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چکيده
بخشهای خانگی و تجاری بیشترین سهم مصارف گاز طبیعی در کشور را به خود اختصاص
دادهاست .بنابراین ،پیشبینی میزان مصارف این دو بخش برای شرکت ملی گاز ایران بسیار حائز اهمیت
است .در این مقاله ،برای مصارف خانگی و تجاری گاز طبیعی شهر اصفهان ساختار مناسبی از مدل شبکه
عصبی انتخاب و طراحی شده است .برای یافتن یک ساختار مناسب شبکه عصبی ،سه ساختار متفاوت با
نامهای دینامیک ،هرس کامل و شبکه شعاع براساس تابع بررسی شده است .دادههای واقعی مصارف گاز
 11سال ( 1931تا  )1931برای پیشبینی مصارف ( 1931تا  )1931استفاده شده است .به منظور پیشبینی
مصارف خانگی و تجاری گاز طبیعی ،متغیرهای مستقل جمعیت ،دما ،تعداد مشترکین و قیمت گاز انتخاب
شدهاند .ساختارهای شبکه عصبی با یکدیگر و با سایر روشهای سنتی پیشبینی از جمله رگرسیون و
سریهای زمانی مقایسه گردید .نتایج حاکی از آن است که ساختار منتخب هرس کامل مدل شبکه عصبی
برای این دادهها از سایر ساختارها و مدلهای پیشبینی سنتی کارآمدتر و دقیقتر است و این مدل تا سال
 1931برای بخش خانگی افزایش مصرف و برای بخش تجاری کاهش در مصرف گاز طبیعی شهر اصفهان
را پیشبینی کرده است .براساس بررسیهای انجام شده ،تاکنون پژوهشی برای پیشبینی مصارف گاز
طبیعی خانگی و تجاری شهر اصفهان با مقایسه بین ساختارهای مختلف طراحی مدل شبکه عصبی و
انتخاب بهترین ساختار ،صورت نگرفته است.
واژههاي كليدي :مصارف گاز طبیعی بخشهای خانگی و تجاری ،پیش بینی ،شبکه عصبی مصنوعی،
هرس کامل ،دینامیک ،شبکه شعاع براساس تابع
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 -1مقدمه

امنیت تأمین انرژی سایر بخشها از جمله صنعت و

امروزه انرژی گاز به علت دارا بودن مزایای

خدمات (تجاری و عمومی) نیز به مخاطره افتد .بدین

فراوان به ویژه از نظر شاخصهای زیست محیطی،

ترتیب مالحظه میشود که تأمین انرژی بخش خانگی

مزیت عمدهای را نسبت به سایر حاملهای انرژی

کشور بدون توجه به مباحث بهینهسازی و یا عدم

دارد؛ همچنین به علت ارتباط با سایر بخشها و

تناسب تولید با مصرف ،مشکالتی را ایجاد مینماید

نهادهای اقتصادی (در قالب نهاده یا کاالی نهایی)،

(ترازنامه انرژی .)1933 ،استان اصفهان یکی از

نقش قابل توجهای در فرایند تصمیمگیری اقتصادی و

مهمترین قطبهای صنعتی کشور محسوب میشود،

پیشبرد اهداف توسعهای کشورها ایفا میکند

با رشد روزافزون صنایع و جمعیت استان بهخصوص

(ذوالفقاری .)1933 ،بنابراین ،اطالع از میزان تقاضای

در شهر اصفهان پیشبینی مصارف گاز این شهر بسیار

موجود در هر دوره از مباحثی است که شرکت ملی

حائز اهمیت است .مباحث انرژی و هر یک از

گاز در راه پاسخگویی به متقاضیان و مشترکین خود

حاملهای آن مورد توجه بسیاری از محققان هستند

به آن نیاز دارد.

آنها با استفاده از ابزارها و روشهای گوناگون به

با توجه به تعدد عوامل موثر در بخشهای
مختلف مصرفکننده گاز طبیعی ،ضروریست
بررسی تقاضای این حامل به تفکیک در هر بخش
صورت پذیرد .بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در
بخش خانگی کشور است .عوامل موثر بر تقاضا در
این بخش به دو دسته قابل مشاهده (نظیر قیمت
حامل ،درآمد مصرف کننده ،دما) و عوامل غیر قابل
مشاهده (نظیر عادات و سالیق مصرف کنندگان،
تکنولوژی وسایل گازسوز) تقسیمبندی میشوند (پور
کاظمی .)1934،مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی
در کشور از  14124میلیون متر مکعب در سال
 ،1922به تنهایی بالغ بر  41362/6میلیون متر مکعب
در سال  1933بوده است .وابستگی زیاد بخش
خانگی در تأمین انرژی خود به گاز طبیعی سبب شده
که تأمین این بخش در فصول سرد سال به ویژه در

بررسی کمی و کیفی تقاضای انرژی پرداختهاند .یکی
از این روشها شبکههای عصبی مصنوعی است
1

شبکههای عصبی مصنوعی( )ANNیکی از چندین
روش استفاده شده است که نسبت به تکنیکهای
دیگر نظیر اقتصادسنجی و مدلهای سریهای زمانی
1

( )ARIMAاز عملکرد بهتری برخوردار بوده است.
بزرگترین مزیت شبکههای عصبی ،توانایی آنها در
مدل کردن روابط غیر خطی پیچیده میباشد .از
قابلیتهای این شبکهها میتوان به قابلیت آموزش
(توانایی تنظیم وزنهای شبکه با استفاده از دادههای
آموزشی) و قابلیت تعمیم (پس از آموزش شبکه با
استفاده از دادههای آموزشی و تنظیم وزنهای شبکه،
شبکه قادر است یک ورودی را بپذیرد و یک
خروجی مناسب ارائه دهد) است (منهاج و همکاران،
.)1933

مناطق سردسیر کشور با مشکالت زیادی روبرو

در این پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات موضوع در

گردد .این امر عالوه بر آن که تأمین انرژی بخش

حوزه پیشبینی مصارف گاز طبیعی از ابتدا تاکنون ،از

خانگی را دچار مشکل مینماید سبب میشود که

بین مدلهای پیشبینی پرکاربردترین آنها انتخاب و
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با یکدیگر مقایسه شدهاند دومین علت انتخاب

مقاله تشریح می گردد .در بخش چهارم دادهها مورد

شبکههای عصبی برای پیشبینی مصارف گاز طبیعی

بررسی قرار گرفته و نحوه آمادهسازی آنها برای

مزیت عمدهی آنها ،یعنی توانایی آنها در مدل کردن

مدلسازی بیان میشود .بخش پنجم به ارزیابی

روابط غیرخطی پیچیده با در نظرگرفتن تاثیر

مدلها اختصاص دارد .در بخش ششم نتایج پیشبینی

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است و وجه تمایز

مصرف گاز برای یک دوره پنج ساله ارائه و بخش

این پژوهش با سایر پژوهشها در بررسی

آخر نیز به نتیجهگیری و پیشنهادات اختصاص داده

ساختارهای طراحی مدل شبکه عصبی و انتخاب

شده است.

بهترین ساختار شبکه عصبی برای دادههای مصارف
گاز طبیعی شهر اصفهان است .روند پژوهش بدین

 -2پيشينه تحقيق

صورت است که مصارف سالیانه گاز شهر اصفهان در

اهمیت مسایل انرژی بخصوص در بعد تقاضا،

بخشهای خانگی و تجاری طی سالهای  1931تا

پژوهشگران را بر آن داشته است تا با استفاده از

 1931با استفاده از سه ساختار شبکه عصبی

ابزارها و روشهای گوناگون به بررسی کمی و کیفی

(دینامیک ،هرس کامل و شعاع براساس تابع) و سایر

تقاضای انرژی روی آورند در حوزه گاز طبیعی نیز

روشهای آماری رگرسیون و سریهای زمانی

مطالعات ارزشمندی صورت گرفته است از جمله
9

پیشبینی خواهد شد و نتایج مدلهای ساخته شده با

مقالهای از خوتانزاد ( )1111که به پیشبینی روزانه

یکدیگر مقایسه شدهاند .برای ساختن مدلهای

مصارف گاز طبیعی با استفاده از شبکههای عصبی و

پیشبینی دادههای  11سال مصارف گاز دورههای

رویکرد ترکیبی این شبکهها پرداخته است .متغیرهای

قبلی ( )1931-1931در هریک از بخشهای مصرفی

ورودی ،دما ،سرعت باد و مصارف گاز روزانه
4

خانگی و تجاری جمعآوری شده است .برای

هستند .ساراک و ساتمن (  )1119مصارف گاز

پیشبینی مقادیر مصارف گاز به عنوان متغیر وابسته

خانگی ترکیه را پیشبینی کردهاند .در این مقاله،

برای یک دوره پنج ساله از متغیرهای مستقل

متغیرهای به کارگرفته شده به منظور پیشبینی

(جمعیت ،تعداد مشترکین گاز ،قیمت گاز و دمای
هوای شهر اصفهان) استفاده گردیده و اهمیت هریک
از آنها بر متغیر وابسته بررسی شده است .متغیرهای
مستقل نامبرده با مطالعهی ادبیات موضوع و بررسی
میزان همبستگی بین آنها با متغیر وابسته انتخاب
شدند.
مابقی مقاله به این صورت سازماندهی شده است.
در بخش دوم مرور ادبیات پیشبینی مصارف گاز
طبیعی ارائه شده است .در بخش سوم متدولوژی

تقاضای گاز طبیعی تا سال  ،1119تعداد خانوارها،
درجه روز گرمایشی و دادههای مصارف گاز سالیانه
بودهاند .جیل و دفراری )1114( 1در مقاله خود با
استفاده از مدلسازی ریاضی به پیشبینی مصارف گاز
خانگی و تجاری به صورت روزانه ،ماهیانه و سالیانه
پرداختهاند .متغیرهای ورودی در این مقاله شامل
روزهای کاری و تعطیلی ،روزهای هفته ،دما و
مصارف گاز گذشته میباشد .ویت و مندزیک

6

( )1111در مقالهای با استفاده از شبکههای عصبی
فازی به پیشبینی مصارف گاز طبیعی پرداختهاند ،که
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در این مقاله از چندین رویکرد برای پیشبینی

شبکههای عصبی مصنوعی در دنیزلی ترکیه پرداخته

مصارف گاز طبیعی با شبکههای عصبی و عصبی

است .افق پیشبینی مصارف گاز طبیعی در این مقاله

فازی آنالیز و تست شده است .موسیلک 2و همکاران

با استفاده از شبکههای عصبی پیشخور به صورت

(  )1116با استفاده ازشبکههای عصبی بازگشتی به

ساعتی است .برای آموزش مدل شبکه عصبی از

پیشبینی بار گاز طبیعی پرداختهاند .دادههای مورد

مقادیر مصارف انرژی گرمایشی استفاده نموده است.

استفاده مصارف روزانه گاز ،روزهای هفته ،تعطیالت،

اردوغ )1111( 19طی مطالعهای به بررسی و پیشبینی

فصلهای گرمایشی هستند .وندروک 3و همکاران

تقاضای گاز طبیعی در کشور ترکیه پرداخت .مدلی

( )1113یک رویکرد آماری برای تخمین مصارف گاز

که وی در مطالعه خود مورد استفاده قرار داد نوعی

طبیعی مشترکین فردی خانگی و تجاری ارائه نمودند.

مدل پویا به فرم کاهش یافته موسوم به مدل تعدیل

رویکرد ارائه شده بر اساس رگرسیون غیر خطی

جزئی بود و پیشبینی مصرف گاز نیز با روش

است و پارامترهای برآورد شده از دو مجموعه داده

 ARIMAصورت گرفت .وی با استفاده از دادههای

واقعی سالیانه و ماهیانه به دست آمدهاند .آرس( 3

سریهای زمانی فصلی مصرف گاز در بخش صنعت،

 )1113به پیشبینی تقاضای کوتاه مدت (ماهیانه) گاز

خانگی و تولید الکتریسته را مورد بررسی قرار داد.
14

و همکاران ( )1111میزان مصرف گاز

بخش خانگی ترکیه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

فروزانفر

پرداخته است .وی به منظور تخمین پارامترهای مدل

طبیعی در بخشهای خانگی و تجاری ایران را

رگرسیون غیر خطی چند متغیره از یک الگوریتم

مدلسازی نمودهاند .به همین منظور از یک الگوریتم
11

ژنتیک که بیانگر رابطه ریاضی بین مصرف گاز طبیعی

ترکیبی مبتنی بر برنامهریزی غیر خطی

و متغیرهای موثر بر آن است ،استفاده کرده است.

ژنتیک استفاده کردهاند .افق پیشبینی در این مقاله

کیزیالسالن و کارلیک )1113 ( 11چندین الگوریتم

فصلی و سالیانه است .آزاده 16و همکاران (  )1111با
12

و الگوریتم

متفاوت شبکه عصبی را به منظور پیشبینی مصارف

استفاده از رویکرد تلفیقی

گاز طبیعی (روزانه و هفتگی) مورد آزمایش قرار

مصارف بلندمدت گاز طبیعی پرداختهاند .مدلهای

دادند .متغیرهای ورودی به مدلهای شبکه عصبی در

ارائه شده شامل دو متغیر ورودی جمعیت و تولید

این مقاله عبارتند از تعداد کل مشترکین ،ماکزیمم و

ناخالص داخلی هستند آزاده و همکاران ( )1111با

مینیمم دمای روزانه ،روز های سال ،روزهای هفته و

استفاده از الگوریتم ژنتیک و آنالیز مولفههای اصلی به

دادههای مصارف گاز روزانه .بهروزنیا 11و همکاران

پیشبینی بلندمدت مصارف گاز طبیعی پرداختهاند.

( )1111با استفاده از یک شبکه تطبیقی براساس

شش مدل برای پیشبینی سالیانه تقاضای گاز طبیعی

سیستم استنتاجی فازی به پیشبینی مصارف گاز

ارائه شده است .متغیرهای ورودی به مدل جمعیت و

طبیعی (مطالعه موردی آمریکای جنوبی) پرداختهاند و

تولید ناخالص داخلی هستند .تاسپینار 13و همکاران

از دادههای سالیانه مصارف گاز طبیعی و تولید

( )1119از مدلهای شبکه عصبی و سریهای زمانی

11

برای پیشبینی کوتاه مدت گاز طبیعی استفاده

( )1111به پیشبینی مصارف گرمایشی براساس

نمودهاند .در بین مدلهای شبکه عصبی مصنوعی از

ناخالص داخلی استفاده شده است .دمبایسی

 ،به پیشبینی و آنالیز
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مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه و در بین

عصبی صورت نگرفته است و وجه تمایز این

مدلهای سریهای زمانی از مدل ساریمکس استفاده

پژوهش با سایر پژوهشها در بررسی ساختارهای

شده است .برای ایجاد مدلها از دادههای هواشناسی

طراحی مدل شبکه عصبی و انتخاب بهترین ساختار

(سرعت باد ،رطوبت هوا ،فشار اتمسفر ،دما) و

شبکه عصبی برای دادههای مصارف گاز طبیعی شهر

همچنین از دادههای مصارف گاز طبیعی چهار سال

اصفهان است.

گذشته استفاده شده است .سولدو )1111( 13در مقاله
مروری به بررسی مقالههای چاپ شده در حوزه گاز

 -3متدولوژي

طبیعی پرداخته و آنها را براساس انواع روشهای

 -1-9شبکههاي عصبي مصنوعي

مورد استفاده ،افقهای پیشبینی ،حوزههای پیشبینی

در این مقاله از شبکههای عصبی مصنوعی با

و متغیرهای ورودی به مدلهای پیشبینی از ابتدا

توجه به مزایای فراوان آن نسبت به سایر مدلهای

تاکنون تقسیمبندی نموده است .این دستهبندی به

پیشبینی استفاده شده است .شبکههای عصبی

مقاله حاضر در انتخاب مدلهای مورد نظر برای

مصنوعی با قدرت فهم ساختارهای غیر منظم و

پیشبینی مصارف گاز طبیعی در حوزه شهری و

ارتباطات غیرخطی چندگانه ما بین متغیرهای متعدد

انتخاب متغیرهای ورودی به مدلها براساس افق

این امکان را فراهم مینماید تا برای پیشبینی

پیشبینی کمک شایانی نموده است .با مرور ادبیات

تقاضای گاز طبیعی ،پارامترهایی همچون دما،

پژوهش از بین انواع مدلهای پیشبینی مورد استفاده،

جمعیت ،تعداد مشترکین و قیمت را بهراحتی در نظر

مدل شبکه عصبی ،مدل آماری رگرسیون و سری

گرفته و تاثیر هرکدام را به سهولت بررسی نماید .در

زمانی  ARIMAدارای بیشترین کاربرد هستند .به نظر

این مقاله ،یک نوع شبکه عصبی پیشخور ،11که

میرسد تاکنون پژوهشی برای پیشبینی مصارف گاز

پرسپترون چند الیه نام دارد و دارای سه الیه ورودی،

طبیعی خانگی و تجاری شهر اصفهان با مدل شبکه

پنهان و خروجی است ،استفاده شده است (شکل .)1

شکل  -1شبکه عصبی پرسپترون چند الیه
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همچنین ،از الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا

وزنهای ابتدایی مدلهای شبکههای عصبی

برای آموزش شبکهها استفاده شده است .این

مقادیر تصادفی بین  0.5  w ij  0.5هستند .برای

الگوریتم در سال  1336توسط دیوید راملهارت و

الگوی مجموعه دادههای آموزشی ،اطالعات سرتاسر

جیمز مکلند 11مطرح گردید .نام پس انتشار خطا با

شبکه تا تولید یک پیشبینی اولیه جریان دارد .مقدار

توجه به اینکه خطای محاسبه شده از الیه خروجی به

پیشبینی با مقدار واقعی مورد مقایسه قرار میگیرد.

الیه میانی و نهایتاً به الیه ورودی بازگشت داده
میشود انتخاب شده است .شاخص دقت این

 -2-3روشهاي تعيين ساختار شبکههاي عصبي

الگوریتم ،میانگین مربعات خطاست .تابع فعالسازی

یافتن ساختار شبکه بر اساس دادههای موجود

برای الیههای پنهان و خروجی از نوع تابع سیگموئید

یکی از مباحث بحث برانگیز در شبکههای عصبی
11

و همکاران .)1119a ،سه روش

استاندارد میباشد که در رابطه ( )1نشان داده شده

است (یقینی

است.

متفاوت ساخت شبکههای عصبی در این مقاله ارائه
F ( X )  1/ 1  e x 

()1

شده است که بهترین روش ساخت شبکه براساس
بیشترین دقت انتخاب گردیده است .این روشها
(روش دینامیک ،روش شبکهی شعاعی براساس تابع

ساختار شبکههای عصبی در این مقاله دارای پنج
نرون ورودی شامل متغیرهای قیمت ،جمعیت،
مصارف دورههای گذشته گاز ،دمای هوا و تعداد
مشترکین گاز هستند و تنها یک نرون خروجی شامل
مصارف گاز سال آتی دارد.

( )RBFNو مدل هرس کامل) نامیده می شوند.
در این روشها  Alphaو  Etaپارامترهایی هستند
که آموزش شبکههای عصبی را کنترل میکنند(α) .

 Alphaضریبی بین صفر و یک است که سرعت
یادگیری را تنظیم میکند .مقدار باالتر آن باعث

با استفاده از رابطه ( )1مقادیر متغیرهای ورودی

افزایش سرعت یادگیری میشود .به این طریق که به

مدلهای شبکههای عصبی بیمقیاس میشوند .این

یادگیری جهتدهی میکند و از جستجو در فضاهای

عمل نرمالسازی دادههای متغیرهای ورودی نامیده
میشود .بدین ترتیب دادههای متغیرهای

i

x

بیمقیاس میگردند و همگی مقادیری بین 1
><

'

i

x

 0پیدا میکنند.

min

x

و

max

x

به ترتیب

مختلف جلوگیری میکند .مقدار کمتر آن سرعت
یادگیری را پائینتر میآورد ،اما درعوض جستجوی
دقیقتری انجام میدهد )η( Eta .پارامتری است که
تعیین میکند در هر دور یادگیری چقدر اوزان تغییر

حداقل و حداکثر مقادیر یک فیلد یا متغیر ورودی

خواهند کرد Initial eta .مقداری است که بطور پیش

هستند.

فرض به  ηتعلق میگیرد و پس از آن به صورت

()1

x x
x x

min
min

i

max

xi 

سیکلی مقدار آن بین مقدار کم و مقدار زیاد تغییر
مییابد.

پیش بینی مصارف گاز خانگی و تجاری برای یک دوره پنج ساله شهر اصفهان با استفاده از شبکههای عصبی852/

روش دینامیک 19یک توپولوژی اولیه را در نظر

آموزش نهایی شبکه براساس الگوریتم روند

می گیرد و آن را با اضافه کردن یا کم کردن تعداد

پسانتشار استاندارد ادامه مییابد و مقادیر نرخ

الیههای پنهان در حین آموزش بهبود میدهد تا به

یادگیری ابتدایی ( )Initial ηشبکه  1/11و  αمقدار

یک توپولوژی شبکه با دقت مطلوب برسد .در

1/3در نظر گرفته میشود.

مرحلهی اول ،یک شبکه با دو الیه پنهان در حالیکه
در هر الیه پنهان دو نرون وجود دارد ساخته میشود.
نرخ یادگیری اولیه ( )Initial etaشبکه  1/11و
ضریب شتاب ( )Alphaیا سرعت یادگیری  1/3در
نظر گرفته میشود.
روش دینامیک دو ساختار شبکه تولید مینماید.
به شبکه اول در الیه پنهان دوم یک نرون اضافه
مینماید .ابتدا هر دو شبکه را آموزش میدهد و
مقدار خطا را برای هر دو شبکه اندازهگیری میکند.
به همین ترتیب اگر شبکه دوم خطا کمتری داشته
باشد آن را نگه میدارد و یک واحد به شبکه سمت
راست اضافه میکند .اگر شبکه اول خطای کمتری
داشته باشد ،یک کپی از آن را جایگزین شبکه دوم
مینماید .آموزش شبکهها ادامه پیدا میکند تا زمانیکه
با معیار توقف مواجه شود .برای تطبیق نرخ یادگیری
در هر دوره دو بردار محاسبه میشود .اولین بردار،
بردار شتاب که در رابطه ( )9نشان داده شده است که
مبتنی بر تغییرات وزنهای هر دوره میباشد .بردار

()9

])M (t )  2[W (t ) W (t 1

()4

) C (t )  0.8 C (t  1)  M (t

) M (t

()1

) C (t

m (t ) 

روش شبکه تابعی )RBFN( 14یک شبکه عصبی
مصنوعی میباشد که شامل سه الیه ورودی ،پنهان و
الیه خروجی است .الیهی پنهان شامل نرونهایی
هستند که خوشههای الگوی ورودی را ارائه میکند.
این روش مشابه الگوریتم خوشهبندی K-means

میباشد .این روش پارامتر  Kرا به عنوان ورودی
گرفته و مجموعهی  nشی را به  Kخوشه افراز
میکند .بطوریکه سطح شباهت داخلی خوشهها باال
بوده و سطح شباهت اشیاء بیرون خوشهها پایین
باشد .شباهت هر خوشه نسبت به متوسط اشیاء آن
خوشه سنجیده میشود که این متوسط مرکز خوشه
نامیده میشود.
11

دوم بردار تغییر ( )4براساس شتاب دوره جاری

روش هرس کامل ساخت شبکه برعکس روش

میباشد .با تقسیم این دو مقدار به یکدیگر شاخص

دینامیک عمل میکند و به جای شروع با یک شبکه

شتاب یادگیری ( )1محاسبه میشود .اگر شاخص

کوچک با یک شبکه بزرگ شروع مینماید .در فرآیند

شتاب کمتر از ) 1  ( C (t ) /10باشد نرخ یادگیری

یادگیری نرونهای ضعیفتر را در الیه ورودی و در

شبکه کند است ،بنابراین نرخ یادگیری  1/1افزایش

الیه پنهان هرس میکند .این فرآیند تا رسیدن به

داده میشود .اگر این شاخص بیشتر از  1باشد

شرط توقف ادامه میدهند .این روش معموالً کند

آموزش تند است و  ηبا فاکتور )  4 / m(tکاهش

میباشد ،اما منجر به نتیجه خوبی میگردد .باید به

مییابد .بعد از اینکه یک توپولوژی خوب یافت شد،

این نکته توجه شود که این روش مخصوصاً در حجم
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زیاد داده ،زمان طوالنی برای آموزش نیاز دارد .در

داده شرکت گاز استان اصفهان موجود بوده است و

جدول ( )1معیارهای توقف و مقادیر اولیه مدل

برای پیشبینی متغیر مستقل قیمت تنها از مقادیر آن

هرس کامل نشان داده شده است.

در بازه زمانی  31تا 31بدلیل پرت بودن مقادیر آن در
سالهای قبل از  ،31استفاده شده است .بنابراین در
این مقاله از دادههای مصارف گاز طبیعی برای

جدول  -1معیارهای توقف و مقادیر اولیه مدل هرس

سالهای  31تا ،31جمعیت  21تا  ،31قیمت گاز در

کامل
معیار توقف
یک الیه پنهان
آلفا=1/3
اتای اولیه=1/4

هر دو بخش خانگی و تجاری از سال  31تا ،31

مقادیر اولیه شبکه
تعداد دو الیه پنهان
تعداد واحدها در الیه
1:91در) الیه
واحدها
تعدادپنهان (

قبل از هر گونه اقدامی بر روی دادهها ،باید شناختی

پنهان دوم () 1:11

جامعی نسبت به آنها کسب نمود .به همین منظور با

دمای هوای شهر اصفهان و تعداد مشترکین گاز در
هر دو بخش از سالهای  21تا  31استفاده شده است.

 -4شناخت و آماده سازي دادهها

استفاده از روشهای آماری به تحلیل و توصیف

به منظور مدلسازی هرچه تعداد دادهها بیشتر

دادهها پرداخته شده است .نتایج حاصل از توصیف

باشد مدلها ،پیشبینیهای دقیقتری ارائه خواهند

دادههای مصارف گاز طبیعی دو بخش خانگی و

داد .متأسفانه برای این پژوهش دادههای مصارف گاز

تجاری در جدول ( )1آورده شده است.

شهر اصفهان تنها برای یک دوره  11ساله در پایگاه
جدول  -1نتایج حاصل از توصیف و بررسی دادههای مصارف سالیانه خانگی و تجاری
واحد :میلیون متر مکعب ()m3

متغير

مينيمم

ماكزیمم

مجموع

دامنه

ميانگين انحراف استاندارد

مصارف خانگي

1268

17250

14948

456

14948

149

مصارف تجاري

45

70

563

24

5634

9

مأخذ :واحد برنامهریزی شرکت گاز استان اصفهان

ماکزیمم مصارف بخش خانگی 1211493161

در سال  1933مصارف گاز در بخش خانگی رشد

مترمکعب و در سال  1936میباشد و مینیمم مقدار

منفی  %9نسبت به سال ماقبل خود  1933داشته است

مصرف متعلق به سال  1931و 1163313116

و مصارف خانگی سال  1931به نسبت سال 1933

مترمکعب بوده است .میزان رشد مصارف نسبت به

دارای رشد مثبت  %9است.

سال قبل از خود در جدول ( )9نشان داده شده است.

پیش بینی مصارف گاز خانگی و تجاری برای یک دوره پنج ساله شهر اصفهان با استفاده از شبکههای عصبی855/

جدول -9روند تغییرات مصارف سالیانه گاز نسبت به سال پیشین
بخش خانگي

بخش تجاري

(درصد)

(درصد)

1382

1

-7

1383

11

10

1384

-2

-8

1385

12

18

1386

11

12

1387

-8

-2

1388

0

5

1389

-3

10

1390

3

2

سال

از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شده است و

برای شناخت و درک بهتر متغیرهای مستقل و

نتایج آنها در جدول ( )4آورده شده است.

رابطه آنها با مصارف گاز دو بخش خانگی و تجاری

جدول  -4توصیف متغیرهای ورودی منتخب
متغیر ورودی
انحراف

همبستگی

همبستگی

مصارف خانگی

مصارف

با

تجاری با

1/112

-1/933

1/191

1/239

1/341
-

واریانس

مینیمم

ماکزیمم

میانگین

متوسط دما

11/6

12/4

16/3

1/461

جمعیت

1911616

1216116

1112413

141111

11111

111319

411114

914699/1

62911

41916

1/234

1111

14262

6431

9316

11416

-

1/369

62

211

69/2

111

41119

1/911

-

161

1111

916/1

161

21133

-

1/233

معیار

تعداد مشترکین
خانگی
تعداد مشترکین
تجاری
متوسط قیمت خانگی
(ریال)
متوسط قیمت بخش
تجاری (ریال)

مأخذ :آمار رسمی استانداری ،شهرداری و هواشناسی استان اصفهان
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جدول  -1نتایج حاصل از آمادهسازی متغیرهای ورودی برای سالهای  31تا 31

سال

تعداد مشتركين خانگي

قيمت بخش خانگي

31

991111

31

16/4

1611111

2934

111

36

919919

111/1

16/9

1691293

3261

111

32

921113

111/1

12/4

1661111

11114

111

33

933146

31/3

16/3

1631313

11133

111

33

411116

913/1

12/1

1214131

11213

12171

31

411114

211

16/3

1216116

14262

1111

31

441136

211

12

1233661

11141

1111

31

413444

394/1

12/11

1311311

13131

1116

39

422139

321/1

12/19

1311114

13219

1211

34

431141

331

12/14

1333399

11329

1326

31

111333

1191

12/16

1314343

11313

1111

ساليانه

34

919211

31

12

1121161

6199

111

متوسط درجه دما

جمعيت(نفر)

تعداد مشتركين تجاري

39

139231

31

16/3

1193146

1136

111

تجاري(ریال)

31

123233

21

16/3

1113411

4622

129

قيمت بخش

31

163363

62

12/1

1423464

4139

161

مأخذ دادهها تا سال  :1931آمار رسمی شرکت گاز استان ،اداره هواشناسی و استانداری استان اصفهان

مقادیر جمعیت شهر اصفهان از سال  1921تا

جدول ( )4مالحظه می فرمایید مصارف گاز طبیعی با

کنون طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در

جمعیت همبستگی مثبت دارد بطوریکه با افزایش

سال  1931صورت گرفته است .هر سال در حدود

جمعیت مصارف گاز طبیعی نیز افزایش پیدا خواهد

1/11درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته

کرد .به همین ترتیب مصارف با تعداد مشترکین نیز

است .این در حال است که در سال  1931جمعیت

رابطه مستقیم و همبستگی قوی وبا دمای شهر

شهر اصفهان  1216116میلیون بوده و طبق

اصفهان رابطه معکوس و همبستگی قوی دارد.

پیشبینیهای صورت گرفته تا سال  1931به

مستقل بهکار گرفته شده در این مقاله نشان داده شده

 1314343میلیون خواهد رسید .همانطور که در

است .در ادامه پس از شناخت نسبت به مجموعه
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دادهها باید مقادیر آنها را برای ورود به مدل پیشبینی

مقدار واقعی و مقدار پیشبینی شده متغیر وابسته) از

آمادهسازی نمود .بنابراین ،مقادیر متغیرهای مستقل

مفهوم تابع زیان استفاده کرده و دو شاخص میانگین

برای سالهای  1931تا  1931پیشبینی شده است.

مربعات خطا 16و میانگین قدرمطلق خطا 12را برای سنجش

در این مقاله به منظور پیشبینی متغیرهای مستقل از

خطای پیشبینی استفاده می گردد .در این روابط تعداد d

مدل رگرسیون خطی تک متغیره استفاده شده است و

مثالها یا مشاهدات است.

پس از پیشبینی مقادیر آنها برای سالهای  31تا ،31

d

2

برای همسانی بین متغیرهای مستقل و وابسته در

()6

)'  ( yi  yi
i 1

d

هریک از مدلهای شبکههای عصبی ،رگرسیون و
 ARIMAتنها از مقادیر سالهای  31تا  31و مقادیر

| ' y i

()2

پیشبینی  31تا  31هریک از آنها استفاده میشود.

n

i

| y

d

 -5ارزیابي

تا حد مقدور کوچک باشد (غضنفری و همکاران،

مدلهای شبکه عصبی ،رگرسیون و  ARIMAاز دو

 .)1932در این پژوهش از مصارف گاز سال  31در

معیار ارزیابی زیر استفاده شده است .براساس این دو

بخشهای خانگی و تجاری برای تست مدلهای

معیار مدل با خطای کمتر برای این مجموعه از دادهها

پیشبینی طراحی شده استفاده گردیده است .نتایج

انتخاب گردید .در بخش بعدی مدلسازی و

حاصل از مقایسه مدلهای پیشبینی براساس این دو

سناریویی جهت پیشبینی و نتایج حاصل از آن برای

معیار ارزیابی در جدول ( )6برای بخش خانگی و

هریک از دو بخش خانگی و تجاری آورده میشود.

جدول ( )2برای بخش تجاری نشان داده شده است

برای ارزیابی صحت روشهای پیشبینی (اختالف بین

جدول -6نتایج مقایسه مدلهای پیشبینی برای بخش خانگی واحد :میلیون متر مکعب
سال
1331

واقعي

كامل

1533

MAE 

پیشبینی ،الزم است که مقادیر شاخصهای یاد شده

و کارآیی باالتر انتخاب میشود .به منظور ارزیابی

مقدار

i 1

واضح است که برای باال بردن دقت یک روش

در این گام اعتبار مدل بررسی شده و مدل با دقت

هرس

MSE 

 RBFNدیناميک رگرسيون ARIMA

1531

1552

1011

1054

1011

MSE

1

41

3

02

11

MSE

2

1015

55

3121

314
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جدول  -2نتایج مقایسه مدلهای پیشبینی برای بخش تجاری واحد :میلیون متر مکعب
مقدار

هرس

واقعي

كامل

51

52

01

MSE

1

4

4

MSE

2

15

13

سال
1331

RBFN

دیناميک

رگرسيون

ARIMA

52

55

53

3

2

3

4

 -0پيش بيني مصرف گاز

عملکرد بدین گونه بوده است که مقادیر هر سالی که

برای ساختن مدلهای شبکه عصبی در این

پیشبینی شده است به مقادیر مصارف سالهای قبلی

پژوهش از دادههای مصارف گاز  31تا  33برای

اضافه میشود و مصارف سال بعدی پیشبینی

ساختن و آموزش شبکهها استفاده شده است و

میگردد .بطور مثال برای پیشبینی سال  31از مقادیر

بمنظور تست مدلها از مصارف واقعی سال 31

پیشبینی سال  34در مدلها استفاده شده و مصارف

استفاده گردید .ارزیابی و مقایسه مدلها در بخش پنج

بصورت سالبهسال پیشبینی گردید .نتایج حاصل از

آورده شده است .در ادامه برای پیشبینی یک دورهی

پیشبینی برای بخش خانگی در جدول ( )3نشان داده

پنج ساله مصرف گاز با مدلهای ساخته شده سناریو

شده است.

جدول -3نتایج پیش بینی مصارف بخش خانگی شهر اصفهان با روشهای شبکه عصبی ،رگرسیون و ARIMA

واحد :مصارف گاز میلیون متر مکعب

سال

RBFN

روش

کامل

روش هرس

شبکههای عصبی ،رگرسیون و  ARIMAبرای بخش
خانگی شهر اصفهان نشان داده شده است.
.

رگرسیون

در شکل ( )1روند پیشبینی با استفاده از روشهای

ARIMA

1931
1931
1939
1934
1931

1164
1419
1141
1611
1142

1611
1111
1161
1616
1611

1631
1611
1436
1123
1613

1613
1611
1161
1136
1613
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شکل  -1نتایج پیشبینی با روشهای شبکههای عصبی ،رگرسیون و  ARIMAطی سالهای  1931تا 1931
مصارف خانگی شهر اصفهان (واحد :میلیون مترمکعب)
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،رگرسیون و سری

در جدول ( )3نتایج پیشبینی مصارف گاز طبیعی

زمانی  ARIMAنشان داده شده است.

بخش تجاری برای سالهای  31تا  31با استفاده از

جدول  -3نتایج پیشبینی سالیانه بخش تجاری شهر اصفهان برای پنج سال  1931تا 1931
واحد :میلیون مترمکعب
دینامیک
سال
9
193

66

31

63

21

21

4
193

63

31

63

63

63

RBFN

1
193

63

39

63

21

29

روش

1
193

62

61

63

31

23

کامل

روش

روش هرس

رگرسیون

ARIMA

193

66

66

63

21

21

1

در شکل ( )9روند مقادیر پیشبینی شده با

نتایج حاکی از آن است که مصارف پیشبینی با هر

روشهای مذکور برای مصارف گاز طبیعی سالهای

سه روش شبکههای عصبی و  ARIMAتا سال 31

 31تا  31برای بخش تجاری نشان داده شده است و

در این بخش تجاری در حال کاهش هستند.
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شکل  -9نتایج پیشبینی مصارف بخش تجاری با استفاده از روشهای شبکه عصبی ،رگرسیون و  ARIMAطی
سالهای  1931تا ( 1931واحد :مترمکعب)
 -5نتيجهگيري و پيشنهادات
مصارف خانگی و تجاری در کشور بیشترین سهم

بررسی شده است و این سه مدل شبکه عصبی
طراحی شده با دو مدل پیشبینی سنتی رگرسیون و

مصرفی را به خود اختصاص دادهاند بنابراین ،اطالع

 ARIMAمقایسه گردید .مدلهای شبکه عصبی

از میزان تقاضای موجود در هر دوره یکی از مباحثی

طراحی شده براساس این ساختارها برای این

است که شرکت ملی گاز در راه پاسخگویی به

مجموعه دادهها دارای خطای کمتری نسبت به دو

متقاضیان و مشترکین خود به آن نیاز دارد .در این

روش سنتی رگرسیون و  ARIMAهستند .در این

پژوهش ابتدا با بررسی ادبیات موضوع در حوزه

مقاله ،از بین این سه ساختار طراحی مدل شبکه

پیشبینی مصارف گاز طبیعی از ابتدا تاکنون ،از بین

عصبی ،روش هرس کامل برای دادههای مصارف گاز

مدلهای پیشبینی پر کاربردترین آنها انتخاب و با

طبیعی دو بخش خانگی و تجاری شهر اصفهان دارای

یکدیگر مقایسه شدهاند .هدف از این پژوهش

دقت باالتری است و نتایج حاصله از این پیشبینیها

پیشبینی میزان مصرف گاز طبیعی خانگی و تجاری

حاکی از آن است که در بخش خانگی با مدل هرس

شهر اصفهان در بازه پنج ساله بوده است .از

کامل طی بازه زمانی پنج ساله مصارف گاز طبیعی

متغیرهای مستقل جمعیت شهر اصفهان ،تعداد

بطور متوسط سالیانه  1/3میلیون متر مکعب افزایش

مشترکین گاز در هر دو بخش خانگی و تجاری،

در مصرف پیشبینی شده و برای بخش تجاری بطور

قیمت گاز در هر دو بخش خانگی و تجاری و دمای

متوسط سالیانه  1/4میلیون متر مکعب کاهش در

شهر اصفهان در ساخت مدلهای پیشبینی استفاده

مصارف گاز طبیعی شهر اصفهان پیشبینی شده است.

شدهاند .از مصارف گاز طبیعی سالهای  31تا 31به

از جمله پیشنهادات برای تحقیقات آتی میتوان

منظور آموزش و تست مدلها استفاده شده است.

به استفاده از سایر متغیرهای مستقل کیفی و کمی

برای ساختن مدلهای شبکه عصبی سه ساختار

اثرگذار نظیر تکنولوژی وسایل گازسوز بر مصارف

طراحی (دینامیک ،هرس کامل و  )RBFNاستفاده و

گاز و تحلیل هریک از آنها بهمنظور پیشبینی
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