
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                                 
  15 -1 ، صص1395 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره27سال  

  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۴٫۱۲٫۸ ، پذیرش:۱۳۹۴٫۹٫۱۷دریافت: 

دار استوار و کاربرد  ی رتبه گیری از مجموعه های نمونه روش
ی مسکن خانوارهای روستایی استان  ها در براورد هزینه آن

   ۱۳۹۲مازندران در سال 

 ‡اکبری صبا و روشنک علی ,*†مجد میرحامد هاشمی
   ریزی استان مازندران مدیریت و برنامهسازمان † 
  ی آمار پژوهشکده ‡

ای اسـت کـه  شـده هـای شناخته ) از روشRSS۱دار ( ی رتبـه گیری از مجموعـه نمونهچکیده: 
گیری تصـادفی سـاده توسـط آمارشناسـان نشـان داده شـده  برتری آن نسبت بـه روش نمونـه

ــاختار  ــی در س ــاد تغییرات ــا ایج ــارایی آن می RSSاســت. ب ــت و ک ــوان دق ــراورد درا  ت ر ب
های اخیـر آمارشناسـان انـواع  رو در سـال افـزایش داد. از ایـن، پارامترهای مرکـزی جامعـه

دار اسـتوار را معرفـی  ی رتبـه گیری از مجموعـه های نمونـه مختلفی از این روش، مانند روش
کـارایی براوردگرهـای مرکـزی تـر  ها سبب افـزایش هرچـه بیش ند. استفاده از این روشا هکرد

ی مسـکن  با هدف شناسـایی روشـی کـاراتر در بـراورد هزینـه ن مقاله،یشود. در ا جامعه می
دار  رتبـه ی از مجموعـه یریگ هـای نمونـه روشکـارایی  خانوارهای روستایی استان مازندران،

ســبت بــه دار کــرانگین اســتوار دوگانــه ن رتبــه ی از مجموعــه یریگ کــرانگین اســتوار و نمونــه
  رد.یگ یقرار م یساده مورد بررس یتصادف یریگ نمونه

کـرانگین  دار ی رتبـه گیری از مجموعه نمونه ؛دار ی رتبه گیری از مجموعه نمونهواژگان کلیدی: 
  کارایی. ؛ی مسکن هزینه ؛دار کرانگین استوار دوگانه ی رتبه گیری از مجموعه نمونه ؛استوار

  مقدمه -۱
گیری تصادفی سـاده  ها برای انتخاب نمونه از جامعه، روش نمونه روشترین  یکی از متداول

هــای فراوانــی از جملــه اجــرای آســان و قابــل درک و دقــت  تاســت. ایــن روش دارای مزیّ
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هـای مهـم ایـن روش، نبـود  مطلوب نتایج حاصل از آن است. از سویی دیگر یکـی از عیب
منجـر  توانـد این امـر میگر در انتخاب واحدهای نمونه است و گاهی   کنترلی توسط پژوهش

های اخیر آمارشناسان بـرای  جامعه نیستند. تالش نمایانگرشود که  هایی به انتخاب بدنمونه
ی واحـدهای جامعـه متمرکـز  دنمونه بر استفاده از اطالعـات گذشـتهداد ب کاهش احتمال رخ

ی  گیری از مجموعـه گیری جدیـدی بـا نـام نمونـه روش نمونه ]۹[ اینتایر بود تا زمانی که مک
اینتـایر، انتخـاب  شـده توسـط مک ) را معرفی کرد. هدف نهایی روش معرفیRSSدار ( رتبه

گیری تصادفی سـاده و بـا  تری نسبت به نمونه یشهایی از جامعه بود که با احتمال ب مشاهده
های برابـر، تمـامی سـطوح جامعـه را در بـر گیـرد. پـس از وی تاکاهاسـی و  تعداد مشاهده

ــو  ــه ]۱۲[واکیموت ــه در مقال ــات نظری ــان و اثب ــه بی ــادی، ب ــیوه ای بنی ــی در ش ی  های اساس
وجود یا نبود خطـای  نشان دادند که در صورت ]۶[پرداختند. دل و کالتر  RSSگیری  نمونه
یــک براوردگــر نااریــب بــرای میــانگین جامعــه اســت.  RSSی  بنــدی، میــانگین نمونــه رتبه

های  دار را بـرای ارزیـابی گونـه ی رتبـه گیری از مجموعـه روش نمونه ]۸[همکاران مارتین و 
روش  ]۱۱[ همکـارانهـای بلـوط یـک منطقـه بـه کـار گرفتنـد. سـماوی و  گیاهی در جنگل

هـایی کـه تشـخیص  ) را بـرای موقعیتERSS۲دار کـرانگین ( ی رتبه ی از مجموعهگیر نمونه
 ]۱۰[همکـاران الهی و  نهاد کردند. نعمـت بندی پرهزینه و دشوار است، پیش واحدهای رتبه
کار بردنـد و  ای بـه ای دومرحلـه گیری خوشـه دار را در نمونـه ی رتبـه گیری مجموعه روش نمونه

روش  ]۷[گیری جدید را معرفی کردند. جعفری جـوزانی و جانسـون  های روش نمونه ویژگی
های بـا  گیری ی نمونـه های متنـاهی و بـر پایـه دار را در جامعـه ی رتبـه گیری از مجموعه نمونه
ــذاری  جای ــد. پــس از آنگ ــرار دادن ــورد اســتفاده ق ــا الناصــر و بنی م روش  ]۲[مصــطفی  ه
) را مطرح کردند و به بررسـی RERSS۳دار کرانگین استوار ( ی رتبه گیری از مجموعه نمونه

ــانگین آن تحــت توزیع ــر می ــارایی براوردگ ــری ک ــد. العم ــارن پرداختن ــارن و نامتق ــای متق   ه
) را DRERSS۴دار کرانگین اسـتوار دوگانـه ( رتبهی  گیری از مجموعه روش نمونه ]۴و  ۳[

ی جامعـه اسـتفاده کـرد. العمـری و  معرفی و از آن در براورد پارامترهـای میـانگین و میانـه
  معرفی کردند. RERSSی جامعه با استفاده از روش  براوردی برای میانه ]۵[الناصر 
هایی است که بتوان  گیری از جامعه نمونههای  دار یکی از روش ی رتبه گیری از مجموعه نمونه
بنـدی  ترین هزینه واحدهای آن را با توجه به متغیر مـورد عالقـه رتبه سادگی و با صرف کم به

باعـث افـزایش نظـم و انتخـاب   بنـدی واحـدهای نمونـه گیری، رتبه کرد. در این روش نمونه
ش است. این روش با کـاهش ی مورد پژوه ی مناسبی از جامعه شود که نماینده ای می نمونه
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بنـدی  گیری و افزایش درستی براوردها با استفاده از رتبه های الزم برای اندازه تعداد مشاهده
نظـر جامعـه  ی پارامتر مورد دستیابی به براوردهایی کاراتر را برای استنباط درباره  واحدها،
  کند. فراهم می

بــه معرفــی  ۲امعــه ابتــدا در بخــش ی ج در ایــن مقالــه بــا هــدف بــراورد میــانگین و میانــه
بــه بررســی کــارایی  ۳پــردازیم. در بخــش  دار می ی رتبــه گیری از مجموعــه هــای نمونــه روش
ی مسکن  ی هزینه شده در این مقاله در براورد میانگین و میانه برده گیری نام های نمونه روش

ر بخــش آخــر پــردازیم. در نهایــت د می] ۱[ خانوارهــای روســتایی ســاکن اســتان مازنــدران
  کنیم. ه مییشده ارا گیری از مطالب گفته تیجهبندی و ن جمع

  دار ی رتبه گیری از مجموعه های نمونه مروری بر روش -۲
دار مـورد بحـث در مقالـه بـه اختصـار  ی رتبه گیری از مجموعه های نمونه روش در این بخش

  شود. توضیح داده می

 دار (ساده) ی رتبه گیری از مجموعه نمونه
ــیوه ــه ش ــک نمون ــاب ی ــایی 𝑛ی  ی انتخ 𝑛)ت = 𝑚𝑘) ــه ــه روش نمون ــه ب گیری از  از جامع

  صورت زیر است: دار به ی رتبه مجموعه
ی مورد بررسی انتخاب  تایی به روش تصادفی ساده از جامعه𝑘 ی  نمونه𝑘گام نخست: ابتدا 

    ؛کنیم می
شخصـی یـا کارشناسـی  ها را بـر اسـاس قضـاوت ی تصـادفی، نمونـه گام دوم: در هر نمونـه

    ؛کنیم بندی می رتبه
تـرین رتبـه را انتخـاب  تـایی، واحـد دارای کوچـک𝑘ی تصـادفی  گام سـوم: در اولـین نمونـه

کنیم و  ، واحد دارای دومین رتبـه را انتخـاب مـی تایی𝑘ی تصادفی  کنیم. در دومین نمونه می
تـرین رتبـه را انتخـاب  بـزرگ، واحـد دارای  ی تصـادفی اُمین نمونـه𝑘به همین صورت تا در 

 ؛ وکنیم می
ی مـورد نیـاز بـرای  ی نمونه کنیم تا اندازه بار تکرار می   𝑚ا  های یک تا سه ر گام چهارم: گام
  دست آید. تحلیل آماری به
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گیری از  یک براوردگـر نااریـب بـرای میـانگین جامعـه بـر اسـاس روش نمونـه -۱ی  قضیه
�̂�  :دار برابر است با ی رتبه مجموعه = 𝑋 = ۱ ∑ ∑ 𝑋 ( : )۱۱   

𝑉𝑎𝑟(𝑋  با واریانس ) = 𝜎۲ − ۱ ∑ (�̂�( ) − 𝜇)۲۱   
𝑋که درآن  ( : )، 𝑖ی  ی تصادفی ساده ی ترتیبی در نمونه اُمین آماره𝑘 تایی در𝑗اُمین تکـرار 

)�̂�و  )�̂�  آید. دست می صورت زیر به است که بهمیانگین آن  ( ) = ∫ 𝑥𝑓( )(𝑥)𝑑𝑥  
)𝑓که در آن  )(𝑥) ی ترتیبی  تابع چگالی آماره𝑖ی تصادفی  ام در نمونه𝑘.تایی است  

 دار کرانگین ی رتبه گیری از مجموعه نمونه
𝑛)تـایی 𝑛  ی  یک نمونه = 𝑚𝑘) دار کـرانگین از  ی رتبـه گیری از مجموعـه بـه روش نمونـه

  شود. های زیر حاصل می طریق پیمودن گام
ی مـورد  تـایی بـه روش تصـادفی سـاده از جامعـه𝑘ی تصـادفی  نمونـه 𝑘     گام نخسـت: ابتـدا
 کنیم.  بررسی انتخاب می

دست آمده از گام نخست را براساس قضاوت شخصی یا کارشناسـی  های به گام دوم: نمونه
  کنیم.  بندی و مرتب می رتبه

، ۲ تر یـا برابـر  ی کوچـک های با شماره ، از مجموعه نمونه𝑘گام سوم: در صورت زوج بودن 
،  ۲  ر از تــ ی بزرگ های بــا شــماره شــده و از مجموعــه نمونــه بندی ترین واحــد رتبه کوچــک
  .   کنیم شده را انتخاب می بندی ترین واحد رتبه بزرگ

ــودن  ــرد ب ــه 𝑘در صــورت ف ــه نمون ــا شــماره ، از مجموع ــر  ی کوچــک های ب ــا براب ۱ تر ی
۲    ،

۳        تـر یـا برابـر  ی بزرگ های با شـماره شده و از مجموعه نمونه بندی ترین واحد رتبه کوچک
۲     ،
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۱ ی  ی بـا شـماره شده و از مجموعه نمونـه بندی ترین واحد رتبه بزرگ
۲ ی  رتبـه د دارای، واحـ    

۱
۲   کنیم.  را انتخاب می   

ی مـورد نیـاز بـرای  ی نمونه کنیم تا اندازه بار تکرار می   𝑚ا  های یک تا سه ر گام چهارم: گام
  دست آید. تحلیل آماری به

های متقــارن بــر اســاس روش  نااریــب بــرای میــانگین جامعــهیــک براوردگــر  -۲ ی قضــیه
  دار کرانگین برابر ی رتبه گیری از مجموعه نمونه

𝑋 = ∑ ∑ 𝑋 ۱:۲
۱ + ∑ 𝑋 ( : )۲

۲
+ 𝐼 × 𝑋 ۱

۲
۱

۲ :۱   

𝑉𝑎𝑟(𝑋  با واریانس ) = ۱
۲ 𝜎(۱: )۲ + 𝜎( : )۲   

𝑋. است ( : ی  ام از چرخـه𝑖تایی 𝑘ی تصادفی  ی ترتیبی در مجموعه امین آماره𝑙برابر با  ( 𝑗 ام است و𝜎( : تایی است 𝑘های تصادفی  ی ترتیبی در مجموعه امین آماره𝑙نیز واریانس ۲(
  شود. صورت زیر تعریف می گر است که به برابر یک تابع نشان 𝐼و 

I= اگر 𝑘 فرد باشد        ۱
  اگر  𝑘 زوج باشد        ۰

دار کرانگین را با فرض قابـل  ی رتبه گیری از مجموعه روش نمونه] ۱۱همکاران [سماوی و 
ها، معرفی کردند. اما در  ی نمونه ترین واحد در مجموعه ترین و بزرگ تشخیص بودن کوچک

ممکـن اسـت منجـر  ERSSگیری  های دورافتاده، استفاده از روش نمونه صورت وجود داده
ی براوردهای نادرستی از پارامترهای جامعه شود. برای از بین بردن یـا کـاهش اثـر  هیبه ارا

گیری  هــای نمونــه هــا اســتفاده از روش ی داده ی موجــود در مجموعــه های دورافتــاده مشــاهده
RERSS ۲[مصـطفی  توسط الناصـر و بنی [ وDRERSS  توسـط العمـری]نهـاد  پیش] ۳

  شد.
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  دار کرانگین استوار ی رتبه گیری از مجموعه نمونه

𝑛     ی  دست آوردن یک نمونه برای به = 𝑚𝑘ی مـورد بررسـی بـا اسـتفاده از  تـایی از جامعـه
  . دهیم انجام می را های زیر گام ،دار کرانگین استوار ی رتبه گیری از مجموعه نمونه روش

ی مورد نظـر انتخـاب  تایی به روش تصادفی ساده از جامعه  𝑘ی  نمونه  𝑘گام نخست: ابتدا 
  کنیم.  می

  کنیم. بندی می دست آمده از گام نخست را رتبه های به گام دوم: نمونه
عددی ثابت و در    𝛼دهیم که در آن  قرار می   𝛼𝑘را برابر با جزء صحیح     𝑟گام سوم: ضریب 

,۰)ی  بازه   است.  (۰٫۵۰
 ،  ۲تر یا برابر  ی کوچک های با شماره ، از مجموعه نمونه 𝑘گام چهارم: در صورت زوج بودن 

𝑟 ی  واحد دارای رتبه + واحـد دارای  ،     ۲ تـر از  ی بزرگ  های بـا شـماره و از مجموعه نمونه ۱
𝑟ی  رتبــه − 𝑘 کنیم. در صــورت فــرد بــودن  را انتخــاب مــی𝑘 ــه ــا  ، از مجموعــه نمون های ب

۱ تر یــا برابــر  ی کوچــک شــماره
۲ 𝑟 ی  ، واحــد دارای رتبــه   + های بــا  و از مجموعــه نمونــه ۱

۳        تر یا برابر  ی بزرگ شماره
۲ 𝑟ی  ، واحد دارای رتبه  − 𝑘 ی  ی با شـماره و از مجموعه نمونه

  ۱
۲ ۱ی  رتبه د دارای، واح  

۲   کنیم.  را انتخاب می   
ی مورد نیـاز بـرای  ی نمونه کنیم تا اندازه بار تکرار می 𝑚 های یک تا چهار را  گام پنجم: گام

  دست آید. آماری به  تحلیل
های متقــارن بــر اســاس روش  یــک براوردگــر نااریــب بــرای میــانگین جامعــه -۳ ی قضــیه
  برابردار کرانگین استوار  ی رتبه گیری از مجموعه نمونه

𝑋 = ۱ ∑ ∑ 𝑋 ۱:۲
۱ + ∑ 𝑋 ( : )

۲ ۱
+ 𝐼 ×۱

                                                                                               𝑋 ۱
۲

۱
۲ :   
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  با واریانس

𝑉𝑎𝑟(𝑋 ) = ۲ ۲ ۲ 𝜎( ۱: )۲ + ۲ 𝜎( : )۲ + 𝐼 × 𝜎( ۱
۲ : )۲   

  است.

 دار کرانگین استوار دوگانه ی رتبه گیری از مجموعه نمونه
𝑛 ی دست آوردن یک نمونه برای به = 𝑚𝑘      ی مـورد بررسـی بـا اسـتفاده از  تـایی از جامعـه

هــای زیــر را در نظــر  دار کــرانگین اســتوار دوگانــه گام ی رتبــه گیری از مجموعــه روش نمونــه
 .مگیری می

ی مورد نظر انتخـاب  تایی به روش تصادفی ساده از جامعه    𝑘ی  نمونه 𝑘۲    گام نخست: ابتدا   
   کنیم. می
  کنیم. بندی می دست آمده از گام نخست را رتبه های به دوم: نمونه   گام
عددی ثابت و در    𝛼دهیم که در آن  قرار می   𝛼𝑘را برابر با جزء صحیح     𝑟سوم: ضریب   گام
,۰)ی  بازه    است.  (۰٫۵۰

تر یـا برابـر  ی کوچـک های بـا شـماره ، از مجموعه نمونه𝑘گام چهارم: در صورت زوج بودن 
𝑟    ی  ، واحــدهای دارای رتبــه۲۲  + ــا شــماره نمونــه و از مجموعــه ۱ ۲ز تــر ا ی بزرگ های ب

۲   ،  
𝑘    ی  واحدهای دارای رتبه − 𝑟    کنیم. در صـورت فـرد بـودن  را انتخـاب مـی𝑘،  از مجموعـه

)تر یــا برابــر  ی کوچــک های بــا شــماره نمونــه ۱)
۲ 𝑟    ی  ، واحــدهای دارای رتبــه            +    𝑘   ، از      ۱

ـــه ۱     ی  ی بعـــدی، واحـــدهای دارای رتبـــه     مجموعـــه نمون
۲ )     و از       ۱)

۲ ـــه      ی  مجموعـــه نمون
𝑘    ی  مانده، واحـدهای دارای رتبـه باقی − 𝑟    کنیم. اجـرای صـحیح ایـن گـام  را انتخـاب مـی

 شود. می     تایی𝑘 ی  مجموعه نمونه   𝑘منجر به انتخاب 
دسـت آمـده از گـام قبـل هماننـد گـام چهـارم در  تـایی به  𝑘ی  مجموعه نمونه   𝑘گام پنجم: در 

  پردازیم. انتخاب نمونه می به RERSSروش 
دست  ی مورد نیاز به ی نمونه کنیم تا اندازه بار تکرار می 𝑚 های یک تا پنج را  گام ششم: گام

  آید.
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های متقــارن بــر اســاس روش  یــک براوردگــر نااریــب بــرای میــانگین جامعــه -۴ ی قضــیه
 دار کرانگین استوار دوگانه برابر ی رتبه گیری از مجموعه نمونه

𝑋∗ = ۱ ∑ ∑ 𝑋∗ ۱:۲
۱ + ∑ 𝑋∗ ( : )

۲ ۱
+ 𝐼 ×۱

                                                                                                    𝑋∗ ۱
۲

۱
۲ :   

  با واریانس

𝑉𝑎𝑟(𝑋 ) = ۱
۲ ۲ ۲ 𝜎( ۱: )۲∗ + ۲ 𝜎( : )۲∗ + 𝐼 × 𝜎( ۱

۲ : )۲∗   

 است.

کیــد می ی رتبه عالمــت * بــه معنــای انجــام دوبــاره ۴ی  در قضــیه کنــد کــه  بنــدی اســت و تأ 𝑋∗ 𝑋ممکن است برابر با  :۱   نباشد. :۱
، SRS ،RSS ،ERSSگیری  هـای نمونـه ی جامعـه بـا اسـتفاده از روش برای بـراورد میانـه

RERSS  وDRERSS کنیم. صورت زیر استفاده می از تابع میانه، به  𝑀 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛{𝑆 };        𝑙 = 𝑆𝑅𝑆, 𝑅𝑆𝑆, 𝐸𝑅𝑆𝑆, 𝑅𝐸𝑅𝑆𝑆, 𝐷𝑅𝐸𝑅𝑆𝑆  
هــای  روشاُمــین 𝑙شــده از جامعــه بــا اســتفاده از  ی انتخاب بــه معنــای نمونــه 𝑆کــه در آن 

 برده شده در این مقاله است.  گیری نام نمونه
ی  گیری از مجموعــه  ی نمونــه هــا  در عمــل گــاهی بــرای انتخــاب نمونــه بــا اســتفاده از روش

بنـدی جلـوگیری  گیریم تا از بـروز خطـای رتبه را عددی کوچک در نظر می  𝑘مقدار دار،  رتبه
   اند.  امل و بدون خطا انجام شدهها ک بندی کنیم رتبه شود. در این مقاله فرض می
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  ی کاربردی مطالعه -۳
به بررسی کارایی براوردگرهـای میـانگین و  SAS-9.4افزار  در این بخش با استفاده از نرم

 DRERSSو   SRS  ،RSS  ،ERSS  ،RERSSگیری  هـای نمونـه ی حاصل از روش میانه
ستایی سـال هزینه و درامد خانوارهای روهای آمارگیری  از دادهبرای این منظور  پردازیم. می

، استفاده شده اسـت. آمـارگیری هزینـه و درامـد خـانوار هـر ]۱ن [در استان مازندرا ۱۳۹۲
ی  ی کــاربردی متغیــر هزینــه شــود. در ایــن مطالعـه سـاله توســط مرکــز آمــار ایـران انجــام می

در جـدول    اسـت. عنوان متغیر مورد عالقه انتخاب شده ی خانوار در بخش مسکن به ساالنه
ی مسـکن خانوارهـای روسـتایی اسـتان  های توصیفی متغیرهای هزینه ای از آماره خالصه ۱

  آورده شده است. ۱۳۹۲مازندران 
  

  ۱۳۹۲های توصیفی خانوارهای روستایی ساکن استان مازندران در سالآماره-۱جدول
 ی مسکن خانوار (ده میلیون ریال)هزینه  

  ۲٫۴۶۱ میانگین حسابی
  ۲٫۱۹۶ میانه

  ۰٫۰۲۱ واریانس
  ۵۸٫۱۹۷ ضریب تغییرات
  ۴٫۳۴۲ ضریب چولگی

  

  های انتخاب نمونه و براورد روش -۱-۳
 ۱۳۹۲طرح آمارگیری هزینـه و درامـد خـانوار روسـتایی توسـط مرکـز آمـار ایـران در سـال 

خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اجرا شده اسـت کـه از  ۱۹۴۳۷براساس آمارگیری از 
 خانوار در نقاط روستایی استان مازندران ساکن بودند. ۶۱۷،  این تعداد

،  اند عنوان نمونـه انتخـاب شـده خانوارهای روستایی استان مازندران که در این آمارگیری به
هایی بـا  هـا نمونـه اند و از بـین آن هشـد  ی آماری این مطالعـه در نظـر گرفتـه عنوان جامعه به

  شده انتخاب شده است. برده های نام استفاده از روش
کاربردی، شناسایی روشی کاراتر و معرفی آن برای بـراورد میـانگین  ی  هدف از این مطالعه

ی مسکن خانوارهای روستایی ساکن استان مازندران طی یک سال است.  ی هزینه و میانه



  اكبري صبا عليمجد و روشنك  ميرحامد هاشمي  10

   .........................  15 - 1، صص 1395بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .........................  

ی مــورد نظــر انتخــاب  صــورت زیــر از جامعــه ی مســتقل به نمونــه ۵۰۰۰بــرای ایــن منظــور 
  کنیم. می

ـــــه ـــــا اســـــتفاده از روش نمون ـــــدا ب ـــــه گیری تصـــــادفی ســـــاده ابت ـــــایی   𝑘هایی  ، نمون 𝑘)  ت = ۵, ۶, ۱۰, بنـدی  کنیم. حـال بـا انجـام رتبه ی مـورد نظـر انتخـاب مـی از جامعه (۱۲
شـده را مرتـب  ای انتخاب ، واحـدهای نمونـه کامل و بدون خطا بر اساس متغیر مورد عالقه

، RSS گیری  هــای نمونــه شــده بــر اســاس روش بندی ی رتبه کنیم. در هــر مجموعــه نمونــه مــی
ERSS ،RERSS  وDRERSS پـــردازیم. در هـــر روش، مقـــدار  بــه انتخـــاب نمونـــه می

طور مسـتقل تکـرار  بار به   ۵۰۰۰کنیم. این عمل را  ی جامعه را محاسبه می میانگین و میانه
عنوان بــراوردی از  دســت آمــده را بــه های به . در نهایــت متوســط میــانگین و میانــه کنیم مــی

دلیل بزرگ بودن مقـدار میـانگین تـوان  به کنیم. می ی مورد نظر، محاسبه  پارامترهای جامعه
ها اسـتفاده شـده  ی این روش دوم خطا از معیار میانگین نسبی توان دوم خطا برای مقایسه

 است.
 )۱ی ( از رابطــهگیری  هــای نمونــه ی مــورد نظــر بــرای بررســی کــارایی روش ی نمونــه انــدازه

 دست آمده است. به

𝑛 = ۱ ۲
۲ ۲

۲ ۲
۱ ۲
۲ ۲   

، ۱٫۹۶(صدک توزیع نرمال اسـتاندارد) برابـر  𝑍۰٫۹۷۵، ۰٫۰۵برابر  𝛼که در آن با قرار دادن  𝜎۲ ده میلیـون ریـال،  ۰٫۰۲۱هـا) برابـر  (واریـانس داده𝑒  ۰٫۱(خطـای نسـبی) برابـر ،𝑋 
 ۶۱۷ی جامعـه) برابـر  (اندازه 𝑁ال و یده میلیون ر ۲٫۴۶۱ها) برابر  داده حسابی (میانگین

  آید. دست می  خانوار به ۶۰برابر با   ی نمونه خانوار، اندازه

  کارایی براورد میانگین جامعه -۲-۳
ی کـارایی براوردگـر میــانگین،  بــرای محاسـبه     )RMSE۵ میـانگین نسـبی تـوان دوم خطـا (

  صورت زیر محاسبه شده است. به

)۱( 
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�̂� = ۱
۵۰۰۰ ∑ �̂� ,۵۰۰۰

۱   

𝑏𝚤𝑎𝑠(�̂� ) = ۱
۵۰۰۰ ∑ (�̂� , − �̂�۵۰۰۰

۱ )  

𝑅𝑀𝑆𝐸(�̂� ) = ( ) = ۱
۵۰۰۰ ∑ (�̂� , − �̂� )۲۵۰۰۰

۱  

 𝑅𝐸 = ( )( ) = = ( )( ) ;  
𝑙  ها که در آن = 𝑅𝑆𝑆, 𝐸𝑅𝑆𝑆, 𝑅𝐸𝑅𝑆𝑆, 𝐷𝑅𝐸𝑅𝑆𝑆  �̂� 𝑋 وام 𝑙گیری  اُمـین تکـرار مسـتقل روش نمونـه𝑖برابر میانگین  , = �̂�  برابـر متوسـط
  است.ام 𝑙 گیری تکرار روش نمونه ۵۰۰۰دست آمده از  های به میانگین

، SRS ،RSS ،ERSSهای  گیری کــارایی براوردگــر میــانگین حاصــل از نمونــه براوردهــای
RERSS  وDRERSS  برای𝑘 = ۵, ۶, ۱۰,   .خالصه شده است ۲در جدول  ۱۲

  
 ERSS  ،RERSS و   SRS  ، RSS هـای  ی مسکن حاصل از روش هزینه  کارایی براوردگر میانگینبراوردهای  -۱جدول 

بـرای خانوارهـای روسـتایی سـاکن   ۶۰ ی نهـایی  ی نمونـه و انـدازه ۱۲و  ۱۰،  ۶،  ۵ی  ی مجموعـه با انـدازه DRERSSو 
  بر حسب ده میلیون ریال  ۱۳۹۲ استان مازندران در سال 

  SRS RSS  ERSS  RERSS  DRERSS معیار 𝑘  گیری روش نمونه  
۵  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۷  ۰٫۰۱۰۷  ۰٫۰۰۳۱  ۰٫۰۰۱۲  RE۱  ۱٫۷۳  ۱٫۱۳  ۳٫۹۳۴  ۹٫۸۹۲  
۶  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۶۹  ۰٫۰۱۳  ۰٫۰۰۲۹  ۰٫۰۰۱  RE۱  ۱٫۷۶۶  ۰٫۹۳۳  ۴٫۰۹۷  ۱۲٫۱۱۹  
۱۰  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۵۱۳  ۰٫۰۱۶۷  ۰٫۰۰۲۵  ۰٫۰۰۰۷  RE۱  ۲٫۳۶  ۰٫۷۲  ۴٫۸۹  ۱۶٫۵۲  
۱۲  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۵۲۷  ۰٫۰۱۸۳  ۰٫۰۰۲۳  ۰٫۰۰۰۷  RE۱  ۲٫۲۹۵  ۰٫۶۶  ۵٫۲۱۵  ۱۷٫۵۵  

  

)۲( 
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  ی جامعه کارایی براورد میانه -۳-۳
در این مقاله، مشابه بـا   شده برده نامگیری  های نمونه ی حاصل از روش کارایی براوردگر میانه

  است.  روابط در قسمت میانگین محاسبه شده
ـــراورد ـــه ب ـــر میان ـــارایی براوردگ ـــهی حاصـــل از  ک ، SRS ،RSS ،ERSSهای  گیری نمون

RERSS  وDRERSS برای 𝑘 = ۵, ۶, ۱۰,   خالصه شده است. ۳در جدول  ۱۲
  

و  ERSS  ،RERSS و   SRS  ، RSS هـای  ی مسـکن حاصـل از روش هزینه  میانهکارایی براوردگر براوردهای  -۳جدول 
DRERSS برای خانوارهای روستایی ساکن اسـتان   ۶۰ ی نهایی  ی نمونه و اندازه ۱۲و  ۱۰،  ۶،  ۵ی  ی مجموعه با اندازه

  بر حسب ده میلیون ریال  ۱۳۹۲ مازندران در سال 
  SRS RSS  ERSS  RERSS  DRERSS معیار 𝑘  گیری روش نمونه  
۵  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۶  ۰٫۰۰۹۸  ۰٫۰۰۴۵  ۰٫۰۰۳۳  RE۱  ۱٫۹۵۵  ۱٫۲۰۵  ۲٫۶۲۵  ۳٫۶۱۸  
۶  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۵۷  ۰٫۰۰۱۷  ۰٫۰۰۵۴  ۰٫۰۰۳  RE۱  ۲٫۰۵۹  ۰٫۷۰۵  ۲٫۲۰۶  ۳٫۷۶۶  
۱۰  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۴۱  ۰٫۰۰۱۴  ۰٫۰۰۱۰۳  ۰٫۰۰۲۶  RE۱  ۲٫۸۶  ۰٫۸۶۹  ۱٫۱۴۷  ۴٫۴۷  
۱۲  RMSE۰٫۰۱۲  ۰٫۰۰۳۸  ۰٫۰۰۱۳  ۰٫۰۰۱۸  ۰٫۰۰۲۱  RE۱  ۳٫۱۰۴  ۰٫۸۹۶  ۱٫۱  ۵٫۵۶۹  

  

  گیری بحث و نتیجه -۴
 ۳و  ۲های  کـه در جـدول REو  RMSEهای  دسـت آمـده از رابطـه مقدارهای بهبه با توجه 

  شود که:  خالصه شده است مشخص می
 گیری از  های دورافتــاده، روش نمونــه هــای واقعــی بــا احتمــال حضــور مشــاهده در داده

ــه ــه مجموع ــارایی کم ی رتب ــرانگین ک ــل دار ک ــر و عم ــه روش  ت ــامطلوبی نســبت ب کرد ن
گیری تصادفی سـاده در بـراورد پارامترهـای مرکـزی (میـانگین و میانـه) جامعـه  نمونه
 دارد.
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 هـــایی بـــا احتمـــال حضـــور  دار حتـــی در داده ی رتبـــه گیری از مجموعـــه روش نمونـــه
ــز روشــی کــاراتر ا مشــاهده ــاده نی ــههای دورافت ــراورد  ز نمون گیری تصــادفی ســاده در ب
 ترین کارایی نیست. ی جامعه است اما دارای بیش ن و میانهیمیانگ

 گیری از  دار کــرانگین اســتوار و روش نمونــه ی رتبــه گیری از مجموعــه هــای نمونــه روش
گیری تصـادفی سـاده  دار کرانگین استوار دوگانه، کـاراتر از روش نمونـه ی رتبه مجموعه
 د پارامترهای مرکزی جامعه هستند.در براور

 گیری از  ، روش نمونـه مقالـهشـده در ایـن  گیری بررسی هـای نمونـه در بین تمـامی روش
ــه ــه مجموع ــه دارای بیش ی رتب ــتوار دوگان ــرانگین اس ــه  دار ک ــبت ب ــارایی نس ــرین ک ت

 گیری تصادفی ساده در براورد پارامترهای مرکزی جامعه است. نمونه
 هـای  شـده سـبب افـزایش کـارایی روش های گرداوری موعـه نمونـهی مج افزایش اندازه

تنهــــا در       𝑘 شــــود. افــــزایش مقــــدار  می     DRERSS و       RSS     ،ERSS گیری  نمونــــه
ی جامعه، سـبب  دار کرانگین استوار و برای براورد میانه ی رتبه گیری از مجموعه نمونه

 کاهش کارایی آن شده است.
 دار کرانگین اسـتوار  ی رتبه گیری از مجموعه های نمونه رسد استفاده از روش به نظر می

مسکن ی  دار کرانگین استوار دوگانه برای براورد هزینه ی رتبه گیری از مجموعه و نمونه
چوله است، روشی با کارایی بسیار بـاال باشـد. از ایـن  با توزیع متغیری خانوارها، که

 شود. ها توصیه می در آمارگیریرو استفاده از آن 

  توضیحات
1. Ranked Set Sampling 
2. Extreme Ranked Set Sampling 
3. Robust Extreme Ranked Set Sampling 
4. Double Robust Extreme Ranked Set Sampling 
5. Relative Mean Squared Error 
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