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 ُبی پْلی ثـ ؿىؼ التَبػی  تضلیل تزـثی احـات میبمت
 )ثب تإکیؼ ثـ ًمو ىـایط التَبػی( ػؿ ایـاى

  ۳صنیي اٍغـپْؿ
 ۸ًیٌب هیـاًی
 ۱ّاال هیـاًی

 چکیؼٍ
تـین سه٣ؼسف ک٣الن سلت٣َ ػی س٣وػه و ػؿ سی٣ن می٣ ن  ؿىؼ تولیؼ و تخبی  نوم ن ت سلتَ ػی سف مهم

توسن٣ؼ ػؿ  ت٣ـین سسقسؿه٣ ی م٣ؼیـی  تم ٣ّ  مو ٝنوسن یک٣و سف مهم ه ی پ٣ولو س٣ه سمتف ػه سف می م٣ 
 تضمك سین مهم نمو ماحـی سیف  نم یؼ. لیکن آنچه ػؿ سین ؿسمت  س یؼ موؿػ توره ل٣ـسؿ گی٣ـػ، سی٣ن

ه ی پ٣ولو ػؿ  سم  که سنته سه م عت ؿ و ؿوسسٔ ص کم سـ ىـسیٔ سلتَ ػی کيوؿه ، نمو می م 
ـگؾسؿی سـ تولی٣ؼ سن٣ی ؿ مه٣م و ل سل ه ی سلت٣َ ػی  ػیگ٣ـ مـع٣ه ٝب ؿت س٣هتور٣ه س٣وػه سم٣ .  تإحی

ه ی پ٣ولو  می م٣  سحـتوسنؼ  یؿکوػ و ؿونك( و ىـسیٔ مغتلف توؿمو سفرمله ٝوسملو سم  که مو
سلت٣َ ػی ؿس تض٣  ت٣إحیـ ل٣ـسؿ ػه٣ؼ. پ٣ل ه٣ؼف س٣ٍلو مم ل٣ه ص ٣ّـ سـؿم٣و مگ٣ونگو سـ ؿى٣ؼ 

ـگ٣ؾسؿی می م٣  ـگؾسؿی ىـسیٔ ی ػىؼه سـ می٣قسن تإحی ه ی پ٣ولو س٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی سی٣ـسن ػؿ  تإحی
 ه ی متٞ ؿف ؿىؼ سلتَ ػی سم . مه ؿموب مؼل

فم٣ نو م٣  نه سلت٣َ ػ  ه٣ ی م٣ـی سـسی سین منٚوؿ، ػؿ سین مم له مٞو ىؼه ت  س  سمتف ػه سف ػسػه
 4پـم٣ک ت-ه ی تز ؿی ک٣ه س٣  سم٣تف ػه سف فیلت٣ـ ه٣ؼؿیک نمو مـعه الألآل-آلإلألآلسیـسن ٕو ػوؿه 
ه ی  گی٣ـی سف م٣ؼل ه ی پ٣ولو س٣  سهـه و ىـسیٔ مغتلف توؿمو س٣ـ ک٣ ؿسیی می م٣  سنؼ سمتغـسد ىؼه

هو ص٣ کو سف آن سنب ىتگو موؿػ آفمون تزـسی ل٣ـسؿ گی٣ـػ. نت٣ یذ تزـس٣ی سی٣ن پ٣ژو سلتَ ػمنزو هم
سم٣ .  سیيتـ ه ی ؿونك ه ی ؿکوػ سف ػوؿه ه ی پولو سـ ؿىؼ سلتَ ػی ػؿ ػوؿه سم  که تإحیـ می م 

 ىوػ سحـ می م  پولو سـ ؿىؼ سفقسیو ی سؼ. همچنین ىـسیٔ توؿمو س   و متومٔ مبب مو
 

 ه ی پ٣٣٣ولو، ؿى٣٣٣ؼ سلت٣٣٣َ ػی، سلت٣٣٣َ ػ سی٣٣٣ـسن، ى٣٣٣ـسیٔ ت٣٣٣وؿمو،   می م٣٣٣ ُـــبی کلیـــؼی ّاژٍ
 سنب ىتگو ه ی تز ؿی، هم همـع
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 ُبی پْلی ّ اؿفی مبالًَ میبمت هزوْػَ همبالت ثینت ّ چِبؿهیي ُوبیو                              ۸۵۱

 همؼهَ ۳
ً،  ٕوؿ ع٣ ه٣ ی پ٣ولو س٣ه و می م٣  ٣ٝ مٕوؿ  ه ی کالن سلتَ ػی سه تـین سهؼسف می م  مهم

لت٣َ ػی و م٣ٖش مٖل٣وب سى٣ت٢ ل ؿى٣ؼ س ه٣ ، تخبی  نوم٣ ن ت سلت٣َ ػی سفرمل٣ه حب٣ ت لیم 
ه ی پ٣ولو س٣ـ مت٢یـه٣ ی ک٣الن  گ٣ؾسؿی می م٣   ؿ١م مز ػ ت فـسوسن ػؿ م٣وؿػ سح٣ـ ٝلو آل .سم

ه ی پ٣٣ولو س٣٣ـ  ػسؿ می م٣٣  تزـس٣٣ی سعی٣٣ـ ني٣٣ ن سف ت٣٣إحیـ مخب٣٣  و مٞن٣٣و ه٣٣ ی پژوهوسلت٣٣َ ػی، 
ني٣ نگـ سی٣ن مٖل٣ب سم٣  ک٣ه سح٣ـست  ه٣  پژوهوه ی سلتَ ػ ػسؿػ و صتو سـعو سف سی٣ن  فٞ لی 
 ؿن و ػؿ ى٣ـسیٔ مغتل٣ف ه ی صمیمو سلتَ ػ سفرمله تولیؼ، ن متم ه ی پولو سـ فٞ لی  می م 

 ه ی تز ؿی  مـعه ػؿس ؿهىؼه  سنز م ه ی پژوهوه ی گؾىته،  ٕو ػهه سلتَ ػی متف وت سم .
ه ی پ٣٣ولو س٣٣ـ  سی ؿسر٣٣ٜ س٣٣ه سح٣٣ـست ن متم٣٣ ؿن تک ن٣٣ه ى٣٣وسهؼ گن٣٣تـػه و ى٣٣ـسیٔ ت٣٣وؿمو مغتل٣٣ف،

ه ی  تک ن٣هسح٣ـست و سی٣ن تفک٣ـ ؿس ک٣ه  سؿسئه نموػه سم  ؿىؼ و تولیؼ سفرمله مت٢یـه ی سلتَ ػی
ل٣ ػؿ سن گؾسؿ می م٣ س٣وػه و کن ن یک مالً  ػؿ ىـسیٔ مغتلف پولو سـ مت٢یـه ی کالن سلتَ ػی

هنتنؼ، سه  ه ی سلتَ ػی   ک هو فٞ لی یسسقسؿه ی پولو ػؿ ره  سفقسیو  سه سمتف ػه یکن ن سف
 ه٣ ی صمیم٣و ه ی پ٣ولو س٣ـ فٞ لی  س  فـُ تَؼیك سحـست ن متم ؿن می م٣ سنؼ.  م لو کيیؼه

ه ی ع٣ٖو سلت٣َ ػ م٣٣وؿػ تـػی٣ؼ ل٣ـسؿ گـفت٣ه و ى٣٣ـسیٔ  سین٣و تم٣٣ مو م٣ؼل سلت٣َ ػ، ک٣ ؿسیی پیو
 کنؼ. ه ی پولو متف وتو ؿس ٕلب مو مغتلف سلتَ ػی، می م 

ک٣٣ه نٚـی٣٣ ت و نت٣٣ یذ  ػه٣٣ؼ و موسم٣٣تنت د سم٣٣ ، گ٣٣وسه ى٣٣ؼه ػؿ س٣٣   ل س٣٣لی ػآنچ٣٣ه سف مٖ ل٣٣ب 
ه٣٣ ی صمیم٣٣و سلت٣٣َ ػ م نن٣٣ؼ ػیگ٣٣ـ  ه ی پ٣٣ولو س٣٣ـ فٞ لی  ػؿع٣٣َوً سح٣٣ـست می م٣٣  ه٣٣  پژوهو

نٚـی ت سلتَ ػی، هموسؿه متإحـ سف فـوُ، مي هؼست تزـسی و ىـسیٔ ص کم سـ سلت٣َ ػ سم٣  و 
ـگـفتن ىـسیٔ صمیمو سلتَ ػ یم٣ؼنٚـ ل٣ـسؿػسػن  یؿکوػ و ؿونك سلت٣َ ػی( و ى٣ـسیٔ سم٣مو ػؿنٚ

 سم٣ . و س٣  ( آح٣ ؿ و پی م٣ؼه ی متف٣ وتو سف ع٣وػ سـر٣  گؾسى٣تهین، متوم٣ٔ یه ی ت٣وؿمو پ٣  نـط
  ک٣ هو ی٣توسنن٣ؼ سف سسقسؿه٣ ی پ٣ولو ػؿ ره٣  سف٣قسیو  سن نم٣وگؾسؿ می م ؿمؼ  مو نٚـ سه سن سـسین
کن ن سمتف ػه کنن٣ؼ و  فم سم٣  س٣  تور٣ه س٣ه ى٣ـسیٔ ص٣ کم س٣ـ یٍوؿت  ه ی سلتَ ػی سه فٞ لی 

ػؿ سی٣ن  پ٣ژوهو سهمی٣  ٍوؿت ممتْو سلؼسم کننؼ. پولو سهه ی  سلتَ ػ کيوؿ ػؿ سٝم ل می م 
سن٣ؼ.  ى٣ؼه ک٣ ؿس س٣وػهی ػه ی پولو ت  م٣ه ص٣ؼ ػؿ نی٣ل س٣ه سه٣ؼسف  سمـ نهفته سم  که سٝم ل می م 

 سن پولو کيوؿ سم .گؾسؿ می م ؿسهنم یی ػؿ  پژوهو نت یذ ک ؿسـػ ،ػیگـ ٝب ؿت سه
یؿک٣وػ و ؿون٣ك( و همچن٣ین ور٣وػ  ه ی سلتَ ػی و وروػ مـعه ی ػىؼهس  توره سه مٖ لب 

ـگ٣ؾسؿی تک ن٣ه ػؿوسلٜ، ه ی مغتلف توؿمو مضیٔ  ؿى٣ؼ و ه ی پ٣ولو س٣ـ منئله مهم مگونگو سح
ـگ٣ؾسؿی تک ن٣ه تولیؼ ػؿ  تولی٣ؼ ه ی پ٣ولو س٣ـ ػؿ ىـسیٔ ؿکوػ و ؿونك سلتَ ػی و نیق مگونگو سح

 
ـکقی رمهوؿی سمالمو سیـسن، سغو م ت ؿنم ی -آل  پولو ه ی ی م س نک م
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 ۸۵۲ُبی پْلی ثـ ؿىؼ التَبػی ػؿ ایـاى                                                 تضلیل تزـثی احـات میبمت
 

ػؿ سی٣ن ؿسم٣ت   پ٣ژوهوو سی٣ن  س٣وػهالألآل -آلإلألآل٣ٕو ػوؿه ػؿ سی٣ـسن  ىـسیٔ ت٣وؿمو مغتل٣ف
 ػهو ىؼه سم . فیـ م فم ن ٍوؿت سهسن سـسین سػسمه مم له گـفته سم . سنز م 

گـفته  ه ی ع ؿرو و ػسعلو ٣ٍوؿت ػؿ سغو ػوم سػسی ت موّوٛ و ػؿ سغو موم پژوهو
ػؿ سین ؿسمت  م٣ـوؿ ى٣ؼه سم٣ . ػؿ سغ٣و مه٣ ؿم س٣ه مٞـف٣و م٣ؼل و سلگ٣وی پ٣ژوهو و م٣پل 

 ػؿنه ی٣ ه ی مـی فم نو سـسی کيوؿ سیـسن پـػسعته ىؼه سم٣ .  هتغمین مؼل س  سمتف ػه سف ػسػ
سن و گؾسؿ می م٣ ه یی س٣ـسی  ػؿ سغو پ٣نزم س٣  سم٣تف ػه سف نت٣ یذ ص ٣ٍل سف پ٣ژوهو، تو٣ٍیه

 پیينه ػه یی سـسی پژوهيگـسن آتو مٖـس ىؼه سم .

 اػثیبت هْضْع ۸
ـ تولی٣ؼ ػؿ ى٣ـسیٔ ه ی پ٣ولو س٣ ػؿ سین پ٣ژوهو سیي٣تـ م٣وؿػ تور٣ه سم٣ ، ت٣إحیـ می م٣  آنچه

ه ی  ه٣ ی ت٣وؿمو و مـع٣ه ت٣وسن سف مضیٔ سی٣ن ى٣ـسیٔ، مو سفرمل٣همغتلف سلتَ ػی سم٣  ک٣ه 
گی٣٣ـػ.  ومؿو مب٣٣ نو ن٣٣ٚـی س٣٣  تإکی٣٣ؼ س٣٣ـ سی٣٣ن من٣٣ئله م٣٣وؿػ سض٣٣ج ل٣٣ـسؿ  ی٣٣نستز٣٣ ؿی ن٣٣ م س٣٣ـػ. سف 

کل٣و  ٕوؿ سهه ی مغتلفو وروػ ػسؿنؼ که  یؼگ هػه ی پولو،  ػؿعَوً سحـست ن متم ؿن می م 
ه٣ ی گ٣ـوه سول،  ه٣  ؿس س٣ه ػو ػم٣ته کل٣و تمن٣یم ک٣ـػ. ػؿ پژوهو توسن ػؿ سین ؿسس٣ٖه پژوهو وم

ه ی پ٣ولو  سوػن سحـست می م  ه  و ػمتمقػه  ػلیل ن متم ؿن وروػ منبنؼگو ؿو سه پ یین لیم 
ٝنوسن  ه  س٣ه یـی ػمتمقػه  و لیم ن پؾ سنٖٞ فه ،  ػؿ سین گـوه پژوهو ػؿوسلٜىوػ.  مٞـفو مو

، مٞـف٣و ى٣ؼه سم٣ . گ٣ـػػ موه ی پولو منزـ  که سه سـوف سحـست ن متم ؿن می م  فس سـونٝ مل 
یـی ن پ٣٣ؾ سنٖٞ فک٣٣ ؿسیی و لـسؿػسػه٣٣ ی سلنؼم٣٣ؼت ور٣٣وػ -ه ی ل٣٣ـسؿػسػ ٣٣ّمنو، ػم٣٣تمقػ م٣٣ؼل

 ػنب ل س٣هه  ٕبك منضنو ٝـّه مضؼب  کلو سین نوٛ پژوهو ٕوؿ سه 1کننؼ. ومػمتمقػه  ؿس توریه 
ه٣ ،  هنتنؼ. گ٣ـوه ػوم پژوهو فس سـون ٍوؿت سهه ی پولو  سحب ت وروػ سحـست ن متم ؿن می م 

ػؿ ن٣ٚـ  فس ػؿونه ی پ٣ولو س٣ـ مت٢یـه٣ ی وسل٣ٞو و سم٣مو ػؿ سلت٣َ ػ ؿس  تم ؿن سحـست تک ن٣ه ٝؼم
ه ی پ٣ولو مخب٣   ، سنؼسفه تک ن٣هسفرملهی که آن ؿس تض  تإحیـ ٝوسمل مغتلف یتـتیب سه 2گیـنؼ. وم

ی س  ، متومٔ و پ یین( و ه  توؿمه (، ىـسیٔ مغتلف توؿمو ی و منفو یسقؿگو و کومکو تک نه
ت٣وسن سح٣ـست ن متم٣ ؿن  ػسننؼ. سف لض ٗ ن٣ٚـی مو سوػن ىـسیٔ ؿکوػ و ؿونك ػؿ سلتَ ػ( مو ص کم
ه ی پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ وسلٞو ؿس س  سمتف ػه سف منضنو ٝـّه مضؼب سلتَ ػ تبیین ک٣ـػ.  تک نه
 .سم  آلنموػسؿ ٍوؿت  منضنو ٝـّه کل مضؼب سه نموػسؿ

 
 

 ىوػ. نگ ه( إلآلی ؿی و ؿیچ و (ألآلی (، س ل و منکیوالآلی (، منکیوألالآله ی یلن ی سـسی نمونه سه پژوهو -آل
( ألآلی موؿگ ن و مٞکوك Lىکل  ( ػؿ فمینه منضنو ٝـّه سهإلآلی ه ی ؿی و ؿیچ سـسی نمونه سه پژوهو -آل

 ىوػ. نگ هػؿ فمینه مضؼوػی  سٝتب ؿست 
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 ه ی مخب  و منفو پولو تم ؿن سحـست تک نه ٝؼم .آل نموػسؿ

ت٣وسن سح٣ـست  ل٣ـسؿ ػسؿػ، ػؿ سی٣ن ص ل٣  مو        ت٣ٞ ػل سولی٣ه ػؿ نم٣ٖهفـُ ى٣وػ سگـ 
 . من نچهػسػ تـ موؿػ سـؿمو لـسؿ یینپ ه ی پولو سـ تولیؼ ؿس ػؿ مٖوس لیمتو س  تـ و  می م 

ىوػ که میقسن  ، ميغٌ موسٝم ل ىوػ ه ی پولو یکن نو می م  ػؿ ىـسیٔ توؿمو مغتلف
 نم٣وػسؿ س٣  تور٣ه س٣هل٣ؾس  ت٢ییـست تولیؼ ػؿ ػو ص ل  توؿم س   و ت٣وؿم پ٣ یین یکن٣ ن نین٣ .

سیي٣تـ سف  تـ ػؿ ى٣ـسیٔ ت٣وؿمو پ٣ یینى٣وػ ک٣ه می م٣  پ٣ولو  ، سمتنب ٓ موASمضؼب منضنو 
س٣  ف٣ـُ  ػه٣ؼ. م٣و تولی٣ؼ ؿس تض٣  ت٣إحیـ ل٣ـسؿو یکن٣ ن ػؿ ى٣ـسیٔ ت٣وؿمو س٣   پول می م 
ه ، ىیب منضنو ٝـّه کل کمتـ سوػه  سوػن منضنو ٝـّه کل، ػؿ مٖوس پ یین لیم  مضؼب

سم٣  ػؿ م٣ٖوس س٣  تـ  ،ه٣  سیي٣تـ سم٣  سفسی ت٢ییـست م٣ٞین م٣ٖش لیم  و ت٢ییـست تولیؼ سه
ـّه کل سلتَ ػ سیيتـ سم٣ ، ت٢یی٣ـست تولی٣ؼ صمیم٣و سینکه ىیب منضنو ٝ ػلیل سهه ،  لیم 

منضن٣و  سمتؼسػتوسن پؾیـف  که ػؿ  مو سن سـسینسفسی ت٢ییـست مٞین مٖش لیم  کمتـ سم .  سه
متف٣ وت سف سح٣ـست  ػؿ ى٣ـسیٔ ت٣وؿمو س٣  تـه ی پ٣ولو س٣ـ تولی٣ؼ  ٝـّه سلتَ ػ، ت٣إحیـ تک ن٣ه

  ػ.سو عوسهؼ تـ یینپ ػؿ ىـسیٔ توؿمو  ه ی پولو تک نه
ه ی  تم٣ ؿن سح٣ـست تک ن٣ه ٝؼمتوسن  موس  سمتف ػه سف منضنو ٝـّه کل ی نٚـ بههمچنین سف رن

ػؿ  ASتوریه نموػ. منضن٣و  وم ػگ یق سهه ی تز ؿی یؿکوػ و ؿونك( ؿس ن ػؿ مـعه پولو سـ تولیؼ
 پؾیـنؼ ه  ک مالً سنٖٞ ف که سىت٢ ل ک مل وروػ ػسؿػ و ػمتمقػه  و لیم  وص ل  صؼی کالمیک



pub.m
bri.a

c.i
r

 ۸۵۴ُبی پْلی ثـ ؿىؼ التَبػی ػؿ ایـاى                                                 تضلیل تزـثی احـات میبمت
 

سم . سین منضن٣و س٣ـسی ص ل٣  ص٣ؼی کین٣قی ک٣ه ؿک٣وػ س٣ـ  ٝموػی ٍوؿت عٖو سه ،     
سفمو سوػه و ػؿ ص ل  ٝ ػی ػسؿسی ى٣یب  یب ًٍوؿت عٖو تمـ سه،       سلتَ ػ ص کم سم 

مخب  سم . سف آنز  که ػؿ مٖوس پ یین تولیؼ ملو، ٙـفی  سّ فو م٣ـم یه و نی٣ـوی ک٣ ؿ سیک٣ ؿ 
ع٣وػ هن٣تنؼ. سن٣ سـسین  ه ، سؼون سف٣قسیو هقین٣ه، ل٣ ػؿ س٣ه سف٣قسیو تولی٣ؼ وروػ ػسؿػ، سکخـ سنگ ه

ک٣ه م٣ٖش تولی٣ؼ  یذتؼؿ گـػػ. سم  سه ٍوؿت سفمو تـمیم مو منضنو ٝـّه کل ػؿ سین مضؼوػه سه
کن٣ؼ و  ٕوؿ مالیم ىیب مخب  پی٣ؼس م٣و ت سٜ ٝـّه کل سستؼس سه ه  ؿوػ، س  سفقسیو ػؿ هقینه س   مو

 ى٣وػ ک مل و ٣ٝؼم سمک٣ ن سف٣قسیو ػؿ تولی٣ؼ ک٣ مالً ٝم٣وػی م٣و ىت٢ لمپل س  ؿمیؼن سه صؼ س
 (.آلألإل ،الالألآل ،یتفْلو

 

 ه ی پولو ػؿ ؿکوػ و ؿونك تم ؿن سحـست تک نه ٝؼم. آل نموػسؿ

ىوػ، سحـ تک نه پولو ػؿ ػوؿسن ؿک٣وػ س ٣ٝج ت٢یی٣ـست  مي هؼه مو آل نموػسؿ ػؿٕوؿ که  هم ن
سن٣ؼسفه ػؿ ػوؿسن ؿون٣ك  ه٣م سی ػؿ ص لو که وسکنو تولی٣ؼ س٣ه تک ن٣ه ،ىوػ مو      سنؼسفه تولیؼ سه

ه ی پولو سـ تولیؼ  سوػه و سحـست تک نه           ،آلنموػسؿ  ٕبكعوسهؼ سوػ و       سـسسـ
نٚـی٣ ت مک ت٣ب پ٣ولو سی٣ ن  سـؿم٣وٕوؿ ک٣ه ػؿ  هم٣ ن. ػؿ ػوؿسن ؿکوػ و ؿونك ن متم٣ ؿن سم٣ 

ـگ٣ؾسؿی پ٣ول س٣ـ مت٢یـه٣ ی صمیم٣و  گـػیؼ، مک تب کالمیک و کین٣قی ػؿ ػو ص ل٣  سفـس٣ٕو سح
ه٣٣  سف  ػم٣٣تمقػه  و لیم  سى٣٣ت٢ ل ک م٣٣ل و سن٣٣ٖٞ ف ک م٣٣ل ه  ک٣٣ه سلت٣٣َ ػ ل٣٣ـسؿ ػسؿن٣٣ؼ. کالم٣٣یک

ه٣   سف ٕـف٣و کین٣قی .ه ی سین مکتب سم ، سـ سین س وؿنؼ که پول عنخو سم٣  س ؿفتـین ميغَه
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ه٣  و  ػسننؼ و س٣ـ من٣بنؼگو لیم  سلتَ ػ موکه سىت٢ ل ک مل ػؿ سلتَ ػ ؿس یک ص ل  ع ً ػؿ 
حـ سم . ص ل س٣  تور٣ه س٣ه سینک٣ه ػؿ امٞتمؼنؼ پول سـ تولیؼ و سىت٢ ل م ،ػمتمقػه  تإکیؼ ػسؿنؼ

ه٣  و  ىوػ و تم ی٣ل س٣ه ک٣ هو لیم  ػوؿسن ؿونك سىت٢ ل ک مل مضمك نمو ننب  سهػوؿسن ؿکوػ 
ه٣٣  و  هو و من٣٣بنؼگو لیم ػم٣٣تمقػه  مور٣٣ب مم وم٣٣  ٝوسم٣٣ل سلت٣٣َ ػی ػؿ سـسس٣٣ـ سی٣٣ن ک٣٣ 

ه  تي٣ سه  ػوؿسن ؿونك س  نٚـی ت کینقیس  ىوػ. ص ل مون ػوؿسن ؿکوػ ػؿ مم ینه  ػمتمقػه  مو
ه ی پ٣ولو س٣ـ تولی٣ؼ ػؿ ػوؿسن ؿک٣وػ نن٣ب  س٣ه ػوؿسن  ؿوػ سحـست تک ن٣ه سنتٚ ؿ مو ،فی ػتـی ػسؿػ

تم٣ ؿن  وسن٣ؼ س٣ه ٣ٝؼمت ؿونك ىؼیؼتـ س ىؼ. مضؼوػی  تولی٣ؼ نی٣ق سف ػیگ٣ـ ٣ٝوسملو سم٣  ک٣ه م٣و
ه ی پولو منزـ ىوػ. سه سی٣ن ٣ٍوؿت ک٣ه ػؿ ػوؿسن ؿون٣ك ک٣ه مٞم٣و   سلت٣َ ػ س٣  ص٣ؼسکخـ  تک نه

یمغَوٍ ً ػؿ کيوؿه ی ػؿ ص ل توم٣ٞه(، گن٣تـه تولی٣ؼ  ٙـفی  عوػ ػؿ ص ل فٞ لی  سم 
سی٣ن مض٣ؼوػی   ٝل  سهه ی سنبن ٕو  موسؿػ می م  گونه سینس  ميکل ٙـفی  موسره سم . ػؿ 

سنتٚ ؿست مخب   ٝل  سهو نیق مٞمو   ّه ی سنمب  حـ منؼسنو سـ تولیؼ نغوسهنؼ ػسى  و می م س
 (.ألإل ،ألالألآلؼ سوػ یس٢ٍـپوؿ، نوسهعینؼه کم سحـ آه ی سلتَ ػی سف  سنگ ه

 ،تم٣ ؿن منز٣ـ ى٣وػ ؼه ٣ٝؼمی٣توسن٣ؼ س٣ه ٙه٣وؿ پؼ ق موی٣ن یسٝتب ؿ ه ی ی مضؼوػوروػ 
  یمض٣ؼوػ توسن٣ؼ مو کس  م٣ ، س ن٣ کوسه٣ـه س٣ ن ٔ ؿون٣ك ن٣ـطیػؿ ىـس وه ولتک یٕوؿ سه

ؼسؿن٣ؼ، وسم نس فگـػسن٣ؼن س٣ٍل و ف٣ـٛ وسم ؿس  ییتوسن٣  ک٣ه ون٣ نکؼ و س٣ه ی ػ نم زیس یسٝتب ؿ
 فته و یو یسفقس هن ٍوؿت نـط سهـیسٝم ل ىوػ، ػؿ س وسنمب ّ وپول ی م سگـ م نؼهؼ. لؾس

سـ سلتَ ػ نؼسىته س ى٣ؼ.  یسحـن سم  کىوػ و مم ز ػ مویس ی  سٝتب ؿیآن مضؼوػ ػنب ل سه
توسن٣ؼ س٣ـ  ، موکن٣ؼ وؼس می٣ هو پکمخب  سٝم ل ىوػ، مون نـط سهـه  و م  پولیسگـ م وول

  سلتَ ػ ماحـ س ىؼ.
الت سف یوسم و تنه ی  سٖٝ یکنؼ که سگـ ػؿ سلتَ ػ، مضؼوػ و( سمتؼ ل مألآلیآلموؿگ ن

ػؿ  وپ٣ول یه  سـوف آح ؿ ن متم٣ ؿن تک ن٣هتوسنؼ مبب  ن سمـ مویه  وروػ ػسىته س ىؼ، س س نک یمو
  ػؿ یٔ ؿک٣وػ، سٝم٣ ل مض٣ؼوػیب ک٣ه ػؿ ى٣ـسیتـت نیى٣وػ. س٣ؼ یػوؿسن ؿکوػ و ؿون٣ك سلت٣َ ػ

ه٣   کـػن ق عـدی٣گ٣ـفتن و ن قسن لـُیم ػؿنتیزهو نـط سهـه س فسؿ ىؼه و یوسم مبب سفقس یسٖٝ 
ـو مبب ک٣ هو ی، ػو نوسنمب ّ وپول یه  ؿو س  سٝم ل می م  سین  ی سؼ. سف ومػؿ سلتَ ػ ک هو 

ن ک هو یی سؼ و س ومسلتَ ػ ک هو  ومیؼ صمیتول ػؿنتیزهو مغ ؿد ػؿ سلتَ ػ ىؼه و  ه  لـُ
ؿس ک٣ هو ػه٣ؼ. من نچ٣ه ػؿ  وم٣یؼ صمی٣توسنؼ تول سم  که نـط سهـه مو ويتـ سف سحـستیسه مـستب س

تب٣ ؿست سف م٣وی ى٣ؼه س٣ـ سٝ وّٜ یؼه ی٣سٝم٣ ل ى٣وػ، ل وسنبن ٕ و م  پولیم یٔ ؿکوػیىـس
ـ یه  و ؿىؼ ميمگ گـفتن مبب سفقسیو مغ ؿد و لـُ سلقسم ًىوػ، سم  سین سمـ  ه  کمتـ مو س نک

 
1- Morgan 
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، ػؿنتیز٣هن٣  و ی ػ نی٣سٝتب٣ ؿست ف یم، تم ّ  س٣ـسیمون ػؿ سلتَ ػ س  ؿىؼ مال ،ىوػ ؼ نمویتول
ـگـفتن مضؼوػ وسنمب ّ وپول یه  سنؼی سٝتب ؿست هنگ م می م  یـهرسٝم ل   ی  سـسیو س  ػؿنٚ
نن٣٣ب  س٣٣ه  وم٣٣یؼ صمی٣٣س٣٣ـ تول وسنمب ٣٣ّ وه ی پ٣٣ول ی م٣٣ م یـت٣٣إحه٣٣ ،   ف سنگ هی٣٣ن وسم موؿػنیت٣٣إم

ن متم٣ ؿن تض٣   ٕوؿ س٣هه٣  ؿس  توسن٣ؼ لیم  سیيتـ سم  و سین سم٣ـ مو وسنبن ٕ وپول یه  می م 
 تإحیـ لـسؿ ػهؼ. 

 ىؼٍ ُبی اًزبم هـّؿی ثـ پژُّو ۱

 ىؼٍ ػؿ عبؿد اف کيْؿ ی اًزبمُب پژُّو ۳ . ۱
سنز م ى٣ؼه  ی ػیف وو ع ؿر وه ی ػسعل ؼ، پژوهویسـ ؿىؼ و تول و م  پولیػؿ موؿػ سحـست م

ه ی پولو تض  ىـسیٔ مغتل٣ف، سح٣ـست  ػهنؼ که می م  ه  ني ن مو سم . نت یذ سین پژوهو
ـ ین پژوهو ؿس سف م٣ تإکیؼ ىؼه و سی سـ آنمتف وتو سـ ؿىؼ و تولیؼ ػسؿنؼ. آنچه ػؿ مم له ص ّـ 

ـگ٣ؾسؿی  یتز٣ ؿ یه  و مـع٣ه ؤ توؿمیـػه سم ، تإکیؼ سه نمو ىـسکق یه  متم  پژوهو ػؿ سح
ه٣ ی  ی سف پژوهوس عال٣ٍهن من٣ٚوؿ ػؿ سػسم٣ه یؼ سم . س٣ه هم٣یسـ ؿىؼ و تول وپول یه  می م 
 ىوػ. نه سؿسئه موین فمیىؼه ػؿ س سنز م

ػؿ « آی٣  سح٣ـست می م٣  پ٣ولو ن متم٣ ؿن سم٣ ؟»عوػ س  ٝن٣وسن   ( ػؿ پژوهوآلی  1ىن
س٣٣ه سـؿم٣٣و ػو ن٣٣وٛ ن متم٣٣ ؿنو پـػسع٣٣ . سول٣٣ین  ألآل -ألإلآلکي٣٣وؿ ت٣٣ یوسن ػؿ ػوؿه فم٣٣ نو 

ه ی مخب  و منفو ػؿ ىـسیٔ مغتلف توؿمو سم  و ػوم٣ین  ن متم ؿنو ػؿ سؿتب ٓ س  سحـست تک نه
 و ؿون٣كه ی مخب٣  و منف٣و ػؿ ى٣ـسیٔ مغتل٣ف ؿک٣وػ  س  سح٣ـست تک ن٣ه نوٛ ن متم ؿنو ػؿ سؿتب ٓ

ه٣ ی ؿک٣وػ و ؿون٣ك، سف  منٚوؿ سمتغـسد مه ػوؿه توؿمو و همچن٣ین ػوؿه . ػؿ سین ؿسسٖه سهسم 
ص٣ کو سف ور٣وػ   سم٣تف ػه ى٣ؼه سم٣ . نت٣ یذ سی٣ن پ٣ژوهو م٣وئیچینگ-مؼل مـعو م ؿکوف

 .سم ین ػؿ ىـسیٔ ؿکوػ و ؿونك سحـست ن متم ؿن ػؿ ىـسیٔ مغتلف توؿمو و همچن
ک٣ه آی٣   ن٣ؼسوػ پـم٣وعوػ ػؿٍؼػ پ م٣ظ س٣ه سی٣ن   پژوهو( ػؿ ألآلی 2م ین لو و پیگـ

 ه٣ ی ف٣َلو ه ی پولو ػسؿػ؟ سیي ن س  سم٣تف ػه سف ػسػه تولیؼ، وسکنو ن متم ؿن ننب  سه تک نه
ه٣٣ ی  تم ؿن سح٣٣ـست تک ن٣٣ه م٣٣وئیچینگ، ٣٣ٝؼم-آمـیک٣٣  و ؿوه م٣٣ ؿکوف آلآل  أل -ألإلآل  أل

و ني٣ ن    ؿک٣وػ و ؿون٣ك م٣وؿػ سـؿم٣و ل٣ـسؿ ػسػهیه  و وّٞ تک نه سنؼسفهپولو ؿس سف ػو منٚـ 
تم ؿن  ول٣و ٣ٝؼم س٣وػهه ی پ٣ولو ػؿ ػوؿسن ؿک٣وػ ى٣ؼیؼتـ سف ػوؿسن ؿون٣ك  ػسػنؼ که سحـ تک ن٣ه

 نبوػه سم . ػسؿ وه  مٞن تک نه سنؼسفهه ی پولو سف منٚـ  سحـست تک نه

 
1- Shen 
2- Chien Lo & Piger 
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سحـست ن متم٣ ؿن  ألآل  آل -الآل آل ه ی فَلو  س  سمتف ػه سف ػسػه( ألآلی1کوفین و ت سـ
س٣    پ٣ژوهوس٣ـسی سی٣ن  آنه٣ مت٢یـ می م  پولو ػؿ سلت٣َ ػ آلم٣ ن ؿس م٣وؿػ سـؿم٣و ل٣ـسؿ ػسػن٣ؼ. 

ػو وّٞی   3 ک لمن و فیلتـ 2موئیچینگ و مؼل م عت ؿی-ه ی سنتم ل م ؿکوف سمتف ػه سف مؼل
سه سین نتیزه ؿمیؼنؼ که سلتَ ػ آلم٣ ن س٣ه ک٣ هو ن٣ـط سه٣ـه ؿونك و ؿکوػ ؿس سمتغـسد نموػه و 

ػسؿی سف   ٕوؿ مٞنو صن می  سیيتـی ػسؿػ ت  سفقسیو آن و سحـست می م  پولو ػؿ ػوؿسن ؿکوػ سه
 ػوؿسن ؿونك سیيتـ سم .

تم ؿن آن ػؿ  ه ی پ٣٣ولو و ٣٣ٝؼم می م٣٣ »ع٣٣وػ س٣٣  ٝن٣٣وسن   ( ػؿ پ٣٣ژوهوإلآلی 4ت٣٣ـوپکین
ه٣ ی ف٣َلو ػوؿه  یـی ػسػهک ؿگ سهو  موئیچینگ-ف ػه سف مؼل م ؿکوفس  سمت« ی تز ؿیه  مـعه
ه٣ ی ؿک٣وػ و ؿون٣ك  ه  ػؿ ػوؿه س٣ه سؿفی٣ سی ن متم٣ ؿنو سح٣ـست تک ن٣ه أل إلآل -الالآل  آلفم نو 

ه  ػؿ  سلت٣٣َ ػی ػؿ کي٣٣وؿ آؿژسنت٣٣ین پـػسع٣٣ . نت٣٣ یذ ص٣٣ کو سف ور٣٣وػ سح٣٣ـست ن متم٣٣ ؿن تک ن٣٣ه
 ه ی مغتلف سم . ػوؿه

ه ی پ٣ولو  سحـست ن متم ؿن می م » سی تض  ٝنوسن ( ػؿ مم لهالآلی 5وػسمیلوس و م وین
م٣وئیچینگ  -م ؿکوفو مؼل  إلآل  ال -إلآل  اله ی م ه نه  س  سمتف ػه سف ػسػه «ػؿ سـفیل

ؿون٣ك و ؿک٣وػ  ه ی ی ه ی پ٣ولو صمیم٣و ػؿ و٣ّٞ سح٣ـست صمیم٣و تک ن٣ه سـؿموسه  VARو 
سیي ن ص کو سف سین مٖلب سم  که ػؿ سلتَ ػ سـفیل سحـست صمیمو   پژوهوپـػسعتنؼ. نت یذ 

ه ی مخب٣  سم٣ . سلبت٣ه ػؿ ػوؿسن ؿک٣وػ  سف تک ن٣ه تـ سقؿشه ی منفو سف لض ٗ لؼؿمٖلك  تک نه
ه ی منف٣و  ه ی منف٣و و ػؿ ػوؿسن ؿون٣ك نی٣ق سح٣ـ تک ن٣ه سف تک ن٣ه ت٣ـ سقؿشه ی مخب   سحـ تک نه
 ه ی مخب  سم . سف تک نه تـ سقؿش

سح٣ـست ن متم٣ ؿن می م٣  پ٣ولو ػؿ »عوػ س  ٝنوسن   ( ػؿ پژوهوآلی 6آؿسگون و پـتوگ ل
 ه ی  ه٣٣٣ ی م٣٣٣ ل یـی ػسػهک ؿگ س٣٣٣هگ و م٣٣٣وئیچین-س٣٣٣  سم٣٣٣تف ػه سف م٣٣٣ؼل م٣٣٣ ؿکوف« سـفی٣٣٣ل
ه٣ ی مغتل٣ف ؿک٣وػ و ؿون٣ك س٣٣ـ  ه ی پ٣ولو ػؿ ػوؿه س٣ه سؿفی٣ سی سح٣ـست می م٣ إلآل -إلآل

ه ی پ٣٣ولو ػؿ  مت٢یـه٣٣ ی وسل٣٣ٞو پـػسعتن٣٣ؼ. نت٣٣ یذ ص٣٣ کو سف ور٣٣وػ سح٣٣ـست ن متم٣٣ ؿن می م٣٣ 
 .سم ه ی ؿکوػ و ؿونك  ػوؿه

 
1- Kuzin & Tober 
2- structural model 
3- Kalman filter 
4- Trupkin 
5- Da Silva &  Savino  
6- Aragon & Portugal 
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ه٣ ی نف٣  و  سح٣ـست ن متم٣ ؿن لیم »پژوهيو س٣  ٝن٣وسن  ( ػؿآلآلی 1و سپومتلل م ر ػؿ
و  آمـیک٣  ػؿ VARس٣  سم٣تف ػه سف ؿویک٣ـػ « ه٣ ی ک٣الن سلت٣َ ػی و س٣ـ فٞ لی ه ی پول می م 

 ک٣ه ؿم٣ؼ وم نتیز٣ه سی٣ن س٣ه الآل  آلآل -ألالآل  آل ه ی م ه نه ٣ٕو ػوؿه فم٣ نو سـػن ػسػه ک ؿ سه
 ت٣إحیـ تنه٣  ن٣ه پ٣ولو ه ی می م٣  و ػسؿػ سح٣ـ ک٣الن سلت٣َ ػ ه ی فٞ لی  سـ لیم  نف  نوم ن ت

 س٣ه نن٣ب  تولی٣ؼ ن متم٣ ؿن وسک٣نو سلک٣ه کن٣ؼ، وم ؿس تموی٣  تولیؼ ؿىؼ سـ نف  لیم  ه ی تک نه
 .ػهؼ مو ني ن ؿس پولو ه ی می م  و نف  لیم  ه ی تک نه

ه ی مخب٣  و  عوػ سه سـؿمو سح٣ـست ن متم٣ ؿن تک ن٣ه  ( ػؿ پژوهوآلآلآلمهـآؿس و ؿّ فسػه ی
و س٣ه سی٣ن من٣ٚوؿ سف  پـػسعته الآل -إلآلمنفو پولو سـ تولیؼ ن ع لٌ ػسعلو سیـسن ٕو ػوؿه 

ه ی منف٣و س٣ـ  ػهؼ سحـ تک ن٣ه ني ن مو  سنب ىتگو سمتف ػه ىؼه سم . نت یذ سین پژوهو ؿوه هم
ه ی پولو س٣ـ لیم٣   سحـست تک نه  ه ی مخب  سوػه سم . ػؿ سین پژوهو تولیؼ، سیيتـ سف سحـ تک نه

 موؿػ سـؿمو لـسؿ نگـفته سم .
 ػؿ کي٣وؿ تولی٣ؼ سـ پولو ه ی می م  تإحیـ سـؿمو پژوهيو سه ( ػؿآلآلآلی  2ؿسنگ ن و گوػنل

ػوؿه  ه٣ ی ػسػه سف آنه٣   پ٣ژوهو سین ػؿ .پـػسعتنؼ یـعٖو١ سـػسؿی عوػؿگـمیون مؼل سم ك سـ هنؼ
ن متم٣ ؿن  آح٣ ؿ ػسػن ني٣ ن منٚوؿ س٣ه یـع٣ٖو١ سـػسؿی عوػؿگـمیون ت سٜ فـم یک ػؿ آلآلآل-إلآل
و  مخب٣  پ٣ولو ه ی تک ن٣ه که سوػ سین ػهنؼه ني ن نت یذکـػنؼ.  سمتف ػه منفو و مخب  پولو ه ی تک نه
 سوػ که سین ػهنؼه ني ن نت یذ کيوؿ ػسؿنؼ. همچنین سین ػؿ تولیؼ سـ ن م نؼگ ؿی و ن متم ؿن آح ؿ منفو
 ت٣إحیـست یـع٣ٖو،١ س٣ـػسؿی عوػؿگـم٣یون م٣ؼل س٣  مم ین٣ه ػؿ ع٣ٖو س٣ـػسؿی عوػؿگـم٣یون مؼل
 .ػهؼ مو ني ن تـ سقؿش ؿس لیم  و تولیؼ سـ پولو ه ی تک نه

 ػؿ ػاعل ىؼٍ اًزبمُبی  پژُّو ۸ . ۱
( و م٣٣َلضو آلالألآل(، نوفـم٣٣تو یألالألآلػلمن٣٣ؼی ی سفرمل٣٣هػؿ ػسع٣٣ل  ى٣٣ؼه سنز مه٣٣ ی  پژوهو

سنؼ که نت یذ   ه ی پولو پـػسعته ه ی عٖو سه سـؿمو سحـست می م  (، س  سمتف ػه سف مؼلألالألآلی
ه ی پ٣ولو ػؿ ػوؿه فم٣ نو  ه  ص کو سف آن سم  که سغو ٝم٣ؼه ت٣إحیـ می م٣  همه سین پژوهو

سوػن آح٣٣ ؿ  ه٣٣  س٣٣ه ن متم٣٣ ؿن ى٣٣وػ. ػؿ سی٣٣ن پژوهو  ػؿ سغ٣٣و سم٣٣مو سلت٣٣َ ػ ٣٣ٙ هـ م٣٣و م٣٣وؿػنٚـ
ه٣   ه ی پولو تورهو نيؼه سم ، ػؿ ص٣ لو ک٣ه م٣ٖ سك سػسی٣ ت سلت٣َ ػ ک٣الن نئوکینقی می م 
ه ی پولو مغتلف ػؿ ىـسیٔ مغتلف سلتَ ػی یکن٣ ن نب ى٣ؼ ک٣ه ػؿ  م  آح ؿ می م ممکن س

 ىوػ. ، سى ؿه موسنؼ ىؼهه یی که ػؿ سین فمینه سنز م  سػسمه سه سـعو سف پژوهو

 
1- Sajjduar & Apostolos 
2- Goodness & Rangan  
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ه٣ ی پ٣ولو س٣ـ سـؿم٣و سح٣ـ ن متم٣ ؿن تک ن٣ه»تض٣  ٝن٣وسن  عوػ  پژوهو( ػؿ آلالألآلی ف ؿػسؿ
ه ی پ٣ولو س٣ـ تولی٣ؼ ػؿ  سح٣ـست تک ن٣ه سـؿم٣وسه  OLS س  سمتف ػه سف ؿوه «سغو وسلٞو سلتَ ػ

ه ی منف٣و  تک ن٣هکه  یؼسه سین نتیزه ؿمپژوهو ىـسیٔ ؿکوػ و ؿونك پـػسعته سم . وی ػؿ سین 
سح٣ـ ػسؿی سـ ؿىؼ سلتَ ػی ػسؿن٣ؼ سم٣   تإحیـ مٞنو ،پولو هم ػؿ ػوؿسن ؿونك و هم ػؿ ػوؿسن ؿکوػ

 ػسؿ نین . وسـ ؿىؼ سلتَ ػی مٞن ،ػوؿسن ؿونكه ی مخب  مه ػؿ ػوؿسن ؿکوػ و مه ػؿ  تک نه
سلت٣٣َ ػ سی٣٣ـسن ٣٣ٕو ػوؿه  ه٣٣ ی م٣٣ـی فم٣٣ نو م٣٣  نه ( س٣٣  سم٣٣تف ػه سف ػسػهألالألآلی س٢٣٣ٍـپوؿ

پـػسعت٣ه  ه ی پ٣ولو س٣ـ تولی٣ؼ و لیم٣  ػؿ سی٣ـسن سه سـؿمو سحـست ن متم ؿن تک نه آلالألآل-الألألآل
ه ی منفو سـ تولیؼ صمیمو سیيتـ سف  تإحیـ تک نه ،سی نگـ آن سم  که سول پژوهوسم . نت یذ سین 

ه ی مخب٣  س٣وػه سم٣ .  ه ی منفو سـ لیم  کمتـ سف تک نه ه ی مخب  سوػه و نیق تإحیـ تک نه تک نه
ه ی پولو سـ تولیؼ ػؿ ىـسیٔ ؿک٣وػ سیي٣تـ سف ػوؿسن ؿون٣ك س٣وػه و ػؿ  گؾسؿی تک نه  ممؼسؿ سحـػوم 

سم٣ .    ه ی پولو تإحیـ منف٣و س٣ـ تولی٣ؼ صمیم٣و ػسى٣ته ک نهىـسیٔ ؿکوػ توؿمو س  سفقسیو توؿم ت
ـگ٣ؾسؿیه ، ى٣ؼت تإح س  سفقسیو سنؼسفه تک نه موم ه ی پ٣ولو س٣ـ تولی٣ؼ و لیم٣  سف٣قسیو  تک ن٣ه ی
. گی٣ـػ وه ی پولو سـ تولیؼ و لیم  موؿػ تإییؼ ل٣ـسؿ م تم ؿن سحـست سنؼسفه تک نه و لؾس ٝؼم ی سؼ وم

سنؼسفه ت٣وؿم و ى٣ـسیٔ ت٣وؿمو سلت٣َ ػ  و سـ تولیؼ و لیم  سنتگو سهه ی پول سحـست تک نه مه ؿم،
ه ی صمیمو سلتَ ػ  ه ی پولو سـ فٞ لی  ىؼه سم  که سحـست تک نه گیـی یزهنت ؿو ینو سف سػسىته 

 یىـسیٔ توؿمو( ن متم ؿن سم .  ػؿ ىـسیٔ مغتلف سممو سلتَ ػ
 س  سیـسن سلتَ ػ ػؿ توؿم و تولیؼ سـ پول صزم گنتـه وسحـسغي سـؿمو ( سهإلالألآلمنزؾب ی

 سی٣ن نتیز٣ه سم٣ . پـػسعت٣ه ألالألآل -ألألآلف٣َلو ٣ٕو ػوؿه فم٣ نو  ه٣ ی آم٣ ؿ ػسػه سف سم٣تف ػه
 سی٣ن سم٣  ػسؿػ، ت٣إحیـ وسل٣ٞو تولی٣ؼ س٣ـ م٣ؼت کوت هػؿ  آن گنتـه و پول که ػهؼ مو ني ن  پژوهو
  .ػهؼ مو ػم  سف ؿس عوػ یـتإح سلنؼمؼت و مؼت ی نم ػؿ مت٢یـ

ه ی کین٣٣قی رؼی٣٣ؼ  ی٣٣ؼگ هػآفم٣٣ون »ع٣٣وػ س٣٣  ٝن٣٣وسن   ػؿ پ٣٣ژوهو( الالألآلی سسٖض٣٣وکی٣٣ نو و 
س٣  سم٣تف ػه سف م٣ؼل م٣ـعو « ه ی پولو سـ تولیؼ ػؿ سلتَ ػ سیـسن پیـسمون سحـست ن متم ؿن تک نه

، س٣٣ه سؿفی٣٣ سی سح٣٣ـست ن متم٣٣ ؿن ألالألآل -الإلألآله ی  ه٣٣ ی م٣٣ ل م٣٣وئیچینگ و ػسػه-م٣٣ ؿکوف
ص کو سف وروػ سحـست ن متم ؿن ػؿ سؿتب٣ ٓ   ؼ. نت یذ سین پژوهوه ی پولو سـ تولیؼ پـػسعتن تک نه

ه ی س٣قؿش و کوم٣ک  ه  و همچنین ػؿ سؿتب٣ ٓ س٣  سح٣ـست تک ن٣ه س  منبنؼگو ػمتمقػه  و لیم 
 پولو سـ تولیؼ سم .

 ؿى٣ؼ س٣ـ پ٣ولو ه ی تک ن٣ه ت٣إحیـ ػؿ تم ؿن ٣ٝؼم سـؿم٣و ( س٣هألآلهمک٣ ؿسن ی و سنگی٣قسن ػل
 ه ی تک ن٣ه سم٣تغـسد س٣   پ٣ژوهو سی٣ن نت٣ یذ پـػسعتنؼ. رؼیؼ ه ی کینقی نگ ه سیـسن سف سلتَ ػی

 ػهنؼه ني٣ ن سی٣ـسن، سلتَ ػ سـسی پول عنخ یی آفمون و پـمک ت-فیلتـ هؼؿیک سف سمتف ػه س  پولو
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 سی٣ـسن سلت٣َ ػی ؿى٣ؼ س٣ـ پولو ه ی می م  سحـست و نبوػه عنخو سیـسن سلتَ ػ ػؿ پول که سوػ سین
 تض٣  مخب٣  ه ی تک ن٣ه سف سیي٣تـ ؿس سلتَ ػی ؿىؼ منفو، ه ی تک نه ٕوؿی که سه سم ، ن متم ؿن

 سحـ ؿکوػ ػوؿسن ػؿ مخب  ه ی تک نه و ؿونك ػوؿسن ػؿ منفو ه ی تک نه ػهنؼ. همچنین وم لـسؿ یـتإح
 ػسؿنؼ.  سلتَ ػی ؿىؼ سـ ػسؿتـی ومٞن

ه ی  تم٣ ؿن تک ن٣ه( ػؿ پژوهو عوػ س٣ه سـؿم٣و سح٣ـست ن مآلألآلىـیفو ؿن نو و همک ؿسن ی
ه ی مـی فم نو ف٣َلو ٣ٕو ػوؿه فم٣ نو  می م  پولو سـ مٖش تولیؼ ػسعلو س  سمتف ػه سف ػسػه

م٣وئیچینگ پـػسعتن٣ؼ. نت٣ یذ سی٣ن  -و س  سمتف ػه سف مؼل مـعو م٣ ؿکوف الالألآل آل -الإلألآل آل
ه ی مخب٣  و منف٣و پ٣ولو ػؿ ػوؿه ؿک٣وػ و همچن٣ین ؿون٣ك  ػه٣ؼ ک٣ه می م٣  ومپژوهو ني ن 

ه ی پ٣ولو ػؿ  کلو، تک نه ٕوؿ سهی ػسؿسی سحـست ن متم ؿن سـ ؿىؼ تولیؼست ػسعلو هنتنؼ. سلتَ ػ
ـگؾسؿتـ سف تک نه ػوؿه  ه ی ؿونك سلتَ ػی هنتنؼ. ه ی پولو ػؿ ػوؿه ه ی ؿکوػ سلتَ ػی تإحی

 ًتبیذ ّتضلیل تزقیَتغویي هؼل ّ  ۱

 هؼـفی الگْی پژُّو ۳ . ۱
 ٣ٍوؿت سهت٣وسن م٣ؼل پ٣ژوهو ؿس  ى٣ؼه، مو س  توره سه مب صج نٚـی و مالصٚ ت تزـسی مٖـس

 فیـ مٞـفو کـػ 
)                        (                                                آلی

 

   
)            

 ٍوؿت فیـ سم   که ػؿ آن ىـس مت٢یـه  سه
و  إلالألآلتم تولیؼ ن ع لٌ ػسعلو سـصنب میلی٣ ؿػ ؿی٣ ل و س٣ه لیم٣  ح س٣  م٣ ل لگ ؿی     
L      ٣٣ٍوؿت  صز٣٣م نم٣٣ؼینگو سـصن٣٣ب میلی٣٣ ؿػ ؿی٣ ل سم٣٣  ک٣٣ه ٕب٣٣ك تٞـی٣٣ف سؼینلگ٣ ؿیتم

 ىوػ     مض مبه مو
 صزم نمؼینگو =ىبه پول + پول 

  ( 
 

   
تيکیل مـم یه ح س  ن ع لٌ ػسعل٣و س٣ه لیم٣   ی گؾسؿی  مـم یهلگ ؿیتم ننب   ( 

سی٣ نگـ ن٣ـط ت٣وؿم      ٣ّـیب رین٣و و      س٣ه تولی٣ؼ ن ع٣ لٌ ػسعل٣و،  إلالألآلح س  م٣ ل 
ه٣٣ ی ت٣٣وؿمو و ى٣٣ـسیٔ ؿک٣٣وػ و ؿون٣٣ك سلت٣٣َ ػی س٣٣  سم٣٣تف ػه سف  سم٣٣ . همچن٣٣ین ت٣٣إحیـ مضیٔ
آوؿػن ى٣ـسیٔ  ػم٣  سه ٕوؿی ک٣ه س٣ـسی سنؼ، س٣ه لض٣ ٗ ى٣ؼه م٣وؿػنٚـمت٢یـه ی مز فی ػؿ م٣ؼل 

توؿمو، ػو مٖش توؿمو س   و متومٔ تٞـی٣ف ى٣ؼه سم٣ . همچن٣ین س٣ـسی سم٣تغـسد ؿک٣وػ و 
ی ک٣ه س٣  سم٣تف ػه سف سی٣ن ٕوؿ س٣هپـمک ت سمتف ػه ىؼه سم٣ ، -ؿونك سلتَ ػی سف فیلتـ هؼؿیک

ک٣ه  ه یی فیلتـ ؿونؼ سلنؼمؼت مت٢یـ تولیؼ ن ع لٌ ػسعل٣و سم٣تغـسد ى٣ؼه و م٣پل س٣ـسی م٣ ل
تـ سف ؿونؼ ؿس  مؼسؿ وسلٞو تولیؼ ن ع لٌ ػسعلو س  تـ سف ؿونؼ سوػه ؿس ؿونك و سـسی مم ػیـ پ یینم
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یم. س٣  سی٣ن تو٣ٍیف، م٣ؼل سلتَ ػم٣نزو پ٣ژوهو س٣ـسی سـؿم٣و سح٣٣ـست س ک٣ـػهی گ٣ؾسؿ ن مؿک٣وػ 
ه ی  ه ی پولو سـ تولیؼ س  تإکی٣ؼ س٣ـ نم٣و ى٣ـسیٔ سلت٣َ ػی یى٣ـسیٔ ت٣وؿمو و مـع٣ه می م 
 یو سم  نم  ل سلفیـ  ٍوؿت سهتز ؿی( 

 (آلی
L(    )=               (

    

    
)                            

                         

مت٢یـ مز فی سـسی ىـسیٔ توؿمو سم . ػؿ سین پژوهو ىـسیٔ  ػهنؼه ني ن Dػؿ سین مؼل، 
س  ، مض٣یٔ ت٣وؿمو متوم٣ٔ و مض٣یٔ ت٣وؿمو پ٣ یین ػؿ ن٣ٚـ توؿمو ػؿ مه ص ل  مضیٔ توؿمو 

سنؼ،  گـفته ىؼه و مٖ سك سػسی ت سلتَ ػم٣نزو ػو مت٢ی٣ـ مز٣ فی تٞـی٣ف و ػؿ سلگ٣و ػؿد ى٣ؼه
ٝنوسن  س٣ه   ّ     ٝنوسن ى٣ـسیٔ پ ی٣ه و ػو مت٢ی٣ـ مز٣ فی ٕوؿی ک٣ه ى٣ـسیٔ ت٣وؿمو پ٣ یین س٣ه سه

 1سنؼ. مٞـفو ىؼهآلرؼول  ىـس سهمت٢یـه ی مز فی ىـسیٔ توؿمو س   و متومٔ 

 . تٞـیف مت٢یـه ی مز فی ىـسیٔ توؿمو س   و متومٔآلرؼول 

 هتغیـ هزبفی
 ىـایط تْؿهی

 ػؼػ ٍفـ ػؼػ یک

 ىـسیٔ توؿمو س      
 سف مٞی ؿ مٖوس توؿمو سیيتـ سف یک سنضـسف
 می نگین نـط توؿم ػوؿه

 ػؿ ١یـ سین ٍوؿت

 ىـسیٔ توؿمو متومٔ    
مٞی ؿ سف  م سین یک سنضـسفمٖوس توؿمو 

 می نگین نـط توؿم ػوؿه
 ػؿ ١یـ سین ٍوؿت

 
ـگ٣٣ؾسؿت٣٣إحیـ ى٣٣ـسیٔ ت٣٣وؿمو س٣٣   و متوم٣٣ٔ س٣٣ـ ػؿر٣٣ه  ػهنؼه ني٣٣ ن تـتیب س٣٣ه   و    ی سح
ه ی پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ سم . من نچه ػؿ سلتَ ػ ىـسیٔ توؿمو س   و متومٔ ور٣وػ  می م 

 گ ه عوسهیم ػسى    ػسىته س ىؼ، آن
                   

 

 
مٞی٣ ؿ سف می٣ نگین ن٣ـط  سستؼس می نگین نـط توؿم مض مبه ىؼه و مپل ف ٣ٍله س٣ین ی٣ک سنض٣ـسف یسنؼ ػؿ سین ٕبمه -آل

ٝنوسن ىـسیٔ  مٞی ؿ سف می نگین سه مٖوس توؿمو سیيتـ سف یک سنضـسف ىـسیٔ توؿمو متومٔ وٝنوسن  توؿم ػوؿه سه
مٞی ؿ سف می نگین نـط توؿم  تـ سف یک سنضـسف ینیتوؿمو س   تٞـیف ىؼه سم . سه همین تـتیب، ىـسیٔ توؿمو پ 

 (.أل، فَل ألالألآلیس٢ٍـپوؿ،  ین تٞـیف ىؼه سم یٝنوسن ىـسیٔ توؿمو پ  ػوؿه سه
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 سن سـسین ػسؿیم 

 (ألی
L(    )=                    (

    

    
)                 

                      

ه ی ؿکوػ و ؿونك سلتَ ػی سم  ک٣ه  مت٢یـ مز فی سـسی ػوؿه ػهنؼه ني ن   همچنین 
ه٣ ی ؿک٣وػ و ؿون٣ك سلت٣َ ػی مي٣غٌ  پـم٣ک ت ػوؿه-سستؼس س  سمتف ػه سف فیلت٣ـ ه٣ؼؿیک

ه ی ؿک٣وػ ٣ٝؼػ ٣ٍفـ ػؿ ن٣ٚـ  ه ی ؿونك ٝؼػ یک و سـسی ػوؿه گـػیؼه و مپل سـسی ػوؿه
ه٣ ی ؿون٣ك م٣بب  گی٣ـیم ک٣ه ػوؿه ومه س ى٣ؼ، نتیز٣ مخب    گـفته ىؼه سم . سگـ ّـیب 

ـگؾسؿتـ س ىؼ. ػؿ سی٣ن پ٣ژوهو تإحه ی پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ  ىوػ می م  مو کلی٣ه آم٣ ؿ و ی
ـک٣قی ٣ٕو ػوؿه  سٕالٝ ت م٣وؿػ نی٣ ف، سف من٣ سٜ ؿم٣مو منتيـ  الألآل-آلإلألآلى٣ؼه س ن٣ک م

 آوؿی ىؼه سم . رمٜ

 ثـآّؿػ الگْ ّ تفنیـ ًتبیذ ۸. ۱

 هتغیـُبآفهْى پبیبیی  ۳. ۸. ۱
ـگونه سـآوؿػ مؼل  فم سم  سف نت یذ آفمون ؿیيه وسصؼ مت٢یـه ی سلگو مٖلٜ ى٣ویم ت٣   لبل سف ه

سنب ىتگو  سوػن نت یذ ؿگـمیونو، س یؼ هم سسه م رٞلو ؿفٜ منٚوؿ سهػؿ ٍوؿت وروػ ؿیيه وسصؼ، 
 مت٢یـه ی سلگو موؿػ سـؿمو لـسؿ گیـػ.
ی فته سنز م ى٣ؼه سم٣ . نت٣ یذ نه٣ یی سی٣ن  یممتٞفولـ -آفمون پ ی یی مت٢یـه  سه ؿوه ػیکو

ه  و تف ّل آنه  منٞکل ى٣ؼه سم٣ . نت٣ یذ ني٣ ن  سـسی مٖش ػسػه تـتیب سه آلآفمون ػؿ رؼول 
و ن پ ی٣  س٣وػه ٝب ؿت س٣هػؿٍؼ ؿیيه وسصؼ ػسى٣ته و  إلػهؼ کلیه مت٢یـه  ػؿ مٖش مٞن ػسؿسوػن  وم

 ؿؿفته یک مـی فم٣ نو رم٣ٞو سف مـتب٣ه ک ػیگـ تم مو مت٢یـه ی مـی فم نو سه ٝب ؿت سهسم . 
 ىونؼ. ومگیـی پ ی   س ؿ تف ّل یک هنتنؼ و سـ سم ك نت یذ س  یک

 آنه م . لؾس پ ی سوػن ػهنؼه ني نس لیم نؼه مٞ ػ ت،  رمالت سـسی ی ػىؼه همچنین آفمون
 .سٝتم ػنؼ ل سل سـآوؿػ سف ص ٍل نت یذ و سوػه رٞلو منتفو ؿگـمیون گف  توسن مو
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 . نت یذ آفمون ؿیيه وسصؼ ػؿ مٖش و تف ّل مـتبه سول مت٢یـه آلرؼول 
 تفبضل هـتجَ اّل هتغیـُبی هؼل مطش هتغیـُبی هؼل 

 ADFآهبؿٍ آفهْى  مطش ثضـاًی ADFآهبؿٍ آفهْى  مطش ثضـاًی ًبم هتغیـ
Log(GDP) ألآل٫أل -ألإل٫أل -إل٫آل -ألإل٫أل- 
Log( M2) إلال٫أل -ألإل٫أل -إلال٫آل -ألإل٫أل- 

 ( INF) إلإل٫إل -ألإل٫أل -الال٫أل -ألإل٫أل- 
Log(  

   
 -آلال٫أل -ألإل٫أل -الإل٫آل -ألإل٫أل (

 ( GINI) آلأل٫إل -ألإل٫أل -أل٫أل -ألإل٫أل- 
 پژوهوه ی  منبٜ  ی فته

 اًجبىتگی آفهْى ُن ۸ . ۸. ۱

یوم٣لیوك سم٣تف ػه -سف ؿوه یوه نن٣ن ی گـنزـ -توسن سف ؿوه سنگل سنب ىتگو مو سـسی آفمون هم
سنب ى٣تگو سف  ی ؿیي٣ه وسص٣ؼ س٣ـسی تغم٣ین سـػسؿه٣ ی همه٣  آفمونکـػ. ػؿ ؿوه سول سٞؼ سف سنز٣ م 

ى٣وػ. ػؿ  ؿوه صؼسلل مـسٞ ت مٞم٣ولو و ػؿ ؿوه ػوم سف ؿوه ص٣ؼسکخـ ؿسم٣تنم یی سم٣تف ػه مو
سنب ى٣تگو س٣وػه، ػؿ ٣ٍوؿتو ک٣ه ػؿ  سوػن و وروػ یک س٣ـػسؿ هم گـنزـ فـُ سـ نـم ل-ؿوه سنگل

سنب ىتگو سین مت٢یـه ی م٣ؼل ور٣وػ  سـػسؿ همیوملیوك ممکن سم  سیو سف یک -ؿوه یوه ننن
س٣وػن ٣ّـسیب  ػسىته س ىؼ که سـػسؿ سهینه سـ سم ك مب نو نٚـی و تزـسی، ٝالئم سنتٚ ؿی و مٞمول

یوم٣لیوك سف سٝتب٣ ؿ -ه ی منؼمت٢یـه ؿوه یوه نن٣ن یونؿگـمىوػ. سه همین ػلیل ػؿ  سنتغ ب مو
ػ. ػؿ سین آفمون پل سف سنز م مض م٣ب ت  فم سیيتـی سـعوؿػسؿ سوػه و ننب  سه ػیگـی سـتـی ػسؿ

ره٣٣  سـؿم٣٣٣و س٣٣وػ و نب٣٣وػ سـػسؿه٣٣٣ ی      و        سف ػو مٞی٣٣ ؿ نن٣٣ب  ػؿم٣٣٣تنم یی یٞن٣٣و 
سنب ى٣تگو س٣ین مت٢یـه٣  تإیی٣ؼ  ى٣وػ، ػؿ ٣ٍوؿتو ک٣ه ور٣وػ سـػسؿه٣ ی هم سنب ىتگو سم٣تف ػه مو هم

 سـلـسؿ سم .  موؿػنٚـ٢یـه ی سین مت سلنؼمؼتتوسن گف  ؿسسٖه تٞ ػلو و  گـػػ، مو
تٞیین تٞؼسػ سـػسؿه ی سهینه، سه ٕول ولف٣ه سهین٣ه م٣ؼل عوػؿگـم٣یون س٣ـػسؿی نی٣ ف  منٚوؿ سه
تٞؼسػ ولف٣ه ی٣ک تي٣غیٌ سیقین ولفه سهینه، -که ػؿ سین مم له س  سمتف ػه سف مٞی ؿ ىوسؿتقسم  

مون مم ػیـ ویژه، ت٣ٞؼسػ سـػسؿه٣ ی . س  توره سه ولفه سهینه، س  سمتف ػه سف آفمون سحـ و آفػسػه ىوػ
سنب ى٣تگو ػؿ  ػه٣ؼ ػو س٣ـػسؿ هم سنب ىتگو موؿػ آفمون لـسؿ گـف  ک٣ه نت٣ یذ آفم٣ون ني٣ ن مو هم

س٣وػن ٣ّـسیب و مٖ سم٣   سـػسؿ سهینه س٣ـ سم٣ ك مٞمولػؿٍؼ وروػ ػسؿػ و  إلمٖش سٕمین ن 
سنب ىتگو و ٍوؿت  نت یذ سـػسؿه ی هم آنه  س  ٝالئم سنتٚ ؿی و مب نو نٚـی سنتغ ب ىؼه سم .

ػهؼ که ّـسیب تغمین فػه ىؼه س  مب نو نٚـی م فگ ؿی ػسؿنؼ. ؿسس٣ٖه  ىؼه آنه  ني ن مو نـم ل
-آلإلألآله ی م  نه سلتَ ػ سیـسن ٣ٕو ػوؿه فم٣ نو  تغمین فػه ىؼه س  سمتف ػه سف ػسػه سلنؼمؼت
 سم . ألرؼول  ٍوؿت سهالألآل
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 ىؼه نـم ل سنب ىتگو . سـػسؿه ی همألرؼول 
 هتغیـ 

)LGDP LM2 (L ثـػاؿ    

   
 INF GINI D1LM2 D2LM2 D3LM2 

 ثـػاؿ ضـایت
 آل

 ألآلآل٫
 (ال٫*ی
 ]إل٫[

 ال٫
 (ألآلآل٫ی

 ]ال٫ال[

 -آلآل٫
 (الإل٫ی
 ]-الآل٫[

 آلأل٫
 (آل٫ی
 ]أل٫آل[

 آل٫
 (الأل٫ی

 ]الإل٫آل[

 إل٫
 (آلآل٫ی

 ]ألآل٫آل[

 -إلآل٫
 (الأل٫ی
 ]-آلأل٫أل[

  =  إل٫  = ̅ آل٫  =Fإل٫أل -آلآل٫ ecm( -۳) ضـیت

ػه٣٣ؼ، ل٣٣ؾس س٣٣ـسی  یوم٣٣لیوك مم٣٣ ػیـ سؿفه سصتم٣٣ ل ؿس ني٣٣ ن نمو-س٣٣  تور٣٣ه س٣٣ه سینک٣٣ه ؿوه یوه نن٣٣ن*
سمتیوػن  سمتف ػه ىؼه سم . مم٣ ػیـ ػسع٣ل  tسوػن ّـسیب مت٢یـه ی توّیضو سف مم ػیـ آم ؿه  ػسؿ ومٞن

 سمتیوػن  هنتنؼ.  tمٞی ؿ و مم ػیـ ػسعل کـوىه مم ػیـ آم ؿه  پـسنتق سنضـسف
 ه ی پژوهو منبٜ  ی فته

ّـسیب همه مت٢یـه  س  ٝالم٣  م٣وؿػ سنت٣ٚ ؿ مٖ سم٣   ألػؿ رؼول  آمؼه ػم  سهسـ سم ك نت یذ 
ه٣ ی  یـه٣ ی مز٣ فی مـس٣وٓ س٣ه مضیٔمت٢  ٝالم٣  ػسؿ هن٣تنؼ. تنه٣ ومٞن٣ػسىته و ػؿ مٖش ممبولو 

ه ی  ن٣ٚـی ت٣إحیـ می م٣  لض ٗ س٣هتوؿمو س   و متومٔ، متف وت سف ٝالم  موؿػ سنتٚ ؿ سم ، فیـس 
ؿوػ  پولو سـ تولیؼ ػؿ ىـسیٔ توؿمو س   کمتـ سف ىـسیٔ توؿمو متومٔ و پ٣ یین سم٣ . ل٣ؾس سنت٣ٚ ؿ م٣و

 ه ی توؿمو س   و متومٔ منفو س ىنؼ. ٝالم  ّـیب مت٢یـ مز فی مـسوٓ سه مضیٔ
ه ی پ٣ولو ت٣إحیـ مخب٣  س٣ـ ؿى٣ؼ  ٍوؿت سم  که می م٣  ینسؼ آمؼه ػم  سهتفنیـ ّـسیب 
 آلآلػؿٍؼ ؿىؼ نمؼینگو، تولیؼ ن ع لٌ ػسعلو صؼوػ  آلی که سه سفسی ٕوؿ سهسلتَ ػی ػسؿنؼ، 

گؾسؿی سه تولیؼ ن ع لٌ ػسعلو نیق تإحیـ مخب٣  و ت٣وؿم ت٣إحیـ  یهمـم کنؼ. ننب   ومػؿٍؼ ؿىؼ 
منفو سـ ؿىؼ و تولیؼ ػسىته سم٣ . همچن٣ین س٣  تور٣ه س٣ه سینک٣ه ٣ّـسیب مـس٣وٓ س٣ه مت٢یـه٣ ی 

ػهن٣٣ؼ ک٣٣ه  ومه٣٣ ی ت٣٣وؿمو س٣٣   و متوم٣٣ٔ مخب٣٣  هن٣٣تنؼ، سی٣٣ن ٣٣ّـسیب ني٣٣ ن  مز٣٣ فی مضیٔ
ـگؾس ه ی توؿمو س   و متومٔ مو مضیٔ ه ی پ٣ولو س٣ـ ؿى٣ؼ سلت٣َ ػی ؿس  ؿی می م٣ توسننؼ تإحی

 ه ی سلتَ ػی م فگ ؿی نؼسؿػ.  سفقسیو ػهنؼ که سین نتیزه س  نٚـیه
ه ی تز٣٣ ؿی و  س٣٣وػن ٣٣ّـیب تم٣٣ ٕٞو مت٢ی٣٣ـ مز٣٣ فی مـع٣٣ه همچن٣٣ین س٣٣  تور٣٣ه س٣٣ه منفو

ه ی پ٣ولو س٣ـ تولی٣ؼ  توسن سمتنب ٓ کـػ ک٣ه ػؿ ػوؿسن ؿک٣وػ ت٣إحیـ می م٣  ه ی پولو، مو می م 
ّـیب تَضیش عٖ  گیـی مٖ سك سنتٚ ؿ سم . همچنین  یزهنتسف ػوؿسن ؿونك سوػه و سین سیيتـ 
 م٣ؼت کوت هوسص٣ؼ سف ع٣ٖ ی  آلآل٫. یٞن٣و ػؿ ه٣ـ ػوؿه سم  -آلآل٫منفو و سـسسـ س   VECMػؿ 

مت٢یـه٣ ی  ت٣ک تکػؿ سغو سٞؼی، ره٣  سـؿم٣و سم٣تضک م نت٣ یذ پ٣ژوهو،  ىوػ. تٞؼیل مو
یوملیوك، سه تغمین ؿسسٖه -س  سمتف ػه سف ؿوه یوه ننن توّیضو سف مؼل ع ؿد ىؼه و مپل

 سؿسئه ىؼه سم . ألىوػ. نت یذ ػؿ رؼول  سلنؼمؼت سین مت٢یـه ی مؼل پـػسعته مو
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 لض ٗ س٣هٝالم  تم مو مت٢یـه ی مؼل، مٖ سك س٣  سنت٣ٚ ؿ س٣وػه و  ألس  توره سه نت یذ رؼول 
 ػسؿ هنتنؼ.  ومٞنآم ؿی نیق ّـسیب تم مو مت٢یـه ی توّیضو 

توسن سی ن کـػ س  صؾف مت٢یـه ی توّیضو سف م٣ؼل و  س  مـوؿی سـ نت یذ سمتضک م مؼل، مو
سن٣ؼ،  ی مغتلف، ّـسیب مت٢یـه  سف پ یؼسؿی  فم سـعوؿػسؿ سوػهه  ص ل تغمین مؼل سٍلو ػؿ 

 لض ٗ هس٣ٝالم  تم مو مت٢یـه ی مؼل، مٖ سك س  سنت٣ٚ ؿ س٣وػه و  ألفیـس س  توره سه نت یذ رؼول 
 ػسؿنؼ.  ومٞنآم ؿی نیق ّـسیب تم مو مت٢یـه ی توّیضو 

 گیـی عالٍَ ّ ًتیزَ ۲
ه ی  ه ی مـی فم نو سلتَ ػ سیـسن سحـست می م٣  ػؿ سین مم له تاله ىؼه ت  س  سمتف ػه سف ػسػه

م٣وؿػ الألآل-آلإلألآلپولو سـ ؿىؼ سلتَ ػی س  تإکیؼ سـ ىـسیٔ سلتَ ػی سیـسن ٣ٕو ػوؿه فم٣ نو 
سن سلتَ ػی ؿمیؼن س٣ه م٣ٖش س٣  تـ گؾسؿ می م آفمون لـسؿ گیـػ. سف آنز  که هؼف سٍلو تم م 

ػؿ ؿسس٣ٖه س٣   آمؼه ػم٣  سهه  سم٣ ، ٕب٣ك نت٣ یذ  تولیؼست و ک هو مٖش ٝمومو لیم  سف ؿىؼ
ه ی سنبن٣ ٕو ػؿ سی٣ن ػوؿه مور٣ب  ىوػ سٝم ل می م٣  ه ی ػوؿسن ؿکوػ، مالصٚه مو می م 

سٝم٣ ل می م٣  سنمب ٣ّو مور٣ب ک٣ هو ؿى٣ؼ م٣ٖش  که وص لؿىؼ تولیؼست ػسعلو ىؼه، ػؿ 
تضمك سه٣ؼسف سلت٣َ ػی و نی٣ق  منٚوؿ سهسن گؾسؿ می م ىوػ  ىوػ. سن سـسین پیينه ػ مو تولیؼ مو

ه٣ ی ؿک٣وػ سلت٣َ ػی سٝم٣ ل  ه  ؿس ػؿ ػوؿه ه ی سنبن٣ ٕو، سی٣ن می م٣  سؿتم ی ک ؿسیی می م 
تور٣ه ػؿ م٣ٖش  ه ی سنبن ٕو مورب سف٣قسیو ل سل کننؼ، فیـس ػؿ ػوؿه ؿکوػ سلتَ ػی، می م 

ه٣٣ ی س٣٣ لموه و  ییتوسن سینک٣٣ه سلت٣٣َ ػ ػسؿسی  ػلیل س٣٣هه٣٣   ى٣٣ونؼ، ػؿ سی٣٣ن ػوؿه تولی٣٣ؼست ػسعل٣٣و مو
ػؿ سی٣ن ػوؿه سٝم٣ ل ى٣وػ، سی٣ن می م٣   م٣وؿػنٚـه ی فـسوسن تولیؼ سوػه، سگـ می م   ی ٙـف
 ىوػ.  م ف عـود سلتَ ػ سف وّٞی  ؿکوػ مو ینهفم

ى٣وػ ک٣ه  ه ی ؿون٣ك سلت٣َ ػی، مالص٣ٚه مو ه ی پولو ػؿ ػوؿه ػؿ ؿسسٖه س  سٝم ل می م 
بن٣٣ ٕو مور٣٣ب ک٣٣ هو م٣٣ٖش تولی٣٣ؼست ػسعل٣٣و و ػؿ مم س٣٣ل، سٝم٣٣ ل سٝم٣٣ ل می م٣٣  سن

ى٣وػ  ؿو پیي٣نه ػ مو ه ی سنمب ّو مورب سهبوػ ؿىؼ تولیؼ ػسعلو ىؼه سم . سف سین می م 
ه ی سنمب ٣ّو سه٣ـه گیـن٣ؼ.  سف می م٣  کم ػم٣ سن گؾسؿ می م ه ی ؿونك سلتَ ػی  ػؿ ػوؿه

ـک٣٣قی  ومسن٣٣ سـسین تو٣٣ٍیه  سه٣٣ؼسف ک٣٣الن سلت٣٣َ ػی، ک٣٣ ؿسیی تضم٣٣ك  منٚوؿ س٣٣هى٣٣وػ س ن٣٣ک م
ه٣٣  ؿس ػؿ ى٣٣ـسیٔ مغتل٣٣ف ؿون٣٣ك و ؿک٣٣وػ سلت٣٣َ ػی و  ه ی پ٣٣ولو س٣٣ـ تولی٣٣ؼ و لیم  می م٣٣ 
 لـسؿ ػهؼ.  مؼنٚـه ی توؿمو متف وت  مضیٔ

می٣٣قسن سح٣٣ـ ی آت٣٣و ه٣٣  پژوهوى٣٣وػ ػؿ  س٣٣ـ سم٣٣ ك نت٣٣ یذ ص ٣٣ٍل سف پ٣٣ژوهو، پیي٣٣نه ػ مو
ى٣وػ ی٣  سینک٣ه  ی ٝم٣ؼه سلت٣َ ػی کي٣وؿ سـؿم٣و ه  سغوه ی پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ ػؿ  می م 

ه ی پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ ػؿ گ٣ـوه  توسننؼ سه سـؿمو سحـست ن متم ؿن می م  پژوهيگـسن آتو مو



pub.m
bri.a

c.i
r

 ُبی پْلی ّ اؿفی مبالًَ میبمت هزوْػَ همبالت ثینت ّ چِبؿهیي ُوبیو                              ۱۷۷

ى٣وػ س٣ه سـؿم٣و می٣قسن  کيوؿه ی مغتلف سپـػسفنؼ. همچنین س٣ه پژوهي٣گـسن آت٣و پیي٣نه ػ مو
ـگؾسؿی می م  ی ؿگـم٣یونو سنتم٣ ل ه٣  ؿوهػه سف ه ی پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ کيوؿ س٣  سم٣تف  سح

ـگؾسؿه ی پ نل سه سـؿمو میقسن  سمتف ػه سف فنون ػسػهس  مالیم سپـػسفنؼ ی  سینکه  ه ی  ی می م٣ سح
سم٣تف ػه سف توسنن٣ؼ س٣   . همچن٣ین موپولو سـ ؿىؼ و تولی٣ؼ ػؿ سی٣ـسن و م٣ یـ کي٣وؿه  سل٣ؼسم کنن٣ؼ

ـگ٣ؾسؿی می م٣ موئیچینگ سه سـؿ-ه ی م ؿکوف ؿوسسٔ ١یـعٖو م ننؼ مؼل ه ی  م٣و می٣قسن سح
 پولو سـ ؿىؼ و تولیؼ کيوؿ سپـػسفنؼ.
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 ّ هأعؾ هٌبثغ

 فبؿمی
دکتلزی  ًبهلَ یبیبى .ه ی پولو سـ تولیؼ و لیم  ػؿ سیـسن سحـست ن متم ؿن تک نه .(ألالألآلی. صنین ،س٢ٍـپوؿ
 تهـسن. ، ػسنيکؼه ٝلوم سنن نو ػسنيگ ه تـسی  مؼؿكاقتصبد

ته٣ـسن   مت٣ـرم ٝب٣ ك ى٣ کـی. .ُبی اقتصلبد کلالى ُب ّ طیبطلت تئْری(. ألالألآلسـسننون، ویلی م. سچ. ی
 نيـ نو.

ه٣٣ ی سلت٣َ ػی رؼی٣٣ؼ ػؿ ػوؿسن   ه٣٣ ، مک ت٣ب فک٣٣ـی و نٚـی٣ه ٙه٣٣وؿ سنؼیي٣ه. (ألالألآلی. تف٣ْلو، فـی٣ؼون
 .ألإل-ألآل ،(ألآلی أل ،یبُّؼٌبهَ اقتصبدی(، إلالآل -إلالآلی سنمالب ٍنٞتو

 ه ی تک ن٣ه یـت٣إح ػؿ تم ؿن ٣ٝؼم (. سـؿم٣وألآلمه٣ؼی. ی ؿرب٣ی، و ٝلو مهـسب؛ فالصتو، سنگیقسن، ػل

رػلذ  یُلب یبُّغ یبُّؼلی ػلولی فصللٌبهَ .رؼیؼ ه ی کینقی نگ ه سف سیـسن ػؿ سلتَ ػی ؿىؼ سـ پولو
 .ألإلآل -إلألآل، (ألیآل، اقتصبدی تْطؼَ

ه٣  و مت٢یـه٣ ی وسل٣ٞو  لیم  مک نینم سنتم ل سحـ صزم پول سـ م٣ٖش. (ألالألآلػلمنؼی، میؼسسوسلفْل. ی
 .الآل وإلآل، ًؼزیَ اقتصبد ّ هذیزیت .سلتَ ػ سیـسن

ه ی می م  پ٣ولو  (. سحـست ن متم ؿن تک نهآلألآلؿن نو، صنین؛ ٍ لضو، ؿسّیه و لب ػی، م ؿس. ی ىـیفو
 ، (آلی إل، فصلللٌبهَ هذلظللبسی اقتصللبدی ٣٣ٞو ػؿ سی٣٣ـسن  ؿویک٣٣ـػ م٣٣ـعو م٣٣ ؿکوف.س٣٣ـ م٣٣ٖش تولی٣٣ؼ وسل

 .الآل -ال

 ًبهللَ بىییب .ه ی پ٣٣ولو س٣٣ـ سغ٣٣و وسل٣٣ٞو سلت٣٣َ ػ سـؿم٣٣و سح٣٣ـ ن متم٣٣ ؿن تک ن٣٣ه .(آلالألآلی. ؿػسؿ، سصم٣٣ؼف٣٣ 
 تهـسن. ، ػسنيکؼه ٝلوم سلتَ ػی و می مو ػسنيگ ه ىهیؼ سهيتوکبرػٌبطی ارػذ اقتصبد

ی کین٣قی رؼی٣ؼ پیـسم٣ون سح٣ـست ن متم٣ ؿن ه  ؼگ هی٣ػ(. آفم٣ون الالألآلکی نو، هژسـ و سسٖضو، میؼیضیی. ی
ػللْم  بهٌَیبُّؼل سم٣تف ػه سف م٣ؼل م٣ـعو ؿژی٣م م٣ ؿکوف.ه ی پولو سـ تولیؼ ػؿ سلت٣َ ػ سی٣ـسن س٣   تک نه

 .ألألآل -ألآلآل، (ألی ال ،اًظبًی ّ اهتوبػی 

ـگ٣٣٣ؾسؿی می م٣٣٣إلالألآلم٣٣٣َلضو، فـیب٣٣٣ . ی فصللللٌبهَ  (.ألالألآل-الألألآله ی پ٣٣٣ولو ػؿ سی٣٣٣ـسن ی  (. تإحی
 .ألألآل-آلإلآل، (الآلی ال ،اقتصبدی ایزاىُبی  یبُّغ

 سلت٣َ ػ ػؿ ت٣وؿم و تولی٣ؼ س٣ـ پ٣ول صز٣م گنتـه سحـسغيو سـ تضلیلو (.إلالألآلمضمؼؿّ . ی منزؾب.

 .إلآل-آل، (ألی إل ،اقتصبدی یُب یبُّغ فصلٌبهَ ،سیـسن

تهـسن  مامن٣ه ع٣ؼم ت فـهنگ٣و  .ریؼَ ّادذ ّ ُوجوؼی در اقتصبدطٌجی(. آلألآلنوفـمتو، مضمؼ. ی
 م پ ػوم. ؿم .
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ک ی٣ ؿموب ه٣ه ی پولو و سؿفی سـ سلت٣َ ػ سی٣ـسن ػؿ م سـؿمو تإحیـ می م . (ألالألآلی. نوفـمتو، مضمؼ
 .آل-آل ،(الی أل، یتذقیقبت اقتصبدهجلَ  .کالن پوی  وسلگوی سلتَ ػمنز
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Empirical Analysis of the Effects of 
Monetary Policy on Economic Growth in 
Iran with Emphasis on the Role of 
Economic Conditions  

Hossein Asgharpour1 
Nina Mirani2 
Vala Mirani3 

According to the literature of macroeconomics, economic growth and 
stabilize the volatility are the main macroeconomic objectives and use 
of monetary policy as one of the most important tools of demand 
management can play important role in achieving to this goal. But 
what should be noted in this context is, to depends on the structure of 
the country's economic situation, the role of monetary policy in 
influencing the production is very important. In other words, the 
economic cycle (recession or boom), and various inflationary 
conditions, including factors that could influence monetary policy 
effect on economic growth. The major aim of this study was to 
examine how the conditions mentioned on the effectiveness of 
monetary policy on economic growth in the conventional model of 
economic growth. To this end, this paper has tried using annual time 
series data over the period 1352-1389 the economy business cycles 
using Hodrick-Prescott filter was extracted terms of inflation, 
monetary policy efficiency using cointegration econometric models to 
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be tested. Experimental results of the study indicate that the impact of 
monetary policy on economic growth during the recession periods of 
prosperity is most effective. It also helps to moderate the effect of high 
inflation and monetary policy on rising up.  
 
Keywords: Monetary Policy, Economic Growth, Inflationary 
Conditions, Business Cycles, Accumulation 
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