
 79     های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی مؤثر هستند؟ آیا سیاست

 شده است. های سضاستی مناسب ارایه گضری کوی و توصضه نتضهه

 . مرور ادبیات موضوع1

( شنروع  1996) 1مصرف انرژی  ا مطالعه مسضح و مسنضح  های مانایی مطالعه ویگگی
 های اخضر ادامه یاتته است. شده و توس  ممققان زیادی در دهه

عدی رد ترمضه صفر مینی  ر وجود ریشه واحد در سری زمانی مصرف اننرژیج  
ها  ر مصرف انرژی تیرضر دایمنی   دهد که شو   ر نامانایی آن داللت داشته و نشان می

 Agnolucci)خنوانی دارد.   در مصرف انرژی هم 2موموع  ا وا ستگی مسضر دارند. ای 

et al. 2004)    رد ترمضه صفر و عدی رد ترمضه مقا ع نض  مانایی سری مصنرف اننرژی
هنای وارده  نر مصنرف اننرژی دارای تنیرضر       را نشان داده و  ضانگر آن است که شو 

ویگگی وا ستگی  ه مسضر  اشندج   موقتی هستند. اگر مصرف انرژی نامانا  اشد و دارای
تواننند تنیرضراب    های قضمتی منی  تغضضراب ساختاری در  ازار جهانی نفت از قیضع شو 
 (Hendry and Juselius. 2000)دایمی  ر مصرف انرژی در کشور  رجای  گذارند. 

هنای سضاسنتی مهمنی نضن   نرای       های ماننایی مصنرف اننرژی داللنت     ویگگی
دارد. اگر تقامای انرژی دارای ریشه واحد  اشندج دارای  سازی تقامای انرژی  مدل

هنای   تواند تیرضراب عمضقی  ر تلمض ج آزمون مرتیه انیاشتگی یک  وده و ای  امر می
از لمننان  (Engsted and Bentzen. 1997) ضنننی آن داشننته  اشنند.  آمنناری و پننضش

ینانس را نت    ضنی سطح متغضر ینک وار   ضنیج اگر مصرف انرژی مانا  اشدج پضش پضش
هنا شنامع ینک ناافمضننانی       ضنی  اشدج پضش I(1)خواهد داشت و اگر مصرف انرژی 
یا نند. همچننض ج اگنر مصنرف       ضنی اتن ایش منی   خواهند  ود که  ا ات  زمانی پضش

سنازی   در رتتنار متغضنر و مندل    3هنا   اشدج کار رد معمول روند و چرخه I(1)انرژی 
 (Narayan and Smyth. 2007)نامعتیر خواهد  ود. 

های ریشه واحد خطنی اسنتفاده کنرده و نتضهنه       سضاری از مطالعاب از آزمون
های ریشه واحد خطنی   است. اما آزمون I(1)اند که مصرف انرژی یک ترآیند  گرتته
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