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Background: Air pollution and declining urban air quality in the next 30 years will be one of the 
main challenges for metropolitan residents and the main cause of premature death. It seems that 
along with the unbridled growth of urban population, physical changes resulting from the use of 
traditional approaches in urban planning and design, have led to a decline in urban air quality. 
Objectives: The present study intends to provide a theoretical and operational framework for 
conceptualization and measuring the quality of urban natural ventilation in the local level 
(neighborhood and block). 
Methodology: The present study is a survey- case study and intends to explain the main 
components of the concept of urban natural ventilation, determine the components affecting 
urban ventilation and its effective dimensions, and thus extract the general indicators for 
measuring the quality of urban ventilation. 
Results: In the present article, five effective factors on natural ventilation, and five affected 
areas of natural ventilation based on their scale, the conceptual model of the research which 
shows a comprehensive connection among the influential components have been provided. In 
addition, by using the Goeller evaluation matrix and determining the prioritization criteria, 
among 35 morphological indicators extracted from the literature review, 10 indicators were 
selected as the final indicators of ventilation measurement.  
Conclusion: The identification of 10 morphological indicators affecting natural ventilation 
indicates that the application of these indicators in urban development based on ventilation may 
be in conflict with some general guidelines for the development of other urban approaches. 
Substantial differences between the macro strategies of approaches such as sustainable 
development, Compact City, etc. with the solutions considered in urban development based on 
natural ventilation, are among these differences. Therefore, it appears necessary to conduct 
multifaceted solutions based on contextual circumstances. 

Highlights: 
Unlike other studies in the field of natural ventilation in cities, this study explains different 
dimensions of urban ventilation by an inclusive and comprehensive review of related literatures. 
In addition, it has been tried to provide an indicator-based framework for measuring natural 
ventilation according to the contextual circumstances of cities. 
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 یمبتن یشهر یطراح ها:ژهکلید وا
 یعیطب هیتهو ه،یبر عملکرد تهو

 هاشاخص یریگاندازه ،یشهر

 نیساکن یهاچالش نیتریاز اصل یکیبه عنوان  ندهیسال آ 30در  یشهر یهوا تیفیهوا و نزول ک یآلودگله: ئبیان مس

 ،یشهر تیجمع ختهیگسر کنار رشد لجامکه د رسدیزودرس مطرح خواهد بود. به نظر م ریمرگ و م یاصل لیشهرها و دلکالن
هوا در شهرها  تیفیموجب نزول ک ،یشهر یو طراح یزیربرنامه یاهدر نظام یسنت یکردهایرو یریمنتج از بکارگ یکالبد راتییتغ

  شده است.

و سنجش  یسازمفهوم یبرا یاتیو عمل ینظر یچارچوب ،یعیطب هیمرتبط با تهو اتیپژوهش حاضر، در نظر دارد تا با مرور ادب هدف:

 )محله و بلوک(، ارائه دهد. یانیم اسیدر مق یشهر هیتهو

 ،یشهر هیمفهوم تهو یاصل یارکان و محورها نییاست و در نظر دارد تا با تب یو موردکاو یشیمایپژوهش حاضر از نوع پ روش:

را  یشهر هیتهو تیفیعام سنجش ک یهااخصره ش نیاز آن را مشخص و از ا ریو ابعاد اثرپذ یشهر هیاثرگذار بر تهو یهامؤلفه
 .دیاستخراج نما

 تیمشخص شده و در نها اسیمق کیاز آن به تفک ریو پنج حوزه اثرپذ یعیطب هیدر مقاله حاضر، پنج عامل اثرگذار بر تهو: هایافته

 یشهر هیآنها با مفهوم تهوو نوع کنش  گذارتأثیر یهامؤلفه انیکالن از ارتباطات م یریتصو نگریپژوهش که نما یمدل مفهوم
شاخص عام  35 انیاز م ،یبندتیاولو یارهایمع نییگولر و تع یابیارز سیاز ماتر یریگبا بهره نیاست؛ ارائه شده است. همچن

 .دندیانتخاب گرد هیسنجش تهو یینها یهاشاخص به عنوان شاخص 10 ،یمستخرج از مطالعات جهان

ها در شاخص نینشان از آن دارد که اعمال ا ،یعیطب هیبر تهو گذارتأثیر کیگانه مورفولوژ 10 یهاشاخص ییشناسا: گیرینتیجه

قرار  یشهر یکردهایرو ریسا یاعام توسعه یهااز دستورالعمل یممکن است در تقابل با برخ هیبر تهو یمبتن یشهر یهاتوسعه
مدنظر در توسعه  یشهر فشرده و... با راهکارها دار،یوسعه پاچون ت ییکردهایوکالن ر یراهبردها انیم یو. اختالفات ماهُردیگ

 یاقدام ضرور نهیرا با توجه به زم یچندوجه یراهکارها قیو تلف قیتدق لذاهاست؛ تفاوت نیاز جمله ا ،یعیطب هیبر تهو یمبتن یشهر
 د.ینمایم

 نکات برجسته:
مرتبط به  اتیادب یکپارچهیمرور جامع و  قیشهرها، مطالعه حاضر از طردر  یعیطب هیصورت گرفته در حوزه تهو یهاپژوهش ریبرخالف سا

 طیبا توجه به شرا یعیطب هیسنجش تهو یمدار براشاخص یتالش شده است تا چارچوب ن،یپرداخته است. عالوه بر ا یشهر هیابعاد تهو ییشناسا
 .ارائه شود هرهاش یانهیزم

 
 دیمج دیو دکتر س یلیدکتر احمد خل انیآقا ییبه راهنما« توده و فضا فیباز تعر قیشهر از طر یعیطب هیتهو لیتسه»ارشد با عنوان  ینامه کارشناس انیمقاله برگرفته است از پا نیا 1 

 .است شکده مهندسی معماری و شهرسازی  دانشگاه علم و صنعت ایرانی در دانرانیشم یدیمف

 ییو شناسا یمفهوم یهامدل نیی: تبیشهر هیتهو یشناختمفهوم یواکاو(. 1400. )مجیدسید ،مفیدی شمیرانیو  احمد ،خلیلی ،مهسا ،کشاورز محمدیان ارجاع به این مقاله:

  https://dx.doi.org/10.22124/upk.2021.18549.1600 .89-65 ،(3)5 ،شهرسازی دانش. یریگاندازه یهاشاخص
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 1400 زیایپ، 89-65 ،3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 لهئبیان مس

تا شهرها با است  بستر، موجب شده یمیاقل یهانهیبدون توجه به زم یشهر یساخت و سازها شیو افزا ندهیفزا ینیشهرنش
جهان در  تجمعی درصد 54 بالغ بر 2014مواجه باشند. بنابر گزارشات سازمان ملل، در سال  یمتعدد یطیمح ستیز یهاچالش

ی از نییدر معرض سطح پا نیشهرنش تجمعی ازدرصد  80 از شیب انیم نیکه از ا(؛ 5201، 1)سازمان ملل اندکردهیم یشهرها زندگ
 نفر از ساکنان کره ونیلیاست که ساالنه حدود هفت م اعالم کرده یارتباط، سازمان بهداشت جهان نیدر هم ارند.هوا قرار د تیفیک

بدون در نظر گرفتن  رسدیبه نظر م( و 2016، 2شت جهانیند )سازمان بهدادهیهوا جان خود را از دست م یآلودگ لیبه دل نیزم
و  ویآنتون) زودرس در سراسر جهان باشد ریمرگ و م یاصل لیدل یشهر یهوا یآلودگ 2050مناسب، تا سال  یاقدامات کاهش

قابل  اتتأثیر ،یشهر یهاطیمنظوره در محکننده چندکنترل کیعنوان همؤلفه باد ب ،یمیعوامل اقل انیدر م(. 2017، 3همکاران
ییاز همان ابتدا ستیبایرو م نیاز ا. (2019، 4پراساد و دینگ)هی، در شهرها دارد  هاندهیآال یدر کاهش غلظت و پراکندگ یتوجه

 ژهیوهب ،یطیمحستیمنظور کاهش معضالت زهبه درون شهر و محالت ب باددر شهرها، نفوذ  یو طراح یزیربرنامه یهاگام نیتر
 یمداخالت شهرسازانه معاصر اعم از گسترش نامعقول ساختارها ،این در حالیست که هوا در نظر گرفته شود. یدگکاهش آلو

 یریروابط توده و فضا بدون درنظرگ فیبستر، تعر ازیبدون توجه به عملکرد و ن یزیرو برنامه یطراح یاز الگوها یریگبهره ،یشهر
بافت و  یناکارآمد دیهوا منجر به تشد انیجر یورود یهامعابر بدون توجه به کانال شبکه یطراح زیو ن یاز فشردگ یاحد آستانه

  راستا نیدر همیده است. گرد یهواز یهایماریب وعیش دیو تشد یعیطب هیفقدان تهو ،یطیحم ستیلحاظ زبه اسازمان شهره
بدین ترتیب در  شهرها مطرح شده است.در کیفیات هوای محیطی  معاصر در حل معضل کردیرو کیعنوان هب «یشهر هیتهو»

دادن است تا با بسط  شدهگیری تهویه شهری، سعی مقاله حاضر با هدف ارائه و طراحی الگوی مفهومی و عملیاتی جهت اندازه
شناختی تهویه ، سیر تطور مفهومارائه شود یجهان اتیدر ادب کردیرو نیموجود از ا فیتعار ،یشهر هیتهو کردیرو یمفهوم نظر

شوند. سپس با  یبندآن گونه یمفهوم یهاانواع مدل ،یشهر هیتهو یهااسیسطوح و مق نییو پس از تبشهری بررسی شود 
 تیوضع کپارچهیسنجش  یبرا یشنهادیپ یاز آن، مدل مفهوم ریپذتأثیر یهاوحوزه یشهر هیبر تهو گذارتأثیربر عوامل  یمرور
 آن ارائه خواهد شد. یریگاندازه یهابه همراه شاخص کیرفولوژعد موبر بُ تأکیددر شهرها با  یعیطب هیتهو

  مبانی نظری

 شناسی تهویه شهریمفهوم
فرآیند تبادل عنوان ( و به1983، 6)واتسون است حرکت هوا آمده یبه معنا، "ventus" التیناز واژه  5یهاصطالح تهو شهیر
 عیبا گسترش سر ریاخ هایدر سال(. 2013، 7بریتر و یتو، همالین، نئوفوتویپاناگشود )تعریف می رونیب یداخل با هوا یهوا

و شهرها با معضالت زیست رو به وخامت گذاشته  یدر مناطق شهر ییآب و هوا طیشرا ه،ینقل لیتعداد وسا شیو افزا ینیشهرنش
ها، برای پاسخ به این چالش و راهکاریمعاصر  کردیرو کیعنوان ه بی شهر هیراستا تهو نیدر هم اند.محیطی فراونی مواجه شده

شود، به عنوان تنفس شهری نیز یاد می تهویه شهری که از آن بهاصطالح  کارا باشد. اریبس تواندی میدر حوزه عمل رشته شهرساز
هری داخل و باالی کانوپی ش میانها، گرما و رطوبت با استفاده از تبادل هوای قابلیت یک منطقه شهری برای رقیق کردن آالینده

تعاریف تهویه شهری از دیدگاه اندیشمندان مختلف به همراه  ترینمهم 1در ادامه و در جدول (. 2005 ،8توینئوفشود )تعریف می
 پارامتر مدنظر هر تعریف آورده شده است:

 

                                                           
1 United Nations 
2 World Health Organization 
3 Antoniou 
4 He, Ding & Prasad 
5 Ventilation 
6 Watson 
7 Panagiotou, Neophytou, Hamlyn & Britter 
8 Neophytou 
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 .../ کشاورز محمدیان و همکاران هیتهو یشناختمفهوم یواکاو

 1جدول  
 مختلف شمندانیاند دگاهیاز د یشهر هیتهو شناسیمفهوم

 پارامتر مدنظر آراء و نظرات نظرانصاحب

، 1اوزتوپ و ولتنگ
2020 

 یحرارت شیبهتر هوا و آسا تیفیک ،یبا در نظر گرفتن دو هدف اصل دیبا یبهتر شهر هیتهو
 فراهم شود.

 یحرارت شیآسا، هوا تیفیبهبود ک

 و پنگ، بوکلیری، جا او
 2020، 2دینگ

و  یخارج یهوا تأمینمشابه هستند و فرآیند  یداخل طیباز و مح یدر فضا هیفرآیند تهو
و گردش مجدد  انیبا متوسط جر هاندهیکردن و حذف آال قیفضا، رق کیها در آن عیوزت

 است. یتوسط اختالط آشفتگ هاندهیآال

 هوا تیفیبهبود ک
 هوا تبادل

، 3وونگ و اتبالدهی، 
2018 

توسط  تواندیم نیقرار دارد و بنابرا یکیزیف دهیچیپ یهادهیپد تأثیرتحت  یشهر هیتهو
 شود. یابیمختلف ارز یهاتیف و در موقعمختل یهاشاخص

 تعاملی

 2013، 4یوشی و هو
شدن  قیو رق یپراکندگ ،یحرارت ریجزا یعنوان عامل کاهش اثرات منفه ب ،یشهر هیتهو

 گذارد. یم تأثیر یو گرما در مناطق شهر هاندهیآال
 یحرارت شیآسا، هوا تیفیبهبود ک

 و لو ،یدنگ، ه

 5،2012وییل

 نیاز مؤثرتر یکیفضا به درون و  کیهوا از خارج از  انیآگاهانه جر تیاهد ،یشهر هیتهو
موجود در هوا، در  یهاروسیهوا و و یآلودگ ،یاضاف یبردن گرما نیاز ب یها براروش

 است. یشهر یفضا

 شیآسا، هوا تیفیبهبود ک
ی، تبادل شهر بهداشتی، حرارت

 هوا

 20096 ،یل و انگی
به درون هسته  ییپاک و خنک از مناطق روستا یخارج یاهو تأمینفرآیند ،یشهر هیتهو

 است. یشهر یهاونیآن در کان عیو توز یشهر
 یحرارت شیساا، آهو تیفیبهبود ک

 2005، توینئوف
گرما و رطوبت با تبادل  ها،ندهیکردن آال قیرق یبرا یمنطقه شهر کی ییتوانا ،یشهر هیتهو

 است. یشهر یکانوپ یداخل و باال نیهوا ب
 شیساا، آهو تیفیهبود کب

 هوا تبادلی، حرارت

 2003، 7هانا و بریتر
موجود  یهاندهیحذف آال یثر براؤم یهاسمیازمکان یکی به عنوان توانیرا م یشهر هیتهو

 در هوا در نظر گرفت.
 هوا تیفیبهبود ک

 2000، 8لیتلفیر

ها تا با استفاده از آنشده است  یطراح که عمداً شودیاطالق م ییهاستمیبه س یعیطب هیتهو
 یبه راحت یابیدست یاست، برا انیدر جر یعیطب به طورحرکت هوا که  تیو کم تیفیک

 کنترل شود. یداخل یهوا تیفیک شیافزا ای یحرارت

ی، داخل هیتهو، هوا تیفیک بهبود
 یحرارت شیآسا

 1983واتسون، 
 تبادل طریق از معموالً که مکانیکی، یا طبیعیبه صورت  هوا بردن بین از یاتأمین  فرآیند

 گیرد.می صورت بازشوها طریق از خارج با داخل هوای
 تبادل هوا

 
چند مفهوم که  یشهر هیمرتبط با تهو میکه در مفاهتوان چنین نتیجه گرفت ، می1، به شرح جدول نظرانصاحب یآرابا بررسی 

که  رسدیرو، به نظر م نیا هستند. از یترینقش محور یاراد یشهرو سالمت و بهداشت  یحرارت شیهوا، آسا یعبارتند از آلودگ
 تواندیموضوع خواهد بود، بلکه م قینه تنها موجب تدق ،یشهر هیدر ارتباط با مفهوم تهو میمفاه نیا از کیهر  تریجزئ یبررس

 .بهتر مشخص سازد زینرا  آنبر کاهش  گذارتأثیرعوامل و مسائل  ایو  یشهر هیتهو لیاثرگذار بر تسه یعناصر و اجزا
 شیاز پ یشهر یهاتوسعه نهیشیبه قدمت پ به توان دیمدرن آن در دوره معاصر را شا اتیفارغ از ادب ،یشهر هیمفهوم تهو نهیشیپ
آن  یهاکه نمونه شامدرنیپ یدر دوره «یاتوسعه تیمز» کیبه عنوان  یشهر هیشده محسوب نمود. از طرح مفهوم تهو دهیشیاند

 ،9وسیواتروو؛ 1389 کزاد،پاد )شویم دهید هیو انطاک نتوسیچون کاهون، ال ییو در شهرها و روم ونانیمصر،  یهایزدر شهرسا
معابر  یریو نورگ یعیطب هیتهو تیکه بر اهم یو آلبرت ینچیچون داو یپردازانهینظر یهاشهیدوره مدرن و اند انیتا پا ،(1960
 نیانجمن مهندسکمیته وظیفه آیرودینامیک شهری ؛ 1979 س،یمورد )کننیم یافشارپ رداریواگ یهایماریکاهش ب یبرا یشهر

                                                           
1 Gülten & Öztop 
2 Peng, Buccolieri, Gao & Ding 
3 He, Tablada & Wong 
4 Hu & Yoshie 
5 Deng, He, Lu & Liu 
6 Yang & Li 
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و  یمبان نینخست نیو با تدو گرددیطرح م ضرورت کیبه مانند  ریناگز ،یکه پس از انقالب صنعت یتیمز(. 2011، 1اکیعمران آمر
آن در  ییاجرا یو ابنزر هاوارد، سنگ بنا هیگارن یچون تون یافراد یدر شهرها در آرا یعیطب هیمرتبط با تهو ینظر یاستانداردها

و  یالدیم 1930 دهه یهاکه در سال رودیم شیپجایی تا  یعیطب هیمفهوم تهو تیهما .شودیگذارده م نیورث و ولولچ یشهرها
و  هیلوکوربوز وس،یپمدرن چون گرو یو شهرساز یمعمار نیبر جهان، نقطه اشتراک آراء متفکر سمیمدرن میپارادا همزمان با غلبه

موضوع فراتر  نیبر ا زین امیس 1933در کنگره  یو حت ردیگیمقرار  «ساختمان یریو نورگ یعیطب هیتهو نیلزوم تضم»بر  مریلبرزایه
، 3مونتاون؛ 2015، 2؛ الگیای1389، پاکزاد؛ 1392 ،تقابن و یبلوک ،ینیبحر) دشویم تأکید «یسطح شهر»ساختمان و در  اسیاز مق

 هیدو مفهوم تهو بیشاهد ترک زین (1390)گلکار،  یشهر یبه بعد و با تولد طراح 1960ز دهه (. ا1968 ،یاوستروفسک؛ 2010
م. توجه و یدر نظام توسعه شهرها هست یشهر کینامیرودیچون آ یمیو توجه به مفاه یبه صورت تخصص یشهر یو طراح یشهر
 یو طراح یزیرالزامات برنامه»به  لیتبد داریمربوط به توسعه پا میبا مفاه بیدر ترک ستمیقرن ب یانیکه در دو دهه پا یتأکید
 یهاهیدر رو رییالزامات منجر به تغ نی، ا21قرن  ییاز دهه ابتدا ،اًتی. نهاشوندیم یطیمح یهایکاهش آلودگ یبرا «یشهر

 شکل. دهندیرا شکل م «یعیطب هیبر تهو یدتأکبا  یشهر یهادر توسعه نینو یاتیادب»شده و  یسنت یشهر یو طراح یزیربرنامه
 .کندیم حیتطور مفهوم شناختی تهویه شهری را تشر ریس لی، به تفص1
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  تطور مفهوم شناختی تهویه شهری ریس .1شکل 
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 مقیاس تهویه شهری
 ،یزندگ تیفیو ک یداریدر خصوص مسائل مربوط به پا یو نگران ینیرشد شهرنشهای پیشین گفته شد، همانطور که در بخش

 شمندانیاند دگاهیموضوع از د نیاوجود آورده است، که هبو تهویه شهری هوا  انیرا در مورد مسائل مربوط به جر یادیتوجه ز
؛ هانگ و 2009، 1)نگ مروری بر مطالعات صورت گرفته در این حوزه قابل طرح هستند. یمتفاوت یهااسیمختلف در سطوح و مق

آید که مفهوم تهویه چنین برمی( الف2020، 4پراساد و ؛ هی، دینگ2018، 3ساالت و روسائوئنایر، کوزنیکا، مرل؛ 1520، 2همکاران
 2در سه سطح خرد، میانی و کالن به تفکیک عناصر و اجزای مشروح در شکل  بندیطور عمده قابل تقسیمبهطبیعی در شهرها 
 :قابل بررسی باشد

 
  یشهر هیطالعات تهوم اسیمق یبندطبقه .2شکل 

 
 گردد:ها در ادامه بیان می، به تفصیل هریک از مقیاس2شده در شکل ارائه  بندیتقسیمبنابراین بر اساس 

 در  شتریرفتار باد ب یبر الگو یتک یهاساختمان تأثیرو  یداخل هیسطح، با توجه به آنکه بحث تهو نیدر ا خرد: اسیمق

از عناصر  یکی یابانیخ یهاونی. کانشودیمحسوب م یابانیخ یها5ونیکان مؤلفه نیتریاصل ؛حوزه عمل معماران است
طور مداوم ه که ب ییهابا ساختمان کینسبتاً بار ابانیخ کیعنوان ه بتوان می شوند کهی محسوب میشهر یپرتکرار در نواح

نسبت ابعاد  ،یشهر ونیکان کی وجه مشخصه .ح داد(، توضی9751، 6کلسونین) انددهیصف کش ابانیخ سمتدر امتداد هر دو 
 ابانیمقدار نسبت ابعاد خ کهیدر صورت(. 1988، 7)اُکی ابانیخ( W( به عرض )H) اعاست، که برابر است با نسبت ارتف ابانیخ

 هیتهو لیبه دل کیبار یهاونیکان( از این رو در 2006، 8سانتاموریس و سیجورگاک) است قیعم ونیفراتر رود، کان 2از 
 (.2000 ر،یتلفیل) شوندی هوا آلودگ شیباعث افزا توانندیم ابان،یخ ینامطلوب در انتها

 و  هاونیکان یکیخواص ناهمگن مورفولوژ تأثیرهوا تحت  انیمتشکل از محله و بلوک، جر اس،یمق نیدر ا :یانیم اسیمق

ی ساختمان فضایکه تراکم  یهنگامدهند، لعات نشان می(. مطا2018یر و همکاران، مرل) ردیگیقرار م یساختمان یتراکم فضا
ی را داشته و در نهایت موجب ابانیخ یهاونیکان قیراز طقابلیت نفوذ به درون بافت شهری و عبور هوا  انیمناسب باشد، جر

 (.2010، 9سباتینو و ، سندبرگیریبوکلشود )می اسیمقاین در  یشهر هیبهبود راندمان تهو

 رغمی. علشوندیو فضاها م یساختمان یهاگونه ،یاراض یاز کاربر یعیوس فیها به طور معمول شامل طشهر کالن: اسیمق 

 است نهیدر داخل شهرها همچنان پرهز قاتیمختلف انجام شده است، تحق یکه در شهرها یمتعدد یدانیمطالعات م
                                                           
1 Ng 
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 آشفته اناتیجر یهایژگیدر خصوص و یرک کافد قدانف لیبه دل غالباً ز،یدر معدود مطالعات صورت گرفته ن(. 2017 
 ، دوبری، توماس)کوکسل هستند لیو تحل هیقابل تجز یبدست آمده به سخت جیها و تک بناها، نتاساختمان مجموعه رامونیپ
در  راتییتغ نیانگیم ل،یو تحل هیتجز یهایدگیچیبه منظور کاستن از پ شهر غالباً اسیدر مق لیدل نیبه هم (.2007، 1بلچر و

خرد و  یهااسیمشابه )مق یهااز ساختمان یامجموعه ایمنفرد  یهادر اطراف ساختمان هاندیآال یهوا و پراکندگ انیجر
 (.2003و همکاران،  تری)بر شودی( در نظر گرفته میانیم

عناصار  ریها و سااساختمانبا  یاثرات تداخل لیبه دل یدر مناطق شهر انیساختار جر دهند،یهمانطور که مطالعات فوق نشان م
از  یاریدر نظار نگارفتن بسا لیدله خرد( ب اسی)مق یشهر یهاونیکان اسیمطالعات در مق نیبنابرا شود،یم تردهیچیپ اریبس ،یزبر

 یشادن الگاو تردهیاچیکه منجر باه پ یعناصر ریها، موانع، درختان و ساساختمان ییفضا شیآرا لیقباز  کیمورفولوژ یهایژگیو
شد، مطالعات همانطور که در باال گفته  نی. همچنستیمناسب ن یشهر هیو بهبود راندمان تهو یابیجهت ارز شود،یم یورود نایجر

هندسه  یمدلساز لیمحاسبات است، به دل یباال و زمان طوالن نهیهز لمتحم نکهیاکالن( عالوه بر اسیو شهر )مق هیناح اسیدر مق
منجر به  کیمورفولوژ یهایژگیکه و دهدیمطالعات نشان م ی. بررسدهدیارائه نم یقیدق جیاصورت ساده شده، اغلب نته ب یشهر

 لیتشاک یاریاز محاالت بسا شهرها. شوندیمتفاوت م ییآب و هوا طیوجود آمدن شراهوا شده و باعث به انیجر یساختارها رییتغ
 طیشارا تواندیپس به تعداد محالت م ،هستند یگریاز د متفاوت کیمورفولوژ اتیخصوص یمحالت دارا نیا از کیاند که هر شده

از وضاع  یترقیدق جیکاراتر باشد و نتا تواندیمحله و بلوک م اسیمطالعات در مق رونیا باشد. از متفاوت وجود داشته یمحل یمیاقل
یما یروشن به طور نکهیا لیبه دل (یانیم اسیبلوک و محله )مق اسیدر پژوهش حاضر، مق نیارائه دهد. بنابرا هیتهو طیموجود شرا

 اسیاعناوان مقهباشاد، با یشهر یدر ساختارها انیجر یواقع یالگوها یوهایدر شهرها و سنار یعیطب هینشانگر عمکلرد تهو تواند
 است.انتخاب شده  ات تهویه شهریمطالعمناسب 

 های مفهومی تهویه شهریشناسی مدلگونه
 یجهت شناخت بهتر الگو، حوزهمختلف این و متفکران  شمندانیاندد و تاکنون شویل مرا شام یاابعاد گسترده یشهر هیتهو

در ادامه به  کهاند پرداخته یشهر هیمفهوم تهو یابیو ارز درک یبرا یمختلف یمفهوم یهامدل نیها، به تدومؤلفه انیروابط م
 :استچند مورد از آنها پرداخته شده یمعرف

کنک، مفهوم تهویه شهری توانست نقش محوری در ارتقاء بهداشت ( در هنگ2003حاد تنفسی )پس از شیوع گسترده سندروم 
ای به منظور ( مطالعه2009ی داشته باشد. بدین ترتیب نگ )هواز یهایماریب وعیشمیر در هنگام وشهری و کاهش نرخ مرگ

. با توجه به پیامدهای مثبتی که نموده است نیو تدو هیتها سرعت وزش باد پایین مختص شهرها بی فن یهادستورالعملتدوین 
طیدر مح یاد شدهکاربست و حضور مؤلفه تواند در جهت ارتقاء کیفیات محیطی داشته باشد، اما هنوز تهویه طبیعی در شهرها می

بر  ذارگتأثیر یاز جمله عوامل اصلای ( طی مطالعه2012) 2نگ و وآنهمچنین ی ،استمواجه  یجد هایبا چالش یشهر های
 عیسرتبع آن توسعه  ی افزایش جمعیت در شهرها و بهناش یو اجتماع یاقتصاد یازهاینرا  در شهرها یعیطب هیتهو یناکارآمد
و همکاران  هوتغییراتی که  است. در سطح شهرها شده یکیگسترده موروفولوژ راتییکه منجر به تغدانسته  ریدر قرن اخ ینیشهرنش

و  وینتون. همچنین آدانندها میشهردر  هوا یاز جمله آلودگ یشدن معضالت شهر یجدعامل را ( در مطالعه خود آن 2013)
رو  شیپ یهازودرس در سراسر جهان در سال ریمرگ و م یاصل لیل( نیز در مطالعه خود آلودگی هوای شهرها را د2017) همکاران

لوژی شهری، سعی در بهبود کیفیت هوا از طریق بررسی الگوی بر ارتباط میان تهویه شهری و مورفو تأکیدو با  اندعنوان کرده
( در 2008) 3دیموچ و ناجایتوم ورا،یمروابط میان این دو مؤلفه شهری و الگوهای جریان باد دارند. روابط مؤثری که کوبوتا، 

 داند.آن را موجب ارتقاء آسایش اقلیمی عابر پیاده و بهبود کیفیت زندگی شهری می ایمطالعه
شهری نیز تغییراتی در کیفیت آب و هوای  هایساختار در سنتی رویکردهای از منتج ی، تغییراتشهر مداوم هایتوسعهر کنار د

تواند خود دلیلی اطراف می ایحومه یا روستایی ها اعمال کرده است که تفاوت شرایط آب و هوایی مناطقشهری به ویژه خرد اقلیم
 کیو ارائه  هیبر عملکرد تهو یمبتن کیستماتیمطالعات س( از طریق انجام 2019تا هی و همکاران )بر این ادعا باشد. در این راس
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 یو طراح یزیربرنامه و یشهر هیتهو انیرتباط می از اشهوداند تا یک درک محلی، سعی داشته هیتهو اتیپروتوکل از خصوص
 1از این رو یانگ و همکارانشهری ارائه دهند،  زانیرامهبه محققان، مهندسان، طراحان و برنی مبتنی بر عملکرد تهویه شهر

خوب  یزیربرنامهاند، ی انجام دادهطیمح ستیو کاهش مشکالت مختلف ز یباد طیمح دمنظور بهبوای که به ( در مطالعه2019)
های محلی ر مبنای ویژگیتر توسعه بی و  به عبارت دقیقشهر داریتوسعه پا یبرا ینیتضم، ستمیساز اکو یعنوان بخشهبی را شهر

ی را که منطق یشهر یو طراح یزیراز برنامهگیری ای دیگر بهرهدر مطالعه( ب2020) 2پراساد و هی، دینگهمچنین اند. بیان کرده
اند، که در شهرها عنوان کرده یحرارت ریجزاا شود، عاملی مهم در تسکین خنک به درون شهره یهامنجربه نفوذ بادتواند می
ی شهری مورد توجه قرار گیرد. در جهت کاربست تهویه شهری برای بهبود و طراح یزیربرنامه یهاگام نیترییابتداایست از بمی

و  تبادل هوا یدر راستا مناسبیقدام را ا در شهرها یباد یدورهایکر جادیا وی طراح (2018) 3رن و همکارانآب و هوای شهری، 
ها، تواند عالوه بر کاهش گرمایش شهری و پراکنندگی آالینددانند که میر میشه یاطق مرکزتازه و خنک به درون من یهوا نفوذ

اند، بر مورد مطالعه قرار داده( 2014) 4شمیرانی و  صنایعییان، تنپیریک، لیندن، سراج در زمینه ارتباط میان تهویه شهری و انرژی که
 .دباش اثرگذار زینها ساختمان در یانرژ یمصرف زانیم

طور روشن ه از مطالعات ب یاریدر بسآمده است، الزم به ذکر است که  2که در باال به آنها پرداخته شد در جدول مطالعات  یتمام
 نیدر ا ها،اسیمق کیدشوار بودن تفک لیبه دل نیاست، بنابرا نشده انیقرار گرفته ب یمورد بررس یشهر هیکه تهو یاسیمق حیو صر

 :است ارائه شده 2در شکل  یشنهادیپ یبندطبقهبر اساس مقاله مقیاس مطالعات 
 

 2جدول 
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سطح اشغال  بیضر
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 کیاباه  یابیدسات یبرا
 قابل قبول یباد طیمح

 یهابر نمونه یمروربا 
 ،یاسیس و یعلم

 یمشکالت شهر
و سپس اصول  ییشناسا

 کی یبرا ییهاو روش
قابل قبول  یباد طیمح

 ارائه شده است.

 یو اجتماع یاقتصاد یازهاین( 1
 یشهر یو طراح یزیربرنامه( 2
 یبهداشت شهر( 3
 یشهر یمورفولوژ( 4
 یشهر یآب و هوا( 5
 یبهداشت شهر( 6
 یشهر شیگرما( 7
 یشهر یهوا تیفیک( 8

 یدر راستا یریگجهت
باد غالب و کاهش 
نسبت سطح پوشش 

 شیباعث افزا تیسا
 یعیطب هیعملکرد تهو

 ادهیدر سطح عابر پ
 شود.می

 مقیاس:
 کالن

 شهری تهویه
 - برتوده مبتنی

 فضا
یوآن و همکاران 

(2012) 

 :ینمونه مورد
، کوک مونگ
 گکنهنگ

اثاار توسااعه  یابیااارز( 1
قارن  ینیشهرنشا عیسر

 یعایطب هیهوگذشته بر ت
عملکرد بااد  ینبیشیو پ
 ندهیآدر 

دینامیااک ساایاالت از  
( برای CFD)محاسباتی 

های محاایط سااازیشبیه
باااادی و از آزمایشاااات 
توناااال باااااد باااارای 

 یو اجتماع یاقتصاد یاازهین( 1
 یشهر یمورفولوژ( 2
 یشهر یآب و هوا( 3
 یشهر ستزی طیمح( 4
 یبهداشت شهر( 5

 هیاتراکم ناح شیافزا( 1
منجر به کااهش  ییجلو
 .شودیم یشهر هیتهو

کاهش نسبت ساطح ( 2
باعااث  تیپوشااش سااا

                                                           
1 Yang et al. 
2 He, Ding & Prasad 
3 Ren et al. 
4 Sanaieian, Tenpierik, Linden, Seraj & Shemrani 
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 نام مدل
 نمونه موردی

 / مقیاس 
 هایافته هامؤلفهابعاد و  روش مطالعه هدف مطالعه

 مقیاس:
 کالن

های ( ارائااه اسااتراتژی2
 یبا حفظ کااربرطراحی 

باه  یابیدسات برای نیزم
حرارتااای در  شیآساااا

 تابستان

اعتبارسااانجی اساااتفاده 
 شده است.

 یانرژ( 6
 یحمل و نقل شهر( 7
 یشهر شیگرما( 8
 یشهر یهوا تیف( کی9

 یشهر یزندگ تیفیک( 10

 هیاعملکارد تهو شیافزا
در سااطح عااابر  یعاایطب

 دشویم ادهیپ

 ینسب هیتهو

ی وشی و هو
(2013) 

 :ینمونه مورد
 شانگهای

اثاارات  یکماا یابیااارز
 ییفضاااااا دمانیاااااچ

 نیانگیاها بار مساختمان
جهاات  هیااراناادمان تهو

 یپارامترهااااا نیتاااادو
ی بااه کاااربرد یطراحاا

عنااوان یااک راهنمااای 
 راحیعملی ط

باار اساااس یااک ماادل 
شهری مرجاع، رانادمان 

ماااادل  18تهویااااه در 
شااهری بااا اسااتفاده از 

( CFD) هایساازیشبیه
 ارزیابی شده است.

 یو اجتماع یاقتصاد یازهاین( 1
 ریزی و طراحی شهری( برنامه2
 یشهر یمورفولوژ( 3
 یشهر یآب و هوا( 4
 یشهر شیگرما( 5
 یشهر یهوا تیف( کی6
 یشهر یزندگ تیفیک( 7

 بیشااهرها بااا ضاار( 1
و  نییسااطح اشااغال پااا

 نیبااالتر ضیمعابر عار
 .را دارند هیراندمان تهو

 ییفضااااا شیااااآرا( 2
نسابت باه  کنواختیریغ
 هیراندمان تهو کنواختی

 دارد. یبهتر

 مقیاس:
 میانی

 ی بهینهشهر هیتهو
صناییعیان و 

 همکاران 
(2014) 

 :ینمونه مورد
 أثیرتا کیستماتیمرور س مطالعه مروری

 یشاهر یهاافرم بلوک
 ساااتیبااار عملکااارد ز

 هاساختمان یطیمح

بررسی مروری مقااالت 
: رفتار یسه گروه اصلدر 

به نور  یدسترس ،ییگرما
 یعایطب هیو تهو دیخورش

 داخل و خارج سااختمان
هاای با تمرکز بار بلوک

 شهری

 یو اجتماع یاقتصاد یازهاین( 1
 یشهر یمورفولوژ( 2
 یشهر یآب و هوا( 3
 یط زیست شهری( مح4
 یشهر شیگرما( 5
 یشهر یهوا تیف( کی6
 یشهر یزندگ تیفیک( 7
 ( انرژی8

 ابااانینساابت ابعاااد خ( 1
 زانیاادر م یعامال اصال
در  هیااااتهوراناااادمان 

 است. ابانیخ اسیمق
 ییفضااااا شیااااآرا( 2

عامال  کیاها ساختمان
 انیابهبود جربر اثرگذار 

 باشد.می هوا

 مقیاس:
 میانی

 یمحل یهیتهو
 همگن نا

و همکاران  ویآنتون
(2017) 

 :ینمونه مورد
 قبرس - ایکوزین

از  یابیااارز کیااارائااه 
در  یخاارج هیتهو طیشرا

و  دهیچیپ یمناطق شهر
از دقت  دو  یکم یابیارز
( و LES) کااااااااردیرو
(RANS) 

بررساای جریااان باااد در 
یااک منطقااه فشاارده 
شااهری بااا اسااتفاده از 

 (CFD) هایساازیشبیه
شااات و اسااتفاده از آزمای

توناااال باااااد باااارای 
 اعتبارسنجی

 ( بهداشت شهری1
 یشهر یمورفولوژ( 2
 یشهر یآب و هوا( 3
 ( محیط زیست شهری4
 یشهر شیگرما( 5
 یشهر یهوا تیف( کی6

فشارده  یمناطق شاهر
بااز و سابز  یبا فضااها

ی بااالتر لیاندک پتانس
کاااهش راناادمان  باارای

 ریااتجربااه جزاتهویااه و 
 دارند. یحرارت

 مقیاس:
 یمیان

 یشهر هیتهو
 دوریبر کر یمبتن

 یباد

رن و همکاران  
(2018) 

 :ینمونه مورد
 نیچ

باار  ینگاااه ماارور کیاا
 هیاتهو دوریکر یهاطرح
کااربرد  تیموقع ،یشهر
فااااوق در  یهاااااطرح

 یزیربرناماااه ساااتمیس
 یمعرفاا ن،یچاا یشااهر

هااا در آن بیاانحااوه ترک
 طرح جامع شهر

ی مطالعااه ماارور کیاا
نشان  یبرا کیستماتیس

 یمحلاا یهاان روشداد
و  یشاهر هیتهو یابیارز

 هیاتهو دوریکر هایطرح
 .باشدیم نیدر چ

 ریزی و طراحی شهری( برنامه2
 ( محیط زیست شهری2
 یشهر یمورفولوژ( 3
 یشهر یآب و هوا( 4
 یشهر شیگرما( 5
 یشهر یهوا تیف( کی6
 یشهر یزندگ تیفیک( 7
 ( بهداشت شهری8

 یفنا یراهنما کیارائه 
جهاات  افتااهیتوسااعه 

ی مااایاقل یساانجامکان
 هیاااتهو هایدوریاااکر

 یابیاارز ژهیاوه ب یشهر
منااااطق  یرینفوذپاااذ

سااااخته شاااده تحااات 
 فیضااع یباااد طیشاارا
 (.می)نس

 مقیاس:
 کالن

 یامنطقه یهیتهو
هی و  شهر

 همکاران
(2019) 

 :ینمونه مورد
یاسیدنی، استرال  

مشاااااخص کاااااردن 
 یساااطح یسااااختارها

شاااهر جهااات انجاااام 
بااار  یمطالعاااات مبتنااا

و ارائااه  هیااعملکاارد تهو
پروتوکااااال از  کیاااا

بار  یدنیمحله در سا 20
شاااااخص،  3 یمبنااااا
شاابکه معااابر،  یالگااو

ها و ارتفااااع سااااختمان
 یابیاماورد ارز یفشردگ

 اند.قرار گرفته

 یو اجتماع یاقتصاد یازهاین( 1
 یشهر یو طراح یزریبرنامه( 2
 یشهر یمورفولوژ( 3
 یشهر یهوا آب و( 4
 ( محیط زیست شهری5
 یشهر شیگرما( 6

و  بلناد مرتباه ( مناطق1
 یدر برابار بادهاا یمانع
 هستند. فیضع
 یهادر مجموعاااااه( 2

مرتباااه اثااار  کوتااااه
 یمسااااااااادودکنندگ
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 نام مدل
 نمونه موردی

 / مقیاس 
 هایافته هامؤلفهابعاد و  روش مطالعه هدف مطالعه

 مقیاس:
 میانی

در  هیااتهو اتیخصوصاا
 محله اسیمق

 یشهر یهوا تیف( کی7
 یشهر یزندگ تیفیک( 8
 ( انرژی9

 ( بهداشت شهری10

ساختمان در برابر باد کم 
یماا یاسات، بااه سااخت

شابکه  یالگو تأثیر توان
را  هیااامعاااابر بااار تهو

 .دیسنج

 یشهر هیتهو
 ی عملکرد

یانگ و همکاران 
(2019) 

 :ینمونه مورد
نیچی، شانگها  یمورفولاوژ تأثیر یابیارز 

ساطح  یبر دماا یشهر
مختلااف  طیتحاات شاارا

 یباد

سانجش از راه  قیاز طر
 میاقلااا یهاااادور داده

و بار  یآورجماع یمحلا
طالعااااات اساااااس ا

باا و سااختمان  یمعمار
 لیاتحل( GIS)استفاده از 
 شده است.

 یو اجتماع یاقتصاد یازهاین( 1
 یشهر یو طراح یزریبرنامه( 2
 یشهر یمورفولوژ( 3
 یشهر یآب و هوا( 4
 ( محیط زیست شهری5
 یشهر شیگرما( 6
 یشهر یهوا تیف( کی7

بلنااد  یهاساااختمان( 1
مرتبااه بااا تااراکم باااال 

ساطح را  یادم توانندیم
 دهند شیافزا
 انیااام یهمبساااتگ( 2

و  ییجلااو هیااتااراکم ناح
 میدر اقلا یسطح یدما
 وجود دارد. یمحل

 مقیاس:
 کالن

با  یشهر هیتهو
مشبک یفضا  

و همکاران یه  
(2020) 

 :ینمونه مورد
یاسیدنی، استرال  

 هیاعملکارد تهو یبررس
باالقوه آن  تاأثیرو  یمحل

 شیهاوا و آساا یبر دما
 طیر محااااد یحرارتاااا

 یخارج

اطالعااات از ی آورجمااع
 اریس یهاستگاهیا قیطر

 ثباات اطالعااات خاارد
و ارزیااابی بااا  یماایاقل

هااااااااااااای ویژگی
 مورفولوژیکی

 یشهر یو طراح یزریبرنامه( 1
 یشهر یمورفولوژ( 2
 یشهر یآب و هوا( 3
 ( محیط زیست شهری4
 یشهر شیگرما( 5
 یشهر یهوا تیف( کی6

 هاابانیخ یریگجهت( 1
 ایهکنناد نیایتر تعپارام

ینما یشاهر هیدر تهو
 مقیاس: دباش

 میانی

توان چنین نتیجه گرفت که در حوزه عمل شهرسازی بر همکنش میان می 2بنابراین بر اساس مطالعات صورت گرفته و جدول 
در شهرها دارد. در ادامه و در کنندگی را بر تهویه طبیعی تعیین میزان تریندو مؤلفه آب و هوای شهری و مورفولوژی شهری بیش

 ها به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.بخش یافته

 یشهر هیسنجش تهو یهاشاخصشناسایی بر متون و  یمرور

کنند، در  یریگو اندازه نییرا در شهرها تع یعیطب هیراندمان تهو زانیند متوانبکه  ییهاو شاخص یشهر هیدر مفهوم تهو
مطالعات، ابعاد  کیستماتیس یبررس قیاز طر نیشیصورت گرفته است. در بخش پ یمختلف یطالعات علممختلف م یکشورها

ارتباط میان که با تمرکز در حوزه  ی، ابتدا مطالعاتو در بخش حاضر شده است. در ادامه ییشناسا یشهر هیاز تهو ریاثرگذار و اثر پذ
ارزیابی تهویه عام  یهاو سپس اقدام به استخراج شاخص یآوراند، جمعانجام شدهطبیعی در شهرها و مورفولوژی شهری  هیتهو

 یهاشاخص قیو تدق یشهر هیمتون مرتبط با موضوع تهو یبه بررس مقالهبخش از  نیدر ا بیترت نیبه ا. حاضر شده استشهری 
 پرداخته شده است. یالملل نیمعتبر ب یهابه کار رفته در پژوهش یو ذهن ینیع

 اند.ی انجام دادهشهر قیعم یهاونیدر کان یحرارت دهیهوا و پد انیفهم بهتر جرای با هدف مطالعه (2006) مکارانو ه سیجورگاک
یکی دیگر  معابر اشاره نمود. یریگو جهت ابانیبه نسبت ابعاد خ توانیاست که م صورت گرفته ینیع یهاشاخص یمطالعه بر رو نیا

، ایادوسورتوسط  دهدی ارائه میشهر یو مورفولوژ ابانیهوا در سطح خ تیفیک میانرابطه  از مطالعاتی که شناخت و درک خوبی از
که در این میان  است گرفته قرار یو بررس ییمورد شناسا کیمورفولوژ شاخص 21 در این مطالعه ( انجام شده است.2011) 1یی و چان
شده،  توده ساخته نیانگیمو  صفحه صفر ییجابهارتفاع جای، تفاع زبرار، انسدادختمانی، سا یتراکم فضاشاخص که عبارتند از:  5تنها 

ای با هدف ( نیز در مطالعه2013) 2موتویتان و ایگایکیا ،مایشیهاگدهند. رزاک، سطح منطقه گزارش می را در یصیتنوع قابل تشخ
، نسبت ابعاد ساختمان، نسبت تفاع ساختماناراز شاخص  ادهیعابر پدر سطح سرعت باد  نیانگیم یبر رو یهندسه شهر تأثیر یبررس

اند. همچنین در ارتباط با تعیین رابطه میان تراکم ساختمانی و سرعت باد در سطح عابر یی استفاده کردهجلو هینسبت ناح، مساحت پالن
طح اشغال ساختمان و س بیضر ،یارتفاع ساختمان، گونه ساختماناز قبیل  ینیع یهاشاخصنیز  (2008پیاده، کوبوتا و همکاران )

                                                           
1 Edussuriya, Chan & Ye 
2 Razak, Hagishima, Ikegaya, Tanimoto 
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سطح اشغال ساختمان و  بیضراند که نتایج حاکی از وجود یک رابطه معکوس قوی میان دادهقرار  یمورد بررسا را ربنیسطح ز بیضر 
 یهاشاخص با استفاده از هیتهو ییکارا یابیارزای که با هدف ( نیز در مطالعه2013و همکاران ) هو. استد سرعت با نیانگیم

ی انجام و هندسه شهر هامانساخت ییفضا شیسطح اشغال ساختمان، آرا بی، ضرعرض معابر، ارتفاع ساختمان لیاز قب کیمورفولوژ
 هاندهیغلظت آال شیو موجب افزا افتهیسطح اشغال ساختمان، متوسط سرعت باد کاهش  شیبا افزااند که اند، به این نتیجه رسیدهداده

 . شوندیم هیموجب بهبود راندمان تهو کنواختیریغ ییفضا شیو آرا ضیمعابر عر نی. همچنشودیم
 مرتفع یدر مناطق مسکون ادهیدر سطح عابر پ یتابستان یهاوزش باد یبا هدف بررسای در مطالعه (2013) 1الیو و یانگ، شیان

ا، ربنیسطح ز بیمان و ضرسطح اشغال ساخت بیها، ضرساختمان ییفضا شیآراهای مورفولوژیک از قبیل عالوه بر ارزیابی شاخص
اند. سازی کرده، کمیو نسبت قطعه سبز درختان دیبه آسمان، فاکتور د دیفاکتور دهای درجه محصوریت را نیز با استفاده از سنجه

به  دیفاکتور دها بیشترین همبستگی را داشته و با افزایش میزان سنجه گرید انیبه آسمان در م دیفاکتور ددهد که نتایج نشان می
سنجش درجه  نهیکه در زمی است گریدی امطالعه (2017) 2نیو  ، هیلئو .ابدییم شیافزانیز سرعت باد  بیآسمان، ضر

 یعدد یهایسازهیبر اساس شب یشهر هیمطالعات تهوبا در نظر گرفتن این موضوع که  انجام شده است. در این مقاله تیمحصور
 یریگجهت ابان،ینسبت ابعاد خ یهاشاخص(، CE3) بر قاعده یمبتن یا استفاده از مدلسازب قابل توجه و زمان است، یتالش ازمندین

مورد  تیمحصور زانیم یابیارز یبرا ی رااراض یو کاربر یعیموانع طب ،یتراکم ساختمان ربنا،یسطح ز بیمعابر، ارتفاع ساختمان، ضر
رابطه  تیدرجه محصور زانیبا م یو تراکم ساختمان ربنایسطح ز بیا، ضرهارتفاع ساختمان دهد،ینشان م جینتااند. ارزیابی قرار داده

 شد. یشهر هیموجب بهبود تهو تیو در نها دادهرا کاهش  تیمحصور زانیم توانیفوق م یداشته و با کاهش پارامترها میمستق
مدل کلی را با  6، متراکم یر شهرهادی جریان هوا رینفوذپذ زانیمای جهت ارزیابی میزان ( نیز در مطالعه2018هی و همکاران )

و  هوا انیجر ریتراکم مس ،ییجلو هیسطح اشغال ساختمان، تراکم ناح بیارتفاع ساختمان، ضر لیاز قبیی هاشاخصاستفاده از 
نه  یشهر هیکه تهو دهدینشان ماین مطالعه  جینتااند. داده قرار لیو تحل هیمورد تجز، هوا انیجر ریشاخص نسبت مساحت مس

شاخص همچنین  .ردیپذیم تأثیرها ها به طور جداگانه، بلکه از تعامالت آنباز و ساختمان یشبکه معابر، فضاها یهایژگیتنها از و
 کهیحالکند، در فیتوص یعیمتراکم را در جهت باد طب یدر شهرها یرینفوذپذ زانیم تواندیان هوا، میجر رینسبت مساحت مس
همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته یکی دیگر از  کاربرد دارد. شتریجهت باد مورب بدر  ییجلو هیشاخص تراکم ناح

. از این رو هی و استکند، میزان فشردگی شهرها پارامترهایی که در میزان راندمان تهویه طبیعی در شهرها نقش مهمی ایفا می
و  یشهر یموفولوژ انیم یبه رابطه تعاملا توجه و ب هیبر عملکرد تهو یمبتنسیستماتیک  ( در یک مطالعه2019همکاران )

بلند  یهامجموعه دهد،ینشان م جینتا اند.هدادقرار  یمورد بررسرا  یمعابر و فشردگ یشاخص ارتفاع ساختمان، الگو 3ها، میخرداقل
ساختمان در برابر  یدودکنندگکه اثر مس یمرتبه هنگامکوتاه یهادر مجموعهو  هستند فیضع یدر برابر بادها یو فشرده مانع مرتبه

و  یدانیسنجش م یاست تا از ابزارها یرو، ضرورنیااز .دیرا سنج هیشبکه معابر بر تهو یالگو تأثیر توانیم یباد کم است، به سخت
هی و همچنین در مطالعه دیگری که توسط  .در مناطق مختلف استفاده نمود هیسنجش عملکرد تهو یبرا یکم یهایسازمدل ای
 یریگعرض معابر، جهت ابان،ینسبت ابعاد خ هایبه منظور ارزیابی عملکرد تهویه محلی و با استفاده از شاخص (ب2020مکاران )ه

انجام شده است، نتایج حاکی از این  به آسمان و انسداد دیساختمان، فاکتور د یسطح اشغال ساختمان، تراکم گروه بیمعابر، ضر
 تواندیها مو ساختمان هاابانیخ دهیچیپ باتیشکل نامتقارن و ترک ل،یمتفاوت از قبورفولوژیکی های ماست اثرات ترکیبی ویژگی

عملکرد  یابیارزای با هدف ( مطالعه2017) 4جین و . گو، ژو، وانگ، دوآنشود یمحل هیدر عملکرد تهو یریچشمگ راتییمنجر به تغ
دهد دو شاخص فوق با اند. نتایج نشان میریب سطح زیر بنا انجام دادهی با استفاده از دو شاخص تراکم ساختمانی و ضعیطب هیتهو

بر را  یبافت مختلف شهر 7در  هیتهوای میزان راندمان ( در مطالعه2018) 5دوآن و سرعت باد رابطه معکوس دارد. وانگ، سان
ارتفاعات  اریانحراف مع ان،نسبت قطعه، متوسط ارتفاع ساختم ،اربنیسطح ز بیضر لیاز قب کیمورفولوژ یهااساس شاخص

این مطالعه نیز همانند مطالعه قبل رابطه معکوس  جینتا .اندی کردهابیارز و تخلخلی نسب یحجم ساختمان، زبر نیانگیساختمان، م
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 نیا شیو با افزا دهد. شاخص تخلخل نیز با راندمان تهویه رابطه مثبتی داشتهضریب سطح زیر بنا با میزان تهویه را نشان می
 .ابدییم شیافزا یشهر یهادر بافت هیتهو زانیشاخص م

 باشد که ییم، فانگ، الیوسازی میتر بلند مرتبهها و به بیان دقیقشاخص دیگر با اثرات چشمگیر در سرعت باد؛ ارتفاع ساختمان
در  بلند مرتبه یهاساختمان یریقرارگ دهداند. نتایج این مقاله نشان می( در مطالعه خود آن را پدیده انسداد نامیده2009) 1کوت و

 2یهانگ و ل. گذاردیاثر مها نیز درصدی سرعت باد، بر میزان پراکندگی آالینده 40الی  30عالوه بر کاهش  ،یورود انیجهت جر
با استفاده از  های آزمایشگاهی،سازی در مناطق شهری متراکم را بر اساس مدلسازیای دیگر، اثرات بلندمرتبه( نیز در مطالعه2010)

اند که کمی مورد بررسی قرار داده به صورتی ساختمان یعرض معابر، طول معابر و تراکم فضاهای عینی ارتفاع ساختمان، شاخص
های و همچنین نرخ تهویه بهتر در گروه مرتبهبلند یهابرابر ساختمانهای افقی در ی مقاومت نرخ جریاننتایج نشان دهنده

ای با استفاده از دو شاخص عرض ( نیز مطالعه2017) 3. در این زمینه، عزیزی و جوانمردیاست کنواختیریاع غرتفساختمانی با ا
ینشان م جینتااند. ی را مورد ارزیابی قرار دادهعیطب هیتهو یالگوهای بر رو یشهر هایبلوک اثرات فرممعابر و ارتفاع ساختمان، 

. در دارند یشهر یهادر اطراف بلوک هیتهو زانیدر اختالف فشار باد و کاهش مرا  تأثیر نیشتریب شاخص فوقکه دو  دهند
های بلند مرتبه، وجود تنوع دهند بر خالف نقش مسدود کنندگی ساختمانها مطالعات نشان میشاخص ارتفاع ساختنخصوص 

ای که ویه شهری داشته باشد. نتایج مطالعهتواند اثرات چشمگیری بر بهبود و افزایش راندمان تهها در شهرها میارتفاعی ساختمان
و تراکم  ارتفاع ساختمان شاخص 2ی بیاثر ترک یسازنهیو به یابیارز ( و با هدف2020) 4دلفانی و توسط کاسب، حافظی، تهباز

ی اعتنوع ارتفدهد که ی انجام شده است، نشان میشهر دهیچیپ یباد در مناطق واقع طیدر جهت بهبود شراساختمانی  یفضا
نیز  (ج2020)5پراساد  و هی، دینگ .شودمیدر مناطق کم سرعت  هاندهیآال تموجب بهبود سرعت باد و کاهش غلظها ساختمان

 لیاز قبیی هاشاخص، از باز یدر فضا یحرارت ریآن بر جزا تأثیرو  یمحل هیعملکرد تهو یابیبا هدف ارز ای دیگر ودر مطالعه

 دهند،ینشان م جینتا اند.، استفاده کردهبه آسمان دیسطح اشغال ساختمان و فاکتور د بیان، ضرمعابر، ارتفاع ساختم یریگجهت
 یارتفاع راتییها با تغاما وجود ساختمان شود،یسرعت باد م اهشموجب اثر انسداد و ک ییجلو هیدر ناح بلند مرتبه یهاساختمان

. مطالعه دیگری شودیسرعت باد در محله م شیبه در عقب( موجب افزامرت طبقه در جلو و ساختمان بلند 4مثال ساختمان  ی)برا
( انجام شده 2012، توسط دنگ و همکاران )عرض معابر و ارتفاع ساختمان ابان،ینسبت ابعاد خ هایشاخصکه بر مبنای ارزیابی 

. است یشهر هینرخ تهو انگریب ضمناًکه  باد یو سرعت افق یعمود هیارتفاع المیان  کنش متقابلبر  است است، تأیید دیگری
 یهاها و تراکمارتفاع ساختمان حیصح رییبا تغ افتد،یگرفت برخالف آنچه معموالً در شهرها اتفاق م جهینت نیچن توانیم نیبنابرا

 .دیباد را به طور مؤثر بهبود بخش طیشرا ،یساختمان
ری جریان باد به درون شهر و محالت مورد استفاده قرار گیرد، گیری میزان نفوذپذیتواند برای اندازههایی که مییکی از سنجه

و  یشهر یان مورفولوژیرابطه م جادیای براای ( در مطالعه2011) 6فانگ و . نگ، یوآن، چن، رناستشاخص تراکم ناحیه جلویی 
ه استفاد نیسطح اشغال زم بیضرهای تراکم ناحیه جلویی زمین و از شاخصشهر  یسطح یهایشهر از درک ناهموار یهوا هیتهو

ه باطالعات جغرافیایی  ستمیدر س یاد شدهاز دو شاخص موجود  براساس اطالعات زانیرکه برنامهدهد اند. نتایج نشان میکرده
و  دبر عملکر یمبتن یزیربرنامه نیز با ترکیب (2019ن )و همکارا انگی کنند. جادیا باد در شهر را یرینقشه نفوذپذ توانندیم یراحت

 جینتا اند.یی را مورد ارزیابی قرار دادهجلو هیو تراکم ناح یارتفاع ساختمان، تراکم ساختمانهای یی، شاخصایاطالعات جغراف ستمیس
رد. دا یکم یفصل راتییتغ زانیم، دارد یبستگ به جهت باد عمدتاًبه دلیل اینکه  ییجلو هیکه تراکم ناح دهندیمطالعه نشان م

بزرگ مناسب  اسیتونل باد در مق شاتیآزمای و محاسبات االتیس کینامید یهایسازهیشبه اینکه استفاده از همچنین با توجه ب
 ،یمعابر، ارتفاع ساختمان، تراکم ساختمان یریگجهتهای نیز، شاخص (2020) 7یو لی و یو وانگ، فانگ لی زی، یانگ، ،یستندن
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 .../ کشاورز محمدیان و همکاران هیتهو یشناختمفهوم یواکاو

 ستمیبر س یمبتن یعدد یهایسازهیمدار و شب یتئور ی را، با استفاده ازآب یهاباز و بدنه یفضاها ،ییجلو هیناح تراکمشاخص  
 اند. یی مورد ارزیابی قرار دادهایاطالعات جغراف

 یعیطب هیعملکرد تهو یابیارزای با هدف ( مطالعه2020) اوزتوپو  گولتنها در شهرها، بندی فضایی ساختماندر ارتباط با پیکره
مختلف، که  یشهر ییفضا یبندکرهیپ 4در  سطح اشغال ساختمان، بیضرعابر، ارتفاع ساختمان، عرض م یهابراساس شاخص

ینشان م هایبررساند. ، انجام دادهاست هیترک گ،یشهر االز یمیو قد یمرکزموجود در بخش  یمناطق مسکون یطرح کل انگرینما
گذار باشد. همچنین تأثیرمنطقه  کی هیبر عملکرد تهوی، لپارامتر اصتواند به عنوان یک می یشهر ییفضا یبندکرهیکه پ دهد

 یطراح یویسنار 9ها، و برج ابانیخ اسیدر مق یشهر هیعملکرد تهو یابیبا هدف ارزای مطالعه (2020) 1سانگ و شین، لین، الیو
عرض معابر، ی هاشاخصه از ها و با استفادبرج و انواع تیسا میقسمختلف ت یهایبر اساس استراتژرا با تراکم باال  یمسکون
 یهاتیساکه  دهندینشان م جینتااند. یی مورد ارزیابی قرار دادهجلو هیمعابر، ارتفاع ساختمان، نسبت قطعه، تراکم ناح یریگجهت

را  یداخل یهوا تیفیکه احتمااًل ک یو سطح شهر دارند، در حال ابانیخ هیعملکرد را در تهو نیبه بهتر یابیدست ییبزرگ توانا اریبس
 .است فیضع ابانیهوا در سطح خ هیو کوچک تهو توسطم یهاتیدر ساهمچنین ندارند. 

های شهری و کاهش میزان های پیشین نیز گفته شد، یکی از پیامدهای بهبود تهویه در شهرها، پراکندگی آالیندههمانطور که در بخش
از  یاریعنوان معه بها را آالینده مفهوم سرعت تبادلاند، ( انجام داده2013و همکاران ) وتویپاناگای که . در مطالعهآلودگی هواست

جلویی  ناحیه تراکم و ساختمانی فضای تراکم شهری، هندسه بیان شده و به منظور سنجش این مفهوم از شاخص تنفس شهر تیقابل
همکاران  و هانگ .گیردمی خود اهشی بهک هوا روند تبادل دهد با افزایش تراکم ساختمانی، فرآینداند و نتایج نشان میاستفاده کرده

ارتفاع ساختمان، شاخص مساحت  اریانحراف معهای ( نیز تهویه شهری را بر اساس مفهوم تنفس شهری با استفاده از شاخص2015)
ی مناطق، هوا تیفیک تیریمددف ( با ه2020) 2آکر و اند. بداچ، وردکراس، نیکاگیری کردهاندازه و اندازه شهر ییجلو هیپالن، تراکم ناح

و تراکم پوشش  ربنایسطح ز بیشده، ضر ساخته ی، تراکم فضایابانیخ یهاونیارتفاع ساختمان، تراکم کان ارینحراف معهای اشاخص
 تیقابلزمینه ای دیگری در ( نیز مطالعه2017) 3اند. چن و همکارانیی ارزیابی کردهایاطالعات جغراف ستمیسبا استفاده از  بلند یاهیگ

ارتفاع  اریانحراف مع، عرض معابرا با استفاده از شاخص هندهیبهبود رقت آال یبرا یاز اقدامات عمل یکیعنوان ه ب یتنفس شهر
هایی دهد مدلاند. نتایج نشان مییی انجام دادهجلو هیشاخص مساحت ناح ومساحت پالن  ساختمان، شاخص یتراکم گروه، ساختمان

 کنند.ی تجربه میبهتر یکل هیتهوراف معیار ارتفاع ساختمان متوسط با تراکم و انح
 یشهر یهوا انیکه در مطالعات جر یشهر یساختارها یفیو ک یکم اتیخصوص یمرورای ( در مطالعه2018و همکاران ) ریمرل

و نسبت یی جلو هیل، نسبت ناحانسداد، تخلخ بیضر ابان،یو طول خ ابانینسبت ابعاد خی هاشاخصاند و بررسی کردهاستفاده شده، 
( نیز 2020) 4و همکاران ونهاواند. یکرده ارائه یشهر هیتهومنظر از  یشکال شهری اکم فیجهت توصرا  تمانساخ مساحت پالن

متفاوت  یاهیشده پوشش گ شاخص نرمال ن،یسطح زم یساختمان، زبر ییجلو هیناح تراکمشهر،  یارتفاع ساختمان، تراکم ساختمان
اطالعات  ستمیسی و با استفاده از ویبر اساس چهار سنار یاطور نوآورانهه برا  شده تفاوت آب اصالح شده، نرمال و شاخص

و کاهش مؤثر  یشهر هیتهو یسازنهیبه تیها قابلکه مناطق سبز و آب دهندینشان م جینتا اند.یی مورد ارزیابی قرار دادهایجغراف
عرض  ابان،یطول خ ابان،ینسبت ابعاد خهای ( در مطالعه مروری دیگری شاخص2020) پنگ و همکاران سطح را دارند. یدما

ا بن را سطح اشغال ساختما بیو ضر ییجلو هیارتفاع ساختمان، شاخص مساحت پالن، شاخص مساحت ناح اریمعابر، انحراف مع
 اند.ه باشد، معرفی کردهتواند برای جامعه علمی کمک کنندکه می هر شاخص یهاتیو محدود ایارائه مزا هدف

 هیسنجش تهو یهاذکر چند مورد در خصوص شاخص ن،یشیارائه شده در سطور پ یلیتفص حاتیتوض رویبخش، پ نیا انیدر پا
 30استخراج شده از  یهاشاخص یکارآمد نی. نخست آنکه به منظور تضمدینمایم یمستخرج در مقاله حاضر ضرور یِشهر

تالش شده است تا  ن،یامروز یو مسائل شهرها طیها با شراآن یناز همخوا نانیاطم نیپژوهش اشاره شده در باال و همچن
بعد  دهیچیپ تی. دوم، با توجه به ماهرندیقرار گ ی( مورد مستندسازیالدیم 2020تا  2006 یهافاصل سال )حداخیر مطالعات 

                                                           
1 Qin, Lin, Lau & Song 
2 Badach, Voordeckers, Nyka & Acker 
3 Chen et al. 
4 Yunhao et al. 
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شهرها  یعیطب هیتهو تیفیک تیدر سنجش وضع یمتعدد کیمورفولوژ یهااز مطالعات از شاخص کیر هر شهرها، د کیمورفولوژ
 7با  ییها( تا پژوهش2006، و همکاران سیشاخص )رجوع به مطالعه جورگاک 2با  یمطالعات انیم نیاستفاده شده است؛ که در ا

 است. قابل مشاهده( 2020، شاخص )رجوع شود به مطالعه پنگ و همکاران
 نیاز ا کیمورد استفاده در هر  یهااز شاخص کپارچهیجامع و  یریکه به منظور ارائه تصو رسدیبه نظر م نیرو، چن نیا از

مورد استفاده  یهاشاخص انگرینما هافیردکه  3 باشد. جدول یقاب واحد ضرور کیمان مطالعات در أتو یگانه، بررس 30مطالعات 
 یالمللنیمورد استفاده در مطالعات ب ی عام سنجش تهویه شهریهاشاخصباشد، می از مطالعات کیهر  ها،ندر مطالعات و ستو

 15ارتفاع ساختمان )، (مرتبه 17) یساختمان یچون تراکم فضا ییهاشاخص جدول نی. بر اساس ادهدیم شیرا نما یمورد بررس
استفاده، کم  مرتبه کی... با تنها باز و یو نسبت قطعه سبز، فضاها ن شاخصی( پرتکرارترمرتبه 13) ییجلو هیو تراکم ناح (مرتبه

کم تعداد از هر  ایاست استفاده مکرر و  یهیهستند. بددر شهر  یعیطب هیتهو یمورد بحث در مطالعات جهان یهاشاخص نیتکرارتر
در  ن،یشاخص مورد بحث باشد. بنابرا یتیاهم یب ایو  تیاهم انگریب تواندینم ییبه تنها ،3شاخص ذکر شده در جدول  35 از کی

 شینسبت به پاال ،ی در شهرعیطب هیتهوی عام هاشاخص تیدرجه اهم نییتع یارهایاز مع یریگادامه تالش شده است تا با بهره
 . کشور اقدام شود یشهرها یانهیزم طیها با توجه به شراشاخص نیا ترینمهم

 پژوهش روش

که به  یراستا، با توجه به ابعاد فرآیند و اهداف اصل نیپرداخته است. در ا یدر مناطق شهر یعیطب هیپژوهش به موضوع تهو نیا
بر عملکرد  یمبتن یشهر یگرگون در طراحد یاتیو آغازگر ح نینو ییالگو أاست و منش یواقع نهیدر زم یعمل یمحصول بالدن

 یاسیق کردیرو یپژوهش جست و جو نمود. پژوهش حاضر دارا نیدر ا ییفلسفه عمل گرا یتوان ردپا یاست، م یشهر هیتهو
به عنوان راهبرد پژوهش و در جهت دستیابی به هدف  یاسیق کردیمنظور با انتخاب رو نیاز کل به جزء. بد دنیرس یعن؛ یاست
یر از تهویه های عام اثرگذار و اثر پذی اقدام به شناسایی مؤلفهو خارج یمطالعات داخلدر سطح کالن؛ از طریق بررسی  ،مقاله

د، مدل هستنهای اثر گذاری که در حوزه عمل شهرسازی ی بر همکنش میان آنها، بر اساس مؤلفهشهری شده، و پس ارزیاب
با تمرکز بر ابعاد ارائه شده در مدل مفهومی، اقدام به شناسایی و استخراج مفهومی پژوهش تدوین شده است. در سطح میانی؛ 

 هاشاخص یابیو ارز قیگولر جهت تدقهای عام سنجش تهویه شهری شده است. و در نهایت، در سطح خرد؛ از ماتریس شاخص
با گسترش و توسعه  کندیالش مکه ت ستا یو کاربرد یادیبن یهاپژوهشپژوهش از حیث هدف در دسته  نیااستفاده شده است. 

ماهیت رو  نیبلوک و محله( پاسخ داده شود. از ا اسی)مق یانیدر سطح م یعیطب هیدر خصوص تهو یدانش به معضل و مشکل عمل
 هیتهو دهیجوانب پد یکه با مشاهده تمام شودیم یسع یاست. در راهبر مورد کاو یو مورد کاو یشیمایپژوهش پ نیا و روش

 یمبتن یشهر یاز مفهوم طراح جامع یکه آن را احاطه کرده اند، شناخت ییها دهیپد ریبا سا دهیروابط آن پد یو بررس یشهر یعیطب
 3 . شکلدهندیمطالعه را شکل م یهاداده یدانیو م یامطالعات کتابخانه یفراهم شود. دو منبع اصل یعیطب هیبر عملکرد تهو

 .دهدیحاضر را نشان م شپژوه یشناسروش
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 3جدول 

 یجهان اتیبر متون و ادب یبر اساس مرور یشهر طبیعی هیتهو یریگاندازه ی عامهاشاخص یمستندساز

جوگاکیس و همکاران، 2006

کوبوتا و همکاران، 2008

ییم و همکاران، 2009

هانگ و همکاران، 2010

نگ و همکاران، 2011

ادوسوریا و همکاران، 2011

دنگ و همکاران، 2012

پاناگیوتو و همکاران، 2013

رزاک و همکاران، 2013

هو و همکاران، 2013

یانگ و همکاران، 2013

هانگ و همکاران، 2015

چن و همکاران، 2017

عزیزی و همکاران، 2017

گوا و همکاران، 2017

لئو و همکاران، 2017

وانگ و همکاران، 2018

مرلیر و همکاران، 2018

هی و همکاران، 2018

هی و همکاران، 2019

یانگ و همکاران، 2019

بداچ و همکاران، 2020

کاسب و همکاران، 2020

b2020 ،هی و همکاران

c2020 ،هی و همکاران

زی و همکاران، 2020

شین  و همکاران، 2020

یونهاو و  همکاران، 2020

گلتن و  همکاران، 2020

پنگ و  همکاران، 2020
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 فرآیند پژوهش .3شکل 

 و بحث هایافته

گانه،  10 یمفهوم یهادر ارتباط با مدل ،یشهر هیتهو یمفهوم یهامدل یشناسبه عمل آمده در قسمت گونه یهایبررس رویپ
 یاصله مؤلف 5 تیهاشده، در ن ادی یمفهوم یهامدل نیا از کیدر هر تأکیداشتراکات مورد  یریکه با درنظرگ رسدیبه نظر م نیچن

به منظور ارائه مدل . در این بخش ابتدا، کرد ییشناسا توانیم یشهر هیاز تهو ریاثر پذ یمؤلفه اصل 5و  یشهر هیاثرگذار بر تهو
و  قیپرداخته شده است. سپس به منظور تدق لیبه تفص یشهر هیبر تهو ریاثرگذار و اثر پذ یهامؤلفه انیپژوهش، روابط م یمفهوم

 است.  دهگولر استفاده ش سیشده، از ماتر ییشناسا یشهر هیعام تهو یاهشاخص یسازژهیو

 واکاوی ابعاد اثرگذار و اثرپذیر بر مفهوم تهویه شهری

 گذارتأثیربه عنوان عوامل  توانیاز آن را م یناش یکالبد جیو نتا ینیکالن شهرنش اناتیمنتج از جر یاجتماع -یاقتصاد یازهاین
 توانیم گر،ی. به عبارت دشودیم انینما یشهر یدر مورفولوژ یادیها تا حد زآن یکه برونداد ظاهر در سطح کالن به شمار آورد

 یهایگذاراستیبر عملکرد و نقش س یمبتن یشهر یو طراح یزیربدون توجه به برنامه یاجتماع -یاقتصاد یازهایگفت ن نیچن
بر شکل شهر و نوع توسعه، منجر به گسترش نامعقول  هااستیس نیا تأثیر تاًیو نها یناظر بر توسعه شهر یکردهایکالن، رو
 ریها و ساکرده و ساختمان یریباد به درون خود جلوگ ذمستحکم از نفو یشده است. شهرها به مانند حصار یشهر یساختارها

 نیترییو ابتدا نیتریها اصلاز شهر یاریدر بس امروزه. شوندیم یشهر یهاونیبادها در درون کان افتنی انیمانع جر یعناصر زبر
 یها. پژوهشردیمورد مطالبه قرار گ ستیبایمتراکم و بلند مرتبه، م یساخت و سازها لیپاک، به دل یبه هوا ازیشهروندان، ن ازین

رفتار بر  توانیم هیتهو ملکردبر ع یمبتن یشهر یطراح یبا استفاده از الگوها دهندیتونل باد نشان م شاتیصورت گرفته و آزما
و  هاهندیکاهش غلظت آال نیشد. بنابرا هاهندیاز آال یشهر یهاونیفضاها و کان هیموجب تخل تیهوا اثرگذار بود و در نها انیجر

در  گرفتهقرار  یهاتیجمع ن،ی. همچنندهست یانیم اسیدر مق یشهر هیاز تهو ریو ابعاد اثر پذ امدهایپ ترینمهماز  یکیهوا  یآلودگ
 یکیگفت که  نیچن توانی. پس مشوندیمحسوب م هایماریگسترش ب یبرا یمستعد نیمتراکم و محصور، ناقل یشهر یهاطیمح

و خلق  رداریواگ یهایماریب وعیاز ش یریدر خصوص بهداشت شهروندان، جلوگ یشهر هیابعاد تهو نیو اثرگذارتر ترینمهماز  گرید
سطوح سخت در  جادیاو  یعیساخت رفتن سطوح نرم و طب ریبه ز گر،ید یاست. از سو کیدمپان یهایماریسازگار با ب یشهرها

 هیاستفاده از تهو ن،یاست. بنابرا ییو مناطق روستا یشهر ینواح انیقابل توجه م ییدما یهاعلل وجود تفاوت ترینمهمشهرها از 
 یهوا و ارتقاء بهداشت شهر یش آلودگعالوه بر کاه شود،یباد و کوران هوا در شهرها م انیسرعت جر شیکه موجب افزا یشهر
 .شهروندان دارد یبرا یحرارت شیو بهبود آسا یحرارت ریجزا نیسزا در تسکهب یبر کاهش دما و نقش یریچشمگ تأثیر
 یشهر هیاز تهو ریعنوان دو مؤلفه اثرگذار و اثرپذهب ،یانیکالن و م اسیمق 2در  تواندیم زین یشهر یآب و هوا گرید یسو از

شهرها متفاوت  انیدر م یقابل توجه زانیبه م ییایو مکان جغراف میکه بسته به اقل یکالن، منابع باد خارج اسیکند. در مقعمل 
 طیکننده شرا نییتع زین یانیم اسیگاهاً در مق دهند،یمنطقه و شهر ارائه م یهااسیرا در مق داریپا دمنابع با نکهیاست، عالوه بر ا

و  یشهر یو طراح یزیربرنامه ،یو اجتماع یاقتصاد یازهایو مستقل از ن هستند یباد یهاطیه شدت محکنند میو تنظ یباد داخل
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 ییآب و هوا ز،ین یانیم اسی. در مقشوندیهوا در شهرها م تیفیو بهبود ک یشهر هیموجب ارتقاء راندمان تهو یشهر یمورفولوژ 
 راتییدستخوش تغ ک،یمورفولوژ اتیخصوص تأثیرباشد، تحت نداشته وجود  یمناسب یانهیباد زم طیشرا کهیزمان ژهیوه ب یشهر

 یاز مورفولوژ ریاثر پذ ،یشهر یفوق آب و هوا اسیدر مق نی. بنابراشودیم هامیخرد اقل رییشده و در شهرها باعث تغ یقابل توجه
 .را به همراه داشته باشد یریذعواقب جبران ناپ تواندیم یکیاست و هرگونه اقدامات و مداخالت نادرست مورفولوژ یشهر
سبز و  یهارساختیاز ز یریگهبوده و در صورت بهر یاثر تبادل یدارا یشهر هیبا تهو زین یشهر ستیز طیمح انیم نیا در

 یحرارت شیهوا و بهبود آسا یهوا، کاهش آلودگ فیموجب تلط توانیم یانیم اسیدر مقی، انهیزم طیمناسب با شرا یاهیپوشش گ
در  یاست که، گاه نیا تیکرد. اما نکته حائز اهم یریکالن جلوگ اسیدر مق یطیمح ستیو مسائل ز یمیاقل راتییاز تغ شده و

تازه  یجهت کوران هوا ییهاتونل لیتشک یو درختان به جا شودیاستفاده م یپراکنش نامناسب یدر الگو یاهیشهرها از پوشش گ
در صورت استفاده از  نی. بنابراشوندیو مانع نفوذ باد م هعمل کرد یمثابه موانعبه یشهر یهاونیو خنک به درون محالت و کان

 یشهر هیمؤلفه اثرگذار بر تهو کیعنوان به تواندیم یشهر ستیزطیمناسب، بعد مح یالگو کیدر  یآب یهاو بدنه یاهیپوشش گ
 تیفیو ک یانرژ تیدر نها و شهرها داشته باشد یواه فیتلط یدر راستا یاثرات مثبت و قابل توجه ،یانیکالن و م اسیدر مق
ها ها در ساختمانکنندهخنک یمنابع، کاهش مصرف انرژ یسازنهیبه رند؛یپذیاثر م یشهر هیخرد از تهو اسیدر مق یشهر یزندگ

 دابعا گریندان، از دشهرو یبرا یمیاقل شیآسا تأمین قیدر شهرها از طر یزندگ تیفیک شیافزا نیدر فصل تابستان و همچن ژهیوبه
با  رمنطبقیساخت و ساز غ یالگوها لیبه دل یشهرها، گاه یدر شهرها است. البته الزم به ذکر است در برخ یعیطب هیاز تهو ریاثرپذ
 اندازد،یرا به مخاطره م ادهیعابر پ یمنیا از حد آستانه فراتر رفته و ینقاط از بافت شهر یسرعت باد در برخ ،یانهیزم طیشرا

مناسب در نقاط حساس  یکاهش داتیدر جهت اعمال تمه یشهر یعیطب هیاصول تهو از ستیبایم یطیراش نیدر چن نیبنابرا
 .استفاده کرد

بر  توانیرا م یشهر هیو مفهوم تهو گریکدیها با مؤلفه یکالن نوع بر همکنش تمام ریبر آنچه گفته شد، تصو یرو مبن نیا از
 شده است، مشاهده نمود: میترس 4اساس آنچه در شکل 

 

 
  م تهویه شهریها با مفهوو نوع کنش آنپذیر  تأثیر، گذارتأثیر یهامؤلفه انیکالن ارتباطات م ریتصو .4شکل 

 گیری تهویه شهریهای اندازهشناسایی شاخص
مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش  رپذیر از آنهای اثهای پیشین، پس از تبیین عوامل اثرگذار بر تهویه طبیعی و حوزهدر بخش

 «بر بعد مورفولوژیک تأکیدتهویه طبیعی با »مطالعه برجسته در حوزه  30(، طراحی گردید. سپس با بررسی تحلیلی 4)شکل 
ر گونه که دگانه مورد استناد برای ارزیابی وضعیت کیفی تهویه شهری در مطالعات جهانی استخراج گردید. همان 35های شاخص
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های مورد استفاده در رغم در دست بودن تصویری یکپارچه از شاخصبه بیان شد، های سنجش تهویه شهریبخش شاخص
تواند معیاری مناسب برای های مورد اشاره به تنهایی نمی(، تعدد تکرار و استناد شاخص3سنجش تهویه طبیعی شهرها )جدول 

گیری از چارچوب ارزیابی ماتریس ی باشد. در این بخش، در نظر است تا با بهرههای ارزیابشاخص ترینمهمتعیین کارآمدترین و 
معیار مورد استفاده در  8ها بر اساس کارآمدی و میزان اهمیت پرداخته شود. بندی شاخصو معیارهای ترکیبی، به رتبه 1گولر

 چارچوب ماتریس گولر در این بخش عبارتند از:
 نیز تشریح شد، با توجه به آنکه مطالعات سطح خرد  «های تهویه شهریمقیاس»بخش گونه که در مقیاس میانی: همان

های شهری تهویه طبیعی بیشتر در حوزه عمل معماران قرار دارد و مطالعات سطح کالن نیز به دلیل پیچیدگی سیستم
بندی خستین معیار اولویتگیری و کاربرد شاخص در مقیاس میانی، نعمال از دقت کافی برخوردار نیست؛ امکان اندازه

 ها است.شاخص

 المللی دارد.فراوانی استناددهی در ادبیات جهانی: داللت بر تعدد استفاده از شاخص در مطالعات بین 

 کند.موضوعیت در طراحی شهری: امکان تغییر وضعیت شاخص با کاربرد ابزارهای طراحی شهری را بیان می 

  های اولیه مربوط به شاخص در آمار رسمی و مستند.بودن دادهسهولت دسترسی به اطالعات: در دسترس 

 گیری شاخص: کمی بودن ماهیت شاخص.قابلیت اندازه 

 ها: نشانگر جامعیت شاخص و توانایی آن در سنجش یکپارچه وضعیت.همپوشانی با سایر شاخص 

 ی های دو به دوهای مکانی شاخص در ارزیابتغییرات تنوع فضایی شاخص در محله: میزان تنوع داده 

 2انطباق با نمونه موردی: ناظر بر میزان انطباق شاخص با خصوصیات محله انتخابی دارد. 

نفر از  12با کسب آراء  بنابراین جدول ،تنظیم شده است 4در جدول ، ماتریس اولیه مرباوط باه مدل گولر بیترت نیو بد
 شود،یشده است. همانگونه که مشاهده م نییگانه بر حسب درصد تع 35 یهاشاخص ینسب تیاهم نیانگیم یشهرساز نیمتخصص

 یا( بر75-100؛ چارک چهارم، 50-75؛ چارک سوم، 25-50؛ چارک دوم، 0-25)چارک اول،  یازیچهار چارک امت یریبا در نظرگ
اند؛ به کسب نموده 50 یباال ازیکه امت ییهاهر شاخص محاسبه و شاخص یتسبه برامک ازتیام نیانگیگانه م 8 یارهایاز مع کیهر 

ارتفاع  اریانحراف مع ،یابانیخ یهاونیتراکم کان ابان،یشاخص نسبت ابعاد خ 10اساس  نیاند. بر انخست انتخاب شده تیعنوان اولو
 بیبه آسمان، ضر دیقطعه، فاکتور د بیضر ،یساختمان یسطح اشغال ساختمان، تراکم فضا بیضر ،ییه جلویساختمان، تراکم ناح

 .گردندیمشخص مسنجش تهویه شهری منتخب  یهاعنوان شاخصهب بلندمرتبه یاهیپوشش گ تراکمو  انسداد
های ارزیابی تهویه شاخص شناسنامه» 5گانه منتخب، به شرح جدول  10های در ادامه، به منظور تدقیق مشخصات شاخص

 ها عبارت است از:شاخص ین موارد ارائه شده در شناسنامهترگردد. اصلیارائه می «میانیشهری در مقیاس 
 شود )برای مثال: تراکم ای از بُعد مورفولوژیک تهویه که به طور مستقیم توسط شاخص سنجیده میمؤلفه شاخص: بیانگر جنبه

 ای برای تعیین وضعیت میزان فشردگی(.فضای ساختمانی، سنجه

 ییجلو هیتراکم ناح شیافزا :مثال یبراص: بیانگر نوع همبستگی هر شاخص با میزان راندمان تهویه شهری است )جهت شاخ 
جهت شاخص  نیبنابرا شود؛طبیعی می هیکاهش راندمان تهو جهیباد و در نت یرینفوذپذ زانیها موجب کاهش مساختمان

 (است یمنف

 کیفی( برای سنجش شاخص مدنظر است. همچنین، نوع داده بر اساس )کمی/ های مورد نیازنوع داده ندهکننوع داده: مشخص
 پیوسته یا گسسته بودن مقدار عددی قابل احصاء نیز مشخص شده است.

 های شاخص است )عینی: از طریق پیمایش و برداشت / ذهنی: بر کننده روش موردنیاز برای احصاء دادهماهیت داده: تعیین
 نامه(.اساس مصاحبه و تکمیل پرسش

 منطق سنجشخذ ممکن برای دسترسی به داده(، أ)م منبع شاخصها اطالعاتی همچون همچنین، به منظور تسهیل برداشت داده
 اند.نیز مشخص شده شاخص یریتصو انیب)فرمول محاسبه( و 

 

                                                           
1 Goeller Scorecard 

ها بر اساس این معیار امتیاز برابر داده شده است. بدیهی است که در با توجه به ماهیت نظری مقاله حاضر و نبود نمونه مطالعاتی، به تمامی شاخص 2
 انطباق در مطالعات دارای نمونه مطالعاتی الزامی است. نظرگیری معیار
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     4جدول  
 ای متقاطعهای از سلولهدف مطالعه در شبکه یهامدل ماتریسی گولر به تفکیک هر معیار و شاخص

  هاشاخص یگرغربال یارهایمع یشهر هیعام تهو یهاشاخص
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     5جدول 

 های ارزیابی تهویه شهری در مقیاس میانیشناسنامه شاخص

 

 شاخص مؤلفه
نام 

 اختصاری
 جهت

نوع و 

 تیماه

منبع 

 شاخص
 تبلور فضایی شاخص منطق سنجش

 محصوریت 1

انحراف 
 اریمع

ارتفاع 
 ساختمان

SDBH  

 یهاداده کمی
ی، شهردار

برداشت 
 میدانی

برابر است با نسبت تفاضل ارتفاع 
ها به مجموع ارتفاع ساختمان

 ها.ساختمان

  

 پیوسته

 ینیع

 فشردگی 2

ضریب 
سطح 
اشغال 
 ساختمان

BCR 
 

 کمی
 یهاداده

 یشهردار

برابر است با نسبت سطح اشغال 
 ساختمان به کل مساحت زمین:

 
 

 پیوسته

 عینی

 یرینفوذپذ 3

تراکم 
 هیناح
 ییجلو

FAD  

 کمی
 یاهداده

ی، شهردار
برداشت 
 میدانی

برابر است با نسبت مساحت نمای 
رو به باد غالب ساختمان به کل 

 مساحت زمین:

  

 پیوسته

 عینی

 فشردگی 4

تراکم 
 یفضا

 یساختمان
UBD 

 

 یهاداده کمی
ی، شهردار

برداشت 
 میدانی

ن برابر است با نسبت مساحت پال
از باال به کل مساحت  هاساختمان

 :نیزم

  

 پیوسته

 عینی

 یرینفوذپذ 5

تراکم 
هاکانیون
ی 

 خیابانی

SCD 
 

 یهاداده کمی
ی، شهردار

برداشت 
 میدانی

طول  انیبرابر است با نسبت م
به  ابانیخ یهاونیکل کان

 :نیمساحت زم

  

 وستهپی

 عینی

 محصوریت 6
فاکتور 
دید به 
 آسمان

SVF  

 کمی

برداشت 
 میدانی

برابر است با مساحت فضای قابل 
ای لنز رؤیت از تصاویر نیم کره

چشم ماهی به سوی آسمان به 
 کل مساحت لنز:

 
 

 پیوسته

 عینی

 فشردگی 7
نسبت 
 قطعه

PR 
 

 کمی

 یهاداده
 یشهردار

برابر است با مجموع مساحت 
ناخالص سطح زیربنا به مساحت 

 سایت:

  

 پیوسته

 عینی

 محصوریت 8

تراکم 
پوشش 
گیاهی 
 بلند مرتبه

TVAD 
 

 کمی

برداشت 
 یدانیم

شش برابر است با نسبت پو
 :نیبلند به مساحت زم یاهیگ

 
 

 پیوسته

 عینی
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 شاخص مؤلفه
نام 

 اختصاری
 جهت

نوع و 

 تیماه

منبع 

 شاخص
 تبلور فضایی شاخص منطق سنجش

 محصوریت 9
ضریب 
 انسداد

BR  

 کمی
 یهاداده

ی، شهردار
برداشت 
 میدانی

برابر است با  نسبت مساحت 
رو به جهت باد غالب  ینما

 مجموعساختمان به توان دوم 
 :عرض معبر وعرض ساختمان 

  

 پیوسته

 عینی

 یرینفوذپذ    10
نسبت 
ابعاد 
 خیابان

AR  

 کمی
 یهاداده

ی، شهردار
برداشت 
 میدانی

 به ارتفاع نسبت با است برابر
 :خیابان عرض

 

  

 پیوسته

 عینی

 گیرینتیجه
عنوان به ندهیسال آ 30در  یشهر یهوا تیفیهوا و نزول ک یله آلودگئه شد، مسبدان اشار نیشیپ یهاهمانطور که در بخش

تا با  دیدر پژوهش حاضر تالش گرد ان،یم نیشهرها مطرح خواهد بود. در اکالن نیساکن یروشیپ یهاچالش نیتریاز اصل یکی
 ریمسئله خط نیبا ا ییارویرو یبرا ازیمورد ن ینظر یهاهیدر شهرها، پا یعیطب هیتهو یابیارز یهاشاخص یبندتیاولو ییهدف نها

 نیابعاد ا نییپس از تب ،یعیطب هیتهو کردیاز رو یکل ییشما منظور، در گام نخست و با هدف ارائه نیفراهم شود. بد زین رانیدر ا
مدرن ناظر بر  کردیودر ر یعیطب هیتهو که اساساً دیمشخص گرد ،یموجود در مطالعات جهان یعلم فیو ارائه تعار یمسئله جهان

حوزه کاربرد  قیبا هدف تدق ن،ی(. همچن1است )جدول  «یمیاقل شیآسا تأمینو  یتبادل انیجر نیتضم قیهوا از طر تیفیبهبود ک»
 کردیو مشخص شد که اساساً فصل مشترک رو دیگرد حیتشر کردیرو نیمطرح در ا یمطالعات یهااسیدر شهرها، مق یعیطب هیتهو
 اسیمق نیا نییدر دسترس است. تع یو در سطح بلوک و محالت شهر یانیم اسیدر مق یشهر یطراح یبزارهاو ا یعیطب هیتهو
 یشهر یهاو حوزه یعیطب هیعوامل اثرگذار بر تهو یمناسب در واکاو ییراهنما تواندیاست که م تیاز آن جهت حائز اهم یکار

تکامل مفهوم و  ریبر آن، س یمبتن یو اقدامات عمل یعیطب هیتهو ینظر یاکردهیرو نهیشیپ یاز آن باشد. در ادامه با واکاو ریاثرپذ
 یری(. در گام دوم، با درنظرگ2)شکل  دیگرد حیقرار گرفت و شش عصر مختلف آن تشر یدر شهرها مورد بررس هیکاربرد تهو

(، پنج 2داشتند )جدول  نهیزم نیادر  «عام یکردیرو»که  یعیطب هیتهو یمطالعه جهان 10 لیبا تحل ه،یتهو کردیرو یانیم اسیمق
عام  یهادر گام سوم و با هدف استخراج شاخص تاً،ی. نهادیاز آن مشخص گرد ریو پنج حوزه اثرپذ یعیطب هیعامل اثر گذار بر تهو

 نهیزم نیدر ا کیبر بعد مورفولوژ تأکیدبا  «خاص یکردیرو»که  یعیطب هیتهو یمطالعه جهان 30در شهرها،  یعیطب هیتهو یابیارز
 یابیارز سیاز ماتر یریگبا بهره نی. همچندیارائه گرد 3در جدول  کپارچهیآن به صورت  جیقرار گرفت و نتا لیداشتند مورد تحل

 اریشاخص انحراف مع 10 ،یمستخرج از مطالعات جهان کیشاخص مورفولوژ 35 انیاز م ،یبندتیاولو یارهایمع نییگولر و تع
 دیفاکتور د ،یابانیخ یهاونیسطح اشغال ساختمان، تراکم کان بیضر ،ییجلو هیتراکم ناح ،یساختمان یارتفاع ساختمان، تراکم فضا

 یابیارز ییانه یها، به عنوان شاخصمرتبهبلند یاهیو تراکم پوشش گ ابانیانسداد، نسبت ابعاد خ بیبه آسمان، نسبت قطعه، ضر

 .دندیانتخاب گرد یانیم اسیدر مق یشهر یعیطب هیتهو
که در  کیبعد مورفولوژ یریدر نظرگ عالوه برشده، تالش شده است تا  یمعرف یالمللنیب یهامطالعه حاضر، برخالف پژوهش در

اثرگذار و  یهاجنبه ریدر مطالعه، از سا یسازو شاخص قیتدق ازمندیعنوان جنبه خاص و نبه است، یحوزه عمل رشته شهرساز
 هیتهو تیفیبر ک زی... نو یمیاقل ،یاجتماع ،یکالن اقتصاد یهاانیجر اتتأثیرچارچوب و  دهغافل نش زین یعیطب هیتهو ریاثرپذ

ابعاد ده  ریسا یبرا یسازپردازش و شاخص ،یلیعنوان مطالعات تکمبه توانیرو منیا. ازردیدر شهرها مورد مالحظه قرار گ یعیطب
در شهرها مدنظر قرار داد.  یعیطب هیتهو تیوضع یابیو ارز لیتحل کپارچهی یبه عنوان الگو زیرا ن 5ذکر شده در شکل  گانه

است.  تیدر شهرها حائز اهم یعیطب هیتهو تیفیمنتخب در مقاله حاضر از چند منظر در سنجش ک ییشاخص نها 10 ن،یهمچن
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قرار  نشیزمورد گ رانیا یهاشهر یانهیزم طیبا شرا یهمخوان نیشتریبا ب یانتخاب یهاشده است تا شاخص ینخست آنکه سع
که  دهد؛یرا بدست م یانیم اسیدامنه کاربرد در مق یدارا یهاشاخص ترینمهماز  یقیگانه حاضر، تلف 10 بی. دوم، ترکرندیگ

 تیامکان بهبود وضع ،یریبوده و در صورت درنظرگ رییقابل تغ یشهر یها با استفاده ابزار در دسترس طراحآن تیفیو ک تیکم
 تیقابل یکه به لحاظ کم ییهاشاخص نیتر. سوم آنکه، جامعآوردیرا فراهم م یک و محالت شهردر سطح بلو یعیطب هیتهو

با  یامحله یفضا کیمورفولوژ یسازنهیبا هدف به یشهر یطراح یاند؛ لذا امکان ارائه راهنماسنجش را دارا هستند انتخاب شده
 ممکن است. یعیطب هیتهو کردیبر رو تأکید

گانه استخراج شده، وجود نوعی اختالف میان  10های نکته حائز اهمیت در بررسی کلی از شاخص الزم به ذکر است که
است. به بیان دیگر، چنین به نظر  «های مبتنی بر تهویه طبیعیتوسعه»و  «مندهای شهری ضابطهباورهای عمومی از توسعه»

عمالً مخالف و یا محتاط در پذیرش برخی از های استخراج شده از مطالعات جهانی تهویه طبیعی، رسد که شاخصمی
های شهری باال در مراکز )مطابق با رویکردهای ریزی و طراحی شهری چون: درنظرگیری تراکمهای عام برنامهدستورالعمل

ر محالت های تقریبًا یکسان دمبتنی بر حمل و نقل عمومی و پیروی از الگوی شهر فشرده( و یا داشتن ارتفاعنوشهرسازی، توسعه 
محصوریت،  مؤلفهگیری از مزایای توسعه پایدار شهری است. برای مثال در طبقه( به منظور بهره 4مناطق حداکثر شهری )در اغلب 

های یک بلوک های معنادار در ارتفاع ساختمان، به وضوح بر لزوم وجود تفاوت«(SDBH) ارتفاع ساختمان اریانحراف مع»شاخص 
های باالی شهری بر تهویه طبیعی در منفی تراکم تأثیرنیز  «(BR)ضریب انسداد »دارد و شاخص  أکیدتشهری در تسهیل تهویه 

ی پایداری و توسعه سبز( بر ات متعدد رویکردهای توسعه شهری گوناگون )با سویهتأکیدسازد. همچنین، علیرغم شهرها را هویدا می
در  «(TVAD) بلند مرتبهتراکم پوشش گیاهی »اط تنفس شهری، شاخص لزوم درنظرگیری فضاهای باز و سبز میانی به عنوان نق

 تأثیردهی به این فضاهای باز و سبز در صورت استفاده از درختان بلند قامت با چیدمان نامناسب عمل نشان از آن دارد که شکل
پذیری ذهای فشردگی و نفومؤلفهدر  های ارائه شدهتر بر قابلیت تنفس شهر خواهد داشت. شاخصمنفی بر تهویه و به عبارت دقیق

ات گوناگونی بر بهبود و یا وخامت کیفیت هوای تأثیرتوانند های عام شهرسازی مینیز به شکلی مشابه در ارتباط با سایر دستورالعمل
 وجود در زمینه هرم هایشهری و متعاقباً کیفیت زندگی شهروندان داشته باشند. از این رو، قابل توصیه است که با توجه به اولویت

های عام شهرسازی، های هر یک، به تناوب از دستورالعملها و محدودیتهای شهری و با درنظرگیری پتانسیلیک از بافت
 ها استفاده شود.های شهرسازی مبتنی بر تهویه طبیعی و یا ترکیبی از هر دوی آندستورالعمل
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