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  چکيده
  
 توانديم ،آب مصرفي نيبشيپ مدل دارد. آب ةعرض تيريمد در يدايز تياهم ،يشهر مناطق در آب مصرف زانيم ينيبشيپ

 شود. استفاده آب منابعي هاستميس ازي برداربهره و کنترل بهبود نيهمچن و هاساخت ريز گسترش و آب منابعي زيربرنامه در
 وي موجک ونيرگرس ،يقيتطبي نروفاز استنتاج ستميس ره،يمتغ چندي خط ونيرگرسي هامدل عملکرد پژوهش، نيا در

 کرمان شهري هفتگ آب مصرفي نيبشيپي برا منظور نيبد .دشي ابيارز شهرکرمان آبي تقاضاي نيبشيپ دري موجکي نروفاز
 استفاده )يهفتگ بارش مجموع و دما (حداکثري هواشناسي پارامترها وي هفتگ آب مصرف )۱۳۸۵-۱۳۹۶( سال ۱۲ي هاداده از
ي برا هفته) ۱۵۷( ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۴ي هاسالي هاداده و آموزشي راب هفته) ۴۶۹( ۱۳۹۳ تا ۱۳۸۵ي هاسالي هاداده از د.ش

 بارش، و دما حداکثر آب، مصرفي زماني هايسري موجکي نروفاز وي موجک ونيرگرسي هامدل در د.ش استفادهي سازهيشب
 بري مبتني هامدلي ورود عنوان به و هيتجز مختلف سطوح در اتيجزئ و بيتقري هايسر ريز به موجک گسسته انتقال توسط

 و خطا مربعات نيانگيم شهير ن،ييتع بيضر ،يهمبستگ بيضري آماري هاشاخص با هامدل عملکرد شد. گرفته کاربه موجک
ي نروفاز مدل و )= ٩٢/٠R2( يموجک ونيرگرس مدل که داد نشان ،آمده دستهب جينتا د.شي ابيارز خطا قدرمطلق نيانگيم

   ند.بود برخورداري باالتر اريبس عملکرد از هامدل ريسا با سهيمقا در )= ٩٤/٠R2(ي موجک
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  مقدمه
 ،يطراح در مهم ةلأمس کي يشهر آبي تقاضاي نيبشيپ

 قابل آب نيمأت ستميس کي ازي برداربهره وي نگهدار
 ).۲۰۱۹ همکاران، وي باغ(قره است مصرف کم و اعتماد
 ت،يجمع جمله ازي اريبس عوامل تأثير تحت آبي تقاضا
 کي و استي تجار وي صنعت طيشرا دما، رطوبت، بارش،

 عوامل نيا ارثآي عيطب طور به ديبا اعتماد قابلي نيبشيپ
 را آب مصرف بر گذارتأثيري مياقل وي اقتصاد –ياجتماع

ي برا آبي تقاضاي سازمدل وي نيبشيپ رد.يبگ نظر در
ي برا نيهمچن و مهمي آب منابع تيريمد وي زيربرنامه
 مانند آب متعددي هاساخت ريز ازي برداربهره وي طراح

 استي ضرور مخازن عيتوز وي سازرهيذخ ساتيسأت
 در گرفته انجامي هاپژوهش ).۲۰۰۹ همکاران، و راتي(ف
ي ول ،توجه مورد همواره آبي تقاضاي نيبشيپة نيزم

 دوران نيا طول در آنة زيانگ وي نيبشيپي هاروش
بر  شتريب نهيزم نيا در هاپژوهش شروع است. بوده متفاوت
ي هايسر و چندگانه ونيرگرس وي آماري هامدل اساس

ي هاشرفتيپ موازات به رياخي هاسال در است. بودهي زمان
ي هانيماشة ليبوس اطالعات عيسر پردازش در توجه قابل

 حداقل بهي رابي رخطيغي هامدلي ريبکارگ ،يکيالکترون
 افتهي شيافزاي ريگچشم طور بهي احتمالي خطاها رساندن

ي عصب يهاشبکه رينظي رخطيغي هامدل از استفاده و
ي هادادهي نيبشيپي برا موجک ليتبد و يمصنوع

 است گرفته قرار توجه مورد رياخي هاسال دري زمان يسر
 همکاران و وي ).۱۳۹۰ آرام، وي شهر کهنهي (عاقل

ي نيبشيپي برا را هيچندالي عصب شبکه مدل )۲۰۰۴(
 ماننديي فاکتورها اساس بر نيچ هانگزو شهر آبي تقاضا
ي اقتصاد رشد و تيجمع صنعت، در آبي ريکارگ هب نسبت

 اريبس صحت و دقت ةدهندنشان ج،ينتا که بردند کار به
 با )٢٠٠٥( همکاران و سيبوگاد است. بوده مدل نيا خوب

ي عصب شبکه وي زمان يسر ون،يرگرسي هامدل از استفاده
 در آبي تقاضا حداکثر مدت کوتاهي نيبشيپ بهي مصنوع

ي هامدل که داد نشان جينتا پرداختند. کاناداي اتاوا شهر
 و ونيرگرس مدل با سهيمقا دري مصنوعي عصبة شبک
 راتيف است. بوده برخورداري بهتر عملکرد ازي زماني سر

ة شبک مختلفي هاروش از استفاده با )٢٠٠٩( همکاران و
ي عموم ونيرگرسي عصبة شبک مانندي مصنوعي عصب

(GRNN)هيچندال شخوريپي عصبة شبک ،١ )FFNN(و ٢ 
                                                
1- Generalized Regression Neural Networks 

ي تقاضاي نيبشيپ به ٣(RBNN)ي شعاع هيپاي عصبة شبک
 که شد مشخص پرداختند. هيترک ريازم شهر دري شهر آب

 ريسا ازي عموم ونيرگرسي عصبة شبک مدل عملکرد
 ونيرگرس مدل ٣٩ )۲۰۰۸(ي آداموفسک .است بهتر هامدل
 مدل ٣٩ و ،يزمانيسر مدل نه ،٤(MLR) چندگانهي خط
 مدت کوتاهي نيبشيپي برا راي مصنوعي عصبة شبک

 مشاهده برد. بکار کاناداي اتاوا شهر در آبي تقاضا حداکثر
 با سهيمقا دري عصب شبکهي هامدل جينتا که شد

 است. بوده بهتري زماني سر و ونيرگرسي ها مدل
 شهر آبي هفتگ مصرف )۲۰۱۰(ي کاراپاتاک وي آداموفسک

ي خط ونيرگرسي هامدل از استفاده با قبرس در را ايکوزين
 باي مصنوعي عصب شبکه مدل نوع سه و رهيمتغ چند
 برگ لوني عصبة شبک شامل مختلفي هاتميالگور

ي بازگشت انتشاري عصبة شبک ،٥(LM ANN) مارکوات
 مزدوج انيگرادي عصبة شبک و ٦(RP ANN) يارتجاع

Powell-Beale )CGPB ANN(کردندي نيب شيپ ٧. 
 از مارکوات برگ لوني عصب ةشبک مدل که شد مشخص

 دقت ازي خط ونيرگرس وي عصب شبکهي هامدل ريسا
ي تقاضا که شد مشخص نيهمچن .است برخورداريي باال
 بارش وقوع باي بهتري همبستگ ايکوزين دري هفتگ آب

 همکاران وي آداموفسک دارد. بارش خود مقدار به نسبت
 چندگانه،ي خط ونيرگرسي هاروش از استفاده با )۲۰۱۲(

 - همبسته خود مدل چندگانه،ي رخطيغ ونيرگرس
ي عصبة شبک و ،٨(ARIMA) شده قيتلف متحرک نيانگيم
 مونترال شهر آبة روزان مصرف (WA-ANN)ي موجکية پا

يي توانا انگريبي سازمدل جينتا دند.کر برآورد را کانادا
ي نيبشيپ در يموجکية پاي عصبة شبک روش خوب

 راي ترقيدق جينتا روش نيا و استي شهر آب مصرف
 ميابراه و محمد دهد.يم ارائه هامدل ريسا به نسبت

 بهي موجکية پاي عصبة شبک مدل از استفاده با )٢٠١٢(
 کي در کايآمر تامپا شهر دري شهر آبي تقاضاي نيبشيپ

 ،آمده ستدبه جينتا پرداختند. ساله چهاردهي زمانة دور
 موجک از باالتر مرتبه و سطح باي هامدل که داد نشان
 و سطح باي ها مدل به نسبتي بهتر عملکرد ٩زيدوبچ

                                                                    
2- Feed Forward Neural Networks 
3- Radial Basis Neural Networks 
4- Multiple Linear Regression 
5- Levenberg-Marquardt Artificial Neural Network 
6- Resilient Back-Propagation Artificial Neural Network 
7- Conjugate Gradient Powell-Beale Artificial Neural  Network 
8- Auto Regressive Integrated Moving Average 
9- Daubechies 
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 )٢٠١٢(ي آداموفسک و نتويپي سيکامپ دارند. کمترة مرتب
ي نيبشيپي برا راي موجک هيپاي عصبة شبکي بيترک مدل

ي زماني هابازه در ايتاليا در راکوزهيس شهر آبي تقاضا
ية تجز که داد نشان جينتا کردند. اعمال مختلف

 شدن بهتر باعث موجک ليتبد از استفاده باي زمان يسر
 شود.يمي مصنوعي عصبة شبک از حاصل جينتا

 شهر سال ٢٣ آب مصرف )٢٠١٧(ي گوسين و ناکيآلتونکا
 در کردند.ي نيبشيپ ماهانه بصورت را هيترک در استانبول

 تمياگور روش دو از هاداده پردازششيپي برا پژوهش نيا
 گسسته موجک ليتبد زيآنال و ١(MSA)ي ضلع چندي فصل

ي هامدل شامل استفاده موردي هامدل شد. استفاده
 ةيپاي خط ونيرگرس ره،يمتغ چندي خط ونيرگرس
 ونيرگرس بيترک و )DWT-MLP( رهيمتغ چندي موجک

-MSA) يضلع چندي فصل تمياگور با رهيمتغ چندي خط

MLP) .مدل که بود آن ازي حاک آمده دست هب جينتا است 
(MSA-MLP) داشتي تر مطلوب عملکرد هامدل ريسا از 

 نسبت بهتر پردازش شيپ روش کي MSA شد مشخص و
ي هامدل از استفاده با )٢٠١٨( ويل و ويگ .است DWT به

ي عصب ةشبک و ٢)GRUN(ي بازگشتي عصب شبکه
 و قهيدق ۱۵ آبي تقاضاي نيب شيپ به ٣)ANN(ي مصنوع

 که پرداختند نيچي چانگژو شهر در ندهيآ ساعت ۲۴
 مدل به نسبت )GRUN( مدلي برتر ازي حاک جينتا
)ANN( .بود  

ي عصبة شبک از استفاده با )١٣٨٩(ي نيد و تابش
ية پا تابعي عصبة شبک و ٤(MLP) هيچندال پرسپترون

 تهراني شهر آبة روزاني تقاضاي نيبشيپ بهي شعاع
 نسبت پرسپترون يهامدل که داد نشان جينتا پرداختند.

 نيهمچن دارند. يترمطلوب جينتا يشعاعية پا تابع مدل به
 که شد مشخص پرسپترون يعصبة شبک يهامدل نيب در

 با يهامدل به نسبت يخطريغ يخروج با يهامدل
 همکاران و روشنگر .ندهست ترمناسب يخط يخروج

 زيآنال با ژن انيبي زيربرنامه روش بيترک از )١٣٩٣(
ي تقاضاي نيبشيپي برا ٥(DWT) گسسته موجک ليتبد

 داد نشان جينتا کردند. استفاده همدان شهر در آبة روزان
 ليتبد زيآنال با ژن انيبي زيربرنامه روش بيترک که

 بخشد.يم بهبود درصد ١٠ تا راي نيبشيپ جينتا موجک،
                                                
1- Multiplicative Season Algorithm Network 
2- Gated Recurrent Unit Network 
3- Artificial Neural Network 
4- Multiple Layer Perceptron 
5- Discrete Wavelet Transform 

 آبي تقاضاي نيبشيپي برا )١٣٩٤( همکاران وي صادق
 و STSM ٦يساختاري زمانيسري الگو دو از اصفهان شهر
 موردي هاداده کردند. استفاده ARMA ٧يزمانيسر

 ماهانه، مصرفي هاداده شامل پژوهش نيا در استفاده
 شهر آب نيمشترکي پرداختي هانهيهز وي واقع متيق

 از پژوهش نيا در بود. ١٣٨٨- ١٣٩٠ة دوري ط اصفهان
 ، )RMSE( خطا مربعات نيانگيمة شيري آماري هاشاخص

 درصد قدرمطلق نيانگيم و )MAE( مطلقي خطا نيانگيم
 شده استفاده هامدلة سيمقا وي ابيارزي برا )MAPE( خطا

ي ساختاري زمانيسري الگو که داد نشان جينتا است.
ي نيبشيپ در ARMA مدل به نسبتي بهتر عملکرد

  .دارد اصفهان شهر در آبي تقاضا
ة لأمسة درباري اگستردهي هايبررس رياخي هاسال در

 اگرچه است. شده انجام آب منابع از نهيبهة استفاد
 مشکل اريبسي ليتحل صورت به آب مصرف زانيمي نيب شيپ

 ،موجک زيآنال مانند هوشمند،ي هاستميس امروزه است،
 نيا در شود. مطرح گشاراهة نيگز کي عنوان به توانديم

ية پا ونيرگرسي بيترکي هامدل از استفاده با پژوهش
 آبي هفتگ مصرف زانيم ،يموجک هيپاي نروفاز وي موجک
 نيا ازي اصل هدف است. شدهي نيبشيپ کرمان شهر

 مصرفي نيبشيپي برا مناسب ستميس کة يارائ ،پژوهش
 منطقه آب تيريمد به کمک نيهمچن و کرمان شهر آب

  است.
  

  
  ايموقعيت شهر کرمان در تصوير ماهواره - ۱شکل 

  
  مطالعه موردة منطق و هاروش ،مواد
 ۸/۲۳۸ مساحت با کرمان شهر مطالعه، موردة منطق

 منطقه نيا است. دهش واقع کرمان استان در مربع لومتريک
                                                
6- Structural Time Series Model 
7- Auto Regressive Moving Average 
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 ۳۰ وي شرقة قيدق ۷ و درجه ۵۷يي ايجغراف مختصات در
 سطح از متر ۱۷۵۵ ارتفاع در وي شمالة قيدق ۱۸ و درجه

 از لوت، ريکو به شرق و شمال از شهر نيا دارد. قرار ايدر
 به غرب از و رفتيج و بمي هاشهرستان به جنوب

 محدود ريبردس و رفسنجان راور، زرند،ي هاشهرستان
 نفر ۷۳۵۷۲۴ بر بالغي تيجمع با شهرکرمان شود. يم
 مهين آني هوا و آب است. رانياي هاشهر کالن از )۱۳۹۵(
 نوع نيا مشخصات از بارش کمبود و هواي خشک وي ابانيب

 ريتصو در کرمان شهر تيموقع ۱ شکل هواست. و آب
 نيا در استفاده موردي هاداده دهد.يم نشان راي اماهواره

 وي هواشناسي پارامترها به مربوط اطالعات شامل قيتحق
 .است شهرکرمان در آب مصرف به مربوط اطالعات

 شد هيته کشوري هواشناس سازمان ازي هواشناسي ها داده
 بارش کل مقدار و دمای بيشينهي پارامترها شامل که

 از آب مصرف به مربوطي هاداده نيهمچن .استي هفتگ
 شامل که شد هيته شهرکرمان فاضالب و آب شرکت
ي هاسال به مربوط اطالعات نيا بود.ي هفتگ مصرف
 ۱۳۹۳ تا ۱۳۸۵ي هاسالي داده از که ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۵

ي برا ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۴ي هاسالي داده از وي سازمدلي برا

 ۲ شکل در است. شده استفاده مدلي سازهيشب
 هاسال نياي ط در کرمان شهر آب مصرفي زمان يسر

 سه هري آمار ليتحل ۱ جدول در است. شده داده نشان
ي برا کل بارش و دمای بيشينه آب، مصرف پارامتر

 شده ارائه هاداده کل و آموزش ،يسازهيشبي ها مجموعه
  است.

  

  
 يهاسال يط شهرکرمان يهفتگ آب مصرف نمودار - ٢ شکل

  بمکعمتر حسب بر ١٣٩٦ تا ١٣٨٥

  
  هادادهي آمار فيتوص -١ جدول

  )mm( بارش کل  )°C( دماي حداکثر  )m3( آب مصرف  آماري پارامترهاي
  ۸۹/۱  ٤٨/٢٨  ٦٩٥٧٧٦  نيانگيم
  ۴/۳۹  ٤١  ١٠٤٨٧٦١  نهيشيب

  ٠  ٩  ٣٢٩١٥٤  نهيکم
  ۲۸/۵  ۵۵/۷  ۱۲۳۸۹۵  اريانحراف مع
  ۸۱/۳  - ۲۳/۰  - ۲۰/۰  چولگي

  

  (ANFIS)ي قيتطبي نروفاز استنتاج ستميس
 ۱۹۹۳ سال در جانگ را ،يقيتطبي نروفاز استنتاج ستميس

 ،يفاز استنتاجي هاستميس ).۱۹۹۳ (جانگ، دکري معرف
 مفهومي مبنا بر پرطرفداري محاسبات چوبچار کي

 هستند.ي فاز استدالل و if-then قواعد ،يفازي هامجموعه
 بخش سه ازي فاز استنتاجي هاستميسي اهيپا ساختار
 که هستندي قواعد اول، بخش :شوديم ليتشکي مفهوم
 گاهيپا دوم، بخش .هستندي فاز قواعد ازي نشيگز شامل
 ،يفاز قواعد در استفاده مورد تيعضو توابع که است داده

 سوم، بخش ت،ينها در و شوديم فيتعر آن قالب در
 به و آن توسط استنتاج روال که است استنتاج سازوکار

ي خروج کي به دنيرسي برا موجود، قيحقا و قواعد کمک

 استنتاجي هاستميس از نوع سه :رديپذيم انجام معقول
 از: عبارتند هستند،ي اگستردهي هاکاربردي دارا کهي فاز

 و ١سوگنوي فازي هامدل ،يممداني فازي هامدل
 در ها،ستميس نيا نيب تفاوت .٢موتوکاتسوي فازي ها مدل

ي سازيرفازيغ و مجموعة محاسب روال وي فاز قواعدة جينت
ي نروفاز استنتاج ستميس ).۱۳۹۰ ا،ي(ک ست هاآن در

 نيا با ،است هيال چندي عصبة شبک کي هيشب ،يقيتطب
 ازي عصبة شبکي ريادگي يهاتميالگور بر عالوه که تفاوت
 سوگنوي فاز ستميس کي و رديگيم بهره زيني فاز منطق

ي برا ستميس نيا کند.يم اجراي عصب ساختار کي در را
 انتشار پس آموزشي هاروش ازي بيترک از آموزش نديفرآ

                                                
1- Sugeno Fuzzy Models  
2- Tsukamoto Fuzzy Models 
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 مدل کي رد.يگيم بهره خطا مربعاتة نيکم و خطا
ANFIS ية ال از: عبارتند که است شده ليتشک هيال پنج از

ية ال ،يفاز نيقوان وزن محاسبهية ال ؛اطالعاتي ورود
 محاسبهية ال آمده، به دست نيقواني هاوزني سازنرمال

 ۳ شکل شبکه.ي خروج وي بندجمعية ال و نيقوان
  .است شده داده نشان ANFIS ازي کيشمات

  

 

 يقيتطبي نروفاز استنتاج ستميس ساختار - ۳ شکل
 

  )MLR( رهيمتغ چندي خط ونيرگرس
 دري روش ره،يمتغ چندي خط ونيرگرس ليتحل

ي خط رابطه کردن مدلي بر ،يزمانيسري ها ينيب شيپ
 است. مستقل ريمتغ چند اي کي و وابسته ريمتغ کي نيب

 :شوديم داده نشان ريز صورت به معادله معمول شکل
)۱(  0 i iy = a + a x∑  

 ai ون،يرگرس ثابت  a0 شده،ي نيبشيپ مقدار y آن در که

 نيا هدف است. xi مستقلي رهايمتغ ونيرگرس بيضر
ي اگونه به ؛است ونيرگرسة معادلي هاپارامتر نييتع روش،

 ،يي(رجا باشند سازگار و کارا شده زده نيتخم ريمقاد که
۲۰۱۱.( 

 
  موجک ليتبد
 ،برد کار به )۱۹۱۰( هار بار نياولي برا ،را موجک واژه

 را هاموجک عام طور به )۱۹۸۴ مورلت، و (گراسمن سپس
 راي موجکي هاهيپا )۱۹۸۸( زيدوبچ کردند.ي گذارنام

 را بودني موضعي متعامدي هاتيخاص که دکري معرف
 بودند. دارا را ساده توابع ديتولي برا الزم دقت و داشته
 نيب در و است هار موجک ز،يدوبچ موجک نيترساده

 است. وستهيناپ که استي موجک تنها زيدوبچ ها،موجک
ي هاداده ازي سودمندي هاهيتجز موجک، انتقال اتيعمل
ي نيبشيپ عملکرد آن جينتا که آورديم وجود به راي اصل

 با موجک کردن ديبريه با توانيم کند.يم بهتر را مدل

 موجک زيآنال د.يرسي خوب اريبس جينتا به هامدل ريسا
 باشدي زمانيسر ةيتجز در وارکنندهديام ابزار کي توانديم

 موجک ليتبد کيشمات صورت به ۴ شکل ).۲۰۱۵ ،ي(شبر
  دهد.يم نشان را
  

 
 موجک ليدبت ازي کيشمات - ۴ شکل

  
 ليتبدة افتي بهبودة نسخ که استي تابع موجک، ليتبد
 استي اضيري ابزار ،هيفور ليتحل .کنديمي تداع را هيفور
 ليتبدي فرکانس حالت بهي زمان حالت از را گناليس که

 - زمان انيب کي موجکي هاليتبد کهي درحال ؛کنديم
 روش دهند.يم ارائه گنال)ي(سي زماني هايسر از اسيمق

ي هافرکانس به گناليسية تجز و زينو کاهشي برا متداول
 هاگناليس پردازش و زيآنال در که است هيفور ليتبد آن،

 استيي هاتيمحدودي دارا ليتبد نيا اما ؛دارد کاربرد
 ليتبد کهي جد مشکل و نقص ).۲۰۰۵ همکاران، و (هان

 که است نيا ،داردي فرکانسة حوض به انتقال در هيفور
 کهي صورت در شود.يم گم گناليسي زمان اطالعات
 اسيمق - زمان انيب کي که هستندي اضير توابع ها،موجک

 نيا دهند؛يم ارائه آني هانسبت وي زماني هايسر از
 است ديمف ستاينااي زماني سري هاليتحلي برا انيب

 نوع دو در موجک ليتبد ).۲۰۱۱ چان، وي (آداموفسک
 وستهيپ موجک رود.يم کار هب زمان در وگسسته وستهيپ
)CWT(به را زمان بعد در وستهيپ تابع که استي ليتبد ١ 

 به راي بعد تک تابعي عني ؛برديم فرکانس -زماني فضا
 f(t) تابع باي زماني سر کي يبرا کند.يم ليتبدي بعد دو

  است: ريز صورتهب آن وستهيپ موجک ليتبد

)۲       (( ) ( )
1

2, t
t bCWT a b a f t d

a
ψ

+∞− −

−∞

− =  
 ∫  

ة دهندنشان a که b و a ريمتغ دو ازي تابع ،باالة معادل
 است. انتقال دهندهنشان b و فرکانس) (عکس اسيمق

                                                
1- Continues Wavelet Transform  
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Ψ(t) موجک ليتبد دارد. نام مادر موج و بوده انتقال تابع 
 ليتبد از ترمناسب هاداده زيآنالي برا )DWT( گسسته

 هري برا توانيم را معکوس ليتبد رايز است؛ وستهيپ
 نيهمچن برد. کاربه فرکانس – زماني هاداده از دسته

 گسسته موجک ليتبد f(t) تابع با يزمان يسر کي يبرا
  است: ريز صورتهب آن

)۳      (( )
( )

( )
1

02

1, *
2 2

n

t
s s

tDWT s x tτ ψ τ
=

=

 
= −  

 
∑  

, ه،معادل نيا در τ s و x(t) ي پارامترها معرف ترتيب به
 در ند.هست ها)دادهي زماني (سر گناليس و اسيمق انتقال،

 اي کي شامل گناليس هيتجز نديفرآ گسسته موجک ليتبد
 ،يةتجزة مرحل نياول در که استي متوالة مرحل چند

 هيتجز )cD( اتيجزئ و )cA( بيتقر قسمت دو به گناليس
 مرحله نياول از پس ه،يتجزي بعدة مرحل در شود.يم

 قسمت دو به بيتقر قسمت ،مجددية تجز با کيتفک
 تعداد به توجه با و کنديم دايپ ادامه اتيجزئ و بيتقر

 در کند.يم دايپ ادامه روند نيا نظر مورد هيتجز مراحل
 موجک ليتبد از استفاده با گناليسية تجز ۵ شکل

  .است شده داده نشان گسسته
 

 
  گسسته موجک از استفاده با گناليسية تجز - ۵ شکل

 
 به مربوط بيتقرة لفؤم موجک، ليتبد زيآنال در
 به مربوط اتيجزئ و ن)ييپا (فرکانس بزرگي ها اسيمق
 لتريف اتيعمل است. باال) (فرکانس کوچکي هااسيمق
 است شينما قابل ۶ شکل دري کل و ساده صورت به دنکر

 ).۱۳۹۳ همکاران، و (روشنگر
دليل ها از تبديل موجک گسسته، بهدر اکثر پژوهش

شود. در اين سادگي و سرعت باالي محاسبات استفاده مي
آب، حداکثر دما و  زماني مصرفپژوهش نيز تجزية سري

در ) Db1, Db2, Db3( بارش توسط موجک مادر دوبچيز
موجک مادر  ۷سه سطح انجام شد، براي مثال در شکل 

Db2 زماني مصرف آب (سريS( به يک تقريب  را)a3(  و
  کرده است. تجزيه )d1, d2, d3(لفه جزئيات ؤسه م

  

 
  گناليس کي دنکر لتريف اتيعمل - ۶ شکل

  
مورد انتخاب موجک مادر، طبيعت رخداد نکتة مهم در 

پديده و نوع سري زماني مشاهده شده است. سري زماني 
اي ندارد و مصرف آب هفتگي شهر کرمان ماهيت تک قله

پي است. بنابراين الگوهايي از درداراي ويژگي نوسان پي
توابع موجک مادر که بتوانند از نظر شکل هندسي به 

توانند منطبق شوند، بهتر ميزماني خوبي بر منحني سري
عمل نگاشت را انجام دهند و نتايج بهتري دربر خواهند 

زماني مصرف آب داشت. با توجه به شباهت نسبي که سري
شهر کرمان به موجک مادر دوبچيز دارد، اين نوع موجک 

  انتخاب شد.
همچنين به کار بردن سطح تجزية باال مطلوب نيست؛ زيرا 

ال دقت آموزش شبکه را افزايش اگر چه سطح تجزيه با
 سازي دارد.هاي شبيهدهد، نتيجة معکوس روي دادهمي
 

  هاارزيابي آماري مدل
 ها در اين پژوهش، از چهاربراي ارزيابي عملکرد مدل

)، R2)، ضريب تعيين (Rشاخص آماري ضريب همبستگي (
و ميانگين قدرمطلق  (RMSE)ريشه ميانگين مربعات خطا 

مربوط به اين معادالت شد.  استفاده (MAE)خطا
  :صورت زير است ها به شاخص

)۴ (     ( )( )

( ) ( )

1
2 2

1 1

1

1 1

n

i ave i ave
i

n n

i ave i ave
i i

o o p p
nR

n no o p p

=

= =

− −
=

∑ ∑− −

∑  
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2
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)۶(  ( )2

1

1 n

i i iRMSE
n o p

=
= −∑  

)۷(  
1

1 n

i
i iMAE

n
o p

=
= −∑  

مقادير  Oiتعداد مشاهدات،  n، معادالتکه در اين 
مقادير  Piميانگين مقادير مشاهداتي،  Oaveمشاهداتي، 

بيني شده ميانگين مقادير پيش Pave:بيني شده و پيش
ميزان  ) کمتر وMAEو  RMSEاست. هرچه ميزان خطا (

باشد، ميزان عملکرد  ) بيشترR2و ( Rها همبستگي داده
  .مدل مطلوب است

  

  
  هاي حاصل از تجزيه با تبديل موجک گسستهسري زماني اصلي مصرف آب هفتگي و مولفه - ٧شکل 

  
  هامدلي آماري ابيارز

 چهار از ،پژوهش نيا در هامدل عملکردي ابيارزي راب
 )،R2( نييتع بيضر )،R(ي همبستگ بيضري آمار شاخص

 قدرمطلق نيانگيم و (RMSE) خطا مربعات نيانگيم شهير
 نيا به مربوطمعادالت  د.ش استفاده (MAE)خطا

  :است ريز صورت به ها شاخص

)۴(      ( )( )

( ) ( )
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 ريمقاد Oi مشاهدات، تعداد n ،معادالت نيا در که
 ريمقاد Pi ،يمشاهدات ريمقاد نيانگيم Oave ،يمشاهدات

 شدهي نيبشيپ ريمقاد نيانگيم Pave: و شدهي نيبشيپ
 زانيم و کمتر )MAE و RMSE( خطا زانيم هرچه .است

 عملکرد زانيم باشد، شتريب )R2( و R هادادهي همبستگ
  .است مطلوب مدل

  
  بحث و جينتا
ي هفتگ آب مصرفي نيبشيپي برا ،پژوهش نيا در

 ره،يمتغ چندي خط ونيرگرس مدل شش از شهرکرمان
ي موجک هيپاي خط ونيرگس مدل ۱۸ ،ينروفاز مدل شش

 ساختي برا شد. استفادهي موجک هيپاي نروفاز مدل ۱۸ و
 شدند ميتقس قسمت دو بهي ورودي هاداده باال،ي هامدل
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 )۱۳۹۳- ۱۳۸۵( هاداده درصد ۷۵ شامل اول قسمت که
 هاداده درصد ۲۵ شامل دوم قسمت و آموزشي برا
ي سازهيشبي برا بود.ي سازهيشبي برا )۱۳۹۶ -۱۳۹۴(

 انجامي برا د.ش استفاده MATLAB افزارنرم از هامدل
 بيترک نوع شش ،يورودي هاپارامتر به توجه باي سازمدل

 Ct-1، Ct-2ي هايورود .شدي بررس ۲ جدول مطابق مختلف
 ،Tt-1ي هايورود قبل،ة هفت دو و کي آب مصرف ترتيب به

Tt-2 و قبل هفته دو و کي يدما حداکثر ترتيب به 
 دو و کي کل بارش مقدار ترتيب به Pt-1، Pt-2ي ها يورود
 هر دري ورود عنوان به هابيترک نيا ند.هست قبلة هفت

 WANFIS و MLR، ANFIS، WRي هامدل از کي
  ند.شدي بررس

  
  هامدل مختلف ساختار -۲ جدول

  يخروج  يورود  ساختار
۱          
۲      ,          
۳      ,     ,         
۴      ,         
۵      ,     ,     ,         
۶      ,     ,     ,     ,     ,         

  

 نيبهتر که داد نشان MLR مدلي بررس از حاصل جينتا
 بيضر با  مدل نيا .است MLR6 مدل به مربوط مدل

 ٦٤٠٩٢ي خطا مربعات نيانگيم شهير ،۷٢/۰ نييتع

 ۳۹۵۲۸ يخطا قدرمطلق نيانگيم و هفته در مترمکعب
 را عملکرد نيبهتر آموزشة مرحل در درهفته مترمکعب

 شده استفاده شش بيترک از مدل نيا در است. داشته
 نييتع بيضر با MLR1 مدل نيترفيضع نيهمچن است.
 در مترمکعب ٧١٧٦٢ يخطا مربعات نيانگيم شهير ،۰/٦٥

 در مترمکعب ٤٠١٣٢ يخطا قدرمطلق نيانگيم و هفته
 کي بيترک از مدل نيا در .است آموزشة مرحل در هفته

 ANFIS مدلي بررس از حاصل جينتا است. شده استفاده
 با ANFIS6 مدل به مربوط مدل نيبهتر که داد نشان

  آموزشي خطا مربعات نيانگيم شهير ،۷٣/۰ نييتع بيضر

ي خطا قدرمطلق نيانگيم و هفته در مترمکعب ٦٢٧٧١
 مدل نيا در باشد.يم هفته در مترمکعب ۳۹۲۲۳ آموزش

 نيترفيضع نيهمچن است. شده استفاده شش بيترک از
 نيانگيم شهير ،۶٥/۰ نييتع بيضر با ANFIS1 مدل

 نيانگيم و هفته در مترمکعب ٧١٧٦٢ي خطا مربعات
 مرحله در هفته در مترمکعب ٤٠١٣٢ي خطا قدرمطلق

 است. شده استفاده ۱ بيترک از مدل نيا در .است آموزش
ي هامدل به مربوطي آمار عملکرد تيوضع ۳ جدول
MLR و ANFIS مشاهده که گونههمان دهد.يم نشان را 

 عملکرد مدل بهي هواشناسي پارامترها افزودن با ،شوديم
ة هفت دوي هاپارامتر افزودن نيهمچن شوديم بهتر مدل
  بخشد.يم بهبود را مدل عملکرد هم قبل

  

  ينروفاز و ونيرگرسي هامدلي آماري هاشاخص ريمقاد - ۳ جدول
 يسازهيشب

 
يورود آموزش  مدل 

MAE (m3) RMSE (m3) R2  MAE (m3) RMSE (m3) R2 

٨٢/٠ ٦٨٥٣٦ ٣٣٦٦٢   ٦٥/٠ ٧١٧٦٢ ٤٠١٣٢  Ct-1 MLR1 

٨٣/٠ ٦٦٧٧٨ ٣٤٠٠٧   ٦٥/٠ ٧١٣٥٤ ٤٠٧٣٩  Ct-1, Tt-1 MLR2 

٨٣/٠ ٦٦٦٨٨ ٣٤٠٥٨   ٦٦/٠ ٧٠٩٨٩ ٤٠٨٣١  Ct-1, Tt-1, Pt-1 MLR3 

٨٣/٠ ٦٤٩٣٦ ٣٣٠٥٣   ٧/٠ ٦٥٩١٨ ٣٩٧٤٤  Ct-1, Ct-2 MLR4 

٨٤/٠ ٦٢٠٦٧ ٣٣١٦٣  
 

٧١/٠ ٦٥٠٥٢ ٣٩٥٧٣  Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 MLR5 

٨٤/٠ ٦١٧٧٢ ٣٣١٢٤   ٧٢/٠ ٦٤٠٩٢ ٣٩٥٢٨  Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 MLR6 

٨٢/٠ ٦٩٤٥٢ ٣٦٧٩٤   ٦٥/٠ ٧١٧٦٢ ٤٠١٣٢  Ct-1 ANFIS1 

٨٣/٠ ٦٧٤٤٩ ٣٥٧٦٩   ٦٦/٠ ٧١٠٤١ ٤٠٨١٧  Ct-1, Tt-1 ANFIS2 

٨٢/٠ ٦٨٦٠٠ ٣٦٦١٥   ٦٦/٠ ٧٠٣٢٧ ٤١٠٢٨  Ct-1, Tt-1, Pt-1 ANFIS3 

٨١/٠ ٦٧٧٢٤ ٣٩٦٥٩   ٧/٠ ٦٥٩١٨ ٣٩٧٤٤  Ct-1, Ct-2 ANFIS4 

٨٤/٠ ٦٢٠٦٧ ٣٣١٦٣   ٧١/٠ ٦٥٠٥٢ ٣٩٥٧٣  Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 ANFIS5 

٨٢/٠ ٦٦٦٦٦ ٣٨٠٨٧   ٧٣/٠ ٦٢٧٧١ ٣٩٢٢٣  Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 ANFIS6 
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ي هاگناليس ابتدا WANFIS و WR يبيترکي هامدل در
 موجک ليتبد از استفاده باي ورودي پارامترهاي اصل

 ۳ و ۲، ۱ نوع زيدوبچ مادر موجک از استفاده با و گسسته
 به ))Db1,3(، )Db2,3(، )Db3,3(( سطح سه در و
 شدند هيتجز )Ds( اتيجزئ و )As( بيتقري هاگناليرسيز
 و MLR مدل دري ورود عنوان به هاگناليرسيز نيا و

ANFIS ي هامدل تا قرارگرفتندWR و WANFIS جاديا 
 که داد نشان WR مدلي بررس از حاصل جينتا شوند.
 نييتع بيضر با WR18 مدل به مربوط مدل، نيبهتر
 ٣٤١٥١ آموزشي خطا مربعات نيانگيم شهير ،٩٢/٠

  آموزشي خطا قدرمطلق نيانگيم و هفته در مترمکعب

 ساختار از مدل نيا در .است درهفته مترمکعب ۲۳۹۰۸
 موجک از استفاده با مدل نيا است. شده استفاده شش
 و RMSE زانيم )Db3,3( سطح سه در و سه نوع زيدوبچ

MAE مدل به نسبت را آموزش مرحله در MLR6 
 ۴ جدول در د.يبخش بهبود %٤٠ و %٤٧ مقدار به ترتيب به

 داده نشان WR مدل به مربوطي آمار عملکرد تيوضع
  .است شده

نشان داد  WANFISهمچنين نتايج حاصل از بررسي مدل 
با ضريب  WANFIS18 مدل که بهترين مدل مربوط به

 ، ريشه ميانگين مربعات خطاي آموزش٩٤/٠تعيين 
در هفته و ميانگين قدرمطلق خطاي مترمکعب  ٢٩١٧٩
هفته است. در اين مدل از  مترمکعب در ٢٠٦٧٥ آموزش

استفاده از موجک  استفاده شد. اين مدل با ۶ترکيب 
 و RMSEميزان ) Db3,3(دوبچيز نوع سه و در سه سطح 

MAE  نسبت به مدل را در مرحله آموزشANFIS6 
 ۵جدول  بهبود بخشيد. %٤٧و  %٥٤ترتيب به مقدار  به

مختص به وضعيت عملکرد آماري مربوط به مدل 
WANFIS هاي نمودار پراکنش بهترين مدل ۸ . شکلاست

MLR ،ANFIS ،WR و WANFIS  در طول دوره آموزش
ترتيب  به ۱۰و  ۹هاي دهد. همچنين در شکلرا نشان مي

بيني شده مصرف مقادير مشاهداتي و پيش ةمقايسنمودار 
آموزش و  ةهاي مذکور در طول دورآب شهري با مدل

  سازي نشان داده شد.شبيه

  
  يموجک هيپا ونيرگرسي هامدلي آماري هاشاخص ريمقاد - ۴ جدول

 سازيشبيه
 

 سطح آموزش
  هيتجز

 نوع
 موجک

 مدل يورود
MAE (m3) RMSE (m3) R2  MAE (m3) RMSE (m3) R2 

٨٤/٠ ٦٤٢٥١ ٣١٧٥٤   ٧١/٠ ٦٥٤٧٨ ٣٦٦٦٦  ٣ Db1 Ct-1 WR1 

٨٤/٠ ٦٣١٤٨ ٣٣٠٨٧  
 

٧١/٠ ٦٤٩٧٦ ٣٧٤١٨  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1 WR2 

٨٦/٠ ٦١٧٦٦ ٣٤٦٨٦  
 

٧٢/٠ ٦٤٤٧٩ ٣٨٠٦٧  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1, Pt-1 WR3 

٨٧/٠ ٥٦٢٨٤ ٢٧٧٧١   ٨/٠ ٥٣٣٦٣ ٢٩٩٣٣  ٣ Db1 Ct-1, Ct-2 WR4 

٨٨/٠ ٥٤٨٠٨ ٢٩٨٧٩  
 

٨١/٠ ٥٢٦٤٣ ٣٠٢٦٤  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 WR5 

٨٢/٠ ٥١٥١٦ ٣٠٧٦٢   ٨١/٠ ٥١٩٢٠ ٣٠٤٣٨  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 WR6 

٨٦/٠ ٦١٥٧٧ ٣٤٠٤٩   ٧١/٠ ٦٥١٤٣ ٣٦٩٠٦  ٣ Db2 Ct-1 WR7 

٨٦/٠ ٥٩٩٦٧ ٣٦٦٠٣  
 

٧١/٠ ٦٤٧٩١ ٣٧١٦٨  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1 WR8 

٨٧/٠ ٥٨٠١٨ ٣٧٢٩٥  
 

٧٢/٠ ٦٤٠٨٦ ٣٨٣٥٣  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1, Pt-1 WR9 

٩١/٠ ٤٧٩٣٧ ٢٧٩٦٠   ٨٧/٠ ٤٣٤٧١ ٢٥٦٧٤  ٣ Db2 Ct-1, Ct-2 WR10 

٩١/٠ ٤٦٥٦٧ ٢٩٠٩٧  
 

٨٧/٠ ٤٢٣٠٦ ٢٥٨٩٥  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 WR11 

٩٢/٠ ٤٣٩٤٩ ٢٨٣٩٦  
 

٨٨/٠ ٤٢١١٢ ٢٦١٦٤  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 WR12 

٩١/٠ ٤٩٣٥٢ ٣٣٥٣٥   ٧٣/٠ ٦٢٢٦٤ ٣٥٨١٩  ٣ Db3 Ct-1 WR13 

٩١/٠ ٤٧٨٩٠ ٣٢٩٠٤  
 

٧٤/٠ ٦١٠٢٣ ٣٦٨٩٠  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1 WR14 

٩٢/٠ ٤٦٦١٩ ٣٢٧٦٢  
 

٧٥/٠ ٥٩٧٥٤ ٣٦٨٧٢  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1, Pt-1 WR15 

٩٧/٠ ٢٤٦١١ ١٧٣٩٧   ٩١/٠ ٣٥١٦٥ ٢٤٥١٩  ٣ Db3 Ct-1, Ct-2 WR16 

٩٧/٠ ٢٤٢٥٤ ١٧٣٤٧  
 

٩١/٠ ٣٤٥٨٢ ٢٤٤٢٣  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 WR17 

٩٧/٠ ٢٣٤٨٦ ١٦٧٨٨  
 

٩٢/٠ ٣٤١٥١ ٢٣٩٠٨  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 WR18 
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 در طول دوره آموزشها نمودار پراکنش بهترين مدل -۸ شکل

  
  يموجک هيپاي نروفاز مدلي آماري هاشاخص ريمقاد - ۵ جدول

 يسازهيشب
 

 سطح آموزش
  هيتجز

 نوع
 موجک

 مدل يورود
MAE (m3) RMSE (m3) R2  MAE (m3) RMSE (m3) R2 

٣٢٧٧٣ ۶۴۴۸۲ ٨٤/٠  
 

٦٥٤٧٨ ٣٦٦٦٦ ۸۴/٠  ٣ Db1 Ct-1 WANFIS1 

٨٥/٠ ٦٢٣٩٩ ٣٧٠٩٠  
 

٧٧/٠ ٥٨٣٥٣ ٣٦٨٨١  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1 WANFIS2 

٨٢/٠ ٦٨١٩٥ ٤٤٣٣٨  
 

٧٨/٠ ٥٦٧١٦ ٣٥٦٤٠  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1, Pt-1 WANFIS3 

٨٧/٠ ٥٦١٢٢ ٢٧٤٥٣  
 

٨١/٠ ٥٢٤٠١ ٢٩٧٦٠  ٣ Db1 Ct-1, Ct-2 WANFIS4 

٨٦/٠ ٥٨٧٤١ ٣٦٤٠٦  
 

٨٦/٠ ٤٤٤٣٥ ٢٨١٩٩  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 WANFIS5 

٨٣/٠ ٦٣٨١٨ ٤٠٣٠٣   ٨٨/٠ ٤١٦٨٦ ٢٥٣٨٢  ٣ Db1 Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 WANFIS6 

٨٢/٠ ٦٨٥٢٠ ٣١٥٥٧  
 

٧١/٠ ٦٥١٤٣ ٣٦٩٠٦  ٣ Db2 Ct-1 WANFIS7 

٨٢/٠ ٦٨٢٦٦ ٣٨٥٨٨  
 

٧٦/٠ ٥٩٠٦٧ ٣٧١٨٩  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1 WANFIS8 

٧٥/٠ ٧٨٩٦٨ ٤٥٢٧٨  
 

٧٨/٠ ٥٧٠٤٤ ٣٦٢٠٨  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1, Pt-1 WANFIS9 

٨٨/٠ ٥٣٣٧٦ ٢٤٤٨٠  
 

٨٧/٠ ٤٢٦٧٦ ٢٥٥٠٩  ٣ Db2 Ct-1, Ct-2 WANFIS10 

٨٧/٠ ٥٦٩٢٩ ٣٠٦٤٤  
 

٨٩/٠ ٣٨٧٤٤ ٢٣٩٣٢  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 WANFIS11 

٨٧/٠ ٥٧٥٨٠ ٢٩٧٢٣   ٩١/٠ ٣٥١٥٠ ٢٣٨٤٩  ٣ Db2 Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 WANFIS12 

٨٤/٠ ٦٤٤٤٠ ٣١١٥٠  
 

٧٣/٠ ٦٢٢٦٤ ٣٥٨١٩  ٣ Db3 Ct-1 WANFIS13 

٨١/٠ ٦٩٤٤٨ ٣٦٩٢٩  
 

٧٧/٠ ٥٨٢٠٥ ٣٦٤٠٢  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1 WANFIS14 

٨٣/٠ ٦٦٠٣٦ ٣٩٧٠٦  
 

٨٣/٠ ٤٩٦٨٥ ٣٣٧٦٢  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1, Pt-1 WANFIS15 

٩٥/٠ ٣٢٥٩٨ ٢٠٣٠١  
 

٩١/٠ ٣٤٧٤٣ ٢٤٤٩١  ٣ Db3 Ct-1, Ct-2 WANFIS16 

٩٤/٠ ٣٧٨٢٥ ٢٤٢٩٩  
 

٩٤/٠ ٣٠٦٣١ ٢٢٠٠٧  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1, Ct-2, Tt-2 WANFIS17 

٩٢/٠ ٤٣٦٩٨ ٢٩٣٠٥   ٩٤/٠ ٢٩١٧٩ ٢٠٦٧٥  ٣ Db3 Ct-1, Tt-1, Pt-1, Ct-2, Tt-2, Pt-2 WANFIS18 
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 آموزش ةشده در طول دور ينيبشيپ و ير مشاهداتيمقاد ةسيمقانمودار  - ۹شکل 

  

  

  
  يسازهيشب ةدور طول در شدهي نيبشيپ وي مشاهدات ريمقاد سهيمقا  نمودار - ۱۰ شکل

 



  موردي: شهر کرمان) ةهاي رگرسيوني و نروفازي موجکي در برآورد مصرف آب شهري (مطالعارزيابي مدل                                         ٨٢

 

 از کي هر به مربوط معادالت ،)۱۱( تا )۸( معادالت
 و MLR6، WR18، ANFIS6 ترتيب به برتري ها مدل

WANFIS18 ي برا ،سوم نوع زيدوبچ موجک از استفاده با
 در .هستند کرمان شهري هفتگ آب مصرفي نيبشيپ

 مولفه انگريب ai و اتيجزئ ةلفؤم انگريب di ،)۱۱(ة معادل
ي هاشاخص ۶ جدول در .ندهست i هيتجز سطح در بيتقر
 و MLR6، WR18، ANFIS6 برتري هامدلي آمار

WANFIS18 در کرمان شهر آبي تقاضاي نيبشيپي برا 
 است. شده داده نشان يسازهيشب و آموزش ةدور طول
ي سازهيشبة دور در MAE و RMSE زانيم WR18 مدل

 %٤٩ و %٦٢ مقدار به بيترت به MLR6 مدل به نسبت را
 RMSE زانيم WANFIS18 مدل نيهمچن د.يبخش بهبود

 ANFIS6 مدل به نسبت راي سازهيشبة دور در MAE و
  د.يبخش بهبود %٢٣ و %٣٤ مقدار به ترتيب به

  
)۸(  Ct = ۱۶۸۰۲۶ + ۱/۱۲ Ct-1 - ٠/٤٢ Ct-2 - ۸۰۷/۶۷ Tt-1 + ۲۱۷۹/۶ Tt-2 -۱۸۷۰Pt-1 + ۱۶۰۹/ ۱Pt-2  

   

)۹(  Ct = ۲۸۸۶۹ - ۰/۵۴ d1Ct-1 - ٠/٧٤ d1Ct-2 - ۲۰۳۱/۸ d1Tt-1 + ۲۱۳/۳۴ d1Tt-2 + ٥٨٤/٩١ d1Pt-1 + ٤٨٢/٨٧ d1Pt-2 - ۰/۸۲ 
d2Ct-2 - ۰/۶۱ d3Ct-1 + ۱۶۲۱ d3Tt-2 + ۱/۱۴ a1Ct-1 - ۲۸۲۹/۶ a1Tt-1 - ٨٠٨/٦٩ a1Tt-2 - ۱۶۱۰/۳ a1Pt-1 - ۵۴۷/۴۴ a1Pt-2 
+ ٠/٥٧ a2Ct-1 - ٠/٨٦ a2Ct-2 - ۱۱۹۲/۱ a2Tt-1 + ۴۴۳۱/۸ a2Pt-1 + ۲۵۶۷/۵ a2Pt-2 + ۰/۰۸ a3Ct-2 + ٥٦٠٦/٨ a3Tt-1 - 
٤١٦/٣١ a3Tt-2 - ۳۳۶۲/۵  a3Pt-1 - ٤٧٥٨/٥ a3Pt-2 

   

)۱۰(  Ct = ANFIS (Ct-1, Ct-2, Tt-1, Tt-2, Pt-1, Pt-2)  
)۱۱(  Ct = WANFIS (diCt-1, diCt-2, diTt-1, diTt-2, diPt-1, diPt-2, aiCt-1, aiCt-2, aiTt-1, aiTt-2, aiPt-1, aiPt-2)  

  

  يسازهيشب و آموزش دوره طول در کرمان شهر آبي تقاضاي نيبشيپي برا برتري هامدل سهيمقا - ۶ جدول

 

  يريگجهينت
 کرمان شهري هفتگ آب مصرفي نيبشيپ پژوهش، نيا در

 WANFIS و MLR، ANFIS، WR مدل چهار توسط
ي هاداده از منظور نيهم به .شد قراري بررس و مطالعه
 کل بارش وي هفتگي دما حداکثر ،يهفتگ آب مصرف

 )۱۳۸۵- ۱۳۹۶( ساله ۱۲ة دور کي در کرمان شهري هفتگ
ي انيپا سال ۳ي هاداده از هامدل جينتاي سازهيشبي برا و
يي ها مدل که داد نشان جينتا شد. استفاده )۱۳۹۴-۱۳۹۶(

 ةيتجزي برا هاآني ورود پارامتر پردازششيپ در که
 نسبت ،است شده استفاده موجک گسسته انتقال از ها داده

 خام صورتهب هاآني ورودي پارامترها کهيي هاداده به
 دارند. يبهتر عملکرد ،است گرفته قرار استفاده مورد

 باالترة مرتب و سطح باي هامدل که شد مشخص نيهمچن
 سطح باي هامدل به نسبتي بهتر عملکرد زيدوبچ موجک

 ،يآماري هاشاخص به توجه با دارند. کمتر مرتبه و
 ،R2 مقدار موجک، بري مبتني هامدل گفت توان يم

RMSE و MAE بهبودي امالحظه قابل زانيم به را 
 توانيم آمده دستهب جينتا به باتوجه تيدرنها بخشند. يم

 يهفتگ آب مصرفي نيبشيپي برا برتري هامدل که گفت
ي دما آب، مصرفي هايورود بايي هامدل شهرکرمان

 ۳ ةيتجز سطح و قبل هفته دو و کي کل بارش و حداکثر
  د.هستن موجک گسسته انتقال از استفاده با هاداده

  
  گزاری سپاس

 و کرماني امنطقه آبي سهام شرکت از ةمقال سندگانينو
 نياي هاداده که کرمان استاني هواشناس کل اداره

  دارند. را تشکر کمال کردند، فراهم را پژوهش
  

MLR6 ANFIS6 WR18 WANFIS18 عملکرد شاخص 

  دوره آموزش
72/0  73/0  92/0  94/0  R2 

64902 62771 34151 29179 RMSE(m3) 

39528 39223 23908 20675 MAE(m3) 

 سازيدوره شبيه

84/0  82/0  97/0  92/0  R 

61772 66666 23486 43698 RMSE(m3) 

33124 38087 16788 29305 MAE(m3) 
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