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الممخص:
تهتم فكرة البحث في التعرف عنن تنيرير القنيم المتةرفنة عمنم معممنات نمنوذج تحمينل اننحنرار

الخةنني المتعننرر حيننث يننتم الكشننف عننن القننيم المتةرفننة وتشخيصننها والموجننورة فنني البيانننات ن
كانننت فنني المتتي نرات المسننتقمة رو المتتيننر المعتمننر ممننا يتسننبب فنني التننيرير عمننم تقننرير معممننات

النموذج المرروس  .وقر تم التعرف عمم رنواع البيانات المتةرفة وةرق معالجتهنا لمحصنول عمنم
نموذج رفضل ذات كفاءة عالية رو التقميل من تيرير هنذ القنيم عمنم النمنوذج وتنم وضنر معينار

متوسننة مربعننات الخةنني  MSEلتننرا المقارنننة بننين ةننرق المعالجننة وتننم تةبيقهننا عمننم بيانننات
حقيقي ننة م ننيخوذة م ننن مرك ننز بح ننوث الس ننرور والمن نوارر الما ي ننة جامع ننة الموص ننل وظه ننرت النت ننا

توضح رفضمية الكشف عن القيم الشاذة بةريقة الرسم الصنروقي  Box-Plotكذلك رفضمية ةرق
المعالجننة بةريقننة مقننرر  Mالحصننين الموزونننة المقترحننة مننن قبننل شنناكر  )2009انفضننل فنني
الكشف من بين الةرق التي تم استخرامها.

الكممات :القٌم المتطرفة ،الكشف التشخٌص ،المعالجة ،طرٌقة الحذف ،مقدر  Mالحصٌن ،مقدر  MMالحصٌن ومقدر
Mالحصٌن الموزونة
This is an open access article under the http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
CC BY

Abstract:
The research idea is concerned with identifying the effect of outliers on the
parameters of the multiple linear regression analysis model. Where the outliers values
that are present in the data are detected and diagnosed if they are in the independent
variables or the dependent variable, which causes an impact on the estimation of the
parameters of the studied model.
The extreme data types and methods of processing them have been identified to
obtain a better model with high efficiency or reduce the impact of These values on the
model,The MSE standard was developed for the purpose of comparing treatment
methods and was applied to real data taken from the Dams and Water Resources

) is theشاكسResearch Center, University of Mosul. Suggested by ( 2009،
best in detection among the methods that have been used .
*طالبة دراسات علٌا /قسم االحصاء والمعلوماتٌة /كمية عموم الحاسوب الرياضيات –جامعة الموصل
** مدرس-قسم االحصاء والمعلوماتٌة /كمية عموم الحاسوب الرياضيات –جامعة الموصل

تاريخ استالم البحث2022/2/22 :

تاريخ القبول2022/4/9:

تاريخ النشر2022/6/1 :

[]115

المجلة العراقية للعلوم اإلحصائية (0200 )53

 .1المقدمة :
من المعموم رن التقرير في الة ار ق انحصا ية يعتمر عمم مجموعة منن الفنروا المهمنة
لمحصننول عمننم نمننوذج انحننرار رقيننق وتعننر معموميننة التوزيننر انحتمننالي لمبيانننات رحننر رهننم
األحيان تيخذ البيانات الموزعة نمةاً مختمفاً وقر ن تتمرنل بننمة معنين منن التوزيعنات والسنبب
يعور رحياناً النم وجنور القنيم الشناذة ( (Outlierوهنو األمنر النذي ين ري النم عنرم التحقنق فني
فروا المربعات الصتر وعنرها ستفقر خصا صها الجيرة وعميه يتم البحث عن ةرق بريمة
حصينة لمعالجة هذ المشكمة وتعةينا مقررات كفوءة وقر تم البحث عنن ةنرق لمكشنف عنن
القيم الشاذة التي ظهرت في البيانات منها ةريقة الرسم الصنروقي وةريقة النHat Matrix
وةريق ننة ح ننذف س ننتيورنت وق ننر وض ننعت رس نناليب عري ننرة لمعالج ننة ه ننذ الق ننيم عن ننر تق ننرير
معممات نموذج اننحرار رهمها رسموب الحذف ةريقة مقرر  Mالحصين الذي يعال الخمل
فنني المتتيننر التننابر رون معالجننة الخمننل الموجننور فنني المتتي نرات التوضننيحية كننذلك اسننتخرام
ةريقننة مقننرر  MMالحصننين الننذي يعننال الخمننل فنني المتتي نرات المسننتقمة والمتتيننر التننابر
كذلك ةريقة مقرر  Mالحصين الموزونة المقترحة من قبل شاكر . )2009
تضننمن هننذا البحننث جننانبين األول مفهننوم القننيم الشنناذة وةننرق الكشننف عنهننا وتشخيصننها
وةرق كشف التيرير عن القيم الشاذة ورساليب معالجة القيم الشاذة .رما الجانب الراني تمرل
بتةبيق الة ار ق الرالرة لمكشف عمم بيانات حقيقية المتمرمة بتمنوث مينا انبنار رةنراف مريننة
الموص ننل وت ننم الحص ننول عم ننم البيان ننات م ننن مرك ننز بح ننوث الس ننرور والمن نوارر الما ي ننة –جامع ننة
الموصل وتم وضر معيار متوسة مربعات الخةي  MSEلممقارنة .
 .2نموذج االنحدار الخطي المتعدد :
تعر ةريقة المربعات الصتر انعتيارية رحر الةرق في تقرير معممات النموذج التي تيخذ
العالقة :
Y  X  e

)…(1

تشترة توفر عرر من الشروة من رجل الحصول عمم مقررات رقيقة لمعممات نموذج والذي
يتمرل بالمعارلة األتية:
)…(2

ˆ ols  (XX)1 XY
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ومن ن ن ن ن ننن هن ن ن ن ن ننذ الشن ن ن ن ن ننروة هن ن ن ن ن نني التوزين ن ن ن ن ننر الةبيعن ن ن ن ن نني لمتج ن ن ن ن ن نه انخةن ن ن ن ن نناء وتجن ن ن ن ن ننانس تبن ن ن ن ن نناين
انخةنناء ) ( Heteroscedasticن رن هننذ الشننروة نتتحقننق فنني كريننر مننن الحننانت والسننبب
يعور لم وجور القيم الشاذة في متجه األخةاء رو في قيم المتتينرات التوضنيحية لنذا فنين كشنف
هننذ القننيم ومعالجتهننا قبننل تحميننل البيان نات رمننر فنني ايننة األهميننة مننن رجننل الحصننول عمننم نتننا
واقعينة رقيقنة ) )Maronna and Martia ,2006وقنر وضنعت رسناليب لمكشنف عنن هنذ القنيم
منها:
 .3بعض طرق الكشف عن المشاهدات الشاذة:
 )aالرسننم الصنننروقي :أهننو رحننر الة ار ننق انستكشننافية الحريرننة لتعيننين القننيم الشنناذة وهنني ةريقننة
العننرا بالرسننم الصنننروقي  Box_Plotبيسننتخرام خمننس ممخصننات المقترحننة مننن قبننل العننالم
( )Tukey , 1977وهنو رحنر األسناليب الرسنومية التني توضنح القنيم ذات التةنرف القنوي
(Outlier

 )Extremوالق ننيم ذات التة ننرف المعت ننرل وتحتويه ننا البن نرام والح ننزم الرسنننومية

الصا غ .)2013
 )bفحص عناصر قطر المصفوفة ( :)Hat- Matrixهً أحدد الطدرا اأحصدايٌة التدً مدن
خاللها ٌتم الكشف عن القٌم الشاذة فً المتغٌرات المستقلة والتً تسمى أحٌانا ً بقٌم قوة الرفع
( )Leverage valuesيوسف )2015إذا إن:

)…(3

 h11 h12 ... h1n 
h
h 22 ... h 2 n 
21
1

 X(XX) X  
 

 


h n1 h n 2 ... h nn 

) H ( nn

3p
2p
h ii 
فإذا كانت
n
n
متطرفة (. )Belsly and Walsch, 1980

 h ii  0.2 or or h ii فهذا ٌدل على ان المشاهدة )) iهً مشداهدة

 طرق تشخيص القيم الشاذة في المتغيرات المستقمة:
هناك ثالث طرا لتشخٌص المتغٌرات المستقلة:
 oطريقة بليسلي وآخرون:أوضح ( ( Belsly et al,1980فً هدذ الطرٌقدة عدن المشداهدات
الشاذة وبٌن فٌما اذا كانت مؤثر ام ال على قوة الرافعة فً المعادلة ( )3كاأتً :
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2p
n

)…(4
 oطريقةةةةةةةةةةة نيتةةةةةةةةةةر و خةةةةةةةةةةرون :تشنن ن ن ننخي

h ii 

القيم ن ن ن ننة الش ن ن ن نناذة لممش ن ن ن نناهرة  iحي ن ن ن ننث اعتبن ن ن ن ننر

 )Neter et al.,1990ن الرافعة التي تزير قيمتها عن  0.5كبيرة كانتي:
h ii  0.5

)...(5

 oطريقةةة جةةون فةةوكس :اقتننرح  )Fox,1997ر ارسننة كننل الحننانت التنني تزيننر قننيم رافعاتهننا عننن
رالرة رضعاف متوسة

الرافعة.

3p
n

)…(6

h ii 

 )cطريقة بواقي ستيودنت المحذوفة _:تمثل أحد طرا الكشدف عدن القدٌم الشداذة فدً المتغٌدر
التددابع  ،والتددً يننتم الحصننول عميهننا بايجننار القيمننة المعياريننة لمب نواقي المحذوفننة

Deleted

 )Residualحيننث ان البنواقي المحذوفننة  d iلممشنناهرة يسنناوي الفننرق بننين قننيم  ) y iالفعميننة
والقيم المقنررة لهنا )  ) y i ( iباسنتخرام نمنوذج اننحنرار الخةني النذي تقنرير باسنتبعار المشناهرة
 ) iمما يجعل تحميل البواقي ركرر فاعمية في الكشنف عنن المشناهرات القاصنية فني المتتينر
التابر  )yو تم التوصل إلدى أفضدل معادلدة تدم االعتمداد علٌهدا فدً الدراسدة حٌدث تدم حسدا
بواقً ستٌودنت أستناداً إلى المعادلة أدنا والتً تتبع توزٌع  tبدرجة حرٌة ( )n-k-1وتستند
فددً حسددلبها علددى الخط د  e iومجمددوم مربعددات الخط د  SSResفض دالً عددن قددٌم الرفددع h ii
لمصفوفة الـ  Hat-Matrixالمةيري :)2010



n  k 1
di  ei 
)~ t (n  k  1
2
 SSRes (1  h ii )  ei 
)…(1
 طرق تشخيص القيم الشاذة في المتغير المعتمد:
يتم تشخي

القيم الشناذة لمتتينر التنابر بمقارننة القيمنة المةمقنة لبناقي سنتيورنت المحذوفنة d i

بقيمة توزير  tعند درجة حرٌة  n-k -1ومستو معنوٌة  حٌث تعتبر الحالة  y iحالة شاذة البد
من دراستها وتحدٌد مد ت ثٌرها على مقدرات المربعات الصغر (المطٌري . )0212،
di  t  , n  k  1

)…(8

2

 .4المشاهدات الشاذة المؤثرة وطرق الكشف عنها:
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هنالك مقاييس يتم من خاللها معرفة ذا كانت المشاهرات الشاذة م ررة رم ن من هذ
لمقاييس:
 .aمقياس  DFFITSلتأثير القيم الشاذة:
ٌستخدم مقٌاس  DFFITSلقٌاس اثر المشاهدة  iعلى القٌمة المقدرة وتم انعتمار عمم
الصيتة ررنا لقياس ررر المشاهرة  iعمم القيم المقررة :
1
2

)…(9

 h 
(DFFITS)i  di  ii 
1  h ii 

 طرق كشف التأثير لقيمة  DFFITSعمى النموذج:
يمكننن تشننخي

المشنناهرة  iباعتبارهننا م ن ررة عمننم نتننا

نمننوذج تحميننل اننحننرار الخةنني

المتعرر وهناك ةرق كشف منها-:
 oطريقة بميسمي و خرون ):)Belsley et al., 1980
رختبر بميسمي الحالة من ررة عمنم نتنا

تحمينل اننحنرار الخةني المتعنرر رسنتناراً لنم عنرر

معممات النموذج  pالموضح بالصيتة األتية:

p
n

)…(10

DFFITS  2

 oطريقة شاترجي وهادي):) Chatterjee and Hadi, 1988
اقتننرح كننل مننن شنناترجي وهنناري معيننار لمقارنننة القيمننة المةمقننة لن ن  DFFITSبقيمننة اكبننر
قميالً من القيمة التي اقترحها بميسمي واخرون تعرف كاآلتي:
)…(11

p
np

DFFITS  2

 .bمقياس  COVRATIOلتأثير القيم الشاذة:
نسنتخرم مقيناس انرنر عمنم األخةناء المعيارينة  Influence on standard Errorالنذي ةننور
بميسمي ارر عمم حالة مصنفوفة تبناين تتناير معنامالت اننحنرار المقنررة .وبعنر م ارحنل منن التةنور

تننم التوصننل لننم معارلننة حسننابية تعتمننر عمننم قننيم الرافعننة  h iiوقننيم بنواقي سننتيورنت المحذوفننة d i
وعرر معممات النموذج  pوعرر المتتيرات  kوفق الصيتة األتية:
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)…(10

1
p

 (n  k  1)  di 2 
(1  h ii )

nk
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COVRATIO 

نالحننظ فنني المعارلننة تزيننر قيمننة  COVRATIOبزيننارة قيمننة الرافعننة وانخفنناا ب نواقي سننتيورنت
المحذوفة ويكون ذلك م رر جير نكتشاف قيم  COVRATIOالم ررة عمم األخةاء المعيارية.
 طريقة كشف التأثير لقيمة (:)COVRATIO
اقترح  )Belsley et al. , 1980مقارنة قيمة  COVRATIOبالقيمة

3p
n

 1لتشنخي

ار ن ن ننر الحال ن ن ننة رق ن ن ننم  ) iعم ن ن ننم األخة ن ن نناء المعياري ن ن ننة لمع ن ن ننامالت اننح ن ن ننرار ري ذا كان ن ن ننت قيم ن ن ننة
 COVRATIOخارج هذ الفترة فان المشناهرة رقنم  ) iتعتبنر من ررة عمنم قنيم األخةناء المعيارينة
لمعامالت نموذج اننحرار رعتماراً عمم الفترة انتية:

3p
3p
 COVRATIO  1 
n
n

)…(13

1

 .cمقياس  Cook's Distanceلتأثير القيم الشاذة_:
يسننتخرم مقينناس مسننافة كننوك) لقينناس رر ننر المشنناهرة  ) iعمننم كننل معننامالت نمننوذج اننح ننرار
المقررة وقر تم اعتمار مقياس مسافة كوك عمم القيمة  ei , h iiألنه عنرما تكون احر هاتان القيمتنان
كبيرة رو كالهما فان قيمة مسافة كوك ستصبح كبيرة ريضاً.

 h ii 
ei2


Di 
p  MSE  (1  h ii ) 2 

)…(14
 طريقة كشف التأثير لقيمة مسافة كوك : Diأ

طريقةةةة فةةةوكس :حي ننث اقت ننرح ف ننوكس ةريق ننة ف نني عممي ننة الكش ننف القيم ننة الش نناذة من ن ررة عم ننم ق ننيم
معامالت اننحرار وبخالف ذلك تكون القيمة ير م ررة من خالل الصيتة األتية:أ
4
np

)…(11
 .dمقياس ( )DFBETASلتأثير القيم الشاذة:
111

Di 
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يستخرم مقياس  DFBETASلقياس الفرق بين معامالت اننحرار المقررة باسنتخرام كنل
المشنناهرات وقننيم معننامالت اننحننرار المقننررة بعننر حننذف المشنناهرة رقننم  )iفنني كننل م نرة .وهننناك
معارلة يجب حسابها فني كنل منرة ينتم فيهنا توفينق النمنوذج بعنر حنذف المشناهرة رقنم  iمسنتنراً لنم
الخةي المعياري  Siوعنصر القةر  kمن مصفوفة  (XX)kk1وفي الصيتة انتية :
)...(16

) bk  bk (i

for k=0,1,2,…,p

Si (XX) kk1

DFBETAS k ( i ) 

 طريقة كشف التأثير لقيمة(:)DFBETAS
لتشخي

الحانت الم ررة عمم قيمة معامل اننحرار .

 oطريقة نيتر وأخرون (:)Neter et al,1990
اقت ن ننرح نيت ن ننر معي ن ننا اًر لتحري ن ننر الح ن ننانت المن ن ن ررة ف ن نني حال ن ننة العين ن ننات الص ن ننتيرة والمتوس ن ننةة
2
 DFBETAS k ( i )  1أما فً حالة العٌنات الكبٌرة
n

DFBETAS k ( i ) 

 .5طرق معالجة القيم الشاذة:
 .aطريقةةةةة حةةةةذف المشةةةةاهدات الشةةةةاذة  :تسن ننتخرم هن ننذ الةريقن ننة رذا كن ننان حجن ننم العينن ننة كبي ن ن ار
سماعيل  )2001حيث يتم بناء نموذج جرير في كل منرة ينتم فيهنا حنذف مشناهرة شناذة ) i
لحننين الحصننول عمننم نمننوذج يبمننغ فيننه قيمننة الخةنني ) )MSEرقننل مننا يمكننن فضنالً عننن قيمننة
معامل التحرير  R 2والمختبر انحصا ي . F
 .bطريقة مقدر  Mالحصين :

Robust M Estimation

هننو رحننر ةننرق المعالجننة الننذي يننتم م ننن خاللننه معالجننة القننيم المتةرفننة فنني المتتي ننر
المعتمر وذالك بيسنتعمال انسناليب الحصنينة التني رقترحهنا . )Huber,1973وتنم انعتمنار
عمم الصيتة ررنا يمكن الحصول عمم معممات النموذج وكما يمي:
)…(11

ˆ M  (XWM X)1 XWM Y

هرف رسموب  Mالحصين هو رعةاء روزان صنتيرة لممشناهرات ينر انعتيارينة المتةرفنة )
مننن خننالل عناصننر القةننر لممصننفوفة القةريننة  Wولتةبيننق رسننموب  Mيتةمننب األمننر مقننرر
ابترا ي ورسموب تكراري لموصول في النهاية لم تقارب فني مقنررات  Mلممعممنة 

وينرعم
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هن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذا األسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننموب بيسن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننموب المربعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات الصن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننتر الموزونن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة )IRLS
.)RousseeandLeroy,1987
 .cطريقة مقدر  MMالحصين:
الجي ننرة واألكر ننر اس ننتخراما وه ننو رح ننر ة ننرق

ه ننو رح ننر األس نناليب الحص ننينة ذات الخص ننا

المعالجة يستخرم لمعالجة القيم المتةرفة في المتتيرات المستقمة والمتتينر التنابر وهنو مقنرر يجمنر
بين الكفاءة النسبية المحاذية العالية لمقرر  Mمر نقةة انهيار عالية لنوع معين من مقررات S
حيننث رن مقننرر MMيقننوم بحسنناب تبنناين األخةنناء مننن مقننرر ابتننرا ي ذو نقةننة انهيننار عاليننة ان
وهنو مقننرر  S-Estimationبينمننا رسننموب  Mالننذي كنان يسننتخرم المربعننات الصننتر الموزونننة
ييخذ انخةاء من مقرر ابترا ي وهو مقرر المربعات الصتر انعتيارية الذي تكون نقةة انهيار
 %0شاكر .)2017
وقر وصف  )Yohai , 1987رالث مراحل لمحصول عمم مقرر :MM
 .1استخرام مقرر ابترا ي ذو نقةنة انهينار عالينة مرنل مقنرر S

ذ يرمنز لنه بنالرمز  ومنن رنم
~

استخرام رخةاء هذا المقرر من خالل المعارلة
~
~
ei ()  yi  xi 
~

~

 .2يننتم رسننتخرام رخةنناء المقننرر  والتنني هنني )) S(e1 ()،...،en (ويرمننز لهننا بننالرمز . Sn
~

ورن

رالة الهرف المستخرمة في هذ المرحمة يرمز لها ب . 0
 .3يتم في هذ المرحمة ايجار مقرر  MMمن خالل
j  1,...,k

y1  xi
)0
Sn
)1 (e
e

إذ أن

n

( x 
1

ij

i 1

1 (e) 

كمننا رن رالننة  1فدددً المرحم ننة الرالرننة يجننب رن نتك ننون نفننس رالننة  ،  0ولك ننن يجننب رن تحق ننق
الشروة الرالرة . )Yohai , 1987
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والصيتة ررنا تمرل مقرر معممات النموذج  MMالحصين التي تم انعتمار عميها في العمل.

ˆ MM  (XWMM X)1 XWMM X

)…(18
 .dطريقة مقدر  Mالحصين الموزونة (:)R.M.W

تعتبننر هننذ الةريقننة رحننر ةننرق معالجننة القننيم الشنناذة الموجننورة فنني متجننه األخةنناء األ رنننه فنني
حالة وجور مرل هذ القيم في مصفوفة المتتيرات التوضيحية يصبح هذا األسموب ير قنارر عمنم
معالج ننة ه ننذ الق ننيم وال ننتخم

م ننن ررره ننا ل ننذا رقت ننرح ش نناكر  )2009رونً تع ننريل الق ننيم المتةرف ننة

الموج ن ننورة ف ن نني مص ن ننفوفة المتتينن نرات التوض ن ننيحية باس ن ننتعمال مص ن ننفوفة األوزان لةريق ن ننة المربع ن ننات
الصننتر الموزونننة ) weighted least squares (W.L.Sومننن رننم معالجننة القننيم المتةرفننة
الموج ننورة ف نني متج ننه متتي ننر انس ننتجابة م ننن خ ننالل اس ننتخرام متج ننه رخة نناء المربع ننات الص ننتر
الموزونة ) باستعمال رسموب  Mالحصين رانياً ورخي اًر يجار المقررات الجريرة بعر التعريل األخير
وه ننذ المق ننررات س ننيةمق عميه ننا اس ننم

 Mالحص ننينة الموزون ننة ( Robust M-Weighted

.Estimator(R.M.W
وبنفس ةريقة المربعات الصتر الموزونة انعتيارية يمكن يجار  Mالحصين المنوزون المقتنرح
(شاكر،)0221،نحصل عمم المعارلة األتية:
)…(19

ˆ RMW  (XWRMW X)1 XWRMW Y

المعارلننة  )19تمرننل صننيتة رسننموب  Mالحصننين المننوزون المقتننرح ( ) R.W.Mوالننذي ي ننتم
بواسةته معالجة التةرف الموجور في المتتيرات التوضيحية رو متتير انستجابة رو كميهما معاً.
 .5الجانب التطبيقي:
في هذا الجانب من البحث تم تةبيق ما ورر في الجانب النظري عمم بيانات الرراسة تتمرل
عننن تمننوث ميننا انبننار والعناصننر الراخمننة فنني التركيننب والتنني تتمرننل بمتتينرات  Xوعناصننر اخننر
تتمرل بالمتتير  Yوالتم تحمل اعمم نسبة من الشواذ AL-Youzbakey and Sulaiman ,
 )2020ومن هنذ العناصنر التني تنم اعتمارهنا فني الر ارسنة كمتتينرات مسنتقمة الكالسنيوم )Ca2+
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والبيكربوننات ) )HCO3والمتنيسنيوم  ))Mg+وانمنالح الذا بنة  )T.D.Sكمتتينر معتمنر .ومننن
خالل رراستنا استنتجنا بين العالقة بين كل متتير مستقل مر متتير معتمر عالقة ةررية موجبة.
 .1فنني الخة نوة انولننم تننم اختبننار وجننور القننيم الشنناذة فنني كننال المتتي نرين المتتي نرات المسننتقمة
والمتتي ننر الت ننابر ) بيس ننتعمال الرس ننم الص نننروقي وه ننو رفض ننل ة ننرق الكش ننف كم ننا موض ننح ف نني
الشكل انتي:
Boxplot of Y; X1; X2; X3
X1
3

Y

6000

93

8000
4500
44

6000

3000

4000

1500

X3
2549
15 18
14

0
480

12
89

6

5

2000

360

98
9497
93
90

2

240

0

X2

1200
89

72

900
73
66

600

120

300

0

0

الشكل  )1يوضح القيم الشاذة في المتترات المستقمة  Xوالمتتير التابر Y

من خالل الشكل  )1تبين ن المتتير  yظهرت فيه قيمة شاذة واحرة رما في المتتير  x1ظهرت

فينه قيمتنين شناذتين كنذلك المتتينر  x 2ظهنرت فينه تسنعة قنيم شناذة والمتتينر x 3

يحتنوي احنر

عشر قيمة شاذة .
 .2الخةوة الرانية معالجة القيم الشاذة  :يتم معالجة القيم الشاذة بعرة ةرق منها
 ةريق ننة الح ننذف حي ننث تب ننين رن افض ننل نم ننوذج ت ننم الحص ننول عمي ننه عن ننر ح ننذف المش نناهرتين
.)93 )3
نتا

النموذج المقرر بعر حذف المشاهرة رقم :)93 )3

Ŷ  0.0185  0.4988x1  0.3342x 2  0.6651x 3
R 2  79.88% MSE  0.1851 F  134.98

VIFx  1,16; VIFx  1.12; VIFx  1.06 D.W  1.47435
3

103
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حيث تم الحصول عمم رقل  MSEعنر حذف المشاهرتين  )39 )3مقارنتةً بباقي النماذج .
 رما المعالجة بةريقة مقرر  Mالحصين  :حيث تم اختيار نقةة انهيار مختمفة ولكل نقةة
لها رابت توليف معين شاكر )2017

وتم التوصل الم افضل نموذج مقرر عنر نقةة

انهيار  %50كما موضح في الجرول انتي:
جرول : )1مقرر معممات النموذج والجذر التربيعي لتباين انخةاء ومعامل التحرير باستخرام
مقرر Mالحصين
F

R2

MSE

2971.
80

0.8730

0.9910

̂3

̂ 2

̂1

̂0

o
bs

0.6272

0.2052

0.8951

-0.0076

1

حيث ظهرت قيمة ال  MSE=0.8730وهي قيمة صتيرة مقارنة بباقي النماذج كذالك قيمة R 2
 =0.9910وه ن ن نني قيم ن ن ننة تفس ن ن ننيرية تب ن ن ننين رن متتينن ن نرات اننم ن ن ننوذج الكالس ن ن ننيوم والبيكربون ن ن ننات
والمتنيسيوم) قر فسرت بنسبة  )0.991من رجمالي التتينرات الحاصنمة بنالمتتير التنابر T.D.S
األمالح الذا بة الكمية) .
 المعالجننة بةريقننة مقننرر  MMالحص ننين  :تبننين مننن هننذ الةريق ننة التنني تعننال مشننكمة الق ننيم
الشنناذة فنني المتتي نرات المسننتقمة والمتتيننر التننابر لتقميننل ررننر القننيم الشنناذة كمننا تننم ر ارسننتها فنني
الجانب النظري وفق المعارلة  )18حيث تم رختيار رنسب معالجة لمقيم بناءا عمنم الر ارسنات
الس ننابقة ش نناكر )2017عن ننر نقة ننة رنهي ننار %50وكف نناءة ق ننررها  3.42بمعام ننل تولين نف ق ننرر
 1.547وكانت النتا

كما موضح في الشكل انتي:

جرول  :)2يوضح معامالت اننحرار ومتوسة مربعات الخةي و معامل التحرير

MSE

F

1295.6 1.5638
9

R2

̂3

0.535 0.9626
3

̂ 2

̂1

̂0

0.1891

1.2398

0.0906

حيننث تننم الحصننول عمننم نمننوذج تكننون فيننه قيمننة ال MSE=1.5638وقيمننة رقننل مننايمكن وقيمننة
معام ن ننل التحري ن ننر  R 2  0.9626وه ن نني قيم ن ننة تفس ن ننيرية تب ن ننين رن متتين ن نرات الرالر ن ننة الكالس ن ننيوم
البيكربونات المتنيسيوم) لمنموذج قر فسرت ما نسبته  )0.9626من رجمالي التتيرات الحاصنمة
بالمتتير التابر انمالح الذا بة. )T.D.S
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 المعالجننة بةريقننة مقننرر  Mالحصننين الموزونننة :فنني هننذ الةريقننة تننم اختبننار معممننات نمننوذج
اننحرار  Mالموزونة استناراً لم المعارلم  )19وفق روزان وختبرات مختمفة فقر تم التوصل
ال ننم رفض ننل نم ننوذج ت ننم الحص ننول عمي ننه عن ننر رض ننافة ال ننوزن  WRMW 4حي ننث كان ننت قيم ننة ال ن ن
 MSE  0.022وهي قيمة صتيرة مقارنةً بباقي النماذج كما في الجرول انتي:
4
جرول :)3معممات النموذج بةريقة المقرر  Mالحصين الموزونة عنر
np
Dependent
variable
Constant

p-value

T

Std.Error

Coefficients

0.329
0.000
0.000

0.981
4.869
7.368

0.049
0.121
0.047

0.048
0.587
0.347

) X 2 ( HCO3

0.000

13.953

0.047

0.659

) X 3 (Mg 

2

) X 1 (Ca

 المقارنة بين طرق معالجة القيم الشاذة :
بعر عرة ةرق معالجة اجرية عمم بيانات التموث تم التوصول الم اربر نماذج رنحرار يتم
المقارنة بين هذ النماذج لمحصول عمم افضل مقرر ذو كفاءة عالية تكون فيه قيمة ال MSEرقل
مايمكن كما هو مبين في الجرول انتي:
المقارنة بين ةرق معالجة القيم الشاذة

جرول  : )4نتا
مقدز Mانحصيىت
انمىشووت0.038/

مقدزMM
انحصيه/عىدي وقطت
االوهياز وكفاءة
()3.42
0.9528

0.9910

0.022
117.646

1.5638
1295.696

0.8730
2971.805

0.9772

مقدز  Mانحصيه
/عىد وقطت أوهياز
()%50

طسيقت انحرف)93+3(/

0.7988
0.1851
134.98

RSquer
MSE
F

مه مالحظت انىتائج في انجدول ( )4يمكىىا انقىل بأن  R.M.Wقد عانج وسبت كبيسة مه انقيم
انشاذة مقازوت بكم مه طسيقت انحرف ومقدز  Mانحصيه ومقدز  MMانحصيه .
 .6األستنتاجات :
كننل منناتم الحصننول عميننه مننن نتننا

ورسننتنتاجات وكفنناءة مقننرر وفننق معيننار المقارنننة حسننب ةبيعننة

البيانننات المرروسننة حالي ناً والمننيخوذة مننن مركننز بحننوث السننرور والم نوارر الما يننة.رن رفضننل ةريقننة
لكشن ننف المشن نناهرات الشن نناذة فن نني بيانن ننات نمن ننوذج اننحن ننرار المتعن ننرر باسن ننتخرام الرسن ننم الصن نننروقي
 .Box-plotورن معالج ننة الق ننيم الش نناذة رر ال ننم تحس ننين كبي ننر ج ننراً ف نني رراء نم ننوذج اننح ننرار
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الخةنني المتعننرر بننالتنب بقننيم المتتيننر التننابر بشننكمها العننام وتننم التوصننل الننم رفضننل نمننوذج عنننر
معالجننة القننيم الشنناذة بةريقننة الحننذف عنننر حننذف المشنناهرتين ( )93(،)3حيننث كانننت قيمننة MSE
رقننل مننايمكن عنننر هننذ الحننالتين رمننا بةريقننة مقننرر  Mالحصننين ظهننر رفضننل نمننوذج عنننر نقةننة
رنهيننار قننررها  %50رمننا بةريقننة مقننرر Mالحصننين الموزونننة حيننث ظهننر النمننوذج المفضننل عنننر
4
np

وظهر تفوق لن MMالحصين بكفاءة  3.42ونقةة رنهيار قررها  50%وهذا كنان واضنحا

لحص ننوله عم ننم رق ننل  MSEكم ننا تب ننين رن رفض ننل ةريق ننة لمعالج ننة الق ننيم الش نناذة والت نني اظه ننرت
4
كفاءتهننا العاليننة عننن بنناقي الةننرق هنني ةريقننة مقننرر Mالحصننين الموزونننة عنننر
np

عننن بنناقي
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