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و  نوعیشبکه عصبی مصاستفاده از بینی کسری اکولوژیکی با پیش

ARMA 

 

 *2، محمد حسن طرازکار 1زادهمحبوبه فری

 
 چكيده
بينی اجزای کسری . این مطالعه با هدف پيشاستزیست از محيطپایدار  استفادهبرای ارزیابی معياری  کسری اکولوژیكی شاخص

و شبكه عصبی مصنوعی استفاده شد.  ARMAهای صورت گرفت. برای این منظور از مدل اکولوژیكی شامل ردپا و ظرفيت اکولوژیكی
ها نشان داد هر دو سری یادشده بينی استفاده شد. یافتهباشد که پنج سال آخر برای سنجش دقت پيشمی 1691-2112دوره مطالعه شامل 

بينی نمود. اما در درصد پيش 69ی اکولوژیكی را با دقت بيش از توان ردپاای که میگونهایجاد شده است؛ به AR(1)از طریق فرآیند 
درصد است. این در حالی است که مقادیر  11بينی حدود تری قرار دارد و خطای پيشخصوص ظرفيت اکولوژیكی دقت در سطح پایين

-دست آمد. مقادیر پيشدرصد به 2و کمتر از  1بينی برای دو سری یادشده در الگوی شبكه عصبی مصنوعی به ترتيب حدود خطای پيش

که ظرفيت درصد افزایش خواهد یافت در حالی 9/1نشان داد ردپای اکولوژیكی ساالنه بيش از  2112-2101شده برای دوره بينی
با درصد رشد خواهد یافت.  2/1دهد. به عبارتی کسری اکولوژیكی ساالنه بيش از درصد را نشان می 1اکولوژیكی کاهش ساالنه حدود 

توان توصيه نمود در شرایطی که استفاده از شبكه عصبی مصنوعی به راحتی توجه به پيچيدگی استفاده از الگوی شبكه عصبی مصنوعی می
 بخصوص برای ردپای اکولوژیكی استفاده شود.    AR(1)فرآهم نيست از الگوی 
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 مقدمه

است. برخی زیست و پایداری آن ارایه شده ها و معیارهای متنوعی برای بررسی اثر تخریب محیطشاخص

زایی، تنوع زیستی و انتشار زدایی، بیابانها عبارت از آلودگی هوا، آلودگی آب، جنگلاین شاخصاز 

ها برای از بهترین شاخص (EF) 4اکولوژیکیردپای (. 4931ی و بشارت، ئباشد )موالای میگازهای گلخانه

-گذاران محیطتوجه محققان و سیاستمورد تر های گذشته بیشدر سال وارزیابی توسعه پایدار است 

محیطی یکی از معیارهای شناخته شده در پایداری زیست ردپای اکولوژیکی .زیست قرار گرفته است

-واحد انسانی )اعم از فرد، شهر و یا کشور( تأثیری بر زمین میهر  (.9003 و ناتاراجان، )مصطفی است

اکولوژیکی برابر با مقدار  ردپای دهد.تولیدات و خدمات طبیعت را مورد استفاده قرار می گذارد، زیرا

های صنعتی و افزایش (. پیشرفت9002، 9فیاال) کندمیبرای تداوم زندگی اشغال  انسانطبیعتی است که 

توان گفت ردپای همین اساس می بر(. 4923 ،)غیابیها شده است ریب اکوسیستمموجب تخرفاه 

زیست و های محیطی محدودیتدهندهزیست که نشاناکولوژیکی شاخصی است برای تخریب محیط

 (. 9042، 9اوزترک زیست است )الموالی وی بشر از محیطمیزان استفاده

ایدار از اهمیت باالیی برخوردار است، اما مقایسه شاخص هرچند ردپای اکولوژیکی برای تحلیل توسعه پ

وضعیت پایداری منطقه را به  (BC) 1ردپای اکولوژیکی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت بیولوژیکی

زیست برای جبران دهنده توانایی محیطکند. ظرفیت بیولوژیکی نشانصورت کمی و جامع مشخص می

شود که مناطق با . ظرفیت بیولوژیکی، به میزان جمعیتی گفته می(9003، 2تقاضای بشر است )هوکسترا

باشد. این شاخص یا زیست در دسترس خود، توانایی برآورد نیازهای آن را دارا میتوجه به منابع و محیط

شود. به طور خالصه های در دسترس یا بر حسب جمعیت بیان میبه صورت مساحت و میزان زمین

، 6آید )کیتزس و وکرناگلزیست مورد نیاز به حساب میایی تأمین منابع و محیطظرفیت بیولوژیکی توان

پای اکولوژیکی باشد در این صورت منطقه با کسری اکولوژیکی (.اگر ظرفیت بیولوژیکی کمتر از رد9003

ت زیس(. به بیان دیگر ردپای اکولوژیکی فراتر از توان محیط4932زادگان و همکاران، مواجه است )شریف

                                           
1 Ecological Footprint 

1Fiala, N. (2008) 
3  Al-Mulali, U & Ozturk, I. (2015) 
4 Biological Capacity 

4 Hoekstra, A. Y. (2009)  
6 Kitzes, J., & Wackernagel, M. (2009)  
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محیطی را اثرات تخریب زیست تواندمی زمین این آیا که است این محیطیزیست است. منظور از توانایی

، 4محیطی روبرو هستیم )فرهیدیکه با تقاضای روبه رشد برای خدمات زیستخیر، بویژه این یا تحمل کند

9042  .) 

( بیان ghaدی به نام هکتار جهانی )قالب واح ردپای اکولوژیکی )تقاضا( و ظرفیت بیولوژیکی )عرضه( در

دهد که تولید زیستی )جریان منابع و خدمات( توسط چه بخشی از کل ظرفیت نشان می gha شود.می

 34/94برابر جهان در اکولوژیکی ردپای کل شود. سرانهتولیدی زمین )ذخایر منابع و خدمات(، تولید می

 9/6جهانی(،  هکتار24/42زمین ) ظرفیت بیولوژیکیاین عدد در مقایسه با سرانه جهانی است،  هکتار

 هکتار 9/6 نفر هر است، یعنی منفی جهان در اکولوژیکی واقع تعادل در و است ترجهانی بیش هکتار

پای اکولوژیکی از ظرفیت میزان رد 4320از سال  .کنداستفاده می از آن زمین ظرفیت از تربیش

دهنده کمبود این روند ادامه داشته است. این شرایط نشان 9041ال بیولوژیکی در جهان فراتر رفته و تا س

-برای جهان اتفاق افتاده است و هم 4320باشد، این کسری اکولوژیکی از سال یا کسری اکولوژیکی می

( است. -34/49باشد. تعادل اکولوژیکی در ایران نیز منفی است )چنان به طور مداوم در حال افزایش می

( کمتر است اما از سوی 24/42( نسبت به میانگین جهانی )12/49) بیولوژیکی در ایرانسرانه ظرفیت 

تر است )شیخ اعظمی و دیوساالر، دیگر سرانه ردپای اکولوژیکی نیز نسبت به میانگین جهانی بیش

 اما است، بوده مواجه با مازاد اکولوژیکی هاسال تمام ( در4326 سال )جز به 4324 سال تا ایران (.4923

تر از ظرفیت بیولوژیکی بود و لذا ایران با کسری اکولوژیکی مواجه بیش اکولوژیکی ردپای سال این از بعد

 روندی صعودی پیدا نموده، حال اینکه ظرفیت 4323شده است. به ویژه ردپای اکولوژیکی از سال 

گر کسری اکولوژیکی به کشور روندی نزولی داشته شده و فاصله این دو معیار و به بیان دی بیولوژیکی

 (.9042، 9شدت در حال افزایش است )شبکه جهانی ردپای اکولوژیکی

 زیستمحیط از حفاظت جهت در متداول طور بهکی مشخص است؛ اکولوژی ردپای مفهوماز  که طورهمان

ی یکاکولوژ ردپای محاسبات در موجود هایروش بهبود منظور به هاییتالش د.گیرمی قرار استفاده مورد

ت. اس داده نشان خود از را خوبی پیشرفت رواج و تنوع نظر از زمینه، این در مطالعات و گرفته صورت 

 مجدد تنظیم امکان تا گیرد قرار بررسی  دمور کامل صورت بهی اکولوژیک ردپای باید حال این با

 (. 4939همکاران،  فراهم شود )خاکپور و اکولوژیکی ردپای مفهوم اصلی اهداف جهت در آینده مطالعات

                                           
1  Farhidi, F. (2017) 
2 Global Footprint Network 
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گیری این متغیر و تحلیل روند عمده مطالعات انجام شده با محوریت ردپای اکولوژیکی، در خصوص اندازه

توان گفت بخش مهمی از تمرکز در این مطالعات سنجش میزان فاصله وضعیت گذشته آن بوده است. می

 ساالنه چین سرانه EF(، نشان دادند 9042موجود از وضعیت پایدار است. بعنوان مثال وانگ و همکاران )

پای اکولوژیکی (، نشان دادند رد9042است. در مقابل فو و همکاران ) شده برابر سه 9049 تا 4322 سال از

افزایش یافته  9044میلیون هکتار در سال  2/9229به  4332میلیون هکتار در سال  9/9026چین از 

افزایش چین  شینیانگشهر  ردپای اکولوژیکیکه دادند ( نشان 9041)و همکاران  است. همچنین جنگ

آمار با این حال بوده، اما  پایدار اکی کامالًزکاواشهر قابل توجهی را تجربه کرده است، در حالی که در 

 با که دادند ( نشان9042) . در مقابل لو و چناکی استزکاواشهر شینیانگ بسیار کمتر از شهر سرانه در 

 پای اکولوژیکی شهری پکنرد راندمان محیطی،زیست کاهش هایسیاست و پایدار فمصر الگوی به توجه

های آینده امنیت ( نیز گزارش کردند که در سال9042) 4و همکاران ماند. وانگمی پایدار مدتبلند در

( نشان داد که اثر 9042) 9محیطی چین کاهش خواهد یافت. هم چنین نتایج مطالعه فان و همکارانزیست

برابر ظرفیت اکولوژیکی در پارک مورد مطالعه است. در ایران نیز محمدی و همکاران  1/42محیطی زیست

( نشان دادند که سرانه ردپای اکولوژیکی شهر سنندج در دسته بسیار خطرناک قرار دارد. هم 4932)

نیاز  مورد زمین و انرژی غذا، تأمین برای ( نشان دادند که شهر کرمانشاه4939چنین قرخلو و همکاران )

 است.     نیازمند خود کنونی مساحت برابر 420 حدود فضایی به اکسیدکربن،دی جذب برای

-اند و پیشمطالعاتی که ذکر شدند، به طور عمده روند گذشته ردپای اکولوژیکی را مورد توجه قرار داده

ت اندکی وجود دارد. وانگ و بینی روند آتی چندان مورد توجه نبوده است. در این زمینه نیز مطالعا

  مدل بینی( از معدود مطالعات در این زمینه است که با استفاده از پیش9042همکاران )

ARIMA-ANN چنین شد. هم خواهد ناامن آینده سال چند در چین در زیستنشان دادند که محیط

 بینی پیش برایرا  ARIMA مدل و مصنوعی عصبی هایشبکه از ( ترکیبی9044خاشعی و بیجاری )

 بینیپیش دقت بهبود برای مؤثر راه یک تواندمی شدهپیشنهاد مدل که داد استفاده کردند. نتایج نشان

در حالی که نتایج مطالعه  .باشد انفرادی هایمدل از یک هر همچنین و ترکیبی هایمدل از آمده دستبه

در  EF بینیپیش و سازیشبیه در ثرمو طور به ARIMA مدل که داد ( نشان9040) 9جیا و همکاران

                                           
1  Wang, et al., (2018) 
2  Fan et al., (2017) 
3  Jia et al., (2010) 
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 محیطیزیست توازن برای بهتر ریزیبرنامه در جهت گیرندگانبه تصمیم توانداستان هنان چین می

 پایدار کمک کند.  ایآینده یا ایمنطقه

تری در خصوص معرفی ردپای اکولوژیکی )و تا طور که مشاهده شد در مطالعات اخیر اجماع بیشهمان

شود. نظر زیست و منابع طبیعی مشاهده مییت اکولوژیکی( به عنوان معیاری از نقش محیطحدودی ظرف

-به اهمیت ردپای اکولوژیکی و ظرفیت اکولوژیکی در جهت تحلیل پایداری استفاده از منابع زیست

های مورد نیاز برای محاسبه ردپای اکولوژیکی یا ظرفیت محیطی و همچنین باتوجه به محدودیت داده

بینی برای شاخص های ردپای اکولوژیکی و کولوژیکی، این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مناسب پیشا

ظرفیت اکولوژیکی صورت گرفت. الزم به اشاره است که تفاوت این دو شاخص کسری اکولوژیکی را شکل 

 باشد.میو شبکه عصبی مصنوعی   ARMAبینی شامل الگوی دهد. الگوهای مورد استفاده برای پیشمی

 روش تحقیق

بینی شده است. کسری طور که عنوان شد در این مطالعه کسری اکولوژیکی برآورد و پیشهمان

محاسبات اساسی برای اکولوژیکی خود تفاوت دو معیار ظرفیت بیولوژیکی و ردپای اکولوژیکی است. 

 مثال برای)قالم عمدهُ مصرفی ا ابتدا، مصرف سرانهُ برآورد ردپای اکولوژیکی از لحاظ مفهومی ساده است:

-می برآورد جمعیت تعداد بر مصرف کل تقسیم طریق از( جنگلی تولیدات مصرف و تولید غذا، انرژی،

 با مصرفی اقالم از کدام هر تولید جهت شدهداده تخصیص هایزمین قدم بعدی، برآورد سرانهُ .شود

است )خاکپور و  محصول یا تولید میانگین بر ماقال از کدام ساالنهُ هر مصرف میانگین تقسیم از استفاده

 انسانی مصرف گیریاندازه برای آلودگی و منابع حسابداری ابزار ردپای اکولوژیکی یک (.4939همکاران،

 شود:می تقسیم اصلی شش نوع به دهد ومی تشکیل را EF است که معیاری زمین .در زمین است

  گیاهی؛ غذاهای هیهت های کشاورزی مورد استفاده برایزمین-4

 علوفه دام؛ تهیه زمین مرتعی برای-9

 جنگلی؛  محصوالت سایر و چوب محصوالت تولید مناطق جنگلی برای-9

 دریاها برای ماهیگیری؛-1

  فسیلی؛ انرژی مصرف حاصل از ایگلخانه گازهای انتشار جذب های فسیلی برایزمین-2
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شود مسکن استفاده می و نقل و حمل صنعتی، هایفعالیت ساخت زمین مناطق شهری که برای-6

  (.9001 ،4همکاران و مانفردا)

دهنده آید و نشانمی وجود به کمتر باشد کسری بیولوژیکی ردپای اکولوژیکی از بیولوژیکی ظرفیت اگر

 مازاد است. به همین ترتیب زمین ظرفیت از بیش منطقه در زیستبر محیط اثرگذاری میزان که آن است

دارد. در  قرار محیطی زیست محدوده در طبیعی منابع برای تاًمین ظرفیت که دهدمی نشان ژیکیاکولو

 استفاده کسری اکولوژیکی بینیپیش برای ANN و ARIMA هایروش، شامل مدل این مطالعه از دو

 شده است. 

 ARIMA سازی مدل روش

دل یا روش شناسی باکس است که گاهی به آن م 9یک مدل خطی از روش خودرگرسیو ARIMAمدل 

های سری زمانی مورد استفاده شود. مدلی است که به طور معمول برای سنجش دادهجنکینز نیز گفته می

تشکیل شده  (MA)، و میانگین متحرک (AR)گیرد. این مدل از ترکیب دو بخش خودتوضیح قرار می

شود که نشان داده می ARIMA(p,d,q)ت (. این مدل در اکثر موارد به صور9040است )جیا و همکاران،

اعداد حقیقی غیرمنفی هستند که به ترتیب درجه خودتوضیح، هم انباشتگی و میانگین  qو  dو  pدر آن 

، تشخیص دقت 1، تخمین9دهند. این روش شناسی دارای چهار مرحله شناساییمتحرک را نشان می

( 4توان به صورت رابطه )را می xرای متغیر ب  p,d,q)(ARIMAباشد. فرآیند می 6بینیو پیش 2پردازش

 نشان داد.

       )4( 

 εو  MA: وقفه بهینه جمله AR ،q: وقفه بهینه جمله Pزمانی مورد بررسی، مقدار سری که در آن 

کند. در رد میبرآو روند زمانی را در  f(t)و  جمله اخالل است که در آن، 

است.  بوده و در نتیجه  d=1و یا  باشد و لذا می  d=0بیشتر متغیرهای اقتصادی،

( در 9001باشد. اندرس )می qو   pها یا انتخابها در الگوی فوق انتخاب مرتبه وقفهترین چالشاز مهم

کرده است. روش ارایه شده در این رهیافت مبتنی بر  تری را ارایهمقایسه با سایر مطالعات رهنمون جامع

                                           
1 Manfreda et al., (2004) 
2 Autoregressive Moving Average 
3 Identification 
4 Estimation 
5 Diagnostic Checking 
6 Forecast 
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( است. بر اساس این روش PACF( و تابع خودهمبستگی جزیی )ACFهای تابع خودهمبستگی )ویژگی

بینی های تشخیص و دقت پیشتوان به چند فرآیند مشکوک شد و سپس از میان آنها بر اساس آمارمی

 فرآیند مناسب را انتخاب کرد.

 مصنوعی عصبی هایشبکه

های محاسباتی نوین ها و روشهایی هستند که سیستمشبکه  4(ANNمصنوعی ) های عصبیشبکه

کنند. این سیستم از عناصر به هم پیوسته به نام می تقلید را انسان مغز عملکرد و ساختار مبتنی بر

نهان و الیه خروجی ( یک شبکه عصبی با سه الیه ورودی، الیه پ4تشکیل شده است. در شکل ) 9نورون

 .شودمی ارائه ورودی الیه به آموزش ارائه شده است. الگوی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 مصنوعی شبکه عصبی ( الگوی تصویری4شکل)

کنند. الیه خروجی نیز کند و مشابه متغیر مستقل عمل میالیه ورودی فقط اطالعات را دریافت می

هایی هستند که بین الیه ورودی و خروجی یانی، الیههمانند متغیر وابسته عمل کرده و الیه پنهان یا م

دهند، اما های ورودی و خروجی، واحدهای پنهان هیچ مفهومی را نشان نمیگیرند و برخالف واحدقرار می

هم متصل  های بهای از نروناز اهمیت بسیاری برخوردارند. شبکه عصبی مصنوعی نیز شامل مجموعه

                                           
1 Artificial Neural Network 
2 Neuron 
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ترین واحد پردازش شود. نرون یا گره کوچکها یک الیه گفته میز این نرونباشند که به هر مجموعه امی

(. اکثر 9044دهد )طرازکار و اسماعیلی، های عصبی را تشکیل میاطالعات است که اساس عملکرد شبکه

-چند الیه، تقریب 4های پروسپترونویژه شبکهخور، بههای عصبی چندالیه پیشمحققان معتقدند شبکه

های خود، قادرند ها در صورت وجود تعداد الیه و نرون کافی در الیهای جامع هستند. این شبکههزننده

های پروسپترون که از قاعده یادگیری پس هر تابع غیرخطی را با هر تقریب دلخواه تخمین بزنند. شبکه

)وانگ و همکاران،  نمایندانتشار خطا که الگوریتم تعمیم یافته حداقل مربعات معمولی است، استفاده می

 استفاده شده است.  ARIMA(. در این مطالعه الگوی شبکه عصبی مصنوعی بصورت ترکیب با مدل 9042

بینی از معیارهای مختلف از جمله: بینی و انتخاب بهترین روش پیشبه منظور مقایسه قدرت پیش

ار میانگین قدرمطلق ، معی(MAPE) مطلق درصد خطای ، میانگین(RMSE) مربع خطای ریشه میانگین

 باشد.( می2( تا )2شود. این معیارها را به صورت روابط )می استفاده MAE)خطا )

                   )2( 

                    )6( 

                        )2(   

 هاداده تعداد n و شده سری زمانی مقدار حقیقی یا مشاهده و شده بینی مقدار پیش  که در آن

بینی این است که وابسته به مقیاس نیست و امکان مقایسه پیش MAPE مزیت استفاده از شاخص .است

 نماید. هایی که دارای مقیاس متفاوت هستند نیز فراهم میرا برای سری

له معیارهای کاربردی و  مفید در زمینه بررسی از جم MAEو  RMSE, MAPEهر چند معیارهای 

های مختلف هستند، اما هیچ کدام از معیارهای فوق قادر نیستند برتری یک روش بینی روشقدرت پیش

های مختلف های متنوعی برای بررسی تفاوت آماری روشرا بصورت آماری بررسی نمایند. البته روش

اشاره نمود. این   (MGN)نیوبلد-گرنجر-توان به آزمون مرگانبینی وجود دارد، که از آن جمله میپیش

-دار بودن تفاوت پیشتواند معنیآزمون برخالف سایر معیارهای پیشین، دارای این مزیت است که می

بینی دو روش مختلف که به های مختلف را نیز بررسی کند. در این روش ابتدا خطای پیشبینی روش

-خطای پیش )و تفاوت  گردد. سپس مجموع شود، محاسبه مینشان داده می و  ترتیب با 

 گردد.( محاسبه می3( و )2بینی بر اساس روابط )

                                           
1 Perseptron 
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              )2( 

           )3( 

 گردد.محاسبه می( 40نیوبلد بر اساس رابطه )-گرنجر-سپس آماره مرگان

(40                                                                          )               

 کند. البته اگر دوپیروی می است. این آماره از توزیع  و  ضریب همبستگی بین  که در آن 

برابر با صفر خواهد بود. در این روش   و  بینی مشابه باشند، آنگاه ضریب همبستگی بین روش پیش

کند بینی دچار خطای خودهمبستگی نبوده و از توزیع نرمال پیروی میفرض بر این است که خطای پیش

 (.9001)اندرس، 

شامل مقادیر ردپای اکولوژیکی و ظرفیت اکولوژیکی است که از های مورد استفاده در این مطالعه داده

 Globalباشد )می 4364-9041پایگاه اطالعات ردپای اکولوژیکی به دست آمد. دوره مطالعه نیز شامل 

Footprint Network, 2020.) 

 نتایج و بحث

 ARMA یدو الگو از یکیاکولوژ یکسر ینیبشیپ یبرا شد عنوان زین قیتحق روش بخش در که همانطور

دو الگو  نیا یبه دست آمده برا یهاافتهی. دشاستفاده  ی بطور جداگانهمصنوع یشبکه عصب نیو همچن

های بینی مستلزم بررسی ایستایی دادههای رگرسیونی پیشاستفاده از روشبه تفکیک آورده شده است. 

( 4ررسی قرار گرفت، که نتایج در جدول )ها مورد برو ابتدا ایستایی دادهباشد. از اینمورد استفاده می

 آورده شده است. 
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 (: نتایج آزمون ایستایی4)جدول 

 با عرض از مبدا و روند نام متغییر
با عرض از مبدا و بدون 

  بدون عرض از مبدا و روند روند

 I(0) -29/9*** 33/0 -09/9 ردپای اکولوژیکی

 I(0) -99/9** -20/4 -30/9 ظرفیت بیولوژیکی

 

( نشان داد هر دو سری مورد بررسی یعنی ردپای اکولوژیکی و ظرفیت اکولوژیکی در 4نتایج جدول )

و   ARMAبینی دو سری منتخب شامل برآورد الگویسطح ایستا هستند نتایج حاصل از فرآیند پیش

ی ارایه ( نتایج مربوط به متغیر ردپای اکولوژیک9باشد. در جدول )بینی خارج از دوره میهمچنین پیش

 شده است. 
 برای متغیر ردپای اکولوژیکی ARMA(: نتایج حاصل از تخمین فرآیند 9)جدول 

 الگوی سوم  الگوی دوم  الگوی اول متغیر

 یخطا بیضر اریمع یخطا بیضر

 اریمع

خطای  بیضر

 معیار

 099/4 492/9*** 493/0 292/4*** 096/4 499/9*** عرض از مبدأ

AR(1) ***339/0 099/0  - - 
 ***334/0 091/0 

MA(1) - - 
 ***326/0 026/0  022/0 439/0 

       هاآماره
2R 36/0   63/0   36/0  
F 02/232   42/22   92/291  

SSR 041/0   32/3   04/4  
AIC 312/0-   906/4   342/0-  

Q(2) (92/0)21/0   (00/0)21/0   (99/0)32/0  
RMSE 422/0   929/4   424/0  
MAE 442/0   909/4   440/0  

MAPE 294/9   24/14   292/9  

 های تحقیقمآخذ: یافته
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مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که مشاهده  ARMA(1,1)و  AR(1)، MA(1)بر اساس سه فرآیند 

برتری دارند.   MA(1) بر AR(1)و  ARMA(1,1) های تشخیص دو الگویشود بر حسب آمارهمی

بینی تفاوت بسیار ناچیزی دهد برحسب دقت پیشنشان می AR(1)و  ARMA(1,1)یسه دو مدل مقا

را بر  AR(1)توان الگوی میان این دو وجود دارد. لذا بر اساس اصل قلت متغیرها یا سادگی مدل می

فاقد اهمیت آماری است. الزم به  MA(1)برتری داد. ضمن اینکه ضریب جمله  ARMA(1,1)الگوی 

را به عنوان آموزش قرار دادیم  9003تا  4364ی بینی دورههای دقت پیشاشاره است که در محاسبه آماره

بینی کنار گذاشته شد. ضریب به دست آمده برای به عنوان آزمون پیش 9041تا  9040های و داده

ان دهنده آن است که روند متغیر ردپای نش AR(1)و  ARMA(1,1)در هر دو الگوی   ARفرآیند

بینی اکولوژیکی تمایل به افزایش در طول زمان با روند پایدار دارد. همچنین آماره آزمون دقت پیش

Diebold-Mariano  های بینی مدلجهت مقایسه دقت پیش کهAR(1)  وARMA(1,1)  به کار گرفته

بینی فرضیه صفر مبنی بر یکسان بودن قدرت پیشدرصد نیز  40داری شد نشان داد که در سطح معنی

شود. به عبارت دیگر این دو مدل برای متغیر ردپای اکولوژیکی رد نمی ARMA(1,1)و  AR(1)های مدل

باشند. اما همانطور که اشاره شد با توجه به بینی یکسان میبرای ردپای اکولوژیکی دارای قدرت پیش

ب گردید. در خصوص متغیر ظرفیت اکولوژیکی نیز روندی مشابه این مدل انتخا ،AR(1)سادگی مدل 

 ( آورده شده است. 9طی شد و همانطور که نتایج در جدول )
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 برای متغیر ظرفیت بیولوژیکی ARMA(: نتایج حاصل از تخمین فرآیند 9)جدول 

 الگوی سوم  الگوی دوم  الگوی اول متغیر

 خطای معیار بیضر اریمع یخطا بیضر اریمع یخطا بیضر

 92/0 469/4*** 096/0 031/4*** 906/0 460/4*** عرض از مبدأ

AR(1) ***322/0 096/0  - - 
 ***334/0 099/0 

MA(1) - - 
 ***269/0 032/0  429/0- 423/0 

       هاآماره
2R 392/0   692/0   390/0  
F 63/962   22/11   22/912  

SSR 902/0   412/4   432/0  
AIC 222/9-   222/0-   220/9-  

Q(2) (92/0)21/0   (00/0)21/0   (99/0)32/0  
RMSE 022/0   962/0   064/0  
MAE 024/0   962/0   060/0  

MAPE 602/3   12/12   006/2  

 های تحقیقمآخذ: یافته

 

 MA(1)ابتدا فرآیند  ARMA(1,1)و  AR(1) ،MA(1)بر اساس نتایج جدول فوق، از میان سه فرآیند 

و  AR(1)بر اساس آماره های تشخیص فاقد شرایط الزم تشخیص داده شد و از میان دو فرآیند 

ARMA(1,1) بینی و همچنین نتایج آزمون نیز با استناد به دقت پیشDiebold-Mariano   این دو

 ند انتخاب گردید. به دلیل سادگی فرآی AR(1)فرآیند دارای دقت مشابه ارزیابی شد که 

های های آموزشی و دادهمجموعه دادهها به دو داده منظور طراحی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی،ه ب

برای  9003تا  4364های سال ها شامل دادهدرصد داده 30از حدود  آزمایشی تقسیم شدند. بر این اساس

بمنظور بررسی  9041تا  9040های سال ها شامل دادهدرصد داده 40ها و از حدود برآورد و آموزش مدل

سازی نرمالها اما قبل از آموزش و آزمایش شبکه، دادههای مختلف استفاده شد. بینی مدلقدرت پیش

خور دور در نظر گرفته شد. در این مطالعه از شبکه پیش 4000شدند و حداکثر تعداد تکرار برابر با 

پترون با یک الیه مخفی طراحی گردید و برای تعیین پرسپترون استفاده شده است. شبکه عصبی پرس
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های الیه ورودی های الیه ورودی و مخفی از روش آزمون و خطا استفاده شد. تعداد نرونتعداد نرون

های الیه مخفی برابر با یک نرون انتخاب شد. از برابر با دو در نظر گرفته شد. همچنین تعداد نرون

و تانژانت زیگموئیدی در الیه مخفی و از تابع خطی با یک نرون نیز در الیه خروجی توابع لوجستیک 

توان استفاده کرد، استفاده گردید. الزم به ذکر است با توجه به اینکه در الیه مخفی تنها از یک تابع می

نهایت نتایج این توابع لوجستیک و تانژانت زیگوئید بطور جداگانه مورد استفاده قرار گرفتند تا بتوان در 

انتشار خطا، شبکه آموزش گیری از الگوریتم پسدو تابع را نیز مورد مقایسه قرار داد. در نهایت با بهره

 آن نتایج که شد انتخاب بینیپیش جهت شبکه بهترین دقت، معیارهای از استفاده با نهایت داده شد. در

 .است شده ارایه( 1) جدول در

 
 نی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبی(: نتایج پیش1جدول )

 تابع الیه مخفی   نام متغیر
 بینیمعیار ارزیابی پیش

RMSE MAE MAPE 

 093/4 099/0 029/0 تانژانت یگموئید 4 9 ردپای اکولوژیکی

 692/4 049/0 092/0 تانژانت یگموئید 4 9 ظرفیت بیولوژیکی

 های تحقیقمأخذ: یافته

و شبکه عصبی مصنوعی برای دو متغیر ردپای   AR(1)بینی دو الگوییش( خطای پ2در جدول )

 اکولوژیکی و ظرفیت بیولوژیکی ارایه شده است. 
 

 های مورداستفادهبینی مدل(: دقت پیش2جدول )

 نام متغیر
  بینیمعیار ارزیابی پیش  

RMSE MAE MAPE 

 AR(1) ANN AR(1) ANN AR(1) ANN 

 093/4 294/9 099/0 442/0 029/0 422/0 ردپای اکولوژیکی

 692/4 602/3 049/0 024/0 092/0 022/0 ظرفیت بیولوژیکی

 های تحقیقمأخذ: یافته
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بینی، شبکه بر اساس تمام معیارهای سنجش دقت پیش بینی حاکی از آن است کهمقایسه نتایج پیش

های عصبی مصنوعی هتوان گفت شبکبینی کمتری است. لذا میعصبی مصنوعی دارای خطای پیش

بینی کنند. الزم ها پیشقادرند هر دو شاخص ردپای اکولوژیکی و ظرفیت بیولوژیکی را بهتر از سایر مدل

( ارایه 9( و )9های )تر در جدولبه اشاره است که برای این مقایسه از میان الگوهای رگرسیونی که پیش

  ردید.استفاده گ AR(1)شد از الگوی حایز کمترین خطا یعنی 

از جمله معیارهای کاربردی و مفید در  MAPEو  RMSE ،MAEتر بیان شد معیارهای همانطور که پیش

های مختلف هستند، با این حال هیچ کدام از معیارهای فوق قادر بینی روشزمینه بررسی قدرت پیش

ری نیز فرضیه برابری نیستند برتری یک روش را بصورت آماری بررسی نمایند. لذا برای اینکه از نظر آما

 (MGN)نیوبلد -گرنجر-های رقیب مورد آزمون قرار گیرند، از آزمون مرگانها در مدلبینیصحت پیش

 استفاده شد.

های بیشتر از یک دوره آتی قابل استفاده است. نتایج بینینیوبلد فقط برای پیش-گرنجر-آزمون مرگان

ی ردپای اکولوژیکی و ظرفیت بیولوژیکی به ترتیب برابر با نیوبلد برا-گرنجر-نشان داد مقدار آماره مرگان

کنند که روش شبکه عصبی مصنوعی بطور معنی داری از باشد. این نتایج بیان میمی -22/1و  -30/1

بینی تفاوت معنی داری وجود دارد و تر است. به عبارت بهتر از نظر دقت پیشدقیق ARIMAروش 

 کند.بینی میپیش ARIMAتر از  شبکه عصبی مصنوعی دقیق

های خارج از نمونه بر اساس در پایان هر دو شاخص ردپای اکولوژیکی و ظرفیت بیولوژیکی برای داده

طور که مشاهده می( ارایه شده است. همان9عصبی مصنوعی برآورد شد که نتایج آن در شکل ) شبکه

تا  9042شود و در مقابل از سال زوده میپیوسته بر مقدار شاخص ردپای اکولوژیکی اف 9046شود از سال 

ظرفیت بیولوژیکی کشور روندی کاهشی دارد. به بیان دیگر کسری اکولوژیکی همواره رو به  9090

 6/0شده نشان داد برای متغیر ردپای اکولوژیکی ساالنه بیش از بینیافزایش خواهد بود. مقادیر پیش

درصد نشان  4فیت اکولوژیکی کاهشی در حدود ساالنه درصد افزایش قابل مشاهده است در حالی که ظر

دهد که رقم بسیار باالیی محسوب درصد رشد نشان می  2/4دهد. کسری اکولوژیکی ساالنه بیش از می

 شود. می
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 بینی ردپای اکولوژیکی و ظرفیت بیولوژیکی(: پیش9شکل )

 گیری و پیشنهادهانتیجه

محیطی بطور گسترده برای تحلیل شرایط استفاده از منابع زیست ردپای اکولوژیکی و ظرفیت اکولوژیکی

و سنجش پایداری مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که اختالف میان این دو می تواند مبنای 

های ارایه قضاوت در خصوص پایداری استفاده از منابع زیست محیطی باشد. اما همانطور که در تعریف

باشد که ها مید محاسبه این دو شاخص مستلزم استفاده از مقادیر زیادی از دادهشده نیز مشاهده ش

تواند بینی مییابی به الگوهای پیشممکن است براحتی قابل دسترسی نباشد. در این شرایط دست

و شبکه عصبی مصنوعی  ARMAراهگشا باشد. در این مطالعه به تأسی از ادبیات موجود از دو الگوی 

آمده از فرآیند ردید. با این تفاوت که در الگوی شبکه عصبی مصنوعی از اطالعات به دستاستفاده گ

ARMA  نیز بهره گرفته شد. در مورد هر دو متغیر مشخص گردید که فرآیند تولید آنهاAR(1) می-

که دارای تفاوت ناچیزی با واحد می باشد  ARباشد. افزون بر این مقدار ضریب به دست آمده برای جمله 

دهنده تداوم در افزایش ردپای اکولوژیکی  و کاهش ظرفیت بیولوژیکی است. به این معنی که در نشان

به این  MA(1)اند و عدم مساعدت فرآیند طی دوره مطالعه هر دو دارای روند نسبتاً یکنواختی بوده

عنی روند افزایشی کسری معنی است که روند این دو متغیر کمتر دچار نوسان بوده است و این تلویحاً به م

بینی خطای پیش AR(1)باشد. بخصوص در مورد ردپای اکولوژیکی در مدل رگرسیونی اکولوژیکی نیز می

درصد افزایش یافت.  40دست آمد. البته در مورد ظرفیت اکولوژیکی این خطا تا حدود درصد به 1کمتر از 

توان توصیه نمود در شرایطی که ی میبا توجه به پیچیدگی استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوع

بخصوص برای ردپای  AR(1)استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به راحتی فرآهم نیست از الگوی 
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بینی دو شاخص ردپای ( نیز که به پیش9042اکولوژیکی استفاده شود. در مطالعه وانگ و همکاران )

بینی کمتر پرداختند، خطای پیش ARMA اکولوژیکی و ظرفیت اکولوژیکی برای چین با استفاده از مدل

دهد و درصد کاهش می 4بینی ردپای اکولوژیکی را تا حدود درصد ارزیابی شده است.  خطای پیش 4/9از 

درصد خواهد بود. بر این اساس استفاده از الگوی  9در مورد ظرفیت بیولوژیکی نیز این رقم کمتر از 

شود که شامل: همچنین پیشنهادات دیگری توصیه میترکیبی قابل توصیه به سیاستگذاران است. 

 های توان فاقد اراضی به توسعه انتقال و باز شهرها و سبز اراضی در سازها و ساخت افزایش از ممانعت

 شاخص EF کاهش منظور از به یک هر بهینة مصرف برای سازی فرهنگ و سبز، آموزش توسعة فضاهای

 از باال ناشی زیستی محیط آثار مورد در رسانی اطالع و ، آموزشمصرف محاسبة سرانه در رفته بکار های

 محیط کیفیت ارزیابی مدل های شاخص ،EFروش  و زمین مفهوم از استفاده با ، مصرف میزان بودن

 و اشتغال، اقتصاد مسکن، امنیت، و ایمنی اسایش، و رفاه طبیعی، زیست از محیط عبارتند شهری زیست

 محیط و فرهنگی میراث و هنر نقل، انرژی،حمل و شهری، تسهیالت عی،اجتما زیست محیط آموزش،

 اراضی به توسعه انتقال و شهرها باز و سبز اراضی در سازها و ساخت افزایش از ساخت، ممانعت انسان

 .شهرداری از اعم مربوطه ارگانهای توسط سبز توسعه فضای توانهای فاقد
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