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

مرتفع نموده و دارای توان  ضشتری نسیت  ه ای  آزمون است. نتایت آزمنون ریشنه   
گ ارج شده است. همان فور که در ای  جدول  4واحد لی استرازیکضچ در جدول 

)نامانایی متغضر(  رای مصرف سرانه اننرژی در   شودج ترمضه صفر آزمون مشاهده می
 لش خانگی در حالت شکست در عرض از میدأ رد شده است.  ه عیارب دیگنرج  

تنر  نا    کند. ای  نتضهه پضش مصرف انرژی در ای   لش از یک ترآیند مانا پضروی می
استفاده از آزمون ریشه واحد زیوب اندروز  ه دلضع لمنان تقن  ینک شکسنت در     

مورد  ررسی حاصع نشده  ود. رد ترمضه نامانایی  نرای متغضنر مصنرف     های سری
دهد که مصرف اننرژی در این   لنش  نه      سرانه انرژی در  لش خانگی نشان می

تواننند   هنا نمنی   های مدیریت مصرف انرژی پاسنخ ننداده و این  سضاسنت     سضاست
 نرای   مصرف انرژی در ای   لش را در  وندمدب تغضضر دهند. نتایت  ه دست آمنده 

های مندیریت مصنرف اننرژی     هاج حاکی از امکان اررگذار  ودن سضاست سایر  لش
 ها است. در ای   لش

 نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ با دو شکست ساختاری. 4جدول 

 متغیر مصرف انرژی شکست در عرض از مبدأ شکست در عرض از مبدأ و روند
 خانگی -12/3 -61/7***
 نعتص -42/2 -00/6
 حمل و نقل -08/3 -96/4
 کشاورزی -87/2 -54/5
 کل -75/2 -61/5

؛ مقدار  مرانی شکست در -56/3رانی شکست در عرض از میدا: درصد )مقدار  م 5در سطح 
 دار  مرانی شکست در عرض از میدا:درصد )مق 1در سطح (؛ -15/6عرض از میدا و روند: 

 1دار در سطح  معنی *** ؛(-69/6 دا و روند:انی شکست در عرض از می؛ مقدار  مر-07/4
 درصد
 تمقض  یها منیع: یاتته

را نشنان   ESTARنضن  نتنایت حاصنع از آزمنون ریشنه واحند غضرخطنی         5جدول 
هنای   دهد. در واقعج یکی از دالیوی که ممک  است سیب کناهش تنوان آزمنون    می

ع نامتقنارن  شودج رتتار غضرخطنی متغضرهنا و تعندی    ADFریشه واحد معمولی مانند 
ها  ه سمت مضانگض   وندمدب است. در ای  راستا و  رای در نظر گنرتت  چننض     آن

های ریشه واحد شکست ساختاری کنه در  ناال  نه نتنایت      احتمالیج در کنار آزمون


