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:عوامل موثر بر تهويه طبيعي محيط هاي شهري

:عوامل طبيعي•
شرايط جوي حاكم -1
توپوگرافي -2

:عوامل مصنوعي•
ارتفاع و هندسه ساختمان ها و سازه ها  -1
معماري و جانمايي سازه ها و خيابان ها -2
جا نمايي صنايع آلوده كننده -3



:منهتنو توزيع آن در مركز شهر جريان هوا شبيه سازي 

،2006و همكاران استيوين •
يا بمنظور بررسي مقدار و تداوم تهويه تحقيق اين •

هوا در منطقه شهريماندگاري آلودگي 

  CFDمدل 5اين تحقيق در •
•)CFD-URBAN,FLACS-FEM3MP, FEFLO- URBAN, 

FLUENT-EPA(



:منهتنشهر  مركزجريان هواي سازي نتايج حاصل از شبيه 

  ساختمانها بلندترين كنار در زمين سطح نزديك باد جريان•
 پايين جريان بلند ساختمان هاي جلوي در كه شود مي موجب

  آلودگي افزايش موجب كه آيد وجود به شديدي سوي
 مي گردد

ساختمان پشت در ضعيفي سوي باالي جريان ايجاد •

 ساختمان هاي نزديكي در عمودي جريانهاي سرعت گاهي•
  .يابد مي  افزايش برابر ده از بيش تا بلند

 سطح در واگرايي و همگرايي ايجاد باعث قائم جريانات•
.شود مي خيابانها



:توزيع آالينده ها بر روي شهر اكالهاما

مبناي  بر سه بعدي مطالعه  ،)2007(و همكاران  جوليا•
:انجام دادندمدلسازي 

  روي بر ناچيزي تأثير ارتفاع كم ساختمانهاي زياد تعداد•
.دارند باد جريان

 روي شديدي تأثير مرتبه بلند ساختمانهاي اندك تعداد 
  .دارند باد وتوزيع نفوذ



:سئولروي شهر بر  سازي جريانهاي باد شبيه 

 2009و همكاران در سال  بايك•

  ميان مدل با آن كردن جفت و CFD مدل از استفاده با•
دادند انجام را مطالعه اين MM5 مقياس

در اين تحقيق اثر جريان باد و توزيع آلودگي با توجه به  •
شد  تراكم ساختماني در نظر گرفته 



:درسئولسازي جريانهاي باد شبيه نتايج 

  تاثير ميتواند ساختها چيدمان كه داد نشان تحقيق اين•
 .باشد داشته باد سرعت و سمت بر معني داري

 پيچكي جريانات مانند عوامل، از بعضي بر ساختها چيدمان•
تاثير گذارند قائم گردش تاوه باد، كانالهاي ايجاد دوگانه،

 به كامالً آن عرضي توزيع ميزان و آالينده ها توزيع الگوي•
  حول باد سرعت و سمت تغيير و ساختمانها چيدمان نحوه
.دارد بستگي آنها



در خيابانهاي شهري و اثر آن برآسايش در باد وضعيت 
:پرتغالكشور آويرو پياده روهاي شهر 

اين  CFDاز مدلبا استفاده ) 2014( همكاران و آموريم •
مطالعه را انجام دادند

 به مستقيماً شهري معابر در باد جريان زياد پيچيدگي•
.دارد بستگي باد جهت و معماري مشخصه هاي

 وجود و ساختمان بلندي نسبت شهري، معابر راستاي •
 در باد سرعت و هوا جريان چرخش ميزان در درختان
.است گذار تاثير ها خيابان



:تأثير ساختمان هاي  بلند در شهرها بر شارش باد

كاهش تهويه: تضعيف باد -1

افزايش بار باد: تقويت باد -2



:عوامل مؤثر بر كاهش تهويه

توسعه گسترده و چگال ساختمان ها•

گسترش قائم ساختمان ها•

توسعه ديوارگونه ساختمان ها•



:شارش حول ساختمان ها



:باد اطراف ساختمانهاجريان 



افزايش ارتفاع جو آزاد در مناطق شهري



:تغييرارتفاع جو آزاد از حومه به شهر



سازوكار كلي  وزش باد در تهران



مهرآباد تهران در  تحليل تغيير سرعت باد ايستگاه 
: 2015تا   1966آماري  دوره 

1975-1966 دوره-

1985-1976 دوره-

1995-1986 دوره-

2005-1996 دوره-

2015-2006 دوره-



.مهرآباد تهران 1966-1975گلباد ماه دسامبر در دوره آماري 



.مهرآباد تهران 2006-2015گلباد ماه دسامبر در دوره آماري 



.مهرآباد تهران 1966-1975گلباد ماه نوامبر در دوره آماري 



.مهرآباد تهران 2006-2015گلباد ماه نوامبر در دوره آماري 



تغييرات متوسط سرعت باد در ماه هاي   •
نوامبر  و دسامبر هر دو نزولي است

نوامبرمتوسط سرعت باد در ماه روند 
سال   20نات در هر  3/5بيانگر كاهش  

روند متوسط سرعت باد در ماه دسامبر  
سال 20نات در هر  2/2بيانگر كاهش 

.







روند 
تغييرات 

سرعت باد  
در صبح و  

نيمروز 
تهران در  
يك دوره 

ساله 50



طراحي ساختمانهاي بلند مرتبه براي تهويه بهينه



 باالخص شهرسازي هاي پروژه بهينه اجراي براي•
  شهري توسعه و طراحي ،جانمايي ،تفصيلي طرحهاي

  فرهنگ سازي و آموزش بر  عالوه ،سازي مرتبه بلند و
:شود  توجه زير موضوعات  به بايد

هواشناسيو آمار اطالعات دانش، از استفاده  •
مالحظه توپوگرافي منطقه •
هواشناختيخروجي مدل هاي بكار گيري  و •

:جمع بندي



با تشکر
شمااز توجه  
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