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Abstract:
Cars are known as one of the major sources of air pollution in cities, and the dispersion of their
pollution depends on various variables including urban form. This study aims to explain and analyze
the causal relationships between mineralization and open space indices with air pollution and
ventilation. This is quantitative research, which uses the computational fluid dynamic (CFD) technique
in residential areas of Tehran. The CFD model has been validated through the wind tunnel
experiments. Findings shown that in the forms in which wind direction is perpendicular to the street,
ventilation is mostly done through the street's roof and by increasing the open space index and
decreasing the mineralization index, the vertical ventilation decreases, and the horizontal ventilation
via lateral openings increases. On the other hand, increasing the figures of the open space index, leads
to a decrease in the amount of mass fraction at pedestrian height in the main street. Thus, a negative
correlation is reported between them. Finally, regarding the mineralization and open space indices, the
third form is evaluated as the most suitable form, which should be considered in the future
developments of Tehran.
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Introduction
Metropolitans are increasingly facing the problem of air pollution due to the widespread presence of
vehicles. Air pollution at the street level is a challenging issue of urban sustainable development. In
addition to its sources of production, air pollution deals with a large number of factors such as urban
morphology and ventilation, and urban wind. The latter can be considered as an important one since
thelong-term stability of air in an urban area can quickly stabilize pollutants and increase their volume in
urban space. In addition, urban morphology can play a role in transfer pollution from one place to another
by creating specified paths for wind. Thus, triple relationships are created between urban morphology, air
flow and air pollution. Urban morphology as an independent variable directly affects the accumulation and
dispersion of pollutants (as a dependent variable) and indirectly affects the air flow.In recent years,
computational fluid dynamics (CFD) has been employed for assessment of a wide variety of variables and
indices including: wind angle with respect to the street canyon, aspect ratio of the streets, the average
height, different heights, street continuity ratio and street spatial closure ratio, neighborhood form
(rectangular and square), length of the urban canyon, size of neighborhood, street architecture (roof
configuration), degree of enclosure, plot ratio or floor area ratio (FAR).Adersoria et al. (2014), in their
article, introduces an index called mineralization and considers it equivalent to land coverage, plot ratio,
and packing ratio. According to their study, there is a marginal correlation between the particulate matter
and mineralization index. Also, very little correlation has been discovered between CO pollutants and all 21
morphological factors. In Yang's study (2020), which was carried out with the help of CFD modeling on
the scale of the neighborhood (200 m×200 m) with the square blocks arrangement (20 m×20 m), the land
coverage factor with pollution dispersion has a negative correlation. Of course, the results in this study are
very general and many factors are unclear. This study is intended to prove the existence or non-existence of
a relationship between air quality (CO pollutants) and mineralization index in the neighborhood and open
space index in the street canyon in Tehran (where the wind is perpendicular to the main street) with the
help of CFD, which is known as a more reliable than statistical studies, due to better computational
accuracy
Materials and Methods
The CFD simulations have been performed using Ansys Fluent. The validation of the all CFD settings
(including mesh arrangement and turbulence model etc.) is based on experimental analysis (wind tunnel reduced scale(. The case study is located in the residential areas of Tehran, Iran. The GIS software and
satellite images have been applied to select the case study. The dimensions of the neighborhood are 300 m
wide, 300 m long, and 16 m high. The street width equals 12m. In the models, tetrahedral meshing for the
inner region and hexahedral meshing for the outer region have been used (Hybrid mesh). The aspect ratio
equal to 1.1 in inner region and is 1.15 in the whole geometry. The number of cells in the F1, F2, F3, and
F4 is 7.3, 7.4, 7.4 and 7.5 million cells respectively for the simulation of one half of the geometry. The
turbulence is simulated using RANS models, which are formed based on the temporal averaging of
parameters. Due to high speed, low computational cost and acceptable accuracy of RANS models, RANS
equations have been used in this research. Among the RANS
models, the Realizable k-epsilon turbulence model has been selected, which has achieved better in
validation part. The model is three-dimensional, isothermal, steady, and incompressible. Carbon monoxide
(CO) is considered as the pollutant which is injection from two lines source (with 5 cm wide and 40 cm
high) along the main street. The pollutant emission modeling method is the species transfer model (mixedspecies).
Discussion of Results
Based on the CFD output, the maximum velocity at the pedestrian height (2 meters) in F1, F2, F3and F4
respectively equals 4.27, 5.31, 5.31, and 5.35 (m/s), which has been created in the corners of windward
blocks. In the other forms except for F1 (it lacks an East-West street), the maximum velocity is blown at
the entrances of the streets which are parallel wind.By increasing the OS index in F1, F2, and F3 (0, 0.04,
0.27), the mean velocity at the main street increases (0.73, 0.75, 0.78), but in F4, where the index equals
F3, we see a decrease in velocity (0.59) due to the difference in the shape and size of the open space in the
neighborhood. The longer length of this space in F4 has minimized the canalization effect of the East-West
street and consequently the wind velocity in the middle of the open space (where the main street passes).
With the decrease of the MI index (0.88, 0.85, 0.8, 0.75), the average velocity in the whole domain
decreases. But F1 is exception. Although it has the highest index, it also has the lowest velocity, which is
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due to the lack of East-the West street in this form. Based on the maximum mass fraction, F4 is the worst
form (0.0136). After that, F1, F3, and F2 are in the next ranks in terms of CO mass fraction with 0.0116,
0.0104, and 0.0103, respectively. The concentration of pollutants in all forms can be seen in the vicinity of
the leeward wall (west side of the street). In F1, the accumulation of pollutants is in the middle of the street,
in F2, it is inclined to the intersection, in F3, it is inclined in the vicinity of the open space, and in F4, it is
in the middle of the enclosed sections of the street.
Considering the average mass fraction at the height of the pedestrian in the main street and comparing it
between the forms, it should be said that the F3 has the best conditions. It is 10% less than F4, 20% less
than F2, and 30% lower than F1. Based on the OS index, it can be said that with the increase of the index,
the amount of pollutant in the main street decreases and there is a negative correlation between them. But in
F4, due to the lower wind velocity, the amount of pollutants is slightly higher than the F3. The street roof
(16 meters) in the F1, F2, F3, and F4 has the highest amount of pollutant respectively and their mass
fraction average equals to 0.00066, 0.00052, 0.00041, and 0.00036. So, increasing in the OS index and
decreasing in MI index (F1 to F4) cause a reduction in vertical ventilation (by the street roof) as well as an
increase in horizontal ventilation (through lateral openings).The amount of CO mass fraction in the
longitudinal profile in the sidewalk axis in the main street (near the western wall), in F1 at the beginning
and end of the street is the minimum and in the center of the street, this amount has reached its maximum
value of 0.0072. In F2, at the intersection of the East-West street and the main street, CO mass fraction is
drastically reduced to zero. In the F3 and F4 at the open space, the amount of co is very small. Based on the
graph and contour outputs, F1 has the worst form and F4 has the best form. The average mass fraction in
F4, F3, and F2 is 56.52%, 65.22%, and 82.61% of F1, respectively.
Conclusions
 There is a relationship between urban block forms and wind velocity. Wind velocity on streets that are
parallel to the wind, is higher than streets that are perpendicular to the wind. In the firt groupe, the
canalization of the wind results in increases in the wind velocity at the beginning of the canyon. In this
regard F2, F3, and F4 have the maximum wind velocity at the entrances of the East-West street. In these
places air pollution is minimum. The corner of windward blocks is the other parts of the domain that
have high wind velocity (corner effect).
 The wind velocity is low or even zero, next to the leeward walls, where the possibility of pollutant
accumulation is high. In this regard, the intensity of pollutants is maximum next to the western walls of
all four forms. The farther from these spaces toward intersections and open areas, the pollutants disperse
more.
 There is a negative correlation between the OS index and the amount of pollution in all four forms.
Thus, the more OS index causes the lower amount of CO mass fraction. However, since the main street
and the increase in the size of the open space in F4 are not the same direction, the effects of the increase
in the extent of opening areas on air pollution dispersion are complicated. It leads to a reduction in wind
velocity and consequently increases air pollution. Finally, in terms of air quality, F3 is the most suitable
form which has the lowest amount of air pollution in the main street. At the same time, F1 is known as
the least efficient form.
 For street canyons with perpendicular wind flow, comparing F1 and F2 shows that shortening the length
of street canyon (from 300 to 144 meters) results in lower amount of air pollution.
 Besides, increasing in the OS index and decreasing in the MI index (F1 to F4) cause a reduction in
vertical ventilation (by the street roof) as well as an increase in horizontal ventilation (through lateral
openings). In a way, it is obvious in the mass fraction contours that pollutants tend to exit through lateral
opening.
 There has also been shown a negative correlation between the mass fraction and height. So, resining in
height causes better air quality. This confirms the human exposure to pollution and danger
 In addition, also the results show a relationship between the increase in both wind velocity and
ventilation rate with the decrease in the amount of CO, but the relationship could not be considered a
direct relationship. The reason is that the ventilation is not only by horizontal movement of pollutants,
but there are other vertical and turbulent flows too which causes ventilation.
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ارزيابي تأثير گشودگي فضايي کريدور شهري بر پراکنش
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 1دانشجوی دکترای شهرسازی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 2استاد ،عضو هیأت علمی گروه شهرسازی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 3استاد محقق ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه سوگانگ کره جنوبی ،سئول ،کره
تاریخ وصول مقاله1011/5/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1011/2/15

چکيده

کالنشهرها به دليل حضور گسترده خودرو با مشکل آلودگي هوا به طور فزايندهاي مواجه هستند که به طور جدي روي سالمتي افراد
تأثير ميگذارد .آلودگي هوا در سطح خيابان با تعداد زيادي از متغيرها چون فرم شهري سرکار دارد .فرم شهري ميتواند منجر به
تشديد پديده آلودگي يا تسهيل تهويه شود .تاکنون تأثير برخي از شاخصهاي فرم شهري بر نحوهي پخشايش آاليندهها مورد بررسي
قرار گرفته است اما شاخص معدني شدن و شاخص گشودگي فضايي تاکنون مورد بررسي واقع نشده است که در اين مطالعه قرار
است روابط علت و معلولي بين آنها و نحوهي پراکنش آالينده مونوکسيد کربن ( )COشناخته و بيان شود .فرضيه پژوهش اين است
که تغيير شاخص گشودگي فضايي و معدني شدن بر پراکنش  COتأثيرگذار است و عکس يکديگر رفتار ميکنند .در اين تحقيق از
روش کمي و تکنيک مدلسازي با کمک ديناميک سياالت محاسباتي ( )CFDاستفاده شده و اعتبارسنجي مدل از طريق تونل باد
صورت گرفته است .در فرمهاي مورد مطالعه که به صورت انتزاعي در بستر شهر تهران انتخاب شدهاند ،جهت باد عمود بر معبر است.
نتايج نشان ميدهد که هر دو شاخص اثرات آشکاري در پخشايش آاليندههاي هوا در نزديک به سطح زمين دارد .در نمونهها تهويه
غالباً از طريق سقف کريدور شهري صورت ميگيرد و با افزايش شاخص گشودگي فضايي و کاهش شاخص مدني شدن در فرمها ،از
ميزان تهويه عمودي کاسته و بر ميزان تهويه در راستاي افقي و از طريق دهانههاي جانبي افزوده ميشود .از سويي ديگر بين ميزان
شاخص گشودگي فضايي و ميزان کسر حجمي آالينده در ارتفاع عابر پياده (ارتفاع  2متر) همبستگي منفي وجود دارد و با افزايش
اولي ،ميزان آالينده کاهش مييابد .در نهايت ميتوان گفت فرم سه مناسبترين و فرم يک نامناسبترين فرم به لحاظ شاخصهاي
مورد مطالعه است و توصيه ميشود براي توسعههاي آتي در مناطق مسکوني شهر تهران مدنظر قرار گيرد.
کليد واژه
گشودگي فضايي ،معدني شدن ،آلودگي هوا ،جريان هواCFD ،

سرآغاز
آلودگي هوا (فارغ از شدت و منشأ آنها) هم چون

آالينده با منشأ انساني يا طبيعي در جو است كه براي حيات
انساني ،گياهي و جانوري مضر است

( David Cooper and

ساير چالشهاي زيستمحيطي ناشي از برهم خوردن توازن

 .)Alley, 1986ورود حجم زياد و متنوع آاليندههاي ناشي

در عناصر ،سيستم و عملکرد محيط طبيعي و ارگانيسم

از فعاليتها و مداخالت انساني به طبيعت و اتمسفـر سبب

است .به طور كلـي منظـور از آلـودگـي هوا ،حضور ذرات

برهم خـوردن تعادل در جو و آلودگي هوا ميشود .با توجه

نویسنده مسئول:

Email: pourja_m@modares.ac.ir
DOI: 10.22059/JES.2021.327715.1008206
DOR: 20.1001.1.10258620.1400.47.3.3.3

392
دورة   04شمارة   3پاییز 1011

به تعريف ويلر هر موضوعي كه سالمت بشر را تهديد كند،

سويي ديگر با تغيير در خرده اقليم محل (متغير ميانجي) بر

برخالف اصول توسعه پايدار ميباشد .بنابراين ميتوان

جريان هوا تأثير ميگذارد و بدين ترتيب به صورت

نتيجه گرفت كه از نگاه توسعه پايدار ،توجه به بحران

غيرمستقيم بر تغييرات ميزان آالينده موثر است.

آلودگي هوا كه اين روزها به عنوان يک چالش جهاني

در خصوص رابطهي ميان مورفولوژي شهري و آلودگي

مطرح ميباشد و اثرات سويي بر سالمت افراد جامعه دارد

هوا مطالعات مختلف در مقياسهاي متفاوت از كالن تا

و منجر به مرگ زودرس ،بيماريهاي قلبي و عروقي،

خرد (منطقهاي ،شهري ،محلهاي ،بلوک شهري ،ساختمان)

برونشيت ،اختالالت تنفسي و سرطان ميشود ،بايد در

صورت گرفته است.

اولويت قرار گيرد (حسنوند و ندافي .)5931 ،به همين دليل

پژوهشگراني چون  Mccartyو  Liu ،)5151( Kazaو

است كه آلودگي هوا در سطح خيابان يکي از نگرانيهاي

همکاران ( )5152و  Sheو همکاران ( )5152در مطالعات

Edussuriya

خود در مقياس كالن (منطقهاي) به بررسي رابطهي بين

 ،)et al., 2014كه مهمترين عامل آن خودرو ميباشد ( shen

كيفيت هوا و ساختار مکاني شهرها با متغيرهايي چون

 .)et al., 2017آلودگي هوا در سطح خيابان به غير از منابع

تعداد ،اندازه ،شکل ،نظم ،چندپارگي تکههاي شهري،

توليد خود ،با تعداد زيادي از متغيرهاي پيچيده سركار دارد

مساحت شهري ،نسبت فشردگي ،نسبت كشيدگي و ...

كه هنوز به درستي شناسايي و درک نشدهاند .تهويه و شکل

پرداختهاند.

اصلي در مکانهاي مسکوني در جهان است (

هندسي و فيزيکي محيط شهري يکي از اين متغيرها است

در مقياس متوسط (شهري) نيز كساني چون  Borregoو

كه بهطور قابل توجهي بر آلودگي هواي شهري تأثير

همکاران ( )5112ساختار توسعه پراكنده ،توسعه خطي،

ميگذارد (.)Edussuriya et al., 2014

توسعه فشرده را بررسي كردهاند Hang ،و همکاران

باد شهري در بحث آلودگي هوا بسيار حائز اهميت

( )5113به تحليل شکل كلي شهر ،جهتگيري خيابان و

است ،زيرا حمل و نقل آلودگي از يک مکان به مکان ديگر،

پيکربندي خيابان (در مقياس شهر) پرداخته است،

با مسيرهاي تعيين شده توسط عوامل مختلف مورفولوژيکي

( )5155كيفيت هوا در دو سناريو توسعه آينده پراكنده و

شهري را موجب ميشود (.)Cionco and Ellefsen, 1998

توسعه آينده فشرده بررسي كرده است و مشفقي و يوسفيان

پايداري طوالني مدت هوا در يک منطقه شهري ميتواند به

( )5933نقش تغييرات الگوهاي ساختار كالبدي شهر به

سرعت باعث تثبيت آاليندهها و افزايش حجم آنها در

ويژه شاخصهاي تغيير كاربري زمين و افزايش ساخت و

Tominaga and Stathopoulos,

ساز بر تغييرات مکاني آاليندههاي هواي شهري را در شهر

فضاي شهري شود (

 .)2013در مجموع ميتوان گفت رفتار آيروديناميکي باد در

Martins

تهران ارزيابي كردهاند.

اطراف ساختمانها در تراز پياده ،حاصل تعامل ويژگيهاي

مطالعاتي كه در مقياس خرد (واحد همسايگي ،كريدور

اوليه باد (سرعت وزش ،شتاب ،تواتر و  )...و ساختار

شهري )5به بررسي رابطهي عوامل فرمال و كيفيت هوا

كالبدي ساختمانها (شکل ،اندازه ،ارتفاع و  )...است

پرداختهاند ،غالباً دو روش را در پيش گرفتهاند .دستهي اول

(.)Jackson, 1978

با روشهاي آماري تالش كردهاند به كشف وجود ارتباط

بدين ترتيب روابط سه گانهاي بين مورفولوژي ،جريان

ميان متغيرها بپردازند ،مانند  Edussuriyaو همکاران

هوا و آلودگي هوا ايجاد ميشود .مورفولوژي شهري به

( )5152كه بر روي مورفولوژي و كيفيت هوا در محيطهاي

عنوان متغير مستقل از يک سو به طور مستقيم بر نحوهي

مسکوني پر تراكم ( 51منطقه شهري) كار كردهاند و ارتباط

تجمع آاليندهها به عنوان متغير وابسته تأثير ميگذارد و از

بين  55پارامتر مورفولوژيک در سه سطح منطقهاي ،شهري

ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهري بر پراکنش ...
سمیرا یوسفیان و همکاران
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و محلي را با آلودگي هوا بررسي كردهاند .در اين روشها

همکاران ( )5152و  Yangو همکاران ( )5151به شاخص

نسبت دادن تغييرات آاليندهها به عوامل مورفولوژيکي

پوشش سطح در مطالعهي خود پرداختهاند Edussuriya .و

متفاوت در مقياس وسيع صورت گرفته در حالي كه ساير

همکاران ( )5152با بررسي  55عامل مورفولوژيکي ،نتيجه

عوامل تأثيرگذار (كه تعدادشان زياد هست) كنترل نشدهاند،

ميگيرند ،فقط پنج متغير مورفولوژيکي (تراكم محدوده،

در نتيجه ،از يک سو روابط علت و معلولي بين متغيرها

انعطافپذيري ،شدت زبري آيروديناميکي ،ميزان متوسط

مشخص نميباشد ،از سوي ديگر نتايج حاصله از دقت

فضاي ساخته شده ،فاكتور فشردگي) و چهار عامل توسعه

كافي برخوردار نيستند .دستهي دوم مطالعات با كمک

زمين (نسبت ابعاد ،فاصله بين ساختمانها ،ارتفاع متوسط

 5CFDبه بررسي روابط بين متغيرها پرداختهاند كه مالک

ساختمانها ،انحراف استاندارد از ارتفاع ساختمان) با ميزان

مطالعه ما ميباشد .در ميان اين مطالعات ،بررسي

پراكندگي ذرات جامد معلق ارتباط دارد .اين مقاله شاخصي

شاخصهايي چون نسبت ارتفاع به عرض يا نسبت ابعاد

را با عنوان معدني شدن  9معرفي ميكند و آن را معادل

Oke, 1988; Di Sabatino et al., 2008; Hang et al.,

عناويني چون پوشش سطح  ،2نسبت طرح  ،1نسبت

2012; Eeftens et al., 2013, Shen et al., 2017; Tan et
 ،)al., 2019نسبت پيوستگي و بسته بودن خيابان ( Shen et

بستهبندي  2ميداند .بر اساس اين مقاله همبستگي بسيار

(

 ،)al., 2017ارتفاع متوسط ( ،)Hang et al., 2012تغيير
ارتفاع ساختمانها

( ;Hang et al., 2012; Lin et al., 2014

كمي بين شاخص معدني شدن و آاليندهها وجود دارد.
همچنين بين آالينده  COو كليه فاكتورهاي مورفولوژيکي
55گانه بررسي شده در مقاله همبستگي خيلي كمي كشف

Nosek et al., 2018; Tan et al., 2019; Yang et al.,
 ،)2020زاويه جريان باد با كريدور شهري يا بلوکها ( Lin

شده است كه هر دو نتيجهي ذكر شده جاي سوال دارد و

،)et al., 2014; Wang et al., 2017; Yang et al., 2020

مقاله حاضر قرار است به آنها بپردازد .نکته ديگر اينکه،

طول كريدور شهري ( ،)Hang et al., 2012ابعاد واحد

ضريب معدني شدن ،همبستگي و نسبت كانال خيابان به

همسايگي ( ،)Lin et al., 2014; Wang et al., 2017شکل

طور معنيداري با ذرات جامد ارتباط دارد..

واحد همسايگي (مستطيل ،مربع) (،)Wang et al., 2017
نوع معماري كريدور شهري (فرم سقف)

( Kastner-Klein

 ،)et al., 2004; Tan et al., 2019درجه محصوريت واحد

در مطالعهي  Yangو همکاران ( )5151با عنوان "فرم
شهري و پراكندگي آلودگي هوا شاخصهاي كليدي و
استراتژيهاي كاهش" كه با كمک مدلسازي  CFDدر

همسايگي ( ،)Yang et al., 2020نسبت مساحت كف

مقياس واحد همسايگي ( 511متر در  511متر) با چيدمان

( )Yang et al., 2020( )FARبه چشم ميخورد.

بلوکهاي مربع شکل  51متر در  51متر ،انجام شده است،

اين مطالعه در پي آن است كه به بررسي شاخص

به بررسي رابطهي  1شاخص مورفولوژيک -كه يکي از

گشودگي فضايي در كريدور خياباني و در واحد همسايگي

آنها نسبت پوشش سايت است -با ميزان پراكندگي

و همچنين شاخص پوشش سطح در فرمهاي مختلف از

آلودگي هوا پرداختهاند .بر اساس مطالعات صورت گرفته

CFD

مشخص شد كه فاكتورهاي پوشش سايت (مساحت

طريق مدلسازي پخش  COدر فضاي شهري و با

بپردازد .بنابراين در زمره مطالعات در مقياس خرد است.

ساختمان /مساحت سايت) و ميزان محصوريت (كل محيط

بررسي پيشينه تحقيقات مربوط به اين حوزه نشان

بيروني /كل محيط پايه ،به اين مفهوم كه نسبت مجموع

ميدهد ،به شاخص گشودگي فضايي در درهي خياباني و

طول اضالع كناري كليه ساختمانهاي لبهي مرز بيروني در

در مقياس واحد همسايگي به طور خاص كسي نپرداخته

محدوده مشخص شده به طول لبه كل قطعهها در همان

است و تنها تحقيقات محدودي از جمله  Edussuriyaو

محدوده) با پراكندگي آلودگي هوا همبستگي منفي دارد.
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فاكتور ميانگين ارتفاع (كل ارتفاع ساختمانها/تعداد

تغييرات كيفيت هوا و پاسخ گوئي محيطهاي شهري است.

ساختمانها) با پراكندگي آلودگي هوا ،يک همبستگي مثبت

در اين تحقيق تالش ميشود با توجه به شکاف موجود در

دارند ،به اين معني كه هرچه ارتفاع متوسط باالتر باشد،

ادبيات نظري و همچنين تناقض موجود در مطالعات پيشين

پراكندگي آلودگي هوا (كه باعث ايجاد مناطقي با وزش باد

به سؤاالت زير پاسخ داده شود:

شديد زاويهدار ميشود و آلودگي جديد -گرد و غبار

آيا شاخص گشودگي فضايي و شاخص معدني شدن بر

فراري -2ايجاد ميكند) نيز بيشتر ميشود .بر اساس اين

پخشايش آالينده مونوكسيدكربن تأثيرگذار هستند؟ در

مطالعات پارامتر نسبت مساحت كف (كل مساحت

صورت مثبت بودن پاسخ ،تأثير آنها به چه صورت است و

ساختمانها/مساحت سايت) به طور مستقيم با پراكندگي

پاسخگوترين فرم كدام است .فرض نويسندگان بر اين قرار

آلودگي هوا ارتباط ندارد .رابطهي اختالف ارتفاع (بيشترين

است كه هر دو شاخص مذكور بر نحوهي پخشايش

ارتفاع ساختمان-ميانگين ارتفاع ساختمانها) و پراكندگي

آاليندهها تأثيرگذار ميباشند و نحوهي تأثيرگذاريشان

آلودگي هوا يک رابطه خطي مستقيم نيست و با توجه به

عکس يکديگر هستند .با پاسخ گفتن به پرسشهاي مذكور

تغيير فضايي نسبتاً پيچيده آن ممکن است همبستگي مثبت

و رد يا تائيد فرضيه تحقيق ،و تبيين روابط علت و معلولي

يا منفي با پراكندگي آلودگي هوا داشته باشد.

بين متغيرها با كمک ديناميک سياالت محاسباتي (،)CFD

بررسي پيشينه تحقيق نشان ميدهد ،اول ،بررسي
شاخص گشودگي فضائي و معدني شدن در مطالعات

ميتوان به معيارهايي جهت نيل به طرحهاي پاسخگوتر به
مبحث كيفيت هوا در توسعههاي آتي شهر تهران رسيد.

پيشين كمتر مد نظر قرار گرفته است و اين تحقيقات غالباً
مربوط به شاخصهايي از قبيل تراكم ،ارتفاع ،موقعيت

مواد و روش بررسي

استقرار و نسبت ابعاد ميباشد .بنابراين تحقيق حاضر

ابزار اصلي ارزيابي كالبد شهري ،اندازهگيري ميداني،

ميتواند گامي رو به جلو در راستاي گسترش قلمرو

اندازهگيري آزمايشگاهي در مقياس كامل و مقياس

مطالعات تحليلي در اين زمينه تلقي شود .دوم ،نتايج به

كاهشيافته و روشهاي شبيهسازي عددي از جمله

دست آمده براي شرايط محيطي مختلف نتايجي متفاوت را

ديناميک سياالت محاسباتي ) (CFDاست (

نشان ميدهد ،كه اين مسئله اهميت نمونه-محور 8بودن

 .)2015در اين پژوهش از تکنيک مدلسازي با كمک

رابطه بين متغيرهاي كالبدي و پخشايش آاليندهها در

ديناميک سياالت محاسباتي ( )CFDاستفاده شده است و

كريدورهاي شهري را به طور خاص نشان ميدهد .لذا اين

اعتبارسنجي مدل از طريق اندازهگيري آزمايشگاهي (مقياس

تحقيق با ايده گرفتن از فرمهاي كالبدي متداول در شهر

كاهشيافته) صورت گرفته است .بنابراين نوع روش

تهران و بررسي تأثير گشودگي فضائي در پخشايش و تهويه

مورداستفاده روش كمي ميباشد.

Blocken,

آاليندههاي هوا ( ،)COميتواند چارچوبي قابل اتکا براي

به منظور حل ميدان جريان در ،CFDچهار رويکرد

بهرهمندي از طراحي محيطي مبتني بر كيفيت هوا در

مدلسازي اصلي براي جريانات آشفته وجود دارد كه

فرمهاي متداول شهر تهران تلقي گردد .سوم ،تعيين و

عبارتاند از ميانگينگيري معادالت ناوير استوكس

رديابي تغييرات فرمهاي شهري مسئلهاي نيازمند تبيين

( ،)3RANSشبيهسازي گردابه بزرگ ( ،)51LESشبيهسازي

شاخصهاي كالبدي-فضائي مناسب و جامع است كه بتواند

گردابه منفصل ( ،)55DESشبيهسازي عددي مستقيم

جهت ،ارتفاع ،تناسبات ،بازشوها ،سطوح و ...را در برگيرد.

( .)Setaihe al et., 2014( )55DNSدر اين تحقيق از روش

شناسايي اين شاخصها گامي موثر در آناليز چگونگي

 RANSو مدل آشفتگي كا-اپسيلون تحققپذير  59استفـاده

ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهري بر پراکنش ...
سمیرا یوسفیان و همکاران

شده است.

خيابان بر مجموع مساحت سطوح باز و بسته در نماي دو

در حوزه مدلسازي فرم شهري برخي از محققين از
هندسه فرضي
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(Huang et al., 2019; Wen and Malki-

 )Epshtein, 2018; Noseka et al., 2018هندسه مبتني بر
واقعيت ( Hassan et al., 2020; Gao et al., 2018; Shen et

 )al., 2017; Karra et al., 2017; Eeftens et al., 2013و
تركيبي از هر دو روش (

;Marulanda T. et al., 2020

)Hadavi and Pasdarshahri, 2019; Yuan et al., 2014
استفاده كردهاند .در اين پژوهش با توجه به سادهسازيهاي
صورت گرفته (الزمهي طراحي پارامتريک) در نمونههاي
موردي منتخب ،ميتوان گفت از مدلسازي فرضي در
بستر شهر تهران استفاده شده است .به منظور انتخاب
فرمهاي مورد نظر از نرمافزار  GISو عکسهاي ماهوارهاي
بهره برده شده است.
پژوهش پيش رو در دستهي تحقيقات كاربردي قرار
ميگيرد و ميتوان از نتايج آن در طرحهاي توسعه شهر
تهران استفاده كرد .در بخش مدلسازي نيز از نرمافزار
 Solidworksبراي ترسيم هندسه ،از نرمافزار  Fluentاز
خانواده  Ansys Fluentبراي حل ميدان جريان و از
نرمافزارهاي  Tecplot 360و  CFD-Postبراي نمايش نتايج
استفاده شده است.

طرف خيابان است و بر اساس رابطه زير محاسبه ميشود:
()5

)𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑐𝑎𝑓∑((𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ×𝑚𝑒𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ)−
)∑(𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ×𝑚𝑒𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ

= 𝑆𝑂

عرصه پژوهش
عرصهي مورد بررسي در اين مقاله در بخش مسکوني
شهر تهران پايتخت كشور ايران واقع شده است .بر اساس
نظم حاكم بر ساختار سازمان دهنده بلوک شهري تهران،
ميتوان دو دسته كلي نام برد:
• بلوکهايي كه داراي ساختار شطرنجي (مربع و مستطيل)
كه از ديدگاه نظم داراي نظم ساده است.
• بلوکهايي كه داراي ساختار غير شطرنجي و ارگانيک كه
از ديدگاه نظم داراي نظم پيچيده است.
لذا به دليل دشوار بودن پيشبيني در سيستم پيچيده
(حبيب و شکوهي ،)58 :5935 ،از يک سو و همچنين
احتمال بسيار پايين متشابه بودن بلوکهايي كه داراي نظم
پيچيده هستند و در نتيجه عدم قابليت تعميم نتايج حاصل
از مدلسازي در اين گونه بافتها از سوي ديگر ،عمالً
جامعه هدف ما بلوکهايي هستند كه داراي ساختار
شطرنجي (داراي نظم ساده) ميباشند.

شاخصها تحقيق
در اين تحقيق شاخص اول مورد بررسي شاخص
معدني شدن در واحد همسايگي است .بر اساس تعريف
 Edussuriyaو ( )5152شاخص معدني شدن همان درصد
سطوح غير قابل نفوذ (مساحت كل  -مساحت كل سطوح
آبي ،فضاي سبز و فضاي باز) است كه بر اساس رابطه زير
محاسبه ميشود:
()5

𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑙𝑖𝑢𝑏 ∑
𝑎𝑒𝑟𝑎

شکل  .1نقشه موقعيت فرمهاي منتخب

= 𝐼𝑀

در ميان بلوکهايي مسکوني داراي بافت شطرنجي2 ،

شاخص دوم شاخص گشودگي فضايي است كه در

نوع واحد همسايگي انتخاب شده است كه جدول 5

فقط درون كريدور شهري (محور اصلي) محاسبه ميشود و

خالصهاي از ويژگيهاي آنها را بيان ميكند .از آنجايي كه

برابر با مجموع مساحت سطوح باز در نماي دو طرف

بر اساس نقشهي وضع موجود تهران (شهرداري تهران،
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 ،)5938معابر با عرض  55متر بيشترين فراواني را در

ارتفاع آن 52متر (معادل چهار طبقه) در نظر گرفته شده

پهنههاي مسکوني دارند ،لذا عرض  55متر مالک عمل قرار

است.

گرفته است .ابعاد واحد همسايگي  911در  911متر است و
جدول  .1فرمهاي منتخب و مقادير شاخصها

نام

F2

F1

F4

F3

فرم

وضع موجود و موقعيت
نمونه موردي

منطقه  :51مشيريه

منطقه  :51مشيريه

منطقه  :7آپادانا

منطقه  :51شوش

مساحت فضاي ساخته شده
مساحت فضاي باز
مساحت سايت

70277
57877

73762
56038

75373
58621

37627
22387

MI
مجموع مساحت نماي دو
سمت خيابان اصلي
دو برابر طول خيابان در
ارتفاع متوسط دو سمت
خيابان

7888

7881

788

7871

0277

8853

3771

3771

7

7871

OA

07777

0277

اعتبارسنجي

7827

7827

ميباشد كه در فاصلهي  1155متري از يکديگر قرار گرفته

اعتبارسنجي الزمهي هر تحليل  CFDميباشد .در اين

است .منابع آالينده به صورت خطي و موازي يکديگر

مطالعه تمامي دادههاي ورودي ،شرايط مرزي و روش

هستند كه به طور مداوم گاز ردياب هگزا فلورايد گوگرد

مورداستفاده اعتبارسنجي شده است .براي اين منظور از

( )SF6را با سرعت ثابت آزاد ميكنند .زاويه باد موازي

نتايج آزمايشات صورت گرفته بر پيکربندي كريدور شهري

ساختمانها ميباشد.

در تونل باد با مقياس كاهشيافته (مقياس  )1: 150ساخته

در تونل باد براي ارائهي ميزان غلظت در بخشهاي

شده در موسسه فناوري كارلسروهه ،52استفاده شده است

مختلف دامنه از غلظت نرمال شده (بيبعد) Kاستفاده شده

(.)CODASC

است كه از طريق رابطه زير نرمال شدهاند:

مدل تونل باد از دو ساختمان موازي تشکيل شده كه
ابعاد آنها  1155متر ( )xدر  1155متر ( )zدر )y( 515

()9

𝐻𝑈𝐻 𝑚𝐶
𝑄⁄
𝑙

=𝐾

در ايـن فـرمـول 𝐾 غلظـت نـرمـال شده 𝐶𝑚 ،غلظت

ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهري بر پراکنش ...
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(ب)

(الف)

شکل ( .2الف) تصوير شماتيک از کريدور شهري در تونل باد با نشان دادن سيستم مختصات و ابعاد اصلي
(ب) تصوير از کريدور شهري در تونل باد (مقياس)Moonen et al. 2011, CODASC( )1/151 :

اندازهگيري شده آاليندهي هگزا فلورايد گوگرد در مخلوط،

تونل باد و مطالعات صورت گرفته ،مدلهاي مختلف با

 Hارتفاع ساختمان (𝑚) و 𝐻𝑈 سرعت جريان (𝑠 )𝑚⁄در

ويژگيهاي مختلف چون نوع مدل تربوالنسي ،عدد اشميت

ارتفاع ساختمان است 𝑙 .طول منبع خطي (𝑚) و 𝑄 نرخ

و ،...اجرا و نتايج آن بر اساس مقدار نرمال شدهي  Kبا

2
انتشار آالينده از منبع خطي (𝑠 )𝑚 ⁄يا به عبارتي قدرت

يکديگر و با نتايج تونل باد مقايسه شدهاند و در نهايت

منبع آالينده ميباشد .ارتفاع ساختمان  1155متر و سرعت

تنظيمات بهترين مدل به عنوان مدل اعتبارسنجي شده

جريان در ارتفاع ساختمان  212متر بر ثانيه ،طول منبع خطي

انتخاب شده است .شکل  9مقايسهي غلظت آالينده بيبعد

معادل  5122متر ،مقدار  Qمعادل  51گرم بر ثانيه در نظر

 Kدر مدل اجرا شده و تونل باد را در سه موقعيت متفاوت

گرفته شده است (

Salim et al., 2011; Huang et al.,

در نزديکي ديوار ( Aكه نتايج آن با نزديکي ديوار

B

مطابقت دارد) و شکل  2مقايسه كانتورهاي غلظت آالينده

.)2019
پس از انجام تنظيمات هندسه و شبکه ،نوبت به آن
ميرسد تنظيمات مدل صورت بگيرد .بر اساس تنظيمات
Y/H = 0

Y/H = 1.26

بيبعد در تونل باد و در مدل منتخب را نمايش ميدهند كه
مؤيد شباهت نتايج مدلسازي با نتايج تونل باد است.
Y/H = 3.79

شکل  :3مقايسه ميزان غلظت آالينده بيبعد  Kدر سه خط عمودي در نزديکي ديوار خيابان در مدل و تونل باد
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WT

CFD

شکل  .4دادههاي غلظت آالينده بيبعد  Kدر تونل باد و مقايسه آن با CFD

در مرحلهي بعد آزمودن استقالل حل از شبکه صورت
گرفته است .در اين بخش در خط  Y/H=3.79در پنج

تنظيمات مدل
آالينده

حالت مختلف شبکه كه مشخصات آن در جدول 5

آاليندهي مورد نظر در اين تحقيق مونوكسيد كربن

مشخص شده است ،مدل ساخته و اجرا شده و ميزان غلظت

است .منبع آالينده به صورت خطي (به عرض  1سانتيمتر

آالينده در آنها با يکديگر و با تونل باد مقايسه شده است.

و ارتفاع  21سانتيمتر) در طول خيابان اصلي در نظر گرفته

جدول  :2اطالعات شبکه براي هر مدل

شده كه داراي دو الين ميباشد و فاصله آن تا ديوار نزديک

تعداد کل سلول

0.28ارتفاع ميباشد .آالينده تنها در منبع انتشار ،آن هم با

خيلي
درشت

327737

درشت

نرمال

خوب

1722072 2776717 5538728

خيلي

دبي ثابت تعريف شده است (

خوب

 .)and Malki-Epshtein, 2018; Shen et al., 2017الزم به

8777253

براي انجام مقايسه ،ميانگين قدرمطلق تفاضل غلظت

Huang et al., 2019; Wen

توضيح است كه سرعت ورود آالينده بسيار ناچيز و معادل
( 1.02 × 10−5بر اساس دبي ورودي) و تربوالنس جريان

آالينده در تونل باد و مدل اجرا شده محاسبه شده است.

ورود آالينده صفر در نظر گرفته شده است (

همانطور كه شکل  1مشخص است روند نمودار بر اساس

 .)Malki-Epshtein, 2018در ساير مرزها غلظت آالينده

انتظار كاهشي است يعني با ريز شدن شبکه نتايج بهتري

صفر ميباشد .ميزان آالينده ورودي در مدلها،

× 3.44

حاصل شده است ،اما با توجه به ميزان تغييرات اندک

 10−4كيلوگرم مونوكسيدكربن در هر ثانيه است كه معادل

( )11192شبکه  512ميليوني و شبکه  1ميليوني (دقت قابل

 m3 2.9 × 10−4ميباشد .الزم به توضيح است كه غلظت

قبول) ،ميتوان با توجه به افزايش قابل توجه هزينه

آالينده در تمامي گزينهها يک مقدار ثابت در نظر گرفته

محاسبات ،شبکهي  512ميليوني را به عنوان تعداد سلول

شده است .روش مدلسازي پخشايش آالينده ،مدل انتقال

مالک عمل در مدلسازي در نظر گرفت.

گونه( 51مدل دو گونهاي مخلوط) است كه در آن ،گونه

Wen and

يک ،هوا و گونه دو ،گاز مونوكسيدكربن است .واكنشهاي
شيميايي در مدلسازي ناديده گرفته شده است.

دادههاي اقليمي

در اين پژوهش از دادههاي ايستگاه سينوپتيک مهرآباد
شکل  .5نمودار آزمون استقالل حل از شبکه

سال  5938استفاده شده است .ميانگين ساالنه سرعت باد

ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهري بر پراکنش ...
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 9155متر بر ثانيه و جهت باد غالب غربي ميباشد كه به

در نظر گرفتن حداقلهاي ذكر شده در مطالعه توميناگا و

عنوان سرعت مرجع براي تعريف پروفيل سرعت

همکاران ( )Tominaga et al., 2008; Blocken, 2015و

مورداستفاده قرار گرفته است .ميانگين ساليانهي دماي هوا

همچنين ابعاد واحد همسايگي ( 911*911متر) و ارتفاع

در ايستگاه سينوپتيک فرودگاه مهرآباد معادل  5815درجه

بلوکها ( 52متر) از يک سو و همگرايي قابل قبول نتايج از

سانتيگراد ،فشار  5152هکتوپاسکال ( 51512كيلوپاسکال)

سويي ديگر ،تعيين گرديده است .فاصله هندسه تا مرز

ميباشد.

ورودي و مرزهاي كناري  ،10Hتا مرز خروجي  40Hو
ارتفاع دامنه  5Hاست .حل  CFDنيز در يک دامنه سهبعدي

شرايط مرزي ،شبکهبندي و نوع حل معادالت

انجام شده است (تصوير .)9

اندازه دامنه محاسباتي استفاده شده براي تحليل  CFDبا

تصوير  .6هندسه مدل شده در فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4

مرز ورودي (پروفيل سرعت) ،مرز خروجي با گراديان

( )4

صفر ،مرزهاي ديوارههاي اطراف و باال متقارن( 51تابع

( )5

ديوار با شرط لغزش آزاد) و كف و ديوارهاي كريدور

( )6

شهري ،ديوار با شرط عدم لغزش تنظيم شدهاند.
پروفيلهاي عمودي ورودي سرعت باد )𝑧(𝑈 ،شدت تالطم
)𝑧( 𝑢𝐼 ،رابطه هاي انتقال انرژي جنبشي تالطمي ( )kو نرخ
اتالف تالطمي ( )εبه شرح زير مشخص شده است
):(Salim et al. , 2011; Huang et al. , 2019

()7

𝛼]

𝑧
𝑓𝑒𝑟𝑧

𝐼𝛼]

[) 𝑓𝑒𝑟𝑧( 𝑓𝑒𝑟𝑈 = )𝑧(𝑈
𝑧

𝑓𝑒𝑟𝑧

[) 𝑓𝑒𝑟𝑧( 𝑢𝐼 = )𝑧( 𝑢𝐼
𝑧

) (1 −
𝛿

𝑧

𝑢∗2
𝜇𝐶√
𝑢∗3

) (1 −
𝛿

𝑍𝐾

=𝑘
=ɛ

در مدلها از مش هيبريدي يا تركيبي استفاده شده است
بدين ترتيب كه براي دامنه دروني كه هندسه اصلي و فضاي
بالفصل آن را شامل ميشود از شبکه بيسازمان با
سلولهاي مثلثي و براي دامنه بيروني از شبکه سازمان يافته
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استفاده شده است .براي مدلها اليهي مرزي شبکه در نظر

باد ،به منظور صرفهجويي در هزينه محاسبات ،و با توجه

گرفته شده كه تعداد آنها  51ميباشد و نسبت ابعاد در كل

به اين كه نتايج محاسبات در اين هندسهها متقارن ميباشد،

هندسه  5151و در دامنه دروني  515است .كوچکترين

تنها براي نيمي از هندسه شبکه توليد و  CFDحل شده

اندازه پايه سلولها مختص منبع آالينده است كه  1111متر

است ( .)Wang et al., 2017با اين حال تعداد سلولها در

است ،اين مقدار براي ديوارهاي خيابان اصلي به  112متر

فرم يک  ،7321594فرم دو  ،7358107فرم سه  7375380و

افزايش مييابد .الزم به توضيح است در فرمها به دليل

فرم چهار  7480204ميباشد .در تصوير  2شبکه مدل شده

متقارن بودن دامنه و هندسه و معبر اصلي نسبت به جريان

براي هر چهار فرم نمايش داده شده است.

شکل  .7شبکه مدل شده در فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4

رويکرد مدلسازي در اين پژوهش  RANSاست و در

آشفتگي ناشي از ترافيک در نظر گرفته نشده است.

آن از مدل توربوالنسي  k-εاستفاده شده است .از ميان
مدلهاي  ،k-εمدل كا-اپسيلن تحققپذير ( )RKEو عدد

يافتههاي تحقيق

اشميت تربوالنسي برابر  )Huang et al., 2019( 119در

تحليل جريان باد در فرمهاي شهري

نظر گرفته شده است كه در بخش اعتبارسنجي نتايج بهتري

همانطور كه در تصوير  1و  2مشخص است در

را حاصل كرده است .در مدلسازي از تابع ديواره

كنجهاي بلوکهاي ساختماني مقابل باد و مدخل ورودي

مقياسپذير استفاده شده است ..نوع حل به لحاظ زماني

خيابانهاي موازي جريان هوا ،سرعت باد به حداكثر خود

ثابت بوده و جريان باد به عنوان يک جريان تراكم ناپذير

ميرسد و در حد فاصل آنها با ديوار سرعت باد به شدت

در نظر گرفته شده است .همچنين اثرات حرارتي ناشي

كاهش مييابد ،لذا در هر چهار فرم ،بيشينه سرعت در

از گـرمايش خـورشيدي در كـريدورهـاي شهـري و اثرات

ارتفاع عابر پياده ( 5متر) مربوط به همين مناطق بوده كه به

ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهري بر پراکنش ...
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ترتيب در فرمهاي يک ،دو ،سه و چهار معادل ،1/95 ،2/52

 5/53متر بر ثانيه در فرم يک و حداكثر  9/83متر بر ثانيه در

 1/95و  1/91متر بر ثانيه است .الزم به توضيح است كه

فرم چهار است .دليل اين امر عمود بودن باد غالب بر

اين مقدار در هيچ يک از فرمها در كل دامنه و خيابان

خيابان اصلي در هر چهار فرم و كاهش سرعت در آن

اصلي ،نه تنها يکسان نميباشد ،بلکه داراي اختالف حداقل

محور ميباشد.

شکل  .8سرعت جريان هوا در ارتفاع عابر پياده در کل دامنه

F1

F2

F3

F4
شکل  .9سرعت جريان هوا در ارتفاع عابر پياده در محور اصلي

بر اساس ميانگين سرعت ،فرم يک منجر به وزش باد

خيابان شرقي -غربي تجربه كرده است .در خصوص خيابان

ضعيفتر و فرم دو منجر به وزش باد شديدتر نسبت به

اصلي شرايط با كل دامنه متفاوت بوده و فرم سه ميانگين

ساير فرمها در كل دامنه ميشود .ولي بر اساس بيشينه

بيشترين سرعت ( 1/28متر بر ثانيه) و فرم چهار ميانگين

سرعت ،فرم چهار وزش باد شديدتري را در مدخل ورودي

كمتـرين سـرعت ( 1/13متر بر ثانيه) را به خود اختصـاص
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بر اساس جدول  9شاخص  MIدر فرمهاي يک تا

داده است.
OS

چهار به ترتيب كاهش مييابد .با كاهش اين شاخص ميزان

الزم به توضيح است كه با افزايش مقدار شاخص

ميزان سرعت در خيابان اصلي افزايش مييابد ولي ناگهان

سرعت باد در كل دامنه در فرمهاي دو ،سه و چهار نيز

در فرم چهار كه ميزان شاخص با فرم سه برابر است شاهد

كاهش مييابد ،اما در فرم يک با آن كه بيشترين ميزان

كاهش سرعت ميباشيم كه دليل آن تفاوت در شکل فضاي

شاخص را دارد ،سرعت باد كمتر از ساير گزينههاست.

باز در واحد همسايگي است .طول بيشتر اين فضا در فرم

دليل اين امر عدم وجود محور شرقي -غربي (محور موازي

چهار باعث شده تا اثر كاناليزاسيون محور غربي-شرقي در

جريان باد) در اين فرم ميباشد كه منجر به كاهش ميانگين

ميانهي فضاي باز (محل عبور محور اصلي) به حداقل خود

سرعت شده است.

برسد.
جدول  .3سرعت جريان هوا در ارتفاع عابر پياده ( 2متر) در کل دامنه و در خيابان اصلي و شاخصهاي  MIو OA
در کل دامنه ()m/s

در خيابان اصلي ()m/s

فرم

شاخص MI

شاخص OS

F1

7/88

7

2/82

F2

7/81

7/71

2/85

1/65

F3

7/87

7/27

2/70

1/65

7/78

F4

7/71

7/27

2/73

1/61

7/10

ميانگين

بيشينه

ميانگين

بيشينه

1/27

7/76

5/08

7/71

5/01
5/02
5/13

همانطور بر اساس شکل  51مشخص است در دهانهي

هر چهار فرم در مقطع عرضي خيابان تقريباً مشابه است.

سقف كريدورهاي شهري كانتورهاي سرعت بسيار به هم

سرعت باد در دهانه كريدور شهري حدود  511متر بر ثانيه

نزديک بوده و سرعت جريان هوا افزايشي را تجربه ميكند

ميشود .در مجاورت ديوارها سرعت به حدود  112و در

كه در همه فرمها قابل مشاهده است .نحوهي رفتار باد در

قسمتهاي مركزي مقطع به كمتر از  1115كاهش مييابد.

شکل .11سرعت جريان هوا در نيمرخ عرضي محور اصلي و موقعيت مقاطع
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تحليل ميزان غلظت آالينده در فرمها

مجاورت ديوار پشت به باد (ضلع غربي خيابان) قابل

بر اساس مدلسازي صورت گرفته (شکل  55و جدول

مشاهده است .در فرم يک تجمع آاليندهها در ميانه محور و

 )2ميزان ميانگين كسر جرمي آالينده در ارتفاع عابر پياده در

در فرم دو در ميانه محور متمايل به تقاطع ،در فرم سه

كل دامنه در فرم يک و دو برابر و كمي بيشتر از فرم سه و

متمايل در مجاورت گشودگي فضايي و در فرم چهار در

چهار ميباشد كه با هم برابرند .در نتيجه ميتوان گفت

ميانه بخشهاي محصور خيابان است .با در نظر گرفتن

شاخص  MIتأثير چنداني در غلظت آالينده در كل دامنه

ميانگين ميزان كسر جرمي در ارتفاع عابر پياده در محور

نگذاشته است .اما در داخل خيابان اصلي ،فرم يک بدترين

اصلي و مقايسه آن در بين فرمها ،بايد گفت كه فرم سوم

حالت (معادل  )1/115و فرم سه بهترين حالت (معادل

بهترين شرايط را دارا ميباشد .ميانگين كسر جرمي در

 )1/1152را به لحاظ ميانگين به خود اختصاص داده است.

خيابان اصلي در اين فرم  51درصد از فرم چهار 51 ،درصد

در هر چهار فرم بيشترين ميزان كسر جرمي آالينده در

از فرم دو و  91درصد از فرم يک كمتر است.

ارتفاع عابر پياده ،در خيابان اصلي مشاهده شده است .بر

بر اساس شاخص  OSنيز ميتوان گفت با افزايش

اساس اين شاخص (كسر جرمي بيشينه) فرم چهار بدترين

شاخص ميزان آالينده در محور اصلي كمتر ميشود و

فرم با  1/1592كسر جرمي آالينده ميباشد .بعد از آن فرم

همبستگي منفي بين آنها وجود دارد .اما در گزينه چهار كه

يک ،سه و دو به ترتيب با  1/1512 ،1/1552و  1/1519در

شاخص آن برابر با گزينهي سه است ،به دليل پايينتر بودن

رتبههاي بعدي به لحاظ كسر جرمي آالينده قرار دارند .به

سرعت باد ،ميزان آالينده كمي بيشتر از گزينهي سوم است.

لحاظ فضايي بايد گفت تمركز آاليندهها در تمامي فرمها در
F1

F2

F3

F4
شکل  .11ميزان کسر جرمي در محور اصلي در ارتفاع عابر پياده ( 2متر) در فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4
جدول  .4مقايسه ميزان کسر جرمي در ارتفاع عابر پياده (دو متر) در فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4

ميزان کسر جرمي در ارتفاع عابر پياده (دو متر)
فرم شاخص MI
F1
F2
F3
F4

7/88
7/81
7/87
7/71

شاخص OS
0
7/71
7/27
7/27

در کل دامنه حل

در خيابان اصلي

ميانگين

بيشينه

ميانگين

بيشينه

7/777758
7/777750
7/777757
7/777757

7/7553
7/7576
7/7571
7/7563

7/7727
7/7758
7/7751
7/7753

7/7553
7/7576
7/7571
7/7563

301
دورة   04شمارة   3پاییز 1011

با بررسي ميزان كسر جرمي آالينده در ارتفاع سقف

در ادامه نمودارها و كانتورهاي ميزان كسر جرمي در

كريدور شهري ( 52متر) اين نتيجه حاصل ميشود كه فرم

نيمرخ طولي محور اصلي (در آكس پيادهروي ضلع غربي-

يک ،دو ،سه ،چهار به ترتيب داراي بيشترين ميزان آالينده

ديوار پشت به باد) ارائه شدهاند (شکل  ،55جدول  .)2در

بوده كه معادل  1/11125 ،1/11115 ،1/11122و 1/11192

فرم يک در ابتدا و انتهاي خيابان ميزان غلطت آالينده كمينه

ميباشد .اين بدان معناست كه در گزينهي يک بيشترين

ميباشد ،چرا كه به دليل وجود گشودگي فضا در كنار آنها

ميزان تهويه از طريق سقف كريدور شهري صورت ميگيرد

بخشي از آاليندهها از طريق دهانهي عرضي خيابان دفع

و به آهستگي با افزايش شاخص ( OSكاهش شاخص )MI

ميشود ،اما در مركز خيابان اين ميزان به بيشينه مقدار خود

و ايجاد تقاطع در محور (فرم دو) و سپس تبديل آن به

يعني  1/1125رسيده است .در فرم دو در محل تقاطع

گشودگي فضايي (فرم سه و چهار) اين ميزان كاهش يافته

خيابان شرقي -غربي و محور اصلي ميزان آالينده به شدت

و با اين كه در اين فرمها ميزان كل آالينده در ارتفاع عابر

كاهش يافته و به صفر ميرسد .در فرم سوم و چهارم در

پياده كمتر است ،اما تهويه كمتري نيز در آنها از طريق

محل گشودگي فضايي  ،ميزان  coدر كل نيمرخ گشودگي

جابجايي عمودي آاليندهها صورت ميگيرد و بيشترين

فضايي ،بسيار ناچيز ميباشد .در اين دو فرم ،ابعاد و شکل

تخليه از طريق دهانههاي جانبي اتفاق ميافتد (جدول .)1

گشودگي فضايي (در عين يکسان بودن نيمرخ طولي آنها)
بر پخشايش آالينده در بخشهاي ابتدايي و انتهايي محور

جدول  .5مقايسه ميزان کسر جرمي در سقف خيابان اصلي
( 11متر) در فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4

فرم

ميانگين در فرمهاي چهار ،سه و دو به ترتيب معادل 12/15

ميزان کسر جرمي در سقف

شاخص

درصد 21/55 ،درصد و  85/25درصد فرم يک ميباشد.

خيابان اصلي

OS

اصلي تأثير گذاشته است .ميزان كسر جرمي در حالت

ميانگين

بيشينه

نمودار  9نيز مقايسه نمودار كسر جرمي  COدر نيمرخ

F1

7

7/77733

7/7731

طولي در آكس پيادهروي محور اصلي (ضلع غربي خيابان)

F2

7/71

7/77712

7/7761

در ارتفاع عابر پياده را در چهار گزينه با يکديگر مقايسه

F3

7/27

7/77715

7/7768

كرده است .بر اساس تحليلهاي صورت گرفته در اين

F4

7/27

7/77763

7/7760

بخش ،فرم يک همچنان بدترين فرم و فرم چهار بهترين
فرم شناسايي شدهاند.

جدول  :1مقايسه ميانگين و بيشينه کسر جرمي  COدر نيمرخ طولي در آکس پيادهروي
محور اصلي (ضلع غربي خيابان) در فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4

فرم

کسر جرمي در نيمرخ طولي در آکس پيادهروي محور اصلي
ميانگين

نرمال نسبت به F1

بيشينه

نرمال نسبت به F1

F1

7/7726

577

7/7772

577

F2

7/7750

82/35

7/7716

76/35

F3

7/7751

31/22

7/7713

77/78

F4

7/7756

13/12

7/7717

30/11
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F1

F2

F3

F4

شکل  .12الف) نمودار کسر جرمي  COدر نيمرخ طولي در آکس پيادهروي محور اصلي (ضلع غربي خيابان) در ارتفاع عابر پياده،
ب) کسر جرمي  COدر نيمرخ طولي در آکس پيادهروي محور اصلي (ضلع غربي خيابان)

شکل .13مقايسه نمودار کسر جرمي  COدر نيمرخ طولي در آکس پيادهروي محور اصلي (ضلع غربي خيابان)
در ارتفاع عابر پياده در چهار گزينه
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در شکل  59كانتورهاي ميزان كسر جرمي در نيمرخ

دارد .در فرم چهار ميزان پخشايش آالينده در كل خيابان

عرضي محور اصلي در هر چهار فرم ارائه شده است .همان

بيش از ساير گزينهها قابل مشاهده است و همين امر تمركز

طور كه مشخص است در فرم يک غلظت آالينده در

آالينده را در پيادهرو كنار ديوار پشت به باد كمتر كرده

پيادهروي كنار ديوار پشت به باد ،نسبت به ساير فرمها

است.

بيشتر است و شرايط نامناسبتري نسبت به ساير مقاطع

شکل  .14سرعت جريان هوا در نيمرخ عرضي محور اصلي و موقعيت مقاطع

به منظور مقايسهي نحوهي ارتباط سرعت باد و تهويه
كريدور شهري و كاهش ميزان غلظت آالينده

جدول  :7مقايسه ميانگين سرعت باد و کسر جرمي  COدر
ارتفاع عابر پياده (دو متر) در کل دامنه و در خيابان اصلي در
فرمهاي  F3 ، F2 ،F1و F4

منوكسيدكربن ،ميزان ميانگين سرعت و ميانگين غلظت در
خيابان اصلي مورد بررسي قرار گرفته است .همانطور كه
در جدول  2قابل مشاهده است در فرم سه ،ميانگين سرعت

ميانگين در خيابان اصلي
فرم

سرعت باد ()m/s

F1

در خيابان اصلي از ساير گزينهها بيشتر است ،از سويي

F2

ديگر ميزان غلظت از سه مورد ديگر كمتر ميباشد .اما در

F3

فرم چهار با آن كه ميانگين سرعت كمتر از ساير فرمها

F4

7/76
7/71
7/78
7/10

ميزان کسر جرمي در
ارتفاع عابر پياده
7/7727
7/7758
7/7751
7/7753

است با اين حال ميزان غلظت بعد از فرم سه كمترين
ميباشد .لذا نميتوان گفت كه با افزايش سرعت ميزان

نتيجهگيري

غلظت آالينده نيز كاهش مييابد .چرا كه تهويه تنها در اثر

در اين مقاله به بررسي رابطهي شاخص گشودگي

جابجايي افقي آاليندهها صورت نميگيرد و جابجايي

فضايي در طول كريدور شهري و همچنين شاخص مدني

عمودي آنها و رفتار گردابهها نيز در كيفيت تهويه

شدن در كل واحد همسايگي با پراكنش آالينده

تأثيرگذار هستند.

پرداخته شده است .به منظور انجام پژوهش از تکنيک

CO
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مدلسازي با كمک ديناميک سياالت محاسباتي ()CFD

پاسخگوترين فرم نسبت به كيفيت هوا اين فرم ميباشد .بر

استفاده شده است و از معادالت  RANSو مدل آشفتگي

همين اساس نيز فرم يک نامناسبترين فرم تشخيص داده

كا-اپسيلون تحققپذير بهره برده شده است .اعتبارسنجي

شده است.

مدل از طريق تونل باد (مقياس كاهشيافته) صورت گرفته

همچنين با مقايسهي فرم يک و دو ميتوان نتيجه

است .بر اساس تجزيه و تحليلهاي صورت گرفته در

گرفت كه با كاهش طول كريدور شهري از  911متر به 522

بخش يافتههاي تحقيق ميتوان به نتايج زير اشاره كرد:

متر در حالتي كه جريان باد عمود بر كريدور شهري است،

فرم بلوکهاي شهري بر سرعت باد تأثير ميگذارد.

ميزان غلظت آالينده نيز كاهش مييابد.

زماني كه اين بلوکها جدارههاي يک محور را شکل

با افزايش شاخص گشودگي فضايي در و كاهش

ميدهند و اين محور موازي جريان باد است ،پديـدهي

شاخص مدني شدن فرمها (يک به چهار) از ميزان تهويه

كاناليزاسـيون شکل گرفته و سرعت در مدخل ورودي

عمودي (تهويه از طريق سقف كريدور شهري) كاسته شده

محور مقابل باد به حداكثر خود ميرسد .به گونهاي كه در

و بر ميزان تهويه در راستاي افقي و از طريق دهانههاي

فرم دو ،سه و چهار ميزان سرعت بيشينه در مدخل ورودي

جانبي افزوده ميشود .به گونهاي كه به وضوح تمايل

خيابان شرقي-غربي رخ داده است .در اين مکانها غالباً

آاليندهها در كانتورهاي غلظت به خروج از دهانههاي

حضور آالينده به حداقل ممکن ميرسد .بخشهاي ديگري

جانبي مشهود است.

كه سرعت باد در آن قسمتها باال است كنجهاي بلوکهاي
مقابل باد است (اثر گوشه).

بررسي ارتباط ميزان غلظت آالينده و افزايش ارتفاع
نشان ميدهد كه اين دو با يکديگر همبستگي منفي دارند و

در كنار ديوارهاي پشت به باد ،سرعت باد كم و در

با افزايش ارتفاع ميزان غلظت آالينده كاهش مييابد .اين

مواقعي به صفر ميرسد و دقيقاً اين فضاها ،فضاهاي مستعد

موضوع مؤيد در معرض آلودگي و خطر قرار داشتن عابر

تجمع آالينده ميشوند .به همين دليل است كه در هر چهار

پياده ميباشد.

فرم در كنار جدارهي غربي خيابان شاهد تجمع آالينده

يکي ديگر از نتايج قابل ذكر اين است كه اگرچه ميان

هستيم و بيشينه مقدار آالينده در اين مکانها اتفاق افتاده

افزايش سرعت باد با افزايش تهويه و كاهش ميزان

است .از چه از اين فضاها به سمت تقاطعها و گشودي

آاليندهي مونوكسيدكربن در فرمهاي مورد بررسي ارتباط

فضايي پيش ميرويم از شدت آلودگي كاسته ميشود.

وجود دارد اما نميتوان گفت اين ارتباط مستقيم است ،چرا

در فرمهاي بررسي شده بين شاخص گشودگي فضايي

كه تهويه تنها در اثر جابجايي افقي آاليندهها صورت

با ميزان آالينده همبستگي منفي وجود دارد يعني با افزايش

نميگيرد و جابجايي عمودي آنها و رفتار گردابهها نيز در

ميزان شاخص ،ميزان كسر حجمي  COكاسته ميشود .البته

تهويه تأثيرگذار هستند.

از آنجايي كه افزايش ابعاد گشودگي فضايي در گزينه

الزم به توضيح است كه در حال حاضر انجام مطالعات

چهارم همراستاي خيابان اصلي نبوده است ،افزايش ابعاد

پارامتريک در حوزهي ارتباط فرم شهري و آلودگي هوا به

گشودگي تأثير غيرمستقيم و پيچيدهاي بر روي پخشايش

ويژه در ايران در اول راه خود ميباشد و پيشنهاد ميشود

آالينده گذاشته كه منجر به كاهش سرعت باد و در نتيجه

در مطالعات آتي به بررسي ارتباط انواع ديگر فرمهاي

افزايش ميزان آالينده شده است .در نهايت ميتوان گفت با

شهري در مقياس واحد همسايگي با ميزان و نحوهي

توجه به اين كه در فرم سه شاهد كمترين ميزان آالينده در

پراكنش آلودگي هوا پرداخته شود .همچنين بررسي تأثير

خيابان اصلي ميباشيم ،ميتوان گفت مناسبترين و

تغيير نوع آالينده به ويژه ذرات معلق (كه به دليل سنگينتر
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Detached Eddy Simulation
Direct Numerical Simulation
K-Epsilon Realizable
)Karlsruhe Institute of Technology (KIT
Species Transport
Symmetry

بودن آنها منجر به ايجاد شرايط بحرانيتري در ارتفاع
عابر پياده به لحاظ تجمع آاليندهها ميشود) ،تغيير در
زواياي باد و سرعت باد و ديگر عناصر اقليمي در نحوهي
رفتار باد در بطن فرمهاي شهري مشخص ،از ديگر
پيشنهادات اين مقاله براي مطالعات آتي ميباشد.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

تشکر و قدرداني
اين مقاله برگرفته از رسالهي دكتراي سميرا يوسفيان با

يادداشتها
Urban canyon
Computational Fluid Dynamics
Mineralization
Land coverage
Plot ratio
Packing ratio
fugitive dust
Case sensetive
Reynolds-Average-Navier-Stokes
Large Eddy Simulation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

عنوان "اصول طراحي فرمهاي شهري آلودگي پناه (مورد
مطالعه :نمونه فرمهاي بخش مسکوني تهران)" با راهنمايي
جناب آقاي دكتر پورجعفر و مشاورهي اساتيد دكتر
مهدوينژاد و دكتر مشفقي در دانشگاه تربيت مدرس است.
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