
 (O.L.Sئاسايي  ) بضووكرتين دووجايطرميانةكاني ريطاي 

 -( بكةين بة دوو كؤمةلة :O.L.Sدةتوانني طرميانةكاني ريطةي )

( و ثيي دةطوتريت )طرمياني uiطرميانةكاني تايبةت بة طؤراوي هةرةمةكي ) : كؤمةلةي يةكةم
 :( كة بريتني لةStochastic Assumption( ) هةرةمةكي

ثشت دةبةسيت ) (ui(طؤراويكي هةرةمةكي )عشوائي (راستةقينةية هةر بةهايةكي ui)  طرميانةي يةكةم:
و لةوانةية سالب يان موجةب يان سفر بيت ,واتة لةوانةية هةر بةهايةك ( chance)بة صدفة 
 وةرطريت .

بؤية  ؤ هةر ماوةيةك يةكسانة بة سفر ب(ui)  كانيبةهاواتة تَيكراي ري ناوةندة ذمًي : طرمياني دووةم
شكؤ لة ناوةراستدا بةم شيوةيةي ني كة ثةيوةندي نيوان طؤراوي سةربةخؤو طؤراوي ثاَيبَلدةتوانني 

 ت :ارةوة دةبَيخو
͞yi =bo+b ͞xi                                                                                                  

يةكسان دةبيت لةطةل بةهاكاني سالب لةمةوةش ثةيوةندي ئةمةش لةبةر ئةوةي بةهاكاني موجةب 
 -بةم شيوةيةي خوارةوة رونكراوةتةوة : (yi) و (xi) لةنيوان  (خطيهَيَلي )

͞yi =bo+b ͞xi 
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بؤ هةر ماوةيةك واتة َ طري دةبي ( جَيuiيةم :جياوازيةكاني )التباين (تايبةت بة بةهاكاني ) َيطرمياني س
ت بؤ طشت بةهاكاني نةطور دةبَيولة دةوري ناوةندي ذمريي ئةم بةهايانةوة جيطري  (ui)تباين جياوازي 

(xi ) 
     Var(ui)=E{ui –E(ui)}²=E(ui)²=6u²                          (تباين)ال  جياوازي 

 .  (6u²)طرية بؤ طشت دانةكان و يةكسانة بة ةمةكي جَيي هةِرشبيين دووجاي بِرواتة ثَي
اوي طؤِر خوارةوة روون بكةينةوة كة ئةم بةهايانةي كة دةكرَي وَينةيدةتوانني ئةم طرميانة بةم 

 ( .xiاوكردني بةهاي )ةويتة نيوان هةمان سنوور بةبي رةضهةرةمةكي وةريان بطريت كة دةك
ت كة دةكةويتة مةوداي دةكري هةر بةهايةك بَي (ui)  هةِرةمةكياوي بو منونة :كاتيك بةهاي طوِر

(AB)( و لة بةهايX2ئةوا طوِر) هةِرةمةكياوي ui   تة ماوةي كة دةكةوَي هةر بةهايةك بَي دةكرَي
 ....هتد.(AB)بة ( كة ئةويش يةكسانة (CDمةوداي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xi1+boE(Yi)= b 
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لة دةوري ناوةندة  نيكي سروشيت دابةش دةبَيوبة دابةشبو هةِرةمةكي اوي وارةم : طوِرضطرمياني  4

كة يةكسانة بة صفر و لةسةر شيوةي زةنط )جرس( دةبي و هةمويان )تَيكرايةكةي( ذمريةكةي 
 ( xبةهاكاني ) لةبةهايةك  بَو هةروةكويةك دةبن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وار طرميانةي سةرةوة كؤو كورت بكةينةوة بةم شيوة بريكاريانةي خوارةوة :ضدةتوانني ئةو  -
 

Ui ~ N  (0,6U²)                                                                                                           

    
Ui :  )طؤراوي عشوائي هةرةمةكي )راستةقينة 

 ئاراستةي دابةشبونةكةي   :~
N:  دابةشبوني سروشتية 
 ناوةندة ذمريةكةي يةكسانة بة صفر  :0

6U²:  6جياوازيةكةي جيطرية و بةهاكةيU² 
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طرمياني ثَينجةم: بةهاي طَوِروي هةِرةمةكي بَو يةكة جياوازةكان)عينات  او مشاهدات املختلفة(  دةبَي 
 سةربةخَو بن واتة ثةيوةنديان بةيةكةوة نييية.

COV(ui ,uj )=Eui uj =0                                                                                       
i, j =1,2,3,……n           I ≠j                                                                                      

واتة  ،ية لة بةهاكاني طؤراوي سةربةخَو( سةربةخَوui: بةهاكاني طوراوي عشوائي)  شةشةم طرميانةي
( واتة جياوازي هاوبةش )تباين xiاوي سةربةخو)نةبةسرتاوةتةوة بة بةهاكاني طوِراوي عشوائي طؤِر

 . بة صفر مشرتك (لة نيوانيان يةكسان دةبَي
ري طك بةهاي جَيَيمةَلبريتية لة كَو xi ويستة بطوتري كة بةهاكاني َيشايةني تيبيين كردنة ث 

ةتية لة هةموو ئةويش كاريكي بنةِرلةكاتي وةرطرتين يةكةي دوبارةبووةوة )عينات متكررة ( كة 
جياوازة لة يةكةيةك بة يةكةيةكي تر )العينات   yiكدا بةهاكاني (لة كاتَي احندار اخلطيمنونةيةكي )

ت بو منونة طرميان كة يةكةي راستةقينةمان )مشاهدات جياواز دةبَي  uiبةمةش بةهاكاني االخرئ( 
بو نرخةكاني كااليةكي دياريكراو و برةكاني فرؤشراو بو ماوةيةكي  احلقيقية (وةرطرت لة بازار 

رؤذيك ئةوا بري فروشراو دةطؤريت لة هةر رؤذيك لةو دياريكراو وة ئةطةر نرخ نةطؤر بيت بؤ جةند 
( دةطوريت لة روذيك بؤ روذيكي تر  yiو جيطرية لة كاتيكدا بةهاكاني )( نةطؤرا xiرؤذانة واتة بةهاي )

 xiبةهؤي جياوازي طؤراوة هةرةمةكيةكان وة لةم حالةتةشدا جياوازي هاوبةش ))التباين مشرتك (( بؤ)) 

,ui : يةكسانة بة صفر واتة )) 
Cov (xi ui )=E{xi –E(xi)}{ui –E(ui )}=0                                                                     

هيج هةلةيةك نية لة ثيوانةكردني طؤراوي سةربةخو ,طؤراوي عشوائي كاريطةري  طرمياني حةوتةم :
طؤراوة سةربةخؤ ئةطةر هةبيت هةلدةمذيت و نايهيلي طؤراوة طؤراوة سةربةخؤ البراوةكان و هةلةي 
( كة  yiهةيةو طرمياني ئةوة دةميين كة ئةوةية بةهاي)   xi.ئةمةش ماناي بةتالي طؤراوة سةربةخؤكان 

 . لةوانةية هةلةي تيا نةبي  (yi( يان)  uiهةلةي تيا بيت كة بريتية لة بةهاي) 
 

        other assumptionsكؤمةلةي دووةم )طرميانةكاني تر (

(تةواو يان بةرز  : طؤِراوة سةربةخَوكان بةيةكرتي نةبةسرتاون يان ثةيوةندي )خطي طرمياني هةشتةم
تةواو بَي ئةوا ( لةنيوانيان لةنيوانيان نية. لةحالةتي هةبوني دوو طؤِراو يان زياتر و ثةيوةندي )االرتباط

( لةنَيوانيان ر )االرتباطبةاَلم ئةطة بَو خةماَلندني هاوكَولكةكان،( بةكاربهَينرَيت O.L.Sناتوانري ريطاي )



بةرز بَي بةالم تةواو نةبَي ئةوا ناتوانرَي كاريطةري هةريةك لة طؤِراوة سةربةخَوكان لةسةر طؤِراوي 
شوَين كةوتة جيابكريتةوة ئةمة جطة لة كاريطةريية نَيطةتيظيةكاني ديكة لةسةر هاوكولكةي 

 خةملينراو.

: ثاكي طؤِراوة طشتيةكان لة هةَلةي كؤكردنةوة، واتة طؤِراوة طشتيةكان هةَلةي  طرمياني نؤيةم
( xi,yi)كؤكردنةوةيان تَيدا نية وةك بةكاربردني طشيت و داهاتي طشيت و وةبةرهَيناني طشيت. بةجؤريك 

كؤمةَلَيك رةطةيةكة. بؤ منوونة نةخشةي برييت دةبن لة طؤراوي كؤكراوة كة طوزارشت دةكات لة 
بريتية لة سةرجةمي خةرجي طشيت بةكاربةرةكان و   Cبةجؤري كة     y+ui 1+boC =bةكاربردن  ب

y     بريتية لة سةرجةمي داهاتي طشيت تاكةكان، ئةمةش بة طرمياني بةكارهَيناني طوجناوترين رَيطاكاني
 كؤكردنةوة لة كؤكردنةوةي ئةم طؤراوانة .

 
نةخشةكة بة شَيوةيةكي راست و دروست دةست نيشان بكرَيت لةبةر ئةوةي ثَيويستة  : طرمياني دةيةم

بؤ هةر نةخشةيةك شيوازيكي بريكاري تايبةت بة خَوي هةية، و ئةم طؤِراوانةي كة ئةم نةخشةية 
لةخؤيان دةطرَي دةبَي بةرةو ئةو نةخشةيةمان ببات كة داواكراوة خبةمَليََََنرَيت بة ثَيضةوانةوة ئةطةر 

نةخشةكة بةووردي دةستنيشان بكرَيت ئةوا لةوانةية بطةين بة دةرئةجنامي هةَلة دةربارةي  نةتوانرا
 ثةيوةنديةكان .

طرمياني يازدةهةم : ثَيويستة داِرشتين ثةيوةندييةكة بة شَيوةيةكي ِراست و دروست بَيت واتة 
نكةوتةو طؤِراوي هةَلبذاردني شَيوازيكي بريكارييانةي طوجناوة بؤ ثةيوةندي نيوان طؤراوي شوَي

سةربةخؤكان، هةروةها ثَيويستة كة نةخشةكة طرنطرتين ئةو طؤِراوة سةرةكيانة لة خؤ بطرَيت كة 
 كاريطةريان هةية لةسةر طؤِراوي شوَين كةوتة.

 
 

 

                                                     

 


