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مقدمه
بهمعنایرقابتبیندویاچندگروهبرسرمالکیتبهترین
رقابت تسلیحاتی درکاربردکالسیک 
نیروهایرزمیاست.دراینفرآیندهرطرفتالشمیکندتاتعددادبدیشتدریسدال،،انددازه
بزرگتریارتشیاسطحباالتریازتکنولوژینظامیراکسبکند.درحالحاضدرایدنعبدارت
درجاییبهکارمیرودکهدویاچندگروهبدونداشتنهددفنهداییتدالشکننددتدافقد از
همدیگرپیشیبگیرند.ازمعروفترینرقابتهایتسلیحاتیدرعصرجدیدد،مدیتدوانآمریکداو
شورویرادرجنگسردنامبرد.امروزهمیتوانمسابقهیتسدلیحاتیرادربعددکوچدکتدردر
برخیکشدورهایجهداننظیدر،هنددوپاکسدتانوهدمچندینچدینوتدایوانمشداهدهکدرد
(گلخندان1396،الف) .

اینرقابتتسلیحاتیدرطیسال هایاخیدربداعینیدتبیشدتریدرحدوزهخلدی،فدارس،
بهخصوصکشو رهایعرباینمنطقهدیدهشدهاست.ایرانوعربستانبداتوجدهبدهموقعیدت
ژئوپلیتیکیکهدارند،مهمترینبازیگرانمنطقهایدرحوزهخلی،فارسوخاورمیانهمدیباشدند
کهبهنوعیرقیبمنطقهاییکدیگرهمبهحسدابمدیآیندد.ایدندوکشدوربدابهدرهمنددیاز

موقعیتاستراتژیکدرمنطقهازاهمیتفراوانیبرخوردارند.بهباوربیشترپژوهشدگران،روابد 
ایرانوعربستانبه دلیلاهمیتایندوکشوردرمنطقهوتأثیریکدهبدررویسدایربدازیگران
منطقهایدارند،اهمیتزیادیدارد.رواب ایندوکشوردرطولتاریخهموارهروندسینوسدیو
وجهبهتحوالتسالهایاخیردرمنطقهشاهدرقابتجدیبدینایدران

متغیرداشتهاستوبات
ایبینایرانوکشورهایغربیازیکطدرفو

وعربستانبودهایم.اکنونباتوجهبهتوافقهسته
نقشتأثیرگذارایراندربحدرانهدایمنطقدهایماننددسدوریه،عدرا ویمدندرطدرفدیگدر،
زمینههایافزایشقدرتمنطقهایایرانوشیعیاندرمنطقهفراهمشدهاستکهایدنموضدو 
باعثتشدیدرقابتمنطقهایبدینایدرانوعربسدتانوصدرفهزیندههداینظدامیچشدمگیر،
باالخصتوس عربستانشدهاست(آرم.)73:1395،جنگسردمیانایرانوعربستانروزبده
میگیرد،تاجاییکهاینروزهانگرانیازبرخوردنظامیمیاندوکشدوربداال
روزشدتبیشتری 
گرفتهوخاورمیانهراباچالشبزرگجنگمستقیماحتمالیمیداندوقددرتمنطقدهایروبدرو
پیشبینینهفق برایمنطقه،بلکهسراسرجهاندر
کردهاست؛جنگیکهقطعاًنتای،غیرقابل 
پیخواهدداشت .
برایناساسآنچهبهعنوانسؤالاساسیایدنتحقیدقمطدر،مدیشدودآنسدتکدهآیندده
وضعیترقابتتسلیحاتیبینایرانوعربستانچگونهاست؟بهاینمنظور،ایدنتحقیدقسدعی
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داردبااستفادهازمبانینظدریدرزمیندهرقابدتتسدلیحاتیوبدهکدارگیریآنبدااسدتفادهاز
ابزارهایپیشرفتهاقتصادسنجی،بهپیشبینیتجربیوضدعیترقابدتتسدلیحاتیبدینایدرانو
عربستانطیسالهای2018-2040بپردازد.باتوجدهبدهتوضدیحاتارائدهشدده،فرضدیهایدن
تحقیقبهصورتزیرتدوینشدهاست :

"بینایرانوعربستانیکرقابتتسلیحاتیبیثبدات(ناپایددار)طدیسدالهدای2018-2040
وجودخواهدداشت" .


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری پژوهش

مدلهایتقاضایمختلفیدرخصوصمخارجدفاعیوجدوددارد:مددلهدایانتخدابعمدومی،
هایتسلیحاتیویامدلهایعمومیمربوطبهمخارج عمومیدفا 


ها،رقابت

رفتاراداری،پیمان
کهمیتوانتمامیمواردباالرادرآنگنجاندد(.)Dunne, 1995اغلدبمطالعداتتجربدی،روی

مدلهایرقابتتسلیحاتیومدلهایکلیمخارجعمومیدفا متمرکزشدهاندد.درمددلهدای
رقابتتسلیحاتی،هدفاصلی،بررسیایننو رقابت،پایداریوناپایداریآنوتحلیدلعواقدب
آن(احتمالبروزویاعدمبروزجنگ)است؛امادرمدلهایکلیمخارجعمومیدفدا ،بررسدی

موضو رقابتتسلیحاتیدرکنارسایرعواملمؤثربرمخارجدفاعیمدنظراسدت(گدلخنددان،
1396الف .)7:
اولینمدلرقابتتسدلیحاتیتوسد ریچاردسدون()Richardson, 1960معرفدیو تکمیدل
شدهاستوسپسسدایرمحققدان،عوامدلدیگدریرابدهآنافدزودهاندد .لدوئیسریچاردسدون
( )Richardson, 1960یکمدلریاضیازرقابتتسلیحاتیدرمطالعهخوددرسال1960ارائه
کردکهبهیکیازمؤثرترینوقدرتمندترینمدلهایرقابدتتسدلیحاتیتبددیلشدد.درمددل
کالسیکریچاردسون(،)Richardson, 1960فدر مدیشدودکدهدوکشدوردشدمن(رقیدب)،
بهنامهای1و،2دریکفرآیندپویایکنشوواکنشبایکدیگر،دردستیابیبهسال،درگیدر
شدهاند.همچنین،هرکشوربهعنوانیکبازیگرواحدوتنهاتلقیمیشودویکسدال،همگدن
وجوددارد .
تواندبهوسیلهدومدلدیفرانسیلزیرخالصهشود :


اینمدلمی
)(k, α > 0

( ) 1

)(l, β > 0

,
,

dM1
= kM2 − αM1 + g
[ dt
dM2
= lM1 − βM2 + h
dt
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کهدررابطهفو Mi , i = 1,2،نشاندهندهموجودی(ذخایر)سال،ویامخارجنظامیکشدورi

1

درزمانtاست.همچنینk،وlضرایبواکدنشα،و«βضدرایبرند،وفرسدودگی» وhوg

میباشند) .(Hou, 2010
«جمالتنارضایتی» 2
براساسرابطه()1تغییردرموجودیسال،یامخارجنظامییککشور،بهصورتخطی،به

ذخیرهیامخارجنظامیرقیب،تسلیحاتجمدعآوریشددهخدودآنکشدوروجملدهنارضدایتی
وابستهاستk.وlپارامترهاییمثبتمیباشندکهنشانمیدهند،تسلیحاتجمدعآوریشددهو
طورمثبتازذخایریامخارجنظامیکشوررقیبتأثیرمیپذیرد.بدهعبدارتی،

یامخارجنظامیبه
اینپارامترهاتمایلیککشوربهافزایشسطحتسلیحاتخدود،بدهمیدزانمتناسدببدامقددار
تسلیحاتیاستکهطرفمقابلشداردα.وβپارامترهایمثبتهستندکدهبدراسداسآنهدا،
تجمعسال،ویامخارجنظامیبهطورمنفیازذخایریامخدارجنظدامیخدودآنکشدورتدأثیر
میپذیرد.ایناثراتخستگیتوس باراقتصادیواجراییرقابتتسدلیحاتیایجدادمدیشدودو
هزینهفرسودگییانگهداریتأسیساتدفاعیرانشانمیدهند.ضرایبhوgنیزمدیتوانندداز
رعالمت،منفیویامثبتباشندکهمنعکسکنندهرواب دوستانه(صلح)ویاخصدومتبدین

نظ
دوکشوراست) .(Ibid
اگرg < 0باشد،نشانگراینمطلباستکهکشور،1هدفمسالمتآمیزنسبتبهکشور2
دارد.بهطورمثال،اگرکشور1سطحتسلیحاتخودراکاهشدهد،درصورتیکهسایرشدرای 
درمعادلهاولرابطه(،)1صفرباشد،چنینامریمنجربهایجادصلحمیانایندومیشود.اگدر
g > 0باشد،بیانگراینموضو استکهکشور،1هدفخصومتآمیزنسبتبهکشدور2دارد.
بهطورمثال،اگرکشور1سطحتسلیحاتخودراافزایشدهد،درصورتیکدهسدایرشدرای در
معادلهاولرابطه(،)1صفرباشد،اینشرای منجربهتشدیدخصومتمیاندوکشورمدیشدود
(قاسمیوپورجم .)1392،
درنقطهتعادلسیستممعادالترابطه(،)1باگذشتزمانتغییدریدرموجدودیسدال،دو
کشوربهوجودنمیآید؛یعنی= 0:
صورتزیردرمیآیند :


به

dM2
dt

=

dM1
dt

.درایدنوضدعیت،توابدعواکدنشدوکشدور

k
g
(where ḱ = α , ǵ = α)2
l
h
(where ĺ = β , h́ = β)3

́M1 = ḱM2 + g
́M2 = ĺM1 + h
1

. Fatigue Coefficients
. Grievance Terms

2
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اینتوابعواکنش،ذخیرهنظامیهرکشوررابهصورتخطیوابسدتهبدهذخیدرهنظدامیکشدور
رقیبمیکند.برایناساسذخیرهنظدامیدوکشدوردرحالدتتعدادل) (Eبداحدلهدمزمدان
دستمیآیند( Chalikias & Skordoulis,


)وازطریقمعادالترابطهزیربه
معادالت()2و(3
 :)2014
ḱh́ + ǵ βg + kh
=
́́
αβ − kl
1 − kl
ǵ ĺ + h́ lg + αh
=
=
́ ́ αβ − kl
1 − kl

= M1 E

( ) 4

E

M2

شایانذکراستکهقاعدهاصلیدریکمسابقهتسلیحاتیمیتواندگسدترشیابددوتعدداد
معادالتبیشتریرادربرگیردکههرمعادله،بیانگرمیزانساختتسلیحاتبدراییدککشدور
خاصاست(قاسمیوپورجم.) 1392،حدالبدهبررسدیپایدداری(ثبدات)تعدادلدرسیسدتم
معادالتمدلریچاردسون()Richardson, 1960مدیپدردازیم.درواقدعبدهایدنسدؤالپاسدخ
میدهیمکهنقطهتعادلبهدستآمدهازاینمدلدررابطه()4تحتچهشرایطیپایداروتحت
چهشرایطیناپایدارمیباشد؟ 

بادرنظرگرفتنمعادالتمدلریچاردسون(،)Richardson, 1960بایکسیسدتممعدادالت
دیفرانسیلمواجههستیمکهبایستیبهطورهمزمانحدلوتدأمینگردندد.اگدربدردارضدرایب

M
ثابتهای
رابهصورت]  ،V = [M1
رابهصورت]،L = [1 0بردارتوابعمجهول  Mi
دیفرانسیلی 
0 1
g
معادلددهدیفرانسددیلرابددهصددورت]B = [hوبددردارضددرایبتوابددعمجهددولرابددهصددورت
−α k
درنظربگیریم،میتوانمعدادالتمددلریچاردسدون()Richardson, 1960را

] C = [ l −β
2

طورخالصهبهصورتزیرنوشت :


به
(LV ́ = CV + B)5
جددوابسیسددتمفددو ازدوقسددمتجددوابخصوصددیVpوجددوابمکمددلVci , i = 1,2و
بهصورتزیرتشکیلشدهاست :

(V = Vp + Vc1 + Vc2  )6
سیلزیرراحلمیکند :

جوابخصوصیVpیکجوابثابتاستکهمعادلهدیفران
(LV ́ = CV + B = 0 ⇔ CV = −B ⇔ Vp = C −1 (−B))7
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باحلمعادلهفو برایمدلریچاردسون()Richardson, 1960مدیتدوانبدهجدوابثابدت
سیستممعادالتدیفرانسیلاینمدلکههمانجوابتعادلیرابطه()4استوبدهصدورتزیدر
میباشد،رسید :

βg+kh

g
αβ−kl
1
−α k −1
−β −k −g
[ Vp = ([ l −β ]) (− [ ]) = αβ−kl
(] [ ] = [ lg+αh ])8
h
−l −α −h
αβ−kl

جوابمکملمعادالتدیفرانسیلمدلریچاردسون()Richardson, 1960نیزازرابطدهزیدر
1
دستمیآیند :


به
(Vci = erit WCi i = 1,2 )9
ریشهچندجملهایمعادلهمفسرزیراست :

دررابطهفو ri ،
(X(r) = |C − rL| )10
بردارثابت WCiبداجسدتوجدوییدکجدوابغیرصدفردرمعادلده(C − ri L)WCi = 0
بهدستمیآید.بانگاهکردنبهعالمتریشههای riمیتواندیدکهآیاجوابخصوصیبهطدور
دینامیک،پایداراستیانه؟اگرعالمتتمامریشههای riمنفیباشدند،درایدنصدورتتعدادل
پایدارمیباشد؛چراکهقسمتنماییتمامجوابهایمکملوبهطورکلیجوابمکملسیسدتم
،دربینهایتبهسمتصدفرمیدل

معادالتدیفرانسیلمدلریچاردسون()Richardson, 1960
میکند.درغیراینصورت،تعادلناپایدارمیباشد.برایناساسریشههایچندجملهایمعادلده
)رامحاسبهمیکنیم :

مفسررابطه(10
−α k
−α − r k
r 0
[ X(r) = |C − rL| = 0 ⇔ |[ l −β ] −
⇔ ]| = 0 ⇔ | l −β − r | = 0
0 r
(−α − r)(−β − r) − kl = 0 ⇔ r 2 + (α + β)r + αβ − kl = 0

()11
ازآنجاکهمعادلهرابطه()11یکمعادلهدرجهدوممیباشد،براسداسروش∆ریشدههدای
صورتزیرمحاسبهمیشود :


آنبه
−(α + β) − √(α − β)2 + 4kl
−(α + β) + √(α − β)2 + 4kl
( )12
= , r2
2
2
ازآنجاکهطبقمفروضاتمدلریچاردسدون(،α, β, k, l > 0)Richardson, 1960بندابراین
= r1

میباشد.برایناساسبرایپایدداریتعدادلمددلریچارسدون( Richardson,
همواره r1 < 0

)1960تنهاکافیاستکهr2 < 0باشد؛یعنی :

 .1برایآشناییبیشتربانحوهحلسیستممعادالتدیفرانسیلهمزمانبهپورکاظمی()1386مراجعهکنید .
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)−(α + β) + √(α − β)2 + 4kl < 0 ⇒ √(α − β)2 + 4kl < (α + β
⇒ 4(αβ − kl) > 0 ⇒ αβ > kl

( )13

برایناساسمیتوانگفتدرصورتیکهحاصلضربضرایبفرسودگیورند،بدزرگتدراز
حاصلضربضرایبواکنشدرمدلریچاردسدون()Richardson, 1960باشدد،تعدادلدرایدن

مدلپایداراستوهرگونهانحرافجزئیازتعادل،دوبارهسیستمرابهاینتعادلبازمیگرداند.
درشکل()1وضعیتتعادلپایداردرمدلریچاردسون()Richardson, 1960بدافدر مثبدت
بودنجمالتنارضایتی(خصومتبیندوکشور)بهنمایشدرآمدهاست :
dM2 /dt = 0

𝐥𝐤 > 𝛃𝛂
𝐥
𝛃

M2

= 𝐞𝐩𝐨𝐥𝐬

dM1 /dt = 0

E
𝐤
𝛂

lg + αh
αβ − kl

= 𝐞𝐩𝐨𝐥𝐬

= M2 E

g
α

M1

βg + kh
αβ − kl

= M1 E

h
β

مأخذ:یافتههایتحقیق)

شکل ( )1وضعیت پایداری تعادل در مدل ریچاردسنن (

دریکرقابتتسلیحاتیپایدار(باثبات)محدودیتمنابعاختصاصیافتهبهبخشنظدامی،در

هردوکشوروجوددارد؛بهگونده ایکدهنقطدهتعدادل،پدیشازپایدانیدافتنمندابعاقتصدادی
یافته،حاصلمیشود.اگرαβ < klباشدد،تعدادلمددلریچاردسدون( Richardson,


اختصاص
)1960ناپایداراست.دراینحالتیکحرکتمارپیچیروبهپدائینازسدال(،بدهسدمتسدطح
صفر)براییکان حرافجزئیزیرنقطهتعادلویکحرکتمارپیچیروبهبداالازسدال،بدرای
یکانحرافجزئیباالینقطهتعادل،میتواندوجودداشتهباشد).(Hackworth, 2003دریدک

ثبات)محدودیتمنابعاختصاصیافتهبهبخدشنظدامی،درهدردو
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نترتیب،روندساختومجهزشدنبهتسلیحاتادامهمییابددکدهایدن

کشوروجودندارد.بهای
امر،بستگیبهظرفیتاقتصادیدوکشوررقیدبدارد.درایدنمیدان،حدداکثرمندابعاقتصدادی
اختصاصیافتهیکیازطرفیندررقابتتسلیحاتی،زودتربدهپایدانخواهددرسدیدکدهموجدب
برتریقدرتیکیازواحدهابردیگریمیشود.بهاینترتیببداازبدینرفدتنتدوازنوتقدارن
قدرتمیاندوواحدرقیبوهمچنینازبینرفتنمحدی بازدارنددگیپیشدین،ممکدناسدت
جنگیبینطرفینرخدهد(قاسمیوپورجم .)1392،
شایانذکراستکهمدلکالسیکریچاردسون()Richardson, 1960دارایچندینمشکل
اساسیمیباشد:دراینمدل،هدفصریحوروشن،فرآیندتصمیمگیری،محدودیتاقتصادیو
مالحظهاستراتژیکیخاصیوجودندارد.مدلریچاردسون،سایرمتغیرهدایمهدمدیگدرنظیدر:
کمکهایخارجیوعواملاجتماعیراشاملنمیشودواینمدلایستاستواجازهنمدیدهدد
کهضرایبباگذشتزمانتغییدرکنندد(.)Sandler & Hartley, 1995عدالوهبدرایدن،فدر 
ضرایبواکنشمثبت،نامعتبراستودرواقعاینضرایبمیتوانندمنفدینیدزباشدند.چراکده،
وقتی کهفرآیندکنشوواکنشبیندوکشوروجودندارد،یککشورممکناستمخارجنظامی
خودرابدوندرنظرگرفتنافزایشتسلیحاترقیبخود،کاهشدهد.برایناساسوباتوجده
بهمحدودیتهاییادشده،مدلهایدیگریباگذشتزمانارائهشدهاندکهتالشکردهاندتابدا
توسعهواصال،مدلریچاردسدون(،)Richardson, 1960بدهوسدیلهاضدافهکدردنفاکتورهدای
مرتب ،بااستفادهازمتغیرهایتجمعواستفادهازمحدودیتهایمنابعورفتاربیشدینهسدازی،
تریناینمدلهداآمددهاسدت1.بدا


)،مهم
اینمحدودیتهاراتاحدودیرفعکنند.درجدول(1
اینحال،بسیاریازمدلهایارائهشدهدراینزمینه،هنوزیکچارچوبواضحوروشنندارندد
توانندبرمحدودیتهایمدلکالسیکیریچاردسون()Richardson, 1960غلبدهکننددو


ونمی
کارگرفتهمیشدود (Hou,


هنوزهماینمدلرقابتتسلیحاتیدربسیاریازمطالعاتتجربیبه
) .2010
جدول ( )1مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسنن و انناع آن
نویسنده

مدل

)Richardson (1960

مدل کالسیک

)McGuire (1965

مدل بیشینهکننده رفاه اجتماعی

)Wolfson (1968

مدل رقابتآمیز

2

1

تربااینمدلهابهمطالعه)Hou (2010مراجعهکنید .

.1برایآشنایی 
بیش
2
. Social Welfare Maximization Model
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2

)Wolfson (1968, 1990

مدل رقابت

)Rattinger (1975

مدل بروکراتیک

)Isard & Anderton (1988
)Hartley & Russett (1992
مأخذHou (2010):

مدل تسلیم

3

4

مدل افکار عمومی

5

پیشینههای پژوهش

بهطورتجربیروندمخارجنظامیورقابتتسلیحاتیبیندو
دگروسن) (Deger & Sen, 1990
کشورهندوپاکستانراطیدورهیزمانی1960-1985مدوردبررسدیقدراردادهاندد.بدهایدن

منظورازمدلرقابتتسلیحاتیریچاردسوناستفادهشدهاست.براساسنتای ،،درموردکشدور
هند،مخارجنظامیدوره(سال)گذشتهکشورپاکستاناثرمعناداریرارویرشدمخارجنظامی
اینکشورنداشتهاست.تأثیروارداتوتولیدسدال،نیدزبدررشددمخدارجنظدامیایدنکشدور
بیمعناست.امامیزانGDPکشورهند،عاملمهدموتعیدینکننددهایدرمخدارجنظدامیایدن
کشوراست.برایکشورپاکستان،تهدیدهندووارداتسال،،نقدشمهمدیرادررونددمخدارج
نظامیاینکشوربازیمیکند.تأثیرنسبتمخارجدولتمرکزیبده،GDPنقدشدولدترادر
ساختارسیاسیاقتصادیکشورپاکستانمنعکسمیکند.ایدنتدأثیرازلحدامآمداریمعندادار
استونشاندهندهتأثیرمثبترویتخصیصمخارجعمومیبهبخدشدفداعیاسدت.ازسدوی
دیگرمتغیرهایاقتصادیمانند،GDPنقشاندکیدرافزایشهزینههاینظامیکشورپاکستان
داشتهاند.

دونوهمکاران)(Dunne et al., 2000بااستفادهازمددلکدنشوواکدنشریچاردسدونو
بهکارگیریروشاقتصادسنجیالگویتصدحیحخطدایبدرداری(VECM)6بدهبررسدیرقابدت
چنین،هندوپاکستانپرداختهاندد.نتدای،تجربدی


هاییونانوترکیهوهم
تسلیحاتیبینکشور
اینمطالعهنشانمیدهدکهشواهداندکیبرایبرقرارییکرقابتتسلیحاتیبدینکشدورهای
یادشدهاست.

1

. Emulative Model
. Rivalry Model
3
. Bureaucratic Model
4
. Submissiveness Model
5
. Public Opinion Model
2

. Vector Error Correction Model

6

86

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،7زمستان 1396
فصلنامه 



هو)(Hou, 2010بااستفادهازمدلکنشوواکنشریچاردسونوبدابدهکدارگیریتکنیدک
اقتصادسنجیهمانباشتگی1بهبررسیرقابتتسلیحاتیبینکشورهایهندوپاکستانپرداختده
است.نتای،تجربیاینمطالعهنشانمی دهددکدهشدواهدیقدویبدرایبرقدرارییدکرقابدت
تسلیحاتیپایداربینکشورهایموردمطالعه،حتیبادرنظرگرفتنمسدألهشکسدتسداختاری
وجوددارد .
مطالعهایبهبررسیوتحلیلوابستگیدفاعیبینکشورهایژاپنو

آندو)(Ando, 2015در
ایاالتمتحدهآمریکاطیدورهیزمدانی1975-2009پرداختدهاسدت.نتدای،ایدنتحقیدقبدا
استفادهازروشARDLنشانمیدهدکهدربلندمدت،مخدارجدفداعیکشدورایداالتمتحدده
آمریکاتأثیرمثبتومعناداریرابرمخارجدفاعیکشورژاپنطیدورهیمدوردمطالعدهداشدته
است.
ایبهدنبدالیدافتنپاسدخیبدرایایدن
درمطالعه 

شیخواسلم)(Sheikh & Aslam, 2015
پرسشهستندکهآیابینپاکستانوهندیکرقابتتسلیحانیوجوددارد؟بدهایدنمنظدوراز
یکمدلرقابتتسلیحاتیریچاردسون،دادههایآماریسالهای1972-2010وروشبدرآورد
گشتاورهایتعمیمیافته (GMM)2استفادهشدهاست.نتای،اینتحقیقنشانمیدهدکهجمله
نارضایتیبرایپاکستانمثبتوبرایهندمنفیمیباشد.هزینههدایدفداعیهدردوکشدوردر
اندهندهبداراقتصدادیو
دورهگذشتهاثرمنفیبرتغییراتهزینههایدفاعیداشتهاستکهنش 

اجراییرقابتتسلیحاتیاست.همچنین،مثبتبودنضدرایبواکدنشدرمددل،وجدودرقابدت
تیبیندوکشورراتأییدمیکند .

تسلیحا
بااستفادهازدادههای124کشورجهدانطدیدورهیزمدانی

اسکاستاد)(Skogstad, 2016
1993-2008وبابهرهگیریازابزارهایاقتصادسنجیفضایینشاندادهاسدتکدهبداردفداعی
کشورهایهمسایه،همبستگیمثبتدیبدایکددیگردارد.هدمچندین،وینشداندادهاسدتکده
موقعیتمنطقه ایهرکشورممکناستبررویمخارجدفاعیآنکشورتأثیرمعناداریداشدته
یزبااستفادهازدادههدای144

باشد.یسیلیورتوالهورست)(Yesilyurt & Elhorest., 2017ن
کشورجهانوبهرهگیریازرویکردپانلفضاییپویا3بهنتیجهایمشدابهبدامطالعدهاسکاسدتاد
دستیافتند.
1

. Co-Integration
. Generalized Method of Moment
3
. Dynamic Spatial Panel
2
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گئورگوهمکاران) (George et al., 2018بدااسدتفادهازیدکمددلعمدومیهزیندههدای
راطیدورهزمدانی-2015

دفاعی،تقاضابرایمخارجنظامیکشورهایمنطقهآسیا-پاسیفیک1
1991موردبررسیقراردادهاند.دراینمطالعهمحققانبهدنبالیافتنپاسخیبرایاینپرسش
میباشندکهچگونهکشورهایمنطقهآسیا-پاسیفیکبههزیندههدایدفداعیکشدورهایدیگدر
یدهند.یافتههایاینمطالعهبااسدتفادهازتحلیدلهدایاقتصادسدنجیپاندلفضداییو
پاسخم 
2
برآوردگررگرسیونهایبهظاهرنامرتب )(SURنشانمیدهدکهواکنشغیرمتحدانآمریکدا
بههزینههایدفاعیمتحداناینکشورطیدورهزمانی1991-2015ومخدارجدفداعیکشدور
چینپسازسال،2002مهمترینعلتافزایشهزینههدایدفداعیکشدورهایمنطقدهآسدیا-
سیفیکمیباشد .

پا
گلخندان(1395الف)درمطالعه ایبدهبدرآوردتدابعتقاضدایمخدارجدفداعیایدرانطدی
سددالهددای1338-1391پرداختددهاسددت.نتددای،بددرآوردمدددلبددااسددتفادهازروشازروش

اقتصادسنجیخودرگرسیونباوقفههایتوزیعینشانمیدهدکهمتوس باردفاعیکشدورهای
خاورمیانهبرباردفاعیایراناثرمثبتداشتهاستکهحاکیازوجودیکرقابتتسلیحاتیبین
ایرانواینکشورهامیباشد.همچنین،عواملاصلیافزایشمخارجدفاعیدرایدران،راهبدردی
هستند.گلخندان(1395ب)درمطالعهایدیگرنیزبااستفادهازرویکردمیانگینگیدریبیدزی
نشاندادهاس تکهمتوس باردفاعیکشورهایخاورمیانه،اثرمثبتوقویبرباردفاعیایدران
داشتهاست.
گلخندان(1396الف)رقابتتسلیحاتیبدینکشدورهایحدوزهخلدی،فدارسراطدیدوره
زمانی1995-2014وبااستفادهازاقتصادسنجیفضاییموردآزمدونقدرارداده اسدت.نتدای،
نشانمیدهدکهضریببرآوردیوقفهفضاییمتغیروابستهمثبتومعناداراست؛بهگونهایکه
باافزایشیکدرصدیدرمیانگینوزنیبارنظامیکشورهایحوزهخلی،فارس،بهطورمتوسد 
بارنظامییککشوراینحوزه0/89،درصد(نزدیکبهیکدرصد)افزایشمییابدد.بدراسداس
ایننتای،میتوانگفتکهیکنو رقابتتسلیحاتیقویدربینکشورهایحوزهخلی،فدارس
طیدورهموردبررسیوجودداشتهاست.
ب)درمطالعهایبهسنجشوتحلیلتجربیوابستگیمتقابدلدفدا بدین

گلخندان(1396
دورهیزمدانی1995-2014
کشورهایمنطقدهخاورمیاندهوتعیدینندو ایدنوابسدتگیطدی 
1

. Asia-Pacific
. Seemingly Unrelated Regressions

2
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پرداختهاست.نتای،برآوردمدلبهروشGMMسیستمینشدانمدیدهددکدهدربلندمددت،
متوس باردفاعیکشورهایخاورمیانهبرباردفاعیهریکازکشورهایاینمنطقه،اثرمثبدت
ومعناداریداشتهاستکدهحداکیازوجدودیدکرقابدتتسدلیحاتیبدینکشدورهایمنطقده
خاورمیانهمیباشد.برایناساس،باافدزایشیدکدرصددیدرمتوسد بداردفداعیکشدورهای
خاورمیانه،دربلندمدتباردفاعیهریکازکشورهایاینمنطقهحدود0/35درصددافدزایش
یافتهاست.
تشدیدتنشورقابتمنطقهایبینایرانوعربستان،پیشبینیوضعیترقابدتتسدلیحاتی
آتیبینایندوکشوررامهمجلوهمیکند.بدرایدناسداس،تداکنونهدیطمطالعدهایبدهطدور
مشخصوضعیترقابتتسلیحاتیبینایرانوعربستانرادربوتدهآزمدونتجربدیقدرارندداده
است.نکتهمهمونوآوریخاصاینتحقیقآنستکهاینمطالعهرقابتتسلیحاتیبینایدرانو
عربسددتانراطددیبیسددتسددالآتددیبددااسددتفادهازالگددوریتمهددایپددیشبینددیوبرآوردهددای
اقتصادسنجیبررسیمیکند؛یعنیمتکیبرآیندهپژوهیاست.تماممطالعداتتجربدیکدهبده
هایاعالمشدهقبلدیبدودهودرواقدعرقابدت


اند،متکیبرداده

بررسیرقابتتسلیحاتیپرداخته
تسلیحاتیرادردورهگذشتهبررسیکردهاند؛نهدردورهپیشرو.عالوهبراین،اینمطالعدهدر
بررسیوضعیتتعادلیدررقابتتسلیحاتیآتینیزنسبتبهتماممطالعاتتجربیانجدامشدده
داراینوآوریاست.برایناساسمیتوانگفتکهپیشبینیآیندهوضعیترقابدتتسدلیحاتی
بینایرانوعربستانمیتوانددستاوردهایمهمیبدرایسیاسدتگدذارانکشدورداشدتهباشدد.
بهطورکلیمدلهایتقاضایمختلفیدرخصوصمخارجدفاعیوجودداردکهاغلدبمطالعدات
تجربی،رویمدلهایرقابتتسلیحاتیومدلهایکلیمخارجعمومیدفا متمرکزشددهاندد.
مدلهایرقابتتسلیحاتی،هدفاصلی،بررسیاینندو رقابدت،پایدداریوناپایدداریآنو
در 
مدلهایکلیمخارجعمدومی
تحلیلعواقبآن(احتمالبروزویاعدمبروزجنگ)است؛امادر 
دفا ،بررسیموضو رقابتتسلیحاتیدرکنارسایرعواملمؤثربرمخارجدفاعیمدنظراست .
تماممطالعاتداخلیگذشتهبااستفادهازمدلهایعمومیمخارجدفاعیانجامشددهاسدت
(یعنیفق بررسیوجودویاعدموجودرقابتتسلیحاتی درکنارسایرعواملمؤثربدرمخدارج
کهاینمطالعهبررویمدلهایرقابتتسلیحاتی(مدلریچاردسدون)متمرکدز


دفاعی)؛درحالی
شدهاست(بررسیرقابتتسلیحاتی،پایداریوناپایداریآنوتحلیلعواقبآن(احتمالبروزو
یاعدمبروزجنگ)).وجهتمایزدوماینمطالعه(ودرواقدعوجدهتمدایزآنبداتمداممطالعدات
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بینیدادههابرایدورهآتدی

داخلیوخارجی)،درپیشبینیرقابتتسلیحاتیبااستفادهازپیش
هایاعالمشدهقبلی.


است؛نهبررسیرقابتتسلیحاتیبااستفادهازداده
روششناسی پژوهش
تحقیقحاضرازنظرنو تحقیق،کاربردیاست.روشتحقیقهمتوصیفی-تحلیلیاستکدهدر
کتابخانهایاستفادهشددهاسدتوبخدشتحلیدلمتکدیبدر

قسمتتوصیفازروشاسنادیو
الگوریتمهایپیشبینیواقتصادسنجیاست.بهطورکلیروشانجامایدنتحقیدقازسدهگدام
تشکیلشدهاست :
 -گام اول

دراینگامبااستفادهازدادههایسالهای،1963-2017میزانمخارجنظامیکشورهایایران
وعربستانبرایدورهیزمانی2018-2040پیشبینیمیشود.بهاینمنظور،بایستینخسدت
یکتابعتقاضایمخارجنظامیبرایدوکشورایرانوعربستانطراحیوشبیهسدازیکدرد.بدر
اساسمبانینظریمطروحهدراینزمینه،میتوانمیزانتقاضابرایمخارجنظدامیرادرحدد
بهدستآورد 1:
بهینهازرابطهزیر 

()14

P

)M = M( Pm , Y, N, M1 , … , Mn , ZW, ZS
c

براساستابعتقاضایرابطه(،)14سطحمخارجنظامیبهعواملیهمچون:Pm/Pc،نسدبت
:درآمد(بهعندوانمتغیرهدای

قیمتمصارفواقعینظامیبهقیمتمصارفواقعیخصوصیوY
اقتصادی):N،جمعیتکل(بهعنوانیکمتغیراجتماعی)،میزانمخارجنظامیسدایرکشدورها
)(M1,…,Mnوعواملاسدتراتژیکوسیاسدی)(ZW,ZSوابسدتهاسدت (Abdelfattah et al.,
) .2013
باتوجهبهتابعمخارجنظامیرابطه(،)14دردسترسبدودندادههداوسداختاراقتصدادی-
شدهدوکشوربهصورتزیدرتعریدف

سیاسیدوکشورایرانوعربستان،تابعتقاضایشبیهسازی
شدهاست :
̅̅̅̅̅̅̅̅ Mi = Mi (gdp, pop, oilrev ,
milme ) i = IRI, KSA
()15
کهدررابطهفو :M،میزانمخارجنظدامی(بدرحسدبمیلیدوندالر)؛:gdpمیدزانتولیدد
ناخالصداخلیبدوننفت(شاخصدرآمد)؛:popجمعیتکلکشدور(بدرحسدبنفدر)؛:oilrev
̅̅̅̅̅̅̅̅:متوسد مخدارجنظدامیکشدورهای
میزاندرآمدهاینفتی(برحسبمیلیدوندالر)؛ milme
گلخندان(1395الفو1396ج)مراجعهکنید .
بهمنظورآشناییبیشترباتابعتقاضایمخارجنظامیبهمطالعات  
 .1
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منطقدهخاورمیانده(بدرحسددبمیلیدوندالر)و:iکشدورهایایدران)(IRIوعربسددتان)(KSA

وبسدایتهدایشداخصهدایتوسدعه
اطالعاتمربوطبهدادههایآماریمتغیرهدااز 

میباشند.

2
1
مؤسسهبینالمللیتحقیقاتصلحاسدتکهلم )(SIPRI

جهانی )(WDIمتعلقبهبانکجهانیو
جمعآوریشدهاست .

3
سپسبااستفادهازالگوریتمبهینهسازیانبوهذرات ()PSOرونددآتدیمخدارجنظدامیدو
کشورایرانوعربستانپیشبینیمیشود.ازنظرکاربردی،الگوریتمPSOازبهترینروشهدای
بهینهسازیمسائلمیباشدوبههمینجهتمیتوانازاینالگوریتمدرشبیهسدازیمددلهدای
مختلفتوابعوپیشبینیروندآتیمتغیرهایموردنظراستفادهوبهدرهگیدرینمدود.الگدوریتم
PSOاولینباردرسدال1995توسد کنددیوابرهدارت) (Kennedy & Eberhart, 1995بدر
اساسرفتاراجتماعیدستههایپرندگانوماهیهاطراحدیومددلشدد.ایدنالگدوریتم،یدک
تکنیکبهینهسازیاستکهبرپایهیجمعیتیازپاسخهایاولیهعملمیکندد.الگدوریتمPSO
یکیازمهمترینوبهترینالگوریتمهاییاستکهدرحوزهیهوشمصنوعیمعرفیشدهاست.
اینروشدربسیاریمواردشبیهبهتکنیکهایمحاسباتیتکاملیمانندالگوریتمهدایژنتیدک
عملمیکند.دراینالگوریتم،هرذرهنمایندهییکجوابمسألهاستکهبهطدورتصدادفیدر
فضایمسألهدرحرکتمیباشد.تغییرمکانهرذرهدرفضایجستوجدوتحدتتدأثیرخدودو
همسایگانشاست.بنابراینموقعیتذراتدیگررویچگونگیحرکدتوجسدتوجدویذرهاثدر
می گذارد.اساسکارالگوریتمبرایناصلاسدتواراسدتکدههدرذرهمکدانخدودرادرفضدای
جستوجوباتوجهبهبهترینمکانیکهتاکنوندرآنقرارگرفتهوبهترینمکدانیکدهدرکدل
همسایگیاشوجوددارد،تنظیممیکند.موقعیتاولیهیهرذرهبهصدورتتصدادفیدرفضدای
جستوجوبایکتوزیعیکنواختدرمحدودهتعریفمسألهتعیینمیشود(بهمنیوهمکداران،
4.)5:1393دراینقسمت،بااسدتفادهازندرمافدزارMATLABاقددامبدهبهیندهسدازیارزش
پارامترهایمدلشدهاست .
 گام دوم درگامدومبااستفادهازدادههایمخارجنظامیپیشبینیشدهبرایدوکشورایرانوعربسدتان
طیدورهیزمانی،2018-2040سیستممعادالتمدلریچاردسونبرایهردوکشورطیاین
1

. World Development Indicators
. Stockholm International Peace Research Institute
3
. Particle Swarm Optimization Algorithm
بهمطالعهگلخندانوآغاسمعیلی()1395مراجعهکنید .

بهمنظورآشناییبیشترباالگوریتمPSO
 .4
2
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انیبرآوردمیشود.شکلساختاریمعادالتاینمددلبدهمنظدورامکدانبدرآوردآناز

بازهیزم
لحاماقتصادسنجی،براساسمطالعاتینظیردونوهمکاران)(Dunne et al., 2000وشدیخو
بااضافهکردنجزءخطایاستوکاسدتیک)(εبدهصدورتزیدر

اسلم)(Sheikh & Aslam, 2015
میباشد :

( )16

dMtIRI
IRI
= ∆MtIRI = αIRI + βIRI MtKSA + γIRI Mt−1
+ εIRI
t
dt
dMtKSA
KSA
KSA
KSA
IRI
[ dt = ∆Mt = αKSA + βKSA Mt + γKSA Mt−1 + εt

برایبرآوردهریکازمعادالتفو ازروشاقتصادسدنجیرگرسدیونهدمجمعدیکدانونی1
()CCRاستفادهشدهاست.دلیلاصلیاسدتفادهازایدنبرآوردگدروجدودهدمخطدیبداالبدین
2
متغیرهایهردومدلوکارآییباالیاینروشدراینحالتمیباشد .انگلوگرنجدر (Engle

بهمنظوربررسدیرابطدهمتغیرهدایهدمسدطح)،I(1روشدیموسدومبده
) & Granger, 1987
همجمعییاهمانباشتگی3راپیشنهادکردهاند.دروضعیتهمجمعی،رابطهخطدیدویداچندد
سریزمانی)I(1منجربهپسماند)I(0میشود.اینوضعیتبیانگروجودرابطهبلندمدتبدین
متغیرهاست.انگلوگرنجر،آزمونیراجهتتعیینوجودهمجمعیطراحیکردهاندکهبرپایده
روشحداقلمربعاتمعمولی()OLSاجدرامدیشدود.امدامطالعداتمتعدددینظیدرهمیلتدون
کاراییالزمرادربرآورداندازهبردارهمجمعدی

نشاندادهاندکهروشOLS

)(Hamilton, 1994
ندارد.نکتهمهمدیگریکهدرمقالهمونتدالفو) (Montalvo, 1995بدهآناشدارهشدده،ضدعف
نمونههایکوچکاست.بدهمنظدوررفدعایدناشدکاالت،برآوردگرهدایجدیددی

روشOLSدر
میباشدکهتوس پدار  )(Park, 1992
معرفیشدهاندکهازآنجمله،روشموسومبه CCR

1

. Canonical Co-integration Regression
2
ررسیمیشدود.چنانچده

.درعلماقتصادسنجی،همخطیبینمتغیرهاییکمدلبااستفادهازماتریسضریبهمبستگیب
مقدارضریبهمبستگیدومتغیرباالونزدیکبهعددیکباشد،همخطیشدیدبینمتغیرهایمددلوجدودداردوامکدان
ویوهانسن،ممکننیستونرمافدزارپیدام

هایمعمولاقتصادسنجیمانندروشهایARDL


برآوردمدلبااستفادهازروش
رامیدهد.دراینمطالعهمیزانضریبهمبستگیبینمتغیرهایسیستممدلریچارسونبداال

Near Singular Matrix
بودهوامکانبرآوردآنباشیوههایمعمولاقتصادسنجیممکننیست.بههمیندلیلازروشCCRاستفادهشددهاسدت.
البتهپیشازبهدستآوردنضرایبهمبستگی،وجودهمخطیشدیدبینمتغیرهایهرمدلرامیتوانبهراحتیحدسزد.
چراکهدرهرمدلمتغیرهایمخارجنظامیکشور،تغییردرمخارجنظامیکشورومخارجنظامیکشدوررقیدبوجدوددارد
کههمبستگیبینمتغیرهارازیادمیکند.

3

. Co-integration
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1

معرفیشدهاست.اینروشارتباطنزدیکیباروشحداقلمربعاتمعمولیکامالاصدال،شدده 
()FMOLSدارد؛امابرخالفروشFMOLSکهازتبدیالتایستاییبرایبهدستآوردنرابطه
کند،باحذفکردنوابستگیبلندمدتبینرابطههمانباشتگیومتغیرهدا،

بلندمدتاستفادهمی
اینعملراانجاممیدهد.برآوردهایروشCCRنیزمشدابهروش،FMOLSازتوزیدعنرمدال
مرکبپیرویمیکنند.پار نشاندادکهبرآوردهایCCRبهصورتمجانبیمشکلدرونزایی
متغیرهایتوضیحیراازبینمیبرندوحداقلبهاندازهبرآوردهایFMOLSسازگارمیباشند2.
)ازنرمافزارEviewsاستفادهشدهاست .

دراینقسمتبهمنظوربرآوردمدلرابطه(16

 -گام سنم

درگامآخرضرایببرآوردیمدلرقابتتسلیحاتیریچاردسونووضعیتپایدداریوناپایدداری
تعادلآنبرایدوکشورایدرانوعربسدتانطدیدورهیزمدانی2018-2040مدوردتحلیدلو
بررسیقرارمیگیرد .

تجزیه و تحلیل یافتهها
توجهبهاینکهاولینگاماینپژوهشپیشبینیمقادیرآتیمخارجنظامیدردوکشورایدرانو
منظورمقایسهقدرتپیشبیندیدربدینتوابدعومددلهدای

عربستانتاافق2040میباشد،به
شبیهسازیشده(خطی،درجهدومونمایی)برایرابطده(،)17ازمعیارهدایمختلفدیازجملده
چهارمعیارمیانگینمربعخطایاستاندارد)،(MSEمجدذورمیدانگینمربدعخطدایاسدتاندارد
)،(RMSEمیانگینقدرمطلقخطا)(MAEومیانگیندرصدقدرمطلقخطا)(MAPEاسدتفاده
میشود3.باتوجدهبدهایدن کدههرکددامازایدنمعیارهدابدهاخدتالفمقدادیرمشداهدهشددهو
پیشبینیشده(میزانخطایآماری)میپردازندوتأییدکنندهیکدیگرنیزمیباشند،لذامددلو
تابعیبااستفادهازاینمعیارهاانتخابمدیشدودکدهدارایکدمتدرینمیدزانخطدایآمداریو
باالترینقدرتپیشبینیباشد .براساسنتای،بهدستآمده،مددلنمداییبدرایهدردوکشدور
نسبتبهدومدلخطیودرجهدومدارایکمترینمعیارهدایانددازهگیدریدرالگدوریتمPSO
1

. Fully Method Ordinary Last Square
بهمطالعهگلخندان()1397مراجعهکنید .

بهمنظورآشناییبیشترباروشCCR
 .2
.3بهمنظوربررسیاعتبارنتای،الگوریتم،PSOاینالگوریتمباالگدوریتمژنتیدکنیدزمقایسدهشددهاسدت.بدرایدناسداس
الگوریتمیانتخابمیشودکهدارایکمترینمیزانخطایآماریوباالترینقدرتپیشبینیباشد.ازآنجاکهمقددارعدددی
خطایپیشبینیدرهرچهارمعیارهموارهدرالگوریتم،PSOکمترازالگوریتمژنتیکبدوده،ایدنالگدوریتمانتخدابشدده
)قسمتپیوستهاآمدهاست .

است.نتای،مربوطبهاینمعیارهادرجدول(1
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میباشد.درنتیجهاینمدلازنتای،بهترودقتپیشبینیباالتریبرخوردارمدیباشددوبدرای
پیشبینیمورداستفادهقرارمیگیرد.برایناساسوباسناریوسازیراجعبدهمقدادیرمتغیرهدا،
نتای،پیشبینیمخارجنظامیبرایدوکشدورایدرانوعربسدتانتداافدق2040بدااسدتفادهاز
الگوریتم،PSOبههمراهمقادیرواقعیاینمتغیرطدیدوره،1963-2017درشدکلهدای()2و
()3ارائهشدهاست.
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شکل ( )2روند مخارج نظامی در ایران ( )1963-2017و روند پیشبینیشده آن ()2018-2040
بینیانجامشده) 

هایتحقیقبااستفادهازدادههایSIPRIوبراساسپیش


مأخذ:یافته
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شکل ( )3روند مخارج نظامی در عربستان ( )1963-2017و روند پیشبینیشده آن ()2018-2040
بینیانجامشده) 

هایتحقیقبااستفادهازدادههایSIPRIوبراساسپیش


مأخذ:یافته
(

شدهمیتوانگفتکهمخارجنظامیدرایدران


هایانجام
براساسشکل(،)2طبقپیشبینی
باشیبتقریباًصعودی(مثبت)،امااند ازمقداریحدود12هزارمیلیدون(12میلیدارد)دالر
درسال،2017بهمقداریدرحدود20هزارمیلیوندالردرسدال2040خواهددرسدید.ایدن
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درحالیستکهبراساسشکل()3میتوانگفتکهمخارجنظدامیکشدورعربسدتانبداشدیب
تقریباصعودیوقابلتوجدهازمقدداریحددود64هدزارمیلیدوندالر(64میلیدارد)درسدال
،2017بهمقداریدرحدود100هزارمیلیوندالردرسال2040میرسدد(چیدزیحددود5
برابرکشورایران) .
،بهمنظورجلوگیریازرگرسدیونکداذب،بایسدتیدرجده
پیشازبرآوردمدلبهروش CCR

ماناییمتغیرهاتعیینووجودهمانباشتگی(رابطهبلندمدت)بینآنهااثباتشود.دراینمقالده
بهمنظدورتعیدیندرجدهمانداییمتغیرهدا،ازآزمدونهدایدیکدیفدولرتعمدیمیافتده)1(ADFو
فیلیسپرون(PP)2ودرحالتیکهدرآنمدلدارایعر ازمبدأمیباشد،استفادهشدهاسدت.
دراینآزمونها،فرضیهصفرنشاندهندهناماناییمتغیر(وجودریشهواحد)وفرضیهمقابدلآن
نشاندهندهماناییمتغیر(عدموجودریشهواحد)است.نتای،اینآزمونهادرجدول()2آمدده
است.براساسایننتای(،مقدارآمارهومیزانسطو،احتمالمحاسبهشدهدرآزمونهایADF
و،)PPمتغیرهایمخارجنظامیدوکشورایرانوعربستاندرسطح5درصددناماندابدوده؛امدا
پسازیکبارتفاضلگیریبهصدورتماندادرآمددهاندد.لدذاایدندومتغیدر،مانداازمرتبده)I(1
میباشند .

جدول ( )2نتایج آزمننهای ریشه واحد
متغیر

نام آزمنن

متغیر

 MIRI

)ADF(Prob
( -0/89)0/77

)PP(Prob
(-1/51)0/51

 ∆MIRI

MKSA

( 3/06)1/00

(-0/26)0/96

 ∆MKSA

نام آزمنن
)PP(Prob
(-3/67)0/01

)ADF(Prob
( -3/41)0/02

( -30/75)0/00(  -52/81)0/00

درجه
مانایی
)I(1
)I(1

وقفهانتخابیبرایآمارهآزمونها توس معیارشوارتزانتخابشدهاستوعالمت،Δبهتفاضلاشارهدارد .

*
مأخذ:یافتههایتحقیق) 

(

باتوجهبهناماناییمتغیرهاطبقآزمونهایریشهواحد،گدامبعددی،بررسدیهدمجمعدیو

وجودرابطهبلندمدتبینمتغیرهایمدلهایبرآوردیاست.بهاینمنظورازآزمونهمجمعی
پار اسدتفادهشددهاسدت.درآزمدونپدار ،بررسدیهدمجمعدیبداتوجدهبدهپسدماندهای
بهدستآمدهازبرآوردمدلهایتحقیقبهروشCCRاجرامیشود.یکیازویژگدیهدایمثبدت
اینآزمون،استفادهازتوزیعکایدواستکهمطدابقبدانتدای،مطالعدهمونتدالفو (Montalvo,

هاتوانبیشتریدارد.فرضیهصدفردرآزمدونهدمجمعدیپدار ،


نسبتبهسایرآزمون
)1995
1

. Augmented Dicky Fuller
. Philips & Peron

2
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وجودهمجمعیاست.نتای،اینآزمونباتوجهبهنو معادلهمددلریچارسدون،درجددول()3
آمدهاست.براساسنتای،اینجدول،فرضیهصفرمبنیبروجودهمجمعدی،درهدردومعادلده
مدلریچاردسونردنشدهاست.لذابدوننگرانیازبروزرگرسیونکاذب،میتوانهردومعادله
رابرآوردکرد .
جدول ( )3نتایج آزمنن همجمعی پارک
معادله دوم مدل ریچاردسنن رابطه ()16

معادله اول مدل ریچاردسنن رابطه ()16

(معادله کشنر عربستان)

(معادله کشنر ایران)

 0/7548

 0/1241

آمارهکایدو 


0/3849

0/7247

 P-value



مأخذ:یافتههایتحقیق) 

(


بعدازاثباتهمجمعیبینمتغیرهایهردومدلبددوننگراندیازبدروزرگرسدیونکداذب،

میتوانمعادالتمدلریچارسونرابردوکشورایرانوعربستانطیسدالهدای2018-2040
بهروش CCRبدرآوردکدرد.نتدای،ایدنبرآوردهدادرادامدهآمددهاسدت(اعددادداخدلپرانتدز
نشاندهندهسطحاحتمالمیباشند).براساسایننتای،،عالمتضرایببرآوردیبداتوجدهبده
مبانینظریمدلریچاردسون،انتظارمارادرتخمینرابطههایبلندمددتبدرآوردهمدیکنندد.
ارزشاحتمالضرایببرآوردینیزنشانمیدهدکهکلیهایدنضدرایبدربلندمددتدرهدردو

مدلودرسطحاطمینان5درصدمعنادارند.لذاضرایببدرآوردیقابلیدتالزمبدرایتحلیدلو
تفسیررادارند.براسداسمقددارضدرایبتعیدینبرآوردشددهنیدزمدیتدوانگفدتکدهقددرت
توضیحدهندگیمتغیرهایهردومدلبالنسبهقابلقبولاست .

( )17

0.122 IRI 2
643.875
0.145 KSA
+
Mt −
M
R = 0.652
(0.008) t−1
)(0.048) (0.001
0.218 KSA 2
1485.715
0.851 IRI
=
+
M −
M
R = 0.588
(0.022) t−1
)(0.015
(0.000) t

= ∆MIRI
= t
∆MKSA
t

=

dMIRI
t

dt
dMKSA
t
dt

[

براساسرابطه()17مقادیرثابدتهدردومعادلدهریچاردسدونکدهنشداندهنددهجمدالت
میباشند.ایننتیجهگویای
نارضایتیمیباشند،مثبتوبرابربامقادیر643/875و 1485/715
وجودرابطهخصومتودشمنیبیندوکشورایرانوعربستانطیدورهیزمانی2018-2440

میباشد .

ضرایبواکنشنیزمطابقانتظاربرایهردوکشورایرانوعربستانمثبتوبهترتیببرابربا

0/145و0/851میباشد.ایننتیجهگویایوجودیکرقابتتسلیحاتیبیندوکشدورایدرانو
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عربستانطیدورهیزمانی2018-2440میباشد؛امدادرقبدالافدزایشهزیندههداینظدامی
طرفین،میزانواکنشکشورعربستاندرافزایشهزینههاینظامیبسیاربیشترازکشورایدران
خواهدبود .
برآوردضرایبرن،وفرسودگی(ضریبمتغیروقفهمخارجنظامیکشورایراندرمعادلهاول
وکشورعربستاندرمعادلهدوم)نیزنشانمیدهدکهتجمعسال،ویامخارجنظدامیبدهطدور
میپذیرد.ایناثدراتخسدتگیتوسد بدار
منفیازذخایریامخارجنظامیخودآنکشورتأثیر 
میشودوهزینهفرسدودگییدانگهدداریتأسیسدات
اقتصادیواجراییرقابتتسلیحاتیایجاد 
میدهند .
دفاعیرانشان 
حالبهبررسیتعادلونو رقابتتسلیحاتی(ازلحامپایدداریوناپایدداری)بدینایدرانو
عربستانطیدورهیزمانی2018-2040میپردازیم.همانطورکهپیشازایننیزگفتدهشدد
دروضعیتتعادل= 0

dMKSA
t
dt

=

dMIRI
t
dt

IRI
Mt−1و
وچونتعادلایستامدیباشدد= MtIRI = M IRI ،

KSA
.Mt−1برایناساسمقادیرمخارجنظامیتعادلیدوکشورایرانوعربسدتان
= MtKSA = M KSAI
باحلدستگاهدومعادلدهودومجهدولیرابطده(،)17بدهترتیدبمعدادلبدا-3706و-7596
میلیوندالربهدستمیآیدکهازلحامحقیقیامکدانپدذیرنیسدت.بدهمنظدورتفهدیمنتیجده
بهدستآمدهوتشریحآنبایستیتوابععکدسالعمدلدوکشدورایدرانوعربسدتانرادرفضدای
مخارجنظامیترسیمکرد :

) MKSA = MKSA (MIRI

MIRI

) MIRI = MIRI (MKSA

E
KSA

M

شکل ( )4رقابت تسلیحاتی بیثبات بین ایران و عربستان ()2018-2040
مأخذ:یافتههایتحقیق) 

(
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درشکل(،)4وضعیترقابتتسلیحاتیبینایرانوعربستانطیسدالهدای2018-2040
نشاندادهشدهاست.همانطورکهاینشکلنشانمیدهدنقطهتعادلدرقسمتمنفی،ایجداد
میشودکهازلحامحقیقیممکننیست.بنابراینبهمنظوربررسیوضدعیترقابدتتسدلیحاتی
بینایندوکشوربایستیقسمتهایمنفیراحدذفوبدررویقسدمتمثبدتوبداالینقطده
تعادلمتمرکزشد.برایناساسافدزایشدرمخدارجنظدامییکدیازکشدورها،سدببافدزایش
مخارجنظامیکشورمقابلوحرکتمارپیچیبهسمتباالبرایافزایشمخدارجنظدامیهدردو
کشورخواهدشد(کهبهوسیلهپیکاننشاندادهشدهاست).ایننتیجهبیانگروجودیکرقابت
تسلیحاتیناپایدار(بیثبات)بینایرانوعربسدتانطدیسدالهدای2018-2040خواهددبدود.

همانطورکهدرقسمتمبدانینظدرینیدزتوضدیحدادهشددمدیتدوانگفدتدرصدورتیکده
حاصلضربضدرایبفرسدودگیورند،کوچدکتدرازحاصدلضدربضدرایبواکدنشدرمددل
ریچاردسونباشد،تعادلدراینمدلناپایداراستوهرگونهانحرافجزئیازتعادل،سیسدتمرا
دیگربهاینتعادلبازنمیگرداند.طبقبرآوردهایصورتگرفتهدررابطده(،)17حاصدلضدرب
ضرایبفرسودگیورن،برابربامقدار0/026است،کهکوچکترازحاصلضربضرایبواکنش
کهبرابربامقدار0/123است،میباشد.برایناساسنیزمیتوانگفدتکدهرقابدتتسدلیحاتی
بینایرانوعربستانطیسالهای2018-2040یدکرقابدتتسدلیحاتیبدیثبداتوناپایددار
خواهدبود .
استداللمیکندکهدریکرقابدت

درمورداینوضعیتریچاردسون()Richardson, 1960
تسلیحاتیناپایدار(بیثبات)محدودیتمنابعاختصاصیافتهبهبخشنظدامی،درهدردوکشدور
وجودندارد.بهاینترتیب،روندساختومجهزشدنبهتسلیحاتادامهمدییابددکدهایدنامدر،
بستگیبدهظرفیدتاقتصدادیدوکشدوررقیدبدارد.درایدنمیدان،حدداکثرمندابعاقتصدادی
اختصاصیافتهیکیازطرفیندررقابتتسلیحاتی،زودتربدهپایدانخواهددرسدیدکدهموجدب
یکیازواحدهابردیگریمیشود .

برتریقدرت
بهاینترتیبباازبینرفتنتوازنوتقارنقدرتمیاندوواحدرقیبوهدمچندینازبدین
رفتنمحی بازدارندگیپیشین،ممکناستجنگیبینطرفینرخدهد.درشکل()5بافدر 
محدودیتمنابعاختصاصیافتهبهبخشنظامی،پیشبینیرقابتتسلیحاتیبیثباتبینایدران
وعربستانطیسالهای2018-2040نشاندادهشدهاست.دراینشکلmaxMIRIحدداکثر
ظرفیتنظامیکشورایرانوmaxMKSAحدداکثرظرفیدتنظدامیکشدورعربسدتانرانشدان
میدهد .
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maxM KSA

) MKSA = MKSA (MIRI

maxM IRI

MIRI

) MIRI = MIRI (MKSA

E
KSA

M

شکل ( )5رقابت تسلیحاتی بیثبات بین ایران و عربستان ( )2018-2040با فرض محدودیت منابع
مأخذ:یافتههایتحقیق)

اختصاصیافته به بخش نظامی (

نتیجهگیری
هدفاصلیاینمقالهآزمونوپیشبینیتجربیوضعیترقابتتسلیحاتیبینایرانوعربستان
وبررسیپایداریوناپایداریاینرقابتطیسالهای2018-2040بودهاست.بهاینمنظدور،
نخستیکتابعتقاضایمخارجنظامیبرایدوکشورایرانوعربستانشبیهسازیوبااسدتفاده

ازدادههایسالهای1963-2017والگوریتمبهینهسدازیانبدوهذرات()PSOمیدزانمخدارج
نظامیکشورهایایرانوعربستانبرایدورهیزمدانی2018-2040پدیشبیندیشددهاسدت.
بینیشدهبرایدوکشورایرانوعربسدتانطدی
هایمخارجنظامیپیش 


سپسبااستفادهازداده
دورهیزمانی،2018-2040سیستممعادالتمدلریچاردسونبدرایهدردوکشدورطدیایدن
یزمانیوبااستفادهازروشرگرسیونهمجمعیکانونی)(CCRموردبدرآوردقدرارگرفتده

بازه
است.درنهایت،ضرایببدرآوردیمددلرقابدتتسدلیحاتیریچاردسدونووضدعیتپایدداریو
ناپایداریتعادلآنبرایدوکشورایرانوعربستانطیدورهیزمدانی2018-2040تحلیدلو
بررسیشدهاست .
طبقپیشبینیهایانجامشدهمخارجنظامیدرایرانوعربستانبداشدیبتقریبداًصدعودی
(مثبت)،طیسالهای2018-2040افدزایشمدی یابددکدهمیدزانایدنافدزایشبدرایکشدور
عربستانقابلتوجهترخواهدبود.برآوردسیستممعادالتمدلریچاردسونگویدایوجدودیدک
رقابتتسلیحاتیبیندوکشورایرانوعربسدتانطدیدورهیزمدانی2018-2040مدیباشدد؛
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بهگونهایکهدرقبالافزایشهزینههاینظدامیطدرفین،میدزانواکدنشکشدورعربسدتاندر
افزایشهزینههاینظامیبسیاربیشترازکشورایرانخواهدبود.همچنینوجودرابطهخصومت
بیندوکشورایرانوعربستانطیدورهیزمانی2018-2040تأییدمیشود.بررسیوضدعیت
گروجودیکرقابتتسلیحاتیناپایدار(بیثبات)بینایرانوعربسدتان


رقابتتسلیحاتینیزبیان
طیسالهای2018-2040خواهدبود.بهایدنمعنداکدهافدزایشدرمخدارجنظدامییکدیاز
کشورها،سببافزایشمخارجنظامیکشورمقابلوحرکتمارپیچیبدهسدمتمخدارجنظدامی
باالتربرایدوکشورخواهدشد.بهاینترتیب،روندساختومجهزشددنبدهتسدلیحاتادامده
می یابدکهاینامر،بستگیبهظرفیتاقتصادیدوکشورداردوحتدیممکدناسدتبداازبدین
رفتنتوازنوتقارنقدرتمیاندوکشوروهمچنینازبینرفتنمحدی بازدارنددگیپیشدین،
جنگیبینطرفینرخدهد .
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پینستها
جدول ( )1مقایسه معیارهای اندازهگیری برای سه معادله خطی ،نمایی و درجه دوم در الگنریتمهای
ژنتیک و PSO
ننع
الگنریتم
ژنتیک 

PSO

انناع مدل

معیارهای اندازهگیری
MSE

RMSE

MAE

MAPE

خطی 

 24/2218

 4/8186

1/9218

 0/1078

درجهدوم 

 554159/95

 1211/5541

 128/3258

 16/8843

نمایی 

12/2148

 3/6719

2/1469

 0/0882

خطی

 5/1471

 1/6163

 0/6853

 0/0395

درجهدوم

 12641/08

 110/4891

 8/9006

 2/2896

نمایی 

 3/0842

 1/8068

 0/5592

 0/0538

مأخذ:یافتههایتحقیق) 

(

