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ارزيابي روشهاي زمينآمار در برآورد بارنذگي ساالنهي استان فارس
هحوذ ضعثاًي

1

چکيده
آگاّي اص تَصيع صهاًي ٍ هىاًي تاسًذگي يىي اص هْنتشيي عَاهل دس اجشاي عشحّاي حفاظت آب ٍ خان ،هْاس وشدى سيالبّا
ٍ هثاسصُ تا خطىسالي استً .مطِّاي پٌِْتٌذي تاساى ٍ آگاّي اص هيضاى تغييشات آىً ،مص هْوي سا دس تْيِ عشحّاي حفاظت
خان ،جلَگيشي اص فشسايص ٍ هذيشيت اساضي يه هٌغمِ ايفا هيوٌٌذّ .ذف اص اًجام ايي تحميك ،اسصياتي سٍشّاي صهيي آهاس
دس تشآٍسد تاسًذگي ساالًِ دس استاى فاسس ٍ پٌِْتٌذي هٌغمِ اص ًظش اًذاصُي تاسًذگي هيتاضذ .دس ايي تحميك ،پس اص
جوعآٍسي آهاس تاسًذگي  92ايستگاُ َّاضٌاسي تا عَل دٍسُي آهاسي  20سالِ ٍ تا پشاوٌص هٌاسة دس سغح استاى ،هياًگيي
تاسًذگي ساالًِ تشاي وليِي ايستگاُّا هحاسثِ ،سپس تِ هٌظَس تعوين دادُّاي ًمغِاي تِ اعالعات ًاحيِاي تشاي تْيِي
ًمطِي ّوثاساى ،اص سٍشّاي هختلف هياىياتي ضاهل وشيجيٌگ هعوَلي ( ٍ )OKوشيجيٌگ سادُ ( ٍ )SKسٍشّاي هعيي
هاًٌذ عىس فاغلِ ( ،) IDWتاتع ضعاعي ( ،)RBFتخويٌگش هَضعي ( ٍ )LPIتخويٌگش عام ( )GPIاستفادُ گشديذً .تايج تش
اساس هعياسّاي  Rتاالتش ٍ  RMSE ٍ MAEپايييتش ًطاى دادًذ وِ اص تيي سٍشّاي هختلف هياًياتي ،سٍش وشيجيٌگ
هعوَلي ( ،)OKتِ دليل تاالتش تَدى همذاس  ٍ Rپايييتش تَدى هماديش ٍ MAE ;65/334 ،R ; 0/847( MAE ٍ RMSE
ً ،) RMSE ;101/533سثت تِ سايش سٍشّاي هياًياتي ديگش تشتشي داضتِ ،دس ًتيجِ تِعٌَاى سٍش هٌاسة دس تْيِي ًمطِ
ّنتاساى ساالًِ دس استاى فاسس اًتخاب گشديذً .تايج تِ دست آهذُ هَيذ تشتشي سٍشّاي صهييآهاسي وشيجيٌگ ًسثت تِ
سٍشّاي هعيي هيتاضٌذ .عالٍُ تش اييً ،تايج ًطاى داد وِ  %45/46اص ول سغح استاى داساي تاسًذگي  200-300هيلي هتش ٍ
 %0/09اص سغح استاى داساي تاسًذگي  900-1000هيلي هتش تَدُ وِ تِ تشتية تيطتشيي ٍ ووتشيي سغح سا تِ خَد اختػاظ
هيدٌّذ.
ٍاژُّاي کليدي :استاى فاسس ،سٍشّاي صهييآهاس ،سٍشّاي هعييً ،مطِي ّنتاساى.

 -1استادياس هشتع ٍ آتخيضداسي ،داًطگاُ آصاد اسالهي ٍاحذ ًي سيض.
mohamshabani@yahoo.com
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مقذمه
آگاّي اص همذاس عذدي تاساى ٍ تْيِي ًمطِ ّوثاساى دس ّش
هٌغمِ يىي اص ساّىاسّاي هْمن دس هْماسوشدى فشسمايص ٍ
حفاظت اص هٌاتع خان آى هٌغمِ تمِ ضمواس سفتمِ ٍ ًممص
تسياس هْوي سا دس عشاحي ٍ اجشاي عشحّاي عوشاًمي ايفما
هيوٌذ .دس تسياسي اص هغالعات ٍ تشسسيّاي هٌاتع عثيعي
ٍ وطاٍسصي ،تمِ دليمل عمذم پَضمص واهمل ايسمتگاُّماي
اًذاصُ گيشي ًمغِ اي تاساى ،تمشآٍسد تاسًمذگي تمشاي هٌماعك
هاتيي ايسمتگاُّما اهمشي اجتٌماب ًاپمزيش اسمت(هْذٍي ٍ
ّوىاساى .)1383،تا هحاسثِي هماديش ًمغِاي تاسش تمشاي
ّش ايستگاُ َّاضٌاسي ٍ اًتخماب سٍش هٌاسمة هميتمَاى
ًمطِي ّنتاساى سا تِغمَست ًاحيمِاي تمشاي يمه هٌغممِ
تشسين وشد .تشاي تثمذيل دادُّماي ًمغمِاي تمِ دادُّماي
ًاحيِاي هيتمَاى اص سٍشّماي هيماىيماتي اسمتفادُ ومشد.
سٍشّاي هياىياتي هختلفمي تمشاي تمشآٍسد تَصيمع هىماًي
تاسش ٍجَد داسًذ وِ هيتمَاى اص تميي آًْما تمِ سٍشّماي
صهيي آهاس ٍ هعيي اضاسُ وشد .ايي سٍشّما تسمتِ تمِ ًمَ
هتغيش ،تعمذاد ٍ پمشاوٌص دادُّما ٍ ضمشايظ هٌغممِ همَسد
تشسسي دلت هتفاٍتي داسًذ ٍ تايذ لثل اص الذام تِ هياىياتي
ٍ تْيِي ًمطِ سٍش هٌاسة اًتخماب ضمَد(حىينخماًي ٍ
ّوىاساى .)1386،هْذياى ٍ ّوىاساى( )1379تا اسمتفادُ اص
سٍشّاي صهيي آهاس الذام تمِ تمشآٍسد تاسًمذگي سماالًِ دس
حَضِ ي هشوضي ايشاى ًوَدًذ .دس هغالعِي آًْا سمِ سٍش
هياىياتي وشيجيٌگ ،هياًگيي هتحشن ٍصًي(تا دسجات يه

تا چْاس) ٍ ( TPSSتا دسجات دٍ تا پٌج ،تا ٍ تذٍى هتغيمش
ووىي) هَسد تشسسي ٍ اسصياتي لشاس گشفتٌذً .تايج حماوي اص
آى تَد وِ سٍش  TPSSتا تَاى دٍ ،دس غَست اسمتفادُ اص
هتغيش ووىمي استفما  ،تيطمتشيي دلمت سا داسد .هْمذٍي ٍ
ّوىاساى( )1383دس هٌاعك خطه ٍ ًيوِ خطمه جٌمَب
ضشلي ايشاى تِ تشسسمي سٍشّماي صهميي آهماس دس تمشآٍسد
تَصيع هىاًي تاسش ساالًِ پشداختٌذً .تمايج ًطماى داد ومِ
سٍش  TPSSتا هتغيش استفا هٌاسمةتمشيي سٍش تخوميي
تاسًذگي سماالًِ اسمت .سٍش وشيجيٌمگ ٍ سٍش هيماًگيي
هتحشن ٍصىداس تا تَاى  2دس سدُّماي تعمذي لشاسگشفتٌمذ.
ووپليٌگ ٍ ّوىماساى( )2001هيماًگيي هٌغممِ اي تماسش
هتَسظ سا دس جٌَب اسمپاًيا تما اسمتفادُ اص سٍش هشسمَم
تيسممي ٍ سٍضممْاي هتفممماٍت صهمميي آهاس(وشيجيٌمممگ ٍ
وَوشيجيٌگ) تِدست آٍسدًذ .تخوييّاي تِ دسمت آهمذُ
ًطاى داد وِ ًتايج وشيجيٌمگ تيطمتشيي ّوثسمتگي سا تما
دادُّاي ٍالعي داسًذ .ديَداتَ ٍ ّوىاساى( )2005تغييمشات
هىاًي تاسًذگي ساالًِ ٍ هاّاًِ سا دسجٌَب ايتاليما تشسسمي
وشدًذً .تايج آًْا ًطاى داد وِ هيماًگيي هتحمشن ٍصى داس،
داساي تيطتشيي خغاي پيصتيٌي ٍ ووتشيي خغا هشتَط تِ
ٍاياصي خغي ٍ وَوشيجيٌگ هعوَلي استّ .ذف اص اًجمام
ايي تحميك ،اسصياتي دلت سٍشّاي صهميي آهماس دس تمشآٍسد
تاسًذگي ساالًِ دس استاى فاسس ٍ پٌِْ تٌذي هٌغمِ اص ًظش
اًذاصُي تاسًذگي هيتاضذ.

شكل  -1هَقعيت استاى فارس ًسبت بِ کشَر
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
هٌغمِي هَسد هغالعِ ،استاى فاسس دس جٌَب وطَس ٍالمع
ضذُ است .ايي استاى تا ٍسعت  122661ويلَهتش هشتع تمِ
هشوضيت ضْش ضيشاص تيي عشؼّاي جغشافيايي  27دسجِ ٍ
 03دليمِ تا  31دسجِ ٍ  40دليمِ ضوالي اص خظ استَا ٍ
عَلّاي جغشافيايي  50دسجِ ٍ  36دليمِ تا  55دسجمِ ٍ
 35دليمِ ضشلي لشاس گشفتِ است .استاى فماسس اص ضموال
تِ استاى اغفْاى ،اص جٌَب تِ استاى ّشهضگاى ،اص ضشق تِ
استاىّاي وشهاى ٍ يضد ٍ اص غشب تِ استاىّماي تَضمْش ٍ
ياسَج هحذٍد هيضمَد .اسمتاى فماسس اص ًظمش تمسميوات
وطَسي ضاهل  25ضْشستاى 75 ،تخص 78 ،ضمْش ٍ 197
دّستاى هيتاضذ(ضىل .)1
روش تحقيق
دس اسممتاى فمماسس تمميص اص  150ايسممتگاُ سمميٌَپتيه،
َّاضٌاسي ،تاساىسٌجي ٍ تثخيشسٌجي ٍجَد داسد .اص تميي
ايي ايستگاُّا 92 ،ايستگاُ َّاضٌاسي تا آهاس عَالًي هذت
ٍ پشاوٌص هٌاسة دس سغح استاى اًتخماب گشديمذ ٍ يمه
دٍسُي هطممتشن آهمماسي  20سممالِ( )1367-1386تممشاي
وليِي ايستگاُّاي هغالعاتي دس ًظش گشفتمِ ضمذ .پمس اص
اًتخاب دٍسُ ي هطتشن آهاسي ،تجضيِ ٍ تحليمل دادُّماي
پشت اًجام ضذ ،سپس الذام تِ تشسسي ّوگٌمي دادُّما تما
استفادُ اص آصهَى تَالي گشديذ .تشاي اًجام آصهمَى تمَالي ٍ
ّوگٌممي دادُّمما اص ًممشم افممضاس  SPSSاسممتفادُ ضممذ .دس
هشحلِي تعذ ،هياًگيي اًذاصُي تاسًذگي هشتَط تمِ وليمِي
ايسممتگاُّمما اص ًظممش تٌْجمماس تممَدى تمما اسممتفادُ اص آصهممَى
ولوَگشاف -اسويشًف دس هحيظ  SPSSتشسسي ضذ .تشاي
تثذيل دادُّاي ًمغِ اي هزوَس تمِ اعالعمات ًاحيمِاي دس
هحمميظ ًممشمافممضاسي  ArcGIS ٍ ILWISاص سٍشّمماي
صهممييآهمماس 1وشيجيٌممگ سممادُ ٍ 2هعوممَلي ٍ 3سٍشّمماي
هعيي 4عىس فاغلِ ،5تماتع ضمعاعي ،6تخومييگمش عمامٍ 7

1- Geostatistical Method
2- Simple Kriging
3- Ordinary Kriging
4- Deterministic Method
5- Inverse Distance Weight
6- Radial Basis Function
7- Global Polynomial Interpolation
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تخوييگش هَضمعي 8اسمتفادُ گشديمذ .تمِ هٌظمَس تطمشيح
پيَستگي هىاًي هتغيشّاٍ ،اسيَگشام دادُّا تغمَس جذاگاًمِ
دس هحيظ ًشم افضاسي  GS+تشسين ضذ .سمپس تمِ هٌظمَس
اًتخمماب سٍش هٌاسممة هياًيمماتي تممشاي تْيممِي ًمطممِي
ّوثاساى ساالًِ ،سٍش اسصياتي هتماتل 9هَسد اسمتفادُ لمشاس
گشفت .دس ايي سٍش ،دس ّش هشحلِ يمه ًمغمِ هطماّذُاي
حزف ضذُ ٍ تا استفادُ اص تميِ ًماط هطاّذُاي ،آى ًمغمِ
تشآٍسد هيضَد .ايي واس تشاي وليِي ًماط هطاّذُاي تىشاس
هيگشدد ،تِعَسي وِ دس آخش ،تِ تعذاد ًمماط هطماّذُاي،
ًماط تشآٍسدي ًيض ٍجَد خَاّذ داضت .تما داضمتي همماديش
ٍالعي ٍ تشآٍسد ضذُ هي تَاى خغا ٍ اًحشاف سٍش اسمتفادُ
ضذُ سا تشآٍسد وشد .هعياسّاي هختلفي تشاي ايي واس ٍجمَد
داسًذ وِ هي تَاى تِ هيماًگيي خغماي هغلمك،)MAE( 10
هياًگيي خغاي اسية يا اًحمشاف ،)MBE( 11سيطمِي دٍم
هيمماًگيي هشتممع خغمما ٍ )RMSE( 12ضممشية ّوثسممتگي
هماديش هطاّذُاي ٍ تشآٍسدي( )Rاضاسُ ًوَد(حسٌي پمان،
 .)1377هعادالت  2تما ً 5حمَُي هحاسمثِ آًْما سا ًطماى
هيدٌّذ.
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8- Local Polynomial Interpolation

9- Cross Validation
10 - Mean Absolute Error
11- Mean Bias Error
12 - Root Mean Square Error
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وِ دس آىّا n :تعذاد ايستگاّْاي هغالعماتي Z ei ،هممذاس
تشآٍسدي تشاي ايستگاُ  iام Z mi ،همذاس هطماّذُاي تمشاي
ايسممتگاُ  iام ٍ  Z miهيمماًگيي هممماديش هطمماّذُاي تممشاي
ايستگاُ  iام هيتاضذ.
دس ًْايت ،سٍش هٌاسة هيماىيماتي تطمخيع دادُ ضمذ ٍ
هثادست تِ تْيِي ًمطِي ّنتاساى سماالًِ دس ومل اسمتاى
فمماسس گشديممذ .دس ايممي تحميممك ،اص سممِ هعيمماس ،MAE
 R ٍ RMSEجْت اسصياتي ًتمايج اسمتفادُ ضمذُ اسمت،
تِعمَسي ومِ ّمش سٍضمي ومِ داساي RMSE ٍ MAE
پايييتمش ٍ  Rتماالتش تاضمذ تمِعٌمَاى سٍش هٌاسمة تمشاي
تْيِي ًمطِي ّنتاساى تشگضيذُ هيضَد.
مشخصات واريوگرام
ّذف اغملي اص هحاسمثِ ٍاسيمَگشام ايمي اسمت ومِ تتمَاى
تغييشپزيشي هتغيش سا ًسثت تِ فاغملِي هىماًي يما صهماًي
ضٌاخت .تشاي اييواس الصم است وِ هجومَ هشتمع تفاضمل
صٍج ًماعي وِ تِ فاغلِي هعلَم  hاص يىمذيگش لمشاس داسًمذ
هحاسثِ ٍ دس هماتمل  hسسمن گشدد(حسمٌي پمان.)1377،
ضىل ً 2وايي اص يه ًين تغييشًوا سا ًطاى هميدّمذّ .مش
تغييشًوا داساي چٌذ فشاسٌج هْن هيتاضذ ومِ دس ريمل تمِ
آًْا پشداختِ ضذُ است(حسٌي پان.)1377،

دامنهي تأثير
فاغلِ اي وِ دس آى ٍاسيَگشام تِ حذ ثماتتي هميسسمذ ٍ تمِ
حالت خظ افمي ًضديه هي گشدد ،داهٌِ يا ضعا تمثثيش()R
ًاهيذُ هيضَد(ضىل .)2ايي داهٌِ هحمذٍدُاي سا هطمخع
هيوٌذ وِ هيتَاى اص دادُ ّاي هَجَد دس آى تشاي تخويي
همذاس هتغيش هجَْل استفادُ وشد .تذيْي است وِ داهٌِي
تثثيش تضسگتش داللت تش پيَستگي هىاًي گستشدُتشي داسد.
سقف يا آستانهي واريوگرام
تِ هممذاس ثماتتي ومِ ٍاسيمَگشام دس داهٌمِ ي تمثثيش تمِ آى
هيسسذ ،آسمتاًِ گفتمِ هميضمَد .هممذاس آسمتاًِ تشاتمش تما
ٍاسياًس ول توام ًوًَِ ّايي است وِ دس هحاسثِ تغييشًوا
تِواس سفتِ اًذ .دس سٍش وشيجيٌگٍ ،اسيَگشامّمايي ومِ تمِ
سمف هطخع هيسسٌذ اّويت تيطتشي داسًذ(ضىل .)2دس
هَاسدي ٍاسيَگشامّايي تِدست هيآيٌذ ومِ دس هحمذٍدُي
فَاغل هَسدًظش توايلي تمِ ًضديمه ضمذى تمِ حمذ ثماتتي
ًذاسًذ .ايي ٍاسيَگشامّا هي تَاًٌذ ًطاىدٌّذُ ي ٍجَد سًٍذ
دس دادُّا ٍ يا عذم ايستايي دادُّا تاضٌذ.
اثر قطعهاي
همذاس ٍاسيَگشام دس هثذأ هختػات ،يعٌمي تمِ اصاي  h;0سا
اثممش لغعممِاي) (C.همميًاهٌذ(ضممىل .)2دس حالممت آسهمماًي
همذاس C.تايذ غفش تاضذ ،اها دس تيطتش هَالع تضسگتش اص غفش
است .دس ايي حالمت جمضت تػمادفي ٍ يما غيمش سماختاسداس
هتغيشظاّش هيضَد.

شكل  -7سويَ اريَگرام ٍ فراسٌجّاي آى.
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تمما فشاسممٌجْاي آى دس جممذٍل  2اسائممِ ضممذُاًممذ .ضممىل 3
ٍاسيممَگشام تجشتممي لگمماسيتن دادُ ّمماي تاسًممذگي سا ًطمماى
هيدّذ.
جذاٍل  4 ٍ 3تِ تشتية ًتايج اسصيماتي سٍشّماي هعميي ٍ
صهيي آهاس وشيجيٌگ سا تشاسماس هعياسّماي ٍ MAE ،R
 RMSEعشضِ هيوٌٌذ .ضىل ً 4مطِي ّنتاساى هٌغممِ
سا تش اسماس سٍش وشيجيٌمگ هعومَلي ( )OKدس اسمتاى
فاسس ًطاى هيدّذ .جذٍل 5هسماحت ٍ دسغمذ هسماحت
هشتَط تِ عثمات تاسش سا دس استاى فاسس عشضِ هيًوايذ.

نتايج
ًتايج هشتَط تِ آصهَى ولوَگشاف -اسويشًف ًطماى دادًمذ
وِ دادُ ّاي هشتَط تِ تاسًمذگي هتَسمظ سماالًِ تٌْجماس
ًثَدُ ٍ لزا اص لگاسيتن دادُّماي ايمي ضماخع ومِ تٌْجماس
هيتاضٌذ ،استفادُ ضذ .الصم تِ روش است وِ ضشط تٌْجماس
تَدى فمظ تشاي سٍشّاي صهيي آهاس هميتاضمذ .جمذٍل 1
هماديش تشخي آهاسُّاي دادُّماي تاسًمذگي سا دس دٍ حالمت
لگاسيتوي ٍ غيشلگاسيتوي ًطاى هيدّذً .تمايج هشتمَط تمِ
ٍاسيَگشام تجشتي ٍ تْتشيي ضثيِ تشاصش يافتِ تش آى ّومشاُ

شكل ٍ -0اريَگرام تجربي لگاريتن هتَسط بارش ساالًِ در هٌطقِي هَرد هطالعِ.
جدٍل  -1اًدازُّاي برخي آهارُّاي بارًدگي در دٍ حالت لگاريتوي ٍ غيرلگاريتوي
آمارٌ

تعداد ومًوٍ

میاوگیه ومًوٍَاmm ،

اوحراف معیار

تیشتریهmm،

کمتریهmm،

چًلگي

کشیدگي

غيش لگاسيتوي

92

366/45

191/48

1115

104/5

1/36

2/04

لگاسيتوي

92

5/783

0/49

7/02

4/65

0/13

-0/26

حالت

جدٍل  -7اًدازُّاي فراسٌجْاي ٍاريَگرام تجربي لگاريتن دادُ ّاي بارًدگي
هدل

اثر قطعِايmm ،

آستاًِmm،

شعاع تأثيرm،

R2

RSS
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جدٍل ً -0تايج ارزيابي رٍشّاي هعيي بر اساس هعيارّاي . RMSE ٍ MAE ،R
R

RMSE

MAE

IDW
RBF
GPI
LPI

جدٍل ً -4تايج ارزيابي رٍشّاي زهييآهاري کريجيٌگ براساس هعيارّاي . RMSE ٍ MAE ،R
R

RMSE

MAE

SK
OK

جدٍل ٍ -5ضعيت بارًدگي در استاى فارس
طثقٍ

دامىٍي طثقات ()mm

مساحت ()km2

مساحت (درصد)

1

100-200

19750/21

16/12

2

200-300

55702/36

45/46

3

300-400

19825/91

16/18

4

400-500

10397/30

8/49

5

500-600

7508/31

6/13

6

600-700

5399/25

4/41

7

700-800

2787/50

2/28

8

800-900

1042/84

0/85

9

900-1000

112/08

0/09

شكل  -4وقشٍي َمثاران ساالوٍ تر حسة  mmدر استان فارس
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بحث و نتيجهگيري
تشاساس ًتايج هشتَط تِ تحليل هىاًي ٍاسيمَگشام تمِدسمت
آهذُ(جذٍل ،)2هطخع گشديذ وِ ضثيِ تشاصش يافتمِ تمش
دادُّمماي تاسًممذگي اص ًممَ وممشٍي تممَدُ ٍ دس تمميي سممايش
ضثيِّاي ديگش تشاصشيافتِ داساي همذاس  Rتاالتش ٍ RSS1
 RSS1پايييتش هيتاضمذ(جذٍل .)2عمالٍُ تمش ايميً ،تمايج
ًوايص دادُ ضذُ دس جذاٍل ً 4 ٍ 3يض ًطاى هيدٌّمذ ومِ
تواهي سٍشّماي هيماى يماتي ومِ دس ايمي تحميمك همَسد
اسممتفادُ لممشاس گشفتٌممذ ،داساي هممماديش هتفمماٍتي اص ،R
 MAE ٍ RMSEهي تاضٌذ .اص آًجما ومِ هعيماس اًتخماب
سٍش هٌاسمممة اسصيممماتي  Rتممماالتش ٍ MAE ٍ RMSE
پايييتشي ّستٌذ ،لزا ًتايج حاغمل اص ايمي تحميمك ًطماى
دادًذ وِ اص تيي سٍشّماي هعميي تمشاي تشسسمي اًمذاصُي
تغييممممشات تاسًممممذگي دس هٌغمممممِ ،سٍش تخويٌگممممش
هَضعي( ،)LPIتِ دليل تاالتش تمَدى هممذاس  ٍ Rپمايييتمش
تَدى اًذاصُ ّاي ً MAE ٍ RMSEسثت تِ ديگش سٍش-
ّا هٌاسةتشًذ (جذٍل .)3هضافاً ،تايج عشضمِ گشديمذُ دس
جذٍل ً 4طاى داد وِ اص تيي سٍشّاي وشيجيٌمگ ،سٍش
وشيجيٌگ هعوَلي( ،)OKتِ دليل تاالتش تَدى هممذاس ٍ R
پايييتش تمَدى اًمذاصُّماي ً MAE ٍ RMSEسمثت تمِ
سٍش وشيجيٌگ سادُ تْتمش اسمت .تما همايسمِي دٍ سٍش
ً ،OK ٍ LPIتيجِگيشي هيضَد وِ سٍش  ، OKتماص تمِ
دليل تماالتش تمَدى هممذاس  ٍ Rپماييٌتش تمَدى اًمذاصُّماي
( MAE ٍ RMSEجذاٍل ً )4ٍ 3سمثت تمِ سٍش LPI
اسجحيت داضمتِ ٍ لمزا تمِعٌمَاى سٍش ًْمايي دس تْيمِي
ًمطِ ي ّنتاساى دس استاى فاسس اًتخاب هي ضَد .افضٍى تش
آىً ،تايج هٌذسج دس جذٍل ً 5طاى هيدٌّذ ومِ %45/46
اص ول سغح استاى داساي تاسًذگي  200-300هيلي هتش ٍ
 %0/09اص سمممغح اسمممتاى داساي تاسًمممذگي900-1000
هيليهتش تَدُ وِ تِ تشتية تيطتشيي ٍ ووتشيي سغح سا تِ
خَد اختػاظ هيدٌّذ.

1 - Residual Sum of Squares
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