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کی از  ازارهنایی اسنت   تواند سیب تغضضر در مضانگض  متغضر شود.  ازار انرژی ی و می
ها   های   رگ و پضاپی رو رو  وده است. وقوع ای  شو  که در فول تاریخ  ا شو 
 اره شاهد تغضضر رتتار در این   نازار  اشنضم     شود که  ه یک در  ازار انرژی  اعث می
های ساختاری  شود تا متغضر مصرف انرژی دارای شکست ای  موموع نض  سیب می

هنای زمنانی  لنش     د.  ر ای  اساسج  ه دلضنع ماهضنت سنری   و رتتار غضرخطی  اش
انرژی که معموالم یا رتتار غضرخطنی دارنند ینا دارای شکسنت سناختاری هسنتندج       

یاتتنهج تضوضن س    های ریشه واحد معمولی مانند دیکی تنولر تعمنضم   استفاده از آزمون
پرون و ... )که منواردی ماننند شکسنت سناختاری و ترآینندهای غضرخطنی را در       

هنا در چننض     تواند  ا خطنا همنراه  اشند. این  آزمنون      کنند(ج می آزمون لمان نمی
های زمنانی ماننا را  نه     مواردی از توان  االیی  رخوردار نیوده و ممک  استج سری

های سضاستی اشتیاه شوند. از ای  رو در  گضری اشتیاهج نامانا نشان دهند و سیب نتضهه
ینرادابج از سنه آزمنون ریشنه واحند زینوب       ای  مطالعهج  نرای اجتنناب از این  ا   

( اسنتفاده  2003)3( و کاپتانضوس و همکناران 2004)2(ج لی استرازیکضچ1992)1اندروز
 شود. شده است. در ادامه  ه تفصضع  ه تومضح ای  سه روج پرداخته می

هنای   های استفاده شده در این  تمقضن ج داده   همچنض  شایان ذکر است که داده
های اقتصناد اینران )صننعتج     در هر یک از  لش (1)نه انرژیمر وط  ه مصرف سرا

تنا   1346هنای   کشاورزیج حمع و نقعج خانگی و کع مصرف انرژی( در  ازه سنال 
اند.  رای انهای آزمون ریشه واحندج   است که از ترازنامه انرژی استلراج شده 1395
 اند. های مذکورج  ه صورب لگاریتمی مورد استفاده قرار گرتته داده

 آزمون ریشه واحد زیوت اندروز .2-1

های ریشه واحند معمنولی ماننند دیکنی تنولر       یکی از ایراداب مهمی که در آزمون
و ... وجود دارد ای  اسنت کنه    1KPSS( و PP) 5(ج تضوض س پرونADF) 4یاتته تعمضم
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