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مقدمه
علم اقتصاد تخصیص کارآمد منابع کمیاب در میان کاربردها و اهداف جایگزین -1

...  اقتصاد پول، اقتصاد رشد، تجارت بین الملل، اقتصاد بهداشت و -2

ائل دفاعیکاربرد ابزارهای تحلیلی، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روشهای تحلیلی و استداللی اقتصادی برای تحلیل عالمانه مس: اقتصاد دفاع-3

تروریسم ،انقالب، شورشصلح،امنیت ملی، تامین مالی دفاعی ، حل و فصل منازعه، جنگ داخلی و بین المللی،-4

.تخصیص و بکارگیری منابع اقتصادی در محیط و فضایی نامطمئن در طول زمان است: اقتصاد مالی-5
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مقدمه

4

تخصیص و بکارگیری منابع اقتصادی در محیط و فضایی نامطمئن در طول زمان، در مسائل دفاعی

اقتصاد دفاع اقتصاد مالی



مقدمه
حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله : امنیت-1

حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد:  امنیت ملی-2

ر شده و باعث یک کشور با استفاده از تسلیحات و نیروی نظامی خود به کشور دیگر و یا منافع اقتصادی و انسانی آن حمله و:  تهدیدات نظامی-3
.تخریب، خسارت و ناامنی گردد

یامعیناریرفتازچشم پوشیبهاوساختنمجبوریامقابلطرفکردنمتقاعدباهدفبازدارندهکشوردرالزمتوانمندی هایتأمین:بازدارندگی-4
.می کندتعقیبکهاهدافیازنظربه صرفدشمنساختنوادار
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مقدمه
آغاز جنگ سرد و ظهور عصر هسته ای بود که باعث شد بازدارندگی به نقطه کانونی تفکر استراتژیک تبدیل شود-1

تغییرات پس از جنگ سرد-2
ظهور بازیگران جدید در سطح جهان◦
بازیگری گروه های غیر دولتی◦
افزایش دامنه بازدارندگی به مدیریت عدم اشاعه تسلیحات◦

استرتژیهای بازدارندگی-3
تهاجمی◦
تدافعی◦
اطمینان سازی◦
سازش◦
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مقدمه
اصلیسؤال

مدل مبتنی بر نظریه بازی ها برای برآورد نیاز مالی دفاع هوایی چیست؟.1

فرعیسؤاالت

بازدارندگی هوایی ایران نسبت به کشورهای منتخب در چه جایگاهی قرار دارد؟.1

نیاز مالی دفاع هوایی ایران چه میزان برآورد می گردد؟.2
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نظریه بازی ها
تحلیل روش های همکاری یا رقابت موجودات منطقی وهوشمند-1

تاثیر متقابل رفتار بازیکنان بر نتیجه نهایی و مطلوبیت بازیکنان-2

ها، استراتژی، مطلوبیت ها، اطالعات و باورهاتصمیم بازیکنان، : اجزاء بازی-3

.یندبه تابعی که برای یک بازیکن در ازای ورودی انتخاب بازیکن مقابل، بهترین پاسخ را بازگرداند تابع واکنش گو: تابع واکنش-4

ند و هیچکدام یک حالت نهایی در بازی که در آن هر بازیکن با عدول از استراتژی خود به مطلوبیت پایین تری دست پیدا ک: تعادل نش در بازی-5
.تعادل نش از برخورد توابع واکنش بازیکنان نیز حاصل میگردد. از بازیکنان انگیزه ای برای تغییر استراتژی خود نداشته باشند
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
توضیح مدل جنگ بر پایه ریاضیات -1

ساله20با پیشینه کوششی 1960انتشار -2

سیستم معادالت تفاضلی معرفی -3
پارامترهای ترس یا عکس العمل◦

ت یا استهالکمحدودی◦

باقیمانده◦
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
توابع خطی شده معادله اولیه-1

چاردسونتعادل در مدل ری-2

نمودار توابع واکنش-3
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
باز تعریف اینتریلیگیتور از مدل ریچاردسون-1
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
جنگ موشکی اینتریلیگیتور-1

ضرائب تخلیه انباره موشکی-2

پارامتر اثرگذاری-3
قدرت موشک◦

آسیب پذیری رقیب◦

بی دقتی در نقطه زنی◦

ضریب ثابت ◦
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
(هر دو کشور صلح طلب)مدل پویای اینتریلیگیتور-1
حمله کشور اول جهت خلع سالح  و پاسخ کشور دوم جهت آسیب رسانی◦

𝜑و پاسخ دوم 𝜃مدت حمله اول ◦

تخلیه پیوسته موشک با نرخ مشخص◦

Aتعداد موشک های باقیمانده دو طرف پس از حمله کشور اول◦

تالفی کشور دوم و خسارت کشور اول-2
ҧ𝐶𝐴خسارت قابل تحمل از دید کشور مقابل ◦
رحصول توابع واکنش اینتریلیگیتو◦
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
معادلسازی با پارامترهای ریچاردسون-1

تعادل در مدل اینتریلیگیتور-2
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
(هر دو کشور جنگ طلب)مدل پویای اینتریلیگیتور-1
ҧ𝐶𝐴به جای መ𝐶𝐴جایگزینی ◦

فرق دو تابع واکنش-2
را از ابتدا از Aحمله کرد به اندازه ای موشک سالم برایش باقی بماند تا پاسخی دردناک بدهد و کشور Aچه مقدار موشک داشته باشد تا وقتی کشور Bکشور ◦

.کار خود منصرف کند
را از آن سلب Bبه اندازه ای انباره موشکی آن را کاهش دهد که توان پاسخ دردناک کشور Bچه مقدار موشک داشته باشد تا پس از حمله به کشور Aکشور ◦

.کند
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مدل ریچاردسون و اینتریلیگیتور
رسم توابع واکنش دفاع و حمله دو کشور در یک صفحه-1
.جنگی رخ نخواهد داد. ناحیه بازدارندگی است و هر دو کشور قدرت پاسخ دارند: 1◦

◦2A :کشورAدر این حالت احتمال. بازدارندگی دفاعی دارد ولی توان حمله ندارد

.باشدAجنگ کم است و شروع کننده تنها میتواند کشور 

◦2B :کشورBدر این حالت احتمال. بازدارندگی دفاعی دارد ولی توان حمله ندارد

باشدBجنگ کم است و شروع کننده تنها میتواند کشور 

هر دو کشور فاقد بازدارندگی هستند ولی هر دو تصور میکنند در صورت حمله : 3◦

.در این حالت جنگی رخ نخواهد داد. طرف مقابل توانایی پاسخ دردناک ندارد

◦4A :کشورAجنگ را . بازدارندگی دفاعی و توان حمله داردAآغاز میکند.

◦4B :کشورBجنگ را . بازدارندگی دفاعی و توان حمله داردBآغاز میکند.

◦5A :کشورAبازدارندگی ندارد ولی متصور است با حمله پیشدستانه میتواند

.احتماال جنگ را آغاز میکندA. را خلع سالح کندBکشور 

◦5B :کشورBبازدارندگی ندارد ولی متصور است با حمله پیشدستانه میتواند

.احتماال جنگ را آغاز میکندB. را خلع سالح کندAکشور 

.هر دو کشور فاقد بازدارندگی هستند و هر دو توانایی خلع سالح رقیب را دارند: 6◦

.وضعیت بشدت شکننده و خطرناک است و هر کشوری اول حمله کند پیروز رقابت خواهد بود
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پیشینه پژوهش

رقابت ریسک پذیریساختار اطالعات بازینوع رویکرد بازینام بازیسال
تسلیحاتی

نتیجه بازی

معادالت تفاضلی و افق ریچاردسون1960
نامحدود

جنگبلهریسک خنثیاطالعات کامل پویا

معادالت تفاضلی و افق اینتریلیگیتور1975
نامحدود

صلح-جنگبلهمتغیراطالعات کامل پویا

صلحبلهمتغیراطالعات کاملافق محدودپاول1993
جنگبلهریسک خنثیاطالعات کاملافق محدودکید1997
صلحخیرریسک گریزاطالعات کاملافق محدودکید2000
صلحبلهریسک گریزاطالعات ناقصافق محدودکید2000
صلح-جنگامکان داردریسک خنثیاطالعات ناقصافق محدودسالتشف2005
اطالعات کامل و تصمیمات افق نامحدودجکسون مورلی2009

(اطالعات ناتمام)هم زمان
صلح-جنگبلهریسک خنثی

اطالعات کامل و تصمیمات افق نامحدودفارون2011
(اطالعات ناتمام)هم زمان

صلح-جنگبلهریسک خنثی
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برتراند و معادلسازی آنمدل 
متاثر از قیمت خود و رقیبعرضه بنگاه ها در بازار دو جانبه -1

تابع مطلوبیت برابر با تابع سود-2
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برتراند و معادلسازی آنمدل 
مطلوبیت قدرتمند بودن در برابر کشور رقیب-1

مطلوبیت عدم تخصیص منابع به بخش های دیگری-2

همچون مصرف یا سرمایه گذاری
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مدل توسعه یافته
مدل رقابت تسلیحاتی اینتریلیگیتور-1
دو کشور در یک منازعه موشکی و هر دو دارای موشکی همگن و خاص خودشان◦

.کشور اول به جهت خلع سالح تنها پایگاه های موشکی کشور دوم را هدف قرار میدهد◦

کشور دوم در پاسخ به اقدام کشور اول، شهر ها یا پایگاه های صنعتی کشور اول را موشکباران میکند◦

مدل توسعه یافته-2
دو کشور در یک منازعه موشکی و هر دو دارای موشکها و هواپیماهای مختلف و همچنین مسلح به سامانه های دفاع هوایی◦

.کشور دوم را هدف قرار میدهد( غیر سامانه های موشکی دفاعی)کشور اول به جهت خلع سالح تنها پایگاه های موشکی◦

.کشور دوم در پاسخ به اقدام کشور اول، شهر ها یا پایگاه های صنعتی کشور اول را موشکباران میکند◦

.در منازعه مذکور سامانه های دفاع هوایی هر دو کشور فعال بوده و برخی از موشکهای شلیک شده در میانه راه ساقط میشوند◦
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مدل توسعه یافته
.توسعه مدل اینتریلیگیتور بر اساس فروض دوران جنگ سرد با موشکهای با دقت کم و کالهکهای هسته ای بنا شده است-1

.نقطه زنی باعث تغییر در معادله آسیب رسانی موشک میگردد: 1فرض -2
.مولفه عدم دقت در نقطه زنی و آسیبپذیری هدف در کشور مقابل حذف میگردد◦

توزیع مواد انفجاری در فضای سه بعدی و اثرگذاری بر محیط دو بعدی کره انفجاری حذف میگردد◦

با فرض کنونی امکان همگن سازی موشکهای کشورها فراهم میگردد◦

.نرخ پرتاب موشکها با یکدیگر مساوی است: 2فرض -3

خسارت وارده توسط هر موشک از حاصل ضرب اثرگذاری موشک در میزان خسارت پذیری رقیب: 3فرض -4

برابر اثرگذاری دارد2برابر موشک مرجع است، 2به عبارت دیگر موشکی که . توسط موشک مرجع حاصل میشود

.برابر موشک مرجع خسارت میزند2و همچنین 

.سطح مقطع موشکها یا هواپیماها ارتباط مستقیمی با وزن مواد منفجره درحال انتقالشان دارند: 4فرض -5

.رهگیری میشود( در صورت موجود بودن)هر موشک شلیک شده توسط یک النچر سامانه دفاع هوایی: 5فرض -6
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مدل توسعه یافته
میزان اثرگذاری موشکهای سامانه دفاع هوایی همانند مدل اولیه-1
◦𝐾𝐵

.به نوعی سطح مقطع راداری موشک مرجع را نشان میدهد2

.ضریب اجتماع موشکها و هواپیماها  در نرخ موفقیت سامانه های دفاع هوایی ضرب میگردد-2
با فرض اینکه سطح مقطع راداری ارتباطی خطی با وزن موشک یا هواپیما دارد برای همگن سازی کل موجودی◦

.موشک و هواپیما میبایست میانگین وزنی همه تجهیزات دفاعی را در ضریب اثرگذاری لحاظ کرد
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مدل توسعه یافته
مدل جنگ موشکی توسعه یافته -1
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مدل توسعه یافته
در مدل جنگ تغییرات انباره موشکهای دو کشور متاثر از النچر های طرف مقابل نمیباشد-1

تغییرات تعادل نهایی بدون احتساب اثر متقابل الچرهای طرف مقابل میباشد-2

هر تغییر افزایشی در تعادل نهایی متاثر از وجود النچر های خود کشور میباشد-3
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مدل توسعه یافته
حجم حمله کشورها به یکدیگر میتواند از اندازه تور سامانه دفاعی-1

.رقیب خود بیشتر یا کمتر باشد

نرخ عبور موشکها بدون وجود : خط آبی شروع از مبدا-2

(1شیب )سامانه های دفاع هوایی

نرخ عبور موشکها به طوری که هر موشک : خط قرمز-3

(1شیب کمتر )توسط یک النچر رهگیری شود

(تابع بیشینه)نرخ عبور موشکها با وجود تعداد محدودی از النچرهای دفاع هوایی: خط شکسته مشکی-4
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مدل توسعه یافته
: سناریو جنگ-1
کشور اول به پایگاه های موشکی کشور دوم به جهت خلع سالح وی حمله میکند◦
.کشور دوم در جهت تالفی تنها به شهر ها و پایگاه های صنعتی کشور اول حمله میکند◦

زمان میبرد𝜃𝐴به میزان Aفاز حمله کشور -2

.انباره موشکی کشور ها بدین شکل تغییر میکند-3

:خسارت حمله تالفی کننده کشور دوم-4
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مدل توسعه یافته
بدست آوردن توابع واکنش در مدل توسعه یافته-1

.حالت مختلف قابل بررسی ایجاد میکند4تابع بیشینه -2
.فرض میشود حجم حمله هر دو کشور باالتر از النچرهای رقیب باشد◦

.حالت، تنها مهمترین حالت باقی میماند4از بین ◦

.ساده شده توابع واکنش در حالت حمله گسترده-3
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مدل توسعه یافته
پارامترهای مدل ریچاردسون-1

در تطابق با مدل توسعه یافته

تعادل جدید در مدل توسعه یافته-2

31



مدل توسعه یافته
بررسی اثر وجود سامانه های دفاع هوایی تنها در یک کشور-1
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مدل توسعه یافته
(فاصله افقی تعداد موشک ها تا حصول بازدارندگی)نیاز موشکی دفاع هوایی در مدل جنگ حمله اول و پاسخ دوم -1

نیاز سامانه های دفاع هوایی در مدل مذکور-2

.نیاز مالی جهت حصول بازدارندگی هوایی از ضرب مقادیر باال در قیمت نهایی محصول حاصل میگردد-3

ی از کشور مقابل ندگداربازدارندگی با ساخت موشک از بازدارندگی با النچرهای دفاع هوایی ارزانتر میباشد ولی تملیک سامانه های دفاع هوایی توانایی گرفتن باز-4
.را دارد
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مدل تجربی

عربیناتویدرکنونیوضعیتکشورردیف

رهبرسعودیعربستان1

عضوعربیمتحدهامارات2

عضوعمان3

عضوبحرین4

عضوقطر5

عضوکویت6

انصرافمصر8

انصرافاردن9
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مدل تجربی

36

ثروت کلی کشورردیف
د میلیار)کشور

(دالر

ل توانایی ضربه او
کنونی

توانایی ضربه اول با 
سفارشات نظامی در حال

ساخت

النچرهای دفاع ضد 
موشکی

166411391190108عربستان سعودی1

93020420418امارات متحده عربی2

14875750عمان3

11530580بحرین4

35211435044قطر5

4096720740کویت6

361816292084210ناتوی عربی7

1290475475254جمهوری اسالمی ایران8

Credit Suisseموسسه 2021سالنامه ثروت جهانی : 2020منبع اطالعات مربوط به ثروت کشورها در سال 



مدل تجربی

37

مقدارواحدنوع متغیرنوع داده

ҧ𝐶𝐴 64500میلیون دالرایران% 5آستانه تحمل

ҧ𝐶𝐵 83200میلیون دالرعربستان% 5آستانه تحمل

ҧ𝐶𝐵 180900میلیون دالرناتوی عربی% 5آستانه تحمل

ҧ𝐶𝐴 129000میلیون دالرایران% 10آستانه تحمل

ҧ𝐶𝐵 166400میلیون دالرعربستان% 10آستانه تحمل

ҧ𝐶𝐵 361800میلیون دالرناتوی عربی% 10آستانه تحمل

𝑣𝐴250میلیون دالراثر اقتصادی متوسط هر واحد تخریب

𝑣𝐵250میلیون دالراثر اقتصادی متوسط هر واحد تخریب

𝑓𝐴85درصداهواپیم-ضریب موفقیت عملیات هر موشک

𝑓𝐵85درصداهواپیم-ضریب موفقیت عملیات هر موشک

ത𝛼10درصدنرخ عملیاتی شدن موشک ها در هر ساعت

ҧ𝛽10درصدنرخ عملیاتی شدن موشک ها در هر ساعت



مدل تجربی

38

مقدارواحدنوع متغیرنوع داده

𝜃𝐴15دقیقهمدت زمان حمالت کشور متجاوز

𝜃𝐵15دقیقهمدت زمان حمالت کشور متجاوز

𝜑𝐴10دقیقهمدت زمان پاسخ کشور موردحمله

𝜑𝐵10دقیقهمدت زمان پاسخ کشور موردحمله

𝑃𝐴90درصدموفقیت سامانه دفاع ضد هوایی

𝑃𝐵90درصدموفقیت سامانه دفاع ضد هوایی

𝑆𝐴1.06واحداندازه واحد حمله ایران

𝑆𝐵2.5واحداندازه واحد حمله عربستان

𝑆𝐵2.3واحداندازه واحد حمله ناتوی عربی

𝐿𝐴432تعدادالنچرهای سامانه های دفاع ضد هوایی عربستان

𝐿𝐴 النچرهای سامانه های دفاع ضد هوایی ناتوی

عربی

856تعداد

𝐿𝐵1016تعدادالنچرهای سامانه های دفاع ضد هوایی ایران

Flight international 2019و  Military balance 2019پایگاه داده : منبع اطالعات نظامی کشورها



مدل تجربی
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%5تعادل مدل اولیه و توسعه یافته با آستانه تحمل 

تعداد موشک تعادلی %5سطح آستانه تحمل 

ایران

تعداد موشک تعادلی 

مقابل( های)کشور

نیاز موشکی ایران 

برای بازدارندگی

ی نیاز مالی دفاع هوای

ایران میلیون دالر 

(محقق شده و نشده)

نیاز مالی دفاع 

هوایی ایران 

میلیون دالر 

(محقق نشده)

-14111340936150یعربستان مدل سنت-ایران

عربستان مدل -ایران

توسعه یافته
243131301956312-

ناتوی عربی مدل -ایران

اولیه
250720632032325-

ناتوی عربی مدل -ایران

توسعه یافته
419239803717594194



مدل تجربی

40

%10تعادل مدل اولیه و توسعه یافته با آستانه تحمل 

تعداد موشک تعادلی %10سطح آستانه تحمل 

ایران

تعداد موشک تعادلی 

طرف مقابل

نیاز موشکی ایران 

برای بازدارندگی

نیاز مالی دفاع 

ن هوایی ایران میلیو

محقق شده و )دالر 

(نشده

نیاز مالی دفاع 

هوایی ایران 

میلیون دالر 

(محقق نشده)

-282226792347375هعربستان مدل اولی-ایران

عربستان مدل -ایران

توسعه یافته

384244723367538138

ناتوی عربی مدل -ایران

اولیه

501441264539726326

ناتوی عربی مدل -ایران

توسعه یافته

669960436224995595



مدل تجربی
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تعادل تقابل ایران و عربستان 

سعودی در سطح آستانه تحمل 

5%



مدل تجربی
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تعادل تقابل ایران و عربستان 

سعودی در سطح آستانه تحمل 

10%



مدل تجربی
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تعادل تقابل ایران و ناتوی عربی

%5در سطح آستانه تحمل 



مدل تجربی
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تعادل تقابل ایران و ناتوی عربی

%10در سطح آستانه تحمل 



مدل تجربی
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مقدار جدید با مقدار قبلنوع متغیرنوع داده

%  10لحاظ 

افزایش

ل درصد تغییر در تعادتعادل موشکی ایران

موشکی ایران

تعادل موشکی 

عربستان

ادل درصد تغییر در تع

موشکی عربستان

ر نتیجه مدل بدون تغیی

پارامتر ها

--2431-3130-

ҧ𝐶𝐴 32022.3%24792.0%  5.5%5ایران% 5آستانه تحمل%
ҧ𝐶𝐵 31912.0%25243.8%5.5%5عربستان% 5آستانه تحمل%

𝑣𝐴30642.1-%25027523871.8تاناثر اقتصادی متوسط هر واحد تخریب عربس%-
𝑣𝐵30741.8-%25027523463.5اثر اقتصادی متوسط هر واحد تخریب ایران%-
𝑓𝐴32935.2%8593.5267810.2ضریب موفقیت عملیات هر موشک عربستان%
𝑓𝐵33747.8%8593.525926.6ضریب موفقیت عملیات هر موشک ایران%
ത𝛼 درصد عملیاتی شدن موشک ها در هر ساعت

عربستان

101124601.2%30522.5%-

ҧ𝛽 درصد عملیاتی شدن موشک ها در هر ساعت

ایران

101123991.3%-31721.3%

𝜃𝐴32303.2%1516.525826.2انعربست( دقیقه)مدت زمان حمالت کشور متجاوز%
𝜃𝐵32473.7%1516.525083.2ایران( دقیقه)مدت زمان حمالت کشور متجاوز%
𝜑𝐴(  دقیقه)مدت زمان پاسخ کشور موردحمله

عربستان

101123174.7%-29575.5%-

𝜑𝐵30602.2-%101123254.4ایران( دقیقه)مدت زمان پاسخ کشور موردحمله%-
𝑃𝐴31430.4%909925012.9اننرخ موفقیت سامانه دفاع ضد هوایی عربست%

𝑃𝐵32955.3%909924621.3موفقیت سامانه دفاع ضد هوایی ایران%
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نتیجه و پیشنهاد
شکی دو طرف مدلسازی انجام شده تالشی برای باال بردن قدرت توصیف کنندگی مدل اینتریلیگیتور در رقابت تسلیحات مو-1

.مناقشه میباشد

بدین . داردرامدل کنونی توانایی تعیین جایگاه بازدارندگی هوایی کشورهای موشکی و یا کشورهای همسایه با نیروی هوایی متشکل از هواپیماهای بمب افکن-2
.  جهت میتواند توصیفی مناسبی از ریسک تهدید نظامی کشور با توجه به ناحیه ای که در نمودار قرار دارد ارائه دهد

واپیماهایی نظر به هزینه های سنگین تسلیحات موشکی و ه. مدل کنونی میتواند به کشورها جهت هدف گذاری برای تسلیح موشکی و هوایی خود کمک کند-3
.مدل کنونی میتواند میتواند به برنامه ریزی برای گذر از مسیر مناسب کمک کند. حرکت به یک نقطه از تسلیحات شاید سالها زمان ببرد

این مدل با سیاست گذار میتواند با استفاده از. موشک و سامانه های دفاع هوایی. مدل کنونی دو راه برای نیل به بازدارندگی در اختیار سیاستگذار قرار میدهد-4
شک از بازدارندگی بازدارندگی با ساخت مو. توجه به بنیه اقتصادی و اولویتهای نظامی و اثری که بر بازدارندگی کشور مقابل میگذارد راه های مختلفی را انتخاب کند

.با النچرهای دفاع هوایی ارزانتر میباشد ولی تملیک سامانه های دفاع هوایی توانایی گرفتن بازدارندگی از کشور مقابل را دارد
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نتیجه و پیشنهاد
ت توسعه یاسی سمدل توسعه یافته برای کشور ایران نشان میدهد نیروی هوایی ایران هم اکنون توان بازدارندگی در برابر برخی کشورهای منطقه را ندارد ول-6

اید نیاز به ی شندگموشکی توانسته کشور را تا کنون در محدوده بازدارندگی نگاه دارد ولی در آینده در صورت تشکیل ائتالفهای منطقه ای، به جهت حفظ بازدار
.توسعه ناوگان موشکی و یا هواپیمایی کشور باشد

ک با تغییر ساختار این. پس از جنگ سرد تا سالها گفتمان رقابت تسلیحاتی به حاشیه رفته بود که دلیل آن نیز نبود رقیب جدی برای ایاالت متحده امریکا بود-7
درحال یهاناقتصاد جهانی و در نتیجه بازیگران نظامی جهان، با ظهور پدیده موشک های فراصوت، به نظر میرسد رقابت تسلیحات موشکی جدیدی در ابعاد ج

.مدل کنونی قدرت توصیف کنندگی خوبی برای چنین پدیده ای دارد و میتواند مبنای پژوهش های جدید باشد. شکلگیری میباشد

توسعه میتواند خود موجب... فنآوریهایی نظیر موشکهای پنهان شونده  درخاک، موشکها و هواپیماهای رادار گریز، سامانه های دفاعی با نرخ پرتاب مجدد باال و -8
.مدل گردد و میتواند مبنای پژوهشی جدید باشد
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با تشکر

ممنون از وقتی که به ارائه اختصاص دادید

.با کمال میل آماده پاسخگویی به سواالت شما هستم
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