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ارائهي یک مدل ترکیبی براي
پیش بینی تقاضاي روزانه آب شهري
عبدالرحمن آرام و دكتر لطفعلی عاقلی كهنه شهری
تاريخ وصول0931/01/6 :

تاريخ پذيرش0930/9/91 :

چکیده:
آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهاي بشر ،در زندگی روزمره داراي نقش
حیاتی است .آگاهی از میزان تقاضاي مورد نیاز آب براي سیاستگذاري
مدیریت تقاضا ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است .در این مطالعه مدلی
ترکیبی (تلفیقی از مدلهاي خطی و غیرخطی) منطبق با شرایط و ساختار
اقلیمی شهر تهران و متغیرهاي موثر بر مصرف آب براي پیش بینی تقاضاي
کوتاهمدت آب شهري طراحی شده است .با کمک این مدل ،تقاضاي روزانه
آب شهري براي  01روز بعدي بر اساس مدلهاي  ،ARIMAشبکه عصبی و
مدل تلفیقی تبدیل موجک ،پیشبینی شده است .سپس مقادیر پیشبینی
شده هر یک از مدلها ،توسط معیار ارزیابی  MAPEو  R2در پیشبینی
گامبهگام و مجموع  01روز مورد ارزیابی قرار گرفته است .در نهایت براي
تقاضاي روزانه آب شهر تهران ،مدل تلفیقی تبدیل موجک با خطاي کم
(دقت پیشبینی باال) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است.
طبقه بندي Q25 ،D12 ،C53 ،C45 :JEL

واژههاي کلیدي :پیشبینی ،تقاضا ،آب شهری ،تبديل موجک ،شبکههای عصبی

 به ترتیب ،كارشناس ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و استاديار دانشگگاه
تربیت مدرس تهران.

()aghelik@modares.ac.ir

2

فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق) ،دوره  ،3شماره  ،0بهار 0930

 -0مقدمه
آب با توجه به اثر كلیدی در رفاه و سالمت جامعه و نقش تعیینكننده در رشد
جوامع يکی از مهمترين منابع طبیعی است .در سالهای اخیر مشکل كمیابی
منابع آب در اثر افزايش روزافزون جمعیت در جهان و افزايش رقابت برای دستیابی
به منابع آب كه منجر به افزايش هزينهی استفاده از آب میشود ،تشديد شده است.
برداشت بی رويه از منابع زيرزمینی ،كاهش بارش و بروز خشکسالی در اكثر نقاط
جهان و آلودگی آبهای سطحی و زيرزمینی ،بر شدت كمبود منابع آب افزوده
است .بنابراين استفاده از اين منبع حیاتی مستلزم مديريت صحیح است.
پیشبینی دقیق تقاضای آب شهری به مديران و بهرهبرداران شبکههای آب
شهری در كمک به مديريت صحیح مصرف در دورههای زمانی مختلف دارای
اهمیت است .پیشبینی بلندمدت و میان مدت به منظور طراحی و توسعهی
شبکهی آبرسانی است ،اما پیشبینی كوتاهمدت در بازههای يک ساعته تا چند روزه
در مديريت و بهرهبرداری بهینه از شبکه دارای اهمیت است .اين عامل در اجرای
سیاستهای طرف تقاضا مانند جیرهبندی ،زمانبندی قطع و وصل پمپها و
شیرآالت ،زمانبندی تأسیسات آب و فاضالب موثر است .پیشبینی درست مصرف
آب در توانمند سازی جامعه در مواجهه با مشکالت ناشی از كمبود آب موثر
است(تابش و ديگران .)0917 ،كمبود آب و نقش آن در كشورهايی مانند ايران با
سرانه آب تجديدپذير زير  0111متر مکعب ،اهمیت پیشبینی كوتاهمدت مصرف
آب را بیشتر كرده است.
روشهای پیشبینی متغیرهای سریزمانی شامل دو دستهی خطی و
غیرخطی است .با اين حال رايجترين روشهای پیشبینی خطی ،روشهای فرآيند
خطی  ARIMAو  ARMAاست .در سالهای اخیر به موازات پیشرفتهای قابل
توجه در پردازش سريع اطالعات با رايانهها ،كاربرد مدلهای غیر خطی از جمله
مدل شبکهی عصبی مصنوعی به طور چشمگیری افزايش يافته است.
در اين مقاله ،با معرفی شبکه عصبی پیشخور ،مدلهای خطی  ARMAو
 ARIMAو طراحی يک مدل تركیبی با كمک تبديل موجک ،كارايی اين مدلها در
پیشبینی تقاضای روزانه آب شهری تهران مقايسه شده است .برای اين كار با
كمک نرمافزار  MATLABيک مدل شبکهی عصبی پیشخور و با كمک نرمافزار
 Eviews6يک مدل  ARMAبرای دورهی  0919/10/10تا  0913/10/21طراحی و
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برآورد شده است .پس از برآورد مدل شبکهی عصبی با متغیرهای موثر بر تقاضای
روزانه آب شهر تهران (حداكثر ،حداقل و میانگین دمای روزانه شهر تهران ،روزهای
هفته ،روزهای خاص و ايام تعطیالت) ،با تركیب روشهای  ،ARIMAشبکهی
عصبی مصنوعی و تبديل موجک و با كمک معیارهای مرسوم ،دقت سه مدل در
پیشبینی تقاضای روزانه آب برای دورهی  01روزه ارزيابی و نتايج پايانی ارائه شده
است.
 -2پیشینهي تحقیق
مطالعات پیشبینی آب بیشتر بر اساس مدلهای آماری ،رگرسیون چندگانه و
سریهای زمانی بوده و در سالهای اخیر از شبکهی عصبی برای پیش بینی
استفاده شده است .در جدول ( )0خالصهای از اين مطالعات نشان داده شده است.
جدول  :0برخی مطالعات پیشبینی آب
سال

توضیحات

نويسنده

0310

میدمنت 0و ديگران

پیشبینی مصرف روزانه آب در شهر تگزاس با يک تابع انتقال

0333

استارک 2و ديگران

پیشبینی مصرف روزانه آب در شهر آلبراتای كانادا با شبکهی عصبی

2112

یو 3و ديگران

پیشبینی تقاضای آب در شهر سئول با يک شبکهی عصبی سه اليهی پیشخور

2110
2117

بوگاديس

4

پیش بینی تقاضای آب در كانادا با سری زمانی و شبکهی عصبی مصنوعی

0

مسیزا و ديگران
6

پیش بینی تقاضای آب شهری در آفريقای جنوبی با شبکهی عصبی مصنوعی
پیشبینی تقاضای آب در كانادا با سریهای زمانی و شبکهی عصبی مصنوعی

2111

آداموسکی

0917

شرزهای و ديگران

0913

تابش و دينی

برآورد تقاضای روزانه آب شهر تهران با شبکهی عصبی مصنوعی

0916

عباسی نژاد و محمدی

پیش بینی نرخ های ارز

پیش بینی تقاضای آب شهر تهران با الگو های سری زمانی و شبکهی عصبی

 -3مبانی نظري تحقیق
 -0-3مدلهاي  ARIMAو ARMA

الگوی ) ARMA(p,qمجموعی از ويژگیهای دو الگوی خودرگرسیو و میانگین
متحرک است .در اين مدل  pو  qبه ترتیب بیانگر تعداد جمالت خودرگرسیو و
تعداد جمالت میانگین متحرک است .چنانچه سری زمانی مورد نظر با  dبار
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تفاضلگیری مانا گردد ،سری زمانی اولیهی يک فرآيند خود توضیح جمعی میانگین
متحرک از مرتبهی  p,d,qاست كه با ) ARIMA(p,d,qنشان داده میشود .فرآيند
) ARIMA(p,d,qبرای متغیر  yبر اساس رابطهی ( )0است.
p
q
( )0
y t  f (t )   i y t  i  j  t  j   t
j 

i 

در رابطه فوق  yt  d xt  ( L)d xtو )  f (tبرآورد كننده ی روند زمانی yt

(در صورت وجود) است .در اكثر متغیرهای اقتصادی ،معموال  d=0بوده در نتیجه
 f (t )  uو يا  d=1و  f (t )    tاست .برای تعیین  dاز آزمون مانايی
استفاده می شود .تعداد جمالت خودرگرسیو و میانگین متحرک با توابع
خودهمبستگی )AC( 7و خودهمبستگی جزئی )PAC( 1و بر اساس مراحل باكس-
جنکینز محاسبه میشود كه دارای سه مرحلهی شناسايی ،تخمین و تشخیص دقت
پردازش است .مدلهای مختلف مورد برآزش توسط ضابطههای آكائیک 3و يا
شوارتز -بیزين 01بازبینی میشود ،بهگونهای كه مدل مناسب بايد كمترين آمارهی
آكائیک و يا شوارتز -بیزين را داشته باشد.
 -2-3مدل شبکهي عصبی

در اواسط دههی  0311میالدی الگوريتمهای مربوط به شبکههای عصبی مصنوعی
در حل مسائل واقعی بهكار گرفته شدند .در واقع شبکهی عصبی مصنوعی
مجموعهای از نرونهای به هم متصل در اليه های مختلف است .اين نرونها
اطالعاتی را برای يکديگر ارسال میكنند .نرونهای مصنوعی واحدهای سادهی
پردازش اطالعات هستند .تعداد زيادی از اين نرونها يک شبکهی عصبی را
میسازند .در نمودار( )0تصويری از يک نرون مصنوعی نشان داده شده است.
مطابق اين نمودار ،ارتباطها (سیناپسها)  ،wiمنتقل كنندهی سیگنالها (محرک
ها)  uiبه نرون هستند wi .وزن يا درجهی اهمیت ورودی  uiاست .در داخل نرون
مجموع ورودیهای موزون  wiuiلحاظ میشود .اين مجموع ،بزرگتر از حدآستانهی
خارجی  و تولید كنندهی نرون خروجی  Zاست.
7

Auto Correlation
Partial Auto Correlation
9
)Akaike Information Criterion )AIC
10
( Schwartz Bayesian Criterion )SBC
8
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نمودار  :0نرون مصنوعی با تابع آستانه
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مأخذ :بیل و جکسون ()0919

 Zيک مقدار گسسته يا پیوسته و وابسته به تابع فعالیت است .در اكثر
موارد ،انتخاب يک تابع فعالیت خروجی ،نرون را به برد ]  [1،0يا ] [-0،0محدود
میسازد .رابطهی ( )2شرح جامعی از نرونها به صورت رياضی است.
()2

)z   ( y

n

& y   wi ui  θ
i 1

در رابطهی فوق  yورودی خالص و )  ( yتابع فعالیت است.
بهطور كلی پردازش اطالعات توسط نرونها و به وسیلهی يک پردازشگر
رياضی (تابع فعالسازی) انجام میگیرد .فرم خطی و يا غیر خطی تابع فعالسازی
بر اساس نیاز خاص حل مسأله توسط طراح انتخاب میگردد .كاربرد توابع فعال
سازی غیرخطی اجازه میدهد كه شبکه ،الگوهای غیرخطی مناسبی از مجموعهی
دادههای پیچیده تولید نمايد .رايجترين تابع فعالسازی در شبکههای عصبی
مصنوعی ،تابع توزيع تجمعی لجستیک يا تابع سیگموئید به صورت رابطهی ()9
است.
()9
)  x    a( x
e
اين تابع لجستیک ،پیوسته و مشتقپذير با بُرد ]0و [1است ،بهگونهای كه با
نزديکی تابع به يک ،نرون نسبت به عالئم دريافتی پاسخ سريع میدهد ،اما با میل
تابع به صفر ،نرون به عاليم دريافتی واكنش كُندی دارد.
در طراحی شبکه (تنظیم بین نرونها و سیناپسها) ،يک ارتباط قوی بین
ال گوريتم يادگیری و ساختار شبکه وجود دارد كه طراحی را در مركزيت قرار
میدهد.
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در اين تحقیق از شبکهی عصبی پیشخور استفاده شده است .يک شبکهی
عصبی نوعی ،متشکل از چندين اليه است .در يک شبکهی دو اليهای يک اليهی
ورودی از منبع نرونها و يک اليهی خروجی از نرونها وجود دارد .يک شبکهی
عصبی چند اليه ،يک يا چند اليهی پنهانی از نرونها را در كنار اليهی ورودی و
خروجی دارد .نمايشی از شبکهی عصبی سه اليهای در نمودار ( )2نشان داده شده
است.
نمودار  :2نمايش شبکهی عصبی با  9اليهی ورودی ،پنهان و خروجی
اليهخروجي

مأخذ :بیل و جکسون ()0919

الیه پنهان

اليه ورودي



در ساختار شبکهی عصبی نمودار ( )2اليههايی كه مستقیماً به دادههای
ورودی و نتايج خروجی متصل نیستند را اليههای مخفی يا پنهان مینامند .اين
اليهها ،با افزايش توان شبکه ،موجب اخذ نتايج بهتر از دادههای ورودی میشوند.
اگر هر نرون در هر اليه شبکه به نرون ديگری در اليهی مجاور جلويی متصل باشد،
آن شبکهی دارای اتصال كامل است .شبکهی عصبی پیشخور با يک اليهی پنهان،
تابع فعالساز سیگموئید در اليهی پنهان ،تابع فعالساز خطی در اليهی خروجی و
تعداد نرونهای كافی در اليهی پنهان ،قادراست هر تابعی را با دقت دلخواه تقريب
بزند .در اين حالت ،شبکه عصبی را تقريبزن جامع میگويند (اصغری اسکويی،
 0910و رحمانی و اسماعیلی.)0913،
 -3-3مبانی نظري مدل ترکیبی

مدل تركیبی در اين مقاله ،تركیب مدلهای  ARIMAو تبديل موجک با
شبکههای عصبی مصنوعی است .در اين روش ،ابتدا با كمک موجک (از نوع
دبوچی) ،سری زمانی تا سطحی تجزيه میشود كه سطح تقريباً هموار و بهصورت
يک خط نسبتاً راست درآيد .چون مدل  ARIMAدر پیشبینی سریهای خطی
قدرت بااليی دارد ،اين سری بهوسیلهی آن قابل پیشبینی است .سپس از حاصل-
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به-

جمع توابع مولفهها يک سری بدون روند (فقط شامل نوسانات در طول دوره)
دست می آيد (سری اصلی= سری سطح هموار شده (تقريبی)  +مجموع سریهای
توابع جزئیات (مولفهها)).
در ادامه عوامل موثر بر اين نوسانات ،بهعنوان ورودی به شبکهی عصبی وارد
می شود و نوسانات بهعنوان خروجی آن تعیین میشود .در نهايت برای 01روز
بعدی ،از حاصلجمع روند خطی پیشبینی شده توسط  ARIMAبا نوسانات
پیشبینی شده توسط شبکهی عصبی ،پیشبینی سری اصلی قابل استخراج است.
در اين مدل سه مدل خطی و غیرخطی  ،ARIMAشبکهی عصبی و تبديل موجک
قابل تركیب است .بنابراين نقاظ ضعف هر مدل پیشبینی با نقاط قوت مدل ديگر
قابل حذف يا كم شدن است .همچنین اين مدل با لحاظ سریزمانی افزايش
دهنده ی قدرت پیشبینی سری زمانی است .در نمودار ( ،)9نمای كلی مدل
پیشنهادی نشان داده شده است.
نمودار  :3ساختار مدل تركیبی موجک
ARIMA

پیش بینی
سری اصلی

سطح هموار شده

تبديل موجک

∑

شبکه عصبی

عوامل موثر بر
نوسانات

سری اصلی

مجموع توابع
جزئیات

 -4طراحی و تخمین مدلها
در اين بخش پس از طراحی و آمادهسازی مدلها ،به تخمین مدل ،ARIMA
آموزش و مدلسازی شبکهی عصبی مصنوعی؛ و مدل سازی الگوی تركیبی برای
دادههای سری زمانی مصرف آب شهری تهران طی دورهی  0919/10/10تا
 0913/10/21بر اساس هر روش به پیشبینی تقاضای آب شهری به دو صورت
"مجموع  01گام" و " يک گام بهجلو تا ده گام به جلو" پرداخته شده است .دلیل
استفاده از پیشبینی نوع گامبهگام (روز يکم تا روز دهم) اين است كه هرچند يک
مدل ،می تواند درطول  01گام پیشبینی ،در چند گام اول نسبت به مدل ديگری



1



(بررسیهای اقتصادی سابق) ،دوره  ،3شماره  ،0بهار 0930

از قدرت پیشبینی باالتری برخوردار باشد ،اما در ارزيابی مجموع 01گام اين گونه
نباشد ،كه توانايی پیشبینی اين مدل در نوع دوم ناديده گرفته میشود (هر گام
معرف يک روز است .به عنوان مثال در گام دوم مدلهای مذكور برای دو روز آينده
و در گام هفتم مدلها برای  7روز آينده پیشبینی میكنند).
ARIMA -0-4
برای پیشبینی دادههای سری زمانی در فرآيند ) ARMA(p,d,qابتدا مانايی سری
زمانی بررسی شده و مرتبهی انباشتگی ( )dتعیین شده است .در تحقیق حاضر،
برای تخمین مدل  ،ARIMAاز نرمافزار  Eviewsاستفاده شده است.
نتايج آزمون مانايی سری زمانی تقاضای روزانه آب ،با روش ريشهی واحد
ديکی فولر تعمیم يافته (پیشرفته) در جدول ( )2نشان داده شده است .بر طبق
نتايج ،سری زمانی تقاضای روزانه آب شهری با يکبارتفاضل گیری ،در سطح 0
درصد ايستا بوده است.
جدول  :2نتايج مربوط به آزمون ريشهی واحد ديکی فولر پیشرفته
مرتبه تفاضل گیری

آماره t

P value

()1

-2/069112

1/4601

نا ايستايی

()0

-4/326323

1/1090

ايستايی در سطح  0درصد

توضیحات

مأخذ :محاسبات تحقیق

پس از بررسی ايستايی تعداد جمالت خودرگرسیو ( )pو تعداد جمالت
میانگین متحرک ( ،)qبا كمک توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی مطابق
روش باكس -جنکینز و با تصريح مدلهای مختلف محاسبه و نتايج آن در جدول
( )9ارائه شده است .مطابق نتايج ،همهی جمالت خودرگرسیو و میانگین متحرک
بهجز جمالت ( AR)9و ( AR)4در سطح خطای يک درصد به لحاظ آماری معنادار
بوده است.
جمله ( AR)4در سطح خطای  0درصد معنادار بوده است .بر اساس مقدار آماره-
ی  Fنشان كل مدل از لحاظ آماری معنادار بوده است .بر اساس مقدار آماره ،R
تقاضای آب روزهای گذشته و جمالت اخالل مذكور در جدول ( ،)9بیش از 31

3

ارائهی يک مدل تركیبی برای ...

درصد تغییرات تقاضای روزانه آب شهری را با توجه به نوسانات نامنظم سری
زمانی ،توضیح داده است.
جدول  :3نتايج حاصل از برآورد مدل  ARIMAبرای دوره ( 0919/10/10تا )0913/10/21
نام متغیر

ضريب

خطای معیار

آماره t

C
(AR)0

2301199/1

006120/3

01/10096

P value
1/1111

1/331032

1/171171

04/02311

1/1111

(AR)2

-1/232033

1/100630

-0/246732

1/1111

(AR)9

1/190213

1/103004

0/036101

1/0016

(AR)4

-1/109631

1/106110

-1/100401

1/1072

(AR)6

-1/199699

1/106310

-0/313311

1/1167

(AR)7

1/100430

1/122929

96/90200

1/1111

(AR)1

-1/329730

1/161233

-09/02070

1/1111

(AR)3

1/231364

1/141311

0/301200

1/1111

(AR)964

1/021609

1/102420

3/717197

1/1111

(MA)0

-1/979234

1/167190

-0/019273

1/1111

(MA)2

1/092306

1/192622

4/174470

1/1111

(MA)9

1/113111

1/123191

2/312331

1/1123

(MA)4

1/001066

1/126311

4/930091

1/1111

(MA)0

1/171201

1/129333

2/320109

1/1190

(MA)6

1/019290

1/123629

9/414109

1/1110

(MA)7

-1/077079

1/199317

-07/19421

1/1111

(MA)1

1/446396

1/101420

1/169911

F=0132/097

1/1111

R2=1/3149

مأخذ :محاسبات تحقیق

 -2-4مدل شبکهي عصبی مصنوعی

برای طراحی شبکههای عصبی در اين تحقیق ،نرونهای ورودی (متغیرهای موثر)
درجهی دما هوا در قالب سه ورودی حداقل دما ،حداكثر دما و میانگین دمای روزانه
و روزهای هفته در نظر گرفته شده است .بهطور معمول در روزهای پنجشنبه به
دلیل فعالیت پاره وقت و تعطیلی برخی موسسات مصرف آب تا حدودی كاهش
داشته است .در اكثر روزهای جمعه علیرغم افزايش مصرف خانوارها ،به دلیل
تعطیلی فعالیتهای اقتصادی مصرف آب كاهش داشته است .همچنین در آغاز
هفته مصرف آب نسبت به بقیهی روزها بهدلیل شروع فعالیتهای اقتصادی افزايش
داشته است .در بقیهی روزهای هفته (ايام تعطیالت و روزهای خاص مانند ماه
رمضان ) نوسان داشته است .بنابراين  02نرون در اليهی ورودی لحاظ شده است.
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چند-

جدول ( )4نحوهی مدلسازی تقاضای روزانه آب شهری را در شبکهی عصبی
اليه پیشخور ( )MFNNنشان داده شده است .مطابق اين نتايج ،تعداد  01نرون در
اليهی مخفی و يک نرون در اليهی خروجی آن استفاده شده است .پس از تعیین
تعداد وقفههای بهینه ،برای انتخاب تعداد نرونهای اليهی مخفی ،شبکههای
مختلف با تعداد نرونهای مخفی متفاوت طراحی و آموزش داده شد .با توجه به
معیار  ،MSEشبکهی بهینه با كمترين  MSEحاوی  01نرون مخفی انتخاب شد.
تعداد دادههای ورودی 02 ،نرون و تابع فعالسازی از نوع سیگموئید بوده است.
جدول  :4طراحی و مدلسازی تقاضای روزانه آب شهری در شبکهی عصبی
نوع شبکه عصبی
تابع فعالسازی

پیشخور چنداليهای
سیگموئید

الگوريتم آموزش شبکه های عصبی
متد توقف فرآيند آموزش

تعداد نرون ورودی

02

دوره زمانی آموزش و آزمايش

تعداد نرون خروجی

0

نسبت تعداد دادههای آموزش و آزمايش

معیار تعیین تعداد نرونهای مخفی
تعداد اليه پنهان
تعداد نرونهای پنهان

MSE
0

نرخ يادگیری
دوره زمانیپیشبینی

01

لونبرگ -ماركوات
توقف سريع
- 0919/10/10
0913/10/21
 1/30به 1/10
1/10
-0913/10/21
0913/10/91

مأخذ :محاسبات تحقیق

از میان الگوريتمهای مختلف در آموزش شبکههای عصبی ،الگوريتم
لونبرگ -ماركوات انتخاب شد .زيرا اين الگوريتم در مقايسه با ساير الگوريتمهای
پسانتشار خطا ،سرعت بیشتری دارد .دورهی آموزش و آزمايش ،شامل  2946داده
بوده است .تعداد دادههای آموزش و آزمايش مدل به نسبت  1/30به  1/10تقسیم
و از نرخ يادگیری  1/10استفاده شده است .برای توقف فرآيند آموزش از روش
توقف سريع بهره گرفته شده است .در نهايت شبکهی عصبی با استفاده نرمافزار
 MATLABطراحی شده است.
 -3-4مدل ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک

در اين مطالعه روشهای غیرخطی تبديل موجک و شبکهی عصبی با روش خطی
 ARIMAتركیب شده است .استفاده از روش  ARIMAدر كنار روشهای غیرخطی،
سبب میشود سری هموار شده با مدل تبديل موجک دقیقتر از مدلهای غیرخطی
پیشبینی گردد .در اين فرآيند ،ابتدا با استفاده از موجک (از نوع دبوچی) ،سری
زمانی تا سطحی تجزيه میشود كه سطح تقريباً هموار بهصورت يک خط نسبتاً
راست درآيد .چون مدل  ARIMAدر پیشبینی سریهای خطی قدرت بااليی دارد،

 00

ارائهی يک مدل تركیبی برای ...

اين سری بهوسیله مدل  ARIMAبرای  01روز بعدی پیشبینی میشود .در نمودار
( )4سطح تقريباً هموار را برای تقاضای روزانه آب نشان داده شده است.
نمودار  :4سری زمانی هموار شده (تقريبی) تقاضای روزانه آب برای پیشبینی

ARIMA
6

x 10
2.65
2.6
2.55
2.5
2.45
2.4
2.35

2000

2500

1000

1500

500

DAY

مأخذ :محاسبات تحقیق (خروجی نرم افزار مطلب)

بر اساس آزمون ريشهی واحد سری زمانی هموار شده تقاضای روزانه آب در
دورهی  0919/10/10تا  0913/10/21با يکبار تفاضلگیری در سطح يک درصد
مانا شده است .تعداد جمالت خودرگرسیو ( )pو میانگین متحرک ( ،)qبا كمک
توابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی و روش باكس -جنکینز محاسبه شده
است .كمترين مقدار آكائیک ،مربوط به فرآيند ( ARIMA)4،0،2بوده است.
نمودار ( )0بر اساس مجموع ساير توابع جزئیات سری بدون روند استخراج شده
است.
نمودار  :5مجموع توابع جزئیات (مولفهها) تقاضای روزانهی آب
5

x 10

6
4
2
0
-2
-4

2500

2000

1500

DAY

1000

500

-6
0

مأخذ :محاسبات تحقیق (خروجی نرم افزار مطلب)

در اين تحقیق عوامل موثر بر نوسانات تقاضای روزانه آب (روزهای هفته،
حداقل و حداكثر درجهی دما و ايام تعطیالت يا روزهای خاص) نیز تعیین شده
است .در طراحی شبکهی عصبی ،كمینه و بیشینهی دما در شهر تهران بهصورت
روزانه ،روزهای هفته با  7مشخصه و ايام تعطیالت و روزهای خاص با توجه به
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تقويم شمسی و قمری با عدد يک و بقیهی روزها با عدد صفر بهكار برده شده
است .چون يکی از نرونهای ورودی روند زمان است ،شدت مصرف با توجه به
زمان طراحی شده است .برای مثال به دلیل تفاوت شدت مصرف آب در  22بهمن
و  09فروردين ،نرون زمان (روند) اثر اين اختالف در طراحی شبکه دخالت داده
شده است .در نهايت برای  01روز آتی ،از حاصلجمع روند خطی پیشبینی شده
با  ARIMAو نوسانات پیشبینی شده با شبکهی عصبی ،پیشبینی سری اصلی
استخراج شده است.
 -5ارزیابی مدلها
نمودار ( )6مقادير پیشبینی تقاضای روزانه آب برای  01روز آتی نشان داده شده
است .مطابق نتايج اين نمودار اثر تعطیالت در پیشبینی با مدل  ARIMAكمرنگ-
تر بوده است .در حالی كه پیشبینیهای شبکهی عصبی و مدل تركیبی تبديل
موجک ،وضعیت نسبتاً يکنواختی داشته و نسبت به روش  ARIMAاثر تعطیالت
غالبتر بوده است.
نمودار  :1مقادير پیش بینی شده تقاضای روزانهی آب برای  01روز آتی

واقعی
تبدیل موجک
آریما
شبکه عصبی

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3021413

2986978

3023181

2925827

3000946

3055134

3008674

3046919

3167648

3114272

واقعی

2999956

2990637

2998084

2897510

3053598

3069166

2999682

3048198

3127698

3114327

تبدیل موجک

3092175

3064974

3088985

3014687

3082824

3053066

3009347

3089206

3137856

3146358

آریما

3011514

2945897

2994276

2870732

3059258

3015735

3003019

3048519

3154141

3111882

شبکه عصبی

مصرف(متر مکعب)

3200000
3150000
3100000
3050000
3000000
2950000
2900000
2850000
2800000

مأخذ :محاسبات تحقیق

به منظور مقايسهی قدرت پیشبینی مدلهای  ،ARIMAشبکهی عصبی
مصنوعی و مدل تركیبی موجک از معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا ()MAPE
بهصورت گام بهگام (روز يکم تا روز دهم) و مجموع  01روز و از ضريب تعیین ()R2
فقط برای مجموع  01روز استفاده شده است .اين معیارها بر اساس دادههای
واقعی مصرف روزانه آب شهری تهران در دورهی  0919/10/0تا  0913/10/91به
كار رفتهاند .دلیل استفاده از دو معیار در پیشبینیها اين است كه يک مدل
ممکن است در چند روز اول از دورهی ده روزه ،نسبت به بقیهی مدلها قدرت
پیشبینی باالتر اما در ارزيابی مجموع  01روز توان پیشبینی كمتری داشته باشد.

 09

ارائهی يک مدل تركیبی برای ...

در جدول ( )0قدرت پیشبینی مدلهای سهگانه تحقیق را با معیار  MAPEو R2

برای دورهی  0913/10/21تا  0913/10/91نشان داده شده است .مطابق معیار
 ،MAPEمدلهای  ARIMAو شبکهی عصبی خطای پیشبینی بااليی داشته اند.
در حالی كه خطای مدل تركیبی تبديل موجک كمتر بوده است .براساس معیار R2
نیز مدلهای تركیبی تبديل موجک ،شبکهی عصبی و  ARIMAبه ترتیب دارای
توضیح دهندگی بیشتر به كمتر بوده است.
جدول  :5مقايسهی مدلهای پیش بینی برای مجموع 01روز
مدل پیش بینی

R2

MAPE
2/12

1/11

ANN

1/30

1/37

Wavelet

1/73

1/33

ARIMA

مأخذ :محاسبات تحقیق

در جدول ( )6قدرت پیشبینی مدلها بر اساس معیار  MAPEبرای دورهی
 01روزه  0913/10/21تا  0913/10/91بهصورت گامبهگام نشان داده شده است.
جدول  :1قدرت پیشبینی مدلهای پیش بینی براساس معیار ارزيابی MAPE
پیشبینی  /مدل
يک گام به جلو
دو گام به جلو

ARIMA
1/09
1/20

ANN
1/10
1/16

Wavelet
1/11
1/06

سه گام به جلو

1/42

1/17

1/07

چهار گام به جلو
پنج گام به جلو
شش گام به جلو
هفت گام به جلو

1/49
1/49
1/76
0/09

1/13
1/20
1/41
1/70

1/21
1/26
1/47
1/03

هشتگام به جلو

0/40

1/19

1/63

نه گام به جلو
ده گام به جلو

0/79
2/12

1/17
1/30

1/70
1/73

مأخذ :محاسبات تحقیق

بر اساس نتايج جدول( )6برای گام سوم ،قدرت پیشبینی مجموع سه روز
اول و برای گام ششم ،قدرت پیشبینی مجموع شش روز اول ارزيابی شده است .با
توجه به نتايج ،فرآيند  ARIMAدر همهی گامها ،بیشترين خطای پیشبینی را با
معیار  MAPEداشته است .اين خطا از گام اول تا گام پنجم تفاوت زيادی با ساير
مدلها نداشته است .در حالی كه از گام پنجم به بعد خطای مدل نسبت به ساير
مدلها روند فزاينده داشته است .مدل شبکهی عصبی پیشخور در گامهای دوم،
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سوم ،چهارم و پنجم خطای كمتری نسبت به مدل تركیبی و در ساير گامها خطای
پیشبینی بیشتری نسبت به مدل تركیبی داشته است .از اين رو مدل تركیبی
تبديل موجک با خطای پیشبینی كمتر در شش گام از ده گام ،مدل بهینه است.
با توجه به جدول ( ،)6مدل تركیبی مطابق همهی معیارهای ارزيابی ،در شش گام
اول پیشبینی بهتری داشته است .مدل شبکهی عصبی مصنوعی با خطای
پیشبینی كمتر در همهی گام ها نسبت به مدل  ARIMAبرتری كامل داشته
است.
 -7نتیجهگیري
در مطالعهی حاضر برای پیشبینی مصرف روزانه آب شهری تهران ،عوامل موثر بر
تقاضای روزانه آب شهری ( حداكثر ،حداقل و میانگین دمای روزانه در شهر تهران و
همچنین روزهای تعطیالت و روزهای خاص) مورد بررسی قرار گرفته است.
تقاضای روزانهی آب شهری برای  01روز آينده ،به دو صورت مجموع  01روز و
گامبهگام (روز يکم تا روز دهم) بر اساس مدلهای  ،ARIMAشبکهی عصبی
مصنوعی پیشخور و مدل تركیبی تبديل موجک پیشبینی شده است .در اين
تحقیق با ارزيابی مقادير پیشبینی شده توسط معیار  MAPEدر پیشبینی
گامبهگام و  R2و  MAPEدر پیشبینی مجموع  01روزه ،مدل تركیبی تبديل
موجک ،مدل بهینه شناخته شده است .همچنین مدلهای شبکه عصبی و خطی
 ARIMAبه ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
برقراری توازن بین عرضه و تقاضای آب با پیشبینیهای دقیق طرف تقاضا
امکان پذير است .به دلیل دقت باالی پیشبینی تقاضای روزانهی آب شهری در
تركیب مدلهای خطی و غیرخطی ،توجه به مدل تركیبی تبديل موجک به عنوان
يک روش قوی پیشبینی در برنامهريزی و مديريت آبرسانی شهری دارای اهمیت
است .اين مدل در اجرای سیاستهای مديريت مصرف آب مثل جیرهبندی ،زمان-
بندی قطع و وصل شیرآالت و پمپها ،زمانبندی تعمیرات در تأسیسات آب و
فاضالب قابل استفاده است .ماهیت نوسانی مصرف آب در مناسبتها و ايام خاص
مثل روزهای آخر هفته ،اعیاد مذهبی و جشن ها به آسانی در قالب مدل تركیبی
تبديل موجک قابل بررسی و ارزيابی است.
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