5.ΠΟΛΥΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
(MULTISTAGE SAMPLING)

Η υποδειγµατοληψία που
αποτελεί τεχνική ρουτίνας στις
εργαστηριακές µελέτες δεν είναι
τίποτε άλλο παρά µια περίπτωση
δισταδιακής δειγµατοληψίας.

Η πολυσταδιακή δειγµατοληψία είναι µια κοινότατη στρατηγική. Η
βασική της φιλοσοφία βασίζεται στην εκµετάλλευση της ιεραρχηµένης
δοµής του πληθυσµού στόχου. Πράγµατι συχνά οι πληθυσµοί
αποτελούνται από οµάδες ή υποσύνολα που ονοµάζονται πρωτογενείς
µονάδες. Κάθε µια από αυτές µπορεί να αποτελείται από ενότητες,
οµάδες, συναθροίσεις κ.λ.π. που αναφέρονται σα δευτερογενείς µονάδες.
Κάθε δευτερογενής µονάδα µπορεί να αποτελείται από άτοµα ή στοιχεία
που αποτελούν τις τριτογενείς µονάδες. Η ιεραρχική αυτή δοµή µπορεί
να συνεχιστεί ανάλογα µε την περίπτωση σε αρκετά επίπεδα. Σε κάθε
ένα από αυτά τα επίπεδα µπορεί να γίνει µια τυχαία δειγµατοληψία.
Για παράδειγµα οι φοιτητές της επικράτειας είναι το σύνολο των
φοιτητών των διαφόρων Πανεπιστηµίων (πρωτογενείς µονάδες). Κάθε
Πανεπιστήµιο αποτελείται από τµήµατα (δευτερογενείς µονάδες), κάθε
τµήµα από φοιτητές (τριτογενείς µονάδες).
Στην περίπτωση µιας αλιευτικής µελέτης σε µια περιφέρεια, τα λιµάνια
αποτελούν τις πρωτογενείς µονάδες, τα αλιευτικά σκάφη κάθε λιµανιού
τις δευτερογενείς µονάδες και οι κάσες µε το αλίευµα του κάθε σκάφους
τις τριτογενείς µονάδες. Για την εκτίµηση λοιπόν κάποιων βιοµετρικών
χαρακτηριστικών των αλιευµάτων επιλέγουµε τυχαία κάποια από τα
λιµάνια της περιφέρειας, σε κάθε ένα από αυτά επιλέγουµε τυχαία
κάποια σκάφη και από αυτά επιλέγουµε τυχαία κάποιες κάσες µε ψάρια.
Όλα τα άτοµα κάθε κασέλας θα καταγραφούν και θα µετρηθούν. Έχουµε
µε αυτό τον τρόπο οργανώσει µια τρισταδιακή δειγµατοληψία.
Μια κοινότατη εφαρµογή της δισταδιακής δειγµατοληψίας που
εφαρµόζεται σα µέθοδος ρουτίνας στις εργαστηριακές αναλύσεις είναι η
υποδειγµατοληψία. Από ένα σύνολο πειραµατόζωων επιλέγουµε κάποια
στην τύχη. Σε κάθε ένα από αυτά γίνεται λήψη ποσότητας αίµατος π.χ.
5ml και από την ποσότητα αυτή µόνο 0.5 ml χρησιµοποιούνται στις
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αναλύσεις. Μπορούµε δηλαδή να θεωρήσουµε ότι τα Ν πειραµατόζωα
από τα οποία επιλέγουµε ν αποτελούν τις πρωτογενείς µονάδες η δε
ποσότητα των 0.5ml που χρησιµοποιείται στις αναλύσεις είναι µια από
τις 10 δευτερογενείς µονάδες που µπορεί να δώσει το δείγµα των 5ml.
Όταν οι µονάδες του πρώτου επιπέδου έχουν το ίδιο µέγεθος η ανάλυση
και οι υπολογισµοί απλοποιούνται. ∆υστυχώς όµως στη φύση η
περίπτωση αυτή είναι σπάνια και έτσι θα δούµε στη συνέχεια τους
εκτιµητές που έχουν τη γενικότερη εφαρµογή χωρίς να απαιτούν
ιδιαίτερες συνθήκες για την εφαρµογή τους. Αλλά και σε αυτή την
γενική περίπτωση κάποιες διευκρινίσεις είναι απαραίτητες. Είναι
δυνατόν για παράδειγµα ο συνολικός αριθµός των δευτερογενών
µονάδων που αποτελούν τον πληθυσµό να είναι γνωστός (π.χ. ο
συνολικός αριθµός των σκαφών στην περίπτωση της αλιευτικής µελέτης)
ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι άγνωστος και εκτιµάται από τα δεδοµένα
του δείγµατος (παράδειγµα 5.1).
Η πολυσταδιακή δειγµατοληψία έχει δυο εµφανή πλεονεκτήµατα:
• ∆εν απαιτεί τον αναλυτικό κατάλογο όλων των στοιχείων του
πληθυσµού ώστε να επιλεγούν τυχαία κάποια από αυτά (π.χ. η λίστα
µε όλες τις κασέλες αλιευµάτων όλων των πλοίων, όλων των
λιµανιών της περιφέρειας) αλλά περιοριζόµαστε στη λίστα των
στοιχείων της δευτερογενούς µονάδας που επιλέχθηκε (το
συγκεκριµένο πλοίο του συγκεκριµένου λιµανιού που είναι πλέον
εφικτό)
• Σε σχέση µε άλλες στρατηγικές περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τις
µετακινήσεις µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους της µελέτης.
Στην περίπτωση των Πανεπιστηµίων που αναφέρθηκε αφού επιλεχθεί
ένα ίδρυµα (πρωτογενείς µονάδα) οι µετακινήσεις περιορίζονται στο
εσωτερικό του ιδρύµατος.

5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ
Ο πληθυσµός είναι χωρισµένος σε Í οµάδες (πρωτογενείς µονάδες).
Κάθε πρωτογενής µονάδα αποτελείται από στοιχεία (δευτερογενείς
µονάδες) ό αρθµός των οποίων µπορεί να κυµαίνεται από τη µιά οµάδα
στην άλλη. Αυτή είναι και η γενικότερη περίπτωση. Αν ο αριθµός των
στοιχείων δηλ. το µέγεθος των πρωτογενών µονάδων είναι σταθερός
τότε οι τύποι που ακολουθούν απλοποιούνται σε µεγάλο βαθµό.
Από τις Ν οµάδες επιλέγονται ν. Από τις οµάδες αυτές επιλέγονται
στοιχεία. Έτσι από την οµάδα i που αποτελείται από Mi στοιχεία
επιλέγονται τυχαία mi.
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∆εδοµένα
οµάδα 1: από τα M1 στοιχεία επελέγησαν m1; υ11, υ12, υ13, ..., υ1j, ...,
υ1m1

οµάδα 2: από τα M2 στοιχεία επελέγησαν m2; υ21, υ22, υ23, ..., υ2j, ...,
υ2m2

οµάδα i: από τα Mi στοιχεία επελέγησαν mi; υi1, υi2, υi3, ..., υij, ..., υimi
οµάδα n: από τα Mn στοιχεία επελέγησαν mn; υn1, υn2, υn3, ..., υnj, ...,
υnmn

Ο δείκτης ι αναφέρεται στις πρωτογενείς αυτές µονάδες και ο δείκτης j
στα στοιχεία των οµάδων (δευτερογενείς µονάδες).
Παράµετροι του δείγµατος
Τά ακόλουθα σύµβολα αναφέρονται στη στρώση h. Ανάλογοι τύποι
ισχύουν και για τις υπόλοιπες στρώσεις του πληθυσµού.
Ν: συνολικός αριθµός πρωτογενών µονάδων του πληθυσµού
ν: ο αριθµός των πρωτογενών µονάδων στο δείγµα (πρώτο στάδιο

δειγµατοληψίας)
Mi: ο συνολικός αριθµός δευτερογενών µονάδων της οµάδας i (µιας από
τις ν που επιλέχθηκαν).
mi: ο αριθµός δευτερογενών µονάδων που επιλέχθηκαν από την i οµάδα .
yij: στοιχείο της οµάδας i.
f1 =

n
δειγµατοληπτικό κλάσµα του πρώτου σταδίου δειγµατοληψίας
N

mi
δειγµατοληπτικό
Mi
δειγµατοληψίας της οµάδας i..
f 2i =

κλάσµα

του

δευτέρου

σταδίου

N

M =

∑M
i =1

µονάδα.

i

µέσος αριθµός δευτερογενών µονάδων ανά πρωτογενή

N

mi

∑y
yi =

j= 1

mi

ij

µέση τιµή στοιχείου της πρωτογενούς µονάδας i
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Εκτίµηση της µέσης τιµής της δευτερογενούς µονάδας του
πληθυσµού
1η περίπτωση: το M είναι γνωστό
mi

y=

1

∑ (y

n

∑M y
nM
i

i =1

v( y ) = (1 − f 1 )

si 2 =

i

ij

j=1

− y i )2

mi − 1

n
si2
Mi
1
1 n Mi2
2
f
(
y
−
y
)
+
(
1
−
)
∑
∑
2i
mi
nN i=1 M 2
n( n − 1) i=1 M i

n

εάν το Ν είναι µεγάλο τότε v( y ) =

Mi

∑( M
i =1

y i − y) 2

n( n − 1)

@ Σ’αυτή την περίπτωση το M πρέπει να είναι γνωστό καθώς και το Ν
εάν είναι µικρό.
2η περίπτωση: το M είναι άγνωστό
n

∑M

$
σ’αυτή την περίπτωση µια εκτίµησή του είναι M =

y=

i =1
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1
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2
v( y ) = (1 − f 1 )
(1 − f 2 i )
∑ $ 2 ( y i − y) + nN ∑
$
mi
n( n − 1) i=1 M
i=1 M 2

Mi2
( y i − y) 2
∑
$
2
i =1 M
στην περίπτωση που ν/Ν είναι µικρό τότε v( y ) =
n( n − 1)
n

P{ y − t α/ 2 v( y ) < Y < y + t α/ 2 v( y )} = 1 − α

⌦ Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3 ο εκτιµητής αυτός είναι
µεροληπτικός το µέγεθος όµως της µεροληψίας µειώνεται γρήγορα µε
την αύξηση του ν. Εάν το Ν είναι µικρό πρέπει και αυτό να είναι γνωστό.
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Εκτίµηση της µέσης τιµής της πρωτογενούς µονάδας του πληθυσµού
mi

n

y=

∑M y
i =1

i

∑ (y

i

si 2 =

n

v( y ) = (1 − f 1 )

j=1
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1
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2
2
(
M
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−
y
)
+
(
1
−
f
)
M
∑ i i
∑
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i
nN i=1
mi
n( n − 1) i=1
n

n

εαν το Ν είναι µεγάλο τότε v( y ) =

(1 − f 1 ) n
∑ (M i y i − y ) 2
n( n − 1) i=1

P{ y − t α/ 2 v( y ) < Y < y + t α/ 2 v( y )} = 1 − α

Εκτίµηση του συνόλου (Δ) του πληθυσµού
Y$ = N ⋅ y

v( Y$ ) = N 2 ⋅ v( y )
P{ Y$ − t α/ 2 v( Y$ ) < Y < Y$ + t α/ 2 v( Y$ )} = 1 − α

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5.1

Σε ένα νησί στο οποίο δεν υπάρχει οργανωµένη κεντρική αγορά για τη
διακίνηση της παραγωγής της τοπικής αλιείας επιθυµούµε να
εκτιµήσουµε το µέγεθος της για συγκεκριµένο είδος ψαριού. Πιο
συγκεκριµένα, εν όψη της λήψεως µέτρων η παραγωγή του µηνός
Μαρτίου κρίνεται καθοριστική. Ο αλιευτικός στόλος του νησιού, ο
οποίος είναι σχετικά οµοιογενής, αποτελείται από 225 σκάφη τα οποία
µοιράζονται σε 15 λιµάνια και λιµενίσκους του νησιού. ∆εδοµένης της
δύσκολης πρόσβασης σε όλες τις τοποθεσίες καθώς και των
περιορισµένων κονδυλίων για τη µελέτη, ζητείται η οργάνωση και
πραγµατοποίηση δειγµατοληψίας µε σκοπό την εκτίµηση της συνολικής
παραγωγής του συγκεκριµένου είδους το µήνα Μάρτιο σε όλο το νησί,
της µέσης παραγωγής ανά λιµάνι καθώς και της µέσης ανά σκάφος
παραγωγής.
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Η ιεραρχική δοµή µε τα δυο επίπεδα οργάνωσης του πληθυσµού των
παραγωγών (λιµάνια και σκάφη) που σχηµατικά παρουσιάζεται στο
παραπάνω διάγραµµα οδηγεί λογικά στην οργάνωση µιας δισταδιακής
δειγµατοληψίας. Από τα 15 λιµάνια του νησιού επιλέγονται τυχαία 4.
Από τα σκάφη αυτών των τεσσάρων λιµανιών επιλέγονται πάλι τυχαία
κάποια των οποίων η µηνιαία παραγωγή καταγράφεται. Τα
πλεονεκτήµατα αυτής της δειγµατοληψίας είναι: περιορισµός των
µετακινήσεων σε 4 µόνο λιµάνια και µείωση του γενικότερου κόστους
λόγω του περιορισµένου αριθµού σκαφών προς παρακολούθηση ανά
λιµάνι. Επιπλέον αποφεύγουµε και το ακόλουθο πρόβληµα. Σε περιοχές
που οι αποστάσεις µεταξύ αγκυροβολίων είναι µικρές και οι
παρεχόµενες υπηρεσίες ελλιµενισµού περιορισµένες οι µετακινήσεις των
σκαφών από το ένα λιµάνι στο άλλο είναι συχνές. Έτσι γνωρίζουµε τον
συνολικό αριθµό των σκαφών του νησιού αλλά είναι δύσκολη η
κατανοµή τους σε λιµάνια. Με τη δισταδιακή δειγµατοληψία χρειάζεται
να σχηµατίσουµε τον κατάλογο των σκαφών µόνο για τα 4 λιµάνια που
έχουν επιλεγεί..
N=15

n=

Μέγεθος πρωτογενών µονάδων (Mι)
(αριθµός σκαφών ανά λιµάνι)
12

10

15

16

GΜι=53

∆εδοµένα (yij)
(παραγωγή του σκάφους j του λιµανιού i)
3

4

3

5

2

3

5

7

4

3

4

4

6

4
mi
f1 =

∆ειγµατοληπτικό κλάσµα 2γενών µονάδων (f2i)

Μέσες τιµές 2γενων µονάδων ανά 1γενη µονάδα (ύi)
(µέση παραγωγή ανά σκάφος του λιµανιού i)
∆ιασπορές των 2γενων µονάδων ανά 1γενη µονάδα (s2i)
Mi ύi
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GMi ύi=
Μέσος αριθµός στοιχείων (2γενων µον.) ανά 1γενή µονάδα M =

Εκτίµηση της µέσης τιµής της 2γενούς µονάδας
(µέση παραγωγή ανά σκάφος)

y=

2
∆ιασπορά της µέσης τιµής της 2γενούς µονάδας s y =

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%) (t=)

<y<

Εκτίµηση της µέσης τιµής 1γενούς µονάδας
(µέση παραγωγή ανά λιµάνι)

ύ=

∆ιασπορά της µέσης τιµής της 1γενούς µονάδας θ=
∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%)

<ύ<

Εκτίµηση του συνόλου του πληθυσµού Δ=
(συνολική παραγωγή του µηνός Μαρτίου στο νησί)
2
∆ιασπορά του συνόλου s Y$ =

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%)

<Υ<

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5.1

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5.2

Σε µια περιοχή µε 40 µικρές λίµνες έχει προβλεφθεί µελέτη είδους
πτηνού και πιο συγκεκριµένα εκτίµηση του συνολικού αριθµού νεοσσών
του είδους. Το είδος αυτό χτίζει τη φωλιά του σε απόκρηµνες όχθες έτσι
ώστε η καταγραφή και επίσκεψη των φωλεών να γίνεται µόνο από το
νερό. Θεωρώντας ότι το κόστος µεταφοράς του πλωτού µέσου από τη
µια λίµνη στην άλλη είναι πολύ µεγάλο και παράλληλα ότι η επίσκεψη
των φωλεών είναι σχετικά δύσκολη ενώ η απλή καταγραφή τους εύκολη
το ακόλουθο σχέδιο δειγµατοληψίας αποφασίστηκε. Από τις 40 λίµνες
επιλέχθηκαν τυχαία 7. Το σύνολο των φωλεών σε κάθε µια από τις 7
λίµνες κατεγράφη και ακολούθως µερικές φωλιές επιλέχθηκαν τυχαία σε
κάθε λίµνη και µετρήθηκε ο αριθµός των νεοσσών σε κάθε µια από
αυτές. Τα αποτελέσµατα δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Με βάση αυτά
τα στοιχεία γίνεται η εκτίµηση της αφθονίας των νεοσσών του
πληθυσµού αλλά και η µέση τιµή νεοσσών ανά φωλιά και ανά λίµνη.
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N=40

n=

Μέγεθος πρωτογενών µονάδων (Mι)
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GΜι=35
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∆εδοµένα (yij)
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5

5

3
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4

5

4

2

4

4

5

3

2

1

3

4

3

4

3

3

3
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4

3

3

3

6

5

1

3

3

2

4

2

3

6

4
3

3
mi
f1 =
∆ειγµατοληπτικό κλάσµα 2γενών µονάδων (f2i)

Μέσες τιµές 1γενών µονάδων (ύi)
∆ιασπορές 1γενών µονάδων (s2i)
Mi ύi
GMi ύi=

$

Εκτίµηση του µέσου αριθµού στοιχείων / 1γενή µονάδα M =

Εκτίµηση της µέσης τιµής της 2γενούς µονάδας
(αριθµός νεοσσών ανά φωλιά)

y=

∆ιασπορά της µέσης τιµής της 2γενούς µονάδας

sy 2 =

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%) (t=)

<y<

Εκτίµηση της µέσης τιµής 1γενούς µονάδας
(αριθµός νεοσσών ανά λίµνη)

ύ=
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∆ιασπορά της µέσης τιµής της 1γενούς µονάδας θ=
<ύ<

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%)

Εκτίµηση του συνόλου του πληθυσµού
(αφθονία των νεοσσών στην περιοχή)

Δ=

2
∆ιασπορά του συνόλου s Y$ =

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης (95%)

<Υ<

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 5.2

5.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

∆εν απαιτεί τον αναλυτικό κατάλογο
όλων των στοιχείων του πληθυσµού ώστε
να επιλεγούν τυχαία κάποια από αυτά αλλά
περιοριζόµαστε στη λίστα των στοιχείων
της πρωτογενούς µονάδας που επιλέχθηκε

Η αποδοτικότητα αυτής της στρατηγικής
είναι περιορισµένη στην περίπτωση που τα
στοιχεία κάθε πρωτογενούς µονάδας
µοιάζουν µεταξύ τους και διαφέρουν από
αυτά των άλλων πρωτογενών µονάδων

Σε σχέση µε άλλες στρατηγικές περιορίζει
Όπως φαίνεται και από τους εκτιµητές
σε µεγάλο βαθµό τις µετακινήσεις µε
το σχέδιο αυτό είναι ή µπορεί να γίνει
αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους της
γρήγορα σχετικά πολύπλοκο στην
µελέτης
οργάνωση και την ανάλυση των
δεδοµένων
Στην περίπτωση που η µελέτη προκαλεί
φθορές στο φυσικό πληθυσµό ή το
Λόγω της εκ των προτέρων διαίρεσης
περιβάλλον του η στρατηγική αυτή
του πληθυσµού σε στρώσεις (κατηγορίες,
επιτρέπει τον περιορισµό τους σε ορισµένες οµάδες) κάποιες από τις στατιστικές
περιοχές
αναλύσεις δεν εφαρµόζονται άµεσα.
Η τεχνική αυτή προσαρµόζεται εύκολα
στην δοµή των διαφόρων συστηµάτων. Το
µέγεθος των πρωτογενών µονάδων καθώς
και το µέγεθος του δείγµατος των
δευτερογενών µπορούν εύκολα να
βελτιστοποιηθούν.

Κ. Κουτσικόπουλος - ∆ειγµατοληψία -Οικολογία Ι –Πάτρα, 2002

