
  لوازم خانگي فرسوده 

قابل قبول بسيار با ها، استفاده از محصوالت خانگي با مصرف انرژي  ها و واقعي شدن قيمت با اجراي طرح هدفمند شدن يارانه
كنندگان داخلي توان تأمين نياز كشور را براي اجراي طرح جايگزيني وسايل  توليد و از آنجا كهدر همين راستا  .اهميت است

گرفته مورد توجه قرار  راندمان باالبحث تعويض لوازم خانگي پرمصرف و فرسوده با محصوالت نو و خانگي فرسوده دارا هستند 
محصول  5درصد مصرف انرژي متعلق به  70حدودهر خانوار ايراني در گرديده است مشخص  هاي انجام شدهبا بررسي .است

  .فريزر، تلويزيون، وسايل سرمايشي و گرمايشي، ماشين لباسشويي و جاروبرقي است پرمصرف شامل يخچال

  

 رتبهميليون خانوار در كشور وجود دارد كه اكثر آنها از وسايل خانگي فرسوده و پرمصرف با  18.5بر اساس اين آمار حدود   
  .كنند استفاده مي B از تر انرژي پايين

  



 علتپايين بودن قيمت انرژي به همين به ميزان مصرف انرژي لوازم خانگي خود  توجهي خانوارهاي ايرانييكي از داليل بي 
 .برندرا بكار ميخانوارها لوازم خانگي پرمصرف  بيشتر

قيمت تمام شده توليد محصوالت كم مصرف جايگزيني لوازم پرمصرف وجود دارد باال بودن كه بر سر راه مشكالتي يكي از 
كند به راحتي حاضر به  مصرف را با يك محصول پرمصرف مقايسه مي، كاالي كماز لحاظ هزينه كننده زماني كه مصرف. است

مصرف در كشور صورت سازي الزم براي استفاده از لوازم برقي كم همين دليل بايد فرهنگبه ،پرداخت پول بيشتر نخواهد بود
   .دپذير

  

آوري و بازيافت  مشكل ديگري كه در زمينه اجراي طرح جايگزيني محصوالت پرمصرف خانگي وجود دارد اين است كه جمع
اين نوع محصوالت نيازمند صرف هزينه بااليي است زيرا با توجه به وسعت كشور، حمل و نقل محصوالت پرمصرف از نقاط 

ا خواهد داشت و عالوه بر اين، بازيافت لوازم فرسوده نيز سود زيادي براي مختلف به واحدهاي توليدي هزينه بااليي ر
   .كنندگان به همراه ندارد توليد

  

بهبود مصرف انرژي محصوالتشان را يك رتبه  رتبهبر اساس مصوبه دولت، توليدكنندگان داخلي بايد هر سال  در حال حاضر
 توان با توليد ميتعيين رتبه انرژي تجهيزات خانگي و تصويب قوانين محدود كننده استاندارد  با استناد بهدر عين حال  .بخشند

  . دبعمل آورمحصول پرمصرف جلوگيري  و وارد كردن آن كاال برخورد و از توليد و واردات



  سال باشد 

 22ويي و 
ميليون  2 

ودن المپ 

  

2

  

س 10 بيشتر از 

دستگاه لباسشو
 دستگاه كولر و
سيله به سالم بو

  . شود

20

2

)يون

سن هر تجهيز

ميليون د 14ر، 
ميليون 5چال، 

ر مفيد اين وس
ر كشور تعويض

15

14

وده
ميلي(فرسوده

تيكه در صور.

ن دستگاه كولر
ون دستگاه يخچ
ن رنگي نيز عمر
ون رنگي بايد در

4

د و فرسو
آمار لوازم ف

.است تجهيزات
  . شودمي

ميليو 15ريزر،
ميليو 8ن تعداد،

 مورد تلويزيون
 دستگاه تلويزيو

8

ت موجود
)ون

، سنم خانگي
سوده محسوب م

ستگاه يخچال فر
 است كه از اين

در شوند ب مي
ميليون 3ساالنه

5

2

3

ر تجهيزات
ميليو( كشور

  سوده

لوازم  فرسودگي
ز جزء لوازم فرس

ميليون دس 20
در حال استفاده

 فرسوده محسوب
 طور متوسط س

زر

لر

ي 

ن

آمار
م موجود در

زم خانگي فرس

هاي تعيينك
ت كه آن تجهيز

اضر در كشور 
تگاه تلويزيون د

لباسشويي شين
شود و به ط مي

يخچال فريز

كول

اه لباسشويي

تلويزيون

آمار لوازم

تعريف لواز

يكي از مال
توان گفتمي

در حال حا
ميليون دست
دستگاه ماش
تصوير مربوط

  

  

دستگا



  

ي خانگي 
 الكتريكي 

-يخچال ي

كي توسط 

هاگزيني يخچال
نرژين مصرف ا

شي از جايگزيني
ف انرژي الكتريك

ي ناشي از جايگز
 مكزيك ميزان
زان پتانسيل ناش

ميزان مصرف% 3
  .باشد

جوييصرفهسيل
هاي مختلفت

 انجام شده ميز
33كه اين ميزان 

بمگاوات مي 90

  دمان باال

  )ن لباسشويي

با موضوع پتانس
ها در ايالتخچال

هايبا بررسي. ت
باشد كمي 7/4 

00فيتي معادل

با لوازم راند ده

  وج بار
ايگزيني ماشين

2009در سال
 نحوه توزيع يخ

بوده است 1/14
)ترا وات ساعت/ ل

با آزاد شدن ظر

 خانگي فرسود

  كل رژي
رژي در زمان او

جا(ر ميزان آب

 عي انرژي

كشور مكزيك د
 پس از ارزيابي

1 )ترا وات ساعت 
سال( راندمان باال

باشد و برابر بمي

يگزيني لوازم

كاهش مصرف انر
كاهش مصرف انر
كاهش مصرف د

   CO2كاهش 
حفظ منابع طبيع

اي كه در كطالعه
جام شده است،

/سال(ها  يخچال

هاي رده با نمونه
م 2009ر سال 

مزاياي جاي

ك 
ك 
ك 
ك 
ح 

براساس مط
فرسوده انج
توسط اين

هاي فرسود
ها ديخچال

  

  

 


