ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻣﻄـﺎﻟﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺧﺼﻮص وﺳﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ – ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ
در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨـﺪ  ،ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﺪ ﻧﯿﻤﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ را درﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ،در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﻧﺮژی
اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺮار دادن وﺳﺎﯾﻞ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺋﻤﯽ اﻧﺮژی ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﺎ ﺣﺪود  ۱۵وات و ﺑﺮﺧﯽ راﯾﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۶۰وات ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده  ،اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ را در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻛﺎر )روﺷﻦ
ﺑﻮدن ﭼﺮاغ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺮﻣﺰ( ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
– در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪﻟﻮارم ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﯿﺪ.
– ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎزﻧﺪارﯾﺪ ازﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ.
– از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻨﻬﺎ درﻣﻮاردی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯿﻜﻨﯿﺪ واز روﺷﻦ
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﻬﻮده ان اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
وﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
– درﺻﻮرﺗﯿﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رادارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ازﻣﻮج
)اف ام (رادﯾﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ .
– ﺳﻌﯽ ﺷﻮد از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ وات ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .
– ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﯿﺪ .
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن ﺳﻨﺞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن آن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب،آن را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ و ﮔﺎزی
ﺷﺪت اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از
ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد  .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﻮاع
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی و وﺟﻮدﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژی را در
ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺪك و ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻛﻢ رﻧﮓ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی روﺑﺮو ﺑﻮده
اﺳﺖ  .رﺷﺪ ﺣﺪود 10درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) 2ﺗﺎ
 3درﺻﺪ(  ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق را درﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎه و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 40ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،اﻧﺘﻘﺎل و
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در  4ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن
اوج ﺑﺎر  ،ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای را ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ  .اﯾﺎﻣﯽ از
ﺳﺎل و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ آن روزﻫﺎی اوج ﻣﺼﺮف ﺳﺎل و ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺼﺎرف اوج  ،در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺣﺪود اواﺳﻂ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﻮه از وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻛﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل
ﮐﺸﻮر ﺑﻌﻠﺖ آب وﻫﻮای ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺪود  7درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ از ﻛﻮﻟﺮ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﯾﺎ ﮔﺎزی
ﺑﺮای ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ  .ﺗﻮان ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ درﺣﺪود
 500وات و در ﻣﻮرد ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2000وات اﺳﺖ .
ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﺎﻻ اﺳﺖ  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر از
ﻛﺎراﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﻄﻮر
ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻟﻜﻦ درﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻛﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از ﻛﻮﻟﺮآﺑﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ  .ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی
اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی  ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ را در اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  .ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی
ﮔﺎزی ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ،ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮودﺗﯽ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ) از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ،دﻣﺎ و
رﻃﻮﺑﺖ ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی:
ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮودت دارد
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  .درﺟﺪول زﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ،درج ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻇﺮﻓﯿﺖ BTU/h
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ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ 10 ،
درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ  10،درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﺻﺮﻓﺎ” ﺑﺮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود  ،ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﯾﮏ رده ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻻ  ،ﻧﺼﺐ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﺴﯿﻦ ﻣﺠﺮب
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .
ﻧﺼﺐ اﯾﻨﻮرﺗﺮ در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮرﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻛﻮﻟﺮ ﻣﯽ ﻛﺎﻫﺪ .
ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد ﻧﺼﺐ ﻛﻨﯿﺪ  ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻬﺘﺮ در ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺸﺖ ﻛﻮﻟﺮ دارای ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ .
درزﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﺮاف ﻛﻮﻟﺮ  ،ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻫﻮا و رادﯾﺎﺗﻮر  ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ دارﻧﺪ .
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ دارای آب و ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،

ﻛﺎﺷﺘﻦ ﯾﻚ اﺻﻠﻪ درﺧﺖ در ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﻛﻮﻟﺮﮔﺎزی  ،ﺣﺪود  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ در
ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻋﺎﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ) ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺣﺮارﺗﯽ ﻛﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی دارای درﺟﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎ ) ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ( ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﻟﺬا
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺮودت ﻣﻨﺰل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  24ﺗﺎ 26
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ  ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﺮد .
اﺗﺎق ﻫﺎی ﺧﻮاب را از  24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﻧﻜﻨﯿﺪ .
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮﻣﺎزا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎق  ،ﺳﻤﺎور
 ،ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ ای و … ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﻛﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﺎن
ﻛﺎر ﻛﻮﻟﺮﮔﺎزی را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮودت ﻣﻄﻠﻮب  ،اﻓﺰاﯾﺶ داده و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ در ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﻛﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ  ،اﺗﻮﻛﺸﯽ و … را درﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا
ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ .
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق درﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر
)درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ازﺳﺎﻋﺖ  20ﺗﺎ  24و ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﺎ  (16از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻛﻮﻟﺮ
 ،ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻨﺰل وﺟﻮد دارد ؛
ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج ﻛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻛﻪ از ﻻﻣﭗ
ﻫﺎ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻛﻪ از راه ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺒﺎن  ،ﭘﺮده ﻛﺮﻛﺮه و ﯾﺎ ﭘﺮده ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﺎ
رﻧﮓ روﺷﻦ  ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮد .
راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ)اﻧﻮاع ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ  ،ﭼﯿﻠﺮ  ،ﭘﻨﻜﻪ و …(
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ  .ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آب و ﻫﻮا ﺑﻪ  3ﻛﻼس ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ،
ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺎق ﻛﺎر را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺧﻨﻚ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺪاوم ﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻛﻮﻟﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﻢ از دور آﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﻟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺗﺮك اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ  ،ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮك اﺗﺎق ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ  ،در
ﺳﺎﻋﺎت اوج ﺑﺎر ﻣﺼﺮف از ﻛﻠﯿﺪ ﺑﺎدزن )ﻓﻦ( در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی و ﯾﺎ از
ﭘﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب را ﻓﺮاﻫﻢ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ
ﻛﺎراﯾﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دﻣﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺪود  24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺮ  24-26درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد  ،ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﻮﻟﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺧﺎﻧﻮار ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻃﺮاف ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﭘﻨﺠﺮه ای  ،ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
اﻧﺮژی را ﻫﺪر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺑﺎ درزﮔﯿﺮی اﻃﺮاف ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و درﻫﺎ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻫﻮای ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺐ( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻛﺎر  ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ﻧﺼﺐ

ﻛﻠﯿﻪ

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی

ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ

)ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر

ﻛﻮﻟﺮ

ﮔﺎزی

،

ﻛﻮﻟﺮ

آﺑﯽ

،

ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﭘﻨﺠﺮه ای  ،دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻨﻜﻪ و …( در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎدل
ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺮارت  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎی ﻋﺎﯾﻖ و رﻧﮕﻬﺎی روﺷﻦ ﺑﺮ روی ﻛﻮﻟﺮ آﺑﯽ و
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آن  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎی داﺧﻞ ﻛﻮﻟﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف ﺑﺮق
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮده ﻫﺎی روﺷﻦ در روزﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم  ،از ورود ﮔﺮﻣﺎی

زﯾﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ،ﻛﺎﻫﺶ 10
اﻟﯽ  15درﺻﺪی ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ

ﺧﺎﻣﻮش

ﻧﻤﻮدن

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی

ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

در

ﻫﻨﮕﺎم

ﺗﺮك

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

،

ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺳﺒﻚ و روﺷﻦ  ،ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﺮق ﺑﺪن و ﻛﺎﻫﺶ
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺼﺮف )رﺷﺘﻪ ای  ،ﮔﺎزی  ،ﺧﯿﺎری  ،ﻣﺪادی ،
ﻫﺎﻟﻮژﻧﯽ( ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت و اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻫﻮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﺮده و از ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﻋﺎﯾﻘﻜﺎری ﺟﺪاره ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺳﻘﻒ  ،ﻛﻒ  ،دﯾﻮارﻫﺎ( ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی دو ﺟﺪاره ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ و زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی  ،در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف از ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت اداری )ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻨﻚ روز( اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻛﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از
ﮔﺮم ﺷﺪن داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﺼﺐ درب ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻚ ورود و ﺧﺮوج ﺑﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ
و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری ﭘﺮ ﺗﺮدد  ،ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ
دارد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف
ﯾﻜﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز  ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ اﺳﺖ .
درﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺻﺮف زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ  .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺎت اوج ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺣﻮاﻟﯽ ﻏﺮوب

ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺎت
اوج ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺣﺪود  47درﺻﺪ ( و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  ،ﻻﻣﭙﻬﺎی 100
وات و 60وات رﺷﺘﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای در واﻗﻊ
ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎری ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ  .اﺳﺎس ﻛﺎر ﻻﻣﭙﻬﺎی
رﺷﺘﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣــﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼـﻜﯽ از آن ) ﺣﺪود  10درﺻﺪ ( ﺑـﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد  .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻮﯾﮋه درﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم  ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺳﺮﻣـﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﮔﺮﻣﺎزاﯾﯽ  ،ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ
آن ﻣﯽ ﮔﺮدد  .ﻋﻤﺮﻛﻮﺗﺎه ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای  ،ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ
آﻧﻬﺎ  ،ﺟﻤﻠﮕﯽ در ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و از راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه  ،ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ در
ﺑﺨﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﮔﺮدد :
–

ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ

روز
–

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای  60و ﯾﺎ  40وات در راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ  ،اﻧﺒﺎرﯾﻬﺎ و

ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ
–

ﻧﺼﺐ ﻗﺎب ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻜﯿﻞ ﺑﺮای ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ

زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻮر ﻻﻣﭗ
–

رﻧﮓ آﻣﯿﺰی روﺷﻦ دﯾﻮارﻫﺎ  ،ﺳﻘﻒ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب در و ﭘﻨﺠﺮه

–

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻢ ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻧﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺮای

ﻣﺤﻞ و ﻣﯿﺰﮐﺎر
–

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز

ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ .
–

ﻧﺰدﯾﻚ ﻛﺮدن ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﺳﻄـﺢ ﻛـﺎر ) ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﻏﻬﺎی

آوﯾﺰ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ

–

اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭙﻬﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف )(CFLﺑﺠﺎی ﻻﻣﭙﻬﺎی ﺷﻤﻌﯽ ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ای

 100وات در اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻧﺸﯿﻤﻦ  ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
–

اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﯿﺪﻫﺎی زﻣﺎن دار در راﻫﺮوﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻋﺒﻮر  ،ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش

ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﭘﺲ از ﻋﺒﻮراﻓﺮاد
–
–

ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﭘﺎﻛﯿﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
آﺷﻨﺎ ﺳﺎزی ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮق  ،و ﺧﺎﻣﻮش

ﻧﻤﻮدن ﻻﻣﭙﻬﺎی اﺿﺎﻓﯽ
–

اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺷﻨﺎﯾﯽ درﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات  ،زﯾﺮا روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﭼﺸﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺧﯿﺮﮔﯽ  ،ﺳﺮدرد  ،ﺧﺴﺘﮕﯽ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف :
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﻣﻄﻠﻮب و دارای ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ ،در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﺣﺘﯽ
اﻻﻣﻜﺎن ازﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺒﺎر زداﯾﯽ
آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .
ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ ای ﻧﻮر را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﯽ ﻛﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از 90درﺻﺪ اﻧﺮژی
ﻣﺼﺮﻓــﯽ آن ﺑﻪ ﺣـﺮارت ﺗﺒﺪﯾـــﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺪون
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﻋﻤﺮی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻣﭗ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ای دارﻧﺪ  .اﮔﺮﭼﻪ
ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻻﻣﭙﻬﺎی رﺷﺘﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دوام ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و
ﻣﺼﺮف ﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ) اﺻﻄﻼﺣﺎ” ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑـﯽ( ﻧﯿﺰ ﯾﻚ ﻻﻣﭗ ﭘﺮ ﺑﺎزده اﺳﺖ
و در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ  ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

