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Introduction:Energy is one of the most important factors for development and the main
factor in production. Unfortunately in public centers such as student dormitories, energy is
not managing in an appropriate way as no one pays the charges individually. In this research
we have assessed energy consumption in Sabzevar University of medical science student
dormitories and provided strategic plans for energy management.
Materials and methods: in this descriptive – cross sectional study we have evaluated the
average consumption of energy (electricity, water and gas) in male (170 persons) and female
(170) Sabzevar University of medical science dormitories between 2011 and 2012. In order to
calculate the energy consumption per capita of each energy meters (electricity, water and
gas); January, February and March were representative for the cold seasons and April, May
and June were representative for warm seasons. Energy consumption was documented once a
day in these seasons continuously. Data of this research is analyzed by SPSS software.
Results: Our research revealed that electricity, water and gas consumption per capita in male
dormitory was 2.6 kilowatt per day, 132 liter per day and 0.4 cubic meters respectively.
These values in female dormitory were 0.6 kilowatt per day, 73 liter per day and 0.9 cubic
meters per day respectively. In general, the consumption per capita was lower than general
population. One reason of this difference could be the limited access of students to these
sources of energy and amenities. Because an educated population of our city have enrolled in
this research, their knowledge and attitude toward consumption of nonrenewable energy
resources can be important in optimizing the energy consumption.
Conclusion: Despite of lower rate of energy consumption in student dormitories versus
general population, we can significantly reduce energy consumption by planning an accurate
energy managing program. Some simple programs can be made to reduce energy
consumption such as reduction in water usage and optimizing the use of electricity and gas by
use of electrical or pedal faucets, compact fluorescent lights, isolation of radiator rooms and
radiator thermoregulatory respectively.
Key words: Consumption management, Per capita consumption, Energy management
solutions, Energy.
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بررسی میزان مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی و ارائه راهکارهای مدیریتی
3

ریحانه ابراهیمی ،6حمیدرضا پنبهای،6کاظم امیری ،6فاطمه دارینی ،2ابوالفضل رحمانی ثانی

تاریخ دریافت 11/11/03 :تاریخ پذیرش نهایی12/2/7:

مقدمه :انرژی یکي ازمهمترین عاملهای توسعه و جزء اصلي تولید است .متاسفانه در مراکز عمومي مثل خوابگاههای دانشجویي
از آنجایي که افراد شخصا پرداخت هزینهها را بر عهده ندارد انرژی به شیوه مناسب مدیریت نميگردد در این پژوهش میزان
مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار و ارائه راهکارهای مدیریتي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه یک پژوهش توصیفي-مقطعي است که در آن میانگین مصرف حاملهای انرژی (آب ،برق و گاز)
در دوخوابگاه دانشجویي دختران ( 121نفر) و پسران ( 121نفر) دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال  31-31مورد بررسي قرار
گرفت .برای محاسبه سرانه مصرفي هریک از حاملها کارکرد کنتورهای (آب ،برق و گاز) در سه ماه دی ،بهمن و اسفند به عنوان
نماینده فصل سرما و سه ماه فروردین ،اردیبهشت و خرداد به عنوان نماینده فصل گرما با فاصله زماني  22ساعت در روز به طور
مداوم ثبت شد .دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSآنالیز و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج  :نتایج بدست آمده نشان داد که میزان سرانه مصرفي آّب ،برق و گاز در خوابگاه پسرانه به ازای هر نفر به ترتیب 192
لیتردرروز2.2 ،کیلو وات درروز و  1.2متر مکعب در روز و در خوابگاه دخترانه به ترتیب  29لیتر در روز 1.2 ،کیلو وات در روز و
1.3متر مکعب در روز بود .به طور کلي میزان سرانه مصرفي در بین دانشجویان نسبت به عامه مردم کمتر ميباشد که از جمله دالیل
آن محدود بودن امکانات رفاهي موجود در خوابگاه های دانشجویي و همچنین دسترسي سخت افراد به این امکانات ميباشد ،از
آنجایي که این تحقیق در قشر تحصیل کرده جامعه صورت گرفته است میزان آگاهي و نگرش دانشجویان در مورد این منابع
انرژی تجدید ناپذیر ميتواند در بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی حائز اهمیت باشد.
نتیجه گیری :علي رغم مصرف کم انرژی در خوابگاههای دانشجویي نسبت به جامعه ميتوان با یک مدیریت صحیح میزان
مصرف انرژی را به طور چشمگیری کاهش داد .از جمله اقدامات ساده به منظور کاهش مصرف آب ،بهینه سازی مصرف برق و
گاز به ترتیب استفاده از شیرهایي الکترونیک یا پدالي ،استفاده از المپهای کم مصرف و تایمری ،عایق بندی اصولي شوفاژخانه و
نصب شیرهای تنظیم حرارت شوفاژ در اتاقها ميباشد.
کلید واژه ها :مدیریت مصرف ،سرانه مصرف ،راهکارهای مدیریتي ،حاملهای انرژی
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مقدمه:

محيطی مانند سوراخ شدن یه ازن ،گرم شدن كره زمي

بخش انررژی یكری از مهر ترری اجراای زیربنرایی فنری
اقتصادی جامعه بوده و تداوم فعاليتها در بخش توليردی و
خدماتی و بهبود سطح زندگی مردم مستلام تامي اشكال
گوناگون انرژی به مقدار كافی است .با توسرعه و پيشررفت
اقتصادی اهميت انرژی به طور فاایندهای افاایش مییابرد
( .)1امروزه مدیریت مصررف انررژی در هرر كشرور رام
بقای پایدار آن كشور خواهد بود .باپيشرفت عل در جامعه
ی كنونی و وابستگی صنایع به انواع انرژی مدیریت مصرف
بهينه ای نعمتهای خدادادی ،روز به روز آشركارتر مری-
گررردد ،و بررا توجرره برره رشررد سررریع جمعيررت و وابسررتگی
روزافاون انسان به منابع انرژی ادامه روند كنرونی افراایش
مصرف منابع انرژی (آب ،برق و گاز) در آیندهای نه چندان
دور ما را با بحران شدید روبرو خواهد ساخت .امروزه ثابرت
شده است كه با ایجاد فرهنر مصررف صرحيح و افراایش
آگاهی مردم و اصالح الگوی مصرف در جامعه می توان بره
حفظ ای ذخایر حياتی كمک نمود (.)2
غالب مصرف كنندگان انرژی در شهرها را سراختمانهرای

 ،تغييرات آب و هوا در ای زمينه میتوان اشاره نمود (.)0

حدود  02درصد بيشتر از الگوی جهانی آب مصرف ميكند

اداری دولتی و ساختمانهای عمومی تشكيل میدهند كره

(.)5

مصرف آنان را تا حد زیادی میتوان از طریق بهبرود بهرره

از آنجائيكرره مطالعررات زیررادی در زمينررهی بهينرره سررازی

وری كاهش داد (.)3

مصرف انرژی دركشور انجام شده است اما مطالعهای كه به

سه جهانی ساختمانهای مسكونی و تجراری در مصررف

طررور كررامال اختصاصرری برره بررسرری مصرررف انرررژی

انرژی در كشورهای توسعه یافته به ترتيب بي 22درصد و

(آب،گاز،برق) در خوابگاههای دانشرجویی بررردازد صرورت

02درصد به طور پيوسته در حال افاایش میباشد كه ایر

نگرفته است و با توجه به مصرف انرژی در سراختمانهرای

ارقام بيش از دیگر بخشهای اصلی شامل صنایع و حمل و

عمومی ای مطالعه با هدف بررسی مياان مصرف انرژی در

نقل می باشد .از طرفی رشد جمعيت ،افاایش تقا ا بررای

خوابگاههرای دانشرجویی و ارائره راهكارهرای مردیریتی در

خدمات ساختمان و سطح آسایش ،همراه با افاایش زمران

خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پاشكی سباوار انجام

صرف شده در داخل ساختمان ،اطمينان از روند رو به برا

شد.

در مصرف انررژی در آینرده را خواهرد داشرت .بره همري
دليل ،بهره وری انرژی در ساختمان امروز به عنوان هردف

در كشور ایران به دليل دسترسی به منابع و فراوانی آنهرا
و صرف ارزان بودن هاینه تمام شرده آن تراكنون بره جرا
برنامه هدفمنردی یارانرههرا اقردام اساسری دیگرری انجرام
نگردیده است .ه اكنون برا انجرام ایر برنامره در كشرور
شاهد زمينههای پيدایش مدیریت بهينه مصرف انررژی در
خانوادهها هستي ولری متاسرفانه در مراكرا عمرومی م رل
خوابگاههای دانشجویی ،پادگرانهرا ،بيمارسرتانهرا و  ...از
آنجائيكه افراد در ای اماك شخصا پرداخت هاینهها را بره
عهده ندارد هنوز ای مطلرب بره شريوه مناسرب مردیریت
نمیگردد.
برطبق آمارهای موجود سررانه مصررف آب در ایرران 191
ليتر در روز و سرانه مصرف آب در دنيرا  152ليترر در روز
به ازای هر نفر می باشد .ای بدی معنی اسرت كره ایرران

مواد و روشها :

نخسررت سياسررت انرررژی در سررطح ملرری ،برري المللرری و

ای مطالعه یک پژوهش توصيفی-مقطعی است كه در آن

منطقهای است .با توجره بره اینكره اسرتفاده از انررژی در

مياان مصرف حامل های انرژی (آب ،برق و گاز) درد و

جهان به سرعت در حال رشد مریباشرد بره نگرانریهرایی

خوابگاه دانشجویی دختران ( 102نفر) و پسران ( 102نفر)

ازجمله مشكالت كاهش منابع توليد و اثرات مضرر زیسرت

دانشگاه علوم پاشكی سباوار در سال  92-91مورد بررسی
قرار گرفت .برای محاسبه سرانه مصرفی هریک از حاملها
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كاركرد كنتورهای (آب ،برق و گاز) در سه ماه دی ،بهم

فروردی  ،اردیبهشت و خرداد به عنوان نماینده فصل گرما

و اسفند به عنوان نماینده فصل سرما و نيا سه ماه

با فاصله زمانی  20ساعت در روز به طور

مداوم ثبت شد .اطالعات مورد نظر برای بيان سرانه

ترتيب  132و  03متر مكعب در روز به ازای هر دانشجو
در كلّ فصول سال بود .مياان سرانه مصرفی برق به ازاء
هر دانشجو  2.5كيلو وات در روز محاسبه شد .سرانه
مصرف برق به تفكيک جنسيت و فصول نشان دهنده
مصرف تقریبا برابر میباشد (جدول شماره  .)1ميانگي
مصرف انرژی گاز در خوابگاه پسران در طول یكسال  2.2و
در خوابگاه دختران  2.9متر مكعب در روز بر آورد شد.
سرانه مصرف گاز در خوابگاه دختران و پسران به تفكيک
فصل در جدول شماره  2نشان داده شده است.

مصرف انرژی در خوابگاههای دانشجویی مورد استفاده قرار
گرفت .دادههای حاصل از ای پژوهش با استفاده از نرم
افاار  SPSSآناليا و مورد تجایه و تحليل قرار گرفت.
نتایج :
با توجه به نتایج بدست آمده ميانگي سرانه مصرفی آب به
ازای هر دانشجو در كل سال  123متر مكعب در روز می-
باشد .سرانه مصرفی آب در خوابگاه پسرانه و دخترانه به

جدول  -1میزان مصرف برق به تفکیک جنسیت و فصل

خوابگاه پسرانه

خوابگاه دخترانه

انحراف

سرانه

معیار

مصرف برق

فصل سرما

2.2

1.2

121

فصل گرما

29.2

1.0

121

کل سال

1..2

1.20

121

فصل سرما

12..

1.2

121

فصل گرما

19.2

1.2

121

کل سال

12.3

1.2

121

تعداد

جدول  -2میزان مصرف گاز به تفکیک جنسیت و فصل

خوابگاه پسرانه

خواگاه دخترانه
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انحراف

سرانه

معیار

مصرف گاز

فصل سرما

22.2

فصل گرما

23.2

کل سال

919.3

فصل سرما

22.9

فصل گرما

21.2

کل سال

.3.2

تعداد

2.2

121

1..

121

2.2

121

1.2

121

1.2

121

1.3

121
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بدست آمد كه از جمله د یل آن میتوان به تاثير
تحصيالت در ای قشر و افاایش مياان آگاهی آنها نسبت
بحث و نتیجه گیری :

به عدم تجدیدپذیری ای انرژیها و محدود بودن امكانات

با توجه به اینكه در كشور ما در بحث الگوی مصرف انرژی

رفاهی و دسترسی سخت افراد به امكانات موجود در

بخش ساختمان یكی از مراكا اصلی مصرف كننده انرژی

خوابگاهها اشاره نمود .همچني

زم به ذكر است كه هر

میباشد بهينه سازی و ارائه راه كارهای مدیریتی روری

دانشجو تنها قسمتی از ساعات روز را در خوابگاه سرری

به نظر می رسد ( .)2نتایج بدست آمده از پژوهش حا ر

میكند و قسمت بيشتر وقت خود را در كالسهای درس و

حاكی از آن است كه سرانه مصرف دانشجویی از سرانه

خارج از خوابگاه میگذراند و سرانههای بدست امده فقط

مصرف عمومی( 191متر مكعب در روز ) ( )0كمتر می

مربوط به ساعاتی میشود كه دانشجو در خوابگاه حضور

باشد .از جمله د یل مصرف بيشتر آب در خوابگاههای

دارد.

پسرانه را میتواند آشنایی بيشتر دختران با روشهای

از جمله مناسبتری راههای بهينه سازی مصرف انرژی

صحيح شست و شو،پخت و پا و  ...دانست كه موجب

سيست مدیریت انرژی میباشد كه ای سيست بر كليه

مصرف كمتر آب میشود .دليل پایي بودن سرانه مصرفی

سطوح ساختمان به منظور كاهش هاینهها و صورت

دانشجویان نسبت به سرانه عمومی را میتوان با بودن

حسابهای انرژی نظارت و اشراف داشته و موجب شفاف

آگاهی آنان و عدم دسترسی دانشجویان به امكانات و لوازم

سازی فعاليتهای مختلف مرتبط با مياان انرژی شده و

الكتریكی دانست .آمار نشان دهنده آن است كه مقدار

نتایج مطلوبی را در راستای كاهش مصرف انرژی بدنبال

مصرف گاز در خوابگاه پسرانه به مراتب بيشتر از خوابگاه

انجام برخی از اقدامات

دخترانه است كه ای

امر ممك

خواهد داشت ( .)2همچني

است به علت شكل

حفاظتی انرژی در طراحی ساختمانهای عمومی میتواند

ساختمانی خوابگاهها و ه چني نوع سيست گرمایشی

منجربه صرفه جویی انرژی فراتر از حد استاندارد نيا شود

آنها باشد.

(.)8

بطور كلی در ای پژوهش مياان مصرف حاملهای انرژی
توسط دانشجویان كمتر از حد انتظار و مصرف عمومی
منابع:
 -1عباسرور محمدعلی ،حاج مال علی كنی علير ا .مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری با تكيه بر توليد ناخالص
داخلی از طریق ف آوری اطالعات و مدل های رگرسيونی .علوم و نكنولوژی محيط زیست 1391؛.92 : )2(10
 -2مبينی دهكردی علی ،حوری جعفری حامد ،حميدی نژاد عطيه .بررسی و عيت شاخص های مدیریت انرژی در ایران و
جهان .فصلنامه راهبرد 1388؛.202-292 :18
3-Feng Yan-pinga,Wu Yongb, Liu Chang-bin. Energy-efficiency supervision systems for
energy management in large public buildings: Necessary choice for China. Energy Polic.
2009; 37(6): 2060–2065
4-Luis Pérez-Lombard ,José Ortiz,Christine Pout.A review on buildings energy consumption
information.Energy and Buildings. 2008;40(3): 394–398
22

سال هجدهم ،شمـــــــاره  1و 2
بهار و تابستان  ،1932پي در پي 22

مصرف انرژی در خوابگاه های دانشجویی

 -5افراط در مصرف آب را مدیریت كني  .روزنامه كيهان 1392/2/8؛ شماره .5 :22212
 -2نوری جعفر ،كرباسی عبدالر ا ،برقعی پور هستی ،طاهری علير ا .ارایه راهكارهای اجرایی و مدیریتی جهت كاهش مصرف
انرژی الكتریكی در ساختمان های عمومی .علوم و تكنولوژی محيط زیست 1380؛38: )3(12
-0تاثير یک سال هدفمندی یارانهها بر مصرف آب و برق 1392/12/12
Available at:http://isna.ir/fa/print/9010-02638.193011
8-Tianzhen Hong. A close look at the China Design Standard for Energy Efficiency of Public
Buildings.2009;41(4):426–435

26

