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نضن  اسنتفاده شنده اسنت.      ESTARها اشاره شدج از آزمون ریشه واحد غضرخطی  آن
سنازی   ین  آزمنون  نا اسنتفاده از روج شنیضه     الزی  ه ذکر است که مقادیر  مرانی ا

. همان فور که نتایت آزمنون  (5) ار تکرار مماسیه شده است 000ج100تصادتی و  ا 
دهدج  ر اساس نتایت  نه دسنت آمندهج هنضچ ینک از       نشان می ESTARریشه واحد 

توان شواهد کاتی  رای رد ترمضه صنفر )میننی  نر وجنود      متغضرها مانا نیوده و نمی
درصند( پضندا کنرد. مصنرف      5درصد )یا حتی  1داری  حد( در سطح معنیریشه وا

سرانه انرژی  لش خانگی  ر اساس آزمون ریشه واحد لی استرازیکضچ یک سنری  
ج ینک سنری   ESTARمانا  ودج ای  در حالی است که  ر اساس آزمون ریشه واحند  

رژی در نامانا است. ای  نتضهه  ضانگر ای  موموع است که سری زمانی مصنرف انن  
 لش خانگی دارای شکست ساختاری است و رتتار غضرخطی نندارد. در واقنعج از   

گضنری اشنتیاه در خصنوص ماننایی متغضرهنا       توانند  اعث نتضهه مضان عواموی که می
شوندج  رای متغضر مصرف سرانه انرژی  لنش خنانگیج شکسنت سناختاری دارای     

 نداشته است. مصداق است و تعدیع غضرخطی  رای ای  متغضر موموعضت

 ESTARنتایج آزمون ریشه واحد  .5جدول 

 متغیر مصرف انرژی با عرض از مبدأ با عرض از مبدأ و روند
 خانگی -40/0 -20/2
 صنعت -57/0 -32/1
 حمل و نقل -20/1 -96/2
 کشاورزی -59/1 -23/2
 کل -72/0 -23/3

 (-39/3دار  مرانی: درصد )مق 1در سطح ( / -89/2درصد )مقدار  مرانی:  5در سطح 
 های تمقض  منیع: یاتته

 گیری نتیجه

هنای   هدف اصوی ای  مطالعهج پاسخ  ه ای  س ال اساسنی اسنت کنه آینا سضاسنت     
توانند تقامای انرژی را در ایران کنترل کننند ینا خضنر؟     مدیریت مصرف انرژیج می

 های مصرف سنرانه اننرژی کنع کشنور و مصنرف       رای پاسخ  ه ای  س الج از داده
های خنانگیج صننعتج کشناورزی و حمنع و نقنع در  نازه        سرانه انرژی در  لش

توان  استفاده شد. یکی از رویکردهای اقتصادسنهی که می 1395تا  1346های  سال


