
 روش آماری بیژین  8-2-

قضیه بیز  .بیژین روشی آماری است که سعی در برآورد پارامترهای ژنتیکی بر اساس قانون احتماالت شرطی دارد

کند. در اکثر موارد علت وقوع توسط توماس بیز نوشته شده است و از یک قانون ساده احتمال شرطی استفاده می

باشد. مثالً برای تعیین احتمال شیر بودن یک سکه فرض بر این بود که اگر یک سکه پرتاب پیشامدها از قبل معلوم می

 5/0گر این آزمایش را به دفعات انجام دهیم احتمال آنکه شیر بیاید باشد زیرا امی 5/0شود احتمال شیر بودن آن 

توانیم یک آزمایش را به دفعات انجام دهیم و وقوع پیشامدها برای ما نا معلوم است. فرض است. اما در مواردی ما نمی

 yفرض کنید  است. همچنین xاحتمال وقوع پیشامد  ip(x(پیشامدهای نا سازگار ما هستند و  n,…,x2,x1xکنید 

است. اکنون  xاحتمال شرطی وقوع  p(x|y)افتد. در این صورت اتفاق می ixای است که همزمان با یکی از وقایع واقعه

 را محاسبه کنیم. p(y|x)توانیم احتمال وقوع اتفاق افتاده باشد با استفاده از فرمول بیز می xاگر 

          P(xy) = p(x) . p(y|x) => p(y|x) = p(xy) ⁄ p(x)                                   2-10معادله 

  P(xy) = p(y) . p(x|y) => p(x|y) = p(xy) ⁄ p(y) =>    p(y|x) . p(x) ⁄ p(y)                                                                                                  

شود درباره احتمال وقوع یک پیشامد درست دانند درباره اینکه، چه میزان میر ذهنی میها احتمال را یک تصویبیژین

که آمارگران روتین، احتمال را به معنی متوسط وقوع طوالنی مدت یک اتفاق، وقتی یک آزمایش فکر کرد در حالی

در هر  تواندیر تصادفی که میدانند. بنابراین آمارگران روتین با صراحت بین یک متغشود میچندین بار تکرار می

آزمایش تغییر کند و یک پارامتر که همیشه ثابت است، تبعیض قائل شدند. آنها احتمال را برای متغیر تصادفی بیان 

گذارند. آمارگران روتین، پارامترها را به وسیله ها بین این دو هیچ فرقی نمیکنند، نه برای پارامترها اما بیژینمی

شود. است که به صورت تابعی از پارامتر مطرح می p(y|x)ها، کنند. درستنمایی دادهایی برآورد میماکزیمم درستنم

را ماکزیمم کند و به این  p(y|x)هایی از پارامتر که ( عبارت است از یافتن ارزش1MLبرآورد حداکثر درستنمایی)

-xدار پارامتر ثابت است اما مقادیر متفاوتی ازگویند. اگر یک آزمایش را چندین بار تکرار کنیم مقمی x-hatمقدار 

hat  توانیم توزیع آوریم. بنابراین میرا به دست میhat-x  شکلرا به σ2/𝑛)=2N(x,V   نشان دهیم کهV  خطای

 را به این صورت بنویسیم: x-hatتوانیم باشد. بنابراین میمی  x-hatاستاندارد

 P(x-2*v<x-hat<x+2*v) -11معادله

2                                                                                   

                                                 
1-  Maximum likelihood 



بر خالف آمارگران روتین هدف بیژین در آنالیز آزمایشات ایجاد بیان احتمالی است که نزدیک به مقدار واقعی پارامتر 

 وری بیز عبارتست از:دهد. تئباشد. آمارگر بیژین این کار را از طریق تئوری بیز انجام می

                  P(x|y) ∝ P(y|x) * P(x)                                                             2-12معادله 

x  وy شوند. متغییرهایی هستند که به وسیله تابع چگالی احتمال شرح داده میP(x|y) گوییم را احتمال پسین می

کردند و درستنمایی است که آمارگران روتین از آن استفاده می P(y|x)آیند. زیرا بعد از انجام آزمایش به دست می

P(x)  پیش فرض )توزیع پیشین( است، زیرا احتمالی ازx  است که قبل از انجام آزمایش در دست داریم و به بیژین

ها را آنالیز کند هیچ را به دست بیاورد. اگر آمارگر بیژین داده xهای گذشته مقدار دانستهدهد که از این امکان را می

های پیش فرض )پیشین( که مقدار یکسان تواند از دادهانجام آزمایش ندارد، وی می زنظری برای مقدار پارامتر قبل ا

د. توزیع شونمتناسب با تابع درستنمایی می های پسین به سادگی،دارد استفاده کند سپس داده  xبرای همه مقدارهای

بینی است و برای یک بیژین، شامل تمام پسین شامل اطالعات بیشتری عالوه بر میانگین و واریانس خطای پیش

های بیژین و آمارگران کالسیک، این است که اند. یکی از تفاوتاطالعات درباره پارامترهایی است که شناخته شده

گیرند و به جای بحث در مورد اینکه یک اثر ثابت است یا ثرات را به شکل متغیر تصادفی در نظر میها تمام ابیژین

 دانند به خصوصیات اثرات برآورد شده رسیدگی شود.تصادفی، بهتر می

 به این  E(x-hat|x)=xآمارگر روتین، برای یک اثر ثابت باشد، برای مثال برآورد حداقل مربعات، x-hatاگر برآورد 

 گیرید. این ویژگیی درست را میمعنی است که اگر شما آزمایش را به دفعات تکرار کنید، به طور متوسط نتیجه

E(x | x-برای اثرات ثابت باشد،  2Blueیک برآورد  hat-xگویند. اگر آمارگران روتین است که به آن نا اریب می

hat)=x-hat تنها مبتنی بر ن معنی است که، اگر شما بهترین اثر را به ایx-hat  انتخاب کنید، به طور متوسط اثرات

درست، در حد انتظار شما خواهند بود. برآورد حداقل مربعات این ویژگی را ندارد. به عنوان نمونه، بهترین برآورد 

 حداقل مربعات، بیش از مقدار واقعی است.

بدتر از آن این است که برآورد حداقل مربعات، دارای قابلیت اطمینان پایینی است، که بیشتر مشابه برآوردهای باالتر 

دارد بیشتری نسبت به میانگین گرایش  3Blupباشند. در مقایسه با برآورد حداقل مربعات، برآورد از ارزش واقعی می

                                                 
2-  Best Linear Unbiased Estimation 
3-  Best Linear Unbiased Prediction 



آوری کند. هر چقدر اطالعات بیشتری برای یک اثر جمعاستفاده می چون از توزیع پیشین که دارای میانگین صفر است

 شود و برآورد اشتباه کمتری دارد.شود درستنمایی بیشتری در داده های پیشین حاکم می

ی هاهر دو روش برآورد، قابل استفاده است. اثر ثابت یا حداقل مربعات، خالصه خوبی از یک آزمایش است ولی پاسخ

تر هستند. اگر های حداقل مربعات دارند واقعیبینی کمتری نسبت به پاسخی واریانس پیشبیژین چون خطا

عات دهد. با این حال اطالها به خوبی انتخاب نشوند این ویژگی مفید برآوردهای بیژین کمتر خود را نشان میفرضپیش

 ستند.پیشین نسبتاً مبهم، نسبت به نتایج بدون اطالعات پیشین احتماالت بهتری ه

اغلب تعدادی پارامتر، برای توضیح دادن اطالعات مربوط به مشاهدات الزم است. روش بیژین با استفاده از قضیه بیز، 

توانیم از یک نمونه با توزیع نرمال، برای برآورد آورد. در یک مثال ساده میاشتراک توزیع پسین پارامترها را بدست می

آورد.ه کنیم. روش بیژین اشتراک توزیع پسین میانگین و واریانس را به دست میمیانگین و واریانس یک جامعه استفاد

  

P(µ,σ2|y) = P(y|μ, σ2) ∗ P(μ, σ2)                                                           2-13معادله 

یع حاشیه ا، توزگیری از یکی ار متغیرهشود به وسیله انتگرالاگر اشتراک میانگین و واریانس شناخته شده باشد، می

 ای به دست آورد.

P(σ2|y)                                  2-14معادله  = ∫ P(μ, σ2 |y)dμ  

ای، به طور قراردادی، استفاده شود. برای مثال، میانگین توزیع پسین حاشیه σ2تواند برای استنباط ای میتوزیع حاشیه

 μ گیری ازای مشابه توزیع نرمال نیست. با انتگرالشود. توزیع حاشیهتقسیم می n-1است که بر  σ2برآورد نا اریب 

 کنیم بدست آوریم.را برآورد می σ2را وقتی  μتوانیم خطای تخمین می

دهند و باعث بهبود ها پارامترهایی را دارند که برای ما جالب نیستند، اما چون به ما اطالعات میها مدلبعضی وقت

ند و آنها در کشوند، باید باقی بمانند. بیژین با این دسته از پارامترها به یک شکل برخورد میر پارامترها میبرآورد دیگ

ه ای از پارامترهایی کشوند که توزیع حاشیهگیرند، جمع و یکپارجه میمدلی با توزیع پیشین مخصوص خود قرار می

دهد. آمارگران روتین به یک ویژگی مهم روش بیژین را نشان میبرای ما جالب هستند را به وجود بیاورند. این موضوع 

شوند ها، تفاوت قائل میکنند و درک متغیرهای تصادفی این توزیعصراحت بین پارامترهایی که توزیع را توصیف می

 . (2001، 4بالسکو)

                                                 
4-  Blasco 



 نمونه گیری گیبس 9-2

اغلب پیدا کردن راهی برای رسیدن به پاسخ دشوار گیری بعضی پارامترها مشکل است. محاسبه توزیع پسین و انتگرال

توان اشاره گیری گیبس میاند که از جمله به نمونههای مختلفی برای غلبه بر این مشکل پیدا کردهاست. بیژین روش

 6( ابداع گردید. در اصالح دام، ونگ1984و گمن )5گیری گیبس نخستین بار توسط گمن(. نمونه2001بالسکو، نمود )

های واریانس در مدل مولد نر و مدل دام مورد استفاده گیری گیبس را برای برآورد مؤلفه(، نمونه1993مکاران )و ه

و همکاران،  7های با اثرات مادری )ژنسنهای کوواریانس در مدلقرار دادند. همچنین از این روش برای مطالعه مؤلفه

و همکاران،  9های رگرسیون تصادفی )جامروزیک( و مدل1995و همکاران، 8ای )سورنسنهای آستانه(، مدل1994

های بینی ارزش ارثی در مدلهای واریانس و پیش(، نیز استفاده شده است. اخیراً نیز این روش برای برآورد مؤلفه1997

 کیگیری عددی بوده و یگیری گیبس، یک روش انتگرال(. نمونه1996ای به کار گرفته شده است )مرود،آستانه-خطی

های هایی از درون توزیعها، نمونهباشد. در این روش( میMCMCهای مونت کارلوی زنجیره مارکوف )از انواع روش

نامند. همچنین دلیل اطالق نام زنجیره مارکوف به این مشخص گرفته شده و به همین دلیل آنها را مونت کارلو می

های های تصادفی از توزیعگیری گیبس، نمونهباشد. در نمونهمیها، آن است که هر نمونه وابسته به نمونه قبلی روش

 =´Qرشوند. به عنوان مثال، اگهای پسین شرطی، تولید میگیری تکراری از توزیعای، با استفاده از نمونهپسین حاشیه

(Q1,Q2)  بوده وP(Q1,Q2)  توزیع توأم متغیرهای ،Q1  وQ2 گیری گیری گیبس شامل نمونهباشد، آنگاه نمونه

باشد. بنابراین می(  P(Q2|Q1))یعنی  Q 2و  ) P(Q1|Q2))یعنی  Q1های پسین شرطی کامل متغیرهای از توزیع

های شرطی را ایجاد نمود. ولی برای توصیف چگالی توان توزیعاگر توزیع پسین توأم به طور نسبی معلوم باشد، می

 برابر است با: (P(B,Y))است که از تئوری بیز استفاده شود. به طور کلی، احتمال وقوع همزمان دو پیشامد توأم الزم 

P(B,Y) = P(B)P(Y|B) = P(Y)P(B|Y)                              2-15معادله  

 بنابراین:

  P(B|Y) = P(B)P(Y|B) / P(Y)                                                                       2-16معادله 

                                                 
5- Geman  
6- Wang 
7- Jensen  
8- Sorensen  
9- Jamrozik  



به احتمال پیشین وقوع آن      Bگیری در مورد متغیر دهد که اسنتباط و نتیجه( نشان می2-16این معادله )

در دسترس باشد، آنگاه از نو شدن این احتمال پیشین، برای محاسبه  Y( بستگی دارد. اگر مشاهداتی از  P(B))یعنی

نیست، لذا معموالً این  Bشود. چون مخرج معادله تابعی از ( استفاده می P(B|Y))یعنی  Bاحتمال پسین یا چگالی 

 شود:معادله به صورت زیر نشان داده می

P(B|Y) ∝ P(B)P(Y|B)  2-17معادله                                                                                

است. اگر در  Bبه شرط  Yبا احتمال پیشین وقوع آن ضربدر توزیع شرطی ، متناسب Bبنابراین چگالی پسین 

´w، که برداری از پارامترها بوده و عبارت از   W، بردار B( به جای 2-17معادله) = (w1, w2, w3) باشد، در می

شرطی های (، آنگاه احتمال2-17نظر گرفته شود و توزیع پسین توأم نیز به صورت نسبی معلوم فرض گردد )معادله

,P(W1|W2توان به صورت گیری گیبس را میمورد نظر برای نمونه W3, Y)  ،P(W2|W1, W3, Y)  و

P(W3|W1, W2, Y)  ایجاد نمود. اگر مقادیر اولیه به صورت  W1
[0] ،W2

W3 و  [0]
گیری منظور شوند، اجرای نمونه[0]

 گیبس، شامل تکرار حلقه زیر خواهد بود:

W1مقدار  -1
[i+1]  ازP(W1|W2

[i], W3
[i], Y) شود.گیری مینمونه 

W2مقدار  -2
[i+1]  ازP(W2|W1

[i+1]
, W3

[i], Y) شود.گیری مینمونه 

W3مقدار  -3
[i+1]  ازP(W3|W2

[i+1]
, W3

[i+1]
, Y) شود.گیری مینمونه 

 10دورهای سوخته 10-2

در دورهای طوالنی، مقدار آغازین توزیع که زنجیره شوند. های ابتدایی حذف میگیری گیبس معموالً نمونهدر نمونه

ثر نخواهد بود. اما در دورهای کم ، نخستین مقدار ؤمی رسد ، م می کند، چون توزیع در نهایت به همگراییایجاد 

ثر از مقادیر آغازین، حذف کردن تعداد کمی از تأباشد. روش نرمال جلوگیری از نتایج مگذار میرثیأآغازین در نتایج ت

 (.1996و مرود، 2010 11نامند )گودارداین دورها را اصطالحاً دورهای سوخته میها است نمونه

 ها و کاهش تعداد دورهابین چرخه 12همبستگی 11-2

                                                 
10 - Burn - in 
11- Goddard 
3 - Autocorrelation 



حرکت نمی کند. این یک  دورهاگیری گیبس این است که زنجیره گیبس آزادانه بین مقادیر دومین مشکل نمونه

ن توصیف می شود. ایست که از طریق  همبستگی خودکار بین یک چرخه و چرخه بعد، امشکل شایع در روش گیبس 

ادن انجام د ،حل ترین راهآور نیست. سادهاز آنجایی که تنها یک پارامتر در یک زمان تغییر کرده است، تعجب مسئله،

تعداد زیادی سیکل است، به طوری که دورهای یک گروه، میانگین دورهای گروه دیگر باشد. این راه حل ارائه شده 

های ممکن هیچ گونه عمل نشود، راه حلتوسط تمامی آغازگرها را شامل شود. اگر اینهای ممکن تواند تمام راه حلمی

اهش تعداد ) ک پذیرهایی ساده شدنی یا تقلیلشوند. به چنین زنجیرهوقت تست نمی شوند و در نمونه نهایی ظاهر نمی

یم و های بیشتری استفاده کنسیکل اگروانند برای برآورد پارامترها استفاده شوند. بنابراین تنمیو گویند  می دورها(

و بالسکو،  19گودارد) به دست خواهد آمداز پارمترها  یبرآوردهای معتبر تعداد کمی از نمونه ها را حذف نماییم

2001) . 

 گیری گیبس در مدل دام تک صفتینمونه 12-2

 مدل خطی تک صفتی زیر در نظر گرفته شود:

y = Xb + Zu + e                                                                        2-18معادله  

y  = بردار مشاهدات به ابعادn × 1                          n  =تعداد مشاهدات 

b  = بردار اثرات ثابت به ابعادp× 1 p                          =تعداد سطوح اثرات ثابت 

u  =ثرات تصادفی به ابعاد بردار اq × 1q                       =تعداد سطوح اثرات تصادفی 

X  = ماتریس ضرائب اثرات ثابت به ابعادn × p کند.که رکوردها را به اثرات ثابت مرتبط می 

Z  = ماتریس ضرائب اثرات تصادفی به ابعادn × q کند.که رکوردها را به اثرات تصادفی مرتبط می 

e  =.بردار اثرات باقیمانده 

 کند، عبارت است از:( را ایجاد می yها)توزیع شرطی که داده

y|b, u, σe
2 ~ N(Xb + Zu + Rσe

2-91معادله                                                    (2                

 های پیشین:توزیع 1-12-2

b ،u ،،σeهای پیشین برای تکمیل خصوصیات بیزی مدل، توزیع
2 σu

(. معموالً 1993باشند )ونگ و همکاران، الزم می 2

 یک توزیع تخت در نظر گرفته می شود. بنابراین: bبرای 

P(b)~constant                  2-20معادله  



دهنده فقدان اطالعات اولیه راجع به این بردار است. ولی اگر اطالعاتی در نشان 13در نظر گرفتن یک توزیع یکنواخت

استفاده  bتوان از آن برای تعریف توزیع پسین ) از نظر حدهای باال و پایین آن( در اختیار باشد، میb مورد مقدار اولیه 

از  uمی نامند. با فرض وجود یک مدل نا محدود، توزیع  14مناسبنمود. در این حالت، توزیع پیشین را توزیع پیشین 

 نوع نرمال چند متغیره بوده و عبارت است از:

u|A, σu
2~ N(0, Aσu

                                                                                    2-21معادله  (2

χ )ای معکوس مقیاس شده )های واریانس از یک توزیع مربع کمعموالً برای مؤلفه
2

به عنوان مقادیر اولیه استفاده  

 توان نوشت:(. بنابراین برای واریانس باقیمانده می1993شود )ونگ و همکاران،می

P(σe
2|ve, se

2) ∝ (σe
2)−(

ve
2

+ 1)exp (
vese

2

2σe
2                                                      2 -22معادله  (

 توان نوشت:ایشی نیز میو برای واریانس ژنتیکی افز

P(σu                                                      2-23معادله 
2|vu, su

2) ∝ (σu
2)−(

vu
2

+ 1)exp (
vusu

2

2σu
2 ) 

                                                                                   

 se( یک پارامتر درجه اعتماد بوده و) vuو یا  veدر این روابط، )
suیا  2

توان به عنوان یک مقدار اولیه ( را نیز می2

های واریانس، توزیع یکنواخت پیشین توان برای مؤلفهمناسب برای مؤلفه واریانس محسوب نمود. در روشی دیگر، می

 در نظر گرفت: 

P(σj                                                                                       2-24معادله 
2) ∝ constant    

σjدر این رابطه، 
2 = σe

σjیا  2
2 = σu

σj توان بر اساس اطالعات قبلی، یک حد باال برای بوده و می 2
 در نظر گرفت.2

 های شرطی توأم و کامل:توزیع 2-12-2

b ،u ،σeتوزیع پسین توأم پارامترها )
2 ، σu

د. باشضرب تابع درستنمایی و توزیع پیشین توأم می( متناسب با حاصل2

توان به صورت توزیع پسین توأم را می 2-23تا  2-19حیوان و با استفاده از معادالت  mمشاهده و  nبا فرض وجود 

 زیر نوشت:

P(b, u, σu
2 , σe

2|y)                                     2-25معادله            

∝ ( σe
2)−(

n+ve
2

+1)exp [−
(y−Xb−Zu)´(y−Xb−Zu)+vese

2

2σe
2 ]  

                                                 
13 - Uniform distribution 
14 - proper 



(σu
2)−(

m+vu
2

+1)exp (
u´A−1+vusu

2

2σu
2 )  

توان توزیع پسین شرطی کامل هر یک از پارامترها را تعیین ، می2-25با فرض معلوم بودن سایر پارامترها در معادله 

 توان نوشت:می bنمود. بنابراین برای 

,P(b|u 2-26معادله  σu
2 , σe

2, y) ∝ exp (
(y−Xb−Zu)´(y−Xb−Zu)

2σe
2 )                                       

 توزیع متناظر با رابطه فوق عبارت است از:

Xb|u, σu
2 , σe

2, y~N(y − Zu, Iσe
  2-27معادله                                                           (2

u, σu
2 , σe

2, y~N(X´(y − Zu), X´Xσe 
2 ) X´Xb|      

 بنابراین:   

b|u, σu
2 , σe

2, y~N(b̂, (X´X)−1σe
2)                                                                                                      

 در این رابطه:

b̂ = (X´X)−1X´(y − Zu)  

 توان نوشت:می bامین سطح i بنابراین برای 

bj|b−j, u, σu
2 , σe

2, y~N(b̂j, (Xj
´Xj)

−1σe
2-28معادله                                              ( 2      

bjدر اینجا رابطه،  = (Xj
´Xj)

−1
 Xj

´(yj − X−jb − Zu) باشد که معادل فرمول پاسخ مربوط به میj امین اثر

ام آن حذف jکه سطح  b، بردار  b−jبوده و  Xام ماتریس j، ردیف  Xjباشد. همچنین، می BLUPثابت در روش 

 باشد.شده است، می

 امین اثر تصادفی نیز عبارت است از:jبه همین ترتیب، توزیع 

,uj|b 2-29معادله  u−j, σu
2 , σe

2, y~N(ûj, (zj´zj + Aj,j
−1α)

−1
σe

2)                                   

 در این رابطه:

ûj = zj
´zj + Aj,j

−1α)−1zj
´(y − Xb − Aj,−j

−1 αu−j)  

 است. BLUPامین اثر تصادفی در روش jبه این معادله نیز معادل فرمول پاسخ مربوط 

و فقط با در نظر گرفتن عباراتی که شامل  2-25توان با استفاده از معادله توزیع شرطی کامل واریانس باقیمانده را می

σe
χ هستند، به صورت  2

2
(. بنابراین برای واریانس 1993معکوس مقیاس شده به دست آورد )ونگ و همکاران، 

 وشت:توان نباقیمانده می



P(σe
2|b, u, σu

2 , y) ∝ (σe
2)−(

n+ve
2

+1)exp (−
v⃡es⃡e

2

2σe
2 )  

 در این رابطه:

v⃡e = n + ve                              و       s⃡e
2 =

(y−Xb−Zu)´(y−Xb−Zu)+vese
2

v⃡e
                        

 بنابراین:

2σe-30معادله 
2|b, u, σu

2 , y~v⃡es⃡e
2χv⃡e

−2                                                                        

 

χ گیری از یک توزیع این نمونه
2

y) با پارامتر مقیاس − Xb − Zu)´(y − Xb −  Zu) + vese
و درجه آزادی 2

 باشد.می v⃡eبرابر 

σuهمچنین، توزیع شرطی کامل 
 نیز به صورت مربع کای معکوس است. بنابراین: 2

 

P(σu
2|b, u, σe

2, y) ∝ (σu
2)−(

m+vu
2

+1)exp (−
v⃡us⃡u

2

2σu
2 )                                                                  

 در این رابطه:

v⃡u = m + vu                     و        s⃡u
2 =

u´A−1u+vusu
2

v⃡u
       

 بنابراین:

σu
2|b, u, σe

2, y~v⃡us⃡u
2χv⃡u

2-31معادله                                                                       2−  

u´A−1u 15با پارامتر مقیاس χ2گیری از یک توزیع این رابطه، شامل نمونه + vusu
باشد. می v⃡uو درجه آزادی برابر  2

b،u، σuگیری گیبس، مقادیر اولیه برای بنابراین در نمونه
σeو 2

فته شده و سپس به طور تکراری و به ترتیب در نظر گر 2

به دست  iگیری به عمل آمده و در این فرآیند از مقادیر جدید پارامترها که در دور ، نمونه2 -31تا  2-28از معادله 

نامند. را طول زنجیره می kدور تکرار انجام شده باشد، در این صورت  kشود. اگر استفاده می i+1آیند، در دور می

شوند. این کار برای نمونه نخست، به عنوان دور سوخته حذف می jگونه که قبالً توضیح داده شد، معموالً تعداد نهما

نجام اند، اهای ذخیره شده، تحت تأثیر مقادیر اولیه نبوده و از توزیع پسین حذف شدهحصول اطمینان از اینکه نمونه

 (.2001بالسکو، و  1996باشد )مرود،اختیاری و دلخواه می jشود. معموالً اندازه می

                                                 
15 - Scale parameter 




