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Abstract
This study aims to investigate the role of wind speed and wind
direction in ventilation condition and pollutants concentration
in street canyons with different aspect ratios through using
ENVI-met software in a quantitative and experimental way.
The results demonstrate how the combination of different
wind variables (direction & speed) with different aspect ratios
of canyons, can alter the ventilation condition, flow pattern
and also pollutant concentration inside the urban street
canyons. The result of simulations in some sections of Valiasr
and Taleqani streets considering three different ratio of height
to width proportion (0.3, 0.65 and 1.5) for the canyons, and
two minimum and maximum threshold values for wind speed
(1 m/s and 2.5 m/s) in west and south west direction, showed
that increasing the wind speed to all directions (in this case
west and south west) in a canyon with different aspect ratios
(in this study 0.3, 0.65 and 1.5) can improve ventilation
condition inside the canyon and reduce pollutants
concentration within it. When the wind direction is
perpendicular to the canyon, by increase of aspect ratio, the
pollutant concentration will significantly increase inside the
canyon, whereas the parallel wind direction in the same test
shows opposite results. The findings of this study as well as
subsequent findings resulted from combination of different
concerned variables, as a general framework can help urban
designers and planners to decide on the geometry and
direction of street canyons.
Key words: Wind speed, Wind direction, Ventilation,
Pollutants Concentration, Street Canyons.
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چکیده
در این پژوهش تالشش شالد تالا رالا روشالی والتند و کتالی هاسالت اده از
) تاثیر سرعت و جهت راد رر شرایط تهویال و یالزانEnvi-met 1نرمافزار
تترکز آالیندههالا در نوالبتهالای ختلال ارت الاب رال عالر داالنهالای
 نتایج این پژوهش حاکی از آن رود ک ترکیبهای. رررسی شود2خیارانی
ختل سرعت و جهت راد در داالنهایی را نوبتهای ت اوت ارت اب رال
 الگوهای جریان و هتچنین یزان تترکز آالیندههالا،  شرایط تهوی، عر
 در این رررسی را در نظر گرفتن س نوبت.را در داخل آن تغییر یدهد
) رالالرای نوالالبت ارت الالاب رالال عالالر داالن و دو سالالرعت1/5  و0/55 ،0/1ه
 تالالر رالالر ثانیالال ) در دو جهالالت ه ررالالی و2/5  و1کتینالال و ریشالالین رالالاد ه
جنوب رری) ررای شبی سازی در قالاطیی از دو خیارالان عتالود رالر هال
 شخص شد ک افزایش سرعت راد در هت جهتهای،ولییصر و طالقانی
 شالرایط تهویال را در،راد و در نوبتهای ختل ارت اب رال عالر داالن
.داخل آن رهبود رخشیده و از تترکالز آالینالدههالا در درون آن الیکاهالد
هتچنین شخص شد ک در جهت راد عتود رر داالن را افالزایش نوالبت
 یالزان تترکالز آالینالدههالا در درون آن رال طالور،ارت اب ر عالر داالن
فزایندهای افزایش ییارد درحالیک در جهت راد وازی را داالن ررعکس
 نتایج این پژوهش و ترکیب حالتهای ختلال فاکتورهالای الورد.است
رررسی آن ضتن تلنگر توج ر شرایط جالوی ز ینال در ررنا ال ریالزی و
 رالال طراحالالان و، الالیتوانالالد رالالا ایدالالاد والالارووری کلالالی،تصالالتی گیالالریهالالا
ررنا ریزان شهری ررای تصتی گیالری نالوب جهالتگیالری و نوالبتهالای
.هندسی اریاد خیارانهای ه و پرتردد شهری یاری رساند
 سالرعت رالاد؛ جهالت رالاد؛ تهویال ؛ تترکالز آالینالدههالا؛:کلمات کلیددی
.داالنهای خیارانی
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 -1مقدمه
توسالالی شالالهری در کشالالورهای در حالالا توسالالی دنیالالا،
شرایط کی یت هوا را در فضاهای شهری ر د د ال ای هال
در سا های اخیر تبدیل کرده است .فیالیالت هالای صالنیتی،
تداری و وکونی در کنار آلالودگیهالایی کال حتالل و نقالل
رتبط را این فیالیتها تولید الیکننالد ،والبب سال ب رالی
سارق ای از آلودگی در ررخی از این شهرها شده است ] .[1ر
گزارش ساز ان رهداشالت جهالانی کی یالت نالا لوب هالوای
شهرها یتواند اثراتی جدی رر سش ت اسالت ادهکننالدگان از
فضا در پی داشت راشد .در ایالن یالان ،داالن هالای خیارالانی
یتوالً ر دلیل حد راالی ترافیکی ک ر خود یرینند جز
آلودهترین فضاهای شهری رال ویالژه در نالاط پرتالراک رال
شتار ی روند .تاثیر پارا ترهالای ررالوب رال رالاد هسالرعت و
جهت) رر یزان تترکز آالیندهها در داالنهای خیارالانی کال
توج پژوهش پیشرو را ر خود ی الو داشالت رال دالیالل
زیادی در سندش کی یت هوا ه است؛ وراک راد یتواند
آالیندههای هوا را ر ریالرون ایالن داالنهالا نتقالل کالرده ،از
لظت آنها رکاهد ،شرایط خرداقلی را رهبالود رخشالیده و در
نهایت ا نیت و آسایش اقلیتی اسالت ادهکننالدگان از فضالا را
یان ورفولوژی شهری
ارتقاء رخشد ] .[2رنارراین فه رار
و شرایط رادی لالوب الیتوانالد توانالاییای کلیالدی رالرای
جلوگیری از شکشت جدی ناشی از آلالودگی هالوا را تالا ین
کرده و از طری آن کی یت زندگی در حیطهای شالهری را
ارتقا دهد .این پژوهش نیز تشش الیکنالد رال رررسالی ایالن
رار را است اده از د  ENVI-metرپردازد و شخص کنالد
ک را و ترکیبی از هندس فضا و پارا ترهای رروب ر رالاد
یتوان ر شرایط لالوبتالری رال لحالاک کی یالت هالوا در
داالنهای خیارانی دست یافت.

رر الگوی جریالان و تترکالز آالینالدههالا را در حالوزه طراحالی
شهری و یتاری و را اسالت اده از یکالی از روشهالای پیشالتر
گ ت شده جوتدو کردند .یکی از این فاکتورها ،هندس داالن
و ر طور خاص نوبت ارت اب ر عر 4داالن خیارالانی اسالت
ک تغییر این نوبت رالر الگالوی جریالان و از آنرو رالر یالزان
تترکز آالیندهها در داخالل داالن روالیار اثرگالذار اسالت ]،10
 .[12 ،11عشوه رر اریاد هندسی داالن ،فاکتورهایی نظیر فرم
رام ساختتانهای حصالورکننده داالن ] 11 ،10 ،2و  ]12و
ویژگیهای یتاری آن نظیر ن وذپذیری5و شکوت در نتالای
ساختتان 5نیز شخص شد ک رر الگوهای جریالان و تترکالز
آالیندههالا در داخالل داالن اثرگالذار هوالتند ] 15و  [17ا الا
عشوه رر این پالژوهشهالا کال تالاثیر هندسال داالن و ویژگالی
س وح شهری را رر الگوی تترکز و پخش آالیندههالا رررسالی
کالالردهانالالد ،پالالژوهشهالالای دیگالالری] 14 ،8 ،1و  ]18تالالاثیر
فاکتورهای رتبط را اقلی هرال طالور خالاص رالاد) رالر یالزان
تترکز آالیندهها در داالنهای خیارالانی را رررسالی کردنالد .از
نظر آنها فاکتورهای رتبط را راد هسالرعت و جهالت) تالا حالد
زیادی در کاهش لظت آالیندهها و انتقا آنها نقش دارند و
وگونگی جهتگیری داالنهای خیارانی در ررارر راد الب رال
دلیالالل شالالرایط توزیالالد رالالاد در داخالالل آن ،الالیتوانالالد یکالالی از
فاکتورهای ه در توجی ت اوت یزان تترکز آالیندههالا در
خیارالالانهالالای ختل ال شالالهر راشالالد .رنالالارراین رالالا توج ال ر ال
رررسیهای صورتگرفت در ایالن ز ینال  ،رال نظالر الیرسالد
یتوان فارغ از تاثیر نقالش رال سالزای حدال و نالوب ترافیالک
عبوری ،فاکتورهای رتبط را تترکالز و پخالش آالینالدههالا در
داالنهالالای خیارالالانی را در دو دسالالت فاکتورهالالای ررالالوب رالال
ویژگالالیهالالای ورفولوژیالالک و هندسالالی داالن و هتچنالالین
فاکتورهای الرتبط رالا ویژگالیهالای اقلیتالی و خصوصالاً رالاد
دست رندی کرد .رر این اساس ،پژوهش حاضالر رالر پایال ایالن
تحقیقات اندامگرفت در این ز ین تشش یکند فاکتورهای
رتبط را راد هسرعت و جهالت آن) را در ارتبالاب رالا هندسال
داالن ورد رررسی قرار دهد .در واقد هد اصلی رررسیهای
این پژوهش ،دستیاری ر سناریوهایی از ترکیبهای ختل
اریاد هندسی داالن هنوبت ارت اب ر عر داالن) و سرعت و
جهت راد ورودی هیا ،ر عبارت دیگر ،وگونگی جهالتگیالری
خیاران در ررارر راد الب) است ک وجالب رهتالرین شالرایط
تهوی ای و کتترین تترکز آالیندهها در آن یشود .سالاختار
ایالالن پالالژوهش رالالرای رسالالیدن رالال ایالالن هالالد رالال شالالرح زیالالر
طبق رندی شالده اسالت :الال ) یرفالی روش و الد الورد

پیشینه تحقیق
از آنداییک کی یت هوای شهری یتواند رر سش ت و
کی یت زندگی جتییالت رالاالیی از الردم اثرگالذار راشالد ،در
سا های اخیر تحقیقات روالیاری در ایالن رالاره اندالام شالده
است .این تحقیقات را است اده از اندازهگیالریهالای ز ینال ای
] 4 ،1و  [5و یا را است اده از روشهای تدرریای نظیر تونالل
رالالاد ] 5و  [7و یالالا رالالا روشهالالای عالالددی ک ال از الالد هالالای
حاسباتی دینا یک شاره ه )1CFDاست اده الیکننالد نظیالر
پژوهشهای ] 8و  [9رال رررسالی وگالونگی پخالش و تترکالز
آالیندهها در داخل داالنهای خیارانی پرداخت اند .ر نظالور
توکین این شکل ،ررخی از این رررسیها فاکتورهالای الوثر
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شبی سالازی تنالدرادها در گوشال هالای سالاختتانهالا ،تدتالد
آالیندهها و شرایط گر ایی در حیطهای شهری ،ر تحلیالل
فرآیندها و رره کنشهای خرد قیالاس یالان کالبالد فضالا و
خرداقلی کتک یکند .ر لحاک ساختار ،الد ENVI-met
یک د  1ریدی را دو رید افقی ه yو  )xو یک رید قائ ه)z
است .د از پارا ترهای دینا یک شاره ،از قبیل جریان رالاد
یا تشط و فرایندهای تر ودینا یک در س ب ز ین ،دیوارها،
رام ها و گیاهان است اده یکنالد و ریشالتر در اقلالی شناسالی
شالالهری ،عتالالران و شهرسالالازی کالالارررد دارد ] .[19در الالد
 ،ENVI-metساختتانها ،گیاه ،خاک ،س وح و نارد آالینده
در ناحی ورد نظر وارد د ی شوند .ا کان شبی سالازی و
پیشرینی عناصر اقلیتی در ارتباب را پوشالشهالای گیالاهی،
جنس خاک و شکل شهر و قدار تراک آن ،تا ارت الاب 2500
تر در این د است] .[20شکل ه )1کلیالت سالاختار الد
 ENVI-metرا نشان یدهد.

است اده در این پالژوهش و وگالونگی شالبک رنالدی و تنظالی
دادهها در آن؛ ب) ترکیالب دادههالای هواشناسالی و کالبالدی
رروب ر ز ین ورد رررسالی و تولیالد سالناریوهای ختلال
تحلیلی ررای آز ایش در د ؛ ج) ارائ یافت هالای حاصالل از
شبی سازی سناریوها؛ و د) جتالدرنالدی نتالایج و الروری رالر
نکت های کلیدی یافت ها.
 -2مواد و روشها
– 1 – 2روش :استفاده از مدل خرداقلیم ENVI-met
است اده از د های عددی در رررسالی اقلالی شالهری،
ررتری قارل شحظال ای نوالبت رال انالدازهگیالریهالای جالا د
ز ینالال ای دارنالالد .تالالوان ت بیالال پالالذیری آنهالالا در واجهالال رالالا
تغیرهای گوناگون و فرآینالدهای جالوی ،آنهالا را رال ارالزاری
ریردیل و شناخت شده در رررسالیهالای هواشناسالی شالهری
تبدیل کرده اسالت .یکالی از ایالن الد هالا ،الد سال ریالدی
خالالرداقلی  ENVI-metاسالالت .ایالالن الالد رالالا توانالالاییاش در

شکل  - 1طرح کلی د .[21] ENVI-met

خیاران طالقانی) ر گون ای است ک ا کالان رررسالی گوالتره
یزان تترکز آالینالدههالا و جهالت رالاد را رال
جا یی از رار
دست یدهد .رنارراین را توجال رال طالو و عالر ایالن دو
خیاران و را در نظر گرفتن عت  100تر هرا احتواب عالر
خیارالالان و سالالاختتانهالالای دو طالالر ) و حالالداکرر ارت الالاب
ساختتانها  54تر هرا در نظر گرفتن نوبت ارت اب ر عر
 1/5و فالالر عالالر  15تالالر رالالرای هالالر دو خیارالالان) اریالالاد
شبک رندی د هطو  ،عر  ،ارت اب) 40×40×10 ،گرید رالا

معرفی زمینه مورد بررسی و شبکهبندی مدل
ر نظور آز الایش سالناریوهای تحلیلالی در الد  ،دو
خیارالالان تقالالاطد در تهالالران رالالا طالالو و عالالر تقریبالالی 15
× 140تر هخیاران ولییصر) و  140×10تر هخیاران طالقانی)
انتخاب شدند .دلیالل انتخالاب ایالن دو داالن خیارالانی اوالً آن
است کال حدال تالردد و یالزان تترکالز آالینالدههالا در ایالن
حدوده ،ر دلیل واقد شدن در رکالز فیالالیتی-جغرافیالایی
شهر تهران ،ر حدی است ک ضرورت اندام ایالن رررسالی را
فالالراه الالیآورد و ثانیالالاً نالالوب جهالالتگیالالری ایالالن دو خیارالالان
هجهتگیری شتالی–جنویی خیاران ولییصر و شرقی– ررالی

اندازه  4تر ررای هر گرید 7ررای شالبی سالازی هالر دو داالن
خیارانی در نظر گرفت شد.8
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تنظیم دادهها در نرمافزار ENVI-met
دادههالالالا در ایالالالن نالالالرمافالالالزار در دو فایالالالل
پیکررندی 10آن تنظی

ورودی9

رررسی سناریوهای ختل  ،دو جهت راد ررالی-شالرقی
ه 270درج ) و جنوب رری–شتا شرقی ه 200درج )
ک جهات الالب رالاد در شالهر تهالران هوالتند ،انتخالاب
شدند.

و

ی شالود .تغیرهالای هواشناسالی در

فایل پیکررندی د وارد یشود .این تغیرها شا ل جهالت
و سرعت راد ،د ای اولی جو ،رطورت ویالژه ،رطورالت نوالبی،
طو زرری 11و یزان آلبدوی12س وح است .در فایل ورودی
حدوده نیز اطشعات کالبدی نظیر اریاد ختلال داالن ،نالوب
صالب ک  ،تراک پوشش گیالاهی و کالان و یالزان انتشالار
آالینده تنظی یشود .در نهایت نرمافزار را ترکیالب ایالن دو
فایل ،خروجیهایی را تولید یکند ک رایالد رالا یالک ررنا ال
گرافیکی11طراحی شوند .ر یر از ررخی از اطشعات کالبدی
هنظیر نوب صالب ک  ،نوب و پوشش گیاهی) ک را توجال رال
ررداشتهای یدانی صورتگرفت وتقیتاً ر نالرمافالزار وارد
شد ،سایر قادیر کتالی و کی الی در نظالر گرفتال شالده رالرای
پارا ترهای ختل در جدو ه )1قارل شاهده است .گ تنی
است از آنداییک ز ان شبی سالازی در سالاعت  8صالبب روز
 15ژانوی سا  2010انتخاب شده رالود قالادیر پارا ترهالای
هواشناسالالی در ایالالن جالالدو رالالر اسالالاس یالالانگین دادههالالای
هواشناسی در این تاریخ و ار اطشعات پایگاه هواشناسالی
ژئوفیزیک ک نزدیکترین ایوالتگاه هواشناسالی رال حالدوده
ورد نظر است ،در نظر گرفت شده است.

سرعت باد در ارتفاع  11متری از سطح زمین

سرعت راد در ارت اب  10تری از سال ب ز الین از
جتل پارا ترهای کلیدیای است ک نرمافزار ررای اندام
شبی سازی ها ر آن نیاز ند است .از آندالاییکال اندالام
شبی سازیها ررای این پژوهش ،اه ژانوی هدی الاه) در
نظر گرفت شد ،سرعت راد را توج رال اطشعالات پایگالاه
هواشناسی ژئوفیزیک ررالوب رال ایالن الاه از سالا  ،دو
قدار  1و  2/5تر رر ثانی ررای رررسی سناریوها در دو
شرایط سرعت پایین و راالی راد ،ر نرمافزار وارد شدند.
نسبت ارتفاع به عرض داالن خیابانی

ررای رررسی تاثیر سرعت و جهالت رالاد رالر یالزان
تترکز آالیندهها در حالتهای عریض و یا راریالک داالن
خیارانی ،س قالدار ه 0/55 ،0/1و  )1/5در نظالر گرفتال
شدند .انتخاب این اعداد را توج ر ادریات وضوب و رال
طور خالاص رررسالی هالای ] 22 ،11 ،10و  [21صالورت
گرفت است .رر اساس ایالن پالژوهشهالا در نوالبتهالای
خاصالالی از ارت الالاب رالال عالالر داالن ،رژیالال جریالالانی و در
نتید شرایط پخش و یا تترکز آالیندههالا در داخالل آن
تغییر یکند .از اینرو تشش شد را در نظر گرفتن ایالن
نوبتهای آستان ای ،شرایط ررای رررسالی سالناریوها در
حاالت ختل فراه شود.

 - 2 -2ترکیب دادههای هواشناسی و کالبدی و تولید
سناریوهای تحلیلی

ر نظور رررسی تاثیر پارا ترهای سرعت و جهت
راد رر یزان تترکز آالیندهها ،حالتهای ختل ترکیب
قادیر ختل این پارا ترها را نوبتهای ختل ارت اب
ر عر داالن ،یک ر یک در د شبی سازی و نتالایج
آن تحلیل شدند .ر عبارت دیگر ررای هر نوبت ارت الاب
ر عر داالن 4 ،رار شبی سازی در د اجرا شد و رال
طور کلی را توج ر اینک س نوبت ختل ارت الاب رال
عر داالن ررای رررسی انتخاب شده رود در کل  12رار
شبی سازی اندام و خروجیهای الزم از د گرفت شد.
وگونگی ترکیب این پارا ترها در شکل  2قارل شاهده
است.
جهت باد

این نرمافالزار قارلیالت شالبی سالازی شالرایط را رالر
اساس جهات ختل راد داراست .در این پژوهش رالرای

شکل -2قادیر ختل

پارا ترهای در نظر گرفت شده

ررای تولید سناریوهای تحلیلی
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جدول  - 1قادیر کتی و یا کی ی پارا ترهای وارد شده در نرمافزار
پارامتر

ENVI-met

مقدار (کمی و یا کیفی)
 1تر رر ثانی –  2/5تر رر ثانی

سرعت راد هدر ارت اب  10تری)

دادههای فایل پیکربندی

رری ه270درج ) –
جنوب رری ه 200درج )
 10درج سانتی گراد و یا 281
کلوین

جهت راد
دا
رطورت ویژه

 2گرم آب رر کیلوگرم هوا

رطورت نوبی

 10درصد

طو زرری

0.1

نوبت ارت اب ر عر

1/5 -0/55 – 0/1

داالن

محدوده

دادههای فایل ورودی

نوب آالینده
نبد آالینده

NOx

14

ارت اب از س ب ز ین

 0/1تر

نحوه انتشار

خ ی و در هر خیاران در دو خط
وازی را لب ساختتانها

یزان انتشار

 – 3نتایج و بحث
در این قوتت ،نتایج شبی سازی سالناریوهای ختلال
تحلیلی ک در رخش قبل جزییات آن ریان شد ،ارائ یشود.
این نتایج هتانطور ک پیشتر نیز گ تال شالد رالر اسالاس دو
جهت راد ختل هراد رری  270درج و جنوب ررالی 200
درج ) و دو سرعت راد ه 1و  2/5تر رر ثانی ) و نوالبتهالای
ختل ارت اب رال عالر داالن ه 0/55 – 0/1و  )1/5تولیالد
شده است.

15

0/97 mg/m s15

ر راال و رو ر پایین در داخل داالن را جهت راد عتالود ،در
تواف را شاهدات پالژوهش ] [10اسالت کال از آنهالا تحالت
عنالالوان تالالاوههالالای ورخنالالده درون داالن یالالاد کالالرده اسالالت.
هتان طور ک در شکل نیز پیداست این پدیالده هرال وجالود
آ دن جریانهای رو ر پایین و رو ر رالاال در داخالل داالن)
در جهت راد عتودی هراد رری  270درج ای ،عتود نوبت
ر خیاران ولییصر) در قایو را جهت راد ایل هراد جنوب
رری  200درج ای  ،ایل نوبت ر خیاران ولییصر) قویتر
اسالالت .در جهالالت ایالالل رالالاد نوالالبت ر ال خیارالالان ولییصالالر،
جریانهای رو ر پایین و راال ر طور کلی ضیی تر روده ک
این وضوب ندر ر کاهش تبالاد هالوای داخالل داالن رالا
ریرون و در نتید کاهش توانایی تهوی طبییی داخل داالن
یشود  .در ورد جهت راد وازی هراد رری  270درج ای،
وازی نوبت ر خیاران طالقانی) نیز ر دلیل عدم تشالکیل
زون های رادپنالاه و رادسالو ،رررسالی شالرایط جریالان هالوا از
طری ول عتودی راد و شبی سازی جریان های رو ر راال
یا رو ر پایین در داخل داالن ا کان پذیر نبوده و ر هتالین
دلیالالل رررسالالی و قایوالال  ،صالالرفاً در داخالالل داالن خیارالالانی
ولییصر و در دو جهت عتود و ایل اندام گرفت اسالت .ا الا
نتید ای ک را توج ر دیگر رررسی های اندالام گرفتال در
این ز ین ررای جهت راد الوازی رالا خیارالان قارالل ترسالی
است این است ک جریانهای شکل گرفت در داخل داالن را
جهت راد وازی ،ر طور کلی شرایط تهوی را در داخل آن
رهبود یرخشند.

تاثیر جهات مختلف باد بر جریان هوا و تهویه
تحلیالالل جریالالان هالالوا در داخالالل داالن خیارالالانی از آن
جهت دارای اهتیت اسالت کال ایالن فالاکتور الی توانالد رال
شناخت شرایط تهوی در داخل داالن کتک کنالد .رال ایالن
نظور ،سرعت و جهت ول ال هالای  Xهشالرقی -ررالی)Y ،
هشتالی–جنوری) و  Zهعتودی) راد در اریاد ختل داالن و
جهات و سرعت های ختل راد رررسی قرار شدند .شکل 2
ه aو  )bسالالرعت و جهالالت ول ال عتالالودی رالالاد در شالالرایط
ختل را نشان ی دهد ه قادیر ن ی حاکی از جریان های
رو ر پایین و قادیر ربت ،نشان دهنده جریان های رو رال
رالالاال هوالالتند) .رالالا جهالالت جریالالان عتالالود هرالالاد ررالالی 270
درج ای  ،عتود نوبت ر خیاران ولییصر) توده هوای رو رال
پایین از راالی ساختتان پاییندسالت رالاد رال داخالل داالن
الالیوزد  .در طالالر قارالالل ،جریالالان رو ر ال رالالاال در قارالالل
ساختتان راالدست راد شاهده ی شود .این جریان های رو
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سناریوهای ختل  ،ایالن شالرایط هسالرعت رالاد  2/5تالر رالر
ثانی ) هنگا ی ک را جهت راد ایل نوبت ر هر دو خیارالان
ولییصر و طالقانی هراد جنالوب ررالی  200درجال ای) هتالراه
یشود ریشترین تالاثیر را رالر کالاهش تترکالز آالینالدههالا در
داخل داالنهای خیارانی یگذارد .هتچنین شخص شد ک
را جهت راد عتود ،یالزان تترکالز آالینالده در دیالوار رادپنالاه
ساختتان پاییندست راد در نوبتهای ارت اب ر عر 0/55
و  ،1/5ریشتر از دیوار رادسوی ساختتان راالدست راد اسالت.
وضوب دیگری ک در این نقش و رر خش راور عتالو ی رال
وش یخورد تترکز ریشتر آالیندهها در داالن خیارالانی در
جهت راد هرا فر جهت راد رری در این پالژوهش ،خیارالان
طالقانی) نوبت ر سایر جهتگیریهای داالنهالای خیارالانی
ه ایل و عتود) است .این وضوب ک در تواف رالا شالاهدات
الی ] [12است را شاید رتوان ر عدم تشکیل تالاوههالا در
جهت راد وازی رالا داالن نوالبت داد کال ندالر رال کالاهش
جار جاییهای عتودی آالیندهها و در نتید افالزایش تترکالز
آنها یشود .الزم ر ذکالر اسالت کال فالارغ از تالاثیر سالرعت،
جهت راد و اریاد داالن ،ر طور کلی ریشترین یالزان تترکالز
آالیندهها در اطرا دو خط نارد آالینالده و در یانال داالن
شاهده یشود.

تاثیر سرعتهای مختلف باد بر جریان هوا و تهویه
هتالالان طالالور ک ال در سالالتون هالالای  aو  bشالالکل ه)1
شاهده ی کنی وگونگی تباد توده هوا در جهالت هالای
ختل راد و اریاد ختل داالن در این دو ستون یکوالان
است ر جز آنک در ستون  bک شبی سازی ها رالا سالرعت
ریشتر راد ه 2/5تر رر ثانی ) اندام شالده سالرعت و شالدت
جریان های رو ر پالایین و رالاال قالوی تالر هوالتند کال ایالن
وضوب رر فالراه شالدن شالرایط تهویال ای لالوب تالر در
سرعت های راالتر راد تاکید ی کند.
تاثیر ابعاد مختلف داالن بر جریان هوا و تهویه
عشوه رر رررسی تاثیر سرعت و جهت راد رالر وگالونگی
تباد توده هوا ،این پدیده در ارتباب را اریالاد ختلال داالن
نیز رررسی شد .را توج ر شکل ه )2وقییالت شالکلگیالری
توده جریانهای رو ر راال و رو ر پایین تقریباً در هت اریالاد
ختل داالن را جهتهای راد یکوان ،شار یکدیگر رالوده و
در هر س ورد ،ن وذ تالوده هالوا رال داخالل داالن خیارالانی و
تباد عتودی هوا هر خصوص در سالرعت رالاد  2/5تالر رالر
ثانی ) شاهده یشود ر جز آنک را افزایش نوبت ارت اب ر
عر داالن ،سرعت و دا ن این جریانها کاهش یافتال و در
نتید شرایط تهوی ای در داخل داالن ضیی تر شالده اسالت.
در ایندا اشاره ر این نکت ضروری است ک استخراج قانونی
کلی بنی رر رهبالود شالرایط تهویال ای و یالا کالاهش تترکالز
آالیندهها را روند افزایشی یا کاهشی نوبت ارت اب رال عالر
داالن تکن نبوده و پافشاری رر نوبتی خاص رالا توجال رال
روند شاهدهشده در این شبی سازی علتی و عتلالی نیوالت
زیرا روت ر حدوده الورد رررسالی و شالرایط شالبی سالازی
سرعت و جهت راد ،این نتایج یتواند ازپژوهشی تا پژوهشی
دیگر ت اوت راشد .ا ا آنچ کال قویالاً در الورد تالاثیر اریالاد
خت داالن رر جریان هوای داخل آن در این رحلال صالرفاً
قارل ادعاست ،تاثیر عتی این نوالبت رالر الگالوی جریالان در
داخل داالنهای خیارانی است.

تاثیر ابعاد مختلف داالن بر میزان تمرکز آالیندهها
تاثیر نوبتهای ختل ارت اب ر عر داالن رر یالزان
تترکز آالیندهها در داخل آن رار تنگالاتنگی رالا پارا ترهالای
راد ،ر خصوص جهت آن دارد .رال طالوریکال در نوالبتهالای
یکوالالان ارت الالاب ر ال عالالر داالن یالالزان تترکالالز آالینالالده در
جهتهای ختل رالاد رال طالور وشالتگیری ت الاوت از هال
هوتند .این یزان ررای نوبت  0/1ارت اب ر عالر داالن ،در
جهت راد عتود هنوبت ر خیاران ولییصر) و ایل هنوالبت رال
خیاران طالقانی) و را سالرعت  2/5تالر رالر ثانیال در کتتالرین
حالت خود است .ریشالترین یالزان تترکالز آالینالدههالا نیالز در
شرایط راد عتود رر داالن هجهت راد رری نوالبت رال خیارالان
ولییصالالر) و در نوالالبت  1/5ارت الالاب ر ال عالالر داالن شالالاهده
یشود هشکل  .)4نکت قارلتوج دیگر در ایالن شالکل ،رونالد
کاهشی یزان تترکز آالیندهها را راال رفتن نوالبت ارت الاب رال
عر داالن در جهت راد وازی را داالن در هر دو سالرعت  1و
 2/5تر رر ثانی ای راد است ک این وضوب را شاید رتالوان رال
سرعت گرفتن راد در اطرا ساختتانهای رلند در این شرایط
نوبت داد ک وجب پخالش آالینالدههالا و در نتیدال کالاهش
تترکز آنها در داخل داالن یشود.

تاثیر سرعت و جهت باد بر میزان تمرکز آالیندهها
شکل شتاره ه )1نتایج شالبی سالازی وگالونگی تترکالز
آالینده ه )NOxرا در سرعت ها و جهتهای ختل راد نشان
یدهد .هتان ور ک انتظار یرفت و از نقش نیز رر یآیالد
یزان تترکز آالینده در داالن در شرایط راد آرام ه 1تالر رالر
ثانی ) ر نحو وشتگیری ریشتر از شرایط راد را سرعت راالتر
ه 2/5تر رر ثانیال ) اسالت .رالا توجال رال نتالایج شالبی سالازی
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جهت راد وازی را داالن ،سالرعت رالاد در داخالل آن افالزایش
یافت ک این وضوب در تواف را دیگر نتید های این قوتت
از جتل کاهش یزان تترکز آالیندهها در این شرایط است.

تاثیر ابعاد مختلف داالن بر سرعت باد
تاثیر نوبت ارت اب ر عالر داالن رالر سالرعت رالاد در
شکل ه )5نشان داده شده است .هتان ور کال در نقشال نیالز
شاهده یشود در نوبتهای رزرگتر ارت اب رال عالر و رالا

شکل  - 5تاثیر سرعت و جهت راد و نوبت هندسی اریاد داالن رر یزان تترکز آالیندهٔ
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شکل  - 5تاثیر نوبت ارت اب ر عر

داالن رر سرعت راد هدر شرایط سرعت راد ورودی  1تر رر ثانی )
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 – 4نتیجهگیری
یافت های پژوهش حاضر نشان یدهند ک سرعت راد
نزدیکشونده و جهت آن هو یا ر عبالارتی نالوب جهالتگیالری
داالن خیارالالانی) در ارتبالالاب رالالا نوالالبت هندسالالی اریالالاد داالن
هنوبت ارت اب سالاختتان هالای حصالورکننده آن رال عالر
خیاران) یتواند نقش روزایی در یزان تترکالز و یالا پخالش
آالینده ها و شرایط تهوی در داخل داالنهای خیارالانی ای الاء
کند .در این پژوهش را در نظر گالرفتن سال نوالبت ختلال
ارت اب رال عالر داالن ه 0/55 – 0/1و  )1/5رالرای دو داالن
خیارانی ولییصر و طالقانی را جهتگیری عتود رر ه  ،شرایط
تهوی و تترکز آالیندهها در آنها را در نظر گالرفتن دو جهالت
راد الب ه رری–  270درج و جنوب رری–  200درج ) در
شهر تهران در دو سرعت کتین و ریشین راد در الاه ژانویال
ه 1و  2/5تر رر ثانی ) ،رررسی شد .نتایج شبی سالازیهالا در
د الورد اسالت اده در ایالن پالژوهش ،نالرمافالزار خالرداقلی
 ،ENVI-metنشان داد کال اوالً افالزایش سالرعت رالاد ورودی
یتوانالد رال خالوری وجبالات پخالش آالینالدههالا و اخالتشب
عتودی آنها را فراه کند و از این طری از تترکز آالیندههالا
در درون داالنهای خیارانی رکاهد .ثانیاً شخص شد روت ر
اینک داالن خیارانی و نوب جهتگیریای در ررارر راد الب
نزدیکشونده داشت راشد و یا ر سخنی دیگالر رالاد الالب از
و جهتی نوبت رال داالن خیارالانی رالوزد ،شالرایط تهویال و
وگونگی تشکیل تاوههای درون داالن ت اوت خواهد رود رال
این صورت ک هنگا ی ک جهت راد عتود رر داالن خیارالانی
راشد نوبت ر جهت ایل راد ،ا کان تشکیل تاوههالای درون
داالن ریشتر روده و شرایط تهوی رال طالور کلالی ناسالبتالر
خواهد رود .ثالراً نتالایج ایالن شالبی سالازیهالا کال هتگالی در
نوبتهای ختل ارت اب ر عر داالن اندام گرفتال رودنالد
واروتگی تنگاتنگ تاثیر پارا ترهای رروب ر راد هسالرعت و
جهت) را را این فاکتور هنوبت هندسی اریاد داالن) در یزان
تترکز آالیندهها و شرایط تهوی ای درون داالن شخص کرد؛
ر این ترتیب ک شاهده شد رالا افالزایش نوالبت ارت الاب رال
عر داالن هنگا ی کال جهالت رالاد عتالود رالر داالن راشالد،
یزان تترکز آالیندهها درون آن ر نحو وشتگیری افالزایش
پیدا یکند و هتچنین از قدرت تاوههای درون داالن کاست
یشود و در قارل هنگا ی ک داالن در جهت راد الب رال
ص شده راشد ،را افالزایش نوالبت ارت الاب رال عالر داالن،
سرعت راد نیز در آن افزایش پیدا کرده و از تترکز و لظالت
آالینده ها در درون آن ک یشود .درواقد این نتالایج نشالان
دادند ک ترکیبهای ختلال پارا ترهالای ررالوب رال رالاد و

نوبت هندسی اریاد داالن یتواند شرایط گوناگونی ر لحاک
شرایط تهوی  ،تترکز آالیندهها و ر طالور کلالی کی یالت هالوا
درون داالن خیارانی ایداد کند.
ا ا فارغ از یافت های علتی این پژوهش ،در قام عتل
این نتایج لزوم توج توا ان ر پارا ترهالای جالوی و کالبالدی
ز ین های ورد رررسی را ر خصوص در تصتی گیالریهالای
طراحان و ررنا ریزان شهری گوشزد یکند تا از این طری
دستیاری ر کی یت هوایی لوب در داالنهای خیارالانی در
طرح و ررنا های شهری هرو ریشتر عتلی شود.
در آخر نیز اشاره ر این نکت ضروری اسالت کال در
این پژوهش رال دلیالل حالدودیت هالای وجالود ،از دسالت
پارا ترهای کالبدی دخیل در قول کی یت هوا ،صرفاً رال
پالال ارا تر نوالالبت ارت الالاب رالال عالالر داالن پرداختالال شالالد در
صالالالورتی کالالال فاکتورهالالالایی نظیالالالر جزئیالالالات یتالالالاری
ساختتان های حصورکننده داالن خیارانی ،فرم رام آنهالا و
حتی نوب صالب ساختتانی نیز ی تواننالد در ایالن وال ل
نقش هتی رازی کنند؛ فاکتورهایی ک ی توانند وضالوب
پژوهش های آینده در این ز ین راشند.
پینوشتها
 :Environmental meteorology 1در این پژوهش از نوخ  1/1این
نرمافزار است اده شده است.
 2فضای داالن انند و حصورشده ر وسیل ساختتانهای دو طر خیاران؛
کووکترین واحد تشکیل دهنده الی وتر شهری در رکز شهرها.
3 Computational Fluid Dynamic
4 Aspect ratio
5 Permeability
6 Setback
 7اندازه گرید ریانگر دقت و وضوح ت کیک است و هرو این اندازه کووکتر راشد
د اطشعات را در فواصل کووکتری ر تصویر یکشد.
 8رزرگتر رودن اریاد شبک رندی د از اریاد واقیی حدوده ر دلیل آن است ک
فاصل ورد نیاز حدوده شبی سازیشده از گوش های د ررای اجتناب از
خ ای نرمافزار تا ین شود.
9 Area input file
10 Configuration file
 :Roughness length 11این پارا تر ریانکننده ارت اعی است ک در آن
سرعت راد از لحاک ت وریکی ر ص ر نزدیک یشود .قدار این پارا تر یتوالً رر
اساس  0/1یانگین ارت اب عناصر زرری حدوده تییین یشود ].[24
 :Albedo 12توان رازتاب – رازتاب نوبی؛ ضریب انیکاس تشیشد خورشید ر
وسیل یک شی است ].[25
 11ررنا گرافیکیای ک در خود نرمافزار  ENVI-metطراحی شده است ررنا
 Leonardoاست ک ا کان رررسی دیداری رار پارا ترهای گوناگونی ک در
رخشهای قبل در نرم افزار پردازش شده است را فراه یکند.
 14در این پژوهش پس از رررسی رار سرعت راد و تترکز آالیندهها و رس
نتودارهای رگرسیونی آن ،ونین نتید گرفت شد ک رفتار آالیندههای ختل
هالبت ر جز گاز ازن) در رار را سرعت راد یکوان است .از اینرو آالینده NOx
هاکویدهای نیتروژن ،ک  NO2و  NOرا شا ل یشود) ر عنوان نتایندهای از
آالیندههای هوا ررای رررسی در این پژوهش انتخاب شد.
15 Emission rate
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