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ای نو و نقش آن در ارتقای امنیت ملی و ارائه راهکاره هاییانرژ 
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 6همایون رنجبر
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 چکیده
های های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژیانرژی

ها دو های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژینرژیفسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع ا
باشد. کشور ایران نیز به جهت های نو در بخش انرژی کشورهای جهان میدلیل عمده تقویت جایگاه انرژی

ها به سمت استفاده از های ناشی از مصرف آنکاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی
های نو همچنان قابل گسترش است. در ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژیژیاین انر

ای از کشور مورد های نو تالش شده است تا اثر آن در بعد تازهاین مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی
باشد. بدین منظور با مقاله می های نو بر امنیت ملی ایران موضوع اینمصرف انرژی تأثیربررسی قرار گیرد. 

های نو بر هر و انرژی اثر مصرف انرژی محیطیزیستتقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، 
یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 

های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نرژیداد که مصرف بیشتر ابدست آمده نشان می
 شود.نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می

 .خود رگرسیون برداری، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، های نوانرژی امنیت ملی،: واژگان کلیدی
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 . مقدمه1
های مختلف زندگی بشر تا به یاز در دورهو این ناست آدمی از هنگام پیدایش همواره نیازمند انرژی بوده 

در ای که به گونه تر شده استهای مختلف، متنوعها در بخشامروز، با توجه به گسترش یافتن دامنه فعالیت
 یابد. افزایش میروز افزون به انرژی به صورت  نیاز کنونیجهان 

اقتصادی آنها  رشد و توسعهنرژی، برای دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید ادر حال حاضر 
های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی اهمیت اساسی دارد و پژوهش

آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در 
 .انرژی متکی بودتوان به منابع موجود جهان فعلی، دیگر نمی

گسترش و نفوذ است و غفلت از آن،  در حالناشناخته ماندن، به سرعت  رغمبههای نو انرژیاز سوی دیگر، 
ترین انرژی زمین گرمایی از عمده غیرقابل جبران خواهد بود، انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز و

 .اشندبمی نوهای منابع انرژی
و مسائل مربوط به عدالت به عنوان  برای بیکاری، فقر یحلراهدیدی است که به عنوان رشد اقتصادی مدت م

(. دلیل آن این است که رشد Boqiang L.2003است )هدف غایی هر اقتصادی در نظر گرفته شده 
 شود. عالوه بر این،ی سرمایه انسانی میاقتصادی موجب افزایش استاندارد زندگی و رسیدن به اهداف توسعه

 ,Stren DIاست )رشد اقتصادی  کنندهیینتعهای نو یکی از عوامل کلیدی انرژی یژهوبهانرژی و 

Clevelend CJ. 2004.) 

از سویی دیگر و در مرحله پس از کسب رشد اقتصادی تمامی کشورها به دنبال دستیابی به توسعه اقتصادی 
داف در مفهوم توسعه پایدار قابل جمع شدن همراه با حفظ منابع طبیعی و کاهش نابرابری هستند. این اه

شود که در نتیجه آن ارزش باالیی داده می زیستیطمح. در توسعه پایدار عالوه بر رشد اقتصادی به هست
 گیرد.قرار می یدتأکشوند مورد می زیستیطمحهای نو که موجب حفظ استفاده از انرژی
گردد و بر بخش ها به بخش اقتصادی یک کشور محدود نمینو تن هاییانرژتوسعه  یراتتأثباید توجه داشت 

که خود یکی از ابعاد کشورها )است. چنانکه در دنیای مدرن امروز امنیت انرژی  یرگذارتأثامنیت کشورها نیز 
نو  هاییانرژابعاد امنیت در هر کشوری است که این مهم با توسعه  ینترمهمامنیت اقتصادی است( یکی از 

فسیلی قابل دستیابی است. از سویی دیگر صادرات انرژی به کشورهای  هاییانرژتگی به و کاهش وابس
آورد چرا که وابستگی کشورها به واردات یک اهرم دیگر جهان رابطه سیاسی همراه با صلح را به همراه می

در  گردد. این روزها سیاست سلطه بر انرژی بیشتر از هر کشوریمنافع طرفین محسوب می حفظبرای 
مناسبات کشور روسیه آشکار است و نتیجه این سیاست وابستگی اتحادیه اروپا به گاز روسیه است که موجب 

 ها برقرار گردد. گردد تا مناسبات پایداری بین آنمی
های نو و در نتیجه آن ایجاد توسعه پایدار و در نتیجه امنیت اقتصادی، ارتقای امنیت انرژی و توسعه انرژی
باشند. در در جهت افزایش امنیت ملی کشور می مؤثردرات انرژی به سایر کشورها همه اقداماتی سیاست صا
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رود و نو خود عاملی برای افزایش رشد اقتصادی کشورها به شمار می هاییانرژکنار موارد ذکر شده توسعه 
 د.افزایش خواهد دا مسلماًاقتصادی باالتر قدرت ملی و توان دفاعی آن کشور را رشد 

و چهار  (راهکارهایی برای افزایش امنیت ملی کشور ایران ارائه طرح)این مقاله دربرگیرنده یک هدف اصلی 
 باشد:اند به شرح زیر میهدف فرعی که از این هدف اصلی استخراج شده

  نو بر امنیت انرژی هاییانرژشناسایی اثر توسعه 

  نو بر قدرت ملی هاییانرژشناسایی اثر توسعه 

 های نو بر امنیت اقتصادیایی اثر توسعه انرژیشناس 

 های نو بر امنیت اجتماعیشناسایی اثر توسعه انرژی 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

بدست  افتدیمکه به طور طبیعی اتفاق  زیستیطمحاین نوع انرژی از جریان تکراری یا پیوسته انرژی در 
به عبارت ؛ شوندیمه پایان ناپذیرند و به طور طبیعی بازسازی آن است ک هایانرژ. مشخصه بارز این آیدیم

. اشکال گویندیم، انرژی تجدیدپذیر شوندیمناشی از فرآیندهای طبیعی که مکرراً تجدید  هاییانرژدیگر به 
از خورشید و یا از حرارت ایجاد شده در اعماق زمین نشأت  یرمستقیمغمختلف این انرژی به طور مستقیم و یا 

جامد،  تودهیستزیی، انرژی آبی، امواج و جزر و مد، ی حاصل از باد، خورشید، زمین گرماانرژ. در واقع گیردیم
. از طرفی به مواد نفتی و دیگر باشندیمتجدیدپذیر  هاییانرژزیستی مایع از جمله  یهاسوختبیوگاز و 

ی سوخت محسوب شده و انرژی حاصل از که این مواد، به نوع شودیمانرژی مشابه، پسماند گفته  یهاحامل
و  به شکل مایع یا جامد، تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر توانندیم هاسوخت. این باشدیماحتراق آنها قابل استفاده 

به همراه تجدیدپذیرها  هاسوختانواع انرژی، این  یبندطبقهباشند. به طور کلی در  ناپذیریهتجزیا  پذیریهتجز
گفت تجدیدپذیرها و  توانیم. شوندیماز منابع تجدیدپذیر در نظر گرفته  یاگونهوان و در واقع به عن

 :گردندیمپسماندها به سه گروه تقسیم 

مانند انرژی ؛ ها مستلزم تبدیل آنها به برق استهایی هستند که استفاده از آنشامل فرآورده گروه اول:

 بادی، آبی و انرژی خورشیدی.

هستند که ابتدا ایجاد )حاصل( شده و  گرماییینزمهایی نظیر حرارت خورشید و وردهشامل فرآ گروه دوم:

های مصرف نهایی و تبدیل بهره گرفت. این های مختلفی در بخشتوان از آنها برای استفادهسپس می
ن علت های معمول ذخیره نمود و به همیها و روشتوان به شکلها را به علت ماهیتی که دارند نمیفرآورده
 توان برای آنها اطالعات تغییر در موجودی ذخایر ایجاد شده ارائه نمود.نیز نمی

های مصرف نهایی و هایی هستند که تولید شده و برای اهداف مختلفی در بخششامل فرآورده گروه سوم:

-وده و سوختهای جامد، بیوگاز، زیست تهای جنگلی، سوختگیرند؛ نظیر سوختتبدیل مورد استفاده قرار می

توان به طریق معمول ذخیره نمود و لذا ارائه اطالعات تغییر در موجود ها را میهای زیستی مایع. این فرآورده
 باشد.ذخایر ایجاد شده آنها امکان پذیر می
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 توان به نتایج زیر رسید:ای بین منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نماییم، میاگر مقایسه
باشد در حالی که در منابع انرژی تجدیدناپذیر منبع های تجدیدپذیر به صورت انباشته نمیژیمنبع انر -الف

 انباشته شده است.

باشند در حالی که منابع انرژی تجدیدناپذیر به منابع انرژی تجدیدپذیر به صورت جریانی از انرژی می -ب
شود و تا قبل از آن به ت بشر آزاد میصورت یک منبع نهفته استاتیکی از انرژی هستند که تنها با دخال

 باشند.صورت ذخیره می

باشد در حالی که مقدار انرژی می یرمتمرکزغکم و به صورت  یدشوندهتجدمقدار انرژی حاصل از منابع  -ج
 باشد.حاصل از منابع انرژی تجدید ناپذیر زیاد و متمرکز می

انرژی توسط منابع تجدیدناذیر  تأمینمحدود ولی عمر نا یدشوندهتجدانرژی توسط منابع انرژی  تأمینعمر  -د
 محدود است.

 تربزرگهای های کوچک کاربرد اقتصادی بهتری داشته ولی در مقیاسهای تجدیدپذیر در مقیاسانرژی -ه
های دارای هزینه تربزرگهای باشند، در حالی که منابع انرژی تجدیدناپذیر در مقیاسدارای مشکالتی می

 باشند.می ترمطلوبه و کمتر بود

-ها و شهرها و روستاها به کار میو در کارخانه یرمتمرکزغرا بیشتر در صنایع  یدشوندهتجدمنابع انرژی  -ی

 نمایند.و عمومی از منابع انرژی تجدیدناپذیر استفاده می المللیینببرند اما در مقیاس 

 . امنیت ملی2-1
؛ زیرا بقای هر باشدیمو استقالل یک کشور با یک واحد سیاسی  اصل در ثبات سیاسی ینترمهمامنیت ملی، 

کشور، تمامیت ارضی و ثبات و استمرار حکومت آن بستگی به امنیت ملی آن کشور دارد. اهمیت این موضوع 
نیز  یاعده(. 66339مانگولد) دانندیمسایر اهداف ملی  تأمین شرطیشپبه حدی است که برخی امنیت ملی را 

دست به  دهدیمسیاسی حاکم بر کشورها اجازه  هاییمرژکه مالحظات امنیتی گاه به  سازندیممطرح 
از سوی دیگر با به  نیست. قبولقابلسایر اهداف  تأمیندر جوامع دموکراتیک برای  اقداماتی بزنند که حداقل

جهان سوم، دچار  کشورهای یژهوبهپایان رسیدن دوران جنگ سرد و آغاز عصری جدید، امنیت ملی کشورها 
دوران بعد از جنگ سرد تأثیری شگرف بر مسائل امنیتی ملل مختلف  هاییدگرگونتحول اساسی شده است. 

آمریکا، نقش سازمان ملل متحد و  متحدهیاالتا تازییکهگفت این تحوالت با توجه به  توانیمدارد و حتی 
نقشی « مسائل فرهنگی جامعه»و « سیاسیثبات »، «قدرت اقتصادی»با « امنیت ملی»ارتباط تنگاتنگ 

امنیت ملی بیانگر وجود  .کندیمآن و مقابله با تهدیدات متنوع ایفا  تأمینحساس در تحول مفهوم امنیت ملی، 
 مفهومی و لذا ملت است –و امروزی در درون دولت  تریقدقیا به عبارت  «ملت»در چهارچوب « امنیت»

 2ولفرز آرنولد. است یالو س مبهم مفهومی ملی ملت همچنین. دولت و رکشو پیدایش با همزاد و همراه است

                                                           
1 Mangold 
2 Arnold wolfers 
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نیز مطرح  6د و باری بوزانشبا داشته دقیقی معنای نیست ممکن اصالً که داندمی مبهم نمادی را ملی امنیت
 .(6936)طیب،  د و مصادیق مشخص آن را تعریف کردموار توانیمسازد که فقط می

که امنیت ملی مفهومی است سیال، گسترده، پیچیده و مبهم که در  آیدیمبر  یامنیت ملاز تعاریف متعدد 
محققان بیشتر بر مصادیق آن نظیر حفظ خود،  مالحظاتمورد تعریف آن توافق واحدی وجود ندارد و 

حیاتی، تمامیت ارضی، مردم، بقای کشور، ثبات سیستم سیاسی و اجتماعی و حاکمیت کشور،  یهاارزش
ز خارج و داخل نسبت به منافع ملی تکیه دارند. بعالوه باید دانست که برداشت هر کشوری از فقدان ترس ا

. در تعریف امنیت همچنین گیردیمو جهانی آن کشور صورت  یامنطقهامنیت ملی با توجه به شرایط داخلی، 
رای درک بهتر مفهوم باید به ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن توجه داشت. ب

 این مفهوم راهگشا خواهد بود.  هاییژگیوامنیت ملی اشاره به 

 . ابعاد مختلف امنیت ملی2-2

 امنیت اجتماعی:
 یهاارزش علیه تهدید شامل جتماعیا یناامن یعنی ستا تمایز و تعریف قابل منظر ینا از نیز جتماعیا منیانا

 بمطلو و قبولقابل ندگیز یکای بر منیتا قلاحد تأمین زا جامعه یک که قتیو. ستا جامعه یک دموجو
 ضمعر در شبااو و مانند ممجر و ربزهکا ف،منحر ادفرا و هاگروه یسو از جامعه آن یعضاا و دهبو انناتو

            .(6336، 2لینبوغ) ستا منانا هشددیا جامعه قعوا در ،تهدید باشند و خطر
 ندگیز یک جهت دخو یعضاا ایبر را منا محیط قلاحد که دارد نما و قعیوا ممفهو مانیز جامعه پس

 و نیانگر رچاد مختلف تجها اد درفرا که باشیم جهامو یاجامعه با گرا الذ  آورد؛ همافر بمطلو و مناسب
 باشد. شتهدا باالئی خنر آن در ریبزهکا و مجر و دهبو ابضطرا

 امنیت انرژی:
 منابع از دهستفاا در بخش هم ژینرا هیندآ یهازنیا از نشد مطمئن ینایاتو را ژینرا منیتا پاارو نکمیسیو

 به سترسید رتصو به جیرخا در بخش هم و یکاستراتژ خایرذ یا و دیقتصاا بطاضو بچورچا در خلیدا
 یک کثریتا که ستا یطیاشر ژینرا منیتا او رانهمکا و نتوربا ریبا نظر به .داندیم تباثبا عرضه دیمبا

های معقول در حال حاضر و آینده فارغ از قیمت با ژینرا منابع به مناسب سترسید توانندیم نهاآ متما یا ملت
 عموضو ینا بر ناظر ارانسیاستمد توسط واژه یناما مراد از کاربرد ا؛ احتمال قطع و ریسک باال داشته باشند

 منابع ینا یاًثان. باشد شتهدا دجوو جهانی زگا و نفت منابع به خطر لحتماا ونبد و نساآ سترسید اوالً که ستا
 شتهدا لنتقاا یمسیرها همچنین و منابع فیاییاجغر منطقه ظلحا از گوناگونی ع وتنو دارای منطقی رتصو به

                                                           
1 Barry buzan 
2 Linebaugh 
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  یهاحکومت در ییرتغعدم و تثبا لحتماا که نددگر تأمین نقاطی از عموماً زگا و نفت نجریا ثالثاً و باشند
 .(2991، 6)یرگینباشد  طوالنی و درازمدت نناآ

 :محیطییستزامنیت 

 مدیریت ،شایسته ییواحکمر رهگذر از منطقه یک یا رکشو یک که ستا ضعیتیو محیطییستز منیتا
 دی،قتصاا تثبا دیجاا یسو به یمؤثر یهاگام ،زیستیطمح و طبیعی منابع از ارپاید دهستفاا و نمنداتو
 دارد.بر یتشجمع هفار تضمین و سیاسی و جتماعیا
 و خلیدا یراتتأث از لتدو و جامعه ان،ندوشهر حیاتی منافع ،طبیعی محیط از محافظت محیطییستز منیتا

 ارپاید دعملکر و یستیز وعتن ن،نساا سالمت که ستا توسعه در منفی اتتهدید و ندهارو از جی برخاستهرخا
ملی  منیتا ناپذیرییجداجزو  محیطییستزامنیت پایه  ینا بر کند.می تهدید را بشر عنو یبقا و بومیستز

 .(2996، 2)دوکناست 

 امنیت اقتصادی:
در زبان انگلیسی، از  securityلغوی، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. واژه  به لحاظامنیت اقتصادی 

معانی  پریشانی، گرفته شده و به یبه معن curusبدون و  یبه معن seکه  secarusریشه کلمه التین 
خطر، رهایی از اضطراب، آزاد بودن از شک و ابهام، آزاد بودن از ترس و خطر و اطمینان سالم و بیامنیت 

بر این اساس، امنیت « امنیت بحثی کلی درباره پیگیری رهایی از تهدید است.»طور کلی به داشتن آمده است.
ماندن تعهدات و مطالبات و در عین  بال اجرااقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در 

و توزیع و مصرف آن صورت  هایی که در زمینه تولید ثروتحال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت
 .(6331، 9)ابرمسون گیردمی

امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، 
توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت طور بهینه میجامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به

توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه عبارت دیگر یک جامعه را زمانی میبه بپردازند.
ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با عنوان مهمها بهوجود داشته و خانوارها و بنگاه

 سازی رفتار خود بپردازد. میزان اطالعات یکسان به بهینه

 های تجدیدپذیر و ابعاد امنیت ملیبطه توسعه انرژیرا. 2-3
ها در داخل کشور اولین اتفاق مهمی که رخ خواهد داد های تجدید پذیر و استفاده بیشتر از آنبا توسعه انرژی

های دیگر در کشور نیاز های فسیلی نظیر نفت و گاز خواهد بود. با کاهش مصرف انرژیکاهش مصرف انرژی

                                                           
1 Yergin 
2 Dokken 
3 Inglehart 
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-ی از خارج کشور کاهش یافته و سهم انرژی وارداتی از کل انرژی مصرفی کشور کاهش میبه واردات انرژ

های وارداتی از سایر کشورها کاسته شود و در نتیجه شود تا وابستگی کشور به انرژییابد. این اتفاق باعث می
ایی خواهد داشت و بسز یرتأثبر امنیت ملی کشور  قطعاًوابستگی ایران به سایر کشورها کم شود. این مهم 

عالوه بر افزایش امنیت انرژی در ایران که یکی از ابعاد امنیت ملی است از اهرم سایر کشورها بر ایران که 
 هاست کاسته خواهد شد. همان نیاز کشور به انرژی آن

ز شود که در کشور به دلیل قطع گاز وارداتی از کشورهای همسایه مشکالتی برای گاهم اکنون مشاهده می
گردد. این مشکالت هر چقر زیادتر باشند نشان از وابستگی بیشتر ما به آن کشور دارد. میزان ایران ایجاد می

 وابستگی نیز اهرم کشور مقابل برای فشار آوردن بر ایران و به نوعی تهدید امنیت ملی است. 
همسایه یا سایر کشورها توان قطع کامل وابستگی به کشورهای البته ذکر این نکته ضروری است که نمی

باشد تا به جای ایجاد تهدید برای امنیت ملی به فرصت  چندجانبهیا  دوجانبهنمود بلکه باید این وابستگی 
المللی و کسب جایگاه مناسب ایران بیانجامد. این روابط حاصل شده و جایگاه بدست آمده با تقویت روابط بین

های دیگر کمتر المللی و اعمال نفوذ قدرتپایدار باشد و از اتفاقات بینتواند استفاده از سیاست نیاز متقابل می
 آسیب بپذیرد.

های فسیلی های فسیلی در کشور توان صادراتی ایران برای صادر کردن انرژیبا کاهش مصرف داخلی انرژی
اینصورت با شود. دریابد زیرا درصد زیادی از تولید انرژی فسیلی کشور صرف مصرف داخلی میافزایش می

افزایش توان صادراتی انرژی کشور از یک سو موجب افزایش درآمد کشور شده و امنیت اقتصادی افزایش 
دهد تا با استفاده از صادرات انرژی به کشورهای یابد و در سویی دیگر به مقامات سیاسی ایران امکان میمی

و از این جهت نیز به تقویت امنیت ملی کشور المللی رقم زنند دیگر روابط بلندمدت مناسبی را در سطح بین
 بپردازد.

های تجدیدپذیر رخ های فسیلی که به دلیل استفاده بیشتر از انرژییکی دیگر از مزایای کاهش مصرف انرژی
های فسیلی است لذا با زیرا قسمت اعظم آلودگی مربوط به مصرف انرژی؛ دهد کاهش آلودگی استمی

 کشور بهبود میابد. محیطییستزآلودگی کاهش یافته و در نتیجه امنیت ها این کاهش استفاده آن
ها آلودگی هواست. این گردد که یکی از بدترین آنهای مختلفی مشاهده میدر کشور در حال حاضر آلودگی

ها نفر در شهرهای بزرگ شور را حفظ کمک نموده و جان میلیون هایآلودگتواند به کاهش ها میسیاست
عالوه بر خسارت مالی آلودگی هوا باران اسیدی نیز که در نتیجه این آلودگی به وجود میاید موجب  نماید.

 نماید.جلوگیری می نشود که کاهش آلودگی از آهای زیادی میخسارت

 . پیشینه پژوهش2-4
لعات شود، سپس مطاهای تجدیدپذیر ارائه میدر ادامه مطالعات داخلی و خارجی مربوط به مصرف انرژی

 پردازیم و مطالعات تجربی مرتبط با آنها مرور خواهد شد.نظری رشد اقتصادی و آلودگی می
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 . پیشینه داخلی2-4-1

های در بیشتر مطالعات اثر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً مصرف انرژی 
انرژی مد نظر بوده است. بخش دیگری از  فسیلی و تجدیدناپذیر به کار گرفته شده است و یا مصرف نهایی

هایی از اند. در این بخش نمونهمطالعات نیز وجود دارد که به بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی پرداخته
 شود:مطالعات داخلی توضیح داده می

 ( پیشینه داخلی پژوهش6جدول شماره )
نام محقق/ 

 محققین
 سال تحقیق

کشور مورد 
 تحقیق

 نتایج تحقیق روش تحقیق بازه زمانی

فطرس و 
 آقازاده

6939 

کشورهای 
منتخب عضو 
و غیر عضو 

سازمان 
 یهایهمکار

 اقتصادی

2992-69329 

آزمون ریشه 
 و واحد پانلی

 حداقل آزمون
 مربعات

 پویا معمولی

 بین انباشتگیهم رابطه مدتبلند در
 مصرف و اقتصادی رشد متغیرهای

 وهگر دو در سرانه تجدیدپذیر انرژی
 طی در همچنین دارد. وجود منتخب

 یاثرگذار میزان بررسی مورد دوره
 مصرف بر اقتصادی رشد مدتبلند

 در شیب(سرانه ) تجدیدپذیر انرژی
 از بیشتر OECD عضو کشورهای

 .باشدمی عضو غیر کشورهای

فطرس و 
آقازاده و 
 جبرائیلی

6936 
کشورهای 
منتخب در 
 حال توسعه

2993-6329 

 ریشه آزمون
 پانلی، احدو

 انباشتگیهم
 حداقل و پانلی

ادغام  مربعات
 شده

 بلندمدت اثرگذاری میزان ضریب
 تجدیدناپذیر )مصرف انرژی مصرف

 ضریب از بیشتر متعارف( منابع با انرژی
 مصرف بلندمدت اثرگذاری میزان

 در اقتصادی رشد بر تجدیدپذیر انرژی
 توسعه حال در منتخب کشورهای

 .هست

صادقی و 
 انهمکار

 - ایران 6931

الگوریتم 
 یسازنهیبه

جستجوی 
 گرانشی

رد سیاست مو ثمر بودنمثمر از حاکی 
، از تـمنیه و ااـفرطح ـسء تقادر ارنظر 

محدود نمودن میزان ق  ـطری
سرمایه در یافته رنتشای اهاهالیندآ

بر اری گذسرمایهیش افزو ابخش تولید 
و دستیابی تجدیدپذیر روی واحدهای 

 و تنوع تولید است.کندگی ابه پر
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آماده و 
 همکاران

 OLS روش 6919-6921 رانیا 6921

 رانیناقص در ا EKC یالگو کی
نرخ رشد  نکهیوجود دارد و با توجه به ا

 شتریب رانیکربن در ا دیاکس یانتشار د
سرانه  یناخالص داخل دیاز نرخ رشد تول

قسمت  یرو رانیاست، اقتصاد ا
 یطیمحستیز یمنحن یصعود

 .قرار دارد کوزنتس

 

 پیشینه خارجی .2-4-2
 پژوهش خارجی( پیشینه 2جدول شماره )

نام محقق/ 
 محققین

 سال تحقیق
کشور مورد 

 تحقیق
 نتایج تحقیق روش تحقیق بازه زمانی

  2996-2992 کشور 11 2996 چن و هو

 مصرف بهبود در افزایش داد

 کارایی تجدیدپذیر، هایانرژی

 در دهدمی افزایش را اقتصاد تکنیکی

-انرژی از استفاده در افزایش که حالی

 کارایی فسیلی( )سوخت سنتی های

 دهد.می کاهش را تکنیکی

 2993 سادوروسکی
کشورهای 

G7 
- 

پنل هم 
 انباشتگی

 ناخالص تولید در افزایش بلندمدت، در
 کربن سرانه و سرانه حقیقی داخلی

 مصرف اصلی هایمحرک اکسید دی
تند و هس تجدیدپذیر هایانرژی

 اندک ولو منفی اثر نفت قیمت افزایش
 هایانرژی مصرف محرک اصلی تغییر

 .است تجدیدپذیر

 - فنالند 2996 تاهونن و سالو
مدل رشد بنج 

 مارک

در مسیر رشد کشورها، ابتدا کشور با 
انرژی تجدیدپذیر شروع به رشد کرده 
سپس هر دو انرژی استفاده می شود و 

ی در پایان باز هم سهم انرژ
 تجدیدپذیر افزایش می یابد.
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 شناسی پژوهشروش  .3
خود  مدل از یمصرف انرژ یوربهرهبر  یانرژ یهاحامل ینسب یمتق یرتأثبررسی  منظور به تحقیق این در

 تحقیقات و مطالعات از مدل، متغیرهای شناسایی منظور و به است شده استفاده (VAR)برداری  یونرگرس

 .شده است فادهاست خارجی و داخلی

 (VAR) معرفی مدل خود رگرسیون برداری. 3-1
روابط  یسازمدلهای زمانی از تئوری اقتصادی به منظور سری یسازمدلرویکرد معادالت ساختاری برای 

کند و متأسفانه تئوری اقتصادی در اغلب موارد از استغنای کافی برای یک تصریح بین متغیرها استفاده می
تمامی این روابط را شناسایی کند برخوردار نیست. عالوه بر این وقتی متغیرهای درونزا در دو  پویا که بتواند

انتقاد از  ینترمهمسازد. کار تخمین و استنباط از نتایج را دچار مشکل می شوندیمطرف معادالت ظاهر 
روی پارامترهای الگو که بر  باشدیمغیر معتبری )مانند محدودیت صفر(  هاییتمحدودالگوهای ساختاری، 

های اقتصادی اطالعاتی در خصوص پارامترهای گردد. در واقع تئوریبه منظور حصول به شناسایی وضع می
یا ایستا میان متغیرها را  بلندمدتها روابط تئوری معموالًدهند. الگو ارائه نمی هاییاییپویا  مدتکوتاهروابط 

در تصریح  ها(هنگام استفاده از این روش )انتخاب محدودیتکه به  کندیم. سیمز بحث سازندیممشخص 
های اقتصادی های کارشناسی جایگزین تئوریمعادالت ساختاری همزمان، قواعد سرانگشتی و قضاوت

متغیرها به درونزا و برونزا اختیاری و  یبندطبقه. بعالوه گرددیمکالسیک مبنی بر بهینه یابی آحاد اقتصادی 
 است. غیرقابل قبول 

انتقاد دیگر مربوط به نحوه برخورد با انتظارات در الگوهای ساختاری بوده که به ایراد لوکاس شهرت یافته 
های توزیع ای استفاده شده که منجر به حضور وقفهاست. در این الگوها از انتظارات تطبیقی به طور گسترده

 گردید. شده متغیر وابسته در معادالت ساختاری می
سازی روابط بین چند از رویکرد غیر ساختاری برای مدل دانان را بر آن داشت کهالت اقتصاد سنجاین مشک

این  .باشدیم VARمتغیر سری زمانی استفاده نمایند. یکی از این رویکردها، رویکرد خود توضیح برداری 
ی کالن سنجی به عنوان جایگزینی برای الگوها 6322، 6329، 6332های رویکرد توسط سیمز در سال

شده است و به  گذارییهپا، بر اساس روابط تجربی که بین داده نهفته است VARمعرفی گردید. الگوهای 
گیرند، که هر کدام از متغیرهای درونزا بر م معادالت همزمان مد نظر قرار میصورت فرم خالصه شده، سیست

زی به شود. لذا در این الگوها نیامی ونیهای متغیرهای دیگر در سیستم رگرسهای خود و وقفهروی وقفه
باشد. به خصوص مدت با دانش ساختاری از روابط علی میان متغیرهای الگو نمیتصریح روابط ساختاری کوتاه

متغیرهای الگو وجود  کنندهیینتعزمانی که اطالعات دقیقی از چگونگی کارکرد فرآیند دنیای واقعی یا عوامل 
. در این رویکرد از تئوری و دانش قبلی محقق تنها باشدیم یرناپذاجتناب VARندارد، توسل به الگوهای 

 گردد.برای تعیین متغیرهایی که باید وارد الگو شود استفاده می
اما رویکرد مذکور در ؛ در ابتدا به الگوهای غیرتئوریکی شهرت یافتند غیرمفیدVAR  یهادستگاهاین 

ای از اقتصاددانان از جمله خود سیمز قرار گرفت. مشکل اصلی از آنجا آغاز شد سالهای بعد مورد چالش عده
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مقید به  غیر VAR های های ساختاری در دستگاهکه تجزیه چولسکی به عنوان روش شناسایی تکانه
واقع تجزیه چولسکی نوعی ساختار بازگشتی ویژه را  باشد. درترتیب قرار گرفتن متغیرهای دستگاه حساس می

 معموالًمختلف اقتصادی  هاییدگاهدترتیب قرار گرفتن متغیرها بر اساس  عالوهبه. کندیمالگو تحمیل  به
شناسایی شود، در  VARدر مواردی که مدل ساختاری بتواند از شکل خالصه شده مدل  جزبهمتفاوت است. 

 باشد. بقیه موارد جمالت اخالل در تجزیه چولسکی دارای تفسیر مستقیم اقتصادی نمی
 

 یافته ها و تجزیه و تحلیلی داده ها .4
 های تحقیقمعرفی متغیرها و توصیف داده .4-1

متغیرهای توضیحی و وابسته پژوهش  وتحلیلیهتجزخواص آماری و  یبررسدر این بخش به معرفی و 
 خواهیم پرداخت.

 های تجدیدپذیرمصرف انرژی
 زمین هایانرژی جمع از است رداری، بپذیرتجدیدی هاانرژیمطابق با تعریف بانک جهانی، منظور از 

 چوب زغال و زیستی هایسوخت ها،تودهزیست شهری، هایزباله صنعتی، هایزباله خورشیدی، باد، گرمایی،

 .است شده گرفته نظر در نفت برابری کیلوگرمِ حسب برکه  

 تولید ناخالص داخلی )امنیت اقتصادی(
ی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین کل ارزش ریالی محصوالت نهای

 عنوان به دالر نرخ حسب بر داخلی ناخالص تولیدنامند. در این رساله، )ساالنه( را تولید ناخالص داخلی می

 .رودمی کار به تجمعی اقتصادی رشد از نماگر یک

 شاخص امنیت انرژی )واردات انرژی(
نامند. در این ی وارد شده به کشور در دوره زمانی معین )ساالنه( را واردات انرژی میکل ارزش دالری انرژ

 استفاده شده است. دالر نرخ حسب بر رساله از واردات انرژی به عنوان شاخص امنیت انرژی

 کربن( دیاکسید)میزان انتشار  یطیمحستیزشاخص امنیت 
های های تولید و سوزاندن سوختناشی از فعالیت دیاکسیدبنابر تعریف بانک جهانی، انتشار سرانه کربن 

های جامد، مایع و گاز و گاز کربن تولید شده در طی مصرف سوخت دیاکسیدفسیلی که عبارت است از 
 باشد.طبیعی می
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 شاخص امنیت اجتماعی )تعداد جرم و جنایت صورت گرفته در کشور(
عنوان میزان جرم  کشور تحتایت صورت گرفته و ثبت شده در بنابر تعریف مرکز آمار ایران، تعداد جرم و جن

مورد استفاده در این تحقیق بر حسب نفر و به صورت ساالنه محاسبه  یهاداده.  شودیمو جنایت تعریف 
 شده است. 

 آزمون ریشه واحد  .4-2
د ریشه واحد در در این قسمت از تحقیق به منظور جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب در مدل به بررسی وجو

های های صورت گرفته این موضوع که آیا سریمتغیرهای تحقیق پرداخته شده است. با استفاده از آزمون
زمانی مورد استفاده فرآیندی مانا و یا واگرا دارند، بررسی شده است. برای این منظور آزمون ریشه واحد بر 

 روی متغیرهای تحقیق انجام شده است.
شویم؛ لذا آزمون ریشه واحد را برای ر سطح متغیرها متوجه نامانایی میریشه واحد دپس از انجام تست 

. دهیمیممتغیرها با یک بار تفاضل گیری )و برای شاخص امنیت اقتصادی با دو بار تفاضل گیری( انجام 
لر تعمیم استخراج شده از آماره دیکی فو Probباشند که به دلیل اینکه نتایج نشان دهنده این موضوع می

بوده است، لذا فرضیه صفر مبنی بر ریشه واحد رد شده، بنابراین اکثر  9996/9یافته برای کل متغیرها کمتر از 
 شوند.دارند و با یک مرتبه تفاضل گیری مانا می 6متغیرهای تحقیق ریشه واحد از درجه 

 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل  .4-3
. لذا با باشدیم 6کوئین -شوارز  و هنانو ینه بر مبنای معیار آکائیک همانطور که مشخص است تعداد وقفه به

پس معیار شوارز را برای انتخاب وقفه بهینه مورد  باشدیمکم و کوچک  هادادهتوجه به اینکه تعداد و حجم 
واهیم . از وقفه بهینه در تعیین درجه هم انباشتگی و تخمین بهینه مدل بهره خدهیمیمتوجه و انتخاب قرار 

 برد.

 جوسیلیوس-انباشتگی جوهانسونآزمون هم .4-4
انباشتگی اند، موضوع بررسی وجود رابطه همبا توجه به اینکه به متغیرهای تحقیق نامانا در سطح بوده

های شود که برای این منظور از آزمون هم انباشتگی در مورد دادهبلندمدت بین متغیرهای تحقیق مطرح می
جوسیلیوس استفاده -ردن به رابطه بلندمدت بین متغیرها بر اساس آماره آزمون جوهانسونتحقیق برای پی ب

 شده است.

 ( IRFنمودارهای کنش و واکنش آنی ) .4-5
 تجدیدپذیر و امنیت اقتصادی یهایانرژمصرف  نمودارهای کنش و واکنش آنی .4-5-1

تجدیدپذیر را بر شاخص امنیت اقتصادی  یهایانرژاز ناحیه مصرف نمودار زیر اثر یک واحد تکانه تصادفی 
که از نمودار مشخص است با وارد شدن یک واحد تکانه به اندازه دو انحراف معیار  گونههمان دهد.شان مین

و برای یک  ریتأختجدیدپذیر بر امنیت اقتصادی، امنیت اقتصادی با یک دوره  یهایانرژاز ناحیه مصرف 
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 یهایانرژبه عبارت دیگر از آنجا که استقرار اقتصادی مبتنی بر مصرف ؛ داددوره واکنش منفی نشان خواهد 
تجدیدپذیر بر  یهایانرژوارده از سمت مصرف  یهاشوک، لذا انتظار داریم باشدیم برنهیهزتجدیدپذیر 

تقرار اولیه اس یهانهیهزمنفی از خود بر جای بگذارد اما با گذر زمان و صرف  ریتأثامنیت اقتصادی ابتدا 
 تجدیدپذیر اثر مثبت بر امنیت اقتصادی بر جای بگذارد.  یهایانرژسیستم مذکور در اقتصاد کشور، استفاده از 

 
                               های تجدیدپذیرمصرف انرژی ناحیهشده از  به شوک وارد امنیت اقتصادی واکنش( 6شکل شماره )

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق

باشد، لذا انتظار داریم می برنهیهزتجدیدپذیر  یهایانرژاستقرار اقتصادی مبتنی بر مصرف  ول:نتیجه ا

مثبت و با گذر زمان و صرف  ریتأث بلندمدتو  مدتانیمتجدیدپذیر بر امنیت اقتصادی در  یهایانرژمصرف 
تجدیدپذیر اثر مثبت بر امنیت  یهایانرژهای اولیه استقرار سیستم مذکور در اقتصاد کشور، استفاده از هزینه

امنیت اقتصادی  تأمین، لذا باشدیماقتصادی بر جای بگذارد. از طرفی امنیت اقتصادی بخشی از امنیت ملی 
 امنیت ملی خواهد شد.  تأمینمنجر به 

 تجدیدپذیر و امنیت انرژی یهایانرژمصرف  نمودارهای کنش و واکنش آنی .4-5-2
تجدیدپذیر را بر شاخص امنیت انرژی  یهایانرژاز ناحیه مصرف کانه تصادفی نمودار زیر اثر یک واحد ت

همانگونه که از نمودار مشخص است با وارد شدن یک واحد تکانه به اندازه دو انحراف معیار از  دهد.شان مین
ی های تجدیدپذیر بر شاخص امنیت انرژی، این شاخص به میزان هفت دوره واکنش منفناحیه مصرف انرژی

تجدیدپذیر، واردات انرژی از کشورهای دیگر  یهایانرژبه عبارت دیگر با استقرار سیستم ؛ نشان خواهد داد
در اقتصاد ابتدا کاهش یافته و پس از هفت دوره افزایش خواهد یافت. لذا شوک وارد شده بر مصرف انرژی در 

 دوره منفی و سپس مثبت خواهد بود. 3کشور ابتدا و به مدت 
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    های تجدیدپذیرمصرف انرژی ناحیهشده از  انرژی به شوک واردامنیت  واکنش (2شماره )شکل 

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق 

های تجدیدپذیر شاخص امنیت انرژی به میزان هفت دوره واکنش منفی استفاده از انرژیبا نتیجه دوم: 

وارداتی از  یهایانرژتجدیدپذیر استفاده از  یهایانرژبه عبارت دیگر با استقرار سیستم ؛ نشان خواهد داد
کشورهای دیگر در اقتصاد ابتدا کاهش یافته و پس از هفت دوره افزایش خواهد یافت. لذا با استقرار سیستم 

و لذا انتظار تقویت امنیت ملی را از این  گرددیم تأمینتجدیدپذیر در کشور امنیت انرژی در کشور  یهایانرژ
 .طریق خواهیم داشت

 یطیمحستیزتجدیدپذیر و امنیت  یهایانرژمصرف  نمودارهای کنش و واکنش آنی .4-5-3

-تجدیدپذیر را بر شاخص امنیت زیست یهایانرژاز ناحیه مصرف نمودار زیر اثر یک واحد تکانه تصادفی 

دو انحراف  همانگونه که از نمودار مشخص است با وارد شدن یک واحد تکانه به اندازه دهد.شان میمحیطی ن
 صورتبه یطیمحستیز، امنیت یطیمحستیزهای تجدیدپذیر بر شاخص امنیت معیار از ناحیه مصرف انرژی

 .ابدییمکاهنده افزایش 
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               های تجدیدپذیرمصرف انرژی ناحیهشده از  محیطی به شوک واردزیستامنیت  واکنش (9شماره ) شکل

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق 

های تجدیدپذیر با وارد شدن یک واحد تکانه به اندازه دو انحراف معیار از ناحیه مصرف انرژی تیجه سوم:ن

. در واقع دلیل این ابدییمبه صورت کاهنده افزایش  یطیمحستیز، شاخص امنیت یطیمحستیزبر امنیت 
ال توسعه با افزایش رشد کوزنتس، در کشورهای در ح یطیمحستیزموضوع این است که بنابر نظریه منحنی 

تجدیدپذیر، میزان آلودگی به  یهایانرژاقتصاد از جمله  یهابخشدر  یگذارهیسرمااقتصادی و در نتیجه 
. لذا اگر چه در ظاهر استقرار ابدییمماکزیمم رسیده و پس از آن کاهش  نقطه بهطور کاهنده افزایش یافته 

اما این افزایش  دهدیمآلودگی را با نرخ کاهنده افزایش تجدیدپذیر در کشور میزان  یهایانرژسیستم 
آلودگی با رسیدن به نقطه ماکزیمم خود روند نزولی را خواهد پیمود. به عبارتی در بلندمدت امنیت 

 خواهد کرد. تأمینو در نتیجه امنیت ملی را  یطیمحستیز

 منیت اجتماعیتجدیدپذیر و ا یهایانرژمصرف  نمودارهای کنش و واکنش آنی .4-5-4
تجدیدپذیر را بر شاخص امنیت اجتماعی  یهایانرژاز ناحیه مصرف نمودار زیر اثر یک واحد تکانه تصادفی 

همانگونه که از نمودار مشخص است با وارد شدن یک واحد تکانه به اندازه دو انحراف معیار از  دهد.شان مین
به ؛ یابدامنیت اجتماعی به صورت کاهنده کاهش میهای تجدیدپذیر بر امنیت اجتماعی، ناحیه مصرف انرژی

تجدیدپذیر بر شاخص امنیت اجتماعی پس از یک  یهایانرژعبارت دیگر شوک وارد شده از ناحیه مصرف 
 اثر منفی خواهد گذاشت. ریتأخدوره 
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 های تجدیدپذیرمصرف انرژی ناحیهشده از  اجتماعی به شوک واردامنیت  واکنش (1شماره ) شکل

 منبع: نتایج حاصل از تحقیق   

های تجدیدپذیر اثر منفی به صورت کاهنده بر شاخص امنیت اجتماعی خواهد مصرف انرژی نتیجه چهارم:

تجدیدپذیر، شاخص امنیت اجتماعی که همان نرخ جرم  یهایانرژبه عبارت دیگر با افزایش مصرف ؛ داشت
 یهایانرژنتیجه گرفت افزایش مصرف  توانیم و لذا ابدییمبا نرخ کاهنده کاهش  باشدیمو جنایت 

 خواهد شد. تأمین. لذا امنیت ملی گرددیمتجدیدپذیر موجب ارتقای امنیت اجتماعی 

 (VD) تجزیه واریانس .4-6
زا را بر دیگر متغیرها آنی اثر شوک یک متغیر درون العملعکسکه در قسمت قبل بیان شد توابع  گونههمان

های وارده زا را بر اساس شوکیه واریانس درصد تغییرات ایجاد شده در یک متغیر درونکنند. تجزبررسی می
های وارده به متغیرهای مختلف الگو کند. در این روش سهم شوکگیری میزا اندازهبه سایر متغیرهای درون

یه واریانس خطای شود. با تجزبینی میپیش بلندمدتو  مدتکوتاهیک متغیر در  ینیبشیپدر واریانس خطای 
شود. به این بینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش به شوک وارد شده به متغیرهای الگو تقسیم میپیش

 گیری کنیم. ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر متغیر را بر روی تغییرات متغیرهای دیگر در طول زمان اندازه

 یر و امنیت اقتصادیتجدیدپذ یهایانرژمصرف  (VD) تجزیه واریانس .4-6-1

جدول زیر تجزیه واریانس امنیت اقتصادی را در مدل خود توضیح برداری تخمین زده شده با مصرف انرژی
 دهد:های تجدیدپذیر نشان می

 69 گذشت با و بلندمدت در و (دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج
باشد ای میهای تجدیدپذیر به گونهتغیرهای امنیت اقتصادی و مصرف انرژیم دهندگی توضیح قدرت دوره
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به عبارت دیگر پس از ده ؛ که برای امنیت اقتصادی به ترتیب بیشترین قدرت توضیح دهندگی را داشته است
نتیجه گرفت مصرف  توانیمدهد. لذا درصد از رفتار خود را توضیح می 21دوره، متغیر امنیت اقتصادی 

 .دهدیمتجدیدپذیر تنها به میزان چهارده درصد از امنیت اقتصادی در کشور را توضیح  یهایرژان
 
 تجدیدپذیر و امنیت انرژی یهایانرژمصرف  (VD) تجزیه واریانس .4-6-2

های جدول زیر تجزیه واریانس امنیت انرژی را در مدل خود توضیح برداری تخمین زده شده با مصرف انرژی
 دهد:نشان میتجدیدپذیر 

 69 گذشت با و بلندمدت در و (دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج
باشد که ای میهای تجدیدپذیر و امنیت انرژی به گونهمتغیرهای مصرف انرژی دهندگی توضیح قدرت دوره

به عبارت دیگر پس از ده دوره، ؛ اشته استبرای امنیت انرژی به ترتیب بیشترین قدرت توضیح دهندگی را د
دهد. لذا درصد از رفتار امنیت انرژی در کشور را توضیح می 22تجدیدپذیر بیش از  یهایانرژمتغیر مصرف 

امنیت انرژی در کشور را توضیح  یتوجهقابلتجدیدپذیر به میزان  یهایانرژنتیجه گرفت مصرف  توانیم
 دهد.می
 

 یطیمحستیزتجدیدپذیر و امنیت  یهایانرژمصرف  (VD) ستجزیه واریان .4-6-3

محیطی را در مدل خود توضیح برداری تخمین زده شده با مصرف جدول زیر تجزیه واریانس امنیت زیست
 دهد:های تجدیدپذیر نشان میانرژی
 69 گذشت با و بلندمدت در و (دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج
ای های تجدیدپذیر به گونهو مصرف انرژی یطیمحستیزمتغیرهای امنیت  دهندگی توضیح قدرت دوره

به عبارت ؛ به ترتیب بیشترین قدرت توضیح دهندگی را داشته است یطیمحستیزکه برای امنیت  هست
دهد. در کشور را توضیح میدرصد از رفتار خود  31بیش از  یطیمحستیزدیگر پس از ده دوره، متغیر امنیت 

در  ستیزطیمحدرصد امنیت  1تجدیدپذیر تنها به میزان کمتر از  یهایانرژنتیجه گرفت مصرف  توانیملذا 
 دهد.کشور را توضیح می

 
 تجدیدپذیر و امنیت اجتماعی یهایانرژمصرف  (VD) تجزیه واریانس .4-6-4

ل خود توضیح برداری تخمین زده شده با مصرف انرژیجدول زیر تجزیه واریانس امنیت اجتماعی را در مد
 دهد:های تجدیدپذیر نشان می

 69 گذشت با و بلندمدت در و (دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج
اشد بای میهای تجدیدپذیر به گونهمتغیرهای امنیت اجتماعی و مصرف انرژی دهندگی توضیح قدرت دوره

به عبارت دیگر پس از ده ؛ که برای امنیت اجتماعی به ترتیب بیشترین قدرت توضیح دهندگی را داشته است
نتیجه  توانیمدهد. لذا درصد از رفتار خود در کشور را توضیح می 31دوره، متغیر امنیت اجتماعی بیش از 
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-نیت اجتماعی در کشور را توضیح میدرصد ام 1های تجدیدپذیر تنها به میزان کمتر از گرفت مصرف انرژی

 دهد.

 و پیشنهادها گیرییجهنت .5
 . نتیجه گیری5-1

 باشد که:های تحقیق و مطالعات پیشین در این مورد میفرضیه ییدتأنتایج مدل خود توضیح برداری بیانگر 

انتظار داریم  باشد، لذامی برنهیهزتجدیدپذیر  یهایانرژاستقرار اقتصادی مبتنی بر مصرف  نکته اول:

مثبت و با گذر زمان و صرف  ریتأث بلندمدتو  مدتانیمتجدیدپذیر بر امنیت اقتصادی در  یهایانرژمصرف 
تجدیدپذیر اثر مثبت بر امنیت  یهایانرژهای اولیه استقرار سیستم مذکور در اقتصاد کشور، استفاده از هزینه

امنیت اقتصادی  تأمین، لذا باشدیمخشی از امنیت ملی اقتصادی بر جای بگذارد. از طرفی امنیت اقتصادی ب
 امنیت ملی خواهد شد.  تأمینمنجر به 

های تجدیدپذیر شاخص امنیت انرژی به میزان هفت دوره واکنش منفی نشان استفاده از انرژیبا نکته دوم: 

وارداتی از  یهایژانرتجدیدپذیر استفاده از  یهایانرژبه عبارت دیگر با استقرار سیستم ؛ خواهد داد
کشورهای دیگر در اقتصاد ابتدا کاهش یافته و پس از هفت دوره افزایش خواهد یافت. لذا با استقرار سیستم 

و لذا انتظار تقویت امنیت ملی را از این  گرددیم تأمینتجدیدپذیر در کشور امنیت انرژی در کشور  یهایانرژ
 طریق خواهیم داشت.

های تجدیدپذیر یک واحد تکانه به اندازه دو انحراف معیار از ناحیه مصرف انرژیبا وارد شدن  نکته سوم:

. در واقع دلیل این ابدییمبه صورت کاهنده افزایش  یطیمحستیز، شاخص امنیت یطیمحستیزبر امنیت 
 کوزنتس، در کشورهای در حال توسعه با افزایش رشد یطیمحستیزموضوع این است که بنابر نظریه منحنی 

تجدیدپذیر، میزان آلودگی به  یهایانرژاقتصاد از جمله  یهابخشدر  یگذارهیسرمااقتصادی و در نتیجه 
. لذا اگر چه در ظاهر استقرار ابدییمماکزیمم رسیده و پس از آن کاهش  نقطه بهطور کاهنده افزایش یافته 

اما این افزایش  دهدیمه افزایش تجدیدپذیر در کشور میزان آلودگی را با نرخ کاهند یهایانرژسیستم 
آلودگی با رسیدن به نقطه ماکزیمم خود روند نزولی را خواهد پیمود. به عبارتی در بلندمدت امنیت 

 خواهد کرد. تأمینو در نتیجه امنیت ملی را  یطیمحستیز

خواهد های تجدیدپذیر اثر منفی به صورت کاهنده بر شاخص امنیت اجتماعی مصرف انرژی نکته چهارم:

تجدیدپذیر، شاخص امنیت اجتماعی که همان نرخ جرم  یهایانرژبه عبارت دیگر با افزایش مصرف ؛ داشت
 یهایانرژنتیجه گرفت افزایش مصرف  توانیمو لذا  ابدییمبا نرخ کاهنده کاهش  باشدیمو جنایت 

 د شد.خواه تأمین. لذا امنیت ملی گرددیمتجدیدپذیر موجب ارتقای امنیت اجتماعی 
که در نتایج هر چهار مدل برازش شده مشخص شد، امنیت ملی از طریق بررسی چهار مورد امنیت  طورهمان

و امنیت اجتماعی بررسی گردید. مشخص شد که مصرف  یطیمحستیزاقتصادی، امنیت انرژی، امنیت 



 33                                                                                 6931زمستان، ششمصلنامه اقتصاد دفاع ، سال دوم ، شماره ف 

جتماعی و امنیت انرژی ، امنیت ایطیمحستیزتجدیدپذیر اثرات مثبت بر امنیت اقتصادی، امنیت  یهایانرژ
 خواهد شد. تأمینتجدیدپذیر، امنیت ملی کشور ایران  یهایانرژ؛ لذا با افزایش مصرف گذاردیم

 پیشنهادها . 5-2
درصد افزایش  29میلیارد خواهد بود و نیاز انسان به انرژی  3میالدی، جمعیت کره خاکی  2919 سالدر 

موجب  قطعاًدرصد رشد خواهد کرد، عاملی که  19ربن نیز ک دیاکسیدخواهد یافت و میزان انتشار گاز 
. در این میان افزایش بیشتر دمای هوای زمین خواهد شد و ادامه حیات بشر را به مخاطره خواهد انداخت

کالن خود مبنی بر توسعه و رشد پایدار  یهااستیسکشور ایران نیز بر مبنای اسناد باالدستی خود و بر اساس 
به  ستیبایماقتصادی  مداراناستیس رونیاآینده با افزایش جمعیت روبرو خواهد شد. از  یهادههدر طی 

و تخریب منابع طبیعی  یاگلخانهثبات رشد اقتصادی و همزمان، کاهش انتشار گازهای  هدف سیاستدنبال 
مکان تولید و مصرف که به ما ا باشد یهایفناوردر  یگذارهیسرما در واقع کشور ایران باید به دنبال. باشند

 گردد. تأمینتا در این صورت امنیت دفاعی کشور  نشود ستیزطیمحبدهد ولی موجب تخریب 
گذاران اقتصادی باید در پویایی اقتصادی مصرف تجدیدناپذیر، سیاست یهایانرژنظر به سهم اندک مصرف 

واردات انرژی با کربن باال در یک تجدیدناپذیر را در نظر بگیرند؛ همچنین از سوی دیگر مصرف و  یهایانرژ
 یهایانرژ) نییپاشود؛ مصرف انرژی با کربن زیست میاقتصاد منجر به انتشار کربن زیاد و تخریب محیط

گذارد؛ اثر می ستیزطیمحشود و بر روی کیفیت عدم انتشار( می)تجدیدپذیر( منجر به انتشار کربن پایین 
-گذاری در سطح اقتصاد کالن دارد. سیاستجدید( نیاز به سرمایه یاهیانرژتوسعه انرژی با کربن پایین )

نیز  ستیزطیمحگذاران اجتماعی نه تنها نگران مصرف ناشی از تولید اقتصاد هستند بلکه نسبت به کیفیت 
مورد نیاز  یهایورودتجدیدپذیر به عنوان  یهایانرژاند. افزایش تولید ناخالص داخلی با استفاده از نگران

 رای تولید یک اقتصاد منجر به رشد اقتصادی بدون آلودگی خواهد شد.ب
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