کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری

منيره رفعت

9

تاریخ دریافت 9411/01/21 :تاریخ پذیرش9417/07/21 :

چکيده

در الگوها و مدلهای تجاری سنتي معموال ،برای کاالهای قابل تجارت ،شرکای بالقوه
زیادی ميتواند وجود داشته باشد ،اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده
بهترین قیمت است) باید انتخاب شود ،بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکي را بین
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ایران با مهمترین شرکای تجاری در آسيا

کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر ميگیرند ،در حالیکه اگر ساختار تجارت بین
المللي به عنوان یک شبکه توصیف شود ،روابط گستردهتری که بین کشورها ست ،مورد
شاخصهای تحلیل شبکه نظیر گره درجه ،گره شدت و گره تفاوت در بررسي روابط
تجاری ایران با شرکای اصلي آن در آسیا است .همچنین در این مقاله شاخصهای روابط
تجاری مرتبه باالتر در تعامالت بین المللي نظیر شاخص خوشهبندی و مرکزیت ،برای
بررسي الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفي و محاسبه ميشود .نتایص
این مطالعه بر حسب مقادیر شاخصهای گره درجه ،گره شدت و گره تفاوت نشان داد
کشورهای منتخب شرق آسیا ،افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعني در

 .1استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

بررسي قرار ميگیرد .هدف این مقاله آشنایي بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه

Email: m.rafat@ase.ui.ac.ir
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طي زمان به تعداد شریکهای آنها اضافه شده است .ایران و شرکای تجاری اش در آسیا،
در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایي هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری
دارند .همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایي به دنبال ارتقا
شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با
شاخص  8/39در هسته شبکه تجارت جهاني قرار گرفته است .کشورهای امارات ،تایوان،
کره و تایلند به ترتیب با مقادیر  8/33 ،8/38 ،8/33و  8/31در حاشبه مرتبه اول و کشور
ترکیه با مقدار  8/99در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهاني قرار داشته اند اما ایران با مقدار
 8/98بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهاني جای گرفته است.
واژههای کليدی :تحلیل شبکه ،شبکه تجارت جهاني ،ساختار تجاری.
طبقهبندی . F10, D85 :JE
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ارتباطات تجاری با کشورهایي هستند که ساختار تجاری مشابهي با آنها دارد .بر اساس
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 .1مقدمه
مطالعات اقتصادی در سالهای اخیر نشان ميدهد که رشد و توسعه کشورها بیشتر با ساختار
زمینه ساز رشد و توسعه نیست .این مطالعات نشان ميدهند که عالوه بر آزادی تجارت،
تعداد شرکاء و ویژگيهای خاص آنها مثل اندازه و عملکرد اقتصادی آنها نیز بر رشد
اقتصاد ی کشور شریک تأثیر دارد .بر اساس نظریه لیندر هرچه درآمد سرانه و سلیقههای
مصرفي بین کشورها مشابهتر باشد ،تجارت کاالها بین آنها نیز بیشتر است .حال آنکه بر
مبنای نظریه هکشر اوهلین اختالف بیشتر در درآمد سرانه است که محرک تجارت
دوجانبه بین این کشورهاست (عابدیني و مسگری .)1331 ،از طرفي بر اساس تئوریهای
تجارت درون صنعتي انتظار ميرود ارتباط عمودی طرفهای تجاری به دلیل افزایش
ارتباطات متقابل تجاری ،گسترش یافته که عاملي در جهت بلند مدتتر شدن گردش
کاالیي بین کشورها شود (یزداني و پیریور.)1333 ،
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خاص تجارت در ارتباط است و صرفاً میزان آزادی کشورها در صحنه مبادالت بین المللي

بخشي از منفعت ناشي از تجارت ،سرریزهای تکنولوژی و اشاعه ایدههای جدید به
کشور است که هرچه تعداد شرکای تجاری بیشتر باشد این سرریزها افزایش بیشتری
ایجاد ميشود .بنابراین شناسایي کاملتر فرایند ادغام تجاری و اقتصاد بینالمللي در یک
کشور یا یک منطقه جغرافیایي برای درک صحیی و کامل رابطه رشد و تجارت الزامي به
نظر ميرسد.
استفاده از رویکرد تحلیل شبکه محقق را قادر به بازیابي ساختار کلي تعامالت تجاری
مي نماید و به این وسیله امکان جستجوی ارتباطات و مسیرها در تجارت فراهم ميشود.
هنگامي که متغیر باز بودن تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص
داخلي) برای بررسي میزان ادغام یک کشور در تجارت جهاني محاسبه ميشود ،فقط
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خواهند داشت .هرچه ساختار تجاری یک کشور متنوعتر باشد ،نرخ رشد و ثبات بیشتری

روابط تجاری مرتبه اول (بین دو کشور) ،مدنظر قرار ميگیرد .تحلیل شبکه قادر است
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

روابط تجار ی مرتبه باالتری (واسطه گری در بخش تجارت) را در تعامالت بین المللي
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شناسایي کند و بنابراین تصویر عمیق تری از مراحل ادغام را نشان ميدهد مثالً در جریان
تحلیل شبکه ميتوان موقعیت خاص یک کشور در شبکه تجارت جهاني را شناسایي کرد
و این امکان وجود دارد که میزان ادغام بین المللي را برای کل شبکه ارزیابي نمود .در این
بندی و مرکزیت ،برای بررسي الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفي و
محاسبه ميشود که وجه تمایز این مقاله از سایر مطالعات مشابه است.
این مقاله در صدد بررسي دقیق روابط تجاری ایران با شرکای آسیایي آن است .به این
منظور شرکای ایران در آسیا به دو گروه شرکای غربي و شرقي تقسیم ميشوند .شرکای
منتخب آسیای شرقي ایران شامل چین ،تایوان ،کره و تایلند هستند و شرکای آسیای غربي
ایران کشورها ی عراق ،ترکیه و امارات متحده عربي انتخاب شده اند .این انتخاب بر اساس
آمارهای گمرک ایران در سال  1336در رابطه با شرکای عمده تجاری ایران در صادرات
و واردات صورت پذیرفته است.
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مقاله شاخصهای روابط تجاری مرتبه باالتر در تعامالت بین المللي نظیر شاخص خوشه

بر این اساس ،ابتدا شاخصهای مختلف شبکه برای کلیه کشورهای مورد مطالعه محاسبه
و ارائه ميشود و سپس با توجه به تجربه موفق کشورهای شرق آسیا در زمینه رشد تجاری،
تا مشخص شود کشورهای غرب آسیا که عمده شرکای تجاری ایران هم هستند در چه
شاخص هایي نسبت به کشورهای شرق آسیا ضعیف ترند و فاصله شاخصها در دو گروه
کشور چه اندازه است ،بر این اساس ميتوان نقاط ضعف روابط تجاری کشورهای غرب
آسیا را بهتر مورد شناسایي قرار داد.
در قسمت بعد مروری بر مطالعات پیشین صورت ميپذیرد .قسمتهای سوم وچهارم
مقاله به معرفي روش پیچیده تحلیل شبکه و انجام فرایند آن در گروههای منتخب اختصاص
دارد .در قسمت پایاني نیز بحث و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
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شبکه تجاری آنها با شبکه تجاری کشورهای غرب آسیا (و از جمله ایران) مقایسه ميشود
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کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با999  ...

 .2پيشينه پژوهش

علي رغم اینکه رویکرد تحلیل شبکه دارای سابقه نسبتاً طوالني در علوم اجتماعي و
روانشناسي است اما این روش به دلیل اینکه نیاز به اطالعات آماری گسترده دارد ،کمتر
مطالعات داخلي و خارجي در این زمینه پرداخته ميشود.
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مورد توجه تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است  .در جدول  1و  8به بررسي اجمالي
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جدول  .9مطالعات داخلی پيرامون موضوع روابط تجاری ایران و شرکایش
نام محقق

شرح تحقيق

سال

به این نتیجه دست یافتند که ميتوان با بهره گیری از مولفهها و ابزارهای

پاکدامن

1393

توجه به اصل تعیین کنندگي عوامل اقتصادی در برقراری روابط تجاری در
سطی بین المللي و تعامالت موجود کشورهای جهان ،منافع ملي کشور را در
بعد توسعه روابط اقتصادی -تجاری تامین نماید
تالش کرده اند با محاسبه شاخصهای اندازه گیری مزیت نسبي ،پتانسیل
تجاری و تجارت مکملي در صادرات و واردات که در سطی بین الملل مطرح

سعیدی و
همکاران

است ،فرصتهای همگرایي تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس را مشخص
1333

نمایند .بر اساس یافتههای این مطالعه .،چین و هند جزء بهترین شرکای تجاری
ایران محسوب ميشوند و توسعه روابط تجاری ایران با کشو رهای مذکور به
طور قطع زمینه ساز روابطي بهتر از حال با کشورهای هم گروه آنها یعني
برزیل  ،روسیه و آفریقا جنوبي خواهد بود.
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فتحي و

دیپلماسي تجاری ،روابط خارجي کشور را به نحوی توسعه داد که این روابط با

به بررسي جایگاه ایران در تجارت بین المللي بر اساس رهیافت شبکه پرداخته اند.
در این مطالعه ساختار شبکه جهاني صادرات و واردات کاال برای  183کشور در
شیرازی و

شبکههای تشکیل شده در همه سالها دارای توزیع پاور و ضریب خوشه بندی باال
بوده اند .همچنین شاخص مرکزیت نشان داده که ایران کشوری تاثیرگذار در
شبکه تجارت نبوده است .

آذربایجاني و
همکاران

بررسي اثر تحریمهای اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری
1333

آن اقدام نموده و به این نتیجه رسیده اند که در بیشتر گروههای کاالیي ضریب
متغیر تحریم گویای آثار معکوس آن بر جریان تجاری دو جانبه ایران است.
در مقالهای به بررسي اثر تحریمهای اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران
پرداخته اند .براساس نتایص این مطالعه تحریمهای اقتصادی قوی در دوره اجرای تحریم

کازروني و
همکاران

1336

و در دوره بعد از آن نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است .
همچنین اجرای تحریمهای اقتصادی قوی موجب کاهش تجارت ایران با کشورهای
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همکاران

1333

سالهای  8888-8811بررسي شده است .با توجه به نتایص بدست آمده کلیه

گروه اول هم در دوره اجرای تحریم و هم دوره بعد از آن شده ،اما تجارت با
کشورهای گروه دوم در دوره اجرای تحریم کاهش یافته است.
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

منبع :گردآوری شده توسط نویسنده

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با994  ...

جدول  :2مطالعات خارجی پيرامون موضوع تحليل شبکه تجاری
نام محقق

شرح تحقيق

سال

ادغامهای اقتصادی بین المللي و جهاني شدن را براساس درجه بازبودن و

همکاران

8883

به این نتیجه رسیده اند که میزان ادغامهای اقتصادی بین المللي محاسبه شده
با استفاده از شاخصهای تحلیل شبکه به مراتب بیشتر از میزان آن بر اساس
شاخصهای سنتي (نظیر بازبودن تجاری) است.
به بررسي سیستم تجارت جهاني با بکارگیری تحلیل پیچیده شبکه پرداخته

کالي و دی
یس

8

8883

اند .نتایص بدست آمده از این مطالعه نشان داد که موقعیت یک کشور در
شبکه تجارت جهاني ،نقش اساسي در توسعه مالي ،روابط بین المللي و رشد
اقتصادی آن کشور دارد.

فاگیلیو و
همکاران

3

8889

به بررسي الگو و درجه ادغام تجاری و مالي با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه
پرداخته اند و نشان دادند شبکه تجاری کشورها کامال متصل بهم است.

با استفاده از دادهای گسترده تجاری  199کشور دنیا اقدام به راه اندازی و
بندیکتین و
همکاران

3

8813
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اری باس 1و

ارتباطات شبکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسي قرار داده اند و

تحلیل شبکه تجاری نموده اند .شبکه آنها نیز ابتدا به صورت باینری و سپس
به صورت وزني محاسبه شده است .بر اساس این شبکه ،موقعیت محلي و
جهاني هر کشور در شبکه گسترده تجاری دنیا بدست آمده است.
نموده اند.نتایص تحقیق آنان نشان داد که اوال درجه ادغام تجاری و سرمایه

آن نگوین و
همکاران

6

8813

گذاری بین کشورهای عضو این اتحادیه متفاوت بوده است .ثانیا شبکه
تجارت درون منطقهای در این اتحادیه به مراتب قویتر از شبکه برون
منطقهای آن است.ثالثا کشورهای بزرگتر در این اتحادیه ،ارتباطات تجاری
مناسب تری با سایر کشورهای منطقه ایجاد نموده اند.

بیتون و
همکاران

1

8819

در مقالهای به بررسي و تجزیه و تحلیل منطقهای و جهاني در ادغام
کشورهای آمریکای التین و کارائیب با استفاده از تحلیل شبکه تجاری
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5. Anh Nguyen

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

به بررسي ویژگيهای تجاری اعضا و یکپارچه سازی سرمایه گذاری اقدام
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نام محقق

شرح تحقيق

سال

پرداخته اند .نتایص این مقاله نشان ميدهد که کشورهای حوزه کارائیب نسبت
به کشورهای آمریکای التین بازارهای متنوعتر و پیوندها و ارتباطات تجاری
بهتری نسبت به یکدیگر دارند اما قدرت این ارتباطات ضعیف است.
تکنولوژیکي متفاوت (پارچه و پوشاک و الکترونیک) مورد بررسي قرار
گرفته است تا حضور شبکههای تولید بین المللي در این بخشها و ارزیابي
سینگالني و
همکاران

8

ساختارها و سازمان آنها را مورد سنجش قرار دهد .هدف مقاله استفاده از
8819

تحلیل شبکه برای درک بهتر توپولوژی زنجیره ارزش جهاني و منطقهای
است .نتایص این مطالعه نشان ميدهد که منطقه گرایي در تجارت به ویژه
درصنعت الکترونیک از اهمیت ویژهای برخوردار است .همچنین مجاورت
جغرافیایي و سایر عوامل ادغام هنوز در تسهیل تولید و تجارت بین المللي
نقش دارند.
در این مطالعه ،شبکه تجارت بین المللي که مبادله کاالها بین کشورها را

لیائو و
وایدمر

3

8819
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در این تحقیق ،دادههای تجارت دو جانبه در دو صنعت با ویژگيهای

شامل ميشود در نظر گرفته شده است  .با بکارگیری تحلیل شبکه و با توجه
به نوع کاالیي که کشورها صادر ميکنند ،تعیین ميشود که کدام کشورها
رشد بیشتری نسبت به دیگران داشته اند

همکاران

 8813-1336مقایسه شده است .تجزیه و تحلیلهای این مقاله شامل تراکم
شبکه ،شاخص تمرکز و شاخصهای خاص گره ميشود .تجزیه و تحلیل این
مطالعه نشان ميدهد که قیمتهای باالی نفت ،احتمال افزایش صادرات و
هزینههای باالی تولید را در شبکه افزایش ميدهد و به همین دلیل قدرت
تامین کنندگان سنتي را کاهش ميدهد.

منبع :گردآوری شده توسط نویسنده

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

1. Beaton et al.
2. Cingolani et al.
3. Liao & Vidmer
4. Fracasso et al.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

فراکاسو 3و

8819

در این مقاله ویژگيهای توپولوژیک شبکه تجارت نفت خام در طي دوره

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با991  ...

بر اساس مطالعه کتابخانهای در متون و مقاالت فارسي مشخص گردید در ایران و
درخصوص موضوع تحلیل شبکه تجاری تنها یک مطالعه (شیرازی و همکارن،)1333 ،
صورت گرفته که آن هم با شاخصها و متدلوژی متفاوتي نسبت به مقاله حاضر تدوین
ایران ،گروه کشورهای آسیایي که بیشترین مراودات تجاری را با ایران داشته اند در شبکه
تجاری لحاظ شده اند و شبکه متراکم تری نسبت به مطالعه شیرازی و همکاران تدوین شده
است.
در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه باالتر در تعامالت بین المللي نظیر شاخص
خوشه بندی و مرکزیت ،برای بررسي الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا
معرفي و محاسبه ميشود که وجه تمایز این مقاله از سایر مطالعات مشابه است.

 .4روش تحقيق
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شده است.همچنین در این مقاله با توجه به موقعیت جغرافیایي ایران و سابقه روابط تجاری

نخستین گام در تحلیل شبکه ،تشکیل ماتریس تجاری است .در ماتریس تجارت ستونها
نشان دهنده کشورهای وارد کننده و ردیفها نشان دهنده کشورهای صادر کننده است .از
صرفاً وجود یک رابطه تجاری دو جانبه بین دو کشور را نشان ميدهد .به این ترتیب
درایههای این ماتریس اعداد صفر و یک هستند.
ماتریس مجاورت وزني به صورت زیر محاسبه ميشود؛ ابتدا وزن هر درایه بدست
ميآید:
EX ijt

()1

GDPi t

Vijt 

که در آن  EX ijtصادرات کشور ، iبه کشور  jدر زمان  tو  GDPi tتولید ناخالص

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

این ماتریس برای محاسبه ماتریسهای مجاورت وزني استفاده ميشود .ماتریس مجاورت

داخلي کشور  iدر زمان  tاست .در حقیقت از نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلي به
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

عنوان وزن تجاری استفاده ميشود .ماتریس مجاورت یک ماتریس متقارن است ،اما
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هنگامي که وزن درایهها در آن ضرب ميشود به دلیل مقادیر وزني متفاوت ،ماتریس
مجاورت وزني غیرمتقارن مي شود که برای رفع این مشکل در صورت کسر از نصف
مجموع صادرات دوجانبه کشور  iو  jاستفاده ميشود.
ماتریس تقسیم ميشود .با انجام این کار وزنها اعدادی بین صفر و یک بدست ميآیند.
ماتریس مجاورت وزني از حاصلضرب ماتریس مجاورت در وزن محاسبه شده هر شریک
بدست ميآید(نیومن.)8818 ،1
برای ارزیابي و تحلیل شبکه تجاری کشورهای منتخب ،ابتدا اتصاالت درجه اول که با
شاخصهای گره -درجه ،8گره-شدت 3و گره -اختالف 3تعریف ميشوند ،مورد بررسي
قرار ميگیرد.
اتصاالت درجه اول به بررسي میزان ارتباط کشورها بر حسب تعداد شرکای تجاری هر
کشور ميپردازد .به این ترتیب شدت تعامالت تجاری بین کشورها بدست ميآید .تعداد

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

پس از محاسبه وزنها  ،مقدار هر وزن به ماکزیمم مقداروزن محاسبه شده روی هر سطر

اتصاالتي که یک کشور فرضي (گره) در یک شبکه دارد به عنوان گره -درجه معرفي
ميشود .مجموع کل تعامالت هر کشور گره -شدت است  .در ماتریس مجاورت
شرکای تجاری که هر کشور در زمان  tدارد نشان ميدهد .شاخص گره -اختالف نیز بر
اساس فرمول زیر بدست ميآید.
)

( ∑)

(

()8

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

1. namweN
2. Node-Degree
3. Node-Strength
4. Node-Disparity

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

 d i   j aijو در ماتریس مجاورت وزني  Sit   j Wijtاست d i .صرفاً تعداد

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با997  ...

برای بررسي شبکه ارتباطات درجه دوم ابتدا شاخص خوشه بندی 1محاسبه ميشود و
یک ارتباط سه کشوری در شبکه بوجود ميآید .برای محاسبه این ارتباط از روش محاسبه
اونال 8و همکاران ( ،)8886استفاده ميشود.
درجه وزني نزدیکترین همسایه تجاری 3و میانگین شدت تجاری نزدیکترین همسایه
تجاری 3را نشان ميدهد .مقادیر شاخص همجواری بر اساس مطالعه نیومن( ،)8818به
صورت زیر محاسبه ميشود:
میانگین درجه تجاری کشورهای همجوا ()3

∑

میانگین شدت تجاری کشورهای همجوار ()3

∑

جهت بررسي موقعیت دو منطقه در شبکه ارتباطات تجاری جهاني از شاخص مرکزیت

6

استفاده مي شود .این معیار (مرکزیت) به صورت ترکیبي از میزان روابط یک گره با

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

یکي دیگر از ارتباطات درجه دوم در تحلیل شبکه ،اندازهها و مقادیری است که میانگین

شرکای تجاری اش و گره -درجه هر کشور ،محاسبه ميشود .به عنوان مثال اگر کاالیي
بخواهد از گره مبدأ (کشور )iبه گره هدف (کشور )jفرستاده شود ،این کاال ابتدا به یک
خواهد رفت و این چرخه ادامه ميیابد تا به گره هدف ) (jمنتقل شود .بنابراین این معیار
) (Rبه طور تصادفي همه طول مسیر تجاری را در شبکه برای کشور  iدر نظر
مي گیرد .این شاخص نشان مي دهد آیا کشور مورد نظر در حاشیه شبکه تجارت جهاني
) (WTNقرار گرفته است و یا اینکه کشور در مرکز (هسته) تجارت است .هرچه مقدار
محاسبه شده این شاخص بزرگتر باشد به این معني است که کشور یا

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

1. Clustering
2. Onnela et al.
3. Node Average Nearest-Neighborg Degree
4. Node Average Nearest-Neighbor Strength
5. Random-Walk Betweenness Centrality

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

گره همسایه ارسال مي شود و سپس از کشور همسایه به طور تصادفي به کشور همسایه اش

  998فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 43زمستان 17

گره مورد نظر دارای طول مسیر بزرگتری در شبکه بوده است و موقعیت استراتژیکي در
شبکه دارد و یا به عبارتي در مرکز شبکه قرار گرفته است .منظور از مرکزیت این است که
کشور بیشترین ارتباط تجاری را با سایر کشورها (بيواسطه و یا باواسطه دیگر کشورها)
گروه  : 1کشورهایي که نقش اساسي در شبکه تجارت جهاني دارند و در مرکز یا هسته
شبکه قرارگرفته اند و مقادیر شاخص  Rبرای آنها باالی  8/36است.
گروه  : 8کشورهایي که در حاشیه اول (یا به عبارتي در نزدیکترین فاصله تا مرکز
شبکه) قرار گرفته اند و مقادیر  Rبرای آنها بین  8/3تا  8/36است.
گروه  : 3کشورهایي که در حاشیه دوم قرار گرفته اند و مقادیر  Rبرای آنها بین  8/96تا
 8/3است.
گروه  :3کشورهای بیرون از حاشیه تجارت جهاني هستند و مقادیر  Rبرای آنها زیر
 8/96است در این مقاله از شاخص مرکزیت بندیکتین و همکاران( ،)8813استفاده شده
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داشته باشد .بر اساس این معیار کشورها در یکي از چهار گروه زیر قرار ميگیرند

است.1

در این مقاله ،جهت انجام تحلیل شبکه تجاری از دادههای تجارت دو جانبه  198کشور
جهان در دوره زماني  1336-8816استفاده گردید وآمار صاردات دوجانبه کشورها مبنای
تحلیل شبکه قرار گرفت.
اطالعات و آمار تجارت دو جانبه از گزارش سازمان  uncomtradeو بر اساس
استخراج صادرات دوجانبه کشورها بر مبنای طبقه بندی  SHدر سالهای مختلف بدست
آمده است .ابتدا کشورهایي که فقدان آماری زیادی داشتند از شبکه مورد مطالعه حذف
شدند و نهایتا  198کشور در شبکه باقي ماندند .در برخي سالها و برای بعضي از کشورها

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

 .1برای مطالعه بیشتر در خصوص نحوه محاسبه شاخص و فرمولها به مقاله بندیکتین و همکاران مراجعه کنید (.)8813

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

 .3محاسبه شاخصهای شبکه و تحليل نتایج

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با991  ...

آمار صادرات یک کشور به شریک تجاری موجود نبود که برای محاسبه آن از یکي از
روشهای زیر استفاده شد:
 در صورتي که شریک تجاری آمار مربوط به واردات خود از کشور مورد نظر را اعالم در برخي موارد آمار مربوطه در سایت اینترنتي  trademapموجود بود که از آنها استفادهشد (البته معموال تفاوت اندکي بین آمارهای گزارش شده از این سایت و سایت
 uncomtradeوجود دارد که به ناچار این اختالف نادیده گرفته شد.
 برای برخي کشورها (نظیر ایران در سال  ،)8883که فقط یک یا دو سال آمار صادراتينداشتند بر اساس روند بلند مدت ،آمار مورد نیاز توسط نویسنده تخمین زده شد.
هر چند در این مطالعه از آمار تجارت دو جانبه  198کشور برای تحلیل شبکه تجارت
استفاده شده است ،اما با توجه به هدف مقاله که بررسي تطبیقي جایگاه کشورهای آسیایي
شرکت ایران در دو بلوک شرق و غرب آسیا در شبکه تجارت جهاني است ،تحلیلها تنها
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نموده بود از آمار واردات شریک تجاری استفاده شد.
1

برای دو گروه منتخب و دردورههای  6ساله انجام ميشود .این انتخاب بر اساس آمارهای
گمرک ایران در سال  1336در رابطه با شرکای عمده تجاری ایران در صادرات و واردات
کره و تایلند هستند و شرکای آسیای غربي ایران کشورهای عراق ،ترکیه و امارات متحده
عربي انتخاب شده اند.
پس از گردآوری آمارها و تشکیل ماتریس مجاورت و مجاورت وزني ،از نرم افزارهای
اکسل نود 8و گفي 3جهت محاسبه و استخراج شاخصهای شبکه استفاده ميشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

صورت پذیرفته است .به این ترتیب شرکای منتخب آسیای شرقي ایران شامل چین ،تایوان،

 .1آدرس اینترنتيhttps://www.trademap.org/Index.aspx :
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

2. NodeXL
3. Gephi
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نتایص محاسبات در جداول  3تا  6نشان داده شده است.
جدول  .4شاخص گره -درجه
ایران

118

186

133

138

138

عراق

188

118

188

138

139

ترکیه

138

133

161

169

136

امارات

166

163

133

198

199

چین

138

198

196

193

193

تایوان

138

139

138

139

166

کره

169

138

133

133

193

تایلند

138

138

139

163

133

منبع :محاسبات محقق

در جدول  3مقادیر محاسبه شده شاخص درجه – گره ارائه شده است .این شاخص بر
حسب اتصاالت درجه اول به بررسي میزان ارتباط کشورها بر اساس تعداد شرکای تجاری
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کشور

9111

2000

2001

2090

2091

9

هر کشور ميپردازد .شاخص درجه -گره به این صورت محاسبه ميشود:
t
1
) ND it  A (iکه در آن  i ، A (i)tامین سطر ماتریس مجاورت است و  1بردار

کشور را به عنوان یک گره در شبکه نشان ميدهد .همان گونه که در توضیی محاسبه
ماتریس مجاورت ذکر شد ،در این ماتریس هنگامي که دو کشور دارای ارتباط تجاری
باشند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به عنوان درایههای ماتریس در نظر گرفته
ميشود.

8

 . 1در حال حاضر آمار تجارت برای اکثر کشورها تا سال  8816موجود است.
 .8مثال :در شبکه پایه ریزی شده در این مقاله سطر دهم ماتریس مجاورت متعلق به کشور ایران است .در سال 8818

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

هماني است .درجه گره ارتباطات باینری را نشان ميدهد و تعداد شرکای تجاری یک

روی سطر دهم ماتریس مجاورت درایه های مربوط به  138ستون دارای عدد یک و درایه های  38ستون عدد صفر
دارند .جمع اعداد این سطر ميشود  138که نشان دهنده شاخص درجه گره ایران در سال  8818است و به این معني
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

است که در سال  8818ایران با  138کشور دارای ارتباط تجاری بوده است.

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با929  ...

همانگونه که در جدول  3مالحظه ميشود  ،میانگین تعداد رابط صادراتي که کشور ایران با
سایر کشورها در این شبکه برقرار نموده است در سال  1336برابر  118بوده است که این
تعداد طي سالهای بعد همواره در حال افزایش بوده و در سال  8816به  138کشور افزایش
است و نمایانگر شکل گیری ارتباطات تجاری بیشتر بین ایران و سایر کشورهای مورد
مطالعه در این مقاله است .کشورهای منتخب شرق آسیا نظیر چین و کره باالترین میزان
گره -درجه را به خود اختصاص دادهاند به گونهای که در سال  8816چین توانسته است با
193کشور در نمونه  198کشوری مورد مطالعه در این مقاله روابط تجاری برقرار نماید .در
میان کشورهای غرب آسیا عملکرد امارات و ترکیه در خصوص گسترش تعداد شرکای
تجاری نسبت به سایرین بهتر بوده است ،به گونهای که امارات در سال 8816با  199کشور
و ترکیه با  136کشور روابط تجاری برقرار نموده اند و این در حالي است که ایران از سال
 8883تا  8816نتوانسته است میانگین تعداد شرکای بیشتر از  138شریک را به خود

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

یافته است .این افزایش به معني بیشتر شدن مقصدهای صادراتي کشور در مقایسه با گذشته

اختصاص دهد ( اعداد ارائه شده میانگین شرکای تجاری در دورههای  6ساله هستند به این
معني که ممکن است در یک سال خاص تعداد شرکا بیشتر یا کمتر شده باشد ولي به طور
جدول  .3نتایج محاسبه شاخص گره -شدت
کشور

9111

2000

2001

2090

2091

ایران

8/13

8/13

8/88

8/86

8/83

عراق

8/19

8/19

8/19

8/13

8/83

ترکیه

8/88

8/88

8/86

8/31

8/33

امارات

8/33

8/63

8/98

8/93

8/38

چین

8/38

8/99

8/99

8/33

8/36

تایوان

8/33

8/33

8/68

8/69

8/38

کره

8/39

8/63

8/98

8/93

8/31

تایلند

8/33

8/39

8/63

8/31

8/36

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

متوسط این عدد تغییری نکرده است).

منبع :محاسبات محقق
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107
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در جدول  3مقادیر شاخص گره – شدت ارائه شده است .هرچه عدد محاسبه شده برای
این شاخص به یک نزدیکتر باشد یعني تراکم شبکه برای آن کشور بیشتر بوده است.
بهترین مقدار محاسبه شده این شاخص برای کشورهای چین ،کره و امارات بدست آمده
تراکم شبکه را نیز نشان ميدهد در ایران از رقم  8/13در سال  1336به رقم  8/83در پنص
سال منتهي به  8816افزایش یافته است که نشان ميدهد شبکه تجاری ایران متراکمتر شده
است ،اما حتي عدد  8/83نیز رقم مناسبي برای اقتصاد ایران به شمار نمي رود .این شاخص
نشان ميدهد که ایران تا سال  8816تنها از  83درصد توان ایجاد مبادالت تجاری اش با
 198کشور مورد مطالعه در این مقاله استفاده نموده است و هنوز ميتواند از طریق گسترش
روابط تجاری با سایر کشورها جایگاه بهتری در شبکه تجاری برای خود ایجاد نماید .الزم
به ذکر است که این شاخص را ميتوان بر اساس تعداد کشورهای شریک تجاری و یا
میزان واقعي مبادالت تجاری محاسبه نمود که در این مطالعه از ارزش دالری تجارت ایران

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

است و بدترین عملکرد را کشورهای عراق و ایران داشته اند .شاخص گره شدت که

و سایر کشورهای مورد مطالعه در تحلیل شبکه و محاسبه شاخص گره -شدت استفاده شده
است.
 i ، W (i)tامین سطر ماتریس مجاورت وزني است و  1بردار هماني است .شاخص گره
شدت وزن ارتباطات باینری را نشان ميدهد و در حقیقت نشان ميدهد که شدت ارتباط
تجاری یک کشور به عنوان یک گره در شبکه ،با سایر کشورها چه اندازه است.

1

 1به عنوان مثال مقدار این شاخص در ماتریس مجاورت وزني ردیف دهم ستون  86ام  ،مربوط به مقدار این شاخص در تجارت
بین ایران و چین است .در سال  8813میزان صادرات ایران به چین  8/3183میلیارد دالر و میزان صادرات چین به ایران در همین
سال  13/8333میلیارد دالر بوده است .تولید ناخالص داخلي ایران در این سال برابر  339/316میلیارد دالر است .مطابق با توضیی

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

t
شاخص گره شدت به این صورت محاسبه ميشود1 :
) NS it W (iکه در آن

محاسبه ماتریس مجاورت وزني که در بخش  3مقاله به آن اشاره شد ،وزن ماتریس مجاورت عبارت خواهد بود از (8/3183
 )13/8333+تقسیم بر  . 339/316باالترین میزان وزن بدست آمده بین تمام شرکای تجاری ایران متعلق به همین درایه ماتریس است
بنابراین درایه  86ام سطر دهم ماتریس ميشود برابر با عدد یک  .کلیه درایه های این سطر که محاسبه شدند با یکدیگر جمع شده
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

و مقدار این شاخص برای سال  8813را ایجاد مينمایند.

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با924  ...

جدول  .1نتایج محاسبه شاخص گره -تفاوت
ایران

8 /3

8/93

8/99

8/98

8/93

عراق

8/31

8/99

8/96

8/96

8/93

ترکیه

8/96

8/98

8/99

8/93

8/93

امارات

8/68

8/38

8/33

8/36

8/38

چین

8/83

8/83

8/81

8/13

8/19

تایوان

8/39

8/33

8/38

8/33

8/31

کره

8/68

8/33

8/33

8/39

8/33

تایلند

8/68

8/68

8/39

8/39

8/36

منبع :محاسبات محقق

همانگونه که آمارهای محاسبه شده در جدول  6نشان ميدهد ،کشورهای منتخب شرق
آسیا که باالترین میزان گره -درجه و گره -شدت را داشتند پایینترین میزان گره-
اختالف را دارند .در بین کشورهای منتخب غرب آسیا به استثنای امارات متحده عربي که

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

کشور

9111

2000

2001

2090

2091

یکي از قطبهای بین المللي دنیا در واسطه گری تجاری است ،شاخص گره -اختالف
پاییني در تمامي سالهای مورد مطالعه وجود دارد.
درجه ارتباط تجاری باالتر با بقیه کشورهای دنیا است .نکته دیگری که حائز اهمیت است
اینکه هرچند هر دو گروه از کشورها روند افزایشي در تعدد شرکای تجاری را تجربه
نموده اند اما کشورهای منتخب شرق آسیا نسبت به گروه غرب آسیا ،افزایش بیشتری را در
تعداد شرکای تجاری داشته اند .این شاخص در ایران از رقم  8/98در میانگین  6ساله
سالهای  8886-8818به متوسط  8/93در دوره  8818-8816کاهش یافته است که یکي از
علل اساسي آن تشدید تحریمهای تجاری آمریکا و اروپا طي این دوره است.
نتایص محاسبه شاخص گره -خوشه در جدول  3خالصه شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

الزم به ذکر است در تحلیل گره -اختالف ،مقادیر پایینتر این شاخص نشان دهنده

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107
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جدول  .1شاخص گره -خوشه
ایران

8/88

8/33

8/39

8/33

8/39

عراق

8/83

8/19

8/81

8/83

8/83

ترکیه

8/31

8/38

8/63

8/33

8/33

امارات

1 /6

1/98

1 /9

1 /3

8 /3

چین

8 /3

3 /9

3 /3

3 /1

3/36

تایوان

1/36

1 /9

1/33

8/81

8/89

کره

1/99

8

8/86

8/19

8/83

تایلند

1/19

1/86

1 /3

1/39

1/39

منبع :محاسبات محقق

در این جدول به بررسي شاخص خوشه بندی پرداخته شده است .این شاخص هم مثل
شاخص استحکام یا شدت یک گره ،قدرت اتصال بین گرههای  iو  jرا در نظر ميگیرد با
این تفاوت که قدرت اتصال بین گرههای  iو  hو بین گرههای  jو  hرا به آن اضافه

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

کشور

9111

2000

2001

2090

2091

مينماید.به عبارت دیگر این شاخص ارتباط سه گانه کاملي را در شبکه در نظر ميگیرد و
شدت ارتباط بین آنها را محاسبه مينماید .این شاخص برای تجارت سه جانبه کشورها
در پایههای مثلث تجاری هستند .فرمول محاسبه این شاخص به صورت زیر است:
1
3
jh

() 6

1

1

W ij3W ih3W

 

) j i h  (i , j

1
)d t (d t  1
2

1
2

Ct 

شاخص خوشه این امکان را فراهم ميسازد تا بتوان شدت تمایل یک کشور به ساخت
تعداد بیشتر روابط با کشورهایي که با آنها تجارت ميکند را مورد ارزیابي قرار داد .با

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

بکار ميرود .هر گره (یک کشور) در رأس مثلث تجاری قرار ميگیرد و دو شریک دیگر

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با921  ...

توجه به شدت روابط مرتبه دوم ،با استفاده از این شاخص ميتوان دریافت که شرکای
تجاری یک کشور با یکدیگر به چه میزان ارتباط دارند.

1

خوشه بندی این امکان را فراهم ميآورد که بتوان میزان روابط تجاری یک کشور را
این شاخص بزرگتر باشد به معنای آن است که شرکای تجاری در شبکه تجارت جهاني
دارای تعامالت گسترده تری هستند .با بررسي اعداد محاسبه شده در جدول  ،3مجدداً
آشکار مي شود که کشورهای حوزه شرق آسیا از این نقطه نظر نیز شرایط مناسب تری
نسبت به شرکای ایران در غرب آسیا دارند.
امارات متحده عربي ،چین و کره دارای باالترین میزان در شاخص گره -شدت بوده اند
و در این شاخص خوشه بندی نیز بهترین عملکرد را در بین سایر کشورها داشته اند .ایران
بجز در دوره زماني  ، 8886-8818در بقیه سالها روند رو یه افزایشي در این شاخص داشته
است .به عبارتي شرکای تجاری ایران کشورهای منزوی و خارج از شبکه تجارت جهاني

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

با کشورهایي که آنها نیز با یکدیگر دارای ارتباط تجاری هستند را محاسبه نمود .هر چه

نیستند و دارای تعامالت تجاری با سایر کشورهای دنیا هستند .البته مقایسه شاخص خوشه
بندی ایران با کشور ترکیه که همجوار ایران است نشان ميدهد که رقم این شاخص برای
کشورهای غرب و شرق آسیا را نشان ميدهد.

1برای مثال بر اساس شاخص گره -درجه مشخص شد که ایران در  6سال منتهي به  8816به طور متوسط با 138
کشوراز بین  198کشور مورد مطالعه دارای ارتباط تجاری بوده است ،این  138کشور حداکثر ميتوانند با یکدیگر
 1811رابطه تجاری داشته باشند) (

که این تعداد یک دسته یا خوشه را شکل ميدهد و به آن خوشه شرکای

تجاری ایران اطالق ميشود  .شاخص خوشه بندی ایران عملکرد واقعي شرکا ایران را نسبت به عدد  1811محاسبه
مينماید .مثال اگر ایران در سال  8813بجای عراق که دارای ارتباط تجاری با  138کشور است وارد تجارت با

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

ایران هرچند رو به افزایش است ولي مطلوب نیست .نمودار  1میانگین شاخص خوشه در

کشوری مثل کانادا ميشد که دارای  198ارتباط تجاری است ،ضریب خوشه ایران برای این سال عدد بزرگتری
بدست مي آمد .به عبارتي ایران در راس خوشه ایي قرار گرفته که رئوس دیگر آن خوشه ارتباطات قوی با شبکه
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

نداشتهاند.
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3
2
1

2020

ایران

میانگین شرق آسیا

میانگین غرب آسیا

نمودار  .1میانگین شاخص خوشه
منبع :محاسبات محقق

همانگونه که در نمودار  1مشاهده ميشود ،کشورهای شرق آسیا شاخص خوشهای
باالتری نسبت به کشورهای غرب آسیا دارند .روند صعودی این شاخص در کشورهای
شرق و غرب آسیا نشان دهنده تمایل روبه افزایش کشورها در ایجاد تجارت با کشورهای
دارای درجه باالتر ارتباطات تجاری را نشان ميدهد.در مورد کشور ایران نیز نمودار نشان

] [ Downloaded from jemr.khu.ac.ir on 2023-01-08

2015

2010

2005

2000

1995

0
1990

ميدهد که ایران دارای مقدار شاخص خوشهای کمتر از میانگین خوشه گروه غرب آسیا
بوده و تقریبا روند یکنواختي را در دوره مورد مطالعه طي نموده است.
نزدیکترین همسایه تجاری ،شرایط ویژه همسایگان تجاری را مورد ارزیابي قرار ميدهد.
این شاخصها نشان ميدهند که آیا کشور iدارای شرکایي است که آنها نیز شدت تجاری
باالیي دارند؟ نتایص محاسبه میانگین شدت وزني کشورهای همجوار (  ) Biو شاخص
میانگین درجه وزني کشورهای همجوار (  ) Aiدر جداول  9و  9خالصه و میانگین مقادیر
این شاخص در دو گروه کشورهای شرق و غرب آسیا در نمودارهای  8و  3نشان شده
است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

شاخصهای میانگین درجه وزني نزدیکترین همسایه تجاری و میانگین شدت تجاری

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با927  ...

جدول  .7نتایج محاسبه شاخص ميانگين شدت وزنی کشورهای همجوار ()iB
ایران

8/81

8/88

8/19

8/19

8/13

عراق

8/19

8/19

8/19

8/13

8/16

ترکیه

8/88

8/88

8/19

8/16

8/18

امارات

8/39

8/33

8/36

8/38

8/38

چین

8/33

8/31

8/38

8/39

8/39

تایوان

8/33

8/33

8/38

8/83

8/83

کره

8/89

8/83

8/88

8/88

8/81

تایلند

8 /3

8/83

8/83

8/89

8/83

منبع :محاسبات محقق
جدول  .8نتایج محاسه شاخص ميانگين درجه وزنی کشورهای همجوار ()iA
ایران

138

139

136

133

136

عراق

189

133

139

139

139

ترکیه

131

138

133

169

133

امارات

139

163

139

198

133

چین

163

163

133

139

191

تایوان

136

139

161

168

163

کره

136

133

168

168

163

تایلند

133

133

133

133

133

منبع :محاسبات محقق

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0
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2090
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] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

  928فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ، 43زمستان 17
0.4
0.35
0.3
0.25

0.15
0.1
0.05
2020

2015

2010

میانگین شرق آسیا
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0
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ایران

نمودار  .2شاخص شدت وزنی کشورهای همجوار
منبع :محاسبات محقق

میانگین شرق آسیا

میانگین غرب آسیا

2000
ایران

نمودار  .4ميانگين درجه وزنی کشورهای همجوار
منبع :محاسبات محقق

بر اساس نمودار  3مي توان مشاهده نمود که میانگین این شاخص برای هر دو گروه شرق
و غرب آسیا طي دوره مورد مطالعه همواره در حال افزایش بوده است ،اما روند این

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0
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0.2

شاخص در کشورهای غرب آسیا بویژه تا سال  8886به شدت صعودی بوده است به
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

گونهای که میانگین این شاخص در کشورهای غرب آسیا توانسته است به نزدیکي این

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با921  ...

شاخص در شرق آسیا برسد .علت این مساله نیز در وجود کشور امارات متحده عربي در
این گروه است .نمودار میانگین درجه وزني کشورهای همجوار ایران در سالهای اخیر
کاهش یافته است.
محاسبه ميشود:
)1

( )3

t

( A (ti ) W

)1

t
) (i

(A

A NNS it 

و در صورتي که بجای بردار  tWاز بردار  tWاستفاده شود ،شاخص میانگین درجه
وزني نزدیکترین همسایه محاسبه ميشود .این شاخصها نشان ميدهند که نزدیکترین
شریک تجاری هر کشور از نظر شدت و درجه روابط تجاری که با سایر کشورها ایجاد
نموده است در چه وضعیتي قرار دارد .برای مثال سطر دهم این ماتریس متعلق به ایران
است .نزدیکترین شریک تجاری ایران ترکیه است .بنابراین سطر دهم ماتریس ،وزن
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شاخص میانگین شدت وزني نزدیکترین همسایه در شبکه مورد نظر به صورت زیر

تجاری ترکیه با سایر کشورهای موجود در شبکه (بجز ایران) را به عنوان نزدیکترین
شریک تجاری ایران اندازهگیری مينماید.
(میانگین وزني درجه همجواری) در حال کاهش و ( iAمیانگین وزني شدت همجواری)
در حال افزایش است .بنابراین شرکای ایران در هر دو مورد شرق و غرب آسیا (و البته خود
کشور ایران) ،در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایي هستند که دارای تعداد
شریک تجاری بیشتری هستند و نه الزاماً کشورهایي که حجم تجارت بزرگ تری داشته
اند .این نتیجه بسیار حائز اهمیت است زیرا نشان ميدهد کشورهایي آسیایي در سالهای
اخیر متوجه ارتباطات بیشتر با یکدیگر و با سایر کشورهای دنیا بوده اند و تمایل آنها در
افزایش تعداد باالتر شرکای تجاری بوده است .به عبارتي این کشورها به دنبال متنوع

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

همانگونه که مالحظه مي شود نتایص موید این است که در هر دو منطقه مقادیر

iB

ساختن ارتبا طات تجاری بوده اند و نه الزاماً تجارت با کشورهای قدرتمند دنیا که از حجم
تجارت باالیي برخوردارند.
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همبستگي میان شاخص گره -شدت (جدول  ،)3شاخص میانگین شدت همجواری
(جدول  )9و همبستگي میان شاخص گره -درجه (جدول  )3و شاخص میانگین درجه
همجواری (جدول  )9در هر دو منطقه منفي است (ضرایب همبستگي محاسبه شده اند اما به
به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایي هستند که شباهت تجاری بیشتری با کشور
خودشان داشته باشد.
در جدول  3شاخص مرکزیت کشورها محاسبه شده است .این شاخص موقعیت دو
منطقه را در شبکه ارتباطات تجاری جهاني نشان ميدهد .شاخص مرکزیت به صورت
ترکیبي از میزان روابط یک گره با شرکای تجاری اش و گره -درجه هر کشور ،محاسبه
ميشود .نتایص حاصله از محاسبه مقادیر  Rیا شاخص مرکزیت در جدول  3خالصه شده
است:
جدول  .1محاسبه مقادیر R
کشور

2000

9111

2090

2001
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دلیل تعداد زیاد جداول گزارش نشده اند) .این مساله نشان ميدهد که کشورهای آسیایي

2091

ایران

8/33

3

8/36

3

8/33

3

8/39

3

8/98

3

عراق

8/38

3

8/33

3

8/36

3

8/33

3

8/39

3

ترکیه

8/98

3

8/96

8 /3

8/93

3

8/93

3

8/99

3

امارات

8/93

3

8/93

3

8/38

8

8/33

8

8/33

8

چین

8/99

3

8/33

8

8/33

1

8/33

1

8/33

1

تایوان

8/99

3

96

3

8/99

8 /3

8/99

3

8/33

8

کره

8/98

3

8/93

3

8/31

8

8/38

8

8/33

8

تایلند

8/99

3

8/98

3

8/96

3

8/99

3

8/38

8

منبع :محاسبات محقق

این شاخص بر اساس فرمول پیشنهادی بندیکتین و همکاران( )8813محاسبه شده است
و اگر رقم این شاخص باالتر از  8/36باشد کشور در هسته یا مرکز تجارت جهاني قرار

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

مقدار

گروه

مقدار

گروه

مقدار

گروه

مقدار

گروه

مقدار

گروه

دارد ،چنانچه بین  8/36و  8/3باشد کشور در حاشیه اول و اگر این شاخص بین  8/96تا
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

 8/3باشد در حاشیه دوم تجارت قرار گرفته است .اعداد زیر  8/96نشان ميدهد که کشور

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با949  ...

خارج از شبکه تجاری است .نگاهي به مقادیر شاخص  Rدر جدول  9نشان ميدهد که در
بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین در هسته شبکه تجارت جهاني قرار گرفته
است .کشورهای امارات ،تایوان ،کره و تایلند در سال  8816در حاشبه مرتبه اول و کشور
جهاني و در گروه چهارم جای گرفته اند و به عبارتي سهم چنداني در تجارت غیر نفتي دنیا
نداشته اند .با توجه به شاخص مرکزیت ميتوان گفت کشور ایران در شبکه تجارت
جهاني یک کشور غیر مهم بوده و تقریبا بقیه کشورهای آسیایي مورد مطالعه وضعیت به
مراتب بهتری نسبت به ایران در این شاخص داشته اند .شاخص مرکزیت ،وزني است که
اهمیت یک کشور را در کل شبکه تجاری نشان ميدهد .بنابراین بر اساس این شاخص
کشورهایي که بیشترین وزن تجاری و اتصال را در شبکه دارند ،مشخص ميگردند .مقادیر
محاسبه شده این شاخص در جدول  3نشان ميدهد که در شاخص مرکزیت کشورهای
شرق آسیا مجدداً در اکثر موارد رتبههای باالتری را نسبت به کشورهای غرب آسیا کسب
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ترکیه در حاشیه مرتبه دوم قرار داشته اند .ایران و عراق نیز بیرون از حاشیه شبکه تجارت

نموده اند.
در نهایت در جدول  18مقادیر شاخصهای شبکه برای کل شبکه ارائه شده است .البته
است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

همان گونه که قبال ذکر شد در این مقاله شیکه تجاری بر مبنای صادرات مدنظر قرار گرفته
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جدول  .90شاخصهای شبکه سراسری تجارت ()NTW
تعداد کل
1

8/833

8/363

8/633

8/9318

8/336

8/399

8/9399

8/983

8/9393
8/9393
8/9396

سال

اتصاالت

1336

18613

99/91

8888

18663

189/6

8/193

8886

18393

189/9

8/163

8/966

8818

13881

118/11

8/133

8/963

8/933

8816

13388

118/63

8/193

8/983

8/939

منبع :محاسبات محقق

بررسي شاخصهای شبکه کلي تجارت( ،)tTnکه میانگین شاخصها را برای 198
کشور مورد مطالعه ( Nodeها) دربرمي گیرد نیز نتایص ارزندهای ارائه ميدهد .به عنوان
مثال میانگین تعداد رابطه تجاری (صادراتي) که هر کشور با سایر کشورها در شبکه داشته
است طي دوره مورد مطالعه از رقم  99/91رابطه در سال  1336به  118/63رابطه افزایش
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درجه

شدت

تراکم

خوشه

مرکزیت

یافته است .این افزایش به معنای بیشتر شدن مقصدهای صادراتي کشورها یا تنوع در بازار
مقصد صادراتي در مقایسه با گذشته است و به نوعي تمایل و گرایش کشورها در پیوستن
صادرات دوجانبه بین کشورهای مورد مطالعه است .به عبارتي طي دوره  1336تا 8816
کشورها هم تعداد شرکای صادراتي بیشتر و هم حجم صادرات دوجانبه باالتری را تجربه
نمودهاند.
میانگین ضریب خوشه بندی در این شبکه نیز نشان ميدهد که کشورهایي که مقصد
صادراتي هستند ،خود با یکدیگر دارای روابط تجاری قابل مالحظهای هستند .به عبارتي
شبکه جهاني صادرات درهم تنیده و یک شبکه پیچیده یا کمپلکس است.

 .1با توجه به اینکه در شبکه  198کشور حضور دارند تعداد اتصاالت حداکثرمي تواند  13118عدد باشد:

(

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107
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به شبکه تجارت جهاني را نشان ميدهد .شاخص شدت شبکه نیز موید افزایشي بودن حجم

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با944  ...

شاخص تراکم یا استحکام این شبکه نیز در طول زمان در حال افزایش بوده و از رقم
 8/363در سال  1336به متوسط  8/983در  6سال منتهي به  8816افزایش یافته است .این
مساله نیز بیانگر بیشتر شدن تعداد ارتباط صادراتي کشورها با یکدیگر است.
جهاني تجارت افزایش اندکي را طي دوره تجربه نموده است.
 .1نتيجهگيری
بر اساس نتایص حاصل از این مطالعه افزایش شاخص گره درجه از  118به  138و
شاخص گره شدت از  8/13به  8/83طي سالهای  1336تا  8816نشان ميدهد که ایران
هم تعداد کشورهای شریک بیشتر و هم شدت تجارت دوجانبه باالتری را با شرکای خود
داشته است .این مساله تا حدودی ناشي از اثر تحریمهای آمریکا بر علیه ایران است .آمریکا
در خالل سیاست تحریم ها ،نفوذ شرق در ایران را گسترش داده است .هرچند اروپا در
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شاخص مرکزیت شبکه نشان ميدهد که طول مسیر ارتباطات تجاری موجود در شبکه

سالهای  ،1338حدود  68درصد از اقتصاد ایران را تشکیل ميداد ،به واسطه تحریم ها ،این
جایگاه خود را از دست داد .به بیان دیگر ،تحریمها راه را برای ورود رقبایي مانند چین،
شرق تغییر داد.
در نیمه نخست دهه  8888میالدی ،کشورهای اروپایي همچون آلمان ،فرانسه ،ایتالیا و
یونان اصليترین شرکای تجاری ایران بودند که بیش از یک سوم صادرات و واردات
ایران را برعهده داشتند .در حالي که در سال  8811سهم ایتالیا ،یونان و اسپانیا در تجارت
کاهش چشم گیر داشت .تشدید تحریمها در سال  8818مسیر تجارت ایران را بیشتر به
سمت شرق خصوصا چین ،هند ،ترکیه و امارات متحده عربي سوق داد .این تغییرات را
ميتوان در شاخصهای تحلیل شبکه در این مطالعه نیز مشاهده نمود .شاخص گره خوشه

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1397.9.34.4.0

روسیه و هند باز کرد .در واقع تحریم ها ،جهت تجارت بین المللي ایران را از غرب به

در ایران پس از کاهشي که تا سال  8818و در نتیجه تشدید تحریمها داشته است ،مجددا
در سال  8816به رقم  8/39افزایش یافته است که نشان ميدهد حجم تجارت ایران در
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107
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خوشه کشورهای آسیای غربي افزایش یافته است و کاهش حجم تجاری ایران بویژه با
کشورهای اروپایي را جبران نموده است.
کاهش شاخصهای همجواری ایران برای سالهای منتهي به  8816نشان ميدهد که
صورت ميگیرد کاهش یافته است به گونهای که از رقم  8/19و  133کشور در پایان
 8818به  8/13و  136کشور درپنص سال منتهي به  8816کاهش یافته است ،که مجددا
عامل اصلي کاهش شاخص همجواری تحریمها مالي و تجاری ایران بوده است .به عبارتي
حتي تجارت با کشورهای آسیایي نیز در سال  8818با کاهش مواجه شده زیرا تحریم ها،
تجارت و انتقال مالي با این کشورها را محدود ساخته بود.
بر اساس یافتههای این مطالعه پیشنهاد ميشود ایران برای ارتقا جایگاه خود در شبکه
تجارت جهاني ،بهتر است اتصاالت غیرمستقیم تجاری خود با سایر کشورها را گسترش
دهد .به عبارتي با کشورهایي وارد تجارت شود که اتصاالت قوی تری با شبکه تجارت
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میزان ارتباطات ایران با کشورهای ثالث که از طریق واسطه گری کشورهای آسیایي

جهاني دارند .به عنوان مثال بین ترکیه و عراق که کشورهای همجوار ایران هستند ،چون
ترکیه نسبت به عراق اتصاالت بیشتر و مناسب تری با بقیه کشورهای دنیا دارد ،بهتر است
نتایص حاصل از بررسي شاخصهای تحلیل شبکه در این مطالعه نشان داد که ایران و
شرکای آسیایي آن (بر اساس شاخصهای همجواری) در حال افزایش ارتباطات تجاری با
کشورهایي هستند که دارای تعداد شریک تجاری باالتری هستند و تمایل به تنوع در میزان
ارتباطات تجاری دارند .در بین کشورهای مورد مطالعه چین در هسته شبکه تجارت جهاني
قرار گرفته است .کشورهای امارات ،تایوان ،کره و تایلند در حاشبه مرتبه اول و ترکیه در
حاشیه مرتبه دوم قرار داشته اند .ایران و عراق نیز بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهاني
جای گرفته اند .با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص مرکزیت برای ایران ،مشخص شد
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ایران با ترکیه تعامالت تجاری باالتری را ایجاد نماید.

که ایران کشوری خارج از حاشیه تجارت بین المللي است و تا کنون نقش مهمي را در
تجارت جهاني ایفا نکرده است (الزم به تذکر است که آمار تجارت بکار رفته در این مقاله
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.34.107

کاربرد تکنيک تحليل شبکه در بررسی روابط چندجانبه تجاری ایران با941  ...

مربوط به طبقه بندی  HSاست و شامل صادرات نفتي نمي شود) .اما بر اساس شاخصهای
همجواری و خوشه بندی  ،ایران وضعیت بهتری داشته است .بنابراین با توجه به نیاز ایران
در ایجاد یک تعامل پایدار با شرکای تجاری و نتایص این مطالعه پیشنهاد ميشود این کشور
مناطق دنیا  ،نقش و جایگاه خود را در شبکه جهاني تجارت پررنگتر نماید.
شاخص مرکزیت در این مطالعه نشهان داده کهه ایهران کشهوری تاثیرگهذار در شهبکه
تجارت نبوده است و برخالف کشورهای مهم در این شبکه با کشورهایي رابطهه تجهاری
داشته است که خود کمتر با دیگر کشورهای شبکه در ارتباط بوده اند .سابقه تحریمههای
غربي بر علیه ایهران و روابهط مسهالمت آمیهزتهر کشهورهای آسهیایي بها ایهران و شهاخص
همجواری مناسب برای ایهن کشهورها ،لهزوم توجهه بیشهتر بهه افهزایش روابهط تجهاری بها
کشورهای همسایه و سایر کشورهای آسیایي را نشان ميدهد.
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Abstract
The existing trade models suggest that for Wleaeara goods potential partners
can be many, but eventually only one (the one offering the best price) should
be selected, therefore relatively few (unidirectional) trade links will appear
between countries. If the structure of international trade flows describes as a
network, trade link would give rise between countries. This paper exploit
recently-developed indicators based on network analysis such as nodedegree, node-strength and node-disparity, and second-degree characteristics
such as node-clustering and centrality indicators to investigate the pattern of
international trade pattern followed by Iran and its Asian partner. The results
of this study show that East Asian countries, have had a greater increase in
the number of trade partners. Iran and its trading partners in Asia, is growing
trade links with countries that have more trading partners. Nearest neighbor
degree index show that selected countries are looking to improve relations
with countries that have more similarities with his own country. Based on
the centrality, it was found that only China with the centrality index of .97 is
in the core of global trade network. Emirates, Taiwan, Korea and Thailand
respectively with values of .94, .92, .94 and .91 are in the inner-periphery
and Turkey with a value of 0.87 is in secondary-periphery. Iran with a value
of 0.72 is in outside of the global trade network.
Keywords: Networking Analysis, Global Trade Network, Trade Structure.
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