توصيه اهي مدرييت مصرف

ش کرت توزعی نیروي ربق استان همدا ن
مدرييت توزعی ربق شهرستان مالري

هقذهِ:
یکی اس هْوتزیي ٍیضگيْبي توذى فؼلی جْبى ،استفبدُ گستزدُ اس اًزصي الکتزیکی است .در طَل چٌذ
دِّ اخيز هػزف ثزق در فؼبليتْبي هختلف جبهؼِ گستزش چطوگيزي یبفتِ ٍ اهزٍسُ سًذگی ثذٍى ثزق
ٍ دستگبّْبي ثزقی غيز قبثل تػَر است ،ثزق ثؼٌَاى یبري آضٌب در توبهی سٍایـبي خبًِ ّبي هب حضَر
یبفتِ ٍ سجت رفبُ ٍآسبیص ثزاي تك تك افزاد گزدیذُ است.
ّوچَى توبهی جْبى در كطَر هب ًيش رٍس ثِ رٍس ثز اّويت ثزق افشٍدُ ضذُ است .تَليذ سزاًِ ثزق در
كطَر اس  651كيلَ ٍاتسبػت در سبل  6431ثِ حذٍد  6341كيلَ ٍاتسبػت در سبل  1375افشایص
یبفتِ ٍ هػزف ثزق در توبهی ثخطْب سيز غؼَدي داضتِ است ثطَریکِ اًزصي ثزق هػزفی كطَر طی
 41سبل ،ثيص اس  34ثزاثز گزدیذُ است.
اًزصي الکتزیکی ثب غزف ّشیٌِ اي ٌّگفت ،اس تجذیل اًَاع هختلف اًزصي ّـبي اٍليِ ًظيـز سَخت
ّبي فسيلی ،اًزصي پتبًسيل آة ،اًزصي ّستِ اي ٍ  ...ثذست هی آیذ ،لذا اس ٍیضگيْبي غٌؼت ثزق،
ًيبس ثِ سزهبیِ گذاري كالى است.
ثِ ػٌَاى هخبل ثزاي تبهيي ثزق یك الهپ ٍ 611ات هؼوَلی ،سزهبیِ گذاري سٌگيٌی ثبلغ ثز  631دالر ثِ
ػالٍُ  04111ریبل ًيبس است ٍ در غَرت هْيب ثَدى توبهی اهکبًبت ،جْت احذاث یك ًيزٍگبُ ثيي 4
تب  4سبل سهبى السم است.
چَى درآهذ حبغل اس فزٍش ثزق تٌْب ثخطی اس ّشیٌِ ّبي سزهبیِ گذاري غٌؼت ثزق را تبهيي هی
كٌذ ،اس ایٌزٍ ایي غٌؼت ضذیذا هتکی یِ درآهذّبي ػوَهی است ٍ ثب تَجِ ثِ لشٍم غزفِ جَیی در
هػزف هٌبثغ ارسي ،ایي غٌؼت ثذٍى دستيبثی ثِ الگَي هٌبست در هػزف ثزق ثػَرت راُ حلی
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استزاتضیك هطزح هی گزدد.
هذیزیـت هػـزف ثزق ضبهـل هجوَػِ اي اس فؼبليتْبي ثِ پيَستِ ثيي غٌؼت ثزق ٍ هطتزكيي آى ثِ
هٌظَر ثْيٌِ سبسي ٍ هٌطقی كزدى هػزف ثزق است تب ثتَاى ثب كبرآیی ثيطتز ٍ ّشیٌِ كوتز ثِ هطلَثيت
ثْيٌِ اي در سهيٌِ هػزف ثزق دست یبفت ،ثذیي تزتيت ّن ػزضِ كٌٌذُ ٍ ّن هػزف كٌٌذُ ثزق ثِ
سَد ثيطتزي دست خَاٌّذ یبفت.در احز هذیزیت هػزف ثزق ،ثب استفبدُ ثْيٌِ اس اًزصي الکتزیکی،
افشایص تَليذ ٍ تَسؼِ سطح رفبُ جبهؼِ حبغل خَاّذ ضذ.

آیب هیداًيذ كِ:
در ػول توبهی ٍسبیل ثزقی خبًگی ٍ تجْيشات دیگز ثزاي ٍلتبص ًبهی خبغی طزاحی ضذُ ٍ ثبیستی در
ٍلتبص هجبس ًبهی هَرد استفبدُ قزار گيزًذ ٍ ػذم رػبیت ایي هَارد ثبػج غذهِ دیذى ٍسبیل ٍ كبّص
ػوز آًْب هیضَد .
اس طزف دیگز ٍلتبص ضجکِ در سبػت اٍد ثبر كبّص پيذا هیكٌذ .در ًتيجِ استفبدُ اس ٍسبیل ثزقی
خبًگی در سبػبت اٍد ثبر (سبػت اٍليِ ضت ) كِ هيشاى ثبر ٍ ثزق هػزفی ثِ حذاكخز هقذار خَد
هیرسذ  ،ثِ ٍسبیل ثزقی آسيت هیرسبًذ كِ ایي ٍسبیل ضبهل  :هبضيي لجبط ضَئی  ،جبرٍ ثزقی  ،ثخبر
ثزقی  ،اتَ  ،هبیکزٍیَ  ،سوبٍر ثزقی ٍ غيزُ هیثبضذ .
تَجِ ثِ ًکبت سیز ضزٍري است :
 -غزفِ جَیی در هػزف ثزق ثب اػوبل تغييزات ثسيبر سبدُ در ػبدات ٍ رفتبر درست هػزف كزدى
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ایي ًيزٍ قبثل اجزا هیثبضذ .
 استفبدُ كوتزاسالهپْبي رضتِاي ثِ ػلت ثبسدُ ًَري كن ٍ ػوز هفيذ كوتز ًسجت ثِ الهپْبي كنهػزف در ًتيجِ استفبدُ اس الهپْبي كن هػزف تَغيِ هیضَد .
دقت السم در سهبى خزیذ لَاسم ثزقی ٍ ّوبٌّگی آى ثب ًيبس خَد ثِ هٌظَر خَدداري اس تْيِ ٍسبیل پز
هػزف
 حتی االهکبى ثب استفبدُ اس ًَر طجيؼی ٍ ثب رًگ آهيشي رٍضي دیَارّب اس ًيبس ثِ ًَر هػٌَػی ثکبّيذ اس رٍضي هبًذى ثيَْدُ تلَیشیَى ٍ رادیَ ضجط ٍ ثِ طَر كلی ٍسبیل غَتی ٍ تػَیزي اجتٌبةٍرسیذ
 اسزاف هب در هػزف اًزصي یؼٌی خبهَضی دیگزاى ثب هػزف سٌجيذُ ٍ خزدهٌذاًِ در هػزف اًزصي ثزق ثِ اقتػبد خبًَادُ ٍ هولکت كوك كٌين ٍثب ایي كبر  ،دیگزاى را اس ًؼوت ثزق ثْزهٌذ كٌين .

 ثب غزفِ جَیی در هػزف ثزق ٍ استفبدُ ثْيٌِ اس آى ثِ ثزًبهِّبي تَسؼِ غٌؼت ثزق كوك كٌين . ثب آهَسش فزسًذاى ثب فزٌّگ درست هػزف كزدى ثزق  ،كوك ضبیستِاي ثِ تالضگزاى غٌؼتثزق در اجزاي ثزًبهِّبي تَسؼِ كزدُاین .

سبػبت اٍد هػزف چگًَِ ثَجَد هی آیذ:
در ایزاى طی سبػـبت اٍليِ ضـتٍ ،سـبیل رٍضٌبیی ٍ ثزخی اس لَاسم الکتزیکی دیگز ثِ هذار ٍغل هی
ضًَذ.
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چَى ثبر ایي گًَِ هػـبرف ثيص اس ثبر هػزف كٌٌذگبًی هبًٌذ غٌبیغ یك ًَثتِ ،ادارات ٍ  ...است كِ
اس هذار خبرد ضذُ اًذ ،لذا ثبر هػزفی ضجکِ ثزق ثِ حذاكخز هقذار خَد هی رسذ (سبػبت اٍد
هػزف).
در ایزاى طی سبل ّوَارُ اس حَالی غزٍة آفتبة ثِ هذت  3سبػت ثِ ػٌَاى سبػبت اٍد هػزف در
ًظز گزفتِ هی ضَد .
هذیزیت هػزف سؼی در كبّص ایي قلِ ثبر ٍ تؼذیل آى دارد كِ در هَاردي ثب رٌّوَدّبي فزٌّگی ٍ
ایجبد تغييزات سبدُ در چگًَگی هػزف ثزق قبثل اجزا است.

چگًَِ اس ثزق ثْتزیي استفبدُ را ثجزین؟
ثِ هٌظـَر هْـبر كزدى ٍ هػزف ثْيٌِ ثـزق در خـبًِ ،اثتذا خَة اسـت ثب هفـَْم كيـلَ ٍات سبػت
ثيطتز آضٌب ضَین.
یك كيلَ ٍاتسبػت) ٍ( ، kwhاحذ اًزصي الکتزیکی است كِ ارقبم كٌتَرّب ثز اسبط آى تٌظين
گزدیذُ است.
ّز ٍسيلِ ثزقی داراي یك تَاى الکتزیکی (ثز حست ٍات ) است ،كِ ثب تَجِ ثِ طَل هذت استفبدُ اس
آى ٍسيلِ ،اًزصي هػزفی ثزحست كيلَ ٍات سبػت هطخع هی گزدد .یك كيلَ ٍاتسبػت هؼبدل
است ثب:
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در  61سبػت

هػزف الهپ هؼوَلی ٍ611ات

در01سبػت

هػزف الهپ فلَرسٌت ثلٌذ(هْتبثی)

در 51سبػت

هػزف الهپ كن هػزف

در 03سبػت

هػزف یخچبل هؼوَلی

در 60سبػت

هػزف فزیشر ثشرگ

در 6سبػت

هػزف جبرٍ ثزقی

در 4سبػت

هػزف تلَیشیَى رًگی  01ایٌچ

در 41سبػت

هػزف رادیَ ضجط

در ًين سبػت

هػزف الهجخبري ثزقی في دار

در 0سبػت

هػزف سطَار دستی

در 60سبػت

هػزف پٌکِ

در 0سبػت

هػزف كَلز آثی

در  6سبػت

هػزف كَلز گبسي

در  3سبػت

هػزف دریل ثزقی
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دستَرالؼولْبي كلی :
1-1خَة است ًسجت ثِ هيشاى هػزف ثزق خَد حسبط ثَدُ ،ارقبم كٌتَر ثزق را ثب ارقبم هَجَد در
قجض ّب كٌتزل كٌين ٍ ثزاي خَد ّذف ثلٌذ هذتی در جْت كبّص تذریجی هػزف ثزق در ًظز
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گزفتِ ،سؼی كٌين ثب كبّص هػزف ثزق در ّشیٌِ ّبي خَد غزفِ جَیی ًوبیين.
1-2السم است فزسًذاى راٌّوبیی ضًَذ كِ در هػزف ثزق اسزاف ًکٌٌذ ٍ اس آًْب خَاستِ ضَد كِ
چزاغْبي اضبفی را خبهَش كٌٌذ ٍ ٍسبیل ثزقی را ثيَْدُ رٍضي ًگذارًذ.
1-3سؼی ضَد در خزیذ لَاسم ثزقی ،هيشاى ًيبس در ًظـز گزفتِ ضَد ٍ اس خزیذ ٍسبیـل ثشرگ ٍ پز
هػزف خَدداري گزدد.
ٌّ1-4گبم خزیذ لَاسم ثزقی ثِ هيشاى هػزف ثزق آًْب ،كِ هؼوَال ثز رٍي ثزچسجْبیی ًَضتِ ضذُ،
دقت كٌيذ ٍ ٍسبیلی را اًتخبة كٌيذ كِ ضوي هػزف كوتز ثزق،داراي ثبسدّی ثبالیی ّستٌذ.
1-5چَى تَليذ ثزق در سبػبت اٍد هػزف ّشیٌِ ثيطتزي در ثز خَاّذ داضت ،سؼی كٌيذ ثب كبّص
هػزف خَد در

ایي سبػبت ثِ غٌؼت ثزق در تبهيي ثزق هطوئي ٍ كبستي اس هيشاى خبهَضيْب كوك ًوبیيذ.
1-6سؼی ضَد اس ثخبري ثزقی ،اجبق ثزقی ،آثگزهکي ثزقی ٍ ًظبیز آى تب حذ اهکبى استفبدُ ًگزدد .
1-7تبسيسبت سبختوبى خَد را حذاقل ّز ضص هبُ یکجبر ثَسيلِ اضخبظ كبرداى هَرد رسيذگی قزار
دّيذ تب اس سبلن ثَدى ػبیقْب ،هطؼلْب ،پوپْب ،رلِ ّب ... ٍ ،هطوئي ضَیذ.
1-8سؼی ضَد تب حذ اهکبى اس اتَ ،هبضيي لجبسطَیی ،جبرٍ ثزقی ٍ سبیز لَاسم پز هػزف در سبػبت
اٍد هػزف استفبدُ ًگزدد.
1-9خَة است ًسجت ثِ هيشاى هػزف ثزق خَد حسبط ثَدُ ،ارقبم كٌتَر ثزق را ثب ارقبم هَجَد در
قجض ّب كٌتزل كٌين ٍ ثزاي خَد ّذف ثلٌذ هذتی در جْت كبّص تذریجی هػزف ثزق در ًظز
گزفتِ ،سؼی كٌين ثب كبّص هػزف ثزق در ّشیٌِ ّبي خَد غزفِ جَیی ًوبیين.
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1-2السم است فزسًذاى راٌّوبیی ضًَذ كِ در هػزف ثزق اسزاف ًکٌٌذ ٍ اس آًْب خَاستِ ضَد كِ
چزاغْبي اضبفی را خبهَش كٌٌذ ٍ ٍسبیل ثزقی را ثيَْدُ رٍضي ًگذارًذ.
1-3سؼی ضَد در خزیذ لَاسم ثزقی ،هيشاى ًيبس در ًظـز گزفتِ ضَد ٍ اس خزیذ ٍسبیـل
ثشرگ ٍ پز هػزف خَدداري گزدد.
ٌّ1-4گبم خزیذ لَاسم ثزقی ثِ هيشاى هػزف ثزق آًْب ،كِ هؼوَال ثز رٍي ثزچسجْبیی ًَضتِ ضذُ،
دقت كٌيذ ٍ ٍسبیلی را اًتخبة كٌيذ كِ ضوي هػزف كوتز ثزق،داراي ثبسدّی ثبالیی ّستٌذ.
1-5چَى تَليذ ثزق در سبػبت اٍد هػزف ّشیٌِ ثيطتزي در ثز خَاّذ داضت ،سؼی كٌيذ ثب كبّص
هػزف خَد در ایي سبػبت ثِ غٌؼت ثزق در تبهيي ثزق هطوئي ٍ كبستي اس هيشاى خبهَضيْب كوك
ًوبیيذ.
1-6سؼی ضَد اس ثخبري ثزقی ،اجبق ثزقی ،آثگزهکي ثزقی ٍ ًظبیز آى تب حذ اهکبى استفبدُ ًگزدد .
1-7تبسيسبت سبختوبى خَد را حذاقل ّز ضص هبُ یکجبر ثَسيلِ اضخبظ كبرداى هَرد رسيذگی قزار
دّيذ تب اس سبلن ثَدى ػبیقْب ،هطؼلْب ،پوپْب ،رلِ ّب ... ٍ ،هطوئي ضَیذ.
1-8سؼی ضَد تب حذ اهکبى اس اتَ ،هبضيي لجبسطَیی ،جبرٍ ثزقی ٍ سبیز لَاسم پز هػزف در سبػبت
اٍد هػزف استفبدُ ًگزدد.

