


میترا پیوندی: کننده  ارائه    

  سیدیانسرکار خانم  –کالس دوم 



 صرفه جویی چیست ؟
 

 جدیدصرفه جویی یعنی پیدا کردن روشهای 
. استفاده بهتر از منابع محدودبرای   

 منابعی که دیگر تولید نمی شوندبخصوص 

 



 
 

 درچه  مواردی می توان صرفه جویی کرد؟  

   صرفه جویی در مصرف برق 
 
صرفه جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی 

 
 صرفه جویی در مصرف بنزین و سوخت 

 
 صرفه جویی در مصرف آب 

 
 صرفه جویی در استفاده از منابع طبیعی مانند  چوب

 درختان
 



 صرفه جویی در مصرف برق

 

 

 
 ساعاتی که بیشترین مصرف روشنایی و وسایل برقی در

 .آن ساعت می باشد 
 

 

 
 

؟ساعت اوج مصرف کدام است   



  در شش ماهه او ل سال 
 شب    11تا  7از ساعت 

 
 
در شش ماهه دوم سال 
   شب    10تا  6از ساعت 

 
 

 .ساعت اوج   مصرف است



 یادمان باشد در سا عات اوج مصرف ازوسایل برقی  کمتر استفاده کنیم 

 روش های صرفه جویی در مصرف برق 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 

  استفاده از المپ های کم مصرف 

= 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 
 

 برای اتوکشی لباس ها صبر کنیم تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد 

 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 

 از قرار دادن غذای گرم در داخل یخچال خودداری کنید تا یخچال
اول غذا را در بیرون یخچال خنک کنید و بعد در یخچال !! شوکه نشود

 .قرار دهید

 

 

 

 
 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 
 از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار

  کم مواد غذایی خودداری کنیم

 

 

 

 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 

 قبل از روشن کردن جارو برقی ؛ لوله های آن را کنترل کنیم تا گرفتگی
 .نداشته باشد 

 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 
. 

 اگر وسیله برقی می خرید حتما به برچسب انرژی آن دقت کنید که کم
 . مصرف باشد



  روش های صرفه جویی در مصرف برق

 می شود که  باعث فصل تابستان ، پوشیدن لباس هایی که رنگ روشن دارند در
  .کنیم و در فصل سرما از لباسهای  ضخیم و تیره استفاده کنیم کمتر احساس گرما 

 

 



 روش های صرفه جویی در مصرف برق 

 مانیتور رایانه خود را به گونه ای تنظیم کنید که پس از دو سه دقیقه
 .  بیکار بودن خاموش شود

 



 
 
 

 

 به هدر می روداگر چه در  چکه شیر ها مقدار زیادی آب از
 .آیداول کم به نظر می   نگاه

 
 

   
   

  
   

  
 

 صرفه جویی در مصرف آب 



 صرفه جویی در مصرف آب 

 برای شستن ماشین نیازی نیست شیلنگ آب تمام وقت تا آخر باز
با یک سطل آب هم همان . باشد تا ماشین خیلی خیلی تمیز شود

 .اندازه تمیز می شود

 



    
عادت کنید هنگام لیف و صابون شیر آب حمام را باز نگذارید  .

 !امتحان کنید. سخت نیست

 صرفه جویی در مصرف آب 



خودتان ببینید کجا می شود  . چیز خیلی سخت و  پیچیده ای نیست
 .آب کمتری  به هدر داد

 صرفه جویی در مصرف آب 



 صرفه جویی در مصرف آب 

برای شستن این حیاط چقدر آب  به هدر می رود؟ آیا واقعا الزم است؟ 



چند کار که باعث صرفه جویی در منابع یعنی سوختها  و 
 جلوگیری از آلودگی هوا  می شود ؟

 استفاده از  مداد سبز که باعث جلوگیری از قطع درختان می شود. 
استفاده از نور خورشید برای گرم کردن منازل و حرکت ماشین ها. 
 می توان از روغنهای  فاسد شده خوراکی و یا چند بار استفاده شده

 .که دیگر قابل مصرف نیست برای تولید سوخت استفاده کرد 
 می توان  روشی استفاده کرد که با راه رفتن موبایل شارژ شود و نیاز

 .به استفاده از برق نباشد 
 می توان از باد برای ایجاد حرکت و تولید انرژی  استفاده کرد. 

 
 





 با  تشکر  از  توجه  شما 


