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Abstract 
One of the small and young industries in the stock market is the tourism industry, 
which includes several companies, including the Cultural Heritage Investment 
Group. This group is known as one of the smallest groups in the stock market in 
terms of market value. In the present study, in order to investigate the position 
of the tourism industry in the Iran stock market, two networks are considered by 
using the theory of complex networks. First, with the approach of economic and 
fundamental analysis, a network of 36 selected industries of Iran economy is 
formed in accordance with the industries active in the stock market. In the next 
step, with the approach of technical analysis, a correlation network is formed 
among the stock market indices of these 36 industries. According to the results 
of the Fundamental Analysis Network, the food industry has the greatest impact 
on the tourism industry because of the supply of food for hotels and restaurants. 
The industrial contracting industry is the most affected by the tourism industry 
because of the impact of tourism development on building contracting activities 
such as the restoration of historic buildings. According to the results obtained 
from the technical analysis network, the stock market index of the tourism 
industry has the highest correlation with the stock market index of the printing 
and publishing industry. The results of this study can be used for policy makers 
and stock market shareholders in the tourism group to make appropriate 
decisions by observing any changes in key points of the stock market. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The stock market of a country could be 
considered as a network in which different 
sections are connected to each other. The 
stock market is formed of various 
industries in which a change in the 
performance of a single industry may 
affect other industries in the stock market 
as well as the industry itself. According to 
the importance of the analysis of 
correlation and the interaction among 
different components of a financial 
network, the complex network provides 
the opportunity to investigate the 
relationship among different sections in a 
stock market. The fundamental economic 
connection network among different 
industries in the stock market has not 
investigated by the research, while in the 
actual economy different industries in the 
stock market are connected. One of the 
ways to show this economic connection is 
using input-output tables. One of the 
stock market industries is the tourism 
industry.  In the present study a new 
approach had been presented to analyze 
the position of tourism industry in the 
stock market. 

2. Research Methodology 
In this study in order to investigate the 
position of the tourism industry in the 
stock market, the two technical and 
fundamental analysis approaches are used: 

For a technical analysis of tourism 
industry in the stock market, a correlation 
network of market indices of 36 industries 
in the stock market has been taken into 
account. In this section a 243-day of 
purchasing data during the 2020-2021 
related to the stock market indices of 36 
active industries in the stock market of 

Iran. This network is weighted and 
undirected. In this network the index of 
active industries in the market is 
presented by nodes and the edges are a 
representative of the amount of 
correlation between the two industries 
with connected edges.   

For a technical and fundamental 
analysis of the position of the tourism 
industry in the stock market, a network of 
36 economic activities based on the stock 
market industries is considered, and a 
weighted and directed network is formed. 
The nodes represent the industries and 
the weight of the edges represents the 
amount of an industry’s received input 
from another one, as well as the amount of 
input that a particular industry gives to the 
others. In this part the last Input-Output 
table of Iran economy in 2016 which is 
published by the Central Bank in 2020, is 
used. The instruction to match the Input-
Output table with the stock market 
industries according to International 
Standard Industrial Classification (ISIC) is 
located in the attachment section. 

3. Research Findings 
In the first network with a fundamental 
and economic approach, the stock market 
indices of 36 industries were considered 
according to the actual economic input-
output exchange relationship among 
them. The amount of density is 1 which 
shows the nodes are highly connected and 
every shock or attack can damage the 
network entirely. In the next step the 
position of the tourism industry in the 
network was analyzed. According to the 
centrality criteria, the tourism industry is 
not an important node because it has a 
very small share of GDP, despite its great 
potential.  In the next step, the industry 
from which the tourism industry received 
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the most input was introduced as the most 
influential industry; this means that in case 
of financial problems in this industry 
followed by a change in its index, the stock 
market index of the tourism industry will 
be affected accordingly. According to the 
result, the food industry through which 
the hotels and restaurants section food 
supplement is provided has the most 
impact on the tourism industry. Then, the 
next an industries to which the tourism 
section gives the most output was 
introduced as the most impacted industry 
by the tourism industry. This means that in 
case of an actual financial problem in the 
tourism industry, not only its stock market 
will be affected but also the stock market 
indices of other industries will be affected. 
According to the results the industrial 
contracting is the most influenced by the 
tourism industry due to the impact of 
tourism development on building 
contracting activities such as the 
restoration of historic buildings.  

In the second network with a technical 
approach, 36 stock market industries were 
considered given their indices correlation 
in the stock market. The density of the 
network equals to 0.97 which indicates 
almost the full connection of the nodes 
and in case of a shock or an attack the 
whole network will be damaged highly. 
Due to the high connection among the 
nodes in the network the shock will spread 
through the network immediately. In the 
next step, the position of the stock market 
index of the tourism industry was 
investigated. According to the centrality 
criteria, the stock market index of the 
tourism industry doesn’t play a significant 
key role in the correlation network of the 
stock market indices of the industries 
because it has a very small share of market 
value. The stock market index of the 
tourism industry is mostly correlated with 

index of the print and publishing industry 
which shows a very close relationship 
between them.  

4. Conclusion 
In the recent years interrelationship 
analysis of the networks in the stock 
market has been highly increased. The aim 
of this study is to investigate the tourism 
industry in Iran stock market. For this 
purpose, in order to study the position of 
the tourism industry in the stock market 
and its relationship with other industries 
in the market, both fundamental and 
technical analyses are used. The most 
important finding of the study is that a 
change in the stock market of an individual 
industry is not limited to its own, it will 
affect the other industries in the market as 
well. The results of the study could benefit 
the shareholders, the tourism industry 
activists, and the policymakers. In case of 
a problem in the actual economy of an 
industry, the stock market of the industry 
will be influenced as well as the stock 
market index of its connected industries, 
according to the fundamental analysis. 
According to the technical analysis that 
focuses on the flow and the history of the 
price, in case of a change in the stock 
market index of an individual industry, 
according to its history of price relations 
to other industries, the stock market index 
of those industries will be affected as well. 
According to the obtained results, despite 
having a lot of potential, the tourism 
industry has not received much attention 
and this industry doesn’t play a significant 
key role in the stock market networks Due 
to the small share in the real economy and 
the small market value in the stock market.  

 

Funding 
There is no funding support. 



 

46 

Volume 11. Issue 41. Summer 2022. Pages 43 to 72. 

 

Zeinab Yadegar, Parviz Rostamzadeh, Ebrahim Hadian, Ruhollah Shahnazi. Investigating the position of tourism 
industry in the Iranian stock market: A network theory approach 

Journal of Tourism Planning and Development 

Authors’ Contribution 
Authors contributed equally to the 
conceptualization and writing of the 
article. All of the authors approved the 
content of the manuscript and agreed on 
all aspects of the work 

Conflict of Interest 
Authors declared no conflict of interest. 

Acknowledgments 
We are grateful to all the persons for 
scientific consulting in this paper. 



 

47 

 . 72تا  43 صفحات .1401 تابستان .41 شماره .11 دوره

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل   

Journal of Tourism Planning and Development 

 بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه  . شهنازی  اله روح  هادیان، ابراهیم  زاده،رستم  پرویز یادگار، زینب

 پژوهشی  علمی 

  نظریه رویکرد: ایران  سهام بازار در گردشگری صنعت جایگاه  بررسی
  شبکه

  4روح اله شهنازی  ،3ابراهیم هادیان  ،*2زادهرستم یزپرو  ،1زینب یادگار 

 
 اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ایران دانشجوی دکتری اقتصاد پولی بخش  1
 استادیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ایران 2
 دانشیار بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ایران 3
 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ایراندانشیار بخش اقتصاد  4
 

10.22080/JTPD.2022.23165.3665  

 تاریخ دریافت:
 1400اسفند  18

 : پذیرش تاریخ 
 1401اردیبهشت  10

 :تاریخ انتشار
 1401 تیر 1
 

 چکیده
  جمله  از  شرکت  چندین  که  است   گردشگری  صنعت  سهام،  بازار  جوان  نسبتا  و  کوچک  صنایع  از  یکی
 عنوان  به بازار  ارزش لحاظ   به  گروه  این .  دارند  جای  گروه   این  در  فرهنگی  میراث  گذاریسرمایه  گروه
 جایگاه   بررسی  منظور  به  حاضر  پژوهش  در  .شودمی  شناخته  سهام  بازار  هایگروه  کوچکترین  از  یکی

  نظر   در  شبکه  دو  پیچیده،  های شبکه  نظریه  از  استفاده  با  ایران  سهام  بازار  در  گردشگری  صنعت
 اقتصاد   منتخب  صنعت  36  از   شبکه  یک  بنیادی،  و  اقتصادی  تحلیل  رویکرد  با  نخست.  شودمی  گرفته
  متصل   بهم  را  هاآن   که  هایییال  وزن  که  گرددمی  تشکیل  سهام  بازار  در  فعال  صنایع  با  مطابق  ایران

 با  بعد   مرحله  در.  شودمی  تعیین  ایران  اقتصاد  ستانده  -داده  بخشی  36  جدول  با  مطابق  کندمی
  تشکیل  صنعت  36  این  سهام  بازار  شاخص  میان  همبستگی  شبکه  یک  تکنیکالی،  تحلیل  رویکرد

 صنعت   جایگاه  تا  شودمی  ارایه  رویکردی  مرکزیت،  معیارهای  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  گرددمی
 دست  به  نتایج  با  مطابق.  گردد  مشخص  صنایع  سایر  با  آن  ارتباط  و  ایران  سهام  بازار  در  گردشگری

  که   دارد  گردشگری  صنعت  بر  را  تاثیرگذاری  بیشترین  غذایی  صنعت  بنیادی،  تحلیل  شبکه  از  آمده
  صنعتی،   پیمانکاری  صنعت.  است  هارستوران  و  هاهتل  برای  نیاز  مورد  غذایی  مواد  تامین   آن  دلیل

  بر   گردشگری  توسعه  تاثیر   آن  دلیل  که  دارد  را  گردشگری  صنعت  از  تاثیرپذیری  میزان   بیشترین
  آمده   دست  به  نتایج  با  مطابق.  است  تاریخی  بناهای  مرمت  نظیر  ساختمان  پیمانکاری  هایفعالیت

  با   را  همبستگی  میزان  بیشترین  گردشگری  صنعت  سهام  بازار  شاخص  تکنیکالی،  تحلیل  شبکه  از
 گذارانسیاست  برای  تواندمی  پژوهش  این  نتایج.  دارد  انتشارات  و  چاپ  صنعت  سهام  بازار  شاخص

  تغییر   هرگونه  مشاهده  با  تا  گیرد   قرار  استفاده  مورد  گردشگری  گروه  در  سهام   بازار  سهامداران  برای  و
 . نمایند  اتخاذ مناسب تصمیمات سهام بازار کلیدی و مهم نقاط در

 کلیدواژه ها: 
  سهام، بازار گردشگری، صنعت
  تکنیکال، و بنیادی تحلیل
 -داده جدول پیچیده، هایشبکه
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 مقدمه 1
ترین اجزای تشکیل دهنده اقتصاد  بازار سهام از مهم 

است که نقش مهمی در تعیین عملکرد  یک کشور  
اقتصاد دارد. یکی از صنایع نه چندان با سابقه بازار  
وجود   با  است.  گردشگری  صنعت  ایران،  سهام 

هتل، ظرفیت گردشگری،  زمینه  در  فراوان  های 
ها نشده  رستوران و... استفاده زیادی از این پتانسیل

است و تعداد محدودی شرکت مرتبط با این حوزه در  
کنند. این گروه در بازار سهام  ازار سهام فعالیت می ب

شرکت فعال هتل بین المللی    7در حال حاضر شامل  
سرمايه گروه  اصفهان،  کوثر  ميراث پارسیان  گذاري 

فرهنگي، تهيه و توزيع غذاي دنا آفرين فدك، شرکت  
نگين   شرکت  شانديز،  پديده  المللي  بين  توسعه 

كا رفاهي  امور  ايرانيان،  و  گردشگري  پارس  رگزاران 
است.   كيش  آبادگران  رفاهي  و  توريستي  شرکت 

های  همانطور که از اسم این گروه پیداست، شرکت 
فعال در آن خدمات خود را در حوزه هتل و رستوران  

کنند اما حوزه فعالیت این گروه فقط به هتل  ارائه می 
های فعال شود و برخی از شرکت و رستوران ختم نمی 

های مرتبط دیگری نیزی فعال  خش در این گروه در ب 
رستوران و  هتل  گروه  تعداد   هستند.  لحاظ  به 

به عنوان یکی   بازار های پذیرفته شده و ارزششرکت 
  .شودهای بازار سهام شناخته می از کوچکترین گروه 

تا به حال مطالعات خارجی متعددی پیرامون جایگاه  
نعت گردشگری در بازار سهام انجام شده است از  ص

چن  )   1جمله  همکاران  گرچی2009و  همکاران    2(،  و 
دمیر2017)  ،)3  ( همکاران  دمیر2017و  ارسان    4(،  و 
و    7( و جیانگ 2021)  6(، چونگ 2020)  5(، نهامو 2018)

( به تحلیل جایگاه صنعت گردشگری  2022همکاران )
پرداخته  سهام  بازار  هیچ    اند.در  در  حال  به  تا  اما 

و  مطالعه اقتصادی  ارتباطات  شبکه  بررسی  به  ای 
پرداخته   سهام  بازار  مختلف  صنایع  میان  بنیادی 
نشده است. حال آنکه صنایع بازار سهام در اقتصاد  

 
1 Chen 
2 Grechi 
3 Demir 
4 Demir & Ersan 
5 Nhamo 
6 Cheung 

راه  از  یکی  دارند.  ارتباط  یکدیگر  با  نیز  های  واقعی 
از جدول   استفاده  اقتصادی  ارتباط  این  نشان دادن 

ستانده نشان    -است. یک جدول داده   8انده ست  -داده 
هایی از  های اقتصادی به چه نهاده دهد که بخش می

بخش  به  سایر  را  محصوالتی  چه  و  دارند  نیاز  ها 
تحویل می بخش  دیگر  آن بخش های  تا  به  دهند  ها 

استفاده کنند. همچنین تا به حال    عنوان نهاده از آن 
جایگاه   بررسی  به  داخلی  مطالعه  هیچ  صنعت  در 

گردشگری در بازار سهام ایران پرداخته نشده است.  
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم درآمدزایی و از  

فعالیت اشتغال جمله  می های  محسوب  به  زا  شود. 
دلیل تعامالت گسترده کاال و خدمات بین گردشگری  

های اقتصادی، رشد صنعت گردشگری  با دیگر بخش 
محرکه  نیروی  رشابعنوان  برای  عمل  ی  اقتصادی  د 

بخش می سایر  که  به  کند  خود  با  را  اقتصادی  های 
آورد. پیامدها و آثار مطلوب گردشگری  حرکت در می 

بخش  به  محدود  صرفا  جوامع  اقتصاد  روی  های  بر 
ارتباطات، صنایع   و  داخلی  نقل  و  گردشگری، حمل 
بین   روابط  وجود  دلیل  به  و  نبوده  غیره  و  دستی 

دی را تحت تاثیر قرار  های اقتصابخشی، کلیه بخش 
  2019(. طبق گزارش  1397،  9دهد )بزازان و آزاد دانا می

گردشگری  جهانی  از  10سازمان  حاصل  درآمد   ،
رشد   با  سال  این  در  به    4گردشگری    7/1درصدی 

تریلیون دالر افزایش یافت و از رشد اقتصاد جهانی  
سال   این،    2018در  بر  عالوه  گرفت.  پیشی  نیز 

المل بین  و    256لی  گردشگری  از حمل  دالر  میلیارد 
نقل مسافران بین المللی درآمد کسب کرده بطوری  

به   روزانه  جهانگردی  کل  درآمد  دالر    5که  میلیارد 
گردشگری،   جهانی  )سازمان  است  (.  2019رسیده 

ایاالت متحده آمریکا از نظر سهم سفر و گردشگری  
در تولید ناخالص داخلی، برترین کشور جهان است.  

های  چین، ژاپن، آلمان و بریتانیا نیز در رتبه   کشورهای
بندی در جایگاه  بعدی قرار دارند. ایران در این رتبه

7 Jiang 
8 Input-output tables 
9 Bazazan & Azaddana 
10 world Tourism Organization 

https://alirezamehrabi.com/bours/market-psychology/what-market-cycle
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آن   35 حال  دارد.  نظیر قرار  همسایه  که کشورهای 
در   عربی  متحده  امارات  و  هفتم  جایگاه  در  ترکیه 

علی  دارند.  قرار  دهم  جاذبه جایگاه  و  رغم  ها 
اپتانسیل  ایران،  کشور  موجود  از  های  صنعت  ین 

برخوردار  توسعه تاکنون  است  آن  شایسته  که  ای 
نبوده است و به اندازه کافی به آن بها داده نشده  

 (.   1400، 1است )دیباسی 

توان مانند یک شبکه  بازار سهام یک کشور را می 
دانست که از بخش های مختلف تشکیل شده است  
و این بخش با هم ارتباط متقابل دارند و تغییر در هر  
بخش می تواند بر سایر بخش ها در بازار سهام اثر  
یک   مثبت  تاثیرات  شامل  هم  تاثیرات  این  بگذارد 

یرات منفی های دیگر و هم شامل تاثبخش بر بخش 
بخش  بر  بخش  یک  شکست  است.  و  دیگر  های 

هاي پیچیده در علم  امروزه، با گسترش کاربرد شبکه
کنند تا با تمرکز  اقتصاد، پژوهشگران زیادي تالش می 

هاي مختلف بازار سهام، انواع متفاوتی از  روي جنبه
هاي مختلفی از ارتباطات  و جنبه ها را بسازندشبکه

بازار سهام را بررسی کنند.  های مختلف  میان بخش 
های پیچیده ابزاری قدرتمند هستند که با ارایه  شبکه

گره مرکزیت،  متفاوت  در  معیارهای  تاثیرگذار  های 
نمایند. در این پژوهش به چند  را شناسایی می   شبکه

 شود: سوال پاسخ داده می 

نقاط کلیدی در شبکه ارتباطات صنایع بازار   -1
با جدول داده  ستانده کدام    - سهام مطابق 

هستند؟ آیا صنعت گردشگری در این شبکه  
می  حساب  به  کلیدی  گره  چه   آید؟یک 

صنایعی در این شبکه بیشترین تاثیرگذاری  
صنعت   از  را  تاثیرپذیری  بیشترین  و 

 گردشگری دارند؟

میان   -2 همبستگی  شبکه  در  کلیدی  نقاط 
شاخص بازار سهام صنایع کدام هستند؟ آیا  

گردشگری یک    شاخص بازار سهام صنعت 
آید؟  گره کلیدی در این شبکه به حساب می 

 
1 Dibasi 
2 Hernandez  
3 Contagion Effect 

بیشترین   صنایع  کدام  بازار سهام  شاخص 
سهام   بازار  شاخص  با  را  همبستگی 

 گردشگری دارند؟

ای با  با توجه به اینکه تا به حال در هیچ مطالعه 
شبکه  نظریه  از  بررسی  استفاده  به  پیچیده  های 

ارتباط آن  جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام و  
با   اقتصادی مطابق  روابط  مبنای  بر  با سایر صنایع 

داده  در    -جدول  بنابراین  است.  نپرداخته  ستانده 
شود. در  پژوهش حاضر دو شبکه در نظر گرفته می 

روابط   سهام،  بازار  صنایع  ارتباط  مبنای  اول  شبکه 
ستانده و در    -ها مطابق با جدول داده اقتصادی آن 

ارتباط مبنای  دوم  سهام،    شبکه  بازار  صنایع  میان 
بازار سهام   این صنایع در  همبستگی میان شاخص 

 است.  

در ادامه در بخش دوم ابتدا ادبیات تحقیق، در  
پایگاه   چهارم  بخش  در  تحقیق،  روش  سوم  بخش 

یافتهداده  پنجم  بخش  در  در  ها،  و  پژوهش  های 
 شود. بندی بیان می بخش آخر، جمع 

 مبانی نظری  2
ترین بازارهای مالی هر کشور  مهم   بازار سهام یکی از

گذاران و ناظران عالقمند هستند که  است و سرمایه 
شرکت  بین  ارتباط  چگونه  بدانند  سهام  بازار  در  ها 

دهند  است و چگونه یکدیگر را تحت تاثیر قرار می 
(. بازار سهام هر کشور  2020،  2)هرنداندز و همکاران 

تغییر   که  است  تشکیل شده  در  از صنایع مختلف 
درگیر   را  صنعت  آن  تنها  نه  صنعت  یک  عملکرد 

کند بلکه ممکن است بر سایر صنایع بازار سهام  می
نیز اثر بگذارد که از این پدیده در اقتصاد تحت عنوان  

سرایت  می   3اثر  )شرمایاد  همکاران    4شود  ؛  2017و 
(. اثر سرایت به معنای بروز  2018و همکاران،    5چن

مشکل در بخش به سبب ایجاد بحران در یک بخش  
صنعت   سهام  بازار  صنایع  از  یکی  است.  دیگر 

های ناشی از  گردشگری است. شیوع کرونا و خسارت 

4 Sharma 
5 Chen 
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سو و نیاز این صنعت  آن به صنعت گردشگری از یک
وی  های ناتمام گردشگری از سبرای تامین مالی پروژه 

دیگر، باعث شده است راهکار تامین مالی از طریق  
قرار   توجه  مورد  دنیا  در  پیش  از  بیش  سهام  بازار 
نیاز   مورد  مالی  منابع  تأمین  چراکه  گیرد. 

بازار  زیرساخت  طریق  از  گردشگری  صنعت  های 
فالک  و  )لین  است  فراوانی  مزایای  دارای  ، 1سهام، 

2021). 

کارایی و بهبود    عالوه بر مزایایی از قبیل شفافیت،
توان به سهولت تأمین منابع نسبت به  عملکرد، می 

وثیقه به  نیاز  عدم  دلیل  به  بانکی  های  تسهیالت 
کرد   اشاره  بانکی  تسهیالت  ضمانت  جهت  مختلف 

 .(2021، 2)پورتی و هئو 

صنعت   برای  سرمایه  بازار  مزایای  دیگر  از 
های این  روزرسانی خودکار ارزش دارایی گردشگری، به 

بورس  بخ  بازار  در  سهام  فروش  و  خرید  است.  ش 
و   عرضه  مهم  بخش  دو  دارای  بازارها  سایر  همانند 
تقاضا است و کارکرد اقتصادی این دو بخش موجب  

شرکت به واقعی  ارزش  به  روزرسانی  توجه  با  ها 
می  گردشگری  صنعت  روز  و  وضعیت  )لین  شود 

 (. 2021فالک، 

دولت،   مالی  منابع  بودن  محدود  به  توجه  با 
تامین  بانک  برای  خصوصی  بخش  سرمایه  و  ها 

بنگاه  نیاز  مورد  بازار سهام  نقدینگی  اقتصادی،  های 
ها  رود که با ورود شرکت محل مناسبی به شمار می 

بازار، به سرعت می توانند منابع مالی مورد   به این 
(. با  2020،  3نیاز خود را تامین نمایند )جیم و جانگ 

ن اهداف بازار سهام،  توجه به اینکه یکی از مهمتری
های اقتصادی فعال برای دستیابی  تامین مالی بنگاه 

به رشد و توسعه پایدار اقتصادی است، بنابراین با  
گذاری و یا فعال در حوزه  های سرمایه پذیرش شرکت 

ضمن   توان  می  سهام،  بازار  در  گردشگری  صنعت 
افزایش مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی این  

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت    ها، زمینهشرکت 
های فعال در حوزه گردشگری را از طریق بازار سهام  

 
1 Lin & Falk 
2 Poretti & Heo 

شرکت های فعال در صنعت گردشگری    .فراهم نمود 
می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار  
سرمایه به روش های مختلف از جمله عرضه سهام  

، 4)گراف   ندو یا سایر ابزار های نوین مالی تامین نمای
2009 .) 

پتانسیل دارای  بخش  و  این  است  فراوانی  های 
شرکت  تجمیع  در  صنعت  این  فعاالن  های  تشویق 

های  های بزرگ و هلدینگ اندازی شرکت کوچک و راه
تواند کمک شایانی برای ورود به بازار  گردشگری می 

بودن   فراهم  صورت  در  امر  این  که  باشد  سهام 
برازمینه الزم  قانونی  کسب های  رونق  وکارهای  ی 

گردشگری، با تامین سرمایه کافی محقق خواهد شد.  
های بزرگ گردشگری در کشورهای موفق در  شرکت 

بازار   در  خود  سهام  عرضه  با  صنعت،  این  عرصه 
وکار  سهام، سرمایه الزم برای گسترش و رونق کسب 

عنوان    ای که تاکنون، به کنند؛ شیوهخود را تامین می 
تامی برای  به  راهی  بخشیدن  وسعت  و  سرمایه  ن 

های گردشگری در ایران، چندان به صورت  زیرساخت 
 گسترده مورد توجه قرار نگرفته است.  

جاذبه  وجود  دلیل  به  ایران  گردشگری  در  های 
و...   تفریحی  مراکز  باستانی،  آثار  مانند  فراوان 

رستورانشرکت  مانند  گردشگری  با  مرتبط  ها،  های 
آمدههتل وجود  به  و...  دیگر،  اها  طرف  از  ند. 

شرکت تجربه  سایر  که  درخشانی  فعال  های  های 
  های اند، شرکت از خود به جا گذاشته سهامبازار   در

مند به پذیرش در این بازار کرده  گردشگری را عالقه 
بازار   در  مستقل  گروه  یک  دلیل  همین  به  است؛ 

تا شرکت  شد  تشکیل  صنعت  این  برای  های  سهام 
فعال در این صنعت بتوانند در بازار سهام پذیرش  

ظرفیت  وجود  با  زمینه شوند.  در  فراوان  های 
ز این  گردشگری، هتل، رستوران و...استفاده زیادی ا 

شرکت  پتانسیل  محدودی  تعداد  و  است  نشده  ها 
کنند  مرتبط با این حوزه در بازار سرمایه فعالیت می 

 که عبارتند از: 

3 Gim & Jang 
4 Graf 

https://alirezamehrabi.com/bours/fundamental-analysis/company-definition
https://alirezamehrabi.com/bours/financial-institutions/what-is-the-capital-market
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اصفهان • كوثر  پارسيان  بازار    -)گکوثر( هتل 
 اول فرابورس؛ 

- توسعه بين المللی پديده شانديز )گشان( •
 زرد فرابورس؛  ازار پايهب

  - ذاری ميراث فرهنگی )سمگا( گروه سرمايه گ •
 ؛ فرابورسبازار اول 

)گدنا( • فدک  آفرين  دنا  غذای  توزيع   -تهيه 
 بازار دوم فرابورس؛ 

  - توريستی و رفاهی آبادگران كيش )گكيش(  •
 بازار پايه زرد فرابورس؛ 

پارس)گپارس( • كارگزاران  رفاهی  بازار    -امور 
 پايه زرد فرابورس؛ 

  - نيان )گنگين(اقتصادی نگين گردشگری ايرا  •
 بازار پايه زرد فرابورس؛ 

 بازار سوم فرابورس.  -هتل های هما )هما(  •

صنعت   بررسی  به  که  مطالعاتی  بخش  این  در 
روش  با  سهام  بازار  در  مختلف  گردشگری  های 

می پرداخته  معرفی  هیچ  اند  بخش  این  در  گردند. 
بخش   در  است.  نگرفته  صورت  داخلی  مطالعه 

( به بررسی  2017کاران )مطالعات خارجی، گرچی و هم 
عملکرد بازار سهام صنعت گردشگری در اروپا در بازه  

اند.  با رویکرد بنیادی پرداخته  2014الی    2004زمانی  
دهد  مطابق با نتایج به دست آمده نتایج نشان می 

که عملکرد سهام گردشگری تحت تأثیر شرایط بازار  
و عدم اطمینان است و علیرغم اهمیت گردشگری در  

وپا و سهم آن در رشد اقتصادی، شواهد کمی در  ار 
مورد ارتباط آن با شرایط اقتصادی وجود دارد. دمیر 

( همکاران  قیمت  2017و  شاخص  تاثیر  بررسی  به   )
اعتماد   شاخص  ارز،  نرخ  واردات،  کننده،  مصرف 
ورود   پول،  عرضه  نفت،  قیمت  کننده،  مصرف 
گردشگران خارجی بر بازده سهام گروه گردشگری با  

اند. مطابق با نتایج به  وش علیت گرنجری پرداخته ر 
 

1 Costa 
2 Costa & Mason 
3 Ren 
4 Pratt  

قابل   واردات  و  قیمت  تاثیر رشد  تنها   آمده  دست 
 توجه است. 

در شرایط کنونی، گردشگری عنصری ضروری در  
توسعه اقتصاد جهانی است و یکی از منابع درآمدی  
توسعه   حال  در  و  پیشرفته  کشورهای  برای  پیشرو 

)کاستا  میسون2017،  1است  بنابراین     (.0152،  2؛ 
کشور  اقتصاد  در  مهمی  نقش  بازی  گردشگری  ها 

تبدیل  می رشد  به  رو  و  برجسته  به صنعتی  و  کند 
شده است. در بیشتر نقاط کشور، گردشگری موتور  

منطقه توسعه  فعالیت اصلی  سایر  و  است  های  ای 
؛  2019و همکاران،    3بخشد )رناقتصادی را بهبود می 

أثیر مستقیم برای صنایعی  بیشترین ت (.2015، 4پرات 
ها و  ها، حمل و نقل، سرگرمی ها، رستورانمانند هتل

انگیزه  عنوان  به  گردشگری  توسعه  است.  ای  خرید 
های کشاورزی، توسعه انرژی و  برای توسعه فعالیت 

کاهش فقر شناخته و به طور گسترده اعتقاد بر این  
است که توسعه گردشگری منجر به رشد اقتصادی  

)می همکاران،    5خان شود  و  2020و  سیسواهتو  ؛ 
مهم (.   6،2020موریانی  از  یکی  ترین  گردشگری 
انسان عصر معاصر است که تحوالتی  فعالیت های 

و   فرهنگی  اقتصادی،  شرایط  و  اوضاع  در  بنیادین 
اهمیت   است.  آورده  وجود  به  مردم  رسوم  و  آداب 
باالی سفر و گردشگری موجب شده است که مجمع  

مهر(    5سپتامبر )  29ملل متحد روز    عمومی سازمان 
را هر ساله به عنوان روز جهانی جهانگردی نام گذاری  

پدیده   (.1383،  8زکی ؛  1393،  7کند )بزازان و جعفری 
گردشگری یک پدیده پیچیده است که به موجب آن،  

های فعالیت اجتماعی، سیاسی،  در حوزه   پیامدهایی
می پدیدار  اقتصادی  و  و  فرهنگی  زیاد  حجم  گردد. 

توسعه  به  منجر  توریستی  خدمات  ارائه  پیچیدگی 
همین   به  است.  شده  گردشگری  و  سفر  صنعت 
شاخه   یک  عنوان  به  باید  گردشگری  پدیده  دلیل، 
جداگانه از اقتصاد در نظر گرفته شود. این شاخه از  

ا رشد  اقتصاد  و  توسعه  سطوح  با  تنگاتنگی  رتباط 

5 Khan 
6 Siswahto & Muryani 
7 Bazazan & Jafari 
8 Zaki 

https://alirezamehrabi.com/bours/tablokhani/basic-markets
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شاخه  فعالیت سایر  تنوع  دارد.  اقتصاد  های  های 
همچنین   و  گردشگری  صنعت  در  شده  گنجانده 

های  ها در ساختار سایر شاخه پوشانی برخی از آن هم
اقتصادی، گردشگری را به یک شاخه اقتصادی مبتنی  

،  1کند )مینسیوبر مشارکت و ارتباط متقابل تبدیل می 
تعداد  2004 افزایش  و  اقتصادی  رشد  تحریک   .)

طور   به  گردشگری،  مقصد  در  موجود  مشاغل 
ایجاد   است.  قابل مشاهده  غیرمستقیم  و  مستقیم 

های شغلی جدید ناشی از توسعه یک مقصد  فرصت 
بین   در  زندگی  سطح  افزایش  به  منجر  گردشگری 

(.  2003و همکاران،   2شود )اسناکجمعیت محلی می 
هم  را  گردشگری  داخلی  محصوالت  صادرات  چنین 

می  می افزایش  زده  تخمین  که  دهد.    20تا    15شود 
هدایا،   صرف  گردشگری  های  هزینه  کل  از  درصد 

می  سوغات  و  این  پوشاک  تولید  میزان  شود. 
بر   مستقیم  طور  به  مقصد  منطقه  در  محصوالت 
اقتصاد محلی تأثیر می گذارد. در بسیاری از مقاصد  

و بازارهایی  دستی  گردشگری  صنایع  که  دارد  جود 
محلی را می فروشند. این امر منبع درآمدی را برای  

کند و همچنین تجربه  تولیدکنندگان محلی فراهم می 
کند )کاتلر و  خرید جالبی را برای گردشگران ایجاد می 

 (.  2014، 3همکاران 

مطالعه هیچ  در  حال  به  تا  اینکه  به  علیرغم  ای 
در با    بررسی جایگاه صنعت گردشگری  بازار سهام 

شبکه  دادهرویکرد  جدول  و  پیچیده  ستانده    - های 
و   داخلی  مطالعات  در  اما  است  نشده  پرداخته 

در  خارجی گسترده  بررسی جایگاه گردشگری  به  ای 
 ستانده پرداخته شده است.   -اقتصاد با جدول داده 

)  4فرزین  از جدول  1394و همکاران  با استفاده   )
های کلیدی مرتبط  خش ستانده به شناسایی ب   -داده 

اند. مطابق با  با صنعت گردشگری در ایران پرداخته
نتایج به دست آمده صنعت حمل و نقل و خدمات  

 
1 Minciu 
2 Snak 
3 Kotler   
4 Farzin 

بخش  عنوان  به  کتابخانه  و  با  موزه  کلیدی  های 
 صنعت گردشگری در ارتباط هستند.

آقامیری  و  منظری  بررسی  1397)  5یعقوبی  به   )
ا در  هتلداری  صنعت  پیشین  و  پسین  یران  پیوند 

اند. مطابق با نتایج به دست آمده، صنعت  پرداخته 
صنعت   با  را  پیشین  پیوند  بیشترین  هتلداری 
صنعت   با  را  پسین  پیوند  بیشترین  و  ساختمان 

 خدمات دارد. 

تاثیر فعالیت بخش  1397)  6خواجه بررسی  ( به 
بخش  سایر  بر  ایران  گردشگری  در  اقتصادی  های 

پرداخته است. مطابق با نتایج به دست آمده، بخش  
صنایع   با  را  پیوند  بیشترین  رستوران  و  هتل 
آموزش   و  فروشی  عمده  نقل،  و  حمل  کشاورزی، 

 داشته است. 

سواتالو  و  پیوند  2018)  7ایواندیک  برررسی  به   )
صنعت  صن با  کرواسی  کشور  در  مختلف  ایع 

پرداخته دست  گردشگری  به  نتایج  با  مطابق  اند. 
فعالیت  و  نقل  و  حمل  بخش  و  آمده،  هنری  های 

گردشگری   صنعت  با  را  پیوند  بیشترین  ورزشی 
 اند.داشته

عنوان2018)  8توهمو  با  پژوهشی  در  تأثیر   ( 
اساس   بر  مرکزی  فنالند  در  گردشگری  اقتصادی 

ای، در صدد بررسی تأثیر  ستانده منطقه  - تحلیل داده 
منطقه سطح  در  اقتصاد  بر  مرکز  گردشگری  در  ای 

فنالند است. مطابق با نتایج به دست آمده صنعت  
صنایع   با  را  ارتباط  بیشترین  رستوران  و  هتل 
 کشاورزی، جنگلداری و صنعت غذایی داشته است. 

 

5 Yaghoubi Manzari & Aghamiri 
6 Khwaja 
7 Ivandic & Sutalo 
8 Tohmo 
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 روش تحقیق 3
لی و  روش تحقیق مطالعه حاضر از نظر روش، تحلی

توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. در پژوهش  
 شود.حاضر دو شبکه در نظر گرفته می 

از   شبکه  یک  بنیادی،  تحلیل  با    36نخست 
شود که مبنای  صنعت بازار سهام در نظر گرفته می 

ای است  ارتباط میان این صنایع میزان داده و ستانده 
آن  میان  واقعی  اقتصاد  در  می که  مبادله    شود. ها 

وضعیت   که  آنجایی  از  باورند  این  بر  بنیادگراها 
شرکت  وضعیت  بر  آینده  در  کشور  ها  اقتصادی 

اوضاع   تحلیل  و  تجزیه  لذا  بود،  خواهد  تأثیرگذار 
های بازار  اقتصادی و تاثیرات آن بر صنایع و شرکت 

است ضروری  امری  همکاران،    سهام  و  ؛  2017)چن 
 .(2013و همکاران،  1باریسا 

بعدی   گام  شبکه  در  یک  تکنیکال،  تحلیل  با 
این صنایع در   همبستگی میان شاخص بازار سهام 

می  گرفته  گفته  شود.  نظر  تکنیکال  دیدگاه  در 
قیمت می که  کننده  شود  منعکس  آینده  های 

بینی  قیمت پیش  برای  و  هستند  گذشته  های 
روند  قیمت از  باید  اختصاصی  طور  به  آینده  های 

 .(2001، 2یت ها استفاده شود )بکو گذشته قیمت

میان   ارتباط  اول  شبکه  در  حاضر  پژوهش  در 
گیرد شکل می   ستانده  - صنایع مطابق با جدول داده 

های پیچیده این  و سپس با استفاده از نظریه شبکه 
می  تحلیل  میان  شبکه  ارتباط  دوم  شبکه  در  گردد. 

ضریب   با  مطابق  صنایع  این  سهام  بازار  شاخص 
می  شکل  پیرسون  شبکه  همبستگی  تحلیل  و  گیرد 

شبکه نظریه  با  شده  انجام  تشکیل  پیچیده  های 
ادامه روشمی بنابراین در  استفاده  هاشود.  ی مورد 

 شوند.  در این پژهش به صورت خالصه بیان می 

 
1 Baresa 
2 Beckwith 
3 Holme  & Kim 
4 Directed and Undirected graph 
5 Ortiz-Arroyo 
6 Weighted and Unweighted graph 

 های پیچیدهمعرفی شبکه  3.1
شبکه  درك  تحلیل  براي  جدید  ابزاري  پیچیده،  هاي 

هاي زیادي از بازار سهام  است و نقش مهمی  جنبه
را در مطالعات اخیر بازارهاي مالی ایفا کرده است.  

تند  های پیچیده یکی از انواع دانش نوین هسشبکه
آن وسیله  به  ارتباطکه  تحلیل  به  جریان  ها  و  ها 

شود. هر شبکه از تعدادی گره  اطالعات پرداخته می 
 (.2002، 3و یال تشکیل شده است )هولم و کیم 

ترین اصطالحات مربوط  در ادامه به توضیح مهم 
 شود. به نظریه شبکه پرداخته می 

بی  -1 جهت گراف  و  اتصال 4دار جهت  های  : 
مبدأجهت  مشخص    دار  کامالً  مقصدی  و 

اتصال  بی دارند.  نام  های  با  که  جهت 
می اتصال  شناخته  پیکان  بدون  شوند  های 

 (. 27: 2010، 5)ارتیز ارویو

وزن  -2 بدون  و  وزنی  ساده 6گراف  نوع  :  ترین 
بدون   اتصال  تنها  اتصال،  که  است  وزن 

است.  دهنده نشان  اتصال  نبود  یا  وجود  ی 
آن دارای وزن  های  در مقابل گرافی که اتصال 

شود )بروگاتی و  باشد گراف وزنی ناميده می 
 (.   32: 1392، 7لوپز کیدمن

: چگالی یک شاخص انسجام  8چگالی شبکه -3
سطح   توصیف  برای  که  است  شبکه 

می  کار  به  رئوس  درونی  رود  اتصاالت 
 (.40: 2011و همکاران،  9)هانسن 

های شبکه  مرکزیت یکی از شاخص: 10مرکزیت -4
رئوس مهم و مرکزی و اثرگذار در یک شبکه  است که  

می  شناسایی  همکاران را  و  )رگگیانی  :  2009،  11کند 
مختلفی  257 معیارهای  شامل  مرکزیت  شاخص   .)

 است:

7 Borgatti & Lopez-kidwell 
8 Network Density 
9 Hansen 
10 Centrality 
11 Reggiani 
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درجه  تعداد  1ایمرکزیت  مجموع  عنوان  به   :
می  تعریف  گره  یک  به  مربوط  در    شود.اتصاالت 

دو سنجههای جهت شبکه دارد.  دار،  وجود  ی درجه 
ورودی، تعداد اتصاالتی است که از رئوس دیگر    درجه

تعداد   خروجی،  درجه  و  دارند  اشاره  گره  یک  به 
از یک گره منشأ می  به  اتصاالتی است که  و  گیرند 

و همکاران،   )هانسن  دارند  اشاره  دیگر  :  2011رئوس 
ها به یکدیگر متصل  ای تمامی گرهاگر در شبکه  (.40

باید   شاخص  این  محاسبه  برای  اهمیت باشند   2از 
 ها استفاده کرد.  وزن یال 

:  این شاخص جایگاه یک گره  3مرکزیت بینابینی 
را درون شبکه بر حسب توانایی آن در مرتبط ساختن  

ها در شبکه مشخص  سایر جفت رئوس یا صنعت 
هم  می و  دار  جهت  گراف  برای  هم  معیار  این  کند. 

 گراف بدون جهت قابل محاسبه است.

: این شاخص به این امر داللت  4نزدیکی مرکزیت 
دارد که یک گره در شبکه به طور متوسط چقدر به  

 .  ی رئوس دیگر در شبکه نزدیک استهمه

بردارویژه  برای  5مرکزیت  فقط  شاخص  این   :
 های بدون جهت قابل محاسبه است. مرکزیتگراف

اهمیت ویژه   اهمیت روی از را  گره یک بردار 
 .کندیری می گاندازه  هایشهمسایه 

ای مانند  : مطابق با این معیار اگر گره6رتبه صفحه 
a   ای مانند  با مرکزیت باال به گرهb    با مرکزیت پایین

گره   مرکزیت  کند  پیدا  می   bارتباط  یابد.  افزایش 
گره  گره چنانچه  یک  به  باال  مرکزیت  با  با    ای  دیگر 

مرکزیت باال متصل شود مرکزیت هر دو گره افزایش  
 د.  یابمی

نفوذ   7قطب گره8و  اگر  مانند  :  شبکه    aای  در 
با گره اما  باشد  نداشته  ارتباط داشتهاهمیت   هایی 

گره  آن  که  این سبب  باشد  دارند  زیادی  اهمیت  ها 
گره   اهمیت  در  می   aافزایش  گره  دسته  دو  شود. 

 
1 Degree centrality 
2 Importance 
3 betweenness centrality 
4 Closeness centrality 
5 Eigenvector 
6 PageRank 

گره  است.  موجود  گره شبکه  که  نفوذی  های  های 
ی که با این  های قطب آیند و گرهاصلی به حساب می 

این  گره طریق  از  و  هستند  ارتباط  در  اصلی  های 
گرهگره با  ارتباط  قطبی  انجام  های  نفوذی  های 
دار قابل  های جهت شود. این معیار تنها برای گرافمی

 محاسبه است. 

 ستانده  -معرفی جدول داده  3.2
فعالیت  میان  مهمی  ارتباط  واقعی  دنیای  های  در 

ج یک  دارد.  وجود  اقتصادی  دادهمختلف    - دول 
اقتصادی به    های فعالیتدهد که  ستانده نشان می 

هایی را  هایی نیازمند هستند و چه ستانده چه نهاده 
دهند   ها قرار می به عنوان نهاده در اختیار سایر بخش 

(.  2020و همکاران،    10؛ لونگ  2021و همکاران،    9)وانگ 
داده جدول  یک  مهم  ماتریس    - قسمت   " ستانده 

با   که  است  بخشی"  بین  داده    Tمبادالت  نشان 
 شود.  می
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و    Tماتریس   محصوالت  تبادل  جریان  بیانگر 
فعالیت  میان  درایه  نهاده  هر  است.  اقتصادی  های 

را   دیگر  بخش  از  بخش  یک  تقاضای  ماتریس  این 
 .(2019و همکاران، 11)یو   دهدنشان می 

 ضریب همبستگی پیرسون  3.3
+ است  1و    - 1ضریب همبستگی پیرسون عددی بین  

و چنانچه این ضریب برابر با صفر شود نشان دهنده  
این است که بین بردار عددها ارتباطی وجود ندارد.  

سمت   به  همبستگی  ضریب  میزان  برود    - 1هرچه 
  نشان دهنده ارتباط قوی اما معکوس بین بردارهای 
عددی است و هرچقدر میزان ضریب همبستگی به  

7 Hub 
8 authority 
9 Wang 
10 Long 
11 Yu 
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میان  1سمت   و مستقیم  قوی  ارتباط  بیانگر  برود   +
 بردارهای عددی است. 

 

 ها و بحثیافته 4
 منابع داده  4.1

صنعت   جایگاه  بررسی  منظور  به  پژوهش  این  در 
استفاده   شبکه  دو  از  سهام  بازار  در  گردشگری 

 شود: می

از   شبکه  یک  اقتصادی    36نخست  فعالیت 
و  یک  من در نظر گرفته  بازار سهام  با صنایع  طبق 

وزن  جهت شبکه  و  می دار  وجود  به  گره دار  ها  آید. 
ها نشان دهنده میزان  نشان دهنده صنایع و وزن یال 

و  نهاده  دریافت  دیگر  از صنایع  یک صنعت  که  ای 
ستانده صنایع  میزان  سایر  به  صنعت  آن  که  ای 

  - داده  دهد است. در این بخش از آخرین جدول می
به سال   مربوط  ایران  اقتصاد  در    1395ستانده  که 

توسط بانک مرکزی منتشر شده استفاده    1399سال  
ستانده با صنایع    -شود. نحوه تطابق جدول داده می

انجام شده است.    1ISICبازار سهام مطابق با کدهای  
با   مطابق  پژوهش  این  در  گردشگری  صنعت 

شیمیزو پژوهش  و  نگیو    (،2018)  2های 
( و یعقوبی منظری و  1397(، خواجه )2009)3سورگیو

( بخش هتل و رستوران تعیین شده 1397آقامیری )
 است.

در قسمت دوم، یک شبکه همبستگی شاخص  
شود.  صنعت در نظر گرفته می   36بازار سهام میان  

روز معامالتی در سال    243های  در این بخش از داده 
عت فعال صن  36مربوط به شاخص بازار سهام    1399

می  استفاده  ایران  سهام  بازار  شبکه  در  این  شود. 
گرهوزن  است.  جهت  بدون  و  شبکه  دار  این  در  ها 

و   هستند  سهام  بازار  در  فعال  صنایع  شاخص 

 
1 International Standard Industrial Classification 
2 NGUYEN & Shimizu 
5 Surugiu  

ها میزان همبستگی میان شاخص دو صنعتی  یال وزن 
 ها را بهم متصل کرده است.است که یال آن 

متلب افزار  نرم  از  استفاده  با  گفی 4سپس  و    5، 
جایگاه  شاخص   6ایویوز  و  محاسبه  مرکزیت  های 

صنعت گردشگری در میان صنایع بازار سهام تعیین  
 گردد.  می

 

تحلیل بنیادی: شبکه ارتباطات   4.2
میان صنایع در بازار سهام بر  

 ستانده-مبنای جدول داده
بازار   صنایع  میان  ارتباطات  شبکه  قسمت  این  در 

ستانده    -ها در جدول داده سهام بر مبنای روابط آن 
دار  شود. گراف این شبکه یک گراف وزن تشکیل می 

گره دارد که هر گره   36دار است. این شبکه  و جهت 
یالی که دو   و وزن  نشان دهنده یک صنعت است 

ای و ستانده کند میزان نهاده  صنعت را بهم متصل می 
شود. به  است که میان این دو صنعت رد و بدل می 

رود  می   Bبه صنعت    Aعنوان مثال یک یال از صنعت  
است. وزن این یال    Bبه سمت    Aو جهت پیکان از  

است که به عنوان نهاده    Aی صنعت  میزان ستانده
گیرد. در مقابل یال  قرار می  Bمورد استفاده صنعت  

صنعت   از  صن   Bدیگری  جهت  می  A عتبه  و  رود 
از   یال میزان    Aبه سمت    Bپیکان  این  است. وزن 

صنعت   مورد    Bستانده  نهاده  عنوان  به  که  است 
 گیرد.  قرار می  Aاستفاده صنعت 

ابتدا چگالی شبکه ارتباطات میان صنایع در   در 
شود. چگالی عددی بین صفر  بازار سهام محاسبه می 

زدیک تر باشد نشان  و یک است و هرچقدر به یک ن
بیشتر   شبکه  درون  اتصاالت  که  است  این  دهنده 
است. در این پژوهش چگالی شبکه ارتباطات میان  

شده است که نشان    1صنایع در بازار سهام برابر با  
هستند  می متصل  کامال  یکدیگر  با  صنایع  دهد 

وچنانچه این شبکه با حمله و شوک مواجه شود این  

4 Matlab 2021a 
5 Gephi 
6 Eviews 10 
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شود و  ها منتقل میش شوک به سرعت به تمام بخ 
می  آسیب  شبکه  جدول  کل  در  بندی  رتبه  1بیند. 

صنایع مختلف بر اساس معیارهای مختلف مرکزیت  
بیان شده است.

 
 ستانده   - بندی صنایع مختلف بر شبکه ارتباطات مطابق با جدول داده رتبه   1  جدول 

 

 نام صنعت 

های ارتباطات صنایع بازار سهام بر اساس شاخصرتبه در شبکه  
 مرکزیت 

 

دی 
رو

ه و
رج

د
جی  

رو
 خ

جه
در

دی  
رو

ی و
یک

زد
ن

جی  
رو

 خ
کی

زدی
ن

 

نی 
ابی

بین
حه  

صف
ه 

رتب
 

ب 
ط

ق
 

وذ 
نف

 

 1 5 2 9 27 34 4 2 زراعت  1
 2 12 18 10 13 29 7 18 استخراج نفت گاز  2
 36 36 36 1 1 12 36 36 استخراج زغال سنگ  3
 26 21 30 4 2 25 20 27 کانه های فلزیاستخراج  4
 32 24 35 5 4 15 28 35 استخراج سایر معادن  5
 8 20 3 11 26 6 13 7 غذایی  6
 13 22 5 12 20 33 18 10 قند و شکر  7
 23 30 24 14 7 14 27 24 منسوجات  8
 30 33 22 3 5 5 33 29 محصوالت چرمی  9
 22 18 26 14 16 8 22 23 محصوالت چوبی  10
 24 31 25 6 3 26 29 25 محصوالت کاغذی 11
 29 32 31 15 11 9 32 30 چاپ و انتشار  12
 11 8 16 17 29 32 6 9 پاالیشی  13
 7 7 10 17 32 36 5 3 شیمیایی 14
 21 25 23 18 24 4 26 22 دارویی  15
 12 15 13 19 19 16 14 12 الستیکی و پالستیکی  16
 14 3 17 20 21 23 10 14 کانی های غیر فلزی 17
 4 1 9 21 31 35 3 6 فلزات اساسی  18
 9 11 15 22 25 13 16 11 محصوالت فلزی  19

20 
تولیدات رایانه ای، الکترونیکی و نوری و  

 ها و وسایل ارتباطی دستگاه
33 24 3 9 2 34 23 28 

 15 13 20 23 8 11 17 17 ماشین آالت برقی  21
 17 16 21 24 22 17 19 20 تجهیزات ماشین االت و   22
 5 9 4 25 30 22 9 5 خودرو و وسایل نقلیه موتوری  23
 19 14 14 26 33 28 11 16 برق و گاز  24
 3 6 1 27 15 30 15 1 پیمانکاری صنعتی  25
 8 4 6 28 34 2 2 8 عمده فروشی و خرده فروشی  26
 6 2 8 30 36 31 1 4 حمل و نقل  27
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 20 27 11 30 28 21 30 19 گردشگری  28
 25 26 19 31 12 27 23 21 مخابرات  29
 33 34 28 7 6 10 34 32 رایانه و ارتباطات  30

31 
ها و سایر واسطه  ها، بانکسرمايه گذاري

 های مالی
13 8 1 35 32 12 10 18 

 35 28 29 33 17 7 25 28 بیمه  32
 31 29 32 34 23 18 31 31 کمک به نهادهای واسط مالی  33
 16 19 7 35 14 24 12 15 امالک و مستغالت  34
 27 17 27 36 18 19 21 26 های مهندسی فعالیت 35
 34 35 33 8 10 20 35 34 هنری  36

 افزار متلب های تحقیق با استفاده از نرم منبع: یافته 

 

 
های  ها مطابق با شاخص ستانده بر مبنای اهمیت گره   - سهام مطابق با جدول داده صنعت بازار    36شبکه ارتباط    1  شکل 

تعیین شده است. طیف رنگی از آبی تیره به قرمز تیره از کمترین    1مرکزیت. شماره هر گره مطابق با ستون اول جدول  
 به بیشترین است. 

 افزار متلب های تحقیق با نرم منبع: یافته 
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ه ورودی  میزان  درجه  دهنده  نشان  صنعت  ر 
اتصاالتی است که سایر صنایع با این صنعت دارند.  
تعداد   بر  عالوه  شاخص  این  محاسبه  برای  اما 

ها نیز در نظر گرفته شده  اتصاالت اهمیت وزن یال 
جدول   با  مطابق  شکل    1است.  "پیمانکاری  1و   ،

صنعتی" دارای بیشترین میزان درجه ورودی است.  
هر صنعت نشان دهنده تعداد  درجه خروجی برای  

اتصاالتی است که این صنعت با سایر صنایع دارد.  
ها نیز در  برای محاسبه این شاخص اهمیت وزن یال 

،  1و شکل   1نظر گرفته شده است. مطابق با جدول 
"حمل و نقل" دارای بیشترین میزان درجه خروجی  
است. نزدیکی ورودی بیشتر نشان دهنده این است  

اند از بقیه  تودر مدت زمان کمتری می که آن صنعت  
،  1و شکل    1ها نهاده بگیرد. مطابق با جدول  صنعت

های مالی"  ها و سایر واسطهها، بانک "سرمايه گذاري 
دارای بیشترین میزان نزدیکی ورودی است. نزدیکی  
خروجی بیشتر نشان دهنده این است که آن صنعت  

میتو کمتری  زمان  مدت  صنعدر  بقیه  به  ها  ت اند 
جدول   با  مطابق  بدهد.  شکل    1ستانده  "  1و   ،

استخراج زغال سنگ" دارای بیشترین میزان نزدیکی  
خروجی است. مرکزیت بینابینی بیشتر نشان دهنده  
این است که آن تعداد صنایع بیشتری برای ارتباط  

سریعتر با یکدیگر به این صنعت نیاز دارند. مطابق  
غال سنگ" دارای  ، " استخراج ز 1و شکل    1با جدول  

بیشترین میزان مرکزیت بینابینی است. رتبه صفحه  
هایی  نشان دهنده این است که اعتبار یک گره به گره 

ها  است که با آن در ارتباط هستند و هرچه این گره 
می  افزایش  گره  این  اعتبار  باشند  ارزشتر  یابد.  با 

با جدول   پیمانکاری صنعتی"  1و شکل    1مطابق   "  ،
بیشت گره دارای  است.  صفحه  رتبه  میزان  های  رین 
آیند.  های اصلی در شبکه به حساب می نفوذی گره 

جدول   با  شکل    1مطابق  دارای  1و  زراعت"   "  ،
های  های قطبی گره بیشترین میزان نفوذ است. گره

های اصلی در ارتباط هستند  اصلی نیستند اما با گره 
گره  مابقی  گره و  با  ارتباط  برای  نفوذی  ها  های 

های  های قطبی با گره توانند از طریق ارتباط با گرهمی
جدول   جدول  مطابق  باشند.  ارتباط  در  و    1نفوذی 

میزان  1شکل   بیشترین  دارای  اساسی"  فلزات   "  ،
شبکه ارتباط میان صنایع    2قطب است. در شکل  

یال  وزن  مبنای  بر  داده شده  بازار سهام  نمایش  ها 
عت را بهم  است. هرچه میزان وزن یالی که دو صن

متصل کرده بیشتر باشد نشان دهنده این است که  
بیشتر   صنعت  دو  این  میان  ستانده  و  داده  ارتباط 

 است
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ها. طیف رنگی از آبی کمرنگ به سبز تیره است و هرچه  صنعت بازار سهام بر مبنای وزن یال   36شبکه ارتباط    2  شکل 

 رود. وزن یال بیشتر شود ضخامت یال بیشتر و رنگ آن به سمت سبز تیره می 

 افزار گفی های تحقیق با نرم منبع: یافته 

 

ارتباط صنعت گردشگری با سایر   4.3
صنایع بازار سهام بر مبنای جدول  

 ستانده -داده 
ایران، صنعت    ستانده  - مطابق با آخرین جدول داده

هر   با  لحاظ    35گردشگری  به  هم  دیگر  صنعت 
دریافت نهاده و هم به لحاظ دادن ستانده در ارتباط  

آن  به  گردشگری  که صنعت  صنایعی  اگر  ها  است. 
دهد به ترتیب از بزرگ به کوچک مرتب  ستانده می 

برای    45شوند   گردشگری  صنعت  ارتباطات  درصد 
به   انجام    3دادن ستانده  اول  است.  صنعت  شده 

ها  همچنین اگر صنایعی که صنعت گردشگری از آن 
کوچک مرتب  نهاده می  به  بزرگ  از  ترتیب  به  گیرد 

برای    60شوند   گردشگری  صنعت  ارتباطات  درصد 
صنعت اول انجام شده است. در    3گرفتن نهاده از  

حاضر   صنعت    1پژوهش  بر  تاثیرگذار  صنعت 
یر پذیر  صنعت تاث  1گردشگری در زمینه دادن نهاده و  

از صنعت گردشگری در زمینه دریافت ستانده مورد  
(، ابتدا موقعیت  2گیرند. در جدول )مطالعه قرار می

صنایع   سایر  میان  در  گردشگری  صنعت  ساختاری 
 بازار سهام بیان شده است. 
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 ستانده   - ارتباطات صنایع مطابق با جدول داده   موقعیت ساختاری صنعت گردشگری در شبکه   2  جدول 

 نام صنعت 

 های مرکزیت رتبه در شبکه ارتباطات صنایع بازار سهام بر اساس شاخص

دی 
رو

ه و
رج

د
جی  

رو
 خ

جه
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دی  
رو

ی و
یک
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ن

جی  
رو
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کی

زدی
ن

 

نی 
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حه  

صف
ه 
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ب 
ط

ق
 

وذ 
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 20 27 11 30 28 21 30 19 گردشگری 
 نرم افزار متلب های تحقیق با  منبع: یافته 

 

(، صنعت گردشگری در هیچ یک  2مطابق با جدول )
را کسب نکرده    3تا    1های مرکزیت رتبه  از شاخص

ارتباطات   شبکه  در  کلیدی  گره  بنابراین  و  است 
داده جدول  مبنای  بر  حساب  -صنایع  به  ستانده 

پتانسیل  نمی  به  کافی  توجه  عدم  را  آن  دلیل  آید. 
، سهم ارزش  2نست. در شکل  بالقوه این بخش دا 

داخلی   ناخالص  تولید  از  گردشگری  بخش  افزوده 
زمانی   بازه  در  آخرین    1399-1370کشور  با  مطابق 

به تصویر کشیده    1آمار منتشر شده توسط مرکز آمار
سهم    1395، در سال  3شده است. مطابق با شکل  

ارزش افزوده ایجاد شده توسط بخش گردشگری از  

د بوده که این میزان بیشترین  درص  1/ 4کل اقتصاد  
سهم بخش گردشگری از اقتصاد ایران در بازه زمانی  

بسیار    1370-1399 پتانسیل  به  توجه  با  که  است 
است.   ناچیز  مقدار  این  ایران،  در  بخش  این  زیاد 
همچنین روند سهم ارزش افزوده بخش گردشگری از  

به بعد به    1395تولید ناخالص داخلی کشور از سال  
به دلیل شیوع    1399ولی بوده و در سال  صورت نز 

تولید   از  افزوده بخش گردشگری  ارزش  کرونا سهم 
درصد بوده که این کمترین    4/0ناخالص داخلی تنها  

 سال گذشته است. 30میزان در فاصله زمانی  

 

 
1399- 1370تولید ناخالص داخلی ایران در بازه زمانی  سهم ارزش افزوده بخش گردشگری از    3  شکل   

 منبع: اخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار 

 
1 www.Amar.org.ir 

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014
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 ( جدول  به  3در  را  نهاده  بیشترین  که  صنعتی   ،)
است به عنوان صنایع موثر    صنعت گردشگری داده 

 گیرد.بر صنعت گردشگری مورد بررسی قرار می 

 
 ستانده   - صنعت با بیشترین تاثیرگذاری بر صنعت گردشگری در شبکه ارتباطات صنایع مطابق با جدول داده   3  جدول 

 دهد )میلیون ریال( ای که به صنعت گردشگری میمیزان نهاده رتبه تاثیر گذاری بر صنعت گردشگری  نام صنعت 
 32261438 1 غذایی 

 

(، بخش گردشگری بیش از همه  3مطابق با جدول )
نهاده می  غذایی  بیشترین  از بخش  بنابراین  و  گیرد 

تاثیر پذیری را از این صنعت دارد. در صورت اتخاذ  
بر   تصمیم  این  صرفا  صنعت  یک  برای  تصمیمات 
وضعیت شاخص آن صنعت در بازار سهام اثر ندارد  

بر سایر بخش  اثر دارد. به عنبلکه  نیز  وان مثال  ها 

اگر اتفاقی برای صنعت غذایی در بازار سهام بیافتد 
نهاده   تامین کننده اصلی  این بخش  اینکه  به دلیل 
در   گردشگری  است صنعت  گردشگری  برای بخش 

،  4گیرد. در شکل  بازار سهام نیز تحت تاثیر قرار می 
تاثیرگذاری صنایع بر صنعت گردشگری نشان داده  

 شده است. 

 

 
 تاثیر گذاری صنایع مختلف بر صنعت گردشگری بر مبنای دادن نهاده به این صنعت   4  شکل 

 افزار گفی های تحقیق با استفاده از نرم منبع: یافته 
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( جدول  ستانده4در  بیشترین  که  صنعتی  از    (،  را 
کرده  دریافت  گردشگری  عنوان    صنعت  به  است 

معرفی   گردشگری  صنعت  از  تاثیرپذیر  صنعت 
 شود. می

 
 ستانده   - از صنعت گردشگری در شبکه ارتباطات صنایع مطابق با جدول داده   صنعت  با بیشترین تاثیرپذیری   4  جدول 

 نام صنعت 
رتبه تاثیر پذیری از صنعت  

 گردشگری 
گیرد )میلیون  ای که از صنعت گردشگری میمیزان ستانده

 ریال(
پیمانکاری 

 صنعتی 
1 7963721 

 افزار متلب های تحقیق با نرم منبع: یافته 

 

(، صنعت گردشگری بیش از همه  4مطابق با جدول )
گذارد که دلیل  بر صنعت پیمانکاری صنعتی اثر می

های  توان تاثیر گردشگری در افزایش مرمت آن را می 
صنعتی  ساختمان پیمانکاری  قالب  در  تاریخی  های 

اقتصادی   رابطه  این  به  توجه  با  بنابراین  دانست. 

اقتصاد  در  گردشگری  بخش  چنانچه  دچار    مهم، 
بازار   در  این صنعت  بر شاخص  مشکل شود صرفا 

گذارد بلکه بر شاخص سایر صنایع نیز  سهام اثر نمی 
گذارد. تاثیرگذاری صنعت گردشگری بر سایر  اثر می

 ، نشان داده شده است. 5صنایع در شکل 

 

 
 ایر صنایع بر مبنای گرفتن ستانده از این صنعت تاثیر گذاری صنعت گردشگری بر س   5  شکل 

 افزار گفی های تحقیق با استفاده از نرم منبع: یافته 
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تحلیل تکنیکال: شبکه همبستگی   4.4
 میان شاخص بازار سهام صنایع  

در این قسمت شبکه ارتباطات شاخص بازار سهام  
صنایع بر مبنای همبستگی میان شاخص بازار سهام  

می  تشکیل  صنایع  یک  این  شبکه  این  گراف  شود. 
وزن  محاسبه  گراف  برای  است.  جهت  بدون  و  دار 

همبستگی میان شاخص بازار سهام صنایع از ضریب  
داده  برای  که  پیرسون  فاصله همبستگی  ای های 

می مناس استفاده  است  همبستگی  ب  شبکه  شود. 
گره دارد که هر   36میان شاخص بازار سهام صنایع، 

صنعت   یک  سهام  بازار  شاخص  دهنده  نشان  گره 
کند  است و وزن یالی که دو صنعت را بهم متصل می 

میزان همبستگی است که میان شاخص بازار سهام  
که   یالی  عنوان مثال  به  دارد.  دو صنعت وجود  این 

و شاخص بازار سهام    Aبازار سهام صنعت    شاخص
کند بدون جهت است و  را بهم متصل می  Bصنعت  

میان   که  است  همبستگی  میزان  یال،  این  وزن 

که   دارد  وجود  صنعت  دو  این  سهام  بازار  شاخص 
محاسبه   پیرسون  همبستگی  ضریب  با  مطابق 

 شود. می

شاخص   میان  ارتباطات  شبکه  چگالی  ابتدا  در 
صنای  سهام  میبازار  محاسبه  عددی  ع  چگالی  شود. 

بین صفر و یک است و هرچقدر به یک نزدیک تر  
درون   اتصاالت  که  است  این  دهنده  نشان  باشد 
شبکه   چگالی  بخش  این  در  است.  بیشتر  شبکه 

  0/ 97همبستگی شاخص بازار سهام صنایع برابر با  
می  نشان  که  است  سهام  شده  بازار  شاخص  دهد 

به   تقریبا  یکدیگر  با  متصل صنایع  کامل  صورت 
هستند و چنانچه این شبکه با حمله و شوک مواجه  

ها منتقل شود این شوک به سرعت به تمام بخش 
می می آسیب  شبکه  کل  و  جدول  شود  در    5بیند. 

بر  رتبه مختلف  صنایع  سهام  بازار  شاخص  بندی 
 اساس معیارهای مختلف مرکزیت بیان شده است.  

 
 بندی شاخص بازار سهام صنایع رتبه   5  جدول 

 

 نام صنعت 

بستگی شاخص بازار سهام رتبه در شبکه هم
 صنایع 

 

درجه 
نزدیکی 

بردار ویژه  
 

بینابینی 
صفحه  

رتبه 
 

 5 1 12 2 2 زراعت  1
 18 27 16 4 4 استخراج نفت گاز  2
 24 11 26 8 8 استخراج زغال سنگ  3
 17 22 18 4 4 استخراج کانه های فلزی 4
 22 29 23 6 6 استخراج سایر معادن  5
 3 15 2 1 1 غذایی  6
 4 16 1 1 1 قند و شکر  7
 8 17 8 2 2 منسوجات  8
 19 3 10 2 2 محصوالت چرمی  9
 10 12 22 5 5 محصوالت چوبی  10
 27 24 28 10 10 محصوالت کاغذی 11
 13 8 14 3 3 چاپ و انتشار  12



 

64 

 . 72تا  43 صفحات .1401 تابستان .41 شماره .11 دوره

 

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل   

Journal of Tourism Planning and Development 

 

 بررسی جایگاه صنعت گردشگری در بازار سهام ایران: رویکرد نظریه شبکه  . زاده، ابراهیم هادیان، روح اله شهنازیزینب یادگار، پرویز رستم 

 3 14 3 1 1 پاالیشی  13
 12 7 15 3 3 شیمیایی 14
 3 15 2 1 1 دارویی  15
 21 28 20 5 5 الستیکی و پالستیکی  16
 23 9 24 7 7 کانی های غیر فلزی 17
 1 2 5 1 1 فلزات اساسی  18
 15 25 11 3 3 محصوالت فلزی  19

20 
ها و وسایل  دستگاهتولیدات رایانه ای، الکترونیکی و نوری و 

 ارتباطی
1 1 4 4 2 

 7 6 9 2 2 ماشین آالت برقی  21
 4 15 1 1 1 ماشین االت و تجهیزات  22
 4 16 1 1 1 خودرو و وسایل نقلیه موتوری  23
 3 13 3 1 1 برق و گاز  24
 25 26 25 8 8 پیمانکاری صنعتی  25
 26 23 27 9 9 عمده فروشی و خرده فروشی  26
 14 21 13 3 3 نقل حمل و   27
 16 10 19 4 4 گردشگری  28
 8 16 8 2 2 مخابرات  29
 11 5 17 3 3 رایانه و ارتباطات  30
 4 15 1 1 1 های مالیها، بانک ها و سایر واسطهسرمايه گذاري 31
 4 15 1 1 1 بیمه  32
 20 19 21 5 5 کمک به نهادهای واسط مالی  33
 10 20 6 2 2 امالک و مستغالت  34
 9 18 7 2 2 های مهندسی فعالیت 35
 28 30 29 11 11 هنری  36

 افزار متلب های تحقیق با استفاده از نرم منبع: یافته 
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ها  صنعت بازار سهام مطابق با همبستگی میان شاخص بازار سهام صنایع بر مبنای اهمیت گره   36شبکه ارتباط    6  شکل 

 های مرکزیت شاخص مطابق با  

 افزار متلب  های تحقیق با نرم منبع: یافته 

 

میان   که  است  اتصاالتی  تعداد  دهنده  نشان  درجه 
شاخص بازار سهام هر صنعت با سایر شاخص بازار  

و شکل    5سهام صنایع وجود دارد. مطابق با جدول  
گذاري ،  6 بانک "سرمايه  واسطه ها،  سایر  و  های  ها 

"  "پاالیشی "،    درو و وسایل نقلیه موتوری " خو" ،  مالی
،"بیمه، اساسی "  ، "فلزات  ،"غذا"  شکر"  و  "  "قند 
"  " ،"ماشین آالت و تجهیزات" ،"برق و گاز" ،"دارویی،

ها و  تولیدات رایانه ای، الکترونیکی و نوری و دستگاه 
" دارای بیشترین میزان درجه هستند  وسایل ارتباطی  

دهد شاخص بازار سهام این صنایع  که این نشان می 
بیشترین تعداد ارتباط را با شاخص بازار سهام سایر  

 صنایع دارند. 

مرکزیت نزدیکی نشان دهنده این است که هر  
گره  سایر  به  چقدر  است.  گره  نزدیک  شبکه  در  ها 

ها و  ها، بانک "سرمايه گذاري   ،6و شکل    5مطابق با  
،  های مالیسایر واسطه نقلیه  "  " خودرو و وسایل 

،"پاالیشی"،    موتوری ،"بیمه"  اساسی"  "  "فلزات 
"ماشین  " ،گاز"برق و  " ،"دارویی " ،"قند و شکر" ،"غذا،

ای، الکترونیکی و  " تولیدات رایانه " ،آالت و تجهیزات
" دارای بیشترین  ها و وسایل ارتباطی  نوری و دستگاه 

دهد شاخص بازار  میزان نزدیکی هستند که نشان می 
سهام این صنایع به شاخص بازار سهام سایر صنایع  

 در شبکه نزدیک تر هستند.  

هنده این است  مرکزیت بینابینی بیشتر نشان د 
گره  تعداد  با  که  سریعتر  ارتباط  برای  بیشتری  های 

و    5یکدیگر به این گره نیاز دارند. مطابق با جدول  
میزان  6شکل   بیشترین  دارای  زراعت"  صنعت   "  ،

فلزات    " ترتیب  به  آن  از  پس  و  بینابینی  مرکزیت 
 " و  چرمی"  تولیدات   " رایانه  اساسی"،  ای،  تولیدات 

"    ها و وسایل ارتباطیو دستگاه   الکترونیکی و نوری
دارای بیشترین میزان مرکزیت بینابینی هستند. رتبه  
صفحه نشان دهنده این است که اعتبار یک گره به  
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هایی است که با آن در ارتباط هستند و هرچه  گره
گره  افزایش  این  گره  این  اعتبار  باشند  ارزشتر  با  ها 

جدول  می با  مطابق  شکل    5یابد.  فلز 6و   " ات  ، 
اساسی" دارای بیشترین میزان رتبه صفحه و پس از  

ای، الکترونیکی  تولیدات رایانه آن به ترتیب " صنعت  
"، " دارویی" و    ها و وسایل ارتباطیو نوری و دستگاه 

 " غذایی" دارای بیشترین میزان رتبه صفحه هستند. 

مرکزیت بردار ویژه نشان دهنده اهمیت یک گره   
جدول  ای همسایه اش است.  هبه دلیل اهمیت گره 

شکل    5 موتوری"،    ،6و  نقلیه  وسایل  و  "خودرو 
بانک "بیمه"، "قند و شکر"،"سرمايه گذاري ها و  ها، 

های مالی" و " تجهیزات و ماشین آالت"  سایر واسطه 
 در رتبه اول قرار دارند. 

همبستگی شاخص بازار سهام   4.5
صنعت گردشگری با شاخص بازار  

 سهام سایر صنایع  
بازار سهام    مطابق نتایج به دست آمده شاخص  با 

شاخص بازار سهام صنایع    30صنعت گردشگری با  
ابتدا موقعیت  6دیگر همبستگی دارد. در جدول )  ،)

ساختاری شاخص بازار سهام صنعت گردشگری در  
شده   بیان  صنایع  سایر  سهام  بازار  شاخص  میان 

 است.

 
 موقعیت ساختاری صنعت گردشگری در شبکه قیمتی صنایع بازار سهام   6  جدول 

 نام صنعت 

 بستگی شاخص بازار سهام صنایع رتبه در شبکه هم

درجه 
نزدیکی 

بردار ویژه  
 

بینابینی 
صفحه  

رتبه 
 

 16 10 19 4 4 گردشگری 
 افزار متلب های تحقیق با استفاده از نرم منبع: یافته 

 

( جدول  با  صنعت  6مطابق  سهام  بازار  شاخص   ،)
های مرکزیت نقش کلیدی  گردشگری از نظرشاخص 

در شبکه همبستگی میان شاخص بازار سهام صنایع  
را میایفا نمی  آن  دلیل  که  بازار کم  کند  ارزش  توان 

در   که  همانگونه  دانست.  سهام  بازار  در  گروه  این 

بازار  در  گردشگری  گروه  شد  گفته  مقدمه    بخش 
، سهم  18شرکت است. در شکل    7سهام شامل نماد  

ارزش بازار گروه گردشگری از کل ارزش بازار نشان  
، گروه گردشگری  7داده شده است. مطابق با شکل  

 درصد از کل ارزش بازار سهم دارد.   33/0تنها 
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 سهم ارزش بازار گروه گردشگری از کل ارزش بازار    7  شکل 

 مديريت فناوري بورس تهران منبع:  

 

( جدول  که    3(،  7در  صنایعی  سهام  بازار  شاخص 
بیشترین میزان همبستگی را با شاخص بازار سهام  

 اند.  صنعت گردشگری دارند به ترتیب بیان شده 

 
 شاخص بازار سهام صنایع با بیشترین میزان همبستگی با شاخص بازار سهام صنعت گردشگری   7  جدول 

 میزان همبستگی  رتبه میزان همبستگی با شاخص بازار سهام صنعت گردشگری صنعت 
 0/ 84 1 چاپ و انتشار 

 0/ 80 2 رایانه و ارتباطات 
 78/0 3 محصوالت چرمی 

 تحقیق با استفاده از نرم افزار ایویوز های  منبع: یافته 

 

( جدول  با  صنعت  7مطابق  سهام  بازار  شاخص   ،)
صنعت  سهام  بازار  شاخص  با  و    گردشگری  چاپ 

و    84/0با میزان    انتشار بیشترین میزان همبستگی 
میهم نشان  که  دارد  را  دو  حرکتی  این  ارتباط  دهد 

در صورت  و  است  تنگاتنگ  و  زیاد  بسیار    شاخص 
افت یا خیز یکی از این دو شاخص، دیگری به دلیل  
همبستگی باالیی که بینشان وجود دارد به سرعت  

گیرد. بعد از آن به ترتیب شاخص  تحت تاثیر قرار می 
چرمی   محصوالت  و  ارتباطات  و  رایانه  سهام  بازار 

حرکتی را با شاخص  بیشترین میزان همبستگی و هم
 بازار سهام صنعت گردشگری دارند. 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
های مالی جهانی،  های بحران ترین درس یکی از مهم 

اجزای   میان  ارتباطات  از  بهتر  درک  یک  به  نیاز 
های درونی  های مالی است. شناخت وابستگی شبکه

توسعه   و  بازار سهام  در  ارتباطات متقابل صنایع  و 
بازده   وابستگی  که  ریسک  شناسایی  معیارهای 

پیش شرکت  را  زیادی  بیها  اهمیت  از  نماید  نی 

0.33%

ارزش کل بازار  ارزش بازار گروه گردشگری
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کل سیستم   روی  بر  شبکه  نظریه  است.  برخوردار 
نماید و همه اجزا را در کنار هم و در تعامل  تمرکز می 

کند. تا به حال مطالعات زیادی در  با هم بررسی می 
مالکیت   ارتباطات  و  قیمتی  ارتباطات  بررسی  زمینه 
میان اجزای بازار سهام صورت گرفته است اما تا به  

ارتباطات  ال در هیچ مطالعهح ای به بررسی شبکه 
اقتصادی و بنیادی صنایع بازار سهام با استفاده از  

پرداخته نشده است. به  نظریه شبکه  های پیچیده 
ایران    36همین منظور   بازار سهام  صنعت منتخب 

تحلیل   دو  حاضر  مطالعه  در  شد.  گرفته  نظر  در 
صنعت  جایگاه  بررسی  برای  بنیادی  و    تکنیکال 
دو   و  گرفته  کار  به  ایران  سهام  بازار  در  گردشگری 
با   مطابق  بنیادی،  تحلیل  در  شد.  تشکیل  شبکه 

شود  شرایط اقتصادی ارتباط میان صنایع بررسی می 
اقتصادی توجهی   اما در تحلیل تکنیکال، به شرایط 

شود بلکه الگوی ارتباط قیمتی میان صنایع مورد  نمی 
 گیرد.توجه قرار می 

اول  اقتصادی،    در شبکه    36با رویکرد بنیادی و 
ای  صنعت بازار سهام مطابق با مبادله داده و ستانده 

نظر   در  دارد  وجود  بینشان  واقعی  اقتصاد  در  که 
این بخش یک   گرفته شدند. گراف شکل گرفته در 

ها در این شبکه  دار است. گره دار و وزن گراف جهت 
ای  ها میزان نهاده نشان دهنده هر صنعت و وزن یال 

می  دریافت  صنایع  سایر  از  صنعت  هر  و  که  کند 
ستانده صنایع  میزان  سایر  به  صنعت  هر  که  ای 

شد    1دهد است. میزان چگالی این شبکه برابر با  می
ها کامال به یکدیگر  که نشان دهنده این است که گره

متصل هستند و در صورت بروز شوک و حمله، این  
مرحله    شبکه به شدت دچار آسیب خواهد شد. در

این   در  گردشگری  صنعت  جایگاه  بررسی  به  بعد 
شبکه پرداخته شد. صنعت گردشگری در هیچ یک  

را کسب نکرده    3تا    1های مرکزیت رتبه  از شاخص
حساب   به  شبکه  در  کلیدی  گره  بنابراین  و  است 

آید و به منظور بیان توضیح بیشتر در ارتباط با  نمی 
گردشگ افزوده بخش  ارزش  مساله سهم  از  این  ری 

تولید ناخالص داخلی ایران بررسی و مشخص گردید  
زیاد   بسیار  ظرفیت  و  پتانسیل  وجود  خالف  بر 

از   بخش  این  سهم  ایران،  در  گردشگری  صنعت 
الی    1370اقتصاد بسیار ناچیز است. در بازه زمانی  

اقتصاد    1399 از  گردشگری  بخش  سهم  بیشترین 
هم  درصد بوده است که این نشان دهنده س  4/1تنها  

های  کم این بخش در اقتصاد بر خالف وجود پتانسیل 
زیاد است. کمترین میزان سهم بخش گردشگری از  

نیز   بوده    1399درصد مربوط به سال    04/0اقتصاد 
میزان   بیشترین  که  صنعتی  بعد  مرحله  در  است. 

به عنوان صنعت   نهاده را به صنعت گردشگری داده 
دید که این  تاثیر گذار بر صنعت گردشگری معرفی گر 
در اقتصاد    بدین معنی است که چنانچه این بخش 

واقعی دچار مشکل شود و این بر روی شاخصش در  
بازار سهام اثر بگذارد، شاخص صنعت گردشگری در  

می  قرار  تاثیر  تحت  نیز  سهام  با  بازار  مطابق  گیرد. 
نتایج به دست آمده صنعت غذایی که تامین کننده  

گردش بخش  برای  غذایی  بیشترین  مواد  است  گری 
میزان اثرگذاری را بر صنعت گردشگری دارد. سپس  
صنعت   از  را  ستانده  میزان  بیشترین  که  صنعتی 
گردشگری دریافت کرده به عنوان صنعت تاثیرپذیر  
از گردشگری معرفی شد. این بدین معنی است که  
دچار   واقعی  اقتصاد  در  گردشگری  چنانچه صنعت 

گردش صنعت  شاخص  صرفا  شود  در  مشکل  گری 
نمی  قرار  تاثیر  تحت  بلکه شاخص  بازار سهام  گیرد 

گیرند. مطابق با  صنایع دیگر نیز تحت تاثیر قرار می 
صنعتی   پیمانکاری  صنعت  آمده  دست  به  نتایج 
بیشترین میزان تاثیر پذیری از صنعت گردشگری را  
بر   گردشگری  توسعه  تاثیر  آن  دلیل  که  دارد. 

ساختمانفعالیت با  مرتبط  نظیر  ها  های  بناها  و 
های صنعت گردشگری  مرمت است. هرچه فعالیت

دلیل   به  نیز  صنعتی  پیمانکاری  امور  یابد  توسعه 
قرار   تاثیر  تحت  گردشگری  بخش  از  تاثیرپذیری 

گیرد. همانطور که ذکر گردید تا به حال در هیچ  می
صنعت  مطالعه جایگاه  بررسی  به  داخلی  ی 

ا نشده  پرداخته  بازار سهام  در  در  گردشگری  ست. 
مطالعه هیچ  در  فعالیتواقع  در  ای  اقتصادی  های 

ستانده با صنایع بازار سهام تطابق داده    - جدول داده
اما در  اند.  های پیچیده تحلیل نشده و با شبکه   نشده 

های اقتصادی با  مطالعاتی به بررسی ارتباط فعالیت
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گردشگری پرداخته شده است که به مطالعه حاضر  
یج شبکه اول در پژوهش حاضر  نزدیک هستند. نتا
(  1397یعقوبی منظری و آقامیری )مطابق با مطالعه  

نتیجه رسیدند صنعت گردشگری   این  به  است که 
ارتباط زیادی با بخش ساختمان دارد. همچنین نتایج  

 ( با مطالعه خواجه  اول مطابق  ( است  1397شبکه 
بیشترین   غذایی  صنعت  رسید  نتیجه  این  به  که 

 عت گردشگری دارد. ارتباط را با صن

تکنیکالی،   تحلیل  رویکرد  با  دوم  شبکه    36در 
که   همبستگی  میزان  با  مطابق  سهام  بازار  صنعت 

شاخص  وجود  میان  سهام  بازار  در  یکدیگر  با  شان 
دارد در نظر گرفته شدند. گراف شکل گرفته در این  

ها  دار است. گره بخش یک گراف بدون جهت و وزن 
اخص بازار سهام هر  در این شبکه نشان دهنده ش

ها میزان همبستگی میان شاخص  صنعت و وزن یال 
آن  یال  که  است  صنعتی  دو  سهام  بهم  بازار  را  ها 

روز    243های  کند. به همین منظور داده متصل می
در   سهام  بازار  صنایع  به شاخص  مربوط  معامالتی 
با   برابر  شبکه  این  چگالی  میزان  شد.   گرفته  نظر 

ها تقریبا  ه این است که گره شد که نشان دهند  97/0

در   و  هستند  متصل  یکدیگر  به  کامل  صورت  به 
صورت بروز شوک و حمله، این شبکه به شدت دچار  

ها  آسیب خواهد شد و به دلیل ارتباط زیاد میان گره 
در این شبکه چنانچه شوکی به این شبکه وارد شود  

یابد. در  به سرعت این شوک در شبکه گسترش می 
به  بعد  سهام    مرحله  بازار  شاخص  جایگاه  بررسی 

شد.   پرداخته  شبکه  این  در  گردشگری  صنعت 
از   گردشگری  صنعت  سهام  بازار  شاخص 

شبکه  نظرشاخص  در  کلیدی  نقش  مرکزیت  های 
ایفا   صنایع  سهام  بازار  شاخص  میان  همبستگی 

کند و در ادامه به منظور توضیح بیشتر در ارتباط  نمی 
گر  بازار  ارزش  سهم  مساله  این  از  با  گردشگری  وه 

ارزش کل بازار سهام بررسی و مشخص گردید سهم  
درصد است    33/0این گروه از ارزش کل بازار سهام  

همبستگی   بعد  گام  در  است.  ناچیزی  مقدار  که 
شاخص بازار سهام گروه گردشگری با شاخص بازار  

گروه  سایر  بازار  سهام  شاخص  گردید.  بررسی  ها 
بازا شاخص  با  گردشگری  صنعت  سهام  سهام  ر 

صنعت چاپ و انتشارات بیشترین میزان همبستگی  
دهد ارتباط این دو  حرکتی را دارد که نشان می و هم 

 شاخص با یکدیگر بسیار زیاد است.  
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