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 چکیده

 را اساسی نقشی  (L/W) عرض به طول و (H/W) خیابان عرض به هاساختمان ارتفاع ابعاد نسبت ویژه به و شهری هایخیابان دره بندی ترکیب
 در بسیار مطالعات علیرغم .کند می بازی  (UHI) شهری حرارتی جزیره و دما افزایش یا کاهش نتیجه در و باد جریان نفوذپذیری و هدایت در

 شهری، هایطراحی جهت بهینه دامنه یک نبودن و مشخص سازماندهی و نظم یک از هانسبت این پیروی عدم ها،خیابان دره ابعاد نسبت بررسی
 معکوس گاه و توجه قابل تغییرات نتایج مشخص، محدوده یک از  H/W عبور با اینکه عالوه به شود،می دیده هاپژوهش این در که است شکافی
  سناریوی چند در ،ANSYS CFX افزارنرم در  CFD محاسبات کمک به مسکونی شهرک یک سازیشبیه با مقاله این لذا .داشت خواهند
 سه تغییرات تحلیل و تجزیه نتایج .است داده قرار ارزیابی مورد  L/W و   H/W بهینه مقدار یافتن منظور به را دما تغییرات و باد جریان مختلف،

  UHI کنترل و دما کاهش برای حالت ترینمناسب  L/W=2 و  H/W=1 نسبت دهدمی نشان سازیشبیه این در فشار و دما باد، سرعت عامل
 را متفاوت باد سرعت و دمایی شرایط با هازمینه سایر به آمده دست به هاینسبت پذیریتعمیم قابلیت حساسیت، آنالیز یک این بر عالوه .هستند

   .کندمی تائید

 CFD باد، جریان و سرعت خیابان، دره ابعاد نسبت شهری، مورفولوژی شهری، حرارتی جزیره :کلیدی کلمات



 مقدمه

 باشد ساکنین آسایش شرایط تامین به قادر هم که بهینه مقدار یک ارائه به نیاز تا شودمی موجب باال تراکم با مسکونی منطقه یک در زمین اهمیت
 این با رابطه در شده کنترل ضوابط وجود عدم و تهران در حرارتی جزایر مسئله اهمیت به توجه با .یابد افزایش باشد، صرفه به اقتصادی نظر از هم و

 بهینه مقادیر ارائه با تا دارد قصد پژوهش این هوایی، و آب عمده تغییرات تبع به و شهری هایاقلیم خرد تغییر و رویهبی سازهای و ساخت و موضوع
  کنترل جهت در آینده هایتوسعه برای شهری ضوابط تدوین منظور به را زیربنایی ها،خیابان دره و شهری هایبلوک چیدمان و ابعاد خصوص در

UHI کاهش هدف با شهری طراحی برای اقتصادی مبنایی تواندمی اینکه بر عالوه خیابان، دره ابعاد با رابطه در بهینه هاینسبت یافتن .کند ارائه  
UHI در پژوهش این در هایافته .آوردمی فراهم آینده مطالعات در را نتایج ارزیابی و مقایسه امکان گیرد، قرار ساکنین آسایش شرایط افزایش و 
 هاآن نتایج میان را کمی مقایسه امکان تا شوند انتخاب تردقیق ایگونه به متغییرها که کند هدایت سمتی به را آینده مطالعات جهت تا است تالش

-برنامه اول درجه در مطالعه این در اصلی مخاطب لذا .باشند شهری های ریزیبرنامه برای مبنایی عنوان به استفاده قابل طرفی از و بدهند دست به
 تاثیرات هاخیابان دره ابعاد نسبت در تغییر .کنندمی آزمایش و تحقیق زمینه این در که هستند پژوهشگرانی همچنین و شهری طراحان و ریزان
  قابل ضوابط ایجاد منظور به و شهری طراحی در .دارد  UHI افزایش یا کاهش تبع به و محیط در باد جریانات و گرما انباشت میزان بر ایعمده

 مقادیر و ابعاد به نیاز باشد، صرفه به زمین از استفاده و اقتصادی نظر از هم و آورد فراهم را ساکنین آسایش شرایط بتواند هم که اجرا قابل و استناد
 مشخص سازماندهی و نظم یک از غالبا پیشین مطالعات در هاخیابان دره مختلف هاینسبت از استفاده آنکه حال دارد، وجود مقایسه قابل کمی

 ادراکات صورت به اطالعات این غالبا و ندارد وجود عددی صورت به بعدی مطالعات در هاآن نتایج از گیریبهره و مقایسه امکان لذا کند؛نمی پیروی
 شهری طراحی هایریزیبرنامه و هاپژوهش همه برای بهینه مقدار یک عنوان به هانسبت این از تواننمی و گیرندمی قرار استفاده مورد کیفی

 تغییرات نتایج مشخص، محدوده یک از هاخیابان دره ابعاد نسبت عبور با که دهدمی نشان گذشته مطالعات در هاداده این بر عالوه .کرد استفاده
   .داشت خواهند معکوس گاه و توجه قابل



 مقدمه

 بسیار باشد آینده در شهری ریزیبرنامه و معماری طراحی برای مرجعی تواندمی که آنجا از محیط گرمایی تغییرات بر شهری مورفولوژی تاثیرات
 اندکرده تاکید را اقلیم خرد و ساختمانی تراکم شده، ساخته فرم بین ارتباط وجود وضوح به و است گرفته قرار پیشین هایپژوهش توجه مورد

 اصلی فاکتور سه تحلیل با و  ANSYS-CFX کمک به سازیشبیه یک در تا کندمی تالش شکاف این کردن پر جهت در پژوهش این لذا .[3,12]
 و باد جریان با رابطه در را ایبهینه مقادیر دارند را تاثیر بیشترین  CFD محاسبات و UHI تغییرات روند شناخت در که فشار و باد سرعت دما،

  .کند ارائه شهری بافت یک در هوا دمای

 



 پیشینه پژوهش

 متغیرهای و است تاثیرگذار شهری حرارتی جزیره کنترل و تغییرات بر که [19-2,3,5,8,13] مورفولوژی اصالح پارامترهای از تعدادی 1 جدول
 شهری حرارتی جزیره کلی طور به .شودمی ترپررنگ فاکتورها از یکی نقش بررسی مورد محدوده شرایط به بنا که دهد،می نمایش را هاآن به وابسته

 بندی ترکیب .[36] است دما کاهش هایروش به وابسته آن کاهش و است اطراف نواحی به نسبت منطقه یک دمای توجه قابل افزایش معنی به
  یا کاهش نتیجه در و باد جریان نفوذپذیری و هدایت در را اساسی نقشی آنها ابعاد نسبت ویژه به آن بر موثر فاکتورهای و شهری خیابانهای دره

 موثر فاکتورهای ارزیابی برای عمیق تا عمق کم از خیابانها دره از مختلفی نسبتهای .[30-20] کند می بازی شهری حرارتی جزیره و دما افزایش
 و بوده مختلفی شرایط حاصل پژوهشها این نتایج است، گرفته قرار استفاده مورد پژوهشها در باد سرعت یا و آلودگی غلظت دما، تغییرات بر

-19,24,31,32-11,13-8,9-3] دهند می ارائه خیابانها دره در حرارتی جزیره کاهش راهکارهای و ایجاد چگونگی با رابطه در را مفیدی اطالعات
 و شهری طراحی در .کرد استفاده شهری طراحی های ریزی برنامه و پژوهشها همه برای بهینه مقدار یک عنوان به نسبتها این از توان نمی اما ،[35
 همزمان طور به یا پژوهشها این در آنکه حال دارد؛ وجود مقایسه قابل کمی مقادیر و اعداد به نیاز اجرا، قابل و استناد قابل ظوابط ایجاد منظور به

 این در اینکه یا و دهند، نمی دست به را تنهایی به مولفه هر شده تفکیک و دقیق اثر ارزیابی و شناخت امکان و اند شده دخیل متعددی عوامل
 چنین عبارتی به و سازد می ممکن غیر را مختلف مطالعات نتایج میان عددی های مقایسه امکان که شده استفاده گوناگونی نسبتهای از مطالعات

 یک از خیابانها دره نسبتهای عبور با که است امر این است برداشت قابل مطالعات این نتایج از آنچه .بود خواهد موثر کیفی ادراکات در بیشتر روندی
 طراحی جهت بهینه و مطلوب دامنه یک ارائه عدم بنابراین .[1,8,16] داشت خواهند معکوس گاه و توجه قابل تغییرات نتایج مشخص، محدوده

 و ساخت در زمین اهمیت هستیم آن شاهد امروز شهرسازی در که آنچه براین عالوه .شود می دیده پژوهشها این در که است شکافی شهری، های
 حائز نشده ساخته و باز فضای و شده ساخته های بخش دیگر عبارت به و ها خالی و پر میان بهینه نسبت یک به رسیدن جهت بدین است، سازها

   .بود خواهد اهمیت



 پیشینه پژوهش

 بررسی زمینه در تهران در گرفته صورت  تحقیقات است ذکر به الزم
 تصاویر حرارتی آنالیزهای گروه دو در UHI تغییرات بر موثر عوامل

 دو هر در اما گیرند،می قرار افزارینرم هایسازیشبیه و ایماهواره
 و هاخیابان دره شرایط آنالیز زمینه در هاداده کمبود علت به حالت
 این در هاآن نتایج از گیریبهره و مقایسه امکان ها،آن ابعاد نسبت

 ارائه منظور به بیشتر هایپژوهش به نیاز بنابراین ندارد، وجود پژوهش
 .شودمی احساس آینده در شهری ظوابط تدوین جهت مطلوب مقادیر

 فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر تغییرات جزیره حرارتی شهری و متغیرهای وابسته به آن -1جدول 

 مورفولوژیکی تغییرات به وابسته متغیرهای شهری مورفولوژی و ها خیابان دره کننده اصالح پارامترهای

ها ساختمان هندسه   
ها ساختمان تراکم 
ها ساختمان فضایی آرایش 
خیابان پهنای به ها ساختمان ارتفاع نسبت 
خیابان طول 
خیابان گیری جهت 
آنها بین فاصله و ها ساختمان ابعاد نسبت 
هم بر ها ساختمان اندازی سایه 
ها لبه هندسه و فرم 
بسته و باز فضای نرخ 
سبز فضای نرخ 
آلبدو ضریب و دره مصالح جنس 
آسمان به دید فاکتور 
ها گذرگاه و ها بدنه مساحت نرخ 
ها ساختمان گیری جهت 
... 

هوا دمای 
باد نفوذپذیری و جریان میزان 
(افزایش یا کاهش) باد سرعت 
حرارتی آسایش شرایط 
پیاده عابر حرکت کیفیت 
انرژی مصرف 
میان آلوده گازهای حبس میزان 

 ساختمانی بلوکهای
... 



 اهداف پژوهش

 و شهری بافت میان در باد جریان نفوذپذیری افزایش برای هاساختمان از بهینه آرایش و فضایی ترکیب به دستیابی پژوهش این در اصلی هدف
 لحاظ به هم و باشند شهروندان آسایش شرایط پاسخگوی هم نتایج که ایگونه به است، شهری حرارتی جزیره میزان کاهش تبع به و دما کاهش

 ایجاد و اجرا قابل شهری ضوابط تدوین به کمک منظور به پژوهش این حقیقت در ..باشد صرفه به شهری پرتراکم مناطق در زمین ارزش و اقتصادی
 و اعداد به نیاز اجرا، قابل و استناد قابل ظوابط ایجاد منظور به و شهری طراحی در .است شده تنظیم آینده مطالعات برای مقایسه قابل مبنایی
 اثر ارزیابی و شناخت امکان و اندشده دخیل متعددی عوامل همزمان طور به یا قبلی هایپژوهش در آنکه حال دارد؛ وجود مقایسه قابل کمی مقادیر
 میان عددی هایمقایسه امکان که شده استفاده گوناگونی هاینسبت از اینکه یا و دهند،نمی دست به را تنهایی به مولفه هر شده تفکیک و دقیق
 دامنه یک ارائه عدم بنابراین .بود خواهد موثر کیفی ادراکات در بیشتر روندی چنین عبارتی به و سازدمی ممکن غیر را مختلف مطالعات نتایج

 از زیادی تعداد گرفتن نظر در که آنجا از .شودمی دیده هاپژوهش این در که است شکافی شهری، هایطراحی جهت شده کمی و بهینه و مطلوب
 در دخیل عوامل تعداد است بهتر ابتدا بهینه مقدار یک یافتن برای لذا دهد،می کاهش را مختلف حاالت بین مقایسه امکان سازیشبیه در فاکتورها
 این مجزا فرآیند یک در سپس شود، تعیین بهینه مقدار و گردد ارزیابی جداگانه فاکتور هر تاثیرگذاری میزان و رسانده حدقل به را UHI تغییرات

 طوالنی بسیار مراحل این تمامی کردن طی که آنجا از .آیند دست به نهایی مطلوب مقادیر تا شوند ترکیب هم با یافته سازمان ایگونه به مقادیر
 حداقل با شهری آرایش یک و L/W و H/W بهینه مقادیر یافتن به تنها مطالعه این گنجد،نمی ساله 2 تا 1 دوره با پژهش یک قالب در و بوده

 یافتن بر عالوه .شودمی موکول بعدی تحقیقات به آنالیزها سایر و پردازدمی هوا فشار و باد سرعت هوا، دمای یعنی اصلی کننده مداخله فاکتورهای
 و دمایی شرایط با هایزمینه به هایافته این تعمیم قابلیت ارزیابی برای حساسیت آنالیز یک پژوهش این در ها،خیابان دره برای بهینه هاینسبت
 .است گرفته صورت متفاوت باد سرعت

 



 روش  انجام تحقیق

 به مطالعه این در سازی¬شبیه فرایند .پژوهش سنجی اعتبار دیگری و افزاری نرم سازی شبیه یکی دارد، وجود اساسی بخش دو پژوهش این در
 :گیرد می صورت زیر شرح به مرحله چندین در و  ANSYS CFX 18.0 افزار نرم در  CFD محاسبات کمک

مقادیر یافتن منظور به سناریو چندین در خیابانها دره در دما تغییرات بر آن تاثیرگذاری میزان و ساختمانها پیرامون باد جریانات اول مرحله در 
 مقتضیات بنابر است، حالت 4 از متشکل کدام هر که سناریو 2 تعداد .گیرد می قرار ارزیابی و سنجش مورد  L/W و H/W نسبت دو برای بهینه

 (افزایش) تغییر را معبر عرض مرحله یک در ساختمانها ارتفاع داشتن نگه ثابت با ابتدا :شود می سازی شبیه زیر نکات رعایت با پروژه نیازهای و
 ادامه در .کنیم می مشخص را بهینه حالت ساختمانی بلوکهای میان در دما و فشار باد، سرعت تغییرات مقایسه با و (H/W نسبت 4) دهیم می
 دو این در نتایج .شودمی طراحی باد سرعت با هوا عبور کانالهای ایجاد و ساختمانی بلوکهای طول رابطه سنجش هدف با دیگر بندی ترکیب 4

   .آید دست به شهری طراحی برای خیابان دره ابعاد نسبت بهترین تا شودمی مقایسه هم با سناریو

یافتن برای ساختمانی مختلف هایهندسه تا شودمی تالش قبل، مرحله از آمده دست به مقادیر جایگذاری و گرفتن نظر در با مرحله این در  
  .گیرند قرار سنجش مورد باشد، داشته خیابان دره درون به باد جریان مکش برای را قابلیت بیشترین که حالتی

 



 روش  انجام تحقیق

 زمینه با متناسب است بهتر ماهیت این با هاییپژوهش که آنجا از
 و ورودی هایداده تا است شده سعی نیز پژوهش این در لذا باشند،
 .شوند انتخاب شهر در واقعی شرایط با مطابق هاخیابان دره گیریجهت
 ساختمانها ابعاد برای حداقلی مقادیر تا هست نیاز هندسه تعریف جهت

 برای مطلوب ثابت مقدار یک وجود عدم علت به اما شود، گرفته نظر در
 رشد که آنجا از و گردید ذکر پیشتر که مالحظاتی و هانساختما ابعاد

 شده کنترل ضوابط وجود عدم و سازیساختمان اصولی غیر و رویهبی
 و شهر هوای کیفیت شدت به تهران – ایران در مسئله این با رابطه در

 طراحی مبنای پژوهش این است، داده قرار تاثیر تحت را UHI میزان
  هایشهرک ساخت جدید ضوابط با مطابق اولیه هایداده اساس بر را

 توسعه جهت هم را ایبهینه مقدار تا است داده قرار تهران در مسکونی
 در حال این با .کند ارائه زمینه این در بعدی تحقیقات هم و شهر آینده

-یافته این تعمیم قابلیت ارزیابی برای حساسیت آنالیز یک پژوهش این
 .گیردمی صورت متفاوت باد سرعت و دمایی شرایط با هایزمینه به ها

 .دهد می نمایش را سازی شبیه کلی ساختار 1 نمودار

 

 ساختار کلی شبیه سازی -1نمودار 



 فرضیه ها

 تاثیر اصلی عوامل فشار و هوا دمای باد، سرعت عامل سه اینکه فرض با
 این در اصلی سوال هستند، تهران زمینه در آزمایش شرایط بر گذار

 چه با و هاخیابان و هاساختمان از ترکیبی نوع چه که است این پژوهش
 درجه لحاظ از را ساکنین آرامش هم که بود خواهد قادر ابعادی نسبت

 اهمیت توجه با اقتصادی لحاظ از هم و کند تامین هوا جریان و حرارت
  یافتن صورت در این بر عالوه باشد؟ صرفه به پرتراکم شهرهای در زمین
 با هاسایرزمینه به تعمیم قابل دست به مقادیر آیا ترکیبی، چنین
 هستند؟ هوایی و آب مختلف شرایط

 :اولدر سناریوی دوم در مقایسه با سناریوی ساختمانها قرار گیری موقعیت  -1تصویر 
 H/W=2، H/W =1، H/W =0.66، H/W =0.5: سناریوی اول، نسبت ها از راست به چپباال ژئومتری 

 L/W=1، L/W=2، L/W=3، L/W=4: راست به چپپایین ژئومتری سناریوی دوم، نسبت ها از 



 یافته ها

متری سطح زمین 2ارتفاع حالت سناریوی اول در  4مقایسه دما در  متری سطح زمین 2حالت سناریوی اول در ارتفاع  4مقایسه فشار در   متری سطح زمین 2حالت سناریوی اول در ارتفاع  4مقایسه سرعت در    

متری سطح زمین 2سناریوی دوم در ارتفاع حالت  4مقایسه دما در  متری سطح زمین 2ارتفاع دوم در حالت سناریوی  4مقایسه فشار در   متری سطح زمین 2ارتفاع دوم در حالت سناریوی  4مقایسه سرعت در    



 اعتبارسنجی

 زمینه و بافتها به پژوهش این نتایج پذیری تعمیم قابلیت با رابطه در
 حساسیت آنالیز یک متفاوت باد سرعت و دمایی شرایط با دیگر های

 مورد را دما و باد سرعت به هندسه وابستگی میزان تا گرفت صورت
 شده داشته نگه ثابت دما مرحله یک در آنالیز این در .دهد قرار ارزیابی

 سرعت دیگر سازی شبیه یک در و است شده داده تغییر باد سرعت و
 تصویر در که همانطور .اند شده داده تغییر دما مقادیر و بوده ثابت باد
 مشابه نمودارها همه در تغییرات روند است، مشاهده قابل رو به رو

 آمده دست به های نسبت و هندسه که است معنی بدین این که است،
 از عبور در نتایج این و بوده زمینه باد سرعت و دمایی شرایط از مستقل

 .باشند می اعتماد قابل و صحیح همچنان دیگر زمینه به زمینه یک

 

  

 
A 

 
B                                                                                           C         

و سرعت باد  درجه سانتیگراد  30ورودی دمای  A): تغییرات دما در حاالت مختلف سناریوی اول
 متر بر ثانیه 2.5و سرعت باد ورودی  درجه سانتیگراد 30دمای ورودی  B) متر بر ثانیه 5.5ورودی 

(C   متر بر ثانیه 5.5و سرعت باد ورودی  درجه سانتیگراد 40ورودی دمای 



 نتیجه گیریبحث و 

 طراحی در .دارد UHI افزایش یا کاهش تبع به و محیط در باد جریانات و گرما انباشت میزان بر ای عمده تاثیرات خیابانها دره ابعاد نسبت در تغییر
 از استفاده و اقتصادی نظر از هم و آورد فراهم را ساکنین آسایش شرایط بتواند هم که اجرا قابل و استناد قابل ضوابط ایجاد منظور به و شهری
 پیشین مطالعات در خیابانها دره مختلف نسبتهای از استفاده آنکه حال دارد، وجود مقایسه قابل کمی مقادیر و ابعاد به نیاز باشد، صرفه به زمین
 وجود عددی صورت به بعدی مطالعات در آنها نتایج از گیری بهره و مقایسه امکان لذا کند؛ نمی پیروی مشخص سازماندهی و نظم یک از غالبا
 به سازی شبیه یک در شکاف این کردن پر جهت در پژوهش این .گیرند می قرار استفاده مورد کیفی ادراکات صورت به اطالعات این غالبا و ندارد
 را تاثیر بیشترین CFD محاسبات و UHI تغییرات روند شناخت در که فشار و باد سرعت دما، اصلی فاکتور سه تحلیل با و ANSYS-CFX کمک
  .کند می ارائه شهری بافت یک در هوا دمای و باد جریان با رابطه در بهینه مقادیر عنوان به L/W و H/W نسبتهای برای را مقدار دو دارند

 :است زیر قرار به پژوهش این در دستاوردها مهمترین

نسبت دهد می نشان سازی شبیه این در فشار و دما باد، سرعت عامل سه تغییرات تحلیل و تجزیه نتایج H/W=1 و L/W=2 ترین مناسب 
 .هستند UHI کنترل و دما کاهش برای حالت

به مقادیر که دهد می نشان نتایج .گرفت انجام باد سرعت و دما به هندسه وابستگی میزان بررسی برای حساسیت آنالیز یک پژوهش این در 
 .هستند صادق نیز متفاوت باد سرعت و دمایی شرایط با ای زمینه به زمینه یک از تغییر در فوق آمده دست

نشان گرفته صورت حساسیت آنالیز نتایج اما است تهران شهرداری ضوابط و هوایی و آب شرایط بر منطبق سازی شبیه این در ورودی های داده 
 خیابانها دره و ساختمانها چیدمان که صورتی در متفاوت زمینه یک شرایط با مطابق ورودی باد سرعت و دما در تغییر صورت در که دهد می

 .باشند استفاده قابل توانند می همچنان پژوهش این در آمده دست به نسبتهای باشد، باد جریان موازی



 نتیجه گیریبحث و 

کاهش هدف با شهری طراحی برای اقتصادی مبنایی تواند می اینکه بر عالوه خیابان، دره ابعاد با رابطه در بهینه های نسبت یافتن UHI افزایش و 
 .آورد می فراهم آینده مطالعات در را نتایج ارزیابی و مقایسه امکان گیرد، قرار ساکنین آسایش شرایط

میزان بر موثر عوامل سایر باد، جریان با رابطه در بهینه مقدار یک یافتن برای خیابان دره مختلف ابعاد بین مقایسه امکان منظور به مطالعه این در 
UHI  است شده گرفته نادیده گیاهی پوشش اثرات و رطوبت یا و ها اندازی سایه و خورشید تاثیرات جمله از. 

 یافتن برای یکدیگر کنار در هم و تنهایی به هم فاکتورها این اثر بعدی مطالعات در گردد می پیشنهاد شد بیان قبلی بند در که محدودیتی به توجه با  
 از رایج چیدمان یک پژوهش این عالوه به .گیرد قرار ارزیابی مورد باشد، شهری طراحی های ریزی برنامه برای مبنایی بتواند که بهینه مقدار یک

 در مختلف های بندی ترکیب بررسی علت همین به است، داده قرار بررسی مورد را گیرد می قرار استفاده مورد بسیار امروز شهرسازی در که ساختمانها
 .گیرد قرار بعدی تحقیقات کار راستای در تواند می رابطه این

می باد سرعت و دما در تغییر باعث تنها دیگر شهرک به شهرک یک از عبور یکسان، جغرافیایی و اقلیمی شرایط با شهر یک مختلف نقاط در اینکه با 
 حال این با ندارد، آمده دست به نسبتهای مطلوبیت میزان بر تاثیری دیگر بافت به شهری بافت یک از عبور گرفته صورت حساسیت آنالیز مطابق و شود

 .گیرد قرار آینده های پژوهش سنجش مورد نیز دیگر های شعاع بیشتر اطمینان جهت گردد می پیشنهاد

این اساس بر دارد وجود تهران در که محالتی و ها شهرک و است گرفته صورت تهران شهرداری جدید ضوابط اساس بر سازی شبیه این که آنجا از 
 آن روی بر تجربی صورت به را آمده دست به های نسبت کارآمدی میزان بتوان که شرایطی با مسکونی بافت یک تهران در لذا اند، نشده ساخته معیارها

 .آورد فراهم شهر آینده توسعه برای را مبنایی بتواند مطالعه این های یافته که است امید و ندارد وجود داد قرار سنجش مورد



 فهرست اختصارات

 UHI: Urban Heat Island: 

 H/W:  

 L/W: 

 شهری حرارتی جزیره

 معبر عرض به ساختمان ارتفاع نسبت

 معبر عرض به ساختمان طول نسبت
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