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رانندگي اقتصادي )Eco-Driving( چيست؟

رانندگ��ي اقتصادي بيان كننده بهره ب��رداري كارآمد از انرژي در 
اس��تفاده از خودرو مي باشد كه يك شيوه مناسب و راحت براي 
كاهش مصرف س��وخت حمل و نقل جاده اي )مصرف س��وخت 
كمتر براي مسافت طوالني تر(، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 

و كاهش نرخ تصادفات مي باشد.

مزاياي رانندگي اقتصادي
صرفه جويی در مصرف سوخت و كاهش هزينه های مربوط

افزايش ايمنی، كاهش هزينه ها )تعمير و نگهداری تاير و ترمز 
خودرو( و كاهش نرخ تصادفات در اثر رانندگی صحيح تر

بهبود شرايط محيطی )كاهش گازهای گلخانه ای و آالينده های 
زيست محيطی، آلودگی صوتی(

ايجاد فضای رفاه و آرامش سرنشينان خودرو
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شرايط و جريان ترافيك را پيش بيني كنيد.

با سرعت ثابت و دور موتور پايين )بطور يكنواخت و با استفاده 
از باالترين دنده و با پايين ترين دور موتور( رانندگي كنيد. 

موتور  دور  در  تقريباً  را  دنده  كنيد.  تعويض  به موقع  را  دنده 
RPM 2000 به دنده باالتر تغيير دهيد. شرايط ترافيك، ايمني 

و ويژگي هاي خودرو خود را در نظر داشته باشيد.
كه الستيك  شرايطي  در  و  تناوب  به  را  باد الستيك ها  فشار 
خنك است، حداقل يكبار در ماه و پيش از رانندگي با سرعت 

باال، كنترل كنيد.
كليه تجهيزات اضافي انرژي بر را مد نظر قرار دهيد.

بيني    پيش  و  امكان  حد  تا  دور  از  جاده  گرفتن  درنظر 
جريان ترافيك

عمل كردن به جاي عكس العمل نشان دادن: افزايش ميدان 
ديد تا يك فاصله مناسب، باعث مي شود كه از مقدار حركت 

خودرو استفاده نموده و از ترمزهاي ناگهاني اجتناب نمود.
و  خودرو  نيروي  و  حركت  مقدار  از  حداكثري  استفاده 

اجتناب از شتاب گيري يا كاهش شتاب ناگهاني

از سيستم تهويه هوا به طور هوشمندانه استفاده كنيد و در 
صورت عدم نياز، آن را خاموش كنيد.

و  خودرو(  اضافي  وزن  ايجاد  )به دليل  اضافي  بار  حمل  از 
اجتناب  آيروديناميك(  ضريب  افزايش  دليل  )به  باربند 

نماييد.

نكات مهم در رانندگي اقتصادي
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توجه  مورد  اقتصادي  رانندگي  در  بايد  كه  نكاتي  ساير 
قرار گيرد:

تركيب  هم  با  را  كوتاه  سفرهاي  سفر،  تعداد  كاهش  براي 
نموده و از سفرهاي كوتاه خودداري نماييد.

از گرم كردن خودرو بصورت درجا تا حد امكان خودداري 
كنيد.

در صورت طوالني شدن توقف درجا )بيش از يك دقيقه(، 
خودرو خود را خاموش كنيد. 

محدوده هاي سرعت را در نظر داشته و رعايت نماييد.
در صورت حركت با سرعت باال، پنجره ها را ببنديد.

توليدكننده  توصيه  به  توجه  )با  مناسب  موتور  روغن  از 
خودرو( و الستيك هاي مناسب )با مقاومت غلطشي پايين( 

استفاده كنيد.
نظر  طبق  بر  و  معين  زماني  فواصل  در  را  خود  خودروي 

توليدكننده، سرويس كنيد. 
پيش از آغاز حركت، مسير مورد نظر را برنامه ريزي نموده و 

شرايط ترافيك را در نظر بگيريد.
و  سواري  دوچرخه  )مانند  نقل  و  حمل  شيوه هاي  ساير 

پياده روي( را در نظر داشته باشيد.
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باك خودرو را پر كرده عدد كيلومتر شمار را يادداشت كنيد.
نوبت بعدي كه سوخت گيري مي كنيد، عدد كيلومتر شمار و 

مقدار بنزين را يادداشت كنيد.
مقدار بنزين مصرف شده را به عدد مسافت طي شده تقسيم 

كنيد و حاصل را در عدد 100 ضرب كنيد.
در 100  را  آمده مصرف سوخت خودروي شما  به دست  عدد 

كيلومتر پيمايش )Lit/100km( نشان مي دهد.

اندازه گيري مصرف سوخت
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