
 سهم مصرف انرژی لوازم برقی خانگی

 
 .می کنیددر جدول زیر مصرف انرژی برخی از تجهیزات پر استفاده را برحسب وات مشاهده 

کاربرد 

 تجهیز
 نوع تجهیز

توان مصرفی 

(W) 

ه
خان

ز
شپ

آ
 

 0022 آون الکتریکی

 0022 اجاق گاز برقی

 0022 پاپکرن ساز

 0022 توستر

 0022 خشک کن لباس

 022 درب بازکن برقی

 0222 سماور برقي

 022 فريزر

 0022 قهوه ساز

 074 کتری برقی

 022 (پلوپز)لوازم آشپزخانه

 052 (چرخ گوشت)لوازم آشپزخانه

 522 (غذاساز)لوازم آشپزخانه

 0522 (مايكروفر)لوازم آشپزخانه

 0222 ماشین ظرفشوئي

 0222 ماشین لباس شوئي

 022 میکسر

 052 يخچال

 022 فريزر-يخچال

ت
طا

ارتبا
 7 تلفن 

 052-02 فرستنده تلفن بی سیم

 5 گیرنده تلفن بی سیم

 ADSL 02مودم 

شن
و
ر

ای
ي

 

 022 (غالب)تنگستن -المپ هالوژن

 022 روشنائيمصرف 

 03 (غالب)المپ فلورسنت خطی

 00 (غالب)المپ کم مصرف

 32 (غالب)المپ هالوژن

 



کاربرد 

 تجهیز
 نوع تجهیز

توان مصرفی 

(W) 

ر
سای

 

 0002-52 آکواریوم

 0022 اتو

 0022 اتو بخار

 42 بابلیس

 0022 سشوار

 MP3 Player 2.05-2.0شارژر 

 05 ماشین اصالح

ش
مای

ر
س

 

 022 پنکه سقفی

 72 پنكه معمولی

 5222 سرمایش مرکزی

 322 كولر آبي

 0022 كولرگازي

ی
ر
وی

ص
و ت

ی 
وت

ص
 

 002 اینچ 00تلویزیون پالسما

LCD 000 تلویزیون 

DVD /VCR 00–07 /05–02 

Video/DVD02 ضبط و پخش 

 32 استریو

 000 تلویزیون معمولی

 022 لوازم تصويري

 05 لوازم صوتي

 052 مونیتور

ر
وت

مپی
کا

 

 32 پرینتر جوهری

 awake / asleep 02  /002 -سی پی یو 

 002 کامپیوتر

 CRT 022تاپ با مونیتور کامپیوتر دسک

 52 لپ تاپ

ش
مای

ر
گ

 

 0222 آبگرمكن برقي

 0222 بخاري برقي

 022 پتوی برقی

 0522 رادیاتور برقی

 752 مشعل

 0222 هیتر با المنت مسی



 0522-752 هیتر پرتابل

 0222 هیتر فن دار

 0022 هیتر هالوژنی

 فرمول تخمین میزان مصرف انرژی

 :از فرمول زیر برای تخمین میزان مصرف انرژی هر تجهیز استفاده کنید

0222 ÷  (W)] روزطول های استفاده از تجهیز در تعداد ساعت× توان[=(kWh/ Day)کیلو وات ساعت روزانه 
 (W) 0222وات =(kW)  یک کیلو وات 

-می که از این تجهیز استفاده را تعداد روزهایی ،یک سالطول در  kWhبرای محاسبه میزان مصرف انرژی در واحد 

 .ضرب کنید باالبدست آمده از رابطه در عدد  کنید

 .وات مصرف دارد 022که  CRTبا مونیتور نوع  کامپیوتر شخصی یک برای میزان انرژی الکتریکی ساالنهه محاسب :مثال

 
 

 تخمین هزینه  ساالنه استفاده از یک تجهیز خانگی

 نام وسیله

 روز یک زمان مصرف در
متوسط 

 (W)توان

انرژي مصرفي 

 (kWh)سالیانه
 توضیحات واحد مدت

 ساعت 0 آبگرمكن برقي
ماه  5مناطق جنوبی عمال در در 

 .سرد سال استفاده می شود
0222 322 

 002 0022 ~ دقیقه 02 ي برقياتو

 ساعت 0 بخاري برقي
کاربرد اداری، کارخانجات و 

 مناطق جنوبی
0222 422 

 47 0322 ~ دقیقه 02 جارو برقي

 035 0222 ~ دقیقه 32 سماور برقي

 ساعت 03 كولر آبي
ماه گرم  5ساعت طی  03روزانه 

 سال
322 002 

 ساعت 03 كولرگازي
ماه گرم  5ساعت طی  03روزانه 

 سال در مناطق جنوبی
0022 5502 

 30 05 ~ ساعت 7 لوازم صوتي

 500 022 ~ ساعت 0 لوازم تصويري

 004 022 ~ دقیقه 05 (پلوپز)لوازم آشپزخانه

لوازم 
 (مايكروفر)آشپزخانه

 40 0522 ~ دقیقه 02

لوازم 

 (غذاساز)آشپزخانه
 07 522 ~ دقیقه 00

چرخ )لوازم آشپزخانه
 (گوشت

 00 052 ~ دقیقه 5

 000 0222 ~ دقیقه 02 ماشین لباس شوئي

 050 0222 ~ دقیقه 72 ماشین ظرفشوئي

 320 052 ~ ساعت 00 يخچال



 500 022 ~ ساعت 0 فريزر

 0245 022 ~ ساعت 02 فريزر-يخچال

 003 0022 ~ دقیقه 02 سشوار

 70 72 ~ ساعت 3 پنكه

 0245 022 ~ ساعت 02 روشنائي

 لوازم برقي تاثیر گذار بر اوج بار

و برقي، ماشین ت، سشوار، اویوجارو برقي، مايكرو  آبگرمكن برقي، بخاري برقي،  ي،یكولرگازي، ماشین لباسشو

 ظرفشویي 

 پیكساعات  درسهم مولفه هاي بار 

 

 خانگي در فصل گرمسهم لوازم برقي از مصارف 

 خانگي
49% 

 صنعتي
18% 

 تجاري 
7% 

 عمومي
8% 

 كشاورزي 
11% 

 معابر و ساير
7% 



 

 

 

 عادی درفصول خانه دریک برقی لوازم برق مصرف سهم

 

  09های انرژی در بخش خانوار در نقاط شهری در سال آمارگیری از مصرف حاملهای طرح چکیده یافته
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 مرکز آمار ایران: مجری طرح

برای خانوارهای معمولی ساکن و "  0042-های انرژی در بخش خانوار در نقاط شهری مصرف حامل"طرح آمارگیری از 

 گروهی در نقاط شهری کشور 

بررسی نتایج . اجرا شد( 0042بهمن )ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمارگیری  00در یک دوره زمانی یک ساله، از 

 :دهد کهطرح نشان می

  میلیون واحد مسکونی زندگی  70/00میلیون بوده که این خانوارها در  00/05تعداد خانوارهای شهری کشور

مجموع کل زیربنای . در واحدهای مسکونی از نوع سایر است( درصد  50/02) میلیون خانوار  4/5. کنندمی

 واحدهای مسکونی معمولی شهری

لق به واحدهای مسکونی درصد متع 4/05میلیون مترمربع است که  0/0543، (آپارتمانی و غیر آپارتمانی)

 .درصد متعلق به واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی است 0/30آپارتمانی و 

  ،های سرد سال، گرم درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه 0/77خانوارهای شهری کشور

طالعات به دست ا. کنندهای گرم سال، خنک میدرصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه 7/37و 

دهد، خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی درصد بیشتری از زیربنای واحد آمده نشان می

-مسکونی خود را نسبت به خانوارهای ساکن در واحدهای غیر آپارتمانی، بر حسب فصل، گرم یا خنک می

 .کنند

 شود نشان ، که گرم می(آپارتمانیآپارتمانی و غیر ) بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی

-زیر بنای بیشتری را نسبت به سایر استان( درصد 7/42)و قزوین ( درصد 7/40)های تهران استان. دهدمی

زیربنای کمتری را نسبت به ( درصد  2/00)و بوشهر ( درصد  2/02)های هرمزگان کنند و استانها، گرم می

 .کنندها، گرم میسایر استان

 شود نشان که خنک می( آپارتمانی و غیر آپارتمانی)می از زیربنای واحد مسکونی معمولی بررسی سه

ها، خنک زیر بنای بیشتری به سایر استان( درصد  3/04)و قم ( درصد  0/42)های تهران دهد، استانمی

 های اردبیلهمچنین استان. کنندمی

 .کنندها، خنک میکمتری را نسبت به سایر استان اینزیر ب( درصد  4/00)و آذربایجان شرقی ( درصد 4/00)

  ای از وسایل و امکانات گرمایشی را در درصد، سهم عمده 5/02در میان وسایل گرمایشی، بخاری گازی با

کنند و سهم واحدهای غیر آپارتمانی در استفاده از بخاری بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می

سهم شوفاژ از وسایل و امکانات گرمایشی در بین خانوارهای . رصد استد 2/35گازی برای گرمایش 

درصد است که سهم واحدهای مسکونی آپارتمانی در استفاده  0/4کنند، شهری که واحد خود را گرم می

 .درصد است 2/05از شوفاژ 

 0/43 پکیج، درصد از خانوارهای شهری، حداقل یکی از وسایل و امکانات گرمایشی شوفاژ، فن کوئل ،

-گازی و یا بخاری نفتی را برای گرم کردن واحد مسکونی در فصل زمستان استفاده می اسپیلیت، بخاری

روز کنند، که با توجه به اطالعات به دست آمده، متوسط ساعت استفاده از وسیله گرمایشی در یک شبانه

 .ساعت است 07در فصل زمستان 

 4/72 بی برای خنک کردن واحد مسکونی در فصل تابستان استفاده درصد از خانوارهای شهری، از کولر آ

کنند، که با توجه به اطالعات بدست آمده متوسط ساعت استفاده از وسایل و امکانات سرمایشی در می

 .ساعت است 00روز در فصل تابستان یک شبانه

 دهد، می بام ساختمان واحدهای مسکونی معمولی خانوارهای شهری نشانبندی پشتبررسی عایق

درصد از شیروانی و  0/0درصد از قیرگونی،  0/7درصد از آسفالت،  0/00ها از ایزوگام درصد ساختمان 0/57

 .اندها استفاده کردهدرصد از سایر عایق 2/00

 دهد بطور متوسط خانوارهای شهری، حداقل یک بررسی امکانات و تجهیزات خانوارهای شهری نشان می

ساعت  002تا  52درصد خانوارها، بین  5/50در واحد مسکونی خود دارند و ( ا بدون فردارای فر ی)اجاق گاز 

درصد خانوارهای شهری از مایکروویو  0/00. کننداستفاده می( دارای فر و بدون فر ) در ماه، از اجاق گاز 

. کنندفاده میساعت در ماه از این وسیله است 02درصد این خانوارها، کمتر از  0/07کنند و استفاده می

درصد از این خانوارها کمتر از  5/05کنند و درصد خانوارهای شهری از ماشین لباسشویی استفاده می 0/74

-درصد خانوارهای شهری از جاروبرقی استفاده می 5/03. کنندساعت در ماه از این وسیله استفاده می 02

درصد  0/70. کننده از این وسیله استفاده میساعت در ما 02درصد از این خانوارها کمتر از  2/42کنند و 



 02درصد از این خانوارها کمتر از  0/43کنند که خانوارهای شهری در واحد مسکونی خود از اتو استفاده می

 .کنندساعت در ماه از این وسیله استفاده می

 میلیون خانوار  0/05دهد، در میان بررسی امکانات و تجهیزات الکترونیکی خانوارهای شهری نشان می

درصد خانوارها بیش از  4/30وجود دارد و  LCDو  LEDمیلیون یکی از انواع تلویزیون معمولی،  2/03شهری، 

درصد خانوارهای شهری، از کامپیوتر یا لپ تاپ  0/00کنند، در ضمن ساعت در ماه تلویزیون تماشا می 002

 .کنندساعت در ماه از این وسایل استفاده می 52تا  02درصد از این خانوارها بین  0/00کنند و استفاده می

  فریزر وجود دارد، یعنی به ازای هر خانوار  –میلیون انواع یخچال  0/02میلیون خانوار شهری،  0/05در میان

 .فریزر وجود دارد –انواع یخچال  0/0شهری 

 ه تعداد دو عدد را استفاده الزم به ذکر است در پرسشنامه این طرح در صورتی که خانوار از هر وسیله ب

 .های هر دو وسیله پرسیده شده استکرده باشد، ویژگی

 


