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صمــْلی ثبًــک رِــت ىٌبمــبیی اػتجبؿمــٌزی هيــتـیبى 
ـگؾاؿ ثـ ؿینک ًکْل تنِیالت  هتغیـُبی تإحی

 ۳مؼیؼٍ هضوؼی
 ۸مؼیؼ یْمف الؼم

 چکیؼٍ
ه٣٣  و ىن م٣٣ یی ٝوسم٣٣ل  ه٣٣ؼف سی٣٣ن پ٣٣ژوهو، م٣٣نزو ؿین٣٣ک سٝتب٣٣ ؿی مي٣٣تـی ن صم٣٣ولو س نک

ـگؾسؿ س٣ـ ؿین٣ک نک٣ول تن٣هیالت سم٣ . س٣ؼین من٣ٚوؿ  مت٢ی٣ـ ى٣ مل مت٢یـه٣ ی کیف٣و و  آلتإحی
ه ی ػسعلو س٣  سم٣تف ػه سف  پـونؼه تنهیالت ميتـی ن صمولو یکو سف س نک آلسٕالٝ ت م لو سف 

ـگ٣ؾسؿ س٣ـ ؿین٣ک نک٣ول  ؿوه نمونه گیـی تَ ػفو سمتغـسد ىؼ و ره  ىن م یی مت٢یـه ی تإحی
ػ سمتف ػه لـسؿ و ؿگـمیون  ری  موؿ GMDHتنهیالت ػؿ ػو مؼل ىبکه َٝبی س  سلگوؿیتم 

ه٣ ی   ه٣ ی م٣َـ سف ؿوه ى٣بکه سن٣ؼی سٝتب٣ ؿی س نک ه٣ ی پیي٣ین، س٣  ؿتبه گـف . یکو سف پژوهو
َٝبی، ؿگـمیون  ری  و پـوسی  و مم ینه آنه  سه سی٣ن نتیز٣ه ؿم٣یؼ ک٣ه ؿگـم٣یون  ری٣  و 

سن٣ؼی  ىبکه َٝبی سف ػل  سیيتـی ػؿ تغمین مؼل سـعوؿػسؿ سم . ػؿ پژوهيو ػیگـ ره  ؿتبه
مت٢ی٣ـ من٣تمل  آلو سم٣تف ػه سف  ألcميتـی ن یک مامنه سٝتب ؿی ٍ ػؿستو س  سمتف ػه سف سلگ٣وی 

تـ مت٢یـه٣٣ ی مه٣٣م و  ل سلی٣٣  ىن م٣٣ یی ػلی٣٣ك GMDHؿوى٣٣ن ى٣٣ؼ ک٣٣ه ؿوه ى٣٣بکه ٣٣َٝبی 
 ١یـّـوؿی ؿس ػسؿسم . 

م فی س  ؿگـمیون  ری  و صؾف مت٢یـه٣ یی ک٣ه ػؿ م٣ٖش  ػؿ پژوهو ص ّـ، پل سف مؼل
ـگ٣٣ؾسؿ  مت٢ی٣٣ـ من٣٣تمل س٣٣ه الػسؿ نبوػن٣٣ؼ، ػؿنه ی٣٣   ػؿ٣٣ٍؼ مٞن٣٣و إلسٕمین٣٣ ن  ٝنوسن مت٢یـه٣٣ ی تإحی

ىن م یی ىؼ و س  سنز م تغمین، ػو فـّیه موؿػ تإییؼ لـسؿ گـف   یکو سؿتب٣ ٓ مٞک٣وك نن٣ب  
سؿفه وحیمه سه میقسن تن٣هیالت مي٣تـی ن صم٣ولو س٣  ؿین٣ک نک٣ول تن٣هیالت و ػیگ٣ـی سؿتب٣ ٓ 

لٌ س  ؿینک نکول تنهیالت. ػؿ سػسمه س  تور٣ه س٣ه ل سلی٣  م٣ؼل مٞکوك ننب  ص ىیه موػ ع 
مت٢ی٣ـ  آلآلى٣ؼه  سح٣ـ، س٣  تغم٣ین سنز م ىبکه ٣َٝبی ػؿ تفکی٣ک مت٢یـه٣  س٣ه ػو گ٣ـوه م٣احـ و کم

ٝنوسن ٝوسمل س  تإحیـ سیيتـ ىن م یی ىؼ و س  مم ینه نت یذ ص ٍل سف ػو مؼل، ػل  مؼل ىبکه  سه
 مؼل ؿگـمیون  ری  تبیین گـػیؼ.سیيتـ سف  GMDHَٝبی س  سلگوؿیتم 

  ؿین٣٣ک، سٝتب ؿم٣٣نزو، نک٣٣ول تن٣٣هیالت، ؿگـم٣٣یون  ری٣٣ ، ى٣٣بکه ٣٣َٝبی ُــبی کلیــؼی ّاژٍ
GMDH 
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 همؼهَ ۳
ـکـػن آن ػؿ ره٣  سهب٣وػ و٣ّٜ  ػؿ ػنی ی سمـوف ت٣اله س٣ـسی سهب٣وػ سغ٣و ع٣ؼم ت و ک ؿآم٣ؼت

تـ ى٣ؼن  ه ی مـتبٔ، س ٝج پـؿنگ مٞیي  سفـسػ ر مٞه و همچنین کنب موػ سیيتـ سـسی سنگ ه
ـک   نمو سین سغو مهم سلتَ ػی ىؼه سم . عوىبغت نه ػؿ سیـسن نیق سه مم  ؿل ستو ىؼن ص

ىؼن مضَو ت ػؿ سین ص٣وفه ى٣ؼه سم٣ . م٣ؼیـی  ٣ٍضیش پـتف٣وی  وٛسیم که س ٝج متن کـػه
پؾیـ نین٣  مگ٣ـ آنک٣ه س٣ـ مبن٣ ی سلگوه٣ ی ٝلم٣و و  ه  و مامن ت م لو و سٝتب ؿی سمک ن س نک

ک ؿسـػی ستوسنؼ مغ ٕـست پیو ؿو ؿس ت  آنز  که ممک٣ن سم٣ ، ک٣ هو ػه٣ؼ و س٣ه سه٣ؼسف ع٣وػ 
ه٣ ی م٣وػ  س٣ٖٝ ی تن٣هیالت متن٣وٛ س٣  نـطه٣ ،  ه ی م٣وػآوؿی س نک ػم  ی سؼ. یکو سف ؿوه

ميتـی ن صمولو سم ، که سغو سول یس٣ٖٝ ی تن٣هیالت  سفرملهمتف وت سه ميتـی ن مغتلف 
ه٣ ی  سینو ػلیك س فپـػسع  آن سف ٕـف ميتـی ن( سه مؼیـی  ؿین٣ک و سغ٣و ػوم ینـط و پیو

ى٣وػ. مامن٣ ت  وه  مـس٣وٓ م موػ( سه مؼیـی  نمؼینگو و مؼیـی  م فم نو ی  ٝملی تو س نک
آوؿػن م٣وػ سیي٣تـ هن٣تنؼ ػؿ ٣ٝین ص٣ ل س٣  مغ٣ ٕـست  ػم٣  ه یی که عوسم٣ت ؿ سه م لو و س نک

آنه  ؿینک سٝتب ؿی، ؿینک نمؼینگو، ؿین٣ک س٣ فسؿ و ؿین٣ک  سفرملهسنؼ که  سیيتـی نیق موسره
 ؿسهبـػی ی  ٝملی تو سم  که ػؿ سین می ن، ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی و م٣ؼیـی  آن سف ر یگ٣ ه و سهمی٣ 

 سی سـعوؿػسؿ سم . ویژه
ـک  م٣٣ؼیـی  ؿین٣٣ک سٝتب٣٣ ؿی ػؿ س نک ه ی سیم٣٣ه ر٣٣ق س٣٣   ه٣٣  و مامن٣٣ ت م٣٣ لو و ى٣٣

سٝتب ؿمنزو ػلیك و ٍضیش ميتـی ن ممکن نین . سٝتب ؿمنزو ی  سؿفی سی سٝتب٣ ؿی س٣ه ٝمل٣و 
ىوػ که ػؿ آن میقسن سٝتب٣ ؿ مي٣تـی ن صمیم٣و و صم٣ولو مامن٣ ت م٣ لو و سٝتب٣ ؿی و  گفته مو
ىوػ ک٣ه سی٣ن  ػهنؼ، منزیؼه مو   ، س  توره سه سٕالٝ تو که ميتـی ن ػؿ سعتی ؿ آنه  لـسؿ موه س نک

عوػ، سمک ن ىن ع  سیيتـ ننب  سه وّٞی  و توسن م لو سف٣ـسػ ره٣  س فپـػسع٣  تن٣هیالت 
کنؼ. سن سـسین  ػؿی فتو و ػؿی ف  عؼم ت سیيتـ، ی  سمک ن منزو سصتم ل نکول وسم ؿس فـسهم مو

ه٣ ی س٣ٖٝ یی  ه  سه ػنب ل یک ؿوه من مب س٣ـسی ک٣ هو سصتم٣ ل نک٣ول وسم ی که س نکسف آنز ی
ه ی مور٣وػ ػؿ سی٣ن فمین٣ه ػؿ ػسع٣ل کي٣وؿ و ٣ٝؼم آى٣ن یی ک٣ فو  عوػ هنتنؼ و س  توره سه عأل

منئو ن سغو م لو سه منئله مهم ؿینک سٝتب ؿی و نیق سٕالٝ ت پ یین ر مٞه ػؿ سین فمین٣ه و 
سی ػؿ م٣وؿػ ت٣ٞؼسػی سف مي٣تـی ن صم٣ولو یک٣و سف  سـ آن ىؼیم س  مٖ لٞهرؼیؼسوػن سین موّوٛ 

ه ی عَوٍو کيوؿ، میقسن ؿینک سٝتب ؿی سـسی سٖٝ ی تنهیالت س٣ه مي٣تـی ن صم٣ولو  س نک
مولٜ  سین س نک ؿس تغمین فػه و س  سؿسئه سلگویی ک ؿسـػی، آن ؿس ک٣ هو ػسػه و ػؿ س فپـػسع٣  س٣ه

وػآوؿی پـػسع  تنهیالت و سفقسیو ػؿآم٣ؼه ی س ن٣ک م٣احـ تنهیالت سٖٝ یی و سٕمین ن سف م
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 ۶۵۴                                                                                    اػتجبؿمٌزی هيتـیبى صمْلی ثبًک       
 

ػه٣ؼ و  سین٣و آین٣ؼه، می٣قسن ؿین٣ک ؿس ک٣ هو مو وسلٜ ى٣ویم. س٣ؼیهو سم٣  ت٣وسن سیي٣تـ ػؿ پیو
 ػهؼ. سینو آینؼه، ؿینک ؿس سفقسیو مو سـٝکل، ک هو توسن ػؿ پیو

س٣ه  ؿم٣ نؼن ؿین٣ک س٣ٖٝ ی تن٣هیالت س٣ه مي٣تـی ن صم٣ولو، صؼسلل مم له ص ّـ سـسی سه
ؿگـم٣یون  سـؿمو و سؿفی سی ؿینک سٝتب ؿی سین ػمته سف ميتـی ن س ن٣ک س٣  سم٣تف ػه سف ؿوه

پ٣ـػسفػ. ه٣ؼف کل٣و سی٣ن پ٣ژوهو، سٝتب ؿم٣نزو و  مو GMDH ری  و ؿوه ىبکه َٝبی 
توسن٣ؼ ػؿ  مؼیـی  سهینه ؿین٣ک تن٣هیالت س٣ٖٝ یی س٣ه مي٣تـی ن صم٣ولو س ن٣ک سم٣  ک٣ه مو

مولٜ سؼهو ميتـی ن س٣ه س ن٣ک م٣احـ وسل٣ٜ ى٣وػ. سف  پـػسع  سهسینو توسن یی س ف سـؿمو و پیو
ػلیل آنک٣ه ىن م٣ یی مت٢یـه٣ یی ک٣ه ت٣إحیـ سیي٣تـی ػؿ م٣ؼل ػسؿن٣ؼ سف سهمی٣   مویی ػیگـ، سه

ؿم٣٣ نؼن ؿین٣٣ک س٣٣ٖٝ ی  صؼسلل سی سـع٣٣وؿػسؿ سم٣٣  و همچن٣٣ین سف آنز٣٣  ک٣٣ه س٣٣ـسی سه وی٣٣ژه
ی ن صم٣ولو نی٣ ف سم٣ ، ه٣ؼف تـ ٝوسم٣ل م٣احـ س٣ـ ؿین٣ک مي٣تـ تنهیالت، سه ىن ع  ػلیك

آؿم نو سین پژوهو، ىن م یی ٝوسمل س  تإحیـ سیيتـ سـ ؿینک سٝتب ؿی ميتـی ن صمولو س نک 
 سم . سین پژوهو سـ سم ك مه فـّیه سن  ىؼه سم  

سین ننب  سؿفه وحیمه سه میقسن تنهیالت ميتـی ن صمولو و ؿینک نکول تنهیالت  .آل
 .ػسؿی وروػ ػسؿػ سؿتب ٓ مٞکوك و مٞنو

ػسؿی  سین ننب  ص ىیه موػ ع لٌ س  ؿینک نکول تنهیالت سؿتب ٓ مٞکوك و مٞنو .آل
 وروػ ػسؿػ.

ننب  سه مؼل ؿگـمیون  ری ، ػؿ منزو  GMDHمؼل ىبکه َٝبی س  سلگوؿیتم  .أل
 ه  و مامن ت م لو، سف ػل  سیيتـی سـعوؿػسؿ سم . سٝتب ؿ ميتـی ن س نک

ه٣٣٣ ی  مو٣٣٣ّوٛ و پیي٣٣٣ینه پژوهو ه٣٣٣ ی س٣٣٣ٞؼی س٣٣٣ه سـؿم٣٣٣و سػسی٣٣٣ ت سی٣٣٣ن مم ل٣٣٣ه ػؿ سغو
 پـػسفػ. ه  و آفمون و همچنین سـؿمو نت یذ ص ٍل مو گـفته، تبیین مؼل ٍوؿت

 اػثیبت هْضْع ۸
ه ی متف٣ وتو سف  ى ن، تٞ ؿیف و سـػسى٣  سفـسػ مغتلف سـ سم ك فسویه ػیؼ عوػ و نوٛ فٞ لی 

ه مٞن ی آن سم  ک٣ه ػؿ ىوػ ٝملو س  ؿینک موسره سم  س وسژه ؿینک ػسؿنؼ. فم نو که گفته مو
من٣ین تٞـی٣ف ى٣ؼه  آلموؿػ آن ٝم٣ل، ن سٕمین٣ نو ور٣وػ ػسؿػ. وسژه ؿین٣ک ػؿ فـهن٣گ  نگم٣ن

، ؿینک آلػؿ فـهنگ وسنتـ«. سصتم ل ولوٛ میقی سؼ ی  ن مٖلوب ی  سصتم ل ولوٛ عٖـ»سم   
 ٝب ؿتو ػیگ٣ـ، ؿین٣ک س٣ه مٞن٣و ى٣ نل و سصتم٣ ل سف لض ٗ ل٢وی سه مٞن ی عٖـ آمؼه سم٣ . س٣ه

 
1- Longman 
2- Webster 
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مفهوم ؿینک ؿس سف سسٞ ػ مغتل٣ف م٣ؼنٚـ ل٣ـسؿ  آلسم . نیکلق  آمیب ی  ّـؿ و فی ن تٞـیف ىؼه 
کنؼ. وی مٞتمؼ سم  وسژه ؿینک سه سصتم٣ ل  ػسػه و آن ؿس سف نٚـ مفهومو سه مه ػمته تمنیم مو

ّـؿ، ػؿره سصتم ل ّـؿ و میقسن سصتم ل ّـؿ سى ؿه ػسؿػ. ػؿ سی٣ن ؿسم٣ت  ؿین٣ک ه٣م سصتم٣ ل 
گی٣ـػ. ػؿ ص٣ لو ک٣ه ؿین٣ک ع٣ لٌ ٣ٍـف ً  سصتم ل موػ و هم سصتم ل فی ن ؿس ػؿسـمو عٖـ، هم

م٣وفی. سف  ى٣وػ، م نن٣ؼ سصتم٣ ل آتو گی٣ـػ و ى٣ مل سصتم٣ ل م٣وػ نم٣و سصتم ل فی ن ؿس ػؿسـم٣و
ىؼن فی٣ ن. سی٣ن تٞـی٣ف ى٣ مل ػو رنب٣ه س٣ٍلو سف  ؿینک یٞنو سصتم ل متضمل آلػیؼگ ه ػوؿوفه
 ؿینک سم  

 مض مبه ممؼسؿ فی ن؛ وپؾیـسوػن  سمک ن -
 ٝؼم سٕمین ن ػؿ سؿتب ٓ س  آن فی ن. -
پـسکن٣ؼگو مم٣ ػیـ »س٣   متـسػف ؿس آن کـػ و تٞـیف نیق ػیگـی نضو توسن سه مو ؿس ؿینک -

ـش،« ػؿ توفیٜ سصتم  ت صول می نگین آن توفیٜ (. سمتف ػه إلالآل ألػسنن  ی نگ و گ
سین٣و س٣وػن نت٣ یذ ص ٣ٍل سف سنز٣ م  سف سین ل٢  سى ؿه سـ ن مٞلوم س٣وػن و ١یـل س٣ل پیو

کم ػسؿسی  ه٣ ، ػم٣  ٝب ؿتو سنز م ک ؿی مخل سٖٝ ی تن٣هیالت ػؿ س نک ٝملو ػسؿػ ی  سه
توسن ٝؼم لٖٞی٣  ػؿ  ػو نتیزه م ننؼ س فپـػسع  ک مل ی  نکول وسم سم . ؿینک ؿس مو

ـک ػؿ ت٣ٞ ؿیف سؿسئهموؿػ یک ست ى٣وػ. سف  ى٣ؼه مالص٣ٚه مو ف ق ػسنن . مه ٝ مل مي٣ت
 توسن گف  فم نو س  ؿینک موسره هنتیم که  مو ؿوسین

 آوؿػ.  س ؿ  ٝمل ی  سلؼسم سیو سف یک نتیزه سه -
ی٣ک سف نت٣ یذ آگ٣ هو ػؿ ػم٣تـك  ى٣ؼن نت٣ یذ سف ص٣َول و ول٣وٛ هیچ ت  فم ن ملموك -

 نب ىؼ.
 همـسه ػسىته س ىؼ. سلولوٛ، پی مؼ ن مٖلوسی سه نکم یکو سف نت یذ ممک ػم  -

 ػٌبٍـ اٍلی ؿینک
تم مو سىک ل ؿینک، ى مل مه ؿ ٝنَـ مضتوس، فٞ لی ، ىـسیٔ و پی م٣ؼه  هن٣تنؼ یس س٣ یی و 

 (.إلالألآلوفیـفنز نو، 
کننؼه  مضتوس یٞنو فمینه، و٣ّٞی  ی٣  مضی٣ٖو ک٣ه ؿین٣ک ػؿ آن من٣ٚوؿ ى٣ؼه و مي٣غٌ

ٝب٣ ؿت ػیگ٣ـ، مضت٣وس نم٣ یی سف تم٣ مو    آن و٣ّٞی  سم٣ . س٣هه  و ىـسیٔ م٣ـتبٔ س٣ فٞ لی 
٣ٕوؿ ل٣٣ٖٜ  م٣ فػ. س٣ؼون تٞی٣ین ی٣ک مضت٣وسی من م٣ب، س٣ه ى٣ؼه ف٣ـسهم مو پی م٣ؼه ی منزیؼه

 
1- Nickles 
2- Dorofee 
3- Long, & Gregg 
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 ۶۵۶                                                                                    اػتجبؿمٌزی هيتـیبى صمْلی ثبًک       
 

وتضلیل ؿین٣٣ک و  ه٣٣ ، ى٣٣ـسیٔ و پی م٣٣ؼه  س ی٣٣ؼ ػؿ تزقی٣٣ه ت٣٣وسن تٞی٣٣ین ک٣٣ـػ ک٣٣ؼسم فٞ لی  نم٣٣و
ه٣ ی  وس، مبن٣ یی س٣ـسی تم٣ م فٞ لی ه ی مؼیـیتو ػؿ نٚـ گـفته ىونؼ. سن٣ سـسین، مضت٣ فٞ لی 

کنؼ. ٝنَـ فٞ لی٣  یٞن٣و ٝم٣ل ی٣  ستف٣ لو ک٣ه س ٣ٝج ور٣وػ  سٞؼی مؼیـی  ؿینک فـسهم مو
ىوػ. فٞ لی ، ٝنَـ فٞ ل ؿینک سم  و س ی٣ؼ س٣  ی٣ک ی٣  من٣ؼ ى٣ـٓ وی٣ژه س٣ـسی  ؿینک مو

ـکیب ىوػ. تم م سىک ل ؿینک س  یک فٞ لی  سه  ٙهوؿ ؿینک گف٣   توسن آینؼ. مو وروػ مو ت
که فٞ لی ، ٝن٣َـ ف٣ٞ ل ؿین٣ک سم٣ ،  سؼون فٞ لی ، سمک ن ؿینک وروػ نؼسؿػ. ػؿ ص لو

کننؼه و٣ّٞی  ر٣ ؿی ی٣   ػهنؼه، ٝنَـ منفٞل ؿینک سم . سین ىـسیٔ تٞیین ىـسیٔ تيکیل
ىـسیٔ، ولتو س  یک  توسنؼ سه ؿینک منزـ ىوػ. یک مزموٝه سف سوّ ٛ و سصوسل سم  که مو

ـک ه  ؿس تولی٣ؼ  سی سف پی مؼه  ی  عـورو توسنؼ مزموٝه ىوػ، مو یب موفٞ لی  آ١ فگـ ع ً ت
ـکیب س٣   کنؼ. پی مؼه ، سه ٝنوسن آعـین ٝنَـ ؿینک، نت یذ ی  سحـست س لموه یک فٞ لی  ػؿ ت

 یک ىـٓ ی  ىـسیٔ ع ً سم .

 اًْاع ؿینک
ػسؿػ. گ٣ هو ٕوؿ که ٝنوسن ىؼ، سٍٖالس ؿینک سف ػیؼگ ه سفـسػ مغتلف، تٞ سیـ گون گونو  هم ن

م فػ. ول٣و ػؿ م٣وسؿػی  یک وّٞی  هم فـٍ  موػآوؿی و هم سمک ن س لموه فی ن ؿس فـسهم مو
ػیگـ ممکن سم  فـٍ  موػآوؿی وروػ نؼسىته س ىؼ و تنه  سمک ن س لموه فی ن موروػ س ى٣ؼ. 

 توسنؼ سه ػو سغو فـٝو تمنیم ىوػ  ؿینک موػسگـسنه و ؿینک عٖـن ک. سن سـسین ؿینک مو
ی فته ی  سهبوػی ػؿ ؿوسل ىـسیٔ ننب   توسن یک موػآوؿی تضمك ؿینک موػسگـسنه، موػؿ 

سی س٣ـسی تزـس٣ه ی٣ک فی٣ ن ی٣   فم٣ ن نی٣ق سمک٣ ن س٣ لموه ٣ٕوؿ هم سه و٣ّٜ مور٣وػ ػسى٣  و س٣ه
سؼتـىؼن ىـسیٔ ننب  سه وّٜ موروػ. ػؿ مم سل، ؿینک عٖـن ک فمٔ یک سمک٣ ن س٣ لموه 

سنؼی ميغٌ  و سـسی سهبوػ ىـسیٔ فـسهم نین . سمک ن ٕبمههمـسه ػسؿػ و هیچ فـٍت فی ن سه
و ؿوىن ؿینک س٣ه م٣وػسگـسنه و عٖـن٣ ک ور٣وػ ن٣ؼسؿػ، سلک٣ه س٣ـ سم٣ ك ى٣ـسیٖو ک٣ه سف آن 

ه٣ ی م٣ لو و پؼیؼآم٣ؼن  سنؼی سم . سمـوفه گنتـه ػسمن٣ه فٞ لی  ىوػ، ل سل ػمته سػؿسک مو
ه ی گون گونو موسره کـػه  س  ؿینک ه  و مامن ت م لو ؿس ه ی سلتَ ػی، س نک سنوسٛ سضـسن

سن٣ؼ  ٕوؿ کلو س نکؼسؿسن س  ىو نوٛ ؿین٣ک ٝم٣ؼه موسره سه (آلی آلسم . سن  سـ مٖ لٞه ؿف
سنؼ سف  ؿینک سٝتب ؿی، ؿینک نمؼینگو، ؿینک س فسؿ، ؿینک ن٣ـط سه٣ـه، ؿین٣ک  که ٝب ؿت

 موػآوؿی و ؿینک ن توسنو ػؿ پـػسع  تٞهؼست.
ى مل ؿینک نمؼینگو، ؿینک سٝتب٣ ؿی، ؿین٣ک س٣ فسؿ و  آله کمیته س لىؼ ه ی سٍلو ىن م یی ؿینک

 
1- Rose 
2- Basel Committee 
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 سف متي٣کل و ؿس ػسؿػ س٣ نکو ی  ه٣  فٞ لی  س٣ـ ن٣ٚ ؿتو نم٣و ک٣ه س٣ ل کمیته ؿینک ٝملی تو سم .
ؿس  ه٣  س نک م٣ـم یه کف ی٣  ص٣ؼ ػؿعَوً موؿػ لبول سمت نؼسؿػه ی سم ، کيوؿ آل ن ٙـسن
 ى٣ؼنؼ، آن ؿٝ ی٣  س٣ه مل٣قم ه٣  س نک م٣ـم یه ک٣ه کف ی  صؼ کـػ. تٞیین سٝالم إلآلػؿ م ل 

 س نک س٣ـسی پوى٣و ؿین٣ک سؿتب٣ ٓ سـل٣ـسؿ نی ف موؿػ مـم یه و س نکو ه ی فٞ لی  نوٝو می ن سه
 سـسی ه  ىؼ تٞؼیل ی  ه  ػؿٍؼ ػسؿسیی ال کم ػم  س یؼ ه  س نک مـم یه رؼیؼ، ىـسیٔ ٕبك کـػ. مو 

 می٣ ن ؿس یکن٣ نو و یکن٣وسعتو فی٣ ػی ص٣ؼ ت٣  توسنن٣  س٣ ل کمیت٣ه سی نی٣ه س  سینکه س ىؼ. ؿینک
 گؾسؿی س ن٣ک و م٣ـم یه مٞ مالتو سسقسؿه ی ؿینک مٖش توسنن   نمو سم  نم یؼ، ه  سیز ػ س نک
ه یی  ؿین٣ک س٣  مي٣تمه، و س٣ٍلو سسقسؿه٣ ی ک٣ه و ػؿ ص٣ لو کن٣ؼ گیـی سن٣ؼسفه ػؿم٣تو ؿس سه س نک
 ىؼ. مو سـعوؿػ آنه  یکن ن س  مؼل یک   س سم ػسىتنؼ، تف وت هم س  م هیت ً که سوػنؼ موسره
ؿینک نمؼینگو  ؿینک نمؼینگو ٝب٣ ؿت سم٣  سف ؿین٣ک ن ى٣و سف نب٣وػ نم٣ؼینگو  فم  -

ه٣  ػؿ فٞ لی٣   ٝب ؿت ػیگـ س نک ه ی ١یـمنتٚـه وروه. سه  ره  پوىو تٞهؼست کوت ه عـورو
توسن یی ٝـّه ور٣وه ػؿ س٣ فسؿ  ٝؼمه  و  عوػ س  عٖـ نبوػ نمؼینگو ک فو سـسی س فپـػسع  مپـػه

ه٣    ه٣ ( و س٣ؼهو  ه٣  یوسم تٖ سك مـؿم٣یؼ ػسؿسیی ٝل  ٣ٝؼم ه ی مٞمول موسره هن٣تنؼ. س٣ه س  نـط
ؿو هنتنؼ. سین ؿین٣ک هنگ٣ مو پؼی٣ؼ  ٕوؿ منتمـ س  ؿینک نمؼینگو ؿوسه ه  سه ه ( س نک یمپـػه

 یگقینو آنه  وروػ نؼسى٣ته س ى٣ؼ. ه ی رؼیؼ سـسی ر ه  مـؿمیؼ ىونؼ و مپـػه  آیؼ که مپـػه  مو
ه  ستوسنؼ سین تف وت ؿس ربـسن کن٣ؼ. ػؿ سی٣ن ى٣ـسیٔ   ػؿ منین ىـسیٖو سٞیؼ سم  س فپـػسع  وسم

ه٣ ی ع٣وػ ػؿ فم٣ ن کمت٣ـ و س٣    لیم  ی  نمؼکـػن م یـ ػسؿسی٣ی س نک مزبوؿ سه رؾب من سٜ گـسن
گ٣ؾسؿػ. ػؿ ى٣ـسیٔ  ؿی س ن٣ک سح٣ـ موى٣وػ. سی٣ن سم٣ـ س٣ـ م٣وػآو  تـ سف لیم  س٣ فسؿ م٣و  لیمتو پ یین

سنز مؼ یسٍول کمیت٣ه س٣ ل(. س ی٣ؼ  سضـسنو، نؼسىتن نمؼینگو ک فو صتو سه وؿىکنتگو س نک مو
توره ػسى  مٖ لٞه ػؿ موؿػ ؿینک نمؼینگو هـ س نک س  سنؼسفه س نک، مزموٝه فٞ لی  س٣ٍلو 

ینک نم٣ؼینگو ػؿ ه٣ـ س ن٣ک ه ی ػسعلو و .... سؿتب ٓ منتمیم ػسؿػ. مؼیـی  ؿ  سلٞمل آن، ػمتوؿ
س یؼ س  توره س٣ه ى٣ـسیٔ ػسعل٣و آن ٕـسص٣و ى٣وػ، فی٣ـس ممک٣ن سم٣  مت٢ی٣ـی ک٣ه مني٣إ ؿین٣ک 

 نمؼینگو سـسی یک س نک سم ، ػؿ س نک ػیگـ سٍالً وروػ نؼسىته س ىؼ. 
ه٣٣  و  ه٣٣ ی س نک گؾسؿی ػؿ س٣٣ فسؿ م٣٣ه م و سؿف سغي٣٣و سف فٞ لی  ؿین٣٣ک س٣٣ فسؿ  م٣٣ـم یه -

ه  س  ؿینک ن ى٣و  ىوػ که س نک  ػهؼ. سین سمـ س ٝج مو  ب ؿی ؿس تيکیل مومامن ت م لو و سٝت
سف ت٢یی٣٣ـست لیم٣٣  م٣٣ه م و سؿف موسر٣٣ه ى٣٣ونؼ. نوم٣٣ ن لیم٣٣  س ٣٣ٝج سیز٣٣ ػ نوم٣٣ ن ػؿ ػؿآم٣٣ؼ 

سنؼسفػ. همچنین نوم ن لیم٣  ػؿ   ی فته سین مامن ت ىؼه و موػآوؿی آنه  ؿس سه عٖـ مو تضمك
ػه٣ؼ ک٣ه سی٣ن سم٣ـ ٝم٣ؼت ً ن ى٣و سف  م لو ؿس تض  ت٣إحیـ ل٣ـسؿ مو ه  و مامن ت س فسؿ ک  ، س نک

ؿینک نه ػی ٝملی ت تز ؿی ميتـی ن ی  نـط سهـه سم . سف ػی٣ؼگ ه کمیت٣ه س٣ ل، ؿین٣ک س٣ فسؿ 
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ـگ٣ؾسؿ سم٣  ن ى٣و  2ه٣ ی م٣ لو  و سس٣قسؿ 1توسنؼ سف نوم ن نـط سهـه که سـ لیم  سوؿسق سه٣ ػسؿ  مو سح
ه٣ ی مه٣م م٣ لو ک٣ه ره٣    . سـع٣و سف ى٣ ع4ٌک س٣ فسؿ ک٣  و ؿین 3ىوػ ی  سف ؿینک نـط سؿف

 سنؼ سف  گیـنؼ ٝب ؿت  سؿفی سی ؿینک س فسؿ موؿػ سمتف ػه لـسؿ مو
ى٣ؼه ک٣ه  سیيینه ک هو ػؿآمؼ ػؿ مم ینه س٣  ه٣ؼف سف پ٣یو تٞیین 5ػؿآمؼ ػؿ مٞـُ ؿینک  .آل

  ىوػ. موگیـی  وسمٖه تإحیـ ؿینک س فسؿ ػؿ ػوؿه ميغٌ و مٖش سٕمین ن مٞین سنؼسفه سه
ػؿ ٍوؿتو که مبن ی موؿػ سمتف ػه سـ پ یه موػ م٣هم  6موػ هـ مهم ػؿ مٞـُ ؿینک  .آل

ه٣ؼف و ت٣إحیـ ؿین٣ک س٣ فسؿ  EPS ننب  سه EPS س ىؼ، سف ٕـیك مض مبه سیيینه ک هو
 ىوػ. گیـی مو سه رـی ن ٝ یؼی سنؼسفه

ه ی نمؼی ع لٌ ننب  سه هؼف  سیيینه ک هو رـی ن 7رـی ن نمؼ ػؿ مٞـُ ؿینک  .أل
وسم٣ٖه ؿین٣ک س٣ فسؿ ػؿ ػوؿه گقسؿى٣گـی، مي٣غٌ و م٣ٖش  ىؼه که سه سف پیو تٞیین

 ىوػ. گیـی مو سٕمین ن مٞین سنؼسفه
ؿینک ٝملی تو  سـسی سین نوٛ ؿینک تٞ ؿیف گون گونو سؿسئه ىؼه سم٣ . سن٣ی ؿی، سی٣ن  -

م فم نو م ننؼ  عٖ ه ی سنن نو، سـوف سىک  ت ػؿ م م نه نوٛ ؿینک ؿس فی ن ن ىو سف ٝملی ت 
گیـن٣ؼ. سـع٣و ػیگ٣ـ، ؿین٣ک  سفقسؿی، ّٞف مؼیـی  ی  ک ؿکن ن ػؿ ن٣ٚـ مو سفقسؿی و نـم مغ 

ه٣ یی ک٣ه مور٣ب ؿین٣ک   ٝنوسن فی ن ص ٣ٍل سف ه٣ـ ن٣وٛ ف٣ٞ لیتو ١ی٣ـ سف فٞ لی٣  ٝملی تو ؿس سه
 ػسننؼ. ، موىوػ  نمؼینگو، ؿینک سٝتب ؿی و ؿینک س فسؿ مو

ه  ىؼه سم٣     ه ی ٝملی تو ػؿ م فم ن  ه ی سعیـ سه ػو ػلیل توره فی ػی سه ؿینک  ػؿ م ل 
ـک  کنن٣ؼگ ن ػؿ س فسؿه٣ ی   نغن ، ؿىؼ سمتف ػه سف فنّ وؿی و ػوم، سفقسیو سؿتب ٣ٕ ت می٣ ن ى٣

آن، ؿى٣ؼ  ت٣ـ سف مـم یه. س  آنکه فنّ وؿی مبب مهول  سنز م سنی ؿی سف ک ؿه  ػؿ م٣ فم ن و مهم
ه٣  ؿس س٣  من٣ ئل و مي٣کالت رؼی٣ؼی   وؿی م فم نو ىؼه سم  ولو ؿىؼ فنّ وؿی، م٣ فم ن  سهـه

ه٣  و سیمن٣و ى٣بکه  ه ی سؿتب ٕو ػسعل٣و س نک م ننؼ کمبوػ نیـوی متغٌَ ی  صتو لٖٞو ىبکه
موسره م عته سم . سم  س  پیيـف  ؿوفسفقون فنّ وؿی و س٣  تور٣ه س٣ه ؿویک٣ـػ تضمی٣ك و توم٣ٞه، 

ـک ه  سـسی سؿسئه مض٣َو ت رؼی٣ؼ و نی٣ق سم٣  ػؿ س٣ فسؿ ؿل٣ ستو،  ه ، مامن ت م لو و س نک  ى
 
1- equity 
2- instrument 
3- foreign exchange risk 
4- commodity  
5- earning at risk (EAR) 
6- earning per share at risk 
7- cash flow at risk 
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ه ی رؼیؼ س٣ه ک ؿکن٣ ن م٣ فم ن ره٣   ه  و پیـو آن آموفه ؿوه ؿوفؿم نو فنّ وؿی ن گقیـ سه سه
 سهبوػ ٝملکـػ و موػآوؿی سیيتـ عوػ هنتنؼ.

ه٣ ی   ه س٣ْٞو سف ػسؿسی٣یؿینک سٝتب ؿی  ؿینک سٝتب٣ ؿی ٝب٣ ؿت سم٣  سف سصتم٣ ل سینک٣ -
ٝب ؿت ػیگ٣ـ،  سؿفه ى٣وػ، س٣ه ویژه سٝتب ؿست سٖٝ یی سف نٚـ سؿفه ک٣ هو ی س٣ؼ ی٣  س٣ی س نک، سه

ؿ گؾىته سی٣ن وروػ میأیؼ. ػ ٕـف لـسؿػسػ سه آلسم  که سف نکول ی  لَوؿ ؿینکوؿینک سٝتب ؿی 
ه  سف س فپـػسع   ػهنؼه ىؼ، سه سین تـتیب که لـُ وسلٜ مو سوؿسق لـّهؿینک مٞمو   ػؿ موؿػ 

سوػن٣ؼ و س٣ه هم٣ین ػلی٣ل گ٣ هو ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی ؿس گیـنؼه ػسػه سوػن٣ؼ، نگ٣ـسن  وسمو که سه لـُ
توسن گف  ؿینک سٝتب٣ ؿی سف  (. ػؿ هـ ص ل موالالألآلگوینؼ یعؼسوؿػی،  هم مو« ؿینک نکول»

گیـػ که ٕـف لـسؿػسػ نتوسنؼ ی٣  نغوسه٣ؼ تٞه٣ؼست ل٣ـسؿػسػ ؿس سنز٣ م ػه٣ؼ.  سین وسلٞی  ؿیيه مو
ى٣وػ.  ٣ٕـف ل٣ـسؿػسػ م٣نزیؼه م٣و نک٣ولتإحیـ سین ؿینک س  هقینه ر یگقینو وره نمؼ ن ى٣و سف 

ّـؿه ی ن ىو سف ؿینک سٝتب ؿی ممکن سم  پ٣یو سف ول٣وٛ نک٣ول وسل٣ٞو ٣ٕـف ل٣ـسؿػسػ ؿط 
ه ػؿ سح٣ـ ی٣ک ؿع٣ؼسػ ٝنوسن ٣ّـؿ مضتم٣ل ک٣ ت٣وسن س٣ه تـ ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی ؿس م٣و ٕوؿ کلو ػهؼ. سه

ىوػ که توسن٣ یی ٣ٕـف ل٣ـسؿػسػ  سٝتب ؿی فم نو وسلٜ مو سفتؼ، سی ن کـػ. ؿعؼسػ سٝتب ؿی ستف ق مو
ت٣٣ـین ٝوسم٣٣ل تولی٣٣ؼ ؿین٣٣ک ػؿ  ػؿ تکمی٣٣ل تٞه٣٣ؼستو ت٢یی٣٣ـ ی س٣٣ؼ. ؿین٣٣ک سٝتب٣٣ ؿی یک٣٣و سف مهم

ـک  س نک   سف ٕوؿ ک٣ه ٝن٣وسن ى٣ؼ، ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی ٝب٣ ؿت سم٣ ه ی م لو سم . هم ن ه  و ى
ویژه سٝتب ؿست سٖٝ یی سف نٚـ سؿفه ک هو ی س٣ؼ ی٣   ه ی س نک، سه  سصتم ل سینکه سْٞو سف ػسؿسیی

ه ی آنه٣  ک٣م سم٣ ،   ه  ننب  سه کل سؿفه ػسؿسیی سؿفه ىوػ. س  توره سه سینکه مـم یه س نک سی
ؼ ه  ل سل وٍول نب ىنؼ، س نک س٣  ع٣ٖـ وؿىکن٣تگو موسر٣ه عوسه٣  صتو سگـ ػؿٍؼ کمو سف وسم

ه  ػؿ نٚـ  منٚوؿ تٞیین میقسن ؿینک سٝتب ؿی سـسی س نک ٕوؿ گنتـػه سه ه ی فیـ سه ىؼ. ى عٌ
 ( آلالألآلىونؼ یمؼؿك و ؽک وت،  گـفته مو
ه٣ ی سم٣تیز ؿی.   ه٣  و ػسؿسی٣ی  نی فت٣ه یسرـسني٣ؼه( س٣ه ک٣ل وسم ه٣ ی تضمك  ننب  ػسؿسیی -

ؿوف سف  ه م٣٣  ک٣٣ه   ه٣٣ ی ػؿآم٣٣ؼفسیی همچ٣٣ون وسم  نی فت٣٣ه ػسؿسی٣٣ی ه٣٣ ی تضمك  ػسؿسی٣٣ی
 مـؿمیؼ آنه  گؾىته س ىؼ.

ه٣ ی   ه٣ ی سم٣تیز ؿی. وسم  ه٣  و ػسؿسی٣ی  ى٣ؼه س٣ه ک٣ل وسم ه ی موع   ننب  ع لٌ وسم -
ى٣ ن س٣ـسی س ن٣ک ور٣وػ ن٣ؼسؿػ و ٝم٣الً  ه٣ یی سم٣  ک٣ه سمک٣ ن وٍول  ىؼه وسم موع 

 سنؼ. ه  آنه  ؿس سف ػفتـه ی عوػ صؾف کـػه سؿفه هنتنؼ و س نک سی
ه٣ ی سم٣تیز ؿی ی٣  ک٣ل   ه  و ػسؿسیی  ه  سه کل وسم  ؽعیـه سصتی ٕو م  نه فی ن وسمننب   -

 صموق ٍ صب ن مه م.
 
1- default 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8F%DA%A9%D9%88%D9%84
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ىؼه ػؿ نٚ م س نکو کيوؿه  ٝمؼت ً سف ٣ٝؼم ک٣ ؿسیی ػؿ م٣ؼیـی  ؿین٣ک  ه ی مي هؼه  سضـسن
ـک ، گ٣ـوه   سٝتب ؿی ن ىو ىؼه  ـکق س٣ٖٝ ی تن٣هیالت س٣  صز٣م س٣   س٣ه ی٣ک ف٣ـػ، ى٣ سم . تم

تـین سسقسؿی ک٣ه  ػهنؼه سین ؿینک سم . مهم و ی  سغو سلتَ ػی ع ً سف ٝوسمل سفقسیوٍنٞت
سنؼی سٝتب ؿی ميتـی ن  ه  سـسی مؼیـی  و کنتـل ؿینک سٝتب ؿی سه آن نی فمنؼنؼ، نٚ م ؿتبه س نک

کن٣ؼ.   سن٣ؼی م٣و  سم . منین نٚ مو، سـ سم ك میقسن ؿینکو که متوره س نک عوسهؼ نم٣وػ، ؿتب٣ه
  سین نٚ م، س نک ؿس ػؿ گقینو مٖلوب ميتـی ن سٝتب ؿػسؿ عوػ ی ؿی نموػه و ّمن سؼیهو سم

 ػهؼ. وؿی فـسینؼ سٖٝ ی تنهیالت ؿس سؿتم  مو  کنتـل و ک هو ؿینک سٝتب ؿی، مٖش سهـه

 هؼیـیت ؿینک اػتجبؿی
وتضلیل و وسک٣نو من م٣ب س٣ه  فـسینؼ مؼیـی  ؿینک سٝتب ؿی یٞنو ىن م٣ یی، سؿفی٣ سی، تزقی٣ه

ؿین٣٣ک سٝتب٣٣ ؿی و نی٣٣ق ن٣٣ٚ ؿت من٣٣تمـ س٣٣ـ آن س٣٣  تور٣٣ه س٣٣ه ى٣٣ـسیٔ مت٢ی٣٣ـ مضی٣٣ٖو یسلت٣٣َ ػی، 
ه٣  ػؿ پ٣ی  ه٣ ی م٣ لو و س نک  می مو، سرتم ٝو و فنّ وؿسنه...(. سف صؼوػ یک لـن پیو، مامنه

سن٣ؼ. س٣  سف٣قسیو رمٞی٣   گیـن٣ؼگ ن سوػه ی فتن ملنله لوسنین و سٍول تضلیلو ره  سنتغ ب وسم
ؿوفسفقون فنّ وؿی که س ٝج سیز ػ مـسکق کومک و سقؿش تولی٣ؼی و پژوهي٣و  ره ن و پیيـف 

ه ی تن٣٣هیالت ؿس ػؿ پ٣٣ی ػسى٣٣ته سم٣٣ ، سؿفی٣٣ سی  گي٣٣ته و سف٣٣قسیو مي٣٣مگیـ ت٣٣ٞؼسػ ػؿعوسم٣٣ 
ـک  نم یؼ.  ه  سف لض ٗ نیـوی سنن نو و هقینه موؿػ نی ف، ١یـممکن مو ؿینک سٝتب ؿی سفـسػ و ى
ٕوؿ  ه٣ ی سٝتب٣ ؿی س٣ه  گیـی ػؿ م٣وؿػ پ٣ؾیـه ػؿعوسم٣   ت٣َمیم سن سـسین، سی٣ن نی٣ ف ک٣ه فـسین٣ؼ

ػه٣و   ٍوؿت رؼی م٣ٖـس گـػی٣ؼ. سف ٣ٕـف ػیگ٣ـ، سم٣تف ػه سف سمتی٣ ف عوػک ؿ ٍوؿت پؾیـػ، سه
ػهؼ ت  سـ موسؿػ ع ً   گیـی سه ک ؿىن م ن سر فه مو م فی مـسصل تَمیم  سٝتب ؿی سف ٕـیك م ػه

ـکق ػسىته س ىنؼ. همچنین ؿتبه سن٣ؼسفی سف مض٣ؼوػه ػؿ ع٣ٖـ س٣ه   توسن٣ؼ مي٣م ی سٝتب ؿی موسنؼ  تم
 ک ؿىن م٣٣ ن سٝتب٣٣ ؿی سؿسئ٣٣ه ػه٣٣ؼ و س ٣٣ٝج ک٣٣ هو ؿین٣٣ک و همچن٣٣ین ک٣٣ هو هقین٣٣ه تضلی٣٣ل 

ه ی ن پ٣ ؿسمتـی آم٣ ؿی و ه٣وه م٣َنوٝو  ه ی آم ؿی، ؿوه گـػػ. ػؿ سین ؿسمت  ؿوه  سٝتب ؿی 
ؼ. مٖ ل٣ٞ ت ػؿ سی٣ن فمین٣ه سست٣ؼس ػؿ ه ی سٝتب ؿی موؿػ سمتف ػه لـسؿ گـفتن  ره  پوىو تَمیم

 تک ميتـی ن وسؿػ ىؼ. ه  سنز م ىؼ و مپل سه صوفه تک صوفه سنگ ه
نٚـیه پـتفوی سٝتب ؿی، تنه  مؼل مبتنو سـ مت٢یـه ی سلتَ ػ کالن سم  که سـسی سول٣ین س٣ ؿ 

مٖـس گـػیؼ. سین مؼل ی٣ک م٣ؼل من٣ؼف کتوؿی سم٣  ک٣ه  (الالآلػؿ مٖ لٞه توم ك ویلنون ی
ه٣ ی سٝتب٣ ؿی مغتل٣ف ؿس ػؿ ٣ٍن یٜ و   سصتم ل ى٣ـٕو نک٣ول و سصتم٣ ل مه٣ رـت ػؿ ؿتب٣هت سٜ 

کن٣ؼ. مت٢یـه٣ یی ک٣ه ػؿ سی٣ن م٣ؼل   کيوؿه ی مغتلف و سـ سم ك ىـسیٔ سلتَ ػی مض مبه م٣و
، GDPگیـنؼ، مت٢یـه ی سلتَ ػ ک٣الن سف لبی٣ل ن٣ـط سیک٣ ؿی، ن٣ـط ؿى٣ؼ   موؿػ سمتف ػه لـسؿ مو

سن٣ؼسف هن٣تنؼ. سی٣ن م٣ؼل س٣ـ سی٣ن   نـط سؿف، مغ ؿد ػول  و ن٣ـط پ٣ل مٖش نـط سهـه سلنؼمؼت،
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سم ك سمتوسؿ سم  که سصتم ل نکول و سصتم ل مه رـت متإحـ سف سلتَ ػ و سػوسؿ تز ؿی سم٣ ، 
سؼین تـتیب ک٣ه ى٣کوف یی سلت٣َ ػی مور٣ب ک٣ هو سصتم٣ ل نک٣ول و ؿک٣وػ سلت٣َ ػی س ٣ٝج 

 گـػػ. سفقسیو سین سصتم ل مو
ه٣٣ ی تز٣٣ ؿی م٣٣َـ سف  سن٣٣ؼی سٝتب٣٣ ؿی س نک ( س٣٣  ؿتبهالآلی 1م٣٣َـی سلٝب٣٣ؼو، پوینت٣٣ون و 

و همچن٣ین سم٣تف ػه سف ؿوه تضلی٣ل ممی٣قی، ؿگـم٣یون  4BNS و2PNN  ، 3MLFFه٣ ی ؿوه
 ری  و پـوسی  و مم ین٣ه آنه٣  س٣ه سی٣ن نتیز٣ه ؿم٣یؼنؼ ک٣ه ؿگـم٣یون  ری٣  و ؿوه ى٣بکه 

مي٣٣تـی سف  آلالإلسی٣٣ن سـؿم٣٣و،  ٣٣َٝبی سف ػل٣٣  سیي٣٣تـی ػؿ تغم٣٣ین م٣٣ؼل سـع٣٣وؿػسؿ سم٣٣ . ػؿ
م٣وؿػ ػؿ  الألآلموؿػ سف آنه  ػؿ گ٣ـوه مي٣تـی ن ع٣وب و  ألألأله ی مَـ سنتغ ب ىؼنؼ که  س نک

مت٢یـ منتمل م ننؼ م٣ن،  آلآل گـوه ميتـی ن سؼ لـسؿ ػسىتنؼ. تغمین میقسن سٝتب ؿ آن ن سـ سم ك
ٝنوسن مؼل س   سه PNNػؿآمؼ م ه نه، رننی ، تضَیالت و... سنز م ىؼ. ػؿ سنته  ىبکه َٝبی 

نفـ سف مي٣تـی ن صمیم٣و یک٣و سف  ألآل( س  سـؿمو الالألآلصؼسکخـ ػل  سنتغ ب گـػیؼ. یومفو ی
ه ی کيوؿ سه سین نتیزه ؿمیؼ که ؿوه ى٣بکه ٣َٝبی ػؿ تغم٣ین سصتم٣ ل س فپـػسع٣  ی٣   س نک

( ػؿ پژوهي٣و س٣  الالألآلع٣ؼسوؿػی ی نکول وسم سین ػمته سف ميتـی ن س نک ػل٣  سیي٣تـی ػسؿػ.
ىؼگ ن یک مامنه سٝتب ؿ ٍ ػؿستو س٣  سم٣تف ػه سف سلگ٣وی  ٝنوسن سمتی فػهو ؿینک سٝتب ؿی سیمه

cمت٢یـ منتمل سه سـؿم٣و و٣ّٞی  ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی مي٣تـی ن سی٣ن مامن٣ه  آلو وسؿػکـػن  أل
م٣٣ فی ل سلی٣٣  ىن م٣٣ یی و رؼس GMDHػسؿػ ک٣٣ه ؿوه ى٣٣بکه ٣٣َٝبی  پ٣٣ـػسفػ. وی سی٣٣ ن م٣٣و مو

 المت٢ی٣ـه ع٣وػ س٣ـسی آلتـ مت٢یـه ی مهم و ١یـّـوؿی ؿس ػسؿسم٣  و س٣  تغم٣ین م٣ؼل  ػلیك
ؿمؼ که ؿوه ى٣بکه ٣َٝبی ػل٣  سیي٣تـی ػؿ ىن م٣ یی  ميتـی سین مامنه، سه سین نتیزه مو
 میقسن ؿینک سٝتب ؿی ميتـی ن ػسؿػ.

مض م٣به ص٣ؼسلل ه٣  س٣ـسی  ، س نکالآلن مه کمیت٣ه س٣ ل ػؿ م٣ ل  سـ سم ك رؼیؼتـین توسفك
ه ی عوػ مز ف س٣ه سم٣تف ػه سف ػو ؿوه کل٣و  مـم یه  فم ره  پوىو ؿینک سٝتب ؿی فٞ لی 

(. ػؿ ؿوه سول س  ٝنوسن ؿویکـػ سمت نؼسؿػ، إلإلآل، الألآلسنؼ یفمهو ک ى نو و عوىنوػ،  گـػیؼه
ى٣ؼه مامن٣ ت  ه ی سنز م سن٣ؼی ه  ره  مض م٣به ص٣ؼسلل م٣ـم یه ممـؿست٣و  فم، سف ؿتبه س نک

ه ی ػؿون٣و، سف  سن٣ؼی نم ینؼ. ػؿ ؿوه ػوم س٣  ٝن٣وسن ؿویک٣ـػ مبتن٣و س٣ـ ؿتبه ع ؿرو سمتف ػه مو
ى٣وػ. سـع٣و  ه٣  ی٣ٍـف ً س٣  تإیی٣ؼ ن٣ ٙـسن مل٣و( سم٣تف ػه مو ىؼه عوػ س نک ه ی سنز م سنؼی ؿتبه

 
1- Abdou, Pointon, & El-Masry 
2- probabilistic neural nets 
3- multi-layer feed-forward nets 
4- best net search 
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یفی٣٣ ن  ELیسصتم٣٣ ل نک٣٣ول( و  PDسن٣٣ؼ سف   سن٣٣ؼی ٝب ؿت ى٣٣ؼه مامن٣٣ ت ؿتبه ٝالئ٣٣م مه٣٣م سؿسئه
ه  ػؿ  سن٣ؼی ه٣  و ؿتبه ٕوؿ ننبی ی  مٖل٣ك و سنز٣ م تضلیل سنؼی سه ٝنوسن مٞی ؿ ؿتبه ( که سهسنتٚ ؿی

سنؼی مٞتبـ، ره   ػؿ سیيتـ مامن ت ؿتبه گیـنؼ. ه ی فم نو مغتلف موؿػ سمتف ػه لـسؿ مو سفك
ه  سف صـوف سلفب ی سنگلینو و ػؿ سـعو سف مامن٣ ت سف س٣ٝؼسػ تـتیب٣ی سم٣تف ػه  سنؼی ؿتبه ٕبمه

ٝنوسن  ػهن٣ؼ. س٣ه سن٣ؼی ل٣ـسؿ مو ؿس مٞی٣ ؿ ؿتبه ELو سـع٣و ػیگ٣ـ،   PDىوػ. سـعو مامن ت، وم
ـک  کو سنؼی لـسؿ مو ٝنوسن مٞی ؿ ؿتبه ؿس سه ELمخ ل موػیق،  وی س٣ه مض م٣به سصتم٣ ل  سم ػهؼ و ى

 پـػسفػ.  نکول مٖلك مو
توم٣ٞه، سنتم٣ ػستو  ی فته و ػؿص ل ه ی کيوؿه ی تومٞه فم ن س  پ  سه ٍضنه گؾسىتن س نک هم

ه ی فی٣ ػی س٣ـسی  ن م٣ه هقین٣ه سینک٣ه سی٣ن توسفك سفرمل٣هسـ رؼیؼتـین ننغه کمیته س ل وسؿػ ى٣ؼ. 
آوؿػ،  وروػ م٣و سنؼ، س٣ه عَوً آنه یی که ت کنون تورهو سه مؼیـی  ؿینک نؼسى٣ته ه ، سه س نک

ه ی   ی ٝملی٣ تو، هقین٣هه ه٣  و ؿوی٣ه سی، هقین٣ه ت٢یی٣ـ نٚ م ه ی ؿسی نه  م ننؼ هقینه تومٞه م م نه
ه ی ن٣٣ٚ ؿتو. سف ػیگ٣٣ـ م٣٣وسؿػ م٣٣وؿػ سنتم٣٣ ػ،  ن ى٣٣و سف تن٣٣ٚیم مز٣٣ؼػ م٣٣ عت ؿ م٣٣ فم نو و هقین٣٣ه

ه٣ ی  ى٣ؼن س نک ه ی س نکؼسؿی سم  که منزـ س٣ه ؿسنؼه پؼیؼآمؼن ؿل س  ىؼیؼ ػؿ فمینه فٞ لی 
وػ. ػؿ ی فته عوسه٣ؼ س٣ ه٣ ی لؼؿتمن٣ؼ کي٣وؿه ی توم٣ٞه توم٣ٞه، توم٣ٔ س نک کيوؿه ی ػؿص ل

تومٞه مؼت فم ن فی ػی ملقم سه سمتف ػه سف ؿویکـػ سم٣ت نؼسؿػ عوسهن٣ؼ  وسلٜ، کيوؿه ی ػؿص ل
ه ی ػؿون٣٣و م٣٣وؿػ سم٣٣تف ػه توم٣٣ٔ کي٣٣وؿه ی  سن٣٣ؼی س٣٣وػ ک٣٣ه ػؿ مم س٣٣ل ؿویک٣٣ـػ مبتن٣٣و س٣٣ـ ؿتبه

ه ی سیيتـی ؿس ػؿسـعوسهؼ ػسى . سف م٣وی ػیگ٣ـ س٣  تور٣ه س٣ه آنک٣ه ؿویک٣ـػ  ی فته، هقینه تومٞه
ه٣ ی  ه ی ػؿون٣و س٣ـ فن٣ّ وؿی سٕال٣ٝ ت سم٣توسؿ گي٣ته سم٣ ، تي٣کیل پ یگ ه سن٣ؼی نو سـ ؿتبهمبت

ه ی ؿین٣٣ک  ت٣٣ـین من٣٣ ئلو سم٣٣  ک٣٣ه مي٣٣کالتو ؿس ػؿ تن٣٣ٚیم می م٣٣  سٕال٣٣ٝ تو ر٣٣ مٜ سف مهم
آوؿػ  وروػ مو سنؼ، سه ه ی ػؿونو ؿس سه ک ؿ گـفته سنؼی ه یی که ؿویکـػ مبتنو سـ ؿتبه سٝتب ؿی س نک

(. سن٣ سـسین س٣ـسی م٣ؼیـی  سهین٣ه ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی ػؿ ألأل، الألآلى٣ نو و عوى٣نوػ، یفمهو ک 
 آلىوػ  ه  فـسینؼ فیـ پیينه ػ مو س نک
ه٣٣ ی س٣٣ٖٝ ی وسم، و  سؿفی٣٣ سی مولٞی٣٣  سٝتب٣٣ ؿی متم ٣٣ّی ن وسم ػؿ سؿتب٣٣ ٓ س٣٣  فٞ لی  .آل

 ه ی سٝتب ؿی و تنهیالت سٖٝ یی؛ مولٞی ؛ سٝتب ؿی ميتـی ػؿ سؿتب ٓ س  ػیگـ فٞ لی 
 سنؼی ػؿونو ؿینک سٝتب ؿی و ؿینک کيوؿی؛ سنز م ؿتبه .آل
 ىؼه؛ ممؼسؿی نموػن ؿینک سٝتب ؿی و ؿینک کيوؿی س  توره سه ػو موؿػ گفته .أل
ـکق ػؿ سغو .أل  ه ی مغتلف سلتَ ػی؛ ه  و فٞ لی  مض مبه ؿینک تم
ه ی ؿین٣٣ک سٝتب٣٣ ؿی و ؿین٣٣ک کي٣٣وؿی ػؿ فوس٣٣ٍل م٣٣نٚم فم٣٣ نو و  سن٣٣ؼی سـؿم٣٣و ؿتبه .إل

 
ـکقی سـسی مؼیـی  ماحـ ؿینک سٝتب ؿی -آل  .إلالألآل، مزموٝه ؿهنموػه ی س نک م
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 ه ی ؿینکو؛ وؿت ت٢ییـ ؿتبهسٍالس آنه  ػؿ ٍ
تٞی٣ین و ىن م٣٣ یی می٣٣قسن سٕال٣٣ٝ ت  فم ره٣  سؿفی٣٣ سی ؿین٣٣ک سٝتب٣٣ ؿی و ؿین٣٣ک  .إل

 کيوؿی؛ و
گیـنؼگ ن، ره  سؿفی سی ؿین٣ک  ه ی پـیي نو یسمتـك( ػؿ سؿتب ٓ س  وسم سنز م آفمون .ال

 سٝتب ؿی ػؿ سؼتـین وّٞی  سلتَ ػی ممکن.
م٣ؼیـی  ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی ى٣ مل م٣ه گ٣ـوه گی٣ـی و م٣نزو   ه٣ ی سن٣ؼسفه ٕوؿ کل٣و ؿوه سه

 ( الالألآلىونؼ یعؼسوؿػی،   ه  مو می م 
گیـػ، م نن٣ؼ   ػسػن ؿینک سٝتب ؿی ؿس ػؿسـمو ه ی مضؼوػنموػن ی  ک هو گـوه سول  می م 

ـکقم فی و سٖٝ ی تنهیالت سه م فم ن می م  ه  و مامن٣ ت وسسن٣ته م٣ـتبٔ. گ٣ـوه   ه ی متم
ه٣٣ ی متن٣٣ وب و مت٣٣وسلو، ل سلی٣٣    ه م٣٣ . سؿفی٣٣ سی ػسؿسیی سن٣٣ؼی ه ی ٕبمه ػوم  ى٣٣ مل می م٣٣ 
کن٣ؼ   ه ی سٝتب ؿی ؿس متوره س ن٣ک م٣و ه  و م یـ سسقسؿه ی سٝتب ؿی که ؿینک  وٍول پـتفوی وسم

سنؼی سٝتب ؿست هنتنؼ. گـوه موم  ى مل ک هو فی٣ ن س٣  سم٣تف ػه سف  سف سلؼسم ت  فم سـسی ٕبمه
ه٣ ی  سٖٝ ی سعتی ؿست ک فو سه مؼیـسن ره  ص٣ؾف فی ن سلؼسم ت سصتی ٕو و ؽع یـ سصتی ٕو و
 ص ٍل سف مي ؿک  ميتـی ن سم .

ػؿ سـؿم٣٣و و٣٣ّٞی  سٝتب٣٣ ؿی مي٣٣تـی ن س ن٣٣ک، س ی٣٣ؼ مي٣٣تـی ن س٣٣ه ػو ؿوه مغتل٣٣ف م٣٣وؿػ 
سؿفی سی لـسؿ گیـنؼ؛ ىـسیٔ فـػی ميتـی ن و ى٣ـسیٔ مضی٣ٖو آن٣ ن. تٞی٣ین ص٣ؼوػ ره٣  سؿسئ٣ه 

ـکقی نیق سف من ئل ل سل سـؿم٣و ػؿ    ٝالمعؼم ت سٝتب ؿی ٝالوه سـ صؼوػ س ىؼه سف ٕـف س نک م
میقسن ؿینک ل سل تضمل س نک، توسن س فپـػسع  و  توسننؼ سـ سم ك  ه  مو س نک سین صوفه سم .

ـک  ی٣  گـوه٣و سف مي٣تـی ن تٞی٣ین  ىـسیٔ سلتَ ػی صؼوػی ؿس ره  سؿسئه عؼم ت سه ف٣ـػ، ى٣
مي٣تـی، و٣ّٞی  سلت٣٣َ ػی، می٣قسن وح٣ یك، مبل٠٣٣ نم ین٣ؼ. سلبت٣ه سٝتب٣٣ ؿست مغتل٣ف س٣ـ سم٣٣ ك 

ه٣    ه ی مغتلفو سف ؿینک هنتنؼ. سؿفی سی  م نؼه و وّٞی  س فپـػسع  سلن ٓ ػسؿسی ػؿره س لو
گیـی نم یؼ، مپل س٣    ه  ؿس سنؼسفه ه ی ن ىو سف سنوسٛ ؿینک  و مٖ لٞ ت ؿینک، س یؼ میقسن فی ن

کن٣ؼ و همچن٣ین م٣ٖش   سه س نک تضمی٣ل م٣و ٚـموؿػنتوره سه مٖش فی ن سصتم لو که سٝتب ؿست 
سهمی  و ػؿآمؼ سیز ػىؼه توم٣ٔ ه٣ـ ی٣ک سف سٝتب٣ ؿست س٣ٖٝ یی، ػؿ م٣وؿػ نض٣وه مم سل٣ه س٣  آن 

گی٣ـػ، ؽعی٣ـه   تـین سلؼسم تو که ػؿ سین فمینه سنز م م٣و ىوػ. سف مهم گیـی   تومٔ مؼیـسن تَمیم
ک سم٣ . ره٣  ت٣ؼوین نمي٣ه ممؼسؿی ره  پوىو فی ن ن ى٣و سف ؿین٣ک م٣بؼ سٝتب٣ ؿی س ن٣
 من مب مؼیـی  ؿینک س یؼ سٝتب ؿمنزو ػلیك ٍوؿت پؾیـػ.

سٝتب ؿمنزو سه مفهوم سؿفی سی و منزو توسن س فپـػسع  متم ّی ن تنهیالت م٣ لو و 
م٣٣نزو سصتم٣٣ ل پـػسع٣٣  ی٣٣  ٣٣ٝؼم س فپـػسع٣٣  تن٣٣هیالت ػؿی٣٣ فتو سف م٣٣وی آنه م٣٣ . 
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 م٣نزو ػؿس٣ ؿه سٝتب٣ ؿ ه ی سٝتب ؿ من٣هسم٣  ک٣ه سف ٣ٕـف ما سی ؿممو  سٝتب ؿمنزو نٚـیه
ى٣وػ و سمک٣ ن  ه  و مامن ت م٣ لو و سٝتب٣ ؿی م٣ٖـس مو ميتـی ن صمیمو و صمولو س نک

سیيتـ ؿس ننب  سه وّٞی  و توسن م لو سفـسػ ره  س فپـػسع  تنهیالت ػؿی فتو  ىن ع 
وی سنی٣ نو ک٣  سٝتب ؿمنزو سـ مبن ی ػسػه کنؼ. سم ك ک ؿ ػؿی ف  عؼم ت سیيتـ فـسهم مو و

ه٣ ی  ه  و ویژگو مي٣تـی ن س٣ـ سم٣ ك ى٣ عٌ نه ػه ىؼه سم٣  و ػؿ فـسین٣ؼ سٝتب ؿم٣نزو،
گیـنؼ. ػؿ سـؿمو ٣ٍالصی  سٝتب٣ ؿی مي٣تـی ن،  سنؼی لـسؿ مو مغتلفو موؿػ سؿفی سی و ؿتبه

ـگؾسؿ سـ ؿینک سٝتب ؿی سنی ؿ مهم سم . ػؿ فٞ لی  ه ی م لو هموسؿه  ىن م یی ٝوسمل تإحی
س  ؿینک سیيتـ همـسه سم  و ػؿ منین ىـسیٖو، پـتف٣وی سٝتب٣ ؿی س٣  نگ٣ هو موػ سیيتـ، 

ى٣وػ ک٣ه ٣ٝالوه س٣ـ پ٣ؾیـه ؿین٣ک مٞم٣ول،  فم ن سه ػو مالفه موػ و ؿینک می٣ؼه مو هم
فـسینؼ سٖٝ ی تنهیالت س  موػآوؿی من مب همـسه س ىؼ. ٕـسصو من٣ین پـتف٣ویی من٣تلقم 

سنؼی سٝتب٣ ؿی  نتٚ ؿی سم . وروػ نٚ م ؿتبهپؾیـی و موػ س سیز ػ موسفنه می ن توسن ؿینک
ميتـی ن سـسی سیز ػ منین توسفنو سین ؿینک و موػ، ّـوؿی سم  و نبوػ من٣ین ن٣ٚ مو، 

کنن٣ؼه من٣ فٜ  گیـی یک پـتفوی سٝتب ؿی ک ؿآمؼ و سهین٣ه ک٣ه تإمین تـػیؼ سه سیز ػ و ىکل سی
 م لو مامن ت س ىؼ، لٖمه عوسهؼ فػ.

 سنؼ سف  مقسی ی آن ٝب ؿت سفرملهؿی، مقسی  و مٞ یبی نیق ػسؿنؼ که سنؼی سٝتب  ه ی ؿتبه نٚ م
 ه ی سؿفی سی ميتـی ن؛ ىؼن فـسینؼ سٖٝ ی تنهیالت و ک هو هقینه آم ن .آل
 سؿسئه تنهیالت ی  مضَولو سمت نؼسؿػ و متن مب س  میقسن سٝتب ؿ متم ّو؛ .آل
ؿ ٣ٍوؿت نی٣ ف فم نو کوت ه و س  هقینه کمت٣ـ ػ ػمتـمو سه سٕالٝ ت ميتـی ن ػؿ مؼت .أل

 مزؼػ سه سـؿمو سٕالٝ ت ميتـی؛ و
ه ی  گیـی سفقسیو میقسن ک ؿسیی تنهیالت سٖٝ یی و کن٣ب سی٣نو سهت٣ـ س٣ـسی ت٣َمیم .أل

 آتو سف موی س نک.
 سنؼ سف  تـین مٞ یب آن نیق ٝب ؿت مهم
سوػن میقسن م سمه سٝتب ؿی سـعو متم ٣ّی ن، ک٣ه ممک٣ن سم٣  س٣  آنک٣ه ٣ٍالصی   کم .آل

لض ٗ م٣ سمه ک٣م سٝتب٣ ؿی، ل سلی٣  سٝتم٣ ػ  کننؼ، ولو س٣ه کنب موسٝتب ؿی ػؿ نٚ م ؿس 
 ک مل ؿس نؼسىته س ىنؼ.

کنن٣ؼ،  ه ی سمتی فػهو سٝتب ؿی سف سٕالٝ ت ص٣ ل و گؾى٣ته سم٣تف ػه مو سف آنز  که نٚ م .آل
ه ی سصتم٣٣٣ لو سف  ممک٣٣٣ن سم٣٣٣  ت٣٣٣ سٜ توفی٣٣٣ٜ سصتم٣٣٣ ل آنه٣٣٣  ػؿ موسره٣٣٣ه س٣٣٣  تک ن٣٣٣ه

 .پؾیـی ک فو سـعوؿػسؿ نب ىنؼ سنٖٞ ف
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 5Cمٞی ؿ 
ه٣ ی کي٣ وؿفی  ره  سـؿمو ؿینک وسم 1تومٔ سـسی ن  آلآلسین مٞی ؿ نغنتین س ؿ ػؿ م ل 

سم٣  ره٣  سـؿم٣و کیفی٣     ه٣  عوسم٣ته ى٣ؼه موؿػ سمتف ػه لـسؿ گـف . ػؿ سین مٞی ؿ سف س نک
 ى عٌ ؿس موؿػ سؿفی سی لـسؿ ػهنؼ  إلسٝتب ؿی ميتـی ن س نکو 

ه٣ ی م٣ لو گؾى٣ته،  یٞنو سـؿمو تٞهؼپ٣ؾیـی و نض٣وه ٝملک٣ـػ ػؿ فٞ لی  2ىغَی   -
ى٣هـت سرتم٣ ٝو و مت٢یـه٣ یی م نن٣ؼ می٣٣قسن تض٣َیالت م٣ؼیـٝ مل، ت٣ ؿیظ فٞ لی٣٣  

ـک  و  یػؿ سؿفی٣٣ سی مي٣٣تـی ن صم٣٣ولو ٣٣ٝالوه س٣٣ـ م٣٣ فم ن، ىغ٣٣َی  م٣٣ؼیـی  … ى٣٣
 م فم ن نیق س یؼ موؿػ سـؿمو لـسؿ گیـػ.(؛

 وک ؿ ره٣  ٝم٣ل  م ٣ّو ػؿ سیز٣ ػ ػؿآم٣ؼ و م٣ؼیـی  کن٣بسـؿمو توسن مت 3ٙـفی   -
 سه تٞهؼست؛

 سـؿمو میقسن مـم یه متم ّو تنهیالت؛ 4مـم یه  -
میقسن وح یك ل س٣ل سؿسئ٣ه سف ر ن٣ب مي٣تـی ره٣  پوى٣و فی٣ ن ن ى٣و سف ٣ٝؼم  5وحیمه  -

 سیف ی تٞهؼست؛ و
ـگؾسؿ سـ ٝملکـػ متم ّو که ع ؿد سف کنت٣ـل 6ىـسیٔ  - س ن٣ک  سـؿمو ىـسیٔ مضیٖو سح

 و ميتـی سم .
ی س٣ؼ.  تملیل مو ألcسه  إلcػلیل ٝؼم ػمتـمو سٕالٝ ت مـسوٓ سه موؿػ پنزم، مٞی ؿ گ هو سه

تب٣ؼیل ى٣ؼه سم٣ .  إلcسه  إلcه  سفقوػه ىؼه و مٞی ؿ   ت فگو یک ى عٌ ػیگـ سه سین ى عٌ سه
 سین ى عٌ ٝب ؿت سم  سف 

سین ى٣ عٌ، می٣قسن سٝتب٣ ؿست، ه٣ؼف سف  7ىـسیٔ و ّوسسٔ سٖٝ ی تنهیالت ی  سٝتب ؿست 
 ػؿی ف  سٝتب ؿست و ػوؿه س فپـػسع  سٝتب ؿست ؿس مؼنٚـ لـسؿ ػسػه سم .

 ؿّه پژُّو ۱
ه یی که مت٢یـ وسسنته آن س ینـی ی  موهوم سم   مؼل سلتَ ػمنزو  ری   سـسی م ع  مؼل -

 
1- Bryant 
2- character 
3- capacity 
4- capital 
5- collateral 
6- condition 
7- condition or terms of loans 
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ٝنوسن مخ٣ ل  یس٣ه ػنٚـم٣وؿىوػ. ػؿ سی٣ن م٣ؼل، سصتم٣ ل ول٣وٛ پؼی٣ؼه  سف مؼل  ری  سمتف ػه مو
 گـػػ  ٍوؿت فیـ تٞـیف مو لَوؿ ػؿ پـػسع  تٞهؼست( سه

   (                                                                                                      آلی
 

      
 

و  مم ػیـ عوػ ؿس سین    ،    ت    سین    سـؿمو سین نکته که ػؿ سین ص ل ، س  ت٢ییـ 
مـسوٓ سم  م٣ ػه سم٣ .  (  ییٞنو    ٕوؿ ١یـعٖو سه  سه   سعتی ؿ عوسهؼ کـػ و نیق آنکه  آل

سلکه سـ صن٣ب پ ؿسمتـه٣  ه٣م   تنه  سـ صنب  نه   ىوػ،  مالصٚه مو   که سف ت سٜ  سم  همچن ن
  ؿس سه   توسن مٞ ػله  توسن سحب ت کـػ که سـعالف ٙ هـ لْیه مو ؿسصتو مو ١یـعٖو سم . سم  سه

 سی عٖو سـ صنب پ ؿسمتـه  تبؼیل نموػ. ؿسسٖه

 (                                                                                         آلی
  

    
 

    

         

نفٜ ل٣َوؿ ػؿ پـػسع٣  سم٣ . ره٣  س٣ـآوؿػ م٣ؼل، سست٣ؼس  سی نگـ ى نل سه ⁄    ننب  
م فی ننب  س٣ه پ ؿسمتـه٣  سنز٣ م ى٣وػ. سن٣ سـسین مٞ ػل٣ه س٣   س٣  کم٣و ت٢یی٣ـ و م٣پل  س یؼ عٖو
 گـػػ  ( تبؼیل موألگیـی سه فـمول ی لگ ؿیتم

)                                                              (                    ألی
  

    
)  

سلکه سـ صنب پ ؿسمتـه٣    تنه  سـ صنب  که لگ ؿیتم ننب  سـتـی ی  مقی  سم  نه  یٞنو 
 ه یی م ننؼ  سه ن م  ری  مٞـوف سم ، سن سـسین سمم مؼل  ری  سه مؼل  نیق عٖو سم . 

                                                  (                                                             ألی

س ى٣نؼ  1توسننؼ مم٣ٖٞو ه ی موروػ که مو ىوػ. ػؿ سین مؼل مت٢یـه ی مغتلف س  آم ؿ سٕالق مو
گ٣ـػػ و می٣قسن سهمی٣   س٣ـآوؿػ موىونؼ و مؼل نه یی تؼوین ىؼه و ٣ّـسیب م٣ؼل  وسؿػ مؼل مو

مت٢یـه  سف ؿوی ّـیب مـسوٓ سه آنه  و لـسؿگـفتن ػؿ مٖش سٕمین٣ ن ی٣  ع٣ ؿد سف آن مي٣غٌ 
ىوػ. س  توره سه سٕالٝ ت ميتـی و نضوه پـػسع  ی  ٣ٝؼم س فپـػسع٣  تن٣هیالت سف ٣ٕـف  مو

م٣ٖش پ٣ؾیـه گی٣ـػ و ػؿ نه ی٣  س٣  تور٣ه س٣ه  وی سمتی فی سین ٍفـ و یک سه ميتـی تٞل٣ك مو
ت٣٣وسن س٣٣ـسی پ٣٣ؾیـه ی٣٣  ؿػ تم ٣٣ّ ی سٝتب٣٣ ؿی نن٣٣ب  س٣٣ه سی٣٣ن مو٣٣ّوٛ  س ن٣٣ک ی٣٣  مامن٣٣ه، مو

 گیـی کـػ. تَمیم
سی٣ن سم٣  ک٣ه س٣   ه ی ٣َٝبی فلنفه سٍلو مض مب ت ىبکه  GMDH مؼل ىبکه َٝبی -

 
1- cross section 
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سی ؿس ٕـسص٣و  سفقسؿه٣ ی ؿسی ن٣ه ه ی م٢ق و نضوه ٝملک٣ـػ آن ست٣وسن ؿوسس٣ٔ و نـم کـػن ویژگو مؼل
ه ی  توسن گف٣  ک٣ه م٣ؼل ه ی مفیؼ م٢ق ؿس سف عوػ ني ن ػهنؼ و ػؿ وسلٜ مو ػ که سیيتـ ویژگوکـ

م٣ فی ٝملک٣ـػ م٣٢ق سنن٣ ن  ىبکه َٝبی س  سمتف ػه سف ؿوسسٔ و پـػسفى٣گـه ی ؿی ٣ّو س٣ه ىبیه
ى٣ؼه نین٣  و  سی ػسؿػ ک٣ه هن٣وف من٣ؼسن ىن عته پـػسفنؼ. م٢ق سنن ن م فوک ؿ سن٣ی ؿ پیي٣ـفته مو

ٍوؿت مزموٝه  توسن م٢ق ؿس سه ٝم ل سنی ؿ ىگـف و ٝزیبی ػسؿػ. ػؿ همین سؿتب ٓ موتوسن یی س
سی سف ٝن ٍـ پـػسفىو ننبت ً م ػه ػؿ نٚـ گـف . ره٣  تملی٣ؼ سف ٝملک٣ـػ  سنی ؿ متَل و ىبکه

ه ی َٝبی ؿس کنب کنؼ. س٣ه سی٣ن  ه ی سنی ؿ مهم م م نه م٢ق سه مؼلو نی ف سم  که ستوسنؼ ویژگو
سنؼ ؿفت ؿ مي سهو ؿس سف عوػ سـوف ػهؼ. سـسی ػمتی سی س٣ه م٣ؼلو ک٣ه س٣ه سن٣ؼسفه ک٣ فو منٚوؿ که ستو

سـسی ػؿک و ی ػگیـی م ػه س ى٣ؼ، س ی٣ؼ سن٣ی ؿی سف رقئی٣ ت ؿس ٝم٣ؼسً ن ػی٣ؼه گـف٣ . سم٣تغـسد 
مٞم٣٣ول  ه ی ٣٣ّـوؿته٣٣  سف  گـفتن سمی٣٣ه ویژگو ه٣٣ ی مه٣٣م و ن ػی٣٣ؼه ت٣٣ٞؼسػ مض٣٣ؼوػی ویژگو

تـی سف نمونه نٚ م سم  که ؿفت٣ ؿ  م فی سٍو   سیز ػ مؼل م ػه ؼلفیـس هؼف م م فی سم  مؼل
ٝمومو نٚ م ؿس صف٘ نم یؼ و کمک کن٣ؼ ن٣ٚ م س٣  م٣هول  سیي٣تـی ل س٣ل ػؿک س ى٣ؼ. سگ٣ـ م٣ه 

ػسػن ل٣وسنین ص٣ کم س٣ـ ٕبی٣ٞ   ه ی ؿی ّو س٣ـسی ص٣ل سنب٣وهو سف مي٣کالت و ني٣ ن م فی مؼل
ؼ فی ػی مضؼوػ سه ؿوسس٣ٔ ع٣ٖو هن٣تنؼ و م٣بب ه  ت  ص م فی سمتف ػه ىؼه سم ، سم  سین مؼل

ؿ١م آنکه مـٝ  و ػل  سن٣ی ؿ فی٣ ػی ػسؿن٣ؼ، سف  ه ی مزهق سه فنون سلگوؿیتمو سه سنؼ ؿسی نه ىؼه
صل سنی ؿی سف سین من ئل پیچیؼه ک٣ه ػسؿسی ؿفت٣ ؿ ١یـع٣ٖو هن٣تنؼ و سف ع٣وػ ؿفت٣ ؿ ن٣ منٚم و 

 ػهنؼ، ٝ رق س ىنؼ. آىوسی ني ن مو
گفت٣ه  آلػسػن م٣لول س٣ٍلو م٣٢ق ک٣ه س٣ه آن ن٣ـون لیؼ سف م٢ق لقوم ً س٣  ني٣ نهـ تالىو سـسی تم

و  آلتومٔ مک کولوث ألألآلم فی نـون سـسی نغنتین س ؿ ػؿ م ل  گـػػ. مؼل ىوػ، آ١ ف مو مو
 آلآلآلتـین سغو یک ىبکه َٝبی سم  و م٢ق سنن ن سف  سنز م گـف . نـون، سٍلو ألوسلتـ پیتق

ی ف٣٣  و پ٣٣ـػسفه سٕال٣٣ٝ ت و همچن٣٣ین سنتم٣٣ ل نت٣٣ یذ ن٣٣ـون تي٣٣کیل ى٣٣ؼه سم٣٣ . ٝملی٣٣ ت ػؿ
ه ی َٝبی  ىن مو که پ یه مکتب ىبکه گیـػ. نـون فین  آمؼه، تومٔ نـون ٍوؿت مو ػم  سه

ه٣  س٣ـسی م٣   سـ سین سنی ن سمتوسؿ سم ، ػؿ وسلٜ، عوػ موتوؿی م ػه سم٣ . نض٣وه ٝملک٣ـػ نـون
ػیگـ متَل س٣وػه و ع٣وػ سف م٣ه لن٣م  نـون  ٬آلک مالً ؿوىن نین . هـ نـون تمـیب ً سه 

 تيکیل ىؼه سم   
ـکق نـون(؛ .آل  رنم ملولو یم

 
1- neuron 
2- McCulloch 
3-Walter Pitts 
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کنون یؿىته عـورو هـ نـون(؛ و .آل  آ
کنون(.  ه ی کوت ه ػؿع  ػنؼؿی  یى عه .أل  م ننؼ سنته ی هـ آ

ىوػ. سف ٕـیك  ىونؼ مین پل گفته مو ه ی نـون سه یکؼیگـ متَل مو سه نم ٕو که آکنون
کنن٣ؼه آن ٝالئ٣م منتم٣ل  ه٣ ی ػؿی ف  ه ی ی٣ک آکن٣ون س٣ه نـون له  ٝالئم ی٣  م٣یگن  مین پل

ىونؼ. میقسن ٝالئم سنتگو س٣ه نی٣ـوی م٣ین پتیک ػؿ مض٣ل ست٣َ ل ػسؿػ ک٣ه ػسؿسی م هی٣   مو
ىن م یی سم . پژوهي٣گـسن ػؿ سی٣ن س٣ ؿه مٞتمؼن٣ؼ ک٣ه کلی٣ؼ س٣ٍلو ػؿک ؿفت٣ ؿ م٣٢ق سنن٣ ن 

ه  س  یکؼیگـ نهفت٣ه  ب ٓ و ستَ ل نـونٝنوسن یک م م نه پـػسفه سٕالٝ ت ػؿ مگونگو سؿت سه
ّـب سه ره  پیچیؼگو مض مب ت  ه ی سمت نؼسؿػ س  فـم ص ٍل سم . هنگ مو که ؿگـمیون

( ؿوىو س٣ـسی م٣ ع  إلإلآلی 1سن  ؿمیؼه سوػنؼ، سیوسعننکو و ميکل وسسنتگو عٖو سه سن
ػهو ػسػه  ی٣  ؿوه م٣ فم ن GMDHسی سنیٔ س٣  مـست٣ب س٣   س٣ه ن٣ م سلگ٣وؿیتم  یک منؼرمله

من٣ؼ  ه ی پیچیؼه س  م عت ؿ ن مي٣غٌ ک٣ه تضلیلگ٣ـ ٝالله مٞـفو کـػ. سین ؿوه سـسی م م نه
آل سم . سلگ٣وؿیتم  آوؿػن ؿوسسٔ مت٢یـه ی وؿوػی و عـورو س  مـستب س  م ، سیؼه ػم  سه

کن٣ؼ و  وه  سم٣تغـسد م سیوسعننکو یک ؿوه سکتي فو سم  که ػسنو ؿس سف ؽست و ٕبیٞ  ػسػه
ه ی ؿگـمیونو، مبتنو سـ یک سنی٣ ن ح س٣  ن٣ٚـی نین٣ . سف آنز٣  ک٣ه ممک٣ن  همچون تضلیل
م ف سصتم ل ػسؿػ ػؿ  سی سنیٔ ی  پیچیؼه س ىؼ، فـوُ سولیه مؼل منئله موؿػنٚـسم  م م نه 

آمؼه ػؿ سی٣ن ص ل٣ ،  ػم٣  ه ی مبهم٣و س ى٣ؼ. سن٣ سـسین نت٣ یذ سه سهتـین ص ل٣ ، تنه٣  ص٣ؼك
 ػوپهلو و س١لب کیفو ػسؿنؼ. م هی  مبهم،

ػسن ؿوم٣و سیوسعننک٣و ؿوى٣و  ؿی ّو إلآلسین ميکالت منزـ سه آن ىؼ که ػؿ سوسعـ ػهه 
ٕوؿی که پژوهيگـ س٣ؼون  ( سوػ، مٞـفو نم یؼ سهالإلآلی آلؿس که ت  صؼی سـ پ یه نٚـیه ؿوفنبالت

س س٣ـسی تضلی٣ل و ه یی ؿ آنکه فـوّو ػؿ موؿػ نضوه ٝملکـػ ػؿونو م م نه ػؿ ن٣ٚـ سگی٣ـػ، م٣ؼل
ه ی م م نه سن فػ. سیؼه سٍلو سین سلگوؿیتم ٝب ؿت سم  سف ٕـسصو یک مؼل  سینو پیچیؼگو پیو

فمین٣ه  گون٣ه پیو ه٣  و سٕال٣ٝ ت ٕـسص٣و نم٣وػه و هیچ سهینه پیچیؼه که فمٔ مؼل ؿس سـ پ ی٣ه ػسػه
سم٣ ك کي٣ف  ه  سف موی پژوهيگـ ٍوؿت نگیـػ و سین ک ؿ تنه  سـ نٚـی سف نضوه ٝملکـػ ػسػه

ىوػ. سن سـسین سلگ٣وؿیتم  ه ی وؿوػی و عـورو م م نه سنز م مو سؿتب ٓ م ػه و پیچیؼه می ن ػسػه
GMDH سین٣و، تي٣غیٌ،  م فػ که ل سلی  صل من٣ ئل پیو مو 3سیوسعننکو یک مؼل عوػتنٚیم

ـکیب ت کنتـلو و م یـ من ئل مـس٣وٓ س٣ه م٣ م نه س٣ه وؿیتم ى٣ؼه ؿس ػسؿػ. مبن٣ ی سی٣ن سلگ٣ ک ؿ سـػه ت

 
1- Ivakhnenko 
2- Rosenblatt  
3- self-organizing 
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ى٣کل فی٣ـ سؿسئ٣ه  سی س٣  مـست٣ب س٣   ک٣ه سه ٝب ؿت سم  سف فـسینؼی ره  م ع  ی٣ک منؼرمل٣ه
 گـػػ   مو

∑             ( إلی      ∑ ∑         ∑ ∑ ∑   
      

         
   

 
   

 
   

 
   

 
    

م٣ـتبٔ   س فم٣ٔ س٣ه ی٣ک مت٢ی٣ـ عـور٣و ؿ               مت٢ی٣ـ وؿوػی ى٣ مل   که  
آی٣ؼ ک٣ه آن ؿس  سی ؿگـمیونو س  مـستب س   س٣ه ن٣ٚـ مو م فػ. سگـمه مٞ ػله فوق یک منؼرمله مو

ه٣ ی تضلی٣ل ؿگـم٣یونو  م٣ فػ س٣  ؿوه ن منؼ، سم  ؿوىو ک٣ه آن ؿس مو سی سیوسعننکو مو منؼرمله
کـػن٣٣ؼ ک٣٣ه فـسین٣٣ؼ تولی٣٣ؼ  ( ٝن٣٣وسنإلالآلی 1ه تچینن٣٣ون  سم٣٣ت نؼسؿػ متف٣٣ وت سم٣٣ . سم٣٣ک ت و

سم٣ . ػؿ سی٣ن پ٣ژوهو س٣   2سی سیوسعننکو ػؿ صمیم  یک نوٛ تومٞه و تک مل ٕبیٞو منؼرمله
تغم٣ین فػه  م٣وؿػنٚـم٣ٞ ػ ت  GMDHم فی س٣ه ؿوه  و مؼل MATLABسفقسؿ  سمتف ػه سف نـم
 ىؼه سم .

 ُب ّ ًتبیذ یبفتَ ۱
ٕوؿ ت٣َ ػفو سنتغ٣ ب  ٣ٍو س٣هنفـ سف مي٣تـی ن صم٣ولو ی٣ک س ن٣ک عَو آلػؿ سین پژوهو 

ـک  ٝل  مضـم ن٣ه ىؼنؼ که سه ه   سوػن سٕال٣ٝ ت و تم ٣ّ ی س ن٣ک، سف سفي٣ ی ن٣ م س ن٣ک و ى٣
ـک  سه الإلميتـی،  آلعوػػسؿی گـػیؼ. سف سین  ـک   آلألصن٣ ب و  ٝنوسن ميتـی عوه ى ى٣

ـک  نیق سه ته ه ی ػسؿسی سلن ٓ مٞوق، مـؿمیؼ گؾى٣ ٝنوسن ميتـی ن سؼصن ب س نک یسٝم سف ى
و س٣  تور٣ه  إلcه ی سٝتب ؿی سین ميتـی ن، سـ سم ك م٣ؼل  سلوٍول هنتنؼ(. سف پـونؼه و ميکوک

مت٢یـ سنتغ ب ىؼنؼ ک٣ه  آله ی ميتـی ن،  ه ی س نک و نیق نمٌ سـعو سف پـونؼه سه مضؼوػی 
 هنتنؼ. آلىـس رؼول  سه

  

 
1- Scott & Hutchinson 
2- genetic evolutionary 



pub.m
bri.a

c.i
r

 ۳۷۷۱                                                                                    اػتجبؿمٌزی هيتـیبى صمْلی ثبًک       
 

 . مت٢یـه ی مؼلآلرؼول 

 تؼـیف هتغیـ ًبم هتغیـ

X1 تضَیالت مؼیـٝ مل 

X2  فمینه فٞ لی 

X3  نوٛ ّم ن 

X4 سؿفه وحیمه سه میقسن تنهیالت 

X5   ـک ـگيتو ى  تٞؼسػ مک س

X6 ـگيتو هیئ  مؼیـه  تٞؼسػ مک س

X7 ـک  نقػ س نک  م سمه فٞ لی  ى

X8  ـک  مـم یه ى

X9 ننب  ر ؿی 

X10 ننب  آنو 

X11 ننب  ع لٌ مـم یه ػؿ گـػه سه ػسؿسیی 

X12  ٛه  ػسؿسییننب  گـػه مزمو 

X13 ننب  سؼهو کل 

X14 ننب  سؼهو سلنؼمؼت 

X15 ننب  سؼهو سه صموق ٍ صب ن مه م 

X16 ٌننب  ص ىیه موػ ع ل 

X17 ٌننب  ص ىیه موػ ن ع ل 

X18 ننب  ص ىیه موػ ٝملی تو 

X19 ه  سه ػسؿسیی ننب  س فػهو 

X20 ننب  س فػهو سه صموق ٍ صب ن مه م 
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مولٜ  سعت٣٣َ ً می٣٣قسن ٣٣ٝؼػی ٣٣ٍفـ یموفمی٣٣  ی٣٣  س فپـػسع٣٣  س٣٣هس٣٣ـسی س٣٣ـآوؿػ م٣٣ؼل، سف 
مولٜ تنهیالت( سه مت٢یـ وسسنته سمتف ػه ىؼه  تنهیالت( و یک یىکن  ی  ٝؼم س فپـػسع  سه

 سم .
 ( سم  إلٍوؿت ؿسسٖه ی ىکل کلو مؼل پیينه ػی سه

   Y=F(X1 ,X2,…,Xn)                                                                                         (إلی

گیـن٣ؼ. ره٣   مت٢یـ منتمل م٣وؿػ سم٣تف ػه ل٣ـسؿ مو  Xٝنوسن مت٢یـ وسسنته و سه  Yکه ػؿ آن
ٕوؿ که ٝنوسن ىؼ، سه مت٢ی٣ـ  سمتف ػه ىؼه سم . هم ن  EViewsسفقسؿ تغمین مؼل  ری  سف نـم

ى٣ؼه و سٕال٣ٝ ت مي٣تـی ن = ىکن  سعت٣َ ً ػسػه 1= موفمی  و 0( ػو میقسن  Yوسسنته ی
سنؼ. ػؿ سست٣ؼس تغم٣ین س٣   وسؿػ مؼل  ری  ىؼه آلصمولو سـ سم ك مت٢یـه ی ی ػىؼه ػؿ رؼول 

ػسؿی مت٢یـه٣٣  و  مت٢ی٣٣ـ سنز٣٣ م ى٣٣ؼه و س٣٣ـسی ػم٣٣تی سی س٣٣ه م٣٣ؼل سهین٣٣ه و س٣٣  سم٣٣تف ػه سف مٞن٣٣و آل
ـگ٣ؾسؿ، ىن م٣ یی ى٣ؼه و م٣ؼل سهین٣ه فی٣ـ ( آلیر٣ؼول  ّـسیب ؿگـمیونو، مت٢یـه ی سهین٣ه تإحی

 ػم  آمؼه سم   سه
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 . تغمین مؼل  ری آلرؼول 
Dependent Variable: Y   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 01/29/13  Time: 21:06   
Sample: 1 100    
Included observations: 100   
Convergence achieved after 6 iterations  
QML (Huber/White) standard errors & covariance 
          
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

          C 4.961745 1.661897 2.985591 0.0028 
X4 -4.257076 2.016646 -2.110968 0.0348 
X6 0.094959 0.036654 2.590659 0.0096 
X7 -8.420868 2.010353 -4.188750 0.0000 
X8 -2.888129 0.816548 -3.536997 0.0004 
X11 -3.001364 1.294816 -2.317984 0.0205 
X12 -0.681777 0.338846 -2.012055 0.0442 
X15 0.163925 0.078082 2.099387 0.0358 
X16 -3.194524 1.105368 -2.890011 0.0039 
          
McFadden R-squared 0.725853 Mean dependent var 0.420000 
S.D. dependent var 0.496045 S.E. of regression 0.253475 
Akaike info criterion 0.553000 Sum squared resid 5.846699 
Schwarz criterion 0.787465 Log likelihood -18.64998 
Hannan-Quinn criter. 0.647892 Restr. log likelihood -68.02920 
LR statistic 98.75844 Avg. log likelihood -0.186500 
Prob(LR statistic) 0.000000    
          
Obs with Dep=0 58 Total obs 100 
Obs with Dep=1 42    
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ٝنوسن  س٣٣ه X16و  X4 ،X6 ،X7 ،X8 ،X11 ،X12 ،X15س٣٣ـ سم٣٣ ك سی٣٣ن م٣٣ؼل، مت٢یـه٣٣ ی 
ـگؾسؿ ػؿ مؼل سهینه ىن م یی ى٣ؼنؼ. سف آنز٣  ک٣ه ػؿ تبی٣ین م٣ؼل س٣   س٣ـسی  مت٢یـه ی نه یی تإحی

مولٜ تٞهؼست و میقسن ٝؼػی یک،  ٝنوسن موفمی  ػؿ س فپـػسع  سه مت٢یـ وسسنته میقسن ٍفـ، سه
ػله سم  و س  توره سه مؼل فیـ، مٞ   مولٜ تٞهؼست ػؿ نٚـ گـفته ىؼه ٝنوسن لَوؿ ػؿ سیف ی سه سه

٣٣ٍوؿت ؽی٣٣ل سم٣٣    ػسؿ ػؿ س فپـػسع٣٣  تن٣٣هیالت، سه فػه ى٣٣ؼه س٣٣ـسی مت٢یـه٣٣ ی مٞن٣٣و تغم٣٣ین
ػهؼ مت٢یـه یی که ّـسیب منفو ػسؿنؼ، ػسؿسی ؿسسٖه  ومیله مؼل  ری  ني ن مو تغمین فوق سه

ٝب ؿتو ػسؿسی ؿسس٣ٖه ٝک٣ل س٣  ؿین٣ک  مولٜ تٞهؼست توم٣ٔ مي٣تـی ن ی٣  س٣ه منتمیم س  سیف ی سه
ت هنتنؼ و مت٢یـه یی که ّـسیب مخب  ػسؿن٣ؼ، ػسؿسی ؿسس٣ٖه من٣تمیم س٣  ؿین٣ک نکول تنهیال

 نکول تنهیالت هنتنؼ.
 سینو مؼل  ری  . میقسن ػل  پیوأل رؼول

 

 

 

 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 
Equation: EQ01     
Date: 02/02/13   Time: 19:50    
Success cutoff: C = 0.5    

               Estimated Equation Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 
              P(Dep=1)<=C 55 5 60 58 42 100 

P(Dep=1)>C 3 37 40 0 0 0 
Total 58 42 100 58 42 100 
Correct 55 37 92 58 0 58 
% Correct 94.83 88.10 92.00 100.00 0.00 58.00 
% Incorrect 5.17 11.90 8.00 0.00 100.00 42.00 
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ـک  آلػؿ مزم٣٣وٛ  ٕوؿ ٣٣ٍضیش تي٣٣غیٌ ػسػه  ه  توم٣٣ٔ م٣٣ؼل  ری٣٣  س٣٣ه ػؿ٣٣ٍؼ سف ى٣٣
 آلتوسن گف  ػل  مؼل  ری  ػؿ تغمین مت٢یـه٣ ی سهین٣ه سی٣ن پ٣ژوهو  سنؼ. سن سـسین مو ىؼه

ىبکه َٝبی نیق م ننؼ مؼل  ری  س٣ـسی مت٢ی٣ـ وسسن٣ته ػؿٍؼ سم . سـسی تغمین مؼل تومٔ 
سف٣قسؿ  ىوػ. سین تغم٣ین توم٣ٔ نـم = ىکن  ػؿ نٚـ گـفته مو1= موفمی  و 0( ػو ص ل  Yی

Matlab  ه ی سلگوؿیتم  ٍوؿت گـفته سم . سف مقیGMDH  آن سم٣  ک٣ه ػؿ می٣ ن ت٣ٞؼسػی سف
گ٣ؾسؿی کمت٣ـی س٣ـ مت٢ی٣ـ عـور٣و مت٢یـه ی وؿوػی، مت٢یـه یی که سه ننب  م یـ مت٢یـه٣  سحـ

ػه٣ؼ. س٣ه سی٣ن تـتی٣ب پ٣ل سف من٣ؼ مـصل٣ه  م فی ػع ل  نمو ػسؿنؼ ؿس ىن م یی نموػه و ػؿ مؼل
ـگؾسؿی ؿس سـ مت٢یـ وسسنته ػسؿنؼ، ىن م٣ یی مو ١ـس ل نم ی٣ؼ. سف  م فی، مت٢یـه یی که سیيتـین سح

ؼ و سنتغ٣ ب مت٢یـه٣ ی ل سلی  ىن م یی مت٢یـه ی فسی٣ GMDHآنز  که سلگوؿیتم ىبکه َٝبی 
ىونؼ. سـ سم ك تغمین مؼل  م فی ؿس ػسؿسم ، تم مو مت٢یـه  وسؿػ مؼل مو مهم ػؿ فـسینؼ مؼل

سه سین ؿوه و سـ سم ك کـوموفوم سهینه که سف تغمین مؼل س  مه  یه پنه ن ص ٍل ىؼه سم٣ ، 
، ألهنتنؼ. ػؿ ر٣ؼول  سحـ نت یذ سی نگـ آن سم  که سـعو سف مت٢یـه  ػسؿسی سحـ سیيتـ و سـعو، کم
   یه آوؿػه ىؼه سم . میقسن تإحیـ مت٢یـه ی منتمل سـ سم ك مؼل سهینه ىبکه َٝبی مه 

 . تإحیـ مت٢یـه  ػؿ مؼل ىبکه َٝبیألرؼول 
 ىوبؿٍ هتغیـ ًبم هتغیـ هیقاى احـ
 X1 تضَیالت مؼیـٝ مل فی ػ

 X2 فمینه فٞ لی  کم

 X3 نوٛ ّم ن  کم

 X4 میقسن تنهیالتسؿفه وحیمه سه  فی ػ

ـک   فی ػ ـگيتو ى  X5 تٞؼسػ مک س

ـگيتو هیئ  مؼیـه فی ػ  X6 تٞؼسػ مک س

ـک  نقػ س نک فی ػ  X7 م سمه فٞ لی  ى

ـک  فی ػ  X8 مـم یه ى

 X9 ننب  ر ؿی فی ػ

 X10 ننب  آنو کم 

 X11 ننب  ع لٌ مـم یه ػؿ گـػه سه ػسؿسیی فی ػ
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 مؼل ىبکه َٝبی . تإحیـ مت٢یـه  ػؿألرؼول سػسمه 
 ىوبؿٍ هتغیـ ًبم هتغیـ هیقاى احـ
 X12 ه  ننب  گـػه مزموٛ ػسؿسیی کم

 X13 ننب  سؼهو کل کم

 X14 ننب  سؼهو سلنؼمؼت کم

 X15 ننب  سؼهو سه صموق ٍ صب ن مه م فی ػ

 X16 ننب  ص ىیه موػ ع لٌ فی ػ

 X17 ننب  ص ىیه موػ ن ع لٌ کم

 X18 ننب  ص ىیه موػ ٝملی تو فی ػ

 X19 ه  ننب  س فػهو سه ػسؿسیی فی ػ

 X20 ننب  س فػهو سه صموق ٍ صب ن مه م کم
 

نت یذ ص ٍل سف تغمین ىبکه َٝبی مت٢یـه ی فوق س  ػو  یه و مه  ی٣ه پنه٣ ن ػؿ ر٣ؼول 
 آوؿػه ىؼه سم   إل

 . نت یذ ص ٍل سف تغمین مؼل ىبکه َٝبیإلرؼول 
GMDH-2H GMDH-3H 

 
 یػؿٍؼ(ػل  مؼل  إل أل

 RMSE إلالآلآل٫ آلإلألآل٫
 

گـػػ سین م٣ـم یه مي٣تـی ن صم٣ولو و  مالصٚه مو ألآمؼه ػؿ رؼول  ػم  س  توره سه نت یذ سه
ؿینک نکول تنهیالت و نیق سین م سمه همک٣ ؿی س٣  س ن٣ک و ؿین٣ک نک٣ول تن٣هیالت سؿتب٣ ٓ 

مالص٣ٚه  إلو  ألػسؿی وروػ ػسؿػ. همچنین س  توره سه نت یذ ص ٣ٍل سف ر٣ؼسول  مٞکوك و مٞنو
ک٣ه س٣  م٣ه  ی٣ه پنه٣ ن تغم٣ین فػه ى٣ؼه،  GMDHه َٝبی س  سلگوؿیتم گـػػ ػل  مؼل ىبک مو

 سیيتـ سف مؼل  ری  ػؿ سـآوؿػ ؿینک سٝتب ؿی ميتـی ن صمولو سم .

 ثٌؼی روغ ۲
ه ی پ٣ژوهو م٣وؿػ سـؿم٣و  ه ی سغو پیو، فـّیه ػؿ سین سغو سف پژوهو و س  توره سه ی فته

 گیـنؼ.   لـسؿ مو
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 فـضیَ اّل:
وحیمه سه میقسن تنهیالت ميتـی ن صمولو و ؿین٣ک نک٣ول تن٣هیالت سؿتب٣ ٓ سین ننب  سؿفه 
 ػسؿی وروػ ػسؿػ. مٞکوك و مٞنو

س  توره سه نت یذ ص ٍل سف مؼل  ری  و تفنیـ نت یذ آن و س  تور٣ه س٣ه سینک٣ه می٣قسن سؿفه 
یب ػؿ مؼل موؿػ سمتف ػه لـسؿ گـف  و میقسن ٣ّـ X4وحیمه سه میقسن تنهیالت س  ٝنوسن مت٢یـ 

ػؿ٣ٍؼ سم٣ ،  إلسم٣  و می٣قسن سصتم٣ ل ص ٣ٍل، کمت٣ـ سف  -إلآل٫ألو ٝالم  آن ػؿ م٣ؼل سـسس٣ـ 
ػسؿ س٣  ؿین٣ک  ػؿ٣ٍؼ ػسؿسی سؿتب٣ ٓ مٞک٣وك و مٞن٣و إلػؿ مٖش سٕمین٣ ن  X4سن سـسین مت٢یـ 

ٝب ؿت ػیگـ س  سفقسیو میقسن سؿفه وحیمه سه میقسن تنهیالت ميتـی ن  نکول تنهیالت سم . سه
 ی سؼ. مولٜ تٞهؼست ک هو مو م ل لَوؿ ػؿ سیف ی سهصمولو س نک، سصت

 فـضیَ ػّم:
 ػسؿی وروػ ػسؿػ. سین ننب  ص ىیه موػ ع لٌ س  ؿینک نکول تنهیالت سؿتب ٓ مٞکوك و مٞنو

 X16س٣  تور٣ه س٣٣ه نت٣ یذ م٣٣ؼل  ری٣ ، نن٣٣ب  ص ى٣یه م٣وػ ع٣٣ لٌ ک٣ه ػؿ م٣٣ؼل س٣  مت٢ی٣٣ـ 
ػؿ٣ٍؼ، ػؿ م٣ٖش  إلو می٣قسن سصتم٣ ل فی٣ـ  -آل٫ألميغٌ ىؼه سم ، و س  تور٣ه س٣ه ٣ّـیب 

ػسؿی س٣٣  ؿین٣٣ک نک٣٣ول تن٣٣هیالت سم٣٣ .  ػؿ٣٣ٍؼ ػسؿسی سؿتب٣٣ ٓ مٞک٣٣وك و مٞن٣٣و إلسٕمین٣٣ ن 
مولٜ تن٣هیالت س٣ٖٝ یی  ٝب ؿتو س  سفقسیو ننب  ص ىیه موػ ع لٌ، سصتم ل س فپـػسع  س٣ه سه

 ی سؼ.  هو موسفقسیو ی  ؿینک نکول تنهیالت ک

 فـضیَ مْم:
ه  و مامن٣ ت م٣ لو سف ػل٣  سیي٣تـی  ه ی َٝبی ػؿ منزو سٝتب ؿ ميتـی ن س نک مؼل ىبکه

 سـعوؿػسؿ سم .
 إلس  تور٣ه س٣ه تغم٣ین م٣ؼل س٣ه ػو ؿوه ؿگـم٣یون  ری٣  و ى٣بکه ٣َٝبی، ٕب٣ك ر٣ؼول 

و تٖبیك آن  گیـنؼگ ن سینو وّٞی  وسم ىوػ که مه سف لض ٗ میقسن ػل  مؼل ػؿ پیو مالصٚه مو
، م٣ؼل ى٣بکه ٣َٝبی ػؿ س٣ـآوؿػ و RMSEس  وسلٞی  و مه سف لض ٗ میقسن عٖ  سـ سم ك مٞی ؿ 

منزو ؿین٣ک سٝتب٣ ؿی مي٣تـی ن صم٣ولو س ن٣ک سف ػل٣  سیي٣تـی سـع٣وؿػسؿ سم٣ ، سن٣ سـسین 
 ىوػ. فـّیه موم سین پژوهو نیق پؾیـفته مو

 ه  . مم ینه مؼلإلرؼول 
GMDH-3H GMDH-2H LOGIT هؼل 

 ػل  مؼل یػؿٍؼ( آل أل إل
 RMSEمٞی ؿ  الآل٫ألآل إل٫ألآل ال٫آلآل
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  هٌبثغ ّ هإعؾ

 فبؿمی
(. مؼیـی  ؿینک؛ ؿویکـػی نوین سـسی سؿتم ی إلالألآلس س یی، مضمؼٝلو و وفیـفنز نو، صمیؼؿّ . ی

 .آل-ألآل، الآل هجلَ تذثیز،ه .  سحـسغيو م فم ن

ـکقی رمهوؿی سمالمو سیـسن. ی هجوْػَ رٌُوْدُبیی ثزای هذیزیت ه  ز ریظک (. إلالألآلس نک م
 ه  و مامن ت سٝتب ؿی.  مؼیـی  کل نٚ ؿت سـ س نکاػتجبری. 

الزادی ّ تجییي هذل ریظک اػتجبری در ًظبم ثبًکی (. ألالألآلتهـسنو، ؿّ  و فالس ىمل، میـفیِ. ی
 .إل-إلأل(، آلیآل، یزاسداًؼگبٍ ػ یّ اًظبً یکؼْر. هجلَ ػلْم اهتوبػ

ُبی ُْػوٌذ  ػذگبى ثب اطتفبدٍ اس رّع (. اهتیبسدُی ریظک اػتجبری ثیوَالالألآلیعؼسوؿػی، سمیؼ. 
 ن مه ک ؿىن مو سؿىؼ، ػسنيگ ه تهـسن. پ ی ن)هطبلؼَ هْردی در یک ه طظَ اػتجبر صبدراتی(. 

تهـسن   هذیزیت ریظک اػتجبری در ًظبم ثبًکی ایزاى.(. الألآلک ى نو، مضمؼ و عوىنوػ، فهـس. ی فمهو
 لو و س نکو.پژوهيکؼه پو

متـرم  صمیؼ سسـیيمو. تهـسن  مامنه  هلذ دّم هجبًی اقتصبدطٌجی،(. الالألآلگزـستو، ػسموػسؿ. ی
 سنتي ؿست و م پ ػسنيگ ه تهـسن.

فصلٌبهَ  ه ی ؿینک سٝتب ؿی ميتـی ن س نک. (. مؼلآلالألآلمؼؿك، سصمؼ و ؽک وت، میؼمـتْو. ی
 (.آلی إل ،دظبثزص

ُبی ػصجی هصٌْػی.  ثٌذی اػتجبری هؼتزیبى ثبً  ثب اطتفبدٍ اس ػجکَ رتجَ(. الالألآلیومفو، هیؼی. ی
 ػسنيگ ه تهـسن.ًبهَ کبرػٌبطی ارػذ،  یبیبى
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The Credit Evaluation of Bank’s Legal 
Customers  for Recognition the Effective 
Variables on Loans Default Risk 

Saeedeh Mohammadi1 
Saeed Yousefaghdam2 
 
This research aims to assess the credit risk of banks' legal customers and to 
recognize the factors influencing on the loans default risk. According to 
this, 100 loan cases of the legal customers of one of the internal banks were 
randomly chosen and 20 variables including qualitative variables and 
financial data extracted from them and they had used for estimation by 
two models of neural network with GMDH algorithm and Logit 
regression. In previous  researches, Hussein Abdou and his mates by credit 
scoring of Egyptian banks' with neural networks and Logit and Probit 
regression find out that neural networks and Logit regression have more 
precision than Probit by  comparing the results. Omid Khodaverdi in a 
research for credit rating  of  the export credit  institution‖s customers by 
using the 4C model says that GMDH neural network can define 
important and unimportant factors better than others. In this research after 
modeling by Logit regression and by eliminating the variables that were 
not meaningful on 95% confidence level, finally 8 independent variables 
were found as effective variables and  based on this estimation  two 
hypotheses of research has confirmed, one the inverted relationship 
between the ratio of  collateral values on loans amount of the legal 
customers with loans default risk and the other one is the inverted 
relationship between the ratio of net benefit margin with loans default risk. 
Then according to the capability of neural network model in separating 
variables to two different groups of effective and less effective and by 
estimating , 12 variables were found to be more efficient factors, and by 
 
1- MA of banking sciences, Pasargad Bank 
2- MA of banking sciences, Ansar Bank 
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comparing the results of models , the precision of neural network with 
GMDH algorithm was identified more than Logit regression. 
 
Keywords: Risk, Credit Evaluation, Loans Default, Logit Regression, 
GMDH Neural Network 
 
JEL Classification: G24, G29, C29, C45 




