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در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻠﻤﺮت )ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم ̄ Xو (S ۲
رﺿﺎ ﻓﺮﻫﺎدﯾﺎن
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ) ̄ (Xو وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای )  (S ۲در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
در واﻗﻊ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﮥ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش اﺳﺘﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و
وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﺎ اﻃﻼع از ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ̄ Xو  ،S ۲ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﻮأم دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای
در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل و اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻠﻤﺮت ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ،وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای ،اﺳﺘﻘﻼل.

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارۀ ﻣﻌﺮوف در آﻣﺎر ﻧﻈﺮی روﺑﻪرو
ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻪ ̄ Xو  S ۲از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درک اﯾﻦ

١
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ  ،Xn , · · · , X۲ , X۱ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ nﺗﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ̄ Xو  ،S ۲ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ) ،FX (xﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  µﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از Xiﻫﺎ ﻫﻢ در

۲
و وارﯾﺎﻧﺲ  σﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻤﻮﻧﮥ ̄ Xو ﻫﻢ در  S ۲ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .از اﯾﻦرو ﺑﺎ دو ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ،Xn , · · · , X۲ , X۱ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
زﯾﺮ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ:

∑۱

 .١ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ̄ Xو  S ۲ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

n

Xi .

i=۱

n

= ̄X

 .٢ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ،اﺳﺘﻘﻼل

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد:
n
∑
(Xi − X̄)۲ .
i=۱

۱
n−۱

= S۲

١زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از ﻟﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪانﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻢﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

̄ Xو  S ۲را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اول ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در
ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺣﺘﻤﺎل ،ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xو  Yﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮأم ) fX,Y (x, yاز ﻫﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ) fX,Y (x, yرا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
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ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب دو ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ  xو

اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮال دوم ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو  S ۲ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ

دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺣﺴﺐ  yاﺳﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ:

ﯾﮏ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ آﻣﺎردان ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯿﺪان
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺳﺎل ١٨٧۶

fX,Y (x, y) = gX (x)hY (y).

ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﮥ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ] [١رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﺑﻄﮥ راﯾﺞﺗﺮ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ )fX (x

و ) fY (yﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xو
 Yﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه  Xو  Yﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ،
ﻓﺮدرﯾﭻ راﺑﺮت ﻫﻠﻤﺮت  (١٩١٧-١٨۴٣) ٢دو ﮐﺘﺎب در
زﻣﯿﻨﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺤﺖ
ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺧﻄﯽ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺒﺪﯾﻼت
ﻫﻠﻤﺮت  ٣ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ( ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ] [٩و
].[١٠

fX,Y (x, y) = fX (x)fY (y).

اﮔﺮ ) E(Xو )  E(Yﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﻣﯿﺪ رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xو  Yﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه در
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن  Xو  Yﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:
E(XY ) = E(X)E(Y ).

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xو

Y

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

ﺷﮑﻞ  :١ﻓﺮدرﯾﭻ راﺑﺮت ﻫﻠﻤﺮت.

Cov(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ).

ﻫﻠﻤﺮت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ  ،Xn , ..., X۲ , X۱ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xو  Yﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
آنﮔﺎه

ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ )  N (µ, σ۲ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه
∼ χ۲n−۱ ,

n
∑
(Xi − X̄)۲

σ۲

Cov(X, Y ) = ۰.

i=۱

اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻧﻘﯿﺾ راﺑﻄﮥ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ . (n−σ۱۲)S ∼ χ۲n−۱
۲

ﺧﻮد آن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ  ،Cov(X, Y ) ̸= ۰آنﮔﺎه  Xو

Y

او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻼﺗﯽ ﺧﻄﯽ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از )ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻫﻠﻤﺮت( ﺑﺮ روی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xاﺛﺒﺎت ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻠﻤﺮت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﮔﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ  ۴اﺧﺬ ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٨٧٠او ﻣﺪرس
 ،xn , · · · , x۲ , x۱ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ در آﺧﻦ  ۵ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ١٨٧٢او در ﻫﻤﯿﻦ
 Xn , · · · , X۲ , X۱ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ̄ xو  s۲ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ درﺟﮥ اﺳﺘﺎدی رﺳﯿﺪ .ﻫﻠﻤﺮت از ﺳﺎل ١٨٨٧
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎد زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ  ۶و ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﻮﺳﺴﮥ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه

ﺧﻄﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت

را ﺑﻪ ] [٨ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ei = xi − x̄,

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻠﻤﺮت و ﮐﺎرﻫﺎی او در آﻟﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،آنﮔﺎه ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮأم  en−۱ , ..., e۲ , e۱و

̄x

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ]:[١۴

و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ او در

)(١
.

∑n
e۲ +nx̄۲
− i=۱ i۲
۲σ

n

e
√ = )̄f (e۱ , e۲ , ..., en−۱ , x
( ۲πσ ۲ )n

n
∑
(xi − x̄)۲ = (n − ۱)s۲ .

= e۲i

n
∑

 ،(١٨٧۶ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ] .[١۴اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺮﺳﻮن در

i=۱

ﺳﺎل  ١٩٣١از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻫﻠﻤﺮت ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺪرﺳﮥ

و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﮥ ) (٢در راﺑﻄﮥ ) (١ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ  s۲و ̄ xﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  cدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ،
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم ̄ Xو  S ۲ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر
ﻫﻠﻤﺮت ﺑﺎ ﻧﺎم او ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻮد ] [۶و ].[١٢

ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم ̄ Xو

S۲

ﺗﺤﺖ ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف در آﻣﺎر ﻧﻈﺮی ﻣﯽداﻧﯿﻢ

(n−۱)s۲

= c e|− {z۲σ۲ } e|−{z۲σ۲} .
)̄h(x

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺎرداﻧﺎن« ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ

٢

f (e۱ , e۲ , ..., en−۱ , x̄) = ce−

̄nx

ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎرداﻧﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ راﻧﻠﺪ ﻓﯿﺸﺮ

٧

وﯾﻠﯿﺎم ﺳﯿﻠﯽ ﮔﻮﺳﻪ ) ٩ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ -١٩٣٧) (١٠

i=۱

(n−۱)s۲ +nx̄۲
۲σ ۲

ﺳﺎل  ١٨٧۶در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﻮدش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد،
) ، (١٩۶٢-١٨٩٠ﮐﺎرل ﭘﯿﺮﺳﻮن  (١٩٣۶-١٨۵٧) ٨و

از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ̄ ،ei = xi − xدر ﻧﺘﯿﺠﻪ
)(٢

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ زﯾﺎدی در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

ﮐﻪ اﮔﺮ  Xn , · · · , X۲ , X۱دارای ﺗﻮزﯾﻊ )  N (µ, σ۲ﺑﺎﺷﻨﺪ،

) g(s۲

۴ Leipzig

University

و از اﯾﻦرو ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل،

̄X

و  S ۲ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻠﻤﺮت در آﻟﻤﺎن ﻓﺮد ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺑﻮد و اﻓﺘﺨﺎرات زﯾﺎدی
ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .او ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در ﺳﺎل ١٨۶٧

۵ Aachen

Berlin University
Fisher

٧ Ronald

Pearson
Sealy Gosset

۶

٨ Karl

٩ William
١٠ Student

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
آنﮔﺎه
),

و

σ۲
n

٢٣
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪی آﻣﺎر دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ

X̄ ∼ N (µ,

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﺒﻊ ][١٣
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﯿﮕﻠﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ

(n − ۱)S ۲
∼ χ۲n−۱ .
σ۲

آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻀﯿﮥ اﺻﻠﯽ )اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو

S۲

آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ اوﻟﯿﻪ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل( ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم آنﻫﺎ ﻻزﻣﮥ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ

آوردن ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم ̄ Xو  S ۲در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ١.٢

ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ

ﻫﻠﻤﺮت در ﺳﺎل  ١٨٧۶اراﺋﻪ ﮐﺮد ] [٩و ] ،[١٠آﻣﺎرداﻧﺎن

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو  S ۲را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﮔﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

و  S ۲در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
آﻣﺎرداﻧﺎن در ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﯿﺸﺮ و ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻟﺰاﻣﺎً اﺳﺘﻘﻼل

در ﺳﺎل  ١٩٢٠اﺛﺒﺎﺗﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﮐﺮد آنﻫﺎ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص اﯾﻦ
] .[٧در ﺳﺎل  ،١٩۴۶وﯾﻠﯿﺎم ﮐﺮوﺳﮑﺎل  ١١در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و آن زﻣﺎﻧﯽ

ﻋﻨﻮان »ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻠﻤﺮت  ،«١٢اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﻤﻮد ] .[١١ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎل  ،١٩٨۴اﺛﺒﺎت ﮐﺮوﺳﮑﺎل در
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎن م

اﺳﺘﯿﮕﻠﺮ ١٣

و

ﺗﻌﺮﯾﻒ )ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم( [٣] .ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ

ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﺠﺪداً ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ] .[١٣اﺳﺘﯿﮕﻠﺮ اﺛﺒﺎت ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ،Xn , · · · , X۲ , X۱ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮوﺳﮑﺎل را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻘﺮاء ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ:
ﺧﻮاﻧﻨﺪه از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و رواﺑﻂ آﻣﺎری آ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد ،ﺳﻌﯽ )(٣

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻟﻢ ،ﻗﻀﯿﻪ و راﺑﻄﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز و ﻗﺒﻞ از اراﺋﮥ ﻗﻀﯿﮥ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻼت ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد( .از اﯾﻦرو ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
Kruskal
Distribution

١١ William

١٢ Helmert’s

M. Stigler

١٣ Stephen

MX۱ ,X۲ ,...,Xn (t۱ , t۲ , ..., tn ) = E(et۱ X۱ +t۲ X۲ +...+tn Xn ).

اﮔﺮ در راﺑﻄﮥ ) ،(٣ﻗﺮار دﻫﯿﻢ  ،n = ۱آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ:
)(۴

MX (t) = E(etX ).

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻟﻢ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ رواﺑﻂ ) (٣و

٢۴

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
) ،(۴ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم در ارﺗﺒﺎط ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

∀i = ۱, ۲, ..., n,

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ و ﻓﻘﻂ اﮔﺮ
)(۵

MXi (ti ).

∀i, j = ۱, ۲, .., n,

∀i ̸= j,

i=۱

)(۶

.

∑
۲ ۲
۱ ∑n
( n
i=۱ µi ti + ۲
) i=۱ σi ti

راﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ∗∗ ﻧﻤﺎد ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از اﯾﻦرو
ﺑﺎ ﺷﺮوع از ∗ دارﯾﻢ:

Cov(Xi , Xj ) = ۰,

آنﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

= ) MX۱ ,X۲ ,...,Xn (t۱ , t۲ , ..., tn

اﺛﺒﺎت .ﻃﺮف ﭼﭗ ﺗﺴﺎوی ) (۵را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ∗ و ﻃﺮف

Xi ∼ N (µi , σi ),

و

ﻟﻢ  [٣] .١ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xn , · · · , X۲ , X۱از ﻫﻢ

n
∏

۲

MX۱ ,X۲ ,...,Xn (t۱ , t۲ , ..., tn ) = e

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ
∗

|}
{
z
) MX۱ ,X۲ ,...,Xn (t۱ , t۲ , ..., tn ) = E(et۱ X۱ +t۲ X۲ +...+tn Xn

ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺮﻣﺎل ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ  ،Cov(Xi , Xj ) ̸= ۰ﮐﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ از راﺑﻄﮥ )(۶
اﺳﺖ و در آن از ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
وارﯾﺎﻧﺲ-ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ١۴

) = E(et۱ X۱ et۲ X۲ ...etn Xn
) E(et۱ X۱ )E(et۲ X۲ )...E(etn Xn

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل

=

∗∗

z
|}
{
n
∏
= ) = MX۱ (t۱ )MX۲ (t۲ )...MXn (tn
MXi (ti ) .
i=۱

از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ از ∗∗ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ∗ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ].[١

ﺣﺎل

در ﻟﻢ زﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺻﻔﺮ ﺷﺪن
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ،اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ].[١
ﻟﻢ  .٢ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
∀i = ۱, ۲, ۳, ...n.

Xi ∼ N (µi , σi۲ ),

در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ
ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ] [١ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
.

۲ ۲

) t

۱

X ∼ N (µ, σ ۲ ) ⇐⇒ MX (t) = e(µt+ ۲ σ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ  Xn , · · · , X۲ , X۱ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ از

∀i ̸= j,

Cov(Xi , Xj ) = ۰,

آنﮔﺎه Xiﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت .ﺗﺤﺖ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻗﻀﯿﻪ ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ
matrix

١۴ Variance–Covariance

٢۵

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  Xn , ..., X۲ , X۱ﻫﻤﺎن راﺑﻄﮥ )(۶
اﺳﺖ.

ﮔﺰاره  [۵] .٢ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ.

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻟﻢ  ١اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ دارﯾﻢ:

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺛﺒﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ

) MX۱ ,X۲ ,...,Xn (t۱ , t۲ , ..., tn
∑
۲ ۲
۱ ∑n
σi۲ t۲i ) ( n
i=۱ µi ti ) ( ۲
) i=۱ σi ti

e

۲ ۲

۲ ۲

e

۲ ۲

∑n
i=۱

µi ti + ۲۱

∑n
i=۱

(= e

ﮔﺰارهﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و آنﻫﺎ را ﺟﺰو داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.

۱

) = e(µ۱ t۱ +µ۲ t۲ +...+µn tn ) e ۲ (σ۱ t۱ +σ۲ t۲ +...+σn tn
۲ ۲

۲ ۲

۱

۱

۲ ۲

ﺣﺎل ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ

۱

) = e(µ۱ t۱ + ۲ σ۱ t۱ ) e(µ۲ t۲ + ۲ σ۲ t۲ ) ...e(µn tn + ۲ σn tn

اراﺋﮥ ﻗﻀﯿﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

= MX۱ (t۱ )MX۲ (t۲ )...MXn (tn ).

ﻗﻀﯿﻪ .اﮔﺮ  Xn , · · · , X۲ , X۱ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از

از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮأم ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،در ﺗﻮزﯾﻊ )  N (µ, σ۲ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه  X̄nو  Sn۲ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت از روش اﺳﺘﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﻖ ﻟﻢ  ،١ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﮔﺎم ) ١ﭘﺎﯾﮥ اﺳﺘﻘﺮاء( :ﺑﺮای  ،n = ۲دارﯾﻢ:

 ٢.٢اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو  S ۲در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ روش اﺳﺘﻘﺮای رﯾﺎﺿﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ )(٧
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺟﻊ ] [١٣آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﮥ اﺻﻠﯽ

,

X۱ + X۲

۲

= X̄۲

)اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو  (S ۲ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از اراﺋﮥ ﻗﻀﯿﻪ ﻻزم و
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺛﺒﺎت
ﻗﻀﯿﻪ از ﻧﻤﺎد  X̄nﺑﻪﺟﺎی ̄ Xو از ﻧﻤﺎد  Sn۲ﺑﻪﺟﺎی

S۲

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از دو ﮔﺰارۀ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف زﯾﺮ در اﺛﺒﺎت ﻗﻀﯿﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
ﮔﺰاره .١

S۲۲ = (X۱ − X̄۲ )۲ + (X۲ − X̄۲ )۲
)۲

X۱ + X۲

۲
)۲

)۲ + (X۲ −

X۲ − X۱

۲

( )۲ +

X۱ + X۲

۲
X۱ − X۲

۲

= (X۱ −
(=

۱
) = (X۱۲ − ۲X۱ X۲ + X۲۲ + X۲۲ − ۲X۱ X۲ + X۱۲
۴

۱
(X۱ − X۲ )۲
= ) (۲X۱۲ − ۴X۱ X۲ + ۲X۲۲
] [١و ] [۵اﮔﺮ  Xn , · · · , X۲ , X۱ﻣﺴﺘﻘﻞ ). (٨
۴
۲

=

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از  Xnﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
 Xn−۱ , · · · , X۲ , X۱اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺴﺎوی ) (٧و ) X̄۲ ،(٨ﺗﺎﺑﻌﯽ از

X۱ +

٢۶

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم

 X۲و  S۲۲ﺗﺎﺑﻌﯽ از  X۱ −X۲اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ  X۱ +X۲از اﯾﻦرو از ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ
و  X۱ − X۲ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه  X̄۲و  S۲۲ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ  Sn۲ﺗﺎﺑﻌﯽ از  Xn+۱ , · · · , X۲ , X۱اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻓﺮض  X̄nﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ از  Sn۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ
ﺧﻮد دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  X۱ +از  Xn+۱و  X̄nﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ از  ،Sn۲ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﺑﻊ

 X۲و  X۱ −X۲ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺧﻄﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺮﻣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎن )  (nX̄n + Xn+۱اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم (Xn+۱ − X̄n ) .و  Sn۲ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ

آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از  X̄nو  Xn+۱ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺖ از

) Cov(X۱ + X۲ , X۱ − X۲

اﺳﺖ.

) = E((X۱ +X۲ )(X۱ −X۲ ))−E(X۱ +X۲ )E(X۱ −X۲
σ ۲ +µ۲ −σ ۲ −µ۲

۲µ

 ،Sn۲ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) (Xn+۱ − X̄n

۰
|}
{ z
z
|}
{z
|}
{
۲
۲
= E(X۱ − X۲ ) − E(X۱ + X۲ ) E(X۱ − X۲ ) = ۰.

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم (nX̄n + Xn+۱ ) .و

) (Xn+۱ − X̄n

ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازۀ

n+۱

ﻫﻤﻮاره  X̄nو  Xn+۱از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻼوه در
ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ )  X̄n ∼ N (µ, σnو ∼ Xn+۱
۲

از اﯾﻦرو ﻃﺒﻖ ﻟﻢ  X۱ + X۲ ،٢و  X۱ − X۲از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ) .N (µ, σ۲
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  X̄۲و  S۲۲ﻧﯿﺰ از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ.
)  (Xn+۱ −X̄nﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺧﻄﯽ از  X̄nو  Xn+۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻮن )  (nX̄n + Xn+۱و

ﮔﺎم  :٢ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻮق ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺑﺎ اﻧﺪازۀ  nﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  X̄nو

Sn۲

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .از اﯾﻦرو ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﮥ
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه  n + ۱ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا
دو ﺗﺴﺎوی زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
)(٩

)(١٠

nX̄n + Xn+۱
.
n+۱

n
(Xn+۱ − X̄n )۲ .
n+۱

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﻮارﯾﺎﻧﺲ
)  (nX̄n + Xn+۱و )  (Xn+۱ − X̄nرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ:
) Cov(nX̄n + Xn+۱ , Xn+۱ − X̄n
)) = E((nX̄n + Xn+۱ )(Xn+۱ − X̄n

= X̄n+۱

۰

|}
{
z
) −E(nX̄n + Xn+۱ ) E(Xn+۱ − X̄n
۲
۲
nSn+
۱ = (n − ۱)Sn +

از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺛﺒﺎت را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ:
ﻣﺮﺣﻠﮥ اول (nX̄n + Xn+۱ ) .و  Sn۲ﻣﺴﺘﻘﻞاﻧﺪ؛ زﯾﺮا در
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Xn+۱ , · · · , X۲ , X۱ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ

Xn+۱

ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻤﮥ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  Xn , · · · , X۲ , X۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و

)) = E((nX̄n + Xn+۱ )(Xn+۱ − X̄n
۲
= E(nX̄n Xn+۱ − nX̄n۲ + Xn+
) ۱ − X̄n Xn+۱
σ ۲ +µ۲

+µ۲

σ۲
n

µ۲

{ |} z }| { z
z
|}
{
۲
= (n − ۱) E(X̄n Xn+۱ ) −n E(X̄n۲ ) + E(Xn+
۱ ) = ۰.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﻢ  (nX̄n + Xn+۱ ) ،٢و ) (Xn+۱ − X̄n

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( -ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ -ﺷﻤﺎره دوم
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٢٧
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻠﻤﺮت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ،ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم و ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮم ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی او ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو  S ۲ﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ )  (nX̄n + Xn+۱و )  (Xn+۱ − X̄nو  Sn۲ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ

(n−۱)S ۲
σ۲

دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎی-دو ﺑﺎ  n − ۱درﺟﮥ

ﺳﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ آزادی اﺳﺖ ،از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در رﺷﺘﮥ آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻌﯽ از دوﺗﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺗﺴﺎوی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﺲ از ﻫﻠﻤﺮت ﺗﻮﺳﻂ
) (٩و ) (١٠ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ  X̄n+۱ﺗﺎﺑﻌﯽ از )  (nX̄n + Xn+۱آﻣﺎرداﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﮐﺎرل ﭘﯿﺮﺳﻮن ،ﻓﯿﺸﺮ و اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ
۲
 Sn+ﺗﺎﺑﻌﯽ از )  (Xn+۱ − X̄nو  Sn۲اﺳﺖ .ﭘﺲ  X̄n+۱ﻣﺠﺪداً اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﻋﻨﻮان اراﺋﻪ
و ۱
۲
 Sn+ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺒﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و ۱

دﻫﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻠﻤﺮت را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪۀ

ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﮥ ﯾﮏ اﺛﺒﺎت دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ
و وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪای در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮐﺎرل ﭘﯿﺮﺳﻮن درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮأم
] [۵ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮی ̄ Xو  S ۲ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻠﻤﺮت« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺎرهﻫﺎی ﺑﺴﻨﺪه
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻀﯿﮥ ﺑﺎﺳﻮ
 ١۵اﺷﺎره ﮐﺮد ] .[۴ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

از ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺸﺮﯾﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﻀﯿﮥ ﺑﺎﺳﻮ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ] [٢ارﺟﺎع

داور ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪﺷﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ

٣

ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﺳﺘﻘﻼل ̄ Xو  S ۲از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در آﻣﺎر ﻧﻈﺮی ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود و ﻫﻤﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ آﻣﺎر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺮاﺟﻊ

ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ .از اﯾﻦرو در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ] [١راس ،ش .(٢٠٠٢) .ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل .ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ :دﮐﺘﺮ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺒﻊ ] [١٣آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ
اﺣﻤﺪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ زﯾﻨﻞ ﻫﻤﺪاﻧﯽ.(١٣٨٣) .
اﺛﺒﺎت ﺳﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی

ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ

اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺸﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ.

ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ] [٢ﺷﻤﺲ ،م .(١٣٨٣) .ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﺳﻮ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﺎی آن.
ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻣﺎر )ﻧﺪا(.١-٨ ،٢ ،
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮدرﯾﭻ راﺑﺮت ﻫﻠﻤﺮت و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ او در زﻣﯿﻨﮥ
آﻣﺎر ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ] [٣ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ،م .و ﭼﻠﻮﯾﺎن ،م .آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ).(١
theorem

١۵ Basu’s

) .(١٣٨٩ﺗﻬﺮان ،ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ،ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ.
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