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 نا رای ج اگر سنری مصنرف    (Kula et al. 2012)گردد.   ه مقدار تعادلی خود  ازنمی
گناه تنیرضر هرگوننه شنو  روی آن احتمناالم دایمنی        انرژی ترآیندی نامانا  اشدج آن

گر سری مصنرف اننرژی ترآینندی    در مقا عج ا (Chen and Lee. 2007)خواهد  ود. 
 ضننی نوسناناب    ها روی آن موقتی  وده و  نا رای  پنضش  گاه تیرضر شو  مانا  اشدج آن

 پذیر خواهد  ود. های گذشته سری زمانی امکان آتی آن  ر اساس رتتار دوره
 ررسی وجود ریشه واحد در مصرف اننرژی  نرای اجنرای سضاسنت من رر و      

هنای ماننایی مصنرف اننرژی در      آگناهی از ویگگنی   پایدار مروری است.  نا رای 
گنذاران   رین ان و سضاسنت   توانند  نرای  رنامنه    های ملتو  اقتصاد کشورج می  لش

حوزه انرژی کشور  سضار مهم  اشد. اگر مصرف انرژی در یک  لش ناماننا  اشندج   
توانند تنیرضر دایمنی  نر      وقوع یک شو  در  ازار انرژی ) رای مثال  ازار نفت( منی 

ف انرژی در آن  لش داشته  اشد. اما اگرج دارای رتتار  ازگشت  نه مضنانگض    مصر
های مدیریت تقامنای اننرژی دارای ارنر گنذرا  نر       ها و سضاست )مانا(  اشدج شو 

مصرف انرژی خواهند  ود. الیته  اید توجه داشت که   ررسی مانایی متغضر مصنرف  
هنای گذشنته    ر  نودن سضاسنت  ارن  آمض   ودن یا  ی انرژی در خصوص مض ان موتقضت

کند و تق   ر ای  موموع تیکضد دارد که آینا انهنای ینک سضاسنت      اظهارنظری نمی
تواند  ر مصرف انرژی ارر دایمی داشنته  اشند ینا خضنر.      احتمالی در ای  حوزهج می

ممک  است سری زمانی مصرف انرژی مانا  اشد اما ریشه آن  سضار ن دیک  ه یک 
اگرچه سری زمانی مصرف انرژی مانا است؛ اما انهنای ینک     اشد؛ در چنض  حالتیج

سضاست احتمالی ممک  است  رای سالضان فوالنی ) ه دلضع ریشه ن دیک  نه ینک(   
 همچنان  ر مصرف انرژی اررگذار  اشد.

مانا  ودنج یا نامانا  ودن متغضر مصرف انرژی دارای چند داللت مهم دیگر نضن   
هنای تولضند اسنت و از این  فرین   نر        کی از نهادهخواهد  ود. اول اینکهج انرژی ی

( 2000) 1وری نضروی کار و سرمایه اررگذار است. هننری و جوسنوضوس   تولضدج  هره
اند که اگر یک متغضری در سطح  نه ینک متغضنر دیگنر کنه دارای رونند        داده نشان 

شنود.   یگاه ترآیند نامانایی  ه ای  متغضر نض  منتقع من  تصادتی استج وا سته  اشدج آن
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