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چکیذُ
عشاحی اقلیمی ي تًخٍ بٍ مباحث مشبًط بٍ مؼماسی پایذاس اص مُمتشیه خشیانَای مؼماسی مؼاكش بٍ حؼاا مایآیىاذ هاٍ ػاابچٍ ىاذ
َضاسػالٍ بٍخلًف دس ایشان داسد .دس ديسان مؼاكش عشاحی اقلیمی ػکغ الؼمل مىغچی بٍ بحشانَای واؿی اص همبًد مىابغ تًلیذ اوشطی ي
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افضایؾ آلًدگیَای محیغی واؿی اص ملشف ػًختَای فؼیلی بًدٌ اػت .دس ایشان ،یکی اص اقلای َاایی هاٍ تًخاٍ باٍ ؿاشایظ صیؼات
محیغی بٍمىظًس ایداد آػایؾ حشاستی ي سػیذن بٍ مؼماسی َمؼاص با اقلی دس آن وچؾ حیاتی داسد ،اقلی گاش ي مشعاً اػات هاٍ باا
سعًبت ي گشمای باال مًاخٍ اػت ي بٍمىظًس تًُیٍ سعًبتی ي ػشمایؾ اص ساٌَای غیش عبیؼی ویاص بٍ كشف اوشطی ي َضیىٍ صیاد داسد .ایاه
وًؿتٍ دسكذد اػت هٍ با تًخٍ بٍ مباحث مشبًط بٍ عشاحی اقلیمی دس اقلی گش ي مشعً

ایشان ،فش مىاػا

ػاچر سا خُات اػات ادٌ

بُیىٍ اص تًُیٍ عبیؼی دس خاوٍَای مؼکًوی ؿُش ابُاس هٍ دس اقلی گش ي مشعً ياقغ ؿذٌ ي باا مـاک ن واؿای اص گشماا ي سعًبات
مًاخٍ می باؿذ ،بشسػی هىذ ي ػًدمىذ بًدن اػت ادٌ اص بادخان ي بادخًس سا دس ایه مىغچٍ مًسد ػاىدؾ قاشاس دَاذ .سيؽ تحچیاو ماًسد
اػت ادٌ دس ایه مچالٍ با اػت ادٌ اص دادٌَای پایگاٌَای ًَاؿىاػی ي مىابغ اػىادی ي هتابخاوٍای مؼتبش بٍمىظًس خمغآيسی اع ػان ،تًكی ی
تحلیلی ي ویض اػت ادٌ اص مذلػاصی سایاوٍای دس وش افضاس ( Vasari Autodeskوش افضاس ؿبیٍػاص تًوال بااد باٍمىظاًس اسایاٍ ساَکاسَاای
هالبذی ي ػىدؾ دسػتی آن می باؿذ .وتایح ایه وش افضاس با وش افاضاس ( Ansys cfx version 13واش افاضاس مغاشر دس صمیىاٍ محاػابان
دیىامیک ػیاالن مًسد تأییذ قشاس خًاَذ گشفت .دس ػاختمانَای ه است اع ي محلًس (وظیش خاوٍَای ؿُش ابُااس هاٍ خشیاان َاًای
صیادی بٍ بذوٍ ػاختمان بشخًسد ومی هىذ ،ػچر دس ػاصيهاس تًُیٍ وچؾ اػاػی داسد ،ػ يٌ بش ایه خشیان ًَای ػبًسی اص ػچر پایذاستش
ي قًیتش اػت .دس ایه مچالٍ با مغالؼٍ ي مذلػاصی ػٍ وًع ػچر مىحىی ،ؿی داس ي مؼاغ ي َمنىایه بادخاان ي باادخًس مىاػا آن،
ساَکاسَای هالبذی بٍ مىظًس سػیذن بٍ ػاصيهاس بُیىٍ تًُیٍ عبیؼی دس ػاختمانَای یک عبچٍ ي ىذ عبچٍ دس ؿُش ابُااس بشسػای ؿاذٌ
اػت ي دس وُایت ،فش بُیىٍ ؿکل ػچر (دس استباط با تًُیٍ عبیؼی ي مؤثش بًدن اػت ادٌ اص بادخان ي بادخًس بٍمىظاًس تًُیاٍ عبیؼای دس
مؼکه ابُاس مًسد اسصیابی قشاس میگیشد.

* داوـدًی هاسؿىاػی اسؿذ مؼماسی داوـگاٌ ػل ي كىؼت ایشانAhadi6688@yahoo.com .

** داوـدًی هاسؿىاػی اسؿذ مؼماسی داوـگاٌ پیا وًس تُشان.
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ٍاصگاى كلیذی :ابُاس ،تًُیٍ عبیؼی ،بادخان،بادخًس ،ؿکل ػچر.

هقذهِ
دس ديسان مؼاكش ،عشاحی اقلیمی ػکغ الؼمال مىغچای
بٍ بحشان َاای واؿای اص همباًد مىاابغ اواشطی ي افاضایؾ
آلًدگی محیغی واؿای اص ملاشف ػاًخت َاای فؼایلی
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اػت .تًخٍ بٍ اقلی بٍ خلًف دس اقلی َاایی هاٍ داسای
ؿشایظ حاد بشای صوذگی اوؼان َؼتىذ اَمیت بیـتشی پیذا
می هىذ .یکی اص ایه اقلی َا اقلی گش ي مشعً

اػت هاٍ

دس ایشان ؿامل وًاحی ؿمالی خلیح فاسع ي دسیای ػماان
می ؿًد .يیظگی اقلیمی ایاه مىغچاٍ سعًبات وؼابی بااال،
دمای باالی ًَا ،ؿذن تابؾ خًسؿیذ ي تابؼاتان گاش ي
ؿشخی ي صمؼتان مؼتذل اػت .دس ىیه اقلی َایی تًُیاٍ
عبیؼی بٍ مىظًس هىتشل سعًبت ي ایداد فضاَایی با آػایؾ
حشاستی ،داسای وچؾ حیاتی اػت .ایداد تًُیٍ عبیؼای دس
ایه اقلی تىُا اص عشیو اػات ادٌ اص خشیاان َاًا بیاشين دس
داخل ي ویاض دس پًػاتٍ ػااختمان امکاانپازیش اػات .دس
مؼماسی ػاىتی ي َا دس عاشرَاای خذیاذ مؼمااسی دس
مىاعو گش ي مشعً  ،اػت ادٌ اص بادگیش ،خاالی گزاؿاته
عبچٍ َمکر بشای ػبًس خشیان َاًا ي ػاچرَاای داسای
تًُیٍ (هٍ مًضًع ماًسد بحاث ایاه مچالاٍ اػات دیاذٌ

مؼماسی پایذاس بٍ پشػؾَای صیش پاػخ دَذ:
 دس ٍ صمانَایی اص ػال بٍمىظًس آػایؾ حشاستای،بىاَای مؼکًوی ؿُش ابُاس ویاص بٍ تًُیٍ داسد ؟
 با تًخٍ بٍ ؿشایظ اقلیمی ؿاُش ابُااس ،باٍمىظاًستًُیٍ عبیؼی ،اص ٍ سيؽَایی میتًان اػت ادٌ هشد؟
 ساٌ هاسَای هالباذی ي هااسبشدی اػات ادٌ اص تًُیاٍعبیؼی دس بىاَای ؿُش ابُاس گًوٍ اػت؟
سيؽ خمغآيسی اع ػان دس ایه مچالاٍ باا اػات ادٌ اص
مغالؼٍ مىاابغ مؼتباش اػاىادی ي هتابخاواٍای باًدٌ اػات.
َمنىیه دادٌَای ًَاؿىاػی مًسد ویاص دس سابغٍ با ؿشایظ
اقلیمی ؿُش ابُااس اص خملاٍ ػاشػت بااد ،خُات بااد،
متًػظ دسخٍ حشاسن ًَا ،سعًبت ًَا ي دسخٍ حاشاسن
سيص اص دادٌَای پایگاٌ ًَاؿىاػای ػااصمان بىاادس ي دسیاا
وااًسدی ایااشان دس ابُاااس دس باااصٌَااای صماااوی دٌ ػااالٍ
خمغآيسی ؿذٌ ي بٍكًسن حذاهثش ي حذاقل ي متًػاظ
ػذدی دس ماًاسد ماًسد ویااص اػات ادٌ ؿاذٌ اػات .سيؽ
تحچیو تًكای ی تحلیلای ي ویاض اػات ادٌ اص ماذلػااصی
سایاوٍای ي ؿبیٍػاصی ػذدی بًدٌ اػت.

می ؿًد .عشاحی ایه وًع ػیؼت تًُیٍ (ػیؼت غیش فؼال

تَْیِ طثیعی

ػ ا يٌ بااش هاااَؾ ملااشف اوااشطی ي دس وتیدااٍ هاااَؾ

تَْیِ طثیعی ،چگًَگی عولکزد ٍ عَاهل هؤثز در آى

َضیىٍ َاای ػااختمان ،گاامی دس خُات پااد وگُذاؿاته

تًُیٍ ًَا بٍ ػمل خاوـیه هشدن ي یا خابدا هشدن َاًا

محیظ عبیؼی اص عشیاو هااَؾ تًلیاذ گشماای حاكال اص

دس یک فضا گ تٍ میؿًد هٍ بٍمىظًس تأمیه َاًای تااصٌ،

يػایل ػشمایـی الکتشیکی ي افضایؾ آػایؾ اقلیمی افشاد

ي خىک هاشدن فضاا ي

اص عشیو تًُیٍ مىاػ

خاسج هشدن ًَای گش ي مشعً

دس آن مًسد مغالؼٍ ایه

تًُیٍ عبیؼی ػمل خابدایی ًَا اص عشیو اثش ديدهؾ هاٍ

ياقغ اػت.

مبتىی بش حشهت ًَای گش بٍ باال ي يسيد ًَای ػاشد اص

پزسششصّششای پششضٍّص ،رٍش تیقیششج ٍ وشش آٍری

پاییه بٍ خای آن اػات ي یاا اص عشیاو هاًسان َاًا هاٍ

اطالعات

خابدایی ًَا اص عشیاو فـااس مثبات ي مى ای بااد اوداا

هٍ ػاصي هاس تًُیٍ عبیؼی مىاػ

وًؿتٍ اػت ویض دس ایه اقلی (گش ي مشعً

ایه پظيَؾ دس كذد اػت تا با تًخٍ بٍ مباحث مشبًط

میؿًد (قبادیان . 71-64 ،1378 ،امشيصٌ تًخٍ بٍ اػت ادٌ

بٍ تُاًیٍ عبیاؼی ي وچاؾ آن دس آػاایؾ حشاستی ي ویاض

اص تًُیااٍ عبیؼاای دس عشاحاایَااای ػاااختمان بااٍعااًس
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ي َمیـگی میباؿذ .ؿاُش ابُااس

تأمیه آػایؾ حشاستی اوؼاان اوداا مایؿاًد .دس سيؽ

فضایىذٌای سي بٍ افضایؾ اػت ي عشاحاان باٍ ایاه عشیاو
ػؼی دس افاضایؾ سضاایتمىاذی هااسبشان فضااَا ي ویاض

تش خاایگضیه آن مایؿاًد .ایاه پذیاذٌ باا ػىاًان " اثاش

ديدهـی" ؿىاختٍ میؿًد .اخت ف دماای بایه داخال ي

هاَؾ َضیىٍَای ػاخت ي وگُاذاسی ي هااَؾ ملاشف

خاسج ػاختمان ي بیه واًاحی مختلار آن باػاث ایدااد

اوشطی داسوذ.

اخت ف فـاس ي بٍ دوبال آن خابدایی ًَا میؿًد.

ویشيَایی هٍ باػث تًُیٍ عبیؼی میؿاًوذ دس دي ػامال
باد ي خاكیت ؿىايسی .1ایه ویشيَا مکاویض َاای مشباًط

ؿشایظ آػایؾ حشاستی بٍ محذيدٌای اص دما ي سعًبات

بٍ تًُیاٍ عبیؼای سا مـاخق مایهىىاذ .ؿاکل ي مکاان

گ تٍ میؿًد هٍ دس آن ػاص ي هاس تىظی حشاسن باذن دس

ػاختمان (بشای ومًوٍ قشاس داؿته دس محیظ باص یا متاشاه

حاذاقل فؼالیات خاًد باؿاذ (. Givoni, 1976, 287

گاًوگی تًُیاٍ

ػًامل دماا َاًا ،سعًبات وؼابی ،ػاشػت خشیاان َاًا،

عبیؼی ػاختمان سا مـخق می هىذ .بش ایاه اػااع ػاٍ

متًػظ دمای تابـی ،ػشػت ػًخت ي ػاص بذن ي میاضان

♦ 93
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هلی خ كٍ میؿًد ( : CIBSE, 2005, 10ویاشيَاای

تَْیِ طثیعی ٍ آسایص حزارتی

حالت بشای تًُیٍ عبیؼی میتًان دس وظش گشفات :تًُیاٍ

پًؿؾ بذن دس تؼیایه محاذيدٌ آػاایؾ حشاستای ماؤثش
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ي یا مشت غ بًدن یا ها است ااع باًدن

یک عشفٍ ،تًُیٍ دي عشفٍ ي تًُیٍ ديدهـیَ ،ش هاذا اص

میباؿىذ ( .)Fanger, 1970اص آن خا هٍ تًُیاٍ عبیؼای

ایه حاالن وـان میدَذ هٍ ًَای داخل بىا هاٍ ویااص باٍ

باػث تؼذیل سعًبت ي دما میؿًد میتًان وتیدٍ گشفات

تًُیٍ داسد ،گًوٍ با خشیان ًَای خاسج مشتبظ میؿاًد

هٍ یکی اص مؤثشتشیه ػًامل دس ایدااد آػاایؾ حشاستای،

( . Andersen, 2002تًُیٍ عبیؼی بش ػٍ پذیذٌ اقلیمای

تًُیٍ اػت (ساصخًیان . 1367 ،عباو اػاتاوذاسد آػاایؾ

ػشػت باد ،خُت باد ي اخت ف دمایی مبتىی اػت (ماک

حشاستی ايلگی محذيدٌ آػایؾ اص وظش دمایی بایه  21تاا

هاستی. 23 ،1381 ،

 27.7دسخٍ ػاوتیگشاد ي اص وظاش سعًبات بایه  30تاا 65

ػشػت باد :خشیان باد دس بشخًسد باا ػااختمان باػاث

دسكذ میباؿذ ( . Olgyay, 1973باشاػااع اػاتاوذاسد

ایداد یک میذان فـاس دس اعشاف ػاختمان میؿاًد .ایاه

ایاالن متحذٌ آمشیکا ایه محذيدٌ اص وظش دمایی بیه 22.2

میضان ایه میذان فـاس مبتىی بش ػشػت باد اػات .دس ایاه

تا  25.6دسخٍ ػاوتی گشاد ي اص وظش سعًبت بیه  20تا 80

سابغٍ تًُیٍ ًَاهـی تىُا صماوی مؤثش اػت هٍ ػشػت باد

دسكذ میباؿذ (. ASHRAE, 1985
با بشسػی دادٌَای ًَاؿىاػی ایؼتگاٌ ابُاس دس فاكلٍ

بیؾ اص  2.5متش بش ثاویٍ ( 9هیلًمتش بش ػاػت باؿذ.
اص یک ػاختمان ،خُت يصؽ باد اػتَ .ىگامی هٍ باد اص

آ

ي ًَایی ابُاس دس محذيدٌ باالی اػتاوذاسد آػاایؾ

سيی ػاختمان حشهت می هىذ ،باػث ایدااد یاک میاذان

حشاستی قشاس میگیشد ،تا آن خاا هاٍ دس بشخای اص سيصَاا

فـاس متغیش مثبت یا مى ی میؿًد .ػاسغ َاًا اص واًاحی

سعًبت بایؾ اص  80دسكاذ ي دماای بایؾ اص  30دسخاٍ

داسای فـاس مثبت بٍ وًاحی داسای فـاس مى ی باٍ خشیاان

ػاوتیگشاد َ ثبت ؿذٌ اػت (ایؼتگاٌ ًَاؿىاػی ابُااس

دس میآیذ.

ػاصمان بىادس ي دسیاوًسدی ایشان  .بىابشایه میتًان وتیداٍ

اخت فَای دمایی :با افضایؾ دما ،گالی َاًا هااَؾ
مییابذ ي ًَا بٍ ػمت باال حشهت می هىذ ي ًَای خىک

گشفت هٍ اػت ادٌ اص تًُیٍ عبیؼی دس ماٌَاای گاش ػاال
میتًاوذ دس تؼذیل ؿشایظ حشاستی بؼیاس مؤثش باؿذ.
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خُت باد :اػاػی تشی ػامل تؼییه هىىذٌ وحًٌ ػبًس ًَا

صماوی ايایل فشيسدیه تا ايایل مُش دس اهثش سيصَا ،ؿاشایظ

راّکارّای كالثذی ایجاد تَْیِ طثیعی
ساَکاسَای هالبذی ایداد تًُیٍ عبیؼی سا اص وظش مکاان

ًَا سا بٍ د ي باص د تـبیٍ هىی بادخان مؼاادل بااص د ي
بادخًس مؼادل ػمل د میؿًد (مک هاستی. 1381 ،

اػت ادٌ میتًان بٍ ػٍ وًع تچؼی هشد :تمُیذان هالباذی
دس ػچر ،تمُیذان هالباذی دس وماا ي بذواٍ ػااختمان ي
ضوارُ  ♦148سهستاى
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تشهیبای اص آن دي ( . CIBSE, 2005, 15-20باٍمىظاًس
اػت ادٌ اص تًُیٍ عبیؼی اص ساَکاسَای مختل ی اػت ادٌ می
ؿًد .بادخًس ،2بادخان ،3ديدهؾ َای خًسؿیذی ،4پىدشٌ
َای تًُیاٍداس دس یاک عاشف یاا باٍكاًسن دي عشفاٍ،
وماَااای دي پًػااتٍ 5ي اػاات ادٌ اص آتشیااً بااش پایااٍ اثااش
ديدهـی ،اص خملٍ ساَکاسَای متذايل بشای تًُیٍ عبیؼی

33

ت  .1تَْیِ طثیعی تٍِسیلِ تادخاى .قسوت  aكارتزد
ایي رٍش در یک ساختواى هذرى (ساختواى ادارُ
هزكشی یًَیکا 6ساختِ ضذُ در سال  )1994را ًطاى
هیدّذ ( ،)Baird, 2004, 43قسوت  bكاركزد سٌتی
ایي رٍش را ًطاى هیدّذ (ٍ ،)Allard, 2002, 240
قسوت  cچگًَگی عولکزد ایي رٍش را ًطاى
هیدّذ (هأخذً :گارًذگاى).

بادخًس :بادخًسَا اخضای مؼماسی َؼتىذ هٍ باٍمىظاًس
گشفته باد ي هـاوذن َاًای تااصٌ باٍ داخال بىاا اػات ادٌ
میؿًوذ .اػاع هاس بادخًسَا بش پایٍ هًسان ًَا اػات ي
ماوىذ بادخان بش سيی ػچر بىا یا بٍػىًان بخؾ مؼتچل اص
بىا هاس میهىىذ (مک هاستی. 1381 ،
ایه بشج َای بلىذ دس ابتذا دس وًاحی هًیشی ایشان بٍهاس
بشدٌ ؿذوذ ي هاسهشد آنَا مبتىی باشآيسدن خشیاان َاًای
خاسج بٍ داخل ،بٍ مىظًس هاَؾ دماا ي بشقاشاسی ؿاشایظ
آػایؾ حشاستی میباؿذ ،فـاس مثبت باد دس خُات يصؽ
ي فـاس مى ی دس خ ف خُت يصؽ ایه ؿشایظ سا فشاَ
میهىذ .بٍ ایه مىظًس بایذ دَاوٍَاای يسيدی باادخًس سي
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َؼتىذ ( .)Allard & Ghiaus, 2005: 28-36
دس تًُیٍ عبیؼی ،ػچر داسای اَمیت صیادی اػت صیشا
ًَای گش بٍػلت ػبک بًدن تمایل بٍ حشهت بٍ ػامت
باال داسد .ػ يٌ بش آن خشیانَای ًَایی هٍ اص ػاغ باا
ػبًس میهىذ قًیتش ي پایاذاستش َؼاتىذَ .منىایه تًُیاٍ
عبیؼی اص ػچر بشای بىاَای ها است ااع ي محلاًس ،هاٍ
خشیان ًَا دس اعشاف آن ه اػت ي ویاض بىاَاایی هاٍ دس
اعشاف آن ػش ي كذا ي آلًدگی ًَا صیاد اػات ،مىاػا
میباؿذ ).(McCarthy, 1999
با تًخٍ بٍ ایىکٍ خاوٍَای مؼکًوی ؿُش ابُاس اغلا
ه است اع ي محلًس َؼتىذ ،تًُیٍ اص عشیو ػچر باشای
آن مىاػ تش میباؿذ .دس اداماٍ باٍ ساَکااسَاای هالباذی
تًُیٍ اص عشیو ػچر اؿاسٌ میؿًد:
بادخان :بادخانَا هٍ اغل بٍ ؿکل مشبغ یا مؼاتغیل ي
با دي یا ىذ دَاوٍ َؼتىذ ،اص ػالیان ديس بٍمىظاًس تًُیاٍ
عبیؼی بٍػىًان ػىلاش مؼمااسی مؼاتچل ي یاا بخـای اص
پًؿؾ ػچر بٍهاس گشفتٍ میؿذوذ .اػاع هاس بادخانَاا
تشهیبی اص ػملکشد تًُیٍ ديدهـی (باال سفته ًَای گش ي
خایگضیىی ًَای ػشد ي تًُیاٍ یاک عشفاٍ بااد (مىتچال
هشدن ًَای گاش اص دَاواٍ باشج باٍ يػایلٍ بااد اػات
) .(McCarthy, 1999دس ياقغ ىان اٍ ػمال تًُیاٍ

بٍ خُت باد غال

باؿذَ .ىگامی هٍ باد خشیان وذاسد ،ایه

ضزایط اقلیوی چاتْار ٍ دادُّای هزتثط تا زیاى َّا

بشجَا ػملکشد تًُیاٍای ديدهـای داسواذ ( Ettouney,

. 2008, 247-249

بٍلحاػ اقلیمی ،وًاحی ؿامالی خلایح فااسع ي دسیاای
ػمان هٍ ابُاس َ بخـی اص آن اػت خضء واًاحی گاش ي
مشعً محؼً میؿًد .يیظگیَای اقلیمای ایاه مىغچاٍ،
سعًبت وؼبی باال ،دمای باالی ًَا ،ؿذن تابؾ خًسؿیذ ي
تابؼتان َای گش ي ؿاشخی ي صمؼاتان َاای مؼتاذل اػات.

ضوارُ  ♦148سهستاى

ي سيص ،پًؿؾ بؼیاس ه گیاَی ي میضان تبخیاش بؼایاس
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اػتًاوٍای ؿکل میباؿذ .اػاع

ؿااُش ابُاااس دس ػااشم خغشافیااایی  25.2دسخااٍ ي عااًل

33

هاس ديدهؾَا بش پایٍ خاسج ؿاذن َاًای گاش اص بااال ي

خغشافیایی  60.2دسخٍ ي ػمو ول

 25متش میباؿذ .عباو

خایگضیه ؿذن ًَای ػشد اص پااییه باٍ خاای آن اػات.

دادٌ َای ایؼتگاٌ ًَاؿىاػی ػاصمان بىادس ي دسیاوًسدی ایشان

ػملکشد ديدهؾَا مؼتچل اص خشیان باد اػت يلی دَاواٍ

دس ابُاس ،متًػظ دٌ ػالٍ دمای ًَا  26دسخٍ ػااوتیگشاد ي

خشيخی آنَا وبایذ دس خایی باؿذ هاٍ فـااس َاًا مثبات

حذاهثش ي حذاقل دمای ًَا  33ي  14دسخٍ ػااوتیگشاد باًدٌ

اػت .آصمایـان متؼذد هاسایی باالی ایه ػیؼت تًُیٍ سا

اػت .دس ماٌ َای گش ػال دمای ًَا دس اهثش سيصَا وضدیاک

بٍ خلًف دس ػاختمانَای ىذ عبچٍ وـاان دادٌ اػات
(. Allard, 2002

 30دسخٍ ػاوتیگشاد باًدٌ اػات .متًػاظ ػاالیاوٍ سعًبات

َمنىیه میضان سیضؽ بااسان ػاالیاوٍ بؼایاس اواذد اػات ي
باسوذگی دس فلًل پاییض ي خلًكاً صمؼتان اػات .اص

اغل

دیگش يیظگیَای ایه مىغچٍ اخت ف ه دسخٍ حشاسن بایه
ت  .2چگًَگی عولکزد تادخَرّا (هأخذً :گارًذگاى).

ديدهؾَا :یکی دیگاش اص اؿاکال سایاح تًُیاٍ ػاچ ی
ديدهؾ َاػت هٍ اغل

ؿ

صیاد آ

میباؿذ (هؼمایی . 83 ،1381 ،مًقؼیت خغشافیایی

وؼبی ًَا  61دسكذ می باؿذ هٍ دس ماٌَاای گاش ػاال تاا
باایؾ اص  80دسكااذ َاا گااضاسؽ ؿااذٌ اػاات (ایؼااتگاٌ
ًَاؿىاػاای ابُاااس ػاااصمان بىااادس ي دسیاااوًسدی ایااشان .
ومًداس 1ػایکشيمتشیک ابُاس سا وـان میدَذ.

كارتزد ایي رٍش در یک ساختواى هذرى (ادارُ هییط سیست
تی آر آی در ٍاتفَرد اًگلستاى ساختِ ضذُ در سال )1999
را ًطاى هیدّذ ( ،)Baird, 2004: 47قسوت  bچگًَگی
عولکزد ایي رٍش را ًطاى هیدّذ (هأخذً :گارًذگاى).

ىً.1وَدار سایکزٍهتزیک چاتْار (تزگزفتِ اس كسوائی.)1388،
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ت  .3تَْیِ طثیعی تٍِسیلِ دٍدكص خَرضیذی .قسوت a

با تًخٍ بٍ تلاًیش  4دس َ ات مااٌ اص ػاال ،دماای َاًا
خاسج اص محذيدٌ آػایؾ میباؿذ ،دس ایه َ ت ماٌ سعاً

ضوارُ  ♦148سهستاى
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هسکي سٌتی چاتْار ٍ تَْیِ طثیعی در آى
خاوٍَای ػىتی ابُاس اهثشاً با دیًاسَای هاٌ گلی ي یک

ًَا باالی  65دسكذ ي دس بشخای ماًاسد بااالی  80دسكاذ

عبچٍ َؼتىذ هٍ ػچر آنَا با الًاس ،وای ي ػااقٍ خشماا ي

میباؿذ .بىابشایه دس ماٌَای فشيسدیه تا مُش ویااص باٍ تًُیاٍ

هاٌ اوذيد ؿذيٌ اػت .پًؿؾ گیاَی ها ي وباًد اً

عبیؼی بشای تؼذیل ؿشایظ محیغی اػت .دس سابغٍ با ػشػت

هافی دس ؿکل گیشی ىیه مؼکه َایی مؤثش بًدٌ اػات.

ي خُت باد هٍ وچؾ تؼییه هىىذٌای دس تًُیاٍ عبیؼای داسد،

بٍلحاػ تًُیٍ عبیؼی ایاه خاواٍَاای باا مـاکل سيباشي

متًػظ ػشػت ػالیاوٍ باد دس ابُاس  4متش دس ثاویٍ گاضاسؽ

َؼتىذ ي خشیان ًَا ػ يٌ بش خاوٍ بٍدلیل محلًسیت دس

ؿذٌ ي حذاهثش ػشػت باد ویض  11.8متش بش ثاویٍ باًدٌ اػات

محًعٍ ویض خشیان پیذا ومیهىذ ،هٍ باػث بٍيخاًد آماذن

(ایؼااتگاٌ ًَاؿىاػاای ابُاااس ػاااصمان بىااادس ي دسیاااوًسدی

ؿشایظ وامؼاػذ آػایـی میؿاًد (خاوا

الُای. 1375 ،

ایشان  .با تًخٍ بٍ حذاقل ػشػت باد مؤثش دس تًُیٍ عبیؼای

مضیت ایه خاوٍَا دس اػت ادٌ اص ملال بًمی ي با ظشفیت

هٍ دس بخؾ  1بیان ؿاذ (  2.5متاش باش ثاویاٍ  ،ػاشػت بااد

حشاستی پاییه ملال آن بًدٌ َش ىذ هٍ بٍػلت مچايمات

میباؿذ بٍخلًف

ه ملال  ،ویاص بٍ تؼمیشان مکاشس ػااالوٍ داؿاتٍ اػات.

هٍ ػشػت باد دس ماٌَای گش ػال بیؾ اص حاذ متًػاظ (4

ىیه خاوٍَایی تا حذيدی مایتًاوؼاتٍ اػات ویااصَاای

متش بش ثاویٍ می باؿذ .دس سابغٍ با خُات بااد ،يصؽ بااد دس

صوذگی سيػتایی سا بشعشف هىاذ يلای باا ؿاُش وـایىی ي

ابُاس اص خُان مختل ی میباؿذ ،دس فلًل گش ػاال بااد

افضایؾ تشاه ػاختماوی دس ابُاس ىایه خاواٍَاایی واا

اص ػمت خىً ؿشقی میيصد خُت يصؽ باد غالا

هاسآمذ میباؿذ (تًػلی . 1371 ،گًوٍ دیگش ػکًوتَای

بٍ مىظًس تًُیٍ عبیؼی دس ابُاس مىاػ

غال

ؿُش دس ایه فلًل  135تاا  230دسخاٍ (خىاً
خىً

غاش

ؿاشا تاا

ػىتی دس ایه واحیٍ هسشَاػت هٍ با تًخاٍ باٍ اػات ادٌ اص

متغیاش اػات (ایؼاتگاٌ ًَاؿىاػای ابُااس

ملال با ظشفیت حشاستی ها مثال وای ي باشس ي ػااقٍ

ػاصمان بىادس ي دسیاوًسدی ایشان؛ هؼمائی( ، 1388 ،ن . 4

خشما دس بذوٍ ي ػچر گىبذی آن با ؿشایظ اقلیمی مىغچاٍ
ػاصگاسی صیادی داسد (خاو

الُی( 1375 ،ن . 5

ت ْ .4ت ٍسش تادّای غالة ضْز چاتْار در فصَل گزم
سال .قسوت  aگلثاد ضْز چاتْار در تاتستاى ٍ تْار را ًطاى
هیدّذ (تزگزفتِ اس كسوائی .)1388 ،قسوت  bحاصل
پزداسشّای هقالِ تزاساط دادُّای ایستگاُ َّاضٌاسی چاتْار
هیتاضذ (هأخذً :گارًذگاى).

خاوٍَای خذیذ ػاخت دس ابُاس باش پایاٍ اػات ادٌ اص
تدُیااضان مکاااویکی ي الکتشیکاای بااٍ مىظااًس تًُیااٍ ي
ػشمایؾ ػاختٍ می ؿًد ي ؿشایظ اقلیمی دس اغل
سػایت ومیؿًد.

آنَاا
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ت  .5تزسیوی اس كپزّای چاتْار ( اًة الْی.)1375 ،

تزرسی فزم هٌاسشة سشقف ْشت تَْیشِ طثیعشی در
ساختواىّای چاتْار
با تًخٍ بٍ مغال

بیان ؿذٌ ،میتًان وتیدٍ گشفات هاٍ

دس ؿؾ ماٌ گش ػال (ايایل فشيسدیه تا ايایل مُاش مااٌ
بادَای مغلً
غش

دس ایه مذن بیه خىً

ؿشا تا خىاً

متغیش اػت (ایؼاتگاٌ ًَاؿىاػای ابُااس ػااصمان

مذلػاصیَا ،ػشػت باد دس قؼمتَای بٍ سوگ آبای (یاا

سقفّای ضیثذار

تیشٌ سوگ دس تلايیش ػیاٌ ي ػ یذ  ،ك ش اػت ي َش اٍ

ایه وًع ػچر بیـتش دس حاؿیٍ ػاحلی دیاذٌ مای ؿاًد.

بٍ سوگ صسد (سوگ سيؿه  ،تمایل پیذا میهىذ ،ػشػت باد

تلًیش  7وتایح مذل ػاصی ایه واًع ػاچر ي محال خماغ

خُت دسینٍَای تًُیٍ ًَا بایاذ دس ایاه محاذيدٌ قاشاس
گیشد .اص عشفی واًع تًُیاٍ مىاػا

باشای ؿاُش ابُااس

بٍدلیل ؿکل محلًس ي ه است اع خاوٍَا ي ویض بافت ویمٍ
متشاه ؿُشی ،تًُیٍ اص عشیو ػچر میباؿذ ،باا دس وظاش
گشفته اَمیت ػچر دس تًُیٍ عبیؼی هٍ دس بخاؾ 1ي 2
بٍ آن اؿاسٌ ؿذ ،بٍ بشسػی ي مذلػاصی پًؿؾَای سایح
بااا دس سابغااٍ بااا تًُیااٍ عبیؼاای ماایپااشداصی  .دس هلیااٍ

ي میضان تًُیٍ بیـتش میؿاًد ؿاشر ماذلػااصی دس واش

ؿذن ًَای گش ي ویاض بادخاان مىاػا

افضاس  7Vasari Autodeskدس پیًػت  1مًخًد میباؿاذ.

حالت ،یکی يخًد دسیناٍ يسيدی َاًا ي دیگاشی باذين

♦ 93

بىادس ي دسیاوًسدی ایشان ؛ هؼمائی . 1388 ،بٍَمیه دلیال

ت ً .6تایج هذل ساسی سقف هٌیٌی ضکل در دٍ حالت ،یکشی
ٍ َد دریچِ ٍرٍدی َّا (سوت چپ) ٍ دیگزی تذٍى دریچشِ
ٍرٍدی َّا (سوت راست) ،تِ ّوزاُ تادخاى آى در ًشزم افششار
ضثیِساس تاد ( Autodesk Vasariحاصشل پشزداسشّشای هقالشِ
تز اساط دادُ ّای هزتَط تِ ضشْز چاتْشار) .حجشن ٍ سشزعت
تَْیِ در هشذل دارای دریچشِ ٍرٍدی ّشَا تیطشتز ٍ عولکشزد
تَْیِ تْتز است (سزعت تاد در قسوتّای تِ رًگ آتی (رًگ
تیزُ در تصاٍیز سیاُ ٍ سشفیذ) صشفز اسشت ٍ در قسشوت سرد
رًگ (سفیذ در تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) حذاكثز است.

ضوارُ  ♦148سهستاى

خاوٍَای ؿُش ابُاس ویاص بٍ تًُیٍ عبیؼای داسد ي خُات
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باشای آنسا دس دي

وتایح حاكل اص ایه وش افاضاس باا واش افاضاس Ansys cfx 8

دسینٍ يسيدی ًَا ،دس وش افضاس ؿبیٍػاص باد وـان میدَذ.

 version13مًسد تأییذ قشاس خًاَذ گشفت.

سقفّای هسطح
بیـتش خاوٍ َای وً ػاخت ي َمنىیه خاوٍ َای ػىتی دس

سقفّای گٌثذی ٍ هٌیٌی ضکل

ابُاس داسای ػاچرَاای مؼاغ َؼاتىذ .دس ػاچرَاای

ي با تًخٍ بٍ صايیٍ تابؾ خًسؿیذ دس ؿُش ابُاس هاٍ دس

ػچر ،تًُیٍ با مـکل سيباشي مایؿاًد .باٍمىظاًس ایدااد

فلل تابؼتان وضدیاک باٍ قاائ مایباؿاذ ،باا ایاه اقلای

حشهت ؿىايسی دس ًَای داخل ػاختمان ،ابتذا ػاچر باٍ

متىاػ

اػت .دس ادامٍ وتایح مذلػاصی ایه وًع ػاچر ي

بادخان مىاػ

بشای آن دس دي حالت ،یکی يخًد دسیناٍ

قؼمت َای هً کتش تچؼی می ؿًد .ایه هاس بٍ ایاه دلیال
اودا می ؿًد هٍ بتًان با است اع ػچر همتش ،ػچر مؼاغ

يسيدی ًَا ي دیگشی بذين دسینٍ يسيدی َاًا ،دس واش

سا بٍ ػچر مىحىی ي یا ؿیبذاس تباذیل هاشد ي ایاه هااس سا

افضاس ؿبیٍػاص باد وـان دادٌ ؿذٌ اػت (ن . 6

میتًان با ػچرَای هار  ،گنبشیَا ي یا ػىاكش دهًساتیً
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فش ػچر هسشَا دس ایه مىغچٍ بٍكًسن مىحىای اػات

مؼغ بٍ دلیل پشاهىذٌ بًدن ًَای وامغبًع دس فضاای صیاش

ویض اودا داد هاٍ باٍكاًسن متاذايل باٍمىظاًس تاضئیه دس

سششٌجص ًتششایج ًششزم افشششار  Vasari Autodeskدر

ػاختمان َا بٍ هاس می سيوذ .ػسغ بٍ مىظًس متمشهاض هاشدن

ًزمافشار Ansys cfx

ًَای گش ي مشعً  ،قؼمتَای هً کتش بٍ ػچر مىحىی

بٍمىظًس بشسػی دسػتی خشيخیَای وش افضاس Vasari

ي یا ؿیبذاس تبذیل می ؿًد ،با اػت ادٌ اص اكًل رهاش ؿاذٌ

 Autodeskیک ومًوٍ اص َش ػچر دس وش افضاس Ansys

ضوارُ  ♦148سهستاى

بشای ایه وًع ػچرَا ،ػملکشد تًُیاٍ بُتاش مایؿاًد (ن

 cfxمًسد اسصیابی مدذد قشاس گشفت اػت (ن . 9

. 8اػت ادٌ اص دسینٍ َای تًُیٍ ػچ ی تا حذيدی دس ایدااد
خشیان ًَا دس داخل مؤثش بًدٌ اػت يلی وؼبت باٍ ػاچر
ؿی داس ي مىحىی ،میضان تًُیٍ ي خشیان ًَا همتش اػت.

♦ 93
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ت ً .7تایج هذلساسی سقف ضیةدار تذٍى دریچِ ٍرٍد
َّا (در سوت راست) ٍ تا دریچِ ٍرٍد َّا (سوت چپ)
در ًزمافشار ضثیِساس تاد ( Autodesk Vasariحاصل
پزداسشّای هقالِ تزاساط دادُّای هزتَط تِ ضْز چاتْار).
سزعت تاد در قسوتّای تِ رًگ آتی (رًگ تیزُ در
تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) صفز است ٍ در قسوت سرد
رًگ(سفیذ در تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) حذاكثز است .در
هقایسِ تا تصَیز ( 6سقف هٌیٌی) عولکزد تَْیِ تْتز هی
تاضذّ .وچٌیي تعثیِ دریچِ ٍرٍدی َّا حجن ٍ سزعت
تَْیِ را افشایص دادُ است.
ت  .9سششٌجص یششک ًوًَششِ اس خزٍ ششیّششای ًششزمافشششار
 Autodesk Vasariدر ًششزمافشششار ( Ansys cfxحاصششل
خزٍ یّای ایي ًزمافشار تا تقزیة قاتل قثَلی ًتایج ًزمافشار
 Autodesk Vasariرا تأییذ هشیكٌشذ .در ایشي ًتشایج ًیشش
عولکزد سقف ضیة دار در تَْیِ طثیعی هٌاسة تز هی تاضشذ
ت  .8رٍش تَْیِ در سقف هسطح ٍ ًتایج هشذلسشاسی آى

در قسوت قزهش رًشگ (سشفیذ در تصشاٍیز سشیاُ ٍ سشفیذ)

در ًزمافششار ضشثیِسشاس تشاد ( Autodesk Vasariحاصشل

حذاكثز زیاى ٍ در قسوت آتی تیزُ (سیاُ در تصاٍیز سشیاُ

پزداسشّای هقالِ تزاساط دادُّای هزتَط تِ ضْز چاتْار).

ٍ سفیذ) حذاقل زیاى تزقزار است.
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پزداسش ّای هقالِ تز اساط دادُ ّای هزتَط تِ ضْز چاتْار).

تزرسی عولکزد تادخشاى ٍ تشادخَر در تَْیشِ طثیعشی
ساختواىّای ضْز چاتْار

َمنىاایه ػملکااشد اػاات ادٌ بادخااان ي بااادخًس مااًسد
بشسػی قشاس گشفتٍ اػت هٍ دس تلًیش  11وـان دادٌ ؿذٌ

بادخًس اص ػیؼت َای هاسآمذ تًُیاٍ عبیؼای َؼاتىذ هاٍ

ًَای خىک ي مغبًع ،با قشاس دادن بادخًسی دس خُت باد

بٍكًسن بخـی اص ػچر ي یاا ػىلاشی مؼاتچل ،ػمال

غال  ،اص باد مىاػ تش ي بیـتشی اػت ادٌ مایؿاًد .باشای

تًُیٍ سا اودا میدَىاذ .دس ػااختمانَاای ىاذ عبچاٍ،

خلًگیشی اص يسيد ًَای وامغبًع خاسج ؿاذٌ اص بادخاان

تًُیٍ اص عشیو ػچر بیـتش دس عبچان اوتُایی تاأثیشگازاس

باٍ بااادخًس مایبااایؼت بادخااان ي بااادخًس دس یاک

اػت ،بىابشایه دس وظش گشفته بادخان ي بادخًس باٍػىاًان

ساػتاا وباؿىذ.

با تًخٍ باٍ مغالا

ػىلشی مؼتچل ي دس استباط با تما عبچان دس ایه وًع اص

♦ 93

بىاَا دس ػملکشد تًُیٍ مؤثشتش اػت .تلًیش  10ػااصيهاس

ضوارُ  ♦148سهستاى

بیاان ؿاذٌ دس بخاؾ  ،2بادخاان،

اػت .دس ایه سيؽ باٍمىظاًس ػااماوذَی ي مکاؾ بُتاش

تًُیٍ عبیؼی بٍيػیلٍ بادخان دس ػاختمانَای دي ي ىاذ

34

عبچٍ سا وـان میدَذ.

ت  .10رٍشّششای تَْیششِ تششِ كوششک تادخششاى تز ششی در
ساختواى ّای دٍ یا چٌذ طثقِ تا سقف تخشت ٍ ضشیةدار ٍ
ًتایج حاصشل اس هشذلسشاسی آى در ًشزمافششار Autodesk

تِ ضْز چاتْار) .تِ طَر كلی تا ایي رٍش تَْیشِ طثیعشی در

هذلسشاسی آى در ًشزمافششار ( Autodesk Vasariحاصشل

ساختواى تزقزار ضذُ است .سزعت ٍ هیششاى تَْیشِ ّشَا در

پزداسشّای هقالِ تز اساط دادُّای هزتَط تِ ضْز چاتْار).

هذل تا سقف ضیة دار فقط در طثقشِ اًتْشایی تیطشتز اسشت.

تزقزار زیاى َّا در ساختواى ًطاى دٌّذُ اثز تخص تشَدى

سزعت تاد در قسوت ّای تشِ رًشگ آتشی ( رًشگ تیشزُ در

ایي رٍش هی تاضذ .سزعت تاد در قسوت ّای تِ رًگ آتشی

تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) صشفز اسشت ٍ در قسشوت سرد رًشگ

(رًگ تیزُ در تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) صفز است ٍ در قسوت

(سفیذ در تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) حذاكثز است.

سرد رًگ (سفیذ در تصاٍیز سیاُ ٍ سفیذ) حذاكثز است.
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( Vasariحاصل پزداسشّای هقالِ تز اساط دادُّای هزتَط

ت  .11رٍش تَْیشِ تششِ كوششک تادخششاى ٍ تششادخَر ًتششایج

هذلساسی ٍ هیاسثات ًزمافشار Vasari autodesk

مذل ػاختٍ ؿذٌ دس ؿشایظ يصؽ باد ؿاُش ابُااس (هاٍ

بٍ مىظًس ػىدؾ فش َای پیـىُادی دس مچالٍ بٍ لحااػ

ي ویاصمىاذ

ػشػت ي حد تًُیٍ عبیؼی ،ابتذا مذل ػٍ بؼذی َش فش
با مچیاع ياقؼی ي بش حؼ

متاش آمادٌ ؿذٌ اػت ،ػسغ

مشبًط بٍ ؿشایظ باد دس ماٌَای گش ي مشعً

تًُیاٍ دس اابُااس ماایباااؿذ مااًسد ػىاادؾ قاشاس
گشفتٍ اػت.

ضوارُ  ♦148سهستاى
♦ 93
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ت  .12سٌجص هذلّای سِ تعذی در ضزایط ٍسش تاد تا سزعت  4هتز تز ثاًیِ ٍ  135تا  230در ِ (هطخصات تاد غالة
ضْز چاتْار در هاُّای گزم ٍ هزطَب سال كِ ساختواى در آى ًیاس هٌذ تَْیِ طثیعی هیتاضذ).
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ت  .13گلثاد ضْز چاتْار ٍ هیذٍدُ هاُّایی كِ هیاسثات ًزمافشار تزاساط آى اًجام ضذُ است.

ایه صمیىٍ داسد.

ًتیجِ
با دس وظش گشفته ؿاشایظ آػاایؾ حشاستای ي دادٌَاای
ًَاؿىاػی ؿُش ابُاس هٍ دس بخؾ  3بٍ آن اؿااسٌ ؿاذ،

پی ًَضت

دس ؿؾ ماٌ گش ػال (ايایل فشيسدیه تا ايایل مُاش مااٌ
خاوٍَای ؿُش ابُاس ویاص بٍ تًُیاٍ عبیؼای داسد .دس ایاه
مذن ،بشاػاع دادٌَای ایؼتگاٌ ًَاؿىاػی ػاصمان بىاادس
ي دسیاوًسدی ایشان دس ابُاس متًػظ ػشػت بادَای ؿُش
 4متش بش ثاویٍ (حذاقل ػشػت باد خُت تًُیٍ عبیؼی 2.5
متش بش ثاویٍ میباؿذ ي خُات باادَاای مغلاً
خىً

غاش

ؿاشا تاا

متغیاش اػات ،باٍ َمایه دلیال هـایذگی

 Autodeskبٍمىظًس ؿبیٍػاصی تأثیش باد بش ػااختمان مایباؿاذ،
بٍػلت ایىکٍ ایه وش افضاس بٍ تاصگی اسائٍ ؿذٌ اػات ،تؼاذادی اص
وتایح آن دس وش افضاس  Ansys cfxهٍ مًسد اػت ادٌ دس بؼایاسی اص
هاسَااای تحچیچاااتی بااًدٌاػاات ،مااًسد اسصیااابی مدااذد قااشاس

ػاختمانَا ي خُت دسینٍَای تًُیٍ َاًا بایاذ دس ایاه

خًاَذ گشفت.
 Ansys cfx .8وش افضاسی مغاشر دس صمیىاٍ محاػابان دیىامیاک

ي ویض است اع ي محلًسیت بىاَاای ؿاُش ابُااس

ػیاالن میباؿذ هٍ دس پشيطٌَای اخشایای ي هاسَاای تحچیچااتی
بؼیاسی مًسد اػت ادٌ قشاس گشفتٍ اػت.

محذيدٌ قشاس گیشد .اص عشفی با تًخٍ بٍ يیظگایَاای بااد
مغلً

وًع تًُیٍ مىاػ

بشای ایه ؿُش تًُیاٍ اص عشیاو ػاچر

میباؿذ .دس ایه مچالٍ ػٍ وًع ػاچر تخات ،ؿای داس ي
مىحىی بٍَمشاٌ بادخان تًُیٍ ًَا دس آن ماًسد بشسػای ي
مذلػاصی دس وش افضاس  Vasari Autodeskي Ansys

 cfxقشاس گشفت .با تًخٍ بٍ وتایح ،ػچر ؿی داس (باا دس
وظشگشفته خُت ؿی

مخالر خُات بااد ي بؼاذ اص آن

ػچر مىحىی هاسایی بُتشی اص وظش ػشػت ي حد تًُیٍ
وؼبت بٍ ػچرَای مؼغ داسدَ .منىیه اػات ادٌ اص بااد
خًس ي دسینٍ يسيد ًَا بش افضایؾ حد ي ػشػت تًُیٍ
دس َش ػٍ وًع ػچر بؼیاس مؤثش اػت .اص عشفی ،اػات ادٌ
اص باااادخًس ي بادخاااان باااٍمىظاااًس تًُیاااٍ عبیؼااای دس
وتایح آن وـان دَىاذٌ م یاذ ي ماؤثش باًدن ایاه سيؽ دس
بشقشاسی تًُیٍ عبیؼی میباؿذ .الص بٍرهاش اػات هاٍ دس
عشرَای اسائٍ ؿذٌ دس ایه مچالٍ ،ابؼاد ي اوذاصٌ بُیىٍ مًسد
وظش وبًدٌ اػت هٍ ویاص بٍ بشسػی ي تحچیو خذاگاوٍای دس
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ػاختمانَای ؿُش ابُاس مًسد مذلػاصی قشاس گشفت هٍ
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مذن بیه  135دسخٍ تاا  230دسخاٍ (خىاً

دس ایاه

 .7وش افاضاس  Vasari Autodeskمحلاًل ػاال  2013ؿاشهت

ضوارُ  ♦148سهستاى

1.Thermal buoyancy
2.Wind scop, Wind catcher
3. Wind tower
4. solar chmney
5. double-skin facades
6. Ionica headquarter building,

ضوارُ  ♦148سهستاى
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