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  مقدمه
و تعيين ميزان مناسب  بيني مصرف آب شهري پيش

گذاري در تأسيسات زيربنايي آب شهري، به سبب  سرمايه
گيران  بودن احداث ساختارهاي زيربنايي براي تصميم گران

بيني  ريزان شهري بسيار اهميت دارد. ضرورت پيش و برنامه
ريزي  توان در مواردي چون برنامه مصرف آب شهري را مي

هاي  سامانه اصالح و بهبودجديد،  آب منابع به دستيابي براي
کنوني توزيع و انتقال آب، اصالح و بازنگري در قوانين 
اجرايي، تغيير تنظيمات در اين حوزه، اعمال تغييرات 

هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در حوزه  سازماني و انجام پروژه
، کمپبيلتأمين، توزيع و فرآوري آب شهري خالصه نمود (

 پژوهشگرانريزان و  روي برنامه هاي پيش ). پرسش۲۰۰۴
 گيري تقاضاي آب، در اين عرصه شامل چگونگي شکل

واکنش  چگونگي آب، مقدار تقاضاي کننده تعيين عوامل
تقاضاي آب به متغيرهاي اقتصادي مانند درآمد فرد و 

آب است  مقادير آتي تقاضاي بيني قيمت آب و پيش
 . اغلب مطالعات اقتصادي در)۲۰۰۱، سيکلسو  گريفن(

 آب شهري، بر تقاضاي بر هاي اثرگذار حوزه تعيين مؤلفه

 حال آن تأکيد داشته، عنوان پارامتر کليدي آب به قيمت

کشش بودن تقاضاي آب شهري  که نتايج نشان دهنده بي
). نتايج ۲۰۰۷، بالينگ و گوبرنسبت به قيمت آن است (

آن است که تنها افزايش بسياري از مطالعات ميداني بيانگر 
شود  قابل مالحظه درآمد منجر به افزايش تقاضاي آب مي

). طيف وسيعي از ۲۰۰۶، کريسوستوموس کاکتاس و(
مطالعات به بررسي و تعيين اثر شرايط آب و هوايي بر 

گوبر و  بالينگاند، اما به اعتقاد  مصرف آب شهري پرداخته
ر تقاضاي آب ) با مدنظر قرار دادن اثرات فصلي د۲۰۰۷(

کننده آب شهري به   هر فرد شهري، ميزان واکنش مصرف
ناچيز خواهد بود.  هوايي نسبتاً و آب تغيير در شرايط

شناسي مناسب و تأکيد بر در نظر گرفتن اثرات  روش
فصلي باعث استفاده از الگوهاي سري زماني تک متغيره در 

بيني تقاضاي آب  هاي مرتبط با پيش بسياري از پژوهش
رينويک و ؛ ۱۹۸۹، نيزويادامي و موليناشهري شده است (

 توماس،و  نيوگس؛ ۱۹۹۶، هانسن؛ ۱۹۹۸ آرچيبالد،
). ۲۰۰۳و همکاران،  دال هايزن و ۲۰۰۲، مارتينيز؛ ۲۰۰۰

) تقاضاي آب شهري ۲۰۰۱و همکاران ( جيندر پژوهش 
و همکاران  ژوابيني شد. مطالعه  به صورت هفتگي پيش

رفتن عواملي چون روند، اثر فصلي، ) با در نظر گ۲۰۰۰(
ضريب تصحيح آب و هوا و اجزاء خودتوضيحي، الگوي 

 ١روزانه آب شهر ملبورن مصرف بيني پيش سري زماني براي
و همکاران بوگاديس در استراليا ارايه دادند. پژوهش 

با درجات مختلف  ARIMAالگوهاي  کارگيري به با )۲۰۰۵(
پوشاني  ) بهترين هم۲، ۱، ۰(به اين نتيجه رسيد که الگوي 

  در کانادا دارد. ٢هاي واقعي مصرف آب شهر اوتاوا را با داده
اي و همکاران  توان به مطالعه شرزه از مطالعات داخلي مي

بيني تقاضاي آب شهر تهران با  ) با عنوان پيش۱۳۸۷(
استفاده از الگوهاي ساختاري، سري زماني و شبکه عصبي 

ر اين مطالعه از شبکه عصبي د. دكراشاره  GMDHنوع 
مبتني بر الگوريتم ژنتيک،الگوهاي ساختاري  GMDHنوع 

هاي  هاي زماني، براي مقايسه روش و همچنين سري
بيني تقاضاي سرانه آب در شهر تهران استفاده شده  پيش

است. نتايج به دست آمده حاکي از آن بوده است که 
عصبي  بيني تقاضاي آب با استفاده از روش شبکه پيش

GMDHهاي ساختاري  هاي حاصل از الگو ، نسبت به برآورد
  و سري زماني، داراي درجه کارايي بيشتري هستند.

با توجه به  اي در مطالعه )۱۳۸۳تابش و همکاران (
مدت آب از عوامل آب و هوايي و  ثيرپذيري مصرف کوتاهتأ

همچنين وجود الگوي مصرف مشابه در روزهاي متوالي، دو 
مدت  بيني کوتاه پيش برايهاي زماني  روش سريمدل به 

. در مدل اول با اند كردهمصرف آب شهري تهران تهيه 
هاي روند،  لفهؤتجزيه سري زماني مصرف روزانه آب به م

ها  تغييرات فصلي، تغييرات تصادفي و تعيين هر يک از آن
. شده استبيني انجام  با استفاده از روش رگرسيون، پيش

هاي ترکيبي اتورگرسيو و  استفاده از مدل در مدل دوم با
متحرک فصلي، الگوي مصرف در گذشته شناسايي  ميانگين

که در آينده نيز اين الگو ادامه داشته  شده و با فرض اين
. شده استبيني مصرف آب استفاده  باشد، از آن براي پيش

در نهايت نتايج دو مدل تهيه شده با نتايج واقعي مقايسه 
بيني مصرف  ها را براي پيش يي اين مدلکه توانا دش

. از بين اين دو، مدل دادمدت آب شهري تهران نشان  کوتاه
هاي شهر تهران  پيشرفته داراي خطاي کمتري براي داده

  .بوده است
هاي مهم استان  انشهر تهران به عنوان يکي از شهرست

 ۸۴۲۹۸۰۷کيلومتر مربع و جمعيت  ۷۳۰با مساحت  تهران
 .آيد نفر هجدهمين شهر پرجمعيت جهان به شمار مي

توجه بيش از پيش به آب به عنوان يک کاالي اقتصادي و 
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كند. همچنين  هاي مختلف براي آب را آشکار مي بخش
بررسي روند زماني مصرف آب شهر تهران بر حسب 

هاي  در طي سال مصرف روند رو به افزايش بيانگر مترمکعب
رشد  ).١٣٩٠باشد (مرکز آمار ايران،  مورد بررسي مي

فرسوده  و طرف يك از تهران شهر در آب مصرف رويه بي
آبي  منابع كه شده سبب رساني موجود، آب شبكه بودن
تواند  مي روند اين ادامه نباشد و آب مصرف پاسخگوي مزبور
را  تهران جمله از شهرهايي كالن براي نياز آب مورد تأمين

آب  تقاضاي بيني لذا پيش روبرو كند، مشكل با آينده در
اهميت  حايز آينده براي اصولي و صحيح ريزي برنامه براي
مدت آب شهري کمک  بيني تقاضاي کوتاه يشپ .است

هاي آب شهري  برداران سيستم ثري به مديران و بهرهؤم
و سامانه  تا بتوانند نسبت به مديريت صحيح مصرف است

با توجه به اهميت مباحث فوق،  ند.كناقدام  عرضه آب
گيري از الگوهاي فصلي در پي  پژوهش حاضر با بهره

الگوسازي و تدوين الگوي رفتاري مقادير آتي مصرف آب 
  شهر تهران است.

  
  ها مواد و روش

حوادث  از دنباله يک طبيعت به تصميم، هر نهايي کارايي
بتوان  اگر .دهد مي رخ تصميم پي آن در که دارد بستگي

 گيري تصميم از قبل را حوادث اين کنترل غيرقابل هاي جنبه
 در آيد. مي بهتري به وجود گيري تصميم امکان زد، حدس
 صورت به بيني غالباً پيش علمي، کمي هاي و تحليل تجزيه

يک  الگوي قالبدر  و گذشته حال از اطالعات استفاده
زماني يا  هاي الگوي سري اي، معادله چند الگوي اي، معادله
 يها دوره براي مورد نظر الگوي بردن کار به و الگوها ديگر
توجه  مورد وقايع آينده بيني پيش امروزه است. بعدي

هاي  روش و قرار گرفته هاي مختلف زمينه در پژوهشگران
هاي  پژوهش در است.شده  ابداع زمينه اين در نيز متنوعي

از  استفاده، بيني مورد پيش هاي مدل بيشترين اقتصادي،
اند. روش ميانگين متحرک  بوده سنجي اقتصاد هاي نوع مدل

 سري زماني مدل پركاربردترين از ARIMA)( خودتوضيحي

 توان الگوهاي مي كلي حالت در. است سنجي در اقتصاد

و  پارامتري كلي دو دسته به را بيني پيش معمول
غيرپارامتري شامل  هاي الگو .كرد بندي تقسيم غيرپارامتري

تعديل نمايي  هاي انواع روش و متحرك ميانگين الگوهاي
علي  الگوهاي دسته به دو خود نيز پارامتري الگوهاي .است

 علي جمله الگوهاي غير از شود. مي تقسيم غيرعلي و

 ميانگين الگوي اشاره کرد. در ARIMAالگوي  به توان مي
 از تعدادي بر ميانگين آينده مبتني بيني پيش متحرك
 الگو اين واقع در باشد. مي زماني سري يك هاي داده آخرين
متغير،  يك مقدار آتي كه است استوار اصل بر اين

 زماني سري است. الگوهاي خود گذشته مقادير از ميانگيني
 را ها آن توان مي كه گيرند مي بر در را ها الگو از اي مجموعه

الگوهاي  و متغيره الگوهاي تك كلي دسته دو صورت به
 تك متغيره الگوهاي ترين مهمگرفت. از  نظر در چندمتغيره

متحرك  ميانگين، (AR)الگوهاي خود توضيح  به توان مي
(MA)، ميانگين  جمعي خودتوضيح الگوي عمومي و

در واقع  ARIMAمدل اشاره نمود.  (ARIMA)متحرك 
صورت  در و بوده هاي برداري اي از مدل شکل خالصه شده

  هاي ل مد به همان خوبي توانند، مي هاي كافي داده وجود
مدل  نمايند. بيني پيش را زماني هاي سري برداري

SARIMA  از توسعه مدلARIMA  معمولي به دست
آمده که براي تجزيه و تحليل اطالعات سري زماني که 

رود.  فصلي است به کار مي شامل رفتارهاي فصلي يا غير
هاي سري زماني  اين مدل خصوصيت فصلي را در داده

 مصرف آببيني  همچنين براي پيش کند. محاسبه مي
شود.  هاي فصلي به طور گسترده استفاده مي مربوط به داده

هاي  بيني اين مدل در مقايسه با ديگر مدل زاياي پيشم
سري زماني به وسيله يک سري مطالعات بررسي شده 

ورشونا و جوسي  توان به مطالعه به عنوان مثال مياست که 
بيني تقاضاي  ) پرداخت که از اين مدل براي پيش۲۰۰۱(

  اند. کوتاه مدت آب استفاده كرده
زماني مصرف آب شرب شهر تهران اطالعات  سري هاي داده

ارزشمندي را در جهت برآورد مقادير مصرف آتي فراهم 
آورده و پارامترهاي اصلي در تعيين مقادير مصرف آتي از 

ريزان  ها را در اختيار برنامه قبيل روند، اثرات فصلي و شوک
دهد. نخستين رهيافت مورد  شهري قرار مي پژوهشگرانو 

 تهران شهر تاي الگوسازي مصرف آب شرباستفاده در راس

انباشته  حاضر، الگوي ميانگين متحرک هم پژوهش در
الگوي  بسط که بوده )SARIMA( ١خودتوضيحي فصلي

 )ARIMA(انباشته خودتوضيحي  ميانگين متحرک هم
 WCtاست. اگر سري زماني مصرف آب شرب شهر تهران 

، pتبعيت نموده كه در آن  ARIMA (p,d,q)از فرايند 
 ، درجه انباشتگي برايdهاي خودتوضيحي،  تعداد وقفه

 هاي ميانگين متحرک الگو تعداد وقفه qايستا كردن داده و 
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و  کريچ کاسنرتوان مدنظر قرار داد ( زير را مي معادلهباشد، 
 ):٢٠٠٨، زيليسو  کليبر؛ ٢٠٠٧، ولتر

)۱ (  2( )(1 ) ( ) , (0, )d
t t tL L WC L WNφ θ ε ε σ− = ≈  

را دارا  )WN( 1ویژگی نوفه سفید εtفوق،  معادلهدر 
توان به صورت  را نیز می 2باشد. عملگر وقفه می

k
t t kL WC WC تعریف کرد، از سوي دیگر، دو  =−

به صورت زیر  4و میانگین متحرك 3عملگر خودتوضیحی
  ):2008، پفافشود ( بیان می

)٢(  ϕ( ) = 1 −    −     − ⋯−     								 
)٣(  θ( ) = 1 −    −     − ⋯ −     								 

)فوق،  معادله در ) 0Lφ 1φبوده و  ≠ باشد.  مي >
در الگوسازي سري  SARIMAبه  ARIMAبسط الگوي 

زماني مناسب  )WCt(زماني مصرف آب شرب شهر تهران 
و  ٥فصلياست که سري زماني داراي هر دو رفتار 

 ARIMAشده، الگوي  باشد. وجود رفتارهاي ياد ٦غيرفصلي
را  SARIMA). الگوي ٢٠١٠، اريکنمايد ( را ناکارا مي

 ٧خودتوضيحي فصلي فزاينده انباشته ميانگين متحرک هم
ناميده و براي سري زماني مصرف آب شرب شهر تهران آن 

نشان  ARIMA (p,d,q) WC (P,D,Q)Sرا به صورت 
براي سري زماني  SARIMAالگوي  فرم کليدهند.  مي

است  صورت زير به )WCt(ماهانه مصرف آب شهر تهران 
  ):٢٠٠٨، بيسونوو  هاليم(
)٤(  ∅(l)Φ(l )(1 − l ) WC θ(l)Θ(l )ε  

  
 

)٥(  ϕ(l) = 1 − ϕ l − ⋯ − ϕ l  
  

 

)٦(  Φ(l ) = 1 − Φ l − Φ l  − ⋯ − Φl   
  

 

)٧(  θ(l) = 1 − θ l − θ l − ⋯ θ l  
  

 

)٨(  Θ(l ) = 1 − Θ l − Θ l  − Θ l  
 

به ترتيب درجه خودتوضيحي،  qو  p ،d، الگوي فوقدر 
 و P ،Dگيري و ميانگين متحرک غيرفصلي بوده و  تفاضل

Q گيري و ميانگين  به ترتيب درجه خودتوضيحي، تفاضل
جمله خطاي داراي شرايط  tمتحرک فصلي است. جزء 

هاي  (براي داده درجه فصلي Sو  تصادفي) (شوک نوفه سفيد
دهد. به منظور برآورد الگو،  ) را نشان مي١٢ماهانه برابر با 

                                                             
1- White Noise (WN) 
2- Lag operator 
3- Autoregressive operator 
4- Moving Average operator 
5- Seasonal 
6- Non-seasonal 
7- Multiplicative seasonal autoRegressive integrated moving 
average 

سري زماني را مورد بررسي  ٨در گام نخست بايد ايستايي
قرار داد. به منظور آزمون ايستايي سري زماني، وجود يا 

شود. آزمون ريشه واحد  بررسي مي ٩عدم وجود ريشه واحد
در سري زماني  ١٠در پي تعيين روند تصادفي يا قطعي

هاي واحد در خارج از  ر داشتن ريشهاست. در صورت قرا
سري زماني ايستا خواهد بود. به منظور انجام  ١١دايره واحد

آزمون ايستايي براي سري زماني داراي رفتار فصلي و 
غيرفصلي، آزمون مورد استفاده بايد در بردارنده اجزاء 

هاي آماري  فصلي و غيرفصلي باشند. در اين راستا از آزمون
توان استفاده  مي Taylerو  HEGY ،CH ،BM ،FHچون، 
، هانسنو  کانووا؛ ١٩٩٠و همکاران،  هايلي برگنمود (
؛ ١٩٩٧، هابيجنو  فرنسس؛ ١٩٩٣، ميرونو  بيوليو؛ ١٩٩٥
براي آزمون ريشه واحد  HEGY). در رهيافت ١٩٩٧، تيلور

 ،)WCt(سري زماني ماهانه مصرف آب شرب شهر تهران 
هاي  الگوي خودتوضيحي ايجاد شده، به نحوي که ريشه

واحد فصلي و بلندمدت توسط ضرايب رگرسيون اين الگو 
معرفي شود. الگوي خودتوضيحي مذکور داراي فرم کلي 

( ) t tA L y ε=  بوده، که در آنtε  نوفه سفيد وA(L) 
باشد. فرآيند فوق در  عملگر وقفه از درجه دوازده مي
 A(L)اي  هاي چندجمله صورتي ايستا بوده که تمامي ريشه

خارج از دايره واحد قرار گيرند. براي آزمون ريشه واحد 
مورد  A(L) = 1-L12اي  الگوي فوق، بسط چندجمله

گيرد. تجزيه سري زماني ماهانه مصرف  استفاده قرار مي
هاي واحد با استفاده  تعيين ريشه براي شهر تهران آب شرب

  ):١٩٩١، فرانسسگيرد ( زير صورت مي معادلهاز 

)۹ (  
Δ  = (1 − l)(1 + l)(1 + l ) (1 + l + l )(1 − l + l ) 1 + √3l + l    1 − √3l + l   

هاي واحد غیرفصلی و فصلی ماهانه به  بر این اساس، ریشه
 ترتیب از چپ به راست به قرار زیر است:

)۱۰(  ±1, ±i	, − 12  √3 ± i 	, 12  √3 ± i 	, − 12  1 ± i√3 	, 12  1 ± i√3  
، ٣، ٦ ،∞هاي  هاي فوق به ترتيب مربوط به چرخه ريشه

در هر سال بوده و فراواني  ١١و  ١، ٥، ٧، ١٠، ٢، ٤، ٨، ٩
/، π، ٠ها به ترتيب عبارت از  آن 2π± ،2 / 3πm، 
/ 3π± ،5 / 6πm ،/ 6π±  ميرونو است (بيوليو، 

ماهانه هاي ). براي انجام آزمون ريشه واحد داده١٩٩٣

                                                             
8- Stationary 
9- Unit root 
10- Stochastic or deterministic trend 
11- Unit circle 
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مصرف آب شرب شهر تهران، تشکيل آزمون فرضيه بايد بر 
هاي واحد بدون توجه  ريشهمبناي بررسي وجود هر يک از 

ها، صورت گيرد. در اين  به وجود يا عدم وجود ساير ريشه
هاي خطي از سري  تبديل راستا، با استفاده از تقريب تيلور

زماني ماهانه مورد بررسي ايجاد شده که امکان آزمون 

وجود هر ريشه واحد را بدون توجه به وجود يا عدم وجود 
). با استفاده ١٩٩١(فرانسس،  آورد ها فراهم مي ساير ريشه

) شکل کلي اين ١٩٩٧از رهيافت فرانسس و هابيجن (
) WCt(هاي ماهانه مصرف آب شهر تهران  آزمون براي داده

  به صورت زير است:

)۱۱(  
Δ  wc = α + βT +  δ D ,   

   + π y ,   + π y ,   + π y ,   + π y ,   + π y ,   + π y ,   + π y ,   
+ π y ,   + π y ,   + π  y ,   + π  y ,   + π  y ,   +  λ  

   Δ  wc   + ε  
   

، )α(عرض از مبداء فوق، اجزاء قطعي شامل  معادلهدر 
هاي  است. تبديل )T(و روند  )D( ماهانه موهومي متغيرهاي

هاي فصلي و  به منظور آزمون وجود ريشه نيز yiخطي 
براي  1πغيرفصلي در معادله وارد شد. ضريب رگرسيون 

تا  2πآزمون وجود ريشه غيرفصلي و ضرايب رگرسيون 
12π هاي فصلي استفاده قرار  براي سنجش وجود ريشه
  شود. مي
  
  بحثج و ینتا

آب شهر  انباشتگي فصلي مصرف ماهانه بررسي شكل
مکعب نشان داد که به طور تهران بر حسب ميليون متر

بيشترين حجم  ۱۳۸۹تا  ۱۳۷۷هاي  متوسط، طي سال

مصرف در ماه تير و کمترين ميزان آن در ماه فروردين رخ 
. در دوره مورد بررسي، ميزان بيشينه )۱(شكل  داده است

و مقدار کمينه آن نيز در آبان  ۱۳۸۹مصرف آب در تير 
ترين نوسانات باشد. طي اين دوره بيش مي ۱۳۸۰ماه سال 

هاي مختلف يک سال، متعلق به سال  مصرف آب بين ماه
مکعب) است. به ميليون متر ۹۶/۸با انحراف معيار ( ۱۳۷۷

طور متوسط اختالف بين مقدار بيشينه و کمينه مصرف 
معادل با  ۱۳۸۹تا  ۱۳۷۷هاي  هاي مختلف براي سال ماه
 ۶/۲۴بيشترين اختالف (مکعب بوده، ميليون متر ۴/۲۰
کمترين اختالف  و ۱۳۷۷مکعب) در سال ليون مترمي
به ثبت  ۱۳۸۰مکعب) نيز در سال ميليون متر ۶/۱۳(

  رسيده است.
  

 
  1389تا  1377هاي  انباشتگی فصلی مصرف ماهانه آب در شهر تهران طی سال -1شکل 

 
ديده شده، به طور متوسط  ۱همان طور که در شکل 

بيشترين مقدار مصرف آب در شهر تهران در تير ماه رخ 
داده و کمترين ميزان مصرف آب نيز به ماه فروردين تعلق 

فتاري و بررسي صحت و ميزان دارد. براي تبيين الگوهاي ر
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هاي مصرف ماهانه سال  بيني شده، داده دقت مقادير پيش
هاي  گيري از داده از نمونه خارج شده و با بهره ۱۳۸۹

برازش الگوها انجام شد. در گام  ۱۳۸۸تا  ۱۳۷۷هاي  سال
، BMو غيرفصلي  هاي فصلي تعيين ريشه نخست، در آزمون

 ر نهايت بر مبنايهاي مختلف، د پس از بررسي وقفه
 ۳۶و  ۲۴، ۱۲تا  ۶، ۱ها  هاي کنترل تشخيصي وقفه آزمون

هاي ياد  به عنوان وقفه بهينه انتخاب شد. با انتخاب وقفه

به ترتيب برابر  LM(12)و  LM(1)هاي  شده مقادير آماره
(سطح  ۵۲/۰درصد) و  ۲۳(سطح احتماالتي  ۴۸/۱با 

درصد) بوده که داللت بر پذيرش فرض صفر  ۸۸احتماالتي 
رو، مقادير  و عدم وجود خودهمبستگي است. از اين

قابل اتکاء هستند.  BMحاصل از آزمون  Fو  tهاي  آماره
 BMنتايج حاصل از آزمون ريشه واحد فصلي و غيرفصلي 

  ارايه شده است. ۱جدول  در
  

  BMنتایج حاصل از آزمون ریشه واحد  -1جدول 

  مقدار محاسباتي  فراواني فصلي  نوع آزمون
  (الگوي داراي عرض از مبداء و روند)

  مقدار بحراني
  (در سطح احتماالتي پنج درصد)

t :1آزمون  0π =  ۰  ٦/٢-  ٤٤/٣-  

: tآزمون 
2 0π =  π  ٦٢/٢-  ٦٥/٢-  

F :3آزمون  4 0π π= =  / 2π  ٤٩/٥  ٧٧/٥  
F :5آزمون  6 0π π= =  2 / 3π  ٤١/١  ٧٧/٥  

F :7آزمون  8 0π π= =  / 3π  ٣٦/٣  ٧٧/٥  
F :9آزمون  10 0π π= =  5 / 6π  ٦٩/٣  ٨٤/٥  
F :11آزمون  12 0π π= =  / 6π  ٧٧/٣  ٨٤/٥  

     
هاي غيرفصلي و  ، در تمامي فراواني۱اساس نتايج جدول  بر

هاي محاسباتي کمتر از مقدار  فصلي، مقادير مطلق آماره
بحراني در سطح پنج درصد بوده، در نتيجه ريشه واحد در 

هاي ياد شده وجود دارد. با توجه به وجود  تمامي فراواني
هاي غيرفصلي و فصلي در سري زماني ماهانه  تمامي ريشه

صرف آب شهر تهران، فيلتر مناسب براي ايستا كردن اين م
  است. )L12-1(سري زماني 

هاي غيرفصلي و  براي بررسي وجود همزمان تمامي ريشه
هاي فصلي به ترتيب از آزمون تيلور  فصلي و تمامي ريشه

F1,2,…,12  وF2,3,…,12  استفاده شد. مقدار آماره
و مقدار بحراني آن  ۰۵/۳برابر با  F1,2,…,12محاسباتي 

 F2,3,…,12است. همچنين، مقدار آماره محاسباتي  ۸۲/۵
  باشد. مي ۵/۴بوده و مقدار بحراني آن  ۱۸/۳معادل 

از  F1,2,…,12کوچکتر بودن مقدار مطلق آماره محاسباتي 
هاي غيرفصلي و  مقدار بحراني بيانگر وجود تمامي ريشه

و مقايسه آن با مقدار  F2,…,12فصلي بوده، مقدار آماره 
هاي فصلي است. پس  بحراني نيز گوياي وجود تمامي ريشه

 D=1و d=1از تعیین نوع فیلتر مورد استفاده و انتخاب 
براي ايستا كردن سري زماني ماهانه مصرف آب تهران، 

همبستگي جزيي  و خود )ACF(رسم توابع خود همبستگي 

)PACF(  مدنظر قرار گرفت و مقادير اوليه درجه الگوي
SARIMA .انتخاب شد  

 SARIMAها در الگوي  بر اين اساس، مقادير اوليه درجه
است. عالوه بر الگوي  Q=1و  p=1 ،q=2 ،P=2برابر با 

هاي مختلف ديگري نيز براي برازش الگوهاي  اوليه، درجه
SARIMA  لحاظ شد. براي انتخاب الگوي مناسب براي

هاي الگوي  بيني، با انتخاب مقادير مختلف براي درجه پيش
SARIMA  مبتني بر پيشنهاد اوليه، الگويي که بر مبناي

فاقد مشکل خودهمبستگي در سطح پنج درصد  Qآماره 
برتر بر مبناي  SARIMAآماري بوده، انتخاب شد. الگوي 

 SARIMA (3,1,1) (2,1,1) آزمون کنترل تشخيصي
 Qو  Q (beg.) ،Q (12)  ،Q (24)هاي  مارهباشد. مقدار آ مي

بوده که  ۱۸/۲۷و  ۷۴/۱۷، ۷۵/۷، ۳به ترتيب برابر با  (36)
درصد  ۵۶و  ۴۱، ۱۷، ۸هاي احتماالتي  با توجه به ارزش

عدم وجود خودهمبستگي  بر مبني عدم فرض بيانگر پذيرش
 در سطح پنج درصد آماري است. نتايج حاصل از برازش

زير ارايه شد. پس از برازش و تعيين  الگوي فوق در جدول
اي مقادير مصرف ماهانه  بيني درون نمونه الگوي برتر، پيش

و مقايسه آن با مقادير  ۱۳۸۹آب شهر تهران براي سال 
ارايه  ۲واقعي مدنظر قرار گرفت. نتايج حاصل در جدول 

  شده است.
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 يخود همبستگي جزي  خود همبستگي

    
  ییخود همبستگی جزو خودهمبستگی رسم توابع  -2شکل 

  
  انباشته خودتوضیحی فصلی اي الگوي میانگین متحرك هم بینی درون نمونه نتایج حاصل از پیش -2جدول 

 ME MPE MAPE  بيني مقدار پيش  مقدار واقعي  ۱۳۸۹هاي سال  ماه

٧٩/٠ ٥٩٢٨٨٧ ٧٤٦١١١١١ ٧٥٢٠٣٩٩٨  فروردين  - ٧٩/٠  
-١٤٠١٥٤٦ ٨١٤٣٣٧٢٠ ٨٠٠٣٢١٧٤  ارديبهشت  ٧٥/١  ٧٥/١  

٧٦/٢ ٢٥١١٩٣٩ ٨٨٦٤٠٥٥١ ٩١١٥٢٤٩٠  خرداد  - ٧٦/٢  
٤٨/٢ ٢٤٤٣٧٥٤ ٩٦٠٩٠٤٠٣ ٩٨٥٣٤١٥٧  تير  - ٤٨/٢  

-٢٣١٤٣٤٧ ٩٥٨٧٩٢٣٦ ٩٣٥٦٤٨٨٩  مرداد  ٤٧/٢  ٤٧/٢  
-١٩٥٢٤٦٤ ٩١٩٤٤٨٩٦ ٨٩٩٩٢٤٣٢  شهريور  ١٧/٢  ١٧/٢  

٨٦/٠ ٧١٩٨٧٤ ٨٢٧٠٥٧٧٦ ٨٣٤٢٥٦٥٠  مهر  - ٨٦/٠  
-١١٨٩١٨٠ ٧٨١٣٩٠١٢ ٧٦٩٤٩٨٣٢  آبان  ٥٥/١  ٥٥/١  
-١٤٠٨١٦٠ ٧٦٣١٦٥٢١ ٧٤٩٠٨٣٦١  آذر  ٨٨/١  ٨٨/١  
-٢٠٣٧١٩٣ ٧٦٤٩٩٩٠١ ٧٤٤٦٢٧٠٨  دي  ٧٤/٢  ٧٤/٢  

-٢٨٦٥٥٧٣ ٧٦٩٩٨٧٧٠ ٧٤١٣٣١٩٧  بهمن  ٨٧/٣  ٨٧/٣  
-٣٤٢٧٣٤٨ ٧٩٣٤٣٧٣١ ٧٥٩١٦٣٨٣  اسفند  ٥١/٤  ٥١/٤  
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هاي سال  اي براي ماه نمونه بيني درون متوسط خطاي پيش
بيني  درصد بوده که بيانگر قدرت پيش ۳۲/۲برابر با  ۱۳۸۹

باشد. با استفاده از الگوي ياد  مي SARIMAمطلوب الگوي 

اي مقادير مصرف آب در شهر  نمونه بيني برون شده پيش
  صورت گرفت. ۱۳۹۰مختلف سال  يها تهران براي ماه

  
  مکعب).(میلیون متر1390:12تا  1390:01 براي بینی مقادیر مصرف آب شهر تهران پیش -3جدول 

  بيني مقدار پيش  دوره  بيني مقدار پيش  دوره  بيني مقدار پيش  دوره
۱۳۹۰:۱  ۶۵/۷۶  ۱۳۹۰:۶  ۶۸/۹۲  ۱۳۹۰:۱۱  ۴۱/۷۸  
۱۳۹۰:۲  ۶۳/۸۴  ۱۳۹۰:۷  ۷۷/۸۳  ۱۳۹۰:۱۲  ۰۱/۸۱  
۱۳۹۰:۳  ۲۸/۹۱  ۱۳۹۰:۸  ۹۱/۷۸      
۱۳۹۰:۴  ۱۶/۹۶  ۱۳۹۰:۹  ۲۶/۷۷      
۱۳۹۰:۵  ۱۶/۹۵  ۱۳۹۰:۱۰  ۰۶/۷۸      

  
و مقادير متوسط خطاي  SARIMAنتايج حاصل از الگوي 

درصد  ۳۲/۲اي اين مدل که برابر با  بيني درون نمونه پيش
بيني خوبي  بوده است، نشان داد که الگو داراي قدرت پيش
بيني مصرف  است. همچنين نتايج حاصل از مقادير پيش

در  آب افزايش مصرف آب شرب شهر تهران حاکي از
 ريزي، برنامه به رو نياز اخير بوده است، از اين هاي سال

رساني  هاي آب سيستم مديريت و كارا عملكرد ، بهتر طراحي
از  رسد. يكي مي نظر به ضروري موجود، در شهر تهران

 و مديريت اجرا طراحي، ،يريز دربرنامه مهم نيازهاي پيش

بيني دقيق تقاضاي آب با استفاده از  پيش آب، منابع بهتر
  است.الگوهاي پارامتريک و غيرپارامتريک 

  
  گیري نتیجه

گيري از الگوي ميانگين متحرک  پژوهش حاضر با بهره
موفق به  )SARIMA(انباشته خودتوضيحي فصلي  هم

بيني مقادير مصرف آب شهر تهران در افق زماني  پيش
دوازده ماهه شد. پژوهش حاضر نشان داد که با توجه 

اي در  بيني درون نمونه مقادير درصد متوسط خطاي پيش
توان نتيجه گرفت که الگو داراي  مي SARIMAالگوي 

بيني بااليي براي تخمين تقاضاي آب شرب  قدرت پيش
شهر تهران است. از سوي ديگر، اين الگو نتايج مطلوب و 

هاي شهر تهران  ريزي چشمگيري را براي استفاده در برنامه
شود تا مديران و  فراهم آورده است. لذا توصيه مي

هاي  گيري از چنين يافته با بهرهگيرندگان شهري  تصميم
علمي و تعامل بيشتر با متخصصان دانشگاهي بستر 
مديريت بهينه و کارا در حوزه شهري را فراهم آورند. 

هاي  ريزي مطلوب، اتخاذ سياست بديهي است انجام برنامه
کارا و تدوين راهبردهاي مناسب در راستاي توسعه 

، انتقال و توزيع هاي شهري مانند سامانه فرآوري زيرساخت

آب جزء از طريق ترکيب تجارب ميداني مديران با 
  هاي علمي متخصصان داخلي ميسر نخواهد شد. ظرفيت
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