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  دار مکاتبات ی عهده یسندهنو* 
  ۱۳۹۷٫۴٫۱۶: پذیرش ،۱۳۹۵٫۱۱٫۹: دریافت

ــه ــاربردی از رهیافــت نمون ــرای طــرح ک ــوازنی ب هــای  گیری ت
 ای ناحیه بندی چند طرفه برای براورد کوچک طبقه

 *پور فاطمه مشایخی و حمیدرضا نواب
  دانشگاه عالمه طباطبایی

هـای مشخصـی از  براوردهـایی بـرای حوزه ی وقتی هدف از آمارگیری محاسـبه :چکیده
ای  ی نمونـه هـا و تعیـین انـدازه اسـاس حوزه بندی کردن جامعه بـر جامعه باشد، با طبقه

ــوان دقــت براوردهــای حــوزه هــا می حوزه ــزایش داد ت ــه دو طــرح . ای را اف ــن مقال در ای
کــردن  بنــدی شــوند کــه بــا طبقه گیری تــوازنی معرفــی می بنــدی و نمونــه گیری طبقه نمونــه

ــر ــه ب ــاس حوزه جامع ــه اس ــی در مرحل ــورد بررس ــای م ــه ه ــی نمون ــت  ی طراح گیری دق
ی بــراورد نیــز بــه کــارگیری  در مرحلــه. دهنــد ای را افــزایش می براوردگرهــای حــوزه

 ی یافتـه رگرسـیونی تعمیم«و  »۱گذاشـتی هم«براوردگرهای اصـالحی ماننـد براوردگرهـای 
 »تامپسـون-هـورویتز«ی  بـه براوردگـر سـادهتری را نسـبت  براوردهای دقیق »۲اصالحی

ــه ــد دســت می ب ــه. ده ــک مطالع ی ــان در  ــتفاده از داده ی شبیه در پای ــا اس ــازی ب ــای س  ه
مرکز آمار ایـران  »۱۳۹۰تر سال نفر کارکن و بیش ۵۰های صنعتی  آمارگیری از کارگاه«

ی بـراورد بندی چندطرفه برا های طبقه گیری توازنی برای طرح کاربردی از رهیافت نمونه
گیری تـوازنی  بندی و نمونـه گیری طبقه دو طرح نمونه ی ای از طریق مقایسه ناحیه کوچک

یافتـه اصـالحی بـرای  گذاشـتی و رگرسـیون تعمیم تامپسون، هم-با براوردگرهای هورویتز
  .شود می ارایههای مشخصی از جامعه  حوزه

ــدی ــان کلی ــیونی تعمیم: واژگ ــر رگرس ــه براوردگ ــورویتزی اصــالحی؛  یافت ــر ه -براوردگ
  .بندی گیری طبقه گیری توازنی؛ نمونه گذاشتی؛ نمونه تامپسون؛ براوردگر هم
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  مقدمه -۱
هـای مشـخص و متعـددی ماننـد  ی براوردهـای حوزه وقتی هـدف از آمـارگیری محاسـبه

سازند  باشد که دو یا چند افراز از جامعه را می... های سنی و جنسیتی و  ، رده ها استان
، بـا  ای ثابـت و محـدود باشـد های هزینـه علـت محـدودیت ی کل نیز بها  ی نمونه هو انداز
های مورد نظـر باشـند و تعیـین  ها همان حوزه ای که طبقه گونه بندی کردن جامعه به طبقه
براوردهـای حـوزه را بـا دقـت   تـوان صورت غیر تصادفی می ای هر حوزه به ی نمونه اندازه
ی  انــدازه طور عمــده بــهنشــده  ریزی برنامــه ۳ای اورد حــوزهدر بــر. تــری محاســبه کــرد بیش
های مورد بررسی از  شوند ولی اگر حوزه صورت تصادفی مشخص می ها به ای حوزه نمونه

ها  طـوری کـه طبقـه بنـدی بـه گیری طبقه قبل مشخص باشند با در نظر گرفتن طرح نمونه
صـورت غیرتصـادفی معـین  ا را بهه ای حوزه ی نمونه توان اندازه ، می ها باشند همان حوزه

ی بهــین بــرای  ا ای نمونــه ، انــدازه ی کــل ی نمونــه علــت ثابــت بــودن انــدازه ولــی بــه. کــرد
تـر از تعـداد  ها همیشـه کـم های طبقـه بندی در دست نیسـت در نتیجـه تعـداد نمونـه طبقه
ــه ــرای آن نمون ــین ب ــا اســت های به ــن. ه ــر ای ــا ب ــه بن ــد ب ــک روش بای ــراورد  کم ــای ب ه
بهتــرین پیشــگوی «و یـا  »۴براوردگرهــای اصــالحی«ماننــد اسـتفاده از  ای ناحیــه کوچـک

ی طراحــی  ای را افــزایش داد و یــا در مرحلــه دقــت براوردهــای حــوزه »۵نااریــب خطــی
ای  های بد دقت براوردهـای حـوزه های معرف و حذف نمونه گیری با انتخاب نمونه نمونه

  .]۱۶[ را افزایش داد
یـک . ]۱۱[ بـه کـار بـرد ۷ی معـرف را به جـای نمونـه »۶معرفراهبرد «هایک اصطالح 

بنا بر این راهبـردی را . ی براورد است گیری و شیوه گیری شامل طرح نمونه راهبرد نمونه
 . ای را فراهم کند معرف گویند که امکان براورد دقیق پارامترهای جامعه

 گیری بـر وش نمونـهها ر ناحیـه گیری در کوچـک طراحـی نمونـه ی لهئمارکر برای حـل مسـ
ــدی را پیش اســاس طبقه ــاد می بن ــداد کوچک نه ــزایش تع ــا اف ــه ب ــد ک ــه کن ها دقــت  ناحی

کـار زمـانی کـاربرد خواهـد داشـت کـه  این راه. ]۱۳[ یابد براوردهای مستقیم افزایش می
براوردهایی برای  ی ها آشیانی باشند ولی در صورتی که هدف از آمارگیری محاسبه حوزه

شـده توسـط مـارکر عملـی نخواهـد  از جامعه باشد دیگر راهکـار معرفـیدو یا چند افراز 
های  ای برای حوزه ی نمونه دست آوردن اندازه در چنین حالتی روش معمول برای به. بود

  . بندی است گیری طبقه درون هر افراز جامعه، استفاده از نمونه
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ی متفـاوت  توانـد بـا چنـد ضـابطه گیـریم می ای کـه از آن نمونـه می گاهی اوقات جامعـه
تواننـد  های صنعتی می کارگاه. زنیم تر شدن مسئله مثالی می برای واضح. بندی شود طبقه

ولی مشـکل در . بندی شوند کارگاه دسته »نوع فعالیت«و یا  »تعداد کارکنان«بر اساس 
در ایـن حالـت اسـتفاده از . بندی است تر برای طبقه اسباین حالت، تشخیص متغیر من

بنـدی  بندی مناسب باشد که با اسـتفاده از رده تواند برای طبقه ها می هر دوی این ویژگی
. دسـت آورد ای به تری از پارامترهـای جامعـه توان براوردهای دقیق متقاطع دو متغیر می

در ایـن . بنـدی کنـیم طبقه ۱ننـد جـدول ها را در جـدولی ما توانیم کارگاه در این مثال می
رده نشـان داده  ۵کارگـاه در  »نـوع فعالیـت« رده و ۴کارگاه در  »تعداد کارکنان«جدول 
  .اند شده

  
  بندی تقاطعی دو متغیر تعداد کارکنان و نوع فعالیت کارگاهرده-۱جدول

  نوع فعالیت                   
  

  تعداد کارکن
  ۵کد   ۴کد  ۳کد ۲کد ۱کد

  ۸  ۴۹ ۴۲ ۴۰ ۹۸ نیروی کار۷۴تا  ۵۰بین 
  ۷  ۳۰ ۱۲ ۲۰ ۴۴ نیروی کار۹۹تا  ۷۵بین 
  ۱۷  ۵۱ ۲۸۱۴ ۸۹ نیروی کار۱۹۹تا ۱۰۰بین 
  ۱۷  ۸۷ ۵ ۴۲ ۷۴ ترنیروی کار و بیش ۲۰۰

  
ها همـان  ای کـه طبقـه گونه بندی کردن جامعه به فالورسی و ریگی نشان دادند که با طبقه

توان دقـت  بررسی باشند و استفاده از براوردگرهای مستقیم اصالحی میهای مورد  حوزه
بندی و حالت خاصـی  گیری طبقه دو طرح نمونه. ]۹[ ای را افزایش داد براوردهای حوزه

ــه ــتفاده از طبقه از نمون ــا اس ــوازنی، ب ــه گیری ت ــه در مرحل ــردن جامع ــدی ک ی طراحــی  بن
گیری  در حالـت خاصـی از نمونـه. شـود آمارگیری منجر به افزایش دقت براوردگرهـا مـی

های متوازن را انتخاب کرد که در پایـان  شده نمونه بندی ی طبقه توان از جامعه توازنی می
بندی  گیری طبقه گیری از طرح نمونه شود دقت براوردها در این طرح نمونه نشان داده می

ایانـت و همکـاران بنـدی دو طرفـه را بر گیری طبقه اولین بار روش نمونـه.  تر است بیش
کارگیری دو روش کـه یکـی  ی به گیری هدفمند بر پایه استراتژی نمونه. ]۴[ معرفی کردند

و  ])۵([ ی تـوازنی معرفـی شـد ها توسط دویل و تیله با نـام روش انتخـاب نمونـه از آن



  پور  فاطمه مشايخي و حميدرضا نواب  208

   .....................  228 - 205، صص 1395پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره27سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله   .....................  

 یافتـه بیـان شـد دیگری توسـط لتـونن و همکـاران بـا عنـوان براوردگـر رگرسـیونی تعمیم
 –دویل و تیله فرمولی برای واریانس براوردگر مجموع هورویتز . شود ا می، اجر])۱۲([

هـای شـمول در  همچنـین احتمال. ]۶[ گیری توازنی ارائـه دادنـد تامپسون در طرح نمونه
بـرای حـل . ]۸[ شـده اسـت  گیری توازنی توسط فالورسی و همکاران توضـیح داده نمونه
شـاپ و همکـاران  مول طرح توازنی نیز بیهای ش ی احتمال ی کالبیدن و محاسبه مسئله

، دیکسترا و ووالن نیـز ]۳[ راه حلی با نام آلگوریتم برازش متناسب تکراری ارائه کردند
فالورسـی و . ]۷[ نهـاد کردنـد ی کالبیـدن پـیش تعمیم این آلگـوریتم را بـرای حـل مسـئله

گیری  نمونـه گیری براسـاس انتخـاب روش ریگی نشان دادند که به کار بردن روش نمونـه
شـود بـا  ها می توازنی و براوردگر رگرسیونی، سبب سادگی در محاسبات و کارایی نتیجـه

  .]۹[ در نظر گرفتن انحراف کمی از شرایط مطلوب، استوار است

 گیری  های نمونه طرح -۲
  .شوند بندی معرفی می گیری توازنی و طبقه دو طرح نمونه ،در ادامه

 ۸گیری توازنی نمونه -۱-۲
  صورت  ، است که به    ،  هدف براورد مجموع کل متغیر پاسخ

∑ ∈   
ـــــــف  ـــــــود می تعری ـــــــر . ش گ ـــــــه ا ـــــــدهای جامع ـــــــند آن  ی واح ـــــــاه باش  گ

۱, … , ; 		 ۱, … از متغیرهای کمکی برای واحـد   بردار  ,
گـاه طـرح نمونـه گیـری  احتمال شمول آن واحـد در نمونـه باشـند، آن kام جامعه و

,۱ کمکی   متغیر تحت  ∙ …  ۹های توازن توازنی است، اگر و تنها اگر معادله ,
  :زیر صادق باشند

̂ , ∑ ∈ ∑ ∈ ,									 ۱, … ,  )۱(  
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تامپسـون -شـرط تـوازن برابـری بـراورد هـورویتز تـوازنی،گیری  عبارت دیگر در نمونـه به 
گیری تـوازنی، طرحـی اسـت کـه در آن  نمونه. ای آن است متغیر کمکی با مجموع جامعه

  . را محقق سازند) ۱(ی توازن  هایی شانس انتخاب دارند که معادله تنها نمونه
  :صورت زیر نیز نمایش داد توان به شرط توازن را می

	 ̂ , ۰ 
های ممکن از جامعـه باشـد، بـا تعریـف  کل نمونه ی مجموعه همچنین اگر فرض کنیم 

) های قید توازن روی فضای کل نمونـه , گیری کـه طـرح نمونـه طوری بـه  ( ∙ را   
اسـت کـه  زیر مجموعـه ای از  آن گاه    سازد  متوازن  تحت بردار متغیرهای کمکی

باشـند و  کنند دارای احتمال غیـر صـفر مـی توازن را محقق می هایی که شرط فقط نمونه
  :عبارت است از

∈ | ̂ ,  
گیری توازنی را بـه  تامپسون تحت نمونه-دویل و تیله واریانس تقریبی براوردگر هورویتز

الزم بــه ذکــر اســت کــه وقتــی بــردار متغیرهــای کمکــی همــان بــردار . ]۶[ دســت آوردنــد
,	۱ های شمول احتمال … ای  ی نمونـه گیری بـا انـدازه باشـد طـرح نمونـه ,

ی  در ایـن حالـت معادلـه]. ۱۴[گیری تـوازنی اسـت  ثابت حالت خاصـی از طـرح نمونـه
 :توازن عبارت است از

∑ ∈ ∑ ۱∈ ∑ ∈   
ی  عمـومی بـرای انتخـاب نمونـههای  شماری و مکعبی که روش در ادامه به دو روش کل

  .شود ، اشاره می های شمول متفاوت و هر تعداد متغیر کمکی هستند توازنی با احتمال

  شماری روش کل -۱-۱-۲
ی بعـد بـه هـر  در مرحلـه. شـوند های ممکـن فهرسـت می در این روش ابتدا تمامی نمونه

ی  سـازد، تحـت یـک تـابع هزینـه نمونه بر اساس میزانـی کـه شـرط تـوازن را محقـق می
شـرط تـوازن  هایی که دقیقـًا نمونه به کل بنا بر این. یابد ای تخصیص می مشخص، هزینه

)۲( 

)۳( 
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ها بسته به میزانی که از شرط تـوازن دور  ایر نمونهی صفر و به س را محقق سازند، هزینه
  :بنا بر این داریم. گیرد می تری تعلق  باشند، هزینه بیش

0 	غیرتوازنی های نمونه  
0 	توازنی			 های نمونه    

شـوند کـه امیـد ریاضـی  ای تعیـین می گونه ها به ها،  پس از تعیین هر یک از نمونه
  : شود کمینهتابع هزینه 

min ∑ 	∈   
  .شود انتخاب می  ها به تصادف بر اساس مقدارهای  یکی از نمونه

ی  هـایی دارد کـه بـه کـارگیری ایـن روش را بـرای انتخـاب نمونــه شـماری عیب روش کل
بـرای . ]۱۴[ شماری اشاره کرده است روش کل  های عیب تیله به. کند توازنی مشکل می

ی هـر نمونـه و  های ممکـن فهرسـت شـوند و هزینـه مثال در این روش باید تمامی نمونه
 ۲۰ ای بـا ایـن کـار بـرای جامعـه د کـه عمـالًشـواحتمال انتخاب آن نیز محاسـبه 

کردن تابع هزینه  کمینههای غیر صفر که از  ممکن نیست و یا در این روش تعداد 
نحوی کـه ممکـن اسـت در مـواردی بـراورد  طور معمول زیاد نیست به آیند به دست می به

همـین دلیـل روش مکعبـی بـرای  بـه. شـود ی اطمینـان، مشـکل  واریانس و ساختن بازه
  .ی توازنی معرفی شد انتخاب نمونه

  ۱۰روش مکعبی -۲-۱-۲
روش مکعبـی . ]۶[ نخسـتین بـار معرفـی شـدبـرای  روش مکعبی توسـط دویـل و تیلـه

ای از  ای متــوازن را بــرای مجموعــه گیری اســت کــه نمونــه هــای نمونــه ای از الگوریتم رده
ی تبـدیلی تصـادفی از بـردار  ایـن الگـوریتم بـر پایـه. دهـد دست می های شمول به احتمال
ی  ل در نمونه  های شمو این تبدیل تا زمانی که احتمال. های شمول بنا شده است احتمال

ی تـوازن تـا حـد امکـان برقـرار باشـد ادامـه  و معادلـه ۱یـا  ۰برابـر  آمـده دقیقـًا دست به
ــه روش مکعبــی از دو مرحلــه بــه نام. یابــد می ــه ۱۱فــراز  ی هــای مرحل  ۱۲ی فــرود و مرحل

هـدف ایـن دو مرحلـه . فراز قیدها دقیقـاً برقـرار هسـتند ی در مرحله. تشکیل شده است
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اسـت تـا در نهایـت یـک   ۱ و   ۰ های شمول بـه  تمامی احتمال فی تقریباًگرد کردن تصاد
  . انتخاب شود ∩راس از 

,۰هــدف انتخــاب راســی از   در ایــن مرحلـه: فــراز ی مرحلـه - ۱ ∩ 
ــر  اســت و احتمال ــه ∋هــای شــمول براب ــوازن  و معادل ــز ) ۱(ی ت نی

شـده  االجرا است که راس انتخـاب فرود تنها زمانی الزم ی مرحله. باشد برقرار می
 فرود منجـر بـه نزدیـک شـدن بـه راسـی از  ی نباشد و مرحله  راسی از از 
 .]۱۴[ تیله دو الگوریتم برای مرحله فراز معرفی کرد .شود می

 رسد کـه الزامـاً می 	 فراز الگوریتم به راسی از ی در پایان مرحله: فرود ی مرحله -
∗این راس را با . نیست 	 راسی از کنـیم  فرض می. دهیم نشان می ∗

آلگـوریتم  ۰است، در صورتی که  ∗های غیر صحیح راس  تعداد مؤلفه 
گـاه تنهـا تعـدادی از قیـدها کامـل برقـرار شـده  آن ۰کامل شده است، اگر 

ی  ای در مرحلـه واحـد جامعـه است بنـا بـر ایـن حـداقل   .است
شود و وضـعیت  فراز وضعیت حضور و یا عدم حضورشان در نمونه مشخص می

کــه ایــن هــدف توســط یــک . واحــد بــاقی مانــده بایــد مشــخص شــود حــداکثر 
 .شود شماری محقق می الگوریتم کل

های کـل منطبـق نباشـد  بـر یکـی از نمونـه 	 اگـر راس انتخـابی: کیفیت توازن -
حداکثر میزان انحـراف . متوازن خواهد بود شده تقریباً کل انتخاب ی گاه نمونه آن

امین متغیـر کمکـی از مقـدار  تامپسون از مقدار واقعی برای-براوردگر هورویتز
 واقعی آن برابر

̂ , max ∈ 																								   
هـا  دهد افزایش تعداد متغیرهای توازن به صرف وجـود اطالع است که نشان می
گیری معقول نیست، چون ممکـن اسـت کیفیـت تـوازن بـرای  در چارچوب نمونه

  .]۲[ها است، کاهش یابد  متغیرهایی که هدف اصلی آمارگیری براورد آن
ای  بـرای انتخـاب نمونـه samplecubeعنـوان  بـاای  برنامـه Rافزار  تیله و میت در نرم

قابـل دسترسـی  packagesampling اند کـه از طریـق توازنی بـه روش مکعبـی نوشـته
  .]۱۵[ است  
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بـا در نظـر . گیری تـوازنی اسـت بندی یک طرفه حالت خاصـی از نمونـه گیری طبقه نمونه
هـای  و احتمال  صـورت بهام   ی گرفتن متغیرهای کمکـی بـرای طبقـه

	شمول برابر  ۱, … , بندی یـک طرفـه را  گیری طبقه توان نمونه می  
  و  ی طبقـه انـدازه  ام جامعـه و  ی مجموعه اعضای طبقـه دست آورد، که  به

صـورت زیـر تعریـف  ام بـوده کـه به ی متغیر نشانگر طبقـه  ای آن و   ی نمونه اندازه
   :شود می

۱,								 ∈ اگر	
۰,								 ∉    اگر	

گیری  تـوان نمونـه گیری تـوازنی ایـن اسـت کـه می های جالب توجه نمونه  یکی از مشخصه
بـرای مثـال . بـا بـیش از یـک متغیـر تعمـیم داد  بنـدی گیری طبقه بندی را بـه نمونـه طبقه

تعــداد کارکنــان «بنـدی،  هــای صـنعتی دو متغیــر طبقه فـرض کنیــد کـه در بررســی کارگاه
های حاصـل از متغیـر اول و  طبقـه. در دسـترس اسـت »نوع فعالیت کارگاه«و  »کارگاه

ی سـاده در بنـدی تصـادف مانند طـرح طبقه. دهیم نشان می  و دوم را به ترتیب با 
بــه عنــوان متغیــر   ،  ام ی ایـن طــرح بــا فــرض متغیــر نشـانگر طبقــه

ی تـوازن حاصـل از ایـن متغیـر کمکـی برابـر  سـمت چـپ معادلـه. آید دست می به   کمکی
  شود با می

∑ ∈ ∑ ∈   
ی تـوازن نیـز برابـر  مت راسـت معادلـهسـ. اسـت ای در طبقـه  ی نمونه اندازه که 

  است با
∑ ∈ ∑ ∈    

   ی ثابــتا  ی نمونــه گیری بــا انــدازه ی تــوازن منجــر بــه طــرح نمونــه ایــن معادلــه
۱, … , ; ۱, … ی  حال اگر عالقمند به محاسبه. شود ها می برای طبقه ,

کـه جامعـه  طوری بـهای در دو یا چنـد افـراز متفـاوت از جامعـه باشـیم  براوردهای حوزه
بنــدی شــود ایــن روش  طبقه ۲بــار بــر اســاس افــراز  و یــک ۱بــار بــر اســاس افــراز  یــک
وازنی در حالـت گیری تـ نمونـه. شـود بنـدی چندطرفـه می بندی منجـر بـه روش طبقه طبقه
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ــن روش طبقه ــز شــامل می خــاص، ای ــدی را نی ــر. شــود بن ــراز داشــته  Bاگ باشــیم و  اف
نمـایش دهـیم، بـا  ام را بـا  هـای افـراز و تعـداد حوزه  های هر افـراز را بـا حوزه

  فرض متغیر توازن زیر 
۱۱ , … , , … ,    

 :شود با ی توازن برابر می معادله
	 ̂ , ∑ 	

∈ ∑ 	∈     
	 ∑ 	∈ ∑ ∈    

اسـت و ماننـد حالـت  ی  در طبقـه  مقدار کـل متغیـر ی دهنده نشان 	که نماد
  .شود ها می ای ثابت در طبقه ی نمونه ری با اندازهگی قبل این طرح تبدیل به نمونه

  بندی گیری طبقه نمونه -۲-۲
  در طبقـه بـا  گیری واحـد نمونـه  ای بـا بنـدی، جامعـه گیری طبقه در طرح نمونه
بنـــدی بایـــد  گیری طبقه در نمونـــه. شـــود ام تقســـیم می ی گیری در طبقـــه واحـــد نمونـــه

,۱ های انــدازه … ۱ معلــوم و عــالوه بــر آن , ۲ . باشــد ⋯
اسـت کـه در  »بنـدی تصـادفی گیری طبقه نمونـه«بندی،  گیری طبقه ترین حالت نمونه ساده

  بنا بر ایـن. شوند طور مستقل از هر طبقه انتخاب می های تصادفی ساده به آن نمونه
ــه . شــود م انتخــاب میا ی ای در طبقــه واحــد جامعــه طــور تصــادفی از  مشــاهده ب

۱ی کـــل برابــر  ی نمونـــه انــدازه ۲ گـــر. اســـت ⋯ مقـــدار   ا
ای  م باشـد، مجمـوع جامعـهای   ام در طبقـه ی متغیر مورد بررسی واحـد شده مشاهده
  : برابر است با  ی در طبقه  متغیر

∑ ۱   
  ای برابر با و مجموع کل جامعه

∑ ۱   
  .است
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  براوردگرها -۳
  تامپسون-براوردگر هورویتز -۱-۳

 ، ی در حـوزه  ای متغیـر هورویتز و تامپسون یک براوردگر نا اریـب مجمـوع جامعـه
∑  :]۱۰[ زیر تعریف کردند صورت به، را ∋

	 ̂ , ∑ ∈   
ام و  متغیــر مــورد بررســی واحــدی  شــده  مقــدار مشــاهده و  ترتیــب  کــه در آن بــه

اگـر در . اسـت  ی ی گـزینش شـده از حـوزه نمونـه ام و  احتمال شمول برای فـرد
-گاه براوردگر هـورویتز ها در نظر بگیریم آن ها را همان طبقه بندی حوزه گیری طبقه نمونه

  شود با ام برابر می ی در طبقه  تامپسون مجموع متغیر
̂ , ∑ ۱   

کارگیری  علـت بـه اسـت و بـهم ا ی در طبقـهام  شـمول واحـد  احتمـال  که در آن
گیری در هر طبقه بـا  های شمول واحدهای نمونه بندی تصادفی، احتمال گیری طبقه نمونه

۱ یکدیگر برابرند یعنی ۲ ⋯ ⁄.  

   ۱۳اصالحی ی یافته براوردگر رگرسیونی تعمیم -۲-۳
کار  بـه ی مـورد نظـر را  نامد که مقدارهای مربوط بـه حـوزه براوردگری را مستقیم می رائو

دست آینـد، براوردگرهـایی را  ها به اگر مقدار متغیرهای کمکی از دیگر حوزه. ]۱۶[ گیرد 
کنند را دیگر براوردگرهای  ها استفاده می در تمام حوزه  ی شده که از مقدارهای مشاهده

. نامنــد ، بلکــه چنــین براوردگــری را براوردگــر مســتقیم اصــالحی می نامنــد مســتقیم نمی
ها  علت استفاده از اطالعات تمام ناحیه اصالحی نیز به ی یافته براوردگر رگرسیونی تعمیم

  :اصالحی است و برابر است با برای براورد ضریب رگرسیونی، یک براوردگر مستقیم
	 ̂ , ∑ 	∈   

  که در آن 
	

	
	 	 ̂ , ∑ ∈

۱
  

)۴( 
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  بردار متغیرهای کمکـی و  ، ی در حوزهام  ای گیری واحد نمونه های نمونه وزن
  :های زیر برقرار است و همچنین رابطهام  ای ثابت معلوم برای واحد نمونه

	 ̂ , ∑ ⁄∈ ,							 	 ∑ ∈   
 .آید دست می ای زیر به تحت مدل ابرجامعه) ۴(براوردگر 

  
های تصـادفی  مانـده هـا بردار نامعلوم از پارامترهای ثابـت رگرسـیونی و   که در آن
  :ند ازا نیز عبارت و واریانس مدل   امید ریاضی مدل. هستند

۰; 				 ۲; 				 , 			اگر				۰   
  .توان نشان داد دیگری نیز می صورت بهیافته اصالحی  براوردگر رگرسیونی تعمیم

	 ̂ , 	 ̂ , 	 	 ̂ ,   
  که در آن

∑ ∈

۱
∑ ∈   

ــه ــر حوزه طبقه گیری در نمون ــدی اگ ــه بن ــان طبق ــا را هم ــریم ه ــر بگی ــر  ها در نظ براوردگ
  شود با برابر میم ا ی در طبقه  یافته اصالحی مجموع متغیر رگرسیونی تعمیم

̂ , ̂ , ̂ ,   
̂ که , ∑   . است ۱⁄

  گذاشتی  براوردگر هم -۳-۳
یافته اصالحی یک براوردگر مستقیم  گذاشتی مانند براوردگر رگرسیونی تعمیم براوردگر هم

اسـتفاده ها  اصالحی است زیرا برای براورد ضریب رگرسـیونی از اطالعـات تمـام ناحیـه
  :شود زیر تعریف می صورت به  ی این براوردگر برای حوزه. کند می

	 ̂ , ∑ ∈   

)۵( 
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  :شود با برابر میم ا ی در طبقه گذاشتی برای مجموع متغیر  بنا بر این براوردگر هم
̂ , ∑ ∈   

ها  براوردگـر از اطالعـات تمـام طبقـهایـن . آیـد به دسـت می) ۵(ی  از رابطه که در آن 
  .برد بهره می  برای براورد ضریب رگرسیونی

 های شمول و تخصیص نمونه احتمال -۴
ــدازه در بســیاری از آمارگیری ــا ان ــه ه ــر  ی نمون ــت و براب ــل ثاب ــه. اســت     ای ک ــت  ب عل

نمونه در دست ای را بهین با تعداد زیادی  ی نمونه توان اندازه ها نمی محدودیت در هزینه
نمونــه بــه  بــرای چنــین شــرایطی فالورســی و ریگــی روشــی را بــرای تخصــیص. داشــت
اگـر چـه . ]۹[ نـام دارد ۱۴شده ی تخصیص ساده ه کردند که قاعدهیهای مورد نظر ارا حوزه

های قابـل  علـت سـادگی محاسـبات و نتیجـه این روش تخصیصی بهینه نیسـت ولـی بـه
هـا و  ای حوزه ی نمونـه های زیـر انـدازه ی مرحلـهایـن روش طـ. قبول، روشی مفید اسـت

  .کند های شمول را مشخص می احتمال
زیــر  صــورت به،  ای، ای حاشــیه ی نمونــه ابتــدا انــدازه): ســازی بهینــه(ی اول  مرحلــه

  .شود محاسبه می
⁄ ۱ ⁄   

۰ که گیر  ام کـه بایـد توسـط نمونـه   مقداری ثابت مربـوط بـه افـراز ۱
ای  جامعـه ی انـدازه و   های افـراز تعـداد طبقـه طور درسـتی تعیـین شـود،  به

روش تخصیص متناسب بـا  ، این تخصیص به۱ اگر. است  در افراز  ی طبقه
ی نمونـه  یص یکنواخـت انـدازهروش تخصـ بـه ۰ی جامعه و در صورتی کـه  اندازه

۰لـذا بـرای مقـدارهای . شـود برای هر حوزه در یک افراز منجـر می روش  ۱
و  »ی جامعــه تخصــیص متناســب بــا انــدازه«ی نمونــه روشــی بــین دو  تخصــیص انــدازه

  .است »تخصیص یکنواخت«
،  )۶(ای  حاصـل از حـل رابطـه  پس از تعیـین مقـدارهای): کالبیدن(ی دوم  مرحله
شـود  شوند و فرض می ی کالبیدنی زیر محاسبه می از حل مسئله  های شمول احتمال

⁄ به طور یکنواخت برابر  ی های شمول اولیه که احتمال  .هستند  

)۶( 
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توسـط ) ۷(ی کالبیـدنی  مسـئله. اسـت و   بینیک تابع فاصله  ;که 

و یـا الگـوریتم بـرازش ] IPF] (۳(ی برازش متناسب تکراری  شده های شناخته الگوریتم
گونـه کـه فالورسـی و  همان. قابل حـل اسـت  ] GIPF] (۶(یافته  متناسب تکراری تعمیم

هـای  از تولیـد احتمالGIPF ی کالبیـدنی بـا روش  سـئلهحـل م   نشان دادند،] ۹[ریگی 
های متفــاوتی را  تــابع فاصــله) ۷(ی  در رابطــه. کنــد جلــوگیری می  ۱ تــر از  شــمول بزرگ

ی لگــاریتمی زیــر از تولیــد  بــرای مثــال اســتفاده از تــابع فاصــله. کار گرفــت تــوان بــه می
  .کند تر از صفر جلوگیری می های شمول کوچک احتمال

; ln ⁄  

 سازی ی شبیه مطالعه -۵
هــای  ســازی مونــت کــارلو طرح و روش شبیه Rافــزار  در ایــن بخــش بــا اســتفاده از نرم

ی مـورد  هـای جامعـه گیری توازنی در براورد مجمـوع حوزه بندی و نمونه گیری طبقه نمونه
. شــوند ا یکــدیگر مقایســه میبــ MGREG و    HT    ، SYN بررســی تحــت ســه براوردگــر 

مطلـق اریبـی  متوسط قدر ای  ها و براوردگرهای مجموع حوزه های ارزیابی طرح شاخص
  . هستند دوم خطای نسبی متوسط میانگین توان و  نسبی

  طرح مطالعه -۱-۵
عنـوان  ، اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور بـه اقتصـادی ی های توسعه بخش صنعت در برنامه

ــده مینأت ــه کنن ــای برنام ــعه ی بســیاری از نیازه ــژه ای ی توس ــاه وی ــود  ، جایگ ــه خ ای را ب
ها و  ، رفـع مشـکالت و نارسـایی بنا بر ایـن بـرای شـناخت دقیـق. اختصاص داده است

های آتــی ایــن بخــش ضــرورت دارد اطالعــات تفصــیلی و روزامــد  ریزی انجــام برنامــه
های آن منتشـر  ای گـرداوری و نتیجـه ژههای ویـ های صـنعتی در قالـب زیرجامعـه کارگاه
هـای  هـای طـرح آمـارگیری از کارگاه به همین منظـور در ایـن مطالعـه از داده]. ۱[شوند 

)۷( 
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کـه توسـط مرکـز آمـار ایـران اجـرا  ۱۳۹۰تر در سـال  نفر نیروی کار و بیش ۵۰صنعتی 
  .شده استفاده شده است

های صـنعتی واقـع در نقـاط شـهری و  آماری در این طرح شامل تمامی کارگاه ی   جامعه
تر بـوده و  نفر و بیش ۵۰ها  متوسط تعداد شاغالن آن ۱۳۹۰روستایی کشور که در سال 

مربوط بـه صـنایع  ISICI۱۵ ، ۱۵ دارای فعالیت عمده با کد دو رقمی فعالیت اقتصادی
های صـنعتی  آمارگیری نیز فهرست کارگاهچارچوب . مواد غذایی و آشامیدنی بوده است

تر بوده که با استفاده از نتایج سرشماری عمومی  نفر کارکن و بیش ۵۰مستقل و متبوع 
متغیرهـای پاسـخ . های بعـد روزامـد شـده اسـت تهیـه و در سـال ۱۳۸۱کارگاهی سـال 

  فعالیـت صـنعتی اسـت کـه آن را بـا ی افـزوده ی فعالیت صـنعتی و ارزش ارزش داده
  .دهیم نمایش می
ی براوردگرهـای اصـالحی نیـاز بـه متغیرهـای  بندی کـردن جامعـه و محاسـبه برای طبقه

برای این منظـور سـه متغیـر کمکـی کـد اقتصـادی . کمکی همبسته با متغیر پاسخ است
ــاه ــاه ، رده کارگ ــان کارگ ــداد کارکن ــر توضــیح داده  و اســتان  ی تع ــه در زی های کشــور را ک

  .گیریم شوند، در نظر می می
ایـن . ۱ های صنایع مواد غذایی و آشـامیدنی متغیر کد فعالیت اقتصادی کارگاه - ۱

ــد اقتصــادی ســه رقمــی  ــر همــان ک ــواد غــذایی و  کارگاه  ISICمتغی هــای صــنایع م
 .زیر کد است ۵این کد شامل . باشد می ۱۵ها  است که دو رقم اول آن  آشامیدنی

از   ،۲صـنایع مـواد غـذایی و آشـامیدنی هـای  ی تعداد کارکنـان کارگاه متغیر رده - ۲
ـــاه در  رده ـــان کارگ ـــداد کارکن ـــی تع ـــر کم ـــدی متغی ۵۰ ی رده ۴بن ۲ ۷۵ ، 

۷۵ ۲ ۱۰۰، ۱۰۰ ۲ ۲۰۰و  ۲۰  .تشکیل شده است ۲
  ایــن  . ۳ هــای صــنایع مــواد غــذایی و آشــامیدنی های دارای کارگاه متغیــر اســتان - ۳

نفر   ۵۰با   های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی استان دارای کارگاه ۳۰متغیر شامل 
 .تر است کارکن و بیش

هـای صـنایع مـواد غـذایی و  ی کارگاه علـت حضـور متغیرهـای کمکـی متعـدد، جامعـه به
  :کنیم بندی می ، تحت دو افراز طبقه تر را نفر نیروی کار و بیش ۵۰آشامیدنی 

بنـدی تقـاطعی  ایـن رده. اسـت ۲ و ۱ بندی تقاطعی از متغیرهـای ردهشامل : ۱افراز 
۴ شامل ۵   .باشد حوزه می ۲۰
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  . کند بندی می حوزه تقسیم ۳۰، که جامعه را به  است ۳ شامل متغیر: ۲افراز 
مـورد بررسـی و متغیرهـای کمکـی  ی های کلی جامعـه در این مطالعه بر اساس مشخصه

  .شوند با یکدیگر مقایسه می ۲جدول    ، سه طرح ذکرشده در موجود در سطح جامعه
  

 های مورد بررسیطرح-۲جدول
  احتمال شمول عالمت اختصاری طرح گیریطرح نمونه

 STDOM1  )۱ افراز(بندی  گیری طبقه نمونه
 STDOM2  )۲ افراز(بندی  گیری طبقه نمونه

  )۶(ی  رابطهBAL گیری توازنینمونه
  

ــدازه ــه ان ــا ی نمون ــین ب 	 ی کــل به ۰٫۰۲۵ و ۰٫۰۵ ــدازه و ۱٫۹۶ ــه ان ای  ی جامع
برابـــر   و بـــراورد واریـــانس متغیـــر  ۱۰۰۰خطـــای   ی بـــا حاشـــیه ۷۷۴

	 ۲  :گیری تصادفی ساده برابر است با برای طرح نمونه ۲۲۸۵۳۸۲۷۹۸۳

۲

۲ ۲

۲ ۲

۲ ۲
۱٫۹۶ ۲ ۲۲۸۵۳۸۲۷۹۸۳

۱۰۰۰ ۲ ۱٫۹۶ ۲ ۲۲۸۵۳۸۲۷۹۸۳
۷۷۴

۷۷۴   

  
 ۲۰( ۱های افـراز  بـار بـه طبقـه حـال اگـر جامعـه یک. که برابر تعداد کل جامعـه اسـت

بندی شـود و واحـدها بـا  تقسـیم) طبقـه ۳۰( ۲های افـراز  بار هم به طبقـه  و یک) طبقه
های هـر  بـا فـرض همگـن بـودن طبقـه .بندی انتخـاب شـوند گیری طبقه استفاده از نمونه

. یابـد گیری تصـادفی سـاده افـزایش می افراز دقـت براوردهـا در مقایسـه بـا طـرح نمونـه
  یــا ۱۶ایــن بــرای بــراورد پارامترهــای جامعــه بــا دقــت مفــروض اگــر اثــر طــرح بــر بنــا

 ۲ y  ی  ی کل بهین برای جامعه ی نمونه در نظر بگیریم اندازه ۰٫۸را
  :بندی شده برابر خواهد بود با طبقه

۷۷۴ ۰٫۸ ۶۱۹ 
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های هـر  در طبقـه  انـدازه نمونـه ی دست آمـده را بـرای محاسـبه هی ب نمونه ی  اکنون اندازه
 ۲ و ۱ هـای هـر افـراز یعنـی افراز با استفاده از روش تخصیص متناسب در حوزه

 ۴۰۰های هزینه امکان انتخاب حداکثر  حال اگر بر اساس محدودیت. کنیم محاسبه می
یافته  ی تخصـیص ی نمونـه های مورد نظر را داشته باشیم، انـدازه ی کارگاه نمونه از جامعه

 ۶۱۹ی کـل بهـین  ی نمونـه تـر از مقـداری اسـت کـه بـر اسـاس انـدازه نیز کم  به هر حوزه
, لذا. آید دست می  به

۷۷۴ ,۱ که ۴۰۰ های  اندازه نمونه در حوزه ۲
  .باشد جامعه می ۲و  ۱های  مختلف افراز
هـای  حاصـل از طرحتـوان انتظـار داشـت کـه دقـت براوردهـای مسـتقیم  بنا بر ایـن می

تر از مقدار مورد انتظار باشد در ایـن حالـت  بندی کم گیری تصادفی ساده و یا طبقه نمونه
های معـرف بـه همـراه  گیری تـوازنی بـا انتخـاب نمونـه شود که طرح نمونـه بینی می پیش

هـای  تر را نسـبت بـه طرح ای دقیـق کـم نتیجـه ی براوردگرهای اصالحی، با تعـداد نمونـه
  .بندی حاصل کند گیری تصادفی ساده و یا طبقه نمونه

  معیارهای مقایسه -۲-۵
در   تحـت طـرح   افـراز از  ی در حـوزه مجمـوع متغیـر  گـر  بـراورد ̂ اگـر

و و عض که دارای     افراز  ی در حوزه مجموع متغیر  ام   گیری تکرار نمونه
متوســط میــانگین تــوان دوم  ،    باشــد ۲و  ۱هــای مجمــوع دو افــراز  تعــداد کــل حوزه 

  :برابرند با ̂ متوسط قدرمطلق اریبی نسبی کل کل و  ۱۷ خطای نسبی

	
۱
∑ ∑

۱
۱۰۰۰∑

۲۱۰۰۰
۱

۲۱
۲

۱   

  :عبارت است از ۱۸ متوسط قدرمطلق میانگین اریبی نسبیو 

	
۱
∑ ∑

۱
۱۰۰۰∑

۱۰۰۰
۱

۱
۲

۱   
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  های مطالعه یافته -۳-۵
شـده از سـه  تـایی انتخـاب۴۰۰ی  سازی با اسـتفاده از یـک نمونـه شبیه ی در این مطالعه

ی خودگردان تولیـد شـد  مرتبه نمونه STDOM2 ،۱۰۰۰ و    BAL، STDOM1 طرح 
ی  افــزوده ارزش«دو متغیــر  MGREG  و HT ،   SYNو مقــدار براوردهــای مجمــوع 

  های هـر دو افـراز برای حوزه  کارگاه »فعالیت صنعتی ی داده  ارزش«و  »فعالیت صنعتی
از بـرای های هـر دو افـر نیز در حوزه  و  سپس مقدارهای . محاسبه شدند

و براوردهــای ایــن ســه طــرح در هــر یــک از   شــدند ســه روش بــراورد مجمــوع محاســبه 
 »ی فعالیت صنعتی ارزش افزوده«برای متغیر  MGREG و  HT ،  SYNبراوردگرهای 

و  ۳های  ها در جـدول نتیجه. با یکدیگر مقایسه شدند »ی فعالیت صنعتی داده  ارزش«و 
  .اند نشان داده شده ۴

  HTسازی براوردگر  های شبیه یافته -۱-۳-۵
عمل کـرده  STDOM1به دو علت بهتر از طرح  در مقدار  STDOM2طرح 
ی فعالیـت  ارزش افـزوده«  متغیرهـای  اسـتان؛ علت اول همبسـتگی قـوی متغیـر . است

بـر اسـاس آن    STDOM2 است کـه طـرح    »ی فعالیت صنعتی ارزش داده«و  »صنعتی
 طـرح بـه نسـبت STDOM2  طـرح در ها طبقـه تعـداد بودن تر بیش دوم و شده ساخته

STDOM1 تامپســون تحــت طــرح  - براوردگــر هــورویتز. اســتBAL   علــت  نیــز بــه
ــه ــه انتخــاب نمون ــاالتر نمون ــه های معــرف و دقــت ب ــه نمون ــوازنی نســبت ب گیری  گیری ت

دیگـر عمـل کـرده  بهتـر از دو طـرح  و   بندی با توجه بـه معیارهـای طبقه
  .است

  SYNسازی براوردگر  های شبیه یافته -۲-۳-۵
تـری نسـبت بـه سـایر  های مورد بررسی دارای اریبی بـیش این براوردگر تحت تمام طرح

هـای  چنـین متوسـط توان مقدار متوسط قـدرمطلق اریبـی نسـبی و هم. براوردگرها است
نســبت بــه دو طــرح دیگــر  STDOM1 در طــرح  SYNدوم خطــای نســبی براوردگــر 

ــر اســت بزرگ ــاً نتیجــه   STDOM2و    BALطــرح . ت ــدار تقریب  های یکســانی را در مق
  .اند ه کردهیارا 	 و 
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بـرای متغیـر  BALو  STDOM1 ،STDOM2های  کرد طرح عمل ی مقایسه -۳ جدول
 .۹۰فعالیت صنعتی کارگاه در سال  ی افزوده ارزش

  گیری طرح نمونه

 HTبراوردگر 

STDOM1 ۰٫۲۷۷۳  ۰٫۰۱۵۲  

STDOM2 ۰٫۲۲۱۹  ۰٫۰۱۶۶  

BAL ۰٫۱۹۵۵  ۰٫۰۰۹۴  

 ۳ با متغیر کمکی SYNبراوردگر 

STDOM1 ۱٫۴۰۹۸  ۰٫۵۴۹۷  

STDOM2 ۱٫۳۴۸۱  ۰٫۵۴۴۲  

BAL ۱٫۳۵۷  ۰٫۵۴۴۱  

 ۳ی با متغیر کمک MGREGبراوردگر 

STDOM1 ۰٫۱۹۹۷  ۰٫۰۲۱۹  

STDOM2 ۰٫۲۰۳  ۰٫۰۲۶۴  

BAL ۰٫۱۵۳۸  ۰٫۰۱۹۳  

  ۱ با متغیر کمکی MGREGبراوردگر 

STDOM1 ۰٫۲۰۶۹  ۰٫۰۰۹۶  

STDOM2  ۰٫۲۲۳  ۰٫۰۱۲۹  

BAL ۰٫۱۲۲۳  ۰٫۰۰۸۷  
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ــل -۴جــدول  ــه عم ــای  کرد طرح مقایس ــر ارزش داده BALو  STDOM1 ،STDOM2ه ــرای متغی ــت  ب ی فعالی
 .۹۰صنعتی در سال 

  گیری طرح نمونه

 HTبراوردگر 

STDOM1  ۰٫۲۴۱۲  ۰٫۰۱۴۵  

STDOM2 ۰٫۱۸۳۲  ۰٫۰۱۴۷  

BAL ۰٫۱۵۴۵  ۰٫۰۱۰۵  

 ۳ با متغیر کمکی SYNبراوردگر 

STDOM1  ۱٫۲۹۰۹  ۰٫۴۹۱۹  

STDOM2 ۱٫۲۴۷۶  ۰٫۴۸۹۵  

BAL ۱٫۲۵  ۰٫۴۸۸۷  

 ۳ی با متغیر کمک MGREGبراوردگر 

STDOM1  ۰٫۱۵۷۷  ۰٫۰۲۱۱  

STDOM2 ۰٫۱۷۸۷  ۰٫۰۱۹۳  

BAL ۰٫۱۱۴۴  ۰٫۰۱۵۶  

 ۱ی با متغیر کمک MGREGبراوردگر 

STDOM1  ۰٫۲۱۸۱  ۰٫۰۱۰۴  

STDOM2 ۰٫۲۰۰۴  ۰٫۰۱۰۴  

BAL ۰۳۰۹۵۴  ۰٫۰۰۷۶  
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  ۳ با متغیر کمکی MGREGسازی براوردگر  های شبیه یافته -۳-۳-۵
کـاهش قابـل  HTهـا در ایـن براوردگـر نسـبت بـه براوردگـر  تمـام طرح مقدار 
بـرای هـر سـه طـرح  	همچنین کاهش قابـل توجـه مقـدار . ای یافته است مالحظه

در ایـن   BALطرح. های قابل توجه است یکی دیگر از نکته   SYN نسبت به براوردگر 
  .براوردگر بهتر از دو طرح دیگر عمل کرده است

  ۱ با متغیر کمکی MGREGسازی براوردگر  های شبیه یافته -۴-۳-۵
بهتـرین    BALبا متغیر کمکی کد فعالیت اقتصـادی تحـت طـرح MGREG  براوردگر 

نسبت به دو طرح دیگر و همچنـین   و   کرد را با توجه به معیارهای عمل
حتی نسـبت بـه   و این کاهش در مقدار . دهد سایر براوردگرها نشان می

تـر متغیـر کمکـی کـد  علـت وابسـتگی بیش کمکی کد اسـتان بـههمین براوردگر با متغیر 
ی فعالیـت  ارزش داده«و  »ی فعالیـت صـنعتی افزوده ارزش«فعالیت اقتصادی به متغیر 

  .تر است بیش »صنعتی
. نمـایش داده نشـده اسـت   علت مقدار اریبی باال به   SYN   براوردگر ۲و  ۱های  ر شکلد

تــری نســبت بــه دو طــرح  کم  و   هــر ســه براوردگــر تحــت طــرح تــوازنی
ــته طبقه ــدی داش ــورویتز بن ــر ه ــه طــرح-اند و براوردگ ــر س   تامپســون تحــت ه
	 براوردگر. است  داشته   MGREGتری نسبت به براوردگر  بیش ۱  تحت  

  ۳بندی  متفاوت با متغیر طبقه  ۱  علت استفاده از متغیر کمکی  بهSTDOM2  طرح 
از میـان . داشـته اسـت   STDOM1تـر از دقـت همـین براوردگـر تحـت طـرح  دقتی کـم

۳، براوردگر  براوردگرها HT و سپس براوردگر     ترین میزان متوسط  بیش   
کارگیری براوردگرهـای اصـالحی ممکـن  بهبنا بر این . اند قدرمطلق اریبی نسبی را داشته
   ای ماننـد براوردگـر نسبت به براوردگـر سـاده   است منجر به کاهش میزان

، میزان اریبی این براوردگرهـا حتـی  شود ولی در صورت انتخاب متغیر کمکی نامناسب
  .شود می ای مانند براوردگر  تر از براوردگر ساده بیش
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ــــکل ــــای   ی مقایســــه -۱ش ــــت طرح  ۱   و HT،  ۳	 براوردگره ــــای  تح ه

 STDOM1، STDOM2  وBAL.  

  

  
، STDOM1 هـای  تحـت طرح ۱   وHT،   ۳ براوردگرهـای     ی مقایسه -۲شکل

STDOM2  وBAL.  

  گیری نتیجهبحث و  - ۶
 های دوم خطای نسبی و متوسط قدر ، متوسط میانگین توان ی براوردگرها مقایسهبرای 

SYN،  ۱  ،  مطلق اریبی نسبی براورد مجموع برای چهـار براوردگـر    
۳و  بنــدی  گیری طبقه گیری تــوازنی و دو طــرح نمونــه تحــت طــرح نمونــه  
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  ترین ی اصالحی دارای کم یافته براوردگر رگرسیونی تعمیممقایسه شدند و مشاهده شد که 
تامپسـون بـوده -گذاشـتی و هـورویتز دو براوردگـر هم  یـا برابـر تر و  کم    و  

هـای دوم  علـت متوسـط اریبـی و متوسـط میـانگین توان گذاشـتی بـه براوردگـر هم. است
براوردگر دیگر عملکرد بدتری را نشـان داده نسبی زیاد در هر سه طرح در مقایسه با دو 

ی  سـازی بـرای زمـانی کـه هـدف از آمـارگیری محاسـبه های ایـن شبیه طبق یافتـه. است
علـت  ی کـل نیـز بـه ی نمونـه براوردهایی برای دو یا چند افراز از جامعـه اسـت و انـدازه

زنی و گیری تــوا شــود از طــرح نمونــه نهــاد می ، پیش های هزینــه ثابــت اســت محــدودیت
  .ها استفاده شود ی اصالحی برای براورد مجموع حوزه یافته براوردگر رگرسیونی تعمیم

ــه ــرای ب ــه ب ــر اســت ک ــه ذک ــرای براوردگرهــای  الزم ب و  SYNکارگیری مــدل مناســب ب
MGREG چرا کـه در صـورت . توجه به ساختار متغیر پاسخ و متغیر کمکی مهم است

  های براوردگـر و متغیرهـای کمکـی نتیجـه عدم وجود همبستگی قوی بین متغیـر پاسـخ
MGREG ممکن است بـدتر  برد ها در نمونه بهره می که از اطالعات کمکی تمام طبقه ،

  .شود 	  ای مانند  از براوردگر ساده

  توضیحات
1. Synthetic Estimator 
2. Modified Generalized Regression Estimator 
3. Domain Estimation 
4. Modified Estimators 
5. Best Linear Unbiased Predictor 
6. Representative Strategy 
7. Representative Sample 
8. Balanced Sampling 
9. Balance Equations 
10. Cube Methods 
11. Flight Phase 
12. Landing Phase 
13. Modified Generalized Regression estimator 
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14. Simplified Allocation Rule 
15. ISIC :International Standard Industrial Classification of All 

Economic Activities, Rev.3.1 
16. Design Effect 
17. Average Absolute Mean Relative Bias 
18. Average Relative Mean Square Error  
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