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تر  ا توجه  ه اینکه مقدار مصرف سنرانه اننرژی در اینران از مضنانگض  جهنانی  ناال      
شنود. این     احسناس منی   (4)هنای مندیریت تقامنا    استج ل وی اسنتفاده از سضاسنت  
اند. اما  ایند دیند    ر   نض  همواره  ه آن تیکضد داشته موموعی است که مسئولض  ذی

توانند م رر  اشند یا خضنرج   هایی در مدیریت مصرف انرژی می که آیا چنض  سضاست
 اده خواهد شد.ای  س الی است که در ادامه  ه آن پاسخ د

ریشه واحد زیوب اندروز را  نرای متغضرهنای تمقضن       ج نتایت آزمون3جدول 
دهد. آزمون ریشه واحد زیوب اندروز  رای سه حالت شکست در عرض  نشان می

از میدأج شکست در روند و شکست در عرض از میدأ و روند انهنای شنده اسنت.    
ها و  رای هنضچ   چ یک از حالتشودج در هض همان فور که در جدول نض  مشاهده می

کدای از متغضرهاج شواهد کاتی  رای رد ترمضه صفر )یعنی نامانایی متغضرهنا( وجنود   
آمده  ه لمان قدر مطو  کنوچکتر از مقندار  مراننی     نداشته و مقدار آماره  ه دست

هنای زمنانی    توان نتضهه گرتت که  ر اساس نتایت ای  آزمونج سری  وده است و می
 ی نامانا هستند.مورد  ررس

 نتایج آزمون ریشه واحد زیوت اندروز با یک شکست ساختاری. 3جدول 

 متغیر مصرف انرژی شکست در عرض از مبدا شکست در روند شکست در عرض از مبدا و روند
 خانگی -04/3 -52/2 -70/3
 صنعت -75/3 -77/2 -10/3
 حمل و نقل -13/3 -22/2 -91/2
 زیکشاور -61/3 -08/3 -91/2
 کل -78/3 -84/2 -49/3

مقدار  مرانی شکست در  و -8/4انی شکست در عرض از میدا: درصد )مقدار  مر 5در سطح 
 ی شکست در عرض از میدا:درصد )مقدار  مران 1در سطح ؛ (-08/5 عرض از میدا و روند:

 ( -57/5 مقدار  مرانی شکست در عرض از میدا و روند:و  -34/5
 تمقض  های منیع: یاتته

همان فور که در  لنش روج تمقضن  نضن   نه آن اشناره شندج زمنانی کنه تعنداد          
ها  ضش از یک شکست  اشد و همچننض   نه دلضنع عندی لمنان شکسنت        شکست

ساختاری در ترمضه صفر آزمون ریشه واحد زینوب انندروزج این  آزمنون ممکن       
ج از آزمنون ریشنه   رو در ادامنه  استج نتایت اشتیاهی را  ه همراه داشته  اشد. از این  

های آزمنون زینوب انندروز را     شود که ممدودیت واحد لی استرازیکضچ استفاده می


