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 ستخلص الم

ي تنشأ غالبا عندما يتم 
ن المشاهدات والت  ي بحساب االعتماد بي 

تسمح طرائق االنحدار المكانن
ي من خاللها يتم ايجاد معلومات 

ن والت  ي فضاء معي 
ن
جمع المشاهدات من نقاط او مناطق تقع ف

عوضا عن الزمن، حيث يجب ايجاد انماذج رياضية تكون فيها المعلمة مكانية  مكانية مهمه
ات التوضيحية عىل المتغب  التابع، حيث  ي تظهر تأثب  المتغب 

ي الت 
وهي انماذج االنحدار المكانن

ي لالماكن المجاورة. 
 يتوفر تأثب  مكانن

ي من مشكلة ا
ي تعانن

ي ومشكلة وقد تناول هذا البحث دراسة وتحليل البيانات الت 
العتماد المكانن

ي التحليل 
ن
ارتباطات األخطاء المكانية، وتم اخذ البيانات المكانية ألنها تعتبر ذات كفاءة عالية ف

، وتم التطبيق عىل بيانات تم الحصول عليها من  ي
ي كونها تهتم بعامل التأثب  المكانن

اإلحصان 
 م. 2018وزارة الصحة/ مركز الشطان/ 
ي 
 (MAPE)بعد المقارنة باستعمال اإلحصائية  تم التوصل إليها من أهم االستنتاجات الت 

ي 
W𝑅المعدلة ) Rookلمصفوفة التجاور المكانن

adj ي
 Queen( مع مصفوفة التجاور المكانن

WQالمعدلة )
adj ي

ن ان مصفوفة التجاور المكانن المعدلة هي االفضل وذلك حيث  Rook( تبي 

 . (MAPE)ار االحصاءة ان تم الحصول عىل اقل قيمة لمعي
 

 الكلمات المفتاحية
ي العام، مصفوفة التجاورات المكانية،

، معيار تجاور Rookمعيار تجاور  انموذج االنحدار المكانن
Queen .طريقة االمكان االعظم، الشطان ، 
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Abstract 

Spatial regression methods allow calculating the dependence between 

observations, which often arises when observations are collected from 

points or regions located in a specific space, through which important 

spatial information is found instead of time, where mathematical models 

must be found in which the spatial parameter is spatial regression models 

that appear The effect of explanatory variables on the response variable, 

where there is a spatial effect of neighboring places. 

This research dealt with the study and analysis of data that suffers from 

the problem of spatial dependence and the problem of spatial errors 

correlations, 2018. 

Among the most important conclusions that were reached after the 

comparison using the statistic (MAPE) for the modified Rook spatial 

adjacency matrix with modified Queen spatial adjacency matrix the 

modified Rook spatial adjacency matrix is shown to be It is the best.    

keywords: General spatial regression model, spatial adjacency matrix, Queen's 
adjacency criterion, Rook adjacency criterion, The maximum 
likelihood of method, cancer. 

  



 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

5 
 

 المقدمة      -1

ي ولها انتشار وتوزي    ع 
ن أو نطاق مكانن ان دراسة البيانات المكانية تعتمد عىل ان لكل ظاهرة حب 

، وعند تحليلها باألساليب اإلحصائية القياسية، هنا تظهر مشكلة كون النتائج تكون غب   ن معي 
ي )

ي Spatial dependenceمناسبة أذ تم اهمال االعتماد المكانن
(، وعدم التجانس المكانن

(Spatial Heterogeneity أو اهمال احدهما، وايضا قد تكون المشكلة أن المشاهدات ،)
ي حساباته، وهذا 

ن
ي ف

ابطة مكانيا، إذ ان أنموذج االنحدار الخطي العام ال يقدر التجاور المكانن مب 
ي النهاية عىل النتائج  قد يؤدي لفقدان بيانات هامة عن الظاهرة المدروسة مما تؤثر 

ن
ف

ي 
ي حياتنا اليومية مثل مشكلة التجاورات المكانية الت 

ن
االحصائية، ويوجد العديد من المشاكل ف

ن المناطق المتجاورة يكون  تم اخذها بنظر االعتبار، وأن مرض الشطان بالتحديد وانتشاره بي 
ي تشكل خطرا عىل بصورة متفاوتة من منطقة اىل اخرى ويعتبر هذا المرض من االمراض 

الت 
ي كثب  من الحاالت يتم تحليل الحالة الصحية للمناطق المتجاورة من دون 

ن
االنسان حيث انه ف

ات المكانية.   [3] اتباع منهج علمي صحيح يأخذ بنظر االعتبار المالئمة المكانية أو التأثب 
ي واالقتصاد القياىسي 

ن االقتصاد القياىسي المكانن  التقليدي؟  هناك سؤال عن االختالف بي 
ي هما: 

 وهذا عندما يكون هنالك مشكلتان تنشئان باحتواء بيانات العينة عىل مكون مكانن
ن المشاهدات.  -1 ي بي 

 االعتماد المكانن
ي نمذجت.  -2

ي العالقات الت 
ن
ي ف

 عدم التجانس المكانن
اضات   ، ربما ألنهما ينتهكان افب  ن ن المشكلتي  -Gauss)تجاهل االقتصاد القياىسي التقليدي هاتي 

Markov)  ن المشاهدات، إن ي بي 
ي نمذجة االنحدار، فيما يتعلق باالعتماد المكانن

ن
المستعملة ف

Gauss-Markov) ،ي اخذ العينات المتكررة
ن
ات التوضيحية ثابتة ف ض ان المتغب 

( يفب 
اض وهذا يؤدي اىل الحاجة إىل مناهج لطرائق تقدير بديلة،  ي ينتهك هذا االفب 

واالعتماد المكانن
اض وكذل ي ينتهك افب 

بوجود عالقة خطية  (Gauss-Markov)ك فأن عدم التجانس المكانن
 . [4]واحدة مع تباين ثابت عبر مشاهدات بيانات العينة. 

 

 هدف البحث -2

ي العام 
 The General  Spatialإن الهدف من هذا البحث هو تقدير انموذج االنحدار المكانن

Model ي من مشكلة االعتماد المكا
ي باستعمال طريقة االمكان االعظم والذي يعانن

نن
(maximum likelihood of method) ن من مصفوفات التجاور ، باستعمال نوعي 

(Queen-Rook( المعدلة )Wij
Adjمتوسط النسبة المطلقة  ئة(، والمقارنة بينها بإحصا

خالل استعمالها بتطبيق  ، ومن( (Mean Absolute Percentage Error: MAPEللخطأ 
ة مناطق من مجتمع مدينة عم ىلي عىل مرض الشطان بأخذ عينة منتظمة ومقترصة عىل عشر

ة.   بغداد بصورة مباشر

ي العام -3
ن
 انموذج االنحدار المكان

ي 
ن
ات التوضيحية عىل المتغب  التابع ف ي لتوضيح تأثب  المتغب 

يتم دراسة انموذج االنحدار المكانن
ات المكانية  للمواقع المتجاو  رة لكل موقع من مواقع الدراسة، حيث وضع ظل وجود التأثب 

ي 
ي تهتم بعمليات التحليل المكانن

باحثوا القياس االقتصادي عدد من االنماذج المكانية الت 
ي عدد كبب  من االستعماالت، والتعامل مع االعتمادية المكانية.]

ن
 [. 6للبيانات وتطبيقاتها ف
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ي العال
ن
ي العام يوضح كما ف

 قة اآلتية : ان انموذج االنحدار المكانن
Z =  ρW1Z +  Xβ + ε    , ε =   θW2ε + e   , e ∼  N(0, σ2e )   … (1) 

ات التوضيحية.  (nxk)يمثل مصفوفة 𝑋 :للمتغب  التابع.  (nx1): يمثل متجه Zحيث:    للمتغب 
W1 , W2 ي بأبعاد

تمثل مصفوفة  (W1)، حيث ان (nxn): تمثل مصفوفات الوزن المكانن
ن المشاهدات والمناطق المتجاورة والتجاورا ن  (W2)ت المكانية بي  تمثل التجاورات بي 

 . المشاهدات ومركز المدينة
. ويمكن ان تكون 

ً
عادة ما تكون عالقة التقارب او دالة المسافة وهما ثابتتان ومحددان مسبقا

ن ) W1متساويتي  = W2 بما تمثل)W1 [4]، 𝜌 ي
: تمثل متجه 𝛽. : يمثل معلمة االعتماد المكانن

ات التوضيحية  kx1المعلمات ) ي ترتبط مع مصفوفة المتغب 
: تمثل معلمة االنحدار X .Θ ( الت 

ي للخطأ. 
ي لألخطاء أي معامل التأخر المكانن

ي المكانن
 : األخطاء المرتبطة مكانيا. 휀الذان 

 ]2[8,معيار ومصفوفات التجاور المكانية.  -4
احد معايب  التجاور المكانية  ما ( المعدلة وه(Queen-Rookمعيار تجاور كال من تم استعمال  

ي تكوين مصفوفة التجاورات المكانية، اذ ان اسلوب معيار تجاور
ن
تأخذ قيمة واحد إذا  ، Rookف

ي اي جانب كان، اي ان 
ن
كة ف كانت المنطقتان متجاورتان محدودتان ولهما عالقة بحدود مشب 

(WR = WR)وغب  ذلك تظهر القيمة صفر   ،(1 = حيث ان عنارص القطر  ،[2,8](0
الرئيسي للمصفوفة تكون قيمها )أصفار( الن المنطقة ال تجاور نفسها، وان هذا التجاور يكون 

ي الصف الواحد من المصفوفة )
ن
كة ف  (، W𝑅فيه اكبر من حدود مشب 

ي وكالتاىلي : 
ة مناطق لتحديد مصفوفة التجاور المكانن  سيتم اخذ عشر

: تمثل 4: تمثل مركز المدينة، 3: تمثل منطقة االعظمية، 2 الكاظمية،  : تمثل منطقة1

 ، ن قية، 7: تمثل بغداد الجديدة، 6: تمثل مركز الرصافة، 5فلسطي  : تمثل 8: تمثل الكرادة الشر

 : تمثل مركز الكرخ. 10: تمثل المنصور، 9 المأمون، 

ي يرمز له
ي المعدلة والت 

Wijا بالرمزويمكن ايجاد مصفوفة التجاور المكانن
Adj  اذ يتم احتسابها ،

 من خالل الصيغة االتية: 

W𝑖𝑗
𝐴𝑑𝑗 = {

W𝑖𝑗

∑ W𝑖𝑗
    𝑖 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟 𝑗    0 <    W𝑖𝑗

𝑠𝑡𝑑 ≤  1     

0               𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑠𝑒

… (2) 
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ن الخل كة بي 
ن الحدود المش         ب  ن الخلية ( 2،3)والخاليا ( 1)ية المعادلة التالية تبي  ا بي 

ً
( 2)وأيض         

ي الصيغة التالية: ( 1،4)والخاليا 
ن
 من خالل المصفوفة كما ف

W𝑅𝑖𝑗من المالحظ لمصفوفة التجاور رووك )
𝐴𝑑𝑗( ي الصيغة

ن
( يمكن تكوينها عىل 3( والمبينة ف

ي )الصف االول(: ان المنطقة )
W𝑅11)لقيمة ( ال تجاور نفسها فتأخذ ا1النحو االن  = ، وان (0

W𝑅12)( فتأخذ القيمة 2تجاور المنطقة ) (1) المنطقة  =  ( تجاور 1)، وان المنطقة (1/2

W𝑅13)فتأخذ القيمة  3)المنطقة ) = ال تج   اور المناطق  (1)، وان المنطقة (1/2

W𝑅14)( فتأخ  ذ القيم  ة 4,5,6,7,8,9,10) = 0)، 

، تحصل هذه المصفوفة عىل عنارصها من دمج Queenتجاور اما بالنسبة ألسلوب معيار 

ي هذه Bishop(  مع عنارص مصفوفة )(Rookعنارص المصفوفة 
ن
(، ويعتمد تجاور كوين  ف

 المصفوفة عىل نقطة االتصال أو االتصال المحدود. 

ن الخلية  كة بي 
ن الحدود المشب  ن الخلية (2,3,4والخاليا  (1)المعادلة التالية تبي  ( (2( وبي 

 (. (3,4والخاليا 
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ي الصيغة )
ن
ي 4من المالحظ لمصفوفة التجاور كوين والمبينة ف

( يمكن تكوينها عىل النحو االن 

WQ11)( ال تجاور نفسها فتأخذ القيمة 1)الصف االول(: ان المنطقة ) = ، وان المنطقة (0

WQ12)( فتأخذ القيمة 2( تجاور المنطقة )1) = ( تجاور المنطقة 1، وان المنطقة )(1/3

WQ13)( فتأخذ القيمة 3) = ( فتأخذ القيمة 4( تجاور المنطقة )1، وان المنطقة )(1/3

(WQ14 = ( فتأخذ جميعها 5,6,7,8,9,10( ال تجاور المناطق )1، وان المنطقة )(1/3

 (. 0القيمة )

 MLEطريقة االمكان االعظم  -5

 
 
ي عادة

 عن طريق تقدير االمكان االعظم، حيث يتم يتم اجراء  تقدير انماذج االنحدار المكانن

ك لجميع المشاهدات فيما يتعلق بعدد المعلمات ذات الصلة،  تعظيم احتمال التوزي    ع المشب 

تقدير االمكان االعظم له خصائص نظرية مقاربة مرغوبة مثل االتساق، الكفاءة، وايضا يعتبر 

ن    ]5 [عدة تقديرات محتملة. من أهم الطرائق ألنه يعطي أفضل تقدير للمعلمة من بي 

 :  الستخراج معادالت التقدير يتم توضيحها عىل النحو التاىلي

 

e = 휀 − θW휀                 … (5)   

휀 = (I − θW)−1 e        … (6)  

Z(I − 𝜌W) − Xβ = (I − θW)−1 e    … (7) 

e′e = [(I − θW)Z(I − 𝜌W) − (I − θW)Xβ ]′[(I − θW)Z(I − 𝜌W)  − (I − θW)Xβ ] … (8) 

L(β, 𝜌, θ, σ2/Z, X) = − 
𝑛

2
 𝐿𝑛2𝜋 − 

𝑛

2
𝐿𝑛 𝜎2 + 𝐿𝑛|𝐼 −  𝜌 𝑊 | + 𝐿𝑛 |𝐼 −  𝜃𝑊 | −  

1

2𝜎 2
𝑒′𝑒  . . (9) 

∂(β, 𝜌, θ, σ2/Z, X)

∂β
= −

1

2𝜎 2
∗ [−2X′(I − θW)′(I − Z(I −  𝜌W)θW)

+ X′(I − θW)′(I − θW)Xβ̂𝑚𝑙𝑒] … (10) 

β̂𝑚𝑙𝑒 = [X′A′AX]−1 [X′A′AZB], A = (I − θW)          … (11) 

 

يتم ايجادها باستعمال الطرائق التكرارية لدالة االحتمال وعىل النحو  ( 𝜌 ) لتقدير قيمة معلمة االرتباط 

ي : 
 االن 

 

|I −  𝜌W| = ∏ (
𝑛

𝑖=1
1 −  𝜌𝑤𝑖  ) 

Ln |I − 𝜌W| = ∑ 𝐿𝑛 (
𝑛

𝑖=1
1 − 𝜌𝑤𝑖)         … (12) 

   



 2022-عشر  السادسلعدد ا                                                         مجلة العلوم اإلحصائية 
 

9 
 

ي :  θ)ر قيمة المعلمة )وكذلك لتقدي
 يتم ايجادها باستعمال الطرائق التكرارية وعىل النحو االن 

|I −  θW|  = ∏ (
𝑛

𝑖=1
1 −  θ𝑤𝑖  ) 

Ln |I − θW| = ∑ 𝐿𝑛 (
𝑛

𝑖=1
1 − θ𝑤𝑖)       … (13) 

σ2 =
e′e    

𝑛
             … (14) 

 اختبار موران -6

ي البيانات أم ال ، وهو مقياس هذا االختبار هو مقياس إلظهار ما إذا كان هن
ن
اك تبعية مكانية ف

Y]  (GLM)عام ويعتمد عىل نموذج  = X β +  ε] أو كيف تتشابه إحدى المشاهدات مع ،

ي كل منطقة والمناطق المجاورة من خالل مصفوفة الوزن 
ن
المشاهدات األخرى المحيطة بها ف

ي ]
: 7المكانن  [. وتكون صيغة موران كالتاىلي

Im =   n (ε′wε)
So ( ε′ε )⁄        … (15) 

 

ي مصفوفة  S0حيث أن 
ن
  n )× n  .): n : مصفوفة الوزن المربعة  W .W : مجموع كل عنرص ف

 حجم العينة. 

            ε ي ) االخطاء : متجه
 
 (. n  ×1ابعاده ) (البواف

ي هذه الحالة1صفا قياسيا ويساوي مجموع الصف ) عندما يتم استعمال
ن
n) ( ف = S0 ) يعمل

 :  عىل تبسيط الصيغة اعاله كما يىلي

Im = ε′wε
 ε′ε⁄       … (16) 

 

( ذات داللة احصائية عند درجة ثقة معينة، يتم Imلمعرفة فيما اذا كانت قيمة معامل موران )

 ( : Zاستعمال اختبار موران )

Z =
(Im − E(Im))

√var (Im)
⁄           … (17) 

E(Im) = tr(MW)
(n − k)⁄          … (18) 

var (Im) =
  tr( MWMW′) +  tr(MWMW) + (tr(MW))

2
 

(n − k) (n − k + 2)
− (E(Im))

2
  … (19) 

 

M أن  حيث = In– X (X΄X) X΄ .مصفوفة صماء تكون مربعة ومتماثلة : 

 tr( MWMW′)    .مجموع العنارص القطرية للمصفوفة : k .ية ات التفسب   : عدد المتغب 
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 اختبار الكرانج المضاعف -7

يعد اختبار الكرانج المضاعف اكبر استخداما من اختبار موران ألن موران يستعمل فقط  

الختبار التبعية المكانية هل توجد ام ال، وال يمكن اختبار ما هو االنموذج البديل ألنموذج 

((GLM  نموذج البديل )بواسطة اختبار موران، بينما اختبار الكرانج يعطي ما هو اال(ρ  أو ( λ ) 

 [. 1او االثنان معا ] ( λ )مهما ام  (ρ)يشب  هذا النهج اىل انه اذا كان 

 

               (𝝆)مضاعف الكرانج  -1 7

 

ي موجود                                                              
:H0االعتماد المكانن ρ = 0 

ي            0اوي ال يس ρواحد عىل االقل من 
:H1أي ال يوجد اعتماد مكانن ρ ≠ 0    

 وصيغة االختبار كالتاىلي : 

LMρ =
 (

ε′W Y

S2 )
2

D
           … (19)   

 

D =
( WXb)′M(WXb)

S2 +  tr(W′W + WW)    … (20)            

 

S2  .تباين الخطأ ألنموذج االنحدار الخطي العام : 

,χ 2(1 مة المحسوبة مع القيمة الجدولية اىل نقارن القي α)   .ثم بعدها يتم تقرير الفرضيات 

                     (𝜽)مضاعف الكرانج   2 -7

ي الخطأ                                          
ي موجود فن

:H0االعتماد المكانن θ = 0 

ي غب  موجود بالخطأ   ال يساوي صفر اي االعتماد المك λواحد عىل االقل من 
H1: θانن ≠ 0      

ي موجود واالنموذج البديل 
ي ان االعتماد المكانن

حيث رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة تعتن

   (θ)هو 

LMθ =
 (

ε′wε
S2 )

2

T
                 … (21) 

T =  tr [(w + w′)w ]             … (22)   

ن ) ,χ 2(1( مع قيمة جدولية ل  LMθ  ,LMρللمقارنة بي  α)   حيث اختبار الكرانج(ρأو θ)   لالعتماد

ي كل منهما يحتاج اىل اختبار قوي ودور قوي ألنموذج 
ي فن
 .  (θ وρ)المكانن
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ي  -8
 الجانب التطبيق 

ي زيادة المتطلبات الطبية
ن
 عىل الرغم من اداء الجانب الصحي والمستشفيات المتصلة به ومساندته ف

ن المناطق  ن وكوادر اخرى، ولكن هناك امر هام وهو كيفية قطع االمراض وتبديدها بي  من اطباء وممرضي 

ها مباشر عىل حياة االنسان وكذلك تأثب  تجاور المناطق حول انتشار االمراض، هنا تم  ي يكون تأثب 
الت 

ها عىل ان ي اي التجاورات المكانية لمعرفة تأثب 
ن عىل الجانب المكانن كب 

ن المناطق الب  تشار االمراض بي 

ي مرض الشطان. 
ن
ي للتنبؤ ف

 ومعرفة توزي    ع االصابات باألمراض وبناء انموذج مكانن

ن المتغب  المعتمد  ن العالقة بي  ن وتم (Yتم استعمال مرض الشطان والذي يبي  ( والمتمثل بعدد المصابي 

ات التوضيحية مع مستوياتها بعد االتفاق عليها 5استعمال ) مع االطباء االختصاص عىل  ( من المتغب 

 : ي
 النحو االن 

Y ، ن :  X4: يمثل الهرمون، X3: يمثل حجم الورم، X2 العمر، : يمثل معدل X1: يمثل عدد المصابي 

 : يمثل المعالجة. X5يمثل المناعة، 

ي تم الحصول عىل البيانات من خالل استبيان لمرضن الشطان شمل جميع المناطق العشر من جه
ت 

 الكرخ والرصافة من محافظة بغداد حسب التقسيم اإلداري والمعرفة. 

 

ي مدينة الرصافة بغداد مقسمة عىل عشر مناطق 1الشكل ) ( يمثل خارطة الكرخ. وجانتر
 حسب التقسيم االداري. 
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ي 
نامج اإلحصان  ( 1، تم إجراء اختبار نموذج الدراسة بالصيغة ) Matlabعند تطبيق البر

ي من الجدول ) Moran باستعمال اختبار 
( أدناه ، الذي يوضح بعض 1الكتشاف االعتماد المكانن

 الدالئل اإلحصائية. 

ن بعض الدالئل اإلحصائية تحت معيار تجاور 1الجدول ) W𝑅ijالمعدلة )Rook ( يبي 
adj .) 

F R2 R2adj Z LM𝜌 LMλ MAPE 

14.74235 0.288089 0.541019 9.4636 4.019951 243.7283 0.529613874 

ن ان قيمة اختبار موران1من الجدول ) ن بعض الدالئل االحصائية تبي  تساوي   (Z) ( والذي يبي 

ي المعدلة9.4636)
وأن القيمة المحسوبة اكبر من  ،( عند استعمال مصفوفة التجاور المكانن

ي تساوي )
هناك ( وهذا يدل عىل أن 0.05( ضمن مستوى الداللة )1.96القيمة الجدولية والت 

ي محافظة بغداد. 
ن
ي الكرخ والرصافة ف

ن منطقت   تبعية مكانية بي 

ن ايضا ان قيمة اختبار الكرانج ) (، وأن القيمة المحسوبة اكبر 4.019951( تساوي )LMρوتبي 

ي تساوي )
( وهذا يدل عىل 0.05( ضمن مستوى المعنوية )3.84من القيمة الجدولية والت 

، وايضا قيم ي
(، وأن القيمة 243.7283تساوي ) LMλة اختبار الكرانج وجود االعتماد المكانن

ي تساوي )
( 0.05( ضمن مستوى المعنوية )3.84المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية والت 

 . ي
 وهذا يدل عىل وجود االعتماد المكانن

ي المعدلة )
ا لمصفوفة التجاور المكانن

ً
Wijتم تحليل البيانات وفق

adj( بأبعاد )85×  85 )

( (F(، تم اختبار المعلمات باستعمال اختبارMLEاستعمال طريقة تقدير االمكان االعظم )ب

( (k-1( ودرجة حرية 0.05واستخراج القيمة المحسوبة لالختبار ومقارنتها بمستوى معنوية )

( وهي اكبر من القيمة 14.74235( المحسوبة تساوي )(Fلذلك نالحظ ان قيمة اختبار

ي تساوي
ة، اي ان هناك واحدا عىل 0.754492) الجدولية والت  ( وهذا يشب  اىل ان الفروق كبب 

ية ) معدل العمر، حجم الورم، المعالجة، الهرمون، المناعة( لها  ات التفسب  االقل من المتغب 

(، ويالحظ ايضا ان قيمة ) Y:تأثب  كبب  عىل المتغب  المعتمد ) ن ( هي R2عدد المصابي 

ات 28ن )( مما يشب  اىل ا0.288089) ن تحت التأثب  ي عدد المصابي 
ن
%( من االختالفات ف

ية.  ات التفسب   المكانية ناتجة عن المتغب 
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ي العام  Y( القيم الحقيقية والمقدرة للمتغب  التابع 2الجدول )
لنموذج االنحدار المكانن

ي المعدلة 
W𝑅ij   باستعمال مصفوفة التجاور المكانن

Adj تحت معيار تجاورRook 
T Y Ŷ T Y Ŷ T Y Ŷ T Y Ŷ 
1 17 34.17303 23 50 92.26278 45 24 50.19739 67 49 92.59345 

2 51 75.51326 24 49 99.49724 46 49 80.07474 68 241 480.3856 

3 40 71.8199 25 202 406.3909 47 43 88.13064 69 86 159.2277 

4 25 37.22444 26 94 174.6795 48 35 64.23056 70 33 65.11568 

5 21 49.87278 27 38 70.86553 49 40 80.30701 71 12 31.25255 

6 45 76.80437 28 8 25.18588 50 34 80.14413 72 21 48.93049 

7 184 321.0572 29 1 16.67734 51 217 458.7071 73 24 51.87698 

8 59 113.5154 30 4 16.70021 52 77 147.4183 74 25 55.00797 

9 26 53.5577 31 4 24.13065 53 22 45.15236 75 28 71.35829 

10 27 46.48807 32 3 18.38655 54 10 24.85871 76 118 247.1861 

11 45 74.36824 33 29 72.22987 55 20 47.80571 77 30 61.11845 

12 25 59.79909 34 8 32.55898 56 19 44.26188 78 11 36.00717 

13 24 48.06132 35 3 14.11808 57 16 34.82892 79 18 29.11628 

14 42 78.50752 36 14 34.83737 58 20 47.52983 80 19 31.91561 

15 40 85.45901 37 42 60.44528 59 14 43.43479 81 17 43.01045 

16 246 487.7528 38 39 77.84974 60 80 182.9124 82 10 36.7171 

17 76 128.8662 39 18 33.26249 61 25 54.19868 83 9 27.29746 

18 19 42.65768 40 42 80.0406 62 7 24.39865 84 36 79.8131 

19 26 43.36621 41 25 56.51341 63 28 56.7478 85 28 46.13841 

20 94 127.475 42 124 248.7111 64 42 85.91037    

21 59 112.6325 43 43 96.32475 65 38 61.58434    

22 29 55.99358 44 21 45.08611 66 47 87.79591    

ن ان القيم التق ديري ة   Rookبع د ان تم اس              تعم ال معي ار تج اور  هي مق ارب ة  (Ŷ) المع دل ة تبي 
ي الع  ام ) (Y)للقيم الحقيقي  ة 

انموذج جي  د للبي  ان  ات  SAC)وهن  ا اعط انموذج االنح  دار المك  انن
ي يمكن التبؤ بها مستقبال. 

 والت 

 

ن القيم الحقيقية والتقديرية للمتغب  )1الشكل ) WRijاستعمال مصفوفة )( بY( يبي 
adj تحت )

WQijالمعدلة ) Queenوبعد ان تم استعمال مصفوفة تجاور  . Rook معيار تجاور 
adj تم )

 الحصول عىل الدالئل االحصائية االتية: 
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ن بعض الدالئل اإلحصائية تحت معيار تجاور 3الجدول ) Wijلمصفوفة ) Queen( يبي 
adj .) 

F R2 R2adj Z 𝐋𝐌𝛒 𝐋𝐌𝛌 MAPE 

14.81833295 0.619286704 0.743847219 10.4671 4.013231 262.1498 0.529614328 

 
ن ان قيمة اختبار موران3من الجدول ) ن بعض الدالئل االحصائية تبي   (Z) ( والذي يبي 

ي المعدل )10.4671تساوي)
WQij ( عند استعمال مصفوفة التجاور المكانن

adjقيمة ( وأن ال

ي تساوي )
وهذا  )0.05( ضمن مستوى الداللة )1.96المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية والت 

ي محافظة بغداد. 
ن
ي الكرخ والرصافة ف

ن منطقت   يدل عىل أن هناك تبعية مكانية بي 
ن ايضا ان قيمة اختبار الكرانج ) وأن القيمة المحسوبة اكبر  ،(4.013231( تساوي )LMρوتبي 

ي تساوي )من القيمة ا
( وهذا يدل عىل وجود 0.05( ضمن مستوى المعنوية )3.84لجدولية والت 

، وايضا قيمة اختبار الكرانج  ي
(، وأن القيمة 262.1498تساوي ) LMλاالعتماد المكانن

ي تساوي )
( وهذا 0.05( ضمن مستوى المعنوية )3.84المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية والت 

. يدل عىل وجود االعتماد  ي
 المكانن

ي المعدلة  بأبعاد )
ا لمصفوفة التجاور المكانن

ً
( باستعمال طريقة 85×  85تم تحليل البيانات وفق

واستخراج القيمة  (F)(، تم اختبار المعلمات باستعمال اختبارMLEتقدير االمكان االعظم )
ان ( لذلك نالحظ (k-1( ودرجة حرية 0.05المحسوبة لالختبار ومقارنتها بمستوى معنوية)

ي  ) 14.81833295( المحسوبة تساوي)(Fقيمة اختبار
وهي اكبر من القيمة الجدولية والت 

ة، اي ان هناك واحدا عىل االقل من 0.754492تساوي ) ( وهذا يشب  اىل ان الفروق كبب 
ية ) معدل العمر، حجم الورم، المعالجة، الهرمون، المناعة( لها تأثب  كبب   ات التفسب  المتغب 

(، ويالحظ ايضا ان قيمة  Yب  المعتمد )عىل المتغ ن ( 0.619286704هي ) (R2) :عدد المصابي 
ات المكانية ناتجة عن (61مما يشب  اىل ان  ن تحت التأثب  ي عدد المصابي 

ن
%( من االختالفات ف

ية.  ات التفسب   المتغب 
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ي العام لنموذج االنحدار المك Y( القيم الحقيقية والمقدرة للمتغب  التابع 4الجدول )
انن

ي المعدلة 
WQij   باستعمال مصفوفة التجاور المكانن

Adj تحت معيار تجاور Queen 
T Y Ŷ T Y Ŷ T Y Ŷ T Y Ŷ 
1 17 34.17309 23 50 92.26279 45 24 50.19743 67 49 92.59348 

2 51 75.51336 24 49 99.49732 46 49 80.0748 68 241 480.3854 

3 40 71.82 25 202 406.3908 47 43 88.13076 69 86 159.2278 

4 25 37.22443 26 94 174.6795 48 35 64.23051 70 33 65.11572 

5 21 49.87281 27 38 70.86559 49 40 80.30705 71 12 31.25258 

6 45 76.80442 28 8 25.18594 50 34 80.14418 72 21 48.93056 

7 184 321.0572 29 1 16.67736 51 217 458.707 73 24 51.87698 

8 59 113.5155 30 4 16.70021 52 77 147.4184 74 25 55.00803 

9 26 53.55778 31 4 24.13075 53 22 45.15242 75 28 71.3583 

10 27 46.48771 32 3 18.3866 54 10 24.85876 76 118 247.186 

11 45 74.36792 33 29 72.2299 55 20 47.8058 77 30 61.11847 

12 25 59.79875 34 8 32.55901 56 19 44.26197 78 11 36.00721 

13 24 48.06088 35 3 14.11812 57 16 34.82892 79 18 29.11672 

14 42 78.50711 36 14 34.83746 58 20 47.5299 80 19 31.91606 

15 40 85.45863 37 42 60.44538 59 14 43.43486 81 17 43.01096 

16 246 487.7524 38 39 77.84988 60 80 182.9124 82 10 36.71757 

17 76 128.8657 39 18 33.26255 61 25 54.19874 83 9 27.29792 

18 19 42.6573 40 42 80.04071 62 7 24.3987 84 36 79.81357 

19 26 43.3662 41 25 56.5135 63 28 56.74786 85 28 46.13885 

20 94 127.4751 42 124 248.7111 64 42 85.91045    

21 59 112.6326 43 43 96.32486 65 38 61.5843    

22 29 55.99353 44 21 45.08614 66 47 87.79593    

هي مقاربة للقيم الحقيقية (Ŷ)   المعدلة تبين ان القيم التقديرية Queenبعد ان تم استعمال معيار تجاور 

(Y) وهنا اعطى انموذج االنحدار المكا( ني العامSAC) بؤ بها مستقبالنانموذج جيد للبيانات والتي يمكن الت 

 

 

ن القيم الحقيقية والتقديرية للمتغب  )2الشكل ) W𝑄ij( باستعمال مصفوفة )Y( يبي 
adj تحت )

 Queen معيار تجاور 
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 االستنتاجات -9
ي عىل مجموعة من البيانات المكانية

الخاصة بمرض الشطان  بعد ان تم تنفيذ الجانب التطبيق 
ي العام ألمعلمي 

ي ظل معياري تجاور (SACعىل أنموذج االنحدار المكانن
ن
وتجاور  Rook( ف

Queen  ي للحصول عىل أفضل معيار تجاور ومن
ي الجانب التطبيق 

ن
وما تم عرضه من نتائج ف

 : ي
 -هنا يمكن استخالص اهم االستنتاجات وكاالن 

( اكبر Zمالحظة ان القيمة المحسوبة الختبار موران )باالعتماد عىل الدالئل االحصائية تم  -1
ي 
ن
ي الكرخ والرصافة ف

ن منطقت  من القيمة الجدولية وهذا يدل عىل وجود تبعية مكانية بي 
 محافظة بغداد. 

ي  -2
أثبتت اختبارات مضاعف الكرانج أن القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية والت 

. 0.05( ضمن مستوى المعنوية )3.84تساوي ) ي
 ( وهذا يدل عىل وجود االعتماد المكانن

ن تم اختبار المعلمات باستعمال اختبار -3 ( واستخراج القيمة المحسوبة لالختبار (Fحي 
( F(( تم مالحظة ان قيمة اختبار)k-1( ودرجة حرية 0.05ومقارنتها بمستوى معنوية )

ة، ا ي ان هناك واحدا المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية وهذا يشب  اىل ان الفروق كبب 
ية ) معدل العمر، حجم الورم، المعالجة، الهرمون،  ات التفسب  عىل االقل من المتغب 

(. Yالمناعة( لها تأثب  كبب  عىل المتغب  المعتمد ) ن  : عدد المصابي 
ي العام )̂ Yالقيم التقديرية ) -4

بطريقة تقدير االمكان االعظم   SAC)( حسب االنموذج المكانن
(MLE هي مقاربة )( للقيم الحقيقيةY ي العام

( وهذا يدل عىل ان انموذج االنحدار المكانن
((SAC  .ي يمكن التبؤ بها مستقبال

 انموذج جيد للبيانات الت 
ي  (MAPE)بعد المقارنة باستعمال االحصائة  -5

المعدلة Rook لمصفوفة التجاور المكانن

(Wij
adj ي

Wijالمعدلة ) Queen( مع مصفوفة التجاور المكانن
adj ن ان مصفوفة ( تبي 

ي 
Wijالمعدلة ) Rookالتجاور المكانن

adj هي االفضل وذلك حيث ان تم الحصول عىل )

 (. 0.529613874اقل قيمة وهي )

 المصادر -10
، سهاد عىلي شهيد مجيد، )  -1 ( "دراسة مقارنة بعض طرائق تقدير األنموذج 2016التميمي

ي الخاصة ب)
ي panel dataالديناميكي المكانن

ن
"، أطروحة دكتوراه ف ( مع تطبيق عمىلي

 اإلحصاء، كلية اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنرصية. 
2- ( ، ( "تقدير االنحدار شبه المعمىلي للبيانات المعتمدة مكانيا 2018عكار، احمد عبد عىلي

 مع التطبيق"، أطروحة دكتوراه احصاء، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. 
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