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  .بندي فازي خوشه ؛هاجز- بندي دالينيوس روش طبقه ؛شده بندي گيري طبقه طرح نمونه: واژگان كليدي
 دار مكاتبات عهده ي نويسنده *

بندي  خوشه هاجز با-بندي دالينيوس ي روش طبقه مقايسه
  هاي چوله در داده فازي

  واحد معروفي *،نيا آرمان بيداربخت

  مركز آمار ايران

اي مـورد اسـتفاده    هاي نمونـه  شده در بسياري از آمارگيري بندي گيري طبقه طرح نمونه .چكيده
شـود، روش   كـار بـرده مـي     بندي عناصر چارچوب به روشي كه از ديرباز براي طبقه. گيرد قرار مي
در اين مقاله بـه  . شكلي قوي به توزيع جامعه وابسته است  هاجز است كه به-بندي دالينيوس طبقه

عنـوان   بندي فازي را بـه  روش خوشه ،هاجز پرداخته-بندي دالينيوس بررسي فرضيات روش طبقه
هـاجز  -با روش دالينيوس كننده روي توزيع جامعه ندارد هاي محدود هايي كه فرض يكي از روش
بنـدي فـازي در    دهـد كـه روش خوشـه    ها در اين مقاله نشان مـي  نتايج بررسي. نيمك مقايسه مي

  كار برده  هاي آمارگيري مركز آمار ايران به تواند در طرح هاي چوله روشي كاراتر است كه مي داده
  .شود

  مقدمه -1
بنـدي مـرتبط بـا     بندي واحدهاي جامعـه بـا اسـتفاده از يـك يـا چنـد متغيـر طبقـه         طبقه
گيـري در   مورد نظر، يك روش بسيار معمول براي انتخـاب واحـدهاي نمونـه   ) هاي(پارامتر

معه به طبقـات همگـن   با استفاده از اين روش، واحدهاي جا. اي است هاي نمونه آمارگيري
گيري بر اساس يك خط مشي انتساب، متناسب بـا   سپس واحدهاي نمونه بندي شده، طبقه

ي  پراكنـدگي صـفت در هـر طبقـه يـا هزينـه       ي طبقـات،  اطالعات در دسـترس از انـدازه  
شـده   گيري انتخـاب  شود تا واحدهاي نمونه با اين كار سعي مي. شوند آمارگيري انتخاب مي

ي  ي نمونـه  بـه ايـن ترتيـب بـا انـدازه     . ي مورد آمارگيري باشـند  نمايانگر بهتري از جامعه
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  .كند ميگيري تصادفي ساده ارائه  تري نسبت به نمونه يكسان، برآورد دقيق
معرفـي   ]4[بندي توسط دالينيوس و هاجز  يك روش ساده و بسيار كاربردي براي طبقه
در اين مقاله نشـان  . شود كار گرفته مي  ها به شده است كه عموماً توسط طراحان آمارگيري

افتـد،   هاي واقعي اتفاق مي هاي اين روش كه معموالً در داده دهيم كه انحراف از فرض مي
بندي بـراي انتسـاب نـيمن را     ها و همچنين مناسب بودن طبقه گن بودن طبقهتواند هم مي

  .دار كند خدشه
هـاي ايـن روش    و فـرض  ]4[هاجز -بندي دالينيوس به بررسي روش طبقه 2در بخش 

نتـايج   4بندي فازي اختصـاص دارد و در بخـش    به مرور روش خوشه 3بخش . پردازيم مي
هاي واقعي  كارگيري دو روش بر روي داده صل از بههاي حا بندي طبقه ي مربوط به مقايسه

هاي نرمال و يكنواخـت   هاي توليد شده از توزيع هاي متفاوت و دو مجموعه از داده با توزيع
  .شود ارائه مي

   هاجز-بندي دالينوس روش طبقه -2
بندي را براي انتخاب بهترين مرزها براي انتساب نـيمن و بـا    يك روش طبقه ]3[دالينوس 

هـا   روش دالينيوس توزيع فراوانـي داده  بندي به در طبقه. ها ارائه داد وم بودن تعداد طبقهمعل
در اين روش اگر مقدارهاي متغيـر  . گيرد ترين ويژگي، مورد استفاده قرار مي عنوان اصلي به

بندي بر اسـاس متغيـر ديگـري كـه داراي      گاه طبقه اصلي مورد بررسي در دست نباشند آن
در اين مرحله براي معرفي روش، فرض . شود با متغير اصلي است انجام ميهمبستگي زياد 

 y، معلوم و L ها، همچنين تعداد طبقه. ، موجود استyكنيم مقدارهاي متغير اصلي، مي
. شـوند  در جامعه در نظر گرفته مي yترين مقدارهاي  زرگترين و ب عنوان كوچك به Lyو 

) ها، بندي معيار پيدا كردن مرز ساير طبقه در اين طبقه , ,..., )Ly y y 1 2 مينـيمم كـردن    ،1
)varمقدار )sty )كـه مينـيمم واريـانس     جـا   از آن. است) واريانس برآوردگر ميانگين جامعه 

شـده   بنـدي  گيري تصادفي طبقـه  در نمونه nي ثابت  براي انتساب نيمن با تعداد كل نمونه
 عبارت است از 
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hSكه در آن  hجامعـه،   ي اندازه Nام، hي  واريانس درون طبقه 2 hW N N،  وhN 
)var اين كـافي اسـت بـراي مينـيمم كـردن      بر بنا ام است،hي  ي طبقه اندازه )sty   بـه

L مينيمم كردن

h hh
W S

 يك روش تقريبـي   1959ر سال دالينوس و هاجز د. بپردازيم 1
  .ي باال ارائه دادند براي مينيمم كردن رابطه

)ي  رابطه ) ( )
y

y
Z y f t dt  0

) كـه  با فـرض ايـن   .را در نظر بگيريد  )f y   تـابع
ها بسـيار   آنها كم و تعداد  گاه اگر طول طبقه در جامعه باشد، آن yمتغير ي فراواني پيوسته

)رود كه زياد باشد انتظار مي )f yاين بر بنا. در داخل هر طبقه يك مقدار ثابت شود  
   h
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) مقدار hf كه در آن )f y ي  در فاصله[ , ]h hy y1 با جايگـذاري مقـدارهاي بـاال    . است
  :داريم
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ي باال پيداست كه مقـدار   ها و رابطه از فرض
L

h h
h=1

W S       زمـاني مينـيمم خواهـد شـد كـه

h h 1(Z Z ,براي  ( ,...,h L 1 ي سـاختن مـرز    عـده ايـن قا  بـر  بنا .مقدار ثابت باشد 2
 اين صورت خواهد بود كه با در دست بودن  ها به طبقه f y مقدار تجمعـي ،  f y 

هـاي مسـاوي را روي مقـدارهاي     كنـيم كـه فاصـله    ها را طوري انتخاب ميhy ،را ساخته
 تجمعي f y كنند اختيار.  

نامساوي باشند، الگوي بـاال   yهاي مفروض، در توزيع اصلي كه طول طبقه در صورتي
هـاي اوليـه    آيد كه فراواني بعضي از طبقه اين حالت زماني پيش مي. كند مقداري تغيير مي

هـاي   ولهـاي اوليـه بـا طـ     به اين ترتيب طبقـه . ها باشيم صفر باشد و ناچار به ادغام طبقه
تغييـر   udي به طول به اندازه dي اندازه  اگر فاصله از يك طول به. شود  متفاوت توليد مي
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را در   سـپس آن  ،ضـرب شـده   u ي دوم در مقـدار  براي فاصـله  f گاه مقدار كند آن
] 2[تـوان بـه    بيشتر اين روش مـي  ياتبراي آگاهي از جزئ .برند كار مي  وع تجمعي بهجمم

  .مراجعه كرد

   بندي فازي مروري بر خوشه -3
بندي افرازي، هر واحد جامعه را بر  ها مثل خوشه بندي داده ي خوشه هاي شناخته شده روش

بـا   ]1[بـزدك  . ددهـ  طور قطعي به يك خوشه نسبت مي اساس يك تابع معيار مشخص به
هـا را بـه ذرات    طور خودكـار فضـاي داده   يك نگاه جديد به روش تابعي پيشنهاد كرد كه به

بنـدي فـازي    اين ذرات فازي در واقع ابزار كار يك سيسـتم خوشـه  . كند بندي  فازي تقسيم
هـاي   هـاي معيـار در روش   هاي عضويت همان نقش تـابع  در يك مدل فازي، تابع. هستند

بنـدي افـرازي بـا     ي خوشـه  به اين ترتيب تفاوت عمده. كنند بندي را ايفا مي متداول خوشه
يـك خوشـه     طور قطـع بـه   روش فازي در اين است كه در روش فازي يك واحد آماري به

هاي عضويت مختلف بـه   تواند با درجه شود و بر اساس مقدار تابع عضويت مي منتسب نمي
  .متفاوت تعلق داشته باشد ي  چند خوشه

),...,( امjي  ي عضويت داده كه درجه ]1[روش بزدك  در nj 1 ي  به خوشهiام، 
),...,( ci 1، صورت  به, [ , ]i ju  0 شود، با فرض معلوم بودن تعداد خوشـه،   تعريف مي 1
jiuاي از دنبال مجموعه  به ,هـا هسـتيم كـه تـابع     , ( , )n c m

m i j E j ij i
J u d x p

 
   2

1 را  1
ام jبندي براي عضو  متغير طبقه pبعدي است كه مقدارهاي -pبردار  jx .مينيمم كند
مركـز   ipاسـت و  ipو jxي اقليدسـي بـين   ي فاصله دهنده نشان Edشود،  را شامل مي

jiuو ipمقدار. ام استi ي خوشه    :آيند دست مي  هاي زير به از رابطه ,
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  قيدهاي زير نيز بايد برقرار باشند mJبراي مينيمم كردن تابع 
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m ي  يك مقدار ثابت در محدوده[ , )1  شـود و   يطـور دلخـواه انتخـاب مـ     است كه بـه
  .دهد ثير قرار ميمقدارهاي عضويت را تحت تأ

jiuو ipمقدارهاي  هاي باال پيداسـت،   طور كه از رابطه هر دو نامعلوم هستند و همان ,
طور تكراري و بـا انتخـاب يـك     فقط به mJلذا مينيمم كردن تابع .الزم و ملزوم يكديگرند

jiuي مقـدارهاي   ي تصادفي براي مجموعـه  مقدار اوليه مراحـل انجـام   . شـود  انجـام مـي   ,
  :صورت زير خالصه كرد توان به محاسبات را مي

ــه   -1 ــدار اولي ــك مق ــاب ي ــادفي(انتس ــب تص ــه ) اغل jiuب ــا , ــاتريس ه ــاخت م و س
ي اوليه  ,i jU u   0.  

jiuام بـا اسـتفاده از مقـدارهاي    kي ها، در مرحلهipها، ي مركز خوشه محاسبه -2 و  ,
ساخت بردار   iP k p. 

هنگام كردن  به  -3 U k  و U k  1. 

اگر  -4   U k U k   1 شود و در غيـر ايـن صـورت بـه      برنامه متوقف مي
ي دو  نماد فاصله ي از پيش تعيين شده و  يك آستانهرود، كه  مي 2ي  مرحله

  . ماتريس است
  .رجوع كرد] 5[توان به  ل تكرار آن مييات و مراحتر از جزئ براي اطالع بيش

شـود،   بندي فقـط بـا يـك متغيـر انجـام مـي       كه خوشه ي حاضر با توجه به اين در مقاله
. بندي از مركز خوشه طبقه ي اقليدسي عبارت است از همان قدر مطلق تفاضل متغير فاصله
ز هـيچ  هـاج -خـالف روش دالينيـوس    بندي فازي بر طور كه از روش پيداست، خوشه همان

ي اين روش مقدارهاي مشابهت بين  بلكه پايه ،كند ها اعمال نمي فرضي در مورد توزيع داده
همين تفـاوت  . آيد دست مي  ها در يك خوشه است كه بر اساس يك تابع فاصله به مشاهده

ها موجب شده است تا در اين مقاله كارايي  ها در مورد توزيع داده هاي آن دو روش در فرض
كــارگيري انتســاب نــيمن در  منظــور بــه هــا بــه بنــدي مشــاهده ا بــراي طبقــههــ ايــن روش
الزم بـه يـادآوري اسـت    . شده را مورد مقايسه قرار دهيم بندي اي طبقه هاي نمونه آمارگيري

شـود همـان    عنـوان خوشـه شـناخته مـي     ي آمـاري بـه   متغيـره  هاي چند كه آنچه در روش
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به ايـن ترتيـب در هـر دو روش    . ي را داردگير هاي نمونه هاي مطلوب طبقه در طرح ويژگي
هـاي    هـاي جـدا از هـم متشـكل از واحـد      بندي به دنبال سـاخت گـروه   بندي و طبقه خوشه

 . گذاري است متجانس هستيم و تفاوت فقط در نام

بندي فـازي دو گـروه از    هاجز با خوشه-بندي دالينيوس هاي طبقه ي روش براي مقايسه
نخست براي ارزيابي دور شدن از فرض توزيـع يكنواخـت   . گرفتها مورد استفاده قرار  داده
هـاي متقـارن بـا     ها همچنان داراي توزيـع متقـارن باشـند، دو سـري داده     كه داده حالي در

750Nي  اندازه  ي يكسان، يكي از توزيع نرمال و ديگري از توزيع يكنواخـت   و با دامنه
ي  انتخـاب شـده اسـت تـا بـا انـدازه       750از آن جهـت   Nي  انـدازه . توليد شد) 1نمودار (

 . پذير باشد شود برابر و مقايسه ي بعد استفاده مي هاي واقعي كه در مرحله مجموعه داده

-بنـدي دالينيـوس   از سوي ديگر براي بررسي حساسيت و همچنين ميزان كارايي طبقه
 1382هاي واقعي از سرشماري كشاورزي سال  ه، پنج سري از دادههاي چول هاجز براي داده

 15 و 5/6 و 3 و 1(هاي متفـاوت   ايران كه مربوط به پنج محصول باغي متفاوت با چولگي
ها با اسـتفاده از هـر يـك از     ي داده يك از پنج مجموعه كه هر  هستند، انتخاب شده) 21 و

بـه  ) كه در چارچوب موجود است(متناظر بندي و بر اساس اطالع محصول  هاي طبقه روش
  .بندي شدند پنج طبقه تقسيم
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  شده سازي هاي نرمال و يكنواخت شبيه نمودار داده  - 1 شكل
  :است  بندي از سه معيار متفاوت استفاده شده هاي طبقه ي روش براي مقايسه

نس تجـا  شده، ميانگين معيار عدم  هاي ساخته در هر يك از طبقه :ها عدم تجانس) آ  
و همچنين ميانگين معيار عـدم تجـانس بـراي     است  شده  اعضاي آن طبقه محاسبه

كار رفتـه    ي كلي به هاي مورد بررسي نيز براي مقايسه تمام اعضاي هر يك از جامعه
ام باشد مقدار عدم تجانس براي hي  ام جامعه در طبقهiمقدار واحد  ihyاگر . است

ihy برابر است با  
| | ( , , ,..., )ih ih jh hj i

d y y i j N
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   .ام استhي  تعداد واحدهاي جامعه در طبقه hNكه 

h فرض برابري) ب hN Sهـاي   اشاره شد يكي از هـدف  2 گونه كه در بخش همان :ها
هـايي اسـت كـه تـا حـد ممكـن        هـاجز سـاختن طبقـه   -بندي دالينيـوس  مهم طبقه

hhمقدار SNي ميزان برابري براي مقايسه. هاي مساوي داشته باشند hh SN ها بين
تجـانس   بنـدي، ميـزان عـدم    هـاي طبقـه   شده از هـر يـك از روش   هاي ساخته طبقه
hhبين SNعدم تجانس بين . ايم ها را مورد مقايسه قرار دادهhh SN  ها نيز به همـان

hhيعني عدم تجانس بـراي  . شود روشي كه در باال توضيح داده شد محاسبه مي SN 
  : عبارت است از

( , , , , )h k k h hk h
d N S N S k h L
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بنـدي در بـرآورد    هاي طبقه براي نشان دادن ميزان كارايي روش :تانداردخطاي اس) پ
ي  مقدار كل صفت مورد نظـر، خطـاي اسـتاندارد بـرآورد بـا اسـتفاده از يـك نمونـه        

ي  به اين ترتيب پـس از انتسـاب بهينـه   . تكرار محاسبه شده است 1000تايي و 100
بـار تكـرار    1000بندي و  ههاي طبق ها در هر يك از روش تايي به طبقه100ي  نمونه
گيري، خطاي استاندارد براورد مقـدار كـل صـفت در هـر روش، بـا اسـتفاده از        نمونه

  .سادگي قابل محاسبه است ي تكرارها به براوردهاي مقدار كل حاصل از همه
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  ها ي روش نتايج مقايسه -4
بنـدي   ش طبقـه جا كـه رو  رفت از آن طور كه انتظار مي دهد همان ها نشان مي نتايج مقايسه

hh دنبال برابر نگه داشتن مقدارهاي  هاجز همواره، تا حد امكان، به-دالينيوس SN  در بين
ثير قـرار  شـدت تحـت تـأ    گيـري را بـه   هاي چوله كارايي طرح نمونـه  طبقات است، در داده

  .دهد مي

hh هاي مقادير ميانگين عدم تجانس -1جدول  SN  و ميانگين
hS  ها به تفكيك توزيع متغيـر

   )محصول(بندي  طبقه
ميانگين انحراف استاندارد بندي طبقه نوع داده ميانگين عدم تجانس

 يكنواخت
 1624268 10693 فازي
هاجز-دالينيوس 10926 86746 

 نرمال
 2604024 8191 فازي
هاجز-دالينيوس 8703 267675 

 X 1  
 324695 5156 فازي
هاجز-دالينيوس 5172 82114 

 /X 3 6  
 23960 323 فازي
هاجز-دالينيوس 344 12014 

 /X 6 5  
 611171 5598 فازي
هاجز-دالينيوس 6767 123176 

 X 15  
 12665200 116826 فازي
هاجز-دالينيوس 182102 4874273 

 X 21  
 746400 19983 فازي
هاجز-دالينيوس 59465 895167 

شـود، مقـدار ميـانگين انحـراف اسـتاندارد درون       مشاهده مي 1طور كه در جدول  همان
هـاجز  -ها از روش دالينيـوس  ي داده بندي حاصل از روش فازي در همه ها براي طبقه طبقه

هـاي   ي مقـدار ميـانگين عـدم تجـانس     تـوان بـا مشـاهده    دليل اين امر را مـي . كمتر است
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hhبين SNها بـراي روش دالينيـوس   ي انواع داده اين مقدار در مورد همه. ها بررسي كرد- 
شود كه  به اين ترتيب مشاهده مي. هاجز بسيار كوچكتر از مقدار حاصل از روش فازي است

hhقيد برابري  SNتجـانس (هاجز موجب كاهش ميـزان همگنـي    -ها در روش دالينيوس (
انحـراف   توان در مقـدار ميـانگين   ي اين ناهمگني را مي ها شده است كه نتيجه درون طبقه

هـاي   گونـه كـه در مـورد داده    همـان . ها مشاهده كرد استاندارد درون طبقه X قابـل   21
ها چولگي زيادي داشته باشند، اين موضوع بيشتر اهميت  مشاهده است، در مواردي كه داده

در مورد . دهد خود را نشان مي X هـا بـراي    ميانگين انحـراف اسـتاندارد درون طبقـه    21
بنـدي   قـه در ايـن شـرايط روش طب  . برابر روش فازي است 3هاجز تقريباً –روش دالينيوس

  .گيري اثر بگذارد شدت بر دقت طرح نمونه تواند به مي
طـور قابـل    بنـدي فـازي بـه    دهد كـه روش خوشـه   بررسي معيار عدم تجانس نشان مي

هـاجز  -بندي دالينيوس ها نسبت به روش طبقه تجانس را در داخل طبقهتوجهي معيار عدم 
تقريبـاً نسـبت عكـس دارد     ها اين كاهش با ميزان چولگي داده). 2جدول (دهد  كاهش مي

هاي قرار گرفته درون يـك طبقـه    شود داده مي  ها افزوده يعني هرچه به ميزان چولگي داده
در جدول . شوند تر مي بندي فازي نامتناجس روش خوشه  هاجز نسبت به-در روش دالينيوس

روش فـازي از عـدم تجـانس روش     ستون تفاضل عبارت است از تفاضل عـدم تجـانس   2
در ايـن سـتون بيـانگر ايـن     ) هاي با رنگ تيـره  خانه(لذا مقدارهاي مثبت  .هاجز-وسداليني

هـاي   هاجز در آن طبقه نسبت بـه داده -بندي دالينيوس هاي حاصل از طبقه هستند كه داده
طور  همان. ي متناظر از تجانس كمتري برخوردار هستند بندي فازي در طبقه حاصل از طبقه
هـا   ي طبقـه  در همـه ) 21و  15و  5/6(هاي با چولگي باالتر  هشود براي داد كه مشاهده مي

جز  طوري كه به هاجز بيش از روش فازي است به-بندي دالينيوس عدم تجانس روش طبقه
 8برابر است و در يك مـورد بـه    2ها اين تفاوت تقريباً بيش از  طبقه، در ساير طبقه 2براي 

  .برابر هم رسيده است
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هـاجز و فـازي در هـر طبقـه      -بنـدي دالينيـوس   هـاي طبقـه   ها براي روش عدم تجانس تفاضل ميانگين -2جدول 
  ها تفكيك توزيع داده به

 نرمال  يكنواخت
طبقه طبقه تفاضل فازي هاجز - دالينيوس  تفاضل فازي هاجز-دالينيوس

1 13070 10515 2555 1 13958 14480 522-  
2 13315 12478 837 2 7226 5743 1483 
3 12622 13818 1196-  3 6243 5660 583 
4 12473 13335 862-  4 7851 5781 2070 
5 11882 11882 0 5 12724 13215 491-  

 X 1   /X 3 6  

طبقه طبقه تفاضل فازي هاجز - دالينيوس  تفاضل فازي هاجز-دالينيوس
1 3134 3000 134 1 37 22 15 
2 4049 4287 238-  2 124 76 48 
3 6049 5648 401 3 371 279 92 
4 6920 7054 134-  4 424 471 47 -  
5 9810 9884 74 -  5 989 989 0 

 X 15   /X 6 5  

طبقه طبقه تفاضل فازي هاجز - دالينيوس  تفاضل فازي هاجز-دالينيوس
1 2757 971 1786 1 270 97 173 
2 17987 4858 13129 2 1546 531 1015 
3 53153 23288 29865 3 4163 1708 2455 
4 52577 50064 2513 4 7287 4758 2529 
5 924178 371764 552414 5 27864 23084 4780 

 X 21  

  

طبقه  تفاضل فازي هاجز - دالينيوس
1 716 262 454 
2 2019 638 1381 
3 6166 1541 4625 
4 19339 2382 16957 
5 385042 47272 337770 
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ي واريانس دو روش مشـاهده   خوبي در مقايسه توان به در نهايت، همان موارد باال را مي
برآورد واريانس دو روش براي برآورد صفت مجموع و همچنين كارايي روش  3جدول . كرد

از ايـن جـدول   . دهـد  هاجز را نشـان مـي  -الينيوسبندي د بندي فازي نسبت به طبقه خوشه
هاي متقارن يا با چولگي بسيار كم تفاوت چنداني  هاي با توزيع روشن است كه در مورد داده

هـاي چولـه روش فـازي     شـود، امـا بـراي داده    در كارايي حاصل از دو روش مشاهده نمـي 
تري كارايي خـود   زايندهشدت كاراتر است و با افزايش ميزان چولگي روش فازي با نرخ ف به

دهد كه  خوبي نشان مي كه از اين اطالعات حاصل شده است، به 2نمودار . دهد را نشان مي
فـازي نيـز افـزايش    بنـدي   شود، كارايي روش خوشـه   ها افزوده هرچه بر ميزان چولگي داده

ن جريا شود اين است كه در يكي از عواملي كه موجب كاراتر شدن روش فازي مي. يابد مي
و ايـن   شـود  آخر سرشماري مي ي )ها(هها، معموالً طبق ي اندازه نمونه به طبقه انتساب بهينه

 .هاجز شده است-امر موجب كاراتر شدن روش فازي نسبت به دالينيوس

هـاجز و كـارايي روش    -بندي فـازي و دالينيـوس   واريانس برآورد صفت مجموع براي دو روش طبقه – 3جدول 
   هاجز -لينيوسفازي نسبت به روش دا

 ها داده
كارايي  واريانس

 نسبي
چولگي

 فازي هاجز  -دالينيوس

يكنواخت 588863168933 582532145004 1 - 

9/0 316668494024 280209851492 نرمال  - 

 X 1  93237449525 96488760754 1 1 
 /X 3 6 3948736970 35830897 110 6/3  

 /X 6 5 500050109096 1077617983 464 5/6  

 X 15  159654876346955 46090996268 3464 15 
 X 21  26436861821285 4795306338 5513 21 
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  ها هاجز در مقابل مقدار چولگي داده- بندي فازي نسبت به روش دالينيوس  هنمودار كارايي روش خوش - 2 شكل

توان نتيجه گرفت كه در انحراف از توزيع يكنواخت در صـورتي كـه    طور خالصه مي به
كه  با توجه به اين. هاجز قابل قبول است-تقارن توزيع حفظ شود، همچنان روش دالينيوس

طور مثـال   به(از جوامعي مواجه است كه چوله هستند مركز آمار ايران در عمل با آمارگيري 
 ،گيري نيز در دسترس بـوده  هاي كشاورزي كه در چارچوب نمونه متغيرهاي مربوط به طرح

و همچنـين بـا اسـتفاده از    ) گيرنـد  بندي مورد استفاده قـرار مـي   عنوان متغير طبقه عمدتاً به
پـذير   بنـدي امكـان   مختلف خوشـه  هاي گيري از روش افزارهاي آماري در دسترس، بهره نرم

شـده در صـورت امكـان از      بنـدي  گيـري طبقـه   شود در طرح هاي نمونه است، پيشنهاد مي
روش . هـا نداشـته باشـند    هاي محدودكننده بر توزيع داده هايي استفاده شود كه فرض روش
ب تواند موج كارگيري مي ها است كه در صورت به بندي فازي يكي از اين قبيل روش خوشه

 .افزايش همگني درون طبقات و در نتيجه افزايش دقت طرح شود
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