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 رد انرژی مصرف بر اقتصادی رشد و نظامی های هزینه تأثیر بررسی

 انرژی امنیت تقویت منظور به راهکارهایی ارائه با ایران
 1یاور دشت بانی

 2علیرضا آزاد
 10/06/1399تاریخ پذیرش:                                                   01/02/1399تاریخ ارسال: 

 چکیده
تأمین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با امنیت انرژی توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت 

سطح قیمتی است که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد. سه هدف مشخص امنیت انرژی 
پذیری در برابر تهدیدها یا فشار خارجی، جلوگیری از بروز بحران عرضه و به حداقل رساندن تأثیر کاهش آسیب

 بودنبحران انرژی در صورت وقوع چنین بحرانی است. امنیت عرضه انرژی در دسترس اقتصادی و نظامی
دائمی انرژی در حاالت مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود 

اکنش را رهای تولید و تهای رقابتی که حداقل هزینهیک تقاضای ثابت و منظم برای صادرات انرژی با قیمت
عنوان یک کشور تولیدکننده عمده انرژی، امنیت انرژی باید عالوه بر بخش باشد. در ایران بهجبران کند می

تولید، شامل امنیت مصرف و تقاضای انرژی نیز بشود زیرا امنیت انرژی وابسته به یک بازار مداوم و همراه با 
د صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای تأثیر بر تولینظامی بههای هزینه نوسان در آینده است.رشد منطقی و کم

ای نظامی از هتواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین هزینهناخالص داخلی و مصرف انرژی است که این تأثیر می
در این پژوهش با های امنیت انرژی است. طریق تأثیری که بر مصرف انرژی دارد عاملی موثر در شاخص

اقتصادی را بر مصرف انرژی در کشورهای  های نظامی و رشدهای تابلویی تأثیرگذاری هزینهدهاستفاده از دا
 201۸تا  196۵های ها در بازه زمانی سالایران، ترکیه، مصر و عربستان بررسی کردیم. در این پژوهش داده

های اقتصادی و هزینه تاثیرگذاری رشد ARDL گیری از مدلاند. با بهرهمیالدی مورد استفاده قرار گرفته
نظامی بر مصرف انرژی را در ایران مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد در کوتاه مدت تأثیر متغیرهای 

ها وجود ندارد. در ضمن آزمون باشد و رابطه بلندمدت بین آنصورت آنی مثبت میمذکور بر مصرف انرژی به
گر رشد اقتصادی( علت مصرف انرژی در ایران در معیار علیت گرنجر نشان داد تولید ناخالص داخلی )نمایان

 منظور تقویت امنیت در حوزه انرژی راهکارهایی ارائه شد.گرنجر است. در پایان به

 های نظامی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی.امنیت انرژی، هزینهواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه1

الملل و روندهای حاکم بر آن اما تحوالت نظام بینشد پیشتر تنها در مباحث سیاسی مطرح می 1امنیت انرژی
الملل های جدیدی در روابط بینآوری اطالعات موجب شده است که مولفهو گسترش فن 2شدنمانند جهانی

وان تاهمیت یابند و برخی از روندهای گذشته دچار تغییر و تحول شوند. از جمله این تحوالت در بعد نظری می
پوشانی های علمی و در نتیجه همشدن مرز میان حیطههای موضوعی مختلف، کمرنگبه تداخل برخی حوزه

های سیاست و اقتصاد نیز های مطالعاتی اشاره نمود. در این میان مرزهای نظری و عملی میان حوزهعرصه
یت متقابل تقوتر شده است. امروزه اعتقاد عمومی بر این است که دو حوزه مذکور باید بیش از گذشته به کمرنگ

ا برای های هستند که تفکیک میان آنشدن، اقتصاد و سیاست دو حوزهیکدیگر بپردازند، زیرا در عصر جهانی
ها ناگزیرند هر دو حوزه اقتصاد و سیاست را پا به پای هم دولتمردان اغلب نه مطلوب است و نه ممکن. دولت

وی برداری کنند. هیچ دولتی بدون اقتصاد قی بهرهبه پیش ببرند و در شرایط مقتضی از یکی به نفع دیگر
های خود را در هر دو حوزه داخلی و خارجی قدرتمندانه به پیش ببرد و متعاقباً هیچ اقتصادی تواند سیاستنمی

فائی، شهای دقیق و مدبرانه به کمک آن آمده باشد. )موسویای از سیاستقدرتمند نخواهد شد مگر آنکه پشتوانه
13۸9) 

ویژه کشورهای صنعتی به منابع انرژی، که با کاهش نسبی توان تولید کشورهای صاحب از روزافزون دنیا و بهنی
غرب در مورد امنیت عرضه انرژی را برانگیخته است ذخایر فسیلی همراه شده است، نگرانی هرچه بیشتر جهان

بلندمدت و  هایند تا به ارائه سیاستالمللی انرژی کردشکلی که این کشورها اقدام به تشکیل آژانس بینبه
مدت جهت ارتقاء امنیت انرژی در این کشورها بپردازد. اما کشورهای صادرکننده نفت نیز در تدوین کوتاه

های انرژی این آژانس را مورد توجه قرار دهند و جهت بهبود  بایست سیاستهای انرژی خود میاستراتژی
 ررسیبا ب شده است تادر کشور از آن بهره گیرند. در این پژوهش تالش ریزی انرژی گذاری و برنامهسیاست

چنین سه کشور مصر، ترکیه و ایران و هم در ۵انرژی مصرف بر 4اقتصادی رشد و 3نظامی هایهزینه تأثیر
انرژی در ایران ارائه  امنیت تقویت منظور به راهکارهایی 6های اقتصادسنجیگیری از مدلعربستان و با بهره

 . گردد
 توسعه و ملی امنیت اهداف بین ارتباط نخست،. است یافته توسعه متفاوت دیدگاه سه محور حول اقتصاد دفاع

 از استفاده با دوم روش. است مانده باقی هنوز ۸لیبرالیسم و 7مرکانتیلیسم بین قدیمی تضاد آن در که اقتصادی
 اتثب و رشد در گرینظامی عواقب سوم روش و پردازدمی گرینظامی و مناقشه مطالعه به های اقتصادیمدل

                                                           
1 Energy security 
2 Globalization 
3 Military Expenditure 
4 Economic Growth 
5 Energy Consumption 
6 Econometrics 
7 Mercantilism 
8 Liberalism 
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 3و کلمب 2پردازد )دانمی نهادگرا یا و کینزی ،1مارکسیستی دیدگاه یک از استفاده با داریسرمایه اقتصادهای
 ،200۸.) 

 وسعهت در آن نقش از تئوریکی ادراک بر مشروط ،نظامی هایهزینه اقتصادی تأثیرات از وتحلیلیتجزیه هر
 بر که دگیرمی قرار هاکینزین تئوریکی چارچوب داخل در شده کاربردهبه ادبیات از است. بسیاری داریسرمایه

 تقاضای وقوع هنگام در فزاینده درآمدی تأثیر طریق از ملی محصول افزایش در نظامی مخارج نقش پتانسیلی
 از بسیاری برای مبنایی و شد داده ( توسعه19۸0) 4اسمیت وسیلهبه چارچوب این. کنندمی ناکافی، تأکید مؤثر

 کینزی، روش (.19۸6 ،۵دگر :کرد )برای مثال مهیا نظامی مخارج اقتصادی اهمیت یبعدی درباره مطالعات
 توسعه،حالدر کشورهای در نظامی هزینه های اقتصادی تأثیرات مطالعه وسیله یک عنوانبه بسیار موفقی روش
 بازیگر یک عنوانبه دولت انددریافته که اندشدهاقتباس 6نئوکالسیکی رهیافت از کهاست  مطالعاتی به نسبت
 ملی ودس تا کندمی متعادل دستور طبق را نظامی هزینه های امنیتی و منافع فرصت هایهزینه طرفبی طبقه

 (.19۸6، به نقل از دان، ۸و رام 7کند )بیواس حداکثر را تعریف شده

 پیشینه پژوهش. مبانی نظری و  ۲
 . امنیت انرژی۲-1
 به انرژی رضهاهمیت ع بیان به گرایش بیشتر که است گرفته صورت مختلفی تعاریف انرژی امنیت با رابطه در

 لوگیریج خارجی، یا فشارهای تهدایدات از آسیب پذیری کاهش بر مبتنی تعاریف این. است نفت عرضه ویژه
 مطالعات میان این در اما. می باشد از آن ناشی نظامی و اقتصادی فشارهای کاهش و عرضه بحران دادن رخ از

 هک صورت این به. کنندمی تعریف تقاضا کشورهای طرف دید از را انرژی امنیت که دارد وجود نیز دیگری
 رایب الزم سرمایه تأمین و گرفته صورت جبران سرمایه گذاری های جهت نفت، فروش امنیت انرژی، امنیت

 (200۸،  9است. ) برایس آینده اقتصادی رشد
 کمسیون  .دهند ارائه رابطه این در را تعاریفی نیز بین المللی سازمان های تا شده موجب بحث این اهمیت

 رد داخلی از منابع استفاده بخش در هم انرژی آینده نیازهای از شدن مطمئن توانایی را انرژی امنیت ،اروپا
 رضهع مبادی به صورت دسترسی به خارجی بخش در هم و استراتژیک ذخایر یا و اقتصادی ضوابط چارچوب

 (.2003، 10رودرداند. )دنثبات می با

                                                           
1 Marxism 
2 Dunne 
3 Coulomb 
4 Smith 
5 Deger 
6 Neoclassical economics 
7 Biswas 
10 Ram 
9 Bryce 
10 Dannreuther 
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 رمقادی انواع مختلف، در انرژی به همیشگی دسترسی را انرژی امنیت ،(2000) 1متحد ملل سازمان توسعه برنامه
 یستز محیط قبول روی قابل غیر و ناپذیر بازگشت اثرات داشتن بدون پرداخت، قابل قیمت های در کافی

 2رجینی عقیده به اما ؛دارد اشاره انرژی امنیت مختلف هایجنبه به گرفته صورت تعاریف گرچه .کندمی تعریف
 خیلی از تا کند پیدا گسترش بایستی لذا و است انرژی امنیت از سنتی فهم بر مبتنی تعاریف این (،2006)

 گردد. شامل را جدید هایچالش و فاکتورها
مفهوم امنیت انرژی با گذشت زمان گسترش یافت. در زمان جنگ جهانی دوم، امنیت انرژی تنها برای بخش 
نظامی جهت تأمین مداوم سوخت مطرح بود. زیرا به جهت ویژگی های مطلوب نفت، سوخت کشتی های 

ک های نفتی و ایجاد رکود (. اما به تدریج بروز شو13۸6جنگی از ذغال سنگ به نفت تبدیل شده بود. ) ملکی، 
اشی اجتماعی احتمالی ن-عمیق در غرب، ترس از تخلیه منابع در آینده ای نزدیک و نگرانی ها از اثرات سیاسی

از تغییرات آب و هوایی، امنیت انرژی را تبدیل به پدیده ای چندبعدی و پیچیده نمود. به طوری که امروزه در 
(. 2010،  3عی، سیاسی، اقتصادی و حتی زیست محیطی است. ) ویوودابرگیرنده ابعاد مختلف فرهنگی، اجتما

ارزیابی سطح امنیت انرژی و تعیین وضعیت کشورها، سیاستگذاران و کارشناسان را بر آن داشته است که 
هایی که هر یک به بررسی بعد خاصی از امنیت انرژی های منفرد متعددی را ارائه دهند. شاخصشاخص

شود که تمامی ابعاد این مفهوم گستردگی و چندبعدی بودن مبحث امنیت انرژی مانع از آن میپردازد. اما می
 (2009و همکاران،  4های منفرد بررسی گردد. ) کریتتوسط شاخص

اخص اند. چرا که این شدر مواجه با مفاهیم چندبعدی محققان اغلب استفاده از شاخص ترکیبی را پیشنهاد کرده
های منفرد و در نظرگرفتن تمامی ابعاد، تصویری روشن از این نوع مفاهیم را هماوردی شاخصبا ترکیب و 

(. اهمیت و کاربرد شاخص ترکیبی در مقوله امنیت انرژی تاحدی است که 2007،  ۵دهد. ) ایمینشان می
یرد. این ه قرار گای جامع برای تعیین وضعیت امنیت انرژی در کشورها مورد استفادتواند جهت ترسیم نقشهمی

های امنیت انرژی را میان کشورها و مناطق ای از شاخصتوانند یک تحلیل مقایسهها همچنین میشاخص
ای که گونهوجود آورند، بهای بههای انرژی منطقهمختلف جهان ارائه داده و چهارچوبی را جهت بهبود همکاری

. کننده انرژی باشدهای عمده تقاضاکننده و عرضهویژه برای کشورمنعکس کننده واقعیات این مفهوم به
 (2011، 6)سواکول

 . رابطه بین مصرف انرژی و امنیت انرژی۲-۲
یز سازند و طبیعی است که تولیدکنندگان نکنندگان نفت و گاز، امنیت انرژی را از دیدگاه خود مطرح میمصرف

عرضه انرژی در دسترس بودن دائمی انرژی در حاالت امنیت  به دنبال تعریف خاص خود از این مفهوم باشند.

                                                           
1 United Nations Development Program (UNDP) 
2 Yergin 
3 Vivoda 
4 Kruyt 
5 Amie 
6 Sovacool 
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مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود یک تقاضای ثابت و 
 .منظم برای صادرات انرژی با قیمت های رقابتی که حداقل هزینه های تولید و تراکنش را جبران کند می باشد

 (1397)ایجابی و همکاران، 
 شامل ولید،ت بخش بر باید عالوه انرژی امنیت اوپک، سازمان اعضا نگاه از و انرژی عمده تولیدکنندگان طیف در

 وضع مثل قانونی اقدامات و متعصبانه قوانین فارغ از که ای گونه به. بشود نیز انرژی تقاضای و مصرف امنیت
 نبود یا ایینپ مالیات برعکس و کننده مصرف کشورهای از بسیاری نفتی در های فراورده بر سنگین هایمالیات
 منیتتولیدکنندگان، ا نگاه از. باشد تولیدکننده کشورهای در انرژی های بخش دیگر در ارائه یارانه و مالیات
 (139۵دهد. )ساعی و پاشنگ،  پوشش را بینی پیش قابل زمانی های افق تمام باید انرژی
 در نوسان کم و منطقی رشد با همراه و مداوم بازار یک به وابسته تولیدکنندگان، نگاه از انرژی امنیت تأمین

 اقتصادهای گروه از خاورمیانه، ساکن اوپک کشورهای خصوص به نفت تولیدکنندگان اکثر زیرا. است آینده

 شدن کم احتمال هرگونه تا شده باعث نفتی، درآمدهای به ها آن وابستگی که هستند رانتیر و محصولی تک

 را، اوپکی غیر کنندگان تأمین شدن جانشین یا و جایگزین هایانرژی به یافته توسعه کشورهای توجه تقاضا،

 .ببینند خود اقتصادی رشد و اجتماعی توسعه در مانع ایجاد معنای به

 . روابط بین رشد اقتصادی، هزینه های نظامی و مصرف انرژی۲-3
همـواره  اقتـصادی رشـد و( شودمی شامل را آن از بخشی نظامیهای هزینه که) دولت مخارج بین رابطه

 ورطهمان و است عمومی کاالی یک ،امنیت .است بوده اقتصادی هایسیاست و هابحث میان در مهم موضوعی
 امنیـت شهروندان های نظامیهزینه صـرف با تا کنندمی تالش هادولت مطرح کرده است، همه 1اسمیت که

. دانست عمومی بخـش از اقتـصاد ای مجموعـه زیـر را دفاع اقتصاد توانمی امنیت تبع به. کنند تأمین را خود
 این به است حـائز اهمیت کشورها دیگر برای کشور یک دفاعی توان تقویت امنیت، خارجی اثرات به توجه با

 امروزه. باشد هداشت همراه منفـی به یا مثبت تبعات تواندمی کشورها دیگر برای کشور یک شدن مسلح که معنی
 توان تا کنندمی تالش هادولت کـه است آن از حاکی شودمی اعمال مختلف دول جانب از که هاییسیاست
 است، شافزای به ای روفزاینده طوربـه کـه کـشورها دفاعی مخارج .ببرند باال رقابتی شکلی به را خود دفاعی
 تقیمیغیرمس تأثیرات تواندمی تأثیرات مستقیم، بر عالوه هاهزینه این(. 199۵است. )اسمیت،  واقعیت این گویای

 باشد. داشته کشورها اقتصادی رشد بر نیز
های انرژی به عنوان تواند مورد توجه قرار گیرد. یکی تقاضای حاملهای انرژی از دو جنبه میتقاضای حامل

رفتار  ولید توسط تولیدکنندگان، براساس تئوریکنندگان و دیگری به عنوان نهاده تکاالی نهایی توسط مصرف
قاضا برای پذیرد، مقدار تمصرف کننده بر اساس مکانیزم حداکثرسازی مطلوبیت نسبت به قید بودجه انجام می

های انرژی نیز مانند تقاضا برای سایر کاالهای مصرفی تابعی از قیمت و درآمد خواهد بود. از جنبه دیگر حامل
ا تواند به دنبال حداکثر کردن سود یا حداکثرکردن تولید بنگاه ها، که یک بنگاه تولیدی میبر اساس تئوری ب

ای همقدار مشخصی هزینه یا حداقل کردن هزینه با مقدار مشخصی تولید باشد، پس مقدار تقاضا برای حامل

                                                           
1 Adam Smith 
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اشد. و مقدار تولید محصول بتواند تابعی از قیمت نهاده، قیمت سایر نهاده ها انرژی به عنوان نهاده تولیدی می
 (1394پور،و حیدری وصادق1394)موالیی و همکاران، 

، بخش صنعت را بر آن داشت که 70های دهه دهند که افزایش قیمت انرژی در طول سالها نشان میبررسی
یران اجویی کنند. با اندکی تأمل در ساختار اقتصاد کشور کشورهای مصرف کننده نفت در مصرف انرژی صرفه

و سایر کشورهای صادرکننده نفت که وابستگی شدیدی به درآمد حاصل از فروش نفت دارند، این ظن قوت 
روابط و  باشد. در واقع مجموعههای وارده به اقتصاد ناشی از تکانه نفتی میگیرد که منشاء بسیاری از تکانهمی

و چه  ونه تکانه نفتی چه تکانه قیمتیگونه کشورها به نحوی شکل گرفته که هرگخصوصیات اقتصادی این
تکانه درآمدی نفت عالوه بر آثار مستقیم خود بر رشد تولید ناخالص داخلی از طریق غیرمستقم نیز پایه پولی، 

خوش دگرگونی ساخته و از این کانال خود یک سلسله تراز تجاری و نیز وضعیت توازن بودجه دولت را دست
 را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. جریانات و تبعات پولی و واقعی

اثر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در مرحله اول 
ه این نیز شود کویژه افزایش آن باعث ایجاد شرایط تورمی در اقتصاد میاین است که تغییرات قیمت نفت به

گذاری را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما نحوه تأثیرپذیری های بهره و سرمایهروند تغییر نرختواند نوبه خودش میبه
ه این تواند از کانال تراز بودجه باشد. بتولید ناخالص داخلی از تغییرات قیمت نفت از طریق غیرمستقیم هم می

ن و یک کاالی مهم وارداتی نحو که چون نفت به عنوان یک ماده مهم صادراتی برای کشورهای صادرکننده آ
شود، لذا تغییرات قیمت ها وارد میبرای صنایع کشورهای واردکننده آن در توابع واکنش صادرات و واردات آن

ها اثر دارد و در نتیجه تراز تجاری و در نهایت تولید ناخالص داخلی را آن بر توابع واکنش صادرات و واردات آن
 (1391یار و فطرس، ندهد. ) بهمتحت تأثیر قرار می

 . پیشینه پژوهش۲-4
 پردازیم.های صورت گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش میدر این قسمت به تعدادی از پژوهش

 عضوکشور  1۵ یبر رشد اقتصاد یاثر مخارج دفاع یبه بررس یا در مطالعه 2012در سال  1دویکوالیدان و ن
 یبیترک یها داده نجیاقتصادس یها اند. آنها با استفاده از روش پرداخته 2007-1961دوره  یاروپا ط هیاتحاد

 .شودینم یاقتصادباعث رشد و گسترش توسعه  یمخارج دفاع شیکه افزا اند دهیرس هیجنت نیبه ا
 ایآسکشور جنوب  ۵ یرا بر رشد اقتصاد ینظام یها نهیاثر هز یا در مطالعه 2011در سال  3و وب 2ورایجو
 جی. نتااند کرده یبررس 2007-19۸۸ی زمان ی دوره یط ( دشالو بنگ نکایالسر ،نپال ،پاکستان ،: هند لشام)
ر رشد ب ینظام یها نهیهز زیاما ناچ ت،مثب ریثااز ت یحاک یپانل یانباشتگ هم افتیمطالعه در قالب ره نیا

 04/0 یرشد اقتصاد ینظام یها نهیهزدر  شیدرصد افزا یککه با  یا گونه کشورهاست به نیا یاقتصاد
 .ابدی یم شیدرصد افزا

                                                           
1 Nikolaidou 
2 Wijeweera 
3 Webb 
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های بلند مدت مدیران اتحادیه اروپا در زمینه امنیت انرژی برنامه حامد توسلی حجتی در تحقیقی به بررسی
پیاده  2020را تا سال  20-20-20پرداخته است. بر این اساس اعضاء اتحادیه تصمیم گرفته اند تا سیاست 

وری درصدی در بهره 20ای، افزایش درصدی از تولید گازهای گلخانه 20: کاهش سازی کنند که عبارت است از 
اندازی یکپارچه های بلند مدت، راههای تجدیدپذیر. از جمله استراتژیدرصدی از انرژی 20و اختصاص سهم 

ه تأمین این شبکسازد به سادگی نیاز انرژی یکی از اعضاء اتحادیه را از طریق انرژی است که اتحادیه را قادر می
وری را افزایش داده و تولید نماید. اتحادیه اروپا در تالش است با تدابیر افزایش سطح کارآمدی انرژی، بهره

 را با انرژی کمتری بدست آورد. GDPیک واحد 
گیری زمان و با بهرهمبتنی بر مدل معادالت هم SURفرهاد فارغی علمداری پژوهشی را با استفاده از روش 

انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که عرضه و تقاضای انرژی  67-۸۸های سالیانه در دوره زمانی دادهاز 
دت مبینانه در کوتاه مدت و میانایران در افق بیست و پنج ساله افزایش خواهد داشت. با وجود آمارهای خوش

 رض عدم امنیت انرژی در بلندمدت قرار دارد.در مورد افزایش عرضه و تقاضای انرژی در ایران این کشور در مع

 . روش شناسی پژوهش 3
 های تابلویی. داده3-1

 از تعدادی وسیله به مشاهدات آن اساس بر که شودمی گفته ییهاداده مجموعه به پانلی یهادادهیا  1دیتاپانل
مدل رایجی که  .باشند قرارگرفته بررسی مورد مشخص،( T) زمانی دوره یک طول در( N) مقطعی متغیرهای

 باشد :کند به صورت زیر میی پانل استفاده میهادادهاز 

Yit = αit + ∑ βjitXjit
k
j=1 + Uit                                         (1)  

ها به آن های تمامیایم که دادهدر این پژوهش یک متغیر وابسته و دو متغیر توضیحی یا مستقل در نظرگرفته
کشور منتخب ایران، عربستان،  4میالدی می باشد.  201۸تا  196۵منتخب در بین سال های کشور  4تفکیک 

مصر و ترکیه هستند. دلیل انتخاب کشورهای مذکور این است که از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه واقع 
 300ز ه بیش اکاند و در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه دارای جمعیت بیشتری هستند به طوریشده

اند. در مدل مورد استفاده در این تحقیق، مصرف انرژی متغیر وابسته و رشد میلیون نفر را در خود جای داده
دست به 2ها در این پژوهش از طریق بانک جهانیهای نظامی متغیرهای مستقل هستند. دادهاقتصادی و هزینه

 اند.آمده

آورده شده است که در آن فرم رگرسیون را به رگرسیون لگاریتمی مدل مورد استفاده در این تحقیق در زیر 
ه توزیع تر شده و بها فشردهشود توزیع دادهایم. مزیت تبدیل فرم ایجاد شده این است که باعث میتبدیل کرده

 تر شود.نرمال نزدیک
L𝑛 (EC)it = α + β1 dLn (GDP)it + β2 Ln (ME)it +  Uit                                (2)  

                                                           
1 Panel Data 
2 World Bank 
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 شوند:متغیرها به صورت زیر تعریف می (2)ر مدل د
EC مصرف انرژی : 

ME های نظامی: هزینه 

GDPرشد اقتصادی : 

 ARDL 1. الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی3-۲
یران های نظامی در اتر ارتباط بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و هزینهمنظور بررسی دقیقدر این پژوهش به

ور طهای نظامی بر مصرف انرژی را بهاقتصادی و هزینه ایم تا تاثیر رشداستفاده کرده ARDLاز یک مدل 
 ت.صورت زیر اسمدل مورد استفاده در این قسمت از پژوهش به اختصاصی برای کشور ایران ارزیابی نماییم.

ln(𝐸𝐶) = 𝛼 + 𝛽1 ln(𝐺𝐷𝑃) + 𝛽2 ln(𝑀𝐸)  (3                    )  

 ۲. علیت گرنجر3-3
آزمون علیت گرنجر بر این اصل است که علت از نظر زمانی بر معلولش مقدم است، بنابراین هرگاه مقادیر 

به طرز معناداری کمک کند گفته  Y(t)بینی مقادیر آینده سری زمانی در پپیش X(t)گذشته سری زمانی 
است. در عمل برای تشخیص علیت گرنجر میان دو سری  Yعلت فرآیند  Xشود در معیار گرنجر فرآیند می

 گیرد:دو رگرسیون خطی انجام می Yو  Xزمانی 

Y(t) =  ∑ 𝛼𝑖𝑌(𝑡 − 𝑖) + 𝜀1(𝑡)𝐿
𝑖=1 (4                  )  

Y(t) =  ∑ 𝛼𝑖𝑌(𝑡 − 𝑖) +  ∑ 𝛽𝑖𝑋(𝑡 − 𝑖)𝐿
𝑖=1  + 𝜀2(𝑡)𝐿

𝑖=1 (۵                   )  
علت  Xشود فرآیند باشد، گفته می Yبینی سری زمانی برای پیشاگر مدل دوم به طرز معناداری مدل بهتری 

 است. Yفرآیند 

 . تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 4
 .پردازیمهای ارائه شده میدر این بخش با توجه به توضیحات داده شده به ترتیب نسبت به برآورد مدل

 های تابلوییهای تشخیصی داده. آزمون4-1

 3لیمر(-پذیری )افتلفیق. آزمون 4-1-1
های پانل الزم است که در ابتدا همگن یا ناهمگن بودن مقاطع مورد آزمون قرار گیرد. انجام این در روش داده

مبنی بر یکسان بودن عرض از  H0با توجه به مقدار باالی آماره و صفر بودن احتمال، فرضیه آزمون نشان داد 

                                                           
1 Autoregressive Distributed Lag 
2 Granger causality 
3 F-Limer 
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شود و لذا اثرات گروه پذیرفته شده و باید عرض از )پولینگ بودن مدل( و همگنی مقاطع رد می هامبدأ کشور
مبنی بر پانل بودن مدل مورد پذیرش قرار  H1مبداء های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود، بنابراین فرضیه 

 گیرد.می
پذیری( آزمون تلفیق3جدول شماره )  

Effects Test Statistics Prob 

Cross – section F ۲۶/1۵ ۰۰/۰ 

Cross – section Chi – square ۵۷/۴۲ ۰۰/۰ 

 1. آزمون مانایی4-1-۲
ورت به ص هادادهنتایج آزمون مانایی  از لحاظ پایایی مورد آزمون قرار بگیرند. هادادهقبل از تخمین مدل، باید 

که مشخص است، طبق نتایج بدست آمده به غیر از متغیر  طور همان گزارش شده است. (1)خالصه در جدول 
GDP  بقیه متغیرها مانا می باشند. متغیرGDP  نیز طبق جدول ذیل با یکبار تفاضل گیری معنادار می شود

 DGDPبا نشان   GDPو برای جلوگیری از آثار مخرب متغیرهای نامانا از متغیر تفاضل گیری مرتبه اول 
 یم.در مدل استفاده می کن

( آزمون مانایی متغیرها در مدل پانل دیتا1جدول شماره )  

 آزمون نوع متغیر
 اول مرتبه تفاضالت سطح در متغیرها مانایی آزمون

 احتمال آماره مقدار احتمال آماره مقدار

EC 

LLC 00/4- 00/0 - - 

IPS ۵1/0- 30/0 - - 

𝐴𝐷𝐹 − 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 67/11 17/0 - - 

𝑃𝑃 − 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 11/16 04/0 - - 

GDP 

LLC 03/0 ۵1/0 ۵9/۵- 00/0 

IPS 99/0 ۸4/0 94/7- 00/0  

𝐴𝐷𝐹 − 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 1۸/6 63/0 26/73 00/0  

𝑃𝑃 − 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 ۵7/۵ 69/0 61/114 00/0  

ME 

LLC 09/3- 00/0 - - 

IPS 60/3- 00/0 - - 

𝐴𝐷𝐹 − 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 ۸2/30 00/0 - - 

𝑃𝑃 − 𝐹𝑖𝑠ℎ𝑒𝑟 29/31 00/0 - - 

 ۲انباشتگی. آزمون هم4-1-3
 آمده است که طبق آزمون انجام شده  دست بهانباشتگی در مورد الگوی این تحقیق، نتایج زیر درخصوص هم

                                                           
1 Stationarity 
2 Cointegration 
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 متغیرهای مدل هم انباشته نیستند.

 ( آزمون هم انباشتگی در مدل پانل دیتا2جدول شماره )

Weighted  
 

Prob Statistic Prob Statistic 

91/0 37/1- 96/0 ۸0/1- Panel v − Statistic 
90/0 26/1 96/0 71/1 Panel rho − Statistic 
۸۵/0 03/1 96/0 73/1 Panel PP − Statistic 
94/0 60/1 9۸/0 96/1 Panel ADF − Statistic 
- - 29/0 ۵6/0- Group rho − Statistic 
- - 21/0 ۸1/0- Group PP − Statistic 
- - 73/0 60/0 Group ADF − Statistic 

 1. آزمون هاسمن4-1-4

باشد که روش اثرات ثابت نسبت به روش اثرات تصادفی دارای مزیت نتایج آزمون هاسمن حاکی از این می
 کنیم.باشد. بنابراین مدل را به کمک روش اثرات ثابت برآورد میمی

( آزمون هاسمن4جدول شماره )  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob 

Cross- section random 6۵/33 2 00/0 

 خطی. آزمون هم4-1-5
 دهد که هم خطی شدیدی وجود ندارد. میخطی نشان مینتایج آزمون هم

 ( آزمون هم خطی5جدول شماره )

ME GDP EC  

۵7/0 46/0 00/1 EC 
۸1/0 00/1 46/0 GDP 
00/1 ۸1/0 ۵7/0 ME 

 ۲. آزمون خودهمبستگی4-1-۶
نتیجه آزمون وجود مشکل خود همبستگی را نشان می دهد، برای رفع این مشکل باید متغیر وابسته تاخیری 

 را به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل کنیم.

                                                           
1 Hausman 
2 Autocorrelation 
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 جدول شماره )6( آزمون خود همبستگی وولدریج1
 (Probسطح احتمال ) مقدار آماره

𝐹 (1.3) = 63/۸4 00/0 

 ۲. آزمون ناهمسانی واریانس4-1-7
باشد، مدل مشکل درصد می ۵ها کمتر از آماره probطبق نتایج به دست آمده ، با توجه به اینکه مقدار 

برآورد  3حداقل مربعات تعمیم یافتهرا به روش  ناهمسانی واریانس دارد. برای رفع مشکل ناهمسانی، مدل
 کنیم.می

 آزمون ناهمسانی واریانس( 7جدول شماره )

43/32 LR chi۲ (۳) 

00/0 Prob 

 های تابلویی. برآورد داده4-۲
دیتا را با روش اثرات تصادفی برآورد کنیم. از های تشخیصی حاکی از آن است که باید مدل پانلنتایج آزمون

افزار مدل با استفاده از نرمکنیم. برآورد استفاده می (GLS)این رو از برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته 
EViews ( نشان داده شده است.۸انجام گرفته است و نتایج آن در جدول شماره ) 

 GLS( تخمین مدل پانل دیتا با روش ۸جدول شماره )

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

00/0 ۵3/7 ۸4/0 31/6 C 
00/0 44/3 0۵/0 16/0 DGDP 
04/0 03/2 01/0 03/0 ME 
00/0 06/220 00/0 9۸/0 AR(1) 

Weighted Statistics 
99/9671 F-statistic 99/0 R-squared 

00/0 Prob(F-statistic) 99/0 Adjusted R-squared 
03/2 Durbin-Watson stat 06/0 S.E. of regression 

نظر گرفته شده معنادار هستند و رابطه مثبت با متغیر  که مشخص است متغیرهای توضیحی در همان طور
درصد می باشد بدین معنا که متغیرهای توضیحی در نظر گرفته   99مصرف انرژی دارند. ضریب تعیین مدل نیز 

به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته  درصد از تغییرات مصرف انرژی را توضیح دهند. 99شده توانسته اند 

                                                           
1 Wooldridge۷ 
2 Heteroscedasticity 
3 Generalized Least Squares (GLS) 
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آمده فرض نرمال بودن جزء اخالل را رد  دست بهنتایج  استفاده شده است. 1جارک براطا از آزمون و جمالت خ
 دهد.بررسی نرمال بودن جمله اخالل را نشان می 1نمودار شماره  کنند.نمی
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Series: Standardized Residuals

Sample 1967 2018

Observations  207

Mean      -8.44e-12

Median   0.005532

Maximum  0.137326

Minimum -0.250434

Std. Dev.   0.056135

Skewness   -1.130255

Kurtos is    6.468628

Jarque-Bera  147.8436

Probabi l i ty  0.000000  
 ( بررسی نرمال بودن جمله اخالل1نمودار شماره )

درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند که برای یک  99متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده توانستند 
 وابسته ریمتغ خطا جمالت و شده برآورد ریمقاد ،یواقع ریمقاد (2)مدل پانل دیتا میزان مناسبی است. درنمودار 

 نشان داده شده است.

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 1
 - 

67

 1
 - 

77

 1
 - 

87

 1
 - 

97

 1
 - 

07

 1
 - 

17

 2
 - 

75

 2
 - 

85

 2
 - 

95

 2
 - 

05

 2
 - 

15

 3
 - 

74

 3
 - 

84

 3
 - 

94

 3
 - 

04

 3
 - 

14

 4
 - 

72

 4
 - 

82

 4
 - 

92

 4
 - 

02

 4
 - 

12

Residual Actual Fitted 

 ( مقادیر واقعی، مقادیر برآورد شده و جمالت خطای متغیر وابسته2شماره )نمودار 

 

                                                           
1 Jarque- Bera 
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 با توجه به نتایج بدست آمده رگرسیون مدل به صورت زیر خواهد بود.

ln(EC) = 6.31 + 0.16dln(GDP) + 0.03 ln(ME) + 0.98AR(1) (6              )  

رژی در چهار مثبت را روی مصرف انبررسی نتایج مدل نشان می دهد متغیر تولید ناخالص داخلی بیشترین تأثیر 
دهد کشش مصرف تخمین زده شده است. این مسئله نشان می 16/0کشور منتخب دارد. این متغیر با ضریب 

است. یعنی به ازای یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی انتظار  16/0انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی 
تخمین زده شده است.  03/0یابد. متغیر مخارج نظامی با ضریب درصد افزایش  16/0رود مصرف انرژی می

رود می باشد. بنابراین انتظار می 03/0یعنی کشش مصرف انرژی در این چهار کشور نسبت به مخارج نظامی 
 درصد افزایش یابد. 03/0با افزایش یک درصدی مخارج نظامی، مصرف انرژی 

 ARDL. آزمون مانایی متغیرها در مدل 4-3
 تر ارتباط بین مصرف انرژی، رشدمنظور بررسی دقیقتر اشاره شد در این پژوهش صرفاً بهطور که پیشانهم

-اقتصادی و هزینه ایم تا تاثیر رشداستفاده کرده ARDLهای نظامی در ایران از یک مدل اقتصادی و هزینه

طور اختصاصی برای کشور ایران ارزیابی نماییم. قبل از تخمین مدل، باید های نظامی بر مصرف انرژی را به
استفاده شده  1یافتهاز لحاظ پایایی مورد آزمون قرار بگیرند. در این تحقیق از آزمون دیکی فولر تعمیم هاداده

 است.
 ARDL( آزمون مانایی متغیرها در مدل 9جدول شماره )

 متغیر

 تفاضل مرتبه اول سطح

 ADFآماره 
 ADFمقدار بحرانی
 %۵در سطح 

 وضعیت
آماره 
ADF 

 ADFمقدار بحرانی

 %۵در سطح 
 وضعیت

LEC 61/3- 92/2- پایا - - - 

LGDP 04/2- 92/2- پایا -92/2 -۵4/4 ناپایا 

LME 64/3- 92/2- پایا - - - 

رای ی واحد بریشه ، یعنی وجودصفربر اساس نتایج حاصل شده که در جدول فوق قابل مشاهده است، فرض 
 ،ی اول متغیرهامورد تفاضل مرتبه درصد رد نشده است. با تکرار آزمون در ۵متغیر تولید ناخالص داخلی در سطح 

صرف انرژی و ماست. در واقع متغیر لگاریتم  گیری مانا شدهمتغیر تولید ناخالص داخلی پس از یکبار تفاضل
گیری باشند )با تفاضلمی I(1)ناخالص داخلی نامانا از مرتبه اول  ، مانا و متغیر تولیدمخارج دفاعی در سطح

مقدور نیست. بنابراین،   OLS، استفاده از روش سنتی هاحال با توجه به نامانایی دادهشود(. مرتبه اول مانا می
 های توزیعی استفاده شده است.از روش خود بازگشت با وقفه

                                                           
1 Augmented Dicky Fuller 
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 های بهینه. آزمون تعیین وقفه4-4
های بهینه بسیار با اهمیت است الزم است با یک روش به اینکه در تحلیل آزمون همجمعی تعیین وقفه نظر

به میزان  ARDLتر با توجه به حساسیت باالی روش های بهینه را تعیین کنیم. به عبارت دقیقمناسب وقفه
 ها مورد آزمون قرار گیرد. در اینجا با استفاده از دو آمارۀ آکائیکگیری میزان صحیح وقفهها، ابتدا باید با بکاروقفه

(AIC) و شوارتز بیزین(SBC) های بهینه را نماییم. جدول زیر آزمون وقفههای بهینه را تعیین میوقفه
 بدست آمده است.  Microfitافزار دهد، که با استفاده از نرمنشان می

 وقفه های بهینه ( نتایج آزمون تعیین10جدول شماره )

 متغیرها
 طول وقفه بهینه

 (AIC)ی آکائیک آماره (SBC)ی شوارتز بیزین آماره

LNEC 2 2 

LNGDP 2 2 

LNME 1 1 

 ARDL. برآورد مدل 4-5

 LnEC یهای آکائیک و شوارتز برای متغیر وابسته، طول وقفه بهینه بر اساس آمارهطبق اطالعات جدول فوق
باشد. پس از لحاظ مبنای می 1و  2به ترتیب  LnMEو   LnGDPو برای متغیرهای مستقل  2برابر با 

های موجود اقتصادی( ، تفاوتی برای انتخاب بهترین الگو ها )معنادار بودن ضرایب از لحاظ تئوریاقتصادی مدل
ان است. جدول زیر نتایج برآورد مدل را ها یکسی آکائیک و یا شوارتز وجود ندارد و نتایج حاصل از آناز آماره

 ایم.را انتخاب کرده  ARDL(2,2,1)ی آکائیک )شوارتز( مدل پویای دهد. براساس آمارهنشان می

 (LnEC)متغیر وابسته   ARDL(2,2,1)( نتایج برآورد مدل پویای 11شماره ) جدول

Prob  آمارهt متغیر ضریب 

00/0 92/4 67/0 LnEC (-1) 

03/0 1۸/2 29/0 LnEC (-2) 

00/0 91/3 26/0 LnGDP 

96/0 0۵/0 006/0 LnGDP (-1) 

00/0 10/3- 26/0- LnGDP (-2) 

01/0 ۵7/2 03/0 LnME 

0۵/0 02/2- 02/0- LnME (-1) 

DW-statistic = 09/2  R-Squared = 99۸13/0  

S. E. of Regression = 04/0  F-stat = 9/3۵62  
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بر سطح همان  67/0ن با یک وقفه، با ضریب مثبت مدت، مصرف انرژی کشورما، در کوتاهطبق جدول فوق
ین چنباشد، همدهد که این متغیر موثرترین عامل مدل میی این متغیر نشان میمتغیر اثر دارد، مقدار آماره

د ناخالص بر سطح همان متغیر اثر دارد. متغیرهای تولی 29/0مصرف انرژی کشورمان با دو وقفه، با ضریب مثبت 
داخلی و مخارج دفاعی از لحاظ آماری معنادار بوده و تاثیر مثبتی بر روی مصرف انرژی دارند. متغیرهای تولید 
ناخالص داخلی با دو وقفه و مخارج دفاعی با یک وقفه از لحاظ آماری معنادار بوده و تاثیر منفی بر مصرف 

 از لحاظ آماری معنادار نیست.انرژی دارند. متغیر تولید ناخالص داخلی با یک وقفه 
باشد که نشان درصد می 99دهد. مقدار ضریب تعیین نیز معناداری کل رگرسیون را نشان می Fمقدار باالی 

 درصد از تغییرات مصرف انرژی کشورمان را توضیح دهند. 99اند دهد متغیرهای در نظر گرفته شده توانستهمی
 1شخیصیهای ت، برای اطمینان از صحت اعتبار الگو، آزمونی تصحیح خطامدت و الگورایب بلندقبل از برآورد ض

های عدم خود همبستگی، تصریح فرم تابعی، نرمال بودن جمالت خطا و عدم واریانس الزم )شامل آزمون
 ۵گوی برآورد شده در سطح معناداری ال LM و  Fهای همسانی( در جدول زیر گزارش شده که مطابق آماره

ت خود همبستگی جمالت خطا و ناهمسانی واریانس را نداشته، فرم تصریحی درست دارد و درصد، مشکال
 دهند.اند. اعداد داخل کروشه، مقادیر احتمال را نشان میجمالت خطای آن به طور نرمال توزیع شده

 ARDLهای تشخیصی مدل ( نتایج آزمون12شماره ) جدول

 آماره
 آزمون

F LM 

 عدم خودهمبستگی 71/0[40/0] 60/0[44/0]

 تصریح فرم تبعی ۵4/0[46/0] 4۵/0[۵1/0]

 نرمال بودن جمالت اخالل 96/0[62/0] قابل کاربرد نیست

 ناهمسانی واریانس 3۵/2[12/0] 37/2[13/0]

 جمعی و برآورد الگوی بلندمدت. آزمون هم4-۶
متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته ، چنانچه مجموع ضرایب ARDLمطابق با مبانی نظری الگوی 

هت ج کوچکتر از یک باشد الگوی پویای برآورد شده به سمت الگوی تعادلی بلند مدت گرایش خواهد داشت.

  .شودمحاسبه می زیر مورد نیاز برای انجام آزمون همجمعی به صورت رابطه tبررسی این موضوع، کمیت آماره 

t =
∑ ŷi−1

∑ σŷi

 (7                               )  

σŶiضرایب برآورد شده متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته و  ŷiکه در آن 
باشد. می  ŷiانحراف معیار  

 در اینجا داریم :

                                                           
1 Diagnostic Tests 
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t =
0.67280+0.28822−1

0.13649+0.13230
= −0.2298  (۸                        )  

آید و به دلیل اینکه این عدد از لحاظ قدرمطلق از مقدار بحرانی بدست می - 229۸/0ی محاسباتی برابر با آماره
درصد کمتر است، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم  ۵( در سطح -3.91) 3و مستر 2، دوالدو1جدول بنرجی

دهنده عدم وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها است. در نتیجه شود و این امر نشانوجود رابطه بلندمدت رد نمی
 صورت زیر است.به ARDLتخمین نهایی مدل 

Ln EC = 0.67 Ln EC(−1) + 0.29 Ln EC(−2) + 0.26 Ln GDP −
0.26 Ln GDP(−2) + 0.03 Ln ME − 0.02 Ln ME(−1) (9      )  

 . آزمون علیت گرنجر4-7
بلندمدت میان متغیرهای مدل، از آزمون علیت گرنجری مدت و برای بررسی جهت رابطه علیتی گرنجری کوتاه

دن ی عدم مبنی بر صفر بوی علیت گرنجری فرضیهبر اساس آماره والد استفاده شده است. در تحلیل رابطه
صفر  ی والد فرضیهس آمارهبدیهی است اگر بر اسا شود.ضریب متغیرها در مقابل فرضیه جانشین، آزمون می

 یت گرنجری از طرف متغیر مستقل به متغیر وابسته وجود دارد.، یک رابطه علرد شود

 ( نتایج آزمون علیت گرنجر13جدول شماره )

Prob. F-Statistic Null hypothesis 

00/0 6۵/6 LnGDP does not Granger Cause LnEC 

46/0 7۸/0 LnEC does not Granger Cause LnGDP 

42/0 ۸۸/0 LnME does not Granger Cause LnEC 

96/0 04/0 LnEC does not Granger Cause LnME 

11/0 29/0 LnME does not Granger Cause LnGDP 

۸۵/0 16/0 LnGDP does not Granger Cause LnME 

را نشان می دهد. همانطور که از نتایج مشخص  EViewsجدول فوق نتیجه آزمون علیت گرنجر در نرم افزار 

، فرضیه های آزمون رد می شوند. بنابراین می توان درصد ۵از  probاست با توجه به کوچکتر بودن مقدار 
ن مصرف ه بی، در واقع یک رابطه یک طرفلص داخلی علت مصرف انرژی می باشدنتیجه گرفت که تولید ناخا

 د دارد.داخلی وجوانرژی و تولید ناخالص 

 

                                                           
1 Banerjee 
2 Dolado 
3 Mestre 
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 . نتیجه گیری و پیشنهادها 5
تغیر م .های تابلویی در مورد کشورهای ایران، ترکیه، مصر و عربستان نشان می دهدبررسی نتایج مدل داده

ن بررسی چنیتولید ناخالص داخلی بیشترین تأثیر مثبت را روی مصرف انرژی در چهار کشور منتخب دارد. هم
بر سطح   67/0مدت، مصرف انرژی کشورمان با یک وقفه، با ضریب مثبت نشان داد در کوتاه ARDLمدل 

چنین باشد، همدهد که این متغیر موثرترین عامل مدل میی این متغیر نشان میهمان متغیر اثر دارد، مقدار آماره
ید ناخالص بر سطح همان متغیر اثر دارد. متغیرهای تول 29/0مصرف انرژی کشورمان با دو وقفه، با ضریب مثبت 

داخلی و مخارج دفاعی از لحاظ آماری معنادار بوده و تاثیر مثبتی بر روی مصرف انرژی دارند. متغیرهای تولید 
ناخالص داخلی با دو وقفه و مخارج دفاعی با یک وقفه از لحاظ آماری معنادار بوده و تاثیر منفی بر مصرف 

رنجر چنین آزمون علیت گاز لحاظ آماری معنادار نیست. هم انرژی دارند. متغیر تولید ناخالص داخلی با یک وقفه
نشان داد تولید ناخالص داخلی علت مصرف انرژی در ایران می باشد، در واقع یک رابطه یک طرفه بین مصرف 

 انرژی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
دتی انجام ریزی بلندمنرژی برنامهگردد در زمینه تقویت امنیت در حوزه ابا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

نشان داد بین متغیرهای  ARDLشود و منافع بلندمدت بر منافع کوتاه مدت ارجحیت پیدا کند. زیرا نتیجه مدل 
شود در زمینه تخصیص بودجه کشور برای حوزه رو پیشنهاد میمدل رابطه طوالنی مدت وجود ندارد. از این

جای درنظرگرفتن یک سال مالی، مثال به ؛ریزی چندین ساله صورت پذیردهای نظامی برنامهانرژی و هزینه
 زیست حائز اهمیت است. درمحیط حفظ مساله در جدی نظارتاین راستا  پنج سال مالی درنظر گرفته شود. در

 شتواند امنیت انرژی در ایران را افزایگرفتن تنوع و یافتن بازارهای جدید و متعدد برای فروش نفت می نظر
ای هگذاری از سوی کشورهای دیگر در زمینه تجهیزات نظامی و استفاده بیشتر از انرژیدهد. جذب سرمایه

تبع به کند وانرژی را مستحکم میاقتصادی و مصرف های نظامی، رشدتجدیدپذیر در کشور رابطه بین هزینه
های نظامی و شود ارتباط بین هزینههای آتی پیشنهاد میدهد. برای پژوهشآن امنیت انرژی را افزایش می

 ارز مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.متغیرهای کالن اقتصادی مانند تورم و نرخ
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