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رفتار باد با توجهه  ییراتسطح و فرم( بر تغ ین،ساختمان )ارتفاع از سطح زم یکالبد هاییژگیو ییناز پژوهش حاضر، تع یهدف اصل هدف: 

 .باشدیباد م یانشدت و فشار جر یهابه مؤلفه

مهدل  Gambitآسمان در ارتفاعات مختلف، با استفاده از نرم افزار  یمنتخب در مجتمع مسکون یهافرم بلوک یلتحلشناسی پژوهش:روش

مهتطم  حهول  یهانبا روش حجه  محهدود انجهام شهده و جر یساز یه. شباستفاده شده است. یجهت حل عدد Fluent افزارو از نرم یساز

 شده است یلتحل یلوناپس-کا یساختمان با مدل آشفتگ

 یهزانها حهول سهاختمان بهوده و مو گردابه یانسرعت نشانگر شکل جر یو کانتورها یانحاصل به فرم خطوط جر یجنتا :هایافته

 یمجتمع مسهکون یمسکون یهاانجام شده در فرم بلوک هاییلحاصل از تحل یجسرعت و فشار باد گزارش شده است. توجه به نتا

 یهرویدر مبقهات و ن یهه. سپس به بهرش پاشد قرار گرفته یورد بررسم اسبآسمان و با در نظر گرفتن ارتفاعات متفاوت، فرم من

و بهرش یافهت  یشباد افهزا یرویدر ارتفاعات باال ن یکی،باد در سازه ساختمان پرداخته شد. با استفاده از محاسبات استات یکیمکان

 معماری مراحی شد.سازی، بپطن با توجه به فرم بیضی حاصل از شبیه شد.تر مشاهده در مبقات باال ک  یهپا
سهرعت  یان،جر یرمس ییرهنگام تغ یمنحن یهاگوشه یجاد. با اباشدیفرم م ینترمناسب یضویفرم ب یجبر اسا س نتا گیری:نتیجه

و مهول  کنهدیرا تحمهل م یکمتهر یهرویدرگ و ن یبضر یضی،کرد. مرح ب یداپ یشهوا افزا ینیم باد کاهش و فشار م یم ماکز

  پشت ساختمان کوچکتر شده است. یهاگردابه

 باد یانجر ی،محاسبات یاالتس ینامیکفرم ساختمان، ارتفاع ساختمان، د های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 یهکبهه  یابیدسهت یبشر بوده و تطش بهرا یدر زندگ یهمواره از مسائل اساس ی،انسان به منابع انرژ یازن یگستردگ

 یرپه  یهدتجد ههاییانرژ یاز انهواع اصهل یکهیبهاد،  یانسان بوده است. انرژ یرینهد یاز آرزوها یانرژ ینشدنمنبع تمام

در  ینوع از انرژ ینبشر همواره به فکر کاربرد ا کهیمورذهن بشر را به خود معطوف کرده است. به یربازکه از د باشدیم

. دههدیخهود را نشهان م ازپهیشیشب ینهابع انهرژم ازحدیشامروزه با توجه به مصرف ب یتاهم ینبوده است. ا یمعمار

ساختمان  داخلدر  یعیمب یهوا یانجر یجادکه با ا باشدیم یهتهو یهاروش ینترو ارزان یناز بهتر یکی یعیمب یهتهو

 یهلها بوده که امهروزه بهه دلساختمان یاز مراح یبخش مهم یعی،مب یهتهو یران،ا یسنت ی. در معمارپ یردیصورت م

از منهابع  یکهیشده است. باد گرفته یدهناد یادیز یارباد تا حد بس یاز انرژ ینهها در کنار ه ، استفاده بهتراک  ساختمان

نقهاط  یشهتردر ب یانرژ کنندهینو تأم یدمنبع مف یکعنوان ندارد و به یازن ینهته و پرهزیشرفپ یاست که به فناور یانرژ

گهرم عناصهر  ی اقله یدور متداول بوده چنانچه در بناها یهااز گ شته یانرژ یناز ا . استفادهشودیجهان به کارگرفته م

 یداست؛ تأک یرانیا یمعمار یاز شاهکارها یکی شکیکه ب یستا؛ا یشیسرما یست س یکعنوان به یر،به نام بادگ یمعمار

 شده است. 

موردتوجه بشر قرار گرفتهه  یختار یاز ابتدا ،یعیاز گزند عوامل مب یمنا یحل و پناهگاهعنوان راهبه یمعمار مراحی

 هاییوهفرسا از شهماقت یجهت مقابله با گرما یمتماد یهاسال یگرم و خشک م هایی ساکنان اقل یژهوشده است. به

 (. 1387یدی،و مج یدیاند )مفرا به کار گرفته یمناسب معمار یمناسب

و بسهتر  ی بها در نظهر گهرفتن اقله ی،شههر یفضاها یریقرارگ ییصورت گرفته جهت شناسا یهاتوجه به پژوهش با

 یجههنت یافهتدر یبهرا ی،فرم معمهار یک یجاددر عملکرد ساختمان و هنر ا یر،پ  یدتجد هاییپروژه، با استفاده از انرژ

مقهدار  یشکهه باعها افهزا ییهادر ساختمان ینتنها در اجزاء، بلکه همچنها، نهها و مرحانتخاب شکل یهماهنگ بر رو

 (.2015)بروا،  اندیدهرس یمشابه هاییدهبه ا ینشوند، معماران و مهندس یانتقال انرژ

مرتبط  یهاها و شاخصهروش یرتأث یباد، به بررس یاندر جر یمعمار یمراح یجادبر ضرورت ا یدپژوهش با تأک این

مرتبط با  ی مفاه یموضوع مربومه، پس از بررس. با توجه به شودیمتمرکز م یباد، در معمار یانبر جر یبا فرم معمار

 هایسازییهحاصل از شب یکم   یجنتا ینه،زم یندر ا شدهجامان یهابر پژوهش یباد و مرور یزیکو ف یمیاقل یمعمار

بهبود مرح  یمعمارانِ در راستا ییراهکارها یینمنظور تبحاصله به یهاداده یلتحل یت. درنهاگرددیارائه م یعدد

 .گیردیصورت م ،یمعمار

 

  مسئله یانب -1-2

 ینسرزم یهو اول یساختار اصل ییرو تغ یعتباعا بره  زدن نظ  مب یتجمع یشروند رو به رشد شهرها و افزا امروزه



 مراحی مجتمع مسکونی با بررسی رویکرد جریان باد بر روی فرم بنا 2

 

 

 

جههان و  یبلنهد در شههرها یساخت بناهها یدهشهرها، ا یاز رشد افق یریدر جهت جلوگ یراخ یهاشده است. در سال

مطبوع استفاده شهده اسهت. از  یهعنوان تهوباد به یدپ یرتجد یشهر  مطرح شده است. در گ شته از انرژکطن ینهمچن

در  ناپ یریدتجد هاییجهت کاهش مصرف انرژ یرها. بادگباشندیم یرهابادگ یرانیا یمعمار یمهندس یجمله شاهکارها

 یهزآنهها ن یهاطها و حسهاختمان یرهها،ق عطوه بهر بادگمنام ینمنامق گرم و خشک در گ شته استفاده شده است. در ا

ها اعه  از سهاختمان یمطلب راجع به تمام ین. اباشدیکنترل شده م یمیاقل یستز یطمح یکحصار بسته و  یک رایدا

(. در منهامق گهرم و خشهک 1396و همکاران،  یوسفیان) کندیمنامق صدق م ینا یم هب ی،خدمات ی،مسکون ی،تجار

 یشآسا یطشرا ینتأم یبرا یمعمار یکه باعا خلق راهکارها باشندیم یعامل ینو کوران هوا مهمتر یهسا یجادبه ا یازن

 یهیناز کوران هوا عوامهل تع یریاز آفتاب و جلوگ یشترب یریگبالعکس، بهره یزن یراست. در منامق سردس شده یحرارت

و از الزامهات  باشهدیم یمهیعناصهر اقل یناز مهمتر کییهوا  یانجر یبترت ین. بدباشدیم یمعمار یکننده جهت مراح

هوا، رموبت هوا، سرعت  یهمچون دما یهواشناس ی(. پارامترها1396و همکاران،  یوسفیان) باشدیساختمان م یمراح

انسهان  یحرارته یشاز مشخصهات مهه  در آسها یزیولوژیکیف یو اثر حرارت یبه عنوان عوامل حرارت یباد و تابش حرارت

. پهراکنش شهودیگرمها و رموبهت محسهوب م بهادلت یبهرا یباد عامل مهم یان(. جر1396و تابان،  یدی)مج باشندیم

 یهان(. جر1396و همکهاران،  ینهالی)ز گرددیقلمداد م یشهر یدر بافت ها یرگ اربلندمرتبه از جمله عناصر تأث یبناها

بهه  یابیو دسهت یعموم یفضاها یداریپا ی،و مسکون یشهر یفضاها یفیتدر ک ینقش مهم یمیباد، به عنوان عنصر اقل

 یشههوا، آسها یهانجر ییهرماننهد تغ یدیشهد یههو ثانو یهباعا اثرات اول یدهپد ینا یندارد. همچن یشهر یدارتوسعه پا

جههت  یرنظ یشهر یبا عناصر مراح یاباندر سطح خ یشهر یباد در فضاها یان. جرشودیم یرههوا وغ یآلودگ ی،حرارت

  گهرددیم یاقابهل مطحظهه ییرات... دچار تغ ومرتفع  یهاها، پراکنش ساختمانارتفاع و تراک  ساختمان یابان،خ یریگ

نفهوذ ههوا بهه  یجهادمطبهوع موجهب ا یههتهو یست و س یدودکش یده(. سه عامل فشار باد، پد1389)رنجبر و همکاران، 

سهاختمان  یدر سهطح خهارج یکیاز فشهار اسهتات یعیساختمان، توز ی. با برخورد باد به سطح خارجشودیساختمان م

فشار ههوا  یبدارد. ضر یبستگ یطیمح یطسطح و شرا یریگهوا، جهت یجهت و سرعت باد، چگال هکه ب شودیم یجادا

از تهاثرات  یکهی(. 1395و همکهاران،  رادیمهیساختمان و جهت وزش باد اسهت )حک یریاز هندسه و محل قرارگ یتابع

 یناشه یهباعا بروز اثرات ثانو بادوزش  یعیمب یدر الگو ییر. تغباشدیم یباد شهر یانجر ییرتغ یازبلندمرتبه س یمنف

و همکهاران،  ی)صهالح سهازدیمواجه م یهوا به شهر را با مشکل جد یانجر یورود یدورباد شده و کر یانجر یداز تشد

 یهینها تعپاسخ یگردر اکثر موارد پاسخ ساختمان بلند و الغر در جهت عمود بر باد نسبت به د ینکه(. با توجه به ا1395

شده اسهت.  یبر پاسخ سازه در جهت عمود بر باد بررس یرسه متغ یرتاث ANSYS، با استفاده از نرم افزار باشدیکننده م

کننهده  یهینه در جهت عمود بر بهاد از عوامهل تعساز هایییباد، جابجا یرویهای بلند در برابر نساختمان یبرای مراح

 یشرو بهه افهزا یهزبشر به سهرپناه ن یازن یت،رشد جمع به(. با توجه 1395سر، و کله ی)اشراف باشندیم یامقاومت سازه

در  یاریمطهرح شهده اسهت. عوامهل بسه یبهه صهورت عمهود یشهر یهاساختمان یریگشکل یدۀا یجهدر نت باشدیم

از  یکهیاشهاره کهرد.  یمهیبهه عوامهل اقل تهوانیمهوارد م یهن. از جمله اباشدیم یتاهم یها داراساختمان یریگشکل

بها اسهتفاده  توانیم ی،هواشناس یهاداده یریپژوهش با بکارگ ینکه در ا باشدیباد م یانجر یالگو یمی،اقل ییرهایمتغ

در  ییراتهیسهاختمان باعها تغ یطهیرا بدست آورد. شهکل محباد  یلتحل یبرا یازمورد ن یهامؤلفه Fluentاز نرم افزار 

ارتفهاع و تهراک   یری،گکهه جههت گهرددیم لحاصه یجههنت یهن. با توجه بهه مباحها ذکهر شهده، اشودیهوا م یانجر

 یهن. اگ ارنهدیبهاد اثهر م یهانجر یهستند که بر الگهو یمرتفع و ... از جمله موارد یهاها، پراکنش ساختمانساختمان

فهرم  یرمنتخهب، تهأث یسهاختمان یههادر برج سهازییهمجتمهع آسهمان و پهس از شب ینمونه مورد یبا بررسپژوهش، 

 یسهاز یهمجددا شهب ینساکن یشفرم از لحاظ آسا ینتر ینهو به گرددیم یلهوا تحل یانجر فشارساختمان بر سرعت و 

پهطن  یاز لحهاظ معمهار یهان. در پاشهودیداده م یشهنهادفرم پ ترینینهمتفاوت به یو پس از آزمون و خطاها گرددیم



 3 مقدمه و هدف

 

 

 

سهاختمان  یطهیکه فرم مح باشدمیاساس  ینپژوهش بر ا ینعنوان داشت مسئله ا توانی. مگرددیم ی ساختمان ترس

 دارد؟ یراتیهوا چه تأث یانبر فشار و سرعت جر

 پژوهش هایسوال -1-3

 آسمان چگونه است؟ یبلند در مجتمع مسکون فرم ساختمان ینباد، بهتر یانجر یهابا در نظر گرفتن مؤلفه -1

 اهداف پژوهش -1-4

بهاد  یهانسهرعت و فشهار جر ییرات( بر تغین)فرم، سطح، ارتفاع از سطح زم یمجتمع مسکون یمراح هاییژگیو -1

 . گیردیقرار م یمورد بررس

 .گیردیقرار م یهوا مورد بررس یانارتباط فرم و ارتفاع ساختمان با خطوط جر -2

 و ضرورت پژوهش یتاهم -1-5

بشر، باعها  یازو پاسخ به ن یتکرده است. رشد جمع ییرشهرها تغ یهو اول یعیساختار مب یت،جمع یشتوجه به افزا با

 یهلاز قب یهادیز یطهیمح یسهتاثهرات ز ی. بلندمرتبهه سهازیه آور یرو یشده است که در شهرها به بلند مرتبه سهاز

 یآبهها یهاسهفره یآلهودگ یع،وسه هاییهو سها قلهی خرد ا یجاددما، ا یتصنع ییروزش باد، تغ یعیمب یالگو یدگرگون

)مابهات کنهدیم یلتحم یشهر یرا به نواح یرهوغ یشهر یرکاهش سطوح نفوذ با ین،کاهش سطح اشغال زم یرزمینی،ز

کهه  ینفهم یراتاز تهأث یکهی. گهرددیشههرها بهه وضهوح مشهاهد مدر کطن یشهترب یهدها یهن(. که ا2014و همکاران، 

. در باشهدیپهژوهش م یهندر ا یباد است کهه اسهاس بررسه یانجر یدر الگو ییرتغ کند،یم یجادا عمرتف یهاساختمان

کرد. به عنهوان مثهال  یریباد جلوگ یاناز آثار سوء بر جر توانیبلند، م یهاساختمان یو اصول یحصح یابیصورت مکان

که سهاختمان در جههت  یباشد که هنگامیساختمان م یرینحوه قرارگ یااز عومل مخرب ساختمان از لحاظ سازه یکی

 یههو موجهب بهروز اثهرات ثانو شهودیدر سرعت و فشار باد م ییراتیموجب تغ گیردیهوا قرار م یانمخالف جر یا یمواز

پهژوهش  یهن. در اسهازدیمواجهه م یورود هوا به شهر را با مشکل جد یانباد شده و جر یانجر یدتشد یااز رکود  یناش

 یاست. در صهورت یرگ ارکه در شدت سرعت و فشار باد تأث باشدیفرم، سطح و ارتفاع ساختمان بلند مرتبه مورد توجه م

اختطل در رفتهار  یطی،و مح یصوت یاز جمله آلودگ ینشده باشد، باعا آثار مخرب یمراح یکه ساختمان به نحو مناسب

 یهز،آسهمان در شههر تبر یفرم سهاختمان در مجتمهع  مسهکون یمراح یزنال. جهت آگرددیو ... در ساختمان م یاسازه

 یسهاختمان یههابلوک یطهیکهه فهرم مح یدر صهورت یهل،و تحل یسهاز یه. پس از شبشودیم یشنهادافزار فلوئنت پنرم

 .شودیدر ساختمان پرداخته م ینهبه سازییهو شب یباد مناسب نباشد به مراح یانمنتخب در مقابل جر

 پژوهش ییشینهپ -1-6

صورت گرفته است کهه بهه  یادر نقاط مختلف دن ییهاحاک  بر باد پژوهش ینها و قوانروش یینرابطه با مسئله تب در

بهه  یدپه یرتجد یانهرژ یگزینیدر آنها گسترش کاربرد جا یدکه محور مورد تأک شودیآنها اشاره م یجموارد و نتا یتعداد

 . باشدین باد بر ساختمان میاجر هاییژگیوو توجه به  یدناپ یرتجد یانرژ یجا

مراحهان منهابع  یهدشههر با یهک یمحله ی بهر اقله یسازو بلندمرتبه یتوسعه متراک  ساختمان یادز یراتتأث یلدل به

و سهاختمان  یشههر یگه ار در مراحه یرمورد توجه قرار دهند. از جمله عوامهل تهأث یمعمار یرا در مراح یدپ یرتجد

 (.2010)مارش،  باشدیم یتحائز اهم یشهر هایعهانواع توس یبرا گیریی تصم یندهایکه درفرآ باشدیباد م یانجر

و  یتهالکهه توسهط م "در امراف سهاختمان یادهدر سطح عابر پ یمطالعه باد شهر یبررس "تحت عنوان  یپژوهش در
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سهاس اسهت کهه تهراک  ا یهنپهژوهش بهر ا یهنمطالعهات در ا ی(، صورت گرفته اسهت. مبنها2018همکاران در سال )

بهاد را در سهطح  یطاست کهه محه دهبلند ش یدر مجاورت ساختمان ها یمحل یهوا یطشرا ییرها منجر به تغساختمان

امروزه، مراحان موظف هسهتند کهه عهطوه بهر  ین. بنابراکندیم یلتبد یخطرناک یحت یا یندبه سطح ناخوشا یادهعابر پ

 (. 2018و همکاران،  یتاللحاظ کنند )م یامراف ساختمان را در مراح یطمح ی،داخل یطمح

نهژاد  یدریو ح یدیمدرس که توسط جد یتدانشگاه ترب یسپرد یباد بر رو یانجر سازییهمربوط به شب یبررس در

 شهدبایم یهزت یهاگوشهه یکهه دارا ییفرم هها یمراح یل( انجام شده است. در امراف ساختمان به دال1393در سال)

کهه در  باشهدیم یهرن آشهفته بهاد بهه عنهوان متغیاپژهش جر ین. در اشودیباد م یانجر یباعا وجود گردابه و آشفتگ

بها توجهه بهه  یهانشهده اسهت. در پا یهلدانشگاه تههران تحل یسپرد یبر رو یمتوسط و قو یف،مختلف ضع یهاسرعت

ها مشخص ساختمان یدمانباد با توجه به چ یانجر که نقاط پرخطر در دهدیپژهش نشان م ینمربومه به ا سازییهشب

بهاال( بهر  یانپر سرعت )گراد یاربس یمرتفع موجب نواح یهاکوتاه در کنار ساختمان هایاختماناست، وجود س یدهگرد

 (.1393 نژاد،یدریو ح یدی)جد شودیهوا م یانجر

 یبررسه"تحت عنهوان  یپژوهش یزد،در شهر  یرنمونه بادگ 54 یلو تحل یدانی( با روش م1390) یدیو مف محمودی

در کهاهش دمها را   یربهادگ یراند که تأثانجام داده " یطمح یدر کاهش دما یرهابادگ یپطن معمار یرگ اریتأث یچگونگ

از تفهاوت  یحاصهل حهاک یجقرار دادنهد. نتها یمورد بررس ار یرکرده، سپس سه نمونه پطن بادگ یدر نرم افزار مدل ساز

کهه فهرم  گرددیحاصل م یجهنت ینپژوهش ا ین(. با توجه به ا1390 یدی،و مف یسه مدل بود)محمود یندر ا دما یجنتا

 نو سهاختما یردر بادگ ی. پس فرم مراحباشدیم یتباد حائز اهم یاناز جر یبرداربهره یبرا یربادگ یمعمار یدر مراح

 باد دارد. یانبا نحوه جر یمیرابطه مستق

کهطن شههر 22:منطقههی)نمونهه مورد یبهاد شههر یهانبر عملکهرد جر یسازاثر بلند مرتبه یابیارز"به مقاله  باتوجه

اثهر بلندمرتبهه  یهابیارز یجانجام شده اسهت. نتها یاستنتاج-یاسی( با روش ق1395و همکاران ) یتوسط صالح "تهران(

 یاصهول یهرنادرسهت و غ یهابیمکان یهلبهه دلشهد کهه بایموضوع م ینا یانگرب 22باد در سطح منطقه  یانبر جر یساز

از رکود  یناش یهموجب بروز اثرات ثانو یجهو در نت یافته ییروزش باد تغ یعیمب یمنطقه الگو ینبلند در ا یهاساختمان

اساس نحهوه  ینمواجه ساخته است. بر ا یهوا به شهر تهران را با مشکل جد یورود یدورباد شده و کر یانجر یدتشد یا

 (.1395و همکاران،  یهوا دارد )صالح یانبا جر یمیمستق یرساختمان تاث یریدر قرارگ چیدمان

انجهام شهده اسهت، بهه  2007در سال  "بار باد در ساختمان بلند "و همکاران با عنوان  یسکه توسط مد یمقاله در

کهه در هنگهام  باشهدیم یرپه اففرد انعط. باد از جملهه عناصهر منحصهربهکندیم یدارتباط گردابه با ساختمان بلند تأک

و  یمختلفه یهاانهدازه یها دارا. گردابههگیهردیآن صهورت م یعبهور یهانعبهور جر یردر مس ییراتیبرخورد با سطح تغ

معکوس  یرهوا، مس یانجر یآشفتگ یاصل یلدل ین،با توجه به سطح زم یکه به صورت کل باشدیم یچرخش هاییژگیو

بهاد  یناگههان یهانجر یهاعامل یناز مهمتر یکیسطح موردنظر  یژگیو یین،ارتفاعات پا. در باشدیهوا م یعیمب یانجر

رابطهه  کهیارتفاع دارد، در حال یشبا افزا یرابطه خط یه یشتر،ب یاو  یقه. سرعت باد، در مدت زمان ده دقباشدیم یدشد

پهژوهش در ارتبهاط بها  یهن. در ایابهدیهش مکا یانگردابه جر ترییندر ارتفاعات پا یرادارد. ز یانبا گردابه جر یمعکوس

محهرک در  یهرویباعها ن تواندیباد م یشرح داده شده است که انرژ دیگریهوا بر ساختمان بلند به گونه  یانجر یرتأث

هسهتند  ییههاواکنش یناز عوامل که باعا چنه یاریشود. بس یکبلند و بار یهادر ساختمان یژهوسازه ساختمان ها به

ماننهد   اریهکبلنهد و ب یهاگردبهاد در امهراف سهاختمان و لهرزش در سهاختمان. سهازه یوسته،پ یهاضربه عبارتند از:

 یا ی. گردبادها با پاسخ عرضباشندیاز ضربه باد آشفته م یناش ینامیکید یهاپاسخ یرشمرتفع مستعد پ  یهاساختمان

(. 2007و همکهاران،  یسکه با لرزش همراه اسهت )مهد باشدیم خوردگییچاز خمش و پ یبیمقطع همراه است که ترک
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اثهر "شده است عبارتنهد از؛  یتهران بررس یهبا گردباد در محله اله رابطهو همکاران در  ینالیکه توسط ز یگریموضوع د

جههت و  ی،ساعت یهاپژهش اعمال شده است. به توجه به داده ین( ا1394. در سال )"باد یانتراک  بافت بر سرعت جر

کهه  رسهیدند یجههنت یهنمربومهه، بهه ا سهازییهمهوارد و شب یهنرعت وزش باد را مشخص کردند، با در نظر گرفتن اس

 (.1396و همکاران،  ینالیمنطقه وجود دارد )ز یندر ا یابصورت استوانه یتصادف یگردبادها

بلندمرتبهه در عملکهرد  یهاسهاختمان" یو همکاران با عنهوان پژوهشه ینصورت گرفته توسط ل هاییبررس یگرد از

در  شهمارییب یهزانم یکهه دارا شهودیدر نظر گرفتهه م "اجسام پرجنب وجوش"باد به صورت نرمال به عنوان  یانجر

و همکهاران،  یندر نوسان است )له یجهت چرخش وباد  یاندر مقابل جر یو عرض یاست و با توجه به ابعاد مول یمراح

2005.) 

باد بهر  یرویهای بلند شهری در برابر نپطن ساختمان یریقرارگ یهشکل و زاو یرتأث"که در ارتباط با  یگرید پژوهش

انجهام شهده  ANSYS( با نرم افزار 1394و همکاران در سال ) یاشراف یتوسط صادق "پاسخ سازه در امتداد عمود بر باد

قرار گرفته شهده اسهت و بهرای هرکهدام از  یمورد بررسبا سازه  ادبرخورد ب یهکه شامل شکل پطن و زاو یراست. دو متغ

سهاختمان  یپژوهش، فرم مراح ینصورت گرفته در ا یاند. با توجه به بررسسه حالت متفاوت را در نظر گرفته یرها،متغ

ا ههو یانجر کهگردد  یمراح یاساختمان به گونه یطیکه اگر فرم مح یبه نحو باشدیگ ار م یرباد تأث یانجر یدر الگو

 (.1395و همکاران،  ی)صادق یدحالت ممکن خواهد رس ترینیدرجه به ساختمان برخورد کند به بحران 45 یهبا زاو

و همکاران کهه  حریریییتوسط رضا "بنا یرامونساختمان بلندمرتبه بر رفتار باد در پ یرتأث"که مرتبط به  یمقاله در

عمهل معمهاران  یکمک راهنمها یباد در ساختمان را به عنوان الگو یانجر ی( صورت گرفته است، الگو1394در سال )

و  حریریییدر امراف بنا در نظهر گرفتهه شهده اسهت )رضها یمیاقل یشآسا یناز نظر تأم ینهبه یهابه فرم یابیدر دست

 (.1394همکاران، 

داده  یگههاهپا یههک یبلنههد: توسههعه و کاربردههها یبههاد در سههاختمان ههها یبارههها ینههیب یشپهه "ارتبههاط بهها  در

 یپارامترهها یرتحت تهأث یچیدهانجام شده است. ساختمان بلند پ 2013در سال  ی توسط ک "یرودینامیکیآیرودینامیکآ

 (.2013 ی ،ساختمان است )ک فامرا یطهندسه ساختمان و مح ی،مرز یهکه عبارتند از ال باشدیم یمختلف

مطبوع و زدودن رموبت در منطقهه  یهآن در تهو یادینباد و نقش بن یانرژ سنجییلپتانس"تحت عنوان  یپژوهش در

صهورت  یانجام شده است. با توجه به جستجو هاییی، بررس1389در سال  یو پورموس یتوسط محمود "گلسار رشت 

ها، تعبیه مناسب بازشوها و امکهان ورود ساختمان ریو جهت قرارگی از جمله فاصله ییگرفته، با در نظر گرفتن راهکارها

 (.1389 ی،و پورموسو یرا در این منطقه به وجود آورد )محمود یتهویه مبیع توانیها، مجریان هوا بین بلوک

 ههاییخانهه بروجرد یربهر بهادگ یههگرم وخشک بها تک ی مطبوع اقل یهباد در تهو یرتأث یبررس"تحت عنوان  یمقاله

بهه  یربادگ یریگبر شکل یمیاقل یمعمار یربر تأث یدمورد تأک ین( انجام شده است. در ا1395) ینیط شور، توس"کاشان

 باشهدیمانند باد م یدپ یریتجد یبا استفاده از انرژ یردناپ یتجد یجهت کاهش انرژ ها،یعنوان نمونه در خانه بروجرد

 (.1395 ینی،)شور

بهاز و  یبهاد در فضها یطدر محه یمطالعات عدد"(، با موضوع 2015) یبینو ل یبکه توسط هانگ یگرید یبررس در

صهورت  "درختهان یهشسهاختمان و آرا یمختلف مراح یبا مرح ها یمسکون یدر بلوک ها یادهعابر پ یحرارت یشآسا

بهه  یابیدسهت یبهرا یقابهل تهوجه ماتمنظر مناسهب اقهدا یو مراح یمرح معمار یپژوهش بررس ینگرفته است. در ا

 یهرکهه شهامل مهوارد ز یدندرسه یجههنت یهنموضوع بهه ا یناست. بر اساس ا یدارساختمان و ساختمان پا یانرژ ییکارا

بهر  یآنها با توجه به باد اثرات قابهل تهوجه یریگساختمان و جهت یمراح یدرختان، الگو یبو ترت یش( آرا1: باشدیم
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بها جههت بهاد  ی. مول سهاختمان کهه مهوازگ اردیم یادهسطح عابر پ یحرارت یشباز و آسا یباد در فضا یستز یطمح

وجود بهه یادهرا در سطح عابر پ یحرارت یشکرده و آسا یعها تسررا در لبه یافق یهاگرداب یهوا یانتواند جر یاست، م

. آیهدیم بهاد غالهب بوجهود ههتمربع شکل، توسط ساختمان هها و ج یمرکز یفضا یککه شامل  بندییکره( پ2آورد. 

به عنوان  بندییکرهپ ین( را عرضه کند. چنSETکاهش اصطح درجه حرارت موثر استاندارد ) تواندیآشکار هوا م یانجر

 (.2015 ین،)هانگ و ل شودیها در نظر گرفته مدرخت یشو آرا ینهمرح ساختمان به یالگوها

 هشها( و روش پژومواد )داده -1-7

 یبر دو بخش است. در بخش نخست برا یو مبتن ی، از نوع کاربردموضوع یتپژوهش با توجه به ماه یقروش تحق   

هها بهه ها، و کتابها، رسالهکه با رجوع به مقاله ترتیبینااستفاده شده است. به یاز روش اسناد یچارچوب نظر ینتدو

مطالعات انجام گرفته در حوزه سهؤال  ینو همچن یموضوع ادبیاتفه   یبرا یازامطعات مورد ن ی،بردار یادداشت یلهوس

 یچهارچوب مفههوم ینو تدو یهنسبت به ته یلیو تحل یفیشده است و سپس با استفاده از روش توص یپژوهش گردآور

 یبا استفاده از نقشه:ها باشدیپژوهش م یعمل یپژوهش، که مربوط به کارها یپژوهش اقدام خواهد شد. در بخش بعد

امطعهات  یهواشناسه یههاو اسهتفاده از داده یمرتبط بها مجتمهع مسهکون یهانطقه، نقشهم یتبه منطقه و سا ربوطم

باد بهر  یانجر یو بررس یلجهت تحل Fluentافزار نرم یریبا بکارگ یان. و در پاشودیم یمربوط به پروژه مورد نظر بررس

فهرم، سهطح و ارتفهاع  یجهادفزار باعها انرم ا یندر ا سازیشبیهاز  گیرییجهساختمان مورد نظر، پرداخته شده است. نت

 خواهد شد. یزآسمان تبر یدر مجتمع مسکون ینهبه

 پژوهش ینوآور -1-8

توجهه شهده اسهت و منهامق  یبهه بلندمرتبهه سهاز یو صرفه اقتصهاد یتجمع یشبه علت افزا یتهمدرن یخدر تار    

فرم، سطح و  یمراح یربر آن است که تأث یپژوهش سع ین. در اباشدیم یتسرپناه، حائز اهم یازبه علت رفع ن یمسکون

در منامق  کهینشود. با توجه به ا یبررس یزهوا در شهر تبر یانسرعت، فشار و خطوط جر یارتفاع ساختمان بلند بر رو

ههوا را بهه  و  یهانفهرم مناسهب، سهرعت و فشهار جر یبا مراح توانیم باشد،یم یادسرعت هوا ز یو کوهستان یرسردس

 را کاهش داد.  یطیو مح یصوت یجهات آلودگ یگرداد و از د یشساختمان را افزا یاومت سازهمقا

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

خهود  یازههایدر غارها، به ن یبا زندگ یهاول یهابوده و انسان یادینبن یازهایبه سرپناه از ن یازانسان ن یدایشاز بدو پ

آوردند، ساخت مسکن آغاز شهد. در  یرو جانشینییکها از غارها فاصله گرفتند و به که انسان یج. به تدردادندیپاسخ م

سهاخت مسهکن  یبهرا یهاول هاییزیراست. در برنامه یدهرس یو به گونه امروز یافتهگسترش  یسازمسکن یوهش یجهنت

فهرم،  یلفضا از قب یمعمار یازهایبه ن ینامروزه عطوه بر ا یاست ول شدهیها پرداخته مفضاها و ابعاد آن یفقط به اسام

سهاز نبهوده چنهدان مسئله 1330 یقبل از دههه یران. مشکل مسکن در اشودیتوجه م یدارپا یر اساس انرژارتفاع و... ب

که منجر به  هایییاستمونتاژ و س یعبه علت روند چرخش اقتصاد در جهت گسترش صنا 1330 یاست. اما پس از دهه

 یحاصله، مسائل و مشهکطت جهد یامدهایکطن شهرها شد. با توجه به پ یندهو رشد فزا ینانمهاجرت روستانش یقتشو

و امثهال آن در  یمسهکون یواحهدها یفهیو ک یتراک  و کمبود کمه یشو افزا شهرها یهها در درون و حاشاز جمله زاغه

و  یطرابطههه متقابههل انسههان و محهه یشههکل تجسهه  کالبههد ینترو کوچههک ین. مسههکن خردتههریههدشهههرها گرد ینگونهها

 (. 1388 ی،)مسائل باشدیانسان م یزندگ یفضا ترینیصخصو

ساخته است. از جمله عوامهل  یرناپ تر را اجتنابمتراک  یهابزرگ استفاده از مجموعه یدر شهرها یزندگ مشکطت

 یپهاک بهر مراحه یانهرژ یرو تهأث یمهیاقل یطبر اساس شرا یمراح ی،مجموعه مسکون یریگبر شکل یرگ ارتأث یطیمح

را ارتقهاء بخشهد.  یمسهکون یهادر مجموعه یند زندگتوایم ی،مؤثر در مراح یطی. توجه به عوامل محباشدیم یمعمار

را در دوران  یکه غالب مسکن شهر باشد،یم ینینشاسکان بشر در شهرها آپارتمان یندتحوالت در فرآ یناز مهمتر یکی

 یهنتحهول ا یرهسهتند کهه سه یاز عهوامل یهتجمع یهادو ازد یصنعت هاییشرفتمعاصر به خود اختصاص داده است. پ

 اند. قرار داده یرتحت تأث یها را به اشکال امروزمجتمع

پاسهخ  یهااز راه یکیبه عنوان  یمسکون یهامسکن انبوه به صورت مجتمع یدتول یران،در ا یتتوجه به رشد جمع با

جهت راه  یکوچک و بزرگ از جمله اقدامات یاسدر مق ی. احداث مجتمع مسکونباشدیشهروندان، م یمسکن برا یازبه ن

آن مرتبط  ی خرداقل یطبه شرا یتا حدود یرونیمکان ب یکاست. فرم ساختمان در  بوده یتجمع یشحل به مشکل افزا

 .شودیم

امر ضهرورت  ینگرفته شده است. هم یدهناد ساختمان یباد در مراح یانجر یژهبه و ی متناسب با اقل یمراح ضوابط

فرم بنها )نمونهه  یباد بر رو یانجر یرتأث یبررس یکردبلند مرتبه با رو یمجتمع مسکون یمراح»بر  یمبتن یامرح مسأله

 .کندیم یهرا به وضوح توج« (یزآسمان تبر ی: مجتمع مسکونیمورد

  موضوع یاتادب -2-2

 و انواع آن یمجتمع مسکون -2-2-1

کهه جامعهه شههر  یابهه گونهه باشهدیم یشبه صورت رو به افهزا یتشهرها، جمع در کطن یژهبه و یمراکز شهر در



 

 

 

جامعهه،  یمشهکل کمبهود مسهکن بهرا یبهرا ینههبه یراهکارهها یناز ا یکیبا کمبود مسکن مواجه شده است.  ینینش

 یجههنت یهنا فضاها، یگربه نسبت د یمسکون ای. با توجه به سطح اشغال فضباشدیبلندمرتبه م یهااستفاده از ساختمان

 یشاز په یمسکون یهادر مجموعه ی.زندگباشدیم یتموارد حائز اهم یگرنسبت به د یسکونت یکه فضا گرددیحاصل م

کهه سهاخت  یابهه مرحلهه یدنسکونت در شهرها دانسهت. رسه یندتحوالت در فرآ یناز مهمتر توانیشده را م یمراح

 یوله رسهد،یبه نظر م یهیهر چند ساده و بد داند،یساکنان م یعموم یطمتناسب با شرا ریزینامهمسکن را همگام با بر

متهراک   یبا تراک  ک  تا مجموعه مسکون یاز مجموعه مسکون یعیوس یفم یزیربرنامه ینا یجهاست. نت یادیبن یتحول

 یاه گونههمختلهف به ینکه تحت عنهاو است ییهامجموعه ی،نوشتار منظور از مجموعه مسکون ین. در اشودیرا شامل م

تها  یها معمهوال  از چنهد واحهد مسهکونمجموعهه یهنا یهاس. مقشهوندیو اجهرا م یمراح یزی،رو همزمان، برنامه یکجا

(. 1379 فر،ینیاسهت)ع ییراند، متغاز شهر درآمده اییهبزرگ که به صورت ناح یهامجموعه یبلند و حت یهاساختمان

نمهود کهه  یشهنهادپ یتوسعه منامق مسکون یبرا کالبدی – یاجتماع یطرا به منزله مح یگیواحد همسا ی،کطرنس پر

و خهدمات  ههایابانها، خاز سهاختمان یبهیکوچهک و ترک یهافروشگاه ی،باز ینزم یاپارک  یی،مدرسه ابتدا یکشامل 

 یههبوزلوکور یشنهادیپ یمسکون هایواحد یا« مجموعه خود اتکا»دوم همان  یانبود. جر یادهپ یمنا یبا دسترس یعموم

و  یهدمرتفع با امکانهات خر یهاواحدها در ساختمان ین(. ا1386 فر،ینیفرانسه به اجرا درآمد )ع یبود که در شهر مارس

در سطح و ارتفاع، بهه عنهوان  یریگشکل یعنیدو الگو  ینبام است او پشت یانیها در مبقات ممهدکودک یرخدمات نظ

 یههااحهداث مجتمع 1340تا بهه امهروز مطهرح بهوده اسهت. از دههه  یمسکون یهامجموعه یمراح یالگو ترینیاصل

بهه سهاخت  تهوانیدست م ینمورد توجه واقع شد که از ا یدرآمد، با مشارکت بخش خصوص یاناقشار م یبرا یمسکون

بخههش  یرونههق اقتصههاد اهمههواره بهه 1350در دهههه  یسههازشهههرک اکباتههان اشههاره نمههود. در ادامههه بهها رواج بلندمرتبه

از سهرعت آن  یاقشار پردرآمد شدت گرفت که با وقوع انقهطب اسهطم یلوکس برا یمسکون یهاحداث مجتمعمسکن،ا

 ی(. در مراحه1386و همکهاران،  یهزیدههه، مجهددا  از مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت )عز یهککاسته و پهس از حهدود 

بها  یمسهکون یهامجموعهه ونهییرب یونهدپ یاس: نخست، در مقگرددیعمده مطرح م یاسسه مق ی،مسکون یهامجموعه

امهراف  یطها با محهمجموعه یاجتماع -یکالبد یوندتداوم و پ یجادمسائل، ا ینمهمتر یاسمق ینمجاور؛ در ا هاییطمح

 یهانتعهادل م یجهادا یهاسمق یهنها؛ در امجموعه یروابط درون یاس. دوم، در مقباشدیم یو شناسه محل یتهو یجادو ا

اسهت. سهوم،  یاز مسهائل مهه  مراحه یدسترس ی و تنظ یابیجهت یت،امن یبرقرار یچگونگ ی،و تعامل اجتماع خلوت

مسکن با فرهنهگ و سهنت سهکونت سهاکنان  یدرون یروابط و نسبت فضاها یاسمق یندر ا ی؛مسکون یواحدها یاسمق

ها، مجتمع گونهینر ا: دنویسدیم یمسکون معمجت یفدر رابطه با تعار فرینی(. ع1379 فر،ینیاست)ع یمورد نظر مراح

 یهها تهابع مقهررات خهاص و جمعهمشاع بوده و اسهتفاده از آن عمومییمهو ن یعموم یاز فضاها یبخش یتمعموال  مالک

کهه بهه صهورت  ییها)ماننهد سهاختمان یمتفاوت و از چند واحد مسهکون یارها معموال  بسمجموعه ینا یاس. مقباشدیم

 فهر،ینی)عباشهدیم ییهرمتغ یبلنهد مرتبهه مسهکون یها( تا ساختمانشوندیه مساخت یکیقطعه تفک یک رد شدهیعتجم

 یطیهیو یهاممکهن اسهت تمامها  از خانهه یمسهکون یهها: در مجتمعنویسهدیبخش مبه نقل از رونق نژادی(. داع1379

 یکوچهک و برخه یمسکون یهااز مجتمع ی. برخیردشکل بگ یشترب یمبقه حت 8تا2با مبقات  ییهاآپارتمان یامستقل 

 یشهینهنبهوده و پ یسهت خاص قرن ب ی،(. به مور قطع مجتمع مسکون1385 نژاد،ی)داعباشندیبزرگ و پرتراک  م یاربس

نه تنهها  ییراتتغ ینو تحول گشته است. ا ییردچار تغ یزمان ییراتعملکرد آن با توجه به تغ یرا داراست منته یترکهن

 یهزغهرب ن ینسهاکن یاند بلکه برابوده یبافت سنت یکه دارا یشرق یکشورها یبرا یتو پرجمع ی عظ یهادر مجموعه

حهس  یهنکاسهتن از ا یهدجد یمسهکون یههامجتمع یهدف مراح یجهناآشنا و همراه با مشکل خاص بوده است. در نت

گ شته را بهه چنهد دوره  قرندر  یمسکون یهاساخت مجتمع یخچهتار توانیاز آن بوده است.م یغربت و مشکطت ناش

 یههامجتمع یهانمونهه یناوله یهدایشو پ یسهت قهرن ب یننخسهت یها( دههه1940تها  1910نمود.دوره اول: ) ی تقس
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 یههامفههوم مجتمع یافتن یتدوم و رسم یپس از جنگ جهان هایی( دوره بازساز1970تا  1940.دوره دوم: )یمسکون

 یداتو تول ساختگییشپ یبه تکنولوژ یابیدست یازمان بوده است ه  مدرن که یتوسط معماران نهضت معمار یمسکون

 یبه بعد( دوران بهازنگر1970.دوره سوم: )یشرق یدر کشورها یمسکون یهامجتمع ینانبوه در امر مسکن و ساخت اول

. با شودیم دادقلم یتجمع یعزمان با رشد سرمدرن که ه  یمعماران نهضت معمار یصرفا  عملکرد هاییدگاهد ییرو تغ

 یکشهورها یشههر یهادر شهرها و حومه یمسکون یهاکمبود مسکن و رواج ساخت وساز مجتمع یت،جمع یعرشد سر

 یدر عرصهه معمهار یرپ انعطاف یها و فضاهاو فرم یباعا استفاده از انرژ یدار،پا یچون معمار یمیو ورود مفاه یشرق

 (.2007 یدولف،شده است)ب

 

 هوا یانجر -2-3

و  یناز پهاکتر یکهی(. بهاد 1990 یی،اخهتطف فشهار)رهنما یرهوا تحت تأث ییجاو جابه یانباد عبارت است از جر    

و  یباعها ارتقهاء فنهاور یدپ یرتجد هاییانرژ یراستفاده از آن نسبت به سا یایاست که مزا یدپ یرتجد یانرژ ینارزانتر

از اصهول مهؤثر بهر  یکهیجهان شده اسهت.  یشرفتهجوامع پ یانم در یمیپارامتر اقل ینا یمطالعه کاربرد یرگرشد چش 

 (.2010 ی،)برون و دک باشدیاصطکاک کمتر م یلبه دل یناست که سرعت باد در سطح زم ینهوا ا یانجر

آن، به  ی خرد اقل یطبه شرا یتا حدود یرونیمکان ب یکآن در  یریپ انعطاف یانسان و دامنه هاییتفعال یگستره

 ی،هواشناسه یها(. عهطوه بهر مؤلفهه2002و همکهاران،  یدارد )بتله یو سرعت باد بسهتگ یدتابش خورش یتوضع یژهو

 (.2001و همکاران،  یکولپولومؤثر هستند )ن یشدر درک انسان از آسا یزن یفرد یحاتترج ینکاربر و همچن یتفعال

 باد یبودن انرژ رایگان

 ر بلندمدتحاصل از باد د یانرژ یمتق یبودن نسب کمتر

  یانرژ یدارپا یست س یجادو ا یبه منابع انرژ یدنبخش تنوع

 برق یانرژ یاز تقاضا یبخش ینتأم توانایی

 مگاوات( ینو اندازه )از چند وات تا چند یتدر هر ظرف یبردارجهت بهره یادمانور ز قدرت

 به آب  یازن عدم

 نصب یبرا یادز ینبه زم یازن عدم

 اشتغال ایجاد

 محیطییستز یآلودگ نداشتن

 

 جهت باد -2-3-1

 ینهوا که در سطح زم هاییانآن دسته از جر دهد،ینشان م ینکره زم یهوا را رو هاییان( جهت جر1-2) شکل   

هوا که پشت بهه هه  قهرار  یاندر برخورد با ه  صعود کرده و برعکس جر شود،یم یدهگرا نامرو به ه  قرار داشته و ه 

 هاییههدر ال کننهدیبه فضا صهعود م ینهوا که از سطح زم یهابه نزول دارند. توده یلم شوند،یم یدهامگرفته و واگرا ن

کهرده و در  یهدابهه نهزول پ یلمجددا  م یجرم حجم یشحج  و افزا یلسرد شدن و تقل یجهو در نت شوندیباال خنک م

و بهه صهورت  شهودیم یهادتهراک  دوبهاره ز یشها در اثر افهزاآن یو دما شودیها افزوده مبه تراک  فشار آن ینزول یرس

 .(1393 یابکلو،)قرسندیم ینبه سطح زم یو جنوب یدرجه شمال 30 یگرم و خشک در مدارها یهوا یهاتوده



 

 

 

 
 

 (1393 یابکلو،)ق ینجهت حرکت باد در کره زم -1-2شکل

 

 یرودینامیکیمناطق آ یدهجهت باد در برابر مانع و پد ییرتغ -2-3-1-1

همهوار،  یهان. در جرکنهدیم ی را به دو گونه هموار و متطم  تقسه یطباد مح یان( جر3-2و  2-2با توجه به شکل ) 

واحهد  ییمنطبهق بهر هه  بهه سهو یهدر ال ییاند، گودر حرکت یکدیگربا  یمساو یواحد با فاصله یریذرات هوا در مس

بها  یاتفهاق یمهتطم ، ذرات ههوا حرکته یهان. در جرگویندیز مین اییهال یانآن را جر یل،دل ین. به همکنندیحرکت م

است. بهاد  یصقابل تشخ ینمع ییهوا به سو یتوده یینابرابر دارند و فقط جهت نها یو سرعت یکدیگرفواصل نامنظ  از 

 کهشو م یفشار منفه یکو در جهت پشت به باد،  کندیم یجادفشار مثبت و کشش به درون را ا یکدر جهت رو به باد 

 (.1386 یان،)رازجو کندیم یجادا

 
 (1386 یان،هموار )رازجو یهوا یانجر -2-2شکل 

 

 
 (1386 یان،متالطم )رازجو یهوا یانجر -3-2شکل
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 هوا  یانفرم و حجم ساختمان بر جر یرگذاریتأث -2-3-1-2

ها وجود دارد. ساختمان یربلندمرتبه و سا یهاو حومه شهر، ساختمان یدر منامق شهر یصورت کل به      

دارد. وجود  یکیها در همان نزدساختمان یرسا یبه بررس یازساختمان ن یکباد در امراف  یانجر بینییشپ

باد  یانجر هاییژگیو دهندهشانن (4-2) . شکلدهدیم ییرباد را تغ یانجر یژگیساختمان، و یکامراف  یهاساختمان

 (.1395 ی،آباد یروزف ی)صفدر باشدیها مساختمان یشمختلف و آرا هایدیبنیکرهپ یجهدر نت

 
 (.1395 ی،آباد یروزف یها )صفدرساختمان هاییشآرا یلآب و هوا به دل یانجر ییراتتغ -4-2شکل

ابعاد و شکل  یرنظ یها به عواملابعاد و شکل ساختمان یرنظ ی( به عوامل5-2ها )شکل باد در امراف ساختمان یانجر

مختلف در امراف مهانع اسهت،  یمنامق تحت فشارها ۀکنند یینکه تع یکدیگرها نسبت به آن یجوارها و ه ساختمان

در آن جبههه فشهار بهاد مثبهت بهوده و در  کند،یبرخورد م انساختم یرونیب ۀکه وزش باد با بدن یدارد. هنگام یبستگ

 یههسهاختمان تعب ۀدر بدنه ییدو جبهه بازشوها یناگر در ا ینبود. بنابراخواهد  یمنف یعنیجبهه مخالف، فشار معکوس 

 ادمکهش به یرتحت تهأث یشههوا هم یانمسطح در مقابل جر یهاخواهد شد. بام یجاددر درون بنا ا یعیشوند، کوران مب

 هستند.

 
 

 (.1392مربع )قیابکلو، هایی با پالن توزیع فشار باد در رابطه جهت جریان هوا در جدار ساختمان -5-2شکل 

تقسی  فشار باد در یک سطح رو به باد یکنواخت نیست. در مرکز برخورد باد با سطوح ساختمان، فشار باد بیشتری    

وزد، اختطف یابد. هنگامی که باد به صورت عمودی به سطح میآید و به تدریج در امراف آن کاهش میبه وجود می

یابد. تغییر فشار باد در بخش پشت به وزش باد به صورت مایل با آن سطح کاهش میفشار باد در نقاط مختلف نسبت 

های تحت فشار است. هنگامی که جهت وزش باد عمود بر نمای به باد به اصططح منطقه مکش، کمتر از قسمت

 (.1392شود)قیابکلو،در قسمت فوقانی دیوارهای جانبی ساختمان تشکیل می حداکثر مکش ساختمان باشد،

دهد ، در پشت ساختمان، پس از می مسافتی ( جریان هوا در برخورد با مانع تغییر مسیر می6-2با توجه به شکل )   

گردد که بستگی به ابعاد ساختمان دارد. امتداد حرکت هوادر جبهۀ پشت به باد جریان هوا به حالت مبیعی برمی



 

 

 

شود. در منطقۀ دنباله باد در مش، پناه و یا دنباله باد نامیده میشود که اصططحا  منطقه سایه، آراموجب فشار منفی می

)صفدری فیروز آبادی، آیدمحدودۀ نزدیک به پشت ساختمان نیز یک جریان چرخشی قوی با فشار منفی به وجود می

1395.) 

 
 

 (.1395های مکعبی شکل)صفدری فیروز آبادی، الگوی حرکت جریان هوا در اطراف ساختمان -6-2شکل

 

ههوا  یانجر یردر رابطه با جهات متغ یت،متفاوت در سا ییهابا شکل ییساختما یریقرارگ ی( چگونگ7-2در شکل )

 و مول منطقه دنباله نشان داده شده است.

 
 (.1392تأثیر شکل ظاهری ساختمان بر حرکت هوا )قیابکلو،  -7-2شکل

شهود،  یشهترهها بو هر چه عرض آن کنندیباد را به امراف منحرف م یانجر ۀمرتفع، قسمت عمد یهاساختمان    

 یهزانحالهت م ین. در اشودیم یشترانحراف ب ینا یزانو م کنندیباد عمل م یاندر مقابل جر یها به شکل سدساختمان

ختمان رو بهه عرض سها ین. بنابراگرددیم یشترب شود،می یجادپشت به باد ساختمان ا ییکه در قسمت باال یباد یانجر

 (.1392 یابکلو،)قباشدیحرکت باد م یمه  در الگو یارباد مع

 
 (.1392 یابکلو،)قیرودینامیکآ یهابهتر هوا در اطراف ساختمان یانجر -8-2شکل

 هوا  یاناز جر یانکته مه  است که در شکل محدب، قسمت عمده ینذکر ا یزرو به باد ن یوارهاید یدر مورد انحنا
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Abstract 
Research Aim: The main purpose of the present study is specifying the physical properties of the building (height, 

surface and form) based on the behavior of the wind according to the components of the intensity and pressure of 

the air flow. One of the majour targeting is determining the relationship between form, height in high building 

surface based on the characteristics of wind flow.  
Research method: : Gambit software modeling and Fluent software for numerical solution are used to 

analyze the shape of selected blocks in the Aseman residential complex at different levels. Modeling is 

performed using Gambit software and Fluent software is used for numerical solution. 
Findings: Findings: The results in the form of flow lines and velocity contours indicate the shape of the 

flow around the building and reported wind velocity and pressure. Considering the results of the 

analysis carried out in the form of residential blocks of Aseman residential complex and considering 

different heights, the appropriate form has been studied. Then, the basic section of the floors and the 

mechanical force of the wind on the building structure are considered. It is able to understand that wind 

force is increased at high level and base shear is observed at lower levels because of using static 

calculations. 
Conclusion: In the elliptical shape, by creating curvature in the corners during the changing of flow path, 

the maximum wind velocity decreased and the minimum air pressure increased. The ellipsoidal design 

tolerates drag coefficient and lower force, and the length of the tornado behind the building gets 

smaller. Using static calculations, however,  the wind force has risen at high levels, but the base shear 

has been decreased in the upper floor. 
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