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 مقدمه

نخست هر سال اعمال و داليل ساله در نيمه همه 1360تا  1350هاي ور در فاصله سالشكتغيير ساعت رسمي 

هاي رفته پس از سالشد. اما رفتهتوجيهي اجراي آن عمدتاً يكسان شدن ساعات كار در سراسر كشور عنوان مي

، هيئت وزيران در جلسه مورخ 1370. در سال دشنديگر مورد توجه قرار نگرفت و اعمال  1370تا  1360

سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به  22/4/1370 د مورخ/2221براساس پيشنهاد شماره  23/5/1370

 23/4/1359استناد اليحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور، مصوب 

را تصويب كرد و ساعت رسمي كشور هر سال در منظور هماهنگ كردن ساعات رسمي كشور، آن همچنين به

حالت سابق  ام شهريور به 30روز  24اعت به جلو كشيده و در ساعت روز اول فروردين يك س 24ساعت 

سال  اي اجراي تغيير ساعت را به مدت يكدولت وقت براساس مصوبه 1384شد. در اواخر سال برگردانده مي

ها هاي كارشناسي و علمي متعدد در پژوهشگاهلغو كرد. اما طي زمان اجرا نشدن تغيير ساعت مطالعات و بررسي

انجام شد و آثار منفي عدم اجراي تغيير ساعت از  1هاهاي مختلف كشور ازجمله مركز پژوهشدانشگاه و

هاي مختلف اعم از مصرف انرژي، فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت. ديدگاه

 2.قانون تغيير ساعت رسمي كشور به تصويب رسيد 31/5/1386درنهايت در جلسه 

(، در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا DST، موضوع بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت )1397ر سال د

نظير آلمان و فرانسه مطرح شد و داليل توجيهي آنها اثرگذاري آن بر مكانيسم خواب و نور محيط و باال رفتن 

نيز تغيير ساعت را  2022سال  هاي تصادفات رانندگي عنوان شد. اين درحالي است كه اين كشورها درريسك

آثار  ها انجام شد وكنند. در پاسخ به اين موضوع، مطالعه كارشناسي ديگري در مركز پژوهشهمچنان اعمال مي

صورت تخصصي بررسي جويي صورت گرفته مجدداً بهاجراي قانون تغيير ساعت بر ميزان مصرف انرژي و صرفه

 .و ارائه شد

، داليل توجيهي آن، از باب مقايسه تنظيم 298موضوع در طرح با شماره ثبت  حال با مطرح شدن مجدد اين

ساعت رسمي كشور با كشورهايي نظير آلمان، سوئد و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي پيشرفته و يا 

ثر حال توسعه مطرح است و اين نكته قابل تأمل است كه بايد بررسي شود كه با توجه به كدام گزينه مؤ در

 مرزي، مرزي يا برونها، اوضاع اقتصادي و سياسي درونديگر، مقايسه منابع انساني و ظرفيتعبارتبهاجتماعي 

                                                                                       

در سنوات مختلف داليل « 16364، 7742، 8287،8174، 8290،10585، 8406»هاي ها با شماره مسلسلهاي كارشناسي مركز پژوهشدر مجموعه گزارش. 1

  است.مورد بررسي قرار گرفته  DSTتوجيهي اجراي تغيير ساعت يا 

و در  شودیم دهيساعت به جلو کش کی ماهنیفرورد روز اول 24هرسال در ساعت  کشور یساعت رسم –واحده مادهکشور  یساعت رسم رييقانون تغ .2

 مردادماه کمیویسشنبه مورخ روز چهار یواحده در جلسه علنمادهفوق مشتمل بر  قانون .شودیبرگردانده م سابق به حال ورماهیشهر امیروز س 24اعت س
 ./ندينگهبان رس یشورا دیيتأ به 21/6/1386 خیو در تار بیتصو یاسالم یو هشتاد و شش مجلس شورا صديو س کهزاری
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يابد آنها تغيير مي توان با كشورهايي كه ساعات رسمي زمينه يا عوامل رشد و توسعه فرهنگي، كشور ايران را ميفرايندهاي پيش

گيري يا بهره DSTترين دليل مطرح شدن طرح ديگر، عمدهازسويآنها را بپذيريم.  روش اجرايآن جهت بتوانيم   از تامقايسه كرد 

جويي صرفه؛ دكردنطرح  1916و بنجامين فرانكلين آمريكايي در سال  1907در سال  از روشنايي نور روز كه ويليام ويلت انگليسي

است. بررسي برنامه اجراي تغيير ساعت در كشورهاي مختلف  شدهسنگ بيان مصرف انرژي بوده كه در آن زمان مصرف شمع و زغال

مطرح شدن  بهدر نيم كره شمالي زمين قرار دارند با توجه كه كشورهايي نظير آلمان، فرانسه و اتحاديه اروپا كه  است نشان داده

ات ناشي از رانندگي و مباحث تغيير ساعات رفتن آمار تصادف مطالعات درخصوص باال )خروج انگلستان از اتحاديه اروپا(، تيموضوع برگز

 درورزند. گيري از روشنايي نور روز( مبادرت مي)بهره DSTبراساس نقشه ذيل همچنان به اجراي  2022فيزيولوژيك، اما در سال 

 .است شده داده نشان تيره رنگ به پردازندمي رسمي ساعت تغيير اعمال به كه كشورهايي ذيل نقشه

 

 2۰22. وضعیت اعمال یا عدم اجراي تغییر ساعت در كشورهاي مختلف جهان در سال ۱نقشه 

 
Source: https://www.timeanddate.com/time/dst/2022.html 

 
 .پردازندجاري به اجراي تغيير ساعت ميكشورهايي كه در سال

 

 نظر وجود دارد و وحدت رويه در ايناختالفبا اينكه در زمينه تغيير ساعت يا جلو كشيدن ساعت تابستاني، ميان كشورها   

است و اينكه برخي كشورها « ساعت جهاني»نظران مغفول مانده، موضوع خصوص وجود ندارد، لكن زاويه ديگري كه از ديد صاحب

ها نشان داده كه كشورهايي شود. بررسياند كه سراسر سال را شامل ميجدا از ساعت تابستاني، ساعت جهاني خود را نيز جلو كشيده

النهار جغرافيايي خود جلوتر م ساعت از نصفنيوبا عرض جغرافيايي بيشتر )دورتر از استوا( ساعت رسمي خود را حدود نيم تا يك

تنها حالت استثنا ندارد، نهالنهار جغرافيايي جلو كشيدن ساعت كشور در سراسر سال نسبت به نصفبنابراين طرح اند. تنظيم كرده

 شود.بلكه برخي كشورها را شامل مي



جويي در مصرف انرژي، براي هماهنگي با ساير صرفه بر هدف+ ساعت از ساعت استاندارد گرينويچ عالوه5/3ايران با اختالف 

دهد كه كشورهايي ها نشان مياست و مطالعات و پژوهش ماهه اول سال به اعمال تغيير ساعت رسمي پرداخته 6هاست در كشورها سال

طور كه در شكل يك نشان داده مان. هدهنداند )نظير ايران( تغيير ساعت رسمي را انجام ميدرجه قرار گرفته 30كه در باالتر از مدار 

 ، اتريش، فرانسه، آلمان، اردن، اسپانيا، شيلي، كانادا و دانمارک و غيرهآمريكاهاي آلباني، استراليا، برخي ايالت كشورهايي نظير شده،

  . كننددر سال جاري ميالدي مبادرت به تغيير ساعت رسمي مي

 

 علل ضرورت اجراي تغییر ساعت رسمی در كشور

 سبك زندگی در كشورهاي اسالمی (فال

زمان بيدار  كند.تر مينزديك 12شب شرعي را به ساعت نيمه، تغيير ساعتتوان تأكيد داشت كه براساس مطالعات انجام شده مي

كمتر از ساعت باشد و  2تا  5/1تواند با ساعت رسمي منطبق باشد چون بيدار شدن تا شروع كار بهتر است بين شدن مردم ايران نمي

 د.شوزا و مضر و بيشتر از آن نيز موجب اتالف وقت مفيد كاري ميآن هيجان

طلوع صبح و طلوع  ني)ماب نيالطّلوعنيو گرانبها، ب فيشر ارياز اوقات بس كىي هاي ديني ما شيعيان تأكيد شده كهدر آموزه

ت از مد نيخداوند در ا حيعبادت و ذكر و تسبخصوص وقت و در نيا لتي)ع( در فض عصمت تيباهلاز  ادىيآفتاب( است و اخبار ز

اهتمام  نيالطلوعنيدر ب يداريحضرت امام سجاد )ع( به ب. همچنين (59 ثي، حد298، ص 83روز وارد شده است )بحاراالنوار، ج شبانه

به نقل  57 ثي، حد191، ص 46)بحاراالنوار، ج  شديمشغول به صحبت نم گرانيو هرگز با د گذرانديخدا م اديداشت و آن را تنها به 

 .از السوائد(

نحوي بهبيت آن حضرت )ع( به ما رسيده، نيز اهلو )ص( شيوه زيست اسالمي كه در قرآن كريم و سيره و سنت پيغمبر اكرم 

( برخاستن در نزديك سحر روز و خوابيدن كمي پس از نماز عشا )يك ساعت پس از غروب، وقت فضيلت نماز عشااست كه پايان شبانه

و عبادت بامدادي و سپس نماز صبح، كمي پس از اذان صبح، بيرون رفتن از خانه براي كار پس از طلوع آفتاب، بازگشت به خانه پس 

 هاي آن است.ترين ويژگيروزي سر كردن عصر تا شام، از مهماز نماز ظهر و خواب نيم

 

 موقعیت جغرافیایی كشور ب(

شود ميزان تابش نور خورشيد در چرخد و در بهار و تابستان از آن دور مي. كره زمين كه روي يك مدار بيضي به دور خورشيد مي1

روز به تساوي شويم ميزان روشنايي و تاريكي شبانهشود و بديهي است هرچه به استوا نزديك ميكره شمالي بيشتر ميروزها در نيم

شويم اين اختالف ساعت شب است و هرچه به قطب نزديك مي 12ساعت روز و  12كه در روي خط استوا ريطوبهشود. تر مينزديك

ساعت در  23اي از روزها به حداكثر كه در قطب شمال ميزان روشنايي در پارهطوريبهشود، روشنايي و تاريكي شبانه روز بيشتر مي

 روز يكنواخت نيست.زمين تفاوت روشنايي و تاريكي در شبانهرسد. بنابراين براي تمام مناطق كره روز ميشبانه

ايران كه ميان خط استوا و مدار قطب قرار گرفته همواره با تغييرات ميزان تابش نور خورشيد همراه است و چون در باالي خط استوا 

است. هايي را در نظر گرفته كشورها برنامهدرجه قرار دارد براي استفاده بهينه از تابش نور خورشيد نظير ساير  30و در مدار باالي 

هاي متعدد براي استفاده بهينه از انرژي بهره كمبود منابع انرژي در كنار رشد روزافزون تقاضا، كشورها را بر آن داشته تا از برنامه

 رود.شمار ميها بهگونه برنامهيا تغيير ساعت يكي از اين DSTگيرند و 

است و پس از آن كار كردن در هواي آزاد  13ظهر و حداكثر تا ساعت  12صبح تا  6عت كار بين ساعت . در نقاط گرم ايران سا2

 وري اثربخشي بيشتري دارد.تر باشد، در كارايي و بهرهكار به طلوع آفتاب نزديكبهشود. بنابراين هرچه زمان شروع بسيار دشوار مي

 



 ت رسمی كشوراز آثار ناشی از تغییر ساع كاهش مصرف انرژي .۳

هاي تمامي مطالعات انجام شده شركت توانير، ديسپاچينگ، برق تهران، دانشگاه تربيت مدرس، كارشناسان مستقل و مركز پژوهش

جويي در مصرف برق، كاهش پيك مصرف، كوتاه شدن حدود يك ساعت فاصله زماني ساعت باعث صرفه مجلس نشان داده كه تغيير

اي را نيز كاهش خواهد داد. براي مثال، در هاي سرمايههاي جاري، هزينهبر كاهش هزينهشود كه عالوهبحران و التهاب شبكه نيز مي

الي  1393هاي ساعته كل كشور طي سال 24م شده روي منحني بار هاي انجابررسينشان داده شد كه  1397اي در سال مطالعه

 130جويي شده كه معادل ماه نخست سال از محل اجراي اين طرح صرفه 6درصد از مصرف برق در  4طور متوسط حدود به؛ 1397

طور يعي است كه ارزش آن بهميليارد مترمكعب گاز طب 6/1ساعت است. اين مهم درواقع بيانگر عدم تخصيص معادل كيلووات ميليون

 ميليون دالر بوده است. 317متوسط ساليانه بالغ بر 

 

 ارزیابی جزئیات طرح

عنوان يكي از را به« ابتنا بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون»هاي كلي نظام قانونگذاري سياست «9»بند  «6»جزء  .1

وجود قانون مصوب مقدمه توجيهي رغم بهحالي است كه  نويسي دانسته است و اين درموارد مورد تأكيد در اصول قانونگذاري و قانون

اي به بررسي آثار اجراي اين قانون نشده است. ها و مستندات علمي و كارشناسي است و هيچ اشارهبسيار مختصر و فاقد پيوست

هاي دقيق و مستند در ابعاد مختلف ازجمله بررسي شرايط اقليمي كشور ايران، خصوص مستلزم انجام كارشناسيگيري در اينتصميم

 ... است. اجراي قانون بر ميزان مصرف انرژي، سالمت مردم وآثار گزارش و آمار 

 اي ازابهام دارد و كماكان تعيين ساعت رسمي كشور را در هاله« گرددميو ساعت رسمي كشور به قبل از اين قانون بر»عبارت  .2

 وضع سابق قانوني در اين زمينه وجود ندارد. ، زيرادهدابهام قرار مي

هيئت وزيران اجرا شد و  23/05/1370نامه مورخ و به موجب تصويب 1370توضيح اينكه تغيير ساعت رسمي كشور ابتدا در دهه  

. دكرلغو  28/12/1384نامه مورخ تصويب نامه مذكور را به موجبهيئت وزيران تصويب 1384اين امر ادامه داشت تا اينكه در سال 

به تصويب رساند كه در اين  31/05/1386پس از مصوبه مذكور بود كه مجلس قانون تغيير ساعت رسمي كشور را در جلسه مورخ 

شود و در ماه يك ساعت به جلو كشيده ميروز اول فروردين 24هرسال در ساعت  ساعت رسمي كشور»: كهقانون درج شده است 

لذا نسخ اين قانون و درج و يا حذف عبارت مذكور رافع ابهام نبوده «. شودحال سابق برگردانده مي ام شهريورماه بهروز سي 24عت سا

كه حالت سابق به موجب تصميم هيئت آنجاازصورت زيرا در غير اين ،و الزم است ساعت رسمي كشور به موجب قانون تعيين شود

 ند.كد مجدداً شائبه امكان ورود مجدد هيئت وزيران را به اين امر تقويت توانوزيران بوده است، مي

 

 بندي و پیشنهادجمع

آثار سوء  ر،ياخ يهادر سال اماساعت در كشورها بوده است.  رييطرح تغ ياجرا يبرا زهيانگ نيتريدر مصرف انرژي اصل ييجوصرفه

مواجه شود. درواقع در  ديطرح با ترد نيا يموجب شده تداوم اجرا يياروپا ياز كشورها يافراد جامعه در برخ يساعت بر سالمت رييتغ

 هيعضو اتحاد يكشورها يانرژي، موجب شده برخ ييجوافراد جامعه نسبت به صرفه يسالمت تياهم شيل افزايدلبه رياخ يهاسال

افراد  تيفعال مي. تنظورزنداي آن مبادرت ميداشته باشند گرچه هنوز هم به اجرساعت  رييطرح تغ يبه سمت توقف اجرا شياروپا گرا

 يدرحال ني. ااست اعالم شدهجوامع  در اينو خواب(  يداريساعت ب رييافراد )تغ يسالمت بر يعلت اثرگذار ؛يآن جوامع با زمان محل

در . شوديم ميتنظ زين يديبا زمان خورش يبر زمان محلافراد عالوه يهاتيفعال ميتنظ ران،يا رينظ ياسالم ياست كه در كشورها

 بيكشور تصو يساعت رسم رييقانون تغ ،يانرژ ييجوو موضوع صرفه ياجتماع ،يفرهنگ ،يعلم يهايبا توجه به بررس 1386مردادماه 

آن بر ساعات  ي، بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت، در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا موضوع آثار منف1397شد. در سال 



واقع هستند به  نيزم يشمال كرهميكه در ن ايدن يچهارم از كشورها كيشد. در حال حاضر،  يارسانه كايمرآدر اروپا و  كيولوژيزيف

طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل  راتييبر تغيمبتن ،ينيانجام فرائض د ،ياسالم رانيورزند. در ايمساعت مبادرت  رييتغ

زمان  نياست. پزشكان و اطبا معتقدند، بهتر تركينزد يروزانه افراد به اوقات شرع يهاتيآغاز فعال يبندزمان ،يانرژ ييجوصرفه

 صبح است. 7-8روزانه ساعت  تيزمان آغاز فعال نيترنهيبهو  4ساعت  كيولوژيزياساس ساعات فبر يتنفس صبحگاه

 گر،يديمطرح است، نباشد. ازسو يياروپا يكه در كشورها يابه گستره رانيساعت در ا ريياز تغ يمترتب ناش بيآس رسد،ينظر مبه لذا

 در كاهش مصرف انرژي برق دارد. ييساعت نقش بسزا رييطرح تغ ياجرا

درصد متغير است. در كاهش  1-3جويي مصرف انرژي برق كشور مؤثر است و اين تأثير بين تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه

 است.بيني شده درصد پيش1-5/1ن تأثير بين پيك مصرف برق كشور نيز اي

جويي مصرف انرژي و ساعت ويژه بر ميزان صرفهرسمي كشور بهتغيير ساعت قانون اجراي با توجه به بررسي كارشناسي آثار لذا 

 .اجرا شود همچون سنوات گذشتهشود، كماكان اين قانون پيشنهاد ميگزارش با توجه به توضيحات مندرج در اين و پيك بار برق 

جويي هاي مطالعه آثار تغيير ساعت رسمي كشور و با توجه به اهميت جايگاه صرفهپذيري و مستند بودن نتايج پژوهشدليل توجيهبه

لذا  وشود السابق در كشور اجرا شود كه اين قانون كمافيهاي اجتماعي با توجه به اوقات شرعي، پيشنهاد ميانرژي و تنظيم فعاليت

 .شودطرح پيشنهاد نميتصويب 

 
 

 

 هاو نظرات مركز پژوهش اجتماعی ونیسیكمجدول مصوبه كمیسیون 

 شماره ماده موافق مخالف موافق به شرط اصالح ارجاع به كمیسیون

- -   -  واحده 

 

متن 

 اصالحی
 اظهار نظر كارشناسی

ارجاع به 

 كمیسیون
 اجتماعیمصوبه كمیسیون  موافق مخالف

شماره 

 ماده

- 

جويي ويژه بر ميزان صرفهقانون به نيا يتوجه به بررسي كارشناسي آثار اجرابا 

السابق شود كه اين قانون كمافيمصرف انرژي و ساعت پيك بار برق پيشنهاد مي

 .شوددر كشور اجرا گردد و لذا تصويب طرح پيشنهاد نمي

-   - 

از تاريخ ابالغ اين قانون، قانون تغيير ساعت 

مجلس  31/05/1386رسمي كشور مصوب 

 گردد.ميشوراي اسالمي نسخ 

 واحدهماده

 


