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 چکیده
مخارج نظامی در کشورهای مختلف یکی از مخارج ضروری است که هر کشوری در  جهت حفظ امنیت و  
دفاع از مرزهای خود باید به آن توجه کند.  عوامل متعددی بر میزان مخارج کشورهای مختلف اثر دارد که از 

استراتژیکی و مخارج نظامی کشورهای همسایه اشاره کرد. در توان به درآمد، جمعیت، وضعیت این جمله می
این راستا با استفاده از یک مدل، رشد تابع تقاضای مخارج نظامی برای ایران مدنظر قرار گرفت که عوامل 
موثر بر آن شامل تولیدناخالص داخلی، درآمد نفتی، مخارج نظامی کشورهای عربستان، ترکیه، اسراییل و 

ت و متغیر مجازی ورود نظامی آمریکا به منطقه با حمله به افغانستان بود. دوره زمانی مورد پاکستان، جمعی
های توزیع شده این مورد بررسی قرار گرفت که با روش خودرگرسیون با وقفه 2665تا  6386بررسی از سال 

ی همسایه بر مخارج تابع تقاضا برآورد گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرمخارج کشورها
نظامی ایران به ترتیب پاکستان و ترکیه منفی و اسراییل و عربستان مثبت است و درآمد نفتی بر مخارج 
نظامی دارای اثر مثبتی است. تولیدناخالص داخلی دارای اثر منفی است. اثر جمعیت نیز بر مخارج نظامی 

حمله نظامی امریکا به افغانستان نیز دارای اثر مثبتی  دارای اثر مثبتی بوده است. متغیر مجازی وارد شده یعنی
 بر مخارج نظامی ایران بوده است. 

 .ایران، تقاضا مخارج نظامی، عوامل استراتژیک، عوامل سیاسی واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

هر سرزمینی از دیرباز تاکنون دفاع از جان و مال و سرزمین و وجود امنیت پایدار یکی از آرمانهای مردمان 
هایی نیازمند نیروی نظامی کارآمد،  بوده است. بدیهی است که یکی از ملزومات دستیابی به چنین آرمان

های مجهز و پیشرفته یکی از  باشد. از این رو است که در تاریخ بشری تشکیل ارتش قدرتمند و آماده می
ن حمله به سایر کشورها و های موفق نیز بوده است. گرچه که در گذشته حاکماهای تمدن شاخص

 اند. داشتهکشورگشایی را نیز دور از نظر نمی
ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ امروزه نیز مخارج دفاعی همیشه جزیی از مخارجی است که دولت  

ت به دلیل اهمیت آنها در بازدارندگی و حفظ امنیت در بودجه خود در کنار سایر مخارج مانند آموزش و بهداش
پوشی از این مخارج را   ای است که هیچ کشوری توان چشم دارند. اهمیت این مخارج بگونه و غیره لحاظ می

 ندارد.

کشور ایران نیز که یکی از کشورهای مهم در منطقه خاورمیانه است به  دلیل قرار گرفتن در این منطقه 
میانه از دیرباز از منظر جغرافیایی دارای استراتژیک نیازمند توجه ویژه به مخارج نظامی دارد. منظقه خاور

اهمیت بسیاری بوده است که با گذشت زمان و کشف نفت بر اهمیت این منطقه افزوده شده است. قرارگیری 
کشورمان در این ناحیه در کنار کشورهایی مانند عربستان، رژیم اشغالگر قدس و حضور قدرتهای جهانی در 

 ایی باالی نظامی را برای ایران بیش از پیش ضروری ساخته است.این منطقه هوشیاری و داشتن توان
گردد که شناخت این عوامل به دلیل اهمیت  بدیهی است که میزان مخارج نظامی از عوامل متعددی متاثر می

باشد. یکی از این عوامل که از اهمیت  مخارج نظامی و نقش آن در حفظ امنیت و بازدارندگی بسیار مهم می
تواند میزان مخارج صورت گرفته  ای در مخارج نظامی است. که می خوردار است نقش رقبای منطقهباالیی بر

تواند بر مخارج نظامی اثرگذار باشد که در مخارج نظامی را تحت تاثیر قرار دهد. این عامل به چند صورت می
های  اغلب از افزایش هزینهپیمان  ی ما با سایر کشورها بستگی دارد. برای مثال کشورهای هم به نوع رابطه

برند و طبیعتا با افزایش مخارج دیگر کشورها در یک پیمان کشورهای دیگر در آن پیمان  نظامی هم سود می
ای بین دو کشور  سیاسی نظامی احتیاج به مخارج کمتری دارند. و بالعکس، اگر روابط تهدیدآمیز و خصمانه

های نظامی دیگری را موجب خواهد  کی افزایش در هزینههای نظامی توسط ی برقرار باشد افزایش هزینه
 گردید تا با تهدید احتمالی توانایی مقابله یا بازدارندگی داشته باشد.

گیران را در تخصیص بهتر و پیشبینی میزان این مخارج در آینده یاری  تواند تصمیم شناخت این عوامل می 
خارج نظامی در ایران و برآورد تابع تقاضای آن در کشور دهد. این مقاله به دنبال بررسی عوامل موثر بر م

 باشد تا عوامل موثر بر مخارج نظامی را در طی سالهای گذشته در ایران مشخص سازد. می

 . پیشنه و مبانی نظری2

-ای مورد استفاده قرار میالمللی به شکل گستردهمفهوم مسابقه تسلیحاتی در مباحث دانشگاهی و روابط بین

گیرد. بطورکلی، این مفهوم به الگوی رقابتی بین نیروهای مسلح دو کشور یا بیشتر در تجهیزسازی خود اشاره 
دارد. مسابقه تسلیحاتی در زمینه نیروی دریایی بین انگلستان و آلمان احتماال اولین توجهات در اوایل قرن 
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برای توصیف دستیابی و ساخت سالح  گیربیستم به خود جلب کرد. و عبارت مسابقه تسلیحاتی بصورت همه
شد. همیشه این پرسش وجود داشته است ای توسط آمریکا و شوروی در طی جنگ سرد بکار برده میهسته

افزارهای تواندمنجر به جنگ شود. شواهدی وجود دارد که وجود ساخت جنگکه آیا مسابقه تسلیحاتی می
توان انکار ( و این واقعیت را نمی2664ست )بنت و استم، متقابل با افزایش احتمال یک تنش نظامی همراه ا

 کرد که تجهیزات سنگین احتمال افزایش شدت جنگ و مدت زمان آن را در صورت وقوع بیشتر خواهند کرد.
تری از با وجود توصیفات باال از واژه رقابت تسلیحاتی، اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی مفهوم مشخص

واکنشی تجهیزات نظامی یا مخارج نظامی بین دو -و این واژه را به شکل الگوی متقابل کنش این واژه دارند
-دانند بطوریکه مخارج نظامی یا تسلیحاتی آنها متاثر از دیگری است که در این زمینه مدلکشور یا بیشتر می

رای اولین بار توسط های پویا، تجربی و با متغیرهای شرطی مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم ب
( ارائه شده و تاکنون مورد بررسی و تحلیل برای بسیاری از کشورهای دارای اختالف یا 6316ریچاردسون )

اتحادیه عرب و سایر موارد از این دست -ترکیه، اسراییل-هند، یونان-شوروی، پاکستان-رقابت از جمله آمریکا
 (.2662قرار گرفته است )دوونه و اسمیت، 

( 2664( و کولیر و هافلر )2669(، دوونه و همکاران )6388های اخیر تعدادی از محققین مانند راش )در سال
اند تا با تعمیم مفهوم مسابقه تسلیحاتی با استفاده از تقاضا برای مخارج نظامی چه به شکل تالش کرده

غیرهای اقتصادی، سیاسی، مقطعی و چه به شکل پانل این موضوع را برای کشورهای مختلف با استفاده از مت
ها به شکل کلی نشان پیمان مورد آزمون قرار دهند. نتایج این مدلامنیتی و مخارج کشورهای رقیب و هم

( در مطالعه خود 2669دهد که مخارج نظامی بشکل معناداری متاثر از این کشورهاست. دوونه و همکاران )می
ای از قوه )کشورهایی که با کشور موردنظر دارای درجهدریافتند که بطور خاص مخارج نظامی دشمنان بال

دهند اگر ها نشان میکنند که این شاخصرابطه خصمانه هستند( مهمترین عامل است. آنها استدالل می
مفهوم رقابت تسلیحاتی بدین شکل صادق نباشد حداقل اثراتی مانند رقابت تسلیحاتی یا اثرات حمایتی و 

واکنشی از مخارج نظامی بین -گامی که تمایلی به یک الگوی رفتاری کنشپوشانی وجود دارد هنهم
 (.2662کشورهای متخاصم وجود دارد )دوونه و اسمیت، 

ها را به عنوان حداکثرکننده یک تابع رفاه ها با یک نگرش نئوکالسیکی که کشورها یا حکومتاغلب مدل
(. اغلب 6335، 6386شوند )اسمیت، ته آغاز میاجتماعی با در نظر گرفتن امنیت به عنوان یک عامل پیوس

شوند. در این مطالعات تقاضا های تجربی منتج میای در تحلیلهای نظری به تخمین معادالت مشابهمدل
برای مخارج نظامی تابعی است از منابع اقتصادی، تهدیدات امنیتی، عوامل سیاسی مانند ماهیت حکومت. تابع 

است که مشروط به عوامل سیاسی، استراتژیک و عوامل  Sو امنیت  Cصوصی رفاه اجتماعی شامل مصرف خ
 است. Zجغرافیایی 

(6    )   W= W(C,S,Z) 
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 Tدارد که تابعی از عوامل جمعیتی و استراتژیک  Mسطح امنیت به نوبه خود بستگی به سطح مخارج نظامی 
 باشد: می

(2 )    S=S(M,T) 

 کنیم: تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید بودجه زیر حداکثر می

(9                                             )m cY=P M+P C 

باشند که تابع تقاضایی به  برای تعدیل درآمد می Cو  Mهای نسبی  قیمت cPو  mPدرآمد،  Yدر اینجا 
 آید: شکل زیر بدست می

(4 )           m cM=D(Y,P ,P ,Z,T) 

نوشته شود به جای اینکه متغیرها در سطح باشند که بطور رایجی  Yتواند به عنوان نسبتی از  این معادله می
(. برای اینکه تابع تقاضا قابل تخمین 6335و  6383گیرد )اسمیت،  در کارهای تجربی مورد استفاده قرار می

ح گردد و سایر متغیرهای سیاسی و استراتژیک به شکل کمی ارائه شود. در اینجا باشد متغیر درآمد باید تصری
شود و تابعی از خود  داخلی بار مخارج نظامی در نظر گرفته می سهم مخارج نظامی از تولیدناخالص

داخلی و سایر متغیرهای استراتژیک و اقتصادی و دیگر متغیرهای سیاسی مانند نوع حکومت  تولیدناخالص
شود. به این معنی که با افزایش  جمعیت نیز اغلب به عنوان اثر کاالهای عمومی دیگر در نظر گرفته می است.

 شود. جمعیت تقاضا برای کاالهای عمومی زیاد شده و در نتیجه مخارج نظامی کاسته می

ه مرداک و توان براساس مطالع تواند به اشکال متفاوتی در نظر گرفته شود. نخست می عوامل استراتژیک می
( با معرفی مخارج نظامی همسایگان به عنوان مخارج سرریز در مورد متحدین و به 2664و  2662) 6سندلر

عنوان مسابقه تسلیحاتی در مورد همسایگان با روابط خصمانه در نظر گرفت. مثال در مورد عراق عالمت 
ی رایگان را نشان باشد در حالیکه عالمت منفی سوار ی اثرات اتحاد می دهنده مثبت در مخارج نظامی نشان

 دهد.  دهد. عالمت مثبت در مورد مخارج نظامی اسراییل شکلی از مسابقه نظامی یا تسلیحاتی را نشان می می

تواند با استفاده از  ( سطح تهدید خارجی می2669) 9( و و دوونه و فریمن6338) 2دوم اینکه براساس کار راش
ان همه همسایگان کشور مدنظر و دیگر قدرتهای موثر در شبکه امنیتی نمایندگی شود. شبکه امنیتی به عنو

گری در یک شبکه امنیتی با استفاده از متوسط بار  شود. راش درجه نظامی امنیت کشور مورد نظر تعریف می
توان براساس کار  کند. در سومین حالت می مخارج نظامی یا مخارج نظامی کشورها در یک شبکه محاسبه می

                                                           
1. Murdoch and Sandler 
2. Rosh  
3. Dunne and Freeman 
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توان اثر متغیرهای استراتژیک را سنجید  ( با معرفی یک متغیر مجازی جنگ خارجی می2669دوونه و فریمن )
این متغیر زمانی که کشوری درگیر یک جنگ داخلی است مقدار یک و در غیراینصورت مقدار صفر را 

 پذیرد. می

ستراتژیک را اند اهمیت معرفی عوامل اتحقیقات اخیر که کشورها را بصورت مقطعی مورد مطالعه قرار داده
( تابع 2669یافته، دوونه و همکاران )های بزرگ شامل تمام کشورهای توسعهاند. برای نمونهنشان داده

( 6336-6332( و بعد از آن )6386-6388ها برای جنگ سرد )تقاضای مقطعی را با استفاده از میانگین داده
از پایان جنگ سرد و ارتباط آن تغییرات در اند. برآورد معادله به شکل مقطعی شواهد اندکی بررسی کرده

های ساالنه حاکی از تغییر داد. اما با برآوردمدل پویا بشکل پانل نامتوازن با دادهمخارج نظامی را نشان می
ساختاری در این زمینه بود. آنها دریافتند که در واقع مخارج نظامی کشورهای رقیب یا دشمنان بالقوه در این 

 ت خاصی در تعیین مخارج نظامی دارند.بندی اهمیدسته

های ترکیبی اند یک مدل داده( در مطالعه خود استفاده کرده2662در یک روش متفاوت که کولیر و هوفلر )
های پنج ساله همراه با متغیرهای استراتژیک است. آنها دریافتند که اثر مخارج ایستا با استفاده از متوسط داده

ار زیادی بر مخارج نظامی دارد به این معنی که افزایش مخارج نظامی بین نظامی همسایگان اثر بسی
 شود. ای محسوب میهمسایگان یک پدیده نامطلوب عمومی منطقه

کشور بزرگ  62ای خود با استفاده از روش همجمعی معادالت تقاضا برای ( در مطالعه2668نیکوالیدو )
فاوت بین نتایج بدست آمده حاکی از این بود که روش پانل اروپایی را بصورت جداگانه برآورد کرده است ت

 الزاما مناسب نیست. 

 شود:    برای این مطالعه از تصریح تجربی مدل زیر که یک مدل عمومی مرتبه اول پویا است استفاده می

i

LMY= F(LMY,LY, LOIL, LMY,LPOP, Z)
 

درآمد نفتی،  LOILتولید ناخالص داخلی،  LYلگاریتم بار مخارج نظامی،  LMYدر این مدل 

1

LMY
 LPOPبار مخارج نظامی سایر کشورها مانند اسراییل، عربستان، ترکیه و پاکستان،  

دیگر متغیرهای سیاسی و استراتژیک مانند متغیرهای مجازی گفته شده در باال  Zلگاریتم جمعیت و 
 باشند. می

ای اقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ( در مقاله6934عباسیان و همکاران )
-یستم معادالت همزمان مورد ارزیابی قرار دادهو با استفاد از روش س 6952-6936ایران را برای دوره زمانی 

اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل اصلی مخارج دفاعی در ایران اقتصادی نبوده بلکه استراتژیک 

(5)  
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)تهدید جنگ( هستند. همچنین اثر مستقیم مخارج دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن بر 
 ری منفی و معنادار هستند. انداز و موازنه تجاروی پس

های نظامی بر رشد اقتصادی ( در پژوهشی به بررسی و مقایسه تطبیقی تاثیر هزینه6939خندان )گل
یافته پرداخته است. یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمکشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه

نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اثر  هایهای این تحقیق حاکی از تاثیر منفی هزینهیافته
 یافته است.های دفاعی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهمثبت هزینه

ای رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران را مورد بررسی قرار ( در مقاله6939موالیی و همکاران )
 6983تا  6998یافته رشد سولو و در دوره زمانی مدل تعمیم اند. آنها با این موضوع را با استفاده از یکداده

های هم انباشتگی یوهانسون و یوسیلیوس اند. روش مورد بررسی در این مطالعه آزمونمورد بررسی قرار داده
و علیت گرنجری تودو یاماموتو بوده است. نتایج نشان داد که مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی اثر مثبتی دارد. 

 کند.های رکود تورمی در کشور را ایجاد میفراط در آن اثرات متفی بر رشد اقتصادی دارد و زمینهاما ا

ای به بررسی تابع تقاضای مخارج نظامی و عوامل موثر بر آن پرداخته است. او این  ( در مقاله2665برونر )
ی مورد بررسی او در این مقاله انجام داده است. متغیرها 6316-2666کشور و برای دوره  662مطالعه را برای 

شامل درآمد، جمعیت، آزادی تجاری، نوع حکومت و وضعیت جنگی بوده است. روش مورد استفاده او در این 
های های این تحقیق نشان داد که حکومتای بوده است. یافتهمطالعه حداقل مربعات معمولی دومرحله

ای از نوع دیکتاتوری دارند و رابطه علیت یکطرفههای دمکراتیک مخارج نظامی کمتری نسبت به حکومت
 حکومت به مخارج نظامی برقرار است.

کننده مخارج نظامی در چین برای دوره زمانی ای به بررسی عوامل تعیین( در مقاله2664لینگ و همکاران )
قاضا برای پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سه دسته عوامل شامل ت 2668تا  6334

 کننده است.واردات نظامی، توسعه اقتصادی و سطح صادرات کاالها و خدمات بر مخارج نظامی تعیین

های ای عوامل کالن اقتصادی موثر بر مخارج نظامی را در نیجریه برای سال( در مقاله2669آنفوفوم )
یون، علیت و همجمعی بهره برده های خودرگرسمورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه از مدل 2666-6326

است. نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد نفتی، درآمد بخش غیرنفتی، نرخ ارز اثر معناداری بر 
 مخارج نظامی دارند. و درآمد نفتی دارای رابطه بلندمدت و همجمعی با مخارج نظامی است.

 شناسیروش.3

این تحقیق از اسناد و مدارک مربوط به مخارج نظامی کشورها و سایر متغیرها استفاده شده است روش  در
ای است. همچنین از منظر هدف، این تحقیق از آن ها روش کتابخانهاین تحقیق از منظر گردآوردی داده

 باشد. شد کاربردی میهای وابسته به نیروهای مسلح باتواند مورد کاربرد موسسات و سازمانجهت که می
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 . فرضیات تحقیق3-1

 .بین مخارج نظامی همسایگان و مخارج نظامی ایران رابطه معناداری وجود دارد 

 .بین درآمد نفتی و مخارج نظامی رابطه مثبتی وجود دارد 

 .بین جمعیت و مخارج نظامی رابطه منفی وجود دارد 

 . سواالت تحقیق3-2

 سواالت اصلی:

  همسایگان ایران بر مخارج نظامی کشور چه تاثیری دارد؟مخارج نظامی 

 اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مخارج نظامی چگونه است؟ 
 سواالت فرعی:

 مخارج نظامی کشور ترکیه بر مخارج نظامی ایران چه تاثیری دارد؟ 

 مخارج نظامی کشور عربستان بر مخارج نظامی ایران چه تاثیری دارد؟ 

 پاکستان بر مخارج نظامی ایران چه تاثیری دارد؟ مخارج نظامی کشور 

 مخارج نظامی کشور اسراییل بر مخارج نظامی ایران چه تاثیری دارد؟ 

 نظامی ایران چه تاثیری دارد؟ مخارج بر داخلی تولیدناخالص 

 دارد؟ نظامی ایران چه تاثیری مخارج بر نفتی درآمد 

 رد؟دا مخارج نظامی ایران چه تاثیری بر میزان جمعیت 

 قلمرو و محدوده تحقیق  .3-3

 ای آن و در قلمرو مکانی: این مطالعه کشور جمهوری اسالمی ایران و کشورهای رقیب منطقه
 بخش دفاع انجام شده است.

  باشد.می 6935تا  6926های های سالو براساس داده 6935قلمرو زمانی: این مطالعه در سال 

  دفاع و کشور ایران و همسایگان آن انجام گرفته است.قلمرو موضوعی: این مطالعه در حوزه 

 برداری  ها  و روش نمونه معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و ابزار گردآوری داده. 3-4

باشد. نمونه آماری این تحقیق بطور هدفمند از جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای خاورمیانه می
کشور ترکیه، عربستان، اسراییل و پاکستان  4گردیده است که شامل  ای ایران انتخابکشورهای رقیب منطقه

شود. اطالعات الزم برای انجام کشور را شامل می 5باشد که با احتساب ایران مجموعا نمونه مورد بررسی می
استخراج گردیده  (SIPIRموسسه صلح استکلهم )از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سایت این تحقیق نیز 

 .است
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 . مخارج نظامی در ایران4
کشور ایران از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی مورد توجه و تهدید کشورهای خارجی 
بوده است. به همین دلیل داشتن نیروی نظامی قدرتمند همیشه یکی از ضروریات برای دفاع از مرزها و حفظ 

قسمت به بررسی مخارج نظامی صورت گرفته در کشور در طی  امنیت و ثبات در این کشور بوده است. در این
شد مخارج ابهای گذشته پرداخته شده است. اطالعات ارائه شده بر طبق آمار موسسه صلح استکلهم میسال

 بوده است.( 6باشد که در شکل )می 2665تا  6316های نظامی ایران در طی سال

 

 ثابت دالر )میلیون دالر( نرخ ( مخارج نظامی ایران به6شکل شماره )
 2661منبع: آمار موسسه صلح استکلهم، 

دارای بیشترین میزان خود  6329مشخص است مخارج نظامی در ایران در سال  (6همانطور که از شکل )
بوده است. و تا قبل از آن سال دارای روند افزایشی بوده است. در ده سال اخیر نیز مخارج نظامی در ایران 

داخلی  نوسانی بوده و با افت و خیزهای زیادی همراه بوده است. در ادامه سهم مخارج نظامی از تولیدناخالص
 ارائه شده است.

0

5000

10000

15000

20000

1
9

6
0

1
9

6
3

1
9

6
6

1
9

6
9

1
9

7
2

1
9

7
5

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

1
1

2
0

1
4



  56                                                                                                    6931 ، بهار، شماره سوم، سال دومصلنامه اقتصاد دفاعف

 

 

 GDPمخارج نظامی ایران از  سهم (2) شماره شکل

 2661منبع: آمار موسسه صلح استکلهم، 

بوده است.  6325مشخص است بیشترین نسبت مخارج نظامی مربوط به سال  (2) همانطور که از شکل
درصد  4تا  2بین  2661تا  6334های نسبت مخارج صورت گرفته نسبت به تولیدناخالص داخلی در طی سال

 در نوسان بوده است.

 هاتجزیه و تحلیل یافته. 5
در این قسمت به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل حاصل از نتایج آن پرداخته شده است. ابتدا مدل تحقیق برای 

است. کشور ایران برآورد گردیده سپس برای هر یک از کشورهای همسایه ایران نیز این مدل برآورد گردیده 
ایستایی در این تحقیق به روش شکست ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. بعد از آن به برآورد مدل 
 پرداخته شده در قسمت برآورد مدل ابتدا به بررسی وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون کرانه پسران

گردیده است. سپس نتایج برآورد روابط  بررسی شده است و بعد نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت ارائه
های ایستایی و کرانه پسران از نرم افزار مدت ارائه شده است. در این قسمت برای انجام آزمونپویا یا کوتاه

 ایویوز و برای برآورد مدل از نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است.

 . آزمون ایستایی متغیرها5-1

بودن متغیرها در یک مرتبه نیست. در اینجا برای تشخیص ایستایی متغیرها نیازی به ایستا  ARDLدر مدل 
زیورت اندروز آزمونی برای پیدا  اندروز استفاده شده است.-از آزمون ایستایی در حالت شکست ساختاری زیوت

تر وتهای ریشه واحد معمول متفازای تاریخ تغییر جهت ساختاری است. این آزمون از سایر آزمونکردن درون
(. به این دلیل که در دوره مورد بررسی اتفاقات مهمی در اقتصاد کشور و 6982است )اصغرپور و همکاران، 

توان احتمال وجود شکست ساختاری را از نظر دور داشت بنابراین در اینجا از این منطقه روی داده که نمی
 دهد.ن ایستایی متغیرها را نشان مینتایج بدست آمده از آزمو( 6)نوع آزمون استفاده شده است. جدول 
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 اندروز-( نتایج حاصل از آزمون ایستایی زیورت6) جدول شماره

 درجه ایستایی نوع ایستایی متغیرها

my روند مخارج نظامی ایران I(0)* 

myi روند مخارج نظامی اسراییل I(0)* 

myp عرض از مبدا مخارج نظامی پاکستان  I(0)* 

myt عرض از مبدا مخارج نظامی ترکیه I(0)* 

Mys عرض از مبدا مخارج نظامی عربستان I(0)* 

oil عرض از مبدا درآمد نفتی I(0)* 

pop عرض از مبدا جمعیت ایران I(1)* 

y روند تولیدناخالص داخلی ایران I(0)* 

 %66داری %، ***سطح معنی5داری %، **سطح معنی6داری توضیحات: *سطح معنی
 تحقیقمنبع: محاسبات 

 . برآورد مدل تابع مخارج نظامی ایران5-2

 . آزمون وجود رابطه همجمعی5-2-1

ی همجمعی بین متغیرهای در این مرحله با استفاده از روش پسران و دیگران وجود یا عدم وجود رابطه
 مستقل و وابسته در مدل مرتبط با ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

 با مقادیر بحرانی پسران و دیگران F( مقایسه مقدار آماره 2) شمارهجدول 

 نتیجه مقادیر بحرانی Fآماره  مدل

 %(33وجود رابطه بلندمدت ) 26/2-38/9 98/3 تابع مخارج نظامی ایران

 تحقیقمنبع: محاسبات 

درصد مبنی بر عدم وجود رابطه  6قابل مشاهده است فرضیه صفر در سطح  (2)همانطور که از نتایج جدول 
 شود. بنابراین رابطه تعادلی بلندمدتی بین متغیرها وجود دارد. بلندمدت بین متغیرها رد می

 . نتایج برآورد ضرایب بلندمدت5-2-2

ه توضیح ضرایب بدست آمده نتایج حاصل از برآورد بلندمدت نشان داده شده است که در ادامه ب (9)در جدول 
 پرداخته شده است.
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 ( برآورد ضرایب بلندمدت9) جدول شماره
 احتمال انحراف معیار ضرایب متغیرها

Lmys 52/6 55/6 653/6 

Lmyi 46/9 89/2 642/6 

Lmyp 99/9- 55/2 666/6 

Lmyt 15/6 49/6 65/6 
Loil 41/6 51/6 668/6 

Lgdp 16/9- 41/9 662/6 

Lpop 88/1 45/5 625/6 

du2001 62/6 665/6 614/6 

C 81/81- 34/53 612/6 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 du2001اند در اینجا، دار شدهقابل مشاهده است تمامی متغیرهای مدل معنی (9)همانطور که از جدول 

متغیر مجازی مربوط به حمله نظامی امریکا به افغانستان است که سرآغاز یک سلسله حوادث و تغییر شرایط 
 lmypمخارج نظامی اسراییل،  lmyiمخارج نظامی عربستان،  lmysدر منطقه است. سایر متغیرها شامل 

 جمعیت ایران است. lpop، تولیدناخالص داخلی ایران lgdpدرآمد نفتی ایران،  loilمخارج نظامی پاکستان، 
از برآورد مدل اثر متغیرهای مخارج نظامی عربستان و اسراییل مثبت است که به  طبق نتایج بدست آمده

معنای افزایش مخارج نظامی ایران به همراه افزایش مخارج نظامی این دو کشور و رقیب بودن این دو کشور 
متغیرهای مخارج نظامی پاکستان و ترکیه بر مخارج نظامی ایران در منطقه با ایران از منظر نظامی است. اثر 

دارای اثر منفی بوده است. بدین مفهوم که با افزایش مخارج نظامی این دو کشور مخارج نظامی ایران کاهش 
یافته است که بنظر به دلیل حسن همجواری و رابطه مرزی بین دو کشور کاهش ناامنی در این دو کشور و 

 رک منجر به این کاهش گردیده است.مرزهای مشت
دهد افزایش همچنین، اثر متغیر درآمد نفتی و جمعیت بر مخارج نظامی ایران مثبت بوده که نشان می

انجامد و از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز نیاز به افزایش درآمدهای نفتی به افزایش مخارج نظامی می
دهد الص داخلی بر مخارج نظامی منفی بوده که نشان میگردد. اثر تولید ناخمخارج نظامی را موجب می

یابد و سایر نیازهای کشش درآمدی مخارج نظامی منفی است و با افزایش درآمد مخارج نظامی کاهش می
اجتماعی رقیب مانند آموزش و بهداشت در این زمینه رقیب مخارج نظامی در ردیف مخارج عمومی قرار دارد. 

نیز بر مخارج نظامی ایران دارای اثر مثبت بوده که به این معنی است که حضور  du2001اثر متغیر مجازی 
نظامی امریکا در منطقه موجبات افزایش مخارج نظامی در ایران را باعث شده که به دلیل اهداف متفاوت این 

 دو کشور و ناهمسویی آن دو در روابطشان رخ داده است.
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 ت(. برآورد رابطه پویا )کوتاه مد5-3-3

های کمتر از توان از معیارهای مختلفی استفاده کرد اما معموال در نمونهبرای برآورد ضرایب کوتاه مدت می
شود تا درجه آزادی زیادی از دست نرود ما نیز در برآورد ضرایب ، از معیار شوارتز بیزین استفاده می666

توان در کوتاه مدت را می از برآورد ضرایبایم نتایج حاصل ضرایب کوتاه مدت از این معیار استفاده کرده
 مشاهده کرد. (4جدول )

 ( برآورد رابطه پویا4) جدول شماره

 احتمال انحراف معیار ضرایب متغیرها

lmy(-1) 66/6- 22/6 131/6 

lmy(-2) 16/6 24/6 626/6 

Lgdp 92/6 51/6 692/6 

lgdp(-1) 38/6- 25/6 663/6 

lgdp(-2) 66/6- 18/6 626/6 

Lmys 25/6 65/6 668/6 

Lmyt 92/6- 29/6 623/6 

Lmyi 82/6 26/6 666/6 

lmyi(-1) 23/6 25/6 661/6 

Lmyp 14/6- 92/6 666/6 

Loil 62/6- 615/6 155/6 

loil(-1) 62/6 65/6 666/6 

loil(-2) 22/6 651/6 666/6 

Lpop 624 61/24 666/6 

lpop(-1) 68/266- 65/44 666/6 

lpop(-2) 42/86 65/29 669/6 

du2001 66/6 62/6 681/6 

C 26/42- 82/65 661/6 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

دهد که متغیرهای مخارج نظامی با دو وقفه و تولید ناخالص نتایج بدست آمده از برآورد کوتاه مدت نشان می
 وقفه.ر هستند. سایر متغیرها بدون داخلی ، درآمد نفتی و جمعیت با سه وقفه اثرگذا
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 گیری. بحث و نتیجه6
از برآورد مدل اثر متغیرهای مخارج نظامی عربستان و اسراییل مثبت است که به  طبق نتایج بدست آمده

معنای افزایش مخارج نظامی ایران به همراه افزایش مخارج نظامی این دو کشور و رقیب بودن این دو کشور 
متغیرهای مخارج نظامی پاکستان و ترکیه بر مخارج نظامی ایران در منطقه با ایران از منظر نظامی است. اثر 

دارای اثر منفی بوده است. بدین مفهوم که با افزایش مخارج نظامی این دو کشور مخارج نظامی ایران کاهش 
دهد یافته است. همچنین، اثر متغیر درآمد نفتی و جمعیت بر مخارج نظامی ایران مثبت بوده که نشان می

انجامد و از سوی دیگر افزایش جمعیت نیز نیاز به رآمدهای نفتی به افزایش مخارج نظامی میافزایش د
-گردد. اثر تولید ناخالص داخلی بر مخارج نظامی منفی بوده که نشان میافزایش مخارج نظامی را موجب می

ی ایران دارای نیز بر مخارج نظام du2001اثر متغیر مجازی  دهد کشش درآمدی مخارج نظامی منفی است.
اثر مثبت بوده که به این معنی است که حضور نظامی امریکا در منطقه موجبات افزایش مخارج نظامی در 

 ایران را باعث شده است.
 توان چنین نتیجه گیری کرد که:در نهایت در قالب سواالت و فرضیات می

بین کشورهای همسایه با مخارج فرضیه اول این تحقیق اشاره به وجود رابطه مثبت بین مخارج نظامی 
های تابع مخارج نظامی کشورهای مختلف نشان داد مخارج نظامی ایران دارد که نتایج حاصل از برآورد مدل

های سیاسی و اقتصادی در جهت نظامی ایران بستگی به نوع روابط فی مابین دارد. هر چقدر که پیمان
نقش مکل ایفا کرده و نسبت به هم سرریز دارد که این  همکاری و بهبود روابط باشد مخارج نظامی طرفین

مورد را در رابطه با مخارج نظامی ترکیه و پاکستان با ایران با رابطه منفی و رابطه مخارج نظامی اسراییل و 
توان در این مورد اظهار نظر عربستان با رابطه مثبت با مخارج نظامی ایران مشاهده کرد. پس بطور کلی نمی

ضیه دوم این تحقیق اشاره به وجود رابطه مثبت بین مخارج نظامی و درآمد نفتی دارد. نتایج حاصل از کرد. فر
دهد که با افزایش درآمد نفتی در بازه زمانی مورد کند و نشان میبرآورد مدل این نوع رابطه را تایید می

 ر برقرار است.بررسی منجر به افزایش مخارج نظامی شده و رابطه مثبتی بین این دو متغی
فرضیه سوم این تحقیق نیز اشاره به وجود رابطه مثبت بین جمعیت و مخارج نظامی ایران دارد. نتایج بدست 

کند و حاکی از وجود رابطه مثبت بین میزان جمعیت و مخارج آمده از برآورد مدل این فرضیه را تایید می
ته نیاز به افزایش مخارج نظامی متناسب با افزایش نظامی است و سایر نیازها مانند بهداشت و آموزش نتوانس

 جمعیت را محدود کند.
دهد که نوع رابطه کشور با سایر کشورهای همسایه اثر بسیار ها نشان مینتایج بدست امده از برآورد مدل

بط با تواند با تنظیم روازیادی بر میزان مخارج نظامی صرف شده در کشور دارد. بنابراین کشورمان ایران می
همسایگان از جنبه اقتصادی، سیاسی و امنیتی و بهبود روابط خود با سایر کشورهای همسایه مخارج نظامی 
خود را کاهش دهد. البته همیشه میزان مشخصی با هر نوع کیفیتی از روابط برای کشورها ضروری است اما 

وجود روابط نامناسب راکاهش دهد و به تواند افزایش مخارج نظامی از زاویه رقابت و تهدید تنظیم روابط می
های اقتصادی کمک کند در پایان پیشنهاد صرف بهتر منابع هم در زمینه مخارج نظامی و هم در سایر حوزه
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های مختلف نظامی مرتبط با ایران و همسایگان آن با سطح مخارج نظامی در ایران شود که تا اثر پیمانمی
 اند.های مختلف چه اثری بر مخارج نظامی در ایران داشتهکه پیمان مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود
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