
 المدنٌة للحماٌة الثانً هللا عبد بن الحسٌن األمٌر أكادٌمٌة

 االجهزة بعض فً الكهربائٌة الطاقة استهالك ترشٌد النشرة التوعوٌة الخاصة بطرق

 ./فرٌق عمل المسؤولٌة المجتمعٌة

 :اإلضاءة •

 -: التالٌة السلوكٌات بعض تنفٌذ مراعاة طرٌق عن% 51 حدود فً اإلضاءة تكلفة خفض ٌمكن

 . نهارا   الطبٌعً الضوء استخدام من اإلكثار ·

 . مؽادرتها فور المشؽولة ؼٌر األماكن فً اإلنارة إطفاء ·

 . للطاقة موفرة مصابٌح استخدام ·

 . نظٌفة اإلضاءة بمعدات االحتفاظ ·

 العامة اإلضاءة من بدال الموجهة اإلضاءة استخدام ·

 .بلمباتفلورسنت العادٌة اللمبات استبدال ·

  

 :الكهربائٌة السخانات •

 -:التالً مراعاة ٌجب ولذلك للطاقة استهالكا كهربائٌةال األجهزة أكثر من الكهربائً المٌاه سخان

 .االستحمام حوض ء مل عن كبدٌل الدش استخدام ·

 .للتلؾ تعرضها فور الساخنة،وإصالحها المٌاه تسرب لمنع والمحابس المواسٌر اختبار ·

( مدفونة كانت إذا) الحائط فً الحرارة تسرب لمنع للحرارة عازلة بمواد الساخنة المٌاه مواسٌر عزل ٌفضل ·

 .( الحائط خارج المواسٌر كانت إذا) الهواء فً أو

 .السخان استخدام عدم حالة فً جٌدا المحابس ؼلق ·

 .استخدامه عدم حالة فً السخان عن الكهرباء فصل ·

 .مئوٌة درجة 06 حرارة درجة عند( رموستاتالث) السخان حرارة منظم ضبط ·

  

 :أجهزة التلفاز •

 . المذاعة البرامج متابعة وعدم الحجرة ترك عند التلٌفزٌون إؼالق     

  

 :ثالجات الماء والكولرات •

 .للطاقة استخداما االجهزة أكثر من وفه بكفاءة عملأن كولر الماء ٌ أن تأكد ·

 . كولرال ظهر فً الموجود المكثؾ ملؾ نظافة من دائما تأكد ·

 لضمان بسرعة أؼلقه الباب فتح وعند داع، بدون الثالجة باب فتح تحاول وال الباب، ؼلق إحكام من تأكد ·

 .خارجها البارد الهواء تسرب عدم

 . سهولة أكثر منها األشٌاء وإخراج إدخال عملٌة تكون حتى الثالجة داخل األشٌاء ترتٌب ٌراعى ·

 تماما ممتلئ الفرٌزر ٌكون أن ٌفضل بوصة،¼  عن الثلج سمك ٌزٌد ال حتى آلخر حٌن من الثلج إذابة ·

 .بالماء ممتلئة بأكٌاس الفراؼات وملء

 العكس وعلى. الطعام حول الهواء لحركة الفراغ من مسافة ترك مع منظمة الثالجة داخل األشٌاء ضع ·

 . الثلج مكعبات بأكٌاس الفراغ إمأل الضرورة وعند ممتلئ ٌكون أن ٌفضل للفرٌزر بالنسبة

 . مفتوحا بابها ترك مع تنظٌفها بعد الثالجة أؼلق أكثر أو أسبوع لمدة للمنزل مؽادرتك عند ·

 . بها الخاصة السنوي للتشؽٌل التقرٌبٌة التكالٌؾ معرفة حاول الثالجة شراء عند·

 . الثالجة باب فتح مرات عدد لتقلٌل صٌفا للشرب( كولمان) مٌاه مبرد استخدم ·

 : ترشٌد استهالك المٌاه •

ٌعد الماء أحد أهم العناصر التً نحتاجها فً حٌاتنا الٌومٌة. تعانً اإلمارات العربٌة المتحدة من شح فً 

هطول االمطار. وبناء علٌه تدعو األهمٌة القصوى إلى مراقبة االستهالك العام للمٌاه سواء داخل أو خارج 

 بالمدارس أو فً أماكن عملنا.منازلنا أو 



 داخل المنزل

 كٌؾ ٌتسنى لنا تخفٌض استهالك المٌاه بالمنزل؟

 : اثناء الؽسٌل

 

 .إقفل صنبور الماء أثناء ؼسٌل األسنان واستخدم كوبا  كبٌرا  من الماء بدال  من فتح الصنبور 

 .إقفل صنبور الماء أثناء ؼسٌل الوجه أو أثناء الحالقة 

 ق المٌاه لتخفٌض كمٌة الماء المستهلكة.إستخدام منظم تدف   

 :اثناء االستحمام

 

 .إستخدم الدش بدال  من تعبئة البانٌو بالماء،فإن كان ال بد من ذلك ،  ٌنبؽً عدم تعبئته حتى ال ٌفٌض 

 .استخدم الرذاذ منخفض التدفق 

  ًلحبس الماء أثناء االستحمام. استخدم منظم رشاش أو برؼ   

 : فً المطبخ

 

  الفاكهة والخضروات فً حوض أو وعاء مملوء بالماء لتقلٌل الكمٌات المستهلكة.إؼسل 

 .اترك األطعمة المجمدة فً مكان مكشوؾ لمدة تكفً إلذابتها بدال  من صب الماء علٌها 

 .إستخدم الكمٌة المناسبة من المٌاه ألؼراض الشرب أو إعداد القهوة أو الشاي 

 ها فً حوض مملوء بالماء. أما األطباق التً تحتاج إلى عند ؼسٌل األطباق ٌفضل بأن ٌتم ؼسل

 تنظٌؾ أكثر فٌنصح بؽمرها فً الماء لمدة قصٌرة قبل ؼسٌلها.

  تأكد من امتالء ماكٌنة ؼسٌل األطباق بشكل تام قبل تشؽٌلها إذ أنه من العبث تشؽٌلها لمجرد ؼسٌل

 طبق أو طبقٌن.

 شاؾ أٌة تسرب محتمل للمٌاه.ٌجب فحص الصنابٌر وأنابٌب المٌاه بانتظام الكت 

 ..خارج المنزل

 :فً الحدٌقة

  استخدام نظام الرذاذ أو الري بالتنقٌط فً أعمال الري لخفض استهالك المٌاه وهما نظامان حدٌثان

 ٌستخدمان أقل كمٌات ممكنة من المٌاه .

 

 : عند ؼسٌل السٌارة

  استخدام خرطوم المٌاه.ٌمكنك استخدام نحو سطلٌن من الماء لؽسٌل سٌارتك بداْل من 

 : احواض السباحة

تستهلك أحواض السباحة كمٌة كبٌرة من الماء خاصة عندما تكون كبٌرة الحجم. بناء علٌه ٌوصى باتباع 

 اإلرشادات المفٌدة التالٌة:

 .تأكد دائما  من بقاء مستوى الماء منخفضا  فً حوض السباحة 

 ت التبخر.تؽطٌة حوض السباحة بمظلة مناسبة للحد من معدال 

 .فحص جدران حوض السباحة ونظام تصرٌؾ المٌاه على الدوام لكشؾ أي تسرب 

 

 :فً المدرسة

 اإلمتناع نهائٌا  عن استخدام المٌاه كوسٌلة للتسلٌة واللهو 

 .تبلٌػ المدرس فً حالة وجود تسرب 

 .توجٌه البستانً الستخدام تقنٌات الري بالرذاذ   

 :جهاز توفٌر المٌاه



توفٌر المٌاه على خفض كمٌة المٌاه التً ٌستهلكها الفرد ، إذ ٌعمل جهاز توفٌر المٌاه على مزج ٌساعد جهاز 

الماء المتدفق من الصنبور بالهواء وٌخفض بالتالً وتلقائٌا  كمٌة المٌاه المتدفقة من الصنبور ولكن مع منحك 

 اإلحساس بأنك ما زلت تستخدم الكمٌة المعتادة من الماء.

هاز توفٌر المٌاه خلؾ فوهة الدش. كذلك ٌمكن تركٌب برؼً ٌستخدم للتحكم بتدفق المٌاه ٌمكن تركٌب ج

 وٌمكن فتحه وأؼالقه عند االستحمام.

 ....طرٌقة احتساب االستهالك

 :ٌتكون عداد المٌاه من قسمٌن

  على سبٌل المثال:

 لترا . 10 مترا  مكعبا  و 55.4تعنً  وحدة 55.4.10إشارة قراءة العداد إلى الرقم إن 

 : كٌفٌة حساب االستهالك

 

 خذ قراءة العداد لٌومٌن متتالٌن. 

 إطرح القراءة األولى من القراءة الثانٌة. 

 ٌدل الفرق بٌن القرائتٌن على كمٌة االستهالك خالل ٌوم واحد. 

 على  أما إذا تم اخذ القراءة الثانٌة بعد أكثر من ٌوم من أخذ القراء األولى ، عندئذ ٌتم تقسٌم الفرق

عدد األٌام لمعرفة االستهالك الٌومً ، كما ٌمكن تقسٌم الفرق بٌن القراءتٌن على عدد األشخاص 

 .لمعرفة استهالك الفرد الواحد فً الٌوم

 : كٌفٌة حساب االستهالك الٌومً

  ./5.إلى  ./5مثال  : المدة من 

  ٌوم 6.  =      فرق األٌام بٌن القراءتٌن

  1      =           عدد أعضاء األسرة

 مترا  مكعبا . 41الفرق بٌن القراءتٌن األولى والثانٌة        :                      االستهالك

  ألسرة مؤلفة من خمسة أفراد. مترا  مكعبا / ٌومٌا   5.1=  6.÷  41     =               االستهالك الٌومً

 مكعبا  للشخص الواحد/ ٌومٌا .مترا   ..6  = 1÷  5.1  =   االستهالك للشخص الواحد 

 ...ترشٌد استهالك الكهرباء 

تعد الكهرباء واحدة من أكثر المصادر أهمٌة ومن أعظم االكتشافات التً قامت علٌها الحضارة الحدٌثة التً ال 

ٌمكن االستؽناء عنها. وأسوة بالمصادر األخرى الضرورٌة فً حٌاتنا التً ٌجب علٌنا أن نتعلم كٌفٌة ترشٌد 

 ستخدامها.ا

 نعرض فً ما ٌلً بعض الخطوات البسٌطة التً ٌمكن لكل واحد منا إتباعها للمساعدة فً توفٌر استهالكها.

 أجهزة تكٌٌؾ الهواء

 .القٌام بأعمال التفتٌش والصٌانة بشكل دوري للتأكد من فاعلٌة وكفاءة عمل جهاز تكٌٌؾ الهواء 

 لذي ٌساعد فً تدفق هواء أنظؾ وأبرد وٌخفض تنظٌؾ المرشح )الفلتر( مرة كل إسبوعٌن األمر ا

 استهالك الكهرباء.

  أؼلق أي فتحات/ فجوات حول وحدة تكٌٌؾ الهواء لمنع أي تسرب للهواء مما ٌخفض بالتالً من

 معدل االستهالك.

  تركٌب ستائر على النوافذ للتخفٌؾ من دخول الحرارة الخارجٌة وتخفٌض استهالك االنارة إلى

 أقصى قدر ممكن.

  مئوٌة. 51ثبت مفتاح التحكم فً درجة حرارة وحدة التكٌٌؾ على درجة ال تقل عن 

 كٌفٌة التوفٌر باإلنارة؟

 اطفىء كافة االنوار عند مؽادرة الؽرفة. 

 اطفىء كافة األنوار فً الؽرؾ ؼٌر المستخدمة. 

 اطفىء كافة األنوار اثناء ساعات النهار واالعتماد على ضوء الشمس للفائدة . 



 ( الجدران بالوان فاتحة ألن االلوان الفاتحة تعكس اإلنارة/اإلضاءة وبالتالً تضاعؾ إدهن )اصبػ

 .كمٌة الضوء الموجودة بالؽرقة

  إستخدم مصابٌح خاصة تستهلك طاقة كهربائٌة فً عملها، بما فً ذلك مصابٌح الفلورسنت

 . ومصابٌح الترشٌد

 خول أكبر كمٌة من االنارة الطبٌعٌة وٌخفض إستخدام زجاج عازل على النوافذ األمر الذي ٌسمح بد

 .بالتالً كمٌة الكهرباء المطلوبة

 مزاٌا مصابٌح الترشٌد

 تستخدم مصابٌح الترشٌد  Power Saving Lamps   من االستهالك عند 06نسبة أٌقل تصل إلى %

للطاقة ٌعد مقارنتها بالمصابٌح العادٌة، كما أنها تبعث حرارة أقل وعلٌه فان معدل استهالكها من 

 .أقٌل مقارنة باستهالك وحدات الهواء

  إن العمر االفتراضً للمصابٌح االقتصادٌة ٌبلػ ثمانٌة أضعاؾ عمر المصابٌح االعتٌادٌة. فعلى سبٌل

ساعة فان العمر االفتراضً لمصباح  5666المثال إذا كان العمر االفتراضً للمصباح العادي هو 

 .ساعة 0666إقتصادي هو 

ل التالً الفرق بالوات بٌن استهالك المصابٌح العادٌة واستهالك مصابٌح الترشٌد . مما ٌعنً ٌوضح الجدو

 استخدام وات أٌقل ومن ثم استهالك أقل للكهرباء وبالتالً تقل قٌمة الفاتورة.

 مصابٌح الترشٌد )وات( المصابٌح العادٌة )وات(

51 7 

06 55 

566 56 

556 5. 

 األجهزة المنزلٌة

إستخدام األجهزة المنزلٌة مثل مكائن ؼسٌل المالبس والتجفٌؾ وكً المالبس وؼٌرها فً ؼٌر أوقات ٌنبؽً 

 الذروة كلما أمكن ذلك.

 الثالجــة

 اؼلق باب الثالجة بأحكام. 

  ًال تفتح أبواب الثالجة بشكل متكرر كثٌرا  خاصة أثناء فصل الصٌؾ. إحتفظ بالماء البارد ف

األمر الذي ٌمنع األطفال بشكل خاص من أحد اسباب الفتح المتكرر  ثٌرموس معزول خارج الثالجة

 .للثالجة

  ضع الثالجة فً أبرد مكان فً المطبخ وتجنب المواقع الساخنة خاصة تلك المعرضة لضوء الشمس

 .أو بالقرب من الفرن

  عدم تشؽٌل الثالجة بكل طاقتها بل على المستوى المتوسط الذي ٌمكن بفضله المحافظة على

 .المأكوالت وهً طازجة

 الؽسالـة

  تجنب تشؽٌل الؽسالة ٌومٌا  كلما أمكن ذلك بل إستخدمها حٌن ٌتراوح حجم الؽسٌل بٌن المتوسط إلى

 الثقٌل مما ٌساعد على توفٌر استهالك الكهرباء والماء معا .

 االت العادٌة الؽساالت التً تسخٌن الماء تستهلك ستة أضعاؾ الطاقة الكهربائٌة التً تستهلكها الؽس

 األخرى.

 األجهزة األخرى ) التلفزٌون والفٌدٌو والمسجل والرادٌو(.

  بعد الظهر  4:66 – 5:66تجنب تشؽٌل جمٌع األجهزة معا  خاصة فً ساعات الذروة بٌن )الساعة

صباحا ( األمر الذي ٌساعد على موازنة األحمال / االستهالك  5:66 –لٌال   56:66ومن الساعة 

 .تلؾ محتمل لألجهزةوٌمنع أٌة 

 ٌوضح الجدول التالً كمٌة الطاقة المستهلكة لألجهزة المنزلٌة األخرى:



 الجهـاز
 االستهالك

 )كٌلوات/ ساعة(

 5.1 ( Splitجهاز تكٌٌؾ هواء مجزأ )

 0.6 فرن كهربائً

 7.1 موقد كهربائً

 ..5 شواٌة

 5.6 ابرٌق

 5.6 جهاز تحمٌص الخبز

 6.5 لمبة )مصباح( إضاءة

 6.51 ؼسالة مالبس صؽٌرة

 4.6 ؼسالة أطباق

 6.71 مكنسة كهربائٌة

 6.55 ثالجة / فرٌزر

 5.1 سخان ماء

 ..6 مبرد ماء

 6.51 تلفزٌون

 5.6 مكواة

 6.5 مروحة كهربائٌة

 6.1 مجفؾ شعر

 

  

 :الهواء تكٌٌؾ  

 النصائح اتبع التكلفة بأقل مكٌفا بالمكان ولالحتفاظ المكٌفات استخدام نتٌجة صٌفا الكهرباء فاتورة ترتفع

 :التالٌة

 .التكٌٌؾ فلتر نظافة من تأكد ·

 .إلتباعها وذلك جٌدا االستخدام طرٌقة إقرأ ·

 . مئوٌة درجة 51 عن التقل حرارة درجة ضبط ·

 .التكٌٌؾ تستخدم ال ، 51 الجو حرارة درجة تكون عندما ·

 .لفترةطوٌلة الؽرفة ترك عند التكٌٌؾ جهاز أؼلق ·

 .الحر أٌام فً مسدلة الستائر- ظلت إذا الحرارة معتدلة شقتك ستظل ·

 . الصٌؾ أٌام بعض فً الحرارة درجة لتلطٌؾ تكفى المروحة. 

 .بالجهاز الخاصة السنوي للتشؽٌل التقرٌبٌة التكالٌؾ معرفة حاول تكٌٌؾ جهاز شراء عند ·

 .لجهاز تشؽٌال عند مفتوحا الؽرفة باب ترك عدم ·

 

 تحٌات لجنة المسؤولٌة المجتمعٌةمع 

 أكادٌمٌة األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً للحماٌة المدنٌة
 


