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 چکیده

د، دارد. پیش بینی آب روبه رو هستن ریزي بهتر منابع آب در مناطق خشك و نیمه خشك که با محدودیت پیش بینی تقاضاي آب شهري تأثیر بسزایی در برنامه

اي آب شامل تقاض پیش بینی بلند مدت و موجود جهت مدیریت کاراي سیستم آبرسانیزمانی روزانه، هفتگی و ماهانه را  هاي کوتاه مدت تقاضاي آب، افق

 قبیلاز  یعوامل .ودشآبرسانی موجود، استفاده می برنامه ریزي و طراحی شبکه، تأمین منابع آبی جدید و توسعة شبکة هاي زمانی یك تا چند ساله به منظوردوره

انتخاب  .آب دارند يدر تقاضا یقابل توجه یرتاث ،حفاظت از آب يرنامه هاو ب یمت،و آب و هوا، ق یماقل ي،تکنولوژ ي،اقتصاد ياشتغال، چرخه ها یت،جمع

رخی از روش هاي پیش ب دارد. یدر دسترس بستگ يو داده ها ینیب یشمنابع اختصاص داده شده به روند پ یلی،تحل یفن يها یچیدگیبه پ پیش بینی يروش ها

، متحرک( یانگینم یوکردن اتورگرس یکسان) ARIMA/  ینزجنک-باکس یی،روند،  صاف کردن نما یلو تحل یهتجز ،متوسط یابی برون بینی عبارتند از روش

 ي.منطق فاز يها یستمو س یعصب يشامل شبکه ها يناپارامترهاي روش یره و چند متغ یونوش رگرسر

 آب شهریآب، کلیدواژه: پیش بینی آب، تقاضای 

 مقدمه -1

صرف میزان تعیین سب ظرفیت طراحی و شهرها در آب آتی م ستفاده ضرورت ،آب توزیع و نگهداري سامانه براي منا  بینی پیش و رفتاري الگوهاي از ا

. است دهش طراحی مسئولیت ها بینی پیشبراي  ریزان برنامه و مهندسان مدیران، براي شهري آب يتقاضا بینی پیش .کند می آشکار را آب مصرف مقادیر

اشیید و پیش بینی گام اول براي برنامه ریزي شییبکه هاي آبرسییانی و منابع آبی می ب .باشیید آب منابع تحلیلگران برايتفسیییر مکمل  یك عنوان به باید همچنین

سیار مهمی د صرف آب بینی ضرورت پیش ارد.نقش ب صالح  ریزي شهري را می توان در مواردي چون برنامه م ستیابی به منابع آب جدید، بهبود و ا براي د

اي ه سیییازمانی و انجام پروژه اجرایی، تغییر تنظیمات در این حوزه، اعمال تغییرات و انتقال آب، اصیییالح و بازنگري در قوانین کنونی توزیع سیییامانه هاي

 . [1]تأمین، توزیع و فرآوري آب شهري خالصه نمود تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه
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ضا بینی پیش ست که  شهري آب تقا ساس بر را آینده مورد نیاز در آبفرایندي ا صرف قبلی اطالعاتی ا صرف برآورد می کند. آب م ین پیش ا و الگوهاي م

 .[2]کمك می کند که به سواالتی مانند سواالت زیر پاسخ درستی داده شود سازمان هابینی و تخمین به 

 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؟ 

 مواجه با کمبود کوتاه مدت عرضه آب و یا نیازهاي اضطراري به دلیل تغییرات ناگهانی آب و هوا، محدودیت هاي محتمل چیست؟در  

 تاثیرات احتمالی اجراي برنامه هاي حفاظت از آب در آینده چیست؟ 

 اد؟آب چگونه واکنش نشان خواهد د مصرف به افزایش تقاضا محدودیت، مدیریت و پتانسیل باتوجه به 

صورت صلی  سته ا سه د ضاي آب در  سالپیش بینی درازمدت که معموال بازهمی گیرد:  به طور کلی پیش بینی تقا میان  پیش بینی ؛را در برمی گیرد هاي چند 

کوتاه مدت که  یپیش بین و می تواند به صورت تغییرات فصلی تقاضاي آب ارزیابی شود؛ و مدت که مربوط به نوسانات تقاضاي آب در طول سال می باشد

شش می دهد.  ساعت تا چند چندمعموالً بازه زمانی بین  سترده ا یفطروز را پو ستفاده م ینیب یشپ ياز روش ها برا يگ ضا ا  يها شود. انتخاب روش یتقا

و  یفیتبهبود ک ،یدارد. به طور کل یدر دسییترس بسییتگ يو داده ها ینیب یشمنابع اختصییاص داده شییده به روند پ یلی،تحل یفن يها یچیدگیبخصییوص به پ

 ی،صییینعت یدتول یت،انند جمعم ییرهایدر متغ ییراتتغ یرمعتبر تقاضیییا تاث ی. مدل مفهومیابد یش میافزا یریتیبا کسیییب تجربه و تعهد مد  ینیب یشپ یچیدگیپ

شییود هر  یمدر ادامه به آن ها اشییاره  ینی کهب یشپ يروش ها انواع .[3, 2]دهد یآب را مورد توجه قرار محفاظت و اقدامات  یمت،ق یی،آب و هوا یطشییرا

 هستند.نقاط قوت و ضعفی  يدارا یطکدام با توجه به شرا

  ARIMA/  ینزجنک-( باکس4و ) یی،( صاف کردن نما3روند، ) یلو تحل یه( تجز2( متوسط )1): عبارتند از یابیروش برون  •

 یرهچند متغ یونروش رگرس •

 .يمنطق فاز يها یستمو س یعصب يشامل شبکه ها يروش ناپارامتر •

 پیش بینی افق طرح -2

شود که  شاهده می  شده م شوند. معموال تفاوت پیش بینی ش بینیپیبا توجه به مطالعات انجام  سیم بندي می  وره د به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تق

سطح  شد، تفاوت در مدل پیش بینی و  صارف متفاوت می با ست. طرح با توجه به اهداف پروژه و م مهمترین کاربردهاي پیش  1جدول قابلیت اطمینان آن ها

 .  [2]می دهد نشانبعالوه دوره خیلی کوتاه مدت بینی تقاضا را بر حسب نوع دوره آن ها 
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 : انواع پیش بینی تقاضا و کاربرد آن ها1جدول 

 کاربرد طول دوره نوع پیش بینی

 سال 50-10، سالچندین  بلند مدت

 یتو گسترش ظرف یدبه منابع جد یابیدست

 مجوز، حقوق و قراردادهاتمدید 

 یعتوز برآورد اندازه سیستم هاي انتقال و

 یريپذ یبو آس یستمس یناناطم یتقابل یبررس

 مدیریت منابع

 انطباق پذیري با محیط زیست

 بررسی تاثیرات تغییراقلیم

 سال 10کمتر از یك دهه، تا  میان مدت

  یعتوزتصفیه و  یستمبهبود س

  يگذار یهسرما

 نرخ آب یینتع

 و نوسانات درآمد ينقد یانجر یبررس

 اثر آب و هوا

 اقتصاد یرتاث

 سال 2-1چند سال،  کوتاه مدت

 ینتام تقویت

 بودجه بندي

 بیبرنامه هاي پیگیري و ارزیا 

 پیش بینی در آمد 

 چند ساعت، چند روز تا دو هفته خیلی کوتاه

 مدیریت بهره برداري

 پمپاژمدیریت  

 پیك مصرف

 زنامخ بهره برداري

 اثر آب و هوا

 یو خشکسال پیك یریتمد

 اتفاقی کدورت

 

 پیش بینی تقاضای آب بلند مدت -2-1

بینی طرح بستگی به مدت زمان سال توسعه یافته است. طول دوره پیش  30پیش بینی تقاضاي بلند مدت براي دوره طرح هاي چند دهه و بیشتر و گاها بیش از 

رنامه ب براي یشیییترب یادهه یك زمان ی تواند نیازمند م آب از راه دور تامینو  يسیییاز یرهذخ يها ینهگزدارد.  یزاتو تجه یدجدالزم براي توسیییعه  طرح هاي 

 یشپ يدهد که خطاها یها، نشییان م ینیب یشعملکرد پدر مورد  ات گذشییتهیقتحق ینآمار و همچن. باشیید یاتیعمل يها ییتوانا کسییب و کسییب مجوز یزي،ر

سئلهاگر  می یابد. یشاافز ینیب یشطول دوره پافزایش معموال با  ینیب شود،  بلندمدت یتظرف م ستی برآورد ن ست با مبه در ش ود آبکمبمکن ا  که ودمواجه 

 .می کند یلرا تحم یددر ساخت و ساز جد یتاستفاده از آب، و محدود یراحت ي،محوطه ساز کاهشدر قالب  ینه هاییهز
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 پیش بینی تقاضای آب میان مدت -2-2

 یشاست. پ یافتهوسعه نرخ آب ت یمتنظ يو برا یهتصف یستمآب و س یعتوز يبرا یزيبهبود برنامه ر يتا ده سال( به طور معمول برا یك يها )برا ینیب یشپ ینا

مدت زمان با  ینتقاضییا در امیزان در  تغییرات د.کن یتمرکز م یگاهپا یكآرام در  ییرتغ یا ثابتبه طور  يمدت در تنوع مصییرف آب توسییط مشییتر یانم ینیب

 متناسب است.و چرخه کسب و کار  يمشتر یبدر ترک ییرچرخه آب و هوا، تغ

 پیش بینی تقاضای آب کوتاه مدت -2-3

ستمس به بهره برداريها  ینیب یشپ ینا شتب یاسال  یكمعموال  ینیب یش. افق پیمال یریتو مد يبودجه بندکمك می کند مانند:  آب ی ست ری طول  یات. جزئا

 یرغ و یذات ییراتدر کوتاه مدت در درجه اول از تغ ینیب یشپ ي. خطاهامشییخش شییود روز یك یحت یاماه  یكمدت می تواند به صییورت کوتاه  يدوره ها

 .ر گیردز قراثبت و مورد آنالیکوتاه مدت  ینیب یشپ يتواند به طور موثر با روش ها یاثرات م ین. ایندآ یآب و هوا و رفتار انسان بوجود م ینیب یشقابل پ

 پیش بینی تقاضای آب خیلی کوتاه مدت -2-4

ضر با تکن تا ساعتبا تمرکز بر افق از چند  ینی،ب یشمدل پ ینا سبتا پ ینیب یشپ يها یكچند هفته، در حال حا شرفتهن سعه  ی ست. ا افتهیتو روش اغلب با  ینا

ستفاده از پ ستفاده از آب با هدف به ینیب یشآب و هوا از چند روز تا چند هفته به توسعه پ ینیب یشا . مدل ی می پردازدیاتعملابزارهاي به روز  زرو يساز ینها

 .باشد یدمف یزيبرنامه ر یساتتاس يو نگهدار یرتعم يتواند در برنامه ها یم یزن ینیب یشپ يها

ضاي ستن تقا شهري دان صادي، قابلیتخیلی  در مدیریت آب  ست و در تعیین پارامترهاي اقت شبکه نقش ب کوتاه مدت مهم ا سزایی اطمینان و بهره برداري از 

سیستم تله متري و کنترل از دور و دارد. این نوع همیت ا سیستم ابزار دقیق در مراکز کنترل و تصمیم گیري، ضروري و از پیش بینی به منظور بهره برداري از 

 .[4, 3]و حساسیت خاصی برخوردار است

 عوامل موثر بر میزان تقاضای آب -3

برنامه  و یمت،و آب و هوا، ق اقلیم ،تکنولوژي ي،اقتصییاد ياشییتغال، چرخه ها یت،جمع: از جمله، دارند آب يدر تقاضییا یقابل توجه یرتاث ،از عوامل يتعداد

 . از آب حفاظت يها

 یاشتغال، و فناور یت،جمع -3-1

با رشد جمعیت و افزایش مهاجر روبه رو هستند و نیاز به آب بیشتري خواهند داشت، از مناطق  یاريعامل مهم در روند استفاده از آب است. بس یترشد جمع 

 ده است.یندر آ یآبنیاز کاهش  برداللت بوده و  و اشتغال یتدر حال از دست دادن جمعدرحالی که شهرهاي دیگر 

در  تغییرات .است آب يتقاضا با تغییرات در متناسب تنوسانات در صنعت و تجار زیرا می دهدقرار  یرتحت تاث نیز مصرف آب راعامل چرخه کسب و کار 

ص شخ ستفاده از آب را تحت تاث یزن یدرآمد  ساوي،  یابد، یشد خانواده افزاکه درآم ی. هنگاممی دهدقرار  یرا شرایط م صرف آب را افزادر   دهد یم یشم

 یعنی رفاه بیشتر شود مصرف آب افزایش می یابد. 

 ینماشییی گسیییترده از دفع زباله و يگذارد. به عنوان مثال، نصیییب و راه اندازب یراسیییتفاده از آب در طول زمان تاث بر دتوان یم یکیتکنولوژ ییراتتغ ینهمچن

شو ستفاده از آب ها یكاتومات ییظرف ست ا سو ي،قطره ا یاريدهد. آب یشرا افزا یداخل يدر خانه ممکن ا ست ا یگر،د ياز  اهش از آب را ک ستفادهممکن ا

ست آب به مراتب ب یصنعت یدتول یدجد يدهد. روش ها شترممکن ا ستفاده کن یبه مراتب کمتر از روش قبل یاو  ی ص یدر حال د،ا  يبرات ها که الزامات و فر

 را کاهش دهد. یازتواند آب مورد ن یم یريطور چشمگ به استفاده مجدد از آب
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 و آب و هوا اقلیم -3-2

دلیل مصارف ه تابستان بدر  باالتابستان است. تقاضا  در . اوج تقاضا معموالاقلیم محل انجام می شوددر مصرف آب در درجه اول توسط  یفصل تقسیم بندي 

آب به  تقاضییاي باالي سییرد اقلیم یبرخ در .و غیره می باشیید یاسییتفاده از کولر آب ،چمن و محوطه یاري، از جمله آبهاي بیرون از خانه یتمربوط به فعالآب 

 يها یستمس تیظرف یزيدر برنامه ر یفصل يتقاضا ي. الگوهادلیل جریان داشتن آب در لوله هاست تا از یخ زدن سیستم در سردترین روزها جلوگیري کند

 ند.مهم هست یاربس برقمخازن، پمپ ها، و  يبرا يو نگهدار یرتعم يزمان ها یزيبرنامه ر يبرا یزکوتاه مدت ن يمهم است. الگوها یعآب و توز یهفتص

 یمتق -3-3

آب  متقی ییراتتغ متاثر از یممدت و بلند مدت مهم اسیییت. هر دو مصیییرف آب و درآمد آب به طور مسیییتق یانکوتاه مدت، م ینیب یشپ يبرا یمتاثرات ق

 دوش کاهش زمانتواند شیییامل  یم ییراتتغ ین. اشیییودمصیییرف کنندگان خود رفتار  ییرتواند باعث تغ ینرخ م یشچند ماه، افزا در. در کوتاه مدت هسیییتند

مصرف کنندگان  شود، لباشد و با توجه به تورم کنتر نرخ قابل توجه یشافزا یك . در بلند مدت، اگرباشد چمن یاريو آب یلاتومب يکاهش شستشو یاگرفتن 

ست از طر صرف آب کمتر و طراح ،بادوام يانتخاب کاالها یقممکن ا صرف آب يبرا يابتکار يساز طهمحو یلوازم با م ستف هخود را ب کاهش در م اده از ا

 .آب وفق دهند

 بهره وری و برنامه های حفاظت از آب -3-4

ستگی دارد.  برنامه هاي حفاظت از آب و بهبود راندمان معموال به دوعامل شهر ب صرفه جویی آب در  صرفه جویی در آب و فرهنگ   يها برنامهدانش نحوه 

ر ها طوري طراحی می شیوند که رفتا. برنامه البته به طور موقت می شیود کاهش مصیرف آبباعث  بزرگ يها یعقط یگرد یاو  یاز خشیکسیال یبحران ناشی

صرفه جویی آب در بلند مدت تغییر ده سبت به  صوص برنامه هاند. افراد را ن ستفاده از  ي،ساختار ییراتکه تغ ندموثر ییبه خ کم و  یانجر انكفالش تمانند ا

افع آن را مالحظه و منآب ي تقاضا ینیب یشپ يمدل ها حداقل خطاها را ید. اثرات برنامه حفاظت بامی کنند یقتشو آبیاري فضاي سبز جهت استفاده کم آب

که به  برنامه حفاظت یك. در مقابل، می شوندکاهش مصرف آب و کاهش درآمد باعث حفاظت  ياز برنامه ها یاريبس ،ینیب یشصرف نظر از زمان پ نماید.

 می یابد. کاهشنیز  که مصرف آب یدر حال می شوددرآمد  یشافزااست باعث نرخ  یششدت وابسته به افزا

 سایر عوامل موثر -3-5

ضعیت فیزیکیاغلب  ستمس و شود. خرابی گرفته  یدهناد یديتول یازعامل موثر بر آب مورد ن یكآب به عنوان  یعتوز ی ساختزمی   باعثآب  یعوزت يها یر

انواع  علته حال، ب این، با بوده برآورد ی قابلسییختبه  قدیمی یسییتمسیی یكتلفات در  ین. اندازه امی شییود سییوراخ دار و شییکسییته يتلفات از لوله ها یشافزا

شده باشدبه ممکن است اندازه گیري از  یخاص  .یش باشدافزا به ي رومنطقه شهر یكممکن است با سن  یزن ییتلفات آب کاربر نها .دلیل عمر آن ها ثبت ن

 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

 گذاري شود. کنتورها سیاستسوپاپ ها و  ،لوله ها يو نگهدار یگزینیجامنطقی براي 

 پیش بینی تقاضا -4

تصاص داده شده به منابع اخ ،ییلتحل یفن يها یچیدگیبه پهاي بخصوص  روشانتخاب شود.  یاستفاده م تقاضا ینیب یشپ يبراها از روش  يگسترده ا یفط

 . افزایش می یابدبا کسب تجربه و تعهد مدیریتی   ینیب یشپ یچیدگیو پ یفیتکبهبود  ی،ر کل. به طوبستگی دارددر دسترس  يو داده ها ینیب یشروند پ

 جمعیت و سایر واحدهای ضریب دار سرانه مصرف بر حسب -4-1

 يآب شهر يها سیستم .یافته اندتوسعه و  ینیب یشپمصرف آب مورد نیاز در آینده سرانه بر اساس روش  یشمال یکايآمراز شبکه هاي توزیع آب درصد  65

 ي،تجار ی،ند مسیکونمان یانمشیتر يمصیرف آب برا یبمحاسیبه واحد ضیرا کین بر پایهمشیتر با روش سیرانهتقاضیا  ینیب یشپبخش به توسیعه  یلبزرگتر تما

  .[2]دارند یو عموم یصنعت
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 پایه پیش بینی بر اساس سرانه مصرف به صورت زیر است: 1معادله 

 

Qt = Ntqt 1 

 

Qt  :کل مصرف آب در دوره زمانی مورد نظرt 

Nt : جمعیت در منطقه تحت پوشش شبکه در دوره زمانیt 

qt:  سرانه مصرف در دوره زمانیt 

 

 نقاط ضعف و قوت الزامات مورد نیاز

 میزان سرانه مصرف مشترکین 

  جمعیت 

 تطبیق براي مشتریان با طبقه بندي هاي مختلف 

 تنظیم براي پیك مصرف 

  تنظیم براي مصارف منطقه اي 

 یبرکدر ت ییراتاقتصییاد، آب و هوا و تغ حفاظت، تنظیم براي قیمت موثر،

 مشترکین

  غیر فشردهاطالعات 

 یازنه چندان مورد ن يتخصش آمار 

 کوتاه مدت نسبتا قابل اعتماد يبرا 

 بل اعتماد نی در صیییورت پیش بیبلندمدت  ینیب یشپ براي قا

 جمعیت

 عوامل موثر بر تقاضا را در نظر نمی گیرد 

 اطالعات آماري غیرقابل اعتماد 

 متکی به سایر تحقیقات براي تنظیمات 

 

 یندهد. ا یسال به سال نشان م یتنوع قابل توجه يآب شهر يها یستماز س یاريتعداد سرانه مصرف آب در بس آب و هوا. یسال عاد یک ییشناسا

شان م شترب یازدهد که ن ین ساس داده ها عمیق یلو تحل یهتجز ي بهی ستفاده از آب و آب و هوا یخیتار يبر ا اند به تو یشاخش آب و هوا م .وجود دارد در ا

 :استفاده می کند (P( و بارش )Tاستاندارد دما ) رايب 3و  2از فرمول  3. جدول کمك کند یعیطب يسال آب و هوا ییشناسا

2 𝑝∗ =
(𝑝 – �̅� )

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(𝑡)
 

3 𝑡∗ =
(𝑡 – 𝑡̅  )

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(𝑡)
 

 

و   STDEV (T) ساالنه دما توسط يبلند مدت است. انحراف استاندارد از سرمتوسط بارش �̅� ، و ثبتساالنه دما در طول دوره  یانگینمخفف م ،𝑡̅  ینجادر ا

 شده است.نشان داده  STDEV (P)بارش ساالنه  يانحراف استاندارد از کل سر

شده  محاسبه 7 و 6به عنوان مجموع ارزش مربع در ستون  3و  2، با استفاده از فرمول می باشد Wشاخش آب و هوا در دراز مدت  یستل 2در جدول  8ستون 

 است.

4 𝑤 = 𝑡∗2 + 𝑝∗2 
تر  یینپا یرس، مقاد. سپدر نظر گرفته می شوندبزرگ همان مقدار مثبت بزرگ  یمنف یرکه مقاد يآنها به طور مربعو  مشابه یباتقر يیرهااست که متغ ینا یدها

 یینپا 2007 ،2در جدول تر است. یكآب و هوا در شاخش نزد یرهايبلند مدت از متغ یانگینمربوط به م ییآب و هوا يبا الگوها W شاخش یاو  مجموعاز 

بلند  نرم به یكدما و بارش نزد یرکه در آن مقاد یخیدر سابقه تار 2007دهد که سال  یآب و هوا، نشان م شاخش ینا ین. بنابرادارد W ،0.2شاخش  ینتر

 .[2]مدت است



 

7 

 

 شاخش آب و هوا در دراز مدت یستل: 2جدول 

 

Year 

 
Average 
Daily 
System 
Water Use 
(mgd) 

(1) 

 
Population  of 
the Service 
Area 

(2) 

 

gpcd 

(3) 

Average Annual 
Temperature 
(°F) 

(4) 

 
Total Annual 
Precipitation 
(in.) 

(5) 

Standardized 
Average Annual 
Temperature (°F) 

(6) 

Standardized 
Total Annual 
Precipitation 
(in.) 

(7) 

 
Long–Term 
Weather 
Index 

(8) 

1993 19.7 71,191 276.8 65.1 26.6 –0.933 1.314 2.6 

1994 20.0 71,903 277.8 65.4 20.1 –0.733 0.385 0.7 

1995 20.7 72,622 285.0 65.5 13.4 –0.667 –0.575 0.8 

1996 20.9 74,437 280.6 64.5 7.4 –1.333 –1.434 3.8 

1997 21.2 76,298 277.5 64.0 19.6 –1.667 0.314 2.9 

1998 22.1 78,587 281.6 65.1 11.9 –0.933 –0.780 1.5 

1999 22.7 81,338 279.0 64.2 8.1 –1.533 –1.332 4.1 

2000 23.5 83,778 280.5 66.1 27.9 –0.267 1.491 2.3 

2001 25.2 87,129 288.8 68.3 10.7 1.200 –0.957 2.4 

2002 26.3 91,485 287.7 67.6 17.8 0.733 0.050 0.5 

2003 26.7 94,230 283.4 67.8 23.7 0.867 0.892 1.5 

2004 28.1 95,172 295.0 67.6 8.7 0.733 –1.247 2.1 

2005 27.2 95,648 284.5 67.2 23.5 0.467 0.870 1.0 

2006 28.6 98,561 290.1 68.0 22.7 1.000 0.749 1.6 

2007 28.3 100,000 282.7 65.9 15.6 –0.400 –0.258 0.2 

 مدل نقطه نهایی مصرف -4-2

 لوازمبر روي  موجود ياز داده ها ینیب یشپبراي . می کند اسییتفاده گسییتردهکین در مورد رفتار مشییتر یقاطالعات دق از نهایی مصییرفنقطه  ینیب یشمدل پ

صرف کننده ستفاده می کنند. رفتار که از ينمونه ا يو الگوها یآب و لوازم جانب م ست می آید ا ستفاده از فالش تابه عنوان مثال، تعداد  مردم بد ت توال نكا

 .در یك نمونه مصییرف خانگی برآورد شییود یسییتمبه سیی آب مصییرفی یقهبه دق یقهدق ورودروي ممکن اسییت از  با تعداد جمعیت متوسییطخانواده یك  يبرا

یم تصممورد  ردتوان ب یخط یزيمانند برنامه ر یمهندس يها یكکه در آن از تکننقطه نهایی مصرف براي مصارف صنعتی کاربردي به نظر می رسد،  یکردرو

 آب استفاده شود. یافتباز یزاتتجه در يگذار یهسرما گیري براي

 مدل های سری زمانی -4-3

 چه سیییازيیکپار) ینزجنک-باکس يو مدل ها یی،نما سیییازي هموار، سیییادهی از جمله روند زمان ،هایكاز تکن یشیییامل انواع مختلف یزمان يسیییر یابیبرون 

 رواند بت یکه مصییرف آب م اسییت ادعا ینا را تکیه ببمدل  ینسییت. اپروژه هاطرح در  افق درروند مصییرف آب  براي تعیین( متوسییط -اتورگرسیییو محرک

بر اسییاس  یندهآاز  یققدو  یمنطق ینیب یشپروش  ین. اشییود ینیب یش( پیگرد یاحتمال یراتگرفتن همه تاث یدهدر اسییتفاده از آب )ناد گذشییته ییراتاسییاس تغ

شته فراهم م اطالعات صرف کنندگان و کند. دقت  یگذ صرف نهایی م آنجا که روند  زا .خواهد یافت یافتهبهبود  یاییمالحظات جغرافبا غیرتجمعی کردن م

 هست. بلندمدت ینیب یشپ از محدودیت هاي یابی، روش برون است مانند روند گذشته تکرار شود یدبع یندهآمصرف 
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 نیاز و نقاط ضعف و قوتالزامات مورد : 3جدول 

 نقاط ضعف و قوت الزامات مورد نیاز

  روزانه  ) داده هاي سال گذشته 10حداقل داشتن داده هاي مربوط به

 (صورت حساب ماهانهو  ماهانه یاو 

 نیاز به تخصش هاي آماري و نرم افزارهاي آماري 

 تطبیق با عوامل موثر در پیش بینی و سایر متغییرها 

 سبتا  يقابل اعتماد برا براي میان  دقابل اعتماپیش بینی کوتاه مدت و ن

 مدت

 یستمدت قابل اعتماد نبراي بلند 

  ياعتماد به نفس آمارکردن فراهم 

 عوامل موثر در پیش بینی تقاضا را فراهم نمی کند  

 به تخصش و نرم افزار خاص یازن 

 تنظیمات دقیق متکی به سایر تحقیقات براي 

 

قاط از ن يتواند به عنوان مجموعه ا یم یزمان يسر یك ی،از اعداد است. در نماد انتزاع يدنباله ا یانشاندار زمان و  يسر یك یزمان يسر یك. روند زمانی

(X1 ،X2 ،... ،XT که در آن ،).. ،T یرمشاهدات گسسته بر ارزش متغ يشاخش زمان برا x کرد. یاناست، ب 

 زیر است. مدل روند به شکل ینساده تر

 

Qt=a+bT 5 

 

QT  استفاده از آب در مدت زمان =t 

t شاخش زمان = 

T  =زمان شاخش مقادیر مختلف  در معادله که یرمتغ یكt  می گیرد 

a  وb یی که برآورد می شود= پارامترها 

وع از ن ینا ی،طور کل به است. رسم شود مقدار مصرف آب و زمان یرينمودار با مختصات اندازه گ یك يتواند بر رو یکه م است خط راست یك 5معادله 

 یم یروند زمان یك. اسییت يآمار یونحداقل مربعات، مانند مندرج در رگرسیی یتمالگور یكبا اسییتفاده از  یخیتار يبه داده ها "مناسییب"معادله روند زمان 

 باشد.داشته  منحنیو  یقدرت یتمی،ارلگ یی،نما می تواند روند زمانی به شکلاست، اما  یمعادله خط كی 5. معادله باشد يشکل کاربرد ینتواند چند

شکل  شان م را سه خط 1به عنوان مثال،  شان می دهد یخیتار يداده ها را به عنوان 2008و  2000 يسال ها ینب یردهد. خط دندانه دار نمودار مقاد ین . دو ن

شده و ب يروندها یگرخط د ستند.  یخیتار يداده ها یناز ا یختهر یرونبرآورد  سط معادله  ی،روند خط یکیه ست آمده  Q = 115.25 + 3.917 Tتو بد

  . است

 ی. منحنسال پیش بینی شده است 17شده و براي مجدد  يگذار شماره 9تا  1به طور موثر از  یخیتار يکه داده ها ي، به طور1999سالاز  = Tشاخش زمان 

   شده است. یانب Q = 110.31 + 17.24 ln(T)با معادله  که است یتمیروند لگار یمنحن یگرد

 0,5865 یروند خط يرا برا 2R. دهد که کدام براي پیش بینی دقت باالیی خواهد داشت و مناسب است نشان می یخیتار يداده ها برايدو خط  ینبرازش ا

 ممکن است انتخاب شود. یتمیبهتر است، روند لگار 1به  یكاست. از آنجا که نزد 0,7838 یتمیروند لگار يبرا یینتع یبضر یاو  2Rاست و 
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 : نمودار مصرف و پیش بینی مصرف آب1شکل 

 

 يسر يدو طبقه عمده از مدل ها ی،به طور کل نشان داده شده است. یزمان يسر مدلساده از یارفرم بس یك فقط به یمعادالت روند زمان . ARIMAمدل

ساسا پ یوخودرگرس یزمان يسر يهستند. مدل ها یانگینو محرک م خودرگرسیو یزمان  یبر اساس ارزش وزن یزمان يسر XT یك یندهآ یرمقاد ینیب یشا

 می کنند. یانب 6فرمول  ینمرتبه اول با ا یواتورگرس یندکند. فرامی  ینیب یشپ یزمان يگذشته از سر يارزش ها
 

xt = a1xt–1 + et 6 

et  خطا است و یعتوز یندفرا یكبه طور معمول a1که اگر یدپارامتر است. توجه داشته باش یك a1> 1 یشدر حال افزا دتوان یمرگرسیو ، روند خود 

خود  یندفرآ یكممکن است  ی،به طور کل د دارد.واح یشهرکه  گفت رگرسیو را می توان، روند خود a1= 1 خطا شود. اگر یند، بسته به اثر فرآx یرمقاد

 باشد. تعداد تاخیر Kبا رگرسیو 

xt = a0 + a1xt–1 + a2xt–2 + … + akxt–k + et 7 

 

سید که الگوي  ARIMAبا به کارگیري الگوهاي با درجات مختلف  پژوهش بوگادیس و همکاران شانی را با داد ههاي ( 2,1,0)به این نتیجه ر بهترین هم پو

 .[5]واقعی مصرف آب شهر اوتاوا در کانادا دارد

 

 یانگینمحرک م

 :یرمشاهدات اخ mساده از  یانگینساخته شده برابر است با م tکه در زمان ،  t + 1در زمان  yمقدار  يبرا ینیب یشپ
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 نمونه اي از کاربرد میانگین متحرک براي پیش بینی تقاضا آب با استفاده از داده هاي موجود مشاهده می شود. 2شکل در 
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 : نمونه اي از کاربرد میانگین متحرک براي پیش بینی تقاضا3شکل 

 ییصاف نما یمدل ها

 .هستند ARIMA و قابل درک تر از مدل يکاربرد یطی، اما در محمیکنند یانب یكکالس یزمان يسر یمنظر مفاه ازعبارت را  یك ییصاف نما يمدل ها

t...,1,2 .شده،  صاف يسر tYو  یمشاهدات واقع tXفرضبا  n ،:فرض 

8       
  

       2 3

1 2 3(1 ) (1 ) (1 ) ....t t t t tY X X X X 

 

 0 1. 

         2(1 ) (1 ) .... 1 
  

 


   1(1 )t t tY X Y  9 

2

1
3

t t t t
t

e X Y and S e





    

  باید طوري انتخاب شود کهS .حداقل شود 

 

 
 : استفاده از روش صاف سازي براي پیش بینی تقاضا4شکل 
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( در پی الگوسیازي و پیش بینی مقادیر مصیرف SARIMAهم انباشیته خودتوضییحی فصیلی ) با بهره گیري از الگوي میانگین متحرک آقا بیگی و همکاران

شهر تهران طی ماه هاي فروردین  صرف آب  سري زمانی ماهانه م ستفاده از  شهر تهران با ا سفند  1377آب  شه واحد 1389تا ا صلی ، کاربرد آزمون ری  را ف

رازش الگوهاي ب از بود. بنابراینبیانگر وجود تمامی ریشه هاي غیرفصلی و فصلی در سري زمانی ماهانه مصرف آب شهر تهران  آن ها . نتایجدادندمدنظر قرار 

SARIMA هر تهران شییی ي آب شیییربکه الگو داراي قدرت پیش بینی باالیی براي تخمین تقاضیییا نتیجه این پژوهش این بوده اسیییت .اسیییتفاده کرده بودند

 .[6]است

 روش رگرسیون -4-4

سال  شمندان علوم اجتماع1960از  صاد دانان و دان ضر از ی، اقت ساسب یشپ یبروش  صرف به دلیل سرانه و واحد ینی برا صاد یدهناد م و  يگرفتن عوامل اقت

ضانتقاد کرده اند.  یاجتماع صا  صو شکلرا منکعس کنند  اثرات( ینهسطح نرخ آب )به عنوان مثال، هز نمی توانند  ثابت  یبرامخ ست زیرا پیچی که م ده اي ا

 .دیگر می شودبه زمان  یزماناز  یشافزا باعث عکس العمل نشان می دهند و شده( یل)تورم تعد یواقع یمتق ییراتتغ بهآب کنندگان مصرف 
 یه مهم اسییتفاد ینیب یشپ يدر مدل ها یگرو عوامل د ي،تراکم شییهر یت،از آب، جمع کننده اسییتفاده لوازم یتمالک ی،آب، درآمد شییخصیی یمتروند ق اگر

 مناسب است. یونیرگرس يشود، مدل ساز

 الزامات مورد نیاز و نقاط ضعف و قوت: 4جدول 

 ضعفنقاط قوت و  الزامات مورد نیاز

  شته )سال  10حداقل نیاز به اطالعات صورت ، ماهانه یاروزانه و گذ

 آب و هوا ي،اقتصاد یتی،جمع، حساب ماهانه

 عوامل موثر در تقاضا ینیب یشپ 

 يآمارو نرم افزار تخصش  نیاز به 

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

 شود

 

 میان مدت کوتاه مدت و يقابل اعتماد برا 

 مدت بلندي تقاضاعوامل موثر در  ینیب یشبه عنوان پ قابل اعتماد 

 در نظر گرفتن عوامل موثر در پیش بینی 

 ياعتماد به نفس آمار ایجاد 

 فشرده یاربس يداده ها 

 به تخصش و نرم افزار خاص یازن 

 بهره مند شود یلتعد يبرادیگر از مطالعات  می تواند

 

طول لوله ) متغیر هاي مستقل مثل تعداد خانه ها ،   X1و   X2. . . و   ) متغیر وابسته( را با یك یا چند متغیر Yه رابطه یك متغیر مدل رگرسیون، مدلی است ک

 .سال الزم است 3براي محاسبه شاخش فصلی با استفاده از روش رگرسیون امار و اطالعات حداقل  .، . . . ( بیان می کندها

به بعدي  kفضییاي  (X1, X2, …Xk)تمام توابع پیوسییته می تواند با یك تابع خطی تخمین زده شییود. بنابراین اطراف یك نقطهضیییات نشییان می دهد که یار

 .معادله خطی مانند زیر تقریب زده شودمی تواند به شکل یك (.)Q =f وجود می آید، یك تابع

10 Q = a0 + a1X1 + a2X2 + akXk + E 
 

ai, i=1,2,…k  ضرایب رگرسیون که تخمین زده شده وa0 و  ضریب ثابت رگرسیون Xi و  آب( یمت)به عنوان مثال، ق یحیتوض یرهايمتغE  خطاي اندازه

 .می باشدگیري 

 معادله پیش بینی تابستان

 
Q= c0 +c1DELTEMP +c2DELPRECIP +c3JUNE+ c4JULY +c5AUGUST  +
c6SEPTEMPER  +c7MATREND 
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DELTEMP آن ماهبلند مدت  يدما یانگینم يدما در ماه خاص منها یانگین= م 
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DELPRECIP آن ماه يمتوسط بارش بلند مدت برا يماه خاص منها یك ي= بارش کل برا 

MATREND  =وسط روند میانگین متحرک 

 
 معادله پیش بینی تابستانآب ماهانه،  يتقاضا شده ینیب یشپ مقدار مصرف آب تابستان و یسهمقا: 5شکل 

 نیزماسري  يبا داده ها یونمدل رگرس یكبرآورد 

 . استفاده می کنند ینیب یشپ يتوسعه مدل ها يبرا یزمان يمقطع سر ياز داده ها یلگراناز تحل یاريبس

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

 که:

Q هر ماه يبرا ی= متوسط مصرف آب خانگ 

0c  از مدل یريرهگ یا= ثابت مدت و 

1 ،2 ،3 ،4 ،5  =c برآورد یبش یبضرا 

Price واحد آب يبه ازا یینها یمت= ق 

Rain بارش ماهانه = 

Temp یانهباال به صورت ماه يدما یانگین= م 

Income متوسط درآمد ماهانه هر خانوار = 

Hhsize تعداد افراد در خانوار = 

E مانده از برآورد. ی= خطا باق 

مدل  ینا یبه ضرب خروج یازن یکل مصرف آب مسکون ینیب یشپ ین،. بنابرااست یخانواده معمول یكمدل فرموله شده به منظور برآورد مصرف آب  ینا

 شیشده است، دقت و صحت هر پ یلمتوسط هر خانوار تشک یرمدل از مقاد ینا ینتخم ي. از آنجا که اطالعات برادر پروژه حاصل می شود با تعداد خانواده

 باال است. یاربس 2R یكمعادل،  يتا حدود یابرآورد، و  یینپا یاراستاندارد بس يخطا یكمدل با داشتن  ینبه ا وابستهداده ها  ینبا استفاده از ا ینیب
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وابسته  یرمتغ یك ییراتغت تشریحدر  وابسته یامستقل و  یرهاياز متغ یاريتواند اثرات بس یم یراقدرتمند است ز یاراتصاالت بس یمنحن یكتکن یك یونرگرس

 . را ترکیب کرده و نشان دهدهدف  یاو 

 يو عوامل اقتصاد یهواشناس يپارامترهااسالمیان و همکاران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به پیش بینی آب روزانه شهر کبك در کانادا پرداخته اند. 

 .[7]در این مدل استفاده شده است. در روزهاي بارانی میزان مصرف کاهش یافته و در آخر هفته ها میزان مصرف افزایش داشته است یو اجتماع

 یروش ناپارامتر -4-5

شبکه ها روش هایی صب يمانند  ضر جا يو منطق فاز یع س یگزیندر حال حا ستند، معمول یونجذاب به مدل رگر  "يریگیاد" يبرآوردهاي  روش یندر ا ه

 یارو بسیی ،بوده اسییتفاده يبرا یگرد يروش سییخت تر از مدل ها ین. امنجر می شییود ینیب یشو اسییتفاده از آن دانش به پ در مدل یرهامتغ یندر مورد روابط ب

ض يسخت تر برا شد احتمالیبه کاربران  یحتو ست برخمی با ستاوردها ی. اگر چه ممکن ا ستفاده از ا ینیب یشبالقوه در دقت پ ياز د شته دل وجود دام ینا

 از آن استفاده نکنند. آب یلگراناز تحل یاريبس آنها باعث می شود، ابهام در باشد

 خود به را علمی گوناگون رشته هاي از بسیاري افراد توجه که باشد می معاصر دوران در تحقیق هاي حوزه پویاترین از یکی عیمصنو عصبی هاي شبکه

 خروجی تاثیرگذار در که ورودي پارامترهاي آن از پساست.  شبکه نوع انتخاب کار اولین عصبی شبکه مبناي بر مدل یك ساخت در .است کرده جلب

 استفاده مورد محرکه توابع نوع و اتصال آنها، چگونگی و الیه درهر ها گره تعداد و ها الیه تعداد یعنی، شبکه معماري سپس .گردند می انتخاب هستند،

 به خروجی و ورودي اطالعات سري یك آن معماري و شبکه تعیین نوع از بعدگردند.  می تعیین شبکه آموزش در موثر پارامترهاي نهایتاً و ها نرون براي

ساس بر شبکه شود، می داده شبکه  با آموزش مرحله. در شود می نامیده  شبکه آموزش یا  یادگیري مرحله مرحله، این. یابد می اطالعات آموزش این ا

 الیه تغییر تعداد محرکه، توابع تغییر صورت به  خطا و سعی با مدل، ترین مناسبیابند.  می تغییر شبکه اتصاالت هاي وزن الگوریتم آموزشی، نوع به توجه

 صییحت و گیرد می قرار نظر مورد تجدید آزمایش نمونه اسییتفاده با شییبکه آموزش، از بعدآید.  می بدسییت پنهان، هاي الیه در ها گره تعداد تغییر ها،

 را حاصل خطاي آموزش نمونه به کمك با آزمایشی نمونه ه عبارتی. بیابد کاهش برآورد از حاصل خطاي طریق بدین تا گردد می امتحان شبکه عملکرد

 گیرد می قرار استفاده مورد مدل دقت تعیین جهت و گردد نمی منظور محاسبات در که  صحت آزمایی نمونه از استفاده با شبکه ادامه در .دهد می کاهش

 .گیرد می قرار ارزیابی مورد

ضاي کوتاه همکاران و جین صنوعی، به پیش بینی تقا صبی م شبکة ع ستفاده از  شامل تقامدت آب پرداختند. متغیرهاي ورو با ا  ،ضاي آبدي در این مطالعه 

شبکة عصبی مصنوعی، سه الگوي رگرسیون خطی و دو الگوي  دماي هوا و مقدار بارندگی براي شهر کانپور )هند( در هفته بوده اند. عالوه بر الگويمیانگین 

بی مصنوعی مطالعه نشان داد که عملکرد شبکة عص اضاي آب، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایجمقایسة عملکرد الگو ها در پیش بینی تق سري زمانی به منظور

ست. سایر الگوها بهتر بوده ا سري زمانی، پیش بینی هاي بهتري را ارائه داده و از  سبت به  سیونی ن سب هم چنین الگو هاي رگر ت به خطی الگوهاي غیر خطی ن

 .[8]عملکرد بهتري داشته اند

 در این مطالعه ، پیش بینی کرد ه اند. هر چند که2000تا  1991لیو و همکاران تقاضاي آب شهر وینان در چین را توسط شبکة عصبی مصنوعی براي سال هاي 

درصد ( می توان به برازش  3پیش بینی شده و مقادیر واقعی )کم تر از  ، اما با توجه به اختالف کم مقادیرم نگرفتهمقایسه اي با سایر روش هاي پیش بینی انجا

 .[9]کرد خوب الگو اشاره

 در آب مدت کوتاه تقاضاي بینی پیش به شهري، آب تقاضاي بر مؤثر عوامل بررسی از پس که کرد، اشاره گوشه مطالعة به توان می داخلی مطالعات از

ست پرداخته تهران شهر ست دوم پنهان الیه در نرون 7 و اول پنهان الیه در نرون یك داراي که) پنهان دوالیة با عصبی ةشبک نهایت، در. ا  عنوان به را (ا

 مصنوعی عصبی شبکة الگوي بین اي مقایسه چنین هم. است داده تشخیش تهران شهر در آب مدت کوتاه تقاضاي بینی پیش براي مناسب ساختار بهترین

یش نسبت به الگوهاي فازي براي پ کوتاه مدت آب شهري انجام داده، که الگوي شبکة عصبی مصنوعی عملکرد بهتري تقاضاي بینی پیش مورد در فازي و

  .[10]بینی تقاضاي آب در شهر تهران داشته است

صبی نوعشرزه اي و همکاران  شبکة ع سة روش هاي مبتنی برالگوریتم ژنتیك GMDH از  سري هاي زمانی، به منظور مقای ساختاري و هم چنین  ، الگوهاي 

مورد نظر در الگوهاي پیش بینی تقاضاي آب عبارتند از مصرف سرانة آب، قیمت  تقاضاي سرانة آب در شهر تهران استفاده شده است. متغیرهاي پیش بینی

سط ست آمده حاکی از آن آب، متو شهر تهران. نتایج به د ساالنه در  سط درجة حرارت  ست درآمد خانوار و متو ضاي بینی پیش که ا ستفاده با آب تقا  از ا

 .[11]است برآوردهاي حاصل از الگوهاي ساختاري و سري زمانی، از درجة کارایی بیش تري برخوردارنسبت به   GMDHنوع  عصبی هاي شبکه روش
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 نتیجه گیری -5

شان چیست؟ اچگونه انتخاب  مدل هاي پیش بینی تقاضاي آب ،براي شبکه هاي حرفه اي آباز امکانات،  یانبوه یندر مواجهه با چن نقطه  زو رویکرد انتخاب

 یشپ راياغلب ب ،بآنیاز  ینیب یشپ یچیدهپ يتوسییعه مدل ها ی،باشیید. به طور کل یم یتاهمپیش بینی نیاز آبی مدل داراي  یزهو انگ شییبکهاندازه  ی،نظر عمل

ستمسینی ب ست.  آب بزرگ يها ی سترش یافته ا سترس در آینده بودند، گ شبکه هایی که داراي محدودیت در اطراف آن از نظر هزینه و آب در د  یفیتکو  

ه این مشکل با نائل آمدن ب يتالش براباعث تواند  یاست که م یگري، مشکل دتصفیه شده فاضالب یهتخل يبرا یازو الزامات مورد ن برداشتیآب شامل آب، 

از دیگر  .از مشکل را بهبود می بخشد یدرک کلجاري و  يداده هااست که  يیندفرا یكآب  يتقاضا يمدل ساز باشد. یندهآ یآب استفاده از پیش بینی نیاز

یگر دفاکتورها می توان به در دسیییترس بودن اطالعات، احتیاجات الزم براي دقت پیش بینی، عملکرد و شییییوه هاي تشیییخیش معایب مدل هاي پیش بینی و 

 فاکتور هایی که ممکن است در پیش بینی نقش داشته باشند.

 یت محلبه صییور ید، داده ها باثرنیاز آبی مو ینیب یشپ براي. بررسییی قرار گیردمورد  یديطالعات مسییائل کلنرخ مصییرف آب و ا يبر رو یمعمول يداده ها

صل  یناناطم یدآب با نیاز یلگرانشود. تحل يجمع آور صرف آب  کنندحا سوابق م صورت که  سب به  شتراطالعات ب یاسال و  30براي اهداف منا صرف  ی م

 یصرف آب )که مم يو ثبات الگوها یانمشتر ياز استفاده از آب با گروه بند یشرح مفصل ینب یتوازن ید. باانی شودبایگ ماهانهترجیحا  يسر یكآب، در 

 شود( زده شود. یینبزرگتر تع يمشتر يگروه بند يتواند برا
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