مديريت مصرف در خانه

مديريت مصرؾ در خانه يعني چه؟
مديريت مصرؾ مجموعهاي از روشها و راهبردهاست که به منظور بهينهسازي مصرؾ در بسياري از موارد از قبيل مصرؾ
انرژي ،ؼذا ،زمان و ؼيره به کار گرفته ميشود.
هدف از مديريت مصرف چيست؟

 1فراهم آوردن زمينه مناسب جهت استفاده منطقي از انرژي و ؼيره....2ارايه روشهاي بهينهسازي در مصرؾ3جلوگيري از روحيه مصرؾ گراييخانواده و مصرف

درجهان امروز با صنعتي شدن جوامع و رشد جمعيت در کشورهاي بزرگ ،فرهنگ و زندگي مردم به سمت مصرؾ پيش رفته
است .مصرؾ بيش از توليد جزء جدانشدني زندگي روزمره انسانها شده و دولتها در فراهم آوردن اقالم مصرفي مردم کشور خود
اقدام به سياستگذاريهاي گوناگوني نمودهاند .بديهي است هرچه جمعيت بيشتر باشد ،اهميت فراهم آوردن امکانات هم براي دولت و
هم براي خود مردم بيشتر ميشود .پس واضح است فرهنگ سازي در خصوص مصرؾ و در همه زمينهها باعث جلوگيري از اتالؾ
سرمايه ،وقت و ديگر موارد خواهد شد.خصوصا ً خانوادهها که به عنوان نهاد پايه در اجتماع مطرح هستند سهم بزرگي را به خود
اختصاص ميدهند ،چه در آموزش ،تعليم و فرهنگ سازي و چه در امر مصرؾ.اگر مفهوم مصرؾ درست دريافت شود و فرهنگ
سازي شود ديگر نه خانوادهها و نه دولت فشاري را متحمل خواهد شد.
صرفه جويي هم کيفي و هم کمي

بهينه سازي الگوي مصرؾ تنها در کاهش حجم مصرؾ نيست بلکه بايد در افزايش کيفيت کاالي مصرفي هم توجه شود.مصرؾ
درست با رفع احتياجات زندگي ،در حد معقول ،ارتباط دارد .يعني تا جايي که نياز ما رفع شد ديگر در مصرؾ بيشتر پافشاري
نکنيم.همچنين کيفيت مصرؾ خيلي مهم است و بايد به آن هم توجه داشته باشيم.
مصرف برق

چندنکته:
 1.در هنگام خريد لوازم برقي به برچسب انرژي آن دقت کنيم.سعي شود لوازم خريداري شده درجه  Aتا  Cرا دارا باشد.
برچسب انرژي مصرؾ برگه اي است که موارد زير را در پي دارد:
 انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خريد وسايل برقي خانگيآشنا ساختن مصرؾ کنندگان با ميزان کارآيي و بازدهي وسايل برقي خانگيبهينه سازي و کاهش مصرؾ انرژيکاهش هزينه انرژي مصرفي در خانوادههاکاهش آلودگي محيط زيست-ارائه اطالعات اختصاصي ويژه هر وسيله برقي

 ارائه اطالعات مشترک در مورد کليه وسايل برقي شامل عالمت تجاري سازنده ،نام شرکت ،مدل دستگاه و استاندارد.در اينجا برايآشنايي شکل يک برچسب يخچال فريزر آورده شده است.
2.لوازم برقي پربازده و کم مصرؾ خريداري کنيم.
 3.المپهاي کممصرؾ و مهتابي را جايگزين المپهاي رشتهاي کنيم؛ زيرا المپهاي کممصرؾ حدود 10برابر المپهاي رشتهاي
عمر ميکنند و تقريبا ً راندمان چند برابر المپهاي رشتهاي را دارند .همچنين  95درصد انرژي المپهاي رشتهاي به گرما تبديل
ميشود و اصالً مقرون به صرفه نيست.
الزم است چند نکته در باب المپهاي کم مصرؾ يادآوري کنيم:
 المپ کممصرؾ را از شرکتهاي معتبر که داراي ضمانتنامه کاالي خود هستند خريد کنيم. به منظور داشتن حداکثر شار نوري توصيه ميشود المپ به صورت آويز نصب شود.توصيه ميشود اين المپها در حبابهاي بسته مورد استفاده قرار نگيرد.عمر مفيد المپهاي کممصرؾ با روشن -خاموش کردن زياد کاهش مييابد.بنابراين در محلهايي مثل آپارتمانها ،راهروها وسرويسهاي بهداشتي مقرون به صرفه نيست .در اين مکانها بايد المپ رشتهاي با وات پايين و يا المپ رشته اي زمان دار وصل
شود.
اگر در جايي نياز به روشن کردن المپ بيشتر و نور اضافي داريد سعي کنيم در يک المپ با وات باال استفاده کنيم نه چند المپ با
وات کم زيرا هر چقدر وات المپ زياد باشد بازدهي المپ بيشتر است.
4.سعي کنيم در ساعات اوج مصرؾ (پيک ) استفاده از وسايلي که برق بيشتري را مصرؾ ميکنند و از وات بيشتري برخوردارند،
خودداري کنيم .ماشين لباسشويي ،بخاري برقي ،ماشين ظرفشويي ،کولر گازي و سشوار از پرمصرؾ ترين وسايل خانه هستند.
 5.ساعات پيک يا اوج مصرؾ از زمان ؼروب آفتاب تا  4ساعت بعد از آن محاسبه ميشود .در زمان اوج مصرؾ چون به يکباره
تمام شبکه کشور به روشنايي نيازمند ميشود مصرؾ برق زياد شده و به شبکه برق کشور فشار وارد ميشود و حتي ممکن است به
خاموشي منجر شود .دولت براي اين مشکل چاره انديشيده و کنتورهاي ديجيتال را براي هر خانه نصب کرده است .کنتورهاي
ديجيتال ميزان مصرؾ در ساعات اوج مصرؾ و در ساعتهاي عادي ،به يکسان محاسبه نميکند .بلکه در ساعت اوج مصرؾ 4
برابر و در ساعات  12تا  6صبح ،يک چهارم حساب ميکند.
 6.لوازم برقي خودر ا به نسبت نياز خود انتخاب و استفاده کنيم و ميزان وات ) ( Wآن را درست انتخاب کنيم .هرچه وات آن کمتر
باشد برق کمتري مصرؾ ميکند.
7.الگوي مصرؾ ماهيانه براي مشترکين خانگي در تهران ،در فصل تابستان  300کيلووات ساعت و در ساير فصول  200کيلووات
ساعت است.اين الگوي مصرؾ يک معيار استاندارد براي کنترل صحيح مصرؾ برق توسط مشترکين است.
 8.مقدار روشنايي محيط را متناسب با دقت مورد نياز کارهايتان انتخاب کنيم و براي انجام کارهايي مانند مطالعه ،به جاي روشن
کردن کل محيط از روشنايي موضعي مانند چراغ مطالعه و آباژور و  ...استفاده کنيم.
 9.براي انعکاس بهتر نور ،رنگ پردهها و رنگ آميزي سطوح داخلي اتاقها را روشن انتخاب کنيم.
10.گرد و خاک موجود در روي المپها را مرتبا ً تميز کنيم تا از ميزان بهره نوري المپها را مرتبا ً تميز کنيم تا از ميزان بهره
نوري المپها بيشتر بهرهمند شويم.

 11.به ياد داشته باشيم کولرهاي گازي به نسبت کولرهاي آبي جريان برق بيشتري مصرؾ ميکنند.
 12.کولرهاي گازي به طورمداوم روشن نباشد و در ساعت پيک و بار از آن استفاده نکنيم.
 13.فيلترهاي کولر گازي را به صورت منظم تميز کنيم.
 14.براي دستگاههاي گرمايشي و سرمايشي برقي خود يک ترموستات نصب کنيم تا در مواقعي که نياز نيست به طور خودکار
خاموش شده يا تنظيم شود.
 15.براي خانه خود پنجرههاي دوجداره در نظر بگيريم تا از ورود و خروج دماي منزل و بيرون جلوگيري شود ،اين امر باعث
ميشود تا از اتالؾ  10تا  40درصدي کل مصرؾ گرمايشي و سرمايشي جلوگيري شود.
 16.ظرفيت برودتي کولرها متناسب با شرايط آب و هوايي محل باشد.
 17.کولرهاي بزرگتر از حد نياز باعث مصرؾ بيمورد انرژي برق ميشود.
18.از کولرهاي آبي براي مناطق معتدل استفاده کنيم.
19.از کولرهاي گازي براي مناطق گرمسيري و مرطوب استفاده کنيم.
20.کانال کشي کولر آبي از کوتاهترين مسيرممکن انتخاب کنيم.
21.روي کولر آبي خود يک سايبان نصب کنيم.
22.تعويض هر ساله پوشال درکارکرد کولر را بهتر کرده و مصرؾ انرژي را کاهش ميدهد.
 23.از سرمايش موضعي استفاده کنيم يعني اتاقهايي را که در طول روز استفاده ميکنيم ،سرد کنيم.
23.از دور آهسته کولر استفاده کنيم.
24.براي جلوگيري از خروج سرما ،پنجرهها و درها را درزگيري کنيم.
25.از تهويه طبيعي شب براي سرمايش استفاده کنيم.
26.بهترين درجه حرارت منزل  18 -22درجه سانتي گراد است از سرد کردن بيش از حد محل خودداري کنيم.
مصرف آب

آب يکي از عناصر اساسي در زيست جهان است.انسان به عنوان جزئي از طبيعت از اين ماده بي بهره و بي نياز نيست.با توجه به
اينکه منابع آب رو به کاهش و جمعيت کشور رو به افزايش است مديري مصرؾ آب ضروري است.درحال حاضر ميزان استاندارد
آب مصرفي براي هر فرد حدود  150ليتر در روز مي باشد که در صورت باال رفتن اين مقدار اسراؾ به حساب مي آيد.
چند نکته در اين باب

 1-يک دوش پر فشار در حمام نصب کنيم ،اين سر دوشها خروج آب را تا ?? ليتر در دقيقه کاهش مي دهند.

2اگر پر شدن سطل ? ليتري ،کمتر از ?? ثانيه طول بکشد ،يک راست عازم خريد سر دوشي جديد شويم.3شيرهاي آب را نيز به روز کنيم .درحالي که مشؽول خريد لوازم لوله کشي هستيم ،سرشيرهايي که خاصيتي مشابه دوش مذکوردارند تهيه کنيم و به سر شيرهاي خانه ببنديم.
 4براي انجام دادن آن دسته از امور آشپزخانه که نيازمند باز گذاشتن شير آب هستند ،آب را به صورت قطره اي باز بگذاريم و شيررا تا آخرين حد آن باز نکنيم .جريان آب را به باريکي يک ني نوشيدني نگه داريم و در هر دقيقه ? ليتر آب صرفه جويي کنيم.
ميکشد ،پس آب را به هدر مي دهد.
5هنگام مسواک زدن دندانها ،آب را باز نگذاريم ،مسواک زدن دو دقيقه طول 6از تنظيمات صحيح استفاده کنيم .ماشين لباسشويي و ظرفشويي را متناسب با مقدار بار آن تنظيم کنيد. 7سرعت دوش گرفتن خود را افزايش دهيم وتا حد امکان از وان استفاده نکنيد.8جلوي چکه کردن شيرهاي آب را بگيريم .شيري که چکه ميکند در سال  893.11ليتر آب به هدر ميدهدپس هرچه سريع برايتعمير آن-يعني تعويض واشر ?? توماني )اقدام کنيم.
9سيفون را چک کنيم .کمي رنگ خوراکي داخل محفظه سيفون بريزيد ،اگر رنگ به داخل کاسه توالت هم وارد شد ،يعني کهمحفظه نشتي دارد و تا روزي ??? ليتر آب به هدر مي دهد.
 10هنگام صابون زدن به صورت و سپس تراشيدن ريش ،شير آب را باز نگذاريم .براي شستن کؾ از روي تيػ در حين تراشيدنريش ،مي توانيم از يک کاسه آب جوش استفاده کنيم.
 11باؼچه را صبح زود و قبل از اينکه خورشيد آب را بخار کند ،آبياري کنيم.بيش از حد به باؼچه آب ندهيم .يک زمين چمن معمولي با گل و گياه عادي ،هفتهاي يک مرتبه و به مدت يک ساعت به آبياري نياز
دارد.
شستشوي اتومبيل خود را به کارواش بسپاريم .آنها حدود ? 00ليتر آب کمتر از زماني که خودتان خودرو را ميشوييم ،آب مصرؾ
ميکنند.
براي شستنن ظروؾ ابتدا آنها را در يک طرؾ سينک بگذاريم سپس آب گرم را در داخل سينک بريزيم تا شستشو براحتي صورت
گيرد.
نکاتي در مورد مصرف گاز

)1مصرؾ بهينه گاز روزانه  25مليون متر مکعب گاز را صرفه جويي ميکند.
) 2در فصل سرما به جاي زياد کردن درجه بخاري از لباسهاي ضخيم استفاده کنيم.
)3هنگام عدم نياز مبرم به بخاري و وسايل گرمايشي آنها را در درجه باال قرار ندهيم.
) 4در مکانهاي داراي وسايل گازسوز بايد جايي براي تهويه باشد.
) 5از وسايل گازسوز و ملحقات آن سرکشي و بازرسي به عمل آوريم.

)6از عدم نشت دودکش و شيلنگ اتصال وسايل گاز سوز مطمئن شويم.
)7از شيلنگ مخصوص گاز به جاي شيلنگ الستيکي استفاده نماييم.
) 8از بستهاي مخصوص فلزي براي بستن شيلنگ به لوله گاز استفاده کنيم.
)9لوازم گازسوز با شعله آبي بسوزد.
)10دودکش وسايل گازسوز بايد داراي کالهک  Hباشد.
)11از دستگاه هشداردهنده گاز منوکسيدکربن در منازل و محل کار استفاده کنيم.
)12يک کپسول آتش نشاني در منزل نگهداري کنيم.
مصرف مواد غذايي و پوشاک

)1براي جلوگيري از دور ريز ؼذا سعي کنيم به اندازه طبخ شود.
) 2براي جلوگيري از فاسد شدن و هدر رفتن سبزيجات آنها را به اندازه شسته ،خشک کرده و در پارچهاي در يخچال نگهداري کنيم.
)3به اندازه مصرؾ خريد کنيم.
) 4مواد ؼذايي را به نسبت نياز و عالقه اعضاي خانواده خريداري کنيم.
)5به تاريخ توليد وانقضاي مواد ؼذايي در هنگام خريد دقت کنيم.
) 6از نان را به هنگام خريد به ابعاد کوچکتر تقسيم و بسته بندي نموده و در فريزر نگهداري کنيم.
)7در خريد لباس به موارد مصرؾ آن دقت کنيم.
)8به کيفيت و جنس لباس توجه کنيم.
)9سعي کنيم به طور تفريحي به خريد لباس نرويم.
) 10در فروشگاههايي که اقالمش حراج شده به جنس و کيفيت آن توجه کنيم .همچنين با هدؾ قبلي خريد نماييم.
)11لباسهاي خود را پاکيزه و منظم نگه داريم تا عمرشان بيشتر باشد.
) 12چون ميزان استهالک لباس کودکان زياد است از جنس مرؼوب استفاده نماييم.
) 13در نگهداري اقالم مصرفي خود دقت کنيم و حداالمکان برچسب نام روي آن بزنيم.
نکاتي در مديريت زمان

 1.کارهاي بانکي ،ثبت نام مراکز و ديگر امور را با اينترنت ظرؾ چند دقيقه انجام دهيم و در وقت خود صرفهجويي کنيم.
2.کارهاي بيرون از منزل و خريدهاي روزانه را به  1روز در هفته تقليل دهيم.

3.همواره براي وقت خود برنامهريزي داشته باشيم.
وقتمان توسط افراد مختلؾ تلؾ شود و قدرت نه گفتن را به طرافيان داشته باشيم.
4.نگذاريم 
 5.ليستي از کارهاي هفتگي خود تهيه کنيم و همواره کارهاي ؼيرضروري را خط بزنيم.
تلفنهاي ؼير ضروري بپرهيزيم.
6.از 
 7.در هنگام يک فوريت پيش آمده از خود سئوال کنيم که اگر آن را انجام ندهيم منجر به چه خواهد شد.
 8.در برنامه ريزي امور خانوادگي از قبل مشورت کنيم به طور مثال زمان رفتن به خريد يا تفريح را از قبل هماهنگ کنيم.

