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عند خضوع متغير الخطأ لتوزيع كاما فان حصانة معيار بارزن لتقدير درجة أنموذج االنحدار الذاتي  -1

عالية في حالة كون السمسمة غير مستقرة عمى أن هذا المعيار حصين كمما قل حجم العينة عند السمسمة 

 مسار عشوائي.الزمنية غير المستقرة ويزداد حصانة كمما كبر حجم العينة بتمك التي تخضع ل

 

حصانة تقدير معيار بارزن لدرجة األنموذج عند خضوع متغير الخطا لهذا األنموذ ج لتوزيع بواسون  2-    

 عمى أن هذه الحصانة تتضاءل بزيادة حجم العينة وتتزايد كمما ابتعدت قيمة المعممة عن الصفر.

 

بارزن قد عكس حصانة عالية عند حجم عند خضوع متغير الخطا لتوزيع ثنائي الحدين فان معيار  -3    

 ( سالبة عند عدم االستقرارية .العينات الصغيرة عمما أن هذه الحصانة تقل عندما تكون )

 

عند خضوع متغير الخطأ النموذج االنحدار الذاتي لمتوزيع األسى فان معيار بارزن حصين في حالة  -4     

 حجم العينة . حجم العينات الصغيرة وتبدا بالتناقص كمما كبر

 

عند خضوع الخطأ النموذج االنحدار الذاتي لتوزيع كامبل فان حصانة معيار بارزن تزداد عند كون   -5    

السالسل الزمنية غير المستقرة وتزداد كمما كبر حجم العينة والعكس صحيح بالنسبة لمسالسل الزمنية 

 المستقرة وعند خضوع السمسمة لعممية مسار عشوائي .

 



عند خضوع متغير خطا أنموذج االنحدار الذاتي لتوزيعي المنتظم المستمر والمنتظم المتقطع فان  -6     

( السالبة ولجميع حجم العينات عمى أن هذه ( الموجبة افضل من )حصانة معيار بارزن بالنسبة لـ )

 الحصانة تتضاؤل بزيادة حجم العينة .

 

كوشي , فان معيار بارزن قد عكس حصانة عالية في حجم العينات عند خضوع متغير الخطا لتوزيع   -7    

 الموجبة فان األداء يتضاءل بازدياد حجم العينة . في حالة المسار العشوائي عند  االكبيرة عد

 

عند حجم العينات الكبيرة ولمختمف  tحصانة تقدير معيار بارزن عند خضوع متغير الخطا لتوزيع   -8    

 تتزايد بزيادة القيمة المطمقة لمعممة أنموذج ماركوف النظرية .أنواع السالسل و 

 

عند خضوع متغير الخطا لمتوزيع الموغارتمي الطبيعي فان معيار بارزن قد عكس حصانة عالية عند   -9     

( الموجبة في حالة السالسل الزمنية غير ( وخصوصا )قيمة ) ةحجم العينة الصغير وتكبر بزياد

 المستقرة . 

 

 

 

 

 

 


