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 چکیده
ظداه ی پد  آشدوب دارند  و در ن یجدم،       های پیچی   ص فاًاز نقطم نظ  نظ تم آشوب، سیس م

اسدج تدابی تدر ی تدان یبدین بدا تدر         یمکن در حالی کم، رسن ناینظم و تصادفی بم نظ  یی

بازارهدای پدولی و یدالی تکدی از یدوارد بسدیار        ف یول رتاضی یشخص باشد   در ات صداد،  

های یویدود در ات صداد بازارهدای    زت ا نظ تم، کارگی ی نظ تم آشوب هس ن میناسب ب ای ب

یانن  ن خ ارز و تیمج سداا،، تصدادفی و    از آن هس ن  کم ی غی های پولیپولی و یالی حاکی 

کنند    یطابق نظ تم آشوب اگ  ف اتن  تبیدین  بینی هس ن  در ن یجم تغیی ات آناا غی  تابل پیش

بیندی  توان تغیی ات آنادا را پدیش   اتن  غی  خطی یبین پی وی کن ، ییی غی های پولی از تر ف

هدای  هدای روزاندم سداا، شد کج    در اتن یقالم با تویم بم نو بودن ادبیات آشوب، تیمدج  ک د 

یورد آزیدون   1838تا  1831در دور  زیانی اب  ای سال  پذت ف م ش   در بازار بورس تا ان

از ف اتند  تصدادفی پید وی    سیس م بورس اوراق باادر گی د تا یشخص شود کم آتا ییت ار 

و   BDSهدای  باش ؟ بم اتدن ینظدور از آزیدون   ث  از تر ف اتن  یبین )آشوبی( ییأکن  تا ی یی
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دسدج آید   حداکی از آن اسدج کدم      من اتج بد  نمای لیاپانوف و دتکی فول  اس فاد  ش   اسج 

 کن  تر سیس م آشوبناک پی وی یی از سیس م بورس اوراق باادر تا ان
 

  های غی  خطیهای کشف آشوب،آزیونسیس م آشوب، بازار بورس،آزیون :ی کلیدیهاواژه

 قدمهم -1
های اخی  اتن بازارها نقدش اساسدی   با رش  روز افزون بازارهای س یاتم و ساا، در دهم

بورس اوراق بادادار  در ات صاد کشورهای یخ لف اتفا نمود ، بم طوری کم تح ک و رونق 

و بازار ساا، بم عنوان تکدی از یبیارهدای سدمیج و پوتداتی ات صداد کشدورها شدناخ م        

اند ازها و یندابی   شود  بازارهای ساا، بم عنوان تکی از ارکان اصلی بازار س یاتم، پسیی

ت تن زیان و با هزتنم یبدایمتی کدم بدم یسدی      یالی یح ود یویود در یایبم را در س تی

 داران، یحققددان وسدداا، بددا گسدد  ز بازارهددای یددالی،  کنندد  اتج یددیگددذاری هددتمسدد یا

هدای  کاهش رتسر نیازین  آشناتی بدا ید ل   های باینم وگی یگذاران ب ای تصمیمسیاسج

ال کدم ،تدا  دم اند از      ؤبد ای سدالاای ی مدادی اتدن سد      بینی واس فاد  از آناا هس ن  پیش

هدای آتدی   تیمدج  دار )یب بد ( ابیندی یبند  ساا، بد ای پدیش  های تبلی بازار توان از تیمجیی

بد ای   تجداری بدود  اسدج     تکی از یباحث اصلی وراتدج در یحافدل علمدی و    اس فاد  ک د،

تدوان آنادا را   ان  کم یدی ی یخ لفی ارائم ش  هاف ضیم و هااالت ی لؤپاسخاوتی بم اتن س

 -8؛ هدای فندی  ید ل  -2؛ ) سداخ اری(  هدای بنیدادی  ید ل  -1در  اار گ و  اصدلی شدایل   

  بن ی ک دآشوبی تقسیم هایی ل -4؛ های گا، تصادفیی ل

ARIMA هدا هسد ن  و بدم آنادا عندوان خطدی تصدادفی داد         تد تن ید ل  از یب وف

تصادفی داد   –کم بم آناا عنوان ی ل غی  خطی  GARCH-ARCHگ و  دتا  شود  یی

رغم داشد ن ظداه ی پ آشدوب و    های خاصی هم ویود دارد کم علیسیس م شود یی

در علدم رتاضدیات بدم     تصادفی تابی ی تان یبین با ف یول رتاضی یشخص هسد ن   

  ] 81ص  ،4[ نما، آشوب گوتیمغی  خطی تصادفیف اتن های 

دهن   نظ تم آشوب دارای  ن  یشخصم اسج کدم عبارتند    دس اا  یبادالت تشکیل

یبدادالت آشدوبی دارای خاصدیج     -2 ؛باشدن  یبادالت آشوبی غید  خطدی یدی    -1از :

 -4؛ باشدن  هدای غ تدب یدی   یبدادالت آشدوبی دارای یاهبدم    -8؛ باشن خودیاناتی یی
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تبنی نسبج بم شد ات  اولیدم   ؛ ای یی باشن دس اا  یبادالت آشوبی دارای اث  پ اوانم

  ]21ص  ،1[ حساسیج باالتی دارن 

یدانی  ( در دور  زTEPIX) های روزانم ساا، بازار بورس تا اناتن تحقیق تیمج در

ر گ ف م اسج تا یشخص شود کدم  ورد آزیون ت ای 1838تاپاتان سال  31اب  ای سال 

از ف اتند  تصدادفی پید وی     تاد ان  بادادر  اوراق در بدورس شاخص تیمدج سداا،   آتا 

 ؟ث  از تر ف اتن  یبین )آشوبی( هس ن  أتا ی   کنیی

 ادبیات تحقیق -2
نقدش بسدیار یامدی در     ساا، بم یاج رش  روز افدزون،  ای وز  بازار اوراق باادار و

کن  و حجم زتادی از س یاتم در اتن بازارها یبادلدم  ات صاد کشورهای یخ لف اتفا یی

تاف ای ات صاد ه  کشور، کم تکی از یبیارهای یام سنجش توسبم طوریم ب، شودیی

عندوان بخدش    تاف ای بازار ساا، آن کشور یی باشد   بدازار سداا، بدم    ییزان توسبم

یامی از بازار س یاتم، ینابی یالی یح ود یویود در یایبم را با س عج باال و هزتنم 

 کن       های باینم ه اتج ییگذارییبایمتی کم بم سوی س یاتم

گددذاران و تحلیلادد ان بدد ای گددذاران، سیاسددجبددا گسدد  ز بددازار سدداا،، سدد یاتم

 هدای نیازیند  آشدناتی بدا ید ل     هدا و کداهش هزتندم رتسدر    گید ی سازی تصمیمباینم

      ] 83ص ،7 [بینی و اس فاد  از آناا هس ن  پیش

هدای اخید  اهمیدج و اع بدار     تدا دهدم   گوندم آشدوب  هدای ی لهای فوق، ی ل در بین

 بیش  ی داش م اسج 

 

 ئوری آشوبت -2-1

یدیمدی شدکل گ ف دم و ط فد اران اتدن نظ تدم بد  اتدن          73و  03های تئوری آشوب در دهم

هدای هواشناسدی   از سیسد م  –های یخ لف تصادفی پ ت   باورن  کم در ییان الاوهای ظاه اً

  ] 2313،ص  13[ نوعی نظم ویود دارد –ها و بازارهای بورسی گ ف م تا نظا،

دهن   نظ تدم آشدوب تدا نظدم غداتی دارای  ند  یشخصدم        دس اا  یبادالت تشکیل

  [21ص  ،1] نمات یب فی ییهس ن  کم الوانی آناا را بم صورت زت  
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 .باشدمی 1معادالت آشوبی غیر خطی -2-2

تد تن  اند   سداد   های ف اوانی ط احدی شد    ب ای تشخیص غی  خطی بودن، آزیون

هاسج  آزیون بی دی آناا ح س زدن تر ی ل غی  خطی یناسب و ب ازز آن ب  داد 

  [83ص ، 4] توان  تر آزیون تشخیص رون  غی  خطی باش هم یی 2اس

 

 هستند     9معادالت آشوبی دارای خاصیت خودمانایی -2-9

در تئوری آشوب، نوعی شباهج بین ایزا و کل تابل تشخیص اسج  بد تن ت تیدب کدم    

یانداتی  بم اتن خاصیج خود  [47، ص 3]باش  ه  یزئی از الاو همانن  و یشابم کل یی

  [43، ص 1 ] شودگف م یی

دهد  کدم  ندان سیسد می، ب وند اد خدود را بدازخورد        تن ی را تشکیل ییاتک ر، ف 

اتدن    گی د تا ب وند ادی ی تد ، پدس دهد     نمات  و آن را بم یثابم درون اد تحوتل یییی

 د:   شوبیان ( 1)توان  طبق رابطم یی خوربم عنوان تر سیس م باز پ ت  

    Xn+1=f Xn(1) رابطه   

 تویم شود: 1بم شکل 

 

 

 [87ص  ،4[ های رش  تابن  در اتجاد ف اک ال تن  تک اریاف   1 شکل

 

اند ، تشدکیل   تد  شد    کو در  1بدم   8عنص  کدم بدا نسدبج     1ابباد ف اک الی اتن ط ح از 

تسمج یسداوی )هد     3در واتی ه  بار، ی بی اولیم بم  (  در اتنجاN=5 ,R=1/3) گ دت   اسج

                                                                                                                                        
1. Non- Linear  

2. Bds 
3. Self-similarity  



 مرضیه هاشمی و همکار   ____________________________  ...اوراق  بورس سیستم بر آشوب معادالت بررسی

65 

یداتازتن ی بدی نخسد ین    طدور یدنظم   تسدمج آن بدم   1بب  بم سم تسمج ( تقسیم شد   و  

تد ی از  الب م تبارتف پیچید     خود همانن ی(( یوسو، اسجبم گ دت   اسج  اتن خاصیج ))

  ]12[ های خود همانن  در آی   اسجخود همانن ی در تالب اف ازهای ی نوع یجموع

 

 .باشندمی 1های غریبهای آشوبی دارای جاذبهدستگاه -2-4

کنن  کم خاصدیج و ارزز آنادا   ولی از الاوتی پی وی ییهای غ تب الاو نیس ن  یاهبم

ای هسد ن   های هن سی پیچید   ها دارای وتژگیهم در اتن الاو داش ن اسج  اتن یاهبم

  باشن و دارای ابباد غی  صحیح و ف اک الی یی

یعنیی نسی ت بیه شیرای      ؛ ای هستندهای آشوبی دارای اثر پروانهسیستم -2-1

 دارند. اولیه حساسیت باالیی

ای اث  پ واندم   حساسیج آناا بم ش ات  اولیم اسج های آشوبی،یشخصم یام سیس م

تی  غی  خطدی بدودن روابد  در    أدر واتی بیانا  رد رواب  خطی بین علج و یبلول و ت

 ( 2ها اسج )شکل ها و سیس مپ ت  

 

 
 ایاث  پ وانم  2شکل 

                                                                                                                                        
1. Strange attractors  
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 کارایی نظریه آشوب در بازار بورس  -2-6

هدا در بدازار   گی ی نظ تم آشوب و تواناتی آن ب ای توضدیح رف دار تیمدج   شکل در پی

( یط ح ش   بود، بدم  1303) 1بورس، ف ض بازار کارا کم توس  یحققانی همچون فایا

 سد تی بم طور ها  الش کشی   ش   ف ض بازار کارا ب  اتن یبنا اس وار اسج کم تیمج

   دهن نسبج بم اطمعات ی ت  واکنش نشان یی

های یخ لف یاان در ارتباط با کاراتی بازار انجا، ش   تحقیقات ی ب دی در بورس

)گدالوتی و شدیان    ( و1333(، )دنال سدون،  1337ن اتج اکثد  اتدن تحقیقدات )اورت دانن،     

های یورد یطالبم داشدج  تحقیقدات انجدا،    ( حکاتج از ع ، کاراتی بورس1338تارلی، 

اوراق باادار تاد ان ف ضدیم کداراتی بدازار در     ش   در خصوص کاراتی بازار بورس 

  ] 0[ تی  نک د  ان أبورس اوراق باادار تا ان را ت

 

 آشوب کشف هایآزمون -2-7

 دتکدی  لیداپونوف،  نمای ،BDS آزیون یانن  آشوب هایآزیون از ب خی تحقیق اتن در

 ه سدج،آن  وپی  نمدای  کداپمن،  آزیدون  بد اک،  آزیدون  همبسد ای،  بب  آزیون فول و

 یورد اس فاد  ت ار گ ف م اسج  کولموگ وف

 

 چهارچوب نظری تحقیق -9
 اغلبهای یخ لفی کم ب ای آزیون ف ضیم بازارهای کارا در بازارهای ساا، از آزیون

های آشوبی کم یب ندی بد  نط تدم    آزیون بم تازگیپی وی ش   اسج، ایا ، خطی هس ن 

هدای  یبین و آشوبی در سد ی آشوب هس ن  ب ای ب رسی ویود ف اتن های غی خطی 

های سداا، کدم دارای ظداه ی     تم آشوب شاخصظان   طبق نزیانی پیچی   ارائم ش  

تصادفی )کارای ضبیف( هس ن  یمکدن اسدج از ف اتند  غی خطدی یبدین تببیدج        کایمً

                                                                                                                                        
1. Fama 
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هدای یبمدولی از   ک د  )ناکارا باشن ( و در ن یجم ن وان آناا را بدا اسد فاد  از آزیدون   

  ]81، ص 7[ دفی تمیز دادهای تصاس ی

 ویود ف اتن های آشوبی در ابباد گوناگونی از ات صاد یورد بحث ت ار گ ف م اسج

هدای ات صدادی تصدادفی نبدود  بلکدم      اگ  یشخص شود کم اتن س ی ] 817ص  ،13[

بیندی خواهند    ی ت تابل پیششود در کوتا وسیلم تر ف اتن  آشوبی یبین اتجاد ییبم

  ] 11ص  ،3[ بود

 ودانن  ها، عایل نوسانات تولی  را فبل و انفباالت ات صاد یییطابق نظ تات کنیزتن

  ] 71ص ،11[ کنن از آشوب بم عنوان شاه ی ب  ادعای خود اس فاد  یی

 

 مدل تحلیلی تحقیق -9-1

دلیدل   اند   خطدی بدود    داندان ناپیوسد م و  های پوتای یورد اسد فاد  ات صداد  اکث  ی ل

های پوتای ناپیوس م شات  اتن باش  کم کار بد آورد ضد اتب ی غی هدا    اس فاد  از ی ل

هدای  کید  بد  ید ل   أدلیل ت ت  اسج  های پیوس م آسانها در یقاتسم با ی لدر اتن ی ل

  ] 01 ص ،7[ ایکان حل تحلیلی آناا بود  اسج پوتای خطی نیز اح ماالً

 نمدا یدی  تصدادفی  گوندم کدم غی خطدی و   هدای آشدوب  در اتن تحقیق از ی ل سیس م

 اس فاد  ش   اسج ، باشن 

 زت  اسج:تابی گونم بم صورت های آشوبی ل کلی سیس م

 

 
 

 :باش یی زت  صورت بماتن تابی  پژوهش اتن در کم 

 

 
 

  اسج ساا، بازد  کم 

 هاف ضیم آزیون ب ای همبس ای بب  و فول  دتکی لیاپانوف، ،BDS هایآزیون از و

 ش   اسج  اس فاد 
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 پرسش اصلی تحقیق -4
 آتا بورس اوراق باادر تا ان تر سیس م آشوبناک اسج؟-1

 

 االت فرعی تحقیقؤس -1
ج غیدد  خطددی یددهددای یدد تب  بددا بددورس اوراق باددادر تادد ان دارای یاهآتددا شدداخص -1

 باشن ؟یی

 اسج؟ ایهای ی تب  با بورس اوراق باادار تا ان دارای اث  پ وانمآتا شاخص -2

 های ی تب  با بورس اوراق باادار تا ان دارای خاصیج خودیانداتی آتا شاخص-2

 باشن ؟یی

هدای غ تدب   های ی تب  با بورس اوراق باادار تاد ان دارای یاهبدم  آتا شاخص-8

 باشن ؟یی

 

 اهداف تحقیق -6
 ه ف از اتن تحقیق تشخیص رون  آشوبی از رون  تصادفی اسج 

رون  تصادفی در سیس م بدورس اوراق بادادر تاد ان و    تشخیص رون  آشوبی از 

صدورت   گونم در تیمج ساا، اسج تدا از اتدن ط تدق در   ب رسی و ویود رف ار آشوب

دسدج آورد  و در  مبینی ب ای تیمج ساا، را بد ب وان افق تابل پیش گونم بودن،آشوب

 در صدورتی  گذاران از ن اتج آن اس فاد  کد د گذاری توس  س یاتمتبیین افق س یاتم

هدای تصدادفی ی د اول    بینی کم در سد ی های پیشتی  نشود روزأگونای تکم آشوب

 اسج با اطمینان بیش  ی تابل توصیم خواه  بود 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -7
 ز اهمیج اسج:تحا دالتل زت س ی زیانی بم  ب رسی آشوب در
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تشخیص نوع سیسد م  را  ب ای ، اگ  یشخص شود کم تر سیس م آشوبی اسج -1

توان ب ای توضیح اتن شود و ییرا اتجاد ک د  هموارت  یی آشوبی و یکانیزی کم آن

 ؛های یناسبی ط احی ک د کم در هناا، حل یوابی آشوبی اتجاد کن پ ت   ی ل

تدوان ایید های از دسدج رف دم     با کشف تر سیس م آشوبی و یح دوای آن یدی   -2

کنند گان اغلدب بدا تغیید      بیندی زت ا پدیش ، ر  زن   ک دپذت ی ی غی ها را دوبابینیپیش

 شون  کم رابطدم بدم دسدج آید   گذشد م را از اع بدار یدی اند ازد         وضبیج یوایم یی

بسدیار  ، کنند  گونم یشکمت بد ای یحققدانی کدم در علدو، غید  خطدی تحقیدق یدی        اتن

 ؛آشناسج

تیمج ساا، آنادا  بینی و حقوتی از تابلیج پیش یگذاران  م حقیقآگاهی س یاتم -8

اسدداس گددذاری بدد بینددی تیمددج و سدد یاتمهددای پددیشرا در ان خدداب اسدد فاد  از یدد ل

 ؛ها و تا اس  اتژی پوشش رتسر کمر خواه  ک دبینیپیش

تیمج ساا، در سیس م بورس اوراق باادار در ات ان بم عوایل شناخ م شد   و   -4

 ناشناخ م زتادی بس ای دارد 

 

 نوع تحقیق  -8
گوندم تحقیقدات )کدارب دی(    حاض  تر تحقیق کارب دی اسج کدم هد ف از اتدن   تحقیق 

 باش  توسبم دانش کارب دی در تر زیینم خاص یی

 
 

 شناسی پژوهشروش -3
هدای آشدوبناک دارای  ادار خصوصدیج اصدلی      همان طور کم اشدار  شد ، سیسد م   

بناب اتن اگد  خواسد ار تأتید  آشدوبناکی سیسد می باشدیم، باتد  بدا ط احدی           ،هس ن 

های یناسدب ویدود تدا عد ، ویدود  ادار خصوصدیج اصدلی آشدوب در آن          آزیون

 سیس م ب رسی شود 

 

 جامعه و نمونه آماری  -11
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 جامعه آماری  -11-1

بادادار  های پذت ف م شد   در بدورس اوراق   در اتن پژوهش یایبم آیاری تما، ش کج

 باش  ش کج یی 433تا ان اسج کم تق تباً یبادل 

 

 گیری نمونه آماری و روش نمونه -11-2

گونم یمکن اسج دور  تناوب بسیار بزرگدی داشد م   های آشوبکم سیس م تییا از آن

هدا از اع بدار بیشد  ی    های س ی زیانی بیش   ن اتج آزیدون باشن ، ه   م تب اد داد 

هدا، یایبدم   بود  از اتن رو ب ای اطمینان از کدافی بدودن حجدم داد    ب خوردار خواهن  

هدای پذت ف دم شد   در بدورس اوراق بادادار تاد ان       کم شایل تما، شد کج را آیاری 

سپس  ارک بداال را در   ،کنیمبن ی ییاز نظ  تب اد روزهای یبایمتی  ارک ،باش یی

بند ی    ارزز بدازار  دارک  دسدج آید   را از نظد   مهای بگی تم  اکنون ش کجنظ  یی

شد کج   48گید تم  در اتدن ی حلدم    کنیم و اتن بدار دو  داالک بداال را در نظد  یدی     یی

کدم خدود تحدج    را گذاری و هلد تن   های س یاتمخواهیم داشج کم از بین آناا ش کج

های بداال  ش کج با وتژگی 81نااتج کنیم  درحذف یی ،ها یی باشن ثی  سات  ش کجأت

 گی ن  ت ار یییورد آزیون 

 

 دوره زمانی و مکانی پژوهش  -11-9

های پذت ف م شد   در بدورس اوراق بادادار    های یورد آزیون تیمج ساا، ش کجداد 

آوری یمدی  23/12/1838تدا تدارت     1/1/31سال از تدارت    نمتا ان اسج کم در طول 

سدال پدس از    ندم های ی بوط بم تیمج روزانم هد  شد کج در طدول اتدن     ان   داد ش  

  ]8[ تب تل ن یال خواهن  ش 

   اطالعات آوریجمع هایروش -11

  اند  شد    آورییمدی  ایک ابخاندم  و یید انی  صدورت  بدم  پژوهش نیاز یورد اطمعات

 سدازیان  سداتج  و 8 ندوتن  وردهدا ر افدزاز ند ،  ط تق از هاش کج بم ی بوط اطمعات

 یجدمت  یقاالت، ط تق از نیز اطمعات سات   ان گ دت   آورییمی تا ان باادار اوراق

  ان ش   آورییمی تحقیق یوضوع با ی تب  هایک اب و
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 هاتجزتم و تحلیل داد  -12

یدار  آو پدس در تالدب    ها پ داخ مبم ب رسی آیار توصیفی داد  نخسج اتن تسمجدر 

بد ای  افزار یورد اس فاد  پ دازتم  ن ،های پژوهش ییاس نباطی ب ای ب رسی ف ضیم

 باش   افزار یطلب یینسخم تحج وتن وز و ن ، E-viewsها تجزتم و تحلیل داد 

 

 آمار توصیفی -12-1

هاتی  ون ح اکث  و ح اتل یق ار، ییانم، ییاناین، انح اف یبیدار،  شاخص 1در ی ول 

و کشی گی بیان ش   اسج  ه ف از یطالبدم ی غی هدای پدژوهش بدم صدورت        ولای

 ها خاص ه  ی غی  اسج توزتی و وتژگیتوصیفی شناخج 

 

 نمونم هایش کج ب ای تیمج شاخص توصیفی آیار  1 ی ول

 ضریب

 کشیدگی

 ضریب

 چولگی

 انحراف

 معیار
 میانگین میانه ماکسیمم مینیمم

 هاشاخص

 هاشرکت

 بامن 550.00 385.00 700.00 200.00 1.25 2.1 0.285

 ات ان ک بن 600.00 495.00 800.00 250.00 0.75 0.258- 0.145

 یاب  دارو 250.00 240.00 400.00 135.00 1.42 2.1 4.25

 خودروات ان 1,250.00 854.00 1,500.00 400.00 2.58 3.1 0.145-

 دتزل خودروات ان 385.00 210.00 432.00 155.00 3.25 2.14 0.163-

 با ان نفج 145.00 100.00 250.00 85.00 2.00 3 0.148

 اراک پ  و 1.325.00 850.00 1,400.00 600.00 2.10 2.5 3.14

 خارک پ  و 850.00 400.00 1,000.00 250.00 0.79 1.258 10.12

 ساتپا 652.00 565.00 800.00 458.00 0.26 1.2 0.235

 خوزس ان فارس سیمان 145.00 132.00 200.00 120.00 0.13 2.4 0.856

 تا ان سیمان 500.00 325.00 700.00 200.00 2.10 3.1 0.325-

 روی یبادن توسبم 410.00 385.00 500.00 250.00 3.50 0.14 2.1

 زاییاد 302.00 145.00 500.00 100.00 1.14 1.5- 0.256-

 فلزات و یبادن توسبم 400.00 398.00 550.00 230.00 0.14 2.1- 0.1-

 پارس نفج 124.00 123.00 230.00 98.00 7.10 3 0.258-

 سپاهان سیمان 256.00 138.00 302.00 95.00 1.35 0.754- 2.1
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 ضریب

 کشیدگی

 ضریب

 چولگی

 انحراف

 معیار
 میانگین میانه ماکسیمم مینیمم

 هاشاخص

 هاشرکت

 ش ق سیمان 369.00 250.00 400.00 200.00 0.25 2.3 3.1

 اصفاان پ  وشیمی 810.00 300.00 1,000.00 185.00 0.85 1.2 2.14

 ات ان ت اک ورسازی 935.00 535.00 735.00 385.00 2.10 0.32 3

 باشا  صنب ی 147.00 359.00 232.00 285.00 6.20 0.235 0.285

 خودروپارس 254.00 148.00 320.00 100.00 4.32 0.856 0.145

 ات ان درتاتی صنب ی 1.111.00 650.00 1,400.00 400.00 1.10 0.325- 4.25

  ادریلو صنب ی یب نی 1.321.00 132.00 1,400.00 99.00 5.12 2.1 0.145-

 کاراف تن بانر 299.00 132.00 325.00 98.00 4.15 0.256- 0.163-

 لولم گاز 781.00 350.00 800.00 200.00 3.14 0.1- 0.148

 کالسیمین 925.00 480.00 1,100.00 250.00 3.00 0.285 3.14

 ت انسفو ات ان 1,233.00 750.00 1,500.00 400.00 2.45 0.145 10.12

 دتزل ساتپا 989.00 480.00 1,050.00 235.00 4.12 4.25 2.1

 صبحان داروتی 858.00 400.00 1,020.00 205.00 1.30 0.145- 3.2

 شاه ود سیمان 457.00 201.00 563.00 145.00 2.10 0.163- 0.258-

 ک یان سیمان 550.00 385.00 700.00 200.00 4.50 0.148 0.123-

-0.148 3.14 6.30 250.00 800.00 495.00 600.00  

 

 استن اطی آمار -12-2

هدا آن از آیدار اسد نباطی بدم کمدر      االت پدژوهش و آزیدون ف ضدیم   ؤب ای ب رسی سد 

تبنی وضدبیج  ، کنیم  اب  ا بم ب رسی ف ضیم اولیمو یطلب اس فاد  یی E-viewsافزار ن ،

 شود آشوبناک بودن و غی  خطی بودن بورس اوراق باادار تا ان پ داخ م یی

 شوبناکی اسج آای وضبیج ف ضیم اصلی: بورس اوراق باادار تا ان دار

 ف ضیم ف عی اول: بورس اوراق باادار تا ان دارای خاصیج غی  خطی اسج

هددای زیددانی از بدد ای ب رسددی آشددوبناک و ویددود روابدد  غیدد  خطددی در سدد ی 

اسدج  از   1BDS هدا زیدون آشود کم پ کارب دت تن اتن های ی ب دی اس فاد  ییآزیون

                                                                                                                                        
1. Brock, Dechert And Scheinkman(Bds) 
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های زیانی یسد قل و یشدابم   ف اتن  اتجاد س یاتن آزیون ب ای آزیون اتن ف ض کم 

 اسج، در یقابل ف ض وابس ای خطی تا غی  خطی ف اتن ، اس فاد  ک د 

 اح مدال  همبسد ای  ان اد ال   اسدج  همبسد ای  ان ا ال از تب تلی BDS آزیون آیار 

 اند از   ،باشد   ε از کم د   فدازی  فضدای  در یخ لدف  یسی  دو از نقطم دو فاصلم اتنکم

 ف اک دالی  بُبد   بدا  یطدابق  نیز اح مال اتن ε بنیت، نظ  یورد فاصلم افزاتش با گی د،یی

 m یجموعدم  رتد  باتد   اب  ا همبس ای ان ا ال یحاسبم ب ای  کن یی تغیی  فازی فضای

  داد تشکیل تیکن تئوری از اس فاد  با را هاداد  از ایحافظم

 

 :شودیی یحاسبم زت  رابطم را همبس ای ان ا ال
 

 
 

𝑐𝑚 (𝜀, 𝑡) =
1

𝑡
𝑚⁄

 ∑ ℎ(𝜀 − |𝑥𝑡 − 𝑥𝑠| )𝑡
𝑡,𝑠=1 ,t≠s 

 

 کم د   εبود  کم تب اد نقاطی را کم فاصدلم آنادا از    تابی هوی سات  Hدر اتن رابطم 

  کن یی یحاسبم، اسج

 mT یجموعم تب اد m حجم بم اینمونم از کمرا  ایحافظم T  ده یی نشان ،شودیی ساخ م: 

 

 

 

 ε شدود یدی  اسد فاد   همبسد ای  ان اد ال  یحاسبم در کم را نقطم دو فاصلم ح اکث ،

,𝑐m(𝜀و ده یی نشان 𝑡) 

  اسج یحاط بب  m و T حجم بم اینمونم همبس ای ان ا ال   

 یجدانبی  توزتدی  BDS آیدار   باش ، IIDی غیّ  رت اگ  کم دادن  نشان دتا ان و ب اک

 :ک د یحاسبم زت  رابطم ط تق از را آن توانیی کم داشج خواه  اس ان ارد ن یال
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(1)     

 

,sm(ε و BDS آیار  W یبادلم، اتن در کم t) عمیدج  داخدل  عبارت یبیار انح اف [] 

 بدم ، اسدج  ش   یحاسبم ARIMA ی ل پسمان های ب ای کم W آیار  اگ  بناب اتن  اسج

 تببیدج  یقابدل  در را پسدمان ها  بودن تصادفی ف ضِ توانیی باش ، بزرگ کافی ان از 

  ک د رد خطی غی  ف اتن  از آناا

 

 BDSن یجم آزیون   2ی ول 

Dimension 
Bds 
Statistic 

Std.Error Standard-Z 
Normal 
Prop 

Booststrap 
Prop 

2 0.132558 0.000602 10.2586 0.000 0.000 

3 0.312 0.014521 15.1472 0.000 0.000 

4 0.215487 0.01478925 11.1478 0.000 0.000 

5 0.258471 0.0147852 13.1425 0.000 0.000 

6 0.0258147 0.0141001 10.1325 0.000 0.000 

Raw epsilon  34.99025    

Pairs within epsilon  1277 V-statistic 0.505214  

Triples within epsilon  2504500 V-statistic 0.251432  

      

Dimension C(m,n) C(m,n) 1)-(m-C(1,n 
-(m-C(1,n

1) 
1))^k-(m-C(1,n 

2 1012.52 0.147852 1214.000 0.583 0.587 

3 2012.52 0.123582 1236.000 0.413 0.147 

4 1425.13 0.136985 2514.000 0.153 0.333 

5 2014.2 0.963748 1235.000 0.362 0.148 

6 1425.14 0.456789 1463.000 0.147 0.325 

 

اسج و ف ضیم صدف  یبندی بد  توزتدی      Prop>0.05شود، طور کم یشاه   یی همان

تبنی توزتی ، شود و ف ضیم یقابلهای زیانی بم صورت یس قل و تکسان رد ییس ی

شود  در ن یجدم سد ی   پذت ف م ییصورت آشوبناک غی  تصادفی مهای زیانی بس ی
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شوبناک اسج  همچنین با تویم بم ن یجم آزیون فدوق  آصورت مزیانی یورد یطالبم ب

 اسج توان عنوان ک د کم بورس اوراق باادار تا ان دارای خاصیج غی  خطی یی

 ای اسج ف ضیم ف عی دو،: بورس اوراق باادار دارای اث  پ وانم

(بدم  M) بدورس اوراق بادادار تاد ان از تدوان لیاپدانوف     ای ب ای ب رسی اث  پ وانم

 شود اس فاد  یی matlabافزار روز رزن اش اتن در تالب ن ،

 محاس ه توان لیاپانوف

، کنند  با د  عمدل یدی   1و 3های ع دی بد  روی اعد اد بدین    اب  ا بم علج اتنکم الاورت م

روز تقسیم کد دن یشداه ات   در اتنجا ب ای ن یال ک دن از  کنیم ها را ن یال ییداد 

سدپس بدم یحاسدبم تدوان لیاپدانوف سد ی         ب  انح اف یبیار آناا اس فاد  ش   اسج

دهن   اتن اسج کدم یسدی های   نشان، پ دازتم کم اگ  تکی از آناا یثبج باش زیانی یی

 شدون   شان اخ مف ان کی با هم دارن  با گذشج زیان واگ ا ییزیانی کم ش ات  اولیم

ت تن توان  زت ا اگ  بزرگ، کنیمیی ت تن توان لیاپانوف اس فاد نظور از بزرگتن یم اب

 های لیاپانوف دتا  نیز ینفی خواهن  بود توان، لیاپانوف ینفی باش 

ی ول زت  اطمعات ناشدی از یحاسدبم تدوان لیاپدانوف بدم روز رزن اشد اتن بدا        

  matlabن ینظدور در ب نایدم   تد م اکدم بد  را ای ب نایدم  ،های ن یال شد   اس فاد  از داد 

ببدد های یانشددانی  و T=1وتفددم یانشددانی  دهدد   نشددان یددی اسددج،نوشدد م شدد   

m=1وm=2 در نظ  گ ف م ش   اسج 

 







 



 











 
  )0()0(,

)()(
ln

1
limlim 01 xx

xx

 

 

 نشان داد  ش   اسج  8 دسج آی   از آزیون لیاپانوف در ی ولمن اتج ب

 

 ایاث  پ وانم  8 ی ول

 M=1 M=2 هاشرکت

 310. 0.315 بامن
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 M=1 M=2 هاشرکت

 398. 0.412 ات ان ک بن

 132. 145. یاب  دارو

 723. 785. خودروات ان

 302. 325. دتزل خودروات ان

 925. 968. با ان نفج

 130. 145. اراک پ  و

 N N خارک شیمیپ  و

 830. 852. ساتپا

 602. 658. خوزس ان فارس سیمان

 098. 108. تا ان سیمان

 100. 107. روی یبادن توسبم

 202. 214. زاییاد

 324. 358. فلزات و یبادن توسبم

 625. 698. پارس نفج

 284. 314. سپاهان سیمان

 745. 789. ش ق سیمان

 952. 987. اصفاان پ  وشیمی

 400. 414. ات ان سازی ت اک ور

 195. 201. باشا  صنب ی

 480. 502. خودرو پارس

 132. 219. ات ان درتاتی صنب ی

 199. 212.  ادریلو صنب ی یب نی

 513. 581. کاراف تن بانر

 321. 362. لولم گاز

 699. 714. کالسیمین

 720. 784. ت انسفو ات ان

 421. 321. دتزل ساتپا

 210. 214. سبحان داروتی

 839. 914. شاه ود سیمان
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 M=1 M=2 هاشرکت

 98. 102. ک یان سیمان

 

ب ای تمایی ش کج بجز پ  وشیمی یحسابات ، ده نشان یی 8گونم کم ی ول همان

وسیلم روز رزن اشد اتن انجدا، گ دتد  و خ ویدی     مخارک از ط تق توان لیاپانوف ب

 تی  اسج أباش   بناب اتن ف ضیم ف عی دو، یورد تها یثبج ییب ای تمایی ش کج

 فرضیه فرعی سوم: بورس اوراق بهادار تهران دارای خاصیت مانایی است.

شدود کدم   های زیدانی  ندین فد ض یدی    هناا، کار با س ی های تج بی،در پژوهش

هدای آیداری   های زیانی یانا هس ن   اگ  اتن حالج ویود ن اش م باشد ، آزیدون  س ی

یدورد ت دتد  تد ار    ، بندا شد   اسدج    tو  Fهدای  ی بارفی کم اساس آناا ب  پاتم آیدار  

فدول   تکدی گی د  در اتن پژوهش ب ای ب رسی یانداتی ی غید  پدژوهش از آزیدون د    یی

 اس فاد  ش   اسج 

ها در زیینم یاناتی ) سکون( آزیون دتکی فدول  تبمدیم   کی از سودین ت تن آزیونت

ر ید ل خدود   تد تد تن شدکل خدود،    سداس سداد    y_tاسج  فد ض کنید  سد ی     1اف مت

باش ، س ی  م  نانبنی ترگ سیونی از دریم اول اسج؛ 

نایانداتی اسدج و حالدج یطلدوب زیدانی      در اتن آزیون ف ض صف  دلیل بد    یاناسج 

دسج آید   از آزیدون   من اتج ب بنی ت؛ اف   کم ف ض صف  رد شوداتفاق یی

 آیاد  اسج  4فول  در ی ول دتکی

 

 فول دتکی یاناتی آزیون  4 ی ول

 نتیجه سطح معناداری مقدار آماره شرکت

 یانا 333/3 -841/12 بامن

 یانا 333/3 -312/11 ات ان ک بن

 یانا 314/3 -383/4 یاب  داروی

 یانا 333/3 -732/7 خودروات ان

                                                                                                                                        
1. Augmented dicky fuller  
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 نتیجه سطح معناداری مقدار آماره شرکت

 یانا 333/3 -710/1 دتزل خودروات ان

 یانا 30333 312/11 با ان نفج

 یانا 333/3 -133/8 اراک پ  و

 یانا 333/3 -181/4 خارک پ  و

 یانا 333/3 -118/8 ساتپا

 یانا 323/3 -112/2 خوزس ان فارس سیمان

 یانا 333/3 -841/12 تا ان سیمان

 یانا 333/3 -312/11 روی یبادن توسبم

 یانا 383/3 -383/2 زاییاد

 یانا 333/3 -144/8 فلزات و یبادن توسبم

 یانا 333/3 -121/1 پارس نفج

 یانا 30333 312/11 سپاهان سیمان

 یانا 330/3 -133/8 ش ق سیمان

 یانا 333/3 -121/4 اصفاان شیمی پ  و

 یانا 333/3 -111/8 ات ان سازی ت اک ور

 یانا 311/3 -223/8 باشا  صنب ی

 یانا 30331 -841/11 خودرو پارس

 یانا 333/3 -312/11 ات ان درتاتی صنب ی

 یانا 338/3 -313/2  ادریلو صنب ی یب نی

 یانا 333/3 -714/8 کاراف تن بانر

 یانا 333/3 -310/1 لولم گاز

 یانا 333/3 312/12 کالسیمین

 یانا 30313 -114/8 ت انسفو ات ان

 یانا 333/3 -140/4 دتزل ساتپا

 یانا 333/3 -118/7 صبحان داروتی

 یانا 333/3 -112/2 شاه ود سیمان

 یانا 331/3 -2014 ک یان سیمان
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ها کم یدورد ب رسدی تد ار گ ف دم     ب ای تمایی ش کج  (sigداری تا همان )اع د یبن

هدای  هدای شد کج  داد کدم  یدار  نشدان از اتدن دارد    آباش   اتدن  کم   یی 3031از ، ان 

 بورس اوراق باادار تا ان دارای خاصیج یاناتی هس ن  

 

 پژوهش موضوع خالصه -19
 در ش   پذت ف م هایش کج ساا، تیمج در گونمآشوب رف ار ویود حاض  تحقیق در

 ،کد دتم  بیدان  را کلیدات  اول فصدل  در  اتمنمود  ب رسی را تا ان باادار اوراق بورس

 بدا  کدم  شد   کوشدش  و پ داخ دم  نظد ی  یبدانی  ب رسدی  بدم  اب  ا دو، فصل در سپس

 ید وری  آخد   در  باشد   تحقیدق  اسداس  کدم  ابیمتد  دسدج  نظ تاتی بم ینطقی اس  الل

  گ فج صورت یالی بازارهای در آشوب تئوری ب  اف مت انجا، هایپژوهش ب  ایمالی

 تددوان یحاسددبم یخ لددف هددایروز و  BDSآزیددون یحاسددبم روز سددو، فصددل در

 همبسد ای  بب  و فول  دتکی آزیون و اش اتن رزن ولف، هایالاورت م شایل لیاپانوف

 سدال  آخد   تدا  1831 بدین  هدای سدال  شدایل  کم گ دت  بیان تحقیق دور  و ش  تش تح

 روزهدای  بداالی   دارک  فیل د   دو اسداس بد   گید ی نمونم کم ش  گف م  باش یی 1838

 فصدل  در  افدج ت خواهد   انجا، بازار ارزز باالی  ارک دو دو،، فیل   در و یبایمتی

 و matlab افدزار ن ، در ش   نوش م هایب نایم از اس فاد  با هاآزیون انجا، بم  اار،

e-views پ داخ یم  

 

 تحقیق نتایج و هاافتهی -14
 آزیدون  و اشد اتن  رزن الادورت م  بدا  لیاپدانوف  آزیدون  ،BDS آزیون از حاصل ن اتج

 هدای ش کج هایتیمج س ی در آشوباونم تن اف  از حاکی همبس ای بب  و فول  دتکی

 غی خطدی  خاصدیج  دارای باادار اوراق بورس هایش کج تیمج هایداد  و بود نمونم

 و اولیدم  شد ات   بدم  نسدبج  بداال  حساسیج ات ایپ وانم اث  دارای همچنین و باشن یی

  باشن یی پیچی   هاییاهبم و خودیانا
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بدم طدور    اولیدم  شد ات   بدم  بداال  وابس ای ن یجم در و گونمآشوب تن هایاف  ویود

 نخسدج  زتد ا  کند ، نمدی  داللدج  بد داری با   تابل آورسود هایف صج ویود ب  الزا،

  ند   هد   سازد؛ یمکن غی  عایمن توس  را آن شناساتی اسج یمکن تن اف  پیچی گی

 آن اف نتد  بدم  تادر نیز بازار ،بیابن  را صحیح ی ل ب وانن  یحققان اگ  گفج توانیی کم

 یمکن بازار تیمج تابی کم یبناسج آن بم اولم ش ات  بم باال وابس ای اتنکم دو،  اسج

 یمکدن  بینیپیش ب ای نیاز یورد دتج زت ا نباش ، کافی سودآوری تضمین ب ای اسج

 یمکدن  بینیپیش ب ای نیاز یورد دتج  ون نباش  کافی سودآوری تضمین ب ای اسج

 هد   بدم  تیمج اگ  و شود سودد  یبایمت انجا، ب ای زیان دادن دسج از باعث اسج

 تیمدج  یسدی   شدود  تبیدین  اشد با   تیمدج  نوسان داینم و یبنا حجم ویود یانن  دلیلی

 پیچید    هاییاهب نقاط تخمین ن اتج از اس فاد  با  داشج خواه  زتادی بسیار تفاوت

 تبیدین  و افدج ت دسدج  سداا،  تبدادلی  و یح مل بازد  ت دتیق ب آورد بم توانیی تیمج

  ک د خواه  کمر ساا، ان خاب بم ی تبلن  و یح مل هایبازد 

 بادادار  اوراق بدورس  سیسد م  آتدا  بندی ت، پدژوهش  اصلی االتؤس بم اساس اتن ب 

 :بنیت، ف عی االتؤس بم و اسج؟ گونمآشوب تا ان

 باشن ؟یی غی خطی باادار اوراق بورس سیس م آتا-1

 اسج؟ ایپ وانم اث  دارای باادار اوراق بورس سیس م آتا -2

 باش ؟یی خودیانا باادار اوراق بورس سیس م آتا -8

 اثد   دارای و خودیاندا  غی خطدی،  شد  ،  پذت ف دم  هدای شد کج  سداا،  تیمدج  رف ار

   باش یی پیچی   هاییاهبم و ایپ وانم

 

 تحقیق هایمحدودیت -11
 ثی گدذار أت آن ن داتج  بد   توان یی کم دارد ویود هاتییح ودتج پژوهشی ه  انجا، در

 توانداتی  و یسدئلم  بد   کم داشج ویود یوانبی و هایح ودتج نیز تحقیق اتن در  باش 

 کدم  هداتی یحد ودتج  یملدم  از  اند  بدود   یدؤث   حاصدل  ن داتج  و ش   ط احی هایی ل

  باش یی تیمج در نوسان داینم ویود، ک د اشار  آن بم توانیی
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 آشوب آزمون هایروش پیرامون مالحظاتی -16
 تبیدین  بد ای  شد    ادت آزیون هایروز از اس فاد  با تاکنون کم تج بی هایپژوهش

 ن اشد م  ماهنایه و سازگار ن اتج ان ،ش   انجا، ات صادی هایس ی در آشوب ویود

  هس ن  آشوبی تن اف  دارای زت  هایس ی کم اسج ش   داد  نشان یثال ای ب، اسج

)لدی   ی تکدا أ سداا،  بدازار  بدازدهی  ن خ (1337)بارنج و  ن، پولی ی غی های ب خی

)ف انددر و  نقدد   و طددم بازارهددای (1333 )شددیک ین و لددی بدد ان،   و (1333 بدد ان،

 تولیدد  و بیکدداری اشدد غال، (،1330 )سددات ز، کددار نیدد وی توتددف (،1333 اسدد یناوس،

 (،1333 )ف انر و همکدار،  ژاپن در یلی ناخالص تولی  (1333 )ب وک و ساتل ، صنب ی

  ] 10[ (1300)گ تن و ارکال، ارز ن خ

 و (1331 )توفدالی،  بدانکی  هدای حساب (،1331 )ایی ا و یایونز، اسپانیا ساا، بازار

 کدم  اند  داد  نشان نیز دتا ی هایپژوهش، شمالی آی تکای یاتی طبیبی گاز بازارهای

 :کنن نمی پی وی آشوبی تن اف  رت از زت  هایس ی

 انالسد ان،  یلدی  ناخالص تولی  ،کانادا در بیکاری ،ی تکاآ واتبی یلی ناخالص تولی 

  ]811ص ،13[ نفدج  آتدی  هدای تیمدج  و کاندادا  و آی تکا در کل یص ف ،آلمان و ات الیا

 هدای ف ضدیم  بدا  ی فداوت  هدای روز از اسد فاد   بم ح ودی تا هاآزیون ی فاوت ن اتج

 داد  توضدیح  تبلی تسمج در کم گونمهمان یثال، ، ب ایشون یی ی بوط ی فاوت صف 

 آن بدودن  غی تصدادفی  یقابل در ف اتن  رت بودن تصادفی BDS آزیون روز در ش ،

 غی تصدادفی  آزیون، یورد ف ضیم ش ن رد صورت در ن یجم در  شودیی ارزتابی را

 در  شدود یی تی أت آن بودن آشوبناک لزو،بم طور  نم و س ی اتجادکنن   ف اتن  بودن

 آشدوبی  بد   داللدج  آزیدون  ن یجدم  کولموگ وف، آن  وپی و لیاپانوف توان هایآزیون

 در نیدز  زتد   یشدکمت  و یسدائل  اتن، ب  افزون  دارد ف اتن  بودنآشوبی غی  ات بودن

 :گی ن  ت ار ی نظ  بات  آناا از آی   دسج بم های گی ین یجم و هاآزیون انجا،

 بدم  نیداز  زیدانی  سد ی رتد  در آشدوبی  تند  اف  کشف بم ی بوط هاآزیون غالب -1

 راح دی بم بسیار ف اوانی با اطمعات تولی  ات صاد در سفانمأی   دارن  ف اوان هایداد 

 یدورد  در وتدژ  بدم  یشدکل  اتدن   نیسدج  پدذت  ایکان آزیاتشااهی و تج بی علو، سات 

 ف اواندی  بدا  آیارهای کم بیکاری و داخلی ناخالص تولی  یانن  کمن ات صاد ی غی های
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 ن یجدم  یدواردی   ندین  در بنداب اتن   دارد بیشد  ی  نمدود  دارند ،  فصدلی  حد اکث   های

 هدای  آزیدون  سدات   انجدا،  بدا  را آنادا  ات و تفسی  بیش  ی اح یاط با بات  را هاآزیون

 ؛ک د یقاتسم تکمیلی

 کدم  آلدودگی  اتدن   هسد ن  ( Noise) اغ شاز بم آلود  یبموالً ات صادی آیارهای -2

 نشدود  رفدی  کدم  صدورتی  در اسدج  ب ونزا هایشوک ات و گی یان از  خطای از ناشی

 ؛سازد دارخ شم را هاآزیون ن اتج اسج یمکن

  شون نمی ین ش  شون ،یی آورییمی کم گونمهمان یبموالً ات صادی آیارهای -8

 بدا  را آنادا  اتد  و دهند  یدی  شد    آورییمدی  آیارهدای  ان شدار  و آورییمی نیسئوال

 آیارهدای  یدوارد،  از بسدیاری  در دتا ، عبارت بم، کنن یی پ دازز خاصی هایروز

 غی  آیارهای، گی ن یی ت ار اس فاد  یورد کارب دی یطالبات در کم ات صادی یویود

 الاوهای اسج یمکن کم آنجا از هاداد  تغیی  و پ دازز  هس ن  ش   پ دازز و اصلی

 ن یجددم در اح مدداالً دهدد ، تدد ار ثی أتدد تحددج نحددوی بددم را آناددا در یویددود اح مددالی

  بود خواه  ث ؤی آشوب هایآزیون

 

 آتی تحقیقات ب ای پیشنااداتی -17
 تحقیدق  اتدن  در اسد فاد   یدورد  لیاپدانوف  تدوان  یحاسدبم  یخ لدف های از الاورت م -1

 بادادار  اوراق بدورس  کل شاخص بازدهی در گونایآشوب های آزیون ب ای توانیی

     نمود اس فاد  تا ان

 تحقیدق  اتدن  در اسد فاد   یدورد  لیاپدانوف  توان یحاسبم یخ لف هایالاورت م از -2

  نمود اس فاد  ارز ن خ و نفج طم، تیمج در گونایآشوب های آزیون ب ای توانیی
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