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خير؟/كم مصرف بليفلورسنت هاي استفاده از المپ  

 

اي براي توليد روشنايي، بسيار هاي رشتهكم مصرف به جاي المپفلورسنت هاي استفاده از المپ
اي موجود در هاي رشتهاي از كاربران هنوز مطمئن نيستند كه بهتر است المپعده. استمتداول شده

از يك طرف ! جايگزين كنند يا خيركم مصرف فلورسنت هاي منزل يا محل كار خود را با المپ
اند كه اين تر است و از سوي ديگر شنيدههاي كم مصرف خيلي كماند كه برق مصرفي المپشنيده
در اين گزارش . گيري براي آنان ساده نيستلذا تصميم. ها خطرناك هستند چون اشعه دارندالمپ

در تمامي اين متن . بگيريد ت علمي تصميمها و اطالعاشود تا  بر مبناي واقعيتاطالعاتي ارايه مي
  .تنت كم مصرف اسهاي فلورسمصرف، المپهاي كممنظور از المپ

  .شودمصرف مشاهده ميكمفلورسنت هاي هايي از المپ، نمونه1در شكل 

 

  مصرفهاي كمانواع المپ -1 شكل

  اي چيست؟هاي رشتهمصرف نسبت به المپهاي كممزاياي استفاده از المپ

روشنايي معادل با يك المپ مصرف با معموال برق مصرفي يك المپ كم ؛ترمصرف برق كم -
اي است، يعني روشنايي يك انرژي مصرفي يك المپ رشته% 33الي % 20اي، تقريبا رشته

 .وات است 60وات تقريبا معادل روشنايي يك المپ معمولي  15مصرف المپ كم
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مصرف تقريبا يك چهارم قيمت برق هاي كمقيمت برق مصرفي المپ ؛تري برق كمهزينه -
 .هاي فيلماني با روشنايي مشابه استمصرفي المپ

 4000ها عموما مصرف، بسته به نوع و كيفيت آنهاي كمعمر مفيد المپ تر؛عمر مفيد بيش -
ساعت  2000الي  500 ايرشتههاي ساعت است در حالي كه عمر مفيد المپ 15000الي 
-رشتههاي المپ برابر عمر مفيد 10الي  8مصرف تقريبا هاي كميعني عمر مفيد المپ. است

 .است اي
هاي باتوجه به كاهش برق مصرفي المپ ها؛هاي مربوط به توليد برق در نيروگاهكاهش آلودگي -

ها ها و كاهش توليد برق، آلودگي ناشي از توليد برق در نيروگاهكم مصرف، با استفاده از آن
وات جايگزين  20مصرف وات با يك المپ كم 75 ايرشتهاگر يك المپ  .يابدكاهش مي

در يك . يابدكيلووات كاهش مي 550 تقريبا شود، در مدت عمر مفيد المپ برق مصرفي
ذغال سنگ بايد سوزانده  كيلو 200تقريبا نيروگاه سوخت فسيلي براي توليد اين مقدار برق، 

و ارسال   So2 گرم 80و  Co2 گرم 300تقريبا شود كه عدم سوختن آن منجر به توليد نشدن 
-مقادير فوق، مربوط به يك المپ است و اگر اين مقادير در تعداد المپ. شودمحيط ميآن به 

  .شودشود، ضرب شود، اهميت آن روشن ميمصرف جايگزين ميكه با المپ كم ايرشتههاي 
. شوداي محيط گرم ميهاي رشتهدر فصل گرما، با روشن كردن المپ كاهش گرماي محيط؛ -

اي درصد قابل هاي رشتهالمپ. تر استمصرف بسيار كمكم هاياين اثر در مورد المپ
مصرف هاي كمدهند، اما المپتوجهي از انرژي برق مصرفي را به صورت گرما به محيط مي

 .كندتري از اين انرژي را به نور تبديل ميدر صد بيش

 مصرف چيست؟هاي كممعايب استفاده از المپ

برابر قيمت  10الي  3مصرف هاي كمقيمت المپ اي؛هاي رشتهقيمت باالتر نسبت به المپ -
 .با روشنايي مشابه است ايرشتهالمپ 

حاوي مقادير ناچيزي جيوه  مصرفكمهاي تمامي المپ مصرف؛هاي كموجود جيوه داخل المپ -
(Hg) كه المپ خاموش و بنابراين سرد است جيوه در حالت مايع باقي ميهنگامي. هستند-
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هاي جيوه به حالت هنگام روشن شدن المپ و كاركردن آن بسياري از اتمماند، اما در 
آيد، حساب ميبخار جيوه در طبقه بندي مواد، جزء مواد بسيار سمي به. آينددر مي) گاز(بخار

 ها،جيوه براي مغز، كليه .باشدحتي در حالت مايع نيز تماس با جيوه براي سالمت خطرناك مي
كه مقدار با آن .هاي مهم حياتي انسان آسيب رسان استارگانسيستم اعصاب مركزي، و 

در هر . اما بايد از شكستن آن جلوگيري نمود ناچيز است،  مصرفكمجيوه در يك المپ 
- مصرف سوخته و شكسته نشده پيش بيني ميكشور، راهكار مناسبي براي دورريزي المپ كم

 .شود
تابش فرابنفش مصرف، پرتوهاي هاي كمالمپ مصرف؛هاي كمتابش پرتو فرابنفش توسط المپ -

قسمتي ازطيف الكترومغناطيسي است كه توسط خورشيد نيز تابش پرتوهاي فرابنفش . كنندمي
ميزان كم اين پرتو براي بدن  .نانومتر است 400الي  100بين  اين پرتوهاطول موج . شودمي

اثرات نامطلوب بر سالمت  استاندارد ولي پرتوگيري باالتر از حد) Dتوليد ويتامين(مفيد است 
  .توانند به پوست و چشم آسيب برساننداين پرتوها مي. دارد

  مصرف در چه حدودي است؟ هاي كمتابش فرابنفش المپ

نمونه المپ  50 كارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه كشور به منظور پاسخ دادن به اين سئوال،
را بررسي  استاندراد ايران مهرمختلف و داراي  و مدل رك مصرف نو، توليد داخل، با شش ماكم

گيري و با حدود پرتوگيري براساس ها را اندازهنمودند و پرتوهاي فرابنفش تابش شده توسط آن
  .استبه شرح زير به دست آمدهنتايج حاصل  . استاندارد ملي ايران مقايسه كردند

 :وات 65تر از هاي كم مصرف با توان كمالمپ -

o سانتيمتر  30تر از ي بيشمصرف، در فاصلهقرارگرفتن در معرض تابش يك المپ كم
 . نسبت به المپ محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست

o سانتيمتر  60تر از ي بيشمصرف، در فاصلهقرارگرفتن در معرض تابش چهار المپ كم
 .نيست و براي فرد خطرناك نسبت به المپ محدوديت زماني ندارد
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o  2قرارگرفتن در معرض تابشn  تر از ي بيشمصرف، در فاصلهالمپ كمn×30 
 .  و براي فرد خطرناك نيست سانتيمتر نسبت به المپ محدوديت زماني ندارد

o اي باشد كه روشنايي محيط كافي باشدها به گونهشود كه تعداد المپتوصيه مي .
پرتوگيري غير ضروري صورت  هاي اضافي،بديهي است كه با روشن كردن المپ

 .گيردمي
 :وات 100تر از و كم 65تر از هاي كم مصرف با توان بيشالمپ -

o سانتيمتر  60تر از ي بيشمصرف، در فاصلهقرارگرفتن در معرض تابش يك المپ كم
 . نسبت به المپ محدوديت زماني ندارد و براي فرد خطرناك نيست

o 120تر از ي بيشمصرف، در فاصلهكم قرارگرفتن در معرض تابش چهار المپ 
 .و براي فرد خطرناك نيست سانتيمتر نسبت به المپ محدوديت زماني ندارد

o  2قرارگرفتن در معرض تابشn  تر از ي بيشمصرف، در فاصلهالمپ كمn×60 
 .  و براي فرد خطرناك نيست سانتيمتر نسبت به المپ محدوديت زماني ندارد

o اي باشد كه روشنايي محيط كافي باشدها به گونهتعداد المپشود كه توصيه مي .
هاي اضافي، پرتوگيري غير ضروري صورت بديهي است كه با روشن كردن المپ

 .گيردمي

در ايران، با نتايج كشورهاي  مصرفهاي كمدست آمده براي تابش فرابنفش المپآيا نتايج به
 ديگر همخواني دارد؟

است و به خوبي با هاي انجام شده در چند كشور ديگر مقايسه شدهگيرينتايج اندازهبلي؛ اين نتايج با 
  .ها همخوان استآن

  مصرف چيست؟هاي كمهاي نهايي براي استفاده از المپتوصيه

 .استفاده شود كه مهر استاندارد داردهايي فقط از المپ -
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مثال در . به المپ استفاده نشود سانتيمتر نسبت 30تر از مصرف در فواصل كمهاي كماز المپ -
هاي روميزي يا آباژورهايي كه در فواصل بسيار كم از افراد روشن هاي مطالعه و چراغچراغ
 .كار نرودمصرف بهشوند، بهتر است كه المپ كممي

تعداد . مصرف خودداري شوددر يك فضاي كوچك از روشن كردن تعداد زيادي المپ كم -
 .شنايي كافي و نه اضافي انتخاب شودها  براي توليد روالمپ

هاي خاص استفاده افرادي كه ناراحتي پوستي خاص دارند و يا از داروهاي خاص براي بيماري -
كنند، و روي جعبه يا داخل بروشور دارو در مورد پرهيز از قرارگرفتن در برابر نور خورشيد مي

ا پزشك متخصص خود مشورت مصرف باست، در مورد استفاده از المپ كمهشدار داده شده
 .ها استفاده نكنندكنند و يا از اين المپ

 .ها وارد محيط زيست نشودي داخل آنمصرف را نبايد شكست تا جيوههاي كمالمپ -
اي يا ي شيشههاي مخصوص المپ با ديوارهمصرف داخل قابدر صورتي كه المپ كم -

 .شودتر ميبسيار ضعيفپالستيكي نصب شود، پرتو فرابنفش خارج شده از آن 

مصرف استفاده كنيد و در چه توانيد تصميم بگيريد كه در چه مواردي از المپ كماينك شما مي
  . اي را انتخاب نماييدهاي رشتهمواردي بهتر است كه المپ

  

  

  

  

  


