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

 های وارده  ر آن دارای ارر موقتی و ناپایدار است. ها مانا  وده و شو  انرژی آن
دهد که مطالعناتی کنه از    مرور مطالعاب تهر ی انهای یاتته  ه وموح نشان می

آزمون ریشه واحد خطی  رای  ررسی مانایی سری زمانی مصنرف اننرژی اسنتفاده    
های  کهج مطالعاتی که از آزمون اند در حالی ضر دست یاتتهاندج  ه نامانایی ای  متغ کرده

اندج اغوب مانایی سنری مصنرف    غضرخطی و  ا لمان شکست ساختاری  هره گرتته
های  اند. همانطور که قی م نض  گفته شدج نتضهه حاصع از آزمون انرژی را نتضهه گرتته

و  ا توجه  نه وجنود   ها قا ع اتکا نضست  خطی  ه دلضع قدرب پایض  ای  نوع آزمون
هنای   های زمانی مصرف انرژیج استفاده از آزمون شکست ساختاری در اغوب سری

 رسد. ریشه واحد غضرخطی مروری  ه نظر می
های وارده  نر   همچنض  مرور مطالعاب تهر ی نشان داد که موموع تیرضر شو 

سنتفاده  مصرف انرژی در داخع کشور کمتر مورد توجه قرار گرتته و الزی است  ا ا
های ریشه واحد مناسبج رتتار سری زمانی مصرف انرژی کشور در  را نر   از آزمون
های وارده مورد مطالعه قرار گضرد. در ای  راستاج مطالعه حامر سعی دارد  نا   شو 

های ریشه واحد  ا لمان شکست ساختاری و نضن  آزمنون ریشنه     استفاده از آزمون
د شنده  نر مصنرف اننرژی در اینران را      های وار تیرضر شو  ESTRغضرخطی واحد 

 مورد ارزیا ی قرار دهد.
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تر نض  عنوان شندج هندف این  تمقضن ج  ررسنی کارسناز  نودن         همان فور که پضش
هنای صننعتج کشناورزیج     های مدیریت تقاما  ر مصرف انرژی در  لنش  سضاست

ریشنه    اسنت. آزمنون  حمع و نقعج خانگی و کع مصرف انرژی در اقتصناد اینران   
توان  رای ای  منظور استفاده نمود. در واقنع   هایی است که می واحد یکی از آزمون

ها  اگر سری زمانی مصرف انرژی یک ترآیند مانا  اشدج  ه ای  معنی است که شو 
های مدیریت تقاما( دارای ارر ماندگار نلواهد  ود و مصرف اننرژی  عند    )سضاست

   وندمدب خود  ازخواهد گشت. اما اگر سری مذکور نامانا از چند دوره  ه مضانگض
هنای وارد شنده  نه متغضنر       اشد یا  ه عیارب دیگرج دارای ریشه واحد  اشدج شو 

های مدیریت تقاما( دارای ارر ماندگار  ر متغضر خواهد  نود   ) ه عنوان مثال سضاست


