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  :چکیده

 بــا توجــه بــه نیو همچنــ باشــدیمــ رگــذاریاز مسائل تأث یکیبلند، موضوع باد  يهاساختمان یدر طراح نکهیبا توجه به ا

نــوع  نیــارو  نیــا از رنــد،یمــدنظر قــرار گبلنــد  يهــاســاختمان یدر طراحــ یســتیبا کیمهم آئرواالســت يهادهیپد نکهیا

   يادیــز نــهیزبــه صــرف وقــت و ه ازیــدهند کــه نیقرار م شیمورد آزما یتجرب تها را اغلب در تونل باد به صورساختمان

ده اســتفا يفــزارانــرم  لیــتحل يهابر باد از روشرفتار سازه در برا یجهت بررس ریاخ يهادر سال لیدل نیباشد. به همیم

ده بــر بــار بــاد وار ،مرادر صورتیکه در واقعیت  .هاي منفرد تدوین شده اندي باد براي ساختمانهانامهآیین بیشترگردد. یم

 کــامال ار داردتواند نسبت به حالتی که ساختمان به صورت تکــی قــرهاي دیگر میهاي بلند همجوار با ساختمانساختمان

بــر  ر بــاد واردهیا کاهش بــا تواند به طرز چشمگیري باعث افزایشهاي بلند با یکدیگر میمجاورت ساختمان متفاوت باشد.

ها واقع شــده صورت تنه که ب ابتدا پاسخ ماکزیمم ساختمان در حالتی ،پژوهش نیدر ا .ها شودي خارجی ساختمانپوسته

ر دو دسپس پاسخ ماکزیمم این ساختمان در مجاورت بــا ســاختمانی دیگــر  است در سه سرعت مختلف استخراج گردید،

لــف فواصــل مخت بار با پالن بزرگتر و یک بار با پالن کوچکتر قــرار گرفتــه و در حالت مختلف ابعادي بدین صورت که یک

بــه  ANSYS رهــا و تونــل بــاد در نــرم افــزا. ســاختمانصورت ضریبی از بعد پالن ساختمان اصلی بود بررسی شــده که ب

ت بحرانــی کــه حالــنتــایج نشــان داد  .باشدیگذرا م یکینامید زی. روش استفاده شده، روش آنالشدمدل  يبعد سهصورت 

الت در تمــامی حــا وباشد میي یک برابر بعد پالن و سه برابر بعد پالن در فاصلهها در باال دست براي همجواري ساختمان

  .شودآثار تداخل تقریباً از میان برداشته میپالن  شش برابر بعد يبررسی شده در فاصله

  

  انسیسساختمان بلند، همجواري،  :هاکلیدواژه
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  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابــر ســه يفاصــله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10 سرعت با مکان رییتغ مودارن: 8- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابــر ســه يفاصــله در برابــر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 9- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان



ز 

 پــالن بعــد برابــر شــش يفاصــله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 5 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 10- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابــر شــش يفاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 11- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابــر شش يفاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با مکان رییتغ نمودار: 12- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابر کی يفاصله در بزرگتر ابعاد با یمانساخت با همجوار هیثان بر متر 5 سرعت با  رمکانییتغ نمودار: 13- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعد برابر کی يفاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 14- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعد برابر کی يفاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 15- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابــر ســه يفاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 5 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 16- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابر سه يفاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با وارهمج هیثان بر متر 10 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 17- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 پــالن بعــد برابر سه يفاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با  رمکانییتغ نمودار: 18- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 شــش يفاصــله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 5 سرعت با بزرگتر ابعاد با رمکانییتغ نمودار: 19- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   یاصل ساختمان پالن بعد برابر

 بعــد برابــر شــش يفاصــله در بزرگتــر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 20- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 بعــد برابــر شــش يفاصــله در بزرگتــر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 21- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 بعــد برابــر کیــ يفاصــله رد کــوچکتر ابعــاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 5 سرعت با  رمکانییتغ نمودار: 22- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 پــالن بعد برابر کی يفاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10سرعت با رمکانییتغ نمودار: 23- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 بعــد برابــر کیــ يفاصــله در کــوچکتر ابعــاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20سرعت با رمکانییتغ نمودار: 24- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 پــالن بعــد برابر سه يفاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 5 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 25- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان



 ح 

 بعــد برابــر ســه يفاصــله در کــوچکتر ابعــاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 26- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 بعــد برابــر ســه يفاصــله در کــوچکتر ابعــاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 27- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 پــالن بعد برابر شش يفاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 5سرعت با رمکانییتغ نمودار: 28- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   یاصل ساختمان

 بعــد برابــر شــش يفاصــله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 10 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 29- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 بعــد برابــر شــش يفاصــله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار هیثان بر متر 20 سرعت با رمکانییتغ نمودار: 30- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 Error! Bookmark notتنها ساختمان يبرا افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 31- 4 شکل

defined.  

 بعــد برابــر کی فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 32- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 بعــد برابــر ســه فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با وارهمج افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 33- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یاصل ساختمان پالن

 برابــر شــش فاصــله در برابــر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 34- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل انساختم پالن بعد

 برابــر کیــ فاصــله در بزرگتــر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 35- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل ساختمان پالن بعد

 برابــر ســه فاصــله در بزرگتــر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 36- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل ساختمان پالن بعد

 برابــر شــش فاصــله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار تهافی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 37- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل ساختمان پالن بعد

 برابــر کیــ فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 38- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل ساختمان نپال بعد

 برابــر ســه فاصــله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 39- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل ساختمان پالن بعد

 برابــر شش فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار افتهی کاهش سرعت برابر در یعرض ییجابجا RMS: 40- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   یاصل ساختمان پالن بعد

 Error! Bookmark notهیثان بر متر 5 سرعت با تنها نساختما يبرا یعرض مکان رییتغ فیط: 41- 4 شکل

defined.  



ط 

 Error! Bookmark notهیثان بر متر 10 سرعت با تنها ساختمان يبرا یعرض مکان رییتغ فیط: 42- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark notهیثان بر متر 20 سرعت با تنها ساختمان يبرا یعرض مکان رییتغ فیط: 43- 4 شکل

defined.  

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابــر کی فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 44- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابــر کی فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 45- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابــر کی فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 46- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابــر سه فاصله رد برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 47- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابــر سه فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 48- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابــر سه فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 49- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابر شش فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 50- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابر شش فاصله در برابر ادابع با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 51- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابر شش فاصله در برابر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 52- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر ترم 20 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعد برابر کی فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 53- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعد برابر کی فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 54- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعد برابر کی فاصله در بزرگتر ابعاد با یختمانسا با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 55- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یلاصــ ســاختمان پــالن بعــد برابر سه فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 56- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابر سه فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 57- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت



ي 

 بــا یاصــل ســاختمان پــالن بعــد برابر سه فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 58- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پالن بعد برابر شش فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یضعر مکان رییتغ فیط: 59- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان النپ بعد برابر شش فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 60- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پالن بعد برابر شش فاصله در بزرگتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 61- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یاصــل ساختمان پالن بعد برابر کی فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 62- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ساختمان پالن بعد برابر کی فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 63- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ساختمان پالن بعد برابر کی فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 64- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پالن بعد برابر سه فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 65- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پالن بعد برابر سه فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 66- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصــل ســاختمان پالن بعد برابر سه فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 67- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

 بــا یاصل ساختمان پالن بعد برابر شش فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 68- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   هیثان بر متر 5 سرعت

 بــا یاصل ساختمان پالن بعد برابر شش فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 69- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 10 سرعت

 بــا یاصل ساختمان پالن بعد برابر شش فاصله در کوچکتر ابعاد با یساختمان با همجوار یعرض مکان رییتغ فیط: 70- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   هیثان بر متر 20 سرعت

  .Error! Bookmark not defined  ...............  تنها ساختمان يبرا شده بعد یب یعرض يروین فیط: 71- 4 شکل
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  مقدمه -1-1

ه است. هاي گوناگون بودها قبل مورد توجه آدمی در تمدنهاي بلند مرتبه از قرنساختمان

هاي دهدگی توي آن احساس تعلق و بننشأ سیاسی و مذهبی داشته و نتیجهخواستگاه این توجه عمدتًا م

لیساها، کنی، د باستاده است. ساختن بناهایی همچون معابفاقد ضرورت، در مقابل صاحبان این بناها بو

هري ضاي شکه به مثابه تک بنایی مرتفع و داراي اقتدار، تسلط و حاکمیت مطلق بر ف مساجد و ...

د هاي بلنساختمان اساس نظر مورخان، نخستینباشند. بر اند، شاهد این ادعا میپیرامون خود اعمال کرده

همان ه عیت بستان است که در قرن سوم قبل از میالد به تدریج با افزایش جممسکونی مربوط به رم با

  .)1382، ي معماري و شهرسازيمجله(شد زوده میها افنسبت نیز به ارتفاع ساختمان

کرد  ی ظهورهاي قرن نوزدهم در کشورهاي غربي به شکل امروزي آن در آخرین دههبلند مرتبه ساز

به ثبت  زي جهاني معماري و شهرساعنوان یکی از اشکال غالب در صفحها به و از آن زمان تاکنون خود ر

  رسانده است. 

ست اث شده هاي اخیر و با رشد زندگی شهري و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها باعدر دهه

 سمتا به ز شهرهاهاي ارتباطی، این تراکم تراکم شود و با پیشرفت بیشتر راهامروزه جمعیت در شهرها م

  یش ها افزاز تراکم برخی از شهرروبهکالن شهرهاي هر کشور منتقل خواهد شد و با همین روند روز

ر مین ها دزینه از ي بهدر مناطق شهري و نیاز به استفادهیابد. از طرفی با توجه به قیمت گزاف زمین می

ریات ضرو زها الندمرتبهًا غیرممکن شده و ساخت بمراکز شهرها، گسترش شهرها به صورت افقی تقریب

  ده ز استفاي تبلیغی نیهاي بلند به عنوان وسیلهآید. از طرفی ساختمانگسترش شهرها به حساب می

قمند به ب، عالادي مطلوي تجاري و توریستی، به دلیل کثرت مراجعه و بازدهی اقتصشود و نیز جامعهمی

  باشند. هاي مرتفع در مراکز شهرها میایجاد هتل

 مک به حلککاربري مسکونی جهت هاي اخیر با هاي بلند مرتبه در ایران در دههث ساختماناحدا

ه نیاز اسخ بها در جهت پن یکی از سیاستمشکل مسکن مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به عنوا

 يهاتمعهاي بلند مسکونی، ایجاد مجها و برجگسترش یافته است. ایجاد ساختمان مسکن به سرعت

ي صحت گویا مسکونی در انواع مختلف بلند و نیمه بلند و به شکل گسسته و پیوسته در شهرهاي مختلف

  این موضوع است. 
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اهد ش مشهد در شرایط زمانی کنونی که در کالن شهرهایی مانند تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و

حقیق تارهاي طراحی و بهاي بلند مرتبه هستیم، لزوم توجه به گسترش روزافزون ساخت ساختمان

 ،مینوش و (صدوقیان رسدا بیش از پیش ضروري به نظر میها در احداث این گونه بناهي آندرباره

1371(.  

  

  ضرورت پژوهش  -1-2

اشــد، در بتوجه به نیروهاي جانبی زلزلــه مــیهاي بلندمرتبه، احی ساختمانیکی از موارد مهم در طر

ه دســت سازي ســاختمان در برابــر زلزلــه بــو نتایج مناسبی براي مقاوم کردنداین زمینه افراد بسیاري کار 

باشد که ماهیت و نیــز زمــان تــأثیر د، مقاومت در برابر نیروي باد میهاي بلنآمد، اما مشکل دیگر ساختمان

 هــاي جدیــد ســاخت، باعــثساختمانی نو و تکنیــکاین نیرو با زلزله متفاوت است. از طرفی، ابداع مصالح 

 باشــند،یرند و داراي وزن و میرایی کــم مــیپذاي انعطافشود که به نحو قابل مالحظههایی میسازهاحداث 

ها، اثرات بــاد سازه این گونهراین الزم است طراحان هایی به کنش بار حساسند، بنابشده است. چنین سازه

احان آن است کــه عملکــرد یف طررا به دقت بررسی و نیروهاي حاصله را به درستی محاسبه نمایند. از وظا

شــده، از نقطــه نظــر ســالمت و  هایی را که تحت اثر نیروهاي باد قرار دارند، در طول عمر پیش بینــیسازه

ي زمند به اطالعات محیط باد، رابطــهیابی به این مهم، طراحان نیادهی تضمین نمایند، براي دستسرویس

باشد. بارهــاي بــاد فتار سازه تحت اثر این نیروها میر بین این محیط و نیروهاي حاصل از آن بر سازه و نیز

اي دارد که در طراحــی بایــد هاي قابل مالحظهدسی عمران در برخی موارد پیچیدگیهاي مهنوارد بر سازه

نــد، فشــارهاي وارده و عملکــرد هــاي بلســازه ه موارد شامل پاسخ دینامیکیگونمدنظر قرار گرفته شود، این

هــاي خنــک کــن، ها، برجهاي بلند، انواع نوسانات پلیوارها به خصوص در ساختمانجی و دهاي خارشیشه

هــاي هــاي بســیار در زمینــهباشــد. علیــرغم پیشــرفتهــاي دریــایی مــیهاي بلند صنعتی و ســازهدودکش

ي تــأثیر و تغییــرات مــداوم ایــن دو بــه وســیلهمحاسباتی به دلیل پیچیدگی اندرکنش جریان باد و ســازه 

ها باید در تونل باد تعیین شود. براي این منظور الزم است که جریــان کدیگر پاسخ بسیاري از سازهقابل یمت

ي دینامیــک ســیاالت سیلهسازي عددي به وسازي شوند. شبیهزه در تونل باد به طور صحیح شبیههوا و سا

دســی کــاربردي از قبیــل ها در علــم مهنبینی رفتار سازهکننده در پیشمحاسباتی یکی از ابزارهاي امیدوار

هــاي بلنــد در مجــاورت بــا ها، ساختمانباشد. عالوه بر اینها مییزان تأثیر باد بر روي پاسخ سازهتخمین م

دهند. بنابراین، بارهــاي صورت تنها هستند، از خود نشان مییکدیگر رفتاري کامالً متفاوت از حالتی که به 

مــوارد موجــب ه در برخی موارد سبب افــزایش و در بعضــی طراحی نیز در این حالت متفاوت خواهد بود ک
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شود. و نیز بــا توجــه در این مورد بیش از پیش آشکار میگردد. لذا، لزوم تحقیق کاهش بارهاي طراحی می

ن جابجــایی در به تحقیقات پیشین انجام شده، مشخص شده است سازه تحت اثر نیروي باد داراي بیشــتری

هــاي لند در برابر نیروي بــاد، جابجــاییهاي بدر نتیجه، براي طراحی ساختماند، باشجهت عمود بر باد می

  .)2000، (ایمانیباشند جهت عمود بر باد تعیین کننده می سازه در

مود بر بــاد هاي بلند در امتداد عن پاسخ ساختمانترین هدف، به دست آوردلذا در این تحقیق، اصلی

د در برابــر بــا طور که اشاره شد، پاسخ ساختمان تکیشد، زیرا همانباهاي دیگر میدر مجاورت با ساختمان

، ي زیــادنهی براي طراحی سازه نیازمند هزیقبالً بررسی شده است. همچنین انجام آزمایش به صورت تجرب

شــد. لــذا باتحلیل رفتار سازه در تونــل بــاد مــیسازي و ت زمان زیاد براي مدلفضاي کار وسیع و صرف مد

ن نــرم ر و دائمی چــوتهاي کم هزینهتوان با روشیز رفتار سازه در تونل باد را میونل باد و آنالسازي تشبیه

عتبــار ااستفاده شده است کــه صــحت و  ANSYSانجام داد. در این تحقیق نیز از نرم افزار  ANSYSافزار 

 ســااحقیقــاتی نتنین تیم همچو  2011در سال توسط جولیا رووز زار در مقایسه با تونل باد قبالً این نرم اف

 دهنــد،ام مــیرا توسط این نــرم افــزار انجــ هاي آیرودینامیکی خودسازيکه هم اکنون نیز بسیاري از شبیه

 نــرم cfxخــش بتر در این تحقیق، شــبیه ســازي در فته است. براي دقت و آنالیز دقیقمورد ارزیابی قرار گر

  افزار صورت گرفته است. 

  

  پژوهش  هاياهداف و فرضیه -1-3

ی عرضی در ماکسیمم جابجایهاي مجاور ي تأثیر ساختمانترین هدف این پژوهش، مقایسهاصلی

از  اصلهن فاي بر اساس ضریبی از بعد پالن ساختمان که بیشتر شدو همچنین مشخص کردن فاصلهسازه 

  ند. کتار میرفتمان مانند ساختمان تکی می دارد و ساخ ها را از میان براین مقدار تداخل ساختمان

  : به طور اجمالی در این پژوهش فرضیات زیر به کار گرفته شده است

  پنج، ده و بیست متر بر ثانیه انجام شده است هاي باداین پژوهش براي سرعت - 1

  شود. ادي به صورت صلب در نظر گرفته میها و کف محیط بازهسطح مقطع س - 2

  ود. شرفته میگدر نظر  متالطمس) به صورت غیرقابل تراکم و معادالت حاکم بر سیال (ناویراستوک - 3

  . صورت گرفته است cfxبه صورت سه بعدي و در بخش  ANSYSسازي در نرم افزار مدل - 4
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   هاي پژوهشمحدودیت -1-4

  صورت  ANSYSگونه که قبأل نیز گفته شد در این پژوهش محاسبه و آنالیز در نرم افزار همان

 باشد.یم رایانه)تر نیازمند یک سیستم با کشش باال و محاسبات سریع (ابربراي تحلیل دقیقگیرد که می

ام چک انجدسترس نبودن این نوع سیستم، به اجبار باعث شده تا مدلسازي در مقیاس کومحدودیت در 

به سبه محا در سطوحی که نیازها به صورت غیریکنواخت و نديبمش ،و براي کاهش زمان محاسبات دشو

  ها بزرگتر صورت گرفته است. ي قسمتتر بوده، ریزتر و در بقیهدقیق

  

   پژوهشپارامترهاي دخیل در  -1-5

  عبارتند از:  پژوهشپارامترهاي دخیل در این 

  ابعاد ساختمان اصلی و ابعاد ساختمان همجوار در پاسخ ساختمان  - 1

  ي قرارگیري ساختمان اصلی و همجوار نحوه - 2

  اد سرعت ب - 3

  موقعیت ساختمان مجاور نسبت به ساختمان اصلی  - 4

  

  ساختمان بلند  -1-6

نی از آن ي افراد تصور یکسارسد که همهشود به نظر میهاي بلند صحبت میوقتی از ساختمان

ر دی تنظرات متفاو ي مردم بلکه بین متخصصین نیز،اینگونه نیست و نه تنها بین عامهدارند، در حالی که 

عم از اهمی ماي این یک موضوع نسبی است و فاکتوره اختمان بلند وجود دارد. ضمنأاط با تعریف سارتب

 تند، یکالیی هسها ویي خانهاي که همهیل است. به عنوان مثال، در منطقهدر آن دخ زمان، مکان و ...

ظر چک به ند کورسد و در شهري مثل شیکاگو، اگر ساختمانی نخواهطبقه، بلند به نظر می 5ساختمان 

دو  به طور کلی، ها طبقه باشد.اطراف قرار نگیرد، باید داراي دههاي برسد و یا تحت الشعاع ساختمان

  باشند که عبارتند از: هاي بلندمرتبه مطرح می، جهت تعریف ساختمانچارچوب تعریف

  ها بر اساس تعیین حد ارتفاع ساختمانتعریف  - 1

  هاي ساختمان و یا امکان استقرار آن در شهر و منطقه ژگیتعریف با توجه به وی - 2

در این خصوص، تعاریف مختلفی مطرح شده است، به عنوان مثال براي تعریف نوع اول دسترسی 

  تجهیزات 

ت استفاده از آسانسور در متر است)، ضرور 23این حد  122ي نشانی (که در ایران طبق نشریهآتش
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رند و از آن بیشتر طبقه نیاز به آسانسور دا 4هاي بیش از یران ساختمانا ها براي ساکنان (درساختمان

که ساختمان بلند توان به این تعریف پرداخت د) و در چارچوب تعریف نوع دوم میشونبلند محسوب می

ها، ي مهم این ساختمانبلکه مشخصهشود، د طبقات و یا ارتفاع آن مشخص نمیي تعدامشخصاً به وسیله

ي نمادي از بلند یا بلند بودن، تحت تأثیر قرار گرفته طرح یا عملکرد ساختمان به وسیله که این است

هایی که از ساختمان توان بهبراي ساختمان بلند مطرح است، می باشد. از تعاریف اصلی که در انگلستان

ه طرز بهایی که خط آسمان را ، بلندتر هستند و ساختمانمتوسط تعداد طبقات منطقه همجوار

متر بلندمرتبه  75ن ساختمان با ارتفاع دهند، اشاره نمود. براي مثال، در مرکز لندچشمگیري تغییر می

ي شوراي متر است. همچنین، طبق نظریه 30ارتفاع  ي تایمز، اینشود، ولی در محدودهمی در نظر گرفته

نمودن ارتفاع و تعداد طبقات  هاي بلند و اسکان شهري در آمریکا، ساختمان بلند بدون مشخصساختمان

هاي استفاده از فضا و یا برنامه اي بر یکی از جنبهکه بلندي آن به طور قابل مالحظه آن، ساختمانی است

  ریزي ساخت آن تأثیر گذارد. 

تلف هاي مخيها را بر اساس کاربرتوان آنداراي انواع مختلفی هستند که می هاي بلندساختمان

 ،)و ... ، کشیده(باریک، بلند، حجیمحجم بلند و مقیاس )، اري، اداري، مذهبی و ...تج (مانند مسکونی،

  بلند و نیمه بلند دسته بندي نمود. ،خوشه اي  ،منفرد ،پراکندگی (متراکم و گسسته)

ه کد، چرا باشها داراي اهمیت بسیاري میهاي بلند با توجه به تأثیرات بصري آنشکل ساختمان

عاد ز لحاظ ابامرتبه هاي بلندکند. از این رو شکل ساختمانار در دید انسان جلب توجه مییها بسارتفاع آن

  ست:ام بندي ها به دو صورت قابل تقسید. به طور کلی اشکال این ساختمانباششناسانه مهم می زیبا

یر گسیار چشمب ها نسبت به ابعاد دیگرنهاي بلندي که بعد ارتفاع در آد: ساختمانانواع باریک و بلن - 1

  است. 

  دارد. نگیري ابعاد تفاوت چشم ها نسبت به سایررتفاع در آناهایی که بعد انواع حجیم: ساختمان - 2

سیار بک، اریهاي بلند و بصر از انواع اشکال ساختمانی بلندمرتبه، ساختماندر یک ارزیابی مخت

 لند، نههاي بنن این شکل از ساختماداشتهاي حجیم ترجیح دارند. علت ترجیح بیشتر از انواع ساختمان

ز لحاظ اها انورت منفرد است، بلکه این ساختمتر در ساختمان به صتنها وجود تناسبات زیبا و مطلوب

  کنند.تري برقرار میصورت طراحی مناسب، ارتباط مطلوب همجواري با بافت اطراف خود در
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  نامه ساختار پایان -1-7

تفاده از جــوار در برابــر بــاد بــا اســهاي بلند همی بعد نیروي عرضی ساختمانطیف بن پژوهش، در ای

فصــل اول ست. ا گردیدهنامه در پنج فصل تنظیم این پایاناست.  استخراج شده افزارهاي عمرانیکی از نرم

در فصــل  باشــد.می ضرورت و هدف اصلی از انجام پژوهش ي موضوع مورد مطالعه،کنندهبه طور کلی بیان 

  شرح داده شده است. مبانی نظري پژوهش و همچنین تحقیقات انجام شده وم د

م و شــرایط حــاکم بــر ایــن نــر ANSYSسازي عددي تونل باد در نرم افزار در فصل سوم روش شبیه

 فصــل پــنجم نیــز هاي نرم افزار ارائه شده است.در فصل چهارم، نتایج و یافتهافزار توضیح داده شده است. 

  باشد.ي پیشنهادات براي تحقیقات آتی مییري و ارائهگشامل نتیجه

  

  



  

    

  :دومفصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه  -2-1

مورد  در این فصل برخی از اصول تحلیلی و آزمایشگاهی که اساس مطالعات مهندسی باد است،

  شود.میده ها نیز استفاگیرند و از همین روابط پایه براي همجواري ساختمانبررسی قرار می

  

  هاي بلند و پاسخ ساختمان 1هوابند آیرودینامیک اجسام -2-2

   با زمان جوي که طبیعتًا متغیرهاي ي جریانودینامیکی، در حالت کلی به وسیلهنیروهاي آئر

 باشند.یمریان باد ي تالطم در جوند. این تغییرات جریان به واسطهشها القا میباشند، بر روي سازهمی

خش ن ب، در ایدهد. بنابراین بر اساس نیازش قرار میي وسیعی را تحت پوشآئرودینامیک دامنه موضوع

 زیادي هاينامیک محتواي خود را به سبب کوشششود. بحث آئرودیفقط روي قسمتی از آن تأکید می

ور عد، به طبان به ي پرواز هوایی صورت گرفت، دریافت کرد. و از آن زمکه در قرن بیستم و بر روي مقوله

اخلی ات دریانجت با آالي شدید ماشینلعات هوا فضا و با تقویت و توسعهمداوم در اثر تنوع بسیار زیاد مطا

  تر گردید. ها تکمیلها و توربینمانند موتورهاي جت، پمپ

هاي در سازه ي کاربرد آئرودینامیکي گذشته در زمینههاي جدید و جالب که در چهار دههپیشرفت

کم و  نسبتاً  هايي آئرودینامیک به سرعتگردید که مقولهندسی راه و ساختمان به وجود آمد، باعث مه

 یکی بازدسیار نهاي غیرقابل تراکم محدود شود. در این کاربرد، همچنین آئرودینامیک، همکاري بجریان

ازه، سهندسی بحث م ي مرزي جوي زمین داشته است. درهاي متالطم در الیههواشناسی و به ویژه جریان

  باشد:بیشتر مطرح می ،دو بعد جریان متالطم

  حالت تالطم باد طبیعی نزدیک شونده به سازه  - 1

  ي خود ساختمان در باد به وسیله 2ایجاد تالطم موضعی - 2

باد از خود حالت هوابند نشان  ها در مهندسی راه و ساختمان نسبت بهاز آنجایی که بسیاري از سازه

باشد. این باعث شده است که ي آئرودینامیک اجسام هوابند مید، در مهندسی باد، تأکید بر رودهنمی

                                                
1 Bluff -Body 
2 Sigature 
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ها انجام ها و پلها، برجاطراف اشکال هوابند مثل ساختمان تحقیقات جدیدي با جزئیات اثرجریان در

  .)1378، (یحیایی م ها تأکید نشده استلعات، روي آنپذیرد که در تحقیقات هوایی و دیگر مطا

  

  مفهوم جسم هوابند  -2-2-1

الی هنگامی که یک جسم در داخل جریان سیالی قرار گیرد و یا یک جسمی در درون محیط سی

ین اد که گرداري یا کششی از طرف سیال وارد میداراي حرکت باشد، بر روي جسم مذکور نیروهاي فش

سم جطراف اال اگر جریان سیال در نیروهاي حاصل از کشش یا فشار، از نوع نیروهاي سطحی هستند. ح

ي یک نیرو وکند  داراي تالطم باشد، این تالطم باعث خواهد شد تا مقدار نیروهاي وارده با زمان تغییر

  وابسته به زمان بر جسم اثر خواهد کرد. 

نتقالی یا ا وجداي از تالطم جریان سیال، اگر خود جسم واقع در محیط سیال، داراي حرکت دورانی 

ت ز حالا(مثل خم شدن اري تغییر شکل دهد و یا اینکه خود جسم در اثر نیروهاي وارده مقد باشد،

ز ي حاصل اروهایاین حرکت و یا تغییر شکل، باعث تغییر شرایط مرزي جریان شده و بر ن ،مستقیم اولیه)

در  اشت؛اهد گذوخها تأثیر ي خود بر روي تغییرمکانگذارد که این امر نیز به نوبهطرف سیال تأثیر می

  .)1378، (یحیایی مشود سامی، جسم هوابند گفته میاصطالح آئرودینامیک به چنین اج

  

  االستیسیته  روابط آئرو -2-2-2

توان یتر مدهکنند. به عبارت سازه و سیال را به همدیگر مرتبط میکه اندرکنش ساروابطی هستند 

رکات حنامیک و یروهاي آئرودیهایی که در آن نیدهسیته علمی است که به بررسی پداالستی آئروگفت که 

  .)1378، (یحیایی مپردازد اي متأثر از همدیگر هستند، میر قابل مالحظهاي به مقداسازه

  

  مفهوم الیه مرزي در اطراف جسم هوابند و عدد رینولدز  -2-2-3

باشد. صرفنظر کردن میبرخی موارد قابل  جت بسیار کم و دراز جمله سیاالتی است که داراي لزهوا 

کند. به عنوان سیال ایفا می يهادر جریان جت هوا هرچند ناچیز است، اما نقش بسیار مهمی رااین لز

ف جسم هوابند و باعث هاي هوا به اطرایز هوا است که سبب چسبیدن مولکولجت ناچمثال، این لز

ت آن به دلیل چسبیدن هوا به که سرع هوا هايي نازك از جریانشود. به این الیهها میحرکت کند آن

ي مرزي، سرعت گویند. در عرض الیهي مرزي میهکاهش یافته است، در اصطالح الی ي جسمبدنه
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رسد ي مرزي میخود در باالي الیه يمقدار بیشینه متوسط جریان از حد صفر در سطح جسم تا به

  .)1378، (یحیایی م ))1-2(شکل (

  

  
  ي مرزيت در ارتفاع الیه: نمودار سرع1- 2شکل 

  

ا رصلی باد جریان ا تواند الگويمیباشد، اما به راحتی ي نازك میا وجود این که این الیه، یک الیهب

اقع د و در ورده شوکار به تواند ب، قانون دوم نیوتن در مورد آن میتغییر دهد و چون هوا داراي جرم است

  اثر اینرسی را تجربه خواهد کرد. 

ریان یا جاخص نوع ي این دو اثر با هم، شباشد، رابطهمهم در جریان هوا، اینرسی و لزجت میر دو اث

نسبت  بربرا آن يبعد (عدد رینولدز) که اندازهبی کند. این شاخص به صورت پارامترده را بیان میپدی

  شود: نیروهاي اینرسی به لزجت است، به صورت زیر تعریف می

)1-2          (                                                                 
2 2

2

PU L PUL UL
Re

UL / L U
  
 

                          

Uکه در آن 
P


 ماتیکی معروف است. باشد و به لزجت سینمیU 15راي هوا در درجه حرارت ب 

  درجه برابر

که در آن، است  Re=6700UD بادرجه عدد رینولدز برابر  20باشد. پس در دماي می × 1.5 

3kgچگالی سیال (بر حسب  / m  ،(U  برحسب) سرعت جریان سیالm / sec  ،( جت دینامیکی لز

  باشد.) میبر حسب متربعد جسم ( L و) N.Pa/sec بر حسب(سیال 

قرار گرفته، ممکن است که  با توجه به فرمول عدد رینولدز، در داخل جریانی که جسم درون آن

رد که مطالعه بر روي آن ي بسیار وسیعی از اعداد رینولدز به دست آید و این بستگی به محلی دامحدوده

اي انتخاب به گونه Lپوشاند، معموًال طول ر بحث جریان کلی که یک جسم را میشود. بنابراین دانجام می

لدز شود که نمایانگر یک بعد کلی از جسم باشد. با توجه به تعریف عدد رینولدز، وقتی که عدد رینومی
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ر کوچکتري دارد، آثار دز مقادیشود و برعکس هنگامی که عدد رینولبزرگ است، آثار ثقلی حاکم می

  تر خواهد بود. این نیروها در جریان سیال، غالب تر بوده ولزجت قوي

  

  هاي جریان مکانیزم جدایی الیه -2-3

اشدگی جد ند،ي کافی با نیروهاي ثقلی کاهنده شوال موجود در الیه مرزي به اندازهاگر ذرات سی

ریان جعکوس در مفشار  هايي وجود گرادیانر نتیجهآید. این اثرات کاهندگی دي مرزي به وجود میالیه

ر روي بجریان  زمانی که ،مثالهاي فشار معکوس شدید باشند، براي رادیانآیند. اگر این گبه وجود می

 ه کامالًکهایی شود. به دلیل پدیدهحرکت کند، باعث جداشدگی جریان میهاي یک جسم هوابند گوشه

ر ت که دي پشبادهاي منفصل در جریانی در منطقهدا شده تولید گردهاي جشناخته شده نیست، الیه

 نقاط جدا نزدیک ،هاي بسیار زیادتوانند مکشکنند. این گردبادها میشود، میمیعقب جسم تشکیل 

  ها ایجاد کنند. ها و برآمدگیشده مانند گوشه

اگر جریان بر روي یک جسم در دارند.  910تا 810اعداد رینولدزي بین ،جریان هاي موجود عملی

ست. ردباد اگي پشت شامل اثرات ناشی از تشکیل ود که معموًال این چنین است، منطقهاي جدا شنقطه

وعاً نشفته آهاي یا کم آشفته است. خیلی از جریان بسته به بزرگی عدد رینولدز، جریان در حد زیاد

ت. کرده اس هم ریختهه شوند که در آن جسم جریان را متالطم و بي پشت خوانده میهاي منطقهجریان

ما اغلب ید، اآه وجود تواند به وسیله مکانیزم دیگري مثل جمع شدگی جریان در اثر حرارت باغتشاش می

 ها وساختمان آیند. براي مثال درختان،باد به صورت مکانیکی به وجود می هاي مهم در مهندسیجریان

ن در یی جریااي از جدانمونهوجود آمدن اغتشاش دارند. ه به طور کلی زمان باال دست نقش مهمی در ب

  .)1378، (یحیایی م شود) دیده می2-2شکل (

  

  

  )1378(یحیایی م، اي از جدایی جریان : نمونه2- 2شکل 
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 وطع جسم گی به شکل پالن مقدهد، بستاي که جدایی جریان در آنجا رخ میدر حالت کلی، نقطه

ن آرام ت جریاي مرزي جریان دارد. اگر جریان باد به صورگی به طبیعت وزش باد در عرض الیهنیز بست

 ه پشت بهر نقطدآشفته باشد، جدایی جریان  واهد افتاد و اگر جریانباشد، جدایی جریان زودتر اتفاق خ

 است.  شان داده شدهن) 3-2شکل (باد اتفاق خواهد افتاد. این مطلب در 

  
  )Lanerill et al, 1997هاي جدا شده در جریان آرام و متالطم (: الیه3- 2شکل 

  

  بادي هاي گردي پشت و جریانتشکیل منطقه -2-4

حرکت  جسمی در داخل سیال ساکنیگیرد و یا جسمی در داخل جریان سیال قرار میهنگامی که 

شده  ایجادي شود که به این پدیدههایی در داخل سیال می، جسم باعث ایجاد اغتشاش و تالطمکندمی

هاي ي جدایی جریان، تنشگویند. در نزدیکی منطقهي پشت جریان میتوسط جسم، تشکیل منطقه

ند. شوده میشهاي جدا اي در الیههاي گردابهآید که سبب ایجاد جریانبرشی بسیار قوي به وجود می

مل به عجام این ي انیابند که نحوهي پشت جسم، جمع شده و انتشار میقههاي تولید شده در منطگردابه

  عدد رینولدز جریان بستگی دارد. 

متداد مقطع اي صفحه را دور زده و در ، جریان گوشهRe=0.3در اعداد رینولدز خیلی پایین مثالً 

  .)1378، حیایی م(ی ))4-2( دهد (شکلتراز به حرکت خود ادامه میصفحه در جلو و عقب خطوط هم

  

  )1378(یحیایی م، جریان عبوري از روي یک صفحه با گوشه تیز  :4- 2شکل 
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  بررسی پارامترهاي باد  -2-5

  هاي داراي ناهمواري یکنواخت تغییرات سرعت باد و زمین -2-5-1

است،  سطح زمینهرچه زمین ناهموارتر باشد، کندي سرعت میانگین باد که ناشی از اصطکاك آن با 

عت کــاهش ســر ،شتر خواهد بود تا در ارتفاع بــاالتر بی. این کندي سرعت در ارتفاع پایینبیشتر خواهد بود

  ت. نشان داده شده اس )2-2طبق رابطه (» قانون لگاریتمی«در 

)2-2          (                                                                            0

0

Ln(Z / Z )U(Z)

U(Zr) Ln(Zr / Z )
  

  طول ناهمواري  0Zارتفاع مرجع و  Zrارتفاع از سطح زمین،  Zسرعت میانگین،  U، که در آن

نشان  )1-2ول (گیرد، در جدهندسی سازه مورد استفاده قرار میباشد. طول تقریبی ناهمواري که در ممی

وت ري متفاهاي زمین ممکن است مقداناهمواري در هر یک از تقسیم بنديده شده است. طول واقعی دا

  باشد. 

ر دندي که بترین تقسیمنج دسته تقسیم شوند. کاملها به طور کیفی ممکن است به سه تا پزمین

   باشد:ي انجمن مهندسین عمران آمریکا اعمال شده به شرح زیر مینامهآیین

  دریاي باز  :Iگروه 

  زمین باز : IIگروه 

یگر ها و دته با درخقی که به طور پراکندي زیاد از شهر (مانند مناط: اراضی برون شهري با فاصلهIIIگروه 

  ) اند.موانع ساخته شده

  ها اراضی برون شهري پرتراکم و جنگل شهرها،: IVگروه 

  مراکز شهري بزرگ مانند سیکاگو و توکیو : Vگروه 

وه ي باال گربندقسیمتکنند و در مقایسه با را به سه یا چهار گروه تقسیم می زمین ،هانامهییناغلب آ

III  وIV وان در تا را میهها و سازهعلی در ایران اغلب ساختماناند. در شرایط فدر یکدیگر ادغام شده

ها به چهار دسته نرد) نیز زمیبین المللی استاندا ي(مؤسسه ISOي نامهقرار داد. در آیین IVتا  Iگروه 

  اند. تقسیم شده
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Abstract: 

Given that in designing high building, wind subject is one of the most effective issues and 

also according to important phenomena such as aero elastic must be considered in 

designing high buildings, thus this type of buildings are experimented in wind tunnel that 

enough time and cost are necessary. Thus, in recent years, is used an analyzing software 

method for review the structure behavior. Most wind codes for single buildings, in reality, 

charge of wind on cumulated high buildings with other buildings compared with a building 

that is placed as a single state can be different. The proximity of high building with each 

other can cause the increasing or decreasing charge of wind in output surface of buildings. 

In this research, at first, maximum reaction of building extracted in three various speed, 

then, maximum reaction of this building in cumulated with other buildings in two different 

dimensional states considered as once with big plan and once with small plan and in 

various distances as coefficient of main building plan dimension. Buildings and wind 

tunnel modulated in ANSYS software as three-dimensional. The used method is the 

transient dynamic analysis. The result showed that critical state for cumulated buildings in 

upstream in lb and 3b and in all considered states, intermixture effects removed in 6b 

distance. 
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