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تغییرات سرعت و جهت باد متأثر از توسعه شهری
مطالعه موردی :محله سعادتآباد تهران
3

شقایق دلفان آذری*  ،1محمد سلیقه  ،2مهری اکبری

-3دانشجوي دکتري آب و هواشناسی ،دانشکده علوم جغرافيایی ،دانشگاه خوارزمی
-2دانشيار آب و هواشناسی ،دانشکده علوم جغرافيایی ،دانشگاه خوارزمی
-1استادیار آب و هواشناسی ،دانشکده علوم جغرافيایی ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش مقاله3116/2/22 :
تأیيد نهایی مقاله3116/1/22 :
چكیده
توپوگرافی شهر تهران ،تراکم و ارتفاع ساختمانها ،ميزان ترافيک ،عرض و جهت معابر به همراه شرایط جوي و اقليمی
نقش اساسی را در تراکم آالیندهها ایفا میکنند .یکی از پارامترهاي جوي که در پراکندگی آالیندههاي هوا در سطح
شهر تهران نقش تعيين کنندهاي دارد ،باد است .در این پژوهش با استفاده از روشهاي توصيفی-تحليلی و مقایسهاي
با بکارگيري تکنيک شبيهسازي با استفاده از نرم افزار  ENVI-metبه بررسی و تحليل رفتار باد پرداخته است .روش
گردآوري اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهاي و ميدانی صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که در خيابانهایی
که جهت شمالی-جنوبی (موازي جهت باد غالب) دارد ،اکثراً کاناليزاسيون خيابانها باعث افزایش سرعت باد شده و
این امر باعث خروج آالیندهها از این خيابانها میشود .در خيابانهایی که عمود بر جهت جریان باد غالب (خيابانهاي
شرقی-غربی) است ،اثر ارتفاع و نحوه همجواري ساختمانها نسبت به یکدیگر ،ضمن تغيير جهت و سرعت باد ،سبب
انباشته شدن آالیندههاي منتشر شده در خيابان میگردد .و همچنين خيابانهاي شمالی -جنوبی به خصوص خيابان
سی و پنج متري بعثت بيشترین سرعت باد را به خود اختصاص داده است .که یکی از مهمترین دالیل افزایش سرعت
باد در این خيابان را میتوان به کاناليزه شدن باد در داخل آن و عرض بيشتر خيابان دانست .سرعت باالي باد در این
خيابان باعث شده تا رابطه معکوسی با ميزان منواکسيد کربن منتشر شده برقرار کند .بهطوري که کمترین ميزان
منواکسيدکربن در این خيابان مشاهده شد.
واژههای کلیدی :باد ،توسعه شهري ،شبيه سازي ،محله سعادتآباد.Envi–met ،

* -نویسنده مسئول01123062131 :

Email: Shaghayegh.delfanazari@gmail.com
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باد بهویژه در مقياس خرد نمیتوان یک بررسی
کامل و جامع انجام داد .اما به کمک روش مدل-
سازي تا حد بسيار زیادي مشکل برطرف میشود.
از مطالعات انجام شده در سطح جهان در مورد باد
میتوان به (دي سابتينو )2002 ،اشاره نمود که
چينشهاي ساختمانهاي شهر بهویژه عرض
خيابان و جهتگيري آنها ،تاثير مهمی در تغيير
جهت باد و نحوه پراکندگی آلودگی در سطح
خيابانها دارد همچنين فرجی ( )3122اشاره
میکند که باد تحتتاثير عواملی نظير ناهمواري
زمين ،وضع زمين ،منابع گرما و وجود ساختمانها
و غيره تغيير مییابد( .پوردیهمی )3110 ،ساختار
فيزیکی شهر نظير مکان شهر در یک منطقه ،اندازه
سطح فضاهاي ساخته شده شهري ،تراکم مناطق
شهري ،جهت و عرض معابر در خيابانها ،ارتفاع
ساختمان ها ،پارکها و فضاهاي سبز و ...بر اقليم
شهر میتواند تاثير بگذارد جریان درون داالن
خيابان توسط هندسه پشت بام ،عناصر زبري،
هندسه داالن خيابان همچون نسبت دید و جهت-
گيري خيابان با شرایط باد (باالي بام) سينوپتيکی
مشخص میشود .کارا ( )2033با مطالعهاي که در
پراکندگی آالیندههاي مرتبط با ترافيک در سراسر
یک خيابان متقارن ناهمگن در نيکوزیاي قبرس با
جهت گيري شرقی-غربی انجام داد بيان نمود که
سطوح آلودگی در سطح زمين به شدت به شرایط
هواشناسی ،طرحبندي خيابان و موقعيت خطوط
ترافيکی در داخل خيابان بستگی دارد .و همچنين
بدي ( )2033در مطالعات انجام شده در خصوص
جریان باد و کيفيت هوا در یک خيابان در ناحيه
شهري شلوغ ،پيکربندي ساختمان و جهت باد را از
عوامل بسيار مهم در تعيين پراکندگی آالینده در
داخل حوزه شهري بيان کرد و همچنين شکاف بين
ساختمانها یک عامل بسيار مهم است که باید
توسط برنامهریزان و طراحان شهري در نظر گرفته

مقدمه
شرایط آب و هوایی به موازات دیگر عوامل محيطی،
از مهمترین عوامل موثر در شکلگيري بافتهاي
شهري به شمار میآید (رهنمایی .)3161 ،جاي
خالی ضوابط طراحی متناسب با محيط و اقليم در
ادبيات طراحی شهري ایران ،ضرورت طرح مسئله-
اي مبتنی بر چگونگی تاثير فرمهاي گوناگون
شهري بر کاهش و افزایش باد (یکی از مهمترین
عوامل اقليمی) و نقش آن در کيفيت فضاي شهري
را به روشنی بيان میکند براین اساس جریان باد در
حوضه شهري بهعنوان مهمترین عامل انتقال دهنده
آالیندههاي گازي و تامينکننده هواي تازه و
آسایش حرارتی محسوب میشود .معموال در
معماري و طراحی بسياري از فضاهاي شهري یکی
از فاکتورهایی که کمتر مورد توجه قرار میگيرد و
همين امر باعث بروز مشکالت و عدم کارایی
بسياري از فضاهاي شهري و ساختمانها شده است.
ساختمانها میتوانند مانع جریان هوا شده و یا آنکه
هدایت کننده و تشدید کننده سرعت آن باشد .هم-
جواري ساختمانها و بهطور کلی عناصر ساخته
شده ،در عين آنکه موانعی در مقابل باد ایجاد
میکند ،در شرایط ویژهاي میتواند جریان هوا را به
داالنهایی هدایت کند .در چنين شرایطی جریان
هوا در آن محلها بيشتر خواهد شد .باد با انتقال
ذرات معلق و گازهاي موجود در جو شهري سبب
کاهش اثرات گلخانهاي شده و در نتيجه از افزایش
دماي کمينه در کالن شهرها جلوگيري میکند .لذا
باد مهمترین عاملی است که سبب کاهش اختالف
دماي بين شهر و حومه میگردد و شهر تهران با
توجه به گستردگی جغرافيایی روز افزون و رشد
جمعيت نيز از این قاعده مستثنی نمیباشد .لذا
اهميت سرعت و جهت باد در این راستا بسيار
مشهود میباشد .از سوي دیگر به دليل کمبود
دادهها و اطالعات منسجم و کامل از سرعت و جهت
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کتابخانهاي ،ميدانی و آماري میباشد .همچنين
مدلسازي عددي با هدف دستيابی به شرایط بهينه
اقليمی محدوده مورد مطالعه ،با استفاده از مدل
عددي خرد اقليم ،موسوم به  ENVI_metاست.
پس از انتخاب محدوده مورد نظر ،فضاهاي مزبور از
طریق نرمافزار  Google Earthو طرح تفصيلی شهر
تهران جدا شده و در طراحی کاربريهاي مختلفی
چون ساختمانها و ارتفاع آنها ،پوشش گياهی و
فضاي سبز ،پوشش سطحی زمين ،جانمایی
گيرندههاي مجازي و ...در مدل آماده خواهند شد.
سپس در بخش آماري ،توسط ایستگاههاي
هواشناسی اندازهگيري میشود .بعد از انتخاب
محدوده کاربريهاي مختلف مانند ساختمان و
ارتفاع آنها ،پوشش گياهی و پوشش سطحی و....
در مدل مشخص میشود .در این تحقيق تمرکز بر
محاسبه عوامل مؤثر بر جریان باد و نحوه تاثيرگذاري
آن در محيط کالبدي شهر است .لذا از ميان مدلهاي
موجود شبيهسازي خرداقليم شهري ،مدل ENVI-
 metکه قادر به شبيهسازي مقادیر این شاخصهاست،
انتخاب و به کار گرفته شده است .البته باید اشاره کرد
که در این تحقيق عالوه بر شاخص باد ،شاخصهاي
دیگري از قبيل دماي هوا ،رطوبت نسبی و دماي
متوسط تابشی نيز شبيهسازي خواهد شد .امتياز اصلی
این مدل آن است که فعل و انفعاالت اصلی جو را که
براساس قوانين فيزیکی نظير قوانين دیناميک سياالت
و ترمودیناميک بر خرداقليم تأثيرگذارند شبيهسازي
میکند (بروس و فلير .)2001 ،مدل مورد استفاده در
این تحقيق قادر به شبيهسازي اثرات متقابل فضاهاي
شهري ،گياهان و اتمسفر در مقياس کوچک است .این
مدل میتواند اثرات تغييرات کوچک در طراحی شهري
و چشم اندازهاي آن (براي مثال :کاشت درختان،
ساخت ساختمانهاي جدید ،جایگزینی سطوح سنگی
به جاي پوششهاي گياهی و )..را در وضعيت
ميکروکليما بررسی کند (بروس و فلير .)2001 ،محله

شود .الوتون ( )2002رابطه ميان ميانگين سرعت
باد در تراز پياده و تراکم ساختمان مربوط به
محلههاي مسکونی واقعی را با چندین آزمایش تونل
باد بررسی کردند .آنان بر رابطه قوي معکوس ميان
نسبت پوشش و نسبت سرعت باد تاکيد کردند.
صفوي و عليجانی ( )3122بيان کردند که محدود
شدن شهر تهران به وسيله کوهها باعث شده تا از
خاصيت پاالیش موثري برخوردار نباشد و عوامل
هواشناسی مانند وارونگی دما ،استمرار سامانههاي
پرفشار همراه با هواي پایدار در فصلهاي سرد و نيز
بادهاي محلی مانند باد کوه به دشت ،آالیندهها را
به مرکز شهر وارد کرده و آلودگی را تشدید میکند.
وجود بادهاي غالب غربی و تجمع اکثر صنایع در
غرب تهران نيز باعث میشود که هواي آلوده اغلب
اوقات وجود داشته باشد .همچنين جزیره گرمایی با
ایجاد جریان باد از اطراف به طرف شهر ،مواد
آالینده حومه را به داخل شهر هدایت میکند.
(رنجبر و همکاران )3121 ،ایجاد جزیره گرمایی در
شبهاي آرام مراکز شهري سبب جاري شدن هوا
از مناطق باز اطراف به مرکز شهر میشود( .امينی،
 )3110غالبا دماي مرکز تهران چند درجه از دماي
اطراف بيشتر است و این مساله جزیره گرمایی را
ایجاد و تشدید میکند که موجب وزش باد از اطراف
به بخش مرکزي شهر و در نتيجه انتقال آالیندهها
و تجمع آنها در این بخش میشود .با مروري بر
پيشينه پژوهشی توجه جدي به تغييرات سرعت و
جهت باد متاثر از توسعه انجام نشده است ،در این
مطالعه به تقابل و تعامل ساختار شهر در برخورد با
پدیده باد و چگونگی پراکنش آلودگی هوا در ارتباط
ساختار شهري و جریان هوا در مقياس خرد بررسی
شد.
مواد و روشها
تحقيق از نوع توصيفی – کاربردي میباشد .روش
گردآوري دادهها و اطالعات ،ترکيبی از روشهاي
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مرتبه میتواند در جهت و سرعت باد تاثير گذارد .از
طرفی دیگر با توجه به گسترش روزافزون
آلودگیهاي هوا و کاناليزه نشدن باد ،ميزان آلودگی
هوا نيز باال خواهد رفت .شکل  3موقعيت جغرافيایی
محله سعادتآباد را نشان میدهد.

سعادتآباد در منطقه  2و در شمال غرب تهران
جاي گرفته است .با توجه به توسعه آتی این محله
دیده میشود که ساختمانهاي بلند مرتبه در این
محله زیاد است .با توجه به وجود بادهاي غالب شهر
تهران از شمال غرب ،ساخت ساختمانهاي بلند

شکل  :3موقعيت جغرافيایی محله سعادتآباد در شهر تهران.

بحث و نتایج
بلوکهاي مسکونی پلکانی ،پوشش گياهی و هم-
چنين پوش کف شامل آسفالت ،سنگفرش بتنی و
خاک میباشد .شکل  2موقعيت عناصر کالبدي
مدل شده را نمایش میدهد.

تمرکز پژوهش بر پراکنش آلودگی هوا با توجه به
الگوهاي وزش باد و جهتگيري معابر در
خيابانهاي محله سعادتآباد است .عناصر کالبدي
که در این نرمافزار ترسيم و مدل شدهاند شامل
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شکل  :2عناصر کالبدي مدل شده در محدوده محله سعادتآباد

زیاد آن که موجب اصطکاک کمتر میشود ،باشد.
همچنين چند ساختمان با ارتفاعهاي مختلف در
امتداد خيابان وجود دارد که بر سرعت موضعی باد
تاثير گذاشته است .در تقاطعها هم به دليل کنش
جریان هوا در آن ،وجود تغيير عرض خيابانها در
محل تقاطع و هم جهت باد جنوبی در آنها افزایش
در سرعت باد ،بهویژه در راستاهاي شمالی-جنوبی
مشاهده میشود (شکل .)1

سرعت وزش باد :براساس نتایج به دست آمده از
مدلسازي جریان باد مالحظه میشود که بيشترین
سرعتها در معابر با جهت شمالی-جنوبی است و
در این بين خيابان سی و پنج متري بعثت به صورت
چند هسته سرعتی ( 1/22 ،1/1و  1/11متر بر
ثانيه) در امتداد خيابان میباشد .با توجه به غالب
بودن جهت وزش باد جنوبی در اول ژانویه در این
خيابانها ،سرعت بيشتر آنها میتواند به علت
کاناليزه شدن جریان هوا در امتداد خيابان و عرض

شکل  :1الگوي سرعت باد در اول ژانویه در محله سعادتآباد
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بالفاصله بعد از اتمام شبکه معابر و ساخت و سازها
جهت باد براساس شرایط طبيعی و توپوگرافی محل
تغيير کرده از جهت جنوب به جنوبغربی تغيير
مسير میدهند.
الگوهای جریان هوا و جهت وزش باد :بردارهاي باد در
خيابانهاي شمالی-جنوبی نشان دهنده جهت قابل
انتظار باد جنوبی است و در خيابانهاي شرقی-
غربی ترکيبی از جهتهاي شرقی ،غربی ،جنوب-
شرقی و جنوبغربی است .در گوشه شمالشرقی
محدوده مطالعاتی بردارهاي باد نشان دهنده تغيير
جهت جریانها از جنوب به جنوبشرقی است که
دليل اصلی آن را میتوان به اتمام محدوده
ساختمانی در این بخش و وجود فضاهاي باز و سبز
دانست .در داخل محدوده نيز دیده میشود با
برخورد جریانها به ساختمانهاي بلند مرتبه جهت
آنها تغيير پيدا کرده و گردابهاي در اطراف آنها
تشکيل شده است (شکل .)1

کمترین سرعتها نيز معموال در طرفين تقاطعها و
در امتداد خيابانهاي شرقی-غربی رخ داده است.
در خيابان سرو غربی سرعت باد به علت اصطکاک
در جداره ساختمانها کم و به طرف شرق افزایش
در سرعت مشاهده میشود .همچنين خروج و
فشرده شدن هوا در جهت باد غالب از این خيابان
موجب افزایش در سرعت باد میشود .به طور کلی
میتوان گفت در خيابانهاي شمالی-جنوبی سرعت
باد بيشتر از خيابانهاي شرقی-غربی است .با توجه
به شبيهسازي صورت گرفته مشاهده میشود که در
بخشهاي جنوبی محله سعادتآباد ،نماهاي
ساختمانی و خيابانهاي رو به باد داراي سرعت
جریان بيشتري هستند در حالی که در فضاهاي
پشت به باد ساختمانها ،شدت جریان باد کاهش
مییابد .همچنين مالحظه میشود که بادها تحت-
تاثير شبکه معابر و ارتفاع ساختمانها تغيير جهت
میدهند .نمونه بارز این مسئله را میتوان در
بخشهاي شمالشرقی محله مشاهده نمود.

شکل  :1بردارهاي باد در محله سعادتآباد

دست آمده از این بردارها را میتوان به شرح زیر
ذکر نمود.

این بردارها جهت و ميزان سرعت باد را در
مکانهاي مختلف نشان میدهد .مهمترین نتایج به
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به دليل اهميت این موضوع ،برشهایی در طول و
عرض محدوده مطالعاتی انتخاب شده و به طور
تفصيلی به بررسی سرعت و بردارهاي باد در آنها
پرداخته شده است .براین اساس سه برش در
عرضهاي  300 ،10و  360و سه برش در طولهاي
 332 ،22و  320ایجاد شده و به طور عمودي به
بررسی جریان باد پرداخته شده است.

سرعت باد در گوشههاي ساختمانهاي بلندافزایش مییابد.
عبور باد از ميان دو ساختمان به صورت یک تنگهباعث افزایش سرعت باد میشود.
با افزایش ارتفاع ،سرعت باد نيز افزایش مییابد،بدین ترتيب شرایط آسایش در طبقات باالتر
مشکلتر است.
در فضاي پشت به باد ساختمان ،سرعت باد بسيارکم میشود .در این شرایط باد دچار اغتشاش شده
و مسيرهاي تصادفی را میپيماید.

شکل  :2بردارهاي باد در محله سعادتآباد در مقطع )X=30( X-Z

و به همين دليل بسياري از افرادي که در طبقات
باالي برجها ساکن هستند از صداي ایجاد شده
توسط باد در برخورد با پنجرهها ناراضی هستند .در

با توجه به شکل فوق هر چه ارتفاع بيشتر میشود،
سرعت باد نيز افزایش مییابد به گونهاي که سرعت
باد در لبههاي بامها تا  2/21متر بر ثانيه نيز میرسد
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سرعت دیگر هم داراي سرعت بيشتري هستند هم
باعث تغيير و ایجاد ميدانهاي باد در پشت
ساختمانهاي بلند موجود در محله سعادتآباد
شدهاند .شکل نيز تقریبا همانند مورد باالیی و
بيشترین سرعت با فاصله اندکی بعد از
ساختمانهاي بلند مالحظه میشود .البته باید به
این نکته نيز اشاره کرد که بعد از قرارگيري
ساختمانهاي بلند در مسير شرقی-غربی،
خيابانهاي با جهت شمالی-جنوبی جاي گرفتهاند
که با توجه به جهت باد غالب ،موجب افزایش
سرعت باد در این بخشها میشوند.

شکل  6مالحظه میشود که سه گره اصلی سرعت
باد وجود دارد که به ترتيب از غرب به شرق میتوان
چنين توصيف نمود .در ابتداي محدوده شبيهسازي
شده ساختمانهایی با ارتفاع  32و  32متري قرار
دارند و این ساختمانها در بخشهاي غربی باعث
کاهش باد و بالفاصله بعد از آن سبب افزایش جریان
باد میشوند و بردارها داراي طولهاي بزرگتري
هستند .اغتشاش ایجاد شده در پشت این
ساختمانها نيز به دليل هم سطح بودن
ساختمانهاي بعدي به نسبت کم است و باد تغيير
زیادي در مسير حرکت خود نداشته است اما دو گره

شکل  :6بردارهاي باد در محله سعادتآباد در مقطع

2
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بادهاي وزیده شده بعد از عبور از ساختمانهاي
مرتفع  12متري ،ما بين این ساختمانها و
ساختمانهاي  21متري گير افتادهاند .از طرفی
دیگر به دليل گردش مکرر باد در این بخش ،سرعت
بادها نيز افزایش یافته است و یک گردابه در این
قسمتها تشکيل شده که به خوبی در مدل
شبيهسازي شده است.

نمونه بسيار مناسبی را میتوان از گير افتادن باد در
بين ساختمانها در مقطع  )X=160( X-Zمالحظه
نمود (شکل  .)2در این شکل همچنان که مشاهده
میشود در بخشهاي شرقی ساختمانهاي مرتفعی
وجود دارند که در کنار ساختمانهاي کمارتفاع تر
جاي گرفتهاند .در این قسمتها ساختمانهایی با
ارتفاع  12و  21قرار دارند که در اطراف
ساختمانهاي  1و  32متر ارتفاع جاي گرفتهاند.

شکل  :2بردارهاي باد در محله سعادتآباد در مقطع

بردارهاي باد در مقطع  Y-Zکه در برابر جهت باد
غالب قرار دارند به خوبی نحوه تاثيرگذاري جهت

)X=160( X-Z

خيابانها و ساختمانها در برابر وزش باد را نشان
میدهند (شکلهاي  2تا  .)30همانطور که

1
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میشود که میتواند باعث راکد ماندن آالیندههاي
هوا شود .بهطور کلی هر چه ارتفاع ساختمانها و
موانع واقع شده در مقابل باد بيشتر باشد ،نقش
آنها در تغيير جهت و سرعت وزش باد بيشتر است.
در صورتی که ابعاد ساختمانها کوچک بوده و به
طور پراکنده در محوطه احداث شده باشد ،جریان
هوا بدون هيچگونه تغيير قابل توجهی از روي آنها
عبور میکند .اما چنانچه ساختمانها ابعاد بزرگتري
داشته باشند و به طور فشرده و پيچيده در کنار هم
قرار داشته باشند ،جهت و سرعت باد به شدت تغيير
خواهد کرد (گل بابایی و همکاران.)3121 ،

مالحظه میشود تغيير جهت باد در این مقطع با
توجه غالب بودن باد در این جهت قرار دارد ،بيشتر
است و نشان میدهد که مدل خرد اقليم به خوبی
این تغييرات را میتواند نشان دهد .با وزش باد و
برخورد آن به موانع و ساختمانها ،هم جهت و هم
سرعت بادها تغيير میکند .بهطوري که سرعت باد
در نماهاي رو به باد کمتر شده و با حرکت صعودي
باد به سمت باالي ساختمان و ارتفاع گرفتن آن،
سرعت باد در باالي ساختمان افزایش مییابد .بعد
از حرکت نزولی باد در پشت ساختمانها،
گردابههایی از باد در نماهاي پشت به باد ایجاد

شکل  :2بردارهاي باد در محله سعادتآباد در مقطع

30
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شکل  :1بردارهاي باد در محله سعادتآباد در مقطع

)Y=115( Y-Z

شکل  :30بردارهاي باد در محله سعادتآباد در مقطع

)Y=180( Y-Z
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شمالی ميانی و شمالی محدوده ،منواکسيدکربن
کاهش دارد .با این وجود پراکنش آن در کل محله
نيز یکسان نمیباشد .دليل این امر نحوه شکلگيري
شبکه معابر و ساختمانها است .بهطوري که در
خيابانهاي با جهت شمالی-جنوبی ،با توجه به
افزایش سرعت باد ميزان منواکسيدکربن کاهش
پيدا میکند و در معابر شرقی-غربی با توجه به
کاهش سرعت و مانع بودن در برابر باد ميزان
منواکسيدکربن منتشر شده در محيط باقی میماند
و ميزان بيشتري را نشان میدهد.

شکل  33مقدار  Co2منتشر شده در محله
سعادتآباد را نشان میدهد .همچنان که مالحظه
میشود رابطه معکوسی بين سرعت جریان باد و
ميزان منواکسيد کربن در محيط وجود دارد.
بخشهاي جنوبی محله سعادتآباد تحتتاثير
بزرگراه نيایش داراي ميزان منواکسيد کربن منتشر
شده بيشتري هستند .در این اتوبان با توجه به
جریان رفت و آمد وسائط نقليه ،منواکسيدکربن
بيشتري در محيط منتشر میشود .از طرفی دیگر با
توجه به شرقیغربی بودن این بزرگراه مدت زمان
ماندگاري آالیندهها بيشتر است .اما در بخشهاي

شکل  :33ميزان منواکسيد کربن منتشر شده در محله سعادتآباد

نتیجهگیری
جریان باد در اول ژانویه اغلب از جنوب میباشد.
ارتفاع متوسط ساختمانها و نحوه قرارگيري آنها
نسبت به جریان وزش باد و ساختمانهاي دیگر،
عدم تقارن در طرح خيابان در بعضی از معابر به
ویژه معابر شرقی-غربی موجب تغيير در جهت و
سرعت باد میشود .به طور کلی هر چه ارتفاع

براي تحليل آماري از دادههاي جهت و سرعت باد
ایستگاه شمال تهران در اول ژانویه  2031ميالدي
استفاده گردید .براساس نتایج به دست آمده ،باد
غالب در اول ماه ژانویه باد جنوبی است .و با توجه
به الگوي جریان و جهت باد به دست آمده از
شبيهسازي مشخص شد که در محله سعادتآباد
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ساختمان و یا موانع در مقابل باد بيشتر باشد ،نقش
آنها در تغيير جهت و سرعت وزش باد بيشتر است.
نکته مهم این که تشکيل گردابه بازگردش کننده
افقی ایجاد شده در برخی تقاطعها است .در
قسمتهایی از محدوده نيز همگرایی جریان باد در
سطح زمين در نتيجه شاخه شدن جریان باد در
اطراف ساختمانها و یا تغيير در جهت باد به علت
حضور موانع و یا ساختمانها در مقابل باد اتفاق
افتاده است .بهطور کلی در معابر شرقی-غربی
سرعت باد کمتر از معابر شمالی-جنوبی است .در
این حالت به دليل این که خيابانهاي شرقی-غربی
عمود به جهت باد و ساختمانهاي واقع شده در آن
ردیفهاي طویل ساختمانی هستند ،جریان هواي
اصلی در باالي ساختمانها جریان خواهد داشت .در
صورت وارد شدن جریان هوا به خيابان نيز با توجه
به سرعت پایين ،توانایی صعود به جریان هواي آزاد
و پرش از روي ساختمانهاي بلند که در محله
سعادتآباد بسيار به چشم میخورد را ندارد.

براساس نتایج به دست آمده از این تحقيق میتوان
اشاره کرد که خيابانهاي شمالی-جنوبی بهخصوص
خيابان سی و پنج متري بعثت در محله سعادتآباد
بيشترین سرعت باد را به خود اختصاص داده است.
جهت این بادها نيز به تبعيت از باد غالب ،جنوبی
است .یکی از مهمترین دالیل افزایش سرعت در این
خيابان را میتوان به کاناليزه شدن باد در داخل آن
و عرض بيشتر خيابان دانست .سرعت باالي باد در
این خيابان باعث شده تا رابطه معکوسی با ميزان
منواکسيدکربن منتشر شده برقرار کند .بهطوري که
کمترین ميزان منواکسيدکربن در این خيابان
مشاهده شد .در عوض خيابانهاي شرقی-غربی با
توجه به قرار گرفتن در مسير باد ،سرعتهاي
پایينی را ثبت کردهاند .با توجه به رابطه معکوس
بين سرعت باد و ميزان منواکسيدکربن ،در معابر با
جهت شرقی-غربی ميزان آالیندهها افرایش یافته و
پایداري آنها در محيط بيشتر است.
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