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 چکیده
 هايسال درکلي پژوهش حاضر، برآورد سري زماني اشتغال بخش کشاورزي در استان گيالن  هدف

-1391 هايسال براي مصنوعي عصبي هاي شبکه از استفاده با آن بيني پيش و سازي مدل و 1355-1390

متغيرهاي  و شدمحاسبه  يابي درون روش از استفاده با اشتغال زماني سرياين منظور  براي. است 1398

تعداد شاغالن بخش کشاورزي از  ،نهايتدر .شدند انتخاب تحقيق تجربي و نظري پيشينةورودي براساس 

 مورد هاي داده. دشمختلف برآورد  هاي  ويژگي و هامعماري با عصبي هاي شبکه آموزش و طراحيطريق 

. دشآماري استان استخراج  هاي سالنامه و 1390 تا 1355 هايسال مسکن و نفوس سرشماري نتايج از نياز

 است 1390در سطحي کمتر از سال  شدهبيني پيشمقادير اشتغال  ،1393-1391 هايسال در داد نشان نتايج

رشد اشتغال داراي روندي کاهشي است، تعداد  زانيم کهدرحالي 1398 تا 1394 هايو پس از آن در سال

آمارهاي سري زماني متغيرهاي اقتصادي در  ضعفيابد. با توجه به  شاغالن اين بخش به کندي افزايش مي

اوليه و ضروري براي دستيابي به آمارهاي قابل اتکا از شاغالن بخش  يگام تحقيق ايناي،  سطح منطقه

بازار کار،  نةيزمبعدي در  هايهاي مورد نياز پژوهش کشاورزي در سطح استان است که ضمن توليد داده

 . شود استفاده ربطدر اين زمينه، توسط مراجع ذي ريزي و سياستگذاري براي برنامه تواند مي

 

 .عصبي هاي شبکه اشتغال، بيني پيشکشاورزي،  بخش :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
ناپذير  عرضه و تقاضاي نيروي کار، بخش جدايي بينيپيش
در هر دو سطح خرد )بنگاه( و  اقتصادي توسعةهاي  برنامه

. رود مي شماربهاي و ملي(  کالن )بخش اقتصادي، منطقه
برآورد عرضه و تقاضاي نيروي کار نه تنها بينش  ،همچنين

بازار کار را  ةريزي و سياستگذاري در زمين الزم براي برنامه
 انساني نيروي کيفيت و کميت تعيين در بلکه د،کن راهم ميف

اقتصادي  هايرشد مطلوب بخش نداشتنگه براي نياز مورد
 .(Agrawal et al., 2013)کند  نقش مهمي ايفا مي

 باالي زانيم و سويک از توليد هايظرفيت بودنپايين
. است گيالن استان و ايران اقتصاد اساسي مسائل از يکي بيکاري

 مينأت در سرمايه عامل ويژهبه و توليد عوامل نقش به توجه با
 و ريزان برنامه براي پرسش اين ها،آن محدودبودن نيز و اشتغال

 اي ريشه لئمسا از يکي حل براي که آيد مي پيش سياستگذاران
 بايد ها سياستگذاري اهداف و منابع تخصيص استان، و کشور

 هاي فعاليت و ها بخش ،ميان اين در. باشد( ها) بخش کدام متوجه
 هاي گزينه زايي، اشتغال متفاوت هايپتانسيل با اقتصادي، مختلف

 .دهند مي قرار والنئمس روي  پيش را متعددي
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 اقتصادي،توسعة  فرايندکنند در  مي ييدأت تجربي شواهد
يابد  کاهش مي تدريجبهسهم کشاورزي در توليد و اشتغال 

(Dethier & Effenberger, 2012)، نسبي کاهش وجود با اما 
مهم  يمنبع همچنان بخش اين کشاورزي، بخش شاغالن

رود  مي شماربراي اشتغال در کشورهاي درحال توسعه به
(Cheong et al., 2013) .فصلي، بيکاري وجود به توجه با 

 نوسازي ضرورت نيز و وري بهره اندک رشد و پنهان بيکاري
 بخش اين زايي اشتغال توان برآورد کشور، در کشاورزي بخش

 & Baseri) است الزم آن بر ثرؤم عوامل شناخت و

Jahangard, 2007). نفوس سرشماري تفصيلي نتايج براساس 
بخش، مجموع شاغالن 1390و  1355 هايسال مسکن و

 نفر هزار 315 حدود از گيالن استان اقتصادي مختلف هاي
هزار نفر در  760به  -درصد افزايش 141با  -1355 سال در

تعداد کل شاغالن  ،افزايش يافت. در همين مدت 1390سال 
هزار  8799و از  ندشتدرصدي دا 134در سطح کشور رشد 

 شاغالن آمار بررسي. ندهزار نفر افزايش يافت 20547نفر به 
 تعداد که است آن گوياي اقتصادي هايبخش از هريک در

 سال در نفر هزار 141 از استان اورزيکش بخش شاغالن
 1390 سال در نفر هزار 213 به افزايش درصد 51 با 1355
تعداد شاغالن بخش کشاورزي  ،مدت همين در. است رسيده

هزار نفر  3902هزار نفر به  2992درصد رشد، از  30کشور با 
توان چنين تحليل  دهد. اين تغييرات را مي افزايش نشان مي

 ارتباط کشاورزي بخش شاغالن مطلق مقدار افزايش که دکر
 در ،حالاين با. دارد استان و کشور جمعيت افزايش با مستقيم

و بر  افتي مورد بررسي سهم جمعيت روستايي کاهش ةدور
 ةجمعيت شهري کشور و استان افزوده شد. از آنجاکه جامع

در استان  ويژهروستايي و فعاليت کشاورزي در ايران و به
کاهش جمعيت روستايي و  ،استگيالن با يکديگر ممزوج 

مهاجرت آن به شهرها به معني کاهش سهم شاغالن بخش 

 ،همچنين. ستهابخشکشاورزي و افزايش شاغالن ديگر 
محصوالت کشاورزي استان )محصوالتي  ةمبادل زانيمکاهش 

 رفتنچاي، ابريشم(، ضمن آنکه موجب ازبين ،مانند برنج
 اين شاغالن براي کشاورزي هايفعاليت اقتصادي بيتجذا

کاربري اراضي کشاورزي و خروج  ةگسترد تغيير شد، بخش
 نيروي کار از بخش کشاورزي استان را در پي داشته است.

ترکيب شاغالن بخش کشاورزي  نةيزمدر  بايد رامهمي  ةنکت
قدر مطلق تعداد شاغالن  هرچند :در استان و کشور يادآور شد

 بررسي مورد هايسال دربخش کشاورزي در استان و در کشور 
 شاغالن کل از کشاورزي بخش شاغالن سهم است، يافته افزايش

 .است بوده مواجه چشمگيري کاهش با کشور و استان در
مختلف اقتصادي استان  هايبخش در شاغالن توزيع بررسي

 از 1355 سال در دهد مي نشان 1390-1355 هايسال در
 کشاورزي، بخش در درصد 6/44 ترتيب  به استان شاغالن مجموع

 خدمات بخش در درصد 34 و صنعت بخش در درصد 5/21
 35 يا دوره دردهد  آمارها نشان مي ،همچنين. داشتند اشتغال

 با استان سطح در اقتصادي هايساله، ترکيب شاغالن بخش
 بخش به صنعت و کشاورزي هايبخش از کار نيروي جايي هجاب

 است، بوده همراه هااين بخش بر ديگر بخش ةغلب و خدمات
 ترتيببه صنعت و کشاورزي هاي بخش 1390 سال در چنانکه

در ،شدنديم شاملدرصد از کل شاغالن استان را  6/11و  28
 بخش در استان شاغالن از درصد 4/60 يادشده سال در کهحالي

 .داشتند اشتغال خدمات
وجود کاهش نسبي سهم شاغالن بخش کشاورزي از کل  با

 هايخاک و سرشار طبيعي منابع وجوداشتغال استان گيالن، 
 ةاستان گيالن را به منطق ،کافي بارندگي همراهبه حاصلخيز

 بخش اين و دکرکشاورزي تبديل  هايمناسبي براي فعاليت
 ددار توليد و زايياشتغال ةزمين در بااليي پتانسيل همچنان

(Khayyati, 2006). 

 
 (درصد -نفر)هزار  1390 و 1355 هایسال در کشور و استان در اقتصادی هایبخش شاغالن. 1 جدول

 هايبخش

 اقتصادي

 1390 سال  1355 سال

 کل از سهم کشور کل از سهم گيالن  کل از سهم کشور کل از سهم گيالن

 19 3902 28 213  34 2992 5/44 141 کشاورزي

 8/15 3255 6/11 88  2/34 3012 5/21 68 صنعت

 2/65 13390 4/60 459  8/31 2795 34 107 خدمات

 100 20547 100 760  100 8799 100 315 جمع

 کشور کل 1390 و 1355 هایسال مسکن، و نفوس عمومي سرشماری: منبع
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 )درصد( 1355-90 یها سال يط النیگ استان و کشور یاقتصاد یها بخش شاغالن بیترک. 1 نمودار

 
 با برابر اشتغال ميزان کار، نيروي نامحدود عرضةفرض  با

 عوامل شناسايي منظوربه ن،يبنابرا ؛است کار نيروي تقاضاي
 به نخست کشاورزي، بخش در کار نيروي تقاضاي بر ثرؤم

 .شود پرداخته مي کار نيروي تقاضاي نظري مباني بررسي
 ةهزين کردنحداقل روش طريق از کار نيروي تقاضاي تابع

بنگاه، روش حداکثرکردن سود، رهيافت پوياي تقاضاي نيروي 
 رهيافت و کار نيروي تقاضاي اي دورهکار، مدل بين

 . دشو انتخاب شغل برآورد مي يجوو جست
 توليد، مختلف سطوح ازاي به هزينه، کردنحداقل روش در
 توليد از مفروضي سطح به رسيدن براي الزم مخارج حداقل

 ،بنگاه است. در اين شيوه ةهزين تابع همان که آيد مي دست  به
. است توليد عوامل قيمت و توليد تقاضاي نيروي کار تابعي از سطح

 تا هبنگا معموالً کامل، رقابت شرايط در سود حداکثرکردن شرو در

 عامل نهايي توليد شارز هک پردازد مي کار نيروي استخدام به جايي
 ،حالت اين در. باشد عامل آن به يپرداخت دستمزد معادل توليد

 . است خدمات و کاال عرضة و دستمزد عتاب کار نيروي تقاضاي
رويکرد پوياي تقاضاي نيروي کار، سطح اشتغال با  در

 و شود يمها تعيين  استفاده از حداکثرکردن تابع سود بنگاه
. است اشتغال سطح با برابر کار نيروي تقاضاي شود مي فرض

هاي تعديل، بين تقاضاي  به دليل وجود هزينه ،الگو اين در
 وجود فاصله بلندمدت، يا شدهريزي برنامه ،واقعي و مطلوب

 مدل. است تدريجي مطلوب تقاضاي سويبه حرکت و دارد
پوياي  هايروش از يکي کار نيروي تقاضاي اي دورهبين

مبتني بر روشي است که ابتدا  و استتقاضاي نيروي کار 
 براساس سپس و کند يمموجودي مطلوب سرمايه را تعيين 

 ،روش اين در. دشو مي استخراج کار نيروي تقاضاي تابع آن
تقاضاي نيروي کار به سطح دستمزد پولي، قيمت محصول، 

 استفاده از سرمايه بستگي دارد. ةسطح توليد و هزين

 زمان هر در نيز، شغل انتخاب و جوو جست رهيافت براساس
 از تعدادي و شغل جويو جست در کارگران از تعدادي معين
. هر دو گروه عامالن ندا کارگران جويوجست در نيز ها بنگاه

را انتخاب  وجو جست روياقتصادي، ميزان منابع قابل مصرف 
تابع انتخاب  اکنند ب کنند. نرخي را که عامالن پرداخت مي مي

هاي استخدام يک بنگاه شامل مخارج  شود. هزينه تعيين مي
در  دتوان مي آن بهينةاستخدام جديد است و سطح  يوجو جست

هاي استخدام همچنين به طول  آيد. هزينه دستاين چارچوب به
مشاغل بدون تصدي باقي مانده است و  کهدارد  بستگياي  دوره

هاي استخدام به چسبندگي بازار  وابستگي هزينه ترتيباين  به
 يابد.  کار افزايش مي

 شامل تواند مي مستقل متغيرهاي بردار الگوها، اين در
 ارزش سرمايه، موجودي سرمايه، قيمت واقعي، دستمزد

 مربوط آماري هاي داده نبودن دليل به اما. باشد غيره و افزوده
 از اغلب سرمايه، قيمت و کار نيروي واقعي دستمزد به

 استفاده کار نيروي تقاضاي تابع تخمين براي تجربي هاي مدل
 ,Amini, 1999; Sobhani & Azizmohammadloo) شود مي

 واقعي ةهزين توليد، رشد زانيم مطالعات، اغلب در (2005
 شاخص سرمايه، وريبهره سرمايه، و کار نيروي از استفاده

 در دولت عمراني اعتبارات (،سرمايه به کار )نسبت کاربري
 هابانک اعطايي تسهيالت روستايي، عمران و کشاورزي بخش

 بخش ةافزود ارزش به محصوالت صادرات کشاورزي، بخش به

 اصلي متغيرهاي از کشت قابل اراضي گسترش و سطح و
شدند  قلمداد کشاورزي بخش کار نيروي تقاضاي بر تأثيرگذار

(Baseri & Jahangard, 2007) . 
Putoelli et al. (2006) ةتغييرات اشتغال در دو منطق 

هاي عصبي  آلمان غربي و شرقي سابق را با استفاده از شبکه
نه زيربخش  در(Feed Forward Neural Network)  خور پيش
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 متغيرهاي ترينمهم از برخي. کردند بيني پيش اقتصادي
رشد شاغالن، رشد  :از عبارتند پژوهش اين در ورودي

 .دستمزدها و اثر رقابتي
Karbasi et al. (2006) بخش اشتغال اي مطالعه در 

عصبي مصنوعي  ةشبک از استفاده با را ايران کشاورزي
براي مقادير خارج از نمونه  هابيني آن بيني کردند. پيش پيش

 روند بخش اين اشتغال ،1397-1385 ةدور درنشان داد 
 .ددار کندي افزايشي

Ball & Tarmer (2013) هاي  با استفاده از سه روش شبکه
 زانيمجنکيز و تحليل رگرسيون  -عصبي مصنوعي، باکس

بيني کردند.  براي ترکيه پيش 2019بيکاري را تا سال 
 نسبت عصبي هاي شبکه روش نتايج داد نشان هاآن هاي يافته

 دارد. برتري ديگر روش دو به
 (2014) Keikha براي  را ايران روستايي کار نيروي مازاد

 ARIMAبا استفاده از مدل  2040تا  2012 هايسال
 و کشاورزي هاياز فعاليت انتظار مورد درآمد. کرد بيني پيش
 کشاورزي هايفعاليت از ساالنه درآمد متوسط ،کشاورزي غير

 و روستايي کار نيروي دستمزد شکاف نيز و کشاورزي غير و
 دهند.  تشکيل مي را متغيرهاي اين تحقيق ،شهري

Mbarek & Feki (2013) هاي عصبي و  عملکرد شبکه
 زانيمبيني توليد ناخالص داخلي و  مدل اتورگرسيو را در پيش

. نتايج اين تحقيق کردندترکيه با يکديگر مقايسه  بيکاري
 هايمدل به نسبت عصبي، شبکة هاينشان داد مدل

 .دارند بهتري عملکرد ردموا اغلب در اتورگسيو
Zara-Nejad & Hamid  (2009)  شبکةبا استفاده از 

بيني کردند. نتايج  تورم را در ايران پيش زانيم ،پويا عصبي
اين مطالعه نشان داد بهترين معماري شبکه براي اين منظور 

مارکوارت آموزش داده  -اي است که با الگوريتم لونبرگ شبکه
 ةالي در و خطي ساز غير پنهان، تابع فعال ةالي در د،وش

 ساز خطي انتخاب شود. خروجي آن تابع فعال
 (2002) Ghadimi & Moshiri اي پس از  در مطالعه

بيني رشد اقتصادي ايران با استفاده از يک  تخمين و پيش
مدل رگرسيون خطي، رشد اقتصادي را با استفاده از يک مدل 

ساز  پنهان و تابع فعال يا خور با اليه شبکه عصبي پيش
سازي  مدل خروجي اليةو  پنهان اليةتانژانت هيپربوليک در 

 معيارهاي براساس مدل دو بيني پيش قدرت مقايسةکردند. 
عصبي مصنوعي نسبت به مدل  ةشبک مدل داد نشان مختلف

 .دسيون خطي کارايي باالتري دارررگ
 از يکي اشتغال ريزي، برنامه از ناشي هايضرورت برعالوه

 رشد تعيين اساسي عوامل جمله از و متغيرها ترينمهم
 مطالعات در اشتغال آمارهاي وجود. است کشور در اقتصاد
 تحليل اقتصاد، کل و بخشي توليد توابع تخمين به مربوط
 ثيرأت بررسي نيز و کار نيروي وري بهره کار، بازار در تعادل
 اهميت اقتصاد حقيقي متغيرهاي بر مالي و پولي هاي تکانه

 کشور، در اشتغال آمارهاي که است حالي در اين. ددار ادييز
 و هاسرشماري چارچوب در منتشرشده مقطعي آمارهاي به

 آمار مرکز توسط که شود مي محدود جاري هاي آمارگيري
براي  ،همچنين. (Amini et al., 1998) شود مي منتشر ايران

 اقتصادي، هايبخش از هريک زاييشناخت توان اشتغال
 شغلي، فرصت هر ايجاد براي نياز مورد گذاري سرمايه ميزان
اقتصادي براي دستيابي  هايبخش در نياز مورد اشتغال ميزان

 انرژي هايحامل قيمت افزايش ثيرأت معين، بيکاري زانيمبه 
 و آمار اقتصادي، رشد در کار عامل سهم تعيين و کار بازار بر

اشتغال مورد نياز است  ةزمين در کافي و معتبر اطالعات
(Amini, 2000) در ويژهکه در اغلب موارد چنين آمارهايي به 

. استبسياري مواجه  هايکاستي و نواقص با اي منطقه سطوح
متغيرهاي  نةيزمدر  گرفتهانجام هايپژوهش اغلب همچنين،

 ،اند بر سطح ملي تمرکز يافته هعمد طور بهکالن اقتصادي، 
 الزمةمختلف که  هاياي مورد نياز براي سالزيرا آماره

در اين سطح  هعمد طور بهزماني است،  هايسري تحليل
 اما د،نخوبي وجود دار باًيتقرو با تفصيل  اند گردآوري شده

 سطح در اقتصادي متغيرهاي زماني سري آمارهاي ضعف
ريزي  برنامه روي  پيش اساسي هايچالش از همواره اي، منطقه

 و سياستگذاري در اين سطح بوده است. 
 که است اين حاضر پژوهش کلي هدف ،اساس اين بر

 اشتغال زماني سري يابي، درون روش از استفاده با نخست
 1390-1355 هايسال براي را گيالن استان کشاورزي بخش
 از ها داده محدوديت به توجه با سپس و ميکن برآورد

در  که ميکن استفادهبر تقاضاي نيروي کار  ثرؤم متغيرهاي
 مصنوعي، عصبي شبکة هايمدل از گيري بهره نظري پيشينة

 1395-1391 هايسال براي را بخش اين شاغالن تعداد
 .ندک بيني پيش

 

 هاروش و مواد

 رسمي منابع در اشتغال، زماني سري هاي داده آنجاکه از
 براي يابي درون روش نخست ندارند، وجود کامل طور هب

 متدولوژي سپس و شودمي تشريح زماني سري اين ساخت
 .شود مي تبيين عصبي هاي شبکه
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 کشاورزی بخش اشتغال زماني سری آمارهای برآورد

 که است موجود يا  زماني مقاطع در شاغل، جمعيت آمارهاي

 بين و در فواصل است گرفته انجام گيري نمونه يا سرشماري

 سري تشکيل براي اينجا، در .ندارد وجود آماري اطالعات هاآن
 اين بر. شودمي استفاده يابي درون روش از اشتغال زماني
، 1355 هايسال در کشاورزي بخش شاغالن آمار ابتدا ،اساس
 سرشماري نتايج از 1390 و 1385، 1375، 1370، 1365
 Amini et)يادشده گردآوري شد  هايسال مسکن و نفوس

al., 1998; Amini et al., 2007) ياب  و سپس متغير درون
هاي تقاضاي نيروي کار و  مناسب با استفاده از نظريه

 . دش انتخاب استان سطح در آماري هاي محدوديت داده
 به توجه با اي منطقه هر در اشتغال سطح کلي، طوربه
. شود مي تعيين اقتصاد در کار نيروي تقاضاي و عرضه ميزان

 و دارد وجود کافي ميزان به کار نيروي ةعرض که شرايطي در
 سطح با برابر اشتغال ميزان است، بيشتر آن تقاضاي به نسبت

 هايسرشماري نتايج به توجه با .است کار نيروي تقاضاي

 هايسال در اي نمونه آمارگيري طرح و مسکن و نفوس عمومي
 بيکار و شاغل جمعيت )مجموع فعال جمعيت همواره مختلف،

 ،بنابراين ؛است بوده بيشتر شاغل جمعيت از (کار جوياي
تعيين کار نيروي تقاضاي که دکرتوان چنين استدالل  مي

 عوامل تعيين براي اساس،براين. است اشتغال سطح ةکنند
 نيروي تقاضاي بر مؤثر عوامل شناسايي به بايد اشتغال بر مؤثر

 کار، نيروي تقاضاي ايستاي هاي نظريه در. پرداخت کار
 نيروي از استفاده جاري هاي هزينه با معموالً کار عامل تقاضاي

 و دارد مستقيم ةرابط معکوس و با قيمت محصول ةرابط کار
 مثبت تواند مي سرمايه از استفاده جاري هاي هزينه با آن ةرابط

 ةرابط باشند، جانشين سرمايه و کار نيروي اگر. باشد منفي يا
 نيروي اگر و است مثبت سرمايه قيمت با کار عامل تقاضاي

 (Aminiاست  معکوس رابطه اين باشند، مکمل سرمايه و کار

(et al., 2007. 
 و استان سطح در آماري هاي داده محدوديت به توجه با
 بين رابطة بايد يابي درون ةدور طول در اينکه همه از تر مهم

براساس  ،باشد هماهنگ نظري مباني با ياب درون متغير و اشتغال
درآمد خانوارهاي روستايي، متوسط درآمد  -هزينه ةگزارش ساالن

 ةيک خانوار روستايي استان از بخش کشاورزي معادل هزين
 . دشياب مناسب انتخاب  متغير درون عنواننيروي کار و به

 

 مصنوعي عصبي های شبکه
مصنوعي  عصبي  شبکة هاي مدل کاربرد ترين مهم و ترين اصلي

 (& Ghadimiاقتصادي است  متغيرهاي بيني پيش اقتصاد، در

(Moshiri, 2002 .درمورد فرضيپيش گونه  هيچ به ها شبکه اين 
 يمدل کلي طوربه و ندارند نياز سازي مدل فرايند در مدل شکل

 (Khashei & Bijari, 2010). هستند داده رب مبتني
 خروجي و پنهان ورودي، ةالي سه از هاي عصبي معموالً شبکه

 تعداد و پنهان هاي اليه مناسب تعداد تعيين .اند شده تشکيل
 در مسائل ترينمهم از يکي ها اليه اين از هريک در ها گره

 محققانرود.  مي شماربههاي عصبي مصنوعي  طراحي شبکه

 از مختلفي روابط از پنهان الية هاي نرون تعداد تعيين براي

n جمله 2 1، n2، n وn
کنند که در اين  استفاده مي 2

 اين از کدامهيچ اما است، ورودي الية هاي نرون تعداد nروابط 
 براي روش بهترين و ندارند کارايي لئمسا تمام براي روابط

 (Chen et تخطاس و آزمون روش ،هانرون ةبهين تعداد تعيين

al., 2012; Najafi et al., 2007; Najafi & Tarazkar, 2006; 

Basheer & Hajmeer, 2000) . 
هاي ورودي بايد  از طراحي و آموزش شبکه، داده پيش

شود آموزش شبکه  ها موجب مي سازي داده نرمال شوند. نرمال
 مدل تخمين صحت و رديگتري انجام  کوتاه زمانمدتدر 

 بر تربزرگ هاي داده ثيرگذاريأت از همچنين،. يابد افزايش
هاي پنهان  و اشباع زودهنگام گره ترکوچک هاي داده

 کردننرمالشود.  مانع آموزش شبکه مي کهکند  مي جلوگيري
ها با ميانگين صفر و انحراف  از داده جديدي مجموعةها  داده

 1 رابطةسازي با استفاده از  کند. نرمال معيار يک ايجاد مي
 :رديگ ميانجام 

(1) 
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)(

minmax
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xx

xx
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که
zx  ةشدنرمالمقدار 

ix، و
minx  و

maxx ترتيب مقدار  به
 بيشينةکمينه و 

ix هستند Zhang & sun, 2009; Samani) 

(et al., 2007; Basheer & Hajmeer, 2000.  
 معماريعصبي با  ةشبک هايانواع مختلفي از مدل هرچند

توسعه داده شد، اما  گوناگون يادگيري هايالگوريتم و شبکه
مخفي که با الگوريتم  يا اليه با رو  پيش عصبي هاي شبکه

 شود، مي داده آموزش (Back Propagation) خطا انتشار پس

 بيني پيش در عصبي هايشبکه هايمدل پرکاربردترين از يکي

 (& Zhang, 2010; Zhangروند مي شمار به زماني هايسري

Qi, 2005; Li et al., 2010; Chen et al., 2012; Lu et al., 

2009.) 

 

 



 1393 ، زمستان4 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      656

 بحث و نتایج
مدلپيشتر گفته شد، نخستين گام در طراحي  طورکههمان
 نوع شامل شبکه، هايتعيين ويژگي ،عصبي ةشبک هاي

سازي  هر اليه، تابع فعال هاينرون تعداد ها، اليه تعداد شبکه،
ها با يکديگر و با  ها و گره )محرک( هر اليه و ارتباط ميان اليه

مدل باالي کارايي دليل به ،محققان اغلب. استورودي شبکه 
 اين از زماني، هايسري بيني پيش در چنداليه پرسپترون هاي
 ,Claveria &) (Torra کنند مي استفاده بيني پيش براي روش

2014; Abdi, 2003 در پژوهش حاضر نيز براي  ،رواين. از
 ةسازي تقاضاي نيروي کار در بخش کشاورزي، از شبک مدل

 (Multilayer Perceptron)پرسپترون چنداليه  عصبي
 شماربهخور  هاي پيش يکي از انواع شبکه کهاستفاده شد 

 تحليل سطح که اقتصادي هايپژوهش از بسياري در. رود مي
با کمبود  هعمد طور بهمحققان  ،استيک يا چند استان  هاآن

انتخاب  ،رواين از. ندا مواجه شدههاي رسمي و ثبت داده
. است همراه هاييمتغيرهاي مناسب براي تحقيق با محدوديت

 براي زماني سري هاي داده فقدان دليلبه ،نيز پژوهش اين در
 به توجه با -استان سطح در اشتغال بر ثرؤم متغيرهاي برخي

 ورودي اليةواحدهاي  تعداد -رسمي منابع در موجود اطالعات
 متغير هفت از مدل توضيحي متغيرهاي ديگر عبارتبهو 

 هايدارايي تملک اعتبارات: از عبارتند که شد تشکيل
هاي عمراني دولت( در بخش کشاورزي، نرخ  اي )هزينه سرمايه

 توليدشده باغي و زراعي محصوالت مقدار تورم، زانيمارز، 
 .روستايي فعال جمعيت استان، فعال جمعيت)تن(، 

 ةشبک هايورودي نيز و اشتغال زماني سري ايجاد براي
انجام  Excelافزار  يابي با استفاده از نرم عصبي، عمليات درون
محاسبات  دادن ها، براي انجام سازي داده گرفت. پس از نرمال
افزار  عصبي مصنوعي از نرم ةو طراحي شبک
NeuroIntelligence ةاستفاده شد. تعداد واحدهاي الي 

 و استمدل  ةخروجي برابر با يک بود که همان متغير وابست
 براي. کند يم انيب راتعداد شاغالن بخش کشاورزي استان 

پنهان از روش آزمون و خطا  ةالي هاينرون تعداد تعيين
 ةبراي تعيين معماري مناسب شبک ،استفاده شد. همچنين

و  شدساختارهاي مختلف پرسپترون چنداليه بررسي  عصبي،
پسمختلفي از شبکه با سه الگوريتم  هايدرنهايت معماري

 -لونبرگ و  (Quasi- Newton)يوتنين شبه خطا، انتشار
. دنديد آموزش (Levenberg- Marquardt)مارکوآرت 

تصادفي  طور هب( 1390-1355) بررسي مورد دورةهاي  داده
 به. شدبه سه بخش آموزش، آزمون و اعتبارسنجي تفکيک 

درصد به  15ها به آموزش،  درصد داده 70 ،ترتيباين 
عصبي  ةدرصد باقيمانده به آزمون شبک 15اعتبارسنجي و 

 صورتبه افزار نرم توسط نيز آموزش تکراراختصاص يافت. 

 به شروع کاهش، از پس خطا کهانتخاب شد  جايي تا خودکار

بيني و انتخاب  قدرت پيش ةمقايس منظوربه .کند مي افزايش
عصبي از معيارهاي مختلفي نظير ميانگين  ةبهترين مدل شبک

، (RMSE)مربع خطا  ميانگين ريشة ،(MSE)مربع خطا 
 مطلق ، ميانگين قدر(MAD)انحراف  مطلق ميانگين قدر
R) اي نمونهبرونو ضريب تعيين  (MAPE)درصد خطا 

2
) 

 بهترين که الگويي تعيين منظوربه ،اساساستفاده شد. براين
 تعداد باشد، داشته واقعي مقادير با را خطا کمترين و برازش
نرون تغيير داده شد و  20تا  1مياني از  ةالي هاينرون

يادشده  هايبيني براي تمامي مدل معيارهاي قدرت پيش
شد  فهرستهايي  مشخصات شبکه ،2 جدول در. دشمحاسبه 

 برازش بهترين بيني پيش قدرت و دقت معيارهاي براساس که
 هاينرون تعداد از نظر صرف دهد مي نشان نتايج. داشتند را

پنهان در مقايسه با  ةالي کيهاي با  شبکه مياني، الية
 بهتري برازش کلي طور هپنهان، ب ةهاي داراي دو الي شبکه

 .دهند مي دست هب
 دهعصبي سه اليه با  ةشبک مختلف، هايمعماري ميان از
پنهان و  ةالي در هيپربوليک تانژانت سازي فعال تابع و نرون

خروجي که با الگوريتم شبه ةسازي لجستيک در الي تابع فعال
معيارهاي دقت و  تمامبراساس  ،بود دهيدآموزش  نيوتن

هاي  توجهي بر ديگر شبکه انيشا طور هبيني، ب قدرت پيش
 و واقعي مقادير اي مقايسه نمودار. دارد برتري شدهطراحي
نشان داده  1عصبي در شکل  ةشبک اين توسط شدهبرازش
 شد. 
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 مختلف ساختارهای با شده طراحي  شبکة بهترین بیني پیش قدرت مقایسة. 2 جدول

aسازي  فعال تابع  هشبک معماري
b آموزش الگوريتم 

 MSE RMSE MAD MAPE R
2

 

1-4-6 log- H.tan QN 9891878 3145 3956 035/0 90/0 
1-6-6 log- H.tan QN 186255196 13648 8265 049/0 88/0 

1-7-6 H.tan- log QN 135511763 11641 5644 034/0 92/0 

1-9-6 log- H.tan BP 208837823 14451 7349 043/0 86/0 

1-10-6 H.tan - log QN 53284127 7299 3412 023/0 97/0 

1-13-6 log - log BP 94152634 9703 4590 031/0 93/0 

1-13-6 H.tan- log QN 128412913 11332 6726 042/0 92/0 

1-16-6 log - H.tan QN 72841490 8534 4758 030/0 95/0 

1-19-6 log- H.tan BP 146715693 12113 7523 044/0 90/0 

1-20-6 log - H.tan QN 163252720 12777 6571 038/0 89/0 

1-3-7-6 H.tan - H.tan QN 175483394 13247 7036 042/0 85/0 

1-4-9-6 log- H.tan QN 177342411 13316 7149 043/0 87/0 

1-6-11-6 H.tan- log BP 107219518 10355 5964 033/0 93/0 

1-9-14-6 log- log LM 185327963 13614 8621 048/0 89/0 

1-9-17-6 log- log QN 224319214 14977 10884 062/0 86/0 

 تحقیق های یافته: منبع

 Log: Logistic) a: (H.tan: Hyperpolic Tangent ,                         پنهان الیة سازی فعال تابع -خروجي الیة سازی فعال تابع

 b: BP: Back propagation, QN: Quasi- Newton, LM: Levenberg- Marquardt  
 

 
 عصبي شبکة توسط گیالن استان کشاورزی بخش شاغالن تعداد ةبرآوردشد و واقعي مقدار ای مقایسه نمودار. 1 شکل

 

در ادامه از  عصبي، شبکةاز دستيابي به بهترين ساختار  پس
وابسته يعني تعداد  متغير آيندةبيني مقادير  اين شبکه براي پيش

-1390 هايسال دربخش کشاورزي استان گيالن  شاغالن
 گزارش شد.  3شد که نتايج آن در جدول  استفاده 1398
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 شاغالن بخش کشاورزی ةشدبیني پیش مقادیر. 3 جدول

 گیالن استان

 سال )نفر( شاغالن تعداد

209415 1391 

210708 1392 

212536 1393 

214013 1394 

215193 1395 

216699 1396 
217956 1397 
218937 1398 

 تحقیق های یافته: منبع

 
اشتغال را  ةشدبيني پيش مقادير نمودار 2 شکل همچنين،

همان. دهد مي نشان شدهطراحي ةبراساس بهترين شبک
 آن انگريب شدهبيني پيش مقادير د،شو مي مالحظه طورکه

 به 1390 سال در نفر هزار 213 از شاغالن تعداد که است
تا پايان  ،درواقع. يابد مي کاهش 1391 سال در نفر هزار 209
در سطحي کمتر از  شدهبيني مقادير اشتغال پيش 1393سال 
تعداد  1398تا  1394و پس از آن از سال  است 1390سال 

يابد.  شاغالن اين بخش با شيب بسيار ماليمي افزايش مي
توان  علت کندشدن رشد تعداد شاغالن بخش کشاورزي را مي

جمعيت کل و جمعيت  رشد زانيم کاهش: دکرچنين تحليل 
 زانيم کهدرحالي ؛بررسي مورد هايسال درروستايي استان 

 به 1365-1355 ةده در درصد 3/4 از کشور جمعيت رشد
 زانيم ،يافت کاهش 1390-1385 هايسال در درصد 6/1

درصد به  1/3زماني از  ةدور همين در استان جمعيت رشد
 جمعيت رشد زانيم ن،يهمچن درصد کاهش يافت. 8/0

 به 1365-1355 هايسال در درصد 7/2 از کشور روستايي
حاليدر ،افتي کاهش 1390-1385 هايسال در درصد -8/0

 استان روستايي جمعيت رشد زانيمزماني  ةدور همين در که
 رشد زانيم ،اساس اين بر. رسيد درصد -3 به درصد 6/1 از

کل جمعيت استان و نيز جمعيت روستايي استان همواره در 
 .است داشته قرار کشور در آن متناظر زانيمسطحي کمتر از 

، استان 1390براساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن سال 
گيالن به لحاظ ساخت سني جمعيت، پيرترين استان کشور 

بر کاهش جمعيت فعال  مستقيم يتأثيربود که اين امر 
 ةمبادل نرخ زانيم کاهش دليلبه ،همچنين. دارداستان 

چاي،  ،محصوالت کشاورزي استان )محصوالتي مانند برنج
کاربري اراضي کشاورزي، نيروي کار  ةابريشم( و تغيير گسترد

هاي  هزينه هرچند. دشو از بخش کشاورزي استان خارج مي
روندي  عمراني دولت در بخش کشاورزي استان تقريباً

 در ويژهبه تورم، زانيمباالبودن  دليلبه اما ،داشتافزايشي 
 کاهش درواقعدر اين بخش  گذاري سرمايه اخير، هايسال
سال درزماني  خيرأت با شاغالن تعداد بر آن ثيرأت که يافت
و سپس کاهش تعداد  رشد زانيمآتي، ابتدا با کاهش  هاي

 شود.  شاغالن بخش ظاهر مي
  

 

 
 عصبي شبکة توسط گیالن استان کشاورزی بخش شاغالن ةشدبیني پیش و واقعي مقدار. 2 شکل
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 پیشنهادها و گیری نتیجه
بيني روند تعداد شاغالن بخش کشاورزي استان نشان  پيش

دهد که با وجود کاهش تعداد شاغالن اين بخش بين  مي
 شاغالن تعداد نمودار نهايتدر، 1393تا  1391 هاي سال

افزايش  1398تا  1394 هايسال درماليم  يشيب با بخش
 استان کشاورزي بخش شاغالن مجموع ترتيب، ينا هب. بديا يم

 به رشد درصد 5/4 با 1391 سال در نفر 209،415 از گيالن
يابد که متوسط  افزايش مي 1398نفر در سال  218،937

 شرايط به توجه اب. استدرصد  64/0آن  ةساالن رشد زانيم

هاي  و نيز دشواري آن رکا ينيرو هاي ويژگي و بخش بر حاکم
 پيگيري بخش، اين در سرمايه ثرؤم کارگيريجذب و به

 تصميمي بخش، اين ةتوسع و رشد ،اشتغال افزايش سياست
بخش کشاورزي استان قادر به  ،بنابراين ؛است برانگيز چالش
 هايبخش ديگر و نيست وسيعي شغلي هايفرصتايجاد 

 .گيرند عهده بر را وظيفه اين بايد اقتصادي
نيروي کار به ةعرض زانيممورد بررسي  ةدور در ،زيرا
 ؛استاشتغال در بخش کشاورزي  رشد زانيمباالتر از  مراتب
بيکاري  زانيمچنانچه هدف سياستگذاران حفظ  ن،يبنابرا

 براي کافي شغلي هايفرصت ايجاد باشد، آن کاهش يا موجود
: دارد قرار اساسي راهبرد دو گرو در هدف اين به دستيابي

 هايبخش در جديد هايگذاري سرمايه مستلزم نخست راهبرد
 دو اين خالي هايظرفيت از استفاده يا خدمات و صنعت
فراهم  رانيروي کار  ةعرض مازاد جذب امکان که است بخش

بخش کشاورزي قرار  زايياشتغال توان از فراتر کهکند  مي
 هايفعاليت به بخشيدنتنوعدارد. راهبرد دوم از طريق 

 ،راهبرد اين در. شود ميآن محقق  کردنمدرنيزهکشاورزي و 
با برقراري پيوند ميان کشاورزي و صنعت، زمينه براي خروج 

 صنعت گيريشکل نيز و ور بهره  از کشاورزي سنتي و کم
 .دشو مي فراهم کشاورزي
 سياستگذاري حوزةکاربرد نتايج اين تحقيق در  ترينمهم

بيني و درک بهتر تغييرات اشتغال در  آن است که به پيش
 نةيزمتوان در  درنتيجه مي و کند يمبخش کشاورزي کمک 

تقاضاي نيروي کار در اين بخش و الزامات ناشي از آن و نيز 
 ديگر به کشاورزي بخش از کار نيروي جايي هجاب مقدار در

 .کرد توجهآن  به گيري تصميم راهنماي عنوانبه ها،بخش
 مشابه، هاي پژوهش هاي يافته با تحقيق اين نتايج مقايسة

 استان کشاورزي بخش شاغالن تعداد که است آن انگريب
 آراميبه سپس و ابدي يم کاهش اندکي ميزان به ابتدا گيالن

 Karbasi (2009) ةمطالع براساس کهدرحالي يابد، مي افزايش

et al.، هايسال براي کشور، در بخش اين شاغالن تعداد 
 ابدي يم افزايش ماليمي شيب با ابتدا همان از نمونه، از خارج

 تفاوت در توان مي را امر اين علت. يابد مي تداوم روند اين و
 گردشگري بخش رقابت نيز و کشور و استان کشت الگوي
. دکر وجو جست استان در کشاورزي اراضي کاربري تغيير براي

 هاآن ترينمهم که استان کشاورزي محصوالت نوع به توجه با
 حمايتي هايسياست نوع نيز و است ابريشم و چاي برنج،
 به استان کشاورزي محصوالت کشاورزي، بخش از دولت
 ن،يهمچن. دشون يم هاسياست اين مشمول کمتري ميزان

 ميزان به يادشده، محصوالت واردات دليلبه گيالني کشاورزان
 به مبادله زانيم تغيير. ندا مواجه قيمت نوسانات با بيشتري

 نيز و اخير هايسال در ويژهبه کشاورزي محصوالت زيان
 هاياستان با گيالن استان ارتباطي هاي شبکه گسترش
 ،رددا پي در را گردشگري هايفعاليت بيشتر رونق که همجوار

به استان کشاورزي بخش اشتغال ةدنمحدودکن عوامل ديگر از
 . رود مي شمار
 تعداد بطئي رشد بر مبني حاضر پژوهش نتايج به توجه با

 مرتبط نظري مباني با امر اين استان، کشاورزي بخش شاغالن
 اين ظرفيت محدودبودن بر مبني کشاورزي، بخش اشتغال با

 (1999)تحقيق هاييافته با نيز و زايياشتغال براي بخش

Amini است همسو . 
 هايظرفيت و هاقابليت نيز و تحقيق نتايج به توجه با

فعاليت در گذاريسرمايه کشاورزي، زمينة در استان طبيعي
 و موجود شغلي هايفرصت تثبيت منظوربه بخش اين هاي
 ،منظور اين براي. است ضروري کار عامل وريبهره افزايش نيز

 از کشاورزي بخش سهم افزايش ضمن شود مي پيشنهاد
 عمومي، بودجة در اي سرمايه هاييدارايي تملک اعتبارات
 نسبي مزيت داراي هايفعاليت اولويت با اعتبارات تخصيص

 از کشاورزي بخش سهم افزايش ،همچنين. گيرد صورت
 نوسازي و تجهيز به بانکي منابع هدايت نيز و بانکي تسهيالت

 ةزمين در ثريؤم نقش تواند مي کشاورزي بخش هاي بنگاه
 . ندک ايفا بخش اين در اشتغال و وري بهره افزايش

نتايج اين پژوهش نشان داد استفاده از توابع  ،همچنين
 نيز و خروجي و مياني هاي اليه در مختلف سازي ل  فعا

 به دستيابي در متفاوت، آموزشي هايالگوريتم کارگيري هب
هاي  عصبي متناسب با داده ةشبک طراحي و ساختار بهترين

 مختلف معيارهاي از استفاده. ستتحقيق، بسيار راهگشا
 نتايج به عصبي، هاي شبکه بيني پيش دقت و قدرت سنجش

 دليلزيرا در برخي موارد به ،دشو مي منجر تري اطمينان قابل
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دهند، ممکن  مي دست هب مختلف معيارهاي که متفاوتي نتايج
 ةدر تشخيص شبک ژهيواست استفاده از يک يا دو معيار 

 .باشد کنندهعصبي بهينه، گمراه
نيازمند شناخت  ،بازار کار ةزمين در ريزي برنامه که آنجا از

 است،اقتصادي نيز  هايبخش ديگر در کار نيروي تقاضاي
شود در تحقيقات آتي، سري زماني اشتغال  پيشنهاد مي

 هايبخش ميان تعامالت و خدمات و صنعت هايبخش

بيني و ارزيابي  نيروي کار نيز پيش ةزمين در مختلف اقتصادي
بيني سري زماني  . همچنين، در اين پژوهش براي پيششود

هاي عصبي مصنوعي استفاده شد،  از روش شبکه فقطاشتغال، 
 قدرت داراي و تر دقيق هايليکن براي دستيابي به مدل

 از بعدي هايپژوهش در شود مي پيشنهاد باالتر، بيني پيش
سيستم عصبي فازي  مانند فازي -عصبي ترکيبي هايروش

 .شود استفاده (ANFIS)تطبيقي 
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