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Aims: Inefficient outdoor airflow of residential complexes is one of the most important 

issues that has greatly reduced thermal comfort and, consequently, the tendency to 

spend time in these environments. The present study aims to investigate the effect of the 

arrangement of blocks in a residential complex in Tehran on the outdoor wind flow and 

received natural light by the buildings. 

Materials & Methods: The research method is descriptive-analytical with the application 

of Design builder 6.1.2.009 and CFD (Ansys Airpak 16.0.3) software, respectively, to 

simulate and investigate the effect of changing the residential blocks' arrangement on 

wind flow pattern and airflow potential. 

Findings: The analysis of the simulations indicated that the modification of distance and 

arrangement along the X axis (in the best case caused) caused a %7.10 increase in wind 

speed, and a %2.35 increase in the amount of daylight received by buildings compared to 

the base model. Moving the blocks along Y axis, in the optimal state caused a %3.55 

increase in wind speed and %2.48 increase in the amount of received natural light 

compared to the base model. 

Conclusion:  The results of the study indicated that uniaxial displacement of blocks may 

have positive or negative effects on outdoor airflow, while combined displacement 

patterns decrease air velocity. Uniaxial and hybrid displacement increases received 

daylight in comparison to the base mode.
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 ده یچک

جریان باد ناکافی در فضای باز مجتمع های مسکونی یکی از مهم ترین    :اهداف

است که آسایش اقلیمی و به تبع آن تمایل به حضور در این فضاها را به     مسائلی

است. هدف داده  کاهش  تاثیر    شدت  چگونگی  و  میزان  بررسی  حاضر  پژوهش 

های یک مجتمع مسکونی در شهر تهران بر سرعت باد در فضای باز  آرایش بلوک

ا در چارچوب  مجتمع و جریان باد حاصل از آن و نیز نور دریافتی توسط ساختمان ه

 نظریه معماری سرآمد می باشد.

از نوع توصیفی  :هاروش در چارچوب  تحلیلی  -روش تحقیق در این پژوهش 

نرم افزارهای انرژی رایانشی برای است که در آن به کمک  نظریه معماری سرآمد  

های مسکونی بر الگوی جریان باد در پیرامون  بررسی تاثیر تغییر چیدمان بلوک 

 ساختمان ها و میزان روشنایی طبیعی دریافتی ساختمان استفاده شده است. 
ها نشان داد تغییر فاصله و چیدمان در راستای محور تحلیل شبیه سازی  :هاافتهی

  2.35درصدی سرعت باد و افزایش    7.10افقی در بهترین حالت موجب افزایش

به مدل مبنا   نور روز دریافتی نسبت  شده است. جابجایی در  درصدی در میزان 

  2.48درصدی سرعت باد و    3.55راستای عمودی نیز در حالت بهینه سبب افزایش

 درصدی میزان روشنایی طبیعی دریافتی نسبت به حالت مبنا گشته است. 

نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که جابجایی تک محوری    :یر یگجهینت

جریان باد فضای باز داشته باشد اما   بلوک ها می تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر

جابجایی ترکیبی باعث انسداد جریان باد و کاهش سرعت آن می شود. جابجایی  

به   باالتری نسبت  نور دریافتی  تمامی حاالت میزان  ترکیبی در  و  تک محوری 

 حالت مبنا دارند.

کلیدی:  معماری    کلمات  سرآمد،  معماری  متخلخل،  معماری  باد،  جریان 

 انرژی، پایداری. نوردوست،  

 

 

 

  مقدمه
مهمترین  بهره از  یکی  انرژی  هوشمندانه  مصرف  و  وری 

شود  ها در معماری معاصر ایران و جهان محسوب میچالش

اند. که امروزه بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته

های موفق معماری سنتی ایران نشان [ مروری بر تجربه1-5] 

باز و نور    ی باد فضا  انیجردهنده تاثیر فرم کلی ساختمان بر  

 [  6-10است. ] ساختمان  یافتیروز در

باز مجتمع های   ادبیات موضوع نشان می دهد که فضاهای 

مسکونی در شهرهای رو به رشد امروزی نقش محیط های 

ی مناسب بر رشد  اجتماع پذیری را دارند که می توانند بستر

به   ساکنین  رغبت  باشند.  داشته  جمعی  تعامالت  توسعه  و 

حضور در این فضاها و تداوم حضور آن ها عالوه بر کیفیات 

آسایش   نام  به  تری  مهم  بسیار  فاکتور  به  وابسته  فضایی، 

  عوامل   ریتحت تاثحرارتی می باشد. آسایش در فضاهای باز  

ممختلفی   از  که  دما  نیا  انی است  به  عوامل  باد  و  رطوبت   ،

.  باشند  یهوا م  انیمتاثر از تابش و جر  یطیعنوان عوامل مح

جریان هوا و تخلل ساختمان، از عوامل  از این رو  [  11-15] 

- 16کارا به شمار می آیند. ] - کلیدی در یک ساختمان انرژی

[ به عبارت دیگر می تواند اذعان نمود که جریان باد نقش 21

آسایش ساکن تامین  در  باز شهری  کلیدی  در محیط های  ین 

دارد. بلندمرتبه سازی در شهرهای بزرگ از مهم ترین عواملی 

هوا،   طبیعی  جریان  کریدورهای  انسداد  واسطه  به  که  است 

آسایش ساکنین به ویژه در فصول گرم سال را تحت الشعاع 

های   مجتمع  باز  فضاهای  در  عامل  این  تاثیر  دهد.  می  قرار 

از متشکل  عموما  که  و    مسکونی  مرتبه  میان  های  بلوک 

بلندمرتبه متراکم می باشند، به شکل افت سرعت جریان نمود  

 می یابد.   

شهر باد  تاث  یسرعت  ها  ریتحت  توده    یشاخصه  با  مرتبط 

 ر ییرو تغ  نیقرار دارد. از ا   ی شبکه دسترس  و   ی ساختمان  یها

ارتفاع و فرم ساختمان ها و هم جهت    نطوریتراکم، فاصله، 

را به  یباد شهر انیجر یتواند الگو  یو عرض معابر م یریگ 

[ تغییر فاصله و جانمایی  24  -22د. ] قرار ده  ریشدت تحت تاث

اصولی بلوک ها در یک مجتمع مسکونی می تواند عملکرد  
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به شدت  جریان و به تبع آن مطلوبیت اقلیمی این فضاها را  

توانند همزمان   می  [ این عوامل26-25]   .تحت تاثیر قرار دهد

روز و انرژی تابشی حاصل از آن تاثیرگذار    بر دریافت نور

باشند. باید در نظر داشت که ایجاد جریان مناسب باد شهری  

روشنایی   دریافت  به  توجهی  کم  یا  توجهی  بی  سبب  نباید 

  سایه اندازی   که   داده است  نشان  پیشین  طبیعی گردد. مطالعات

به علت    را  ساختمان  انرژی  مصرف  موانع نزدیک بنا،  از  ناشی

  قرار   تأثیر  تحت   شدت  به  روز  روشنایی  کافی از  استفاده  عدم

نور طبیعی و برخورداری از آن در  بعالوه  [ 28-27]  .دهد می

اندازی  فضاهای داخلی ساختمان اهمیت زیادی دارد و سایه

در فصل غیر بحرانی محرومیت از ای باشد که   نباید به گونه

 [  29. ] تابش را موجب شود

بررسی توام امکان افزایش جریان پیرامون بنا    حاضر به  تحقیق

های  حالت  در  روز  طبیعی  روشنایی  دریافت  میزان  نیز  و 

پرداخته    مختلف چیدمان بلوک  ها در یک مجتمع مسکونی 

است و هدف آن تشخیص حالت بهینه آرایش بلوک ها در 

ار هم برای افزایش جریان باد و دریافت نور بیشینه است.  کن

پیشینه   بررسی  تحقیق،  اهداف  و  موضوع  داشتن  نظر  در  با 

پژوهش در راستای دو محور اصلی انجام شد. مرحله اول به  

و   شهری  باد  با  ارتباط  در  گرفته  انجام  مطالعات  بررسی 

وله  متغیرهای مرتبط با آن پرداخت. گام دوم با تمرکز بر مق

این  در  گرفته  مطالعات صورت  ساختمان،  طبیعی  روشنایی 

 زمینه را مورد بررسی قرار داد.  

مطالعه باد شهری سهم مهمی در پیشینه پژوهش دارد. بخشی  

از فضای باز خیابان که در معرض تغییرات خرداقلیمی ناشی  

باز مجتمع   یا محوطه  گیرد، حیاط  قرار می  گذاری  توده  از 

[ آسایش حرارتی در فضای باز  30اشد. ] های مسکونی می ب

تاثیر مولفه های متعددی از قبیل   نوع    سم،ینرخ متابولتحت 

دما دما   یپوشش،  متوسط  و    ،یتابش  یهوا،  هوا  سرعت 

 طیهوا قرار دارد. در صورت فراهم نشدن شرا  یرطوبت نسب

بس  ،یحرارت  شیآسا انجام  به  قادر  فعال  ی اریافراد  ها    ت ی از 

بو  ] نخواهند  در 33-31د.  حرارتی  آسایش  شرایط  ارتقا   ]

فضای باز و توجه به میکرواقلیم، می تواند بر میزان مصرف 

 انرژی ساختمان ها نیز تاثیرگذار باشد. 

در   مهم  بسیار  مولفه های  از  باد و جریان هوا یکی  سرعت 

تامین آسایش افراد در فضاهای باز شهری و محوطه مجتمع  

مناس جریان  عدم  است.  مسکونی  های  های  محیط  در  ب 

شهری و فضای باز مجتمع های مسکونی می توان منجر به  

گردد.  فضاها  این  حضورپذیری  کاهش  و  عملکرد  اختالل 

ساختمان34-35]  هندسه  و  شکل   ] [ ساختمان  تراکم   ،36 -

] ارتفاع    ،[ 37 ] ،  [ 38بناها  ارتفاع ساختمان ها   ،[ 39اختالف 

هم ترین  الگوی چیدمان بلوک ها و تناسبات فضای باز از م

فاکتورهاییست که می تواند عالوه بر جریان داخلی، الگوی  

پیاده را تحت   تراز عابرین  پیرامونی ساختمان ها در  جریان 

 تاثیر قرار دهد. 

در   که  دهد  می  نشان  موضوع  تخصصی  ادبیات  تحلیل 

[ تاثیر عوامل طراحی بر آسایش ساکنین، و  49-40]  مطالعات

رضایت افراد، نقشی تعیین کننده ایفا می نماید. از میان عوامل  

ها ساختمان ها به عنوان یکی از مولفه  مذکور، الگوی چیدمان  

د باد  جریان  الگوی  بر  تاثیرگذار  بسیار  باز  های  فضاهای  ر 

شهری به شمار می آید. تا کنون پژوهش های متعددی نحوه  

تاثیرگذاری چیدمان و جانمایی ساختمان ها بر الگوی جریان  

با بررسی جریان باد    محققان  .باد را مورد بررسی قرار داده اند

بلوک مسکونی شش    4نوع چیدمان مختلف    6پیرامونی برای  

به این نتیجه رسیدند که جانمایی ضلع  طبقه در شهر بیژینگ  

بزرگ بنا به موازات باد غالب می تواند منجر به تشدید گردابه 

های باد در گوشه های ساختمان و به تبع آن ایجاد جریان  

 [50]  (1مطلوب در تراز عابر پیاده گردد. )شکل 

متری    1.5با اندازه گیری سرعت جریان در ارتفاع    پژوهشگران

الگوی  اطراف   چهار  با  هانگژو  شهر  اداری  های  ساختمان 

چیدمان  الگوی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  چیدمان،  مختلف 

رفتار   و  باد  سرعت  بر  ای  مالحظه  قابل  تاثیر  ها  ساختمان 

جریان باد پیرامونی ساختمان ها دارد. بر اساس نتایج پژوهش 

ها، چیدمان مجموعه ای بلوک ها و افزایش تعداد حیاط ها  

دارد. ران پیوسته  مرکزی  حیاط  به حالت  نسبت  بهتری  دمان 

[52-51( ] 2)شکل 
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 3حالت                                                                         4حالت                                               

 

   5حالت                        6حالت                                              

 
( مدل های مختلف ساختمانی با جانمایی متفاوت بلوک ها. این مدل ها برای بررسی تاثیر چیدمان بلوک ها بر جریان باد در محوطه مجتمع  1شکل 

 .]50[عملکرد بهتری در مقایسه با سایر حاالت از نظر برقراری جریان در محوطه بلوک ها دارد  3مسکونی مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل 

 

 
  نظر از عملکرد ترین ضعیف دارای  d حالت  و بهترین دارای b حالت ها،  مدل میان از  چهار الگوی چیدمان ساختمان در حالت های مختلف؛  (2شکل 

 .]52-51[باشند  می  محوطه باد جریان

(، به بررسی نقش الگوی چیدمان  2019جیانگ و همکاران )

های مسکونی بر جریان باد پیرامونی در تراز عابر پیاده  بلوک  

و آسایش حرارتی در یک مجموعه مسکونی در شهر ووهان  

نوع الگوی چیدمان متفاوت پرداختند. نتایج نشان داد که    6با  

باعث   جریان  کریدورهای  ایجاد  با  خطی  چیدمان  الگوی 

گوی  متر بر ثانیه می شود. ال  0.3افزایش سرعت باد به میزان  

 چیدمان پله ای همراستای جهت باد غالب، با هدایت جریان

متر بر    0.4به سمت کریدورهای باد، سرعت آن را به میزان  

 [  25ثانیه افزایش می دهد. ] 

زاویه   محققان اشغال،  سطح  تراکم،  ارتباط  بررسی  به 

بر   ها  بلوک  الگوی چیدمان  و  بنا  ارتفاع  متوسط  قرارگیری، 

توسط سرعت جریان پیرامونی در تراز عابر پیاده پرداختند. م

بر اساس نتایج آن ها، موقعیت قرارگیری بلوک ها نسبت به  

هم در یک مجموعه ساختمانی در قیاس با سایر متغیرها از  

نسبتا   تاثیر  قرارگیری  زاویه  و  ارتفاع  متوسط  تراکم،  قبیل 
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 [ باز دارد.  یینگ و    [ 53کمتری بر متوسط جریان در فضای 

( با بررسی سه نوع الگوی چیدمان مختلف  2020)  همکاران

بلوک های ساختمانی  به این نتیجه رسیدند که الگوی غیر 

جنوبی و شمال -خطی، در حالتی که راستای وزش باد شمالی

جریان  -غربی کارایی  باالترین  دارای  باشد  شرقی  جنوب 

د به  راحتی  به  را  باد  جریان  که  باشد  می  باد  اخل  طبیعی 

 ( 3[ )شکل 54مجموعه هدایت می کند. ] 

 

          

    3 2 1     

دارای بهترین عملکرد از نظر جریان باد محوطه ساختمان ها می باشد.   3. مدل یینگ و همکاران( دیاگرام شماتیک از مدل های مورد بررسی توسط 3شکل 

]54[.   

 
نور روز   طبیعی و  نقش مهمی روشنایی  پژوهش  پیشینه  در 

همواره  دارد.   معماری  تاریخ  طول  در  روز  نور  از  استفاده 

مدنظر معماران بوده و روش های سنتی متعددی در اقلیم های 

مختلف برای انتقال نور طبیعی به داخل فضا دیده می شود. 

های  55-56]  شیوه  بررسی  به  مختلفی  مطالعات  تاکنون   ]

گیری از نورطبیعی پرداخته اند.  طراحی ساختمان برای بهره  

شبیه سازی همزمان نور روز  "در پژوهشی با عنوان    محققان

مسکونی مجموعه  طراحی  برای  هوا  جریان  چونگ    "و  در 

کینگ چین، به معرفی شیوه طراحی با سه گام اصلی جهت  

پرداختند. جانمایی   نور روز  تهویه طبیعی و  از  بهتر  استفاده 

هت گیری آنها بر اساس بهینه سازی نور و سایه  فضاها و ج

دریافتی و نیز بر حسب میزان فشار و مکش باد انجام گرفته  

است. نتایج شبیه سازی حاکی از آنست که با افزایش زاویه  

ساختمان ها نسبت به محور جنوب، میزان تهویه طبیعی و نور 

 ( 5و  4[ )شکل 57دریافتی مطلوب تر می شود. ] 

 

 

 

 

نیه و  ( توزیع جریان و فشار هوا در اطراف ساختمان ها با زوایای جهت گیری مختلف. در این شکل از مدل اول تا سوم با کاهش زاویه بین محور اب 4شکل 

 .]57[جهت وزش باد پتانسیل جریان هوا  افزایش می یابد 

 

 

 

ت وزش باداجه  

 جهت وزش باد

°225  

225
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نشانگر این است که مدل اول با بیشترین زاویه نسبت به جهت. جانمایی بلوکها با  مارس  21روز  11:00تا  10:00( میزان سایه اندازی در ساعت 5 شکل

.]57[با کمترین سایه اندازی، مطلوب ترین حالت محسوب می شود -37 °زاویه

( به بهینه سازی  2017و همکاران )ژانگ  در پژوهشی دیگر،  

نور رو مدارس عملکرد حرارتی و روشنایی  در ساختمان  ز 

اقلیم سرد بر اساس الگوریتم ژنتیک پرداختند. این مطالعه با 

ابزارهای شبیه ساز مصرف انرژی به دنبال یافتن   استفاده از 

گرمایشی،   انرژی  رساندن مصرف  به حداقل  و  بهینه  حالت 

روشنایی، کاهش عدم حس آسایش در تابستان و به حداکثر 

نور رو این راستا عناصر  رساندن روشنایی مفید  ز است. در 

به   بازشو  نسبت  گیری،  عمق، جهت  از جمله  فضا  مختلف 

دیوار و انواع مصالح مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت  

ایجاد راهروهای یک طرف بسته در ساختمان به عنوان راهکار  

 [ 58-59. ] مناسب معرفی شده است 

 

 ها مواد و روش 
تحلیلی است    -از نوع توصیفیپژوهش  روش تحقیق در این  

کمک   به  آن  در  افزارهای  که   Designbuilder   نرم 

گروه  و6.1.2.009 افزارهای   CFD  (Ansys  نرم 

Airpak 16.0.3)    تغییر تاثیر  بررسی  و  سازی  شبیه   ،

های مسکونی بر الگوی جریان باد در پیرامون  چیدمان بلوک 

و   ها  به  ساختمان  دریافتی ساختمان  طبیعی  روشنایی  میزان 

 شرح زیر استفاده شده است: 

مدل شبیه سازی شده در این پژوهش یک مجتمع مسکونی 

بلوک بلند   6متر می باشد که از    ×120  120در زمینی به ابعاد  

ابعاد و با    3به    1متر، تناسبات    36مرتبه مسکونی با ارتفاع  

  5184تشکیل شده است. زیربنای هر ساختمان    ×12  36پالن  

مترمربع می باشد. این بلوک ها در مرحله اول شبیه سازی ها  

که به منظور بررسی جریان باد در فضای باز مجتمع انجام شد  

به شکل صلب و بدون بازشو در نظر گرفته شدند. مرحله دوم  

بازشوهای طولی با  شبیه سازی ها بر روی ساختمان هایی با  

انجام گرفت تا میزان روشنایی طبیعی   33و طول    1.5ارتفاع  

شود.   مقایسه  یکدیگر  با  مختلف  های  حالت  در  دریافتی 

ساختمان ها در جبهه های شمالی و جنوبی دارای یک بازشو  

و در دو جبهه شرقی و غربی فاقد پنجره می باشند. با توجه  

ی داشتند و تعداد بازشوها  به اینکه تحلیل ها حالت مقایسه ا 

در نتایج آنالیزها نسبتا بی تاثیر بود، به منظور صرفه جویی در  

زمان شبیه سازی ها، پنجره های هر طبقه به شکل واحد و  

سرتاسری در نظر گرفته شد. ابعاد و مشخصات یکی از بلوک  

نشان داده شده است.  6ها در شکل 

 

 

 
 

 

 جهت شمال

شبیه سازی شده در نی ( ابعاد و مشخصات بلوک های مسکو6شکل

. دو جبهه شرقی و غربی این بلوک ها فاقد بازشو و جبهه های  پژوهش

 جنوبی دارای پنجره های طولی پیوسته می باشند. -شمالی
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  X, Y , XY ، 10با حرکت بلوک ها در راستای محورهای 

نوع الگوی چیدمان مختلف حاصل شد. نام گذاری الگوهای  

های   نام  با  و  محورهای حرکتی  مبنای  بر   HORچیدمان 

(HORIZONTAL)    محور جابجایی با  هایی  مدل  برای 

X،VER (VERTICAL)     محور با  هایی  مدل  برای 

 CVH (COMBINED VERTICALو    Y  جابجایی

HORIZONTAL)   دو هر  با  هایی  مدل  محور برای 

 در نظر گرفته شده است.   Y و X  جابجایی

در الگوهای مختلف چیدمان، فاصله بلوک ها از لبه پیرامونی  

متر، فاصله طولی بلوک ها در بازه    6-18سایت در محدوده  

متر قرار   24-36متر و فاصله عرضی آن ها در بازه    24-12

الگوهای چیدمان تعریف شده و فواصل بین    1دارد. جدول  

 ها در حالت های مختلف را نشان می دهد.  بلوک 

گروه اول با الگوی جابجایی افقی بلوک ها )همراستای جهت  

دسته . (HOR1-5)مدل مختلف می باشد   5باد( متشکل از 

بندی مدل های این گروه بر مبنای حرکت و تغییر فاصله بین  

بلوک ها بر مبنای سه محور فرضی افقی )شمالی، مرکزی و  

ام گرفته است. بدین صورت که با حفظ الگوی  جنوبی( انج

(، جابجایی بلوک های مدل Xحرکت افقی )در راستای محور  

HOR1    بر روی محور جنوبی، مدلHOR2    بر روی محور

مدل   محور شمالی،    HOR3مرکزی،  روی  بر    HOR4بر 

در امتداد هر سه    HOR5روی محورهای شمالی و جنوبی و  

جام شده است. با توجه به  محور شمالی، جنوبی و مرکزی ان

اینکه فواصل، زوایای چرخش و .. از متغیرهای تاثیرگذار بر  

رفتار جریان می باشند، این مولفه ها تا حد امکان در تمامی 

 مدل ها مقادیر ثابتی در نظر گرفته شده اند.

گروه دوم با الگوی جابجایی عمودی بلوک ها )در راستای 

مدل مختلف   3متشکل از  محور عمود بر جهت جریان باد(  

در حالت اول با حفظ فاصله و نحوه  .  (VER1-3) می باشد

چیدمان بلوک های حالت مبنا، دو دسته بلوک های شرقی و  

متر در راستای   15غربی مجتمع نسبت به یکدیگر به اندازه  

جابجا شده اند. در مدل دوم و سوم این دسته، با   Yمحور  

ها بلوک  بین  عمودی  فاصله  متفاوتی    تغییر  چیدمان  نحوه 

مدل   در  آمد.  حاصل  اول  مدل  به  حفط    VER2نسبت  با 

فاصله میان بلوک های شرقی، فاصله عمودی میان بلوک های  

با    VER3متر افزایش یافت. مدل    10ستون غربی به اندازه  

بلوک های ستون شرقی مجموعه، عکس   میان  فاصله  تغییر 

 می باشد.    (VER2)حالت دوم 

ارای یک مدل با الگوی توزیع بلوک شطرنجی دسته سوم د

با جابجایی بلوک ها در راستای دو   این مدل  می باشد. در 

به باد نسبت به مدل مبنا دو    X, Yمحور   سطح تماس رو 

 (. 1برابر شده است )جدول 

به منظور انتخاب و معرفی الگوی بهینه از منظر ارتقا جریان  

نور   دریافت  و  باز  فضای  در  دو  باد  در  پژوهش  این  روز، 

مرحله انجام گرفت. گام اول پژوهش با اندازه گیری سنجه 

هوا جریان  به   های  مختلف،  های  مدل  پیاده  عابر  تراز  در 

بررسی نقش الگوی چیدمان بلوک ها )با پنجره های بسته( بر  

 پتانسیل جریان هوا در محوطه باز مجتمع مسکونی پرداخت.  

یری سنجه های روشنایی طبیعی  گام دوم پژوهش با اندازه گ

مختلف   های  حالت  تطبیقی  بررسی  به  مختلف  طبقات  در 

واحدهای   توسط  دریافتی  روز  نور  میزان  منظر  از  چیدمان 

بلوک   از  متشکل  مرحله  این  های  مدل  پرداخت.  مسکونی 

هایی دارای دو بازشو در جبهه های شمالی و جنوبی و دیواره  

می باشند. تحلیل نتایج  های صلب در دو جبهه شرقی و غربی  

حاصل از این دو مرحله و تبیین فصل مشترک میان آن ها، به  

انتخاب مدل بهینه از نظر جریان باد در فضای باز و تامین نور 

 روز دریافتی برای واحدهای مسکونی کمک می کند.  
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 فاصله بین بلوک ها در یک مجتمع مسکونی بر اساس محورهای جابجایی. حالت های مختلف چیدمان و-1جدول

Base  محور جابجایی - HOR5  محور جابجایی X 

 

 
 

 

 

 جهت باد 

HOR1  محور جابجایی X VER1  محور جابجایی Y 

 

 

 

 

 

 

 

HOR2  محور جابجایی X VER2  جابجایی محور Y 

 

  

 

  

HOR3  محور جابجایی X VER3  محور جابجایی Y 

 

  

 

  

HOR4  محور جابجایی X CHV  محور جابجایی Y, X 

 جهت باد
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 جهت شمال

 

متوسط سرعت جریان باد در نقاط مخلتف پیرامون ساختمان  

و محوطه باز مجتمع مسکونی به عنوان متغیر وابسته گام اول 

ارتفاع   در  نقاطی  منظور  بدین  باشد.  متری   1.5پژوهش می 

متر از بدنه های    8)تراز عابر پیاده( از سطح زمین و به فاصله  

شرقی و غربی  متر از جبهه های    3شمالی و جنوبی و فاصله  

هر بلوک تعریف و متوسط سرعت باد بر روی آن ها اندازه  

نقطه سنجش در پیرامون هر ساختمان تعریف   8گیری شد.  

شد که بر این اساس مجموع تعداد نقاط مورد سنجش در هر  

نقطه می باشد. موقعیت نقاط سنجش سرعت باد    48حالت  

ه مدل  از  نمونه  یک  در  مسکونی  مجتمع  باز  فضای  ا  در 

(CHV)    نقاط نشان    7در شکل جانمایی  است.  شده  داده 

 سنجش در سایر مدل ها نیز بر همین اساس می باشد.  

 

به منظور بررسی تطبیقی بهتر الگوی جریان در مدل های مورد  

افزار   نرم  از  سرعت  گرافیکی  کانتورهای    CFDپژوهش، 

استخراج و با یکدیگر مقایسه گردید. کانتورهای سرعت بر  

 1.5روی صفحه ای که به موازات سطح زمین و در ارتفاع  

متری از آن قرار دارد ثبت و ارائه شده اند. موقعیت صفحه 

 نشان داده شده است.   8نمایش کانتورها در شکل 

 

 

 سطح زمین. ( موقعیت صفحه کانتور سرعت باد، نسبت به ساختمان و 8شکل 

 

 

  

 

 
 

 شمال

( موقعیت نقاط سنجش سرعت باد در محوطه مجتمع  7شکل 

 .CHVمسکونی در مدل 
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 جهت شمال

در گام دوم پژوهش، میزان روشنایی طبیعی دریافتی به عنوان 

نظر قرار گرفت. در این راستا برای هر بلوک  متغیر وابسته مد

مسکونی چهار سطح مبنا به ترتیب در کف طبقات سه، شش،  

متر    33/ 10و  24/ 10،  15/ 10،  6/ 10نه و دوازده با ارتفاع های

 در نظر گرفته شد.   9از سطح زمین مطابق شکل 

 

 موقعیت صفحه کانتورهای نور طبیعی دریافتی در چهار طبقه از بلوک مسکونی )ارتفاع از سطح زمین بر حسب متر(.  (9شکل 

شرایط شبیه سازی جریان باد از مدل استاندارد استخراج شده 

است. در نخستین مرحله از این پژوهش و به منظور بررسی  

چیدمان بلوک ها بر رفتار جریان باد در فضای  تاثیر الگوی  

از   متشکل  مسکونی  مجتمع  یک  مسکونی،  بلوک    6باز 

با   بلندمرتبه  در   10ساختمانی  مختلف  الگوی چیدمان  مدل 

اقلیم شهر تهران شبیه سازی و نتایج حاصل از آن با یکدیگر  

پیشنهادی   ابعاد  مبنای  بر  محاسباتی  دامنه  ابعاد  شد.  مقایسه 

   AIJ(Architectural Institute of Japan) داستاندار

دامنه محاسباتی بر اساس    ابعاد  .]37[است  ژاپن تعریف شده  

متر در راستای    x  ،480متر در راستای    AIJ  ،660استاندارد  

y  متر در راستای  180وz  (.  10در نظر گرفته شد )شکل 

 

شبکه مش در دامنه محاسباتی بر مبنای بررسی های استقالل 

تعداد   به  شبکه  از  مکعبی  7593960حل  شکل  به  مش 

طراحی و ایجاد شد.    1.2ساختاریافته و منظم، با ضریب رشد  

-kدر بیشتر شبیه سازی های باد شهری از مدل توربوالنسی

ωSST     ،به دلیل بیشترین انطباق با نتایج تست های تونل باد

شرایط دامنه مرزی برای دیواره ها و    . ]18[  استفاده می شود 

کف    ،Symmetryسقف   برای    ،Wall functionبرای 

 Pressureو برای خروجی    Velocity inletورودی باد  

outlet   .در نظر گرفته شده است 

اساس   هواشناسبر  سرعت    نیانگیم  تهران،شهر    یاطالعات 

برابر یا  مهر(    9فروردین تا    13)ماه گرم سال    6در طول    هوا

با جهت غالب غرب    ه یبر ثانمتر    32.9  و حداکثر سرعت   3.05

برای به دست آوردن پروفیل باد و    .]38[  باشد  یمبه شرق  

نمودار لگاریتمی سرعت در دامنه محاسباتی از روابط متناسب  

 . ]39[رتفاع استفاده شد سازی سرعت باد برای ا

برای شبیه سازی نور روز، اوالً روز نخست دی ماه به دلیل  

بیشینه مایل بودن پرتوهای خورشید به عنوان روز مبنای شبیه  

سازی انتخاب شد. ثانیاً نحوه چیدمان بلوک ها به عنوان متغیر  

طبیعی   نور  میزان  تغییر  تاثیر  تا  شد  گرفته  درنظر  مستقل 

( ابعاد دامنه محاسباتی و موقعیت مدل های  10شکل 

 ساختمانی در دامنه.
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بنا مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا در   دریافتی در هر 

مجتمع مسکونی با شش بلوک چنانکه شرح آن رفت به تغییر 

چیدمان بلوک ها پرداخته شده و تاثیر آن بر نور دریافتی بلوک  

این   ها در سه مرحله بررسی شده است. الزم به ذکر است 

تمام   دوازدهم  و  نهم  سوم، ششم،  طبقات  در سطح  مطالعه 

 ها انجام گرفته است.  بلوک 

 

 ها  یافته
در یک مجتمع   ها  بلوک  الگوی چیدمان  نقش  پژوهش  این 

مسکونی بر جریان باد محوطه و میزان بهره گیری ساختمان  

ها از نور روز را مورد بررسی قرار داد. در این بخش یافته  

های حاصل از شبیه سازی جریان باد و نور روز ارائه و تحلیل  

 می گردد.  

بر   باد  جریان  سازی  شبیه  پژوهش  این  سرعت  در  اساس 

مهر( در    9فروردین تا    13ماه گرم سال )  6متوسط جریان در  

انجام   تهران  شهر  در  واقع  مسکونی  مجتمع  یک  باز  فضای 

گرفت. مهم ترین سنجه پتانسیل جریان باد در محوطه مدل 

های مذکور، متوسط سرعت جریان می باشد که در فواصل  

متری    1.5ده )تعریف شده ای از هر بلوک و در تراز عابرین پیا

گیری شد )شکل اندازه  نتایج شبیه  7از سطح معبر(  آنالیز   .)

به   اول  گام  گرفت.  انجام  مرحله  سه  در  باد  جریان  سازی 

بررسی تطبیقی متوسط سرعت جریان بر اساس مقادیر کمی  

نقطه سنجش تعریف شده در هر مدل    48به دست آمده در  

ی های مرحله  می پردازد. گام دوم با میانگین گیری از خروج

را     BASE, HOR, VER, CHVاول نتایج گروه های  

با یکدیگر مقایسه و بهترین گروه از نظر کارایی جریان باد را  

معرفی می کند. در گام سوم آنالیز داده ها، با احتساب متوسط  

نقطه سنجش(، به مقایسه    8سرعت جریان پیرامون هر بلوک ) 

سرعت جریان پیرامون  مدل پرداخته و    10نتایج حاصل در هر  

ساختمان را در تمامی مدل ها با یکدیگر مقایسه    6هر یک از  

می شوند. به منظور بررسی تطبیقی بهتر نتایج، کمیت های به  

مناطق   در  جریان  سرعت  متوسط  متغیر  برای  آمده  دست 

قالب  در  آن  نتایج  و  گیری  متوسط  ها  ساختمان  پیرامونی 

 داده شد.نمایش  11نمودارهای میله ای شکل 

 

  
 مدل مختلف.  10( متوسط سرعت جریان باد سنجش شده در محوطه مجتمع های مسکونی با الگوی چیدمان بلوک متفاوت به تفکیک 11شکل 

های   سازی  شبیه  از  حاصل  نتایج  تطبیقی  مدل    5بررسی 

با تقلیل    HOR4نشان داد که مدل    HORموجود در دسته  

  7.10فاصله بلوک های دو محور شمالی و جنوبی، با افزایش  

دارای  مبنا،  مدل  به  نسبت  جریان  سرعت  متوسط  درصدی 

بهترین عملکرد جریان و باالترین مقادیر کمی سرعت جریان  

ه با سایر مدل های گروه می باشد. دو مدل دیگر  در مقایس

HOR1,3    و شمالی  محورهای  های  بلوک  فاصله  تغییر  با 

  4.7جنوبی با نتایجی نزدیک به یکدیگر و با افزایش تقریبی  

مدل   به  نسبت  جریان  سرعت  بهترین  ،  Baseدرصدی 

را از خود نشان دادند. این در    HOR4عملکرد پس از مدل  

با افزایش فاصله بلوک ها در دو    HOR2حالیست که مدل  

محور شمالی و جنوبی با افت شدید سرعت جریان در مقایسه  

Base HOR1 HOR2 HOR3 HOR4 HOR5 VER1 VER2 VER3 CHV1

Series1 1.69 1.75 1.59 1.77 1.81 1.72 1.65 1.73 1.75 1.52

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

د 
 با

ت
رع

 س
ط

وس
مت

(
تر

م
/

یه
ثان

)

نام مدل
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با سایر مدل های این گروه، دارای عملکردی نسبتا ضعیف  

مدل  این  در  جریان  سرعت  متوسط  کمی  مقادیر  باشد.  می 

درصدی داشته است. مدل    5.9افت     Baseنسبت به حالت  

HOR5    با حرکت هر سه محور شمالی، مرکزی و جنوبی

نتایجی بسیار نزدیک به مدل مبنا دارد و می توان گفت که 

در   باد  رفتار  بر  ای  مالحظه  قابل  نقش  چیدمان  تغییر  این 

 (.  11محوطه مجتمع نداشته است )شکل 

اد  نتایج حاصل از شبیه سازی های گروه دوم مدل ها نشان د

با نتایجی نزدیک به یکدیگر عملکرد   VER2-3که دو مدل 

دارند. این دو مدل با افزایش    VER1بهتری نسبت به مدل  

درصدی نسبت به مدل صلب منجر به افزایش   2.36و    3.55

مسکونی  مجتمع  باز  فضای  در  باد  جریان  عملکرد  بهبود  و 

اند. این در حالیست که مدل    2.36با کاهش    VER1شده 

و    درصدی افت  باعث  مبنا،  مدل  به  نسبت  جریان  سرعت 

تضعیف عملکرد جریان باد در فضای باز شده است. می توان  

گفت که در این مورد حرکت غیرخطی و خروج بلوک ها از  

حالت همردیفی باعث شده است تا بلوک های ستون شرقی  

به عنوان مانعی در مسیر جریان باد عمل نموده و افت سرعت  

را باد  )شکل    جریان  باشند  داشته  دنبال  سوم 11به  دسته   .)

باشد.   می  بلوک شطرنجی  توزیع  الگوی  با  مدل  یک  شامل 

میانگین  که  داد  نشان  مدل  این  سازی  شبیه  نتایج  بررسی 

و   %10.05سرعت باد در محوطه این مدل نسبت به مدل مبنا 

کاهش یافته است.  %16.02،  (HOR4)  نسبت به حالت بهینه  

توزیع غیرخطی و افزایش سطح انسداد   VER1همانند مدل  

رو به باد مهم ترین عامل افت سرعت جریان و کارایی جریان  

 (.   11هوای فضای باز در این مدل ها می باشد )شکل 

مرحله دوم آنالیزها با میانگین گیری از نتایج مرحله قبل به  

قالب   در  نتایج  تطبیقی   ,Base, HORگروه    4بررسی 

VER, CHV  پردازد دیدی  می  نتایج  این  برآیند  هرچند   .

تاثیر   و  گروه های مختلف  نحوه عملکرد  با  ارتباط  در  کلی 

محور جابجایی بر عملکرد جریان ارائه می کند، اما الزم به  

ذکر است که دقت نتایج این مرحله در قیاس با مرحله گذشته  

کمتر می باشد. تفاوت قابل مالحظه نتایج تک تک مدل ها  

نالیزهایی دقیق تر و بررسی مدل ها به صورت  مستلزم انجام آ

 (.  12مجزا می باشد )شکل 

 

 
( متوسط سرعت جریان باد سنجش شده در محوطه مجتمع های مسکونی با الگوی چیدمان بلوک متفاوت به تفکیک چهار گروه مبنا، جابجایی 12شکل 

 جابجایی ترکیبی.افقی، جابجایی عمودی و 

 

ای  میله  نمودار  قالب  در  که  مرحله  این  از  حاصل  نتایج 

حاکی از آنست که مدل های   نشان داده شده است   12شکل

ها  HORگروه   بلوک  افقی  جابجایی  متوسط    با  افزایش  با 

سرعت جریان محوطه، باعث ارتقا پتانسیل جریان طبیعی باد  

باز مجتمع مسکونی می شود. میانگین مدل های  در   فضای 

گروه    VERگروه   به  مشابه  نتایجی  با  از   HORنیز  نشان 

بهبود عملکرد جریان طبیعی نسبت به مدل مبنا دارند. در این  

با کاهش قابل مالحظه سرعت    CHVمیان نتایج دسته ترکیبی  

Base HOR VER CHV

Series1 1.69 1.72 1.71 1.52
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ی  ( نسبت به مدل مبنا، عدم کارایی این الگو- %10.05جریان )

 چیدمان از منظر جریان طبیعی را به اثبات رسانید.  

  و  غیرخطی چیدمان که داد  نشان گرافیکی  کانتورهای بررسی

  های   جریان  ایجاد  در  باد  به   رو  موانع  مقطع  سطح  افزایش

. دارند  مهمی  نقش  ای  الیه  حالت  از  جریان  خروج  و  مغشوش

 وضوح  به  CHV  مدل   در  توربوالنسی  جریان  از  حالت   این

 در  اغتشاش  ایجاد  بر  عالوه  غیرخطی  ساختار.  است   مشهود

  فاصله   گردد.  می  نیز  جریان  انفکاک   نقاط  تعدد  به  منجر  جریان،

ثابت    ایجاد   با  HOR  گروه  های  مدل  در  ها  بلوک   عرضی 

  به   منجر  باد  به  پشت   منطقه سمت   به جریان مکش  و  باد  تونل

.  است  شده  مسکونی  های  بلوک   ردیف  میان  باد   جریان  تقویت 

 های   مدل  در  ها  بلوک  مابین  عرضی  فواصل  افزایش  با  که  اثری

13است )شکل  شده تضعیف VER گروه

 

 

جریان   متوسط سرعت  احتساب  با  ها،  داده  آنالیز  سوم  گام 

نقطه سنجش(، به مقایسه نتایج حاصل    8پیرامون هر بلوک )

مدل پرداخته و سرعت جریان پیرامون هر یک از    10در هر  

ساختمان را در تمامی مدل ها با یکدیگر مقایسه می کند.   6

ارا منظور  یک  به  قالب  در  نتایج  مقایسه،  سهولت  و  بهتر  ئه 

)جدول   شماره  1جدول  گردید.  ارائه  مجزا  نمودار  سه  و   )

 نشان داده شده است.    14بلوک ها و موقعیت آن ها در شکل  

 

 

        

 

 

 

 

 

   

 مسکونی.( نام و موقعیت بلوک ها در مدل های مجتمع 14شکل 

 

 + متر از سطح زمین. 1.5( کانتورهای گرافیکی سرعت در محوطه مجتمع مسکونی با الگوی چیدمان بلوک متفاوت در تراز 13شکل 
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نتایج حاکی از آنست که نحوه رفتار جریان در پیرامون بلوک  

بسیارمشابه می باشد   HORهای مدل مبنا و مدل های گروه 

تبعیت می کند. در  نسبتا یکسانی  الگوی  از  و شیب نمودار 

مدل های این گروه بیشترین تغییر جریان باد نسبت به مدل 

مشاهده    6و    4،  2مبنا، به ترتیب در پیرامون بلوک های شماره  

 (.  15گردید )شکل 

بررسی تطبیقی رفتار جریان در اطراف ساختمان های گروه  

VER    مدل  وBase    این مالحظه  قابل  اختالف  از  حاکی 

نمودارها می باشد. نمودارها نشان داد که علیرغم تفاوت کمی 

از   VER3, VER2  وBase خروجی ها، نمودار مدل های  

الگوی واحدی تبعیت می کنند. این در حالیست که الگوی 

با سه مدل مذکور کامال متفاوت است.    VER1نمودار مدل  

به د تفاوت  این مدل این  نسبتا متفاوت  لیل ساختار فیزیکی 

گروه   نمودار  همانند  باشد.  می  توجیه  قابل  و  منطقی  کامال 

باد در   تغییر رفتار جریان  نیز بیشترین  این دسته  پیشین، در 

مشاهده   4مدل های مختلف گروه در اطراف بلوک شماره  

 (.  16گردید )شکل 

  Baseسرعت جریان پیرامونی بلوک ها در دو مدل    مقایسه

نیز حاکی از مقادیر کمی نسبتا متفاوت میان این دو    CHVو  

مدل می باشد. این اختالف رفتار ناشی از تغییر ساختاری قابل  

باشد.   می  باد  به  رو  مقطع  سطح  تغییر  همراه  به  مالحظه 

  بیشترین تغییر رفتار و مقادیر کمی سرعت جریان نسبت به 

(. 17مشهود است )شکل    5مدل مبنا در پیرامون بلوک شماره  

 

 گانه با الگوی چیدمان متفاوت بر حسب متر بر ثانیه.  10مقادیر متوسط سرعت جریان پیرامونی هر بلوک در مدل های  -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOR4 HOR3 HOR2 HOR1 Base 

1.66 1.91 1.63 1.89 1.45 1.83 1.62 1.85 1.60 1.87 

1.72 1.98 1.64 1.98 1.16 1.87 1.5 1.92 1.31 1.90 

1.70 1.92 1.54 1.93 1.38 1.85 1.65 1.86 1.60 1.85 

CHV VER3 VER2 VER1 HOR5 

1.44 1.55 1.61 1.83 1.68 1.77 1.82 1.55 1.67 1.84 

1.50 1.62 1.77 1.86 1.75 1.77 1.60 1.62 1.31 1.91 

1.78 1.23 1.58 1.84 1.65 1.76 1.53 1.80 1.61 1.96 

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

1 2 3 4 5 6

د 
 با

ت
رع

 س
ط

وس
مت

(
تر

م
 /

یه
ثان

) نام بلوک

Base HOR1 HOR2

HOR3 HOR4 HOR5

 . Baseو مدل  HOR( متوسط سرعت باد پیرامونی بلوک های مسکونی در مدل های گروه 15شکل 
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 . Baseو مدل  VERمتوسط سرعت باد پیرامونی بلوک های مسکونی در مدل های گروه ( 16شکل 

 

 
 . Baseو مدل  CHVمتوسط سرعت باد پیرامونی بلوک های مسکونی در مدل های گروه ( 17شکل 

در این تحقیق روز اول دی ماه به دلیل مایل ترین حالت تابش  

خورشید و بیشترین سایه اندازی توسط ساختمان های مجاور  

خاب شد. متوسط روشنایی  به عنوان روز مبنای شبیه سازی انت 

می   روز  دریافتی  نور  میزان  سنجه  طبقه،  کف  طبیعی سطح 

باشد که در سطح طبقات سوم، ششم، نهم و دوازدهم در تمام 

بلوک های مدل های ده گانه مورد بررسی قرار گرفت )جدول  

(؛ سپس نتایج به دست آمده از شبیه سازی در سه مرحله  2

می نخست  مرحله  در  گردید.  طبیعی  تحلیل  روشنایی  انگین 

های واقع  دریافتی هر یک از سطوح چهارگانه مذکور در بلوک 

بررسی   دوم،  مرحله  در  و  مقایسه  یکدیگر  با  مدل  هر  در 

تطبیقی متوسط روشنایی طبیعی دریافتی هر مدل با مدل های  

سوم،  مرحله  در  شد.  انجام  ای  میله  نمودار  قالب  در  دیگر 

متوسط روشنایی روز دریافتی در بلوک  تحلیل و تطبیق میزان  

انجام  خطی  نمودارهای  قالب  در  دیگری  با  مدل  هر  های 

های بهینه چیدمان بلوک ها از  گرفت. در نهایت ترتیب حالت 

 منظر نور طبیعی دریافتی بیان گردید. 
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 دریافتی در سطوح چهارگانه بلوک های مختلف مدل های ده گانه بر حسب لوکسمقادیر متوسط روشنایی روز  -3جدول

 Basemodel HOR1 HOR2 HOR3 HOR4 HOR5 VER1 VER2 VER3 CHV 

1بلوک   

3طبقه   634.8 657.5 630.5 662.4 660.96 661.04 660.4 656.31 660.87 660.35 

6طبقه   647.7 693.4 665.48 700.52 697.49 698.32 707.31 688.37 691.5 694.23 

9طبقه   675.22 747.19 717.57 750.14 723.89 746.96 760.98 731.32 745.04 745.03 

12طبقه   690.59 822.13 789.6 835.26 831.6 820.58 827.65 818.91 834.59 827.38 

2بلوک   

3طبقه   665.4 657.93 659.11 669.35 660.96 660.79 645.13 661.5 656.07 660.69 

6طبقه   695.12 693.91 694.55 700.15 699.35 700.06 684.17 691.56 686.37 695.3 

9طبقه   752.64 747.01 747.37 749.18 749.75 751.15 729.19 725.22 731.27 745.18 

12طبقه   815.43 833.63 834.66 835.38 835.38 835.59 818.64 834.61 819.9 827.72 

3بلوک   

3طبقه   663.89 648.88 655.17 663.18 648.86 659.57 652.93 684.56 656.19 669.15 

6طبقه   697.63 692.57 698.52 699.7 694.97 705.58 685.71 727.99 694.58 709.61 

9طبقه   753.19 752.6 756.73 758.44 752.92 760.13 746.83 777.66 732.93 759.91 

12طبقه   831.75 825.67 839.18 828.57 838.09 839.79 831.09 843.56 835.42 828.42 

4بلوک   

3طبقه   652.56 650.01 655.12 649.68 649.85 658.15 640.8 656.53 685.05 691.45 

6طبقه   691.82 692.88 698 693.11 693.2 704.34 687.11 696.59 727.69 725.29 

9طبقه   749.32 752.32 756.43 752.41 752.69 759.67 748.48 753.36 774.22 766.1 

12طبقه   831.56 939.18 839.48 825.48 837.86 839.91 827.12 836.04 842.33 828.75 

5بلوک   

3طبقه   725.93 723.79 713.31 719.6 724.92 723.87 718.74 741.45 720.72 715.68 

6طبقه   747.54 747.72 735.48 741.07 749.31 751.94 743.05 767.52 745.58 744.05 

9طبقه   784.19 781.44 770.69 780.28 782.11 783.81 77.82 794.58 779.2 776.5 

12طبقه   835.33 837.19 806.24 831.52 837.19 839.89 834 843.41 841.6 829.51 

6بلوک   

3طبقه   719.51 740.43 720.52 719.89 740.9 718.46 704.11 750.55 740.59 718.93 

6طبقه   744.92 759.1 742.83 744.34 760.02 745.34 739.45 745.23 767.26 749.79 

9طبقه   778.08 788.21 777.89 777.36 789.81 775.05 776.06 778.76 794.62 779.68 
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به منظور بررسی تطبیقی کمیت های به دست آمده، از متغیر 

روشنایی طبیعی دریافتی در بلوک های موجود در هر مدل،  

  18متوسط گیری و نتایج آن در قالب نمودار میله ای شکل  

نمایش داده شد. این نمودار میانگین متوسط روشنایی طبیعی 

 می دهد. دریافتی برای هر یک از مدل ها را به تفکیک نشان 

 
 ( متوسط روشنایی طبیعی دریافتی توسط بلوک های موجود در مدل های مختلف.18شکل 

 

آید در دسته مدل  چنانچه از تحلیل این نمودار میله ای بر می

نسبت به مدل    %2.35با افزایش    HOR1مدل    HORهای  

از آن به    مبنا دارای بیشترین میزان نور دریافتی بوده و پس

های مدل  نور    HOR5,3,4,2  ترتیب  کمترین  تا  بیشترین 

مدل   VERدر دسته    دریافتی را به خود اختصاص می دهند.

VER2    نسبت به مدل مبنا دارای بیشترین    %2.48با افزایش

تر به  آن  از  پس  و  بوده  دریافتی  طبیعی  های نور  مدل    تیب 
VER3,1    بنابراین مدل اند.  در دسته   HOR2قرار گرفته 

های   مدل    HORمدل  دسته    VER1و  دارای   VERدر 

نیز    CHVکمترین نور دریافتی می باشد. در این میان مدل  

افزایش نورگیری داشته    %2.11در مقایسه با مدل مبنا به میزان  

مینه و  دارای ک   (Basemodel)است. بدین ترتیب مدل مبنا  

دارای بیشینه نور دریافتی در میان تمامی مدل   VER2  مدل

 ها می باشند.  

در مرحله دوم برای ایجاد امکان مقایسه و تحلیل در خصوص  

بلوک   مختلف  طبقات  در  دریافتی  طبیعی  روشنایی  متوسط 

های ششگانه واقع در هر یک از ده مدل چیدمان، نمودارهای  

از خ این  خطی ترسیم شده است. هر یک  طوط موجود در 

نمودار معرف متوسط روشنایی طبیعی دریافتی در بلوک های  

یکی از مدل های دهگانه می باشد. در بررسی این نمودار و  

های   بلوک  مشابه،  بصورت    6و    5نمودارهای  مدل  هر  در 

بدیهی دارای بیشترین دریافت نور روز می باشند زیرا هیچ  

ار نگرفته است در نتیجه بلوک سایه اندازی در مقابل آنها قر

منطقی ترین مقایسه در خصوص نور طبیعی دریافتی در بین  

 بلوک های یک تا چهار خواهد بود. 

( که برای مدل های واقع در دسته 19بررسی نمودار )شکل  

HOR  5رسم شده است نشان داد صرف نظر از بلوک های  

بیشترین    6و   دارای  بدیهی  بصورت  مدل  هر  در  تقریباً  که 

دارای   HOR1  در مدل 4ورگیری می باشند؛ بلوک شماره  ن

دارای  HOR2در مدل  1بیشترین دریافتی نور روز و بلوک 

های   مدل  از  ها  بلوک  سایر  به  نسبت  نور  دریافتی  کمترین 

مختلف می باشند. در سایر بلوک ها، خطوط نمایانگر هر یک 

Basemod

el
HOR1 HOR2 HOR3 HOR4 HOR5 VER1 VER2 VER3 CHV

Average of Models 733.80667 751.05625 739.28958 746.6275 741.46542 748.89833 740.56708 751.975 750.3075 749.31375
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های   مدل  کنند.    HORاز  می  طی  را  مشابهی  تقریباً  روند 

ایسه روند خطوط نشانگر آن است که در حالت کلی مدل مق

HOR1  در  تری از منظر نور دریافتیدارای شرایط مطلوب

است. بنابراین با کاهش فاصله بلوک    HORمیان مدل های  

های موجود در ردیف های این دسته از مدل ها بهبودی در 

 شرایط و میزان نور دریافتی حاصل نشد.

( مقایسه تطبیقی برای بلوک های واقع در 20در نمودار )شکل

دسته   های  این    VERمدل  به  توجه  با  است.  گرفته  انجام 

ل ها روند متفاوتی را نمودار خطوط نمایانگر هر یک از مد

، بیشترین میزان 6و    5طی می نمایند. صرف نظر از بلوک های  

بلوک   به  مربوط  مدل    3نورگیری  کمترین   VER2از  و 

 است.  VER1از مدل  4و   2دریافتی مربوط به بلوک 

( که نشانگر متوسط میزان نور طبیعی  21تحلیل نمودار )شکل  

باشد  می  CHVو  (Basemodel) دریافتی در مدل های مبنا  

حال   از  ها  بلوک  چیدمان  تغییر  با  که  داد  به    Baseنشان 

CHV    بلوک ها بطور واضحی نور طبیعی بیشتری دریافت

میزان   6و    5و    3و    2می کنند. بطوریکه اگرچه در بلوک های  

نور دریافتی در هر دو مدل تقریباً برابر است اما در بلوک های  

 کاهش محسوسی یافته است.  4و  1
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 CHV و  Base( نمودار بررسی متوسط نور روز دریافتی در طبقات بلوک های ششگانه در مدل های 21شکل 

 مهمترین نکات قابل بحث به شکل زیر معرفی می شوند: 

نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان داد که ایجاد تغییرات    -   

در الگوی چیدمان بلوک ها می تواند سرعت و الگوی جریان  

باد در فضای باز مجتمع های مسکونی را تحت الشعاع قرار 

 دهد.  

الگوی جابجایی    -    با  (،  HORافقی )در میان مدل هایی 

با    HOR2و مدل های    %7.10با افزایش    HOR4مدل های  

به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی در مقایسه    % 5.9کاهش  

با نتایج کمی نزدیک به    HOR5با مدل مبنا را دارند. مدل  

مدل مبنا، تاثیر قابل مالحظه ای در تغییر کارایی گردش باد  

 VER2در فضای باز نداشته است. این در حالیست که مدل  

تغییرات    VER1و   و  %3.55با  بیشترین   -2.36%+  دارای 

تاثیرات بر متوسط سرعت جریان در دو جهت مثبت و منفی 

تن اند.  بوده  مبنا  مدل  به  گروه  نسبت  مدل  با   CHVها  نیز 

، کاهش کارایی جریان هوا در فضای باز در -%10.5تغییرات 

 مقایسه با مدل مبنا را به دنبال داشته است.  

  VER4,1,3تغییرات مثبت الگوی جریان در مدل های    -   

می تواند مربوط به تشدید اثر برنولی و کاهش سطح مقطع  

طولی   فواصل  کاهش  واسطه  به  جریان  های  حرکت  بلوک 

تشدید -شمالی بر  برنولی  پدیده  مثبت  اثرات  باشد.  جنوبی 

در مورد مدل   مقطع  کاهش سطح  به واسطه  سرعت جریان 

VER2    نیز صادق است. این در حالیست که کاهش کارایی

جریان و تقلیل مقادیر کمی سرعت جریان به واسطه افزایش  

میزان سطوح عمود بر جهت جریان و نسبت انسداد در دو  

 قابل تحلیل می باشد.   CHVو  VER1دل م

بررسی تطبیقی میانگین حاصل از نتایج مدل های متشکله    -   

هر گروه، حاکی از رشد متوسط سرعت جریان در نتایج گروه  

HOR    وVER  ( مبنا  گروه  به  کاهش  Baseنسبت  و   )

نسبت به گروه مبنا    CHVمتوسط سرعت جریان در گروه  

رایی این الگوی چیدمان از منظر  می باشد. این نتایج عدم کا

 جریان طبیعی را به اثبات رسانید.  

بلوک    6بررسی تطبیقی متوسط سرعت جریان به تفکیک    -   

در   جریان  رفتار  نحوه  که  داد  نشان  مختلف  های  مدل  در 

گروه   های  مدل  و  مبنا  مدل  های  بلوک    HORپیرامون 

کسانی بسیارمشابه می باشد و شیب نمودار از الگوی نسبتا ی

تبعیت می کند. این در حالیست که رفتار جریان در اطراف 

دارای    Baseو مدل    VERو     CHVساختمان های گروه

رفتار   اختالف  این  باشد.  می  ای  قابل مالحظه  های  تفاوت 

تغییر سطح  تغییر ساختاری قابل مالحظه به همراه  از  ناشی 

 مقطع رو به باد می باشد.  

کمی سرعت جریان بلوک ها در  بیشترین تغییرات مقادیر    -

دسته   پیرامون    HORو    VERدو  مبنا  مدل  با  مقایسه  در 

و مدل   CHV)بلوک شرقی( و در دو دسته    4بلوک شماره  

 مشاهده گردید.  5مبنا پیرامون بلوک شماره 

از طرفی شبیه سازی نور روز دریافتی در سطوح منتخب     

تاثیر تغییر  هر یک از بلوک ها در مدل های مختلف نشان از  
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زیر   به صورت  دریافتی  روز  نور  میزان  بر  ها  بلوک  آرایش 

 داشته است: 

  ، (HOR)فقی  در دسته مدل های با الگوی جابجایی ا  -   

+ نسبت به مدل مبنا بیشترین و  %2.35با تغییر  HOR1مدل 

نور دریافتی  %0.75با    HOR2مدل   کمترین میزان  + دارای 

میان دو مدل مذکور  می بازه  در   ,HOR5  هایمدلباشند. 

HOR3, HOR4, HOR2    به ترتیب از چپ به راست با

،  %0.75تغییرات    +1.04%  ، گرفته  2.06%+،  1.70%+  قرار   +

مدل تمام  است  مشخص  چنانچه  دارای  اند.  دسته  این  های 

بنا هستند. در دسته مدل های با الگوی نورگیری بیش از مدل م

تغییر    VER2مدل  ،  (VER)جابجایی عمودی   + %2.48با 

باشد نسبت به مدل مبنا دارای بیشترین نور روز دریافتی می

+ و  %0.92با تغییر    VER3, VER1های  و پس از آن مدل

گیرند. در این دسته نیز + نسبت به حالت مبنا قرار می2.24%

-از مدل مبنا روشنایی طبیعی دریافت می  تمام مدل ها بیش

مدل   طبیعی    %2.11نیز    CHVکنند.  نور  مبنا  مدل  از  بیش 

های   مدل  کلی  بررسی  با  ترتیب  این  به  کند.  می  دریافت 

مدل  و  کمترین  مبنا  مدل  مختلف،  های  دسته  در  موجود 

VER2  .بیشترین میزان دریافت نور طبیعی را دارد 

 

 گیری نتیجهبحث و 
عدم جریان مناسب هوا و انسداد کریدورهای جریان طبیعی  

و   ایجاد جزایر حرارتی  اصلی  از عوامل  به عنوان یکی  هوا 

مسکونی   های  مجتمع  باز  فضای  در  آسایش ساکنین  صلب 

مطرح است. الگوی جانمایی بلوک ها به عنوان یکی از اصلی  

ترین فاکتورهای موثر بر الگوی جریان باد فضای باز مطرح  

ست که در عین حال مولفه ای بسیار مهم تر با نام نورگیری  ا

ساختمان ها را تغییر می دهد. این پژوهش هر دو متغیر مذکور  

به طور همزمان را مورد توجه قرار داد تا بتواند به حالت های  

پتانسیل   از  مندی  بهره  ضمن  که  برسد  ای  بهینه  و  بینابینی 

ی داخلی ساختمان  گردش هوا در فضای باز، نورگیری فضاها

 ها نیز به نحو مطلوبی تامین گردد. 

مجتمع   10بررسی   یک  در  مختلف  چیدمان  الگوی  نوع 

مسکونی واقع در شهر تهران نشان داد که کاهش سطح مقطع 

عبوری جریان به واسطه تقلیل فواصل طولی و عرضی مابین  

بلوک های مجموعه می تواند با بهره گیری از اثر برنولی منجر  

در به   کارایی گردش جریان  افزایش  ارتقا سرعت جریان و 

فضای باز گردد. این تاثیر با رشد سرعت جریان در مدل های  

HOR4,1,3    و همینطورVER2,3    .به وضوح مشهود است

مدل  مختلف،  های  مدل  میان   CHV   ،HOR5های  از 

VER1    کاهش عملکرد   -% 2.36و    -%5.9،  -%10.5با 

ضعیف تری نسبت به مدل مبنا دارند که این ضعف عملکرد  

ناشی از افزایش سطح مقطع    CHVو  VER1در دو مدل  

رو به باد و نسبت انسداد می باشد که به عنوان مانعی در برابر  

 جریان منجر به کاهش سرعت باد محوطه می شوند. 

روشنایی در مدل های مختلف نشان داد  بررسی تطبیقی میزان  

به ترتیب   VER2, HOR1, VER3, CHVکه مدل های  

از چپ به راست دارای باالترین میزان روشنایی دریافتی می  

با   HOR3باشند. این در حالیست که پس از مدل مبنا، مدل 

کمترین میزان نور دریافتی ناکارامدترین مدل از نظر میزان نور 

 می آید.  دریافتی به شمار

ارزیابی و جمع بندی کلی نتایج حاکی از اینست که مدل های 

VER2  وHOR1    به واسطه چیدمان خاص بلوک ها، ضمن

افزایش متوسط سرعت باد در فضای پیرامونی و بهبود الگوی  

جریان، با باالترین مقادیر روشنایی دریافتی توسط بلوک ها  

سکونی شهر  به عنوان الگوهایی مناسب برای مجتمع های م

تهران به شمار می آیند. می توان با چینش بلوک ها در دو 

مدل مذکور ضمن ارتقای کارایی جریان هوا و تامین آسایش  

ساکنین در فضای باز، با به حداقل رسانی سایه اندازی، میزان 

بهره مندی ساختمان ها از نور طبیعی را در مقایسه با مدل 

ایش داد. این در حالیست که  مبنا به طور قابل مالحظه ای افز

درصدی سرعت باد و کمترین    5.9با کاهش    HOR2مدل  

میزان روشنایی دریافتی مدلی ناکارآمد محسوب می گردد که  

تهران   برای مجتمع های مسکونی شهر  الگو  این  از  استفاده 

پیشنهاد نمی گردد. الزم به ذکر است که هرچند مدل ترکیبی  
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CHV  نور سازی  شبیه  مرحله  در    در  مطلوبی  نتایج  روز، 

مقایسه با مدل مبنا از خود نشان داد، اما به دلیل انسداد جریان  

 درصدی متوسط سرعت جریان، نمی تواند    10.5باد و کاهش  

 مهمترین نکات قابل بحث به شکل زیر معرفی می شوند: 

نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان داد که ایجاد تغییرات    -   

در الگوی چیدمان بلوک ها می تواند سرعت و الگوی جریان  

باد در فضای باز مجتمع های مسکونی را تحت الشعاع قرار 

 دهد.  

افقی )  -    الگوی جابجایی  با  (،  HORدر میان مدل هایی 

با    HOR2ی  و مدل ها  %7.10با افزایش    HOR4مدل های  

به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی در مقایسه    % 5.9کاهش  

با نتایج کمی نزدیک به    HOR5با مدل مبنا را دارند. مدل  

مدل مبنا، تاثیر قابل مالحظه ای در تغییر کارایی گردش باد  

 VER2در فضای باز نداشته است. این در حالیست که مدل  

تغییرات    VER1و   و  %3.55با  بیشترین   -2.36%+  دارای 

تاثیرات بر متوسط سرعت جریان در دو جهت مثبت و منفی 

گروه   مدل  تنها  اند.  بوده  مبنا  مدل  به  با   CHVنسبت  نیز 

، کاهش کارایی جریان هوا در فضای باز در -%10.5تغییرات 

 مقایسه با مدل مبنا را به دنبال داشته است.  

  VER4,1,3تغییرات مثبت الگوی جریان در مدل های    -   
می تواند مربوط به تشدید اثر برنولی و کاهش سطح مقطع  

های   بلوک  طولی  فواصل  کاهش  واسطه  به  جریان  حرکت 

تشدید -شمالی بر  برنولی  پدیده  مثبت  اثرات  باشد.  جنوبی 

در مورد مدل   مقطع  کاهش سطح  به واسطه  سرعت جریان 

VER2    نیز صادق است. این در حالیست که کاهش کارایی

قلیل مقادیر کمی سرعت جریان به واسطه افزایش  جریان و ت

میزان سطوح عمود بر جهت جریان و نسبت انسداد در دو  

 قابل تحلیل می باشد.   CHVو  VER1مدل 

بررسی تطبیقی میانگین حاصل از نتایج مدل های متشکله    -   

هر گروه، حاکی از رشد متوسط سرعت جریان در نتایج گروه  

HOR    وVER   گرو به  )نسبت  مبنا  کاهش  Baseه  و   )

نسبت به گروه مبنا    CHVمتوسط سرعت جریان در گروه  

عدم کارایی این الگوی چیدمان از منظر  می باشد. این نتایج  

 جریان طبیعی را به اثبات رسانید.  

بلوک    6بررسی تطبیقی متوسط سرعت جریان به تفکیک    -   

در   جریان  رفتار  نحوه  که  داد  نشان  مختلف  های  مدل  در 

گروه   های  مدل  و  مبنا  مدل  های  بلوک    HORپیرامون 

بسیارمشابه می باشد و شیب نمودار از الگوی نسبتا یکسانی 

تبعیت می کند. این در حالیست که رفتار جریان در اطراف 

دارای    Baseو مدل    VERو     CHVان های گروهساختم 

رفتار   اختالف  این  باشد.  می  ای  قابل مالحظه  های  تفاوت 

تغییر سطح  تغییر ساختاری قابل مالحظه به همراه  از  ناشی 

 مقطع رو به باد می باشد.  

بیشترین تغییرات مقادیر کمی سرعت جریان بلوک ها در    -

دسته   مب  HORو    VERدو  مدل  با  مقایسه  پیرامون  در  نا 

و مدل   CHV)بلوک شرقی( و در دو دسته    4بلوک شماره  

 مشاهده گردید.  5مبنا پیرامون بلوک شماره 

از طرفی شبیه سازی نور روز دریافتی در سطوح منتخب     

هر یک از بلوک ها در مدل های مختلف نشان از تاثیر تغییر  

زیر   به صورت  دریافتی  روز  نور  میزان  بر  ها  بلوک  آرایش 

 داشته است: 

ا  -    الگوی جابجایی  با    ، (HOR)فقی  در دسته مدل های 

+ نسبت به مدل مبنا بیشترین و  %2.35با تغییر  HOR1مدل 

نور دریافتی  %0.75با    HOR2مدل   کمترین میزان  + دارای 

میان دو مدل مذکور  می بازه  در   ,HOR5  هایمدلباشند. 

HOR3, HOR4, HOR2    با  به ترتیب از چپ به راست

،  %0.75تغییرات    +1.04%  ، گرفته  2.06%+،  1.70%+  قرار   +

مدل تمام  است  مشخص  چنانچه  دارای  اند.  دسته  این  های 

نورگیری بیش از مدل مبنا هستند. در دسته مدل های با الگوی 

تغییر    VER2مدل  ،  (VER)جابجایی عمودی   +  %2.48با 

باشد نسبت به مدل مبنا دارای بیشترین نور روز دریافتی می

+ و  %0.92با تغییر    VER3, VER1های  و پس از آن مدل

گیرند. در این دسته نیز + نسبت به حالت مبنا قرار می2.24%

-تمام مدل ها بیش از مدل مبنا روشنایی طبیعی دریافت می

مدل   طبیعی    %2.11نیز    CHVکنند.  نور  مبنا  مدل  از  بیش 

مدل   کلی  بررسی  با  ترتیب  این  به  کند.  می  های  دریافت 

مدل  و  کمترین  مبنا  مدل  مختلف،  های  دسته  در  موجود 

VER2  .بیشترین میزان دریافت نور طبیعی را دارد 
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  نشده گزارش نویسندگان توسط موردی: قدردانی و تشکر

 است

نقش الگوی چیدمان   "  مقاله  نویسندگان  ما  :اخالقی  تاییدیه

نور   باز و  باد فضای  بلوک های مجتمع مسکونی بر جریان 

ها ساختمان  دریافتی    بر   مبنی  خود  موافقت  اعالم  با  "روز 

  و   نظرى  مطالعات جهان،   نقش  نشریه  به   مقاله  این  ارسال

  که   نماییم  می تعهد  شهرسازى  و  معمارى  نوین  هاى  فناورى 

  ایرانی   نشریه  هیچ  در  نشریه  این  برای  ارسال  زمان   در  مقاله  این

 قطعی تکلیف  تعیین  تا  و  نبوده   بررسی  حال  در  غیرایرانی  یا

 دیگری  غیرایرانی  یا  ایرانی  نشریه  هیچ  برای  نشریه  این  در

  نویسندگان   از  را  خانم پریا سعادت جو   و  شد  نخواهد  ارسال

  در   ایشان  تام  وکالت  و  نموده  معرفی  رابط   عنوان نویسنده  به

 احتمالی   اصالحات  انجام  ویژه  به  مقاله  این  مرتبط با  امور  کلیه

  نوین   هاى   فناورى  و  نظرى  مطالعات  نقش جهان،  نشریه  نزد

 .پذیریم را می شهرسازى و معمارى

 . نشد یافت  نویسندگان سوی از موردی :منافع تعارض

نگارنده    ،(اول  نویسنده)  پریا سعادت جو   :نویسندگان  سهم

نگارنده    ،(دوم  نویسنده)  الهام سلیقه  ؛%(50)  پژوهشگر  / مقاله

 %(  50) پژوهشگر / مقاله

 عهده  به  مطالعه  این  با  مرتبط   های  هزینه  :مالی  منابع

 نویسندگان می باشد. 
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