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رف  ق وی  الح ا ر با رو د ا ه پاید ل   و ص ی  ا      

وردی(  ه  ی:     طا ن ش خا   (  
  2يرینظ جعفر دیس آقا سادات منا مهندس  - 1يعابد زهرا دکتر

  :چکیده
دسترسـی  . زنـدگی بـشري اسـت     انرژي، یکی از نیازهاي اساسی تدارك و تأمین رفاه و آسایش            

 .کشورهاي درحال توسعه به انواع منابع انـرژي، در توسـعه اقتـصادي آنهـا نقـش بـسزایی دارد           
صالح الگوي مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صـحیح اسـتفاده از منـابع کـشور اسـت،            ا

. ت اسـ  اجتمـاعی  گسترش عدالتساز  زمینه،ها هاي زندگی و کاهش هزینه  ارتقاي شاخص ضمن

______________________________________________________________________________________ 

 قاتیتحق و علوم واحدی آزاداسالم دانشگاه اریاستاد و علمی تأهی -1

 ستیز طیمح داقتصا ارشد کارشناس -2
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 و "تولیـد کـاال  " الگوي مـصرف در دو سـطح   .پایدار است  يزسا  الگوي مصرف نیازمند فرهنگاصالح  
مـصرف و تولیـد پایـدار اسـتفاده بهینـه از عوامـل تولیـد و         . قابل بررسـی اسـت    "ف کاال رمص"

 ۀکند، و زمینه هـاي مناسـب و سـازگار توسـع            هاي محیط زیست را طلب می      کاهندگی آلودگی 
بر اساس اصل پایداري مصرف و تولید، تمامی منابع باید بـه گونـه اي     .راهم می سازد  پایدار را ف  

هـاي آینـده خـسارت ناشـی از      مورد استفاده قرار گیرنـد کـه بـا در نظرگـرفتن نیازهـاي نـسل         
 در بخـش  1386مصرف بـرق در سـال       . هاي امروزي براي نسل هاي آینده جبران گردد        فعالیت

درصـد کـه بیـشترین      4/33ن کیلو وات ساعت بوده، یعنی معادل      میلیو 4/51059 خانگی معادل 
سهم را نسبت به سایر بخشها دارا ست، و سرانه مصرف برق در این بخش نسبت به سـال قبـل،       

 میلیون نفر از جمعیت کـشور      6با توجه به این نکته که در حدود         .  درصد رشد داشته است    5/1
 میلیـون نفـر بهـره منـد از     5/1وشش دائمـی و    میلیون نفر تحت پ    5/4(به طور دائم یا موردي      

اصالح الگوي مصرف برق      می باشند،  )ره(زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی     ) خدمات موردي 
هاي صنعتی در این ارگان امري ضروري  و اختصاص درآمد حاصل از صرفه جویی به ایجاد بخش

بـا تأکیـد بـر    (ی در این مقاله ضـمن بررسـی مـصرف بـرق در بخـش خـانگ        . محسوب می شود  
و مقایسه آن با اسـتانداردهاي موجـود،        ) )ره(خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی      

ـ     راي حرکـت بـه   ناپایداري مصرف در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهاي مناسـب ب
  .ه شده استسمت مصرف پایدار ارائ

 توسعه پایدار، بخش خانگی، خانواده هاي     برق، مصرف پایدار، تولیدپایدار،    انرژي،: لغات کلیدي 
  )ره(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
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  مقدمه
در بسیاري از کتب اخالقی خوگیري نفس انسان با صفات برجسته اخالقی نقطـه آغـاز حرکـت              

از جمله ایـن صـفات برجـسته، قناعـت           .آید  آسمانی بشمار می    و انسانی به سمت کمال حقیقی    
در آموزه هـاي دینـی مـا عـالوه بـر اینکـه       . به موهبت هاي خداوندي استپذیري و قانع بودن  

 بـه ابعـاد   ،آیـد  له تأثیر گذار در جامعـه بـه حـساب مـی      ئمسئله قناعت و صرفه جویی یک مس      
به  . همواره مورد تشویق قرار گرفته است،عنوان یک فضیلته اجتماعی آن نیز پرداخته شده و ب    

هاي یرات زندگی مردم بر یکدیگر و ضرورت گریز از آسیبیهم پیوستگی اجتماع و اثرپذیري تغ    
نیـاز آدمـی را بـه    ، طبیعی و غیر طبیعی و نیز در نظر گرفتن نیاز هاي روز مره و آینده زنـدگی          

بنـدي  ییکی از اصول نظام اقتصادي اسـالم، الـزام و پا      . فزونی می بخشد   ،رعایت فرهنگ قناعت  
از دیـدگاه امـام   . هـاي آن اسـت   ف، یکی از مصداق   فرد به رعایت اخالق اقتصادي است که مصر       

هاي  شده و استعماري براي غارت ثروت  اي حساب   زدگى، نقشه   ایجاد فرهنگ مصرف  " )ره(خمینی
 پدیـده   ."مانند نصیب می   دنیاي اسالم است که به تبع آن، جوامع اسالمی از رشد و پیشرفت بی             

یـا بـه   » مـصرف گرایـی  «. ار گرفته استمصرف گرایی و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قر        
عبارت ساده تر اسراف که یکی از بزرگترین آفت ها و آسیب هـاي فـردي اجتمـاعی اسـت، در                      

به طور کلی اسراف، هرگونـه زیـاده روي   . مقابل اعتدال و میانه روي در مصرف قرار گرفته است       
د کننـده رشـد و   درحقیقت مصرف گرایی یکـی از عوامـل محـدو   . می شود در کمیت، را شامل

مصرف گرایی از یـک نگـاه در معنـاي مـصرف       . توسعه اقتصادي و از بین رفتن منابع ملی است        
نامتعارف است که نیاز فیزیکی فرد را برطرف نمی سازد، بلکه نیاز کاذب فرد یا افراد را کـه گـاه      

 توزیـع  و ولیـد ت آینـده . به تقلید از دیگران، یا تحت تاثیر تبلیغات ایجاد شده، برطرف می سازد

 ها حامل این مصرف رویه و بی فزاینده افزایش به توجه با کشور سطح در انرژي هاي حامل انواع

 مـصرف  رشـد  نـرخ  و ثبات انرژي تولید کنونی نرخ استمرار صورت در. است کننده نگران بسیار

 ورکـش  هیـدروکربنی  قابل استحصال ذخایر کلیه  سال20از کمتر ظرف آتی، هاي سال در فعلی

 کشور ملی اقتصاد از نفت درآمد ارزي صورت، این در که یابد اختصاص داخلی نیاز تأمین به باید
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  . شد خواهد حذف
انرژي، یکی از نیازهاي اساسی براي استمرار توسعه اقتصادي، تدارك و تأمین رفاه وآسایش              

توسـعه  دسترسی کـشورهاي در حـال توسـعه بـه انـواع منـابع انـرژي، در               . زندگی بشري است  
 اولین و مهمترین گام درباره بهینـه سـازي مـصرف انـرژي در           اقتصادي آنها نقش بسزایی دارد،    

ارائـه  تـرین   اصلی صنعت برق یکی از.  باال بردن سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازي است،کشور
 غیرقابـل  ،هـاي انـرژي الکتریکـی       یکی از ویژگی  . محسوب می گردد  هاي انرژي     حاملدهندگان  
 خـانواده  تمـامی  مـا  کشور  در.دن این انرژي در حجم زیاد و براي مدت طوالنی استذخیره بو

 .برخوردارند برق سراسري خدمات شبکه از روستایی هاي خانواده درصد90از بیش و شهري هاي
 تعـداد ایـن   ،بر خـانگی   وجه به افزایش مشترکین برق و استفاده عموم مردم از وسایل انرژي           با ت 

این توجه به بـازدهی مفیـد، میـزان        بنابر. ها در حال افزایش است      در خانواده وسایل روز به روز     
بر و همچنین توجه بـه طراحـی، سـاخت مناسـب و منطبـق بـر                 مصرف انرژي در وسایل انرژي    

از . امري ضروري مـی باشـد   تولیدکنندگان این وسایل براياستانداردهاي معتبر و بهینه جهانی    
 و مـصرف  کـارایی بر و توجه به میزان       اده درست از وسایل انرژي    طرف دیگر اطالع از نحوه استف     

 بـه  توجه با .قرار گیردکنندگان  انرژي آنها نیز از جمله مواردي است که باید مورد توجه مصرف
 اسـت  دسـتگاه  10از بـیش  متوسـط  طور به هرخانوار در استفاده مورد برقی وسایل تعداد اینکه

 مصرف اگر بنابر این .رسد می کشور انرژي نهایی کل از ددرص 4/33 از بیش به بخش این مصرف

گامهـاي   تـوان  باشند، می آگاه وسایل انواع از استفاده درست روشهاي از خانگی بخش کنندگان
 هـر  از مناسـب  و صـحیح  اسـتفاده  به عالوه . آنها برداشت از منطقی استفاده درجهت را مؤثري
 باعـث  دهـد، بلکـه   مـی  کاهش را خانوار آن هزینه تبع به و انرژي مصرف تنها نه خانگی وسیله

 داخلـی،  خـانگی  وسـایل  موجـود،  اطالعـات   براساس.شود می نیز وسایل آن مفید عمر افزایش

 کـه  بجاست لذا. کنند می مصرف انرژي درصد بیشتر 50 حداقل جهانی بهینه مدلهاي به نسبت

 سـازي  بهینـه  امـر  به جدید فنی نشدا گیري از بهره و انتقال با سازندگان تا شود فراهم بستري

 بررسی وضعیت مصرف .دهند قرار خود کار دستور در را آن و داشته توجه بیشتري انرژي مصرف
 میلیـارد  145با مصرف بیش از     ما   نشان داده که کشور    میالدي،   2007برق در جهان طی سال      
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بـا  . شـده اسـت   کـشور شـناخته   211کیلووات ساعت به عنوان بیست و یکمین کشور در میان           
 رقـم  ، صنعتی بودن کشور، این مقدار مصرف     درجهتوجه به تعداد جمعیت ایران و مهمتر از آن          

اي است و عدم توجه به وسعت این مسئله می تواند لطمات جبران ناپذیري         بسیار نگران کننده  
  .را به اقتصاد کشور وارد آورد

 هان مصرف انرژي و برنامه هاي افزایش راندمان انرژي در ج
 ویژه کشورهاي به جهان کشورهاي اکثر در خانگی لوازم در انرژي مصرف اخیر سال 20 طی در

 ثابـت ادامـه   سطح یک به رسیدن تا که رود می انتظار و است یافته چشمگیري افزایش صنعتی

 مگـر . شد خواهد برابر دو 2010 سال تا فرانسه کشور در برق انرژي مصرف برآوردها، طبق .یابد

 نیـز  توسـعه  حال در کشورهاي در. گردد اعمال انرژي مصرف در جویی صرفه سیاستهاي اینکه

 بـراي  کنـد،  پیدا افزایش خانگی که مصرف رود نتظار میا) خانگی لوازم کمتر وجود علی رغم(

 کـه  حالی در بوده اند، یخچال شهري داراي مناطق درصد 7 فقط 1985 سال در چین در مثال

 درصـد 31 حـدود 1985ملـی در سـال   مـصرف  و رسیده درصد 70 ودحد به رقم هم اکنون این

 درصـد  27 حـدود 1990طی دهه   خانگی مصرف انرژي لوازم در مورد .است کرده پیدا افزایش

 در توسـعه  حـال  در و یافتـه  توسـعه  کشورهاي دو دسته هر در واقعیت  این.است یافته افزایش

توسـعه وضـعیت    حـال  در ورهايکـش  در مـسئله   ایـن .نیـز صـادق اسـت    سـرمازا  وسایل مورد
 لـوازم  بـه  کمتـري نـسبت   انـرژي  بـازدهی  این کـشورها  در سرمازا لوازم زیرا. دارد نامناسبتري

 این در مصرف انرژي لذا در سالهاي آینده .دارند یافته توسعه کشورهاي در شده تولید سرمازاي

  .داشت خواهد چشمگیري افزایش بخش هم چنان
 اجراي برنامه هایی به شروع صنعتی کشورهاي خانگی، مصارف در انرژي مصرف کنترل براي

 از میـان  .کننـد  مـی  پیـروي  آن از زیـادي  کشورهاي که اند کرده انرژي راندمان بهبود هدف با

 داراي)مـصرف  حـداقل ( انرژي عملکرد استانداردهاي انرژي و برچسب برنامه مختلف، هاي شیوه

 تجهیزات براي انرژي راندمان بهبود به تمایل کشورها اکثر در. باشند می بیشتري تأثیر و کارایی

 2000در این خصوص در سال  .است یافته افزایش مواردي از این قبیل خانگی و لوازم و دفتري
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 و در انـرژي  برچـسب  نصب هاي برنامه کشور 37 رایانه ها در تلویزیونها و الکترونیکی، تجهیزات

 تعـداد  ایـن  .دادند قرار استفاده مورد را) مصرف اقلحد(انرژي  عملکرد کشور استانداردهاي 34

 در و کانادا کشور در انرژي برچسب نصب برنامه اولین. است یافته چشمگیري اینک افزایش هم

 امریکـا  و اسـترالیا  کـشورهاي  در 1980دهه اوسط در و سپس آمد در اجرا به 1970 دهه اواخر

 عملکـرد  اسـتانداردهاي  توسـعه  بـا  ها برنامه این 1990 دهه طول در. گرفت قرار استفاده مورد

 محـدود  ها برنامه چین، این و کره نظیر کشور چند جز به کشورها سایر در. شد کامل تر انرژي

 این اجراي براي کشورها  اغلب.باشند می مطبوع تهویه هاي سیستم و سرمازا و وسایل لوازم به

 انـرژي  مـصرف  اعظـم  قـسمت  وسایل یرا اینز .اند شده متمرکز فریزرها و یخچالها بر ها برنامه

 انـرژي  مـصرف  کـاهش  امکـان  همچنـین . دارند عهده بر را ) درصد30تا20بین اروپا در(خانگی

 مختلف مدلهاي انرژي راندمان موجود در تفاوتهاي مدعا این گواه .است زیاد نیز یخچالها توسط

ـ  برچـسب  نـصب  هاي  برنامه. باشد می بازار در موجود یخچالهاي  معیارهـاي  توانـد  مـی  رژيان

 میـزان مـصرف   به آنها توجه جلب طریق از را خانگی خریداران لوازم و کنندگان مصرف انتخاب

 اطالعـات  فقـدان  انـرژي  راندمان بهبود موانع از یکی واقع در. نماید اصالح و داده تغییر انرژي 

  . باشد می کنندگان مصرف نزد کافی
 چـشمگیر در افـزایش   حرکت یک دهنده نشان موجود، هاي ارزیابی اروپایی، کشورهاي در

در  شـده  گـزارش    نتـایج .باشـد  فروش وسایل داراي بر چسب انرژي در نیمه دوم دهه نود مـی 
 و کشور به بستگی که است متفاوت مختلف کشورهاي در راندمان باال لوازم داراي و مورد وسایل
 بـارزي  تفاوتهـاي  به منجر انرژي چسببر معرفی کشورها این همه در. دارد آن بر حاکم شرایط

 مختلـف  کـشورهاي  در کننـدگان  مـصرف  رفتـار  اینکه برچسب انرژي بر  علی رغم .است شده

 تولیـد کننـدگان   نـوآوري،  اما اثر گذاري آنها بـر اسـتراتژیهاي  . است گذاشته متفاوتی تأثیرات

 داراي لـوازم  تـا  کنـد  مـی  تشویق را سازندگان برچسب انرژي .است داشته تري شگرف تأثیرات

موفقیـت بیـشتري بـه     دیگـر  کننـدگان  با تولید رقابت در تا دهند توسعه را باالتر انرژي راندمان
  .دست آورند

بـه   )تشویقی برنامه هاي(مالی  محرك هاي برنامه برزیل، و انگلستان نظیر کشورها برخی در
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ـ  بازده داراي لوازم توسعه در نصب برچسب براي مکملی عنوان  بـوده  آمیـز  موفقیـت  اال،انرژي ب

محـصوالت   در تکنولـوژي  نـوآوري  از حمایـت  و تشویق جهت اي برنامه اخیراً نیز اروپا در. است
هـاي   برنامـه  که گردد نشان خاطر باید کلی طور به. است شده اجرا بسیار باال انرژي بازده داراي
 تعداد تدریج به و شده پذیرفته صنعتی کشورهاي توسط اکثر استانداردها نصب و برچسب نصب

 متفـاوت  توسـعه  حـال  در کشورهاي در وضعیت. داده است قرار پوشش تحت را لوازم از زیادي

 و کولرهـا  بـه ویـژه  (محـصول  چنـد  فقط کشور به اجرا در آمده و در چند این برنامه تنها .است
  . را شامل گردیده است )فریزرها

 61گی تدوین شده است که از ایـن تعـداد   استاندارد لوازم برقی خان130 تاکنوندر ایران نیز  
 واحد تولید لوازم خانگی موفق به اخذ        200تعداد  . استاندارد مربوط به ایمنی لوازم خانگی است      

سـتاندارد ملـی در    ا9800در حال حاضر تعـداد  .سسه استاندارد شده اند     ؤعالمت استاندارد از م   
  .  برق و الکترونیک لوازم خانگی استهزار استاندارد، در زمینه صنعت کشور وجود دارد که یک

  انرژي الکتریکی مصرف و تولید پایدار
 ایجاب دیگر، سوي از انرژي شدت در کاهش به اهداف دستیابی و سو یک از پایدار توسعه به نیاز

 بـا  انـرژي  مـصرف  و توزیع انتقال، تولید، به اجرایی مربوط هاي نامه آیین و قوانین که کند می

 تهیـه  و کـشاورزي  نقل، و حمل ، ساختمان از قبیل انرژي مختلف هاي بخش ينیازها به توجه

 از انرژي مصرف معیارهاي و استانداردها انرژي مانند شدت کاهش در مؤثر عوامل چنانچه .شوند

 جداگانه صورت به اجتماعی و فرهنگی حل مسائل به مربوط نشأت گیرند، مشکالت جامعه بطن

  .شود مطرح نمی استانداردها، و رهامعیا گذاردن اجرا به طی در
 از انـرژي  شـدت  انـرژي،  مصرف همزمان با افزایش نرخ صنعتی پیشرفته کشورهاي در اکثر

 تجهیزات و تجهیزات صنعتی بر انرژي هاي مختلف فرایند در مصرف استانداردهاي اعمال طریق

 یا و صنعتی رهايکشو همچنین در. مطلوب و مورد نیاز را به همراه داشته است کاهش خانگی

 مـستقیم  رابطـه  زیست محیطـی  هاي آالینده ایجاد با انرژي مصرف افزایش که توسعه حال در

انرژي، اصل پایداري قابل حصول  مصرف معیارهاي یا و استانداردها اعمال طریق از تنها نیز دارد
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 .می باشد

از  تنهـا  کـه  اسـت  انـرژي  شـدت  کـاهش  در مؤثر عوامل از یکی انرژي منطقی مصرف اصوالً
 امکـان  انـرژي  مختلف هاي بخش مشکالت تحلیل و موجود وضعیت اساس بر سازي الگو طریق

 سـالم  رقـابتی  جـو  یـک  در افـزوده  ارزش افـزایش  یافتـه،  توسـعه  کشورهاي در .گردد پذیرمی

 انرژي مصرف به نیاز انبوه، و تولید صنایع، افزون روز رشد صنعتی، توسعه. است اي حیاتی لهئمس

 باعـث  توسعه اقتـصادي  و انرژي متقابل تأثیر و دوسویه رابطه داده است، گسترش روز وز بهر را

 اعمال و نفوذ که اي گونه به .است شده آنها مصرف کنترل و انرژي منابع محدود به توجه افزایش

 بـوده  کـشورها  رقابـت  اصلی هاي عرصه از همواره اخیر سالیان در بازار انرژي و منابع بر کنترل

بـشر،   سرنوشـت  در آن اهمیـت  و زیست محیط جهانی مسئله اخیر دهه هاي طرفی در  از.تاس
 کـشورها  از بـسیاري  در را فراوانـی  مطالعات و ساخته مهم بسیار را آن مصرف و انرژي به توجه

با توجه  .است داشته پی در الگوي مصرف تعیین انرژي و روند آن و مصرف میزان از براي آگاهی
 مـورد  توانـد  می جنبه دو از انرژي مصرف کاهش و سازي بهینه انرژي ید مصرفبه افزایش شد

 کننـده  مصرف تجهیزات راندمان افزایش و انرژي مصرف کاهش بر جنبه اول .گیرد قرار مطالعه

 خوانـده  مـصرف  الگـوي  دوم، کـه  جنبـه  می کند، و تأکید وظیفه معین یک انجام جهت انرژي

  .تأکید دارد کننده مصرف و محیط با ارتباط در انرژي کننده مصرف تجهیزات شود، بر می
م بـا  أ فرهنگی همراه با رشد اقتصادي تـو – اقتصادي-مصرف و تولید پایدار توسعه اجتماعی    

شـاید  . کاهش استفاده از عوامل تولید و کاهندگی آلودگی هاي محیط زیست را طلب می کنـد           
بر جنبه هاي مـصرف و تولیـد بهینـه بـین     ترین تعاریف توسعه پایدار آنهایی باشند که        مناسب

 تمامی منابع باید بـه گونـه اي      ،بر اساس اصل پایداري مصرف و تولید      . کید می کنند  أنسل ها ت  
 و خـسارت ناشـی از     شـود  مورد استفاده قرار گیرند که بـه نیازهـاي نـسل هـاي آینـده توجـه                

انـد    قتصادي بر این عقیـده     کارشناسان ا  .گرددهاي امروزي براي نسل هاي آینده جبران         فعالیت
کاال قابل بررسی است، بدین مفهـوم       » مصرف«و  » تولید«که اصالح الگوي مصرف در دو سطح        

کنندگان باید  که در سطح تولید کاال یعنی از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف 
ـا م زیست تولیدکنندگان هردو بخش دولتی و خصوصی عالوه بر رعایت ضوابط          وري،حیطی و فنّ
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 .کاالي تولید شده را متناسب با استاندارد جهانی و اقلیم منطقه زیستی طراحی و تولیـد کننـد                  
هدر روي و ناپایداري تولید و مصرف انرژي کشور نه تنها در بخـش مـصارف خـانگی و مـشاغل       

، واحـدهاي   هاي آب   خدماتی و تجاري، بلکه در پاالیشگاهها، نیروگاهها، خطوط انتقال برق، لوله          
تولیدي و خودروها نیز در مقایسه با استاندارد جهانی در سطح بسیار باالیی قرار دارد، کـه ایـن              

  .مسئله پایداري تولید و مصرف برق در کشور را مختل می سازد

  مصرف و مدیریت مصرف برق 
  یکـی از برق بـه عنـوان  . کاربرد بسیاري دارد امروزه انرژي الکتریکی به عنوان یک انرژي تمیز،

داراي ارتبـاطی   هـاي انـرژي بـه علـت مـصرف عمـده آن در بخـش خـانگی،         ترین حامـل  اصلی
 از آنجاکه براي تولید انـرژي الکتریکـی نیـاز بـه سـوزاندن سـوختهاي       .استناگسستنی با مردم  

فسیلی در نیروگاهها می باشد این امر باعث تولید آالینده هاي اولیـه هـوا مـی شـود کـه آثـار                    
افزایش ناراحتی هاي قلبی و گردش خـون در انـسان،   . نسان، حیوانات و گیاهان داردمخربی بر ا 

سرفه، سر درد، زرد شدن برگ درختها، توقف رشد و کاهش محصوالت گیاهان، نباتات و تولیـد        
هاي اسیدي از جمله اثرات مخرب ایـن         گازهاي گلخانه اي، از بین رفتن الیه ازن و بارش باران          

این مصرف درست و منطقی عالوه بـر اینکـه از هـدر رفـتن ذخـایر                  بنابر. شندآالینده ها می با   
ارزشمند انرژي جلوگیري می کند، آلودگی را کمتـر و محـیط زیـست را نیـز سـالم تـر حفـظ                   

ـ         1357در سال    .کند می  هـزار مگـاوات   145 میلیـون و  14 ر فروش انرژي برق در کشور بـالغ ب
هـر  . ه اسـت  بود1/41 درصد و سهم بخش صنعت 8/26ساعت بود که سهم بخش خانگی از آن    

. ه است کیلووات ساعت برق مصرف کرد1343طور متوسط ه مشترك خانگی در سال یاد شده ب      
 هزار مگاوات ساعت انرژي برق در کشور بـه فـروش رسـید    152853 در مجموع  1386در سال   

هـر مـشترك    .  درصد بـود   8/31 درصد و سهم بخش صنعت       6/33که سهم بخش خانگی از آن       
 . کیلووات ساعت برق مصرف کـرده اسـت   2900طور متوسط حدود    ه  خانگی در سال یاد شده ب     

 درصد در سال براي چهار  12 نشان دهنده رشد سریع مصرف برق، به طور متوسط           مذکورارقام  
ارقام فـوق ناپایـداري مـصرف       . سال قبل است   10 درصد براي    8طور متوسط   ه  دهه گذشته و ب   
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این ناپایداري از یک سو در افزایش مـصرف مطلـق      . ا به سادگی نشان می دهند     برق در کشور ر   
برق در بخش خانگی و از سوي دیگر در افزایش نسبی و مصرف برق خانگی نسبت بـه مـصرف                    
برق صنعتی و یا کاهش نسبی برق مصرفی بخش صنعتی نسبت به مصرف برق خـانگی نمایـان             

  .است
ز میزان مصرف هر یک از وسایل، نقش بسیار مهمی   آگاهی مصرف کنندگان وسایل خانگی ا     

باید توجه داشت که اسـتفاده درسـت از وسـایل خـانگی           . در منطقی کردن استفاده از آنها دارد      
عالوه بر کاهش مصرف انرژي و کاهش هزینه خانوارها، بر عمر وسایل خانگی افـزوده و از همـه         

 نباید فراموش کرد که مـصرف کننـده،   اما. مهم تر آلودگی محیط زیست را نیز کاهش می دهد      
تنها عامل کاهش میزان مصرف انرژي نیست، بلکه عامل مهـم دیگـر، نحـوه طراحـی و سـاخت         

به همـین  .  بهینه سازي مصرف انرژي توجه شود وسایل انرژي بر است که باید در آن به مسئله      
 پیش بینی شده اسـت،   قانون برنامه دوم توسعه 19تبصره  » و« یل یکی از مواردي که در بند      دل

بـه همـین منظـور بـا     . تدوین استانداردهایی براي مصرف انرژي در کلیه وسـایل خـانگی اسـت     
همکاري معاونت امور انرژي  وزارت  نیرو، وزارت صنایع، نفت، سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه   

نخـستین  هـاي الزم،   استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران، پـس از انجـام مطالعـات و آزمـایش         
تـدوین ایـن   . استانداردهاي مصرف انـرژي لـوازم برقـی خـانگی سـاخت ایـران تـدوین گردیـد            

استانداردها به صورتی انجام گرفت که مشکل چندانی براي کارخانجات سازنده به وجود نیایـد و   
در عین حال به تدریج مصرف انرژي در وسایل انرژي بر بـه حـد اسـتانداردهاي بهینـه جهـانی            

  .شودسوق داده 
برچسب انرژي امروزه در اغلب کشورها به کار گرفته می شود و مصرف کننـده را بـا میـزان      

می تواننـد در هنگـام     مصرف کنندگان . کارآیی هر یک از وسایل انرژي بر خانگی آشنا می کند          
خرید وسایل برقی خانگی با دقت و توجه به حرف التـین درج شـده در ایـن قـسمت از میـزان          

به طور کلی فواید استفاده از برچسب انرژي را مـی تـوان   . دهی دستگاه مطلع شوند  کارآیی و باز  
انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خریـد وسـائل برقـی خـانگی، آشـنا سـاختن مـصرف                     
 کنندگان با میزان کارآیی و بازدهی وسایل برقی خانگی، بهینه سازي و کـاهش مـصرف انـرژي،     
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ـ   ها، کاهش آلودگی محیط زیست،     کاهش هزینه مصرفی در خانواده     ه اطالعـات اختـصاصی     ارائ
 رعایـت  بـه  داخلـی  خـانگی  وسـایل  سـازندگان  ترغیب و ویژه در مورد هر وسیله برقی، تشویق

 بـه  داخلـی  خـانگی  وسـایل  سـازندگان  خـود، ترغیـب   در تولیدات انرژي مصرف استانداردهاي

 سـطح  بـه  خود تولیدات انرژي مصرف جهت رساندن جدید فنی دانش از گیري بهره و دستیابی

 کیفیـت  افزایش آن تبع به و خانگی وسایل سازندگان بین در رقابت جهانی، ایجاد استانداردهاي

ه اطالعات به ارائجهانی،  بازارهاي در داخلی خانگی ساخت وسایل داخلی، مطرح کردن تولیدات
مـدل دسـتگاه و نـشان    عالمت تجاري، نام شرکت سازنده، : مشترك در مورد وسائل برقی شامل  

ه اطالعات در مورد میزان مصرف انرژي وسایل برقی خـانگی بـه طـور     ئبا ارا . بیان کرد استاندارد  
  . قابل توجهی می توان مصرف انرژي الکتریکی را به سمت پایداري سوق داد

دلیل گستردگی موارد مصرف آن سهم قابل توجهی از مـصرف بـرق بخـش     لوازم خانگی به
مندي خانوار از لـوازم خـانگی    اي که مصرف سرانه برق و بهره به گونه. دنگرد می لخانگی را شام

 .ن سطح رفاه عمومی در کشورهاي مختلف مطرح گردیده استیعنوان شاخصهایی براي تعی به

و ماشـینهاي     فریزرهاي خانگی، کولرهاي آبی، کولرهـاي گـازي        -میان لوازم خانگی، یخچال    در
فریزرهاي خـانگی از     -یخچال  امروزه، .روند  ترین لوازم به شمار می     فلباسشویی از جمله پرمصر   

هـاي   با توجه بـه درصـد خـانواده   . روند می ترین نیازهاي اولیه هر خانواده به شمار جمله ضروري
در ردیـف اولـین و   این وسـیله  مقایسه با سایر لوازم خانگی؛  مند از این وسیله خانگی و در بهره

 کیلـووات  500اگر هر یخچال بطـور متوسـط   . استقرار داده  در کشورمهمترین وسیله خانگی 
 مگـاوات  1085 فریزرها معادل -مصرف نماید، توان مصرفی ناشی از یخچال ساعت در سال برق

برق ایـن   هاي تولید، انتقال و توزیع برق، اهمیت بهینه سازي مصرف که با توجه به هزینهاست، 
  .گردد یوسیله پر مصرف بیش از پیش روشن م

  هاي صرفه جویی در این وسـیله خـانگی تحقیقـات نظـري و تجربـی       پتانسیل براي تعیین
   فریزرهـاي تولیـد داخـل انجـام و عوامـل مـؤثر بـر مـصرف انـرژي          -از یخچال بر روي تعدادي  

  هدر یـک بررسـی اجمـالی روشـن شـد          . ه اسـت  مورد بررسی تعیین گردیـد     هاي فریزر -یخچال
حرارتـی   حرد اسـتفاده از کمپرسـورهاي پـر بـازده، افـزایش سـط      مـو  که افزایش ضخامت عایق
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 کاهش مصرف برق  درکندانسور و اپراتور و بهبود واشر دور درب از جمله مهمترین عوامل مؤثر            
پتانسیل کاهش مصرف برق در یخچالهـاي تولیـد داخـل           . دن فریزرهاي خانگی می باش    -یخچال
 فریزرهاي خانگی در کشورهاي صنعتی این -باشد، سیرتحول بهبود یخچال   درصد می  70حدود  

 نسبت به مدل 1995 فریزرهاي مدل -به عنوان مثال مصرف برق یخچال .کند روند را تأیید می
کنولـوژي  تبا توجه به این نکتـه کـه   .  درصد کاهش یافته است62 در کشورآمریکا حدود   1973
بنـابراین   گـردد،  یالدي بـاز مـی   به دهه هفتاد مـ یخچال فریزرهاي خانگی در ایران عموماً تولید

یخچالهـاي مـورد    اگـر . باشـد  وجود چنین پتانسیلی در کاهش مصرف بـرق دور از انتظـار نمـی          
نیاز براي تأمین بـرق      جایگزین شوند، توان مورد   باال  بازده  داراي  استفاده در کشور با یخچالهاي      

وات کـاهش خواهـد   مگـا  325  مگاوات بـه 1085 فریزرهاي خانگی از -یخچال ناشی از مصرف 
در ایجاد پیـک  پر مصرف که این وسیله خانگی   بهینه سازي   شود که     بنابراین مالحظه می  . یافت

  .باشد تا چه حد داراي اهمیت مینماید  تابستان نقش مؤثري ایفا می شبکه در فصل
 6/7حدود در خانگی بخش برق مصرف ساالنه رشد نرخ متوسط 1386 تا 1380 سالهاي طی
 کیلـووات  میلیـون  4/51094 بـه  خانگی بخش در برق مصرف 1386 سال در. است  بوده درصد

 ایـن  در. باشـد  مـی  آن قبل ما سال به نسبت درصدي 2/6رشد نرخ که داراي گردید بالغ ساعت

 از یکـی . است داده اختصاص خود به را کشور مصرفی برق کل از  درصد4/33خانگی بخش سال

 781 تعـداد  خانگی بـه  مشترکان بخش افزایش بخش نای در برق مصرف رشد دالیل مهمترین

 هـر  ازاي بـه  1386برق در سال  مصرف سرانه که می باشد ذکر قابل . است بوده مشترك هزار

 رشـد را  درصد 5/1 آن قبل ما سال به نسبت که بوده ساعت کیلووات 4/2873 خانگی مشترك

 کیلووات ساعت 900 خانگی، متوسط مصرف جهانی برق در دنیا براي مشترکان .می دهد نشان
 کیلو وات ساعت برق 2900 که مشترکان ایرانی در بخش خانگی ساالنه        در سال است، در حالی    

هاي اخیر رشـد   در طول سال.  برابر میانگین جهانی است   3کنند که این رقم بیش از         مصرف می 
. شور شده استمصرف برق در کسریع تر جمعیت، باعث رشد  عالوه رشده نفوذ برق در کشور ب

طـول   هر مـشترك در توسط متوسط مصرف برق افزایش  گر ارقام موجود نشان نگاهی به آمار و
  )1جدول  (.می باشددهه اخیر 
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  1377-1385 تعداد مشترکان و متوسط مصرف هر مشترك طی سالهاي ):1(جدول شماره 

  
 دنیا قـرار داده و    برق در    کشورهاي پرمصرف  19ینده مصرف برق، کشور را در رتبه        رشد فزا 

در ایـن خـصوص   . پیامد آن فشار زیادي را به لحاظ پرداخت یارانه بر دولت تحمیل کرده اسـت       
  .می باشد یارانه در نظر گرفته شده ساالنه براي برق، معادل چهار هزار میلیارد تومان

  :عامل باشد  دوتواند ناشی از رشد متوسط مصرف هر مشترك می
 از لـوازم   بیـشتر اجتماعی و میل بـه اسـتفاده   از افزایش رفاهتغییر الگوي مصرف ناشی  -1

به استفاده از کولرهاي گازي به جاي کولر آبی در فصل تابـستان    تمایل:بر، مانند انرژي
 شهرها  در

  ها غیراستاندارد بودن آن بر مورد استفاده و کاهش کیفی لوازم انرژي -2
که در وضعیت کنونی قیمت  طوري  هبه خود گرفته است، ب  روندي غیر طبیعی،عامل نخست
در   دارنـد،  برق برابر کولرهاي آبی مصرف4برق سبب شده کولرهاي گازي که تا  پایین انرژي و

باشـند، وارد چرخـه    مناسـب  تواننـد  مناطقی که رطوبت باالیی حاکم نیست و کولرهاي آبی می        
 الگـوي نامناسـب در   بدین ترتیـب . داده است مصرف شده و میزان مصرف و پیک آن را افزایش

تواند بـه عنـوان یـک عامـل نـامطلوب قلمـداد شـده و         مصرفی می بر  ل انرژي ئگزینش نوع وسا  
  .شود  نهادینهدسازي و اصالح این گرایش براي مردم بای فرهنگ ضرورت
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و، لباسشویی، تکولر، ا نظیر(بر خانگی برقی  استاندارد نبودن لوازم انرژياز سوي دیگرکنترل 
عهـده مـصرف    بـر ، در میان مردم تأثیر بیـشتري دارد  ه در رشد تلفات مصرف برقک)جاروبرقی

 از طریـق بـازار در اختیـار مـردم قـرار      غیـر اسـتاندارد   تا زمانی که لـوازم      زیراکنندگان نیست،   
. نخواهد داشت  انرژيگیرد، اصالح فرهنگ و الگوي مصرف کنندگان تأثیري در کاهش اتالف می

مطلوب فاصله معناداري دارند کـه همـین امـر     وازم فوق با استانداردهايهم اکنون بسیاري از ل
طبـق اطالعـات   . مصرف برق در بخش خانگی کـشور موجـب شـده اسـت     تلفات باالیی را براي

 D حالتکشوردر  فریزر خانگی در-فعلی مصرف انرژي یک یخچال  نمونه رتبهبراي  )2(جدول 

در صـورتی  . مصرف می کنـد  انرژي کیلو وات ساعت 1/622 قرار دارد که به طور متوسط روزانه
  .است کیلو وات ساعت در روز 937با مصرف و  A که شاخص هدف این وسیله

  )منبع سابا(مقایسه مصرف انرژي لوازم خانگی با استانداردهاي موجود ): 2(جدول 
  متوسطرتبه فعلی   نوع وسیله 

   شاخص 
ــه  رتبــ

  هدف 
  تانسیل ساالنهپشاخص هدف 

 KWH ییجو صرفه

یخچال 
  فریزر

D KWh / day  A KWh / day

937 
, ,500 000 000 

,  1758حداکثر  D 2112W A  کولرگازي , ,1 360 000 000 

,  G 750W B W381 و F  کولر آبی , ,1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 

  
دیگـر  به دلیل قیمت ارزان، سادگی استفاده و مصرف برق کمتـر، نـسبت بـه     آبی کولرهاي

 F و G کنـونی در رده انـرژي    کولرهاي آبـی .ندبی برخوردارسسیستمهاي سرمایش از مزیت ن

شایان ذکـر اسـت بـا ایـن وضـعیت اسـتانداردهاي       . است قرار دارند که وضعیت بسیار نامطلوبی
بنـابر  . کنـد  مـی   انـرژي مـصرف  ، برابـر اسـتاندارد  2نمونه یـک کـولرآبی حـداقل     برايمصرف، 

 موردپتانسیل قابل حصول صرفه جویی در  کل) سابا(برآوردهاي سازمان بهره وري انرژي ایران 
 4200  میلیون کیلو وات ساعت معادل یـک نیروگـاه  3140برابر  ال ها در کشورکولرها و یخچ

 5000نیروگاه   این رقم معادل یک،باشد که با در نظر گرفتن تلفات انتقال و توزیع می مگاواتی
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وسایل پرمصرف نظیر اتو،  سایربدون در نظر گرفتن این رقم باید توجه داشت که . مگاواتی است
با در نظر گـرفتن ایـن   . گرفته شده است نظر  در همچنین مصارف روشنایی  ماشین لباسشویی و  

 میلیـون  12 درحال حاضـر حـدود   .وسایل پتانسیل صرفه جویی ساالنه بسیار بیشتر خواهد شد    
هرروزه تقاضاي اسـتفاده از کولرهـاي         میلیون کولر گازي در کشور وجود دارد و        5/3  و کولرآبی

هر کولر گازي   وات و550طور متوسط ه بی بآ توان هرکولر .ودش گازي در خانواده ها بیشتر می
بیـشتر از   بـه مراتـب      مصرف برق کولرهـاي گـازي        مالحظه می گردد که    .باشد  وات می  2000

در حالیکه مصرف ناپایدار حاکی از این است که الگوي مصرف در کشور بـه           . بی است آکولرهاي  
   .ه استسمت استفاده از کولرهاي گازي تغییر جهت یافت

شـوند،    فریزرها در ردیف مصرف کنندگان عمده انرژي بخش خانگی محـسوب مـی     -یخچال
 -کنند و اگر میـانگین مـصرف بـرق یخچـال      ساعت کار می  12 در طول شبانه روز در حدود        که

 22 هرساله در کشور حـدود   گرفته شود،  کیلووات ساعت در شبانه روز در نظر         2فریزرها حدود   
یخچالهاي ایرانی با مصرف سه     . شود  ساعت برق توسط این وسایل مصرف می       وات میلیارد کیلو 

کیلووات ساعت در شبانه روز حدود دو برابر بیشتر از محصوالت مشابه خـارجی انـرژي مـصرف           
یخچال و فریزر از جمله وسایل برقی خانگی هستندکه در اکثر خانـه هـاي شـهري و        .کنند می

م آنها از بـرق از جملـه وسـایل برقـی پرمـصرف            ئبه استفاده دا  د دارند و با توجه      روستایی کاربر 
مصرف برق خـانگی مربـوط   ) درصد60حدود ( یک پنجم به طوري که تقریباً . شوند محسوب می 

بـرق  کیلـووات در شـبانه روز      18 تـا    3یک دستگاه پخچال یا فریزر به طور متوسط         . به آنهاست 
موجود در کشور این تعـداد دسـتگاه   فریزر - میلیون دستگاه یخچال 20 با وجود    .کند مصرف می 

 هزار بـشکه نفـت   741 میلیون و 10 معادل میلیون کیلووات ساعت  250 میلیارد و    18در سال   
 میلیون ماشین لباسشویی در کشور وجـود        10هم اکنون درحدود     .خام انرژي مصرف می کنند    

اگـر اسـتفاده از ماشـین     کیلووات است، 2توان الکتریکی ماشین هاي لباسشویی درحدود       . دارد
 200 یک ماشین لباسشویی در طول سال حـدود   گرفته شود و   بار درهفته در نظر      2لباسشویی  

اگر این مقدار در تعداد ماشین لباسشویی هاي موجود ضرب      کیلووات ساعت برق مصرف کند و     
 .ودش  میلیارد کیلووات ساعت برق توسط ماشین هاي لباسشویی مصرف می 2 ساالنه حدود    شود

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


    
 � همایش اصالح الگوي مصرف مجموعه مقاالت   �  142  

  .میزان مصرف انرژي برخی لوازم خانگی برقی را در کشور نشان می دهد) 3(جدول 
   میزان مصرف انرژي برخی لوازم خانگی برقی):3(جدول 

 نوع دستگاه ردیف
متوسط 

 )وات(مصرف 
 نوع دستگاه ردیف

متوسط 
  مصرف

 )وات (

 300 آبمیوه گیري 13 2500 ماشین لباسشویی 1

 250 رایانه 14 2000 بخاري برقی 2

 130 یخچال 15 2000 ماشین ظرفشویی 3

 160 تلویزیون رنگی 16 1200 سشوار 4

 100 چرخ خیاطی برقی 17 1000 جارو برقی 5

 80 پنکه 18 1000 وتا 6

 40 المپ مهتابی 19 1000 )چاي ساز(سماور برقی 7

 20 المپ کم مصرف 20 800 پلوپز 8

 2400  گازيرکول 21 600 کولر آبی 9

 25 رادیو ضبط 22 500 چرخ گوشت 10

 900 مایکروفر 23 500 غذا ساز 11

I فریزرها براي تعیین شاخص هدف مصرف انرژي-هاي بازده انرژي یخچال  بازه بندي گروه** < 55  
  

مدیریت مصرف برق به مجموعه اي از فعالیتهاي به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکان    
یی اور بهینه سازي و منطقی کردن مصرف برق گفته می شود و هدف آن ایجـاد کـار    آن به منظ  

  بـدین ترتیـب هـم عرضـه کننـده و هـم       . بیشتر و صرف هزینه کمتـر در مـصرف بـرق اسـت            
اتخـاذ سیاسـتهاي مـدیریت مـصرف نبایـد      . مصرف کننده به سود بیشتري دست خواهند یافت 
ده کاهش دهد، بلکه هدف حفظ سطح رفاه و       سطح زندگی و مطلوبیت مصرف را در مصرف کنن        

 :زندگی با مصرف انرژي کمتر برق است، این سیاست متشکل از دو بخش مرتبط می باشد
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  ) Demand side management(مدیریت مصرف برق در بخش مصرف -1
  )Supply side management( مدیریت مصرف برق در بخش تولید  -2

گذاري کالن کشور مواردي از قبیل  رق در سیاستعوامل عمده اثر گذار بر مدیریت مصرف ب       
نیاز به سرمایه گذاري سنگین و کمبود منابع مالی صنعت برق، زمان بر بودن احداث تأسیـسات      

منافع اجراي مدیریت مصرف    . باشد می آن و نگرانیهاي شدید در خصوص آلودگی محیط زیست        
منـابع، جلـب رضـایت    کـاهش آلـودگی زیـست محیطـی، صـرفه جـویی در           شامل منافع ملـی،   

 پایین بودن بهاي برق به عنوان یـک کـاالي     .ها است  کاهش هزینه  منافع مشترکان و   ،مشترکین
شود سیاستهاي اعمال شده در رابطه بـا مـدیریت مـصرف در سـطح کـشور                  اقتصادي سبب می  

هاي عملی جهت فرهنگ سازي در نزد اقشار مختلف مـردم را در پـی    جدي تلقی نشود و زمینه  
 تالشهاي مدیریت مصرف، به دلیل عـدم ایجـاد حـساسیت از طریـق        بدین ترتیب . ه باشد نداشت

  . رسد  به نتیجه نمیاناعمال بهاي واقعی برق براي تغییر دادن رفتار مصرفی مشترک
 برابـر  90 تـا  15هـاي مختلـف     سال پیش تاکنون قیمت برق در تعرفه   40از  از سوي دیگر،    
 برابـر  200 تـا  100ت کشاورزي و صنعتی در این مـدت         که قیمت محصوال   شده است در حالی   

شده است و فشار ناشـی از پـایین بـودن نـسبی قیمـت بـرق موجـب سـست شـدن بخـشی از              
متوسـط نـرخ فـروش هـر      . زیربناهاي این صنعت گردیده که تداوم آن به صالح کـشور نیـست            

 در حالیست که  ریال بوده و این    107هاي جاري     کیلووات ساعت برق در بخش خانگی به قیمت       
هـر کیلـووات    متوسـط نـرخ فـروش     . شود   ریال یارانه در نظر گرفته می      270براي همین بخش    

 ریال، متوسط 255 ریال و یارانه در نظر گرفته شده براي آن 16ساعت برق در بخش کشاورزي     
.  ریـال اسـت    515ریال و در بخش تجاري      185نرخ فروش هر کیلووات ساعت در بخش صنعت         

ن برق مصرفی در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها از جمله دالیل افزایش مصرف       ارزان بود 
هزینـه اسـت بـه     تولید یک کیلووات ساعت برق در ایران بـسیار پـر  آن می باشد، در این رابطه  

و  گذاري اولیه نیاز است دالر سرمایه1000اعت برق حدود  سکه براي تولید یک کیلووات       طوري
  .شود یمهاي جاري نیز به آن افزوده  سیسات هزینهأدر طول استفاده از ت

 مربوط به مصارف خانگی است که بخش زیادي      کشوربیش از یک سوم مصرف انرژي نهایی        
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لذا مـدیریت مـصرف بـرق در    . جویی کرد توان بدون از دست دادن رفاه معمولی صرفه    از آنرا می  
  . د مورد توجه جدي قرار گیرندشوند بای هایی که اضافی مصرف می جویی انرژي خانه و صرفه

  :نتایج
مصرف . باشد از جمله نتایج و پیامدهاي مصرف گرایی، تهاجم فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی می     

گرایی در جامعه داراي آثار مخرب و زیان بار دیگري است که از مهمتـرین آنهـا مـی تـوان بـه                
آنچه . اي زیرساختی اشاره کرد   ه مواردي چون افزایش واردات، کمبود گرایش به سرمایه گذاري        

باشـد   در اصالح الگوي مصرف و دستیابی به فرهنگ بهینه مصرف در کشور داراي اهمیـت مـی              
این است که اصالح الگوي مصرف نیازمند تبیین استراتژي و تعیین خط مشی است که طی آن، 

در کشور، حرکتی این اصل به یک شعار تغییر ماهیت ندهد؛ در واقع الزمه دستیابی به این مهم  
لذا می بایست همگـی ایـن اصـل را یـک      . باشد  عمیق از سوي مسئوالن و همه آحاد جامعه می        

ریزي نمایند و  ضرورت دانسته و فعالیت هاي خود را در راستاي رسیدن به این اصل مهم برنامه              
رهنـگ  تـوان بـه ف     از جمله این عوامـل مـی      . براي دستیابی به این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند        

 یکی از بخشهایی کـه  .سازي، مدیریت قوي، طراحی ساز و کار و جلب مشارکت مردم اشاره کرد 
در کشور ما سهم وسیعی از انرژي اتالفی را به خود اختصاص داده است، بخش مصارف خـانگی               

 به عدم آگاهی و رعایت نکردن نکات و موارد           ها بیشترین سهم اتالف انرژي در این بخش      . است
ل ئبا توجه به عوامـل و مـسا   ،می گذرند سادگی از کنار آنه  است که عموم مردم هم ب  ساده اي 

، مسئله اصالح الگوي مصرف  پایدار به سوي توسعهحرکتذکر شده و همچنین نیاز کشور براي    
 الگـوي مـصرف در دو سـطح    .شـود  زمان دیگري احساس مـی    به ویژه در حوزه برق بیش از هر       

مصرف و تولید پایدار همراه با رشـد اقتـصادي          . قابل بررسی است   "الف کا رمص" و   "تولید کاال "
استفاده بهینه از عوامل تولید و کاهندگی آلودگی هاي محیط زیست را طلب می کند، و زمینه                  

بر اساس اصل پایـداري مـصرف و تولیـد     .سازد هاي مناسب و سازگار توسعه پایدار را فراهم می        
ورد استفاده قرار گیرند که با در نظرگرفتن نیازهـاي نـسل هـاي    تمامی منابع باید به گونه اي م      

مصرف برق در . آینده خسارت ناشی از فعالیت هاي امروزي براي نسل هاي آینده جبران گردد             
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 میلیون کیلو وات ساعت بوده، که بیشترین سهم     4/51059 در بخش خانگی معادل      1386سال  
شها دارا بوده، و سرانه مصرف برق در ایـن بخـش    درصد را نسبت به سایر بخ4/33یعنی معادل   

یـون   میل6با توجه به این نکته کـه در حـدود   .  درصد رشد داشته است5/1نسبت به سال قبل،  
 میلیون 5/1 میلیون نفر تحت پوشش دائمی و 5/4(م یا موردي نفر از جمعیت کشور به طور دائ      

 امام خمینی می باشند، اصالح الگوي تحت پوشش کمیته امداد) مند از خدمات موردي   نفر بهره 
هاي صنعتی ضروري به نظر      جویی به ایجاد بخش    صاص درآمد حاصل از صرفه    تمصرف برق و اخ   

 پتانسیلی مثبت در جهـت      )ره(به عبارت دیگر جمعیت زیر پوشش کمیته امام خمینی        . رسد می
  .باشند بکارگیري الگوهاي اصالح مصرف می

هاي موجود در شهرها و روستاهاي تحت پوشش کمیته امداد          با توجه به امکانات و ظرفیت       
   اسـتفاده مـوردي از راهکارهـاي اجرایـی و پیـشنهادات ارایـه شـده در ذیـل                  )ره(امام خمینـی  

تواند در پایداري نحوه مصرف انرژي الکتریکی در جمعیت تحـت پوشـش کمیتـه امـدادامام           می
  . بسیار موثر باشد)ره(خمینی

  :ي اجرایی راهکارهاپیشنهادها و
 پوشـش در خـصوص نحـوه        تحـت ها و   ده  ارتقاي سطح آگاهی و فرهنگ عمومی خانوا       -1

استفاده بهینه از انرژي الکتریکی به منظور نهادینه کردن مصرف پایدار انرژي از طریق              
بـراي  اصـالح الگـوي مـصرف و     )یا واحد بـه واحـد   (اجراي طرح آموزش خانه به خانه       

 ت اوج مصرفکاهش مصرف برق به خصوص در ساعا

   راه اندازي گروههاي ثابت آمـوزش دیـده بـه منظـور آگـاه سـازي در خـصوص لـزوم                   -2
جویی در مصرف برق و آموزش نحوه استفاده بهینه از روشنایی و لوازم برقـی بـه               صرفه

 تحت پوششده هاي ویژه در ساعات اوج مصرف در سطح خانوا

و خنـک  )  فریزرها -چالیخ( نصب سوییچ براي خارج کردن مصرف وسایل سرد کننده       -3
  تحـت يهـا   ساعات اوج مصرف براي منـزل خـانواده       در) کولر، چیلرو فن کوئل   (کننده  
  پوشش
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نظارت و مراجعه بازرسان انرژي الکتریکی به منازل بـراي تحقیـق در خـصوص اتـالف                  -4
یـد  ه راهنمایی در خصوص کاهش هدر رفت برق، تعمیـر و خر  ی و ارائ  انرژي وسایل برق  
 حت پوششناسب در خانواده هاي توسایل برقی م

برپــایی نمایــشگاههاي مــوردي و بهــره گیــري از رســانه هــاي جمعــی در ارتبــاط بــا   -5
 سازي مصرف پایدار انرژي و اصول صحیح مصرف آن فرهنگ

و یـا نـصب آنهـا بـر روي         ) sms(ارسال پیامهاي آموزشی از طریق سرویس پیام کوتاه          -6
سترده از انیمیشن و تیزرهاي کوتاه جذاب و پر بیلبوردهاي تبلیغاتی و نیز بهره گیري گ

محتواي تلویزیونی در خصوص آموزش و یادگیري اصول مصرف بهینه انرژي الکتریکی            
  در هرمورد)ره(کمیته امداد امام خمینی ) آرم(با درج نام و لگوي

ــرق و پخــش گــسترده بروشــور و  دســتورالعملهايطراحــی  -7  صــرفه جــویی مــصرف ب
مصرف پایدار برق در مناطق تحت پوشش و نیز آمـوزش اصـالح       هاي راهنماي     دفترچه

اردوهـاي   الگوي مصرف برق به دانش آموزان تحت پوشش در زمان برپایی مـسابقات و       
 درسی، ورزشی و تفریحی

 صـرفه   بـا هدایت پایان نامه هاي دانشجویان تحت پوشش بـه سـمت مباحـث مـرتبط         -8
 ها و پژوهشهاي مرتبط از سایر طرحسازي مصرف برق و حمایت  جویی، پایداري و بهینه

تعلیم و تربیت مدیران انرژي از طریق شناسایی افراد واجد شرایط و برگزاري دوره هاي  -9
آموزشی کوتاه مدت براي آنها و مسئوالن بخشهاي تولیدي جهت ایجاد تشکلی از افراد         
آموزش دیده به منظـور انتـشار فرهنـگ الگـوي مـصرف پایـدار انـرژي الکتریکـی در                    

 واحدهاي مربوط

استفاده از تجربیات دیگر کشورهاي پیشرو در زمینه هاي مرتبط با پایـداري مـصرف                -10
انرژي، همچنین الگو برداري از نوع و نحوه برنامه ریزي آنها در مسیر مقابلـه بـا اتـالف        

 انرژي الکتریکی

یـشتر  اطالع رسانی نتایج اقدامات انجام شده و منافع حاصله به منظور ایجـاد انگیـزه ب    -11
  در زمینه اصالح الگوي مصرف برق درخانواده هاي تحت پوشش
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