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 چکیده 
د تا از این طریق درآمدهای نروشمار می توسعه به درحالردات ابزاری مهم برای کشورهای صادرات و وا 

جانبة ایران با  های اقتصادی بر تجارت دور تحریم بررسی اث ، هدف اصلی این مقاله. کسب کنندی ارز 
چین، ترکیه، فنالند، عربستان، ژاپن، فرانسه،  کشورهای شامل  تجاری در این صنعت شرکای عمدة

بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دوران   ،چنینبود و همآذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان 
براساس اطالعات بازة    هاداده  . ترکیبی استفاده شدهای  بررسی از مدل جاذبه و دادهبرای  .  بودپساتحریم  
ها از  تحلیل داده  . برایگرفته شدند  گمرک ایران و بانک جهانی   ازو    بودند  1391تا    1371های  زمانی سال 

غیرهای مجازی  تولید ناخالص داخلی، مت که  طالعه نشان دادنتایج م  استفاده شد.   12استاتا نسخه  افزار  نرم 
. متغیر  انداثر مثبت بر تراز تجاری داشته قبل  تحریم قوی دورةهای ضعیف دورة قبل و فعلی و تحریم 

بر سهم تجارت ایران با  فعلی اثر منفی  افت و متغیر مجازی تحریم قوی دورةجمعیت، نرخ ارز، مس 
های ورزشی ایران با  بررسی روند تغییرات سهم تجارت کال  ،همچنین. شرکای عمدة تجاری داشتند

ری بر روند  ثیر بیشتهای ضعیف تأکه تحریم دادنشان گارچ  -ایه از روش اش با استفادشرکای تجاری 
فعلی اثر های قوی دورة ، تحریم عبارتیبه . تغییرات این سهم داشتند و این تغییرات نامتقارن هستند

های تجارتی بینی نوسانبر پیش   های ضعیف تأثیر بیشتریاند و تحریم منفی بر سهم تجارت شرکا داشته 
 . اندت موردمطالعه داشته در صنع

 
 

 .گارچ  -ای  ، روش جاذبه،ورزش تجاری  تراز  پساتحریم، ،تحریم : واژگان کلیدی

 
1. Email: m.khodadadi@tabrizu.ac.ir 

2. Email: shirafkan@cmu.ac.ir 
3. Email: maryamfaridfathi@gmail.com 
4. Email: sarahmasoomzadeh@yahoo.com 

mailto:maryamfaridfathi@gmail.com
mailto:0sarahmasoomzadeh@yahoo.com


 1398آذر و دی، 57شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                                        40
 

 مقدمه
همراه دارد. ها را بهاقتصادشدن است و وابستگی متقابل شدن اقتصاد، یکی از ابعاد جهانیجهانی

های ها و اتحادیهتجارت، گسترش روزافزون سازمان  شدن مرزها، توسعةگشودهمعنی  شدن اقتصاد بهجهانی

، 2011 شاهسواری و رایانپور، ،منصوری، شاهاست )وثوقی بخشیدن به تحوالت فناورانهاقتصادی و سرعت

ط، . در این شرایلمللی استاکشورها در سطح بینتجاری  شدن داشتن مراودات(. الزمة جهانی137

 اقتصادی،  منبع  این  پذیربودنپایان  و  آن  قیمت  هاینوسان   و  نفت  صادرات  به  ایران  اقتصاد  شدید  وابستگی

که  دندهمی نشان مطالعات. است کرده برخوردار ایویژه اهمیت از را زادرآمد صنایع دیگر به توجه

 هایمتغیر و هابخش سایر به توجهیقابل کمکحاصل  ارز از جدا غیرنفتی، صادرات توسعة هایسیاست

برداری کشور  بهرههای تجاری قابلاده از تمام فرصتاستف ،برای تحقق این هدف .کرد دنخواه اقتصادی

اهمیت صنعت  ؛ بنابراین،جبران شودز وابستگی کشور به درآمد نفتی تا بخشی ا بسیار ضروری است

ش و صنعت ورز ،امروزه (.98 ،2007 جعفری، و عسکریان) شوددرآمدزایی همچون ورزش آشکارتر می

 هایحوزه  از  یکی  ورزشی  کاالهای  تولید  های مطرح اقتصادی است. اکنون،تجارت کاالی ورزشی از موضوع 

 هایبخش. شودمی ترگسترده  هرروز آن دامنة و دهدمی  تشکیل را گوناگون هایشاخه با صنعتی مهم

 ،ورزشی بزرگ هایهمایش برگزاری ورزشی، مراکز و هاشرکت ورزشی، جهانگردی چون اقتصادی

های در سال. هستند ورزش با مرتبط اقتصادی هایحوزه ترینمهم از هاباشگاه تبلیغات و فراغت،اوقات

در سال  ،برای مثال ؛ارزش جهانی صادرات کاالها و تجهیزات ورزشی بسیار افزایش یافته است ،اخیر

رصد بازار د  30،  1998یا در سال  میلیارد دالر بوده است    3/1خش  این ب  سترالیا ارزش صادراتادر    ،2006

ی است که ارزش حالبوده است. این دراروپا  درصد اتحادیة 23 و تجهیزات ورزشی دنیا دراختیار آمریکا

 پیامددرصد کاهش یافته است.  45 ،1370نسبت به سال  1380کاالهای ورزشی تولیدی ایران در سال 

 سبب آمیزش این و است متنوع بسیار هایشکل به اقتصاد و ورزش بیشتر هرچه آمیزیدرهم روند این

  (.336 ،2011، 1کند )ویس پیدا بیشتری اهمیت ورزشی اقتصاد تا است شده

 از کنندمی تالش آمریکا ویژهبه غربی کشورهای ،ایهسته فناوری انتقال روزافزون اهمیت به توجه با

 جلوگیری  برای  نظامی  و  دیپلماتیک  سیاسی،  اقتصادی،  فشارهای و  هاتحریم  اعمال  نظیر  مختلف  ابزارهای

 ،2009، خواهدولت)زهرانی و  کنند استفاده حساس فناوری این به ایران نظیر کشورهایی دستیابی از

امروزه تحریم  درواقع،. اندبوده هاقرن طول دیپلماتیک در هایمهارتاقتصادی جزئی از  هایتحریم .(140

. شودمیبرای آغاز جنگ اقتصادی در جریان خصومت و با اهدافی متفاوت فرض  2راهبرد یک  عنوانبه

 
1. Weiss 

2. Strategy 
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و  اندو موارد اصلی چندجانبه شده است یافته تغییر 1990الگوی استفاده از تحریم از سال  عالوه،به

 گروه دو  به  اقتصادی  هایتحریم  ،معمول  طوربه.  (50  ،2010)زهرانی،    اندنظارت سازمان ملل درآمدهتحت

 ابزارهای بهترین مثابةبه منفی اقتصادی هایتحریماز  کهصورت بدین ؛دنشومی تقسیم مثبت و منفی

 کهدرحالی شود؛می استفاده چند کشور یا یک به اقتصادی واردکردن ضربة هدف با دیپلماتیک اقتصادی

 هایتحریم ،بیندراین. دنشومی تلقی کشوریبین هایهمکاری برای مشوقی مثبت اقتصادی هایتحریم

 تجارت کاهش مانند دارد، شدهتحریم برای کشورهای که منفی یپیامدهای به توجه با منفی اقتصادی

 برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  جهانی،  اقتصاد  با  یکپارچگی  درجه  کاهشو    ایمنطقه  قدرت  تضعیف  خارجی،

 ،یائی بیگدلی)ض  دنگیرمی  قرار  مدنظر  هاتحریم  نوع  این  ارزیابی  مطالعات  بیشتر  در  ،معمول  طوربه  و  هستند

اشاره   (1984)  1فری توان به پژوهشمطالعات می  این  ازجملة  (.110  ،2009  غالمی و طهماسبی بلداجی،

 کشورهای یکاال یتفاوتیب یهایمنحنو  اقتصاد تولید امکانات مرز بررا  منفی یهامیتحر تأثیر کرد که

 تولیدی  ساختار با کشورهای در منفی یهامیتحرکه  رسید نتیجه این به و کرد یبررس شدهتحریم

 ریتأث( در بررسی 2003) 2کارسو ،. همچنیندنشویممنجر  بیشتری رفاه رفتنازدست  به رتریناپذانعطاف

جارت خارجی بر ت  المللنیبی اقتصادی  هامیتحر  ریتأثی بر تجارت، به بررسی  المللنیبی اقتصادی  هامیتحر

ی بر دارامعنمنفی و  ریتأثکه تحریم اقتصادی  کرد دییأ و تپرداخت  2000تا  1960آمریکا طی دورة 

سه طیف ضعیف، متوسط و  مطالعة وی، تحریم اقتصادی به درهمچنین، تجارت خارجی داشته است. 

د. نتایج نشان داد ش یبررساساس مدل جاذبه بربر تجارت  هاآن هریک از  ریتأثو  ی شدبندمیتقسشدید 

 3. کرونبیرا داشتند  هامیتحربر تجارت خارجی نسبت به انواع دیگر    منفی بیشتری  ریتأثی شدید  هامیتحرکه  

تجارت خارجی کشور زیمباوه اروپا بر حجم  ( به بررسی تأثیر تحریم چندجانبة آمریکا و اتحادیة2008)

گیری شده است که این خت. در مطالعة وی، براساس مدل جاذبه نتیجه پردا 2006تا  1998 طی دورة

لوپز و  مانند برخی ،طرفیاز. حجم تجارت کشور زیمباوه داشتندبر  داریها تأثیر منفی و معناتحریم

 ابزار سیاست  تواندمی  تحریم  ،کندمی  دنبال  را  خاصی  هدف  کشوری  کهزمانی  ،( معتقدند2000)  4کورترایت 

. است محکم ،خارجی سیاست در اقتصادی ابزار نظری پایة تحریم، طرفداران دید از. باشد مؤثری خارجی

و وارد  بردوگو فراتر مییپلماسی را از گفتکه د است ریم سالح اقتصادی در میدان مبارزة غیرنظامیتح

 تحریم و تجاری طةراب قطع اول،: است اساسی فرض دو بحث دارای (. این4، 2007، 5کند )ایلرعمل می

 
1. Frey 

2. Caruso 

3. Charumbira 

4. Lopez   & Cortright  

5. Eyler 



 1398آذر و دی، 57شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                                       42
 

 کندمی  محروم  شود،می  کشور  آن  تجارت عاید  از  که  منافع  بعضی  از  را  دهشتحریم  کشور  اقتصادی است که

 گذاردمی  تأثیر  شدهتحریم  کشور  بر  تجاری است که  سود  از  نکردناستفاده  دوم،  ؛کاهدمی  رفاهاز    ،درنتیجه  و

 تجاری رابطة قطع که است این بر تصور. کرد محسوب اقتصادی اصول هایپایه از یکی تواندمی را این و

با  که گذشته تجارب دلیلبه اقتصادی، تحریم موفقیت زمینةدر ،اینباوجود ؛شودمی رفتار تغییر موجب

، 1989  ،1و برگلیک  )پیتر  را ندارد  الزم  تجربی  و پایة  ضوحو  زمینهدراین  بحث  ،هستند  تناقض  دارای  یکدیگر

رات کاالهایی خاص به کشور هدف ازسوی صادکه تحریم صادرات است  ،هاتحریم یکی از انواع (.404

کشور هدف  کنندگانمصرف. در این نوع تحریم، شودمیکننده ممنوع و محدود کشورهای تحریم

دریافت  تریپایین هایقیمتباالتری باید پرداخت کنند و تولیدکنندگان کشور فرستنده  هایقیمت

 قطع به تهدید تأثیرگذاری میزان بررسی رایب (1977) 3ویلمان و تولی (.38 ،2013 ،2)گالید کنندمی

 اساس،براین؛ کردند استفاده ی« جزئمطمئن» تعادل و الگوی یک از ،خصوصی یهابنگاه بر تجاری روابط

 منحنی که رسیدند نتیجه این به و کردند دو گروه تقسیم به را کشتی با شدنیحمل تجاری کاالهای

 دارد؛ها آن بلندمدت تقاضای منحنی به نسبت کمتری «نامطمئن» کشش کاالها اینمدت کوتاه تقاضای

 شدهتحریم کشورهای به تجاری کاالهای واردات بر تأثیری مدتکوتاه در هامیتحر این اعمال ،رون یازا

 اقتصادی  یهامیتحر  تأثیرگذار  و  مناسب  روش  انتخاب  برای  خود  مطالعة  ( در1986)  4گری  داشت.  نخواهد

 وی مطالعة از نتایج حاصل. شدقائل  تمایز غیررقابتی و رقابتی کاالهای بین هدف، کشورهای واردات بر

 غیررقابتی کاالهای  واردات  اقتصادی، محدودکردن  شدید  تنبیه  اعمال  برای  روش  تنها  که  بود  آن  از  حاکی

ی اقتصادی آمریکا بر صادرات آفریقای هامیتحر ریتأث( در بررسی 2002) 5اونت .است هدف کشور از

بر صادرات کشور آفریقای جنوبی درقالب چندین کشور صنعتی    تحریم چندجانبة  ریتأثجنوبی، به بررسی  

 .داشتندر داامعن ریتأثبر صادرات این کشور  هامیتحره این . نتایج نشان داد کمدل جاذبه پرداخت

بوده   1979مریکا و ایران از سال  اصلی روابط آ  هایویژگیمریکا علیه ایران، یکی از  اقتصادی آ  هایتحریم 

 و یافت افزایش 1984 سال از ایران به آمریکایی کاالهای صادرات (. محدودیت2015، 6است )کاتزمن

 (.131 ،2004 و کوکبی، فربهروزی ) شد ممنوع کلیبه 1987 اواخر از مریکاآ به ایرانی واردات کاالهای

های نگرانی 2005ا ایران بود، از سال ب که هدف اتحادیة اروپا گسترش همکاری سازندة، درحالیطرفیاز

مورد ها در. افزایش نگرانیدیة اروپا تأثیر گذاشتروابط ایران با اتحابر ای ایران، هسته بر برنامةجدی 

 
1. Peter & Berglik 

2. Golliard 

3. Tolley & Wilman 

4. Gray 

5. Eventt 

6. Katzman 
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المللی همکاری کامل با آژانس بین المللی خود وداری ایران از اجرای تعهدات بین خود نشده،مسائل حل

 2010و    2008،  2007،  2006های  در سال  2متحدمللهای شورای امنیت سازمانبه قطعنامه  1انرژی اتمی

ی متحد الزاممللمنجر شده است که اجرای آن برای همة کشورهای عضو سازمان  ناعمال تحریم مقابل ایرا

 علیه  هاتحریم جدید دور آغاز یعنی ؛2006 تا 2003 هایسال طی(. 3 ،2015است )خضری، 

 از  رقم این کهطوریبه کرد؛ طی را صعودی روندی اروپا همواره به ایران صادرات ایران،اسالمیجمهوری 

 ،هاتحریم آغاز با اما افزایش یافت؛ 2006یورو در سال  میلیارد3/14 به 2003یورو در سال  میلیارد 9/6

 روند تغییر وشد  متوقف ایران از اروپا اتحادیة واردات رشدروند روبه میالدی 2007 سال نخستة نیم در

 صعودی روند سال چند از پس ،درواقع. شد آغاز سال از این کشورمان به اروپایی کشورهای صادرات

 از قبل سال به نسبت اروپا از ایران واردات و شد منفی 2007 در سال یندفرا این یران،ا به اروپا صادرات

 ؛یافت ادامه نیز میالدی 2008 سال نخست نیمة در نزولی روند این .یافت کاهش درصد 13 از بیش آن

 افت درصد 19 ،قبل سال مشابه مدت به نسبت ایرانورو واردات ی میلیارد 6/4 ،مدت این در کهطوری به

در بررسی اثر (  2009ضیائی بیگدلی، غالمی و طهماسبی بلداجی )  ،زمینهدراین  .(98  ،2013پیلتن،  )  کرد

شریک  30ران با ای بر تجارت دوجانبة های اقتصادیر تحریمهای اقتصادی بر تجارت ایران، اثتحریم

ج حاصل از برآورد یافته بررسی کردند. نتایدرقالب مدل جاذبة تعمیم  1352-1386طی دورة    اش راتجاری

اثر منفی   ،بنابراین  ؛شرکای تجاری آن داشت  اما کوچک بر تجارت ایران و  ،که تحریم اثری منفینشان داد  

( 2014پور )است. کهرازه و نیک پوشیچشمتجارت ایران با شرکای تجاری قابلهای اقتصادی بر تحریم

آورد کردند. نتایج برآورد نشان تجارت بر هانی بر صادرات کشور ایران را درقالب مدل جاذبةآثار تحریم ج

این  ،عالوههب داشته است. 3ثیر منفی بر حجم صادرات ایران به اعضای اوپکها تأ ال تحریمکه اعم داد

شود که توصیه می ،نهایتاند. درتأثیر نداشته  4آناکو و آسهبر صادرات به کشورهای عضو ها تحریم

ام معامالت تجاری شرقی را برای انج  سمت شرق تغییر کند و کشورهای همسایةدیپلماسی ایران از غرب به 

کیب های اقتصادی بر تردر بررسی اثر تحریم(  2015خضری )ها خنثی شود.  تا اثر تحریم  خود انتخاب کند

انباشتگی ، با استفاده از مدل هم1371-1392  ایران و شرکای عمدة تجارت خارجی طی دورةتجارت بین  

اجرای   تنها در دورةهای اقتصادی قوی نهنشان دادند که تحریم  5حداقل مربعات کامال اصالح شدهپانلی و  

معموالً  است. بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده در دورةبلکه  ،تحریم

 
1. International Atomic Energy Agency (UNSC) 

2. United Nation Security Council 

3. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries 

4. ECO & ASEAN     شرق آسیا کشورهای جنوب ةآن: اتحادیآسه ،اقتصادیاکو: سازمان همکاری  

5. Full Modified –Ordinary Least Square (FM-OLS) 
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دهد ری کشور هدف را پوشش نمیی تجاکاالها شود و همةشرکای تجاری اعمال نمی تحریم توسط همة 

تجاری  به سهمها منجر شوند. درمجموع، اثر تحریمبه خودکفایی کشور هدف ها ممکن است تحریم  و

بدیهی  ،بنابراین (؛167، 1988، 1دارد )کامفر و لوئنبرگبستگی جهان کشورهای  بقیة درکشور هدف 

 ؛دنگیر های اقتصادی قرارتأثیر تحریم ابط تجاری کاالی ورزشی ایران تحت است که این صنعت و رو

ی از یک ،شده بر ایرانهای اعمالکاهش تبعات منفی تحریمها و نیز واکنش مناسب به تحریم ،درنتیجه

تجارت خارجی تلقی  کاالی ورزشی ایران با شرکای عمدة تجارت کردنبهینهاساسی برای  هایاقدام

 ،یک  عالوةنج بهای بین ایران و گروه پ برای دستیابی به توافق هسته  وگوهاگفت،  در دولت یازدهم  شود.می

 این ،سرانجامتوافق اولیه حاصل شد.  03/09/1392و در تاریخ  ندشد شروع 23/07/1392در تاریخ 

 انرژی سازمان. ندشدمنجر  جامع توافق حصول به و ندرسید نتیجهبه 23/04/1394 در تاریخ وگوهاگفت

 سازی شفاف  با هدف  «،راه  نقشة»  عنوان  با  یتوافق  روز  همان  نیز  اتمی  انرژی  المللیبین  آژانس  و  ایران  اتمی

 توافق، این براساس. کردند امضا ایران حال و گذشته ایهسته هایفعالیت ماندةباقی مسائل درخصوص

 ازسوی   ،تعهداتش  به  تهران  پایبندی  یدتأی  محضبه  و  برجام  اجرای  روز  در  ایران  علیه  المللیبین  هایتحریم

ها، روند این شدن کامل تحریمنبال دستیابی به توافق و برداشته دبه (.2015)ایسنا،  شوندمی لغو آژانس

بررسی   این پژوهش،هدف اصلی    اساس،براینیر خواهد شد؛  یغعت و ترکیب شرکای تجاری دستخوش تصن

-1391های این صنعت طی سال عمدةشریک تجاری  10با ایران  کاالی ورزشی تجارت درتحریم اثر 

شدن ، با حصول توافق و برداشته چنیناست. همهای تابلویی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده 1371

در براین، . افزوناین مطالعه استدیگر هدف  ،دوران پساتحریمت این صنعت در وضعیبررسی  ها،تحریم

ا که خود این متغیره  های ضعیف و قوی وارد مدل شده استغیرمتغیر تحریم در دو گروه مت این پژوهش،

اند. حاضر تقسیم شده  نیز به دو گروه تحریم ضعیف دورة قبل و دورة فعلی و تحریم قوی دورة قبل و دورة

ت ایران و اقتصاد کشور  یعها، بررسی موقشدن کامل تحریمای و برداشته توجه به توافق هستهبا  ،در پایان

 . مطالعة حاضر هستند نکته نوآوری چهاراساس، این در دوران پساتحریم ضروری است؛ براین

 

 پژوهش  شناسیروش
ایران و شرکای   ورزشی  کاالهای  تراز تجاری  بر  تحریم  اثر  بررسینخست،    در وهلةحاضر    هدف اصلی مطالعة

نعت ورزش در دوران پساتحریم جایگاه ایران و ص ،سپس .بود 1371-1391 هایسال طیتجاری  عمدة

  بررسی شده است.

 
1. Kaempfer & Lowenberg 
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 برگرفته از مطالعة افتهیلیتعد 1در این مطالعه، مدل جاذبة مورداستفادهمدل تحقق هدف نخست،  برای

کشورها، مسافت  با درنظرگرفتن ثروت و اندازة دوجانبهتجارت ( است. براساس این مدل، 2003) 2هافبائر

 :شودزیر تصریح می صورت. این مدل بهشودیمبرانگیز در تجارت تعیین و عوامل اخالل هاآنبین 
 

𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑖,𝑡 = 𝑐1 + 𝛽1𝑙𝑖𝑚1 + 𝛽2𝑒𝑥𝑡1 + 𝛽3𝑙𝑖𝑚0 + 𝛽4𝑒𝑥𝑡0 + ∑ 𝜗𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑙𝑧𝑖,𝑡 +

𝜀𝑖,𝑡 

itLRTRADEلگاریتم سهم تجارت ایران با شریک تجاری : i در زمان امtکل تجارت ایران طی  از ،ام

در   ایراناسالمیسازمان گمرک جمهوری   های ساالنةگزارش آمار این متغیر از .  است  های موردمطالعهسال

های قایقچهار گروه کاالی پوشاک ورزشی، کفش ورزشی، توپ و تجهیزات ورزشی )تردمیل، میز تنیس، 

تجاری،   شرکای عمدة  کردنلحاظاست. در  آوری شدهجمع ای  خانهصورت کتاببه  (و غیره  ورزشی  -تفریحی

بندی شدند؛ دو گروه بخش، در اندخود اختصاص دادهرصد باالیی از تجارت ایران را به کشورهایی که د

که مفهومن نزولی است؛ بدینها با ایراکه گروه اول شامل کشورهایی است که روند تجارت آن طوری به

واردات کاالهای ورزشی ایران از این کشورها بیشتر از صادرات ایران به این کشورها است. این گروه شامل 

تجارت . گروه دوم شامل کشورهایی است که روند ه، فنالند، ژاپن و فرانسه استکشورهای چین، ترکی

صادرات کاالهای ورزشی ایران به این کشورها بیشتر از واردات که  مفهوم ها با ایران صعودی است؛ بدینآن 

یه، قزاقستان و قرقیزستان ایران از این کشورها است. این گروه شامل کشورهای عربستان، آذربایجان، روس

 ؛است

 1LIMو سازمان ملل علیه آمریکا، اتحادیه اروپا  توسط شدهاعمالی ضعیف هامیتحرمجازی برای  : متغیر

   ایران است؛

1EXT است؛  علیه ایران شدهاعمالی قوی هامیتحر: متغیر مجازی برای 

 0LIM  0وEXTاست؛ قبل دورة شدهاعمالی ضعیف و قوی هامیتحرمجازی برای  : متغیرهای 

 LZ  است: بیانگر لگاریتم متغیرهای کنترل زیر:  iGDP * GDP  :اخالص داخلی ایران و تولید ن  ضربحاصل

بین   : مسافتiDIS  است؛  جمعیت ایران و شرکای تجاری  ضربحاصل:  iPOP * POP  شرکای تجاری است؛

یک از ریال ایران و پول هر: نرخ ارز دوجانبة واقعی بین iRER تهران و پایتخت شرکای تجاری است؛

  است که ازطریق رابطةشرکای تجاری  
𝐏𝐢𝐭

𝐏𝐭
itERit = PER  شود.  محاسبه میitER:   نرخ ارز مقاطع اسمی است

دست آمده است: ه باین فرمول که از 
𝐄𝐑𝐢𝐭

𝐄𝐑𝐭
it = ER،در این فرمول . itER   نرخ ارز اسمی کشور شریک تجاری

 
1. Gravity Model 

2. Hufbauer 

(1)  
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i برحسب دالر آمریکا است و tERنرخ ارز رسمی کشور ایران برحسب دالر آمریکا است؛ ، tP شاخص :

ور شریک تجاری به قیمت های کش: شاخص قیمتitP است؛ 2011های کشور ایران به قیمت ثابت قیمت

ی ، فرمول نهایاستفاده کنیم itPو  t Pکننده را برای های قیمت مصرفکه اگر شاخص است 2011ثابت 

آید: دست میدوجانبه چنین به نرخ ارز واقعی 
𝐂𝐏𝐈𝐢𝐭

𝐂𝐏𝐈𝐭
itERit = RER. مقادیر آماری این متغیرها از سایت 

  .اندشدهآوری جمع CEPIIو  WDI های ساالنةگزارش 

متغیر مجازی  ،های با تحریم ضعیفسال برای ،شده علیه ایرانهای ضعیف و قوی اعمالمورد تحریمدر

LIM متغیر مجازی  ،های با تحریم قویو برای سالد نگیرمیعدد صفر  ،هاسال عدد یک و بقیةEXT 

  د.نگیرعدد صفر می ،های دیگرو سالعدد یک 

های مبادالت، که با افزایش فاصلة جغرافیایی، هزینه رودیم انتظار ،شدهارائه با توجه به مبانی نظری 

این است که ضریب این  انتظار بر ،نتیجهند؛ دریابهای بیمه و غیره افزایش نقل، هزینهوهای حملهزینه

است که کشور   عنیمبدین  ،تجاری منفی باشد  شرکای  و  ایران  جمعیت  ضربمتغیر منفی باشد. اگر حاصل

؛ ولی ضریب مثبت این متغیر دهدکند و با افزایش جمعیت واردات خود را کاهش میگراتر عمل میدرون

و است بیشتر ، های ناشی از مقیاسجویی، صرفهتر باشدبازار بزرگ عنی است که هرچه اندازةمبدین

ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و حاصل ، هرچه اندازة. همچنینیابدتوان صادراتی افزایش می ،نتیجهدر

؛ شودتر فراهم میکم  ، امکان تولید بیشتر با هزینةتر و ظرفیت تولید آن بیشتر باشدشرکای تجاری بزرگ

نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی   المللی دارای مزیت نسبی خواهد بود. افزایشدر بازارهای بین   ،نتیجهدر

زار جهانی د و قدرت رقابت کاالها در بانشوای داخلی برای خریداران خارجی میشدن کاالهترموجب ارزان 

کنندگان داخلی نسبت به کاالهای داخلی کاالهای وارداتی برای مصرف  ،دیگرافزایش خواهد یافت. ازسوی

ها قیمت، اگر با کاهش ارزش پول ملی حال ای خواهد داشت.امر بازتاب گستردهد شد. این نتر خواهگران 

عالمت ضریب که انتظار داریم  کند؛ بنابراین،صادراتی تغییر نمی د، قدرت رقابتی کاالهایننیز افزایش یاب

  ین متغیر مثبت یا منفی باشد.ا

ی ورزشی ایران با شرکای بینی روند تغییرات سهم تجارت کاالهاپیشیعنی  بررسی هدف دوم؛برای 

، استفاده شده است. این ( پیشنهاد داد1991) 3نلسون که  نمایی ،2یا گارچ 1گارچای، از مدل اشتجاری

 بندی واریانس شرطی است که عبارت است از: مدل روش دیگری برای فرمول

 
1. EGARCH 

2. GARCH 

3. Nelson 
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(2                                        )ln 𝜎𝑡
2 =  α0 + α1  

|ut−1|

√𝜎t−1
2

+ β ln 𝜎𝑡−1
2 +  𝛾 

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

 ,    𝛼0 =

𝑤 − 𝛼√
2

𝜋
 ,      𝛼1 = 𝛼 

𝝈𝒕یعنی  ؛در این مدل متغیر وابسته این مدل چند مزیت دارد. اول اینکه،
لگاریتمی است؛ صورت به 𝟐

𝝈𝒕د که در هر صورت  نتوانند مثبت یا منفی باشضرایب متغیرهای سمت راست می  بنابراین،
مثبت خواهد   𝟐

اثر  ،در این مدلنیاز نیست؛ دوم اینکه،  ضرایب، به اعمال محدودیت غیرمنفی در ترتیببود؛ بدین

تواند مثبت یا می 𝐮𝐭−𝟏است که  𝐮𝐭−𝟏ضریب  𝜸 ،زیرا شود؛نظر گرفته میهای نامتقارن نیز درشوک

𝝈𝒕اگر  ،مثالعنوانمنفی باشد؛ به
های بیانگر تغییرپذیری سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با شریک  𝟐

ضریبی است که فقط  که کند؛ درحالیهای مثبت و منفی را بیان میاثر شوک 𝜸اش باشد، تجاری

صورت، نامتقارن است و درغیراینباشد، متقارن    جا نیز اگر  یرد. در اینگرنظر میرا د  tu-1  مطلققدر

 ،منفی باشداست. اگر  های منفی برابر با و اثر شوک های مثبت برابر با . اثر شوکاست

های مثبت و اثر شوک بنابراین، ست؛های مثبت اهای منفی بیشتر از شوکدهد که اثر شوکنشان می

 (.574، 2014باشد )سوری،  صورتی یکسان است که منفی فقط در

 

 نتایج
ی های تابلویداده از روش جاذبه و ، برآورد مدل بررسی اثر تحریم بر تجارت صنعت ورزش ایرانبرای 

که به مقاطع مطلع شویم. در این آزمون  ابتدا باید از همگنی یا ناهمگنیاساس، ؛ براینشده استاستفاده 

صنعت بودن  شود، فرضیة صفر دال بر همگن انجام می  F  وسیلة آمارةمعروف است و به  مقطعی  اثرهاون  زمآ

ز روش حداقل مربعات معمولی صفر بیانگر استفاده ا نشدن فرضیةردرو، موردبررسی است؛ ازاین 

، درصورت رد بعد های تابلویی است. در مرحلةاز روش داده صفر مبین استفاده و رد فرضیة 1شدهتجمیع 

های تخمین داده له بپردازیم که برایباید به بررسی این مسئ 2زمون هاسمنصفر، با استفاده از آ فرضیة

صفر  استفاده شود. براساس این آزمون، رد فرضیة 4تصادفی اثرهایروش  و 3ثابت اثرهایاز روش تابلویی 

 . تصادفی است اثرهاین استفاده از روش آن مبی نشدنردثابت و  اثرهایر استفاده از روش بیانگ
 

 

 
4. Pooled Least Squares 

2. Hausman Test 

2. Fixed Effects 

3. Random Effects 
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  گروه اثرهایداری آزمون معنا نتایج -1 جدول

 (PV)ارزش احتمال                                 Fآزمون  آمارة

03/5                                              100/0 
                     

های تابلویی فاده از روش دادهبیانگر است Fآزمون  توان گفت که آمارةآمده میدست نتایج به با توجه به

 شده است. روش حداقل مربعات معمولی تجمیعز جای استفاده ابه
 

 داری آزمون هاسمننتایج معنا -2 جدول

 ارزش احتمال                           2آزمون مقدار آمارة

30/3                                               001/0 

                  

ضیة صفر و فر نشدنردسمن استفاده شده است. نتایج آمارة آزمون هاسمن بیانگر از آزمون ها ،در ادامه

 نشان داده شده است. که نتایج در جدول شمارة سه ثابت است اثرهایانتخاب روش ، نتیجهدر
 

 تجاری صنعت ورزش  رد سهم تجارت ایران با شرکای عمدةبرآو -3 جدول

t p ضریب متغیر  

Lpop 9681/310-  22/3-  001/0  

Ldis 569/2330-  14/2  034/0  

Ler 78559/14-  59/3-  100/0  

Lgdp 50449/42  76/1  079/0  

d  756396/2  15/0  881/0  

d  61867/18  67/0  23/1  

d  55294/27  27/1  204/0  

d  35774/67-  06/3-  003/0  

Cons 2/11862  05/3  003/0  

 

ت شرکای ایران در صنعت ورزش اثر منفی بر سهم تجار 1ثابت، متغیر جمعیت  اثرهایبا توجه به نتایج 

یعنی  ران با شرکای تجاری کمتر شده است؛ستد ایبا افزایش جمعیت ایران، سهم دادو کهطوری دارد؛ به

صورت تولید گرا عمل کرده است و برای تأمین نیازهای خود بهصورت درون ، کشور به با افزایش جمعیت

ار دلحاظ آماری معنااست و این ضریب به -9681/310 برابر با است. ضریب این متغیر سعی کردهداخلی 

 
1. lpop 
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دار است. اثر این لحاظ آماری معنااست و این ضریب نیز به -569/2330 برابر با 1است. ضریب مسافت

که با افزایش مسافت ایران با شرکای تجاری، سهم تجارت طوری متغیر بر سهم تجاری شرکا منفی است؛ به

و  ز تجارت خارجی ایران داردتجاری انیز اثر منفی بر سهم شرکای  2شود. نرخ ارزرکا با ایران کم میش

دار است. با افزایش الحاظ آماری معناست و این ضریب به  -78559/14با مقدار عددی ضریب آن برابر 

تر کنندگان داخل کشور گراننرخ ارز و کاهش ارزش پول داخل، قیمت کاالهای وارداتی برای مصرف

شود. اثر تولید تجارت شرکای صنعت ورزش میشود و این باعث کاهش حجم واردات و کاهش سهم می

 برابر با ار عددی این متغیردار است. مقدلحاظ آماری معنابر سهم تجارت شرکا مثبت و به 3ناخالص

 تراقتصاد بزرگ  اقتصاد کشور و ظرفیت تولیدی است. هرچه اندازة  است. این متغیر بیانگر اندازة  50449/42

و زمینه را برای باالبردن امکان رقابت در   شودهزینة کمتر برای کشور مهیا میباشد، امکان تولید بیشتر با  

های ضعیف لیدات خود مزیت نسبی خواهد داشت. تحریمکشور در تو  آورد؛ زیرا،الملل فراهم میسطح بین

، 639675/2  با  برابرترتیب  به  ،6قبل  های قوی دورةو نیزتحریم  5و فعلی  4قبلی  شده علیه ایران در دورةوضع

ار نیستند. اثر این ضرایب مثبت لحاظ آماری معنادهستند و این ضرایب به 55294/27و  61867/18

جاری این صنعت در تجارت های ضعیف علیه ایران، سهم شرکای تکه با وضع تحریممفهوماست؛ بدین

های ضعیف علیه تحریم  توان گفت کهمی،  اینکه ضرایب معنادار نیستنددلیلافزایش است؛ اما بهایران روبه 

ب متغیر مجازی د. ضریندهتاثیر قرار نمیشده تحت رصنعت ذک ایران، ترکیب تجارت ایران با شرکا را در

لحاظ آماری است و این ضریب نیز به  -35774/67با مقدار عددی برابر  7فعلی های قوی دورةتحریم

که با افزایش طوری تجاری شرکا در صنعت ورزش دارد؛ به همدار است. این متغیر اثر منفی بر سمعنا

شود. ضریب کا کمتر میرفته سهم تجارت شردودیت در روند تجارت ایران، رفتههای قوی و وضع محتحریم

 دار است.لحاظ آماری معنااست و این ضریب به 2/11862با مقدار عددی  نیز برابر 8عرض از مبدأ

 ،اشهای تجاریشریک برای سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با  گارچ -ای برآورد مدلنتایج حاصل از 

  جداگانه در ذیل ارائه شده است. ایهبرای هر کشور به شکل معادل

 

 
 

1. ldis 

2. ler 

3. lgdp 

4. dLIM0 

5. dLIM1 

6. dEXT0 

7. dEXT1 

8. c 
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(3   ) 

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑧𝑒
2 = 0.85 − 2.66

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 2.30𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 1.16

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑓𝑖𝑛
2 = 1.5 − 25.9

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 24.5𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 0.98

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑓𝑟𝑎
2 = 0.95 − 15.7

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 14.38𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 0.96

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑘𝑎𝑧
2 = −4.1 − 21.88

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 22.92𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 0.24

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑟𝑢𝑠
2 = −9.21 − 6.8

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 9.69𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 − 0.74

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑠𝑎𝑢
2 = 0.34 − 8.69

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 5.86𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 0.94

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑡𝑢𝑟𝑘
2 = 0.55 − 12.85

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 10.58𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 0.89

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡𝑟𝑎𝑑𝑘𝑔𝑧
2 = 1.29 − 8.3

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 7.38𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 1.05

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

       

𝑙𝑛𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1

|𝑢𝑡−1|

√𝜎𝑡−1
2

+ 𝛽𝑙𝑛𝜎𝑡−1
2 + 𝛾

𝑢𝑡−1

√𝜎𝑡−1
2

    , 𝛼0 = 𝑤 − 𝛼√
2

𝜋
, 𝛼1 = 𝛼   

های وقفه به شوکواریانس فعلی با یک  ؛ یعنی  یک درنظر گرفته شده است  ،هاوقفه  تعداد  ،برای برآورد مدل

های ضعیف که در این های قوی و تحریمتحریم ،دیگربارتع دهد. بهواکنش نشان می مثبت و منفی

شان با یک وقفه ننامتقار اند، اثرهایکار برده شدهی در برآورد مدل بهعنوان خبر بد و خبر منفپژوهش به

 د. نشوظاهر می

ثیر تأ های تجاری را تحتیکاالهای ورزشی ایران با شرتغییرات سهم تجارت ک شدهرتمام معادالت ذک
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که اثر است و ازآنجایی  ،نتایج معادالتبا توجه به  د.ندههای قوی و ضعیف نشان میتحریم

سهم تجارت است،  های منفیتر از اثر شوکبزرگ های ضعیف( )تحریم های مثبتشوک

تغییر خواهد شد و در اش در دوران تحریم ضعیف بیشتر دچار های تجاریایران با شریک کاالهای ورزش 

و ضریب آن  است  کهو با توجه به این د بودنقوی این تغییرات کمتر خواه هایدوران تحریم

 .هستند نیز ننامتقار ،تغییرات نایدار است، معنا

 

 گیرینتیجه  بحث و
 مختلف  هایبخش بر غایی، هدف به دستیابی در شکست و موفقیت از نظرصرف اقتصادی یهاتحریم

برای  بنابراین، گذارند؛تأثیر می اقتصادی رشد و اشتغال گذاری،سرمایه تجارت، اقتصادی همچون

 تحریم  اثرهای  میزان دقیق  اثرگذاری،  هایکانال  درکنار  است  الزم  هاحوزه   این  در  دقیق  هایگذاری سیاست

دنبال بررسی اثر اساس، در مطالعة حاضر، بهشود؛ براین ارزیابی کمی هایمدل براساس هابخش این بر

های ضعیف های قوی دورة قبل و دورة حاضر و تحریمران در دو طیف تحریمشده علیه ایهای وضعتحریم

های ی سالطدردر صنعت ورزش  ،تجاری ایران شرکای عمدةاضر بر سهم تجاری حدورة قبل و  دورة

ترکیبی بودیم. شرکای عمدة تجاری نیز در دو دستة های مدل جاذبه و داده زابا استفاده ، 1391-1371

که  دادنشان  ، لحاظ شدند. نتایج پژوهشاندتجاری صعودی و نزولی با ایران داشته  شرکایی که رابطة

اثر منفی بر سهم تجاری  ،حاضر ارز و متغیر مجازی تحریم قوی دورةنرخ متغیرهای جمعیت، مسافت، 

ناخالص داخلی،   و متغیرهای تولید  جارت این کشور در صنعت ورزش داشتندشرکای تجاری ایران از کل ت

فعلی نیز اثر مثبت بر متغیر سهم تجارت دورة قبل و  های ضعیف دورةهای قوی دورة قبل، تحریمتحریم

 (2015خضری )  نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعات.  داشتند  شرکای عمدة ایران در صنعت ورزش

 ثیرتأ  گذشته دهة سه تحریم که کرد بیان گزارشی در( 2015) کاتزمنهمسو بود.  (2015تزمن )و کا

 تحریم  فرایند  ،گزارش  این  در.  است  گذاشته  ایران  نفت  بخش  در  خصوصبه  گذاریسرمایه  و  تولید  بر  زیادی

تحریم را شرکای تجاری  معموالً همة .شدند تحلیل فرایند این در مهم بازیگران رفتار و ایران اقتصادی

به ها هند و ممکن است تحریمدنمیکاالهای تجاری کشور هدف را پوشش  کنند و همةاعمال نمی

کشورهای   بقیة  باها به سهم تجاری کشور هدف  ماثر تحری  منجر شوند. درمجموع،خودکفایی کشور هدف 

ایران نسبت به  کاالی ورزشی المللیبین میزان مبادالتکه براین باید توجه داشت بنابستگی دارد؛ جهان 

بازار کاالهای  ةبودن اندازکوچک راترین دالیل آن مهم .طور معناداری کمتر استکشورهای پیشرفته به

 تبلیغات و بازاریابی مناسب، فقدان کاالهای ورزشی، نبودنمرغوب های ورزشی خانوار،ورزشی و هزینه
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 انددانستهابری ارز کشور نسبت به سایر کشورها  کاالها و نابر  ةشدافزایش قیمت تمام  ،های اقتصادیتحریم

 (.2014)کالشی، 

، با افزایش آمدهدستهببا توجه به نتایج در دوران پساتحریم، که رود انتظار می با توجه به نتایج پژوهش

سهم  و کای ایران در صنعت ورزش تعدیل شودبر سهم تجارت شراثر منفی تحریم  ایراندر جمعیت 

مدت های است که در کوتاگونهها بهاثر تحریم  ،باید توجه داشت.  بیشتر شودستد ایران با شرکای تجاری  دادو

 میل دارد؛به کاهش  ، صادرات به افزایش و واردات  البته با افزایش نرخ ارز  گردد؛تجارت خارجی محدود می

های ارزی، رژیم تجاری، کشش قیمتی و درآمدی محصوالت داخلی و ولی متغیرهای مربوط به سیاست

بر کشش تابع عرضه و تقاضای های تجاری عالوهکنند. اثرهای رفاه تحریمیند آثار را تعیین میخارجی برآ

راثر اعمال یافته در در مقدار واردات و صادرات کاهشداخلی بر صادرات و واردات کشور هدف، به تغیی

بین ایران با ضریب مسافت اثر منفی متغیر  (.167 ،1988، ها نیز بستگی دارد )کامفر و لوئنبرگتحریم

شدن سهم تجاری شرکای ایران در صنعت ورزش شده است و هشداری برای فعاالن کشورها موجب کمتر

 ،ردسترس برای تجارت در ورزشای و دکردن بازارهای منطقهتجارت در صنعت ورزش ایران است. پیدا

 تغییر »  عنوانبا    گزارشی  2009  سال  در  جهانی  بانک  گروه  این فعاالن در دوران پساتحریم است.نیاز مبرم  

 برعالوه توسعه، فرایند طی که است شده بیان گزارش این کردند. در تهیه «اقتصادی جغرافیای

 ترکوتاه فواصل ،بیشتر تراکم. است نیاز نیز جغرافیایی و مکانی هایانتقالونقل به بخشی، هایانتقالونقل

 عوامل سه این از بنابراین، ؛هستند اساسی و ضروری توسعه، به آمیزموفقیت دستیابی در کمتر تفاوت و

 مناسب هایسیاست  اجرای درصورت اما ؛شوندمی نامتعادل توسعة سبب عامل سه اینشود.  حمایت باید

 گذشت  با را توسعه به دستیابی یادشده عوامل ملل، اقتصادی جغرافیای با متناسب همگرایی، هدف با

 (.2009، 1)بانک جهانی کرد خواهند محقق کافی زمان

ورزشی در کنندگان با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخل، قیمت کاالهای وارداتی برای مصرف

و کاهش سهم تجارت شرکای صنعت ورزشی  باعث کاهش حجم واردات    و  شده استتر  داخل کشور گران 

از  تابعی واردات ،(2004) گوسواوی و اسکویی بهمنی تجربی مدل براساس ،واقعدر .شده استورزش 

. است  ارز  نرخ  و(  به داخلی  وارداتی  کاالهای  قیمت  نسبت)  وارداتی  نسبی  هایقیمت  ملی،  درآمد  متغیرهای

 درآمد و ملی درآمد افزایش با. است واردات ر مقدارد کنندهتعیین و مؤثر متغیر یک عنوانبه ملی درآمد

 واردات، مقدار و وارداتی کاالهای قیمت بین ارتباط  .یابدمی  افزایش  کاالهای وارداتی  تقاضای  مقدار  سرانه،

 اگر بنابراین، هستند؛ وارداتی کاالهای برای  جانشینی داخلی کاالهای از بعضی ،است و همچنین معکوس

 کاالهای برای تقاضا باشد، بیشتر جانشین، وارداتی کاالهای قیمت  از داخل در تولیدشده کاالهای قیمت

 
1. World Bank 
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 ورزشی، پوشاک خصوصهب پوشاک زمینة در هاچالش ترینمهم از یکی ،ایراندر . است بیشتر وارداتی

باالبودن   .است  زیبایی  ازنظر  چه  و  کیفیت  ازلحاظ  چه  خارجی  پوشاک  بهتربودن  برمبنی  مردمبیشتر    ذهنیت

پوشاک شده در تولید کارگرفتههای مربوط به عوامل و نهادهای به افزایش هزینه  ،ع آنتبنرخ تورم و به 

ولیدات ورزشی تا ت  شوداستاندارد موجب مینبودن رعایت  حال ثبات نسبی نرخ ارز، اجباری داخلی و درعین

ی ورزشی کاال  درزمینة  وضعیتاین    کههای یک محصول خوب باشند. تازمانیویژگیداخلی همراه با نبود  

نیاز  و نرخ ارز( وضعیت درآمد ملی نظر ازصرف)واردات کاالی ورزشی  بهاینکه بروجود داشته باشد، عالوه

  .(2012شود )صادقی، میو هر روز بر تعداد بیکاران افزوده  شودسته می، از حجم تولید داخلی کااست

 از یکی خدمات و کاالها صادرات اگر و رودمی شماربه ارز عرضة منابع ترینمهم ازصادرات  ،کشور هر در

 ،هستند  واردات  هایالزام  از  خود  که  ارزی  منابع  که  است  این  انتظار  گاهآن  ،باشد  اقتصادی  تحریم  حوزهای

 نفتی  ارزهای  تبدیل  امکان  ،محدودیت  دلیلبه  تحریم  ذکرشده، در دورة  موارد  برعالوه  .دنشو  روهروب  خلل  با

 بیشتر نیاز که داشت توجه باید و شودمی مرکزی بانک خارجی هایدارایی باالرفتن خالصباعث  بازار در

 از هاآن برداشت افزایش اضافه و هابانک معوق مطالبات افزایش سبب پول معامالتی تقاضای بهها بنگاه

 وجوه   و  نقدینگی  جریان  بر  ارز  های نرخنوسان  و  هابانک  مستقیم  تحریم  طورکهد؛ همانوشمی  مرکزی  بانک

؛ البته باید اذعان کرد که نرخ ارز  گذار استو این خود بر تمام صنایع تأثیر گذاردمی منفی اثر هابانک

بر تمامی صنایع تأثیر  تواند داشته باشد و این نرخ تراز تجاریر صنایع مختلف میاثرهایی متفاوت ب

 اما باید توجه داشت که کاهش نرخ ارز توان رقابتی صنعت ورزش را باال خواهد برد و امکان گذارد؛ می

  ارمغان خواهد آورد.فیت جهانی ورزش را برای ایران به استفاده از ظر

و ظرفیت تولیدی است؛ هرچه  اقتصاد کشور بیانگر اندازة ،بر سهم تجارت شرکا تولید ناخالصمثبت اثر 

و زمینه را برای  شودباشد، امکان تولید بیشتر با هزینة کمتر برای کشور مهیا می تراقتصاد بزرگ اندازة

ولیدات خود مزیت نسبی خواهد کشور در ت آورد؛ زیرا،الملل فراهم میامکان رقابت در سطح بینباالبردن 

طالیی و  ورةوان دوران پساتحریم را به یک دتبردن تولید ناخالص ملی ورزشی می، با باالبنابراین داشت؛

 با تجاری  روابط گسترش  برای تالشبه  ، بایدراستادراین رونق در اقتصاد ورزشی تبدیل کرد.دورة 

 نیازهای مینمطمئن و دردسترس برای تأ تجاری شرکای بخشی بهدر منطقه، تنوع نوظهور ادهایاقتص

 شده علیه ایران در دورةهای ضعیف وضعتحریماثر مثبت  .وابستگی توجه شود کاهش و کشور  اقتصادی

های ضعیف علیه که با وضع تحریم نیز حاکی از آن است قبل  های قوی دورةدورة فعلی و تحریمقبلی و 

 این اثرهاه ضرایب  کایندلیلافزایش است؛ اما بهجاری این صنعت در تجارت ایران روبه ایران، سهم شرکای ت

در صنعت ترکیب تجارت ایران با شرکا  بر  ن،  های ضعیف علیه ایراتحریم  که  توان گفتمی  ،معنادار نیستند

 ( 2008کرونبیرا )  ،(2003)  های کارسونتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش  .گذاردنمیورزش تأثیر  



 1398آذر و دی، 57شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                                       54
 

 و مدتکوتاه اثرهای ایمطالعه ( در2015ئی و درخشان )همسو بود. فدا (2015) درخشان و فدائیو 

 هایسری  از استفاده با 1352-1392 دورة طی را ایران اقتصادی رشد بر اقتصادی هایتحریم بلندمدت

 اعمال که داد نشان نتایج. کردند بررسی 1گسترده هایوقفه یا خودتوضیح مدل کارگیریبه و زمانی

 منفی ثیرتأ  مدتکوتاه در قوی و متوسط هایتحریم ولی نداشت؛ رشد بر دارمعنا ثیرتأ  ضعیف هایتحریم

 بلندمدت  در  قوی  و  ضعیف  هایتحریم  اعمال  که  داد  نشان  بلندمدت  رابطة  نتایج.  داشتند  اقتصادی  رشد  بر

 اقتصادی رشد بر منفی ثیرتأ  بلندمدت در متوسط هایتحریم ولی نداشت؛ اقتصادی رشد بر معنادار ثیرتأ 

سهم تجاری شرکا در فعلی حاکی از اثر منفی بر  دورةهای قوی ب متغیر مجازی تحریمالبته ضری داشت؛

دودیت بر روند تجارت ایران، های قوی و وضع محکه با افزایش تحریمطوری صنعت ورزش است؛ به

ها در دوران پساتحریم که وضع تحریمرود،  ، انتظار میبنابراین  شود؛رفته سهم تجارت شرکا کمتر میرفته 

 در( 2015) خضری ،زمینهشد تراز تجاری صنعت ورزش باشیم. دراینرشاهد ضعیف یا قطع خواهد شد، 

 با نزولی تجارت روند با کشورهایی گروه در ،مدل برآورد نتایج براساس که کرد بیان خود پژوهش نتایج

 تجارت  کاهش موجب قوی اقتصادی هایتحریم اجرای صعودی، تجارت روند با کشورهاییدر  و ایران

در  هم  و  تحریم  اجرای  دورة  در  هم(  ایران  با  نزولی  تجارت  روند  با  کشورهایی)  اول  گروه  کشورهای  با  ایران

( ایران با صعودی تجارت روند با کشورهایی) دوم گروه کشورهای با تجارت اما شده است؛ آن از بعد دورة

( به بررسی اثر تحریم 2017)کازرونی، اصغرپور و خضری  .است یافته کاهش تحریم اجرای دورة در تنها

های قوی به کاهش تجارت ت ایران و شرکای تجاری پرداختند. نتایج نشان داد که اعمال تحریمبر تجار

، خدادادی، پناهی، فریدفتحی و ه است. همچنینشددر دورة اعمال تحریم و در دورة بعد از آن منجر 

بسته به کشور  بر تجارت کاالی ورزشی  که اثر تحریمخود نشان دادند  ( در پژوهش2015)زاده معصوم

بررسی روند  ،دیگرازطرف متفاوت بوده است. ،داشته است بررسی که سهم صادراتی باالتر یا وارداتیمورد

دهد نشان میگارچ  ای  اش با استفاده از روشای تجاریرکتغییرات سهم تجارت کاالهای ورزشی ایران با ش

هستند.  نیزنامتقارن    ،این تغییرات  و  ری بر روند تغییرات این سهم دارندثیر بیشتهای ضعیف تأ که تحریم

ها ملزم به رعایت آن اعضا تمام که شوندمی خاصی قوانین وضع باعث تجاری هاینامهموافقت ،نهایتدر

 بورتون   )هافنر  است  نشدنی  و  اثربی  آن کامالً  کردنتحریم  ،باشد  سازمانی  چنین   عضو   که  کشوری  و  هستند

اثرکردن تواند در بیها مینامههای تجاری و عقد موافقتعضویت در گروه  ،بنابراین  ؛(2008،  2و مونتگومری

 همسایة اقتصادی  بلوک دو  در خود جوارهم  نسبتاً کشورهای با ایران   ،حاضردرحال  ثر واقع شود.ها مؤتحریم

 
1. Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) 

2. Hafner-Burton & Montgomery 
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 است. کشورهای گروههم 2اسالمی هایهمکاری سازمان و  D8گروه ،1اقتصادی هایهمکاری  سازمان خود

 عنوانبه  و دارند قرار سطح یک در ایران با تقریباً فرهنگی و اقتصادی ازلحاظ ذکرشده هایبلوک  عضو

بریکس  های تجاری دیگر همچون گروهگروه عضویت در اما شوند؛می محسوب آن تجاری طبیعی شرکای

 که هستند ایتوسعه درحال کشورهای جنوبی( که شامل آفریقای و چین هند، روسیه، )کشورهای برزیل،

 درصورت همچنین، و شوند مطرح نوظهور اقتصادهای عنوانبه  و شوند نزدیک یافتگیتوسعه  به  توانستند

  ایران  برای مناسب الگویی توانندمی ،یادشده کشورهای و ایران بین ترجیحی تجارت نامةموافقت انعقاد

، )سعیدی  کند  نزدیک  1404  اندازچشمسند    و  جهانی  اقتصاد  اهداف  به  را  ایران  ،گروه  این  در  حضور  و  باشند

 تنوع ایجاد ازطریق اقتصادی هایتحریم دربرابر ایران متقابل اقدام ،همچنین .(2014، دهقانیو  سعیدی

)مانند امکانات  است برخوردار بیشتری  مزیت از که مواردی در ویژهبه خدمات، و کاالها و صادرات تولید در

های تفریحی و های سنتی، ورزشای، کشتی و کشتی پهلوانی، چوگان، ورزشورزش باستانی و زورخانه

تکمیل  و فناوری سازیبومی برای موردنیاز تالشن باید به مسئوال براین،افزونشود. پیشنهاد می غیره(

  توجه کنند.تحریم  از ثیرپذیرتأ هایحوزه در ویژهبه ،کاالها تولید زنجیرة
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Abstract 
Exports and imports are an important tool for developing countries to earn foreign 
exchange earnings. The purpose of this paper is to investigate the effect of economic 
sanctions on Iran's trade with major trading partners in the sports industry and countries, 
including China, Turkey, Finland, Saudi Arabia, Japan, France, Azerbaijan, Russia, 
Kazakhstan and Kyrgyzstan, and also check the status of the economy Iran is under post-
sanctions. In order to assess the gravity model and panel data is used. Countries in the 
group of countries that have trade relations with Iran are grouped downwards and upwards. 
Data based on information from the 1999 to 2012 period, and the resources of the Central 
Customs Data Center is the Islamic Republic of Iran and the World Bank. The results 
show that GDP, dummy variables prior period and current weak sanctions and prior period 
of strong sanctions on Iran's trade balance has a positive effect on the course. Population 
variables, exchange rates, variable distance and dummy variables of strong sanctions the 
current period's has a negative effect on the share of trade with major trading partners in 
the sports industry. Although investigation of the share of trade`s share variation in goods 
sports Iran with its trading partners by using E- GARCH method shows that weak 
sanctions have a greater impact on the variation of the share of those changes is still 
asymmetric. In other words, Strong sanctions of the current period have a negative effect 
on the share of business partnerships, and weak sanctions have a greater impact on the 
prediction of trade volatility in the industry. 
 
Keywords: Sanctions, Post-Sanctions, Sports Trade Balance, Gravity And E- GARCH 
Methods. 
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