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  المستخلص

ي حاالت معینة بان دالة متوسط االستجابة ستكون عند تطبیق االنحدار الالمعلمي على البیانات ، ربما یتوقع الباحث ف   

متناقصة ) وعلى الرغم من مرونة االنحدار الالمعلمي ، فان ھناك بعض الحاالت والتي تكون فیھا الدالة  رتیبة( متزایدة أو

لقد تم تقدیر دالة ) لجعل الدالة الالمعلمیة المقدرة رتیبة ،outlierالمقدرة لیست رتیبة ، لذا سیتم معالجة القیم الشاذة (

وھو )  Lowess)Locally weighted scttarplot smoothingأو  loessالـ  االنحدار الالمعلمي باستخدام ممھد

مختصر لممھد الرسم المبعثر الموزون الموضـــعي ، ومن ثم نقوم بتقدیر الطرائق الرتیبة لجعل الدالة (متزایدة) ،وسوف 

والتي  (Mukerjee &  Stern)القیم الشاذة من خالل التقنیة المقترحة من قبل الباحثیـــن نستخدم الطریقة الرتیبة لمعالجة 

 SAT (Simple Average Methodsتعتمد على المعدالت االعتیادیة البسیطة للحدود العلیا والدنیا  وھي تقنیـــة (

) وقارنا بین bootstrapإعادة المعاینة الـ ( األولیة وربطنا مع االنحدار الالمعلمي الرتیب طرائق kernelلتعدیل مقدرات 

، وعلیھ فان ھدف البحث )  (MSEھذه الطرائق من خالل استخدام أسلوب المحاكاة  باستخدام معیار متوسط مربعات الخطأ

االنحدار  ھو تقدیر األنواع المختلفة من حدود الثقة لمقدرات االنحدار الالمعلمیة ھذه وتم تقدیر حدود الثقة باستخدام نموذج

والطرائق المقترحة من خالل الدمج بین طریقة االنحدار الرتیب وطرائق  الموضعي المتعدد الحدود و الطرائق المستعملة

  إعادة المعاینة وتم تطبیق ھذه الطرائق على بیانات حقیقیة خاصة بتلوث الھواء.

المعدالت البسیطة، االنحدار الرتیب ذو المربعات  االنحدار الموضعي المتعدد الحدود، االنحدار الرتیب، طریقةالمفتاح: 

  ).bootstrap)، طریقة إعادة المعاینة الـ ((PAVالصغرى ،خوارزمیة 

  

ESTIMATE  CONFIDENE  INTERAVALS  FOR MONOTONE  

NONPARAMETRIC  REGRESSION 

 
Assistant instructor :  Asmaa. N.Abdulla   

Prof: Dr. Dejla.I.Mahdi 

 

 



  

 

  الرتیب الالمعلمي تقدیر حدود الثقة لنموذج االنحدار

  ھأسماء نجم عبدالل .دجلة إبراھیم مھدي            م.م .أ.د 

  

 

 

17Vol: 10 No:1, January 2014 ISSN: 2222-8373  

Abstract 

Monotonic regression is a nonparametric method designed for application in which the 

expected value of a response variable increases or decreases in relation to one or more 

explanatory. One approach is to first apply nonparametric regression to data Estimation of a 

response variable as a function of two continuous predictor variables is considered and then  

monotone smooth the initial   estimates to  ً◌iron out ً◌ violations to the assumed order. Here, 

such estimators are considered, where local polynomial regression is first used, followed by 

monotone method using simple averages( SAT) and we use bootstrap procedure and compare 

by this methods through Monte Carlo simulation using mean – squared error(MSE) . The 

primary focus of this work is to estimate  different types of confidence intervals for these 

monotone nonparametric regression estimators Most of the confidence intervals use local 

polynomial regression and resampling methods bootstrap procedure and suggested method 

and combine between this methods, the methods are then applied for a real data in air 

pollution field. 

 

Keywords: local polynomial regression ; monotone regression; simple averages methods;  

least  squares  isotonic regression; pool –adjacent – violators (PAV); bootstrap. 

 

  مالحظة : البحث مستل من أطروحة دكتوراه

  :[13][12][10][6]اوالً:  المقدمة

Introduction  

ر الالمعلمي العام وھو نوع من نماذج االنحدا Local Polynomial Regressionیعدّ االنحدار الموضعي المتعدد الحدود 

من الطرائق القدیمة لتمھید البیانات، إذ برز االھتمام في االنحدار الموضعي المتعدد الحدود في سبعینیات القرن الماضي ، 

مازال الباحثین مستمرین في تطویره من ناحیة الخوارزمیات التي تسھل إلى حد كبیر في تقییم االتجاھات للسالسل الزمنیة 

والخاصة بالوفیات والبیئة واألحوال الجویة ، إذ یقوم االنحدار الموضعي بتقدیر سطوح االنحدار بواسطة المطابقة للبیانات 

الموضعیة للدوال الخطیة أو التربیعیة ذات المتغیرات المستقلة ،وفي نموذج االنحدار الموضعي المتعدد الحدود تكون 

  االستجابة والمتنبأت مرتبطة بالعالقة اآلتیة :
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  nixY iii ,........,2,1)11..(....................    

  إذ إن :

  تمثل متوسط سطح االنحدار :  

  ومشكلة  البحث  ھدف

الطرائق وتم تقدیر حدود الثقة باستخدام  ةھدف البحث ھو تقدیر األنواع المختلفة من حدود الثقة لمقدرات االنحدار الالمعلمی 

وھو مختصر لممھد الرســـم  Lowessأو  loessالـ  حدار الالمعلمي باستخدام ممھدالالمعلمیة الرتیبـة لتقدیـر دالـة االن

) ، ومن ثم معالجة مشكلة القیم الشاذة  Locally weighted scttarplot smoothingالمبعثر الموزون الموضعي(

الالمعلمي الرتیب طریقة إعادة  وربطنا مع االنحدارالموجودة في دالة االنحدار الالمعلمي لجعل الدالة رتیبة ( متزایدة) 

الدمج وتم  MSE) وقارنا بین ھذه الطرائق من خالل استخدام أسلوب المحاكاة  باستخدام معیارbootstrapالمعاینة إلـ (

بین طریقة االنحدار الرتیب وإعادة المعاینة للحصول على أفضل المقدرات كطریقة مقترحة وتم تطبیق ھذه الطرائق على 

  یة خاصة بتلوث الھواء.  بیانات حقیق

  

  الجانب النظريثانیاً:

  ق التقدیر:ائ)طر1-(2

local polynomial Regression  

   1)-1-(2االنحدار الموضعي المتعدد الحدود[6]

)  وھو مختصر ممھد الرسم المبعثر  Lowess)Locally weighted scttarplot smoothingأو  loessیعتبر الـ    

ي یعتبرھا البعض كمترادفات ، واحد من عدة طرائق للنمذجة الحدیثة والتي تبنى على الطریقة الموزون الموضعي والذ

وبعد Cleveland   [4]الكالسیكیة مثل انحدار المربعات الصغرى الخطیة وغیر الخطیة والتي اقترحت من قبل الباحث 

علمیة لتقدیر سطوح االنحدار الموضعي طریقة الم loess، إذ إن الـ Devlin  [5]و  Clevelandذلك تطورت على ید 

وتسمح بمرونة أكثر من وسیلة النموذج االعتیادي، وذلك ألننا نستطیع فیھا معرفة الصیغة المعلمیة المالئمة لسطح االنحدار 

   .) outlierمناسبة عندما تكون ھناك قیم شاذة ( loess إضافة إلى ذلك فان طریقة الـ
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  Local polynomial simple  regressionالمتعدد الحدود البسیط       االنحدار الموضعي 1)-1-1-(2

ان االنحدار الموضعي المتعدد الحدود یعتبر طریقة مرنھ لمطابقة نموذج االنحدار الالمعلمي المتعدد الحدود                      

 pp xxxfxxx ..........,...,.........,\ 2121   

 focal)عند قیمة النقطة المحوریة  x\یط ھو تقدیر دالة االنحدارإن الھدف من االنحدار الموضعي المتعدد الحدود البس

point) 0xx .  

xy) لـ WLSحیث ینجز ھذا الھدف بواسطة انحدار المربعات الصغرى الموزونة ( للمشاھدات التي فیھا قیم  \

x0النقطة المحوریة  تقترب إلىx: وحسب الخطوات التالیة -   

وھي تتمثل بـ  kernelحساب دالة  - 1 0xXk i   والتي تحقق اعلى وزن للمشاھدات القریبة الى النقطة

0xXوبعد ذلك تخفض تماثلیا" عندما  0xالمحوریة  i  بر.تك 

  لحساب األوزان وبفرض:Gaussian- kernel) سوف نستخدم دالة(

h
xXZ i

i
)( 0

  

  .0xمن المشاھدات والقیمة المحوریة  ithتمثل المسافة المقاسة بین قیمة المتنبأ لـ iZإذ إن : 

                                                                                       بـ:               kernel-Gaussianوتتمثل دالة 

2

2

2
1)(

z

G eK



  

  الیة :المالئمة للمعادلة الت x/yلـ   dthللمتعدد الحدود للدرجة   WLS، نقوم بانحدار  kernelباستخدام أوزان  2-  

i
P

ipiii xXxXxXY   )(................)()( 0
2

02010   

  یمیل إلى االنحدار الخطي الموضعي وكما یأتي:  loessفان الـ  (d=1 )وعلیھ عندما  تكون درجة التمھید 

  )12........(..........010  iii xXY   
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  ومن نظریة المربعات الصغرى الموزونة القیاسیة نحصل على: 

WYXWXX TT 1)( 


  

  إذ إن:

 TnYYY ....,,.........1   

  والذي ھو متجھ لالستجابات

 یمكن تمثیلھا كما یلي: n×(p+1)من الدرجة  Xومصفوفة





























)(1
..
..
..

)(1

0

01

xX

xX

X

n

  

  0xنقطة المحوریةللمطابقة الموضعیة عند ال   kernelلتقدیر دالة   حیث إن االنحدار الموضعي المتعدد الحدود یعمم

  وان : iW باستخدام األوزان 















 







 


h

xXk
h

xXkdiagW n
i

001 ,........,
  

والھدف ھو 0xالمتعددة الحدود ھو انحدار موزون للبیانات ، ومرتكز حول  kernelوان المقدر الموضعي لدالة 

)(تقدیر 0xg .  

أو  errorوالـ  Visual trial)  للمقدار بواسطة الـ S( Spanأو الـ     )(bandwidth h ویتم إیجاد عرض الحزمة

 Visual trial،إذ إنھ في الـ  MSEلتقدیر الـ   minimizationأو بواسطة صیغة الـ   Cross-Validationبواسطة الـ 

  الممھد المعقول. والتي تنتج عنھا منحني االنحدار Sأو  hنحن نختار اقل قیمة لـ  errorوالـ 
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  ).Validation  -Crossطریقة الـ (

وكل المشاھدات  CV(S)التي تقلل قیمة S)الطریقة ھو اختیار قیمة ( إن الفكرة الرئیسیة لھذه ii Yx تحذف من ,

  وحسب الصیغة االتیة: n-1مجموعة البیانات ویتم التنبؤ بھا بواسطة التمھید للمشاھدات المتبقیة 

)22........(..........))((1)( 2

1
 




 ii

n

i
i xgY

n
SCV

  

  وان:

 .ig 



ترمز إلى المقدر الممھد عندما نقطة البیانات الفردیة ii Yx المحذوفة من مجموعة البیانات ، وفقط  ,

 Leaving –outھي المستخدمة لحساب ھذا التقدیر ، إن ھذا الحساب یعتمد على ترك واحدة خارجا" n-1البیانات المتبقیة 

one  لتقدیرات االنحدار .ig 



  والتي یمكن توضیحھا بالمعادلة التالیة :  

)32.......(..........
)(1

)()()( 











ii

iiii
ii xL

YxLxgxg 

 

  كما یلي :  (CV)) یصبح معیار  2-2وبتعویض المعادلة أعاله في المعادلة (

)42.....(..........
))(1(
))((1)(

1
2

2



 




n

i ii

ii

xL
xgY

n
SCV  

  Cross- Validation  Generalizedإما بالنسبة للـ  

نقوم باستبدال القیم لـ  ii xL  بواسطة المعدل
n

df mod : وھذا یقودنا إلى  

)52......(..........
)(
))(()(

1
2

mod

2





 



n

i

ii

dfn
xgYnSGCV  

  إذ إن:
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moddf یمثل درجة حریة النموذج ویساوي:  

 )(mod Ltracedf   

  ي إن :إ  smoothing matrixتمثل مصفوفة التمھید Lوان 

WXXWXXL   1)(  

  وعلیھ یمكن إن نكتب ھذا المعیار بالطریقة التالیة :

)62........(..........
))(1(

))(()(
1

21

2
1 




 







n

i

ii

Ltrn
xgYnSGCV  

علما" إن ھذا المعیار یستخدم الختیار المعلمة التمھیدیة ولھ فائدة ھي سرعة الحساب ، إذ إن لطبیعة ھذا المعیار في إجراء 

ض األحیان یزداد في أنموذج ثم یبدأ یتناقص ثانیة وھكذا إلى إن یتوقف في بع GCVالخطوات المتسلسلة تجعل معیار 

اصغر  ونختار معلمة التمھید التي تقابل SGCV .  

  ویضم: [11][10][1] [12]مقدرات االنحدار الرتیب2)-1-(2

The Monotone Regression Estimators  

)(ام االنحدار المتعدد الحدود الموضعي الذي ینتج التقدیرات األولیة بعد تنفیذ االنحدار الالمعلمي باستخد      xg الـ

)( x) یمكننا تطبیق التمھید الرتیبMonotone Smoothing إذا كان من الممكن االفتراض بان االستجابة إما (

  .xمتزایدة أو متناقصة فیما یتعلق بـ 

xو   xوبالتحدید بالنسبة لـ    والعالقةxx  : تعني  

pp xxxxxx  ..,,........., 2211  

)()(وعلیھ فان الدالة تكون متزایدة إذا   xx  
xxعندما      وبما ،)( xgقدرات أولیة لـ م 

 x . و سیتم استخدام طریقتین للتمھید الرتیب لتقدیر دالة االنحدار الالمعلمیة األولیة عند نقاط البیانات المشاھدة ،  
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  SAT (Simple Average Method([10][11](طریقة ( 1)-1-2-(2

   -ع الجزئیة للبیانات والشكل العام لھذه الطریقة ھي :تعتمد ھذه الطریقة على الحدود العلیا و الدنیا للمجامی

)72.......().........()()1()( 21  iii xxx  
  

  المتزایدة   Mukerjees monotoneوھي الصیغة العامة لطریقة    

 xxxgx i  :)(min)(1
  

 xxxgx i  :)(max)(2  

  بسیطاً جدا وكما یأتي: وان حساب 

 

  

  

 ة المعاینة) طرائق إعاد3- 2-1(

Resampling  Methods 

  :(Bootstrap))طریقة  الـ2-1-3-1(       

إلعادة المعاینة وھي طریقة تكراریة استخدمت لمعالجة دقة التقدیرات في  (Bootstrap)طریقة الـ   Efron [8]اقترح  

ة التقدیرات المتحیزة وذلك بتولید العینات الصغیرة حیث تقوم ھذه الطریقة على مبدأ إیجاد تقدیرات غیر متحیزة من مجموع

  مجموعة كبیرة من العینات المسحوبة بشكل عشوائي من بیانات العینة نفسھا مع اإلرجاع وبحجم العینة األصلي نفسھ .

بھذه الطریقة حل مشكلة صغر حجم العینة بواسطة إعادة المعاینة وتولید عدد كبیر من العینات، و بعد Efron لقد حاول

 تقدیر لمعالم األنموذج . وان معدل ھذه التقدیرات یدعى تقدیر الـ K)(من التكرارات یتم الحصول على  K)(إجراء 

Bootstrap . 

 علما بان طرائق إعادة المعاینة ال تعطي تقدیر أفضل للمعالم ، و إنما بإعادة المعاینة نحصل على توزیع خطأ المعاینة في

یستخدم كوسیلة لتصحیح التحیز , وسنقوم بتوضیح إعادة معاینة البواقي ألسلوب  Bootstrap المقدرات ، لذا فان أسلوب الـ

  في االنحدار . Bootstrapالـ

       

    
)82...(..........

1

2
12

1
121
















n

i
ii

n

i
iiiX

xMxM

xMxMxMZ
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  ) طریقة إعادة معاینة البواقي 1-3-2-1- 2(

) بغیة 1-2سب المعادلة رقـم(یتم ھذا األسلوب من خالل توظیف المقدرات األولیة لمعالم األنموذج األصلي وبح    

الحصول على البواقي ، ومن ثم مركزتھا ( أي التقدیر حول نقطة المتوسط ) ومن ثم إعادة معاینتھا لیتحول نموذج االنحدار 

 إلى نموذج انحدار 

 جدید وعلى وفق الصیغة  :

)92.(....................   XY  

 ) لتقدیر المعلمات وعلى وفق الصیغة: 2-33قم(ثم نطبق طریقة المربعات الصغرى الموزونة على معادلة ر 

   WYXWXX TT 1)(  

  بالشكل األتي: Bootstrapلیكون لدینا بعد ذلك نموذج االنحدار التقدیري باستخدام طریقة الـ

                              *** XY 


 

                                                                        ة:  ثم نحسب تقدیر الخطأ العشوائي على وفق الصیغة اآلتی 

)102........(* 



iii YY  

 

 ومن ثم نستخرج متوسط مربعات الخطأ باستخدام الصیغة:

)112...(....................1

2




  



PN
BMSE

n

i i
  

  الطریقة المقترحة :

سیتم تطبیق إحدى طرائق   loess عدد الحدود الـبعد تقدیر دالة االنحدار الالمعلمي باستخدام االنحدار الموضعي المت

  االنحدار الرتیب وبعد ذلك تطبیق إحدى طرائق إعادة المعاینة في محاولة للدمج بینھما .

 Confidence Intervals    [9][13]) حدود الثقة5- 2(

  كما یأتي :                             95علیھ تكون حدود الثقة عند %    

        بما إن    
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n

i
iiix yxLg

i
1

)( )(  

)(فاٍن االنحراف المعیاري لـ  xg


  ھو  





n

i
i xLx

1

2 )()(   

)(واٍن تقدیر  x: ھو  





n

i
i xLSxS

1

2 )()(  

  والتي تأخذ الشكل األتي : tالمعتمدة على توزیع   (NPR)وعلیھ فان حدود الثقة 

)122.....(..........).........()(
,2

xSEtxg g
v 

vإذ إن : 
t

,2
   2: تمثل القیمة الحرجة المرتبطة بالمنطقة


  vمع درجات حریة  tلتوزیع    Upper tailفي 

دیرات  للطرائق ولكن تتمركز على التق (12-2)فھي شبیھ بتلك الموجودة فيإما بالنسبة لتقدیرات  الطرائق المستعملة 

  المستعملة بدالً من تقدیرات االنحدار الالمعلمیة

)132.....(..........).........()(
,2




xSEtx g
v  

وھكذا فان حدود الثقة لتقدیرات الطرائق المستعملة تنطبق علیھا المعادلة أعاله في استخراجھا في حالة حجم العینة اقل من 

(30).  

  فیمكن توضیحھا كما یأتي :    (30)إما حدود الثقة في حالة حجم العینة اكبر من 

)142.....(..........).........()(
2




xSEZx g
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  الجانب التجریبيثالثاً: 

ـــاكاة1)-(3   المحـــ

إن عملیة المقارنة بین الطرائق التي تناولتھا دراستنا بغیة التوصل إلى أفضلھا في التقدیر كان احد األھداف الرئیسة في 

 ً تحدید الظروف التي تعمل فیھا طرائق التقدیر والتي أدت بنا إلى  الدراسة  وان عملیة تحدید أفضل طریقة تتطلب أیضا

الحكم في تحدید أفضل طریقة ، ولغرض تطبیق أسلوب المحاكاة البد من توفر الكثیر من الشروط منھا حجم العینة 

خطأ والذي ودالة الوسط الحسابي الصحیحة واختیار درجة االنحدار الالمعلمي وعدد المتنبأت في النموذج وطبیعة ال

  یتضمن نوع التوزیع والتباین.

كونھا توصف األنظمة العشوائیة التي تستخدم في استخراج القیم التي  )Monte Carlo( ـوباستخدام أسلوب محاكاة ال

یصعب استخراجھا بطریقة ریاضیة، وبصورة عامة تستخدم ھذه الطریقة عینات أرقام عشوائیة وتستخرج في ضوئھا 

  لى قیم أرقام العینات المستخدمة.النتائج معتمدة ع

   Generating Observation for the Used Distribution) تولید المشاھدات للتوزیعات المستخدمة :2-(3

فیما یأتي سندرج كیفیة تولید مشاھدات تخضع للتوزیعات المفترضة للخطأ وذلك باستخدام األرقام العشوائیة المولدة من 

  یة والتي تخضع للتوزیع الطبیعي حیث تكون ھذه األرقام مستقلة عن بعضھا بعضاً.خالل الحاسبة اإللكترون

  تولید مشاھدات تتبع التوزیع الطبیعي : 1)-2-(3

  .)Monte Carloإن عملیة تولید مشاھدات تخضع لھذا التوزیع باالعتماد على طریقة (

  إذ إن:

iX: ولید مشاھداتھ واٍن ھذا المتغیر یتبع التوزیع الطبیعي.یمثل المتغیرات التوضیحیة وتم ت  

niNiX ,....,2,1)2,(~   

  تم تولید المتغیرات التوضیحیة باالعتماد على الدوال الجاھزة  وكما یأتي:  

                                                    فأن: varsion7.11      *Matlab (R2011) باالعتماد على لغة   

x1_data=normrnd(mu_x1,ck_x1,n_sample_size,1); 

  -فیمثل المتغیر العشوائي وتم تولیده باالعتماد على التوزیعات اآلتیة: :iإما 



  

 

  الرتیب الالمعلمي تقدیر حدود الثقة لنموذج االنحدار

  ھأسماء نجم عبدالل .دجلة إبراھیم مھدي            م.م .أ.د 

  

 

 

27Vol: 10 No:1, January 2014 ISSN: 2222-8373  

 )Standard Normal distributionالتوزیع الطبیعي القیاسي.           ( -   1

 )lognormal  distribution(  التوزیع الطبیعي اآلسي.                - 2  

  إما عن سبب اختیارنا لھذه التوزیعات فھو من حقیقة كون الكثیر من الظواھر تتبع تلك التوزیعات.

  -تولید األخطاء العشوائیة التي تتبع التوزیعات اإلحصائیة اآلتیة:   2)-3- (3

 ) وكما مبین فیما یأتي: R2011))(Matlab varsion7.11)تم االعتماد في تولید األخطاء على الدوال الجاھزة  في لغة

R = normrnd(mu,sigma)  

R = normrnd(mu,sigma,m,n,...) 

R = normrnd(mu,sigma,[m,n,...]) 

Lognormal random numbers 

  و ثبتت كل توزیعات الخطأ لكي یكون لھا التباین نفسھ كما یأتي:

      er=normrnd(0,1.025,n_sample_size,1);                       

         er= lognrnd(0,1.025,n_sample_size,1);   

أي إن المقارنة ستكون على أساس نوع التوزیع ولیس على أساس التباین،إما بالنسبة إلحجام المشاھدات فقد تناولت الدراسة 

  .)10,25,50,100أربعة إحجام (

  النموذج المستعمل في حالة المتغیر التوضیحي الواحد:

)13.........(035.09.0 1  ii XY  

  :) نتــــــائج المحــــــاكاة3-3(

تجربة لكل أنموذج من نماذج االنحدار االفتراضیة ولكل توزیع من  )0001تم تكرار تجربة المحاكاة بمقدار (  

ة الطرائق توزیعات الخطأ العشوائي, وقد جرى إعداد جداول للنتائج التي جرى الحصول علیھا خالل عملیة المحاكاة لمقارن

  -:الصیغة االتي لكل أنموذج ولكل توزیع وبحسب MSEاحتساب  الرتیبة لالنحدار الالمعلمي إذ تم

     nixgxgE
n

MSE n

i ii ,......,2,1)23.....(..........1 2

1
*   
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  )1-3جدول رقم (

  ) d=1,p=1 (وعندما)MSE(یبین قیم متوسط مربعات الخطأ 

 

Sugg 

 

Boot m_had_x  
Sample 

 size 
Distribution 

1.1131 1.3890 1.1237 10 

Normal 
1.0825 1.1482  1.0893 25 

1.0516 1.1161 1.0669 50 

1.0248 1.1108   1.0350 100 

10.8098 12.4818 11.0819 10 

Lognormal 
7.0351 8.1703 8.2454 25 

5.0866 5.1742 5.3117 50 

4.6024 4.8568 4.9869 100 

  إذ إن:

m_had_x) طریقة :M&S (  

Bootطریقة : bootstrap 

 Sugg: الطریقة المقترحة 

 ) لكل الطرائق ولجمیع أحجام العینات والتوزیعات المستعملة (MSEالخاص بقیم  (1)تفسیرات الجدول رقم 

 أظھرت النتائج إن الطریقة المقترحة تمتلك اقل(MSE)  إي أنھا أفضل طریقة ولجمیع أحجام العینات المستعملة

 .وللتوزیعین الطبیعي والطبیعي اآلسي 

   تناقص قیم(MSE) .مع تزاید حجم العینة ولجمیع الطرائق في حالة التوزیع الطبیعي والطبیعي اآلسي   
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  نالحظ إن قیم(MSE)  في حالة التوزیع الطبیعي اقل من قیم(MSE) .في حالة التوزیع الطبیعي اآلسي 

  نالحظ إن اكبر قیم للـ(MSE) ي اآلسي ولجمیع الطرائق في حالة التوزیع الطبیع (10)عند حجم العینةھي

 المستعملة.

 

  رابعاً: الجانب التطبیقي

   - :*: جمع البیانات)1- (4

على عدد المحطات ومواقعھا والتراكیز الملوثة التي تقیسھا وقد تم الحصول على البیانات من وزارة البیئة وھي تشمل 

ً وال محطة ساحة األندلس، محطة محطات ھي األجھزة في كل محطة. وان مدة عمل كل محطة ھو ثمانیة ساعات یومیا

  الجادریة، محطة كراج العالوي

  - : بعض ملوثات الھواء الرئیسة :2)-(4

  - ) : TSP( (أوالً) مجموع الدقائق العالقة

ھي أي مواد مشتتة أو منتشرة في الھواء قد تكون Total Suspended Particulatesمجموع الدقائق العالقة     

 100حجومھا الجزیئیة من أجزاء المیكرون إلى أقل من ، وھي الجسیمات المادیة التي تتراوح ة صلبة أو سائلة أو غازی

میكرون ، والتي تطلق إلى الجو من مصادر قد تكون طبیعیة أو بفعل أنشطة اإلنسان المختلفة وقد تحتوي على الكثیر من 

ر الرصاص المنبعث في أكثر األحیان من عوادم المركبات العضویة والالعضویة وبعض العناصر الثقیلة ومن أھمھا عنص

من وزن الدقائق المتجمعة على ورقة  3السیارات ، ویتم حساب التركیز ألوزني للدقائق العالقة بوحدات مایكرو غرام/م

 الترشیح وحجم الھواء المار خالل الجھاز ودرجة تدفق الھواء كما في المعادلة اآلتیة

  ایكرو غراموزن الغبار الذي تم جمعھ بالم

 ----------------------------------- =  3التركیز بالمایكرو غرام / م

  زمن التشغیل بالدقیقة× معدل تدفق الھواء بالمتر المكعب / دقیقة  

  ): ثانیاً ( العناصر الثقیلة

سنة الماضیة بسبب التلوث البیئي  تعد العناصر الثقیلة من الملوثات البیئیة المھمة والتي ازداد االھتمام بھا خالل العشرین    

لبعضھا واألھمیة الحیاتیة للبعض اآلخر إلدامة النمو في جسم الكائن الحي ، وھي تتصف بخاصیة التجمع في جسم الكائنات 

الحیة وعدم قابلیتھا على التكسر الجیولوجي والبكتریولوجي في البیئة وتدخل إلى جسم اإلنسان عن طریق الماء والھواء 

سة الغذائیة،إذ یؤدي استمرار انبعاثھا إلى الھواء من مصادرھا المختلفة (الطبیعیة والصناعیة) إلى زیادة تراكیزھا في والسل
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) والنیكل Feمثل الحدید (لقیاس تراكیز الكثیر من العناصر الثقیلة  (460GFG)تم االعتماد على جھازالغالف الجوي ، و

)Ni ) والخارصین (Zn (.  

  

  / وزارة البیئة / دائرة التخطیط والمتابعة الفنیة/ قسم نوعیة الھواء(2009,2010)بیئي لنوعیة الھواء الواقع ال (*)

    2010والنصف الثاني من عام  2009) یبین تراكیز الدقائق العالقة والنیكل للنصف األول من عام 1-4جدول رقم (

1X Y 

41.37 627 

17.6 824 

128 653  

99.4 638 

132.6 523 

29 485 

1.6 313 

69.3 559 

76.3 511 

89.4 495 

61.4 602 

202.5 807 
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للطرق  ) یبین حدود الثقة للدقائق العالقة والنیكل لنموذج االنحدار الخطي الموضعي المتعدد الحدود2-4جدول رقم (

      (0.3)وعرض حزمة  Gaussianوبدالة وزن  المستعملة 

Lower  Upper  Sugg  Lower  Upper  boot  Lower  Upper  m_had_x  Lower  Upper  )( ixg  

-144.85 1341.06 598.10 -145.66 1340.25 597.29 -106.63 1367.58 630.478 -131.44 1354.47 611.51 

-144.85 1341.06 598.10 -145.09 1340.82 597.86 -106.63 1367.5 630.47 -115.99 1369.92 626.96 

-144.85 1341.06 598.10 -144.88 1341.03 598.07 -105.13 1369.08 631.97 -123.01 1362.90 619.94 

-144.85 1341.06 598.10 -145.62 1340.29 597.33 -105.13 1369.08 631.97 -97.72 1388.19 645.23 

-144.85 1341.06 598.10 -144.90 1341.01 598.05 -105.13 1369.08 631.97 -122.31 1363.60 620.64 

-144.79 1341.13 598.17 -144.66 1341.25 598.29 -105.13 1369.08 631.97 -130.74 1355.17 612.21 

-144.79 1341.13 598.17 -143.99 1341.92 598.96 -105.13 1369.08 631.97 -153.92 1331.99 589.03 

-144.79 1341.13 598.17 -144.60 1341.31 598.35 -105.13 1369.08 631.97 -132.85 1353.06 610.10 

-144.79 1341.13 598.17 -145.19 1340.72 597.76 -105.13 1369.08 631.97 -112.48 1373.43 630.47 

-144.79 1341.13 598.17 -145.29 1340.62 597.66 -105.13 1369.08 631.97 -108.96 1376.95 633.99 

-144.79 1341.13 598.17 -144.99 1340.93 597.96 -105.13 1369.08 631.97 -119.50 1366.41 623.45 

-144.64 1341.27 598.31 -144.64 1341.27 598.31 -105.13 1369.08 631.97 -96.326 1389.59 646.63 

  

  -:طبیقيالجانب الت2)-5-1(

   اوالً: 

المستخدمة في الجانب التطبیقي استنتجنا ما خالل البیانات المقدمة لنا من شعبة مراقبة نوعیة الھواء والضوضاء  و من

  یأتي:

قلة المواقع التي تؤخذ منھا النماذج لغرض قیاس كمیات الغبار المتساقط والدقائق العالقة الكلیة اٍذ اقتصرت على  -1

فظة ثالثة مواقع فقط وھي مواقع قلیلة جداً التعكس واقع كمیات الغبار المتساقط والدقائق العالقة الكلیة في المحا

 كونھا تقع في مناطق تجاریة وسكنیة.

من خالل دراسة القراءات التي تم تسجیلھا في المواقع التي تؤخذ منھا نماذج قیاس الدقائق العالقة الكلیة فٍان ھناك  -2

 .م 3/مایكرو غرام (350)زیادة في جمیع ھذه القراءات عن الحد المقبول والبالغ 

اوكسید الكاربون وثاني اوكسید الكبریت والتي تعتبر  أولة للھواء مثل غاز لم تقم الشعبة بقیاس الغازات الملوث  -3

 الخاص بفحص الغازات الملوثة .  (460GFG)من الغازات السامة وذلك بسبب قلة الكادر المؤھل وعطل جھاز 
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   ثانیاً:

بالنسبة للطریقة المقترحة  ) زاد األدنىوالحد  األعلىالحظنا من جداول التطبیق العملي أن المدى ( الفرق بین الحد 

  . إحصائیةوھذا مایعطي مرونة  األخرىالثالثة مقارنة بالطرق المستعملة 

) والتقدیر على point estimatorاالحصائیھ عند مقارنة التقدیر على شكل نقطـة ( الناحیةوھذا یعد تفسیراً ایجابیاً من 

والسیما ونحن نعمل في  األولمرونة تقدیریة من  كثرأالثاني یعطي  إن إذ) Confidence Intervalsشكل فترات (

 الالمعلمي. اإلحصائيالجانب 

  : التوصــــــیات2)-(5

  یمكن إجمال التوصیات اآلتیة على ضوء االستنتاجات التي توصلنا إلیھا من خالل ھذه الدراسة

جراءات الالزمة ومفاتحة الجھات من خالل ما الحظناه من زیادة في قراءات قیاس الدقائق العالقة نوصي باتخاذ اإل -1

ذات العالقة للسیطرة على المصادر الملوثة والتي لھا تأثیر مباشر في نوعیة الھواء مثل معامل االسبست التي 

 تتطایر منھا كمیات كبیرة من الدقائق العالقة.

  .نوصي أیضا بتصلیح األجھزة والمعدات المتخصصة بقیاس الملوثات واالستفادة منھا -2

 Double)، (Biweight) ،(Epanechnikov) مثل (Kernelال صیغ أخرى من دوال أوزان  (استعم -3

Exbonential) ، (Gaussian )، (Uniform.( 

 نوصي بتكثیف أجھزة القیاس باألماكن الصناعیة والمكتظة بالسكان عما ھو علیھ بالمناطق الزراعیة. -4

 ).Additive) وSpline)،(Piecewise)استعمال صیغ دوال االنحدارالالمعلمیھ مثل ( -5

 . )Bootstrap) بعد طریقة (Jackknifeدمج  طریقة ( -6

في الجانب التطبیقي الخاصة بالفصل الرابع ، استعمال متغیرات أخرى غیر مذكورة في دراستنا التطبیقیة مثل  -7

 درجة الحرارة ، الرطوبة ، إعداد المرضى .....وغیرھا .
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