
1398ستانتابوبهار،17شمارة،مششدورهجدید،سالبیستواقتصادپولی،مالیهایپژوهش

 

فضا  و (Denomination)قطع بندی  ساختار تحلیلی بر

 روشپول در ایران بر اساس  (Spacing) گذاری
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 1علی ارشدی

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
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 چکیده

هیایاولییتتسیهیردرپولرایجییا ریرور وجودیکقطعبندیمناسباسکناسومسکوکبرایهر
هایهنگفتیچتبیتصیور مسیت یموچیتغیرمسیت یمبیتینتهزمبادال است؛چراکتدرغیراینصور 

گردد.دراینمیانبتدلیرعوامراقتصادینظیرتیور،،یمطورکلیاقتصادکشورتحمیربانکمرکزیوبت
کنید.یمیکتهرا چندگاهینیا بتتعریفقطعجدییدرامطیر ستساختاربهینتداراییکماهیتپویا

اینپژوهش،رمنبررسیمبانینظریموروعا حیثعملیاتیبتبررسیسیاختارقطیعبنیدیاسیکناسو
پیردا د.نتیایححاصیر،حیاکیا وجیوداشیکاالتیدریمیدرایرانD-Metricاساسروشمسکوکبر

آنعبار استا :باشدکتاهمیمساختارموجود
 ا یکسومنجربتا دورمسئلتدینامیکموجوددرساختارفعلیاقطاعبانرختور،همخوانیندارد.این

هیایهنگفتییینتهزشودوا سویدیگریمترراموجبخارجکردناقطاعپایینوفشاربتاقطاعبزرگ
 نماید.یمرابابتچاپونشربتبانکمرکزیتحمیر

 یگذارساختارموجودمشکرفضادر(Spacingوجودداردکتاین)فشاربیتاقطیاعماقبیرقطیعمسئلت
 مف ودهراموجبگردیدهاست.

 مانفاصلتبسیار ییادیکتاینمد استسال10متوسطتعریفقطعجدیددرشرایطفعلیدرحدود 
 رحدودستسالاست،دارد.کتدبرایایرانD-Metricروش ماناستخراجشدها بامد 



قطعبندی،فضاگذاری،اسکناسومسکوک،بهینتیابیهای کلیدی: واژه

 GEL:C22, C32, E41, E42, E51طبقه بندی 

________________________________________________________________ 

1- arshadi63@yahoo.com 
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 م دمت-1

هیایاولییتوجودیکقطعبندیمناسباسکناسومسکوکبرایهرپولرایجیا ریرور 

هیایقطیعبنیدیپیولماهییتپوییایآنویژگییطرفدیگریکیا ا تسهیردرمبادال است.
رغیمطرفییعلییا .1توانیکدامنتبهینیتراهمیوارهبابیتدرنظیرگرفیتینمدیگربیانبتاست.

بهینت،دراین مینیتدرداخیرکشیورمطالعیا  ییادیوجیودنیدارد.هم نیینتاهمیتتعییندامن

کشورهایموردمطالعیتاستواراسیت؛لیذانتصور گرفتتمبتنیبرنموا آنجاکتمطالعا خارجی
یسیت.مطالعیتحاریردرپییآناسیتتیاریمنارا یتننتایحچندانقابرتعمیمبتسیایرکشیورها

D-metricیا مبانینظریومطالعا صور گرفتیتدرایین مینیت،بیااسیتفادها روشاخالصت
اشیکاال موجیوددرایینارا یترمنشرایطقطعبندیپولرادرکشورموردبررسیقراردهدو

گیریهزینتتحمیرشدهبتبانیکمرکیزیا ناحییتعید،مناسیببیودنقطیعبنیدی مینتواندا ه

ارا یتهایاسکناسومسکوکرابیادرنظیرگیرفتنشیرایطپوییاییآنموجود،دامنتمناسبقطع
شودسیس سیسیتمیماین مینتپرداختتنماید.درادامتابتدابتارا تمطالعا تجربیانجا،شدهدر

D- metricوتحلییرقیرارمعرفیگردیدهودرقسمتدو،اینسیستمدرمورداییرانمیوردتجزییت
گردیدهاست.ارا تگیردونهایتاًدرقسمتپایانیاهمنتایحیم



 تعریف مسئله-۲

یهیاکیار و2بیدهییهاکار رغمتوسعتابزارهایپرداختالکترونیکپرداختنظیرعلی

خردامریکامالًرایحاست.هایپرداختیاخیر،هنو استفادها وجتن ددرهاسالدر3اعتباری
یهیاار شکیتشیامر4ا طرفدیگراینت ارابرایپولن دبراساسیکساختارقطعبندی

دد.بیراسیاسگیریمیینتیممباشدیماسکناسواسکناس-اسمیمختلفیبودهوشامرسکت،سکت
ایبرخیوردارییژهوپیولیا اهمییتهیایقطیعساختارشکرگرفتت،تبییینوشناسیاییدامنیتبهینیت

________________________________________________________________ 

 ناشیا وجودتور،دریککشوراست.عمدتاًاینپویایی-1

1- Debit Card 
2- Credit Card 
3- Denomination Structure  
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هایچاپ،رربونیزبا یابیاسکناسوینتهزگردد،چراکتاینموروعبتصور مست یمبریم
بیودنسیاختاریستیتوجتنمودکتبهینتبیودنییانبایگردمسکوکتمبیرگذارخواهدبود.ا سوی

هیایکارگیریاسیکناسومسیکوکدرپرداخیتقطعبندیموجوددریککشورباچگونگیبت
طیورمسیتمربیربهینیتبیودنییرتیور،بیتنظبتذکراستمتغیرهیاییال ،رو انتقابرمشاهدهاست.
کسیورودا یییماست.برایمثالدرشرایطیتورمیانتظارتمبیرگذارساختارقطعبندیموجود

یدرشتهررو افزایشیافتتوا سویدیگرشاهدخروجانیواعسیکتوهااسکناسنیا جامعتبت
رودرواقعاگردامنتتعیینشدهبرایهاخواهیمبود.ا اینکوچکا پرداختهایقطعطورکلیبت

بیتتعیدادپولدرکشورمناسبتعریفنشود،رفتارمرد،درپرداختبتدلیرداشتندرجیتآ ادی
یا اپیارهونیزافزایشت ارابیرهاقطعموجود،عمالًباا چرختخارجکردنتعدادیا هایقطع
هیایینیتهزشودودراینشرایطیمفشاربرساختارموجودرابتسمتترکیببهینتموجبهاقطع

موردت ارانیزافزایشخواهدیافت.هایقطعینتممبانکمرکزیجهت
نمییایشدادهشییدهاسییتوسییاختارقطییعبنییدیبییرایچنییدکشییورنمونییت1دولشییمارهدرجیی

بیندهالیپانزدهقطیعرابیرایخیودآیدهرکشورساختارییبرمگونتکتا جدولمذکورهمان
تعریفنمودهاست.

قابیرمشیاهدهاسیتویژگییمشیترکدرمییانکشیورهایمختلیف1گونتکتا جدولهمان
1دهیی–سیتوجهییدهاصطالحاًساختارقطعبندیپیرویا یک

-1(ییا)50-20-10و1-2-5) 
اساسیقابرطر استنخستآنکیتکیرانبیالوسؤال(است.اکنونچند50-25-10و2.5-5

یاًدرفاصلتدوکرانمذکورجتتعیداداقطیاعباییدتعرییفشیودوبانپایینچتاعدادیبایدباشند،
ادامتم التدریابندکدامند.یممبتشکراسکناسوهمبتشکرمسکوکانتشاراقطاعیکتهبالثاً

نخستدرپیپاسخگوییبتسیؤاال میذکوربیودهوسیس کیاربردآنرابیرایدردرجتحارر
دهد.یمایرانموردبررسیقرار



________________________________________________________________ 

1- Binary Decimal Triplet 
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تعداد اسکناس و مسکوك در گردش در تعدادی از کشورهای منتخب -۱جدول 
۱

 

 اسكناس تعداد سكه كشور

تعداد 

قطع 

 اسكناس

تعداد كل 

 ها قطع

 كانادا
 و 5/0،1، 25/0، 1/0، 05/0، 01/0

2 
 12 5 100و  50، 20، 10، 5 7

 12 7 100و  50، 20، 10، 5، 2، 1 6 1و  5/0، 25/0، 1/0، 05/0، 01/0 آمريكا

 11 4 50و  20، 10، 5 7 2و  5/1 ،1/0، 05/0، 02/0، 01/0 انگلستان

منطقه 
 يورو

 8 2و  1، 5/0، 2/0، 1/0، 05/0، 02/0، 01/0
و  200، 100، 50، 20، 10، 5

500 
7 15 

 10 5 1000، 500، 100، 50، 20 5 10و  5، 2، 1، 5/0 سوئد

 10 5 1000و  500، 200، 100، 50 5 20و  10، 5، 1، 5/0 نروژ

 12 5 1000و  500، 200، 100، 50 7 20و  10، 5، 2، 1، 5/0، 25/0 دانمارك

 10 4 000/10و  5000، 2000، 1000 6 500و  100، 50، 10، 5، 1 ژاپن

 11 5 100و  50، 20، 10، 5 6 2و  1، 5/0، 2/0، 1/0، 5/0 استراليا

 5 5000و  2000، 1000، 500، 250 ايران
و  000/50، 000/20، 000/10، 5000

000/10 5 10 

Source: www.Banknotes.com 



 مبانی نظری -۳

طورکلیدرخصوصساختاربهینتاسکناسومسکوکدونظروجودداردکتیکییعبیار بت

کییتبییتمعنیییحییداقراسییکناسومسییکوکاسییتفادهشییدهدر2اسییتا اصییرحییداقرکوشییش
باشیدکیتبیتیمیهاین دیاستودیگریحداقرتعداداقطاعموردنیا بیرایییکپیولپرداخت

مطر گردیداینموروعبییان4گاهنخستکتتوسطهنسچباشد.دردیدیممعروف3ب تمسئلت
گردد.یمکارگیریتعدادکمتریا اقطاعرایحشودکتچگالیبیشتردراقطاعپولیمنجربتبتیم

________________________________________________________________ 

هیایمختلیفاسیکناسومسیکوکا رابطیت(میانقطعspacingفضاگذاری)ال ،بتذکراستدربیشترکشورهایجهان-1
هنو بیتطیور1-5/2-5استیاترمناسب1-2-5کندواینکتساختارپیرویمی1×10-5/2×10-5×10یا1×2-10×5-10×10

باشد.دقیقمشخصنمی
1- Principle of Least Effort  
3- Bachet’s  Problem  
4 - Hentsch 



 317  ...تحلیلی بر ساختار قطع بندی

یییدنمودنیدتمموردآ مونقرارگرفیتوآنهیانییزاینموروعتوسطاسکارپتیاونیزسیمونسلی
باشدیمتمبیرگذاردستیابیبتبهینتا طریقاصرحداقرکوششبرکامالًتعداداقطاعتعریفشده

فیاکتوریرخواهیدبیودکیتاقطیاعبیراسیاسییکپیذامکانوهم نیندرصورتیدستیابیبتبهینت
مشترکونیزیکقدرنسبتمناسبتعریفشوند.ال ،بتذکراستاینسیستمبیتسیسیتمپیولی

فیاکتورفضیاگیذاریاصیطالحاًچتم یدارفیاکتورمشیترکییایعتاًهرطبباشد.یممعروف1ماژول

رودتعدادکمتریاسکناسومسکوکدرییکپرداخیتمعیینمیوردیمباشدانتظار2ترکوچک
.3استفادهقرارگیرد

ینتیرکوتیاهمطر گردیدکتبیراسیاسآن،بهینیتدر4وسیلتتسلردیدگاهدو،دربهینتیابیبت
شیود.ال ،بیتذکیراسیتنتیایحوپیامیدهایاییندویمیپولیتعرییفایهقطعدامنتممکنبرای

تواندبایکدیگردرتضادباشندچراکتعمالًمیانتعیدادقطیعیمدیدگاهبرایقطعبندیپولکامالً

موردنیا وانواعقطعیکرابطتمعکوسوبدهوبستانوجودخواهدداشت.
هیایصیور تیالشتیوانبیتیمیهینتدرقطعبندیپولال ،بتذکراستدررابطتباتعریفب

نیزاشارهنمود.فرضاساسیکرامراینبیودکیترفتیارمیرد،انعکیاسدهنیده5گرفتتتوسطکرامر
داندکیتبیرایییکم یدارمعیین،یمکاراییدرپرداختاست.دراینرابطتویپرداختیراکار

.حداقرتعداداسکناسیامسکوکموردنیا باشد
یمختلیفقطیعبنیدیهیادامنیتتوانیدبیراییمدهدکتیمویهم نینالگوریتمیرانیزارا ت

.6اسکناسومسکوکمورداستفادهقرارگیرد

کنیدکیتتصیوریمیرابتصور ریاریبتاینصور بییاندرپرداختکرامرمسئلتکارایی

________________________________________________________________ 

1- Modul Curency System 
2- Spacing Factor 

بیا(over Payment)ودرحالتارافتپرداخت2کندکتدرحالتمعمولفاصلتگذاریبافاکتوریم(بیان1995ستلر)-3
 تواندبهینتباشد.یم3فاکتور

4-Tesler 
باشدکتطبیعتاًتعدادقطعموردنیا عددبسیاربزرگییهاپرداختتواندمساویباتعدادیمبراساسدیدگاهنخستتعدادبهینت-5

دررابطتبادیدگاهدو،هرگاهبرایمثالدرنظرگرفتتشودکتتنهایکقطعیکواحدیوجودداشتتباشیدبیرایخواهدشدو
 قطعاسکناسیکواحدینیا خواهدبود.50واحدبتطورمتوسطبت1-100پرداختبین

6-Cramen (1983) 
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یمتفیاو ونییزهیااسیکناسیبترکn (A)رقمیاستکتبایستیپرداختشودوAکنیدم دار
 nاست.بنابراینیکم یدارمثبیتd=1…..Dیاستفادهشدهمتفاوتیاستکتبتصور هاسکت

(A, d)اشارهخواهدداشتبتتعدادقطعdدرپرداختوم دارمنفیn (A, d)اشارهبتتعدادقطع
d.پ گرفتتشدهدرحالتارافتپرداخت

نمیایشدادهشیود.مسیئلتبهینیتییابیبیتVdشهراسمیهرقطیعبیادراینصور هرگاهار 

 شود:یمصور  یرتعریف

 

 
 استخراج دامنه بهینه قطع بندی پول  سازی مدل -۳-۱

.هیدفایینگیرددیمسکتواسکناسارا تسا یبهینتدراینقسمت،یکمدلریاریجهت
کیتبتهرترتییبدرصیورتی.شودارا تتیابیقسمتارا تمدلیاستکتا دیدمصرفکنندهبهین

ا یامجموعیتبیااسیتفادها توانیدیمیایینپرداخیت،باییدپرداخیتشیودkwم دارمشیخص

ومسکوکدراختیاریکفردانجا،شود.مسئلتایناستکتکدا،ییکا اییناقطیاعهااسکناس
فرایندانتخاباست.سا یمدلدراینجاوهدفشودیمبرایپرداختاستفاده
ارا تشود:چندفرضاولیتبیشا اینبایستی

استبرایصفراست.kwکمترا کتوقتییاحتمالانتخابیکپرداخت
یوقتیتنهایکانتخابوجودداشتتباشد،احتمالبرابریکاست.

.باشدیمممکنبرابریکهایپرداختیمجموعاحتمالهمت

یاحتمالانتخابعناصریبرایپرداختکتاحتمالبا گشتداشتتباشدبرابرصفراست.

kyفروسیلتبتشودیم:م دارپولیکتپرداختk

kBم داربودجت:kامینفرد

: Pkپولبا گرداندهشدهبتفردم دارk
note.b
k,imتعداداسکناسنوع:iکتدرپرداختفردk.استفادهگردیدهاست
coin

k,jmتعدادسکتنوع:iکتدرپرداختفردk.استفادهگردیدهاست
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note.b
k,jPتعداداسکناسنوع:iبا گرداندهشدهبتفردk
coin
k,jP:تعدادسکتنوعiبا گرداندهشدهبتفردk

note.bValuerار ش:rامیناسکناسانتخابشده
coinValuerار ش:cسکتانتخابشدهینام

 note.b
r,irank1

0

 coin
c,jrank1

0

تعریفتابعهدف:
coin

j

coin

j

noteb

i

noteb

i UufTCMin 
..

1)1  
)()(2)2 ,,

.

,

.

,

coin

kj

coin

kj

noteb

ki

noteb

ki PmPmTCMin   


k k

k

w

z
TCMin 3)3  

گونیاگونیاسیت،لیذادراینجیاسیتتیابعیهیاجنبتبتدلیراینکتمسئلتبهینتیابیاقطاعدارای

هدفتعریفگردیدهاست.درتابعنخستدرواقعهزینتتولییداسیکناسومسیکوکراحیداقر
وتیابعشیودیماحداقر،تابعدو،تعداداسکناسومسکوکمورداستفادهدرپرداخترگرددیم

.کندیمسو،تعداداقطاعرادربا پرداختحداقر

 :  ها یتمحدود

kn wy )4        k  

kk By )5        k  

k

coin

j

coin

j

noteb

ki

noteb

i

noteb

i

noteb

kik uanuanb  0)6 .

,

...

,  

k

coin

j

coin

kj

noteb

i

noteb

kik amany  0)7 ,

..

,  

0)8  kkk wyz  
0)9 ,

..

,  coin

j

coin
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noteb

i

noteb

kik apapz  
0)10 ..

,  noteb

i

k

noteb

ri urank  

0)11 ,  coin

j

C

coin

cj urank     j  
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 -LPمعمییوالًا روشاسییتچنییدتییابعهییدفکییتدارایهییایمییدلال ،بییتذکییراسییتدر

METRICبراساساینروشمسئلتبهینتیابیبیرایهیرییکا توابیعشودیمبرایحراستفاده.

وسس یکتابعهیدفکیتدرواقیعبییانگرکلییداهیدافشودیمهدفبتصور جداگانتحر
کتهدفآنحداقرکردنمجموعنرماالیزشدهتفاو میانهرییکا شدهبندیفرمولباشدیم

.باشدیمآمدهدرمرحلتاولبتدستاهدافوم داربهینت
تنشودکتهمیتاهیدافرابهینیتفهموارهاینامکانوجودداردکتپاسخیکسانییاا آنجاکت
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.درباشیدیمیبهینتهاجوابکتنزدیکبتهمتآیدیمبتدستینماید،براساساینروشپاسخ

321مدلپیشنهادیدراینم التستتابعهدف TC,TC,TCوجودداردوبادرنظیرگیرفتن

3بابرابراینکتم ادیربهینتهریکا اینتوابع
2

3
2

3
3 TC,TC,TCنمیایشدادهشیود،درایین

صور تابعجمعیقابربهینتعبار خواهدبود:
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321دراینجا ,, wwwکتبتصور برونباشندیمگانتستم ادیراو انهریکا توابعهدف
 اتوسطمح ققابرتعیینخواهدبود.



 (D-metricمعرفی سیستم ) قطع بندی پول در عمل -۲

اسومسکوکاستفادها سیستمموردنیا اسکنهایقطعیرایحدرتبییندامنتهاروشیکیا 
D-metricبسطوگسترشیافت.اینسیستمبر1981باشدکتتوسطپاینیومورگاندرسالیم

هیایخاصییدرنسیبت(D)اساسدرنظرگرفتنیکمتغیربتعنوانشاخصیبرایمخارجرو انت

5-2-1برمبنایسیسیتمهایتعریفشدههریکا ایننسبتا آنپ کند.یمتعریفومحاسبت
سیا د.دریمیشدهوار شاسمیسکتویااسکناسرابیرایهیرشییارمشیخصگرد5-2.5-1و

نمیایشDا هاینسبتجدولذیردامنتار شاسمیمسکوکواسکناستعریفشدهبراساس
 دادهشدهاست.

وکدامنتمسکاسکناس-سکتدامنتاسکناس



 ِD5 D2 D 

          



وD/2000ا ترینم دارار شاسیمیبیرایسیکتعبیار اسیتیینپابراساسروشمذکور

باشیندکیتیمیهایقطعD/20تاD/50فاصلتشودویمتعریفD5باالترینم داربرایاسکناس
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-Dگرددسیسیتممالحظتمیهم نانکت.1ندشوهمبتشکراسکناسوهمبتشکرسکتمنتشرمی

metricبتتعیینم دارDتیوانیمیکامالًبستگیدارد.ا کاربردهایمفیداینسیستمآناستکت

.ال ،بتذکراستدراین2 مانورودیکقطعجدیدراوهم نینخروجیکقطعراتعییننمود
هایانتشاراسکناسومسیکوکصیور ینتزههایمرد،درپرداختونیزروشتوجهیبتعاد 

گیرد.ینم


  مروری بر مطالعات تجربی -۲

دامنییتبهینییتاسییکناسودرخصییوصا پییرداختنبییتمطالعییا تجربیییصییور گرفتییتپیییش
مسکوکال ،استایننکتتاشارهگرددکتدراین مینتمطالعا محدودیصور گرفتتاسیت

بیتتوانیدینمیهمانکشورهایموردمطالعیتداردویهانمونتبتونتایحبدستآمدهنیزاختصاص
هم نیندرموردایرانهیچگونتمطالعتبیتجیزکشورهابتکاربردهشود.رصور کلیبرایسای

مطالعتحارروجودندارد.

Caianiello(1982) دهدکیتا اصرحداقرکوششبرایتعییندامنتبهینتنشانمیباپیروی
درایین؛فضیاگذاریشیوند2هایاسکناسمسکوکا طریقیکپارامتربابیتماننیداهقطعهرگ

انتظارداشتکتبتدامنتبهینتدستپیداخواهیمکردوبیتمنظیوررعاییتسیسیتمتوانیمصور 
کنیدیمیپیروینمود.ویدرادامتمطالعتخودنتیجتگییریb10aا فضاگذاریتوانیمدسیمال،
شدهاست.یفدردورهلیرایتالیابتصور بهینتتعر1-2-5تمکتسیس

Cramer(1993درمطالعییت)کییتفییاکتورال ،درفاصییلتگییذاریمیییانکنییدیمییخییوداشییاره
کتدراینحالتشیرایطاریافتپرداخیتکندیمباشد.ویبیان3مختلفبایستیبرابرباهایقطع

صیور گرفتیت1996 دیگریکتتوسطهمووهیندلزدرسالنیزمالحظتگردیدهاست.درمطالعت
بیاهیاقطیعکیتاسیتفادها فاصیلتگیذاریدهدیمموردتردیدقرارگرفتتونشانمراست.نتایحسا

.شودیمبسیاربهترا  مانیاستکتا فاکتورستاستفاده2فاکتور

________________________________________________________________ 

بتاینمعنیینیسیتکیتعیددD-metricدهبراساسسیستمبایستیبتایننکتتررورتاًتوجتنمودکتسیزدهقطعتعریفش-1
باشد.یمسیزدهبرایقطعاسکناسومسکوکبراییکپولبتمعنیدستیابیبتشرایطکارایی

.میباشیما گردشپولیکشورهاسکتال ،بتذکراستدرشرایطتورمیدردامنتقطعپایینشاهدخروج-2
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Tesler(1995مسئلت)ادقطیعموردنییا جسیتجووتعرییفدامنتبهینترادریافتنحداقرتعید
اسکناسومسیکوکبیاهایقطعکتپاسخدرفاصلتگذارییابدیم.برایناساستسلردرکندیم

.ویدرپاییاننتیجیتگییریاسیتمناسیب3ودرشرایطارافتپرداختفاکتورباشدیم2فاکتور
.1-3-9-27-.......کتشدبایم3بهتریندامنتموجودبرایفاصلتگذاریفاکتورکندیم

Hove, L.V(2010درمطالعتخودبتاینموروعاشارهداردکتیافتندامنتبهینتاسکناسو)

.بتبیاندیگیردرییافتنو نمناسیبهیرقطیعباشدیموکیکمسئلتبهینتیابیچندوجهیمسک
1-2-5کیتسیسیتمکندیمارهمحدوددرنظرگرفتتشودویدرپایاناشهاقطعحتماًبایستیتعداد

ال ،است.ییکارایداراتواندیم


 مروری بر روند قطع اسکناس و مسکوك در ایران  -۳

پیشا هرچیزال ،استبتچندآمیاردر مینیتچیاپوریرباسیکناسومسیکوکتوجیت
شدادهبتترتیبآمارتعدادونییزشیاخصار شاسیمیبیتتعیدادنمیای2و1نمودارهایدرشود.

کتنسبتار شبتتعیدادا نماید؛درحالییمتعدادقطعشروعبتافزایش1356سالا شدهاست.
تواندبتاینشیکرتورییددادهشیودکیتیمینموروعاشروعبتافزایشنمودهاست.1376سال

هایکوچکدردستورکاربانکمرکزیقیرارداشیتتچاپویارربقطع1356-1372درفاصلت
تیربیتدلییررونیدروبیتافیزایشحجیمپیولهیایدرشیتچاپاسکناس1372استولیپ ا 

جایگزینسیاستقبلیگردیدهاست.


 
 : تعداد قطع اسکناس و مسکوك چاپ و ضرب شده۱نمودار 

 ماخذ: بانک مركزی ج.ا.ا
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 : نسبت ارزش اسمی اسکناس و مسکوك به تعداد۲نمودار 

 

و1349،1369مختلفاسیکناسومسیکوکدرسیتم طیعهایقطعهمس3درنمودارشماره
بتنمایشگذاشتتشدهاست.1389

یابیدا سیهممسیکوکیمیآیدهرچیت میانافیزایشیمهم نانکتا نمودارهایمذکوربر
شود.ا دیگرنکا قابرذکرآناستکتبراسیاساطالعیا یمکاستتوبتسهماسکناسافزوده

باشد.پی یمدرصددارایبیشترینسهم87/41ریالیباسهمیمعادل50000اسکناس1389سال
-درصددرجایگاهدو،قراردارد.بتاینترتیبنتیجت06/29ریالیباسهمی20000ا آناسکناس

درصد71ریالیدرمجموعسهمیدرحدود20000و50000شودکتدوقطعاسکناسیمگیری

دهیددرسیسیتمییمیینموروعنشاناباشد.یمکتسهمقابرتوجهیانددادهاصرابتخوداختص
سهمبیاالیاییندووجودکتدرحالحاررپنحقطعاسکناسوپنحنوعسکتتعریفشدهاست،

یلییبیرنیادلیتعریفشیده،هااسکناسقطع،عد،ودرواقعتو یعنامتعادلبارمعامال برسکتو
وجوداست.کارآمدیدامنتم

نکتتدیگریکتال ،استدرخصوصسهمسایردرنمودارهابتآناشارهشودایناسیتکیت
1364شودوا سالیمریالیبتصور رسمیا گردشپولیکشورخارج5سکت1354ا سال

منشود.درواقعبتدلییرتیور،میزیمریالیاینکامر50و10،20بتبعداینروندباخارجشدن

گیردیمیشکراگونتهم نانکتپیشا اینگفتتشد،بتصور پویارفتارمرد،درپرداختبت
شودخیودبیتخیودا گیردشواسیتفادهدرمبیادال یمپایینکتبتشکرسکتارا تهایقطعکت

یا شیرایطحاریریکیدریابید.یمباالترافزایشهایقطعشودودرم ابرفشاربرروییمخارج
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هایقطعاسکناسومسکوکدرایرانعد،استفادها سکتاست.ویژگی


 

 
  ۱۳۴۹-۱۳۶۹-۱۳۸۹های اسکناس و مسکوك در سه مقطع سهم قطع -۳نمودار شماره 

 ماخذ:بانک مركزی ج.ا.ا


یمختلیفنشیاندادههیاسیالاسیکناسومسیکوکدرهایقطعجدولیا 2درجدولشماره

بتکارگرفتتشیدهدرهایقطعگرددکتدرساختاریمسجدولمذکورمشاهدهشدهاست.براسا
چنداشکالقابرمشاهدهاست:هاسالاین
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 اهم تغییرات در ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوك -۲جدول 

قطع/

 سال
5 

1

0 

2

0 

5

0 

10

0 

20

0 

50

0 

100

0 

200

0 

500

0 

1000

0 

2000

0 

5000

0 

10000

00 

1320 * * * * * × * *       

1330 * * * * * * ×        

1341 * * * * * * × *       

1342 * * * * * * * *       

1347 * * * * * × * *       

1361 * * * * * × * * * * *    

1366 × × × × * * * * * * *    

1382 × × × × * * * * * * * * * * 

1385 × × × × * * * * * * * * * * 

1389 × × × × * * * * * * * * * * 

1394 × × × × * * * * * * * * * * 

 منبع:بانک مركزی ج.ا.ا


 ریالیوجودداشتتاست،دربین1000و100،500یهااسکناس،1320درحالیکتدرسال

ریالیوجودداشتتاست200فضایبسیاربا یوجودداردکتعمالًنیا بت500و100اقطاع
رییالی1000و500هیایقطیعبیاحیذف1320نشیدهاسیت.ایینمسیئلتدرسیالکتتعریف

 .شودیما چرختبتنوعیاصال 

 500و100اسیکناسکیتدرحیالیوگییردیمیمجدداًاشتباهمشیابهیصیور 1341درسال
.البتتعمرایناشتبارهچندانبتشودینمریالیتعریف200ریالیوجودداردمجدداًاسکناس

 گردد.یمریالیمعرفی200،اسکناس1342ودرسالکشدینمرا اد

 شیوند،یمیرییالیتعرییف10000و5000جدییدهیایقطیعکتدرحالی1347-61درفاصلت

رییالیتعرییف2000شیودوقطیعیمیگذشتتدرسطددیگریتکرارهاسالمجدداًاشتباه
 .شودیماصال 1367شود.ایناشکالدرسالینم

رییالی50000و5000،10000،20000روندتاریخیچهارقطیعاسیکناس4درنمودارشماره

محی بیت1382نشاندادهشدهاست.هم نانکتا نمودارمیذکورقابیرمشیاهدهاسیتدرسیال
گیرنیدوبیتدلییریمیپیشا آنرونیدنزولییدرپییشهایقطعریالی20000معرفیقطعجدید

جدیدهایقطعتوانانتظارداشتکتاینروندبراییم،ونیزباالبودنسطدقیمتوجودنرختور
تردردامنیتاسیکناسنزولییخواهیدبیود.اسکناسصعودیوبرایروندهایکوچکتردرشتو
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باشدشناسایی مانورودمناسیبومعرفییییکقطیعجدییدیمیکتدراینجاحا زاهمیتانکتت
شود.یمیکتدرقسمتبعدبتآنپاسخدادهالتمسئباشدواینیم



 
 سهم چهار قطع اسکناس از کل اسکناس و مسکوك در گردش -۴نمودار 



 D-metricتحلیل قطع بندی پول در ایران با استفاده از روش  -۴

ییاDمسیتلز،تعییینم یدارD-metricگونتکتپیشترنیزبتآناشارهشداستفادها روشهمان
توانا معیارهایمتفاوتیبتعنیوانییکیمDرو انتاست.برایتعیینهایپرداختاریبرایمعی

حدساستفادهنمود.برایمثالدرآمدسیرانتقابیرتصیرف،متوسیطدرییافتیرو انیتکیارگرانو
درآمدخالصپولیخانوار.

وارهرسالتانتشیاردراینپژوهشا درآمدخالصپولیخانوارکتا طریقجداولبودجتخان

گییرد.دریمییابداستفادهگردید.پ ا استخراجاینمبلغ،متوسطرو انتموردمحاسیبتقیراریم
D.پی ا محاسیبتم یدارمیوردنظر1متوسطدرآمدرو انتنشاندادهشیدهاسیت3جدولشماره

________________________________________________________________ 

اقدا،بتپیشبینییا طرییقییکمیدل1388-89یهاسالباشدبراییمموجود1387تخانوارتاسالا آنجاکتآماربودج-1
گردیدهاست.Polynomialساده
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تیرینییکنزدهبیتگردد،سس م داربیتدسیتآمیدیمتعیین1اکنونم دارم تضیبرایهرشیار
ارا یت3شیود.بیراینمونیتجیدولشیمارهیمگرد1-5/2-5یا1-2-5م دارخودبراساسسیستم

گردیدهاست.
توانتصویریا ساختارمناسبقطعاسکناسومسیکوکیمهم نینبراساسجدولمذکور

 مانورودواقعییاسیکناس3هایمرتبطباآنارا تنمود.برایمثالدرنمودارشمارهیاییپوونیز

-D(همراهبا مانبدسیتآمیدهتوسیطسیسیتم1381بتچرختاقتصادی)50000ریالیو20000

metric(1371.نمایشدادهشدهاست)

تیوانسیاختارپوییاییجابجیاییهیرقطیعیمیآناستکت3ا دیگرکاربردهایجدولشماره
ودرطول مانبدستآورد.بیرایایینمنظیوراسکناسومسکوکرادرمیانشیارهایمختلف

چگیونگیتغیییرا D500وD2000،D1000برایسیتشییار6درنمودارشماره

ارا تگردیدهاست.D-metricار شاسمیمسکوکا تعریفشدهبراساسسیستم

نمیوداریاییران،بیراD-METRICطعبندیسیستمبتمنظوربتتصویرکشیدنساختارپویایق
7شماره

م دارار شاسمیهرقطعرابیت1371-1375-1383یننموداربرایستم طعاتهیتشدهاست.
هایاسیکناسومسیکوکشودار شاسمیکلیتقطعیممشاهدههم نانکتنمایشگذاردهاست.

اسمیهرم دارشود،یمهرچتبر مانافزودهگردیبیانبتدرستم طعمذکوردرحالتغییراست.

                                                                                                     


2- Slipe 
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ینرویدادبتمعنیخارجشدنتیدریجیوجابجیاییدرار شایابد.یمشیاربتم داربیشتریارت ا
هایاسکناسومسکوکاسیتوایینهمیاننمیایشسیاختارپوییایقطیعاسمیهرشیاربرایقطع

شود.یمبندیتل ی
توانفاصلتمیانار شاسمیهرقطعاسیکناسومسیکوکرابیایم3شمارهلبراساسجدو

(م ایسیتنمیود.درنمیودارشیمارهD-metricآن تکتبایسیتیباشید)بیراسیاسخروجییسیسیتم

.1بتنمایشگذاشتتشدهاست1371-90برایدورهD2تغییرال ار شاسمیشیار9و8


 (بر اساس روش..deno) ه ارزش اسمی هر شیار( به همرا..d) مقدار متوسط مخارج روزانه -۳جدول 

d-metric  ۱۳۷۲از سال 

d500 deno500 d200 deno200 d100 deno100 
14.27547 10 35.68868 20 71.37737 50 
19.08524 20 47.71311 50 95.42622 100 
22.40667 20 56.01667 50 112.0333 100 
28.60233 20 71.50584 50 143.0117 100 
38.54125 50 96.35312 100 192.7062 200 
51.63866 50 129.0966 100 258.1933 200 
61.81531 50 154.5383 100 309.0765 200 
75.44853 50 188.6213 200 377.2426 200 
91.57642 100 228.941 200 457.8821 500 
115.9795 100 289.9488 200 579.8977 500 
146.0824 100 365.2059 200 730.4119 500 
168.1069 200 420.2673 500 840.5345 1000 
205.7593 200 514.3982 500 1028.796 1000 
250.6916 200 626.729 500 1253.458 1000 
288.5008 200 721.2521 500 1442.504 1000 
344.0913 200 860.2282 500 1720.456 1000 
397.3314 200 993.3286 1000 1986.657 2000 
447.628 500 1119.07 1000 2238.14 2000 
548.7919 500 1371.98 1000 2743.96 2000 
672.8189 500 1682.047 1000 3364.094 2000 

 ماخذ: محاسبات محقق

________________________________________________________________ 

بتدلیراختالف یادمیانحدپایینوباالیاینشیارمجبوربتاستفادها تبدیرلگاریتمیآنشدیم.-1
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 D-metricبا نتایج سیستم  ۵۰۰۰۰و  ۲۰۰۰۰های  مقایسه زمان ورود اسکناس -۵نمودار 



 
 D-metricر در شیارهای اقطاع باال بر اساس سیستم ساختار پویایی تغیی -۶نمودار 
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 های اسکناس و مسکوك در میان شیارها  نمایش چگونگی جابجایی در قطع -۷نمودار 

 

  
 نمایش تغییرارزش اسمی سه شیار منتخب   -۸نمودار 



 
 -۹نمودار 

اسیتدربابیتبیوده1371-81هم نانکتقابرمشاهدهاستم یدارایینشییاردرطییدوره

یافتتاست.یمسالبایستیم دارآنافزایش4الی3بینهرD-metricحالیکتبراساسروش
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چگونگیتغییرا ار شاسمیشیارهابرایسالهاییکیتتغیییردرآنروی7درجدولشماره
یارشبتDقطعپنحهزارریالیا شیار1372یمثالدرسالبرادهدبتنمایشگذاشتتشدهاست.یم

D/2دهد.یمییرمکانتغ


 های اسمی پنج قطع اسکناس در میان شیارها جدول تغییر ارزش -۷جدول 

 D D 2D 5D/2 سال/ قطع

1371 2000 5000 10000 20000 

1372 5000 10000 20000 50000 

1375 10000 20000 50000 100000 

1379 20000 50000 100000 200000 

1383 50000 100000 200000 500000 

1387 100000 200000 500000 1000000 

1394 100000 200000 500000 1000000 

 ماخذ:محاسبات محقق
 

 میانمانیدگاریهیرقطیعاسیکناسوتیوانمید یمیD-metricبتهرترتیببراسیاسروش

وچگیونگیD5تیاهیایقطیعسیاختار4مسکوکرادرهرشیارمحاسبتنمود.درجیدولشیماره
20000گیرددکیتقطیعاسیکناسیمبتنمایشگذاشتتاست.برایمثالمشاهدههاآنجابجاییدر

،D2درشییار1372-75گییردوپی ا آندرفاصیلتیمیقیرارD5درشیار1371ِریالیدرسال

گییرد.یمجایD/2 درشیار1378-90ودرنهایتدرفاصلتDدرشیار1376-78سس دردوره
یزانماندگاریار شهایاسمیمختلیفدرهیرشییاربرحسیبسیالم5ولتهیتشدهشمارهدرجد

بیاقیمیی5Dیارشیرییالیتنهیاییکسیالدر10000نمایشدادهشدهاستبیرایمثیالاسیکناس
بیتذکیراسیتهرچیتسیرعتجابجیایال ،.شیودیمیمنت یرD/20یارشیسالبیت16ماندوپ ا 

نییا بیتمعرفییقطیعتواننتیجتگیرینمیودکیتیمابیشترباشد،ار شهایاسمیهریکا شیاره

یابد.یمجدیدررور بیشتری
کتپیشتراشارهشدعد،بتکارگیرییکدامنیتمطلیوببیرایقطیعبنیدیگونتهمجنینهمان

منظیوربیتبانیکمرکیزیراافیزایشدهید.هایینتهزمست یمطوربتتواندیماسکناسومسکوک
براساسریالیکت20000،50000نموروعوباتوجتبت مانورودمناسباسکناسهاینمایشای

هزینیتبیرایهیرییالرXبتدستآمدهاستم دارهزینتکرتولیدبافرضD-METRICسیستم
رییالیدر50000و20000فیرضوروداسیکناسمطلیوب)قطعاسکناسدردوورعیتموجیودو
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ا اییننمیوداربرمییآییدهم نانکیتشدهاست.تهیت8ودارشمارهنم(1381و1372 مانمناسب
بانکمرکیزیا هایینتهز،رسیدیمبتچاپمناستموجوددر مانبندیهایقطعکتدرصورتی

وهیایموجیودینیتهزبییانگر*TOTALاینتصویرنموداردر.یافتیماینحیثبتشد کاهش
TOTALهایموجوددر مانمناسباست.قطعیانگرهزینتدرصور معرفیب


 میزان ماندگاری هر اسکناس در هرشیار بر حسب سال  -۴جدول 

 5d 2d D d/2 d/5 d/10 d/20 ارزش اسمی

5000 - - 1 3 4 3 5 

10000 - 1 3 3 4 5 4 

20000 1 4 4 4 5 5 4 

50000 3 3 4 5 3 - - 

100000 3 4 4 4 4 - - 

200000 4 5 4 - - - - 

500000 5 3 - - - - - 

100000 4 - - - - - - 

 ماخذ: محاسبات محقق



 گیرینتیجه -۵

هدفا اینم التار یابیقطعبندیاسکناسومسکوکدرایرانبود.بیراییناسیاسروشیی
پشیوانتا روشهرچنیدیینااسیت.مشیهورD-METRICمورداستفادهقرارگرفتکیتبیتروش

ولییبیتعنیوانییکروشسیادهو،وداراین یا ریعفیاسیتسیتنیخاصییبرخیوردارنظری
خصوصاییراننتیایحبررسییسیاختارقطیعبنیدیدر.گیردیممورداستفادهقرارعموماًکاربردی

:حاکیا وجوداشکاالتیبتشر ذیراستموجودونیزبتکارگیریروشمذکور

 شدهودرحالحاررنیزوجیودداردارریکیا اشکالتساختارقطعبندیکتچندینبارتک
منجربتفشاربتقطعپایینونیزقطعبیاالیمسئلتیناعد،توجتبتفصاگذاریمناسباست.

 .گرددیمقطعمف وده

 ترهموارهرروریاست.تاسکناسدرشهایقطعدرایرانبتدلیرتور،مزمننیا بتتعریف
 میشیارهابتخوبینشاندادهشد.مسئلتبابررسیسرعتتغییرار شاسینا

 هیایینیتهزعمیالًئلتسیمیینا.گیردیمبسیار یادیصور یرتمخموردنیا باهایقطعورود



 سال بیست وششماقتصاد پولی مالی   334

ایینم الیتنشیاندادهشیدمعرفییقطیعدرقابرتوجهیرامتوجتبانکمرکزینمودهاسیت.
 مرکزیبکاهد.بانکهایینتهزا تواندیمموردنیا در مانمناسبتاچتمیزان

 هایروشیافتتD-METRICرییال100000هیایبیاالترا گویایآناستکیتنییا بیتقطیع
هیایمسیافرتیبیتجیایپیولدرینمسئلتا طریقرواجییافتنچیکارروریاست.کامالً

رییالی100000رییالیو500000گردد.هم نیندرحالحارربیینشییاریمییدتممبادال 

 نماید.یمریالیرارروری200000وجودداردکتنیا بتقطعیکشیارخالی
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