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رود تا از این طریق درآمدهاي شمار میتجارت ابزاري مهم براي کشورها به
هاي اقتصادي بر هدف اصلی این مطالعه اثر تحریم ارزي کسب کنند.

ایران با شرکاي عمده تجاري در صنعت ورزش و  تجارت دو جانبه 
منظور انجام باشد. بهبینی وضعیت اقتصاد در دوران پساتحریم میپیش

در دو گروه انتخاب  است. کشورهااستفاده شده  FM-OLSبررسی از روش 
شده است؛ گروه اول؛ چین، ژاپن و فرانسه بوده و گروه دوم؛ روسیه، 

هاي تحقیق بر اساس اطالعات بازه زمانی از هقزاقزستان و قرقزستان. داد
بوده و منابع، گمرك جمهوري اسالمی ایران و بانک  1391تا  1371سال 

 استفاده شد. Eviews8افزار ها از نرمتحلیل داده باشد. برايجهانی می
ترتیب دهد که اثر جمعیت و تولید ناخالص داخلی بهنتایج مطالعه نشان می

غیر روسیه و قرقیزستان منفی نفی و مثبت بوده، نرخ ارز بهدر تمام کشورها م
هاي ضعیف دوره حاضر به غیر قزاقزستان و قرقیزستان منفی بوده، تحریم
هاي هاي قوي دوره فعلی در تمام کشورها مثبت بوده، تحریمبوده، تحریم

هاي ضعیف دوره قبل به غیر از چین در بقیه کشورها منفی بوده و تحریم
وره قبل بر چین، قزاقزستان و قرقیزستان اثر منفی داشته است. در قوي د

دوران پساتحریم، روند صعودي تجارت ایران با شرکا در صنعت ورزش 
 شود.بینی میپیش
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Trade is an important tool for countries to earn foreign 
exchange income.The aim of this study was to evaluate 
the effects of economic sanctions on Iran's trade with 
trading partners in sport industry and prediction Iran's 
economic during post-sanctions.To do so, the method of 
FM-OLS is used. Countries are grouped in two; China, 
Japan and France were selected for the first group and 
Russia, Kazakhistan and Kyrgyzistan for the second 
group.The data is based on information since 1992 to 
2012 period and data sources were the Customs of Iran 
and World Bank. Eviews8 software was used for data 
analysis. The results show that the effect of population 
and GDPhas been negative and positiveforallcountries, 
effect ofexchange rateexceptRussiaandKyrgyzstanwere 
negative, effectof thecurrentweaksanctionshas been 
negativeexceptKazakhstan and Kyrgyzstan, 
strongsanctionsinallcountrieshad a positiveeffectof 
current period, effect ofweaksanctionsthe previous 
periodexcluding Chinawasnegativeinother countries 
andstrongsanctions the previous period have had a 
negativeeffect inChina, KazakhstanandKyrgyzstan. It is 
expected upward trend of trade balance with trading 
partners  during post-sanctions in sport industry. 
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Sanctions, Trading partners, Trade balance, Sport 
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 همقدم
جهانی شدن اقتصاد، یکی از ابعاد جهانی شدن است و وابستگی 

معناي دنبال دارد. جهانی شدن اقتصاد بهرا بهها متقابل اقتصاد
گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت، گسترش روزافزون 

هاي اقتصادي و سرعت بخشیدن به ها و اتحادیهسازمان
). 137: 1390تحوالت تکنولوژیکی است (وثوقی و همکاران، 

الزمه جهانی شدن، داشتن مراودات تجاري کشورها در سطح 
 ایران اقتصاد شدید اشد. در این شرایط، وابستگیبالمللی میبین
 این بودن پذیرپایان و آن قیمت نوسانات و نفت صادرات به

 اهمیت از را زادرآمد صنایع دیگر به توجه نیاز اقتصادي، منبع
 دهدمی نشان شده انجام مطالعات. است کرده برخوردار ايویژه

 کمک حاصل، ارز از جدا غیرنفتی، توسعه صادرات هايسیاست
 کرد خواهد اقتصادي هايمتغیر و هابخش سایر به توجهی قابل

امروزه صنعت ورزش و ). 98: 1386 جعفري، و عسکریان(
باشد، تجارت کاالي ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادي می

 با صنعتی مهم هايحوزه از یکی اکنون ورزشی کاالهاي تولید
 روز هر آن دامنه و دهدمی تشکیل را گوناگون هايشاخه

 جهانگردي چون اقتصادي هايبخش. شودمی ترگسترده
 بزرگ هايهمایش برگزاري ورزشی، مراکز و هاشرکت ورزشی،
 خود سرانجام و هاباشگاه تبلیغات، فراغت، اوقات, ورزشی
. اندورزش با مرتبط اقتصادي هايحوزه ترینمهم از ورزش
 به اقتصاد و ورزش بیشتر هرچه آمیزي درهم روند این پیامد
 تا است شده سبب آمیزش این. است متنوع بسیار هايشکل

  ).336: 2011، 1کند (ویس پیدا بیشتري اهمیت ورزشی اقتصاد
 کشورهاي اي،هسته انتقال فناوري روزافزون اهمیت به توجه با

 ابزارهاي مختلف نظیر از کنندمی تالش ویژه آمریکابه غربی
 و دیپلماتیک اقتصادي، سیاسی، فشارهاي و هاتحریم اعمال
این  به ایران نظیر دستیابی کشورهایی جلوگیري از براي نظامی
: 1388خواه، کنند (زهرانی و دولت استفاده حساس فناوري

 در آمیزمسالمت و معمول ابزاري دیرباز از هاتحریم .)140
 دهه از تقریباً کهطوريبه آمدند،می شمار به هادولت بین تعامل

 سیاستی تقابل یک عنوانبه اقتصادي هايتحریم میالدي، 90
 منافع ارتقاي و اهداف به نیل براي و ابزاري کشورها بین رایج

-آن .)144: 2011، 2اند (کیزناوشدهمطرح خارجی سیاست
هاي گویند تحریممی 3که جورج لوپز و دیوید کارترایتطوري

ها بوده هاي دیپلماتیک در طول قرناقتصادي جزئی از مهارت
عنوان یک استراتژي براي آغاز است. اساساً امروزه تحریم به

                                                                      
1. Weiss 
2. Kozhanov 
3. Lopez and Cortright 

جنگ اقتصادي در جریان خصومت و با اهدافی متفاوت فرض 
 تغییر 1990شود. در ضمن الگوي استفاده از تحریم از سال می

چندجانبه شده و تحت نظارت سازمان ملل یافته و موارد اصلی 
 هايتحریم 4کارتر اي). باري50: 1389درآمده است (زهرانی، 

 چند یا یک علیه اقتصادي قهرآمیز تدابیر معنی به اقتصادي
 یا و است کشور آن هايسیاست در تغییر براي ایجاد کشور
قبیل  این درباره کشور یک نظر کم بازگوکنندهدست

 بخواهیم کهاین براي ).198: 1383فر، بهروزيهاست (سیاست
 و فنی تعاریف باید دهیم، دست به تحریم واژه از تعریفی

 تجاري مقررات. کنیم تفکیک هم از را عبارت این تشریحی
 تجارت بر ملی هايدولت که است هاییمحدودیت عبارت از

 هايتحریم تأثیر همان ظاهربه که کنندمی اعمال المللیبین
 گونهاین. کنندمی دنبال را دیگري اهداف دارند را اقتصادي

 یک تجاري سیاست شدهتعریف اهداف تجاري، هايمحدودیت
 عنوانبه اقتصادي، هايتحریم کهدرحالی باشند،می دولت

 به. شوندمی استفاده خارجی سیاست اهداف به نیل براي ابزاري
 به خود خارجی سیاست پیشبرد در امریکا دولت علت همین
(ضیائی و  شودمی متوسل روزافزون اقتصادي هايتحریم

) 2000( 5لوپز و کورترایت مانند برخی ).111: 1391 همکاران،
 تحریم کندمی دنبال را خاصی هدف کشوري که زمانی معتقدند

 طرفداران دید از. باشد مؤثري خارجی ابزار سیاست تواندمی
 محکم خارجی سیاست در اقتصادي ابزار نظري پایه تحریم،

تحریم سالح اقتصادي در میدان مبارزه غیرنظامی است، . است
کند وگو فراتر بدهد و وارد عمل میکه دیپلماسی را از گفت

 اول،: است اساسی فرض دو بحث داراي ). این4: 2007، 6(ایلر
 از را تحریم تحت کشور اقتصادي، تحریم و تجاري رابطه قطع

 محروم شود،می کشور آن تجارت عاید از که منافع بعضی
 سود از نکردن استفاده دوم،. کاهدمی را رفاه درنتیجه و کندمی

 تواندمی را این و گذاردمیتأثیر  تحریم شونده کشور بر تجاري،
 این بر تصور. کرد محسوب اقتصادي اصول هايپایه از یکی
. شودمی رفتار تغییر موجب رابطه تجاري قطع که است
 تجارب دلیل به اقتصادي، تحریم موفقیت زمینه در وجود،بااین

 زمینه، این در بحث است، تناقض داراي با یکدیگر که گذشته
 7کوپر که گونههمان. است الزم تجربی پایه و وضوح فاقد
 طوالنی سابقه داراي اگرچه اقتصادي نظریه تحریم گوید،می

 گرددبرمی 1930 ۀده به آن موفقیت درباره سؤال ولی است،

                                                                      
4. Barry E. Carter 
5. Lopez   & Cortright  
6. Eyler 
7. Coper 
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تحریم  ،ها). یکی از انواع  تحریم1989:404 ،8و برگلیک (پیتر
صادرات است، که در آن صادرات کاالهایی خاص به کشور 

کننده ممنوع و محدود هدف از سوي کشورهاي تحریم
کنندگان کشور هدف گردد. در این نوع تحریم، مصرفمی

و تولیدکنندگان کشور  هاي باالتري باید پرداخت کنندقیمت
، 9کنند (گالیدتري را دریافت میهاي پایینفرستنده قیمت

هاي اقتصادي با توجه به نوع و کارکرد ). تحریم38:  2013
توانند اجراي شوند که میهایی میخود موجب محدودیت

تعهدات را در قراردادهاي تجاري با مشکل مواجه سازند. براي 
که واردات کاالي خاص را به مثال یک تحریم اقتصادي 

سازد؛ احتماالً اجراي کشوري که هدف تحریم است ممنوع می
تعهدات طرفی را که متعهد به واردات آن کاالي خاص از کشور 
واضع تحریم بوده است دشوار یا غیرممکن سازد (غالمی و 

هاي اقتصادي امریکا علیه ایران، ). تحریم 36: 1392امین زاده، 
 1979هاي اصلی روابط امریکا و ایران از سال ییکی از ویژگ

 کاالهاي صادرات ). محدودیت2015، 10بوده است (کاتزمن
واردات  و یافت افزایش 1984 سال از ایران به آمریکایی
 شد ممنوع کلیبه 1987 اواخر از امریکا به ایرانی کاالهاي

). از طرفی در حالی که هدف اتحادیه 205: 1383(بهروزي فر، 
 2005اروپا گسترش همکاري سازنده با ایران بود، از سال 

اي ایران، روابط ایران با هاي جدي بر برنامه هستهنگرانی
ها در مورد قرار داد. افزایش نگرانیتأثیر اتحادیه اروپا را تحت 

المللی اجراي تعهدات بین مسائل حل نشده و خودداري ایران از
، منجر 11المللی انرژي اتمیخود و همکاري کامل با آژانس بین

) 12UNSCهاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد (به قطعنامه
اعمال تحریم مقابل  2010و  2008، 2007، 2006هاي در سال

ایران شده است، که اجراي آن براي همه کشورهاي عضو 
 ). طی3: 1394ور است (خضري، آسازمان ملل متحد الزام

 علیه هاتحریم جدید دور آغاز یعنی 2006 تا 2003هاي سال
 روندي اروپا همواره به ایران صادرات ایران، اسالمی جمهوري
میلیارد یورو  9/6 از رقم این کهطوريبه کرده طی را صعودي

افزایش  2006میلیارد یورو در سال  3/14به  2003در سال 
 میالدي 2007 سال نخست نیمه در ها،تحریم آغاز با یافت. اما
 تغییر و متوقف ایران از اروپا اتحادیه واردات رشد به روند رو

 آغاز سال از این کشورمان به اروپایی کشورهاي صادرات روند

                                                                      
8. Peter & Berglik 
9. Golliard 
10. katzman 
11. International  Atomic Energy Agency 
12. Un Security Council 

 به اروپا صادرات صعودي روند سال چند از پس درواقع. شد
 از ایران واردات و شد منفی 2007 در سال فرآیند این ایران،
 .یافت کاهش درصد 13 از بیش آن از قبل سال به نسبت اروپا
 ادامه نیز میالدي 2008 سال نخست نیمه در نزولی روند این

 میلیارد 6/4 رقم واردات مدت این در کهطوريبه پیداکرده
 افت درصد 19 قبل سال مشابه مدت به نسبت ایران یورویی

اي است که در گونهها بهتحریم ). اثر98:  1392پیلتن، ( کرد
گردد، البته با افزایش نرخ مدت تجارت خارجی محدود میکوتاه

ارز صادرات میل به افزایش و واردات میل به کاهش دارد، ولی 
هاي ارزي، رژیم تجاري، کشش متغیرهاي مربوط به سیاست

قیمتی و درآمدي محصوالت داخلی و خارجی برآیند آثار را 
هاي تجاري عالوه بر کشش نند. اثرات رفاه تحریمکتعیین می

تابع عرضه و تقاضاي داخلی بر صادرات و واردات کشور هدف، 
یافته براثر اعمال به تغییر در مقدار واردات و صادرات کاهش 

شرکاي  ها نیز بستگی دارد. معموالً تحریم توسط همهتحریم
ر هدف را کاالهاي تجاري کشو شود و همهتجاري اعمال نمی

ها منجر به خودکفایی دهند و یا ممکن است تحریمپوشش نمی
ها بستگی به سهم تجاري کشور هدف شوند، در کل اثر تحریم

: 1988، 13کشور هدف به بقیه جهان دارد (کامفر و لوئنبرگ
بنابراین بدیهی است که این صنعت و روابط تجاري  ).167

اقتصادي قرار  هايتحریمتأثیر کاالي ورزشی ایران تحت 
ها و همچنین کاهش بگیرد. درنتیجه واکنش مناسب به تحریم

شده بر ایران، بررسی اثرگذاري هاي اعمالتبعات منفی تحریم
هاي اقتصادي بر ترکیب تجارت کاالي ورزشی ایران با تحریم

گوها در وشود. گفتشرکاي عمده تجارت خارجی تلقی می
اي بین ایران و وافق هستهدولت یازدهم براي دستیابی به ت

شروع و در  23/07/1392عالوه یک در تاریخ گروه پنج به
 هارایزنی توافق اولیه حاصل شد. این 03/09/1392تاریخ 

 توافق حصول به منجر و رسید نتیجه به 23/04/1394سرانجام 
 انرژي المللیبین آژانس و ایران اتمی انرژي سازمان. شد جامع
 منظوربه را راه نقشه عنوان با توافق یک روز همان نیز اتمی

 ايهسته هايفعالیت ماندهباقی مسائل خصوص در سازيشفاف
 توافق، این اساس کردند. بر امضا ایران حال و گذشته
 و برجام اجراي روز در ایران علیه المللیبین هايتحریم

 لغو آژانس سوي از تعهداتش به تهران پایبندي تأیید محضبه
به دنبال دستیابی به توافق و . )1394دي، 5(ایسنا،  شوندمی

ها، روند این صنعت و ترکیب برداشته شدن کامل تحریم

                                                                      
13. Kaempfer & Lowenberg 
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ایجاد  از طرفی. شرکاي تجاري دستخوش تغییر خواهد بود
خصوص در ههاي کوچک و متوسط در تمام صنایع ببنگاه

نقش مهم این صنعت ورزش در حال گسترش بوده و با توجه به
ها در افزایش صادرات و ایجاد خالقیت، توجه خاص بنگاه

ها بسیار مهم سیاسگذاران ورزشی به اهمیت و کارکرد این بنگاه
بدین  ).64: 1396(غالمی و همکاران،  باشدو ضروري می

منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تحریم در تجارت 
ت طی کاالي ورزشی ایران با ده شریک تجاري عمده این صنع

 حداقل مربعات کامالًبا استفاده از مدل  1371-1391هاي سال
چنین با حصول باشد. هممی OLS-FM(14( اصالح شده

ها، بررسی وضعیت این صنعت در توافق و برداشته شدن تحریم
 دوران پساتحریم هدف این مطالعه است. 

اي در حیطه بررسی اثر تحریم بر تجارت مطالعات گسترده
 15شود. کارسوته که در ادامه به اختصار مرور میصورت گرف

ي هامیتحرتأثیر ي تحت عنوان بررسی امطالعه) در 2003(
ي هامیتحرتأثیر ی بر تجارت، به بررسی المللنیباقتصادي 
تا  1960بر تجارت خارجی آمریکا طی دوره  المللنیباقتصادي 

تأثیر نموده که تحریم اقتصادي  دییأپرداخته است و ت 2000
ي بر تجارت خارجی داشته است. در این داریمعنمنفی و 

مطالعه نیز تحریم اقتصادي در سه طیف ضعیف، متوسط و 
بر اساس مدل  هاآنهریک از تأثیر ي شده و بندمیتقسشدید 

است. نتایج نشان داده که  شدهیبررسجاذبه بر تجارت 
ی منفی بیشتري  بر تجارت خارجتأثیر ي شدید، هامیتحر

 16داشته است. مارتین کرونبیرا هامیتحرنسبت به انواع دیگر 
تحریم چندجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر ) به بررسی 2008(

بر حجم تجارت خارجی کشور زیمباوه با استفاده از مدل جاذبه 
دهد که پرداخته است. نتایج نشان می 2006تا  1998طی دوره 

داري بر حجم تجارت کشور عنیمنفی و متأثیر ها این تحریم
) در گزارشی تحت عنوان 2015زیمباوه داشته است. کاتزمن (

هاي اقتصادي بر تحریمتأثیر هاي ایران، به تحلیل تحریم
گذاري در ایران پرداخته و نشان داده است بخش نفت و سرمایه

گذاري ی بر تولید و سرمایهباالیتأثیر که تحریم سه دهه گذشته 
در بخش نفت ایران گذاشته است. در این گزارش خصوصاً 

فرایند تحریم اقتصادي ایران و رفتار بازیگران مهم در این 
فرایند مورد تحلیل قرار گرفته است. ضیائی و همکاران 

هاي اقتصادي بر تجارت ایران، )، در بررسی اثر تحریم1392(
یک شر 30هاي اقتصادي بر تجارت دو جانبه ایران با اثر تحریم

                                                                      
14.Fully Modify Ordinary Least Square 
15. Caruso 
16. Charumbira 

را در قالب مدل جاذبه  1352-1386 ةتجاري آن طی دور
تعمیم یافته بررسی کردند. نتایج حاصل از برآورد بیانگر این 
است که تحریم اثري منفی اما کوچک بر تجارت ایران و 

هاي اقتصادي شرکاي تجاري آن دارد. بنابراین اثر منفی تحریم
ست. کهرازه و بر تجارت ایران با شرکاي تجاري قابل اغماض ا

)، آثار تحریم جهانی بر صادرات کشور ایران را 1393پور (نیک
در قالب مدل جاذبه تجارت برآورد کردند. نتایج برآورد نشان 

منفی بر حجم صادرات ایران تأثیر ها دهد که اعمال تحریممی
ثیري بر أها تعالوه این تحریمهداشته، ب 17به اعضاي اوپک

نداشته است. در  18آنو اکو و آسهصادرات به کشورهاي عض
شود که دیپلماسی ایران از غرب به سمت نهایت توصیه می

شرق تغییر و کشورهاي همسایه شرقی را براي انجام معامالت 
ها خنثی شود. فدائی و تجاري خود انتخاب کرده تا اثر تحریم

مدت و بلندمدت اثرات کوتاه اي)، در مطالعه1394درخشان (
اقتصادي بر رشد اقتصادي ایران را طی دوره هاي تحریم
کارگیري مدل هاي زمانی و بهبا استفاده از سري 1392-1352

بررسی کردند. را ) 19ARDLهاي گسترده (خود توضیح یا وقفه
تأثیر هاي ضعیف، دهد که اعمال تحریمنتایج نشان می

هاي متوسط و نداشت، ولی تحریماقتصادي داري بر رشد معنی
رشد داشته است. نتایج این منفی بر تأثیر ر کوتاه مدت قوي د

هاي ضعیف و قوي در بلندمدت نشان داد که اعمال تحریم
هاي متوسط معناداري بر رشد اقتصادي نداشته ولی تحریمتأثیر 

منفی بر رشد اقتصادي دارد. خضري تأثیر در بلند مدت 
جارت هاي اقتصادي بر ترکیب ت)، در بررسی اثر تحریم1394(

-1392بین ایران و شرکاي عمده تجارت خارجی طی دوره 
  FM-OLSانباشتگی پانلی و ، با استفاده از مدل هم1371

هاي اقتصادي قوي نه تنها در دوره نشان دادند که، تحریم
تجارت ایران با  ،اجراي تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز

 کل شرکاي تجاري را کاهش داده است. 
ها بر ترکیب شرکاي مطالعه حاضر به بررسی اثر تحریم

تجاري ایران در صنعت ورزش پرداخته که تاکنون این موضوع 
چنین متغیر توجه پژوهشگران را به خود جلب نکرده بوده، هم

هاي ضعیف و قوي وارد مدل شده؛ که تحریم در دو گروه متغیر
ره قبل و دوره خود این متغیرها نیز در دو گروه تحریم ضعیف دو

اند. در پایان فعلی، تحریم قوي دوره قبل و دوره حاضر تقسیم شده
ها، بررسی اي و برداشته شدن کامل تحریمبا توجه به توافق هسته

                                                                      
17. OPEC,Organization of Petroleum Exporting Countries  
18. ECO and ASEAN   
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موقیعت ایران و اقتصاد کشور در دوران پساتحریم ضروري 
 نماید. لذا این سه نکته نوآوري مطالعه حاضر است. می

 
  یشناسروش

 بر تحریم اثر نخست، بررسی گامی مطالعه حاضر در هدف اصل
 ایران و شرکاي عمده تجاري طی ورزشی کاالهاي تراز تجاري

. سپس جایگاه ایران و صنعت باشدیم1371 -1391 هايسال
منظور گیرد. بهورزش در دوران پساتحریم مورد بررسی قرار می

 20مدل برگرفته از مطالعه هافبائر تحقق هدف نخست، از
با در نظر گرفتن ثروت و اندازه  دوجانبه)، که تجارت 2003(

و عوامل اخالل برانگیز در تجارت  هاآنکشورها، مسافت بین 
 شود:شود. مدل مذکور به شکل زیر تصریح میاستفاده می

LRTRADEit = ci + β1𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟏𝟏 + β2𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟏𝟏 + 
β3𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟎𝟎 + β4𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟎𝟎 + ∑  𝐧𝐧

𝐣𝐣=𝟏𝟏 δjLZit+εit 

itELRTRAD  لگاریتم سهم تجارت ایران با شریک :
هاي مورد ام از کل تجارت ایران طی سالtام در زمان iتجاري 

مطالعه، آمار این متغیر از سازمان گمرك جمهوري اسالمی 
آوري شده است. در لحاظ شرکاي عمده تجاري، ایران جمع

کشورهایی که درصد باالیی از تجارت ایران را به خود 
که بندي شدند، به طورياند در دو گروه بخشاختصاص داده

ها با ایران شورهایی است که روند تجارت آنگروه اول شامل ک
نزولی بوده، به این مفهوم که واردات کاالهاي ورزشی ایران از 
این کشورها بیشتر از صادرات ایران به این کشورها است. این 
گروه شامل کشورهاي چین، ترکیه، فنالند، ژاپن و فرانسه 

 باشد. گروه دوم شامل کشورهایی است که روند تجارتمی
ها با ایران صعودي بوده، به این مفهوم که صادرات کاالهاي آن

ورزشی ایران به این کشورها بیشتر از واردات ایران از این 
کشورها است. این گروه شامل کشورهاي عربستان، آذربایجان، 

: متغیر مجازي 𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟏𝟏باشد. روسیه، قزاقستان و قرقیزستان می
از سه ناحیه آمریکا، اتحادیه  شدهاعمالي ضعیف هامیتحربراي 

: متغیر مجازي براي 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟏𝟏اروپا و سازمان ملل علیه ایران، 
: 𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟎𝟎و  𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟎𝟎علیه ایران، شدهاعمالي قوي هامیتحر

 شدهاعمالي ضعیف و قوي هامیتحرمتغیرهاي مجازي براي 
 :باشدیم: بیانگر لگاریتم متغیرهاي کنترل زیر LZدوره قبل، 

iGDP GDP * :تولید ناخالص داخلی ایران و  ضربحاصل
جمعیت ایران و  ضربحاصل: iPOP * POPشرکاي تجاري، 
: نرخ ارز دوجانبه واقعی بین ریال ایران iRERشرکاي تجاري، 

                                                                      
20. Hufbauer 

it = PERو پول هر یک از شرکاي تجاري که با رابطه 
𝑷𝑷𝒊𝒊𝒊𝒊
𝑷𝑷𝒊𝒊

itER شود. کهمحاسبه می itER  نرخ ارز مقاطع اسمی است

𝑬𝑬𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊دست آمده است: هه از فرمول زیر بک
𝑬𝑬𝑬𝑬𝒊𝒊

it = ER  در آنitER 

برحسب دالر امریکا،  i: نرخ ارز اسمی کشور شریک تجاري 
tER،نرخ ارز رسمی کشور ایران بر حسب دالر امریکا : tP :

: itP، 2011هاي کشور ایران به قیمت ثابت شاخص قیمت
، 2011ثابت  هاي کشور شریک تجاري به قیمتشاخص قیمت

 itPو  t Pکننده را برايهاي قیمت مصرفکه اگر شاخص
-استفاده نماییم، فرمول نهایی نرخ ارز واقعی دوجانبه چنین به

𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪𝒊𝒊𝒊𝒊آید: دست می
𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪𝒊𝒊

itERit = RER  مقادیر آماري این متغیرها
  آوري شده است.جمع 22CEPIIو  21WDIاز سایت 

اعمال شده علیه ایران  هاي ضعیف و قويدر مورد تحریم
و  1عدد  LIMهاي با تحریم ضعیف متغیر مجازي براي سال
هاي با تحریم قوي متغیر ها عدد صفر و براي سالبقیه سال
هاي دیگر عدد صفر منظور و سال 1عدد  EXTمجازي 

 شود. می
روش حداقل  23OLS-FMروش جهت برآورد مدل از

امکان تخمین شود. استفاده می اصالح شده مربعات کامالً
نماید. مدل انباشتگی را فراهم میپارامترهاي یک معادله هم

 رگرسیون خطی به صورت رابطه زیر مفروض است: 

Yt= B1 + B′ Xt +Ut 

از  K×1یک بردار  Xو I)1یک متغیر (Y  طورکلیبه
شود رابطه هم انباشتگی است که فرض می I)1هاي (رگرسیون
از یک X  شود کهوجود ندارد. همچنین فرض میبین آنها 

کند، که باتوجه به روابط نظري پیروي می 24فرایند تفاضل مانا
 مشخص می شود. زیر(بلند مدت) بردار متغیر به صورت 

∆Xt=µ+ϑt 

µ یک بردارK×1 از پارامترهاي رامشϑ  و یک بـردارK×1  از
ــالت ( ــن   I)0جمـ ــپس و هنسـ ــاي فیلیـ ــت. برآوردگرهـ اسـ

)B0,B1)Bکه  یطیدر شرا یروش حت نی=  در اXt وU   بـه
صورت همزمان همبسته باشند سازگار اسـت (انگـل گرنجـر و    

ـ توز یطور عمـوم به یول ،)1987استاك،  برآوردگـر   یمجـانب  عی

                                                                      
21  . World Development Indicators             هاي توسعه جهانیشاخص  
22  . Centre for Prospective Studies and International 
Information                       ینگر و اطالعات بین المللمرکز مطالعات آینده  
23. Fully Modify Ordinary Least Square 

شود که آمار توصیفی آن در طول زمان ایستا به مقادیر سري زمانی مانا گفته می .24
 باشد. 
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OLS بیضـرا  يبرا ياست و انجام استنباط آمار راستانداردیغ 
ـ آمدن بر ا قیفا يخواهد بود. برا رمعتبریغ معموالً tبا آماره   نی

با وقفه آن  ریو مقاد  ϑو Uنیه، بهتر آن است که ارتباط بألمس
 نیـ اصـالح شـده، ا   لحاظ شـود. روش حـداقل مربعـات کـامالً    

 .کندیلحاظ م کیشبه پارامتر وهیش کیرا در  یهمبستگ
 
 ي پژوهشهاافتهی
مدل در دو گروه  نیتخم جی، نتاFM-OLSاستفاده از روش  با

 است. ریکشور به صورت ز 6 يبرا
 

برآورد سهم تجارت شرکاي صعودي عمده تجاري  .)1جدول (
 ایران در صنعت ورزش

 متغیر
 کشور

 فرانسه ژاپن چین
Lpop 65089/44-** 2246/129-* 6669/122-* 
Lgdp 10930/18* 70157/18*** 50474/28** 
Ler 784912/1-** 193182/2-*** 007159/1- 

d𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟏𝟏 684180/1-* 108027/1-** 317729/1-* 
d𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟏𝟏 375874/1** 845187/2* 835341/2* 
d𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟎𝟎 725472/0*** 669348/0- 525709/0- 
d𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟎𝟎 691357/0-*** 023964/0 786255/1* 

C 8887/673* 249/1608* 012/1241* 
 

داري یک درصد، پنج درصد، به ترتیب سطح معنی هاي تحقیق.منبع: یافته
  *،**و*** ،ده درصد

 
سهم شرکاي تجاري در گروه توجه به نتایج تخمین مدل با 

) در هـر سـه کشـور    lpopکشورهاي نزولی، ضریب جمعیـت ( 
(چین، ژاپن و فرانسه) منفی بـوده، مقـدار عـددي ایـن ضـریب      

ــب   ــه ترتیـ ــورها بـ ــراي کشـ و  -2246/129، -65089/44بـ
طوري که با افزایش جمعیت در این کشورها و به  -6669/122

ایران، سهم تجارت این کشورها از تجارت با ایـران در صـنعت   
ـ      ا افـزایش جمعیـت،   ورزش کاسته شده، بـه ایـن مفهـوم کـه ب

مین نیازهاي خود بدون اتکا بـه کشـورهاي   کشورها سعی در تأ
گـرا عمـل   خارج نمودند. کشورها در این حالت به صورت درون

ارت بـا  نمایند و واردات خود را کـاهش و بـه دنبـال آن تجـ    می
یابد. این ضریب در چـین در سـطح   دنیاي خارج نیز کاهش می

دار معنـی  %1دار بوده، در فرانسه و ژاپن نیز در سـطح  معنی 5%
) در هـر سـه کشـور    lgdpاست. ضریب تولید ناخالص داخلی (

ــددي    ــدار ع ــر مق ــب براب ــه ترتی ــوده و ب ــت ب ، 10930/18مثب
گونه متغیر این باشد. اثر مثبت اینمی 50474/28و  70157/18

شود که ایـن متغیـر بیـانگر انـدازه اقتصـاد کشـور و       توجیه می
تر، امکان تولید ظرفیت تولیدي است؛ هرچه اندازه اقتصاد بزرگ

تر براي کشور مهیـا شـده و زمینـه را بـراي     بیشتر با هزینه کم
آورد، چـرا  الملل فراهم مـی باالبردن امکان رقابت در سطح بین

دات خود مزیت نسبی خواهـد داشـت. ضـریب    که کشور در تولی
 %5و  %10، %1این متغیر براي کشـورها بـه ترتیـب در سـطح     

دار است. اثر متغیر نرخ ارز بر سهم تجاري کشورها در این معنی
گروه منفی بوده و مقدار عـددي ایـن متغیـر بـه ترتیـب برابـر       

ــا افــزایش  -007159/1و  -193182/2، -784912/1 اســت. ب
) و کــاهش ارزش پــول داخــل، قیمــت کاالهــاي lerنــرخ ارز (

شـود و  تـر مـی  کنندگان داخل کشور گرانوارداتی براي مصرف
این باعث کاهش حجم واردات و کاهش سهم تجارت شـرکاي  

شود. این ضریب به لحاظ آماري بـراي چـین   صنعت ورزش می
دار بوده و براي فرانسه معنی %10و ژاپن در سطح  %5در سطح 

به این مفهـوم کـه    ،دار نیسته لحاظ آماري معنیاین ضریب ب
تـأثیر  سهم فرانسه در تجارت با ایـران در ایـن صـنعت تحـت     

هـاي ضـعیف   باشد. اثر متغیر دامی تحـریم نرخ ارز نمی تغییرات
) بر سهم تجارت این کشورها با ایران در d𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟏𝟏دوره حاضر (

هاي قوي در تحریمتمام کشورها منفی بوده، به عبارتی با وضع 
دوره فعلی سهم تجارت این کشورها از تجارت بـا ایـران کمتـر    

، -68410/1شده است. مقدار عددي این متغیر به ترتیب برابـر  
ــر  -317729/1و  -108027/1 ــریب بـ ــن ضـ ــوده و ایـ اي بـ

و براي ژاپـن در سـطح    %1کشورهاي چین و فرانسه در سطح 
ي قـوي دوره فعلـی   هـا دار است. متغیر مجازي تحریممعنی 5%
)d𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟏𝟏     بر سهم تجاري این کشـورها بـا ایـران در صـنعت (

هـاي  باشد. به این مفهوم که با وضـع تحـریم  ورزش مثبت می
علیه ایران، سـهم ایـن کشـورها در تجـارت بـا ایـران در        قوي

صنعت مذکور افزایش داشته است. مقدار عـددي ایـن ضـریب    
ــر  ــی 835341/2و  845187/2، 375874/1براب ــن  م ــد. ای باش

 %5و در چین در سـطح   %1ضریب در فرانسه و ژاپن در سطح 
ضعیف وضـع شـده در دوره   می تحریم ئدار است. متغیر دامعنی
) بر روند روابط تجاري ایران و چین اثـر مثبـت   d𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝐋𝟎𝟎قبل (

بوده و در سطح  725472/0گذاشته و مقدار عددي این ضریب 
ریب بـراي کشـورهاي ژاپـن و    دار است. اما این ضـ معنی 10%

 -525709/0و  -669348/0فرانسه منفـی و بـه ترتیـب برابـر     
دار است و این ضریب به لحاظ آماري در ایـن دو کشـور معنـی   

تـأثیر  عبارتی روند تجارت ایران با این دو کشور تحت نیست. به
هاي قـوي دوره  هاي ضعیف دوره قبل نیست. اثر تحریمتحریم
 -691357/0راي سهم تجـارتی چـین برابـر    ) بd𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝟎𝟎قبل (

باشد، به این مفهوم که بـا وضـع تحـریم قـوي دوره قبـل،      می
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مراودات تجاري چین با ایران در این صـنعت کـم شـده و ایـن     
دار است. در کشـور فرانسـه برآینـد    معنی %10ضریب در سطح 

بـوده و ایـن    786255/1این متغیر مثبت و برابر مقـدار عـددي   
که با وضع تحـریم  طوريدار است. بهمعنی %1 ضریب در سطح

در حالت مذکور، روند تجارت فرانسه بـا ایـران رو بـه افـزایش     
گذاشته است. اثر این متغیر در تجارت با ژاپن نیز مثبت و برابـر  

دار باشد. اما این ضریب به لحـاظ آمـاري معنـی   می 023964/0
ب ) بــراي کشــورها بــه ترتیــcمــدل ( أنیســت. عــرض از مبــد

 %1باشد و در سـطح  می 012/1241و  249/1608، 8887/673
 دار است. معنی

 
): برآورد سهم تجارت شرکاي صعودي 2جدول (

 عمده تجاري ایران در صنعت ورزش

 متغیر
 کشور

 قرقیزستان قزاقستان روسیه
Lpop 55167/95-* 05714/14-*** 90288/11-*** 
Lgdp 194504/9* 160400/2*** 711210/7* 
Ler 414127/1* 573411/0-** 692791/0*** 

dLIM1 044727/0- 024779/1* 347986/0 
dEXT1 269866/0 678166/0*** 191524/0 
dLIM0 160808/0- 739659/0-* 352148/0-*** 
dEXT0 706202/1* 494856/1-* 676098/0-** 

C 407/1318* 6486/161*** 10867/15 
 

ترتیب سطح معنی داري یک درصد، پنج درصد، به  هاي تحقیق.منبع: یافته
 *،**و*** ،ده درصد

 
با توجه به نتایج تخمین مدل سهم شرکاي تجاري در گروه 

در هر سه کشورها  (lpop)کشورهاي صعودي، ضریب جمعیت 
(روسیه، قزاقستان و قرقیزستان) منفی بوده، مقدار عددي این 

و  -05714/14، -55167/95ضریب براي کشورها به ترتیب 
که با افزایش جمعیت در این طوريبوده است. به -90288/11

کشورها و ایران، سهم تجارت این کشورها از تجارت با ایران 
در صنعت ورزش کاسته شده، به این مفهوم که با افزایش 
جمعیت، کشورها سعی در تامین نیازهاي خود بدون اتکا به 

ت به صورت کشورهاي خارج نمودند. کشورها در این حال
نمایند و واردات خود را کاهش و به دنبال آن گرا عمل میدرون

یابد. این ضریب در کشور تجارت با دنیاي خارج نیز کاهش می
و براي کشورهاي قزاقستان و قرقیزستان  %1 روسیه در سطح

دار است. ضریب تولید ناخالص داخلی معنی %10در سطح 

(lgdp) به ترتیب کشورها برابر  در هر سه کشور مثبت بوده و
باشد. می 711210/7و  160400/2، 194504/9مقدار عددي 

شود که این متغیر بیانگر گونه توجیه میاثر مثبت این متغیر این
اندازه اقتصاد کشور و ظرفیت تولیدي است؛ هرچه اندازه اقتصاد 

تر براي کشور مهیا تر، امکان تولید بیشتر با هزینه کمبزرگ
الملل  مینه را براي باالبردن امکان رقابت در سطح بینشده و ز

آورد، چرا که کشور در تولیدات خود مزیت نسبی فراهم می
خواهد داشت. این ضریب در کشور در دو کشور روسیه و 

دار معنی %10و در قزاقستان در سطح  %1قرقیزستان در سطح 
منفی است. اثر متغیر نرخ ارز بر سهم تجاري کشور قزاقستان 

هست. با افزایش  -573411/0بوده و مقدار عددي این متغیر 
، قیمت کاالهاي (ler)نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخل 

شود و تر میکنندگان داخل کشور گرانوارداتی براي مصرف
این باعث کاهش حجم واردات و کاهش سهم تجارت این 

ر شود. از طرفی ضریب این متغیر دکشور در صنعت ورزش می
ي روسیه و قرقیزستان مثبت به ترتیب برابر اکشوره

باشد. این ضریب براي کشورهاي می 692791/0و  414127/1
و  %5، %1روسیه، قزاقستان و قرقیزستان به ترتیب در سطوح 

گونه توجیه دار است. ضریب مثبت این متغیر اینمعنی 10%
قیمت شود که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخل، می

کنندگان کاالهاي صارداتی ایران به خارج در نظر مصرف
دنبال این برآیند سهم صاردات کند. بهتر جلوه میخارجی ارزان

ایران افزایش و سهم تجارت ایران با شرکاي تجاري نیز 
 هاي ضعیف دوره حاضرمی تحریمئیابد. اثر متغیر داافزایش می
(dLIM1) منفی بوده، به  بر سهم تجارت روسیه با ایران

هاي ضعیف در دوره فعلی سهم تجارت عبارتی با وضع تحریم
این کشور از تجارت با ایران کمتر شده است. مقدار عددي این 

بوده است. اما این ضریب به  -044727/0متغیر به ترتیب برابر 
دار نیست. به این مفهوم که تجارت روسیه لحاظ آماري معنی

باشد.  هاي ضعیف دوره حاضر نمیتحریمتأثیر با ایران تحت 
این ضریب براي کشورهاي قزاقستان و قرقیزستان مثبت 

ها، روابط باشد، به طوري که با وضع این طیف تحریممی
تجاري ایران با این کشورها رو به افزایش گذاشته است مقدار 
عددي این متغیر براي کشورهاي مذکور به ترتیب برابر 

بوده و ضریب کشور قزاقستان در  347986/0و  024779/1
دار بوده ولی این ضریب در کشور قزاقستان معنی %1سطح 
هاي قوي دوره فعلی دار نیست. متغیر مجازي تحریممعنی

(dEXT1)  بر سهم تجاري این کشورها با ایران در صنعت
هاي باشد. به این مفهوم که با وضع تحریمورزش مثبت می
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این کشورها در تجارت با ایران در قوي علیه ایران، سهم 
صنعت مذکور افزایش داشته است. مقدار عددي این ضریب 

باشد. این می 191524/0و  678166/0، 269866/0برابر 
دار بوده و در روسیه و معنی %10ضریب در قزاقستان در سطح 

دار نیست. به این مفهوم که روابط تجاري قرقیزستان معنی
تغییرات تأثیر یران در صنعت ورزش تحت کشورهاي مذکور با ا

ضعیف وضع شده در دوره می تحریم ئاین متغیر نیست. متغیر دا
کشورهاي این و  ) بر روند روابط تجاري ایرانdLIM0قبل (

گروه اثر منفی گذاشته و مقدار عددي این ضریب به ترتیب 
باشد. این می -352148/0و  -739659/0، -160808/0

 %1زاقستان و قرقیزستان به ترتیب در سطح ضریب در کشور ق
دار است؛ اما این ضریب در روسیه به لحاظ آماري معنی %10و 

عبارتی روند واردات ایران از روسیه تحت دار نیست. بهمعنی
هاي هاي ضعیف دوره قبل نیست. اثر متغیر تحریمتحریمتأثیر 

 706202/1)در روسیه مثبت و برابر dEXT0قوي دوره قبل (
دار است. معنی %1بوده و این ضریب به لحاظ آماري در سطح 

هاي قوي دوره قبل، روند روابط که با وضع تحریمبه طوري
تجاري ایران و روسیه بهبود یافته است. اما این ضریب در 
کشورهاي قزاقستان و قرقیزستان منفی بوده و به ترتیب برابر 

 %1یب در سطوح باشد و به ترتمی -676098/0و  -494856/1
هاي قوي دار است. به این مفهوم که با وضع تحریممعنی %5و 

دوره قبل، روند تجاري با این کشورها کم شده است. عرض از 
 6486/161، 407/1318) براي کشورها به ترتیب Cمدل ( أمبد
طور این ضریب به ترتیب در باشد و همینمی 10867/15و 

در کشور قرقیزستان  دار است ومعنی %10و  %1سطوح 
 دار نیست. معنی
 

 گیريبحث و نتیجه
، با رودیم انتظار شدهارائهبا توجه به مبانی نظري و تئوریکی 

هاي مربوط به مبادالت، افزایش فاصله جغرافیایی، هزینه
هاي بیمه و غیره هاي حمل و نقل، هزینههمچنین هزینه

که ضریب این  یابد. در نتیجه انتظار براین استافزایش می
 شرکاي و ایران جمعیت ضربمتغیر منفی باشد. اگر حاصل

کند و با گراتر عمل میتجاري منفی باشد یعنی کشور درون
دهد ولی ضریب افزایش جمعیت واردات خود را کاهش می

تر مثبت این متغیر به این معنی است که هرچه اندازه بازار بزرگ
بیشتر و در نتیجه توان  هاي ناشی از مقیاسجوییباشد صرفه

ضرب گردد. همچنین هر چه اندازه حاصلصادراتی باال می
تر و ظرفیت تولید ناخالص داخلی ایران و شرکاي تجاري بزرگ

تولید آن بیشتر باشد امکان تولید بیشتر با هزینه کمتر فراهم 

المللی داراي مزیت نسبی شود در نتیجه در بازارهاي بینمی
ایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی، موجب خواهد بود. افز

شود و تر شدن کاالهاي داخلی براي خریداران خارجی میارزان
قدرت رقابت کاالها در بازار جهانی افزایش خواهد یافت. از 

کنندگان داخلی سوي دیگر کاالهاي وارداتی براي مصرف
تر خواهد شد. این امر بازتاب نسبت به کاالهاي داخلی گران

اي خواهد داشت، حال اگر با کاهش ارزش پول ملی، ستردهگ
ها نیز افزایش یابد، قدرت رقابتی کاالهاي صادراتی تغییر قیمت
کند. لذا انتظار داریم عالمت ضریب این متغیر مثبت یا نمی

  منفی باشد.

هاي وضع شده مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تحریم
قوي دوره قبل و حاضر،  هايعلیه ایران در دو طیف تحریم

ضعیف دوره قبل و حاضر بر سهم تجاري شرکاي عمده تجاري 
با استفاده  1371-1391هاي ایران در صنعت ورزش طی سال

هست. شرکاي عمده تجاري نیز در دو  FM-OLSاز مدل 
دسته شرکایی که رابطه تجاري صعودي و نزولی با ایران 

ل کشورهایی است که اند لحاظ شده است. دسته اول شامداشته
صادرات این کشورها به ایران کمتر از وارداتشان از ایران است. 
این کشورها شامل روسیه، قزاقستان و قرقیزستان است. نتایج 
مطالعه در این گروه کشورها حاکی از اثر منفی جمعیت بر سهم 
تجارت این کشورها، اثر مثبت تولید ناخالص داخل بر سهم 

نرخ ارز بر سهم تجارت روسیه و قرقیزستان و تجارت، اثر مثبت 
اثر منفی نرخ ارز بر سهم تجاري ایران و قزاقستان است. این 

دار است. اثر متغیرها در سطوح مختلف به لحاظ آماري معنی
هاي ضعیف وضع شده در دوره حاضر بر سهم تجاري تحریم

قزاقستان و قرقیزستان مثبت و در روسیه منفی بوده است. 
یید است. أداري این ضریب فقط در قزاقستان مورد تمعنی

هاي قوي وضع شده دوره فعلی نیز اثر مثبت بر سهم تحریم
داري ضریب قزاقستان معنی تجاري این کشورها داشته و صرفاً

هاي ضعیف دوره قبل یید است. اثر ضریب متغیر تحریممورد تاً
اي نیز بر سهم تجاري منفی بوده و این ضریب در کشوره

دار است. قزاقستان و قرقیزستان به لحاظ آماري معنی
هاي قوي دوره قبل نیز بر سهم تجارت روسیه و ایران تحریم

، براي کشورهاي قزاقستان و بوده داراثر مثبت و معنی
داري به لحاظ آماري قرقیزستان نیز اثر این متغیر منفی و معنی

ی است که ید است. دسته دوم شامل کشورهایأینیز مورد ت
صادرات این کشورها به ایران بیش از وارداتشان از ایران است. 
این کشورها شامل چین، ژاپن و فرانسه است. نتایج مطالعه در 
این گروه کشورها حاکی از اثر منفی جمعیت بر سهم تجارت 
این کشورها، اثر مثبت تولیدناخالص داخل بر سهم تجارت، اثر 
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است. این متغیرها به غیر از  منفی نرخ ارز بر سهم تجارت
ضریب نرخ ارز فرانسه در سطوح مختلف به لحاظ آماري 

هاي ضعیف دوره حاضر اثر منفی بر روند دار است. تحریممعنی
هاي قوي دوره تجارت ایران با این سه کشور داشته و تحریم

حاضر نیز اثر مثبت بر این روند داشته است. این ضرایب نیز به 
هاي ضعیف دوره دار هستند. اثر متغیر تحریمعنیلحاظ آماري م

دار و براي ژاپن و فرانسه اثر این قبل در چین مثبت و معنی
دار نیست. در پایان ضریب منفی بوده و به لحاظ آماري معنی

دار هاي قوي دوره قبل در چین منفی و معنیاثر متغیر تحریم
اهر شده است. بوده و در ژاپن و فرانسه اثر مثبت این متغیر ظ

دار بوده ضریب متغیر مذکور براي فرانسه به لحاظ آماري معنی
 دار نیست. و در ژاپن معنی

دست هبا توجه به نتایج ب ،رويصنعت ورزش در دوران پیش
 رود تا:آمده انتظار می

با افزایش جمعیت در کشورهاي شریک تجاري و ایران 
سهم تجارت (هم در گروه کشورهاي نزولی و هم صعودي)، 

این کشورها از تجارت با ایران در صنعت ورزش افزایش یافته و 
کشورها با در نظر گرفتن تنوع محصوالت ورزشی سعی در 

مین نیازهاي خود از ایران را داشته باشند. این حالت موجب أت
افزایش واردات شرکاي تجاري ایران از صنعت ورزش خواهد 

زش با باالرفتن ضریب ظرفیت تولیدي کشور در صنعت ور شد.
تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و امکان تولید بیشتر با هزینه 

تر براي کشور مهیا شده و زمینه را براي باالبردن امکان کم
آورد، چرا که کشور در الملل فراهم میرقابت در سطح بین

تولیدات خود مزیت نسبی خواهد داشت. با کاهش نرخ ارز و 
داخل، قیمت کاالهاي وارداتی براي  افزایش ارزش پول

تر شده تا موجبات افزایش کنندگان داخل کشور ارزانمصرف
شود. حجم واردات و سهم تجارت شرکاي صنعت ورزش ایران 

 در این میان توجه به تقویت همکاري تجاري با کشورهایی
تغییرات نرخ تأثیر (مانند فرانسه) که در تجارت با ایران تحت 

باشد، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اثر متغیر دامی ارز نمی
هاي ضعیف دوره حاضر بر سهم تجارت این کشورها با تحریم

توان انتظار داشت که با وضع از میان برداشتن ایران، می
ها در دوره پساتحریم سهم تجارت کشورها از تجارت با تحریم

هاي البته بررسی متغیر مجازي تحریمایران بیشتر خواهد شد. 
قوي دوره فعلی بر سهم تجاري کشورهاي چین، ژاپن و فرانسه 
با ایران در صنعت ورزش مثبت بوده و به این مفهوم است که 

هاي قوي علیه ایران، سهم این کشورها در با وضع تحریم
تجارت با ایران در صنعت مذکور افزایش داشته و بنابراین در 

متغیر  تواند رونق بیشتري داشته باشد.اتحریم نیز میدوره پس
ضعیف وضع شده در دوره قبل بر روند روابط دامی تحریم 

تجاري ایران و چین اثر مثبت گذاشته، اما این ضریب براي 
عبارتی روند تجارت کشورهاي ژاپن و فرانسه منفی است به

قبل  هاي ضعیف دورهتحریمتأثیر ایران با این دو کشور تحت 
هاي قوي دوره قبل براي سهم تجارتی چین نیست. اثر تحریم

دهد که با وضع تحریم قوي دوره قبل، مراودات نشان می
تجاري چین با ایران در این صنعت کم شده است. در کشور 
فرانسه برآیند این متغیر مثبت بوده با وضع تحریم در حالت 

زایش گذاشته است. مذکور، روند تجارت فرانسه با ایران رو به اف
باشد. بنابراین اثر این متغیر در تجارت با ژاپن نیز مثبت می

انتظار افزایش سهم تجاري کشور چین و توسعه سهم تجاري 
ژاپن و فرانسه همراه با سایر شرکاي تجاري با ایران در 

 پساتحریم وجود دارد.
اثربخشی  نحوة خصوص با توجه به نتایج مطالعه در

گذاران به سیاست ستی در صنعت ورزش،هاي سیاتصمیم
شود: با توجه به روند افزایش جمعیت و تنوع پیشنهاد می

ها، موانع استفاده از این تنوع جهت رونق ها و ورزشسلیقه
اقتصادي بیشتر و باال بردن سهم شرکاي تجاري صنعت ورزش 

 اقتصادهاي با تجاري روابط گسترش براي رفع شود؛ تالش
مطمئن و  تجاري شرکاي قه و تنوع بخشی بهدر منط نوظهور

 کاهش و کشور اقتصادي نیازهاي میندردسترس براي تأ
 از اقتصادي هايتحریم برابر در ایران متقابل وابستگی؛ اقدام

 ویژه به خدمات، و کاالها و صادرات تولید در تنوع ایجاد طریق
 است، مانند امکانات برخوردار بیشتري مزیت از که مواردي در

اي، کشتی و کشتی پهلوانی، چوگان، ورزش باستانی و زورخانه
 نیاز مورد هاي تفریحی و غیره؛ تالشهاي سنتی، ورزشورزش
 به کاالها، تولید تکمیل زنجیرة و تکنولوژي سازيبومی براي
 تحریم. از ثیرپذیرتأ هايحوزه در ویژه
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