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   چكیده 

امروزه ساختن ساختمانهای بلند و مجتمع های مسکونی جزء بافتهای مهم شهر و اساس شهر سازی شده است علی رغم اينکه      

می باشد به همان میزان هم در اقلیم منطقه تاثیرگذار است و از  اين فرآيند باعث تجمع آاليندگی و گسترش فرسايش بافت شهر

لذا در اين مقاله سعی برآن شده است، به يک چیدمان يا آرايشی از .همه مهمتر محیط زيست منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد

چیدمان رايج  لذا.اتمسفر شهر باشد مانع از تجمع آاليندگی هوا در باالی ه دستاور اين چیدمانکساختمان ها و برجها دست يافت 

و چیدمان مناسب باتوجه به شرايط مرزی تشخیص  بافت شهرتبريز را شبیه سازی عددی نموده و ايراد های حاصل از اين آرايش را 

  .شهر تبريزانتخاب خواهد شد

  

 باد ، خطوط جريان  هوا، فاصله بین  ساختمانها، چیدمان  ساختمانها: کلیدی گانواژ  
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Check the layout of the buildings and towers to prevent the concentration of air 

pollution in major weather Tabriz 
  

Abstract  

                         Due to the increasing population of the metropolis، perhaps a little high buildings and 

residential towers seem inevitable. But the positioning of this type of construction and the arrangement of 

them together in a series of environmental requirements must be met. It is hoped that with the simple but 

essential principles to clean air to let the hope that day will be remembered by future generations. 

  

Keywords :Wind،Stream lines، the distance between the buildings، the layout of buildings 

  

 

  مقدمه  - 

سهر بهه   امروزه  به دلیل رشد بی رويه  جمعیت  و نیاز به سکونت، ايجاب کرده است که ساختمانهای بلند هر روز همانند قارچ از گوشهه و کنهار شههر         

خانوار وجود داشت،امّا  اکنون در همان محله با توجه به مجهوز ههای شههرداری و ن هان مهندسهی       22ی شايد به زور متر 8در يک محله  "فلک زنند قبال

تمان آالينده های هوا که از منهابع نقطهه ای و سهطحی منتشهر مهی      .خانوار سکونت دارند و اين فرآيند در تمان کالن شهر ها بچشم می خورد 82حداقل 

سیکل انتقال آالينده ها توسط هوا با انتشار آالينده هها آغهاز  و بهه دنبهال آن     . پوگرافی انتقال، پراکنده يا متمرکز می شوندشوند توسط شرايط جوی و تو

   ]1.[انتقال و پخش آنها  در سرتاسر اتمسفر صورت می گیرد
   

 عامل پاکسازی هوا - 

می کند بايد جهت طی چرخه ی خود دوباره به سمت پايین حرکت نمايد لذا   زمانی که آاليندگی تولید می شود وبه سمت اليه های باالی حرکت    

  .وّن می باشد اين فرآيند به وسیله دو مکانیزن طبیعی صورت می گیرد مکانیزن اوّل باران،مکانیزن دوّن باد که مکانیزن اوّل خود وابسته به  مکايزن د

ود به سمت پايین می آوردند و هوا را پااليش می نمايند ولی پس از خشک شدن قطرات آب دوبهاره  گی قطرات آب ذرّات آلودگی هوا را با خددر زمان بارن

چراکهه بهاد در    .لذا اثر گذاری باران کمتر از اثر گذاری بهاد مهی باشهد   . چکترين بادی به هوا بلند شده و هوای شهر را  تسخیر می نمايندوذرّات با وزش ک

بارش باران روزانه نمی باشد و بايد شرايط آن ايجاد شود و ازطرفی باد توانايی امهای ذرّات معله  در ههوا را دارد و مهی    اکثر روزها وجود دارد ولی شرايط 

 ]1[.  دفع و انتشار آاليندگی باد می باشد  لذا مکانیزن  .تواند توده  ويا بسته آلودگی را با توجه به شرايط ايجاد شده  از سطح منطقه ای دور کند

  مانهای متعارف ساختمانها و برجها در شهر سازیچید -3 

پلکانی،رديفی،زيگوراتی،حیاط مرکزی، ستونی ،کنجی،قیفی وخیابانیکه .در تمامی شهر ها اين آرايش و چیدمان ساختمانهاها به چشم می خورد    

 ]2[.آورده شده است (1)که نحوه چیدمان و تصوير آنها در شکل.متداولترين آنها آرايش رديفی و ستونی می باشد 

 
 آرایشهای متداول چیدمانهای ساختمانهادر شهرسازی( )شكل

باشد نحوه  اگر  شهر تبريز از نمای باال نگاه شود به راحتی می توان بافت کهنه و بافت تازه آن را تشخیص داد و آن چه در اين بین حائزه اهمیت می

 . ازی در آنها رعايت شده است ولی به نقاط زيست محیطی و اقلیم توجهی نگرديده استچیدمان ساختمانها است که شايد اصول مهندسی و شهر س

از همديگر فاصله داده و هدف  wبراين من ور ساختمانها رادر آرايش ستونی چیده  و آنها را به اندازه .  آرايش ستونی،  آرايش جامع شهر تبريزمی باشد

يعنی . اده شوندد فرض نموده و به همان اندازه  ساختمان ها ازيکديگرفاصلهwپهنا داشته باشد آنرا اين است که هر اندازه که ساختمان  wاز حرف 

و معنی آن اين  در ن ر گرفته شود  1wو اين چیدمان را آرايش(2 )مطاب  شکل .می باشد wو فاصله آنها از يکديگر هم به اندازه wپهنای ساختمانها 

 . و فاصله ای به اندازه پهنا به آرايش ستونی چیده شده انداست که ساختمانها با پهنای يکسان 
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 w چیدمان ساختمان ها با آرایش(  )شكل

 

برای حالت ابعاد اين تونل باد.(3)شبیه سازی نیاز به يک تونل باد می باشد که ساختمانها در داخل اين تونل باد قرار گیرند مطاب  شکل را ی ب

و برای حالت سه 3مطاب  شکل . پهنای ساختمان می باشدمبنای wينجا هم می باشد که در اw22*w33 دو بعدی

 ]3[.  (4)مطاب  شکل . می باشدw22*w22*w33بعدی

 

 
 در حالت دو بعدی  تونل باد (3)شكل 

 

 
 در حالت سه  بعدی  تونل باد (4 )شكل

 

در ذا فصههل مههرداد و کمتههرين سههرعت بههاد    لهه .تهها مراحههل شههبیه سههازی تکمیههل شههود    .بعههد از تونههل بههاد نوبههت شههرايط مههرزی مههی باشههد     

مطههاب  اطالعههات گرفتههه شههده از اداره هواشناسههی سههینوپتیک و        .گرفتههه مههی شههود  ن ههر   طههول چنههدين سههال متههوالی در    در ايههن مههاه  

اگههر آرايشههی پیههدا شههود کههه بهها    . انتخههاب مههی شههود متههر بههر ثانیههه  34/1مايههل بههر سههاعت معههادل    3بهها سههرعت   بههاد ]4[شهرسههتان تبريههز 

چهههرا . ط مههرزی بیشههترين میههزان گههذر جريههان بههاد در   بههین سههاختمانها را داشههته باشههد، آن آرايههش مطلههوب خواهههد بههود              ايههن شههراي  

مهههی  دارا را کمتهههرين دمنهههدگیکهههه در فصهههل تابسهههتان، مهههاه مهههرداد شهههرايط اقلیمهههی در تبريهههز بگونهههه ای مهههی باشهههد کهههه جريهههان ههههوا  

اگههر طههرز جانمههای سههاختمانها بههه گونههه ای باشههد کههه بههه بههاد اجههازه       . دباشههدو ايههن شههرايط بههرای تجمههع آالينههده ههها  مناسههب مههی باشهه      

در فصههول و مههاه هههای ديگههر فرآيندمههذکور بهینههه     . بهها شههرايط مههرزی ذکههر شههده بتوانههد بهها کمتههرين اتههالف انههرژی عبههور کنههد          ،دهنههد

 ]3 [.طري  شبیه سازی عددی  اثبات کرد حال  بايد اين فرآيند را از. می باشد

ايهن ارزيهابی اطالعهات پايهه     اطالعهات حاصهل از    .و با توجه به شرايط مرزی شبیه سازی میشونداختمانها در داخل اين تونل قرار داده سبرای اين من ور 

   . بوده و بايد اين اطالعات بدست آمده بهینه شوند

 برای مسئله   دزپیدا کردن عد د رینول -3

ه محاسبه  عدد رينولدز  می باشد که چگالی و لزجت ههوا  از اطالعهات  ذخیهره شهده  در نهرن افهزار       برای تشخیص حالت پايا و ناپايا ی مسئله نیاز ب     

برابراست با چههار برابهر مسهاحت  کانهال بخهش بهر محهیط          DHقطر هیدرولیکی.  متر بر  ثانیه می باشد 34/1سرعت . بدست می آيد شبیه سازی شده 

 . 22wکل مربع می باشد، لذا چهاربرابر مساحت به  محیط برابر است با ضلع مقطع يعنی کانال، از آنجايی که مقطع ورودی کانال به ش

 (1)Re=   (*u*DH)/(  )                                                                                                                                                                                                                                                           

قطهر  DH سهرعت سهیال برحسهب  متهر بهر ثانیهه و        uلزجت برحسب کیلوگرن برمتر ثانیهه و   چگالی برحسب کیلوگرن برمتر مکعب   ( 1)در فرمول 

لذا مدل قرار گرفته شده در داخل تونهل ههر واحهدی کهه     . می باشد wه به اينکه ابعاد تونل باد مد ن ر بر حسببا توج. برحسب متر می باشد هیدرولیکی

 .متر می باشد222معادل 22wمی باشد که با اين شرايط    متر  12در اين مسئله  هر سانتی متر . داشته باشد، همان واحد در ابعاد تونل اعمال می شود

Kg/m)223/1رای مسئله با توجه به اينکه  چگالی هوا برابر است با بنابراين عدد رينولدز ب
مهی  e-3 *4884/1(Kg/(m.s))ولزجت هوا برابهر اسهت بها    (3

 ]1 [.می باشد نشان دهنده اين  است که جريان در داخل تونل آشفته و ناپايا می باشد82/18341381لذا عدد رينولدز برابر است با . باشد 

 استقالل شبكه -4 

اين نقاط بايد از لحاظ مقدار پارامتر . سه نقطه درسه طرف مدل  در ن ر گرفته می شود (3)برای بدست آوردن  استقالل شبکه  مطاب  شکل    

رامتر يعنی میزان مش ها بايد به مقداری برسند که با تغییر مقدار مشها  ديگر هیچ تغییری در مقدار اين سه نقطه حاصل نشود و اندازه پا. ثابت بمانند

 ]4 [. .نامگذاری می شوند Cو A ،B، 3اين سه نقطه بترتیب مطاب  شکل . مربوط به سه نقطه ثابت باشد

 
 جهت بدست آوردن استقالل شبكه  Cو,A،Bجانمای نقاط   (5)شكل 
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                            بررسی  مقادیر مربوط به استقالل مش ( )جدول                           

 تعداد مش  فردی

سرعت در نقطه 

A(m/s)         

      

سرعت در 

  B(m/s)نقطه 

           

سرعت در نقطه 

C(m/s)            

      

1 432382 288148/1 8483834/2 3283211/2 

2 414832 288148/1 8483834/2 3283211/2 

3 483211 288148/1 8483834/2 3283211/2 

حال با توجه به  ناپايا بودن گذر سیال در داخل تونل مدل . حاصل شد483211مشاهده می شود استقالل مش با مقدار ( 1)همانطور که در جدول 

k-epsilon (2eqn)آشفتگی 
 ]4 [.استفاده می شود 2

   طریقه ارزیابی مدل -4

 ،سرعت 3و اطالعاتی ن یر گذر جريان ترسیم می شود در تونل ( 1)مطاب  شکلبرای ارزيابی اولین حالت خطی بامختصات ثابت در بین دو ساختمان     

 .ترسیم می شود 1wمربوط به خط را در حالت ، 1و شدّت آشفتگی 3،انرژی جنبشی 4کلی
====================== 

1:Reynolds number   

-kايط ناپايههها يکهههی از مهههدلهای آشهههفتگی بهههرای شهههر . از ديهههر بهههاز   دغدغهههه ايجهههاد  مهههدل بهههرای حالتههههای آشهههفتگی وجهههود داشهههت   :2

epsilon (2eqn) می باشد که در نرن افزار های شبیه سازی تعبیه شده است. 

3:Stream Function4:Velocity Magnitude3:Turbulent Kinetic Energy (k)1:Turbulent 

Intensity  

 

 
    w محل  جانمای خط در مدل    ( 6 )شكل

 .جريان،تغییر سرعت،انرژی جنبشی و شدت آشفتگی ترسیم می شودبا توجه به شرايط خط نمودارهای مربوط به گذر 

 
 ]3 [در محل  خط  وانرژی جنبشی نمودار سرعت(7)شكل

 
 در محل  خط شدت آشفتگی  گذر جریان ونمودار (8)شكل

اسهههت w سهههاختمانها  همهههان   يعنهههی پهنهههای  2wمن هههوراز چیهههدمان .تغییهههر داده میشهههود 2wحهههال چیهههدمان سهههاختمانها بهههه حالهههت  

 (8)مطاب  شکل . می باشد2wولی فاصله بین ساختمانها 

 
    w محل  جانمای خط در مدل    ( 9 )شكل

 .قبل  ترسیم و با حالت اولیه دو بدو مقايسه می شوند فرآيندنمودار های حاصل از اين چیدمان مطاب  
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   w نمودارتغییرات سرعت در مدل (    1 ) شكل

 
 w و  w سه تغییرات سرعت در مدل نمودار مقای(     ) شكل

انطباق نمودارها گويا اين مطلب . يعنی باد در دوسر خط هر دو جیدمان يکسان می باشد.سرعت در پیرامون ساختمانها  يکسان می باشد( 11)از شکل 

 .شرايط جزی بهبود يافته است 2wدر چیدمان . اما در وسط خط جای که  هوا راکت می باشد . می باشد

 
    w نمودار   تغییرات انرژی جنبشی در مدل (     ) لشك

 
  w و  w نمودارمقایسه   تغییرات انرژی جنبشی در مدل (   3 ) شكل

تصور شود که اکثر نقاط شهر تبريز . اما آنقدر نیست. محسوس می باشد 2wعمال نشان می دهد که افزايش سرعت در وسط خط در آرايش ( 13)شکل 

در وسط خط هوا راکت می باشدو  wچرا که با وجود فاصله .لذا اين فواصل محل تجمع آاليندگیها می باشد. می باشدwانها کمتر ازفواصل بین ساختم

 .باد از پیرامون ساختمانها به  راحتی عبور می کند و هیچ تاثیری در وسط خط  ندارد

 
    w نمودار   تغییرات شدت آشفتگی در مدل (   3 ) شكل

 
   w و w نمودار مقایسه   تغییرات شدت آشفتگی در مدل (   4 ) شكل

حال گذر جريان در موقعیت خط در . می باشد 1wبه مراتب بهتر از  2wمشاهده می شود که شدت آشفتگی در میان خط در آرايش ( 14) در شکل

 .شودیترسیم م 2wچیدمان 

 
   w نمودار مقایسه   تغییرات گذر جریان در مدل (   5 ) شكل
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 w و  w نمودار مقایسه   تغییرات گذر جریان در مدل ( 6 )شكل

  . نشان می دهد که  گذر جريان  در هر دو آرايش هیچ تغییر نداشته است( 11)شکل 

 2wو1wنتیجه گیری  از مقايسه چیدمان -4-1

 ]w ] 3 وw مقایسه کلی چیدمان ( )جدول                                 

△v 

% 

△Tke 

% 

△TI 

% 

△m 

% 

 w  w  w  w  w  w  w  w 

3 /   53/    4/   /  84/   /3 4/3 8 4/3 8 

9/  3/5  /9 صفر 

با . افزايش داشته است ولی گذر جريان تغییر نداشته استاز ن ر سرعت ،انرژی جنبشی،شدت آشفتگی، 1wنسبت به 2w نشان می دهد که ( 2)جدول 

 .ايجاد و مجددا شبیه سازی  حاصل می شود  3wتوجه به اين نتايج چیدمان 

 (14)رسید و خط در مختصات قبلی خود قرار می گیرد مطاب  شکل  3wبرای اين من ور فاصله  بین ساختمانها به  

 
 3wمحل خط در مدل ( 7 )شكل 

 .مقايسه می شود  2wنمودار های اين چیدمان  ترسیم و با مدل

 
 3wمدل  نمودار تغییرات سرعت در( 8 )شكل 

 
 3wوw نمودار مقایسه تغییرات سرعت  دو مدل ( 9 )شكل

 .در وسط خط بهتر شده است  جريان باد  نشان می دهد که  وضعیت( 18)شکل 

 
 3wنمودار تغییرات انرژی جنبشی در مدل ( 1 )شكل 
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 w و3wنمودار مقایسه تغییرات انرژی جنبشی در مدل (   )شكل 

 .در انرژی جنبشی نشان داده است  اافزايش فاصله تاثیر خود ر

 
 3wنمودار تغییرات شدت آشفتگی در مدل (   )شكل 

 .با توجه به افزايش سرعت در وسط خط ،پارامترهای وابسته به سرعت  روند افزايشی خود را نشان می دهند

 
 w و 3wنمودارمقایسه تغییرات شدت آشفتگی در مدل ( 3 )شكل 

لذا گذرجريان  در اين چیدمان . وضح نشان می دهد که  مراتب نسبت به دو مدل قبل تغییر محسوسی داشته استب( 23)شدت آشفتگی در شکل 

 .بررسی می شود

 
 3wنمودار تغییرات گذر جریان در مدل ( 4 )شكل 

 
 w و 3wنمودار مقایسه تغییرات گذر جریان در مدل ( 5 )شكل 

( 21)يا بايد گفت چیدمان ستونی  مطاب  شکل . هیچ تاثیری در گذر جريان  در محل خط ندارد مشاهده می شود با افزايش فاصله( 23)در شکل  

برای  .و بايد نوع  آرايش يا چیدمان ساختمانها را تغییر دادنیست ،چیدمان مناسبی برای دفع و انتشار آاليندگی متمرکز شده در فضای بین ساختمانها 

دو آرايش متعارف در طراحی و جانمای ساختمانها با همديگر ترکیب شده  و آرايش جديدی که در شکل  اين من ور آرايش ستونی و آرايش رديفی

 .نمايش داده می شود، بوجود می آيد( 24)
 

 
 ]3w   ] 3وw، w گذر جریان در مدلهای ( 6 )شكل 

مان ها، افزايش سرعت باد در لبه های تیز ساختمان اولی بوجود باد  از پیرامون ساخت مشاهده می شود در اثر گذر جريان( 21)همان طور که در شکل 

عالوه بر اين گردبادهای  .رايش تغییر يابدآ لذا بايد نوع.می آيد و لی اين افزايش جريان باد در آرايش ستونی تاثیری در فضايی بین ساختمانها ندارد

 .سیال در حال گذر از پیرامون ساختمانها ندارد بوجود آمد در اين آرايش از نوع بسته می باشند که هیچ تبادلی با

 
 ترکیب دو آرایش ستونی با آرایش ردیفی و ایجاد آرایش جدید ( 7 )شكل 

1w 2w 3w 
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 (28)شکل . مطاب  قبل  خطی با همان مختصات  در اين آرايش قرار داده می شود 

 

 
 محل قرار گیری خط در آرایش جدید( 8 )شكل 

 1w-1 لذا اين آرايش. فقط تفاوت آن با اين آرايش در اين است که ساختمانها يکدر میان قرار گرفته اند. باشدمی  1w آرايش جديد همان آرايش

 .نامیده می شود

 .نمودار های حاصل از اين بصورت زير نمايش داده می شود 

 
  

  -w نمودار سرعت و انرژی جنبشی در مدل ( 9 )شكل 

آرايش ستونی و سمت چپ آرايش ( 3)يعنی سمت راست موقعیت  .وسط دو ارايش ترکیبی می باشند (  3)نشان می دهد که  مختصات ( 28)شکل  

 .رديفی 

 
  -w نمودار گذر جریان و شدت آشفتگی  در مدل ( 31)شكل 

 .مرکز ترکیب دو آرايش است( 3)بیان گر اين است که موقعیت (  28)نیز همانده شکل ( 32)شکل 
 

 ی قبلی ابا مدله  -w مقایسه چیدمان -5

  -w وw مقایسه کلی چیدمان (3)جدول                    

v△ 
% 

Tke△ 

% 

TI△ 

% 

m△ 
% 

 w  w-   w  w-   w  w-   w  w-  

3 /   15/ 3  4/    /  84/  5/3 37/3 8 4/331 

3/ 5 75/ -  4/ 3 6 /1 

انههرزی جنبشههی  در اثههر برخههود بههاد بهها      . داشههته اسههت نشههان مههی دهههد کههه سههرعت افههزايش چشههم گیههر        (  3)بههه جههدول   يههک نگههاه  

عهههالوه بهههر آن گهههذر . امههها ايهههن کهههاهش آشهههفتگی  سهههرعت بوجهههود مهههی آورد . کهههاهش مهههی يلبهههد( 28)سهههاختمان دومهههی مطهههاب  شهههکل 

 .اما اين افزايش جزيی می باشد. جريان افزايش دارد

                                              -w و w مقایسه کلی چیدمان (4)جدول                         

v△ 

% 

Tke△ 

% 

TI△ 

% 

m△ 

% 

 w  w-   w  w-   w  w-   w  w-  

53/   15/ 3  /    /   /3 5/3 3/3 8 4/331 

 / 3 67/6- 9/   64/1 
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. ترونهههد بهبهههود داشهههته اسههه   (  3)هماننهههد جهههدول    2Wدر مقايسهههه بههها آرايهههش    1W-1نشهههان مهههی دههههد آرايهههش    ( 4)جهههدول 

 2w-1رسهههانده و آرايهههش  2wبهههه 1wلهههذا فاصهههله بهههین سهههاختمانها از . گهههذرجريان  در ايهههن جهههدول بهههاز افهههزايش نهههاچیز داشهههته اسهههت 

 .و خط در مختصات قبلی خود ترسیم می شود( 31)مطاب  شکل 

 
  -w محل قرار گیری خط  در مدل (  3)شكل 

چیده با اين تفوت که مطاب  آرايش قبلی ساختمانها يکدرمیان . می باشد 2wتمانها می باشد با اين تفاوت که ساخ 2w، همان آرايش  2w-1آرايش 

 .شبیه سازی اين آرايش وترسیم نمودار های  آن .(31)شکل . شده اند

 
  -w انرژی جنبشی و سرعت   در مدل (  3)شكل 

 
  -w گذر جریان  و شدت آشفتگی    در مدل ( 33)شكل 

 مدلها با  -w مقایسه چیدمان -6

  -w و    -w مقایسه کلی چیدمان (5)جدول             

v△ 
% 

Tke△ 
% 

TI△ 
% 

m△ 
% 

 w-   w-     w-   w-    w-   w-     w-   w-    

53/    / 3   /   /  5/3 7/3 4/331 7 /336 

5/ 4  4/7 7 /5 9 /  

 .گذر جريان تغییر تقريبا دو برابری داشته است. روند افزايشی داشته اند به سادگی می توان ديد که تمامی پارامترها(  3)با مشاهده جدول

 w و    -w مقایسه کلی چیدمان (6)جدول                

v△ 

% 

Tke△ 

% 

TI△ 

% 

m△ 

% 

 w  w-    w  w-    w  w-     w  w-    

53/    / 3  /   /   /3 7/3 3/3 8 7 /336 

5/ 4 9 /4 صفر 6/  

 .اين گذر جريان با شرايط مرزی مسئله مطلوب می باشد .نشاندهنده تغییرات قابل توجه گذر جريان دربین فضای بین ساختمانها می باشد (1)جدول 

 3wو    -w مقایسه کلی چیدمان (7)جدول                

v△ 

% 

Tke△ 

% 

TI△ 

% 

m△ 

% 

3w  w-   3w  w-   3w  w-    3w  w-    

1 /    / 3 3/   /  4/3 7/3 34/3 8 7 /336 

9 /9 7/7- 8 /8 6/  
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 .باز هم گذر جريان افزايش مطلوب داشته است 3w،2w-1در مقايسه با آرايش 

 .مشاهده شود( 34)برای درک بهتر مسئله گذر جريان در  

 
  -w و   -w گذر جریان باد  در مدل (34)شكل 

سرعت افزايش يافته توسط لبه های تیز ساختمان . های بسته به گردبادهای باز تغییر وضعیت داده اندمشاهده می شود که گردباد( 34)با مشاهده شکل 

 .نمايش داده شده است ( 33)در شکل     2w-1تحلیل سه بعدی گذر جريان در آرايش . اولی در فضای بین ساختمانها بکار گرفته شده است

 
   -w    نمایش سه بعدی گذر جریان در آرایش ( 35)شكل 

 ( 33) متر برثانیه توانسته است هوای پیرامون ساختمانها را مطاب  شکل 34/1دستاورد اين چیدمان اين است که باد با سرعت 

 .پاک سازی نمايد 

 نتیجه گیری-7

 
 ]8 [ نمودار نمایش سرعت جریان باد در تمامی چیدمانها( 36)شكل 

 .يشها باال می باشداز همه آرا 2w-1آرايش  سرعت ( 31)مطاب  شکل 

 
 نمودار نمایش انرژی جنبشی جریان باد در تمامی چیدمانها( 37)شكل 

 .، انرژی جنبشی  در اين آرايش ازهمه چیدمانها بیشتر می باشد 3wباتوجه به فضای بیشتر  درآرايش 

 
 نمودار نمایش شدت آشفتگی جریان باد در تمامی چیدمانها( 38)شكل 

 (38)شکل .2w-1بیشترين مقدار خود را دارد یدمانشدت آشفتگی سرعت درچ

 
 نمایش گذر جریان باد درتمامی چیدمانها( 39)شكل 

 .می باشد که  بطور قابل مالح ه ای  از همه مدلها  پیشی گرفته است 2w-1نمايش گذر جريان در آرايش ( 38)شکل 
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