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 چکيده

هها  ظاهامی ر ر هق اادیهاد  در هاه رها        بین هزینهه  علّیت ةحاضر به بررسی رابط ةمطالع
( بها  اهه ادر ، عربسهدان ر  ه یت ،ایرانالجزایر، آظگ ال، ظیجریه، رظزرئال،  مندخب عض  ارپک ) املِ

 قه  پردازد. ررش اسدفاده می، 2012ه   1995زماظی  ةتحلیل خاص هر ها ر، طی درربر تمرهز 
بهر مهق      ر مبدنهی ( 2011امیرمحم تگله  ر هه ز )   پاظلیِ علّیتدر این پژرهش بر اساس آزم ن 

 پ خاص ههر هاه ر  ااسدر ها  رالق با مقادیر بحراظی ب ت ر آزم ن (VAR)خ درگرسی ن بردار  
اظبا هدگی بهین    هه  ظیهز  گی مقطعی ر عقم تجاظس بین اعضا  پاظهل ر  این آزم ن همبسد .است

ر ق منجر بهه   ةفرضیتأییق  ةدهنق ظاان تحقیق ظدایج گیرد. مدغیرها  م رد بررسی را درظار می
بهرا    فرضهیة خنیهی  ها  ظاامی برا  ها رها  الجزایر، ظیجریه، ایران ر ه یت ر تأییهق   هزینه

هها    ر ق منجر به هزینهه  ةفرضی ،همچنین ان ر اه ادرر است.ها رها  آظگ ال، رظزرئال، عربسد
   د. ظاامی برا  هل پاظل تأییق می

 JEL: C33, H5, O41 بندي طبقه

 ر رابسهدگی  ظاامی، ها  هزینه اادیاد ، ر ق اسدراپ، ب ت پاظلی، علّیت آزم ن :گان کليديواژ

 .تجاظس عقم
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 مقدمه

ها  اخیر ت جهات زیاد  را بهه خه د    د  در دههها  ظاامی ر ر ق اادیا بین هزینهرابطة 

 فراینهق ها  مه  اادیاد  این است هه آیا بخش ظاامی بهه   یکی از بحث .جلب هرده است

ههه   اسهت  این ر هق اادیهاد   آیا عکس، ریا ب هنق یا ظه؟ یک مماادیاد  هت سعة ر ق ر 

هها    نیهک بها گسهدرش تک   ،هها  اخیهر   در سها  ؟   د ها  ظاامی می سبب افزایش هزینه

ها  مخدلف، تمرهز اصهلی بهر تعیهین جههت تهأییر ایهن در        اادیادسنجی ر معرفی آزم ن

بهین   علّیهت ظهق ههه جههت    رده بیهان   یدر پژرهاه  (2014ر همکهاران )  1. چناستمدغیر 

تجربهی در ادبیهات اادیهاد     ها  ظاامی ر ر ق اادیاد  هن ز یک م ض ع مدغیرها  هزینه

ظیست. پذیر  تعمی ست ر به سایر ها رها اهر ها ر   صِخیم ررد ر ظدایجِ  مار می دفاع به

ر ( 2014) ر همکهاران  3پان(، 2013) 2ظایر مطالعات هاظگ ر مینگ ظاگ ن ظدایج مطالعات 

بها   گ اه این مطلب اسهت.  جهان ( برا  ها رها  مناطق مخدلف2014ر همکاران ) 4ژاظگ

هها  ظاهامی ر    بین هزینهه  علّیته بررسی جهت طالعهقف اصلی این مت جه به این ظکات، 

صهادرهننقة  )سهازمان هاه رها     5ارپهک عضه   مندخهب  ر ق اادیاد  در بین ها رها  

گرظجهر  پهاظلی    علّیهت از رریکهرد   ،ین منا رقب است. 2012ه   1995ها   ظفت( طی سا 

ههه در بهین مطالعهات داخلهی ر حدهی       ،(2011) 6هه ز  ر  قه ت سه  امیرمحم تگله    ارائه

بهر    مبدنهی ایهن رریکهرد   ، اسدفاده  ق. است ر جقیقاادیاد دفاع منحیر  ةخارجی در ح ز

 7مق  خ درگرسی ن بردار 
(VAR) خهاص   8اسدراپ ب تها  رالق با مقادیر بحراظی  ر آزم ن

ههر  ا با تحلیل بر رر  هر عض  پاظهل ) آمقه ر دست ت ان ظدایج به می ،. بنابرایناستهر ها ر 

بهرخالف سهایر    ،عالره بر این، این رریکهرد ا( بررسی هرد. ها ر( ر ظه هل پاظل )هل ها ره

 همچنهین گرظجر ، همبسدگی مقطعی ر عقم تجاظس بین اعضا  پاظل ر  علّیتها   آزم ن

گیرد ر از احدما  بررز ظدهایج هها      اظبا دگی بین مدغیرها  م رد بررسی را درظار می ه 
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 ةتهاهن ن در حه ز  . 1از:  است تعبار ارپکدلیل اظدخا  ها رها  عض  هنق.  جل گیر  می

آیها ر هق اادیهاد      اظجام ظاقه است تا بررسی   دپژرهای این ها رها در اادیاد دفاع 

 بعضی از هاه رها  عضه   . 2 ؟یا بالعکس ستها آن ظاامی ها  از هزینه مدأیراین ها رها 

قیهقات  لیل م اعیت خهاص ر اسدراتژیکاهان ر م اجهه بها ته    د  به ،(ظایر ایران) این سازمان

 مخهار   بهه  را خ د سالیاظة ب دجة ازت جهی  درخ ر ظاچار بخش  به امنیدی ها رها  بیگاظه،

در مقایسهه بها    هاه رها،  ایهن  بیادر ظاامی ها  هزینه سه . 3. دهنق می اخدیاص ظاامی

ایهن  بر اسهاس محاسهبات تحقیهق، مد سه       ،میالً) است زیاد بسیار داخلی، ظاخالص ت لیق

ترتیهب   بهه  2012ه   1995هها    طی سها   ر آظگ ال ،ه یتا  عربسدان، مققار برا  ها ره

راردهننهقگان  جهزر  درصق است( ر بیاهدر هاه رها  ایهن منطقهه      9/4ر ، 2/6، 7/9حقرد 

المللهی   بهین  ةسسه ؤم ةبر اساس گزارش ساالظ ،الًمی)ررظق   مار می بهسالح در جهان عمقة 

ترتیب با دا دن  عربسدان ر الجزایر به (، ها رها  امارات،2014) 1تحقیقات صلح اسدکهل 

 2013 ه  2009 هها   درصق از هل راردات سالح جههان طهی سها     3ر  4، 4سهمی حقرد 

 اظهق  دا هده هاه رها  دظیها در اخدیهار    همة ر ده  را بین  ،ها  چهارم، پنج  ترتیب رتبه به

(SIPRI Yearbook, 2014) .4.    ر هار   ها رها  عض  این سهازمان از درآمهقها  ظفدهی س

 3( ر فرزاظگهان 2010) 2ماظنهق مطالعهات چهان    ،برخ ردارظق ر در بسیار  از مطالعات تجربی

ها  ظاامی ظاان داده  قه اسهت. مجمه ع    (، تأییر میبت درآمقها  ظفدی بر هزینه2011)

هها  ظاهامی ر ر هق اادیهاد  در      بهین هزینهه   ةرابطبررسی به تا  سبب  قمذه ر دالیل 

 . بپردازی ارپکها رها  

ررش تحقیهق ر  ؛ ادبیهات م ضه ع   ؛مققمه :حاضر در پنج بخش تنای   قه استپژرهش 

 .پیانهادهاگیر  ر  ظدیجهر  ؛برآررد مق  ر تحلیل ظدایج ؛ها معرفی مدغیرها ر ت صیف داده

 موضوع ادبيات

ا  جقیق از مطالعات اادیاد  است هه مقیریت مخهار  دفهاعی را طهی     اادیاد دفاع  اخه

هها  اادیهاد    گ ر صلح مطالعه ر آیار خارجی این مخهار  را بهر سهایر بخهش    ها  جن درره

                                                           
1. Stockholm International Peace Research Institute 

2. Chun 
3. Farzanegan 
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خار  هاالها  عم می یهک  عن ان م  مخار  دفاعی به ،ط ر هلی  هنق. به میتجزیه ر تحلیل 

مخار  دفهاعی ر ر هق اادیهاد  را از     ة  د، رلی اادیاد دفاع رابط ظار گرفده میاادیاد در

 ،بسهیار  از اادیهادداظان   (.142: 2009، 1هنهق )آظهقر   ها  مخدلف آظهالیز مهی   طریق هاظا 

ها  ظاامی ر ر هق   بین هزینهرابطة بر  ،اادیاد دفاعزمینة مدخیص در  اادیادداظانریژه  به

 ت افق چنقاظی رج د ظهقارد.  این مدغیرهابین  علّیتجهت  بارةرلی در ،اادیاد  ت افق دارظق

؛ 1995، 3رم؛ 1983، 2ر سههنمطههرح  ههقه اسههت )دگههر   فرضههیهچهههار  ،زمینهههدر ایههن 

 (:2007، 6لی ر چن؛ 2004، ر همکاران 5ه لیاس؛ 2002، 4ی سیف ا 

ظاهامی   ها  هزینهطرفه از  یک علّیت ةرابطاست هه یک  آن بر (1978 ،1973) 7بن ا

 ،(. بهر ایهن اسهاس   8اسهلحه ر رفهاه   ةفرضهی  یها  فرضهیة ار  به ر ق اادیاد  رج د دارد )

گهذار    باالبردن سطح سرمایهاز طریق افزایش تقاضا  هل ر  ،ت اظق ظاامی میها   هزینه

 ،ت اظق ظاامی میها   هزینه ،از طرفی دیگر د.  ر ق اادیاد  م جب افزایش ، ر ا دغا 

ایهن ایهر ظا هی از تهأییر     د.  ه  ر ق اادیاد  م جب افزایش  ،9ساز  از طریق ایر بخاه

رظقل، بنهادر   ها، حمل ماظنق جادهها  فیزیکی ر اجدماعی  ها  ظاامی در زیرساخت هزینه

 استهه برا  بخش غیرظاامی مفیق  استافزایش امنیت  همچنینر  ر تحقیق ر آم زش

هها    هزینهه  ةایهن فرضهیه را فرضهی    (.1986، 10  د )دگهر  میمنجر ر به ر ق اادیاد  

هها    طرفهه از سهمت هزینهه    یهک  علّیت ةدهنق ظامنق هه ظاان می 11ظاامی منجر به ر ق

  ر ق اادیاد  است. ظاامی به
مخار  ظاامی است  ةهننق است هه ر ق اادیاد  عامل تعیین بر آندرم  ةفرضی

  هبظاامی مالی ها   هزینههه  از آظجا ،ر اساس این ظاریهب(. 12اسلحه یا رفاه ة)ظاری

                                                           
1. Ando  

2. Deger & Sen 

3. Ram 
4. Al-Yousif 
5. Kollias  
6. Lee and Chen 
7. Benoit 
8. guns & butter 
9. Spin-Off 
10. Deger 
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گذار  بخش  رفت سرمایه   د، سبب بررن یها یا اسدقراض تأمین م مالیات ةرسیل
 ةب دجبا ت جه به محقردیت  ،ف دیگر، افزایش مخار  ظاامیاز طر   د. خی صی می

)ایر    د ها  آم ز ی ر بهقا دی درلت می هزینه سبب اظحراف ر هاهشِ ،درلت
 ،. بنابراین(1999، 4درن ر ررگاس ؛1983، 3لی  ؛1983، 2)دگر ر اسمیت 1جایگزینی(

هه است اادیاد   ت اظق سبب ر ق اادیاد    د، بلکه این ر ق ها  ظاامی ظمی هزینه
ها   منجر به هزینه ر ق ةاین فرضیه را فرضی   د. سبب افزایش مخار  ظاامی می

ها   طرفه از سمت ر ق اادیاد  به هزینه یک علّیت ةدهنق ظاانظامنق هه  می 5ظاامی
  ظاامی است.
 علّیهت رابطهة  هها  ظاهامی ر ر هق اادیهاد       بین هزینهبر آن است هه س م فرضیة 

  د ر ر ق  ظاامی سبب ر ق اادیاد  میها   هزینهین معنا هه قب دارد؛ درطرفه رج د

ههه ر هق اادیهاد        ه د ر زمهاظی   اادیاد  باالتر ظیز سبب افزایش مخار  ظاهامی مهی  

 ؛1984 ،ر همکهاران  6)هاپلن زا ظیست بررن مدغیریک ها  ظاامی    د، هزینه تحریک می

 ظامنهق  مهی  9بازخ رد ةن فرضیه را فرضی. ای(2004 ،ر همکاران 8ه لیاس ؛1994، 7ه سی

 .(178: 2014ر همکاران،  10)چاظگ
 ر ظاامی ها  هزینه بین علّیدی رابطة هیچ هه است آن بر چهارم فرضیة سراظجام،

 را فرضیه این(. 1989 ،12پ رتر ر گرربار ؛1986 ،11رم ر بیس از) ظقارد رج د اادیاد  ر ق
 ،(1986) 14ی ردینگ مطالعات ظایر تجربی، مطالعات از بعضی. ظامنق می 13خنیی فرضیة

ر ق منجر تأییقهننقة فرضیة  ،(2007) 15ر ظارایان ر سینگ ،(2001چاظگ ر همکاران )
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ماظنق ها  ظاامی منجر به ر ق  هزینهتأییقهننقة فرضیة ، بعضی است ها  ظاامی به هزینه
مطالعات  (، بعضی دیگر ظایر2004) 2( ر هاراگ   ر پاالز2001) 1مطالعات سزگین

تأییقهننقة ( 2007) 5ر لی ر چن ،(2005) 4الجراح(، 1991) 3فردریکسنالهی یدا ر 
خنیی  ةفرضیتأییقهننقة ( 2002) 6یسگرمطالعة ماظنق ر بعضی ظیز  ،فرضیه بازخ رد

ظق هه علت تفارت در بین ظدایج مخدلف رده ( بیان 2014ر همکاران ) نچاست. 
ظار از اخدالف  صرف ه ها  ظاامی ر ر ق اادیاد  هزینه بینزمینة رابطة آمقه در  دست به

خاص هر منطقه ر  رای    به ه  قه  ناسی تحقیقات اظجام زماظی ر مکاظی ر ررش ةبین باز
آمقه از هر مطالعه اابلیت تعمی   دست ظدایج به ،همین دلیل  گردد. به حدی هر ها ر برمی

در ادامه مندخبی از جقیقترین  قارد.ر گسدرش برا  سایر مناطق ر ها رها  دظیا را ظ
 م ض ع تحقیق آمقه است:زمینة مطالعات داخلی در  مطالعات خارجی ر اه ّ

بین مخار  دفاعی ر ر هق اادیهاد  را در هاه رها      علّیت ةرابط( 2010) 7پرادهان

ه   1988زمهاظی   ةآن ) امل اظقرظز ، مالز ، فیلیپین، سهنگاپ ر ر تایلنهق( طهی درر    آسه

ها  این تحقیهق بها    افدهیاظبا دگی پاظلی بررسی هرد.    ه ها اسدفاده از تحلیل با 2007

طرفه از ر ق اادیاد   یک علّیت ةرابط ةدهنق ظاان (ECM)یح خطا حاسدفاده از مق  تی

فرضیة بازخ رد به مخار  ظاامی در ها رها  اظقرظز ، مالز ، سنگاپ ر ر تایلنق ر تأییق 

 برا  ها ر فیلیپین است.
ها  ظاامی ر ر ق  بین هزینه علّیترابطة ا   ( در مطالعه2011ر همکاران ) 8اظگچ

 -  میاظه ، خاررفریقا، اررپااجغرافیایی جهان ) امل  ةاادیاد  را در ها رها  چهار منطق
بررسی هردظق. ظدایج  2006 ه 1992زماظی  ةاایاظ س آرام( طی درر ةجن   آسیا ر حا ی

 قه ت س  آرالظ  ر  )ارائه (GMM)یافده  ررش گاداررها  تعمی  این تحقیق با اسدفاده از
 ظاامی ها  هزینهمنفی ر ا   از  علّیترابطة یک  فق دهق هه  (( ظاان می1991) 9باظق

 رارار است.بجن   آسیا  - به ر ق اادیاد  در ها رها  اررپا ر خاررمیاظه
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امی ر ر ق اادیهاد  را  ها  ظا بین هزینه علّیترابطة ( 2011ر همکاران ) 1صفقر 

 2006ه   1988زمهاظی   ةطهی درر  ه جن بی ة ر هر ،سدانبایران، مالز ، عر هها رچهار در 

ر ته دا ر   ARDLباظهق   یعلّیده هها    ظق. ظدایج این تحقیق با اسدفاده از آزمه ن هردبررسی 

طرفهه از ر هق اادیهاد  بهه      یهک  علّیهت رابطة دهق هه یک  ( ظاان می1995) 2یامام ت 

سهت ههه   ا برارار است. این در حالی جن بی ة ها  ظاامی در ها رها  مالز  ر هر هزینه

ی علّیده رابطة ها  ظاامی ر ر ق اادیاد  هیچ  در ها رها  ایران ر عربسدان بین هزینه

 رج د ظقارد.

هها  ظاهامی ر ر هق اادیهاد  را در      بهین هزینهه   علّیترابطة ( 2013هاظگ ر مین )

ی ) امل آرژاظدین، برزیل، ب لی  ،  یلی، هلمبیا، جمهه ر   جن ب  امریکاها ر  اظزده 

درمینیکن، اه ادرر، السال ادرر، گ اتماال، مکزیهک، ظیکاراگ ئهه، پاراگ ئهه، پهرر، اررگ ئهه ر      

. ظدایج این مطالعهه بها اسهدفاده از    هردظقبررسی  2010ه   1988زماظی  ةرظزرئال( طی درر

(( حهاهی از  2006) 3 قه ت س  ه ظیا اپ )ارائهاسدر بر ب ت  گرظجر  مبدنی علّیترریکرد 

طرفه از  یک علّیت، ظیکاراگ ئهر برزیل مخار  منجر به ر ق برا  ها رها   ةفرضیتأییق 

فرضهیة  ر ر رظاامی برا  هاه رها  ب لیه   ر اهه اد   ها   هزینهسمت ر ق اادیاد  به 

 برا  سایر ها رها  این منطقه است. خنیی

 دهها  ظاامی ر ر ق اادیاد  را در  بین هزینه علّیتبطة را( 2014پان ر همکاران )

ظهق. ظدهایج ایهن مطالعهه بها      هردبررسی  2010ه   1988زماظی  ةها ر خاررمیاظه طی درر

(( 2006 قه ت س  ه ظیا ) اسدراپ )ارائه بر ب ت  گرظجر  مبدنی علّیتاسدفاده از رریکرد 

اادیهاد  در هاه رها  اردن،   هها  ظاهامی ر ر هق     بین هزینهه  علّیتعقم  ةدهنق ظاان

ها  ظاامی برا  ها رها   طرفه از ر ق اادیاد  به هزینه یک علّیتر عربسدان،  ،عمان

ظاامی به ر ق اادیاد  برا  ها   هزینهطرفه از  یک علّیتر س ریه،  ،میر، ه یت، لبنان

هها  ظاهامی ر ر هق اادیهاد  بهرا  هاه ر        درطرفه بهین هزینهه   علّیتر  ،ها ر ترهیه

 رائیل است.اس

                                                           
1. Safdari  
2. Toda &Yamamoto 

3. Kónya 
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هاه ر   137بین مخار  دفاعی ر ر ق اادیاد  را در  ة( رابط2014چن ر همکاران )

 قه ت سه  آرالظه  ر باظهق     )ارائه (GMM)یافده  با اسدفاده از ررش گاداررها  تعمی  دظیا

مهقت   ه تاه علّیترابطة  ههدهق  می  ها  این تحقیق ظاان یافده ظق.هرد(( بررسی 1991)

ی بها درآمهق   یی با درآمق باال ر در ها رهایبه ر ق اادیاد  در ها رها از مخار  دفاعی

 درطرفه بین مخار  دفاعی ر ر ق اادیاد  علّیترابطة ، یک همچنینپایین رج د دارد. 

التین ر دریا  هاریب، خاررمیاظهه ر  هما      امریکادر مناطق آسیا، اررپا،  مقت در ه تاه

بین مخار  دفهاعی ر   علّیترابطة  فققاندهنقة  ظاان یجهه ظدا  ج د دارد. در حالیرفریقا ا

ی با درآمق باالتر از مد س  ر مناطق اررپا ر آسیا  مرههز  ر  یر ق اادیاد  در ها رها

 .است فریقااها رها  صحرا  

هها  ظاهامی ر ر هق     بین هزینه علّیترابطة ا   در مطالعه (2014) چاظگ ر همکاران

گرره هفت ) امل هاظادا، فراظسه، آلمان، ایدالیها، ژاپهن،   اادیاد  را در ها رها  چین ر 

ظق. ظدهایج ایهن مطالعهه بها     هردبررسی  2010ه   1988 زماظی ة( طی دررامریکااظگلیس ر 

(( 2006 قه ت س  ه ظیا ) اسدراپ )ارائه بر ب ت  گرظجر  مبدنی علّیترریکرد اسدفاده از 

هها    فرضهیة هزینهه  ، فراظسه ر آلمان، برا  ها رها  ایدالیا فرضیة خنییحاهی از تأییق 

طرفهه از سهمت ر هق     یهک  علّیهت نجر به ر ق برا  ها رها  هاظادا ر اظگلیس، م ظاامی

هاه رها  ژاپهن    برا فرضیة بازخ رد ر  ،چینها ر  برا ظاامی ها   هزینهاادیاد  به 

 ست.امریکار 

ادیهاد  را در  ها  ظاامی ر ر هق ا  بین هزینه علّیترابطة ( 2014ژاظگ ر همکاران )

 ةطهی درر  امریکافریقا  جن بی( ر ار  ،ها رها  بریک ) امل برزیل، ررسیه، هنق، چین

 علّیهت ظق. ظدهایج ایهن مطالعهه بها اسهدفاده از رریکهرد       هردبررسی  2012ه   1988زماظی 

تأییهق   ةدهنهق  (( ظاهان 2006 هقه ت سه  ه ظیها )    )ارائهه اسدراپ  بر ب ت  گرظجر  مبدنی

مخار  منجر بهه ر هق بهرا  هاه ر      ةفرضی، فریقااها رها  چین ر برا   فرضیة خنیی

برزیل ر  ها ها ر برا طرفه از سمت ر ق اادیاد  به مخار  ظاامی  یک علّیت، امریکا

 .برا  ها ر ررسیه استفرضیة بازخ رد ر  ،هنق

هها  ظاهامی ر ر هق اادیهاد       بین هزینه علّیترابطة  بارةمطالعات داخلی اظقهی در

مح ر اصلی م ض ع    مذه ربین مدغیرها علّیتدر این مطالعات  ،ه است. البدهاظجام  ق
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هها    بین هزینه علّیت ةرابط( 2012) ( ر فرزاظگان1393ظب ده است. م الیی ر همکاران )

ر  1389ه   1338ها  زماظی  ترتیب طی درره ظاامی ر ر ق اادیاد  را در ها ر ایران به

( بررسهی  1995گرظجهر  ته دا ر یامهام ت  )    علّیهت  ن با اسدفاده از آزم 2007ه    1975

ایهن   درطرفه بهین  علّیترابطة ( حاهی از 1393م الیی ر همکاران ) ةمطالعظق. ظدایج هرد

رجه د   ةدهنهق  ( ظاهان 2012گان )ظهه ظدایج تحقیق فرزا  در ایران است؛ در حالی مدغیرها

 ها  ظاامی به ر ق اادیاد  است. از سمت هزینه علّیترابطة 

 ها داده توصيف و متغيرها معرفی و تحقيق روش

 تحقيق روش. 1

 ر زماظی سر  ها  داده از تلفیقی رااع، در است؛ پاظلی ص رت  به ها داده حاضر مطالعة در

 :  د می داده ظاان زیر ص رت  به هلی حالت در پاظلی ها  داده مق  یک. است مقطعی

(1) jt i j jt jt
.y α β x ε    for j , , ,N;t , , ,T      1 2 1 2 

مدغیهر رابسهده،   بهه   yjtزماظی،  ةبه درر tبه تعقاد اعضا  پاظل )مقاطع(،  j 1ة رابط در

xjt   بردار بهk ×  علّیهت . آزم ن قهن میجزء خطا ا اره  به εjtر  ،مدغیرها  ت ضیحی از 1

ها  پاظلی ظیازمنق یک ررش رفدار  دایق با احدسا  سهه م ضه ع    در بین داده  گرظجر

در بهین اعضها  پاظهل اسهت؛ دلیهل       1م ض ع ار  هندر  امکان همبسدگی مقطعی است:

دلیهل درجهة     منطقی برا  این م ض ع این حقیقت است هه   ک رارد بر یک ها ر بهه 

ی( مهالی بهر سهایر    پهارچگ  الملل ر ادغهام )یهک   تجارت بین همچنین قن ر  باال  جهاظی

دههق   ( ظاان مهی 2006) 3(. پسران12: 2011ر همکاران،  2گذارد )هار ها رها ظیز ایر می

ته رش ر اظحهراف اساسهی در ظدهایج      ،گهرفدن همبسهدگی مقطعهی    در ص رت ظادیهقه  ،هه

هها    در بهین داده   گرظجهر  علّیتگام در آزم ن ین ظخسد ،رج د خ اهق آمق. بنابراین به

هها  مدعهقد  ظایهر     ین منا ر، آزمه ن قب ن همبسدگی مقطعی است. آزم اجرا پاظلی 

در ایهن   اسهت.  ( ارائهه  هقه  2004پسهران )  CD( ر 1980) 4ها  بهررش ر پاگهان   آزم ن

                                                           
1. Cross- Sectional Dependence 

2. Kar  

3. Pesaran 

4. Breusch & Pagan 
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ها  پاظل  اسدفاده  قه است. این آزم ن برا  داده (2004) پسران CDاز آزم ن پژرهش 

را  خی صیات مطل بی است. ها  ه چک دا ر در ظم ظه ستمد ازن ر ظامد ازن اابل اجرا

(، برا  ابعاد مقطعی بزرگ ر ابعاد زمهاظی  1980، برخالف ررش بررش ر پاگان )همچنین

ر ظسهبت بهه راه ع یهک یها چنهق  کسهت         هنق  میه چک ظیز ظدایج اابل اعدماد  ارائه 

صهفر   ة(. فرضهی 2004ساخدار  در ضرایب  یب رگرسی ن فرد  مقارم است )پسهران،  

مقابل ایهن   ةعقم رابسدگی مقطعی بین اعضا  پاظل است ر فرضی ةدهنق این آزم ن ظاان

بهه   CDآزمه ن   ةهها  مده ازن آمهار    برا  پاظل. قهن میآزم ن به رابسدگی مقطعی ا اره 

 :  د میمحاسبه  2رابطة ص رت 

(2) 
 

 
N N

ij

i j i

T
CD P̂ N ,

N N



  

 
  
   
 


1

1 1

2
01

1
 

 ةجفت جفهت پیرسه ن از جمهالت پسهماظقها  معادله     ضرایب همبسدگی  P̂ijهه در آن 

ن از محاسباتی در یک سهطح معنهادار  معهیّ    CD ةهرگاه آمار است. 1 ةرگرسی ظی رابط

صهفر رد ر   ةصه رت فرضهی    مققار بحراظی ت زیهع ظرمها  اسهداظقارد بیاهدر با هق، در آن     

 (.486: 2006، 1ه یز ر سارافیقیسگیر  خ اهق  ق ) رابسدگی مقطعی ظدیجه

 هقه   ص رت هه ظاهمگنی پارامدرهها  بهرآررده    ینقب ؛ ض ع درم بحث ظاهمگنی استم

ظار گرفده  ه د )ههار ر   علّی بایق در ةمحقردیت بر رابط منا ر اعما   برا  هر عض  پاظل به

ته ان فهرض همگنهی را بهرا       علت ریژگی خاص هر هاه ر ظمهی    (. به7: 2011همکاران، 

فت. درظارگرفدن فرض همگنی اادر به گرفدن ظهاهمگنی  پارامدرها  اعضا  پاظل درظار گر

علّهی بهین مدغیرهها  مه رد      ة( ر در تحلیهل رابطه  15: 2005، 2ها ظیست )برید ظگ از داده

 ه د )ههرین ر   منجهر  ا   هننهقه  بهه ظدهایج گمهراه    ها  پاظهل ممکهن اسهت    بررسی در داده

ر  ر هق اادیهاد   ر از ظاه  ارپهک عضه   از آظجا هه هاه رها    ،(. از طرفی2004، 3همکاران

ظارگهرفدن فهرض همگنهی بهرا      ، دراظق نی از ظاهمگنیسط ح معیّدارا   ها  ظاامی هزینه

ا   هننهقه  ممکن است به ظدهایج گمهراه   این در مدغیرعلّی بین  ةاین ها رها در تحلیل رابط

 هقه ت سه     آزم ن ظاهمگنی بین اعضا  پاظل از آزمه ن ارائهه   جرا امنا ر   منجر   د. به

                                                           
1. Hoyos & Sarafidis 

2. Breitung 

3. Creane et al. 
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 ه د، اسهدفاده  هق. در ایهن      هه به آن آزم ن دلدا ظیز گفده می ،(2008) 1ن ر یاماگاتاپسرا

مقابهل   ةفرضی .اعضا  پاظل همةب دن  یب برا   صفر عبارت است از یکسان ةفرضیآزم ن 

رابطهة  صه رت    این آزم ن به ة. آمارهنق میبه عقم تجاظس  یب در بین اعضا  پاظل ا اره 

   د: تعریف می 3

(3)  
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N N ,
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 2آیق: دست می به 4 ةاز طریق رابط S̃ 3 ةرابطدر 

(4)    
N

i τ i
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ii
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S β βˆ β̂ β
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اظبا دگی بین مدغیرها   ظجر  ت جه به بحث ه گر علّیتها   س م در آزم ن ةظکد

 علّیهت ، آزمه ن معمه     د ه  جمعی بین مدغیرها تأییهق   ه  ةچناظچه رابطمق  است. 

ته دا ر یامهام ت  در سها     ، زمینهه در این هارایی خ د را از دست خ اهق داد.   گرظجر

( VAR)بهردار     صه رت تخمهین یهک مهق  خ درگرسهی ن       یک ررش ساده به 1995

پیانهاد دادظق.  زماظی  ها  سر  هددر دا گرظجر  علّیترابطة یافده برا  بررسی  یلتعق

جمعهی بهین    هه   ةیهک رابطه  ی هه ظق هه این ررش حدی در  رایطرده ها اسدقال   آن

  هها  بایق تعقاد رافهه  ظخستمعدبر است. در این ررش ظیز دا ده با ق رج د مدغیرها 

(k) پایایی مهاهزیم    ةسپس درج بردار  ر  مق  خ درگرسی ن ةبهین maxd  را تعیهین

+ k)ی یها را با تعقاد رافه VARهرد ر یک مق   maxd تاهکیل داد )ته دا ر یامهام ت ،     (

ظیهز   (LA-VAR) 3یافدهه  تعمی ها   بردار  با رافه  هه به آن مق  خ درگرسی ن (1995

 گ ینق. می

ضا  پاظل، برا  آزمه ن جههت   پس از ایبات همبسدگی مقطعی ر ظاهمگنی در بین اع

خ بی ت اظسده ه   بههه  ه (2011ت س  امیرمحم ت گل  ر ه ز ) قه  ارائهاز رریکرد  علّیت

)ههه   اسدفاده  قه ظار بگیردظاهمگنی را در بین اعضا  پاظل درهمبسدگی مقطعی ر ه  

                                                           
1. Pesaran and Yamagata 

 Mτ و وزنیی  ثابی   اثیرا   تلفیقیی  زن تخمین و تلفیقی OLS  زن تخمین ترتیب به WFEβ و β̂i رابطه، این در. 2

iσ و شناسایی ماتریس
iσ زن تخمین 2

 اس . 2

3. Lag Augmented-Vector Autoregressive 
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را   ( آن2011ها  ف ق در ایهن ررش، امیرمحم ت گله  ر هه ز )    دلیل اعما  محقردیت  به

. ایهن ررش بهر اسهاس    ظامنهق(  می 1ها  مخدل  ظامدجاظس گرظجر  در پاظل علّیتآزم ن 

ظیهز بهر مبنها      علّیهت اسهت ر جههت    (VAR)برآررد یک مق  خ درگرسهی ن بهردار    

 ةظکده د.  ه   پ خاص هر ها ر آزمه ن مهی  ااسدر ر با مقادیر بحراظی ب ت 2ها  رالق آزم ن

حدهی در  اظبا دگی ظیسهت ر   ها  ه    به آزم نست هه در این ررش ظیازا مه  دیگر آن

زیرا در ، ظیز معدبر استدا ده با ق رج د جمعی بین مدغیرها  ه  ةرابطیک هه  ی رایط

هها  پاظهل بههره     ( در داده1995 قه ت سه  ته دا ر یامهام ت  )    این ررش از رریکرد ارائه

هننق، تفارت ر  ان می( بی2011ط ر هه امیرمحم ت گل  ر ه ز )  همان ،گرفده  قه است ر

  ظیا قه ت س  ه گرظجر  جقیق ارائه علّیتها ظسبت به رریکرد  آن ة ق برتر  ررش ارائه

 ( در این م ض ع است.2006)

 یهک سیسهد    ،اظهق  ههرده ارائهه  ( 2011) هه امیرمحم ت گل  ر ه ز ،پاظلی علّیتررش 

 است: 6ر  5اب  رر امل در مجم عه از معادالت به ص رت 

(5) 
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1. granger causality test in heterogeneous mixed panels 
2. Wald test 
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تعهقاد   N .قنه ه مهی ا اره  ییها هزینهبه  xاست ر  ر ق اادیاد  ةدهنق ظاان yهه در آن 

dmaxjر  اسههت، بهینههه ةطهه   رافهه l، (t=1,..,T)زمههاظی  ةدرر t، (j=1,..,N)اعضهها  پاظههل 
 

دهق.  اظبا دگی مدغیرها  مق  را بین هر یک از اعضا  پاظل ظاان می ه  ةماهزیم  درج

 در این سیسد :  گرظجر علّیتآزم ن  جرا ابا 

, ةچناظچه هم .1 ,j i1ةصفر ر همز ظار آمار  غیرها ا , ,j i2    ها از ظاهر آمهار  صهفر

 خ اهی  دا ت. yبه  xطرفه از  یک علّیتبا نق، 

, ةچناظچه هم .2 ,j i1  ةصفر ر همها از ظار آمار , ,j i2  صهفر  ها از ظاهر آمهار  غیر

 خ اهی  دا ت. xبه  yطرفه از  یک علّیتبا نق، 

, ةاگر هم .3 ,j i1ةها ر هم , ,j i2علّیهت ر با هنق،  دا صفر ر معنیها از ظار آمار  غیر 

 خ اهی  دا ت. y ر xطرفه یا یک جریان بازخ رد بین در

, ةاگر هم. 4 ,j i1ةها ر هم , ,j i2  دار ظبا هنق، ههیچ    صهفر ر معنهی  ها از ظاهر آمهار  غیر

: 2014، 1ن  ر چه ژ) رج د ظقارد ر در مدغیهر مسهدقل خ اهنهق به د     yر  xعلّی بین  ةرابط

98.) 

خاص ههر هاه ر بهه بررسهی      پارداس ها  رالق با مقادیر بحراظی ب ت آزم ن اجرا با 

 هه د.  پرداخدههه مههی 6 ةدر رابطهه xبههه  yر از  5 ةدر رابطهه yبههه  x از  گرظجههر علّیههت

                                                           
1. Xie & Chen 
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 علّیتاخدیار، بر رر  آزم ن  سبب  است. به 1گیر  پ اساساً یک ررش بازظم ظهااسدر ب ت

بهرا    6 ةینق ماهابه ظیهز در رابطه   اهنی . یک فر تمرهز می 5 ةسد  رابطدر سی yبه  xاز 

پ ر ااسهدر  ها  به ت  ت لیق ظم ظه فراینق  د.  هار برده می به yبه  xاز  علّیتبررسی جهت 

 مقادیر بحراظی خاص برا  هر ها ر  امل پنج گام زیر است:

هینهه را بهین   ب ةاظبا هدگی ر طه   رافه    ه  ةظخست، مجم ع ماهزیم  درج :ار  گام

از  ،ین مناه ر قآرری . ب دست می مدغیرها  مق  برا  هر یک از اعضا  پاظل )مقاطع( به

ر معیارهها  تعیهین طه   رافهه،      (ADF) 2یافدهه  فه لر تعمهی     - راحق دیکی ةریا  آزم ن

 اسدفاده  قه است. 5 ةبا حقاهیر ط   راف (SBC) 4ر   ارتز ،(AIC) 3آهائیک

ههه ههیچ    ،صهفر  ةتحت فرضهی  OLSررش   به 5دالت سیسد  تخمین معابا  :درم گام

,رج د ظقارد )با اعما  محقردیت yبه  xی از علّید ,i j 1 هها  iها )ها رها( ر j ةبرا  هم 0

 آرری : دست می هها را ب ماظقه باایها((،  )رافه

(7) 

max maxly

, , , ,

lx

, ,, ,

i

, ,

i

ˆ ˆ

,..., ,...,

ˆ ˆ β β

j jj j

j i

d d

y
j j t i jt jj t i j t iy x

for j N an t

y

d T

 

 

 

 

 

    11
1 1

1 1

1 1

 

 اظق: مدمرهز  قه 8 رابطةها طبق  ماظقه باایاست هه  بر آن( 1987) 5اسداین :س م گام

(8)  
T

t t t

t k l

ε ε T K l ε̂ˆ


  

     
1

2

2 

 ف ق: ةهه در رابط

(9)      t t t Nt j max jε ε ,ε , ,ε ,  K max k and lˆ ˆ ˆ ˆ max d   1 2 

j,t ماتریس ها ماظقه باای این از N T
ε


 
  گیهر   بازظم ظهه  را هها  نآ ر آرری  می دست به را 

 یهک  ،5 سیسهد   در خطها  جمهالت  در زمهان  ه  مقطعی همبسدگی حفظ برا . هنی  می

j,t ماتریس از هامل سد ن N T
ε


 
  هنهی   مهی  اظدخها   تیهادفی  طه ر   به زمان یک در را .

* ص رت  به را  قه اظدخا  اسدراپ ب ت ها  ماظقه باای
j,tε دهی  می ظاان. 

                                                           
1. Re-Sampling 

2. Augmented Dicky Fuller 

3. AkaikeInformation Criteria 

4. Schwarz Information Criteria 
5. Stine 
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 ةرجه د ظهقارد، ظم ظه    yبهه   xی از علّیدهه هیچ  ،صفر فرضیة تحت درباره :چهارم گام

 هنی : می ت لیق 9  را با اسدفاده از فرم  y پااسدر

(10) 
j max j j max jly d lx d

* * *
j,t , j , j,i j,t i , j,i j,t i , j,t

i i

y α β y δ x  ˆ ˆ εˆ

 

 

 

    1 1 1 1
1 1

 

* :پهنج   گام
j,ty   را جهایگزینj,ty  گ ظهه   ههیچ  را بهقرن اعمها    5هنهی  ر سیسهد     مهی

طه ر    آزم ن رالق را برا  هر ها ر به ،سپس .زظی  محقردیت پارامدر  بر رر  آن تخمین می

: 2014دههی  )امیرمحم تگله ،    ، اظجام میعلّیتیعنی عقم  ،صفر ةجقاگاظه برا  بررسی فرضی

 (.11ه  10

ها   هها  تجربی آمار   ظق تا ت زیع چنقین بار تکرار می 5تا  3ها   در این ررش گام

پ بها اظدخها  صهقک مناسهب از     ااسدر گاه مقادیر بحراظی ب ت دست آیق. آن هآزم ن رالق ب

ا    ه د. در ایهن گهام ممکهن اسهت ت زیهع ظم ظهه        ا  ت لیهق مهی   هها  ظم ظهه   این ت زیع

 جهرا  امناه ر    دسهت آیهق. بهه    ههزار بار تکرار بچنقآزم ن از  ةپ برا  هر آمارااسدر ب ت

( 1932) 1فیاهر  رها  م رد بررسهی در ههل پاظهل ظیهز از آزمه ن     بین مدغی علّیتآزم ن 

   د: تعریف می 11رابطة ص رت   این آزم ن به ةر آماراسدفاده 

(11)  
N

j

j

λ Ln p     j , ,N



   
1

2 1 

هردن مراحل ف ق برا   آمقه از طی دست هرالق ب ةاحدما  آمار ارزش pj ،11 ةرابطدر 

 2Nآزاد  معهاد    ةدر با درج  ها  تقریبی ر دارا  ت زیعآزم ن فیا ةاست. آمار jمقطع 

هها    تحلیهل   ر  مناه ر بهرآررد ر تجزیهه     بهه . (872: 2011، امیرمحم ت گل  ر ه زاست )

 اسدفاده  ق. Rر ، Excel، Eviewsافزارها   آمار  ر اادیادسنجی ظیز از ظرم

 ها داده توصيف و متغيرها معرفی. 2

هها  ظاهامی ر ر هق       هزینهه بهین مدغیرهها   علّیهت  ر بررسهی  مناه   در این مطالعه، به

 : قاسدفاده آیق  هه در پی میی یمدغیرهااز  ،اادیاد 

                                                           
1. Fisher 
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jt

Dlog GDPpc    )مقطهع  : ظرخ ر ق ت لیق ظاخالص داخلی سراظه )بهر حسهب درصهق

)از این به بعق این مدغیر را با ظمهاد   عن ان پررهسی ر ق اادیاد   به، t سا در  j)ها ر( 

Growth عبارت  ؛دهی (  ظاان می(Dlog )خ د گ اه ظرخ ر ق است. 

jt

MIL

GDP

 
 
 

)بر حسب درصهق( مقطهع    ظاامی از ت لیق ظاخالص داخلی ها  هزینه: سه  

 ها  ظاامی. عن ان پررهسی هزینه  ، بهt سا در  j)ها ر( 

)بهها ت جههه بههه اسههت  1ارپههک عضهه  هاهه ر هاههتالمههرر مکههاظی ایههن پههژرهش  ههامل 

دلیهل فقهقان     ر سایر ها رها  عضه  بهه    قاین ها رها اسدفاده از  ،ها ب دن داده درسدردس

 ایهران  ،(VEN)، رظهزرئال  (NIG)، ظیجریهه  (ANG)، آظگه ال  (ALG)الجزایر  :(ها حذف  قظق داده

(IRI)، ه یت (KUW) ،عربسدان (SAR) ، اه ادرر (ECU)هقه ظیهز طهی     زماظی اظدخها   ة. درر 

 ةسسه ؤم یهها  ظاهام   هزینهه ها  مرب ط به مدغیر  منبع داده .است 2012 ه  1995ها   سا 

 هها  مربه ط بهه ر هق اادیهاد       ر منبهع داده  (SIPRI)المللهی اسهدکهل     تحقیقات صلح بین

 .است (WDI) 2جهاظی ةها  ت سع  اخص

 
نظامی از توليد ناخالص داخلی و متوسط رشد اقتصادي کشورهاي  هاي هزینه. متوسط سهم 1 شکل

 (2012 ـ 1995) اوپکتخب من

 SIPRIو  WDIهاي  اسبات تحقيق با استفاده از دادهحمأخذ: م

                                                           
ظق از: ایران، عراق، عربسدان، ه یت، رظزرئال، اطر، لیبی، امهارات،  ا ا رها  عض  این سازمان عبارتاهن ن هل ه . ه 1

 الجزایر، ظیجریه، آظگ ال ر اه ادر.
2. World Development Indicators 
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مد سه  سهه     همچنهین مد س  میزان ر ق اادیاد  )بر حسب درصهق( ر   1 کل 

طهی   به تفکیهک  ها رها  م رد مطالعهرا در ها  ظاامی از ت لیق ظاخالص داخلی  هزینه

بر اساس ایهن  هکل، هاه رها  عربسهدان ر     . دهق میظاان  2012 ه  1995زماظی  ةدرر

درصهق، بهاالترین میهزان     2/6ر  7/9 ترتیهب حهقرد    در بین ها رها  مندخب، به ،ه یت

زماظی تحقیهق دارا   ةها  ظاامی از ت لیق ظاخالص داخلی را طی درر مد س  درصق هزینه

صهق،  در 3/1ر  9/0 ترتیهب حهقرد    . در مقابهل، هاه رها  ظیجریهه ر رظهزرئال، بهه     نقهسد

مدغیهر   زمینهة . در را هسهدنق مخار  ظاامی از ت لیق ظاخالص داخلی را دا سه ترین  پایین

ترتیهب   در بهین هاه رها  مندخهب، بهه     ،ر ق اادیاد  ظیز، ها رها  آظگ ال ر ظیجریهه 

زمهاظی   ةباالترین میزان مد س  ر ق اادیهاد  طهی درر  دارا  درصق،  8/3ر  9/5 حقرد 

درصهق،   3/1ر  -1/0 ترتیهب حهقرد    ها  ه یت ر رظهزرئال، بهه  . در مقابل، ها راظق تحقیق

 .اظق ترین میزان مد س  ر ق اادیاد  پاییندارا  

بسهیار  حاضهر   ةمدغیرها  مه رد اسهدفاده در مطالعه    ها  ت صیفیِ بررسی سایر آماره

همهک هنهق.    ارپهک  عضه   ت اظق به فه  ظدایج ر  ناخت رضعیت هاه رها  مندخهب   می

تر ر به تفکیک هر ها ر ر هل   کل هامل  بهرا  صیفی این ها رها ها  ت آماره 1جقر  

 .دهق ظاان میها رها )پاظل( 

 مدل برآورد تجربی نتایج

 علّیهت آزمه ن  اجهرا   از  پهیش ت ضهیح داده  هق،   ظیز ط ر هه در ررش تحقیق   همان

همبسهدگی   بایسهدی  ،(2011 ز ) قه ت س  امیرمحم ت گله  ر هه   ی ارائهظلاگرظجر  پ

 علّیهت هها    ظاهارآمق  سایر آزم ن درظدیجه مقطعی ر ظاهمگنی در بین اعضا  پاظل ر

پسهران   CDها  همبسدگی مقطعی  آزم ن ،همین منا ر  به د.    ظاان داده گرظجر 

را  هها  ظدهایج ایهن آزمه ن    2جهقر    ؛( اظجام  ق2008) پسران ر یاماگاتا ر  (2004)

ت زیع  هه از ه  ها آن ها ر مقادیر بحراظی این آزم ن ةبا ت جه به مققار آمار .دهق ظاان می

گیر   رابسدگی ر عقم تجاظس بین اعضا  پاظل در تحقیق حاضر ظدیجه ه  برخ ردار است ظرما 

   د. می
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 (2012ـ  1995) اوپک کشورهاي منتخب عضو ۀهاي توصيفی متغيرهاي مورد استفاد آماره .1 جدول

 کشور متغير ميانگين ميانه )سال( کمينه )سال( بيشينه

(2012 )50/4 (1997 )57/0- 70/1 98/1 Growth 
 الجزایر

(2012 )50/4 (2006 )60/2 45/3 47/3 MIL/GDP 

(2003 )80/5 (2009 )90/0- 51/4 85/5 Growth 
 آظگ ال

(1999 )30/17 (1996 )40/2 25/4 89/4 MIL/GDP 
(2004 )34/30 (1955 )76/2- 21/2 77/3 Growth 

 ظیجریه
 MIL/GDP 88/0 85/0 50/0( 2006ر  1996) 50/1( 2002)

(2004 )20/16 (2002 )52/10- 74/1 07/1 Growth 
 رظزرئال

(1997 )80/1 (2011 )80/0 35/1 32/1 MIL/GDP 

(2007 )57/6 (2008 )60/0- 05/3 08/3 Growth 
 ایران

(2001 )00/4 (1995 )80/1 70/2 76/2 MIL/GDP 
(54/13 )2003 (2009 )90/11- 13/0- 14/0- Growth 

 ه یت
(1995 )60/13 (2008 )00/3 15/6 19/6 MIL/GDP 

(2011 )60/6 (2002 )16/4- 44/2 00/2 Growth 
 عربسدان

(1998 )30/14 (2005 )00/8 25/9 74/9 MIL/GDP 
(2004 )22/6 (1999 )64/6- 64/1 52/1 Growth 

 اه ادرر
 MIL/GDP 56/2 35/2 60/1( 2000) 70/3( 2011ر  2009)

34/30 50/0 98/1 39/2 Growth  هل

 MIL/GDP 97/3 08/3 -52/10 30/17 ها رها

 SIPRIر  WDIها   اسبات تحقیق با اسدفاده از دادهحمأخذ: م

 هاي وابستگی مقطعی و تجانس )همگنی( بين اعضاي پانل  نتایج آزمون .2جدول 

ام آزمونن مقدار آماره نتيجه  

 CD 82/5***   د. گیر  می عقم رابسدگی مقطعی رد ر رابسدگی بین مقاطع ظدیجه بر صفر مبنی ةفرضی

 اعضا  پاظلن بیعقم تجاظس رد ر  ب دن  یب تمام مقاطع یکسان بر  صفر مبنی ةفرضی

   د. گیر  می ظدیجه
***08/6   

 درصق است. 1معنادار  در سطح  *** ظااظة 
  بات تحقیقمأخذ: محاس
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( 2011 قه ت سه  امیرمحم ت گله  ر هه ز )    گرظجر  پاظلی ارائه علّیتآزم ن اجرا  

بهینه بهین مدغیرهها     ةر ط   راف )ماظایی( اظبا دگی ه  ةمسدلزم تعیین ماهزیم  درج

بهین مدغیرهها  مهق     را اظبا هدگی   ه  ةظدایج تعیین ماهزیم  درج 3  رجق مق  است.

فه لر   - راحهق دیکهی   ةریاه بها اسهدفاده از آزمه ن     طالعهه هاه رها  مه رد م  همة برا  

اظبا دگی بهرا    ه  ةماهزیم  درج ،بر اساس این ظدایج .هقد میظاان  (ADF) یافده تعمی 

است. ظدهایج تعیهین طه       1ر برا  سایر ها رها عقد  2ها رها  ایران ر اه ادرر عقد 

ها  آهائیک ا اسدفاده از معیاربهینه ظیز بین مدغیرها  مق  در هر یک از ها رها ب ةراف

(AIC)  ه ارتز ر (SBC)      مناه ر    ظدهایج بهه  ایهن   ؛اظجهام  هق   5 ةبها حهقاهیر طه   رافه

 ةاظبا هدگی ر طه   رافه    هه   ةحاصل جمع مهاهزیم  درجه   .است ج یی ارائه ظاقه صرفه

گرظجهر    علّیهت آزم ن  اجرا الزم را برا   ةراف در هر ها ر بهینه بین مدغیرها  مق 

 هنق. تعیین می( 2011 ت گل  ر ه ز )امیرمحم

 متغيرها ةیافت فولر تعميم  - دیکیواحد  ةریش  نتایج آزمون .3جدول 

 مانایی ةماکزیمم درج

 ADF ۀآمار

 کشور
MIL/GDP RGDP 

با دو 

 تفاضل

با یک 

 تفاضل
 در سطح

با یک 

 تفاضل
 در سطح

I(1) - **09/4- 25/1- ***83/6- 02/3- الجزایر 

I(1) - - ***20/5- *46/3- 73/1- آظگ ال 

I(1) - **42/4- 24/2- - *54/3- ظیجریه 

I(1) - - *35/3- **55/4- 06/3- رظزرئال 

I(2) *42/3- 12/3- 24/2- - *58/3- ایران 

I(1) - - **89/3- **88/3- 09/2-  ه یت 

I(1) - **94/3- 67/2- - **88/3- عربسدان 

I(2) **45/4- 25/3- 24/2- - ** 78/3-  اه ادرر 

 .  معیار   ارتز اظدخا   قه استت س ADF ةاظدخابی برا  آمار ةراف

 درصق است. 10ر  ،5، 1معنادار  در سط ح  ةدهنق ظاانترتیب  به *ر  ،**، *** ها   ظااظه
 مأخذ: محاسبات تحقیق
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هها    بهین مدغیرهها  ر هق اادیهاد  ر هزینهه      علّیترابطة الزم،  ةرافبعق از تعیین 

  هقه ت سه    ارائهه  گرظجر  علّیتدر ها رها  م رد مطالعه با اسدفاده از آزم ن  ظاامی

ایهن آزمه ن را ظاهان    ظدایج  5ر  4ها   جقر  ؛ قآزم ن ( 2011امیرمحم ت گل  ر ه ز )

 ،هها  صهفر   فرضهیه   ظدهایج آزمه ن   ةدهنهق  ترتیهب ظاهان   بهه  5ر  4هها    جقر  .دهق می

  ظیست ر ر هق اادیهاد  علهت گرظجهر      ها  ظاامی علت گرظجر  ر ق اادیاد هزینه

رالهق   ةها  ظاامی ظیست برا  ها رها  م رد مطالعه است. با ت جه به مققار آمار هزینه

صهفر   هها   ، ایهن فرضهیه  (هه برا  هر ها ر مدفارت است) پااسدر ر مقادیر بحراظی ب ت

بحراظهی   آمقه بهرا  هاه ر  از مقهادیر    دست رالق به ة  د. چناظچه مققار آمار آزم ن می

یعنهی پهذیرش    ،مقابهل آن  ةصفر رد ر فرضی ةتر با ق، فرضی پ آن ها ر بزرگااسدر ب ت

با ت جه به این ت ضیحات به تاریح  عکس.ر  د ر ب تأییق می ،در آن ها ر علت گرظجر 

 پردازی . آمقه می دست ظدایج به

  مه رد  هاه رها  همهة آمقه بهرا    دست رالق به ة، مققار آمار4بر اساس ظدایج جقر  

ر  ،5، 1سط ح احدمها    همةاسدراپ خاص این ها رها در  مطالعه از مقادیر بحراظی ب ت

از  علّیهت رابطهة  ، صهفر  ةر پذیرش فرضی تر است. با ت جه به این ظدایج درصق ه چک 10

  ه د.  ها رها  م رد مطالعهه رد مهی   همةها  ظاامی به ر ق اادیاد  در  سمت هزینه

رالهق   ةهه با ت جه به ارزش احدماالت آمهار  ،آزم ن فیار ةمار، بر اساس مققار آهمچنین

ها   از سمت هزینه علّیترابطة آیق،  دست می به 10 ةرابطهر یک از اعضا  پاظل ر طبق 

ها  ظاامی در ایهن   ین معنا هه هزینهقب   د. ظاامی به ر ق اادیاد  در هل پاظل رد می

از  :ته ان گفهت   آمهقه مهی   دست به ةجها رها محرک ر ق اادیاد  ظیست. در ت جیه ظدی

هاه رها    ر الجزایر( جزء ،هه اهیر ها رها  م رد مطالعه )ماظنق عربسدان، رظزرئال آظجا

ت اظنهق از آیهار ترار هی میبهت      ، ظمهی نهق آی می  مار به  تسلیحات ظاامی ةعمقة راردهننق

افهزایش  ههه بهه    ،ها  ظاامی ر ت لیق اسهلحه ر ادرات جنگهی در داخهل    حاصل از هزینه

  ه د،  مهی منجهر   سهاز   گذار  ر ا دغا  یا ایر بخاه ا  سطح سرمایهقتقاضا  هل ر ارت

فقهقان صهنایع   ، همچنهین . نقهناز این طریق ر ق اادیاد  را تحریک  ر منق   ظق بهره

در ایهن   رر  ع امل ت لیق  هاغل در بخهش ظاهامی    ب دن بهره یافده ر پایین دفاعی ت سعه

 تأییر ظیست. ا  بی چنین ظدیجهمقن آ دست ها رها در به
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آمهقه بهرا  هاه رها  الجزایهر،      دسهت  رالق بهه  ةآمار، مققار 5بر اساس ظدایج جقر  

ترتیهب در   اسدراپ خاص ایهن هاه رها، بهه    ر ه یت از مقادیر بحراظی ب ت ،ظیجریه، ایران

تر است. با ت جه به این ظدایج ر عهقم پهذیرش    بزرگدرصق  1ر  10، 5، 5سط ح احدما  

ها  ظاهامی در ایهن هاه رها     از سمت ر ق اادیاد  به هزینه علّیترابطة صفر،  ةفرضی

آمهقه بهرا  هاه رها      دسهت  رالق به ةست هه مققار آمارا   د. این در حالی پذیرفده می

در اسدراپ خاص ایهن هاه رها    از مقادیر بحراظی ب تر اه ادرر  ،آظگ ال، رظزرئال، عربسدان

صهفر ر   ةمعنا  پهذیرش فرضهی    تر است؛ هه این به  قه ه چک سط ح احدما  ارائه همة

هها  ظاهامی در ایهن ها رهاسهت.      از سمت ر ق اادیاد  به هزینهه  علّیترابطة  فققان

بهه   ر هق اادیهاد   از سهمت   علّیهت رابطة  ،آزم ن فیار ةبر اساس مققار آمار ،همچنین

ین معنها  قب   د. می پذیرفده درصق 90در سطح اطمینان  در هل پاظل ها  ظاامی هزینه

از سهمت ر هق    علّیهت رابطهة  گیر  هلی برا  ها رها  م رد مطالعهه   هه در یک ظدیجه

ترین دالیل ت جیه ایهن ظدیجهه    یکی از مه    د. ها  ظاامی تأییق می اادیاد  به هزینه

 ست هه ر ق اادیاد  در ها رها  م رد مطالعه به ایمت ظفت ر درآمهقها  ظفدهی  ا آن

ت جهی از ت لیق ظاخهالص داخلهی ایهن    درخ ر اینکه حج   با ت جه به) استبسیار رابسده 

 ،بهه تبهع آن   ،(. با افزایش ایمت ظفهت ر استها رها درآمقها  حاصل از صادرات ظفت 

افزایش درآمقها  ظفدی ت لیق ظاخالص داخلی سراظه )ر هق اادیهاد ( در ایهن هاه رها     

( ر 2010ماظنهق مطالعهات چهان )    ،عهات ههه در بسهیار  از مطال   از آظجها  .یابق افزایش می

تأییر میبت افهزایش ایمهت ظفهت ر درآمهقها      برا  ها رها  ظفدی  ،(2011فرزاظگان )

  هها  ظاهامی ظاهان داده  هقه اسهت، بها ایهن افهزایش ر هق اادیهاد            ظفدی بر هزینهه 

 ر افزایش خ اهق یافت.خ اهق  ق ها  ظاامی ظیز تحریک  هزینه

طرفه از سمت ر ق  یک علّیترابطة ، 5ر  4ها   بر اساس ظدایج جقر  ،ط ر هلی  به

هها  ظاهامی( در    ر هق منجهر بهه هزینهه     ةها  ظاهامی )یها فرضهی    اادیاد  به هزینه

بهین   علّیهت رابطهة  فقهقان   ه د.    أییق مهی تر ه یت  ،ها رها  الجزایر، ظیجریه، ایران

( ظیهز بهرا  هاه رها  آظگه ال،     فرضهیة خنیهی  ها  ظاامی ر ر ق اادیاد  )یها   هزینه

طرفهه از    یک علّیترابطة د. در هل پاظل ظیز    میفده ر اه ادرر پذیر ،نرظزرئال، عربسدا

 زمینهة  در ، ه د. بنهابراین   گیر  مهی  ها  ظاامی ظدیجه سمت ر ق اادیاد  به هزینه
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ت ان گفهت ههه    ها  ظاامی ر ر ق اادیاد  در ها رها  مندخب می رابطه بین هزینه

راحهق   ا  ت ان به ظدیجه ده است ر ظمیها رها یکسان ظب همة آمقه برا   دست ظدایج به

رابطهة  فقهقان   ةآمهقه در زمینه   دسهت  به ةبرا  تک تک این ها رها دست یافت. ظدیج

هها  ظاهامی بها ظدهایج      راحق ر یکسان بین مدغیرها  ر هق اادیهاد  ر هزینهه    علّیت

( 2014( برا  هاه رها  بریهک، پهان ر همکهاران )    2014ژاظگ ر همکاران )مطالعات 

  جنه بی  امریکها ( برا  هاه رها   2013ر هاظگ ر مین ) ،ها  خاررمیاظهبرا  ها ر

آمهقه بهرا  هاه ر ایهران بها ظدهایج مه الیی ر         دسهت  به ةس یی ظزدیکی دارد. ظدیج ه 

هه در مطالعهات   ه  (2011همکاران ) ر ر صفقر  ،(2012(، فرزاظگان )1393همکاران )

آمقه برا  ها ر ظیجریه  دست به ةجظدی مغایرت دارد. ه  ها ا اره  قه است تجربی به آن

 اظیمه ال ر  ةمطالعه  ةهها  ظاهامی بها ظدیجه     ر ق منجر به هزینه ةبر تأییق فرضی  مبدنی

ر هق منجهر بهه     ةس یی ظزدیکی دارد. تأییهق فرضهی   ( برا  این ها ر ه 2011) 1آهکه

( بهرا  هاه ر   2014) 2الئه در ةها  ظاامی برا  ها ر الجزایر بها ظدهایج مطالعه    هزینه

فرضهیة  اظبا هدگی بهه تأییهق     هها  هه    با اسدفاده از تحلیلئال ردجزایر مدفارت است. ال

پهان ر   ةرسیقه است. ظدایج مطالعه الجزایر منجر به ر ق برا  ها ر  ها  ظاامی هزینه

 ةاسهت. ظدیجه  ه یهت    رظدایج این تحقیق برا  هاه  ةتأییقهننقظیز ( 2014همکاران )

ر  ،برا  ها رها  آظگ ال، رظزرئال، عربسهدان  خنیی فرضیةبر تأییق   آمقه مبدنی دست به

با ظدایج ، ستس  ( برا  ها ر رظزرئال ه 2013اه ادرر با ظدایج مطالعات هاظگ ر مین )

( 2005ر الجهراح )  ،(2011(، صهفقر  ر همکهاران )  2014پان ر همکهاران ) مطالعات 

( 2005الجهراح )  ةعه مطال ةر مغایر )ظدیج ،س  س ، ه  ترتیب ه  برا  ها ر عربسدان به

هاظهگ ر  ر بها ظدهایج مطالعهات    ، است (هنق میرا برا  این ها ر تأییق فرضیة بازخ رد 

( 2013هاظهگ ر مهین )   ةمطالع ة( برا  ها ر اه ادر مدنااض است )ظدیج2013مین )

 (.هنق میأییق ها  ظاامی را برا  این ها ر ت ر ق منجر به هزینه ةفرضی

 

 

                                                           
1. Enimola & Akoko 
2. Duella 
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 علت گرنجري رشد اقتصادي نيستنظامی  هاي هزینه .4جدول 

 نتيجه
 پااستر   مقادیر بحرانی بوت

 کشور والد ۀآمار
 درصد 1 درصد 5 درصد 10

MIL/GDP ↛ Growth 853/8 228/11 632/19 024/4 الجزایر 

MIL/GDP ↛ Growth 468/8 165/10 882/18 743/0 آظگ ال 

MIL/GDP ↛ Growth 124/7 124/10 922/18 842/1 ظیجریه 

MIL/GDP ↛ Growth 125/8 861/9 112/20 118/2 رظزرئال 

MIL/GDP ↛ Growth 344/7 086/10 543/19 188/1 ایران 

MIL/GDP ↛ Growth 183/6 694/9 416/18 012/2  ه یت 

MIL/GDP ↛ Growth 945/7 434/12 154/23 869/0 عربسدان 

MIL/GDP ↛ Growth 932/5 212/8 965/18 594/0  اه ادرر 

MIL/GDP ↛ Growth 312/24 452/28 452/38 532/6  ⟸آزم ن فیار ة آمار 
 است.  آمقهدست  بار تکرار به 10000پ از ااسدر مقادیر بحراظی ب ت

 .رج د ظقارد علّیترابطة آن است هه  ةدهنق ظاان ↛  ظااظة
 مأخذ: محاسبات تحقیق

 هاي نظامی نيست هزینه رشد اقتصادي علت گرنجري. 5 دولج

 نتيجه
 پااستر   تمقادیر بحرانی بو

 کشور والد ۀآمار
 درصد 1 درصد 5 درصد 10

Growth → MIL/GDP 154/6 463/9 588/20 **128/18 الجزایر 

Growth ↛ MIL/GDP 145/8 124/12 212/22 343/0 آظگ ال 

Growth → MIL/GDP 245/9 865/13 869/25 **212/23 ظیجریه 

Growth ↛ MIL/GDP 312/8 551/12 455/24 018/1 رظزرئال 

Growth → MIL/GDP 115/7 411/11 272/18 *543/8 ایران 

Growth → MIL/GDP 134/8 182/12 814/22 ***644/31 ه یت 

Growth ↛ MIL/GDP 764/8 211/13 212/25 02/1 عربسدان 

Growth ↛ MIL/GDP 852/6 128/10 452/20 852/0  اه ادرر 

Growth → MIL/GDP 886/24 211/29 412/36 *724/26 فیار آزم ن  ةآمار⟸ 
 است. دست آمقه بار تکرار به 10000پ از ااسدر حراظی ب تب مقادیر
 10 ر ،5 ،1 سط ح در معنادار  ر ،علّیت رابطة عقم علّیت، رابطة ةدهنق ظاان ترتیب به* ر ،** ،*** ،↛ ،→ ها  ظااظه
 .است درصق
 تحقیق محاسبات: مأخذ
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 هاپيشنهاد و گيري نتيجه

ها  مخدل  ظامدجاظس  گرظجر  در پاظل علّیتها  این تحقیق با اسدفاده از رریکرد  یافده

بهین   علّیهت دههق ههه جههت     ( ظاهان مهی  2011 قه ت س  امیرمحم ت گل  ر ه ز ) ارائه

ه   1995هها    طهی سها   ارپک ها  ظاامی ر ر ق اادیاد  در ها رها  مندخب  هزینه

ت ان گفهت   ط ر اطع ظمی  گیر  راحق، به ظدیجها  رب ،با ه  مدفارت است. در رااع 2012

 هنق. ا  پیرر  می بین مدغیرها  مذه ر از چه فرضیه ةرابط

 ةدهق در ها رها  الجزایهر، ظیجریهه، ایهران ر ه یهت فرضهی      ظدایج پژرهش ظاان می

ین معنها ههه در ایهن    قبه  ؛به ده اسهت   ها  ظاهامی براهرار   ر ق اادیاد  منجر به هزینه

 ها  ظاامی است؛ در حهالی   هزینه ةدهنق دیاد  باالتر محرک ر گسدرشر ق ااها رها 

ایهن ظدیجهه ظاهان    هنهق.   ر هق اادیهاد  را تحریهک ظمهی     ها  ظاامی هه افزایش هزینه 

ها  ظاامی است.  دهق هه در این ها رها ر ق اادیاد  باالتر مققم بر افزایش هزینه می

 زمینهه در این   ظاامی را در پیش گیرظق. ها ج یی در هزینه سیاست صرفه قبای ،بنابراین

، بها  خه د  ةبا ت جه به محقردیت ب دجه  ،ها رها  یاد قهریزان  برظامه  د  پیانهاد می

افهزایش سهایر مخهار  محهرک ر هق اادیهاد ، ماظنهق         ةزمین ،ها  ظاامی هزینه هاهشِ

نهق بها   ت اظ ایهن هاه رها مهی    ،صه رت   . در ایننقهنرا فراه   ،مخار  آم ز ی، بهقا دی

ها  ظاامی خ د را ظیهز   هزینه ،ابی به ر ق اادیاد  باالتر، طبق ظدایج این تحقیقی دست

از ایهن   رخیظاامی در ب ها  هزینهگسدرش دهنق.  هر این ظکده ضررر  است هه صرف 

در طه ر هلهی     ر بهه  ،ماظنق ها ر ایران ،ها در منطقه دلیل م اعیت خاص آن  به ه ها رها

منا ر حفظ امنیهت )ههه فهاهد ر بسهیار مهمهی در افهزایش         به ه هها رها  یاد ق همة

ضررر  است. در این زمینه این ها رها خلی ر خارجی در ها ر است( گذار  دا سرمایه

تعامهل میبهت بها سهایر هاه رها از  هقت        ةت اظنق با بهب د ررابه  خهارجی در سهای    می

ظاامی امنیهت را در هاه ر    ها  هزینهتهقیقها  خارجی بکاهنق ر بقرن ظیاز به افزایش 

هها  بخهش    هزینهه  مققار بهینه ر مده ازن  قبایدر این ها رها  ،همچنین افزایش دهنق.

ها  اادیهاد  در تخیهیص امکاظهات مهالی در جههت بهبه د ر هق         ظاامی ر سایر بخش

 اادیاد   ناسایی   د.
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ر دههق ههه در هاه رها  آظگه ال، رظهزرئال، عربسهدان        سایر ظدایج پژرهش ظاان مهی 

ین معنها ههه در ایهن هاه رها ر هق اادیهاد  ر       قبه  ؛برارار اسهت  فرضیة خنییاه ادرر 

ر تحریهک ههیچ یهک از ایهن مدغیرهها       رظقظقاا  با یکقیگر  ها  ظاامی هیچ رابطه هزینه

ها  ظاهامی   دهق هه افزایش هزینه ت اظق دیگر  را تحریک هنق. این ظدیجه ظاان می ظمی

 ه د   ت صیه مهی  زمینهدر این  بهب د ر ق اادیاد    د.در این ها رها ظد اظسده باعث 

)به جا  راردات   قه را ها  ظاامی خر  این ها رها هزینهریزان  مقاران ر برظامه سیاست

 ،ها  جهار   صرف گسدرش صنایع ظاامی پیارفده هننق ر با تجقیقظار در ررش اسلحه(

ههارایی در ایهن بخهش را    ارتقها    ةر تقارهات بخش ظاهامی زمینه   ،تأمین ظیرر  اظساظی

ت ان بها ت لیهق اسهلحه ر ادرات ظاهامی در داخهل       . تحت چنین  رایطی میظقسازفراه  

هها  ظاهامی    ضمن هاهش رابسهدگی ظاهامی بهه اهقرت     ه جا  خریق از خار    به ه ها ر

 ،صادرات اسلحه به ها رها  مخدلهف جههان   ر ررظق اادیاد  ر با ایجاد ا دغا  ،جهان

 از بخهش ظاهامی    آمهقه  دست بهبا آیار ترار ی میبت ر  رج د آررد را به ر بهب د تراز تجا

 ر ق اادیاد  را فراه  هرد.
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