
نقـــش 
ــان جهـ

زرا
ای
 یب
یت
یی 
ف 
 بر
تبی
عی
ف 
ایا
لی

مبی
 یر
بیی
  ر
 س
تای
قی
زب
یی
ب 
سا
 ای
 یی
برف
یی 

یبی
اوه

1

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

فهرست
کید بر جریان هوا   ارزیابی تاثیر فرم مجتمع های بلندمرتبه بر آسایش اقلیمی با تا

سمیرا یوسفیان،  محمد رضا پور جعفر، نرگس احمدپور کلهرودی

فن آوری های بومی قنات و نقش آن در معماری پایدار 

کبر حیدری  حسین کالنتری خلیل آباد، سید محمد کاظمی، علی ا

تحلیل نقش روابط تعاملی در ساختار سایه

ح حبیب ج اعتصام، فر نیما ولیزاده، ایر

ارزیابی شیوه های محدبی و متقاطع تئوری گراف در تحلیل فضای معماری 

سعید علی تاجر،مینا حاجیان 

بررسی جایگاه مصالح در نمای شهری تهران با استفاده از رویکرد توسعه پایدار شهری

سمانه جلیلی صدرآباد، شیوا بلبلی 

ارزیابی سکونتگاه های بومی گیالن بر محوریت زیست پایداری 

حدیثه کامران کسمائی،  خسرو دانشجو،  سید مجید مفیدی شمیرانی 

 
مدل سازی اطالعات ساختمان )BIM(؛ مدلی در جهت بهبود فرآیند طراحی

ج محمودزاده کنی، پدرام حصاری  مهدی زندیه، ایر

 

ارزیابی تاثیر فرم مجتمع های بلندمرتبه بر 
آسایش اقلیمی با تاکید بر جریان هوا
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چکیده 
تبیسیظــرویدمب مــعیتــبیسکبایزــبقیپبیــ اویتهــتیحضــرویز چــبیییشــب یانســبایدوییضــب،یتبیــ یدویط حیزــبیتــبیدنرــبلییهرــردیرفففــتی
یضبزــبقیشــه قیویتبیویــژهی بسفــنیرمــبیلیانســبنعییــرد.یی اقیایــنیسیظــرویاناــبایسطبلعــبتیدویاو رــبطیتــبیخــ دهیایافــمیشــه قیوی
دوییهفیبیگزییــعیمــبخببوزبقیشــه ق،یاســ قیضــ ووقیدویوامــببقیدمــبفبیییتبیایــنیزــ فیامــت.یزــ فیاهیانابایایــنیپژوزــلی
رفففــتییضبزــبقیع رسعیاطــ افیساب ییزــبقیتای س  رــبیامــت،ی ــبیت یــنی   فــبی امــبفبدهیقییهفیــبیاهیت یــباییزــرا،یدویاو قــبی
تبــراایتــبییضبزــبقیت عــعیپبیــ اویویپبمــخگریتــبینفبهزــبقیرمبیشــعیانســبایدمــتییبیت.یاز افیایــنیپژوزــلیاهیتعــ یووشیشیبمــعی
ــ دقیسعیتبشــ .یدویایــنیپژوزــل،یتبیسیظــروی رصفــفیوی حافــلیاو رــبطیییــنی ــرعیپژوزــلیربوی رتشــبفی رصفــفیوی رفیــنیامــتیوین ا
یــ ایساب ییزــبقیتای س  رــبیویویبــبویتــبد،یاهی کیفــكیشرفبیمــبهقیتــبین ایایــزاویENVI-metی)ربییــكین ایایــزاویتهــتی حافلیزــبقی
ایاف عیسعیتبشــ (یویدوینبفابیگفــ قیاهیامــب اللیسیطقــعیامــبفبدهیشــ هیامــت.یت ــییرووقیاطالعــبتینفــزیاهیط یــقیسطبلعــبتی
سف انــعیویرتبتخبنــبیاقیوی حافــلیدادهیزــبقیربنریــبیصــروتیگ یبــبیامــت.یدوینهبیتیایــنیپژوزــلیتــبیاوهیبیــییی ایزــبقیساب ییزــبقی
ــبیوازر دزــبقی ــبیاوائ ــ هیویت ــ اییهفیــبیوایی گزی ــبد،یی ــ یت ــبیرمــبیلیانســبایدویی ای ــبایدویهسفیــبیقیپبمــخگریییت ررب  سســکرنعیشــه کیا
ــ ی أرفــ ی ــ اقی رمــعبیزبقیسشــبتبیسعیپــ داهد.یتبیطــرویراــعیسطبلعــبتیاناــبایشــ هیسؤی ــزاوق،یی ــعیسیبــجیاهی حافلیزــبقین ایای ع افب 

ربلرــ قیتارکیزــب،ییــ یویبــبویتــبدیامــت. تســزاقییــ ایویویژگعیزــبقی

ررب با. رمبیلیایاف ع،یتبد،یساب ییزبقیتای یس  رب،یENVI-met،یشه کیا واژه های کلیدی:ی
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مقدمه
یضبزــبقیشــه قیتخشــعیاهییضبزــبقیتــبهیویع رسعیشــه زبی
ت عــعی هن گــعی سبزفــتی نرعــعی راــروی تــبی رــبی زســبی ی
رــبیشــه ون اایدویرایحضــرویداونــ ی سعیتبشــی .ییعیعیتبیــیی
ررلرژیــكی ]1[.یاســ وههیسربحــثیمــبهگبوقیتــبیایافــمیویپبیــ اوقیا
داوای تــبی سعیگــ ددی ایاف عیسطــ حی ط احــعی شــکلی تــبی رــبی
یــردایتبسعفبــعیویــژهیدویهسفیــبیقیاصــرلیط احــعیشــه قی
سربحثــعی امــت.ی ی خــروداوی از فــتیخبصــعی اهی سع ــبوق،ی وی
انــ ژقی سصــ فی دوی تریــیی ص یــبی ایاف ــع،ی رمــبیلی چــرای
ریبــ لی رــبدلیرایسفــبایانســبایویسحفطیزــبقیسصیرعــعی وی
شــه قی سطبلعــبتی دوی دانــلی الییفکیایــنی تــزءی طرفعــعی وی
ربویــ اای ریبویایــنیسســألب،یشــ ایطی بسفــنیرمــبیلی امــت.یدوی
دویسا رعبیزــبیوییضبزــبقییعبلفبــعیسرفــنیضــ ووتیشــیبختی
ویسطبلعــبیقیعراســلیسخباــفیار گــذاویدویط احــعییضبزــبقی
گ سســف ینفــبهیتبیایاــبدی ز ســبهیتــبیایافــمیامــت.یدویسیبطــقی
مــربی زســبی ربی عراساــعی سهمی  یــنی زــرای رــرواای وی مــبیبی
رمــبیلی شــ ایطی یــ اقی بسفــنی سع ــبوقی وازکبوزــبقی خاــقی
ح او ــعیشــ هیانــ ی]2[.یدویسیبطــقیم دمــف ینفــزیتالعکــس،ی
رــرواایزــرایعراســلی یهــ هیگفــ قیییشــب یاهیریبــببیویتارگفــ قیاهی
 بییــنیرییــ هیزســبی .یت یــنی   فبییکــعیاهیسهمی  یــنیعیبصــ ی
ایاف عیرــبیدوی بسفــنیرمــبیلیایاف عیسررــ یامــت،یت یــبایزــرای
سعیتبشــ .یامــبفبدهیاهیت یــبایطرفعــعیزــرایتــبیعیــراایایــزاوقی
رــبیدوی یــ اقیاو قــبیرمــبیلیایاف ع،ییکــعیاهی  اییــ قیامــتی
سع ــبوقیمــیبعیای اایاهیمــبتقبیقیطرالنــعیی خــروداویامــتی
]3[،یاســبیسببمــفبنبیتــبقیخبلــعیضراتــطیط احــعیسبیبمــبیتــبی
ریرنعیایــ اای ایافــمیتــبیویــژهیتــبدیدویادییــبتیط احــعیشــه قی
ربســاًلیاحســبسیسعیشــرد.یز فــنیاســ یضــ ووتیطــ حیسســألبیاقی
یــ ی گــرایشــه قی گرنب ی ایزــبقی یــ ی»چگرنگــعی برفــ ی سربیــعی
عراســلی سهمی  یــنی اهی )یکــعی زــرای ت یــبای ایزایــلی ربزلییــبی
ایاف ــع(یوینقــلیرایدویرفففــتییضــبقیشــه ق«یوایتــبیووشــیعی
 رتفــبیسعیری .یایــنیپژوزــلیتــبینرعــعیتــزیاولفــنین رنبیزــبقی

ی ومــعیویبــبویتــبدیویشرفبیمــبهقیوایبنــبیاقی رنــلیتــبدی1یامــت،یرــبی
خــردیاز فــتیسرضــرعیوایدویچیــ اایسعیریــ .

زــ فیاصاعیایــنیپژوزــلیامــبفبدهیقییهفیــبیاهیت یبایزــبقی
زــرا،یدویاو قــبیرفففــتییضبزــبقیع رسعیاطــ افیساب ییزــبقی
ر ــعیوی ی اقیایــنیسیظــرو،یمــیالی س  رــبیسعیتبشــ .ی تایــ ی
یضبزــبقی وی سســکرنعی ساب ییزــبقی ی ایزــبقی شرفبیمــبهقی
ررب ــبا،یدوینــ ایایــزاویENVI-metی ع رسعیسرتــردیدویشــه کیا

ــبیامــت. ــب،یصــروتیپذی یب ــ اییهفی تهــتی شــخفصیی

ادبیات موضوع
جریان هوا

زــرای حــتی برفــ ی ویتبتابیــیی اهیت یــبای امــتی عرــبوتی تــبدی
دوی داواقی وی یــردهی یــ داوقی ر فبــعی رــبی ]4[ی یشــبوی اخبــالفی

سعیتبشــ . مــ عتی وی تهــتی سشــخصبی

رــبیمــ عتیتــبدی یکــعیاهیاصــرلیسررــ ییــ یت یــبایزرایایــنیامــتی
ر بــ یسعیتبشــ ی]5[.ی ک،ی دویمــطحیهسفــنیتــبیدلفــلیاصطــکب
هسفیــبی دویایــنی سبعــ دی ذرــ یدالیــلی تــبی 1981ی دوی لی مــر گ2ی
دوی مــبخب بایزبقی شــ هی حــتی برفــ ی »نبز راوق«یایاــبدی
تــبدیوایسهمی  یــنیدلفــلیرایسعیدانــ .یســبا3یدوی1970ی سســف ی
رــبیتبدزــبیتــبیصــروتیا فبیــعیدویشــه ی رهیــیی اشــبوهیسعیریــ ی
تارکیزــبقی دزــعی نظــمی چگرنگــعی امــبسی یــ ی تاکــبی نشــ هی
مــبخب بنعیویر ی ووزــبقیخفبتبنــعیدویشــه یتــبوقیسعیشــرن .

آیرودینامیک معماری
دوی تــبدی مــ عتی وی ویبــبوی تــبی سع ــبوقی ری ودییبسفــکی عاــمی
تــبدی ت یــبای ارــ ی ی ومــعی ]6[.ی سعیپــ داهدی سع ــبوقی سحفــطی
را،ی اهی نبشــعی ویسشــکالتی تایــ ی مــبخب بایزبقی اطــ افی دوی
 رمــطینریســی گبنعیز چــرایرونــز4)1981(،یپــنیواودا5ی)1973(،ی
رییســاع6ی)1976(یویداونپــروت7ی)1976(یســرودیی ومــعییــ اویگ یبــبی
امــتی]7[.یدویایــ ااینفــزیطبزرــبهی)1370یوی1386(یویواهتریــبای
)1372یوی1386(یدویاو رــبطیتــبیری ودییبسفــکیسع ــبوقیویویبــبوی
ریــبویانــراعیتارکیزــبقیمــبخب بنعیسطبلعب ــعیصــروتی تــبدیدوی

.]10-6,8[ دادهیانــ ی

 آسایش8 حرارتی
گســب هیقییعبلفتیزــبقیانســبایویداسیــبیقیانعطبفیپذیــ قیرای
دوییــكیســکباییی ونــعی ــبیحــ ودقیتــبیشــ ایطیخ دایافــمیرا،ی
تــبیویــژهیوضعفــتی بتــلیخروشــف یویمــ عتیتــبدیتســبگعیداودی
گ چــبیعــالوهییــ یسرلفبیزــبقیزراشیبمــعینــرعییعبلفــتی ]11[.یا
دوی نفــزی یــ دقی ویز چیفــنی  تفحــبتی پرشــلی نــرعی ربویــ ،ی
دوکیانســبایاهیرمــبیلیسررــ یزســبی ی]12[.یییشــب یسطبلعــبتی
ریــرایشــ ایطیرمــبیلیوایدویســرودییعبلفــتی گ یبــبی ب صــروتی شکل 1: چارچوب تحلیلی پژوهش
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تســفبویمــرکیسبــ اولیدویخبنــبینشــبایسعیدزیــ یوی ــالشی
یــ اقی ع یــفیرمــبیلیدوییضــبقیتــبهیتســفبویت یــ ییــردهیویاهی
ــرودی ــع9یدویمــبلی1994یدویس ــبهیشــ هیامــت.یگفرن دزــبی1970یرغ
رمــبیلیح او ــعیپژوزلیزــبقییبیــلی رتهــعیداشــببیامــت.یاوی
حــ یرمــبیلیویعــ ایرمــبیلینبشــعیاهیت یــبایزــرایوایییــنی29ی
رــ دهیامــتی]13[.یپژوزشــگ اای  ــبی30یدوتــبیمــبنبعیگ ادیذرــ ی
دیگــ یچــرایسبیــ 10یدویمــبلی1992،یرونــزیویز کبوانــلیدویمــبلی
رفــ ی 1997یویزبسف یــز11یدویمــبلی1999یتبیایــنینبفاــبیومــف هیوی ب
رــبیت یــبایزــرای برفــ ییبیــلی رتهــعیدویومــف ای داشــببیان ی
داود.ی ایــ ادی ح او ــعی رمــبیلی عــ ای ح او عییــبی رمــبیلی تــبی
دویایــ ااینفــزیپژوزشــگ انعیچــرایوضبیــییح یــ قیوییفــبضی
)1380(،یمــافقبی)1383(،یرســ بییی)1387(،یپرودیه ــعی)1387(ی
ویحفــ وقی)1388(یسطبلعب ــعیدویهسفیــبیقیرمــبیلیح او ــعی
رــبیغبلرــًبیسعطــرفیتــبیسحفــطیداخــلیمــبخب بای داشــببیان ی

یــردهیامــتی]14-21[.ی

ــزاایرمــبیلی سقفــبسیُتفروت12ییکــعیاهیووشیزــبقیمــیالیسف
ــبدیامــت.یمــ عتی ــبایت ــ یت ی ــعیدویی ای انســبایدویسحفــطییی ون
وی انســبا«ی »دییبسفکــع«ی »رمــبیلی یــ ی تــبدی ح رــتی نحــرهی وی
»رمــبیلیح او ــعیانســبا«ی برف گــذاویامــتی]22[یایــنیسقفــبسی
تعضــعیاهیحــبالتیویعکــسیالع لیزــبقینبشــعیاهیوهشیتــبدیوی

رــ دهیامــتی)تــ ولی1(. مــ عتیرایوایسشــخصی

م عتیتبدی
خصرصفبتیتبد)s/ب(
Zی=ی2یسب 

5/ی1ی بی3
ت یبایتبدیدویمطحیپرمتیصروتیاحسبسیسعیشرد.ی

ی گیدوخببایتبیت یبایتبدیح رتیسعیری .

3ی بی4/5
شبخبیویی گیدوخببایدائ ًبی کبایسعییخرود،یپ چمیزبی
تبیح رتیدویسعییری یسرزبقیم ی کبایوییهمیسعییخرود،ی

لربسیزبقیگشبدییهمیسعییپیچ .

4/5ی بی7
ربغذیاهیتبیتای یسعیشرد.یشبخبیدوخببای کیوی گ دیویخب

سبالطمیسعیشردیویسرزبقیم یدویزمیسعییویزد.

ررچکیخمیسعیشرن .یط هیواهیویبنیان رعی7ی بی9 دوخببای
سخبلیسعیشرد.

9ی بی11
شبخبیزبقییزوگیتبیتیرلیدویسعیری یویص اقیی خرودی
گرشیسعییوم .یواهیویبنیتبیمخبعی تبدیتبیمفمیزبیتبی
انابایسعیشردیویامبفبدهیاهیچب یسشکلیامت.

11ی بی14
ربساًلی کبایسعییخرون .یدویتهتیسخبلفیتبدیتبی دوخببای

ر د. مخبعیسعی راایح رتی

14ی بی17
راعی شبخبیدوخببایدویزمیشکسببیسعیشردیویتبیطروی

عبی یپیبدهیتبیخط یسراتبیسعیشرد.

خط یپ تیش ایعبی یپیبدهیویهسفنیخرودایوتردیداود.17ی بی20

جدول 1 : مقیاس ُبفورت ]23[

 ساختمان های بلند مرتبه
مــبلی1377ی سصرتــبی طرــقی تای س  رــبی مــبخب بای دویایــ اای
شــرواقیعبلــعیشه مــبهقیویسع ــبوقیتــبیمــبخب بایزبقیتبال ــ ی
طــ حی فصفاــعی امــبسی یــ ی گفبــبیسعیشــرد.ی اهیشــلیطرقــبی
رر ــبهیس  رــب،ی گــ وهی سصــربی1390ی هــ اا،یمــبخب بایزبیتــبی3ی
ــبیمــبخب بایزبی ــبی قســفمیسعیشــردیر ــ یس  ر ــبیویتای ــبایس  ر سف
تــبی12یطرقــبیاهیووقیهسفــنیویییشــب یتایــ یس  رــبیسحســربیشــ هیوی
سشــ رلیضراتــطیتایــ یس  ربیمــبهقییــ اویخرازیــ یگ یــتی]24[.ی

 روش تحقیق
رــمییــ یپژوزــلیارربتیگــ ا13یامــتیویوازرــ دیرای پبوادایــمیحب
ر ــع15یدویرایامــبفبدهیشــ هی امــبق ایی14یسعیتبشــ یویاهیووشی
رتشــبف16ی امــت.یاز افیایــنیپژوزــلیاهیتعــ یووشیشیبمــعیا
ربویــ دق19ی پژوزــلی نــرعی وی امــتی وی رفیــن18ی  رصفــف17ی

سعیتبشــ .ی

وی امــیبدقی سف انــع،ی سطبلعــبی ط یــقی اهی دادهیزــبی گــ درووقی
 حافــلیدادهیزــبقیربنریــب20ی)دادهیزــبقیزراشیبمــع(یا فــبقی
سعیایبــ .یدویایــنیپژوزــلیاهی کیفــک21یس لیمــبهقیتــبین ایایــزاوی
خ دایاف عیط احــعی مــبیتع قی ســ لی ربییــکی Envi-metی
ــبیسیظــرویی ومــعیوی حافــلیوضعفــتیسرتــردیاهی شــ هییامــت،یت
نظــ یچگرنگــعیویبــبویتــبدیو...یامــبفبدهیسعیشــرد.ینبفابیگفــ قی
نفــزیتــبیامــبفبدهیاهیامــب اللیسیطقــع22یصــروتیسعیگفــ د.

 معرفی محدوده
سحــ ودهیاقیرــبیتــبیسیظــروی حافــلیوضعفــتیرمــبیلیایاف عیاهی
ــییاهیشــه کی ــبایزــرایانبخــببیشــ هیامــتیتخلیزبی نظــ یت ی
رــبیسرتــبیانبخببیایــنی ررب ــبایامــت.یاهیت اــبیعراساــعی ا
شــه کیتــبیعیــرااین رنــبیقیســرودیسطبلعبیشــ هیامــت،یعربو ی ی
اه:یالــف.ینزدیکــعیرایتبیایســبگبهیمــفیرپبفکیسه رتــبدی)ایــنیاســ ی
اطالعبتیایســبگبهی سخباــفی غفی دزیــ هی رتروزــبقی یب  برفــ ی
ــبی ــبیسیظــرویامــبفبدهیدویی اییــ یشرفبیمــبهقیت زراشیبمــعیوایت

ح ایــلیسعیومــبن (.یب.ی عــ ادیطرقــبتیسیبمــبی

کباتان شکل 2: موقعیت سایت های انتخاب شده در شهرک ا
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نقـــش 
ن جهـــا

4

)سطبیــقیطــ حی فصفاــعیسصــربی هــ اایساب ییزــبقی12یطرقبی
ــرعیی ســعیوی ــبیسحســربیسعیشــرن (.یج.ی ی ــ یس  ر یتای ــبال ــبیت ویت
ربلرــ قیتارکیزــبقیمــبخب بنعییبهیزــبقیسخباــفیشــه کیوی
شــکلیگف قییضبزــبقیع رسعیسحــبطیدویییــنیرایزبتــبیدلفــلی
رــ دایرلیشــه کیچــبی سح ودیــتین ایایــزاویدویاو رــبطیتــبیســ لی
اهینظــ یدیــتی  مــفمیویچــبیتــبیلحــبظیمــیگفنیشــ اییبیــلیوی
ررب ــبای طرالنــعیشــ ایپ ومــبیقیرنبلفــز،یاهیزــ ییــبهیشــه کیا
)رــبیداواقیمــبییــبهیسعیتبشــ (،ییكیمــبیتییــ اقیشرفبیمــبهقی
رــبیدویهیــ یسریعفــتیرایزــبیسشــخصی انبخــببیشــ هیامــتی
سعیتبشــ .یمــبیتیاولیدوییبهییــكیشــه كیدویس رــزیرا،یمــبیتی
دوایدوییــبهیدویشــه كیدویتیــربیغ یــییرایویمــبیتیمــرایدوییــبهی

مــبیشــه كیدویشــ بلیشــ یعیراییــ اویداود.

 معرفی نرم افزار
عاعیوغــمینظــ یتعضــعیاهیدانشــ ی اایسخصرصــًبیرهسبیشــگ اای
رــبیس لیمــبهقیایاف ــع23ییــ یپبیــبیقیع افــبتیوایبنــبیاقیوایتــبییــیی
رــبیمــ انابایاینیاســ ی اعب ــبدقیسعینگ نــ ،یتبیــ یسط ئــنییــردی
تــبیعیرااییــکیعاــمیربســاًلییبیــلیاعب ــبد،ی حقــقیخراز ییبیــت.ی
چــرای سشــکال عی پبئرلرهانبــع24ی عقفــ هی طرــقی ز چیــ ی
سح ودیتیزــبقیذا ــعیدویشرفبیمــبهقیوایبنــبیاقیویز چیفــنی
غفــ یطرفعــعییــردایپ ومــبیزبقیهیســتیسحفطــعی)تــبیویــژهی

پ ومــبیزبقیتــرق(یوتــردیداود.ی

تــبی رتــبیتــبیزــ فیپژوزــل،یســراودیهیــ یتــبیعیــراایویژگعیزــبقی
ــعیویشرفبیمــبهقی ــزاوی حافا ــ اقیانبخــببیای ــبه،یی ــعیســرودینف اصا

سیبمــب،یسطــ حیسعیشــرن :

حفطــبیقیع ــل:ین ایایــزاویتبیــ ییبتافــتیشرفبیمــبهقیربلرــ قی-ی
یضبیــییویایاف ــعیوایتــبیطــرویز زســبایداشــببیتبشــ .یتــبیعرــبوتی
دیگــ یســ لیتبیــ یچیــ یتخشــعیتبشــ .یزــ یچــبی رانبیــیین ایایــزاوی
دویهسفیــبیقیســ لیرــ دایعیبصــ یسحفطــعیسررــ ییــ یایافــمیییشــب ی
تبشــ یسیبمــبی  یخرازــ ییــرد.یز چیفــنیســ لیتبیــ یتبرانــ ی
زرایــیی وی ربی وی تغ ایفبیــیی دیفــقی سریعفــتی دادهیزــبقی اهی
سحــ ودهیقیســرودیسطبلعــبیدویرنبلفززبیــلیامــبفبدهین بیــ .

ویژگعیزــبقی از فــتی دلفــلی تــبی شــیبخبع:ی ووشی سبزفــتی
رــم،ی عــ ادیطرقــبت،ییبصاــبیقی ربلرــ قی)یــ ا،ی  ا یضبیــیی-ی
مــبخب بایزبیو...(یدویاو رــبطیتــبیویبــبویتــبد،ین ایایــزاویتبیســبعی
یبتافــتی حافــلییضبیــییوایحب ــًبیداوایتبشــ .یدویهسفیبیزــبقیدیگــ ی
نفــزیتــبیدلفــلی ســ یییدویی رییــ یپژوزــلییهبــ یامــتیاهیس لیزــبقی

گــ دد. سشــبز هیسریــبیویپبیباینگــ یامــبفبدهی

سقفــبس:یتــبی رتــبیتــبیسقفــبسیسحــ ودهیقیسطبلعــبیویســرودینظــ ی
ربلرــ قی دویط احــعیویاز فــتی برف گــذاوقیعیبصــ یسخباــفی
ی ییک یگــ ،ین ایایــزاویتبیســبعییبتافــتی حافــلیدویمــطرحی ــکی

ــبیسا رعــبیاقیاهیتیبزــبیوایدویحــ یواحــ یز ســبیگعیداشــببی تیــبی 
تبشــ .

یــ اقی ایاف عیسبعــ دقی ایزاوزــبقی نــ ای اخفــ ی مــبلیزبقی دوی
سحفــطی دوی زــرای ت یــبای مــ عتی سحبمــربی وی س لیمــبهقی
رــبیتــبی رتــبیتــبیویژگعیزــبقیســرودی شــه قیط احــعیشــ هیان ی
نظــ یدوینهبیــتیEnvi-METییــ اقیس لیمــبهقیسیبمــبی  ینی

 شــخفصیدادهیشــ هیامــت.

رل بنــعی یــ وس25ی سبیــکلی پ ویســروی ایــزاوی رمــطی نــ ای ایــنی
رــبی ط احــعیشــ هیوییــکیســ لیمــبیتعــ قیخ دایاف عیامــتی
مــطرح،یگفبزــبایوییعــلیویانفعــبالتیزــرایوایدویسحفــطیشــه قی
تــبیدیــتییضبیــیی0/5یسبــ یویدیــتیهسبنــعی10یربنفــبیشرفبیمــبهقی

.]25[ سعیریــ ی

رــبییعــلیویانفعــبالتی اسبفــبهیاصاعیایــنیشرفبیمــبهیرایامــتی
یرانفــنی نظفــ ی یفزیکــعی یرانفــنی امــبسی یــ ی رــبی تــری اصاــعی
خ دایافــمی یــ ی رــبی وی  سردییبسفــکی مــفبالتی دییبسفــکی

.]26[ سعیریــ ی شرفبیمــبهقی وای  أرف گذاونــ ی

اسبفبهاتیدیگ یاینیس لیعربو ی یاه:

دوی ایاف ــعیوای خــ دی عراســلی اهی سا رعــبیاقی ســ لی -ییایــنی
ــبی)24یمــبعبب(یشرفبیمــبهقین ــردهی دوواییــکیچ خــبیقیووهان
ویرافــبیقیی ایی زــبیشــبسلیت یــبایتــبد،یپ  ــریخروشــف ق،یدســبی

سعین بیــ . پیلییییــعی وای وطرتــتی وی

-یدویایــنیســ لیسعی ــراایعیبصــ ی شــکفلیدزی هیقیسحفــطی
رــبینرعــًبیس کــنیامــتیمــبخببویپیچفــ هیاقیداشــببی شــه قیوای
تبشــی یلحــبظین ــرد؛یتــبیطــرویسثــبلیمــبخب بایزبیتــبیاشــکبلی
سثــلی سع ــبوقی تزئفــبتی ی خــعی گراییــبی گرنب او فبعیزــبقی وی
ــنیســ لیپرشــلیگفبزــعی تبلکنیزــبیویی ایزــبقیزی مــع.یدویای
نــبی یهــبیتــبیعیــراای ردهیزــبقیسبخاخــلیدویی ایــ یت یــبایتــبدی
ویاشــعبیقیریبــبب،یتاکــبیتــبیاحبســببیی ایی زــبقی رخفــ یوی
)رمــفبلت،ی هسفــنی تیــسی سعیشــرد.ی یــ دهی ربوی تــبی یبرمــیبزی

ک...(ینفــزیدویایــنیســ لیلحــبظیشــ هیامــت. تبــرا،یخــب

حاــمی تــبی سقبیســبی دوی ســ لی خ وتعیزبقیایــنی حاــمی -ی
دادهیزــبقیووودقیتســفبویهیــبدیامــت.یتــبیعرــبوتیدیگ یایــنی
ســ لیتــبیووودقیزــبقیسحــ ودینفــبهیداودیاســبیخ وتعیزــبقی

سعیریــ . وای رلفــ ی هیــبدقی

ریبویایــنیسزایــب،یالهایامــتیتــبیسعبیبیایــنیســ لینفــزی الربــبیدوی
رــ د: اشــبوهین ــرد.یاهیت اــبیسعیتبیســتیتــبیســراودیهیــ یاشــبوهی

رــبینــبی یهــبیویتیگفــ ییــردهی -یحاــمیهیــبدیپــ داهشیاطالعــبتی
تاکــبیز چــبیمــطحیتزئفــبتیمــبیتعــ قیســ لیاهیحــ یسع ــرلی
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تبال ــ یســعیوودیوایبنبیزــبقیتــبیربورــ دیخبنگــعیوینف ــبیح یــبیاقیاهی
ــ ینخرازیــ یرســ .ی عهــ هیقیپــ داهشیاطالعــبتیی

رترــ ی2011ی رــبیدویا -ییرخ یــنینســخبیاینیســ لی)نــگبوشیچهــبوا(ی
تــبیتــبهاویع ضــبیشــ هیامــت،ییــ یخــالفیادعــبقیمــبهن گبایرایرــبی
سعیگرییــ ی رانبیــییشرفبیمــبهقیسربحــثیانــ ژقیمــبخب بای
رــبیداواقی رانبیییزــبقی وایخرازــ یداشــت،یتبیــ یییــباین ــردی

سحــ ودقیسعیتبشــ .ی

ر بــ ی سبــ ی نفــمی اهی ENVI-metی دوی پیکســلیزبی اتعــبدی -ی
ســ وا،ی مــبههیزبقی دوی اســ وههی رــبی رایتبیــیی اهی ن عیشــرن .ی
سبــ ی 0/5ی ضخبســتی تــبی دیراوزبیــیی تــبی مــبخب بایزبییی
یــ اقی سع ــبوقی سربحــثی دوی ن ایایــزاوی ن عی رااییبیت،یایــنی
داشــت.ی خرازــ ی پیــلی دوی وای طرالنــعی نســربًبی واهی  کبســل،ی

-ییدویسربحــثیسفک وراف ــبقیشــه قی غفیــ یاتعــبدیپیکســلیزبقی
ســ لیویمــپسیایابدی یبمــبیسفــبایرایزــبیتــبیسیظــروی غفیــ ی
دویسقفــبسییضــبقیشــه قیســرودینظــ یاســ قیتســفبویدشــراوی
رــبیدویصــروتینب رانــعیدویی ازــمین ردایایــنی یبمــبی یــردهی

شرفبیمــبهقیاناــباینخرازــ یشــ .ی

رــبیتــبیعیرااییکــعیدیگــ یاهیسعبیــبی -یسشــکلیتعــ قیســ لی
اشــکبلی دوی  مــفمی نب رانــعی شــ ی سطــ حیخرازــ ی رای اصاــعی

امــت.ی دایــ هی سبنیــ ی گــرای گرنب زی مــعی

 نحوه ی مدل سازی
تــبیسیظــرویاناــبایشرفبیمــبهقیدوین ایایــزاویENVI-metیتــبی
ی خــعیدادهیزــبقیزراشیبمــعینفــبهیامــت.یاینیدادهیزــبیعربو یــ ی
اه:یدســبییــ یحســبیراریــن،یمــ عتیتــبدیدویاو فــبعی10یسبــ قیهسفــنی
یــ یحســبیسبــ ییــ یربنفــب،یتهــتیتــبدییــ یحســبیدوتــبیویدوصــ ی
وطرتــتیزرا.دویایــنیسقبلــبی حافلیزــبییــ یامــبسیدادهیزــبقی
رــبی ایاف عیسبرمــطیسبزبنــبیقیاودیرهشــتیمــبلی1389یامــتی
تبال  یــنیسفبنگفــنیمــ عتیتــبدیوایدویسبهیزــبقیمــبلیتــبیخــردی
ی ومــعی لــزوای انبخــبب،ی )عاتیایــنی امــتی دادهی اخبصــبصی
رــبیوهشیتــبدیییشــب ینیسشــکلی مــبیتیدویهسبایزبیــییامــتی
اهی سا رعــبیاقی هیــ ی دوی سعیریــ (.ی ریفنیایابدی مــب یــ اقی وای
رــبییــ اقیس لیمــبهقیســرودیامــبفبدهییــ اویگ یبــبی دادهیزبیــیی

امــت،یاوائــبیسعیگــ دد.ی

م عتیتبدی)سب یی یدسبی)رارین(
ربنفب(

تهتیتبدی
)دوتب(

وطرتتینسرعی
)دوص (

297.99.7728014.3

جدول 2: داده های اقلیمی متوسط ماهانه ی اردیبهشت ماه 1389 ]27[

شبیه سازی
دویایــنیتخــلیمــبیگزییــبیقیسیبخــب،یدوین ایایــزاویس لیمــبهقی
رــبیدویایــنین ایایــزاوی  مــفمیویشــرفبی شــ هیان .یعیبصــ یربلرــ قی

مــبهقیشــ هیان یشــبسلیســراودیهیــ یسعیتبشــی :ی

کالبدی مدل شده در نرم افزار. شکل 3: عناصر 
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نقـــش 
ن جهـــا

6

گزییــبی1:یتارکیزــبقیسســکرنعیپاکبنــعیپیــج،ینــبیویدواهدهی دوی
مــبیت،ی شــ قی دوی طرقــبی تارکیزــبقی ابوقییــکی طرقــب،ی
رــفیشــبسلیرمــفبلت،ی گفبزــعیویز چیفــنیپرشــلی پرشــلی

ک، مــیگف شیتبیــعیویخــب

رــبیتــبیصــروتی دویگزییــبی2:یتارکیزــبقیسســکرنعیدواهدهیطرقــبی
گ یببیانــ ،ی یــ اوی زــمی ریــبوی دوی گسســببی ضاععیزــبقی شــلی
رــفیشــبسلیرمــفبلت،ی گفبزــعیویز چیفــنیپرشــلی پرشــلی

ک، مــیگف شیتبیــعیویخــب

گزییــبی3:یتارکیزــبقیسســکرنعیپاکبنــعیپیــج،ینــبیویدواهدهی دوی
طرقــب،ی ــردهیوییضــبقیمــبخب بایرسرهشــعیدویتیــربیمــبیت،ی
رــفیشــبسلیرمــفبلت،ی گفبزــعیویز چیفــنیپرشــلی پرشــلی
عیبصــ ی سریعفــتی تــبالی ک.ی صریــ ی خــب وی تبیــعی مــیگف شی

ربلرــ قیســ لیشــ هیواین بیــلیسعیدزــ .

یــ اقی شــ هی هســبای یظفــمی ســ تی رــبی امــتی ذرــ ی تــبی الهای
ــردهیوی ــبی6یعصــ یی ــزاو،یاهیمــبعتی6یصرــحی  ــ ایای س لیمــبهقیدوین
امــت.ی گ یبــبی مــبعتیصــروتی 12ی ســ تی یــ اقی  حافلیزــبی

5-یافته های تحقیق
دویاداســبینببیــجیامــبخ اجیشــ هیاهینــ ایایــزاویENVI-metیتــبی
 فکفــكینــرعیخ وتعیزــبیوی حافلیزــبقیس  رــطیتــبیرایاوائــبی
سعیگــ دد.یدوی صبویــ یهیــ ،یمــ عتیتــبدیدویمــطحیهسفــنیتــبی

امــت.ی ن بیــلیدورســ هی

شکل 4: سرعت باد در سطح زمین )مدل 1( ساعت 10 صبح. 

تــبی رتــبیتــبیشرفبیمــبهقیصــروتیگ یبــب،یسفــزاایمــ عتیتــبدی
رــبیدویایســبگبهیزراشیبمــعی سبرمــطیاهی4/27یسبــ ییــ یربنفــبی
سه رتــبدیررــتیشــ هیامــت،یدویســ لیاولیدویمــطحیهسفــنیتــبی
سســکرنعی تارکیزــبقی گرشــبیزبقی دوی ربنفــبی یــ ی سبــ ی 5/53ی
یضبزــبقی دوی مــ عتی سعیومــ .یاینی تــبدی تــبی ووی ن بزــبقی دوی
پشــتیتــبیتــبدییمــبخب بایتــبیر بــ یاهی0.5یسبــ ییــ یربنفــبیربزــلی
سعییبتــ .یز چیفــنیدویاو فــبعی2یسبــ قی)او فــبعییــ یانســبا(ی
مــ عتیتــبدیدویگرشــبیزبقییمــبخب بایتــبهیزــمیایزایــلیداشــببی

ویتــبی5/78یسبــ ییــ یربنفــبیسعیومــ .ی

دویســ لیدوایز ــبایمــ عتیتــبدیسبرمــطی4/27یسبــ ییــ یربنفــب،ی
ــبدییمــبخب بایزبی ــبیت ــ یربنفــبیدویگرشــبیزبقیوویت ــبی20/31یسبــ یی  
ــ اییمــبخب بایزبقیسرتــردی ــ یی ــنیاس ــ .یعاتیای ایزایــلیسعییبت

دویایــنییــبهیامــت،یاینیمــبخب بایزبییــ یخــالفیمــبخب بایزبقی
سرتــردیدوییبهییــک،یتــبیعیرااییــکیسبنــییپــ یویس  فــییدویسقبیــلی
تــبدیظبزــ یشــ هیویتــبدیوهیــ هیشــ هیپــسیاهیی خــرودیتــبییمــبخب بای
نفــبهیتبییبیبــنیوازــعییــ اقیاداســبیقیسســف یخــردیداود،یتیبی ایــنی
شــبی ی وی سیبمــبی  ینی سعی رانیــ ی یمــبخب بای گرشــبیزبقی

ــ اقیومــف ایتبیایــنیزــ فیتبشــی .  یهبی  یــنیواهیی

رــمیی داوزــبقیتــبدیدویایــنینقــبطیایزایلییبیبــب،ی دوینبفاــبی  ا
ییشــب ینیمــ عتیوایدویایــنینراحــعیشــبز یخرازفــمییــرد.ی

شکل 5: سرعت باد در سطح زمین )مدل 2( ساعت 10 صبح.

شکل 6: سرعت باد در سطح زمین )مدل 3( ساعت 10 صبح.

شکل 7: بردارهای باد )مدل 1(.
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فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-2
تابستان 1396

دویســ لیمــرایمــ عتیتــبدی یهــبی0/2ی ــبی0/3یسبــ ییــ یربنفــبی
نســرتیتــبیسبرمــطیتــبدیپبیــب،یایزایــلیداشــببیامــتیرــبیشــ ایطی
سســبع ی  قیواینســرتیتــبیدویســ لیدیگــ یی ازــمیسعیریــ .

اهیت ابیخ وتعیزبیییدیگ یس لیمبهقیسراودیهی یامت.

بردارهای باد که نشان دهنده جهت و سرعت باد هستند
 حافلیایــنیمــ قیاهینقشــبیزبیتــبیهیربیــییویبــبویتــبدیوایدویاطــ افی
چــرای ســراودقی سعیریــ .ی ن بیــبای مــبخب بنعی تارکیزــبقی
شــ تیگ یبــنیتــبدیدویگرشــبیزبقییمــبخب با،یایزایــلیمــ عتی
تــبدیدویحفــنیعرــرویاهیسفــبایدوییمــبخب بایتــبیصروتییــکی یگــب،ی
تــبدیویاغبشــبشیسســف یوهشیرایدوییضــبقی ربزــلیمــ عتی
پشــتیتــبیتــبدییمــبخب با،یزــمیتهــتیویزــمیانــ اههییــردای
ی داوزــبقیتــبدیدوییضبزــبقیتــبیدوویاهی ردهیزــبقیمــبخب بنع،ی
 برفــ یپرشــلیگفبزــعیدویربزــلیمــ عتیتــبدیاهیایــنینقشــبیزبی

یبیــلیامــبیببجیامــت.

سرعت و بردارهای باد در مقاطع طولی و عرضی سایت
او فــبعی چــبی زــ ی تخــلی خ وتعیزبقیایــنی تــبی تــبی رتــبی
مــبخب بایییشــب یسعیشــردیمــ عتیتــبدینفــزیایزایــلیسعییبتــ ی
رــبیمــ عتیتــبدیدویلربیزــبقیتبایزــبیتــبی9/40یسبــ ی تــبیگرنــبیاقی
یــ یربنفــبیدویســ لی1،ی21/31یسبــ ییــ یربنفــبیدویســ لی2یوی6/71ی
دویســ لی3یسعیومــ .یاینیاســ یاهییــکیطــ فیتــبیدلفــلیمــ عتی
تــبالقیتــبدیویاهیطــ فیدیگــ یتــبیدلفــلیرلردگــعیصر ــعینبشــعیاهیرا،ی

ریبایطرقــبتیتبال ــ یسعیشــرد. سرتــبیرهاویمــب

تارکیزــبیدوی پاکبنــعی یــ ای رــبی اهیمــبخب بای دویتخلیزبیــیی
ــرویدویایاــبدیسیبطــقی ــ ایسذر ــبدیزســبی ،یی ــلیی داوزــبقیت سقبی
ــکبایر ــکیشــبیبنعی ــرقیزــ یپا ــیی الطــمیدوییضــبقیتا رواایویی
رــ دهیامــت.ییضــبقیپشــتیتــبیتــبدییمــبخب باینفــزیطرفعبــًبی
اهیی خــرودیتــبیتــبدیمــ عتییبیببیدویاســبایزســبی ی)الرببیایــنی
رــ ییــردایزــرایدویخطــ ی ا ــییذواتی یضبزــبقیتــبیدلفــلیوا
رالییــ هیسعیتبشــی (.یاســبیدویسقطعــعیربییــ ایپاکبنعییمــبخب بای
رــبیوویتــبیتــبدیامــتی پشــتیتــبیتــبدیامــت،یوتهــعیاهییمــبخب بای
رــبی رمــطیدوخبــبایس  فــییپرشــلیدادهی یقــطی ــبییســ بعی

شــ هیان یاهیوهشیتــبدیمــ عتییبیببیدویاســبایسعیتبشــی یویدوی
او فبعــبتیتبال ــ یویتــبیویــژهیدویطرقــبتیرخــ ییمــبخب با،یتــبدی

ز چــبیییشــب یمــ عتیسعیگفــ د.

رــبی سعیدزــ ی نشــبای خریــیی تــبی تخــلی خ وتعیزبقیایــنی
 ردهیزــبقییمــبخب بنعیویپرشــلیگفبزــعی)تــبیطــرویراــعییضــبقی
ــبدی ــلیمــ عتیت ــبیایزای ــ یربزلیی ــ قیی مــبخببیشــ ه(یچــبی برف

داونــ .ی

تغییرات جهت باد
تــبی رتــبیتــبینببیــجیحبصــلیاهیس لیمــبهقی غفیــ اتیتهــتیتــبدی
ریبوهیزــبقی ــردهیقییمــبخب بنعیدویتبیییزبیــیی یدوی سع ــراًل
ــبییمــبخب بایی خــرودیداودیویتهــتیرای غفیــ یسعیریــ ،ی رــبیتــبدیت
ا فــبقیایبــبدهیامــت،یتــبیویــژهیدوییضبزــبقیپشــتیتــبیتــبدیشــبز ی
یســ تیزبیییاینی غفیــ ی دوی زســبفم.ی ییشــب قی رشــفبگعی
ا فــبقیسعیایبــ .یســ لی3ینســرتی نفــزی تهــتی ــبی180یدوتــبی
ر ب یــنی غفیــ اتیتهــتیوهشیتــبدیوایدوی تــبیمــبی یس لیزــبی

سحــ ودهیخــردیداشــببیامــت.

انتخاب گزینه بهینه
ــبیسیظــرویانبخــببیگزییــبیقییهفیــب،یطرــقیسقفــبسی دوینهبیــتیت
ُتفــروتیسیبطــقیاطــ افیتارکیزــبیاهینظــ یمــ عتیوهشیتــبدیتــبیمــبی
گــ وهی قســفمیشــ هیان یرــبیدوی صریــ یتعــ یتــبین بیــلیدورس هیان .ی
دویگــ وهیاهیایــنی قســفمیتی قیتــبیلحــبظی بسفــنیرمــبیلییــ اقی
انســبایچیــ اایسطاــربینرــردهیویاحســبسینبخرشــبیی قیایابدی
تــبی نبسطاــربی حــ ی رــبی امــتی تبلبیایــنی نکتــبیقی سعیریــ .ی
رــبیتبدزــبقیمــ یییسعیوهنــ ،یسحــ ودی سکبایزــبیویهسبایزبیــیی
ــبای ــبدقیدویت ی ــبیزــرایرواایامــتیویت ن عیشــرد،یتاکــبیزیگبسعیر
نفســتینفــزیچیــ اایسطاــربین عیتبشــ یتــبیویــژهیدوییصــرلی
گــ ایمــبلیرــبیوهشیتــبدیسطاــربی)نــبیتبدزــبقیگ اییــبیتبدزــبقی
گ ســبقیدویبیبــعی ک(یسعی رانــ یاهیسفــزاای گــ دیویخــب ز ــ اهیتــبی
تــ ایتکبزــ یویشــ ایطیسســبع   قیوایی ازــمیروود.ییکــعیدیگــ یاهی
دالیــلینبسطاــربییــرداییقــ اایوتــردیوهشیتــبد،یعــ ایاســکبای

ــردهیرییــ هیامــت.ی ــییرل ــییزــراقیاطــ افیسیبی تبتابی

شکل 9: تحلیل احساس آسایش انسان در محدوده های اطرافشکل 8: بردارهای باد در مقطعX-Z  )مدل 1(.
مجتمع های ساختمانی مدل 1 بر اساس مقیاس ُبفورت0
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شکل 10: تحلیل احساس آسایش انسان در محدوده های اطراف 
مجتمع های ساختمانی مدل 2 بر اساس مقیاس ُبفورت

شکل 11: تحلیل احساس آسایش انسان در محدوده های اطراف 
مجتمع های ساختمانی مدل 3 بر اساس مقیاس ُبفورت

گ یبــبییــ ی تــ ولیشــ بوهی3ینببیــجیحبصــلیاهی حافــلیصــروتی
امــبسیسقفــبسیُتفــروتیوایتــبیطــرویخالصــبینشــبایسعیدزــ .ی
سســبحتی مــهمی ییشــب ینی امــتی سشــخصی رــبی ز بنطــروی
رــبیتــبیونــگیووشــنیسعیتبشــ ،ی76یدوصــ ی اطــ افیتارکیزــبی
امــتیویتــبیســ لیمــرایاخبصــبصیداود.یدویایــنیســ لیزفــچی
یســ تیاهیمــبیتی)دویمــطحیهسفــن(یشــبز یمــ عتیتبال ــ یاهی

4/5یسبــ ییــ یربنفــبین عیتبشــ .
جدول 3 : سهم مساحت به درصد بر اساس مقیاس ُبفورت

ــبینببیــجیحبصــلیاهیشرفبیمــبهقیاینیمــبی ــبی رتــبیت ــتیت دوینهبی
ســ لیدوین ایایــزاویویتــ اولیشــ بوهی3وی4،یسیبمــبی  ینیســ ل،ی

ســ لیمــرای شــخفصیدادهیشــ هیامــت.

نتیجه گیری
وی یــ ای رــبی سعیدزــ ی نشــبای پژوزــلی اهی حبصــلی نببیــجی
ربلرــ قیتارکیزــبقیمــبخب بنع،ی برفــ یتســزاییی ویژگعیزــبقی
یــ ینحــرهیقیویبــبویتــبدیداود.یتــبی حافــلیویبــبویتــبدیدویاطــ افی
یضبزــبقی وی ررب ــبای ا شــه کی مــبخب بنعی گرنــبیقی مــبی
ــبی ــزاویENVI-met،یت ــبیامــبفبدهیاهین ایای ع رسعیاطــ افیرایزــبیت

امــت: امــبخ اجیشــ هی ربویــ دقی نببیــجی هیــ ی شــ حی

ویــژهی تــبی مــبخب بای گرشــبیزبقی دوی تــبدی مــ عتی -ی
ایزایــلی سعییبت .یایــنی ایزایــلی تای س  رــبی یمــبخب بایزبقی
مــ عتیتــبدیتــبیایزایــلیاو فــبعینســرتیسســبقفمیداود،یت یــنی
سعیــعیرــبیزــ یچــبیاو فــبعیییشــب یسفــزاایایزایــلیمــ عتیتــبدینفــزی

امــت. ییشــب ی

-یعرــرویتــبدیاهیسفــبایدوییمــبخب بایتــبیصروتییــکی یگــب،یتبعــثی
ایزایــلیمــ عتیتــبدیسعیشــردی)پ یــ هیقیربنبلفزامــفرا(.

-یتــبیایزایــلیاو فــبعیاهیمــطحیهسفــن،یمــ عتیتــبدینفــزیایزایــلی
سعییبتــ ،یت یــنی   فــبیی ازــمین ــردایشــ ایطیرمــبیلیدوی
طرقــبتیتبال ــ یسشــکلی  یامــت.یتــبیگرنــبیاقیربیایــنیمــ عتیدوی

رثــ یخــردیسعیومــ . نزدیکــعیخــطیتــبایتــبیح ا

ر بــ یدویترهــبیقی -یدویش ایطییکســبایمــبخب بایتــبیعــ ضی
ــبی ــبد،یشــ ایطیسیبمــبی ــ قیواینســرتیتــبیمــبخب بایت سقبیــلیت

عــ ضیییشــب یی ازــمیســعیروود.

تــبدی مــ تی تــبی تبویکشــبای ن ــبقی رــبی مــبخب بایزبییی -ی
اهی یهبــ ی هاویبیانــ ی داواقی رای تــبی نســرتی یردهییــبی نبسطاــربی
رــبین ــبقیع یضشــبایدویسقبیــلیتــبدی مــبخب بایزبیییزســبی ی

گرشــب(. امــتی)تــبیسیظــرویتارگفــ قیاهی شــ ی یارــ ی

رــمی -یدوییضــبقیپشــتیتــبیتــبدییمــبخب با،یمــ عتیتــبدیتســفبوی
یــردهیویدویسرایعــعیتــبیصفــ یسعیومــ .یدویایــنیشــ ایطیتــبدیدچــبوی

اغبشــبشیسعیشــردیویسســف زبقی صبدیــعیوایسعیپی بیــ .

گزینه ی مدل شده جدول 4: مقایسه سه 
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-یامــبفبدهیاهیی ســرلییــ اقیسحبمــربیمــ عتیتــبدیسیطقــبیاقی
راــعیاهیوضعفــتی یــ اقیاو فــبعیعبیــ یپیــبدهییقطییــکیشــیبختی
وهشیتــبدیوایتــبیســبیسعیدزــ یویداواقیدیــتیربیــعین عیتبشــ .یتــبی
رــبیتــبی حافــلیدوین ایایــزاویتــبیتــبههیاقیاهیمــ عتیدمــتی گرنــبیاقی

ــبیرایسبفــبوتیامــت. ــبیحــ ودقیت ــبی  ر سعییبییــمی

ربزــلیمــ عتیتــبدیدویاو فبعــبتی گفبزــعییــ ی -ی برفــ یپرشــلی
پبیینی ــ یتســفبویتــبوهیامــت.

رــبییــ ایپاکبنــعیتارکیزــبیدویسقبیــلیوهشیتــبدی -یدویتخلیزبیــیی
زســبی ،یاینییــ ایدویایاــبدیسیبطــقیرواایویییی الطــمیدوییضــبقی

تاــرقیزــ یپاــکبایر ــکیشــبیبنعیرــ دهیامــت.

ریبوهیزــبقی ــردهیقی دوی ی سع ــراًل تــبدی تهــتی -ی غفیــ اتی
رــبیتــبدیتــبییمــبخب بایی خــرودی یمــبخب بنعیدویتبیییزبیــیی
داودیا فــبقیسعیایبــ ،یدوییضبزــبقیپشــتیتــبیتــبدیمــبخب بای
سعی ــراایشــبز یرشــفبگعیییشــب یتــبدیوی غفیــ یتهــتیییشــب یرای

یــرد.

-یتارکیزــبقی12یطرقبییکپبوچــبینســرتیتــبیتاــرکیداواقییــ ای
پاکبنــعی برفــ یییشــب قیدویایزایــلیمــ عتیسعیگذاونــ یویشــ ایطی

نبسطاربی ــ قیوایی ازــمیسعیروونــ .

گرشــبیزبقی کیتــبدیدوی -ییضبزــبقیع رسعیرــبیدویسحــلیانفــکب
مــبخب باییــ اوینگ یببیانــ ییهبــ یاهییضبزبیــییع ــلیسعیرییــ ی

رــبیدویایــنییســ تیزبیسکباییبیــییشــ هیان .

شــ هی پیشــیهبدی ع افب ــعی وازر دزــبقی ربوگفــ قی تــبی -ی
ر ــکی شــه قی ط احــبای وی سع ــبواای تــبی پژوزــل،ی دویایــنی
سعیریــ ی ــبیدویط احــعیساب ییزــبقیتایــ یس  رــبیوییضبزــبقی
ع رسعیاط ایشــبا،یتــبینفبهزــبقیرمبیشــعیامــبفبدهیریی گبای
اهییضــبیدویی ایــ یتــبدیییشــب یاهییرــلی رتــبیرییــ .یالربــبیالهایتــبی
ذرــ یامــتییــ اقیدمــتییبیییتــبیط حــعیخــربیویز ســبهیتــبی
ایافــم،یداشــبنیدیــ قیتبســییالزاسفســتیویتبیــ یتــبیز ــبیقی

رــ د.ی ربلرــ قیدویط احــعی رتــبی اتعــبدیایاف ــعیوی

پی نوشت ها
ی1  رنــلیساــبهقیتــبدیعرــبوتیامــتیاهیشــرفبیمــبهقیت یــبایتــبدیدویسحفــطی.

رــبینببیــجیتســفبویشــرفبیتــبیوایعفــتی ن ایایــزاویوایبنــبیاق،یتــبینحــرقی
تــبی تــبدی ر یــلی ویبــبوی ووشی حافــلی اس وههیایــنی تبشــ .ی سرتــردی
تبیگزییــعیسیبمــبییــ اقی رنــلیتــبدیوایعــعیدویسحفــطیرهسبیشــگبهیشــ هی
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