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ان با رتحليل تاثير نفوذ اینترنت بر تجارت كاالها و خدمات ای
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 چکیده
ر تمام جنبهب آن یردهنده تاثاستفاده از آن نشان یعسر یشکرده و افزا یفادر جوامع ا ینقش بزرگ ینترنتدر سه دهه گذشته ا

دمات بر تجارت کاالها و خ ینترنتنفوذ ا یرتاث یاست. هدف پژوهش حاضر، بررس المللیناز جمله تجارت ب یاقتصاد های
 دوره یدر ط ینروابط ب یجهت بررس یفاز یون. برای این منظور از روش رگرستآن اس یتجار یشرکا ینتربا بزرگ یرانا
بر تجارت کل کاالها و خدمات  ینترنتنفوذ ا یرتاث -۱شامل :  یمطالعه سه مدل تجرب ینا شده است. دراستفاده  ۲۰۱۶-۱۹۹۵ 
بر  ینترنتنفوذ ا یرتاث -۳و  یتجار یشرکا هب یرانبر صادرات کاالها و خدمات ا ینترنتنفوذ ا یرتاث -۲ ی،تجار یبا شرکا یرانا

آمده  دستبه یجاند. نتابرآورد شده یافتهیمل جاذبه تعمآن در چارچوب مد یتجار یاز شرکا یرانواردات کاالها و خدمات ا
دل بر م هدر هر س یرانا یتو جمع یتجار یو شرکا یرانسرانه ا یناخالص داخل یدو تول ینترنتنفوذ ا یرهایمتغ دهدینشان م

ت کل و بر تجار انیرا یتجار یشرکا یتجمع یراثر متغ یج،مطابق نتا ینمثبت دارند. همچن یرتجارت کاالها و خدمات تاث
. دارد یاثر منف یتجار یاز شرکا یرانکه بر واردات کاالها و خدمات ا یکشورها مثبت است در حال ینبه ا یرانصادرات ا
با  رانیبر تجارت کل ا یتجار یو شرکا یرانا ینفاصله و نرخ ارز ب یرهایاست که اثر متغ یناز ا یحاک هایافته ین،عالوه بر ا

  است. یها منفها و واردات از آندرات به آنکشورها و صا ینا

 .صادرات، واردات ی،فاز یونرگرس ینترنت،تجارت کاال و خدمات، نفوذ ا :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
بوده و همزمان با آن سیییال گذشیییته شیییاهد رشییید چشیییمگیر تجارت جهانی  15جهان در 

ستفاده از ای     سر کشورهای جهان     دسترسی به ا سرا   افتهیشیزااف یتوجهقابل طوربهنترنت در 
 سال درصد در 4/9از  کنندیممیانگین درصد افرادی که از اینترنت در جهان استفاده  .است

صد در  1/49 به 2000 ست )اتحادیه    2015سال   در سیده ا  .(2016، ۱مخابرات یالمللنیب ر
سیییت. ا شیییدهلیعت به یک جامعه اطالعاتی تبدسیییربه به دلیل وجود اینترنت امروز دنیای
از دانش، نقش محوری و  اسییتفاده مفید و به اینترنت که در آن میزان دسییترسییی  یاجامعه

نده نییتع جارت  کن که  دارد، در ت نت  چرا ناور و  اینتر فت و       ف یا نه در به آن، هزی ی مربوط 
را به ارمغان     دهد و سیییطح تولید ناخالص داخلی باالتری      ارسیییال اطالعات را کاهش می   

حاظ  ازهمچنین  آورد.می له بین                 ل باد کان م کان، ام عد م با از بین بردن ب یابی نیز  بازار
کند و از این طریق دامنه  های دور فراهم میو فروشییندگان را از فاصییله  کنندگانمصییرف

مه   دهد. عالوه را افزایش می کنندگان  مصیییرفانتخاب و رفاه    ها و  بر این، امروزه در برنا
 طرحم الکترونیکتجارت  الکترونیک و وکارکسبایجاد  هایی چونمیمات دولتی ایدهتص

 ند. کی اینترنت در اقتصاد را بیشتر نمایان میریکارگبهاست که اهمیت و لزوم  شده
ستفاده  سریع  افزایش ضوح  به جهان در اینترنت از ا شان  و  بر ینترنتا روزانه ریتاث دهندهن

محققان زیادی به     ،از این رو اسیییت. یالمللنیباز جمله تجارت    اقتصیییادی های  جنبه  تمام 
سی   صاد اینترنت بر جنبه ریتاثبرر صادی )چوی و وای   های مختلف اقت شد اقت ، 2ی از قبیل ر

و گاست و   2007، 4آلینر و همکاران ) یوربهره ،(2000 ،3براون و گالسبی رقابت ) (،2009
 اند. ( پرداخته2004، 5مارکوز

بین فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد بازار و تجارت کاالها و            گاتنگ  تنارتباط  
سیینتی کشییورها با آن مواجه    طوربهی بخش تجاری که هاتیمحدودخدمات باعث شییده 

ها و ، تعرفهقلونحملاینترنت به حداقل برسیید. نفوذ اینترنت با کاهش هزینه  نفوذ با اندبوده
شیییود و بسیییتر را برای رشییید زایش تجارت بین کشیییورها میی مبادالت منجر به افهانهیهز

  
1- International Telecommunication Union (ITU) 

2- Choi and Yi  

3- Brown and Goolsbee 

4- Oliner et al. 

5- Gust and Marquez 
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شتر مهیا می    صادی بی صولی از فناوری اطالعات و ارتباطات  عنوانبهسازد. اینترنت  اقت با  مح
ی، تجارت سییینتی را به تجارت نوین و المللنیبتغییر در سیییاختار تجارت در سیییطح ملی و 

 و اثرات مثبت گسیییترش  ر زمینه د توجه  قابل   شیییواهد  با وجود مدرن تبدیل کرده اسیییت.    
و کوریهارا   2014، 1)یاداو توسعهدرحال یاقتصادها در ویژه به تجارت بر نترنتیا از استفاده

شیما  شور ایران   (،2013، 2و فوکو ضعیت مطلوبی قرار    نظر ازاما ک میزان نفوذ اینترنت در و
 (. 2015المللی مخابرات، ندارد )اتحادیه بین

واند در  تالزم برای نفوذ بیشتر اینترنت در بخش تجارت ایران، می موضوع نداشتن بستر    
امروزه در دنیا روند    چراکه جریان تجاری باشییید،      محدودکننده  چند سیییال آینده عامل      

سنتی به حالت مدرن و الکترونیکی   ست. ای  سرعت بهتجارت از حالت  ن در در حال تغییر ا
کاهش هزینه   منجر به سو کینترنت از یحالی است که افزایش دسترسی تولیدکنندگان به ا   

گر، شود و از سوی دی  می نهیهزکمها، شناخت بازار جدید و بازاریابی  تبادل اطالعات بنگاه
ورد که  آ، انبوهی از کاال و خدمات متنوع را فراهم میکنندگانمصییرفنفوذ اینترنت برای 

 توانند سبد مصرفی خود را تنوع بخشند. ی میراحتبه
سوال مطرح می   اکنون ب ضیحات باال این  ستفاده از اینترنت   ا توجه به تو در   شود که آیا ا

بوده  ررگذایتاث هاآنبین  دوجانبهایران و کشییورهای شییرکای تجاری آن بر جریان تجارت 
  شییرکای تجاری نیتربزرگای از اسییت یا خیر؟ برای پاسییخگویی به این سییوال مجموعه 

ن، هند، روسیییه، ترکیه، پاکسییتان، امارات متحده عربی، ایران شییامل افغانسییتان، برزیل، چی
و با  1995-2016ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئیس را انتخاب و برای دوره  
 استفاده روش رگرسیون فازی به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.

اص  انی نظری اختص این مطالعه در ادامه در پنج بخش تنظیم شده است: بخش دوم به مب  
بیان شییده  هادادهدارد. در بخش سییوم پیشییینه پژوهش و در بخش چهارم الگوی پژوهش و 

ر بخش  د تیدرنهای حاصییل از برآورد الگو تحلیل و هاافتهاسییت. در بخش پنجم نتایج و ی
 گیری مقاله ارائه شده است.بندی و نتیجهششم جمع

 
 

  
1- Yadav 

2- Kurihara and Fukushima 
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 مبانی نظری -2
 در تجارت هاشرکتی هانهیهزاثر اینترنت بر  -2-1

، دسییترسییی به اینترنت برای عموم 1989در سییال  (www) 1با اختراع شییبکه جهانی وب
 گذشییته، سییال پانزده طی چشییمگیر تغییر دوشیید. های تجاری فراهم مردم و شییرکت

هان » جاری )افزایش    شییییدنی ج یان  عظیم مالی و ت یه     جر ما جارت  و خارجی  سیییر  ت
 ،بانک جهانی شگزار . براسیییاساسیییت بوده «اطالعات وریفنا انقالب» و «ی(المللنیب

صد  عنوانبه حجم تجارت جهانی صد   38 زلی جهان اخالص داختولید ناز ا یدر در در
صد   51 به 1989سال   سال  در سال     57و  2000در  صد در  ست  افتهیشیافزا 2015در  ا

 ناظران  داده، کاهش  را ارتباطی  یها نه یهز اینترنت  که  آنجا  از(. 2017 جهانی،  بانک  )
شنهاد  صلی  دالیل از که اندکرده پی سی به اینترنت    شدن ی جهان ا ستر  تجاری، افزایش د

کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در محققان معتقدند به(. 2008، 2است )کالرک 
بهینه  رتصو بهی و انسانی را  کیزیفتجارت و اقتصاد، موجبات تخصیص مجدد سرمایه    

یه     سییییازد؛ یعفراهم می ما با آزادسییییازی سیییر کان     نی  یک بخش، ام های فیزیکی از 
ین سازد. در ا ی فراهم میراقتصاد ییهای اقتصادی و  را در سایر بخش  هاآنی ریکارگبه

صاد و تجارت       سایر اجزای فناوری اطالعات و ارتباطات در اقت سبت به  میان، اینترنت ن
صاد را به  (. اینترنت1384ی دارد )معمارنژاد، اکنندهنییتعنقش  سوق   شدن  یجهان، اقت

سر راه تجارت آزاد بین   می سترش و موانع بر  را  المللیدهد و از این طریق، بازارها را گ
قل می     حدا ند  به  با گسیییترش    که یطوربه رسییییا نت  فاده از        اینتر کان اسیییت ها، ام بازار

در  اسییازد و تولیدکنندگان رها در مقیاس را برای کاهش هزینه فراهم میجوییصییرفه
کند  می شیییانیدی تولفضیییای رقابتی، ملزم به افزایش کارایی و بهبود کیفت کاالهای        

 .(1384و معمارنژاد،  2009، 3همکاران)چوی و 
 دو هموضیییوع ب  ادبیات  تجارت،  بر ارتباطات   و اطالعات  فناوری  در زمینه تاثیرگذاری   

  یها رسیییاخت یز -2 ارتباطات و   و اطالعات  فناوری  از اسیییتفاده  -1 :دارد اشیییاره رویکرد
اده اسییت د تشییکیل ادبیات را رویکرد اول در تحقیقات اکثر. ارتباطات و اطالعات فناوری

  
1- World Wide Web 

2- Clarke 

3- Choi et al.  
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  (.2018، 1کرسپو-)باربرو و رودریگز
سکی و هیلبرت  سه  (2017) 2آبیالن ستفاده  تاثیر در مقای ساخت یز و ICT از ا  ی آن برهار

  کشییورهای  برای و ICT از ادهاسییتف  افتهیتوسییعه  کشییورهای  نتیجه گرفتند برای تجارت،
 . از اهمیت بیشتری برخوردار است ICT یهارساختیز توسعهدرحال

  ارتباطات و اطالعات فناوری یهارساخت یز مثبت ریتاث( 2012) 3ویلسون  و پرز-پرتغال
 در مورد .دهند نشیییان می توسیییعه درحال صیییادرات به خصیییوص در کشیییورهای      بر را
  یهاداده از اسییتفاده ( با2016) 4کلنر و تیمیس نیزشییرکت  سییطح در ICT یهارسییاختیز

یم افزایش را ، تجارت5پهنای باند قوی و ضعیف  که شدند  متوجه انگلیس شرکت  46720
سی  در ترتیب همین به .دهد شورهای  در تجارت در اینترنت نفوذ پذیرش برر   ،OECD ک

شاهده ( 2012) 6تیمیس ست  کرده م شور  که ا سب  پذیرش نرخ با هایک   رنتباالتر اینت تبه ن
. ری را دارندبیشت دوجانبه تجارت سطح  ،ترنییپا پذیرش یهانرخ با مقایسه با کشورهای   در

  یبازده افزایش باعث باند پهنای کاربران تعداد رشیید که اسییت داده نشییان (2014) 7ریکر
   .شودیم تجارت در کشورها

شان  شواهد  سیار  معامالت در اکثر بازار به ورود هزینه تاریخی لحاظ از دهدیم ن   مهم ب
  یراحتبه توانندیم کنندگاننیتام زیرا دهد، کاهش را هانهیهز این تواندیم بوده که اینترنت

  دمتعد  خریداران  به  همزمان  طوربه  بتوانند  و کنند  پیدا  جدید   بازارهای   مورد در اطالعات 
  هد، د کاهش  را ورود یها نه یهز جدید   تکنولوژی که  طورهمان  خاص،  طوربه  کنند.  تبلیغ

داد )فروندا و   خواهد  ارتقا  را تجارت  را کاهش داده و رشییید   ها نه یهز نیز اینترنت  رشییید
 (. 2004، 8ویندهولد

کاران   نک و هم ی تا ( 2005) 9فی ند یم دی نه   کن تاثیر معنی    که هزی باطی  دار بر های ارت
یار ناهمگن بسییبر تجارت کاالهای  هانهیهزالگوی تجارت کشییورها داشییته و تاثیر این 

  
1- Barbero and Rodriguez‐Crespo 

2- Abeliansky and Hilbert 

3- Portugal‐Perez and Wilson  

4- Kneller and Timmis 

5- Broadband and Narrowband 

6- Timmis  

7- Riker 

8- Freund and Weinhold 

9- Fink at al. 
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های همگن اسییییت.       کاال جارت  نت  بیشیییتر از ت حت  اینتر  تاثیر قرار دادن  عالوه بر ت
کت   نده ی تولی ها شیییر ها    دکن ته      و کاال مات وابسییی طات     خد با  رب الکترونیکی به ارت

 الهاکا که زمانی حتی. گذاردمی ریتاث نیز کنندیم تولید را کاالها سایر که ییهاشرکت
 محصیییوالت فروش برای اینترنت از توانندیم هاشیییرکت رند،دا فیزیکی تحویل به نیاز

 یابند وب را بالقوه مشیییتریان کنند، اسیییتفاده کنندگانمصیییرف به  مسیییتقیم طوربه  خود
 بر (. عالوه2015، 1یا فروش انجام دهند )ملتزر    و خرید  قراردادهای  آنالین صیییورتبه 

 ،نندگانکعیتوز و بالقوه ریانمشیییت با ارتباط برای اینترنت از توانندیم هاشیییرکت این،
برقرار کرده و با   ارتباط  دولتی یها سیییازمان  یا  و ها دانشیییگاه  تحقیقاتی،  موسیییسیییات 

 هب را خود تولید، امکانات ارتقای یهاراه و صییادرات نیاز مورد اطالعات به دسییترسییی
های     ندارد تا ند )کالرک،    یالمللنیب اسییی یک کن عات     . (2008نزد طال یات در م این نظر

 و راوچ و (1998) 2، بلدرباس و سیییلواگنمثالعنوانبهی نیز تایید شیییده اسیییت.    دیگر
 برای یررسیییمیی مانع اطالعات یهانهیهز که اندداده ارائه ( شیییواهدی2003) 3کاسیییال
 را کم کند.  هانهیهزاین  تواندیمهستند که اینترنت  یالمللنیب تجارت

شان 2009) 4صدیقی و وموری    در و (ICT) ارتباطات و اطالعات ریکه فناو اندداده ( ن
سترس  شته  معامالت انجام بر اینترنت بودن د   تجارت جمح شدت به و تجاری اثر مثبت گذا

  ( شیییواهد 2012) 5مطالعات قبلی، میجرس   برعکس .دهد یم قرار ریتاث  تحت  را یالمللنیب
ستفاده  دهدیم ارائه را تجربی ستقیم  طوربه اینترنت از که ا شد  م صادی  ر ض  را اقت ینم یحتو

  اینترنت زا او، استفاده  ازنظر. است  المللنیب تجارت آزادسازی  طریق از آن ریتاث بلکه ،دهد
 رشییید بر مثبتی ریتاث  خود نوبه به  که  شیییودیم یالمللنیب تجارت  بودن باز  افزایش باعث  

 .دارد اقتصادی
 ،گذارد یم ریتاث  خدمات   و کاال  دو بخش هر در تجارت  یرو اینترنت  که یدرحال 

در  ارتتج شد، ذکر باال در که همانطور. باشد متفاوت بسیار ممکن است دو این اثرات
 هبودب خارجی  بازارهای   مورد را در اطالعات  اینترنت،  فناوری  با توجه به اینکه     کاالها  

  
1- Meltzer 

2- Belderbos and Sleuwaegen 

3- Casella 

4- Siddiqi and Vemuri 

5- Meijers 
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یده و   هد یم کاهش  را ورود یها نه یهز بخشییی حت   طوربه  د بت ت هد  قرار تاثیر  مث  خوا
 و اینترنت  طریق اکنون از که  تعدادی از خدمات سییینتی    ات،اما در بخش خدم   . گرفت 

ت تاثیر قابل انجام هسییتند، تح مکانی موقعیت گرفتن نظر در و بدون هزینه بدون بایتقر
 و دمات خ  تجارت  حجم بر یتوجهقابل   میزان به  اینترنت  بنابراین، . قرار خواهند گرفت  

 که آنجا از همین دلیل (. به2004آن تاثیر خواهد گذاشییت )فروند و ویندهولد،  شیییوه
 ینترنتا است  ممکن قابل انجام است،  اینترنت طریق از مستقیم  طوربه خدمات از برخی

 .(2008برساند )کالرک،  آسیب صنعتی یهاشرکت از بیش خدماتی یهاشرکت به
  

 ی در تجارتررسمیغی هاتیمحدوداثر اینترنت بر  -2-2
  اکید ت  ها نه یهز بر یلبه  در محلی یها شیییبکه  اهمیت  برتجاری   یها نه یهز به  مربوط ادبیات 

  رد مهمی نقش تاریخی  بازرگانی   الگوهای  که  ( دریافتند  1998) 1ایچن گرن و اروین .دارد
  تجاری  یها شیییبکه  یانداز راه در باید   جه ینت در کنند یم بازی  فعلی تجارت  الگوهای  تعیین

 در نظر گرفته شوند.  ورود یهانهیهزباال بودن 
  زبان  یک  یا  اسیییتعماری  روابط مانند   تاریخی  ارتباطات   دهد یم نشیییان( 1999) 2وچرا

  یهانهیهز بخشییی از نهادی، ادبیات طبق اسییت. تجاری مهم الگوهای توضیییح در مشییترک
،  3مشییترک )نورث اجتماعی قوانین مانند یررسییمیی یهاتیمحدود یهاتفاوت از تجاری
در  تجارت  در( ها شیییباهت  ) ها فرهنگ  تفاوت ( بت مث) منفی تاثیر . ند یآیم وجود به  (1990

( 2011، 6و النخویزن 2015، 5؛ اگر و السییمن2014، 4مطالعات گذشییته )مانند ملیتز و تابال
 ثابت شده است. 

نداد  راوچ حاظ  از (2002) 7و تری که   تاثیر نقش  تجربی ل   کاهش  در قومی یها شیییب
عات  یها نه یهز جارت  افزایش جه ینت در و اطال ید     را یللالمنیب ت ند یمتای ریس و  .کن

  
1- Eichengreen and Irwin 

2- Rauch 

3- North 

4- Melitz and Toubal 

5- Egger and Lassmann 

6- Lankhuizen 

7- Rauch and Trindade  
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  تجارت دو در هر که کردند اشیییاره (2010) 2( و کریسیییتن و فرانکویس2009) 1همکاران 
  ریتاث هماهنگی و ونقلحمل هایهزینه بر کشییورها بین 3معامالت فاصییله خدمات، و کاالها

باطی  یها نه یهز از ناشیییی  تجاری  یها نه یهز افزایش به  توجه  با  .گذارد یم   هشکا  و ارت
  اصیییله ف  منفی اثرات کاهش  در اینترنت  نفوذ میزان اینترنت،  طریق از ارتباطات   یها نه یهز

  باشد. توجهقابل تواندیم زبانی
  منفی تاثیرات تواندیم اینترنت به دسیییترسیییی (،2012جهانی ) بانک گزارش اسیییاس بر

  دسترسی و یانمشتر یافتن یهانهیهز را با کاهش توسعهدرحال جغرافیایی کشورهای انزوای
 با(. 2012، 4کاهش دهد )لندل و همکاران درصیید 65 میزان به صییادراتی عمده بازارهای به
 زیادی ریتاث احتماال شود، جایگزین فکس یا تلفنی تماس برای فقط اینترنت اگر ،وجود نیا

سی    زیرا ندارد، هانهیهز بر ستر   کندینم حذف را دیگر ارتباطی یهانهیهز تمام اینترنت به د
 مخابراتی(.   خدمات با مرتبط ثابت یهانهیهز مثالعنوانبه)

  را گردی یهاوهیشیی به تجارت را به مربوط یهانهیهز اسییت ممکن اینترنت به دسییترسییی
ند یم اینترنت  .دهد؛  قرار ریتاث  تحت   طریق از را جدید   بازار  یک  به  ورود یها نه یهز توا

  موتورهای  طریق از همچنین و متعدد  گان فروشیییند  و خریداران  با  مبادالت  یدهسیییازمان 
  ،سیییازدیم یکدیگر یافتن به قادر را فروشیییندگان و خریداران که قدرتمند وجوگرجسیییت
 (. 2008دهد )جورج و کالرک،  کاهش

ستفاده  با ،(2001) 5کالرک شور با درآمد  20 از هاداده از ا سط  و کم ک  اروپای در متو
 روشف بیشتر، سهم   اینترنتی ارتباطات با یهارکتش  دهدیم نشان  مرکزی، آسیای  و شرقی 

یم ظرن عالوه بر این، به .ارتباطات اینترنتی اسییت بدون یهاشییرکت تر ازبزرگ هاآن کل
 االیب سطح  دارای کشورهای  در هر گروه از ییرصادرکنندگان  و صادرکنندگان  بین رسد 

 مانند) ن پوشییش اینترنتپایی بسیییار سییطح و( اسییلواکی و اسییلوونی مانند) اینترنت پوشییش
تان     تان   تاجیکسییی فاوت وجود دارد. (و ازبکسییی لت       ، ت به ع ها   در هر دوی این کشیییور

  اینترنت  زبیشیییتر ا صیییادرکنندگان   ی،المللنیب ارتباطات   بودن اینترنت در  صیییرفه به مقرون

  
1- Ries et al. 

2- Christen and Francois 

3- transactional 

4- Lendle et al. 

5- Clarke 
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 (. 2006، 1)کالرک و والستن کنندیماستفاده 
 

 توسعهدرحال و افتهیتوسعهاثر اینترنت بر تجارت در کشورهای  -2-3
وجود دارد؛   تجاری ارتباط شییدنی جهان و اینترنت بین دهدیم نشییان کشییورها بین شییواهد

 به نسییبت ابیشییتری ر اینترنت نفوذ بیشییتری دارند، تجارت که ییکشییورها بدین معنی که
  یهافرصییت اینترنت که دارد وجود یتوجهقابل دارند. شییواهد با تجارت کم کشییورهای

 واردات خدمات ،مثالعنوانبه .اسییت داده بهبود توسییعهدرحال کشییورهای در را صییادراتی
IT صد  1 هند از از آمریکا سال     خدمات واردات از در شور در   به 1995دوجانبه بین دو ک
  .(2015است )ملتزر،  افتهی شیافزا 2012درصد در سال  35

 باز با اینترنت از اسییتفاده هک دهدیم نشییان اینترنت از اسییتفاده مورد در تجربی مطالعات
،  مثال عنوانبه . دارد همبسیییتگی این دو، با  مرتبط دیگر عوامل  کنترل با  حتی تجارت  بودن

  تجاری نظر از که توسعه درحال کشورهای  در دریافتند (2002) 3( و بالیمون2005) 2والستن 
ستند، کاربران  بازتر شتری  سهم  اینترنت ه صاص   جمعیت از بی  سایر . دهندیمرا به خود اخت

شان  نیز مطالعات ستفاده  که اندداده ن   مختلف معیارهای در آن با یگذارهیسرما  و ICT از ا
و  2002دارد )بالیمون،  ارتباط توسییعهدرحال کشییورهای در خصییوصبودن تجاری به  باز

 . (2002، 4آنیوو
 شفرو طریق از تا کندیم کمک هاشیییرکت به اینترنت ،توسیییعهدرحال کشیییورهای در

 وفقنام گمرکی یهاروش و هاتعرفه مانند سنتی  تجاری موانع از آنالین صورت به خدمات
سیدن  برای شتریان  به ر شورهای با درآم  در .کنند یلبه صنعتی  بازارهای در جدید م   کم دک

توسط   ی مهاشرکت نسبت به   اولیه تولید یهاشرکت  ژهیوبه بزرگ یهاشرکت   متوسط  و
  عالوه بر این، از تعدادی (.2003، 5)ملیتز رندیگیمثیر اینترنت قرار و کوچک بیشتر تحت تا

  رشد  اصلی  کنندگانمنفعت ،توسعه درحال کشورهای  که یافت توانیمگذشته   مطالعات از
نت  ند   اینتر های  برای امر این. هسیییت پا  در گذار  حال  در اقتصییییاد  (،2008)کالرک،  ارو

  
1- Clarke and Wallsten 

2- Wallsten  

3- Baliamoune 

4- Onyeiwu 

5- Melitz  
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 ؛2008 کالرک،) آفریقا صییحرای جنوب کشییورهای و آسیییا در افتهیتوسییعه اقتصییادهای
شیما،   سطح  و شرکت  سطح  هم در (،2014و یاداو،  2013کوریهارا و فوکو  جریان هم در 

 . تایید شده است تجارت کلی
ند یم( نشییییان 2006) 1کالرک و والسیییتن نت  رشیییید ده  اقتصییییاد یک  در اینتر

 توسعه درحال هایکشور  با و را افزایش افتهیتوسعه  با کشورهای  تجارت ،توسعه درحال
  همچنین . اینترنت دهد یمنگرفته، کاهش    صیییورت اینترنت  رشییید آن در که  دیگر را

 هشکا دلیل به یوربهره رشیید کرده و باعث عمل نوآوری کلیدی راننده یک عنوانبه
 اسییتفاده موجود از منابع بهتر تا سییازدیم قادر را وکارهاکسییب و شییده هامعامله هزینه

باعث    خود نوبه به  که  اینترنت به دسیییت آورند     طریق از را جدید   یها مهارت کرده و 
 کشیییور از خارج بازارهای در قابت در هاآن به و شیییده وکارهاکسیییب رقابت افزایش
یای . (2003، 2راجرز) کند یم کمک   یها شیییرکت   به  محدود  اینترنت  اقتصیییادی  مزا
 نیست. ورکش از خارج هایبازار به نفوذ برای دانش باال و منابع مالی با یتیچندمل بزرگ

 تجارت در شرکت برای اینترنت از نیز (SME) متوسط و کوچک یهاشرکت واقع در
 بازی زمینه تواندیم ارتباطات اینترنتی نتیجه، یک عنوانبه. کنندیم اسیییتفاده یالمللنیب

کند   فراهم کشیییور از خارج  و داخل  در رقابت   در ها آن به  کمک  با  را SMEs برای
جا  از(. همچنین 2014، 3ر)متلز فاده   که  آن نت  از اسیییت کت   بین با یتقر اینتر  رد ها شیییر

 کشیییورهای که در ییهاشیییرکت وجود دارد، موارد در اکثر افتهیتوسیییعه کشیییورهای
 نسیییبت به اسیییت ممکن ،کنندیمتجارت  افتهیتوسیییعه اقتصیییادهای با توسیییعهدرحال

شورهای   داخل در تنها که ییهاشرکت  سعه ک شتر   کنندیم الیتفع افتهیتو از اینترنت بی
 (.2012، 4)مک کوی و همکارانبهره ببرند 

 

 پیشینه پژوهش -3
  توسط م اینترنت در کشورها و  از استفاده  بین فاصله  ریتاث بررسی  ( به2018) 5کنانگنون و ایر

  تجاری  خدمات   تجارت  جهانی  بازار  در ها آن ادیام  در اینترنت  از اسیییتفاده  میزان جهانی 
  
1- Clarke and Wallsten 

2- Rogers 

3- Meltzer 

4- McCoy et al. 

5- Gnangnon and Iyer  
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شور  175برای  شان . پردازندیم، 2000-2013 زمانی دوره طول در ک   کاهش که داد نتایج ن
دمات خ بازار در جهانی تجارت در کشییورها ادیام بهبود باعث اینترنت اسییتفاده از فاصییله
  جهانی بازار از دور جغرافیایی لحاظ از که کشورهایی  اینترنت به این، بر عالوه. شد  خواهد
   .کنند جبران را جغرافیایی فاصله این نامطلوب ثراتا تا کندیم کمک هستند،

صیییادرات و اثر آن در کاهش    بر اینترنت  نفوذ تاثیر  یامطالعه  ( در 2018) 1ویسیییر
صادرکننده و     162شکاف زبانی را در   شور  صادراتی طی دوره     175ک صد  تا  1998مق

 را متمایز صیییادرات اینترنت نفوذ افزایش دهدیم نشیییان نتایج. کندیم بررسیییی 2014
درآمدی کشییورهای مختلف  سییطوح براسییاس نمونه همچنین تقسیییم. دهدیم افزایش

اما بر  ،افتهیشیافزاباال  درآمد با و کم کشییورهای با درآمد بین نشییان داد که صییادرات
ست  ریتاثیب هاگروه داخل صادرات  اثر  کاهش باعث اینترنت نفوذ افزایش ،تیدرنها. ا

  .شودیم بر صادرات زبانی فاصله
حدود  دوجانبه در تجارت ترویج بر اینترنت ریتاث ی به بررسییییامطالعه  ( در 2015) 2لین

 . نتایجپردازندیمبا افزودن متغیر اینترنت به مدل جاذبه  2006تا  1990کشور طی دوره  200
  یمللالنیب تجارت اینترنت در یک کشور، کاربران درصدی 10 افزایش که داد نشان تجربی

 در نترنتیا اثرهمچنین نتایج حاکی از آن اسییت که . دهدیم افزایش درصیید 4/0 تا 2/0 را
  نیا از یناشیی تواندیم نامتقارن اثر نیا. اسییت صییادراتاز  تیحما از ترکم واردات جذب

  را یمختلف موانع کهی حال در دارند صییادرات  جیترو در یسییع  هادولت که باشیید  تیواقع
 .کنندیم جادیا واردات کردن محدود یبرا

تان   عه  ( در 2016) 3اوسیییانگو و  به  امطال اثرات اینترنت بر تجارت    لی وتحلهی تجزی 
تایج این  پردازند یمدر کشیییورهای مختلف   2013 تا  2001 یها سیییالدر  الملل نیب . ن

 کشییور در نترنتیا رشیپذ لیدل به بیشییتر صییادرات بر نترنتیا ریتاث مطالعه نشییان داد
 نیب در نترنتیا مصیییرف یدرصییید 10 شیافزاکه  صیییورتنیبد. اسیییت صیییادرکننده

 کهی حال در دهدیم شیافزا درصد  9/1 با را دوجانبه صادرات  ،هصادرکنند کشورهای  
را به  دوجانبه صادرات درصد 10 کشور واردکننده به میزان در نترنتیا مصرف شیافزا

 . دهدیمافزایش  درصد 6/0میزان 
  
1- Visser 
2- Lin 

3- Osnago and Tan  
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عه  در  (2018) 1کرسیییپو-باربرو و رودریگز  ند بر تجارت       امطال با به اثرات پهنای  ی 
با اسییتفاده الگوی جاذبه در چارچوب  2010و  2007اتحادیه اروپا طی دو سییال خاص 

سنج   صاد ضایی پرداخته و اقت  در باند یپهنا توجهقابل و مثبت ریتاث بر یمبن یواهدش  ی ف
 انصادرکنندگ یراب باند یپهنا ینسب تیاهم کنندیمبیان  و آوردندیمبه دست  تجارت

 نیب یکینزد .دارد یموردبررسیی ییفضییا یوابسییتگ نوع به یبسییتگ ،واردکننده مناطق و
ریق از ط دانش تبادل  لی دل به  را تجارت  در ارتباطات   و اطالعات  یفناور  ریتاث  مناطق، 

  .دهدیم شیافزا یتجار سرریزهای
ستقرار  ( تاثیر2012) 2ماتیس و همکاران ستفاده  و ا ساخت یز از ا   اطالعات فناوری یهار

آن )امریکا، کانادا، ژاپن، کره     تجاری  شیییرکای  نیتریاصیییلبا   اروپا  اتحادیه   بر تجارت  را
  اطالعات یفناور داد نشان جینتا .اندکرده بررسی 2007تا  1995جنوبی و استرالیا( در دوره 

سب  شواهدی  هاآن. دارد اروپا هیاتحاد تجارت بر یتوجهقابل ریتاث ارتباطات و  اندردهک ک
 اندشییده مندبهره ICT پیشییرفته یهاییدارااز  که تجاری شییرکای با تجارت نکهیا بر مبنی

 . ابدییمکاهش  کمتر، ICTبا سطوح  افتهیتوسعه کشورهای با افزایش، اما
عه   ( در 2010) 3چوی طال مات        ام خد جارت  نت بر ت تاثیر اینتر در   کشیییور 151در  ی 

. نتایج این  دهدیمی قرار بررس موردی تابلویی هادادهارچوب در چ 2006 تا 1990 یهاسال
ستفاده   شان داد ا  درصدی  4 تا 2 افزایش به منجر کشور  یک در اینترنت از دو برابر مطالعه ن

 .  شودیم خدمات تجارت در
کشور   30( به بررسی تاثیر اینترنت بر جریان تجاری بین 2011) 4میرعسگری و همکاران

ستفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره     مناطق مختلف جغر  2001-2008افیایی با ا
پرداختند. نتایج حاصیییل از برآورد مدل نشیییان داد که افزایش کاربران اینترنت بر جریان           

 تجارت )صادرات و واردات دوطرفه بین کشورها( تاثیر معنادار و مثبت دارد.  
  رنتاینت از استفاده نقش به ارزیابی شدهلیتعدمدل جاذبه  چارچوب ( در2012) 5تیمیس

شورهای  در تجارت در شان   پردازد.می 2010-1990 دوره در OECD ک نتایج این مطالعه ن

  
1- Barbero1 and Rodriguez-Crespo 

2- Mattes et al. 

3- Choi 

4- Miraskari et al. 

5- Timmis 
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  تاثیر  تجاری  یها انی جر روی اینترنت  وضیییع شیییود،  1چندجانبه    های کنترل وقتی که  داد
شت  شورهای  جفت حال نیا با .کمتری خواهد دا ستفاده  نرخ با ک س باالتر از این ا   بتترنت ن

  .با یکدیگر دارند استفاده کمتر، تجارت بیشتری نرخ با کشورهای به
الملل و رشد اقتصادی    بر تجارت بین 3( تاثیر تسلط اینترنت 2013) 2کوریهارا و فوکشیما 

کشورهای آسیایی را مورد بررسی قرار و نشان دادند که اینترنت میزان تجارت کشورهای        
توسیییعه قاره آسییییا را افزایش داده و این اثر در مورد التوسیییعه و کشیییورهای درحدرحال

ها حاکی از این بود که  های آنمالحظه بود. عالوه بر این، یافته کشیییورهای آسییییایی قابل     
ذاری در گها سرمایه شود. آن الملل موجب رشد اقتصادی می  اینترنت با ارتقای تجارت بین

  دانند.اقتصاد می ارت وفناوری اطالعات و ارتباطات را الزمه رشد تج
ستفاده ا ( تاثیر اینترنت بر تجارت بین2013) 4سلمانی و همکاران  ز  المللی خدمات را با ا

مورد مطالعه     1990-2011طی دوره  5شیییدهمدل پانل دیتای نامتوازن و مدل جاذبه تعدیل           
عه  وسییتقرار داده و نشییان دادند که تاثیر اینترنت بر تجارت خدمات در کشییورهای درحال 

مثبت اسیییت و متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی و عمق مالی بر تجارت خدمات              
  تاثیر مثبت دارند.

  یهاسیال  بین باند پهنای از اسیتفاده  رشید  که دهدای نشیان می ( در مطالعه2014) 6ریکر
متوسط    طوربه درصد  21/4 میزان به کشورها  بودن تجاری باز افزایش باعث 2011 تا 2000

سی  توسعه درحالکشورها   به نسبت  باال درآمد با کشورهای  ه و این افزایش درشد  ار بیشتر  ب
 (. 67/1 در مقایسه با افزایش 21/10)بوده 

 و الیم توسعه  اینترنت، از استفاده  اثر به بررسی  ای( در مطالعه2016) 7و گو نیالدصالح 
شد  بر تجارت بودن باز صادی آفریقای  ر ستفاده  با جنوبی اقت  دوره یبرا ARDLروش  از ا

شان این مطالعه  یهاافتهی .اندپرداخته 2013 تا 1991   متغیرها میان مدتیطوالن رابطهدهنده ن
 یآفریقا در اقتصییادی رشیید و اینترنت از اسییتفاده بین مدتیطوالن معنادار و مثبت رابطه و

  
1- Multilateral Resistance  

2- Kurihara and Fukushima 

3- P-revailing Internet 

4- Salmani et al. 

5- Unbalanced Panel Data and Modified Gravity Model 

6- Riker 

7- Salahuddin and Gow 
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  .است جنوبی
توسعه  درحال و افتهیوسعهت کشور 63برای  GMM( با استفاده ارز روش 2018) 1یوسفی

 رب مثبتی ریتاث  کاربران اینترنتی  رشییید که  دهد نشیییان می 2000-2014 یها سیییال طول در
 در اینترنت کاربران درصییدی 1 افزایش نمونه،عنوان . بهدارد خدمات واردات و صییادرات

 و صییادرات در درصیید08/0 و 27/0 افزایش منجر به ترتیب به شییریک تجاری کشییورهای
 شود.  میمطالعه  مورد کشورهای خدمات واردات

نشییان   1995-1999کشییور طی دوره  56برای  یامطالعه( در 2000) 2هولدفروند و وین
سال   سال    تاثیری بر تجارت بین 1995داد که اینترنت در  شته و در  تنها یک  1996الملل ندا
اینترنت یک  1999تا سییال  1997ها برقرار بوده اسییت، اما از سییال  ارتباط ضییعیف بین آن

الملل بوده اسیییت. همچنین نتایج حاکی از این بود که اثر      عامل موثر بر جریان تجارت بین    
 اینترنت بر تجارت در کشورهای فقیر بیشتر از کشورهای پردرآمد است.

ه و اکثر  گرفت با توجه به قدمت کم اینترنت در ایران، مطالعات کمی در این زمینه انجام           
ستفاده  آن رنت و صورت بین کشوری رابطه بین اینت  دیتا به از روش اقتصادسنجی پانل  ها با ا

 اند. تجارت کاال و خدمات را بررسی کرده
عه  1386هسییینیجه و طیبی ) کریمی تاثیر کاربران اینترنتی را بر جریان   ( در مطال   های ای 

سازمان تجارت جهانی )      ضو  شورهای ع سی قرار داد. WTOتجاری دوجانبه ک  ( مورد برر
نتایج این تحقیق بیانگر این بود که افزایش یک درصییید در تعداد کاربران اینترنت موجب           

ها نشییان داد که با وجود  شییود. همچنین نتایج آندرصییدی در جریان تجاری می 5افزایش 
اینترنت در مدل، متغیر فاصییله بین کشییورهای تاثیر چندانی بر جریان تجاری بین کشییورها   

 نخواهد داشت.  
شری   ستفاده از روش داده 1388خوزانی و همکاران )مب شور    24ای تابلویی برای ( با ا ک

شدن و تجارت  ها، تاثیر جهانی کشور شریک تجاری آن 14)منتخب کشورهای اسالمی( و 
سی قرار دادند.   1999-2006ها طی دوره های تجارت آنالکترونیک را بر جریان مورد برر

یانگر تاثیر م    تایج این پژوهش ب   ثبت تجارت الکترونیک بر جریانات تجاری کشیییورهای         ن
 اسالمی بود. 

  
1- Yousefi 

2- Freund and Weinhold 
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سعه اینترنت بر تجارت بین 1391سلمانی و همکاران )   الملل خدمات را با تعدیل( اثر تو
 1990 -2011مدل جاذبه و با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن برای دوره    

 این بود که توسیییعه اینترنت بر تجارت خدماتبررسیییی کردند. نتایج این تحقیق حاکی از 
 تاثیر مثبت دارد.  

میزان اثرگذاری اینترنت بر حجم تجارت ای ( در مطالعه  1394خندان ) علیزاده و گل 
از یک با اسیییتفاده  1995-2013زمانی  طی دورهرا  D8خدمات در کشیییورهای گروه 

به     جاذ لب داده   شییییدهاصیییالحمدل  قا تاورهای    های ترکیبی و روش برآ در  ورد گشییی
 شده از برآورد این پژوهش حاصل نتایج بررسی کردند. (SGMM) یافته سیستمیتعمیم

تاثیر مثبت و معناداری بر حجم تجارت خدمات در         ،دهد که نفوذ اینترنت   نشیییان می
درصیییدی در تعداد کاربران     10با افزایش   که طوریبه  دارد مورد مطالعه  کشیییورهای  

گیری نفوذ اینترنت(، نسییبت حجم تجارت خدمات به اندازه عنوان شییاخصاینترنت )به
  .یافته استافزایشدرصد  18تولید ناخالص داخلی به میزان 

به       1393پور و همکاران ) لطفعلی به ارزیابی اثر اینترنت بر میزان صیییادرات ایران   )10 
  هایروش دادهیافته و با استفاده از مدل جاذبه تعمیم 2011تا  2002کشور منتخب طی دوره 

شان داد که حضور اینترنت در ایران بر میزان صادرات این      اند. نتایج آنتابلویی پرداخته ها ن
 کشور موثر نبوده است.

حال در مطالعات داخلی تاثیر نفوذ  که از ادبیات موضییوع مشییخص اسییت تابه   همچنان
شده ا     سی ن صادرات و واردات ایران برر ست. همچنین در  اینترنت بر حجم تجاری و میزان 

کدام از مطالعات خارجی این کار با استفاده از روش رگرسیون فازی و برای دو بخش    هیچ
صورت مجزا انجام نگرفته است. این مطالعه در تالش است با استفاده      صادرات و واردات به 

نفوذ اینترنت بر تجارت کاال و خدمات و دو بخش        های رگرسییییون فازی، تاثیر    از قابلیت  
مورد  1995-2016شیییرکای تجاری را طی دوره    نیترعمده ات و واردات ایران با  صیییادر

 بررسی قرار دهد.
 

 روش پژوهش  -4
 معرفی الگو -4-1

سی تاثیر نفوذ اینترنت بر تجارت دوجانبه کاال و خدمات       ضر، برر صلی پژوهش حا هدف ا
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  1دهشییبه تعدیلترین شییرکای تجاری آن اسییت. برای این منظور از مدل جاذایران با بزرگ
نظری الگوی   مبانی از پیروی شییده و با( اسییتفاده 2010)( و چوی 2004فروند و ویندهولد )

سرانه )شاخص   تولید متغیرهای حوزه، این در شده  انجام مطالعات و جاذبه   ناخالص داخلی 
جمعیت کل )شییاخص اندازه کشییور(، فاصییله و نرخ ارز بین دو کشییور در  اقتصییاد(، اندازه
ضیحات مدل اولیه به شده  الگو لحاظ متغیر اینترنت درکنار  ( 1رابطه ) صورت اند. با این تو

 شود.تصریح می
 

(1) , ijDISj, INTi, , INTjPOPi, POPj, GDPi, =f (GDPijTRAD
)ijEXCH 

 
اوت باشد، تواند متفبا توجه به اینکه میزان تاثیرپذیری صادرات و واردات از اینترنت می

مدل مجزا برای برآورد اثرات اینترنت بر صادرات و واردات ایران با شرکای الزم است دو 
شود میزان تاثیرپذیری تجارت تجاری آن برآورد شود. تخمین سه مدل مختلف، باعث می

از اینترنت با دقت بیشتری مشخص شود. در نتیجه تاثیر متغیرهای توضیحی بر صادرات و 
 ( تصریح شده است.3( و )2در دو الگوی تجربی )صورت مجزا واردات کاال و خدمات به

 
(2) )ij, EXCHijDISj, INTi, , INTjPOPi, POPj, GDPi, =f (GDPijEX 

  
1- Generalized Gravity Model 

در  لکار برد. این مد هب هدوجانب یتجار یهانجریا وضیییحتبرای  1962در سییال  برگن را نخسییتین بار تین هجاذب لمد

س نیوتن ه جاذب انوناز ق هواقع برگرفت س  ه، جاذبونقان . طبق اینتا س  ماز جر تابعی مبین دو ج ص  مدو ج  هاآنبین  هلو فا

ست  صاد     هجاذب ل. در مدا شده در اقت ستفاده  ضعی ا صاد  ت، نقش و صل  هدو منطق یاقت سی می ها برآن جغرافیایی  هو فا ر

تابعی  صییورتبه  هانبدوج یتجار یهاند ندارد، جریاویقی وجوهیچ مانع و تشیی هک وقتیت ترین حالشییود. در سییاده 

بین دو ( DIS)جغرافیایی  هس از فاصل وتابعی معکو  (GDPن لید ناخالص داخلی یا هماور )تواز اندازه دو کش  ممستقی 

 گرفته می شود:ر در نظر وکش

Xij=f (GDPi, GDPj, Dij) 

باال   ها  وانعن هب  GDPjو  GDPiدر رابط  قان  مجر یمتغیر ند. در این   تلقی می وتننی وندر  ط شیییو عداد ه راب  از یت

ل جاذبه از مد لهمین دلی ه؛ بتنشده اس هف شده یا در نظر گرفتذدارند، ح اثیررها توکش هبر تجارت دوجانب همتغیرها ک

کننده و لسهی تی مجازی از متغیرها ایو عهو مجمت ، اینترنتدربرگیرنده متغیرهایی مانند جمعی هک تعمبم استفاده شده  

 (.1394نرخ ارز است )علیزاده و گلخندان، ر مانند وکشمحدودکننده تجارت بین دو 
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(3) )ij, EXCHijDISj, INTi, , INTjPOPi, POPj, GDPi, =f (GDPijIM 

 
 (:3( و )2(، )1در معادالت )

ijTRAD:        جریان تجاری( بین کشیییور( ارزش کل تجارت دوجانبهi1  و کشیییور )ایران(j 

 2011برحسب دالر به قیمت ثابت 
ijEX صادرات ایران به کشور :j   2011برحسب دالر به قیمت ثابت 

IMij واردات ایران از کشور :j   2011برحسب دالر به قیمت ثابت 

iGDP و GDPj:  در ایران و کشور   تولید ناخالص داخلی سرانه به ترتیبj   بر حسب دالر به
 2011قیمت ثابت 

POPi  وPOPj:  به ترتیب جمعیت ایران و کشورj 
DISij:  فاصله بین ایران و پایتخت کشورj بر حسب کیلومتر 
INTi  وINTj:   در هر صییید نفر به ترتیب در ایران و کشیییور     اینترنت  کاربران تعدادj    که

 .2شده است عنوان شاخص نفوذ اینترنت استفادهمطابق مطالعات قبلی به

EXCHij: رز بین ایران و کشییور نرخ اj صییورت که بهEXCHij=
EXCHius

EXCHjus
محاسییبه شییده  

دالر آمریکا ارزش برابری یک واحد به ترتیب  iusEXCHو  jusEXCHاسیییت که در آن 
هستند. با توجه به اینکه در صورت کسر نرخ مبادله هر      jایران )ریال( و پول کشور  به پول 

دهنده کاهش ارزش    قرار دارد، افزایش کل عبارت نشیییان   دالر آمریکا در برابر ریال ایران  
پول ایران و در مقابل افزایش ارزش پول شریک تجاری است. به عبارت دیگر، در صورت     
افزایش ارزش پول شریک تجاری در برابر دالر، نرخ مبادله بین هر دالر با پول کشور مورد 

د به افزایش کل عبارت خواهد ش نظر و درنتیجه مخرج کسر، کاهش یافته و درنهایت منجر
که به معنی افزیش نرخ ارز در ایران در مقایسیییه با شیییریک تجاری )یا کاهش ارزش پول          

 ایران( است.
 رودیم انتظار تجارت، حجم تاثیر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه روی  نحوه مورد در

 باشد،  یشتر ب ی تولیدی آنهاظرفیت و تربزرگ اقتصاد  این اثر مثبت باشد، چراکه هر اندازه 
  

شور می        -1 شرکای تجاری این ک سی اثر اینترنت بر تجارت ایران با  ضر به برر ر تمامی د؛ از این رو، پردازدمطالعه حا

 اشاره به کشور ایران دارد. iروابط انیدیس 

 ( اشاره کرد.1396و 1391ران )( و سلمانی و همکا2010توان به مطالعات چوی )برای نمونه می -2
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شتر  امکان تولید صرفه    بی شته و درنتیجه  شی  هایجوییبا هزینه کمتر برای آن وجود دا   از نا
شتر  تولید، مقیاس شور در  شود فراهم می بی  ارای مزیتد المللیبین بازارهای درنتیجه آن ک
سبی  شور می    نوبه خود باعثبه بود که خواهد ن صادرات آن ک این،   وه برشود. عال افزایش 

سرانه باعث می  صوالت     باال بودن تولید ناخالص داخلی  شود بازار داخلی قدرت جذب مح
خارجی را داشیییته باشییید درنتیجه با افزایش واردات نیز میزان تجارت خارجی آن کشیییور   

 (. 2005، 1افزایش یابد )گروسمن و هلپمن
اسیییاس   ود دارد؛ بردر مورد نحوه تاثیر جمعیت بر حجم تجارت، دو دیدگاه کلی وج      

دیدگاه نخست با افزایش جمعیت یک کشور، قدرت بازار داخلی برای جذب محصوالت      
شیییود. عالوه بر این،  یافته که در نهایت باعث افزایش واردات کشیییور می خارجی افزایش

س تولید،  های ناشییی از مقیاجوییجمعیت باالتر به تولید بیشییتر منجر شییده و به دلیل صییرفه
اد  شییوند که به دلیل ایجتولیدشییده با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضییه میکاالهای 

شور افزایش می      صادرات ک سبی،  شیما،  مزیت ن (. بنابراین، از  2013یابد )کوریهارا و فوکو
این دیدگاه افزایش جمعیت با افزایش واردات و صیییادرات به افزایش حجم تجارت منجر        

عتقد اسییت که جمعیت عاملی اسییت که با افزایش اندازه شییود. در مقابل، دیدگاه دوم ممی
بازار داخلی و ارتقای سییطح فعالیت اقتصییادی در داخل، انگیزه تجارت با خارج را کاهش  

دیگر، کشیییورهای با جمعیت باالتر، گرایش بیشیییتری به داخل دارند؛ به این  بیاندهد. بهمی
که بهتر می   یل  یاس اقتصیییادی نشیییات گرف    دل ند از مق های داخلی خویش      توان بازار ته از 

سنی،     برداری کنند که این باعث کاهش حجم تجارت میبهره سعادت و مح (. 1393شود )
 توان از پیش قضاوت قطعی داشت.  بنابراین، در مورد عالمت ضریب برآوردی جمعیت نمی

دهنده فاصییله فیزیکی و جغرافیایی میان پایتخت یا مراکز اقتصییادی دو نشییان DISمتغیر 
رود این متغیر بر جریانات تجاری تاثیر منفی داشییته باشیید. اسییت که انتظار می jو  iشییور ک

های حمل نقل محصوالت و افراد شده و با افزایش فاصله امکان    فاصله باعث افزایش هزینه 
یابد، زیرا شرکایی که فاصله زیادی از یکدیگر دارند طبعا  تجارت بین دو کشور کاهش می

هزینه بیشتری هستند تا کاال را مابین خود مبادله کنند که این امر گاهی منجر  نیازمند زمان و 
د درنتیجه  شوشوند، می موقع تحویل داده نمیای برابر با ارزش ذاتی کاالهایی که بهبه هزینه

(. درنهایت با توجه به       1389اثر این متغیر بر تجارت منفی اسیییت )آذربایجانی و همکاران،     
  
1- Grossman and Helpman 
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شریک تجاری نیز  تاثیرگذاری نرخ  ارز بر جریان تجاری ایران متغیر نرخ مبادله ارز ایران با 
 عنوان متغیر کنترل وارد الگو شده است.  به

های اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کاهش قیمت کاالهای داخلی برای براساس تئوری
فزایش  دهد. عالوه بر این، با اکشییورهای خارجی شییده و درنتیجه صییادرات را افزایش می 

نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت نسییبی کاالهای خارجی نسییبت به قیمت کاالهای داخلی،  
رود واردات ایران از کشیییور خارجی کاهش یابد. با توجه به اثر متفاوت نرخ ارز   انتظار می 

بر صیییادرات و واردات درنهایت اثر نرخ ارز بر کل تجارت )یعنی مجموع صیییادرات و       
شخص نبوده   صادرات با تغییرات نرخ ارز       واردات( م شش واردات و  ستگی به میزان ک و ب
 (.1395دارد )پیرایش و محبی ، 

 
 ها و اطالعات داده -4-2

یلی  تحل -صییورت توصیییفی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیییوه پژوهش به
،  ها و اطالعات  اسیییت. در این مطالعه با در نظر گرفتن محدودیت در دسیییترسیییی به داده        

کشییور افغانسییتان، برزیل، چین، هند،   14شییرکای تجاری کشییور ایران شییامل  نیتربزرگ
ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، پاکسییتان روسیییه، سییوئیس، ترکیه، امارات، آلمان و فرانسییه برای 

ند شیییدهانتخاب   1995-2016دوره  نه،         ی متغیرهای ها داده. ا ناخالص داخلی سیییرا ید  تول
بانک ز از اینترنت، فاصییله بین کشییورها و نرخ ارز بین کشییورها  جمعیت، میزان اسییتفاده ا

به تجارت   ها دادهو  1جهانی  با شیییرکای تجاری از مرکز تجارت        دوجانبه  ی مربوط  ایران 
برای  MATLABافزاری همچنین از برنامه نرم. گردآوری شییده اسییت 2سییازمان ملل متحد

 شده است.  تخمین الگوی تجربی مطالعه حاضر استفاده
 2016تا  1995اسیییت در فاصیییله زمانی  شیییده داده( نشیییان 1طور که در جدول )مانه

جم  ح نظر ازشیییرکای تجاری ایران  نیتربزرگکشیییورهای چین، امارت و ژاپن به ترتیب 
ند بودهکل تجارت    به ترتیب         ا مان  مارات، چین و آل . همچنین در این دوره، کشیییورهای ا

ب          نیتربزرگ مات  خد ها و  کاال نده  ند     صییییادرکن های چین، ژاپن و ه ه ایران و کشیییور
 .اندبودهکاالها و خدمات از ایران  واردکننده نیتربزرگ

  
1- World Bank  

2- Comtrade 
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و خدمات  صادرات و واردات کل کاالهاکل تجارت، میانگین ارزش  -1 جدول

 1995-201۶دوره طی با ایران )بر حسب دالر امریکا( تجاری شرکای 

میانگین ارزش تجارت ایران 
 با شریک تجاری

واردات نگین ارزش میا
 ایران از شریک تجاری

صادرات میانگین ارزش 
 ایران به شریک تجاری

 کشورها

 افغانستان 410393559 13362769 423756328
 برزیل 78948151 1145793926 1224742078

 چین 10770087070 6890901808 17660988878

 هند 5338060629 1617542064 6955602693

 ایتالیا 2851692684 1848023532 4699716215

 ژاپن 7333031670 1360358550 8693390220

 کره جنوبی 4108277671 2751663115 6859940785
 پاکستان 254983215 101290444.1 356273659

 روسیه 205006631 1606331265 1811337897
 سوئیس 58635081 473912674 532547756

 ترکیه 4545853999 2009521927 6555375926
 امارات 999580130 7782752215 8790743033
 آلمان 581497717 3423555693 4005053411
 فرانسه 1441211054 1531299000 2972510054

 ی سازمان ملل متحدهادادهبراساس  پژوهشهای ماخذ: یافته
 

سی در دوره    2در جدول ) شورهای مورد برر شا  1995-2016( میانگین متغیرها در ک ن ن
دهد در بین شرکای تجاری ایران، طور خالصه، نتایج این جدول نشان میداده شده است. به

درصید بیشیترین و کمترین میزان نفوذ     2و  62کشیورهای سیوئیس و افغانسیتان به ترتیب با    
. همچنین طی این دوره، میانگین نفوذ   اند داشیییته اینترنت را در بین شیییرکای تجاری ایران     

  افتهیتوسییعهبوده اسییت که بسیییار کمتر از میانگین شییرکای تجاری   13/0ن اینترنت در ایرا
درصیید( و بیشییتر از کشییورهای   56( و ژاپن )درصیید 46(، فرانسییه )درصیید 56مانند آلمان )

ستان )  صد  2افغان ستان ) در صد  5(، پاک صد  6( و هند )در ست.  در تولید ناخالص   نظر از( ا
ستان با  دال 70653داخلی سرانه، کشورهای سوئیس با      دالر به ترتیب بیشترین    448ر و افغان

جمعیت در این دوره کشیییورهای     نظر از. همچنین اند داشیییته و کمترین مقدار را طی دوره  
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ش    نیترتیجمعکمو  نیترتیپرجمعچین و امارات به ترتیب  کیل  شرکای تجاری ایران را ت
ند یم ها . ده حده عربی، دورتر       تی درن مارات مت یل و ا های برز  نیترکی نزدین و کشیییور

 شرکای تجاری ایران در بین کشورهای منتخب هستند.
 

 1995-201۶دوره طی در ایران و شرکای  متغیرها میانگین -2جدول 

فاصله از 
 ایران

میانگین نرخ 
 ارز با ایران

 جمعیتمیانگین 
د تولیمیانگین 

 ناخالص داخلی

میانگین میزان 
 نفوذ اینترنت

 کشورها

 ایران 13/62069 5594/242 70712952 - -
 افغانستان 2/592478 448/8164 25307547 186/4249 1869/22
 برزیل 25/75050 9952/956 186782134 4351/106 12000

 چین 19/18567 3409/130 1301778409 1463/760 4800

 هند 6/699298 1095/120 1149087189 190/9627 2700

 ایتالیا 34/90991 35528/10 58338335 10816/14 3700

 ژاپن 56/25071 43817/44 127242114 95/89131 7600

 کره جنوبی 60/66483 18813/44 48375824 9/067156 7600
 پاکستان 5/911675 966/0599 156513887 126/6558 1600
 روسیه 26/70282 8889/728 144800401 326/8483 4600
 وئیسس 62/12038 70653/18 7564294 9567/982 4100
 ترکیه 23/70357 10013/37 68478123 9028/738 1800

 امارات 46/99762 50761/72 5642508 2723/333 891/98
 آلمان 56/35871 40231/63 81870055 12372/07 4788/84

 فرانسه 46/70935 39375/57 63212035 12366/43 4995
 ی بانک جهانیهادادهبراساس  پژوهشهای ماخذ: یافته

 
-2016( روند میزان استفاده از اینترنت در ایران و شرکای تجاری در دوره 1ر نمودار )د

دهد میزان اسییتفاده از  ( نشییان می1طور که از نمودار )نشییان داده شییده اسییت. همان  1995
اینترنت در تمامی کشورها در دوره مطالعه روند کامال صعودی داشته است. همچنین مطابق 

های )  تا ) 2نمودار جاری و میزان        4(  کای ت با شیییر جارت ایران  ( در همین دوره، حجم ت
به بعد که   2008ها نیز )با وجود برخی نوسییانات از سییال ها و واردات از آنصییادرات به آن

ناشیییی از تحریم    باشییید( از روند صیییعودی        های بین احتماال  المللی و بحران مالی جهانی 
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د صیییعودی متغیرها در نمودارها و همچنین  توان گفت روناند. درمجموع میبرخوردار بوده
دهنده ارتباط باالی متغیرهای      شیییده در قسیییمت ادبیات موضیییوع، نشیییان    مبانی نظری بیان  

 مورداستفاده در تحقیق است.
 

 
 (1995-201۶میزان استفاده از اینترنت در ایران و شرکای تجاری ) -1نمودار 

 ملل متحدی سازمان هادادهبراساس  پژوهشهای ماخذ: یافته

 

 
 (1995-201۶حجم تجارت کل ایران با شرکای تجاری ) -2نمودار 

 ی سازمان ملل متحدهادادهبراساس  پژوهشهای ماخذ: یافته
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 (1995-201۶صادرات ایران به شرکای تجاری ) -3نمودار 

 ی سازمان ملل متحدهادادهبراساس  پژوهشهای ماخذ: یافته

 

 
 (1995-201۶شرکای تجاری ) واردات ایران از -4نمودار 

 ی سازمان ملل متحدهادادهبراساس  پژوهشهای ماخذ: یافته

 
. اده شده استد نشان  برای متغیرها پیرسون  همبستگی  وتحلیلتجزیه نتایج (3در جدول )

ستفاده از اینترنت در ایران و شرکای تجاری آن   رابطه بین مطابق نتایج همبستگی،  با  میزان ا
دهد میزان  بوده و نشیییان می دارمعنی بسییییار  ها کاالها و خدمات بین آن     تجارت دوجانبه   

اسییتفاده از اینترنت با تجارت کل بین ایران و شییرکای تجاری، صییادرات ایران به شییرکای   
شورها  ستگی  .دارد ارتباط مثبت تجاری و واردات ایران از این ک   همچنین مطابق نتایج، همب
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لص داخلی سیییرانه و جمعیت ایران و شیییرکای تجاری با     داری بین تولید ناخا   مثبت و معنی 
ها  ها و صیییادرات ایران به این کشیییورها و واردات از آنمیزان کل تجارت دوجانبه بین آن

صله و نرخ ارز بین ایران   3وجود دارد. عالوه بر این، مطابق نتایج جدول ) ستگی بین فا ( همب
  باوجود امادار اسیییت. فی و معنیو شیییرکای تجاری با صیییادرات ایران به این کشیییورها من

  که یزمان است  ممکن رابطه نیا ،(3) جدول در رهایمتغ داریمعن اریبس  دویدوبه یهمبستگ 
 .کند رییتغ ،گیرندمی قرار یریمتغ چند فازی ونیرگرس هایچارچوب مدل در رهایمتغ همه

 
 ی پیرسونهمبستگآزمون  -3جدول 

 ijTRAD ijEX ijIM iGDP jGDP iPO jPO iINT jINT ijDIS ijEXC متغیر

ijTRAD 1           

ijEX **80/0 1          

ijIM **86/0 **49/0 1         

iGDP **45/0 **28/0 **36/0 1        

jGDP **45/0 **14/0 **61/0 087/0 1       

iPO **41/0 **23/0 **32/0 **90/0 093/0 1      

jPO **21/0 **27/0 *12/0 056/0 **48/0- 060/0 1     

iINT **40/0 **22/0 **31/0 **86/0 085/0 **93/0 055/0 1    

jINT **65/0 **35/0 **69/0 **62/0 **66/0 **66/0 **14/0- **70/0 1   

ijDIS **17/0 026/0- **23/0 00/0 **29/0 00/0 **35/0 00/0 **26/0 1  

ijEXC 
**18/0 **09/0- **33/0 **31/0 **42/0 **31/0 **17/0- **2/8/0 **37/0 06/0- 1 

 است. 05/0و  01/0 سطح در داری همبستگیدهنده معنیبه ترتیب نشان *و  ** 
 های پژوهشماخذ: یافته

 

 رگرسیون فازی -4-3
ستم    نظریه ،1965سال   در زادهلطفی   منطق (.1965زاده، کرد )لطفی معرفی را فازی هایسی

سیک  ساس  را چیزی هر کال ستم   ی برا سی شان  دوتایی ک  ست یا یلط، می ن ، 1یا  0دهد )در
سفید(، اما    ستی  فازی، منطق سیاه یا  ست،  کی و صفر  یک عدد که بین با را چیزی هر در  ا

 کی عدد با را سییفید رنگ و صییفر عدد با را سیییاه رنگ اگر دهد. به عنوان مثال،می نشییان
شان  ستری عددی  رنگ آنگاه دهیم، ن   عتقدم فازی، منطق بود. دخواه صفر  به نزدیک خاک
   است. علم نهفته ماهیت در که ابهام است

ست  معتقد زادهلطفی شی عنبه را ابهام که بود هاییمدل ساختن  دنبال به باید که ا   وان بخ
 وریبهره تا دکر تردقیق را هاتقریب باید معتقدند که دیگران سییییسیییتم بپذیرد. برخالف از
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  ونیرگرس( 1982) 2تاناکا و همکاران بار نیاولر ادامه برای (. د1388)خدایی،  1یابد افزایش
مقاالت متعددی درخصییوص    ،هاآنمقاله  نیبعد از اول. 3کردند یفازی را معرف بیبا ضییرا 
شده  تئوری  ست د مطرح  سترش تئوری و مثال  هیبا تک انگریبه د شر  های کارببر گ ردی منت

یهم گفته م یامکان ونیرگرس  یهادلم یهگا ،یفاز بیبا ضرا  ونیرگرس  یهاشد. به مدل 
یمدل منظور م بیضییرا یامکان یهاعیمدل در قالب توز یها، خطامدل نیدر ا رایز ،شییود
شییود که  یفازی، فرر م بیبا ضییرا ونیدر رگرسیی(. 1387چی، )طاهری و ماشییین شییود

 .  است ونیرگرس بیو ابهام در مدل و ضرا ،قیدق رهایمشاهدات و متغ

ی ارتباط بین متغیرهای مسیییتقل و وابسیییته از  به دلیل وجود ابهام در نحوهدر این مطالعه 
ستفاده    سیون فازی برای تخمین مدل ا سیون فازی بازه     مدل رگر ست، زیرا رگر ی از  اشده ا
که رگرسییییون کالسییییک تنها  زند درحالیمقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین می
کند. تفاوت رگرسیون فازی در مقایسه    ه مییک مقدار مشخص برای متغیر خروجی محاسب  

 ها عبارت است از:  ترین تفاوت آنها است. مهمبا رگرسیون معمولی ناشی از مبانی آن
شاهدات  و م رگرسیون فازی برخالف رگرسیون معمولی قابلیت برآورد مدل با تعداد داده -

 آماری محدود را دارد.
صی    - شخی سب بودن مدل ر  4آمارهای ت سیون معمولی تعیین می که منا  کنند درا در رگر

  اسییاس نظریه امکان بنا رگرسیییون فازی موضییوعیت ندارند، چراکه رگرسیییون فازی بر  
 شده است.

 خطاها در مدل رگرسیون فازی الزم نیست از توزیع نرمال تبعیت کنند. -
ام در هزند در صیییورت وجود ابتخمین می رگرسییییون فازی چون برای پارامتر متغیر بازه -

 کند.ارتباط با یک پیشامد از رگرسیون معمولی کاراتر برآورد می
ها در رگرسیییون  خطی به دلیل تصییادفی بودن دادههای همها و پدیدهناهمسییانی واریانس -

معمولی وجود دارد، اما در رگرسیییون فازی موضییوعیت ندارد، زیرا رگرسیییون فازی برای 
مه     نا یب بر ن تعیین ضیییرا مه ریزی خطی و بر جه ا فاده می   ریزی در ند )کوره دو اسیییت پزان ک

  
 ( مراجعه شود.1965برای مطالعه بیشتر مقاله لطفی زاده ) -1

2- Tanaka et al. 

 ( مراجعه شود.1992، 1982برای مطالعه بیشتر به مقاالت تاناکا ) -3

 و... F ،Tهای آزمون -4
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(. دلیل استفاده از روش رگرسیون فازی در این    1391و جباری و همکاران،  1387دزفولی، 
ی اسییت که  هایتحقیق برای برآورد روابط بین متغیرها، مربوط به قابلیت آن در برآورد مدل

های کاربران اینترنت به خاطر عمر تعداد دوره مطالعه محدود اسییت که در این مطالعه، داده
 سال در دسترس است. 21کم اینترنت حداکثر برای 

، X1و وابسییته  ریمتغ Y میفرر کنشییود. در ادامه مدل رگرسیییون امکانی تشییریح می 
X1 ،....،Xp  شاهدات    یرهایمتغو ستقل و تعداد م صورت    n م شد،  سیون  مدل کلی با   رگر

 (.1992، 1بود )ترانو و همکاران هد( خوا4شکل رابطه ) فازی به
 

(4)    pXpÃ+ … +  2X2Ã+ 1 X1Ã+ 0 Ã=f(X, A) = Ỹ 

 
که مدل  یبه صییورت اسییت Ã0, Ã1, Ã2, …. Ãpبرآورد پارامترهای مدل یعنی  هدف

  تیضییوبع عپارامترهای فوق از تا افتنیبرای آورد. ها به دسییت برازش را برای داده نیبهتر
  لیاز قب گرید تیتوان از توابع عضییویم البته. شییده اسییت اسییتفاده  (5ی متقارن رابطه )مثلث

ستفاده کرد، اما در ا  ضو  نینرمال، ا س  و مورد بحثمتقارن  یمثلث تیمقاله فقط تابع ع   یبرر
 .شودیم فیتعر (5رابطه ) صورتبهمتقارن  یثلثعضویت متابع .ردیگیقرار م
 

(5) Ã (x) = {
1 − 

a − x

s
,               a − s ≤ x ≤ a

1 − 
a − x

s
,               a < x ≤ a + s

 

 
صورت  نشان داد. یک عدد مثلثی فازی به Ã= (a, s) صورتتوان بههر عدد مثلثی را می

 نمایش است.(، قابل1شکل )
 

  
1- Terano et al. 
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 Ã عدد مثلثی فازی -1شکل 

 (۱۳۸۷) پزان دزفولی: کوزهماخذ

 
a    مقدار میانه و s   پهنایÃ پارامتر   .کند را مشیییخص میsفازی اسیییت که     عددی  گسیییتره

شان  ست؛ یعنی هر مقدار که   دهندهن شد میزان فازی بودن     sمیزان فازی بودن عدد ا شتر با بی
( را  4) (. بنابراین، خروجی رگرسیون رابطه 1396عدد نیز بیشتر است )سلمانی و همکاران،     

 داد. ( نشان6) صورت رابطهتوان بهمی
 
(6) p   ) Xp, sp+ … + (a 2) X2, s2+ (a1 ) X1, s1) + (a0, s0= (aỸ 
 

  دست  ( به7رابطه ) صورت به (5رابطه ) رگرسیون  خروجی متغیر عضویت  تابع درنتیجه،
 آید.می

(7) μY (Y) = {
max(min{Ãx}) {

X

Y
= f(X, a)} = ϕ

otherwise

 

 
(، قابل 2آید و به صیییورت شیییکل )دسیییت می ( به8رابطه ) (،5( در )7با جایگزینی رابطه )

 نمایش است.
 

(8) μY (Y) =

{
 

 1 −
|y − ∑ aiXi

n
i=1 |

∑ Si
n
i=1 |Xi|

                           Xi ≠ 0

1                                     Xi = 0,    Yi = 0
1                                      Xi = 0,   Yi ≠ 0

 

 

 

1 
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 𝛍𝐘(𝐘) تابع عضویت -2شکل 

 (۱۳۸۷) پزان دزفولی: کوزهماخذ

 
  طیخ ریزیبرنامه   مدل  یک  به  تبدیل   تواند می رگرسییییون در فازی  ییر های داده حالت  
 قسمی  است به  Ãمقادیر پارامترهای  مدل رگرسیون، تعیین بهینه  هدف حالت، این شود. در 

 یا تربزرگ درجه عضییویت دارای (Yi)رگرسیییون شییامل  مدل خروجی زیفا مجموعه که
 (: 9باشد. یعنی رابطه ) hمساوی 

 
(9) μY (Yi) ≥ h 
 

ست. با افزایش مقدار     hمتغیر  صفر و یک ا ها  ، میزان فازی بودن خروجی hعددی بین 
یل       نیز افزایش می ماع بد )اسییی کاران،  یا در نظر  =5/0h(. در این پژوهش 1396پور و هم

توان با توجه به مطالب بیان شییده، تابع هدف و قیدهای تابع بنابراین، می شییده اسییت.گرفته
( تابع   10ای که رابطه )  گونه ( نشیییان داد به 12صیییورت رابطه ) ریزی خطی فازی را به  برنامه  

ستند )کوزه پزان دزفول های مدل برنامه( قید12( و )11های )هدف و رابطه ،  یریزی فازی ه
1384.) 

 
(10) O=min∑ ∑ SiXij

n
j=1

p
i=1                                                                      

 

1 
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(11) 
Yi  ≤∑aiXij + (1 − h)p∑SiXij

p

j=1

p

i=1

 

 
 

(12) Yi  ≥∑aiXij + (1 − h)p∑SiXij

p

j=1

p

i=1

 

 
سیون   شده در این بخش،  با توجه به مباحث مطرح   صورت به( 4فازی رابطه )شکل رگر

 ( خواهد بود.13رابطه )
 

(13) 
𝑇𝑅𝐴𝐷𝑖𝑗 =  �̃�0 + �̃�1𝐺𝐷𝑃𝑖 + �̃�2 𝐺𝐷𝑃𝑗 + �̃�3 𝐼𝑁𝑇𝑖

+ �̃�4 𝐼𝑁𝑇𝑗 + �̃�5𝑃𝑂𝑃𝑖 + �̃�6𝑃𝑂𝑃𝑗
+ �̃�7 𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 + �̃�8 𝐸𝑋𝐶𝐻𝑖𝑗 

 
 ( نوشت.14صورت رابطه )توان به( را می13(، رابطه )6بر رابطه ) ابن

 

(14) 
TRADEij = (a∘, S∘) + (a1, S1)GDPi + (a2, S2)GDPj

+ (a3, S3)INTi + (a4, S4)INTj
+ (a5, S5)POPi + (a6, S6)POPj
+ (a7, S7)DISij + (a8, S8)EXCHij 

 
ست که رابطه  قابل ( و 15صورت رابطه ) توان به( در حالت فازی می3( و)2های )ذکر ا

 ( تصریح کرد.16)
 

(15) 

EXij = (a∘, S∘) + (a1, S1)GDPi + (a2, S2)GDPj
+ (a3, S3)INTi + (a4, S4)INTj
+ (a5, S5)POPi + (a6, S6)POPj
+ (a7, S7)DISij + (a8, S8)EXCHij 
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(16) 
𝐼𝑀𝑖𝑗 = (𝑎∘, 𝑆∘) + (𝑎1, 𝑆1)𝐺𝐷𝑃𝑖 + (𝑎2, 𝑆2)𝐺𝐷𝑃𝑗

+ (𝑎3, 𝑆3)𝐼𝑁𝑇𝑖 + (𝑎4, 𝑆4)𝐼𝑁𝑇𝑗
+ (𝑎5, 𝑆5)𝑃𝑂𝑃𝑖 + (𝑎6, 𝑆6)𝑃𝑂𝑃𝑗
+ (𝑎7, 𝑆7)𝐷𝐼𝑆𝑖𝑗 + (𝑎8, 𝑆8)𝐸𝑋𝐶𝐻𝑖𝑗 

 

 هابرآورد الگو و تحلیل یافته -5
پهنای   Sمقدار میانه و  aشود که برآورد می (aiو si)در این بخش از مطالعه، ضرایب فازی 

A  کند. پارامتر را مشخص میs    دهنده میزان فازی بودن گستره عددی فازی است که نشان
ی هر مقدار که این پارامتر بیشیییتر باشییید، میزان فازی بودن عدد نیز بیشیییتر  عدد اسیییت؛ یعن

بازه         فازی  بارت دیگر، رگرسییییون  به ع هد بود.  ها     خوا قادیر ممکن را برای متغیر ای از م
که رگرسیییون کالسیییک تنها یک مقدار مشییخص را برای متغیرها   زند در حالیتخمین می
 کند.  محاسبه می

 

 تجارت کل بین ایران و شرکای تجاریبرآورد معادله  5-1
( را برای بررسی تاثیر اینترنت و متغیرهای دیگر  1( نتایج حاصل از برآورد رابطه ) 4جدول )

 دهند. بر تجارت کل کاالها و خدمات ایران و شرکای تجاری نشان می
 ،1000/0(، میزان اسیییتفاده از اینترنت در ایران با ضیییریب فازی )4مطابق نتایج جدول )

( تاثیر مثبت بر تجارت کل کاال و خدمات ایران با شرکای تجاری این کشور دارد. 0162/0
فازی نشیییان می     تاثیرگذاری اینترنت بر تجارت کاالها و            این ضیییریب  دهد که حداکثر 

و حداقل تاثیر آن بر تجارت کاال و خدمات  0172/0خدمات ایران با شرکای تجاری، برابر 
دیگر، میزان تاثیر اینترنت بر  عبارتاسییت. به  0162/0یر آن برابر و متوسییط تاث 0152/0نیز 

ای بین این دو حد نخواهد شیید، بلکه در بازه 0152/0و کمتر از  0172/0تجارت بیشییتر از 
در  دسییت آمده، میزان اسییتفاده از اینترنتگیرد. همچنین مطابق نتایج بهباال و پایین قرار می

نیز تاثیر مثبت بر افزایش تجارت این کشورها با ایران دارد. کشورهای شریک تجاری ایران 
( تاثیر مثبت بر تجارت  0179/0،  0032/0میزان استفاده از اینترنت در ایران با ضریب فازی )

که   دهد میی نشیییان زضیییریب فا   نایکل کاال و خدمات شیییرکای تجاری با ایران دارد.         
ستفاده از اینترنت در ک  ثیرر تاثحداک شریک تجاری بر تجارت دوجانبه   میزان ا با  شورهای 
این نتایج تاییدکننده   اسییت. 0179/0 و متوسییط آن 0147/0 آن ثیرتا لحداق ،0211/0ایران 
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(، 2012مییاتیس و همکییاران ) (،2015(، لین )2016نتییایج مطییالعییات اوسییییانگو و تییان )
ال  تجارت کا ( اسییت. تاثیر مثبت اینترنت بر2014( و ریکر )2011میرعسییگری و همکاران )

و خدمات به دلیل تسیییهیل روند تجارت در اسیییتفاده از این فناوری اسیییت. نفوذ اینترنت              
های ملی و منطقه     های بین    بازار بازار به  نه گسیییترش         ای را  قل هزی حدا با  المللی و جهانی 

یت خود را از دسیییت می            می مان اهم کان و ز مل م عا نت  با نفوذ اینتر هد. درواقع  هد.  د د
ا داخلی  صورت برابر به بازاره نندگان و تولیدکنندگان کاال و خدمات بهکدسترسی مصرف   

ها  شیییود. درنتیجه ارتباط نزدیکی بین تولیدکنندگان و مشیییتریان آنالمللی میسیییر میو بین
 ود.شگیرد که این ارتباطات نزدیک به افزایش حجم مبادالت تجاری منجر میشکل می

 
 ((1جارت کاال و خدمات ایران )رابطه )برآورد تاثیر اینترنت بر ت -4جدول 

 ضرایب فازی گستره ضرایب فازی میانه حد متغیرها
 0a 9306/71- 0S 0 عرر از مبدأ

GDPI 1a 0113/1 1S 1252/0 

GDPE 2a 3921/1 2S 4674/0 

INTI 3a 0162/0 3S 0010/0 

INTE 4a 0179/0 4S 0032/0 

POPI 5a 6771/0 5S 0013/0 

POPE 6a 4380/4 6S 1004/0 

DIS 7a 3448/1- 7S 0411/0 

EXCH 8a 0638/0- 8S 0079/0 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
دهد که   دسیییت آمده از برآورد رگرسییییون فازی معادله اول نشیییان می      مطابق نتایج به   

متغیرهای تولید ناخالص داخلی سییرانه ایران و شییرکای تجاری به ترتیب با ضییریب فازی     
( و متغیر جمعیت ایران و شیییرکای تجاری نیز به      3921/1، 4674/0)( و 0113/1، 1252/0)

فازی )       یب  با ضیییر یب  تاثیر مثبتی بر میزان  4380/4، 1004/0( و )6771/0، 0013/0ترت  )
بانی                   به م با توجه  تایج  با شیییرکای تجاری این کشیییور دارد. این ن به ایران  تجارت دوجان

بل         قا به  جاذ مدل  یک  ند     تئور یدکن تای ظار بوده و  کاران )    انت عات چوی و هم طال (، 2010ه م
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سفی ) 2012) 1(، ماتیس و همکاران2008کالرک ) ( و پین و 2010) 2(، نورویلو2018(، یو
کاران )  خالص داخلی و افزایش           ( بوده و نشییییان می2011هم نا ید  با افزایش تول که  هد  د

با د. بیاها افزایش میجمعیت و درنتیجه افزایش حجم اقتصییاد کشییورها، میزان تجارت آن 
جذب              بازار داخلی برای  قدرت  یک کشیییور،  یت  خالص داخلی و جمع نا ید  افزایش تول

الوه  شود. ع یافته که درنهایت باعث افزایش واردات کشور می محصوالت خارجی افزایش 
صرفه      شده و به دلیل  شتر منجر  ش جوییبر این، جمعیت باالتر به تولید بی ی از مقیاس  های نا

ه دلیل  شیوند که ب ده با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضیه می تولید، کاالهای تولیدشی 
 (.2013یابد )کوریهارا و فوکوشیما، ایجاد مزیت نسبی، صادرات کشور افزایش می

( اثر متغیرهای فاصییله بین شییرکای تجاری و ایران و 4مطابق نتایج به دسییت در جدول )
یران با این کشیییورها به ترتیب با       نرخ ارز بین ایران و شیییرکای تجاری بر میزان تجارت ا    

( منفی است. تاثیر منفی فاصله بین 0638/0، 0079/0( و )-3448/1، 0411/0ضرایب فازی )
انتظار  شرکای تجاری ایران بر حجم تجارت دوجانبه مطابق مبانی نظری الگوهای جاذبه قابل

کاران )           عات بین و هم طال تایج م نده ن یدکن تای باربرو و ر 2011بوده و  ودریگز کرسیییپو  (، 
کاران  2018) کاپورال و هم تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر میزان     (2015) 3( و  ما  اسیییت، ا

گذشییته   هایتجارت دوجانبه نیاز به بحث بیشییتری دارد. با توجه به اینکه در ایران در سییال
طورمعمول تراز تجاری منفی بوده، افزایش نرخ ارز در ایران نسبت به کشورهای شریک    به

ری باعث کاهش واردات ایران از این کشیییورها شیییده و درنهایت باعث کاهش حجم  تجا
فرد و تجارت دوجانبه شیییود. عالوه بر این، نتایج تعدادی از مطالعات گذشیییته مانند فهیمی

دهد که افزایش نرخ ارز به علت پایین بودن کشیییش       ( در ایران نشیییان می1395همکاران ) 
انی  ای، برخالف مبتی بودن بسیاری از کاالهای واسطه  صادرات نسبت به قیمت ارز و واردا  

یران شود. بنابراین، افزایش نرخ ارز بین اتئوریک اقتصاد کالن، باعث افزایش صادرات نمی
و شییرکای تجاری، هم به علت کاهش واردات و هم به علت عدم افزایش صییادرات باعث  

ه در راسیییتای مطالعات     شیییود. این نتیج کاهش حجم تجارت ایران با شیییرکای تجاری می     
 ( برای ایران است.1394( برای کشور چین ، هراتی و همکاران )2015) 4توربک

  
1- Mattes et al. 

2- Elif Nuroglu 

3- Caporale et al. 

4- Thorbecke  
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 برآورد معادله صادرات ایران به شرکای تجاری -5-2
( در بررسییی تاثیر اینترنت و متغیرهای دیگر بر 2( نتایج حاصییل از برآورد رابطه )5جدول )

 دهد.  جاری را نشان میصادرات کاالها و خدمات ایران به شرکای ت
 

 (( 2برآورد تاثیر اینترنت بر صادرات کاال و خدمات ایران )رابطه ) -5جدول 

 ضرایب فازی گستره ضرایب فازی میانه حد متغیرها
 0a 7411/18- 0S 0 عرر از مبدأ

GDPI 1a 7956/0 1S 0070/0 

GDPE 2a 8119/4 2S 1123/0 

INTI 3a 1863/0 3S 0076/0 

INTE 4a 1157/0 4S 0056/0 

POPI 5a 6460/0 5S 0141/0 

POPE 6a 4390/0 6S 0068/0 

DIS 7a 8795/1- 7S 2320/0 

EXCH 8a 2517/0- 8S 3104/0 
 های پژوهشماخذ: یافته

 
شان داده  5طور که در جدول )همان  ستفاده از اینترنت در ایران و      ( ن ست میزان ا شده ا

( بر 1157/0، 0056/0( و )1863/0، 0076/0فازی )  شیییرکای تجاری به ترتیب با ضیییریب       
دیگر با واردات این کشییورها از ایران( ارتباط  عبارت صییادرات ایران به این کشییورها )و به

نه  تواند ناشییی از کاهش هزیمثبت دارد. رابطه مثبت اینترنت با صییادرات کاال و خدمات می
 زاریابی در اثر نفوذ اینترنت باشیید.دسییترسییی به اطالعات جدید، بازارهای جدید و هزینه با

صادر می بنگاه ضعیت بازارهای     هایی که تولیدات خود را  ستند که از و کنند، نیازمند این ه
ای تولیدی  ها برای کاالهدیگر شییناخت کافی داشییته باشییند تا بتوانند با اسییتفاده از فرصییت

، اینترنت در کمترین زمان خود در فرامرزها بازار ایجاد کنند. این در حالی است که امروزه 
ئه می            بازارها را ارا با حداقل هزینه، اطالعات کاملی از  دهد و تبادل اطالعات از     ممکن و 

ست را امکان  سطح بنگاه پذیر میمناطق دورد هایی  نهها، هزیکند. همچنین نفوذ اینترنت در 
 یق با افزایش قدرت  ونقل و تعرفه مبادالتی را کاهش داده و از این طر    از قبیل: هزینه حمل   

نت  بخشیید. تاثیر مثبت اینترها را ارتقا میها، میزان صییادرات کاال و خدمات آنبنگاه رقابت
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(، 2006) 1(، تانگ2018(، یوسفی ) 2006بر صادرات با نتایج مطالعات کالرک و والستن )  
کاران  مپور و ه( در یک راسییتا بوده، اما در تضییاد با نتایج مطالعه لطفعلی2008و کالرک )

کشور منتخب    10( در رابطه با عدم تاثیر حضور اینترنت در ایران بر صادرات آن به   1393)
تواند به علت انتخاب تعداد محدود کشیییورهای مقصییید کاالها و اسیییت. این موضیییوع می

 خدمات ایرانی در مطالعه آن محققان باشد.
تولید ناخالص داخلی      (، متغیرهای 5( در جدول ) 2همچنین مطابق نتایج برآورد رابطه )   

، 1123/0( و )7956/0، 0070/0سییرانه ایران و شییرکای تجاری به ترتیب با ضییریب فازی ) 
، 0141/0( و متغیر جمعیت ایران و شیییرکای تجاری به ترتیب با ضیییریب فازی )          8119/4
شرکای تجاری خود     4390/0، 0068/0( و )6460/0 صادرات ایران به  ( تاثیر مثبتی بر میزان 
دهد که با افزایش رشیید اقتصییادی و تولید ناخالص داخلی ایران،  ین نتایج نشییان میدارد. ا

ا هزینه کمتر و ب بیشییتر یافته و امکان تولیدهای تولیدی کشییور افزایشهای و تواناییظرفیت
صرفه  شی  هایجوییدرنتیجه  شتر  تولید، مقیاس از نا   المللیینب بازارهای و در شده فراهم بی

د.  شییوافزایش صییادرات آن ایران می نوبه خود باعثبه بود که خواهد بینسیی دارای مزیت
شییود  عالوه بر این، باال بودن تولید ناخالص داخلی سییرانه شییرکای تجاری ایران باعث می 

صوالت خارجی در بازار داخلی آن  یافته و درنتیجه واردات آن ها افزایشقدرت جذب مح
یلر و نتایج مطالعات نجه در راسیییتای نتایج مطالعات کشیییورها از ایران افزایش یابد. این نتی   

 است.( 2013) 3هررا-( و گومز2016) 2تیمیس
ست در جدول ) درنهایت مطابق نتایج به شریک تجاری و    5د صله بین  ( اثر متغیرهای فا

ایران و نرخ ارز بین ایران و شییریک تجاری بر میزان صییادرات ایران به شییرکای تجاری به  
( منفی است. تاثیر منفی  -2517/0، 3104/0( و )-8795/1، 2320/0فازی )ترتیب با ضرایب 

فاصییله بین شییرکای تجاری ایران بر حجم تجارت دوجانبه مطابق مبانی تئوریک الگوهای   
انتظار اسییت، اما تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر میزان صییادرات ایران به شییرکای  جاذبه قابل

پرسیییت و ا توجه به نتایج مطالعات قبلی مانند یزدان        تجاری نیاز به بحث بیشیییتری دارد. ب      
تواند به دو دلیل باشد: اول؛ با توجه به اینکه در ایران بسیاری  ( این نتیجه می1394همکاران )

ته  یافها کاهشای تولید، وارداتی بوده با افزایش نرخ ارز واردات آناز مواد اولیه و واسیییطه
  
1- Tang 

2- Kneller and Timmis 

3- Gómez-Herrera 



 207    1399بهار / 82/ شماره وپنجمبيستهاي اقتصادي ايران/ سال پژوهشعلمی فصلنامه 

یافته و درنهایت       ا ازجمله کاالهای صیییادراتی کاهش     و درنتیجه میزان تولید ایلب کااله      
شان می    ها کاهش میصادرات آن  شته نرخ ارز در ایران ن سی آماری گذ دهد  یابد. دوم؛ برر

مثال  نوانعکه افزایش نرخ ارز در ایران معموال همراه با نوسانات باال و افزایش سریع بوده )به
سال    سریع  سک بازار، تجارت و  ( و 1397و  1391های نمونه افزایش  درنتیجه با افزایش ری

 را کاهش داده است.  صادرات
 

 برآورد معادله واردات ایران از شرکای تجاری -5-3
( برای بررسیییی تاثیر اینترنت و متغیرهای     3( نتایج حاصیییل از برآورد رابطه )    6در جدول ) 

 است.  دیگر بر واردات کاالها و خدمات ایران از شرکای تجاری نشان داده شده 
 

 ((3برآورد تاثیر اینترنت بر واردات کاال و خدمات ایران )رابطه ) -۶جدول 

 ضرایب فازی گستره ضرایب فازی میانه حد متغیرها
 a 3699/140 عرر از مبدأ

0S 0 

GDPI 1a 6495/1 
1S 1131/0 

GDPE 2a 1948/12 
2S 5642/0 

INTI 3a 0873/0 
3S 0266/0 

INTE 4a 0224/0 
4S 0047/0 

POPI 5a 0576/1 5S 4203/0 

POPE 6a 0827/13- 6S 8659/0 

DIS 7a 5042/1- 7S 3042/0 

EXCH 8a 0679/0- 8S 0078/0 
 های پژوهشماخذ: یافته 

 
دهد، میزان اسیییتفاده از اینترنت در ایران و شیییرکای تجاری با        ( نشیییان می6نتایج جدول )  

( بر واردات کاال و خدمات ایران  0224/0، 0047/0( و )0873/0، 0266/0فازی )  ضیییرایب 
دیگر صییادرات این کشییورها به ایران( تاثیر مثبت    عبارتا بهاز شییرکای تجاری خود و )ی

(، 2010دارد. این نتایج تاییدکننده مبانی نظری موضیییوع بوده و همسیییو با مطالعات چوی )
( است. رابطه مستقیم بین اینترنت    1392( و سلمانی همکاران ) 2013هارا و فوکشیما ) کوری

ناشیییی از ایجاد شیییرای        ط یکسیییان و گسیییترش دامنه انتخاب      و واردات کاال و خدمات 
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صرف  ست     م ست. در واقع با یک ج ستفاده از اینترنت ا ساد کنندگان از طریق ا ه در وجوی 
سر می     ضاکننده می صوالت در فرامرزها برای خرید به تقا ود.  ش اینترنت انواع متفاوتی از مح

  ت را افزایشبر این اساس، اینترنت از این طریق میزان واردات کاال و خدمات و حجم تجار
صه می   هد. بهدمی سریع، امکان انتخاب   صورت خال توان گفت که اینترنت با ایجاد ارتباط 

ننده را به ککند. همچنین دسترسی مصرف    بهینه برای صادرکننده و واردکننده را فراهم می 
تر و تولیدکننده را به سیییود اقتصیییادی بیشیییتر با بازدهی به مقیاس باالتر          کاالهای باکیفیت    

 کند. پذیر میامکان
ست آمده در جدول ) مطابق نتایج به سرانه ایران و  6د (، متغیرهای تولید ناخالص داخلی 

( و 1948/12، 5642/0( و )6495/1، 1131/0شیییرکای تجاری به ترتیب با ضیییریب فازی )
( بر واردات ایران از شرکای تجاری   0576/1، 4203/0متغیر جمعیت ایران با ضریب فازی ) 

که متغیر جمعیت کشورهای شریک تجاری ایران با ضریب فازی     مثبت دارد در حالی  تاثیر
شرکای تجاری دارد. این نتایج  -0827/13، 8659/0) ( تاثیر منفی بر میزان واردات ایران از 

دهد با افزایش رشیید اقتصییادی و تولید ناخالص داخلی ایران و در نتیجه افزایش   نشییان می
یافته و در نتیجه  ها، میزان تقاضیییا برای کاال و خدمات افزایش کنندهقدرت خرید مصیییرف

(، 2010ها با نتایج مطالعات چوی )شیییود. این یافتهروند واردات کاال و خدمات بیشیییتر می
افزایش  عالوه بر این،  ( در یک راسییتا اسییت.2018( و یوسییفی )2016و گو ) نیالدصییالح

ولیدی   های ت های و توانایی  ظرفیت ر نتیجه  تولید ناخالص داخلی شیییرکای تجاری ایران و د     
و  با هزینه کمتر و تولید محصوالت با کیفیت باالتر را فراهم کرده  بیشتر  ها، امکان تولیدآن

دهد، اما اثر منفی متغیر جمعیت شیییرکای       ها به ایران را افزایش می  درنتیجه صیییادرات آن 
از افزایش تقاضییای داخلی در بازار  تواند ناشییی ها به ایران میتجاری ایران بر صییادرات آن

ها  ها و درنتیجه افزایش قیمت کاالهای صادراتی و درنهایت کاهش صادرات آن  داخلی آن
 به ایران باشد.

( اثر متغیرهای فاصیییله بین شیییرکای تجاری و 6دسیییت آمده در جدول )مطابق نتایج به 
  یران از این کشورها به ترتیب ایران و نرخ ارز بین ایران و شرکای تجاری بر میزان واردات ا 

( منفی است. تاثیر منفی فاصله   -0679/0، 0078/0( و )-5042/1، 3042/0با ضرایب فازی ) 
و نرخ ارز بین شیییرکای تجاری و ایران بر واردات دوجانبه، مطابق انتظار اسیییت. این نتایج      

شان می  شریک تجاری و نرخ ارز بین   ن صله بین ایران و  اردات  ها، وآندهد که با افزایش فا
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یابد. افزایش نرخ ارز ایران در مقایسیییه با کشیییورهای دیگر ایران از آن کشیییور کاهش می
ضای و واردات ایران     شده و درنتیجه تقا باعث باال رفتن قیمت کاالهای و خدمات خارجی 

 ها کاهش خواهد یافت. از آن

 
 گیریبندی و نتیجهجمع -۶

تاثیر نفوذ ا      حاضیییر بررسیییی  با          هدف پژوهش  مات ایران  خد کاال و  جارت  نت بر ت ینتر
سیون فازی برای تخمین       بزرگ ست. در این مطالعه از مدل رگر شرکای تجاری آن ا ترین 

شده است. در مجموع نتایج حاصل       استفاده  1995-2016نوع ارتباط بین متغیرها طی دوره 
  ی ایران با شیییرکای  از این مطالعه حاکی از تایید اثر متغیرهای مدل جاذبه در روابط تجار           

تاثیر مثبت اینترنت بر تجارت،                یانگر  تایج حاصیییل از برآورد مدل ب تجاری آن اسیییت. ن
هایی که نفوذ    ها و فرصیییت صیییادرات و واردات کاال و خدمات اسیییت. با توجه به مزیت        

کند به همان میزان نیز حجم تجارت را افزایش      اینترنت در بخش تجاری کشیییور ایجاد می   
هد. در واق می به      د بازار  تار  نت در سیییاخ یت  ع نفوذ اینتر جارت، ظرف   های ویژه در بخش ت

  صیییورتتواند روند تجارت را بهکند که میجدیدی را برای ارتقای حجم تجارت مهیا می
الملل در جهت کسییب بازدهی  کلی متحول کند و سییاختار تجاری را در سییطح ملی و بین 

ترنت به توسییعه  ویژه افزایش نفوذ اینژی بهبیشییتر تغییر دهد. به بیان دیگر، گسییترش تکنولو
آن تولید رشییید  شیییود که در اثرهای جدید منجر میگذاری طرحروابط تجاری، سیییرمایه

دهد  ان میشود. این نتایج نش  کند و با افزایش تولید زمینه برای صادرات بیشتر فراهم می  می
ب  که افزایش نفوذ آن موجطوریکه اینترنت از عوامل موثر بر جریان تجاری ایران است به

یابد که تجارت      شیییود. این امر زمانی اهمیت می  رشییید حجم و جریان تجاری کشیییور می   
که امروزه اکثر  طوری  سرعت در حال حرکت به سمت الکترونیکی شدن است بهامروزه به

توسییعه   گذاری وگیرد. بنابراین، سییرمایهمعامالت تجاری با اسییتفاده از اینترنت صییورت می
 ت.های اساسی ایران اسهای مخابراتی برای نفوذ بیشتر اینترنت یکی از الزمهیرساختز

نه هم در ایران و هم در               ناخالص داخلی سیییرا ید  عه، افزایش تول طال تایج این م طابق ن م
تواند از طریق دو کانال ایجاد تولید مازاد برای صییادرات و افزایش  شییرکای تجاری آن می

هد. دصییورت مثبت تحت تاثیر قرار ها بهریان تجاری بین آنکننده جقدرت خرید مصییرف
دسیییت آمده، متغیر جمعیت ایران و شیییرکای تجاری بر کل تجارت ایران با مطابق نتایج به
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شرکای تجاری        صله و نرخ ارز بین ایران و  شرکای تجاری تاثیر مثبت دارد، اما اثر متغیر فا
ر ها، اثبه این کشورها و واردات ایران از آنبر مجموع کل تجارت دوجانبه، صادرات ایران 

 منفی دارد.
ای  هایجاد زیرسیییاخت شیییود در ایران در زمینهمی با توجه به نتایج این مطالعه پیشییینهاد

ای  همخابراتی جهت دسییترسییی و اسییتفاده بیشییتر از اینترنت و درنتیجه نفوذ بیشییتر در بخش
به این مسییاله در آینده روند تجارت  هایی اتخاذ شییود، چراکه عدم توجه تجاری، تصییمیم

شد؛ بنابراین     دهد که میایران را تحت تاثیر قرار می ضعیف تجارت ایران با تواند عاملی بر ت
شدن و رایانه    ست به الکترونیکی  بر بااهمیت دادن به این مقوله مهم در بخش تجاری الزم ا

جاری   حفظ قدرت رقابت ت    تاکید شیییود. در نتیجه با     های عملیاتی و تولیدی    بودن فعالیت  
 ایران در بازارهای خارجی، بخش تجاری از رشد پایدار برخوردار خواهد شد. 

همچنین با توجه به تاثیر منفی نرخ ارز بر میزان تجارت ایران با شرکای تجاری، پیشنهاد    
های مرسیوم از   شیود جهت افزایش صیادرات، از تاکید زیاد بر متغیرهای اسیمی و روش   می

  اجرا ار زایش نرخ ارز خودداری شده و به عوامل بنیادی نیز توجه کرده و اصالحاتی قبیل اف
 که هزینه مبادله را کاهش دهد. کنند
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