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 منیع: مطالعاب تهر ی ملتو 

های وارده  ر مصرف انرژی در داخع کشور کمتر منورد توجنه     ررسی تیرضر شو 
قرار گرتته است. ن دیکتری  مطالعه تهر نی  نه مومنوع مطالعنه حامنرج مطالعنه       

 اشد که در چارچوب اد ضاب همگراینی تصنادتی و    ( می1396ت حی و همکاران )
 1971-2011هننای دوره زمننانی  هننا  ننا اسننتفاده از داده هننای یاتتننه اسننت. آن تننا ان

( و آزمون 2003کشورهای عضو اوپک و نض  آزمون ریشه واحد لی و استرازیکضت )
(  ه ای  نتضهه رسضدند که در  ض  مصرف سرانه انرژی تک تک 2009پرون و یا و )

سنری زمنانی مصنرف    کشورها همگرایی تصادتی وجود دارد.  ه این  مفهنوی کنه    
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