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هنای سناالنه  نرای     دارای قدرب آزمون پایضنی هستند؛ زیرا اغوب مطالعناب از داده 
انند و امکنان وجنود شکسنت      اده کنرده  ررسی تهر ی مانایی مصرف انرژی اسنتف 

هنای ریشنه    های ساالنه  سضار ممتمع است و ای  مهم در آزمنون  ساختاری در داده
های غضرخطی استفاده  گضرد. مطالعاتی که از آزمون واحد خطی مورد توجه قرار نمی

کرده است و امکان وجود شکست سناختاری در سنری زمنانی مصنرف اننرژی را      
هنای خطنی و    هنا نسنیت  نه ازمنون     ب  االتر و  هتر ای  آزموناندج قدر لمان کرده

 (Mishra and Smyth. 2014)اند.  متعارف را نشان داده
تنوان   اد ضاب تهر ی موجود در خصوص مانایی سری مصرف انرژی را نض  می

هنای ریشنه     ندی کرد. دسته اول مطالعاتی هسنتند کنه از آزمنون    در دو دسته فیقه
های زمانی   رای آزمون مانایی مصرف انرژی در قالب سری واحد خطی و متعارف

های  اند. دسته دوی نض  مطالعاتی هستند که از آزمون های توفضقی استفاده کرده یا داده
ریشه واحد غضرخطی و  ا لمان امکان وجود شکست ساختاری در سری مصنرف  

العاب تهر ی موجنود  تری  مط اند. مهم انرژیج  رای ارزیا ی مانایی آن استفاده نموده
 اند. گ ارج شده 2و  1 ه تفکضک دو گروه مذکورج در جداول 

 های ریشه واحد خطی( مطالعات تجربی در خصوص بررسی مانایی مصرف انرژی )کاربرد آزمون .1جدول 

 دوره زمانی حوزه مطالعاتی نویسندگان
تواتر 

 ها داده
 نتایج روش )ها(

مسیح و مسیح 
(1996) 

کشور آسیای  6
 شرقی

 ساالنه 1990-1955
های ریشه واحد  آزمون

ADF  وPP نامانایی 

 1چنگ و الی

(1997) 
 نامانایی PPآزمون ریشه واحد  ساالنه 1955-1993 تایوان

 نامانایی ADFآزمون ریشه واحد  ساالنه 1953-1994 چین (1997چن و لی )

 2آجای-آسافو

(2000) 

کشور آسیای  4
 شرقی

 ساالنه 1995-1971
های ریشه واحد  نآزمو

ADF  وPP نامانایی 

 3سویتاش و ساری

(2003) 
 ساالنه G7 1994-1950کشورهای 

های ریشه واحد  آزمون
DF ،ADF  وPP نامانایی 

 ماناییهای ریشه واحد  آزمون ساالنه 1979-2000 کشور 182نارایان و اسمیت 

                                                                                                                                 
1  . Cheng and Lai 

2  . Asafu-Adjaye 

3  . Soytas and Sari 


