
 

 

  
 
 
 
 

ت ن  ان  ا ی ا مارنا م،  تان ۱۹  ة/ سال د ھار و   ،۹۴ ،۸۹-۱۰۷ 

 ها در سال پايهناحيهجمعيتي كوچك سازيشبيه
 1يمحمدتقي معط

 2پورحميدرضا نواب 
 چكيده

هاي بزرگ اغلب در سطح ناحيه دليل نبود اطالعات كمكي،به هاي جمعيتيبينيدر ايران پيش
هاي آن در سطح و ويژگي يجمعيت اتاطالعتوليد شود. اما همانند استان و كشور انجام مي

گويي به نيازهاي آماري توان پاسخو ...)،  ي شهرداري، ناحيه، شهربخشها (3ناحيهكوچك
عموم تمامي طور بهكه برد. با توجه به اينرا باال مي ناسازو تصميم نريزابرنامهگران، پژوهش

 4شمارشو داشتن اطالع از توزيع  نيستندها در دسترس ناحيهاطالعات جمعيتي در كوچك
جنسيتي، نوع خانوار و ...) براي يك  –سنيعنوان مثال بهها (هاي افراد و خانوارويژگي
با  5گذاشتيصورت همها بهناحيهسازي جمعيت كوچك، لذا شبيهاستناحيه ضروري كوچك
 بسياري ازاست. ازآنجاكه دسترسي به  راي برخورداهايي كه مدنظرند، از اهميت ويژهويژگي

امكان پذير  هاسرشماريها از طريق ناحيههاي آن در كوچكاطالعات جمعيتي و ويژگي
خود ابي به اطالعات مورد نياز يبراي دست تانيست، بسياري از محققان را بر آن داشته است 

هاي مختلفي براي ي اخير روشهاكارهايي باشند. در سالها به دنبال راهناحيه كوچكاز 
مبنا توان به روش نمونهها ميوشي اين رهاي جمعيتي ابداع شده است، از جملهسازي شبيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mt_moeti@yahoo.comدانشجوي دكتراي آمار دانشگاه عالمه طباطبايي،   1
 h.navvabpour@srtc.ac.irدانشيار آمار دانشگاه عالمه طباطبايي، (نويسنده مسئول)،  2

3 Small Area 
4 Frequency Distribution  
5 Synthetic 
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-براي شبيه كارهايي براي اصالح نقاط ضعف اين روش، از آنارايه راهاشاره كرد. اين مقاله با 

براي سال گذاشتي صورت همبه هاي متفاوتي نمونه با ويژگيهاناحيهجمعيت كوچكسازي 
با اطالعات  كرد اين روشعمل عالوه با توجه به چند معياربه كند. مي ، استفاده1385پايه، 

 .شودسرشماري مقايسه مي
 گذاشتي.ناحيه، جمعيت همسازي جمعيتي، كوچك، شبيه1مبنانمونه واژگان كليدي:

 مقدمه و بيان مسأله
كـه برخـي اطالعـات    هاي اجتماعي و اقتصادي اعضاي آن  اطالع از تعداد كل جمعيت و ويژگي

هـاي بـين    ي سـال  در فاصله هاو چگونگي تحوالت آنت ها در سرشماري گردآوري نشده اسآن
هـايي   سوي ابداع و اسـتفاده از روش  شناسان را بهجمعيتدو سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

هـاي سرشـماري    ها كه يافته ناحيه ويژه كوچك جغرافيايي به هاياحيهبيني جمعيت در ن براي پيش
ترغيـب   شـوند،   منتشـر نمـي  د ندارند و يا وجوحتي در سال اجراي سرشماري نيز در آن سطوح 

ي  سرشـماري در قالـب خالصـه    هـاي ي جـدول  كه ارائه با توجه به اينمقاله كرده است. در اين 
ي  فقـط دربـاره   هاهشوند و استخراج نتيج تفصيلي سرشماري در سطح استان منتشر مي هايهنتيج

با توجه به نيـاز روز افـزون بـه    و شوند  ها انجام مي هاي خاص در سطح شهرستان برخي ويژگي
هـايي بـراي   تر مثل بخش و شـهر و ...، الزم اسـت روش  هاي كوچك ها در سطحاستفاده از داده

ها دستيابي بـه تعـداد    ناحيه بيني جمعيت در كوچك تحقق اين هدف معرفي شوند. منظور از پيش
هـاي اجتمـاعي    ويژگي تنهايي نيست بلكه هدف رسيدن به تعداد جمعيت همراه با كل جمعيت به

عنوان مثال آگاهي از وضع اشتغال و بيكـاري   ها است. به و اقتصادي خانوارها و اعضاي درون آن
ريـزان بـراي تـأمين     ناحيه كمك بزرگـي بـه برنامـه    هاي سني جمعيت فعال در يك كوچك گروه

اي شـغلي تـازه   ه هاي الزم براي ايجاد موقعيت اعتبارات مورد نياز براي فراهم آوردن زير ساخت
گذاشتي در سـال اجـراي سرشـماري (سـال      سازي جمعيت هم هدف از شبيهدر آن ناحيه است. 

هاي توأم خانواري و فردي است كه اغلب در  هاي چندبعدي از ويژگي يابي به توزيعپايه)، دست
ها وجود ندارند. بحثي كه ممكن است مطرح شـود ايـن اسـت،     هاي سرشماريي نتيجه مجموعه

جنسـيتي يـا توزيـع بعـد و نـوع خانوارهـا در سرشـماري        -ي كه اطالعي مثل توزيـع سـني  زمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Based Sample 
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گذاشـتي   ي هـم  شـيوه  ها بهگيري شده است چرا در ساخت جمعيت پايه، دوباره اين توزيع اندازه
ها معموالً در سطح كشور و استان تهيـه   شوند. علت اصلي اين است كه اين توزيع سازي مي شبيه
ريزان هسـتند در   هاي ديگري از اين دست كه مورد توجه پژوهشگران و برنامه شوند و ويژگي مي

موارد محدود با شرايط خاص تنهـا در صـورت درخواسـت كتبـي و رسـمي، آن هـم بـا حفـظ         
محرمانگي اطالعات فـردي و سـپري كـردن سلسـله مراتـب موجـود ممكـن اسـت در اختيـار          

-اطالعي فراتر از آنچه كه در چـارچوب نتيجـه   كننده قرار بگيرند. چرا كه دستيابي به درخواست
بـر   شوند، فرايندي هزينه صورت استاندارد و از پيش تعيين شده استخراج مي ها به هاي سرشماري

عالوه ممكن است برخي از كاربران نياز بـه اطالعـات تركيبـي (سرشـماري و     بر است. به و زمان
باشند كه مراكز آماري ملـي قـادر بـه تهيـه و     ها داشته ناحيهاي) در سطح كوچكآمارگيري نمونه

 ها نيستند.رساني آناطالع
) SR(1يگذاشتهمي بازسازي هاروش به توانيمي تيسازي جمعشبيهي هاروش جمله از

) IPF(2متناسب تكراري برازش از فن عموما هاروش نيا كرد. اشاره) 1976 پونال و لسونيو(
هاي توام دست آوردن توزيعهدف براي به ياز جامعهاي ) و نمونه1940(دمينگ و استفان 

 زهرنتآ، 2007ات هو ب آ، گو2002، هانگ و ويليامسون 1996(بكمن و همكاران  كننداستفاده مي
 يخانوارها توام عيتوز SRهاي ). بسياري از روش2009يه و همكاران  ،2007و همكاران 

ي سازهيشب افراد و شدهافراد مشاهده توام عيتوز اي و شدهي سازهيشبي خانوارها و شدهمشاهده
. شود يبين خانوارها و افراد انجام نم زمانهم صورتبه ن تطبيقياي ول دهنديم تطابق را شده
 هاييژگيو و خانواري هاييژگيو مطابقتي براي مختلفي هاروش تيمحدود نيا رفعي برا
كه توسط  (IPU)3ازي متناسب تكراريسروزامد روش ها،آني جمله از. است شده هياراي فرد

 . استتري مورد توجه بيشتوسعه يافته، ) 2009(يه و همكاران 
 كي روش نيا. استي تيجمعي سازهيشبي هاروش) از ديگر CO(4سازي تركيبيروش بهينه

 جمله از هيناحكوچك ياستفاده موردي هاتيمحدود يلهيوس به راي گذاشتهم تيجمع
كند يمي سازهيشب هيناحكوچك هري برا هدف يجامعه ازي انمونه و عالقه موردي ها يژگيو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Synthetic Reconstruction 
2 Iterative Proportional Fitting 
3 Iterative Proportional Updating 
4 Combinatorial Optimization 
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آزاد نمونهي گذاشتهمي بازساز روش ).2002هانگ و ويليامسون  و 2001 امسونيليو و ووآس(
از جمله  )2013 وانتيفيد و لنورماند ،2012 تيتوان وي لمبارته ،2010 همكاران و لويگارج(

 رود.كار ميهاي خاص بهبا ويژگي سازي جمعيتيشبيهبراي هايي است كه روش
كه از اين پس ) 2009مبنا (يه و همكاران نمونه سازي متناسب تكراريروزآمد روش مقاله نيدر ا

-هاي خاص معرفي ميبا ويژگي سازي جمعيتيبراي شبيهناميم، مبنا ميرا به اختصار روش نمونه آن

پردازيم. سازي ممكن است ايجاد شود ميمشكالتي كه در روش شبيهتر در ادامه به بررسي بيش. كنيم
اي ي نمونهناحيهسازي را با انتخاب چهار كوچككارگيري شبيهدر پايان كيفيت اطالعات حاصل از به

 دهيم. صورت كابردي مورد ارزيابي قرار ميهاي جغرافيايي مختلف، بهبا موقعيت

 مفهوم شناسي

 در خـانوار   و  يمجموعـه  در فـرد   ي مـورد مطالعـه،  ناحيـه كنيد در يك كوچـك  فرض
 و افـراد  نيـ ا از منتخـب ي هـا يژگـ يوي برخ از استفاده با ميخواهيم. وجود دارند ي مجموعه
 دسـت بـه  شـده ليـ تكمي خانوارهـا  از يديـ جدي ، مجموعه  و  يمجموعه دو در خانوارها

  م،يكنيم فيتعر. ميدهيم نشان  با را مجموعه نيا م،يآور
   

 
ي هايژگيوي همه و ي عضو ي مجموعه در را افراد منتخب يهايژگيوي همه اكنون

 ، با را فرد هري ژگيو. ميريگيم نظر در ي عضو  ي مجموعه در را منتخب خانوارها
لذا م،يدهيم نشان  ، با را خانوار هري ژگيو و 

 

 
 بوطمر خانوارهاي تعداد و  يمجموعه با را فردي يژگيو هر به مربوط افراد تعداد اكنون

 :ميكنيم فيتعر ريز صورتبه  يمجموعه با را ويژگي خانواري هر به
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  فردي يهايژگيو .1

ها در اين مقالـه بـراي افـراد اسـتفاده     هاي مهمي هستند كه از آنهاي زير از جمله ويژگيويژگي
 شود:مي
 ، و ]85<[ ،... ،]5-10[ ،]0-5ي: [سن گروه) 1
 خانوار سرپرست ،يوالدتك خانوار سرپرست نفره،تك خانوار سرپرستي: خانوادگ نسبت) 2

ساير  سرپرست (خانوارهاي زوجي با فرزند)، ياهسته خانوار سرپرست فرزند، بدون يزوج
شود مانند خانوارهاي فرزند خانوارها (به خانوارهايي به جز خانوارهاي مذكور اطالق مي

 ساير خانوارها. افراد خانوار، ستسرپر كيشر خانوار، فرزند سرپرست) ،
 

  يخانوار يهايژگيو .2
ها در اين مقاله براي خـانوار اسـتفاده   هاي مهمي هستند كه از آنهاي زير از جمله ويژگيويژگي

 شود:مي
 ،ياهسته خانواروالد،تك خانوارفرزند، بدوني زوج خانوار نفره،تك خانوار:خانوار انواع )1

و ساير خانوارها،
 تر.شيب و 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1: خانوار بعد )2

 مرجع يها جامعه .3
. ايممرجع در نظر گرفته ي عنوان چهار جامعه بهرا چهار شهرستان قم، قزوين، شاهرود و محالت 

هـاي منتخـب در   متفـاوت (جمعيـت شهرسـتان    هـاي به دليـل داشـتن جمعيـت   ها  اين شهرستان
نفر بوده است)، نوع خانوارهاي مختلف  1000000فر تا ن 50000از حدود 1385سرشماري سال 

هـاي جغرافيـايي   موقعيت)، بعد خانوار متفاوت، ياهسته والد،تك فرزند، بدوني زوج نفره،(تك
 تـر از همـه مهـم  هـا و روسـتاهاي مختلـف)،    مختلف (از نظر مكان شهرستان و تعـداد دهسـتان  
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اند، مالك انتخـاب  ار تغييرات جغرافيايي شدههاي اخير كمتر دچهايي كه در طول سالشهرستان
، 141679، 261586ترتيـب داراي   بـه  1385سـال  عمومي نفوس و مسكن سرشماري  دربوده و 
و  220759، 527050، 1034079داراي جمعيتـي بـالغ بـر     بيـ ترت خانوار و به 13933و  60792
هـاي تـوام فـردي و    ويژگـي هـا بـا   سازي جمعيت اين شهرسـتان براي شبيهاند.  بودهنفر  47755

ي مورد مطالعـه نيـاز داريـم.    ناحيههاي احتمال كوچكهاي شمارشي يا توزيعخانواري به توزيع
 باشند.  شرح زير ميهاي مورد نياز بهتوزيع
 

هاي شمارشي گروه سني افراد، سرپرست خانوارها، سرپرست انواع خانوارها، و فرزندان : توزيع1جدول 
 در چهار شهرستان منتخب 1385در سرشماري 

 

طور دقيق و تكميل شده از مركز آمار ايران (با توان بهرا مي 1و شكل  1هاي جدول توزيع
سازي شبيهتر در مورد در ادامه به توضيح بيش استفاده از اطالعات سرشماري) استخراج كرد.

 پردازيم.مبنا ميمونهاطالعات افراد درون خانوار با استفاده از روش نگذاشتي ازهم تيجمع
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 در چهار شهرستان منتخب 1385بعد خانوار در سرشماري  شمارشتوزيع نمودار  :1 شكل

 
 سازي جمعيتهاي شبيهروش

تـوان بـه   هـا مـي  ي آنهاي جمعيتي وجود دارد كـه از جملـه  سازيهاي مختلفي براي شبيهروش
 مبنا اشاره كرد.روش نمونه

 مبناروش نمونه

، كه  شمارش شده در يك سرشماري،ي خانوارها كل از اي)(نمونه يدرصد با تدااب روش نيا
 بـه  وابسـته ي هـا وزن از مجـدد  ي بازسـاز ي بـرا  شـود. يمـ  دهيم، شروعنشان مي  آن را با
 و افـراد  كـل  تعـداد  قيـ تطب ورمنظـ به) ها( يا افراد درون اين خانوارها يانمونهي خانوارها
 ،  فـرد درون خـانوار   يـا  خـانوار  ويژگي هري برا روش نيا در. شوديم استفاده  يخانوارها
 ميتنظـ  يلهيوسبه ي شده براوردي هاتيمحدود با) ( 1موزون مجموع دادن قيتطب هدف،
  و مـوزون ي نمونـه  از ام  فـرد درون خـانوار   ايـ  خـانوار  وزن ،وزن . اسـت  هازنو كردن
 باشديم  در يا فرد درون خانوار ام خانوار ويژگي  كل تعداد ازي براورد

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Weighted Sum 
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 تعداد،  و فردي يژگيو هر به ربوطم افراد تعداد، كه در آن 
 هري برا جداگانه طوربه براورد نيدهند. ارا نشان مي ويژگي خانواري هر به مربوط خانوارهاي

 . شود انجامي سرشمار هاينتيجه از استفاده با تواندخانوار مي و فرد نوع
در يك ماتريس كه آن را  يهاي افراد و خانوارهاي مجموعهدر اين روش ابتدا ويژگي

كنيم. فرض كنيم تعداد نمايش داده شده است، خالصه مي 2ناميده، و در جدول ماتريس 
باشد.  Nگيريم برابر عدد معلوم درنظر مي Pي عنوان نمونه از كل جامعهخانوارهايي كه به

نشانگر كاردينال   ، كه نمادNPsاست، يعني Nبرابري تعداد اعضاي مجموعهپس 
حالت و بعد خانوار  5ويژگي نوع خانوار در دسته )، از دو puهاي خانوار (ويژگي ) است.0(

حالت  هاي خانوار برابر رسد كه تمام ويژگينظر مياند. بهحالت تشكيل شده 7در 
وجود ندارد.  2نفره با بعد هايي مانند خانوارهاي تكاست، كه اين طور نيست زيرا مشخصه

 . كند، لذا توان براي خانوار در نظر گرفت مشخص ميويژگي را كه مي 19نمادهاي زير 
 نفره،) خانوارهاي تك( 

 نفر، 6والد بيش از والد دو نفره تا خانوارهاي تك) خانوارهاي تك( 

 ) خانوارهاي زوجي بدون فرزند،( 

 نفر، و 6اي بيش از اي سه نفره تا خانوارهاي هسته) خانوارهاي هسته( 

 نفر. 6فره تا ساير خانوارهاي بيش از ) ساير خانوارهاي دو ن( 

حالت و نسبت خانوادگي  18)، نيز از دو دسته ويژگي گروه سني در qtهاي افراد (ويژگي
توان براي افراد در نظر گرفت ويژگي را كه مي 125اند، نمادهاي زير حالت تشكيل شده 8در 

 . كند، پس داريم مشخص مي
 نفره،ي سرپرست خانوار تك18تا رده سني  4) رده سني ( 

 والد،ي سرپرست خانوار تك18تا رده سني  3) رده سني ( 
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 ي سرپرست خانوار زوجي بدون فرزند،18تا رده سني  4) رده سني ( 

 اي،هستهي سرپرست خانوار 18تا رده سني  4) رده سني ( 

 ي سرپرست ساير خانوارها،18تا رده سني  3) رده سني ( 

 ي فرزندان خانوار،14تا رده سني  1) رده سني ( 

 ي شريك سرپرست خانوار،18تا رده سني  3) رده سني ( 

 و ي ديگر افراد ساير خانوارها،18تا رده سني  1) رده سني ( 

درصد قدر مطلق  b، و jeهاي براورد محدوديت Eهمچنين در اين ماتريس، بردار 
درصد انحراف  a) و 1از مجموع موزون اوليه، رابطه ( jeهايانحراف براورد محدوديت

 دهند. از مجموع موزون نهايي را نشان مي jeهايبراورد محدوديت

 )1( 

يعني ممكن است براورد  است.صفر  يخانهمبنا وجود يكي از مشكالت روش نمونه
يك عدد غير صفر باشد در  قرار دارند، ي ماتريس Eهاي جامعه كه در بردار محدوديت
هاي نمونه است، صفر باشند. ن محدوديتووزمكه مجموع   بردار كه برخي از اعضايصورتي

ها ي آناين مقاله در چند مورد سلول صفر وجود دارد كه از جملهعنوان مثال در كاربرد به
اشاره كرد. اين  و  ،، ،، ،، ، هاي توان به محدوديت مي

محدوديت در شهرستان محالت هستند كه در نمونه صفرند  144محدوديت از  9 هامحدوديت
  نيستند.ولي در جامعه صفر 
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 مبناها با استفاده از روش نمونهجدول طراحي شده براي گرداوري داده: 2جدول 
 W u1 u2 … up t1 t1 … tq W1 W2 … Wp+q رشماره خانوا

1 

 

    
2     
…     
N     

WS              
E - e1 e2 … ep ep+1 ep+2 … ep+q     

b              
WS1              
WS2              
…              

WSp+q              

a              

 هاي نهاييوزن ، برخي ازمبنا زماني است كه در خروجيروش نمونه تمشكال از ديگريكي 
اين بدين معني است  .ندوشميز يك ا تركوچك) در آخرين تكرار در ماتريس  Wp+qستون (

 مثال در .كن استيك است كه در عمل غير مم تر ازكمكه فراواني اين نوع خانوارها در جامعه 
 ايتعدادي از خانوارهاي نمونهكه  اين مقاله اين مشكل فقط در شهرستان محالت ديده شد

 ند.اشتهيك دا تر ازي كوچكوزن

 كردمعيارهاي ارزيابي عمل

هـاي معرفـي شـده در     توزيـع (هـاي مرجـع    مبنا از روي جامعهكرد روش نمونه براي آزمون عمل
افـراد و خانوارهـاي ايـن     ،شده در ايـن روش  لگوريتم معرفياده از با استفا )1و شكل  1 جدول
با اسـتفاده از  را لگوريتم ي منتخب، اين اها و براي هر يك از شهرستان  ها را بازسازي كرده جامعه
 منتخب شهرستانچهار لگوريتم براي هر يك از مبنا اين ادر روش نمونه .كرديماجرا  افزار  نرم

ثبت شده است. در ايـن روش بـا توجـه بـه اينكـه      ي آخرين تكرار  نتيجه وار تكرار شده ب 100
شـوند تـا   قـدر تصـحيح مـي   هاي نهايي هر خانوار آننمونه انتخابي ثابت است در هر تكرار وزن
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ــراف         ــد انح ــه درص ــرين نتيج ــاب بهت ــالك انتخ ــود (م ــل ش ــه حاص ــرين نتيج ــراورد بهت ب
هـاي  ) بيان شده اسـت). نتيجـه  1است كه در رابطه ( از مجموع موزون نهايي jeهاي محدوديت

 اند. آمده 4و  3هاي  در جدول هاي منتخبتفكيك شهرستان بهمبنا نمونه روش
سازي شده گروه سني افراد، سرپرست خانوار، سرپرست انواع خانوار، و : توزيع شمارش شبيه3جدول 

 مبناروش نمونه ي يلهسوبهشهرستان منتخب  در چهار 1385فرزندان در سال 

 
 مبناروش نمونه ي يلهسوبه 1385در سال  سازي شده نوع خانوارهاتوزيع شمارش شبيه :4جدول 

 ساير خانوارها زوجي تك والد تك نفره نوع خانوار      روش شهرستان

 محالت
 888 11122 794 1129 85سرشماري 

 937 11091 814 1129 نمونه مبنا

 شاهرود
 5199 47577 3467 4549 85سرشماري 

 5094 47580 3470 4549 نمونه مبنا

 قزوين
 11551 116361 6182 7585 85سرشماري 

 11516 115894 6166 7585 نمونه مبنا

 قم
 23452 214966 12089 11079 85سرشماري 

 23730 216707 12206 11079 نمونه مبنا
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شده (شمارش  مشاهده هايشمارشاز معياري كه  ين روشا كردعملبراي ارزيابي 
مقايسه مي كند و توسط  و افراد هاخانوارسازي شده) (شمارش شبيهمورد انتظار سرشماري) و 
 . شودمعرفي شده است، استفاده مي )2013(فيوانت  لنورماند و دي

       )2( 

كند. نزديك شدن اين معيار به عدد يك تغيير مي 1تا  5/0همواره در بازه 1 معيار 
(شمارش مورد انتظار شده (شمارش سرشماري) و  مشاهده هايشمارشنشانگر اين است كه 

 اند.توزيعسازي شده) همشبيه
ن خانوار يا افراد دروورد انتظار شده و م مشاهده هايشمارشترتيب به و  كه در آن 

 دهند.را نشان مي امخانوار 
). 2013فيوانت  (لنورماند و دي شود دو استفاده مي خي ي، از فاصلهي ديگري آزمون آماره در

 كند. ي آزادي پيروي مي درجه با  دوخي اين فاصله از يك توزيع

           )3( 

مبنا، محاسبه درصد انحراف آزاد و نمونهكرد دو روش نمونهمعيار ديگري براي ارزيابي عمل
 شود:صورت زير محاسبه ميسازي شده است كه بههاي شبيههاي واقعي از نتيجهنتيجه

       )4( 

را  سازي شده در هر رده سني هاي شبيههاي واقعي از نتيجهدرصد انحراف نتيجه  كه
 دهد.  نشان مي

 85با اطالعات سرشماري  مبنانمونه  ي روش مقايسه
) 4) تـا ( 2ي (معرفي شده ، از سه معيار85با اطالعات سرشماري مبنا نمونهي روش  براي مقايسه

 :  شودصورت زير استفاده ميباال به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Proportion of Good Prediction 
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سازي ه(شمارش شبيمورد انتظار شده (شمارش سرشماري) و  مشاهده هايي شمارش مقايسه -1
  )،3، رابطه (ها مقدار آن ري آزمون يا  براي هر شهرستان از روي مقدار آمارهشده) انواع خانوار 

مورد شده (شمارش سرشماري) و  مشاهده هايدرصد انحراف شمارشميانگين ي  مقايسه -2
معيار معرفي ع خانوار براي هر شهرستان با استفاده از انوسازي شده) ا(شمارش شبيهانتظار 

 ،)4( ي شده در رابطه

مورد شده (شمارش سرشماري) و  مشاهده هايشمارشدست آمده از به ي  مقايسه -3
ع خانوار براي هر شهرستان با استفاده از معيار معرفي انوسازي شده) ا(شمارش شبيهانتظار 

 )، و2( ي شده در رابطه

 لف.هاي مخت در شهرستان زمان اجراي برنامه -4

 هاي سني مختلف  هگروهاي  هاي جدولي نتيجه مقايسه. 1
سـازي جمعيـت   متنـاظر بـراي شـبيه    مقـدار دسـت آوردن  ) و به2ي (ي مقدار آمارهبا محاسبه

 .ساخته شد 5هاي منتخب، جدول گذاشتي نوع خانوار در شهرستان هم
ر تبزرگ ي جامعه اندازهبا افزايش موارد  تربيشدر ي مقدارها دهد نشان مي 5جدول 

 شوند. مي
 ي يلهسوبهمنتخب شهرستان چهار  سازي شدهشبيه سرپرست انواع خانوارهاي هايمقدار : 5جدول 

 مبناروش نمونه
 ساير خانوارها زوجي تك والد تك نفره شهرستان
 9994/0 9999/0 9993/0 9998/0 محالت
 9988/0 1 9999/0 1 شاهرود
 9999/0 9999/0 9999/0 1 قزوين
 9999/0 9996/0 9999/0 1 قم

 )2010(گارجيولو و همكاران  هاي نوع خانوار هاي جدولي درصد انحراف نتيجه مقايسه. 2
هاي ) براي انواع خانوار در شهرستان4ي (ها از رابطهبا محاسبه ميانگين درصد انحراف

 .ساخته شد 6منتخب، جدول 



 

 

 

 

 
 1394شناسي ايران، سال دهم، شماره نوزدهم، بهار و تابستان  نامة انجمن جمعيت  102 
  

 

در  سازي شدهي شبيهدرصد انحراف تعداد انواع خانوارهادهد ميانگين نشان مي 6جدول 
 .شوندتر ميكم ي جامعه اندازهبا افزايش موارد  تربيش

انواع خانوارهاي چهار ي سازي شدهشبيهدرصد انحراف شمارش سرشماري از شمارش  :6جدول 
 مبناروش نمونه ي يلهسوبهمنتخب  شهرستان

 ميانگين انحراف ساير خانوارها زوجي تك والد تك نفره انشهرست

 07/2 48/5 28/0 53/2 0 محالت

 53/0 02/2 01/0 10/0 0 شاهرود

 08/0 10/0 04/0 16/0 0 قزوين

 74/0 19/1 81/0 97/0 0 قم

رماند و (لنو با استفاده از معيار ، 85با اطالعات سرشماري مبنا ي روش نمونه مقايسه. 3
 )2013فيوانت  دي

هـاي منتخـب،   ) براي انواع خانوار در شهرستان2ي (از رابطه  معياري هاي محاسبهبا نتيجه
 .ساخته شد 7جدول 

در  سرپرست خانوارهاسازي شبيهدر   معيار دهند كهنشان مي 7جدول  ها درنتيجه
هاي به عبارت ديگر شمارش .شوندتر ميبزرگ جامعه ي اندازهبا افزايش موارد  تربيش
 اند.نزديك شده 85هاي سرشماري سال سازي شده به شمارش شبيه

 منتخب شهرستانسازي شده چهار شبيهبراي سرپرست انواع خانوارهاي  مقدار معيار  :7جدول 
 مبناي روش نمونه وسيله به

 ايرخانوارهاس زوجي تك والد تك نفره شهرستان

 9375/0 9986/0 9850/0 1 محالت

 9895/0 9998/0 9995/0 1 شاهرود

 9995/0 9997/0 9991/0 1 قزوين

 9941/0 9996/0 9952/0 1 قم
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  زمان اجراي برنامه. 4
سازي منظور شبيهبه  Rمبنا تاثير ناپذيري قابل توجه اجراي كدهايهاي روش نمونهيكي از مزيت

مدت زمان اجـراي كـدهاي    8باشد. جدول ي مورد نظر ميي جمعيت جامعهها از اندازهمعيتج
R دهد.) نشان مي1385گذاشتي سال پايه (سازي جمعيت همرا براي شبيه 

  منتخب شهرستانچهار مبنا در ي روش نمونه وسيله به   Rايرايانه يزمان اجراي برنامهمدت  :8جدول 
 نمونه مبنا انشهرست

 ثانيه 7 محالت

 ثانيه 8 شاهرود

 ثانيه 8 قزوين

 ثانيه 18 قم

 صورت زير خالصه نمود.توان بهمبنا را ميسازي نمونهشبيه طور كلي مزايا و معايب روشبه

 ايامز  )الف
 ها با جمعيت زياد،ناحيهويژه براي كوچكبه ،Rباالي اجراي كدهاي نرم افزار سرعت  )1

هاي ههاي كمكي جامعه يا ناحيتوزيعبدون نياز به اي هاي حاشيهاز توزيعتنها  هاستفاد )2
  ،تربزرگ

 الگوريتم، و كدهاي نوشتن آسان بودن  )3

هاي جديد توان ويژگيراحتي ميجديد) به (محدوديت Dبه ماتريس  يبا اضافه كردن ستون )4
 را مورد بررسي قرار داد.

 عايبم  )ب
-منتخب موجود نباشد (به يديتي در جامعه باشد كه در نمونهممكن است ويژگي يا محدو )1

وجود سني چهارم  گروهوالد سرپرست خانوار تك 3اي تعداد عنوان مثال فرض كنيد در جامعه
صورت در براورد ) در ايننباشندمنتخب اين خانوارها موجود  يولي در نمونه داشته باشد
 و  شود،ايجاد ميصفر  يخانه يعنيشود يهاي جامعه نيز اين براورد صفر ممحدوديت

 .باشدزير يك سازي شده يك نوع خانوار شمارش شبيهممكن است  )2
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سـازي جمعيـت   مبنـا در شـبيه  هـاي روش نمونـه  مقابله با ضـعف براي  كارهاييراه
 گذاشتي   هم
فر و ي صـ وجود دو مشكل خانهمبنا را بهسازي با روش نمونهتوان مشكالت شبيهطور كلي ميبه

ارايه اين مشكالت براي مقابله با نهادي اي پيشكارهراهاكنون بندي كرد. هاي زير يك تقسيموزن
انـد كـه در زيـر بـه     كارهايي ارايه نمـوده ي صفر پژوهشگران راهبراي رفع مشكل خانه. شوندمي

     كنيم.ها اشاره ميبرخي از آن

هاي ستون محدوديت حاوي كي از خانهصفر در يبه قرار دادن يك وزن كوچك نزديك .  1
 )2009يه و همكاران  ،1996(بكمن و همكاران  صفر يخانه

كنـيم  ا با عددي نزديك بـه صـفر پـر مـي    متناظر ر )ستونصفر محدوديت (ي خانه حالتدر اين 
صـورت  كنيم تا تاثير چنداني در نمونه نداشته باشد) در ايـن تر از يك انتخاب مي(اين عدد را كم

صفر نيست ولي بايد توجه داشته باشيم كه اين عدد تاثير چنداني  يخانه شاملدوديت، ديگر مح
ها را زير يك يا خيلي بزرگ نكند در صورت هاي نهايي نداشته باشد يعني بعضي از وزنبر وزن

تـا   دهيممي تغييرقدر در ستون محدوديت مورد نظر ايجاد اين مشكل، عدد نزديك به صفر را آن
 مشكل رفع شود. اين

 اينمونه ياندازهافزايش  . 2

شود معموال اطالعاتي كه در جامعه وجود دارد در نمونه نيز يافت مي اينمونه ياندازهبا افزايش 
البته اين حالت پر هزينه  شود.برطرف مي نيز صفر يخانهمشكل اي هاي نمونهخانهو با پر شدن 

 .شوداست و استفاده از آن توصيه نمي
كار جديد به يك راهصفر از  يخانهذكر است در اين مقاله براي برطرف كردن مشكل الزم به
 استفاده شده است.شرح زير 

 ، با محدوديت قبل يا بعد مرتبط با آناست صفر يخانه شاملادغام محدوديتي كه . 3

سـني   گـروه نفره ست خانوارهاي تككه معرف سرپر 1tعنوان مثال در اين حالت، محدوديت به
 گـروه نفـره  ،  سرپرست خانوارهاي تـك 2t سني بعدي يعني محدوديت گروهرا با است چهارم 
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خالصـه   Eدر جامعه كه در بـردار   ي جديد رااين خانهسني پنجم ادغام كرده و براورد متناظر با 
هاي ي محدوديتاادغام شده را در نسبت جامعه يخانهبراورد  سپس. آوريمدست مي، بهاندشده

1t  2وt دست آيد.به خانهبراي اين دو  كنيم تا براورد جداگانهضرب مي  

 كار جديد به شرح زير ارايهسه راه هاي زير يكوزنر اين مقاله براي برطرف كردن مشكل د
 شده است.

 هامحدوديتكاستن  . 1

شـود،  عنوان خروجي در نظـر گرفتـه مـي   توان براي هر توزيع چند بعدي كه بهمي حالتدر اين 
كننـد  هايي كه اين توزيع چندبعـدي را محاسـبه مـي   جديد متناظر با محدويت يDيك ماتريس 

هاي حـذف شـده مسـتقل باشـند.     ديتها از محدوكه اين محدوديتالبته مشروط بر اين .بسازيم
اي والـد و هسـته  خواهيم توزيع چند بعدي كه فقط به خانوارهاي تكعنوان مثال زماني كه مي به

نفـره و سـاير خانوارهـا را    هاي مربوط به خانوارهاي تـك محدوديت اگرند، بسازيم، هست مرتبط
 شود.هاي نهايي اصالح ميحذف كنيم در اين صورت خروجي وزن

 مديريت تكرار الگوريتم . 2

يابـد  مبنا معموال تا زماني ادامه مـي دانيم كه تعداد تكرارهاي الگوريتم روش نمونهي ميطور كلبه
) مينيمم )1ي (، رابطهاز مجموع موزون نهايي jeهاي(درصد انحراف براورد محدوديت a كه

هاي نهـايي  ديريت كرد كه در ستون وزنتوان تعداد تكرارها را تا زماني م. در اين روش ميشود
 معنادار باشد. a مشروط بر اينكه ،وزن زير يك موجود نباشد

 لگوريتم در هنگام مواجهه با وزن زير يكا تغيير در . 3

د آن را ولگوريتم را طوري تغيير داد كه هر گاه با وزن زير يك مواجـه شـ  اتوان مي حالتدر اين 
 دهيم تـا بـه  قدر ادامه ميلگوريتم را آنا ترتيبين ا لگوريتم را ادامه دهد بهانظر گرفته و يك در 

a.ي معنادار برسيم 
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هاي وزنلگوريتم براي رفع مشكل ادر اين مقاله از روش مديريت تكرار ذكر است الزم به
  شده است. استفادهوجود داشته، شهرستان محالت  كه تنها در زير يك

 بحث و نتيجه گيري
ايـم كـه از لحـاظ فرهنگـي،     ذكر است كه چهار شهرستان نمونه را طوري انتخـاب كـرده  الزم به

ي اسـتفاده شـده در   اجتماعي، جغرافيايي و جمعيتي با يكديگر متفاوت باشـند. همچنـين نمونـه   
آمار ايران است. بـا  سايت مركز  1385% سرشماري سال 2روش نمونه مبنا، برگرفته از اطالعات 

تـوان نتيجـه   مـي  1385مبنا با اطالعات سرشماري سال ي روش نمونههاي مقايسهتوجه به نتيجه
هـاي روش  تر شـود نتيجـه  ي مورد بررسي بيشناحيهگرفت هر چه تعداد افراد و خانوار كوچك

طـور قابـل   مبنا بهكرد بهتري دارد. همچنين زمان اجراي كدهاي برنامه روش نمونهمبنا عملنمونه
گذاشـتي بـا   سـازي جمعيـت هـم   توان نتيجه گرفت كه شـبيه طور كلي ميباشد. بهتوجهي كم مي
تـوان  تر، سرعت اجراي آن باالتر و در مجموع ميمبنا، در نوشتن كدهاي برنامه سادهروش نمونه

   .شودميتر ي جمعيت دقيقمبنا باافزايش اندازهروش نمونهكرد هاي عملگفت كه نتيجه
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