
  شهریشناسیهای بومدو فصلنامه پژوهش
(80 -67) 1395بهار و تابستان ، 13، پیاپی 1، شماره هفتمسال   

Biannual Journal of Urban Ecology Researches 

Vol.7, No.1, Spring & Summer  2016 (67-80) 

  

 Farane.vakili@gmail.com :E-mail                                                                                                        یلیفرانه وک نويسنده مسئول: *
*Corresponding Author: Farane Vakili     

باعث برهم زدن نظم  رشد شهرها و افزایش جمعیت به امروزه روند رو
های اخیر در طبیعت و تغییر ساختار اصلی و اولیه سرزمین شده است. در سال

جهت جلوگیری از رشد افقی شهرها ایده ساخت بناهای بلند در شهرهای 
تهران مطرح شده است. یکی از اثرات منفی  کالنشهرجهان و همچنین 

بر این اساس هدف این باشد. سازی تغییر جریان باد شهری می بلندمرتبه
ی بلند بر علمکرد جریان باد شهری با استفاده ها ساختمانمطالعه ارزیابی اثر 

تهران  کالنشهر 22استنتاجی است. در این تحقیق منطقه  -از روش قیاسی
موردی انتخاب  پژوهش عنوان  بهسازی  به علت روند روبه رشد بلندمرتبه
 22به سازی بر جریان باد در سطح منطقه شده است. نتایج ارزیابی اثر بلندمرت

نادرست و غیر اصولی  یابی مکانباشد که به دلیل بیانگر این موضوع می
ی بلند در این منطقه الگوی طبیعی وزش باد تغییر یافته و در ها ساختمان

نتیجه موجب بروز اثرات ثانویه ناشی از رکود یا تشدید جریان باد شده و 
 ا مشکل جدی مواجه ساخته است.  برشهر تهران را بکریدور ورودی هوا به 

 و ارزیابی بلندمرتبه یابی مکاناین اساس رعایت اصول و معیارهای مناسب 
ای برای اقدامات صحیح مدیریتی در جهت سازی توسط مدیران شهری زمینه

 نماید.کاهش اثرات فراهم می

 هاي کليديواژه
 .تهران 22منطقه ، باد انیجر ،یتوسعه شهر ،سازی بلندمرتبهاثر  ،یابیارز

 
 

 
 

Increasing population has disrupted the order of nature and 

led to restructuring of the original land. In recent years, in 

order to prevent the horizontal growth of cities, the idea of 

constructing high-rise buildings in cities around the world 

such as Tehran metropolis has been proposed. One of the 

negative impacts of high-rise building is the change in 

urban wind flow. Therefore, this study aims to assess the 

impact of high-rise buildings on the performance of urban 

wind flow using an inductive-comparative method.  In this 

study, District 22 in Tehran was selected as the case study 

due to its increasing trend of high-rise construction. The 

findings of the study showed that the natural pattern of 

wind flow changed due to the incorrect and non-normative 

positioning of tall buildings; thereby, this led to the 

secondary effects resulted from stagnation or 

intensification of wind flow causing serious problems for 

air inlet corridor of Tehran. Therefore, appropriate 

principles and criteria for both the site location as well as 

the assessment of high-rise building observed by urban 

managers seem to provide bases for accurate management 

actions and reduce the side effects. 

Keywords 
Assessment, High-rise building effects, Urban development, 
Wind flow, Tehran district 22. 
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 همقدم
رشد سریع شهرها و کمبود منابع از جملهه زمهین بهرای توسهعه     

سهازی را   بلندمرتبهه افقی، سیاست افزایش تهراکم سهاختمانی و   
حل مناسبی برای مشهکل مسهکن و فهراهم کهردن      راه عنوان به

 ;Thi van, 2008) پایداری در شهرهای جهان مطهرح نمهود   

Daniel Jun Chung, et al., 2011) . 

زیستی زیادی از قبیل دگرگهونی  سازی اثرات محیط بلندمرتبه   
خهرد اقلهیم و   الگوی طبیعی وزش باد، تغییر تصنعی دمها، ایجهاد   

ههای زیرزمینهی و خها ،    های آبهای وسیع، آلودگی سفره سایه
ناپهییر شههری و    کاهش سطح اشغال زمین، کاهش سطوح نفوذ

   غیههره را بههه شهههر و نههواحی شهههری  تحمیههل کههرده اسههت    
(Mabhot , et al. 2014, & et al). 

 مرتبهه بنابراین به دلیل تأثیرات زیاد توسعه متراکم ساختمانی و بلند   
 (García, et al. 2009 & et al) سازی بر اقلیم محلی یک شهر

بایههد متغیرهههایی ماننههد بههاد، گرمهها و تههابش خورشههیدی را در   
گیری برای انواع توسعه های شههری در نظهر   فرآیندهای تصمیم

 . (Marsh, 2010; Tsou, et al. 2012)گرفته شود
مهمهی در کیفیهت   عنهوان عنصهر اقلیمهی نقهش      جریان بهاد، بهه     

فضاهای شهری و مسکونی، پایداری فضهاهای عمهومی و دسهتیابی    
به توسعه پایدار شهری دارد. همچنین این پدیده اثرات اولیه و ثانویهه  
شدیدی از جمله تغییر جریان هوا، آسهایش حرارتهی، آلهودگی ههوا و     

 . (Montazeri, et al, 2014& & et al)همراه دارد غیره را به
د بر روی ساختمان بلندمرتبه عملی دینهامیکی اسهت و   تاثیر با

بستگی به عوامل مختلف محیط از قبیل ناهمواری و شکل زمین 
، ترکیب نمای سهاز   ها ساختماناطراف ساختمان، اندازه و ارتفاع 

، فاصله ها ساختمانمورد نظر و نحو  قرار گرفتن و توزیع فضایی 
ری و میهزان پوشهش   ، ، فضاهای باز و سبز شهه ها ساختمانبین 

. (Cengiz, 2013 & et al)دارد هها  سهاختمان زمین به وسیله 
های بهاد در رابطهه بها طراحهی سهاختمان      ویژگی ترین  مهمبنابراین 

عبارتست از آشفتگی باد )توفانی بودن(، سرعت باد، جهت باد ، وزش 
 .(Chauhan, et al. 2013)باد در سطح زمین و تداوم باد.

بسیاری در جههان و ایهران در ارتبهاا بها اثهر      امروزه مطالعات 
سههازی بههر جریههان بههاد شهههری انجههام گرفتههه       بلندمرتبههه

 بهه در این مطالعات . (Heidarinejad, 2015 & et al)است
سازی جریان باد حول ساختمان، از روش تونهل بهاد    نظور شبیهم

طور کلی  استفاده شده است. به 1یا دینامیک سیاالت محاسباتی 
ک سههاختمان و ارزیههابی میههزان بررسههی جریههان حههول یه بهرای  

                                                                       
1. CFD 

از روش  تهر   بیشی بلندمرتبه بر عابرین ها ساختمانگیاری تاثیر
 .(Hui, et al. 2013 & et al)شودتونل باد استفاده می

اما ابزار دینامیک سهیاالت محاسهباتی امهروزه بهه دلیهل گسهترش        
 .(Sabbagh, et al. 2007)کامپیوترهها بسهیار مهورد توجهه اسهت     

های استفاده از تونل های عددی کاهش هزینهمزیت اصلی روش
باد اسهت، امها دارای ایهن عیهب بهزر  نیهز هسهتند کهه بهرای          
اعتبارسههنجی نتههایج هنههوز نیههاز بههه نتههایج تونههل بههاد دارنههد و   

تهر بسهیار   های دقیقهای پردازش کامپیوتری در روش محدودیت
  .(Montazeri, et al. 2014 & et al)رسدنظر میجدی به

 پژوهش مهوردی  عنوان بهشهر تهران  22در این مقاله منطقه    
انتخاب شده است. این منطقه در غهرب شههر تههران در مسهیر     
جریان باد غالب شهر و کریدور وروردی جریان هوا به شهر قهرار  

سازها  و  عدم توجه به زاویه وزش باد و انجام ساختگرفته است. 
غهرب بهه شهر  و بادههای شهمالی مهانع از       در مسیر جریان باد 

با توجهه بهه اهمیهت    ا لی جریان هوا در فضای شهری شده است،
سهازی در   سهازی و بلندمرتبهه  این منطقه و همچنین روند انبهوه 

      ههای درصهد در بهین سهال    43/0منطقه کهه بها رشهدی حهدود     
افههزایش یافتههه اسههت، ضههرورت ارزیههابی اثههر      1382-1392

گردد. د بر جریان باد در سطح منطقه را الزام میی بلنها ساختمان
مساله اصلی در ایهن تحقیهق نبهود ضهوابط صهحیح و      از این رو 

و ارزیهابی اثهرات اکولهوییکی     یابی مکانمعیارهای مناسب برای 
سازی بویژه جریهان بهاد و بهه وجهود آمهدن مشهکالت       بلندمرتبه

ختالل ای از جمله آلودگی هوا و امحیطی شهری و منطقهزیست
باشهد. در ایهن تحقیهق تجربیهات     مهی   22جریان هوا در منطقه 

ها بر جریان باد شهری مورد مطالعه  جهانی در مورد اثر بلندمرتبه
هها بهر    قرار گرفته و بر این اساس سه نهوع پهنهه اثهر بلندمرتبهه    

جریان باد که مربوا به نحوه قرارگیهری و ییهدمان ایهن سهازه     
ست. سپس با الگوی پراکنش بلند باشد، تشخیص داده شده ا می

ها در منطقه مطالعاتی انطبا  داده شده و اثهر ههر یهک از     مرتبه
هها بهر جریهان بهاد در      ها و نحوه قرار گیهری بلندمرتبهه   این پهنه
را بررسی گردیده است. در نهایت اثرات اولیه و ثانویه  22منطقه 

 بر جریان باد شهری ارزیابی شده است. ها ساختماناین 

 مورد مطالعه محدوده
پایتخهت ایهران در دامنهه جنهوبی البهرز       عنوان بهشهر تهران کالن

مرکزی قرار گرفته است. جهت وزش باد در شههر در طهول کلیهه    
غربی اسهت. وزش بهاد   غربی، غرب و جنوبهای سال شمالفصل

شههرداری   22باشد. منطقه درجه( می 270غالب در تهران غربی )
 باشد   تهران در مسیر جریان باد غالب شهر میتهران واقع در غرب 
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و از شمال توسط ارتفاعات البرز احاطه گردیهده اسهت. جههت بهاد     
موقعیت این منطقه در  ،1باشد. شکل غالب در منطقه نیز غربی می

باد غالب در شهر تهران و توپوگرافی شهر و منطقه و جهت جریان 
، مشهخص اسهت   1شهکل طور که در همان دهد.شهر را نشان می

شهر تهران مانند یک کاسه است که از سه طهرف احاطهه شهده و    
ها وجهود  فقط از طرف غرب شهر امکان وزش باد و تخلیه آلودگی

سهاز و   وهای اخیهر بها گسهترش سهاخت    دارد که متأسفانه در سال
 .است  سازی، کریدور جریان هوای منطقه مسدود شده بلندمرتبه

 

 
 در شهر تهران 22موقعیت منطقه  .1شكل 

 

 تحقيقروش 
علت وجود اشهکال متفهاوت و متنهوع پهراکنش و ییهدمان        به

یهن تحقیهق بها روش    ا ،22بلند مرتبه در منطقه های  ساختمان
استنتاجی، بر اساس نتایج پیشینه تحقیقهات مهرتبط و    -قیاسی
 انجامبرای ارزیابی اثرات بلندمرتبه سازی بر جریان هوا مشابه، 

است. از ایهن رو، ابتهدا مطالعهه جهامعی در مهورد تجهارب        شده
جریان هوا  ها بر جهانی در مورد تاثیر اشکال پراکنش بلندمرتبه

اساس آن سه پهنه مختلف از لحاظ نحهوه   انجام گرفته شد. بر
 . گردیدها انتخاب  ی بلند و اثرات آنها ساختمانقرارگیری 

 

 
ی بلندمرتبههه در منطقههه ههها سههاختمانسههپس نحههوه پههراکنش 

مطالعههاتی بهها تجههارب جهههانی تطبیههق داده شههد و اثههر ایههن   
بررسهی  مهورد  ی بلنهد بهر جریهان بهاد در منطقهه      ها ساختمان

اصول و شهرایط   ،در نهایت، بر اساس نتایج حاصل قرارگرفت.
ی بلند مرتبه و راهکارهای ها ساختمان یابی مکانمناسب برای 

 . گردیدکاهش اثر در منطقه مطالعاتی پیشنهاد 
ی ها ساختمان، سلسله مراتب ابعاد مکانی ارزیابی 2در شکل   

 است.بلند بر جریان باد را نمایش داده شده 
 

 :راهنما

 تهران شهر توپوگرافی
 

High: 4223 

 
Low: 754 

 

 استان تهران
 

 شهر تهران
 

 تهران 22منطقه

 

 جهت باد غالب
 

 

 استان تهران

 ايران

 تهران  توپوگرافی

 22منطقه 

  UTM-WG884: سیستم تصوير

 100000 :1 مقیاس:        

           

 

N 
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 سازی در سیمای سرزمینابعاد مکانی بلندمرتبه: 2شكل  

 

ی بلندمرتبهه در  هها  سهاختمان ، وضعیت پراکنش 3در شکل 
بنهدی انجهام شهده در ایهن تحقیهق       پهنهه   و 22سطح منطقه 

 است.  نمایش داده شده

 

 
 22منطقه ی بلند مرتبه در ها ساختمانپراکنش و پهنه بندی  .3شكل 

  

 1پهنه 
 

 2پهنه 

 

 3پهنه 

 

 

 بلند های ساختمان بندی پهنه 

  UTM-WG884: سیستم تصوير

 100000 :1 مقیاس:        

           

N 

 راهنما
 - - - - - -   22مرز منطقه
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 پيشينه تحقيق
 (1392 ،نهژاد )جدیدی و حیدریبر اساس مرور تجارب جهانی  
 ,.Sabbagh-Yazdi, et al., 2007; Chang, et al) و

2008; Tamura, 2009; Development  
Securities PLC, 2010; Middel, et al., 2014،) 

ی بلندمرتبه قابل تشخیص است. ها ساختمانسه نوع پراکنش 
بر جریهان بهاد در    ها ساختمانهر یک از انواع پراکنش این  اثر

شهده   سهازی  شهبیه مطالعات مختلفی با نرم افزارهای متفهاوت  
 شود: است که در ادامه اشاره می

ی بلندمرتبهه بهه   هها  سهاختمان : در نوع اول ییهدمان  نوع اول

توان به مطالعهاتی   رابطه میشکل ردیفی در کنار هم است. در این 
و همکاران اشاره کرد. در ایهن مطالعهه اثهر     بلوکناز جمله مطالعه 

سهازی دینامیهک سهیاالت    جریان بهاد بها اسهتفاده از روش شهبیه    
در  .(Blockena, et al. 2011)محاسباتی ارزیابی شهده اسهت  

 انجهام شهده تهاثیر   کارملیهت   وبلهوکن  مطالعه دیگر که توسط 
روی یند ساختمان بلندمرتبه ردیفی در یکهی از   آسایش باد بر

 شهرهای فالندر )بلژیک( با استفاده از روش تونل بهاد و مهدل  
سازی دینامیک سیاالت محاسباتی مورد ارزیهابی قهرار گرفتهه    

ای  در مطالعهه  .(Blocken and Carmeliet, 2008)است
سازی دو ساختمان بلندمرتبه و همکاران شبیه که توسط داگنو

)نوعی مدل تونل باد(  CARRCت سرهم به وسیله مدل پش
 فدل ، همچنین(Dagnew, et al. 2009)انجام شده است

سهازی دینامیهک    ای به انجام شبیه نیز در مطالعه کاردلیس و 
و معههادالت  افههزار فلوتنههتسههیاالت محاسههباتی توسههط نههرم

RANS    در منطقههه محوطههه دانشههگاه کههاونتری انگلسههتان
نتایج حاصل از  .(Fadl and Karadelis 2010)اند پرداخته

این مطالعات و سایر مطالعات انجام شهده در ایهن زمینهه نشهان     
ی بلند موجب بهه  ها ساختماندهد که این نوع نحوه ییدمان می

است که در برخهورد  ای شود، این پدیدهوجود آمدن اثر ردیف می
 ینهان  .دارنهد یی که در یک ردیف قرار ها ساختمانجریان باد به 

مقابل وزش توده هوا واقع شوند، بهاد پهس از    در ها ساختمان یه 
گهردد و از روی   سهمت بهاال متمایهل مهی      هبه  هها   آنبرخورد با 

 ی بعهدی ها ساختمانکند. در ینین حالتی اگر ساختمان عبور می
تههوده هههوا از بههاالی  .فاصههله خیلههی کههم قههرار گرفتههه باشههد در

شود. اما اگر فاصله بناهای بعهدی  میی بعدی نیز رد ها ساختمان

                                                                     
2. Blocken   
3. Dagnew 

4. Fadl 

5. Karadelis 

6. Fluent    

 ها ساختمانازهم باشد جریان اصلی هوا از باالی  تر  بیشقدری 
شود ولی بین دو ساختمان جریان شبیه تونل باد و شهتاب  رد می

آید که بهرای سهاکنین بهین دو بنها      میوجود ه ب باد )اثر ونتوری(
شهود   تهر   بهیش شود. اما اگر فاصله بین دو بنا  میمشکل آفرین 

بلهو  تبهدیل بهه یهک جریهان و الگهوی        جریان ههوا بهین دو  
گردد که با جریان هوایی که بهین دو بلهو  فهرو    ای می پیچیده

شوند و کند. لیا بادها به پایین کشانده میریزد تداخل پیدا میمی
انهد.  کننهده  آورنهد کهه بهالقوه ناراحهت    فضاهایی باز به وجود می
از سهاختمان، جریهان گردابهی شهکل      همچنین در سمت بادپناه

گیرد، این جریان در دیواره کوتاه ساختمان محصورتر اسهت و  می
 .یابدی میتر بیشدر گوشه پشت به ساختمان جریان باد شدت 

بلنهد در   : نوع دوم در مورد ییدمان یک ساختماننوع دوم

مقابل ساختمان کوتاه و بررسی اثر این  پراکنش بر جریان باد 
توان به   ندین مطالعه در این رابطه انجام گرفته که میاست. ی

 اشاره نمود:عات ذیل مطال

به بررسی و مرور مبهانی در ارتبهاا بها     کارملیتو  بلوکن    
روها، با استفاده ی بلند بر جریان باد در پیادهها ساختمانتاثیر 

از روش تونههل بههاد و مههدل سههازی عههددی آیرودینامیههک    
مقاله یهار نمونه از مشکالت جریان بهاد   اند. در این پرداخته
است،  را نشان داده ها ساختمانروها و فضای باز بین در پیاده

شود و که در آن باد موجب شرایط نامطلوب در عابر پیاده می
یابهد. در  سرعت باد در منطقه اطراف ساختمان افهزایش مهی  
گیهرد. در  سمت بادپناه از ساختمان، جریان گردابی شکل می

کنند، یند شاخه برخورد می هم بهای که دو جریان هوا  نقطه
شهود. ایهن جریهان گردابهی در دیهواره کوتهاه سهاختمان        می

 محصورتر است. همچنین در مناطق که اطراف دو ساختمان
یابد قرار دارند که در نتیجه اثر ونتوری سرعت باد افزایش می

 رددگههرو مههیو موجههب تغییههر آب و هههوا در اطههراف پیههاده 
(Blocken & Carmeliet, 2014)      .  

ای اثهر سهاختمان بلنهد بهر     و همکهاران در مطالعهه   7جانسن   
سهازی دینامیهک   رو بها روش شهبیه  آسایش جریان باد در پیاده

همراه با آمهار   سازی شبیه،  نداسیاالت محاسباتی ارزیابی کرده
باد محلی نشهان مهی دههد کهه جههت بهاد جنهوب غربهی در         

 به. ی داردتر بیشتاثیر  مزاحمت ساالنه باد در سطح عابر پیاده
سهطح   علت جهات باد در اطراف برج به سهمت پهایین در   این 

                                                                     
7.  Janssen 
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تهرین   ی اطراف بهزر  ها ساختمانشود. عابر پیاده منحرف می
، بهه جهای طهول زبهری     تاثیر بر جریان باد نزدیک به منطقهه 

  .(Janssen, et al. 2014)دنآیرودینامیکی دار

سایر مطالعهات  نیز بنابراین نتایج حاصل از این دو مطالعه و    
ها بهر جریهان   مرتبط با بررسی تاثیر این نوع ییدمان بلندمرتبه

 ;Givoni, 1998; Coirier & Kim, 2000)بههاد، 

Aldeberky, 2005; Tse, & et.al., 2013)  نشهان 
دههد کهه اگهر یهک سهاختمان بلندمرتبهه در مقابهل یهک          می 

سهرعت و فرکهانس بهاد را     ،مرتبهه قهرار گیهرد    ساختمان کوتاه
دهد و موجب کاهش سهرعت بهاد در نقهاا    تاثیر قرار می تحت

بحرانی، شتاب جریان باد در گوشه ساختمان پهایین سهاختمان   
ب گسهترده  شتاب باد و ایجاد گردا بلندمرتبه، افزایش سرعت و

رو در فضهای بهین دو سهاختمان و قهرار     در اطراف سطح پیاده
همچنهین اثهرات    .شهود گرفتن ساختمان کوتاه در سایه باد می

ثانویه دیگری از جمله تغییر سهرعت و جریهان بهاد در منطقهه     
هههای بههین روعههابر پیههاده، کههاهش آسههایش اقلیمههی در پیههاده

قهت آلهودگی و   ها و گسهترش و ر و پخش آالینده ها ساختمان
 شود.حتی اثر منفی بر تابش خورشید می

ی ها ساختماناز  ه : نوع سوم تاثیر ییدمان گروسوم نوع

بلند به صورت فضای بسهته در کنهار یکهدیگر اسهت کهه از      
 یانگمطالعات انجام شده در این مورد را می توان به مطالعه 

و همکاران در ارتباا با بررسی جریان بهاد در محوطهه بهرج    
در این مطالعه با انجهام   .اشاره کرد مسکونی در منطقه تایلند

 دینامیک سیاالت محاسهباتی توسهط نهرم افهزار     سازی شبیه
گیهری   به این نتیجه دست یافتنهد کهه قهرار   فلوتنت/ آنسیس 

ر بهاد در  در فضای بسته موجهب تغییهر فشها    ها ساختمانمجموعه 
ی ها ساختمانشود و سرعت باد در اطراف  پشت ساختمان بلند می

   یابد. متر/ثانیه کاهش می 1متر/ثانیه به  3بلند از 
همچنین سرعت باد در بهین دو سهاختمان بلنهد بهه میهزان      

شود، هریه تعداد سهاختمان بهه صهورت    ی کاسته میتر  بیش
میهزان   ،باشهد  تهر   بهیش ردیفی از موانع در مقابل جریهان بهاد   

یابد. بنابراین برای بهبهود جریهان   نزول می تر  بیشسرعت باد 
باد در منطقهه فضهای بهاز مرکهزی مجتمهع، بها حهیف یهک         

بلند در مسیر جریان باعث تقویت اثربخشهی تهویهه   ساختمان 
شود، در نتیجه سرعت باد در فضای باز مرکهزی   باد شهری می

یابههد.  یههه افههزایش مههیمتر/ثان 2.5متر/ثانیههه بههه  1منطقههه  از 
عامل مهمی برای کنترل بهاد   ها ساختمانهمچنین فاصله بین 

باشد، تهویهه شههری طهرح تحهت تهاثیر تهراکم و فاصهله        می
 .(Yang, et.al. 2013) ی بلند قرار داردها ساختمان

ی هها  سهاختمان اساس این سه نهوع ییهدمان و موقعیهت     بر   
بر جریان هوا، پراکنش ها  بلندمرتبه در مناطق شهری و تاثیر آن

ی بلند مرتبه در منطقه مطالعاتی مورد بررسی قهرار  ها ساختمان
هها در  گرفته و سه پهنه پراکنش سهاختمانی مشهابه ایهن مهدل    

 نمونه انتخاب شده است.  عنوان بهشهر تهران  22سطح منطقه 
ه گردیهده  ه بندی این سه گونه سهاختمانی ته  سپس نقشه پهنه

ههای  باشهد و داده مهی  1382ا به سهال  است. نقشه پایه مربو
 ی بلندمرتبه بر روی آن بر اساس اطالعات پروانهه ها ساختمان

روز شهده اسهت. در   بهه  1392ند تها اسهف   هها  سهاختمان ساخت  
 22موقعیت سه پهنه مورد مطالعهه در سهطح منطقهه     ،4شکل

 نمایش داده شده است.

 

 
 22ی بلندمرتبه در سطح منطقه ها ساختمانبندی موقعیت پهنه .4شكل 

 

 

  UTM-WG884سیستم تصوير: 

 100000 :1 مقیاس:        

           

 1پهنه 
 

 2پهنه 

 

 3پهنه 

 

  های ساختمان 
 مرتبه  کوتاه

 های بلند ساختمان بندی پهنه

 22مرز منطقه

N 

 راهنما
 - - - - -   22مرز منطقه

- 
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 22ی بلند بر جریان باد در سطح منطقه ها ساختمانتحلیل اثرات  .1جدول 

 پهنه
  تصوير اثر در سطح

22منطقه   
سازی شدهنمونه شبیه ويژگی پهنه  اثر 

1   

 

 

در این پهنه 
به  ها ساختمان

صورت موازی با 
فاصله اند  در 
کنار هم قرار 

 .اندگرفته

 

 

اگر دو ساختمان یا دو 
ردیف ساختمان، طوری قرار 
گیرند که باد را در گوشه 
ای محصور کنند )به شکل 
قیف(، سرعت باد در نقطه 

که باریکترین حساس 
قسمت است، به حداکثر 

 .میرسد

2 

 

 

 
 

 

پهنه یک  در این
ساختمان بلند 
روبروی یک 

کوتاه  ساختمان
 قرار گرفته است.

 

 

 

 
 

 

در جبهۀ روبه باد ساختمان 
ای شکل از هوا، ای گرهتوده

به وجود می آید که باعث 
جریان یافتن هوا به سمت 
باال و اطراف می شود. در 
نتیجه، جریان پیچشی یا 

شود و گرد بادی تولید می
سرعت باد در فضای بین 
دو ساختمان و نزدیک 

ی ها ساختمانهای گوشه
 یابد.بلندمرتبه افزایش می

3 

 
 

به  ها ساختمان
شکل مجتمع 
بسته در کنار هم 

اند و در قرار گرفته
فضای میانی آنها 
فضای باز یا سبز 

 .قرار دارد
 

ای که با پدیدهاثر سل 
در  ها ساختمانمجتمعی از 

ارتباا است و همچنین اثر 
بر آسایش حرارتی برای 

از  ها ساختمانساکنان این 
ویژگی های این پهنه است. 
این پهنه، بیانگر فضاهای 
باز است که با 

ی اطراف ها ساختمان

 دگردتعریف می

، اثهرات  1در جهدول   نهایت با توجه به مطالهب بیهان شهده   در 
شهر تههران در قیهاس    22ها بر جریان باد در منطقه بلندمرتبه

 های مشابه تحلیل شده است.با مدل

 هایافته
این مطالعه نشان میدهد در منطقه مورد مطالعهه پهنهه یهک     نتایج
را در سهطح منطقهه دارد و نهواحی نزدیهک بهه      ین توزیهع  تر  بیش

-های اخیر مهورد توجهه سهاخت   دریایه و غرب منطقه که در سال

پهییرتری نسهبت بهه سهایر     وساز قرار گرفته است، وضعیت آسهیب 
ههای  نواحی دارند. از این رو نتایج مطالعه قیاسی در هر یک از پهنه

 یل نمود:این صورت تحل توان بهبررسی شده در این مقاله را می

  صهورت   ههای بلنهد بهه    سهاختمان قرارگیری  اول:پهنه
 ردیفی در کنار هم

ها کاهش  ای در پشت ساختماندر این پهنه اثر باد منطقه   
گیرند  ها در سایه باد قرار می یابد. در این حالت عمده ساختمان می

های  تر )ساختمانو تراکم ساختمانی حتی در مناطق با تراکم پایین
ها( اثر یندانی بر جریان باد  فضاهای باز بزر  بین آن کوتاه و

یرا که جریان باد مسدود شده است. در  نخواهد داشت،
ای آن را اثر ونتوری گونهتوان بهمجموع، این نوع اثر که می

متر  5/13حدود  ها ساختمانافتد که نامید در مواقعی اتفا  می
 .متر باشد 90ارتفاع داشته و طول دو طرف کمتر از  تر  بیشیا 

ی بلندمرتبه ها ساختمان یابی مکانمعیار در ارتباا با  ترین مهم
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ها بر جریان باد شهری رعایت فاصله مناسب بین  و تاثیر آن
باید در حدی  ها ساختمانباشد؛ فاصله بین  می ها ساختمان

منفرد  صورت بهباشد که مناطق آیرودینامیکی هر ساختمان 
یه  ینانعمل کند و در این مناطق تداخلی ایجاد نشود. اما 

متصل و فشرده باشند نقش تونلی  هم بهی میکور ها ساختمان
کنند که ضمن هدایت باد در مسیری مشخص در را ایفا می

ولی اگر  زایش سرعت باد را نیز در پی داردای از موارد افپاره
 هم بهاند بر قرار گرفتهیی که در دو طرف معاها ساختمان

هم جدا شوند   هایی از یسبیده و پیوسته نباشند و در فاصله
را دور  ها ساختمانگردد که باد از مسیرخارج شده و باعث می

، باعث بوجود ها ساختمانبزند، دور زدن جریان هوا اطراف 
گردد، در این شرایط معابری آمدن گرد باد در سطح شهر می

ختمان قرار دارند در معرض شدید وزش باد که در دو طرف سا
ها را تهویه نماید. بنابراین توانند آلودگیگیرند و نمی قرار می

صورت ردیفی در ساختار  ی بلند بهها ساختمانگیری این  قرار
ها و زیادی بر جریان باد در خیابانمنفی تواند اثر شهر می

 روها داشته باشد. پیاده

   ی بلنهد در میهان   هها  ختمانسها پهنه دوم: قرارگیهری
 های کوتاه ساختمان

جریان هوا در بین دو یا یند ساختمان در مجاورت هم، بهه  
تغییههر شههکل داده و از طبیعههت بسههیار    ه طههور قابههل توجهه 

تههری معمههوال برخههوردار اسههت. نحههوه قرارگیههری     پیچیههده
ی بلنههد در مقابههل جریههان بههاد در رابطههه بهها    ههها سههاختمان
ها تأثیر عمیقی بر الگوی جاری  اطراف آنی کوتاه ها ساختمان

شدن باد در شههر دارد. بها قرارگیهری یهک سهاختمان کوتهاه       
روبروی یک ساختمان بلند دو نوع اثر در سه منطقهه مختلهف   

( تغییر جریان بین دو ساختمان و در سطح پیاده 1کند. وارد می
ی بلنهد بهه   هها  ساختمان( تغییر جریان در پشت 2ها  رو بین آن

ای در بهاالی خیمهه اقلیمهی    برخورد با جریان باد منطقهه  علت
کنهد. در  تری را اطراف خود ایجاد می شهر، میزان جریان بیش

در یهک منطقهه، فشهار     هها  ساختمانپشت جبهه رو به باد این 
شهود و  بسته ایجاد شده سبب مکش هوا به سمت پهایین مهی  

 کند. یک جریان در سطح زمین ایجاد می

 ه صهورت  ی بلنهد به  هها  سهاختمان ماع پهنه سوم: اجت
  فضای بسته در کنار یکدیگر

های بلندمرتبه با هم ترکیب شده و بافتی از  وقتی ساختمان
ها تشکیل شود، محاسبات مربوا به جریان باد اجتماع بلندمرتبه
این پهنه برای در  بهتر اثر طراحی .گرددتر میدر منطقه پیچیده

شود. از  یه شهری بررسی میبه هم پیوسته در تغییرات تهو 
ها، دیگر قابلیت و  آنجایی که مناطق پوشیده شده با ساختمان

ها اثر  ای برای پوشش گیاهی ندارند، لیا فاصله بین ساختمانزمینه
گیارند. در این مستقیمی بر عوامل اقلیمی نظیر تهویه شهری می

تری  مورد سرعت باد در بین دو ساختمان بلند به میزان بیش
ها به صورت ردیفی از موانع  شود، هر یه تعداد ساختماناسته میک

تر  تنزل  تر  باشد، میزان سرعت باد بیش در مقابل جریان باد بیش
که در پشت آخرین ساختمان، هوا راکد و آرام یابد به طوری  می
-شود. همچنین در این پهنه اثر زبری سطوح بسیار مهم میمی

نکته در این پهنه ایجاد فضای بسته در ترین  واقع مهم  باشد. در
شود. وجود ها است که باعث ایجاد اثرات مختلف می بین ساختمان

تواند تا حدودی ها می های سبز یا باز در بین این ساختمانفضای
ها کمک  تغییر جریان باد را تعدیل بخشیده و به حیف آلودگی

ز بر مسیر عابر های بلند نی گونه پراکنش ساختمان شایانی کند. این
ای را برای پیاده در اطراف تاثیر گیاشته و شرایط ناراحت کننده

های الزم به ذکر است که این گونه کنند.افراد ایجاد می
شهر  کالنشهر22ساختمانی مطرح شده، در سطح منطقه 

در ترکیبی  شوند، بلکه معموال تهران کمتر به تنهایی دیده می
توان نتیجه گرفت رند. پس میهای مختلف وجود دااز گونه

 ها  آنی بلند به صورت اشکال و ییدمها ساختمانپراکنش این 
شود که در تمامی ای میمختلف موجب اثرات اولیه و ثانویه

شهر تهران نیز قابل  22های یاد شده در سطح منطقه پهنه
، بیانگر اثرات اولیه و ثانویه بلندمرتبه 5اشاره است. شکل 

های مناسب برای ترتیب پهنه این به سازی بر جریان باد است. 
سازی در منطقه شامل مناطقی می شود که از لحاظ  بلندمرتبه

ت به متوسط ارتفاع نسبتر  پایینبندی ارتفاعی در ارتفاع   پهنه
منطقه قرار گیرند و در مناطق با شیب مناسب باشند. در 
فضاهای باز و مناطقی که امکان ایجاد یشم انداز زیبا برای 

های مناسب از لحاظ فاصله منطقه را دارند و همچنین پهنه
ی بلند در کنار یکدیگر و نیز فاصله ها ساختمانقرارگیری 
  بهتوان  قابل دیگر ساختمان را میی بلندمرتبه در مها ساختمان

 سازی ذکر کرد. مناسب بلندمرتبه های پهنه عنوان
سازی در منطقه شامل مناطق  های نامناسب بلندمرتبهپهنه

های کوه با  ها، مناطق پای کوه و در دامنه حاشیه رود دره
ای از  متر ، مناطق مجاور به مجموعه 1800ارتفاع بیش از 

مرتبه و مناطق با فاصله نزدیک به  های کوتاه ساختمان
های بلندمرتبه فعلی و همچنین در مقابل یشم  ساختمان

 باشد. های مهم منطقه و نقاا دید راهبردی می انداز
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 شهر تهران 22مناسب و نامناسب برای بلندمرتبه سازی در منطقه  های پهنهمعیارهای تعیین  .6شكل 

 
تهوان معیارههای تعیهین    لیا بر اساس مطالب بیان شده مهی    

ر سهطح  سهازی د  های مناسب و نامناسب برای بلندمرتبه پهنه
نمههههایش داد. 6را بههههر اسههههاس شههههکل   22منطقههههه 

سهازی در   های نامناسهب بلندمرتبهه   ، نقشه پهنه7در شکل    
 بر اساس معیارهای میکور نشهان داده شهده   ،22سطح منطقه 

 است. 

سازی  بلندمرتبه

 22در منطقه 

 شهر تهران

اثر 
عملکرد

 ی

تغییر جريان 

باد منطقه و 

 تهران شهر
 اثر

 اولیه

 دگرگونی و آشفتگی جريان  باد 

 رکود هوا در پشت ساختمان 

  افزايش سرعت باد در فضای بین دو

 ساختمان

  شتاب حرکت باد در نزديكی

 های ساختمان گوشه

 هادر بین ساختمان ايجاد اثر رديف 

 هاسل در بین ساختمان ايجاد اثر 

  ها ونتوری در بین ساختمانايجاد اثر 

 جريان معكوس در جلوی ساختمان 

      قیفی شكل شدن جريان باد در

 ها فضاهای بین ساختمان

 کاهش جريان باد در بین ساختمان-

 ها 

اثر 

 ثانويه

  يا پخش تجمع

 ها آالينده

  سلب آسايش

 محیطی

  جزاير تشديد

 حرارتی

  تغییر جريان باد

 روها در پیاده

  رکود و کاهش

 جريان باد
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 شهر تهران 22نامناسب بلندمرتبه سازی در منطقه  های پهنه .7شكل 

 

 گيري بحث و نتيجه
بلندمرتبهه  امروزه به دلیل رشد جمعیت و نیاز به مسکن سیاست 

در مناطق شهری در حال افهزایش اسهت ولهی عمهدتا در     سازی 
جغرافیهایی و اقلیمهی   ی مرتفهع شهرایط   هها  ساختماناحداث این 

مناطق شهری از جمله جریان باد شههری در نظهر گرفتهه نمهی     
عنوان یکی از مناطق ارزشمند از  شهر تهران به 22شود.  منطقه 

های اخیر با گسترش سریع و باشد که در سالبعد اکولوییکی می
اسهت.    ساز و بلند مرتبه سازی روبه رو شهده  و روزافزون ساخت

تهران، قرار گرفتن کالنشهر  22وقعیت ویژه منطقه لیا با توجه م
در کریدور ورودی هوای شهر تهران، پهایین بهودن سهرعت بهاد     

سهازی در منطقهه،   غربی و سایر جریانات باد و افزایش بلندمرتبه
ی بلند ها ساختماناین مطالعه به ارزیابی اثرات سه گونه پراکنش 

 -قیاسهی  بهر جریهان بهاد شههری بهه روش      22در سطح منطقه 
در ایهن  مطالعه تطبیقهی  استنتاجی پرداخته است. نتایج حاصل از 

ی بلند اثرات اولیه و ثانویهه  ها ساختماندهد که تحقیق نشان می
کنند، لهیا بایهد مطالعهه جهامعی از     متعددی بر جریان باد وارد می

سازی بر پارامترهای اقلیمی از جمله جریان بهاد   اثرات بلندمرتبه
تهر شههر نیهز    سرزمین شهری و مقیاس کهالن  در سطح سیمای

سهازها، بایهد    و انجام گیرد؛ همچنین برای اراتهه مجهوز سهاخت   
محیطی در ارتباا با حداکثر سطح اشغال، حهداقل  ضوابط زیست

تفکیک، تناسب فضای باز نسبت به سطح زیربنا و بهه خصهو    
 وزش باد را در نظر گرفت.

در سطح  ها ساختمانگیاری و بارگیاری این  بنابراین باید توده
و جریان باد غالهب سهامان      منطقه متناسب با شرایط اکولوییکی

سهاز در ایهن    و  های بهاالی سهاخت   پیدا کرده و از استقرار حجم
ی بلند بر جریهان بهاد و   ها ساختمانشود تا از تاثیر ز یپرهمنطقه 

ها به سمت شهر تهران ود آالیندهآسایش محیطی کاست، و از ور
تریتب مسدود کهردن جریانهات ههوا قابهل      این  بهممانعت شود. 

سهازی، محهیط زیسهت بهه دردی      جبران نیست و بها بلندمرتبهه  
ی بلند ها ساختمانصحیح  یابی مکانشود. لیا با  العالج مبتال می
ههای کنتهرل   شهر تهران و تعیین استراتژی 22در سطح منطقه 

تهوان بهین سهاختارهای طبیعهی و     ط مدیران شهری مهی باد توس
 ها تعادل مناسبی برقرار کرد.مصنوع شهر و تاثیر آنها بر عملکرد

شهود اقهدامات اصهالحی در یهاریوبی مناسهب و       پیشنهاد می
گیهری   تلفیقی، از نظر ساختار فضهاتی، اجراتهی و عملیهاتی پهی    

ط شوند. همچنین رعایت اصول و پیشنهادات مطهرح شهده توسه   
ای بهرای  ها و مدیران و برنامهه ریهزان شههری زمینهه    شهرداری

اقدامات صحیح مدیریتی در جهت کاهش اثهرات ناشهی از آن را   
محیطی شههری  فراهم نموده و گامی مؤثر در جهت حفظ زیست
 شود.و دستیابی به توسعه پایدار شهری برداشته می
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 راهكارها 
سهازی بهر   ندمرتبهه های مربوا به کهاهش اثهرات بل  از استراتژی

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:جریان باد می

 ها نباید را بر روی یک خط احداث کرد بلکه بلندمرتبه
ها باید به صورت متخلل و با نظمی ساخته شوند که بلندمرتبه

ای که عالوه بر رعایت گونه اجازه عبور جریان هوا دهند، به
قاعده مشرفیت از بروز اثرات اولیه و ثانویه جریان باد نیز 

 جلوگیری گردد. 

  ی بلند در کنار یکهدیگر معیهار   ها ساختمانفاصله قرارگیری
های ایهن تحقیهق   گونه که در قسمت یافته باشد و همانمهم می

بهه میزانهی باشهد کهه منهاطق       ها ساختمانبیان شده باید فاصله 
 ها در یکدیگر اثر کنند.  یرودینامیکی اطراف آنآ

 هایی با ترکیب یند ساختمان بلندمرتبه ماننهد آنچهه   در مجتمع
در پهنه سه این مطالعه نمایش داده شده با حیف یک ساختمان بلند 

در مسیر جریان هوا موجب تقویت اثربخشهی تهویهه بهاد شههری و     
 شود. میتعدیل سرعت باد در فضای باز مرکزی مجمتع 

     ههای کالبهدی   تعیین نقاا بحرانهی سهرعت بهاد، در بافهت
توانهد از ایجهاد   هها، مهی   و مقابلهه بها آن   ی بلندمرتبهها ساختمان
های نامطلوب باد در فضهاها و معهابر شههری پیشهگیری      سرعت

 کند.

        نماهای بهزر  سهاختمان بایهد عمهودی باشهد و نماههای
همین حهال، فاصهله    تر در موازات جهت باد قرار گیرد. درباریک

ای باشد کهه حرکهت   بین ساختمان باید به اندازه کافی و به گونه
 باد را مسدود نکرده و گردش باد را بهبود بخشند.

  بهرای افهزایش   ی بهرج ماننهد   هها  افزایش عرض سهاختمان
  .جریان باد انحراف

  قسمت برای منحرف کردن دیوارهای محدب شکل ساخت
 کاهش میزان آشفتگی باد.ای از جریان باد به اطراف و عمده
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