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با دو روش شبکه  رانیمحصوالت چوب و کاغذ ا کننده دیتول متیشاخص ق ینیبشیپ سهیمقا

 متحرک نیانگیم یجمع یخود همبستگ ندیآو فر یمصنوع یعصب
 

 3یقیرف یعلو  2ا کیخا، علیرض1علی بیات کشکولی*

 مربی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل،2دانشگاه زابل،  ،دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ1
 گرگان یعیطبو منابع یدانشگاه علوم کشاورز ،چوب و کاغذ عیگروه علوم و صنا اریاستاد3 

 22/7/1333 ؛ تاریخ پذیرش: 22/3/1333 تاریخ دریافت:

 5چكيده
وضعیت اقتصادی صنعت چوب و  یمحصوالت چوب و کاغذکننده د شاخص قیمت تولیدرون

 دو روشمقایسه  پژوهشهدف این . بینی شرایط آینده آن ضروری استو پیش دهدکاغذ را نشان می
 بینیبرای پیشجمعی میانگین متحرک همبستگی یند خود آشبکه عصبی مصنوعی و فر بینیپیش

. معیارهای ارزیابی کارایی و درصد باشدمی حصوالت چوب و کاغذمشاخص قیمت تولیدکننده 
 خودویژه روش هها ببینیدهد که درصد خطای پیشگیری شد. نتایج نشان میبینی اندازهخطای پیش

شده با  بینیپیش، ولی نرخ رشد افزایش قیمت باشدکم می (مایمتحرک )آر نیانگیم یجمع یهمبستگ
شده با روش شبکه  ینیبشیپ متیق شینرخ رشد افزاو  1333تا  1331های دورهروش آریما مشابه 

کننده یکسانی هر دو روش شاخص قیمت تولید . تقریبا  باشدهدف می هایدورهی مشابه مصنوع یعصب
 1331های سری زمانی ماهانه این دو شاخص از . دادهکه افزایش بسیار جزئی دارند بینی کردندرا پیش

ثیر أهای گذشته تحت تقیمت آینده همانند سال هایشاخص بنابراین احتماال  و دنباشا نمیمان 1333تا 
گیرند و باعث سیر صعودی میها قرار های اقتصادی همانند طرح هدفمند کردن یارانهشوک

 شود. میقیمت  هایشاخص
 

یند آ، فر(ANN) شاخص قیمت تولیدکننده چوب و کاغذ، شبکه عصبی مصنوعی :کلیدي هايواژه

  بینی، پیش(ARIMA) جمعی میانگین متحرکهمبستگی  خود

                                                
    ali.bayatkashkoli@gmail.com: مکاتبه مسئول*
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 مقدمه

بینی دقت متفاوتی های پیش. روشاستگیری و مدیریت بینی ابزاری مناسب برای تصمیمپیش

جمعی میانگین  یهمبستگیند خود آو فر 1ها دو روش شبکه عصبی مصنوعیدارند و از بین آن

؛ نجفی و 2003؛ کوترومانیدیس و همکاران، 2007نیا و همکاران، ام)فرج باشدتر میدقیق 2متحرک

کننده چوب و محصوالت چوبی و کاغذ و محصوالت کاغذی شاخص قیمت تولید (.2007همکاران، 

. رونق اقتصادی این بخش وابستگی زیادی به دهدوضعیت اقتصادی صنعت چوب و کاغذ را نشان می

بینی پیشباشد. تورم این محصوالت مینرخ ابی آن روند قیمت و ترین معیار ارزیقیمت دارد و مهم

ضروری و یکی از اصول  یارهاعاین مآینده صنعت چوب و کاغذ براساس وضعیت اقتصادی 

بینی با این دو روش انجام مطالعات زیادی درباره پیش .ریزی در این زمینه استگیری و برنامهتصمیم

قیمت برخی محصوالت کشاورزی در استان های متفاوتی دارند. شده است و در علوم مختلف کاربرد

تری دارای خطای پایین مصنوعی بینی شد. شبکه عصبیپیش با روش شبکه عصبی مصنوعی فارس

بینی مقادیر آینده تر است. اما در پیشها دقیقداری از سایر روشطور معنیباشد و بهبینی میجهت پیش

)نجفی و همکاران،  های معمول و شبکه عصبی مصنوعی وجود نداردداری بین روشتفاوت معنی

جمعی میانگین متحرک و شبکه  یهمبستگ یند خودآقیمت نفت با دو روش فربینی پیش (.2007

مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل  با همدیگر عصبی مصنوعی

  (.2007نیا و همکاران، )فرجام دهدبینی بهتری را نشان میدیگر پیش

شود. شبکه عصبی مصنوعی در تخمین روش شبکه عصبی مصنوعی در صنعت چوب استفاده می

بینی خصوصیات باشد و در پیشمدول االستیسیته و مدول گسیختگی خیلی بهتر از مدل رگرسیونی می

 (.2003دیس و همکاران، )ایال شوداستفاده میغیره( چوب )دی الکتریک، درصد گلوکز، مانوز و 

 ، شبکه عصبیجمعی میانگین متحرک یهمبستگخود قیمت آینده چوب هیزمی تولیدی یونان با مدل 

بینی ها بهترین نتایج را پیشبینی شد. مدل اصالحی آنپیش این دو روشو مدل اصالحی  مصنوعی

چوب  یصادرات بهای نفت خام اوپک و شاخص متیروند ق(. 2003)کوترومانیدیس و همکاران،  کرد

نفت  متیدهد که قینشان م جینتابینی شد. با روش شبکه عصبی مصنوعی پیش رانیا یچوب اءیو اش

 زانیو م یشیهای چوب و کاغذ کشورهای صادرکننده برتر جهان روند افزاو فرآورده اوپک خام

                                                
1- Artificial Neural Networks (ANN)  

2- Autoregressive integrated moving average (ARIMA) 
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 متیق دهد که نوسانینشان م زین ی مصنوعیشبکه عصب ینیبشیپ دارند. گریبا همد ییباالی همبستگ

کشکولی و )بیات مشابه است با یتقر رانیا یچوب اءیچوب و اش ینفت خام اوپک با بهای صادرات

  (.2013فرد، فهیمی

کشکولی و بیاتبینی دیگری در علوم چوب و کاغذ ایران استفاده شده است. های پیشروش

بهای چوب و محصوالت چوبی های رگرسیونی شاخص ( با روش روند و معادله2003همکاران )

های آینده بینی کردند و مشخص شد که شاخص قیمت با درصد خطای کم در سالایران را پیش

( از یک معادله 2002حمصی و همکاران ). (2003کشکولی و همکاران، )بیات افزایش خواهد داشت

فاده از این مدل، مصرف آن خطی منفرد برای تخمین تابع تقاضای کاغذ روزنامه استفاده کردند و با است

دهد که به دار قیمت کاغذ چاپ و تحریر نشان میبینی نمودند. ضریب عددی معنیرا در ایران پیش

درصد  33/0طور متوسط ازای یک درصد افزایش در قیمت آن، میزان مصرف سرانه کاغذ روزنامه به

( وضعیت عرضه و 2003ا )نیتاجدینی و روح (.2002، حمصی و همکاران) افزایش خواهد داشت

نتایج بینی کردند. تقاضای کاغذ فلوتینگ در ایران را با روش تحلیل رگرسیون خطی بررسی و پیش

هزار تن در سال و کمبود کاغذ به بیش از  230به  1000مقدار مصرف کاغذ فلوتینگ در سال نشان داد 

در سال درصد  70ه بیش از هزار تن در سال خواهد رسید و سهم واردات در تراز مصرف ب 200

  (.2003، نیاتاجدینی و روح) یابدافزایش می

شود و برخی از میاستفاده قیمت محصوالت چوب و کاغذ سنجی برای بررسی های اقتصادمدل

ای های ارهسنجی پاسخ مثبت تغیرات قیمت چوبهای اقتصادمدل. این تحقیقات به شرح زیر است

ای خمیر دهد، ولی ارتباطی بین قیمت منطقهقیمت جهانی الوار را نشان می ای به نوسانات تغیرمنطقه

وضعیت قیمت خمیر کاغذ و فشار  (.2002)زو و بونگیرنو،  کاغذ و قیمت جهانی آن وجود ندارد

گذاران بازار، سیاستهای بزرگ اقتصادی بر روی این بازار دارای اطالعات ارزشمندی برای شوک

صنایع تولیدات جنگلی است. سطح قیمت خمیر کاغذ به قیمت پایه سال و هزینه پیمانکاران جنگل و 

ثیر افزایش تقاضا أباشد و در این صورت افزایش قیمت آن کمتر تحت تحمل و نقل حساس می

 2007تا  1333تحقیقات در بخش بازار و صنعت جنگل اروپا از سال  (.2002)بولکسجو،  باشدمی

ر تحقیقات شامل ایجاد مدل بین عرضه و تقاضای تولید، تجزیه و بررسی و مشخص شد که بیشت

یابی صنعت، فناوری های مکانبینی تقاضا و قیمت بازار، ایجاد مدلتحلیل قیمت و شرایط بازار، پیش

  (.2010)توپینن و کولوواینن،  باشدمی تولید و شناسایی عوامل تقاضا
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های بینی با روشپیش ران ضروری است وبنابراین بررسی قیمت محصوالت چوب و کاغذ ای

شبکه عصبی مصنوعی و آریما شرایط شاخص قیمت و نرخ تورم آینده این محصوالت را براساس 

های بینی با یکدیگر تفاوت دارند و قیمت فرآوردههای پیشدقت روش دهد.نشان میشرایط قبلی 

بینی شبکه های پیشدرصد خطای روشد. ها دارتولید آن ثیر زیادی در میزان مصرف وأچوب و کاغذ ت

ها با یکدیگر تفاوت دارد و هرکدام که دقت بینی قیمت این فرآوردهعصبی مصنوعی و آریما برای پیش

دهد. حال سوال اساسی این است که کدام بیشتری داشته باشد، روند آینده قیمت را بهتر نشان می

مقایسه  پژوهشهدف باشد. ها چگونه میرآوردهروش دقت بیشتری دارد و روند آینده قیمت این ف

جمعی میانگین متحرک با یکدیگر  یهمبستگیند خود آبینی شبکه عصبی مصنوعی و فرهای پیشروش

 باشد. و تخمین روند شاخص قیمت تولید کننده می

 

 هامواد و روش

کاغذ چنین همچوب و محصوالت چوبی و  تولیدکننده آمار و اطالعات اولیه شامل شاخص قیمت

 مرکزی بانک اینترنتی پایگاه از 1333الی مرداد  1331های های سالو محصوالت کاغذی ایران برای ماه

قانون آموزش ) مصنوعی شبکه عصبیروش  (.2002)بولکسجو،  شد آوریگرد ایران اسالمی جمهوری

 بینی استفاده شد.برای پیش جمعی میانگین متحرک یهمبستگیند خود آفر و خور(رو و پیشپیش

های سری زمانی این دادهبراساس  1330های سال ماه بعدی و همچنین ماه 2افق زمانی های داده

ها در این داده روند و نرخ افزایش قیمت. بینی شدپیشصورت ماهیانه برای هر دو شاخص قیمت( )به

بینی شده مقدار واقعی و پیشو همچنین  (1331تا  1333و آینده ) (1333تا  1331های گذشته )دوره

ستفاده در اقبل از  مصنوعی هر دو نوع داده شبکه عصبی .گردیددیگر مقایسه یکبا ها ها در این دورهآن

 روش شبکه عصبی مصنوعی در منابع علمی شرح داده شده است نرمال شدند.با فرمول زیر مدل 

  (.1333؛ هایکین، 2013فرد، کشکولی و فهیمی)بیات

 

 محدوده باال( -ده پایین + )محدوده پایین محدو
داده نهایی -مقدار حداقل   

 = داده نرمال شده
مقدار حداکثر -مقدار حداقل   
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 ،های خامداده و حداکثر مربوط به حداقلمقدار  ،یا خام واقعیهای همان دادهداده نهایی در اینجا؛ 

نظر پایینی داده نرمال مقدار محدوده مورد و (3/0 نظر باالیی داده نرمال )معموال مقدار محدوده مورد

   .باشدمی 1(1/0 )معموال 

و برای شد انجام  2روشیپ و خورشیقانون آموزش پ با دو روش مصنوعی شبکه عصبیبینی پیش

شامل توابع لگاریتمی، خطی و  سازیفعال همه توابع ،عصبی مصنوعیشبکه  این دو روش از هرکدام

یا  د. همچنین هر شبکه با تابع مشخص تا شش الیه و نرون تشکیل شد تا بهترینآزمون ش 3تانژانت

 در مدل این کارایی بررسی منظوربه مدل مشخص شود. 30بینی شبکه عصبی از بین مدل پیش کاراترین

 یسهمقا واقعی هایداده با شبکه هر خروجی هایها، دادهمدل ارزیابی معیارهای از استفاده بینی باپیش

و مجذور ضریب همبستگی  نیانگیدرصد انحراف مطلق ممعیارهای ارزیابی کارآیی مدل شامل  شد.

و  0آموزش به هر دو شاخصهای دستگرمی( )داده درصد مشاهدات 70موارد ابتدا  تمام در باشد.می

شد و  هداد اختصاص ،مدل( 02)تعداد  هامدل 2آزمون بهبینی( )نمونه پیش درصد مشاهدات 30معادل 

درصد مشاهدات  00آموزش و  درصد مشاهدات به 20ها کارآیی نامناسب این مدلصورت  درسپس 

کارآیی های ایجاد شده اگر در این مرحله مدلشد.  داده اختصاص ،مدل( 20)تعداد  هامدل تست به

دوم  انیافق زمجای پنج به نخستافق زمانی پنج  سازی شدههای آماده، دادهقابل قبولی نداشتند

 مدل( 20)دیگری  یهامدلآنگاه  وشوند میتقسیم درصد  30درصد و  70دو گروه انتخاب و به 

ای که دادهنوع این حالت مجذور ضریب همبستگی هر  در .شوندهای جدید ایجاد میبراساس این داده

  گزارش شد. ،مناسب بود

باشند و یا یا مانا میانگین متحرک جمعی می یهمبستگیند خود آفرهای هر دو سری زمانی در داده

برای مشخص کردن  2فولر آزمون ریشه واحد دیکی. شوندگیری مانا میبا یک تا دو مرتبه تفاضل

ها را در توان روند دادهکه میاینهای شاخص قیمت یعنی ها استفاده شد. مانا بودن دادهمانایی داده

                                                
1- High data= HD, Low data= LD 

2-  feed-forward back propagationخور و یا قانون آموزش پیشcascade-forward back propagation 

 رویا پیش

 TANSIGو تانژانت  PURLIN، خطی یا LOGSIGلگاریتمی یا  -3

4- Train 

5- Test  

6- Dickey– fuller unit root test  
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عبارتی نامانا شد باید متغیر دارای ریشه واحد بود یا به که یکصورتی اما در .بینی کردطول زمان پیش

ها را حساب کرد تا از این طریق ریشه واحد حذف شود و بتوان شدن تفاضل داده 1منظور ماناابتدا به

و  ARشود و درجه در این مرحله مشخص می 2(I) انباشتگی . درجهبینی کردها را پیشتفاضل داده

MA  آریما تا مدل  شودتعیین میاست،  3که دارای بهترین معیارهای ارزیابیما مدل آری 20با تخمین

 هابینیپیش[. 10و  3این روش در بسیاری از منابع علمی توضیح داده شده است ] .تشکیل شود

 0میانگین درصد انحراف مطلقدرنهایت  شد وترین معیارها بود، انجام براساس مدلی که دارای مناسب

  :گردیدمحاسبه  ریبه شرح زها بینیپیش درصد خطاییا 








n

i Di

DiFi

n
Mape

1

100
][1

  

   باشد.یم یداده واقع Diشده و  ینیبشیداده پ Fiتعداد داده،  n نجا؛یا در

 

 نتايج
بینی شبکه عصبی مصنوعی همراه با نتایج آموزش شبکه عصبی مصنوعی و معیار ارزیابی پیش

شود. میزان مشاهده می 0تا  1های بینی در شکلی واقعی و پیشهاباالترین میزان همبستگی بین داده

نشان داده شده است.  2و  2های کننده شبکه عصبی مصنوعی در شکلبینی شاخص قیمت تولیدپیش

همراه ، بهدیگر دارندیکبینی آریما که بهترین همبستگی را با های واقعی و پیشنمودارهای داده

های سال بینی آریما برای ماه. میزان پیششودیمشاهده م 3و  7های شکل در هامعیارهای ارزیابی آن

های ریشه واحد آزمون باشد.موجود می 1ها در جدول و دستور معادله تخمین و ضرایب آن 1330

 .شوندگیری مانا میتفاضلیک مرتبه نامانا هستند اما با  های اولیه()داده ها در سطحنشان داد که داده

دار است و وقتی مانا باشد این سری ا بودن یعنی درجه خود همبستگی بین این سری زمانی معنینامان

نشان  موضوع اینگردد. می یابد و سپس به روند قبلی برزمانی با یک شوک افزایش یا کاهش می

آرما  یجابهآریما و استفاده از مدل  I(1) باشدهای مورد مطالعه یک میدهد درجه انباشتگی دادهمی

های سری که داده، یعنی اینباشدمی I(1)وقتی درجه انباشتگی متغیری شماره یک  .باشدضروری می

                                                
  Non stationaryو نامانا یا Stationaryمانا یا  -1

2- Integrated  

و سایر معیارهای ذکر  Schwarz criterion( یا SBC، شوارتزبیزین )Akaike info criterion( یا AICآکائیک ) -3

 شده در نتایج
4- MAPE = Mean Absolute Percent Error 
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های آن سری عبارتی دادهدار شماره یک است، یا بهزمانی آن متغیر دارای درجه خود همبستگی معنی

بهترین  داری دارند.معنی رابطههر دوره با دوره بعدی یا  هستند دارزمانی تنها با یک وقفه خود معنی

 .رفتهای سری زمانی صورت گبینی براساس تفاضل و تغییر دادهپیششد و زده تخمین آریما مدل 

جمعی  یهمبستگ یند خودآکننده شبکه عصبی مصنوعی و فربینی شاخص تولیددرصد خطا و نرخ پیش

دهد که کل نشان می MAو  ARهای معکوس ریشه .شودیمشاهده م 2میانگین متحرک در جدول 

 باشد. مانا میآریما مدل 

 
هاي شاخص نرون و تابع تانژانت براي داده 3الیه و  3( با CFBPنتایج آموزش شبکه عصبی مصنوعی ) -1شکل 

 هاي واقعی.بینی و دادههاي پیشقیمت کاغذ و محصوالت کاغذي ایران با باالترین میزان همبستگی بین داده

 
هاي شاخص قیمت نرون و تابع لگاریتم براي داده 2الیه و  2( با CFBPنتایج آموزش شبکه عصبی ) -2شکل 

 هاي واقعی. بینی و دادههاي پیشچوب و محصوالت چوبی ایران با باالترین میزان همبستگی بین داده
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بینی گی شاخص قیمت واقعی و پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی با میزان همبستمعیار ارزیابی کارایی پیش -3شکل 

 .شده کاغذ و محصوالت کاغذي ایران

R 2 = 0.8354
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بینی بینی شبکه عصبی مصنوعی با میزان همبستگی شاخص قیمت واقعی و پیشمعیار ارزیابی کارایی پیش -4شکل 

 .شده چوب و محصوالت چوبی ایران
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ضریب تبیین 0.9643

ضریب تبیین 0.9273

ضریب تبیین 0.9037

ضریب تبیین 0.8134

ضریب تبیین 0.6186

 
 

 .محصوالت کاغذي ایرانبینی شبکه عصبی مصنوعی براي شاخص قیمت کاغذ و میزان پیش -5شکل 
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ضریب تبیین 0.978

ضریب تبیین 0.9753

ضریب تبیین 0.9607

ضریب تبیین 0.8518

ضریب تبیین 0.6931

 
.بینی شبکه عصبی مصنوعی براي شاخص قیمت چوب و محصوالت چوبی ایرانمیزان پیش -6شکل   
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هاي دوره مطالعه شاخص قیمت کاغذ و محصوالت کاغذي بینی آریما ماههاي واقعی و پیشنمودار داده -7شکل 

 را دارد. *ایران که بهترین همبستگی و معیار ارزیابی
*Prob.: C=0.018, AR(1)=0.000, AR(2)=0.000, MA(1)=0.000, MA(2)=0.000, 

MA(3)=0.096, MA(4)=0.014, MA(5)=0.008. 

R2=0.284, 
2

R = 0.229, F-statistic=5.1, Prob (F-statistic)=0.000, Durbin-Watson stat=2.033, 

Inverted AR Roots=0.87, -0.3i, Inverted MA Roots=0.9, -0.39i 

 

 
هاي دوره مطالعه شاخص قیمت چوب و محصوالت چوبی بینی آریما ماههاي واقعی و پیشنمودار داده -8شکل 

 ایران که بهترین همبستگی و معیار ارزیابی* را دارد.
*Prob.: C=0.000, AR(1)=0.001, AR(2)=0.000, MA(1)=0.000, MA(2)=0.000, 
MA(3)=0.001. 

R2=0.228, 
2

R = 0.186, F-statistic=5.418, Prob(F-statistic)=0.000, Durbin-Watson 

stat=1.993, Inverted AR Roots=-0.14,+0.84i, Inverted MA Roots= -0.11, -0.98i 
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 .بینی شده با روش آریماپیش 1331هاي سال کننده ماهشاخص قیمت تولید -1 جدول

 چوب و محصوالت چوبی الت کاغذیکاغذ و محصو

 دستور تخمین
D(paper)= C AR(1) AR(2) 

MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) 

MA(5) 

 دستور تخمین
D(wood)= C AR(1) 

AR(2) MA(1) MA(2) 

MA(3) 

 معادله تخمین
D(paper)= C(1)+ [AR(1)=C(2), 

AR(2)=C(3), MA(1)=C(4), 

MA(2)=C(5), MA(3)=C(6), 

MA(4)=C(7), MA(5)=C(8). 

 معادله تخمین

D(wood)= C(1)+ 

[AR(1)=C(2), 

AR(2)=C(3), 

MA(1)=C(4), 

MA(2)=C(5), 
MA(3)=C(6). 

 تخمین با ضرایب
D(paper)= 2.641+ 1.747AR(1) 

-0.851AR(2) -1.644MA(1) 

+0.746MA(2) +0.347MA(3) -

0.509MA(4) +0.306MA(5) 

تخمین با 

 ضرایب

D(wood)= 2.333 -

0.285AR(1) -0.732AR(2) 

+0.607MA(1) 

+1.056MA(2) 

+0.385MA(3 
 کنندهشاخص قیمت تولید ماه کنندهشاخص قیمت تولید ماه

 020 فروردین 020 فروردین

 027 اردیبهشت 022 اردیبهشت

 023 خرداد 023 خرداد

 031 تیر 032 تیر

 030 مرداد 030 مرداد

 032 شهریور 037 شهریور

 033 مهر 000 مهر

 001 آبان 002 آبان

 003 آذر 002 آذر

 002 دی 007 دی

 003 بهمن 020 بهمن

 003 اسفند 023 اسفند

 

 گيريبحث و نتيجه

و  (2)جدول  باشدیند آریما اندکی کمتر از روش شبکه عصبی مصنوعی میآفر خطایدرصد 

 دندهنشان میبینی بهتری دارد. معیارهای ارزیابی هر دو روش نیز مناسب بودن روش آریما را پیش

کننده این دو محصول با روش آریما بهتر از روش شبکه . شاخص قیمت تولید(7تا  1های )شکل
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و (. 2007نیا و همکاران، )فرجام اند، اما در سابقه تحقیق برای نفت خامبینی شدهپیشمصنوعی عصبی 

رهای ارزیابی معیاباشد. روش دیگر مناسب می (2007)نجفی و همکاران،  محصوالت کشاورزی

های هر های سری زمانی مختلف، نتایج یکسانی ندارند و برای دادهبینی برای دادههای پیشروش

تفاوت زیادی با یکدیگر  هابینیباشد. نتایج این پیشدوسری زمانی این مطالعه، روش آریما مناسب می

 شودمشاهده نمیقیمت زیادی  افزایش 1331تا  1333سال دهد که در ها نشان میندارند و روند قیمت

دهد که افزایش بسیار جزئی در شاخص نشان می 1331تا  1333بینی سال های پیشداده. (2)جدول 

باشند، بینی دارای دقت مناسبی میدو روش پیش. (2و  2و شکل  1)جدول  شودمشاهده میقیمت 

و  1333تا  1331 گذشته یهاهمشابه دور مایشده با روش آر ینیبشیپ متیق شینرخ رشد افزا یول

تا  1333) هدف یهامشابه دوره یمصنوع یشده با روش شبکه عصب ینیبشیپ متیق شینرخ رشد افزا

( نیز بیان داشتند که شاخص قیمت 2003بیات کشکولی و همکاران ). (2)جدول  باشدیم (1331

اغذ و محصوالت افزایش شاخص قیمت کروند  .چوب و محصوالت چوبی افزایش خواهد داشت

باشد و تفاوت زیادی با یکدیگر کاغذی و شاخص قیمت چوب و محصوالت چوبی یکسان می

( 2007نجفی و همکاران ) پژوهشندارند. نتایج هر دو روش تفاوتی با یکدیگر ندارند و همانند نتایج 

های ه همانند سالهای آیندها شرایط اقتصادی در سالباشد. با توجه به طرح هدفمند کردن یارانهمی

طرف دیگر  خاطر اجرای این طرح افزایش خواهد یافت و ازهای تولید بهباشد. قیمت نهادهگذشته نمی

و ( 2002)حمصی و همکاران، ، افزایش مصرف سرانه کشور (2003نیا، )تاجدینی و روح کمبود عرضه

ها حاصل شرایط . روند قیمتها خواهد شدافزایش جمعیت و تقاضا باعث افزایش قیمت این فرآورده

ها روند صعودی قیمت ها وجهت قیمت گذشته کشور است، ولی با اجرای این طرح احتمال تغییر

 شوندمانا می در روش آریما گیریهای سری زمانی مورد مطالعه با یک مرتبه تفاضلوجود دارد. داده

و یا معیارهای ارزیابی کارآیی شبکه  کندینم رییها در طول زمان تغداده انسیو وار نیانگیم یعنی

ها در رسند. بنابراین شاخص قیمت دادههای زمانی به نتیجه قابل قبول میبا تغییر افق مصنوعی عصبی

خاطر عوامل مختلف دارای نوسانات بهها . این دادهباشدحالت اولیه، روند معمول را ندارد یا مانا نمی

. واردات و صادرات، تغییر ندااقتصادی قرار گرفته هایثیر شوکأت عبارتی تحتباشد و یا بهزیادی می

 ژهیوبه های اخیر در کشورشرایط اقتصادی و سیاسی عامل این نوسانات بوده است. تحوالت سال

 آورد.وجود میههای ذکر شده را ببینی، احتمال تغییر در روند پیشرانیا یاقتصاد میتحر
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 .هاي دوازده ماههکننده دورهرم شاخص قیمت تولیددرصد خطا و نرخ تو -2جدول 

 کاغذ و محصوالت کاغذی چوب و محصوالت چوبی نرخ تورم و درصد خطا

 واقعی
 323/0 303/0 1333تا  1331نرخ تورم 

 2223/2 3233/1 1331تا  1333نرخ تورم 

 بینیپیش

 آریما
 3233/0 7201/0 نرخ تورم

 022/3 032/0 درصد خطا

 عصبی مصنوعیشبکه 
 3007/2 7021/1 نرخ تورم

 122/3 212/2 درصد خطا

 

و شبکه عصبی مصنوعی  جمعی میانگین متحرک یهمبستگ خود یندآبینی فرپیشگیری کلی؛ نتیجه

کاغذ  شاخص قیمت دهد که شاخص قیمت چوب و محصوالت چوبی وبا درصد خطای کم نشان می

. هردو داده سری دارندافزایش بسیار جزئی  1331تا  1333های در سالو محصوالت کاغذی ایران 

های ثیر شوکأکننده در طول زمان تحت تهای شاخص قیمت تولیدباشند، بنابراین دادهزمانی مانا نمی

های آینده این روند ادامه خواهد داشت. با توجه به شرایط اقتصادی در سال اند و احتماال اقتصادی بوده

احتمال تغییر  هامیتحر میمستقریو غ میمستق راتیثأت زیو نها دفمند کردن یارانهکشور و اجرای طرح ه

 ها وجود دارد. ها و سیر صعودی قیمتروند معمول داده
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Abstract
1

 

Trend of product point of wood and paper products is showing economic status 

of wood and paper industry and future situation prediction of these products is 
essential. Two methods of Artificial Neural Networks (ANN) and Autoregressive 

integrated moving average (ARIMA) were compared and monthly product point 

was forecasted for 2011. Performance evaluation criteria and MAPE was 
measured. Our results show that MAPE is low, especially in the ARIMA method, 

but predicted inflation rate of ARIMA is the same of past periods (2002 to 2010) 

and also, predicted inflation rate of ANN is similar to target periods. 

Approximately, the same product point is predicted by both methods and product 
point will increase, inconsequentially. But the monthly time series data of both 

product points are non stationary from 2002 to 2010. So probably, economics 

shocks as the subsidies scheme will affect product point and this subject will cause 
of upward product point.   

 

Keywords: Product point of wood and paper; Artificial Neural Networks (ANN); 

Autoregressive integrated moving average (ARIMA), Forecasting 
 

 

 

 

 

                                                
*Corresponding author: ali.bayatkashkoli@gmail.com    



 5131( 1(، شماره )15هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد )نشريه پژوهش

 

12 

 
 


