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Abstract  

Security has become one of the most prominent and vital discussions in 

recent years. Faced with a range of potential threats, from terrorism and 

computer viruses to fraud and organized crime, the world is seen by 

many as a place of increasing danger. As a result, in recent years, 

attention to the issue of security has intensified, and the demand for 

goods and services related to security has grown significantly. This 

issue has created verse economic activities in the government and 

commercial sectors. It is associated with the issue of security. Security 

has become one of the most critical topics in different countries. The 

increase in military spending to create stable security due to the 

sensitivity and very close relationship between capital and investment 

has caused governments to allocate a percentage of the gross domestic 

product (GDP) to defense spending. With any decrease in security and 

activities that disrupt public security, billions of capitals may be 

withdrawn from countries. The increasing growth of the government's 

defense spending in the last few decades is a testimony to the increased 
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attention to security issues. In government spending, it is often assumed 

that defense spending has opportunity costs and is likely to negatively 

affect other forms of public expenditure. Military spending in the world 

today has taken a significant part in the economy of different countries. 

The emergence of various security threats, the increase of terrorist 

activities in the world, the complexity of the concept of security, and 

military competition between countries have significantly impacted 

military spending in different countries. Considering the stability of the 

government's revenues in any particular period, any increase in defense 

spending is possible only through a decrease in another general 

government spending. Therefore, the increase in military spending may 

negatively affect sectors such as health and education. The increase in 

security risks and terrorist threats during the last two decades has led to 

the withdrawal of more than 1000 billion dollars of capital from the 

Middle East. The Middle East region, especially the Persian Gulf, as 

the world's energy highway and region, is one of the main areas of fossil 

energy production and export worldwide. Most major oil and gas 

producers and exporters are in the Middle East and the Persian Gulf. 

The Middle East is one of the world's most turbulent and unstable 

regions, which has long been the site of many internal and international 

tensions due to political and social factors and abundant energy 

resources. Among the variables that have constantly been growing in 

the Middle East countries in the last few decades, especially the oil 

countries, is defense spending, which various factors have influenced. 

Examining the factors affecting defense spending in Middle East 

countries will have broad policy implications for the countries of this 

region. Considering the increasing growth of defense spending in the 

Middle East countries, it raises the question of what factors are the main 

determinants of defense spending in these countries and whether there 

is military competition among the Middle East countries or not. 

Therefore, this paper aimed to investigate the factors affecting the 

demand function of defense expenditures in Middle East countries from 

1980 to 2019 with the quantile regression approach. This study showed 

that oil prices and foreign trade have a positive effect, and civilian 
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expenditures have a negative impact on defense expenditures. Also, 

based on other estimates, the result of other countries' defense 

expenditures on each country's defense expenditures has been positive 

and significant. This is also strengthened in the high quantiles of 

defense expenditures. In other words, with the increase in defense 

spending in a country, the effect of other countries' total defense 

spending on each government's defense spending will also increase. 

This definitive evidence confirms the hypothesis of military 

competition among the studied countries. Examining the statistics 

related to defense spending in the countries under review also primarily 

indicates this issue. In other words, with an increase in defense spending 

by any country, other countries may see it as a threat to national 

security. As a result, they also increase defense spending to maintain 

the military balance between nations. According to the probability 

value of the calculation statistic, in the investigated quantiles, the null 

hypothesis based on the symmetry of the results has been confirmed; In 

other words, with the increase in defense spending in the studied 

countries, the effect of independent variables on defense spending has 

also increased in total. The results of this study contain different policy 

implications for the countries under investigation, which can be 

considered valuable and necessary for these countries. 

JEL Classification: C23, C33 

Key Words: Military Expenditure, Demand Function, Military 

Competition, Quantile Regression. 
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بررسی عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای منتخب خاورمیانه:  

 بررسی فرضیه رقابت نظامی 

 اهواز، ایران  ،دانشگاه شهید چمراندانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشیار اقتصاد،  مسعود خداپناه

  

مریم کریمی 

 کندوله 
 تبریز، ایراندانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، کارشناس ارشد اقتصاد، 

  

 صالح ابراهیمی
اقتصادی،   علوم  اجتماعی،  دکترای  علوم  و  اقتصاد  چمران دانشکده  شهید   ، دانشگاه 

 اهواز، ایران

   چکیده 

در جهان است که از دیرباز به دلیل عوامل ثبات  یمتالطم و ب  اری بس خاورمیانه از جمله مناطق

المللی بوده ها داخلی و بین محل بسیییاری از تن   ،سیییاسییی، اجتماعی و منابا فراوان انر ی

اسییتا از جمله متریرهایی که در چند دهه اخیر همواره در کشییورهای خاورمیانه و به وی ه  

بوده اسیت، ماار  دفاعی بوده اسیت که تحت تاثیر  کشیورهای نتتی  همواره در اا  رشید 

عوامل ماتلتی قرار داشیییته اسیییتا بررسیییی عوامل موثر بر ماار  دفاعی در کشیییورهای  

ای برای کشیورهای این منققه خواهد  گذاری گسیتردههای سییاسیتخاورمیانه ااوی داللت
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ایار  دفیاعی در رو، هید  این مقیالیه بررسیییی عوامیل موثر بر تیابا تقیاضیییای مبودا از همین 

بیا رویکرد رگرسییییون کوانتیاییل بودا   1980-2019کشیییورهیای خیاور مییانیه طی دوره زمیانی  

، قیمیت نتیت و تریارت خیارجی تیاثیر م بیت و مایار  GDPنتیای  این مقیالعیه نشیییان داد کیه  

غیرنظامی تاثیر منتی بر ماار  دفاعی داردا همچنین ماار  دفاعی سایر کشورها بر ماار   

ور تیاثیر م بیت و معنیاداری دارد کیه بیه متهوم تیاضیید فرضیییییه رقیابیت نظیامی در دفیاعی هرکشییی 

کشییورهای مورد مقالعه اسییتا براسییاس سییایر نتای  این مقالعه اثر عوامل موثر بر ماار   

 دفاعی در کشورهای مورد مقالعه در مرموع متقارن استا

 کوانتایل  ماار  دفاعی، تابا تقاضا، رقابت نظامی، رگرسیونهاي کلیدي: اژهو

 JEL :33C, 23C طبقه بندي
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 مقدمه 

کار روابط  ودر اصقالح سیاسی و امروزی خود یک متهوم قدیمی نیستا در ساز  1امنیت 

و با اتاظت از دولت در برابر تهدیدهای خارجی    2الملل این متهوم به معنای امنیت ملی بین 

الملل   های بین استا این موضوع تا اد زیادی به شکل وی ه پس از مساضل مرتبط به سیاست

در   ماار  دفاعی اخیر رشد شتابانی در دهه ا طی ه استبعد از جنگ جهانی دوم مقرح شد

  در  دفاعی ماار     و به رشدرروند  ا  تعداد زیادی از کشورهای دراا  توسعه رخ داده است

به یک    ماار  دفاعی جهان سبب شده است تا بررسی عوامل موثر بر    کشورهای ماتلف

موضوع جذاب در بین محققان علوم اقتصادی و سیاسی تبدیل شودا بررسی عوامل موثر بر 

  محققان اقتصاد سیاسیاز    یاریمورد توجه بس  Benoit (1973)از زمان مقالعه    ماار  دفاعی

 & Yang, Hong, Jung  ؛Dunne & Smith, 2010؛  Jeon, 2008)  است ار گرفتهقر

2015, Lee  ودبیافتهطور موقت کاه   به  ماار  دفاعی  3جنگ سرد   یاناگرچه پس از پا  (ا  ،

رغم بحران  روند به  ین ، ا  ین استا عالوه بر اپیدا کرده  ی  افزاروندی  دوباره    1990اما از دهه  

دهد که در اک ر  یروند نشان م  ین ا ااستهمواره ادامه داشته  اخیر  دو دهه  یط  یاقتصاد جهان 

امن اصو   شمهم   یتیکشورها  از  م  یاقتصاد  رایط تر  ا (Flynn, 2013)   شوندیمحسوب 

فزا   یکشورها سقح  در  ب  یاندهیماتلف  دل  یثبات یاز  به  امالت    ،ی ت یامن   داتیتهد  لی که 

 

1. Security 

2. National Security 

3. Cold War 
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درگ   یست یترور ا  یهایری و  دارندشود،  ی م  رادیماتلف  سا  ا  قرار  اخیر،  طی  نق   های 

نت  یدفاع   ماار  افزا  یتی امن   داتیتهد  رهی در  جهان  سراسر  است     یدر    یافته 

(Waszkiewicz, 2018)  بعد   کیاز کشورها، سؤاالت مربوط به دفاع شامل    یاری در بس

را از نظر موضوعات    یعموم  یهابحث  یدفاع   ماار مربوط به    یهاپرس    ااست  یاقتصاد

، اندازه مناسب رشد آن در طو   است  ی گذارهیسرما  ، یاندازه مناسب بودجه دفاعرا در زمینه  

اولویت و  هزینهزمان  استبندی  پیمان    (اHartley, 2011)  ها  عضو  کشورهای  در  تنها 

ناخالص    د ی تولدرصد از   8/2به ادود    یدفاع   ماار ،  2020در سا  آتالنتیک شمالی )ناتو(  

   (اNATO, 2022) ه استدی رس (GDP) یواقع  یداخل

  جهان انر ی در  ترین مناطق تولید و صادرات  اصلی خلی  فارس از  وی ه  خاور میانه و بهمنققه  

  ااشیه خلی  فارسنتت و گاز دنیا در    بزرگ و صادرکنندگانتولیدکنندگان  عمده  استا  

نیزای و فرا منققههای منققهقدرتقرار دارندا   منابا و   از دیرباز  ای  در تالش برای کنتر  

نیز اضوری گسترده در این  ها به آن وابسته است،  خود که اقتصاد آنتامین امنیت انر ی  

-انر ی، تامین امنیت خقوط انر ی و رقابت   فزاینده امنیتاندا در پاسخ به اهمیت  منققه داشته

گیری  به صورت چشم  ماار  دفاعی  ،بین کشورهای منققه و خار  از منققه  اییمنققههای  

در  خاورمیانه    یساالنه کشورها  ینظام  یهاینه هز  ی  افزادر این منققه افزای  یافته استا  

  یت امن   یبرا  یواقع  هدیداتاز جمله این عوامل، ت ا  عوامل ماتلتی است  یر نتیرهاخ  هایسا 

  یهای ناآرام  های تروریستی مانند داع ،ظهور گروه  منققه،  در  مسلحانه  یهایری ها، درگآن
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رقابتداخل منققه ی،  کشورهاهای  بین  افزا  ای  نظام  ی  و  در    یگرد  یکشورها  یقدرت 

کشورهای    یمل  تی و امن   یانر   استی مهم در س  ری متر  یک  ماار  دفاعییانه بوده استا  خاورم

های  نق  خاورمیانه در بازار انر ی جهانی و چال و    با توجه به اهمیت    خاورمیانه استا

افزای  یافته  طی یک دهه اخیر به شدت  این کشورها    ماار  دفاعیامنیتی این کشورها،  

های نظامی در  ای، هزینه ای و فرامنققههای اخیر با افزای  تهدیدات منققهاستا طی سا  

، بودجه  2021ای رشد کرده استا در سا   ااشیه خاورمیانه به صورت فزایندهکشورهای  

ادود    دفاعی به  خاورمیانه  است  186کشورهای  رسیده  دالر  با  میلیارد  سعودی  عربستان  ا 

که بی  از نیمی    میلیارد دالر در صدر ماار  دفاعی در خاورمیانه قرار داردا  54/55ادود  

نیز کشورهایی هستند که بیشترین  ز عربستان، امارات و ایران  ها متعلق به پس ااز این هزینه 

  یکشور  10ش  کشور از  (ا  World Bank, 2022)  اندماار  در زمینه دفاعی را داشته 

  قرار دارندا این کشورها شامل   انهی دارند در خاورم GDP نسبت به  ماار  دفاعی  ن یشتری که ب

سعود  7/6)  ت یکودرصد(،    3/7)  عمان عربستان  اسراض  6/6)  ی درصد(،   2/5)  لی درصد(، 

   هستندادرصد(  8/4درصد( و ققر ) 5درصد(، اردن )

کند ، این سوا  را مقرح میدر کشورهای خاورمیانه  ماار  دفاعیتوجه به رشد فزاینده  با

تعیین لکه چه عوام بین  کننده ی  آیا در  این کشورها هستند و  اصلی ماار  دفاعی در  های 

عمده مقالعات انرام گرفته در این  کشورهای خاورمیانه رقابت نظامی وجود دارد یا خیر؟  

بر رشد اقتصادی، بیکاری، رفاه، توسعه و و سایر ماار  دولت    ماار  دفاعیزمینه بر تاثیر  
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ای کالن اقتصادی و بررسی فرضیه رقابت  همتریر  متمرکز بوده استا در این مقالعه به تاثیر 

 1های پانلیبا رویکرد داده  2019تا    1980طی دوره زمانی    خاورمیانه نظامی در کشورهای  

کشورهایی هستند که طی دو دهه    در زمره  عمده کشورهای خاورمیانه  اپرداخته خواهد شد

  در ماار  دولت  با  زیادی از  اند و  اخیر رشد بسیار باالیی در زمینه ماار  دفاعی داشته

این کشور به ماار  دفاعی اختصاص پیدا کرده استا بنابراین ضروری است ضمن بررسی  

تاثیر متریرهای کالن اقتصادی بر ماار  دفاعی این کشورها، این موضوع نیز که آیا در این  

در  تسلیحاتی وجود دارد یا خیر نیز مورد تحلیل ترربی قرار بگیردا  قابت نظامی و  رمنققه  

ادبیات نظری و مقالعات ترربی خواهد شدا در با  بعدی نیز    ابتدا مروری برادامه مقاله  

  و تحلیل روند ماار  نظامی در کشورهای مورد مقالعه   معرفی مد  ترربی  ،شناسیروش

بندی و پیشنهادات تحقیق  ، جماهارزیه و تحلیل داده اراضه خواهد شدا دو با  پایانی نیز به ت 

 خواهد پرداختا

 ادبیات نظري و پیشینه تحقیق

ادب در  عموماً  وظ  یاقتصاد   اتی دفاع  عنوان  م  ته یبه  گرفته  نظر  در  دولت   اشودیمستقل 

ا در چارچوب  دهدیم  لی را تشک   یعموم  یهانهیاز هز  یبی عر   اری مقوله بس  ینظام  یهانهیهز

ها( دفاع موضوع  ینزیو جمله ک  کی نئوکالس  یاصل  انیجر  یعنی)استاندارد    یاقتصاد دفاع 

  شرفتی بر پ  یدر مورد اثرات ماار  دفاع    هیپردازان برجسته، به و  هیمتعدد نظر  ی ها  کتمشار

 

1. Panel Data 
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است که،   ن یا  قی پارادوکس عم   کیوجود،    ن یبا ا  بوده استا  یو رشد اقتصاد  ینوآور  ،یفن 

نتانتوانسته  قاتیتحق   ن ی تا کنون، ا به   ,Manamperi)  ابندیدست    ی روشن و مقمئن    یاند 

و    یدفاع  ایو کمبود اطالعات در مورد صنا  یرگی ت   لی رشته که به دل  ن یا  یدگی چی پ(ا  2016

اد  و  شودی م  تیتقو  ینظام ا  یتا  مقالعات    لی دل  ن یبه  که  دفاع،است  جنبه    اوزه  اغلب 

  کند،یم  قی تحق  نهیزم  ن یکه در ا  یاقتصاددان   ن،یا بنابراردی گی را در بر م  یک یاسترات -یاس ی س

قابل اعتماد    یآمار  یهافقدان دادهاین مشکالت،    ا  از جملهمواجه است   یبا مشکالت متعدد

ا  شودیم  یتررب  د یی اراضه تأ  ی برا  ی اقتصادسنر  یها که مانا تالش  ، ینظام  ی هانهیمربوط به هز

آن در   ی نق  چندوجه کیکه تتک  ییهانهیهز  ن یچن  زیاثرات متما ییمشکل شناسا همچنین 

  ی مالاظات اقتصاد  بی به ترک  ازین  و  دشوار است  اری بس  یاضیر  یهایسازیرسم   یاقتصاد برا

به مد   لیو تحل  هیدر ترز  کیو استرات  دارد    تری واقع  ایتر  دهی چ ی پ  یساز به منظور کمک 

(Herrera, 2010 ا) 

  کیکشورها، وجود    یکننده ماار  دفاعن ییدر مورد عوامل تع   شگامی کار پ  ن ی زمان اولاز  

دهد  یامکان م  محققانبه    یتابا مقلوب اجتماع  کیتابا تقاضا در نظر گرفته شده است که از  

  نیشده استا در ا  هبه کار گرفت   یح ی ا عوامل ماتلف توضکنندها را مشاهده  آن  ن یتا ارتباط ب

  کیموارد به عنوان    شتر ی استتاده شده است که در ب  « ی دفاع ی کاال»از    ی ماتلت   م ی متاه   نه،ی زم

از    یانشانه   دفاعی  ماار    یشده است، که به موجب آن تقاضا برا   فیتعر  یعموم  یکاال

تاص  سا  یدفاع   یکاالها  ن ی ب  دولتمنابا    صی نحوه  است  ریو   ,Odehnal)  کاالها 
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Neubauer, Olejníček, Boulaouad & Brizgalová, 2021  ب (ا   ماار   ن ی ارتباط 

قرار گرفته   ترربی و نظری  ی به طور گسترده مورد بررس  یماتلف اقتصاد  یرها ی و متر  یدفاع

 ;Odehnal & et al, 2021; Manamperi, 2016; Shahbaz & et al, 2013)  است

Bove & Cavatort, 2012; Kollias & Paleologou, 2003) ا تاثیر عوامل موثر بر

چیده و تحت تاثیر فاکتورهای ماتلتی در  ماار  دفاعی در کشورهای ماتلف، متتاوت، پی 

مساضل این ماار ،  ا  بوده است  زی بحث برانگهمواره  دفاع    مبااث مرتبط باهر کشور استا  

جواما  (اHartley & Sandler 2011) کندیو مرگ را مقرح م یزندگ ت،ی مربوط به امن 

  (ا Hartley, 2011)و اتاظت دارند    ت ی امن  ،یدر مورد ارزش زندگ  یمتضاد  یهادگاهید

  ی دفاع  ماار اگر منابا در اقتصاد به طور کارآمد و کامل به کار گرفته شوند،    ن،یعالوه بر ا

  یدفاع   ی هانهیاالت، هز  ن ی استا در ا  یکاالها و خدمات مدن  یتر براپو  کم  ی به معنا  شتری ب

  ی ماالت  کردیرو  مقالعات دیگر،   برخیاا ،   ن ی داردا با ا  یبر توسعه اقتصاد   ی اثرات نامقلوب

استا  داده  نشان  بر  را  عمدتاً  افراد  این  در    ی گذارهیسرما  ی اقتصاد  ی دستاوردها  استدال  

بر   ی دفاع  یهانه ینشان داده است که کاه  هز  ات مقالع  ن ی ا   یا نتامبتنی است  ی دفاع  ایصنا

موجود با تمرکز    اتی (ا ادب,EDA  2019گذارد )یم  ری تأث   یات ی مال  یو درآمدها  GDPکاه   

رفاه  تولید ناخالص داخلی،  ماتلف، مانند    ی هادگاهیرابقه را از د  ،یقتصادو ا   ی بر رشد دفاع

 Zhang & et al)  درآمد  یدفاع و نابرابر  (،Zhang & et al 2017)  ی و اجتماع  ینظام

  و بودجه   ینظام  یهایکسر  (،Lin & Wang, 2017)  و رشد  ی نظام  یهانه یهز  (،2018
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(Caruso & Domizio, 2017  ،)یدفاع، علم و فناور  (Malik, 2018،)  ی گذارهیسرما 

 ,Qiong & Junhuaی )کار ی و ب  ماار  دولت (، Malizard, 2015) یو خصوص  ینظام

کرده استا از منظر توسعه    لی تحل (  Li Fan & et al, 2018)  دفاع و سالمت   ( و2015

و    ،ی اقتصاد داخلی  ناخالص  تولید  برا  یشتری ب  یهافرصت  رشد  اقتصاد در اارشد   ی را 

  کند بیان می  Hartley (2011)  ن،یدهدا عالوه بر ایاراضه م  یدفاع  و  ماار  دفاعی    یافزا

رو  و از همین شود ی م ن ییتع  یو اقتصاد یاس ی س  ک،یتوسط عوامل استرات  ماار  دفاعی که 

ناخالص داخلی )شودمی   یابیارز  ی اسی و س   ی اقتصاد  ری از نظر تأث  تولید  ( در تمامی  GDPا 

های ماار  دفاعی در نظر گرفته استا  ترین توضیح دهندهمقالعات به عنوان یکی از اصلی 

تواند درآمدهای بیشتری از تولید، واردات  چرا که با افزای  تولید ناخالص داخلی، دولت می

تواند با افزای  درآمدهای خود، با   نتیره میها جذب کند و در  و صادرات و سایر با  

دهد   اختصاص  دفاعی  ماار   به  را  آن  از   ;Odehnal & et al, 2021)بیشتری 

Manamperi, 2016) ا 

( 1در جدو  )که    مقالعات زیادی انرام شده است    ماار  دفاعیدر زمینه عوامل موثر بر  

 ر  دفاعی اراضه شده استا زمینه عوامل موثر بر ماا درمقالعات ترربی خارجی خالصه 

 خالصه مقالعات خارجی  .1جدول 

 نتیجه  روش + نمونه  نویسنده )سال( 

Sandler and 

Murdoch (2000) 
 سری زمانی + ناتو

های  کنندهترین تعیینرشد اقتصادی و درآمد سرانه اصلی

 ماار  دفاعی بوده استا 
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Throsby and 

Withers (2001) 
OLS  استرالیا + 

ترین  درآمد فردی، جمعی و منافا فردی و اجتماعی اصلی

 بوده استا  ماار  دفاعیتوضیح دهنده 

Pérez-Fornié  et 

al (2004) 
SUR بوده استا  ماار  دفاعیترین توضیح دهنده درآمد اصلی + ناتو 

Alonso and 

Martínez (2007) 
 + ناتو پانل دیتا

GDP   سرانه، تورم، ماار  عمومی،جمعیت، سیستم

ترین  اصلی  ایسیاسی و ماار  مربوط به انر ی هسته

 بوده استا ماار  دفاعیهای دهنده توضیح

Nikolaidou 

(2006) 

ARDL  +  ،انگلیس

یونان، پرترا ، فرانسه و  

 اسپانیا 

در کشورهای مورد   ماار  دفاعیعوامل موثر بر تقاضای 

مقالعه متتاوت هستند و تابا عوامل اقتصادی، سیاسی و  

 جررافیایی هر کشور استا 

Abdelfattah et 

al (2013) 
ARDL  +مصر 

در   ماار  دفاعیاثر منتی بر  GDPترارت خارجی و 

اثر م بتی بر   ماار  دفاعیمصر داشته است اما وقته 

 داشته استا  ماار  دفاعی

George and 

Sandler (2017) 
+  اقتصادسنری فضایی

 ناتو

اثرات فضایی در کشورهای عضو ناتو و نزدیکی به  

های تهدید ناتو مانند روسیه اثر م بتی بر تقاضا برای  کانوان

 داشته استا  ماار  دفاعی

Dudzevičiūtė 

and Šimelytė 

(2022) 

ARDL   ترکیه و +

 یونان

در هردو کشور تورم و تعداد پرسنل نظامی تاثیر م بتی بر  

در   یمخارج دفاعداشته استا همچنین   ماار  دفاعی

در قرار   یعوامل اقتصاد ریتر تحت تأثکم مدتکوتاه 

 تا در بلندمدت.  ردیگیم

Christie et al 

(2022) 
  12پانل دبتا + هند و 

 کشور منتاب 

ترین توضیح  اصلی GDPها نشان داده است که یافته

 استا  ماار  دفاعیدهنده 

Solar (2022) 
کشورهای منتاب +  

 پانل فضایی 

GDP  دارد و این اثر در   ماار  دفاعیتاثیر م بتی بر

 های باال تقویت شده استا  کوانتایل

در ایران نیز در زمینیه عوامیل موثر بر مایار  دفیاعی، مقیالعیات بسیییییار محیدودی انریام گرفتیه  

اسیت و بیشیتر مقالعات بر تاثیر ماار  دفاعی و نظامی بر رشید اقتصیادی متمرکز بوده اسیتا 

 Golkhandanزمینیه برآورد تابا تقیاضیییای مایار  دفاعی، مقیاله    درترین مقیالعیات  از مهم

در ایران در دوره   ماار  دفاعیدر این مقالعه به تامین  تابا تقاضییا برای   اسییتا  (2015)
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های مقالعه وی نشیان داده یافتهاسیتا  شیدهپرداخته   ARDLبا رویکرد    1391تا   1338زمانی  

متریرهای اقتصییادی، رشیید اقتصییادی، ماار  غیردفاعی )به عنوان هزینه   میانکه در  اسییت  

نیز ا جمعیت  اسیتفرصیت ماار  دفاعی( و تراز تراری اثر منتی بر بار دفاعی ایران داشیته  

تری نسیبت به سیایر متریرها، اثر م بت  به عنوان یک متریر اجتماعی، در سیقح معناداری پایین 

ا در بین  اسییتدهد دفاع یک کاالی عمومی  که نشییان میبر بار دفاعی ایران داشییته اسییت  

متریرهیای راهبردی، متریرهیای مریازی جنیگ تحمیلی و اثرات ااتمیالی هروم بیگیانگیان بیه  

اندا متوسیط بار دفاعی کشیورهای  کشیور، مقابق انتظار تأثیر م بت بر بار دفاعی ایران داشیته

اسیییت کیه ایاکی از وجود ییک رقیابیت خیاورمییانیه نیز بر بیار دفیاعی ایران اثر م بیت داشیییتیه  

ا هم چنین، متریر مرازی تتکیک نظام جمهوری  اسییتتسییلیحاتی بین ایران و این کشییورها  

اسیالمی از نظام شیاهنشیاهی، اثر منتی بر بار دفاعی کشیور ایران داشیته اسیتا بر اسیاس این  

در مقالعه   انتای  می توان گتت که عوامل اصییلی ماار  دفاعی در ایران، راهبردی هسییتند

به برآورد تابا تقاضیای   نیزEnayatalahi & Baghestani Meybodi (2016)  دیگری

ایران طی دوره زمیانی    مایار  دفیاعی پرداخیتا   ARDLبیا رویکرد    2015تیا    1980در 

کشییورهای همسییایه پاکسییتان و ترکیه    ماار  دفاعیهای این مقالعه نشییان داد که اثر یافته

ایران   ماار  دفاعیای عربسیییتان و اسیییراضیل تاثیر م بتی بر  کشیییوره  ماار  دفاعیمنتی و 

ایران داشییته    ماار  دفاعیتاثیر م بتی بر   GDPداشییته اسییتا همچنین درآمدهای نتتی و 

برآورد تابا تقاضیا  ای به بررسیی و در مقالعه  Mahdavi & Adeli (2019)  چنین هم  اسیتا
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طی   ایسییتا و پویا  پانل  رویکرد با  های نظامی در کشییورهای ااشیییه خلی  فارسبرای هزینه

  هیایدرآمید  جمعییت هیای این مقیالعیه نشیییان داد کیهپرداختنیدا ییافتیه  1990-2017دوره زمیانی  

سیایر  ا داشیته اسیتهای دفاعی  بر هزینه  اقتصیادی تاثیر م بتیو رشید   نتتی, ترارت خارجی

 اندار ایران پرداختهمقالعات در ایران به بررسیی رابقه بین ماار  دفاعی و رشید اقتصیادی د

و رشییید   ماار  دفاعیدر بررسیییی رابقه بین    Moulai & et al (2013)  در این راسیییتا

های این تحقیق با اسیتتاده از آزمون یافتهپرداختندا    1389تا    1338اقتصیادی ایران طی دوره 

دهنده اثر یوسییلیوس و علیت گرنرری تودا و یاماموتو، نشیان  -های هم انباشیتگی یوهانسین  

  فاعی بر رشیید اقتصییادی در بلندمدت و رابقه علیت دو طرفه بین این متریرها م بت ماار  د

سیییت؛ بنابراین، گرچه درنظر گرفتن سیییهمی از بودجه سیییالیانه دولت برای ماار  نظامی ا

امری اجتناب ناپذیر اسیت، لیکن افراط در آن دارای اثرات منتی در رشید اقتصیادی بوده و 

 اکندایراد میزمینه های رکود تورمی را در کشور  

   مدل و روش برآود مدل

  ماار  دفاعی رگرسییون کوانتایل در بررسیی تاثیر عوامل موثر بر  با توجه به مزایای رویکرد  

، در این مقیالعیه نیز ار این رویکرد اسیییتتیاده  مایار  دفیاعیهیای ماتلف متریر  در چنید 

تر مرسییوم متیدتر و قویخواهد شیید که برای اراضه راهکارهای سیییاسییتی نیز نسییبت به پانل  

  نامتقارن  و  متقارن زیان  تابا یک براسییاس  کوانتایل  رگرسیییون در ضییرایب برآورد اسییتا
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ا اسییت  محاسییبه  اداقل مربعات  رگرسیییون در  پارامترها برآورد مشییابه و گیردصییورت می

 امکان  کالسیییک،  رگرسیییون  فرضیییات  هایمحدودیت  داشییتن   کوانتایل بدون  رگرسیییون

 و  انتهیایی  هیایدنبیالیه  در  وی ه  بیه  توزیا  هیایقسیییمیت  تمیام  در  توضییییحی  متریرهیای  دخیالیت

 در و  نیسییت  نرما   جمالت خقا  توزیا  که زمانی  رگرسیییون  این  آوردامی  فراهم را  ابتدایی

را   رگرسییییون، پیارامترهیا  نیاهمگنی  وجود بیا  همچنین  و  نیامتقیارن، و  بلنید  هیادنبیالیه بیا  هیایتوزیا

 تدری   به شید و  اراضه  Koenker & Bassett (1978)  توسیط  رویکرد  این ا کندبرآورد می

 در  پیاسیییخ،  متریر  غیرخقی  و  خقی  هیایمید   آمیاری در  تحلییل  برای  جیاما  رویکردی  بیه

 رگرسییییون  کارگیریبه  در اصیییلی هد ا شییید و به وی ه اقتصیییاد تبدیل ماتلف  هایزمینه

 تیا  کنید  اراضیه  میدلی  پیاسیییخ،  متریر  ارزییابی  در  و جیاما  دقیق  نگیاهی  بیا  کیه  اسیییت  این   چنید 

  های قسیییمت تمام در  بلکه  ها،داده  ثقل مرکز در  تنها  نه  توضییییحی،  متریرهای  دخالت  امکان

 برخال   چند   رگرسییییون  در شیییودا  فراهم  ابتدایی و  انتهایی  هایدنباله در وی ه به  توزیا

  برآورد  برای  موزون  هیایبیاقیمیانیدهمقلق    قیدر  مرموع  نمودن  ایداقیل  از  معمولی  رگرسییییون

 امعرو  اسیت    1انحرافات مقلق قدر  اداقل روش  به  که  کندمی  اسیتتاده  الگو  ضیرایب مد 

در کشیییورهیای خیاورمییانیه و   مایار  دفیاعیدر این مقیالعیه برای بررسیییی عوامیل موثر بر  

که   اسیتتاده خواهد شید (1)معادله  همچنین بررسیی فرضییه رقابت نظامی در این کشیورها، از 

 

1. Least Absolute Deviations 
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رگرسییون کوانتایل در این مقاله به ا اسیت Medina & Schneider (2022)توسیعه مد  

 شود:صورت زیر تصریح می

𝑞 (
𝑀𝐷𝑖𝑡

Ω𝑡
) = 𝛽0 +  𝜃1𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝜃2𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝜃3𝑀𝐷𝑇𝑖𝑡 + 𝜃4𝑇𝑅𝑖𝑡 + 𝜃5𝐺𝑅𝑖𝑡 +

𝜃6𝑂𝐼𝐿𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡       (1)  

ی، و متریرهای مسییتقل نیز دفاع ینظام  های  نهی: هزMD  متریر وابسییته:  ب،ی مد  باال، به ترت  در

ی )واردات +  : تریارت خیارجTR، جمعییت،  POP،  ینیاخیالص داخل  دیی ، تولGDPشییییامیل  

، مرموع MDTنتت و   قیمت:  GDP ،OILدر   ینظام  ری : سییهم ماار  غGOV،  صییادرات(

نیز جزء ثابت با عرض از    𝜃0 اسییتا  tدر زمان   iکشییور  یکشییورها برا ریسییا  ماار  دفاعی

 اراضه شده استا   ( تعریف متریرهای تحقیق2در جدو  ) مبداء مد  استا

 ا هآن فیو تعر رهایمتر .2جدول 

 

 نماد  تعریف متغیر متغیر

 Military Spending (Billion Dollars) DM ماار  دفاعی 

 GDP (constant 2011 PPP $) GDP ی ناخالص داخل یدتول

 Foreign Trade (Import + Export) TR ترارت خارجی 

 Barrels of oil (dollars) OIL قیمت هر بشکه نتت )دالر( 

 Population (Million) POP جمعیت )میلیون نتر( 

 Civilian Spending (Billion Dollars) GOV نظامی )میلیارد دالر( ماار  غیر 

مورد   ی کشورها ماار  دفاعیمرموع 

 دالر(  یلیاردمقالعه )م
Military Expenditures of Studied Countries 

(Billion dollars) 
MDT 
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کشیییور منتایب خاورمییانه اسیییت که   10نمونه مورد بررسیییی در این مقیالعیه شیییامل 

موجود بوده اسییتا لیسییت کشییورها در    1980-2019های آن برای دوره زمانی  داده

 ( اراضه شده استا3جدو  )

 لیست کشورهای مورد مقالعه .3جدول 

 کشور  کشور  کشور  کشور 

 عراق  عمان کویت ایران 

 مصر  ققر  لبنان  عربستان

  بحرین اردن   امارات

 مروري بر مخارج دفاعی در جهان

در دوره   درصید  6/3از ادود  GDPبه صیورت درصیدی از  ماار  دفاعی در سیقح جهان  

 رسیده استا 2021 در سا  GDPدرصد از  97/1ادود ( به 1990-1990جنگ سرد )

 
 Stockholm International Peace Research Institute (2021) منبع:

 (GDPهای ماتلف )ماار  دفاعی به صورت درصدی از روند ماار  دفاعی در دوره .1نمودار 
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در ادامه مروری بر ماار  دفاعی در کشورهای خاورمیانه خواهد شدا در این قسمت تالش  

خواهید شییید تیا مایار  دفیاعی در این کشیییورهیا و همچنین درصییید این مایار  در تولیدی 

( ماار   4جدو   )  ناخالص داخلی اراضه و کشیورهای ماتلف نیز با همدیگر مقایسیه شیوندا

 دهدادفاعی در کشورهای مورد بررسی را نشان می

 ( 2020ماار  دفاعی در کشورهای مورد بررسی )سا   .4جدول 

 ( GDPمخارج دفاعی )درصد از  مخارج دفاعی )میلیارد دالر(  کشور 

 2/2 15/12 ایران 

 6/5 8/22 امارات

 1/4 41/1 بحرین

 4/8 54/55 عربستان

 5/6 94/6 کویت

 5/1 6/7 ققر 

 9/10 66/6 عمان

 2/1 02/4 مصر 

 5 4/3 اردن

 1/4 6/5 عراق 

 3 04/1 لبنان 

 World Bank (2022)  :منبا

نتت در   یجهان  یهامتی از زمان سیقوط ق قایو شیما  آفر  انهی در منققه خاورم  یبودجه دفاع

بعد، تحت فشییار قابل   یهاسییا ها در بهبود کامل در آن  یو ناکام  2016-2014  یهاسییا 

 ریاسیتقراض و اسیتتاده از اخا    یمنققه در ابتدا قادر به افزا  یقرار گرفتا کشیورها  یتوجه

  ر ی اخ  یاا ، کاه  در سییا  ها  ن یبودندا با ا  یاز ماار  دفاع  تیاما یراگسییترده ب یمال
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  ر ی کردنیدا تیأث  یمیال  یکپیارچگیکشیییورهیا شیییروع بیه دنبیا  کردن    رایشییید، ز  رینیاپیذاجتنیاب

 یهیا برادولیت  رایگیذاشیییت، ز  ری تیأث  یعموم  یبر امور میال  شیییتری کرونیا ب  روسیو  یری گهمیه

  ی ها یا کسیرکردند  ا را به اقتصیاد خود پمپ  و پ  ،یری گهمه  ن یا یامدهای از پ  یجبران باشی 

به طور قابل   یعمان و عربسیییتان سیییعود  ت،یعراق، کو ن،یمانند بحر  ییدر کشیییورها یمال

 ای یدرصییید درآمد مل 64  یامنققه  ن ی انگی دولت از م  یسیییقح بده و  افتی   یافزا  یتوجه

ابهبود  افتی   یافزا  2020در سا     ددرص  74به    2019( در سا   GDP) یناخالص داخل دی تول

در    هیدولیت، بیه و  یاز فشیییارهیا را بر منیابا میال  یبرخ  2021نتیت در سیییا     میتی میداوم ق

مرموع   ن،ی( کاه  داده اسیتا با وجود اGCC)  1فارس   ی خل  یهمکار  یشیورا  یکشیورها

دالر در   اردیی لی م 186بیه    2017دالر در سیییا     اردیی لی م 171از    خیاورمییانیه  منققیه  یدفیاع  مایار 

براسییاس ا اسییت  هکاه  داشییت   2020درصیید نسییبت به سییا    3/3که    رسییید که  2021سییا  

( ماار  دفاعی در کشیورهای خاورمیانه به صیورت درصیدی  2022آمارهای بانک جهانی )

درصد( باالترین    5/6درصد( و کویت )  4/8(، عربستان )9/10در کشورهای عمان )  GDPاز 

  1/ 5درصید(، ققر )  2/2را به خود اختصیاص داده اسیتا  کشیورهای ایران )  GDPبا  از  

اندا  را به ماار  دفاعی اختصاص داده GDPترین با  از درصد( کم  2/1درصد( و مصر )

میلییارد دالر بیاالترین مایار  نظیای در   54/55از لحیا  مقیداری نیز کشیییور عربسیییتیان بیه  

از   یصییورت درصییدماار  دفاعی به  ن ی انگی مخاورمیانه را به خود اختصییاص داده اسییتا  

 

1. Persian Gulf Cooperation Council 
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GDPمقدار بوده   ن یشییتری ان بعم یبرا  در کشییورهای منققه  1980-2020 یدوره زمان  ی، ط

در   میانگین   طور  بهبوده اسییتاا  GDPدرصیید از    3/2در ادود  رانیا یمقدار برا  ن یاسییتا ا

 GDPدرصید از    2/7و   یدولت   هاینهیدرصید کل هز  8/17فارس،    ی خل  هی ااشی   یکشیورها

 شده استا    ماار  دفاعیکشورها صر    ن یا

 هاتجزیه و تحلیل داده 

 آزمون پایایی

برای بررسی وجود یا عدم وجود رگرسیون کااب  های اقتصادسنری  ررسی پایایی در مد ب

داده پایایی  مد   برآورد  از  قبل  باید  بنابراین  استا  در  ضروی  تا  بررسی شود  تحقیق  های 

صورت پایا نبودن متریرهای تحقیق، پی  از برآورد مد ، همرمعی در مد  تحقیق بررسی  

به ریشه وااد در دادههای  ا آزمونشود ابتدا توسطمربوط  پانلی در    Quah (1994)  های 

  Im, Pesaran & Shin (1997)  و  Lin, Levin & Cho (1992)  توسط  و در ادامه  شد  اراضه

استتاده از آزمون   پانلیهای ( نشان دادند که در داده LLCا لین، لوین و چو )توسعه داده شد

این داده  به  مربوط  از آزمون  ریشه وااد  استتاده  به  نسبت  بیشتری  ها دارای قدرت آزمون 

و  (  IPSریشه وااد برای هر مققا به طور جداگانه استا نتای  آزمون ایم، پسران و شین ) 

 ااستاراضه شده( 5در جدو  )( LLCلین، لوین و چو )

 IPSو  LLCآزمون ریشه وااد نتای   .5جدول 

 نماد
LLC IPS LLC IPS 

 در تتاضل او  سقح در 
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 - - ااتما  ااتما 

MD 003 /0 000 /0 - - 

GDP 179 /0 139 /0 000 /0 000 /0 

TR 00/0 000 /0 - - 

OIL 184 /0 238 /0 000 /0 000 /0 

POP 012 /0 008 /0 - - 

GOV 000 /0 000 /0 - - 

MDT 02/0 004 /0 - - 

 منبا: نتای  تحقیق              

به جز  دهد که در کلیه متریرهای ت مینتای  آزمون پایایی نشان   تولید ناخالص  حقیق 

صتر مبنی بر وجود ریشه وااد رد شده    یهفرض  (OIL( و قیمت نتت ) GDPداخلی )

( و قیمت  GDPتولید ناخالص داخلی )  اندا متریرهای  و این متریرهای پایا بوده  است

  بیانی دیگر این دو متریرکه به  است  گیری مانا شده  بار تتاضلنیز با یک  (OILنتت )

(I(1))  که برخی متریرهای پ وه  پایا و برخی دیگر با پایا نبوده  با توجه به این  اهستند

آزمون مربوط به نتای  جمعی انرام بگیردا است، باید پی  از برآورد مد ، آزمون هم 

 ( اراضه شده استا  6همرمعی کاضو و فیشر در جدو  )

 کاضو و فیشر نتای  آزمون همرمعی  .6جدول 

 جمعی کائو آزمون هم

 احتمال  آماره آزمون  

 32/5- 00/0  

 آزمون همجمعی فیشر

 احتمال  حداکثر مقادیر ویژه فیشر  احتمال  آماره آزمون فرضیه

 00/0 89/45 00/0 18/92 عدم وجود همجمعی



 103                              ...  انهیمنتخب خاورم  یدر کشورها یعوامل موثر بر مخارج دفاع یبررس

حداکثر یک رابطه  

 همجمعی 
49/414 000/0 57/311 00/0 

حداکثر دو رابطه  

 همجمعی 
75/463 00/0 42/523 00/0 

حداکثر سه رابطه  

 همجمعی 
09/628 00/0 11/678 00/0 

 منبا: نتاب  تحقیق 

گر رد فرضییه صیتر مبنی بر عدم وجود همرمعی  ( بیان6جمعی در جدو  )نتای  آزمون هم

شود  تحقیق پذیرفته میدر هر دو آزمون کاضو و فیشر استا بنابراین وجود همرمعی در مد   

 توان رگرسیونی بدون نگرانی از کااب بودن ضرایب برآورد کرداو می

 رگرسیون کوانتایلنتایج  

 استا( نتای  برآورد مد  با رگرسیون کوانتایل اراضه شده7در جدو  )

 لیکوانتا  ونیرگرس  جینتا . 7جدول 

 Q25 Q50 Q75 متغیر

GDP 
376 /0 

(38/2 ) 

396 /0 

(43/2 ) 

403 /0 

(61/2 ) 

TR 
087 /0 

(89/1 ) 

0886/0 

(92/1 ) 

0942/0 

(97/1 ) 

OIL 
211 /0 

(17/3 ) 

246 /0 

(27/3 ) 

273 /0 

(39/3 ) 

POP 
048 /0 

(27/1 ) 

0342/0 

(16/1 ) 

0387/0 

(37/1 ) 

GOV 
147 /0 - 

(69/1- ) 

134 /0 - 

(71/1- ) 

129 /0 - 

(65/1- ) 

MDT 204 /0 237 /0 265 /0 
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(98/1 ) (06/2 ) (13/2 ) 

C 
64/1 

(23/2 ) 

79/1 

(54/2 ) 

87/1 

(26/2 ) 

 (. است tگر آماره )اعداد داخل پرانتز بیانمنبع: نتایج تحقیق  

( تاثیر م بت و معناداری بر ماار   GDPتولید ناخالص داخلی ) (،7براسیییاس نتای  جدو  )

دفاعی در کشییورهای مورد مقالعه داشییته اسییتا همچنین با توجه ضییرایب برآوردهای در 

ا این  های باال این ضیرایب تقویت شیده اسیتکوانتایلدر   ،های ماتلف متریر وابسیتهکوانتایل

بر     GDPموضیییوع بیه این متهوم اسیییت کیه بیا افزای  سیییقح تولیید نیاخیالص داخلی، تیاثیر  

افزای  سییقح تولید ناخالص داخلی در هر  ماار  دفاعی نیز بیشییتر و بیشییتر خواهد شییدا

طبیعتاً  های تولید و افزای  سیقح درآمدهای جامعه اسیتا رفیتکشیوری به منزله افزای  ظ

باشیی به ات  این  های دفاعی سیاالنه برای اطمینان از امنیتهمزمان با افزای  تولید، هزینه

منابا بیشیتری در   GDPمقدار تولید و افزای  آن در آینده نیز ضیروری اسیتا همچنین رشید  

بیا افزای  سیییقح تولیید  همچنین    دفیاعی کنیدادهید تیا صیییر  امور  میاختییار دولیت قرار  

تواند درآمدهای بیشیییتری از طریق مالیات و سیییایر  ناخالص داخلی در جامعه، دولت نیز می

توانید با  بیشیییتری از درآمیدهیای خود را بیه مایار  دفیاعی  سیییب کنید و میکهیا  روش

شیده   ماار  دفاعیدرآمد صیر      یافزا  ن یاز ا  یباشی   ینتا  ن یبراسیاس ااختصیاص دهدا 

ا همچنین برای قرار داده است  ری تحت تاث  یبا  را به صورت م بت   ن یا  یاست که تقاضا برا

نتت سیبب خواهد شید تا منابا قیمت نتت نیز نتایری مشیابه کسیب شیده اسیتا افزای  قیمت  
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توانند با  بیشیتری از آن های خاورمیانه قرار بگیرد و در نتیره میبیشیتری در اختیار دولت

،  Solar (2022)  ها با نتای  مقالعاتی از قبیلاین یافتهرا به ماار  دفاعی اختصییاص دهندا 

Christie, Buts & Bois (2022)  ،George & Sandler (2017)    وAlonso & 

Martínez (2007)  خوانی داردا متریر مقابقت و همGDP  های برآورد تابا در تمامی مد

وجود دارد و در بیشیییتر مقیالعیات بیاالترین ضیییرییب را نیز در بین متریرهیای    مایار  دفیاعی

 داردا  ماار  دفاعیتوضیحی موثر بر 

ماار  دفاعی نداشته  دار بر  سایر نتای  این مقالعه نیز نشان داده است که جمعیت اثری معنی

دار  ییابیدا معنیبیه بییانی دیگر، صیییر  افزای  جمعییت، مایار  دفیاعی افزای  نمیا  اسیییت

ماار   توان به ترییرات آهسته جمعیت و رشد پاضین آن نیز نسبت دادا نشدن این متریر را می

و معنادار بر ماار  دفاعی داشیییته    منتیدرصییید اطمینان اثری    90نیز در سیییقح    غیرنظامی

دولت در هر دوره مقداری ثابت است، افزای     ایبا توجه به این موضوع که درآمدهاستا 

  ای افز  بیدون کیاه  در مایار  غیر نظیامی مقیدر ناواهید بود و بنیابراین   مایار  دفیاعیدر  

بر مایار  دفیاعی داشیییتیه اسییییت کیه این ضیییرییب در  مایار  غیر نظیامی تیاثیری منتی 

دهید کیه در این نتیای  نشیییان می  دفیاعی نیز کیاهنیده بوده اسیییتاهیای بیاالی مایار   کوانتیاییل

تواند بر ماار  دفاعی  ها میشییرایط مشییاص دولت تنها با کاه  ماار  رد سییایر با  
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و  Solar (2022) ،George & Sandler (2017)با نتای  مقالعات   هاخود بیتزایدا یافته

Alonso & Martínez (2007) خوانی داردمقابقت و هم 

ین براسییاس سییایر برآوردها، اثر ماار  دفاعی سییایر کشییورها بر ماار  دفاعی هر همچن 

های باالی ماار  دفاعی نیز تقویت  کشیییور نیز م بت و معنادار بوده اسیییت که در کوانتایل

شیییده اسیییتا به بیانی دیگر، با افزای  ماار  دفاعی در یک کشیییور، اثر مرموع ماار   

عی هر کشیور نیز افزای  پیدا خواهد کردا این شیواهد  دفاعی سیایر کشیورها بر  ماار  دفا

بررسیی آمارهای   نگر تاضید فرضییه رقابت نظامی در بین کشیورهای مورد مقالعه اسیتابیان

در کشییورهای مورد بررسییی نیز تا اد زیادی گویای این موضییوع    ماار  دفاعیمربوط به 

ی، ممکن اسیت کشیورهای  توسیط هر کشیور  ماار  دفاعیاسیتا به بیانی دیگر با افزای   

  ماار  دفاعی ها نیز دیگر به چشیم تهدیدی برای امنیت ملی به آن نگاه کنند و در نتیره آن

های مقالعه نتای  با یافته  بین کشیییورها ات  شیییودا این دهند تا موازنه نظامی  را افزای  می

Solar (2022)  و Christie, Buts & Bois (2022) اخوانی داردمقابقت و هم 

   ازهای مورد بررسی  کوانتایل  یا نامتقارن بودن اثرات در  تقارنبررسی    نتای (   8ر جدو  )د

 شده استا اراضه  (1987) 1و پاو  یوویآزمون نطریق 

 

 

1 Newey and Powel 
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 های مورد بررسی نتایج تقارن برای کوانتایل . 8 جدول

 متریر / کوانتایل 
80/0  -20 /0 60/0  -40 /0 

 ااتما  ااتما 

GDP 54/0 79/0 

TR 28/0 34/0 

OIL 73/0 81/0 

POP 89/0 93/0 

GOV 087 /0 102 /0 

MDT 58/0 67/0 

  ی صیتر مبن   یهفرضی های مورد بررسیی،  کوانتایلدر با توجه به مقدار ااتما  آماره محاسیباتی،  

ماار  دفاعی در کشیییورهای مورد شیییده اسیییت؛ به عبارتی با افزای   تاضید  ی بر تقارن نتا

 در مرموع افزای  یافته استا  ماار  دفاعییرهای مستقل بر اثر متر  ،مقالعه

 گیري و پیشنهاداتنتیجه

ی در جهان و به و اقتصییاد  کی ت ی  ضوپل  طی در مح  یمهم  راتیی تا به امروز، تر 80از اواخر دهه  

را بیه وجود آورد کیه   یدوره ا  ن ی برل  واریرخ داده اسیییتا سیییقوط د  خیاورمییانیهوی ه منققیه  

بود که به نوبه خود منرر به کاه  عمده منابا اختصییاص    یالمللن ی ب  شییتری ثبات ب  دبا  ینو

با ارقام مربوط    تی واقع  ن یاشیدا  یم  یغرب  یدر کشیورها  ماار  دفاعی به وی هداده شیده به 

ای،  رشییید روز افزون تهدیدات منققهاا ،   ن یشیییودا با ایم  یبانی پشیییت   یدفاع  یهانهیبه هز

ای، ورود کشیییورها و های منققهضیییرورت تامین بیشیییتر امنیت انر ی، رقایت  تروریسیییم،
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های نظامی و تهدیدات بین کشیییورها، میزان ماار  دفاعی در ای، تن های فرامنققهقدرت

با   به شیییدت افزای  داده اسیییتا   کشیییورهای خاورمیانه را به وی ه در طی دو دهه اخیر

بزرگی از این افزای  تحت تاثیر عوامل اقتصیادی بوده اسیت که ضیرورت دارد مکانیسیم و 

رو هد  این مقاله  از همین میزان تاثیر این متریرها مورد بحث و بررسییی ترربی قرار بگیردا  

فرضییه رقایت  برسیی تاثیر عوامل موثر بر ماار  دفاعی در کشیورهای خاور میانه و بررسیی

با رویکرد رگرسییییون کوانتایل بودا   1980-2019نظامی در این کشیییورها طی دوره زمانی 

گر تاضید فرضیییه رقابت نظامی در کشییورهای مورد مقالعه بوده اسییتا نتای  این مقالعه بیان

متقیارن بودن اثرات متریرهیای مسیییتقیل مورد مقیالعیه بر مایار  گر  این نتیای  همچنین بییان

 در کشورهای مورد مقالعه بوده استا دفاعی  

  ی دفاع  ماار   در زمینهتقاض ا   برای  یحیعوامل توض پ وه  بحث شید،    نیهمانطور در ا

 ن،یاس ت. عووه بر ا  دهیچیپ  اًبیموارد تقر یچندگانه و در برخ  خاورمیانه  یدر کش ورها

  ت یبه آنها پرداخته ش ود و قابل  دیاز مس الل مرتط  با االوعات وجود دارد که با  یاریبس 

را از   یمهم  جیتوان نتا یحال، منی. با اس   تیبخش نتیاغلب رض   ا  عاتاالو  نانیاالم

یک مسیاله بسییار مهم در زمینه ماار  دفاعی،  دس ت آورد.  هانجام ش ده    لیو تحل  هیتجز

  د دهیس و نش ان م  کی اسیت که از  یدفاع  ماار   یمرتط  با تقاض ا برا  یاقتص اد  یهاجنطه

  که نیا گر،ید  یو از س  و  کنند.یرا تحمل م  ینرس  یاز ا  یکه کش  ورها درجه قابل توجه
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  ی چه آنها عامل اس ت، اگر هاآن  یتقاض ا  یکننده اص لنییعامل تع  یدفاع ینس ط  یهامتیق

نش ان داده  ن،یهس تند که به ندرت در مطاععات مورد اس تداده قرار گرفته اس ت. عووه بر ا

ا به بیانی  اس ت  یمخارج دفاع  حیدر توض  بزرگعامل نس طتا    کیش ده اس ت که درآمد  

ها و دیگر رشید ماار  دفاعی در کشیورهای مورد مقالعه تا اد زیادی تابا درآمدهای آن

های نظامی در توانند ضیمن کاستن از رقایتها میدرآمدهای نتتی بوده اسیتا دولتبه وی ه  

این منققه با  بیشییتری در درآمدهای دولتی را به ماار  عمرانی و توسییعه زیرسییاختی  

اختصیییاص دهندا از سیییوی دیگر دیگر نیز، وجود با  قابل قبولی از ماار  دفاعی نیز با 

امل اصییلی ثبات اقتصییادی و جلوگیری از فرار سییرمایه اهد  تامین امنیت به عنوان یک ع

توانند به اثرات بسیییار مهم و ضییروری اسییتا مقالعات آینده در زمینه ماار  دفاعی نیز می

 آستانه متریرهای موثر بر ماار  دفاعی و به وی ه درآمد و ماار  غیر نظامی بپردازندا 

 تواندیم  یکه به راات   کندیاراضه م  یروشی  یبرا  کی سیتماتی و سی   میکاربرد مال  کیمقاله    ن یا

کوانتایل در   ونی اسیتتاده از رگرسی  یبرا  یمحکم لیسیازگار شیودا دال  تردهی چی پ یسیازبا مد 

که در مقادیر بسییار باال و یا بسییار  وجود داردا به وی ه آین   ماار  دفاعیمقالعات مربوط به  

 OLSهسییتند که در رگرسیییون    دفاعیماار   چه عوامی تعیین کننده    ماار  دفاعیپاضین  

توانند مد  فوق را توسیعه و از رویکرد قابل بررسیی نیسیتا مقالعات آینده در این زمینه می

نیز   ماار  دفاعیکوانتایل فضیییایی و بررسیییی اثرات دوری و نزدیکی به همدیگر بر روی 
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وارد   مایار  دفاعیا تابرا در   تواند اثرات پاندمی کرونا  همچنین این مقیالعیات می بپردازندا

 کرده و اثرات آن را بررسی نمایندا

 تعارض منافع

 اتعاریض منافا وجود ندارد
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