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  چكيده

روزافـزون دارد   در دنياي كنوني كـه اسـتفاده از تكنولـوژي در ادارات و سـازمان هـا توسـعه      
يكـي از  عوامـل مهـم افـزايش     امـروزه  . مصرف انرژي توسط لوازم مختلف نيز رو به افزايش است

مصرف انرژي الكتريكي در ادارات  رايانه هـا و لـوازم جـانبي آنهـا ماننـد مانيتورهـا، اسـكنرها و        
تر از مصـرف  پرينترها مي باشند  به طوري كه مصرف كل آنها دراغلب اوقات اداري حتي به بيشـ 

اگر كاربران با مديريت صـحيح مصـرف انـرژي الكتريكـي رايانـه هـا آشـنايي         .روشنائي مي رسد
داشته باشند و به باور دروني مزاياي صرفه جويي دست يابند اقدام به تغيير نـوع رفتـار خـود در    

مـواردي   از آن جمله مي توان بـه آگـاه سـاختن آنهـا بـه      .زمينه استفاده از اين لوازم مي نمايند
چون فعال كردن مدهاي مختلف با مصـرف انـرژي پـايين ، اسـتفاده از صـفحه نمـايش سـياه ،        

و   screen saverخاموش كردن رايانه ، نحوه استفاده از برنامه هاي محـافظ صـفحه نمـايش يـا     
و لوازم جـانبي آنهـا  بـه     هدف از طرح اين مقاله بررسي مصرف انرژي رايانه ها. غيره اشاره نمود

وضـعيت مختلـف  و تعيـين ميـزان      عنوان  يك نمونه در ستاد شركت انتقال گاز ايران در چهـار 
صرفه جويي مي باشد كه در پايان به منظور بهبود مصرف انرژي راهكارهايي در خصـوص بهينـه   

  .سازي عملكرد كاركنان جهت صرفه جويي انرژي در رايانه ها ارائه مي گردد
  JEL  :Q48 , Q43 , Q41 , Q38بندي  طبقه

  تغيير رفتار  ،مديريت انرژي  ،آموزشجويي انرژي،  صرفه : كليد واژه
   

  

 

  نويسنده مسئول -*1
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  مقدمه - 1
توانـد يـك رفتـار     ، ميگيرد چون مصرف انرژي عملي است كه توسط انسان انجام مي

 توانـد موجـب تغييـر رفتارهـا و     مـي  سـازي و آمـوزش  كاركنـان    ا آگـاه محسوب شود، لذ
بهينـه سـازي    . دشـو بهينه سازي مصـرف انـرژي    ي ئلهبه مسنسبت ي سازمان ها نگرش

 بـراي باشـد و   مـي  مصرف انرژي نيازمند كسب آگاهي و شناخت اوليه درمـورد آن رفتـار  
ايجاد يك رفتار جديد يا تغيير رفتارهاي قبلي در هر موردي ماننـد مصـرف انـرژي گـام     

  )1382، و همكاران غضنفري(. اول كسب شناخت است
هر كه  اين به با توجهش افراد به موضوع مديريت مصرف انرژي و در صورت تغيير نگر

يي در كـاهش  سـزا  بـه  تأثيريي جو صرفهي ها روش درستفرد به تنهايي و با به كاربستن 
يي انرژي برداشـته خواهـد   جو ي صرفه زمينهگام بلندي در  ،مصرف انرژي خواهد داشت

ود كـه عملكـرد يـك فـرد بـه      در ذهن ترسيم ش گونه اينممكن است در ديد اول .  شد
ي الزم بـه  ها چنداني نخواهد داشت در صورتي كه اگر آگاهي تأثير  تنهايي در اين زمينه

هـر شـخص ناخودآگـاه     شـود، يي به طور كامـل تبيـين   جو صرفهو فوايد  هافراد داده شد
اگر تالش شود اكثريت افراد بـه   چنين همسمت اصالح رفتار خود پيش خواهد رفت و  به

  . شددر مجموع نتايج مطلوبي حاصل خواهد  ،باور دست يابنداين 
گـاز و  ، ي انرژي از قبيل آبها حاملهاي پرمصرف  و ادارات از مكان ها سازمانامروزه 

ي سـازمان  هـا  هعـالوه برافـزايش هزينـ    هـا  انرژياين  ي رويه باشند كه مصرف بي مي برق
آگـاهي   ي لذا ارائـه خواهد شد، ي زيست محيطي نيز ها هموجب هدر رفت و ايجاد آاليند
بهينـه از آن   ي كـاهش مصـرف انـرژي و اسـتفاده    ي  زمينـه به كاركنان كمك شاياني در 

بسـيار   ها حامليي هر يك از  اين جو صرفه موردالزم به ذكر است بحث در  . دكرخواهد 
از ايـن رو در   ،باشد مي گسترده است و هر كدام داراي شرايط و ضوابط منحصر به فردي

درخصـوص  هـا   آن تغيير نگرشي  هنحو بررسي رفتار مصرف كنندگان و /،اين مقاله هدف
در ادارات و  لـوازم تـرين   مصـرف انرژي الكتريكـي توسـط يكـي از پر   يي مصرف جو صرفه
 . باشـد  مـي  از قبيـل اسـكنرها و پرينترهـا   هـا   آن و لوازم جـانبي  ها هيعني رايان ها سازمان
ساعات كاري  خود بـا آن  تر  بيشازمي هستند كه كاركنان در از پركاربردترين لو ها هرايان

 ي اسـتفاده  ي نحوهي  هآگاهي به آنان در زمين ي لذا اين  امر ضرورت ارائه ،سرو كار دارند
  . دكن مي را دو چندان انرژي الكتريكي آن در كاهش مصرف  تأثيرمناسب و 

، فوايـد تغييـر   مـديريت انـرژي  ي  هتغيير نگرش افراد در زمين تأثيردر اين مقاله ابتدا 
ي مصـرف  هـا  مـدل  نكاتي در مورد چنين هم نگرش، ضرورت و آموزش مديريت انرژي و 

سپس ميزان  . دشو مي و لزوم آگاهي كاربران از اين موارد  مطرح  ها هتوان پايين در رايان
ـ   ها  آن و لوازم جانبي ها هانرژي مصرفي رايان ه عنـوان  در ستاد شركت انتقال گـاز ايـران ب
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يي بررسي و در انتهـاي مقالـه   جو صرفهفوايد و ميزان  فراينديارزيابي و طي  ، يك نمونه
و  هـا  هكاهش مصرف انرژي در رايان ي تغيير رفتار كاركنان در زمينهپيشنهاداتي در جهت 

  . دشو  مي ارائهها  آن لوازم جانبي

  
 تحقيقات ي  پيشينه -2

 – شـناختي و رفتـاري  ، ي رفتـاري هـا  هر شـيو تـأثي  ،)1386( و همكـاران  صفاري نيـا 

آمـوزان و   بر تغيير نگرش و رفتـار مصـرف انـرژي الكتريكـي دانـش     ) ركيبيت(  شناختي
 رفتـار  تغييـر  بـا  دادنشان  نتايج .را بررسي كردند مصرف انرژي الكتريكي خانواده الگوي

 متغيـر  ياجـرا  از بعـد  و قبل مصرفي برق يها بررسي فيش و آموزان دانش انرژي مصرف

 آزمايشـي  گـروه  سه عملكرد رفتاري، – شناختي و رفتاري، شناختي گروه سه مستقل در

مشـخص   پژوهش اين نهايي ي نتيجه.  داري دارد تفاوت  معني كنترل گروه با مقايسه در
 كـاهش  بـراي  توان مي رفتار و نگرش تغيير يها هشيو و نگهداري شناسي روان از كند مي

  . سود جست كشور در زيست طمحي حفظ و انرژي مصرف
و  هـا  نگـرش گيـري   ي مربوط به شكلها هو نظري ها ديدگاه ،)1384( صفاري نياو  كريمي
يـادگيري  ، گـر  كـنش ، ي شـرطي كالسـيك  هـا  هي تغيير آن در چهارچوب نظريـ ها روش

بر مصرف انرژي مورد بررسي و تحليل  تأكيدناهماهنگي شناختي با  ي اجتماعي و نظريه
   .دادندقرار 

ي علوم رفتاري و اجتماعي در بهينه سـازي مصـرف   ها ، تكنيك)1382(و رضاپور  صفري
رويكـرد فنـي و   . چهار رويكرد كلي مطرح اسـت  تحقيقاين در  .بررسي نمودندانرژي را 

ايـن مطلـب    . رويكرد حقوقي و در نهايت رويكرد رفتـاري ، رويكرد اقتصادي، تكنولوژيك
حفاظـت از محـيط    سازي مصرف انـرژي و  در منطقي ي راي مختلف علوم رفتارها تكنيك

  . دكن مي زيست معرفي
كابرد روانشناسي آموزشي در تغيير رفتار مصـرف انـرژي   ، )1382( و همكاران صفاري نيا

ي عمـومي و  هـا  آمـوزش اين فرض كـه آيـا   با  ،دانش آموزان آموزش و پروش شهر تهران
ران منجر به افزايش دانش و تغييـر  ي آگاهسازي انجام شده در مدارس شهر تهها فعاليت

  .را بررسي نمودند ده است؟در نهايت  تغيير رفتار دانش آموزان شنگرش و 
بررسي انطباق و استفاده از سيستم مدل سازي ملي انـرژي و بـرآورد   ، به )2011( 1وانگ

هـاي   سياسـت از جـويي در انـرژي    آگاهي از صـرفه  . پرداختي رفتاري ها اثرات سياست
  

 

1- Wang 
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هـاي   خروجي در نظر گرفته شده از اين پروژه شامل سـخنراني . باشد مي فتاريمختلف ر
 . باشد ميانتشارات در مجالت  و انتشار نتايج ، اي عمومي و خصوصي انرژي حرفه
چگونـه  ايـن كـه    به بررسي رفتارهاي مصرف انرژي خـانگي و ، )2007( 1مارتيس كاينن  
 پرداختـه و چگـونگي   بـروز داد   نـرژي بهترين رفتار را با هدف كـاهش مصـرف ا  توان  مي

  . بيان كرده استتشويق تغيير رفتار را  اقدامات الزم براي
گـو   و گفت،  TEM ي  پروژهقالب در ) 2005( 2گروه كارايي و توسعه انرژي هاي جايگزين

يي در مصـرف انـرژي   جو صرفهي ها هبراي حمايت و تكميل پروژ ژاپنبين دولت تايلند و 
  . را مورد تحليل قراردادند تايلند استفاده شده است دولتتوسط  را كه

 
  و رفتار مصرف كنندگان انرژي نگرش، باور -3

، يابـد  مـي  است كه با رفتار انسان ارتبـاط اي  هو منطقي از انرژي مسئل درستاستفاده 
تهديـد يـا اجبـار و    ، ي مختلفي از جمله اعمال قدرت از محيط بيرونيها حلراه  اگر چه

ي هـا  هان شـيو نظـر  صـاحب اما بسياري از  ،هاي جديد ارائه شده است آوري فن استفاده از
ي تشـويق افـراد بـه كـاهش     هـا  راهلذا ، دانند مي يي داوطلبانه را رويكرد بهتريجو صرفه

 از اين رو باشد،  مي از كار متخصصان علوم اجتماعي و روانشناسياي  همصرف بخش عمد
انـرژي   ي مصـرف كننـده   . ر سازماني درنظر گرفتيي انرژي را يك رفتاجو صرفه توان مي

يي جـو  صـرفه رفتـار   . ممكن است نسبت به علت رفتار خودآگاهي داشته يا نداشته باشد
گيـرد و هرگونـه تغييـر    ا شـكل مـي  هـ  ي آنهـا  نگرشباورها  و  ها هافراد بر اساس انديش

  . باشد ها مي نگرشدررفتارهاي پايدار مستلزم تغييرات ابتدايي در 
ي مربوط به آموزش و آگـاه  ها فعاليتي تغيير نگرش و رفتار و ها استراتژيستفاده از ا

ي هـا  سـازمان و  هـا  ارگـان از سـوي   ،هرچند ناقص ،خير دركشور ماأتي  دههسازي با دو 
 .ه اسـت ي انرژي و مشاوران مديريت مصرف مورد استفاده قـرار گرفتـ  ور ، بهرهتوليد برق

مي اعمـالي اسـت كـه مصـرف كننـدگان در ارتبـاط بـا        رفتار مصرف كنندگان شامل تما
دهنـد بـه    مـي  استفاده و كنارگذاري كاال يا خدمات بعد از مصرف انجـام ، آوردن دست به

المـپ كـم   در مورد يي درمصرف برق جمع آوري اطالعات جو صرفهمثال در مورد  عنوان
كننـده   ار مصـرف يي از رفتـ هـا  مثال ،المپ و اقدام به خريددر مورد توضيح دادن ، مصرف
   . است

عـام   عبـارت . هسـتند  مـرتبط  يكـديگر به شدت به رفتار و نگرش، باور چون مفاهيمي
 در. رودمـي  كـار  هب مربوطهي  حوزه توصيف برايتر  بيش كننده فمصر نگرش گيري شكل

  

 

1- Martiskainen 
2- Department of Alternative Energy Development and Efficiency 
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 نگـرش  مـورد  در ديگـر  موضـوع  هـر  از تـر  بـيش  كننـده  مصـرف  رفتاري  حوزهدر حقيقت
  )8ص ، 1387، صفاري نيا( .است شده كنكاش و شده تهمطلب نوش 1كننده مصرف

اقتصـادي  ي  نظريه :وجود دارد رفتاري دو دسته بندي اصلي در ادبياتاز يك ديدگاه 
 ي دربرگيرنـده تـاريخي ديـدگاه اقتصـادي    از نظـر   علوم رفتاري غير اقتصاديي  نظريهو 

اطالعـات در   تـأثير  در تر بيش اما توجه ،اطالعات است محدوده مصرف انرژي مسكوني و
 در اقتصاد نئوكالسـيك فـرض  . شود مي منجر به رشد، ادبيات علوم رفتاري غير اقتصادي

عقاليـي و منطقـي   ، ي متعـدي هـا  اولويـت شود مصرف كنندگان با اطالعات كامـل و   مي
تعامـل  ي  به دانستن نحوهكه دانشمندان در علوم رفتاري غير اقتصادي جا  آن از.  هستند
منـد هسـتند،    عالقهكنند  مي چگونه فكرها  كه آن و اين جوامع و محيط اطراف باها  انسان

  )2011وانگ، (.  كنند بوط به اطالعات را بررسي ميبه راحتي مسائل مر
 مـورد  در كننـده  مصـرف  يك كه است هايي استنباط و ختشناي  دهنده نشان باورها

 شـناختي  ي جنبـه  مـا  باورهاي . ددارها  آن از حاصل منافع وها  آن يها ويژگي و ها هپديد

 ديـدن  خوب مثال، نيستند منطبق واقعيت با باورها اين هميشه ولي، ارندددربر را ما رفتار

  )9ص ، 1387، صفاري نيا( . همكار يك ديدن صادق يا محصول يك
 حقيقـت   در. شـوند  مـي  تلقي مترادف نگرش با كه هستند اصطالحاتي باورها و عقايد

 بعـد .  دباشـ  مـي  نيـز  ديگـر  بعد دو داراي كه شود مي مربوط انسان يعاطف بعد به نگرش

 دو بـين  ارتبـاط  بـه  توانند مي باورها از متأثر تر بيش شناختي بعد .رفتاري بعد و شناختي

 بـه  كه ندنك مي اعالم سرطان به ء ابتال از پس، سيگاري افراد مثالً . باشند مربوط موضوع

 قـبالً  كـه  حـالي  در، دارد مستقيمي  رابطه جسمي متسال با سيگار مصرفها  آن ي عقيده

 ). 1381، همكاران و بدار لوك.  (نداشتند قبول را واقعيت اين
 ديگـران  از كـه  اطالعـاتي ، شخصـي  ي تجربه. هستند اصليي  ريشه سه داراي باورها

   . استنتاج و شود مي كسب
 فـردي  اسـت  ممكـن  مـثالً . باشـند  عامـل  سـه  اين محصول باورها است ممكن گاهي

 خود چون كند توصيف خوب را كارخانه يك توسط انرژي ييجو صرفه به مربوط اقدامات

 خوب را اقدامات است ممكن گاهي . است دهكر مطالعه را كارخانه انرژي وضعيت گزارش

 خـود  مهنـدس  دوستان از يكي زبان از را كارخانه اين عملكرد توصيف چون ،كند ارزيابي

 ايـن  در كـه  اسـت  خوانـده  كارخانه اين مصرف وضعيت از گزارشيي  نامهروز در يا شنيده
 بـاالخره  .بـود  خواهـد  استوار ديگران از شده كسب اطالعات اساس بر شخصي باور حالت

  

 

1- Consumer Attitude 
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 هـم  كسي و باشد خوانده كارخانه انرژي وضعيت از گزارشي نه اصالً فرد كه دارد احتمال

 ايـن  عملكـرد  چـون  .باشـد  اسـتنتاج  محصـول  او باور اما باشد نكرده صحبت آني  ارهبدر
 سـازمان  تشـويق  مـورد  و مطلـوب ، زيستي محيط اثرات از پيشگيريي   زمينه در كارخانه

 نيـز  انـرژي  مصـرف  مـديريت ي  زمينه در كارخانه اين بنابراين، گرفته قرار زيست محيط

  )10ص ، 1387، صفاري نيا(  .است بوده مؤفق
  

  از ديدگاه روانشناسي تعريف نگرش
 اسـت  يافته سازمان تجربه طريق از كه است آمادگي عصبي و رواني حالت يك، نگرش

 آن بـه  كـه  ييها محيط يا اشياء ي كليه برابر در، فرد يها پاسخ بر پويا يا هدايتي تأثيري و

  . داردشود،  مي مربوط
 و هـا  نگرش به دليل مردم از بسياري .است انسان فرديت از مركزي بخش يك، نگرش
 طرفـدار ، حيواني يها آزمايش با مخالفت. اند هداد دست از را خود جان حتي دخو باورهاي
 مـواد  بازيافـت  طرفـدار ، بـودن  پاك هواي و زيست محيط حفظ طرفدار، بودن بشر حقوق

  هــا نگــرش از هــايي لمثــا و متفــاوت يهــا هنمونــ همــه، بــودن جمعيــت وكنتــرل
 طرفـدار ( فردي بعد يك مثال، باشد مختلفي ابعاد داراي تواند مي ها نگرش اين .باشند مي 

 از استفاده( عيني است ممكن نگرش اين حتي، اجتماعي بعد يك يا )بودن زيست محيط

 به مربوط يا )زباله تفكيك(، )يطبيع منابع حفظ( انتزاعي يا و) عمومي آمد و رفت وسايل

 . باشد ها هگرو يا افراد
 از عبارتنـد  كـه  اسـت  يـت موقع يـا  رويـداد ، مشـخص  موضوع يك شامل نگرش هر )1
 كمـك  زيسـت  محـيط  آلـودگي  كـاهش  بـه  انرژي مصرف در ييجو صرفه( نگرش موضوع

 ). دنماي مي
 بـراي  مؤثري گام انرژي مصرف مديريت( اند هارزشيابان معموالً ها كه نگرش اين دوم )2
 . منفي يا مثبت يا )است پايداري  توسعه به رسيدن و زيست محيط آلودگي كاهش
 فـرد  يعنـي ( باشند مي توجهي قابل دوام و ثبات داراي معموالً ها كه نگرش ينا سوم )3
 ).كنـد  مـي  اعمـال  زنـدگي  شـرايط  تمـامي  در رفتـار  يـك  عنـوان  به را انرژي ييجو صرفه

  )12ص ، 1387، نيا صفاري(
  
  نگرش بر رفتار مصرف كنندگان تأثير

 هرابطـ  هميشـه  .است پيچيده بسيار هرابط اين البته، گذارند مي تأثير رفتار بر ها نگرش
 يـك  در مـورد  فـرد  نگـرش  كـه  اسـت  اين موضوع قطعاً اما ،نيست برقرار مستقيم طور به
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 نگـرش  حـزب  يـك  به شما اگر .است تأثيرگذار موضوع آن به نسبت وي رفتار بر موضوع

  . داد خواهيد رأي نيز حزب آن كانديداي به زياد احتمال به ،داريد
 بـا  ارتبـاط  در كننـدگان  فمصـر  كـه  است اعمالي تمامي لشام كنندگان مصرف رفتار

، دهنـد  مـي  انجـام  مصـرف  از بعـد  خدمات يا كاالها كنارگذاري و استفاده، آوردن دست به
 مصرف كم المپ به در مورد دادن توضيح، مصرف كم المپ در مورد اطالعات آوري جمع

 رفتـاري  ي جنبـه . تندهسـ  كننـده  ف مصـر  رفتـار  از ييها مثال همه، آن خريد به اقدام و

داده  نشـان  موضـوع  يـك  برابـر  در كـه  اعمـالي  يعنـي ، شـود  مي مربوط ها هدف به نگرش
 .شـوند  نمـي  تبـديل  رفتـار  بـه  باورهايمـان  و مـا  شخصي عالئق مواقع از سياريب. شود مي

 يهـا  هكننـد  تعيين اما ،باشند مي كنندگان مصرف رفتاري  كننده تعيين عامل يك ها نگرش
 رفتار ي نظريه در، )1993به نقل از برهم و كاسين 1991( اجزن. دارند وجود نيز ديگري

 طـي  كـه  داوطلبانـه  تصميم يك اساس بر ها نگرش" دارد مي اعالم خود شده ريزي برنامه

 جامعـه  يـك  افـراد  بنـابراين ، "دنـ رگذا مـي  تـأثير  رفتار روي بر شوند مي محدود فرايندي

 زيست محيط و بر انرژي وسايل مورد درويژه  به را يشانها نگرش با هماهنگ رفتار هميشه

 ايـن  از ناشـي  است ممكن گفته پيش موارد بر عالوه هماهنگي عدم اين .ددهن نمي نشان

 مثـال  عنوان به. دارند جداگانه و متنوع، متعدد محيطي يها نگرش مردم كه باشد واقعيت

 محيط از حفاظت، مواد بازيافت، انرژي مديريت، جمعيت كنترل به است ممكن ها نگرش

 از جـدا  معمـوالً  هـا  نگـرش  اين كهجا  آن از. يابند ارتباط آن نظاير و رانندگي نوع، زيست

، صـفاري نيـا  (  .كنند نمي اعمال ما كلي و محيطي رفتارهاي بر نيرومندي تأثير، يكديگرند
  )13ص ، 1387
  
  ي تغيير نگرش و رفتار مصرف كنندگان انرژيها هشيو

  انرژي كنندگان مصرف رفتار و نگرش تغيير رفتاري رويكرد
 گـر  كـنش  و كالسيك شرطي در رفتار و نگرش تغيير يها روش بنيادي اصول از يكي 

 تقويـت  از تـر  قـوي  بايـد  رفتـار  تغييـر  بـراي  شـده  ارائـه  يهـا  هكنند تقويت كه است آن

 عيمـد  پاسـخ  محرك پردازان نظريه .كنند مي حفظ را موجود وضع كه باشند ييها هكنند
 اختيـار  در كـافي  منـابع  اگر و باشند داشته گيرنده پيام ي درباره كافي اطالعات اگر كه اند
 يهـا  تكنيـك  و ها هشيو از استفاده با را كسي هر يها نگرش بود خواهند قادر، باشدها  آن

 يها هبرنام با توان مي معتقدند نيز گر كنش شرطي پردازان نظريه .دهند تغيير ديگر خاص
  . دكر جلوگيري آن ادامه از ياداد و  ادامه را رفتاري هر، تقويت
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  هاولند ديدگاه از انرژي مصرف رفتار و نگرش تغيير
 الگـويي ، 1هاولنـد  كـارل  سرپرسـتي  به اجتماعي روانشناس گروه يك ،1950 سال در

 شـرطي ويـژه   بـه  يـادگيري  قـوانين  اساس بر الگو اين. ه استكرد ارائه نگرش تغيير براي

 مهـم  متغيـر  هسـ  تـازه  يهـا  نگرش يادگيري در ها آن ي عقيده به .است شده بنا كالسيك

  )32ص ، 1387، صفاري نيا( پذيرش و ادارك، توجه :از عبارتند كه دارد وجود
  
  

  : انرژي كنندگان مصرف رفتار و نگرش تغيير در شناختي رويكرد
 .دكـر  اسـتفاده  رژيان مصرف رفتار و نگرش تغيير براي توان مي نيز شناختي رويكرد از
 تأكيـد  توجـه  و حافظـه ، گيـري  تصـميم ، اسـتدالل  فراينـدهاي  بـه  رويكرد اين در معموالً
  .شود مي

  
  پيام          توجه          ادراك            شناخت        افزايش               تغييرنگرش          تغييررفتار 

  انرژي فمصر رفتار و نگرش تغيير در شناختي فرايند
  )55،ص 1387صفاري نيا، (  

  
  آگاهي دادن و اطالع رساني در رفتار مصرف انرژي، نقش آموزش
، درخصوص محدوديت منابع انرژي ها سازمانو اطالع رساني به اعضاي  2آگاهي دادن

اطالعاتي درخصوص راهكارهـاي   ي ارائه، وضعيت مصرف انرژي ايران در مقايسه با جهان
بحران و كمبودهاي  ي رساني درباره اطالع، مميزي انرژي، مديريت، كاهش مصرف انرژي

 .گيـرد  احتمالي بخش مهمي از فرايند تغيير نگرش و رفتار مصرف كننـدگان را در برمـي  
رفتـار مطلـوب و    ي زيرا بسياري از رفتارهاي نامطلوب بـه دليـل عـدم آگـاهي از نتيجـه     

ي مختلـف از جملـه   هـا  هعـات بـا شـيو   اطال ي ارائه لذا .باشد مي يابي به آن دست ي هنحو
مستقيم با ، چهره به چهره و آموزش غيرآموزش به صورت مستقيم مانند آموزش كالسي

بروشورها و جـزوات آموزشـي و تركيـب ايـن دو روش در     ، لوح فشرده، استفاده از پوستر
  . مديريت مصرف انرژي بسيار موثر خواهد بود

كـه  اي  هبهتر است با نظارت و حمايـت كميتـ  ي آموزش و آگاه سازي نيز ها استراتژي
افزايش احساس كنترل درافراد را ، تعهد .پيگيري شود هستند،  ييجو صرفهمتعهد به امر 

  )55ص ، 1387، صفاري نيا( .شود مي موجب
  

 

1- Hovland 
2- Awareness Learning 
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 بروشـوري  محققاناست،  شده انجام غيرمستقيم آموزش روش با كه مطالعه يك طي

 ازدرسـت  ي   اسـتفاده  يهـا  هشـيو  آن در كـه  كـا آمري دونـور  ي منطقـه  سـاكنان بـراي   را

 نشـان  مطالعه اين نتايج. ندا كرده ارسالاست،  شده داده توضيح خانگي برقي يها دستگاه

 مصـرف  در ييجـو  صـرفه  درصـد  18 الي 10 بين بروشورها كنندگان دريافت دهد كه مي

 ييجـو  صرفه واتكيلو 53 بروشورها اين كنندگان دريافت متوسططور  به. اند هداشت انرژي

 اي منطقـه  بـرق  يهـا  شـركت دهـد   مي نشان مطالعه اين .ندا هداد نشان خود از مصرف در
 و سـايي  پيـك  خـود بـه   نمشـتركا  بـه  رسـاني  اطـالع  بروشـورهاي  ارسـال  بـا  توانند مي

 )1997 همكاران و فرهم( .يابند دست برق مصرف ييجو صرفه
، ي مصرفيها انرژيبا ي  رابطهدر د كه آگاهي و شناخت كرتوان بيان  مي به طور كلي

تـرين   مهـم  ،ييجـو  صرفهات مثبت تأثيرو علم به  ها انرژيبهينه از اين  ي استفادهي  هنحو
هـا   آن باشـد و ايـن بـاور را در    مـي  گام در زمينه تغيير نگرش و رفتار مصـرف كننـدگان  

 ور ومصـرف انـرژي نـه تنهـا بـه نفـع كشـ       ي  زمينـه د كه رفتار درست در كن مي نهادينه
ايـن تغييـر نگـرش و     .باشـد  مي كنندگان بلكه از منظري دقيق تر به نفع مصرف ،سازمان

از ايـن رو در ايـن    .دكن مي رفتار توجه را به سمت مبحثي به نام مديريت انرژي معطوف
   .شود خته ميپردا  سازي قسمت به ارائه مطالبي در اين خصوص و ارتباط آن با آگاه

 

   1مديريت انرژي -4
اسـت و بخشـي    رگهاي بز مهم براي مديريت شركت ي اظت از انرژي يك مسئلهحف

 2 .در نظر گرفته شده است از مديريت انرژي

  تعريف مديريت انرژي
انرژي يكي از منابع مديريت يك شركت است و بايد بـا يـك روش سيسـتماتيك در    

ديريت همـه  مديريت انرژي مـ  .مديريت و كنترل شود، هماهنگي با مديريت منابع ديگر
توليد و ، بهينه از خريدي  نامهساخت يك بر وسيله بهانواع انرژي مورد استفاده در شركت 

ي هـا  هو برنامـ  مـدت   كوتـاه در ، بر اسـاس اهـداف كلـي شـركت     آنمصرف انواع مختلف 
 عوامـل اقتصـادي و غيـره   ، در دسـترس بـودن  هـا،   همديريت با توجه بـه هزينـ   بلندمدت

  3 .باشد مي
بهينـه از منـابع    ي ديگر داريم مديريت انـرژي عبـارت اسـت از اسـتفاده     در تعريفي 

هدف از مديريت انـرژي كمينـه كـردن    . به حداقل رساندن اتالف انرژي موجود انرژي و
  

 

1- Energy Management  
2- Department of Alternative Energy Development, 2005, p. 16. 
3- Department of Alternative Energy Development, 2005, p. 16. 
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چنـين   هـم . باشـد  مـي  يـك سـازمان   ي انرژي طي اجراي فراينـدها در ها همصرف و هزين
 .اسـت تم هـر سـازمان   مديريت انرژي يك عنصر اساسي دركيفيـت بخشـيدن بـه سيسـ    

  )73ص ، 1387، صفاري نيا(
  

  ضرورت مديريت انرژي
ي شـركت  ها فعاليتيي از عمليات و ها هزيرا جنب ،مديريت انرژي لزوما مورد نياز است

  :دهد كه شامل موارد زير است مي قرار تأثيررا تحت 
 . دهد هاي انرژي، سوآوري شركت را تحت تأثير قرار مي هزينه -

 . دهد ژي رقابت دربازار انرژي را تحت تأثير قرار ميهاي انر هزينه -

 . تقاضاي انرژي ملي/تعادل عرضه -

  .تجارت ملي و تراز مالي -

 . هاي محلي و جهاني محيط -

 . ايمني و بهداشت حرفه اي -

 . وري بهره -

  1 .كيفيت
  
  انرژي  مديريت اساسي اصول
 ينتـر  كـم  بـا  نـرژي ا منـابع  خريداري )1 : از عبارتند انرژي مديريت اساسي اصل سه

، صفاري نيا( استفاده از فن آوري مناسب) 3 تر بيش عملكرد سيستم با بازدهي )2قيمت 
  )75ص ، 1387
  

  آموزش انرژي به عنوان بخش مكمل راهبرد مديريت انرژي
 كـه  صـورتي در  ه،شـد  مـي  انرژي به عنوان يك موضوع كـامال فنـي يـاد    ازدرگذشته 
 انرژي به عنـوان يـك امـر مـديريتي بـا كاربردهـاي فنـي       امروزه به  ها سازمانبسياري از 

آموزشـي  ي  نامهبر .بايد دانست كه آموزش نقش حياتي در مديريت انرژي دارد .نگرند مي
، 1387، نيـا  صـفاري (. مديريت انرژي را پيش بينـي كنـد  ي  زمينهبايد تغييرات آينده در 

  )78ص 
  

  

 

1-Department of Alternative Energy Development, 2005, p. 16. 
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  آموزش و يادگيري مديريت مصرف انرژي
 –روانـي  ، عاطفي، شناختيي  حوزهآموزش به سه  ها بندي ين طبقهتر ممهدر يكي از 

  )82ص  1380به نقل از سيف  1956بلوم (. حركتي يا رفتاري تقسيم شده است
ي ذهنـي تقسـيم   هـا  مهـارت و  ها توانايي، معلومات، به سطح دانش 1شناختيي  حوزه
ي بهينه سازي مصرف آموزش راهكارها، لذا درآموزش مفاهيم مديريت انرژي، شده است

تجزيه و تحليل اطالعـات   . . .اسكنرها وها،  هميزان مصرف رايان ي انرژي از جمله محاسبه
  . شناختي آموزش است ي مربوط به حيطه . . .ي انرژي وها جمع آوري شده از مميزي

لـذا  ، عاطفي با عالقه و انگيـزش و نگـرش آمـوزش گيرنـدگان سـروكار دارد     ي  حوزه
  . عاطفي آموزش مربوط است ي مصرف و الگوهاي آن به حيطه ي نگرش به شيوه

چون نوشتن و انجام اي  هحركتي يا رفتاري به حركات و اعمال ماهران -روانيي  حوزه
آموزش دهنـده وقتـي بـه    ، در آموزش مديريت انرژي .دادن مشاغل گوناگون تاكيد دارد

 دنبال اجراي راهكارهاي مديريت مصرف در سازمان است 
ده از مـدهاي بـا تـوان پـايين در     مثال استفا .حركتي مربوط است -رواني ي حيطه به

بـه  ، )اسـتفاده از المـپ كـم مصـرف    (، از پريـز هـا   آن يا از برق كشيدن دوشاخه ها هيانرا
   .باشد مي رتبطمحركتي يا رفتاري آموزش گيرنده  -روانيي  حوزه

 هـا  آموزشواهد يافت كه يي در مصرف انرژي زماني پس از آموزش تحقق خجو صرفه
  )82ص ، 1387، صفاري نيا( .فوق را مورد توجه قرار دهند ي مطرح شده ي سه حيطه

 و لوازم جـانبي  ها هدر اين بخش به بررسي ميزان مصرف انرژي الكتريكي توسط رايان
و بـا  شده به عنوان يكي از عوامل مهم رشد تقاضاي الكتريسيته در ادارات پرداخته ها  آن

از  .دشـو  مـي  تغيير رفتار مصرف كنندگان به خـوبي تبيـين   تأثيريي جو صرفهميزان بيان 
 و شـده  ي كاهش مصرف معرفـي ها هو برنام ها رايانهاين رو ابتدا انواع مدهاي توان پايين 

ي ستاد شركت انتقال گاز ايـران بـه   ها هسپس به بررسي ميزان مصرف انرژي توسط رايان
   .شود پرداخته مي  ختلف مطرح شدهعنوان نمونه در چهار وضعيت م

ي مختلفي براي كاهش مصرف انرژي تجهيـزات   ي طراحي شدهها و سياست ها هبرنام
ين و تـر  مهـم  .آمريكا و اروپا به تصويب رسـيده اسـت   ي دفتري و اداري در اياالت متحده

ايـن برنامـه در طـول تابسـتان      .است ENERGY STARي  نامهبرها  آن ترين قابل توجه
، ي مختلـف كامپيوترهـا  هـا  مـدل  در حال حاضر بسياري از .اعالم شده است 1993 سال

 STAR ENERGYعنوان محصـوالت واجـد شـرايط ذكـر شـده       پرينترها به مانيتورها و
  

 

1- Cognitive 
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 را مختلـف  مـدهاي  در الكتريكـي  انرژي د مصرفكن تالش مياين برنامه  .موجود هستند
  )1995، 1كومي و همكاران(.دهد كاهش
  

  2توان پايينمدهاي  -5
) off(و خـاموش   3يـا فعـال   (on)روشن  مد داراي دو تنها الكتريكي وسايل گذشته در
به بازار عرضه شـده   standbyنام  به سومي مد الكترومكانيك علم پيشرفت با ولي ،ندا هبود

 از كه هدش ايجاد sleep  و  deep sleep مد مانند ديگري مختلف مدهاي رفته رفتهاست، 

  .دارند قرار فعال و standbyمد  بين انرژي الكتريكي مصرف نظر
  :شوند مي زير تقسيم بندي ي به چهار دسته ها رايانهبه طور كلي مدهاي  
 .هنگامي كه دستگاه در حال كاركردن اسـت در مـد فعـال قـرار دارد    :  4مد فعال -1

نيتور متفـاوت  تصاوير نشان داده شده توسط مـا  چنين همتوان مصرفي بنا به نوع رايانه و 
   .است
در ايـن   .دكن مي يي تالشجو صرفهحالت مياني است كه در جهت : Standbyمد  -2

فشار يك كليد يا تكـان دادن   كه طوريبه  ،شود مي حالت دستگاه به طور موقت خاموش
  . گيرد مي نيز در همين رده قرار idleمد  .دكن مي فعالآن را  رايانهموس 
ين توان مصرفي بدون نياز بـه خـاموش كـردن    تر كماراي اين مد د: Suspendمد  -3

در ايـن   hibernateمـد   .است sleep تر از حالت رايانه است ولي زمان فعال شدن طوالني
  . دگير دسته جاي مي

توان مصرفي هنگامي كه رايانـه خـاموش اسـت بسـيار نـاچيز      ): off(مد خاموش  -4
 ) p. 5 Koomey, Cramer, Piette & Eto, 1995,( .است
 
  مطالعاتيي  هنمون

در سـتاد شـركت انتقـال گـاز      ها هيي انرژي الكتريكي و مصارف رايانجو صرفهبررسي 
دار انتقال گاز از مبادي توليد به ورودي شهرها و مراكز مصرفي در سـطح   ايران كه عهده

 و مـانيتور  رايانـه منبـع تـوان    368ايـن شـركت داراي    .گيـرد  مـي  انجام ،باشد مي كشور
   .باشد مي

  

 

1- Koomey et al. 
2- Low power modes 
3- Active 
4- Active mode 
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 در شركت طي چهار وضعيت مختلف زير بررسـي ها  آن زم جانبياو لو ها همصرف رايان
  :گردد مي
در لـوازم   idleاستفاده از مـد  ، و لوازم جانبي در ساعات كاري ها هفعال بودن رايان -1

 و لـوازم جـانبي   هـا  هقراردادن رايانـ ، جانبي در ساعات كاري كه غير فعال هستند
و عـدم اسـتفاده از مـدهاي     در ايام تعطيل و ساعات غيركاري sleepدر مد ها  آن

 . گيرند نمي در ساعات كاري كه مورد استفاده قرار ها هتوان پايين در رايان
در لـوازم   idleاستفاده از مـد  ، و لوازم جانبي در ساعات كاري ها هفعال بودن رايان -2

ام تعطيـل و  در ايـ هـا   آن دنمي كه غير فعال هستند و خـاموش كـر  جانبي هنگا
 . ساعات غيركاري

ـ  -3 در  idleاسـتفاده از مـد   ، و لـوازم جـانبي در سـاعات كـاري     هـا  هفعال بودن رايان
اري كـه غيـر فعـال هسـتند و خـاموش      در ساعات كها  آن لوازم جانبي و ها هرايان
 . در ايام تعطيل و ساعات غير كاريها  آن دنكر

 و ها هدر رايان sleepاستفاده از مد ، اريو لوازم جانبي در ساعات ك ها هفعال بودن رايان
 دنگيرنـد و خـاموش كـر    نمـي  در ساعات كاري كه مورد استفاده قرارها  آن لوازم جانبي

از پريـز بـرق در سـاعات غيركـاري و ايـام      هـا   آن اتصـال  ي و جدا نمودن دوشـاخه ها  آن
    .تعطيل

  
 رهاي شركتپرينترها و اسكن، مانيتورهاها،  تعداد و مدل كيس - 1جدول 

 تعداد منبع انرژي نام منبع انرژي   تعداد اسكنر نام اسكنر
Canon –DR 2050 C 2  ATX p4 21 
CANON DR-3010 1  GREEN – GP 250 E4 5 

Canon Scan – 4400 F 11  GREEN 380 W 327 
HP- Scan jet 7400 C 13  GREEN ATX 3 
HP Scan jet G4050 

Photo Scanner 
1  GREEN GP480A 9 

HP-Scan jet - 8270 1  P4 STAR 1 
HP-SCANJET-4370 1  pascal 1 

HP Scan jet 3770 1  TVM P4 20 - PIN 1 

 368 جمع كل  31 جمع كل
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Printer  Monitor  
 تعداد مانيتور نام مانيتور تعداد پرينتر نام پرينتر

Canon - iSenSys  MF 4150 19 ACER 17" 7 
Canon- LBP - 5000 1 ACER 22" 3 
Canon- MP730 PHOTO 1 ACER 24" 7 
EPSON – DFX – 8500 3 AOC 19"  58 
Epson – LQ-300+II 4 AOC 22"-TACH 1 
Epson – Photo – 1410 – A3 1 BenQ 17" 4 
EPSON – PHOTO - R290 1 CTX 19" 2 
Epson – PHOTO  RX 500 2 LG 17" 17 
Epson DFX-8000 2 LG 19" 1 
EPSON- LQ – 2170 2 SAMSUNG 17" 131 
Epson- LQ-2180 7 SAMSUNG 19" 87 
HP – Color Laser Jet 3550 1 SAMSUNG 22" 46 
HP - DeskJet – 1125 C 1 SONY 19 "  4 
HP – DeskJet – 1280 1 �� ��� 368 
HP – LaserJet – P2035n 2   
HP – LaserJet – P2055 d 2   
HP – LaserJet J 4580 1   
HP – LaserJet P2014 2   
HP Color LaserJet 5550 1   
HP- Laser Color CP-1215 1   
HP -LaserJet  2200 2   
HP –LaserJet 1220 C 6   
HP-LaserJet  1300 9   
HP-LaserJet  1320 26   
HP-LaserJet  6P 2   
HP-Office Jet  6313 2   
HP-Office Jet – J4580 1   
Printer   TALLY T6212 1   
SAMSUNG SF-650P 3   
TSC – TTP-244 Plus 1   

   108 جمع كل
 

 :آيد دست مي بهزير ي  رابطهتوان الكتريكي مصرفي در تجهيزات مختلف از 

  P = 
�����
����

  
P :ي وسيله انرژي مصرف i برحسب kwh/day  
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Pi :ي ط وسيلهتوان مصرفي توس i وات بر حسب ت مختلفدر حاال  

hi :ي ساعات عملكرد وسيله i بر حسب hours/day  
      )1389، فكري، جزيني(

 
  wattبر حسب ها  آن و لوازم جانبي ها همدهاي مختلف رايانمصرف انرژي در  - 2جدول 

   wattمصرف انرژي در مدهاي مختلف بر حسب 
 off sleep Idle Active 

 400 292 6 3 منبع توان رايانه
 41 - 3 2 مانيتور
 13.4 5.3 5.3 0 پرينتر
 18.2 6.9 12.2 0 اسكنر

 
  hours/dayدر شركت بر حسب ها  آن جانبي لوازمو  ها همتوسط ساعات استفاده از رايان - 3جدول    

   hours/day متوسط ساعات استفاده در مدهاي مختلف بر حسب
 off Idle/sleep Active 

 5 3 16 منبع توان رايانه
 5 3 16 مانيتور
 1 7 16 پرينتر
 0.3 0.7 23 اسكنر

  
را در شركت انتقال گاز ها  آن و لوازم جانبي ها همصرف انرژي الكتريكي رايان 4 جدول 
در ايـن محاسـبات قيمـت بـرق      .دهد مي ايران در چهار وضعيت مختلف ذكر شده نشان

  . ريال در نظر گرفته شده است 500حساب  طبق آخرين صورت
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  وضعيت هامصرف انرژي و صرفه جويي انرژي در چهار وضعيت مختلف -4جدول 
 ساالنه ماهانه نوع 

مصرف 
kwh/month 

 صرفه جويي صرفه جويي
kwh/month ريال/month kwh/year ريال/year 

وضعيت 
 اول

 - - - - 36,388 رايانه ها
 - - - - 4,151 مانيتور
 - - - - 438 پرينتر
 - - - - 271 اسكنر
 - - - - 41,248 كل

وضعيت  
 دوم

 3,179,520 6,359 264,960 530 35,858 رايانه ها
 1,059,840 2,120 88,320 177 3,974 مانيتور
 1,648,512 3,297 137,376 275 164 پرينتر
 1,565,748 3,131 130,479 261 10 اسكنر
 7,453,620 14,907 621,135 1,242 40,006 كل

وضعيت 
 سوم

 24,641,280 49,283 2,053,440 4,107 32,281 رايانه ها
 9,207,360 18,415 767,280 1,535 2,616 مانيتور
 1,648,512 3,297 137,376 275 164 پرينتر
 1,565,748 3,131 130,479 261 10 اسكنر
 37,062,900 74,126 3,088,575 6,177 35,071 كل

وضعيت 
 چهارم

 84,654,720 169,309 7,054,560 14,109 22,279 ارايانه ه
 10,730,880 21,462 894,240 1,788 2,363 مانيتور
 1,648,512 3,297 137,376 275 164 پرينتر
 1,545,046 3,090 128,754 258 13 اسكنر
 98,579,158 197,158 8,214,930 16,430 24,818 كل

  
وضعيت در ها  آن و لوازم جانبي ها هارف رايانكه از جدول فوق پيداست مص طور همان

كيلووات  40006در حالت دوم مصرف كل  .باشد مي كيلووات ساعت 41248ماهانه  اول
در  .باشد مي هزار ريال 7454هزار ريال و ساالنه  621  ماهانهيي جو صرفهساعت و ميزان 
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 3089انـه  ماهيي جـو  صـرفه كيلو وات ساعت و ميزان  35071وضعيت سوم مصرف كل 
در حالت چهارم و با اعمال ايـن وضـعيت    .باشد مي هزار ريال 37063هزار ريال و ساالنه 

هـزار ريـال و    8215ي  ماهانـه يي جو صرفهو ميزان  كيلووات ساعت 24818مصرف كل 
حالت چهارم نسبت بـه سـه   كه  اين نتيجه .آمده است دست بههزار ريال  98579ساالنه 

يي انرژي در اثر رعايت موارد مديريت جو صرفهدار قابل توجهي وضعيت قبلي نمايانگر مق
    . مصرف انرژي است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مختلف يها وضعيت در انرژيي  ماهانه مصرف -1نمودار  
 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  
  
  
    

  مختلف ي ها در وضعيت ساالنه ييجو صرفهميزان  - 2 نمودار

kw
h

/m
o

un
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  چند راهكار پيشنهادي ي ارائه 
 هها ب ها و لوازم جانبي آن جهت كاهش مصرف انرژي در رايانهچند راهكار پيشنهادي 

  :زير استشرح 
ي  زمينـه سازي واطـالع رسـاني بـه كاركنـان در      ايجاد بستر مناسب جهت فرهنگ -

 . جويي مديريت انرژي و آگاهي نسبت به فوايد صرفه
جـويي در اسـتفاده از    ي صـرفه هـا  روشكـارگيري   هـاي آموزشـي بـه    برقراري دوره -
 . ها يانهرا

 )87، ص 1387صفاري نيا، (. يي در خصوص مديريت انرژيها همايشبرگزاري  -
 .جـويي انـرژي   تشويق به پرهيز از مصرف بيش از حد و تحريك درونـي بـه صـرفه    -

 )106، ص 1387صفاري نيا، (
لوازم جانبي درساعات كـاري كـه مـورد     ها و استفاده ازمدهاي توان پايين در رايانه -

 . گيرند قرار نمياستفاده 
ها از برق در ساعات غيركـاري و   ها و جدا نمودن دوشاخه آن خاموش نمودن رايانه -

 . ايام تعطيل
و از برق در سـاعات غيركـاري    ي دن مانيتورها و خارج كردن دو شاخهكرخاموش  -
دن دكمه روي مانيتور در سـاعات كـاري كـه مـورد اسـتفاده قـرار       كرچنين خاموش  هم
 . گيرند نمي
 عمـومي،  تصور خالف بر دهد كه مي نشان ، مطالعاتscreen saverكردن  فعال غير -

 .كننـد  مي مصرف standbyمد  به نسبت يتر بيش انرژي screen savingمد  در مانيتورها
  )1997، 1نوردمن و همكاران(

 .هـاي موجـود در زيـر مـانيتور     نمـايش از طريـق دكمـه    ي كاهش روشنايي صفحه -
 )2006، 2كدار(

 . پرينترها و اسكنرها sleepتنظيم مد  -
  . ي چند منظوره جهت اسكن و پرينت و فاكسها دستگاهاستفاده از  -
  

  

 

1- Nordman et al 
2- Kedar 
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  و پيشنهادات نتيجه گيري - 6
د تغيير نگرش و رفتار كاركنان در شو مطالعاتي مالحظه مي ي نهكه در نمو طور همان
موضـوع  ش هزينه دارد كه اين گيري در كاه چشم تأثيرمصرف انرژي الكتريكي ي  زمينه
صدها اداره و شركت در شهر تهران و بـه طـور كلـي در سـطح كشـور      وجود  توجه بهبا 

زيست  يها هكاهش ميزان آاليند چنين همبهينه از انرژي الكتريكي و  ي منجر به استفاده
مـديريت انـرژي وفوايـد    ي  زمينـه پـس بـه طـور كلـي اگـر افـراد در        .دشـو  مي محيطي
نگـرش درسـتي نسـبت بـه اسـتفاده از       كننـد، بـه  ي الزم را كسب ها آگاهي ييجو صرفه
د و به طور درونـي  شو ها مي آن تغيير رفتار دروني و منجر به ي انرژي پيدا نمودهها حامل

 اگـر . و در آن جهت تالش خواهند كـرد ده بهينه از انرژي را پيدا كر ي تفادهتمايل به اس
نتـايج مثبـت قابـل     ،ي مصـرفي شـكل گيـرد   ها انرژي تمام ي هاين تغيير ديدگاه در زمين

   .دشو مي توجهي حاصل
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