
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  درصدی قیمت  21افزایش

 های گوشتیفرآورده

 

  برگزاری مسابقات دارت بانوان

 کارگر استان تهران

 

  تجلیل از فعاالن فرهنگی شرکت

 پروتئین گستر سینا

 

 اشرشیاکلی منجمد، خشک وپخته بر روی
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 خوانید:در این شماره می 

 های گوشتیفرآورده تخصصی گوشت و بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

 11شماره 
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 اخبار گوشتیران
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 .درصد افزایش پیدا کند 21تا  2۱ها بین دبیرانجمن فرآورده های گوشتی گفت: احتمال دارد در نیمه دوم امسال قیمت این فرآورده

شرکت خارجی در تهران برگزار می شود، در پاسخ به آخرین وضعیت  2۱آبان ماه با حضور  1۲تا  11 های گوشتی که مجید افالکی در نشست خبری دومین نمایشگاه بین المللی فرآورده

 .تن انواع فرآورده گوشتی از کشور صادر شد ۹۱۱۱صادرات چندانی در این زمینه نداشتیم اما سال گذشته حدود  ۴۹ما تا قبل از سال  ت:های گوشتی، اظهارداشصادرات فرآورده

برابر شده و بیشترین صادرات ما نیز به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، شمال آفریقا، افغانستان و  1تن بوده تقریبا  1۱۱۱که میزان صادرات حدود  ۴۹وی افزود: این عدد نسبت به سال 

ای این کشور هسیار مشکلی است، افزود: آیین نامهدبیرانجمن فرآورده های گوشتی همچنین با بیان اینکه وارد شدن به بازار روسیه کار ب .مواردی هم به کشورهای اروپایی انجام می شود

ند حدود دو سالی است که ما روی صادرات مستقیم به روسیه متمرکز هستیم اما همانطور که اشاره شد این کدر زمینه واردات مواد غذایی بسیار مشکل است و چارچوب ما را محدود می

 .کار سختی است

ثیرش را روی قیمت تمام شده محصوالت مختلف و صنایع گذاشته أسال گذشته به ویژه تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم ت 2۲بوده که طی  افالکی اضافه کرد: ایران کشور تورمی

 د.نوانند تولید را ادامه دهد تا بتهای بعد باید قیمت خود را افزایش دهنشان را افزایش ندهند در سالاست و اگر تولیدکنندگان در یک سال هم بخواهند تحمل کنند و قیمت

ایم تا بتوانیم در نیمه دوم امسال درصدی را به سازمان حمایت داده 21تا  2۱های اخیر، درخواست افزایش قیمت وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ طی ماه

دهد قیمت ای بتواند به مواد اولیه خود در یک بازه زمانی مشخص، با قیمت ثابتی دست پیدا کند، ترجیح میهای جدید محصوالت خود را روانه بازار کنیم، اما اگر هر تولیدکنندهبا قیمت

  .ای جز افزایش قیمت نیستیز برای حفظ مشتریان افزایش ندهد، اما اگر اینگونه نباشد چارهاش را نمحصول تولید شده

خواهد، باید به سمت صادرات بیشتر حرکت کنیم و ببینیم که منطقه از نظر کمی و کیفی چه محصولی از ما می فارس خلیج منطقه کشورهای و منطقه وضعیت به توجه با افالکی اضافه کرد: 

متحده  امارات صادرات با گواهی حالل را در بین کشورهای همسایه اسالمی رونق دهد که در این میان کشورهایی مانند لهأتواند مسایران به عنوان یکی از کشورهای اسالمی می چرا که

 .توانند به عنوان مقاصد اصلی در نظر گرفته شودعربی و قطر می

                                       12/۹/۴9تاریخ  ،خبرگزاری مهر منبع: 

 Asian seabassیا  آسیایی باسماهی سی
ماهیان، زیر  ردهداران، مهرهزیر شاخه  طنابداران، شاخه ، جانوراناز سلسله  Lates calcariferآسیایی با نام علمی  باسماهی سی

استرالیا با نام  در باس وسی نام با آسیا در ماهیاین  باشد.میلوتیده خانواده و از سوف ماهی سانان  رده ماهیان استخوانی، راسته

 از  "رودخانه درشت فلس ماهی "معنای به باراموندینام  ،دارد متفاوتی هایدیگر کشورها، نام در وشناخته شده  باراموندی

 .است رایج بوده قدیم روزگاران

 
 (Lates calcarifer)آسیایی  باسسی ماهی               

 زیست شناسی و ریخت شناسی

رای کند و فقط بهای شیرین سپری میرا در آب که بیشتر زندگی خود ، بدین معنیباراموندی یک ماهی کاتادروموس است   

ها و نهرها زیست در رودخانه ماهیان کوچک بنابراین د.کنهای شور دریایی مهاجرت میسمت آب های شیرین بهریزی از آبتخم

 ی توانایی  ماه ، به عبارتیهالین استند. این گونه یوریاها قابل مشاهدهبا جثه بزرگ در خورها، دریاها و حتی اقیانوس یدارند و ماهیان

 باسماهی سیاطالعاتی در مورد 

 

به گزارش روابط عمومی پروتئین گستر سینا طی مراسمی، با حضور حجت االسالم و المسلمین حاج آقا 

فر فعاالن فرهنگی، قاریان قرآن ن ۹۲شرکت از  ، در نمازخانه اینمسئوالنامام جماعت و جمعی از پور رجب

 آمد.تجلیل به عمل مؤذنین  و

       

 

                                               دکتر منا ایزدیانوری: آگرد

 تحقیق و توسعه ماهیران  کارشناس
     

  

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تیرماه بصورت تیمی و انفرادی در محل ورزشگاه شرکت  12شرکت پروتئین گسترسینا، مسابقات دارت بانوان کارگری استان تهران در تاریخ به گزارش واحد فرهنگی ورزشی 

تیران شرکت گوش های زیرمجموعه برگزار گردید. در این مسابقات که توسط اعضاء فدراسیون دارت قضاوت گردید، تیمتیم از کارخانجات و شرکت 8خودرو، با حضور ایران

 های کشوری انتخاب گردید.ارم شد، همچنین تیم قهرمان به عنوان نماینده استان تهران برای حضور در رقابتهموفق به کسب مقام چ

   

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

کرج، پشت کارخانه آدرس: تهران، جاده قدیم 

 شهریور 21شیر پاستوریزه ، کوی 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه آدرس: 

 شهریور 21شیر پاستوریزه ، کوی 

 66213162-66266111تلفن: 

 66261222فکس: 
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 برگزاری مسابقات دارت بانوان کارگر استان تهران

 
 

ده که هایی رسیبستنی فضایی، حاال نوبت به تیوب پس از

جدید اکنون حاوی غذای ویژه فضانوردان هستند. این غذاهای 

در اختیار مردم عادی نیز قرار گرفته است. به گزارش آژانس 

های روسیه در چاپ و بسته بندی، مرکز نمایشگاه خبری

ه از کمسکوغذاهایی را به بازدیدکنندگان عمومی می فروخت 

بندی چیزی متفاوت از غذاهای بسته بندی شده رایج حیث بسته

ان! شکل خمیردند بهیی است: غذاهایی فشرده شده در تیوب ها

متفاوت مدل مختلف و حاوی مواد غذایی  22این تیوب ها در 

دهد آژانس فضانوردی روسیه به ارایه شده است که نشان می

د. ای داریی توجه ویژهر سفرهای فضاذائقه متنوع فضانوردان د

های غذا های غذایی می توان بهاز نکات جالب توجه این تیوب

غذاهایی نظیر گوشت بره و ، کرده اشار خاص موجود در آنها

ها به این تیوب ، دسر پنیر و پوره زردآلو و سیب.سبزیجات

ند. این غذاها در رسمیدالر به فروش  ۹.۲قیمتی درحدود 

ردان فضانومراکز ویژه تولید و بسته بندی مواد غذایی ویژه 

   وند. طبقشمی المللی آمادهفضایی بین روسی ساکنان ایستگاه

ه گیری از مواد اولیقامات روسی، این غذاها بدون بهرهگفته م

ین اکنندگان آنها شده ژنتیکی تولید شده و تولیداصالح

دهند که غذاهای تیوبی با استفاده از مواد اطمینان خاطر را می

شده  ریزیبرنامه اولیه تازه و طبیعی و طی فرآیندهای کامالً

میالدی و همزمان با  2۴9۱دهه شوند. از طبخ میو آماده 

های فضایی روسیه و آمریکا، تهیه و تولید گیری برنامهاوج

غذاهایی که قابلیت استفاده در جاذبه صفر را داشته باشد مورد 

ه و طی نیم قرن گذشته نیز توجه دانشمندان قرار داشت

 های چشمگیری در این عرصه صورت گرفته است.پیشرفت

 

 گستر سیناتجلیل از فعاالن فرهنگی شرکت پروتئین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://media.jamnews.ir/Original/1394/09/28/JamNewsImage16581252.jpg


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 )بخش اول( انرژی مصرف مدیریت

   
 

 

                                                مجید صدیق وری: آگرد

 پرسنل واحد فنی
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یشتر بچنین این ماهی تقریباً کفزی است یعنی دامنه وسیعی از شوری را دارد. همتحمل 

کند. متر سپری می ۹۱متر تا  2۱زمان زندگی خود را در نزدیک کف بستر در اعماق 

 ۲۲ و متر( ۲/2متر طول )عمدتاً  1، ه بدنی، این ماهی بسیار بزرگ جثهاز نظر انداز

تر است. ماهی دارای بدنی نر بزرگجنس وزن است که جنس ماده از  گرمکیلو

که تا  هاییدار با آروارهماهی با دهان بزرگ پوزه نو نسبتاً پهن است. ایطویل،کشیده 

 شدت انحنادار، با خارهای جداگانهرا به پشت خود برده،  باله پشتی بهها حدودی چشم

ای، باله  مخرجی با سه اشعه باله 2۱-22عدد و با  2-۴و نرم بر روی باله پشتی به تعداد 

ای شناسایی ای و خاصرهبودن باله سینهدارا با  چنین ای و هماشعه باله 2-8خار و 

شوند. در بخش انتهایی بدن ماهی پدانکل دمی یا همان دم عضالنی با باله دمی گرد می

 ماهی های اینوجود دارند. فلس جانبی بدن که تا باله دمی کشیده شده است، و خطوط

پشت تیره و  باای اند. ماهی بالغ دارای بدنی نقرهکتنوئید و بسیار محکم تثبیت شده

 شود. تیرگی بدن بیشتر می ،آلودهای گلآبی است که درآب -زیتونی تا خاکستری

 تغذیه و تولید مثل

 ارخوگوشت میرژی دارا بلوغ از بعد و بوده زخواریچهمهی نوجوان مراحل دراین ماهی 

 ماهیان. ندکمی تغذیه ماهیان بچه و پوستانسخت از بیشتری وحش محیط در و باشدیم

 در باسسی ماهی. کنندمی حرکت دریا سمت به گذاریتخم و جنسی بلوغ برای بالغ

 بلوغ به مترسانتی 2۱ تا 9۱ اندازه و کیلوگرم ۹ تا ۲/1 حدود وزن با سالگی ۹ تا ۱ سن

سانتیمتری بالغ  ۱2-21این ماهی هرمافرودیت است یعنی نرها در  .درسیم جنسی

سال( به جنس ماده  8سال و گاه تا  ۲تا  ۱به بعد )گاهی بعد از شوند و از این اندازه می

سال بر روی ماهیانی که در سیستم  قفس  ۱-۲شوند. ادعای بالغ شدن نرها بین تبدیل می

تواند با شرایط طبیعی متفاوت باشد. تغییر اند، نیز وجود دارد که میپرورش یافته

اصاًل  هااز ماهیشود ولی در برخی کامل میجنسیت از نر به ماده در کمتر از یک هفته 

نام شکارگر فرصت طلب و گوشتخوار افتد. این ماهی بهاین رخداد اتفاق نمی

خوار( معروف است، نرم تنان با نسبت کمتر مورد خوار و سپس ماهیپوست)سخت

 هخواری دیدتا حدودی همنوعها این ماهیگیرند. در بین تغذیه این ماهیان  قرار می

این ماهی در فهرست ماهیان مهاجم قرار ندارد ولی از آنجا که گوشتخوار  شود.می

اگر به  عنوان ماهی غیربومی به زیستگاهی پردازد است و به شکار ماهیان دیگر می

 معرفی گردد پتانسیل از بین بردن  ماهیان دیگر را دارد. 

 پراکنش جغرافیایی 

 تا فارس خلیج از آرام اقیانوس تا هند اقیانوس منطقه غرب از، این ماهی پراکنش

 . استشده گزارش شمال استرالیا و نو گینه پاپوا ،تایوان، اندونزی، چین

 باس آسیاییوضعیت پرورش ماهی سی

 ،تایلند Songkhala تحقیقاتی مرکز در 2۴2۱بار در سال  نخستین ماهی این پرورش

 ۴۱ تا 8۱ دهه در. یافت گسترش آسیا شرق جنوب سراسر در سرعت به و آغاز

 ،مالزی ،اندونزی ، هند ، چین کشورهای در باراموندی پرورش تکثیر و میالدی

 . یافت چشمگیری رونق استرالیا و ویتنام ، تایوان ، سنگاپور ، فیلیپین

 به اخیر هایسال در باراموندی عالوه بر کشورهایی چون تایلند و عربستان سعودی

 و هاوایی) آمریکا  متحده ایاالت ،فرانسه پلینزی، گوام ،ایران به پروریآبزی قصد

با توجه به فصل  . است معرفی گردیده نیز اسرائیل و انگلستان ، هلند ، (ماساچوست

 ساله پرورش در قفس، به وزنتکثیر ماهی از بهمن تا اردیبهشت، طی یک دوره یک

این ماهی هم  رسد. کیلوگرم می ۱تا  1سال به وزن  1کیلوگرم و پس از  2گرم تا  9۱۱

به جهت تجاری )با قیمت نسبتاً باال( و هم تفریحی به عنوان صید ورزشی از ارزش 

یا  ایهای دریاچهها در آبسازی آنذخیره ها برخوردار است. ازنباالیی برای انسا

شود. در دنیا پرورش ماهیان دریایی در سه ماهیگیری ورزشی استفاده میها برای برکه

مزارع خاکی، سیستم کشت در قفس دریایی و سیستم کشت از طریق  روش تولید در

  شود.  انجام می)پرورش ماهی مداربسته و فوق متراکم(  RASچرخش آبی

استرالیا، عربستان سعودی، مالزی، هند، اندونزی، ویتنام،  این ماهی دردر حال حاضر 

شود. در دنیا پرورش ماهیان دریایی در سه روش تولید ماهیگیری ورزشی استفاده می

 در

در استرالیا ماهی  تولید اینیابد. پرورش میاشغالی، تایلند، لهستان، انگلستان و آمریکا فلسطین 

 ۱۱ میزان تولید این ماهی بهسیای جنوب شرقی که در آحال آن رسد،در سال میتن  ۹۱۱۱ به

برای رسیدن به وزن   یابد.تن از این ماهی پرورش می 8۱۱هزار تن رسیده است. در آمریکا فقط 

باشد و ماه زمان نیاز می 21له جوان(،  متر )مرحمیلی ۲۱-2۱۱ و طول گرم ۹۱۱- 9۱۱بازاری 

 های منجمدصورت تازه و فیلهرسد.  بازار این ماهی بهکیلوگرم می ۱ماه به  28-1۹سپس طی 

، مقاومت باال در ۱-باس آسیایی )باراموندی( دارای امگاچنین سیهم در جهان مرسوم است.

ریزی، دارای مصرف در هربار تخمو نوسانات دمای آب، تولید باالی مولد   pHبرابر شوری، 

ن تیغ ن، پخت سریع و نداشتغذای پائین، بدون بو، طول دوره رشد کوتاه، عدم نیاز به آب شیری

ن های این گونه در کنار تهیه چرم آهیه غذای حیوانات نیز یکی دیگر از پتانسیلت .ریز است.

 در بازارهای جهانی است.

                                    
 باس سی کنسرو غذای گربه تهیه شده از ماهی                 باسسی بندی ماهیفیله بسته         

 اندگرفته قرار این گونه پراکنش حوزه در که کشورهایی از بسیاری در باراموندی ماهی امروزه

 شرق جنوب منطقه در ساحلیکوچک  هایقفس در عمدتاً  آن تولید و شده داده پرورش

ماهیان  هامور، باراموندی چونهم متنوعی هایگونه ،مزارع این در اغلب شود.می انجام آسیا

 انواده)خ سرخوماهیان ( وEpinephelinaeزیرخانواده  ،Serranidaeهای خانواده)

Lutjanidae شوند.می داده ( پرورش 

 ماهی نای. شوندمی شناخته مختلف نواحی این در گوناگونی مشترک هاینام به آن هایگونه

 و تجاری اهمیت دارای شود ومی شناخته شرقی جنوب آسیای در Giant sea perch نام با

 ماهی .ستا یافته توسعه پروری آبزی صنعت در کامالً و بوده نواحی این سرتاسر در شیالتی

 بقط و بوده شرقی جنوب آسیای کشورهای در پرورشی مهم ماهیان زمره در آسیایی سابسی

 است. افزایش به رو سال به سال آن پرورش (FAO) جهانی بار و خوار سازمان آمار

( گرم 1۱)پرورش  هیاول مراحل دریی ایآس باسسی گونه ماهی ،موجود اطالعات اساس بر

 داشت خواهدی عیسر آهنگی ماه رشد وزن، نیا از بعدی ول بودهی اآهسته رشد سرعتی دارا

های به دلیل رشد خوب آن در قفس ماهی این. رسدمی گرم 9۱۱ از بیش وزن به ماه ۲ از کمتر و

 شرقی جنوب آسیای کشورهای در پرورشی مهم ماهیان جزء دریایی و استخرهای خاکی

  .باشدمی

 و نیچ ا،یاسترال ،یشرق جنوبی ایآس منطقه جمله از کشورها اغلب در آنی مصنوع ریتکث

-تیموفق تصورهب گونه نیا ریتکث هم رانیا در خوشبختانه که باشدیم انجام حال در هندوستان

 ،سنگاپور ،اندونزی ،برای اولین بار در تایلند باسسی تکثیر و پرورش . است شده انجامی زیآم

-سی ،در کشورهای آسیای جنوب شرقی استرالیا انجام گردید. فیلیپین و ،هنگ کنگ ،مالزی

های دریایی پرورش داده یا استخرهای آب لب شور یا قفس آب شیرین هایدر قفس باس

روش ین نمایند. در ارا در سیستم پرورشی مدار بسته تولید می باسدر استرالیا سی د.نشومی

سیسات کنترل گردیده و از آب شیرین و لب شور در یک سیستم أکلیه شرایط محیطی ت

 شود.چرخشی استفاده می

های هدست آمده از نرها و مادههای ببا استفاده از بارورسازی تخم باسثیر سیدر ابتدا کار تک

های اما در طول سال، گردیدها انجام میا در رودخانههریزی آنمولد صید شده از محل تخم

در  توسعه یافت. ،است باسروش هورمونی که یک روش استاندارد برای تکثیر سی ،2۴8۱

م رورش توأدر پ .نمایندریزی میرا وادار به تخم باسسی ،غییر پارامترهاهایی از آسیا با تقسمت

باس آسیایی موثر باشد  و بتواند از غذای طبیعی هایی که بتواند برای رشد ماهی سیاز گونه

 ای با گونه اصلی به رقابت نپردازد از جمله ماهیها استفاده کرده و در شرایط تغذیهداخل استخر

و   Oreochromis mossambicus  ,Oreochromis niloticusهای تیالپیا گونه

 توان استفاده نمود.غیره می

 

   

انرژی و جهت استفاده حداکثری از این سیستم میبایست موارد بنا به اهمیت مبحث مدیریت 

 ذیل به طور کامل پیاده سازی گردد:

 انرژی مدیریت برنامه یک اجزای 

 عمومی اصول 

 انرژی مدیریت برای ریزی برنامه 

 تحلیل و تجزیه و ممیزی مرحله 

 انرژی مدیریت برنامه یک اجزای 

 یک توسط مثالً شود، سازماندهی مختلف هایروش به تواندمی انرژی مدیریت برنامه یک 

 وختس هایهزینه رفتن باال متوجه ناگهان که شرکت یک رئیس توسط یا دلسوز، فرد

 کارخانجات به سوخت عرضه مورد در شهری امکانات آنکه دلیل به یا و شودمی

 یا یمتق افزایش معموالً  انرژی، مدیریت سوی به حرکت هایانگیزه. نمایدمی گیریسخت

 مواجه ژیانر قیمت شدید افزایش با که هاییشرکت حتی اما باشند،می انرژی موجودی میزان

 موجب و مفید ودخ نوبه به انرژی مدیریت از استفاده که اندبرده پی حقیقت این به نیز اندنشده

 دهد،می نشان انرژی ممیزی مثال برای. شودمی هاهزینه کاهش و تلفات رفتن بین از

 استفاده وردم فضایی یا و نیست آنها کار به نیازی عمالً که هستند کار به مشغول تجهیزاتی

 اشغال کسی توسط که اطاقهایی یا دارد، ساعته 1۹ روشنایی سیستم ولی گیردنمی قرار

 .شودمی استفاده آنها در گرمایش و سرمایش سیستم از ولی اندنشده

 الزم تعهدات شرکت یک باالی رده مدیریت که زمانی تا الزم، هایانگیزه به توجه بدون 

 این ،زیر جدول در دلیل همین به. داشت نخواهد موفق انرژی مدیریت برنامه یک نپذیرد، را

 .است شده داده شانن انگیزه فهرست به ورود مرحله در قدم اولین عنوانبه  مطلب

 برنامه مدیریت انرژی

 تکمیلی مرحله لتحلی و تجزیه و ممیزی مرحله اولیه مرحله

 اهداف -2 گذشته عملکرد بررسی -2 مدیریت تعهد -2

 کننده هماهنگ -1

 مدیریت

 مدیریت اصول کاربرد-1 انرژی ممیزی -1

 انرژی

 مدیریت کمیته -۱

 انرژی

 شبیه و تحلیل و تجزیه -۱

 سازی

 هایگذاری سرمایه -۱

 بزرگ

 نامه پیگیری -۹ اقتصادی ارزیابی -۹ ______      

 

 صرفم به مربوط های هزینه آمارها، واقعیتها، که است الزم انرژی مدیریت تعهد جلب برای

 بینییشپ هایجویی صرفه زمینه در نیز را تخمینهایی آن همراه به و گردیده ارائه جاری انرژی

 ماهنگه عنوان به نفر یک، شود گرفته مدیریت تعهد که زمانی. گردد اعالم آینده در شده

 کی مهندسین از عضو یک تواندمی شخص این. شد خواهد انتخاب انرژی مدیریت کننده

 در. باشد رگرسرکا یک یا و برق تکنسین یک یا تعمیرات سرپرست یک یا بزرگ شرکت

 نمودن هماهنگ منظور به است ممکن نیز انرژی مدیریت کمیته یک بزرگ، عملیات

 .گردد یلتشک گذارد، می تاثیر متفاوت فرآیندهای و تسهیالت روی بر که فعالیتهایی

 عمومی اصول
 زیادی ربسیا تنوع دارای نهایی کننده مصرف توسط انرژی از استفاده تکنولوژی چه اگر

 از بسیاری مورد در که عمومی اصول و اولیه هایفرضیه که رسدمی نظر به ولی است

 برای بنیادی اصول مشخصات. هستند یکسان عموماً همه برای دارد، مصداق کاربردها

 پذیر امکان ار مسئله به بنیادی تقریب یک آنکه دلیل به است، جذابی مفهوم انرژی مدیریت

 و پایه وانندتمی آنها بلکه بخشد،نمی بهبود را مصرف کارایی تنهایی به اصول این. سازدمی

در ادامه به  .باشند یژهو فنی هایپاسخ بیشتر پیشرفت منظور به نسبی تقریب یک برای اساسی

اند شده تجزیه مختلف هایموقعیت از وسیعی محدوده در که عمومی اصول از ایخالصه

 اشاره شده است.

  

 

 انرژی مدیریت عمومی صول.ا2

 اصول هزینه 

 انجام نسبی زمان  

 نسبی پیچیدگی 

 نسبی مزایای 

 ( جاری هایروش بررسی) انرژی هایممیزی.1

 نگهداری و تعمیرات.۱

 ( ذیریپ دسترس مطالعات کامپیوتری، سازی شبیه مهندسی، تحلیل) انرژی مصرف تحلیل.۹

  بیشتر کارآیی با تجهیزات.۲ 

 زیاد به متمایل بیشترمتوسط کارآیی با فرآیندهایی.9

 (تلفات کاهش و گرما بازیافت) انرژی محتوای.2

 مانند استفاده از سلول های خورشیدی جایگزین مواد.8

 (آنها مجدد تولید و کاال بازیافت شده، ریخته دور مواد بازیافت) مواد در جویی صرفه.۴

 (آنها خواص و خلوص)رمواد کیفی انتخاب.2۱

 انرژی مصارف تجمع.22

 انرژی مصارف توالی.21

 (سوخت جایگزینی یا انرژی از شکلی)رجایگزین انرژی منابع.2۱

 انرژی تبدیل.2۹

 انرژی ذخیره.2۲

 (مفید عمر دوره هزینه بازگشت، نرخ سود، هزینه،)راقتصادی ارزیابی.29

 نندهک مصرف مورد در اصول این چگونه که مطلب این شدن روشن به تواندمی خالصه بحث یک

 وضوعم این تعمیم. صنعتی تولیدی واحد یک در مثال برای. نماید کمک ،گردندمی اجرا انرژی

 .باشند وشنر کامالً باید مسکونی مناطق حتی یا تجاری ساختمانهای بزرگ، صنعتی تسهیالت به

 را کاراین بایستی چرا» که سوال این اغلب. است گذشته در انرژی مصرف بررسی اصل، اولین

 اصل یناول  فوراً و آیدمی پیش«ایم داده انجام همیشه که است روشی این»که جواب این و«بکنیم؟

 شده ینتعی هایبرنامه ادامه عدم یا فصلی تغییرات مواقع برخی و نمایدمی مطرح را جوییصرفه

 و نمایدمی روشن را مطالب مختلف، مراحل بررسی. اندنشده داده تشخیص اما بوده، مشهود

 اما. سازدمی متاثر را جویی صرفه یا و نمایدمی پیشنهاد عملیات نمودن ترکیب برای را راههایی

 ولی کشندمی تصویر به را کلی موضوع اطالعات این زیرا نیستند، کافی هرگز گذشته اطالعات

 به یانرژ مصرف زمینه در تحقیق برای وسایلی انرژی، هایممیزی .دهندنمی نشان را آن جزئیات

 فراهم ار ثرمؤ غیر عملیات به درونی نگرشی و باشندمی آالتماشین و ویژه فرآیندهای وسیله

 جویی رفهص به منجر معموالً کارخانه آن در نگهداری و تعمیر وضعیت به بخشیدن بهبود .آورندمی

 نرژیا اصطکاک از ناشی تلفات کاهش باعث شده روغنکاری تجهیزات و وسایل. شودمی انرژی

 را فشار افت لترهافی تعویض .شودمی بیشتر نور انتقال باعث روشنایی هایسیستم نظافت. شوندمی

 یکارآی میزان تا کندمی حرکت انرژی ممیزی دست در دست تحلیل و تجزیه .دهدمی کاهش

 عملیات سازیشبیه یا( %۲۱ میزان به جریان کاهش) متغیر یک تغییر از ناشی وسایل و تجهیزات

 جای هب المپهای کم مصرف یا ال ای دی از محوطه روشنایی منظور به مثال برای شوند، جایگزین

 بر جاریت/خانگی و صنعتی تجهیزات و وسایل انواع از بسیاری. شود استفاده ایجیوه المپهای

 .)پایان بخش اول( گردند می بندی طبقه و شده زده برچسب شان کارایی نوع اساس
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