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چكيسُ
ؾيؿتٕٟبي غيطذغي پٛيب ،ضفتبضٞبي ٔرتّفي اظ ذٛز ثطٚظ ٔيسٙٞس ؤ ٝيتٛا٘س زض
تٛخي ٝثؿيبضي اظ پسيسٟٞبي التهبزي ،و ٝث٘ ٝظط تهبزفي ٔيطؾٙس ،ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز.
زض
تئٛضي آقٛة يه ضا ٜخسيس ثطاي ثطضؾي ض٘ٚس تغييطات ؾيؿتٕٟبي غيطذغي پٛيب
ثبظاضٞبي پِٛي ٔ ٚبِي پيكٟٙبز ٔيوٙس  .ايٗ ٔمبِ ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ تئٛضي آقٛة ٔ ٚبوعيٕٓ
ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف  ،حؿبؾيت ٘طخ اضظ ايطاٖ ٘ؿجت ث ٝقطايظ اِٚي ٝضا زض ثطاثط زالض آٔطيىب،
 استاديار اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمي.
 استاديار اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي.
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي.
1- Chaos.
2- Lyapunov

54

زض
بطضسي هاكعيون ًواي لياپاًَف ...

وب٘بزا ،پ٘ٛس اٍّ٘يؽ ،يٛض ٚاضٚپب  ٚزض ٓٞأبضات ،زض ثبظ ٜظٔب٘ي  1371/1/5تب ٛٔ 1386/3/2ضز
ثطضؾي لطاض ٔيسٞس .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ،اثتسا ث ٝثطضؾي ٚخٛز ضفتبض آقٛثي زض ٘طذٟبي اضظ
شوط قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛثؼس ٕٞجؿتٍي ٔ ٚبوعيٕٓ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف پطزاذتٔ ٝيكٛز.
٘تبيح ،حبوي اظ آٖ اؾت و٘ ٝطخ اضظ ايطاٖ زض ثطاثط زالض آٔطيىب اظ حؿبؾيت وٕتطي ٘ؿجت
ث ٝقطايظ اِٚي ٝثطذٛضزاض اؾت ٚ ،ز ْٚايٙى ٝاظ يه فطايٙس آقٛثي تجؼيت ٔيىٙس  ٚثٙبثطايٗ،
اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبي ذغي ثطاي پيكجيٙي ايٗ ٔتغيط ٔٙبؾت ٕ٘يثبقسِ .صا زض لؿٕت زْٚ
ٔمبِ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ غيطذغي قجى ٝػهجي و ٝثب اٍِٛضيتٓ ثٟيٝٙؾبظي ٌط ٜٚشضات
ذٛزتغجيمي آٔٛظـ زيس ،ٜث ٝپيفثيٙي ٘طخ اضظ ايطاٖ زض ثطاثط زالض آٔطيىب پطزاذتٝ
ٔيقٛز٘ .تبيح حبنُ اظ اٍِٛضيتٓ قجى ٝػهجي٘ ،كبٖ ٔيسٞس و ٝليٕتٞبي ضٚظا٘ ٝاضظ
ا٘تربثي زض يه ثبظ ٜوٛتبٜٔست ثط اؾبؼ ليٕتٞبي ٌصقت ،ٝثب زلت ثباليي لبثُ پيفثيٙي
اؾت.
ٍاغُّاي كليسي :تئٛضي آقٛة٘ ،طخ اضظ ،ثؼس خبشةٕ٘ ،بي ِيبپب٘ٛف ،قجى ٝػهجي.
طبقِبٌسي .F31, F37, F47 : JEL

1- Particle Swarm Optimization (PSO).
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 .1هقسهِ
اضظـ پّٔ َٛي ٘ؿجت ث ٝپَٞٛبي ذبضخي يب ٘طخ اضظ ،آيي ٝٙالتهبز يه وكٛض زض ٔمبثُ
ؾبيط وكٛضٞب زض ٔحيظ التهبز ثيٗإُِّ اؾت و ٝتٛخ ٝثؿيبض ظيبز التهبززا٘بٖ ٚ
ؾيبؾتٍصاضاٖ زض تٕبٔي وكٛضٞب ،اػٓ اظ تٛؾؼ ٝيبفت ٚ ٝزض حبَ تٛؾؼ ،ٝضا ث ٝذٛز خّت
وطز ٜاؾتٛ٘ .ؾب٘بت ٘طخ اضظ ٘يع إٞيت ذبني زاضز ،ظيطا ٘ٛؾب٘بت غيطػبزي زض ؾيؿتٓ
اضظي يىي اظ ٔؼضالت التهبزي اؾت و ٝثجبت التهبزي ضا تٟسيس ٔيوٙس  ٚثبػث وبٞف
٘ؿجي لسضت ذطيس زض ٔمبيؿ ٝثب ٔٛاظ٘ٞٝبي ثيٗإِّّي ٔيقٛز .زض وكٛضٞبيي ٘ظيط ايطاٖ،
و ٝلؿٕت ػٕس ٜزضآٔس زِٚت اظ ٔحُ ػبيسات اضظي ٘بقي اظ نسٚض ٔٛاز ٔؼس٘ي اؾت،
إٞيت ٘طخ اضظ ثٔ ٝطاتت ثيكتط ٔيقٛز .ظيطا ايٗ ٘طخٔ ،ؿتميٕبً ثط ٚضغ ٔبِي زِٚت،
زضآٔسٞب ٞ ٚعيٞٝٙبي آٖ ٔؤثط اؾت .أطٚظ ، ٜيىي اظ ٕٟٔتطيٗ ٔٛضٛػبت ٔٛضز ػاللٝ
التهبززا٘بٖ  ٚتحّيٍّطاٖ ٔبِي ،تجييٗ چٍٍ٘ٛي  ٚض٘ٚس ٘ٛؾبٖ ليٕتٟب ٔيثبقس و ٝضاٟٞبي
ٔتفبٚت  ٚزيسٌبٟٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ضا زض ايٗ ثبض ٜپسيس آٚضز ٜاؾت .ث ٝوبضٌيطي ؾيؿتٕٟبي
غيطذغي پٛيب زض تحّيُ ؾطيٟبي ظٔب٘ي التهبزئ ،ستٞبؾت وٛٔ ٝضز تٛخ ٝالتهبززا٘بٖ
لطاض ٌطفت ٝاؾت .ؾيؿتٕٟبي غيطذغي پٛيب ،ضفتبضٞبي ٔرتّفي ضا اظ ذٛز ثطٚظ ٔي زٙٞس ،وٝ
ٔيتٛا٘س زض تٛخي ٝثؿيبضي اظ پسيسٜٞبي التهبزي و ٝث٘ ٝظط ،تهبزفي ٔيآيٙس ،ث ٝوبض
ٌطفت ٝقٛز .ثؼس اظ ؾمٛط قسيس ليٕت ؾٟبْ زض ؾبَ  ،1987التهبززا٘بٖ ؾؼي زض اضائٝ
ٔسَٞبيي ٕ٘ٛز٘س تب ثتٛا٘ٙس ٘ٛؾب٘بت ليٕت ؾٟبْ ضا تٛضيح زٙٞس ،ثٙبثطايٗ اظ آٖ ث ٝثؼس ،
اؾتفبز ٜاظ ٔسَٞبي آقٛثي و ٝاظ ٘ظطي ٝآقٛة ٘كؤت ٌطفت ٝثٛز٘س ٛٔ ،ضز تٛخ ٝثيكتطي لطاض
ٌطفت .ث ٝعٛض ٔثبَ اقتٛتعض يه ٔسَ ضقس التهبز والٖ ثب پٛيبييٟبي آقٛثي ضا ٔؼطفي
وطز .قبفط  ٚزيٍطاٖ ثطٚظ آقٛة ضا زض ٔسِٟبي ٘ IS-LMكبٖ زاز٘س .ؾبيطظ ٚخٛز ايٗ
ض٘ٚسٞب ضا زض ثبظاض وبض آٔطيىب اثجبت وطز .ثبض٘ت  ٚچٗ ٘كبٖ زاز٘س ؤ ٝتغيطٞبي پِٛي
ضفتبضي آقٛثي زاض٘سِ .يٙت ٚ ٖٛقيٙتب٘ي ٘يع ث ٝوكف ٚخٛز آقٛة زض قبذهٟبي ٔرتّف
 -1ػّٕي ،ؾيبٔه (.)1388
2- Stutzer (1980).
3- Shafer (1983).
4- Sayers (1986).
5- Barnett and Chen (1988).
6- Linton& Shintani (2003).
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اضظ وكٛض
التهبزي پطزاذتٟب٘س .اؾىبضالت  ٚزيٍطاٖ ث ٝثطضؾي ٚخٛز آقٛة ضٚي ٘طخ
ضٔٚب٘ي زض ٔمبثُ زالض آٔطيىب پطزاذتٙس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ آظٕٔ٘ ٚ BDS ٖٛبي ِيبپب٘ٛف ٚ
ثؼس ٕٞجؿتٍيٚ ،خٛز آقٛة زض ٞط ز ٚزٚض ٜتؤييس قس.

 .2آضَب
ٍ٘ب ٜؾٙتي ث ٝپسيسٟٞبي التهبزي و ٝؾؼي زض ٔسَ ؾبظي ذغي زازٟٞب ثب ضٚيىطز
فطآيٙسٞبي تهبزفي زاضز ،آقفتٍيٟب  ٚثيٙظٕيٟبي ٔكبٞس ٜقس ٜزض آٟ٘ب ضا ٘بقي اظ اثط
 ،زِيُ
تهبزفيٛاض ٚضٚزي ٞبي ٔتؼسز  ٚقٛوٟبي ذبضخي ٔيسا٘ؿت .زض ثطضؾي آقٛة
٘ٛؾب٘بت زازٟٞب ٔب٘ٙس زازٟٞبي ليٕت ٘فت ،ؾبظٚوبض زض٘ٚي ؾيؿتٓ ِٔٛس آٖ اؾت  ٚثٝ
ٚاؾغ ٝقٛوٟبي ثط ٖٚظا  ٚتهبزفي ث ٝايدبز چٙيٗ ضفتبضٞبي ث ٝظبٞط ثي ٘ظٓ ٔٙدط ٘كسٜ
اؾت.
زض چطذ ٝالتهبزٔ ،يتٛاٖ ز ٚزِيُ ثطاي تٛخيٛ٘ ٝؾب٘بت زض ٘ظط ٌطفت .ثط اؾبؼ ٘ظط
٘ئٛوالؾيىٟب ،ػبُٔ انّي ايدبز ٘ٛؾب٘بت تِٛيس٘ ،يطٞٚبي ثطٖٚظا ٞؿتٙس .زض حبِي وٝ
زيسٌب ٜز ،ْٚؤ ٝغبثك ٘ظطيبت ويٙعيٟٙبؾت ،ػبُٔ ٘ٛؾب٘بت تِٛيس ضا فؼُ  ٚا٘فؼبالت زض٘ٚي
التهبز ٔيسا٘س ،ث ٝعٛضي و ٝافعايف فؼبِيت زض يه ثرف التهبز ٕٔىٗ اؾت ٔٙدط ثٝ
افعايف ثيكتط فؼبِيتٟب زض ؾبيط ثركٟب قٛز  ٚثطػىؽ .زض زيسٌب ٜا ،َٚثٙب ثٔ ٝبٞيت
تهبزفي  ٚغيط لبثُ پيكجيٙي قٛوٟب ،خبيي ثطاي ؾيبؾتٟبي ٔبِي  ٚپِٛي ٚخٛز ٘ساضز ٚ
زض ٚالغٕٔ ،ىٗ اؾت اػٕبَ ايٗ ؾيبؾتٟب ،ػسْ تثجيت التهبزي ضا ٚذيٕتط ٘يع ثىٙس .أب زض
زيسٌب ٜز ،ْٚثب تٛخ ٝثٔ ٝؼيٗ ثٛزٖ فطايٙس ايدبزوٙٙس ٜؾطيٟب  ٚزض ٘تيد ،ٝلبثُ پيكجيٙي
ثٛزٖ آٟ٘ب ،ؾيبؾتٟبي تثجيت التهبزي ثطاي ضؾيسٖ ث ٝاقتغبَ ،اظ إٞيت ذبني
ثطذٛضزاض٘س .عطفساضاٖ زيسٌب ٜز ،ْٚاظ آقٛة ث ٝػٛٙاٖ قبٞسي ثط ازػبي ذٛز اؾتفبزٔ ٜي
وٙٙس  ٚؾيبؾتٞبي تثجيت التهبزي ضا ثب تٛخ ٝث ٝفطايٙسٞبي غيطذغي ٔ ٚؼيٗ آقٛثي زض
ؾطيٞبي التهبزي ،ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ انّي ايدبزوٙٙس ٜزٚضاٖ تدبضي تٛخئ ٝيىٙٙس  .ثٝ
عٛضي و ٝثطاي تٛخي ٝزٚضاٖ تدبضي زض نٛضت ٚخٛز فطايٙس آقٛثي زض ٔتغيطٞبي التهبز
والٖ ،زيٍط ِعٔٚي ث ٝفطو ٚخٛز قٛوٟبي ثطٖٚظا ٘رٛاٞس ثٛز .ثٙبثطايٗ ،زض يه ؾيؿتٓ
آقٛثٙبنٛ٘ ،ؾب٘بت ث ٝظبٞط تهبزفي اظ ؾبظٚوبض زض٘ٚي ؾيؿتٓ غيطذغي ِٔٛس زازٟٞب ٘تيدٝ
1- E.I Scarlat et al (2007).
2- Barkley (1990).
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قس ٚ ٜاضتجبعي ثب ٚلٛع تىبٟٟ٘بي ذبضخي ٘ساضز .ثٙبثطايٗٔ ،يتٛاٖ تغييطات ٘بٔٙظٓ ض٘ٚس
ثطذي ٔتغيطٞبي التهبزي ٔب٘ٙس تِٛيس ٘بذبِم زاذّي  ٚيب تغييطات ثعضي زض ثبظاض ؾٟبْ
٘ظيط تحٛالت اوتجط  1987ضا ٘تيدٚ ٝخٛز ؾبذتبض آقٛثٙبن زض آٟ٘ب زا٘ؿت.

1ـٍ .2يػگيْاي فطايٌس آضَبي
تئٛضي آقٛة زاضاي ٚيػٌيٟبي ٕٟٔي ٘ظيط غيطذغي پٛيب ثٛزٖ ،حؿبؾيت ث ٝقطايظ
اِٚي ٚ ،ٝخبشة ػديت ٔيجبقس و ٝث ٝتٛضيح حؿبؾيت ث ٝقطايظ اِٚي ،ٝؤٕٟ ٝتطيٗ
ٚيػٌي يه فطايٙس آقٛثي ٔيجبقس ،پطزاذتٔ ٝيكٛز.
ٔكرم ٔ ٟٓؾيؿتٕٟبي آقٛثي  ،حؿبؾيت آٟ٘ب ث ٝقطايظ اِٚي ٝاؾت .ازٚاضز ِٛض٘ع
ٜ
٘تبيح ٔحبؾجبت زؾتٍبٔ ٜؼبزالت زيفطا٘ؿيُ ٔطثٛط ث ٝخبثدبيي حطاضتي خ ٛضا ٔٙتكط ٚ
ٔالحظ ٝوطز و ٝزض ٔحسٚزٔ ٜؼيٙي اظ ػٛأُ ٔؼبزالت ،ثس ٖٚزذبِت ػٙبنط تهبزفي يب ٚضٚز
ا ٚث ٝايٗ
اغتكبـ ذبضخيٛ٘ ،ػي ٘ٛؾب٘بت ٘بٔٙظٓ زض پبؾد ؾيؿتٓ ثطٚظ زازٔ ٜيكٛز.
٘تيد ٝضؾيس و ٝيه تغييط خعئي زض قطايظ اِٚئ ٝؼبزالت پيكجيٙيوٙٙسٚ ٜضغ خٛي،
ٔٙدط ثٛ٘ ٝؾب٘بت زض پبؾد ؾيؿتٓ  ٚتغييطات قسيس زض ٘تبيح حبنُ اظ آٟ٘ب ٔيٍطزز .ثسيٗ
ٔف ْٟٛؤ ٝثالً ،اٌط پطٚاٟ٘بي زض پىٗ ثبَ ثع٘س ٕٔىٗ اؾت ثط اثط ثبَ ظزٖ ،اثطي حطوت
وطز ٚ ٜزض ٘يٛيٛضن عٛفب٘ي ايدبز قٛزٚ .ي ايٗ ذبنيت ضا اثط پطٚاٟ٘بي ٘بٔيس .اثط پطٚاٟ٘بي
زض ٚالغ ثيبٍ٘ط ضز ضٚاثظ ذغي ثيٗ ػّت ٔ ٚؼّ ٚ َٛتؤييس غيطذغي ثٛزٖ ضٚاثظ زض پسيسٟٞب
 ٚؾيؿتٕٟب اؾت .يؼٙي يه تغييط خعئي زض قطايظ اِٚئ ٝيتٛا٘س ث٘ ٝتبيح ٚؾيغ ٚ
پيفثيٙي ٘كسٜاي زض ذطٚخي ؾيؿتٓ ٔٙدط ٌطزز  ٚايٗ ،ؾ ًٙثٙبي تئٛضي آقٛة اؾت
(قىُ .)1

1- Gross Domestic Product (GDP).

ٔ -2كيطي ،فطٚتٗ (.)1383
 -3ثطاي تٛضيحبت ثيكتط ضخٛع قٛز ث ٝػّٕي ،ؾيبٔه (.)1388
4- Edward Lorenz

 ػّٕي ،ؾيبٔه (.)13866- Davies, B (2005).
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ضكل  1ـ اثط پطٍاًْاي

ث ٝعٛضي و ٝذغبي پيكجيٙي زض ٞط ٔطحّٔ ٝيتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ذغب زض قطايظ آغبظيٗ
پيكجيٙي زض ِحظبت ثؼس فطو قٛز ٚ ،زلت پيكجيٙي چٙس ٔطحّٟبي ضا ث ٝقست تحت
تؤثيط ذغب زض ٔطاحُ لجُ لطاض زٞس  ٚث ٝؾطػت افت وٙس .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،اٌط ٔؿبفطي 10
ثب٘ي ٝزيط ث ٝايؿتٍب ٜاتٛثٛؼ ثطؾس ٕ٘يتٛا٘س ؾٛاض اتٛثٛؼ قٛز ،اتٛثٛؾي وٞ ٝط  10زليمٝ
يه ثبض اظ ايٗ ايؿتٍبٔ ٜيٍصضز  ٚث ٝؾٕت ٔتطٚيي ٔيطٚز و ٝاظ آٖٞ ،ط ؾبػت يه ثبض
لغبضي ث ٝؾٛي فطٚزٌب ٜحطوت ٔيىٙس .ثطاي ٔمهس ٔٛضز ٘ظط ايٗ ٔؿبفط ،فمظ ضٚظي يه
پطٚاظ ا٘دبْ ٔيكٛز ِ ٚصا تؤذيط  10ثب٘يٟبي ايٗ ٔؿبفط ٔٙدط ث ٝاظ زؾت زازٖ يه ضٚظ
وبُٔ ٔيكٛز.

2ـ .2هسلّاي آضَبٌاک
ٔتساِٚتطيٗ  ٚؾبزٞتطيٗ ؾيؿتٓ آقٛثي  ،ثٍ٘ ٝبقت ِدؿتيه ٔؼطٚف اؾت  ٚث ٝنٛضت
ظيط تؼطيف ٔيقٛز:
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)Xn+1= rxn (1-xn

و ٝزض آٖ r ،ضطيت ِدؿتيه ٔيجبقس  ٚثبػث ايدبز اثط پطٚاٟ٘بي ٔيقٛز .ثطاي زضن ثٟتط
ٔٛضٛع ،زض قىُ ٘ ،2مكِ ٝدؿتيه ته ثؼسي اظ تغييطات  Xnثب فطو x0=0/2 ٚ r= 3/95
٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت و x0 ٝثيبٍ٘ط ٘مغ ٝقطٚع اؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝاظ قىُ ٔكرم اؾت،
تغييطات  Xnوبٔالً تهبزفي ث٘ ٝظط ٔي ضؾس ٕ٘ ٚيتٛاٖ اٍِ ٛيي ٔؼيٗ ثطاي آٖ زض ٘ظط ٌطفت.
أب ظٔب٘ي و ٝاضتجبط ٔتغيطٞب ضا زض تىطاضٞبي ٔتٛاِي زض يه ٘مك ٝز ٚثؼسي ٔٛضز ثطضؾي
لطاض زٞيٓ ،ض٘ٚس تغييطات زازٟٞب زاضاي اٍِٛي لغؼي ذٛاٞس ثٛز (قىُ  .)3زض نٛضتي وٝ
اضتجبط ٔتغيطٞب ضا زض يه ٘مك ٝؾ ٝثؼسي زض ٘ظط ثٍيطيٓ ،ث ٝيه ض٘ٚس ٔؼيٗ زيٍط اظ
تغييطات ٔيطؾيٓ (قىُ ) .)4زض ٘مك ٝز ٚ ٚؾ ٝثؼسي ،اٍِٛي ضفتبضي ثٟتطي ضا ٘ؿجت ثٝ
يه ثؼسي قبٞس ٞؿتيٓ)
ضكل 2ـ ًقطِ لجستيك تك بعسي

60
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ضكل 3ـ ًقطِ لجستيك زٍ بعسي

ضكل 4ـ ًقطِ لجستيك فضايي
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ٌفت قس ،يىي اظ ٚيػٌيٟبي ٔ ٟٓفطآيٙس آقٛثي ،حؿبؾيت ث٘ ٝمغٝ
ٕٞبٖعٛض وٜ ٝ
قطٚع يب قطايظ اِٚي ٝاؾت .زض ايٗ تئٛضي ثيبٖ ٔيكٛز و ٝزض تٕبٔي پسيسٟٞب٘ ،مبعي ٚخٛز
زاض٘س و ٝتغييطي ا٘سن زض آٟ٘ب  ،ثبػث تغييطاتي ػظيٓ زض ض٘ٚس فطآيٙس ٔيكٛز .ثطاي ثيبٖ
ضٚقٗ ايٗ ٔٛضٛع ،ثٟتط اؾت حؿبؾيت ٘مكِ ٝدؿتيه ضا زض فضبي ته ثؼسي ثطاي
ٔمبزيط ٔرتّف ٛٔ rضز ثطضؾي لطاض زٞيٓ .زض ٍ٘بقت ِدؿتيه  ،ثب لطاض زازٖ ٘مغ ٝاِٚيٝ
 ٚ x0=0/2تغييطات ٔ ،rبٞيت ؾطي ظٔب٘ي ث ٝقىّٟبي ٔرتّف ٕ٘بيبٖ ٔيكٛزٕٞ .بٖ عٛض
و ٝاظ قىُ ٔ 5كرم اؾت تغييط ثؿيبض ا٘سوي زض ٔمساض  ،rتغييطات اؾبؾي  ٚقسيسي ضا
زض ٘تبيح ايدبز ٔيىٙس.
ضكل 5ـ ًقطِ لجستيك تك بعسي با هقازيط هرتلف r

ٔٙجغ :يبفتٟٟبي تحميك

 -ثطاي تٛضيحبت ثيكتط ضخٛع قٛز ث ٝثبثبظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ (.)1389
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ٕٞبٖعٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيكٛز  ،تٟٙب ظٔب٘ي وٍ٘ 3/57≤ r ≤ 4 ٝبقت ِديؿتيه ،ضفتبضي
 ،ث ٝنٛضت
ٜة ظبٞط ٘بٔٙظٓ ضا ٘كبٖ ٔيسٞس و ٝآٖ ضا ضفتبض آقٛثي ٔيٙبٔيٕٓٞ .چٙيٗ
زيٍطي ٘يع ٔيتٛاٖ حؿبؾيت ث٘ ٝمغ ٝقطٚع اِٚي ٝضا ٔٛضز تحّيُ لطاض زاز .ث ٝايٗ خٟت ،زٚ
زؾت 50 ٝتبيي اظ ذطٚخي ٘مك ٝفٛق زض قىُ  6تهٛيط قس ٜاؾت .زؾت ٝإٝ٘ٛ٘ 50 ، َٚ
ذطٚخي ٘مكِ ٝدؿتيه ثسٞ ٖٚيچ تغييطي ٔيجبقس .أب زض زؾت ٝز ْٚذطٚخي 25 ٕٝ٘ٛ٘ ،
ضا ثٔ ٝيعاٖ  %1ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض اوؿُ افعايف ٔيسٞيٓ .تغييطات حبنُ قس ٜثيٗ
ض٘ٚس زؾت ٝا ٚ َٚز ،ْٚحؿبؾيت ث ٝقطايظ اِٚي ٝضا ٘كبٖ ٔيسٞس.
ضكل 6ـ حساسيت ًگاضت لجيستيك بِ ضطايط اٍليِ

ٔٙجغ :يبفتٟٟبي تحميك

ٕ٘ٝ٘ٛ

 .3آظهَىّاي آضَب
ث ٝعٛض وّي ،ثطاي اضظيبثي ٚضؼيت ؾطيٟبي ظٔب٘ي پيچيس ، ٜز ٚزيسٌبٔ ٜغطح قسٜ
اؾت .زض زيسٌب ٜا ،َٚث ٝثطضؾي ايٗ ٔؿئّ ٝپطزاذتٔ ٝيكٛز و ٝآيب ؾطي ظٔب٘ي ٔٛضز ٘ظط ،
1- Excel.
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ثٚ ٝؾيّ ٝيه فطآيٙس ٔؼيٗ يب تهبزفي ايدبز قس ٜاؾت؟ زض زيسٌب ٜز ،ْٚؾؼي ثط ايٗ اؾت
و ٝتكريم زاز ٜقٛز آيب ؾطي ظٔب٘ي  ،حبوي اظ يه ضفتبض آقٛثي يب غيطآقٛثي اؾت؟
ضٚقٟبيي و ٝزض زيسٌب ٜا َٚث ٝوبض ٌطفتٔ ٝيك٘ٛسٔ ،تىي ثط تدعي ٚ ٝتحّيُ ثُؼس
ٕٞجؿتٍي ؾيؿتٓ ٞؿتٙس .ضٚقٟبي ٔطثٛط ث ٝزيسٌب ٜز ،ْٚػٕستبً قبُٔ تحّيُ ثعضٌتطيٗ
ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف ٔيجبقٙس و ٝزض ازأ ٝتحميك ث ٝثطضؾي آٖ پطزاذتٔ ٝيكٛز.

1ـ .3آظهَى بعس جاشب
ثُؼس ث ٝػٛٙاٖ حس پبييٗ تؼساز ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ الظْ ثطاي تٛنيف ٔسَ خبشة تؼييٗ
ٔيكٛز .خبشة ٔ ،ف ْٟٛتٛؾؼ ٝيبفت ٝوّئ ٝؿيطٞبي تؼبزِي زض فضبي حبِت اؾتٔ ،ب٘ٙس
٘مبط تؼبزَ  ٚچطذٟٟبي حسي زض ؾيؿتٕٟبي پبيساض و ٝثؼس نحيح زاض٘س .خبشة
ؾيؿتٓٞبي آقٛثي زاضاي ثؼس فطوتبِي اؾت و ٝخبشة ػديت ٘بٔيسٔ ٜيكٛز .خبشة
ػديت يه ؾبذتبض ٙٞسؾي فطوتبِي اؾت و ٝثب حبِت ٞبي ٔدب٘جي ؾيؿتٓ آقٛثي
ٔكرم ٔيكٛز .زض خبشة ػديتٔ ،ؿيط حبِت خبشة غيطذغي ضا ث ٝنٛضت چٍبِي
ٔيپٛقب٘س ٞ ٚط ٘مغ ٝضا زض فبنّ  ٝاظ ٔؿيط ٌصقتٔ ٝاللبت ٔيىٙس ٞ ٚطٌع ٔؿيطٞب تىطاض
ٕ٘يك٘ٛس .ايٗ ذبنيت  ،ثبػث ثطٚظ ضفتبضي پيچيس ،ٜث ٝظبٞط تهبزفي ِٚي ٔؼيٗ ٔيقٛز .
ذغب زض ترٕيٗ ٞط ٘مغ ٝخبشة ٔيتٛا٘س ؾيؿتٓ پيكجيٗ ي ضا ثٔ ٝؿيط زيٍطي ٞسايت وٙس
 ٚپيكجيٙي ضا زض ٔطاحُ ثؼس غيطٕٔىٗ ؾبظز .ثؼس خبشة ثب اؾتفبز ٜاظ ٔتغيطي ث٘ ٝبْ
ا٘تٍطاَ ٕٞجؿتٍي ٔؼطفي قسٔ ٚ ،ؼبزِٟ٘ ٝبيي آٖ ث ٝنٛضت ظيط ٔحبؾجٔ ٝيكٛز .
فطو وٙيز  xtيه ؾطي ظٔب٘ي اظ ٔكبٞسات ثبقس ( ٚ (t= 1,2..., Tزض فضبي m
ثؼسي تؼطيف قٛز يؼٙي  . xtM  xt , xt 1 ,..., xt  M 1ا٘تٍطاَ ٕٞجؿتٍي اظ زضخm ٝ
ٕٞجؿتٍي فضبيي ثيٗ ٘ Tمغ ٝپطاوٙس ٜزض فضبي  mثؼسي ضا ا٘ساظٍٞيطي ٔيىٙس  ٚاظ ثيٗ
آٟ٘ب ،ثركي اظ ٘مبط زٚتبيي  mثؼسي ،يؼٙي (  ،) x tm , x smضا و ٝفبنّٟكبٖ اظ يىسيٍط وٕتط
اظ قؼبع ثبثت  اؾت ،ا٘تربة ٔيىٙس .ثٙبثطايٗ ،ا٘تٍطاَ ٕٞجؿتٍي ث ٝنٛضت ظيط تؼطيف
 ،Attractor Dimension Test -1تٛضيحبت ثيكتط اضخبع ثٔ ٝكيطي ،ؾؼيس «ٔطٚضي ثط ٘ظطي ٝآقٛة ٚ
وبضثطزٞبي آٖ زض التهبز» ،)1381( ،ل.54
2- Fractal Dimension.
3- Strange Attractor.

 -4فطوتبَٞب اخؿبْ ضيبضي ٓٞقىُ زض ٔميبؾٟبي ٔرتّف ٔيجبقٙس.
5- Grassberger, P and Procaccia, I (1983).

زض
بطضسي هاكعيون ًواي لياپاًَف ...

64
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اٌط ٕٞ D Mچٙبٖ و M ٝظيبز ٔيقٛز پبيساض ثٕب٘س ٚ ،ث ٝيه ثجبت ٘ؿجي (ث ٝعٛض
اٌط  D Mثب
ٔؼٕ َٛوٕتط اظ ز )ٜثطؾس ،ثط ٔؼيٗ ثٛزٖ ؾطي زالِت ذٛاٞس زاقت.
افعايف  Mظيبز قٛز ،ؾيؿتٓ ،تهبزفي ذٛاٞس ثٛز .تؼساز زازٟٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜثطاي
ثطضؾي ض٘ٚس تهبزفي اظ غيطتهبزفي ٘طخٞبي اضظ ٔرتّفٔ 4537 ،كبٞس ٜاؾت و ٝثطاي
ٔغبِؼ ٝض٘ٚس آٖ ،اظ ٘طٔبفعاض  L1D2اؾتفبزٔ ٜيكٛز .عجك ٘تبيح ث ٝزؾت آٔس ٜزض خس،1 َٚ
چ ٖٛزض تٕبٔي ٔٛاضزٔ ،مساض  Dوٕتط اظ  10اؾتٔ ،يتٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت و٘ ٝطذٟبي اضظ اظ
ض٘ٚسي غيطتهبزفي تجؼيت ٔيوٙٙس.
جسٍل 1ـ هحاسبِ بعس جاشب بطاي ًطخّاي اضظ ٍ تابع لجيستيك
AED

GBP

EUR

CAD

USD

LOG

7/04

9/84

9/56

9/28

8/3

0/44

ٔٙجغ :يبفتٞٝبي تحميك

2ـً .3واّاي لياپاًَف
ٔفٕ٘ ْٟٛبي ِيبپب٘ٛف لجُ اظ ظٟٛض ٘ظطي ٝآقٛة
Lyapunov Exponent Test

ثطاي ٔكرم وطزٖ پبيساضي
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ؾيؿتٓٞبي ذغي يب غيطذغي ث ٝوبض ٔيطفتٔ .حبؾج ٝتٛاٖ ِيبپب٘ٛف اظ عطيك ا٘ساظٍٞيطي
ٔمساض وكيسٌي يب ذٕيسٌي و ٝزض يه ؾيؿتٓ ضخ ٔيسٞس ،ا٘دبْ ٔيكٛز .زض ٚالغ ،زض ايٗ
ضٚـ ،ؾطػت ٔتٛؾغي ؤ ٝؿيطٞبي ا٘تمبِي ز٘ ٚمغٝاي و ٝزض اثتسا ث٘ ٓٞ ٝعزيه ثٛزٜا٘س
 ٚث ٝعٛض ٕ٘بيي اظ يىسيٍط ٔٙحطف ٔيق٘ٛسٔ ،حبؾجٔ ٝيقٛز .ضٚـٞبي ٔتؼسزي ثطاي
ٔحبؾجٕ٘ ٝبٞبي ِيبپب٘ٛف ٚخٛز زاضز و ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝيتٛاٖ ث ٝضٚـ ٔبتطيؽ غاوٛثي
ؾيؿتٓ اقبضٕٛ٘ ٜز .يه ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف ٔٙفي  ،ثٔ ٝف ْٟٛإٍٓٞ ًٙٞطايي (پبيساضي)  ٚيه
ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف ٔثجت ،ثٔ ٝؼٙي آٚ ًٙٞاٌطايي (٘بپبيساضي) اؾت .تب ظٔبٖ ٔؼطفي ٘ظطيٝ
آقٛة ،عيف ٕ٘بٞبي ِيبپب٘ٛف ث ٝػٛٙاٖ ؾٙدكي اظ اثط قطايظ اِٚي ٝضٚي يه ؾيؿتٓ
ة وبض ٔيضفت٘ .ظطي ٝآقٛة ثس ٖٚايدبز تضبزي زض تؼبضيف ،فمظ ثيبٖ
زيٙبٔيىي آقفتٜ ٝ
ٔيىٙس ؤ ٝمبزيط ٔثجت ٙٔ ٚفي ٕ٘بٞبي ِيبپب٘ٛف ٔيتٛا٘ٙس تٛأٔبً زض يه ؾيؿتٓ عجيؼي
آقٛثي ٚخٛز زاقت ٝثبقٙس .ثط اؾبؼ تؼطيفٕ٘ ،بٞبي ِيبپب٘ٛف ٔؿتمُ اظ قطايظ اِٚيٝ
ٞؿتٙس  ٚث ٝػٛٙاٖ ذٛال تغييط٘بپصيط ٔؿيط خبشة ثؿيبض ٔفيس ٔيجبقٙس ث ٝعٛضي و ٝزض
،
ثطضؾي پيفثيٙيپصيطي ؾطيٟبي ظٔب٘ي ثبظاضٞبي ٔبِي ثٔ ٝكره ٝانّي ايٗ ؾطيٟب
يؼٙي ٔيعاٖ آقٛثٙبن ثٛزٖ ايٗ ؾطيٟب  ،و ٝثط اؾبؼ ضطايت ِيبپب٘ٛف ؾٙح يز ٔ ٜيق٘ٛس
تٛخٔ ٝيقٛز .ايٗ ٔيعاٖ ،ثيبٖ ٔيىٙس و ٝثب تغييط قطايظ اِٚي ٝيب پبضأتطٞبي ٔسَ ،ؾطي
تِٛيس قس ٜثب ؾطي انّي چٔ ٝيعاٖ اذتالف زاضز.
فطو وٙيس يه ٔسَ ٔتغيط ثب ظٔبٖ  ،ث ٝعٛض زليك  ،ضفتبض يه ؾيؿتٓ عجيؼي ضا ٔسَ
ٕٔ ،ىٗ اؾت حبنُ ٔؼبزِ ٝزيفطا٘ؿيُ
وطز ٜثبقس .ايٗ ٔسَ لغؼي ٔتغيط ثب ظٔبٖ
o

)) x(t )  X ( x(t

ثبقس  ٚيب زض حبِت ٌؿؿت ٝپبؾد ٔؼبزِ x  t  1  f ( x  t  ٝثبقس ،

ٚاضح اؾت و ٝثب زا٘ؿتٗ اعالػبت ٔطثٛط ثٔ ٝتغيط ظٔب٘ي ٌؿؿت ٚ ٝقطايظ اِٚي ،ٝيه
پيفثيٙي ٘بٔحسٚز ٔيؿط ذٛاٞس ثٛز .أب زض ٚالغ  ،قطايظ اِٚي ٝثب يه
ذغبي )x(0
 tيؼٙي
غيطزليك ٔكرم ٔيكٛز ٔ ٚمساض ذغبي ْ٘تح اظ ذغبي قطايظ اِٚي ٝزض ظٔبٖ

)  Dx(tزاضاي ضفتبضي ث ٝنٛضت تبثغ ) et x(0ذٛاٞس ثٛز ( ٘ كبٖزٙٞسٔ ٜمساض ذغبي
قطايظ اِٚي٘ D ٚ ٝكبٖزٙٞس ٜذغبي ٔؼبزِ ٝزض زٚض t ٜو ٝاظ ذغبي قطايظ اِٚي ٝثٚ ٝخٛز
آٔس ٜاؾتٔ ،يجبقٙس ).و ٝزض آٖ  ،ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف قٙبذتٔ ٝيقٛز  .حبَ اٌط 
ثعضٌتط اظ نفط ثبقس ٔيٍٛييٓ ؾيؿتٓ آقٛثٙبن اؾت  ٚپيفثيٙيپصيطي آٖ ث ٝظٔبٖ ا٘سن
1- Jacobian Matrix.

ٔ -2ؼيٙي ،اثطيكٕي ،احطاضي (.)1385
3- Pariazar, M , Shahrabi, J and Mahmoodzadeh, S (2007).
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ٔ -1حسٚز ٔيقٛز .ثب افعايف ايٗ ضطيتٔ ،يعاٖ ذغب زض پيفثيٙي ٔمبزيط آيٙس ، ٜثٝ
نٛضت ٕ٘بيي افعايف ٔييبثس .ث ٝثيبٖ زيٍط  ،ايٗ ضطيت ٘كب٘سٙٞسٔ ٜيعاٖ آقٛثٙبن ثٛزٖ
يه ؾطي اؾت ٔ ٚمبزيط ثبالي ايٗ ضطيت ٘كب٘سٙٞس ٜحؿبؾيت ثبالي ؾطي ثٔ ٝمبزيط
اِٚي ٝاؾتٔ .يتٛاٖ حبِتٟبي ٔرتّفي ضا ثطاي ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف زض ٘ظط ٌطفت ،ث ٝعٛضي و:ٝ
اِف) ٔمساض  ، وٛچىتط اظ نفط ثبقس ،آٍ٘ب ٜتٕبْ ٘مبط اِٚي ٝا٘تربثي ث ٝؾٕت يه ٘مغٝ
ثبثت يب چطذٔ ٝتٙبٚة ٍٕٞطا ٔيك٘ٛس ث ٝعٛضي وٞ ٝط چٙٔ  ٝفيتط ثبقس،
پبيساضي ؾيؿتٓ افعايف ٔييبثس؛
ة) ٔمساض ٔ ، ؿبٚي نفط ثبقس ،آٍ٘بٞ ٜط ٘مغ ٝاِٚي ٝا٘تربثي ح َٛيه چطذ ٝحسي
پبيساض ٘ٛؾبٖ ٔيىٙس و ٝآٖ ضا ،پبيساض ِيبپب٘ٛف ٔيٍٛييٓ؛
ج) ٔمساض  ، ثعضٌتط اظ نفط ثبقس ،آٍ٘بٞ ٜط ٘مغ ٝاِٚي ٝا٘تربثي ،ث ٝزِيُ حؿبؾيت ثبال
ث ٝقطايظ اِٚئ ،ٝؿيطٞبي ٘عزيه ث ٓٞ ٝث ٝؾطػت ٚاٌطا ٔيك٘ٛس ٞ ٚيچ ٘مغٝ
ثبثت  ٚيب چطذٔ ٝتٙبٚثي ٚخٛز ٘ساضز و ٝزض ايٗ حبِت ،فطايٙس ٔٛضز ٘ظط آقٛثٙبن
اؾت.
تؼساز زازٟٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜثطاي ثطضؾي ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف ٘طخٞبي اضظ ٔرتّف زض ٔمبثُ
L1D2
ضيبَ ايطاٖ ٔ 4537كبٞسٔ ٜيجبقس  .ثطاي تؿت آظٕٔ٘ ٖٛبي ِيبپب٘ٛف اظ ٘طٔبفعاض
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و٘ ٝتبيح ٟ٘بيي آٖ ،زض خس 2 َٚآٚضز ٜقس ٜاؾتٕ٘ .بٞبي ِيبپب٘ٛف
٘طخٞبي اضظ زض ثؼسٞبي ٔرتّفٍٕٞ ،ي ٔثجت ٘ ٚعزيه ث ٝنفط ٞؿتٙس و ٝثٔ ٝؼٙبي ٚخٛز
فطايٙسي آقٛثي زض زازٟٞب اؾتٕٞ .چٙيٗ ،ثطاي ٔمبيؿ٘ ٝطخٞبي اضظ ثب ٔسَ آقٛثٙبن
ِديؿتيهٔ ،مساض ثؼس ٕٞجؿتٍي ٔ ٚبوعيٕٓ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف ِديؿتيه ٘يع ٔحبؾج ٝقسٜ
اؾت٘ .ىت ٝحبئع إٞيت زض ايٗ اؾت ؤ ٝبوعيٕٓ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف زض ثؼس ا ،َٚثطاي ٘طخ اضظ
ايطاٖ زض ثطاثط زالض آٔطيىب ثؿيبض وٓ ٔيجبقس و ٝايٗ٘ ،كبٖ اظ حؿبؾيت وٓ ايٗ ٘طخ اضظ ثٝ
قطايظ اِٚي ٝاؾت  ٚثٙبثطايٗ ،اظ پبيساضي  ٚثجبت ثبالتطي ٘ؿجت ث ٝزيٍط ٘طخٞب ثطذٛضزاض
اؾت  ٚزض ٘تيد ،ٝلبثّيت پيكجيٙي ثيكتطي زاضز ث ٝعٛضي و ٝپؽ اظ زالض آٔطيىب ،زضٓٞ
أبضات  ٚيٛضٚي اضٚپب اظ حؿبؾيت وٕتطي ثطذٛضزاض اؾت.

 -1ػّٕي ،ؾيبٔه (.)1388
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جسٍل 2ـ هحاسبِ ًواي لياپاًَف زض ابعاز هرتلف
D=1

D=2

D=3

LOG

0/695

0/534

0/455

USD

1/488

9/671

0/071

GBP

11/902

0/854

0/173

EUR

9/842

0/730

0/138

CAD

11/669

1/625

0/190

AED

6/157

9/396

0/377

ٔٙجغ :يبفتٞٝبي تحميك.

 .4ضبكِّاي عصبي هصٌَعي

ٍ الگَضيتن آهَظش آى بطاي

پيصبيٌي ًطخ اضظ ايطاى زض بطابط زالض آهطيكا
اظ آ٘دب و ٝفطايٙس آقٛثي يه پطٚؾ ٝغيطذغي ٔؼيٗ  ٚزاضاي پيچيسٌيٟبي ظيبزي
ٔيثبقس ،ثٙبثطايٗ اؾتفبز ٜاظ ٔسِٟبي ذغي ثطاي تٛضيح ضفتبض ايٌٗ ٝ٘ٛفطايٙسٞب ٔٙبؾت
٘يؿتٔ .سِٟبي غيطذغي ٘ظيط ٘ STAR ،TAR ،ARCHيع و ٝتبوٛٔ ٖٛٙضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌطفتٟب٘س ،اغّت ثطاي حُ يه ٔؿئّ ٝذبل ٔفيس ٚالغ ٔيك٘ٛس  ٚلبزض ث ٝحصف تٕبْ
اٍِٞٛبي غيطذغي اظ زازٟٞب ٕ٘يجبقٙسٛٔ .فميت وٕٙظيط قجىٟٟبي ػهجي زض تدعيٚٝتحّيُ
زازٟٞب ثبػث قس و ٝزض اٚاذط زٔ 80 ٝٞيالزي ،اؾتفبز ٜاظ قجى ٝػهجي ثطاي پيكجيٙي
 ،اػتجبض افطاز ثطاي
٘طذٟبي اضظ ،ليٕت ؾٟبْ ،ثط٘بٔٝضيعي التهبزي ،پبيساضي قطوت
اظ
ٌطفتٗ ٚاْ  ٚاحتٕبَ ٚضقىؿتٍي آ٘بٖ  ٚقبذهٟبي ٔرتّف ثٛضؼ ضٚاج يبثس.
 ،تطيپي  ٚتٛضثبٖ  ،ثٛظاضج ،
خّٕ ٝايٗ تحميمبت ٔيتٛاٖ ث ٝپػٞٚكٟبي ٚاً٘
 ،زاضثّي ٚ
 ،غاً٘ ٞ ،يٕؿتطا ٞ ،بفه ّٕٙٞ ٚؿتيٗ
تيجٛضيؽ  ٚظيس٘جطي
1- Artificial Neural Network (ANN).
2- Mei-Ping Song,Guo-Chang Gu (2004).
3- Wong (1990).
4- Trippi & Turban (1990).
5- Bosarge (1993).
6- Tsibouris & Zeidenberg (1995).
7- Zhang (2001).
8- Hiemstra (1996).
9- Haefke & Helmenstein (1996).
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اؾالٔب  ٚوبتطيٗ وطتؿ ٚ ٛؾطِيتؽ اقبض ٜوطز٘ .تبيح تٕبْ پػٞٚكٟب ،حبوي اظ وبضآيي
ثبالتط ٔسَ قجى ٝػهجي ٘ؿجت ث ٝا٘ٛاع ٔسِٟبي ذغي زض پيكجيٙي ثٛز ٜاؾتٔ .سِٟبي
قجى ٝػهجي لبزض ٞؿتٙس ٍ٘بقتٞبي غيطذغي ثيٗ ٚضٚزيٞب  ٚذطٚخيٞب ضا يبز ثٍيط٘س .
ثٙبثطايٗ ،ثؿيبض ٔحتُٕ اؾت و ٝقجى ٝػهجي اظ تحّيّٟبي ؾٙتي  ٚؾبيط اٍِٛضيتٕٟبي
ٛٞـ ٔهٛٙػي ثٟتط ػُٕ وٙس٘ .بٌفتٕ٘ ٝب٘س و ٝيىي اظ ثعضٌتطيٗ ٔكىالت قجىٟٟبي
ػهجي ضؼف زض تفؿيط ٘تبيح ذٛيف اؾت ث ٝعٛضي و ٝثؿيبضي اظ ٔحممبٖ ،قجىٟٟبي
ػهجي ضا ث ٝخؼج ٝؾيب ٜتكجيٕٛ٘ ٝزٞب٘س.
ؾبذتبض قجى ٝػهجي عطاحي قس ٜثطاي پيكجيٙي ٘طخ اضظ زض ايٗ تحميك ث ٝنٛضت
ٔ 3-8-1يجبقس ،يؼٙي قجى ٝػهجي ٔٛضز ٘ظط زاضاي ٚ 3ضٚزيٌ 8 ،ط ٜالئ ٝرفي  ٚيه
ٌط ٜزض الي ٝذطٚخي ٔيجبقس (قىُ .)7
ضكل 7ـ ساذتاض ضبكِ عصبي بِ كاض ضفتِ زض ايي هقالِ

چٟبضٔيٗ ضٚظ

قجى ٝػهجي

زٔٚيٗ ضٚظ

زازٜ

ؾتب٘سٜ

اِٚيٗ ضٚظ

ؾٔٛيٗ ضٚظ

ث ٝايٗ ٔٙظٛض زض ٔطحّ ٝا٘ ،َٚطخ اضظ ضٚظ ا ٚ َٚز ٚ ْٚؾ ،ْٛث ٝػٛٙاٖ ٚضٚزي ،ث ٝقجىٝ
ػهجي زاز ٜقس٘ ٚ ٜطخ اضظ ضٚظ چٟبضْ ث ٝػٛٙاٖ ذطٚخي ٔغّٛة قجى ٝػهجي ،ث ٝقجىٝ
1- Darbellay & Slama (2000).
2- Catherine Kyrtsou, Apostolos Serletis (2006).

 -3اِجت ٝپػٞٚكٟبيي ٚ ٓٞخٛز زاض٘س و ٝزض آٟ٘ب قجىٟٟبي ػهجي ثٟتط اظ ٔسِٟبي ذغي ػُٕ ٘ىطزٞب٘س .اظ خّٕٝ
)) ٚ (Swanson & White(1997اؾتبن ٚ ٚاتؿٖٛ
ٔيتٛاٖ ث ٝؾٛا٘ؿٚ ٚ ٖٛايت
)) ( Stock & Watson(1998اقبض ٜوطز.
4- K. J. Kim (2000).

 -5ثطاي ايٗ ٔٙظٛض ،اظ خؼج ٝاثعاض قجىٟٟبي ػهجي ٘طٔبفعاض ٔغّت ( )MATLABاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ٞ -6يچ پبي٘ ٝظطي ثطاي ا٘تربة تؼساز اليٟٟب ٚ ٚضٚزي ٚخٛز ٘ساضز .ثب ٚخٛز ايٙى ٝچٙسيٗ فطٔ َٛثطاي
ٔحبؾج ٝتؼساز اليٟٟب ٚ ٚضٚزي پيكٟٙبز قس ٜاؾت (  ،)Master 1994أب ٞيچ تٛافك ػٕٔٛي ٘ؿجت ثٝ
آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساضز .ثٟتطيٗ ٔسَ ثط اؾبؼ ثطآٚضز تدطثي ث ٝزؾت ٔيآيس ،و ٝثب تغييط زازٖ تؼساز اليٟٟبي
ٚضٚزي  ٚپٟٙبٖ ثبيؿتي تؼساز ٔٙبؾت ضا ث ٝزؾت آٚضز .الظْ ث ٝشوط اؾت ٔسِٟبي ظيبزي عطاحي قسٜ
اؾت و ٝايٗ ٔسَ ثٟتطيٗ پيكجيٙي ضا ثطاي ٘طخ اضظ ايطاٖ ا٘دبْ ٔيسٞس.
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ٔؼطفي ٔيكٛز تب ٚظٟ٘ب ث ٝضٚظضؾب٘ي ق٘ٛس .زض ٔطحّ ٝثؼس ،ضٚظ ز ٚ ْٚؾ ٚ ْٛچٟبضْ ثٝ
ػٛٙاٖ ٚضٚزي قجى ٝػهجي  ٚضٚظ پٙدٓ ث ٝػٛٙاٖ ذطٚخي ٔغّٛة قجى ٝػهجي ٔؼطفي
ٔيقٛز ٔ ٚدسزاً ٚظٟ٘بي قجى ٝػهجي ثٟجٛز ٔييبثٙس .ايٗ وبض ،ث ٝنٛضت ٔتٛاِي ا٘دبْ
ٔيكٛز تب قجى ٝػهجي  ،وُ  250ضٚظ ٔٛضز ٘ظط ( 75زضنس اظ وُ زازٟٞب) ضا ثطاي آٔٛظـ
يبز ثٍيطز ٚ ٚظٟ٘ب ثبثت ق٘ٛس .زض ٔطحّ ٝثؼس ،قجى ٝػهجي آٔٛظـ زيس ،ٜث ٝپيكجيٙي 75
ضٚظ آيٙس 25( ٜزضنس زازٟٞب) ٔيپطزاظز  ٚثطاي اضظيبثي ٔيعاٖ ٔٛفميت ايٗ قجى ،ٝاظ تىٙيه
«ٔيبٍ٘يٗ لسضٔغّك زضنس ذغب» اؾتفبز ٜذٛاٞس قس  .زازٟٞبي ٚضٚزي زض ايٗ تحميك،
ليٕت اضظ انّي ثبظاض اضظ ايطاٖ يؼٙي زالض آٔطيىب زض ع 300 َٛضٚظ اظ تبضيد  1384/9/27تب
ٔ1385/8/28يجبقس .زض ايٗ ٔمبِ ٝاظ اٍِٛضيتٓ ثٟيٝٙؾبظي ٌط ٜٚشضات ثطاي ث ٝزؾت
آٚضزٖ ٚظٟ٘بي قجى ٝػهجي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝزض تحميمبت زاذّي،
ثطاي آٔٛظـ قجى ٝػهجي ،اظ ايٗ ضٚـ اؾتفبز٘ ٜكس ٜاؾت ،اثتسا ثٔ ٝؼطفي ايٗ اٍِٛضيتٓ
پطزاذت ٚ ٝؾپؽ ،پيكجيٙي ثب قجى ٝا٘دبْ ٔيكٛز.

1ـ .4بْيٌِساظي گطٍُ شضات
ثٟيٟٙؿبظي ٌط ٜٚشضات ٔسِي اظ اٍِٛضيتٕٟبي تىبّٔي اؾت و ٝاظ ظ٘سٌي حيٛا٘بت اِٟبْ
ٔيٍيطز .ايٗ ضٚـ ثطاي اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ  1995زض ٘بٌٛيبي غاپٗ ٔؼطفي قس  ٚثيبٍ٘ط يه
يه ٔسَ تىبّٔي  ٚخٕؼيت ٌطاؾت .ؾطػت ٍٕٞطايي  ٚؾبزٌي لٛا٘يٗ زض تؼييٗ خٟت
ثٟي ،ٝٙاظ ذهٛنيبت ٔ ٟٓايٗ ضٚـ ث ٝحؿبة ٔيآيس .زض يه ؾيؿتٓ  PSOيه خٕؼيت يب
ٌطٚ ٜٚخٛز زاضز ،ايٗ ٌط ٜٚزاضاي اخعايي اؾت و ٝشض٘ ٜبٔيسٔ ٜيك٘ٛس .شضات زض فضبي
1- Mean Absolute Percentage Error.

 -2تدطث٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت ،ػّيضغٓ ايٙىٕٔ ٝىٗ اؾت قجىٟٟبي ػهجي زض ٔحسٚز ٜزازٟٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ
ثطاي ترٕيٗ٘ ،تبيح ذٛثي ضا ثٕ٘ ٝبيف ثٍصاض٘س أب ،ثؿيبضي ٔؼتمس٘س وٍٙٞ ٝبْ اؾتفبز ٜاظ زازٟٞبي
خسيسٕٔ ،ىٗ اؾت ثب ذغبٞبي ثيكتطي ٔٛاخ ٝق٘ٛس  ٚپيكجيٙي ضؼيفي نٛضت ٌيطز .ثطاي حُ ايٗ
ٔؼضُ ضٚقٟبي ٔتفبٚتي پيكٟٙبز قس ٜاؾت؛ اظ خّٕ ٝضٚـ تٛلف ظٚزٍٙٞبْ ٙٔ ٚظٓؾبظي ثيعيٗ .ثب
تٛخ ٝث ٝترٕيٗ ٔتؼسز ث ٝاظاي تؼساز ضٚظٞبي ٔتفبٚت زض ايٗ ٔمبِ ،ٝثٟتطيٗ آٔٛظـ قجى ٝث ٝاظاي 250
ضٚظ ثٛز و ٝوٕتطيٗ ذغب ضا زض پيكجيٙي زاقت  ٚاظ  50ضٚظ زيٍط ٘يع ث ٝػٛٙاٖ تؿت قجى ٝاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت.
3- Particle Swarm Optimization (PSO).
4- Nagoya City.
5- M. Carcalho,T.B.Ludermir (2006).
6- Particle.
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،PSO
خؿتد ٛلطاض زاض٘س  ٚثطاي ضؾيسٖ ث ٝيه ٔٛلؼيت ثٟي ٝٙتالـ ٔيىٙٙس .اٍِٛضيتٓ
ضفتبض اختٕبػي پط٘سٌبٖ ضا قجيٟؿبظي ٔيوٙس .ايٗ ؾٙبضي ٛضا زض ٘ظط ثٍيطيس ،يه زؾت ٝاظ
پط٘سٌبٖ ث ٝعٛض تهبزفي ،زض يه ٔحيظ ،ث ٝز٘جبَ غصا ٔي ٌطز٘سٞ .يچ وساْ اظ پط٘سٌبٖ
اعالػي زض ٔٛضز غصا ٘ساض٘س ِٚي زض ٞط ٔطحّٔ ٝيسا٘ٙس و ٝچمسض اظ ٔحُ غصا فبنّ ٝزاض٘س.
حبَ ايٗ ؾؤاَ ٔغطح اؾت و ٝثٟتطيٗ اؾتطاتػي ثطاي پيسا وطزٖ غصا چيؿت؟ ث٘ ٝظط
ٔيضؾس و ٝز٘جبَ وطزٖ ٘عزيىتطيٗ پط٘س ٜث ٝغصا ضا ٜحُ ٔٙبؾجي اؾت .اٍِٛضيتٓ  PSOايٗ
ؾٙبضي ٛضا يبز ٔيٍيطز  ٚثطاي حُ ٔؿبئُ ثٟيٟٙؿبظي اظ آٖ اؾتفبزٔ ٜيىٙس .زض ايٗ
اٍِٛضيتٓٞ ،ط خٛاة ،ث ٝػٛٙاٖ يه پط٘س ٜزض فضبي خؿتد ٛزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝيكٛز و ٝآٖ ضا
شضٔ ٜيٙبٔٙس .زض اثتسا  PSOتٛؾظ يه ٌط ٜٚاظ شضات و ٝث ٝعٛض تهبزفي تِٛيس قسٞب٘س
ٔمساضزٞي ٔيكٛز  ٚخؿتد ٛثطاي پيسا وطزٖ خٛاة ثٟي ٝٙآغبظ ٔيٍطزز .زض ٞط تىطاض
اٍِٛضيتٓٞ ،ط شضٛٔ ٜلؼيت ثؼسي ذٛز ضا زض فضبي خؿتد ٛثب تٛخ ٝث ٝزٔ ٚمساض تغييط
ٔيزٞس :يىي ثٟتطيٗ ٔٛلؼيتي اؾت و ٝذٛز فطز تبو ٖٛٙزاقت ٝاؾت

) ٚ (pbestزيٍطي

ثٟتطيٗ ٔٛلؼيتي و ٝتبو ٖٛٙتٛؾظ وُ افطاز خٕؼيت ثٟٛخٛز آٔس ٜاؾت  ٚزض ٚالغ ،ثٟتطيٗ
 pbestزض وُ خٕؼيت ٔيجبقس ) . (gbestاظ ٘ظط ٔفٟٔٛي (pbest) ،ثطاي ٞط فطز زض ٚالغ
)(pbest
حبفظ ٝاتٛثيِٛٛغيىي آٖ فطز ٔحؿٛة ٔيكٛز  ٚتغييط ٔٛلؼيت افطاز ثط اؾبؼ
زض ٚالغ ،پبؾد ث ٝاحؿبؼ غطثتي اؾت و ٝافطاز ٍٙٞبْ زٚضي اظ ٔحّي و ٝزض آٖ ثيكتط اضضب
ٔيك٘ٛس ،زاض٘سٕٞ (gbest) .بٖ زا٘ف ػٕٔٛي خٕؼيت اؾت ٚ ٚلتي و ٝافطازٛٔ ،لؼيت ذٛز
ضا ثطاؾبؼ ) (gbestتغييط ٔيسٙٞس ،زض ٚالغ تالـ ٔيىٙٙس و ٝؾغح زا٘ف ذٛز ضا ث ٝؾغح
زا٘ف خٕؼيت ثطؾب٘ٙس.
زض ٞ PSOط شض ٜيه ضا ٜحُ تِٛيس ٔيىٙس  ٚث ٝنٛضت ٕٞعٔبٖ اعالػبتف ضا ثب
ٕٞؿبيٟٟبيف ث ٝاقتطان ٔي ٌصاضز ٞط شض ،ٜؾطػت ٛٔ ٚلؼيت اِٚي ٝزاضز و ٝزض حيٗ
پيكطفت اٍِٛضيتٓ ،ؾطػت ٛٔ ٚلؼيت اِٚي ٝتٛؾظ ضاثغٟٟبي ظيط ث ٝضٚظ ٔيقٛز.
) vti1  wt vti  c1r1 ( pti  xti )  c2 r2 ( ptg  xti
xti1  xti  vti1

1- Personal best (p best).
2- Global best (g best).
3- Autobiological.
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و ٝزض ايٗ ضٚاثظ  xtiثٛٔ ٝلؼيت فؼّي شض i ٜزض فضبي ٔؿئّ ٝاقبض ٜزاضز.

 tضا تؼساز

تىطاضٞب  ptg ٚثٟتطيٗ ٔىبٖ پيسا قس ٜثطاي  xتب تىطاض tاْ ٔيجبقس ptg .ثٟتطيٗ ٔىبٖ
خٟب٘ي زض ٔيبٖ  ٕٝٞشضات تب تىطاض tاْ پبضأتط اؾت ؤ ٝحسٚز ٜؾطػت آٖ زض ثبظٜ
)1ٚ0
( ٔ )  vmax ,vmaxيجبقسٔ r2 ٚ r1 .مبزيط تهبزفي ثب تٛظيغ يىٛٙاذت زض ثبظ( ٜ
ٔيثبقٙس wt .پبضأتط ٚظٖ ايٙطؾي اؾت و ٝضٚاثظ ٔرتّفي ثطاي ٔحبؾج ٝآٖ اضائ ٝقسٜ
اؾت .زض ايٗ ٔمبِ ،ٝاظ آذطيٗ تىٙيه ٔحبؾجٚ ٝظٖ ايٙطؾي و ٝث ٝنٛضت ظيط ٔيجبقس
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
1 if fit ( pbest it )  fit ( pbest it 1 )
S (i, t )  

0 if fit ( pbest it )  fit ( pbest it 1 )
n

)  S (i, t
i 1

n

p s (t ) 

w(t )  ( wmax  wmin ) Ps (t )  wmin

ث ٝزِيُ زلت ثبال زض ٔحبؾج ٝزليك يه ٔيٙيٕٓ ٔحّيٚ ،ظٟ٘بي قجى ٝػهجي
آٔٛظـزيس ٜزليكتط ذٛاٙٞس ثٛز  ٚپيكجيٙي ،ثٚ ٝؾيّ ٝايٗ قجى ٝػهجي ثٔ ٝطاتت ثٟتط اظ
ضٚـٞبي ٌصقت ٝذٛاٞس ثٛز.
2ـ .4پيسا كطزى هقازيط بْيٌِ با PSO

زض ايٗ ٔمبِ ٝاظ اٍِٛضيتٓ  PSOثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ٚظٟ٘بي قجى ٝػهجي اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت .ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ ذطٚخي قجى ٝػهجي ٔ ٚمساض ذغبي آٖ ،اظ ػسز ٔغّٛة
ٔمساض قبيؿتٍي ثطاي ٞط شضٔ ٜحبؾج ٝقس ٚ ٜشذيطٔ ٜيكٛز .پؽ اظ آٖ ٔمساض ثٟتطيٗ
قبيؿتٍي فطزي  ٚخٟب٘ي شضات زاضاي ايٗ قبيؿتٍي شذيطٔ ٜيكٛز .ؾپؽ ٔمساض ؾطػت
يب ٕٞبٖ خبثدبيي ثطاي ٞط ثؼس ٞط شض ٜثط اؾبؼ ضٚاثظ زاز ٜقسٔ ٜحبؾجٔ ٝيكٛز  ٚپؽ اظ
آٖٔ ،مساض خسيس ثطاي ٞط ثؼس ٞط شض ،ٜثط اؾبؼ ؾطػت ث ٝزؾت آٔسٔ ٜحبؾجٔ ٝيكٛز.
1- J.Kennedy and R.C. Eberhart, with Yuhui Shi (2001).
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حبَ ،زٚثبضٔ ٜمبزيط قبيؿتٍي ضا ثطاي شضات ث ٝزؾت ٔي آٚضيٓ  ٚثٟتطيٗ ٔمساض قبيؿتٍي
فطزي  ٚخٟب٘ي ضا ث ٝضٚظضؾب٘ي ٔيٕٙبييٓ  ٚاٍِٛضيتٓ ضا تب ضؾيسٖ ثٔ ٝمساض قبيؿتٍي ثٟيٝٙ
ازأٔ ٝيزٞيٓٔ .طاحُ اٍِٛضيتٓ ث ٝنٛضت ظيط اؾت و ٝزض قىُ  8ضؾٓ قس ٜاؾت:
 -1وُ ٔدٕٛػ ٝزازٟٞبي آٔٛظـ ضا ث ٕٝٞ ٝقجىٟٟب ثسٔ ٚ ٜيعاٖ ذغبي ٞط يه ضا
ٍ٘ٝزاض؛
 -2وُ ذغبٞب ضا ٔمبيؿ ٝوٗ تب ثٟتطيٗ قجى ٝوّي ٔكرم قٛز؛
 -3اٌط يىي اظ قجىٟٟب ث ٝحسالُ ذغبي تؼطيف قس ٜضؾيس ٜثٛزٚ ،ظٟ٘بي آٖ ضا ثجت
وٗ  ٚاظ ثط٘بٔ ٝذبضج قٛ؛
 -4زض غيط ايٗ نٛضت ،اٍِٛضيتٓ  PSOضا ثطاي ٞط قجى ٝاخطا وٗ تب ٔٛلؼيت  ٚؾطػت
ثٝضٚظضؾب٘ي قٛز؛
 -5ثط ٚثٔ ٝطحّ.1 ٝ
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حبَ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طٔبفعاض ٔغّت  ٚثب اٍِٛضيتٓ  PSOث ٝپيكجيٙي ٘طخ اضظ ايطاٖ زض
ثطاثط زالض آٔطيىب ٔيپطزاظيٓ٘ .تبيح حبنُ اظ ترٕيٗ قجى ٝػهجي  ٚثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت
آٖ زض قىُ  ٚ 9خس 3 َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت .ايٗ قجى ٝث ٝاظاي تؼساز شضات  100ػسز ٚ
ٔكبٞسٜ
 250ضٚظ ترٕيٗ ظز ٜقس ٜاؾت .ثط عجك ٘تبيح ذغبي تؿت  ٚذغبي آٔٛظـ
ٔيكٛز و ٝثب اؾتفبز ٜاظ قجى ٝػهجي عطاحي قس ٚ ٜاٍِٛضيتٓ ثٟيٝٙؾبظي ٌط ٜٚشضات
ٔيتٛاٖ ثب زلت ثباليي ث ٝترٕيٗ ٘طخ اضظ پطزاذت.
ضكل 9ـ پيصبيٌي ضبكِ عصبي بطاي  75ضٍظ
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جسٍل 3ـ هقايسِ ذطاي آهَظش ٍ تست با الگَضيتن بْيٌِساظي گطٍُ شضات
ًام اضظ

زالض آٔطيىب

ذطاي آهَظش

ذطاي تست

0/1137

0/3492

ً .5تيجِگيطي ٍ پيطٌْازّا
ثط اؾبؼ ٘تبيح ٔمبِ ،ٝپبييٗ ثٛزٖ ثؼس خبشة زض ٘طخٞبي اضظ ٔرتّف ايطاٖ٘ ،كبٖ اظ
غيطتهبزفي ثٛزٖ ؾيؿتٓ اؾت ٔ ٚثجت ثٛزٖ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف حبوي اظ آقٛثٙبن ثٛزٖ فطايٙس
٘طخ اضظٞب ٔيجبقٙس ث ٝعٛضي و ٝثب افعايف ثؼس ؾيؿتٓ اظ يه ث ٝؾٕ٘ ،ٝبي ِيبپب٘ٛف
وٛچىتط قس ٜو ٝثيبٍ٘ط آقٛثٙبن ثٛزٖ  ٚغيطذغي ثٛزٖ ٘طخ اضظ ٔيجبقس  ٚثب ٔغبِؼ ٝثيكتط
ايٗ ض٘ٚسٞبٔ ،يتٛاٖ ث ٝتؼساز  ٚچٍٍ٘ٛي ػٛأُ تؤثيطٌصاض ثيكتط ٘طخ اضظ پي ثطز  .ثٙبثطايٗ،
ثبتٛخ ٝث ٝايٗ ٔٛضٛعٕ٘ ،يتٛاٖ اظ ٔسَٞبي ذغي ثطاي پيكجيٙي  ٚثطضؾي چٍٍ٘ٛي
تغييطات ٔتغيط ٘طخ اضظ پطزاذت و ٝزض ايٗ ٔمبِ ٝثطاي پيفثيٙي ٘طخ اضظ اظ قجىٞٝبي
ػهجي اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيح٘ ،كبٖ زاز ؤ ٝيتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ قجى ٝػهجي ٚ
اٍِٛضيتٓ ثٟيٝٙؾبظي ٌط ٜٚشضات ،ثب زلت ثؿيبض ثباليي ،ث ٝپيفثيٙي ايٗ ٔتغيط پطزاذت.
اظ زيٍط ٘تبيح وّيسي ث ٝزؾت آٔس ٜزض ايٗ ٔمبِٔ ٝيتٛاٖ چٙيٗ خٕؼجٙسي ٕ٘ٛز وٝ
ٔبوعيٕٓ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف زض ٘طخ اضظ ايطاٖ زض ثطاثط زالض آٔطيىب وٕتط اظ ٘طذٟبي اضظ زيٍط
ٔيثبقس و ٝايٗ أط ٘كبٖ اظ ثبثجبت ثٛزٖ ايٗ ٘طخ زض ثبظاضٞبي خٟب٘ي زاضز  ٚايٙى٘ ٝؿجت ثٝ
ٚلبيغ  ٚضٚيسازٞبي خٟبٖ حؿبؾيت وٕتطي ٘كبٖ ٔيسٞس .ثٙبثطايٗ ٔيتٛا٘س ايٗ تٛنيٝ
ؾيبؾتي ضا ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقس و ٝثٟتط اؾت تدبض  ٚزِٚت ،زض ٔؼبٔالت خٟب٘ي
ذٛز ،اظ زالض أطيىب اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس چطا و ٝثبثت قس اظ وٕتطيٗ ٘ٛؾبٖ ٘ؿجت ث٘ ٝطذٟبي
اضظ زيٍط ثطذٛضزاض اؾت ٔ ٚيتٛاٖ ٔست ظٔبٖ ثيكتطي ث ٝپيكجيٙي ايٗ ٘طخ اضظ پطزاذت ثٝ
عٛضي و ٝثب ٚخٛز ٔبوعيٕٓ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف وٛچه زض ٘طخ اضظ ايطاٖ زض ثطاثط زالض آٔطيىب،
ذغبي پيفثيٙي زض يه فطايٙس چٙس ٔطحّٟبي ،ؾيؿتٓ پيفثيٙي ضا زچبض ا٘حطاف ٕ٘يوٙس
زض نٛضتي و ٝثب ٚخٛز ٔبوعيٕٓ ٕ٘بي ِيبپب٘ٛف ظيبز زض زيٍط ٘طذٟبي اضظ ،ذغبي پيفثيٙي
زض آٟ٘ب ،ث ٝنٛضت ٕ٘بيي افعايف ٔييبثس.
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