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 سوختمصرف کاهش توصیه برای  81

 8 هیتوص

مقاومت را در  نیتر کمرا بپوشانید تا  روی آن بار روی باربند را از کوچک به بزرگ چیده وروی باربند:  مرتب چیدن بار

 .مقابل باد ایجاد کند

 2 هیتوص

 ف سوخترسفرهای غیر ضروری خودروها موجب آلودگی هوا و افزایش مص: ضروری پرهیز کنیم از سفرهای غیر

 .ارتباطی انجام داد سایر وسایل اینترنت و ،دورنگار تلفن، توان از طریق پست، یامور را مبسیاری از  .شود می

 3 هیتوص

باعث سالمت  این کار .توانیم با دوچرخه طی کنیم مسیرهای کوتاه را می: از خودرو استفاده نکنیم برای مسیرهای کوتاه

 .در مصرف سوخت خواهد شد یلودگی هوا و صرفه جویآجسم کاهش 

 4 هیتوص

مل بار ح .مضروری خودداری کنی ل غیریدر سفرها از همراه بردن وسا: بار اضافی خودداری کنیم در سفرها از حمل

 .شود اضافی باعث استهالک خودرو و افزایش مصرف سوخت می

 5 هیتوص

افزون بر  بنزین،سرریز ی پر کنیم که بنزین سر ریز شود؟ باک بنزین را تا این حد آیا الزم است: ملی بنزین سرمایه

 .موجب آلودگی هوا نیز خواهد شد است، ملی یها هیسرمااتالف  آنکه
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 6 هیتوص

 استفاده از وسایل نقلیه عمومی عالوه بر کاهشا ب: نقلیه عمومی لهیبا وس سوخت کمتر، مصرف هوای تمیزتر،

 .خواهیم کرد شخصی و صرفه جویی در مصرف سوخت به بهبود ترافیک و پاکیزگی هوای شهر کمک یها نهیهز

   7 هیتوص

افزایش مصرف  موجب ها کیالستعدم رعایت فشار استاندارد باد : ها چرختنظیم باد  .را تنظیم کنید ها کیالستفشار باد 

 .شود می ها کیالستسوخت و کاهش عمر 

 

 1 هیتوص

گازهای  درصد 55از  شیب میتوان یموتورم به موقعبا تنظیم : پاکیزگی هوا موتور:کاهش مصرف سوخت، وقعه متنظیم ب

 .جویی کنیم درصد در مصرف سوخت صرفه 85 آالینده خروجی از اگزوز را کاهش داده و در حدود

 9 هیتوص

و فقط برای روشن کردن خودراز ساسات : روشن کردن خودرو استفاده کنیم از ساسات فقط برایقدیمی  یخودروهادر 

این امر باعث  رعایت نکردن .استفاده کنیم و پس از روشن شدن خودرو آن را به حالت اولیه برگردانیم در هوای سرد

 .افزایش آلودگی هوا و مصرف بیهوده سوخت خواهد شد

 85 هیتوص

گذاری در  است که از رسوب یا کنندهروغن موتور دارای مواد افزودنی پاک : تعویض روغن نیست سیاه شدن مبنای

مبنای تعویض روغن موتور  دارد یممعلق درون خود نگه  به صورترا  ها یناخالصمختلف جلوگیری کرده و  یها قسمت

زود هنگام روغن موتور  تعویض لیبه دلدر کشور ما  .است تغییرات ظاهری نیست بلکه کیلومتر کارکرد استاندارد آن
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عالوه بر صرفه جویی  میتوان یماستاندارد روغن موتور  با رعایت کارکرد رود یملیتر روغن تولیدی هدر  ها ونیلیمساالنه 

 .میلیاردها تومان سرمایه ملی جلوگیری کنیم در وقت و هزینه شخصی از هدر رفتن

 88توصیه 

خاک گیری نمودن  .سرویس فیلتر روغن، فیلتر هوا و فیلتر هوای اتاق را عوض کنیدو در هر ات: لترهایفتعویض به موقع 

استفاده از فیلتر هوای استاندارد و تعویض به  .است و خطر ناک و غیر بهداشتی شود ینمفیلتر به هیچ عنوان توصیه 

خروجی  ر گازهای آالیندهقابل توجهی در افزایش توان موتور کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از نش ریتأثهنگام آن 

 .از اگزوز دارد

 82 هیتوص

تابستان نیز کار اشتباهی است  باز کردن ترموستات خودرو حتی درخود را باز نکنید:  خودرو ترموستاتبه هیچ عنوان 

 و افتد یماتفاق و بدین ترتیب سوختن ناقص  رسد ینم چرا که بدون ترموستات موتور خودرو به درجه حرارت الزم

 .میابد هوا افزایش یآلودگمصرف بنزین و 

 83 هیتوص

دادن  برای گرم کردن خودرو بجای درجا کار کردن و گاز :مناسبی برای گرم کردن موتور نیست درجا کار کردن روش

گرم شده و استهالک  تر عیسرموتور خودرو  با این کار .ممورد چند کیلومتر اول را به آهستگی و در دنده پایین برانی بی

نیرو مانند جعبه دنده و دیفرانسیل نیز هماهنگ با موتور گرم  کمتری خواهد داشت همچنین سیستم انتقال دهنده

 .شود یم

 84 هیتوص

قبل از  کاهش ترافیک و آلودگی هوا ،صرفه جویی در وقت و هزینه شخصی: سفرهای درون شهری برنامه ریزی برای

عالوه بر صرفه جویی  توان یم مشخص و ردیف کنیم با انتخاب مسیرهای کوتاه و کم ترافیکحرکت کارهای خود را 

 .کرد در وقت و هزینه شخصی در مصرف سوخت نیز صرفه جویی
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 85 هیتوص

  .میینماطوالنی خودرو را خاموش  یها توقفدر هنگام : خودرو را خاموش کنیم به هنگام توقف،

از دو دقیقه( از افزایش آلودگی هوا و اتالف سوخت جلوگیری  طوالنی )بیش یها توقفبا خاموش کردن خودرو در 

 .کنیم

 86 هیتوص

 ، افزایش آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت برایترافیک سنگین: خودروهای تک سر نشین تردد غیر ضروری

 .از یک خودرو استفاده کنیم میتوان یم، سفر همرسیدن به مقصدهای مشترک با چند 

 87 هیتوص

سرعت بهینه برای بیشتر خودروها به لحاظ مصرف سوخت در دنده متعارف مصرف کمتر است:  یها سرعتدر محدوده 

که  یبه طور .رود یم باال تصاعدی به طور سوخت مصرف سرعت، افزایش با باشد یم ساعت در  کیلومتر 15 حداکثر 4

 .رود یمنیز مصرف باال  تر نییپا یها سرعتدر  .شود یمدو برابر  باًیتقرمتر در ساعت مصرف سوخت کیلو 825در سرعت 

 81توصیه 

استهالک سرعت زیاد و  کاهش مصرف سوخت، بهبود ترافیک جلوگیری از: با سرعت ترافیک تنظیم سرعت خودرو

 به طورکنیم با پرهیز از حرکت شتابان  سعی دهد یمدرصد افزایش  55صرف سوخت را تا حدود ، مترمزهای پیاپی

طوری رانندگی کنید که کمتر از ترمز استفاده نمایید، رعایت فاصله طولی هم  .یکنواخت و در بین خطوط رانندگی کنیم

 .کند یمو هم به کاهش مصرف سوخت کمک  دیافزا یمبه ایمنی شما 


