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ي تقدير انموذج االنحدار 
 
ية ف ي االمكان االعظم والبير 

ي مقارنة بير  طريقت 
 
الذان

ي العراق
 
ي مع تطبيق عملي عل مرض الشطان ف

 
 المكان

 
 أ.م.د  هيفاء طه عبد

كلية االدراة واالقتصاد   / قسم االحصاء 
 الجامعة المستنرصية

 الباحثة ساره اسامة سعد
كلية االدراة واالقتصاد   / قسم االحصاء 

 الجامعة المستنرصية

 المستخلص
ي االونة االخبر اهتمام الباحثيير  االحصائيير  وخاصة الن 

 
لقد جذب تحليل البيانات المكانية ف

ي التحليل يؤثر عىل النتائج ويؤدي اىل ضياع معلومات مهمة، ولذلك تم 
 
ي ف

اهمال البعد المكائ 

ي يمكن من خاللها دراسة مدى تاثر المتغبر المعت
مد اللجوء اىل نماذج االنحدار المكانية الت 

ي لمفردات الظاهرة المدروسة، ولقد تم 
ي ظل وجود االعتماد المكائ 

 
ات  التوضيحية ف بالمتغبر

ي  وطريقة ببر   MLEاالمكان االعظم استعمال طريقة 
ي تقدير انموذج االنحدار الذائ 

 
المعلمية ف

ي 
ي تم بناءها بالعتماد عىلSAR) المكائ 

ي ظل وجود مصفوفة االوزان المكانية المعدلة الت 
 
 ( ف

االعتماد عىل بيانات مرض  الشطان المتمثلة بعدد مرض  لقد تم للتجاور، و   Rookمعيار روك 

ات التوضيحية فقد  ي كل محافظة من محافظات العراق كمتغبر معتمد اما المتغبر
 
الشطان ف

تمثلت  بمعدل العمر ومعدل حجم الورم لمرض  الشطان وعدد المناطق الملوثه باليوارنيوم 

ي المحا
 
ي المطلق فظة،  ف الذي استعمل  MAPEومن خالل نتائج معيار متوسط الخطأ النستر

افضل من طريقة  MLEللمقارنة بير  طرائق التقدير تم التوصل اىل ان طريقة االمكان االعظم 

ي ظل
 
ي ف

ي المكائ 
ي تقدير انموذج االنحدار الذائ 

 
ي  ببر  ف

وجود مصفوفة االوزان المكانية المعدلة الت 

   . للتجاور   Rookالعتماد عىل معيار روك تم بناءها ب

، طريقة االمكان االعظ  ي
ي المكائ 

،  ، ML  الكلمات المفتاحية: انموذج االنحدار الذائ  طريقة ببر 

ي   للتجاور، معامل موران Rook ، معيار روك  MAPEمعيار متوسط الخطأ المطلق النستر
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A Comparison between the Maximum Likelihood and 

Bayesian Methods to estimate the Spatial Auto Regressive   

Model with a practical application on Cancer in Iraq 

Abstract 

Recently, spatial data analysis has attracted the attention of statistical 

researchers, especially because neglecting the spatial dimension in the 

analysis affects the results and leads to the loss of important information. 

Therefore, spatial regression models have been resorted to, through 

which it is possible to study the extent to which the dependent variable 

is affected by the explanatory variables in light of the presence of spatial 

dependence for the studied vocabulary. The Bayes method and the MLE 

method were used to estimate the spatial autoregressive model (SAR) in 

the presence of the modified spatial weights matrix that was built based 

on Rook juxtaposition criterion. Cancer patient data on the number of 

cancer patients in each province of Iraq have been relied upon as an 

approved variable, but the illustrative variables were the age rate, the 

rate of tumor size of cancer patients and the number of areas 

contaminated with uranium in the province, and through the results of 

the Mean Absolute Percentage Error Criteria (MAPE) that  used to 

compare the methods of estimation it was found that the Maximum 

Likelihood method (MLE) is better than Bayes method to  Estimate the  

Spatial Auto Regressive Model in the absence of a modified spatial weight 

matrix built up based on the Rook juxtaposition standard. 

Key words: Spatial Auto Regressive Model, Moran Coefficient, Bayes 
method, MLE method, Mean Absolute Percentage Error Criteria, Moran 
Coefficient. 
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 المقدمة  -1

ي أهميتة من كونة 
، وتائ  ي االقتصاد القياسي

 
ي أحد أهم الفروع ف

يمثل االقتصاد القياسي المكائ 
 ) ي
ي تتمبر  بأحتواءها عىل صفة التبعية المكانية )االرتباط المكائ 

يتعامل مع البيانات المكانية الت 
، وقد قام الباحث  ي

ي ابحاثه Anselinوصفة عدم التجانس المكائ 
 
عام  بمناقشة هذا األمر ف

(، وإن هاتان الصفتير  تجعل من غبر المناسب التعامل مع البيانات المكانية 1988-2001)
ي تهتم النماذج الخاصة به باالعتمادية بير  المشاهدات 

بتقنيات االقتصاد القياسي التقليدي الت 
ة زمنية معينة دون االخذ بنظر االعتبار االعتمادية المكانية مما يؤدي اىل الحص ول خالل فب 

عىل تقديرات غبر كفؤه نتيجة لعدم تحقق فرضيات التحليل باالضافة اىل إهمال الكثبر من 
المعلومات المكانية الخاصة بالبيانات نتيجة عدم القدرة عىل توظيفها واالستفادة منها عند 

ي وجود  .(2استعمال نماذج القياس االقتصادي الغبر مكانية)
 
ان مشكلة البحث تتلخص ف

ي ال تؤخذ بنظر االعتبار عند دراسة هذا االعتماد ا
ي البيانات للظاهرة المدروسة والت 

 
ي ف

لمكائ 
النوع من الظواهر مما يؤدي اىل ضياع معلومات مهمة تنعكس عىل دقة تقدير معلمات 
ي تم الحصول عليها، االمر الذي يستدعي اىل البحث عن انموذج 

االنموذج  وعىل النتائج الت 
ي لبيانات الظاهرة، وي  هدف هذا  البحث اىل تقدير قياسي يأخذ بنظر االع 

تبار االرتباط المكائ 
ي )
ي المكائ 

 ( باستعمال  طريقة االمكان االعظمSARمعلمات إنموذج االنحدار االنحدار الذائ 
MLE  وطريقة ببر   ومن ثم المقارنة بير  هاتير  الطريقتير  من اجل التوصل اىل الطريقة االفضل

ي تقدير انموذج االنح
 
ي . ف

 دار المكائ 
 

ي  -2
 
ي المكان

 
     انموذج االنحدار الذان

ي المختلط 
ي المكائ 

 Mixed Spatial Autoregressiveويسىم ايضا انموذج االنحدار الذائ 

Model  ي العام
ي المكائ 

( (SACويمثل هذا االنموذج حالة خاصة من انموذج االنحدار الذائ 

احة من قبل ) ي رياضيا  Anselin)الذي تم اقب 
ي المكائ 

، ويمكن التعببر عن انموذج االنحدار الذائ 

 (5من خالل الصيغة التالية: )

𝑦 = λ𝑊𝑦 + 𝑋𝐵  + 𝑢…………………(1) 
u ~ N(0, σ2I𝑛) 

 حيث ان : 
: 𝑦 ( متجة ابعاده  (nx1 .ويمثل  ألمتغبر المعتمد 

  : 𝜆 . ي
 معلمة االعتماد المكائ 

 X( مصفوفة  ابعادها :(n * k+1   . ات التوضيحية  للمتغبر
B ( متجة ابعاده :k+1  *  1 ات التوضيحية  . x ( للمعلمات المتعلقة بالمتغبر
𝑢 ( متجة االخطاء ابعاده :nx1)  والذي يتوزع توزي    ع طبيعي بمتوسط صفر وتباينσ2I𝑛  . 

 W  مصفوفة االوزان المكانية ابعادها :) nxn(  .
ً
 وهي ثابتة وتكون محددة مسبقا
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 مصفوفة التجاور المكانية  -3

وهي احدى مصفوفات االوزان المكانية ويتم بناءها باالعتماد عىل معيار التجاور بير  الوحدات 

( اما اذا كانت الوحدتير  1المكانية ، فاذا كانت الوحدتير  المكانيتير  متجاورة فيعط لها القيمة  )

فإن الوحدة المكانية ال تجاور نفسها ( وكذلك 0المكانيتير  غبر متجاوره فيعط لها القيمة )

ي مصفوفة االوزان المكانية عند بناءها ، وهنالك عدة معايبر لبناء  (0فيعط لها القيمة )
 
ايضا ف

ي هذا البحث، حيث يكون لمصفوفة التجاور المكانية 
 
وقد تم االعتماد عىل معيار روك للتجاور ف

 بحد طوىلي غبر صفري. التجاور باالعتماد عىل اذا كان الوحدتير  المكان
كتير 

 )3(ية مشب 

 مصفوفة االوزان المكانية المعدلة  -4
لقد سميت هذه المصفوفة بالمصفوفة المعدلة النها تتكون من مصفوفة التجاور المكانية  

ولكن بعد اجراء بعض العمليات عليها من أجل ان يصبح مجموع كل صف فيها يساوي الواحد 

 )3) الصحيح  اي ان: 

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝐴𝑑𝑗

𝑛

𝑗=1
= 1   

ويتم بناء مصفوفة االوزان المعدلة من خالل تطبيق الصيغة التالية عىل قيم اوزان مصفوفة 

 التجاور: 

𝑊𝑖𝑗
𝐴𝑑𝑗

= {

𝑊𝑖𝑗

∑𝑊𝑖𝑗
       𝑖𝑓         𝑊𝑖𝑗 = 1

0                𝑖𝑓         𝑊𝑖𝑗 = 0

                … (2) 

 طرائق التقدير المعلمية  -5
ي سيتم استعمال الطريقتير  التالية : 

ي المكائ 
 ولتقدير انموذج االنحدار الذائ 

  :  طريقة االمكان االعظم 5-1
ي اول مرة من 

ي المكائ 
ي تقدير انموذج االنحدار الذائ 

 
ان طريقة االمكان االعظم تم استعمالها ف

ي التقدير لكونها تعطي  )Ord (1975قبل 
 
افضل تقدير لمعالم ، وهي احدى الطرائق المهمة ف

ي تقدير 8االنموذج من بير  عدة تقديرات،)
 
( حيث ان استعمال طريقة المربعات الصغرى ف

ه وغبر متسقة وبالتاىلي يكون 
ي يؤدي اىل الحصول عىل تقديرات متحبر 

نماذج االنحدار المكائ 

ي التقدير،)
 
اجل تقدير  ( ومن1االنموذج غبر كفوء ولهذا تم اللجوء اىل طريقة االمكان االعظم ف

ي الصيغة )
 
 ( كما يىلي : 1معلمات االنموذج نقوم باعادة كتابة االنموذج ف

u = y − λWy − XB          … ..                  (3) 
u = (I − λW)y − XB       … ..                  (4) 

 : ي
ي كما يأئ 

ي المكائ 
 (8) وان صيغة دالة االمكان االعظم النموذج االنحدار الذائ 

L(B, σ2, λ) = ( 2π σ2)
−𝑛   
2 + | I − λW|exp ((1 2σ2⁄ )u′u)… (5) 
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 حيث ان : 

u′u = ((I − λW)y − XB)
′

((I − λW)y − XB) 

u′u = (𝑦′(I − λW)′ − B′𝑋′)   ((I − λW)y − XB)  
u′u = 𝑦′(I − λW)′(I − λW)y − 𝑦′(I − λW)′XB − B′𝑋′(I − λW)y 
               +B′𝑋′XB 
u′u = 𝑦′(I − λW)′(I − λW)y − 2B′𝑋′(I − λW)y  + B′𝑋′XB 

( لنحصل عىل 5للصيغة )ومن اجل تبسيط دالة االمكان االعظم سنأخذ اللوغاريتم الطبيعي 
 (3) الصيغة االتيه: 

LnL(B,  σ2, λ) =
−n

2
 Ln2π −

n

2
 Ln σ2 + Ln |I − λW| − (

1

2σ2
)   𝑦′(I − λW)′(I − λW)y −

2B′𝑋′(I − λW)y  + B′𝑋′XB                            …  (6)                   
    

ي الصيغة ) ولتقدير معلمات االنموذج 
 
ي 6نقوم باشتقاق دالة االمكان االعظم ف

 :  ( كما يأئ 
∂LnL(B, σ2,λ)

𝜕B
= −(

1

2σ2
) 2𝑋′(I − λW)y  + 2𝑋′X B̂𝑀𝐿𝐸   ……(7) 

 ( مساوية اىل الصفر وبتبسيطها يتم الحصول عىل: 7وبجعل الصيغة )
 B̂𝑀𝐿𝐸 = (𝑋′X)−1 𝑋′(I − λW)y        ……                        ( 8) 

 σ2̂𝑀𝐿𝐸 =
u′u

𝑛
                                        …….                                   (9) 

 σ2̂𝑀𝐿𝐸 = (y − λWy − X B̂𝑀𝐿𝐸)′(y − λWy − X B̂𝑀𝐿𝐸) 𝑛⁄   … (10) 
ي الصيغ اعالة انه ال يمكن ايجاد كل من معلمات االنموذج 

 
اذا  σ2̂𝑀𝐿𝐸، B̂𝑀𝐿𝐸 حيث يالحظ ف

ي 
ح     λكانت معلمة االعتماد المكائ  ي عام   Ordمجهولة ولهذا اقب 

 
صيغة من اجل  )م1975(ف

I|حساب المحدد   − λW|    : ي
 (3)  كما يأئ 

|I − λW| = ∏ (1 − λ 𝜔𝑖
𝑛
𝑖=1 )                   ……                             (11)               

Ln |I − λW| =∑Ln (1 −

n

i=1

λωi)          … . .                                 (12) 

 :  حيث ان

: 𝜔𝑖    قيمEigen values   لمصفوفة االوزان المكانية W . 

ي صيغة دالة االمكان االعظم ) (9) ،(12)(،8وبتعويض قيمة كل من  الصيغ التالية )
 
( 6ف

وهي دالة غبر  Concentrated likelihood function)) المركزة  نحصل عىل دالة االمكان

ي الصيغة )  ومن  خالل استعمال  الطرق التكراريةخطية، 
 
ادناة  (13لدالة االمكان المركزه ف

ي  
ي ) λسيتم الحصول عىل معلمة االعتماد المكائ 

ي المكائ 
 (: SARالنموذج االنحدار الذائ 
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Lf =
−n

2
Ln [

(eo − λeL)′((eo − λeL)

n
] + ∑Ln (1 −

n

i=1

λωi)……(13) 

eo = y − XB̂o 
eL = Wy − XB̂L 

B̂o = (X′X)−1 X′y 
B̂L = (X′X)−1 X′Wy 

 حيث ان: 

B̂o  موجة  معلمات انموذج انحدار :𝑦  عىلX . 

B̂L  موجة معلمات انموذج اانحدار:W𝑦 عىل X . 

𝑒𝑜  ي النموذج أنحدار
 
 . Xعىل  𝑦:موجة البواف

𝑒𝐿  :  ي النموذج انحدار
 
   . Xعىل  Wyموجة البواف

 :Bayes Method بير   طريقة   5 -2
ي توماس ببر  )

يطائ  ي التقدير قد نشأت من قبل العالم البر
 
( وهو 1761-1702إن طريقة ببر  ف

طية، وتختلف طريقة ببر  عن الطرق  ي تستند عىل االحتماالت الشر
هنة ببر  الت  صاحب مبر

ات عشوائية،  ي التقدير بكونها تتعامل مع المعلمات المراد تقديرها عىل إنها متغبر
 
االخرى ف

ي تتعامل بمعت  ان الم
ه معينة بعكس  الطرائق التقليدية الت  علمات تمتلك توزي    ع احتماىلي بفب 

ي من ثالثة اجزاء كثوابت غبر معلومة القيمة  معلمات االنموذجمع  ، ويتألف االنموذج الببر 

 )4) ويمكن توضيحها من خالل الصيغة االتية : 

p(Z|D) =
P(D|Z) P(Z)

P(D)
            …     (14)   

  :حيث ان
P(Z) التوزي    ع المسبق للمعلمة :Z ويمثل أعتقاد الباحث السابق لتوزي    ع المعلمة ،) Z (  قبل مالحظة البيانات

 وهذه االعتقادات تكون إما معلوماتية او غبر معلوماتية . 
P(D|Z) ي توضح العالقة بير  البيانات ومعلمة اإلنموذج

 . Z: دالة االمكان االعظم لإلنموذج، وهي الت 
: p(Z|D) التوزي    ع الالحق للمعلمةZ ويحتوي عىل البيانات المحدثة الخاصة بتوزي    ع المعلمة ،Z  بعد أخذ بيانات

 ( بنظر االعتبار.  D العينة الحالية )

ي حيث تم إشتقاقة من قاعدة ببر  ال ويمثل التوزي    ع ال وإذا تم  ،حق قاعدة أرتكاز االستدالل الببر 
ي الصيغة ) P(D)تجاهل 

 
فيمكن كتابة التوزي    ع  Z)تتضمن المعلمة )( بسبب كونها ال 14ف

ي ال ال
  ( 6)  :حق بالشكل األئ 

p(Z|D)  α P(D|Z) P(Z)                     …  (15) 
 

ي إن التوزي    ع ال
ب دالة اإلمكان األعظم ال وهذا يعت  بالمقدار  P(D|Z)حق ناتج من حاصل ض 

P(Z) ( والذي يمثل التوزي    ع المسبق للمعلمةZ ي حالة إحتواء اإلنموذج عىل أكبر من معلمة
 
(، وف
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ي إنموذج 
 
ي البحث فإن التوزي    ع ال عملالمست  SARكما هو الحال ف

 
حق سيمثل التوزي    ع ال ف

 عىل بيانات المشاهدة 
ً
وطا ك لكل المعالم  مشر ، حيث يتم الحصول علية عن طريق yالمشب 

ب دالة االمكان االعظم  ,L(Bض  𝜎2, 𝜆 ) للمعلمات   قة بالتوزيعات المسب

p(B), p(𝜆), p(𝜎2)  ، ومن خالل قاعدة ببر  يمكن كتابة التوزي    ع الالحق النموذج االنحدار

ي 
ي المكائ 

ي  SARالذائ 
  )6(:بالشكل االئ 

p(B, σ2, λ|D) =
p(D|B, σ2, λ) 

p(D)
 π(B, σ2)  π(λ)… . (16)   

يتضمن اي جزء من التوزي    ع الالحق الذي ال يحتوي عىل معلمات االنموذج   p(D)حيث ان 

ي الصيغة 
 
ي :  (16)ويمكن كتابة التوزي    ع الالحق ف

   بالشكل االئ 

p(B, σ2, λ|D) α    p(D|B, σ2, λ) π(B, σ2)  π(λ)   … (17) 

π(B, σ2)~NIG(c, T, a, b) 

π(B, σ2) = π(B|σ2) 𝜋(σ2) 

                  = N(c, σ2 T)IG (a, b) 

  

 π(B, σ2) =
bn

   (2π)k  n ⁄ |T|1 2⁄ Γ(a)
(σ2)−(a+(k 2)+1)⁄  

               × exp[−{(B − c)′T
−1
(B − c) + 2b} (2σ2)⁄ ]  … . (18) 

π(σ2) =
ba

Γ(a)
 (σ2)−(a+1) exp(−b σ2)⁄                                   … (19) 

Γ(a) = ∫ 𝑡𝑎−1
∞

0

 𝑒−𝑡 𝑑𝑡 

σ2 > 0, a, b > 0 

π(λ)~U(ωmin
−1 , ωmax

−1 )                                                         … (20) 

 

 حيث ان : 

   : π(B, σ2)  السابق للمعلمتير ) ي
,Bالتوزي    ع الحدي )الهامشر σ2 . 

 π(σ2) االوىلي ( للمعلمة(: التوزي    ع الحدي السابقσ2  . 

∶ π(λ)    التوزي    ع الحدي السابق للمعلمةλ  . 

(  يمكن اعادة كتابة التوزي    ع الالحق النموذج االنحدار 20(،)19(،)18ومن خالل الصيغة )

ي 
ي الصيغة )  SAR الذائ 

 
: 16ف ي

 ( بالشكل االئ 

p(B, σ2, λ|D)  α (σ2)a
∗+(k 2)+1⁄ |A| 

           × exp {− 1

2σ2
[2b∗ + (B − c∗)′(T∗)−1   (B − c∗)]}…         (17) 

 حيث ان :
(B − c∗)′(T

∗)−1   (B − c∗) ≡ (Ay − XB)′(Ay − XB) + (B − c)′𝑇−1(𝐵 − 𝑐) + 2𝑏∗ 
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c∗ = (X′X + T−1)−1(X′Ay + T−1c) 
c = 𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 
T∗ = (X′X + T−1)−1 
T = I . 103 
a∗ = a + n 2⁄  
b∗ = b + (c′T−1c + y′A′Ay − (c∗)′ (T∗)−1c∗) 2⁄  
A = I − λW 

ي الصيغة )
 
( العنرص الرئيشي للتقدير بطريقة ببر  حيث يتم من خاللة 17ويعد التوزي    ع االحق ف

ي تحتوي عىل كل المعلومات الخاصة بمعلمات 
اشتقاق التوزيعات الحدية الت 

,B)االنموذج) σ2, λ وطة عىل بيانات المشاهدة ، وان عملية الحصول عىل التوزيعات yمشر

طية ,p(σ2|y)الحدية الشر p(B|y), p(λ|y)   ك ,p(Bمن التوزي    ع االحق المشب  σ2, λ|D) 

عملية صعبة وذلك لكون عملية االشتقاق معقدة وشبة مستحيلة باستعمال الورقة والقلم، 

ي ايجاد التوزي    ع الخاص بكل معلمة من معلمات 
 
ية ف وهذه المشكلة سببت صعوبة للطريقة الببر 

المشكلة تم اللجوء اىل استعمال سالسل ماركوف مونت االنموذج عىل حدة ومن اجل حل هذه 

وطريقة  Gibbs(، وهي عبارة عن طرائق توليد مرنة ومن اشهرها طريقة كابز MCMCكارلو )

Metropolis-Hastings ويتلخص مبدأ عملها بتحليل التوزي    ع الالحق لمجموعة من ،

طية الكاملة لكل معلمة من معلمات انموذج  :  SARالتوزيعات الشر   وهي

p(σ2|B, λ), p(B|σ2, λ), (λ|B, σ2)                 …  (18) 
طية الكاملة مما يمكن الباحث  ثم القيام بعملية سحب عينات عشوائية من هذه التوزيعات الشر

ية الصحيحة لمعلمات  ي الحصول عىل التقديرات الببر 
 
من استعمال هذه العينة من السحبات ف

,B)االنموذج  σ2, λ) حيث تستعمل طريقة كابز ، Gibbs ي تمتلك
طية الت  مع التوزيعات الشر

يمكن استعمالها مع التوزيعات  Metropolis-Hastingsصيغة معروفة فقط بينما طريقة 

ي ال تمتلك صيغة معروفة. 
طية الكاملة الت   )6) الشر

طية الكاملة  5-2-1  التوزيعات الشر
طية الكاملة هي اوىل متطلبات معاينة كابز حيث تم  ان عملية الحصول عىل التوزيعات الشر

طية الكاملة النموذج  ي الصيغة ) SARاشتقاق التوزيعات الشر
 
(، ومن 17من التوزي    ع الالحق ف

ام بها عند االشتقاق وهي   (4) :  الجدير بالذكر ان هنالك ثالثة افكار رياضية  تم تطبيقها وااللب  

ورية. ا  وال: اهمال كل الثوابت الغبر ض 

طي 
طي عند القيام بعملية اشتقاق التوزي    ع   الشر

ثانيا: جمع الحدود الخاصة فقط بالتوزي    ع الشر

 المطلوب . 

 ثالثا: إكمال المرب  ع. 

طية الكاملة النموذج  ي تم اشتقاقها كما يىلي :  SARان التوزيعات الشر
 ( 6)الت 

  طي الكامل للمعلمة
,𝛔𝟐 ،p(σ2|B التوزي    ع الشر 𝜆) يملك توزي    ع كاما المعكوس :

(IG  :  كما يىلي
 ( المبير 
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p(σ2 | B, λ)~IG(a∗, b∗) 

p(σ2 | B, λ) =  
  b∗a

∗

Γ(a∗)
  σ2

−(a∗+1)
. 𝑒−   b

∗\σ2   … . . (19) 

a∗ = a + n 2⁄  

b∗ = b + (Ay − XB)′(Ay − XB) 2⁄  

πσ2~IG(a, b) 

a =
n(x̅2 − 2∑xi

2)

nx̅2 − ∑xi
2                                   

b = (a − 1)x̅ 

  طي الكامل للمعلمة
,𝐁،: p(B|σ2التوزي    ع الشر λ)  يملك التوزي    ع الطبيعي المتعدد

ات  :   (N)المتغبر  كما يىلي

p(B|σ2, λ)~N(C∗ , σ2T∗)  

p(B|σ2, λ) =  
1

(2π)−p 2⁄ |σ2T∗|1 2⁄
exp {−

1

2
(B − C∗)

′
  (σ2T∗)−1  (B

− C∗)}… (20) 

c∗ = (X′X + T−1)−1(X′Ay + T−1c) 

c = zero matrix 

T∗ = (X′X + T−1)−1 

T = I . 103 

  طي الكامل
,p(λ|B للمعلمةالتوزي    ع الشر σ2)λ، يملك توزي    ع  بصيغة غبر معروفة :

  يتم الحصول علية من الصيغة التالية: 

p(λ|B, σ2)α
p(λ, B, σ2|D)

p(B, σ2|D)
                                                            … (21)  

p(λ|B, σ2)α |I − λW| exp(−
1

2σ2
(Ay − XB)

′
(Ay − XB))     … (22)  

p(B, σ2|D)~NIG(c, T, a, b) 

  Metropolis-Hastings (M-H)معاينة  5-2-2
اح توزي    ع معير  نولد منه M-Hان معاينة )

( عباره عن خوارزمية رفض وقبول حيث يتم فيها اقب 

ي سنسميها  𝜆قيمة مرشحة للمعلمة 
ثم يتم المقارنة او تقييم القيمة المرشحة مع  ∗𝜆والت 

ي نحصل عليها من الصيغة )
ي سنسميها  (22القيمة الحالية للمعلمة الت 

، ومن اجل 𝜆𝑄والت 

 (6) حساب احتمال القبول للقيم المرشحة بعد المقارنة نستعمل الصيغة التالية: 
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ψ𝐻(λ𝑄 , λ∗) = min [1.
𝑝(λ∗|𝐵, σ2)

𝑝(λ𝑄|𝐵, σ2)
]         … (23)  

( وذلك لكي يتم سحب نصف 60-40وغالبا ما يتم ضبط احتمالية القبول ضمن المدى )

ح جنبا اىل جنب مع اجراءات  العينات المرشحة ، ولقد تم اختيار التوزي    ع الطبيعي كتوزي    ع مقب 

حها كل من  ي اقب 
ي الت 

من  2002عام  Rahmanو  Holloway, Shankara  السبر العشوائ 

يمكن  Q، وان عملية المعاينة ومعلمة الضبط 𝜆المرشحة للمعلمة  اجل الحصول عىل القيمة

 توضيحها من خالل الصيغة التالية: 

λ
∗ = λQ + Q.N(0,1)                                           ….   (24) 

، وان الهدف 24حيث ان الصيغة)  ي
( توضح سبب تسمية اجراء توليد البيانات بالسبر العشوائ 

ح هو للتاكد من ان عملية  ي تسحب من التوزي    ع الطبيعي المقب 
من ضبط وتقييم العينات الت 

طي باكملة. 
 سحب العينات العشوائية تتم خالل التوزي    ع الشر

 معاينة كابز   5-2-3
 (M_H)وليد البيانات وهي حالة خاصة من معاينة احدى طرائق ت Gibbsتمثل معاينة كابز 

طية  ، حيث يتم  ذات الصيغ المعروفة فقطالكاملة وذلك لكونها تتعامل مع التوزيعات الشر
طية الكاملة الخاصة بمعالم انموذج  ويتم اوال  SARسحب عينات عشوائية من التوزيعات الشر

اضية لمعلمات االنموذج  ,𝜎2(0)اختيار قيم افب  𝐵(0), 𝜆(0)  وبعدها يبدأ اخذ عينات بشكل

ي 
طية الكاملة الثالث وكاالئ   ( 6):  متسلسل من التوزيعات الشر

طي الكامل للمعلمة  -1
,𝑝(𝐵 |  𝜎2(0)،  حيث تمتلك Bتسحب عينة من التوزي    ع الشر 𝜆(0)) 

, ∗𝑁(𝐶 التوزي    ع الطبيعي المتعدد  𝜎2𝑇∗)  ( ي الصيغة
 
( ونرمز للمعلمة 02المبير  ف

  بالخطوة التالية.  𝐵(0)، ويتم استعمال هذة المعلمة بدل من  المعلمة 𝐵(1)رمز المسحوبة بال

طي الكامل للمعلمة  -2
,𝑝(𝜎2 |  𝐵(1)، حيث تمتلك 𝜎2تسحب عينة من التوزي    ع الشر 𝜆(0))  

,∗𝐼𝐺(𝑎توزي    ع كاما المعكوس   𝑏∗)  ( ي الصيغة
 
(  ونرمز للمعلمة المسحوبة 19المبير  ف

 بالخطوة التالية.  𝜎2(0)ة المعلمة بدل من المعلمة ويتم استعمال هذ 𝜎2(1)بالرمز 

طي الكامل للمعلمة  -3
,𝑝(𝜆|𝐵(1)، حيث تمتلك 𝜆تسحب عينة من التوزي    ع الشر 𝜎

2
(1)) 

ي الصيغة )
 
( ولهذا تم سحب العينة باستعمال 22توزي    ع غبر معروفة الصيغة و المبير  ف

 ( 1ونعوضها بالخطوه رقم ) 𝜆(1)( ونرمز للعينة الجديدة بالرمز M-Hطريقة معاينة  )

ي كل دوره نقوم  3اىل  1حيث ان الخطوات المتسلسلة من 
 
تمثل مسار واحد او دورة واحدة وف

مرة  7500بسحب عينات جديدة للمعلمات، وكمثال توضيحي من الممكن ان نسحب 
ي للتوصل للتوزي    ع االحق واالستدالال 2500ونتجاهل اول 

 
ت سحبة من العينات ونستعمل الباف

  الخاصة به. 
ي  -6  معيار متوسط الخطأ المطلق النستر

ي  MAPE)يمثل معيار )
ي سيتم بها المقارنة بير  طرائق تقدير معلمات االنموذج المكائ 

الوسيلة الت 

 (9) ويتم حسابة من خالل الصيغة الرياضية التالية : 
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MAPE =
1

n
∑ |

yi − ŷi
yi

|
n

i=1
            … (25) 

ي تقدير 
 
ي تحصل عىل القيمة االصغر ستكون هي الطريقة االفضل ف

حيث ان طريقة التقدير الت 

 معلمات االنموذج . 

 أختبار  معامل موران -7
ي بيانات  الظاهرة المراد دراستها ومدى 

 
ي ف

ان معامل موران عبارة عن اداة لقياس االعتماد المكائ 
 Durbinويكون مناض  الختبار ديربن واتسون )  𝐼𝑀𝑐التشابه فيما بينها ويمكن ان نرمز لة بالرمز 

Watson(  اوح قيمة معامل موران بير
ي بيانات السالسل الزمنية، وتب 

 
حيث نالحظ ( -1, +1( ف

بت قيمة معامل موران من ) يكون  نمط االنتشار للبيانات متقارب اما اذا كانت  )+1انه اذا اقب 
( يكون انتشار البيانات متباعد فيما بينها اما اذا كانت قيمة -1قيمة معامل موران قريبة من )

ب من ) ،)0معامل موران تقب  ي
وان صيغة معامل  )7( نالحظ ان البيانات عشوائية االنتشار المكائ 

ي يكون فيها مجموع الصف يساوي الواحد 
موران لمصفوفة االوزان المستعملة من النوع الت 

 :  (3) الصحيح كما يىلي

IMC =
(𝑢′𝑤 𝑢)

(𝑢′𝑢)
…………………… . . (26) 

 حيث ان : 
𝑊 مصفوفة االوزان)التجاورات( ذو األبعاد :n x n . 
𝑢ذو البعد ) ي

 
 .   n x 1 : متجة االخطاء )البواف

ي الخاص باحصاءة موران من قبل الباحثان  ي  Cliffو  Ordولقد تم التوصل للتوزي    ع التقارئر
 
ف

من  ((Zحيث انه يتوافق مع التوزي    ع الطبيعي القياسي ويمكن اجراء اختبار موران   )1972عام )
 (3خالل الصيغة التالية : )

𝑍𝐼𝑀𝐶 =
𝐼𝑀𝐶 − 𝐸(𝐼𝑀𝐶)

√𝑉(𝐼)
…………… . (27) 

𝐸(𝐼𝑀𝐶) = 𝐸(𝐼𝑀𝐶) =
𝑡𝑟 (𝑀  𝑊)

𝑛 − 𝑘
 

𝑉(𝐼𝑀𝐶) =
𝑡𝑟(𝑀𝑊𝑀𝑊′) + 𝑡𝑟(𝑀𝑊)2 + (𝑡𝑟(𝑀𝑊))

2

(𝑛 − 𝑘)(𝑛 − 𝑘 + 1)
− (𝐸(𝐼𝑀𝐶))

2 
𝑀 = (𝐼𝑛 − 𝑋(𝑋

′𝑋)−1𝑋′) 
 ان :  حيث

tr  .  : مجموع العناض للقطر الرئيشي
K .ية ات التفسبر  : يمثل عدد المتغبر

M .تمثل مصفوفة صماء وتكون مربعة و متماثلة : 

ي من عدمة نستخدم الفرضية التالية : ومن اجل اختبار وجود االعتماد 
 المكائ 

𝐻𝑜: 𝜆 = ي                                          0
 ال يوجد أعتماد مكائ 

𝐻1: 𝐴𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑓 𝜆 ≠ ي              0
 يوجد أعتماد مكائ 
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الجدولية عند  𝑍المحسوبة اكبر من قيمة  𝑍𝐼𝑀𝐶اذا كانت قيمة  (27)ومن خالل الصيغة 

ي بير  مفردات الظاهرة 
ي وجود اعتماد مكائ 

مستوى داللة معينة نقبل الفرضية البديلة وهذا يعت 
الجدولية فإن ذلك يؤدي اىل قبول  𝑍المحسوبة اصغر من قيمة  𝑍𝐼𝑀𝐶المدروسة، اما ذا كانت 

ي بير  مفردات الظاهرة المدر 
 ه. وسالفرضية العدم بمعت  انه ال يوجد اعتماد مكائ 

ي  -8
 الجانب التطبيق 

ي تم ذكرها عىل بيانات 
ي الت 

ي المكائ 
ي التقدير النموذج االنحدار الذائ 

لقد تم تطبيق طريقت 
يمثل عدد مرض  الشطان اذ تم  𝑦حقيقية متمثلة بمرض الشطان حيث ان المتغبر المعتمد

ي  المحافظ
 
ي تمثل النوع االكبر انتشارا ف

ي كل محافظة من اخذ عدة انواع من الشطان الت 
 
ة ف

 : ات التوضيحية كما يىلي  محافظات العراق، بينما تمثلت المتغبر
𝑋1  معدل العمر : 
: معدل حجم الورم   𝑋2 

: 𝑋3  ي المحافظة
 
 عدد المناطق الملوثة باليورانيوم ف

ي البحث اما مصفوفة االوزان المكانية 
 
ي تم اعتمادها ف

فقد تم بناءها باالعتماد عىل معيار الت 
روك للتجاور بير  محافظات العراق ومن ثم تم تحويلها اىل مصفوفة اوزان مكانية معدلة 

ي الرقم )يباالعتماد عىل الص
 
 MLE، وفيما يىلي نتائج تطبيق كل من طريقة االمكان االعظم (2غة ف

 : ي
ي المكائ 

ي تقدير انموذج االنحدار الذائ 
 
 وطريقة ببر  ف

ي   8-1
 
ي المكان

 
باستعمال طريقة االمكان  SARتقدير انموذج االنحدار الذان

 MLEاالعظم 
ي )Matlabباستعمال برنامج )

( لالنموذج من خالل  𝜆( تم تقدير قيمة معلمة االعتماد المكائ 
باستعمال طريقة  SAR( ومن خاللها تم تقدير انموذج 0.287( و المساوية اىل )13الصيغة )

MLE  قيم المتغبر المعتمد التقديرية والحصول عىل �̂�  ( ي الجدول
 
( الذي يضم 1المبينة ف

الذي يمثل عدد مرض  الشطان، وكذلك   𝑦القيم الحقيقية والتقديرية للمتغبر المعتمد نفسة 
ي الجدول ) 𝑦تم تمثيل القيم الحقيقية والتقديرية لللمتغبر 

 
ي الشكل )1ف

 
ي ف

(، 1( بالرسم لبيائ 
للمتغبر المعتمد تم حساب قيمة معيار متوسط  �̂�ول عىل القيم التقديرية وبعد ان تم الحص

ي المطلق) ي MAPEالخطأ النستر
ي المكائ 

ي تساوي ) SAR( النموذج االنحدار الذائ 
 (. 1.0472والت 

( 4.2832 (عند استعمال مصفوفة االوزان المكانية المعدلة كانت   𝑍𝑀اما نتائج اختبار موران 
ي تساوي) 

( عند مستوى 1.96وعند المقارنة بير  القيمة المحسوبة وبير  القيمة الجدولية الت 
( نالحظ ان القيمة الجدولية اصغر من القيمة المحسوبة وهذا دليل عىل وجود 0.05معنوية )

ي البيانات .  
 
ي ف

 االعتماد المكائ 
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  MLEباستعمال طريقة االمكان االعظم  y( القيم الحقيقية والتقديرية للمتغبر المعتمد 1جدول )

�̂� 𝒚 T �̂� 𝒚 T �̂� 𝒚 T �̂� 𝒚 T 

69 39 70 64 67 47 65 96 24 77 157 1 

52 118 71 64 45 48 64 21 25 72 20 2 

54 29 72 62 46 49 62 60 26 74 136 3 

54 194 73 65 34 50 60 16 27 78 162 4 

57 54 74 65 44 51 63 16 28 75 27 5 

56 63 75 56 31 52 63 18 29 78 103 6 

54 51 76 54 20 53 78 176 30 78 84 7 

56 70 77 52 164 54 81 63 31 80 144 8 

56 38 78 52 77 55 82 31 32 77 83 9 

54 46 79 54 52 56 79 43 33 77 9 10 

53 32 80 54 71 57 64 75 34 72 34 11 

51 6 81 55 33 58 64 26 35 79 180 12 

53 9 82 51 40 59 65 20 36 77 151 13 

54 5 83 77 85 60 65 19 37 78 174 14 

56 155 84 79 24 61 51 96 38 77 83 15 

56 45 85 79 29 62 51 54 39 75 27 16 

53 41 86 80 19 63 51 42 40 59 114 17 

53 35 87 69 121 64 52 72 41 60 44 18 

57 60 88 70 115 65 51 179 42 58 44 19 

50 43 89 71 95 66 51 46 43 58 40 20 

52 19 90 69 55 67 53 74 44 64 121 21 

   67 53 68 51 42 45 65 54 22 

   69 36 69 62 152 46 65 17 23 

 MLEباستعمال طريقة�̂�والقيم التقديرية  y (  الرسم البياني للقيم الحقيقية للمتغير المعتمد 1شكل )
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ي   8-2
 
ي المكان

 
 Bayesباستعمال طريقة بير   SARتقدير انموذج االنحدار الذان

والحصول عىل قيم   ببر   باستعمال طريقة SAR( تم تقدير انموذج Matlabباستعمال برنامج )
ي الجدول )  �̂�المتغبر المعتمد التقديرية 

 
( الذي يضم القيم الحقيقية والتقديرية 2المبينة ف

الذي يمثل عدد مرض  الشطان، وكذلك تم تمثيل القيم الحقيقية   𝑦للمتغبر المعتمد نفسة 
ي الجدول ) 𝑦والتقديرية لللمتغبر 

 
ي الشكل )2ف

 
ي ف

(، وبعد ان تم الحصول عىل 2( بالرسم لبيائ 
ي للمتغبر ا �̂�القيم التقديرية  لمعتمد تم حساب قيمة معيار متوسط الخطأ النستر

ي MAPEالمطلق)
ي المكائ 

ي تساوي ) SAR( النموذج االنحدار الذائ 
 (. 2.6829والت 

( 4.0731 (عند استعمال مصفوفة االوزان المكانية المعدلة كانت   𝑍𝑀اما نتائج اختبار موران 
ي تساوي) وعند المقارنة بير  القيمة المحسوبة وبير  القيمة الجدول

( عند مستوى 1.96ية الت 
( نالحظ ان القيمة الجدولية اصغر من القيمة المحسوبة وهذا دليل عىل وجود 0.05معنوية )

ي البيانات .  
 
ي ف

 االعتماد المكائ 

 Bayesباستعمال طريقة ببر    y( القيم الحقيقية والتقديرية للمتغبر المعتمد 2جدول )

�̂� 𝒚 T �̂� 𝒚 T �̂� 𝒚 T �̂� 𝒚 T 

135 39 70 128 67 47 139 96 24 148 157 1 

113 118 71 129 45 48 138 21 25 143 20 2 

114 29 72 127 46 49 137 60 26 144 136 3 

118 194 73 130 34 50 135 16 27 148 162 4 

121 54 74 129 44 51 138 16 28 146 27 5 

120 63 75 120 31 52 137 18 29 148 103 6 

118 51 76 118 20 53 145 176 30 148 84 7 

120 70 77 120 164 54 147 63 31 150 144 8 

120 38 78 120 77 55 148 31 32 148 83 9 

118 46 79 122 52 56 146 43 33 148 9 10 

118 32 80 122 71 57 132 75 34 143 34 11 

113 6 81 122 33 58 133 26 35 149 180 12 

114 9 82 119 40 59 132 20 36 147 151 13 

115 5 83 144 85 60 132 19 37 148 174 14 

113 155 84 145 24 61 115 96 38 147 83 15 

112 45 85 145 29 62 115 54 39 145 27 16 

110 41 86 145 19 63 116 42 40 127 114 17 

110 35 87 135 121 64 128 72 41 129 44 18 

114 60 88 136 115 65 127 179 42 127 44 19 

108 43 89 136 95 66 127 46 43 127 40 20 

110 19 90 135 55 67 129 74 44 132 121 21 

   134 53 68 127 42 45 133 54 22 

   135 36 69 127 152 46 132 17 23 
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ي للقيم الحقيقية للمتغبر المعتمد (2شكل 
    Bayesباستعمال طريقة ببر    �̂�والقيم التقديرية  y (  الرسم البيائ 

ي  3-8 
 تحليل نتائج التطبيق 

( ان القيم التقديرية للمتغبر المعتمد 2( والجدول رقم )1نالحظ من خالل الجدول رقم )
اقرب اىل القيم الحقيقية للمتغبر المعتمد من القيم التقديرية للمتغبر  MLEباستعمال طريقة 

( ورقم 1المعتمد باستعمال طريقة ببر  حيث يبير  هذا ايضا من خالل الشكل التوضيحي رقم )
ة بينما 2) ( حيث نالحظ ان تقديرات ببر  بعيدة عن القيم الحقيقية ويوجد مسافة بينهما كببر

د مقدرات طريقة االمكان االعظم، وهذا ما جعل قيمة معيار متوسط هذة المسافة تبدو اقل عن
ي التقدير. 

 
ي لطريقة االمكان االعظم اصغر من طريقة ببر  ف  الخطأ المطلق النستر

 االستنتاجات والتوصيات  -9
ي تم 

ي سيتم ذكر اهم االستنتاجات والتوصيات الت 
بعد ان تم تحليل نتائج الجانب التطبيف 

 ا يىلي : التوصل اليها  فيم

 االستنتاجات  9-1

اظهر اختبار موران ان بيانات مرض السرطان تعاني من االعتمادية المكانية عند  .1
 استعمال مصفوفة االوزان المكانية المعدلة.

( وعند المقارنة بين طريقة االمكان MAPEباالعتماد على نتائج معيار المقارنة ) .2
 SARفي تقدير انموذج االنحدار الذاتي المكاني   Bayesوطريقة بيز  MLEاالعظم 

باستعمال مصفوفة االوزان المكانية المعدلة تم التوصل الى ان طريقة االمكان االعظم 
في التقدير كونها حصلت على اقل قيمة لمعيار    Bayesافضل من طريقة بيز 

MAPE).) 
م الحقيقية عند استعمالها ان طريقة بيز في التقدير تعطي نتائج تفديرية بعيدة عن القي .3

 على بيانات مرضى السرطان.

 التوصيات  9-2
1-  . ي

ي المكائ 
ي تقدير انموذج االنحدار الذائ 

 
 استعمال طريقة االمكان االعظم ف

 استعمال معيار روك للتجاور كونه اظهر كفاءته.  -2
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كدراسات مستقبليه  نوض بالمقارنة بير  مصفوفة التجاور المكانية المعدلة   -3

ي تعتمد عىل احداثيات مواقع االشخاص وليس مركز الوحدات ومصفوفة 
المسافة الت 

 المكانية . 

ي تؤدي اىل االصابة بمرض  -4
كدراسات مستقبلية نوض بدراسة مكانية للعوامل الت 

ي كل منطقة . 
 
ها عىل عدد االصابات ف  الشطان وتاثبر
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