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Aims Paying attention to air flow in urban spaces is one of the most important criteria for designing space 
and improving thermal comfort and air quality in cities, which depending on their climatic conditions 
can increase the desirability and presence of people in urban spaces. This research aimed to investigate 
the effect of foure factors related to the morphology of urban blocks (enclosure, block volume, building 
density, and sky visibility factor) on changes in wind speed and air flow in urban corridors.
Methodology The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of 
method. To achieve the goal of the research, a hypothetical area was considered, and a three-dimensional 
simulation of an arrangement model of urban blocks in different heights (1-15 floors) was conducted 
by Envi-met software. The wind entering the area was considered at two different angles: zero and 45 
degrees. To determine the intensity of correlation between independent and dependent variables, the 
regression method was used.
Findings Analysis of the simulations showed that with the increase in block heights, the average wind 
speed and the formation of wind tunnels in the corridors increase at an angle of 0 and 45 degrees.
Conclusion The average wind speed in building blocks parallel to the wind direction, is 20-30% higher 
than when the buildings are placed at an angle to the wind. Also, the wind speed is directly related to 
the enclosure, the block volume and the building density and inversely related with the sky view factor.
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 دهیچک

های ترین معیارهای شهری یکی از مهمهوا در فضای نتوجه به جریااهداف: 
طراحی فضا و ارتقای آسایش حرارتی و کیفیت هوا در شهرهاست که بسته به 

تواند به افزایش مطلوبیت و حضورپذیری افراد در فضاهای شرایط اقلیمی می
بط چهار فاکتور مرت شهری بیانجامد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تاثیر

 ها، تراکم ساختمانیمحصوریت، حجم بلوکهای شهری یعنی مورفولوژی بلوکبا 
بر تغییرات سرعت باد و جریان هوا در کریدورهای شهری و ضریب دید به آسمان 

 بود.
یلی تحل -از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی این تحقیق :شناسیروش

محدوده فرضی در  کی، پژوهشیابی به هدف منظور دستاست. در این راستا به
های شهری در بلوکبعدی یک مدل چینش سازی سهنظر گرفته شد و شبیه

افزار انویمت انجام پذیرفت. نرم طبقه( به کمک 11های مختلف )از یک تا ارتفاع
درجه در نظر گرفته شد.  91باد ورودی به محدوده در دو زاویه مختلف صفر و 

بستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته، از کردن شدت هممنظور مشخصبه
 روش رگرسیون استفاده شد.

ها، سرعت با افزایش ارتفاع بلوکنشان داد  هاسازیتحلیل شبیهها : یافته
 91های بادی در کریدورها در زاویه صفر و میانگین باد و به تبع آن تشکیل تونل

 یابد.درجه افزایش می

های ساختمانی موازی با جهت باد در بلوک سرعت میانگین وزش :گیرینتیجه
دار قرار ها نسبت به وزش باد زاویهنسبت به زمانی که ساختمان %70تا  00باد 

مانی ها، تراکم ساختاند بیشتر است و سرعت باد با محصوریت، حجم بلوکگرفته
 رابطه مستقیم و با ضریب دید به آسمان رابطه معکوس دارد.

 هاژی، انویمت، سرعت باد، حجم بلوکمورفولو: گانواژ کليد
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 مقدمه

 یمیاقل طیمحبه واسطه شهرنشینی  هموارهانسان  خ،یدر طول تار
 میزاقلیر یتعداد نامتناه یشهر دارااست. یک  داده رییخود را تغ
 -یشهر  مستیس نیاارتباط تنگاتنگی دارد. آن  یساختارهابا است که 

هر مستقل از ش ،میتوان با اقلیوابسته است و نم گریکدیبه  یجو
 های شهریبلوکشده توسط جادیکوچک ا یهامیاقل کر درفتار کرد. 

توسعه مجدد  ای دیجد یشهرها ی و طراحیریز به برنامهتواند می
. طراحی مناسب [Aali et al., 2017]کند کمک  یمیقد یشهرها
تواند به ایجاد جریان باد و تهویه طبیعی در های شهری میبلوک

کریدورهای شهری کمک کرده و از مشکالت شهری نظیر حبس 
ها، تشدید آلودگی هوا و ایجاد جزایر گرمایی که امروزه به آالینده

 90 ازواسطه طراحی نامناسب شاهد آن هستیم پیشگیری نماید. 
 یهاها )شامل ساختماناز ساختمان یانرژ  یتقاضا ش،یسال پ
 ینیبشیاست و پ افتهی شیدر سال افزا %0/1 (یو تجار  یمسکون

 9900از  شیبه ب 0010در سال  میلیون تن نفت 0340شود از یم
ربوط م شیافزا نیا شتری. بابدی شیافزا 0010تا سال میلیون تن نفت 

که  [Van de Graaf, 2014] در حال توسعه است یبه کشورها
ا تواند این میزان تقاضباد می درک درست از ارتباط مورفولوژی و رفتار

 را کاهش دهد و از اسراف منابع جلوگیری کند.
شیوه سوخت و ساز  تعدادی از عوامل مرتبط با اقلیم از جمله سن،

توان از طریق طراحی شهری و نوع پوشش افراد را نمیو  بدن
 ،داد و بر آنها اثر گذاشت ی کالبدی و فرمی محیط تغییرریز برنامه

باد مواردی هستند که و رفتار  اما مواردی همچون گردش جریان هوا
توان در آنها ریزی میبه کمک ابزارهای طراحی شهری و برنامه

توان بست. پس می دخالت نمود و در مسیر ایجاد حالت بهینه به کار
ای هروشدن با چالشهاقلیم شهری و روبت که حل مسایل موجود فگ

طراحی فضاهای  هپیش روی ناشی از تغییرات آب و هوایی منوط ب
که فاکتورهای ست ا این در حالی .شهری همخوان با اقلیم است

که تاثیر قابل توجهی بر حرکت جریان مرتبط با مورفولوژی شهری 
ته رار گرفتوجهی قمورد بی باد و درنتیجه آسایش اقلیمی شهر دارد

 و یاتیح اریباز بس یمطالعه باد در فضا. [Hesami, 2018] است
 .[Yao et al., 2017]ت پرتراکم اس یدر شهرها ازینشیپ کی

های مختلفی پیرامون بحث مدنظر انجام شده که از جمله پژوهش
گرفته، ارزیابی باد با استفاده از های خارجی صورتپژوهش

 Peng]توسط پنگ و همکاران  شهریسازی عددی در مقیاس شبیه

et al., 2019]  یهمبستگاست. آنها در پژوهش خود به بررسی 
 نسبت مساحت یعنی ،یشهر  یدو پارامتر مورفولوژ میان  یکم

(FAR) و پوشش محل ساختمان (BSc)  هیشش شاخص تهوو 
توان یرا م یمحل هیعملکرد تهوپرداختند که نتایج نشان داد  شهری

 قیتحق. دیطور موثر بهبود بخشها بهساختمان یمنطق دمانیبا چ
راکم و ت ادهینسبت سرعت باد در سطح عابر پ نیرابطه بپیرامون 

نسبت سطح کف، ارتفاع ساختمان،  ،یسنت یساختمان یهابلوک
در  (SVF)ضریب دید به آسمان ، نسبت ابعاد و صوریتدرجه مح

انجام  [Feng et al., 2021]توسط فنگ و همکاران  منطقه سرد
ها در کشور  یسنت یهابلوک ینوساز  یبرا یمرجع تواندیمشده که 

 و همکاران. ادوسوریا باشد ییایعرض جغرافهم یو شهرها
[Edussuriya et al., 2011] و  یهشاخص تجز یادیتعداد ز

رابطه  یلو تحل یهتجز یشاخص برا 01را با استفاده از مجموع  یلتحل
محله  00در  یشهر  یهوا و مورفولوژ  یهایندهآال ارانتش ینب

 .کنگ اتخاذ کردندهنگ
در ایران نیز بابایی فروشانی و چنگلوایی به بررسی پتانسیل انرژی 
بادی در شهر با استفاده از تحقیقات روی مورفولوژی شهری در سه 

بندی شهری )سنتی، شطرنجی و بلندمرتبه گسسته( در شهر پیکره



 911  بر سرعت باد یشهر  یهابلوک یمورفولوژ  ریتاث یواکاوــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سازی عددی سرعتاصفهان پرداختند. در این تحقیق به کمک شبیه
های مورفولوژیک شهری با شاخص بالقوه و جهت باد، شاخص

داری داشتند و به کمک این جریانات باد همبستگی معنی
طور دقیق، خروجی جریانات توانیم بههای مورفولوژیک میشاخص

وجه به رویکرد انرژی های مختلف شهری را با تانرژی باد روی بافت
ای هکارا مقایسه کنیم. همچنین در این پژوهش با توجه به پژوهش

مختلف در مورد ارزیابی باد در بافت شهری، به کشف تاثیر 
پارامترهای مختلف مورفولوژیکی فیزیکی شهری در مقیاس 

 & Babaei]همسایگی یا مقیاس شهری رسیدند 

Changelavayi, 2020]. 

توان به نتایج پژوهش بیات و بمانیان در زمینه یدر این راستا م
ارایه راهکارهای طراحی ساختمان )رعایت ارتفاع مناسب 

ها ها نسبت به فاصله بین آنها، قرارگیری ساختمانساختمان
ها، هماهنگ با باد غالب و مسیر تهویه، پیلوتی کردن ساختمان

یر( و پژوهش کننده مانند آتریوم و بادگهای خنکاستفاده از برج
پناه و فخر مدین در زمینه خارج کردن دودهای گرم در قسمت جان

باالتری از ساختمان دودکش و راهکارهای طراحی منظر )قرارگیری 
های با ها هماهنگ با باد و مسیر تهویه، استفاده از دیوارهدرخت

امکان جریان باد، جریان باد مرطوب و استفاده از بتن و مصالح 
شاره کرد که هماهنگی با جریان باد و امکان جریان تهویه متخلخل( ا

حال،  ین. با ا[Bayat & Bemanian, 2021]نماید را فراهم می
های مولفهاثرات  یابیدر مورد ارز یمحدود یقاتهنوز تحق
جو و سلیقه در پژوهشی سعادت باد وجود دارد. رفتاربر مورفولوژی 

ند تواها میمحوری بلوککجایی تبه این نتیجه رسیدند که جابه
باشد، اما اثرات منفی یا مثبت بر جریان باد فضای باز داشته 

جایی ترکیبی موجب انسداد جریان باد و کاهش سرعت آن جابه
ها میزان محوری و ترکیبی در تمامی حالتجایی تکشود. جابهمی

 & Saadatjoo]نور دریافتی باالتری در مقایسه با حالت پایه دارد 

Saligheh, 2021].  
گونه که از مطالعات پیشین مشهود است پرداختن به مقوله همان

مورفولوژی و فاکتورهای مرتبط با آن و ارتباط آنها با تغییرات سرعت 
باد و جریان هوا در کریدورهای شهری مبحثی است که کمتر بدان 
پرداخته شده است. در این تحقیق پژوهشگران سعی دارند به این 

حث بپردازند و بخشی از این خأل مطالعاتی را پر کنند. هدف مب
چهار فاکتور مرتبط با مورفولوژی  ریتاث زانیدرک مپژوهش حاضر، 

ها، تراکم ساختمانی محصوریت، حجم بلوکهای شهری یعنی بلوک
 Javanroodi et al., 2022; Maleki et] و ضریب دید به آسمان

al., 2021; Banerjee et al., 2022]  بر سرعت باد و جریان هوا
 در کریدورهای شهری بود.

 

 شناسی روش
 سازیافزار شبیهانتخاب نرم

مختلف به  یهوا در فضاها یانمطالعات مربوط به باد و نحوه جر
شود که انجام می یوتریکامپ یا یزیکیاز دو مدل ف یکیکمک 

ر کاربرد کمت ینهبه علت دقت باالتر نسبت به هز یوتریکامپ یهامدل
مطالعه به علت عدم  ین. در ا[Robinson, 2012] دارند یشتریب

 و یوتریکامپ یهابه کمک مدل یبررس ،به تونل باد یدسترس
پرکاربرد  یافزارهانرم ابتدا انجام شد. CFD یساز شبیه یافزارهانرم
 ,Zhang] شد یو بررس یگردآور  1آنها به شرح جدول  هاییژگیو و

2021; Maleki et al., 2016; Vakili Nejad, 2021; Sciurpi 

et al, 2017] . 

 
 افزارها در زمینه باد معرفی نرم (1جدول 

 مقیاس عملکردی نوع ارزیابی افزار کامپیوترینرم

 پروجکت واساری 

تحلیل تونل باد و 
سازی شبیه

 مصرف انرژی

 منطقه شهری

 افزار استونرم
ارزیابی وضعیت 

 محیط زیست
 شهری منطقه

 منطقه شهری سازی بادشبیه یمحاسبات یاالتس ینامیکید یلتحل

 انویمت
بعدی مدل سه
 خرداقلیم

 منطقه شهری

 ارباویند
سازی شبیه

 بعدی بادسه
 منطقه شهری

 سولن
بعدی مدل سه

 خرد اقلیم

خرداقلیم منطقه 
 شهری

 انسیس فلوئنت
سازی شبیه

 بعدی بادسه

ها و ساختمان
 ساختمانیهای گروه

 اتودسک فلودیزاین
سازی شبیه

 بعدی بادسه

ها و ساختمان
 های ساختمانیگروه

 
رد در عملک یشهر  میاقلکرویمطالعه بر مالحظات م نیکه ا ییآنجا از

های فوق مشخص افزار، پس از بررسی نرممتمرکز است یفرم شهر 
نجام ا یبرارا  یشتر یبمورد نیاز  یپارامترهاانویمت افزار نرمشد که 

 یاباد، دم انیرطوبت، جر مانند یشهر  میزاقلیرسازی شبیه یابیارز
 Aali]دهد در اختیار قرار می ییآب و هوا یهایژگیو ریو سا رونیب

et al., 2017] سازی عددی و از آنجایی که قدرت و دقت شبیه
افزار در رشته افزار انویمت به دلیل تمرکز و طراحی این نرمنرم

ری در تافزارهای دیگر است و مستندات دقیقشهرسازی بیشتر از نرم
این  افته،یساختار سهیبا انجام مقادهد، اختیار محققان قرار می

به  یابیدست یبرا یر مناسبافزانرمانویمت که نتیجه حاصل شد 
 یحظاتبا توجه به مال ب،یترت نیمطالعه است. به هم نیاهداف ا

عنوان مدل بهانویمت که قبالً برجسته شد و دامنه مطالعه، 
با استفاده از  یفرم شهر  یابیانجام ارز یبرا ناسبم یوتر یکامپ

افزار به های نرم. ورودیانتخاب شد یشهر  میاقلکرویم یپارامترها
 دو دسته تقسیم شدند: 

( اطالعات آب و هوایی مانند دما، جهت و سرعت باد و رطوبت و 1
 (0توانند بر جریان باد موثر باشند )جدول زبری سطح که می

 هاست( مدل فیزیکی طرح که شامل ابعاد زمین، ابنیه و متریال0
عنوان ریال بتنی )بهبا متها تمام ساختمان گرفته شد میتصم که



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یقباد سایپر 910
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 انکسمصالح یها همه مدلشوند تا در  در نظر گرفتهمصالح معمول( 
 . میاشداشته برفتار باد از نحوه عملکرد  یدرک بهتر  میباشد تا بتوان

 
 سازی با استفاده از انویمتهای ورودی برای شبیهداده( 2جدول 

 های ورودیداده
 گراددرجه سانتی 03 دما

 %03 رطوبت نسبی
 متر بر ثانیه 0 سرعت باد
 درجه 50صفر درجه؛  جهت باد

 8 متر 2033رطوبت در 
 31/3 زبری

 صبح 13 سازیزمان شروع شبیه
 ظهر( 1صبح تا  13ساعت ) 0 سازیکل زمان شبیه

 1 ضریب تنظیم موج کوتاه
درجه؛ عرض  03/54طول جغرافیایی:  موقعیت روی زمین

 درجه 30/08جغرافیایی: 
 

 سازیفرآیند شبیه
 ر،تگر و بررسی دقیقمنظور کنترل عوامل مداخلهمطالعه، به نیدر ا
آنها  اثر ارتفاع مختلف و 11ی در مسکون هایبلوکچینش نوع  یک

ده محدو کسازی یمدل شبیهقرار گرفت.  واکاویمورد بر سرعت باد 
ابعاد  1در شکل  دهد.متر مربع را نشان می 140×140اندازه  فرضی به

ای از نمونه 0ها و معابر و در شکل شده برای بلوکدرنظرگرفته
طبقه قابل مشاهده است.  19ها در ارتفاع بعدی بلوکسازی سهمدل

از هر  متر 10گرفته شد که حداقل  میتصم ج،یدقت و بهبود نتا یبرا
متر  7 هر طبقه ندازهاو  آخر اضافه شود یهاف بلوکاطر اطرف به 

جهت باد ورودی به محدوده نیز در دو  انتخاب شد. یساز هیشب یابر 
درجه( در نظر گرفته شد. دلیل  91حالت موازی و مایل )صفر و 

صورت انتخاب زاویه صفر درجه به این جهت بود که وزش باد به
درجه است  030و  100، 40موازی در زاویه صفر درجه مشابه زوایای 

ها برخورد کرده ت عمودی به بدنه بلوکصور که در این حاالت باد به
گذرد. بنابراین از ها میصورت موازی از کریدورهای بین بلوکو به

درجه به جهت شرایط مشابه با صفر درجه  030و  100، 40زوایای 
درجه نیز  91چشم پوشی شد و مورد ارزیابی قرار نگرفتند. زاویه 

هاست. همچنین به بلوک ای از برخورد باد با زاویهعنوان نمایندهبه
متر و عرض معبر  10متر، عرض بلوک  90در کلیه مدل طول بلوک 

متر در نظر گرفته شد و ارتفاع مورد تحلیل نیز با توجه به شرایط  10
اطالعات کامل مرتبط با  7متر انتخاب شد. جدول  0/1انسانی 

 دهد.سازی را نشان میها در مدلبلوک

 
 طبقه 15بعدی در ارتفاع مدل سه (2شکل 

 
 سازیها در مدلاطالعات کامل مرتبط با بلوک (3جدول 

 تعداد طبقات مساحت ناخالص طبقه )متر مربع( ارتفاع بلوک )متر(

4 18155 2 
9 21214 0 

12 04288 5 
10 50043 0 
18 05502 4 
21 40035 1 
25 12014 8 
21 81458 9 
03 93123 13 
00 99192 11 
04 138845 12 
09 111904 10 
52 121338 15 
50 104383 10 

 
 هایافته

داشتن بقیه اجزا و تمرکز بر چهار فاکتور در این پژوهش با ثابت نگه
های شهری، میزان سرعت باد و تغییرات آن تحلیل مورفولوژی بلوک

افزار انویمت برای دو نمونه از خروجی نرم 9و  7های شد. شکل
درجه را نشان  91سازی دو حالت وزش باد با زاویه صفر و مدل
دهنده این است که وزش باد در کریدورهای نشان 7دهند. شکل می

صورت آزادانه اتفاق افتاده است و سرعت باد موازی با جهت باد، به
شده وسیله بدنه کریدور تقویت شده و از سرعت ورودی دادهگاهی به

به سایت بیشتر بوده، اما در کریدورهای عمود، وزش باد کم است و 
ه صفر بوده است؛ به این سرعت باد کاهش یافته و گاهی نزدیک ب

ها نقاطی وجود دارد که وزش باد در آنها معنا که در پشت ساختمان
 91ای از وزش باد با زاویه که نمونه 9اتفاق نیفتاده است. در شکل 

درجه است، پس از برخورد باد به یک گوشه از بلوک ساختمانی، باد 
ده پیدا کر  به دو جهت شکسته شده و در امتداد دیواره بلوک جریان

های است و این شکستگی باعث افزایش سرعت باد در قسمت
انتهایی بلوک شده است. وزش اصلی باد در جداره شمالی و شرقی 

ها که هایی از بلوکها اتفاق افتاده است. همچنین در جبههبلوک  ها و معابرشده برای بلوکابعاد درنظرگرفته (1شکل 

 



 917  بر سرعت باد یشهر  یهابلوک یمورفولوژ  ریتاث یواکاوــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صورت مستقیم برخورد نکرده مشاهده شده که سرعت باد باد به
 رنگ است(.یی که آبیهاشدت کم است )قسمتبه

 طبقه با جهت باد صفر درجه 15خروجی انویمت در ارتفاع  (0شکل 

 
 درجه 50طبقه با جهت باد  15خروجی انویمت در ارتفاع  (5شکل 

 
های مرتبط با فاکتورهای مورفولوژی و میانگین داده 9در جدول 

گونه که قابل مشاهده است با سرعت باد ارایه شده است. همان
ها، سرعت میانگین باد و به تبع آن تشکیل افزایش ارتفاع بلوک

های بادی در کریدورها در زاویه صفر درجه افزایش یافته که تونل
، عنوان مثال در تابستاناین امر متناسب با فصل مورد نظر است، به

افزایش آسایش اقلیمی در مناطق گرمسیر و در فصل زمستان کاهش 
طق سردسیر را به ارمغان آورده است. مشابه آسایش اقلیمی در منا

صورت کلی درجه هم اتفاق افتاده است و به 91همین الگو در زاویه 
شاهد افزایش سرعت میانگین باد در محدوده فرضی بودیم. 

شده نشان داد با افزایش سه فاکتور های انجامسازیشبیه
شده و تراکم ساختمانی که ارتباط محصوریت، حجم ساخته

ها و تعداد طبقات دارد، سرعت باد نیز ستقیمی با ارتفاع بلوکم
 افزایش پیدا کرده است.

اما فاکتور ضریب دید به آسمان رابطه معکوس با سرعت میانگین 
توان و صفر درجه، می 91در قیاس جهت باد در دو زاویه باد دارد. 

درجه، حداقل سرعت  91گونه بیان کرد که در وزش باد با زاویه این
متر بر ثانیه است و در  01/7متر بر ثانیه و حداکثر  41/1میانگین 

متر بر ثانیه است. این  17/9و حداکثر  11/0صفر درجه، حداقل 
های ساختمانی موضوع هستند که بلوکاعداد و ارقام بیانگر این 

اگر موازی با جهت باد ساخته شوند سرعت میانگین وزش باد حدود 
اد ها نسبت به وزش بمتر بر ثانیه نسبت به زمانی که ساختمان 1/1

دهنده میزان اند بیشتر است که این امر نشاندار قرار گرفتهزاویه
 باد است. ها در شکست باد و کنترل تونل قدرت ساختمان

 
 های مرتبط با فاکتورهای مورفولوژی و میانگین سرعت بادداده( 5جدول 
ارتفاع 
 بلوک

سرعت 
 میانگین باد

 حجم محصوریت
ضریب دید 

 به آسمان

تراکم 
 ساختمانی

 درجه 54وزش باد با زاویه 
3 1.2 6.2000 11120 6..1 6.1325 

0 2..4 6.3333 45531 6..1 6.501. 

. 1 6.4 .205. 6.10 6.0.51 

21 1.61 6.0000 26..05 6.1 6..140 

24 1.23 6..333 2306.6 6.05 2.2416 

2. 1.20 2 2031.0 6.4. 2.3..5 

12 1.1. 2.2000 2.6421 6.44 2.02.. 

15 1.33 2.3333 12111. 6.42 2..421 

11 1.4 2.4 155.55 6.51 1.6.10 

36 1.44 2.0000 111206 6.54 1.3256 

33 1.11 2..333 1..310 6.53 1.4545 

30 1.4. 1 3104.1 6.52 1.110. 

3. 1.10 1.2000 343.6. 6.5 3.66.1 

51 1..4 1.3333 3.2615 6.3. 3.13.0 

54 3.62 1.4 56.156 6.31 3.5126 

 وزش باد با زاویه صفر درجه
3 1.44 6.2000 11120 6..1 6.1325 

0 1.41 6.333 45531 6..1 6.501. 

. 1.11 6.4 .205. 6.10 6.0.51 

21 1.15 6.0000 26..05 6.1 6..140 

24 1.. 6..333 2306.6 6.05 2.2416 
2. 1..5 2 2031.0 6.4. 2.3..5 
12 3.2 2.2000 2.6421 6.44 2.02.. 
15 3.24 2.3333 12111. 6.42 2..421 
11 3.31 2.4 155.55 6.51 1.6.10 
36 3.3. 2.0000 111206 6.54 1.3256 
33 3.40 2..333 1..310 6.53 1.4545 
30 3.05 1 3104.1 6.52 1.110. 
3. 3..5 1.2000 343.6. 6.5 3.66.1 
51 3..2 1.3333 3.2615 6.3. 3.13.0 
54 5.23 1.4 56.156 6.31 3.5126 
 

، میزان همبستگی میان متغیرها و سرعت باد در دو زاویه  1جدول 
است. عدد شدت ارتباط هرچه به یک مدنظر وزش باد را نشان داده 

ر از غیتر باشد یعنی ارتباط بیشتری دارند که در جدول بهنزدیک
دار فاکتور ضریب دید به آسمان، شدت ارتباط بقیه متغیرها معنی

است بیانگر  00001که کمتر از  داریمعنی است. همچنین سطح
 دار است.ارتباط معنی
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 محصوریت، حجم و تراکم، رابطه خطی با سرعت میانگین باد داشتند.  قابل مشاهده است فاکتورهای ارتفاع بلوک،  1گونه که در نمودار همان
 

 و صفر درجه وزش باد 50همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته در زاویه  (0جدول 

 sig t متغیر
 ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد

 شدت ارتباط داریسطح معنی
Beta انحراف از معیار B 

 درجه 54وزش باد با زاویه 
 ضریب تغییر

 
 ارتفاع بلوک

 3.3331کمتر از 
 

 3.3331کمتر از 

01.592 
 

10.815 
3.948 

3.358 
 

3.332 

1.838 
 

3.320 
 3.948 3.3331کمتر از 

 محصوریت
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

01.592 
 

10.815 
3.948 

3.358 
 

3.302 

1.838 
 

3.552 
 3.948 3.3331کمتر از 

 حجم
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

01.592 
 

10.815 
3.948 

3.358 
 

3.3331 

1.838 
 

3.333332130 
 3.948 3.3331کمتر از 

 ضریب دید به آسمان
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

21.949 
 

4.212- 
3.841- 

3.103 
 

3.202 

0.290 
 

1.081- 
 -3.841 3.3331کمتر از 

 تراکم ساختمانی
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

01.592 
 

10.815 
3.948 

3.358 
 

3.320 

1.838 
 

3.018 
 3.948 3.3331کمتر از 

 وزش باد با زاویه صفر درجه
 ضریب تغییر

 
 ارتفاع بلوک

 3.3331کمتر از 
 

 3.3331کمتر از 

49.084 
 

03.033 
3.990 

3.305 
 

3.331 

2.000 
 

3.301 
 3.990 3.3331کمتر از 

 محصوریت
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

49.084 
 

03.033 
3.990 

3.305 
 

3.322 

2.000 
 

3.412 
 3.990 3.3331از کمتر 

 حجم
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

49.084 
 

03.033 
3.990 

3.305 
 

3.333 

2.000 
 

3.333335118 
 3.990 3.3331کمتر از 

 ضریب دید به آسمان
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

20.020 
 

8.135- 
3.915- 

3.181 
 

3.030 

5.401 
 

2.510- 
 -3.915 3.3331کمتر از 

 ساختمانیتراکم 
 3.3331کمتر از 

 
 3.3331کمتر از 

49.084 
 

03.033 
3.990 

3.305 
 

3.314 

2.000 
 

3.585 
 3.990 3.3331کمتر از 

 است. ارتباط فاقد معنای به قرمزرنگ اعداد و ارتباط داشتن معنی به سبزرنگ اعداد

 

 
 میزان ارتباط خطی متغیرها (1نمودار 

 
 بحث

ا چهار فاکتور مرتبط ب پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تاثیر
م ها، تراکمحصوریت، حجم بلوکهای شهری یعنی مورفولوژی بلوک

بر سرعت باد در کریدورهای ساختمانی و ضریب دید به آسمان 
شهری انجام گرفت. اگرچه به موضوع باد و مورفولوژی در تحقیقات 

 Juan et al., 2021; Wang et al., 2018; Wang et]گذشته 

al., 2022; Ku & Tsai, 2020] هایی که در مقدمه یا پژوهش
 مطالعات یشترحال، ب ینبا اها اشاره شد پرداخته شده است، بدان
اند، های بلند متمرکز شدهیا بر اطراف ساختمانساختمان  یاسبر مق

 هایی غیر از یا در شهرهای مختلف کشورهای دیگر و به کمک روش
اند که در زیر افزار مختص خرداقلیم در مقیاس شهری انجام شدهنرم

 شود:به آنها اشاره می



 911  بر سرعت باد یشهر  یهابلوک یمورفولوژ  ریتاث یواکاوــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سازی فرم در ئمی و همکاران که با هدف بهینهدر پژوهش بقائی دا
 منظورهای آئرودینامیک بههای بلند و بررسی تکنیکساختمان

 0019افزار اتودسک فلودیزاین کاهش نیروی پسا انجام شد، از نرم
. رضایی حریری و [Baghaei daemi et al., 2019]استفاده شد 

ر باد دمرتبه بر رفتاهای بلنهمکاران به بررسی تاثیر مقطع ساختمان
گمبیت و فلوئنت پرداختند  افزارهایدر پیرامون بنا به کمک نرم

[Rezaiee Hariri et al., 2016] جوانرودی و نیک .
[Javanroodi & Nik, 2020]  نیتعامالت ب یبه بررسنیز 

 دیشد یآب و هوا یرهایو متغ یشهر  یمورفولوژ  یهاشاخص
جمله از  [Li et al., 2019] و همکاران یل مطالعهپرداختند. 

د گرفتنرا در نظر  یشهر  یباد و هم مورفولوژ  یدانکه هم م یمطالعات
 قیو اطالعات دقدینامیک سیاالت محاسباتی با استفاده از مدل و 

هری را انجام دادند. باد ش یدانم سازییهساختمان، شب یاییجغراف
مک سازی به کشبیهبنابراین جای خالی پژوهشی که با استفاده از 

داشتن برخی انویمت در مقیاس خرداقلیم شهری و با ثابت نگه
ا، هعوامل در راستای کنترل شرایط در زوایای خاص قرارگیری بلوک

خوبی احساس شد که با انجام به مقوله مورفولوژی پرداخته باشد به
 این مطالعه سعی در پرنمودن این خأل مطالعاتی شد.

دهنده این است که شکل پایه مثلث دیگر نشانهای نتایج پژوهش
خورده و با فرم آئرودینامیک مخروطی با اصالح آئرودینامیک پخ

تواند کمترین میزان متر، می 110های حدود برای طراحی ساختمان
ضریب پسا و بهترین رفتار آئرودینامیک در مقابل نیروی باد را داشته 

 ییارتفاع نها دمان،ی)هندسه چ یشهر  یمورفولوژ  یپارامترهایا  باشد
 و( ٪07سرعت باد )تا  یبزرگ نیانگیتوانند می( میو تراکم شهر 

. اما با توجه به دهند رییتغ کرویم اسمقی در را( ٪1۶هوا )تا  دمای
داشتن بقیه عوامل، با افزایش گرفته با ثابت نگهپژوهش صورت

زاویه صفر ارتفاع، میانگین سرعت باد در صورت وزش باد در هر دو 
تواند ناشی از افزایش یابد. این اتفاق میدرجه افزایش می 91و 

های ساختمانی باشد. همچنین با تراکم باد در حجم بین بلوک
های ساختمانی با جهت باد، سرعت میانگین چینش موازی بلوک

ا همتر بر ثانیه نسبت به زمانی که ساختمان 1/1وزش باد حدود 
شود اند بیشتر میدرجه قرار گرفته 91زاویه نسبت به وزش باد با 

دهد. این افزایش را نشان می %70تا  00که این میزان تقریبًا معادل 
تواند ناشی از شده میهای انجامسازیموضوع با توجه به شبیه

ها که با متریال بتن در نظر گرفته شده بودند میزان زبری سطح بلوک
ها اندکی از سرعت باد سطوح جداره باشد که در برخورد مایل باد با

شود که سرعت باد در حالت موازی که برخورد گرفته شده و باعث می
ها وجود دارد بیشتر از حالت برخورد با شدت کمتری به سطوح جداره

 مایل باشد.
و جهت  طیها با شراپروژه ایدر شهرها از پیشنهادات پژوهش حاضر 

( کاهش سرعت باد با 1اشاره کرد: توان به موارد زیر می باد مشابه
کاهش ارتفاع ابنیه و افزایش ضریب دید به آسمان در مناطق 

( افزایش سرعت باد با افزایش ارتفاع ابنیه و کاهش 0سردسیر، 
( اقدامات افزایش سرعت 7ضریب دید به آسمان در مناطق گرمسیر، 

جام ( ان9های شهری به تهویه بیشتر، باد به جهت نیاز برخی مکان
اقدامات طراحی شهری در زمینه کاهش یا افزایش سرعت باد در 
بحث آسایش حرارتی در کریدورها با توجه به سرعت باد ورودی، و 

( افزایش سرعت باد، کاهش ضریب دید به آسمان، افزایش ارتفاع 1
کردن منظور برطرفها، محصوریت یا تراکم ساختمانی بهبلوک

 ها.یندهمعضل جزایر گرمایی و رفع آال
در این پژوهش برخی از فاکتورهای دیگر  الزم به ذکر است نیهمچن
 شیو آسا یدیرطوبت، انعکاس خورش ،یاهیدما، پوشش گ مانند
در مطالعات  توانیماما نشده است،  گرفتههرچند در نظر  یحرارت

( 1های پژوهش حاضر عبارتند از: آتی به آنها پرداخت. محدودیت
تر افزار و به تبع آن دقت پایینخه کامل نرمنبود دسترسی به نس

( عدم 0سازی به جهت محدودیت در ابعاد محدوده انتخابی، شبیه
ازی، سای و باالبودن زمان شبیهسازی چندهستهدسترسی به شبیه

ازی سشبیه سازی به جهت سرعت پایین( محدودیت در مدت شبیه7
به آزمایشگاه تونل باد و ( نبود دسترسی 9افزار، با نسخه رایگان نرم

بودن اغلب ( نیاز به ثابت1سازی کامپیوتری، و کردن به شبیهبسنده
سازی کامپیوتری که عمالً به نوعی با شرایط معیارها برای شبیه

محیط واقعی شهری متفاوت است، زیرا در محیط واقعی معیارهای 
حذف توان برخی از معیارها را مختلف همزمان دخیل هستند و نمی

 یا ثابت نگه داشت.
تر توان با بهینههایی از این دست میدرمجموع با انجام پژوهش

تری در شهرها دست یافت ها به کریدورهای مطلوبکردن فرم بلوک
ریز نظیر شهرداری و تبدیل آنها های برنامهو با ارایه نتایج به ارگان

ها شاهد به ضوابط و قوانین شهری در طراحی و ساخت بلوک
در فضاهای باز شهری و به تبع آن سرزندگی افزایش آسایش اقلیمی 

و حضورپذیری در آنها باشیم. طراحان شهری با توجه به نتایج 
های مختلف، نسبت به نیاز در اقلیمهایی از این دست پژوهش

توانند در ارتباط با تضعیف یا تقویت باد پیشنهادات کاربردی می
ی هابلوک نوسازی یبرا یمرجع تواندیمبدهند و این مطالعات 

 .باشد قدیمی یا ساخت و ساز در مناطق جدید شهری

 
 گیرینتیجه

 ها، سرعتبا افزایش ارتفاع بلوکنشان داد  هاسازیتحلیل شبیه
های بادی در کریدورها در میانگین باد و به تبع آن تشکیل تونل

یابد. سرعت میانگین وزش باد در درجه افزایش می 91زاویه صفر و 
نسبت به زمانی  %70تا  00های ساختمانی موازی با جهت باد بلوک

ر است اند بیشتفتهدار قرار گر ها نسبت به وزش باد زاویهکه ساختمان
ها و تراکم ساختمانی رابطه و سرعت باد با محصوریت، حجم بلوک

 مستقیم و با ضریب دید به آسمان رابطه معکوس دارد. 

 
از پروفسور مایکل بروس برای اعطای دسترسی به تیم  تشکر و قدردانی:

 تحلیلگر کمال تشکر را داریم. 
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.  های اخالقی:تاییدیه
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