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بررسی تأثیر درزگیری بر بار حرارتی و برودتی مصرفی خانوار در 
 یک منزل مسکونی نمونه

    محمدرضا نبی فر  رسول آخرتی  علی نوروزی منشمحمد کبیریان   غالمرضا شهریاری

 ، آزمایشگاه تحقیقاتی تأسیساتدانشگاه علم و صنعت ایران میدان رسالت، خیابان هنگام،  تهران،: آدرس
Shahriari@iust.ac.ir 

 با توجه به تأثیر هوای نفوذی در میزان بار گرمایشی و سرمایشی مصرفی خانوار که موجب :چکیده 
به بررسی میزان کاهش نفوذ  در این مقاله گردد،  افزایش مصرف حاملهای انرژی بویژه گاز طبیعی  می

بارهای حرارتی و برودتی مصرفی هوا پس از اعمال درزگیری در یک واحد مسکونی نمونه و تأثیر آن بر 
 .است پرداخته شده

 درصد میزان نفوذ هوا را به داخل 38دهد با درزگیری می توان حداقل   نتایج بدست آمده نشان می
واحد مسکونی کاهش داد که اگر درزگیری به عنوان یک پروژه ملی در سطح کشور انجام شود، سالیانه 

 از بهینه سازی مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفتن انرژی  میلیارد ریال صرفه جوئی ناشی2/536
 .گردد حاصل می

  درزگیری ساختمان، میزان نفوذ ، بار سرمایشی و گرمایشی، بار محسوس و نهان: کلیدی لغات
 

 :مقدمه . 1
ی  ای جهت جایگزین امروزه بجهت مواجه شدن انسانها با کمبود سوخت، دانشمندان و محققان مطالعات گسـترده

ساختمانها . اند جوئی مصرف سوخت انجام داده  انرژی های نو با سوختهای فسیلی و نیز پیدا کردن روشهایی برای صرفه
باشند که فراهم کردن شرایط مطلوب در این اماکن یکی از مهمترین  و منازل از اصلی ترین مراکز سکونت انسان ها می

درصد انرژی مصرفی 44  ،]3[ار ارائه شده توسط وزارت نیروی آمریکا بر اساس آم. باشد وظایف کارشناسان مربوطه می
 .باشد خانوار مربوط به سرمایش و گرمایش می
است که تمام ساختمانها اگرچه عایقکاری بسیار خوبی هم داشته باشند از آنجا  تحقیقات در این خصوص نشان داده

طبق مقاله ارائه شده . بایست درزگیری هم بشوند ،  میکه یک شکاف کوچک می تواند باعث اتالف حرارتی زیادی شود
، اگر تمام درزها و منافذ یک خانه معمولی را روی یک دیوار ]6[در سایت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور 

 شود که بیانگر اهمیت درزگیری منافذ در ساختـمانها قرار دهیم سوراخی به اندازه یک متر در یک و نیم متر ایجاد می
 .باشد می
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، بررسی میزان کاهش نفوذ هوا پس از اعمال درزگیری در یک واحد مسکونی نمونه و تأثیر آن بر ر این مقاله هدفد
 :گیرد  بخش ذیل مورد بررسی قرار می6باشد که در  بارهای حرارتی و برودتی مصرفی می

 حد انتخاب دو واحد مسکونی کامالً مشابه و اعمال درزگیری بر روی یک وا -1
 دستگاه در واحد مسکونی 3   دستگاه اندازه گیری دما در نقاط مختلف واحد مسکونی درزگیری شده،3نصب  -2

  دستگاه در محیط بیرون ساختمان 1درزگیری نشده و 
 داده ثبت شده توسط 2274محاسبه میزان نفوذ در هر دو واحد و تعیین میزان کاهش هوای نفوذی بر اساس  -3

 1384 خرداد 12 لغایت 1383 اسفند 10گیری در بازه زمانی ابزار اندازه 
  محاسبه بار حرارتی و برودتی ناشی از نفوذ و تعیین سهم آن در انرژی مصرفی خانوار-4
 های اقتصادی و نتیجه گیری   ارزیابی-5
 ای گوناگون ارائه راهکار بر اساس تعمیم محاسبات انجام شده برای شهرهای مختلف کشور ایران در اقلیمه-6

 محاسبات. 2

 نحوه محاسبه میزان نفوذ هوا. 2-1
 بشرح 1بمنظور محاسبه میزان نفوذ،  از فرمول ارائه شده توسط انجمن مهندسان تأسیسات و تهویه مطبوع آمریکا

 : ]1[گردد ذیل استفاده می

Q = AL 2VWCTSC +∆                  (1) 
،  قدرمطلق اختالف دمای T∆، 3، ضریب توده CS ، 2سطح مؤثر نفوذ هوا ، AL نفوذ هوا،  میزان ،Qکه در رابطه باال، 

که توسط ایستگاه هواشناسی   سرعت متوسط بادV و 4، ضریب بادCWمتوسط طرح داخل و خارج در زمان محاسبه ، 
 .باشند  می است، گیری شده محل مورد نظر اندازه

  د و بررسی تأثیر درزگیری در میزان کاهش نفوذمحاسبه میزان نفوذ در دو واح.  2-1-1
و طبقه دوم سـاختمان ) واحد درزگیری نشده(  میـزان نفوذ در طبقه سوم ســاختمان  با توجه به روش ارائه شده،

 .است  ارائه شده1محاسبه گردید که نتایج بهمراه میزان درصد کاهش  نفوذ هوا در جدول ) واحد درزگیری شده(

  سهم نفوذ در انرژی مصرفی خانوار تعیین.  2-2
بایست با توجه به میزان  بمنظور محاسبه سهم بار حرارتی ناشی از نفوذ هوا در بار حرارتی کل ساختمان، ابتدا می

متوسط نفوذ که برای هر دو طبقه درزگیری شده و درزگیری نشده مشخص گردید، بار حرارتی نفوذ محاسبه و سپس 
 .در انتها سهم نفوذ در انرژی مصرفی خانوار براحتی قابل محاسبه خواهد بود . تعیین شودبار حرارتی کل ساختمان

 نحوه محاسبه تلفات حرارتی محسوس ناشی از نفوذ هوا. 2-2-1
بمنظور محاسبه میزان تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوا،  از فرمول ارائه شده توسط انجمن مهندسان تأسیسات و 

 :اند  آورده شده2گردد که نتایج در جدول  بشرح ذیل استفاده میتهویه مطبوع آمریکا 
qs = Q ρ  cp t∆                                         (2) 

                                                      
1 ASHRAE (American Society of Heating , Refrigerating and Air-conditioning Engineers ) 
2 Effective air leakage area 
3 Stack coefficient  
4 Wind coefficient 
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، گرمای cpچگالی هوا ،  ،ρ میزان نفوذ هوا، Q ، 5، بار حرارتی محسوس ناشی از نفوذ هواqs  که در رابطه قبل،
 .باشد  ، اختالف دمای متوسط طرح داخل با محیط خارج میt∆ویژه هوا  و

 نتایج محاسبات نرخ هوای نفوذی و تأثیر درزگیری در کاهش نفوذ هوا:  1جدول 

) میزان متوسط نرخ هوای نفوذی  بازه زمانی 10-3 m3/s) کاهش نفوذدرصد  

 84داد  خر12 لغایت 83 اسفند 10 49/29 واحد درزگیری نشده
 11/18 واحد درزگیری شده ) داده 2274 (

57/38% 

  حرارتی محسوس ناشی از نفوذ بار خالصه نتایج محاسبات میزان تلفات: 2جدول 

 )واحد درزگیری شده( طبقه دوم  )واحد درزگیری نشده( طبقه سوم 
 متوسط بیشینه کمینه متوسط بیشینه کمینه 

 0 19/674 06/188 0 4/453 66/122 (kcal/h) گرمایشیبار 

 -0 97/99- 16/23- 0 71/62- 47/16 (kcal/h)بار سرمایشی 

 نحوه محاسبه تلفات حرارتی نهان ناشی از نفوذ هوا. 2-2-2
سات بمنظور محاسبه میزان تلفات حرارتی نهان ناشی از نفوذ هوا،  از فرمول ارائه شده توسط انجمن مهندسان تأسی

 :است  ارائه شده3گردد که نتایج در جدول  و تهویه مطبوع آمریکا بشرح ذیل استفاده می
ql =  Q ρ  hfg W∆                                    (3) 

، گرمای نهان hfgچگالی هوا،   ،ρا ،، میزان نفوذ هوQ ، 6، بار حرارتی نهان ناشی از نفوذ هواqlکه در رابطه باال، 
 .باشد  می8، اختالف نسبت رطوبت هوای داخل و خارجW∆ و7بخار آب 

  ناشی از نفوذنهان حرارتی  بار خالصه نتایج محاسبات میزان تلفات: 3جدول 

 )واحد درزگیری شده( طبقه دوم  )واحد درزگیری نشده( طبقه سوم 
 متوسط بیشینه کمینه متوسط یشینهب کمینه 

 08/114 56/385 91/234 5/74 98/235 34/144 (kcal/h) بار گرمایشی

 - - - - - - (kcal/h)بار سرمایشی 

 محاسبه میزان تلفات بار حرارتی کل در منزل مسکونی مشخص شده .  2-2-3
نظور محاسبه سهم نفوذ در انرژی مصرفی در ادامه، پس از محاسبه میزان تلفات بار حرارتی ناشی از نفوذ، بم

بدین منظور تلفــات حرارتی از . شود خانوار، به محاسبه بار حرارتی کلی در واحد ساختمانی موردنظر پرداخته می
 :است  ارائه شده4گردد که نتایج محاسبات در جدول  جداره های اتاق، درها و پنجره ها از فرمول ذیل محاسبه می

qc = A U ( ti – t o)                              (4) 

                                                      
5 Infiltration sensible heat load 
6 Infiltration latent heat load 
7 Latent heat of vapor  
8 Humidity ratio of indoor air minus humidity ratio of outdoor air  
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، مساحت جـــداره های اتاق، در و A، بار حرارتی اتالفی از جداره های اتاق، در و پنجره ها،  qcکه در رابطه باال، 
 .باشد  ، دمای طرح خارج میto  ، دمای متوسط طرح داخل و ti، ضریب انتقال حرارت، Uپنجره ها ، 

 
 ن سهم نفوذ در انرژی مصرفی خانوارمحاسبه میزا.  2-2-4

ناشی از نفوذ، تلفات بار حرارتی کلی  ) محسوس و نهان( میزان تلفات بار حرارتی کلی 4و 3، 2با توجه به جداول 
 .گردد  ارائه می5ساختمان و سهم نفوذ در انرژی مصرفی خانوار در جدول 

 ساختمان یکلحرارتی بار  خالصه نتایج محاسبات میزان تلفات : 4جدول 

 )واحد درزگیری شده( طبقه دوم  )واحد درزگیری نشده( طبقه سوم 
میزان  

 کمینه
میزان 
 بیشینه

 متوسط
میزان 
 کمینه

میزان 
 بیشینه

 متوسط

 21/5 27/4851 28/1777 15/1 17/4788 51/1728 (kcal/h) بار گرمایشی

 -48/1- 6/870- 63/229- 31/2- 24/935- 21/276 (kcal/h)بار سرمایشی 

 

 محاسبه میزان سهم نفوذ در انرژی مصرفی خانوار:  5جدول 

 

 کلی تلفات بار حرارتیمیزان 
 kcal/h)( ناشی از نفوذ

 لی کحرارتیتلفات بار میزان 
 kcal/h)( ساختمان

سهم نفوذ در انرژی 
 مصرفی خانوار

 طبقه سوم
  %8/23 28/1777 97/422 )واحد درزگیری نشده(

 طبقه دوم
  %4/15 51/1728 00/267 ) درزگیری شدهواحد(

 : و نتیجه گیری های اقتصادی ارزیابی. 3
پس از محاسبه میزان نفوذ و تعیین سهم آن در انرژی مصرفی خــانوار، در این قسمت از نظر اقتصادی، انجام پروژه 

شود در بازه زمانی  ه می مشاهد1همانطور که در جدول . شود درزگیری در منازل مسکونی در سطح کشور، بررسی می
 داده ثبت شده ، میزان نفوذ هوا به ساختمان مورد نظر پس 2274  و با استفاده از 84 خرداد 12 لغایت 83 اسفند 10

 در این بازه سهم تلفات حرارتی ناشی از 5همچنین مطابق جدول .  درصد کاهش داده شد 57/38از انجام درزگیری، 
 .است مایشی و گرمایشی مصرفی خانوار بودهدرصد کل انرژی سر 8/23نفوذ، 

، میزان 21/3/84 استان کشور مورخ 25  از شرکت های گاز ]4[بر اساس گزارش اقتصادی خبرگزاری فارس 
همچنین بر اساس . است  میلیون متر مکعب محاسبه شده775 میلیارد و 86، 1383مصرف گاز در کشور در سال 

در نخستین همایش صادرات گاز در پایگاه ) دیر عامل وقت شرکت ملی گازم(گزارشی از سخنرانی مهندس مالکی 
 در  به ترتیبمصرف گاز کشورهای مختلف خانگی، تجاری، صنعت و نیروگاه در  سهم بخش، ]5[اینترنتی ندای گاز 

 . باشد می درصد 38 درصد و 28 درصد، 34 حدود
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صله از درزگیری در سطح کشور،  با درنظر گرفتن قیمت  حا سالیانهبا توجه به آمار ذکر شده، حداقل صرفه جویی
های  در ارزیابی سنت برای هر متر مکعب گاز که طبق نظر کارشناسان سـازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور 5

 . شود  میلیارد ریال برآورد می2/536 در حدود  ،6شود، مطابق جدول  اقتـــصادی در نظر گرفته می
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 ی اقتصادی درزگیری در کشورها   ارزیابی6جدول

میزان مصرف 
 83گاز در سال 
 در کل کشور

میلیون متر (
 )مکعب

 

  سهم بخش
خانگی در 
مصرف گاز 

 کشور

 

سهم سرمایش 
و گرمایش در 
انرژی مصرفی 

 خانوار

 

سهم نفوذ 
درکل انرژی 
سرمایشی و 

گرمایشی 
 خانوار

 
میزان 
کاهش 
 نفوذ هوا

 

میزان گاز قابل 
توسط  صرف جویی

 زگیری در سالدر
میلیون متر (

 )مکعب

86,775 34%  44% 8/23 % % 57/38 = 66/1191 

 ریال به ازای هر دالر،  ارزش گاز صرفه جویی 9000 دالر به ازای هر متر مکعب گاز و نرخ تبدیل 05/0با احتساب 
   ریال536,247,555,642 = دالر  59,583,061 =  1,191,661,23405/0:شده برابر است با 

 2/536   میلیارد ریال= میزان صرفه جویی حاصله از درزگیری در یکسال

همانطور که مالحظه گردید با استفاده از آمار بدست آمده از درزگیری در یک منزل مسکونی در شهر تهران 
 زیرا اوالً واحد باشد،  میلیارد ریال در یکسال صرفه جویی نمود که این میزان حداقل صرفه جویی می2/536توان  می

تواند فرق بسیار زیادی با یک منزل  مسکونی ارزیابی شده در منطقه شمال شهر تهران می باشد که از لحاظ کیفیت می
مسکونی در روستاها و یا شهرهای دیگر داشته باشد، از این رو تأثیر درزگیری و میزان کاهش نفوذ در یک خانه با 

ثـــانیاً آمار ثــبت شده در این ارزیابی مربوط به پایان فــصــل سرد . بودکیفیت ساخت کمتر، چشمگیرتر خواهد 
ثالثاً مصرف گاز . باشد که آب و هوای بسیار سردی ندارد در شهر تهران می)  خرداد12(تا اوایل فصل گرم )  اسفند10(

رد ریالی را حداقل صرفه جویی  میلیا2/536با توجه به دالیل مذکور می توان صرفه جویی.  هرساله رو به افزایش است
 ریالی جهت درزگیری یک منزل، با استفاده از این 60,000با در نظر گرفتن هزینه متوسط . سالیانه در کشور دانست

این بدان معناست که . شــود  میلیون واحد مسکونی بازگردانده می9میزان صرفه جویی سالیانه،  هزینه درزگیری 
حداکثر طی دو سال تــمام هزینه ها جهت درزگیری منازل در سطح کشور توسط صرفه جویی حاصله جبران خواهد 

 . شد

 ارائه راهکار . 4
بایست راهی پیش پای کارشناسان ذیربط قرار گیرد تا درصورت موافقت  با توجه به نتایج این مطالعه، در انتها می

ترم بهینه سازی درخصوص شروع درزگیری خانه های مسکونی درسطح کشور، بتوانند تشخیص دهند که از سازمان مح
قبل از هر چیز، توجه به این مطلب ضروری است که عمل . بایست آغاز شود کدام شهر و استان کشور، پروژه می

بایست آغاز گردد که  ی از شهرهایی میبنابراین عمل درزگیر. گرمایش هوا آنتالپی بیشتری نسبت به سرمایش نیاز دارد
از این رو بعنوان نمونه، میزان نفوذ و بارهای محسوس و نهان . تلفات بار گرمایشی بیشتری نسبت به سایر شهرها دارند

گرمایشی و سرمایشی ناشی از نفوذ مربوط به واحد طبقه سوم خانه مورد مطالعه در شهر تهران ، در شرایط محیطی 
  7هر کشور با استفاده از اطالعات سازمان هواشناسی محاسبه شده که نتایج کلی حاصله  در جدول  ش150بیش از 

باشد با  ریز تمام محاسبات کامالً مشابه محاسبات انجام شده برای واحد مسکونی نمونه در شهر تهران می. اند آورده شده
 درصد درنظر 50راد و رطوبت نسبی طرح داخل درجه سانتی گ22این تفاوت که دمای طرح داخل در تمام محاسبات 

با استفاده از این جدول که شهرهای کشــور بر اساس میزان تلفات بار گرمایــشی ناشی از نفوذ به . است گرفته شده
اند، می توان جایگاه شروع پروژه درزگیری در سطح کشور را مشخص نمود تا شهرهایی که قابلیت  ترتیـب آورده شده

 . انرژی بیشتری دارند در اولویت قرار گیرندصرفه جویی 
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 اولویت بندی شهرها و استانهای کشور جهت انجام پروژه درزگیری :  7جدول 
یف

رد
 

 استان  نام شهر
میزان متوسط تلفات 

اشی  نبارسرمایشی کلی
 )kcal/hr( از نفوذ

 تلفات بار  میزان متوسط
  ناشی از نفوذ گرمایشی کلی

)kcal/hr( 

یف
رد

 

 استان  هرنام ش
متوسط تلفات بار  میزان

ناشی از  سرمایشی کلی
 )kcal/hr( نفوذ

 تلفات بار گرمایشی  میزان متوسط
 )kcal/hr(  ناشی از نفوذ کلی

 33/881 - لرستان بروجرد 41 97/1677 - تهران پل فیروزکوه 1

 84/860 - آذربایجان شرقی مراغه 42 93/1446 - کردستان زرینه 2

 09/857 - آذربایجان غربی پیرانشهر 43 25/1276 - نتهرا آبعلی 3

 22/855 -51/136 تهران کرج 44 84/1252 -81/2 آذربایجان شرقی سراب 4

 کوهرنگ 5
چهارمحال 

 39/848 -31/220 آذربایجان شرقی میانه 45 07/1216 - بختیاری

 24/847 -27/90 قزوین قزوین 46 30/1191 -60/36 آذربایجان غربی ماکو 6

 03/846 - تهران گل وکان 47 52/1187 - تهران فیروزکوه 7

 60/841 -30/24 همدان نهاوند 48 76/1184 -71/204 اردبیل اردبیل 8

 20/838 -47/58 سمنان بیارجمند 49 84/1157 - زنجان خدابنده 9

 37/824 -64/84 اصفهان  شرق-اصفهان  50 21/1156 - آذربایجان غربی تکاب 10

 79/820 -81/335 اردبیل پارس آباد مغان 51 59/1146 - زوینق آوج 11

 33/813 - اصفهان نطنز 52 21/1145 - اصفهان میمه 12

 26/813 - اصفهان گلپایگان 53 46/1130 - اصفهان داران 13

 88/802 - کردستان سنندج 54 91/1127 - اردبیل خلخال 14

 78/800 - کردستان وانمری 55 16/1124 -21/192 اردبیل مشگین شهر 15

 79/797 -98/431 گیالن آستارا 56 02/1123 - همدان  نوژه-همدان  16

 92/794 -83/131 همدان کبودر آهنگ 57 69/1114 - کردستان بیجار 17

 10/786 - مرکزی اراک 58 75/1104 - کردستان سقز 18

 42/781 -81/129 کرمان بافت 59 37/1102 -74/18 آذربایجان شرقی سهند 19

 84/778 -80/130 خراسان مشهد 60 60/1089 - لرستان الیگودرز 20

 04/778 -34/21 سمنان شاهرود 61 30/1086 -93/172 آذربایجان غربی خوی 21

 بروجن 22
چهارمحال 

 89/770 - کرمانشاه اسالم آباد غرب 62 91/1065 - بختیاری

 52/763 - آذربایجان غربی شتسرد 63 29/1036 -62/139 آذربایجان شرقی اهر 23

 07/763 - خراسان قائن 64 69/1029 -68/214 آذربایجان شرقی جلفا 24

 65/762 - کرمان کرمان 65 72/1018 -50/62 آذربایجان شرقی تبریز 25

 07/862 - کرمان شهر بابک 66 86/1000 -24/37 خراسان تربت حیدریه 26

 94/753 -96/470 گیالن نجیلم 67 35/975 -47/63 خراسان بجنورد 27

 81/753 - خراسان قوچان 68 11/966 - زنجان زنجان 28

 02/853 -54/44 کرمان سیرجان 69 63/957 - همدان همدان فرودگاه  29

 86/797 -04/109 تهران  مهرآباد-تهران  70 58/950 - زنجان خرم دره 30

 13/781 - اصفهان نایین 71 47/945 -19/98 آذربایجان غربی ارومیه 31

 84/761 -96/36 مرکزی ساوه 72 44/945 -52/38 آذربایجان غربی مهاباد 32

 98/754 -06/65 خراسان سبزوار 73 57/938 -89/179 سمنان سمنان 33

 98/753 -40/327 یزد بافق 74 88/932 - کرمانشاه روانسر 34

 90/749 - خراسان نیشابور 75 18/926 - اصفهان شهر رضا 35

 35/739 - کرمانشاه کرمانشاه 76 84/909 - فارس آباده 36

 58/737 -59/37 ایالم ایالم 77 79/898 - همدان مالیر 37

 شهر کرد 38
چهارمحال 

 78/734 - کهگیلویه و بویراحمد یاسوج 78 55/890 - بختیاری

 23/729 -29/63 اصفهان اردستان 79 99/886 -71/57 تهران شمال-تهران  39

 31/726 -35/415 مازندران قائم شهر 80 42/884 -36/67 خراسان تربت جام 40
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 اولویت بندی شهرها و استانهای کشور جهت انجام پروژه درزگیری  : 7ادامه جدول 
یف

رد
 

 استان نام شهر

 میزان متوسط 
تلفات بار سرمایشی 

  ناشی از نفوذ کلی
)kcal/hr( 

 میزان متوسط
 تلفات بار 

 گرمایشی کلی
  ناشی از نفوذ

)kcal/hr( 

یف
رد

 

 استان نام شهر

 میزان متوسط 
رمایشی ستلفات بار

  ناشی از نفوذ کلی
)kcal/hr( 

  میزان متوسط
تلفات بار گرمایشی 

 ناشی از نفوذ کلی
)kcal/hr( 

 06/514 -70/171 سیستان و بلوچستان سراوان 121 79/723 -26/99 تهران  ژئوفیزیک-تهران  81

 78/443 -81/140 لرستان پل دختر 122 97/721 19/419- زندرانما نوشهر 82

 68/434 -44/99 سیستان و بلوچستان زاهک 123 39/711 -36/117 خراسان فردوس 83

 79/429 -04/398 فارس الر 124 96/703 -72/301 گیالن رشت 84

 60/425 -08/200 کهگیلویه  دوگنبندان 125 21/703 -70/21 کرمان رفسنجان 85

 78/415 -24/198 فارس داراب  126 22/698 -81/88 لرستان خرم آباد 86

 55/412 -02/201 خوزستان مسجد سلیمان 127 80/692 - فارس مرودشت 87

 05/402 -25/165 کرمان بم 128 51/691 -86/4 ایالم ایوان غرب 88

 75/360 -41/454 خوزستان  آغاجاری-امیدیه  129 87/684 -73/148 قم قم 89

 43/359 -31/480 خوزستان بندر ماهشهر 130 09/683 - اصفهان اصفهان 90

 07/358 -23/263 خوزستان ایزه 131 47/682 - سیستان و بلوچستان زاهدان 91

 59/351 -04/290 هرمزگان هرمزگان 132 34/675 - کرمان انار 92

 76/335 -48/348 خوزستان بستان 133 79/669 - لرستان کوهدشت 93

 61/331 -31/596 خوزستان دزفول  134 10/662 -04/152 سمنان گرمسار 94

 45/328 93/331- سیستان و بلوچستان ایرانشهر 135 20/660 -26/46 فارس زرقان 95

 42/321 -00/423 بوشهر کنگان جم 136 13/652 - چهارمحال بختیاری لردگان 96

 89/318 -34/428 آبادان بادانآ 137 78/648 -22/316 گلستان مراوه تپه 97

 34/310 -45/343 خوزستان اهواز 138 45/647 -18/386 مازندران رامسر 98

 19/287 -77/285 خوزستان شوشتر 139 98/641 - خراسان بیرجند 99

 22/268 -93/387 کرمان جیرفت  140 79/637 -79/65 خراسان  خور-بیرجند  100

 48/258 -08/371 ایالم دهلران 141 63/636 -21/393 گیالن بندر انزلی 101

 59/256 -80/528 کرمان کهنوج 142 54/632 -29/166 اصفهان خور بیĤبانک 102

 07/253 -34/243 خوزستان بهبهان 143 12/627 -48/54 فارس سد درودزن 103

 58/239 -26/765 سیستان و بلوچستان کنارک-چابهار  144 12/620 -39/358 گلستان گنبد کاووس 104

 55/238 -23/259 خوزستان رامهرمز 145 67/619 -21/23 خراسان گناباد 105

 60/200 -38/1132 خوزستان  پایگاه-امیدیه  146 42/610 -61/15 یزد رباط پشت بادام 106

 48/192 -83/379 فارس المرد 147 18/607 -14/85 یزد یزد 107

 05/139 -06/840 بوشهر  دیربندر 148 29/606 -86/208 فارس شیراز 108

 42/131 -92/869 هرمزگان جزیره قشم 149 45/590 -16/64 خراسان بشرویه 109

 77/173 -87/854 هرمزگان بندر عباس 150 61/588 -87/114 سیستان و بلوچستان خاش 110

 77/133 -85/566 هرمزگان میناب 151 41/584 -48/42 خراسان سرخس 111

 70/88 -38/1017 بوشهر سواحل بوشهر 152 36/579 -37/284 گلستان گرگان 112

 83/57 -86/793 بوشهر بوشهر 153 94/575 -70/119 کاشان کاشان 113

 50/25 -95/826 هرمزگان بندر لنگه 154 86/574 -37/26 خراسان کاشمر 114

 17/0 -99/886 هرمزگان جاسک 155 68/568 -65/339 سیستان و بلوچستان زابل 115

 - -82/927 سیستان و بلوچستان چابهار 156 05/565 -92/88 فارس فسا 116

 - -11/940 هرمزگان جزیره کیش 157 28/557 -98/207 خراسان طبس 117

 - -41/947 هرمزگان جزیره ابوموسی 158 17/549 -80/137 کرمانشاه سر پل ذهاب 118

 - -05/962 هرمزگان جزیره سیری 159 38/530 -42/441 مازندران بابلسر 119

      54/526 -47/113 خراسان نهبندان 120



سازي مصرف سوخت در ساختمان بهينه    
 

 

 

 سازي مصرف سوخت در ساختمان پنجمين همايش بهينه
 ۱۳۸۵ ارديبهشت ماه ۶ و ۵ -تهران

 

 
 سازي مصرف سوخت كشور شركت بهينه

 

9 

 :تشکر و قدردانی. 5
» بررسی تاثیر درزگیرها بر بارحرارتی و برودتی ساختمان و ارائه دستوالعملهای اجرایی آن«از پروژه   برگرفتهاین مقاله

 در آزمایشگاه تحقیقاتی تاسیسات 1384سازی مصرف سوخت کشور در مردادماه  بوده که به سفارش سازمان بهینه
لذا بر خود الزم میدانیم مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیریت . دانشگاه علم و صنعت ایران به اتمام رسیده است
 .سازی در بخش ساختمان اعالم داریم محترم عامل و مدیریت و کارشناسان محترم بهینه
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