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مقدار  - ياکه مشاهدات متغیر پاسخ و متغیرهاي مستقل به صورت اعداد فازي بازه ها، در حالتیبراي مدل سازي دادهدر این مقاله،  - چکیده
مقدار، روش کمترین توان  -ايبدست آمده اند، روش رگرسیونی جدیدي معرفی شده است. با استفاده از یک فاصله روي فضاي اعداد فازي بازه

نه در زمیکاربردي از این مدل را در یک مثال واقعی  همچنینایم. هاي دوم را براي برآورد ضرایب غیر فازي این مدل رگرسیونی تعمیم داده
  .ایمبررسی نمودهمهندسی آب 

  .دد فازي بازه اي مقدار، رگرسیون فازي بازه اي مقدار، روش کمترین توان هاي دومع - کلید واژه
 

 مقدمه -1

] 31از زمانی که نظریه مجموعه فازي توسط پروفسور زاده [
نظریه جدید مربوط به ابهام و نادقیق بودن  چندینمعرفی شد، 

فازي  هايور مشخص، نظریه مجموعهپیشنهاد شده است. به ط
هاي ] و نظریه مجموعه1شهودي ارائه شده توسط آتاناسف [

پیشنهاد شده بوسیله گرزافزانی و ترکسن  مقدار -ايبازهفازي 
، نشان البتهفازي هستند.  هاي] دو تعمیم نظریه مجموعه22[

هاي فازي داده شده است که یک ارتباط قوي بین مجموعه
وجود دارد  مقدار - ايبازههاي فازي سف و مجموعهشهودي آتانا

-بازههاي فازي هاي اخیر، نظریه مجموعه]. در دهه23, 10, 9[
در جهات مختلف توسعه داده شده است. در این  مقدار - اي

مقدمه به اختصار مروري بر بعضی از این تحقیقات خواهیم 
 .داشت

هاي فازي هپایه مجموع ] استدالل تقریبی بر12گرزالکزانی [
] 25, 24را مورد بررسی قرار داد. ونگ و لی [ مقدار -ايبازه

اي توزیعی و اعداد بازه مقدار - ايبازهکاربردهایی از اعداد فازي 

ها مفاهیم در فضاي متري شبه احتمالی را معرفی کردند. آن
 هاآن را بررسی کرده و بعضی از خواص مقدار -ايبازهاعداد فازي 
دادند و روشی را براي محاسبه همبستگی  العه قراررا مورد مط

] بعضی خواص جبري و 15ها ارائه کردند. هانگ و لی [بین آن
معرفی کردند.  مقدار -ايبازهیک اندازه فاصله را براي اعداد فازي 

هاي فازي ] تعدادي فاصله را بین مجموعه13پرزیمیس الو [
قرار داد. ونگ و  رف مورد مطالعهواي بر اساس متر هاسدبازه

 -ايبازه] ترکیب و نرمال سازي ساختارهاي باور 26همکاران [
] بعضی از عملگرهاي حسابی 8را بررسی کردند. دیشرایور [ مقدار

به دست آوردند.  مقدار -ايبازهرا در نظریه مجموعه هاي فازي 
مسایل فیلتر کردن  بررسی] روشی را براي 4چن و چن [

معرفی کرده و  مقدار - ايبازهد فازي اطالعات براساس اعدا
را نیز  مقدار -يابازههمچنین یک اندازه شباهت بین اعداد فازي 

] روشی را براي انجام محاسبه اندازه شباهت 3ارائه دادند. چن [
] یک 6معرفی کرد. چن و اویانگ [ مقدار -ايبازهدر اعداد فازي 

ده و نرخ سود مدل موجودي را بوسیله فازي کردن نرخ زیان آور
مورد  مقدار - ايبازهستانده، بطور همزمان، بر اساس اعداد فازي 

 .بررسی قرار دادند
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هاي هاي گوناگون  مجموعهعلی رغم مطالعات بسیار در زمینه
 که در موردتحقیقات زیادي  همچنینمقدار و  -فازي بازه اي

, 14, 11, 7تحلیل رگرسیون فازي انجام شده است (براي مثال [
تا آنجا  که ] را ببینید)، 30, 27, 21, 20, 19, 17, 16

مدل  در مورداي هیچ مطالعهاطالع دارند، نویسندگان مقاله 
انجام  مقدار - ايبازهتحلیل رگرسیونی با داده هاي فازي سازي و 

 ،اي را براي مدل سازي رگرسیونی. در این مقاله شیوهنشده است
یر پاسخ (خروجی) و هاي بدست آمده متغزمانی که داده

ند، هست اي مقدارمتغیرهاي مستقل (ورودي) اعداد فازي بازه
 .کنیممیمعرفی 

براي انجام این کار، مدل رگرسیونی را که داراي ضرایب غیر 
اي را روي فضاي گیریم. سپس فاصلهفازي است، در نظر می

-و روش کمترین توان گیریممیکار هب مقدار -ايبازهاعداد فازي 
دست آوردن ضرایب مدل پیشنهاد شده مورد اي دوم را براي بهه

 .دهیماستفاده قرار می
، بعضـی 2این مقاله به صورت زیر تنظیم شـده اسـت. در بخـش 

را مـرور مـی  مقـدار -ايبـازههاي فـازي مقدمات نظریه مجموعه
 مقـدار -ايبـازهبـین اعـداد فـازي را اي ، فاصله3کنیم. در بخش 

کنیم ، مدل پیشنهاد شده را بیان می4در بخش  .کنیممعرفی می
دهـیم. در و چگونگی به دست آوردن ضـرایب مـدل را شـرح مـی

هـاي واقعـی در ، مدل پیشنهادي را بوسیله مجموعه داده5بخش 
مهندسی آب به کار خواهیم گرفت. نتیجه گیري مختصري  زمینه

  .در آخرین بخش داده شده است

  مفاهیم مقدماتی -2
هـاي مقـدماتی از مجموعـهو نتـایج ، بعضی تعاریف در این بخش

را بر طبق ونگ و  مقدار -ايبازهو اعداد فازي  مقدار -ايبازهفازي 
] مـرور 32] و زیکسین و هانگ می [15] ، هانگ و لی [24لی [
ــی ــه م ــن مقال ــیم. در ای ــیکن ــرض م ــیمف  و I=[0,1] کن

 },,|],{[=][ IbababaI  براي هر، وIa  تعریف ،
=],[ می کنیم aaa . 

 
TtIatبراي هر  1.2تعریف   ],[][ و , Iba tt  ، تعریف
   :می کنیم

}:{sup= Ttaa ttTt    .1  

}:{inf= Ttaa ttTt    
],,[=],[ tTttTtttTt baba    .2  
],,[=],[ tTttTtttTt baba    

 ],[=],[ 2211 baba iff ,=,= 2121 bbaa  .3  
 ],[],[ 2211 baba   iff ,, 2121 bbaa   
 ],[<],[ 2211 baba  iff ],[],[ 2211 baba   

 but ],[],[ 2211 baba   
           

ی باشد. آن مجموعه ناتهی دلخواه X فرض کنید 2.2تعریف 
   گاه

:][ نگاشت  - IXA   مقدار - ايبازهیک مجموعه فازي 
-بازههاي فازي شود. مجموعه همه مجموعهنامیده می X روي
 .نمایش می دهیم XIF)( را با X روي مقدار - اي
 ، Xx، فرض کنید براي همهXIFA)(براي -

)](),([=)( xAxAxA   گاه دو مجموعه فازيباشد. آن 

 IXA  IXA و :  هاي فازي به ترتیب مجموعه :
 .شوندنامیده می A پایینی و باالیی

)(=)()( مقدار  -   xAxAxA
   را درجه عدم قطعیت

 .گویند Aمقدار - ايبازهدر مجموعه فازي  Xx عنصر
  

],[][ و XIFA)( فرض کنید 3.2تعریف  21 I،  در
   این صورت

})(,)(:{= 21]2,1[    xAxAXxA
  

  و
}>)(,>)(:{= 21)2,1(  xAxAXxA 

  
],[را به ترتیب 21 - سطح مجموعهA و),( 21  -  سطح

 .می نامیم A مجموعه
  

مجموعه  R که در آن،  RIFA)(فرض کنید  4.2تعریف 
  :شرایط زیر برقرار باشد اگرحقیقی است.  اعداد

  -A نرمال باشد، یعنیRx 0  به قسمی  شته باشدوجود دا
)(=1که 0xA. 

],[][=][}0{ براي  -   21   II  ،2,1[دلخواه[ A  یک
  د.بازه کراندار بسته باش
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نامیم. مجموعه می مقدار -ايبازهیک عدد فازي را  A گاهآن 
*)( را با مقدار - ايبازههمه اعداد فازي  RIF م.دهینمایش می  

 
 مثلثی را به صورت مقدار -ايبازهعدد فازي  25.تعریف 

 ],[=  AAA دهیم که در آننمایش می A و A  نشانگر
است و A اعداد فازي مثلثی پایینی و باالیی  AA.  هم

=)],,(,),[( با Aچنین،  2211
 aaaaaA نمایش داده  نیز

 شود کهمی  2211 aaaaa را .ب 1مودار (ن
 شود اگرن نامیده میمتقار  A،در حالت خاصببینید). 

)],,(),,,[(=   saasasaasaAر . د
=],[=),,( به صورت A چنین حالتی  ssaAAA 

 که در آنبقسمی شود نمایش داده می  ss0 ) نمودار
 .)را ببینیدالف .1

 

  
  (ب)                    (الف)

 متقارننا (ب)متقارن  (الف) :ارمقد -ايبازهدو عدد فازي : 1نمودار
  

,)( ] فرض کنید24[ 6.2تعریف  RIFBA  و 

},,,{  .عملگرهاي تعمیم یافته را به صورت  
))()((=))(( = yBxAzBA yxz  

  
 کنیم. تعریف می

 
=)],,(,),[( ] فرض کنید5[ 7.2گزاره  2211

 aaaaaA و 
 )],(,),,[(= 2211

 bbbbbB  مقدار - ايبازهفازي دو عدد 
 :گاهباشند. آن مثلثی

  :جمع تعمیم یافته به صورت زیر به دست می آید .1
),[(= 1111

  babaBA  
)],(,, 2222

  bababa 
 

 :ضرب اسکالر تعمیم یافته به صورت زیر به دست می آید .2
 

    

    















,0)(,,,,

)[0,,,,,
=

1122

2211






aaaaa

aaaaa
A

 
 

=),,( کنید فرض 8.2نتیجه  
aa ssaA و ),,(= 

bb ssbB 

  :گاهد. آننمتقارن باشمثلثی  مقدار - ايبازهدو عدد فازي  
)1(               ),,(=   baba ssssbaBA 
)2(        RssaA aa   ),||,||,(=  

  مقدار -اياي جدید بین اعداد فازي بازهفاصله -3

] و فاصله بین دو عدد فازي معرفی 3[ در 3.2براساس تعریف 
 -ايبازهتعریف زیر از فاصله بین دو عدد فازي  ،]29شده در [

  م.کنیرا معرفی می قدارم
,)( فرض کنید 1.3تعریف  * RIFBA . اصلهف*

, fpD  بین 

 Aو B شودبه صورت زیر تعریف می: 
)},(),,({max=),( ,,

*
,

 BADBADBAD fpfpfp  
)3(  
},{ (و A در آن براي دو مجموعه فازيکه    ( B 

 :داریم

)4(       pp
fp dBAdfBAD 1/1

0, )),()((=),(  
  

  و 
ppp babaBAd |)()(||)()(=|),( 2211   
)5(      )](),([=)],(),([= 2121   bbBaaA  

 است و f(0)=0 با [0,1] تابعی صعودي روي f)( و 

 
2
1=)(

1

0
 df)] 29رجوع کنید به.([ 

  :، داریم = p 2 به طور خاص، براي 
2

22
2

11
2 ))()(())()((=),(  babaBAd   

)6( 
 در زیر قرار می دهیم  =)(f و fpD * و ,

, fpD  را به
* و pD ترتیب با

pD نمایش می دهیم. 
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* در قضیه زیر، ثابت می کنیم که
, fpD  متر روي فضاي یک

را بیان  مقدماتیلم  یکاست. ابتدا  مقدار -ايبازهاعداد فازي 
 .کنیممی
 

 :گاهاعداد حقیقی باشند، آن d و  a،b،cاگر  2.3لم 
)7(    },{max},{max},{max dbcadcba  

را در نظر بگیرید.  d و  a ،b،cجایگشت ممکن 24 اثبات:
 .حالت ثابت می کنیم یکاي را بر )7(نامساوي 

dcbaفرض کنید - . بنابراینdcba .  از
ccaطرفی  =},{max،dcdcba  =},{max  و  

ddb =},{max. ) دست ) بسادگی به7در نتیجه نامساوي
 آید.می

 .به استجایگشت باقی مانده به صورت مشا 23 اثبات  
 

* 3.3قضیه 
, fpD   متر رويیک )(* RIF ت.اس  

,),( چون :اثبات
 BAD fp و),(,

 BAD fp   روي دو متر
اثبات  ،2.3لم از با استفاده  ،]29, 28[ هستند RF)( فضاي

*)(متر بودن روي  RIF .بسادگی قابل انجام است   
  
=),,( فرض کنید  4.3گزاره   21 aaaA و ),,(= 21 bbbB 

  :گاهدو عدد فازي مثلثی باشند. آن 

])()[(
12
1

2
)(=),( 2

11
2

22

2
2
2 bababaBAD 

 

 )9(   )]())[((
6
1

1122 bababa  

را  B و A سطح اعداد فازي مثلثی -مجموعه هاي :اثبات 
  می توان به صورت زیر بیان کرد

)](),([= 2211 aaaaaaA   
 )10(      )](),([= 2211 bbbbbbB   
  :، داریم)4(بر طبق معادله  

 dbbaabaBAD 2
1111

1

0

2
2 ))]()(()[(=),( 

 dbbaaba 2
2222

1

0
))]()(()[(    
کامل  و اثبات ) حاصل شده9رابطه ( ،با حل انتگرال هاسرانجام، 

 .شودمی

 
=),( فرض کنید  5.3نتیجه  asaA و ),(= bsbB  دو عدد

  :در این صورتد. نفازي مثلثی متقارن باش

)11(                  222
2 )(

6
1)(=),( ba ssbaBAD  

  ، اثبات سرراست است.4.3با توجه به گزاره  :اثبات 
 

=)),,(,),(( فرض کنید  6.3قضیه  2211
 aaaaaA و 

)),(,),,((= 2211
 bbbbbB  ايبازهدو عدد فازي مثلثی- 

 :گاهباشند. آن مقدار

2
)(=),(

22*
2

baBAD 

  
      ])()[(

12
1{max 2

11
2

22
  baba 

       )]())[((
6
1

1122
  bababa 

        ])()[(
12
1, 2

11
2

22
  baba 

 )12( )]}())[((
6
1

1122
  bababa 

راست  ، اثبات سر4.3و گزاره  3در نظر گرفتن معادله  بااثبات: 
  ت.اس
 

=),,(اگر  7.3نتیجه  
aa ssaA  و ),,(= 

bb ssbB   دو
 :گاهمتقارن باشند. آن مقدار -ايبازهعدد فازي 

22*
2 )(=),( baBAD    

)13(   })(,){(max
6
1 22   baba ssss 

  ، کافی است قرار دهید6.3در قضیه  اثبات: 
)),(,),,((=   aaaa sasaasasaA  

  و
)),(,),,((=   bbbb sbsbbsbsbB  
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 مدل رگرسیون پیشنهادي -4

),,...,( هايمجموعه داده 1 inii xxy  که در  ،در نظر بگیریدرا
,)( آن RIFxiji y ،),1,=,1,...,=( njmi  در پی .

  :، ضرایب مدل رگرسیونی زیر را بیابیمهآنیم که با یک روش بهین
)14(                         ,...= 110 nnxx  Y 

mii که در آن  1,...,=,,xY مقدار و -اياعداد فازي بازه 

 n ,, 10  هستند دقیقاعداد. 
هاي بین متغیر یابی به این مهم، مجموع مربعات فاصلهتبراي دس

، یعنی فازي مقدار -ايبازهبرآورد شده و متغیر مشاهده شده 
 :کنیممیرا کمینه  کمیت زیر

),...110(
2*

21=
=),...,1,0( iinniD

m

inQ yxx  

)15( 
=),,( با در نظر گرفتن  

iyiyii ssyy ،)1,...,=( mi و 
),,(= 

ijxijxijij ssxx ،)1,...,=,,1,=( njmi   داریم: 

=...110 inni xx   

)||,||,(
1=1=1=

0
  ijxj

n

j
ijxj

n

j
ijj

n

j

ssx  

) 15ها (، مجموع مربعات فاصله7.3نتیجه بنابراین با استفاده از 
 :توان به صورت زیر بازنویسی کردرا می

2

1=
0

1=
10 )(=),...,,( iijj

n

j

m

i
n yxQ   

2

1=1=

)||(max
6
1 {    iyijxj

n

j

m

i

ss  

)16( }2

1=

)||(,   iyijxj

n

j

ss 

nها، مجموع مربعات فاصله سازيبا کمینه  ,,, 10    را
 .می توان برآورد کرد

 
)، 14( مقدار -ايبازهبراي مدل رگرسیونی فازي  1.4گزاره 

=),,( فرض کنید 

iYiYii ssYY
 

=),,( و 

iyiyii ssyy  براي
mi به ترتیب متغیر پاسخ برآورد شده و مشاهده شده   =,...,1

امین مشاهده باشد.  - iمثلثی متقارن براي مقدار -ايبازهفازي 
 گاه برايآن =)(2,= fp وmi ,1,=  داریم ،: 

2*
, )(=),( iiiifp yYD yY 

 )17(    })(,){(max
6
1 22  

iyiYiyiY ssss 

، اثبات به سادگی انجام پذیر )13( هبا استفاده از معادل اثبات:
 .است

  
)، 14( مقدار -ايبازهبراي مدل رگرسیون فازي  2.4تعریف 

ها بین مقادیر برآورد شده و مشاهده شده به میانگین فاصله
 :شودمیصورت زیر تعریف 

)18(            ),(1= *
,

1=

*
, iipf

m

i
pf D

m
MD yY 

  
توجه کنید که شاخص فوق، از بعضی جهات، شبیه بـه میـانگین  

مربعات خطا در رگرسیون آماري است. بنابراین، مـی تـوان از آن 
به عنوان یک شاخص براي مقایسه برازش مدل هـاي رگرسـیونی 

  .فازي متفاوت استفاده کرد

 آب مهندسی کاربرد در  -5

اندازه گیري بار  ،در مطالعات آب شناسی موضوعات مهمیکی از 
در یک رودخانه  (DW) آب برحسب دبی تخلیهو   (MSL) معلق

]. 18است [ها و بررسی رابطه بین آن یا یک حوزه آبخیز 
براساس مطالعه اي در بخشی از دربند، واقع در استان خراسان 

شاخص هاي آب  شمالی بین شهرهاي بجنورد و اسفراین، بعضی
  .]2با استفاده از روش هاي استاندارد اندازه گیري شده است [

برحسب(تخلیه روزانه در این زمینه، 
s

m 3

و بار معلق )  

برحسب(
Day
Ton(  روز اندازه گیري  51درحوزه آبخیز به مدت

هاي عملی، گیريدر اندازهها به علت برخی محدودیت .ه استشد
را هاي به دست آمده دادهتوانیم میو با نظر کارشناس مربوطه، 

. در نظر بگیریم) 1(جدول  مقدار - ايبازهبه صورت اعداد فازي 
میزان چون در مطالعات کاربردي، برآورد مقدار بار معلق برحسب 

ارتباط بین بار معلق به عنوان متغیر  خواهیممیتخلیه مهم است، 
  .لیه به عنوان متغیر مستقل را مدل سازي کنیموابسته و تخ
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به صورت زیر مقدار -ايبازهدر این مطالعه، مدل رگرسیونی فازي 
 :است

)19(                                     x10=  Y 

=),,(که در آن 
YY ssYY ،),,(= 

xx ssxx  0 و 1 و 

)، براي به دست آوردن 16با استفاده از ( .اعداد غیر فازي هستند
  :یک مدل بهینه، کمیت زیر کمینه شده است

2
10

51

1=
10 )(=),( ii

i
yxQ  

 

},)|(|,)|{(|max
6
1 2

1
2

1

51

1=

   iyixiyix
i

ssss 
  

)20( 
 و  0=19/5 ، ضرایب به صورتنآبا مینیمم کردن  که
28/0=1  مقدار -ايبازهفازي مدل رگرسیونی  و شودبرآورد می 
 :بااست  برابر

)21(                           x28/030/5= Y                 

 
 - ايبازهبا استفاده از مدل رگرسیونی فازي  بار معلق پیش بینی : 2نمودار

 DW= )70/2، 35/0، 60/0( براي مقدار
 

 تواند براي پیش بینیمی مقدار -ايبازهمدل رگرسیونی فازي 
 یک مورد جدیداگر در  به کار رود. مثالً بار معلق یک مورد جدید

 )60/0،35/0،70/2(DW =  مقدارگاه باشد آن MSL به صورت  
)17/0،10/0،96/5( =Y  توابع عضویتشودبرآورد می . Y  در

 .نمایش داده شده است 2نمودار 

 يریگجهینت -6

اي ن فازي بازهجدیدي را در تحلیل رگرسیو شیوهدر این مطالعه، 

هـاي دوم، بـراي داده هـاي کمتـرین تـوانمقدار،  براساس روش 
پیشـنهاد کـردیم. بـا اسـتفاده از  مقدار -ايبازهورودي و خروجی 

یک مجموعه داده واقعی در حـوزه آب شناسـی، قابلیـت کـاربرد 
از  یبررسی مناسبت مـدل یکـشیوه پیشنهادي را بررسی کردیم. 

  در مطالعات تکمیلی به آن پرداخت. کارهایی است که می توان
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  و فاصله بین آن ها DWو  MSL: مقادیر پیش بینی شده و مشاهده شده 1جدول 
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