
 

Identifying Iran's Industrial Capabilities by 

Using Economic Complexity Model: 

Focusing on Export Markets of Selected 

Neighboring Countries 

Mohammad Talebi 

Corresponding Author, PhD candidate in Economics, University of Tehran, Tehran. 

Iran. Muhammadtalebi@ut.ac.ir 

Farhad Rahbar 

Professor, Economics, University of Tehran, Tehran, Iran. Frahbar@ut.ac.ir 

Ali Heydari 

Master's degree in Biomedical engineering, Amir Kabir University, Tehran. Iran. 

Aliheydari81@gmail.com 

Ali Esmaeilzadeh 

Master's Student in Economics, University of Tehran, Tehran. Iran. 

Ali.esmaeilzadeh@ut.ac.ir 

Abstract 
One of the newest and most advanced models to identify industries and products 

that should be targeted by the government of developing countries, is presented 

by Ricardo Hausmann. This model known as the economic complexity model 

measures the economic complexity index of each country's economy through a 

reciprocal relationship. This model shows that countries must produce a variety 

of products with a high degree of complexity and in close proximity of products 

which they have a comparative advantage in producing them, in order to become 

industrialized and developed. Analyzing Iran’s product space shows that out of 

1259 goods in the 4-digit HS classification system, there are 45 commodities that 

producing these commodities improve the complexity of Iran's economy. Another 

part of any strategy to support selected industries, is to use the capability of 

international markets to export selected goods; by Considering the importance of 

the markets of 9 neighboring countries of Iran and after identifying their need for 

25 commodities, there are 20 commodities with a market size of $12 billion, By 
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Assuming the ability of Iran to capture half of this market, it will lead to a 1.3 

percent growth in Iran's GDP. 

Keywords: Economic Complexity Model, Revealed Comparative Advantage, 

Product Space, Export, Iran 

JEL Classification: F11, F14, F19, F40, O11, O14, O25, O53 
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 چکیده
کد ک الم  9521یهد که نز صی ا تجزیه و تحلیل فضاا م صحلاادر  یر نیننا  ماا ا ص 

 Harmonized Systemرقه  ) 4م ک الم گذنرهااه ر صدجدی یر ساا ص  ه هه ه ش هااد  

(HS) ،)42 تدن د به ه  ص و صااا یرنن  ا کد ک ال وجدی ینری که حنکت به ساااهت تدرید

 ک د. بهبدی یرجه پیچیدگ  نقتل ی نیننا کهک

کد ک ال یر ب زنر نین کمااادره   52کمااادر هههااا یه نیننا  1ب  تدجه به نههیت ب زنره م 

هاا  ساا ی  هااد  نساات که پ  نز حذه  ا یسااته نز کد ک اله ی  که یر نیننا تدرید 

ه  ه نیننا یر ح ل ح ضن نقدنم به ص یرنن  اهد د و ههچ ین  ا یسته نز ک اله ی  ک ه 

ص  د که تدرید و صااا یرنن نین ک اله   ه ت ه  ص جن به بهبدی کد ک ال ب ق  ص  52ک د، ص 

ینر د که ب  فنض  مصیلی ری یالر 95ب زنرم هدی بلکه یرجه پیچیدگ  نقتلا یم نیننا ص 

 م تدرید   خ رص ینخل یرصااد 9.1رهااد نین نتف ق ص جن به  ،نین ب زنرتلاا حن  یه  نز 

 .خدنهد هد نیننا
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هاد ،  ظنیه فضاا م   هااک ر  هاب   ظنیه پیچیدگ  نقتلا یم، صزیت های كلیدی:واژه
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 مقدمه

علل  ،کشییه های    لات تههییته صیییای  برای تبررن وضییتر های بسییرا ی هنظری
 شده اه . مطرح هاتههته صیای  آن ها و اهیرراتیی میاهیب برایآن یماندگعقب

رش ی که پهییؤال.  ا ند درتأک ولری  مؤثربخش زیا ی از این نظریات بر مداخالت 
رایط شبهبه  تیها به  باید یا  ول آ وی برنامه  یزان  ولری قرا   ا   این اهی  که 

، آزا ی بازا ها و  ف  مهان     تجا ت آزا  کالن اقرصیییا  هن هن لقها مال ر 
ا  رق لنای  هدفصیای  خاصی  ا برای تهلرد کاال و خدمات، و یا باید  ت ره کید

بتدی این  هؤاالت.    صیه ت اتخا   ویه  و   یزی کیدها برنامهو برای آن  هد
 ؟های لنایری قرا  گرر هییراهیی  تح  پهشییشباید  صیییای کدا   اهیی  که لات

 مسییهله شیی اف هییطر فیاو ی تهلرد با هییایر کشییه ها  ا  حهنه باید لل کر  یا
    گذا اناهییی رهییی هیییؤاتکید مطرح می( ۷۱1۲) 1کالویس فریرکه  طه هنان

کشه های    لات تههته این اه  که با تهجه به هطر فیاو ی پایه تهلرد فتلی و 
ا بتهان صیای  تقاضیای  اخلی و جهانی برای محصیهالت بالقهه جدید،  حهنه می

تهان  ا  حهنه می و ی باالتربا بهره صیییای  اصییهالًپرو ش  ا ؟  ا  و ی باالتربهره
 ؟شیاهایی کر 
 یاهاهیی رهی یهییازا هرپکلردی     مسیهله ر های غرر نههکالهیر      وی

از  (.Lin & Monga, 2010اه  )های بالقهه جدید لنایری انرخابی، شییاهایی بخش
 دید،برای شیاهایی صیای  ج های تهلردیتهانایی یررگاندازهتتریف  قرق و  طرفی

 یها ا هز آنجا که ا (.Mealy & Teytelboym, 2020اه  ) الش برانحرز مهضهعی 
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زمان  هر    تجا ی یکاالهاانهاع از اطالعات    مه    یغی یمیبت ت خا جیتجا 
 یهابا اهرفا ه از  ا هتا اه   صیه ت گرفره بسیرا ی یهاتالشی هسی ، و م ان
 نیبا ا ؛شییه  اهییریباطکشییه ها  های صیییتریظرفر ، اطالعات مربهط به یتجا 

از مزی  نسبی برخه  ا  محصهت   ی   صا  ات  یکه اگر کشیه  یفرض اصیل
ه  شییبرخه  ا   یبه صییه ت  قابرمحصییهت آن  درتهل ییاز تهانا دی، پس باباشیید

(Hausmann & elt, 2014 & Hausmann, 2007 & Hidalgo & Hausmann, 2009 & 

Lall, 2000 & Lall & elt, 2006.) 
 انرخاب الحه و  حهنحیی ها   با هی ی از جیدیدترین و پرشیییروترین مدت

حررند تههییط  ی ا  و بقرا   ای که باید هدف لنای صیییای  و محصییهالت بالقهه
ا ب ،پر ردگی اقرصا ی مشهه  اه  مدتکه به  مدتهاهینن ا اهه شیده اهی . این 

های صیییتری هر کشییه   ا های تجا ت خا جی کشییه ها، ظرفر اهییرفا ه از  ا ه
رری   جه پر ردگی اقرصیییا  هر کشیییه  و گهاندازبر هیییی کر ه و    نهای  با 

 هد که کشییه ها محصییهالت تهلردی آن، از طریق ی   ابطه بازگشییری، نشییان می
برای صیییتری شییدن و تههییته یافرحی باید به هیین  تهلرد محصییهالتی مریهع و با 
  جیه پر ریدگی باال لرک  کیید که    مجاو ت کاالهای مزی   ا  آن کشیییه  

 اه .

های تجا ی و با اهرفا ه    تالش اهی  تا با اهیرفا ه از  ا ه نرز این پیوهش
کاالهایی  ا    ایران شیاهایی کید که لنای  از تهلرد ، از الحهی  ی ا  و هاهینن

آنجا  کید. ازی صیای  ایران کن  میافرحیتههیتهها برش از پرش به و صیا  ات آن
ایه( بر بازا های کشه های هنس درتأکی )با النللنرببازا های  که اهرفا ه از ظرفر 

گا  مهنی    لنای  از کاالهای میرخب اهی ، شیاهایی ظرفر  این بازا ها برای 
 صا  ات نرز قد  بتدی این پیوهش اه .

بر  یشییده اهیی ؛ مقدمه شییامل مرو  ی ههییازمان یربه شییرح ز پیوهش ینا
  ردگیرپ مدتبه تهضرر مفاهرم به کا   فره    بخش  و      .اهی  ینظر ا برات
رر ی    بسگذا اه ره   قالب تهضیرر  . بخش هیه شیه پر اخره می یاقرصیا 

 یتریهای صاین پیوهش    شییاهایی ظرفر  یاهیرراتیمدت پر ردگی اقرصیا ی، 
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نرایج پیوهش    شیاهایی کاالهای میرخب  بخش  ها     .  هد ا شرح می یرانا
کشییه های هنسییایه و  ف  آن با  بازا  نرازبه     بخش پیجم راًینهاشییه  و ا اهه می

 شه .صا  ات کاالهای شیاهایی شده    بخش  ها   پر اخره می

 روش تحقیق

؛ اهیرفا ه شیده    این پیوهش اطالعات و آما  مربهط به ایران اه  یآما جامته 
اما به میظه   هییردن به اهداف پیوهش الز  اهیی  که از آما  و اطالعات تجا ت 

کشه      181 آما ی یها ا هبه این میظه   .شیه خا جی هنه کشیه ها اهیرفا ه 
 1تجا ت جهانی مرکزتا ننای از  ۷۱18تیا  ۷۱12از هیییات  هیییریه کیاالیی  1۷11
 .ده اه ی شآو جن 

مفیاهرم میدت پر ردگی  نیترمهم   این تحقرق ابریدا بیه تهضیییرر برخی از 
فا ه هپس با اهرشه  میاقرصیا ی و اهیرراتیی اتخا  شده    این پیوهش پر اخره 

پایه میرخب  یهاشیییاخ تجا ت خا جی ایران و جهان، به محاهیییبه  یها ا هاز 
کاالهای هدف ها و با اهیییرفا ه از اهیییرراتیی این پیوهش، پر اخره تا از طریق آن

 شهند. یبید تبهجه  صا  ات به کشه های هنسایه شیاهایی و 

 ۷فضای محصولی

فضای محصهت تجسنی اه  که ا تباط برن محصهالت  ا بر اهاس شباه   انش 
کید. فضییای محصییهت، مسییرری  ا که کشییه ها ها ترهییرم میالز  برای تهلرد آن

کشد. هانید برای ایجا  تیهع    محصهالت تهلردی خه  طی کیید به تصهیر میتمی
ی و نز ی ی محصهالت با ی دیحر با محاهبه الرنات جها هم   فضیای محصهت، 
 شه .ها مشخ  میصا  ات تهأمان آن

وقری فیاو ی کید که ای  ا  . این ایده بران میفضییای محصییهت، ایده هییا ه
راهن  ا  ا ا هسیررد، به فیاو ی تهلرد پا  ه هم نز ی  هسررد. پر کاالیی مثل تهلرد

من ن اهییی  تهلریید برای مثیات کر . مطرح  تهانیمهم  تردهریی رپاین نز ی ی  ا 
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باشییید که به  لرل تهلرد  یونقللنلخاصیییی از محصیییهلی نرازمید وجه  شیییب ه 
 تهانمی سهلهمبریی بر این م محصهلی  یحر    هنان کشه  از قبل ایجا  شده باشد.

، لری اگر به نز ی ی پا  ه و پرراهن  ا نز ی  به هم قلندا  کر این  و محصهت 
 نباشید.

شه  ی به اقرصا  میجر به انباش   انش میبخشتیهعطی کر ن این مسرر برای 
  آن که   یپر ردگی هر اقرصا ی از نظر هاهنن به کثرت مرزان  انش و از آنجا که

 صا یپر ردگی اقرتهان گف  که   جه می  ؛، بسرحی  ا کشیه  انباش  شده اه 
هجه به ت با کید بسییرحی  ا  .که تهلرد می به فراوانی کاالهای مریهعی هر کشییه ی

ه به آن ک کییدیننمحصهالتی  ا تهلرد  لزوماًکشه ها که  تهان گف این مهضهع می
آن  ذالکه  انش تهلرد آن  ا  اشره باشید.  کییدیمنراز  ا ند بل ه محصیهالتی تهلرد 

 رزی که باید هدف هر کشیییه ی قرا  گرر  افزایش پر ردگی اقرصیییا ی اهییی . 
نظر  زاافزایش پر ردگی اقرصییا ی قراب  نز ی ی با مفهه  تیهع صییا  اتی  ا   که 

از طریق افزایش  وابط  ( مهجبات افزایش اقردا  ی  کشییه   ا8۱11) 1هررشیینن
( اعرقا   ا ند ۷۱1۲) 2اما هاهنن و هردالحه؛ کیدفراهم می یحر کشه هاتجا ی با  

یهع اقرصا ی، ت باز به ن شید صیا  ات محه ،  ا تباطی باکه پر ردگی اقرصیا ی 
 خه   ا  ا  . فر میحصربهبل ه اثر  صا  ات و یا اندازه کشه  نرس 

  شییاخ الز  اهیی  ابردا با  یدمفهه  پر ردگی اقرصییا ی    ک بهرربرای 
 اقرصا ی آشیا شد.

 ۲مزیت نسبی آشکار شده شاخص

ی کنرر با هزییه نسب ا کاالیی برهاند ی  کشه  این که مزی  نسبی عبا ت اه  از 
. به این مفهه  که هر کشییه ی که    تهلرد و صییا   کید ترقرن  ا زان   نررجه و 

د پردا خهاهکاالی خاصیی مزی  نسبی  ا  ،    تهلرد و صا  ات آن کاال تخص  
ها مزی  نسیبی ندا   از هیایر کشه ها وا   کر  و    مقابل، کاالهایی  ا که    آن
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. اگر این تتریف از مزی  نسییبی کید نرکییدگان  ا تأمخهاهد کر  تا نراز مصییرف
 هیده مزی  نسبی    کاالهای تهاند نشان،    آن صه ت صا  ات میپذیرفره شه 

مزی  نسبی    کاالهای وا  اتی  وجه   هیده عد نصا  اتی و وجه  وا  ات نشا
، اغلب کشه ها هم صا  کییده و هم النللنربآما های تجا ت بر اهاس اما باشید؛ 

تهان از شییاخ  به هنرن جه  ننی هسییرید،وا  کییده ی  گروه خاص از کاالها 
 مزی  یا عد     شیاهاییبه عیهان ی  شاخ  مسرقرم  وا  ات و صا  ات مرزان

 کشه ها اهرفا ه ننه . مزی  نسبی
ی مه   اهرفا ه    تتررن مزی  نسبی ی  کشه  شاخ  هاشیاخ ی ی از 

 1اه . این شاخ  از آن جه  که تههط باالها RCAمزی  نسیبی آش ا  شده یا 
( اولرن 1118) 2اما الیزنر؛ ( مترفی شید، به شیاخ  باالها هم مشهه  اه 11۹1)

ای هیجش عنل ر  صا  اتی کشه ها اهرفا ه کر  کسیی به  که از این شیاخ  بر
 1 ی شنا هی این شاخ      ابطهی محاهبهنحهه(. 1۲8۲)مصیطفهی و ت شیی، 

 cو  برانحر صییا  ات x، ننایانحر محصییهالت مخرلف i: )نشییان  ا ه شییده اهیی 
 (باشیدیمننایانحر کشه  

𝑅𝐶𝐴𝑐𝑖 =

𝑥𝑐𝑖
∑ 𝑥𝑐𝑖

𝑘
𝑖=1

⁄

∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑐=1

∑ ∑ 𝑥𝑐𝑖𝑐𝑖
⁄

                             ( 1)رابطه 

یا مسیاوی با صفر اه .    صه تی که مقدا   تربز گعد ی  ،مقدا  این شیاخ 
مزی  نسبی آش ا   iباشید، کشیه     صیا  ات کاالی  ∞تا + 1شیاخ     بازه 

کشه  از مزی  نسبی    صا  ات  ،باشد 1تا  ۱شده  ا   و اگر مقدا  شاخ  برن 
 .(1۲12 ،)مهدوی رس برخه  ا  ن iکاالی 

 ۲شاخص پیچیدگی اقتصادی

شییاخ  پر ردگی اقرصییا ی، تیهع و پر ردگی محصییهالت تهلردی کشییه ها  ا 
 انش و  کا گرریبه کشیییه های با اقرصیییا  پر رده از طریق .کییدی میبیید تبیه
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های بز گ و پر رده، این تهانایی  ا به  هییی  شیییب ه قالبمرتبط     یهامها ت
 ا تهلرد ننایید. این    لالی اهییی  که  کاالهاد آو   تا مجنهعه مریهعی از یخهاه

د  اش . خهاهی  ا کشه های با اقرصا  غرر پر رده فقط تهانایی تهلرد کاالهای ها ه
 .هسرید یالنللنربلذا کاالهای فراگرر  ا ای قد ت  قاب  کنرری    هطر 

 ، ردگی باالیی برخه  ا ندپی بر ن بیه ایی ه  ه کاالهایی از هیییطر پر برای
. اهرفا ه ننه ( PCI) 1شیاخصی تح  عیهان شاخ  پر ردگی محصهت ازتهان می

آن کاال و   جه  دکییدهرتهلاین شییاخ  برای هر کاال بر اهییاس تتدا  کشییه های 
شییه . این شییاخ  تیهع و پر ردگی  انش ها محاهییبه میپر ردگی اقرصییا ی آن

 کید.ی میبید تبههر محصهت  ا  مه   نراز برای تهلرد 2تهلردی
کید که هر کشییه ی پر رده اهیی  به شییرطی که پر ردگی اقرصییا ی بران می

کاالهای پر رده تهلرد کید و هر کاالیی پر رده اهییی  به شیییرطی که کشیییه های 
ن پر رده باشیید.    ا امه  یرن اهرداللی ی   ابطه بازگشری به  ه  آ تهلردکییده

 شه .لی ت را ی به هین  ی  مقدا  مشخ  هنحرا میآید که به صیه ت تهامی
، مقدا  پر ردگی اقرصییا ی نامیدمی MRیا  3   این  وی ر  که آن  ا  وش بازتاب

آید که    آن  هیی  میه و پر ردگی محصییهت با تتدا  محدو ی تهالی ت را ی ب
به ن  ید با  تههیییط ی دیحر    طی ت را ها تتررن  جاییهنهمقا یر فراگرری و 

 گر ند.می
شییه  اهییرفا ه می Mگرری از ماتریس برای نشیان  ا ن مقا یر فراگرری و هنه

 آید. ه  می به Rو  Xنرز از ماتریس  Mکه خه  ماتریس 
هرهن اه . هطرها  1۷11هطر و  181ماتریسیی اهی  که  ا ای  Xماتریس 

بیدی ها برانحر تتدا  کاالهای صا  اتی کشه ها با نظا  طبقهبرانحر کشه ها و هرهن
ت  برانحر ا زش صییا  اتی ت  Xاهیی . به عبا تی هر   ایه ماتریس  HS قنی  2

که البره    محاهیییبات این پیوهش بیا به  کاالهای صیییا  اتی کشیییه ها اهییی ؛
و تتدا   122هایی که    ا امه تهضرر  ا ه خهاهد شد تتدا  کشه ها به محدو ی 
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 کاال محدو  شده اه . 1۷۷1کاالها به 
آید. به این صه ت که  ه  می به Xماتریسیی اهی  که از ماتریس  Rماتریس 

ت  کاالهای هر کشه   ا نشان  هد،    هر   ایه به جای ایی ه ا زش صیا  اتی ت 
 ت  کاالهای صا  اتی هر کشه  اه .ت  RCA، هر   ایه برانحر مقدا  Rماتریس 

 ها   ن ره قابل  کر این اهییی  که    این پیوهش برای پرهرز از ته ش  ا ه
هاله  1های هر کشه  مرانحرن محاهیبات مربهط به مزی  نسیبی آشی ا  شده کاال

زیرا من ن  ؛محاهبه شده اه  ۷۱18الی  ۷۱12ا زش صا  اتی این کاالها از هات 
ره های اقرصا ی مثل قضیدهاه     اثر بروز لها ثی مثل جیگ، تحریم یا بروز پد

محاهبات مربهط به مزی  نسبی آش ا  شده کاالها   ا  خطا و غرر  1تا  عی بهتی
 ی شه .یربواق 

برابر و یا  Rهای ماتریس   ایهبر اهیییاس شیییرط ایی یه اگر  Mمیاتریس    
)مزی  نسیبی    تهلرد آن کاال وجه   اش ( عد  ی  و     باشیداز ی   تربز گ

مفهه   Mمقا یر ماتریس  هییرهنی جن  گرر . ت عد  صییفر قرا  میر این صییهغر
  جه  Mهن یرن جن  هییطری مقا یر ماتریس کید و  ا تتبرر می هنه جایی به ن
 کید.هر کشه   ا تتریف میتیهع صا  اتی 

𝑀 = {
1 𝑖𝑓 𝑅𝐴𝑐𝑖

𝑡 > 1 𝑜𝑟 (
1

5
∑ 𝑅𝐶𝐴𝑗5

𝑗=1 > 1)

0          𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
(                 2رابطه )  

𝑘𝑖,0 = ∑ 𝑚𝑖𝑐
𝑁
𝑐=1                                                 (         3)رابطه 

𝑘𝑐,0 = ∑ 𝑚𝑖𝑐
𝐾
𝑘=1 (                                                       4)رابطه   

 Mهای ماتریس   ایه m ۲ کشییه  و     ابطه شیینا ه cکاال،  i، ۷     ابطه شیینا ه
به ترترب هنه جایی به ن ی  کاال و تیهع صا  اتی ی  کشه   𝑘𝑐,0و  𝑘𝑖,0باشد.می
ر باشد شاخ  ی  کاال کنر دکییدهرتهلد. هر  ه تتدا  کشه های ی هنشیان می  ا

 طبق مفاهرم الحهی  ی ا  و هاهییینن خهاهد به  و تریی به ن آن کاال کمجاهنیه
این به متیی پر ردگی باالتر فرآیید تهلرد آن کاال اهیی  و هر  ه هییبد صییا  اتی 

تر باشیید و تتدا  محصییهالت برشییرری  ا تهلرد کید به متیی تهان کشییه ی مریهع
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 تر آن کشه  برای تهلرد و صا  ات کاالهای مریهع اه . تهلردی پر رده
ن کاالهایی که پر ردگی اقرصییا ی ی  کشییه  به   جه هنه جایی به    جه
ردگی به   جه پر نرز پر ردگی ی  محصهت  بسرحی  ا  ؛ از طرفی کیدصیا   می

کیید و   جه هنه جایی به ن محصهالت کشیه هایی که آن محصیهت  ا صا   می
 برن هنه جایی به ن و تیهع صییا  اتی  وابط.    نررجه بسییرحی  ا  آن کشییه ها 

 :برقرا  خهاهد به  وبرو 

𝑘𝑖,𝑛 =
1

𝑘𝑖,0
∑ 𝑚𝑖𝑐

𝑁
𝑐=1 𝑘𝑐,𝑛−1                                                  (5رابطه )

𝑘𝑐,𝑛 =
1

𝑘𝑐,0
∑ 𝑚𝑖𝑐

𝑘
𝑖=1 𝑘𝑖,𝑛−1                                                 (6)رابطه 

𝑘𝑖,𝑛  و𝑘𝑐,𝑛  اقرصییا ی کشییه به ترترب   جه پر ردگی محصییهت و پر ردگی    
شیییه  که مقا یر به هنحرایی باشیید. ت را  تا جایی انجا  میا  ت را  می 𝑛 مرلله

برهییید لیات با جایحزین کر ن متا الت هنه جایی به ن کاالها    متا الت تیهع 
 صا  اتی خهاهرم  اش :

𝑘𝑐,𝑛 =
1

𝑘𝑐,0
∑ ∑ 𝑚𝑖𝑐

1

𝑘𝑖,0
𝑚𝑖𝑐𝑘𝑐,𝑛−2

𝐾
𝑖=1

𝑁
𝑐=1 (                      7رابطه )  

هد  ابطه زیر برقرا  خها، گرفره شه لات اگر متا له باال    فرم  ماتریسی    نظر 
 :به 

�⃗� = 𝜔. �⃗� ( 8رابطه              )  

�⃗�   ( با ۷۱۱1) که به عقرده هردالحه و هاهیینن باشییدمیی  عنلحر انرقات ما کهف

𝜔بر ا  وییه ماتریس  ترینبز گهییرعری مریاهییب با  ومرن  = ∑
𝑚𝑖𝑐𝑚𝑖𝑐′

𝑘𝑖,0𝑘𝑐,0
𝑖   به ی

 گرا می شه :شه میمقدا  

�⃗� = lim
𝑛→∞

𝑘𝑐,𝑛 (                 9رابطه )  

شیییاخ  پر ردگی اقرصیییا ی  ا مریاظر با  ومرن ( ۷۱۱1) هاهییینن و هردالحه

𝜔 بر ا  وییه ماتریس ترینبز گ = ∑
𝑚𝑖𝑐𝑚𝑖𝑐′

𝑘𝑖,0𝑘𝑐,0
𝑖 هیدمیکیید و پرشییییها  مترفی می  

ا   شیده آن اهیرفا ه شه . با اهراندا   شدن شاخ  بر اهاس که از لال  اهیراند

 : ابطه زیر برقرا  خهاهد به مرانحرن و وا یانس 

𝐸𝐶𝐼 =
�⃗� −<�⃗� >

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(�⃗� )
(              11رابطه )  
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 1مجاورت

 ا به شرط وجه  مزی   Aشاخ  مجاو ت، الرنات وجه  مزی  نسبی محصهت 
کید. با این فرض که رری میگاندازه ا برای هر  و جف  کاال  B نسییبی محصییهت

کید. شاخ  مجاو ت هههل  کسب تهلرد می  ا B کشیه  فرضیی تیها محصیهت
 آو  . انش تهلردی ی  کاال برای انرقات به کاالی  یحر  ا به  ه  می

هات مه       jو  iبرن کاالهای    جه مجاو ت یررگاندازهبه صیه ت کلی، 
 برابر اه  با:، نظر

𝜑𝑖𝑗 =
∑ 𝑀𝑐𝑖𝑀𝑐𝑗𝑐

max (𝑘𝑖,0,𝑘𝑗,0)
(                          11)رابطه   

𝜑𝑖𝑗 تر گفره شد که باشد. قبل  جه مجاو ت  و کاال    فضیای محصیهلی می𝑀𝑐𝑖 
    c ؛ به این ش ل که اگر کشه  شیهیم بر اهیاس ماتریس مزی  نسیبی تتریف

صه ت برابر  برابر ی  و    غرر این 𝑀𝑐𝑖مزی  نسبی  اشره باشد مقدا   iمحصهت 
 هد. صه ت کسر تتدا   ا نشان می iنرز فراگرری محصهت  𝑘𝑖,0صیفر خهاهد به . 

کیید. اگر با مزی  نسبی صا   می تهأمان ا  jو  iکشیه هایی هسیرید که  و کاالی 
 𝜑𝑖𝑗 ا صا   ن یید، آنحاه  jکاالی   یچرهکیید  ا صا   می iکشیه هایی که کاالی 

 iبرابر صیییفر خهاهد به . به عبا ت  یحر به الرنات زیا     فرایید تهلرد  و کاالی 
فاصله ه    نررج به تهاننیدهایی نراز اه  که  یدان شباهری به ی دیحر ندا ند. jو 

ی برن این  و کیاال    فضیییای محصیییهلی زییا  خهاهید به .    مقیابل اگر تنام
، آنحاه و بالت س  ا نرز صا   کیید jکاالی  کییدیم ا صا    iکشیه هایی که کاالی 

برابر ی  خهاهد به . به عبا ت  یحر به الرنات زیا     فرایید   𝜑𝑖𝑗مقیدا  عید ی 
نراز اهیی ، بیابراین این  و ی دیحر مشییابه  یهایتهاننیدبه  jو i  یتهلرد  و کاال

 د به .یی دیحر نز ی  خهاهکاال    فضای محصهلی به 

 ۷فاصله

کید که کشیه های مهفق،    مسیرر تههییته محصهالت تهلردی هاهینن مطرح می

                                                                                                                                 

1. Proximity 

2. Distance 
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کیید که    مجاو ت محصهالت فتلی خه ، به هن  تهلرد محصهالتی لرک  می
 به  ا فاصییله هر کاال از ی  اقرصییا  (۷۱۱۹) هاهییننها قرا   ا  . تهلرد شییده آن

با تنا   pمانید  ی مرتبط بیا ی  محصیییهت جدیدهیامجنهع مجیاو ت صیییه ت
. هپس با کیدتتریف می ،کید   لات لاضیر صیا   ننی cمحصیهالتی که کشیه  

 pهای برن تنا  محصیییهالت و محصیییهت بر مجنهع مجاو ت آن تقسیییرم کر ن
.    لقرق  فاصیله عبا ت اهی  از نسیب  وزنی محصهالت کیدمی یهیازنرمات

برشییرر محصهالت  cکید. اگر کشییه  صیا   ننی cکه کشیه   pمرتبط با محصیهت 
 ا صیا   کید، آنحاه فاصیله کم خهاهد به  و نز ی  به صفر  pمرتبط با محصیهت 

 pتیها نسب  کنی از محصهالتی که    ا تباط با محصهت  cاما اگر کشه  ؛ باشدمی
  :اهد بهزیا  و شاخ  عد ی نز ی  به ی  خه فاصلههسرید  ا صا   کید، آنحاه 

𝑑𝑐𝑝 =
∑ (1−𝑀

𝑐𝑝′)𝜙𝑝𝑝′𝑝′

∑ 𝜙𝑝𝑝′𝑝′
                        ( 12رابطه )

 1اندازچشمارزش 

بتضی کشه ها من ن اه  نز ی  به محصهالت کم تیهع که به نسب  ها ه و کم 
ا تباط هسییرید قرا  گرفره باشییید،    لالی که کشییه های  یحر من ن اهیی  با 

شه ها بدان متیی که کبا ا تباطات زیا  و پر رده  وبرو باشید.  و محصهالت مریهع
 رد.نام انداز شمتهان آن  ا ا زش میکه  های مرفاوتی  وبرو خهاهید به با فرص 

تهان هطر پر ردگی محصهالتی که    لات لاضر می این مفهه ،برای کنی کر ن 
 یرن محصیهالتی به مجنهعه صا  ات جا ی  یق مجاو ت ا از طر اندنشیدهوزن 

 :کشه  به  ه  آو  ،    نررجه
= ارزش چشم انداز ∑ (1 − 𝑑𝑐𝑝′)(1 − 𝑀𝑐𝑝′)𝑃𝐶𝐼𝑝′𝑃′ (                13رابطه )  

عبا ت  اه . ’pشیاخ  پر ردگی اقرصیا ی محصهت  PCI ،1۲  ابطه شینا ه   
1 − 𝑀𝑐𝑝′  هندشتهلرد ننیات لاضر    ل کهبه متیای آن اه  که تیها محصهالتی 

 به متیی مجاو ت با برشرر، انداز شیم   نررجه ا زش شیده اهی .    نظر گرفره 
 برای محاهییبه میاف  انداز شییمخهاهد به . ا زش  تردهر رپمحصییهالت برشییرر یا 

                                                                                                                                 

1. Outlook Value 
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  اه . تتریف شدهبالقهه قابل کسب تههط ی  کشه  

، مشییا ک  ی  محصییهت جدید  ا    باز کر ن انداز شییم   نهای  عایدی 
به شییی ل زیر  ؛ وکیدمی یررگاندازه تردهر رپ  ب کشییه  به  وی محصیییهالت 

 شه :تتریف می

عایدی چشم انداز = ∑
𝜙

𝑝𝑝′

∑ 𝜙𝑝”𝑝′𝑝”
𝑝′ (1 − 𝑀𝑐𝑝′)𝑃𝐶𝐼𝑝′                      (14رابطه )

 در بستر مدل پیچیدگی اقتصادی یگذاراستیس

 هد که تنرکز ینشان م (۷۱1۲تههط هاهنن و هردالحه )ا اهه شده  یشهاهد تجرب
  یرهیی یبه تههییته یابی هیی  یبرا ی وش مطنهی ،یدگر ربر بهبه  شییاخ  پ

د بای ها ول واضر اه .  کامالً    این مدت هیراهی  پرشیها ی اهی . یاقرصیا 
 ان بروز ام تهلردی هایر فتالمحرطی به وجه  براو ند که    آن تیهع برشرری از 

سییرید و یا تر هپر رده نسییبراًهایی که ای به فتالر  اشییره باشییید و باید تهجه وییه
 های برشرری برای کشه شان ایجا  کیید،  اشره باشید.تهانید فرص می

هیایر مفاهرم مطرح شده    مدت پر ردگی با تهجه به مفهه   انش ضینیی و 
کشیییه ی بیاید برای تهلرد کاالهایی  کیه هر گرری کر رجیهنرتهان اقرصیییا ی، می

کید که    مجاو ت کاالهای  ا ای مزی  آن کشه  قرا   ا  .  و  لرل  یزی برنامه
 هررهی به  انش تهلرد این کاالها  کهینااوت  :خهاهد شید گرریرجهنرمهجب این 

نز ی  به کاالهای  ا ای مزی   کاالهای تهلرد کیهینا  و  ؛تر خهاهید به هیییا ه
کشییه  خهاهد شیید و الرنات تداو  وجه  آن مهجه      هایی مزتقهی   باعث

 یهاخهشیییهبا ایجا   ،این  وش   کشیییه   ا افزایش خهاهید  ا . آن مزیی     
های ی جاننایی اهیرفا ه کیید و هم هر یز تهانید از صیرفهها میصییتری، هم بیحاه

فیییاو ی از طریق پرهنییدهییای افقی و عنه ی مهجییب افزایش کرفریی  کییاالهییا و 
 .شه می یو بهره

تهان کاالها  ا به هنرن ها گی به  و  هره تقسرم کر . اما واضر اه  که ننی
این     را که من ن اهی  مزی  برخی از این کاالها تثبر  نشده باشد.    نررجه 

ا  هب ه.    این  شییده اهیی  تهرهکاالها  بیدیرمتقسیی ها  هبی برای  پیوهش
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ه شه . با مقایسمزی  نسیبی آش ا  شده برای کاالها     و  و ه زمانی محاهبه می
 .شهندیم هره تقسرم  2این شاخ     این  و  و ه کاالها به 

شه  که    هر ل می هیره اوت: کاالهای  ا ای مزی  پایدا ، کاالهایی  ا شیام
 اهآن و  و ه قبلی و فتلی  ا ای مزی  به ه و شییاخ  مزی  نسییبی آش ا شده 

 اه . 1از  تربز گعد ی 
ای شه  که     و ه قبلی مزی  آش ا  شده هیره  و : کاالهایی  ا شیامل می

اند. به این اند ولی     و ه فتلی مزی  خه   ا از  هییره  ا ه اشییره 1از  تربز گ
 .شه گفره میهای از  ه   فره مزی  از کاالها، ره ه

شییه  که     و ه قبلی مزیری    تهلرد و  هییره هییه : کاالهایی  ا شییامل می
نداشیره اهی  ولی     و ه فتلی  ا ای مزی  نسبی آش ا   وجه  هاصیا  ات آن

 .شهندمینامرده  نهظهه کاالهای  ،کاالهااز . این  هره هسرید 1از  تربز گای شده
   تهلرد  ،مزی  یا کاالهایی که    هر  و  و ه بدون هیییره  ها  : کاالهای 

 .نداشره اه  ی وجه ها مزیرآن
ن    تها ا می  هره   قبات هر پرشیها ی  ها گانه و هراه   هاییبید هیره

 .مشاهده کر  1 جدوت
 

 مورد نظر هاییتاولوکاالها بر اساس  یبنددسته. 0جدول 
وهقتود و ستورف،  س، و وم:ولکیتوهقتوشقیسدردوج:ولکیت س، و

و.دنس ورئو دردتولکیتوبو ئو وودقالهقییود و روه 
دنسووو رودقالهقییود و رو ورئودوجو دردتولکیتوبو ئ
و.دنس ورئوفعلیولکیتوخو وردود و ستو د ئ

سیقست:ودتورهقوبقیسود ولکیتولوجو و رودینو
 .دقالهقوحفقظتود  س

لکیتو رودینودقالهقو ی  ووجو ونسدر وووسیقست:و
وبقیسورهقوشونس.

وهق س، وچنقرم:وبیولکیتوهقتونوظنورتی س، وسوم:ولک
دنسودقالهقییود و رو ورئودوجو دردتولکیتونبو ئ

هقوب دتواوهیسوووصق ردتوت و وم رو ورئووهیو
ودتورو دردتولکیتودست.

ودنس.بسو ولکیتوبو ئو ورئدقالهقییود و روه و وو

وتواوهیسودینودقالهقسیقست:وبقیسوب دتواوسع 
ود  .وریکتب نقل 

د  واقووبقیسوصب وفعلاوسیقست:وب دتواوهیسودینودقالهقو
و. هسورخ لق ول قسبوت و

 
کاالها به این  ها   هییره، کاالهای  هییره اوت به عیهان  هییره  بیدیتقسییرمبتد از 

و با اهرفا ه از ماتریس مجاو ت، کاالهایی که با این  شیهندگرفره میهدف    نظر 
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گرفره   صییید مجاو ت  ا ند، به عیهان کاالی هدف    نظر  1۱ هیییریه برش از 
. مجاو ت  و کاال با هم بیا بر تحلرل گراف فضای محصهلی نشان  هیده شیهندمی

ه ای کتر کر ن مجنهعهها اه .    نهای  برای که  اشیرراک    میاب  تهلرد آن
این پیوهش از های  یحر شاخ از  خهاهد گرف ،تههیته قرا    یزیبرنامههدف 

ها به ، پر ردگی محصییهلی، فاصییله و مرزان نراز هنسییایهانداز شییمجنله عایدی 
 شهند، اهرفا همی بیدی هره HS قنی  2که بر اهاس کدهای  هاییشیاخ عیهان 

 اندازشم محصهلی برشرر، عایدی . کاالهایی با فاصله کنرر، پر ردگی شیده اهی 
برشیرر و  ا ا به ن بازا  بالقهه برشیرر    کشه های هنسایه بر باقی کاالها اولهی  

شاخ ، شاخ  فاصله اه  که به نهعی  ترینمهمها  ا ند.    مران این شیاخ 
 یابی به مزی  نسبی    هر محصهت اه .الرنات  ه   هیدهنشان

   ننه ا ی بر لسییب فاصییله )محه  افقی( و تهان هنه محصییهالت  ا می
عنه ی(  هم کر .    صه تی که مرانحرن فاصله کاالها   پر ردگی محصهت )محه

از ی  اقرصیا  به صیه ت ی  خط عنه ی و مرزان پر ردگی اقرصا  مه   نظر به 
    ها  نالره  و     ها  گروه، هنه محصهالت شهندصیه ت خطی افقی  هیم 

 :ه خهاهید شدننه ا  ننایش  ا 
ز ها انالره اوت: این کاالها پر ردگی زیا ی  ا ند و فاصیییله  انش تهلرد آن -

 نآ زیا  خهاهد به . به این متیی که تهلرد این کاالها برایمه   نظر، اقرصا  کشه  
خهاهد به  و نراز به تالش پایدا  و مرنرکزتری  ا  . با این  ترهخ  نسیبراًکشیه  

تهانید به  الیلی غرر از  الیل اقرصیییا ی نرز برای کشیییه  مهم لات این کاالها می
این کاالها برای ی  کشه  اقردا  به هنراه  اشره باشید.  من ن اه  باشید.  را که

ا ی  الیل اقرصیی لزوماًباید    نظر  اشیی  که  الیل  فرن به هیین  تهلرد ی  کاال 
عیهان محصیییهلی با  تهان به. به عیهان مثات از صییییت  مهشییی ی میبه نخهاهد 

پر ردگی زیا  که من ن اهی  با تهجه به  انش تهلرد ی  کشیه  فاصله زیا ی از 
 ،اقرصا  آن  اشره باشد ولی به  الیل  اهبر ی به عیهان هدف تهلرد به لساب براید

. به جه  فاصیله  و  ایجا  مزی     این صیای  به ها گی نخهاهد به .    نا  بر 
ا از انرقات این کااله مرلله، رن کاالیی تهلرد کیرم، اولرنصیییه تی کیه بخهاهرم  ی
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یتیی ابردا به هیاکن باید مسرری  ا    اقرصا  و  ؛نالره ی  به نالره  و خهاهد به 
ه   تهجه هسرید م ترنز ی تهلرد پرش گرف  که صییای  مرتبط با آن محصهت که 

قرا  گررند. صیای  مرتبط با محصهت اهرراتیی  من ن اه     هر کدا  از نهالی 
 قرا  گررند. گذا یهراه  ها گانه ماتریس 

تهان محاهبه کر  که برای  هردن با بسیط  وش مدت پر ردگی اقرصیا ی می
این  و ی کر طبه  انش تهلرد کاالی اهیرراتیی   ه مسرری  ا    مران کاالها باید 

 شاخ  پر ردگی اقرصا ی اه . کییدگیهدای خه  ننهنه کاملی از 
گررند که پر ردگی زیا ی  ا ند نیالره  و :    این نالره کاالهایی قرا  می -

از اقرصیا  کشه  کم خهاهد به . به این متیی که تهلرد  هاآناما فاصیله  انش تهلرد 
زنجرره کاالهای مرتبط با این کاالها برای خهاهد به .  ترآهیییان نسیییبراًاین کاالها 
لنایری برای تهلرد باید اولهی  اوت کشه ها قرا  گررند. این مسرر  گذا یهیراه 
از   یزیبرنامهاما من ن اهییی  بدون  ؛طبرتی اتفیاا خهاهد افرا  طه  بیه متنهالً

 ه هنراهبرشرری  ا ب انداز شیمکه عایدی  هاییآناز مران این کاالها   هی  بروند.
 تهانید تغرررات ا ند اولهی  برشییرری خهاهید  اشیی ،  را که    مرلله بتدی می

 برشرری    ترکرب این ننه ا  برای کشه ها به وجه  آو ند.

ن به  هرد که نالره هیه : کاالهایی با پر ردگی محصیهلی کم و فاصله کم -
ید. اهرفا ه هسرن دوب هاپر ردگی اقرصا ی کشه    جه هیا ه و برای افزایش هاآن

ها تصیینرنات اگر    فرآیید تههییته کا  به نظا  بازا  هییپر ه شییه  و عد  تتا ت
کا آفرییان  ا به هیین  تهلرد این کاالها هییها  هید، کشییه ها به پر ردگی باالتر 

برای تهلرد این کاالها جز به  الیل غرر  ی یز هیی  نخهاهید یاف . از طرفی برنامه
رفرن    مسرر  هردن به  انش تهلرد محصهالت پر رده هدف اقرصا ی و یا قرا  گ

 هره از کاالهاه  آن ای نخهاهد  اش .    لقرق  این نالره شامل کشیه  صرفه
شهند یتتررن م ترپر ردهمرانی برای  هیردن به تهلرد کاالی  هایهدفکه به عیهان 

 قرا  بحررند.تهانید برای تقهی  ی  کاالی  ا ای مزی  مه   لنای  و یا می

 بر مبریینالره  ها  : کاالهایی با پر ردگی محصییهلی کم و فاصییله زیا .  -
اشیید. ها جذاب بمفهه  پر ردگی اقرصییا ی تهلرد  یرن کاالهایی نباید برای  ول 
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برای کا آفرییان هم از جه   هییررهییی  و تر و  یسیی  برشرر  متنهالًاین کاالها 
 یزی برای تهلرد این کاالها جز به   برنامهجیذاب نخهاهد به . هنانید نالره هیییه

 الیل غرر اقرصیا ی و یا قرا  گرفرن    مسییرر  هییردن به  انش تهلرد محصهالت 
 نخهاهد  اش . ایصرفهپر رده هدف کشه  

 ر ردگی( و پیفاصییله )محه  افق را کاالها  ا بر لسییب  و متکه  1 شیی ل
گذا ی هراه نهالی  ها گانه نشان  هیده  هد، می( نشان یکاالها )محه  عنه 

 :برای اقرصا  ایران اه 
 

 

 یرابطه بین فاصله و پیچیدگی محصول. 0شکل 

 : نرایج پیوهشمأخذ

 ی پژوهشهاافتهی

 یها ا همرلب انجا  شده اه .  افزا نر ها با تنامی محاهیبات مربهط به شیاخ 
ی آو جن  تجا ت جهانی مرکزتا ننای پیوهش نرز از  اهیرفا ه شده    محاهبات

ها    لد فاصل هات های تجا ت خا جی کشه ها شامل  ا هشیده اه . این  ا ه
 باشد.می ۷۱18تا  ۷۱12

به  لرل ناهنحهنی کشه ها  های خه ،(    پیوهش۷۱۱1) دالحهرههاهینن و 
های  ا ه ،   محاهیییبات خه ، صیییا  ات مرزان   آمد وو  از نظر اندازه جنتر 

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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 181ننه ند و از مجنهع پاالیش   ا پرش از ا زیابی تجیا ت خیا جی کشیییه هیا
کشه  محدو  کر ند. مبریی بر این مسهله، این  1۷8های خه   ا به کشیه ، پیوهش

تجا ت  یها ا هکشیییه ی که  181از مریان  هیا،پیوهش نرز بتید از پیاالیش  ا ه
بتد از لذف کشیییه های با جنتر  پایرن،  ی شیییده به ،و آجن  شیییانیخا ج
 1و ترکنیسییران و کشییه هایی با تجا ت کنرر از مانید  ا   غرر قابل ات ا یها ا ه

ی ی از   هیییرد.کشیییه   122به تتدا   ، جیامتیه آما ی این پیوهشمرلریا    ال 
ی هاپیوهش الییل تفیاوت جیامتیه آما ی این پیوهش با جامته آما ی  نیترمهم

ها مثل عراا و ( نرز به تفاوت اهنر  برخی از کشییه ۷۱۱1) دالحهرههاهیینن و 
های هاهنن و هردالحه لحاظ نشده به ند ولی گر   که    پیوهشافغانسیران برمی

 اند.به  لرل اهنر  این  و کشه  برای ایران،    این پیوهش لحاظ شده

 پیچیدگی اقتصادیهای مربوط به یافته

 نرایج محاهبات مرتبط هییجی محاهبات انجا  شده    این پیوهش،به میظه  صیح  
ایران و هیایر کشه ها با نرایج میرشر شده اطلس پر ردگی  ECIو  PCIی هاشیاخ به 

که    جدوت  طه هنان، مقایسه شده اه  و ۷۱18اقرصیا ی  انشحاه ها وا      هات 
 نهایی وجه  ندا  . ی برن نرایج ا یمتیشه ، تفاوت مشاهده می ۷و جدوت  1
 

کشورها با اطلس پیچیدگی اقتصادی  ECIدست آمده پژوهش برای شاخص ه مقایسه نتایج ب .2جدول 

 دانشگاه هاروارد

 ECIراب و روشقخصووشقخصوشیچیسگیونقمودتور
راب وشیچیسگیودش،دق تو رول قسبقتودطلسو

وشیچیسگیودش،دق تو دنت قئوهقرودر 
و1و1و2.2.وژدشن

و3و. 2.2.ود ئوج وبی
و.و3 2.2.وسوئیس
و5و2و2.2.وس  قشور
و.و5 2.1.وچینواقیپ 
و2و2و1223وتهمق 
و2و2و1252وچ 
و2و2و1252وسوئس
و2و9و1255ودا یش
و1.1و22و-.23.ودی د 

 : نرایج پیوهشمأخذ
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کشه های ژاپن، کره جیهبی و هههرس مشیخ  اهی ،  ۷که از جدوت  طه هنان
ه ن اند. ایران با  ا ا بپر ردگی اقرصیا ی  ا به خه  اخرصاص  ا ه مرزان برشیررین

کشه  به خه  اخرصاص  122   مران  ا  8۹ تبه  -۱.۲۷پر ردگی اقرصیا ی مرزان 
کاالی پر رده از  1۱مشخ  اه ،  ۷که از جدوت  طه هنان هن یرن  ا ه اهی .

 ی  ایمتیاوت و اطلس پر ردگی اقرصییا ی  انشییحاه ها وا   تف نظر این پیوهش
 ندا ند.

 
کشورها با اطلس پیچیدگی اقتصادی  PCIآمده پژوهش برای شاخص  به دستمقایسه نتایج  .3جدول 

 دانشگاه هاروارد

وش حواع ف  HSدسو شقخصو
PCIو

راب وشیچیسگیو
 ل دوج

راب وشیچیسگیول دوجو رودطلسو
 شیچیسگیودش،دق تو دنت قئوهقرودر 

و32.5  1 1 252. صف قتوووفیلموع قسی

2222 
هقتولور وتالتووو س، قئینلقش

 دس،فق ئوب دتوسقختونیم وهق ت
 وجو ونسدر  . 252.

3212 

ع قص وشیمیقییوووا دیبقتو وپو
شسئوب دتودس،فق ئو روده ، ونی ووب و

وصورتو یس ووویف و...
.229 3 3 

 2 2 .22. هقتوهقهیسوووهقهیسوغی وفلکدتددسیس .21.

 2 5 232. لدقرفوع قسیلود وشیمیقییوب دتو 32.2

 22 2 2.1. وونودروووفویلوونی لهقورقصف قتوو 25.2

2..9 

هقووولودر وهقوونوکصف قتووچوب
هقووندبونتسئوود ولتقب وب دتودبکدر

دقربیسهقتوفلکتوشخ، وشسئویقو
 هقس لت

.2. 2 9 

 2 2 2.9. فیلموع قسیوب وصورتوروج ..32

2252 

تالتوینلقشدقرتووینلقشل ددکو
سقختوودحسوا ودیس، قئووو

 هقتودن،اقجوچ سودیس، قئ...لقشین

.2.2 9 . 

.253 
ا دیبقتوغی وتهیود وجمل وتبولاط و

 یقورسقنقوووتبوبقوخلوصولتقب 
 وجو ونسدر  .1 2.2.

 : نرایج پیوهشمأخذ

 

هد که  نشان می ،شاخ  پر ردگی اقرصا ی کشه ها ات این پیوهش برایمحاهب
    تبه  ۷۱18   هییات  -۱.۲۷   جه پر ردگیاین شییاخ  با  یبید تبهایران    

تهانسیره اهیی  تتدا   ۷۱18کشیه  ایسیرا ه اهی . ایران    هیات  122 مراناز  8۹
تیهع کاالهای صییا  اتی هر  ۷ شیی ل کاالی مخرلف  ا به  نرا صییا   کید. 1۱1۷
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که از  طه هنان هد. کشییه   ا بر لسییب شییاخ  پر ردگی اقرصییا ی نشییان می
مرزان تیهع محصهت صا  اتی هر کشه  با پر ردگی  مرانمشیخ  اهی   ۷ شی ل

هن یرن قطر هر  ایره نرز نشییان  .ی مثبری وجه   ا  اقرصییا ی آن کشییه   ابطه
  هیده مرزان صا  ات هر کشه  اه .

 

 

 هر کشور یاقتصاد یچیدگیمختلف بر اساس پ یکشورها یتنوع محصول. 2شکل 

 هش: نرایج پیومأخذ

 

اند، لذا برای پرهرز از لحاظ شییدهکاالهای با مرزان صییا  ات پایرن نرز  ۷شیی ل    
کاالهای  ا ای مزی  نسیبی آش ا  شده مه    تیها بهرر اهی  نرایج غرر قابل ات ا،
.    محه  افقی نشان  هیده تغرررات اعنات شده اه  ۲ شی ل. ا زیابی قرا  بحرر 

ا   ا   ولی    محه  عنه ی به جای تتدا  هن یان شاخ  پر ردگی اقرصا ی قر
کاالهای صیا  اتی هر کشیه  تتدا  کاالهای صیا  اتی  ا ای مزی  نسییبی آش ا  

  ا ه شده اه . قرا ( RCA>1شده )
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 هاکشوررابطه مزیت نسبی با پیچیدگی اقتصادی . 3شکل 

 : نرایج پیوهشمأخذ

 

 یتتدا  کاالهای صا  ات مثبری مران  ابطه ،شه مشاهده می ۲ که از ش ل طه هنان
 .برقرا  اه ی  کشه  با مرزان پر ردگی اقرصا  آن کشه    ا  مزی 

 

 
 . رابطه لگاریتم سرانه خالص هر کشور با پیچیدگی اقتصادی هر کشور٠شکل 

 : نرایج پیوهشمأخذ
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تهان  ابطه مثب  مران   جه پر ردگی اقرصیییا ی  ا با لحا یرم نرز می 2   شییی ل 
های کر . ن ره قابل  کر این اهییی  که    نرایج پیوهش مشیییاهده  آمد هیییرانه 

  صد  ۲۱هاهینن و هردالحه نرز مران پر ردگی اقرصیا ی و لحا یرم   آمد هرانه 
 تهضرر  هیدگی برقرا  به ه اه .

 

 

 هر کشور یاقتصاد یچیدگیانداز بر حسب پچشمرابطه ارزش . 5شکل 

 : نرایج پیوهشمأخذ

 
ننایانحر  1 ش ل شنا ه  هد،نشان می ECIا بر لسب   انداز شما زش  1 شی ل

اش    مجنهع  ه های صییا  اتیبا تهجه به مزی   اهیی  که هر کشییه مفهه  این
ی اقرصا پر ردگی   جه کشه هایی با  متنهالً ا پرش  و  ا  .  یانداز شما زش 

ها پرش  وی میفی هسرید  را که هایر کاالهایی که آن انداز شم ا ای ا زش  باال
 .پر ردگی کنی  ا ند ،برییدخه  می

 نگاهی به وضعیت صادرات ایران

 ۷۱18تا  ۷۱۱1ی هاهاتنحاهی به هیبد محصیهالت صیا  اتی ایران    لد فاصل 
. تا پرش از هات باشیدمحصیهالت می نشیان  هیده نههیانات مرتد ی    تیهع این

د )کهای نفری   صد از هبد صا  اتی ایران شامل نف  و فرآو  ه 8۱لدو   ۷۱11
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HS ۷۲۱1 ها، این مرزان و با شدت گرفرن تحریم ۷۱11( به ه اهی  که بتد از هات
   صد کاهش پردا کر ه اه . ۹۱به لدو  

 

 
 صادراتی ایرانمحصوالت  میزان تنوع. 6شکل 

 پیوهش یجنرا :خذمأ

 

نشان  ۷۱18تا  ۷۱۱1 یهاهات لد فاصل    ایران  ا  تتدا  کاالهای مزی بر هی 
( ولی با تهجه به   جه ۹شییی ل ) ها اهییی  وند صیییته ی تتدا  این کاال هیده 

که اکثر این کاالها کاالهایی گرف   نررجه تهانایران می -۱.۲۷پر ردگی اقرصییا ی 
 باشید.با   جه پر ردگی پایرن می
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 مختلف یهاسال. تعداد محصوالت دارای مزیت نسبی ایران در 7شکل 

 پیوهش یجنرا :مأخذ

 

به ترترب    تهلرد و صا  ات  ۷۱۱1و  ۷۱۱1نسیب  به هات  ۷۱18ایران    هیات 
تا  ۷۱۱1 یحر نرز از هییات  کاالی 8۲جدید مزی  پردا کر ه اهی .  کاالی 88و  ۹۷

کاال وجه   ا   که  ۷۲اما ؛ ا  ایران باقی مانده اه    هبد کاالهای مزی    ۷۱18
آن مزی   ،مزی   اشره ولی    لات لاضر ۷۱۱1   هات  هاآنایران    صیا  ات 

 طه هنان . هدیمکاال  2۱به  ۷۱۱1 ا از  هی   ا ه اه . این  قم نسب  به هات 
مربهط  ایران نرز برشررین کاالهای مزی   ا  مشخ  اه ، ۲ که از شی ل شینا ه

 .باشدمی ۷۱11به هات 
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 . نواحی چهارگانه کاالهای مزیت دار ایران3شکل 

 پیوهش یجنرا :مأخذ

 

 یینشان  هیده بخش کاال یره ا نیتربز گمشخ  اه ،  8 که از ش ل طه هنان
 رداتتهل کهنیااما به جه   یدآیبه لساب م رزن یرانا ی نف  اه  که از قضا مز

اه   ییا مقدا  شاخ  فاصله، مقدا  ز ،اه  رافرهمرتبط با آن    کشه  تههته ن
 زافاصله کاالها  رانحرن. مآیدیبه لسیاب م یرانا ی صییا نیتر ینز هر ید که از 

 ا ه  یش   ننه ا  باال ننا یعنه  یکه با خط آب باشدیم ۱.88برابر  یراناقرصیا  ا
خه   ردات   تهل ایرانن  هیده آن اه  که شاخ  نشا ینبه ن ا یا شده اه . ز

 یتیی ینو ا اهیی نسییاخره  یخه ، خهشییه صیییتر ی مز ی ا ا ی   کاالها یو لر
 رزن یافق یبآ. خط های صیییا  اتی ایران  ا ای پرهندهای افقی کنی اهییی مزی 
تهانید یمقدا  م یناز ا رشررب ر ردگیبا پ یی هد. کاالهای ا نشان م یرانا ECIمقدا  

 یانه برا ها گ ی. اگر نهالراو ند ا به هنراه ب رشییررب ر ردگیپ یراناقرصییا  ا یبرا
 رهکاال    نال 1۲۲گف  که  باید قرا  بحرر ، یبر همه    8   ش ل  یراناقرصیا  ا

آشیی ا  شییده    هات  ینسییب ی مز یرانا رهنال ینکاال از ا 1۱.    رندرگیمقرا   ۷
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 یبه عیهان کاالها یران ا  ا ی مز یکاال 1۱از  ییقلم کاال ۲۱ اشییره اهیی .  ۷۱18
 هاتکه     اه  ییکاال یدجد یشهند. کاالیم یفتتر ۷۱۱1نسب  به هات  یدجد

 رد   تهل ۷۱18   هات  که ی   لالاه  آشی ا  شده نداشره  ینسیب ی مز ۷۱۱1
 یابرقا   به  هر کشه  هد که یم مذکه  نشان ی وندها اه . ایجا  رداپ ی آن مز
خه   یو ا تقا هیبد صا  ات دنرتیهع بخشی یبرا ،الز  دیجد یدرتهل یها ربه قابل

 نیتردهر راز کم پ ی یهیات گذشره به عیهان  ۷۱ یط ایران، جهرنبه ه اهی .    نر
از  ECI شاخ     ایران  ر، مهقتق رمانده اهی .    لق یجهان باق یاقرصیا ها

    8۹به  تبه  11۱ نهای  از  تبه   اما اه ،  اشره  مرتد ی نههانات ۷۱۱۱هیات 
 . ا   یتههییته اقرصییا  یبرا ی وشییی یامدهارپ نیااهیی .  دهر هیی ۷۱18هییات 

برخه  ا  هسرید. به طه  خالصه،  یباالتر یاز اهیراندا   زندگ دهر رپ یکشیه ها
 ایران .اه  ی شد اقرصا  یبرا یاکییده نررعامل تت ECIنشیان  ا ه شده اه  که 

 آن ه از یترنیرپا یناخال   اخل دره تهلناز هیییرا ی،فتل یهاییتهانابیا تهجه به 
  و  برخه  ا  اه .میانرظا  

 صادرات به كشورهای همسایه

ه  کش ترکرب بازا  مصرف عهاملی مانید اهنر  مقاصید    تجا ت ناشی ازمرزان 
ی های تجا هراه     نهای  و کشه  و  مسیاف  برن، فاصیله فرهیحی و مقصید

به  مبدأ( مساف  و زمان انرقات با  از ۷۱۱1) 1هاملز هن یرناهی . کشیه  مقصید 
 برید.تجا ت میتههته مقصد  ا مانتی برای 

ها با ی دیحر  ابطه ع س  ا  . این مسییاف  برن کشییه ها با مرزان تجا ت آن
 D8کشییه های عضییه  های تجا ی برنمسییهله ی ی از  الیل عد   ونق هن ا ی

کشیه  هنسیایه )پاکسران، افغانسران،  1      این پیوهش،نرن جهبه ه. باشیدیم
، ا میسران، ترکره، عراا، کهی  و عنان( به عیهان کشه هایی جانیآ  با ترکنیسران،

امیرری بهرر اهیی  هدف  یهایوابسییرح، فاصییله کم و طهالنیکه به  لرل مرزهای 
هاند ت   این کشه ها می . بازا  بالقهه مهجه اندشدهباشید، انرخاب  ایرانصیا  ات 

 بازا  هدف کاالهای صا  اتی ایران قرا  گرر .
                                                                                                                                 

1. Hummels 
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هات  ی تجا یها ا همذکه ، کشه   1 کاالهای وا  اتیبه میظه  بر هی بازا  
. آن شده اه  یآو جن  قنی  HS 2 یهاشییاهیهبه تف ر  ها این کشیه  ۷۱18

ازا  ب کییده آن نرس ، نرمتأاین کشه ها که ایران  کاالهای وا  اتیبخشیی از بازا  
 نیترمهم 2جدوت  بدین میظه    هییی  که پرش  وی ایران قرا   ا  . ا ایبالقهه

مشخ  شده اه . میظه   هاآن نرازهای وا  اتی این کشه ها بر اهاس نراز نسبی
نسییب  به وا  ات  یحر کاالها  اوالًکه  اهیی  کاالهاییاز نراز نسییبی آن  هییره از 

   بازا  جهانی  هییهم خهبی ،عالوه بر ا زش  وما ، ا  ا ا هسییریدبرشییررین مقدا  
    کشه های مقصد فراگرر باشید. راًینها ا ند و 

از آنجا که    این پیوهش هدف، شییاهیایی و صیا  ات کاالهایی اه  قرا  
ها به کشه های هنسایه ایران،   جه پر ردگی اقرصا ی اهی  تهلرد و صا  ات آن

اهییی  که   جه پر ردگی باالتری از  بخشییید، اولهی  با کاالهاییایران  ا بهبه  ب
  جه پر ردگی اقرصا ی ایران  ا ند و هن یرن از مرانحرن فاصله کاالها    اقرصا  

تر هسرید.    این پیوهش انرخاب کاالهای هدف برای صا  ات به ایران نرز نز ی 
شیامل شیاهایی کشیه های هنسیایه    هیه فاز صیه ت گرفره اهی  که فاز اوت 

ی صا  اتی کاالهای هدف هالرپرانسکاالهای هدف    ایران و فاز  و  شییاهیایی 
ه بشییه .    فاز هییه  نرز با تطبرق نرایج ایران    بازا های کشییه های هنسییایه می

ی از کاالهایی که ایران با امجنهعیهآمیده از فیاز اوت و  و  بیا ی یدیحر،   هییی 
ها،   جه پر ردگی اقرصا  خه   ا بهبه  ا  ات آنی برای تهلرد و صیگذا هیهیرما

 شه .بخشد، لاصل میمی

 انتخاب كاالهای هدف

   فاز اوت به میظه  شییاهیایی کاالهای هدف، کاالهای صا  اتی ایران به کاالهای 
    نظر گرفرهایران  مزی   ا کاالی  122دین میظه  بشیییه . مزی   ا  محدو  می

 اه ، کاالهای تردهر رپاز آنجا که هدف لرک  به هن  تهلرد کاالهای  .شیه یم
ها که تتدا  آن شه   صد کاالهای مزی   ا  مشخ  می 1۱با مجاو ت برشرر از 

 ا ند و هن یرن  1تر از بز گ RCAکیاال اهییی . پس از لذف کاالهایی که  ۲1۱
ماند. هیییپس    باقی می کاال 11۲ راًینهاکاال،  ۲1۱کیاالهیای ت را ی از مریان آن 
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( PCIها )ی  و  کاالهای مشییخ  شییده به کاالهایی که   جه پر ردگی آنمرلله
ها نرز کنرر از مرانحرن ( و فاصله آن-۱.۲۷باالتر از   جه پر ردگی اقرصا ی ایران )

کاال  21شه . بدین صه ت ( اه  محدو  می۱.88فاصیله کاالها با اقرصیا  ایران )
  ا ند. ۱.88و فاصله کنرر از  -۱.۲۷باالتر از  PCIه ماند کباقی می

که لرک  به هیین   اندشییدهی از کاال مشییخ  امجنهعه   پایان فاز اوت 
که  نجاآتهاند   جه پر ردگی اقرصییا ی ایران  ا بهبه  ببخشیید اما از ها میتهلرد آن

 نراز هدف صیا  ات این کاالها به کشه های هنسایه اه     فاز  و  به شیاهایی
 نسبی کشه های هنسایه باید پر اخ .

کشییه  هنسییایه ایران شیییاهییایی  1   مرلله اوت از فاز  و  ابردا نراز نسییبی 
نشیان  ا ه شده اه .    مرلله  و  از  2شیه  که نرایج آن    جدوت شینا ه می

 اً رانثشه  و    ایران تهلرد ننی اصهالًکاالهایی که  اوالًمران کاالهای شییاهایی شده 
کید لذف آن  هیره از کاالهایی که ایران    لات لاضیر به این کشه ها صا   می

 1کشییه  از  2تر از شییهند که برششییهند.    مرلله هییه  کاالهایی انرخاب میمی
 ها نراز  اشره باشید.به آن اصطاللاًی شاخ  نراز نسبی، هامؤلفهکشه ، طبق 

 
 2103در سال  ارزش دالریهمسایه بر اساس  نیاز کشورهایمورد  کاالی اول 25. بازار موجود ٠جدول 

وبقهاوئودر دتو
 )هکدرو الر(

HS واوضی قتوه ودس ف
ر ی

و

و3122529. .21. 

وتد و روجقوییهقف تور ئو؛خقموی غوی توشویحقصلود ولود ولعسنوتهقووروغنوینف،وتهقروغن
ویت، بویقوی رصسوو نو.2وتاع ف ونتسئوبقشسود و دردوی  گف، ونتسئووولتموجوشمقرئو وی   

 .بقشسوی تشویحقصلود ولود ولعسنوتهقروغنویقنفتو

و1

13213.95 22.3 

ویحملودشخقصوط دحوتدسقسقاوب دود وتلواوروی نالویلوسقوی ووسقوتسودروهقتیلداولب
د ونوعووهقیلداولبوینهمچ و(وشونسیلو22و..د ولتموجوشمقرئووییهقت د ووی دنسو)غشسئ

 .(Racing cars) یدورسوهقتیلووداولب (Station Wagon) یتندس،

و.

و3  روویقوب وش لوشوسقخ، ویم نیقوودش قجوخقمطلو)د وجمل وطلتوتب قرتوشسئوبقوشلاین(وب و 21.2 13322.32

11191522 2512 

وی سقویق (Cellular) یالف ویورد وتهقشب  وتب دوییهقالفنووشقللوالفنوتهق س، قئ
هقووشقللو د ئوی سقویقوی صسدووادوویقفت رویقهقوجنتودن،اقجو س، قئوی سقوسیم؛یبوتهقشب  

بقوشن  وویقوی)لقن سوشب  ول لوسیمیبویقویمشب  وبقوسوی درابقطو رووتب ش دروت س، قئوب د
 گس،  ئ(

و2

و5 فوال ویقتهنوویعقتحقصلود وذوبولاس وضقوتهقفوال ووشمشویقتهنوچس وویعقتش دض وووضق 2..2 2959222

و2  یت،بویق ئونف ووونالحملوتب دوتلواوروی نالویلا دد،وروووسقویشطعقتوووهود موجقنب 22.2 .221.25

وی س گوانجقلسوهمقن سود ود و غقجوتهقس گوووسوختگلوه و غقجویوس گوو غقجوشقهب غقج 2.1. .2.229212 و2
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 شسئوبقشس

و2 تگق وهقتیسرود بنهوی ووسقوینف،وهقتگق  211. 2.3.25922

و9  ی تیتشویقوی رلقنوتهقدس،فق ئوتلخلوطونتسئوب دویقل،ت لود ول دوالتولخلوطوویی دروهق 2..3 552293.21

و.1 قبنگ د شسئود وفلکدتوویسئد وفلکدتوشوشویقوبنقگ د جوده دتوووشطعقتوت وود وفلکدتوویقتدش 2113 22..2.3

و11 ی هقوب ودش قجودوهویندهفوی سقویقویلنش وشویم هقتشل ..39 329.22922

3512522 2..2 
ویت، وبویقویلیم، لو..2وتبقوشن قوی لمکوجوغوتد وفوال هقویقنور شسئود وتهنول دوالتواخت

 نتسئووودنسو ونتسئوتنتسئووتب قرگ مونور شسئوورودش
و.1

3229222 2221 
وی یودش،ویقویسیتولغ قطش دئوهقتینتننق؛ولقشوتودحسهق ووتش  د خو دقرو د ئوهقتینلقش
 هق د ئویندویب رسوهقتینهقوب وصورتودسووولقشحقللو د ئوتهقوب ورودن،اقجو د ئوهقتینلقش

و13

و12 یقژتتهوی فوال وغویقامقموتهنوویم ل دوالتون 2..2 5232..3

و15 درنتسئوب وصورتوکوی یومتهول 22.1 22212..3

و12 ییب ودش قجودب،سدویلنوداویم هقتشل 39.1 31221.521

.22251. 2221 
وینهمقن سووهمچ ویقبخقروول بعووبت  وویقتبوگ موویگهوه وو وتهمقن سوب دویلوووسقوی دنودعوش

 ا لوس،قتویل د ، جوشونسئوب ووسوی هقتفتقروووشویلاالوی هقتش
و12

.22...3 2212 
 (Hoods) تهقهق؛ودله گق هقوووبق   وی سقویقهودووتخألوودمپ سورهقویقهودووتهقالمب 

 یل، لانکوب وفویهودواودموبقوبق   وح،وی اخلویقوی انو
و12

.21222.22 3... 
ویتن،و؛یدیوواتخویت ی تووشی رلقنوتهقدس،فق ئوتتلق ئوشسئوب دویودنقتخو ودنسق ؛وخو وح

 س م
و19

و.. گق تهقتاوربینی سقوو (Turbo-propellers) وواوربوش دشل هق(Turbo-jetsهقو)اوربوجت 2211 222222.

و22.3 222392. ولسوب وصورتودقرونتسئویقژهقتشسئوووتهوی لسوادف .1 

و2522 232115.
وی ووسق)(وودقبلو)د وجمل ودقبلوهمول وریکئتنو ویقهعقبو  ئوویمد وجمل وس)شسئوویقعقوسیم

وی یدش،ویقفجوروشسئوبقوشطعقتودادقج؛ودقبلودهویشسئووح،ویقب قوعقوهقتتهق 
.. 

و1511 5513.525. و(میقیییدصلحوشسئوشوتنتسئو)ب ودس،ث قوی ادفویقشسئووی ت ووادفوتهقروغنوشقهموووبخش .3 

و22.2 5.2312. وینبقولواورووودقبویحملووونالودقالوود وجمل وشقسوتب دوتلواوروی نالویلوسق .2 

و1..1 22.32122. وگ سمووولخلوطوگ سم .5 

 : نرایج پیوهشمأخذ

   فاز هه  به عیهان فاز نهایی، نرایج لاصل از فازهای اوت و  و   ا تطبرق  ا ه و 
 نرایج آن مشخ  شده اه . 1شه  که    جدوت کاال مشخ  می قلم ۷۱ راًینها

مرلرا    ال     کشییه های هنسییایه ایران  ا ا  1۷کاال بازا ی متا ت  ۷۱این 
 تههیییط ایران، این اتفاا بازا  این با فرض ام ان تصیییالب نرنی از. باشییییدیم

   صدی تهلرد ناخال   اخلی ایران شه . 1.۲مهجب  شد تهاند می
 

 ی همسایه با کاالهای منتخب ایرانکشورهااز تطبیق نیازهای نسبی  آمده به دست. نتایج نهایی 5 جدول
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وودر دتوبقهاوئ
 )هکدرو الر(

HSو  اوضی قتوه ودس
اعسد و
ودتورهق

2032619 23.2 

دس لتوفلکتووودجکدءوووشطعقتوت و)لثلاووشلوووشطعقتوشلوو ریچ ولنقروتبووب جوول ا یقووشقی وو
هقوو ورئوووتس،قن و رووشتتو رتوون  ئ(ود وچس ووتهنوس،و ووسافیووسوه وو روووش ا ئوووچقرچوبوت 

 یقود وفوال ؛

و2

1511692 2.1. 
لیلیم، ویقوبیت، ووو..2لمکوجووبقوشن قتونور وشسئوود وتهنویقود وفوال هقتوغی ول دوالتواخت

 شسئووتب قرتوشسئویقودنسو ئوشسئ.رودش
و2

و2 هق.هقووودجکدءوووشطعقتوت سقی ولبل 92.3 1420921

و2 لد وعقتو ی  ود وتهنویقود وفوال . 23.2 1288277

و5 اع ف ونتسئوبقشس.هقتوغذدییود و رجقتو ی  توگف، ونتسئووولتموجوشمقرئو ی  وف تور ئ 1.2. 934967.7

و2 هقتوخورددیو دردتودقدقئو.ش لتوووسقی وف تور ئ 12.2 707217.2

702253.4 3912 
(وود وFlangeوفلنجهقو)لثلاوودادقالتوو دنوییوودادقالتوهوه و)هوه ووشیل گوووهود مووولل اقتوت 

 لود وشلس،ی ی
و2

و2 هقوب دتوشقدیکگیوووتردیشولو.ف تور ئ 33.5 556700.1

510413.1 3..2 
شلیم هقتوس ،،ی ویقوشلیم هقتوودسقسوب هق(وهقوووالکهقو)د وجمل وهعقب(وووورنیPaintsهقو)رنگ

 طبیعیواغیی ویقف، ود وه قظوشیمیقییوو یسپ س ویقوحلوشسئو رول یطیوغی وتبی؛
و2

و2 وسقیلونالی ولواورتوب دتوحملووونالو ئونف ویقوبیت، ووبقوردن سئ. ..22 498990

332158.8 33.2 

هقوب دتوهقوب دتوشبلود ودصلحووحینودصلحووبعسود ودصلحوصورتووبو  دهقتوبس ووف تور ئف تور ئ
یود و روجقیوهقتوعط سق تووتردیتیویقوشقدیکگیهقوب دتوس،   ولووووسقی وف تور ئدس، مقمووف تور ئ

  ی  وگف، ونتسئویقولتموجوشمقرئو ی  واع ف ونتسئوبقشس؛

و2

304759.6 3.12 

هق؛وهقتور ی یووا دیبقتو ر گی توووسقی وب،قن هقتوشیونس نیووسیمق ب هقووب،قن هقتوشیت ب،قن 
رو ؛ودنسو هقتوب قییوغی نسو وب دتونمقتوسقخ،مق ووب دتودنسو هقییود و روناقشیوب ودقرولی

  یودرهقتو دخلیووب دتودفووب دتوسافوووهمقن س.

و2

و2 سقخ، شیشهقتوسقخ،مق  92.2 301484

و2 ص ع،یویقوت لقیت قهیووهمچ ینو بقه وسو هقووغی وب شی.وOvensهقوووا ورهقودورئ 2212 230260

212297.3 39.5 
ع ف و ی  واد و روجقتو ی  وگف، ونتسئووولتموجوشمقرئووهود موب دتوسقخ،مق ود ولود وشلس،ی ی

 نتسئوبقشس.
و2

178676 23.1 

هقییود و دردتو یگوف عیوب دتوح درتول دکتود وجمل وت )بخقرتوودجققوف  دروول الوودجققوطبخو
-Plateدنووووسقیلو)گق و س،یووخوردکوگ مشکودجقق(وودبقبBarbecueدنو)ب یق بقش س(و

Warmerهقوود وچس ووهمچ ینودجکدءوووشطعقتوت (ووووسقیلوغی ب شیوهمقن سوبقولدقرفوخقن یو
 تهن

و2

171612.5 3..9 
شلیم هقتوس ،،ی ویقوشلیم هقتوودسقسوب هق(وهقوووالکهقو)د وجمل وهعقب(وووورنیPaintsهقو)رنگ

 طبیعیواغیی یقف، ود وه قظوشیمیقییوو یسپ س ویقوحلوشسئو رول یطیوغی وتبی؛
و2

132171 221. 

ودتوسختویقون م(2وب دتهوه چلی ووبت  ووشیتووشوطیوووظ وفوهمقن سود وتهولی یومو)د وجمل وظ وفو
هی، ووبسو وو..3ه وگون ولود و)ب ودس،ث قتوگق هقتوفت  ئویقولقیعوشسئووب وگ اقیشوحسددث و

 هقتول قنی یویقوح درایووح،یوبقوشوششو دخلیویقوشوششوعقیقوح درت. س، قئ

و5

109817 2312 
یویقوفوال ت؛وورقووونودرهقتواورو)د وجمل واورهقتوبسو وس ووودن،نق(ووشب  وووش چینوود ولف،وجوته 

 لتب وشسئوب ووسیل وداسقعوود وتهنویقود وفوال .
و2

8743 22.. 
شسئویقوسختوهقتوهمقن سود وخمی ودقغذوودقغذویقولاودو)ح،یوسوردخگقئش ش ئوولقسورئوو وکوووا ی 

 شسئ(.
و5

 : نرایج پیوهشمأخذ

 
ه  هن یرن به میظ و 𝟇به میظه  ننایش گرافی  وابط برن محصیهالت    ماتریس 

الحه یرم از  ،Gephi افزا نر  یافرن   خ  پهشیییای برشیییریه    این ماتریس،   
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گره ی    خ  پهشای  1۷۷1. برای ی  گراف با اهیرفا ه شیده اهی  1کراهی ات
  صد  ا  11که  ابطه برش از  ییهااتی. هیپس باشیدیمیات  1۷۷2برشیریه شیامل 

یات  یحر  11۲1. به این ترترب اندشدهبه گراف اضیافه   هیدیممران  و کاال نشیان 
. هپس شده اه  ۲.81، به طه ی که   جه مرانحرن شیده اه  ا به گراف اضیافه 

که ی  الحه یرم  ردمانی  Gephi افزا نر     Force Atlasبا اهیییرفا ه از الحه یرم 
 و باقیتا بخش    هم تیرده گراف    مرکز قرا  گرفره  هییتی شییده اهیی  ،اهیی 

 ا به صییه ت  هاگرهو  هااتیبه لاشییره میرقل شییهند.    نهای  برخی از  هاگره
تقاطتات کنرری با ی دیحر  اشییره باشید و به  هااتی هیری طه ی مرتب کر یم تا 

ترهیرم بهرری  هی  پردا کیرم.    نررجه به گراف محصییهلی مه   نظر برای هات 
ی برشریه به  ه  آمده از اجرای   خ  پهشیا 1شی ل   هی  پردا کر یم. ۷۱18

  هد.الحه یرم کراه ات  ا نشان می

 

 
 آمده از اجرای الگوریتم کراسکال به دست. درخت پوشای بیشینه 9شکل 

 : نرایج پیوهشمأخذ

 

                                                                                                                                 

1. Kruskal's Algorithm 
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،    واق  هنان گراف 1۱گراف  هم شده با اهرفا ه از الحه یرم کراه ات    ش ل 
اه  با این تفاوت که کاالهایی که  1 ش لپهشای برشریه به  ه  آمده      خ  

و  ترپر نگی هاگرهها مزی  نسییبی  اشییره اهیی  با    آن ۷۱18ایران    هییات 
 ننایش  ا ه شده اه . تربز گ

 

 
 داشته است مزیت نسبیها در آن 2103کاالهایی که ایران در سال یشینه ب یدرخت پوشا. 01شکل 

 : نرایج پیوهشمأخذ

 گیرینتیجهبحث و 

هیرآغاز تدوین ی  اهیرراتیی تههیته صیتری قرا  تهاند می این پیوهش هاییافره
 .آن اه  هدف اصلیافزایش پر ردگی اقرصا ی کشه   اهرراتیی که گرر .

ی ی از  الیل عد  مهفقر     لفظ تیهع صیییا  اتی و یا ظهه  محصیییهالت 
 و صیای  برای لنای  به ه جدید    هبد صا  اتی ایران، انرخاب نامریاهب کاالها

مها ت  های مرتبط بااه . بخشی از این مسهله ناشی از عد  تهجه کافی به قابلر 
و  انش مهجه  کشییه  به ه اهیی . لذا    این مقاله ضیینن مترفی مدت پر ردگی 
اقرصییا ی و مفاهرم مرتبط با آن مانید فضییای محصییهت، به  حهنحی کا بر  این 

ع های مریهتهاند زمریهها میها و صیایتی که لنای  از آن   شیاهایی کاال وی ر  
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هیبد صا  اتی ایران و    نهای  افزایش   جه پر ردگی اقرصا ی ایران  ا هیازی 
 فراهم کید، پر اخره شد.

شییاهیایی بازا های بالقهه برای صا  ات کاالهای میرخب، بخش مهنی از هر 
لی عهام اصد    تجا ت ناشی ازاهنر  مقاهیرراتیی صییتری اه  از طرفی مرزان 

 کشه   و مساف  برن، فاصله فرهیحی و کشیه  مقصید ترکرب بازا  مصیرف مانید
با    نظر گرفرن این مهضییهع انرخاب کشییه های هنسییایه به عیهان بازا   اهیی .

  هد.بالقهه برای محصهالت ایران گزییه میاهبی به نظر می
ین لذا  وی ر  پرشیها ی ا. یدسررن دهر رمریهع و پ ایران یصا  ات محصیهالت

از  یامجنهعه باید، تههییته صیییتری اهییرراتیی پیوهش این اهیی  که برای تدوین
ها از   جه پر ردگی آن اوالًکه  کر و لنای   یی ا شیییاهییا ایبالقهه محصییهالت

از راً هطر مها ت و  انش مه   نرثان. هسریدهیطر پر ردگی اقرصیا ی ایران باالتر 
اهیی .   ینز ایران  مهجه     هییطر مها ت و  انشنسییبراً به ها نبرای تهلرد آ
ها و با    نظر گرفرن نرازهای نسیبی کشیه های هنسایه ایران ییگیومبریی بر این 

شه . الز  به  کر اه  که    صه ت کاال شییاهیایی می ۷۱یراً نها   این پیوهش 
 پیوهش خهاهد به . طرالی  وی ر های  یحر، نرایج لاصل مرفاوت از نرایج این

 



 

 منابع
 .هن  .تهران .ی   عله  انسان قربر  وش تحق یامقدمه (.1۲88محند ضا ) ا،رلافظ ن

   اقرصیییا .  وزنامه  ینسیییب  یمز  راهن یبیازشیییییاهییی (.1۲81نیاصیییر )جه،  لق
 .1۲(:۷۹۹)1.هیهرما

ن و تها یوابسییرح زانر)برآو   م رانی   ا یاهییرتدا  صیییتر ییشیییاهییا (.1۲11  ) ،یطالب
 .8۲-88:تهران  انشحاه .ا شد یکا شیاه نامهیانپا .(یصا  ات

 یبر ه (.1۲11) یمحندمهد ش،ربه  حندقلی وم ،یههفیباس. ع ،یشاکر حری.ی ،یفرح
ه آزا  و الحاا ب ی قابر طیشرا یبرا یاکا خانه  یصیا یو آما گ ینسیب یها یمز

اقرصییا  و تجا ت  یو پیوهشیی یعلن فصییلیامه .(WTO) یهییازمان تجا ت جهان
 .12۷-1۱۲(:۷)1۲.یو مطالتات فرهیح یپیوهشحاه عله  انسان نینه

و  ی)اثربخش یو بهرههیجش  مدت (.1۲81زهره ) ،یکاشی یمههیه بهالحسین وا ،یهرفق
-1۷۹(:۲۷)۲ و  :  و ه ی ولر  یری. مدرانیا ی(    بخش خیدمات  ولرییکیا ا
1۱۲. 

 یدیبر فرا یمطلق و نسییب  یمز ررتأث ررنتب (.1۲8۲) یدنه ،یت شیی شییهرزا  و ،یمصییطفه
 .۲۷-۹۹ (:۲۷)۲.رانیمد ثاارکشه . م یصا  ات    لهزه  شد و تههته اقرصا 

 انشییحاه  .ها. تهرانو هییراهیی  هاهینظر -النللرنبتجا ت  (.1۲1۹ابهالقاهییم ) ،یمهدو
 .تهران

  یمز جا ی   ا یف ر هیهرما ررتأث یبر ه (.1۲11محند ضا ) ،یصالح  ضا و ا،رن ینجن
 یابیازا ب النللیرنبکیفرانس  نر    ها م اهیران اصفهان نهرب یهاشیرک  ی قابر

 .رناصداوه النللیرنب هاییشهنا مرکز .یخدمات بان 

. ( میرد یل رنمررجم: لسیی) .یتههییته اقرصییا  یاهییرراتی (.1۲18آلبرت ) رشیینن،ره
 .یشرک   اپ و نشر باز گان .تهران
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