MCMC) あار┉و ﾀ┑و┍ ┍ارあوف ز┑ぱﾊر ┌ﾂばورそ┉ا از ﾀﾝا پぱچぱده ぱﾞｻار حاぱヰ└ ای ど┒ぱﾞپ ﾁوزデば ┕ای آوردن ﾀﾝد └ｻ └あ ﾉا آن از
از: ｼドارﾁ┒د あا┍┈ どジرヰ ﾁوزデば ┕ای ┍ど اばد. ﾀﾝد └ｻ پارا┍ﾂر┕ا あا┍┈ どジرヰ ﾁوزデば ┕ای از ど┒ぱﾞپ ┑┎و┑└ ┕ای ┍ヰ どود. اﾂﾝ〝اده ｼぱせز ぱせر

P (β | η, τ, c; y) ∝
n∏

i=┡
f(yi | β)π٠(β)

P (c | η, τ, β; y) ∝

n∏

i=┡
f(yi | c)π٠(c)

┑رم └あ R2WINBUGS └ﾂﾞｻ از اﾂﾝ〝اده ｻا す┒ぱﾂﾞ┕ ﾜぱ┉روپوﾂ┍ ┌ﾂばورそ┉ا و ｼぱせز ┑┎و┑└ ぱせری ヰا┍┈ (MCMC) ┌ﾂばورそ┉ا ┍حاｼﾝات
.(┢٠٠┣ ┕ا┉ﾂر، ┈そぱپﾝا) ┍ヰ どود، ا┑ﾊام ┍ど ┑┎اばد ┈ヴﾂ┍ R ا｟راز ┑رم └ｻ را WINBUGS ا｟زار

┍┖اجرت داده ┕ای ﾁحلぱل و ┍دل ب┒دی ┣
┍دل ｻ┒دی ┡┣┩٠ و ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ﾝرヰ┎اری ┕ای どジ اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ ｻر ┍وﾅر ドوا┍┈ どﾝررｻ ｻرای ｀ﾒｻ ┐ばا در
دارای ا｟راد ┌┖ﾝ どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای ┍وﾉود، ど┎ﾝر آ┍ار┕ای └ｻ └ﾉوﾁ ｻا اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ ﾐﾝپا ┍ﾂغぱر ｻرای ┍ヰ どود. ا┑ﾊام
درا┍د ┍ح┈ از どばراﾉا دそﾂﾝاه ┕ای ┕زば┒└ ای اｼﾂドارات い┊┎ドرد ﾝرا┑└ و ا｟زوده ارزش ﾝرا┑└ اﾂﾝان، ┕ر ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ اﾂﾝان، ど┉اド ﾁحぱヴالت
ケ〝ر ┐ぱそ┑اぱ┍ ｻا ┑ر┍ال ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ پارا┍ﾂر┕ا، ｻرای .ﾀﾝا ヰده ارائ└ ┢ ﾉدول در آن ┍│ادばر └あ ﾀﾝا ヰده └ﾂ｠رせ ┑ظر در اﾂﾝان ど┍و┎ド
اジالドات وﾉود ドدم ﾀ┊ド └ｻ デばوزﾁ ┐ばا ｻودن ｀ﾒｻ ど┕اせ ┑اآ ،ﾜ┑اばوار あردن ｟رض ｻزرگ ﾀ┊ド ┍ヰ どود. └ﾂ｠رせ ┑ظر در ┡٠٠ ﾜ┑اばوار و
و ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ﾝرヰ┎اری ┕ای どジ اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┐ぱそ┑اぱ┍ ﾀぱﾉو┉ ┍│ا┉└ ┐ばا در ┍ｻ どاヰد. ┐ぱヱぱپ デばوزﾁ ┑ぱاز ┍ورد
└ﾂ｠رせ ┑ظر در どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای اﾝاس ｻر ┑ぱز اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ﾀ━د ┌ﾂばارそ┉ و ┍ど اばد ﾀﾝد └ｻ どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای ｻراﾝاس ┡┣┩٠
اｼﾂドارات い┊┎ドرد ﾝرا┑└ و اﾂﾝان ┕ر ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ どい┎あ ┍ﾂغぱر┕ای اﾝاس ｻر اﾂﾝان، ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┐ぱそ┑اぱ┍ ﾀぱﾉو┉ ┍ヰ どود.

ケورت: └ｻ اﾂﾝان ど┍و┎ド درا┍د ┍ح┈ از どばراﾉا دそﾂﾝاه ┕ای ┕زば┒└ ای

logit(µi) = β٠ + β┡x┡i + β┢x┢i
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.ﾀﾝا ┑ظر ┍ورد اﾂﾝان ┍バرف i ﾜばا┑د و ┕ﾂﾞ┒د ┍دل ど┑وぱﾝرせر پارا┍ﾂر┕ای β┢ و β┡ و ┍ｼدا از ドرض β٠ آن در └あ ┍ヰ どود، ┍دل ｻ┒دی
ケورت: └ｻ اﾂﾝان ا｟زوده ارزش ﾝرا┑└ どい┎あ ┍ﾂغぱر اﾝاس ｻر ┑ぱز ┍┖اﾉران ﾀ━د ┌ﾂばارそ┉ ┐ぱ┒چ┎┕

ln(φi) = c٠ + c┡x┤i

ﾀﾝد └ｻ اول، ┑┎و┑└ ┢┥٠٠٠٠ از あردن ┑ظر ケرف از バｻد و あار┉و ﾀ┑و┍ いﾁرار ┥٠٠٠٠٠ ｻا پارا┍ﾂر┕ا ｻراورد .ﾀﾝا ヰده └ﾂ｠رせ ┑ظر در
ｺﾝا┒┍ ｻراورد └ｻ رぱﾝدن ｻرای どﾝررｻ ┐ばا └あ ﾀﾝا └ﾂﾞｼ┎┕ا┑ و ┍ا┑ا پارا┍ﾂر ┕ر ز┑ぱﾊر └あ ┍ど د┕د ┑ヱان どそﾂﾞｼ┎┕ودﾑ ┑┎ودار┕ای ┍ど اばد.

:ﾀﾝا ヰده ارائ└ ┡ ﾉدول در ،ﾀﾝا ﾂｻا رせرぱﾝون ┍دل ｺばضرا ぱｻا┑そر └あ ┐ぱﾞپ ﾑالケ└ ┕ای .ﾀﾝا ضروری ┍دل پارا┍ﾂر┕ای

┍دل پارا┍ﾂر┕ای ど┑وぱﾝرせر ｺばضرا ｻرآورد :┡ ﾉدول
┩┧٫ ┥٪ ┢٫ ┥٪ اﾂﾝا┑دارد ا┑حراف ┐ぱそ┑اぱ┍ پارا┍ﾂر
-┣/┤٠┩ -┥/┡┧┧ ٠/┤┦ - ┤/┢┦ β٠

┧/┩┢┤ ┡/┦٠┦ ┡/┦┡ ┤/┥┦ β┡

٠/┧┤┣ ٠/٠┦┡ ┡/┡┧ ٠/┣┩┩ β┢

┡/┥┧┨ ┡/┤┧┧ ٠/٠┢┦ ┡/┥┢┨ c٠

٠/┡┣┨ ٠/┡┡┨ ٠/٠٠┥ ┡/┡┢┨ c┡

اｼﾂドارات い┊┎ドرد ﾝرا┑└ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر ｺばضر و ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر ｺばضر ┍ｼدا، از ドرض ｺぱﾁرﾁ └ｻ β┢ و β┡ ،β٠ پارا┍ﾂر┕ای
┍ﾂغぱر ｺばضر و ┍ｼدا از ドرض ｺぱﾁرﾁ └ｻ c┡ و c٠ پارا┍ﾂر┕ای و ┐ぱそ┑اぱ┍ ﾀぱﾉو┉ در ど┍و┎ド درا┍د ┍ح┈ از どばراﾉا دそﾂﾝاه ┕ای ┕زば┒└ ای

.ﾀﾝا ﾀ━د ┌ﾂばارそ┉ در ا｟زوده ارزش ﾝرا┑└ ど┒ぱｼﾁ
دそﾂﾝاه ┕ای ┕زば┒└ ای اｼﾂドارات い┊┎ドرد ﾝرا┑└ و ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ ┍ﾂغぱر┕ای ،┐ぱそ┑اぱ┍ ﾀぱﾉو┉ در どﾝررｻ ┍ورد ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ┍ぱان از

ドرض و ┍ば どاｻد あا┕｀ اﾂﾝان ┕ا └ｻ ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ ﾁغぱぱرات ど┒バば ┍ば どاｻد ｀ばا｟زا ﾀ━د پارا┍ﾂر ┕ا اﾂﾝان ا｟زوده ارزش ﾝرا┑└ ┐ﾂ｠ر
┍ﾂغぱر┕ای دそばر └ｻ ﾀｼﾞ┑ اﾂﾝان ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر └あ ﾉا آن از .ﾀﾝا ﾁاぱﾅرせذار ﾀ━د ど┑وぱﾝرせر ┍دل در ﾀｼﾆ┍ اﾅر ｻا ┑ぱز ┍ｼدا از
ﾁا ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ﾝرヰ┎اری از └あ ا｟رادی در ┍┖اﾉرت ┈ぱ┉د ┐ばرﾂ┎┖┍ ﾀ〝せ ﾁوان ど┍ ﾀﾝا ｻرﾑوردار ﾂヱぱｻری اﾅرせذاری از ど┒ぱｼﾁ
ｻر┑ا┍└ رばزی ┐ばراｻا┒ｻ .ﾀﾝا ｻوده ┍│ヴد اﾂﾝان در اﾂヰغال ヰدن ﾂ┖ｻر ばا ┐ﾂ｠اば └ｻ ا┍ぱد داده ا┑د ﾁغぱぱر را ﾑود ﾀ┑وいﾝ ┍ح┈ ┡┣┩٠ ﾝرヰ┎اری
┐ぱｻ ┍┖اﾉرت ﾉرばان ┕ای ｻازدار┑ده ی ドا┍┈ ┐ばرﾂ┎┖┍ ﾀﾝر｠ ┍┖اﾉر اﾂﾝان ┕ای در پاばدار و ｺﾝا┒┍ ど┊غヰ ｟رﾀケ ┕ای و اﾂヰغال اﾊばاد ｻرای

.ﾀﾝا ど┑اﾂﾝا

┑ぱﾂج└ گぱری و بحث
و ا━ヴﾂادی ،どドا┎ﾂﾉا پارا┍ﾂر┕ای و どﾂぱバ┎ﾉ ﾝاﾂﾑار ﾁغぱぱر ﾄドاｻ و ┍せ どذارد ┍│ヴد و ┍ｼدا └バ┍اﾉ ｻر └あ ﾁاぱﾅری ┉حاظ └ｻ ┍┖اﾉرت پدばده
┌┖ﾝ ｻر ┍وﾅر ドوا┍┈ ┍│ا┉└ ┐ばا در ┍┒ظور ┐ばدｻ .ﾀﾝا ヰده └ﾂﾑپردا آن └ｻ ポ┊ﾂﾒ┍ ド┊وم در └あ ﾀﾝا ど┎┖┍ ┍وضوع ┍ヰ どود ﾉا┍バ└ ┕ا どそ┒┕ر｠
┈ぱ┉د و ﾀﾝا ヰده どﾝررｻ ﾂｻا رせرぱﾝون ┍دل از اﾂﾝ〝اده ｻا ┡┣┩٠ و ┡┣┨┥ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ﾝرヰ┎اری ┕ای どジ اﾂﾝان ┕ر ヰده وارد ┍┖اﾉران

.ﾀﾝا ヰده カﾒヱ┍ اﾂﾝان ┕ا ┍┖اﾉرپذばری ど┊ケا

ｻاال ｻا どﾁارｼバｻ ┍ヰ どود. ┍دل وارد ﾀｼﾆ┍ اﾅر ｻا ا｟زوده ارزش ﾝرا┑└ ┍ﾂغぱر ،どﾝررｻ ┍ورد ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ┍ぱان از ﾀ━د پارا┍ﾂر ┍دل ｻ┒دی در
┍ヰ どود. ┍دل وارد ど〝┒┍ اﾅر ｻا ┍ｼدا از ドرض و ┍ヰ どو┑د ┐ぱそ┑اぱ┍ ど┑وぱﾝرせر ┍دل وارد ﾀｼﾆ┍ اﾅر ｻا اﾂﾝان ど┍و┎ド درا┍د ┍ح┈ از どばراﾉا
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┡┣┩٠، اﾂﾝان っぱい〝ﾁ └ｻ ど┒ぱｼﾁ ┍ﾂغぱر┕ای ┍│ادばر ヰده وارد ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ :┢ ﾉدول
い┊┎ドرد ﾝرا┑└ ارزش ﾝرا┑└ دارای ا｟راد ┌┖ﾝ ┍┖اﾉران ┌┖ﾝ

ای └┒ばز┕ اｼﾂドارات ا｟زوده ┐ぱ┊اغヰ ┌┖ﾝ ど┉اド ﾁحぱヴالت ヰده وارد اﾂﾝان
٠/┤┨┣┤ ٠┦┥٠/٠ ٠┣/٠┢┧ ٠┧┢┡/٠ ٠/٠┥┦┢ ど━رヰ آذرｻاﾊばان
٠/┥┥┥┣ ٠/٠┤┡┨ ٠/┢┧┣┡ ٠/٠┩┩┡ ٠/٠┥┧┦ どｻغر آذرｻاﾊばان
٠/┦┩┢┡ ٠/٠┤┧┡ ٠/┢┨┤┡ ٠/┡┢┣┨ ٠/٠┥┦┨ ┈ぱｻارد
٠/┤┧┩┤ ٠/٠┨┦┡ ٠/┢┨┦┤ ٠/┡┥┩┢ ٠/٠┧┧┣ اケ〝┖ان
٠┦┢┣/٠ ٠/٠┦┧┤ ٠/┢┧┥┩ ٠/┡┦┢┨ ٠/┡┢┥┩ ا┉ｼرز
┡/┣┩┡┩ ٠/┡┡┧┦ ٠/┢┦┢┢ ٠/┡┧┦┤ ٠/٠┧┦┧ اばالم
┡/┡┡┥┦ ٠┢٠┢/٠ ٠/┣┢┢┣ ٠/┡┣┣┣ ٠┢┡/٠┥ ｻوヰ┖ر
٠┡٠┣/٠ ٠/┡┡┩┢ ٠/┢┨┨┢ ٠٠┢/٠┡ ٠┨٠/٠┣ ﾁ┖ران
٠┨┧┨/٠ ٠/٠┤┧┨ ٠┩┦┢/٠ ٠/┡┢┥┣ ٠┦٠/٠┥ ぱﾂﾒｻاری ┍حال چ┖ار
┡/┡┩┤┥ ٠/٠┤┤┦ ٠/┣┡┥┤ ٠/┡┢┣┧ ٠/┡┢┧┨ どｻو┒ﾉ ﾑراﾝان
٠/┤┦┣┦ ٠/٠┥┥┧ ٠/┢┨┨┥ ٠/┡┡┣┡ ٠┨┦٠/٠ رضوی ﾑراﾝان
٠/┧┩┧┦ ٠/٠┤┡┡ ٠/┢┩┦┩ ٠┡/٠┤┧ ٠/٠┩┤┢ ど┉ا┎ヰ ﾑراﾝان
٠/┥┤┣┧ ٠/┡┨┣┥ ٠┡┢/٠┦ ٠/┡┡┧┡ ٠/٠┥┣┤ ﾑوزﾂﾝان
٠/┨┤┩┨ ٠/٠┥┢┥ ٠┣/٠┢┡ ٠/┡┢┧┩ ٠/٠┧┤┤ ز┑ﾊان
┡/┣┤┩┦ ٠/٠┨┩┧ ٠/┢┨┧┣ ٠/┡┨┧┨ ٠/┡┡┤┢ ﾝ┎┒ان
٠/┥┤┨┧ ٠┣٠/٠┥ ٠/┡┥┢┣ ٠/٠┥┩┢ ٠/٠┣┩┦ ｻ┊وچﾂﾞان و ﾂﾞぱﾝان
٠/┥┤┤┦ ٠┩┥٠/٠ ٠/┢┦┧┢ ٠/┡┤┣┡ ٠/٠┧┩┣ ｟ارس
٠/┦┣┤┦ ٠┧٠/٠┧ ٠/┢┨┢┧ ٠/┡┢┤┦ ٠/٠┧┤┢ ┐ばزو━
٠┡┥/٠┢ ٠/٠┥┡┤ ٠/┢┤┦┩ ٠/┡┥┡┧ ٠/٠┥┩┢ ┌━
٠┧/٠┥┤ ٠/٠┤┢┤ ٠/┢┨┡┡ ٠/٠┩┣┤ ٠/٠┨┨┡ あردﾂﾝان
٠/┥┨┩┦ ٠/٠┥┦┢ ٠/┢┥┦┩ ٠/┡┢┩┥ ٠/٠┥┧┤ あر┍ان
٠┣┧/٠┦ ٠┥┥٠/٠ ٠/┢┤┢┥ ٠/┡┢┡┧ ٠/٠┥┨┤ あر┍ا┑ヱاه
┡/┢┡┨┣ ٠/┢┡┨┨ ٠/┢┢┥┤ ٠/┡┥┢┡ ٠┩┩٠/٠ اح┎د ｻوばر و └ばو┊ぱそ┖あ
٠┤┡┧/٠ ٠┤٠/٠┡ ٠/٠┢┧┧┤ ٠┡┡/٠┤ ٠/٠┨┥┡ ﾂﾞ┊せان
٠/┧┦┣┥ ٠/٠┥┡┦ ٠┣/٠┦┣ ٠/┡┣┧┡ ٠/٠┩┡┦ ぱせالن
٠/┦┤┩┨ ٠┤٠/٠┥ ٠/┢┤┢┦ ٠/┡┢┤┦ ٠/٠┤┡┡ ┉رﾂﾝان
٠┧/٠┩┤ ٠/٠┦┦┥ ٠┣/٠┨┨ ٠/┡┦┩┧ ٠/٠┧┦┩ ┍از┑دران
٠/┦┧┧┥ ٠/٠┨┨┡ ٠/┢┨┩┥ ٠/┡┣┡┧ ٠/٠┧┨┡ ┍رあزی
٠/┧┧┧┢ ٠/٠┨┤┡ ٠/┢┥┤┦ ٠/٠┩┥┦ ٠/٠┧┦┧ ┕ر┍زせان
٠┨┥┦/٠ ٠/٠┥┡┢ ٠/┢┨┢┢ ٠/┡┡┤┨ ٠/٠┦┢┡ ┕┎دان
٠/┩┢┨┧ ٠┡/٠┡┢ ٠٠┣/٠┡ ٠/┡┦┩┡ ٠/٠┩┦┢ ばزد

(┡┣┩┡) ،┡┣┩٠ ┐いﾞ┍ و ┑〝وس ど┍و┎ド ﾝرヰ┎اری ど┊ぱヴ〝ﾁ ﾈばاﾂ┑ ،(┡┣┩┡) ヱあور آ┍ار ﾝا┉┒ا┍└ ی :デｼ┒┍
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