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 چکیده
 ينهیدر زم ايمنطقه ای یمل يازهاین یابیمختلف از جمله ارز هاينهیدر زم تیجمع هايینبیشیپ

 يازهایشناخت ن ایو  يشهر هايگاهمدارس، پزشکان، پرستاران، سکونت ها،معلم د،یمشاغل جد
 ن،ی. بنابراشوندیواقع م دیارائه شود، مف خدماتی هابه آن دیکه با يشمار افراد ییغذا

 هستند. امروزه ندهیآ ازیاست که مورد ن هاییینبیشیشروع پ ينقطه تیجمع هايینبیشیپ
. ودشیبه صورت گسترده در علوم مختلف مورد استفاده واقع م یزمان هاييسر لیو تحل هیتجز

 يامر یلیو تحل کیکلاس هايبا استفاده از روش  دهیچیپ هايستمیرفتار در س ینبیشیپ ،یاز طرف
 هایییژگیکه از و کیرکلاسیغ هايروش نرویاز ا رسد،یبه نظر م رممکنیموارد غ یو در برخ ردشوا

 است هاییاز روش یکی ،یعصب هاي. شبکهشودیبرخوردار هستند، استفاده م يهمچون هوشمند
. ردگییمورد استفاده قرار م ینبیشیو پ بنديشناخت الگو، خوشه ،يمانند الگوساز یکه در مسائل

 لیاز جمله، تولد، وفات، ازدواج و طلاق دخ یاتیچهارگانه ح عیوقا تیجمع ینبیشیامر پ رد
فاده با است یزمان يسر يهاداده لیو تحل هیشده با استفاده از تجز یمقاله سع نیهستند، که در ا

و  سازيکرده و به  مدل یبررس ریاخ هايازدواج و طلاق را در سال زانیم یعصب هاياز شبکه
 .میبپرداز یآت يدر سالها یدر استان خراسان جنوب زانیم نیا ینبیشیپ
 

ستان ا ،یاتیآمار ح ،یشبکه عصب ،ینبیشینرخ رشد ازدواج، نرخ رشد طلاق، پ واژگان کلیدي:
 .یخراسان جنوب

 
  

                                                 
 "بررسی و تحلیل آمارهاي وقایع حیاتی در استان خراسان جنوبی"رگرفته از طرح پژوهشی با عنوان ب *
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  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ٧٠

 

  

 مقدمه 
ینم یمصنوع یعصب هايبر شبکه یمبن یمحاسبات هايسال از تولد روش 50از  شیگرچه هنوز ب

 يرپذیو انعطاف يهوشمند ،يهمچون پردازش مواز هایییژگیو لدلی به هاشبکه نیلکن ا گذرد،
و  نیتخم ،سازيمدل ،بنديشناخت الگو، خوشه لیاز قب دهیچیدر مسائل پ يرگیچشم گاهیجا

 يساختار ،يتوپولوژ هاياز جنبه یعصب هايخود باز کرده است. شبکه يبرا ینبیشیو پ ییشناسا
عملکرد  یخاص يدر کاربردها کیو هر  شوندیم میتقس یبه انواع مختلف يریادگی هايو روش
ز ا یکیپرسپترون با روش انتشار وارون  هیچندلا ی. شبکه عصبدهندیاز خود نشان م یمناسب
در صورت  MLPاثبات شده شبکه  ياست، که در مباحث نظر يکاربرد هايشبکه نیمهمتر

هیرا مدل کرده و شب یرخطیغ ستمیقادر است هر گونه س ،یساختار مناسب داخل حیانتخاب صح
حل مسائل  يهوشمند برا يکه در رده روشها یعصب هايمقاله به کمک شبکه نیکند. در ا سازي
انجام  ياز پژوهشها ی. برخشودیپرداخته م یزمان يهایدر سر ندهیآ ینبیشیبه پ رند،گییقرار م
 . راندیبه شرح ز یعصب هايو شبکه یزمان يها يسر ت،یتا در بحث جمع 1335شده 

 هاييرا بر اساس سرشمار رانیسالمندان در ا شناسیتی) جمع1386( یو شمس قهفرخ یرزائیم
 تیجمع تیوضع یطرح پژوهش کی ی) ط1388(يمورد مطالعه قرار دادند. شکور 1385 هايسال

در  عیقرار داد و تسر یاجمال یمورد بررس يکشور یرا از منظر تعهدات صندوق بازنشستگ رانیا
 شنهادیرا پ هیاچند ل یبازنشستگ ستمیاستقرار س تایو نها یبازنشستگ ستمیس يهاپارامتر لیتعد

وس نف يسرشمار جینتا ،یفیتوص يآمارها لیاز قب ياز منابع آمار يرگی) با بهره1388(ینمود. زمان
 نیسرزم شیآما يزریدر برنامه تیبه مطالعه جمع یاستان هايو مسکن، با تمرکز بر مهاجرت

 يکردی) با رو1391(گرانیو د يپرداخت. محمود یبه توسعه متوازن در سطح مل یابیجهت دست
موثر بر آن،  يو اقتصاد یاجتماع يرهایبر اساس متغ تیرشد جمع يراهبرد ریمتغ ،ايرشته انیم

ارانهیقانون هدفمند کردن  ياجرا ریتاث ،یادامه روند کنون یعنی ،ياقتصاد يویدر قالب سه سنار
شیپ 1404و تا افق  يالگوساز نگلهارت،یا هیبر نظر مبتنی ،1404 اندازچشم افاهد قیو تحق ها
روند کاهنده  ت،یرشد جمع ،ياقتصاد يوهایاز سنار کی هر در که دادند نشان هاکردند. آن ینبی

 دیتائ يفراماد هايارزش زشیرا درباره خ یو تحول فرهنگ ينوساز هیرا ادامه خواهد داد که نظر
 . کندیم

 یعصب هاياز شبکه ياقتصاد هايداده یزمان هاييسر ینبیشی) جهت پ1381(یاسکوئ ياصغر
 یعصب هايشبکه يریادگیمختلف  هايروش ،ياستفاده کرده است و رابطه عوامل مختلف ساختار

 سهی) به مقا1391(گرانیمنفرد و د قتیقرار داد. حق یو بررس یابیمورد ارز ،ینبیشیپ ندیرا در فرا
دل م سه هاشاخص سهام پرداختند، آن متیق ینبیشیدر پ یزمان يو سر یشبکه عصب هايمدل
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) به مدل2014(گرانیو د يرا مورد مطالعه قرار دادند. شار یزمان يمدل سر کیو  یشبکه عصب
 یعصب هايبر اساس شبکه يتعداد زائران وارد شده به کشور عربستان صعود ینبیشیو پ سازي

و با استفاده از  یعصب هايبه کمک شبکه زی) ن2008( اکنسکویپرداختند. د نیزیتوسط روش ب
 قرار داد. یمنظم را مورد بررس یزمان هاييسر NARXروش 

 

 ازیمورد ن فیو تعار میمفاه
 یاتیرا در مورد آمار ح یفی. ابتدا تعارمپردازییم ازیمورد ن میو مفاه فیتعار انیبخش به ب نیا در

 میخواه ینبیشیآنها در مساله پ يهوشمند و کاربردها يستمهایو س یابیو سپس به مباحث درون
 پرداخت. 

مرتبط به  هايیژگیفرد و و کی یدر طول زندگ یاتیح عیآمار درباره وقا آوريجمع ،یاتیح آمار
 تیرا درباره جمع یاطاعات مهم و اساس ،یاتی. آمار حگرددیرا شامل م ربطیفرد و افراد ذ ع،یوقا

و  گهستندکه به مر یعیوقا یاتیح عیوقا ،ياهداف آمار ي. برادهدیقرار م اریکشور در اخت کی
و مرگ  یبه زندگ یاتیح عی. ثبت وقاشوندمی مربوط هاآن یثبت گاهجای و هاافراد و خانواده یزندگ

 یعیدوگانه، وقا عی. وقاگرددیم ینیجن هايزنده، مرگ و مرگ يو شامل: تولدها شودیمربوط م
از  یکی یندگدر ز گریبار د توانندیو نم دهندیدو فرد رخ م یهستند که به طور همزمان در زندگ

بت شده، ث یستی: ازدواج، همزعیوقا نی. افتندیاو اتفاق ب تیدر وضع یقبل رییدو فرد بدون تغ نیا
 عیوقا ا،تیگردند. نها-یثبت شده و فسخ ازدواج را شامل م یستیهمز ،یمتارکه، طلاق، انحلال قانون

 تیمشروع ،یخواندگ زندو شامل: فر رندگییهستند که اولاد را در برم یعیوقا ،يعمود یخانوادگ
 يبرا دیبه آن بااز هر واقعه که اطلاعات مربوط  ی. فهرستگردندیشناختن آن م تیو به رسم

 :اندآورده شده نییدر پا مایآن، مستق يبرا يشنهادیپ فیگردند و تعر آوريجمع یاتیاهداف آمار ح

 

 یاتیآمار ح ینبیشیپ تیاهم
حائز  اریآنها بس ندهیآ تیوضع ینبیشیو پ یدارند بررس یاتیح يکه آمارها ییتوجه با کاربردها با

 یزمان هايکشور در بازه کی تیجمع هايیژگیاست. کسب دانش درباره اندازه و و تیاهم
 یاتیآگاهانه است. آمار ح هاييرگیمیو تصم ياقتصاد ،یاجتماع يزیر-برنامه ازنیشیمشخص، پ

 يو اقتصاد یاجتماع هايبرنامه یابارزی و هاهدف نییتع براي هاآن يبعد يرهایو تفس هالیحلو ت
 یشناخت تیمهم جمع هايو سنجش شاخص تیمداخلات سلامت، جمع هايبرنامه شیاز جمله پا

زادان نو ریدر هنگام تولد و نرخ مرگ و م یزندگ دیهمچون: ام یزندگ تیفیک ای یدر سطوح زندگ
 هايبرنامه یابیو ارز شیپا ،يزیر-برنامه يبرا نیهمچن ،یاتیهستند. آمار ح يرورض یهمگ
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آموزش،  ه،یتغذ ه،یاول یبهداشت هايهمچون: برنامه مراقبت هاییارزشمند هستند؛ برنامهگوناگون، 
 هانیتخم هیاز ته توانیم یاتیآمار ح یشناخت تیجمع يکاربردها انی. در مرهیو غ یمسکن عموم

نام  ینرخ ازدواج و ساخت جداول زندگ ،يبارور ر،یمطالعه مرگ و م ،یتیجمع هايینبیشیو پ
 برد.

 آمار آوريجمع منابع
و به جمع شوندیاست که از ثبت احوال استخراج م یاتیح عیاسناد وقا ،یاتیآمار ح یمنبع اصل 

 يکه در چارچوب مرزها گرددیمربوطه اطلاق م یاتیح عیمستمر اطلاعات درباره همه وقا آوري
 .دهندیرخ م يکاملا مشخص در کشور هیناح ایکشور  کی
 یابیارز يخانوارها هم، برا قیعم يو سرشمار یتیجمع هاييمانند: سرشمار یلیمنابع آمار تکم 

تیجمع هايهیاطلاعات درمورد رو آوريجمع و هابه آن دنیثبت احوال و غنا بخش هايداده
یم لتکمی را احوال ثبت از آمده بدست اطلاعات که انداستفاده شده یکیدمولوژیو اپ شناختی

 .کنند
که به  ریو مرگ وم يخاص درباره بارور هاییشامل پرسش یاتیدرون نظام آمار ح گرید منابع

ثبت نمونه و  یاتینمونه خانوار، اسناد ح هايسرشماري اند،اضافه شده یتیجمع هاييسرشمار
 هايکیبه همراه استفاده از تکن یمنابع اطلاعات نیاستفاده از ا قی. از طرگردندیم یاسناد بهداشت

 اریرا در اخت یخاص يآمار هايکشورها شاخص یبرخ ،شناسیتیجمع هاينیتخم میرمستقیغ
 ینیگزیجا چیحال، ه نیلازمند. با ا یمخصوصا در سطح مل يزریمقاصد برنامه براي که اندگرفته

 . ندارد وجود هابر اساس ثبت احوال آن یاتیح عیوجود اطلاعات مستمر در مورد وقا يبرا

استخراج  يبرا آلیدهیمنبع ا نیا رایز شوند،یاز نظام ثبت احوال گرفته م حایترج یاتیح آمار
 یاستخراج یاتیاست. به علاوه، آمار ح یاتیح عوقای درباره مستمر و موقعجامع، به ق،یاطلاعات دق

 تمایتقس نیاز کوچکتر انهیسال يآمار انیجر توانندی) متیاز نظام ثبت احوال و (دفاتر ثبت جمع
 وقتی. سازد فراهم را هاآن تواندینم ،ايداده ينظام گردآور چیکه ه رندیثبت احوال را در برگ

 کیکشورها ممکن است مجبور شوند به  یناقص است، بعض ایثبت احوال وجود ندارد  يورود
 تؤالاس قیلازم را از طر یاتیمطالعه نمونه خانوار متوسل شوند تا آمار ح ای یتیجمع يسرشمار
و ازدواج  ریمرگ و م ،يبارور يبزنند. آمارها نیو ازدواج تخم ریمرگ و م ،باروري درباره نگرگذشته

مورد  یاتیکشورها، آمار ح یکرد. در برخ آورينمونه ثبت، جمع ینواح سیرا ممکن است با تاس
 يها-نیتخم میرمستقیاطلاعات به همراه کاربرد فنون غ گریمنابع، د نیبه ا يزریبرنامه يبرا ازین

 یبررس ،یتیجمع هاييشود که هرچند سرشمار دیتاک دیوابسته هستند. با یشناخت تیجمع
 ،ینیجن ریمرگ و م ر،یمرگ و م ،ياز سطوح بارور ینتخمی است ممکن هاثبت نمونه و هانمونه
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فوت به دست دهند،  لیبه دل ریمرگ و م عیاز وقا ینیازدواج و طلاق و در مورد نمونه ثبت، تخم
را درباره  یاتیجزئ نیچن توانندیچرا که نم ستند،ینظام ثبت احوال ن يبرا ینیگزجای هاآن کنیو ل

ه از شد دیتول یاتیآمار ح يایاز مزا یکیارائه دهند.    یهمگان یمنظم سالانه و با پوشش هايبازه
از ثبت احوال  یکاف هايکوچک است. داده یتیجمع هايو گروه ییایثبت احوال، پوشش جغراف

جزا م يرا دارند که برآوردها تیظرف نیبرخودارند هم ا یاز پوشش در سطح مل ییکه از سطح بالا
و  ايمنطقه يزریبرنامه يرا برا ياطلاعات ارزشمند نیرا ممکن سازند. بنابرا ايدر سطوح منطقه

 یاجتماع تینو ام یبهداشت هايمراقبت همچون آموزش، هاییاختصاص درست منابع در حوزه
 فراهم آورند. يدر سطح مناسب ادار

استخراج شده از ثبت احوال  یاتیباشد، آمار ح یمستمرو دائم ،یکه ثبت احوال، همگان یمادام
 یابیارز يبرا یاطلاعات نیحاصل از فوت است. چن رینشانگر اطلاعات درباره مرگ و م یتنها منبع مل

ارزشمند  یمداخلات مناسب بهداشت يبرا يزریو برنامه تیجمع کیسلامت  تیوضع شیو پا
يماریب وعیزودهنگام نسبت به روند ش يدید تواندمی علت، اساس بر هاهستند. ثبت به موقع فوت

قابل  هايو مداخله کمک کند. داده يریشگیپ يراهبردها یبه طراح جهیبه دست دهد و در نت ها
در  یعیسر يکنند تا هشدارها-یامکان را فراهم م نیاستناد و به موقع درباره علت مرگ هم ا

 ينادر داده شوند. اطلاعات مربوط به الگوها هاييماریدرباره مرگ در اثر ب یعموم داشتحوزه به
ه به مداخل ازینشان دهند که ن یمرگ ممکن است به مقامات بهداشت هاينامعمول مرگ و علت

 است. 

 

 روند رشد  ینیب شیپ
می ثبت را هاکه داده یو فرم یاتیح هاياست. داده يهر برنامه آمار تیموفق دیکل يزریبرنامه

 يپردازش شود. فارغ از روش پردازش، آمار گردآور تواندیکه م کندیم نییرا تع ينوع آمار کند
 ترو کامل ترقدقی اندشده استنتاج هاآمار از آن نیکه ا هاییاز داده توانندیشده نم بنديو جدول

 .باشند
اربران ک ازیکه اطلاعات مورد ن نیا نی. تضمردیهدف را در نظر بگ نیچند دیبا يپردازش آمار برنامه

ضرورت دارد  ست،یهمه کاربران ممکن ن يازهایکه پاسخ به ن ییشوند. از آنجا آوريجمع یاصل
امر دانسته شود. و  نمهمتری هاتحقق همه آن يکاربران مشخص شوند و تلاش برا هايتیکه اولو

سال  کیدر  يبرنامه آمار کیانجام  يتدارکات برا رایبلند مدت لازم است ز يزریبرنامه نکهیا
 سال قبل زمان لازم دارد. نیمشخص معمولا از چند
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شیپ پردازند،یم ندهیآ تیدرباره جمع ینبیشیبه پ شناسانتیآن جمع قیرا که از طر يندیفرآ
) است. از ی(تصاعد حساب یاضیروش ر ینبیشیانجام پ ياز روشها یکی. ندگوییم تیجمع ینبی
 هاداده فتوصی اساس بر که کرد اشاره هاداده یابیو برون یابیبه کاربرد درون توانمی هاروش گرید

استفاده از  ریاخ يادامه روند رشد پرداخت. در سالها ینیب-شیبه پ توانیم یاضیفرمول ر کیبا 
بخش ابتدا به  نیشده است. ما در ا جیمختلف علوم را هاينهیاز زم ياریهوشمند در بس هايروش

و  تمثب يهایژگیها پرداخته و و-داده یابیو برون یابیو روش درون یاضیروش ر یاختصار به معرف
 . مکنییم انیآنها را ب یمنف

 

 یاضیر روش
 یطبق تصاعد حساب تیجمع راتییتغ شودیتصور م ،یبه کمک تصاعد حساب یاضیروش ر در

 توانیم ری. از فرمول زباشدیثابت م يسرشمار يطبق سالها تیدر تعداد جمع رییتغ یعنیاست 
 .افتیدر سال مورد نظر دست  تیجمع ینبیشیبه پ

)1( 𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑛𝑛 = 𝑝𝑝𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 
 

 نیفاصله ب   𝑛𝑛اول، يدر سرشمار تیجمع:   𝑝𝑝𝑡𝑡 دوم، يدر سرشمار تیجمع:  𝑝𝑝𝑡𝑡+𝑛𝑛در آن  که

 است. تینرخ رشد سالانه جمع  𝑟𝑟 و يدو سرشمار
مرگ و  ،يچون بارور یدر واقع متأثر از عوامل ینبیشیپ يدر سال مورد نظر برا تیجمع حجم

است. از آن جا که اثر مجموعه  تیجمع یو جنس یمربوط به ساختار سن راتییمهاجرت و تغ ر،یم
 روش کاسته نیو دقت ا تیکرد از اهم یابیبا هم ارز کجایتوان به طور -یعوامل را به ندرت م نیا
ملا کا دیصورت به دست آمده باشد، با نیکه به ا يرشد زانیدر استفاده از م نی. بنابراشودیم

 دراز مدت استفاده کرد. هايدر دوره ینبیشیپ ياز آن برا دینمود و هرگز نبا اطیاحت
عناصر  سازيمدل يبرا یتلاش چگونهیبه طور آشکار ه تیجمع ینبیشیپ یاضیر کردیرو در
 رود،یبه کار م تیروش در مورد کل جمع نیا ي. به طور عادردگییصورت نم تیجمع راتییتغ

 وجود ندارد. یتیجمع يگروهها ریز ینیب-شیپ ياما امکان کاربرد آن برا

 ایثابت  یمورد بررس تیدارد. چنان چه جمع یکم هايبه داده ازیساده و ن عیسر یاضیر روش
روش استفاده کرد. از  نیاز ا توانیم زیسن ن کیبه تفک تیجمع ینبیشیپ يشبه ثابت باشد، برا

 یاقب رییبدون تغ تیاست که در طول زمان ساختار جمع نیثابت ا تیمشخصه جمع يلحاظ نظر
و مهاجرت رخ  ریمرگ و م ،يروند بارور يزانهایدر م یبماند. به هر حال، در طول زمان نوسانات

 .گرددیم تیساختار جمع رییکه خود منجر به تغ دهدیم
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 هاداده یابیو برون یابیدرون روش
یاستفاده م یاضیاز توابع ر یابیدرون ياست و برا یشده متک يرگیبر نقاط اندازه يجبر یابیدرون
و با خطا مواجه  شودیانجام م یمورد نظر قطع دهیپد نیکه تخم کندیفرض م یابیدرون نی. اکند

ازهاند به کمک یابیدرون نیاست. ا یاحتمال ریغ یابیدرون کی يجبر یابیدرون نیبنابرا ست،ین
بدون خطا انجام  هايرگیاندازه نیو اگر فرض شود که ا شودیانجام م قیدق اينقطه هاييرگی

اندازه ریبا مقاد قاًیدق يبرآورد ریکه مقاد شودیم نییتع ايبه گونه یابدرونی تابع آنگاه اندگرفته
 یار مکاناز ساخت یابعتنها ت ياست و مقدار برآورد قیدق یابیگونه درون نیشده برابر شوند. ا يرگی

 ود ندارد.وج یتصادف راتییاز تغ یمورد نظر است و در آن نشان ریمتغ
برآورد  يبرا یهمگان یابی. در درونشودیم میتقس یو محل یبر دو گروه همگان يجبر یابیدرون

از داده یاما در مدل محل شود،یشده استفاده م يرگیهمه نقاط اندازه هاينقاط مجهول از داده
روش  نی. در اشودیبرآورد مقدار نقطه مجهول استفاده نم يهمه نقاط برداشت شده برا هاي
کار ب یابیفاصله را دارند در درون نیکه تا نقطه مورد نظر کمتر ياست، تعداد نقاط محدود نممک

 یانیفاصله را دارند. به ب نیاستفاده شود که تا نقطه مورد نظر کمتر هاییاز داده ایگرفته شوند 
 ینمکا راتییتغ. اگر شوندیم فیفاصله تعر ایبر اساس تعداد  هیروش نقاط همسا نیدر ا گرید

که  هیحال تعداد نقاط همسا نی. با ادهدیبدست م يبهتر جینتا یمحل يباشد مدلها ادیز ریمتغ
دارد. از آنجا  ییبسزا ریتأث جینتا تیفیدر ک شوندیبکار گرفته م نینقطه مع کیبرآورد در  يبرا

 هايرگیاندازهاز  قتریدق توانندیخطا همراهند و برآوردها نم يهمواره با مقدار هايریگ-که اندازه
 يرگیاندازه يسودمند خواهند بود که مقدار خطا یتنها زمان يجبر یابیدرون هايباشند، لذا روش

 کوچک باشد. یبه اندازه کاف

 

 یعصب هايشبکه
 ستمیهستند، س کیولوژیب هاينرون ستمیس يساده شده هايکه مدل ،یمصنوع یعصب شبکه

 لیمتصل به هم تشک یمحاسبات یعصب هايالمان یهستند و از تعداد فراوان يمواز عیپردازش توز
 صیشخو ت ییمانند شناسا یو کسب دانش را دارند و در حل مسائل يریادگی تیشده است که قابل

مدل ژهیو به و ونیرگرس سازيمدل ها،بر اساس آن ینبیشیو پ یزمان هاييسر يسازالگو، مدل
 یمصنوع یعصب هايکاربرد دارند. شبکه گرید هاينهیزم ياریو بس ،یرخطیغ يالگوها سازي

بدون  ،رندیبگ ادیمسئله  کیرا در  یو خروج يورود يرهایمتغ نیب یرخطیغ دهیچیقادرند روابط پ
 نسبت به آن مسئله داشته باشند. یلقب یدانش نکهیا
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 یمعنا که از مشاهدات انتزاع نی. به اکندیذهن زنده عمل م کیدر کاربرد همانند  یعصب شبکه
را صرف آموزش کرده و سپس به صورت  یمدت ی. لذا، شبکه عصبپردازدیخود به قضاوت م

 یدرون يدر قالب پارامترها کندیآنچه را مشاهده م یشود. شبکه عصب-یبه کار گرفته م یاتیعمل
نه تک تک مشاهدات بلکه  شود،یم ينگهدار ی. آنچه در ذهن شبکه عصبسپاردیم طرخود به خا

 ییواریدر رو یاست که بعضا شبکه عصب لیدل نیاز مشاهدات است. به هم یروش و برداشت کل
 نی. اما ادهدمی نشان العملعکس یقابل اغماض يچه بسا با خطا یآموزش هايمجدد با نمونه

مناسب و  يلکردمشابه، عم هايرا دارد که در برخورد با عموم نمونه لو ثبات در عم ياستوار
 اریمسئله بس کیچه بسا در حل  یشبکه عصب کیداشته باشد.  پوشیقابل چشم يهمراه با خطا

بد عمل کند. لذا، انتخاب ساختار شبکه، متناسب با موضوع مسئله  گرید ايخوب و در حل مسئله
 هیاول طیاز شرا زین یشبکه عصب يریادگی زانیاست. چرا که م رداربرخو ییبالا اریبس تیاز اهم

، آموزش آن جهیشبکه در نت يپارامترها لهیاو ری. انتخاب مناسب مقادردپذییم ریآموزش شبکه تائ
 .دهدیرا نشان م یاز آموزش شبکه عصب یینما 1موثر خواهد بود. شکل  اریبس
 

 
 یشبکه عصب کیآموزش  ياز نحو یینما ): 1(شکل

 يهاهیمشخص است که در لا يپرسپترون با تابع عملکرد يشامل تعداد یشبکه عصب ساختار
 هیلا يپرسپترن ها یتمام یخود خروج یوزن بیمجزا قرار دارند. هر پرسپترون، به واسطه ضرا

و  نتریاز ساده یکی. کندیارسال م يبعد هیبه لا يتابع عملکرد قیکرده و از طر عیرا تجم یقبل
 کیکه از  باشدیم) MLP( 1هیپرسپترون چندلا ،یمدل شبکه عصب نیکارآمدتر حال نیدر ع

ساختار تمام  نیشده است. در ا لیتشک یخروج هیلا کیپنهان و  هیچند لا ای کی ،يورود هیلا

                                                 
1 Multilayer Perceptron 
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پرسپترون سه  کیاز  یکل یینما 2بعد متصلند. شکل  هیلا هايبه تمام نرون هیلا کی هاينرون
 .دهدیرا نشان م هیلا

 

 
 پرسپترون سه لایه ):2(شکل

 
صبی دارد. مدل یک  شبکه ع شی پایه، در کارکرد  ست و نق شی داده ا هر نرون، یک واحد پرداز

را به عنوان ورودي دریافت  m,…x2,x1xآورده شــده اســت. یک نرون مقادیر  3نرون در شــکل 
 کند.را تولید می aکرده و خروجی 

 
 ): عملیات یک نرون در یک شبکه عصبی3شکل(

 
مشخص شده  ixهاي مختلف اي از روابط و اتصالات وابسته به ورودياین مدل، مجموعهدر  

ست، بطوریکه، هر شد. می iwداراي وزن  ixورودي  ا صل جمع  1مقدار بایاس bبا ست که به حا ا
)). بایاس از تغییرات بزرگ و ناگهانی در خروجی نرون 2رابطه(( شوددار اضافه میوزنهايورودي

ـــبکه مییجلوگیري م ـــط رابطه (کند و باعث بهبود کارایی ش ـــود. خروجی هر نرون توس ) 3ش
 شود.محاسبه می

)2( 1 1 2 2 m mn=b+w x +w x +...+w x 

                                                 
1 bias 
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)3( a=f(n) 

شود. در ادامه تواند خطی یا غیرخطی باشد و بر اساس نیاز مسئله انتخاب می، میfساز تابع فعال
 کنیم.کار رفته در مقاله را معرفی میساز به توابع فعال

: ورودي و خروجی این تابع باهم رابطه مستقیم دارند و همان مقدار ورودي را به تابع خطی -
 گردانند.عنوان خروجی برمی

سیگموئید - نهایت تا مثبت بینهایت : این تابع مقادیر ورودي را در محدوده منفی بی1تابع 

 کند.را تولید می دریافت کرده و خروجی بین صفر ویک

)4( 1a=
1+exp(-n)

 

                                                                                          
سیگموئید - ــت، با این تفاوت که 2تابع تانژانت  ــیگموئید اس ــابه تابع س : این تابع نیز مش

 .یردگمی ) قرار-1+ ، 1خروجی تولید شده در بازه (

)5( 2a= -1
(1+exp(-2n))

 

) یکی از معروفBPپذیر است که روش پس انتشار (هاي مختلفی امکانها به روشآموزش شبکه
هاي موجود، روش پس انتشار با الگوریتم هاست. در این مقاله جهت آموزش شبکهترین این روش

الگوریتم پس انتشــار ســاده از روش گرادیان به کار رفته اســت، که لونبرگ مارکوارت آموزشــی 
نزولی براي کاهش مجموع مربعات خطا بین خروجی مطلوب و خروجی واقعی، براي همه الگوها 

ـــتفاده می کند و الگوریتم لونبرگ مارکوارت، ترکیبی از روش گرادیان نزولی و روش گاوس اس
  بندد.را جهت کاهش خطا به کار می 3نیوتن

 
 NARشبکه عصبی 

ــريهاي آماري جهت پیشدر مقابل روش ــنوعی هاي زمانی میبینی س ــبی مص ــبکه عص توان ش
NAR بینی فرایندهاي اتورگرســیو را داراســت، مورد اســتفاده قرار داد. شــبکه که قابلیت پیش

نمایی از  4یک شــبکه پویا بازگشــتی اســت که داراي چندین لایه اســت. شــکل NARعصــبی 
 دهد.د استفاده در این مقاله را نشان میبازگشتی بودن شبکه عصبی مور

                                                 
1 Log sigmoid 
2 Tangent sigmoid 
3 Gauss–Newton 
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 ): شبکه عصبی بازگشتی4شکل(

سري زمانی از جمله،  شین  شتن مقادیر پی شبکه با دا قادر به  x(t-1),x(t-2),…,x(t-d)این 
 است. x(t)بینی مقدار پیش

)6(  x(t)=f(x(t-1),x(t-2),...,x(t-d)) 
ستفاده در این مقاله بعد از چندین  صبی مورد ا ها و تاخیرهاي بار آموزش با تعداد نرونشبکه ع

در نظر گرفته شد، چرا که  1:12نرون در لایه میانی و تاخیر زمانی  15زمانی متفاوت به صورت  
سایر انتخاب سبت به  ضعیت داراي نتایج برتر ن ستفاده براي آموزش این و ها بود. الگوریتم مورد ا

معماري شــبکه مورد اســتفاده در این  5باشــد. شــکلمی (LM) شــبکه روش لونبرگ مارکوارت
 دهد.مقاله را نشان می

 
 معماري شبکه عصبی بکار گرفته شده در این مقاله ):5(شکل

ـــبکه براي پیش ـــبکه، ش ـــورت حلقوي مورد بعد از آموزش ش بینی مقداري در آینده باید به ص
 دهنده بستن شبکه به صورت حلقوي است.نشان 6استفاده قرار گیرد.  شکل

 
 شبکه عصبی بسته): 6(شکل

ـــتن داده بینی را پیش tمقدار داده در زمان  t-1تا  1هاي زمان در این روش در هر اجرا با داش
 شــوند.بینی میهاي جدید پیشبینی شــده دادههاي پیشکند. در مراحل بعدي با کمک دادهمی
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ها پیششــده، دیگر دادهبینی هاي پیشلازم به ذکر اســت از آنجا که در این روش به کمک داده
ــوند، انتظار میبینی می ــد. بنابراین براي پیشش ــت آمده همگرا باش هاي بینیرود دنباله به دس

ساس بازهطولانی مدت، نتیجه شد. ما برا صل خواهد  ساله اي با خطاي غیر قابل قبول حا هاي ده 
ان نتایج را مشــاهده توبینی را انجام داده که در بخش بعد میپیش 1405ســرشــماري، تا ســال 

 کرد.
 

 بینی تعداد ازدواج و طلاقپیش
سال براي پیش صورت ماهیانه ، داده1395تا خردادماه  1386بینی وقایع حیاتی، از ابتداي  ها به 

ــبکه ــد. به کمک ش ــترس ما قرار داده ش ــال در دس ــبی، تا پایان س آمار تعداد  1404هاي عص
ــده در جداول ازدواج ــده در جداول هاي پیشو تعداد طلاق 2و1هاي پیش بینی ش  4و3بینی ش

   نمودار رسم شده بیانگر این آمارها هستند.  8 و7هاي قرار داده شده است. در ضمن در شکل
 

  



 
 
 
 
 
 

 ٨١                  ...             رشد ازدواج وطالق در استان خراسان جنویب زانیم �یب شیپ 

 
 

 1395استان تا ابتداي سال  ازدواج هاي ثبت شدهتعداد  ):1(جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ماه/سال
1 59 77 324 536 666 634 718 782 1138 989 881 1040 
2 247 296 277 374 396 317 344 257 654 654 750 692 
3 223 246 204 252 178 229 276 377 583 591 655 680 
4 204 167 322 386 458 397 483 616 1009 949 516 379 
5 313 378 395 512 525 579 534 389 347 583 887 857 
6 419 437 506 544 409 276 312 558 1008 905 1007 971 
7 302 312 175 233 311 364 378 422 717 723 805 840 
8 121 187 269 349 357 400 336 456 901 755 494 189 
9 238 282 286 346 389 562 437 334 211 223 185 238 
10 198 288 382 449 312 116 140 88 281 447 675 665 
11 387 278 113 122 97 78 180 421 728 823 755 564 
12 70 61 46 87 210 375 343 315 582 629 472 483 

 
 1405پیش بینی تعداد ازدواج هاي ثبت شده استان تا سال  ):2(جدول

 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ماه/سال
1 605 548 397 619 488 558 609 619 526 500 
2 496 439 484 474 442 567 559 558 462 531 
3 526 529 448 492 492 445 598 421 564 494 
4 454 486 552 477 511 568 510 572 609 484 
5 467 277 518 416 502 489 507 497 384 541 
6 523 455 416 674 460 496 332 524 541 486 
7 462 442 567 628 507 486 515 530 485 582 
8 457 548 511 385 566 551 520 539 478 405 
9 589 479 362 588 545 472 484 432 487 479 
10 427 546 393 520 432 502 540 513 503 436 
11 770 572 584 570 527 508 553 465 449 414 
12 816 519 525 558 527 448 450 394 555 465 

 
 



 

 
  

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ٨٢

 

  

 
 1405و پیش بینی این تعداد تا سال 1395استان تا سال  ازدواج هاي ثبت شدهتعداد  ):7(شکل

 

 1395استان تا ابتداي سال  طلاق هاي ثبت شدهتعداد  ):3(جدول

 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ماه/سال
1 8 28 23 26 23 28 35 28 67 43 65 72 
2 16 26 30 32 28 31 42 50 86 84 95 109 
3 18 22 29 25 46 31 49 45 75 81 80 95 
4 17 27 23 30 27 32 39 30 75 80 76 87 
5 21 22 25 25 35 34 41 58 65 70 99 88 
6 15 31 19 39 50 40 44 45 78 74 94 91 
7 12 24 29 31 21 31 53 45 70 100 85 97 
8 11 19 24 41 41 33 32 47 67 67 67 79 
9 16 31 28 39 26 32 40 39 67 95 185 74 
10 22 29 29 25 25 30 47 55 77 85 85 110 
11 23 19 32 38 30 20 46 44 65 87 93 74 
12 26 22 29 20 21 35 48 45 77 92 86 147 

 
  



 
 
 
 
 
 

 ٨٣                  ...             رشد ازدواج وطالق در استان خراسان جنویب زانیم �یب شیپ 

 
 

 1405پیش بینی تعداد طلاق هاي ثبت شده استان تا سال  ):4(جدول

 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ماه/سال
1 41 56 74 68 57 51 69 47 58 63 
2 85 52 94 67 78 58 64 46 55 55 
3 81 56 80 90 33 64 66 56 60 54 
4 61 68 87 87 85 55 52 50 57 56 
5 72 87 49 62 74 72 71 54 53 56 
6 77 59 57 57 70 60 49 56 66 49 
7 70 54 67 56 58 60 53 57 54 53 
8 56 51 100 54 51 56 55 46 64 56 
9 74 56 83 58 56 59 47 55 54 59 
10 56 54 65 55 51 58 62 57 56 54 
11 57 27 59 59 63 56 73 53 55 56 
12 40 40 64 57 62 54 53 57 48 52 

 
 

 
 1405و پیش بینی این تعداد تا سال 1395استان تا سال  طلاق هاي ثبت شدهتعداد  ):8(شکل

 گیرينتیجه
یابی مورد بحث و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار هاي ریاضی و دروندر این مقاله به روش

ي عصبی، تصمیم بر این شد که این مقاله در هاهگرفت. سپس با توجه به مزایاي استفاده از شبک
-که مدل ،یشبکه عصبی مصنوعهاي عصبی استفاده کند. هاي شبکهبینی از الگوریتمبحث پیش

ی هاي عصبی محاسباتهاي بیولوژیک هستند، از تعداد فراوانی الماني سیستم نرونهاي ساده شده
 انندمدر حل مسائلی اند که قابلیت یادگیري و کسب دانش را دارند و متصل به هم تشکیل شده

ها قادرند روابط این شبکه. کاربرد دارند هابینی بر اساس آنهاي زمانی و پیشسازي سريمدل



 

 
  

 

  ٨٩و  ٧٩فصلنامه جمعیت مشاره                                                                                                                                               ٨٤

 

  

انشی بدون اینکه د ،پیچیده غیرخطی بین متغیرهاي ورودي و خروجی را در یک مسئله یاد بگیرند
 هايرو در این پژوهش به جاي استفاده از مدل. از اینقبلی نسبت به آن مسئله داشته باشند

ه کار گرفت هاي آتی بهبینی میزان ازدواج و طلاق در سالهاي عصبی جهت پیشریاضی، شبکه
بینی را بالا برده و از طرفی دسترسی به هاي واقعی، دقت پیشاز آنجا که تعداد بیشتر دادهشد. 

هاي مناطق جغرافیایی در تقسیمات جاییاطلاعات واقعی سالهاي دور، با توجه به جابه
رت ه صوها در این مقاله بکشوري(تقسیم استان خراسان بزرگ به سه استان)، وجود نداشت، داده

از استان یزد  1391ماهیانه مورد استفاده قرار گرفت. لازم به ذکر است شهرستان طبس در سال 
جدا و به استان خراسان جنوبی الحاق شد که با توجه به وسعت شهرستان طبس، خود باعث ایجاد 

اي هبینی سریهاي زمانی به کمک شبکهتغییراتی در آمار استان شده است. از آنجا که در پیش
جایی خطایی غیر قابل کنترل ایجاد گیرد، این جابهها مورد استفاده قرار میعصبی، تمامی داده

هاي دیگري نیز در استان رخ داده ولی به دلیل این که فقط آمار کل جاییکند. هرچند جابهمی
کند. در ها تاثیري در بحث مورد پژوهش ایجاد نمیجاییاستان مورد بحث قرار گرفته این جابه

تواند بدون خطا باشد ولی نسبت به روشهاي موجود، بهتر عمل نهایت هر چند کار انجام شده نمی
 کند.می

هاي مذهبی در پراکندگی تعداد ازدواجهاي ثبت باید توجه داشت که در بحث ازدواج مناسبت
سی منطبق بر هاي شمشده در ماههاي مختلف سال تاثیر به سزایی دارند. به عنوان مثال در ماه

هاي شمسی منطبق بر هاي ثبت شده به شدت کاهش و در ماههاي قمري محرم و صفر ازدواجماه
یابد و این خود یکی از دلایل مهم هاي ثبت شده افزایش میهاي قمري رجب و شعبان ازدواجماه

شود در می باشد. همانطور که مشاهدهمی 7در ایجاد پرشهاي متوالی با ارتفاع زیاد در نمودار 
ها نسبت به ازدواج هموارتر است. در نهایت با وجود تمامی بحثهاي ، روند رشد تعداد طلاق8نمودار 

تا  1390هاي ثبت شده به نسبت سالهاي رود روند افزایشی رشد میزان ازدواجفوق انتظار می
 .حفظ شود و روند افزایشی رشد میزان طلاق به تدریج کاهش یابد 1395



 
 
 
 
 
 

 ٨٥                  ...             رشد ازدواج وطالق در استان خراسان جنویب زانیم �یب شیپ 
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