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 چکيده
 -هیا  زتتایاد    ساسیت   ةگذشته، بسیاار  ز  طااعایاک ریاربرد  طکیتر  در  طا ی      ةدر ده

زرتباطیاک   ،گونیه طااعایاک   زست. در زینفته یا زنجامز   ها  شبکه زجتماعی با زستفاده ز  تحلال
ها  تجار  بان رکیورها   و رزباه زند ره رکورها رئوس آنتلقی ررد  ز  شبکهتوزن  طیتجار  رز 
شیبکة   سیاتتار  سیای شیده زسیت   حاضیر   ةدر طااعا .ر  د ها  زین رئوس رز با   طی نقش یال
و  2010، 2005، 2000هیا    سال هر یک ز  دررکور  104صادرزک و وزردزک راال برز   جهانی
 .هیا طحاسیبه شیود    توپوعوژ  و ویژگی زین شبکه ،ها شبکه طفاها و با زستفاده ز  بررسی  2011
د و سیپس بیا   شیو طحاسیبه   ،هیا  آنبیه ع یوزن عییو  ز      ،ها  شبکه برز  زیرزن شاتص ،سپس

 همةشده در  ها  تککال شبکه ةرلا ،آطده دست هبا توجه به نتایج ب رکورها  طه  طقایسه شود.
بیودن   نتایج طااعایاک تبلیی پادایده    .زند ب د  باال بوده ها دزرز  تو یع پاور و ضریب توشه سال

ریه  دهد  شاتص طررزیت طاانی نکان طی نتایجِ، ر د. همد ان تجارک رز تأیاد طی شبکة جهانی
و بیرتف   ک نبیوده زسیت   تأثارگذزر در شبکة تجار  رکور شده   طااعاهها سالهمة زیرزن در 

 گیر ید بیا  رمتیر  تیود زست ریه    تجار  دزشته ةبا رکورهایی رزبا هشبکزین رکورها  طه  در 
 .زند دزشته  تجار زند  ةرزبا شبکه رکورها 

 JEL: F19 ،F14 يبند طبقه

، طررزییت  وییژه بیردزر  هیا  پادایده، طررزییت     جهانی تجارک، شبکهشبکة  :يديکل يها واژه

 طاانی.

                                                           
  نویس ده طسئول 

mailto:msameti@gmail.com
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 مقدمه. 1

 -هیا  زتتایاد    ساسیت   ةگذشته، بساار  ز  طااعااک ریاربرد  طکیتر  در  طا ی    ةدر ده

 حاعیت زست. یک شبکه توضاح ریاضی زنجام یافته ز   ها  شبکه زجتماعی با زستفاده ز  تحلال

هیا  زسیت.    هیا و رسس  هیا یییال    طانی با زستفاده ز  زرتباطاک و گیره  ةیک ساست  در یک نقا

هیا تحلایل    شیبکه  طان ید توزن ید   زجتماعی طیی  -ها  زتتااد  زین زیده ره ساست زستفاده ز  

ش اسییان و  جاطاییه ، . در وزتییع1994، 1نسییبتاز  یییاد  دزرد یوزسیرطن و فاسییت  ةند سییابقشیو 

گرفتیه توسی     شیکل ها  زجتماعی به ط ظور بررسیی زرتباطیاک    شبکه  ش اسان ز  تحلال روزن

 ،3؛ زسیکاک 1994، 2رردنید یفیریمن   پاش زسیتفاده طیی  ها و طردم در حدود یکاد سال  گروه

هایی زسیت ریه در    زین شاته ز  عل  باکتر طدیون پاکرفت ةها  زتار توسا در سال  .2000

صورک گرفته زست. طحققان علوم ذررشده با زسیتفاده ز  زبززرهیا    رزیانه علوم فازیک و  ة طا 

ها  تک وعیوژیکی،  یسیتی    ر  شبکهها  آطا نو و تدرتم د آطار  به ش اسایی و رکف ویژگی

که ز  آن پایرو   ا ساتتار شبکه، تو ییع آطیار  ریه شیب    ه زین ویژگی زند. و زطفعاتی پردزتته

هیا  نیو    زین روش ها بوده زست. ها و زنتکار نوساناک و زطفعاک و دیگر ویژگی ر د، پویایی طی

زجتمییاعی نایز بییه ریار گرفتییه شیده زسییت و زیین عقاییده رییه      - هییا  زتتایاد   در ساسیت  

در بیان   زنید  ز  هایی شباه با زرها، ص ایع ییا تجیارک جهیانی دزرز  سیاتتار  شیبکه      ساست 

 طا یه،  زتتااددزنان طرفدزر رارها  تجربی رو  بیه رو  در حیال گسیترش زسیت. در همیان      

 ،فزریار گرفتیه شیده زسیت یطی      ز  در رارها  راربرد  تجارک جهانی ناز بیه   رهاافت شبکه

گونیه طااعایاک زرتباطیاک تجیار        . در زین2005، 5زستان راستل و ؛2003، 4سرزنو و بگونا

ها  تجیار  بیان رکیورها     و رزباه زند ره رکورها رئوس آنشوند  تلقی طی ز  شبکههمدون 

تجیارک   ةشیبک »به تجارک جهیانی  دعال، ر  د. به همان  ها  زین رئوس رز با   طی نقش یال

 گوی د. طی «جهانی

نخست آنکیه تجیارک    :تجارک ز  دو ج به حائز زهمات زست شبکة جهانیدر  توپوعوژ  

هییا  طهیی  تااطییل و زرتبییاش طاییان رکورهاسییت و در  طفییاهامی همدییون  یکییی ز  رانییال

                                                           
1. Wasserman & Faust 

2. Freeman 

3. Scott 

4. Serrano & Boguna 
5. Kastelle & Steen 
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ها  زتتایاد  بیا در    زعمللی و زنتقال شو  ها  بان گرزیی، گسترش بحرزن سا   و طلی جهانی

ریه در آن زرتباطیاک طسیتقا  و     ی گرفتن زعگو  تجارک جهانی به ع وزن چارچوبی رلیی نظر 

سیا د. ز    طا رز به تحلال بهتر  ره مون طیی  ی شود غارطستقا  بان رکورها در نظر گرفته طی

ها  زتتااد ریفن رز بیه    توزند پویایی ها  توپوعوژ  زین شبکه طی دزنستن ویژگی ،طرفی دیگر

  نکان دزدند ره طوتاات رکیور  2010 ؛2007ی 1یسرِراعی و  ،فزدهد. ط صورک آطار  شرح 

توزنید بیه    در جهت دسیتاابی بیه رشید زتتایاد  زسیت و طیی       یتجارک عاطل طهم ةدر شبک

بیر    2010ی سیرِراعی و  ،. همد انر دها  طاعی به رکورها رمک  با ی سرزیت بحرزن پاش

هیا    یکپارچگی زتتااد جهیانی رز بهتیر ز  شیاتص   توزند  طی شبکة جهانیره طررزیت زند  آن

 .ر د گار   طرسوطی ط ل آ زد  تجارک زندز ه

بیه  فقی    زند فتهزنجام یاتجارک جهانی  ةها  شبک ویژگی ةزغلب طااعااتی ره در  طا 

بسیاار  زطا در ساعاان زتایر   ،زند ها پردزتته صورک راربرد  و تجربی به بررسی زین ویژگی

 ةهیا در  طا ی   گیرز   ةطبانی نظر  ط اسبی به ط ظور زستفاده ز  نظری تا ه زستشدتفش 

 ، 2013ی 2تیوزن بیه طااعایاک دونیاس و فیاجالو      طیی در زیین  طا یه    ؛تجارک زرزئه شیود 

  زشییاره رییرد. بییر زسییاس 2004ی 4  و گارالشییلی و عفییردو2008ی همکییارزنو  3باتاچاریییا

 ةنظر  ط اسبی برز  زستفاده ز  نظری توزند چارچوب طدل جاذبه طی ،فتهیا  زنجامطااعااک 

زین حو ه در تجارک رزه  ةساع دَهبا توجه به عمر  ،با زین حالها در تجارک زرزئه دهد.  گرز 

 د.ررها  گوناگون زین حو ه رز بررسی  درز   در پاش زست تا بتوزن ج به

تجارک در طیول  طیان    شبکة جهانیها  رلی  ویژگی بررسیهد  زصلی زین طااعاه 

شده در زین حو ه  ها  طارفی جایگاه زیرزن در زین شبکه با زستفاده ز  شاتصش اسایی و 

ن طایززن  اکیتری رکورهایی ریه ب  :وجود دزردااعاه طزین فرضاه در جا  جا  زین  .زست

 ةو طقایسی  نددزر تجارک شبکة جهانیها  بخاوصی در  ویژگی صادرزک و وزردزک رز دزرند

در زتتایار طیا   دید بهتر  جایگاه زیرزن در زین شبکه دربارة توزند  با زین رکورها طیزیرزن 

 ریردن  تفصیه شیبکه  د ریه زسیتفاده ز    ریر زین نکته توجیه  باید به  ،همد ان ترزر دهد.

                                                           
1. Kali &Reyes 
2. Duenas & Fagiolo 

3. Bhattacharya  

4. Garlaschelli & Loffredo 
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 ریتایو  نیز ز  زستفاده با و زست در  تابل و تر روچک  ریتاو در طوجود یرل زطفعاک

 .آورد دست به تر عیسر یروش با رز داطف زطفعاک توزن یط

 ده،ای داپ  هیا  شیبکه   باید  بخیش  در: زست شده  ات ظ بخش پ ج در طااعاه نیز

 و شیرح  قای تحق روش سپس. شود یط دزده حاتوض افتهی  زنجام طااعااک ز   تادزد سپس،

 .شود یط اناب  راگ جهانتآتر  بخشدر  و شود یط زرزئه جینتا زدزطه در

 دهيچيپ يها شبکه .2

 طانی با زسیتفاده ز  زرتباطیاک    ةشبکه توضاح ریاضی حاعت یک ساست  در یک نقایک 

 ة . بیا گذشیت  طیان زیین زیید     1994ها  زست یوزسرطن و فاست،  و رسس ها ها ییال و گره

 هیا زسیتفاده ریرد. بیر     زحتمال در ساتتن شبکه ةتوزن ز  نظری زساسی شکل گرفت ره طی

 وجود آید. تاادفی به ةتادزد  پروس باتوزند  یک شبکه طی ،زساس زین دیدگاه

ریردن   و زضیافه  طایان رسس ز   طجموعیه با طوجودبیودن   توزند طی شبکة تاادفییک 

 ؛آیید  وجیود   هی  بیه   و طستقل ز  pبا زحتمال  تاادفیبه صورک  ی بان زین رئوسیها ل یا

کیه  زی با توجه بیه   .ناط د رنی طی -زردوش ةگارد شبک شکل طیگونه  ینبدره رز ز   شبکه

هیا  تایادفی    ها رز شبکه توزن آن طی ،ها ز  نوع پوآسن زست زین شبکه 1ةتابع تو یع درج

  .25 :2008پوآسن ناطاد یجکسون، 

هیا و شیبکه    گرز  ةتمایل برز  بررسی طحا  پارزطون با زستفاده ز  نظری ،با گذشت  طان

گیرزن در زتتایاد ز     طبادعیه  ةها  زجتماعی یا شبک زی ترنت، شبکه شبکة جهانیزفززیش یافت. 

ویژگیی زیین نیوع     ةد. با طااعای نره رو زنه با  ندگی زنسان سرورار دزر  دستهجمله طفاهامی 

هیا وجیود دزرد ریه ز      ها طکخص شده زست ره تاوصااک و توپوعیوژ  تاصیی در آن   شبکه

ع زسیت. در زیین نیو   طتمیایز  رنی  -ها  تاادفی پوآسن یا زردوش ها و شبکه تاوصااک گرز 

بیر رفتیار هیر فیرد بسیاار       حیار   بردن به رفتار رلی ساست  با زستفاده ز  توزعید   پی ،ها شبکه

 «ها  پادایده  شبکه»ها  عظا   زین نوع شبکه دعال،به همان  ؛دشوزر و گاه غارطمکن زست

                                                           
-1. تابع تو یع درجه به صورک 1

 k λ Pc(k)~ .زست 
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هیا    و شیبکه  1هیا  دنایا  روچیک    ها  پاداده شبکه شبکه ةد. دو نوع عمدنشو ناطاده طی

 .زست 2بدون طقااس

بهتیر جهیان    حبیه ط ظیور توضیا     1998ی 3و زشیتروگاتز  وزتزرز ها  جهان روچک  شبکه

ها دستاابی به سایر رئوس شبکه با پامودن طسیافت رمتیر     در زین شبکه. رردندوزتای زرزئه 

وجیود دزرد    رب ی  ها  طاان رزه ،پذیر شد. در زین شبکه رنی زطکان -زردوششبکة در طقایسه با 

هیایی   در وزتیع ییال   هارب   یاد  دزرند. طاان ةره ز  ه  فاصلشود  طیهایی  ره باعث زتاال رسس

 ر  ید.  ره باش ز  دو یال ز  ه  فاصله دزرنید بیه یکیدیگر طتایل طیی     رسس رز هست د ره دو 

 ها  تاادفی باکتر زست. ها ز  شبکه ب د  در زین شبکه ضریب توشه ،همد ان

ها  زنسیانی   پدیده ةبه ط ظور طااعا  2002ی آعبرک -بارزباسیرز بدون طقااس   ةشبک

هایی ریه در دنایا     دریافت شبکه . و رردطارح ها  پاداده در ساعاان زتار  و ساست 

شیبکه زضیافه   زیین  زگر رسسیی بیه   ر  د.  ز  رشد طی صورک فززی دهه وجود دزرند ب یوزتا

د. گیاهی زیین   رباالتر  دز ةدرجشود ره  طتال طیرسسی  به ،بساار  یادزحتمال  هب ،شود

به همان  ز  زشاره زین طوضوع ؛«شوند ثروتم دزن ثروتم دتر طی»شود ره  عبارک باان طی

ر ید   ها ز  تو یع پاور یتوزنی  پارو  طی سا ورار دزرد. تابع تو یع درجه در زین نوع شبکه

ریه بایانگر زیین     رز، پرتیو در زتتایاد   ةتاعد ،همد ان .زست 3و  2بان  عدد  آن توزن و

 توزن بر طی ،درصد زفرزد زست 20درصد ثروک جاطاه در زتتاار  80نکته زست ره هموزره 

 ها  توپوعوژ  زین شبکه توضاح دزد. زساس ویژگی

 یافته انجام مطالعات بر يمرور. 3

ها  آن با زسیتفاده   شبکه و بررسی ویژگی یک زعمللی به ع وزن در نظر گرفتن تجارک بان

 90 ةزتایر و ز  زوزتیر دهی    ة. در دو دهی دزنیدری دزر  ةقها  پاداده ساب ز  طفاها  شبکه

زنید زفیزوده شیده زسیت.      پردزتتیه زیین حیو ه   به بررسیی  طافد  بر شمار طااعااتی ره 

تجیارک و توپوعیوژ  آن بیا     شیبکة جهیانی  هیا    طااعااک زوعاه باکتر به بررسی ویژگیی 

در یکیی دو سیال    ،زطیا  .زند زنسانی پردزتته ةها  پاداد و شبکه ها ة گرز نظریزستفاده ز  

                                                           
1. Small-world 

2. Cale-free 

3. Watts & Strogatz 
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هیا  تجیار  رز بررسیی     ریه زسیتحکام و پاییدزر  شیبکه     ،تر طااعااک راربرد به  ،زتار

 .زست هشدتوجه  ، د ر طی

 شیبکة جهیانی  طیافد    2003طحققانی هست د ره در سیال  ان نخستسرزنو و بوگ ا 

ها زین فرضاه ریه   آن ةدر طااعا دند.ررها  شبکه طااعاه  تجارک رز با زستفاده ز  شاتص

رنیی    -ز  نیوع زردوش  شیبکة تایادفی  پاداده یو نه یک  ز  تجارک شبکه شبکة جهانی

ها در ساح جهان  در  بهتر زثر زنتکار بحرزنآنان  ة. هد  زصلی طااعاشدزست آ طایش 

هیا    ست  تجیارک جهیانی بیا زسیتفاده ز  دییدگاه شیبکه      ها  آ زدسا   بر سا و سااست

رکیور   179بیرز   ریه   ،ریاال  چهیل زسیاس آطیار تجیارک     پاداده بود. زیین طااعایه بیر   

 زست. صورک گرفته ،زند دزشته زر ش رزباکترین  طافد  2000سال در  شده برگزیده

 و بیوده زسیت   6/2زین طااعاه برزبیر   ةتو یع درج تابع λبا توجه به نتایج زین طااعاه، 

ها  پاداده بیدون طقایاس    ها  شبکه تجارک ز  ویژگی شبکة جهانیرردن  پارو  باانگر

شیبکة  زین شیبکه شیباه   ها،  ز  نظر ویژگی .بوده زسترنی   -یو نه ز  نوع تاادفی زردوش

رئوس گرز  یرکورها  زیین   ةهمبستگی ط بت بان درج ،. همد انزست زی ترنت جهانی

ر بیه ع یوزن   اکتب ةی با درآطد سرزنیدهد ره رکورها ها نکان طی آن ةشبکه و درآطد سرزن

. زنید  باالتر یزرتباش تجار  باکتر با سایر رکورها  در زین شیبکه  ةرئوس گرز  دزرز  درج

بوده زست ره ز  طقیدزر طامیول    65/0ب د  در زین شبکه برزبر با  ضریب توشه ،همد ان

تجییارک  ةز  همان یید شییبک و درجییه  هییا  تاییادفی بییا زنییدز ه  زییین ضییریب در شییبکه

بیوده زسیت،    24/0ریه برزبیر    ، 43 ةو درجی  179 ةشده در زین طااعاه یزندز  درنظرگرفته

 ،. همد یان زسیت تجارک  شبکة جهانیو دعال دیگر  بر بدون طقااس بودن  زستباکتر 

 ةدرجی بیا  ی یهیا  به رسسره باالتر تمایل دزرند  ةدرجیی با ها دهد ره رسس نتایج نکان طی

 پایان طتال شوند.

 ةشیده در طااعای   رارگرفته هز  با زستفاده ز  روش ب در طااعاه  2003ی عی و همکارزن

تجارک پردزتت د. تفیاوک زیین    شبکة جهانیبه بررسی توپوعوژ    2003ی سرزنو و بوگاتو

 شیبکة جهیانی  پاکان در نوع گرز  طورد زستفاده بیه ط ظیور بررسیی     ةطااعاطااعاه با 

صیادرزک و  هیا    دزدهبه صورک طجزز، ز  همة  ،ره در زین طااعاه اطا ین دب ؛زستتجارک 

ه شید زسیتفاده   بیود، ده ررزعفم آن رز  2000زعمللی پول در سال  ره ص دوق بان ،وزردزک
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هر رسس یرکیور  بیرز  وزردزک و صیادرزک طتفیاوک      ةها درج زست. با زستفاده ز  زین دزده

یع درجه برز  صادرزک و وزردزک به صیورک طجیزز زرزئیه    دو تابع تو  ،در نتاجه ؛بوده زست

 ةرکورها  آطریکا، زنگلستان و چان دزرز  باکیترین درجی   ،شده زست. با توجه به نتایج

و وزردزک برزبیر   6/3ی   1 ةدر بیا  تابع تو یع درجه برز  صادرزک  λو  زند صادرزک و وزردزک

پاداده و تابع پیاور همخیوزنی دزرد. در   ها   ها  شبکه بوده زست ره با ویژگی 9/2ی   6/1

دزر  تجار  بیان رکیورها ز  ییک گیرز  و ن     ةتر رزبا به ط ظور بررسی دتاق ،باد ةطرحل

توبی با تابع پاور طاابقت  شده به درنظرگرفته ةدر زین حاعت ناز شبک ؛زستفاده شده زست

 ،ا  پادایده هی  تجیارک ز  شیبکه   شیبکة جهیانی  در تدم باد  و با توجه به پارو   .دزرد

 ،تیرین رسس شیبکه   بیزر   ،ه زست ریه آطریکیا  شدپویایی زین شبکه با زین فرض بررسی 

یگر نقاش شبکه یجهان  ط تقل سیا د.  ها  تجار  تود رز به د توزند نوساناک و چرته طی

رکور زنگلستان، زسترزعاا، رانیادز،   پ جها  تجار  در  چرته ،با توجه به نتایج زین طااعاه

رکیور زیین همبسیتگی بیه      سازدهشدک با آطریکا همبستگی دزرد و در  ئد بهف فند و سو

در سه رکور زتریش، آعمان و ژزپن زین همبستگی دیده  فق طاززن رمتر  وجود دزرد و 

ها  بدون طقااس ره نوساناک ییک رسس طهی  در    شود. با توجه به زین ویژگی شبکه نمی

توزن نتاجیه   طی ،ویژگی در زین طااعاه زین ةر د و طکاهد شبکه به رل شبکه سرزیت طی

 .زستها  بدون طقااس  تجارک جهانی ز  نوع شبکه ةگرفت ره شبک

هیا  آن بیا    ز  به بررسی جرییان تجیارک و پوییایی      در طااعاه2004گارالشلی و عفردو ی

 ة آنیان هد  زصلی طااعای  ،پردزتت د. در وزتع 2000ی   1950 طانی دورة زستفاده ز  شبکه در 

هیا  درآطید    تجیارک و پوییایی   شبکة جهانیبوده زست ره توپوعوژ  آثار  گار  عملی  زندز ه

و ز  نیوع طسیتقا     هزین طااعاه زستفاده شید  گذزرند. گرزفی ره در جا  طی طلی بر یکدیگر بر

دزر شده زست. زین گیرز  در   طقدزر جریان ثروک بان رکورها و نبه وسالة زست ره دزر  جهت

تجیار  رکیورها  طتفیاوتی     ةهیا  یرزبای   طختلف ز  تادزد رسس یرکور  و یال ها  طول سال

 شیبکة جهیانی  رکیور   190بیه   86تککال شده زست و با توجه به زفززیش تادزد رکیورها ز   

 بوده زست. 1در حال رشد ةشده یک شبک تجارک درنظرگرفته

توعاید  بیا  توزند  تجارک طی ةها  توپوعوژیکی شبک ویژگی ،با توجه به نتایج زین طااعاه

                                                           
1. growing network 
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یکیدیگر   زحتمال آنکیه دو رکیور بیا    ،همد انرکورها  جهان طکخص شود.  ةطلی رلا

زیین نتاجیه تئیور      ؛هیا بسیتگی دزرد   تجار  دزشته باش د به طقدزر توعاد طلی آن ةرزبا

ره طاتقد زست توپوعیوژ  شیبکه بیه وجیود ییک طت ایر        ،ها در زدبااک شبکهرز جدید  

 .ر د د طیتأیا ،پ هان طرتب  زست

 شیبکة جهیانی  هیا    ز  توپوعیوژ  و پوییایی     در طااعایه 2008ی 1ااوزسیک فاجاوال، ریس و 

 ةفاصیل در  رکیور  159 ،. در زیین طااعایه  دندرردزر بررسی  تجارک رز با زستفاده ز  یک گرز  و ن

. و نی ره برز  هر ییال زیین شیبکه در نظیر گرفتیه      در نظر گرفته شد 2001ی   1981ها   سال

 ةطاانگان حسابی طجموع صادرزک و وزردزک رکورها به یکدیگر بود. در زیین پیژوهش درجی   شد 

شیود طحاسیبه    تجار   ره به هیر رسس یرکیور  وزرد طیی    ةهایی یرزبا هر رسس یا ی تادزد یال

تجییارک  شییبکة جهیانی دزربیودن   بییا زسیتفاده ز  زیین طفهییوم و بیا توجییه بیه و ن     ،پسسی  .شید 

هیا  هیر رسس    جمیع و ن  طارفی شید ریه حاصیل    2کام هر رسسشده طفهوم زستح درنظرگرفته

 تجار  بان رکورها زرزئه دهد. ةطاززن شدک رزبا بارةتوزند زطفعاتی در . زین شاتص طیزست

شیبکة  دهد ره در حاعتی ره  هر رسس نکان طی ةبررسی شاتص درج ،زساس نتایج بر

زین شاتص ز  طقیدزر   ،دزر در نظر گرفته شود تجارک به صورک یک گرز  غارو ن جهانی

تجیار    ةرکیور رزبای   90برتوردزر زست و هر رکور به طیور طایانگان بیا      بساار  یاد

دزر تجارک جهیانی در نظیر گرفتیه     و ن ةزگر همان شاتص برز  شبک ،زطا .توزهد دزشت

دهد ریه   . زین تفاوک نکان طیزست 3/0طقدزر آن برزبر  ،شود یشاتص زستحکام هر رسس 

 ،نید. همد یان  دزرتجار  ضاافی با یکدیگر  ةطوجود در زین شبکه رزبا رکورها ر باکت

توزن زین نتاجه رز  زند و طی ها در طول  طان رتمی تقریباز ثابت دزشته زین شاتص  هر دو

سیا     به ط ظیور جهیانی   ،ها و زتدزطاک تفش همةرغ    به ،تجارک شبکة جهانیگرفت ره 

 شیبکة جهیانی  زست. ز  دیگر نتایج زین طااعایه زعگیو  نیاجوربودن    ه کردنت اار چ دزنی 

بیا رکیورهایی    نید دزرتجار  فرزوزنیی   ةین طا ی ره رکورهایی ره رزبادب ؛زستتجارک 

هیا  زیین    با توجه به یافته ،. همد اننددزرزرتباش دزرند ره شررا  تجار  زندری باکتر 

د  همبسیتگی ط بیت برتیرزر    ب ی  هر رسس و ضریب توشیه  ةپژوهش، بان زستحکام درج

                                                           
1. Fagiolo, Reyes & Schiavo 

2. Node strength 
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هیا    زستحکام باالتر با زحتمال باکتر  رلیوب  ةین طا ی ره رکورهایی با درجدب ؛زست

 ده د. تجار  طستحک  تککال طی

 شیبکة جهیانی  ز  به بررسی زستحکام و پویایی    در طااعاه2013ی 1و ررمورزسکاک فتی، 

ریه در   ،2طیدل زنقیرزض   ،طااعایه  دزر پردزتت ید. در زیین   تجارک با زستفاده ز  یک گیرز  و ن 

ش اسی بیه ط ظیور بررسیی     رار گرفته شد. در  یسته ب شود، زستفاده طیز  آن ش اسی   یست

در زیین   .شیود  سا   زستفاده طیی  ها  شباه جانور  بر زروساست  ز  طدل ةزثر حذ  یک گون

ییک رکیور    رزباة تجار ت اارزک شدک  ،تجار  ةبه ط ظور بررسی زثر تاع رزبا ،طااعاه ه 

زساسیی  طقایود  ز  زین طدل زستفاده شید.   شبکة تجار با رکور دیگر یا زثر حذ  آن بر رل 

هییا  ناگهییانی و  تجییارک در طقابییل شییو  شییبکة جهییانیزییین تحقاییق آ طییون زسییتحکام 

شیبکة  دهید   ها  هدفم د بود. نتایج زین پژوهش نکیان طیی   بودن آن در طقابل حمله شک  ده

هیا    ها و حملیه  در طقابل شو زست و ها  تاادفی طستحک   تجارک در طقابل شو  جهانی

زفیززیش   ةز  دیگیر نتیایج طهی  زیین طااعایه زثیر دوسیوی        ،. همد انزست 3هدفم د شک  ده

ز  ریه زیین زفیززیش     بیه گونیه   ؛زسیت زرتباطاک تجار  بان رکورها بر زستحکام زیین شیبکه   

توزنید زثیر    ز  طیی  شدن باشد  تا ییک سیاح آسیتانه    جهانیز  ز   توزند نکانه زرتباطاک یره طی

هیا    در صورک برو  شو  ،زطار د. ها رز ت  ی  وجودآطده رز جذب و آن ها  روچک به شو 

شیود و ریل    طیط جر ها  شبکه  بخش ةزین زفززیش زرتباطاک به سرزیت شو  به هم ،شدید

 دهد. شبکه رز تحت تأثار تود ترزر طی

 دزرد  ساعه دَهی یزندر ةن حو ه سابقیزدبااک طوضوع ز ،شود ده طیگونه ره طکاه همان

تجیارک جهیانی بیا زسیتفاده ز  زنیوزع       ةهیا  زبتیدزیی بررسیی توپوعیوژ  شیبک      در سال و

دزر ییا غارطسیتقا  طایرح بیوده زسیت. پیس ز  آن        دزر و جهیت  ها  ساده ییا و ن  گرز 

هیا و   طیوزرد  ط یل بیرو  بحیرزن     توپوعوژ  زین شیبکه در  زثر ه ط ظور بررسیبطااعااتی 

دیگیر   . درزسیت ه زنجیام یافتی  ها  تجار  راالیی  گار  بلو  ها، توساه و شکل زنتکار آن

توجه به زسیتحکام و شیک  دگی زیین     ةعمد ،ر  دزرندتکاراربرد  ب ةره ج ب ،طااعااک

 ها طااو  بوده زست.  ها در زین شبکه ها و شو  زنتکار بحرزن ةشبکه و همد ان نحو

                                                           
1. Foti, Scott & Rockmore 

2. Extinction model 

3. Robust yet fragile 
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 عحظیة  تیا  و طیا  رکیور  در تجیارک،  یجهیان  شبکة طااعااک رو زفزون گسترش رغ   به

 بتیوزن  تیا  زسیت  افتهان زنجام تجارک حو ة در یدزتل یپژوهک ای قاتحق طتن نیز نگارش

 .ررد یابیزر  رز رزنیز تاوضا تجارک یجهان شبکة نیز در رزنیز گاهیجا یبررس با

 قيتحق روش. 4

یغارطسیتقا   زسیت. در زیین نیوع      1ها  دوتیایی و بیدون جهیت    ترین نوع گرز  گرز  ساده

هیا   دزشیته باشی د و جهیت ییال    با یکیدیگر زرتبیاش    توزن د ها طی ز  طریق یال ها رسس ،ها گرز 

دزر  جهیت   گیرز  ی ةباید ز  شبک ،زهمات دزشته باشد ها در شبکه زگر جهت یالزهماتی ندزرد. 

هیا   و ییال  شیده  برگزییده تجارک بان رکورها، رئوس باانگر رکورها   ة. در شبکرردزستفاده 

زساس صیادرزک و وزردزک زسیت. زگیر صیادرزک و وزردزک      طار  زرتباش تجار  زین رکورها بر

صیورک ز  گیرز  بیدون جهیت زسیتفاده       دزر و در غار زین ز  گرز  جهت ،زهمات دزشته باشد

 شود. طی

ر ید و بیه طا یی تایدزد      گایر  طیی   رز زندز ه رسس زرتباش دوتایی بان دو رسس ةدرج

 . در 5 :2008شریک تجیار  زسیت ریه هیر رسس یرکیور  دزرد یفیاجاوال و همکیارزن،        

ز  آن تقسیا    3شده و تارج 2وزردشده به رسس ةدزر درجه به دو نوع درج ها  جهت گرز 

 در زین طااعاه باانگر تادزد شریک تجار  در وزردزک و صادرزک راالهاست. و شود طی

به هر یال  دزدنو ن به طا ی زطتاا دزر در نظر گرفت.  صورک و نه توزن ب ها رز طی یال

بیان   رزباة تجیار  شدک  بارةتوزند با کی در طی 4رسس زستحکامیا طقادیر هر یال زست. 

ین طا ی ره زگر زر ش صادرزک ییا  دب  ؛5 :2008همکارزن، یفاجاوال و  رکورها زرزئه دهد

یتیدرک رسس  تر اکی بوزردزک و ن هر یال در نظر گرفته شود، رسسیی یرکیور   بیا و ن    

 ةبیرتف  درجی   ،باکتر  با دیگر رکورهاست. زیین ویژگیی   رزباة تجار ر  دزرز  اکتب

ر ید، شیدک    تادزد رکورها  طر  تجار  یک رکور تاص رز بایان طیی  فق   ره ،رسس

 .ر د تجارک رز بررسی طی

                                                           
1. Undirected 

2. In degree 

3. Out degree 
4. Node strength 
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 ةتوزن تابع تو یع درجه رز تاریف ررد. زگیر شیبک   شبکه و تدرک رسس طی ةبا توجه به درج

ریه بیه   رز شده ز  نوع دوتایی و بدون و ن باشد، زیین تیابع زحتمیال ییک رسسیی       درنظرگرفته

و   484 :2010 یفیاجاوال و همکیارزن،   ر ید  باان طیزست یال  kدزرز  و تااد  زنتخاب شده 

باشید   و نیی برزبیر   رز ریه دزرز   توزن زحتمال آنکه رسسی  طی ،دزر باشد زگر شبکه ز  نوع و ن

ساتتار ییک شیبکه بایان     بارةها  جاعبی رز در توزند ویژگی شکل تابع تو یع طی دست آورد. هب

 ةدزرز  تو یع درجی  ،شوند صورک تاادفی ساتته طیه ره ب ،ها  بدون جهت شبکه ،فزر د. ط 

ها  بدون طقااس با ویژگی چوعیه بیه رزسیت بیودن      شبکه ،در طقابل. زند 1شکل  نگی نرطال یا

ری   هیا    یالتادزد  یاد  رسس با  ها ره در آن زند طکاهده شده 2تابع تو یع درجه یتانون پاور 

 . 2002، 3بارزباسیآعبرک و وجود دزرند ی ها  فرزوزن یالو تادزد زندری رسس با 

ها  شبکه زست. با زستفاده ز  زیین شیاتص    ب د  یکی دیگر ز  شاتص ضریب توشه

 ،فزط  .ا  تجار  یک رکور با یکدیگر به چه طاززن زرتباش دزرندتوزن دریافت ره شرر طی

رکیور در نهاییت    kباشید، زیین    دزشته رزباة تجار رکور  k  با iزیرزن یزگر فرض ر ا  

دزشته باش د و یک دسته یا توشه رز شکل  رزباة تجار   1k-*kی/2توزن د با یکدیگر  طی

ضریب  ،تادزد باشد eبان زین رکورها  رزباة تجار ده د. حال زگر در دناا  وزتع تادزد 

 آید: دست طی هب 1 ةرزباز   ب د  توشه
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ب د  رکورهاسیت   توشهضرزیب  همةب د  ناز برزبر طاانگان  طاانگان ضریب توشه

 آید: دست طی هب 2 ةو ز  رزبا
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بیا یگر ییا فیرد در     ،یابد ره ردزم رسس یها  پاداده گاهی زین طوضوع زهمات ط در شبکه

طررزیت شبکه ترزر دزرد. زین طررزیت به طا ی دزشتن زرتباش باکتر با بقایه زسیت. طررزییت    

                                                           
1. bell-shaped 

2. power law 
3. Barabasi 
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شیود. طررزییت طحلیی بیه طا یی رسسیی زسیت ریه بیا           رلی تقسیا  طیی  به دو نوع طحلی و 

ر ید ریه    ر د. طررزیت رلی به رسسی زشیاره طیی   ز  برترزر طی همسایگان تود زرتباش گسترده

گایر  طررزییت رلیی طاایار      زهمات زسترزتژیک برز  رل شبکه دزرد. یکی ز  طااارها  زندز ه

وجیود   jو  kترین طسیارهایی باشید ریه بیان      تاهباانگر تادزد رو Pi(kj)زگر زست.  1بودن طاانی

 jو  kتیرین طسیارهایی باشید ریه بیان       طجموع روتیاه  P(kj)ر د و  عبور طی iدزرد و ز  رسس 

  :39 :2008یجکسون،  2طحاسبه شود 3 ةتوزند ز  رزبا طااار رلی طررزیت طی ،وجود دزرد

  3ی 
 

   

  , ,

/

/

iB

i

k j i k j

P kj P kj
Ce g

n n 


 

 1 2 2
 

در طقایسه بیا  تر  اکبآنکه ترزفاک  ه سببب ،رسب ر  د اکتر هایی ره عدد ب رسس

 طررزیت باکتر  دزرند. ،دیگر رئوس دزرند

 ویژهبردزر رود شاتص  رار طی ها ره به ط ظور بررسی طررزیت به ز  شاتصدیگر یکی 

 شبکة جهانیهد  زصلی در بررسی زین شاتص زهمات همسایگان یک رکور در  3.زست

بررسیی     دزرنید تجیار  ةره رزبارز رکورهایی  همسایگانِ نقشِ ،در وزتع ،و تجارک زست

زساس زین شیاتص   دزرند و برتر  اکب ةویژبردزر ین طا ی ره رکورهایی ره دب ؛ر د طی

شیمار   ها با رکورها  بی دزرند ره تود آن  تجار ةبا رکورهایی رزبا زند رکور  طررز 

زیین شیاتص بیا     . 32 :2013و همکارزن،  4ب دیکتازد  یزند  رزباة تجار دیگر  دزرز  

 آید. دست طی هبویژه بردزر  ةزستفاده ز  طاتریس طجاورک و طحاسب

 جینتا. 5

ز  طسیتخرج   ،ز  زر ش دالر  حج  صادرزک و وزردزک رکیورها بیه یکیدیگر   در زین طااعاه 

رکورها بیه  زستفاده شد. در زین پایگاه ،  comtrade.un.orgی5پایگاه زطفعاتی سا طان طلل 

بیا توجیه بیه     .ر  ید  صورک تودزظهار  زر ش دالر  صادرزک و وزرزک تیود رز زعیفم طیی   

                                                           
1. Betweenness centrality 

 آید. دست طی هطاانگان طااارها  طحلی هر رسس ب ةطااار رلی با طحاسب. 2
3. Eigenvector centrality 

4. De Benedictis et al. 

 .ترین ط بع برز  دریافت زطفعاک دوجانبه بان رکورهاست طتدزول. زین پایگاه 5
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 2010، 2005، 2000ها   رکور در سال 104ت ها  برز  دوجانبه طوجودبودن آطار تجارک

ریه زیین   ریرد  ذریر  بایید   ،همد یان ند. زنتخاب شدبررسی برز  رکور  104، زین 2011و 

 ،در زیین طااعایه  زند.  حج  تجارک دناا رز به تود زتتااص دزدهدرصد  70رکورها باش ز  

زین دو شیبکه ز  نیوع طسیتقا  و     .طجزز برز  صادرزک و وزردزک در نظر گرفته شد ةدو شبک

 زستفاده شد. Gephiزفززر  برز  زستخرزج نتایج ز  نرم ،همد ان دزر هست د. جهت

 صادرات ةشبک يتوپولوژ. 1. 5

 1جیدول   ؛دهید  شده نتایج جاعبی زرزئه طی درنظرگرفته سالِچهار صادرزک در  ةبررسی شبک

طایانگان تایدزد   شیود،   طکاهده طیی  1گونه ره در جدول  همان. دهد زین نتایج رز نکان طی

 ،دزشته زسیت هر رکور با سایر رکورها ره  ، شود یط اناب درجه ناانگاط ابیصادرزتی ة رزبا

تادزد در ساعاان آتی زفیززیش یافتیه و در نهاییت بیه     زین و بوده  2000در سال  8/79برزبر 

رساده زست. زین زفززیش به طا ی باکترشیدن طقایدها  صیادرزتی     2011در سال  9/88

و  شدن تجارک بیان رکیورها   توزند دعالی بر جهانی رکورها در طقایسه با گذشته زست و طی

 .باشد شده برگزیده  رکورها ناب کتراب  تجار زرتباطاک  راگ شکل

پردز د یز   ره به نحو  دیگر به بررسی روزب  صادرزتی بان رکورها طی ،شبکه 1ترزر 

توزنست بان رکورها  ره طی ،دوجانبه ةتقسا  تادزد روزب  تجار  طوجود بر حدزر ر رزبا

شیبکه در طیول  طیان    زیین  دهد ریه   ناز نکان طی ،2آید  طیدست  هب ،باشددزشته وجود 

ی ره روزب  بان رکورها در طول  طان زفززیش یافتیه زسیت   ین طا دب ؛طترزر  شده زست

   .ر د یط دیاتأ رز درجه ناانگاط شاتص ز  آطده دست هب ةجانت و

ر د ره رکورهایی ریه طقاید    ب د  در زین شبکه ناز باان طی طاانگان ضریب توشه

 درتیور هسیت د تیود بیا یکیدیگر دزرز  روزبی  تجیار         یصادرزتی راالها  رکور تاص

بیا توجیه بیه    صیادرزک راالهیا    شبکة جهیانی ره دهد  زین نکته نکان طی ؛هست د توجهی

و به نحو  در ه   ها  پاداده باشد د ز  نوع شبکهتوزن باال طیب د   ضریب توشه دزشتن

 .ت اده زست

                                                           
1. Density 

تجیار  دزشیته باشید و در    ة رزبارکور  103توزند با  رکور، هر رکور در نهایت طی 104با توجه به درنظرگرفتن  .2

 رزباه توزها  دزشت. 10712نهایت 
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 نیی ز زسیتحکام  ای شدک عیتو  تابع توزن یط ،شبکه نیز بودن دهاداپ ز   انازطم ط ظور به

 شیبکه  زسیتحکام  عیی تو  تابع شود، یط طکاهده 1 شکل در ره گونه همان. درر رس  رز شبکه

 ؛زسیت  شده دزده شینما 2011 سال  برز تابع نیز. دزرد پاور عیتو  ز  شبکه  رواپ ز  تیحکا

 کسیان ی یشیکل  و پیاور  عیی تو   دزرز شده درنظرگرفته  ها سال همة در تابع نیز ره یحاع در

  رکیورها  ریه  زسیت  یطا ی  نیبید  تیر  سیاده   بیان  بیه  پاور عیتو  ز  رردن  رواپ. زست بوده

 زتتایاص  تیود  به رز تجارک ای شبکه و ن همة بازیتقر ره دزرند وجود شبکه نیز در  طحدود

 ز  یزنیدر  حجی   رکیورها  زر یر  طقابیل  در و . آعمان و ناچ کا،یآطر طان د ییرکورهای زند دزده

  . تزیو س ت و ویطاعد ز،ابل طان د ییرکورهای زند دزده زتتااص تود به رز تجارک

 صادرات کاالها در ساليان مختلف ةهاي شبک شاخص ۀانداز .1جدول 

نوع 

 ماتریس
 تعداد یال سال

ميانگين 

 درجه

ميانگين 

 دار وزن ةدرج

تراکم 

 شبکه

ميانگين ضریب 

 بندي خوشه

ک
س صادرز

طاتری
 2000 8306 865/79 49/49 775/0 839/0 

2005 8799 606/86 58/83 821/0 867/0 

2010 9090 404/87 2/117 849/0 886/0 

2011 9151 99/87 35/138 854/0 889/0 

 ها  تحقاق طأتذ: یافته

 
 2011صادرات در سال ة شبکتابع توزیع استحکام  .1 شکل

 ها  تحقاق طأتذ: یافته
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 واردات ةشبک توپولوژي. 2. 5

شیدن باکیتر زیین شیبکه دزرد.      ت اده ناز حکایت ز  دره  شبکة وزردزکبررسی توپوعوژ  

ه ر ید ریه رکیورها بی     صادرزک زست و باان طی ةزین شبکه باکتر ز  شبک ةطاانگان درج

زند و زیین طایززن بیا زفیززیش در      راال وزرد ررده 2000رکور در سال  87طور طتوس  ز  

 زرتباطیاک  زای ن شیبکه  نیی ز درزست. رساده  2011در سال  2/95ها  پس ز  آن به  سال

 .زست شده کتراب رکورها ناب  تجار

در  92/0بیه   84/0ترزر  زین شبکه ناز در طول  طان در حال زفززیش بوده و ز  عیدد  

ش صادرزتی رکورها بیا یکیدیگر   باانگر باکترشدن تادزد زرتبا ورساده زست  2011سال 

 .ر د  رز تأیاد طی طذرور نتاجةزست و 

در  932/0بیه   2000در سیال   874/0 ب د  زین شبکه نایز ز   طاانگان ضریب توشه

بیا   رزبایة تجیار   حکایت ز  آن دزرد ره رکورهایی ره دزرز  رساده زست و  2011سال 

یکیدیگر و در طقایسیه بیا گذشیته دزرز  زرتباطیاک       رکور  تاص هست د تیود نایز بیا   

 .زند باکتر  بوده

تایدزد    همان ید صیادرزک،   ،دهد ریه  ابع فرزوزنی وزردزک نکان طیبررسی ت ،همد ان

دزرز  باکترین حج  وزردزک و  ،فرزنسه و همان د چان، آطریکا، آعمان، ژزپن ،رکور تاص

 2شکل . زند بودهراالها  شبکة وزردزکزر ر رکورها  دیگر دزرز  آطار  نزدیک به ه  در 

زین نتاجیه   دهد؛ طینکان  2011در سال  شبکة وزردزکدر رز فرزوزنی تدرک رسس نمودزر 

 یکسان زست. شده ناز ها  درنظرگرفته سالهمة برز  

 کاالها در ساليان مختلف واردات ةشبکهاي  شاخص ۀانداز .2جدول 

نوع 

 ماتریس
 تعداد یال سال

ميانگين 

 درجه

ميانگين 

 دار وزن ةدرج

 )ميليارد(

 تراکم شبکه

ميانگين 

ضریب 

 بندي خوشه

ک
س وزردز

طاتری
 2000 9048 87 8/51 845/0 874/0 

2005 9500 346/91 28/85 887/0 905/0 

2010 9769 933/93 03/120 912/0 921/0 

2011 9909 279/95 71/141 925/0 932/0 

 ها  پژوهش طأتذ: یافته
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 2011صادرات در سال  ةشبکتابع توزیع استحکام  .2شکل 

 ها  پژوهش طأتذ: یافته

 خدمات و کاال جهانی تجارت ةشبک در ایران جایگاه ارزیابی .3. 5

در زین طااعایه طحاسیبه    شده برگزیدهرکور  104همة ها  شبکه برز   با توجه به آنکه شاتص

دعایل،  بیه همیان    ؛زین رکورها رز در زین طااعاه باان رردهمة توزن نتایج  شده زست، عمفز نمی

آطده برز  رکورها  ط تخب با زیرزن طقایسه شیود. زیین رکیورها     دست هسای شده زست نتایج ب

بیه   ،همد یان . ز  وضاات توبی در تجارک دناا برتوردزرندو  ریکا، آعمان و ژزپن هست دچان، آط

 ج وبی ناز در نظر گرفته شد. هسه رکور ه د، ترراه و رر ،بهتر ةط ظور طقایس

رسس زییرزن ز  طایانگان    ةدهد ره درجی  صادرزک نکان طی  ةها  زیرزن در شبک بررسی ویژگی

شیده   هبرگزیید وعیی در طقایسیه بیا رکیورها       ،صادرزک باکتر زسیت  شبکة جهانیرسس  ةدرج

ین طا است ره تادزد شیررا  تجیار  زییرزن یدر صیادرزک  ز      دوضاات بدتر  دزرد. زین نتایج ب

شیده رمتیر زسیت. زیین هفیت        برگزیدهطاانگان رل رکورها  جهان باکتر وعی ز  هفت رکور 

در وزردزک  ،دزرنید. همد یان   رزبایة تجیار   که شده در زین شب هبرگزیدرکورها  همة رکور با 

رمتر زسیت و هفیت    شده  برگزیدهرکورها  طر  تجار  زیرزن ز  طاانگان جهانی و هفت رکور 

 دزشیتن  .دزرنید  رزبایة تجیار   طوجود در زین شبکه  ها رکورهمة تقریباز با  شده  برگزیدهرکور 

 رکیورها  نیی ز  برز تر طت وع و کتراب  با زرها به یابادست یطا  به توزند یط طتادد  تجار روزب 

 تحیت  ریه  ،رزنیی ز رکیور   برز نکته نیز ؛دزرد زرتباش  رمتر  رکورها با رزنیز ،طقابل در ؛باشد

  رکیورها بیه   یبخکی  ت وع با رزی  ،باشد تابازهم توزند یط ،زست بوده  زتتااد  ها  یتحر راتأث

 .ابدی یط شیزفزز زان شبکه نیز ز  رزنیز حذ  راثآ  تجار طر 
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زطتایا   شیده   برگزییده دهد ره هفیت رکیور    بررسی شاتص طررزیت طاانی نکان طی

توزن بدین گونه تفسار ریرد ریه زیین     . زین نتاجه رز طینددزرتر  در طقایسه با زیرزن اکب

توزن د طکانی برز  زنتقال پروز ها  طختلف بیه   هایی هست د ره طی رکورها شباه فرودگاه

ریه جایگیاه   زست ها  رکورهایی  ترین ویژگی یکی ز  عمدهزین سایر نقاش باش د و شاید 

وضیوح   ریاال نایز بیه    شبکة وزردزکتجارک جهانی دزرند. زین ویژگی در  ةشبکط اسبی در 

  در زطتایا ترین اکب  شود و رکورهایی همان د چان، آطریکا، آعمان و ژزپن دزرز دیده طی

تجیارک   ةحیذ  زیین رکیورها ز  شیبک    دعایل،  ویژگی طررزیت طاانی هست د. به همان 

توزند بر رل شبکه و دیگر رکورها زثر بگذزرد یا در صورک برو  بحرزن در زین رکورها  طی

ریه در زیین   رز رکورهایی  ،سایر رکورها ناز تحت تأثار زین بحرزن ترزر بگارند. در طقابل

 .رردتوزن حذ   تر طی دزرز  طررزیت رمتر  هست د رزحتشبکه 

توزن د تجارک آن رکور رز تحت تأثار تود ترزر ده ید   شررا  طر  تجار  یک رکور طی

و شاید بتوزن زرتباطاک شررا  تجار  یک رکیور بیا دیگیر رکیورها رز ز  ط ظیر زتتایاد  و       

رکیورها  دیگیر زرتبیاش     ةهمی د. گاهی رزباه با شریک تجارتی ره تود با ررسااسی بررسی 

رزباه با رکور  ریه بیا رکیورها     وعی زین ط افع در توزند ط افای در بر دزشته باشد  دزرد طی

 ،با زستفاده ز  شاتص طررزییت  ،همان زساس طادود  در زرتباش زست وجود ندزشته باشد. بر

  بررسیی  ز  حاث زهمات شیررا  تجیار   شده برگزیدهوضاات زیرزن در طقایسه با رکورها  

 ةچه در شیبک  شده برگزیدهرکور  104زیرزن در طاان  ،شده ها  درنظرگرفته سالهمة در  .شد

ین طا یی ریه شیررا  تجیار      دب ؛طاانی بوده زست ةدزرز  رتب شبکة وزردزکصادرزک چه در 

روزبی  تجیار     ،در طدل شده برگزیدهدر طقایسه با شررا  تجار  بساار  ز  رکورها   ،زیرزن

همیة  دهد ره  زند. بررسی زین شاتص در ساعاان زتار نکان طی دزشتهدیگر رکورها  رمتر  با

گسیترده بیا    رزباة تجیار  ند ره تود دزرز  ز با رکورهایی در زرتباش شده برگزیدهرکور هفت 

شیررا  تجیار    باکترِ توزند زین وزتاات رز باان ر د ره  دیگر رکورها هست د. زین نتاجه طی

ر  ید و   زعمللیی زیفیا نمیی    ز  در تجیارک بیان   ررنگ و ویژههست د ره نقش پ زیرزن رکورهایی 

 ةتوزند به توسیا  طی ر  د تجارک جهانی نقش طهمی زیفا طی ةتجارک با رکورهایی ره در شبک

هیا    زسیاس شیاتص   آطیده بیر   دسیت  هبی  ةبا توجه به نتاج ،. در وزتعر دتجارک زیرزن رمک 

و غایرطه  بیوده   تجارک در ساعاان زتایر ییک رکیور     شبکة جهانیطررزیت، رکور زیرزن در 
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ها  طاانی ترزر دزشته زست. زین وضاات در وزردزک راال بدتر ز  صادرزک بیوده   هموزره در رتبه

طرزتیب بهتیر ز     در زین طااعاه همگی وضیااتی بیه   شده برگزیدهدر حاعی ره رکورها   ؛زست

هیا   در زیین شیبکه  رز ن رتبیه  اکیتری ژزپن ب زند و چهار رکور آطریکا، چان، آعمان و زیرزن دزشته

 ةدر شیبک  ط تخیب شده برز  زییرزن و هفیت رکیور     ها  طحاسبه شاتص 3زند. جدول  دزشته

 .ر د طیباان رز صادرزک و وزردزک راال 

 صادرات و وارداتشبکة در  منتخبشده براي ایران و هفت کشور  هاي محاسبه شاخص. 3جدول 

 جنوبی ۀکر هند ترکيه چين آلمان ژاپن آمریکا ایران ایران ةرتب سال شاخص جریان

ک
صادرز

 

درج
 ة

س
هر رس

 2000 94 45 103 103 103 103 101 103 103 

2005 59 90 103 103 103 103 102 103 102 

2010 54 95 103 103 103 103 103 103 103 

2011 62 90 103 103 103 103 103 103 103 

ی
ت طاان

طررزی
 2000 50 66/15 3/42 24/71 66/61 58/54 46/29 99/21 46/41 

2005 61 93/11 50 50 50 45 98/22 13/36 67/25 

2010 51 1/13 26/39 04/38 52/29 52/29 24/24 25/42 52/29 

2011 48 14 31/34 9/28 31/34 75/33 76/21 31/29 9/28 

ت طقدزر
طررزی

 
ویژه
 

2000 61 77/0 69/0 1 99/0 96/0 88/0 66/0 92/0 

2005 48 86/0 1 1 1 99/0 92/0 97/0 94/0 

2010 44 9/0 995/0 993/0 98/0 988/0 965/0 975/0 988/0 

2011 54 88/0 1 993/0 1 991/0 978/0 983/0 993/0 

ک
وزردز

 

درج
 ة

س
هر رس

 2000 81 75 103 103 103 101 99 97 102 

2005 92 76 103 103 103 102 102 102 102 

2010 90 90 103 103 103 103 103 103 103 

2011 91 83 103 103 103 103 102 102 103 

ی
ت طاان

طررزی
 2000 56 66/12 39/19 34 34 59/25 82/24 05/12 17/27 

2005 73 42/6 54/23 54/23 54/23 85/20 5/17 1/18 1/18 

2010 65 14/7 96/15 96/15 96/15 66/14 66/14 53/14 66/14 

2011 86 49/3 81/12 81/12 81/12 45/12 81/12 5/11 81/12 

ت طقدزرویژه
طررزی

 

2000 41 94/0 68/0 98/0 98/0 99/0 95/0 67/0 96/0 

2005 44 96/0 98/0 98/0 98/0 1 97/0 98/0 98/0 

2010 51 96/0 98/0 98/0 98/0 99/0 98/0 97/0 98/0 

2011 63 94/0 98/0 98/0 98/0 99/0 98/0 98/0 98/0 

 ها  تحقاق طأتذ: یافته

 

Sat
Highlight
/با فاصله از عدد
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 گيري نتيجه. 6

 بارةها  پاداده و رهاافتی نو، زطفعاتی در با زستفاده ز  شبکه ،در زین پژوهش سای شد

هیا   تجارک راالها یصادرزک و وزردزک  زستخرزج شود تا بر زساس آن شبکة جهانیساتتار 

توزند دزرز  رفتیار طخایوص    ره طی ،پاداده یصورک ساستمه بتوزن تجارک جهانی رز ب

 صیادرزک و وزردزک ریاال بیا زسیتفاده ز      ةشبک سبب،د. به همان رربررسی  ،به تود باشد

و  2010، 2005، 2000سیال   چهیار بیرز    به یکیدیگر  رکور 104 ةآطار تجارک دوجانب

 طحاسبه شد. ها ها و زیرزن در آن ها  زین شبکه و سپس ویژگی شدتککال  2011

شیده ز    ها  درنظرگرفتیه  سالهمة ها  صادرزک و وزردزک راال در  شبکه ،با توجه به نتایج

ب د  باال هست د. زین نتیایج بیه تأیاید زیین      ر  د و دزرز  ضریب توشه تو یع پاور پارو  طی

هیا  پادایده دزرد.    شیبکه  هیایی طان ید   تجیارک ویژگیی   شیبکة جهیانی  پردز د ره  نظریه طی

ره زییرزن  ررد توزن به زین نکته زشاره  طی ،شده برز  زیرزن با توجه به نتایج زستخرزج ،همد ان

شیده زییرزن ز     هیا  طررزییت طحاسیبه    زساس شاتص و بر ستابا یگر  طه  در زین شبکه ن

ز  حایث ت یوع    ،بوده زست. ز  طرفی دیگرشده  برگزیدهرکورها   ةحاث رتبه هموزره در طاان

زطیا در   ،دزشیته زسیت   شیده  برگزیده  ضااتی بهتر ز  طاانگان رکورهاوزیرزن    تجار ،شررا

بررسیی شیررا  طیر      ،. همد اندزردوضاات ط اسبی ن شده برگزیدهطقایسه با هفت رکور 

بیا دیگیر    یرمی  ةدهد ره به طور طتوس  شررا  تجیار  زییرزن رزبای    تجار  زیرزن نکان طی

حیال آنکیه بررسیی زیین     زنید؛   دزشتهرکور   104یشده در زین طااعاه  رکورها  درنظرگرفته

هیا بیا شیررا  تجیار       آن رزبایة تجیار   نکیان ز    شیده  برگزییده شاتص برز  هفت رکور 

 رزهمات در زین شبکه دزرد.پ 

 ،زسیت   زتتایاد   هیا   یتحیر  راتأث تحت ره  رکور ط زعة به ،رزنیز  برز جینتا نیز

 طیر    رکیورها  بیه  یبخکی  ت یوع  و  تجار  شررا شیزفزز با. زست تازهم حائز رسااب

 نیی ز ز  آن حیذ   و ابدی یط شیزفزز تجارک یجهان شبکة در رزنیز تازهم و نقش  تجار

 در ،یطرفی  ز  .شیت دزتوزهد به همرزه  شبکه نیز گرزنیبا  ةهم  برز  یاد  تبااک شبکه

  هیا  بحیرزن  راثی آ یبرتی  زنتقیال  بیا  تیوزن  یطی  ،رزنیی ز زتتایاد   بیرز  طککل برو  صورک

سیبب،   ناهمی  بیه . سیت را رکیور  زتتایاد  رد ها آن راثز  آ رکورها گرید به وجودآطده به
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 یجهیان  شیبکة  در رزنیز نقش رزن،یز  تجار طر   رکورها شیزفزز با ،شود یط ک هاداپ

 .شود لیتبد شبکه نیز در طه   گریبا  به رزنیز و شود تیتقو تجارک
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