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مذیریت مصرف چیست؟

مذیریت مصرف مجمًػٍ ای از ريشُا ي راَثردَاست وٍ تمىظًر تُیىٍ سازی مصرف اوررشی ترٍ ورار
گرفتٍ می شًد .تذیُی است ياشگان مرذیریت مصررف اوررشی در مفُرً ػرا خرًد درترگیرورذٌ َمرٍ
اشىال ي اوًاع اورشی می تاشذ .تا ایه حال تٍ دلیل گسترٌ وارترد اورشی الىتریىی در زورذگی تررر ورٍ
واشی از مسایای متؼذد آن می تاشرذ لسرمت ػمرذٌ فرآیىرذَای مرذیریت مصررف مررمثی ترا مرذیریت
مصرف اورشی الىتریىی می تاشذ.مذیریت مصرف ترق شامل مجمًػٍ ای از فؼالیتُای تُم پیًستٍ تریه
صىؼت ترق ي مرترویه آن تٍ مىظًر مؼذیل تار مصرفی مرترن است ما تتًان تا وارایی تیررتر ي َسیىرٍ
ومتر تٍ مطلًتیت یىساوی در زمیىٍ مصرف دست یافت  .تذیه مرمیة َم ػرضٍ وىىرذٌ ي َرم مصررف
وىىذٌ ترق تٍ سًد تیرتری در ایه زمیىٍ دست خًاَىذ یافت .
مذیریت مصرف اورشی الىتریىی تا مًجٍ تٍ استرامصی ي اَذاف مؼییه شذٌ تررای آن ترٍ دي گرريٌ زیرر
ممسیم تىذی می شًد :
 -1مذیریت مصرف اورشی در تخش مصرف ()Demand side management
 -2مذیریت مصرف اورشی در تخش مًلیذ ()Supply side management
مؼمًال راَىارَای اجرایی در تخش مصرف تسیار مًثرمر ازراَىارَای تخرش مًلیرذ َسرتىذ .مؼمرًال
راَىارَای مذیریت اورشی در سمت مصرف تستٍ تٍ میسان َسیىٍ ای وٍ در پی داروذ تٍ سرٍ دسرتٍ زیرر
ممسیم می شًوذ :
گريٌ ايل  -ريشُایی َستىذ وٍ َسیىٍ ای وذاشتٍ تاشىذ مثال اسرتفادٌ درسرت از يسرایل ي دسرتااَُا ي
مرالثت ي واُذاری از آوُا .
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گريٌ دي  -ريشُایی َستىذ وٍ َسیىٍ داروذ اما ایه َسیىٍ َا چىذان زیاد ویست (ريشُای وم َسیىرٍ )
ماوىذ مؼمیر ي واُرذاری يسرایل اورذازٌ گیرری میرسان مصررف اوررشی در دسرتااَُای مختلر

یره

وارخاوٍ ي وظارت تر مغییر مصرف َر دسرتااٌ ػرایك وراری لًلرٍ َرا ي واوالُرا اجررای تروامرٍ َرای
آمًزشی در خصًص ريشُای واَش اورشی .
گريٌ سً  -ريشُای پر َسیىٍ َستىذ  .در ایه ريشُا تایذ مغییرات اساسی جُت تُثًد مصرف اوررشی
در دستااَُا ماسیسات ي ساختماوُا تًجًد آيرد مثال اگر وارخاوٍ ای وُىرٍ ي لرذیمی تاشرذ تایرذ در
صرًرت ویرراز ي امىران صرررفٍ جررًیی اوررشی دسررتااَُای آورررا ترا دسررتااَُای وررً مؼرًی

ورررد یررا

دستااَُای مىمیلی در جُت جلًگیری از امالف اورشی وصة ومًد یا اگر ساختماوی وُىٍ شذٌ تاشرذ
تایذ مما ماسیسات گرمایش ي سرمایش آورا مؼًی

ورد .

اَذاف مذیریت مصرف:
·

فراَم آيردن زمیىٍ مىاسة جُت استفادٌ مىطمی از اورشی

·

ارائٍ ريشُای تُیىٍ سازی مصرف اورشی

·

افسایش تازدَی ماسیسات صىؼتی

·

مرًیك تٍ استفادٌ از سیستمُا ي فرآیىذَای تا وارایی تیرتر

راَُای دستیاتی تٍ اَذاف مذیریت مصرف:
·

وىترل در مصرف اورشی

·

افسایش تازدَی اورشی

·

واُذاری ي وىترل سیستم تُیىٍ اورشی
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·

سازماوذَی

ترخی از ػًامل مؤثر تر مصرف:

ال

– ػًامل التصادی ي حمًلی :

·

لیمت ي تُای ترق

·

لًاویه ي ممررات ملی

·

شذت اورشی

·

تُرٌ يری ویريی وار

ب – ػًامل فىی :
·

رشذ صىؼت ترق

·

مذیریت تار ي حفظ اورشی

·

مىىًلًشی مجُیسات مًلیذ

·

مىىًلًشی مجُیسات اوتمال ي مًزیغ

·

مىىًلًشی مجُیسات مصرف

·

مًلیذ َمسمان ترق ي گرما

·

تازیافت اورشی

·

جایاسیىی اورشی

ج – ػًامل اجتماػی فرَىای:
·

رشذ جمؼیت
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·

فرَىگ مصرف

·

مرًیك َا ي مىثیٍ َا

مىافغ اجرای مذیریت مصرف:

.1

مىافغ ملی :

·

واَش آلًدگی زیست محیطی

·

صرفٍ جًیی در مىاتغ

·

جلة رضایت مرترویه.

.2

مىافغ مرترویه :

·

واَش َسیىٍ َا

·

ارمماء ویفیت سريیس ي خذمات دریافتی

·

ارمماء ویفیت ي واُذاری مجُیسات

.3

مىافغ صىؼت ترق:

·

واَش َسیىٍ َای مًلیذ

·

تُثًد تُرٌ ترداری ي راوذمان

·

واَش َسیىٍ َای سرمایٍ ای

·

تُثًد خذمت رساوی

