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ارائة الگوی پیشبینی مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران
(مطالعة موردی :سد امیرکبیر)
3

سعید یزدانی ،1سمانه عابدی ،*2سپیده عابدی
 .1استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 11/11/11 :تاریخ تصویب)12/12/11 :

چکیده
با توجه به اهمیت و نقش پیشبینی مصرف آب در خصوص مدیریت منابع آب و اتخاذ سیاستهای
درازمدت و کوتاهمدت مناسب در جهت بهینهسازی تقاضای آب این مطالعه با هدف تدوین الگویی برای
پیشبینی مصرف آب به روش باکس و جنکینز انجام شده است .برای این منظور از دادههای ماهانة مصرف
آب شرب و کشاورزی در سطح استان تهران برای سالهای  1333 -1331استفاده شده استBeaulieu .

 )1993( and Mironآزمون ریشههای واحد فصلی و غیر فصلی را بر مبنای تکنیک  HEGYبرای
دادههای ماهانة بسط دادهشده انجام دادند .نتایج بر اساس روش باکس -جنکینز بیانگر آن است که الگوی

مناسب برای پیشبینی مصرف آب در دو بخش شرب و کشاورزی بهترتیب ،الگوی آریمای فصلی
 SARIMA (3, 1, 3)(1,1,1)12و  SARIMA (1,0, 5 ) (5 ,0 ,4 )12تشخیص داده شد .بر اساس الگوهای
ارائهشده میزان مصرف آب در دو بخش مورد مطالعه در هر دوره متأثر از میزان آنها و شوكهای وارد بر
آنها در دورههای قبل است؛ بنابراین پیشبینی مقادیر مذکور نه به طور دقیق بلکه به صورت نسبی این
امکان را فراهم میسازد تا سیاستگذاران یک دید کلی در مورد تغییرات مصرف آب در بخش شرب و
کشاورزی در ماههای آینده داشته باشند تا با استفاده از آن بتوانند برای انجام اقدامات الزم در خصوص
مدیریت صحیح مصرف و بهرهبرداری از مخازن برنامهریزی و تصمیمگیریهای آتی مؤثرتری داشته باشند.
واژههای کلیدی:استان تهران ،باکس و جنکینز ،ریشة واحد فصلی ،مصرف آب شرب و کشاورزی
مقدمه
آب در هر كشور و منطقهای يكي از سرمايههای ملي به
شمار ميرود و قابل جايگزيني با هيچكدام از منابع طبيعي و
مصنوعي ديگر نيست ) .(Tabesh et al., 2004با توجه به
رشد جمعيت ،گسترش شهرنشيني ،تغيير الگوی مصرف،
توسعة بخشهای اقتصادی و باالرفتن سطح بهداشت و رفاه
روزبهروز نگراني بروز كمآبي كشور افزايش مييابد .تداوم
* نويسندة مسئول:

افزايش ميزان تقاضا برای آب باعث افزايش شكاف ميان
عرضه و تقاضای آب شده و افزايش اين شكاف توجه جدی
به مباني برنامهريزی اقتصادی منابع آب و تخصيص بهينة
آن را اجتنابناپذير كرده و مديريت تقاضای آب را ضروری
ساخته است ). (Tajrishi and Abrishamchi, 2004
از يک سو شرايط خاص اقليمي و پراكنش نامناسب
مكاني و زماني ريزشهای جوی منجر شده است كه ايران در
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زمرة كشورهای خشک و نيمهخشک قرار گيرد و از سوی
ديگر اين مسئله باعث شده است كه كمبود آب در ايران
يكي از عوامل محدودكنندة اصلي توسعة فعاليتهای
اقتصادی ايران به شمار رود .در اين بين ،كالن شهر تهران با
توجه به جمعيت انبوه آن و واقعشدن در حوزههای پرآب
كشور ،از موقعيت خاصي برخوردار است .رودخانههای شور،
كرج ،جاجرود و مسيلهای شهر تهران منابع آبهای
سطحي استان تهران هستند .در اين ميان ،سد اميركبير با
سطح حوزة آبريزی به مساحت  467كيلومتر مربع و با
متوسط جريان آب ساالنه به ميزان  742ميليون متر مكعب
بزرگترين منبع تأمين آب استان تهران محسوب ميشود.
كنترل سيالبهای بهاره و جلوگيری از خسارتهای ناشي از
سيل ،تأمين آب شرب تهران ساالنه به ميزان  070ميليون
متر مكعب ،تنظيم آب برای مصارف آبياری و كشاورزی
اراضي حومة كرج به ميزان  100ميليون متر مكعب در سال
و توليد انرژی «برق-آبي» برای كمک به شبكة سراسری
برق ،بهويژه در ساعات اوج مصرف ،به ميزان ساالنه
 150000مگاوات ساعت از اهداف احداث اين سد است
).(Tehran Regional Water Company, 2010
در استان تهران ،حدود  00درصد منابع آب صرف شرب و
 60درصد در بخش كشاورزی مصرف ميشود .به طوری كه
در سال  1090ميزان مصرف آب شرب و كشاورزی بهترتيب
يک ميليارد و  466ميليون و 2/5ميليارد مترمكعب است .الزم
به ذكر است حدود  40درصد اين ميزان آب از منابع آب های
سطحي تأمين شده است )Tehran Regional Water
 .(Company, 2011مقايسة ميزان مصرف آب در دو بخش
مذكور با حجم ريزشهای جوی در استان تهران با توجه به
ميزان تبخيری كه صورت ميگيرد و ميزان آبي كه برای
جبران افت سفرههای زيرزميني به صورت طبيعي از دسترس
خارج ميشود كمبود منابع آبي را نشان ميدهد .با توجه به
محدوديت منابع آبي ،مسئلة استفاده و مديريت بهينه از اين
منابع حائز اهميت است؛ از اين رو انديشيدن تدابيری در
خصوص مديريت منابع آب و اتخاذ سياستهای مناسب در
جهت بهينهسازی مصرف آب ميتواند نقش مؤثرتری در
حفاظت از منابع آب در كشور داشته باشد .يكي از موضوعات
مورد بررسي در اين زمينه پيشبيني تقاضا و مصرف آب است.
با استخراج تابع پيشبينيكنندة مصرف آب ميتوان به منظور
مديريت بهينة تقاضا و آبرساني اقدامات الزم را به عمل آورد؛
به همين دليل در دهههای اخير روشها و الگوهای مختلفي

برای پيشبيني معرفي و توسعه يافته است )Salami and
 ،(Jahangard, 2009به طوری كه and

Quevedo

 (1986) Cembranoبرای پيشبيني كوتاهمدت و بلندمدت
مصرف آب شهر بارسلونا (2000) Zhou et al. ،برای بررسي
مصرف روزانة آب شهر ملبورن (2003) Liu et al. ،برای
پيشبيني تقاضای آب شهر وينان در چين(2001) Karimi ،
به منظور بررسي مصرف كوتاهمدت آب در شهر تهران،
 (2003) Gusheبرای پيشبيني مصرف آب شهر تهران،
 (2004) Tabesh et al.برای پيشبيني مصرف آب روزانة
شهری و  (2008) Sharzei et al.به منظور مقايسة روشهای
پيشبيني تقاضای سرانة آب شهر تهران با استفاده از
روشهای پيشبيني پاية رگرسيوني ،خودتوضيحي ،شبكة
عصبي مصنوعي و روش منطق فازی ،الگوی مناسب برای
پيشبيني مقادير آتي سری زماني مورد مطالعة خود را ارائه
دادهاند.
بنابراين ،با توجه به اينكه يكي از پيشنيازهای مهم در
برنامهريزی ،طراحي ،اجرا و مديريت بهتر منابع آب
پيشبيني دقيق مصرف آب است ،در اين مطالعه با استفاده
از روش تحليل سری زماني به ارائة الگوی مصرف آب و
پيشبيني آن در بخش شرب و كشاورزی استان تهران
پرداخته شده است كه از سد اميركبير تأمين ميشود.
روش تحقیق
با توجه به اينكه در اين مطالعه از دادههای سری زماني
ماهانه استفاده شده است ،الزم است ابتدا ايستايي دادهها
بررسي شود .مطالعات تجربي بيانگر آن است كه اغلب
سریهای زماني اقتصادی رفتار فصلي متغير دارند
) (Brendstrup et al., 2004و بيشتر از فرايند روند
تصادفي يا فرايند فصلي تصادفي ناايستا تبعيت ميكند
)(Beaulieu and Miron, 1993؛ از اين رو الزم است
وجود فرايند تصادفي ناايستا در سری زماني شناسايي شود.
در اين مطالعه ،بررسي ايستايي سری از طريق انجام آزمون
ريشة واحد فصلي انجام شده است؛ زيرا با بررسي ظاهری
نمودار خودهمبستگي نمونه ) SACF ( 1به طور قاطع در
مورد وضعيت ايستايي و درجة تفاضلگيری متغيرها
نميتوان اظهار نظر كرد؛ به عبارت ديگر ،تفاضلگيری فصلي
به معني پذيرش فرض وجود تمام ريشههای واحد فصلي در
1. Sample autocorrelation function

یزدانی و همکاران :ارائه الگوی پیس بینی مصرف آب شرب و کشاورزی...

سری زماني است ،در حالي كه ممكن است سری زماني تنها
يک يا چند ريشة واحد فصلي داشته باشد و در نتيجه
استفاده از تفاضلگيری فصلي به تفاضلگيری بيشازحد
منجر شود )(Brendstrup et al., 2004؛ از اين رو برای
رفع اين مشكل از آزموني استفاده ميشود كه Beaulieu
 (1993) and Mironبرای سریهای زماني ماهانه بسط
دادهاند .بر اساس اين رهيافت  X tسری زماني مورد است
كه از طريق فرايند اتورگرسيون ماهانة ذيل ايجاد ميشود:
()1
 (L)X t  μ t  εt
كه در آن )   ( Lيک چند جملهای از درجه 12
(  L ،)  ( L)  1  L12عملگر وقفهای ،و   tيک فرايند نوفه
سفيد است؛ همچنين   tبه صورت

12

μ t  α  βt   δs Ds,t
s 1

تعريف ميشود و شامل عرض از مبدأ )  ، (روند خطي )  (tو
متغيرهای موهومي ماهانه )  ( D s ,tاست .عبارت چندجملهای
)   ( Lدارای  12ريشة مشخصه است كه عبارتند از
):(Beaulieu and Miron, 1993
1
;) 1;  i ;  (1  3 i
2
1
1
1
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2
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 (1993) Miron and Beaulieuمعادلة رگرسيوني  2را
برای آزمون فرضيه وجود ريشههای واحد فصلي و غير فصلي
ارائه كردهاند.
12

11

i 1

s 1

(1  L12 )A t  α   δs D s,t  βt   π i y i,t1

()2

p

  φ j (1  L )A t  j  ε t
12

j1

كه در آن  pدرجة تعميم معادله برای تأمين خصوصيت نوفه
سفيد اجزای اخالل معادله و  y i ,tتبديلهای خطي از
مقادير وقفههای  Atاست .به منظور آزمون وجود ريشههای
واحد فصلي و غير فصلي ،ابتدا معادلة  2با استفاده از روش
حداقل مربعات معمولي ( )OLSبرآورد ميشود؛ سپس
معنيداری پارامترهای   iتوسط آمارههای آزمون  tو F
ارزيابي ميشوند .در صورت ظاهرشدن ريشة واحد در بيش
از يک فراواني بايد از حاصلضرب فيلترهای تفاضلگيری
مربوط استفاده كرد .در مرحلة بعد ،پس از اطمينان از پايايي
سری مورد نظر ،ميتوان بر اساس مراحل روش باكس و
جنكينز به الگوسازی رفتار آن اقدام كرد.

جدول  .1فیلترهای تفاضلگیری و ریشههای واحد فصلی در دادههای ماهانه
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مأخذ)1999( Osborn and Rodrigues :

روشهای پيشبيني بسته به اينكه چه ميزان روشهای
رياضي و آماری در آن استفاده شده باشد ،به طور گسترده به
روشهای كيفي و كمي دستهبندی ميشوند )O'Connel,

 .(1996در حالت كلي ،ميتوان روشهای كمي را به دو گروه
رگرسيوني و غيررگرسيوني تقسيم كرد .در اين مطالعه ،الگوی
خودرگرسيوني ميانگين متحرک فصلي ( ،)SARIMAكه فرم
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توسعهيافتة روش رگرسيوني غير علي  ARMAاست ،عالوه
بر مؤلفة روند زماني دارای آثار فصلي استوكاستيک نيز هست
و برای تبيين رفتار سریهای زماني به كار رفته است .فرم
كلي يک مدل  SARIMAعبارت است از )Lim and

كه   tيک فرايند نوفه سفيد و  عرض از مبدأ و يک مقدار
ثابت است؛ همچنين   d  (1  L)dو  sD  (1  LS ) D
بهترتيب عملگرهايي برای  dمرتبة تفاضلگيری غير فصلي و
 Dمرتبة تفاضلگيری فصلي و )،  q (L) ،  p (L

(Mcaleer, 2000
(P (L)  P (L )  A     q(L)Q (L ) S t )0

)   p ( LSو )   Q ( LSچندجملهایهايي از  Lو  LSهستند،
به طوری كه (:) Lim and Mcaleer, 2000

D
t
S

S

d

p (L)  1  1L  ....p Lp

)(4

θq (L)  1  θ1L  ...  θq Lq

)(5

Φ P (L)  1  Φ1L  ....  Φ P LPS
 Q (L)  1  1L  ....   Q LQS

كه در آن   ،  ، و  پارامترهايي هستند كه بايد
برآورد شوند .دو رابطة اول بهترتيب بيانگر اجزای  ARو
 MAغير فصلي و دو رابطة ديگر بهترتيب اجزای خود
رگرسيون فصلي (  ) SARو ميانگين متحرک فصلي
) ( SMAهستند ).(Lim and Mcaleer, 2000
در اين مطالعه ،الگوسازی رفتار تقاضای آب شرب و
كشاورزی استان تهران با استفاده از ميزان مصرف ماهانة آب
مربوط به سالهای  1033-1030سد اميركبير با استفاده از
روش حداقل مربعات معمولي ( )OLSبرآورد شده است.
اطالعات مورد نياز از شركت آب منطقهای استان تهران
جمع آوری شده است؛ همچنين پس از تخمين الگو برای
ارزيابي آن الگوهای با درجات مختلف نيز برآورد و با الگوی
اوليه مقايسه و در نهايت الگوی مناسب بر اساس معيار
آكايک ( ،)AICشوارتز بيزين ( ،)SBCتصادفيبودن جمالت
اخالل حاصل از برآورد و درصد ميانگين مطلق خطا
( 1)MAPEمشخص شده است.

در طول زمان و شناخت مؤلفههای آن به تحليل نموداری اين
سریها پرداخته ميشود .نمودار  1روند تغييرات مصرف آب در
بخشهای كشاورزی و شرب را در سالهای 1033-1030
نشان ميدهد .بررسي اولية مصرف ماهانه بيانگر دو مشخصة
اصلي در زمينة ماهيت دادههاست .اول اينكه حركت رو به رشد
مصرف آب كشاورزی و حركت كاهندة مصرف آب شرب در
سالهای مورد بررسي حكايت از وجود مؤلفة روند دارد .همان-
طور كه در نمودار  1و  2مشاهده ميشود ،الگوی مصرف آب
شرب در ماههای مختلف سال متفاوت است .بخشي از اين
تفاوت ناشي از تفاوت شرايط آبوهوايي در ماههای مختلف و
بخشي ديگر ناشي از آداب و رسومي نظير خانهتكاني اسفند و
تعطيالت نوروز است؛ به عبارت ديگر ،با نزديکشدن به ماههای
گرم سال و همچنين با نزديكي به تعطيالت آخر سال مصرف
آب افزايش مييابد .عالوه بر آن الگوی مصرف آب كشاورزی نيز
در ماههای مختلف سال متفاوت است ،به طوری كه مصرف آب
كشاورزی از فروردين ماه افزايش مييابد و در خرداد ماه ،كه
زمان انجام عمليات داشت و آبياری محصوالت است ،به
بيشترين مقدار خود ميرسد و پس از آن و با نزديکشدن به
فصل برداشت محصول ،ميزان مصرف آن كاهش پيدا ميكند.
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1

مصرف M3/Sec

ماههای سال

اسفند

دی

بهمن

آذر

مهر

آبان

مرداد

شهریور

تیر

خرداد

فروردین

اردیبهشت

ماههای سال

بهمن

اسفند

دی

آذر

مهر

2

آبان

5

مرداد

6

شهریور

10

تیر

12

خرداد

مصرف ماهانه آب کشاورزی

15

مصرف ماهانه آب شرب

فروردین

نتایج و بحث
ابتدا ،به منظور بررسي رفتار سری مصرف آب شرب و كشاورزی

اردیبهشت

)(6
)(7

نمودار  .1روند مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران
1. Mean absolute percentage error
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میانگینمصرفآبشرب

میانگینمصرفآبکشاورزي
15

6

مصرف M3/Sec

10

4
6
5
2

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

ماههای سال

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

2

اردیبهشت

0
فروردین

ماههای سال

5

مصرف M3/Sec

12

تیر
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نمودار  .2روند میانگین مصرف آب شرب و کشاورزی استان تهران در ماههای مختلف سال

الگوسازی مصرف با توجه به آنها صورت گرفته است.
برای استفاده از متدولوژی باكس -جنكينز برای تدوين
الگوی پيشبيني ابتدا وجود ريشههای واحد فصلي و غير
فصلي در سری مصرف آب شرب و كشاورزی بررسي شد.
برای اين منظور معادلة  2با استفاده از روش  OLSتخمين
زده شد؛ سپس با استفاده از آزمون خودهمبستگي سريالي
 LMمشخص شد كه جملة اخالل سری ،نوفه سفيد است
و نيازی به واردكردن وقفه برای ايستاشدن آن ندارد .پس از
آن ،آزمون ريشة واحد  BMبرای هر دو سری صورت گرفت
كه نتايج آن در جدول  2و  0گزارش شده است.

مشخصة دوم وجود مؤلفة تغييرات فصلي در ماهيت ايجاد
سری مصرف آب شرب و كشاورزی است .با توجه به نمودار ،2
مصرف آب شرب در تيرماه به بيشترين و در آذرماه به كمترين
مقدار ميرسد .در واقع ،اين بخش از تغييرات مصرف در سال
نوسانات فصلي محسوب ميشود كه در واقع يک حركت
سيستماتيک ،و نه ضرورتاً منظم ،در يک سال است
)(Ghahremanzadeh and Salami, 2007؛ همچنين در
زمينة آب كشاورزی مصرف در خردادماه به بيشترين مقدار و
در اسفندماه به كمترين مقدار ميرسد؛ بنابراين مؤلفة تغييرات
فصلي و روند از اجزای تشكيلدهندة اين سریها هستند كه

جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد BM

برای سری مصرف آب شرب

مقادیر

t1

t2

4وF3

6وF5

8وF7

11وF9

12وF11

محاسباتی

23/41

31/16

3/11

4/01

4/32

3/12

3/36

بحرانی()%1

-3/11

-2/16

1/00

1/00

1/00

1/34

1/32

مأخذ:یافتههايتحقیق

جدول  .3نتایج آزمون ریشة واحد BM

برای سری مصرف آب کشاورزی

مقادیر

t1

t2

4وF3

6وF5

8وF7

11وF9

12وF11

محاسباتی

13/14

14/21

3/20

4/16

1/33

1/34

6/30

بحرانی()%1

-3/11

-2/16

1/00

1/00

1/00

1/34

1/32

مأخذ:یافتههايتحقیق

بر اساس نتايج آزمون ريشه واحد ،مقايسة آمارههای
محاسبهشدة آزمون  BMبا مقادير بحراني آنها ،بيانگر
معنيدارنبودن آمارههای آب شرب در سطح احتمال 5
درصد است كه با توجه به تغيير الگوی رفتار فصلي مصرف
در اين دوره ،وجود ريشههای فصلي نيز در اين سری دور از
انتظار نبود؛ بنابراين سری زماني بايد با بهكارگيری يک
تفاضلگيری فصلي ايستا شود .فيلتر تفاضلگيری مناسب
برای ايستاشدن اين سری به صورت حاصلضرب تمام

فيلترهای فصلي است؛ همچنين مقايسة آمارههای محاسبه-
شدة آزمون  BMمربوط به آب كشاورزی با مقادير بحراني
نشاندهندة وجود ريشههای فصلي در فراوانيهای  5
,
2, 6

در سطح احتمال  5درصد است؛ از اين رو سری زماني بايد
با بهكارگيری حاصلضرب دو فيلتر تفاضلگيری فصلي
)  (1  L2 )  (1  3 L  L2ايستا شود؛ البته به منظور
اطمينان از ايستاشدن سریها ،پس از تبديل ،آزمون BM
دوباره بر روی دادهها انجام گرفت كه نتايج بيانگر معنيداری
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همة آمارههای  t kو  Fk ,k 1در سطح  5درصد بود؛
همچنين برای انتخاب الگو از مراحل سهگانة باكس و
جنكينز استفاده شد .بر اساس اين رويكرد وقفههای مناسب
خودرگرسيوني و ميانگين متحرک غيرفصلي (  pو  ) qو
فصلي (  Pو  ) Qبر اساس بررسي رفتار نمودارهای ACF
و  P A C Fدادههای ايستاشده شناسايي و سپس الگو با
استفاده از روش  OLSبرآورد شد .الگوهای ديگری نيز با
درجات متفاوت  pو  qبرآورد شد .در نهايت ،پس از انجام
مراحل فوق ،بهترين فرم تابعي بر اساس معيارهای ، AIC
 BSCو حداقل خطای پيشبيني انتخاب شد.
بررسي رفتار نمودارهای خودهمبستگي جزئي و نمونة سری
زماني مصرف آب شرب نشان داد كه  ACFبا سرعت و به
صورت نمايي به سمت صفر مايل و بعد از وقفه  2منقطع
ميشود؛ همچنين  PACFبا سرعت به سمت صفر ميل كرده
و بعد از وقفة  12 ،2و  27منقطع شده است .بر اين اساس به نظر
ميرسد بخش غير فصلي فرايند سری مصرف آب شرب از الگوی
خودهمبسته از درجة  AR(2) ،2و الگوی ميانگين متحرک از
درجة ) MA(2تبعيت ميكند؛ همچنين بر اساس اين نمودار

مشخص است كه فرايند فصلي اين سری دارای دو وقفة ميانگين
فصلي ) SAR (2است؛ لذا برای پيشبيني مصرف آب شرب
الگوی ) SARIMA (2, 0, 2)(2, 0, 0به عنوان اولين الگوی
منتخب برای برآورد انتخاب شد .عالوه بر آن الگوهای ديگری نيز
با درجات مختلف برآورد شدند؛ همچنين آزمون نوفه سفيد بودن
اجزای اخالل با استفاده از آزمون يونگ و باكس نيز نشان داد كه
از بين الگوهای برآوردی تنها چهار مدل ارائهشده در جدول 7
دارای جزء اخالل بدون خودهمبستگي بودهاند؛ لذا با توجه به
معيارهای  BSC ، AICو معيار خطای پيشبيني ،در نهايت
الگوی  SARIMA (3, 1, 3)(1,1,1)12برای پيشبيني مصرف
آب شرب مناسب تشخيص داده شد .خطای پيشبيني اين الگو
بر اساس معيار ميانگين قدر مطلق درصد خطا 0/36 1درصد بوده
كه كمترين درصد خطا و كمترين مقادير معيارهای AICو
 BSCرا در بين الگوهای برآوردی به خود اختصاص داده است.
همچنين ،مقايسة مقادير واقعي و پيشبيني شدة مصرف
آب شرب برای هشت ماه آخر سال  1033در جدول  5ارائه
شده است.

جدول  .5نتایج الگوهای پیشبینی مصرف آب شرب
SARIMA
SARIMA
SARIMA

SARIMA
)(p,d,q
)(P,D,Q

()3،1،6
()3،1،3

()3،1،3
()1،1،1

SARIMA

()4،1،3
()2،1،2

()3،1،3
()3،1،3

AIC

-1/441

-1/66

-1/444

-1/21

BSC

-1/132

1/111

-1/131

1/113

MAPE

3/36

6/32

6/21

6/43

مأخذ:یافتههايتحقیق
جدول  .4مقادیر واقعی و پیشبینی  4ماه آخر مصرف آب شرب سال ( 1344متر مکعب  /ثانیه)
ماه

مقدارواقعی

مقدارپیشبینی

درصدخطا

مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

0/13
0/31
0/21
0/10
6/43
1/63
1/16
1/26

3/13
0/03
6/14
6/61
1/11
1/61
4/10
1/44

1/36
1/11
3/01
0/24
3/21
1/21
1/32
3/22

میانگین

6/11

6/42

3/36

مأخذ :یافتههای تحقیق
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عالوه بر آن ،بررسي رفتار نمودارهای خودهمبستگي
جزئي و نمونة سری زماني مصرف آب كشاورزی نشان داد
كه  ACFبا سرعت و به صورت نمايي به سمت صفر ميل
ميكند و بعد از وقفة  2و  12منقطع ميشود؛ همچنين
 PACFبا سرعت به سمت صفر ميل كرده و بعد از وقفة
 12 ،2و  06منقطع شده است .بر اين اساس به نظر ميرسد
بخش غير فصلي فرايند سری مصرف آب شرب از الگوی
خودهمبسته از درجة  AR(2) ،2و الگوی ميانگين متحرک
از درجة  MA(2) ،2تبعيت ميكند .بر اساس اين نمودار
مشخص است كه فرايند فصلي اين سری دارای سه وقفه
ميانگين فصلي )  SAR(3و يک ميانگين متحرک فصلي
) SMA(1است و بنابراين برای پيشبيني مصرف آب
كشاورزی اولين الگوی انتخابي برای تخمين ،الگوی
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) SARIMA (2,0, 2)( 3,0,1در نظر گرفته شد .از ميان
الگوهای برآوردی مربوط به آب كشاورزی ،آن دسته كه
دارای جزء اخالل بدون خودهمبستگي بودهاند در جدول 6
ارائه شده است .در نهايت ،با توجه به معيارهای ، AIC
 BSCو معيارهای خطای پيشبيني در ميان آنها ،برای
آب كشاورزی الگوی  SARIMA(1, 0, 5)(5, 0, 4)12مناسب
تشخيص داده شد .خطای پيشبيني اين الگو بر اساس معيار
ميانگين قدر مطلق درصد خطا  6/40درصد بوده كه
كمترين درصد خطا و كمترين مقادير معيارهای  AICو
 BSCرا در بين الگوهای برآوردی به خود اختصاص داده
است .عالوه بر آن ،مقايسة مقادير واقعي و پيشبيني شدة
مصرف آب كشاورزی برای هشت ماه آخر سال  1033در
جدول  4ارائه شده است.

جدول  .6نتایج الگوهای پیشبینی مصرف آب کشاورزی
SARIMA

SARIMA

SARIMA

()1،1،4

()1،1،1

()1،1،1

()1،1،4

()4،1،4

()1،1،4

AIC

-3/13

-1/10

-3/63

SC

-2/63

-1/24

-3/16

MAPE

1/23

11/00

6/0

SARIMA
)(p,d,q
)(P,D,Q

مأخذ:یافتههايتحقیق
جدول  .7مقادیر واقعی و پیشبینی هشت ماه آخر مصرف آب کشاورزی سال ( 1344متر مکعب /ثانیه)
ماه

مقدارواقعی

مقدارپیشبینی

درصدخطا

مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

1/16
1/11
1/11
1/41
1/33
1/43
1/2
1/2

1/21
1/21
1/16
1/43
1/41
1/44
1/22
1/13

0/01
3/41
1/13
2/14
0/31
2/32
11
11

میانگین

1/13

1/6

6/0

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
اين مطالعه با هدف الگوسازی رفتار مصرف آب شرب و
كشاورزی در سطح استان تهران با استفاده از روش باكس و
جنكينز انجام گرفت .برای آزمون ريشههای واحد فصلي و غير
فصلي نيز از مبنای تكنيک (1993) Beaulieu and Miron

برای دادههای ماهانة بسط دادهشده استفاده شده است .با توجه
به تغيير الگوی رفتار فصلي مصرف آب شرب و كشاورزی در
اين دوره ،وجود ريشههای فصلي در اين دو سری دور از انتظار
نبود كه نتايج آزمون نيز وجود ريشههای واحد فصلي را نشان
داد .عالوه بر آن ،انتخاب مدل بر اساس مراحل سهگانة باكس و
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كوتاهمدت بسيار مهم است و از آن ميتوان برای مديريت
 برنامهريزی و،بهرهبرداری از مخازن و تصفيهخانههای آب
، كنترل كيفيت آب،مديريت پمپها و شيرآالت شبكه
 مقايسة عرضه و تقاضای،مديريت بهرهبرداری در تصفيهخانه
آب و غيره بهره برد؛ از اين رو پيشبيني مقادير مذكور نه به
طور دقيق بلكه به صورت نسبي اين امكان را فراهم ميسازد
تا سياستگذاران ديدی كلي در مورد تغييرات مصرف آب در
بخش شرب و كشاورزی در ماههای آينده داشته باشند تا با
استفاده از آن بتوانند در آينده برای مديريت منابع آب
.برنامهريزی و تصميم گيری های مؤثرتری داشته باشند
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BSC ، AIC حداقل

 با توجه به معيارهای.جنكينز انجام گرفت
و معيارهای خطای پيش بيني در نهايت برای مصرف آب شرب
 وSARIMA (3, 1, 3) (1, 1, 1) و كشاورزی به ترتيب الگوی
 از ميان ساير الگوها مناسبSARIMA (1, 0, 5) ( 5,0, 4) 12
.تشخيص داده شد
 با توجه به اينكه كمبود آب در ايران يكي از،بنابراين
عوامل محدودكنندة اصلي توسعة فعاليتهای اقتصادی در
 تدوين و طراحي برنامههای مؤثرتر برای دستيابي،آينده است
به تعادل نسبي در زمينة عرضه و مصرف اين منبع اصلي
ضروری است كه جز با ايجاد يک نظام جامع مديريت آب
ميسر نميشود؛ بنابراين در مديريت منابع آب دانستن تقاضای
12
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