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 افغانستان برق انرژىمعقول  مصرف در زنان نقش

 

 عوامعل مطالععه و شناسعای  بعا ارز،  منبعع این از برداري بهره ضرورت نیز و اقتصادي رشد پروسه هاي و گیري شکل در انرژي منابع افزون روز تأثیر - چکیده

 م  تواننعد زنان که چرا است. برخوردار خاص اهمیت از انرژي 1معقول مصرف مدیریت در زنان نقش این میان در کند. م  اهمیت پر را انرژي مصرف بر تأثیر گذار

زنان با توجه به نقشع  کعه در خعانواده  .کنند مطرح جامعه در را فراگیر الگوي خانگ   مصارف براي الگوي معقولطرح  با و باشند انرژي مصرف اصالح شروع نقطه

  .شوندم   ورهاي اصل  پیشرفت و توسعه محسوببه عنوان یک  از محدارند  

فعزایش اا بع نعد.دار آوربرخع   در شکل ده  و اصالح فرهنگ مصرفیزنان به عنوان قشري که زمان بیشتري را در خانه سپري م  کنند از جایگاه واالدر افغانستان 

 ننگ  بیشعتریخعانگ   بخعش خعا مصرف انرژي در زمینه هاي مختلف افزایش چشمگیر داشته و در میان سه بخش )صنعت   تجعاري مقدار   غانستاندر افنفوس 

 سهم مصرف برق را به خود اختصاص داده است. 

تیم که زنعان از چعه هسنیز پاسخ به این سوال  تجويدر جسبرق م  باشد و انرژي مصرف    بررس  نقش زنان در بحث اصالح الگويتحقیقهدف اصل  از انجام این 

  .نددار آ اصالح الگوي فرهنگ مصرف برخورد جایگاه  در

 .برق. مصرف انرژي زنان  فرهنگ مصرف  مدیریت  اصالح الگوي مصرف -کلید واژه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1     Optimal 

 مقدمه -1

 کسع  بر اقتصاد در آن نقش و انرژي اهمیتدر حال حاضر 

 مهعم عامعل یع  عنعوان هب انرژي که طوري به نیست  پوشیده

 قعشن اولیعه مواد و سرمایه کار  نظیر عواملر سای کنار در تولید

 اقتصادي تحوالت سیر دارد. کشورها اقتصاد در اي کننده تعیین

 ت اس بوده ارتباط در انرژي متنوع کاربرد با اخیر ي هده دو ط 

 نفتع  هعاي )بحعران  تکان میالدي  هفتاد دهه در که طوري به

 در انعرژي نقعش شعد سعب  غعرب در اقتصعادي رکعود اب همراه

 مصرف بین ارتباط بررس  و یابد خاص جایگاه اقتصادي تحوالت

 گعران تحلیعل کعانون در آن بعر تأثیر گذار عوامل سایر با انرژي

 بگیرد. قرار اقتصادي

 انرژي به مربوط مباحث در که است عوامل  جمله از نفوس

 نقعش ایفعاي با زنان  میان ینا در باشد. م  فراوان اهمیت حایز

 و انعرژي مصعرف سعازي معقعول در اجتمعاع و  خانواده در مؤثر

 محیط از معقول حفاظت به منجر که پاك انرژي منابع از استفاده

 آن متعاقع  و انعرژي مصرف فرهنگ ترویج به گردد  م  زیست

 و  آالینعدهآلعوده کننعده ) و اي گلخانعه گازهعايانتشعار  کاهش

  نمایند. م  شایان  کم  زیست محیط از تحفاظ همچنان

 چعه زنعان کعه اسعت ایعن در قعقیععتح ایعن اساسع  سوال

  بعرق وارد کرده م  توانند. انرژي مصرفه ب يیرعتأث

 واقع در که خاص ماهیت از برخورداري لحاظ بهبرق  انرژي

محصعول   مع  باشعد نظعر مورد کار  انجام توانای  آن  تعریف در

خاص  اختصاص نعدارد.  بخش به آن از ستفادها که است  کاالي)

 تعرین ضعروري از یکع  عنعوان بعه بعرق انعرژي در حال حاضر 

 عوامعل مهمترین از یک  به عنوان نیز و نهای  مصرف محصوالت

 چنعدین بعهبعرق  انرژي و اقتصاد بین ارتباط .است مطرح تولید

 ساحه و تیوریک  ي زمینه نمایانگر کدام هر که  شده بیان رو،

 عامعل رشعد  جدید هاي نظریه در باشد. م  راه حل آن تحلیل 

 محمد قیس

  pomqais@yahoo.comاستاد دیپارتمنت تامین برق پوهنتون پول  تخنی  کابل  



 

    

 آن اهمیعت ول  است  شده دلمُ وارد نهاده ی  عنوان به انرژي

  نیست. یکسان مختلف هاي دلمُ در

 طارتبا نفوس  برق انرژي مصرف بر تأثیر گذار عوامل بین در

 طارتبعا این تبیین و دارد برق  انرژي مصرف با ناپذیري اجتناب

 کمع  انعرژي بخعش هعاي سیاسعت کارآمعد اتخاذ به تواند م 

 بکند. شایان 

 در وتولد  رشد نرخ کاهش نظران  صاح  از برخ  عقیده به

 کشعورها اقتصعاد براي بحران ی  نفوس گ ه خورد سال نتیجه

 نفعوس نسبت باالرفتن  آن رشد و نفوس افزایش شود. م  تلق 

 افزایش سب  ین نش شهر نفوس لخصوصبا و بزرگساالن و جوان

 نفعوس افعزایش دیگعر عبارت شود. به م برق  انرژي براي تقاضا

 طبیع  منابع و زمین هاي اکوسیستم روي فشار افزایش به منجر

 افعزایش را انعرژي مصرف به مردم نیاز که طوري به شد  خواهد

 کعار ارباز وارد بار اولین براي که افرادي میان این در داد. خواهد

 سعایر از بعیش دهند  م  خانواده تشکیل خود ايبر و شوند م 

  .[7] ندآ انرژي متقاض  ها پگرو

 نظعر به بدیه  نیز نشین  شهر اثر در انرژي مصرف افزایش

 بعرق انرژي رشد به نیاز آن مداوم توسعه و شهر نشین  رسد. م 

 از اسعتفاده نشعین   شعهر گستر، با همراه کند. م  تحری  را

 بعراي تقاضعا آن بعا همزمعان و یابد م  کاهش سنت  هاي انرژي

  .[9] یابد م  افزایش تجاري هاي انرژي و نقل و حمل

معقعول  در ناپعذیر اجتنعاب پیونعد زنعان  نفعوس کل بین از

 قشارا در زمان  لحاظ از ارتباط این که دارند  انرژي منابع سازي

 مختلف  کشورهاي در و روستای  و شهري مناطق میان مختلف 

 در زنعان میعان در تفاوت ها این از برخ  .[2] باشد م  متفاوت

 اصعل  مفعاهیم آمعا اسعت. مشترك کشور  یا منطقه  طبقه ی 

 است. برخوردار ارز، باالی  از زنان و انرژي ارتباط میان

انرژی نقش زنان در گسترش فرهنگ مدیریت مصرف  -2

 برق

کشور ما را تشعکیل مع   نفوساز  نیم به دلیل آن که زنان 

 بهترین مدیران و مجریان خالق در مصرف معقول انرژي دردهند 

در ایعن  درسعتخانه ها هستند. بنابراین م  تواننعد بعا معدیریت 

بخش نقش مهم  در اصالح الگوي مصرف و امور اقتصاد جامعه و 

 خانواده ایفا کنند.

 داراي زنعان نفعوس کعه اسعت آن از حاک بررس  ها  نتایج

 قابعل نقعش زنعان و باشند م  ژيانر مصرف روي بر مثبت تأثیر

 .[8] کنند م  ایفا انرژي مصرف سازي در معقول را توجه 

 ت.اسقیمت  و گران  پروسهبرق انرژي توزیع  تولید  انتقال و

انعرژي  ساعت وات براي تولید هر کیلو ستیشنمثال احداث بطور 

گعزاف بعر  مصعارفکعه  مصرف داشعته الرد 1000 در حدود برق

ه بعا توجع .ر نتیجه بر بدنه جامعه تحمیل م  شودد اقتصاد مل  و

پس از بخعش صعنعت برق مصرف انرژي  مقداربه اینکه بیشترین 

بعرق  مصعرفتا طرح    ضرور استدر بخش خانگ  دیده م  شود

 .ء گردداجراکم  و همکاري زنان به  معقول

 بعوده کم مصرف کعردن ن معقول انرژي برق به معن مصرف 

رعایت الگوي مصرف و تعهعد بعه  .استدرست مصرف کردن بلکه 

مهم  ناش  از احساس مسئولیت  است که هعر یع  معا  انجام این

 .ه باشیمداشت خود انشهری هم نسبت به هم نوع وباید 

مواد مصعرف  و تجهیزات   در خرید لوازم عالوه بر اینکهزنان 

  نقش مهم دارند  بلکه در درسعت مصعرف کعردن  مورد نیاز خانه

مصعرف انعرژي  پی بموقع و در ساعات خارج از   ستاستفاده در

 مسئولیتدر زنان احساس  داشته زیرا اگرخوب برق نیز مدیریت 

هاي کشعور ایجعاد شعود  آنعان بعا رفتعار  نسبت به حفظ سرمایه

و تربیت فرزنعدان آگعاه در حفعظ منعابع ملع  نیعز تعأثیر  درست

مل  بعراي این امر خعود بعه خعود ععا م  تواند. بناً  داشته یبسزا

هاي بععدي نسعل انعرژي بعرق بعرايمصعرف  معقولایجاد الگوي 

 .[9] بودخواهد 

  ی  در شعکوفاین بعا معدیریت مصعرف بعرق نقعش بسعزازنا

حعوه نقش خانواده در انتخاب وسایل برق  و ن اقتصاد کشور دارند.

ولر کعاسعتفاده از  بطور مثعال  اهمیت زیاد دارد.استفاده از آن ها 

 شعود و در موجع  مصعرف بیشعتر بعرق مع گازي غیرسعتندرد 

 نیست. معقولکولر گازي استفاده کشور از بسیاري از مناطق 

  مصعرف بعرق یرو، هاي بسیار سعاده و ابتعدااستفاده از با 

م با سعه کاهش داد. قابل مالحظه مقداربه م  توان منزل خود را 

بعا اعمعال  برق  و بیشتر مصرف بخش خانگ  در ساعات پی  بار

توان ضعمن  هاي ساده مدیریت مصرف برق در منزل  م ل ح راه

کم  به اقتصعاد خعانواده  در حفعظ محعیط زیسعت و حتع  بعه 

  کوشا بود. خویش هاي آینده کشور سالمت نسل

چگونعه مصعرف در موقع مصرف معقول انرژي برق  به اصول 

کنیم  چه اندازه مصرف کنیم و چه وقت مصرف کنیم بعه عنعوان 

 دراگعر بعه زنعان بیعاموزانیم کعه  باید توجه کرد. سه موضوع مهم

بهتر خواهعد کنند ه زمان از چند وسیله برق  استفاده ن منزل هم

 شعود. مصعرف  مع برق  امر باعث افزایش پی  بار  زیرا اینبود  

  مصعارف و تشعخی  جعای  جاببرقع  با اعمال مدیریت بعار زنان

   اقتصاد کشور نقشیتوانند در شکوفا استفاده از وسایل برق  م 



 

    

  در تغییر رفتار مصعرف  ینقش بسزا همچنان زنان آفرین  کنند.

فرزندان دارند و باعث آمعوز، و  خصوص اعضاي خانواده به دیگر

سازي مصرف انعرژي در خعانواده و در معقول مستقیم  انتقال غیر

 شوند. نهایت جامعه م 

منعابع  لمعقعواقتصاد مقاومت  و مصرف در افغانستان ایجاد 

 1396سعال در  دولت جمهوري اسالم  افغانستان .ضروري است

اصعالح   شعارهاي مختلف اقتصادي  فرهنگ  و سیاس  در پهلوي

ه بعرعالو .نمایعدسامانده  معقول انرژي برق را نیز الگوي مصرف 

نیعز در آموزه هاي دین  انرژي برق در بحث اصالح الگوي مصرف 

  در مصعرف انعرژي یصعرفه جعو برايباید  شده و تاکید بسیاري

 .صورت گیرددبرنامه ریزي 

رعایعت الگعوي  م  تواننعد بعا زنانشهروندان بخصوص تمام 

 ایفعا و تغییر نوع رفتار مصرف  خود نقش اساس  را انرژيمصرف 

 مهمتعرین رکعن اساسع  خانواده اولین کانون اجتماع  و .نمایند

 تلف مخصوصعاًو آموز، در شیوه ها و زمینه هاي مخ بودهجامعه 

 توسط زنان بیشترین تاثیرگذاري را در مدیریت کاالهاي مصعرف 

فرهنگ سازي در ایعن زمینعه  .برق دارد انرژيو چگونگ  مصرف 

 .اثر خود را بر جاي خواهد گذاشت بر روي کودکان قطعاً

صد از باورهاي اجتمعاع  و فرهنگع  از طریعق  در 70حدود 

آمعوز،  ود  مخصوصعاًمادران به فرزنعدان آمعوز، داده مع  شع

غیرمستقیم که ناش  از رفتعار والعدین اسعت  سعهم بیشعتري در 

 یادگیري و فرهنگ سازي نسبت به آموز، مستقیم دارد.

و  رنفع لیعونمی 27.2حعدود  کشور معا نفوس در حال حاضر

 اسعتر میلیعون خعانوا 5  حدود دهاتهاي شهري و رتعداد خانوا

سعت به گونه اي ا افغان  اجتماع  خانوارهاي -بافت فرهنگ  [.1]

اصل  ترین نقعش را در معدیریت خانعه و تحکعیم بنیعاد  زنانکه 

ز فاده ابیشترین نقش را در تهیه و است . زنانخانواده ایفا م  کنند

  وسایل خانه و ملزومات زندگ  دارند.

م  دهعد کعه تععداد  سال گذشته نشان 50نگاه  به تاریخ 

یا  ط از سهبطور اوسخانوارِ  وسایل خانگ  برق  مورد استفاده ی 

وسعیله  20تعا  10  بعه غیعره  یخچال  رادیو وچراغ) چهار وسیله

برقع  بعه  وسیله جدیعد است. هر رسیده وهمچنان رو به افزایش

 همراه خود رفاه بیشتري براي خعانواده هعا بعه ارمغعان مع  آورد

 [.10] ن سب  افزایش هزینه هاي خانوار نیز م  گردداوهمچن

با پیشرفت  که در تولید و عرضه محصوالت برقع   هم اکنون

آن  تحول فرهنگ  کعه در گعرایش معردم بعه  دنبالرخ داده و به 

استفاده از این گونه وسایل در کشور ما بوجود آمده شاید در اکثر 

 20خانوارهععاي شععهري بععیش از  خصععوصو ب افغععان خانوارهععاي 

شین لباسشوی     تلویزیون  یخچال  فریزر  مااز قبیلوسیله برق  

گوشت  مایکرویو  سرخ کن  کمپیعوتر  رادیعو  اتعو   ماشین کوفته

کولرهعاي آبع  و باد پکه  چارچرهاي موباییل  ماشین ظرفشوی   

  معوي   مخلعوط کعن  پلعوپزکعشگازي  بخاري برق   آب میعوه 

لذا بعا وجعود تععداد و تنعوع ایعن  .وجود باشدم غیرهوخش  کن 

ران بعنوان مدیران اقتصاد خعانواده الزم مادبه وسایل در خانواده  

  درسعتاست تا ضمن بهره مندي از این گونه وسایل بعه صعورت 

هزینعه هعاي بعرق مصعرف   آسان ها به  منطق  و به موقع از آن

خانواده خود را کاهش دهند و بعه اقتصعاد کشعور و بهعره منعدي 

چنانچعه سایر شهروندان وهم میهنان از نعمت برق کم  کننعد. 

کردن از ایعن ه به معن  استفاده ن قطعاً معقولاستفاده ه شد  گفت

بعه معنع  ایعن  معقولوسایل نیست  بلکه صرفه جوی  و استفاده 

هم اکنون لوازم . است که از هر وسیله به مقدار نیاز استفاده کنیم

گان برق در بخش خعانگ  ه برق خانگ  از مهمترین مصرف کنند

ر هزینعه هعاي بعرق خعانواده هعا تاثیر بسعزای  د هستند که طبعاً

  .دارند

ن به عنعوا   آن هازنان هم مادر وهم مدیر در خانواده هستند

ا رمهمترین نقعش که مدیران برنامه ریزي اقتصاد خانواده و کسانی

در تربیت به عهده دارند  م  توانند بعا حعس مسعئولیت پعذیري 

بعرق  انعرژيکشور را در اجراي طرح اصالح الگوي مصعرف   خود

  رنعددقت  کعه در امعور خعانواده دا زنان با ظرافت و .یاري نمایند

ل و وکنتعر  الزم است در مصرف انرژي برق صعرفه جعوی  نمعوده

معدیران خعانواده  جامععه خصوصعاً بعه مقیعاس دصرفه جوی  بایع

ن هستند و به خاطر همی پرور، دهنده انسان زنان .نهادینه شود

ا بع. الگوي خعانواده باشعندشان  م  توانند  قدرت نهفته در وجود

ه بعتوجه به اینکه بیشتر فعالیت هاي اقتصادي زنعان در خعانواده 

در را م  توان نقعش کلیعدي زنعان ه ن  مصرف انرژي بر م  گردد

 .اصالح الگوي مصرف نادیده گرفت



 

    

 زیسعت و منعابع طبیعع   نقش زنان در حفاظعت از محعیط

شعده  همواره تاکید ریشه تاریخ  و دین  نیز دارد. در دین اسالم

ول نظافعت  تنظعیم و ئاست که زنان نسبت به مردان بیشعتر مسع

آگاه  در مورد اسعتفاده بناً  .ندآ اداره امور منزل و تربیت کودکان

در هعا  کاالمحصعوالت )اسعتفاده درسعت از و  هزینه از انرژي کم

افغانستان  خصوص در به .شودم  ثر تمام ؤزیست م حفظ محیط

طوالن  فعالیعت در  تادلیل کارهاي زیاد و ساع نان بهبیشتر زکه 

 گیعري از آمعوز، و مزرعه  فرصعت بهعره دهاتخانه  محل کار  

 .هاي همگان  را ندارند

ها روز بعه  خانواده تعداد وسایل خانگ  درچنانچه گفته شد  

هاي زیر  رعایت توصیه بنابراین زنان با  روز در حال افزایش است

 معقعولطمئن شوند که از وسایل برق  خود استفاده توانند م م 

 .کنند م 

انعرژي  که بعر روي وسعایل مصعرف کننعدهانرژی  2برچسب

  و مصعرف یشود و مصرف کننده را با میزان کعارا م  چسپانیده

فلعش رنگع   7ایعن برچسع  از  .کنعدم   انرژي آن وسیله آشنا

 ن وتشکیل شعده کعه روي هعر کعدام از آن هعا نشعانگر کمتعری

 [.3] بیشترین مصرف انرژي درج شده است

مصعرف  به ترتی  نشانگر بیشترین و کمترین A و G حرف

اي را کند که در هنگام خرید وسعیله انرژي به خریدار کم  م  

مقایسه با سایر وسایل موجود مصرف کمتعر و  انتخاب کند که در

یعد وقت  خریعدار بعراي خر مثالطور ب .  بیشتر داشته باشدیکارا

 کند و با دو یخچال که ی  یخچال فریزر به فروشگاه مراجعه م 

ایعن  شعود  درمع  هر جهت مشخصات یکسان دارنعد مواجعه  از

داشته باشعد مصعرف بعرق  B درجهها شرایط اگر یک  از یخچال

در یخچعال و  .خواهعد داشعت C درجهکمتري نسبت به یخچال 

 14حعدود در   در برچسع  درجعهافعزایش یع   در بدلفریزرها 

ایعن  ععالوه بعر. شود مصرف انرژي برق م ر   دیجو صد صرفهفی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2   Label   

فریزرهعاي خعانگ    ستندرد برچس  انرژي براي یخچال  یخچال

 و سایر چراغ   کولر آب   کولر گازي  اتوي برق   یماشین لباسشو

 .[4] وسایل برق  کوچ  آشپزخانه نیز تدوین شده است

اي بعه هعاي رشعته راغ چعبرق مصعرف   دفیص 90در حدود 

بعرق مصعرف  ایعن  دفیصع 10 وده و فقط حعدیل شدحرارت تبد

 . [10گردد ] یل م   تبدیها به روشناچراغ 

 2وات بعه جعاي  20مصرف کم  چراغو از د خانه خود راگر د

 ه کنیم  هزینه برق مصرف  خعودوات استفاد 100اي رشته  چراغ

هعیم. د کعاهش مع   $ 3.20افغان  ) 216 ودر ی  سال حدرا د

ر وات د 100 چعراغن ی  ل روشن بودی  کیلو وات ساعت معاد

هعاي کعم  چعراغ بهتعر اسعت ازپس  ساعت است. 10ت زمان مد

ه کنعیم زیعرا انعرژي اي اسعتفاد هاي رشتهچراغ مصرف به جاي 

اي و عمعر  رشعته چراغ صدفی 20 ودکم مصرف حد چراغمصرف  

 اي است. رشته چراغرابر ب 8آن 

از وسایل و دستگاه هاي تنویري )چراغ هعا  بطعور عمعوم در 

شعن تمام خانه ها  موسسات عام المنفعه  شعبات  فابریکه هعا  رو

. ساختن کوچه ها  سرك ها و جاده وسیعاً استفاده بعمل م  آیعد

نعویر در این مقاله بطور نمونه تصوري از مصرف انرژي برق را در ت

رهاي کابل ارایه نمعوده و نقعش زنعان را در مصعرف معقعول خانوا

ي انرژي برق برجسته م  نمایم. مصارف معقول انرژي برق را بعرا

اده که در اکثراً خانوارهاي شهر کابل معورد اسعتفوسیله برق   20

ن هعا دسترس  به ارقام و معلومات ها در مورد آقرار م  گیرد  با 

 یین کرد. م  توان بطور مشابه محاسبه و تع

احصععاییه مرکععزي  ادارهبععر طبععق معلومععات بطععور مثععال  

ر خانوا 620,785گانه شهر کابل بتعداد  17افغانستان در نواح  

نفععر انععاث   1,841,536نفععر ذکععور و  1,975,705کععه شععامل 

 [.1نفر م  شود زندگ  م  کند ] 3,817,241مجموعاً تعداد 

 % 95ود خانوار شهر کابل کعه در حعد 620,785 از جمله

چعراغ کعم  4آن صاح  برق هستند  اگر هر خانوار بطعور اوسعط 

سعاعت  5را بعراي تنعویر منعزل خعویش شعبانه  W 20مصعرف 

استفاده نماید  صرف مصرف بعرق تنعویر خانوارهعاي شعهر کابعل 

h.MW 86,000  در سال م  شود. اگعر بعا دادن آگعاه  عامعه

شهر کابل که راجع به صرفه جوی  به خانواده ها و بخصوص زنان 

مدت ی  ساعت کتر چراغ ها را روشن کند  در اینصورت مصرف 

در سعال مع   h.MW 69,000برق تنویر خانوارهاي شهر کابل 

شود. در نتیجعه بعا در نظرداشعت یع  سعاعت کعاهش در معدت 

مصرف برق تنویر خانوارهاي شهر کابل  انعدازه صعرفه جعوی  بعه 

h.MW 17,000 ق تعرفه موجعود در سال بالغ م  گردد که طب



 

    

میلیعون افغعان   43د افغانستان برشنا شرکت قیمت آن برابر بعه 

 هزار دالر امریکای   در سال م  گردد. 670)

بناً توسط مقدار انرژي صرفه جعوی  شعده )ازاد شعده  فعوق 

معت خانوار شهر کابل را از نع 146,000الذکر م  توان به تعداد 

 .ختروشن  برق مستفید سا

 برودت 

و  آبع  هعايکولربادپکعه هعا   تعداد زیادل حاضر ر حاد

ه از و هعر روز تقاضعاي اسعتفاد اردد ر کشعور وجعودگازي د

سعت بهتعر ا. شعود ها بیشتر مع  هر خانوادکولرهاي گازي د

هعر کعولر وات   50هر باد پکه بطور متوسط انیم که توان بد

 وات اسعت. بنعابراین 2000وات و هر کولر گعازي  550آب  

مصرف برق کولرهاي گازي بسعیار بیشعتر از کولرهعاي آبع  

  [.4] است

 یخچال و فریزر 

فیصعد  90توان گفعت کعه  به جرأت م در حال حاضر 

دهعات  در  يخانوارها صدفی 70خانوارهاي شهري و بیش از 

ه از فریعزر نیعز بعه   استفادکنند ه م از یخچال استفادکابل 

هعاي  ر سعالاست و د به رشدر خانوارهاي شهري رو ویژه د

ه ایعج شعدر زیعاد فریزرهاي سرهم -ه از یخچالاخیر استفاد

  [.1] است

 12 ودر حعدطول ی  شبانه روز د رفریزرها د -یخچال

ریزرها ف -برق یخچال مصرف اوسط. اگر کنند ساعت کار م 

   هرر نظر بگیریمروز د ر شبانهو کیلووات ساعت دد ودرا حد

کیلعو وات سعاعت بعرق  ونمیلیع 670 ودر کشور  حدله دسا

 .شودتوسط این وسایل مصرف م  

ت از یخچال و فریعزر  رعایعت نکعا معقوله براي استفاد

 :م  باشد زیر مفید

هر شبانه روز مصعرف  رر ایام  از سال و نیز ساعات  دد

 کعه بعه آن روزهعا و رسد م  ر کشور به بیشترین حدبرق د

. شععود مصععرف بععرق گفتععه معع   اوج) 3پیعع عات  زمععان سععا

صبح  چاشعت و شعام  افغانستانر مصرف برق د پی ساعات 

م  باشد. دوام ساعات پی  در موسعم هعاي سعال متفعاوت 

ظهر  رر مناطق گرمسیر کشور عالوه بر این ساعات  دد است.

 مصرف برق به باالترین حعدبعد از ظهر  4تا  11بین ساعت 

ر فصعل ن بیشعترین مصعرف بعرق دا. همچنعرسعد م  خود

 است. ماه سنبلهتا نیمه  ماه جوزاتابستان از نیمه 

 ماشین لباس شوئی 

ر   دیشعو باسماشین ل هزار 900 ودر حداکنون د هم

ر   دیشعو هعاي لبعاس ماشین برق . توان اردد کشور وجود

  یشو سباه از ماشین لتفادوات است. اگر اس ولو کید ودحد

  یشعو ین لبعاسر نظر بگیریم  ی  ماشعر هفته دو بار درا د

 وات ساعت برق مصعرف مع  کیلو 200 ودر طول سال حدد

هعاي   یشعو لبعاس ماشین ادر تعدار را داگر این مقد و کند

وات  ولعکی ونمیلیع 180 ودضرب کنیم  سعاالنه حعد موجود

 شعود   مصرف م یشو هاي لباسساعت برق توسط ماشین

[1.] 

 سایر لوازم برقی خانگی 

  صعوت برقع  ه از وسعایل ر صورت  که نیاز به اسعتفادد

  تلویزیعون  ها و تجهیزات جانب  آن پرنتر    کمپیوترتصویري

ر حالعت هعا را د اریم  آنت طعوالن  نعدبه معد چارچر وغیره

هنگعام  .گردندها کامالً خامو،  هیم و آنقرار ند 4ه به کارآماد

 ن وسایل برق  مطمئن شویم.ترك منزل  از خامو، بود

 پیشنهاداتو  یجانت  -3

 :نتایج

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
3   Peak  

4   Standby 



 

    

ارتقاي سعطح آگعاه  زنعان بعه عنعوان بهتعرین معدیران و  .1

مجریان در مصرف معقول انرژي خانواده ها م  توانند نقش 

 مهم  در امور اقتصاد جامعه و خانواده ایفا کنند.

 و خعانواده بعر گذاري اثیرت واسطه به دختران و زنان نقش .2

 آینعده نسل تربیت در زنان کلیدي نقش و همچنان جامعه

 مصعرف انعرژي  رفعتن هعدر بعه از جلوگیري در کشور در

 انرژي به مصرف در جوی  صرفه فرهنگ ترویج آن  معقول

باشعد.  مع  مهم و مؤثر بسیار دهات  مناطق در خاص طور

 کلیدي هاينقش  زنان کشور دهات از بسیاري در که چرا

 اقتصعاد و معال داري زراعتع   فعالیعت هعاي نظر نقطه از

 .دارند عهده بر خانواده

 دارد. انعرژي مصعرف بعر مثبعت تأثیر مردان و زنان نفوس .3

 هاي اکوسیستم روي فشار افزایش به منجر نفوس افزایش

 بعه معردم نیعاز بطوریکه شد  خواهد طبیع  منابع و زمین

 در زنان طرف  دیگر  از داد. خواهد افزایش را انرژي مصرف

 به نسبت را تري حساس نقش انرژي مصرف سازي معقول

 تعوان مع  چنعین امعر این توجیه در کنند. م  ایفا مردان

 مصعرف در جعوی  صرفه هاي رو، امروزه که  کرد اذعان

 نیست  استوار اقتصادي و تخنیک  هاي پایه بر صرفاً انرژي

 صعرفه بخصوص ندگ  ز مختلف ابعاد در جوی  صرفه بلکه

 رفتعار و زنعدگ  مطلوب سب  ی  عنوان به انرژي جوی 

 یک  و گیرد م  شکل خانواده بستر در اجتماع  پسندیده

 هستند  عالم زنان تفکر طرز چنین با مبارزه هاي کانون از

 هنحوه استفاد خانواده  اعضاي سایر و فرزندان تربیت با که

 آینعده هعاي نسل به تدریج به را جوی  صرفه هاي شیوه و

 کشعور اقتصعاد در وضعوح به امر این که دهند  م  انتقال

 است. مشهود کامالً

 افعزایش بعا دارد. انرژي بعرق مصرف بر مثبت تأثیر درآمد .4

 از و یافتعه افعزایش خرید مردم قدرت طرف ی  از درآمد 

 و شعده بعازار وارد جدیدي کننده گان مصرف دیگر طرف 

 افزایش با نتیجه در بود. واهندخ انرژي محصوالت متقاض 

 طع  را صعودي روند ی  انرژي محصوالت مصرف درآمد 

 .کرد خواهد

دارد.  انعرژي مصعرف بعر منفع  تعأثیر تخنعالوژي پیشرفت .5

 تخنعالوژي بهبعود روند و جدید هاي استفاده از تخنالوژي

بلند  به منجر رو، ها  اصالح و جدید راه حل هاي )کشف

 انجعام در تسعریع و سعهولت ت آال ماشعین رفتن مفیدیت

 انعرژي مصرف در مالحظه قابل جوی  صرفه ایجاد و کارها

 .شود م 

 :اتپیشنهاد  

 برگذاري  ورکشاپ ها  کنفرانس ها  سمینارها و پروگعرام .1

هاي آگاه  عامعه بعراي زنعان در معورد مصعرف معقعول 

 انرژي؛

 جنسیت عامل کردن وارد و مناس  شاخ  هاي تعیین .2

 احصاییه و معلومات تحلیل و تجزیه آوري  جمع هنگام به

 .موجود واقع  وضعیت تبیین براي مرتبط

 پیاده سازي براي اجرای  و مطالعات  طرح هاي از حمایت .3

 در کشور زنان مشارکت از استفاده با جهان  موفق تجارب

 انرژي برق. مصرف مدیریت

 و خانعه در مصرف مدیریت به توجه با دهات  زنان نقش .4

 کعه بعوده ثمعر مثمر بسیار کار محل هاي و زارعم در نیز

 منعابع حفظ با پذیر تجدید انرژي منابع از االمکان حت 

  .کنند استفاده مطلوب نحو به طبیع 

 منعاطق در بیوگعاز از اسعتفاده توسععه و سعازي فرهنگ .5

زراعتع  و دیگعر معواد انعرژي زاء  زایعدهاي از کعه دهات 

  مایند. استفاده م  ن انرژي تامین محل  براي

 دهعات  سعطح در محلع  تشکل هاي و ها کمیته ایجاد .6

 بندي صنف و کالن شهرهاي حت  و ها  والیات ولسوال 

 محعیط و انعرژي منعابع اهمیت تعلیم جهت شاروال  ها

 زنان. توسط خصوص به آن ها حفظ به الزام و زیست

 جهت در که زنان تشکل هاي ویا براي زنان جوایز اهداي .7

 رساله هاي و کت  چاپ براي اقدام زي آگاه سا آموز، 

 اقعدام طبیعع  منابع و انرژي از حفاظت آموزش  علم 

 .کنند م 

 از درسعت استفاده تهیه رهنمودها و طرزالعمل ها جهت .8

 بار. پی  هنگام در خصوص به خانگ  برق  لوازم

 عمراج

[1] http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-

statistics/demograph-statistics/3897111. 
[2] http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr theme/country-

notes/Afg.pdf 

[3] https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
[4] http://www.mechanism.ir/index.php/energy-consumption/ 

[5] http://jomhornews.com/doc/news/fa/87710/ 

[6] http://www.maztozi.ir/_DouranPortal/documents/ 

 سیسعتم در بعرق انعرژي جعوی  صرفه مسئاله    بررس 1378  م )قیس [7]

  4  شعماره افغانسعتان  پوهنتعون پعول  تخنیع   کابعل برق تامین هاي

 .5صفحه 
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 و انعرژي مصعرف رابطعه بررسع   (1389) خ زاده  احمد و .ك یاوري  [8]

 .غربع  جنعوب آسعیاي کشعورهاي: معوردي مطالععه) جمعیعت ساختار

  .38و  35  صفحات 25شماره  انرژي  اقتصاد مطالعات فصلنامه

 مصعرف میعان ارتبعاط بررسع   (1391) ج مهرانفر  و. س زاده  عیس  [9]

 خطعاي تصحیح الگوي از کاربردي) ایران در نشین  شهر سطح و انرژي

  2 اقتصعادي  شعماره راهبعرد فصعلنامه   تجزیعه عوامعل رو، و برداري

  .50صفحه 

ن  افغانسعتا انعرژي سکتور اتیژياسترستراتیژي انکشاف مل  افغانستان ) [10]

  .12و  11صفحات   2013-2008سال هاي 


