
 

 
 

 

 لیتحل کی :رانیا تورم در رشد پول و ییایپو رابطه یبررس

 1پول یاز رابطه مقدار کیزیاکونوف

 اله فرخی باالجادهحشمت
 Farrokhi.economy@gmail.comآزاد واحد الیگودرز، گاه دانشجوی دکتری اقتصاد دانش

 رامین خوچیانی

   khochiany@abru.ac.ir، استادیار اقتصاد دانشگاه آیت اهلل بروجردی

 حمید آسایش
 Hamid.asayesh@abru.ac.irاستادیار اقتصاد دانشگاه آیت اهلل بروجردی، 

 

 چکیده
د رش انیمجدد ارتباط م نییهمدوسي به تب لیحاضر، با ارائه روش موجک و تحل قیدر تحق
پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از  رانی( و تورم در اقتصاد اينگیو نقد يپول هیپول )پا

 يزمان یهامزبور در افق یرهایمتغ ي( همدوس6916-6931) يدردسترس فصل یهاداده
 ،تورم و نقدینگي بین ـهرابط يدر بررس دهد،يگرفت. نتایج نشان م قرارمتفاوت مورد بررسي 

 برتورم یامالحظه لـقاب هـنتیج ينگینقد راتییگرفته بر اساس تغشکل يپول یسیاستها
با تورم داشته و  میو بلندمدت رابطه مستق مدتانیم در يپول هینداشته است. اما رشد پا

 رد رسديلذا بنظر م کند،يم هیتوج رانیپول را در ا یمقدار هینظر ينگینقد ریاز متغ شتریب
. اما نميآید مارـش هـب رانـای ادـاقتص برای مناسبي استراتژی ينگیعامل نقد رییتغ بلندمدت

در  یاقابل مالحظه ریو بلندمدت تاث مدتانیکه در م دهدينشان م يپول هیدر مورد پا جینتا
العه حاضر نشـان مط نکهیا رغمیعل گرید يداشت. به سخن واهدو تورم خ يپول یهااستیس
رو( است، اما بـر اسـاس درونزا )عامل پس ينگینقد ریمتغ مدتانیمدت و مدر کوتاه دهد،يمـ

ر را رد نمود، لذا د ـرانیدر اقتصـاد ا يپول هیپا يـیبرونزا هیفرض توانياطالعـات موجـود، نم
نان یک ابزار ( همچيپول هیپا ژهیپول، عرضه پول )بو یرمقدا هینظر یبلندمدت، برمبنا

ش رو ژهیو یهاتیبانک مرکزی ایران است. با توجه به قابل ـاریقدرتمند دراخت ياسـتیس
 رها،یمتغ يزمان یهایسر نیمدت و بلندمدت بکوتاه تیهمزمان عل يموجک در بررس

 .نستدا يپول دهیتورم را پد يزمان یهاافق در همه توانينم
 .، همدوسي، تبدیل موجک، نظریه مقداری پولپولي، نقدینگيپایه :یدیکل هایواژه

 .JEL :C45 ،C15 ،E40 ،E49بندی طبقه
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 مقدمه -1
نظر تورم بوده است. صرف دهیپد رانیاقتصاد ا ياز مشکالت اصل يکیچند دهه اخیر  يط

کننده آن است. در طول  جادیمباحث تورم، عوامل ا نیآن از مهمتر یاز آثار و پیامدها

اند، دانستهينم يکرای هاموجود داشته که منشا همه تور یمتعدد يورمت یهاهینظر خیتار

را میان رشد  یبلندمدت قو يهمبستگ( QTM)پول  یمقدار هیآنها نظر مهه انیاما م

تصاد، حجم پول در اق باالیمعنا که رشد پیوسته و  نیبه ا کند،يم يبینپول و تورم پیش

 عـیزتو ردنوـخرهمـبو  هاقیمت تخصیص منظادر  لختالا و هاافزایش قیمتموجب 

 نشددار خدشه موجب تنها نه رمتو بيثباتي رـیگد یوـساز  .ددرـيگـم هـجامعدر  دـمدرآ

آن  اومتد بلکه ،دميشو یمرکز کـبان هژـیو هـب دیقتصاا نکال ارانسیاستگذ رعتباا

کنترل لذا  باشد.به همراه داشته  زـنیرا  رشوـک يـاتي سیاسـثبيـب دحا اردمو نداتومي

ار به منظور مه یبانک مرکز يپول یهاتسیاس ياصل یاز ابزارها يکیحجم پول به عنوان 

 شده و توجه به آن جهت ایجاد ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.تورم شناخته 

و  یاز مطالعات نظر یمیان رشد پول و تورم، در بسیار ياگرچه وجود ارتباط و همبستگ

ت آن اس یایگو رانیاثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ا جربيت هایبررسي

. نداشته است خوانيکشور هم تصاداخیر، روند رشد پول و تورم در اق یهاکه در سال

نشان  يبانک ستمیس یهايو بده هایياز خالصه دارا یبانک مرکز منتشرهگزارش  نیترتازه

هزار میلیارد ریال گذشته  62233از مرز  6931که حجم نقدینگي درپایان سال  دهدمي

که درصورت  6ه استدیرس يناخالص داخل دیدرصد تول 669بیش از  بار به نیاول یبرا و

وه عالهای تورمي دراقتصاد ایران گردد. تواند موجب افزایش پتانسیلادامه روند موجود مي

جاد با نظریه مقداری پولي ایبر این، ارتباط مستقیم و بلندمدت میان رشد پول و تورم که 

شده است، نگراني افزایش تورم را بیشتر خواهد کرد. اگر نظریه مقداری پول درایران 

صحیح باشد، رشد پولي باال، ثبات قیمتي و رشد اقتصادی را در آینده تهدید خواهد کرد. 

اط مجدد ارتب نییموجک تب لیشده است با ارائه روش تحل يسع حاضر قیدر تحقعلیهذا 

 یهااز داده با استفاده رانی( وتورم در اقتصاد اينگیو نقد يپول هی)پا رشد پول انیم

 یهااداره حساب ياطالعات یهامستخرج از بانک (6916-6931) يدردسترس فصل

 تیروش، قابل نیاستفاده از ا لیدل .ردیصورت پذ یبانک مرکز يمل یهاو حساب یاقتصاد

روش  نیدرا کهیي ازآنجا باشد.يم يزمان یهایسر نیب تیعلرابطه  یيایپو لیباال در تحل
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 يامکان بررس کند،يم رییتغ يمختلف زمان یهاسایدر مق نهیطول موجک به طور به

 .ودشيفراهم م یاقتصاد يزمان یهایسر نیبلندمدت ب تیمدت و علکوتاه تیهمزمان عل

های تر است. برخالف روشهای ریاضي متعارف بسیار متفاوتتحلیل موجک از سایر روش

مدت تاهتوانند ارتباط کومبتني بر زمان )تحلیل همبستگي و علیت گرنجر و غیره( که نمي

های مبتني بر فرکانس های زماني را شناسایي کنند، و یا مدلو بلندمدت میان سری

ر یدهد چگونه چنین ارتباطي در طول زمان تغیتواند نشان)مانند تحلیل فوریه( که نمي

 فرکانس بسط-های زماني را به فضای زمانشود تا سریکند، تحلیل موجک موجب ميمي

 های زماني را ارائهرو میان سریپیش-روپسهای داده و درآن همبستگي موضعي و ارتباط

بررسي همزمان علیت توان ضمن دهیم، بنابراین با استفاده از رهیافت موجک مي

متغیرهای مورد نظر، شدت ارتباط بین آنها را های زماني یمدت و بلندمدت بین سرکوتاه

داد. در مقاله های متفاوت، مورد بررسي قرارهای زماني مختلف، با توجه به فرکانسدرافق

حاضر با رویکردی جدید و با استفاده از تبدیل موجک، رابطه بین پول و تورم بررسي 

ا ههای اقتصادسنجي از جمله مانایي دادهای که نه تنها محدودیت مدلگونهاست. بهشده

های دوسری زماني پول و تورم را در توان همزمان، دادهرا نخواهیم داشت، بلکه مي

های زماني مختلف مشاهده و رابطه آنها را با همدیگر بررسي کرد. همچنین نوآوری مقیاس

تصادی سي روابط اقتحقیق حاضر در مقایسه با دیگر تحقیقات مشابه انجام شده که به برر

و بررسي رابطه همبستگي  1اند، استفاده از تبدیل موجک پیوستهبا ابزار موجک پرداخته

باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از موجک پیوسته بین متغیرها مي 3و همدوسي 2موجکي

های زماني به شدت ارتباط بین پول و تورم در افق 4مقطعي و همدوسي و اختالف فازی

هدف اصلي از انجام این تحقیق بررسي و دستیابي و در طول زمان پي خواهیم برد.  متفاوت

بر پایه  مقالهاین .باشدهای مختلف زماني ميدر مقیاس نرخ تورم و پولبه رابطه میان 

 مدت و بلندمدتکوتاههای زماني در مقیاسپول و تورم میان  فرضیه وجود همبستگي

که پس از مقدمه در بخش اول  هشتمل بر شش بخش بودحاضر ممقاله نوشته شده است. 

 ینظر يمبان حیتشرورشد پول و تورم  انیارتباط مموضوع،  اتیادب يبه بررس دوبخش در 

پیشینه مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته،  به سهپردازد. بخش يم

                                                 
1  Cotiniuous Wavelet 
2  Wavelet Correlation 
3  Coherence  
4  Phase Difference  
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قدرت موجک  یهافیط، هادادهي معرف ضمن پنجبخش و  در بخش چهار، روش پژوهش

گیری و شش نیز مربوط به نتیجهبخش  نماید.مي ارائه کشیده و نتایج تجربي ریرا به تصو

 باشد.ارائه پیشنهادات مي

 ادبیات موضوع -2
گردد، سیر تحول تاریخي رابطه بین حجم پول و تورم از دیدگاه مکتب کالسیک آغار مي

 اربزا ترین صليا انعنو به قیمت مکانیسم بر را دخو صليا توجه کالسیکها مکتب

 وسي«  نقانو » .کندمي متمرکز قابتير یطاشر رکادخو دعملکر و منابع بهینه تخصیص

 تشکیل را ها کالسیک تحلیل پایه ،مهم صلا دو انعنو به  (QMT)«لپو اریمقد »نظریه

P له دمعا .هنددمي = M(V/Y)که کندمي نبیا ،ستا لپو اریمقد نظریه از حاکي که 

 آن یشافزا و شتهاگذ ثرا (P) قیمت سطح بر مستقیم رطو ( بهMدر حجم پول )ییر تغ

در مورد تقاضا و  جیرا هینظر نزیقبل از کشود. به عبارت دیگر، مي رمتو یشافزا باعث

تا پول عمد فیوظا انیدر م هینظر نیاست ا جیمعروف مکتب کمبر هیپول، نظر ینگهدار

 یدارد و بر اساس آن به عوامل موثر بر تقاضا دیتاک مبادله بودن پول لهیوس  فهیبر وظ

 لهینقش و کارکرد وس یپول عمدتا برا هینظر نیکه در ا نیپول پرداخته است. با توجه به ا

بوده  يو معامالت يمبادالت یپول عمدتا تقاضا یپس تقاضا برا ،مبادله در نظر گرفته شده

Mتفاده از معادله مبادله نظریه پردازان پولي با اس (.6912 1)رحماني است ∗ V =  P ∗ Y 

 ینزک از قبل دردوران. کنندمي بررسي را مدت بلند در قیمت سطح کننده تعیین عوامل

 بلق اقتصاددانان این بر عالوه. دارد قرار کامل اشتغال سطح در تولید که بود براین فرض

جمعیت،  تراکم مانند( از عوامل مختلفي V) پول گردش سرعت بودند معتقد کینز از

ابزارهای فیزیکي نقل و انتقال پول، رفتار و یا عادات مصرفي و مکانیسم پرداخت متاثر 

 زمان طول در نیز پول گردش سرعت ار کم این موارد،سیو به علت تغییرات ب شودمي

کند مين تغییر مدت کوتاه در پول گردش سرعت که شدمي فرض بنابراین. است کم بسیار

شود و در ثابت فرض مي V مقدار اوالً کمبریج مکتب که درتوجه به این (.2666، 2)دیولیو

» رفت: گ توان نتیجهلذا مي .شودمي فرض ثابت و کامل اشتغال در نیز تولید مقدارضمن 

( به همان نسبت P) ها( سبب افزایش سطح قیمتM) هر گونه افزایش عرضه پول

 بیان است پولي هاینظریه ترینيقدیم از که نظریه این(.6912 ،ي)رحمان.« شوديم

                                                 
1 Rahmani (2007) 
2 Diulio (2010)  
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 شافزای ملي ناخالص تولید یا معامالت دفعات کل حجم اگر پول حجم افزایش با کندمي

(. اما 6919، 1کرد )شریف خواهد پیدا افزایش هاقیمت عمومي سطح ناچار به نکند، پیدا

 ميرتو فشکا نظریه در .دنمو ئهارا را ميرتو فشکا نظریه رم،تو ماهیت تبیین ایبر 2کینز

 بیشتر کامل لشتغاا مددرآ از ليدتعا مددرآ که یدآمي پدید هنگامي رمتو که دميشو گفته

 از الیليد به بنا تخدماو کلکاالهایتقاضا که دميشو حاصل هنگامي مرا ینا و دد،گر

 ميرتو فشکا لمد در ینابنابر ،یابد یشافزا لپو عرضه یشافزا و تمالیا کاهش جمله

ل مد ینا در یگرد نبیا به .نیست لپو عرضه یشافزا تنها رم،تو عقوو علت یگانه ،کینز

باشد. در مي کافي طشر نیست، بلکه رمتو عقووبرای  زمال طشر ل،پو عرضه یشافزا

 ننوسا هرگونه علت و دارد ایهعمد نقش دقتصاا در لپو اعتقاد بر این است که ،پوليمکتب

 تبلندمد و تمدهکوتا در لپو اتتغییر از اشين اتثرا لبتها. آن لمعلو نه و ستا دیقتصاا

 یمتغیرها بر لپو عرضه اتتغییر ت،مدهکوتادرمعنيکه  بدین. ستا وتمتفا یکدیگر با

 تأثیر نکهآ ونبد لپو حجم یشافزا تبلندمددر  مقابلو در  شتهاثر گذا دقتصاا در قعيوا

 پس از کینز فریدمن .است تورمیش افزا به درقا فقط ،باشد شتهدا تولید بر توجهي قابل

 یک عنوانبه را پول مقداری نظریه وی. داد ارائه پول را مقداری نظریه از مجدد بیاني

 جددم تفسیر اسمي، درآمد و هاقیمت سطح کنندهتعیین نظریه نه پول و تقاضای نظریه

 راتتغیی تأثیر تحت عمدتا خرید، قدرت که است این بیانگر پول، مقداری نظریه .نمود

 آن خرید قدرت شود،مي زیاد پول حجم وقتي کهطوریبه. است جریان در پول محج

 حجم تتغییرا فرضیه، این طبق دیگر، عبارتبه. یابندمي افزایش هاقیمت و یافته کاهش

 با 6396 دهه هایسال در گرچه نظریه، هاست. اینقیمت سطح اصلي کنندهتعیین پول

 مطرح دوباره 6321 سال اواخر در ولي شد، اعتباریبي نوعي دچار کینز، نظریات ظهور

 M آن، در که بود MV=PY معادله پول، مقداری نظریه ثقل (. مرکز6919، 3شد )شاکری

. است ملي ناخالص تولید Y و هاقیمت عمومي سطح P پول، گردش سرعت V پول، حجم

 پول، حجم یراتتغی بنابراین. هستند ثابت مدتدرکوتاه Y و V پول، مقداری نظریه در

 تقاضای نظریه در اساسي (. نکته6919، 4شود )تقویمي هاقیمت سطح تغییر به منجر

 روش رد بازیسفته و معامالتي تقاضای بین تفکیک فریدمن که است این فریدمن پول

                                                 
1 Sharif (2009) 
2 keynse 
3 Shakeri (2009) 
4 Taghavi (2004) 
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 دو هب را افراد پول تقاضای دلیل کینز، که است حالي در این داند؛مي غیرضروری را کینز

 معامالت انجام برای مردم که معنا این به معامالتي؛ تقاضای( 6 کند؛يم تقسیم بخش

. ندکنمي نگهداری خود نزد را پول مقداری نشده، بینيپیش حوادث با رویارویي و روزمره

 ازارب و مالي بازارهای در اوراق فروش و خرید بازی سفته از منظور بازی؛سفته تقاضای( 2

 نیاز کردن برآورده برای پول تقاضای فریدمن دیگر طرف از .(2691، 1دادگر) است کاالها

 تقاضای فریدمن، دیدگاه در. است داده قرار توجه مورد جایک را ثروت ذخیره و معامالتي

 طلوبیتم ایجاد که شود؛مي گرفته نظر در مصرفي کاالی یک مانند کنندهمصرف برای پول

 :شودمي بیان زیر شکلبه ایرابطه با نفریدم دیدگاه از پول حقیقي تقاضای .نمایدمي
 Md

p
= f(Rm , Rb , Rs , P , Y , w)  (6)                                                             

 Y ،تورم نرخP ، نرخ بازدهي سهام Rsنرخ اوراق قرضه،  Rbنرخ بانکي ،  Rmکه در آن 
مد ات درآرتغییرات تقاضای پول با تغیی، باشد. از نظر فریدمنثروت مي wدرآمد ملي و 

 رتیب،ت این به مستقیم داشته و درسایر موارد رابطه معکوس دارد.رابطه  ملي و ثروت ملي
. داندمي صحیح بیش و کم را هاقیمت سطح و پول حجم رابطه ویژهبه پول، مقدرای نظریه
 بر رآمدد از غیر عواملي تأثیر به کینزی دیدگاه همانند اینکه ضمن فریدمن پولي نظریه
 را پول مقداری نظریه از ترکامل اما مشابه شکل نهایت، در کرده، توجه پول تقاضای روی
 منظم پولي سیاست که معتقدند، جدید ی(. کالسیکها6912دهد )رحماني، مي ارائه

 یخطا رچاد نشاراتنتظاا در ادفرا نجا کهآ از .نیست لشتغاا و تولید مسیر تغییر به درقا
 در لتدو الذ نیست نهاآ منظم غیر یخطاها حصالا به درقا نیز لتدو و شوندنمي منظم
 ینا سساا بر .اردند را شوندمي اریپاید به منجر که هایيسیاست لعماا رتقد عمل

 و قیمت در ناگهاني یشافزا طریق از ستکها همنتظر غیر پولي تفاانحرا فقط ،نظریه
 جدید یهاکینزین مکتب .اردميگذ ثرا دقتصاا قعيوا شبخ قعي بروا هبهر خنر اتتغییر

 درست. ا گرفته تنشأ ناقص قابتر و عقالیي رفتار ضفر دو و پولي مکتب ترکیب ازکه 
 بعضي در ستا ممکن پولي یهاسیاست گرچها نند.دامي همیتا با را لپو قعامو از ریبسیا

 فنعطاا بر تأکید با مکتباین  درهمچنین  .باشد ثرا ون( بدرگبز دکور) مانند هادوره از
 و دهبو ارادی غیر یمرا عمدتاً بیکاری ميگیرندکه نتیجه دلتعا معد دجوو و یپذیر
 تأثیر ریبیکا و قعيوا تولید بر پولي یهاتکانه قبیل از رنتظاا ردمو یتقاضا یهاتکانه

ارتباط و وجود  (. بنا به مراتب فوق در ایران نیز6932، 2)صمیمي و محمدیند ارگذمي

                                                 
1  Dadgar (2004) 
2 Samimy & mohamadi (2013) 
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 يتجرب یهايبررسو  یاز مطالعات نظر یمیان رشد پول و تورم، در بسیار يهمبستگ
 یهاآن است که در سالی ایگو رانیاثبات شده است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد ا

 یبسیار یهاپژوهش د.ندار يو تورم در اقتصاد کشور همخوان ينگیاخیر، روند رشد نقد
ررسي که با ب توسط پژوهشگران انجام شده است رانیدر اقتصاد اعلل تورم  یيشناسا یبرا

گردد برخي نظریه پولیون را قبول داشته و برخي برعکس معتقدند تورم آنها مشخص مي
اخیر  هایپدیده پولي نیست. باعنایت به اینکه استفاده از تحلیل موجک، تا همین سال

ان نداشته، بکارگیری از آن، روش ای درمطالعات اقتصادی ایران و جهکاربرد گسترده
 فرکانس به ارتباط بین متغیرهای-تری در فضای زمانتحیلي نویني است که توجه دقیق

های قدرت رشد پول و تورم درایران خواهد داشت؛ لذا از طریق تخمین و محاسبه طیف
 توان به اینهای زماني مورد نظر، ميهای موجک و اختالف فاز سریموجک، وابستگي

یا فرکانسي متغیرهای رشد پول و تورم به شدت به  هاسواالت پاسخ داد که درچه مقیاس
 کند؟اند؟ چگونه چنین ارتباطي درطول زمان تغییر ميوابسته هم

 پیشینه تحقیق  -3
 6336( در میانه دهه 6331) 2(، رمزی و المپارت6331) 1تحلیل موجک از سوی گوف
های اخیر صورت گرفته است. گسترده آن در اقتصاد درسالوارد اقتصاد شد. اما کاربرد 

ای از روش موجک به بررسي وابستگي موجک و اختالف فاز بر اساس تبدیل موجک شاخه
روش تحلیل رزولوشن چندگانه براساس  ای دیگر از اینپردازد. شاخه، مي(CWT)پیوسته 

 بي برخي از ارتباطاتبه ارزیا (MODWT)تبدیل موجک گسسته با حداکثر همپوشاني 
در ادامه به برخي از مطالعاتي که در گذشته، رابطه بین پول  .پردازددر اقتصاد تجربي مي

 .گردداشاره مياند، و تورم را مورد بررسي قرار داده

 سوابق مطالعاتی خارج از کشور -3-1

رمي که )حداقل تو ای( روش موجک را برای تخمین تورم هسته2666) 3داود، کاتر و لو

در ساختار هر اقتصاد در شرایط بیکاری طبیعي وعدم شوک اقتصادی وجود دارد.(درآمریکا 

به کار گرفته و نتایج آن را با روش برآورد با رگرسیون مقایسه نمودند، در نهایت این نتیجه 

تری خواهد بیني دقیقحاصل شد که استفاده از روش موجک به مراتب برآورد وپیش

نفت بر  متیبراثرات ق يمبن یدیشواهد جد( 2661) 1کاسترو-و ریورا داشت. ربوردو

                                                 
1 Goffe 
2 Ramsey & Lampart 
3 Dowd, Cotter & Loh 
4 Reboredo & Rivera-Castro 
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 تا 2666 یحاصل در سال ها يو اروپا ارائه دادند، وشواهد تجرب کایسهام در آمر يبازده

 نیمختلف ب یهادر فرکانس یدارارتباط معنا يمال یهانشان داد تا قبل از بحران 2666

و  معنادار هرابط ي،مال یهاابطه پس از بحرانر نیاما ااست. وجود نداشته  ریدو متغ

-سدر فرکان و نشان دادهنفت و سهام  متیق ریدومتغ نیباال ب یهارکانسفدر  یاهیدوسو

 ينیز به بررس( 2661و همکاران ) 6هاکر .بوده است دهیچیپ اریبس طارتبا نیا نییپا یها

 نیدر ا. پرداختند یانقطه ارز هایو نرخ يتفاضل نرخ بهره اسم انیم يمجدد ارتباط عل

 يگونگچ یهاها و نشانهگنالیس تا ،استفاده شده است يفرکانس يمطالعه از توابع واکنش

در  دیمشخص گرد تیدر نها نمود. یيشناسا گرید ریمتغ یرا بتوان برو ریمتغ کی ریتاث

و  ستنرخ ارز شده ا شیباعث افزا ينرخ بهره اسم انیتفاوت گراد تريطوالن یها سیمقا

 رامونیمطالعات موجک پ وجود دارد. ریدومتغ نیب يتر روابط منفکوتاه یهااسیدر ق

کونراریا، -. اگوارمورد توجه قرارگرفته است اریبس ریاخ یهادر سال زیو تورم ن يپول استیس

فرکانس میان -های متفاوت درفضای زمان( به ارتباط2662) 2مانوئل، مارتینز و سوارز

تند های پولي درآمریکا پرداخمتغیرهای اقتصاد کالن از قبیل تورم، سیاستمنحني تولید و

های مختلف مورد و شدت ارتباط بین متغیرهای مورد نظر در طول زمان و در فرکانس

رشد پول و تورم در اروپا  انیم ایارتباط پو يبه بررس( 2662) 3است. روابررسي قرارگرفته 

 نییپا یهادر فرکانس د،یگردکه مشخص ،است اختهساله پرد 16 يبازه زمان کیدر  و

دهد در ينشان م يتجرب جینتا تیدر نها اما باشد،يم شتریب ریدومتغ نیشدت ارتباط ب

 ریاستف .عامل تورم دانست ریرشد پول را به عنوان متغ تیتوان با قطعينم ریاخ یهاسال

 اطیبا احت مختلف یهافرکانس در يستیبايمزبور م ریدو متغ نیب نیو پس نیشیارتباط پ

 بررسي برای( 2661) همکاران و تیواریو ( 2669) 4همکاران و تیواری .ردیصورت پذ

 ورهایـکش در دهـتولیدکنن تـقیم شاخص و مصرفکننده قیمت شاخص بین پویا ارتباط

 ،انيـروم ورـکش در. دـانردهـک تفادهـاس تهـپیوس کـموج دیلـتب از ،کـمکزی و انيـروم

 بین ارتباط ،مکزیک در. است بوده فازهم متغیرها بینعلي  یرابطه هافرکانس ـاميتم در

 رـمتغی ،دتـاهمـکوت در هـک گونهای به است دیده خود به را بیشتری تغییرات رـمتغی دو

                                                 
1 Hacker  
2 Aguiar-Conraria, Martins, Manuel & Soares 
3 Rua 
4 Tiwari et al. 
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 رفـمص تـقیم شاخص ،بلندمدت در اما باشدشاخص قیمت مصرف کننده ميرو  یشـپ

 .است کرده پیروی دکنندهتولی قیمت شاخص از دهـکنن

( به بررسي ارتباط بین رشد پول و تورم با استفاده از 2662) 1چانگ و لینلي جیانگ،

در  2661تا ژوئن  6336های ماهانه درمحدوده زماني ژانویه رهیافت موجک براساس داده

مدت و بلندمدت رابطه بین دو دهد درمیاناند، نتایج مطالعات نشان ميچین پرداخته

ثبات است و سیاست پولي عملکرد خوبي دارد. لذا تغییر رشد پول وتورم یک به یک و بام

کلید بهبود اثر بخشي عملکرد سیاست پولي، کاهش اثرات تاخیری و معنادار رشد پول بر 

تورم است. به طور خالصه تنها زماني که اثر وقفه ضعیف شود، اثربخشي سیاست پولي بر 

تواند افزایش یابد، رشد پولي متالطم همواره در پي تورم متالطم مدیریت تورم در چین مي

است. بنابراین  نشان داده شده 2666و پایان دهه  6336است که این مساله در میانه دهه 

بسیار حائز اهمیت خواهد بود که رشد پول درچین با ثبات و منطقي صورت پذیرفته تا 

 کـموج زارـاب از (2669) 2انارـهمک و وسبکیردر بلندمدت به ثبات تورمي دست یابد. 

 ،دـهن ـورکش هـس در ورمـت و ولـپ رشد بین رابطه پویایيهای تحلیل رایـب تهـپیوس

 میانمدت و کوتاهمدت در هند در ،تحقیق نتایج طبق. کردهاند استفاده الزیـم و نـاپژ

 دتـماهـکوت بسیار بازهی در طرفه دوعلیت مالزی در. است پول رشد به متور از علي هـرابط

 دتـم کوتاه در پول رشد به تورم از علي هـرابط ،اپنژ در. است برقرار بلندمدت یارـبس و

 .است برقرار بلندمدت و

  سوابق مطالعاتی داخل کشور -3-2

اخیر، روند  یهاآن است که در سال یایگو رانیموجود در اقتصاد امطالعات انجام شده 

 یياساشن یبرا یبسیار یهاپژوهش د.ندار يوانمختصاد کشور هو تورم در اق ينگیرشد نقد

 اههگادیبه دلیل وجود دکه توسط پژوهشگران انجام شده است.  رانیعلل تورم در اقتصاد ا

 يمعین یهاخاص و با فرض یاوایز زا از پژوهشگران کیهر  ،یمختلف اقتصاد اتو نظر

دفتر تحقیقات و ، قتصادی و دارایيوزارت امور ااند )خصوص پرداخته نیدرا به پژوهش

با  یا( درمطالعه6919) 4حسیني و محتشمي(. 6932، 3های پولي و بازرگانيسیاست

پایداری  بررسيبه عنوان رابطه تورم و رشد نقدینگي در اقتصاد ایران؛ گسست یا پایداری؟ 

                                                 
1 Chun Jiang, Tsangyao Chang , Xiao-Lin Li 
2 Bekiros et al 
3  Ministry of Economic Affairs and Finance, Office of Research and Monetary and 

Commercial Policy (2016) 
4  Hoseini &  Mohtashemi (2011) 
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-11های سال ارتباط میان رشد نقدینگي و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطالعات

 پول دارد و اریازالگویي که ریشه در نظریه مقداری مقدبکارگیری پرداخته و با  6991

اساس کارکرد آن بر مبنای منحني فیلیپس و تورم انتظاری است، وجود رابطه پایدار میان 

کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصد تورم و رشد نقدینگي را تایید مي

 1شود. سحابي و همکاراندرصدی تورم منجر مي 6813شد نقدینگي به افزایش افزایش در ر

( با به کارگیری رهیافت چرخشي مارکوف نقدینگي بر تورم در اقتصاد ایران را طي 6932)

های تحقیق، اثرات اند. مطابق یافتههـا سنجیدهبا اسـتفاده از داده 6913-6936 هایلسا

ـان یکسـان نبوده است، به این صورت که در رژیم تورم نقدینگي بـر تـورم در طـي زم

شود، اما در رژیم تورم تورم در ایران مي 29/6متوسط، رشد نقدینگي با یک وقفه منجر بـه

 ارــعطرک رشـد نقـدینگي بـر تـورم تشخیص داده نشده است.معناداری از باال اثر 

 همگرایي روش کمک به را هاقیمت طحــس و ولــپ یهــعرض هیــرابط 6939 2نــروش

 کرده است. يبررس 6311تا  2666 يفصل یهابا استفاده از داده تیزمون علآو  وهانسنی

دوطرفه  تیعل رهایمتغ نیب ایثان ستند،یهمگرا ن رهایاست اوال متغ يحاک قیتحق جیکه نتا

 .دوجود دار

به آزمون پولي  *Pدلدر مطالعه خود با دیدگاه پولي در قالب م (6939) 3و نقدی کاکویي

، طي دوره زماني   ARDLو OLS هایبودن تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک

دهد که مدل نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان مي است. پرداخته 19-6921

بیني تورم برای اقتصاد کشور )شکاف قیمت داخلي( قادر به توضیح و پیش *Pاستاندارد 

جه به کند. بنابراین با تود، یعني نظریه مقداری پول برای اقتصاد ایران صدق نميباشنمي

در اقتصاد ایران، مجددا به منظور بررسي فرضیه پولي  *Pعدم کارآیي مدل استاندارد 

بودن تورم در کشور، اثر متغیرهای حجم نقدینگي، تولید ناخالص داخلي واقعي، نرخ ارز 

مت کاالها و خدمات وارداتي بر تورم با استفاده از روش بازار غیر رسمي و شاخص قی

ARDL دهد فرضیه پولي بودن تورم در اقتصاد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان مي

شود، ولي با توجه به اینکه رابطه بین تورم و حجم نقدینگي، ایران به طور نسبي تایید مي

لذا  گذارندم در اقتصاد ایران اثر ميیک رابطه یک به یک نیست و سایر عوامل هم بر تور

های پولي به عنوان یک ابزار کارآمد توان صرفا از سیاستبرای کنترل تورم در ایران نمي

                                                 
1 Sahabi. Soleymani, Khezri & Khezri (2012) 
2 Atrkar Roshan (2014)   
3 Kakuei &  Naghdi (2017) 
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 کردیرو 1کیزیاکونوف لیاستفاده از تحل گذشته،استفاده کرد. با امعان نظر به مطالعات 

گرفته پول صورت ن یدارمق هینظر لیو تحل هیاست که تاکنون در تجز یيو قابل اتکا دیجد

 يحرکتهم يتحت عنوان بررس ي( در پژوهش6931) 2يانیو خوچ ينادم است. هرچند

 ک،یزیاکونوف کردیو رو يهمدوس لیاز تحل رانیسهام، ارز و طال در اقتصاد ا یبازارها

 نیا یو ارتباط دوبه دو يحرکت هم لیاوت به تفصفمت يزمان یها-ر افقداستفاده نموده و

 اند.قرار داده يمورد بررس يو با تواتر هفتگ 6931تا  6991يبازه زمان یبرا در ایران بازارها

 شناسیروش – 4
به تبیین مجدد ارتباط میان رشد پول و  دراین تحقیق سعي داریم؛ با ارائه تحلیل موجک

مستخرج  (6916-6931) يدردسترس فصلهای با استفاده از داده در اقتصاد ایرانتورم 

 های ملي بانک مرکزی بپردازیم.های اقتصادی و حسابهای اطالعاتي اداره حساباز بانک

توان به قابلیت باالی آنها در تحلیل پویایي رابطه علیت بین ها مياز ویژگي مهم موجک

های مختلف آنجا که طول موجک به طور بهینه در مقیاساز  .کرد های زماني اشارهسری

مدت و علیت بلندمدت بین زمان علیت کوتاه بررسي هم امکان، کندزماني تغییر مي

د. روش مطالعه این تحقیق به لحاظ هدف از نوع شوهای زماني اقتصادی فراهم ميسری

 است.از نوع تحقیقات تحلیلي تحقیق کاربردی و به لحاظ تجزیه و تحلیل 
 موجک  هینظر -4-1

مورد  هیمشهور فور لیتحل یبرا ينیگزیبه عنوان جا 6316دهه  انهیموجک از م لیتحل

را  مختلف یهافرکانس انیارتباط م توانديم هیفور لیاستفاده قرار گرفت. اگرچه تحل

ال کام هیتحت انتقال فور يموضع يدهد، اما اطالعات زمان نشان يفیط یهاروش لهیبوس

نا ــان، ماتابع در طول محور زم يفراوان ایفرکانس  یمحتــوا ه،یفور ــلی. تحلشوديرد م

 در که است آن هــاموجک يژگیو نتریمقابل مهم یساکن فرض شده، امــا در سو ای

 یيامانان لیتحل یمناسب برا یامر سبب شده که ابزار نیو هم شونديم فتعری زمان و فضا

                                                 
. پردازديم و اقتصاد کیزیف انیاست که به ارتباط م کیزیرشته ف یهااز شاخه يکی اقتصادیوزیف ای کیزیکونو فا 6

. از ابدیبدست  یمشکالت اقتصاد یبرا یيهاتا به راه حل ،برديرا به کار م کیزیف اتیو نظر قاتیکه تحق یبه طور

 ام برد.نو تغییر فاز  یو آماري تصادف یندهایو فرا بآشو هیبه نظر توانيکه مورد استفاده قرار گرفته م ياتینظر

. رددگيبازم بسیگ الردیو ایو جوسا يبرنول لیهمچون دان اجتماعي علوم دانشمندانرشته به دوره  نیخاستگاه ا

 آشوب هیهمچون نظر يکیزیف یهاو از مدل برنديخود بهره م یاز دو دانش احتمال و آمار در کارها واقتصاددانانیزیف

 .کننديفاده مرشته هستند است نیا یهاهیاز پا که اختالل هینظر ای
2 Nademi & Kochyani (2017)  
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در  هاباشد. موجک نهیکیزودگذر و  یهــاگنالیس زیو ن هاگنالیساکن بودن س ریغ ای

، باشد زیتو نقاط اوج نوک وستــهیناپ هایگنالیس یکه دارا یيهاتــیموقع لیتحل

 (.2661، ترای)م دهدياز خود نشان م هیفور لیبهتر از تحل یعملکرد

 وستهیموجک پ لیتبد -4-1-1

های برگردانده شده و بسط داده شده از موجک زماني را به نسخهتبدیل موجک، سری 

ر حوزه زمان و فرکانس )نوسانات متغیر مورد نظر در کند که به خوبي دتقسیم مي 6مادر

توانند به های زماني ميهای زماني متفاوت( موضعي شده است. در این روش، سریافق

فرکانس بسط داده شوند که در آن نوسانات زمان یا فرکانس به روش شهودی  -فضای زمان

د دارد. انتقال موجک شود. اغلب دو طبقه از انتقال موجک وجوو مستقیم مشاهده مي

ها که برای کاهش نویز و فشردگي داده DWTو انتقال موجک پیوسته  DWTگسسته 

ها و کشف خود برای استخراج ویژگي CWTگیرد در حالیکه مورد استفاده قرار مي

 CWT(. بنابراین 2669، 9؛ لو2661، 2ها مفید است )گرینستد و همکارانمشابهتي داده

 ایکونرار-اگوارگیرد )در اقتصاد و امور مالي مورد استفاده قرار ميای به طور گسترده

آن با توجه به  R 2X(t)ϵ L  ،CWT)((. با وجود سری زماني 2662؛ روا، 2661وهمکاران، 

های به از موجک ψτ,S(t) در خانواده X(t)به عنوان ضرب داخلي  ψτ,S(t)موجک مادر 

 شود:اصطالح دختر تعریف مي

Wx,𝛙(τ, S) = (x(t), ψτ,S(t) ) = ∫ x(t)ψτS
∗+∞

−∞
 (2)                                           

ψτSدهد به عبارت دیگر ای را نشان ميترکیب پیچیده *که در آن عالمت ستاره 
توابع  ∗

طور که در باال بدان اشاره است. همان ψT,S(t)ای از توابع موجک دختر ترکیبي پیچیده

 به طوریکه: ،در طول تجزیه است ψ(t)موجک مادراز  ψτ,S(t)شد 

ψτ,S(t) = |S|−1/2ψ (
t−τ

S
) , τ, SϵR, S ≠ 0                                                   (9)  

𝑠) فشرده داللت بر موجک مادر sتفاوت پارامتر مقیاس موجک  < 𝑠)یا کشیده (1 > 1) 

 τها دارد، در حالي که بازگرداندن آن در طول شاخص زمان موضعي در میان فرکانس

توان تصویری در زمان دارد. در این روش، مي ψτ,S(t)داللت بر انتقال وضعیت موجک 

ا در مقابل مقیاس مختلف ر X(t)دامنه نوسان هر ویژگي موجود در  ساخت که هم

کند )تورنس و دهد، و هم اینکه این دامنه نوساني چگونه در طول زمان تغییر مينشان

                                                 
1 Mother Wavelet 
2 Loh 
3 Grinsted & et al. 
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هستند که به طور  مقادیر واقعي τو هم  s(. عالوه بر این از آنجایي که هم 6331 6کمبو

𝑠کنند )با قیدمداوم تغییر مي ≠ ,Wx,Ψ(τ(، بنابراین  0 S) سته به عنوان موجک پیو

باید دو ویژگي را حتما داشته باشد.  CWT ،ψ,(t)شود. برای موجک مادر نامگذاری مي

 ، ودیگری شرط قابل قبول بودن که عبارت است از: R 2ψ(t)ϵ L)(یکي 

0 < Cψ = ∫
|ψ(f)|2

|f|

+∞

−∞
df < +∞  (1 )                                                       

فرکانس فوریه است. با نگاهي به   fاست و ψ(t) انتقال فوریه موجک مادر ψ(f) که در آن

شود. تعیین مي  ψ(t)مستقل است و تنها با موجک  𝑓از  𝐶ψفرمول مشخص است که 

است، که ثابت ثابت برای هر تابع موجک مادر داده شدهمقداری  Cψاین بدان معناست که 

شود. اهمیت شرط قابل قبول بودن این است که امکان بهبود قابل قبول نیز نامیده مي

,Wx,ψ(T یعني CWTاز  x(t) سری زماني S) کند:را به صورت زیر تامین مي 

x(t) =
1

Cψ
∫ [∫ Wx,ψ(τ, s)ψss,τ(t)dτ]

ds

s2      , S ≠ 0
+∞

−∞

∞

−∞
(2)                               

بازگردیم، لذا X(t) به  CWTبرسیم و از  CWTبه  X(t)توانیم از یعني در این روش مي

,Wx,Ψ(Tو  X(t) توان پذیرفت کهمي S)  .دو ارائه متفاوت از عبارت ریاضي یکسان است

 تواند از طریق انتقال موجک به صورت زیر حفظ شود.مي X(t)مهمتر اینکه انرژی اصلي 

‖x‖2 =
1

Cψ
∫ [

+∞

−∞ ∫ |Wx(τ, s)|2+∞

−∞
dτ]

ds

s2                                                          (1)   

 شود.تعریف مي X(t) انرژی به عنوان ‖𝑥‖ که در آن

انواع مختلفي از موجک مادر وجود دارد که برای اهداف مختلف در دسترس است، مانند 

، و ... پرکاربردترین موجک مادر برای رسیدن به 2، مکزیکن هت1، دابچیز9، مورلت2هار

ویژگي، موجک مورلت است که برای اولین بار از سوی گاپیالد، گراسمن  هدف استخراج

 شود:مطرح شد. نسخه تسهیل شده آن به صورت زیر نشان داده مي 1(6311و مورلت )

ψ(t) = π−1/4eiω0te−t2/2                                                                          (9)  

                                                 
1 Torence & Combo 
2 Haar 
3 Morlet 
4 Daubechies 
5 Mexican hat 
6 Goupillaud, Grossman & Morlet. 
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 0ωکند. عالوه بر این انرژی واحدی را برای موجک مادر تضمین مي 𝜋−1/4آن  که در

تواند گیرد، چرا که این مقدار ميقرار مي 1فرکانس بي بعد است و معموال در عمل برابر 

تضمین کند که موجک مورلت تقریبا موجکي تحلیلي است و تفسیر رابطه میان مقیاس 

s  فوریه و فرکانس f کندمي را آسان. 

 قدرت موجک  فیط -4-1-2

,Wx,Ψ(τبا  X(t)در نظریه موجک، طیف قدرت موجک سری زماني   S)  داده شده که

تواند به عنوان معیار واریانس شود. این طیف ميطیف قدرت موجک خودکار نامیده مي

هر فرکانس تفسیر شود. از آنجایي که انتقال بین موجک دو سری در  X(t)موضعي برای 

( آن را مطرح کردند، طیف 6339) 6و همکاران که اولین بار هاجینز y(t)و  X(t)زماني 

در هر  yو  xشود و معیار همبستگي میان نوشته مي قدرت بین موجک به صورت ذیل

 (.6331دهد )تورنس و کمپو ا ارائه ميفرکانس ر

|Wxy,ψ(τ, s)|
2

= |Wx,ψ(τ, s)|
2

|ψy,ψ
∗ (τ, s)|

2
(1)                                              

که با رنگ قرمز و با خطوط پر رنگ  ينقاطبنابراین در نمودارهای طیف قدرت موجک، 

 نیشتریمربوطه خود، ب يزمان اسیقهستند که در م ياند، نواحمشخص شده يمشک

شکل،  يمخروط یهايخارج از منحن ينواح نیاند. همچننوسانات را دارا بوده ایو  انسیوار

 ستیبايم یشتریب اطیو با احت ستین ریامکان پذ يآنها به راحت ریهستند که تفس ينقاط

 شوند. ریتفس

 بستگی موج و اختالف فازهم -4-1-3

 موجک و )همدوسي(بستگي ا میان رشد پول و تورم، توجه به همدر تحلیل ارتباط پوی

توان با استفاده از طیف بین موجي مي رابستگي موجک اختالف فاز بسیار ضروریست. هم

 نمود: های موجک خودکار به صورت زیر محاسبهو طیف

Rxy
2 (τ, s) =

|S(S−1Wxy,ψ(τ,s)|
2

S|S−1|Wx,ψ(τ,s)|
2

|S|S−1|Wx,ψ(τ,s)|
2

|
                                               (3)  

اگر  يموجک يهمبستگ است.بستگي موجک مورد مطالعه به صورت توان دوم ارائه شدههم

پرسش که  نیاما از پاسخ به ا ،دهديم مختلف نشان يزمان اسیمق را در يچه همبستگ

خ پاس نیدهد. ايبوده است را نشان نم یگرید ریمتغدر  رییتغ جادیعلت ا ر،یکدام متغ

نمودارها داده  نیموجود در ا یاختالف فاز یهاو جهت يهمدوس یتوسط نمودارها

                                                 
1 Hudgins & et al. 
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توان به يرا م يموجک يهمدوس ه،یفور یبسامد فیط لیبا توجه به روش تبد .شوديم

ز ا کیهر  یبسامد فیبه ضرب ط يزمان یمتقاطع دو سر یبسامد فیصورت نسبت ط

به عبارت (. 2662، روا، 2661وهمکاران،  ایکونرار-اگوار) کرد فیتعر يزمان یهایسر

همان  ،يشود و همدوسيم فیتعر يزمان یسر يزمان یدر فضا يهمبستگ خودتر ساده

توان يم يشود. در همدوسيم فیتعر يزمان یسر یبسامد یاما در فضا يخودهمبستگ

خاص  يزمان یهااسیاص و همزمان به مقخ يدر مقاطع زمان يهمبستگ به خود

لذا پس ازهموارسازی،  یک عملگرای هموارساز است،S ( متغیر 3در رابطه ) .افتیدست

کند. فرکانس اختیار مي -را در فضای زمان 6و  6بستگي موجک توان دوم مقداری بین هم

ده ز نشان دهنها نشان داده شده است، قرمبستگي موجک این موضوع با رنگدر تصاویر هم

همبستگي قوی و آبي نشان دهنده همبستگي ضعیف است. در این روش، همدوسي 

های زمان و فرکانس تواند همزمان مولفهشود که ميموجک منجر به تحلیل سه بعدی مي

 کند تا همبستگي موضعيو نیز میزان همبستگي را نشان دهد. بنابراین، به ما کمک مي

از هم متمایز سازیم و تغییرات ساختاری در طول زمان و ارتباطات را میان رشد پول و تورم 

 ها را شناسایي کنیم.کوتاه و بلند مدت میان فرکانس

توانیم میان همبستگي از آنجایي که همبستگي موجک به صورت توان دوم است، نمي

شنهادات یهای مثبت و منفي تمایز قائل شویم. بنابراین نیاز به ابزار اختالف فاز است تا پ

 های زمانيرو میان سریپس -یروشیپها و ارتباطات مثبت یا منفي در مورد همبستگي

نیز با توجه به  CWTرا ارائه دهد. از طرفي چون موجک مورلت تابع پیچیده ای است، 

شود. این نوع از موجک مادر، بسیارپیچیده و به دو قسمت واقعي و موهومي تقسیم مي

به صورت زیر  yو  x(، اختالف فاز میان 2661) 6ار بلوم فیلد و همکارانبنابراین بر پایه ک

 شود:تعریف مي

ϕxy = tan−1(
ℑ{S(s−1Wxy,ψ(τ,s))}

ℜ{S(s−1Wxy,ψ(τ,s))}
) ,with  φxyϵ[−π, π]                                 (66)  

عي انتقال میان موجکي هستند. بنابراین های موهومي و واقبه ترتیب بخش Rو  Jکه در ان 

( 2669) 3( و نیز اگوارکونراریا و سورس2662) 2به دنبال کار ویسولسکو و اوزوسکین

 تبدیل کنیم، به طوری که: yو xتوانیم به سادگي اختالف فاز را به وقفه زماني میان مي

                                                 
1 Bloomfield  
2 Voiculescu  & Usoskin 
3 Aguiar-Conraria & Soares 
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  (∆t)xy =
φxy

2πf
 (66)                                                                                   

است یعني فرکانس معمول s ای با توجه به مقیاس زماني فرکانس زاویه 2𝜋𝑓که در ان 

ωفوریه به صورت 
ψ

/2πs = f  است. توجه کنید که𝜔
𝜓

دهنده فرکانس موجک مادر شانن 

𝜔0با انتخاب  fت. با استفاده از موجک مورلت اس 0ωیا به عبارتي فرکانس بدون بعد  =

6 ، 𝑓 آید. بنابراین وقفه زماني بدست مي(∆𝑡) به صورت زیر است: 

(∆t)xy =
φxy,S

2π
                                                                                                   (62)  

ختالف فاز به صورت بردارهایي در نمودارهای وابستگي در این مطالعه سعي بر این است تا ا

در فاز قرار دارند )یا  (yو  x)موجک نشان داده شود. بردارهایي که به سمت راست هستند 

به صورت مثبت با هم ارتباط دارند(، درحالیکه بردارهایي که به سمت چپ هستند یعني 

x  وy ردارهایي که به سمت سایر جهات خارج از فاز هستند. )یا ارتباط منفي دارند( ب

رو میان آنها است، به عبارت دیگر اختالف فاز پس -یروشیپهستند به معنای ارتباطات 

 را نشان دهد. yو  xتواند رابطه علیت میان مي

 یهمدوس ینمودارها ریتفس -4-1-4

ول، ا يزمان یاست که سر نیا یبه معنا درجه(36)با زاویه  به سمت باال هاکانیجهت پ

 هیزاو )باها به سمت پایین ی زماني دوم است. همچنین جهت پیکانعلت و موجب سر

اول است.  يزمان یدوم، علت و موجب سر يزمان یاست که سر نیا یمعنا بهدرجه( 36

 یاست که سر نیا یبه صورت مورب است. جهت باال و راست به معنا هاکانیغالبا جهت پ

. است يدوم يزمان یعلت سر ياول يزمان یفاز هستند، سرکه هم نیعالوه بر ا يزمان یها

 د.شويم ریو تفس محاسبهروش  نیبا هم زین گرید یهاطور جهت نیهم

 ها ونتایج تجربیتوصیف داده - 5
ه برای بررسي همدوسي بین رشد پول و تورم در ایران و تحلیل رابطه علي مطالع نیدر ا

ورم در ت وي )به عنوان حجم پول( نگینقد و يپول هیپا يفصل یهاازدادهو معلولي بین آنها 

 دنـش میسر و زماني سریهای تبدیل برای واستفاده  6931تا  6916 هایسال يبازه زمان

همچنین مطابق شده است  بکارگیریفرکانس از موجک مورلت -زمان هـدامن در لـتحلی

مشخص رنگ قرمز پر رنگ احاطه و با  اهیکه توسط خط س یيهاقسمت نمودارهای ذیل

 نیبه ا دنیرس یبرا .درصد وجود دارد 2 در سطح یآمار تیبا اهم يهمدوساست،  شده

 .استفاده شده استمونت کارلو  یساز هیاز روش شب یسطح آمار
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شامل مولفه ، شده است لیاز سه بعد تشک( 6) شود، نموداريهمانطور که مشاهده م

باشد. مقیاس زماني ميدرون نمودار(  یهارنگ) و شدت همدوسي 2زمان ،6يزمان اسیمق

تعداد  انگریب هستند که 92تا1،1ها، اعداد داده فصلي بودن لیبه دلتعریف شده در اینجا، 

بیانگر مقیاس زماني یک ساله و کوتاه مدت خواهد  1 به عنوان مثال عدد .استها فصل

مدت مدت به میانماني کوتاهی زهاحرکت از افق انگریب نییپا حرکت نمودار از باال بهو بود.

زماني سالیانه مورد بررسي است که در اینجا از سال  بازه انگریبو بلندمدت است. زمان 

باشد. شدت همدوسي نیز از صفر )نقاط آبي رنگ( تا یک )نقاط مي 6931تا سال  6916

بیانگر مقیاس زماني  1قرمزرنگ( رتبه بندی شده است. نمودارهای زیر تا مرز عدد 

مقیاس زماني بلندمدت  92تا  61مدت و از عددمقیاس زماني میان 61تا 1مدت ، ازکوتاه

دار دهد. مطابق نقاط معني( همدوسي بین نقدینگي و تورم را نشان مي6نمودار ) باشد.مي

همدوسي مثبت و قوی  6911تا 6916های فصل در سال 1نمودار، در مقیاس زماني تا 

دار به سمت پایین نمایش ها در نقاط معنيه اما جهت پیکانبین دو متغیر وجود داشت

اند، لذا نقدینگي بعد از تورم حرکت کرده و یک متغیر پس رونده خواهد بود. دو داده شده

مدت و نکته در این نمودار حائز اهمیت است. اول اینکه بین نقدینگي و تورم، نه در کوتاه

مدت و طي ها در کوتاهثانیا جهت پیکان نه در بلندمدت همدوسي قوی وجود ندارد.

دهنده این نکته است که منشا ایجاد تورم نقدینگي نبوده نشان 6911تا  6916های سال

شود حرکتي مشاهده ميرو بوده و اگرچه هماست چرا که متغیر نقدینگي یک متغیر پس

ي نبوده م پدیده پولمدت توراما پس از تغییرات تورم، نقدینگي تغییر کرده است )در کوتاه

همدوسي معنادار وجود دارد. در این  6992تا  6911است(. اما در بلندمدت تنها از سال 

شود. به عبارت دیگر در این ها نظریه مقداری پول تایید ميمقیاس زماني و طي این سال

 ها نقدینگي علت تغییرات تورم بوده است.سال

                                                 
1 Period 
2 Time 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ...لیتحل کی ران،یرشد پول وتورم درا یيایپو رابطه يبررس                 292 

 

 ی و تورم )متغیر اول نقدینگی(همدوسی نقدینگ: (1نمودار )         
 Rر ا زبا نرم اف قی: محاسبات تحقمنبع

مدت همدوسي قابل توجهي وجود ( بین پایه پولي و تورم در کوتاه2با توجه به نمودار )
تواند عامل ایجاد تورم باشد. اما ندارد. این بدان معناست که در کوتاه مدت، پایه پولي نمي

قابل تحلیل بوده لذا نشان  92تا  61و  61تا 1قیاس زماني همدوسي در م 2مطابق نمودار 
رابطه  6991تا  6912های فصل طي سال 61تا  1مدت و مقیاس زماني دهد در میانمي

باشد. در مستقیم بین پایه پولي و تورم برقرار بوده وعامل تاثیرگذار و اصلي پایه پولي مي
همانطور که در شکل مشخص است، در افق  شود.این نمودار نظریه مقداری پول، تایید مي

مدت و بلندمدت همدوسي قوی بین تورم و پایه پولي وجود دارد، به عبارت دیگر دو میان
سمت  ها )رو به باال ومتغیر نه تنها همبستگي فرکانسي باالیي دارند، بلکه جهت پیکان

آن هم در راست( نشان دهنده این موضوع است که پایه پولي علت تغییرات تورم 
تا  6911و  6991تا  6911های سال طي سال 1تا  9یعني  92تا  62های تقریبا سیکل
 باشد. مي 6913

 
 همدوسی پایه پولی و تورم )متغیر اول پایه پولی(: (2نمودار )

 Rر ا زبا نرم اف قیمنبع: محاسبات تحق                             

و مقایسه آن با همدوسي، از آزمون علیت گرنجر  برای بررسي علیت خطي متغیرهای فوق

  ( آمده است.6نیز استفاده گردید. نتایج آزمون علیت گرنجر در جدول شماره )
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( آزمون علیت گرنجر متغیرهای رشد حجم نقدینگی و رشد پایه پولی با تورم 1جدول )

 هاو شاخص قیمت
)در فاصله  جهنتی

 درصد(2 نانیاطم

تعداد 

 وقفه
P 

value 
ماره آ

F 
 فرضیه صفر

حجم نقدینگي علت گرنجری تورم  112/6 91/6 1 عدم رد فرض صفر

 باشدنمي

 باشدپایه پولي علت گرنجری تورم نمي 23/6 11/6 1 عدم رد فرض صفر

حجم نقدینگي علت گرنجری شاخص  61/6 31/6 1 عدم رد فرض صفر

 باشدقیمت نمي

ت گرنجری شاخص قیمت پایه پولي عل 13/6 11/6 1 عدم رد فرض صفر

 باشدنمي
 منبع: محاسبات پژوهش

آید؛ نه حجم نقدینگي و نه پایه پولي هیچ کدام ( بدست مي6همانطور که از نتایج جدول )
اند و علیت خطي از طرف پول به رشد ها نبودهعلت گرنجری تورم و رشد شاخص قیمت

یه شده متغیرهای فوق، در های تجزشود. جالب اینکه با بررسي مولفهها رد ميقیمت
های متفاوت، رابطه علي بین پایه پولي و تورم برقرار های زماني مختلف و در سالمقیاس

 است.

 گیری، و ارائه پیشنهادات: نتیجه -6
 یریگجهینت -6-1

پایه پولي در بلندمدت به شدت بر تورم تاثیرگذار است. با مشاهده رابطه همدوسي بین -6
توان نتیجه گرفت که تورم در بلندمدت ریشه پولي دارد، اما در م ميپایه پولي و تور

بتا فازی نسحرکتي یا همها هممدت تاثیر چنداني بر تورم ندارد. اگرچه در برخي سالکوتاه
حرکتي رابطه علیت از پایه پولي به تورم را ضعیفي بین این دو وجود دارد، اما این هم

 کند. تایید نمي
مدت و نه در بلندمدت، تاثیر چنداني بر تورم ندارد؛ با مشاهده ه در کوتاهنقدینگي ن -2

 درتوان نتیجه گرفت، اگرچه در بلندمدت رابطه همدوسي بین نقدینگي و تورم مي
شود اما این همدوسي بسیار ضعیف نظریه مقداری پول تایید مي6992تا  6911 هایسال

نشا نقدینگي مدهد در کوتاه مدت نیز ان ميبوده و قابل توجه نیست. همچنین نتایج نش
تغییرات نقدینگي پس از تغییر تورم بوجود آمده است. )در ایجاد تورم نبوده است چرا که 

 مدت تورم پدیده پولي نبوده است(. کوتاه
 انتظاری لـقاب هـنتیجپولي با محوریت تغییر نقدینگي  یسیاستها ،ارظخالف انت بر -9
 .نميآید مارـش هـب رانـای ادـاقتص برای مناسبي استراتژی بلندمدت رد و نداشته تورم بر
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مدت و دهد در میاناما در مورد پایه پولي نتیجه تا حدودی متفاوت بوده و نشان مي
خواهد  ای بر تورمهای پولي از طریق پایه پولي تاثیر قابل مالحظهبلندمدت اعمال سیاست

قابل توجیه است. اما در   (QMT) هینظرلندمدت داشت. لذا همانطور که مطرح شد در ب
 موصوف تورم را پدیده پولي دانست.  های زمانيتوان درهمه مقیاسمجموع نمي

به  وتورم کافي نیست  تیریجهت کنترل و مد یيبه تنها رانیدر ا يپول استیس -1
 یرشد پول و تورم در طول زمان ثبات کمتر انیمدت مارتباط کوتاه يطور کل
بت مدت نس، زیرا در کوتاهدارد ریدو متغاین مدت و بلند مدت انیه ارتباط منسبت ب

دهد تر خواهند بود. نتایج نشان ميهای موقت داخلي یا خارجي حساسبه شوک
 رد رهاایمع يتمام اساس بر را آن يـیبرونزا توانيم که است ينگینقد این تنهاکه 
است. نتایج این پژوهش با  نشده رد دراین تحلیل يپـولپایه  یيبرونزااما . کرد

 ( نیز مطابقت دارد.6932) 1مطالعات یارمحمدی و عرفاني
 پیشنهادات -6-3

 ،گي(ي در مقابل رد شدن برونزایي نقدینپـولپایه  یيبرونزا بنا بر نتایج تحقیق )رد نشدن
ـول ه پعرضـ يـیدرونزا تـوانينم ایاز کشورهای دن ارییچرا بر خالف بس نکهیا هیدر توج
 ـرانیا يبـودن نظـام بـانک ـکیو بروکرات يبـه دولتـ ـدینمـود، با ـدییتأ ـرانیرا در ا

 اجازه موجود مقررات و رانیا يبانک نظام بر حاکم کیبروکراتسـاختار  اشـاره نمـود.
 شپوش را تقاضا و داده انطباق التیتسه برای تقاضاهـا خـود را بـا دهـد کـه بانـکينم

از بانک مرکزی در مواجهه با تقاضای وام،  اسـتقراض بـا توانندينم هابانک واقع در. دهند
ابسته و داً یشد رانیدر اقتصاد ا يپـول ـهیپا يقرار دهند. از طرفـ ریرا تحت تأث يپول هیپا

 )بـا توجه به عدم استقالل( ـزیبانک مرکزی است که بانک مرکـزی ن يخارج هاییيبه دارا
 هاییيکشـور را دارا يپول هیاز پا يآن ندارد. در واقع بخش قابل توجه نییدر تع ينقش

 فـروش یيو توانـا ياز درآمـدهای نفتـ يکه تابع دهديم لیبانک مرکزی تشک يخارج
 درآمـدهای اسـت، نفـت بـه وابسـته آن يدولت بودجه که کشوری در. است بازار در ارز

 الیبه کارسازی ر ریناگز زیو بانک ن شوديگذار مفروش نفت به بانک مرکزی وا از حاصـل
نفت )و البته مقـدار  هایمتیاز ق يمعـادل آن بـرای دولت است. بودجه دولت در واقع تابع

 هایيیمرکزی دارا بانک که با توجه به عدم استقالل خاص( است طیفـروش نفـت در شـرا
 يپول هیپا ران،یکه در اقتصاد ااست  يلذا منطق .دهديقرار م ریتأث تحتي آن را خارج

 نییتع يکبان ستمیس اریو تحت اخت يآن در درون نظام بانک ـراتییشـود و تغ يبرونزا تلق
وسعه از ت رانیافزود که در ا زیرا ن يبانک نیبـازار ب تیوضـع ـدیموضوع با نینگردد. به ا

معتقدند بر مبنای  يبرخ .سازديمهـا را محـدود بانـک يالزم برخوردار نبوده و توان عمـل
حجم  نییتع لیدل نیدرونزا بوده و به ا ـزین ـرانیپول در اقتصاد ا نزی،یهای پساکهینظر

                                                 
1 Yarmohamadi & Erfani (2016) 
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ه تواند اثری در اقتصاد داشتيبانک مرکزی نم اریدر اخت ياسـتیس ـریپول به عنوان متغ
د. باش نرخ بهره دیهدف، با ریاعمـال شود، تنها متغ يپول استیباشد واگر قرار است س

و  ـرفتهشیاز اقتصـادهای پ ارییدر بس يپول استیس رینرخ بهره به عنوان متغ تیتثب
 اریرگذیبـه اسـتفاده از عرضـه پـول بـرای تأث ـایهـای مرکـزی دنکـاهش اقبـال بانـک

ه رهنمون ساخته که از نرخ بهره ب دگاهید نیرا به ا ياز کارگزاران بانک ارییبس، بر اقتصاد
 نیچنـ ازـینشیاست که پـ يدرحال نی. اندیمناسب استفاده نما يپول استیبزار سعنوان ا

دهـد در يای درونزا بودن پول در اقتصاد است. هرچند مطالعه حاضر نشـان مـ جـهینت
 یدودح تا ینزیپسا ک مطرح شده هیدرونزا بوده و نظر ينگیمدت نقد انیکوتاه مدت و م

 يولپ هیپا يـیبرونزا هیتوان فرضيس اطالعـات موجـود، نماما بـر اسـا است، هیقابل توج
است که  رانیبانـک مرکزی ا ـنینان اچرسد هميرا رد نمود و بنظر م ـرانیدر اقتصـاد ا

الزم  وانتبلندت مدت از  درنـرخ بهره  زیرا ،ـدینمايمـ نییرا تع يپول هیبه صورت برونزا پا
ـت، اس صورت پذیرفته شـرفتهیر کشورهای پبر اقتصاد، چنانکه د رگذارییبرای تأث

نشـان  ـزین ـریموجود به خصوص در چند سـال اخ يخیتجربه تار .برخوردار نخواهد بود
 ریثباشد، تحت تأ يپول استیس عمالاز آنکه ابزاری برای ا شترید که نرخ بهره براز آن دا

کـزی بهره را از بانک مرنرخ  نییهای مختلف امکان تعبه روش يبانک سـتمیتورم بـوده و س
 هیرظن ، برمبنایدر بلندمدتنتیجه اینکه  لذا. کرده است نیـیسـلب نمـوده و خـود تع

 قدرتمنـدی است که ياسـتیابزار س یک (يپول هیپابویژه عرضه پول ) ،پول یمقدار
 ي و مدیریتپول هایاستیبانک مرکزی با استفاده از آن به اعمال س گردد،پیشنهاد مي

 مستیدولت به س هایيو بده یها به بانک مرکزبانکهای از طریق مدیریت بدهي تورم
 کشور بپردازد. يبانک

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ...لیتحل کی ران،یرشد پول وتورم درا یيایپو رابطه يبررس                 291 

 فهرست منابع

نور،  امیتهران، دانشگاه پ )اقتصاد کالن(، 2اصول علم اقتصاد .(6919) یمهد ،یتقو .6
219-219. 

ر (. رابطه تورم و رشد نقدینگي د6919سیدصفدر، و محتشمي، تکتم ) حسیني .2
های اقتصادی دانشکده اقتصاد و توسعه پژوهشاقتصاد ایران گسست یا پایداری؟ 

 .26-12(، 1)9، کشاورزی دانشگاه تهران

، قم، مؤسسه و اصول علم اقتصاد يمبان .(6912)موریت ،يو رحمان داهلل،ی دادگر، .9
 961-969بوستان کتاب، 

ارباب، تهران، نشر  رضادی، حمو مسائل اقتصاد کالن یتئور .(6932) نیوجی و،یولید .1
 .126 ،ين

 .263، تهران، انتشارات برادران، جلد دوم، اقتصاد کالن .(6912) موریت ،يرحمان .2

 اثرات(. 6932) محسن ،خضری و ،سمیه ،خضری ،سیروس ،سلیماني ،بهرام ،سحابي .1
 ،ادیـاقتص ردـراهب. مـیژر رـتغیی ایـه-مدل: ایران اقتصاد در تورم بر نقدینگي رشد

1(2) ،611 -626. 

 سان،یتهران، پارس نو ،هااستیو س هاهیاقتصاد کالن نظر .(6919عباس ) ،یشاکر .9
 .362جلد دوم، ص

 616-612، تهران، انتشارات اطالعات، ص اقتصاد کالن .(6919) يمصطف ف،یشر .1

 .رانیدر ا هاقیمت طحــس و ولــپ هیــعرض هیــرابط .(6939) نــروش ،ارــعطرک .3
 .696-622 ،(6) ،61 ،رانیا یاقتصاد یبازنگر ،تیزمون علآ و گرایيهم روش

براساس  یشواهد: رانیرابطه پول و تورم در ا .(6939یزدان ) ،نقدی ، ونصیبه ،کاکویي .66
  .692 -621 ،(61)2، (داری)رشد و توسعه پا دیقتصاهای اپژوهش فصلنامه ،*Pمدل 

، وزارت گي در اقتصاد ایران رابطه تورم و رشد نقدین(. 6932) یمعاونت امور اقتصاد .66
 .يو بازرگان يپول یهاسیاستدفتر تحقیقات و   ،یيو دارا صادیامور اقت

سهام، ارز و  یبازارها يحرکتهم يبررس .(6931) نیرام ،يانیخوچ و ونس،ی ،ينادم .62
 مجله مهندسي مالي ،کیزیاکونوف کردیو رو يهمدوس لیاز تحل رانیطال در اقتصاد ا

 .613-611( 1) ،بهادارو مدیریت اوراق 

 .(www.cbi.ir) هاآمار و داده ران،یا یبانک مرکز تیوبسا .69
1. Aguiar‐Conraria, L., & Soares, M. J. (2014). The continuous wavelet 

transform: moving beyond uni‐and bivariate analysis. Journal of Economic 
Surveys, 28(2), 344-375. 

2. Aguiar-Conraria, L., Martins, M. M., & Soares, M. J. (2012). The yield 
curve and the macro-economy across time and frequencies. Journal of 
Economic Dynamics and Control, 36(12), 1950-1970. 

http://www.cbi.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 299                  6931/ تابستان 2/ شماره ششم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

3. Atrkar Roshan, S. A. R. (2014). Inflation and Money supply growth in Iran: 
Empirical evidences from cointegration and causality. Iranian Economic 
Review, 18(1), 131-152 (In Persian). 

4. Bloomfield, D. S., McAteer, R. J., Lites, B. W., Judge, P. G., 
Mathioudakis, M., & Keenan, F. P. (2004). Wavelet phase coherence 
analysis: application to a quiet-sun magnetic element. The Astrophysical 
Journal, 617(1), 623.  

5. Jiang, C., Chang, T., & Li, X. L. (2015). Money growth and inflation in 
China: New evidence from a wavelet analysis. International Review of 
Economics & Finance, 35, 249-261. 

6. Dadgar, Y, & Rahmani, T (2003) Fundamentals and Principles of 
Economics, Qom, Institute of Boostan Book, pp. 303-304 (In Persian). 

7. Diulio, E (2013) Theory and Macroeconomic Problems, Hamid Reza 
Arbab, Tehran, Nizar Ney, p. 421 (In Persian). 

8. Dowd, K., Cotter, J., & Loh, L. (2011). US core inflation: A wavelet 
analysis. Macroeconomic Dynamics, 15(4), 513-536.. 

9. Goffe, W. L (1994). Wavelets in macroeconomics: An introduction. In 
Computational techniques for econometrics and economic analysis (pp. 
137-149). Springer, Dordrecht. 

10. Goupillaud, P., Grossmann, A., & Morlet, J. (1984). Cycle-octave and 
related transforms in seismic signal analysis. Geoexploration, 23(1), 85-
102. 

11. Grinsted, A., Moore, J. C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross 
wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. 
Nonlinear processes in geophysics, 11(5/6), 561-566. 

12. Hacker, R. S., Karlsson, H. K., & Månsson, K. (2014). An investigation of 
the causal relations between exchange rates and interest rate differentials 
using wavelets. International Review of Economics & Finance, 29, 321-
329. 

13. Hoseini, S., Mohtashemi, S. (2011). The Relationship between Inflation 
and Liquidity Growth in Iran's Economy, Breakdown or Sustainability? 
Economic Research Faculty of Economics, Tehran University, 3(8), 21-62 
(In Persian). 

14. Hudgins, L., Friehe, C. A., & Mayer, M. E. (1993). Wavelet transforms 
and atmopsheric turbulence. Physical Review Letters, 71(20), 3279. 

15. Loh, L. (2013). Co-movement of Asia-Pacific with European and US stock 
market returns: A cross-time-frequency analysis. Research in International 
Business and Finance, 29, 1-13.. 

16. Kakuei, N., & Naghdi, Y. (2011). Money and inflation in Iran: 
Evidence based on P*. Quarterly: Journal of Economic Research, 
2(14), 135-156 (In Persian). 

17. Mitra, S. (2006). A wavelet filtering based analysis of macroeconomic 
indicators: the Indian evidence. Applied mathematics and computation, 
175(2), 1055-1079. 

18. Nademi, Y., & Kochyani, R. (2017). Investigating the Coexistence of 
Stock, Currency and Gold Markets in the Iranian Economy from 
Coherence Analysis and Equophysic Approach. Journal of Financial 
Engineering and Management of Securities, 31(8), 149-166 (In Persian). 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ...لیتحل کی ران،یرشد پول وتورم درا یيایپو رابطه يبررس                 291 

19. Rahmani, Timur (2005) Macroeconomics, Tehran, Brothers, Ninth 
Edition, vol. 1(2), pp. 233-239,209 (In Persian). 

20. Ramsey, J. B., & Lampart, C. (1998). The decomposition of economic 
relationships by time scale using wavelets: expenditure and income. 
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 3(1). 

21. Reboredo, J. C., & Rivera-Castro, M. A. (2014). Wavelet-based evidence 
of the impact of oil prices on stock returns. International Review of 
Economics & Finance, 29, 145-176. 

22. Rua, A. (2012). Money growth and inflation in the euro area: A time‐
frequency view. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(6), 875-
885. 

23. Sahabi, B., Soleymani, S., Khezri, S., & Khezri, S. (2012). The Effects of 
Liquidity Growth on Inflation in Iran's Economy: Model Changes in Diet. 
Economic Strategy, 5(16), 26-62 (In Persian). 

24. Samimi, A., & Mohamadi, M. (2014). An analysis of the evolution of the 
monetary economy. Monetary research – banking, 19(7), 1-25 (In 
Persian). 

25. Shakeri, A. (2008). The Macroeconomics of Theories and Policies, Tehran, 
Pars Nojsan, p. 2, p. 912 (In Persian). 

26. Sharif, M. (2008) Macroeconomics, Tehran, Information Publishing, First 
Printing, pp. 140-142 (In Persian).  

27. Taqavi, M (2004) Principles of Economics 2 (Macroeconomics), Tehran, 
Payame Noor University, p. 243-247 (In Persian). 

28. Tiwari, A. K., Mutascu, M., & Andries, A. M. (2013). Decomposing time-
frequency relationship between producer price and consumer price indices 
in Romania through wavelet analysis. Economic Modelling, 31, 151-159. 

29. Tiwari, A. K., Suresh, K. G., Arouri, M., & Teulon, F. (2014). Causality 
between consumer price and producer price: evidence from Mexico. 
Economic Modelling, 36, 432-440. 

30. Torrence, C., & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet 
analysis. Bulletin of the American Meteorological society, 79(1), 61-78.. 

31. Voiculescu, M., & Usoskin, I. (2012). Persistent solar signatures in cloud 
cover: spatial and temporal analysis. Environmental Research Letters, 
7(4), 044004. 

32. Yarmohamadi, J., & Erfani, A. (2016) Exogenos test of money in Iranian 
economy. Financial Economics Quarterly, 11(23) (In Persian).


