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Aims The impact of high-rise urban buildings on environmental conditions, including wind 
movement in urban valleys, is an issue that needs attention. Because wind is one of the 
important variables affecting the conditions of pedestrian thermal comfort as well as the 
scattering of urban outdoor pollution. The purpose of this study was to find the positive effects 
of such buildings on reducing environmental pollution.
Methods In this study, texture around Imam Khomeini Square in Tehran was examined using 
Envi-met software. The tallest building in this context is a telecommunication building with 
50 meters high. Therefore, in addition to the actual height of the building and examining the 
wind speed pattern at different altitudes of 50 meters, assuming the building has different 
heights (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 meters), was also simulated and the results of the wind flow 
distribution pattern of the different models was compared with each other.
Results By examining the relationship between elevation and geometry of this building with 
the pattern of current distribution and wind speed around it, it was found that by changing the 
height, the patterns of air turbulence around the building change and this changes the pattern 
of air pollution.
Conclusion This study shows the significant effect of building height on the wind pattern 
around the texture and the higher air layers and the air pollution distribution of the adjacent 
passages.
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  چکيده
 محیط شرایط بر شهری سیمای از فارغ بلند هایساختمان تاثیرات اهداف:
 که است ایمساله شهری هایدره در باد حرکت بر جمله از خود پیرامون زیست
 شرایط بر تاثیرگذار مهم متغیرهای از باد که چرا. است بررسی و توجه نیازمند
. است شهری باز فضای در آلودگی پراکندگی همچنین و عابران حرارتی آسایش

هایی بر کاهش هدف از این تحقیق یافتن تاثیرات مثبت چنین ساختمان
 آلودگی محیط اطراف آنهاست.

 تهران شهر در خمینیامام میدان پیرامون بافت پژوهش این درها: روش
. است گرفته قرار بررسی مورد انویمت افزارنرم از استفاده با نمونه عنوانبه

 لذا. است ارتفاع متر ٥٠ با مخابرات ساختمان بافت این در بلندمرتبه ساختمان
 هایارتفاع در باد سرعت الگوی بررسی و ساختمان واقعی ارتفاع بر عالوه
 مختلف هایارتفاع دارای ساختمان این که فرض با متری٥٠ ساختمان مختلف

 الگوی نتایج و شده سازیشبیه نیز باشد متر) ٤٥ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٠ ،٢٥ ،٢٠ ،١٥(
  . است شده مقایسه یکدیگر با مختلف هایمدل باد جریان توزیع
 و جریان توزیع الگوی با ساختمان این و هندسه ارتفاع با بررسی رابطه ها:یافته
اطراف آن مشخص شد که با تغییر ارتفاع، الگوهای تالطم هوای  باد سرعت

 شود.اطراف ساختمان تغییر یافته و این امر باعث تغییر الگوی آلودگی هوا می
 الگوی در ساختمان ارتفاع چشمگیر تاثیر دهندهنشان پژوهش این گیری:نتیجه
 هوای آلودگی پراکنش و باالتر هوای هایالیه نیز و آن پیرامون بافت باد وزش
  . است مجاور معابر

  انویمت سازیشبیه هوا، آلودگی باد، تالطم بلند، ساختمان شهری، بافت: هاکلیدواژه
  

  ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۰۳/۰۱/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

  j.khodakarami@ilam.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 بر کهاست  شهری یهابافت در اقلیمی مهم متغیرهای از باد

 سالمتی تامین و آلودگی ، پراکندگی]1[عابران حرارتی آسایش
 هایآلودگیشدن پراکنده عالوه، به. ]2-4[است تاثیرگذار انسان
 کیفیت بر موثر مهم فاکتورهای از باد و تهویه طریق از محیط
شهری  عناصر قرارگیری نحوه. ]5[است نیز )IAQ( داخل هوای

 بافت داخل در هوا تهویه باد، جریان بر) هاساختمان خیابان،(
. ]6[است تاثیرگذار هوا آلودگی پراکندگی همچنین و شهری
 به توجه افزایش علتبه شهری بافت در باد جریان سازیمدل

 قرار توجه مورد بیشتر شهرها آلودگی افزایش تاثیر تحت سالمتی
 که ای داردپیچیده رفتار ساختمان با برخورد در باد .]7[گیردمی

 . امروزه]2[قرار گیرد بررسی و توجه مورد طراحی مرحله در بایستی
 بافت در سازیبلندمرتبه و شهرها عمودی رشد جمعیت، افزایش با

 تعریف براساس دو بلند ساختمان. ]8[است افزایش به رو شهری
 بنایی هر به این صورت کهطبقات،  یکی تعداد: شودمی شناخته

 محسوب بلند ساختمان باشد، بیشتر متر ۲۳ از آن ارتفاع که
 در آن استقرار مکان یا هاویژگی به توجه و دیگری با ،]9[شودمی
 یا طرح که است این هاساختمان این مهم ویژگی منطقه؛ و شهر

 تحت بلندبودن، یا بلندی از نمادی وسیلهبه ساختمان عملکرد
 بیشتر و طبقه۱۲ ساختمان تهران شهر برای. باشد گرفته قرار تاثیر
 در که اصلی تعاریف از. ]10[شودمی تعریف بلند عنوان ساختمانبه

 به توانمی است مطرح بلندمرتبه ساختمان برای انگلستان
 بلندتر همجوار منطقه طبقات تعداد متوسط از که هاییساختمان
 طرز به را منطقه آسمان خط که هاییساختمان و هستند

 از بلند یهاساختمان. ]8[نمود اشاره دهندمی تغییر چشمگیری
 دارند شهری بافت در باد وزش الگوی و سرعت بر که تاثیری نظر

 محیط در باد سرعت کیفیت واقع در. ]2[هستند بررسی نیازمند
 معابر، عرض شهری، بافت هندسه ساختمان، ارتفاع تاثیر تحت
 بر را تاثیر بیشترین باد سرعت .]11[دارد قرار باد سرعت و جهت
. ]12[دارد )PET( معادل فیزیولوژیک دمای حرارتی آسایش شاخص
 در باد سرعت افزایش علتبه بلند یهاساختمان است ذکر به الزم

 حرارتی آسایش عدم موجب این که بر عالوه توانندمی خود اطراف
 تاثیر بررسی .]13 ,14[آورند وجود به نیز را خطرناکی شرایط شوند
 سرعت توزیع الگوی بر شهری بافت در بلندمرتبه ساختمان وجود
 این دراست.  پژوهش این در سئوال مورد مساله آن پیرامون باد

 ساختمان وجود علتبه عنوان نمونهبه خمینیامام میدان راستا
 آن پیرامون ارتفاعکم بافت و آن جنوبی جبهه در مخابرات طبقه۱۴

  . است گرفته قرار بررسی مورد و انتخاب
 در باد جریان الگوی بر را سازیبلندمرتبه اثر همکاران و صالحی
 یابیدلیل مکانبه داد نشان یج. نتاکردند بررسی تهران ۲۲ منطقه

 الگوی منطقه این در بلند هایساختمان یاصولیر نادرست و غ
 ثانویه اثرات بروز موجب نتیجه در و یافته تغییر باد وزش طبیعی
 به هوا ورودی کریدور و شده باد جریان تشدید یا رکود از ناشی
و  عباسپور .]15[است ساخته مواجه جدی مشکل با را تهران شهر
 یکمختلف  یهاهوا اطراف و در ارتفاع یآلودگ یعتوز بهجو

گیری غلظت قرار دادند. اندازه یطبقه را مورد بررس۲۷ساختمان 
نشان داد غلظت  یجنتا یلدر اطراف ساختمان و تحلها یندهآال
 ینیرابطه داشته و تا ارتفاع مع ینها با ارتفاع از سطح زمیندهآال
. لزوم توجه به جهت و یابدو پس از آن کاهش می یافته یشافزا

 یجهو در نت یگرداب یهایانجر یجادسرعت باد اطراف ساختمان و ا
به شمار  یقتحق ینا یجدر نقاط مختلف از نتا یتجمع آلودگ

 یانجر یبا هدف بررس تحقیقی نژادحیدری و جدیدی .]16[رودمی
با  مدرستربیت دانشگاه پردیس در روپیاده آسایشو  یآشفتگ

مختلف باد  یمرژ ۳مدل  ی. برادادند انجام DESاستفاده از مدل 
و  یشآسا یدهنده مناطق دارانشان یجشد. نتا یسازی و بررسشبیه
 یمنطقه مورد بررس یپرخطر در مقابل باد برا یحانو ینهمچن
پرسرعت در اثر  ینواح یجاددهنده انشان یجعالوه نتاه است. ب
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 .]17[ساختمان بلند است یکارتفاع در کنار ساختمان کم یریقرارگ
 در نیز یو منظر شهر  یمابر س یربلند از نظر تاث یهاساختمان
  .]8 ,9, 18[اندشده بررسی مختلفی مطالعات

 جریان سازی مدل محاسباتشبیهبا استفاده از  یسکارادلو  فدل
نظر را از  انگلستان در دانشگاهی ایمنطقه، (CFD) دینامیک

 یقتحق ینا درکردند.  بررسیعابران براساس سرعت باد  یشآسا
آن در برخورد با  یرسازی و تاثمختلف باد شبیه یهاجهات و سرعت

 یسرعت باد منطقه بررس یالگو یجهها و در نتمجموعه ساختمان
سرعت و حرکت باد  ییراتتغ ینشان داد الگو آنها نتایجشد. 
 واگرا معابر در باد سرعت به عالوهبه جهت وزش باد دارد.  یبستگ
استفاده  باو همکاران  اوزمن .]2[است همگرا معابر از بیشتر بسیار

 به یسازی عددشبیه ینگیری و روش تونل باد و همچناز اندازه
ارتفاع کم ساختمانی با برخورد اثر در باد جریان ینیبیشپ و یبررس
 جریان تالطم الگوی پژوهش این در. پرداختند یبداربام ش یدارا
 و بررسی بام شیب زاویه تغییر با ساختمان با برخورد اثر در باد

درجه بام از لبه بام  ۱۵ یبباد در برخورد با ش یانجر .شد تحلیل
. ]19[افتددر جداره رو باد اتفاق می یدوشاخه شده و منطقه گرداب

با را ساختمان  یرامونسازی باد پمختلف شبیه هایمدل یونو  یول
افزار به نرم یورود یپارامترها ییربا تغ CFDافزار استفاده از نرم

 یجشده را با نتاسازیمختلف شبیه هایمدل نتایج کردند و بررسی
 زمان لحاظ از رامدل  ینو بهتر نموده یسهحاصل از تونل باد مقا

و همکاران  ژانگ. ]12[کردند مشخص محاسبات دقت و سازیشبیه
کنگ با ساختمان بلند در هنگ یک یرامونرا پ یآلودگ یپراکندگ

 نتایج. کردند یبررس کامپیوتری سازیمدل واستفاده از تونل باد 
 یجبا نتا یسهدر مقا یدهنده دقت قابل قبول محاسبات عددنشان

وزش باد  یرتحت تاث یمطالعه غلظت آلودگ ینا درتونل باد بود. 
نشان داد چنانچه انتشار  یجشد. نتا بررسیاطراف ساختمان 

در جهت رو به باد باشد پس از برخورد با ساختمان به  یآلودگ
 شود،می منتشر زمین رسیدن به از پس و کرده حرکت پایین سمت
 این. کنندمی حرکت باال به روها آالینده باد به پشت سمت در اما
 یپراکندگ در ساختمان با باد برخورد نحوه تاثیردهنده نشان رفتار
 یحرارت یشسرعت باد بر آسا یرتاث اهمیت. ]6[ها استیندهآال
. در قرار گرفت بررسی مورد استاتوپولوس یقخارج در تحق یطمح
 و باد تونل آزمایشگاهی روش ازحاصل  نتایجمطالعه  ینا

 یجشد. از نتا یسهمختلف مقا یقاتدر تحق کامپیوتری سازیشبیه
در  ی،چون دما و رطوبت نسب ییهاتوجه به پارامتر یتاهم یانآن ب

خارج  فضای یشمحاسبه شاخص آسا یکنار سرعت باد برا
 بر باد جریان تاثیر بینیپیش هدف با همکاران و ژانگ. ]1[است

 از کامپیوتری سازیشبیه از استفاده با را مدلی بلند، ساختمان
 تونل نتایج با را افزارنرم نتایج و کرده بررسی CFD افزارنرم طریق
 برای دقت حداکثر با مدلی پایدار نهایت در نمودند و مقایسه باد

. ]20[کردند ارایه بلند با ساختمان برخورد در باد رفتار بینیپیش
 روش دو مقایسه با را بلند ساختمان اطراف باد جریان تومیناگا
 و CFD افزارنرم طریق ناپایدار وضعیت کامپیوتری سازیشبیه

 همچنین. داد قرار بررسی مورد پایدار وضعیت آزمایشگاهی روش
 نیز ناپایدار وضعیت سازیشبیه مختلف مدل ۵ پژوهش این در

 فشار توزیع همکاران و یو. ]21[شد معرفی مدل بهترین و مقایسه
 به نسبتگیری قرار وضعیت ٣ در را بلند ساختمان دو بین باد

 تحقیق این در. کرد بررسی مورب) و سر هم پشت (موازی، یکدیگر
 داد نشان نتایج. شد سازیشبیه ارتفاع نسبت ٤ و پهنا نسبت ٦

 در فشار حداکثر اما است، مفید محافظت علتبه متوسط فشار
 با. افتدمی اتفاق ساختمان دو بین فضای مجاور جانبی نمای
 تقویت و محافظت اثر شدت ارتفاع نسبت و پهنا نسبت افزایش
 ارتفاع نسبت که هنگامی مورب قرارگیری در. یابدمی افزایش نیز
 به جانبی نمای در حداکثر و محلی متوسط فشار باشد یک از کمتر
شدن کانالیزه موازی قرارگیری در. یابدمی افزایش %٥٦ و ٥٣ میزان
 همکاران و بلوکن. ]22[شودمی مشاهدهها ساختمان بین باد

 حرکت بررسی برای باد تونل و CFD روش دو به مربوط مطالعات
 اطراف عابران سطح در آسایش سنجش در آنها دقت میزان و باد

 همکاران و بلوکن همچنین .]13[دادند قرار بررسی موردرا  ساختمان
 ساختمان دو بین عابران سطح در را باد ای دیگر جریاندر مطالعه

 بررسی اندگرفته قرار یکدیگر کنار در بر هم عمود صورتبه که بلند
 و ساختمان ارتفاع معبر، عرض بررسی مورد یهامتغیر. کردند
 عرض کاهش با باد سرعت داد نشان نتایج. بود باد وزش راستای
 کارملیت و بلوکن. ]23[یابدمی افزایش خطی صورتبه معابر

 مرحله در را ساختمان نمونه یک اطراف عابر سطح در باد وضعیت
 از استفاده با ساده هایمدل ابتدا. قرار دادند مورد بررسی طراحی
 ساختمان سپس شده، انجام CFD کامپیوتری سازیشبیه
 از حساس نقاط و گرفت قرار بررسی مورد و سازیشبیه شدهطراحی
 اثر کاهش منظوربه نگها و هسیه. ]14[شد مشخص باد رفتار نظر
 را شهری بافت در هوا یهاکانال اثر تایوان در گرمایی جزایر
 ارتباط تحقیق این در. کردند بررسی سرمایش و تهویه منظوربه

 و کیو. ]24[شد تحلیل شهر در هوا یهاکانال و باد وزش جهت
 یک اطراف عابر سطح در باد جریان باد تونل از استفاده با همکاران
 ارتفاعکم ساختمانی کنار در را زیرین سکوی دارای بلند ساختمان
 ارتفاع تاثیر تحت باد وزش شرایط مطالعه این در. کردند بررسی
 باد وزش جهت تغییر و خیابان عرض تغییر ساختمان، زیر سکوی

 آنها نتایج. شد بررسی باد تونل آزمایشگاهی روش با استفاده از
 اطراف در باد سرعت افزایش موجب سکو ارتفاع افزایش داد نشان

 وضعیت ۵ و همکاران در استاتوپولوس. ]11[شودمی ساختمان
 قرار بررسی مورد را ساختمان با برخورد اثر در باد حرکت مختلف
 مستطیلی ساختمان مختلف، ابعاد با مستطیلی ساختمان: دادند
 مسیر در یکدیگر مقابل در ساختمان دو آن، زیر در خالی فضای با
 قرارگیری نمونه یک و یکدیگر راست و چپ در ساختمان دو باد،
 کنار در مشخص هندسه با مختلف ابعاد با ساختمان هفت
 برای اندازه هشت و مستطیل برای مختلف نسبت چهار. یکدیگر
 ۱٫۲ باد سرعت بیشترین داد نشان نتایج. شد بررسی خیابان عرض
 تاثیر ضریب S ها،ساختمان فاصله L/S )L=۴/۰در  بر ثانیه متر
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 دو اطراف باد جریان باشد یک از تربزرگ L/S اگر ساختمان،
 جریان باشد ۰٫۱ از کمتر L/S اگر ندارند، مشترک فصل ساختمان

 جانسن. ]25[افتدمی اتفاق) شودمی مسدودها ساختمان توسط باد
 برای را ساختمان اطراف باد جریان تاثیر تحت آسایش همکاران و

 بررسی) هلند آینداهوون، صنعتی دانشگاه(پیچیده  مدل یک
 بر تاکید مختلف و معیارهای مقایسه مطالعه این اهداف از. کردند
 و تو. ]26[بود باد تاثیر تحت آسایش بررسی استانداردسازی لزوم
 تونل از استفاده با را عابر سطح در ساختمان اطراف باد وزش لیم
 سطح در باد وزش چگونه داد نشان آنها نتایج. کردند بررسی باد
 یهاساختمان کنار در ساختمان قرارگیری نحوه تاثیر تحت روپیاده
  . ]27[است مشابه
 ارتفاع خود پیرامون بافت به نسبت که ساختمان یک وجود

 شهری بافت در باد وزش الگوی در تغییراتی سبب دارد بیشتری
 رخ مساله چند بلند ساختمان هر با باد برخورد اثر در. شد خواهد
 مناطق ایجاد مانند مختلف نواحی در باد سرعت تغییر )١ :دهدمی

 که طوریبه باد سرعت کاهش علتبه باد پناه در و سکون
 سرعت افزایش همچنین کند؛می عمل بادشکن صورتبه ساختمان

 به که بادی سرعت از بیشتر سرعتی با مناطقی ایجاد و باد
 و باد حرکت آشفتگی با مناطقی )٢. است کرده برخورد ساختمان
 شهری زیست محیط در باد سرعت کلی طوربه. گردابی یهاجریان
 مهم هوا جاییجابه و آلودگی پراکندگی و آسایش شرایط منظر از

 عدم به منجر باد سرعت حد از بیش افزایش یا کاهشاست. 
 ذرات سکون به منجر باد وزش عدم یا کاهش همچنین و آسایش
 جزایرگیری شکل به منجر نتیجه در و شهری بافت درها آالینده
 بلند ساختمان یک رسدمی نظر به اساس این بر. شودمی گرمایی

 بافت در تواندمی دارد باد حرکت و سرعت الگوی بر که تاثیری با
 پیچیده رفتار اثر بر. باشد داشته منفی یا مثبت تاثیر خود پیرامون

 از استفاده نیازمند مساله این بررسی ساختمان با برخورد در باد
  .است سازیشبیه یهاافزارنرم و ویژه ابزار

  

  هاروش
 استفاده با تهران شهر) توپخانه( خمینیامام میدان پژوهش این در
 ساختمان تاثیر بررسی منظوربه (Envi-met)انویمت  افزارنرم از

 ۱۵ تقریبی ارتفاع با بافت بلند، ساختمان ارتفاع متر ۵۰( بلندمرتبه
 سازیشبیه سال روز ترینگرم در منطقه باد جریان الگوی در) متر
 تاثیر سنجش و شهری بافت سازیشبیه قابلیت افزارنرم این. شد
 این یهاخروجی جمله از. دارد را شهری یهادره و هندسه باد،
 متغیرهای با شهری بافت از افقی و عمودی یهامقطع افزارنرم

 توزیع الگوی اول مرحله در است. باد سرعت جمله از مختلف
 یهاارتفاع با افقی هایمقطع در ساختمان این پیرامون باد سرعت
 مختلف عمودی یهاالیه در باد سرعت بررسی از نظر مختلف
 این ارتفاع تاثیر بررسی منظوربه بعد مرحله در. شد ارزیابی

 همان در خود، پیرامون بافت باد سرعت توزیع الگوی در ساختمان

و  ۴۰، ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵ی هاارتفاع با مخابرات ساختمان شرایط
 ارتفاع در مدل هر برای افقی مقاطع. شد سازیشبیه متر ۴۵
  .شودمی مقایسه یکدیگر با و بررسی متری۳

 گرفته جای تهران شهرداری ۱۲ منطقه محدوده در توپخانه میدان
 خیابان و زارالله خیابان غربی، شمال در فردوسی خیابان. است
 در ناصرخسرو خیابان و امیرکبیر خیابان شرقی، شمال در اکباتان
 و غربی جنوب در) الماسیه( همایونباب خیابان شرقی، جنوب
 متصل میدان به غرب، در) سپه خیابان( خمینیامام خیابان
 و طراحی یکپارچه به گونه آغاز در میدان که وجودی با .شوندمی

 بسیاری هایدگرگونی دستخوش احداث، از پس اما شد، ساخته
 ویران سپس و ساخته آن پیرامون در بسیاری هایساختمان. شد
 ساختمان نخست میدان این جنوب در رضاشاه دوره آغاز در .شدند

 وزارت و شد تخریب بعدها نیز بنا این. شد ساخته تلگرافخانه
 ساخت آن جایبه را ایطبقه۱۴ ساختمان تلفن و تلگراف و پست
های (شکل ]28[است میدان اطراف ساختمان ترینبزرگ امروزه که
۳-۱.(  

  

  
  یمورد مطالعات تیهمراه موقعاز شهر تهران به ییهوا ریتصو )۱شکل 

  

  
 عنوان مورد مطالعاتیخمینی بهتصویر هوایی میدان امام )٢شکل 
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  ]29[خمینیامام میدان )٣شکل 

  

 دانشگاه در ١٩٩٥ سال از بروس مایکل توسط انویمت افزارنرم
 سازشبیه افزارنرم این. یافت گسترش و توسعه آلمان ماینتس

 گیاه، ساختمان، سازیمدل قابلیت دارای اقلیمخرده بعدیسه
گیری است. جهت وها ساختمان فرم اقلیمی، شرایط زمین، سطوح
 هوا جریان مانند سیاالت دینامیک محاسبات دو هر از افزارنرم این
 سطح روی وقوع حال در ترمودینامیکی یهافرآیند و آشفتگی و

 .]30[کندمی استفاده گیاهان و هابام دیوارها، روی زمین،
 جریان محاسبات بعدیسه براساس مدلانویمت  سازیمدل

 گام هر و مدل شبکه سلول هر برای .]31[است )CFD( دینامیک
 را استوکس -ناویر غیرهیدروستاتیک معادالت CFD مدل زمانی
  .]32[کندمی حل

در مدل  یآشفتگ یانجر تعریف برای پایه و اساسی مفهوم
 - یرناو یرناپذتراکم یدروستاتیکهیر بعدی براساس معادالت غسه

  .]c1(]34, 33 و a1، b1 شود (معادالتمی بیاناستوکس 
(1a) 
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 آشفتگی ,𝑝 است، کوریولیس پارامتر )=sec 410F−1( اینجا در
 مرجع دمای. است Z سطح در دمایی پتانسیل ө محلی و فشار

refӨ شرایط از ترکوچک( متوسط مقیاس شرایط در باید 
 اصلی مدل با موازی بعدییک مدل وسیلهبه و بیان) سینوپتیک

 است، ناپذیرتراکمانویمت  در جریان این که دلیلبه. ]34[شود ارایه
 - ناویر معادله از و کندنمی تغییر سیال برای p هوای چگالی

) ٢( معادله به و معادالت شده حذف اصلی پذیرتراکم استوکس
 حفظ منظوربه زمانی گام هر برای معادله . این]33[یابدمی کاهش
 فضا، حفظ برای که باشید داشته توجه. شودمی اجرا مدل جرم
 انیشتن جمع در بعدیسه حالت در هوا انتشار و افقی جاییبهجا

شدن کم vS و 1ui=u, v, wi=( .wS ،uS ,2 ,3( است شده نوشته

 تعریف را دیگر عناصر و گیاهان کششی نیروی علتبه باد سرعت
  .]34[کنندمی

0                                                                                              (2) 
  

 و ساختمان یهادیوار نزدیکی در جریان برخورد آشفتگی هنگام
 ɛ-E مدل از ادهاستف با و ]34[افتدمی اتفاق شود،می قطع گیاهان
گردابی  جریان یک فرآیند این سازیشبیه برای. ]35[شودمی یفتعر

 اضافی معادله ]36[ملر و یامادا براساس کار که ١٫٥) بسته آشفتگی(
 اضافه مدل به (ɛ) آن اتالف نرخ و (E) محلی تالطم برای
  : ]34[است نیاز مورد شوند،می
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 وعلت برش باد تالطم به یو اتالف انرژ  ید، تولThو  Pr شرایط

منبع  یطشرا ɛQو  eQ .کندمی عریفرا ت یحرارت یهایبندیهال
 یداست. تول یاهیتالطم و اتالف در پوشش گ یدتول یبرا یمحل
باد  یدانبعدی از مکشنده سه ییرشکلبا استفاده از تغ Pr یکیمکان
 شود:می یپارامتربند یمحل

𝑃𝑟 𝐾    𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑖, 𝑗 1,2,3  
 

  :نمایدمی تبعیت زیر معادله از شناوری محاسبه برای

𝑇ℎ
 
 𝐾ℎ   

  گرفته شده است. یدهناد یدار،تحت حالت پا 𝑇ℎ >0 البته
 مرکزیت با متر ۳۳۶×متر۳۳۶ ابعاد به سطحی :مدل مشخصات
 برای). ۳شکل (است  قرار گرفته بررسی مورد خمینیامام میدان
است.  ۳۰×۱۶۸×۱۶۸ مدل یهاگرید تعداد بافت این سازیشبیه

؛ ۱اند (جدول  شده بیان ۱ جدول در افزارنرم به ورودی اطالعات
  .)۴-۷ هایشکل

  
  Envi-met 4 افزارنرم از استفاده با شدهسازیشبیه شرایط )۱ جدول
  )١٥/٠٧/٢٠١٦( ٢٥/٠٤/١٣٩٥  سازیشبیه تاریخ
  ساعت ١٢  سازیشبیه زمانی دوره

  گریدها فاصله
 ارتفاع از(عمودی  متری٢ افقی، متری٢
  )١٠ درصد با تلسکوپی صورتبه متری١٠

  ثانیه بر متر ٤  باد سرعت
  ١٣٥  )E=٩٠ و ٠=شمال(باد  جهت
  %٤٥  متری٢ ارتفاع در نسبی رطوبت
  گرادسانتی درجه ٣١  هوا دمای

  

  
  ساختمان واقعی ارتفاع برای شدهساخته بعدیسه مدل )٤شکل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  جمال خداکرمی ۱۹۸
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  عمودی هایبرش به مربوط گریدهای مکان )۵شکل 

  
5m-max4.96 m/s  1m-max 4.88 m/s  -  

      

18m-max5.63 m/s  13m-max 5.56 m/s  9m-max5.15 m/s  

      
35-max 6.35 m/s  31-max6.17 m/s  24-max 5.89 m/s  

      
50-max 6.82 m/s  45-max 6.73m/s  40-max 6.55 m/s  

      
 شدهسازیشبیه منطقه مختلف هایدر ارتفاع باد سرعت الگوی هاینقشه )٦شکل 
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  مدل مختلف گریدهای در عمودی هایبرش) ۷شکل 

  
  هایافته
 ارتفاع با ساختمان :موجود وضع سازیشبیه نتایج بررسی - الف

 باد سرعت الگوی. است شده سازیشیبه موجود شرایط در و واقعی
 ۶شکل  در زمین سطح از مختلف یهاارتفاع در ساختمان پیرامون
 از ارتفاع افزایش با دهدمی نشان نتایج. است شده داده نشان
 الگوی شود،می افزوده باد سرعت بر که همان طور زمین سطح
 یهاساختمان وجود عدم علتبه. کندمی تغییر نیز باد سرعت
 سکون نقاط و آشفتگی باالتر یهاارتفاع در بلند ساختمان پیرامون

 تنها و یافته کاهش ساختمان باد به رو منطقه در خصوصاً  باد
 از چنانچه است، تاثیرگذار باد وزش الگوی در مخابرات ساختمان
 توجه قابل نکته. هستیم مساله این شاهد بعد به متری۱۵ ارتفاع
 یهاساختمان قرارگیری نحوه نیز و ساختمان با باد برخورد راستای
) ۶ شکل(افقی  مقاطع در. است بلندمرتبه ساختمان به نزدیک
) متر ۱۵ از کمتر( زمین سطح به نزدیک یهاارتفاع در که بینیممی
 سرعت با نقاطی بلند ساختمان پشت یهاساختمان وجود علتبه
 آمده وجود به سکون دارای مناطق واقع در و پایین بسیار باد

 محدوده این باال به متر ۱۵ یهامقطع در که حالی در است،

 الگوی در ساختمان به نسبت باد راستای تاثیر. است یافته کاهش
 مختلف گریدهای در) ۷شکل ( عمودی مقطع سه با باد جریان
 و ساختمان میانه در باد جریان بینیممی چنانچه. شودمی مشخص

 یهالبه به نسبت شدیدتری آشفتگی دچار باد به پشت منطقه در
 نیز باد به پشت ضلع در سکون محدوده. است ساختمان کناری
 در به عالوه. است ساختمان با باد برخورد راستای تاثیر تحت
 بر ساختمان تاثیر عمودی دامنه شودمی مشاهده عمودی مقاطع
 ساختمان یهالبه از بیشتر ساختمان میانه در باد وزش الگوی
 یهاساختمان قرارگیری اهمیت از حاکی نتایج کلی طوربه. است
 باد وزش راستای و به عالوه جهت بلند ساختمان یک مجاور
 توزیع الگوی در چشمگیری تاثیر که است، ساختمان به نسبت
  . داشت خواهد آن پیرامون باد سرعت

  

 الگوی بررسی :ساختمان از باالتر ارتفاع در باد وزش الگوی - ب
 عدمدهنده نشان ساختمان ارتفاع از باالتر ارتفاع در باد وزش

 ساختمان با باد برخورد تاثیر تحت کهاست  باد سرعت یکنواختی
 که ساختمان دهدمی نشان نتایج. است آمده وجود به بلندمرتبه

 را باد حرکت مسیر بادشکن مانند است قرار گرفته باد مقابل در
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   ساختمان که کرد مشاهده توانمی ۸شکل  طبق دهد.می تغییر
   تاثیرگذار باد وزش بر نیز خود ارتفاع از باالتر یهاارتفاع در

 تواندمی بلند ساختمان که کرد عنوان چنین توان. میاست
   تاثیرگذار خود از باالتر یهاالیه در تالطم ایجادکنندهعنوان به

  .)۸باشد (شکل 
 بررسی برایمختلف:  یهاارتفاع در مخابرات ساختمان بررسی - ج

 شهری بافت در باد وزش الگوی بر مخابرات ساختمان ارتفاع تاثیر

، ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰، ۱۵( مختلف یهاارتفاع با ساختمان بررسی مورد
 ارتفاع در افقی یهابرش و شده سازیشبیه نیز )متر ۴۵و  ۴۰
 و گرما اوج(عصر  ۱۵ ساعت درها مدل از کدام هر برای متری۳

 همچنین و زمین سطح از متری۳ ارتفاع و) محیط دمای حداکثر
 مقایسه و بررسی مورد عمودی مقاطع در باد عمودی توزیع الگوی
  ). ۱۰و  ۹های شکل( است گرفته قرار

  

  
 ساختمان از باالتر هایارتفاع در باد وزش الگوی )٨شکل 

  

  
  هامدل متری٣ ارتفاع در افقی مقاطع مقایسه )٩شکل 
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  PM 15=٨٤  هامدل عمودی مقطع موقعیت

    
20m-MAX 5.07 m/s  15m-max 5.06 m/s  

    
30m-max 5.11 m/s  25m-max 3.6 m/s  

  
40m-max 5.37 m/s  35m-max 5.15 m/s  

    
50m-max 5.6m/s 45m-max 5.49m/s 

  
  مختلف ارتفاع با یهامدل) ٨٤گرید ( افقی مقاطع )١٠شکل 

  
 ارتفاع تاثیر بررسی منظوربه :موردی نمونه از عمودی یهابرش - د

 گویایی یهادیاگرامها برش این هوا مختلف یهاالیه در ساختمان
 در. دهندمی ارایه ساختمان با برخورد اثر در باد توزیع الگوی از

 میانه در عمودی برش ساختمان مختلف یهاارتفاع برای ۱۰شکل 
. است شده داده نشان عصر ۱۵ ساعت برای) ۸۴ گرید( ساختمان

 مانند باد مقابل در ساختمان دهدمی نشان نتایج که همان طور
 یابد،می افزایش ساختمان ارتفاع هر چه کند؛می عمل بادشکن
 از. است بیشتر باد حرکت مسیر و سرعت روی ساختمان تاثیر
 با برخورد از پس باد حرکت ایجاد شاهد متر ۵۰ تا متر ۲۵ ارتفاع

 افزایش ارتفاع هر چه که هستیم قله یک شکل به ساختمان
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 تاثیر باالتر یهاالیه بر و شده بیشتر نیز قله ارتفاع یابدمی
 جلوی گردابی جریان متر ۳۵ ارتفاع از به عالوه. گذاردمی

  . گیردمی شکل باد به پشت بخش در ساختمان
دهنده نشان تایجن :بلند ساختمان ارتفاع بررسی تغییرات - ج

 پیرامون باد وزش الگوی در ساختمان ارتفاع بسزای تاثیر و اهمیت
 تاثیر تحت ایجادشده شرایط مقایسه از چنانچه ؛است آن

 ساختمان موقعیت همان در متفاوت ارتفاع با یهاساختمان
 ساختمان پیرامون و بافت در باد متفاوت رفتار به منجر واقعی
 به پشت ضلع در تغییرات بیشترین ارتفاع افزایش با. است شده
 افزایش ساختمان ارتفاع هر چه. افتدمی اتفاق ساختمان باد
. هستیم ساختمان جلوی در باد سرعت کاهش شاهد یابدمی
 با باد حرکت از مانع بادشکن دیواری مانند ساختمان گفت توانمی

 ساختمان جلوی در سکون ناحیه و شده میدان در باال سرعت
 متری٣ ارتفاع در افقی یهامقطع به توجه با. یابدمی گسترش
 ساختمان راست سمت گوشه با باد برخورد شودمی مشخص
 ارتفاع چه هر. است شده ناحیه این در باد سرعت تشدید موجب

 تشدیدشده محدوده افزایش بر عالوه یابدمی افزایش ساختمان
 نیز ایجاد شده ساختمان با برخورد اثر در که باد سرعت حداکثر
 این در سرعت حداکثر متر ١٥ ارتفاع در چنانچه. یابدمی افزایش
 ثانیه بر متر ٤٫٨٨ به متری٥٠ ارتفاع در و ثانیه بر متر ٣٫٦ ناحیه
  . رسدمی

  

  گیری نتیجه و بحث
 بررسی اهمیت: شودمی مطرح مساله چند پژوهش این نتایج طبق
 در بلندمرتبه یهاساختمان تاثیر ساختمان، با برخورد در باد رفتار
 با برخورد در باد راستای و جهت تاثیر خود، پیرامون بافت

 قرارگیری تاثیر باد، وزش توزیع الگویگیری شکل در ساختمان
 وزش الگوی بر بلند یهاساختمان کنار در ارتفاعکم یهاساختمان

 زمین سطح از مختلف سطوح در باد وزش الگوی بررسی با. باد
 سطح از ارتفاع هر چه شودمی مشاهده بلند ساختمان یک پیرامون
 ساختمان با باد برخورد از حاصل آشفتگی یابد افزایش زمین
 طوریبه. یابدمی افزایش باد سرعت کلی طوربه اما یافته، کاهش
 قابل نکته. یابندمی افزایش باد سرعت حداکثر و حداقل میزان که
 توسط باد هدایت بلند ساختمان یک با باد برخورد در ذکر

 میانه از عمودی مقطع در کهاست  شکلایقله صورتبه ساختمان
 در به عالوه. است مشخص) ٨٤ گرید عمودی مقطع(ساختمان 
 مساله این نیز ارتفاع دارای ساختمان به مربوط عمودی مقاطع
 ارتفاع یابدمی افزایش ساختمان ارتفاع هر چه که است مشخص

 به مربوط افقی مقاطع به توجه با. کندپیدا می افزایش نیز قله این
 یک که گرفت نتیجه چنین توانمی ساختمان از باالتر یهاارتفاع

 تواندمی شهری بافت باالی مرزی الیه تالطم بر بلند ساختمان
 در مخابرات ساختمان دهدمی نشان نتایج به عالوه. باشد تاثیرگذار
 یهاباد وزش مقابل در دیوار یک صورتبه خمینیامام میدان
 وزندمی سال گرم فصل در عموماً  که شرق جنوب تا غرب جنوب

. است شده میدان فضای و ساختمان مقابل بافت تهویه از مانع
 حدود در ساختمان این ارتفاع که صورتی در بینیممی چنانچه
 و گرفته شکل بافت در هوا جریان بود منطقه بافت متوسط ارتفاع
  . شدمی انجام تهویه

  

نویسندگان از زحمات همه همکاران فصلنامه باارزش تشکر و قدردانی: 
نمایند. شده سپاسگزاری مینقش جهان بابت مطالعه و بررسی مقاله ارایه

مقاله  همچنین از نظرات کارشناسی داوران گرامی که در ارتقای کیفی
 شود.شده موثر است، پیشاپیش قدردانی میارایه

شوند که مطالعه حاضر تاکنون در نویسندگان متعهد میتاییدیه اخالقی: 
  ن دیگری منتشر نشده است.ای به فارسی یا هر زباهیچ نشریه

  .است نشده گزارش ویسندگانن توسط موردی تعارض منافع:
شناس/پژوهشگر (نویسنده اول)، روش خداکرمی جمالسهم نویسندگان: 

(نویسنده دوم)، نگارنده  نوری شهال)؛ %٤٠اصلی/نگارنده بحث (
(نویسنده سوم)، نگارنده  منصوری رضا)؛ %٣٠مقدمه/نگارنده بحث (

  )%٣٠مقدمه/نگارنده بحث (
 مقاله و ژوهشپ این با رتبطم هایزینهه و الیم نابعم کلیه مالی: منابع

 موردی زمینه این رد و شده قبلت نویسنده ود هر توسط آن از مستخرج
 شود.نمی گزارش نویسندگان توسط
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