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توان انرژی را به از دیدگاه علمی می.است  تجهیزاتا سایرها و یانرژی توانایی و قابلیت انجام کار از سوی انسان

دارید وقتی چیزهایی را از زمین بر می .در زمان معین انجام كاري انرژی میزان تواناییاین صورت تعریف کرد: 

اگر در اید شوید نیرو )انرژی( به کار بردهای را سوار مینویسید یا دوچرخهکنید یا چیزی را مییا دری را باز می

 اید کمی اندیشه کنید متوجه خواهید شد که بدون انرژی زندگی امکان پذیر نخواهدبارٔه مواردی که نیرو به کار برده

! اگر خوب دقت کنید متوجه خواهید شد که در  ...منسبت به مصرف آن آنقدر بی مالحظه هستی ماوقت  بود آن

شود. حاال با تعریف نیرو به این کشش و رانش انرژی گفته می ،یا می رانیدد کشیانجام کارهای باال چیزی را می 

ای که خودمان از آن استفاده ماهیچه .های مختلفی در طبیعت دیدتوان به صورتو انرژی آشنا شدیم انرژی را می

 گرمایي یکنیم انرِژی باد، انرژی سوخت گیاهی، انرِژکنیم و بدون آنکه آن را به وجود آوریم از آن استفاده میمی

تواند ترکیب های ترکیبی که می،  انرِژی تابشی و انرِژی صوتی و انرِژهیدروژنانرژی  ،ایانرژی هستهزمین، 

  .است ویا گاز با بنزین باشدو الکتریسیته نمثاًل هیبردی که ترکیبی از بنزی هر نیرویی با نیروهای دیگر باشد

انرژی در حیات .بلند کنیم زمینت را از روی توانستیم حتی یک پر که خیلی سبک اسنبود ما نمی ِياگر انرژ

اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنائی را ایفا می کند، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در 

 سر خواهد بود. ٔه اقتصادی نیز میدسترس باشد توسع

بر سر تصاحب انرژي  نگاهي به معضالت گذشته نشان مي دهد که همواره رقابتهاي بزرگي در سطح جهاني

حد زیادي در گرو دسترسي به این منابع  جود داشته است، چرا که امنیت ملي و پایداري نظامهاي حکومتي تاو

نوع انرژي از ثروتمندترین کشورهاي جهان به حساب و ذخایر مت است. خوشبختانه ایران از نظر دارا بودن منابع

 کشور با قیمتهایي به مراتب نازلتر از سایر کشورها و با سهولت بیشتري به مصرف کننده مي آید. این منابع در

    .عرضه مي شود

باالتر از کشورهاي صنعتي است و  اما جاي بسي تاسف است که میزان مصرف و اتالف انرژي به مراتب

بهره برداري و بازدهي انرژي در جهان مغایرت  ءارتقا مصرف انرژي در کشور ما با اصول مربوط به وضعیت

 نهایت ادامه خواهد یافت؟ و آیا این سفره طبیعت و نعمتهاي خدادادي براي ما همیشه دارد. آیا بهره برداري تا بي

  گسترده خواهد بود؟

روزي پایان خواهد پذیرفت و از آنجایي که دیگر حتي  ي طبیعي دیگرمسلمًا منابع انرژي نیز مانند تمامي پدیده ها

بدون استفاده از منابع انرژي ممکن نیست، براي این بحران باید چاره اي  تصور زندگي عادي انسان امروزي

ش انرژي و گستر همزمان با توسعه تکنولوژیهاي نوین به سرمایه گذاري در روشهاي استفاده بهینه از بیندیشیم و

   .آنها اقدام نماییم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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ها خداوند را شکر کنیم. یکی از های فراوانی به ما داده است. ما باید در برابر این نعمتخداوند بزرگ، نعمت

های بزرگ خداوند است که به های شکر نعمت، درست مصرف کردن آن است. برق نیز یکی از نعمتراه

برای مثال: در  .های زیادی داردی مردم فایدهدر زندگی روزانه کنیم. امروزه برقصورت انرژی از آن استفاده می

شود. برق در صنعت، تجارت، وسایل خانگی، مانند یخچال، کولر، رادیو و تلویزیون از نیروی برق استفاده می

 .اقتصاد، پزشکی و... بسیار اهمیت دارد

. نیروی برق، بیشتر در خارج از شهرها تولید آیدای به دست میبرق از آب، گاز، مواد سوختی، باد و انرژی هسته

شود. انتقال برق، شباهت زیادی به انتقال آب ل به جاهای دیگر منتقل میدکی سیم یا کابل و د و به وسیلهشومی

ها ی فشار برق در سیمشود، انرژی برق نیز به وسیلهدارد. همان طور که فشار آب باعث حرکت آن در لوله می

 .حرکت برق را در سیم، جریان برق می گویند حرکت می کند.

های آن تولید انرژی نور و روشنایی است. یکی از استفاده .های فراوانی داردهمان طور که گفتیم، برق فایده

چكش  وكمپرسور ،دریل شود. برای نمونه انواع جویی در مصرف نیروی انسانی مینیروی برق سبب صرفه

لباسشویی نیز تر کرده است. انواع وسایل خانگی برقی مانند جارو برقی و ماشینا ساده، کار کارگران رو ... برقي

ی در زندگی نقش و اهمیت دارد که زندگی یاکنند. امروزه نیروی برق به اندازهدار را آسان می های خانهکار خانم

 . بدون برق بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است

اصراف ،انرژی برق دارد و موجب راحتی کار انسان های عصر جدید شده است با وجود فواید بسیار زیادی که 

  .آن موجب لطمه وارد شدن هر چه بیشتر به محیط زیست و تخریب بیشتر جو زمین خواهد شد استفاده در 

  .برق در دنیاست کشور پرمصرف 20یکی از  نشان می دهدکه ایران سرانه مصرف برق در کشور مامقایسه 

 207گزارش سازمان انرژی های پاک اروپا واقع در کشور دانمارک، مردم کشور ایران با مصرف  بر اساس

. در این هستندبرق ترین استفاده کنندگان از انرژی  پرمصرف جزءمیالدی  2011ساعت در سال واتكیلومیلیارد 

  .ی ابتدایی کاهش دادگزارش خاطر نشان شده که بخش عمده ای از این مصرف برق را می توان با راه کارها

 

کیلو وات ساعت برق مصرف کرده است و این در حالی  2500میالدی  2011هر ایرانی به طور متوسط در سال 

  .کیلو وات ساعت است 1200است که متوسط سرانه مصرف برق در جهان در حدود 

 

)برخالف المپ های  نوربه درصد انرژی دریافتی  90استفاده از المپ های کم مصرف با توجه به تبدیل شدن 

درصد از انرژی دریافتی آن تبدیل به گرما می شود( می توان یکی از جایگزین های بسیار  90رشته ای که 

  .مناسب برای کاهش مصرف برق باشد
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همچنین فرهنگ سازی و استفاده کردن از برق فقط در مواقع الزم و استفاده از حسگرهایی که در مواقع عدم نیاز 

 .برق را قطع می کنند نیز از دیگر راه های پیشنهادی گزارش مربوطه برای کاهش مصرف برق است، مصرف

 

این سازمان همچنین گزارش داده در صورت افزایش مصرف برق همان گونه که در حال حاضر نیز شاهد آن 

ود نیز موجب بر هم زدن هستیم دولت های دنیا مجبور خواهند بود بیشتر و بیشتر به سد سازی روی بیاورند که خ

  .اکوسیستم رودها و رودخانه ها و تخریب محیط زیست خواهد شد

 

کشور آمریکا، کانادا، سوئد، عربستان سعودی، قطر و کویت به عنوان پر  6در این گزارش همچنین مردمان 

جر و سومالی به انرژی برق شناخته شده اند و کشورهای مانند کامبوج، چاد، رواندا، نی مشتركین مصرف ترین

 .کشورهای دنیا شناخته شده اندمشتركین انرژي برق عنوان کم مصرف کننده ترین 

 

آن کشورهای آمریکا،  سرانه مصرفبیشترین مصرف کننده گان انرژی برق در دنیا نیز بدون در نظر گرفتن 

 .چین، ژاپن، روسیه، هند، کانادا، آلمان، فرانسه و برزیل هستند

دانیم امروزه زندگي بدون برق قابل تصور نیست. اهمیت برق در ، تازه ما قدر آن را ميشود قطع ميوقتي برق 

 راند. اما به چه قیمتي؟شود،برق، قطار تمدن را به پیش ميزندگي ما به قدري زیاد است كه گفته مي

آلودگي كمتر محیط  ي انرژي برق یعنيشود. پس مصرف بهینهبرق از سوزاندن گاز و سایر مواد نفتي تولید مي

 .زیست ما

مسلمًا این منابع انرژی زا نیز، مانند تمامی پدیده های طبیعی دیگر، روزی پایان خواهد پذیرفت و از آنجائی که 

دیگر حتی تصور زندگی عادی انسان امروزی بدون استفاده از منابع انرژی ممکن نیست، این بحران را قبل از 

با توسعه تکنولوژی های نوین به سرمایه گذاری در روش های استفاده بهینه از  وقوع باید عالج کنیم و همزمان

 .انرژی و گسترش آنها دست بزنیم
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  آشنايي با پيك  بار )اوج بار(فصل دوم : 

 
 پيك بار چيست و چگونه بوجود مي آيد  -

 زمان و ساعات پيك بار -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ه | 9 ح ف ص  

 

  دفتر مديريت مصرف 

 

 

 

 

 ساعات اوج بار

 

 

  .را ساعات اوج بار مي گویند خود مي رسد حداكثرانرژي الكتریكي به  وز كه مصرفساعاتي از شبانه ر
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 ساعات اوج بار و برخي نكات قابل توجه

مي توان این مدت زماني را با .در استان ما متفاوت است ،ساعات اوج بار برحسب فصول سال و مناطق مختلف 

و در شش ماهه دوم سال از  23تا  19حدودا" از ساعت  سالتوجه به ساعت رسمي كشور در شش ماهه اول 

رف روشنایي و امصمجموع  از ساعت بعداز غروب آفتاب كه 4یعني حدودا" . در نظر گرفت  22تا  18ساعت 

خانگي وروشنایي معابر وخیابانها و فعالیت بعضي كارخانجات، چاههاي كشاورزي وروشنایي جاده  وسایل برقي

شبكه به  يپیوندد . در این راستا توصیه مي شود كه مصرف تا حد ممكن از ساعات پربار به وقـــــــوع ميها 

،یعني بار را طوري تقسیم شودشبكه منتقل شود و به مسئله افزایش بازده مصرف برق نیز توجه  يساعات كم بار

در سال اشته باشد.كنیم كه براي ساعات مختلف تولید نیروگاههاي كشور مصرف كننده مناسب و متعادل وجود د

شاهد یکسان شدن میزان مصرف در  های اخیر با توجه به استفاده بی رویه و غیر ضروری از کولر های گازی

 16الی  12روز و شب شده ایم و پیش بینی می شود در سال های پیش رو پیک روز برای مشترکین که از ساعت 

 میباشد لحاظ گردد .
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استاندارد و آشنايي با  فصل سوم:  

               برچسب انرژي

        
 استاندارد چيست و چرا بايد به آن توجه داشته باشيم -

 برچسب انرژي چيست و انواع آن كدامند -
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 تاریخچٔه برچسب انرژی در ایران

در ایران و عدم توجه تولیدکنندگان به بازدهی با توجه به باال بودن مصرف انرژی در بخش صنعتی و خانگی 

کنندگان در این زمینه، دولت ایران در پی تعیین استانداردی برای وسایل تولیدیشان و نیز عدم اطالع مصرف

آغاز  137۵های اولیه در جهت تعیین این استاندارد از سال َبر خانگی برآمد. گاممصرف انرژی در وسایل انرژی

تأسیس گردید. اولین استاندارد مصرف  1378در سال  آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژیستا شد. در همین را

های سازنده ملزم به الصاق آن بر روی انرژی در کشور برای یخچال و فریزرها تدوین شد و کلیٔه کارخانه

اند و شخص شدهبر خانگی معیارهای تعیین بازدهی ماکنون برای اکثر وسایل انرژیمحصوالت خود شدند. هم

ها در گذاریاستفاده از این برچسب رایج شده است. تهیٔه استانداردهای مصرف انرژی، برچسب انرژی و سیاست

 است.  سازی مصرف سوختبهینه سازماناین زمینه، بر عهدٔه 

 اجباری است.  تمانبرچسب انرژی ساخاستفاده از  وسایل خانگیهای خانگی جدید نیز مانند در ساختمان

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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شود نصب میمصرف كننده انرژي  و تجهیزات محصوالتاكثربرچسبی است که روی  برچسب انرژی

های سب که برای وسیلهاست. در این پرچ انرژیاز نظر مصرف  و تجهیزات دهندٔه کیفیت محصوالتو نشان

شوند که مشخص می Gتا  A حروف التینبا استفاده از  ،رود، شاخص مصرف انرژی وسیلهبر به کار میانرژی

وسایل  زدهیباتوان هر حرف دارای رنگی مخصوص به خود از سبز تا قرمز است. با استفاده از این برچسب می

گوناگون را مقایسه کرد. در این برچسب افزون بر رتبٔه مصرف انرژی، نام محصول، نام کارخانه تولیدی، مدل 

ها ممکن شود. همچنین در برخی از برچسبدیده می موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمحصول و آرم 

 کشورهای جهانکنندگان نیز نوشته شود. برچسب انرژی در بیشتر مورد نظر مصرفهای است برخی از شاخص

  وجود دارد.

دهندٔه کمترین مصرف انرژی و یابد، نشانگ نمایش میدر برچسب انرژی که با زمینٔه سبز پررن Aحرف 

شود نشانٔه وسایل داری بیشترین مصرف و که با رنگ قرمز مشخص می Gبیشترین کارایی وسیله و حرف 

 کمترین کارایی است. 

 های مختلفقسمت

شرکت سازنده، نام شرکت سازنده و  عالمت تجاریعبارتند از  كه : شودبرچسب انرژی از چند بخش تشکیل می

دستگاه بر اساس  هستند،كه انرژي مصرفي انرژی میزان مصرفکنندٔه مدل دستگاه. حروف التین مشخص

 ها بیانگر اطالعات ویژٔه همان نوع وسیله است.ایر بخشو س. استاستاندارد ملی تدوین شده 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/A
http://fa.wikipedia.org/wiki/G
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 در ادامه تعدادي از برچسبهاي انرژي كشورهاي مختلف دنيا را مي بينيد: 
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مديريت وبهينه سازي فصل چهارم :

                       مصرف
 در ايران ضرورت  بوجود آمدن  مديريت مصرف در دنيا و -

 راههاي مديريت مصرف در هنگام خريد وسايل خانگي -

 چگونگي انتخاب صحيح يك وسيله برقي خانگي)ظرفيت مناسب( -                        

  لزوم دارابودن استاندارد و  برچسب انرژي براي يك وسيله برقي -                        

 

 نگيچگونگي استفاده صحيح از وسايل خا -  

 يخچال و فريزر -                   

 كولر آبي -                      

 كولر گازي -                      

 جارو برقي -                      

 ماشين لباسشويي -                      

 اتو -                      

 المپ -                      

 ماشين ظرفشويي  -                      

  راديوو تلوزيون و .. -                      
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نماید. استفاده از برق، از انرژي جهان را مصرف مي %2باشد و حدودجمعیت جهان را دارا مي %1كشور ما حدود

گاز و سوخت مایع جهت گرمایش و سرمایش در فصل مناسب، از مدتها پیش براي ما بصورت امري عادي 

سكونت باشد. سالها  درآمده و امروزه هیچ منزلي نمي تواند بدون استفاده از تجهیزات گرمایشي و سرمایشي، قابل

است كه بهاي انواع انرژي افزایش ناچیزي داشته و انرژي گرمایشي  و سرمایشي با شرایط مناسبي در دسترس 

باشد، ولي این وضعیت به دلیل شرایط جهاني و افزایش بهاي انرژي ) نفت، برق و گاز( در حال تغییر است. مي

گذاري اولیه دالر سرمایه 1000براي تولید یك كیلووات برق، حدودتولید برق بسیار پرهزینه است، به طوریكه كه 

 شود.هاي جاري نیز به آن افزوده مينیاز است و در طول استفاده از تاسیسات، هزینه

بخش از انرژي در %10 حدودوسوم مصرف انرژي نهایي ما مربوط به مصارف خانگي است بیش از یك

مهم است . كه بخش زیادي از  ربسیا ها ال مدیریت انرژي در این بخشمصرف مي شود . بنابراین ، اعم تجاري

جویي جویي كرد. لذا، مدیریت مصرف برق در خانه و صرفهدادن رفاه معمول، صرفهتوان بدون از دستآن را مي

اي افتادهپاشوند، بایستي مورد توجه جدي قرار گیرد. راهكارها اغلب موضوعات پیشانرژیهایي كه مصرف مي

 باشند.توانند تاثیرات عمده به همراه داشتههستند، ولي مي
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میزان تولید و کاستن از رفاه جامعه نیست  مدیریت مصرف برق به معني کاهش مدیریت مصرف چيست؟

 و باال بردن بهره وري استفاده از انرژي الکتریکي و همچنین بلکه هدف کاربرد اصولي و منطقي انرژي و حفظ

 .باشد  افزایش سطح رفاه جامعه مي

 لزوم دارابودن استاندارد و  برچسب انرژي براي يك وسيله برقي -

بدون شك ما و همه مردم روي زمین به دنبال تهیه بهترین وسیله جهت استفاده در زندگي خود هستیم و تهیه بهترین 

ع بسیاري است و هر روزه با تعداد قابل وسیله خصوصًا در مورد وسایل برقي كه در عصر تكنولوژي داراي تنو

 توجهي از آنها سر و كار داریم از اهمیت بیشتري برخوردار است. 

چرا كه در انتخاب و خرید وسایل برقي، اطمینان از ایمني كیفیت، كمیت در بازدهي و مقدار مصرف انرژي     

كنندگان داراي اهمیت و ضرورت صرفدهند براي مهاي مورد نظر با توجه به خدماتي كه ارائه ميدستگاه

 بسیاري است. 

نشان استاندارد بر روي وسایل برقي بیانگر بازدهي و میزان مصرف انرژي در آنها نیست، بلكه فقط     

 دهنده ایمني و عملكرد خوب دستگاه مورد نظر است. نشان

  ؟له برقي خانگي كافي استآیا تنها اطمینان از ایمني و عملكرد دستگاه براي تهیه بهترین وسی    

مسلمًا خیر: چرا كه اطمینان از ایمني و عملكرد یك دستگاه لزومًا ضامن كارایي و پایین بودن میزان مصرف     

  انرژي در آن وسیله نیست.

عدم توجه تولیدكنندگان داخلي به مرغوبیت، بازدهي مفید، میزان مصرف انرژي در وسایل انرژي و همچنین     

رویه جه به طراحي و ساخت مناسب و منطبق بر استانداردهاي معتبر و بهینه جهاني و همچنین استفاده بيعدم تو

كنندگان و عدم اطالع آنها از نحوة استفاده درست از این وسایل سبب گردیده است بخش خانگي و تجاري مصرف

 از كل انرژي نهایي در كشور باشد.  %43كنندة حدود در كشورمان مصرف

 كنند. درصد بیشتر انرژي مصرف مي 40هاي بهینه جهاني حداقل ر حال حاضر وسایل خانگي ما نسبت به مدل د  

در جهت این مشكالت دولت را بر آن داشت تا با تدوین استاندارد مصرف انرژي در وسایل انرژي َبر خانگي،     

ولت تدوین این استاندارد را در وسایل برقي آنها اقدام كند. به همین منظور، د رفع مشكل بهینه نبودن مصرف

خانگي ضروري اعالم نمود و با تشكیل كمیته تعیین معیارهاي مصرف انرژي كه متشكل از نمایندگان 

در  1375هاي مختلف بود، اقدامات اولیه در جهت تهیه و تدوین این استاندارد از سال ها و سازمانزارتخانهو

 كشور آغاز شد. 

ریزي، مؤسسه نرژي وزارت نیرو با همكاري وزارت صنایع، نفت، سازمان مدیریت و برنامهمعاونت ا    

سازي مصرف انرژي در لوازم انرژي َبر خانگي اقدام به تدوین استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران بمنظور بهینه
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جویي ملي صرفهمعیارهاي مصرف انرژي و طراحي برچسب انرژي نموده است كه در این زمینه آزمایشگاه 

 تأسیس شده است.  1378وسیله انرژي َبر، در سال  29انرژي به منظور آزمایش 

وسیله برقي شامل: یخچال و فریزر، كولر آبي و  7آزمایشگاه امكان آزمایش  7اندازي در حال حاضر با راه    

 موتورهاي الكتریكي فراهم شده وگازي، هیترهاي برقي، ماشین لباسشویي، المپ، لوازم برقي موتوردار آشپزخانه 

كننده را با میزان كارائي هر یك از برچسب انرژي امروزه در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد و مصرف است.

كند. همچنین اطالعات مشترك در همه وسایل و اطالعات اختصاصي مربوط به هر وسایل انرژي َبر آشنا مي

 دهد. گان قرار ميكنندوسیله انرژي َبر را در اختیار مصرف

هاي مختلفي تشكیل شده است كه هر قسمت نمایانگر اطالعاتي است كه به طور مثال برچسب انرژي از قسمت    

توانند با توجه به این اطالعات در هنگام خرید، دستگاهي را انتخاب كنند كه در خریداران ماشین لباسشویي مي

 ي و بازدهي بیشتري باشد. هاي مشابه داراي كارائمقایسه با سایر مدل

باشد به ترتیب نمایانگر عالمت سه بخش اولیه این برچسب كه در تمامي وسایل انرژي َبر خانگي مشترك مي    

 Gتا  Aحرف التین از  7باشد. بخش چهارم برچسب انرژي بوسیله سازنده و مدل دستگاه مي تجاري و نام شركت

نشانگر بیشترین  Aباشد. حرف اي از كارایي دستگاه ميٌمَعرف درجه بندي شده است كه هر یك از حروفدرجه

نشانگر كمترین بازدهي دستگاه است. بنابراین هر چه رتبه دستگاه بیشتر باشد، كارایي  Gبازدهي دستگاه و حرف 

برقي توانند در هنگام خرید وسایل كنندگان ميكند بیشتر است. مصرفآن نسبت به میزان انرژي كه مصرف مي

 خانگي با دقت و توجه به حرف التین درج شده در این قسمت از میزان كارایي و بازدهي دستگاه اطالع یابند. 

بخش پنجم نمایانگر مصرف انرژي دستگاه بر اساس استاندارد ملي تدوین شده در بخش آزمون استاندارد     

هاي ششم و باشد. بطور مثال بخشسایل ميبیانگر اطالعات اختصاصي در مورد هر یك از و 5باشد و بخش مي

باشد و آخرین بخش نیز آرم كن دستگاه ميكنندگي و قدرت خشكهفتم در ماشین لباسشویي نشانگر میزان قدرت پاك

 دهد. مؤسسه استاندارد را نشان مي

رد كه از آن جمله كنندگان اینگونه وسایل دااستفاده از برچسب انرژي مزایا و فواید گوناگوني براي مصرف    

 توان به موارد زیر اشاره كرد: مي

 انتخاب درست و آگاهانة مردم در هنگام خرید وسایل برقي خانگي  .1

 كنندگان با میزان كارآیي و بازدهي وسایل برقي خانگي آشنا ساختن مصرف .2

 سازي و كاهش مصرف انرژي بهینه .3

 ها كاهش هزینه انرژي مصرفي در خانواده .4

 محیط زیست كاهش آلودگي  .5

 ارائه اطالعات اختصاصي ویژه هر وسیله برقي  .6
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، نام شركت  ارائه اطالعات مشترك در مورد كلیه وسایلي برقي شامل عالمت تجاري شركت سازنده .7

 مدل دستگاه و نشان استاندارد  ه،سازند

ي سهم قابل توجه اي مشترکین خانگي با توجه به تعداد این مشترکین و افزایش روز افزون لوازم الکتریکي خانگ

کیلووات ساعت  2500از مصارف برق را به خود اختصاص داده اند. متوسط مصرف سرانه خانگي در کشور ما 

کیلووات ساعت مي باشد. بدین ترتیب متوسط مصرف سرانه  1200است. در حالیکه متوسط مصرف جهاني زیر 

تانسیل صرفه جویي قابل مالحظه اي در این بخش برابر متوسط جهاني است. لذا پ 2 بیش از خانگي در کشور ما

کارگیري المپهاي  به  از مصرف برق وجود دارد. با فرهنگ سازي و بهینه کردن لوازم خانگي برقي و به ویژه

 رفاه مشترکین لطمه اي وارد آید. کم مصرف شاهد کاهش مصرف برق دراین بخش خواهیم بود بدون اینکه به

شوند. هاي مختلفي ایجاد ميسنگ، چوب، نفت و یا گاز، آالینده انرژي مانند ذغال هايدر اثر سوزاندن حامل

باعث  2COوارد هوا مي گردد.  2COگرم گاز 200ساعت انرژي برق حدود بطوریكه به ازاء تولید یك كیلووات

یر وضعیت شود. تغییرات آب و هوایي موجب تغیشدن زمین ميگرم شدن اتمسفر، تقویت اثر گلخانه اي و گرم

ها میشود و هاي دریاها و اقیانوسهاي دو قطب گردیده كه موجب افزایش سطح آبشدن یخبارندگي و همچنین آب

وحش روي كره زمین غیرممكن خواهدشد. با توجه به این مطالب وظیفه نهایتا زندگي براي انسانها، گیاهان و حیات

الخصوص جویي در مصرف انرژي علين، نهایت صرفههر یك از ما در حفظ و نگهداري زندگي روي كره زمی

سوم مصرف انرژي نهایي ما مربوط به مصارف خانگي است كه بخش زیادي باشد. بیش از یكمصرف برق مي

جویي كرد. لذا، مدیریت مصرف برق در خانه و دادن رفاه معمول، صرفهتوان بدون از دستاز آن را مي

شوند، بایستي مورد توجه جدي قرار گیرد. راهكارها اغلب موضوعات جویي انرژیهایي كه مصرف ميصرفه

 باشند.توانند تاثیرات عمده به همراه داشتهاي هستند، ولي ميافتادهپاپیش

روز، داراي بیشترین مصرف انرژي الكتریكي است كه به آن، روزها ایامي از سال و نیز ساعاتي در هر شبانه

 تیرماه لغایت اواسط شهریورماه است. اوایلدر فصل تابستان از حدود  رفمص اوجد. و ساعات اوج بار گفته میشو

با دانستن این مطالب بایستي نحوه مصرف برق خانگي را طوري كنترل نماییم كه مصرف در این روزها و آن 

 ساعات، كاهش یابد.

ویژه دستگاههاي قدیمي معمواًل برق  كنند كه برخي از آنها بهامروزه تقریبًا اكثر وسایل خانگي با برق كار مي

شود كه فكر كنیم دستگاههاي جدید اساسًا كم مصرف هستند. تفاوت این باعث نميكنند، وليبیشتري مصرف مي

هاي مختلف بعضًا بسیارزیاد است، به همین دلیل قبل از خرید وسایل جدید حتمًا از چگونگي مصرف برق بین مدل

ریق برچسب انرژي و اینكه آیا دستگاه مورد نظر براي شرایط آب و هوایي محل مصرف برق و كارآیي آن از ط

 سكونت شما مناسب است یا خیر، كسب اطالع نمایید.
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استفاده زیاد از وسایل برق در ساعات اوج بار، باعث اختالل در شبكه و ایجاد خاموشي، و یا صدمه دیدن 

 شود.وسایل برقي مي

 تواند مفيد باشد:هاي زیر ميتوصيهخانگيبرق  ازمدر رابطه با محيط خانه و لو

ها كه امكان ورود حداكثر هاي تاشو در مقابل پنجرهآمیزي محیط داخل خانه به رنگ روشن و نصب پردهرنگ -1

 دهد، جهت حداكثر استفاده از روشنایي روزنور را مي

 مناسب نورهاي به رنگ روشن جهت بازتاب استفاده از سرامیك و یا موكت -2

 تنظیم نور مناسب در ساعات اوج بار با حداقل چراغ روشن مورد لزوم  -3

 ) چراغ مطالعه (استفاده از یك نورعمومي مالیم و تاكید بر استفاده از نور متمركزدر موارد لزوم -4

د بیدارشدن شب( و زو 10االمكان ساعتها و تشویق به زودخوابیدن )حتيخواندن بچهریزي جهت درسبرنامه -5

 ها صبح روز بعدبراي مرور درس

گیري، ماشین لباسشویي و عدم استفاده از وسایل برقي پرمصرف مانند سماوربرقي، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه-6

 ... در ساعات اوج بار

تشویق به استحمام افراد منزل در ساعات اولیه روز)صبحها( كه زمان شروع فعالیت روزانه است)این عمل   -7

 كند.(ستفاده از سشوار در ساعات اوج بار را حذف ميا
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 یخچال و فریزر

 

 

 

 

 

كنندگان بایستي هنگام خرید، یخچال و فریزري را انتخاب كنند كه با مصرف

 توجه به برچسب انرژي داراي بیشترین بازده و كارائي باشد. 

انواده انتخاب شود تا از حجم یخچال و فریزر باید با توجه به نیاز و تعداد افراد خ

 14فریزر  -فضاي آن بطور كامل استفاده شود. در بسیاري از موارد یك یخچال 

    نفره را برآورده سازد. 4تا  2تواند نیاز یك خانواده فوت مي 12فوت یا حتي 

ي باال را بطور منظم آب كنید زیرا با افزایش قشر برفك، مصرف انرژ قدیميهاي هاي یخچال و فریزربرفك

 صرفمكن اتوماتیك، مصرف انرژي بدون دخالت هاي مجهز به سیستم برفك آبرود، با انتخاب یخچالمي

 یابد. كننده، كاهش مي

كن، شوفاژ و همچنین زیر هاي گرمازا مثل اجاق گاز، آب گرمقرار دادن یخچال یا فریزر در مجاورت دستگاه

دهد. درصورتي كه امكان دیگري براي قراردادن یخچال یش مينور مستقیم خورشید، مصرف انرژي آنرا افزا

فریزر در آشپزخانه وجود نداشته باشد، با یك پوشش مناسب )عایق حرارتي( دستگاه را از حرارت و گرما  –

 حفظ كنید. 

. متر با دیوار فاصله داشته باشدسانتي 20فضاي پشت یخچال و فریزر براي گردش هوا باید حداقل به اندازه 

هاي پشت یخچال و فریزر حداقل سالي دو بار گردگیري شود. رعایت این موارد سبب ضمنًا الزم است لوله

 ها خواهد شد. انتقال حرارت بهتر بین هوا و لوله

شود تا درب یخچال بطور گیرد باعث ميهنگامي كه یخچال و فریزر بر روي یك سطح تراز و صاف قرار نمي

 رد درستي نداشته باشد و در نهایت مصرف انرژي آن افزایش یابد. كامل بسته نشود و كارك

مواد غذایي را پیش از سرد شدن كامل در یخچال و فریزر قرار ندهید و از گذاشتن همزمان مقدار زیادي مواد 

 غذایي در یخچال و بویژه فریزر خودداري كنید. این كار سبب ایجاد فشار زیادي بر موتور آن خواهد شد. 
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چیدن و چسباندن ظروف و مواد غذایي در داخل یخچال و فریزر پرهیز كنید. چون این كار گردش كنار هماز 

 شود. هوا را در داخل یخچال یا فریزر دچار اختالل كرده و سبب افزایش مصرف برق مي

د كه دیگر هاي فریزر، در آنها را به صورتي ببندیجهت نگهداري مواد غذایي، پس از گذاشتن آنها در كیسه

ها برچسبي كه حاوي مطالبي هواي اضافي در داخل آن وجود نداشته باشد. در ضمن بر روي هر یك از كیسه

همچون نام مواد غذایي، نوع آن )سرخ شده ، پخته ، خام و ...( و تاریخ منجمد كردن باشد را بچسبانید. چنین 

ل هر سبد، كشو، قفسه و یا طبقه نیز تهیه كرده و تر شامل فهرست مواد غذایي داخبرچسبي را با اطالعات كلي

 در محل مناسب بچسبانید. به این ترتیب دستیابي به مواد غذایي مورد نیاز بسیار آسان خواهد شد. 

از باز و بسته كردن بیهودة در یخچال یا فریزر پرهیز كنید. سعي كنید از منجمد كردن مواد غذایي و سبزیجات 

 ي به مواد غذایي تازه وجود دارد، خودداري نمایید. هایي كه دسترسدر فصل

شود دهد. توصیه مينوار الستیكي درب یخچال و فریزر به مرور زمان انعطاف و كارآیي خود را از دست مي

كه سالي یكبار سالم بودن نوارها كنترل شود تا در صورت كوچكترین نشت هوا، نسبت به تعویض آنها اقدام 

 گردد. 

هاي حاوي شربت، ترشیجات، ها و بطريفرنگي، گالنهاي كنسرو، رب گوجهدن انواع قوطياز قرار دا

فریزر و  –مورد فضاي یخچال هاي مربا، عسل و ... در یخچال خودداري كنید. این كار باعث اشغال بيشیشه

 به تبع آن افزایش مصرف انرژي دستگاه خواهد شد. 

شود كه زن آن به مرور زمان باعث جدا شدن نوار الستیكي از بدنه ميافتادگي درب یخچال یا فریزر به علت و

بایست نسبت به تعویض لوالي درب اقدام گردد تا از اتالف انرژي به جهت خروج هواي سرد یخچال مي

 جلوگیري شود. 

حجم و باید توجه داشت كه تنظیم صحیح و به موقع ترموستات یخچال و یا فریزر با عنایت به مواردي همچون 

میزان مواد غذایي درون آنها ، محل قرار گرفتن یخچال و فریزر و دماي محیط وسایل مزبور، نقش مهمي در 

كاهش مصرف انرژي این وسایل خواهد داشت و به عبارتي تنظیم نادرست و یا عدم توجه به تنظیم به موقع 

ایش مصرف انرژي خواهد شد. بنابراین زدگي مواد غذایي و به تبع آن افزترموستات باعث فاسد شدن و یا یخ

 6تا  4درجه زیر صفر و درجه ترموستات یخچال را بین  18تا  15درجه ترموستات فریزر را معمواًل بین 

 درجه باالي صفر تنظیم كنید. 

در هنگام خرید به بسته شدن كامل درها و مرغوبیت و چسبندگي نوار الستیكي دِر یخچال و فریزر دقت و توجه 

 . شود
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خواهید از این وسیله چه هنگامي كه براي اولین بار مي –فریزر  –هاي داخلي یخچال براي شستشوي جداره

گرم و جوش شیرین )هر لیتر آب از مخلوط آب نیم –استفاده كنید و چه زماني كه قصد تمیز كردن آن را دارید 

 اي نرم و تمیز خشك نمایید. ن را با پارچهیك قاشق جوش شیرین( و یك قطعه اسفنج نرم استفاده كنید و سپس آ

فریزر  –فریزر، باید چند ساعت یخچال  –پس از هر بار شستشو براي یكنواخت شدن سرماي داخل یخچال 

 خالي بوده و با در بسته كار كند. 

 

 چه نوع یخچال و فریزیري بخریم؟

گیرد، دقت به عالمت استاندارد ایمني و  فریزر باید مورد توجه قرار –اي كه هنگام خرید یخچال اولین نكته

 برچسب انرژي است. 

     فریزر با توجه به تعداد افراد خانواده و شرایط زیست محیطي، گرمسیر یا سردسیر  –اندازة یخچال

بودن منطقه، دوري و یا نزدیكي به مراكز فروش مواد غذایي، شهري یا روستایي بودن محل سكونت، 

فریزر باید در نظر گرفته شوند. بعنوان مثال، اگر ما در  –ه در انتخاب یخچال از جمله نكاتي هستند ك

كنیم و امكان خرید مواد غذایي را از نزدیك محل سكونتمان داریم، خرید اي سردسیر زندگي ميمنطقه

فریزر بزرگ كه از همة ظرفیت آن در بیشتر مواقع استفاده نشود، انتخاب درستي نخواهد  –یك یخچال 

 د. بو

    كند، اي پرجمعیت باشد و مواد پروتئیني زیادي استفاده مينوع تغذیة خانواده نیز مهم است، اگر خانواده

فریزرهایي كه بخش فریزر آنها بزرگتر است و قدرت سرمایش بیشتري دارند،  –بهتر است از یخچال 

است كه بتوانیم از تمام  فریزر آن –استفاده شود. در هر صورت، بهترین انتخاب در اندازه یخچال 

خالي بماند، در واقع انرژي را به هدر فریزر ما خالي یا نیمه –حجم آن استفاده كنیم؛ زیرا اگر یخچال 

 . ایمداده
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 كولر آبي

 

 

 درکولرها ی آبی بهینه سازی مصرف برق

کولرهای آبی به دلیل قیمت ارزان، سادگی استفاده ومصرف برق کمتر 

ی گازی ازمزیت باالیی برخوردار هستند. این وسیله خانگی درایجاد پیک شبکه در فصل تابستان نسبت به کولرها

نقش موثری ایفا می نماید ، بهینه سازی این وسیله خانگی پرمصرف ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . 

مایش خانه های سرجغرافیایی ایران و آب و هوای گرم کشور ما کولر را در رده وسایل ضروری برای تامین 

 درصد خانوارهای شهری از این دستگاه استفاده می کنند ۶۵بطوری که امروزه بیش از  .قرار داده است مسکونی

هزار  500میلیون کولر در خانوارهای ایرانی وجود دارد و سالیانه در حدود  9در حال حاضر نزدیک به  .

وات  500از کولرهای گازی ؛ برق مصرف می کنند )  کولرهای آبی ؛ بسیار کمتر دستگاه جدید اضافه می شود.

وات( اما تعداد کولرهای آبی بسیار بیشتر از کولرهای گازی است. با رعایت راهکارهای عملی  2000در برابر 

شده و درنهایت مصرف ی آبی ، منجر به افزایش کارآیی کولرهامی شودبه آنها اشاره در ادامه و ساده ای که 

 را نیز کاهش می دهد. انرژی الکتریکی 

 

باید متناسب با فضای مورد استفاده و شرایط آب و هوایی محل )از  ی آبیکولرهاسرمایشی و هوادهی ظرفیت  -1

  لحاظ دما و رطوبت( انتخاب شود.
 

کولر های آبی برای مناطق معتدل مانند  بیشتر مناطق  -2

استان ما،لرستان، مناسب هستند و کولر های گازی 

آن  -رم و مرطوب مانند جنوب کشورمانبرای مناطق گ

هم بدلیل اینکه کولر گازی رطوبت محیط را گرفته و 

 مناسب هستند. -هوا را خشک و سرد می کنند 
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کانال کشی کولر از کوتاهترین مسیر انجام شود. هر چه مسیر کانال کشی  کولر های آبی در زمان احداث ، -3 

ال ها افت پیدا کرده و جبران آن به انرژی بیشتری نیاز دارد و سرمای طوالنی تر باشد فشار هوا در مسیر کان

و کانالها اگر حاصل شده نیز کمتر می شود؛ لذا باید حتی االمکان کوتاهترین مسیر کانال کشی در نظر گرفته شود.

جلوگیری  از مسیری رد شده اند که در معرض نور آفتاب هستند بایستی عایق کاری شوند تا از هدر رفت انرژی

 شود.

حتی االمکان هر ساله نسبت به تعویض پوشالهای کولر اقدام نمایید. تمیز کردن و رفع اشکاالت کولر پیش از  -4 

 می بخشد .شروع به کار آن در فصل گرما کارکرد کولر را بهبود 

ی متعدد باعث افزایش استفاده بی مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند: اجاق، سماور و المپ ها -5 

 گرمای محل کار و سکونت می شود و نیاز به استفاده از کولر را افزایش می دهد.

چنانچه امکان پذیر باشد باید از سیستم سرمایش موضعی استفاده کرد. به این معنی که تنها به اتاق هایی که  -6

ور می توان دریچه های ورودی هوا به سایر مورد استفاده قرار می گیرد، هوای سرد را منتقل کنیم. به این منظ

 اتاق ها را مسدود کرد.

در حد امکان از روشن نگه داشتن مداوم کولر در طول روز پرهیز شود و به ویژه تا حد امکان سعی گردد که  -7

حل از دور آهسته کولر استفاده شود تا دستگاه فشار کمتری متحمل گردد.در صورت عدم استفاده از دریچه در وم

های ورود هوای خنک) کانالهای کولر( بدلیل اینکه جهت باد را نمی توانیم به سمت مورد نظرمان تغییر دهیم و یا 

 ،که باعث مصرف بیشتر انرژی می شود.تنظیم کنیم بعضا کولر را در دور تند استفاده می کنیم 
شامل شیلنگ ارتباطی ،لوله های داخل مسیر آبرسانی به کولر را چک نمائیم که مسدود نباشد.مسیر آبرسانی  -8

 کولر ، شناور و شیر فلکه مرتبط با شیلنگ آب می باشد

درجه سانتیگراد است . از سردکردن بیش از حد محل  26تا  24بهترین درجه حرارت منزل در تابستان بین  -9
 سکونت خود خودداری کنید.

 ردد و سپس کولر را به دور کند تغییر وضعیت دهیم .هنگام راه اندازی کولر آبی با دور تند راه اندازی گ-10

.از کلید کولر های جدید که قابلیت تنظیم دمای محیط را دارند استفاده گردد . این کلید ها در بد ترین شرایط -1 1 
 مانع کارکرد اضافی  کولر در طول شب  می گردند.

است. با بازکردن پنجره ها به تهویه طبیعی  هنگامی که درجه حرارت بیرون ساختمان از دمای داخل کمتر -12
  .ساختمان کمک کنید

در روزهای خیلی گرم، با بستن در و پنجره و کشیدن پرده ها از ورود انرژی گرمایی بیشتر به داخل  -13
  .ساختمان جلوگیری کنید

درصد می شود  5 ایجاد سایه بان برای کولر باعث خنک شدن حد اقل سه درجه ایی و کاهش مصرف کولر تا-14
. 

 بازدید تسمه ی کولر وتعویض و تنظیم آن بعد از فرسودگی تاثیر مستقیم روی طول عمر کولر دارد. -15 

 هنگام ترک ساختمان در طول روز کولر را خاموش کنید.   -16

ساس های سبک و روشن، امکان گردش هوا بر روی پوست بدن را فراهم کرده و در نتیجه، احپوشیدن لباس -17
 دهد.خنکی ناشی از تعرق، نیاز به سرمایش بیشتر را کاهش می

های گرم سال، باعث کاهش بارهای گرمایی داخل استفاده از روشنایی متناسب با مورد نیاز در طول شب -18
 شود و در نتیجه ضرورت استفاده از سیستم های سرمایشی ساختمان ومصرف برق را کاهش می دهد.ساختمان می
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های ورودی و خروجی به طور مرتب تمیز ها و دریچهیرهای عبور هوای سیستم سرمایش را در کانالمس -19
 کرده و از عدم وجود موانع در این مسیرها اطمینان حاصل نمایید.

در تابستان معمواًل سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل شما وجود دارد، گرمای هوای خارج که از  -20
یابد و نور خورشید که از ها و لوازم خانگی انتشار میشود، گرمایی که از المپوار هدایت میطریق سقف و دی

تابد. بنابراین مسئول انرژی منزل خود باشید و با ارزیابی هر یک از موارد فوق تدابیری ها به داخل میراه پنجره
ها را با استفاده از سایبان، اهد کرد. پنجرهبیندیشید، مثاًل با افزایش عایق پشت بام و دیوارها حرارت عبور نخو

محافظت نمایید. نصب پرده با رنگ روشن یا سایبان روشن نور خورشید را به سمت  پرده کرکره و یا پارچه
 نماید.بیرون منعکس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gتا A مثال: صرفه جویی در مصرف برق و کاهش هزینه خانوار با استفاده از کولر های با بر چسب انرژی  

استفاده شود بیش از  Gبه جای کولری با گرید  A با گرید  Btu/h 18000در صورتی که از یک کولرگازی     
به  Aدرصد در میزان مصرف برق و هزینه آن صرفه جویی خواهد شد؛ و در صورتیکه از یک کولر با گرید 40

صد خواهد بود. در جدول زیر میزان صرفه در 25استفاده شود این صرفه جویی به میزان  D جای کولری با گرید
 ارائه شده است. Aجویی در صورت جایگزین شدن هر یک از گرید ها با گرید 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 میزان صرفه جویی
جایگزینی رده انرژی با رده انرژی 

A 
 BباA درصد 11

 CباA درصد 19

 D باA درصد 25

 EباA درصد 32

 FباA درصد 36

 GباA درصد 40بیش از 
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 كولر گازي

 

 

 

 

 چطور ميتوان یک کولر گازی اینورتر را از کولر گازی معمولی تشخيص داد ؟

 شناخت از عدمفرو شندگان متأسفانه بسیاری از  نسبت به نوع معمولی آن اینورتر گازی  کولرهای مناسب تر  بودن با توجه به 

های معمولی را مشتریان کرده و کولر گازی هنمایی اشتباه به رااقدام به توسط مشتری سوء استفاده کرده وکولر گازی اینورتر

به مشتری معرفی میکنند که عالوه بر کیفیت پایین این کولرها هزینه بیشتری را نیز بابت اینورتر بودن  کولر گازی اینورترجای به

 آن دریافت میکنند

 

يله آن یک کولر گازی اینورتر به شما نکاتی را آموزش ميدهيم تا شما بتوانيد به وس ادامهما در 

 خ.را از کولر گازی معمولی تشخيص دهيد

 ص کولر ی

 اینورتر

 ترین راه خرید از مراکز معتبری است که کولر گازی را با ضمانت نامه های مطمئن

 معتبر عرضه میکنند
 قبولی بندی قابلمعمواًل شکل کولرهای اینورتر اصلی بسیار شیک و بوده و دارای بسته

 است
 اما شاید مهم ترین روش تشخيص چک کردن برچسب فنی کولرگازی است 
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کی ثبت شده صورت برچسب روی تمامی لوازم الکترونيبرچسب فنی اطالعاتی است که بهبرچسب فنی يا پالک چيست ؟ 

 2فنی  برچسب کهد زير توجه کني های کندبه شکلکه داده های زيادی درباره دستگاه و نوع کارکرد آن به شما منتقل می

و کولر گازی معمولی است) اينور تر ( مصرف عدد کولر گازی کم  

کولر گازی معمولی                                    گازی اینورترکولر  .  

 شما با چک کردن این اطالعات قادرید تا حد زیادی از اینورتر بودن دستگاه مطمئن شوید

باشد و می R22 است که در کولرهای معمولی این گاز  R410a مواقع گاز % 9۵مصرف در نوع گاز کولر گازی کم .1

   توانید در برچسب فنی باال مشاهده کنیدفرق این مورد را شما می
با مقایسه توانید کنند که این مورد را شما میکولر های کم مصرف نسبت به کولر های معمولی با آمپر کمتری کار می .2

 وضوح دریابیدهای باال بهبرچسب
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 آمپر 3٫2کولر اینورتر =    آمپر12کولر معمولی = 

           

 یک( چه نوع کولر گازی بخریم؟

های البته مدل .ایستاده کولرهایو  ایکولر پنجره، کولر اسپليت :شوندبه سه نوع کلی تقسیم می کولرهای گازی

دیگری با ساختارهای خاص هم وجود دارند، اما از آنجایی که تنها از این سه مدل در مصارف خانگی و اداری 

شود ایم. هر کدام از این سه مدل مزایا و معایبی دارند که باعث میشود تنها به این سه مدل پرداختهاستفاده می

 :سایرین فاقد جذابیت. این شما و این هم سه مدل مورد نظر ما ای جذاب باشند و برایبرای عده

ای ندارد و تنها با وصل کردن کابل برق به پریز شروع به کار کشی جداگانهنیاز به برق ایکولر گازی پنجره( الف

ی کولر ی یکپارچههای مسی هم نیست. بدنهکند. در این نوع، نیازی به سوراخ کردن دیوار و رد کردن لولهمی

کنندگی زیاد، از شود. قیمت پایین و قدرت خنکی استفاده میادهسرعت آمخورد و بهسادگی درون پنجره جا میبه

شدت باال در کنار ایجاد سروصدا، نقاط ضعف های اصلی این کولرها است و وزن زیاد و مصرف برق بهمزیت

 .روندای به شمار میکولرهای پنجره

ای دارند؛ اما است. کولرهای اسپلیت قیمت بیشتری در مقایسه با کولرهای پنجره کولر اسپليتنوع دوم ( ب

دهند. کولرهای اسپلیت ی اقتصادی خود را نشان میصرفهکمتر است و در درازمدت مراتب شان بهمصرف برق

که به هر کدام یک یونیت گفته  –ها به یکدیگر اند که برای اتصال این تکهی داخلی و بیرونی تشکیل شدهاز دو تکه

کنند بیشتِر یونیِت داخلی کاری میهای مسی انتقال حرارت استفاده شود. معموال برای زیبایی باید از لوله – شودمی

های مسی را از درون هایی درون دیوار، لولههای مسی در معرض دید نباشند. به همین دلیل با ایجاد حفرهکه لوله

ی دالیلی هستند که کنند. سختی این کار و نیاز به بازکردن یونیت داخلی برای اتصال برق کولر از جملهآن رد می

ای و ماهر نیاز پیدا کنید. سازندگان کولرهای اندازی کولرهای اسپلیت به یک نصاب حرفهی راهشود براباعث می

های مسی به هم وصل ی لولهکه به وسیله –ی مابین پنل و موتور کنند حداکثر فاصلهاسپلیت معموال مشخص می

متری پنل را ندارید، یا از  10تا  ۵ی بین باید چقدر باشد. دقت کنید اگر امکان نصب موتور در فاصله –شوند می

 .فکر کولر اسپلیت بیرون بیایید یا حتما کولری بخرید که در ساختمان شما جوابگو باشد

ای را خیلی ساده از جایگاه خارج کرد و تا شروع مجدد فصل گرما، در توان کولرهای پنجرهدر هنگام زمستان می

تان را اسپلیت قابل انجام نیست و باید همیشه وجود آن در نمای اتاقمکان امنی قرار داد؛ کاری که در مورد کولر 

توانند در ی معکوس هستند و میباشید که اکثر کولرهای اسپلیت دارای چرخه تحمل کنید. این را هم در نظر داشته

شود که هم گفته می «کولر سرد و گرم»فصل سرد برای گرمادهی مورد استفاده قرار بگیرند. به این کولرها، 

 .گذاریمی خودتان میرا به عهدهنتخاب آندرست یا غلط بودن ا

شود یا کاربردهای خاصی دارند. از این کولرها یا در مصارف صنعتی استفاده می اما کولرهای ایستاده( ج

های مسافربری، وآمد )پایانههای عمومی پر رفتمصارف خانگی بسیار خاص. مصارف صنعتی شامل مکان

د یا به ای ندارنآن دسته از کاربرانی که امکان نصب کولر پنجره .شوندمی…( ای، مساجد وهای زنجیرهفروشگاه

ناچار به سمت این ی دخل و تصرف در دیوار منزل مسکونی را ندارند هم ممکن است بهدلیل مستاجر بودن، اجازه

 .شوندکولرها سوق داده می

 کنندگی چقدر باشد؟ کولر گازی چندهزار بخریم؟قدرت خنک

شود. نشان داده می 1000صورت مضربی از شود و بهگیری میاندازه BTU کنندگی کولر گازی با واحدخنک

و در  (British Thermal Unit) گیری قدرت سرمادهی در بریتانیا استدر واقع استاندارد اندازه BTU واحد

http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Home-and-Kitchen/Category-Home-Appliance/Category-Airtreatment/Category-Air%20Conditioner/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7735/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7735/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7736/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-8340/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7736/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7736/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7735/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-7735/
https://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Attributes-23731_32916/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Status-2/
https://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Attributes-23731_32916/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Status-2/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-8340/
http://www.digikala.com/Search/Category-Air%20Conditioner/#%21/Category-Air%20Conditioner/Category-Airtreatment/Category-Home-Appliance/Category-Home-and-Kitchen/Type-8340/


ه | 30 ح ف ص  

 

  دفتر مديريت مصرف 

 

کردن واحدش است. ولی معموال در معرفی کولرها از عنوانگذاری واحد هم به این موضوع اشاره شده نام

 کنیم نظر میصرف

 توصيه های کاربردی:
 

 ورد ظرفیت مناسببرآ. 1

 

الزم است در موقع خرید کولر گازی به مساحت فضایی که نیاز به برودت دارد توجه نماییم. در جدول زیر 

 ظرفیت مورد نیاز کولر گازی به نسبت مساحت فضای مورد استفاده، درج شده است.

 مساحت )مترمربع( BTU/hظرفيت 
9000 37-32 

10000 ۴1-37 
12000 ۵0-۴1 
1۴000 ۶۴-۵0 
18000 91-۶۴ 
2۴000 117-91 

 

باشید. اگر ظرفیت ای باشد که برای خرید کولر باید در نظر داشتهترین مولفهتوجه به این عدد شاید مهم

کنید کمتر از سطح نیازتان باشد، با مشکل عدم کارایی کافی مواجه خواهید شد کنندگی کولری که انتخاب میخنک

چنانچه کولری با ظرفیت بیشتر از نیازتان تهیه کنید، مجبور  .تظار دارید خنک نخواهد شدطور که انتان آنو محیط

تان ازحد انرژی هم سر راهعالوه بحث مصرف بیشزود آن را خاموش کنید تا از سرما نخ نزنید! بههستید زودبه

شان رطوبت دلیل ماهیت عملکردی باشید که کولرهای گازی بهها باید توجه داشته ی اینخواهد بود. در کنار همه

تواند کنندگی زیاد میکنند. یک کولر با قدرت خنکصورت آب به بیرون هدایت میگیرند و آن را بهمحیط را می

تر کشیدن سختتان را به کلی از بین ببرد و اتاقی کامال خشک را تحویل دهد. در یک اتاق خشک نفسرطوبت اتاق

 خواهد بود

اینکه کولر گازی مورد نظر، بادگردان چندجهته دارد یا ندارد. برخی از  ،های دیگری هم توجه داشتباید به قابلیت

دهند. توانند باد را به باال و پایین هدایت کنند و برخی دیگر، چپ و راست را هم پوشش میکولرها تنها می

قابلیت جدیدی هم  .ربردی هستندتایمرهای خاموش کردن )زمان خواب( و روشن شدن در زمان دلخواه بسیار کا

 ای جالب باشد. تواند برای عدهاست که میبرای دور کردن پشه و مگس و حشرات موذی به کولرها اضافه شده 

 

 مقایسه کولر گازی و آبی
 

دهد پس در مناطق مرطوب کارایی زیادی کولرهای گازی بر خالف کولر های آبی رطوبت محیط را افزایش نمی

 های شرجی بسیار مناسب است.محیطداشته باشند. از این جهت برای توانند می

 :گيریمنتيجه می
 

 هایی مطمئن برویدسراغ برند

 .بایست توسط تکنسین مجرب صورت پذیردبا توجه به جریان مصرفی باال، نصب کولر گازی می
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 .کاهدبرق مصرفی کولر می تمیز بودن کندانسورکولر به لحاظ عبور جریان هوا تا میزان زیادی از جریان

 

ها نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه باعث جلوگیری از اتالف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی آن

 .خواهد شد

 

در صورت امکان کولر گازی را در مسیر باد نصب کنید، زیرا این کار باعث انتقال حرارت بهتر در کندانسور 

 .و کاهش مصرف انرژی حاصل خواهد شدشده و در نتیجه افزایش بازده 

 

 .سعی شود محوطه پشت کولر دارای فضای مناسبی جهت گردش هوا باشد

 

، قرار نداشتن در معرض تابش مستقیم خورشید، سرویس به موقع و تمیز نمودن پنجره هادرزگیری مناسب 

 .رندفیلترهای هوا و رادیاتور، تأثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی دا

 

در تابستان معمواًل سه منبع عمده گرمای ناخواسته در منزل وجود دارد؛ گرمای هوای خارج که از طریق سقف و 

یابد و نور خورشید که از راه پنجره ها به ها و لوازم خانگی انتشار میشود، گرمایی که از المپدیوار هدایت می

توان نور خورشید را به و یا پرده پارچه ای با رنگ روشن، می با استفاده از سایبان، پرده کرکره .تابدداخل می

 .سمت بیرون منعکس نمود

 

 .باشدتعویض کمپرسور کولرهای قدیمی و استفاده از کمپرسور پربازده برای افزایش بازده کولر مفید می

 

 

 .استتوان کدرصد از مصرف برق می ۵تا  3به ازای هر درجه کاهش دمای ترموستات کولر، حدود 

 

ترین اطالعات را از توجه داشته باشید که بعد از انتخاب برند مورد نظرتان به سایت اینترنتی آن برند رفته و کامل

 .این طریق کسب کنید

 

ها محدود در هنگام خرید مراقب ضمانت نامه ها باشید و به تاریخ شروع ان دقت کنید با اینکه محدوده ضمانت

 .نکنیداست ولی مراقب باشید ضرر 

 

راهنما و از همه  (cd) ها، میزان پشتیبانی، دفترچه فارسی ودر هنگام خرید به خدمات پس از فروش و دفاتر آن

 تر مراکز مجاز نصب دقت کنیدمهم

 

 است دمای آسایشدرجه موسوم به  26تا  24بهترین دمای استفاده از کولر گازی بين 
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 جارو برقي

  

 

 

 

 برقي، نوعي از آن را انتخاب نماييد كه قدرتش متناسب با نياز شما و داراي نشان استاندارددر هنگام خريد جارو  .1

 .باشد و برچسب انرژي

هاي آن گرفتگي نداشته باشد تا فشاري  به موتور آن توجه داشته باشيد جارو برقي هميشه كاماًل تميز باشد و لوله .2

 وارد نيايد. 

بار در سال شسته و يا  2ز پر شدن كامل عوض نماييد و فيلتر آنرا حداقل كيسه جاروبرقي را بايد هميشه قبل ا .3

 تعويض نماييد. 

هاي مرطوب، ته سيگار روشن و يا اشياء بزرگ و تيز با جارو برقي خودداري كنيد زيرا از جارو كردن آشغال .4

 نمايند. اين اشياء به موتور دستگاه خسارت وارد مي

 يد از قدرت مناسب دستگاه استفاده كنيد. براي نظافت هر بخش از منزل با .5

 پيش از باز كردن جارو برقي حتمًا دوشاخه آن را از برق بيرون بكشيد.  .6

دقيقه( به موتور دستگاه  30از كار مداوم با جارو برقي جدًا پرهيز كنيد زيرا روشن بودن درازمدت )بيش از  .7

 كند. فشار زيادي وارد مي

 مصرف برق از جاروبرقي استفاده ننماييد.  هاي اوجالمقدور در زمانحتي .8
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 ماشين لباسشويي

 

 

 

ماشين لباسشويي را انتخاب كنيد كه ضمن داشتن عالمت استاندارد و برچسب مصرف انرژي، داراي بيشترين        

 كارائي و بازدهي باشد. 

 ظرفيت ماشين لباسشويي را متناسب با تعداد افراد خانواده انتخاب كنيد.        

 باسشويي، دفترچة راهنماي آن را مطالعه كنيد. قبل از استفادة از ماشين ل       

 تا حد امكان از برنامه دورهاي كم آبكشي براي آبكشي البسه استفاده كنيد.        

 از لباسشويي وقتي استفاده كنيد كه لباس كافي براي شستن داشته باشيد.        

 كنيد.  كن ماشين لباسشويي از هواي آزاد جهت خشك كردن البسه استفادهبجاي استفاده از خشك       

هايي كه كمتر كثيف هستند، جدا كنيد و هر كدام را از لباس هاي بسيار كثيف رادر هنگام شست و شو، لباس       

 جداگانه در ماشين لباسشويي قرار دهيد. 

م تميز كنيد. توجه داشته باشيد كه نظافت ماشين فيلتر و دهانة پودر ماشين لباسشويي را به طور منظ       

 دهد. كند و همچنين عمر دستگاه را افزايش ميلباسشويي، مصرف انرژي را كم مي

 گرم محل مسكوني در ماشين لباسشويي در كاهش مصرف انرژي بسيار مؤثر است. كشي آب استفاده از لوله       

بر كاهش ميزان برق الزم  هنگام شستشو از برنامه شستشوي اقتصادي لباس استفاده كنيد، اين برنامه عالوه       

 دهد. براي گرم كردن آب، ميزان آب مصرفي جهت شستشو را نيز كاهش مي

 براي آبكشي از آب سرد استفاده كنيد. براي شستن لباس از درجة حرارت مناسب آب، استفاده شود و        
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 هاي اوج مصرف برق خودداري كنيد. از به كار بردن ماشين لباسشويي در ساعت       

 چه نوع ماشين لباسشويي بخريم؟

توانند در خريد به وجود عالمت استاندارد ايمني و برچسب مصرف انرژي دقت نماييد. موارد زير نيز مي پيش از

 انتخاب شما مؤثر باشند : 

 ايد، متناسب باشد. ماشين لباسشويي بايد با ميزان فضايي كه براي آن در نظر گرفته -1

گيرند، اما امكان ترند و جاي بيشتري ميريضشود معمواًل عهايي كه دِر آنها از جلو باز ميماشين لباسشويي -2

هايي كه دِر ورودي آنها از باال است، معمواًل عرض استفاده از فضاي باالي آنها وجود دارد، در حالي كه دستگاه

 ماند. كنند، اما فضاي باالي آنها بدون استفاده باقي ميكمتري دارند و جاي كمتري را اشغال مي

دهد، امكان شستشو با آب سرد، امكان ماشين لباسشويي چه امكاناتي براي شستشو به شما مي بايد توجه داشت كه -3

تواند شستشو با درجة حرارت پايين آب و امكان تعيين تعداد دور آبكشي در دقيقه، از جمله امكانات مفيدي هستند كه مي

 در كاهش مصرف برق ماشين لباسشويي بسيار موثر باشد. 

 5/3هاي لباسشويي، ترين ماشينبرق ماشين لباسشويي به كارخانة سازندة آن بستگي دارد، پرمصرفميزان مصرف  -4

 .كنند كيلووات ساعت برق مصرف مي

 اتو

 
                                                   

سعي كنيد اتوهايي را خريداري كنيد كه داراي نشان استاندارد و برچسب انرژي باشد و با توجه به برچسب  .1

 قدرت آن متناسب با نياز شما باشد.  داراي بيشترين كارايي باشد ضمنًا

 خواهيد اتو كنيد آماده سازيد. كه ميهايي را هنگام استفاده از اتو ابتدا لباس .2

 قبل از اتو كردن آخرين لباس، اتو را از برق بكشيد.  .3

 از اتوهايي استفاده كنيد كه داراي ترموستات باشد و اگر اين بخش از كار افتاد حتمًا آن را تعمير كنيد.  .4

برد و خطرناك است  مياز روشن و خاموش كردن اتو خودداري كنيد اين عمل نه تنها مصرف انرژي را باال .5

 تواند اتو را بطور كامل از كار بيندازد. بلكه مي
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 هاي مختلف از درجات مختلف اتو استفاده كنيد. براي اتو كردن البسه يا پارچه .6

 هاي پيك مصرف برق استفاده ننماييد. تا حد ممكن از اتو در زمان .7

ه لباس استفاده كنيد اين مواد باعث جلوگيري و كاهش كنندپس از شستشوي البسه و در هنگام آبكشي از مواد نرم .8

 كند.تر ميچروك لباس شده و اطو كردن را آسان و سريع

زماني كه لباس كافي براي اتو كردن جمع شد اقدام به اتوي لباسها نماييد و حتي االمكان براي يك لباس از اتو  .9

 استفاده نكنيد. 

 

 المپ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

یكي از ویژگیهاي دنیاي امروز ، استفاده گسترده از انرژي الكتریكي است . درطول سالهاي اخیر مصرف برق در 

هزار  45از مرز  92یاز تولید برق در روز اوج مصرف سال بخشهاي مختلف ، رشد چشمگیري داشته بطوریكه ن

مگاوات گذشت . توسعه در صنعت برق به سرمایه گذاري سنگین و صرف زمان طوالني جهت احداث تاسیسات 

دالر سرمایه  100وات به حدود  100تولید و انتقال نیازمند است . براي نمـونه ، جهت تامین برق یك المپ 

سـال به طول  8تـا  4و درصـورت مهیـا بـودن تمـامـي امكـانـات ، ســاخـت یـك نیروگـاه بین گذاري نیـاز اسـت 

مي انجامد . در کشور ما ، بخش عمده سرمایه گذاري مربوط به تامین برق در ساعات اوج مصرف است كه 

رق در ساعات اوج همواره از حوالي غروب شروع شده و چند ساعت به طول مي انجامد . بیشترین سهم مصرف ب
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درصد ( و بخش عمده اي از آن مربوط به مولفه روشنایي است و  47مصرف مربوط به مشتركین خانگي )حدود 

وات رشته اي معمولي و شمعي مي باشند . المپهاي  60وات و 100پرمصرف ترین وسیله در این بخش ، المپهاي 

اساس كار المپهاي رشته اي  . نیز ساطع مي كنند رشته اي در واقع مثل بخاري برقي عمل مي نمایند كه نور

       معمولي به گونه اي است كه بخش عمده برق مصرفي آنها به گرمــا تبدیل شده و تنها بخش كوچـكي از آن 

این خصوصيت بویژه درماههاي گرم ، باعث افزایش  . درصد ( بـه روشنایي تبدیل مي گردد 10 کمتر از) 

لذا استفاده از المپهاي كم مصرف بدلیل عدم گرمازایي ، سبب  .ـایشي نيز خواهد شد مصـرف سيستم هاي سرم

عمركوتاه المپهاي رشته اي ،  . كاهش چشمگیري در مصرف سیستم هاي سرمایشي و بالطبع هزینه آن مي گردد

االیي مصرف زیاد برق و تلفات حرارتي آنها ، جملگي در المپهاي كم مصرف جبران شده و از راندمان ب

  رخوردار گردیده اندب

 انواع المپها

 المپ التهابی

 میالدی به بازار آمد.گاهی اوقات این المپ با المپ 1920تنگستن پیچیده شده ، در سال  المپ رشته ای با رشته

شامل انواع متنوعی  معرفی شد اشتباه گرفته می شود.عالوه بر المپ حبابی معمولی 1890رشته کربنی که در 

 زیادی داشته اند اما هم اکنون به صورت عمده با المپ های کم توان و ولتاژ پایین نیز می شود که کاربردمانند 

LED کشورها رغبت زیادی به جایگزینی بعضی از انواع این المپ ها نشان داده  ها جایگزین شده اند. بعضی از

از لحاظ  ، چون این المپ ها 2010تا سال  برنامه جایگزینی المپ های رشته ای رایج در استرالیا اند ، مانند

نور تبدیل می شود.تقریبا  انرژی دریافتی به %10بازده تبدیل الکتریسیته مقرون به صرفه نیستند. کمتر از 

می گردد و باید توسط تهویه های مطبوع یا  انرژی دریافتی به گرما تبدیل می شود که باعت گرمی هوابیشتر

اتالف بیشتر انرژی می شود. در بعضی مناطق تاریک و سرد که  شود که اغلب باعث هواکش ها از ساختمان دفع

  .گرمای تولید شده ی ناخواسته ، ممکن است دارای ارزش باشد به گرما و نور نیاز دارند

 )المپ فلوروسنت )مهتابی

برای .مپ رشته ای دارداختراع و ثبت شد ، که بازده نور بسیار بیشتری از ال المپ فلورسنت توسط نیکالی تسال

مصرف می کنند. تا دهه  یك چهارم انرژيتا  یك سوماین المپ ها نسبت به المپ های رشته ای حدودًا  نور یکسان

نکردند.المپ  این نوع المپ به دو نوع خطی و دوار محدود می شد و شکل های دیگر زیاد محبوبیت پیدا 1980

به بازار آمدند.  1980اوایل دهه  در -نام کم مصرف مشهورند  به که در ایران - ( CFL) های فلورسنت فشرده

لزی یا پایه های میخی مجهز ف باشند و به سرپیچ دارای باالست الکتریکی داخلی می CFL اکثر المپ های
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جداگانه می باشند که المپ و باالست را می توان جداگانه تعویض  دارای باالست CFL هستند.بعضی از انواع

ساعت  7۵0در مقایسه با عمر  20،000تا  10،000برای یک المپ فلورسنت خطی  متوسط نامی کرد. عمر

 ولت ( می باشد . بعضی از انواع باالست المپ فلورسنت در محیط سرد به 2۴0ساعت ) 1000 ولت( و 110)

استقاده قرار  مورد سختی المپ را روشن می کنند به همین دلیل در مناطق سردسیر باید نوری که در فضای باز

المپ های فلورسنت در رنگ های  .می گیرد برای این شرایط طراحی شده باشد تا به طور مناسب کار کند

بر روح و روان است به عنوان مثال رنگ آبی  متنوعی از لحاظ دمای رنگ ) منظور از دمای رنگ اثر رنگ

رایج تر است در  (CW) ید سردبعضی کشورها نوع سف سرد و رنگ قرمز گرم است.( ساخته می شود.در

گرم تر غالب است. در آمریکا المپ فلورسنت اکثرًا در رنگ سفید  صورتی که در بعضی دیگر رنگهای سفید

،که به همراه حباب های نصب شده در خانه که رنگی متمایل به صورتی  (CW) می گیرد سرد مورد استفاده قرار

می شود ،که  نیز استفاده ( CW) "این بین رنگ "سفید بهینه شده تولید می شود.در (WW) رنگ سفید گرم دارند

موجود است.المپ های فلورسنت  نیز ( DW) طبیعی تر به نظر می رسد.همچنین رنگ سفید آفتابی بسیار سرد

اکثرًا مانند المپ رشته ای نوری متمایل به زرد از خود  فشرده اکثرًا به صورت سفید گرم به حساب می آیند،چون

امری نسبی و اکثرا سلیقه ای است به همین دلیل دمای رنگ و فهرست تولید  طع می کنند.سردی و گرمی نورسا

نورپردازی  دیگر عنوان مبنای کامل رنگ برای المپ های فلورسنت و گاهی اوقات برای انواع به ( CRI) رنگ

 .ها مورد استفاده قرار می گیرد

 ال ای دی 

  

نشانگر رواج داشتند . در سالهای اخیر ، مبحث بازده و خروجی  ت جامد به عنوانهای حال LED 1970تا دهه 

 LED .ها جایگاه ویژه ای در کاربرد نورپردازی پیدا کردند LED آنجا که هم اکنون مورد توجه قرار گرفت تا

ال و عمر بسیار اما علیرغم كیفیت با ساعت شناخته شده هستند، 100،000نشانگر به دلیل عمر باالیشان تا  های

، ولي در آینده ازای هر وات ( به LED )به دلیل قیمت زیادزیاد بعلت گراني كمتر مورد استقبال قرار گرفت 

این  جایگزین المپهاي دیگر مي گردند.     LEDالمپهاي  ،قطعاتنزدیك با پیشرفت تكنولوژي و ارزان تر شدن 
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 توان پایین و مقرون  مصارفهم اکنون بیشتر برای  ،کاربرد دارند وات 10توان بسیار پایین ، نوعًا زیر المپها در

کارهای زیبا  های رنگی می توانند برایLED  . کاربرد دارند ها نورپردازی در شب و چراغ قوه صرفه مثلبه 

    .گیردقرارمیهمانی ها مورد استفاده  مانند نورپردازی اشیاء شیشه ای یا حتی برای قطعات یخ در نوشیدنی ها و

  سایر انواع المپ عبارتند از المپهاي  هالوژن، قوس كربني ، تخليه الكتریكي)گازي(و ... مي باشند.

  

 

 : انتخاب المپ

انتخاب المپ بایستي باتوجه به شكل ظاهري ، رنگ نور و محل صحیح نصب صورت پذیرد . مثاًل نصب المپهاي 

نكي كه روزانه مراجعین بسیار زیادي دارد ، از اشتباهات رشته اي فراوان در سقف كوتاه سالن كنفرانس یا با

 طراحي روشنایي است .

مدت زمان روشن بودن المپ و تناوب خاموش و روشن شدن آن یكي دیگر از مالكهاي طراحي روشنایي مي  

 باشد

ب اند ، زیرا المپهاي رشته اي براي محل هایي مثل دستشویي ، حمام ، راه پله ، انباري و مانند اینها مناس .

  . مــدت زمان روشن بودن آنهـــا كوتاه و تعداد دفعـات قطع و وصـل آنها زیاد است

هر چه تعداد دفعات خاموش و روشن شدن المپهاي كم مصرف كاهش یابد ، طول عمر آنها افزایش مي یابد. 

  .ساعت با توجه به این مساله عنوان شده است 8000بطوریكه حتي طول عمر بیش از 

استفاده از المپ كم مصرف در خانه هاي مسكوني براي اتاق هاي مطالعه ، نشيمن ، پذیرایي و آشپزخانه و نيز 

 . ساعته نياز به روشنایي دارند ، توصيه مي گردد 24در مجتمع هاي مسكوني براي روشنایي سالنها كه بطور 

 . ود ، زیرا درجه بازتاب مناسبي دارنداستفاده از رنگهاي روشن براي دیوار و سقف محیطــها توصیه مي ش

  : پيشنهادها

باتوجه به توضیحات ارائه شده ، ضرورت استفاده بهینه از انرژي الكتریكي در بخش روشنایي به خوبي آشكار 

 : گردیده و در این راستا موارد زیر پیشنهاد مي گردد
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 طبیعي روز  تمیز نگهداشتن شیشه هاي پنجره ها و استفاده هرچه بیشتر از نور .1

   وات در راه پله ها ، انباریها و سرویسهاي بهداشت 40و یا  60استفاده از المپهاي رشته اي  .2

نصب قاب چراغ هاي مناسب و شكیل براي المپهاي كم مصرف به جهت افزایش زیبایي و انعكاس نور  .3

 المپ 

 رنگ آمیزي روشن دیوارها ، سقف و چهارچوب در و پنجره  .4

 عمومي کم براي کل محیط و بهره گیري از نور موضعي براي محل و میزکار استفاده از نور  .5

استفاده از المپهاي کم مصرف در محلهایي که ساعات بیشتري در شبانه روز به روشنایي نیاز دارند و  .6

  . خاموش و روشن کردن آنها در حداقل است

چراغهاي آویز ، به منظور افزایش نزدیك كردن المپ به سطـح كـار ) مثل میز تحریر( با استفاده از  .7

 راندمان روشنایي 

وات در اتاقهاي  100بجاي المپهاي شمعي لوسترها و رشته اي (CFL) استفاده از المپهاي كم مصرف .8

 مطالعه ، نشیمن ، پذیرایي و آشپزخانه 

استفاده از كلیدهاي زمان دار در راهروها و محلهاي عبور ، جهت خاموش شدن چراغ فضاهاي  .9

 استفاده پس از عبورافراد بال

 تمیز کردن و پاكیزه نگه داشتن المپها و حبابهاي مربوطه  .10

 آشنا سازي فرزندان با فرهنگ صرفه جویي و مصرف بهینه برق ، و خاموش نمودن المپهاي اضافي  .11

استاندارد روشنایي درطراحي و نصب تجهیزات ، زیرا روشنایي كم به سالمت چشم آسیب مي رساند و  .12

  . یي بیش از حد نیز سبب خیرگي ، سردرد ، خستگي و ناراحتي چشم مي شودروشنا

بدلیل كیفیت باالتر و عمر بسیار زیاد و   LEDاگر از نظر مالي مشكلي براي خرید ندارید، المپ  .13

 مصرف خیلي كم توصیه مي گردد .
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 ماشين ظرفشويي

 

 

ف را مي شوید و ماشین ظرفشویي، یک دستگاه خودکار است که ظرف هاي کثی

تمیز مي کند؛ تنها کاری که باید انجام شود، این است که ماشین را پر از ظرف 

کنید، پودر شوینده را اضافه کنید، چرخه شست و شو را تنظیم کنید و دکمه 

 روشن را فشار دهید. 

   

 انواع ماشين ظرفشویی:

 

رومیزی و  توکار، ماشین ظرفشویی به طور کلی سه نوع ماشین ظرفشویی وجود دارد: ماشین ظرفشویی

 ظرفشویی ایستاده .

ماشین ظرفشویی توکار را می توان زیر سینک ظرفشویی ، بین کابینت ها، زیر صفحه کابینتها بطور دائمی )البته 

 تا زمانیکه کابینت ها را جابه جا نکنید( نصب کرد.

 

ینک ظرفشویی در آشپزخانه قرار داده می ماشین ظرفشویی رومیزی معموال روی کابینت ها و... یا نزدیک س

شوند و به راحتی می توان آنها را جابه جا کرد. حتی ماشین ظرفشویی رومیزی را می توان در انباری نگهداری 

کرد و هنگام لزوم برای شستشوی ظروف در آشپزخانه نصب کرد. ماشین ظرفشویی احتیاج به شیر آبی برای 

 ن لوله تخلیه آن نیز بایستی درون فاضالب قرار گیرد.ورود آب به دستگاه دارد همچنی

  

ماشین ظرفشویی با ظرفیت های پایین یا به صورت نیمه پر هم کار می کنند، ظاهر ماشین ظرفشویی ها هم برای 

هماهنگی با محیط آشپزخانه دارای تنوع زیادی است که می توانید به راحتی ماشین ظرفشویی مورد نیازتان را 

 ا آشپزخانه اتان انتخاب کنید.هماهنگ ب

امروزه دسترسی مصرف کنندگان به انواع ماشین ظرفشویی ها با برچسب های مختلف مصرف انرژی بیشتر شده 

است. برچسب انرژی لوازم الکترونیکی راهنمای خوبی برای انتخاب وسایل برقی مطابق با بهینه مصرف انرژی 

 می باشد.

ین های ظرفشویی نوآوری در ظاهر، کارایی ، اصول بهداشتی و بهینه سازی اخیرا سعی شده که در طراحی ماش

در مصرف انرژی در نظر گرفته شود. ماشین ظرفشویی های مختلفی در برندهای متفاوت در بازار وجود دارند 
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که تنوع زیادی در کارایی و طراحی ظاهری دارند. ماشین ظرفشویی هایی با کنترل گرهای حسی و لمسی از 

 واع جدید ماشین ظرفشویی ها هستند که در انواع متفاوت در رنگ و طراحی درب وجود دارند. ان

 

ویژگی جدید به کار گرفته شده در ماشین ظرفشویی ها ، سنسورها هستند. نقش سنسور افزایش راندمان انرژی با 

در بسیاری موارد این  تنظیم میزان آب مصرفی در ماشین ظرفشویی برای درجه ای از کثیفی ظروف می باشد.

 ویژگی تاثیری در گران شدن ماشین ظرفشویی ندارد.

ویژگی های جالب کاهش مصرف انرژی، شروع با تاخیر شستشو در برخی از مدلها هستند که به شما اجازه می 

ر دهند تا زمان هایی که نرخ انرژی پایین تر هست آنها را روشن کنید. این ویژگی همچنین باعث کاهش صدا د

 آشپزخانه می شود.

 

  

قابلیت هایی مثل قفسه های قابل تنظیم، قفسه باالیی متحرک و وجود فضاهای دندانه دار، تطبیق پذیری ماشین 

ظرفشویی را افزایش می دهد. بعالوه، مدلهایی که سه کشو هستند نسبت به مدلهای قدیمی دو کشو برتری دارند. 

ظروفی که ارتفاع زیادی ندارند ایده آل است. بعضی از مدل ها طراحی این طبقه کوتاه برای فنجانها یا سایر 

 فضا به دو یا سه قسمت تقسیم کرد.بهتری برای سبد کارد و چنگال دارند که می توان سبد را برای استفاده بهتر از 

 

  نكاتي كه هنگام خرید ماشين ظرفشویي بایستي در نظر داشت 

به بازار می روید، هزینه بیشتر برای خرید ظرفشویی، لزوما به معنای اگر شما برای خرید ماشین ظرفشویی 

خرید بهترین ماشین ظرفشویی نیست. تعداد زیادی از ماشین ظرفشویی ها قیمت میانگینی دارند که بسیاری از آنها 

مدل تقریبا مشخصات و کاربردهای شان با ظرفشویی های گران قیمت یکی است. مثال ، ما  –نه همه اشان  –

معمولی یک برند لوکس را امتحان کردیم، که به خوبی بهترین مدل از برندی دیگر که قیمتش نصف برند لوکس 

 بود، کارایی نداشت.

چه چیزی ماشین ظرفشویی را با ارزش می کند؟ شستن ظروف. هدف از خرید وسایل در خرید مهمترین عامل 

 است.

را خوب انجام دهد، پیدا   -مطابق اصول بهداشتی -شو، آبکشی این عامل کمک می کند که مدلی را که عمل شست

 کنید.

 وقتی ماشین ظرفشویی های مختلف را بررسی کردید، یک چک لیست می تواند کمک کند.

گرمکن آب داخلی و دارای قابلیت  ماشین ظرفشویی های دارای چند بازوی آبپاش، دارای چرخه دمای باال، دارای 

شنهاد می کنیم . برچسب انرژی ماشین های ظرفشویی کمک می کند تا مخارج کارکرد وسیله دفع مواد غذایی را پی

را حذف کنید. مطمئن شوید گزینه های اضافی برایتان مفید هستند یا نه. مثل حالت آبکشی و غوطه وری ظروف 
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 در آب و داشتن قفسه های قابل تنظیم با ارتفاع ظروف.

ویی هایی که دارای بیشترین بازوی آبپاش هستند بگردید. مدل های ارزان تر هنگام خرید به دنبال ماشین ظرفش

 یک بازوی آبپاش دارند در حالیکه مدل های گران تر بیش از سه بازوی آبپاش دارند.

نکته مهم دیگر این است که آبی که ظروف با آن شسته می شود واقعا داغ باشد . در حقیقت، برای تاثیر بیشتر مواد 

درجه سانتی گراد باشد و منابع دیگر توصیه می کنند که دمای آب  55توصیه می شود دمای آب بیش از شوینده 

 درجه سانتی گراد باشد. 70بیش از 

اگر به دنبال کاهش مصرف انرژی هستید مدلی را انتخاب کنید که سیستم شستشو با تاخیر داشته باشد و خودش به 

انرژی نیستند روشن شوند. البته ساکنین خانه در این ساعات در منزل  طور اتوماتیک در ساعاتی که پیک مصرف

 ار و کم صدا را انتخاب کنید.حضور دارند، بنابراین برای اینکه آرامش آنها بهم نخورد ، مدل های عایق د

 

  قبل از اینکه برای خرید ماشین ظرفشویی اقدام کنید چند سوال از خود بپرسید:

 

 شین ظرفشویی استفاده خواهید کرد؟ چند بار در روز از ما

 

اگر شما می خواهید چند بار در روز از ماشین ظرفشویی استفاده کنید، مدلی را خریداری کنید که سیستم شستشوی 

 سریع داشته باشد و ویژگی گرمایش حرارتی برای خشک کردن سریع ظروف را داشته باشد.

  

 تید یا معموال زیاد مهمانی دارید؟ آیا شما عالقه مند به آشپزی و شیرینی پزی هس

 

 مدلی را انتخاب کنید که در آن قفسه ها قابل تنظیم باشند تا سینی های فر و سینی های پذیرایی در قفسات جا شوند.

   

 در شرایط معمولی چقدر طول خواهد کشید تا ماشین ظرفشویی پر شود؟ 

 

ماشین ظرفشویی جمع شود، بهتر است مدل هایی را  اگر چند روز طول بکشد تا ظرف کافی برای تکمیل ظرفیت

 رند را برای خرید انتخاب کنید.که برنامه نیمه شور یا نیمه ظرفیت دا

 اعضای خانواده شما زیاد هستند؟ 

اگر شما دارای خانواده بزرگ و پر جمعیتی هستید و دارای عروس و داماد و نوه هستید، انتخاب یک ماشین 

ظرفیت را توصیه می کنیم. البته توجه کنید که قفسات قابل تنظیم و جای زیاد برای قرار ظرفشویی با باالترین 

 زیادی ظرف را به یکباره بشویید. دادن ظروف در ابعاد بزرگ کمک می کنند تا تعداد
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  وسايل صوتي و تصويري

 

 

 

 

 

 

 

خودداري كنید تا در خنك شدن  زا مانند )بخاري، شوفاژ(قرار دادن تلویزیون در نزدیكي منابع حرارت از .1

 آن خللي ایجاد نشود. 

 از چسباندن پشت تلویزیون به دیوار خودداري كنید تا گردش هوا براحتي صورت گیرد.  .2

 تلویزیون را در معرض رطوبت و نور مستقیم خورشید قرار ندهید.  .3

ش عمر وسیله، برق از روشن نگهداشتن تلویزیون براي مدت زیاد خودداري كنید، زیرا عالوه بر كاه .4

 شود. مصرفي آن زیاد مي

 از خاموش و روشن كردن زیاد تلویزیون پرهیز كنید.    .5

كنند، لذا در صورتیكه به تلویزیون با صفحه بزرگ نیاز هاي بزرگتر برق بیشتري مصرف ميتلویزیون .6

 هاي كوچكتر استفاده كنید. ندارید از تلویزیون

كنید، و از روشن ماندن بیهوده آن اجتناب اده نمایید كه به آن نگاه مياز تلویزیون تنها در مواردي استف .7

افزاید، از میزان مصرف برق نیز خواهد ورزید. این مسأله عالوه بر آنكه بر طول عمر دستگاه شما مي

 كاست. 

بطور كامل ( خارج كنید و Standbyباش )در صورت استفاده از دستگاه كنترل در تلویزیون، آنرا از حالت آماده

از میزان مصرف برق در تلویزیون  %3خاموش نمایید، این موضوع عالوه بر تأثیر بر طول عمر دستگاه ، 

 كاهد.مي
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 سشوار

 

 از انواع سشوار با مارك معتبر استفاده نمایید.        .1

 د. سعي كنید در هواي گرم بجاي سشوار از نور خورشید جهت خشك كردن موهایتان استفاده نمایی       .2

 از روشن گذاشتن مداوم سشوار خودداري كنید.        .3

 سعي كنید از درجه پایین سشوار استفاده نمایید.        .4

 باشد بلكه سشواروات( لزومًا بهترین نمي 1000توجه داشته باشید سشوارهاي با قدرت زیاد )باالي     .5

 آید.به حساب ميترین سشوار وات با صرفه و مناسب 800با قدرت متوسط  

 االمكان در زمان پیك مصرف برق از آن استفاده نكنید. حتي       .6

  

 گیري داراي نشان استاندارد استفاده نمایید. میوهاز چرخ گوشت و آب     .1

 در حد امكان در ساعات پیك مصرف برق از آنها استفاده ننمایید.       .2

 گیري همیشه تمیز باشد تا فشاري به دستگاه وارد نشود.عي كنید دستگاه چرخ گوشت و آبمیوهس       .3

 اي میوه آب گرفته و گوشت چرخ.كنیددر هر نوبت استفاده از دستگاه از مقدار قابل مالحظه       .4

 تیغ چرخ گوشت را هر چند وقت یكبار تیز كنید.        .5

 الني مدت و ممتد دستگاه خودداري نماییداز روشن گذاشتن طو       . 6
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 سماور       

 داراي نشان استاندارد استفاده نمایید. یا چاي ساز سعي كنید از سماور برقي    .1
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 وسايل برقي و پيك بار:فصل پنجم

 
 آشنايي با وسايل برقي كه بيشترين تاثير را بر پيك دارند - 

 

 در خانوار وسايل پر سهم و كم سهم از نظر مصرف انرژي -

 

 آشنايي با وسايل برقي كه بيشترين تاثير را بر پيك دارند -
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" همه برقي باال )جارو برقي، ماشين لباسشويي و اتو( كه تقريبا *توجه داشته باشيد سه وسيله پرمصرف از لوازم 

خانواده ها از آنها استفاده مي كنند، اصلي ترین وسایل تاثير گذار بر اوج مصرف در بخش خانگي هستند و    

 استفاده نمایيم. )غير پيك(ت دیگراكيدا" توصيه مي گردد  از آنها در ساع

 ر مصرف انرژي در خانواروسايل پر سهم و كم سهم از نظ -

و نيز گستردگي استفاده از برخي وسايل تاثير اين  در كشور ايران با توجه به مشخصات اجتماعي و فرهنگ مصرف

 برقي بر روي مصرف كل شبكه برق قابل توجه است . گروه از لوازم

 از لحاظ مصرف برق ناميده مي شوند پرسهماين گروه از لوازم برقي گروه 

 درصد سهم از كل مصرف برق خانگي كشور ي پر سهملوازم برق

 27.9 فریزر -یخچال 

 25.9 كولر)آبي و گازي(

 9.7 تصویري -لوازم صوتي 

 

 

 

 

 لوازم برقي تاثير گذار بر اوج بار

كولر گازي،ماشین،آبگرمكن برقي ، بخاري برقي ،جارو برقي ، مایكرو فر، سشوار، اطو برقي ، ماشین 

 ظرفشویي



ه | 48 ح ف ص  

 

  دفتر مديريت مصرف 

 

 

،     ونيز اندسته از وسايل برقي خانگي كه تعداد ساعت يا دفعات استفاده از آنها به نسبت وسايل پر سهم كمتر است 

 گفته مي شود. كم سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد سهم از كل مصرف برق خانگي كشور كم سهم لوازم برقي

 1.5 ماشين لباسشویي 

 5 سایر لوازم برقي
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 حريم و انشعابات غير مجاز   :فصل شـشـــم
  

 

 حریم و ایمني -

 انشعابات غير مجازو اثرات آن -
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 حریم خطوط انتقال

 حریم درجه دو )متر( تر(حریم درجه یک )م حریم ولتاژ )کیلو ولت(

 3 1٫5 فشار ضعیف

 5 3 20تا  1

32 5 15 

63 13 20 

132 15 30 

230 17 40 

 50 20 500و  400

750 25 60 

  

با توجه به اینکه عبور خطوط انتقال نیرو در هر منطقه ای متناسب با ولتاژ خود دارای آثار و تشعشعات متفاوت 

ت انسانها و جلوگیری از خسارات جانی و مالی و رشد و نمو نباتات طبعًا دارای است ، از این رو برای حفظ سالم

حریمهایی هستند که رعایت این حریم ها قانونًا الزامی است. دستورالعمل نحوه اجرای طرح خط انتقال به طور 

و و شرکت های قانون سازمان برق ایران قید شده و به موجب آن وزارت نیر 18کلی و از همان ابتدا در ماده 

 تابعه مجاز شده اند که در اماکن و مستغالت و امالک ، تأسیسات انتقال نیروی برق را نصب کنند.

 حریم خطوط انتقال نیروی برق و انواع آن

الف ( حریم درجه یک : دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض هر یک از این دو نوار در 

 کر شده است.سطح افقی در جدول ذیل ذ

ب( حریم درجه دو : دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن . فواصل افقی حد خارجی حریم 

 درجه دو از محور خط در هر طرف در ذیل آمده است.

درصد حریم درجه یک خطوط توزیع در داخل محدوده شهرها  30نکته : بر اساس مقررات وزارت نیرو کاهش 

 کیلوولت نیز است. 63با ولتاژ  شامل خطوط توزیع

مجریان طرح های خطوط انتقال نیرو اعم از شرکت توانیر ، شرکتهای برق منطقه ای و سازمان توسعه برق  -

ایران ، قبل از شروع عملیات اجرایی خطوط انتقال به منظور آگاهی عموم موظف به انتشار آگهی مسیر خط در 

 روزنامه های کثیراالنتشار هستند. 

 

 أثيرات منفي و مخرب استفاده از انشعابات غير مجازت
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ابعاد مختلف   تأثیرات مخرب زیادي را باعث می گردد كه در پدیده زشتي است كه پیدایش انشعابات غیر مجاز   

 :قابل بحث است . در ذیل به برخی از ابعاد این امر اشاره می گردد 

و عدم اتصال استاندارد و  گرفتگي  ندگان غیر مجاز با خطرات برقبدلیل عدم آشنایي استفاده كن  خطرات جاني : - 

، یكي از مهمترین تاثیرات منفي این معضل ایجاد صدمات جاني براي این افراد است محكم ونیز سست بودن آن

علت این امر پارگي سیم انشعاب موقت و یا سیم شبكه بعلت سایش و ایجاد جرقه وذوب و در نهایت بریده شدن .

م مي باشد. این امر باعث ایجاد خطر جاني و جرحي براي افرادي كه در محل زندگي مي كنند و همچنین سی

 وجود دارد.اهلي نیزرهگذران مي گردد.البته در روستاها این صدمات براي حیوانات 

در صورت در زمانی كه افراد بطور مستقیم و بدون کنتور و فیوز از شبكه انشعاب مي گیرند  نكته دیگر اینكه

بروز حادثه امكان قطع برق وجود ندارد و این امر سبب ایجاد حادثه براي آنها می شود كه متاسفانه در برخي 

  نقص عضو می گردد . یاموارد منجر به فوت و

برقراري انشعاب غیر مجاز آشكار در شبكه باعث بروز تاثیرات مخربي از لحاظ فني مي گردد فني :  مشكالت -

از عدم امكان محاسبه دقیق انرژي توزیع شده و افزایش تلفات، ذوب سیمها و قطع فیوزها ، سوختن كه عبارتند 

 ترانسفورماتورها ، نامتعادل شدن بار تجهیزات شبكه ، بروز خاموشیهاي بدون برنامه و ایجاد نوسان در شبكه .

 

بعلت پارگي سیم كه در باال اشاره شد  استفاده غیر مجاز از برق  ایجاد وقفه در ارائه خدمات ادارات برق : -

سبب بروز برخي مشكالت در شبكه شده و ضمن كاهش كیفیت برق مشتركین مجاز و ایجاد خاموشیهای بدون ،

ویی و برنامه سبب بروز نارضایتي بین آنان مي گردد و لذا بخش عمده ای از وقت و انرژی ادارات صرف پاسخگ

 در نتیجه در ارائه مطلوب خدمات از سوی ادارات برق خلل واردمی گردد  می شود ورفع ایرادات مشترکین مجاز 

 

پدیده انشعابات غیر مجاز آشكار ضمن آسیب به تجهیزات شبكه و وسایل الكتریكي مشتركین  تأثيرات اقتصادي : -

 ل بخش عمده اي از تلفات شبكه را شامل میشودوساالنه میلیاردها ریال خسارت به صنعت برق كشور تحمی

 نماید . از طرفي وقت و انرژي پرسنل در بسیاري از موارد صرف حل مشكالت بوجود آمده ناشي از این پدیده  می

 مي گردد كه این خود نیز زیان اقتصادي زیادی را به همراه دارد.

 

 

جمعي  برقراري انشعابات غیر مجاز بخصوص در مناطقي که عده زیادی از ساکنین بطورتأثيرات اجتماعي : -   

اقدام به این امر می نمایند، ضمن زشت كردن چهره شهر باعث ترغیب سایرین به استفاده غیر مجاز از برق مي 

 مي شود. از بین رفتن قباحت این كار ،و این در نهایت باعثشود

 


