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چکیده
کشورها در سطح  که تجارت بین  مطالعات انجام شده در حیطه تجارت بین الملل بیانگر آنست 

گرفت و با استفاده از این  جهانی و منطقه ای را می توان به عنوان یک شبکه در هم تنیده در نظر 

کشور و منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. رویکرد تحلیل  شبکه و شاخص های آن جایگاه هر 

که به شاخص های تنوع شرکای تجاری معروفند، در بررسی موقعیت  آمارهای منتج از آن  شبکه و 

که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد  آنها، برخالف روش های دو جانبه  کشورها و شرکای تجاری 

کشورهای واسطه در تجارت را در نظر  بررسی قرار می دهد، قادراست روابط تجاری غیر مستقیم و 

هر  مرکزی  موقعیت  و  مرکزیت  شاخص های  درجه،  شدت  شرکا،  تعداد  همچون  آماره هایی  بگیرد. 
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شریک در شبکه تجارت، می تواند امکان شناسایی و جستجوی ارتباطات و مسیرها در تجارت 

آن  کشور در مناطق و ظرفیت های پنهان  کرده و درک تصویری عمیق تر از جایگاه یک  را فراهم 

در شبکه تجارت را نمایان سازد و در نتیجه اثرات متقابل روابط تجاری)مستقیم و غیر مستقیم( 

که بر اساس ساخت ماتریس های وزنی روابط  کشورها بر یکدیگر را  آشکار سازد. این مطالعه  تمامی 

کشورها در شبکه تجارت جهانی در پنج مقطع زمانی در فاصله سال های 1998 تا  تجاری تمامی 

ضعیف تر  بررسی  دوره  طول  در  ایران  تجاری  موقعیت  روند  که  می دهد  نشان  شده،  انجام   2018

از دوره های اعمال تحریم، شکننده تر شده است.  کشور پس  شده و شاخص های شبکه تجاری 

شرکای  تجاری،  شرکای  تنوع  شاخص های  اصلی  مولفه های  ترکیبی  شاخص  رتبه بندی  اساس  بر 

کره جنوبی، تایلند،  کشورهای چین، ژاپن، هند، کشور به ترتیب اولویت شامل  مناسب و بالقوه برای 

کستان، عربستان سعودی  کنگ، ترکیه، مالزی، پا ، تایوان، امارات متحده، اندونزی، هنگ  سنگاپور

کشورهای منتخب در  از تمامی ظرفیت های تجاری  کشور ایران  نتوانسته  گرچه  و فیلیپین است؛ 

کثر استفاده را ببرد. روابط تجاری حدا

F10، F14، D85 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

را  آنها  ارتباطات تجاری  بین الملل، می توان  کشورها در شبکه تجارت  کلی  یابی موقعیت  ارز با 
آن بستگی  کیفیت شرکای تجاری  کمیت و  کشور به  که ارتباطات یک  آنجا  از  سنجش نمود. 
کشور  آن  امر مستلزم نه تنها توجه به شرکای تجاری، بلکه به شرکای شرکای تجاری  دارد، این 
کشورها داشته  کمتری نسبت به سایر  کشوری شرکای تجاری  است. در این میان ممکن است 
کشورها داشته  کشور پیوند های تجاری بهتری در مقایسه با سایر  باشد، ولی چنانچه شرکای آن 
باشد1.  کشورها دارای موقعیت مناسبتری در شبکه تجارت  به سایر  باشد، ممکن است نسبت 
آنها،  شرکای  و  کشورها  تجارت  جایگاه  شناسایی  موجود  محدودیت های  مهمترین  از  یکی 
به  است،  جهانی  تجارت  درساختار  کشورها  موقعیت  کننده  بیان  مناسب  شاخص های  فقدان 
کاهش  کشورها در طول زمان، چگونه می توان افزایش و یا  که با توجه به رشد تجارت  این معنی 
کشور ها را در طول زمان اندازه گیری نمود؟ رویکرد تحلیل شبکه این امکان را فراهم  اهمیت این 
کشورهای موجود در شبکه تجارت جهانی، نقش  گرفتن ارتباطات تمامی  که با در نظر  می آورد 

کل بررسی شود. کشور در یک ساختار  و موقعیت هر 
گرفتن وابستگی متقابل مشاهدات و به جای تمرکز بر ویژگی های مجزای  شبکه ها با در نظر 
از شبکه ها، شاخص های  را بررسی می کنند. تحقیقات حاصل  کل الگوی اتصاالت   ، هر عنصر
کردن  خالصه  و  گراف ها  بزرگ  مقیاس  در  آماری  ویژگی های  تحلیلی  بررسی  برای  را  متعددی 
تصویر سازی  به عالوه  است.  کرده  پیشنهاد  کل  یک  به عنوان  شبکه  یک  اصلی  ویژگی های 
نشان  را  پیوندها  به  متصل  گره های  ساختار  که  گراف هایی  از  استفاده  با  شبکه ها  ساختار 
در  مجزا  گره های  خصوصیات  مطالعه  و  درونی  پیوندهای  تفسیر  برای  مفیدی  ابزار  می دهد، 

شبکه را نیز فراهم می کند.
همکاران3،  و  لی  بوگانا2،  و  سرانو  همچون  جهانی  تجارت  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات 
کشورهای  که ارتباط متقابل بین  کی از آن است  یا و همکاران5 حا کاستل و همکاران4 و باتاچار

1. Onde. Yilmazkuday, (2016).
2. Serran. Boguna, (2003).
3. Li et al, (2003).
4. Kastelle et al, (2006).
5. Bhattacharya et al, (2007).
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آن  یابی  که بررسی و ارز گسترده ای شده است  مختلف منجر به تشکیل شبکه های پیچیده1 و 
نیازمند استفاده و بهره برداری از روش ها و ابزارهای مختلفی از علم اقتصاد و سایر علوم خواهد 
کامل موضوع  یابی  ارز به  کمک شایانی  این حیطه  در  رشته ای  بین  به عبارتی مطالعات  و  بود 
کشورها در سطح جهانی و منطقه ای را می توان  خواهد نمود. با توجه به این مسئله تجارت بین 
آن،  از این شبکه و شاخص های  گرفت و با استفاده  به عنوان یک شبکه در هم تنیده در نظر 
نشان  این مطالعات  بررسی  نمود.  تعیین  و  تحلیل  و  بررسی  مورد  در شبکه  را  کشور  هر  جایگاه 
که عالوه بر شاخص هایی چون درجه آزادی تجاری، دیگر شاخص ها همچون تعداد  می دهد 
خوشه بندی های  تجاری،  مستقیم  غیر  اتصاالت  تجاری،  مبادالت  ایجاد  توان  اندازه،  شرکاء، 
 ، تجاری، تنوع بخشی شرکای تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک در شبکه تجاری جهانی نیز
رویکرد  مناسب،  تجاری  شرکای  انتخاب  راستای  در  دارد.  اقتصادی  رشد  در  سزایی  به  نقش 
را  اول  مرتبه  تجاری  روابط  تنها  که  کشوری(  )دو  جانبه  دو  روش های  برخالف  شبکه  تحلیل 
کشورهای واسطه در تجارت(  تر ) مورد بررسی قرار می دهد، قادر است روابط تجاری مرتبه باال
ارتباطات و مسیرها در تجارت،  را در تعامالت بین المللی شناسایی و ضمن امکان جستجوی 
تجارت  شبکه  در  آن  پنهان  ظرفیت های  و  کشور  یک  خاص  موقعیت  از  تر  عمیق  تصویری 

جهانی نمایان سازد. 
از  تجارت  سهم  و  تجارت  بودن  باز  درجه  همچون  بین الملل  تجارت  در  مرسوم  معیارهای 
پیکربندی  و  تجاری  شرکای  اهمیت  و  تعداد  مانند  ضمنی  مهم  ویژگی های  جهانی،  تجارت 
آنکه  خاص شبکه تجارت بین الملل در روابط تجاری بین المللی را در نظر نمی گیرند، به ویژه 
یابی می کنند و نمی تواند  کمتر از حد ارز کشور را بیش از حد یا  درجه یکپارچگی تجاری یک 
بنابراین  کرد2.  بر دیگران استفاده  کشور خاص  تأثیرگذاری یک  ل در مورد  اثبات استدال برای 
که  تجاری  روابط  شدت  مورد  در  را  یادی  ز اطالعات  کامل  به طور  نمی تواند  دودویی  رویکرد 
نقش  چشمگیری  به طور  است  ممکن  و  دهد  توضیح  می شود  ایجاد  تجاری  ارتباطات  توسط 

کم بگیرد3.  ناهمگونی در پیوندهای تجاری را دست 
کشور وجود دارد این  که در زمینه شاخص باز بودن تجارت و حجم تجارت یک  نکته ای 

1. Complex Networks
2. kal. Rayes,(2007).
3. Fagiolo, Reyes, Schiavo, (2010) .
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که حجم تجاری  کشور  که معموًال بین شرکای تجاری تفاوتی قائل نمی شود. بنابراین دو  است 
یکسان داشته ولی مجموعه شرکای تجاری متفاوتی دارند، از دید این شاخص یکسان در نظر 
از شاخص های  گرفتن شرکای تجاری مطلوب باید  گرفته می شوند. به همین دلیل برای در نظر 
کشورها در شبکه را در نظر می گیرد  که چگونگی و نحوه تعامالت تمامی  منتج از شبکه تجارت 

که اصطالحا به شاخص های تنوع شرکای تجاری1 معروفند2.  استفاده نمود 
یع  کیفیت باالیی از شرکای تجاری، با متنوع سازی و توز کمیت یا  کشورهای با  در این میان 
کاهش  را  مخاطرات  این  برابر  در  خود  یسک  ر شرکا،  بین  ارز  نرخ  نوسانات  از  ناشی  مخاطره 
با استفاده  آن  اندازه گیری  و  کشورها در تجارت جهانی  می دهند. به همین خاطر رصد جایگاه 
ارتقای  یا  و  به منظور حفظ جایگاه  اتخاذ سیاست های مناسب  به  ابزاری مناسب می تواند  از 

کند.  کمک  آن 
آسیایی  کشورهایی  و  ایران  تجاری  جایگاه  تغییرات  و  موقعیت  بررسی  پژوهش  این  هدف 
اساس  بر  منطقه ای،  تجارت  گیر های  جهت  و  مطلوب  تجاری  شرکای  شناسایی  منظور  به 
در  زمانی  مقطع  پنج  طی  جهانی  تجارت  پیچیده  شبکه های  از  حاصل  محاسباتی  آماره های 
که در پنج بخش تنظیم شده است، در ادامه  فاصله سال های 1998 تا 2018 است. این مطالعه 
به بررسی تجارت بین الملل در قالب شبکه های  پیچیده و در بخش سوم به پیشینه مطالعات 

و در بخش چهارم به روش شناسی تحقیق و در نهایت به تحلیل نتایج می پردازد.

1. تجارت بین الملل و شبکه های پیچیده

حوزه های  در  بسیاری  پژوهشی  فعالیت های  موضوع  پیچیده  شبکه های   ، اخیر دهه  دو  طی 
متابولیک،  شبکه های  وب،  جهانی  شبکه  اجتماعی،  و  یکی  بیولوژ الگوهای  جمله  از  مختلف 
مطالعات  است.  بوده  شناختی  آسیب  شبکه های  و  عصبی  شبکه های  غذایی،  شبکه های 
و  یا  باتاچار لفردو3؛  و  گارالشلی  2003؛  همکاران،  و  لی  2003؛  بوگانا،  و  )سرانو  اخیر  دهه  دو 
همکاران5(  و  اسکورتینی  همکاران4؛  و  باسکاران  2010؛  همکاران،  و  فاجیوال  2008؛  همکاران، 

1. Trade Partners Diversification
2. Onde. Yilmazkuday, (2016).
3. Garlaschell. Loffredo, (2004).
4. Baskaran et al, (2011).
5. Squartini et al, (2011),
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است،  پیچیده  شبکه های  معمولی  ویژگی های  دارای  جهانی  تجارت  شبکه  که  می دهد  نشان 
کوچک2  بی مقیاسی1، جهان  از جمله  پیچیده  ویژگی های یک شبکه  تمامی  که  معنی  این  به 
شبکه  که  می دهد  نشان  شبکه  یکی  توپولوژ بنابراین  است.  دارا  را  باال  خوشه بندی3  ضریب  و 

. تجارت بین الملل را نمی توان به سادگی به یک شبکه تصادفی تقلیل داد 
به عنوان هاب،  گره ها  از  که برخی  آنست  بیانگر  یع درجه بدون مقیاس،  توز با   یک شبکه 
هسته  یک  شامل  شبکه  بنابراین  دارند.  سایرین  به  نسبت  بیشتری  بسیار  اتصاالت  و  پیوند ها 
یه  با نظر که مطابق  این دلیل  به  ارتباطات هستند.  کمی  با تعداد  گره ها  از  و حاشیه ای  کم  مترا
معنا  آن  به  این  دارند.  تخصص  آن  در  که  می کنند  صادر  را  کاالهایی  کشورها  اوهلین   - هکچر
کشورها مزیتی  کثریت  کشور صادرات باالیی دارد و ا کاالی معین، تنها چند  که برای یک  است 

کاال ندارند4. در صادرات آن 
کمی در دسترس هستند.  گام های  گره ها همگن بوده و با  کوچک، اغلب  در شبکه جهان 
بین  فاصله  و  بوده  یکسان  تقریبا  هرگره  پیوند های  یا  ارتباطات  تعداد  که  معناست  بدان  این 
سایر  به  دستیابی  شبکه ها  این  در  می کند6.  رشد  شبکه5  رتبه  یتم  لگار با  متناسب  گره  دو  هر 
امکان پذیر  اردوش-رنی۷  شبکه های  با  مقایسه  در  کمتری  مسافت  پیمودن  با  شبکه  گره های 
بیشتر  تصادفی  شبکه های  با  مقایسه  در  شبکه ها  نوع  این  در  خوشگی  ضریب  همچنین  است. 
هم  با  یاد  ز احتمال  با  معین،  گره  یک  همسایگان  شبکه،  نوع  این  در  که  آنست  بیانگر  و  بوده 

در ارتباط هستند9. 
و  برگزیده  کشورهای  بیانگر  گره ها  گراف، یک  قالب  در  بین الملل  تجارت  شبکه  در 
واردات  و  صادرات  ارزش  قالب  در  کشورها  این  تجاری  ارتباط  معرف  آنها  به  متصل  یال های 
یکه  به طور داد،  نمایش  نیز  ماتریس  یک  قالب  در  می توان  را  کشورها  این  گرافی  روابط  است. 

1. Scale-Free
2. Small-World
3. High Clustering Cofficient
4. Baskaran et al, (2011).
5. Logarithm of the order of the network

6. غضنفری، طبایی، )1398(.
7. Erdos and Renyi
9. Serran. Boguna, (2003)
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کشورهای وارد کننده هستند  کشورهای صادرکننده و ستون ها بیانگر  ردیف های ماتریس معرف 
کشور j  است1 . i به  کشور  و هر درایه ماتریس نیز بیانگر صادرات یا واردات 

از مزایای مهم و در خور توجه استفاده از شبکه، می توان به امکان لحاظ نمودن اثر تمامی 
کرد. تا چند دهه قبل مدل ها و شاخص های متداول  کشور خاص اشاره  کشورها بر تجارت یک 
کشورها  کردن نقش سایر  که تنها رابطه دو شریک تجاری را بدون وارد  گونه ای بود  تجاری به 
آنکه استفاده از  که این خود محدودیتی برای این مدل ها تلقی می شد. حال  در نظر می گرفت 
کشورهای طرف تجارت می تواند به درک بهتر پویایی های شبکه  گرفتن تمام  شبکه و در نظر 

مورد بررسی و اثر شوک های )درونی و بیرونی( وارد بر آن منجر شود2. 
که  است  متکی  فرض  این  بر  یادی  ز حد  تا  بین المللی،  مرسوم  تجارت  تحلیل  طرفی  از 
شبکه  یک  واقعی  دنیای  در  بین الملل  تجارت  حال،  این  با  هستند.  همگن  نوعی  به  کشورها 
کرات متعدد دو جانبه تعریف شده است و نه در یک  که توسط تعامالت و مذا پیچیده است 
یه و تحلیل شبکه  با در نظر داشتن این موضوع، تجز  . زا  با قیمت های برون  کامًال رقابتی  بازار 
و  ساختاری  وابستگی  ساده  مطالعه  و  می کند  فراهم  را  کشورها  بین  در  ناهمگنی  ایجاد  امکان 
کمک برخی از نرم افزارها می توان شبکه های  اثرات شرکا را ساده تر می کند. نکته آخر اینکه، با 
تصویر  به  گراف ها  قالب  در  را  کشورها  ارتباطات  و  کرد  تجسم  راحتی  به  را  بین الملل  تجارت 

کشید3. 

2. پیشینه پژوهش های انجام شده 

از  استفاده  با  آن  ویژگی های  بررسی  و  شبکه  یک  به عنوان  بین المللی  تجارت  گرفتن  نظر  در 
بوگانو )2003(  و  بر می گردد. سرانو   2003 از سال های  بعد  به  اغلب  مفاهیم شبکه های پیچیده 
برای  جهانی"  تجارت  شبکه  "توپولوژی  عنوان  با  مقاله ای  در  بودندکه  محققانی  نخستین 
اصلی  هدف  کردند.  مطالعه  آن  شاخص های  محاسبه  با  را  تجارت  شبکه  ساختار  بار  اولین 
آزاد سازی بر سیستم  آنها درک بهتر اثر انتشار بحران ها در سطح جهان و سیاست های  مطالعه 
آمار  اساس  بر  که  مطالعه  این  بود.  پیچیده  شبکه های  دیدگاه  از  استفاده  با  جهانی  تجارت 

1. Fagiolo et al, (2008).
2. Kal. Rayes,(2007).
3. Baskaran et al, (2011).
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رئوس  به عنوان  بیشتر  سرانه  درآمد  با  کشورهای  که  داد  نشان  شد،  انجام  کشور   1۷9 تجارت 
شبکه اند.  این  در  کشورها-  سایر  با  بیشتر  ارتباطات  معنای  به  تری-  باال درجه  دارای  گراف، 
نظر  در  را  بین الملل  تجارت  از  متفاوتی  ابعاد  گرفته  صورت  پژوهش های  مطالعه،  این  از  پس 
پویایی  و  سیرتکامل  و  توپولوژی   ، ساختار بررسی  مطالعات  به  می توان  جمله  آن  از  که  گرفت 
شبکه های تجاری، یکپارچگی تجاری، جهانی شدن و منطقه ای شدن، شرکای تجاری و رشد 
تجارت،  درشبکه  تکانه ها  اثرانتقال  و  انعطاف پذیری  کاالیی،  تجارت  شبکه های  اقتصادی، 
ارزش  زنجیره  تجاری،  اجتماعات  و  هاب ها  شناسایی  تجاری،  نامه های  موافقت  بررسی 
شبکه های  رویکرد  با  را  جاذبه  مدل های  و  تجارت  در  محصول  فضای  و  پیچیدگی  جهانی، 

کرد: که از جمله مهم ترین مطالعات در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره  پیچیده نام برد 
بـا عنـوان "شناسـایی اجتماعـات چنـد معیـاره در شـبکه  گراسـی1 و همـکاران در مطالعـه ای 
از  اسـتفاده  بـا  و  کشـور   220 بـرای  وزنـی  جهـت دار  شـبکه  یـک  اسـاس  بـر  بین الملـل"  تجـارت 
کردنـد،  اقـدام  تجـارت  شـبکه  در  اجتماعـات  شناسـایی  بـه  نسـبت  مرکزیـت،  شـاخص های 
یکـی بـا رویکـرد چنـد معیـاره تعییـن  یکـه وزن شـبکه بـر مبنـای تمـام شـاخص های توپولوژ به طور
شـدت  و  اقتصـادی  قـدرت  متقابـل،  ارتباطـات  اسـاس  بـر  کشـورها  مطالعـه  ایـن  در  بـود.  شـده 
نتایـج  دادنـد.  ارائـه  بین الملـل  تجـارت  الگوهـای  از  کلـی  نمـای  یـک  و  خوشـه بندی  تجـاری 
یـکا، چیـن، ژاپـن و آلمـان بیشـترین نقـش را در شـبکه  کشـورهای آمر کـه  حاصـل بیانگـر آن اسـت 

نموده انـد. ایفـا  بین الملـل  تجـارت 
با رویکرد شبکه"  " سیر تحول تجارت جهانی  با عنوان  لوپز و همکاران2 در مقاله ای  سپدا 
که  دادند  نشان  و  پرداخته   2014 تا   1995 دوره  در  جهانی  تجارت  شبکه  تحلیل  و  یه  تجز به 
کشورها برای دستیابی به مزایای تجارت منجر به همگرایی شده و شبکه تجارت به طور  تالش 
تجمعی  داده های  با  ویژگی ها  این  گرچه  است.  شده  خوشه ای  و  دوجانبه  کم،  مترا فزاینده ای 
ولی  شده  یع  توز کشورها  بین  همگن  به طور  تجاری  روابط  طرفی  از  ندارند.  مطابقت  خطی 
کشورها بسیار متمرکز شده است.  کوچکی از  آن )یعنی ارزش تجارت( تنها در مجموعه  شدت 
جهانی  تجارت  شبکه  در  عطفی  نقطه   2008-200۷ مالی  بحران  که  دادند  نشان  همچنین  آنها 
رهبری  به  کشوری  دو  گروه  یک  از  تجارت  شبکه  بحران   این  از  پس  یکه  به طور است،  بوده 

1. Grassi et al, (2021)
2. Cepeda-lopez et al, (2018)
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آلمان و چین  ایاالت متحده،  به رهبری  کشور  از سه  گروهی متشکل  به  آلمان  و  ایاالت متحده 
متحول شده است.

منظر  از  تین  ال آمریکای  در  تجاری  یکپارچگی   " عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران1  و  بیتون 
کشورها در دوره 1948 تا  از تکنیک شبکه ها و داده های تجارت دو جانبه  " با استفاده  شبکه 
کارائیب را مورد  تین و حوزه  کشورهای آمریکای ال 2015، یکپارچگی تجاری منطقه ای و جهانی 
بررسی قرار دادند و ضمن مقایسه معیارهای یکپارچگی مرسوم همانند درجه باز بودن اقتصاد 
پیوند  نظر  از  مطالعه  مورد  کشورهای  دادند  نشان  تجاری،  شبکه های  از  حاصل  معیارهای  با 
پیوندها  این  استحکام  اما  اند،  بوده  برخوردار  خوبی  یکپارچگی  از  نسبتًا  متنوع،  بازارهای  به 
توجهی  قابل  دامنه  حوزه  این  کشورهای  از  بسیاری  که  یافتند  در همچنین  است.  بوده  ضعیف 

برای بهبود اتصال و افزایش نقش خود در شبکه های تجارت منطقه ای و جهانی دارند.
از  استفاده  با  رشد"  و  تجاری  شرکای  تنوع   " عنوان  با  مطالعه ای  در  ییلمازکودی  و  اوندر 
شریک  تنوع  شاخص  محاسبه  ضمن   ،2004 تا   1965 سال های  فاصله  در  کشور   83 داده های 
که این  کشور در شبکه تجارت بین المللی است، نشان دادند  که بیانگر اهمیت نسبی  تجاری 
پایین،  مالی  عمق  دارای  که  کشورهایی  در  رشد  نرخ  با  توجهی  قابل  و  مثبت  به طور  شاخص 

تورم باال، سطح پایین سرمایه انسانی و درجه باالی باز بودن در تجارت اند در ارتباط است.
سیر  یابی  ارز برای  پیچیده  شبکه های  تحلیل   " عنوان  با  مطالعه ای  طی  همکاران  و  یس2  ر
از  با مقایسه شاخص های دو جانبه و شاخص های منتج  بین الملل"  اقتصاد  تحول یکپارچگی 
آمریکای جنوبی  آسیای شرقی و  کشورهای  گروه  شبکه تجاری برای یک دوره 25 ساله در دو 
هر دو  برای  آزادی  افزایش شاخص های دوجانبه همچون شاخص درجه  که علیرغم  یافتند  در
روابط  و شدت  تعداد  بعد  از  ادغام تجاری  از  کشورها، شاخص های چند جانبه حاصل  گروه 

آمریکای جنوبی بهبود نیافته است. کشورهای  آسیا بهبود ولی برای  گروه  تجاری درکشورهای 
استفاده  با  جهانی"  تجارت  شبکه  تحلیل   " عنوان  با  مقاله ای  در  همکاران  و  بندیکتیس3 
به  به تحلیل شبکه تجاری  اقدام   2010 تا  زمانی 1995  کشور در دوره  از داده های تجاری 1۷8 
گراف وزن دار و بی وزن نمودند. شبکه آنها نیز ابتدا به صورت دودویی و سپس به  دو صورت 

1. Beaton et al, (2017)
2. Reyes et al, (2014)
3. Benedictis et al, (2014)
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در  کشور  هر  و جهانی  موقعیت محلی  این شبکه،  اساس  بر  وزنی محاسبه شده است.  صورت 
کشورهای  آمریکا و  کی از اهمیت  آنها حا آمده است. نتایج  گسترده تجاری دنیا بدست  شبکه 
کشورهای پیشرفته  اروپایی در تجارت بین الملل و اهمیت چین به عنوان شریک تجاری اغلب 

است.
زمینه شبکه های تجارت جهانی  در  اخیر  گسترش مطالعات خارجی در سال های  علیرغم 
تجارت  در  پیچیده  شبکه های  رویکرد  از  محدودی  مطالعات  پیچیده،  شبکه های  رویکرد  با 
تجاری  شرکای  انتخاب  مطالعه  به  می توان  جمله  آن  از  که  شده  انجام  داخل  در  بین الملل 
تحریم های  آثار  نقل1  و  حمل  ابزار  و  آالت  ماشین  واردات  در  ایران  اقتصاد  برای  مناسب 
بین المللی بر ساختار تجاری ایران2 روابط چند جانبه تجاری ایران با مهم ترین شرکای تجاری 
گاز طبیعی4 توپولوژی شبکه سوخت و جایگاه ایران5 و  آسیا3، ثبات شبکه تجارت جهانی  در 

کرد. بررسی جایگاه ایران در تجارت بین المللی6 اشاره 
کشورها  تمامی  داده های  از  استفاده  مطالعات،  سایر  با  مقایسه  در  مطالعه  این  تمایز  وجه 
روابط  حجم  معیار  اساس  بر  وزنی  جهت دار  شبکه های  ساخت  و  جهانی  تجارت  شبکه  در 
به ویژه  آماره های شبکه های پیچیده،  از  کاملی  یاضی و محاسبه طیف  روابط ر تبیین  تجاری، 
تنوع شرکای تجاری  و محاسبه شاخص های  زمانی20 ساله  بازه  در یک  مرکزیت  شاخص های 
از  ترکیبی  شاخص  یک  اساس  بر  مطلوب  شرکای  انتخاب  و  آسیایی  کشورهای  تمامی  برای 

مولفه های شبکه تجاری است.

3. روش تحقیق

3-1. مفاهیم پایه 

از  استفاده  با  زمانی  نقطه  یک  در  سیستم  یک  حالت  یاضی  ر توضیح  را  شبکه  یک  چنانچه 

1. ساجدیان فرد و همکاران، )1399(
2. ساجدیان فرد و همکاران، )1398(

3. رفعت، )139۷(
4. صمدی، زاهدی، )139۷(
5. نجارزاده، خامنه، )139۷(

6. شیرازی و همکاران، )1394(
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یا  گراف  یک  به صورت  آنرا  می توان  بگیریم  نظر  در  )اتصاالت(  یال ها2  و  ها(  )راس   1 گره ها 
 G شبکه  یک  عبارتی  به  شود.  مشخص  اتصاالت  و  گره ها  بین  روابط  تا  دهیم  نشان  ماتریس 
که توسط مجموعه ای  گره ها)V)G   است  که شامل یک مجموعه  یک جفت )G=)V,E است 
ماتریس تشکیل  نشان دهیم،    n با  را  گره ها  تعداد  گر  ا به هم متصل می شوند.    )E)g یال ها  از 
یا  ارتباط  بیانگر   

ija درایه  هر  که   بود، خواهد   ( )ijA a= مجاورت3  ماتریس   n n× شده 
یکه: i و j  در این ماتریس است، بطور گره های  عدم ارتباط 

  

در  و  یک  عدد    j iو  گره   بین  ارتباط  وجود  صورت  در  مجاورت  ماتریس  در  که  معنا  این  به 
یک شبکه، جهت خاصی برای هر یال  غیر این صورت عدد صفر خواهیم داشت. چنانچه در
، یا ارجاع دهی به مقاالت، دنبال  وجود داشته باشد)مانند شبکۀ وامدهی یک فرد به فرد دیگر
کردن افراد در شبکه های اجتماعی مجازی( به آن شبکه جهت دار4 و در غیر این صورت )مانند 
در  که  است  بدیهی  داشت.  خواهیم  جهت5  بدون  شبکه  یک  همکالسی(  دو  دوستانۀ  رابطۀ 
در  درمقابل  بود.  خواهد   ij jia a= و بوده  متقارن  مجاورت  ماتریس  جهت،  بدون  شبکه  یک 
متقارن  لزوما  مجاورت  ماتریس   ، دیگر گره  سمت  به  گره  یک  ارتباط  دلیل  به  جهت دار  شبکه 
باشد،  داشته  ضعف  و  شدت  گره ها  میان  ارتباط  آن،  در  که  شبکه ای  دیگر  سوی  از  نیست. 
یک شبکۀ وزنی6 است، یعنی وزن ارتباطی افراد با یکدیگر در آن مهم است۷. وابستگی مالی 
 ، دیگر کشور  با  تجارت  در  کشور  یک  تولید  از  سهمی   ، یکدیگر به  کشورها  مالی  بدهی های  و 

، نمونه هایی از شبکه ارتباطی وزنی هستند. ساعات متفاوت تخصیص یافتۀ افراد به یکدیگر

1. Nodes
2. Vertices
3. Adjacency Matrix
4. Directed Network
5. Undirected Network
6. Weighted Network
7. Jackson, (2008); pp.40-43
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3-2. شاخص های تنوع شرکای تجاری )آماره های شبکه1(

که به منظور بررسی ویژگی های خاص هر شبکه معرفی شده  آماره های شبکه معیارهایی هستند 
است و با استفاده از آنها می توان توپولوژی شبکه را بررسی نمود. مهم ترین آماره های محاسباتی 
گره و شاخص های مرکزیت  برای تحلیل شبکه تجاری در این مطالعه شامل درجات و شدت 
شامل مرکزیت نزدیکی، بینابینی، بردار ویژه، رتبه صفحه، قطب و مرجع و ضریب خوشه بندی 

که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت:  است 
کشور در شبکه دارد و به معنی تعداد شرکای  که یک  تی است  گره2: بیانگر تعداد اتصاال  درجه 

ija درایه های  کشور i و گره  iK شاخص درجه  ( دارد و در آن کشور گره ) که هر  تجاری است 
موجود در ماتریس اولیه تجاری است3.

1

n

i ij
j

K a
=

=∑  )1( 

درجه  است.  خروجی5  و  ورودی4  درجه  دو  دارای  رأس  گره(  ( هر   ، جهت دار شبکه  یک  در 
تعداد  خروجی،  درجه  و  راس  یک  به  شده  وارد  ارتباطات  و  یال ها  تعداد  بیانگر  ورودی، 
جهانی،  تجارت  شبکه  ماتریس  در  باینکه  توجه  با  است.  راس  یک  از  شده  خارج  اتصاالت 
گرفته می شود، درجه ورودی  کشور در نظر  گره توسط ارزش صادرات و واردات هر  یال های هر 
کشور است. با توجه باینکه  و خروجی بیانگر تعداد شرکای تجاری در واردات و صادرات هر 
 1ija = برابر  j و   i بین  رابطه  داشتن  صورت  در  جهت دار  مجاورت  ماتریس  یک  درایه های 

است، بنابراین می توان روابط درجه ورودی و خروجی را به صورت زیر نوشت.

1

n
in
i ij

j
K a

=

=∑  )2(
بنابر این تعداد مجموع  یال ها ی شبکه) ارتباطات(m   برابر رابطه زیر است:

1 1

n n
in out
i j

i j
m k k

= =

= =∑ ∑
  )3(

1. Network Statistic
2. Node Degree
3. Newman, (2010).
4. In-degree
5. Out-degree
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کشور بر اساس حجم و شدت تجارت در شبکه است.  گره1: بیانگر مجموع تعامالت هر  شدت 

رابطه  شدت  به عنوان  می تواند  شاخص  این  شوند،  گرفته  درنظر  دار  وزن  بصورت  یال ها  گر  ا
مجاورت  ماتریس  چارچوب  در  و  شود  گرفته  نظر  در  شبکه  در  کشور  هر  تعامالت  و  تجاری 
t درایه های ماتریس 

ijW کشور i  و t شاخص 
iS که یکه  وزنی بصورت زیر محاسبه می شود، بطور

مجاورت وزنی است2.  
     t t

i ij
j

S W=∑
 )4( 

درک  برای  دارد،  وجود  کشورها  بین  یادی  ز ناهمگنی  که  آنجایی  از   : مرکزیت3  شاخص های 

کشورها در شبکه تجارت بین الملل از شاخص های مرکزیت شبکه استفاده می شود.  بهتر نقش 
دارند  شبکه  در  مهمتری  موقعیت  ها،  گره  کدام  که  می کند  تعیین  شبکه  مرکزیت  به طورخاص 
واسطه  با  و  بی واسطه  )به صورت  کشورها  سایر  با  را  تجاری  ارتباط  بیشترین  کشوری  چه  و 
کدام  هر  که  دارد  وجود  مرکزیت  اندازه گیری  برای  یادی  ز روش های  دارد4.  کشورها(  دیگر  با 
کلی، هر یک از این رویکردها به ما در درک نوع خاصی  یتم خاص خود را دارند. به طور  الگور
که در مطالعه ی حاضر نیز  کمک می کند. برخی از مهمترین شاخص های مرکزیت  از مرکزیت 

: از مورد استفاده قرارگرفته اند عبارتند 
گره  از یک  که  کوتاه ترین مسیری است  بیانگر مجموع  نزدیکی  مرکزیت  نزدیکی5:  الف. مرکزیت 

ساختار  مستقیم،  اتصاالت  روی  تمرکز  جای  به  و  دارد  وجود  کشورها(  ( دیگرگره ها  به   ) کشور (
معموًال  شبکه  تحلیل  در  مکانی  موقعیت  فاصله  خاص،  به طور  می گیرد.  نظر  در  را  شبکه  کل 
دارد.  اشاره  شبکه  در  گره ها  سایر  به  گره  یک  رسیدن  برای  نیاز  مورد  مراحل  تعداد  به عنوان 
قرار  شبکه  موقعیت  مرکزی ترین  در  کشور  این  باشد،  حداقل  در   i کشور  فاصله  که  هنگامی 
را منعکس می کند. این شاخص بصورت زیر   i کشور  کثر مقدار مرکزیت نزدیکی  که حدا دارد، 
در  کشورهای  تعداد   N و  j  است  کشور  و   i کشور  بین  فاصله   ijd آن  در  که  محاسبه می شود، 

شبکه است6 :  

1. Node Strength
2. Reyes et al, (2014).
3. Centrality Measures
4. Fan et a. (2014).
5. Closeness Centrality
6. Fan et a. (2014) 
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1

1
i N

ijj

NCC
d

=

−
=
∑

که      1 1
ij

ih hj

d
W W

= +  )5(
                                                         

که  گره  کوتاهترین مسیرها بین هر دو  این شاخص به عنوان نسبت مجموع  ب. مرکزیت بینابینی1: 

واسطه ای  به عنوان  گره  یک  اهمیت  بیانگر  و  می شود  تعریف  می کنند  عبور  معین  گره  یک  از 
میزان  بیشترین  با  کشور  به هم متصل می کند. یک  از طریق مسیرها  را  دیگر  گره های  که  است 
یان تجارت، بیشترین بار را در جریان حمل و نقل تجاری  مرکزیت بینابینی به عنوان پلی در جر

بین المللی دارد و  نقشی بسیار اساسی در شبکه تجاری دارد2.

, 1

( , )2
( 1)( 2) ( , )i j k

j k i
BC

N N j k
σ
σ∈

=
− − ∑

 )6( 

 i گره  که از  j تا k  است  گره های  کوتاهترین مسیرهای وزنی از   ( , )j k iσ  در رابطه باال 

ijd که بوسیله فاصله  i  و j  است  گره  کوتاهترین مسیر بین  ) مجموع  , )j kσ عبور می کنند و 
محاسبه شود . 

مرکزیت بردار ویژه بیانگر افزایش اهمیت یک راس در شبکه با داشتن  ج. مرکزیت بردار ویژه3: 

گره های مهمی در شبکه است. هدف اصلی در بررسی  که خود  اتصاالت به رئوس دیگری است 
کشور در شبکه جهانی تجارت است و نقش همسایگان  این شاخص اهمیت همسایگان یک 
بزرگترین مقدار  این شاخص    بررسی می کند. در  را  رابطه تجارت هستند  که دارای  کشورهایی 

λ ماتریس مجاورت است4. ijA بردار ویژه و  ، je ویژه ماتریس مجاورت 

1

1

N

i ij j
j

EC A eλ−

=

= ∑
 )۷( 

ویژگی  و  می شود  محاسبه  جهت دار  شبکه های  در  صفحه  رتبه  معیار   : صفحه5  رتبه  مرکزیت  د. 

با راس  باال  با مرکزیت   iگر راس ا این معیار  بر اساس  را در نظر می گیرد.  کشور  همسایگان یک 
می شود   j راس  مرکزیت  افزایش  موجب  راس  دو  این  ارتباط  شود،  مرتبط  پایین  مرکزیت  با    j

1. Betweenness Centrality
2. Fan et a. (2014).
3. Eigenvector Centrality
4. Fan et a. (2014).
5. PageRank Centrality
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راس  دو  هر  مرکزیت  افزایش  به  منجر  شوند،  مرتبط  هم  با  باال  مرکزیت  با  راس  دو  چنانچه  و 
کشور  تر باشد، آن  کشور باال می شوند1. بنابراین در شبکه صادراتی هرچه معیار رتبه صفحه یک 

کشورهای قوی صادراتی در ارتباط است. قدرت صادراتی باالیی داشته و یا با 
      

j
i ij out

j j

PR
PR A

k
α β= +∑ که   [ ]0,1α ∈ 1) و  )β α= −  )8(

out درجه 
jK ijA ماتریس مجاورت، در رابطه باال، PR مرکزیت رتبه صفحه هر راس از شبکه، 

یکه این عامل تضمین می کندکه  α عامل ثابت تعدیلی است، بطور خروجی همسایگان راس i و
کند، فرآیند محاسبه  یتم تکرار محاسبات به راسی با درجه خروجی صفر برخورد  چنانچه الگور
یافت می کند  گره امتیاز رتبه صفحه باالیی در که یک  متوقف نگردد. رابطه )8( نشان می دهد 
کند، دوم آنکه ارسال کننده های یال های ورودی دارای  یافت  یادی یال ورودی در : تعداد ز گر ا

آنکه امتیاز رتبه صفحه ارسال کنندگان باال باشد2. درجه های خروجی پایینی باشند و سوم 

تأمین کنندگان  به عنوان  برتر  کشورهای  نشان دهنده  قطب،  مرکزیت   : مرجع4  و  قطب3  مرکزیت  ذ. 

کشورها را به عنوان  که مرکزیت مرجع اهمیت  کشورها است، در حالی  نهاده برای صادرات سایر 
بر  کشور  هر  امتیازات  می دهد.  نشان  خود  صادرات  در  خارجی  نهاده های  استفاده کنندگان 
زیر  بصورت  است  شده  داده  کلینبرگ6بسط  توسط  که   )5HITS( مرکزیت  یتم  الگور اساس 

می شود: محاسبه 
گره هایی  گره i نسبتی است از مجموع )تکرارهای جاری( مرکزیت های مرجع  مرکزیت قطب 
i نسبتی است از مجموع )تکرارهای  گره  i ارجاع شده اند )رابطه 9( و مرکزیت مرجع  گره  که به 

i ارجاع شده اند )رابطه 10(. گره  که به  گره هایی  پیشین( مرکزیت های قطب 

( ) ( )i ji j
j

hub n w aut nβ= ∑  )9(

1. Newman, (2010).
2. Zhang et al ,(2022).
3. Hub
4. Authority
5. Hyperlink-Induced Topic Search
6. Kleinberg, (1999).
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( ) ( 1)i ij j
j

aut n w hub nα= −∑   )10(
که  ijw ماتریس مجاورت وزنی و آلفا و بتا عامل های نرمال ساز هستند  ، یکه n عدد تکرار به طور

مجذور امتیازات مرکزیت قطب و مرجع را برابر عدد یک می کند1.
شاخص خوشه بندی این امکان را فراهم می سازد تا بتوان شدت تمایل  •  ضریب خوشه بندی2: 

یابی  که با آنها تجارت می کند را مورد ارز کشورهایی  کشور به ساخت تعداد بیشتر روابط با  یک 
قرار دهد. به عبارت دیگر یک ارتباط سه جانبه را در شبکه بررسی می کند و درجه تمایل یک 
روابط  با  کشورهای  از  با شبکه ای   ) و شدت  تعداد  نظر  نقطه  از   ( بیشتر روابط  ایجاد  به  کشور 
شوند،  انتخاب  جهانی  تجارت  شبکه  در  کشور  دو  گر  ا عبارتی  به  می کند.  یابی  ارز را  تجاری 
زیر محاسبه  به صورت  و  رابطه تجاری هستند  با یکدیگر دارای  با چه احتمالی  کشور  این دو 
کمتر از درجه  کشوری با داشتن ضریب خوشه بندی  می شود3 .برخالف سایر آماره های باال، هر 

اهمیت بیشتری درشبکه برخوردار است.     
1 1 1
3 3 3

( , )

1
2

1 ( 1)
2

ij ih jh
j i h i jt

i

i i

W W W
C

K K

≠ ≠=
−

∑ ∑                 
0 1t

iC≤ ≤
 )11(

از معیارهای تقسیم بندی رئوس در شبکه، شاخص درجه پودمانگی  یکی  •  درجه پودمانگی4: 

از  مجموعه ای  به  گرفته  شکل  اتصاالت  و  درونی  پیوند های  به  توجه  با  را  کشورها  که  است 
یک  در  پیوندها  واقعی  تعداد  بین  تفاضل  اساس  بر  و  می کند  گروه بندی  مجزا  اجتماعات 
اجتماع5 و تعداد مورد انتظار پیوندهای تصادفی شبکه، با درجه یکسان تعریف می شود. این 

شاخص در یک شبکه جهت دار به صورت زیر محاسبه می شود:

1 ( , )
2 2

i j
d ij i j

ij

k k
Q w S S

m m
δ

 
= − 

 
∑

 )12(

،  j و   i راس  درجه  ترتیب  به   jk و   ik  ،  j و   i راس های  بین  یال های  وزن   ijw آن  در  که 

1. Zaclicever, (2019).
2. Clustring
3. Fagiolo et al, (2010).
4. Modularity
5. Community
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برابر یک   ( , )i jS Sδ آن تعلق دارد،m  مجموع وزن یال ها و که راس به  ic اجتماعی است 

i باشد و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود1. jc c= گر است، ا
یا  اجتماعات  به  را  شبکه  در  متصل  گره های  شدن  جدا  میزان  شاخص  این  واقع  در 
پایین، اختالل در جزئی  پودمانگی  با  اندازه گیری می کند. در شبکه های  گانه  خوشه های جدا
از شبکه ممکن است به سرعت جزء اخالل را به سایر اجزاء سرایت دهد و منجر به فروپاشی 
بخش بزرگی از شبکه شود. در مقابل شبکه های با پودمانگی باال، از قابلیت مفید محدود سازی 

و مهار اختالل ها در شبکه برخوردار است2.

3-3. روش تجزیه و تحلیل داده ها

آماره ها و شاخص های محاسباتی  یه و تحلیل داده ها بر اساس  در این بخش از مطالعه به تجز
کشورها به طور  از ماتریس های تجاری خواهیم پرداخت. بنابر ماهیت اثرگذاری روابط تجاری 
از  شبکه،  تحلیل  و  ساخت  بخش  در  آماری  جامعه  برای   ، یکدیگر بر  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
کشورهای  تعداد  است.  شده  استفاده  هاروارد3  داده های  بانک  جانبه  دو  تجارت  داده های 
استفاده شده در این پژوهش باتوجه به داده های مورد نیاز برای ساخت ماتریس وزنی، از 196 
این  در  بررسی  مورد  زمانی  بازه  متغیر است.   2018 برای سال  کشور   212 تا   1998 در سال  کشور 
یکه برای  پژوهش، پنج دوره زمانی در سال های 1998، 2003، 2008، 2013 و 2018 است، به طور
یابی  گانه یک ماتریس وزنی جهت دار تشکیل شده و آماره های هریک ارز هر سال به طور جدا

و مقایسه می شود. 
گام در تحلیل شبکه، تشکیل ماتریس تجاری است. در ماتریس تجاری ستون ها  نخستین 
کشورهای صادر کننده است. ماتریس  کشورهای وارد کننده و ردیف ها نشان دهنده  نشان دهنده 
دو  تجاری  رابطه  یک  وجود  صرفًا  است،  مجاورت  ماتریس  واقع  در  که  تجاری  شده  تشکیل 
کشور را نشان می دهد. به این ترتیب درایه های این ماتریس اعداد صفر و یک  جانبه بین دو 

کشور است4. که بیانگر وجود یا عدم وجود تجارت بین دو  هستند 

1. Huang, (2020).
2. Kharrazi et al, (2020).
3. Dataverse.Harvard.Edu
4. Serran. Boguna, (2003).
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نظر  در  )دوتایی(  وزن  بدون  یا  دار  وزن  را  گره ها  بین  یال های  می توان  ماتریس  این  در 
کشورها مورد نظر نیست، بنابراین  که در روابط تجاری تنها وجود رابطه بین  آنجا  گرفت، اما از 
حجم تجارت نیز در روابط نیز لحاظ می شود. با توجه به اهمیت صادرات در تجارت خارجی 
در این تحلیل، وزن هر درایه از نسبت صادرات به محصول ناخالص ملی حاصل می شود، به 

که : گونه ای 
داخلی  ناخالص  محصول   t

iGDP و   t زمان  در   j کشور  به   iکشور صادرات   t
ijX آن  در 

کشورi در زمان t است. 
t
ijt

ij t
i

X
w

GDP
=

وزنی  ماتریس  درایه های  از  یک  هر  ضرب  از  بعد  مرحله  در  وزنی،  ماتریس  ساختن  از  پس 
محاسبات  مبنای  که  می شود  تشکیل   )W( وزنی1  مجاورت  ماتریس  مجاورت،  ماتریس  در 
شبکه  آماره های  استخراج  و  محاسبه  برای  بود2.  خواهد  آن  ساختار  تحلیل  و  شبکه  معیارهای 

گفی3 استفاده شده است. نیز از نرم افزار 

4. یافته های پژوهش و تحلیل نتایج

گروه بندی  وکشورهای  ایران  تجارت  جایگاه  روند  و  ساختار  بررسی  از  پس  قسمت  این  در 
تجارت،  شبکه  از  حاصل  تجاری  شرکای  تنوع  شاخص های  از  استفاده  با  آسیا،  منطقه ای 

کشور اقدام می شود. یابی و شناسایی شرکای تجاری مطلوب  نسبت به ارز

4-1.  بررسی جایگاه ایران و کشورهای آسیایی در شبکه تجارت جهانی

زمانی مندرج در جدول  پنج مقطع  در  نتایج محاسبات شاخص های شبکه تجارت  اساس  بر 
تا مقطع  و شدت درجه،  واردات  و  اساس شاخص درجه، درجه صادرات  بر  ایران  کشور  ،)1(
در  است.  داشته  کاهش  شدت  به   2018 تا   2013 فاصله  در  آن  از  پس  و  افزایشی   2013 زمانی 
که بیانگر تعداد  طول سال های مورد بررسی همواره درجه صادرات بیشتر از درجه واردات بوده 

1. Weighted Adjacency Matrix
2. Fagiolo et al, (2010); p.490
3. Gephi



ی یگوتیطمگین 93 وحنیاگاجی گوی ی ییادشگوی یگهوی رد دیریشم و گویشحدگرتییو سا

باال  گرچه  ا است،  بوده  وارداتی  تجاری  شرکای  با  مقایسه  در  صادراتی  تجاری  شرکای  بیشتر 
بودن شدت درجه واردات در مقایسه با شدت درجه صادرات در برخی مقاطع بیانگر آنست 
که تنها تعداد شرکای تجاری مهم نبوده و میزان و شدت تعامالت تجاری به ویژه در صادرات 

در مقایسه با شرکای وارداتی از استحکام الزم برخوردار نبوده است.
ترتیب  به  که  صفحه  رتبه  و  ویژه  بردار  بینابینی،  نزدیکی،  مرکزیت  شاخص  چهار  روند 
گره های  به  اتصال  ها،  گره  بین  گری  واسطه  متصل،  گره های  سایر  به  گره  نزدیکی  اهمیت 
تا  می دهد،  نشان  را  تجارت  شبکه  در  بودن  قوی  لحاظ  به  گره  یک  همسایگان  ویژگی  و  مهم 
کاهش داشته است.  به شدت  این مقطع  از  بعد  و  افزایشی داشته  به نسبت  روندی  سال2013 
بعد  آن  کاهشی  گرچه رشد  بوده، کاهشی  تمامی مقاطع  نیز در  و مرجع  مرکزیت قطب  همچنین 
قطب،  کشور  که  آنجا  از  است.  بوده  فزاینده  دیگر  مقاطع  با  مقایسه  در   2013 زمانی  مقطع  از 
و  است  صادراتی  محصوالت  در  مصرف کننده  کشورهای  به  واسطه ای  نهاده های  صادرکننده 
خود  صادراتی  محصوالت  در  وارداتی  واسطه ای  نهاده های  مصرف کننده  کشور  مرجع،  کشور 
ایران،  کشور  که  آنست  بیانگر  از مقطع 2013  کاهشی این دو شاخص به ویژه بعد  است، روند 
و هم  نهاده های واسطه ای  کننده  تأمین  به عنوان  را در شبکه تجارت جهانی هم  جایگاه خود 

کننده نهاده های واسطه ای به شدت از دست داده است.  به عنوان مصرف 

جدول 1 - روند شاخص های ایران در شبکه تجارت جهانی

19982003200820132018شاخص ها

21022822824820۷درجه

11۷129129136113درجه صادرات

93999911294درجه واردات

21.5۷35.1836.9642.5222.۷4شدت درجه 

9.651۷.6922.8012.6114.04شدت درجه صادرات

11.921۷.4914.1629.918.۷0شدت درجه واردات

0.۷1430.۷2۷90.۷24۷0.۷3۷80.6828مرکزیت نزدیکی

0.00180.00140.00080.00120.0004مرکزیت بینابینی
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19982003200820132018شاخص ها

0.63500.63250.62630.6۷000.59۷3مرکزیت بردار ویژه

0.00300.00360.00380.00380.0031مرکزیت رتبه صفحه

0.09090.089۷0.082۷0.08310.0۷32مرکزیت قطب

0.08020.0۷690.0۷080.0۷320.06۷9مرکزیت مرجع

0.65520.6۷610.۷5000.۷2680.8294ضریب خوشه بندی

35530درجه پودمانگی) خوشه تجاری(

 ماخذ: یافته های پژوهش

ک و معیاری برای رقابت  که در ادبیات تجاری، ضریب خوشگی می تواند به عنوان مال از آنجا 
که روابط  آن است  ، بیانگر  کشور گرفته شود، روند افزایشی ضریب خوشه بندی  پذیری در نظر 
گرفته و امکان وارد شدن به تجارت و یا افزایش  شرکای طرف تجاری ایران با یکدیگر شدت 
آن با توجه به رقبای بیشتر با آنها سخت تر شده است. با توجه به تغییرات ساختاری در شبکه 
تا  ایران  کشور  تجاری،  شرکای  و  مستقیم  غیر  و  مستقیم  پیوندهای  ایجاد  و  جهانی  تجارت 
کشورهای  که  است  کرده  تجربه  را   5 و   3 تجاری  خوشه  دو  در  گروه بندی  ،2013 زمانی  مقطع 
ایتالیا، دانمارک،  آلمان،  )بر اساس ضریب خوشه بندی( چون  باال درشبکه تجارت  اهمیت  با 
کره جنوبی، چین، ژاپن، تایلند و تایوان، اندونزی و مالزی  اتریش هلند، لهستان، سوئد، فنالند،
گروه قرار داشته اند، اما بر اساس محاسبات در مقطع زمانی 2018 درخوشه تجاری  در این دو 
مغولستان،   ، کنگو  ، میانمار عمان،  ویتنام،  جنوبی،  آفریقای  تایوان،  چین،  آمریکا،  شامل  صفر 

گرفته است1.  قزاقستان و زامبیا قرار 
که علیرغم  کشور در دوره مورد بررسی بیانگر آنست  بررسی روند شاخص های تنوع تجاری 
باال بودن تعداد شرکای تجاری به ویژه شرکای صادراتی و به دلیل عدم انتخاب مناسب شرکای 
با اهمیت در تجارت بین الملل، شدت تعامالت تجاری در صادرات در مقایسه با شدت درجه 
تحریم های  چهارم  دور  اعمال  با  آنکه  ضمن  است.  نبوده  برخوردار  الزم  استحکام  از  واردات 

کشوره. بر اساس درجه پودمانگ. ضریب خوشه بندی نزد نویسندگان محفوظ است. کلیه  1. نتایج خوشه بندی 
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شورای امنیت و مجلس نمایندگان ایاالت متحده از سال 2010 به بعد، به ویژه تحریم صادرات 
نفت و بانک مرکزی و پس از آن تحریم های اتحادیه اروپا  تا پایان 2015، شاخص های شبکه 
و  برجام  دوره  یکساله  وقفه  یک  از  پس  و  است  ساخته  متاثر  نسبی  به طور  را  کشور  تجاری 
تجارت  شبکه  ساختار های   2018 سال  از  ترامپ  جمهوری  یاست  ر دوره  تحریم های  شروع  با 
 2018 یکه در سال  به طور گرفته،  قرار  اثرات منفی تحریم ها  تاثیر  به شدت تحت   ، کشور جهانی 
کلیه شاخص های درجه، درجه صادرات، درجه واردات، شدت درجه، شدت درجه واردات، 
مقایسه  در  مرجع  و  قطب  صفحه،  رتبه  ویژه،  بردار  بینابینی،  نزدیکی،  مرکزیت  شاخص  شش 
به نسبت قوی  گروه بندی در خوشه های تجاری  از  نیز  کشور  و  کاهش  به شدت  قبل  با مقطع 
تایوان(  و  آمریکا، چین  استثنای  )به  اهمیت تر  کم  به نسبت  کشورهایی  به  در ساختار تجاری 
آمریکا  همچون  خوشه  این  در  واقع  کشورهای  برخی  با  نیز  میان  این  در  که  است،  شده  منتقل 
تجاری  شبکه  شاخص های  می رسد  نظر  به  بنابراین  است.  بوده  مستقیم  تجاری  روابط  فاقد 
شرایط  در  تجاری  سیاست گذاری های  از  ناشی  تجاری  شرکای  تغییر  دلیل  به  عمدتا  ایران 

تحریم های اقتصادی بشدت متاثر بوده است.     
برای  آسیایی  کشورهای  کلیه  برای  را  تجارت  شرکای  تنوع  آماره های   )1( پیوست  جدول 
هند،  چین،  کشور   10 ترتیب  به  درجدول،  مندرج  نتایج  اساس  بر  می دهد.  نشان   2018 سال 
، تایوان، اندونزی، امارات و ترکیه در هر سه شاخص درجه  کره جنوبی، سنگاپور ژاپن، تایلند،
از نظر تعداد شرکای تجاری در شبکه  کشورهای مهم  از  گره، درجه صادرات و درجه واردات 
سنگاپور  و  هند  ژاپن،  چین،  تایلند،  چون  کشورهایی  اهمیت  گرچه  ا هستند،  جهانی  تجارت 
تایلند به لحاظ  و  ژاپن  کره جنوبی،  کشورهای چین، هند،  به لحاظ تعداد شرکای صادراتی و 
کشور ها بیشتر است. با اضافه نمودن وزن تجارت به  تعداد شرکای وارداتی در مقایسه با سایر 
شدت  شاخص  در  بویژه  کشورها  اهمیت  شرکا،  با  تجاری  روابط  شدت  گرفتن  درنظر  و  گره ها 
تایوان  و  کامبوج،  مالزی،  ، سنگاپور ویتنام،  کشور   5 یکه  بطور کرد،  خواهد  تغییر  صادرات  گره 
برخوردار  آسیایی  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  صادرات  در  بیشتری  شدت  و  استحکام  از 

بوده اند.
مرجع  و  قطب  صفحه،  رتبه  بردارویژه،  بینابینی،  نزدیکی،  مرکزیت  شاخص  شش  بررسی 
به عالوه  الذکر  فوق  کشور   10 که  آنست  بیانگر  آسیایی،  درکشورهای  خوشه بندی  ضریب  نیز  و 
کشورهای آسیایی به  کنگ با جایگاه های متفاوت در رتبه های اول تا دوازدهم  مالزی و هنگ 
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با رتبه اول  کشور تایلند  جهت اهمیت شاخص های شبکه تجارت قرار می گیرند. در این میان 
میزان  نظر  از  کشور  مهم ترین  به عنوان  ترتیب  به  خوشه بندی  و  قطب  نزدیکی،  شاخص  درسه 
کشوری برتر به عنوان تأمین کننده نهاده ها برای صادرات  کشورها،  دسترسی تجاری توسط سایر 
تجاری،  روابط  بیشتر  تعداد  ساخت  به  تمایل  شدت  و  باال  روابط  داشتن  و  کشورها  سایر 
مرکزیت قطب  در  و هند  نزدیکی، چین  مرکزیت  در  ژاپن  و  آن چین  از  و پس  شناخته می شود 
کره جنوبی  قرار دارند. همچنین  ژاپن در ضریب خوشه بندی در جایگاه بعد  و  کره جنوبی  و 
مابین  واسطه  کشور  اهمیت ترین  با  به عنوان  آسیایی  کشورهای  در  بینابینی  ترین شاخص  باال با 
دارند.  قرار  چین  و  ژاپن  کشور  دو  آن  از  پس  و  می کند  عمل  تجاری  پل  یک  به عنوان  کشورها 
هند  آن  از  پس  و  چین  کشور  به  متعلق  نیز  صفحه  رتبه  و  ویژه  بردار  مرکزیت  شاخص  ترین  باال
با شرکایی  کشورها  این  ارتباطات تجاری  ویژه،  بردار  نظر شاخص  از  یکه  به طور ژاپن است،  و 
رتبه  بعد شاخص  از  و  داشته  در شبکه تجارت  اهمیتی  پر  نقش  تنهایی  به  کدام  هر  که  است 
ارتباط تجاری  یکه  به طور آسیایی هستند،  کشورهای  در شبکه  ترین قدرت تجاری  باال صفحه 
کشور شود. کشور های مذکور می تواند منجر به ارتقاء مرکزیت آن  کشوری با مرکزیت پائین با  هر 
که در  کشورهای آسیایی است،  کشور هند، چین و تایلند نیز از نظر شاخص مرجع در رتبه اول 
کشورها  کننده نهاده های واسطه ای از سایر  کشورهای وارد  کشورها را به عنوان  واقع اهمیت این 

در محصوالت صادراتی خود نشان می دهد.
کشورهای آسیایی بر اساس شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت  حال چنانچه رتبه بندی 
، ویتنام،  کشور با رتبه های باال در این شاخص به ترتیب هنگ کنگ، سنگاپور گیرد، ده  صورت 
که به  ، بحرین، قبرس، تیمورشرقی، مالزی و مغولستان قرار دارند  امارات متحده عربی، مالدیو
باال  اهمیت  با  کشور  ده  به عنوان  مابقی  متحده  امارات  و  سنگاپور  کنگ،  هنگ  کشور  جزسه 
باز  که شاخص درجه  بنابراین می توان استنباط نمود  قرار نمی گیرند.  در شبکه تجارت جهانی 
نمودن  لحاظ  عدم  به دلیل  تجارت  شبکه  از  منتج  شاخص های  با  مقایسه  در  تجارت  بودن 
در  را  کشور  یک  جایگاه  تنهایی  به  نمی تواند  شبکه ای،  ساختار  یک  در  کشورها  کلیه  روابط 

کند. تجارت خارجی توصیف 
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4-2. بررسی شرکای تجاری بالقوه و مناسب

بهبود  از یک طرف ضمن  ارتباط تجاری  از طریق  که  مناسب، شریکی است  شریک تجاری 
نیز  تجاری  شبکه  در  اصلی  کشورهای  سایر  با  آن  طریق  از  بتواند  جانبه،  دو  تجاری  روابط 
بتواند  دیگر  طرف  از  و  برخوردار  نیز  ثالث  کشور  تجاری  منافع  سرریز  از  و  کرده  برقرار  ارتباط 
بنابراین  کاهش دهد1.  را  تکانه ها  اثر  یا  و  کشور شده  به داخل  اقتصادی  تکانه های  ورود  مانع 
شرکای  تنوع  شاخص های  منظر  از  مناسب  رتبه  دارای  کشورهای  تجاری،  شبکه های  منظر  از 
تجاری همچون درجه و پیوند، شدت روابط تجاری باال، شاخص های مرکزیت و خوشه بندی، 

کشوری مناسب قلمداد می شود.
کشورها به لحاظ شاخص های شبکه دررتبه های متفاوتی قرار   با توجه به اینکه هر یک از 
نیازمندیم. ماتریس همبستگی  ترکیبی  کشورها به یک شاخص  کلی  رتبه بندی  دارند، به منظور 
سایر  صادرات،  شدت  و  درجه  شدت  متغیرهای  جز  به  که  است  آن  بیانگر  شاخص ها  کلیه 
مولفه های  تحلیل  روش  به کارگیری  با  لذا  برخوردارند،  باالیی  نسبتا  همبستگی  از  شاخص ها 
این  است.  شده  داده  تقلیل  ترکیبی  شاخص  یک  به  باال  همبستگی  با  شاخص ها  کلیه  اصلی2 
شاخص در حدود 88 درصد روابط بین سایر شاخص ها را توضیح می دهد )رجوع به جداول 

پیوست2(.
در  مندرج  تجارت  شبکه  از  منتج  آماره های  از  حاصل  ترکیبی  عامل  رتبه بندی  اساس  بر 
که می توانند شرکای مناسب و بالقوه ای در  کشور عمده در تجارت خارجی  جدول )2(، پانزده 
کره جنوبی،  : چین، ژاپن، هند،  تجارت خارجی ایران باشند به ترتیب اهمیت عبارت است از

، )1399. ص 15 1. ساجدیان فر
ترکیب،  شاخص  اساس  بر  را  مشاهدات  کلیه  ابعاد   )Principal Component Analysis(اصلی مولفه های  تحلیل  روش   .2
متغیرها  بین  ارتباطی  ساختار  یافتن  متغیره،  تعداد  کاهش  روش  این  عمده  کاربرد  می دهد.  کاهش  مشاهدات  دسته بندی 
کاربرد  زمینه  در  شده  چاپ  مطالعات  اولین  از  یکی  بود.  خطی  جبر  کاربرد  نتایج  ارزش ترین  با  از  یکی  روش  این  است. 
که متغیرها به خصوص متغیرهای  روش تحلیل مولفه های اصلی، مطالعه اقتصادی استون)194۷( است. استون بیان می کند 
وابسته،  بهم  متغیرهای  این  گرفتن  نظر  در  به جای  رو  این  از  شده اند.  تشکیل  وابسته  هم  به  متغیر  چند  از  کالن  اقتصاد 
متغیرهای موجود در یک فضای چند حالته  روش  این  در  کرد.  بازسازی  را  از عوامل  کمی  تعداد  از  می توان مجموعه ای 
متغیر های اصلی  از  ترکیب خطی  آنها  از  که هر یک  مولفه های غیر همبسته خالصه می شوند  از  به یک مجموعه  همبسته 
یا  کوواریانس  ماتریس  ویژه  بردارهای  از  که  می شوند  نامیده  اصلی  مولفه  آمده،  دست  به  غیر همبسته  مولفه های  است. 

ماتریس همبستگی متغیر های اصلی به دست می آیند )جولیف، 2002(.
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کستان،  کنگ، ترکیه، مالزی، پا ، تایوان، امارات متحده عربی، اندونزی، هنگ  تایلند، سنگاپور
فیلیپین. و  عربستان سعودی 

ایران به  از مجموع 96/6 میلیارد دالر صادرات  آمار تجارت خارجی سال 2018،  بر اساس 
که  )62/5 درصد( بوده است،  کشورفوق 60/3 میلیارد دالر دنیا، ارزش صادرات ایران به پانزده 
امارات  ترکیه،  هند،  کشورچین،  پنج  به  تنها  آن  درصد(   86( دالر  میلیارد   51/8 مذکور  رقم  از 
و فرآورده های  آن صادرات نفت  از این رقم 46/6 میلیارد دالر  که  کره جنوبی است  و  متحده 
کد 2۷ طبقه بندی HS( بوده است. از دیگر سو از مجموع واردات52/3 میلیارد  حاصل از آن )
کشور منتخب 34/8 میلیارد دالر )66/5 درصد( بوده است  ، ارزش واردات از پانزده  کشور دالر 
متحده  امارات  چین،  کشور  پنج  از  تنها  آن  درصد(   91/3( دالر میلیارد   31/8 مذکور  رقم  از  که 
کره جنوبی است. آمار و اطالعات مذکور بیانگر اتکای بیش از حد روابط  عربی، هند، ترکیه و 
منتخب  کشورهای  سایر  وارداتی  و  صادراتی  ظرفیت  از  و  بوده  خاص  کشور  چند  به  تجاری 

آسیایی با اولویت در شرکای تجاری استفاده نشده است1 .
و  صـادرات  گسـترش  رویکردهـای  بنابـر  مذکـور  تجـاری  شـرکای  انتخـاب  اسـت  بدیهـی   
کشـورهای به  کشـورهای با اولویت واردات و یا  کشـورهای هدف صادراتی یا شناسـایی  انتخاب 
کشـور  منظـور صـادرات مجـدد و واسـطه های وارداتـی متفـاوت خواهد بـود، ضمن اینکه وضعیت 
از منظـر مالحظـات اقتصـادی و سـاختار  بـه لحـاظ شـرکای تجـاری پیشـنهادی تنهـا  در شـبکه 
کشـور بایـد سـایر مالحظـات از  کشـورها در شـبکه تجـارت انتخـاب شـده اند و بدیهـی اسـت هـر 
کشـورهای پیشـنهادی  جملـه روابـط سیاسـی، انتقـال تکنولـوژی را نیـز مـد نظر قـرار دهد. بنابراین 
در ایـن مطالعـه، بـر مبنـای ویژگی هـای سـاختاری در شـبکه تجـارت پیشـنهاد انتخـاب شـده اند 
گیـرد.  قـرار  نظـر  مـد  نیـز  اقتصـادی  غیـر  مالحظـات  سـایر  آتـی،  مطالعـات  در  اسـت  ضـروری  و 
ضمـن اینکـه نتایـج ایـن مطالعـه بـه هیـچ وجـه بـه معنـای عـدم رابطـه بـا شـرکای تجـاری موجـود 
در سیاسـت گذاری های  پیشـنهادی  کشـورهای  بـر  اولویـت  بـر  کیـد  تا تنهـا  و  نیسـت  تجـارت  در 

تجـاری آتـی اسـت.

www.Trademap.org .1. ماخذ
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کشورهای آسیای بر اساس شاخص عامل ترکیبی در سال 2018 جدول 2- رتبه بندی 

رتبه
عامل 
ترکیبی

کشور نام  رتبه
عامل 
ترکیبی

کشور نام  رتبه
عامل 
ترکیبی

کشور نام 

35 -0.6989 عراق 18 0.31۷3 لبنان 1 1.964۷ چین

36 -0.۷806 قرقیزستان 19 0.2529 قطر 2 1.6404 ژاپن

3۷ -0.۷899 افغانستان 20 0.2159 قبرس 3 1.59۷8 هند

38 -0.8222 مغولستان 21 0.1359 اردن 4 1.585۷ کره جنوبی

39 -0.855 سوریه 22 0.0۷۷3 بحرین 5 1.4۷98 تایلند

40 -0.899۷ فلسطین 23 0.0612 کویت 6 1.4586 سنگاپور

41 -0.9361 کائو ما 24 -0.011۷ عمان ۷ 1.3594 تایوان

42 -0.9486 ئوس ال 25 -0.0995 بنگالدش 8 1.2936 امارات متحده

43 -1.0246 یمن 26 -0.1۷8۷ میانمار 9 1.2686 اندونزی

44 -1.0465 نپال 2۷ -0.2231 قزاقستان 10 1.252۷ کنگ  هنگ 

45 -1.0593 مالدیو 28 -0.234 کامبوج 11 1.233۷ ترکیه

46 -1.06۷3 ترکمنستان 29 -0.26۷2 گرجستان 12 1.1945 مالزی

4۷ -1.1981 برونئی  30 -0.2۷ سریالنکا 13 0.82۷3 کستان پا

48 -1.2536 تاجیکستان 31 -0.309۷ ایران 14 0.۷955 عربستان سعودی

49 -1.4364 کره شمالی 32 -0.4401 آذربایجان 15 0.6615 فیلیپین

50 -1.6663 بوتان 33 -0.4۷81 ارمنستان 16 0.3523 ویتنام

51 -1.۷446 تیمورشرقی 34 -0.6105 ازبکستان 1۷ 0.323۷ رژیم اشغالگر
   

ماخذ: یافته های پژوهش

جمع بندی و پیشنهادات

از موقعیت تجاری خود و سایر  نیاز به اطالعاتی  کشورها برای تدوین سیاست خارجی  تمامی 
و  بین الملل  تجارت  در  کشورها  واقعی  جایگاه  شدن  مشخص  بنابراین  دارند.  تجاری  شرکای 
استفاده از شاخص های شبکه می تواند منجر به شناسایی شرکای تجاری و اتخاذ سیاست های 
گون به  گونا اقتصادی مناسب توسط سیاستگزاران شود و از این طریق اثر اعمال سیاست های 

گیرد.  یابی قرار  کمی مورد ارز صورت 
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زمانی  دوره  پنج  در  کشور  تجاری  شبکه  شاخص های  محاسبات  از  حاصل  نتایج 
به ویژه  تجاری  شرکای  تعداد  بودن  باال  علیرغم  که  است  آن  بیانگر   2018 تا   1998 سال های 
بین الملل،  تجارت  در  اهمیت  با  شرکای  مناسب  انتخاب  عدم  دلیل  به  صادراتی،  شرکای 
الزم  استحکام  از  واردات  درجه  شدت  با  مقایسه  در  صادرات  در  تجاری  تعامالت  شدت 
گرچه به نظر می رسد تغییر شرکای تجاری شدیدًا تحت تاثیر تحریم های  برخوردار نبوده است. 
صادرات  تحریم  و  بعد  به   2010 سال  تحریم های  چهارم  دور  یکه  به طور است،  بوده  اقتصادی 
متاثر  نسبی  به طور  را  کشور  تجاری  شبکه  شاخص های   ،2015 پایان  تا  مرکزی  بانک  و  نفت 
2018 ساختار های شبکه  از سال  ترامپ  یاست جمهوری  ر با شروع تحریم های  و  ساخته است 
کلیه  این سال  در  است.  گرفته  قرار  تحریم ها  منفی  اثرات  تاثیر  تحت  به شدت   ، کشور تجارت 
و  واردات  درجه  شدت  درجه،  شدت  واردات،  درجه  صادرات،  درجه  درجه،  شاخص های 
شش شاخص مرکزیت نزدیکی، بینابینی، بردار ویژه، رتبه صفحه، قطب و مرجع در مقایسه با 

کاهش یافته است. مقطع قبل به شدت 
به  و  کرده  تغییر  زمان  طول  در  ایران  تجاری  شرکای  که  می دهد  نشان  نتایج  طرفی  از 
یکه تجارت  به طور تبدیل شده است،  در تجارت جهانی  کمتر  اهمیت  با  کشورهای حاشیه ای 
در  قوی  نسبت  به  تجاری  خوشه های  از  پودمانگی،  درجه  گروه بندی  اساس  بر  کشور  جهانی 
) به استثنای چین و تایوان(  کم اهمیت تر کشورهایی به نسبت  گروه بندی  ساختار تجاری، به 
ناشی  تجاری  سیاست گذاری  که  نمود  استنباط  اینگونه  می توان  واقع  در  است.  شده  منتقل 
قوی تر  شاخص های  با  کشورهای  از  را  کشور  بین المللی  تجارت  جهت  بین المللی،  تحریم های 

کشورهای پیرامونی با شاخص های ضعیف تر سوق داده است.  در شبکه جهانی به 
بیانگر  نیز  آسیایی  کشور   51 بین  در  تجاری  شرکای  تنوع  شاخص های  بررسی  همچنین 
امارات،  اندونزی  تایوان،   ، سنگاپور جنوبی،  کره  تایلند،  ژاپن،  هند،  چین،  کشور   12 که  آنست 
که  دارند، قرار  تجارت  شبکه  در  کشورها  اهمیت ترین  پر  به عنوان  مالزی  و  کنگ  هنگ  ترکیه، 
کدام در یک یا چند شاخص جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بر مبنای یک  هر 
برای  آسیایی  بالقوه  و  مناسب  کشور   15 تجاری،  شرکای  تنوع  شاخص های  از  ترکیبی  شاخص 
تایلند،  جنوبی،  کره  هند، ژاپن،  چین،  کشورهای  از  می توان  اولویت  ترتیب  به  تجاری  شرکای 
عربستان  کستان،  پا مالزی،  ترکیه،  کنگ،  وهنگ  اندونزی  متحده،  امارات  تایوان،   ، سنگاپور
با  غیر مستقیم  و  تجاری مستقیم  روابط  تقویت  و  ایجاد  یکه  به طور برد،  نام  فیلیپین  و  سعودی 
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در  کشور  خارجی  تجارت  آمار  بخشد.  ارتقاء  را  شبکه  در  کشور  تجاری  جایگاه  می تواند  آنها 
واردات(  و  )صادرات  تجاری  روابط   ، مذکور کشورهای  میان  از  که  آنست  بیانگر   2018 سال 
و استفاده  کره جنوبی متمرکز بوده  و  ترکیه  امارات متحده،  کشور چین، هند،  تنها به پنج  کشور 

کشورهای منتخب مغفول مانده است. ظرفیت های تجاری سایر 
مرسوم  شاخص  با  شبکه  شاخص های  اساس  بر  کشورها  اولویت بندی  مقایسه  همچنین 
که شاخص های مرسوم و سنتی به دلیل عدم  آن است  همچون درجه باز بودن تجارت، بیانگر 
کشورها در قالب شبکه، نمی تواند به تنهایی شاخص مناسبی  لحاظ نمودن روابط غیر مستقیم 

کشور باشد.  برای تعیین جایگاه تجارت خارجی یک 
تجارت  شبکه  در  کشور  جایگاه  ارتقاء  منظور  به  می شود  پیشنهاد  حاصل  نتایج  اساس  بر 
جهانی و بهره مندی از منافع حاصل از تجارت، به ویژه منافع حاصل از سرریز دانش و انتقال 
تکنولوژی، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی و نیز تاب آوری در مقابل تحریم های اقتصادی، 
و  حجم  تجاری،  شرکای  تنوع  و  تعداد  افزایش  طریق  از  مستقیم  تجاری  روابط  ارتقای  ضمن 
کشورهای منتخب به منظور انتفاع از روابط تجاری غیر  سهم تجارت با ایجاد روابط تجاری با 
بر  منتخب  کشورهای  انتخاب  است  ضروری  گرچه  یابد.  ارتقاء  آنها  تجاری  شرکای  با  مستقیم 
کشور واسطه به منظور صادرات و واردات  اساس هدف صادرات، اولویت مبداء واردات و نیز 

گیرد.  مجدد صورت 
با  کشورهای  با  به ویژه  تجاری  روابط  می شود  پیشنهاد  موجود  تحریمی  شرایط  به  توجه  با 
اهمیت  یابد.  ارتقا  سیاسی  مالحظات  با  ویژه  بردار  و  بینابینی  مرکزیت  شاخص های  ترین  باال
بین  تجاری  واسطه های  نقش  آنها  که  است  دلیل  این  به  باال  بینابینی  شاخص  با  کشورهای 
با  باال،  ویژه  بردار  شاخص  با  کشورهای  طرفی  از  می کنند.  ایفا  خوبی  به  را  دیگر  کشورهای 
کشورهای بی شمار دیگری دارای رابطه تجاری  آنها با  که خود  کشورهایی رابطه تجاری دارند 
آنهایی را  آنها در شرایط تحریمی می تواند منافع غیر مستقیم شرکای تجاری  هستند و ارتباط با 

کند. آنها میسر نیست را فراهم  که ارتباط مستقیم با 
شرکای  با  آزاد  تجارت  یا  ترجیحی  تجارت  موافقت نامه  آنجائیکه  از  است  ذکر  شایان 
و  تعمیق  حفظ،  در  مؤثری  نقش  می تواند  منطقه ای  اتحادیه های  به  پیوستن  نیز  و  تجاری 
در  می بایستی  منتخب،  کشورهای  با  آتی  نامۀ  موافقت  انعقاد  باشد،  داشته  تجارت  توسعه 
با  می گردد،  پیشنهاد  خصوص  این  در  گیرد.  قرار  کشور  تجاری  سیاست گذاری های  اولویت 
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کاالیی نیز قابل ساخت است، شرکای   HS کدهای  توجه به اینکه ماتریس های تجاری در حد 
کاالی استراتژیک در صادرات و واردات با رویکرد شبکه های پیچیده  تجاری مناسب برای هر 
کاالیی خاص  گروه های  بررسی و شناسایی شود و موافقت نامه های ترجیحی و تجارت آزاد در 
کاالیی  گروه  کشور در شاخص های تجاری آن  کشورهای منتخب بر اساس اهمیت  با هریک از 

گسترش داده شود.  
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