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 چکیده 
به   توجه  سياستبا  اقتصادی بر پولي های  گذارینقش   از صحيح  شناخت متغيرهای 

اثرگذاری و پول تقاضای  بر  تأثيرگذار متغيرهای آنها،  هر ميزان  از   تا شود م باعث يك 
در اين مقاله، با   کنند.  برآورد درستي به را جامعه پولي  نياز اقتصادی بتوانند گذارانسياست

با ضرايب فازی متقارن و نا متقارن به تحليل تابع تقاضای  استفاده از مدل رگرسيون خطي  
کارگيری   به  مطالعه  اين  از  اصلي  واقع هدف  در  است.  پرداخته شده  ايران  اقتصاد  در  پول 

است.   1370-1396تحليل تابع تقاضای پول در ايران برای دوره زماني  روش خاص تجزيه و 
فريدمن مطالعه  از  مدل  تصريح  برای  چورد همچنين  )و  جسته1996و 1988ی  بهره  ايم.  ( 

نتايج حاصل از برآورد نشان دهنده کارآيي فوق العاده مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی  
مي اساس  براين  است  نامتقارن  و  رگرسيون  متقارن  مدل  برآورد  در  که  داشت  اظهار  توان 

 0/ 9تا  0/ 1فازی با ضرايب متفارن، نمای تابع تقاضای پول برای تمام درجه های عضويت  
نمي مشاهده  نما  مقدار  در  هم  اندکي  بسيار  تغيير  حتي  است،  بيانگر  يکسان  که  شود. 

انگيزه سفته با  اثر رکودی با منشا پولي بر  بازی و احتياطي مينگهداری پول  باشد و دارای 
اقتصاد خواهد بود. از سوی ديگر در اين رگرسيون با تغيير ضرايب کشيدگي هيچ تغييری  

بع هدف )تقاضای پول( حاصل نشده است که بيانگر وجود ثبات در تابع تقاضای  در مقدار تا
پول در ايران است. از آنجا که دوره زماني در اين مطالعه بلندمدت در نظر گرفته شده است،  

تابع تقاضای پول به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار را دارد    0/ 9و  0/ 8در درجه عضويت  
باشد. همچنين پايداری ضرايب  اطمينان در اقتصاد ميرايط عدمکه بيانگردام نقدينگي و ش

متغيرهای توضيح دهنده تقاضای پو ل در مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نا  
سيدراسکي نظری  الگوی  با  مطابق  حدودی  تا  ايران  در  عبارت  1967) متقارن  به  است.   )

 ن را توجيه کند. ديگر اين نظريه پولي مي تواند شرايط اقتصاد ايرا

 رگرسيون فازی ، ضرايب متقارن و نا متقارن. تابع تقاضای پول،  دی:یکل  هایهواژ    
 . JEL :E40   ،C19  ،J11  ،E31بندی طبقه
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  مقدمه -1
 اقتصادی  گذاریسياست و کالن مسائل تحليل هدف با پول تقاضای تابع بررسي

نقش مشخص. است اهميت با موضوعي تابع و مهم متغيرهای شدن  بر   تأثيرگذار 

 بودن آميز موفقيت برای را  زمينه الزم  اقتصادی  متغيرهای ديگر کنار  در پول تقاضای

پولمي فراهم اقتصادی هایسياست تقاضای  ديگر  سوی  از  موضوعات   کند.  بين  در 

  اقتصاد کالن، از مباحث مهم و کاربردی است و بدون شناخت دقيق تـابع تقاضـای پـول

که   گيری کرد به طوری تـوان در مـورد مسـائل و مشکالت کالن اقتصادی تصميمنمـي

)بامول،  نظريه اين خصوص مطرح شده است  در  توبين،  1952های متعددی  و    1956؛ 

از1988فريدمن،   رو (.  تکنيك  استفاده پول، تقاضای اهميت به توجه با  اين   هایاز 

 پولي گذارانسياست برای تواندمي اساسي متغير اين تحليل زمينه بررسي و در پيشرو

ها برای  کارآمدترين روش جز  توان به رگرسيوني فازی کهمي بين  اين در  .باشد راهگشا

مجموعه نظريه  کرد.  اشاره  است،  اقتصاد  در  سال تحليل  در  فازی   توسط 1965 های 

لطفي معرفيکاليفرني برکلي دانشگاه االصل ايراني استاد عسگرزاده پروفسور    .شد ا 

 اين  .دارد کاربرد اطمينانو عدم ابهام شرايط در که است اینظريه های فازی،مجموعه

 زمينه و کند  بيان رياضي با زبان را  نادقيق عبارات و مفاهيم از  بسياری است  قادر نظريه

عدم در گيریتصميم و کنترل استنتاج، استدالل، برای را آورد.   فراهم اطمينانشرايط 

های فازی موضوع مدلسازی و تحليل رگرسيوني در محيط  مجموعه نظريه معرفي  از پس

-از مدل  فازی مورد توجه پژوهشگران علوم نظری و کاربردی قرار گرفته است. منظور

از روشي که همه وضعيت فازی عبارت است  های  سازی و تحليل رگرسيوني در محيط 

فازی  پارامترهای مدل  و  مطالعه  مورد  برآورد    متغيرهای  موضوع  رويکرد  اين  در  باشند. 

برنامه مساله  يك  به  تبديل  مدل،  ميپارامترهای  غيرخطي  يا  و  با  ريزی خطي  که  شود 

 (.1،1982گردند )تاناکا و همکارانحل آن، پارامترهای مورد نظر برآورد مي

اقتصاد ايران  نوآوری اين مقاله کاربرد رگرسيون فازی برای تحليل تابع تقاضای پول در  

های  بررسي عوامل موثر بر تقاضای پول از مدل است. در اکثر مطالعات انجام شده برای

اقتصاد سنجي که برای تصريح به اطالعات کامل و قطعي نياز دارد، استفاده شده و اين  

توليد   سهام،  قيمت  شاخص  جمله  از  پول  تقاضای  بر  موثر  عوامل  که  است  حالي  در 

 
1 Tanaka et al 
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اند و همچنين عوامل موثر  ارز، نرخ تورم در حال تغيير و نوسان بوده ناخالص داخلي، نرخ

اين مولفه اين نوسانات و عدمبر  به  با توجه  بنابراين  نيز حالت نوساني دارند.  قطعيت  ها 

 مطالعه این از هدف واقع درسازی کند. نيازمند الگويي هستيم که اين عدم قطعيت را مدل

تحليل رگرسيون فازی با ضرايب متقارن و نامتقارن برای    آيا که است سؤال به این پاسخ

گويي به اين سوال در بخش دوم به  تابع تقاضای پول در ايران متفاوت است؟ برای پاسخ 

تشريح ادبيات موضوع و مرور برخي از مطالعات خارجي و داخلي پرداخته خواهد شد. در  

-ق و بخش پنجم نتيجههای تحقيشناسي تحقيق، بخش چهارم يافتهبخش سوم روش

 شود. گيری ارائه مي

 ادبیات موضوع  -2
 هایتحليل در ای کنندهتعيين  نقش آن تقاضای تابع بر  مؤثر عوامل و پول تقاضای

 ايفا  کشور يك  پولي هایمقام  سوی از  پولي هایسياست اتخاذ و کالن به اقتصاد مربوط

 آن اقتصادی اوضاع توانمي  کشور يك  در پول تقاضای ميزان  با بررسي امروزه کند.مي

 شرايط بهبود دهندهنشان پول تقاضای ميزان افزايش قرارداد. تحليل و تجزيه مورد را

است.   اقتصادی بد شرايط کننده منعکس آن ميزان تقاضای در کاهش و کشور اقتصادی

موضوعي تقاضای تابع برآورد  تابع است. اقتصاد تجربي ادبيات در انگيزبحث پول، 

و پول تقاضای  نياز مورد بينيپيش و سياستي هایتحليل برای شده مديريت باثبات 

سياستموفقيت نتيجه به رسيدن برای است.  مناسب، ابزار انتخاب و پولي  هایآميز 

 مرسوم های تئوری فرض مهم است. بسيار پول  تقاضای  تابع  بر اثرگذار  عوامل  از آگاهي

 هزينه و براساس درآمد پول  تقاضای  باشد، بسته اقتصاد  اگر که است  اين پول تقاضای

مورد   پول  برای تقاضا تخمين تجربي، طور  به مي شود. تعيين  کشور  بهره نرخ و  فرصت

 منظور به ها،سياست طراحي در اصلي دستگاهي عنوان به پولي مقامات استفاده

 تبيين برای تحقيقات ،1980 دهه  از است. اقتصاد واقعي  و های پولي مانده بر اثرگذاری

 و خارجي  ارز نرخ هم چون توليد ناخالص داخلي واقعي، پولي تقاضای بر مؤثر عوامل

ارتباط گفته به است. گرفته قرار توجه مورد اقتصاد ادبيات  در تورم  تعادلي فريدمن 

 نگهداری   فرصت هزينه و حقيقي درآمد پول، حقيقي هایمانده بين پايدار بلندمدت

 نظری جنبه دو هر از جهان، سرتاسر در ها،دارد. پژوهش وجود پول تقاضای تابع در پول

 .است گرفته صورت پول بلندمدت تقاضای بر مؤثر عوامل تعيين برای و تجربي،
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که  طوری به است بوده اقتصادی  مکاتب مهم موضوعات از يکي پول تقاضای و پول

 کالسيك  مکتب در اند.کرده عنوان پول تقاضای مورد در را فراواني مباحث اقتصاددانان

 کار به گرشمارش عنوان به پول  که است اين بر اعتقاد  پول، مقداری نظريه استفاده از با

 تابعي  را پول حقيقي تقاضای کمبريج، نقدی تراز روش ندارد.  ارزش ذاتي  پول و رودمي

 با خود هایپرداخت و دريافت بين هماهنگي ها برایانسان عبارتي به داند.مي درآمد از

 نقد  صورت  به را خود درآمد از بخشي بايستدو مي اين بين زماني فاصله وجود به  توجه

 در با کمبريج، روش براساس هم کينز  .بپوشانند را فاصله اين تا دارند نگه خود نزد

 مطرح را خود نظريه پول، تقاضایبرای   توضيحي متغير عنوان به بهره  نرخ نظرگرفتن

 نظر در را ازی سفته و معامالتي، احتياطي انگيزه سه پول تقاضای  برای که  بطوری کرد

در معامالت در  سهولت  هدف با پول معامالتي،  تقاضای  گرفت.   تقاضای  در و انجام 

-مي  نگهدارینشده   بينيپيش مخارج پرداخت توان داشتن انگيزه با پول نيز، احتياطي

تأثير  تحت و پول نگهداری فرصت هزينه با رابطه در نيز پول بازی سفته تقاضای شود.

از نظر کينز تقاضای معامالتي و تقاضای احتياطي پول تابع مستقيمي   .باشدمي بهره نرخ

تقاضای سوداگری پول از نظر کينز تابعي معکوس از نرخ    .از سطح درآمد ملي هستند

های خود را به شکل اوراق  توانند عالوه بر پول داراييبهره است. از نظر کينز مردم مي

تر است و  قرضه نگهداری کنند که هر چه نرخ بهره باالتر باشد، قيمت اوراق قرضه پايين

يافته و قيمت اوراق قرضه باالتر رود. لذا  مردم انتظار دارند که در آينده نرخ بهره کاهش  

مردم هنگامي که نرخ بهره افزايش يابد پول مازاد بر نياز معامالتي خود را به شکل و چه  

نمي  نگهداری  قيمت  نقد  افزايش  از  ناشي  از سود  استفاده  را جهت  قرضه  اوراق  و  کنند 

تقاضای سوخريداری مي باشد،  باالتر  بهره  نرخ  لذا هر چه  پايينکنند.  تر خواهد  داگری 

 درآمد بر عالوه کينز معامالتي تقاضای برخالف توبين و  بامول معامالتي تقاضای  .بود

 با دارايي،  يك  عنوان به پول توبين، بازی سفته تقاضای باشد. در مي بهره نيز نرخ تابع

قرضه مثل هادارايي ديگر  برای فرد توسط ترکيب بهترين و شودمي مقايسه اوراق 

)بافنده مي انتخاب ها دارايي و پول تقاضای پيگو 1911) 2فيشر  .(1390،  1شود  و   )3  

 در قيمت سطح و پول مقدار بين متناسبي و مستقيم رابطه که دادند نشان  (1917)

 
1 Bafandh (2011) 
2 Fisher 
3 Pigou 
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در   مبادله  وسيله  عنوان به  پول نقش بر دو اين دارد. وجود کالسيکي تعادل قالب 

 واقع بحث مورد پول تقاضای دقيق طور به پول مقداری تئوری در  دارند. تأکيد معامالت

بلکهنمي گيرد  مي قرار تأکيد مورد که  است پول  گردش معامالتي سرعت  شود. 

سرعت گردش   Vحجم کل ذخاير پول،   M فيشر، مبادله  ی رابطه (. در1390،  1)صمدی 

محاسباتي مورد استفاده قرار  پول يا تعداد دفعاتي است که هر واحد پولي در يك دوره  

قيمت   P  .گيرد مي اقتصاد را نشان مي  Yها،  سطح عمومي  دهد.  محصول توليد شده در 

اين معادله دو محدوديت را وارد مي توليدی در  فيشر در  آنکه سطح محصول  اول  کند: 

هر اقتصادی، مستقل از حجم ذخاير پول در آن اقتصاد است. بدين مفهوم که اگر حجم  

متغيرهای   بر  بلندمدت  در  يقين  به  افزايش  اين  يابد،  )کاهش(  افزايش  اقتصاد  در  پول 

حقيقي اقتصاد از جمله سطح محصول اثری ندارد. هر چند پيروان اين نظريه معقتدند  

های  در کوتاه فعاليت  رونق  موجب  کوتاهي  برای مدت  پول  افزايش در حجم  اين  مدت 

موقتي و زود گذر دانسته و معتقدند اين تغيير در    شود، ليکن اين موضوع رااقتصادی مي

حجم پول بر سطح محصول در بلندمدت اثری ندارد. اين اقتصاددانان معتقدند که سطح  

مهارت   و  حجم  همچون  واقعي  عوامل  توسط  حقيقي  متغيرهای  کلي  بطور  و  محصول 

از اين دست  ای و عواملي  کارکنان، ترکيب سني آنان و کارآيي توليدی تجهيزات سرمايه 

مي پولي.تعيين  عوامل  نه  به   شود  نسبت  و  است  ثابت  پول  گردش  سرعت  آنکه  دوم 

نمي  نشان  واکنش  خود  از  پول  حجم  در  سرعت  تغييرات  که  داشت  اعتقاد  فيشر  دهد. 

-يابند، معين مي يا نهادی که به کندی تغيير مي گردش پول توسط عوامل ساختاری و  

 : داريم بنابراين (.1387، 2)اسالمي بيدگلي و همکارانشود 

M. V = P. Y  (1  )                                                                               

) ( و1917) پيگو کمبريج، در رويکرد بيان1923مارشال   نگهداری سطح که کردند ( 

 مالي  هایدارايي يابد،مي افزايش افراد ثروت وقتي دارد. ارتباط معامالت  با مقدار  پول

نگهداری  بيشتری ) در   .است پول  ها، دارايي اين  از يکي  که کنندمي  را    K(،  2رابطه 

 عکس دهد کهمي  نشان را  پول صورت به درآمدشان از بخشي  نگهداری  در افراد  تمايل

 
1 Samadi (2011) 
2 Islami Bidgoli et al. (2008) 
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افراد   که است سرعتي منظور اينجا در  که  تفاوت اين با  است، پول گردش سرعت

 کنند.مي تبديل کاال به را پولشان

  Md = K. P. Y  (2                                                                                    )  

 اقدام ازیسفته و احتياطي معامالتي، ه انگيز سه دليل به  افراد که کندمي مطرح کينز

نگهداری کينز 1936) 1کمبريج  اقتصاددانان  و  فيشر دنبال  به کنند.مي  پول  به  و   )2  

 معامالتي  تقاضای که داردمي بيان مبادله، وسيله عنوان به نقش پول  براساس  (  1390)

سويي، است. درآمد  از  ثابتي تابع پول  معامالت برای پول نگهداری بر عالوه افراد از 

 شانمنتظره غيره هایپرداخت و به نيازها پاسخ منظور به نيز پول مقداری خود، جاری

و   احتياطي انگيزه به که کنندمي  نگهداری آينده  در عراقي  )خليلي  است  معروف 

تفاوت1384،   3همکاران  ديدگاه با پول به نسبت کينز ديدگاه (.   مورد در هاديگر 

 است. نرخ بهره و پول تقاضای بين رابطه دهندهنشان که است پول بازیسفته تقاضای

 است، نگهداری دارای بازده  که  را  قرضه اوراق  و پول  از  ترکيبي افراد  که  داردمي بيان وی

سفته   تقاضای افزايش موجب آينده، در بهره نرخ افزايش انتظار که ترتيبي به کنند.مي

 از  است عبارت کينز نقدينگي رجحان تابع بالعکس،  و شد خواهد پول بازی

𝑀𝑑

𝑃
= 𝑓(𝑦, 𝑟)  (3)                                                                                            

) در و 1952) 4بامول  .است بهره  نرخ و درآمد از تابعي پول واقعي تقاضای (3رابطه   )

 که اساسا موجودی است پول آن در  که بودند ایتئوری معرفي دنبال ( به1956) 5توبين 

 بازده باالتری پول از غير مالي  هایدارايي چه شود. اگرمي نگهداری معامالتي هدف برای

نياز،   هنگام در پول به مالي هایدارايي تبديل معامالتي هزينه  ولي دارند، پول به نسبت

 يکي  است؛  دارايي گروه دو شامل  خانوار دارايي سبد  کند.مي  توجيه  را پول  نگهداری

 بين شکاف که پول ديگری و کنندمي درآمد ايجاد و هستند بازده دارای هايي کهدارايي

دريافت هاپرداخت  که شودمي ايجاد وقتي  معامالتي هزينه دهد.مي  پوشش را هاو 

 پول  نگهداری حالت، اين شوند. در  فروخته  معامله مالي برای تأمين  پول غير های دارايي

 دست از موجب ديگر، سوی از و شود مي هزينه معامالتي شدن حداقل موجب بيشتر،

 
1 Cambridge 
2 Keynes 
3 Khalili Iraqi et al. (2005) 
4 Baumol 
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همکاران،  مي بهره از حاصل  درآمد  دادن و  عراقي  )خليلي  فريدمن 1392شود   .)1   

معتقد1956) کاالهای   و خدمات خريد در  استفاده منظور به را پول افراد  که است ( 

نگهداری  مورد  با دوامي  با  کاالی چون پول کندمي  بيان فريدمن کنند.مي  نيازشان 

 با  پول سويي،  از  شود.مي توليد و تابع مطلوبيت وارد که  است  مشاهده قابل غير  خدمات 

 ترتيبي  به شود. مي مقايسه  کاالی بادوام و سهام اوراق قرضه، اوراق  مانند هادارايي ديگر

-مي  کاهش پولي نهايي خدمات مطلوبيت يابد، افزايش شده نگهداری پول مقدار اگر که

 را پول بازده انتظاری نرخ اوال دارد؛ تأکيد مطلب دو بر فريدمن خالصه، طور يابد. به

 هادارايي ديگر نگهداری انگيزه به پول  تقاضای اينکه  فرض با و  گيردنظر نمي در  ثابت

 روی بر ناچيزی اثرات بهره نرخ تغييرات که دهدمي نشان فريدمن دارد. بستگي نيز

 نتيجه در باشند.مي کوچك  پول تقاضای در تصادفي نوسانات و پول دارد برای تقاضا

 اعتقاد به  .کرد بينيپيش پول تقاضای تابع توسط دقت با توانرا مي پول برای تقاضا

 طوری به .نيست حساس بهره نرخ تغييرات به نسبت و بوده باثبات پول تقاضای فريدمن

 های سپرده قالب در شده نگهداری پول انتظاری بازده يابد، نرخ افزايش بهره نرخ که اگر

 گذاشت. نخواهد پول  نگهداری انگيزه کاهش بر چنداني  اثر  يابد کهمي افزايش بانکي نيز

 دائمي درآمد  تنها  و  ندارد پول تقاضای  بر ایمالحظه قابل اثر بهره نرخ بنابراين تغييرات

 که است معتقد کينز برخالف فريدمن ثانيادارد.   تأثير پولشان بر تقاضای که است افراد

 وسيله به توانمي را شده تقاضا مقدار پول که معنا بدين است، پول باثبات تقاضای تابع

 عدم دليل به نيز پول سرعت گردش ديگر، سوی از و کرد بينيپيش پول تقاضای تابع

)خليلي عراقي و  است   بيني پيش قابل کامال بهره نرخ به نسبت پول تقاضای حساسيت

ها به  (. تابع تقاضای پول فريدمن با استفاده از ترکيب پول و ساير دارايي1384سوری،  

  باشد.مي (4صورت معادله  )
𝑀𝑑

𝑃
= 𝑓(𝑌𝑝, 𝑟𝑏, 𝑟𝑚 , 𝑟𝑒, 𝜋𝑒, 𝑤, 𝑢)  (4 )                                                                   

 که در آن
𝑀𝑑

𝑃
پول،     مانده حقيقي  برای  دائمي،   PY تقاضا  اوراق    br درآمد  بازدهي  نرخ 

 نرخ تورم مورد انتظار،  𝜋𝑒نرخ بازدهي سهام،   erنرخ بازدهي مورد انتظار پول،    mrقرضه،   

w نسبت سرمايه انساني به سرمايه مادی و u عوامل با بررسي وی  باشد.ساير عوامل مي 

 نظريه فريدمن اين در پردازد.مي پول تقاضای تحليل به ها دارايي ساير تقاضای بر مؤثر
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جهت   به فرد برای که  گيردمي  نظر در  مصرفي  کاالی  عنوان به کنندهمصرف برای را پول

-مي نظر در توليد نهاده عنوان به توليدکننده برای و دارد مطلوبيت معامالت، تسهيل

 کندمي مقايسه ديگر هایدارايي بازدهي با را پول مطلوبيت فرد  که  معتقد است  و گيرد

 مورد بازده نرخ از منفي تابعي  و درآمد يا ثروت از مثبت پول تابع تقاضای  نتيجه در و

 از   ی ادر مقاله 8198  سال در فريدمن  .(1،1375)توتونچيان ها استدارايي ساير انتظار

کهدارائي انواع از يکي عنوان به سهام ميدارايي مصرف سبد وارد ها  در  کننده  و  شود 

( مطالعه  مورد  در (1986-  1961دوره  او  که  پول،  تقاضای  تابع  که  داد  آن   نشان 

نقدينگي را به عنوان تعريف پول قرار داده بود، تابعي است از شاخص قيمت سهام با سه  

  وقفه تأخير که با آن رابطه مثبت و مستقيم داشته و نيز شاخص قيمت سهام بدون وقفه 

که با آن رابطه منفي و معکوس دارد. تا آن زمان هيچ آزمون سنجي درباره ارتباط بين  

از آن زمان که ارزش سهام در کل   بود.  انجام نشده  قيمت پول  شاخص قيمت سهام و 

قيمت   شاخص  که  گرديد  ثابت  اقتصادی  نيز  و  تئوری  نظر  از  شد  وارد  فيزيکي  ثروت 

مي اثرگسهام  متغيرهای  از  يکي  و  تواند  مستقيم  ارتباط  باشد.  پول  تقاضای  تابع  بر  ذار 

مي پول  تقاضای  تابع  و  سهام  قيمت  شاخص  ميان  طريق  غيرمستقيم  چهار  از  تواند 

 (.1386، 2همکاران مختلف توضيح داده شود )عزيزی و 

سبب   لذا  شده؛  اسمي  ثروت  در  افزايش  سبب  سهام  قيمت  شاخص  در  افزايش  الف( 

 .ديدافزايش تقاضای پول خواهد گر 

دارائي از  انتظاری  بازده  در  افزايش  سبب  سهام  قيمت  شاخص  در  افزايش  های  ب( 

يابد. ضمنا افزايش ريسك نسبي ناشي از  ريسکي شده؛ لذا ثروت انتظاری فرد افزايش مي

دارائي مينگهداری  سبب  ريسکي  داراييهای  از  بيشتری  مقادير  فرد  که  های  شود 

های خود نگهداری نمايد، پس در نتيجه، تقاضای  داراييغيرريسکي نظير پول را در سبد  

 يافت؛  پول افزايش خواهد

ج( افزايش در قيمت سهام، داللت بر افزايش حجم معامالت دارد؛ لذا جهت تسهيل در  

 يابد، مبادالت، تقاضای پول نيز افزايش مي

 
1 Tutundjian (1996) 
2 Azizi et al. (2007) 
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سهام سبب مي قيمت  در  افزايش  داراييد(  که  به  شود  نسبت  ريسکي  های  داراييهای 

تر شده و افراد در سبد دارايي، سهام بيشتری نگهداری کنند، که اين  غيرريسکي جذاب

 شود تقاضای پول کاهش يابد.امر سبب مي 

موارد فوق داليل تأثير شاخص قيمت سهام بر تابع تقاضای پول است. سه مورد اول اثر  

در هر يك از اين موارد    باشد. به عبارت ديگردرآمدی داشته و دارای عالمت مثبت مي

تغييرات شاخص قيمت سهام، تأثير مستقيم بر تابع تقاضای پول خواهد داشت. ولي در  

اثر   مورد که  دارد  پول  تقاضای  بر  معکوس  اثر  سهام  قيمت  شاخص  تغييرات  چهارم؛ 

جانشني ناميده مي شود. فريدمن در مطالعه خود برای متغير وابسته از تعريف نقدينگي  

ی توضيح دهنده، درآمد سرانه واقعي، نرخ بهره اسمي، شاخص قيمت سهام با  متغيرهاو  

به جنگ   و متغيرهای مجازی مربوط  وقفه  بدون  قيمت سهام  تأخير، شاخص  وقفه  سه 

 .جهاني دوم استفاده نموده است 

مالي،کانال آزادسازی  به صورت تجربي در متون اصالحات  اثرگذاری  برای  های مختلفي 

قرار گرفته است. افزايش رقابت بين موسسات مالي، بهبود   پول مد نظرمالي بر تقاضای  

انتقال )شامل  مالي  تکنولوژی  بهبود  ها،  بانك  تعداد  افزايش  مالي،  های  واسطه 

های بانکي( و در دسترس  های خودپرداز و توسعه کارتالکترونيکي، رشد تعداد دستگاه 

مي مالي  ابزارهای  پوبودن  تقاضای  کاهش  به  تغييرات  تواند  اين  که  چرا  شود،  منجر  ل 

کند. اما در کشورهای در حال توسعه، اين  های پول به پول را تسهيل مي تبديل جانشين

افزايش   اقتصاد  پولي شدن  واسطه  به  پول در طول زمان  تقاضای  که  امکان وجود دارد 

عمول  اصالحات مالي ممکن است تقاضای پول را در هر جهت تغيير دهد. م يابد. بنابراين

ابداعات   و  مالي  توسعه  برای  اشکاری  نقش  پول،  تقاضای  توابع  استخراج  در  که  نيست 

  .(1395، 1بازارهای مالي در نظر گرفته شود )عرب يارمحمدی 

 امل عو و پول تقاضای تابع برآورد زمينه در گرفته صورت تجربي مطالعات بخش اين در

تحقيقات متعددی    .است گرفته  قرار بررسي مورد مختلف زماني هایدوره در آن موثر بر

دوره ملتزردر  مانند  مختلف  التن 1963)  2های  تيجن 1966)  4ليدلر   (،1945)  3(،   ،)5 
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فريدمن 1964) تين1959)  1(،  همکاران 2000)  2(،  و  کومار  و  2010)  3(،  پراکاش   ،)

(، به بررسي عوامل موثر بر  2016)6(، وباروس و همکاران 2013)  5(، البان 2012)  4مانوچ

اند. تجزيه و تحليل نتايج اين تحقيقات نشان دهنده اثر قابل  تابع تقاضای پول پرداخته

( تابع تقاضا برای پول آمريکا را  1976)  7مالحظه نرخ بهره بر تقاضای پول است. گلدفلد 

ها، توليد ناخالص ملي، نرخ  سطح عمومي قيمتبا تعريف محدود پول به صورت تابعي از  

از عدمبهره کوتاه برآورد کرده است. نتيجه تحقيق حاکي  بلندمدت  ثبات دائمي  مدت و 

است. پول  برای  همکاران  تقاضا  و  ولي  کشورهای  1979)  8آق  پول  برای  تقاضا  تابع   )

ند( را با استفاده از  جنوب شرق آسيا )سريالنکا، اندونزی، مالزی، فيليپين، سنگاپور و تايل

های فصلي با هدف بررسي اثر بخشي سياست پولي  تعريف محدود و گسترده پول و داده

برآورد کردند. براساس اين تحقيق، برای بررسي اثر بخشي سياست پولي بر متغيرهايي  

قيمت پرداختنظير سطح  تراز  و  توليد  الزم  ها،  ثبات  با  برای  تقاضا  تابع  يك  وجود  ها، 

توسعهاست. د عدم  دليل  به  بررسي  اين  مالي در کشورهای در حال  ر  بازارهای  يافتگي 

های به وسيله  توسعه، جانشيني بهتر کاالها برای پول و کنترل نرخ های بهره ی دارايي

ها، از متغير نرخ تورم انتظاری به عنوان هزينه فرصت نگهداری پول  مقامات مالي دولت

به2012)  9همکاران  و النگو ماركاستفاده شده است.    در پول  تقاضای تابع بررسي ( 

 تقاضای تابع شد سعي  منظور اين برای  پرداختند. آن راهکارهای سياستي  و ماالوی

 اقتصاد هایروش و ساليانه هایداده از استفاده با  1985-2010 زماني دوره برای پول

 اقتصاد  در  ساختاری  شکست بررسي چندين  مورد  دوره طول در  گردد. برآورد سنجي 

دهنده گرفته صورت همجمعي آزمون بود. داده رخ کشور اين  رابطه وجود نشان 

 مالي و ابداعات خزانه اوراق ارز، نرخ درآمد، ها،قيمت حقيقي، پول ميان مانده بلندمدت

-در کوتاه پول تقاضای در داریمعني طور به متغيرها تمامي که بود حالي در اين بود.
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 افزايش جهت  در بايستي  گذاریسياست بنابراين گذارند.مي تاثير بلندمدت  و مدت

 و پين کان . گيرد صورت باالتر های بازدهي و اقتصادی هایفعاليت بهبود  و نوآوری مالي

 برای دوره برای آمريکا در پول مدت کوتاه تقاضای تابع ثبات  بررسي ( به2012)  1جونز  

نظر،  مورد دوره برای شده برازش رگرسيون معادله نتايج پرداختند.1981-1959زماني  

 نتوانست را 1971 سال در آمريکا در پول تقاضای تابع در انتقال بر مبني فرضيه آزمون

نتايج کند تائيد  2بود. سوسا  نظر مورد دوره برای پول تقاضای تابع ثبات از حاکي و 

 روش استفاده با انگلستان و آمريکا و يورو حوزه برای را پول تقاضای معادالت (2013)

پويايي دستيابي از حاکي آنها هایيافته و اندزده تخمين غيرخطي  غيرخطي هایبه 

 به نسبت پول کشش تقاضای تفاوت همچنين و روش اين از  استفاده با پول تقاضای

 محيط تفاوت  و پولي هایرژيمتفاوت  براساس ارز نرخ و داخلي توليد و بهره نرخ و تورم

 4تانگ چئون رهيافت از استفاده  با (2014) 3جيدی  و سلها بن .کشورها است اقتصادی

 اقدام جديد رهيافتي تونس در در پول تقاضای مؤثر بر عوامل بررسي ( به منظور2007)

گرفتن در به  تابع در بهره نرخ کنار در ملي درآمد  دهندهتشکيل اصلي اجزای نظر 

کرده تقاضای هم   رابطه متغيرها گروه اين  بين که  اند رسيد نتيجه اين  به و اندپول 

 با مدتکوتاه در پول تقاضای که است اين از حاکي آنها، هایيافته برقرار است. جمعي

 مخارج بلندمدت، در کهحالي  در است؛ بوده مرتبط گذاریسرمايه  و مخارج بهره نرخ

 اند.بوده تونس در پول تقاضای کنندهتعيين بهره، و نرخ مصرفي

مدت برای پول از  ( در برآورد و بررسي تابع تقاضای بلندمدت و کوتاه 1374)  5کميجاني 

مطالعه در  است.  کرده  استفاده  جزئي  تعديل  سپردهخود   فراگرد  سود  نرخ  های  ابتدا 

نظر  سرمايه در  مستقل  متغيرهای  از  يکي  عنوان  به  با  گذاری  است. سپس  گرفته شده 

بلندمدت، مجموع نرخ های سرمايهمعرفي متغيرهای نرخ تورم، نرخ سود سپرده گذاری 

سرمايهسود سپرده کوتاههای  جانشينگذاری  عنوان  )به  تورم،  نرخ  و  مختلف  مدت  های 

 ( به1374)و همکاران   بافنده  های از معادالت ديگر برآورد شده است.نرخ بهره( مجموعه

 بين دوره زماني  برای اطمينانمشرايط عد در ايران ل پو ی تقاضا بر موثر عوامل سيبرر

 
1 Kuan-Pin & Johns 
2 Jawadi & Sousa 
3 Ben-salha & Jaidi 
4 Cheon Tang 
5 Komijani (1995) 
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 بيزی مدل گيریروش ميانگين از آنها مقاله اين پرداختند. در 1358 تا 1354 هایسال

 کردند.  مدل استفاده  اطمينان عدم فرض گرفتن  نظر در  برای مناسب  هایويژگي دليل  به

 موثر شناسايي ی متغيرها ضرايب، از بيزی گيریميانگين و ن رگرسيو 14000 برآورد با

توليد   عبارتند پول تقاضا بر موثر عوامل که داد نشان آمده دست به نتايج گرديد. از: 

 توليد به بودجه کسری رسمي،  ارز نرخ خدمات، و کاال قيمت شاخص ملي، ناخالص

متغير ناخالص است با خدمات و کاال قيمت شاخص و وقفه با  وابسته ملي،    .وقفه 

 تحقيق پرداختند. ايران در پول تقاضای تابع بررسي ( به1388)  1و همکاران  دهمرده

  روش  ( به 1350-1387دوره ) برای ايران در  پول  تقاضای  تابع منظور تخمين به مزبور

وقفه با  توضيح  توزيعي خود   وابسته و مستقل متغيرهای بين روابط بررسي و 2های 

 بين  تعادلي بلندمدت رابطه که  بود اين  دهندهنشان  آمده دست به نتايج گرفت. صورت

 مثبت اثر از حاکي داخلي ناخالص توليد متغير ضريب دارد وجود تخمين اين متغيرهای

از تقاضای تابع روی بر متغير اين دارمعني و بود.  ارز  نرخ متغيرهای رابطه طرفي  پول 

 اين بين  معناداری و معکوس اثر بيانگر و منفي پول تقاضای تابع روی تورم و آزاد بازار

 تحليل بررسي به تحقيقي ( در1388)  3و همکاران  سامتي  .بود وابسته و متغير متغيرها

 از استفاده با  1338-1386زماني   دوره ايران برای در ل پو تقاضای تابع سنجي اقتصاد

اين نشان آنها نتايج پرداختند. خطا تصحيح رويکرد  توليد پول، حجم که بود دهنده 

 پرداختي بلندمدت هاید وام نرخ سو و هاقيمت موازی، بازار در  ارز نرخ داخلي، ناخالص

 نشان خطا مدل تصحيح تخمين از حاصل نتايج هستند. جمعيهم  خصوصي بخش به

 بر بود که اين بيانگر باشدمي درصد 53 ميزان خطا تعديل سرعت که بود اين دهنده

کندی   به بازار اين در تعادل سمت به حرکت پول، بازار در بلندمدت تعادل وجود خالف

در1388)  4همکاران   و  مصطفوی  .گيردمي   صورت  تابع تخمين ارائه به تحقيقي ( 

بلندمدت  تابع اين تخمين و پول تقاضای  منظور اين برای پرداختند. مدتکوتاه و در 

 همچنين و شده داده توضيح ديدگاه پولگرايان از ل پو تقاضا  بر موثر اصلي عوامل ابتدا

 اشتباه پول، تقاضای مدل در متغيرها نادرست کردن  وارد به مربوط نواقص و مشکالت

 
1 Dehmardeh et al. (2009) 
2 Autoregressive Distributed Lag 
3 Samti et al. (2009) 
4 Mustafawi et al. (2009) 

https://www.eviews-iran.ir/ardl/
https://www.eviews-iran.ir/ardl/
https://www.eviews-iran.ir/ardl/
https://www.eviews-iran.ir/ardl/
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کردن فصلي،  به ساالنه از آنها تبديل در هاداده محاسبه در  در  پايا  متغيرهای وارد 

 آوردن دستبه   نتيجه در  و پول( تقاضا بلندمدت تابع )در يکسان جمعي رگرسيون

 تقاضای کشش درآمدی از درست تفسير عدم و مدل در متغيرها  ضرايب نادرست مقادير

همکاران  .کردند اشاره پول و  بر  1393)  1بياباني  مالي  ابداعات  تأثير  پژوهشي،  در   )

با استفاده از مدل خود بازگشتي با    1329تا    1332های  تقاضای پول در ايران بين سال 

توزيع شده مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين پژوهش، حاکي از آن است که با  های  وقفه

وجود ابداعات مالي، همچنان تقاضای پول در ايران باثبات است. به عبارت ديگر، رابطه  

فعاليت سطح  تورم،  پول،  تقاضای  بين  و  تعادلي  داخلي(  ناخالص  )توليد  اقتصادی  های 

همچنين، دارد؛  وجود  مالي  بر    ابداعات  مالي  ابداعات  که  داد  نشان  مدل  تخمين  نتايج 

کوتاه در  پول  سمت  تقاضای  به  مدل  تعديل  سرعت  دارد.  منفي  اثر  بلندمدت  و  مدت 

مدت  تعادل بلندمدت در هر دو متغير به نسبت کم بوده است؛ به طوری که کشش کوتاه

است بلندمدت  کشش  از  بيشتر  مالي  مقا1395)   2فر باستاني  .ابداعات  در  تابع  له(  ای 

های برونزا تقاضای پول ايران را با استفاده از الگوی تعديل شده کيگان مبتني بر تکانه

اين پژوهش نشان داد  1392تا  1358های  طي سال برآورد  نتايج  مورد بررسي قرار داد. 

که سه متغير انتظارات تورمي، تعامالت خارجي تعارضي و قيمت نفت، بر تقاضای پول  

ای انتظارات تورمي با سه وقفه بر حجم پول اثر منفي دارد  است؛ به گونه  کيگان اثرگذار

و اثر تعامالت خارجي با دو وقفه و قيمت نفت بر تقاضای پول مثبت است. وی در ادامه  

کند که رفتار تقاضای پول در اقتصاد ايران، سازگار با الگوی تعديل شده کيگان  بيان مي

درصد حجم    18/1ش در متغيرهای مذکور، در نهايت  است؛ به نحوی که يك درصد افزاي

افزايش مي را  مانند شيرين  .دهدپول  نوفرستي1384) 3بخشساير مطالعات داخلي   ،)4 

(1387( عراقي  خليلي  انجام  1394)  5مظهری  (،1391(،  پول  تقاضای  با  ارتباط  در   ،)

 گرفته است.

 

 

 
1 Byabani et al. (2014) 
2 Bastani Far (2016) 
3 Shirin Bakhsh (2005) 
4 Nofaresti (2008) 
5 Mazhari (2015) 
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 تصریح مدل -3

 که گونهشود، همان  اشاره مدل در نظر مورد متغيرهای به است الزم مدل برآورد از قبل

 تقاضای مدل دارند در واقع تصريح وجود گوناگوني تقاضای پول هاینظريه شد، مالحظه

) اقتصادی  هایمشخصه و پول تقاضای  نظريه به وابسته پول فريدمن  (،  1988است. 

 3( و بهمني اسکويي و ان جي 2001)  2(،  بهمني اسکويي و تچاراتانچي 1996)  1چوردی

تحليل2002) ارتباط  (،  امکان  درخصوص  درآمدی  و  جانشيني  اثرهای  بر  مبتني  های 

منفي و مثبت بين تقاضای برای پول و شاخص قيمت سهام و همچنين تقاضا برای پول  

اند. نموده  مشخص  را  اسمي  ارز  نرخ  توجه    و  فريدمن  با  از  پيروی  با  فوق  مطالب  به 

( بدين ترتيب تابع تقاضای پول بر حسب  1998)  4( و تورنتن1996(، چوردی )1988)

 شود.به شرح زير تعريف مي  t زمان

(5)                                                          
𝑀𝑡

𝑃𝑡
= 𝑓(𝐺𝑑𝑝𝑡 , 𝑠𝑝𝑡 , Ext, 𝐼𝑛𝑓𝑡) 

 Mtشاخص قيمت سهام،  sptدهنده توليد ناخالص داخلي،  نشان  Gdpt(  5که در رابطه )

 (.t  نشان دهنده نرخ تورم )همه متغيرها بر حسب زمان Inftنرخ ارز و  Extتقاضای پول،  

 شناسی تحقیق روش -4

 رگرسیون فازی -1-4

برآورد مراکز و  در اين بخش ابتدا به معرفي رگرسيون فازی پرداخته خواهد شد و روش  

پهنای راست و چپ را با توجه به برآورد مدل رگرسيون فازی با ضرايب فازی متقارن و  

مي داده  شرح  متقارن  از   سری هر ازای به کالسيك  خطي رگرسيون در شود. نا 

 حالي در گردد،مي متغيرخروجي محاسبه برای مشخص مقدار يك  ورودی، متغيرهای

 توزيع زند.تخمين مي خروجي متغير برای را  ممکن مقادير از  ایفازی بازه رگرسيون که

 معادله يك  برازش برای کلي بطور  .شودمشخص مي عضويت تابع بصورت مقادير اين

 دارد: وجود مدل دسته  سه خطي فازی رگرسيون

 رگرسيون فازی امکاني  هایمدل -1

  مربعات کمترين  رگرسيون های مدل -2

 
1 Geordie 
2 Bahmani-Oskooee and Techaratanachai 
3 Bahmani-Oskooee and Ng 
4 Thornton 
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 ای  بازه تحليل بر مبتني رگرسيون های مدل -3

 گرديد. ( ارائه1982توسط تاناکا و همکاران در سال) بار اولين  فازی رگرسيون هایمدل

-مي بودن بدست فازی ميزان کردن کمينه با را رگرسيون معادله بهترين هامدل اين

اين پهنای مجموع کردن کمينه با کار دهد.   معادله فازی ضرائب عضويت توابع کل 

 آن در که است امکاني مدلي فازی رگرسيون هایمدل از يکي شود.مي رگرسيون انجام

اين   از  تحقيق اين  در است. غيرفازی ی مشاهده و خروجي ورودی و هستند  فازی ضرائب

رابطه   شده استفاده مدل به صورت  فازی  با ضرايب  است. صورت کلي مدل رگرسيوني 

 ( است. 6)

Ỹ = f(x, A) = Ã0 + Ã1x1 + Ã2x2 + ⋯ + Ãnxn                                         (6 )                   

آن   در  است،    Ỹکه  فازی  خروجي  اصطالحا  يا  وابسته  xمتغير  = (x1, x2, … xn) 

بردار يا اصطالحا  و   متغيرهای مستقل  Aورودی  = {Ã0, Ã1, … . Ãn}  از  يك مجموعه 

, siبه صورت )    Ãn( ضرايب فازی 6اعداد فازی است. در رابطه ) ai )   هستند به نحوی که

ai  پارامتر ميانه )نما يا مرکز( وsi    پارامتر گستره فازی است. هدف آن است که ضرايب

,Ã0فازی   Ã1, … . , Ãn  گونه تعيين شوند  به  فـازیای  عـدد  پارامتر گسـتره  مقدار   که 

داده مجموعـه  به  مربوط  شـوند.)خروجي  مـينـيمم  حجي  هـا(  برای  ادامه  شدن  در  م 

ريزی خطي با ضرايب فازی متقارن و نا  مطالعه حاضر فقط مراحل اصلي الگوريتم برنامه

 شود.   متقارن را شرح داده مي

 الگوریتم مسئله برنامه خطی برای حالت متقارن-2-4

مقدار تابع    Zشود. در اين رابطه  ابتدا تابع هدف مطابق با رابطه زير محاسبه مي .1

توليد شده توسط  محدوديت  2mهدف،    nها مقادير پهنا،  siمشاهده،    mهای 

 ام است. iام متغير jدهنده مشاهده نشان xjiتعداد متغيرها،  

  𝑍 = 2𝑚𝑠0 + 2 ∑ (𝑠𝑖 ∑ 𝑥𝑗𝑖)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1                                                    

با   .2 قيد سمت راست مطابق  برآورد پهنای راست  زير محاسبه ميبرای  -رابطه 

رابطه   اين  پهنا،    𝑠0دهنده درجه عضويت،  نشان   hشود. در   𝑥𝑗𝑖نما،  𝑎0مقدار 

 خروجي فازی است.  و  𝑦𝑖 امiام متغير jدهنده مشاهده نشان

(1 − h)s0 + (1 − h) ∑ (s0xji) + a0
n
i=1 + ∑ (s0xji) ≥n

i=1 + yi                    
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با   .3 برآورد پهنای چپ قيد سمت چپ مطابق  شود.  رابطه زير محاسبه ميبرای 

اين رابطه   پهنا،    𝑠0دهنده درجه عضويت،  نشان   hدر  -نشان 𝑥𝑗𝑖نما،  𝑎0مقدار 

 خروجي فازی است و  𝑦𝑖 امiام متغير jدهنده مشاهده 

(1 − h)s0 + (1 − h) ∑ (s0xji) − a0
n
i=1 − ∑ (s0xji) ≥n

i=1 − yi                         
متقارن   .4 ضرايب  با  فازی  رگرسيون  حل  با  برای  ها  محدوديت  و  هدف  تابع 

 شوند.نويسي و حل ميريزی خطي برنامهاستفاده از مسئله برنامه

siو پهنای راست    aiبرای محاسبه نما   .5
R    و چپsi

L  سازی ابتدا  در مسئله بهينه

 شود.ريزی خطي حل ميمسئله برنامه 1/0برای درجه عضويت 

-انجام مي  9/0درجه عضويت  های عضويت تا  مرحله پنجم را برای ساير درجه .6

 شود.

 شود.مراکز و پهنای راست و چپ مطابق با روابط زير محاسبه مي .7
𝑓𝑐(x) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛             
𝑓𝑠

𝐿(x) = 𝑠0
𝐿 + 𝑠1

𝐿𝑥1 + ⋯ + 𝑠𝑛
𝐿𝑥𝑛         

𝑓𝑠
𝑅(x) = 𝑠0

𝑅 + 𝑠1
𝑅𝑥1 + ⋯ + 𝑠𝑛

𝑅𝑥𝑛 

ب .8 را  چپ  و  راست  پهنای  هفتم  مرحله  محاسبات  به  توجه  های  با  درجه  رای 

 شودرسم مي9/0تا  1/0عضويت 

 الگوریتم مسئله برنامه خطی با ضرایب فازی نامتقارن -3-4

 کنيم.ابتدا تابع هدف را مطابق با رابطه زير محاسبه مي .1

𝑍 = 𝑚(𝑠0
𝐿 + 𝑠0

𝑅) + ∑ [(𝑠0
𝐿 + 𝑠0

𝑅) ∑ 𝑥𝑗𝑖)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ]                                 

برآورد پهنای راست ضريب کشيدگي .2 si رای 
R = kisi

L    را  زير محاسبه مي-

 کنيم.
(1 − ℎ)𝐾0𝑠0

𝐿 + (1 − ℎ) ∑ (𝐾𝑖𝑠𝑖
𝐿𝑥𝑗𝑖) − 𝑎0

𝑛
𝑖=1 − ∑ (𝑎0𝑥𝑗𝑖) ≥𝑛

𝑖=1 + 𝑦𝑖             

محاسبه   .3 زير  دوم  مرحله  مطابق  را  کشيدگي  ضريب  چپ  پهنای  برآورد  برای 

 کنيم.  مي
(1 − ℎ)𝐾0𝑠0

𝐿 + (1 − ℎ) ∑ (𝐾𝑖𝑠𝑖
𝐿𝑥𝑗𝑖) − 𝑎0

𝑛
𝑖=1 − ∑ (𝑎0𝑥𝑗𝑖) ≥𝑛

𝑖=1 − 𝑦𝑖              
محدوديت .4 و  هدف  تابع  نامتقارن  ضرايب  با  فازی  رگرسيون  حل  با  برای  ها 

   شوندنويسي و حل ميريزی خطي برنامهاستفاده از مسئله برنامه

 0.5سازی برای درجه عضويت  مسئله بهينه  isها و پهنا  𝑎𝑖برای محاسبه مراکز   .5

 کنيم. به طريق زير عمل مي 
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و   تمام ضرايب کشيدگي0.5برای درجه عضويت    -5-1 داده  قرار  را در مقدار يك 

 کنيم. در مرحله بعد مقدار ضريب کشيدگي را از ضريب  مراکز و پهنا را محاسبه مي

0k  5 تاk تا   شودمرحله را چند مرحله تکرار ميافزايش داده و اين   به مقدار دلخواه

 ثبات تابع هدف، مراکز و پهنا را بررسي کنيم.

را در مقدار دلخواه قرار داده و ساير ضرايب کشيدگي را    0kضريب کشيدگي    -2-5

 .شودريزی خطي محاسبه ميدر عدد يك ثابت نگه داشته و مسئله برنامه

را به مقدار دلخواه نسبت به مقدار اوليه ان   0kدر مرحله بعد ضريب کشيدگي   -3-5

نگه داشته و مسئله   ثابت  را در عدد يك  افزايش داده و ساير ضرايب کشيدگي  را 

 .شودريزی خطي محاسبه ميبرنامه

-را برای ساير ضريب کشيدگي انجام داده و مسئله برنامه  5-3و    5-2مرحله   .6

 شود. سبه ميريزی خطي محا 

 های تحقیق  یافته -5
با  فازی  رگرسيون  نتايج  بخش  اين  داده استفاده  در    1370-1396زماني   سری هایاز 

اين شده برآورد  شده استخراج ايران مرکزی بانك  رسمي آمارهای از اطالعات است. 

به مبحث رگرسيون فازی    .است با توجه  تعداد مشاهدات بيست و شش سال است که 

شود )الزم به توضيح است که  قيد تشکيل مي  46ريزی خطي در مجموع برای حل برنامه

برای محاسبه پهنای راست و چپ تعداد قيدهای مورد نياز برای حل رگرسيون فازی دو  

-ها و حل معادله خطي با توجه به درجهقيد تشکيل  از برابر تعداد مشاهدات است(. پس

گوناگون عضويت  پهنا   های  مراکز    0s،  1s،   2s،  3s،   4sمقادير  با    0a،  1a،   2a،  3a،   4aو 

ريزی خطي را  نتايج مسئله برنامه  1شود. جدول شماره  محاسبه مي 1استفاده از نرم گمز

دهد. همانطور که  نشان مي برای مقدار تابع هدف )تقاضای پول(، مراکز و پهنای ضرايب  

دهد. يعني هر چه که  گستره فازی بودن يك عدد )پهنا( را نشان مي  siبيان شد پارامتر  

دهنده  نشان  𝑎𝑖 مقدار آن بيشتر باشد حداکثر اثرگذاری هر يك از ضرايب بيشتر است و  

از   اثرگذاری هر يك  به عنوان متوسط  اين تحليل  ضرايب  مرکز عدد فازی است که در 

به  1,2,3,4و a𝑖=0و   1,2,3,4و 𝑠𝑖=0شود. با توجه به نتايج جدول شماره يك مقادير  استفاده مي

ترتيب بيانگر گستره فازی و متوسط اثرگذاری هريك از متغيرهای مستقل شامل توليد  

 
1 GAMS 
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مالحظه   که  همانطور  است.  تورم  نرخ  و  ارز  نرخ  سهام،  قيمت  داخلي، شاخص  ناخالص 

 و 4Sدهد اما مقادير  ها را تغيير نميiaهای عضويت مراکز  مقادير درجه  شود با تغييرمي

2Sو Z با توجه به مرحله هشتم الگوريتم مسئله برنامه خطي  دهد.  را تحت تاثير قرار مي

-)مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن( برای براورد تابع تقاضای پول در درجه 

و مراکز  9/0تا    1/0های عضويت   از    3و    2های  در جدول  پهنا  برای هريك  محاسبه و 

ترسم و در ضميمه ارائه شده است. همانطور که در   9تا  1های عضويت نمودارهای  درجه

نشان داده شده است پهنای چپ )کران پايين( برای تابع تقاضای پول    9تا    1نمودارهای  

/  1رجه های عضويت  در ايران معنای ندارد. نکته قابل توجه در نتايج آن است که در د

نمای تابع تقاضای پول ثابت مانده است و رفتار باثباتي دارد در واقع با توجه به    9/0تا  0

مي ايران  در  پول  تقاضای  تابع  در  ويژگي  کينزی  اين  مکتب  در  که  انجا  از  گفت  توان 

رجحان و پاداش نقدينگي پول درکنار وظيفه معامالتي آن، عاملي برای کنز و نگهداری  

بازی و احتياطي دارای اثر رکودی با منشا پولي بر  است نگهداری پول با انگيزه سفته پول

اقتصاد خواهد بود. به عبارت ديگر مثبت بودن مطلوبيت نهايي پول معياری برای رکود  

مزمن پولي است. نتايج اين مطالعه حاکي از مثبت بودن مطلوبيت نهايي از پول و شبه  

تواند منشا پولي داشته  د. بر اين اساس رکود در اقتصاد ايران ميپول در اقتصاد ايران دار

تا   ايران  اقتصاد  در  الکترونيك  پول  جمله  از  پولي  ابداعات  تعريف  حال  عين  در  باشد. 

بررسي تابع   5/0تا  1/0معنا است. پهنای راست )کران باال( در درجه عضويت حدودی بي

ك روند کاهشي در تابع تقاضای پول رخ  ي1394تقاضای پول بيانگر آن است که از سال  

به شدت کاهش يافته است )اگرچه در ساير درجه    1396داده است و اين روند در سال  

شود( از داليل اين مساله  های عضويت اين اين مورد وجود دارد اما به وضوح ديده نمي 

وجود جايگزين اسعدم  پولي  و ضعف سيستم  ايران  در  پول  برای  مناسب  مالي  ت.  های 

يعني در کشور به دليل عدم وجود بازارهای مالي و پولي توسعه يافته و ثابت بودن نرخ 

مي را  تورم  نرخ  طوالني،  زمان  مدت  برای  رسمي  مناسب  سود  جانشين  عنوان  به  توان 

اين از  گرفت.  نظر  در  پول  نگهداری  فرصت  هزينه  انتظار  برای  تورمي،  شرايط  در  رو، 

اری ثروت به صورت ساير اشکال دارايي )که ارزش خود را  کاهش تقاضا برای پول و نگهد

مي  حفظ  تورم  مقابل  هزينه  در  کاهش  يا  تورم  کاهش  حقيقت  در  دارد.  وجود  کنند( 

فرصت نگهداری پول تغيير رجحان برای نگهداری پول و تمايل برای نگهداری پول نقد  
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دهد  تقارن نشان ميرا در پي دارد. همانطور که نتايج مدل رگرسيون فازی با ضرايب م

عضويت   درجه  به    8/0و    9/0در  که  دارد  را  مقدار  بيشترين  و  کمترين  پول  تقاضای 

 اطمينان و دام نقدينگي در اقتصاد ايران است.ترتيب نشان دهنده عدم

 (: برآورد ضرایب متقارن در رگرسیون خطی فازی1جدول )

Z 2009/1  3511/1  544/1  4108/1  161/2  207/2  206/3  404/5  080/1  

a4 88/0  88/0  88/0  88/0  88/0  88/0  88/0  88/0  88/0  

a3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a2 81/711  81/711  81/711  81/711  81/711  81/711  81/711  81/711  81/711  

a1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a0 1/24292  1/24292  1/24292  1/24292  1/24292  1/24292  1/24292  1/24292  1/24292  

S4 12/1  7/1061  44/1  68/1  02/2  52/2  36/3  05/5  201/10  

S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S2 6/1032  6/1032  72/1327  01/1549  68/1858  5/2323  02/3098  04/4647  80/9294  

S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
h 1/0  2/0  3/0  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0  9/0  

 های تحقيق منبع: يافته

 نتایج حل الگوریتم مسئله برنامه خطی برای حالت نامتقارن-1-5
برنامه خطي   الگوريتم مسئله  انجام مراحل  به توضيح چگونگي  از مطالعه  اين بخش  در 

با ضرايب  شود. يکي از داليل استفاده از رگرسيون فازی برای حالت نامتقارن پرداخته مي

 پذيری آن در تحليل تابع تقاضای پول است.در اين مطالعه انعطافمتقارن و نامتقارن 

 های اقتصادیبررسي نتايج حاصل از رگرسيون فازی با ضرايب نا متقارن از لحاظ تحليل

توان  و مي و بررسي رفتار غيرخطي تقاضای پول و عوامل موثر بر آن اهميت فراواني دارد

اين الزم است که ابتدا  تحليل دقيقي از رفتارهای غيرخطي تقاضای پول برآورد کرد. بنابر

دو   در  آناليز  اين  شود.  بيان  نامتقارن  ضرايب  با  فازی  رگرسيون  از  مختصری  توضيح 

مرحله   با  مطابق   ( نا    5-3تا    5-1مرحله  حالت  برای  خطي  برنامه  مسئله  الگوريتم 

 k0(k ,1 ,شود: در مرحله اول با استفاده از ضرايب کشيدگي دلخواه  متقارن(  انجام مي

)4…,k  به جدول شماره  با  و به    5/3و    5/2و    1برای ضرايب کشيدگي مقادير    4توجه 

مقادير   که  است  شکل  اين  به  شده  انجام  آناليز  روش  است.  شده  انتخاب  دلخواه  طور 

 شود و ضريب کشيدگي در عدد يك ثابت نگه داشته مي   k1(k,… ,4(ضريب کشيدگي  

 0k  شده انتخاب  دلخواه  مقادير  به  توجه  مي با  مدلتغيير  ماهيت  به  توجه  با  های  کند. 
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رگرسيون فازی برای هريك از ضرايب متغيرهای مستقل يك مقدار متوسط و يك مقدار  

  5/0درجه عضويت   پايه ( نتايج بر4شود. در جدول )حداکثر )گستره فازی( محاسبه مي

بودن يك عدد را نشان مي  siاند. پارامتر  درج شده فازی  هر چه که  دهد. يعني  گستره 

دهنده مرکز عدد فازی  نشان   𝑎𝑖مقدار ان بيشتر باشد تاثير بيشتری بر تقاضای پول دارد.  

بر از ضرايب  هر يك  اثرگذاری  متوسط  عنوان  به  تحليل  اين  در  پول   است که  تقاضای 

 است.

  ،0a ،  2aصفر هستند، مقادير    0a،  1a،   2a ،  3a،  4aو    0s،  1s،   2s ،  3s،   4sمقادير    4در جدول  

2s،  0s    و تابع هدفZ   کند. در مرحله دوم با استفاده از ضرايب کشيدگي  نيز تغيير نمي

با     k1, k0(k,… ,4(دلخواه   شماره  و  جدول  به  با    5توجه  فازی  رگرسيون  مدل  نتايج 

به طور    kدوم آناليز با افزايش   ضرايب نامتقارن تقاضای پول محاسبه شده است. مراحل

انجام    k(  لحاظ شده است را برای چند مقدار  5ای که در جدول )تا اندازه هم زمان و

اند. با توجه به نتايج  ( درج شده5در جدول )  5/0ايم و نتايج بر پايه درجه عضويت  داده

مي در  جدول  افزايش  اين  با  نامتقارن  حالت  در  که   ،  1aو    0s،  1s،   2sمقادير    kيابيم 

3a  3هستند، مقاديرs،  4s   0وa، 1a، 4a   و تابع هدفz رسد، با  کند. به نظر مينيز تغيير نمي

بهبود   يك  به  منجر  کشيدگي  ضرايب  تقارن  عدم  دوم  و  اول  مرحله  ليز  آنا  به  توجه 

بنابراين ميچشمگير در مدل نمي به عنوان مدل  شود.  با ضرايب متقارن را   توان مدل 

 ..نهايي پذيرفت

 h=0.5و    𝒌𝒊ها در حالت نامتقارن برای مقادیر مختلف �̃�𝒊ضرایب (:  4جدول )
Z 6/3  6/3  6/3  6/3  6/3  6/3  6/3  6/3  6/3  6/3  

a4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a2 3/366  3/366  3/366  3/366  8/97  3/18  3/366  3/366  3/366  3/366  

a1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a0 04/330722  1/31045  1/39910  1/39910  1/39910  1/39910  1/39910  1/39910  1/39910  1/39910  

S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S2           

S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S0 2/18234  7/14182  2/31911  2/31911  2/31911  2/31911  2/31911  2/31911  2/31911  2/31911  

K4 1 1 1 1 1 1 1 1 5/2  5/3  
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K3 1 1 1 1 1 1 5/2  5/3  1 1 

K2 1 1 1 1 5/2  5/3  1 1 1 1 

K1 1 1 5/2  5/3  1 1 1 1 1 1 

K0 5/2  5/3  1 1 1 1 1 1 1 1 

 های تحقيق همنبع: يافت
 h=0.5و kها در حالت نامتقارن با افزایش    �̃�𝒊ضرایب (:  5جدول )

Z 667/1  667/1  667/1  667/1  

a4 05/0  05/0  05/0  05/0  

a3 0 0 0 0 

a2 15/0  15/0  15/0  15/0  

a1 0 0 0 0 

a0 0 8/292  3/416  3/416  

S4 026/0  026/0  026/0  026/0  

S3 004/0  001/0  0 0 

S2 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 

S0 0 0 0 0 

K4 1 60/1  10/2  50/2  

K3 1 45/1  95/1  35/2  

K2 1 30/1  80/1  2/2  

K1 1 15/1  65/1  05/2  

K0 1 1/1  5/1  9/1  

 های تحقيق همنبع: يافت
 ها مقایسه روش پژوهش حاضر با سایر روش-2-5

مطالعات داخلي و خارجي متعددی )که در ادبيات موضوع عنوان شد( به بررسي عوامل  

پول   تقاضای  بر  روشپرداختهموثر  از  استفاده  با  و  جمله  اند،  از  سنجي  اقتصاد  های 

رگرسيون کالسيك ارتباط و ميزان تاثيرگذاری متغيرهای مستقل بر تابع تقاضای پول را  

کرده هر  بررسي  برای  مقاديری  فازی،  رگرسيون  از  استفاده  با  مطالعه  اين  در  اما  اند. 

پول   تقاضای  بيانگر  که  متغير خروجي  و  رگرسيون  پارامتر  نتيجه  در  برآورد شد،  است 

از رگرسيون معمولي کاراتر عمل   با يك پيشامد  ارتباط  ابهام در  فازی در صورت وجود 

مستقل  مي متغير  برای  مشخص  مقدار  يك  تنها  کالسيك  رگرسيون  در  که  چرا  کند، 

شود. در اين مقاله، مدل رگرسيون فازی معرفي و قابليت آن  )تقاضای پول( محاسبه مي
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مدلپيش  در که  انجا  از  گرفت.  قرار  توجه  مورد  پول  تقاضای  تابع  اقتصاد  بيني  های 

سنجي بنا به داليل ساختاری برای تصريح به اطالعات کامل و قطعي نياز دارند، اين در  

حالي است که عوامل موثر بر تقاضای پول )از جمله شاخص قيمت سهام، توليد ناخالص  

-ت نوساني دارند. بنا براين با توجه به اين نوسانات و عدم داخلي، نرخ ارز، نرخ تورم( حال 

-قطعيت نيازمند يك مدلسازی دقيق هستيم. مدل رگرسيون فازی با توجه به انعطاف

نمای   و  راست، چپ  پهنای  برآورد  با  کالسيك،  رگرسيون  به  نسبت  زياد  بسيار  پذيری 

 ای دارد.العادهدهندگي فوقتابع تقاضای پول قدرت توزيع

  گیرینتیجه-6
در   آن  قابليت  و  معرفي  فازی،  رگرسيون  مدل  مقاله،  اين  بر  در  موثر  عوامل  بررسي 

دهد که پهنای چپ برای تابع تقاضای  تقاضای پول بيان شد. نتايج اين مطالعه نشان مي

توان يك  پول در ايران مصداق ندارد. از سوی ديگر با استفاده از مدل رگرسيون فازی مي

ان اثرگذاری هريك از متغيرها بدست آورد. همانطور که بيان شد در اين  بازه برای ميز

نظر   در  پول  برتقاضای  مالي  اصالحات  تأثير  عنوان  به  سهام  قيمت  شاخص  از  مطالعه 

بر تقاضای پول در تمام درجه با ضرايب متقارن  فازی  های  گرفته شد که در رگرسيون 

تواند ناشي از  اصالحات مالي اول مي  اثر است عدم اثرپذيری تقاضای پول ازعضويت بي

کم عمق بودن و گستره تاثيرگذاری ناکافي باشد. دوم اين است که ساختار تقاضای پول  

ای باشد که به راحتي از اصالحات انجام شده متاثر نشود. در رگرسيون فازی با  به گونه

تابع هد مقدار  در  تغييری  تغيير ضرايب کشيدگي هيچ  با  نامتقارن  )تقاضای  ضرايب  ف 

پول( حاصل نشده است که بيانگر وجود يك رابطه تعادلي بلندمدت بين تقاضای واقعي  

و   ارز  نرخ  تورم،  واقعي،  داخلي  ناخالص  توليد  نظير  اقتصادی  کالن  متغيرهای  و  پول 

قيمت سهام مي ايران  شاخص  اقتصاد  را در  تابع تقاضای پول  به طوری که ثبات  باشد، 

ماندن نمای تابع تقاضای پول  وردهای ديگر اين مطالعه ثابت باقيکند. از دستاتأييد مي 

افراد جامعه   افزايش مطلوبيت  باعث  نگهداری پول  بيانگر آن است که  که  بود  ايران  در 

شود که اين انگيزه سوداگری، اثر رکودی با منشا پولي در اقتصاد کشور دارد. نتايج  مي

ننده ثبات تابع تقاضای پول در ايران با توجه به  کالگوی به کار رفته در اين مطالعه تائيد 

مدل   چه  اگر  دارد.  پولي  منشا  کشور  در  حاکم  رکود  همچنين  است  ضرايب  پايداری 

برگرفته از اين تحليل تعادل عمومي نبوده و از مباني نظری سيدراسکي استفاده نشده  
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خط رگرسيون  مدل  در  پول  تقاضای  دهنده  توضيح  متغيرهای  ضرايب  اما  با  است  ي 

ضرايب فازی متقارن و نا متقارن در ايران تا حدودی مطابق با الگوی نظری سيدراسکي  

 تواند شرايط تابع تقاضای در اقتصاد ايران را توجيه کند.  است. يعني اين نظريه پولي مي 

 تقدیر و تشکر    

نظريه فصلنامه  محترم  داوران  از  نظرات  نويسندگان  که  اقتصاد  کاربردی  ارزشمند  های 

 نمايند.آنها موجب بهبود غنای علمي و ادبي مقاله شده است، تشکر مي

 تضاد منافع 

 دارند. نويسندگان نبود تضاد منافع را اعالم مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ... کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای 262 

 فهرست منابع 

(. آزمون نظريه مقداری پول در  1387اسالمي بيدگلي، غالمرضا و باجالن، سعيد ) .1

بخشي   اثر  بررسي  و  قيمتايران  تثبيت  مدلسياست  از  استفاده  با  گارچ.  ها  های 

 .225-205 ،29، پژوهشنامه اقتصادی

رضا، .2 گنجويي،  ماشين فرد،اکبری اشرف  و  )حسين  اهلل  ماشا  کاربرد  (.  1397چي، 
واقعي. ارز  نرخ  رفتار  بررسي  در  نامتقارن  و  متقارن  فازی  ضرايب  با  خطي    رگرسيون 

 ازی و هوشمند ايران. های ف هفتمين کنگره مشترك سيستم

3. ( همايون  اشرفي،  به  (.  1375امير  توجه  با  ايران  در  پول  تقاضای  تابع  برآورد 
 پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي. (. 1346-1365مشکالت نرخ بهره )

قاسمي، حسام .4 ايماندوست، صادق و  )بافنده  تأثيرگذار  2011الدين  (. بررسي عامل 

-56(،  1)1،  مجله پوليبا استفاده از رويکرد ميانگين مدل بيزی،    بر تقاضای پول ايران

36 . 

-(. برآورد تابع تقاضای پول تعديل شده کيگان با تکانه1395باستاني فر، ايمان ) .5

 .219-226(، 4)51، تحقيقات اقتصادیهای برونزا در اقتصاد ايران. 

و .6 نادر  مهرگان،  اصغر،  هستياني،  ابوالحسني  جهانگير،  داريوش    بياباني،  حسنوند، 

های پولي  پژوهش(. تأثير ابداعات مالي در بخش بانکي بر تقاضای پول در ايران.  1393)
 .111-131(، 18)6و بانکي، 

(. رگرسيون خطي   1386حسن پور، حسن، ملکي، حميدرضا و يعقوبي، محمدعلي ) .7

 . 48-58(،  1)12، انديشه آماریفازی با استفاده از برنامه ريزی آرماني. 

)خل .8 يزدان  فراهاني،  گودرزی  و  حسين  نژاد،  عباسي  منصور،  عراقي،  (. 1392يلي 

مدل رويکرد  با  ايران  در  پول  تقاضای  تابع  همجمعي.  برآورد  و  خطا  تصحيح  دو  های 
 . 1-26(، 1) 3 فصلنامه اقتصاد پولي، مالي، 

9. ( حميدرضا  ايزدی،  و  نظر  ايران.  2009دهمرده،  در  پول  تقاضای  بررسي  مجله  (. 

 .153-169(، 2)9 تحقيقات اقتصادی، 

 جلد دوم، انتشارات: برادران. اقتصاد کالن.(. 2004رحماني، تيمور ) .10

اقتصاد سنجي تقاضای پول در  1386سامتي، مرتضي و يزداني، مهدی ) .11 (. تحليل 

 .99-122(، 2)10، مجله تحقيقات اقتصادايران. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 263                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظريهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضای پول با عوامل موثر (. بررسي ارتباط تقا 1384اله )شيرين بخش ماسوله، شمس .12

 . 133-152(، 1)5، پژوهشنامه اقتصادی ها. بر آن: رهيافت آزمون کرانه

و ماشين  .13 آمار      مقدمه(.  1392چي، ماشااهلل )طاهری، سيد محمود  و  احتمال  بر  ای 
 .چاپ دوم، انتشارات: دانشگاه شهيد باهنر کرمانفازی. 

14. ( داوود  سوری،  و  محمد  تقاضای 1376طبيبيان،  پول.    (.  پژوهشنامه  بلندمدت 
 .  81-107، 3، بازرگاني 

  برآورد تقاضای پول با استفاده از معادالت همزمان. (.  1375طباطبايي يزدی، رويا ) .15

 نامه  کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.پايان

16. ( اکبر  اقتصاد  1374کميجاني،  الگوی  قالب  در  پولي  اثرگذاری سياست  مکانيزم   .)

 .  30-71، 5و  4های اقتصادی،  ها و سياستامه پژوهشباز: مورد ايران. فصلن

17. ( کاظم  ياوری،  و  مهدی  پيش1386مصطفوی،  با  (.  ايران  در  پول  تقاضای  بيني 

 .125-145(، 20)6، مجله توسعه و دانشاستفاده از سری زمان و رويکرد هم آميزی. 

پژوهشنامه اقتصاد کالن،  (. نااطميناني تقاضای پول در ايران.  1394مظهری، رضا ) .18

10(20 ،)5-5. 

19.   ( رضا  ناصر  ارقامي،  و  شهره  يگانه،  بر    1386ميرزايي  مروری  فازی:  رگرسيون   .)

 . 35-47(، 1)12، انديشه آماریچند رويکرد. 

20. ( محمد  اقتصادسنجي(.  1387نوفرستي،  در  همجمعي  و  واحد  موسسه  ريشه   .

 . خدمات فرهنگي رسا

ايران.  1390نوفرستي، محمد ) .21 برای پول در  فصلنامه  (. تحوالت جمعيتي و تقاضا 
 .15-32(، 58)19، های اقتصادیروند پژوهش

حسين .22 محمد،  رهنمای  واليتي،  و  محمدرضا  شهرياری،  فرهاد،  لطفي،  زاده 

( فريدون  داده1396رودپشتي،  رويکرد  بخش(.  در  منظور  کاوی  به  مشتريان  بازار  بندی 

ا مخابرات(. اتخاذ  صنعت  موردی  )مطالعه  کارا  های  مالي ستراتژی  (،  41)11،  اقتصاد 

266-243 . 

های پويايي آن در  (. بررسي ثبات تقاضای پول و جنبه1376هژبر کياني، کامبيز ) .23

 .45، مؤسسه تحقيقات پولي و بانکيايران تهران. 

1. Aghevli, B. B., Khan, M. S., Narvekar, P. R., & Short, B. K. (1979). 

Monetary policy in selected Asian countries. Staff Papers, 26(4), 775-824. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ... کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای 264 

2. Amir Ashrafi, H. (1996). Estimation of money demand function in Iran 

with respect to interest rate problems (1366-65). Master Thesis. Shahid 

Beheshti University (In Persian). 

3. Asai, H. T. S. U. K., Tanaka, S., & Uegima, K. (1982). Linear regression 

analysis with fuzzy model. IEEE Trans. Systems Man Cybern, 12, 903-907. 

4. Ashraf Ganjavi, R., Akbarifard, H., & Mashinchi, M. (2018). Application 

of linear regression with symmetric and asymmetric fuzzy coefficients in the 

study of real exchange rate behavior. 7th Joint Congress of Fuzzy and 

Intelligent Systems of Iran (In Persian). 

5. Bafandeh Imandoust, S., & Ghasemi, H. (2011). Study of the Factor 

Affecting Iran's Money Demand Using Bayesian Model Mean Approach. 

Monetary Journal, 1 (1), 36-56 (In Persian). 

6. Barros, C. P., Faria, J. R., & Gil-Alana, L. A. (2017). The demand for 

money in Angola. Journal of Economics and Finance, 41(2), 408-420. 

7. Bastani Far, I. (2016). Estimation of Keegan's adjusted money demand 

function with exogenous shocks in the Iranian economy. Economic research, 

51(4), 226-219 (In Persian). 

8. Ben-Salha, O., & Jaidi, Z. (2014). Some new evidence on the 

determinants of money demand in developing countries–A case study of 

Tunisia. The Journal of Economic Asymmetries, 11, 30-45. 

9. Biabani, J., Abolhassani Hastiani, A., Mehregan, N., & Hassanvand, D. 

(2014). The Impact of Financial Innovations in the Banking Sector on 

Money Demand in Iran. Monetary and banking research, 6(18), 111-131 (In 

Persian). 

10. Dehmardeh, N., & Izadi, H. R. (2009). Study of money demand in Iran. 

Journal of Economic Research, 9(2), 153-169 (In Persian). 

11. Friedman, M. (1959). The demand for money: some theoretical and 

empirical results. Journal of Political economy, 67(4), 327-351. 

12. Goldfeld, S. M., Fand, D. I., & Brainard, W. C. (1976). The case of the 

missing money. Brookings papers on economic activity, 1976(3), 683-739. 

13. Hassanpour, H., Maleki, H. R., Yaghoubi, M. A. (2007). Fuzzy Linear 

Regression Using Ideal Program ming Statistical Thought. Statistical 

Thought, 12(1), 48-58 (In Persian). 

14. Hsing, Y. (2007). Roles of stock Price and exchange rate in Slovakia's 

money demand function and policy implications. Transition Studies 

Review, 14(2), 274-282. 

15. Islami Bidgoli, Gh. R., & Bajlan, S. (2008). Testing the theory of 

quantity of  money in Iran and examining the effectiveness of the price 

stabilization policy using GARCH models. Journal of Economic Research, 

29, 205-225 (In Persian) . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 265                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظريهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Jawadi, F., & Sousa, R. M. (2013). Money demand in the euro area, the 

US and the UK: Assessing the role of nonlinearity. Economic Modelling, 32, 

507-515. 

17. Khalili Iraqi, M., & Yavari, K. (2013). Estimating the Money Demand 

Function in Iran with the Approach of Error Correction and Cumulative 

Models, Bi-Quarterly. Journal of Monetary Economics, 4 & 5, 31-70 (In 

Persian). 

18. Kumar, S., Webber, D. J., & Fargher, S. (2010). Money demand stability: 

A case of Nigeria. Munich Personal RePEc Archives. 

19. Mazhari, R. (2015). Money Demand Uncertainty in Iran, Journal of 

Macroeconomics. Journal of Economic Sciences, 10(20), 5-5 (In Persian). 

20. Laidler, D. (1966). Some evidence on the demand for money. Journal of 

Political Economy, 74(1), 55-68. 

21. LIN, K. P., & Oh, J. S. (1984). Stability of the US Short‐Run Money 

Demand Function, 1959–81. The Journal of Finance, 39(5), 1383-1396. 

22. Meltzer, A. H. (1963). The demand for money: the evidence from the 

time series. Journal of political Economy, 71(3), 219-246. 

23. Mirzaei Yeganeh, Sh., & Arghami, N. R. (2007). Fuzzy Regression: A 

Review of Several Approaches. Statistical Thought, 47, 23-35 (In Persian). 

24. Mostafavi, M., & Yavari, K. (2007). Predicting Money Demand in Iran 

Using Time Series and Combined Approach. Journal of Development and 

Knowledge, 6(20), 125-145 (In Persian). 

25. Nofaresti, M. (2011). Demographic Changes and Demand for Money in 

Iran Quarterly. Journal of Economic Research Trend, 19(58), 15-23 (In 

Persian). 

26. Nofaresti, M. (2008). The Root of Unity and Collectivity in Econometrics. 

Rasa Cultural Services Institute (In Persian). 

27. Rahmani, T. (2004). Macroeconomics. Publications: Baradaran (In 

Persian). 

28. Samati, M., & Yazdani, M. (2007). Analysis of econometrics of money 

demand in Iran. Journal of Economic Research, 10(2), 99-122 (In Persian). 

29. Shirin Bakhsh Masouleh, Sh. A. (2005). Investigating the Relationship 

between Money Demand and Factors Affecting It: Boundary Test Approach. 

Economic Research Journal, 5(1), 133-152 (In Persian). 

30. Singh, P., & Pandey, M. K. (2012). Is Long-Run Demand for Money 

Stable in India?-An Application of the Gregory-Hansen Model. IUP Journal 

of Applied Economics, 11(2), 59. 

31. Tabatabaei Yazdi, R. (1996). Estimation of Money Demand Using 

Simultaneous Equations.  M.Sc. Thesis, University of Tehran (In Persian). 

32. Taheri, S. M., & Machin Chi, M. A. (2013). Introduction to Probability 

and Fuzzy Statistics. Second Edition, Shahid Bahonar University of Kerman 

(In Persian). 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ... کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای 266 

33. Tanaka, H. (1984). A formulation of fuzzy linear programming problem 

based on comparison of fuzzy numbers. Control and cybernetics, 13, 185-

194. 

34. Tin, J. (2000). Life-cycle hypothesis, propensities to save, and demand 

for financial assets. Journal of economics and finance, 24(2), 110-121. 

35. Thornton, J. (1998). Real stock prices and the long-run demand for 

money in Germany. Applied Financial Economics, 8(5), 513-517. 

36. Tabibian, M., & Souri, D. (1997). Long-Term Money Demand. Business 

Research Journal, 3, 81-107 (In Persian). 

37. Velayati, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Shahriari, M. R., & Roodposhti, F. 

(2017). Data Mining Approach in Customer Market Segmentation in order to 

Adopt Efficient Strategies (Case Study of Telecommunication Industry). 

Journal of Economics, 11(41), 243-266 (In Persian). 

38. Hojbar Kiani, K. (1997). Investigating the Stability of Money Demand 

and Its Dynamic Aspects in Iran Tehran. Monetary and Banking Research 

Institute, 45. (In Persian). 

39. Komijani, A. (1995). The mechanism of the impact of monetary policy in 

the form of an open economy model: the case of Iran. Quarterly Journal of 

Economic Research and Policy, 4 & 5, 30-71 (In Persian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 267                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظريهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ... کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای 268 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 269                            1401 بهار /1شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظريهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ... کاربرد مدل رگرسيون خطي با ضرايب فازی متقارن و نامتقارن برای تابع تقاضای 270 

 

 


