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چکیده
پیش بینی تقاضاي آب شهري تأثیر بسزایی در برنامه ریزي بهتر منابع آب در مناطق خشك و نیمه خشك که با محدودیت آب روبه رو هستند ،دارد .پیش بینی
کوتاه مدت تقاضاي آب ،افق هاي زمانی روزانه ،هفتگی و ماهانه را جهت مدیریت کاراي سیستم آبرسانی موجود و پیش بینی بلند مدت تقاضاي آب شامل
دورههاي زمانی یك تا چند ساله به منظور برنامه ریزي و طراحی شبکه ،تأمین منابع آبی جدید و توسعة شبکة آبرسانی موجود ،استفاده میشود .عواملی از قبیل
جمعیت ،اشتغال ،چرخه هاي اقتصادي ،تکنولوژي ،اقلیم و آب و هوا ،قیمت ،و برنامه هاي حفاظت از آب ،تاثیر قابل توجهی در تقاضاي آب دارند .انتخاب
روش هاي پیش بینی به پیچیدگی هاي فنی تحلیلی ،منابع اختصاص داده شده به روند پیش بینی و داده هاي در دسترس بستگی دارد .برخی از روش هاي پیش
بینی عبارتند از روش برون یابی متوسط ،تجزیه و تحلیل روند ،صاف کردن نمایی ،باکس-جنکینز ( ARIMA /یکسان کردن اتورگرسیو میانگین متحرک)،
روش رگرسیون چند متغیره و روش هاي ناپارامتري شامل شبکه هاي عصبی و سیستم هاي منطق فازي.
کلیدواژه :پیش بینی آب ،تقاضای آب ،آب شهری
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مقدمه

تعیین میزان م صرف آتی آب در شهرها و طراحی ظرفیت منا سب براي سامانه توزیع و نگهداري آب ،ضرورت ا ستفاده از الگوهاي رفتاري و پیش بینی
مقادیر مصرف آب را آشکار می کند .پیش بینی تقاضاي آب شهري براي مدیران ،مهندسان و برنامه ریزان براي پیش بینی مسئولیت ها طراحی شده است.
همچنین باید به عنوان یك تفسیییر مکمل براي تحلیلگران منابع آب باشیید .پیش بینی گام اول براي برنامه ریزي شییبکه هاي آبرسییانی و منابع آبی می باشیید و
نقش ب سیار مهمی دارد .ضرورت پیش بینی م صرف آب شهري را می توان در مواردي چون برنامه ریزي براي د ستیابی به منابع آب جدید ،بهبود و ا صالح
سیییامانه هاي کنونی توزیع و انتقال آب ،اصیییالح و بازنگري در قوانین اجرایی ،تغییر تنظیمات در این حوزه ،اعمال تغییرات سیییازمانی و انجام پروژه هاي
تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه تأمین ،توزیع و فرآوري آب شهري خالصه نمود[.]1
1

پیش بینی تقا ضا آب شهري فرایندي ا ست که آب مورد نیاز در آینده را بر ا ساس اطالعاتی قبلی م صرف آب و الگوهاي م صرف برآورد می کند .این پیش
بینی و تخمین به سازمان ها کمك می کند که به سواالتی مانند سواالت زیر پاسخ درستی داده شود[.]2
چه میزان آب مازاد باید براي نیازهاي آینده در شبکه تامین و ذخیره شود؟
تصفیه خانه هاي آب و شبکه توزیع در زمان پیك مصرف تا چه اندازه آمادگی تامین و توزیع را دارند؟
در مواجه با کمبود کوتاه مدت عرضه آب و یا نیازهاي اضطراري به دلیل تغییرات ناگهانی آب و هوا ،محدودیت هاي محتمل چیست؟
تاثیرات احتمالی اجراي برنامه هاي حفاظت از آب در آینده چیست؟
باتوجه به پتانسیل و محدودیت ،مدیریت تقاضا به افزایش مصرف آب چگونه واکنش نشان خواهد داد؟
به طور کلی پیش بینی تقا ضاي آب در سه د سته ا صلی صورت می گیرد :پیش بینی درازمدت که معموال بازهاي چند ساله را در برمی گیرد؛ پیش بینی میان
مدت که مربوط به نوسانات تقاضاي آب در طول سال می باشد و می تواند به صورت تغییرات فصلی تقاضاي آب ارزیابی شود؛ و پیش بینی کوتاه مدت که
معموالً بازه زمانی بین چند ساعت تا چند روز را پو شش می دهد .طیف گ سترده اي از روش ها براي پیش بینی تقا ضا ا ستفاده می شود .انتخاب روش هاي
بخصییوص به پیچیدگی هاي فنی تحلیلی ،منابع اختصییاص داده شییده به روند پیش بینی و داده هاي در دسییترس بسییتگی دارد .به طور کلی ،بهبود کیفیت و
پیچیدگی پیش بینی با کسیییب تجربه و تعهد مدیریتی افزایش می یابد .مدل مفهومی معتبر تقاضیییا تاثیر تغییرات در متغیرهایی مانند جمعیت ،تولید صییینعتی،
شییرایط آب و هوایی ،قیمت ،و اقدامات حفاظت آب را مورد توجه قرار می دهد[ .]3 ,2انواع روش هاي پیش بینی که در ادامه به آن ها اشییاره می شییود هر
کدام با توجه به شرایط داراي نقاط قوت و ضعفی هستند.
•

روش برون یابی عبارتند از )1( :متوسط ( )2تجزیه و تحلیل روند )3( ،صاف کردن نمایی ،و ( )4باکس-جنکینز ARIMA /

•

روش رگرسیون چند متغیره

•

روش ناپارامتري شامل شبکه هاي عصبی و سیستم هاي منطق فازي.

 -2پیش بینی افق طرح
با توجه به مطالعات انجام شده م شاهده می شود که پیش بینی به کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تق سیم بندي می شوند .معموال تفاوت پیش بینی دوره
طرح با توجه به اهداف پروژه و م صارف متفاوت می با شد ،تفاوت در مدل پیش بینی و سطح قابلیت اطمینان آن ها ست .جدول  1مهمترین کاربردهاي پیش
بینی تقاضا را بر حسب نوع دوره آن ها بعالوه دوره خیلی کوتاه مدت نشان می دهد[.]2
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جدول  :1انواع پیش بینی تقاضا و کاربرد آن ها
نوع پیش بینی

طول دوره

کاربرد
دستیابی به منابع جدید و گسترش ظرفیت
تمدید مجوز ،حقوق و قراردادها
برآورد اندازه سیستم هاي انتقال و توزیع

بلند مدت

چندین سال 50-10 ،سال

میان مدت

کمتر از یك دهه ،تا  10سال

کوتاه مدت

چند سال 2-1 ،سال

خیلی کوتاه

چند ساعت ،چند روز تا دو هفته

بررسی قابلیت اطمینان سیستم و آسیب پذیري
مدیریت منابع
انطباق پذیري با محیط زیست
بررسی تاثیرات تغییراقلیم
بهبود سیستم تصفیه و توزیع
سرمایه گذاري
تعیین نرخ آب
بررسی جریان نقدي و نوسانات درآمد
اثر آب و هوا
تاثیر اقتصاد
تقویت تامین
بودجه بندي
برنامه هاي پیگیري و ارزیابی
پیش بینی در آمد
مدیریت بهره برداري
مدیریت پمپاژ
پیك مصرف
بهره برداري مخازن
اثر آب و هوا
مدیریت پیك و خشکسالی
کدورت اتفاقی

 -1-2پیش بینی تقاضای آب بلند مدت
پیش بینی تقاضاي بلند مدت براي دوره طرح هاي چند دهه و بیشتر و گاها بیش از  30سال توسعه یافته است .طول دوره پیش بینی طرح بستگی به مدت زمان
الزم براي توسیییعه طرح هاي جدید و تجهیزات دارد .گزینه هاي ذخیره سیییازي و تامین آب از راه دور می تواند نیازمند زمان یك دهه یا بیشیییتر براي برنامه
ریزي ،کسییب مجوز و کسییب توانایی هاي عملیاتی باشیید .آمار و همچنین تحقیقات گذشییته در مورد عملکرد پیش بینی ها ،نشییان می دهد که خطاهاي پیش
بینی معموال با افزایش طول دوره پیش بینی افزایش می یابد .اگر م سئله ظرفیت بلندمدت به در ستی برآورد ن شود ،ممکن ا ست با کمبود آب مواجه شود که
هزینه هایی در قالب کاهش محوطه سازي ،راحتی استفاده از آب ،و محدودیت در ساخت و ساز جدید را تحمیل می کند.
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 -2-2پیش بینی تقاضای آب میان مدت
این پیش بینی ها (براي یك تا ده سال) به طور معمول براي بهبود برنامه ریزي براي توزیع آب و سیستم تصفیه و براي تنظیم نرخ آب توسعه یافته است .پیش
بینی میان مدت در تنوع مصییرف آب توسییط مشییتري به طور ثابت یا تغییر آرام در یك پایگاه تمرکز می کند .تغییرات در میزان تقاضییا در این مدت زمان با
چرخه آب و هوا ،تغییر در ترکیب مشتري و چرخه کسب و کار متناسب است.
 -3-2پیش بینی تقاضای آب کوتاه مدت
این پیش بینی ها به بهره برداري سی ستم آب کمك می کند مانند :بودجه بندي و مدیریت مالی .افق پیش بینی معموال یك سال یا بی شتر ا ست .جزئیات طول
دوره هاي کوتاه مدت می تواند به صییورت یك ماه یا حتی یك روز مشییخش شییود .خطاهاي پیش بینی در کوتاه مدت در درجه اول از تغییرات ذاتی و غیر
قابل پیش بینی آب و هوا و رفتار انسان بوجود می آیند .این اثرات می تواند به طور موثر با روش هاي پیش بینی کوتاه مدت ثبت و مورد آنالیز قرار گیرد.
 -4-2پیش بینی تقاضای آب خیلی کوتاه مدت
این مدل پیش بینی ،با تمرکز بر افق از چند ساعت تا چند هفته ،در حال حا ضر با تکنیك هاي پیش بینی ن سبتا پی شرفته تو سعه یافته ا ست .این روش اغلب با
استفاده از پیش بینی آب و هوا از چند روز تا چند هفته به توسعه پیش بینی استفاده از آب با هدف بهینه سازي روز به روز ابزارهاي عملیاتی می پردازد .مدل
هاي پیش بینی نیز می تواند در برنامه هاي تعمیر و نگهداري تاسیسات برنامه ریزي مفید باشد.
در مدیریت آب شهري دان ستن تقا ضاي خیلی کوتاه مدت مهم ا ست و در تعیین پارامترهاي اقت صادي ،قابلیت اطمینان و بهره برداري از شبکه نقش ب سزایی
دارد .این نوع پیش بینی به منظور بهره برداري از سیستم تله متري و کنترل از دور و سیستم ابزار دقیق در مراکز کنترل و تصمیم گیري ،ضروري و از اهمیت
و حساسیت خاصی برخوردار است[.]4 ,3
 -3عوامل موثر بر میزان تقاضای آب
تعدادي از عوامل ،تاثیر قابل توجهی در تقاضییاي آب دارند ،از جمله :جمعیت ،اشییتغال ،چرخه هاي اقتصییادي ،تکنولوژي ،اقلیم و آب و هوا ،قیمت ،و برنامه
هاي حفاظت از آب.
 -1-3جمعیت ،اشتغال ،و فناوری
رشد جمعیت عامل مهم در روند استفاده از آب است .بسیاري از مناطق با رشد جمعیت و افزایش مهاجر روبه رو هستند و نیاز به آب بیشتري خواهند داشت،
درحالی که شهرهاي دیگر در حال از دست دادن جمعیت و اشتغال بوده و داللت بر کاهش نیاز آبی در آینده است.
عامل چرخه کسب و کار نیز مصرف آب را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا نوسانات در صنعت و تجارت متناسب با تغییرات در تقاضاي آب است .تغییرات در
درآمد شخ صی نیز ا ستفاده از آب را تحت تاثیر قرار می دهد .هنگامی که درآمد خانواده افزایش یابد ،در شرایط م ساوي ،م صرف آب را افزایش می دهد
یعنی رفاه بیشتر شود مصرف آب افزایش می یابد.
همچنین تغییرات تکنولوژیکی می تواند بر اسیییتفاده از آب در طول زمان تاثیر بگذارد .به عنوان مثال ،نصیییب و راه اندازي گسیییترده از دفع زباله و ماشیییین
ظرف شویی اتوماتیك در خانه ممکن ا ست ا ستفاده از آب هاي داخلی را افزایش دهد .آبیاري قطره اي ،از سوي دیگر ،ممکن ا ست ا ستفاده از آب را کاهش
دهد .روش هاي جدید تولید صنعتی ممکن ا ست آب به مراتب بی شتر و یا به مراتب کمتر از روش قبلی ا ستفاده کند ،در حالی که الزامات و فر صت ها براي
استفاده مجدد از آب به طور چشمگیري می تواند آب مورد نیاز را کاهش دهد.
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 -2-3اقلیم و آب و هوا
تقسیم بندي فصلی در مصرف آب در درجه اول توسط اقلیم محل انجام می شود .اوج تقاضا معموال در تابستان است .تقاضا باال در تابستان به دلیل مصارف
آب مربوط به فعالیت هاي بیرون از خانه ،از جمله آبیاري چمن و محوطه ،اسییتفاده از کولر آبی و غیره می باشیید .در برخی اقلیم سییرد تقاضییاي باالي آب به
دلیل جریان داشتن آب در لوله هاست تا از یخ زدن سیستم در سردترین روزها جلوگیري کند .الگوهاي تقاضاي فصلی در برنامه ریزي ظرفیت سیستم هاي
تصفیه آب و توزیع مهم است .الگوهاي کوتاه مدت نیز براي برنامه ریزي زمان هاي تعمیر و نگهداري براي مخازن ،پمپ ها ،و برق بسیار مهم هستند.
 -3-3قیمت
اثرات قیمت براي پیش بینی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت مهم اسیییت .هر دو مصیییرف آب و درآمد آب به طور مسیییتقیم متاثر از تغییرات قیمت آب
هسیییتند .در کوتاه مدت در چند ماه ،افزایش نرخ می تواند باعث تغییر رفتار خود مصیییرف کنندگان شیییود .این تغییرات می تواند شیییامل کاهش زمان دوش
گرفتن یا کاهش شستشوي اتومبیل و آبیاري چمن باشد .در بلند مدت ،اگر یك افزایش نرخ قابل توجه باشد و با توجه به تورم کنترل شود ،مصرف کنندگان
ممکن ا ست از طریق انتخاب کاالهاي بادوام ،لوازم با م صرف آب کمتر و طراحی محوطه سازي ابتکاري براي کاهش در م صرف آب خود را به ا ستفاده از
آب وفق دهند.
 -4-3بهره وری و برنامه های حفاظت از آب
برنامه هاي حفاظت از آب و بهبود راندمان معموال به دوعامل دانش نحوه صرفه جویی در آب و فرهنگ صرفه جویی آب در شهر ب ستگی دارد .برنامه هاي
بحران ناشیی از خشیکسیالی و یا دیگر قطعی هاي بزرگ باعث کاهش مصیرف آب البته به طور موقت می شیود .برنامه ها طوري طراحی می شیوند که رفتار
افراد را ن سبت به صرفه جویی آب در بلند مدت تغییر دهند .به خ صوص برنامه هایی موثرند که تغییرات ساختاري ،مانند ا ستفاده از فالش تانك جریان کم و
استفاده کم آب جهت آبیاري فضاي سبز تشویق می کنند .اثرات برنامه حفاظت باید حداقل خطاها را مدل هاي پیش بینی تقاضاي آب و منافع آن را مالحظه
نماید .صرف نظر از زمان پیش بینی ،بسیاري از برنامه هاي حفاظت باعث کاهش مصرف آب و کاهش درآمد می شوند .در مقابل ،یك برنامه حفاظت که به
شدت وابسته به افزایش نرخ است باعث افزایش درآمد می شود در حالی که مصرف آب نیز کاهش می یابد.
 -5-3سایر عوامل موثر
اغلب و ضعیت فیزیکی سی ستم توزیع آب به عنوان یك عامل موثر بر آب مورد نیاز تولیدي نادیده گرفته می شود .خرابی زیر ساخت هاي توزیع آب باعث
افزایش تلفات از لوله هاي سییوراخ دار و شییکسییته می شییود .اندازه این تلفات در یك س ییسییتم قدیمی به سییختی قابل برآورد بوده ،با این حال ،به علت انواع
خاصی از اندازه گیري ممکن است به دلیل عمر آن ها ثبت نشده باشد .تلفات آب کاربر نهایی نیز ممکن است با سن یك منطقه شهري رو به افزایش باشد.
برآورد هدر رفت آب در آینده ممکن اسییت در مدلسییازي کامل مصییرف آب قابل توجیه باشیید .پروژه تعیین هدر رفت آب کمك می کند تا بر یك مبناي
منطقی براي جایگزینی و نگهداري لوله ها ،سوپاپ ها و کنتورها سیاستگذاري شود.
 -4پیش بینی تقاضا
طیف گسترده اي از روش ها براي پیش بینی تقاضا استفاده می شود .انتخاب روش هاي بخصوص به پیچیدگی هاي فنی تحلیلی ،منابع اختصاص داده شده به
روند پیش بینی و داده هاي در دسترس بستگی دارد .به طور کلی ،بهبود کیفیت و پیچیدگی پیش بینی با کسب تجربه و تعهد مدیریتی افزایش می یابد.
 -1-4بر حسب سرانه مصرف جمعیت و سایر واحدهای ضریب دار
 65درصد از شبکه هاي توزیع آب آمریکاي شمالی بر اساس روش سرانه مصرف آب مورد نیاز در آینده پیش بینی و توسعه یافته اند .سیستم هاي آب شهري
بزرگتر تمایل به توسیعه بخش پیش بینی تقاضیا با روش سیرانه مشیترکین بر پایه محاسیبه واحد ضیرایب مصیرف آب براي مشیتریان مانند مسیکونی ،تجاري،
صنعتی و عمومی دارند[.]2
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معادله  1پایه پیش بینی بر اساس سرانه مصرف به صورت زیر است:

1

Qt = Ntqt

 :Qtکل مصرف آب در دوره زمانی مورد نظرt
 :Ntجمعیت در منطقه تحت پوشش شبکه در دوره زمانی t
 :qtسرانه مصرف در دوره زمانی t

نقاط ضعف و قوت

الزامات مورد نیاز


میزان سرانه مصرف مشترکین



اطالعات غیر فشرده



جمعیت



تخصش آماري نه چندان مورد نیاز



تطبیق براي مشتریان با طبقه بندي هاي مختلف



براي کوتاه مدت نسبتا قابل اعتماد



تنظیم براي پیك مصرف



قابل اعتماد براي پیش بینی بلندمدت در صیییورت پیش بینی



تنظیم براي مصارف منطقه اي

جمعیت

تنظیم براي قیمت موثر ،حفاظت ،اقتصییاد ،آب و هوا و تغییرات در ترکیب



عوامل موثر بر تقاضا را در نظر نمی گیرد

مشترکین



اطالعات آماري غیرقابل اعتماد



متکی به سایر تحقیقات براي تنظیمات

شناسایی یک سال عادی آب و هوا .تعداد سرانه مصرف آب در بسیاري از سیستم هاي آب شهري تنوع قابل توجهی سال به سال نشان می دهد .این
ن شان می دهد که نیاز بی شتري به تجزیه و تحلیل عمیق بر ا ساس داده هاي تاریخی در ا ستفاده از آب و آب و هوا وجود دارد .شاخش آب و هوا می تواند به
شناسایی سال آب و هواي طبیعی کمك کند .جدول  3از فرمول  2و  3براي استاندارد دما ( )Tو بارش ( )Pاستفاده می کند:
) ̅𝑝 – 𝑝(
)𝑡(𝑣𝑒𝑑𝑡𝑠
) ̅𝑡 – 𝑡(
= ∗𝑡
)𝑡(𝑣𝑒𝑑𝑡𝑠

= ∗𝑝

2
3

در اینجا ̅𝑡  ،مخفف میانگین ساالنه دما در طول دوره ثبت ،و ̅𝑝 متوسط بارش بلند مدت است .انحراف استاندارد از سري ساالنه دما توسط ) STDEV (Tو
انحراف استاندارد از کل سري بارش ساالنه ) STDEV (Pنشان داده شده است.
ستون  8در جدول  2لیست شاخش آب و هوا در دراز مدت  Wمی باشد ،با استفاده از فرمول  2و  3به عنوان مجموع ارزش مربع در ستون  6و  7محاسبه شده
است.
4
𝑤 = 𝑡 ∗2 + 𝑝∗2
ایده این است که متغیرهاي تقریبا مشابه و مربع آنها به طوري که مقادیر منفی بزرگ همان مقدار مثبت بزرگ در نظر گرفته می شوند .سپس ،مقادیر پایین تر
از مجموع و یا شاخش  Wبا الگوهاي آب و هوایی مربوط به میانگین بلند مدت از متغیرهاي آب و هوا در شاخش نزدیك تر است .در جدول 2007 ،2پایین
ترین شاخش  0.2 ،Wدارد .بنابراین این شاخش آب و هوا ،نشان می دهد که سال  2007در سابقه تاریخی که در آن مقادیر دما و بارش نزدیك به نرم بلند
مدت است[.]2
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جدول  :2لیست شاخش آب و هوا در دراز مدت

Long–Term
Weather
Index
)(8

Standardized
Total
Annual Standardized
Annual
Average Annual Total
Precipitation
Precipitation
)Temperature (°F
)(in.
)(in.
)(6
)(5
)(7

Average Annual
Temperature
)(°F
)(4

gpcd
)(3

Average
Population of
Daily
the Service
System
Water Use Area
)(mgd
)(2
)(1

Year

2.6
0.7

1.314
0.385

–0.933
–0.733

26.6
20.1

65.1
65.4

276.8
277.8

71,191
71,903

19.7
20.0

1993
1994

0.8

–0.575

–0.667

13.4

65.5

285.0

72,622

20.7

1995

3.8

–1.434

–1.333

7.4

64.5

280.6

74,437

20.9

1996

2.9
1.5
4.1

0.314
–0.780
–1.332

–1.667
–0.933
–1.533

19.6
11.9
8.1

64.0
65.1
64.2

277.5
281.6
279.0

76,298
78,587
81,338

21.2
22.1
22.7

1997
1998
1999

2.3
2.4

1.491
–0.957

–0.267
1.200

27.9
10.7

66.1
68.3

280.5
288.8

83,778
87,129

23.5
25.2

2000
2001

0.5

0.050

0.733

17.8

67.6

287.7

91,485

26.3

2002

1.5

0.892

0.867

23.7

67.8

283.4

94,230

26.7

2003

2.1

–1.247

0.733

8.7

67.6

295.0

95,172

28.1

2004

1.0

0.870

0.467

23.5

67.2

284.5

95,648

27.2

2005

1.6

0.749

1.000

22.7

68.0

290.1

98,561

28.6

2006

0.2

–0.258

–0.400

15.6

65.9

282.7

100,000

28.3

2007

 -2-4مدل نقطه نهایی مصرف
مدل پیش بینی نقطه نهایی مصییرف از اطالعات دقیق در مورد رفتار مشییترکین اسییتفاده گسییترده می کند .براي پیش بینی از داده هاي موجود بر روي لوازم
م صرف کننده آب و لوازم جانبی و الگوهاي نمونه اي که از رفتار مردم بد ست می آید ا ستفاده می کنند .به عنوان مثال ،تعداد ا ستفاده از فالش تانك توالت
براي یك خانواده با تعداد جمعیت متوسییط ممکن اسییت از روي ورود دقیقه به دقیقه آب مصییرفی به س ییسییتم در یك نمونه مصییرف خانگی برآورد شییود.
رویکرد نقطه نهایی مصرف براي مصارف صنعتی کاربردي به نظر می رسد ،که در آن از تکنیك هاي مهندسی مانند برنامه ریزي خطی بتوان در مورد تصمیم
گیري براي سرمایه گذاري در تجهیزات بازیافت آب استفاده شود.
 -3-4مدل های سری زمانی
برون یابی سیییري زمانی شیییامل انواع مختلفی از تکنیكها ،از جمله روند زمانی سیییاده ،هموار سیییازي نمایی ،و مدل هاي باکس-جنکینز (یکپارچه سیییازي
اتورگرسیییو محرک -متوسییط) براي تعیین روند مصییرف آب در افق طرح در پروژه هاسییت .این مدل با تکیه بر این ادعا اسییت که مصییرف آب می تواند بر
اسییاس تغییرات گذشییته در اسییتفاده از آب (نادیده گرفتن همه تاثیرات احتمالی دیگر) پیش بینی شییود .این روش پیش بینی منطقی و دقیق از آینده بر اسییاس
اطالعات گذ شته فراهم می کند .دقت با غیرتجمعی کردن م صرف نهایی م صرف کنندگان و مالحظات جغرافیایی بهبود یافته خواهد یافت .از آنجا که روند
مصرف آینده بعید است مانند روند گذشته تکرار شود ،روش برون یابی از محدودیت هاي پیش بینی بلندمدت هست.
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جدول  :3الزامات مورد نیاز و نقاط ضعف و قوت
الزامات مورد نیاز


نقاط ضعف و قوت


داشتن داده هاي مربوط به حداقل  10سال گذشته ( داده هاي روزانه
و یا ماهانه و صورت حساب ماهانه)

قابل اعتماد براي پیش بینی کوتاه مدت و ن سبتا قابل اعتماد براي میان
مدت



نیاز به تخصش هاي آماري و نرم افزارهاي آماري



براي بلندمدت قابل اعتماد نیست



تطبیق با عوامل موثر در پیش بینی و سایر متغییرها



فراهم کردن اعتماد به نفس آماري



عوامل موثر در پیش بینی تقاضا را فراهم نمی کند



نیاز به تخصش و نرم افزار خاص



متکی به سایر تحقیقات براي تنظیمات دقیق

روند زمانی .یك سري زمانی یك سري نشاندار زمان و یا دنباله اي از اعداد است .در نماد انتزاعی ،یك سري زمانی می تواند به عنوان مجموعه اي از نقاط
( ،).. ،XT ،... ،X2 ،X1که در آن  Tشاخش زمان براي مشاهدات گسسته بر ارزش متغیر  xاست ،بیان کرد.
ساده ترین مدل روند به شکل زیر است.
5

Qt=a+bT

 = QTاستفاده از آب در مدت زمان t

 = tشاخش زمان
 = Tیك متغیر در معادله که مقادیر مختلف زمان شاخش  tمی گیرد
 aو  = bپارامترهایی که برآورد می شود
معادله  5یك خط راست است که می تواند بر روي یك نمودار با مختصات اندازه گیري مقدار مصرف آب و زمان رسم شود است .به طور کلی ،این نوع از
معادله روند زمان "مناسییب" به داده هاي تاریخی با اسییتفاده از یك الگوریتم حداقل مربعات ،مانند مندرج در رگرس ییون آماري اسییت .یك روند زمانی می
تواند چندین شکل کاربردي باشد .معادله  5یك معادله خطی است ،اما می تواند روند زمانی به شکل نمایی ،لگاریتمی ،قدرتی و منحنی داشته باشد.
به عنوان مثال ،شکل  1سه خط را ن شان می دهد .خط دندانه دار نمودار مقادیر بین سال هاي  2000و  2008را به عنوان داده هاي تاریخی ن شان می دهد .دو
خط دیگر روندهاي برآورد شده و بیرون ریخته از این داده هاي تاریخی ه ستند .یکی روند خطی ،تو سط معادله  Q = 115.25 + 3.917 Tبد ست آمده
است.
شاخش زمان  = Tاز سال ،1999به طوري که داده هاي تاریخی به طور موثر از  1تا  9شماره گذاري مجدد شده و براي  17سال پیش بینی شده است .منحنی
دیگر منحنی روند لگاریتمی است که با معادله ) Q = 110.31 + 17.24 ln(Tبیان شده است.
برازش این دو خط براي داده هاي تاریخی نشان می دهد که کدام براي پیش بینی دقت باالیی خواهد داشت و مناسب است R2 .را براي روند خطی 0,5865
است و  R2و یا ضریب تعیین براي روند لگاریتمی  0,7838است .از آنجا که نزدیك به  1بهتر است ،روند لگاریتمی ممکن است انتخاب شود.
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شکل  :1نمودار مصرف و پیش بینی مصرف آب
مدل  .ARIMAمعادالت روند زمانی فقط به یك فرم بسیار ساده ازمدل سري زمانی نشان داده شده است .به طور کلی ،دو طبقه عمده از مدل هاي سري
زمانی خودرگرسیو و محرک میانگین هستند .مدل هاي سري زمانی خودرگرسیو اساسا پیش بینی مقادیر آینده یك  XTسري زمانی بر اساس ارزش وزنی
ارزش هاي گذشته از سري زمانی پیش بینی می کند .فرایند اتورگرسیو مرتبه اول با این فرمول  6بیان می کنند.
6

 etبه طور معمول یك فرایند توزیع خطا است وa1

xt = a1xt–1 + et

یك پارامتر است .توجه داشته باشید که اگر ، a1> 1روند خود رگرسیو می تواند در حال افزایش

مقادیر ، xبسته به اثر فرآیند خطا شود .اگر ، a1= 1روند خود رگرسیو را می توان گفت که ریشه واحد دارد .به طور کلی ،ممکن است یك فرآیند خود
رگرسیو با  Kتعداد تاخیر باشد.
7

xt = a0 + a1xt–1 + a2xt–2 + … + akxt–k + et

پژوهش بوگادیس و همکاران با به کارگیري الگوهاي با درجات مختلف  ARIMAبه این نتیجه ر سید که الگوي ( )2,1,0بهترین هم پو شانی را با داد ههاي
واقعی مصرف آب شهر اوتاوا در کانادا دارد[.]5
محرک میانگین
پیش بینی براي مقدار  yدر زمان  ، t + 1که در زمان  tساخته شده برابر است با میانگین ساده از mمشاهدات اخیر:
8
در شکل  2نمونه اي از کاربرد میانگین متحرک براي پیش بینی تقاضا آب با استفاده از داده هاي موجود مشاهده می شود.

9

شکل  :3نمونه اي از کاربرد میانگین متحرک براي پیش بینی تقاضا
مدل های صاف نمایی
مدل هاي صاف نمایی یك عبارت را از نظر مفاهیم سري زمانی کالسیك بیان میکنند ،اما در محیطی کاربردي و قابل درک تر از مدل  ARIMAهستند.

با فرض  X tمشاهدات واقعی و  Ytسري صاف شده 1, 2,...n . ،
8

 ، tفرض:

Yt   Xt   (1  ) Xt 1   (1  )2 Xt 2   (1  )3 Xt 3  ....
0    1.
   (1   )   (1   )2  ....  1

Yt   X t  (1   )Yt 1

9


et  X t  Yt 1 and S   et2
t 3

 باید طوري انتخاب شود که  Sحداقل شود.

شکل  :4استفاده از روش صاف سازي براي پیش بینی تقاضا
10

آقا بیگی و همکاران با بهره گیري از الگوي میانگین متحرک هم انباشیته خودتوضییحی فصیلی ( )SARIMAدر پی الگوسیازي و پیش بینی مقادیر مصیرف
آب شهر تهران با ا ستفاده از سري زمانی ماهانه م صرف آب شهر تهران طی ماه هاي فروردین  1377تا ا سفند  ، 1389کاربرد آزمون ری شه واحد ف صلی را
مدنظر قرار دادند .نتایج آن ها بیانگر وجود تمامی ریشه هاي غیرفصلی و فصلی در سري زمانی ماهانه مصرف آب شهر تهران بود .بنابراین از برازش الگوهاي
 SARIMAاسیییتفاده کرده بودند .نتیجه این پژوهش این بوده اسیییت که الگو داراي قدرت پیش بینی باالیی براي تخمین تقاضیییاي آب شیییرب شیییهر تهران
است[.]6
 -4-4روش رگرسیون
از سال  ،1960اقت صاد دانان و دان شمندان علوم اجتماعی از روش ضریب پیش بینی برا ساس سرانه و واحد م صرف به دلیل نادیده گرفتن عوامل اقت صادي و
اجتماعی انتقاد کرده اند .مخ صو صا ضرایب ثابت نمی توانند سطح نرخ آب (به عنوان مثال ،هزینه اثرات) را منکعس کنند که م شکل پیچیده اي ا ست زیرا
مصرف کنندگان آب به تغییرات قیمت واقعی (تورم تعدیل شده) عکس العمل نشان می دهند و باعث افزایش از زمانی به زمان دیگر می شود.
اگر روند قیمت آب ،درآمد شییخص یی ،مالکیت لوازم اسییتفاده کننده از آب ،جمعیت ،تراکم شییهري ،و عوامل دیگر در مدل هاي پیش بینی هم اسییتفاده می
شود ،مدل سازي رگرسیونی مناسب است.

جدول  :4الزامات مورد نیاز و نقاط ضعف و قوت
الزامات مورد نیاز


نقاط قوت و ضعف

نیاز به اطالعات حداقل  10سال گذ شته (روزانه و یا ماهانه ،صورت



قابل اعتماد براي کوتاه مدت و میان مدت

حساب ماهانه ،جمعیتی ،اقتصادي ،آب و هوا



قابل اعتماد به عنوان پیش بینی عوامل موثر در تقاضاي بلندمدت



پیش بینی عوامل موثر در تقاضا



در نظر گرفتن عوامل موثر در پیش بینی



نیاز به تخصش و نرم افزار آماري



ایجاد اعتماد به نفس آماري



پس از تنظیمات واقعی براي روند مصیییرف به عوامل دیگر نیز توجه



داده هاي بسیار فشرده

شود



نیاز به تخصش و نرم افزار خاص
می تواند از مطالعات دیگر براي تعدیل بهره مند شود

مدل رگرسیون ،مدلی است که رابطه یك متغیر  ( Yمتغیر وابسته) را با یك یا چند متغیر  . . .و  X2و  ( X1متغیر هاي مستقل مثل تعداد خانه ها  ،طول لوله
ها ) . . . ،بیان می کند .براي محاسبه شاخش فصلی با استفاده از روش رگرسیون امار و اطالعات حداقل  3سال الزم است.
ریاضیییات نشییان می دهد که تمام توابع پیوسییته می تواند با یك تابع خطی تخمین زده شییود .بنابراین اطراف یك نقطه) (X1, X2, …Xkفضییاي  kبعدي به
وجود می آید ،یك تابع) Q =f(.می تواند به شکل یك معادله خطی مانند زیر تقریب زده شود.
10

Q = a0 + a1X1 + a2X2 + akXk + E

 ai, i=1,2,…kضرایب رگرسیون که تخمین زده شده و  a0ضریب ثابت رگرسیون و  Xiمتغیرهاي توضیحی (به عنوان مثال ،قیمت آب) و  Eخطاي اندازه
گیري می باشد.
معادله پیش بینی تابستان
11

+

Q= c0 +c1DELTEMP +c2DELPRECIP +c3JUNE+ c4JULY +c5AUGUST
c6SEPTEMPER +c7MATREND

 = DELTEMPمیانگین دما در ماه خاص منهاي میانگین دماي بلند مدت آن ماه
11

 = DELPRECIPبارش کل براي یك ماه خاص منهاي متوسط بارش بلند مدت براي آن ماه
 = MATRENDوسط روند میانگین متحرک

شکل  :5مقایسه مصرف آب تابستان و مقدار پیش بینی شده تقاضاي آب ماهانه ،معادله پیش بینی تابستان
برآورد یك مدل رگرسیون با داده هاي سري زمانی
بسیاري از تحلیلگران از داده هاي مقطع سري زمانی براي توسعه مدل هاي پیش بینی استفاده می کنند.
12

Q = c0 + c1Price + c2Rain + c3Temp + c4Income + c5Hhsize + E

که:
 = Qمتوسط مصرف آب خانگی براي هر ماه
 = c0ثابت مدت و یا رهگیري از مدل
 c = 5 ،4 ،3 ،2 ،1ضرایب شیب برآورد
 = Priceقیمت نهایی به ازاي واحد آب
 = Rainبارش ماهانه
 = Tempمیانگین دماي باال به صورت ماهیانه
 = Incomeمتوسط درآمد ماهانه هر خانوار
 = Hhsizeتعداد افراد در خانوار
 = Eخطا باقی مانده از برآورد.
این مدل فرموله شده به منظور برآورد مصرف آب یك خانواده معمولی است .بنابراین ،پیش بینی کل مصرف آب مسکونی نیاز به ضرب خروجی این مدل
با تعداد خانواده در پروژه حاصل می شود .از آنجا که اطالعات براي تخمین این مدل از مقادیر متوسط هر خانوار تشکیل شده است ،دقت و صحت هر پیش
بینی با استفاده از این داده ها وابسته به این مدل با داشتن یك خطاي استاندارد بسیار پایین برآورد ،و یا تا حدودي معادل ،یك  R2بسیار باال است.
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رگرسیون یك تکنیك منحنی اتصاالت بسیار قدرتمند است زیرا می تواند اثرات بسیاري از متغیرهاي مستقل و یا وابسته در تشریح تغییرات یك متغیر وابسته
و یا هدف را ترکیب کرده و نشان دهد.
اسالمیان و همکاران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به پیش بینی آب روزانه شهر کبك در کانادا پرداخته اند .پارامترهاي هواشناسی و عوامل اقتصادي
و اجتماعی در این مدل استفاده شده است .در روزهاي بارانی میزان مصرف کاهش یافته و در آخر هفته ها میزان مصرف افزایش داشته است[.]7
 -5-4روش ناپارامتری
روش هایی مانند شبکه هاي ع صبی و منطق فازي در حال حا ضر جایگزین جذاب به مدل رگر سیون معمول ه ستند ،در این روش هاي برآوردي "یادگیري"
در مورد روابط بین متغیرها در مدل و اسییتفاده از آن دانش به پیش بینی منجر می شییود .این روش سییخت تر از مدل هاي دیگر براي اسییتفاده بوده ،و بسیییار
سخت تر براي تو ضیح به کاربران احتمالی می با شد .اگر چه ممکن ا ست برخی از د ستاوردهاي بالقوه در دقت پیش بینی ا ستفاده از این مدل وجود دا شته
باشد ،ابهام در آنها باعث می شود بسیاري از تحلیلگران آب از آن استفاده نکنند.
شبکه هاي عصبی مصنوعی یکی از پویاترین حوزه هاي تحقیق در دوران معاصر می باشد که توجه افراد بسیاري از رشته هاي گوناگون علمی را به خود
جلب کرده است .در ساخت یك مدل بر مبناي شبکه عصبی اولین کار انتخاب نوع شبکه است .پس از آن پارامترهاي ورودي که در خروجی تاثیرگذار
هستند ،انتخاب می گردند  .سپس معماري شبکه یعنی ،تعداد الیه ها و تعداد گره ها درهر الیه و چگونگی اتصال آنها ،و نوع توابع محرکه مورد استفاده
براي نرون ها و نهایتاً پارامترهاي موثر در آموزش شبکه تعیین می گردند .بعد از تعیین نوع شبکه و معماري آن یك سري اطالعات ورودي و خروجی به
شبکه داده می شود ،شبکه بر ا ساس این اطالعات آموزش می یابد .این مرحله ،مرحله یادگیري یا آموزش شبکه نامیده می شود .در مرحله آموزش با
توجه به نوع الگوریتم آموزشی ،وزن هاي اتصاالت شبکه تغییر می یابند .مناسب ترین مدل ،با سعی و خطا به صورت تغییر توابع محرکه ،تغییر تعداد الیه
ها ،تغییر تعداد گره ها در الیه هاي پنهان ،بدسییت می آید .بعد از آموزش ،شییبکه با اسییتفاده نمونه آزمایش مورد تجدید نظر قرار می گیرد و صییحت
عملکرد شبکه امتحان می گردد تا بدین طریق خطاي حاصل از برآورد کاهش یابد .به عبارتی نمونه آزمایشی با کمك به نمونه آموزش خطاي حاصل را
کاهش می دهد .در ادامه شبکه با استفاده از نمونه صحت آزمایی که در محاسبات منظور نمی گردد و جهت تعیین دقت مدل مورد استفاده قرار می گیرد
مورد ارزیابی قرار می گیرد.

جین و همکاران با ا ستفاده از شبکة ع صبی م صنوعی ،به پیش بینی تقا ضاي کوتاه مدت آب پرداختند .متغیرهاي ورودي در این مطالعه شامل تقا ضاي آب،
میانگین دماي هوا و مقدار بارندگی براي شهر کانپور (هند) در هفته بوده اند .عالوه بر الگوي شبکة عصبی مصنوعی ،سه الگوي رگرسیون خطی و دو الگوي
سري زمانی به منظور مقایسة عملکرد الگو ها در پیش بینی تقاضاي آب ،مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج مطالعه نشان داد که عملکرد شبکة عصبی مصنوعی
از سایر الگوها بهتر بوده ا ست .هم چنین الگو هاي رگر سیونی ن سبت به سري زمانی ،پیش بینی هاي بهتري را ارائه داده و الگوهاي غیر خطی ن سبت به خطی
عملکرد بهتري داشته اند[.]8
لیو و همکاران تقاضاي آب شهر وینان در چین را توسط شبکة عصبی مصنوعی براي سال هاي  1991تا  ،2000پیش بینی کرد ه اند .هر چند که در این مطالعه
مقایسه اي با سایر روش هاي پیش بینی انجام نگرفته ،اما با توجه به اختالف کم مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی (کم تر از  3درصد ) می توان به برازش
خوب الگو اشاره کرد[.]9
از مطالعات داخلی می توان به مطالعة گوشه اشاره کرد ،که پس از بررسی عوامل مؤثر بر تقاضاي آب شهري ،به پیش بینی تقاضاي کوتاه مدت آب در
شهر تهران پرداخته است .در نهایت ،شبکة عصبی با دوالیة پنهان (که داراي یك نرون در الیه پنهان اول و  7نرون در الیه پنهان دوم است) را به عنوان
بهترین ساختار مناسب براي پیش بینی تقاضاي کوتاه مدت آب در شهر تهران تشخیش داده است .هم چنین مقایسه اي بین الگوي شبکة عصبی مصنوعی
و فازي در مورد پیش بینی تقاضاي کوتاه مدت آب شهري انجام داده ،که الگوي شبکة عصبی مصنوعی عملکرد بهتري نسبت به الگوهاي فازي براي پیش
بینی تقاضاي آب در شهر تهران داشته است[.]10
شرزه اي و همکاران از شبکة ع صبی نوع GMDHمبتنی برالگوریتم ژنتیك ،الگوهاي ساختاري و هم چنین سري هاي زمانی ،به منظور مقای سة روش هاي
پیش بینی تقاضاي سرانة آب در شهر تهران استفاده شده است .متغیرهاي مورد نظر در الگوهاي پیش بینی تقاضاي آب عبارتند از مصرف سرانة آب ،قیمت
آب ،متو سط درآمد خانوار و متو سط درجة حرارت ساالنه در شهر تهران .نتایج به د ست آمده حاکی از آن ا ست که پیش بینی تقا ضاي آب با ا ستفاده از
روش شبکه هاي عصبی نوع  GMDHنسبت به برآوردهاي حاصل از الگوهاي ساختاري و سري زمانی ،از درجة کارایی بیش تري برخوردار است[.]11
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 -5نتیجه گیری
در مواجهه با چنین انبوهی از امکانات ،براي شبکه هاي حرفه اي آب ،مدل هاي پیش بینی تقاضاي آب چگونه انتخاب و رویکرد انتخابشان چیست؟ از نقطه
نظر عملی ،اندازه شییبکه و انگیزه پیش بینی نیاز آبی مدل داراي اهمیت می باشیید .به طور کلی ،توسییعه مدل هاي پیچیده پیش بینی نیاز آب ،اغلب براي پیش
بینی سی ستم هاي آب بزرگ و شبکه هایی که داراي محدودیت در اطراف آن از نظر هزینه و آب در د سترس در آینده بودند ،گ سترش یافته ا ست .کیفیت
آب ،شامل آب برداشتی و الزامات مورد نیاز براي تخلیه فاضالب تصفیه شده ،مشکل دیگري است که می تواند باعث تالش براي نائل آمدن به این مشکل با
استفاده از پیش بینی نیاز آبی آینده باشد .مدل سازي تقاضاي آب یك فرایندي است که داده هاي جاري و درک کلی از مشکل را بهبود می بخشد .از دیگر
فاکتورها می توان به در دسیییترس بودن اطالعات ،احتیاجات الزم براي دقت پیش بینی ،عملکرد و شییییوه هاي تشیییخیش معایب مدل هاي پیش بینی و دیگر
فاکتور هایی که ممکن است در پیش بینی نقش داشته باشند.
داده هاي معمولی بر روي نرخ مصییرف آب و اطالعات مسییائل کلیدي مورد بررسییی قرار گیرد .براي پیش بینی نیاز آبی موثر ،داده ها باید به صییورت محلی
جمع آوري شود .تحلیلگران نیاز آب باید اطمینان حا صل کنند که سوابق م صرف آب به صورت منا سب براي اهداف  30سال و یا اطالعات بی شتر م صرف
آب ،در یك سري ترجیحا ماهانه بایگانی شود .باید توازنی بین شرح مفصلی از استفاده از آب با گروه بندي مشتریان و ثبات الگوهاي م صرف آب (که می
تواند براي گروه بندي مشتري بزرگتر تعیین شود) زده شود.
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