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  چکیده

این عامل تحت تاثیر  یکی از موثرترین فاکتورها برای ایجاد شرایط آسایش است.ها در ساختمانی طبیعی تهویه

زایش کاهش ذخایر انرژی و افامروزه به دلیل باشد. ... می ودر خانه  هوا جریانات طوبت،ر شرایط اقلیمی از جمله دما،
بهبود هوای داخلی  درطبیعی  ینقش تهویههای مصنوعی به محیط خانه، و ورود انواع آالیندههای زیست محیطی عارضه

 در این پژوهش در ابتدا به بررسی پررنگ تر شده است. پیرامون محیطای برداری از توان خود تهویهساختمان و بهره

به  نسبت به گلبادهای منطقه پس از انتخاب جهت گیری سازه پرداخته وی طبیعی ساختمان در تهویهگذار عوامل تاثیر
 CFDسازی آن را در دو سناریو مختلف با استفاده از شبیه ،ساختمانمتغیر در ایجاد تهویه طبیعی ترین اصلیعنوان 

در صورت رو به  دهد کهه نشان میبدست آمدکمی نتایج  .ورد بررسی قرار می دهیمسایش حرارتی میط آجهت ایجاد شرا

شرایط مطلوب تر در محیط داخلی  ی سقفیهای تهویههو پشت به باد بودن دریچ تر ساختمانفضاهای بزرگباد بودن 

 .گرددجایی هوا مشاهده میساختمان از منظر حرارت و سرعت جابه

 

،اقلیم شبرایط آسبایش،معمباری پایدار،CFDی طبیعی،شبرایط اقلیمی،گلبباد،ساخت و ساز سببز،تهویهکلمات کلیدی: 

 معتدل و مرطوب 

 

 

 مقدمه.1

 

 ،حد امکان در را آن دیگر طرفی از و شده وابسته محیط به سو یک از انسان .است سویه دو محیط با انسان یرابطه
 آمدن کار به روی موجب است و این گذارتاثیر انسان ساز و ساخت بر محیط نتیجه در. دهدمی تغییر خود با متناسب

روندی به دنبال ساخت و ساز سبز  است. شدهدر مهندسی ساختمان  سبز ساز و ساختجدیدی تحت عنوان  مباحث

 به نظرباشد. ین در طول عمر ساختمان سازگار منابع زم ت از ظابا محیط زیست و حفطی آن ساختمان سازی است که 
عنوان  بهاز آن  بتوان لذا باشد و سازگار یننو شهرسازی مقاصد و اهداف با خوبی به پایدار ساز و ساخت مفاهیم رسدمی

درنظر  با توانشاید ب ی ساخت و ساز شهری استفاده نمود. بنابرایندر حوزهپایدارتوسعه وسیله موثری برای تحقق اهداف 

 دری اقدامات ها آنکرد کار ی نحوه بر حاکم یملع اصول درک ، از طریقگذشته درو ساز  ساخت بومی های الگو گرفتن 

 و هوا طبیعی، آب عواملدر میان  .داد انجام هاگرمایش ساختمان و سرمایش نیاز برای مورد مصرفی انرژی کاهش هتج
که در میان به نحوی دارد. انسانی هایفعالیت ریزیبرنامی جهت دهی وتری در یا اقلیم نسبت به سایر عوامل نقش مهم

 درجه جمله است. از موثر ساز و در ساخت عوامل باقی از ا بیشهو و آب مساعدت عدم مساعدت و عوامل تاثیرگذار 

  .آفتابجوی، تابش و جهت  هایریزش باد، وزش حرارت،
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 تابش و هوا جریان جمله از طبیعی رایگان هایانرژی از استفاده بومی ساز نوین و و ساخت هدف اصلی معماری 

 مشاهدهدر مناطق حاشیه کویر مرکزی ایران ها  بادگیر با طبیعی یتهویه طرح که در چیزی باشد. مانندمی خورشید

. سیستم تهویه طبیعی گرددبومی این مناطق محسوب می غلب یکی از نمادها در طراحی سبز یا طراحی پایدارشود و امی
به عنوان نیروهای محرکه اختراع جدیدی نبوده و قدمتی هزاران ساله دارد. این در حالی  بر مبنای جریان باد و حرارت

به عنوان اختراع تازه بشر در مقیاس عمر یکجانشینی انسان، از نظر انرژی بسیار  تهویه مکانیکی هایاست که سیستم

بسیاری از شود. ساختمان را شامل میبرداری بهرهساخت و  هایبخش بزرگی از هزینه پرمصرف و ناکارآمد بوده و
)هم در  صدای زیادی تولید کردهکنند، هوای مطلوب مورد نظر را ایجاد نمینیز در حقیقت های تهویه مکانیکی سیستم

که این موضوع باعث بازنگری در باشد تمیز کردن، تعمیر و نگهداری آنها سخت میخارج از ساختمان( و در هم  داخل و

های پیرامون در استفاده های موجود در محیطتهویه هوا و توجه بیشتر به پتانسیلهای مکانیکی سیستم از شکل استفاده

فشار محرک ناشی از باد و رانش حرارتی، به  باید خاطر نشان شد که شده است. البتهها از تهویه طبیعی در ساختمان
های تهویه مکانیکی تولید ها در سیستممقایسه با آن چیزی که فن، در تهویه طبیعی هایاستفاده از سیستمهنگام 

هوا را  طبیعیتهویه  رای استفاده از امکانساختمان ب و خارجی داخلی تر است. این مساله طراحیکم معموال کنندمی

و استفاده از فرم های خاص برداری از نیروهای محرک طبیعی و بهره یشناسایبا طراح  که، به نحویهدادتحت تاثیر قرار 
خروج هوای داخل به  و تسهیلرا  را به فضای داخلی ی بیرونهوا امکان وروددر طراحی ساختار ساختمان باید بتواند 

نیروهای  بدنه ساختمان به منظور تسهیلدر حداکثر بازشو  در قسمت بیرونی سازه . برای این منظوررج را ممکن سازدخا

 در یک طراحی متناسب با محیط، شکل. این امرگرددداخل و خارج ساختمان تعبیه میمحرک جهت هدایت هوا به 
 نیز موقعیت بازشو ها نسبت بهت باد غالب و ان به سمو ظاهر احجام و چرخش ساختم ان را تحت تاثیر قرار دادهساختم

  .خورشید را کنترل خواهد کرد

از  برداریبهره و طراحی در اقلیمی عوامل تاثیر بر تاکید با پایدار سازی ساختمان الگوی بررسی تحقیق این از هدف

 جهت از تحمیلی هنور طی کهنقا درها ساختمان مناسب طراحی و جانمایی در پردازی طرح مسکونی، هایساختمان
بر بهبود پارامترهای مرنبط  آن و تاثیر هابازشدگی و میزان جهت تعیین بررسی و .باشد می است، نگرفته صورت جانمایی

 ازنهایی  دفدر تهویه طبیعی ساختمان ه باد از انرژی وری بهره سازیحداکثربا آسایش در محیط داخلی ساختمان با 

 .شودکه در ادامه به آن پرداخته می است این تحقیقانجام 
 

 

 ی تحقیقپیشینه.2

 

عملکرد  انهای تهویه طبیعی سرمایشی ساختمر تحقیق خود با بررسی اصول حاکم بر ساخت سیستمد [1]خرمی

فصول  ی طبیعی هوا درهایی برای استفاده از تهویهکلی مربوط به آن، روش یدهو با الگو گرفتن از ابادگیر را تشریح کرده 
کارآمدی که سال و های قدیمی تکنولوژی تحقیق خود یمقاله یز درن [2]و همکاران 1حاتمی پورده است. گرم ارائه نمو

بررسی و ی طبیعی در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب جنوب ایران مورد استفاده قرار گرفته بود را ها به عنوان تهویه

ترین پارامترهای تاثیرگذار در ساخت اش برای شناخت مهمدر مطالعه [3]و همکاران 2یوسف ایلدیز. ارزیابی نمود

نسبت به متغیرهای درگیر  های مناطق گرم و مرطوب با در نظر گرفتن طراحی یک ساختمان موجود در شهر ازمیرسازه
ها از ژی شیشه( و ضریب جذب انرUها(، ضریب انتقال حرارتی)نمود. وی مساحت کل بازشوها )پنجرهآنالیز حساسیت 

                                                 
1 hatamipoor 
2 Yusuf Yıldız 
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های آپارتمانی مناطق گرم و مرطوب معرفی گیری ساختمان را موثرترین عوامل در ساختمانخورشید بر اساس جهت

گیری ردیاب گاز در یک ای موردی توسط اندازهمنتشر شده که در آن نمونه [4]و همکاران 1کرد.مقاله ای توسط جائو

ی طبیعی با استفاده از متوسط ده تا اثر بازشوهای متفاوت بر تهویهانتخاب ش CFD2واحد مسکونی برای مدل سازی 
 از عمود بر هم قرار گرفتن دو گروه بای طبیعی عملکرد بهتر تهویه در نهایت مشاهده شد کهسن هوا ارزیابی شود و 

یان هوای خانه، جر CFDبا شبیه سازی  تحقیق خودنیز در  [5]و همکاران 3پروجونگسانیابی است. بازشوها قابل دست

ی طبیعی، بهبود آسایش حرارتی و کاهش میزان انرژی یابی به تهویهپتانسیل بهره برداری از کانال های تهویه برای دست
 عملکرد [6]و همکاران ی مسکونی در بانگوک را تحلیل نمود. جعفری و شاطریهای بلند مرتبهمصرفی در ساختمان

 نیز و باد تونل در مطالعات تجربی استفاده از با زیرین، فضای به جریان القاء در متقارن وجهی چهار بادگیر دو تهویه

ی از طریق چهار استراتژی تهویه 2112در سال  [7]و همکاران 4آدامووداده اند.  قرار ارزیابی مورد عددی سازی شبیه

نی را مورد بررسی قرار داده است. های هوای باال رونده مناسب برای فضای یک خوابه بیمارستاطبیعی، عملکرد جریان
های با رویکرد به بادگیرهای سنتی ایران به ارائه یک سیستم تهویه و سرمایش بی نیاز از انرژی [8]و همکاران محمدی

های پایدار موجود در طبیعت شرایط آسایش را در پردازد که تنها با استفاده از انرژیناشی از مصرف سوخت فسیلی می

 نمودهاستفاده  5از نرم افزار فلوئنت وی ی مورد بحثنماید. به منظور شبیه سازی مسئلهمسکونی فراهم مییک ساختمان 
 است.

 

 

 روش تحقیق.3

 

با کمک مدل  CFDسازی مدلبه منظور شبیه سازی رفتار جریان هوا در داخل و خارج خانه از در این پژوهش
Energy plus  برای مدل سازی شده است. نرم افزار دیزاین بیلدر از موتور انرژی پالس استفاده 6نرم افزار دیزاین بیلدرو

ی با استفاده از مقایسه ،ی جریان هوای نرم افزار انرژی پالسسازی شبکهکند. مدلاستفاده می یکی جریانهیدرودینام

 7توری ملی اواک ریگهای آزمایشگاهی با کیفیت باال توسط البراسازی با سری زیادی از اندازه گیرینتایج مدل
نرم افزار انرژی پالس هم چنین با استفاده از در  ار سنجی مدل سازی شبکه جریان هوااعتبارسنجی شده است. اعتب

 انجام گرفته است. 9در مرکز انرژی خورشیدی فلوریدا 8اطالعات اندازه گیری شده توسط البراتوری علوم ساختمانی

. نتایج نشان می دهد فونیکس مقایسه و صحت سنجی گردید CFDر تخصصی با نرم افزان همچنینتایج مدل سازی 

در چهار مدل مقایسه شده در بین این دو نرم افزار سرعت جریان هوا و دمای هوا یا کامال مشابه بوده و یا تفاوت بسیار 
بسیار باال  دیزاین بیلدرنرم افزار CFDاندکی داشته است. نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد که دقت مدل سازی 

                                                 
1 Cf.gao 
2 Computational fluid dynamics  
3 Pimolsiri Prajongsan 
4 adamu 
5 fluent 
6 Design Builder 

7 Oak Ridge National Laboratory 

8 Building Science Lab 

9 Florida Solar Energy Center 
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. روش تحقیق در این پژوهش از منظر هدف در گروه (North Umbria, 2011 University)و قابل اعتبار است

 باشد.میبر اساس نتایج مدل سازی  علّی وپژوهش های کاربردی قرار می گیرد و روش تجزیه و تحلیل به صورت 
 

 

 اولیه تعاریف

 
ی مطبوع و جانمایی درست سازه با توجه به شرایط ی کاربردی جهت عملی شدن تهویهیابی به الگومنظور دست به

محیطی ناچار به استفاده از عوامل و فاکتورهای موثر محیطی می باشیم که مهم ترین عوامل به کار گرفته شده در این 

 مطالعه شامل موارد زیر می شود:

باشد. از خود ظ منابع زمین درطول عمر ساختمان سازگار میروندی است که با محیط زیست و حف: ساخت و ساز سبز
زیست همگام باشد. ید با محیطبرداری، نگهداری، تعمیر وتخریب آن باساختمان گرفته تا طراحی، ساخت و ساز، بهره

ند، از باشتر  ی سبزهاها در ساخت ساختمانی فعالیتاند تا تکمیل کنندهبه طور پیوسته توسعه یافته ،روز هایتکنولوژی
نسان و محیط ی محیط ساخته شده بر سالمتی اافته است تا از تاثیر منفی،به نحوی توسعه سبز رو ساخت و ساز این

 :یابی به اهداف زیر ممکن گرددزیست بکاهد. به این ترتیب دست

 منابع مصرف مفید انرژی، آب و سایر 

 زیست و بهبود کارایی کارکنانمحافظت از سالمت محیط 

 زیستکاهش اسراف، آلودگی و تخریب محیط 

هر گلباد از  دهد.جغرافیایی در یک مکان نشان می گلباد نموداری است که فراوانی وزش باد را از جهات مختلف: گلباد

مجموع  در ترسیم گلباد، جغرافیایی تشکیل شده است. و هشت خط شعاعی به منزله هشت یک دایره مرکزی

نند. کهای وزش باد ایستگاه در دوره موردنظر تبدیل میاز کل دیدبانی هر جهت را به درصدیهای وزش باد دیدبانی
از  شود.های آرام در وسط دایره نوشته میدرصد دیدبانی شود.طول شعاع هر جهت به اندازه این درصدها تعیین می

های شهری، توان به طراحیهای گلباد میاز کاربرد شود.های جهات جغرافیایی باد غالب تعیین میشعاع مقایسه طول

یابی جهت های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینطراحی باند فرودگاه

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردگسترش فضای سبز، و امکان

حرکت دادن هوا دریک فضا توسط وسایل مکانیکی  انشین کردن و یی مطبوع به عمل جادر صنعت تهویه: تهویه طبیعی

تهویه در کنترل . گیردداخل با بیرون انجام می هوای ایگزینیتهویه اغلب از طریق ج شود.گفته میتهویه یا طبیعی 

 پذیرد:محیطی خانه به سه منظور انجام می

 (ی بهداشتیویهه( تأمین هوای تازه جهت ساکنین ساختمان )ت1 
 ی آسایشی(( افزایش از دست دادن حرارت و تبخیر در بدن )تهویه2 

 ی ساختمانی(ک خارج )تهویهنی خهوا تعویض  خنک کردن داخل ساختمان به وسیله (3 

 

ای ی سرعت، دما و سایر خصوصیات سیال در محدودههای عددی برای محاسبهمجموعه ای از روش: CFDشبیه سازی 

حتمالی های اشود طراح به اطالعاتی از قبیل سرعتاجرا می CFD. زمانی که برای یک سازه دباشمشخص از محیط می
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ای از فضای داخلی و یا اطراف ساختمان را که در آن دمای هر نقطه جریان هوا، فشار و میزان دریافت انرژی و گرما،

، تواند شامل شرایط اقلیمیه که میعیین شد)البته با شرایط مرزی ت آورددست میاست بهاز قبل تعریف شدهحجم هوا 

تواند هم برای می CFDسازی مدلباشد(.  HVACیا  مطبوعگرمایش، تهویه و تهویههای میزان جذب انرژی و سیستم
 تحلیل فضای داخل و هم خارج از ساختمان اجرا شود.

اطراف سازه با توجه به اثر وزش باد برای آسایش رهگذران و هم  تحلیل خارجی توزیع سرعت جریان هوا و نیز فشار را در

و گرمایش و سرمایش مورد چنین فشارهای ایجاد شده در محل برای جانمایی برخی از تجهیزات مورد نیاز برای تهویه 
 .گیرداستفاده قرار می

تواند برای دهد و این اطالعات میتحلیل داخلی ساختمان، نرخ توزیع سرعت، فشار و دمای هوای داخلی را به دست می

های مختلف طراحی گرمایشی و سرمایشی و همچنین سنجش میزان ایجاد شرایط آسایش تعیین میزان اثربخشی روش

 داخلی مفید باشد.
 

 

 طرح بحث.5

 
آوری جمع سینوپتیک بابلسرهواشناسی سال ثبت شده ایستگاه  01مربوط به باد منطقه ای های آماری داده

 ی منطقه بدست آمده است.، گلبادهای ماهانه1ی نرم افزار ترسیم گلباداست و به وسیلهشده

 
 

 
 

 بابلسر کینوپتیس یهواشناس ستگاهیا شده ثبت ساله 06 یها داده اساس بر انهیماه یگلبادها-1شکل 

                                                 
1 WRPlot 
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( و با سرعت 271˚ی مورد مطالعه از سمت غرب به شرق )ایم که جهت باد غالب منطقهگلباد ماهانه دریافته 12با بررسی 

 باشد.متر بر ثانیه می 3748این سرعت معادل  نات است. 0770میانگین معادل
ساختمان ویالیی مسکونی دوبلکس  ها نسبت به شرایط اقلیمی محل،ی طراحی و ساخت سازهی نتیجهبه منظور مشاهده

های که برای و اندازه [10]های انجام شده طبق پژوهش(. 2)شکلاستهبا حداکثر میزان بازشو مجاز طراحی شد

ورودی و خروجی حدودا  هایمساحت کلی دیافراگم بازشوها مورد نیاز است ی در ساختمانیابی به تهویه طبیعدست
ای رهپنجتعبیه موضوع دیگری که در طراحی این ساختمان لحاظ شده است  .گرفته شددرنظر  مساحت ساختمان41%

باشد. جهت این پنجره در ی مطبوع و خروج هوای گرم از قسمت فوقانی ساختمان میسراسری به منظور تسریع در تهویه

وزش باد غالب محلی تغییر  های زیر نسبت به جهتیک از حاالت تعریف شده در سناریوبام شیبدار در هر 

یک فضای با فشار کم در بیرون باعث تسریع در خروج  این پنجره در شرایط پشت به باد با ایجاد (4و3کند.)شکلمی
پیشنهادی پالن طبقات برای طرح  شمایی از 2در شکل  جریان هوا از خانه و تشدید تهویه طبیعی هوا خواهد شد.

 است.ساختمان آورده شده

 
 

 
 یبررس مود ساختمان طبقات پالن-2شکل 

 

 

ی طرح )باالترین دمای فصل تابستان و برای هفته درانرژی پالس برای هر یک از سناریوها الزم به ذکر است که مدل 

ی های ماهانهد غالب بدست آمده از بررسی گلبادت باو نیز با اعمال جه ی طرح(ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک منطقه
 آورده شده است: 3ادی در شکل اطالعات مربوط به شرایط سایت ساختمان پیشنه منطقه بابلسر اجرا شده است.
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 مشخصات شرایط اقلیمی اجرای مدل-3شکل

 

 است: ی زیر انجام گرفتهدر مورد دو سناریوطراحی آنالیز حساسیت 
 

 ی ساختمان در محل بدون در نظر گرفتن چرخش متناسب با جهت باد غالب محلیسناریو اول: جانمای 

 با توجه به جهت وزش باد غالب منطقهگیری سازه ی و جهتسناریو دوم: جانمای 

آورده شده است که در  5و  4نمای کلی ساختمان با جایگیری طبق هر یک از سناریوهای اول و دوم به ترتیب در اشکال 
باشد و همچنین ی جهت باد غالب محلی میی جهت شمال و فلش قرمز رنگ نشان دهندهها فلش مشکی نمایندهآن

 .ا در هر نما قابل مشهود است.مساحت هریک از بازشوه

 

های خواب در سناریو اول جهت بازشو موجود در بام عمود بر جهت وزش باد غالب بوده و در سمت بادگیر ساختمان اتاق
اند. اما در سناریو دوم جهت بازشو سقفی پشت به جهت باد غالب و دیوار در معرض باد هم دیوار در نظر گرفته شده

 باشدمن میمربوط به سالن نشی

 

های باد موجود جریان CFDشبیه سازی  1گیری از نرم افزار دیزاین بیلدربا درنظرگیری هر یک از این دو سناریو و بهره

است. نتایج توزیع دما و سرعت جریان هوا در پالن مورد نظر با توجه به پیچیدگی در اطراف و داخل سازه انجام شده
 است. شده ارائه گردیده رزش بندیا ی رنگیهندسی به صورت کانتورها

 

                                                 
1 Design builder 
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 اول ویسنار طبق ساختمان ییجانما-4 شکل

 
 
 

 
 دوم ویسنار طبق ساختمان ییجانما -5 شکل
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 پردازیم:به بررسی شرایط دما، سرعت جریان هوای داخلی هر یک می

 

جهت  دون در نظر گرفتنداخل ساختمان ب دمای رایانجام شده ب CFD سازیایج مدلتن یدهنده نشان که 0شکل در 
کمترین دمای . استگراد برآورد شدهدرجه سانتی 21/27الی  42/25 یدمای کلی برش مورد نظر در بازهمناسب است 

( هم مربوط به اتاق خواب غربی 3/27)( متعلق به نشیمن و اتاق خواب شرقی و بیشترین دما42/25) مشاهده شده

  باشد.می

 
 

 
 

 داخلی ساختمان بدون در نظرگیری جهت باد غالب شبیه سازی دمای -0 شکل

 
 

و در برخی  1718یابیم که سرعت جریان هوای داخل ساختمان در بسیاری از نقاط در می 7شکل با بررسی  چنینهم

دو فلوم هوای با  ،غربی در معرض وزش باد خواب متر بر ثانیه است و این در حالی است که در دو اتاق 1730مناطق 

 متر بر ثانیه تشکیل شده است. 90/1تا  43/1سرعت 
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 مان بدون در نظرگیری جهت باد غالبشبیه سازی سرعت جریان داخلی ساخت-7 شکل

 

 است. اخلی دما و سرعت بر اساس شرایط باد محلی نشان داده شدهسازی دشبیهبه ترتیب   9و  8در شکل 

 
رای شرایط یکسان اقلیمی در اجرای هر دو سناریو، در این حالت دما در توان دریافت که باز نتایج بدست آمده می

درجه سانتیگراد دمای  2تغییر کرده است. نسبت به حالت قبل مورد بررسی، کاهش حداقل  2478الی  22781 یمحدوده

به باد بودن ناریو قبل پشت بخشی از این اختالف دمای به وجود آمده نسبت به س هوای داخل ساختمان مشهود است.

به بیرون هدایت است. این دریچه هوای گرم داخل فضای ساختمان را از بخش فوقانی ی سقفی تعبیه شدهی تهویهپنجره
 کند. می

 

چنین فلوم هوای با سرعت جریان دارد و هممتر بر ثانیه  1730تا  1724در بسیاری از نقاط هوا با سرعت  9در شکل 
 وجود در غرب سازه( به وجود آمده است. که در نشیمن )م 1784حداکثر 
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 شبیه سازی دمای داخلی ساختمان با در نظرگیری جهت باد غالب-8 شکل
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 شبیه سازی سرعت جریان داخلی با درنظرگیری جهت باد غالب-9شکل 

 
حیط شرح یش انسان در می نتایج دو سناریو ابتدا الزم است تا استاندارد موجود برای ایجاد شرایط آسابرای مقایسه

 شود:داده

ی سرعت جریان هوایی که بدن انسان در شرایط محدوده [9]1کندیدو و همکاران طبق مطالعات انجام شده توسط

درجه سانتیگراد  24متر بر ثانیه عنوان شده است. در دماهای باالتر از  175تا  172معمول در آن احساس راحتی دارد 
درجه باشد نرخ تهویه  28چنین اگر دمای هوای داخلی بیشتر از شود و همیه ترجیح داده میمتر بر ثان 1حداقل سرعت 

متر بر ثانیه در مجاورت سطح  178تواند افزایش داده شود با در نظر داشتن این حقیقت که سرعت جریان بیش از می

 گردد.های پوستی و عدم آسایش میبدن موجب خشکی و ناراحتی
 172درجه سرعت مابین  24 شود برای دماهای کمتر ازانداردهای ذکر شده ترجیح داده میا توجه به استببه این ترتیب  

 برقرار باشد. 1الی  178درجه سرعت جریان هوا  24متر بر ثانیه  و برای دماهای باالتر از  178الی 

باالتر از سناریو دوم و در  دما کمیدر حالتی که چرخش مناسبی برای ساختمان در نظر گرفته نشده )سناریو اول( چون 

(، مورد نیاز است. این 1730-1718درجه برآورد شده ترجیحا سرعت جریان هوای فراتر از سرعت فعلی )  25فراتر از واقع 
مناسب  1730تا  1724شرایط سرعت  2478الی  22781در حالی است که در ساختمان سناریو دوم با محدوده ی دمایی 

 رسد.به نظر می

های متفاوت در هر یک از بریها با کاری قرارگیری اتاقدو طرح توجه و عدم توجه به نحوه در این ی قابل مالحظهنکته
اند و به این ربع در معرض باد غربی قرار گرفتهمتر م 27و  24جهات خانه است. در سناریو اول دو اتاق خواب با مساحت 

شود، اما در سناریو دوم با ناراحتی میه با این مساحت موجب ایجاد احساس دلیل فلوم هوای ایجاد شده در فضایی بست

صحت  رسد.یع جریانات داخلی بهتر به نظر میی توزنحوهگیری نشیمن در این وضعیت، و قرار درجه خانه 91چرخش 

این پژوهش است. در قابل اثبات [10] نورزمان و همکارانی ایهایی که در مطالعهاین موضوع از بررسی لیست اندازه
تا جریان هوا و چرخش باد در فضای  داده شوند کاهشدر مسیر جریان، های داخلی دیوارتا جای ممکن که بیان شده 

ن را دیوارهای . با ورود جریان پر سرعت باد به نشیمن غربی در سناریو دوم فضای بزرگی از ساختماشودبیشتر داخلی 

 شود.این ترتیب شرایط آسایش برقرار میرار داده و به ها تحت تاثیر قروبرویی اتاق خواب

 

 

 نتیجه گیری

 

است و تر شدهل تغییر در شرایط آب و هوایی گرمهای اخیر به دلیی بابلسر در سالمنطقهاقلیم معتدل و مرطوب 

ش طراحی، توجه سازی شرایط آسایبرآوردهبه عوامل اقلیمی جهت  بیش از پیشموضوع طراحان را بر آن داشته که  این

و در نظر  )جانمایی( گیری سازه در محلتکنند. یکی از عوامل بسیار موثر در ایجاد این شرایط به صورت طبیعی جه
تا بر اساس مدل گیری انتخاب شده منظور دو سناریو مختلف برای جهت جهت باد غالب منطقه است. به این گرفتن

 .های انجام شده دو جهت عمود بر هم اتخاذ شده استسازی. در شبیهل و ارزیابی قرار گیرندمورد تحلی CFDسازی 

 ی کوچکتر در طول ضلع بادگیر ساختمان وی سقفی عمود بر جریان باد غالب و فضاهای بستهدریچهمدل اول دارای 

                                                 
1 C. Cândido, R.J. deDear, R. Lamberts, L. Bittencourt  



 

 

 
wwwCAUP.ir         13 

در سمت تر و فضایی نسبتا فراخ ی طبیعیپشت به جهت وزش باد به سبب تهویههای سقفی پنجرهدومین مدل دارای 

 است.  بادگیر ساختمان

 
م وجود ه این نتیجه دست یافتیم که علی رغب های صورت گرفتههای بدست آمده از شبیه سازیبررسی خروجی با

ویه مطبوع سقفی طراحی توجه به پنجره تهبیاست. زیرا ناریو اول حالت مطلوب ایجاد نشدهبازشو رو به باد بیشتر در س

ی سقفی به صورت پشت به باد در سناریو دوم با جایگیری که طی آن پنجرهصورتی است که  است. این درصورت گرفته
و  استشده خروج هوای گرم از قسمت فوقانی ساختمان قرار گرفته و به این ترتیب وزش باد محلی موجب تسریع فرآیند

جریان هوا در کل ساختمان وزیع ت ، کیفیتتر فضاها نسبت به جهت وزش باد محلیهمچنین به دلیل قرارگیری مناسب

 ایجاد کرده است. شرایط آسایش را ،و در کل در بدترین شرایط دمایی سال بیشتر شده

گیری مناسب ساختمان در محل با توجه به شرایط اقلیمی که باد و توان بیان کرد سمتدر آخر طبق مشاهدات می
در جهت عکس باد ی سقفی ی تهویهتعبیه و این موضوع است،ترین عوامل موثر بر به عنوان یکی از مهم باد جهت وزش

کاهش زمان ماند هوا و کاهش دو الی سه این مسئله موجب  تر ایجاد کرده و مشاهده شد که، نتیجه مطلوبلبغا

سرعت جریان هوای مطلوب را هم ایجاد  شده و ،ی مکانیکینیاز از هرگونه تهویهبی ای دمای هوای داخلیدرجه
  ست.اهکرد
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