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

هنای ریشنه    از آن  رای پاسخ  ه س ال اصوی تمقض  استفاده نمودج استفاده از آزمون
در واقعج اگرج سنری زمنانی    واحد و  ررسی مانایی متغضرهای مصرف انرژی است.

مصرف انرژی مانا  اشدج  ه ای  معنی خواهند  نود کنه سضاسنت مندیریت تقامناج       
مندب   تواند ارر  وندمدب  ر مصرف انرژی داشته  اشد و تق  دارای ارنر کوتناه   نمی

های ریشه واحد وجود دارد این  اسنت کنه     است. مشکوی که در استفاده از آزمون
گضنری   تواننند سنیب نتضهنه    اری و تعدیع غضرخطی میمسایوی مانند شکست ساخت

اشتیاه در خصوص مانایی متغضرها شوند. از ای  رو در ای  مطالعهج  رای اجتناب از 
چنض  خطاهاییج از سنه آزمنون زینوب انندروزج لنی اسنترازیکضچ و کاپتنانضوس و        
ن همکاران استفاده شد که دو مورد اولج امکان لمان شکست ساختاری را در آزمو

را در آزمنون   ESTARریشه واحد دارند و مورد سنویج تعندیع غضرخطنی از ننوع     
شنود کنه نتنایت این       ها  اعث منی  کند. استفاده از ای  آزمون ریشه واحد لمان می

اند یا تقن  یکنی از    تمقض ج در مقایسه  ا مطالعاتی که از روج خطی استفاده نموده
تنر   اندج  ه مراتنب دقضن    ن نمودهموارد شکست ساختاری یا تعدیع غضرخطی را لما

  اشد.
های ریشه واحد زیوب اندروز و کاپتانضوس  نتایت ای  تمقض ج  ر اساس آزمون

و همکاران حاکی از نامانا  ودن همه متغضرها اسنت. این  در حنالی اسنت کنه  نر       
اساس آزمون ریشه واحد لی استرازیکضچج متغضر مصنرف سنرانه اننرژی در  لنش     

انا  ه دست آمده است. در واقع مانا  نودن این  متغضنر  نه این       خانگی یک متغضر م
توانند  ر مض ان مصنرف اننرژی در    های مدیریت تقاماج نمی معنی است که سضاست

هایی دارای ارر گذرا  نوده و    لش خانگی دارای ارر ماندگار  اشند و چنض  سضاست
در این   لنش  نه     ها از  ض  رتته و مض ان مصرف اننرژی  پس از چند دورهج ارر آن

مضانگض   وندمدب خود )که ممک  است حول یک روند قطعی  اشند و فنی زمنان    
تنری    هنا یکنی از مهنم    گردد. سضاست هدتمندسازی یارانه ات ایش پضدا کند(  از می

های اتلاذ شده توس  دولت در حوزه انرژی است.  ا نگاهی  ه نتایت این    سضاست
ای  سضاست گرچه در ا تندای امنر ) نا ینک     توان متوجه شد که اجرای  سضاست می

(ج در  لنش خنانگی سنیب کناهش نناچض ی در مضن ان       1391دوره تیخضر در سال 


