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صناد منروری اسنت.    مصرف انرژی و  ررسی را طه آن  نا متغضرهنای حقضقنی اقت   
(Chen and Lee. 2007)   یاتتنه در خصنوص    در واقعج اغوب مطالعاب تهر نی انهنای

مانایی مصرف انرژیج  دون در نظر گرتت  امکان وجود شکست سناختاریج ناماننا   
انند؛ در حنالی کنه اغونب مطالعناتی کنه        گضری کرده   ودن ای  سری زمانی را نتضهه

انندج ماننا  نودن     زمانی را وارد مدل کنرده امکان وجود شکست ساختاری در سری 
رسند لمنان    انند.  ننا رای   نه نظنر منی      گضنری کنرده   سری مصرف انرژی را نتضهه

داری  های زمنانی مصنرف اننرژیج  نه فنور معننی       های ساختاری در سری شکست
  (Magazzino. 2017)های ریشه واحد را ات ایش داده است.  قدرب آزمون

هنای ماننایی مصنرف     دهد که  ررسنی ویگگنی   یمرور اد ضاب موموع نشان م
انرژی در داخع کشور کمتر مورد توجه قرار گرتته اسنت. از سنوی دیگنرج اغونب     

هنای ریشنه واحند خطنی  نه ارزینا ی        مطالعاب خارجی نض   ا اسنتفاده از آزمنون  
های ریشه واحد خطی  اند. استفاده از آزمون های سری زمانی انرژی پرداخته ویگگی
تایت غضرواقعی در خصوص مانایی مصرف انرژی در اقتصاد ارایه نمایند.  تواند ن می

در واقع شکست ساختاری و تعدیع غضرخطی ) ه سنمت مضنانگض   وندمندب(ج دو    
گضنری   توانند سنیب نتضهنه    ها توجه نشودج می عاموی هستند که در صورتی که  ه آن

این  مطالعنهج  نه    اشتیاه در خصوص مانایی متغضرها شود.  رای رتع ای  مشکعج در 
یاتتنه و ... کنه جن و     های ریشه واحد خطی مانند دیکنی تنولر تعمنضم    جای آزمون

های ریشه واحد زیوب اندروز ) نا لمنان ینک     های خطی هستندج از آزمون آزمون
و همکاران ) ا لمان  چ ) ا لمان دو شکست( و کاپتانضوسشکست(ج لی استرازیکض
ررسی مانایی متغضرهای  لش انرژی  هنره  (  رای  ESTARتعدیع غضرخطی از نوع 

گرتته شده است. در ای  راستاج از آمار و اف عاب مصرف انرژی سرانه کع کشنور  
های خانگیج صنعتج حمع و نقنع و کشناورزی فنی دوره     و مصرف انرژی  لش

 استفاده شده است. 1395تا  1346زمانی 
ور اد ضناب مومنوع   دهی مقاله  ه ای  صورب است که در ادامه  ه منر  سازمان
 پس از شده است. در ادامهج های نظری و پضشضنه تهر ی موموع پرداخته شامع پایه

 هنای تهر نی و در نهاینت    ته ینه و تموضنع یاتتنه    تمقضن ج  ها و روج داده معرتی


