
 بكاربستن توصيه هاي زير در بهينه سازي مصارف روشنايي بسيار مفيد است

 

 

بهتر است از المپ هاي كم مصرف به جاي المپ هاي رشته اي استفاده كنيم زيرا انرژي مصرفي المپ 
  برابر المپ رشته اي است8 درصد المپ رشته اي و عمر آن 20كم مصرف حدود 

 خاموش كردن المپ اتاقها و ساير مكانها، در زماني كه رفت و آمدي صورت نمي گيرد

كنترل ميزان روشنايي در محل سكونت باعث صرفه جويي در مصرف برق مي گردد. بهتر است روشنايي 
بيشتر در هنگام مطالعه و محل كار باشد و در فضاهايي نظير راه پله ها از حداقل روشنايي مورد نياز استفاده 

 كنيم

 از رنگ هاي روشن براي ديوار و سقف و پرده  ها استفاده كنيم

براي جلوگيري از روشن شدن تمام المپ هاي لوستر از كليد دوپل استفاده كنيم تا در برخي مواقع بخشي از 
 آنها را خاموش كنيم

تا حد امكان از نور طبيعي استفاده كرده و براي جلوگيري از تابش نور مستقيم خورشيد از سايه بان و يا پرده 
 كركره براي پنجره ها استفاده نمائيم

با نصب كليدهاي زماندار يا چشم الكترونيكي در نواحي كم رفت و آمد مانند انبار راه پله ها و ... جهت خاموش 
 كردن المپ ها مي توانيم درمصرف برق صرفه جويي كنيم

 بمنظور بهره مندي از نور بيشتر قاب و المپ ها را هر سه ماه يكبار تميز كنيم

 درصد برق مصرفي المپ هاي رشته اي به گرما و حرارت تبديل شده و 90آيا مي دانيد كه 
  درصد برق مصرفي اين المپ ها به روشنايي تبديل مي شود10فقط حدود 



 مديريت مصرف چيست؟
مديريت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها 

معموال به سه گروه تقسيم مي شوند : 
گروه اول - روشهايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثل استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از 

آنها . 
گروه دوم - روشهايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري 

وسايل ، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ،  
گروه سوم - روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ، تاسيسات 

و ساختمانها بوجود آورد. 
 از انرژي جهان را مصرف مي نمايد؟ %2 جمعيت جهان را دارد ولي حدود %1آيا مي دانيد كشور ما حدود 

 دالر است و هزينه سوخت نيروگاه برمبناي 1000آيا مي دانيد سرمايه گذاري اوليه مورد نياز براي توليد هر كيلووات برق حدود 
 برابر هزينه سرمايه گذاري اوليه است؟ 4ساله حدود 30قيمت هاي جهاني در طول عمر 

 گرم دي اكسيد كربن وارد هوا شده و باعث گرم شدن اتمسفر 600آيا مي دانيد به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق حدود 
وتقويت اثر گلخانه اي مي شود؟ 

. پس وقت آن است كه موضوع صرفه جويي انرژي را جدي بگيريم
 

: پرمصرف ترين ماه هاي مصرف برق
در فصل تابستان از اواسط تير تا اواسط شهريور  

 
 : ساعات اوج مصرف

بيشترين مصرف برق در شبانه روز طي چهار ساعت اوليه شب مي باشد. 
 هم به اين ساعات اضافه مي شود. 16 تا 12در تابستان چند ساعت مياني روز از 

 
 كارهاي اصلي و كم هزينه صرفه جويي

- حداكثر استفاده از روشنايي طبيعي در طول روز و استفاده از المپ هاي كم مصرف براي روشنايي اتاق هاي نشيمن 
- عدم استفاده وسايل برقي پرمصرف ماشين لباسشويي، اتو، چرخ گوشت، آب ميوه گيري، .... در ساعات اوج مصرف: بهترين 

زمان استفاده از اين وسايل به ويژه ماشين لباس شويي روزهاي تعطيل و ساعات اوليه صبح است . 
- با استفاده از وسايل برقي پرمصرف در ساعات كم باري و عادي، عمر مفيد آنها طوالني تر مي شود. 

- وسايل برقي داراي مبدل يا موتور در حالت خاموشي هم تا زماني كه دوشاخه آنها در پريز است، مقدار كمي برق مصرف مي 
كنند. بيرون آوردن دوشاخه اين وسايل از پريز پس از پايان استفاده، به ويژه درمورد ماشين لباس شويي، موجب كاهش مصرف 

دائمي و افزايش عمر اين تجهيزات مي شود. 
 



  
 راه هاي كاهش مصرف و بهبود بازده وسايل برقي

 روشنايي
حداكثر استفاده از روشنايي طبيعي در طول روز  

استفاده طوالني مدت از نور مصنوعي مي تواند موجب افسردگي و آسيب هاي پوستي شود. 
رنگ آميزي روشن اتاق و شيشه هاي ساده و بي رنگ، امكان حداكثر استفاده از نور سالم طبيعي را فراهم مي كند. 

تا حد امكان از فرش يا موكت با رنگ روشن استفاده نماييم. 
استفاده از نور ماليم براي اتاق نشيمن موجب آرامش بيشتر مي شود. 

 انرژي %90استفاده از المپ كم مصرف پرفايده ترين روش صرفه جويي در هزينه خانوار است: المپ هاي معمولي بيش از 
برق را به گرما تبديل مي كند. 

انتخاب روشنايي محيط متناسب با دقت مورد نياز كار: نور ماليم براي اتاق نشيمن، نور بيشتر براي محل مطالعه و كارهاي 
دقيق {ترجيحا موضعي} 

ساده ترين راه صرفه جويي: خاموش كردن المپ اضافي (اتاق خالي، سردرخانه، راهرو، حياط) است. 
تميز كردن مرتب المپ ها باعث بازدهي و نور بيشتر مي شود.  

 
 مضرات روشنايي مصنوعي
 ساعت قرارگرفتن تحت تابش المپ هاي مهتابي براي تندرستي، اعصاب و پوست صورت 8روشنايي مصنوعي محيط كار: 

زيان آور بوده موجب خستگي زودرس و بي حوصلگي مي شود. در محيط كار تا حد امكان از نور طبيعي استفاده نماييد. 
روشنايي ناكافي و غيراستاندارد شادابي و شور و شوق كاركردن را كم مي كند. 

خستگي چشم ها، سردرد، دو تا ديدن اشيا و آرتروز گردن از پيامدهاي روشنايي غير استاندارد است. 
نور زياد و درخشندگي بيش از استاندارد مي تواند به علت خستگي سلول هاي گيرنده چشم، ديد را دچار مشكل كند. 

 
 يخچال و فريزر

كاهش دفعات باز كردن غيرضروري در يخچال 
كاهش مدت بازبودن در يخچال 
قراردادن روي سطح صاف و تراز 

برفك زدايي منظم  
كنترل نوار الستيكي درب يخچال و تعويض درصورت خرابي (امتحان : با قرار دادن يك اسكناس بين در بسته و بدنه يخچال، 

درصورتي كه نوارالستيكي سالم باشد، نبايد به راحتي بتوان اسكناس را بيرون آورد) 
گردگيري ساالنه لوله هاي پشت يخچال 

مواد غذايي گرم، ابتدا سرد شده و سپس در يخچال گذاشته شود. 
 



 كولرآبي
استفاده از سايبان براي كولر  
تعويض هر ساله پوشال كولر  

جايگزيني المپ هاي معمولي با المپ هاي كم مصرف : گرماي المپ هاي معمولي موجب كاهش بازده كولرها در تابستان 
مي شود.  

 
 ماشين لباسشويي

عدم است در ساعات اوج مصرف  
استفاده با ظرفيت كامل و عدم استفاده با لباس كم 

حتي االمكان استفاده از هواي آزاد به جاي خشك كن، براي خشك كردن لباس ها 
مصرف حالت انتظار (حالت آماده به كار) تلويزيون، رايانه و وسايل صوتي و تصويري 

قرار دادن وسايل در حالت آماده به كار، عالوه بر مصرف دائمي انرژي، موجب كاهش عمر مفيد آنها نيز مي شود. 
 وات مصرف دارند. 60 وات و برخي رايانه ها تا حدود 15برخي از تلويزيون ها در حالت آماده به كار تا حدود 

در زمان طوالني عدم استفاده از اين وسايل را در حالت آماده به كار (روشن بودن چراغ كوچك قرمز) قرار ندهيد و آنها را 
كامال خاموش نماييد. 

 
 هزينه هاي آينده ...

مهمترين راه كاهش هزينه هاي برق، كاهش مصارف ساعات اوج مصرف و انتقال آنها به ساعات كم باري يا ساعات عادي 
است.  

 برابر هزينه ساعات 3با نصب تدريجي كنتورهاي سه زمانه براي تمامي مشتركين، هزينه برق ساعات اوج مصرف بيش از 
عادي محاسبه ميشود. بنابراين عادت به صرفه جويي و برنامه ريزي براي جابجايي زمان كارهايي مانند اتوكشي و استفاده از 

 شود.;ماشين لباسشويي به ساعات اوليه صبح، موجب كاهش هزينه ها مي
 

 جزئيات محاسبه نرخ متفاوت برق

 الي 17 است ودر فصول پائيز و زمستان از ساعت 23 تا 21مصرف  برق  در فصل هاي بهار و تابستان  زمان اوج بطور كلي 

 در يك بازه زماني چهار ساعته زمانهاي اوج مصرف برق در كشور مي باشد و در اين بازه زمااني عدد مصرفي را كه  21

كنتورهاي ديجيتالي يا سه تعرفه نشان مي دهند مبالغي  بيشتر از ساعتهاي ميان باري به هزينه هاي برق مصرفي مشتركان 

 و در  يكي  دو سال اخير در برخي مناطق كشور  ساعتهايي از بعد از ظهر هم به ساعتهاي اوج مصرف  محاسبه مي كنند. 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/806710/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/806710/


دو نيم برابر نرخ ساعتهاي ميان باري محاسبه مي  بهاي برق مصرفي در ساعت هاي اوج بار، با نرخ برق اضافه شده است . 

  محاسبه بمنظور تشويق مشتركان جهت انتقال مصارف غير ضروري خود به اين ساعتها نرخ و در ساعت هاي كم باري شود 

 .مي شودهر كيلو وات ساعت برق مصرفي يك چهارم  نرخ هزينه انرژي در ساعتهاي ميان باري  محاسبه 

متاسفانه ميزان مصرف برق در كشور ما نسبت به متوسط جهاني بسيار باال است و مردم ايران چهار برابر متوسط دنيا برق 

 ويكنواخت نبودن منحني مصرف برق در كل ساعتهاي شبانه روز در كشور و تغييرات بسيار زياد آن در اوج بار .مصرف مي كنند

 نسبت به ساعتهاي كم باري همواره موجب تحميل هزينه هاي زيادي در آماده نگه داشتن نيروگاهها مي شود.

 نوع برق مصرفي با تعرفه ها متفاوت است، به عنوان مثال در زمان پرباري، كم باري و ميان باري تعرفه برق بايد دانست كه 

 از لوازم پرمصرف استفاده  )23 تا 21متفاوت محاسبه مي شود و نبايد در زمان پرباري كه همان اوج بار شبكه است (از ساعت 

 .كنيم

كنتورهاي ديجيتالي كنتورهايي هستند كه قادر به ثبت مقدار مصرف برق بر اساس بازه هاي زماني برنامه ريزي شده هستند و 

طبيعي است دقت اين كنتورها به مراتب بيشتر از كنتورهاي معمولي بوده و برق مصرفي را در سه زمان كم باري، ميان باري و 

 .اوج بار محاسبه مي كنند

براساس تعرفه، بهاي برق مصرفي در ساعت هاي ميان باري مطابق جدول پلكاني تعرفه ها محاسبه شده، اما بهاي برق مصرفي 

 محاسبه حدود نيمي از مبلغ فوق ريال و در ساعت هاي كم باري با تخفيف (يا تشويق ) 409در ساعت هاي اوج بار با نرخ 

 .مي شود

در سالهاي اخير با توجه به گرماي هوا و اقبال گسترده مردم به استفاده از كولرهاي گازي بجاي كولرهاي آبي در برخي مناطق 

، بنابراين عدم استفاده از انتقال يافته است  ظهر 15 تا 11 به ساعنهاي  اوج مصرف در تابستان ي اته ساعمانند تهران 



 .تجهيزات پرمصرف برقي در اين ساعات نقش مهمي در تامين برق مطمئن دارد

با توجه به موقعيت آب و هوايي تهران كولرهاي آبي مي تواند گزينه مناسبي براي ايجاد هواي مطبوع باشد و استفاده در حاليكه 

 .از كولرهاي گازي هزينه برق مصرفي را به شدت افزايش مي دهد

 درصد از 25 كيلووات ساعت و 200 درصد از مشتركان تهران مصرف ماهانه آنها كمتر از 66بر اساس اطالعات، قريب 

 كيلووات 250 كيلووات مصرف دارند، بر اين اساس معيار مناسب مصرف در تابستان نزديك 300 تا 200مشتركان مصرف بين 

 .ساعت در ماه است

 .تعرفه هاي برق براي مشتركان خانگي پلكاني بوده و با افزايش مصرف، بهاي برق به صورت تصاعدي افزايش مي يابد

 200 برابر هزينه برق يك مشترك با مصرف برق 10 كيلووات ساعت 600هزينه برق دو ماه يك مشترك با مصرف ماهانه 

 . برابر افزايش مي  يابد10 برابر در مصرف، بهاي برق 3كيلووات ساعت در ماه است، يعني با افزايش 

 كنتورهاي سه زمانه هستند. ساعات تنظيم كنتور در مشتركان داراي كنتور ها درصد از كنتورهاي نصب شده در شهر 40حدود 

، كم 18-22، اوج بار 6-18 در نيمه دوم سال ميان باري كه :صورت استاين سه زمانه در نيمه اول سال و در نيمه دوم سال به 

 و به صورت جدول زير مي باشد 23-7 و كم باري 19-23، اوج بار 7-19 و در نيمه اول سال ميان باري 22-6باري 

  ساعات مصرف به تفكيك ميان باري، اوج بار وكم باري چگونه است؟

ساعات مصرف به سه رده ميان باري ، اوج بار و كم باري به شرح ذيل تقسيم شده است: 

 ساعات مصرف از اول فروردين تا پايان شهريور از اول مهر تا پايان اسفند



17 تا 5از ساعت  19 تا 7از ساعت    ميان باري 

21 تا 17از ساعت  23 تا 19از ساعت    اوج بار 

5 تا 21از ساعت  7 تا 23از ساعت    كم باري 

مصارف ساعات اوج بار مشمول اضافه پرداختي و مصارف ساعات كم باري مشمول تخفيف ميگردد. لذا انتقال مصارف به 

ساعات كم باري موجب كاهش بهاي برق مصرفي ميگردد. 

 عايقكاري
 

 

  
و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان  عايقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان

  . درجه خنكتر نگه داشت10 درجه گرمتر و در تابستان 5زمستان  دارد. به كمك عايقكاري ميتوان يك خانه را در

استفاده  بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژي براي به اين ترتيب عالوه

 .آيندگان حفظ ميگردد

 كنند؟ عايقها چگونه كار مي

اند و با استفاده از مصالح ساختماني در دسترس، خانه هاي خود را طوري مي  ايرانيان از ديرباز با عايقكاري آشنا بوده  

ايران و ايرانيان  كمترين نياز را به گرمايش و سرمايش داشته باشد و اين خود جلوه اي از تمدن ديرينه ساختند كه

 .است

و در زمستان نيز جلوي خروج گرما از ساختمان و  عايق در تابستان باعث ميشود گرماي كمتري وارد ساختمان شود

  .سرد شدن آن را ميگيرد

 



   
 انواع عايقكاري

 :اصلي دارند كه روش كار آنها كامال متفاوت است عايقها دو گروه 

   

 .هدايت حرارت ميشوند عايقهايي كه در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد و باعث كاهش 

 .ميليمتر فاصله هوايي تعبيه شود 20عايقهايي كه حرارت را بازمي تابانند. پشت اين عايقها بايد حدود  

 شوند؟ عايقها چگونه ارزيابي مي

مقاومت باالتر باشد، عايق حرارت را  فاكتور مهم در انتخاب عايقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين 
همراه دارد افزايش مي يابد. پس به جاي ضخامت عايقها، بايد  كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي اي كه به

 مقايسه شود. عايقهاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتي برابر، از نظر ميزان صرفه جويي در مقاومت حرارتي آنها با هم

  .انرژي همانند هستند و تنها اختالف آنها در قيمت و محل كاربرد است

 چه جاهايي بايد عايقكاري شوند؟

 :از جاهايي كه بايد عايقكاري شوند عبارتند

 .كاهش ميدهد %45% تا 35سقفها: مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را  

 .كاهش ميدهد %15 ديوارهاي خارجي: مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را حدود 

 .% كاهش مي دهد5كف: مصرف انرژي را در زمستان  



عايقهاي پتويي يا عايقهايي كه به طور ويژه  لوله هاي آب گرم : براي عايقكاري لوله هاي آبگرم مي توان از 

 .نصب هستند استفاده كرد براي لوله ها ساخته شده و براحتي قابل

 درجه سانتيگراد دارند بايد عايقكاري 50و در صنعت به عنوان يك قاعده كلي تمامي سطوحي كه دمايي بيشتر از 

شوند.اين سطوح شامل: سطح خارجي بدنه ديگهاي بخار ، خطوط توزيع بخار و برگشت كاندنس ، انواع اتصاالت 

مانند: شيرها ، فلنج ها و ... و تجهيزاتي مانند تله هاي بخار و .. مي شوند. بطوريكه شيرها و فلنج ها به تنهايي 

 درصد تلفات حرارتي سيستم توزيع بخار را به خود اختصاص دهند و نبايستي كم اهميت تلقي 20مي توانند تا 

 گردند.

صورت وجود جا، ديوارهاي خارجي را نيز  سقف و كف ساختمانهاي موجود را ميتوان به راحتي عايقكاري كرد. در

 .ميتوان عايق نمود

ميزان  .ساختمان، تمامي ساختمانهايي كه ساخته ميشوند بايد به اندازه كافي عايقكاري شوند بر اساس مقررات ملي

 .عايق مورد نياز نيز در همين مقررات تعيين شده است

 نصب عايقها چند راهنمايي كلي براي

شده باشند. موارد زير به شما كمك مي كند  عايقها در صورتي خوب كار خود را انجام مي دهند كه به طور صحيح نصب

 :مي كنيد ببينيد تا بهترين كارآيي را از عايقهايي كه نصب

باشد. در غير اين صورت  هرگز عايق را فشرده نكنيد. عايق بايد پس از نصب همان ضخامت اوليه خود را داشته 



 .انتظار مي رود جلوي انتقال حرارت را بگيرد مقدار مقاومت حرارتي آن كاهش مي يابد و نمي تواند آن طور كه

خالي بماند, ممكن است تا  % از سطح5عايقكاري را به طور كامل روي تمام سطح انجام دهيد. چرا كه اگر تنها  

 .% از كارآيي عايقكاري كاسته شود50

آب مقاوم است، بقيه عايقها  مواد عايق را بايد هميشه خشك نگه داشت زيرا به استثناي پلي استايرن كه نسبت به 

آزاد مقدار مقاومت حرارتي متناسب با تراكم عايق است  بر اثر رطوبت كارآييشان پايين مي آيد. در برخي عايقهاي

% كاهش يابد. از اين رو بايد از 20مقدار مقاومت ممكن است بعد از مدتي تا  نه ضخامت آن. در اين عايقها،

 .عايق تضمين گرفت نصب كننده

 .از عايقهاي آزاد در سقفهايي كه شيب زيادي دارند استفاده نكنيد 

 ميليمتر وجود 20به ضخامت در صورت استفاده از عايقهاي باز تابنده بايد حتماً پشت آنها يك اليه هواي ساكن 

 .چسب پوشيده شوند داشته باشد. تمام سوراخها و پارگيها و درزها بايد با نوار

عايقكاري بايد توسط يك فرد  اطراف كابلهاي برق و لوازم الكتريكي را هرگز عايق كاري نكنيد. ايمن بودن 

 .متخصص بررسي شود

 . ميلي متري فن هاي خروجي عايق نصب نكنيد90در فاصله كمتر از  

 .نكنيد  ميلي متري حبابهاي المپ و سرپيچ آنها عايقكاري25در فاصله كمتر از  

 تابستان در يك خانه معمولي تلفات حرارتي در زمستان و نفوذ گرما در



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    

 



 

 

 راههاي صرفه جويي در مصرف آب

 

 

 

 

 

 هزار 30 درصد از مردم دنيا از آب سالم محرومند . طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت، روزانه 40متاسفانه 
 درصد 40متاسفانه  نفر از مردم دنيا به علت كمبود آب سالم و بهداشتي مي ميرند. در واقع مثل اين است كه

 هزار نفر از مردم دنيا به 30از مردم دنيا از آب سالم محرومند . طبق اعالم سازمان جهاني بهداشت، روزانه 
علت كمبود آب سالم و بهداشتي مي ميرند. در واقع مثل اين است كه در مجاورت و همسايگي من و شما 

 هزار نفري از فقدان آب بهداشتي جان مي سپارند! و برابر با آمار سازمان جهاني 30هر روز مردم يك شهر 
 درصد از بيماري هايي كه مردم دنيا از آن ها رنج مي برند به طور مستقيم مربوط به عدم تامين 80بهداشت 

 آب بهداشتي و كافي است



خود ما بزرگترين دشمن خويش هستيم زيرا همين آب هاي موجود را نيز آلوده و غير قابل استفاده مي كنيم 
و يا اين ماده با ارزش براي حيات را با مصرف بي رويه هدر مي دهيم . اين كار باعث تقسيم ناعادالنه آب 

.براي بشر شده و هستي تعدادي از افراد بي گناه را به خطر مي اندازد  

 

 

مي توانيم با استفاده از يك ليوان آب ، دندان هاي خود را مسواك بزنيم و هنگام مسواك زدن جريان آب را 
 قطع كنيم

 هنگام وضو گرفتن شير آب را بدون استفاده باز نگذاريم

  ليتر در شبانه روز آب هدر مي رود150مواظب خرابي سيفون توالت ها باشيم چون در صورت خرابي حدود 

 ساعت مي شود. پس 24چكه كردن و نشت آب از شير و لوله ها موجب هدر رفتن مقدار زيادي آب در هر 
 همواره شيرها را بررسي كرده و در صورت خرابي در مورد رفع اين مشكل و تعويض واشر آن ها اقدام نماييم

هنگام شستن ميوه و سبزي راه خروجي ظرفشويي را ببنديم ، و آن را تا نيمه پر از آب كنيم . سپس سبزي و 
 ميوه را در آن بخيسانيم و ضد عفوني كنيم و در پايان سبزي ها را با دوش مخصوص آب كشي كنيم

ماشين لباسشويي را با حداكثر ظرفيت مورد استفاده قرار دهيم ، هنگامي از آن استفاده كنيم كه لباس به 
 اندازه كافي جمع شده باشد و در نتيجه ماشين با ظرفيت كامل كار كند

چند بطري آب آشاميدني در يخچال بگذاريم تا ناچار نشويم شير آب را براي خنك شدن باز بگذاريم و مقادر 
 قابل توجهي آب را هدر دهيم. استفاده از يخ نيز مفيد خواهد بود

باغچه را تنها در ساعات خنك روز آبياري كنيم. اين كار از رشد گياهان انگلي جلوگيري كرده و تبخير آب را 
 به حداقل مي رساند

 



گذرگاه و پله ها را با جارو پاكيزه نگه داريم ، اگر اين كار با شيلنگ انجام دهيم ، مقدار زيادي آب به هدر 
 خواهد رفت

 براي شستن اتومبيل از چند سطل آب به جاي شيلنگ استفاده كنيم

 كولر آبي را بازديد كنيم و در صورت اتالف آب از شيرهاي شناور بادوام و محكم به كار ببريم

معموال كودكان بازي با آب را دوست دارند و مقدار زيادي آب را هدر مي دهند. بنابراين توصيه مي شود 
 مواظب كودكان خود باشيم

در فصل تابستان و بخصوص در گرمترين ساعات روز كه مصرف آب بيشترين حد خود را دارد ، سعي كنيد 
 مصارف غير ضروري را كاهش دهيد تا آب به همه تعلق گيرد و فشار آن كاسته نشود و يا قطع نگردد

 با استفاده از يك آجر و يا بطري ، ظرفيت سيفون و يا فالش تانك توالت را كاهش دهيم

در مواردي كه امكان پذير است از وسايل كاهش دهنده مصرف نظير شيرهاي قطع و وصل ، سر شيرهاي 
 پودر كننده و شيرهاي فشارشكن استفاده نماييم

 آب را دور نريزيد مگر اينكه مطمئن شويد ديگر نمي توان آن را مصرف نمود

پس از همين امروز به فكر صرفه جويي در مصرف آب تصفيه شده باشيم و در پايان هر روز از خود بپرسيم 
 كه امروز چقدر صرفه جويي كرده ايم؟

 چند توصيه مهم

در مصرف آب تصفيه شده ، صرفه جويي نماييد كه ساير هموطنان ما نيز بتوانند از آن استفاده نمايند زيرا 
مصرف بي رويه آب نه تنها بحران كم آبي را تشديد مي كند ، بلكه موجب توليد فاضالب بيشتري شده و 

 مشكالت زيست محيطي و اقتصادي فراواني را در دفع بهداشتي آن به وجود مي آورد

 هيچ آبي را مصرف نكنيد مگر به پاكيزه و بهداشتي بودن آن اطمينان داشته باشيد



از آلوده نمودن آب رودخانه ها و ساير آب هاي سطحي به هر طريق ممكن بپرهيزيد و به هيچ عنوان زباله و 
 يا فاضالب را به داخل آب ها نريزيد

 از آب رودخانه ها براي آشاميدن استفاده نكنيد و در صورت نياز آن را بجوشانيد

 

 



 

  صرفه جويي در مصرف برق براي راهكارهايي

 

 

 



صورت حساب ماهيانه ي برق شايد به ظاهر مبلغ اندكي باشد؛ اما ساليانه هزينه ي قابل 

توجهي را به اقتصاد خانواده تحميل مي كند. از سوي ديگر، بايد به خاطر داشت كه برق به 

 عنوان يكي از منابع انرژي پر ارزش، به  آساني به دست نمي آيد

پس اولين گام در صرفه جويي برق، خاموش كردن چراغ هاي اضافي است. به خصوص در 
ساعات پاياني شب و نزديك شدن به زمان استراحت، استفاده از المپ ها با بازده باالتر 

مانند المپ هاي فلورسنت كه نور سفيد توليد مي كنند، عالوه بر ايجاد نور بيشتر، انرژي 

 الكتريكي كمتري را به گرما تبديل خواهد كرد

به طور متناوب، وسايل برقي را بررسي كنيد و در صورت نياز، آنها را در اسرع وقت تعمير 
كنيد. استفاده ي بهينه از لوازم برقي، راه حل مناسب ديگري است. به عنوان مثال، از باز 

و بسته كردن مكرر در يخچال و فريزر اجتناب كنيد و در صورت امكان، مواد غذايي مورد 

نياز را در يك نوبت در داخل يخچال قرار داده يا از آن خارج نماييد. فاصله ي مناسب 

ميان وسايل سرمازا و گرمازا را حفظ كنيد. به عنوان نمونه، از قراردادن يخچال و اجاق 

 گاز در كنار يكديگر خودداري كنيد

در فصول سرد سال، با استفاده از درزگيرها و پرده از ميزان تلفات حرارتي بكاهيد و در هر 
زمان از پوشش مناسب آن آب و هوا استفاده كنيد. مي توان به جاي گرم كردن بيش از 

 حد خانه از پوشش گرم بهره گرفت

با تنظيم هوشمندانه ي برنامه ي روزانه، در مصرف برق صرفه جويي كنيد. از تابش طبيعي 
نور خورشيد براي گرم كردن خانه و نيز ايجاد روشنايي استفاده كنيد. آفتاب مانند يك 

 اتوي برقي شما را در خشك كردن لباس هاي خيس ياري خواهد كرد

 

 



 چگونه در مصرف انرژي برق و كاهش هزينه ها صرفه جويي كنيم؟

 
 

 ميليون كولر گازي در كشور وجود دارد و هر روزه تقاضاي 5/3 ميليون كولر آبي و 12در حال حاضر حدود 
در حال حاضر حدود  استفاده از كولرهاي گازي در خانواده ها بيشتر مي شود بد نيست بدانيم كه توان هر كولر

 ميليون كولر گازي در كشور وجود دارد و هر روزه تقاضاي استفاده از كولرهاي 5/3 ميليون كولر آبي و 12
 وات و هر كولر 550گازي در خانواده ها بيشتر مي شود بد نيست بدانيم كه توان هر كولر آبي بطور متوسط 

  وات مي باشد. بنابراين مصرف برق كولرهاي گازي بسيار بيشتر از كولرهاي آبي است2000گازي 

 رعايت توصيه هاي زير مي توانيم اطميتان پيدا كنيم از وسايل سرمايشي خود بهينه با

 استفاده كرده ايم

 هنگام خروج از خانه، سيستم هاي سرمايشي را خاموش نماييم 

  درجه تنظيم كنيم22 تا 20درجه دماي كولرهاي گازي دو تكه (اسپيليت) را در فصول گرم بين 

 كولرها و ديگر وسايل سرمايشي را با استفاده از سايبان از معرض تابش مستقيم نور خورشيد دور نگهداريم



فعاليت هاي گرمازا نظير شست و شو و اتوكشي را در ساعاتي كه دماي هوا كمتر است انجام دهيم (اول 
 صبح - عصر) تا گرماي ايجاد شده، نياز به استفاده از سيستم هاي سرمايش را بيشتر نكند

از كولرهاي گازي متناسب با محل جغرافيايي خانه خود استفاده كنيم و دقت نماييم در مناطق معتدل از  
 كولرهاي آبي و در مناطق گرمسيري، ساحلي و مرطوب از كولرهاي گازي استفاده كنيم

حتي االمكان از استفاده از كولرهاي آبي و به خصوص كولرهاي گازي در ساعت اوج مصرف برق خودداري 
  نماييم

 در صورت امكان از كولرهاي خود در درجه پايين استفاده كنيم

 مسير كانال هاي انتقال هواي كولر را عايق كاري كرده و از معرض تابش مستقيم نورخورشيد دور نگهداريم 

 مهم است بدانيم با قرار دادن سايه بان بر روي كولر خود مي توانيم خانه خود را خنكتر كنيم

 



 
 
 
 

 بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

  

ـ خاموش كردن چراغ ها هنگام ترك اتاق، يكي از ساده ترين راه هاي صرفه جويي انرژي است1  

ـ از رنگ هاي روشن براي ديوار و سقف و پرده ها استفاده كنيد2  

ـ تا حد ممكن در هنگام مطالعه از روشنايي موضعي استفاده كنيد3  

ـ به جاي المپ هاي رشته اي از المپ هاي مهتابي يا كم مصرف استفاده كنيد4  

ـ براي جلوگيري از روشن شدن تمام المپ هاي لوستر از كليد دوپل استفاده نماييد5  

ـ تا حد امكان از نور طبيعي استفاده كنيد و براي جلوگيري از تابش نور مستقيم خورشيد از سايه بان و يا 6
 پرده كركره  براي پنجره ها استفاده كنيد

ـ پس از استفاده از وسايل برقي خانگي مانند ضبط صوت، تلويزيون، رايانه و ... آنها را خاموش كنيد7  

ـ در هنگام استفاده از وسايل گرمايشي براي جلوگيري از هدر رفتن گرما، دريچه كولر را در فصل تابستان 8
 ببنديد و يا با پوشش مناسب بپوشانيد

ـ براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي از درب ها و پنجره ها، منافذ آنرا را با عايق مناسب درزگيري نماييد9  

ـ سعي كنيد در هنگام استفاده از وسايل سرمايشي در صورت طبخ غذا حتماً درب آشپزخانه را ببنديد10  

 درجه سانتيگراد 26 درجه سانتيگراد و در فصل تابستان 22 تا 17درجه حرارت خانه را در فصل زمستان بين 
 نگهداريد

ـ در هنگام استفاده از وسايل سرمايشي پس از حمام كردن از باز گذاشتن درب حمام خودداري كنيد11  

 درجه 50ـ در هنگام استفاده از وسايل سرمايشي و يا در فصل تابستان درجه آبگرمكن را بر روي دماي 12
 تنظيم كنيد



 
 
 
 

ـ در هنگام استفاده از وسايل سرمايشي دريچه شومينه را مسدود كنيد زيرا در صورت بازگذاشتن دريچه 13
 شومينه، هشت درصد از گرماي خانه از راه دودكش به هدر مي رود

ـ پرمصرف ترين وسيله براي گرم كردن محيط منزل بخاري برقي و براي تهيه آب گرم، آبگرمكن برقي 14
 است ، سعي كنيد از اين وسايل استفاده نكنيد

ـ براي خنك كردن محل زندگي، متناسب با درجه حرارت و شرايط محل از وسايل خنك كننده استفاده 15
 كنيد

ـ بجاي استفاده از درجات باالي وسايل سرمايشي و گرمايشي از لباس مناسب فصل استفاده كنيد16  

ـ سعي كنيد براي وسايل سرمايشي و گرمايشي خود ترموستات يا دماسنج نصب كنيد17  

ـ در حد امكان از استفاده هم زمان چند وسيله برقي پرمصرف خانگي خودداري كنيد18  

ـ تا حد امكان از وسايل برقي در زمان اوج مصرف برق استفاده نكنيد (ساعت اوج مصرف برق در كشور 19
 ( است22 تا 18 و در زمستان بين 23 تا 19ما در تابستان بين 

ـ سعي كنيد از ظرفيت هاي باالي وسايل برقي خانگي استفاده نكنيد. چون استفاده از ظرفيت هاي باالي 20
 وسايل خانگي نه تنها مصرف برق را افزايش مي دهد بلكه عمر وسايل برقي را نيز كاهش مي دهد

 

 
 

  اتالف انرژي در منزلموارد 

ـ روشن كردن چراغ اتاق ها در هنگام روز و در مواقعي كه نورطبيعي كافي وجود دارد1   
ـ استفاده نكردن از نور موضعي براي مطالعه و انجام تكاليف2   
ـ روشن گذاشتن كامپيوتر و وسايل بازي3  

ـ روشن كردن چراغ اتاق ها در هنگام روز و در مواقعي كه نورطبيعي كافي وجود دارد1  



 
 
 
 

ـ استفاده نكردن از نور موضعي براي مطالعه و انجام تكاليف2  

ـ روشن گذاشتن كامپيوتر و وسايل بازي برقي مانند سگا، پلي استيشن3  

ـ عدم توجه به خاموش نمودن سيستم روشنايي اتاق هاي اختصاصي در منزل پس از ترك اتاق4  

ـ عدم توجه به سيستم گرمايش و سرمايش منزل (استفاده از درجه حرارت زياد وسيله گرمازا و گاهي 5
استفاده از چند وسيله گرمازا بطور همزمان در زمستان) و در وسايل سرمازا استفاده از درجه سرماي بيشتر و 

 روشن كردن همزمان پنكه و كولرهاي دستي در تابستان

ـ استفاده همزمان از چند منبع روشنايي در يك اتاق ، آباژور، چراغ مطالعه، چراغ سقفي6  

ـ عدم توجه به پوشش مناسب جهت هر فصل7  

ـ استفاده از چند وسيله برقي به صورت همزمان و متوالي8  

ـ عدم توجه به ساعت اوج مصرف برق و استفاده از وسايل برقي پرمصرف در اين ساعت9  

ـ استفاده از تلويزيون، ضبط ، ويدئو به صورت همزمان و متوالي10  

ـ روشن گذاشتن تلويزيون در هنگام انجام تكاليف ، بازي و11  

ـ باز و بسته نمودن بي جهت درب يخچال12  

ـ باز گذاشتن طوالني در يخچال بمنظور انتخاب خوراكي ها13  

ـ استفاده مكرر از توستر و ماكروفر براي گرم نمودن حجم بسيار كم مواد غذايي14  

ـ باز گذاشتن بي جهت دوش آب گرم در هنگام استحمام15  

ـ عدم توجه به نشت آب از لوله16   

ـ عدم توجه به چكه نمودن شيرهاي آب در منزل17  



 100 المپ رشته اي 2 وات بجاي 20 المپ كم مصرف 2آيا مي دانيد اگر در خانه خود از 
 ريال كاهش 120000وات استفاده كنيم. هزينه برق مصرفي خود را در يكسال حدود 

 مي دهيم

 10 وات در مدت زمان 100 كيلووات ساعت معادل روشن بودن يك المپ 1آيا مي دانيد 
ساعت مي باشد. در حال حاضر لوازم برقي خانگي از مهم ترين مصرف كنندگان برق در 

 بخش خانگي مي باشند كه طبعاً تاثير بسزايي در هزينه هاي برق خانواده ها دارند

از طرف ديگر تعداد وسايل خانگي در خانواده ها روز به روز در حال افزايش است. بنابراين با رعايت 
توصيه هايي كه در اين بروشور آمده است مي توانيم ضمن كاهش مصرف و هزينه برق خانه خود مطمئن 

 شويم كه از وسايل برقي خود بهينه استفاده مي كنيم

 

 









 مديريت مصرف چيست؟
مديريت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها 

معموال به سه گروه تقسيم مي شوند : 
گروه اول - روشهايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثل استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از 

آنها . 
گروه دوم - روشهايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري 

وسايل ، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ،  
گروه سوم - روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ، تاسيسات 

و ساختمانها بوجود آورد. 
 از انرژي جهان را مصرف مي نمايد؟ %2 جمعيت جهان را دارد ولي حدود %1آيا مي دانيد كشور ما حدود 

 دالر است و هزينه سوخت نيروگاه برمبناي 1000آيا مي دانيد سرمايه گذاري اوليه مورد نياز براي توليد هر كيلووات برق حدود 
 برابر هزينه سرمايه گذاري اوليه است؟ 4ساله حدود 30قيمت هاي جهاني در طول عمر 

 گرم دي اكسيد كربن وارد هوا شده و باعث گرم شدن اتمسفر 600آيا مي دانيد به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق حدود 
وتقويت اثر گلخانه اي مي شود؟ 

. پس وقت آن است كه موضوع صرفه جويي انرژي را جدي بگيريم
 

: پرمصرف ترين ماه هاي مصرف برق
در فصل تابستان از اواسط تير تا اواسط شهريور  

 
 : ساعات اوج مصرف

بيشترين مصرف برق در شبانه روز طي چهار ساعت اوليه شب مي باشد. 
 هم به اين ساعات اضافه مي شود. 16 تا 12در تابستان چند ساعت مياني روز از 

 
 كارهاي اصلي و كم هزينه صرفه جويي

- حداكثر استفاده از روشنايي طبيعي در طول روز و استفاده از المپ هاي كم مصرف براي روشنايي اتاق هاي نشيمن 
- عدم استفاده وسايل برقي پرمصرف ماشين لباسشويي، اتو، چرخ گوشت، آب ميوه گيري، .... در ساعات اوج مصرف: بهترين 

زمان استفاده از اين وسايل به ويژه ماشين لباس شويي روزهاي تعطيل و ساعات اوليه صبح است . 
- با استفاده از وسايل برقي پرمصرف در ساعات كم باري و عادي، عمر مفيد آنها طوالني تر مي شود. 

- وسايل برقي داراي مبدل يا موتور در حالت خاموشي هم تا زماني كه دوشاخه آنها در پريز است، مقدار كمي برق مصرف مي 
كنند. بيرون آوردن دوشاخه اين وسايل از پريز پس از پايان استفاده، به ويژه درمورد ماشين لباس شويي، موجب كاهش مصرف 

دائمي و افزايش عمر اين تجهيزات مي شود. 
 



  
 راه هاي كاهش مصرف و بهبود بازده وسايل برقي

 روشنايي
حداكثر استفاده از روشنايي طبيعي در طول روز  

استفاده طوالني مدت از نور مصنوعي مي تواند موجب افسردگي و آسيب هاي پوستي شود. 
رنگ آميزي روشن اتاق و شيشه هاي ساده و بي رنگ، امكان حداكثر استفاده از نور سالم طبيعي را فراهم مي كند. 

تا حد امكان از فرش يا موكت با رنگ روشن استفاده نماييم. 
استفاده از نور ماليم براي اتاق نشيمن موجب آرامش بيشتر مي شود. 

 انرژي %90استفاده از المپ كم مصرف پرفايده ترين روش صرفه جويي در هزينه خانوار است: المپ هاي معمولي بيش از 
برق را به گرما تبديل مي كند. 

انتخاب روشنايي محيط متناسب با دقت مورد نياز كار: نور ماليم براي اتاق نشيمن، نور بيشتر براي محل مطالعه و كارهاي 
دقيق {ترجيحا موضعي} 

ساده ترين راه صرفه جويي: خاموش كردن المپ اضافي (اتاق خالي، سردرخانه، راهرو، حياط) است. 
تميز كردن مرتب المپ ها باعث بازدهي و نور بيشتر مي شود.  

 
 مضرات روشنايي مصنوعي
 ساعت قرارگرفتن تحت تابش المپ هاي مهتابي براي تندرستي، اعصاب و پوست صورت 8روشنايي مصنوعي محيط كار: 

زيان آور بوده موجب خستگي زودرس و بي حوصلگي مي شود. در محيط كار تا حد امكان از نور طبيعي استفاده نماييد. 
روشنايي ناكافي و غيراستاندارد شادابي و شور و شوق كاركردن را كم مي كند. 

خستگي چشم ها، سردرد، دو تا ديدن اشيا و آرتروز گردن از پيامدهاي روشنايي غير استاندارد است. 
نور زياد و درخشندگي بيش از استاندارد مي تواند به علت خستگي سلول هاي گيرنده چشم، ديد را دچار مشكل كند. 

 
 يخچال و فريزر

كاهش دفعات باز كردن غيرضروري در يخچال 
كاهش مدت بازبودن در يخچال 
قراردادن روي سطح صاف و تراز 

برفك زدايي منظم  
كنترل نوار الستيكي درب يخچال و تعويض درصورت خرابي (امتحان : با قرار دادن يك اسكناس بين در بسته و بدنه يخچال، 

درصورتي كه نوارالستيكي سالم باشد، نبايد به راحتي بتوان اسكناس را بيرون آورد) 
گردگيري ساالنه لوله هاي پشت يخچال 

مواد غذايي گرم، ابتدا سرد شده و سپس در يخچال گذاشته شود. 
 



 كولرآبي
استفاده از سايبان براي كولر  
تعويض هر ساله پوشال كولر  

جايگزيني المپ هاي معمولي با المپ هاي كم مصرف : گرماي المپ هاي معمولي موجب كاهش بازده كولرها در تابستان 
مي شود.  

 
 ماشين لباسشويي

عدم است در ساعات اوج مصرف  
استفاده با ظرفيت كامل و عدم استفاده با لباس كم 

حتي االمكان استفاده از هواي آزاد به جاي خشك كن، براي خشك كردن لباس ها 
مصرف حالت انتظار (حالت آماده به كار) تلويزيون، رايانه و وسايل صوتي و تصويري 

قرار دادن وسايل در حالت آماده به كار، عالوه بر مصرف دائمي انرژي، موجب كاهش عمر مفيد آنها نيز مي شود. 
 وات مصرف دارند. 60 وات و برخي رايانه ها تا حدود 15برخي از تلويزيون ها در حالت آماده به كار تا حدود 

در زمان طوالني عدم استفاده از اين وسايل را در حالت آماده به كار (روشن بودن چراغ كوچك قرمز) قرار ندهيد و آنها را 
كامال خاموش نماييد. 

 
 هزينه هاي آينده ...

مهمترين راه كاهش هزينه هاي برق، كاهش مصارف ساعات اوج مصرف و انتقال آنها به ساعات كم باري يا ساعات عادي 
است.  

 برابر هزينه ساعات 3با نصب تدريجي كنتورهاي سه زمانه براي تمامي مشتركين، هزينه برق ساعات اوج مصرف بيش از 
عادي محاسبه ميشود. بنابراين عادت به صرفه جويي و برنامه ريزي براي جابجايي زمان كارهايي مانند اتوكشي و استفاده از 

 شود.;ماشين لباسشويي به ساعات اوليه صبح، موجب كاهش هزينه ها مي
 

 جزئيات محاسبه نرخ متفاوت برق

 الي 17 است ودر فصول پائيز و زمستان از ساعت 23 تا 21مصرف  برق  در فصل هاي بهار و تابستان  زمان اوج بطور كلي 

 در يك بازه زماني چهار ساعته زمانهاي اوج مصرف برق در كشور مي باشد و در اين بازه زمااني عدد مصرفي را كه  21

كنتورهاي ديجيتالي يا سه تعرفه نشان مي دهند مبالغي  بيشتر از ساعتهاي ميان باري به هزينه هاي برق مصرفي مشتركان 

 و در  يكي  دو سال اخير در برخي مناطق كشور  ساعتهايي از بعد از ظهر هم به ساعتهاي اوج مصرف  محاسبه مي كنند. 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/806710/
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/806710/


دو نيم برابر نرخ ساعتهاي ميان باري محاسبه مي  بهاي برق مصرفي در ساعت هاي اوج بار، با نرخ برق اضافه شده است . 

  محاسبه بمنظور تشويق مشتركان جهت انتقال مصارف غير ضروري خود به اين ساعتها نرخ و در ساعت هاي كم باري شود 

 .مي شودهر كيلو وات ساعت برق مصرفي يك چهارم  نرخ هزينه انرژي در ساعتهاي ميان باري  محاسبه 

متاسفانه ميزان مصرف برق در كشور ما نسبت به متوسط جهاني بسيار باال است و مردم ايران چهار برابر متوسط دنيا برق 

 ويكنواخت نبودن منحني مصرف برق در كل ساعتهاي شبانه روز در كشور و تغييرات بسيار زياد آن در اوج بار .مصرف مي كنند

 نسبت به ساعتهاي كم باري همواره موجب تحميل هزينه هاي زيادي در آماده نگه داشتن نيروگاهها مي شود.

 نوع برق مصرفي با تعرفه ها متفاوت است، به عنوان مثال در زمان پرباري، كم باري و ميان باري تعرفه برق بايد دانست كه 

 از لوازم پرمصرف استفاده  )23 تا 21متفاوت محاسبه مي شود و نبايد در زمان پرباري كه همان اوج بار شبكه است (از ساعت 

 .كنيم

كنتورهاي ديجيتالي كنتورهايي هستند كه قادر به ثبت مقدار مصرف برق بر اساس بازه هاي زماني برنامه ريزي شده هستند و 

طبيعي است دقت اين كنتورها به مراتب بيشتر از كنتورهاي معمولي بوده و برق مصرفي را در سه زمان كم باري، ميان باري و 

 .اوج بار محاسبه مي كنند

براساس تعرفه، بهاي برق مصرفي در ساعت هاي ميان باري مطابق جدول پلكاني تعرفه ها محاسبه شده، اما بهاي برق مصرفي 

 محاسبه حدود نيمي از مبلغ فوق ريال و در ساعت هاي كم باري با تخفيف (يا تشويق ) 409در ساعت هاي اوج بار با نرخ 

 .مي شود

در سالهاي اخير با توجه به گرماي هوا و اقبال گسترده مردم به استفاده از كولرهاي گازي بجاي كولرهاي آبي در برخي مناطق 

، بنابراين عدم استفاده از انتقال يافته است  ظهر 15 تا 11 به ساعنهاي  اوج مصرف در تابستان ي اته ساعمانند تهران 



 .تجهيزات پرمصرف برقي در اين ساعات نقش مهمي در تامين برق مطمئن دارد

با توجه به موقعيت آب و هوايي تهران كولرهاي آبي مي تواند گزينه مناسبي براي ايجاد هواي مطبوع باشد و استفاده در حاليكه 

 .از كولرهاي گازي هزينه برق مصرفي را به شدت افزايش مي دهد

 درصد از 25 كيلووات ساعت و 200 درصد از مشتركان تهران مصرف ماهانه آنها كمتر از 66بر اساس اطالعات، قريب 

 كيلووات 250 كيلووات مصرف دارند، بر اين اساس معيار مناسب مصرف در تابستان نزديك 300 تا 200مشتركان مصرف بين 

 .ساعت در ماه است

 .تعرفه هاي برق براي مشتركان خانگي پلكاني بوده و با افزايش مصرف، بهاي برق به صورت تصاعدي افزايش مي يابد

 200 برابر هزينه برق يك مشترك با مصرف برق 10 كيلووات ساعت 600هزينه برق دو ماه يك مشترك با مصرف ماهانه 

 . برابر افزايش مي  يابد10 برابر در مصرف، بهاي برق 3كيلووات ساعت در ماه است، يعني با افزايش 

 كنتورهاي سه زمانه هستند. ساعات تنظيم كنتور در مشتركان داراي كنتور ها درصد از كنتورهاي نصب شده در شهر 40حدود 

، كم 18-22، اوج بار 6-18 در نيمه دوم سال ميان باري كه :صورت استاين سه زمانه در نيمه اول سال و در نيمه دوم سال به 

 و به صورت جدول زير مي باشد 23-7 و كم باري 19-23، اوج بار 7-19 و در نيمه اول سال ميان باري 22-6باري 

  ساعات مصرف به تفكيك ميان باري، اوج بار وكم باري چگونه است؟

ساعات مصرف به سه رده ميان باري ، اوج بار و كم باري به شرح ذيل تقسيم شده است: 

 ساعات مصرف از اول فروردين تا پايان شهريور از اول مهر تا پايان اسفند



17 تا 5از ساعت  19 تا 7از ساعت    ميان باري 

21 تا 17از ساعت  23 تا 19از ساعت    اوج بار 

5 تا 21از ساعت  7 تا 23از ساعت    كم باري 

مصارف ساعات اوج بار مشمول اضافه پرداختي و مصارف ساعات كم باري مشمول تخفيف ميگردد. لذا انتقال مصارف به 

ساعات كم باري موجب كاهش بهاي برق مصرفي ميگردد. 

 عايقكاري
 

 

  
و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان  عايقكاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان

  . درجه خنكتر نگه داشت10 درجه گرمتر و در تابستان 5زمستان  دارد. به كمك عايقكاري ميتوان يك خانه را در

استفاده  بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژي براي به اين ترتيب عالوه

 .آيندگان حفظ ميگردد

 كنند؟ عايقها چگونه كار مي

اند و با استفاده از مصالح ساختماني در دسترس، خانه هاي خود را طوري مي  ايرانيان از ديرباز با عايقكاري آشنا بوده  

ايران و ايرانيان  كمترين نياز را به گرمايش و سرمايش داشته باشد و اين خود جلوه اي از تمدن ديرينه ساختند كه

 .است

و در زمستان نيز جلوي خروج گرما از ساختمان و  عايق در تابستان باعث ميشود گرماي كمتري وارد ساختمان شود

  .سرد شدن آن را ميگيرد

 



   
 انواع عايقكاري

 :اصلي دارند كه روش كار آنها كامال متفاوت است عايقها دو گروه 

   

 .هدايت حرارت ميشوند عايقهايي كه در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد و باعث كاهش 

 .ميليمتر فاصله هوايي تعبيه شود 20عايقهايي كه حرارت را بازمي تابانند. پشت اين عايقها بايد حدود  

 شوند؟ عايقها چگونه ارزيابي مي

مقاومت باالتر باشد، عايق حرارت را  فاكتور مهم در انتخاب عايقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين 
همراه دارد افزايش مي يابد. پس به جاي ضخامت عايقها، بايد  كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي اي كه به

 مقايسه شود. عايقهاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتي برابر، از نظر ميزان صرفه جويي در مقاومت حرارتي آنها با هم

  .انرژي همانند هستند و تنها اختالف آنها در قيمت و محل كاربرد است

 چه جاهايي بايد عايقكاري شوند؟

 :از جاهايي كه بايد عايقكاري شوند عبارتند

 .كاهش ميدهد %45% تا 35سقفها: مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را  

 .كاهش ميدهد %15 ديوارهاي خارجي: مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش ساختمان را حدود 

 .% كاهش مي دهد5كف: مصرف انرژي را در زمستان  



عايقهاي پتويي يا عايقهايي كه به طور ويژه  لوله هاي آب گرم : براي عايقكاري لوله هاي آبگرم مي توان از 

 .نصب هستند استفاده كرد براي لوله ها ساخته شده و براحتي قابل

 درجه سانتيگراد دارند بايد عايقكاري 50و در صنعت به عنوان يك قاعده كلي تمامي سطوحي كه دمايي بيشتر از 

شوند.اين سطوح شامل: سطح خارجي بدنه ديگهاي بخار ، خطوط توزيع بخار و برگشت كاندنس ، انواع اتصاالت 

مانند: شيرها ، فلنج ها و ... و تجهيزاتي مانند تله هاي بخار و .. مي شوند. بطوريكه شيرها و فلنج ها به تنهايي 

 درصد تلفات حرارتي سيستم توزيع بخار را به خود اختصاص دهند و نبايستي كم اهميت تلقي 20مي توانند تا 

 گردند.

صورت وجود جا، ديوارهاي خارجي را نيز  سقف و كف ساختمانهاي موجود را ميتوان به راحتي عايقكاري كرد. در

 .ميتوان عايق نمود

ميزان  .ساختمان، تمامي ساختمانهايي كه ساخته ميشوند بايد به اندازه كافي عايقكاري شوند بر اساس مقررات ملي

 .عايق مورد نياز نيز در همين مقررات تعيين شده است

 نصب عايقها چند راهنمايي كلي براي

شده باشند. موارد زير به شما كمك مي كند  عايقها در صورتي خوب كار خود را انجام مي دهند كه به طور صحيح نصب

 :مي كنيد ببينيد تا بهترين كارآيي را از عايقهايي كه نصب

باشد. در غير اين صورت  هرگز عايق را فشرده نكنيد. عايق بايد پس از نصب همان ضخامت اوليه خود را داشته 



 .انتظار مي رود جلوي انتقال حرارت را بگيرد مقدار مقاومت حرارتي آن كاهش مي يابد و نمي تواند آن طور كه

خالي بماند, ممكن است تا  % از سطح5عايقكاري را به طور كامل روي تمام سطح انجام دهيد. چرا كه اگر تنها  

 .% از كارآيي عايقكاري كاسته شود50

آب مقاوم است، بقيه عايقها  مواد عايق را بايد هميشه خشك نگه داشت زيرا به استثناي پلي استايرن كه نسبت به 

آزاد مقدار مقاومت حرارتي متناسب با تراكم عايق است  بر اثر رطوبت كارآييشان پايين مي آيد. در برخي عايقهاي

% كاهش يابد. از اين رو بايد از 20مقدار مقاومت ممكن است بعد از مدتي تا  نه ضخامت آن. در اين عايقها،

 .عايق تضمين گرفت نصب كننده

 .از عايقهاي آزاد در سقفهايي كه شيب زيادي دارند استفاده نكنيد 

 ميليمتر وجود 20به ضخامت در صورت استفاده از عايقهاي باز تابنده بايد حتماً پشت آنها يك اليه هواي ساكن 

 .چسب پوشيده شوند داشته باشد. تمام سوراخها و پارگيها و درزها بايد با نوار

عايقكاري بايد توسط يك فرد  اطراف كابلهاي برق و لوازم الكتريكي را هرگز عايق كاري نكنيد. ايمن بودن 

 .متخصص بررسي شود

 . ميلي متري فن هاي خروجي عايق نصب نكنيد90در فاصله كمتر از  

 .نكنيد  ميلي متري حبابهاي المپ و سرپيچ آنها عايقكاري25در فاصله كمتر از  

 تابستان در يك خانه معمولي تلفات حرارتي در زمستان و نفوذ گرما در
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