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 ي استان فارس ذگي ساالنهبارن برآورددر  آمار زمين ارزيابي روشهاي
 1هحوذ ضعثاًي

 

ّا ّاي حفاظت آب ٍ خان، هْاس وشدى سيالبعَاهل دس اجشاي عشح  تشييآگاّي اص تَصيع صهاًي ٍ هىاًي تاسًذگي يىي اص هْن

حفاظت  ّايعشح تْيِ دس سا  ًمص هْوي ،تٌذي تاساى ٍ آگاّي اص هيضاى تغييشات آى پٌِّْاي ًمطِ اسصُ تا خطىسالي است.ٍ هث

 آهاس  ّاي صهييسٍش اسصياتي ،ذ. ّذف اص اًجام ايي تحميكٌوٌ فشسايص ٍ هذيشيت اساضي يه هٌغمِ ايفا هي جلَگيشي اصخان، 

پس اص  ،تاضذ. دس ايي تحميك هيي تاسًذگي  اًذاصُ تٌذي هٌغمِ اص ًظش فاسس ٍ پٌِْدس استاى  تشآٍسد تاسًذگي ساالًِدس 

هياًگيي سالِ ٍ تا پشاوٌص هٌاسة دس سغح استاى،  20آهاسي  ي ايستگاُ َّاضٌاسي تا عَل دٍسُ 92ٍسي آهاس تاسًذگي آ جوع

ي  تشاي تْيِ اي ًاحيِتِ اعالعات  اي ّاي ًمغِ دادُ، سپس تِ هٌظَس تعوين ّا هحاسثِ ايستگاُ ي وليِ تشاي تاسًذگي ساالًِ

ّاي هعيي  ش( ٍ سSKٍوشيجيٌگ سادُ ) ٍ (OKوشيجيٌگ هعوَلي ) ضاهلياتي  هختلف هياى ّايش سٍي ّوثاساى، اص  ًمطِ

ًتايج تش گشديذ.  استفادُ( GPI( ٍ تخويٌگش عام )LPI(، تخويٌگش هَضعي )RBF(، تاتع ضعاعي ) IDWعىس فاغلِ ) هاًٌذ

سٍش وشيجيٌگ  ،هختلف هياًياتي ّايوِ اص تيي سٍش ًذتش ًطاى داد پاييي MAE  ٍRMSEتاالتش ٍ  Rاس هعياسّاي اس

ٍ  RMSE  ٍMAE  (847/0  ;R ،334/65 ;MAE تش تَدى هماديشيييٍ پا Rتِ دليل تاالتش تَدى همذاس  ،(OKهعوَلي )

533/101; RMSE )، ًمطِ  ي عٌَاى سٍش هٌاسة دس تْيِدس ًتيجِ تِ ،تشي داضتِّاي هياًياتي ديگش تش ًسثت تِ سايش سٍش

آهاسي وشيجيٌگ ًسثت تِ  ّاي صهيي شيذ تشتشي سٍهَذ. ًتايج تِ دست آهذُ يگشد دس استاى فاسس اًتخاب  تاساى ساالًِّن

ٍ  هيلي هتش 200-300تاسًذگي اص ول سغح استاى داساي  %46/45وِ ًتايج ًطاى داد  ،ذ. عالٍُ تش اييٌتاض ّاي هعيي هي سٍش

تَدُ وِ تِ تشتية تيطتشيي ٍ ووتشيي سغح سا تِ خَد اختػاظ  هيلي هتش 900-1000تاسًذگي اص سغح استاى داساي  09/0%

 .دٌّذ هي

.تاساىي ّن ًمطِ ،ّاي هعييسٍش ،آهاس ّاي صهييسٍش ،استاى فاسس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .استادياس هشتع ٍ آتخيضداسي، داًطگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ ًي سيض -1

mohamshabani@yahoo.com  



 

 

 

 مقذمه
ثاساى دس ّش ّوًمطِ ي ْيِت اص همذاس عذدي تاساى ٍآگاّي 

فشسمايص ٍ   هْماسوشدى  هٌغمِ يىي اص ساّىاسّاي هْمن دس 

حفاظت اص هٌاتع خان آى هٌغمِ تمِ ضمواس سفتمِ ٍ ًممص     

عوشاًمي ايفما    ّايعشحدس عشاحي ٍ اجشاي سا   تسياس هْوي

ّاي هٌاتع عثيعي دس تسياسي اص هغالعات ٍ تشسسي .وٌذ هي

ُ ٍ وطاٍسصي، تِ دليمل عمذم پَضمص واهم     ّماي  ل ايسمتگا

اي تاساى، تمشآٍسد تاسًمذگي تمشاي هٌماعك      گيشي ًمغِ اًذاصُ

 ُ )هْذٍي ٍ ّما اهمشي اجتٌماب ًاپمزيش اسمت     هاتيي ايسمتگا

تمشاي   تاسشاي  هماديش ًمغِ يهحاسثِ (. تا1383ّوىاساى،

تمَاى   همي ٍ اًتخماب سٍش هٌاسمة    ّش ايستگاُ َّاضٌاسي

ِ  تاساى سا تِّن يًمطِ ه هٌغممِ  يم  اي تمشاي  غمَست ًاحيم

ِ   د. تشاي تثمذيل دادُ وشتشسين  ّماي   اي تمِ دادُ  ّماي ًمغم

يماتي اسمتفادُ ومشد.     ّماي هيماى  تمَاى اص سٍش  اي هي ًاحيِ

َ   ّاي هياىسٍش صيمع هىماًي   ياتي هختلفمي تمشاي تمشآٍسد ت

ّماي  تمَاى اص تميي آًْما تمِ سٍش    تاسش ٍجَد داسًذ وِ هي

ًمَ   ّما تسمتِ تمِ    صهيي آهاس ٍ هعيي اضاسُ وشد. ايي سٍش

ممِ همَسد   ّما ٍ ضمشايظ هٌغ  هتغيش، تعمذاد ٍ پمشاوٌص دادُ  

ياتي  ٍ تايذ لثل اص الذام تِ هياى تشسسي دلت هتفاٍتي داسًذ

خماًي ٍ   هٌاسة اًتخماب ضمَد)حىين   ي ًمطِ سٍش ٍ تْيِ

( تا اسمتفادُ اص  1379)(. هْذياى ٍ ّوىاساى1386ّوىاساى،

ِ دس ّاي صهيي آهاس الذام تمِ تمشآٍسد تاسًمذگي سماالً    سٍش

ي آًْا سمِ سٍش   ي هشوضي ايشاى ًوَدًذ. دس هغالعِ حَضِ

)تا دسجات يه اتي وشيجيٌگ، هياًگيي هتحشن ٍصًيي هياى

)تا دسجات دٍ تا پٌج،  تا ٍ تذٍى هتغيمش   TPSSتا چْاس( ٍ 

س گشفتٌذ. ًتايج حاوي اص ووىي( هَسد تشسسي ٍ اسصياتي لشا

فادُ اص اسمت  دس غَستتَاى دٍ، تا  TPSSوِ سٍش  آى تَد

يي دلمت سا داسد. هْمذٍي ٍ   تيطمتش هتغيش ووىمي استفما ،   

( دس هٌاعك خطه ٍ ًيوِ خطمه جٌمَب   1383)ّوىاساى

ّماي صهميي آهماس دس تمشآٍسد     ضشلي ايشاى تِ تشسسمي سٍش 

ومِ   االًِ پشداختٌذ. ًتمايج ًطماى داد  تَصيع هىاًي تاسش س

تمشيي سٍش تخوميي   تا هتغيش استفا  هٌاسمة  TPSSسٍش 

وشيجيٌمگ ٍ سٍش هيماًگيي   ًِ اسمت. سٍش  تاسًذگي سماال 

ي لشاسگشفتٌمذ.  ّماي تعمذ   دس سدُ 2داس تا تَاى هتحشن ٍصى

ِ  2001)ووپليٌگ ٍ ّوىماساى  اي تماسش   ( هيماًگيي هٌغمم

 هتَسظ سا دس جٌَب اسمپاًيا تما اسمتفادُ اص سٍش هشسمَم    

)وشيجيٌممگ ٍ  تيسممي ٍ سٍضممْاي هتفمماٍت صهمميي آهاس    

اي تِ دسمت آهمذُ   ّدست آٍسدًذ. تخوييگ( تِوَوشيجيٌ

ًطاى داد وِ ًتايج وشيجيٌمگ تيطمتشيي ّوثسمتگي سا تما     

( تغييمشات  2005)ٍالعي داسًذ. ديَداتَ ٍ ّوىاساى ّاي دادُ

سسمي  هىاًي تاسًذگي ساالًِ ٍ هاّاًِ سا دسجٌَب ايتاليما تش 

داس،   وِ هياًگيي هتحمشن ٍصى  وشدًذ. ًتايج آًْا ًطاى داد

وتشيي خغا هشتَط تِ ٍ و تيٌي ي تيطتشيي خغاي پيصداسا

ّذف اص اًجمام  ٍاياصي خغي ٍ وَوشيجيٌگ هعوَلي است. 

 تمشآٍسد دس  آهماس  صهميي ّاي اسصياتي دلت سٍش ،ايي تحميك

 تٌذي هٌغمِ اص ًظش  دس استاى فاسس ٍ پٌِْ ذگي ساالًِتاسً

  .تاضذ هي ذگيتاسً ياًذاصُ
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 ها شو رو مواد 

 منطقه مورد مطالعه
ٍالمع  استاى فاسس دس جٌَب وطَس  ،هَسد هغالعِ ي هٌغمِ

ويلَهتش هشتع تِ  122661 . ايي استاى تا ٍسعتضذُ است

دسجِ ٍ  27 جغشافيايي ّايهشوضيت ضْش ضيشاص تيي عشؼ

دليمِ ضوالي اص خظ استَا  ٍ  40دسجِ ٍ  31دليمِ تا  03

دسجمِ ٍ   55دليمِ تا  36دسجِ ٍ  50 جغشافيايي ّايعَل

دليمِ ضشلي لشاس گشفتِ است. استاى فماسس اص ضموال    35

تِ استاى اغفْاى، اص جٌَب تِ استاى ّشهضگاى، اص ضشق تِ 

ّماي تَضمْش ٍ   ىاّاي وشهاى ٍ يضد ٍ اص غشب تِ استىااست

اسمتاى فماسس اص ًظمش تمسميوات      ضمَد.  ياسَج هحذٍد هي

 197ٍ  ضمْش  78تخص،  75ضْشستاى،  25 ضاهلوطَسي 

  .(1)ضىل تاضذ هي دّستاى

 روش تحقيق
ايسممتگاُ سمميٌَپتيه،   150 دس اسممتاى فمماسس تمميص اص  

سٌجي ٍ تثخيشسٌجي ٍجَد داسد. اص تميي   ، تاساىَّاضٌاسي

آهاس عَالًي هذت  تاايستگاُ َّاضٌاسي  92 ّا،ايي ايستگاُ

ٍ  ٍ پشاوٌص هٌاسة دس سغح استاى اًتخماب  يمه   گشديمذ 

( تممشاي 1367-1386)سممالِ 20هطممتشن آهمماسي   ي دٍسُ

پمس اص   دس ًظش گشفتمِ ضمذ.   ّاي هغالعاتي ايستگاُ ي وليِ

ّماي   دادُ تجضيِ ٍ تحليمل  ،هطتشن آهاسي ي اًتخاب دٍسُ

ّما تما    سپس الذام تِ تشسسي ّوگٌمي دادُ  اًجام ضذ،پشت 

اًجام آصهمَى تمَالي ٍ    تشاياستفادُ اص آصهَى تَالي گشديذ. 

. دس ضممذاسممتفادُ  SPSS ًممشم افممضاس ّمما اص ّوگٌممي دادُ

ِ  ي تاسًذگي هياًگيي اًذاصُ ،تعذ ي هشحلِ  ي هشتَط تِ وليم

آصهممَى  تمما اسممتفادُ اصتممَدى  تٌْجمماسّمما اص ًظممش ايسممتگاُ

تشاي  .ضذ تشسسي  SPSSاسويشًف دس هحيظ  -ولوَگشاف

ِ    ّاي ًمغِ تثذيل دادُ دس  اي اي هزوَس تمِ اعالعمات ًاحيم

ّمماي  شص سٍا ILWIS  ٍArcGISافممضاسي ًممشم هحمميظ

ّمماي  شٍ سٍ 3ٍ هعوممَلي  2وشيجيٌممگ سممادُ 1آهمماس صهمميي

ٍ  7گمش عمام   ، تخوميي 6، تماتع ضمعاعي  5عىس فاغلِ 4هعيي

                                                 
Geostatistical Method -1 

Simple Kriging -2 

Ordinary Kriging -3 

Deterministic Method -4 

Inverse Distance Weight -5 

Radial Basis Function -6 

Global Polynomial Interpolation -7 

اسمتفادُ گشديمذ. تمِ هٌظمَس تطمشيح       8گش هَضمعي  تخويي

ّا تغمَس جذاگاًمِ    پيَستگي هىاًي هتغيشّا، ٍاسيَگشام دادُ

GSدس هحيظ ًشم افضاسي 
 تمِ هٌظمَس  . سپس ضذتشسين  +

 ي ًمطممِ ي تْيممِ تممشايسٍش هٌاسممة هياًيمماتي اًتخمماب 

هَسد اسمتفادُ لمشاس    9سٍش اسصياتي هتماتلّوثاساى ساالًِ، 

اي  دس ايي سٍش، دس ّش هشحلِ يمه ًمغمِ هطماّذُ    گشفت.

اي، آى ًمغمِ   حزف ضذُ ٍ تا استفادُ اص تميِ ًماط هطاّذُ

اي تىشاس  ًماط هطاّذُ ي ضَد. ايي واس تشاي وليِ تشآٍسد هي

اي،  تِ تعذاد ًمماط هطماّذُ   ،عَسي وِ دس آخشِ، تگشدد هي

تما داضمتي همماديش    ٍجَد خَاّذ داضت.  ي ًيضتشآٍسدًماط 

تَاى خغا ٍ اًحشاف سٍش اسمتفادُ   ٍالعي ٍ تشآٍسد ضذُ هي

. هعياسّاي هختلفي تشاي ايي واس ٍجمَد  وشدضذُ سا تشآٍسد 

(، MAE) 10تَاى تِ هيماًگيي خغماي هغلمك    ذ وِ هيًداس

ِ MBE) 11غاي اسية يا اًحمشاف هياًگيي خ دٍم ي (، سيطم

( ٍ ضممشية ّوثسممتگي RMSE) 12هيمماًگيي هشتممع خغمما

)حسٌي پمان،  ( اضاسُ ًوَدR)اي ٍ تشآٍسديهماديش هطاّذُ

هحاسمثِ آًْما سا ًطماى     ي ًحمَُ  5تما   2هعادالت . (1377

  دٌّذ. هي
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Local Polynomial Interpolation -8 

9- Cross Validation 

- Mean Absolute Error 10 

11- Mean Bias Error 

- Root Mean Square Error 12  



 

 

 

هممذاس   eiZ تعذاد ايستگاّْاي هغالعماتي،  n:ّا دس آى وِ

اي تمشاي   همذاس هطماّذُ  miZام،  iتشآٍسدي تشاي ايستگاُ 

اي تممشاي  هيمماًگيي هممماديش هطمماّذُ miZام ٍ  iايسممتگاُ 

 .تاضذ هي ام iايستگاُ 

ٍ  دادُ ضمذ  يماتي تطمخيع   سٍش هٌاسة هيماى  ،دس ًْايت

ِ ّن ي ًمطِ ي هثادست تِ تْيِ اسمتاى  دس ومل   تاساى سماالً

، MAEسممِ هعيمماس اص  ،دس ايممي تحميممك .گشديممذفمماسس 

RMSE  ٍR    ُضمذُ اسمت،  جْت اسصياتي ًتمايج اسمتفاد   

 MAE  ٍ  RMSEعمَسي ومِ ّمش سٍضمي ومِ داساي      ِت

ِ    Rتمش ٍ  پاييي عٌمَاى سٍش هٌاسمة تمشاي    تماالتش تاضمذ تم

 .ضَد  هيتشگضيذُ  تاساىّن ي ًمطِ ي تْيِ

 مشخصات واريوگرام
ّذف اغملي اص هحاسمثِ ٍاسيمَگشام ايمي اسمت ومِ تتمَاى        

ي هىماًي يما صهماًي     تغييشپزيشي هتغيش سا ًسثت تِ فاغلِ

واس الصم است وِ هجوَ  هشتمع تفاضمل    ضٌاخت. تشاي ايي

ذيگش لمشاس داسًمذ   اص يى hي هعلَم  صٍج ًماعي وِ تِ فاغلِ

(. 1377سسمن گشدد)حسمٌي پمان،    hٍ دس هماتمل   هحاسثِ

دّمذ. ّمش   اص يه ًين تغييشًوا سا  ًطاى همي  ًوايي 2ضىل 

دس ريمل تمِ    تاضذ وِ تغييشًوا داساي چٌذ فشاسٌج هْن هي

 (.1377سٌي پان،آًْا پشداختِ ضذُ است)ح

 

 
 

 ي تأثير دامنه

سسمذ ٍ تمِ    اي وِ دس آى ٍاسيَگشام تِ حذ ثماتتي همي   فاغلِ

( Rگشدد، داهٌِ يا ضعا  تمثثيش)   هي  حالت خظ افمي ًضديه

اي سا هطمخع   (. ايي داهٌِ هحذٍد2ُ)ضىلضَد ًاهيذُ هي

ّاي هَجَد دس آى تشاي تخويي  تَاى اص دادُ وٌذ وِ هي هي

ي  استفادُ وشد. تذيْي است وِ داهٌِ همذاس هتغيش هجَْل

 تشي داسد.  تثثيش تضسگتش داللت تش پيَستگي هىاًي گستشدُ

 ي واريوگرام سقف يا آستانه
     ِ ي تمثثيش تمِ آى    تِ هممذاس ثماتتي ومِ ٍاسيمَگشام دس داهٌم

ضمَد. هممذاس آسمتاًِ تشاتمش تما       سسذ، آسمتاًِ گفتمِ همي    هي

سثِ تغييشًوا ّايي است وِ دس هحا ٍاسياًس ول توام ًوًَِ

ّمايي ومِ تمِ     اًذ. دس سٍش وشيجيٌگ، ٍاسيَگشام واس سفتِ تِ

(. دس 2)ضىلسسٌذ اّويت تيطتشي داسًذ هطخع هيسمف 

ي  آيٌذ ومِ دس هحمذٍدُ   دست هي ّايي تِهَاسدي ٍاسيَگشام

ًظش توايلي تمِ ًضديمه ضمذى تمِ حمذ ثماتتي       فَاغل هَسد

ي ٍجَد سًٍذ  دٌّذُتَاًٌذ ًطاى ّا هيًذاسًذ. ايي ٍاسيَگشام

 ّا تاضٌذ.  ٍ يا عذم ايستايي دادُ ّا دس دادُ

 اي اثر قطعه
سا  h;0همذاس ٍاسيَگشام دس هثذأ هختػات، يعٌمي تمِ اصاي   

(. دس حالممت آسهمماًي 2)ضممىلًاهٌذ هممي (.C)اي اثممش لغعممِ

تايذ غفش تاضذ، اها دس تيطتش هَالع تضسگتش اص غفش  .Cهمذاس

غيمش سماختاسداس    است. دس ايي حالمت جمضت تػمادفي ٍ يما    

 ضَد. هتغيشظاّش هي
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 نتايج
 ًمذ اسويشًف ًطماى داد  -ًتايج هشتَط تِ آصهَى ولوَگشاف

ِ   ّاي هشتَط تِ  وِ دادُ  تٌْجماس   تاسًمذگي هتَسمظ سماالً

 تٌْجماس ّاي ايمي ضماخع ومِ     ًثَدُ ٍ لزا اص لگاسيتن دادُ

 تٌْجماس الصم تِ روش است وِ ضشط  .ضذتاضٌذ، استفادُ  هي

 1 تاضمذ. جمذٍل   همي   ّاي صهيي آهاستَدى فمظ تشاي سٍش

حالمت   سا دس دٍّاي تاسًمذگي  دادُّاي  هماديش تشخي آهاسُ

ًتمايج هشتمَط تمِ     دّذ. ًطاى هي  ٍ غيشلگاسيتوي  لگاسيتوي

تشاصش يافتِ تش آى ّومشاُ   ضثيٍِاسيَگشام تجشتي ٍ تْتشيي 

 3 . ضممىلًممذا ضممذُ اسائممِ 2دس جممذٍل  ْاي آىفشاسممٌجتمما 

سا ًطمماى  دادُ ّمماي تاسًممذگيتجشتممي لگمماسيتن   ٍاسيممَگشام

 دّذ.  هي

ّماي هعميي ٍ   تِ تشتية ًتايج اسصيماتي سٍش  4ٍ  3جذاٍل 

ٍ   R ،MAEاسماس هعياسّماي   تش سا آهاس وشيجيٌگ صهيي

RMSE تاساى هٌغممِ  ّن ي ًمطِ 4. ضىل وٌٌذ عشضِ هي

( دس اسمتاى  OKگ هعومَلي ) تش اسماس سٍش وشيجيٌم  سا 

هسماحت ٍ دسغمذ هسماحت     5دّذ. جذٍل فاسس ًطاى هي

 ًوايذ. هشتَط تِ عثمات تاسش سا دس استاى فاسس عشضِ هي

 

 آماره                    

 حالت
 کشیدگي چولگي mmکمتریه، mmتیشتریه، معیار اوحراف mm، ها ومووه میاوگیه تعداد ومووه

 04/2 36/1 5/104 1115 48/191 45/366 92 غيش لگاسيتوي

 -26/0 13/0 65/4 02/7 49/0 783/5 92 لگاسيتوي

mmmmmR
2

RSS



 

 

 

RMAERMSE

RMAE RMSE 

IDW

RBF

GPI

LPI

RMAERMSE

RMAE RMSE

SK

OK

kmمساحت ) (mm) اتطثق ي دامىه طثقه
 مساحت )درصد( (2

1 200-100 21/19750 12/16 

2 300-200 36/55702 46/45 

3 400-300 91/19825 18/16 

4 500-400 30/10397 49/8 

5 600-500 31/7508 13/6 

6 700-600 25/5399 41/4 

7 800-700 50/2787 28/2 

8 900-800 84/1042 85/0 

9 1000-900 08/112 09/0 

در استان فارس mmتر حسة همثاران ساالوه  ي وقشه -4 شكل
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 گيري بحث و نتيجه
دسمت  ِ ٍاسيَگشام تم  هىاًياساس ًتايج هشتَط تِ تحليل تش

 اصش يافتمِ تمش   تش ضثيِهطخع گشديذ وِ  ،(2)جذٍلآهذُ

ًممَ  وممشٍي تممَدُ ٍ دس تمميي سممايش  ّمماي تاسًممذگي اص دادُ

1ٍ  تاالتش R همذاسيافتِ داساي  تشاصش ّاي ديگش  ضثيِ
RSS 

1
RSS ًتمايج   ،عمالٍُ تمش ايمي    .(2)جذٍلتاضمذ  هي تش پاييي

ذ ومِ  ٌدّ ًيض ًطاى هي 4ٍ  3 ٍلاجذ ًوايص دادُ ضذُ دس

َ      ّماي هيماى  سٍش   تواهي سد يماتي ومِ دس ايمي تحميمك هم

، R داساي هممماديش هتفمماٍتي اص  ٌممذ،اسممتفادُ لممشاس گشفت 

RMSE  ٍMAE تاضٌذ. اص آًجما ومِ هعيماس اًتخماب      هي

  RMSE  ٍMAEتممماالتش ٍ  Rسٍش هٌاسمممة اسصيممماتي 

، لزا ًتايج حاغل اص ايمي تحميمك ًطماى    ّستٌذ يتش يپايي

 ي اًمذاصُ تشسسمي   تمشاي ّماي هعميي   وِ اص تيي سٍش ًذداد

ٌغمممممِ، سٍش تخويٌگممممش  دس ه ًممممذگيتغييممممشات تاس

تمش  يييٍ پما  Rتِ دليل تاالتش تَدى هممذاس   ،(LPIهَضعي)

-سٍش ديگشًسثت تِ  RMSE  ٍMAE ّاي اًذاصُتَدى 

 عشضمِ گشديمذُ دس  ًتايج  هضافا،(. 3)جذٍل ًذتش هٌاسةّا 

ّاي وشيجيٌمگ، سٍش  داد وِ اص  تيي سٍشًطاى  4جذٍل 

 ٍ Rس تِ دليل تاالتش تَدى هممذا  ،(OKوشيجيٌگ هعوَلي)

ًسمثت تمِ    RMSE  ٍMAE ّماي  اًمذاصُ تش تمَدى  يييپا

ِ  اسمت سٍش وشيجيٌگ سادُ تْتمش   دٍ سٍش  ي . تما همايسم

LPI  ٍOK، ِضَد وِ سٍش  گيشي هي ًتيجOK  ،  ِتاص تم

 ّماي  اًمذاصُ يٌتش تمَدى  يپما  ٍ Rدليل تماالتش تمَدى هممذاس    

RMSE  ٍMAE  ( ًسمثت تمِ سٍش   4ٍ 3)جذاٍلLPI 

 ِ ِ   اسجحيت داضمت ِ   ٍ لمزا تم  ي عٌمَاى سٍش ًْمايي دس تْيم

. افضٍى تش ضَد دس استاى فاسس اًتخاب هي تاساىّن ي ًمطِ

ِ دٌّذ  ًطاى هي 5جذٍل  هٌذسج دسًتايج  آى،  %46/45 وم

ٍ  هيلي هتش 200-300  تاسًذگياص ول سغح استاى داساي 

 900-1000تاسًمممذگياص سمممغح اسمممتاى داساي   09/0%

ووتشيي سغح سا تِ تَدُ وِ تِ تشتية تيطتشيي ٍ  هتش هيلي

 .دٌّذ خَد اختػاظ هي

 

 

 

 

 

                                                 
  Residual Sum of Squares- 1 
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