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مصرف شده استج اما  ه منرور زمنانج حتنی پنضش از اینکنه ارنر اتن ایش قضمنت         
هنا خنثنی شنودج رونند ات ایشنی       های انرژی  ا ات ایش سطح عمومی قضمنت  حامع

سر گرتته شده و مصنرف اننرژی  نه سنطوح قیونی       مصرف سرانه انرژی دو اره از
هنا حتنی  سنضار     خود  ازگشته است. ای  موموع در تاز دوی هدتمندسازی یاراننه 

داری  ه  مشهودتر است. در ای  دورهج مصرف انرژی در  لش خانگی واکنش معنی
 .(6)شو  وارد شده از خود نشان نداده است
ای مدیریت تقامنا دارای ارنر   ه هاج سضاست  رای مصرف انرژی در سایر  لش

های مناسبج مقدار مصنرف اننرژی    تواند  ا  رنامه گذار می  وندمدب  وده و سضاست
ها را کنترل نموده و در  وندمدبج  ه مقدار دللواه خود ن دیک نماید.  در ای   لش

ها توانسنته ارنر    ای  نتضهه  ضانگر ای  موموع است که سضاست هدتمندسازی یارانه
 حنال  در هنا  ناقی  گنذارد. اگرچنه     ساختار مصرف انرژی در ای   لنش  دایمی  ر
. اما مضکن یمشاهده نم یرا در مصرف انرژ ها ارانهی یهدتمندساز استسض ارر حامر

 تیریمند  اسنت ضس کی)که  ها ارانهی یهدتمندساز استض ودن س ارر ی  ی ه معن  یا
  متضق عی عد و عدی تعد یاه توری  اال در سال عض. در واقعج  ه دلستضتقاما  ود( ن

 منت ضشده اسنت. کناهش ق   یخنث استضس  ی ا آنج ارر ا بمتناس یانرژ یها حامع
تقامنا(   تیریمند  اسنت ض)عکنس س  یقیتشو استضنقش س ی ه نوع یانرژ یقضحق
 اسنت ضحاصع جمع ارر  وندمندب س  رسد یرا دارد که  ه نظر م یمصرف انرژ ی را

 عند دنینال شنده     یهنا  سنال  درکنه   یقیشوت یها استضو س ها ارانهی یهدتمندساز
  رگتر  یقیتشو یها استضمصرف  وده است و ارر س شیسمت ات ا  ه شترضاستج  

  وده است. ها ارانهی یاز ارر هدتمندساز
توانند  نا اراینه تسنهض بج      هنای قضمتنی منی     نا رای  دولت در کنار سضاسنت 

تنری  ارکنان    مهنم های قضمتی  رای کناهش مصنرفج آمنوزج و ... کنه از      تلفض 
هنا را کنتنرل و    های مدیریت تقاما هستندج مصرف اننرژی در این   لنش    سضاست

  هضنه نماید.
 
 


