
  ترشيد االستهالك في الطاقة المنزلية

  
  مركز العمل التنموي/ جورج كرزم :  إعداد

  

الكهرباء، الغاز، الكاز، ( بإمكاننا التوفير كثيرا في استهالكنا للطاقة المنزلية 

، علما بأن االحتالل الصهيوني هو الذي )البنزين، السولر والمحروقات بشكل عام

في مجال استهالك (بر تغيير سلوكنا وعاداتنا ويعت.  يسيطر على مصادر الطاقة

خاصة لو علمنا بأن معظم .  المدخل األساسي لترشيد استهالكنا للطاقة) الطاقة

حاجاتنا للطاقة في المنزل تستعمل لتوفير الماء الساخن والتدفئة والتبريد وتسخين 

  .واإلضاءة وغسل المالبس) فرن الطبخ أو الثالجة(الطعام وتبريده 

) وخاصة الكهرباء(ك ثالث وسائل أساسية لترشيد استهالكنا للطاقة المنزلية وهنا

  :وهي

  وذلك بأن نستفيد من معظم ساعات النهار، كاختيار .تغيير سلوكنا اليومي:  أوال

المكان المشمس والدافىء لنشاطاتنا أثناء النهار في الشتاء وارتداء المالبس حسبما 

يكة ودافئة تحفظ حرارة الجسم بدال من الدفء يناسب الجو، بارتداء مالبس سم

ماء ساخن أثناء " قربة"والتلفع ببطانية مع .  االصطناعي في أيام الشتاء الباردة

وتنمية عادة إطفاء األنوار في غير وقت استعمالها، .  الجلسات في األمسيات الباردة

  .ونقع الحبوب واألطعمة المجففة لتخفيض الوقت الالزم لطبخها

  

من بين السلوكيات األخرى التي تهدف إلى التقليل من و

استخدامنا للكهرباء والمحروقات بشكل عام، يمكن أن نذكر 

  :ما يلي

الثالجة جيدا يحسن عملها ويمكن ) إصالح(صيانة   ) أ

فيجب التأكد من عدم وجود تسرب .  أن يخفض كثيرا من مصروف الكهرباء

يجب تنظيف المواسير خلف الثالجة كما .  وبأن العوازل المطاطية غير مرتخية

مرة كل سنة على األقل، ويجب أن ال نسمح للجليد بالتراكم أكثر ) بعد إطفاءها(

  .سنتيمتر من نصف

 كما يجب أن ال نضع الثالجة بالقرب من الموقد أو أدوات تسخين أخرى وأن 

  .ال نترك بابها مفتوحا أطول من اللزوم، وال بد من إقفال الباب بإحكام



    

وتحسين عمل الثالجة، إذا ) الكهرباء( كما بإمكاننا التوفير في استهالك الطاقة 

حيث بإمكاننا أن نحفظ به .  مملؤ بكامل سعته) مقصورة الجليد" (الفريزر"كان 

الخضار والبقوليات التي نشتريها في موسمها بسعر أرخص، مثل البامياء 

  .واللوبياء والملوخية

  

ولكن يجب %.  40دفئة أوفر من الكهرباء بنحو استخدام الغاز في الت ) ب

االنتباه إلى نواحي السالمة، وخصوصا تأمين التهوئة الكافية تجنبا لحادث 

 .االختناق بأول أكسيد الكربون

  

 تركيب مصابيح جيدة اإلضاءة ومقتصدة في الطاقة الكهربائية في آن معا   ) ج

ك وبإمكاننا ترشيد استهال).  مصابيح غاز النيون مثال(

الطاقة الكهربائية المستخدمة في اإلضاءة من خالل اقتناء 

. إل.إف.اللمبات الفلورسنتية الموفرة للطاقة من نوع سي

من الطاقة الكهربائية % 20والتي تستهلك ) أنظرالشكل(

.  المستهلكة من قبل اللمبة العادية المكافئة لها، وتعطي نفس نوعية اإلضاءة

ه اللمبات أطول بكثير من العمر التشغيلي للمبة كما أن العمر التشغيلي لهذ

هذه اللمبات متوفرة في فروع شركة كهرباء القدس في رام اهللا ( العادية

  ). والقدس وبيت لحم وأريحا
 
وفي حين أن معظم المالبس .  تستعمل المكاوي مقدارا كبيرا من الطاقة  ) د

لبعض يكوي حتى واألقمشة التي تنتج حاليا ال تحتاج إلى كي، فما يزال ا

فلنقلل من الكي إلى الحد األدنى، ولنتجنب .  المالبس الداخلية والمحارم

تحمية المكواة تكرارا بتنظيم أوقات الكي، علما بأن المكاوي البخارية 

 .تستهلك طاقة أكثر من المكاوي الجافة
 
فقبل .  اختار الثياب التي تقتصد في استهالك الطاقة ومواد التنظيف الخاصة  ) ه

راءك للمالبس، إقرأ المعلومات المذكورة على المالبس، وتأكد من نسب ش

الخيوط الطبيعية واإلصطناعية التي صنع منها الثوب، واقرأ المعلومات 



 

هل يحتاج الثوب إلى تنظيف ناشف :  المتعلقة بالغسيل أو التنظيف مثال

dry cleaning) (أم يمكن غسله؟  هل يحتاج إلى كي بحرارة عالية؟  

        كما يجب تشغيل غسالة الثياب وهي بملء سعتها للتوفير في الماء     

  .        والطاقة

  

لتحضير القهوة أو (لالقتصاد في الطاقة استعمل غالية صغيرة حسب الحاجة )     و

  .وال تغلي الماء أكثر من حاجتك) الشاي أو غيره

.  يفضل استخدام السخانات الشمسية لتسخين الماء)  ز 

% 70فتسخين الماء بالطاقة الشمسية يوفر أكثر من  

.  سنوات من تكاليف تسخين الماء في المنزل، وترد كلفتها خالل نحو ثالث 

وهي نظيفة  ومأمونة وال تحتوي على قطع متحركة تحتاج إلى صيانة 

والالقطات الشمسية مصنوعة من السيليكون، وهي مصدر طاقة .  دائمة

  .لجميع وال يسبب أضرارا بيئيةمجاني ومتجدد ومتاح ل

                                           

في حالة استعمال سخانات الماء الكهربائية، فيجب أن نشغل السخان  ) ح

ألوقات محدودة، فال حاجة  إلبقاء السخان شغال طوال الوقت، خصوصا 

  .  في الصيف

  

فة من الطعام، بإمكاننا بدال من استعمال بضع طناجر لطبخ أنواع مختل)  ط

فهناك أنواع من الطناجر .  تحتاج إلى وقت مماثل استعمال طنجرة واحدة 

 .  وعندئذ نحتاج إلى موقد واحد.  والمقالي المقسمة لتتسع ألكثر من صنف

  

  :  وعند الطبخ يجب أن نتذكر ما يلي

وذلك .  التوفير في استهالك الطاقة عند الطبخ.   أ

تعمل على ضغط البخار لطهو باستعمال طنجرة 

  . والحبوب الخضار واليخنة 

الخضار المطبوخة على البخار ألذ طعما ومغذية .  ب

  .  أكثر من تلك المسلوقة



ضع غطاء على الطنجرة، ألن الغطاء يخفف استهالك ) الطهي(أثناء الطبخ .  ج

ء على كما أن الغطا.  بسبب غليان الماء والطعام بسرعة أكبر) الغاز(الطاقة 

  .الطنجرة يقلل التكاثف داخل المطبخ وبالتالي يمنع الرطوبة

  .عندما يبدأ الماء بالغليان خفض النار.  د

فغالبية األطعمة ال تحتاج إال .  يجب أن نطبخ باستعمال كمية مناسبة من الماء.  ه

  .وزيادة الماء على اللزوم تطيل مدة الطبخ بال مبرر". غمرها"إلى 

وهذا .  ماء البارد لشطف الصحون وغسل الخضار وتنظيف المطبخاستعمال ال.  و

  ).    في حالة تسخين الماء كهربائيا(يوفر الطاقة التي يحتاجها تسخين الماء 

لتسخين الماء ) أثناء تشغيله لتدفئة البيت(الصوبة / اإلستفادة من موقد التدفئة .  ز

كما .  ه، وأيضا للطبخولتحضير الشاي والقهوة وما شاب) لالستحمام وغيره(

وذلك ) أثناء الليل مثال(بإمكاننا االحتفاظ بالماء الساخن ألطول فترة ممكنة 

بحفظه في أوعية نغلفها جيدا ببطانيات، بحيث نستخدم في الصباح ماءا دافئا 

ونستطيع أيضا حفظ الماء الساخن في ترموسات لالستخدامات البيتية ).  فاترا(

  .المتنوعة

  

المطبخ، غرفة الطعام، غرفة ( وذلك بجعل غرف النشاط . صميم المنزلت:  ثانيا

وجعل .  في الجهة المشمسة) الجلوس، غرفة المكتب أو العمل

.  وغرفة النوم في الجهة الباردة) مكان حفظ الطعام(غرفة المئونة 

وتساعد .   كما أن تدفئة الغرف الصغيرة أسهل من تدفئة الكبيرة

أي وضع (لمحكمة والزجاج المزدوج على الشبابيك واألبواب ا) البرادي(الستائر 

كما أن .  في تخفيض فقدان الدفء والحرارة) لوحين من الزجاج بدال من لوح واحد

تبطين الستائر يمنع خروج الحرارة من غرفة الجلوس أو غرفة النوم عبر النافذة 

                                                  ).    وهو أقل كلفة من تركيب الزجاج المزدوج(في أيام البرد 

ويفضل وضع األدوات الباعثة للحرارة مثل فرن الطهي والمدافىء، في مكان يسمح 

  . بتوفير الدفء للغرف المجاورة

  

حول األبواب والشبابيك، علما بأن ) الفتحات(في الشتاء يجب إغالق جميع الثغرات 

أن تضيع بفعل التيارات  الهوائية التي تتسلل من حرارة المنزل يمكن % 25نحو 

بإمكاننا سد .  عبر النوافذ واألبواب وستائر األلومنيوم أو الخشب سيئة التركيب

أما الثقوب الصغيرة والنوافذ غير .  أماكن التسرب بلصقات بالستيكية متينة



، فهي المستقيمة فيمكن سدها وضبطها باستعمال مادة السيليكون المطاطية العازلة

  .  رخيصة الثمن وتتكيف مع التقلبات المناخية

  

أما في الصيف فبإمكاننا عزل جدران المنزل بزراعة نباتات متسلقة بحيث تعمل 

ومن خالل .  على تغطية الجدران وبالتالي تعمل على عزل الجدار من أشعة الشمس

  .م تلطيف الجوعملية النتح التي يتحول فيها الماء إلى بخار يمتص طاقة حرارية، يت

  

وحيث أن الجزء الجنوبي من البيت يعتبر األكثر تعرضا للشمس صيفا، ومن ثم 

الجزئين الغربي والشرقي، فال بد أن يكون البيت في فصل الشتاء البارد مكشوفا من 

ولهذا عند زراعتنا .  الجهة الجنوبية، وذلك لتمكين أشعة الشمس من اختراق البيت

 األوراق في االتجاه الجنوبي، فإننا نعمل على عزل البيت أشجارا مثمرة ومتساقطة

أما في الشتاء فتتساقط األوراق وبالتالي تتمكن .  من شمس الصيف في تلك الجهة

  .أشعة الشمس من الوصول إلى البيت

  

أما األشجار دائمة الخضرة المزروعة في الجهة الغربية فتعمل كمصد للرياح في 

ولحماية البيت من الريح الشرقية .  ي فصل الصيففصل الشتاء وتحجز الشمس ف

  .    في الصيف فبإمكاننا  زراعة أشجار متساقطة األوراق في تلك الجهة

  

  والمقصود هنا استعمالنا لألجهزة التي ال تحتاج إلى كهرباء، مثل .التقنيات:  ثالثا

" لبويلرا"استخدام الحمامات الشمسية بدال من (تسخين الماء بالطاقة الشمسية 

واستعمال أفران الطهي والمدافىء الحطبية وآالت الغسيل اليدوية التي ).  الكهربائي

  ).  حبل الغسيل(تعمل بالبداالت وتجفيف المالبس بالطاقة الشمسية 

  

كما من الضروري تخفيض استعمالنا لوقود السيارات والذي نشتريه من الصهاينة 

) بدال من السيارات(النا للدراجات الهوائية وذلك باستعم). البنزين والسولر وغيره(

كما أن المشي يعتبر خيارا آخر للتوفير .  في الجزء األعظم من التنقالت القصيرة

الفعلي باالعتماد في استخدام الوقود، باإلضافة للشعور 

على الذات والناتج عن اعتمادنا على طاقتنا الجسمية 

  .                 الخاصة

  



 بد من استعمال السيارة، فبإمكاننا استعمال المواصالت العمومية، وبذلك وإذا كان ال

نقلل قدر اإلمكان من عدد السيارات على الشوارع وبالتالي نخفض كثيرا في 

  .استهالكنا للوقود

  

وهنا من المفيد التنويه إلى أن معدل اإلنفاق السنوي على استعمال سيارة اعتيادية 

 إلى 2000يتراوح بين ) رخيص واهتالك السيارة وصيانتهابما في ذلك التأمين والت(

أو أكثر من معدل دخل الفرد السنوي % 25 دوالر وهذا المبلغ يعادل نحو 3000

  .في الضفة الغربية

  

وباإلضافة للسبب الوطني وراء تقليل نفقاتنا المالية على الطاقة، هناك 

ة وصحية، بدون سبب بيئي، أي يتعلق بالحفاظ على بيئة فلسطينية نظيف

مواد ملوثة ومسببة ألمراض خطيرة ناتجة عن استنزاف الثروات 

والموارد الباطنية واحتراق الوقود المولد للكهرباء واحتراق وقود 

  .السيارات وغير ذلك
  


