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22/1/1389تاریخ پذیرش مقاله:4/12/1388تاریخ دریافت مقاله:

چکیده
توانـد در  نـد کـه مـی   دههاي غیرخطی پویا، رفتارهاي مختلفی از خود بروز میسیستم

رسند، بـه کـار گرفتـه شـود.     که به نظر تصادفی می،هاي اقتصاديتوجیه بسیاري از پدیده
در هـاي غیرخطـی پویـا   سیسـتم یک راه جدید براي بررسی روند تغییـرات  1آشوبتئوري 

با اسـتفاده از تئـوري آشـوب و مـاکزیمم     ،. این مقالهکندبازارهاي پولی و مالی پیشنهاد می

گاه آزاد اسالمیاستادیار اقتصاد، دانش.
آزاد اسالمیدانشگاه استادیار اقتصاد.
اسالمی.دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

1- Chaos.
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، حساسیت نرخ ارز ایران نسبت بـه شـرایط اولیـه را در برابـر دالر آمریکـا،      1ي لیاپانوفنما
مورد 2/3/1386تا 5/1/1371در بازه زمانی ،کانادا، پوند انگلیس، یورو اروپا و درهم امارات

هـاي ارز  ابتدا به بررسی وجود رفتار آشـوبی در نـرخ  ،. براي این منظورددهبررسی قرار می
شـود.  با استفاده از آزمون بعد همبستگی و ماکزیمم نماي لیاپانوف پرداختـه مـی  ذکر شده 

حاکی از آن است که نرخ ارز ایران در برابر دالر آمریکا از حساسیت کمتـري نسـبت   ،نتایج
بنـابراین،  کند واز یک فرایند آشوبی تبعیت میدوم اینکهوبه شرایط اولیه برخوردار است،

در قسـمت دوم  لذاباشد.مناسب نمیبینی این متغیرپیشبرايخطی هايروشاستفاده از
سـازي گـروه ذرات   الگـوریتم بهینـه  مقاله با استفاده از مدل غیرخطی شبکه عصبی کـه بـا  

نـرخ ارز ایـران در برابـر دالر آمریکـا پرداختـه      بینـی پـیش به آموزش دیده،2خودتطبیقی
ارزهروزانـ هـاي قیمـت دهـد کـه  نشان می،حاصل از الگوریتم شبکه عصبی. نتایجشودمی

بینـی پـیش قابلگذشته، با دقت باالییهايقیمتاساسبرمدتکوتاههبازیکدرانتخابی
است.

.تئوري آشوب، نرخ ارز، بعد جاذب، نماي لیاپانوف، شبکه عصبی:هاي کلیديواژه

.JEL:F31, F37, F47بندي طبقه

1- Lyapunov
2- Particle Swarm Optimization (PSO).
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مقدمه. 1
آیینه اقتصاد یک کشور در مقابل ،ارزهاي خارجی یا نرخت به پولارزش پول ملی نسب

الملـل اسـت کـه توجـه بسـیار زیـاد اقتصـاددانان و        سایر کشورها در محـیط اقتصـاد بـین   
بـه خـود جلـب    راسیاستگذاران در تمامی کشورها، اعم از توسعه یافته و در حـال توسـعه،  

دارد، زیـرا نوسـانات غیرعـادي در سیسـتم     ارز نیز اهمیت خاصی کرده است. نوسانات نرخ
کنـد و باعـث کـاهش    ارزي یکی از معضالت اقتصادي است که ثبات اقتصادي را تهدید می

،شود. در کشورهایی نظیـر ایـران  المللی میهاي بیننسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه
دنی اسـت،  که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایـدات ارزي ناشـی از صـدور مـواد معـ     

مسـتقیماً بـر وضـع مـالی دولـت،      ،شود. زیرا ایـن نـرخ  ارز به مراتب بیشتر میاهمیت نرخ
یکـی از مهمتـرین موضـوعات مـورد عالقـه     ،امـروزه 1.هاي آن مؤثر اسـت درآمدها و هزینه

هـاي  که راهباشدمیهااقتصاددانان و تحلیلگران مالی، تبیین چگونگی و روند نوسان قیمت
هـاي  . به کـارگیري سیسـتم  هاي گوناگونی را در این باره پدید آورده استدیدگاهمتفاوت و
هاست که مورد توجه اقتصـاددانان  هاي زمانی اقتصادي، مدتپویا در تحلیل سريغیرخطی 
دهند، که هاي غیرخطی پویا، رفتارهاي مختلفی را از خود بروز میاست. سیستمقرار گرفته

آینـد، بـه کـار    تصـادفی مـی  ،هاي اقتصادي که به نظـر ي از پدیدهدر توجیه بسیارتواندمی
اقتصـاددانان سـعی در ارائـه    ،1987بعد از سقوط شدید قیمت سهام در سـال  گرفته شود. 

،هایی نمودند تا بتوانند نوسانات قیمت سهام را توضیح دهنـد، بنـابراین از آن بـه بعـد    مدل
مورد توجه بیشتري قرار ،ب نشأت گرفته بودندهاي آشوبی که از نظریه آشواستفاده از مدل

هـاي آشـوبی را معرفـی    یک مدل رشد اقتصاد کالن با پویایی2به طور مثال اشتوتزرگرفت.
وجـود ایـن   4نشان دادنـد. سـایرز  IS-LMهاي و دیگران بروز آشوب را در مدل3کرد. شافر

دادنـد کـه متغیرهـاي پـولی     نشـان 5و چـن روندها را در بازار کار آمریکا اثبات کرد. بارنت
هاي مختلـف  نیز به کشف وجود آشوب در شاخص6و شینتانیرفتاري آشوبی دارند. لینتون

.)1388امک (ی، سیعلم-1
2- Stutzer (1980).
3- Shafer (1983).
4- Sayers (1986).
5- Barnett and Chen (1988).
6- Linton& Shintani (2003).
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ارز کشـور  بـه بررسـی وجـود آشـوب روي نـرخ     1اند. اسکارالت و دیگراناقتصادي پرداخته
و نمـاي لیاپـانوف و   BDSبا استفاده از آزمـون  کهرومانی در مقابل دالر آمریکا پرداختند

ید شد. یوجود آشوب در هر دو دوره تأ،بعد همبستگی

آشوب. 2
هـا بـا رویکـرد    سـازي خطـی داده  هاي اقتصادي که سعی در مدلنگاه سنتی به پدیده

هاي مشاهده شده در آنهـا را ناشـی از اثـر    نظمیها و بیفرآیندهاي تصادفی دارد، آشفتگی
دلیـل  ،دانسـت. در بررسـی آشـوب   هاي خارجی مـی عدد و شوكهاي متوار وروديتصادفی

درونـی سیسـتم مولـد آن اسـت و بـه      سازوکار هاي قیمت نفت، ها مانند دادهنوسانات داده
نظم منجـر نشـده   زا و تصادفی به ایجاد چنین رفتارهاي به ظاهر بیهاي برونواسطه شوك

است.
نظـر اساسوسانات در نظر گرفت. بردو دلیل براي توجیه نتوان، میدر چرخه اقتصاد

کـه در حـالی .هسـتند زابـرون نیروهـاي ،تولیدنوساناتایجاداصلیعاملها،نئوکالسیک
و انفعاالت درونیفعلراتولیدنوساناتعاملهاست،نظریات کینزینمطابقکه،دومدیدگاه
بـه منجـر اسـت نممکـ اقتصادبخشدر یکافزایش فعالیتکهطوريبهداند،میاقتصاد
ماهیـت بـه بنـا اول،و بـرعکس. در دیـدگاه  شودهابخشسایردرهافعالیتبیشترافزایش
ونـدارد وجودپولیومالیهايبراي سیاستجایی، هاشوكبینیپیشقابلغیروتصادفی

درکند. امانیز بتروخیمراتثبیت اقتصاديعدم،هاسیاستایناعمالممکن استواقع،در
بینـی پیشقابلدر نتیجه،وهاسريایجادکنندهفرایندبودنمعینبهتوجهبادوم،دیدگاه

خاصـی  اهمیـت از،اشـتغال بـه رسـیدن بـراي اقتصـادي تثبیـت هـاي سیاسـت آنها،بودن
مـی اسـتفاده خودادعايبرشاهديعنوانبهآشوبازدوم،دیدگاهطرفداران2.برخوردارند

درآشـوبی معـین وغیرخطیفرایندهايبهتوجهبارااقتصاديبیتتثهايسیاستوکنند
بـه  .کننـد مـی توجیـه تجـاري دورانایجادکنندهاصلیعاملعنوانبه،اقتصاديهايسري

طوري که براي توجیه دوران تجاري در صورت وجود فرایند آشـوبی در متغیرهـاي اقتصـاد    
در یـک سیسـتم   ،واهد بود. بنابرایننخزابرونهايکالن، دیگر لزومی به فرض وجود شوك
ها نتیجه درونی سیستم غیرخطی مولد دادهسازوکارآشوبناك، نوسانات به ظاهر تصادفی از 

1- E.I Scarlat et al (2007).
2- Barkley (1990).
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تـوان تغییـرات نـامنظم رونـد     هاي خارجی ندارد. بنابراین، میشده و ارتباطی با وقوع تکانه
رات بـزرگ در بـازار سـهام    و یا تغیی1تولید ناخالص داخلیبرخی متغیرهاي اقتصادي مانند

2.را نتیجه وجود ساختار آشوبناك در آنها دانست1987نظیر تحوالت اکتبر 

هاي فرایند آشوبیویژگی.2ـ1

، حساسیت به شـرایط  بودنهاي مهمی نظیر غیرخطی پویاتئوري آشوب داراي ویژگی
مهمتـرین  کـه  ،باشد که به توضیح حساسیت بـه شـرایط اولیـه   می3و جاذب عجیب،اولیه

شود.باشد، پرداخته میویژگی یک فرایند آشوبی می
4ادوارد لـورنز حساسیت آنها به شرایط اولیـه اسـت.  ،هاي آشوبیمهم سیستمهمشخص

نتایج محاسبات دستگاه معادالت دیفرانسیل مربوط به جابجـایی حرارتـی جـو را منتشـر و     
ون دخالت عناصر تصادفی یا ورود مالحظه کرد که در محدوده معینی از عوامل معادالت، بد

او بـه ایـن   5.شـود اغتشاش خارجی، نوعی نوسانات نامنظم در پاسخ سیستم بروز داده مـی 
کننـده وضـع جـوي،    بینـی نتیجه رسید که یک تغییر جزئی در شرایط اولیه معادالت پیش

. بـدین  گرددمنجر به نوسانات در پاسخ سیستم و تغییرات شدید در نتایج حاصل از آنها می
اي در پکن بال بزند ممکن است بر اثـر بـال زدن، ابـري حرکـت     ، اگر پروانهمفهوم که مثالً

اي اثر پروانه6.اي نامیدکرده و در نیویورك طوفانی ایجاد شود. وي این خاصیت را اثر پروانه
ا هـ یید غیرخطی بودن روابط در پدیدهأدر واقع بیانگر رد روابط خطی بین علت و معلول و ت

توانـد بـه نتـایج وسـیع و     ها است. یعنی یک تغییر جزئـی در شـرایط اولیـه مـی    و سیستم
سنگ بناي تئوري آشـوب اسـت   ،در خروجی سیستم منجر گردد و اینايبینی نشدهپیش

).1(شکل 

1- Gross Domestic Product (GDP).
.)1383(مشیري، فروتن-2
.)1388(براي توضیحات بیشتر رجوع شود به علمی، سیامک-3

4- Edward Lorenz
.)1386امک (ی، سیعلم-5

6- Davies, B (2005).
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اياثر پروانهـ1شکل 

غـازین  تواند به عنوان خطا در شرایط آدر هر مرحله میبینیکه خطاي پیشبه طوري
تحـت  را بـه شـدت  ايچند مرحلهبینیدقت پیشودر لحظات بعد فرض شود،بینیپیش

10به عنوان مثال، اگر مسـافري  و به سرعت افت کند. دهدتأثیر خطا در مراحل قبل قرار 
دقیقـه  10که هر اتوبوسیتواند سوار اتوبوس شود،ثانیه دیر به ایستگاه اتوبوس برسد نمی

هـر سـاعت یـک بـار     ،رود کـه از آن گذرد و به سمت مترویی مین ایستگاه مییک بار از ای
کند. براي مقصد مورد نظر این مسافر، فقط روزي یـک  قطاري به سوي فرودگاه حرکت می

اي این مسـافر منجـر بـه از دسـت دادن یـک روز      ثانیه10خیر أشود و لذا تپرواز انجام می
شود. کامل می

هاي آشوبناكمدل. 2ـ2

به صورت وبه نگاشت لجستیک معروف است،ترین سیستم آشوبیترین و سادهمتداول
شود:زیر تعریف می
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)1(Xn+1= rxn (1-xn)

. بـراي درك بهتـر   شودمیي اباعث ایجاد اثر پروانهوباشدضریب لجستیک میr،که در آن
x0=2/0و r=95/3بـا فـرض  Xnنقشه لجستیک تک بعدي از تغییرات ،2در شکل ،موضوع

،همان طور که از شکل مشخص استبیانگر نقطه شروع است.x0نشان داده شده است که  
ت. ی معین براي آن در نظر گرفیتوان الگورسد و نمیتصادفی به نظر میکامالXnًتغییرات 

اما زمانی که ارتباط متغیرها را در تکرارهاي متوالی در یک نقشـه دو بعـدي مـورد بررسـی     
). در صـورتی کـه   3ها داراي الگوي قطعی خواهد بود (شـکل  قرار دهیم، روند تغییرات داده

ها را در یک نقشه سه بعدي در نظـر بگیـریم، بـه یـک رونـد معـین دیگـر از        ارتباط متغیر
نسـبت بـه   راالگوي رفتاري بهتري،سه بعديو نقشه دو در().4(شکل رسیم تغییرات می

شاهد هستیم)یک بعدي

بعديتکـ نقشه لجستیک 2شکل 
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ـ نقشه لجستیک دو بعدي3شکل 

فضاییـ نقشه لجستیک 4شکل 

هاي تحقیقیافتهمنبع:
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نقطـه  هاي مهم فرآینـد آشـوبی، حساسـیت بـه    یکی از ویژگی،ه شدطور که گفتهمان
ها، نقاطی وجود پدیدهشود که در تمامی . در این تئوري بیان میاستشروع یا شرایط اولیه 

شـود. بـراي بیـان    باعث تغییراتی عظیم در روند فرآیند می،دارند که تغییري اندك در آنها
بهتر است حساسـیت نقشـه لجسـتیک را در فضـاي تـک بعـدي بـراي        ،روشن این موضوع

بـا قـرار دادن نقطـه اولیـه     ،ورد بررسی قرار دهیم. در نگاشت لجسـتیک مrمقادیر مختلف 
2/0x0= و تغییراتrطـور  شود. همـان هاي مختلف نمایان می، ماهیت سري زمانی به شکل

، تغییرات اساسـی و شـدیدي را   rمشخص است تغییر بسیار اندکی در مقدار 5که از شکل 
1کند.در نتایج ایجاد می

rک تک بعدي با مقادیر مختلف نقشه لجستیـ5شکل 

هاي تحقیقمنبع: یافته

).1389براي توضیحات بیشتر رجوع شود به بابازاده و همکاران (-1
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رفتاري ،نگاشت لجیستیکr≤57/3≥4زمانی که تنها ،شودمیمالحظهطور کههمان
بـه صـورت   ،نـامیم. همچنـین  دهد که آن را رفتار آشـوبی مـی  ظاهر نامنظم را نشان میهب

دو ،جهتبه اینولیه را مورد تحلیل قرار داد. نقطه شروع ابه حساسیت توان دیگري نیز می
نمونـه  50،تصویر شده اسـت. دسـته اول  6ی از خروجی نقشه فوق در شکلیتا50دسته 

25نمونـه  ،باشد. اما در دسته دوم خروجـی خروجی نقشه لجستیک بدون هیچ تغییري می
ییرات حاصـل شـده بـین    دهیم. تغافزایش می1اکسلبا استفاده از نرم افزار % 1را به میزان 

دهد.روند دسته اول و دوم، حساسیت به شرایط اولیه را نشان می
حساسیت نگاشت لجیستیک به شرایط اولیهـ6شکل 

نمونه
هاي تحقیقیافتهمنبع:

هاي آشوب آزمون.3
مطـرح شـده   دو دیـدگاه ،هاي زمانی پیچیـده یت سريبه طور کلی، براي ارزیابی وضع

،شود که آیا سري زمانی مورد نظـر است. در دیدگاه اول، به بررسی این مسئله پرداخته می

1- Excel.
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به وسیله یک فرآیند معین یا تصادفی ایجاد شده است؟ در دیدگاه دوم، سعی بر این اسـت  
وبی یـا غیرآشـوبی اسـت؟    حاکی از یـک رفتـار آشـ   ،که تشخیص داده شود آیا سري زمانی

شـوند، متکـی بـر تجزیـه و تحلیـل بعـد       هایی که در دیدگاه اول به کـار گرفتـه مـی   روش
شامل تحلیل بزرگترین هاي مربوط به دیدگاه دوم، عمدتاًهمبستگی سیستم هستند. روش

شود.که در ادامه تحقیق به بررسی آن پرداخته میباشندنماي لیاپانوف می

1جاذبآزمون بعد. 3ـ1

بعد به عنوان حد پایین تعداد متغیرهاي مستقل الزم براي توصیف مدل جاذب تعیـین  
مفهوم توسعه یافته کلیه مسیرهاي تعادلی در فضـاي حالـت اسـت، ماننـد     ،شود. جاذبمی

هـاي پایـدار کـه بعـد صـحیح دارنـد. جـاذب        هاي حـدي در سیسـتم  نقاط تعادل و چرخه
شـود. جـاذب   نامیـده مـی  3جاذب عجیبکهاست 2رکتالیهاي آشوبی داراي بعد فسیستم

هـاي مجـانبی سیسـتم آشـوبی     اسـت کـه بـا حالـت    4عجیب یک ساختار هندسی فرکتالی
شود. در جاذب عجیب، مسیر حالـت جـاذب غیرخطـی را بـه صـورت چگـالی       مشخص می

کند و هرگز مسیرها تکرار میاز مسیر گذشته مالقات پوشاند و هر نقطه را در فاصله می
. شـود مـی باعث بروز رفتاري پیچیده، به ظاهر تصادفی ولی معـین  ،شوند. این خاصیتنمی

را به مسیر دیگري هدایت کند یبینتواند سیستم پیشتخمین هر نقطه جاذب میخطا در
نـام  بینی را در مراحل بعد غیرممکن سازد. بعد جـاذب بـا اسـتفاده از متغیـري بـه      و پیش

5.شودبه صورت زیر محاسبه میمعادله نهایی آنوانتگرال همبستگی معرفی شد،

mو در فضـاي  =T,...2,1(t(باشـد از مشـاهدات یک سـري زمـانی   txدفرض کنی

بعدي تعریف شـود یعنـی    11,...,,  Mttt
M
t xxxx    انتگـرال همبسـتگی از درجـه .m

کنـد و از بـین   گیري میبعدي را اندازهmنقطه پراکنده در فضاي Tهمبستگی فضایی بین 
m,بعدي، یعنی (mبخشی از نقاط دوتایی ،آنها m

t sx xشان از یکـدیگر کمتـر   )، را که فاصله
مبستگی بـه صـورت زیـر تعریـف     کند. بنابراین، انتگرال هاست، انتخاب میاز شعاع ثابت

1-Attractor Dimension Test ،،مـروري بـر نظریـه آشـوب و     «سـعید توضیحات بیشتر ارجاع به مشیري
.54)، ص1381(،»کاربردهاي آن در اقتصاد

2- Fractal Dimension.
3- Strange Attractor.

باشند.هاي مختلف میشکل در مقیاسها اجسام ریاضی هملفرکتا-4
5- Grassberger, P and  Procaccia, I  (1983).
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ک ثبـات نسـبی (بـه طـور     و به یشود پایدار بماند،زیاد میMهمچنان کهMDاگر 
بـا  MDاگـر  معمول کمتر از ده) برسـد، بـر معـین بـودن سـري داللـت خواهـد داشـت.        

بـراي  هـاي مـورد اسـتفاده    تعـداد داده خواهد بـود. تصادفی،زیاد شود، سیستمMافزایش
کـه بـراي   اسـت مشـاهده  4537،هاي ارز مختلـف بررسی روند تصادفی از غیرتصادفی نرخ

، 1دست آمده در جدوله شود. طبق نتایج باستفاده میL1D2افزار از نرم،مطالعه روند آن
هـاي ارز از  توان نتیجه گرفت که نـرخ است، می10کمتر از Dچون در تمامی موارد، مقدار 

کنند.روندي غیرتصادفی تبعیت می
ي ارز و تابع لجیستیکهامحاسبه بعد جاذب براي نرخـ1جدول 

LOG USD CAD EUR GBP AED

44/0 3/8 28/9 56/9 84/9 04/7
هاي تحقیقمنبع: یافته

1نماهاي لیاپانوف.3ـ2

بـراي مشـخص کـردن پایـداري     قبـل از ظهـور نظریـه آشـوب    مفهوم نماي لیاپـانوف  

۱-Lyapunov Exponent Test،»
«۷۶،۷۷-

۱۰۰.»«
۳۳
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گیـري  ز طریق اندازهمحاسبه توان لیاپانوف ارفت. کار میهاي خطی یا غیرخطی بهسیستم
در واقع، در این شود. دهد، انجام میمقدار کشیدگی یا خمیدگی که در یک سیستم رخ می

انـد  اي که در ابتدا به هم نزدیک بودهدو نقطهی که مسیرهاي انتقالیروش، سرعت متوسط
هـاي متعـددي بـراي    روششـود.  شوند، محاسبه میو به طور نمایی از یکدیگر منحرف می

1تـوان بـه روش مـاتریس ژاکـوبی    سبه نماهاي لیاپانوف وجود دارد که از آن جمله مـی محا

به مفهوم آهنگ همگرایی (پایداري) و یـک  ،یک نماي لیاپانوف منفی2.سیستم اشاره نمود
به معنی آهنگ واگرایی (ناپایـداري) اسـت. تـا زمـان معرفـی نظریـه       ،نماي لیاپانوف مثبت

به عنوان سنجشـی از اثـر شـرایط اولیـه روي یـک سیسـتم       آشوب، طیف نماهاي لیاپانوف
رفت. نظریه آشوب بدون ایجاد تضادي در تعـاریف، فقـط بیـان    کار میه دینامیکی آشفته ب

در یـک سیسـتم طبیعـی    توانند توأماًکند که مقادیر مثبت و منفی نماهاي لیاپانوف میمی
انوف مسـتقل از شـرایط اولیـه   ، نماهـاي لیاپـ  آشوبی وجود داشته باشند. بر اسـاس تعریـف  

درکـه به طـوري باشندر مسیر جاذب بسیار مفید میو به عنوان خواص تغییرناپذیهستند
،هـا هاي زمانی بازارهاي مالی به مشخصـه اصـلی ایـن سـري    پذیري سريبینیپیشبررسی 

د شـون ه مـی دیسـنج بر اساس ضرایب لیاپانوف که،هایعنی میزان آشوبناك بودن این سري
کند که با تغییر شرایط اولیه یا پارامترهاي مدل، سريبیان می،این میزان3شود.توجه می

اختالف دارد. چه میزانتولید شده با سري اصلی
رفتار یک سیستم طبیعـی را مـدل   ،به طور دقیق،فرض کنید یک مدل متغیر با زمان

معادلـه دیفرانسـیل   ممکـن اسـت حاصـل    ،این مـدل قطعـی متغیـر بـا زمـان     . باشدکرده
( ) ( ( ))

o

x t X x t معادلـه پاسـخ  باشد و یا در حالت گسسته   t 1 f ( tx x  باشـد،
به متغیـر زمـانی گسسـته و شـرایط اولیـه، یـک       واضح است که با دانستن اطالعات مربوط

x)0(ايخطـ شـرایط اولیـه بـا یـک    ،واقـع دراما .نامحدود میسر خواهد بودبینیپیش

یعنـی  tنتج از خطـاي شـرایط اولیـه در زمـان     و مقدار خطاي مشودمشخص میغیردقیق
( )Dx t (0)تابع به صورتيرفتاردارايte x د (خواهد بودهنده مقدار خطاي نشان

ـ tدهنده خطاي معادله در دوره نشانDرایط اولیه و ش وجـود  ه که از خطاي شرایط اولیه ب
حـال اگـر   .شـود میبه عنوان نماي لیاپانوف شناخته ،که در آنباشند.)آمده است، می

پذیري آن به زمان اندكبینیپیشسیستم آشوبناك است و گوییممیبزرگتر از صفر باشد

1- Jacobian Matrix.
.)1385(معینی، ابریشمی، احراري-2

3- Pariazar, M , Shahrabi, J and  Mahmoodzadeh, S (2007).
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-1 بـه  ،مقـادیر آینـده  بینـی پـیش میزان خطا در ،با افزایش این ضریب1.دشومیمحدود
دهنده میزان آشـوبناك بـودن   این ضریب نشان،یابد. به بیان دیگرصورت نمایی افزایش می

دهنده حساسیت بـاالي سـري بـه مقـادیر     مقادیر باالي این ضریب نشانویک سري است
که:به طوري،در نظر گرفتبراي نماي لیاپانوفهاي مختلفی راحالتتوان میاولیه است.
، کوچکتر از صفر باشد، آنگاه تمام نقاط اولیه انتخابی به سمت یک نقطه مقدار الف) 

تـر باشـد،   منفـی شوند به طوري که هر چـه  ثابت یا چرخه متناوب همگرا می
د؛یابیپایداري سیستم افزایش م

، مساوي صفر باشد، آنگاه هر نقطه اولیه انتخابی حول یک چرخه حـدي  مقدار ب) 
؛گوییمپایدار لیاپانوف میآن را،کند کهپایدار نوسان می

باال به دلیل حساسیت،، بزرگتر از صفر باشد، آنگاه هر نقطه اولیه انتخابیمقدار ج) 
شـوند و هـیچ نقطـه    به شرایط اولیه، مسیرهاي نزدیک به هم به سرعت واگرا می

فرایند مورد نظر آشوبناك ،ثابت و یا چرخه متناوبی وجود ندارد که در این حالت
است.
هاي ارز مختلف در مقابل براي بررسی نماي لیاپانوف نرخهاي مورد استفاده تعداد داده

L1D2افـزار  . براي تست آزمون نمـاي لیاپـانوف از نـرم   باشدمیمشاهده4537ریال ایران

آورده شـده اسـت. نماهـاي لیاپـانوف     2در جـدول  ،نتایج نهـایی آن است کهاستفاده شده 
وجـود  به معنايکه هستندهمگی مثبت و نزدیک به صفر ،هاي ارز در بعدهاي مختلفنرخ

هـاي ارز بـا مـدل آشـوبناك     یسـه نـرخ  براي مقا،. همچنیناستها فرایندي آشوبی در داده
لجیستیک، مقدار بعد همبستگی و ماکزیمم نماي لیاپانوف لجیسـتیک نیـز محاسـبه شـده     

بـراي نـرخ ارز   ،است. نکته حائز اهمیت در این است که ماکزیمم نماي لیاپانوف در بعد اول
این نرخ ارز بـه  نشان از حساسیت کم،باشد که اینایران در برابر دالر آمریکا بسیار کم می

برخـوردار  هـا نسبت به دیگـر نـرخ  از پایداري و ثبات باالتري،و بنابرایناستشرایط اولیه 
بینی بیشتري دارد به طوري که پـس از دالر آمریکـا، درهـم    قابلیت پیش،است و در نتیجه

.استاروپا از حساسیت کمتري برخورداريامارات و یورو

.)1388(، سیامکیعلم-1
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وف در ابعاد مختلفمحاسبه نماي لیاپانـ2جدول 
D=3 D=2 D=1

455/0 534/0 695/0 LOG

071/0 671/9 488/1 USD

173/0 854/0 902/11 GBP

138/0 730/0 842/9 EUR

190/0 625/1 669/11 CAD

377/0 396/9 157/6 AED

.هاي تحقیقمنبع: یافته

و الگـوریتم آمـوزش آن بـراي    1هاي عصـبی مصـنوعی  شبکه. 4
نرخ ارز ایران در برابر دالر آمریکابینیپیش

هـاي زیـادي   از آنجا که فرایند آشوبی یک پروسه غیرخطـی معـین و داراي پیچیـدگی   
گونـه فراینـدها مناسـب    هاي خطی براي توضیح رفتار اینبنابراین استفاده از مدل،باشدمی

د استفاده قـرار  نیز که تاکنون مورARCH ،TAR ،STARهاي غیرخطی نظیر . مدلنیست
شـوند و قـادر بـه حـذف تمـام      اند، اغلب براي حل یک مسئله خاص مفید واقـع مـی  گرفته

وتحلیل هاي عصبی در تجزیهنظیر شبکهباشند. موفقیت کمها نمیالگوهاي غیرخطی از داده
بینـی  استفاده از شبکه عصـبی بـراي پـیش   ،میالدي80ها باعث شد که در اواخر دهه داده
بـراي  اعتبـار افـراد   ،ریـزي اقتصـادي، پایـداري شـرکت    برنامـه ارز، قیمت سـهام،  هاينرخ

از 2.هــاي مختلــف بــورس رواج یابــدآنــان و شــاخصاحتمــال ورشکســتگیگــرفتن وام و 
، 5، بــوزارج4، تریپــی و توربــان3هــاي وانــگتــوان بــه پــژوهشایــن تحقیقــات مــیجملــه

ــوریس ــدنبرگتیبـ ــگ6و زیـ ــترا7، ژانـ ــک 8، هیمسـ ــتین، هافـ ــی و 9و هلمنسـ ، داربلـ

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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یی آحـاکی از کـار  ،هـا اشاره کرد. نتایج تمام پـژوهش 2و کاترین کرتسو و سرلیتس1اسالما
هاي مدل3.بینی بوده استهاي خطی در پیشباالتر مدل شبکه عصبی نسبت به انواع مدل

ـ  ها و خروجیهاي غیرخطی بین ورودينگاشتهستندقادرعصبی شبکه . دها را یـاد بگیرن
هـاي  هاي سـنتی و سـایر الگـوریتم   که شبکه عصبی از تحلیلبسیار محتمل است ،بنابراین

هـاي  هوش مصنوعی بهتر عمل کند. ناگفته نماند کـه یکـی از بزرگتـرین مشـکالت شـبکه     
هـاي  کـه بسـیاري از محققـان، شـبکه    عصبی ضعف در تفسیر نتایج خویش است به طوري

4.اندعصبی را به جعبه سیاه تشبیه نموده

ـ در این تحقیق بینی نرخ ارز براي پیش5ساختار شبکه عصبی طراحی شده صـورت  ه ب
گره الیـه مخفـی و یـک    8ورودي، 3یعنی شبکه عصبی مورد نظر داراي باشد، می1-8-3

). 7شکل(6باشدگره در الیه خروجی می
مقالهکار رفته در اینه ساختار شبکه عصبی بـ7شکل 

به شـبکه  ،به عنوان ورودي،منظور در مرحله اول، نرخ ارز روز اول و دوم و سوماینبه
عصبی داده شده و نرخ ارز روز چهارم به عنوان خروجی مطلوب شـبکه عصـبی، بـه شـبکه     

1- Darbellay & Slama (2000).
2- Catherine Kyrtsou, Apostolos Serletis (2006).

انـد. از جملـه   هاي خطی عمـل نکـرده  هاي عصبی بهتر از مدلهایی هم وجود دارند که در آنها شبکهالبته پژوهش-3
ــی ــوان مــ ــت تــ ــون و وایــ ــه سوانســ ــون(Swanson & White(1997))بــ ــتاك و واتســ و اســ

Stock & Watson(1998))(.اشاره کرد
4- K. J. Kim (2000).

) استفاده شده است.MATLAB(افزار مطلبهاي عصبی نرمبراي این منظور، از جعبه ابزار شبکه-5
ها و ورودي وجود ندارد. با وجود اینکه چندین فرمول براي هیچ پایه نظري براي انتخاب تعداد الیه-6

Masterها و ورودي پیشنهاد شده است (محاسبه تعداد الیه )، اما هیچ توافق عمومی نسبت به 1994
هاي که با تغییر دادن تعداد الیه،آیددست میه بهترین مدل بر اساس برآورد تجربی ب.وجود نداردآنها

هاي زیادي طراحی شده دست آورد. الزم به ذکر است مدله ورودي و پنهان بایستی تعداد مناسب را ب
دهد.انجام میرا براي نرخ ارز ایرانبینی ست که این مدل بهترین پیشا

شبکه عصبی چهارمین روز

ادهستانده
د

روزاولین

روزدومین

روزسومین
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روز دوم و سـوم و چهـارم بـه    ،روزرسانی شوند. در مرحله بعـد ه ها بشود تا وزنمعرفی می
روز پنجم به عنوان خروجی مطلـوب شـبکه عصـبی معرفـی     عنوان ورودي شبکه عصبی و 

بـه صـورت متـوالی انجـام     ،یابند. این کارهاي شبکه عصبی بهبود میوزنشود و مجدداًمی
را براي آمـوزش  ها)درصد از کل داده75(روز مورد نظر250کل ،شود تا شبکه عصبیمی

75بینی بی آموزش دیده، به پیششبکه عص،ها ثابت شوند. در مرحله بعدیاد بگیرد و وزن
از تکنیک ، براي ارزیابی میزان موفقیت این شبکهپردازد وها) میدرصد داده25(روز آینده

در ایـن تحقیـق،  وروديهـاي داده.استفاده خواهد شـد 1»میانگین قدرمطلق درصد خطا«
تـا  27/9/1384اریخ از تـ روز300طول ارز اصلی بازار ارز ایران یعنی دالر آمریکا درقیمت

ـ  3سـازي گـروه ذرات  در این مقاله از الگوریتم بهینه2.باشدمی28/8/1385 دسـت  ه بـراي ب
،هاي شبکه عصبی استفاده شده است. با توجه بـه اینکـه در تحقیقـات داخلـی    آوردن وزن

استفاده نشده است، ابتدا به معرفی ایـن الگـوریتم   از این روش، براي آموزش شبکه عصبی
شود.بینی با شبکه انجام میپیش،ته و سپسپرداخ

سازي گروه ذراتبهینه.4ـ1

هاي تکاملی است که از زندگی حیوانات الهـام  سازي گروه ذرات مدلی از الگوریتمبهینه
ژاپن معرفی شد و بیانگر یک 4در ناگویاي1995براي اولین بار در سال این روشگیرد.می

رعت همگرایی و سادگی قوانین در تعیین جهت بهینـه،  س5.گراستمدل تکاملی و جمعیت
یک جمعیت یا گـروه  PSOآید. در یک سیستم از خصوصیات مهم این روش به حساب می

شوند. ذرات در فضاي جسـتجو  نامیده می6وجود دارد، این گروه داراي اجزایی است که ذره

1- Mean Absolute Percentage Error.
هاي مورد استفادهدر محدوده دادههاي عصبیشبکهرغم اینکه ممکن استتجربه نشان داده است، علی-2

هـاي  د کـه هنگـام اسـتفاده از داده   براي تخمین، نتایج خوبی را به نمایش بگذارند اما، بسیاري معتقدنـ 
بینی ضعیفی صورت گیرد. براي حـل ایـن   جدید، ممکن است با خطاهاي بیشتري مواجه شوند و پیش

سـازي بیـزین. بـا    از جمله روش توقف زودهنگام و منظم؛هاي متفاوتی پیشنهاد شده استمعضل روش
250قاله، بهترین آموزش شبکه به ازاي توجه به تخمین متعدد به ازاي تعداد روزهاي متفاوت در این م

روز دیگر نیز به عنـوان تسـت شـبکه اسـتفاده     50بینی داشت و از روز بود که کمترین خطا را در پیش
شده است.

3- Particle Swarm Optimization (PSO).
4- Nagoya City.
5- M. Carcalho,T.B.Ludermir (2006).
6- Particle.
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، رفتـار  PSOالگـوریتم  کننـد.  قرار دارند و براي رسیدن به یک موقعیت بهینـه تـالش مـی   
کنـد. ایـن سـناریو را در نظـر بگیریـد، یـک دسـته از        سازي میاجتماعی پرندگان را شبیه

گردنـد. هـیچ کـدام از پرنـدگان     به دنبال غذا مـی ،در یک محیط،پرندگان به طور تصادفی
. دانند که چقدر از محل غذا فاصـله دارنـد  اطالعی در مورد غذا ندارند ولی در هر مرحله می

ال مطرح است که بهترین استراتژي براي پیدا کـردن غـذا چیسـت؟ بـه نظـر      ؤحال این س
اینPSOترین پرنده به غذا راه حل مناسبی است. الگوریتم رسد که دنبال کردن نزدیکمی

کنـد. در ایـن   اسـتفاده مـی  از آنسـازي گیرد و براي حـل مسـائل بهینـه   سناریو را یاد می
شود کـه آن را  عنوان یک پرنده در فضاي جستجو در نظر گرفته میبه ،الگوریتم، هر جواب

انـد  که به طـور تصـادفی تولیـد شـده    ذراتتوسط یک گروه از PSOنامند. در ابتدا ذره می
گـردد. در هـر تکـرار    شود و جستجو براي پیدا کردن جواب بهینـه آغـاز مـی   مقداردهی می
جسـتجو بـا توجـه بـه دو مقـدار تغییـر       در فضايراموقعیت بعدي خودذرهالگوریتم، هر 

و دیگـري  1(pbest)دهد: یکی بهترین موقعیتی است که خود فرد تاکنون داشـته اسـت  می
بهترین ،وجود آمده است و در واقعبهترین موقعیتی که تاکنون توسط کل افراد جمعیت به

pbest2باشددر کل جمعیت می(gbest) ،از نظر مفهومی .(pbest)   د در واقـع  بـراي هـر فـر
(pbest)شود و تغییر موقعیـت افـراد بـر اسـاس     آن فرد محسوب می3حافظه اتوبیولوژیکی

پاسخ به احساس غربتی است که افراد هنگام دوري از محلی که در آن بیشتر ارضا ،در واقع
موقعیت خـود  ،همان دانش عمومی جمعیت است و وقتی که افراد(gbest)دارند. شوند،می

کنند که سطح دانش خود را به سطح در واقع تالش می،دهندتغییر می(gbest)را براساس
دانش جمعیت برسانند.

بـه صـورت همزمـان اطالعـاتش را بـا      وکنـد  هر ذره یک راه حل تولید مـی PSOدر 
و موقعیـت اولیـه دارد کـه در حـین     سـرعت ،گـذارد هـر ذره  هایش به اشتراك میهمسایه

شود.به روز میزیرهاي سرعت و موقعیت اولیه توسط رابطه،پیشرفت الگوریتم

1- Personal best (p best).
2- Global best (g best).
3- Autobiological.
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iکه در این روابط 
tx به موقعیت فعلی ذرهi   .در فضـاي مسـئله اشـاره داردt  را تعـداد

gتکرارها و
tpه براي بهترین مکان پیدا شدx  تـا تکـرارt باشـد. ام مـیg

tp   بهتـرین مکـان
کـه محـدوده سـرعت آن در بـازه    اسـت ام پـارامتر  tجهانی در میان همـه ذرات تـا تکـرار    

)maxmax ,vv مـی (  .1باشـدr2وr     مقـادیر تصـادفی بـا توزیـع یکنواخـت د ) 1و0ر بـازه (
که روابط مختلفـی بـراي محاسـبه آن ارائـه شـده      استپارامتر وزن اینرسی twباشند. می

باشـد  از آخرین تکنیک محاسبه وزن اینرسی کـه بـه صـورت زیـر مـی     ،در این مقاله.است
استفاده شده است.

minminmax
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هـاي شـبکه عصـبی    یـق یـک مینـیمم محلـی، وزن    دقت بـاال در محاسـبه دق  به دلیل
وسیله این شبکه عصبی به مراتب بهتـر از  ه ب،بینیتر خواهند بود و پیشدقیقدیدهآموزش

1.هاي گذشته خواهد بودروش

PSOپیدا کردن مقادیر بهینه با .4ـ2

هـاي شـبکه عصـبی اسـتفاده     دست آوردن وزنه براي بPSOدر این مقاله از الگوریتم 
ه است. براي این منظور از خروجی شبکه عصبی و مقـدار خطـاي آن، از عـدد مطلـوب     شد

شـود. پـس از آن مقـدار بهتـرین     مقدار شایستگی براي هر ذره محاسبه شده و ذخیره مـی 
شود. سپس مقـدار سـرعت   شایستگی فردي و جهانی ذرات داراي این شایستگی ذخیره می

شود و پـس از  اساس روابط داده شده محاسبه مییا همان جابجایی براي هر بعد هر ذره بر
شـود.  دست آمـده محاسـبه مـی   ه مقدار جدید براي هر بعد هر ذره، بر اساس سرعت ب،آن

1- J.Kennedy and R.C. Eberhart, with Yuhui Shi (2001).
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آوریم و بهترین مقـدار شایسـتگی   دست میه دوباره مقادیر شایستگی را براي ذرات ب،حال
ن به مقدار شایستگی بهینـه  نماییم و الگوریتم را تا رسیدروزرسانی میه فردي و جهانی را ب

رسم شده است:8شکلصورت زیر است که در ه دهیم. مراحل الگوریتم بادامه می
یـک را  ها بده و میـزان خطـاي هـر   هاي آموزش را به همه شبکهکل مجموعه داده-1

؛دارنگه
؛کل خطاها را مقایسه کن تا بهترین شبکه کلی مشخص شود-2
را ثبـت  هاي آنه حداقل خطاي تعریف شده رسیده بود، وزنها باگر یکی از شبکه-3

؛کن و از برنامه خارج شو
را براي هر شبکه اجرا کن تا موقعیت و سـرعت  PSOدر غیر این صورت، الگوریتم -4

؛روزرسانی شودبه
.1برو به مرحله -5

سازي گروه ذراتالگوریتم بهینهـ8شکل
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بینـی نـرخ ارز ایـران در    به پـیش PSOمطلب و با الگوریتم افزارحال با استفاده از نرم
پردازیم. نتایج حاصل از تخمین شبکه عصبی و بررسی میزان موفقیـت  برابر دالر آمریکا می

عـدد و  100آورده شده است. ایـن شـبکه بـه ازاي تعـداد ذرات     3و جدول 9شکلآن در 
مشـاهده  1و خطـاي آمـوزش  روز تخمین زده شده است. بر طبق نتایج خطاي تسـت 250
سـازي گـروه ذرات   شود که با استفاده از شبکه عصبی طراحی شـده و الگـوریتم بهینـه   می
توان با دقت باالیی به تخمین نرخ ارز پرداخت. می

روز75بینی شبکه عصبی براي پیشـ9شکل

1-،،،
ها

۳۱۱۳۷/۰
۱۱۳۷/۰

.مي۹۰۰۰۱۰
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سازي گروه ذراتبا الگوریتم بهینهمقایسه خطاي آموزش و تستـ3جدول 

خطاي تستخطاي آموزشارزنام 

1137/03492/0دالر آمریکا

هاگیري و پیشنهادنتیجه.5
، نشـان از  هـاي ارز مختلـف ایـران   نرخ، پایین بودن بعد جاذب در مقالهبر اساس نتایج 

غیرتصادفی بودن سیستم است و مثبت بودن نماي لیاپانوف حاکی از آشوبناك بودن فرایند 
طوري که با افزایش بعـد سیسـتم از یـک بـه سـه، نمـاي لیاپـانوف        باشند بهنرخ ارزها می

مطالعه بیشتر و با باشدکوچکتر شده که بیانگر آشوبناك بودن و غیرخطی بودن نرخ ارز می
،. بنـابراین ثیرگذار بیشتر نرخ ارز پی بـرد أتوان به تعداد و چگونگی عوامل تمی،این روندها

بینـی و بررسـی چگـونگی    هاي خطـی بـراي پـیش   مدلتوان ازنمی،باتوجه به این موضوع
هـاي  از شـبکه نـرخ ارز بینـی پـیش تغییرات متغیر نرخ ارز پرداخت که در این مقاله بـراي  

تـوان بـا اسـتفاده از شـبکه عصـبی و      نشـان داد کـه مـی   ،عصبی استفاده شده است. نتایج
.این متغیر پرداختینیبپیشبه ،با دقت بسیار باالیی،سازي گروه ذراتالگوریتم بهینه

کـه  نمـود بنـدي توان چنین جمعمیمقالهبه دست آمده در این کلیدي نتایج دیگر از 
هـاي ارز دیگـر   ماکزیمم نماي لیاپانوف در نرخ ارز ایران در برابر دالر آمریکـا کمتـر از نـرخ   

نکه نسبت به و ایداردنشان از باثبات بودن این نرخ در بازارهاي جهانیاین امرباشد کهمی
توانـد ایـن توصـیه    دهد. بنابراین مـی وقایع و رویدادهاي جهان حساسیت کمتري نشان می

در معـامالت جهـانی   ،به همراه داشته باشد که بهتر است تجار و دولـت با خودسیاستی را
هـاي  از دالر امریکا استفاده نمایند چرا که ثابت شد از کمترین نوسان نسبت بـه نـرخ  ،خود

ه بارز پرداختبینی این نرختوان مدت زمان بیشتري به پیشگر برخوردار است و میارز دی
،که با وجود ماکزیمم نماي لیاپانوف کوچک در نرخ ارز ایـران در برابـر دالر آمریکـا   طوري

کند بینی را دچار انحراف نمیاي، سیستم پیشبینی در یک فرایند چند مرحلهخطاي پیش
بینـی  هاي ارز، خطاي پیشد ماکزیمم نماي لیاپانوف زیاد در دیگر نرخدر صورتی که با وجو

یابد.به صورت نمایی افزایش می،در آنها
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خذآو منابعم

ـ فارسی

.آزمون روند آشوبی در بازده سـهام اوراق بهـادار تهـران   .)1381(.سالمی، امیر بهداد-1
.35ـ74صفحات .، تابستان5،، شمارهپژوهشنامه اقتصادي

نامه کارشناسـی  ، پایانبررسی وجود آشوب در نرخ ارز ایران.)1388(.سیامک، علمی-2
.واحد فیروزکوهاسالمیدانشگاه آزاداقتصاد.ارشد

بررسی وجود آشوب در قیمت نفت خام ایران در یـک دوره  .)1386(.علمی، سیامک-3
ل اول پیش شماره دوم، زمستان.، سافصلنامه علوم اقتصاد.بیست ساله

.ي آشـوب و کاربردهـاي آن در اقتصـاد   مـروري بـر نظریـه   .)1381(.مشیري، سعید-4
.، پاییز12،شماره،هاي اقتصاديفصلنامه پژوهش

هـاي آتـی   بینی قیمـت آزمون آشوب و پیش.)1383(.مشیري، سعید و فروتن، فائزه-5
، زمستان.21،شماره،هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهش.نفت خام

سـازي سـري   به کارگیري نماي لیاپانوف براي مـدل .)1385(دیگران.و معینی، علی-6
دي.، آذر و76،شماره،مجله تحقیقات اقتصاديزمانی قیمت نفت بر پایه توابع پویا. 
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