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سخني با خوانندگان
در گذشته ،انسانها بهمدد تجربه ،جريان باد را ميشناختند و با ويژگيهاي آن آشنا بودند .آنها به دو شکل مختلف
از جريان باد بهره ميبردند:
 -1بهرهگيري از انرژي باد بهكمك آسيابها و توربينهاي بادي برای انجام کارهاي مختلف
 -2بهرهگيري از خاصيت خنككنندگي باد بهكمك اجزايي مانند بادگير ،چهارصفه و كالهفرنگي براي تامين آسايش
حرارتي در محيط زندگي
در عصر حاضر ميتوان بهكمك علم ايروديناميك معماري ،وضعيت جريانهاي باد و تاثير آنها بر مجموعههاي
ساختماني را پيشبيني كرد .بهكمك اين علم ميتوان با استفاده از تونل باد يا بهرهگيري از روشهاي تئوري و
محاسبات رياضي ،وضعيت جريانهاي باد را در طرحهاي معماري مورد بررسي قرار داد و در صورت نياز ،پيش از
اجراي طرح ،اصالحات الزم را در آن اعمالكرد.
اين مجموعه (که در قالب سه نشریه با عنوانهاي :معماري همساز با اقليم و مشكالت ناشي از عدم توجه به آن،
نور روز در معماري و انرژي باد در معماري در آمده است) از متن سخنراني خانم دكتر منصوره طاهباز ،استاديار
دانشگاه شهيد بهشتي و خانم مهندس شهربانو جليليان ،مدرس دانشگاه ،با موضوع "آشنايي با نقش طراحي معماري
در كاهش مصرف انرژي در ساختمان" -كه در مرداد ماه  ،1388براي مديران و كارشناسان ارشد سازمانهاي مرتبط
در سالن فارابي گروه بينالمللي رهشهر ايراد شد -استخراج شده است .در اين مجموعه اطالعات کلیدی مورد نیاز برای
آشنایی مقدماتی با روشهای همسازی معماری با اقلیم و محیط بهصورت فشرده و با زبانی ساده ،در اختیار مدیران
و مسووالن تصمیمگیرنده ،قرار داده ميشود .با این امید که آشنایی با این مباحث در اتخاذ سیاستهای کارآمد در
هدایت ساختوسازهای امروز بهسوي معماری همساز با محیط ،مؤثر واقع شود.

گروه بينالمللي رهشهر

قوانين حاكم بر جريان باد

ويژگيهاي جريان باد

براي آشنايي با ويژگيهاي باد و روشهاي كنترل آن در معماري
اقليمي ،ابتدا الزم است با قوانين حاکم بر آن آشنا شويم و سپس
بررسي تاثیرات آن بر محیط و فضاهای معماری بپردازيم.
به
ِ

قوانین حاکم بر جريان باد
برای كنترل باد در مراحل طراحي معماري و طراحي شهري،

منطقهي كمفشار

منطقهي پرفشار
باد (الف)

ِ
پرسرعت
جريان
ِ
ميان
باد از
ِ
فضاهاي باز

داشتن اطالعات كافي در زمينهي سرعت و وضعيت آن ضروري
است .هر چند سرعت و جهت باد در سطح بافت ،معابر و حتی

افزايش سرعت باد

داخل ساختمانها ،به سرعت و جهت باد محلي بستگي دارد ،ولي
گاهي بهشدت تحت تأثير ويژگيهاي طبيعي و معماري محيط
منطقهي كمفشار

قرار ميگيرد و تغییر ميكند.

(ب)

تغيير جهت
باد در برخورد با موانع ،تغيير جهت ميدهد ،ولي پس از طی
مسافتی ،به مسير اصلی خود باز میگردد .اين امر تابع شکل و
ابعاد موانع است (تصاویر  1-1تا .)4-1

افزايش سرعت باد

تصویر  :2 -1تغییر مسیر باد در برخورد با یک برج

بادهاي زمستاني

با ِد ماليم

تصویر  :1 -1تغییر مسیر باد در برخورد با موانع طبیعی
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تصویر  :3 -1ایجاد مناطق پرفشار (مثبت) و کمفشار (منفی)
در اطراف ساختمان

قوانين حاكم بر جريان باد

طولL :

ايجاد منطقهی دنباله (سايهی باد)

باد

شکل و بزرگی منطقهی کمفشار پشت مانع (منطقهی دنباله) که
بادی در آن جریان ندارد ،تابع شکل و ابعاد مانع است (تصویر .)7-1
منطقهي محفوظ از باد كه بهميزان قابل
مالحظهاي وسعت يافته است

L

H

طولL :

باد

منطقهي محفوظ
از باد

L

L
طولL :
ارتفاعH :

تصویر  :4 -1تابعیت مسافت تغییر مسیر باد از شکل ساختمان

تغیير سرعت
سرعت باد ،در برخورد با موانع بر حسب ميزان تراکم (در سطح و

معادلهي برنولي وارد است

ارتفاع) مانع ،کاهش مييابد .بنابراين سرعت باد با افزايش ارتفاع
و دور شدن از سطح زمين بيشتر میشود (تصویر .)5-1
% 100

% 75

% 50

% 50
% 75
% 100

ارتفاع (فونت)

400
00

% 75
% 100

800

ارتفاع (متر)

1200

معادلهي
برنولي معتبر
نيست

% 50

1600

درصد تغييرات سرعت باد

منطقهي
دنباله

منطقهي
جريان آزاد

اليهي برشي

600
500
400
300
200
100

نقطهي ركود جريان

L

تصویر  :5 -1رابطهي تراکم مجموعه با درصد سرعت باد دریافتی ،نسبت
به سرعت باد منطقه (گرادیان سرعت باد)

ايجاد مناطق پرفشار و كمفشار
وقتي باد با مانعي برخورد ميكند ،در جلوي آن ،منطقهي پرفشار و
در اطراف و پشت مانع ،مناطق کمفشار بهوجود ميآيد (تصویر .)6-1

W

H

عرضW :
طولL :
ارتفاعH :

H
L

منطقهي دنباله

تصویر  :7 -1تاثیر شكل و ابعاد مانع در شکل و بزرگی منطقهی دنباله

عبور از موانع
اگر مانع دارای روزنهای رو به باد باشد ،ولی خروجی نداشته
باشد ،باد وارد آن نمیشود .ولي اگر خروجی داشته باشد ،باد
از منطقهی پرفشار وارد و از منطقهی کمفشار خارج میشود
تصویر  :6 -1محل ،شکل و ابعاد مناطق پرفشار و کمفشار اطراف ساختمان

(تصویر .)8-1
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عملكرد جريان باد

تصویر  :9-1تهویه بهکمک جریان طبیعی هوا

تصویر  :10 -1تهویه بهکمک فن

خنكسازي
جريان باد ميتواند بهكمك فرآيند همرفتي باعث تسريع تبادل
حرارت بين بدن و هوا شده و در نتیجه ايجاد خنکي کند.
تصویر  :8 -1مقایسهی جریان باد در ساختمانی با یک پنجره و ساختمانی
با دو پنجره

عملکرد جریان باد

باد گاهی به يکي از دالیل اصلي ناراحتي در فضاهاي باز و داخل

جریان باد میتواند به سه شکل مختلف ،محیط و ساختمانها را

ساختمانها تبدیل میشود( .تصویر )11-1

تحت تاثیر قرار دهد:

جريان باد در اثر برخورد با ساختمانها ،تودههاي گياهي و حتي

تهويه

6

ایجاد مزاحمت

عوارض طبيعي سطح زمين ،تغيير مسير ميدهد .اگر در اين
تغيير مسير ،باد از فضایی باز و گسترده به فضایی محدود و باريک

تهويهی طبيعي ،يعني استفاده از فرآيند جابهجايي هواي داخل

برسد ،سرعت و شدت آن افزايش مییابد ،بهطوري که ميتواند

ساختمان با هواي تازهی بیرونِ آن ،بدون بهرهگيري از دستگاههاي

موجب بروز ناراحتي براي عابران شود (تصویر .)12-1

مکانیکی ،که موجب صرفهجويي در مصرف انرژي هاي فسيلي

برجهاي مرتفع سرعت و شدت باد را در فضاهاي باز اطراف خود تا

ميشود (تصویر .)9-1

اندازهاي افزايش میدهند که این فضاها به فضاهايي کام ً
ال ناراحت

در اين فرآیند هواي داخل ساختمان که بهدليل بازدم ،تنفس

يا غيرقابلاستفاده تبدیل میشوند (تصویر .)13-1

پوست ،بوي ناشي از پختوپز ،استعمال دخانيات و موارد مشابه،

جريان باد ميتواند گرماي زمين و ساختمان را از روي آنها جارو

سنگين شده است با هواي تازه و سبک بيرون تعويض ميشود

و دور كند .بنابراین در مناطق سرد براي حفظ آسايش حرارتي

(تصویر .)10-1

در محوطههاي باز و در داخل ساختمان ،محافظت از ساختمان و

تهويه و خنكسازي طبيعي

فضای باز اطراف آن در برابر باد ،از جمله اقداماتِ ضروري است
(تصویر .)14-1
تصویر  :14 -1حفظ ساختمان از جریان باد در مناطق سرد

استفاده از جریان باد در معماری

در معماري اقليمي از جریان باد برای تهویهی طبیعی و تجدید
هوای داخل ساختمانها ،استفاده میشود .عالوه بر این ،در مناطق
گرم و زمانهای گرم سال نیز میتوان برای خنکسازی محیط و
فضای داخلی ساختمانها از جریان باد بهره گرفت .از طرفی نباید
فراموش شود که پرهیز از بادهای نامطلوب و مزاحم و کنترل آنها
نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
تصویر  :11 -1مزاحمت باد در فضاهای باز و بسته

تهويه و خنکسازی طبیعی
برقراری جریان هوای محیط را در فضاهای داخلی ساختمان،
تهویهی طبیعی مینامند .این نوع تهویه موجب افزایش گاز

افزایش سرعت

باد

اکسیژن و کاهش دیاکسیدکربن و بوهای متصاعد شده در داخل
ساختمان میشود.
تهويه بهکمک نيروی محرکهی حرکتی
استفاده از جريان باد برای تهويهی هوای داخل ساختمان به دو
صورت امکانپذير است .روش اول ،استفاده از روزنههاي همسطح
(تهويهی عرضي يا كوران) است که در یک تراز ارتفاعی قرار
میگیرند (تصویر  .)15-1روش دوم ،استفاده از تهويهی غيرهم

تصویر  :12 -1افزایش سرعت باد در مجاری باریک

تصویر  :13 -1مزاحمت باد در
فضای باز اطراف برجها

سطح (بادخور يا بادگير) است که در آن برای ورود و خروج باد از
دو تراز ارتفاعی مختلف استفاده میشود (تصویر .)16-1

تصویر  :15 -1ایجاد کوران هوا با استفاده از دو پنجره
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تهويه و خنكسازي طبيعي

تصویر  :16 -1برقراری جریان هوا با استفاده از یک پنجره و یک کانال
عمودی سرباز

اگر روزنهها در یک سطح قرار داشته باشند ،بهترين تهويه زمانی
امکانپذیر است که بازشوها روی دو جبههی مقابل هم قرار
بگیرند (تصویر .)17-1
تهويهی درجه دوم زمانی اتفاق میافتد که ساختمان دارای دو
بازشو ،روی دو جبههی مجاور هم باشد .کمترين میزان تهويه
متعلق به ساختمانی با دو بازشو روی يک جبهه است ،البته به
شرط آنکه با ایجاد اختالف ارتفاع يا تيغههای عمودی بين دو
بازشو ،اختالف فشار ايجاد شود (تصویر .)18-1
وقتی روزنهها در دو سطح متفاوت قرار میگیرند ،باد از روزنهی
مرتفعتر ،به داخل ساختمان هدایت و از روزنهی دیگر از ساختمان
خارج میشود (تصویر .)19-1

تصویر  :19 -1ورود هوا از باالی ساختمان و از طریق یک کانال عمودی و
خروج آن از کانالی دیگر یا از پنجره

تهويه بهکمک نيروی محرکهی حرارتی (جريان همرفتي)
تهویه با استفاده از جریان همرفتی یا جابهجایی هوا ،به مفهوم
برقراری جریان هوا از محیطی پرفشار به محیطی کمفشار است.
در این حالت باید بازشوها در دو منطقه با دما و فشار متفاوت قرار
داشته باشند (تصویر  .)20-1البته این جریان به اندازهی نیروی

H

W

عرضW :
ارتفاعH :

تصویر  :17 -1کوران کامل با استفاده از پنجرههایی که روی دو دیوار
مقابل هم قرار گرفتهاند

تصویر  :18 -1برقراری جریان محدود هوا با استفاده از دو پنجره روی یک
دیوار

8

باد قوی نیست (در حد نسیم است).
سقفِ شیشهای باعث گرم
شدن هوا میشود تا اثر
دودکشی در آتریوم
افزایش یابد

عمق  15متري دفاتر امكان
تهويهي طبيعي و استفاده از
بيشترين ميزان نور روز را
فراهم ميكند

تصویر  :20 -1تاثیر اختالف دما و ارتفاع محل استقرار پنجرهها بر تهویهی
ساختمان

تهويه و خنكسازي طبيعي

اختالف دماي ميان داخل و خارج ساختمان ،دو منطقهی سرباز و
سرپوشيده و نواحي مختلف یک ساختمان ،باعث به جریان افتادن
هوا میشود (تصویر .)21-1
وجود بازشو در قسمت فوقانی يک فضا ،موجب خروج هوای
گرم انباشته شده در زير سقف و جايگزين شدن هوای سطوح
نسبی ایجاد شده در قسمت
پايينتر در اين قسمت میشود .خالء
ِ
پایینی فضا ،موجب مکش هوای خارج از طریق بازشوهای تحتانی
میشود (تصویر .)22-1
∆T

q
A

h
q

تصویر  :22 -1نقش اختالف دمای هوای مجاور سقف و کف یک فضا در
ایجاد نسیم

تصویر  :23 -1نقش اختالف ارتفاع در ایجاد نسیم
تصویر  :21 -1نقش مجاورت دو فضای سرد و گرم (آفتابگیر و سایهدار)
در ایجاد نسیم

اختالف ارتفاع زياد بين دو بازشو ،اختالف فشاری ميان دو سطح
ايجاد ميکند که باعث به جريان افتادن هوا از منطقهي پرفشار
به منطقهي کمفشار ميشود .به اين ويژگي ،خاصيت دودکشی
ميگويند (تصویر .)23-1
اجزايي مانند هواکش و بادخان برای استفاده از خاصيت دودکشی،
يعنی تخليهي هوای داخلی و جايگزين کردن هوای خارج بهجای
آن ،طراحي شدهاند (تصویر .)24-1
در سالهای اخير برای بهرهبرداری از اين خاصيت ،نوعي بادخان

تصویر  :24 -1روشهای مختلف ساخت هواکش و بادخان
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تهويه و خنكسازي طبيعي

ب ه نام بادخان چرخان طراحي شده است که بدون استفاده از انرژی

بامهاي دوجداره نيز بهعنوان يكي از اجزا ِء سيستمهاي «بادي

برق و فقط بهكمك تعبيهي يک فن در انتهای خروجی بادخان،

خورشيدي» مورد استفاده قرار میگيرند که نمونههاي آنها در

بر سرعت و شدت جريان هوای خروجی ميافزايد (تصویر .)25-1

معماری سنتی ايران بسيار به چشم ميخورد (تصویر .)27-1

برای تقويت اثر هواكش (بادخان) میتوان از گرمایي كه بر اثر

براي مثال گنبد مسجد جامع یزد از دو الیه تشکیل شده که در دو

تابش مستقيم خورشيد در جدارهي بادخان انباشته ميشود،

بخش از الیهي خارجی آن (یکی در اطراف ساقهي گنبد و دیگری

استفاده كرد .جدارهي بادخان بر اثر تابش مستقيم خورشيد گرم

در تیزهي آن) روزنههایی برای ورود و خروج هوا پیشبینی شده

ميشود ،بهتدريج هوای داخل بادخان نيز گرم شده و با سرعت

است .وجود اين روزنهها باعث جاری شدن هوا بين دو الیهي گنبد

بيشتری باال ميرود (تصویر .)26-1

ميشود ،از طرفي گرمایي كه اليهي بيروني از خورشيد دریافت
ميكند نیز موجب تسريع جريان هواي موجود بين دو اليه ميشود.
به اين ترتيب گرمای جذب شده در الیهي خارجی گنبد ،تاثیری بر
الیهي داخلی و فضای زیر آن ندارد (تصویر .)28-1
ورود و خروج همزمان باد از مجراهاي متفاوت يک کانال عمودی،
بادگير را بهوجود میآورد که در تهويهي بخشهای مختلف

تصویر  :25 -1تعبیهي بادخان چرخان ،برای افزایش خاصیت دودکشی

ساختمان نقش موثری دارد (تصویر .)29-1
در معماری سنتی ايران گاه ورود باد از بادخور و خروج آن از
يک کالهفرنگی که در واقع نقش بادخان را ايفا میکند ،صورت
میگرفته است (تصویر .)30-1

تفاوت دماي داخلي

تصویر  :26 -1طراحي دودکش خورشیدی ،برای تقويت خاصیت دودکشی
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تصویر  :27 -1استفاده از خاصیت دودکشی در سقفهای دوپوش

تهويه و خنكسازي طبيعي

هواكش براي فضاي بين دو پوسته
پوستهي خارجي

پوستهي داخلي

تيغههاي تقويتي كه پوستهي
داخلي را به پوستهي خارجي
متصل ميكنند

دسترسي به فضاي
بين دو پوسته
دسترسي باريك در اطراف و بين دو پوسته براي
انجام بازسازيهاي الزم

تيغههاي باريكي كه دو پوسته را تقويت و به هم وصل ميكنند
تصویر  :28 -1پالن ،مقطع و پرسپکتیو گنبد مسجد جامع یزد

تصویر  :29 -1نقش بادگیر در تهویه و خنکسازی فضاهای فاقد پنجره

تصویر  :31 -1ترکیب بادخور و کالهفرنگی
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خنكسازي به كمك خاصيت برودت تبخيري

در سالهای اخير ،اجزا ِء بسياري ،با الهام از بادگير ايراني ،برای

در برخي انواع بادگيرها ،از کانال طراحي شده عالوه بر انتقال

بهرهبرداری از جريان باد ،طراحي شده است (تصویر .)31-1

جريان هوا ،برای نوررسانی نيز استفاده میشود (تصویر .)32-1
گاه برای تسريع تهويه (با بهرهگيری از انرژی خورشيد) ،يک فن
نيز به کانال مورد نظر که برای تامين تهويه و نور ساختمان تعبيه
شده است ،اضافه میشود (تصویر .)33-1

خنكسازي بهكمك خاصيت برودت تبخيري
باد عالوه بر تهویه و خنکسازی (بهكمك جایگزین كردن هوای
خنک بهجاي هوای گرم) ،میتواند با برودت تبخیری ترکیب و
موجب تسريع و تقويت فرآيند خنکسازی شود .در این فرآيند،
برای تبخیر آب از سطوح پوشيده از آب یا اجسام تر ،گرما الزم
است ،که بخش اصلی آن از هواي مجاور سطح پوشيده از آب يا

تصویر  :31 -1انواع بادگیرهای مدرن

گنبد فوقاني تهيه شده از
ورقهاي پليكربنات و ضد
اشعهي ماورا ِء بنفش
جريان باد غالب

جريان هواي خروجي

توري

انرژي خورشيدي

كانال خورشيدي
روزنهي جمعآوري آب باران

جريان هواي
تازهي ورودي

جريان هواي
كهنهي
خروجي

َفن

ديوارهي
بازتابندهي كانال
خورشيدي
دريچههاي تنظيم هواي
ورودي و خروجي

ورود هواي تازه

دريچههاي تنظيم هواي
ورودي و خروجي
خروج هواي كهنه

پخشكنندهي
نور كه در سقف
نصب ميشود

تصویر  :32 -1انواع مختلف ترکیب بادگیر و کانال نوررسان
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خنكسازي به كمك خاصيت برودت تبخيري

جسم تر تامین میشود .به اين ترتيب اگر جریان باد از مجاورت
این سطوح عبور كند ،گرمای موجود در آن صرف عمل تبخیر
شده و جريان باد خنک میشود .تهویهي هواي ساختمان بهکمک
جرياني كه به اين روش خنك ميشود ،تاثیر خنککنندگی
بیشتری دارد (تصاویر  34-1و .)35-1
گاهي برای خنک کردن جریان هوا از برودت زمین استفاده میشود
تا هوا ،گرمای خود را به زمین داده و خنک شود( .تصویر .)36-1
در برخي مناطق گرم و خشک ،ساختمانها طوري طراحی
میشوند که برای تهویهي ساختمان از بادخان ،بادخور و سطوح
تصویر  :33 -1کانال چندکاره

پوشيده از آب و گیاه ،بهطور همزمان استفاده ميشود (تصاویر
 37-1و .)38-1

تصویر  :34 -1استفاده از خاصیت برودت تبخیری برای کاهش دمای هوا،
با استفاده از اجسام مرطوب

تصویر  :36 -1استفاده از خاصیت برودتی زمین برای کاهش دمای هوا

تصویر  :35 -1استفاده از خاصیت برودت تبخیری برای کاهش دمای هوا،
با استفاده از سطوح مرطوب

تصویر  :38 -1استفاده از سطوح ساکن ،جاری و فوارهي آب در مسیر باد

13

كنترل جريان باد

جريان باد غالب
كوزههاي گلي
برج بادگير

كوزهي سفالي مرطوب

ورودي هوا

توريِ زغالي

تصویر  :38 -1استفاده از اجسام مرطوب در مسیر باد

کنترل جریان باد

در برخي فصلها و مناطق ،اهميت کنترل جریان باد تقريباً معادل
بهرهبرداري از آن در فصلها و مناطق دیگر است .کنترل باد با سه
هدف اصلي انجام ميشود:
 -1کنترل بادهاي مزاحم
 -2جلوگیری از شکلگيري تلهي سرمايي
 -3جلوگیری از شکلگيري تلهي آلودگي

كنترل بادهاي مزاحم

تصویر  :39 -1بهرهگيري از سطوح شیبدار و احداث ساختمان در داخل
زمین ،قرار دادن ساختمان در پناه درختان ،پایین آوردن شیب بام تا
نزدیک زمین ،احداث خاکریز در کنار ساختمان (معادل ارتفاع آن)

برای کنترل باد در مناطق و فصلهاي سرد ،میتوان از روشهای
مختلفي مانند طراحی و ساخت بادشکنهای گیاهی و ساختمانی،

روی زمین باقی ميماند ،احتمال یخزدگی سطوح پوشيده از آب

استفاده كرد (تصویر .)39-1

بیشتر است و اگر مانع ساختمان باشد ،آن هم بهشدت تحت

جلوگیری از شکلگيري تلهي سرمايي
تلهي سرمایی در انتهای شیبهای مسدود شده ايجاد میشود
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تاثیر سرما قرار میگیرد (تصویر .)40-1

جلوگیری از شكلگيري تلهي آلودگی

و دليل آن سرازیر شدن هوای سرد سنگین از ارتفاعات بهسوي

گاهي جریان باد میتواند مانع از خروج دود از دودکش ساختمان

مناطق پست و تجمع آن در پشت یک مانع است ،كه باعث كاهش

و پس زدن یا تجمع آن در یک محل خاص و حتی ورود آن به

شديد دما در اين قسمتها ميشود (نسبت به نواحی همارتفاع

خود ساختمان یا بناهای اطراف شود .بهكمك طراحی مناسب

اطراف و حتی مرتفعتر) .در این مناطق برف به مدت طوالنیتری

میتوان از بروز این پدیده جلوگیری كرد (تصویر .)41-1

تأثير جريان باد بر معماري

تأثير جريان باد بر تراکم بافت
هواي

در مناطقی که حفظ ساختمان از جریان باد ،به دالیلی مانند سرما

سرد

یا گرمای شدید هوا (در شرایط خیلی گرم و خشک چون جریان
باد ناقل گرما است ،بايد از آن پرهيز شود) یا وجود گردوغبار زیاد،

هواي سرد متراكم
تلهي سرما

تصویر  :40 -1شرایط مختلف شكلگيري تلهي سرمایی
جهت باد

ضروري است ،مجموعههاي ساختماني باید برای جلوگیری از
ورود باد ،بهشكل متراكم (فشرده) طراحی شوند (تصویر .)42-1
با اين حال در شرایط گرم و مرطوب وجود جریان باد حیاتی است
و بافت باید بهشكل پراکنده طراحي شود (تصویر .)43-1

شمال
جهت باد

جريان كلي باد

تصویر  :41 -1محلهای مناسب و نامناسب برای قرار دادن دودکش ساختمان

تاثير جريان باد بر معماري

تصویر  :42 -1جلوگیری از ورود باد بهکمک احداث بافت متراکم

تاثير جريان باد بر چیدمان بافت

بررسي كلي تاثیر جریان باد بر شکلگیری
در این بخش به
ِ

ت مجموعه نیز از نیاز یا عدم نیاز به دريافت باد تاثير
شکل و جه 

مجموعههاي ساختماني و تکبناها پرداخته میشود که شامل

ميپذيرد .اگر نياز به دريافت باد وجود داشته باشد ،بهتر است

مباحث زیر است:

مجموعه ب ه شکل شطرنجی ساخته شود و اگر الزم باشد ساختمانها

 -1تراکم بافت و بنا

از جريان باد محفوظ بمانند ،قرار دادن آنها در آرايش نواری میتواند

 -2شكل بافت و بنا

از برخورد باد به ردیفهای پشتی جلوگیری کند (تصویر .)44-1

 -3جهتگيري بافت و بنا
 -4ويژگيهاي فضاهاي باز

تاثير جريان باد بر شكل بنا

 -5ويژگيهاي فضاهاي نيمهباز

برای کاهش اثر باد بر ساختمان ،باید جبههي رو به باد بنا مسدود

 -6ويژگيهاي جدارهها

یا محدود شود (تصویر .)45-1

15

تأثير جريان باد بر معماري

درهاي شيشهاي
باغچهي
فرو نشسته

تصویر  :43 -1امکان گردش جریان باد در بافت پراکنده

اتاق خواب
در نيمطبقه
ديوار سنگي
صفحهي بتوني

پشتهي
خاك

تصویر  :45 -1محدود كردن سطح دیوار رو به باد برای کاهش تبادل حرارتی

برای افزایش اثر باد بر ساختمان باید بنا دارای جبهههایي رو به
فضاهای باز با پنجرههای متعدد باشد.
نمای رو به باد در ساختمانهای كمارتفاع و همچنين بناهاي
مرتفع مناطق بادخیز ،باید تا حد امکان فاقد گوشههای تیز
ِ
و داراي شكلي محدب باشد تا جریان باد بهراحتی به طرفین
ساختمان هدایت شود (تصویر  46-1و .)47-1
طراحی پلکانی ساختمان نيز به پرش باد از روي ساختمان کمک
میکند (تصویر .)48-1
تاثير جريان باد بر جهتگیری بنا
برای کنترل فشار باد بر ساختمانهای بلند نمای باریک ساختمان
بايد تا حد امكان رو به باد قرار گیرد .به عبارت دیگر جبههي رو به
تصویر  :44 -1تاثیر نوع چیدمان بلوکها بر جریان باد
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باد بنا ،باید کمعرض ساخته شود (تصویر  49-1و .)50-1

تأثير جريان باد بر معماري

تصویر ( :49 -1الف) جهتگیری نامناسب برج در برابر باد
(ب) جهتگیری مناسب برج در برابر باد
تصویر  :46 -1ساختمانهایی با گوشههای کام ً
ال نرم (محدب) برای
مناطق بادخیز

تصویر  :50 -1جهتگيري مناسب ساختمان در برابر باد

تاثير جريان باد بر ويژگيهاي فضاهاي باز
زاويهي منحني

احداث بادشکن (گیاهی یا ساختمانی) در فضاهاي باز براي پرهيز
از جریان باد ،روش بسيار مناسبي است .در عین حال میتوان از
همین ابزار برای هدایت باد به محلهای مورد نظر نیز ،استفاده كرد
(تصویر .)51-1
طراحي كوچههاي باریک و پر پیچوخم ،برای پرهیز از جریان باد
ِ
و طراحي کوچههاي عريض و همچنين تعبیهي فضاهای باز در

تصویر  :47 -1ضرورت پیشبینی گوشههای محدب برای جبههي رو به
باد ساختمانهای مرتفع

ارتفاعات مختلف ،برای استفاده از جریان باد ،دو راهکار اجرا شده
در فضاهای باز هستند (تصویر  52-1و .)53 -1

تاثير جريان باد بر ويژگيهاي فضاهاي نيمهباز
در بيشتر موارد ،فضاهای نیمهباز براي استفادهي همزمان از
سایه و باد طراحي ميشوند و بخش عمدهاي از خصوصیات اين
فضاها تابع ویژگیهای باد منطقه است .عالوه بر اين ،وجود مناطق
سایهدار و آفتابگیر در مجاورت یکدیگر به ایجاد نسیم کمک
تصویر  :48 -1پرش باد از روی ساختمانهای پلکانی

میکند (تصویر .)54-1
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تأثير جريان باد بر معماري

ي ان
جر
هوا

پالن طرح

تصویر  :54 -1طراحی فضاهای نیمهبا ِز سایهدار در کنار
فضاهای با ِز آفتابگیر

تاثير جريان باد بر ويژگيهاي جدارهها
تصویر  :51 -1مناسبسازی فضاهای باز بهکمک بادشکن

شكل جدارهها ،بهخصوص در ساختمانهای بلند ،بهشدت تحت
تاثیر جریان باد قرار دارد .براي مثال احداث بالکن در گوشههای
جبهههاي رو به باد ساختمان ،سطوح منحنی و حتی شکل و نوع
بازشوها نیز ،تابع جريان باد است (تصویر  55-1و .)56 -1

تصویر  :52 -1معابر عریض و میدانچههای متعدد برای دریافت جريان باد
و کوچههای باریک و پر پیچوخم برای پرهیز از جريان باد

تصویر  :53 -1فضای باز و مرتفع برای استفاده از جريان باد
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تصویر  :55 -1کاهش فشار باد بر ساختمان بهکمک طراحی مناسب

ساختمانهاي سازگار با بادهاي محلي در نقاط مختلف جهان

طرح :عبادتگاه بوداييها

محل :جزيرهي مقدس در اسكاتلند
طراح :اندرو رايت و همكاران

در این طرح برای پرهیز از جریان باد ،محوطه و ساختمان در
جبههي پشت به باد تپه و در بخش فرو رفتهي زمین ،احداث
شدهاند (تصویر .)58-1
تصویر  :56 - 1تاثیر اندازه ،شکل و جهت بازش ِوها بر میزان باد ورودي به
ساختمان

ساختمانهای سازگار با بادهای محلی در
نقاط مختلف جهان

طرح :مركز فرهنگي

محل :كالدونياي جديد

طراح :رنزو پيانو

در این طرح برای کنترل جریان باد ،از شیب زمین و بادشکنهاي
ساختمانی و گیاهی ،استفاده شده است (تصویر .)57-1

تصویر  :57 -1طراحی محوطه و شكل کلی ساختمان برای کنترل باد

تصویر  :58 -1طراحی محوطه و استفاده از بخش فرو رفتهي زمین
برای کنترل باد

19

ساختمانهاي سازگار با بادهاي محلي در نقاط مختلف جهان

طرح :ساختمان كوئين

طرح :دبيرستان چندمنظوره

محل :دانشگاه ليچستر در انگلستان

محل :فرانسه

در این طرح برای دریافت باد ،از بازشوهای متعدد در جبهههای

در این طرح برای تامين تهویهي مناسب ،از پنجرههای متعدد و

مختلف و هواكش در بام ساختمان ،استفاده شده است (تصویر

آتریوم ،استفاده شده است (تصویر .)60-1

طراح :شركت فورد و همكاران

طراح :نورمن فاستر

.)59-1

تصویر  :60 -1تامین تهویهي مناسب بهكمك بازشوهای متعدد در
دیوارهای خارجی ،داخلی و با استفاده از تعبيهي آتریوم مرکزی در بام

طرح :ساختمان لونيكا

محل :كمبريج ،انگلستان

اتاق كاركنان

كارگاه طراحي
تاالر كنفرانس
محل اجتماع دانشجويان

سالن
سخنراني

آزمايشگاه
مركزي
كالس درس

تصویر  :59 -1تعبیهي بازشوهای متعدد برای ورود هوا به ساختمان و
پیشبینی انواع هواکش برای خروج آن
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طراح :شركت آر .اچ.

در این طرح برای بهرهگيري از جريان باد و سرعت بخشیدن به
آن ،از بازشوهای متعدد و دودكش خورشیدی و همچنین برای
هدایت باد خنک محلی به داخل و هوای گرم داخلی به خارج از
کانالهایی كه براي اين منظور طراحي شدهاند ،استفاده شده است
(تصویر .)61-1
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تصویر  :61 -1استفادهي همزمان از طرح مناسب (نقش اختالف دما در
ایجاد جریان همرفتی) و جزئیات اجرایی کارآمد

طرح :کامرز بانك

محل :فرانكفورت ،آلمان

طراح :نورمن فاستر و شركاء
در این طرح برای ایجاد ارتباط مستقیم با طبیعت و تهویهي
طبیعی ساختمان ،از طبقات روباز بهشكل باغهاي معلق و حياط
مركزي ،استفاده شده است (تصویر .)62-1

تصویر  :62 -1طراحی باز در ترکیب با طبیعت
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طرح :ساختمان لودويك ارهارد هاوس

طرح :دفتر كشتيراني لويد

طراح :نيكالس گريمشاو و شركاء

طراح :ريچارد راجرز

در این طرح برای تهویهي ساختمان ،از بازشوهای متعدد در

در این طرح برای تهویهي ساختمان در فصلهاي سرد و گرم ،با

ترازهای مختلف برای ورود هوا و پنجرههای سقفی برای خروج

استفاده از پنجره ،بادخور و کانالهای مرتبط با سیستم گرمایشی-

هوا ،استفاده شده است (تصویر .)63-1

كه در زمستان راهاندازي ميشود -جریان هوايی با دمای مناسب

محل :بورس برلين ،آلمان

محل :انگلستان

ایجاد میشود (تصویر .)64-1

تصویر  :64 -1استفاده از هوای تازه و خنک محیط در تابستان و هدایت
هوای تازه و سرد زمستان به سیستم گرمایشی و مناسبسازی آن

طرح :ساختمان جديد پارلمان
محل :لندن

طراح :ميشل هاپكينز و شركاء
تصویر  :63 -1طراحی مناسب
(نقش اختالف ارتفاع در ایجاد جریان همرفتی)
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در این طرح برای تامین تهویهي مناسب ،از بادخور و بادخان
(بادگیر) ،استفاده شده است (تصویر .)65-1

جمعبندي

اطالعات الزم و ارائهي راهكارهاي مناسب از ويژگيهاي اقليمي
(كه گاه خود را بهشكل برخي مشكالت نشان ميدهند) بهعنوان
مزيت بهره گرفت .براي خلق راهكارهاي معماري اقليمي (ايدههاي
نو و متفاوت) نيازي به مصرف سوختهاي فسیلی و استفاده از
فنآوريهاي پيچيده نيست .بهعالوه راهكارهاي هوشمندانهي
معماري اقليمي ماندگار هستند و ساليان طوالنی بدون آنكه به
محيط آسيبي بزنند ،باقي میمانند.
از اواسط قرن بیستم ،بهتدريج مشکالت ناشی از مصرف بيرويهي
سوختهای فسیلی مانند خطر پايان يافتن این منابع ارزشمند،
آلودگی محیطزیست بهدليل افزایش انتشار گازهای گلخانهای،
افزايش دماي کرهي زمین ،آب شدن یخهای قطبی ،باال آمدن
سطح آب اقیانوسها ،کم شدن منابع آب آشامیدنی ،افزایش
طوفانها ،تابستانهای بسیار گرم ،زمستانهای بسیار سرد و ...
آشکار شد.
برای مقابله با این مشکالت ،دو رويكرد اساسی وجود دارد:
استفاده از انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای و انرژیهای
تجدیدپذیر (انرژی آفتاب ،باد ،امواج ،آب جاری ،زمینگرمایی
تصویر  :65 -1تهویه بهکمک پنجرهها و کانالهای بادگیر

جمعبندی

و …) و بهینهسازی مصرف سوخت که بهكمك افزایش بازده
تجهیزات و جلوگیری از اتالف انرژی امكانپذير است.
برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،که در اين سه نشريه به

با شناخت قوانين مربوط به باد و آثار بهجا مانده از آن در معماري،

آنها پرداخته شد ،دو روش وجود دارد .روش اول ،روش فعال

ميتوان از جريانهاي بادي در سه عرصهي ،تهويهي طبيعي

که بهکمک تجهیزات و با تبدیل انرژی امكانپذير است .براي

ساختمان ،خنكسازي محيط و ساختمان و همچنين کنترل

مثال انرژی خورشید به انرژی برق تبدیل ميشود و از انرژی

بادهاي نامطلوب ،بهره گرفت .برای دستیابی به این هدف ،ابتدا

برق استفاده ميشود .در این روش ميتوان از کلکتورهای

نحوهي عملكرد باد در برخورد با موانع و عبور از آنها شناسایی

خورشیدی ،توربینهای بادی و  ...كه هم در دنیا و هم در ایران

و سپس تاثیر جريان باد بر شكلگيري معماري هر منطقه -که

متداول هستند ،استفاده كرد .روش دوم ،روش غیرفعال است .در

شامل تراکم ،شكل و همچنين جهتگيري بافت و بنا ،ويژگيهاي

این روش شرایط اقلیمی بهکمک طراحی مناسب و استفاده از

فضاهاي باز ،نيمهباز و جدارهها است -بررسی ميشود.

انرژیهای تجدیدپذیر ،تعدیل و آسایش حرارتی تا حد ممكن،

جمعبندی نهايي

بررسیهای انجام شده نشان میدهند که ميتوان با جمعآوري

تامین میشود .این روش از داليل اصلي شکلگیری معماری
همساز با محیط بهشمار ميآيد.
برای دستیابی به این هدف ،پيش از هر چيز بايد با مفاهيم طراحی
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بومی که بر پایهي شناخت نیازهای محیطی استوار هستند ،آشنا

بررسی نمونههای مناسب معماری معاصر ،نشان میدهد که در

شد .سپس بهكمك تحلیل این مفاهيم ،و روشهاي بهکار رفته در

صورت آگاهی از روشهای همسازی با محیط ،میتوان الگوهای

آنها ،ميتوان تصميماتي موثر برای طراحی همساز با اقلیم ،اتخاذ

متداول ساختوساز را بهبود بخشید.

كرد .در گام بعدي ،ميتوان با شناخت كاربرد و نحوهي عملكرد

امید است آشنایی دستاندرکاران بخش ساختمان با مباحث ارائه

انرژیهای طبیعی ،از آنها برای گرمایش ،سرمایش ،تهویه و

شده در اين سه نشريه ،گام مؤثر و مفیدی در جهت اصالح شیوههای

روشنایی ساختمان بهره گرفت.

ساختوساز متداول در ایران باشد و آگاهی از سهولت و كمهزينگي

در ایران از حدود  20سال پیش ،تغییر قوانین ،باال رفتن قیمتها،

اصول همسازی با محیط که از ديرباز در ساختوسازهای بومی در

افزايش ارزش زمین و  ...روال کلی ساختوساز را بهسوي بیتوجهی

مناطق مختلف ایران مورد توجه بوده است ،راهگشای بهبود وضع

نسبت به مسايل محیطی کشانده و در پی آن ،مصرف سوختهای

موجود و بهینهسازی مصرف سوخت در بخش ساختمان بوده و

فسیلی را به ميزان چشمگیری افزایش داده است .با اين وجود

اصالح قوانین موجود را به همراه داشته باشد.
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فهرست  نشريات و كتابها

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  128نشریه با عناوین ذیل منتشر کرده
است:

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت
(تابستان )1373
 -25نسل چهارم نیروگا هها (پائیز )137
 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373
 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373
 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373
 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی
(زمستان )1373
 -30بازیافت آب – «تصفیه پساب صنایع لبنی» (بهار )1374
 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست
(بهار )1374
 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374
 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374
 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و
پاکسازی محیط (پائیز )1374
 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374
 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته
(زمستان )1375
 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان
(زمستان )1375
 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376
 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376
 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377
 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377
 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378
 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378
 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان
)1378
 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ
ایران و اسالم (زمستان )1378
 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379
 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379
 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379
 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات
و اتصاالت (زمستان )1379
 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380
 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:
محیط روشنایی (پاییز )1380
 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای
صوتی و حرارتی (پاییز )1380
 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380
 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380
 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:
تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380
 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380
 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381
 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:
سیستم جامع محیطی (تابستان )1381
 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381
 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381
 -61فنآوری اطالعات -بخش دوم:مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381
 -62منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381
 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382
 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی « امنیت و تجارت
بی سیم» (تابستان )1382
 -65ساختمانهای سبز و پایدار ( تابستان )1382
 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی ( تابستان )1382
 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382
 -68فنآوری اطالعات-بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382
 -69فنآوری اطالعات-بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382
 -70فنآوری اطالعات-بخش هشتم :آموزش الکترونیکی ( بهار )1383
 -71فنآوری اطالعات-بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی ( بهار )1383
 -72فنآوری اطالعات-بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان
(تابستان )1383
 -73فنآوری اطالعات-بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی ( پائیز )1383
 -74فنآوری اطالعات-بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان
)1383
 -75فنآوری اطالعات-بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383
 -76فنآوری اطالعات-بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی ( زمستان )1383
 -77فنآوری اطالعات-بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384
 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال  ( )1383تابستان )1384
 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384
 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384
 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها
(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384
 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384
 -83مدیریت پروژه-استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384
 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384
 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه ( بخش سوم .زمستان )1384
 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی
(تابستان )1385
 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385
 -88متدولوژیهای مدیریت پروژه ( تابستان )1385
 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385
 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385
 -91آشنایی یا فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385
 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385
 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386
 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386
 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386
 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386
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 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386
 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386
 -99خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386
 -100ایران ترانزیت (بهار )1387
 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)
(تابستان )1387
 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387
 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (پائیز )1387
 -104بام سبز (پائیز )1387
 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388
 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388
 -107بحران جهانی و چشم انداز آینده (تابستان )1388
 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388
 -109نانوفناوری ایمن (تابستان )1388
 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)
 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)
 -112بند رخشک (پائیز )1388
 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقای (پائیز )1388
 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388
 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389
 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389
 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389
 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389
 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389
 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389
 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان
)1389
 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور
(زمستان )1389
 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (معماری همساز
با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن -بهار )1390
 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار -بهار
1390
 -125ارائه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،تاتواني ،اختالل و
معلوليت در بخش زميني فرودگاه (بهار )1390
 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان (نور روز در
معماري) (تابستان )1390
 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و
فرصتهاي ايران (ابستان )1390
 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور ،شهر
فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين (تابستان )1390

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي
رهشهر

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير ماه1374
 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373
 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373
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 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373
 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)
(ارديبهشت ماه )1373
 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)
اسفند ماه 1372
 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372
 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري
تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم»
در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ (آبان ماه )1372
 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي)  -زمستان 1372
 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده
است:

-1كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009
 -2آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389
 -3درختان در منظر شهري ()1389
 -4نانوفناوري براي همه ()1387
 -5با گياهان آب را تصفيه كنيم
 HSE -6در سفر()1385
 -7ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»
 -8ترجمه كتاب «طراحي فضاي سبز» در حال ويرايش
 -9ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي» آماده چاپ
 -10تدوين كتاب راهنماي برنامهريزي سه بعدي )1382( OpenGL
 -11ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان برنامه
و بودجه چاپ و توزيع شد
 -12تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )1373( »12
 -13ترجمه كتاب «سازههاي آبي» ()1373
 -14ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» ()1372
 -15صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)
 -16بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو
و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)
 -17منظرسازي (طراحي ،اجراء)
( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICESمترجم :رهشهر)
 -18ترجمه كتاب «شهرهاي فرودگاهي قرن )1390( »21

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ
است:
 -1مواد هوشمند و فناوريهاي نانو "نانوفناوري"
 -2منظرسازي پايدار براي همه
 -3برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

