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چكيده
زمينه و هدف :يکي از راهکارهاي ايجاد خرد اقليم در معماري سنتي اقليم گرم و خشک ،کاهش تابش مستتييم فتتتاا از يريتي طيتا
مرکزي بوده است .از اين رو هدف پژوهش طاضر مطالعه دقيي عملکرد خرد اقليمي طيا مرکزي در اقليم تهترا متيباشتد .در پتژوهش
طاضر عالوه بر ميايسه دماي داخلي طيا و دماي خارج ،تاثير فا و گياه بر ايجاد خرد اقليم مورد مطالعه قرار گرتت.
روش بررسي :روش تحييي ترکيبي از مطالعه نمونه و شبيه سازي است.
يافته ها :يبي اندازهگيري هاي به دست فمده از چهار جهت طيا مورد بررسي و ميايسه ف با دماي داخل کوچه و ميانگين دمتاي ثبتت
شده در ايستگاه هواشناسي مهرفباد در هما ساعات برداشت ،ميانگين دماي طيا  4/25درجه سانتي گتراد پتايينتتر از دمتاي کوچته و
 4/10درجه از دماي ايستگاه هواشناسي پايين تر است .نتايج طاصل از برداشت در تصل سرد نشا متيدهتد دمتاي طيتا  1/9درجته از
دماي خارج از طيا و  0/4درجه از ميانگين دماي ايستگاه هواشناسي مهرفباد گرمتر بوده است .همچنين ريوبت نسبي داخل طيتا بته
ويژه در مجاورت طوض فا و درختا بيشتر از تضاي خارج از طيا ميباشد .به اين ترتيب طيا طوزه علميه معمارباشتي همچتو يتک
خرد اقليم عملکرده است .همچنين نتايج نشا داد طيا با پوشش گياهي در تصل گرم ،نسبت به طيا با عنصر فا  1/9درجه خنک تر
بوده است.
بحث و نتيجه گيري :با توجه به نتايج طاصل از شبيهسازي ،با اختالف تيريبي  1/3درجه از براداشت ميداني ،عملکرد خرداقليمي طيا
مرکزي طوزه علميه معمار باشي تاييد شد .همچنين پوشش گياهي ،عملکرد خرد اقليمي طيا را بيشتر از عنصر فا بهبود بخشيد .دليتل
اين مطلب مي تواند سايه اندازي مناسب درختا بلند چنار داخل طيا باشد.
واژه هاي کليدي :طيا مرکزي ،خرد اقليم ،انويمت ،عملکرد طرارتي بنا

 -1استاديار ،دانشکده معماري ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهرا (  .مسئول مکاتبات)
 -2استاد ،دانشکده معماري ،پرديس هنرهاي زيبا ،دانشگاه تهرا .
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Abstract

Background and Objective: Since modifying the outdoor condition has an impact on the indoor
conditions, the objective of the present research is to study the central courtyard as a passive solar
strategy to create microclimate on a scale of an urban block in Tehran climate. By creating
microclimate in the vicinity of the building, its thermal performance could be thus enhanced. In
addition to comparing temperature in the courtyard with that of the outside the building, this research
also studied the influence of water and plants in forming microclimate.
Method: Analysis method is composed of investigating case studies, field measurements and
simulation.
Findings: According to the measurements conducted in four directions of the courtyard under study
and comparing them with the temperature in the lateral street and the mean temperature recorded in
Mehrabad Weather Station in the same time frame, the mean temperature of the courtyard was 4.52 °C
less than that of the street and 4.01 °C less than that of Mehrabad Weather Station. Comparing results
obtained from cold seasons show that temperature of the courtyard was 0.9 °C more than that of the
outer space and 1.4 °C more than that recorded in Mehrabad Weather Station. Consequently, Memar
Bashi Theological Seminary courtyard has functioned as a microclimate.
Discussion and Conclusion: with an approximate difference of 0.3°C, simulation results confirm the
microclimate function of Memar Bashi Theological Seminary courtyard. Comparisons between the
influence of water and plants have also indicated that in the hot seasons, plant coverage could decrease
the temperature by 0.9 °C more than what water does.
Keywords: Central Courtyard, Microclimate, Envi-Met, Thermal performance
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مقدمه
با اينکه پيدايش خرد اقليم در شهرهاي مختلف به دليل

زمينه و هدف

موقعيت جغراتيايي و فا و هوايي ف منايي است ،اما ساخت و

در معماري گذشته يکي از کارامدترين راهکارهاي مورد استفاده

سازهاي انساني نيز بر اين مسئله تاثير گذار است .ويژگيهاي

جهت سازگاري اقليمي بنا ،محاتظت بنا از تابش مستييم فتتاا

خرد اقليم بسته به ميزا جذا انرژي خورشيدي ،ميزا نگه

و کاهش دما در روزهاي گرم سال بوده است .اين امر باعث

داشتن ريوبت در خود و ميزا هدايت باد به درو تضا يا

ايجاد خرد اقليم در مجاورت بنا شده و در نهايت عملکرد

ممانعت از ف  ،ممکن است در تفاوت قابل توجهي نسبت به

طرارتي ساختما را بهبود ميبخشد.

ويژگيهاي اقليمي باشد.

طيا مرکزي يکي از اين راهکارهاي غيرتعال در معماري سنتي

با در نظر گرتتن هر تضاي شهري به منزله خرد اقليم ،سعي

است که سايه اندازي مناسبي در محيط پيراموني بنا ايجاد مي-

يراطا شهري بر اين است ،که به گونهاي اقليم را در خرده

کند.

اقليم تعديل کنند ،تا به اين ترتيب ويژگيهاي خرد اقليم در

ازينرو شناخت نحوهي کارکرد چنين الگويي در راستاي ايجاد

منطيه فسايش انسا قرار گيرد.

خرد اقليم ضروري به نظر ميرسد (.)5

اين امر از يريي اتزايش سايهاندازي در يراطي تضاي باز

پيشينه پژوهش

بيروني و بهرگيري از عناصر يبيعي همچو پوشش گياهي و

در يول تاريخ ،بشر همواره در پي تراهم کرد تضايي مطبوع

مرکزي که در معماري

براي زندگي بوده است .و راهکارهايي جهت تعديل فا و هواي

سنتي بسياري از کشورها از جمله ايرا از گذشته تا امروز تداوم

اقليمهاي مختلف را خلي نموده .در اقليم گرم و خشک و اقليم

ياتته است ،باعث تعديل شرايط خرداقليمي پيرامو بنا و بهبود

سرد طيا مرکزي يکي از مهمترين و قديمي ترين راهکارهاي

عملکرد طرارتي بنا ميشود ( .)0از اين رو در پژوهش طاضر

به  2111سال ميرسد و در

فا تحيي ميابد .کهن الگوي طيا

نيش خرد اقليمي طيا

مرکزي در اقليم تهرا مورد مطالعه

معماري است ،که قدمت ف

معماري بومي و سنتي بسياري از نيا دنيا يه چشم ميخورد.

قرار گرتته است.
پژوهشهاي متعددي در اين زمينه در شهرهاي مختلف ايرا
صورت پذيرتته ،اما تعداد محدودي از اين پژوهشها در تهرا
انجام شده است .از اين رو در پژوهش طاضر تهرا به عنوا
بستر مورد مطالعه انتخاا شد .به دليل تخريب وتغيير کاربري و
تغيير در تناسبات کالبدي طيا هاي مرکزي خانههاي سنتي
نمونههاي بسيار اندکي دست نخورده باقي ماندهاند .در ميابل
کاربري طوزه علميه همکنو

يبي روال هميشگي خود

همچنا مورد استفاده است و تغيير قابل توجهي در تناسبات

تصوير  -1پراکندگي حياط مرکزي در نقاط مختلف جهان
(.)3
Figure 1. distribution of central courtyard around
the world (3).

کالبدي نمونههاي موجود صورت نگرتته .به همين دليل 02
مرکزي يکي از تاکتورهاي تعيين کننده

نمونه از طوزههاي علميه تهرا مورد مطالعه قرار گرتت و طوزه

تناسبات طيا

علميه معمار باشي به عنوا ميانگيني از نمونههاي مذکور جهت

درميزا جذا انرژي خورشيد در سطوح مختلف و ايجاد خرد

انجام شبيهسازي و برداشت ميداني انتخاا شد.

اقليم ميباشد .نتايج پژوهشي در شهر يزد ،که  40طيا
مرکزي در اين اقليم را مورد مطالعه قرار داد ،نشا داد ميانگين
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دماي داخل اين طيا ها در طدود  01درجه از دماي خارج از

داخل طيا خانه سنتي تيريبا در  C 28ثابت باقي ماند .در

طيا مرکزي پايين تر است ،که اين دما تنها 0/8درجه از دماي

طالي که دما در داخل خانه مدر  ،بين  34تا  39درجه سانتي-

فسايش باالتر مي باشد (.)4

گراد متغيير است .در تصل زمستا دماي محيط بين 4تا 53

همچنين نتايج پژوهش موهايسن و گادي ( )2نشا داد که

درجه سانتي گراد متغير ميباشد ،در همين زما درجه طرارت

طيا هاي مرکزي عميي و بلند به سبب سايهاندازي بيشتر

در داخل طيا خانه سنتي تيريبا  05درجه سانتي گراد ثابت

مصرف انرژي را کاهش ميدهد .اين در طالي است که در اقليم

باقي ماند .در طالي که در خانه مدر  ،در يول زمستا درجه

سرد طيا کم عمي عملکرد بهتري در جذا تابش در زمستا

طرارت بين  4تا  05درجه سانتي گراد متغير است(.)09

دارد(.)6

مطالعه ادبيات موضوع در اين طوزه نشا ميدهد رتتار طرارتي
به

طيا هاي مرکزي به يور مستييم تحت تأثير نفوذ اشعههاي

برخي از مطالعات نشا دادند که عملکرد طرارتي طيا

ميزا تابش درياتتي و ميزا جريا هوا در طيا وابسته است.

خورشيد قرار دارد .بهره گيري از انرژي خورشيدي در تصول

در اين پژوهشها تاثير اين عوامل در تناسبات و جهت گيري

سرد سال و ايجاد سايه در تصلهاي گرم ،يا به عبارت ديگر

هاي مختلف طيا مورد ارزيابي قرار گرتت(.)00 ،01 ،9 ،8 ،7

جلوگيري از تابش نور خورشيد در تصل گرم ،مهمترين تاکتور

مطالعاتي که در طوزه طيا مرکزي انجام شده ،بيشتر در مورد

در ايجاد خرد اقليم در طيا مرکزي ميباشد.

مشخصههاي معماري ف بوده است .در اين ميا تعدادي از
پروژههاي تحييياتي به بررسي طرارتي و سرمايش ايستا طيا -

روش بررسي

ها پرداختهاند .يکي از اين پژوهشها شامل تجزيه و تحليل

روش تحييي ترکيبي ازمطالعه نمونهي موردي و شبيه سازي

پارامترهاي کالبدي و تناسبات يراطي طيا

در مکزيک و

است .اين پژوهش در  3مرطله انجام پذيرتت .در مرطله اول از

اسپانيا ميباشد( .)05

بين  02نمونه طيا

بنتلي و همکارا ( )03درکتاا محيطهاي پاسخده ،در تصل

ميانگين نمونه هاي موجود انتخاا شد .در مرطله دوم طيا

چهارم با عنوا خرداقليم ،شيوهاي براي تحليل تأثير متيابل

مرکزي مذکور در نرم اتزار انويمت مورد شبيه سازي قرار

شهر واقليم ارائه داده اند که در ف بر دو عنصر اقليمي تابش و

گرتت .سپس بر اساس جدول زماني دما در اقليم تهرا برداشت

باد تأکيد شده است .همچنين سلييه(  )04با توجه به انرژي

ميداني يي  8روز در تصل گرم از 0تا  8تير و  8روز در تصل

هاي تجديد پذير مانند فتتاا ،باد و استفاده از فنها در بهبود

سرد مصادف با  02تا  53دي ماه صورت پذيرتت و ميانگين

شرايط طرارتي به جهت گيري مناسب ساختما دست ياتته

نتايج ف در نمودارها ارائه شد .همچنين ميانگين دماي ثبت

است.

شده ايستگاه هواشناسي مهرفباد در ساعات برداشت شده در

علي رغم مطالعات بسياري که بر روي خانههاي طيا مرکزي

تصل گرم  34/2و در تصل سرد  6/0درجه ميباشد .همچنين

انجام شدهاست ( .)07 ،06 ،02در اين ميا تعداد کمي از

به سبب اعتبار سنجي ياتتهها ،نتايج طاصل از شبيه سازي با

مطالعات وجود دارند ،که به بررسي تفاوت درجه طرارت داخل

ميادير برداشت شده ميايسه شد .و در مرطله سوم تاثير پوشش

طيا مرکزي و درجه طرارت محيط خارج ساختما در اقليم

گياهي و فا به صورت جداگانه در تعديل دمايي طيا مرکزي

گرم و خشک پرداخته باشند( .)08در يکي از اين مطالعات يک

مورد مطالعه قرار گرتت.

خانه سنتي طيا دار با يک خانه دورا معاصر ،از نظر دماي
داخل و خارج ساختما  ،با يکديگر ميايسه شدند .در تابستا ،
دماي محيط در بازه زماني مشخص در يول روز ،بين  58تا 48
درجه سانتي گراد متغير است .در همين زما درجه طرارت در

مرکزي در تهرا

 0نمونه به عنوا
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جهتتت برداشتتت ميتتداني از دستتتگاه ديتتتا لتتوگر (هتتو )221-

تعيين مرزهاي فا و هوايي اهميتت زيتادي قائتل شتده استت.

استفاده شد ،که به صورت اتوماتيک ايالعات مربو بته دمتاي

براساس تيسيم بندي اقليمي کوپن ،اقليم گرم و خشتک بته دو

هوا و ريوبت نسبي را منظم و با تاصله  31ثانيه ضبط ميکند.

زير گروه بياباني( )BWو نيمه خشک( )BSتيسيم متيشتود .و
ايتتن دو بتته  4زيتتر گتتروه BWhsو BWksو  BShsو BSks
تيسيم ميشوند ،که تهرا در زيرگروه اقليمي  BSksقرار دارد
(.)55

تصوير  -7دستگاه ديتالوگر
Figure 2. Data Logger

اقليم تهران
کشور ايرا به واسطه وجود سواطل شمالي و جنوبي ،ارتفاعات
برفگير و کتويرهتاي خشتک و منتايي کوهپايتهاي از شترايط
اقليمي متنوعي برخوردار است .روشهاي متفاوتي براي تيستيم
بندي اقليمي وجود دارد ،که يکي از معتبر تترين ف هتا روش

تصوير  -3تقسيم بندي اقليمي کوپن در ايران ماخذ:
(.)17
Figure 3. Köppen climate classification of Iran (12).

کوپن ميباشد ( .)51تيسيم بندي کوپن بر اساس متوسطهاي
ساليانه و ماهيانه درجه طرارت و ريزشهاي جوي استوار است.

بخش مرکزي و جنوبي تهرا در اقليم گرم و خشک واقع شده

کوپن براي طيات نباتي به عنوا يک معيار بسيار موثر جهتت

که ويژگيهاي اقليمي ف عبارت است از
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■ گرماي زياد در تابستا و سرماي شديد در زمستا

يافتهها:

■ جذا ميزا انرژي تابشي زياد توسط سطوح اتيي

حوزه علميه معمار باشي:

■ اختالف زياد درجه طرارت روز و شب

اين بنا که سال  0313ساخته شده متعلي به دوره قاجار مي-

■ نوسانات زياد دماي ساالنه ،ماهانه و روزانه

باشد و باني ف طاج ابوالحسن اصفهاني است .از فنجا که منصب

■ ريوبت ناکاتي در ايام گرم سال به خصوص در تابستا

وي در ف دوره معمار باشي بوده اين بنا نيز به همين نام

■ بارش کم بارا

شهرت ياتته .محل اين بنا واقع در خيابا  02خرداد چهار راه

■ وزش بادهاي گرم همراه با گرد و غبار در تابستا

مصطفي خميني ،کوچه امام زاده يحيي ميباشد .ابعاد ف 58

■ وزش بادهاي نامطلوا در تصل سرما (.)50

متر در 45ميباشد ،که در ميانه ف طيايي به ابعاد  00/7در
 07/0قرار با طوض فبي به ابعاد  2در  4/0گرتته است.

تصوير  4و -9سمت راست موقعيت مكاني و سمت چپ حياط مرکزي حوزه علميه معمار باشي
Figure 4&5. In right picture location and in left one central courtyard of Memarbashi Theological Seminary

B
E

A

D
C

تصوير  -6پالن و پرسپكتيو حوزه علميه معمار باشي ماخذ.)77( :
Figure 6. plan and perspective of Memarbashi Theological Seminary (22).
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نتايج حاصل از شبيه سازي و برداشت ميداني

در تصل گرم از 0تا  8تير و  8روز در تصل سرد مصادف با 02

در ابتدا بر اساس نمودار زماني دماي تهرا  ،که از نرم اتزار

تا  53دي ماه صورت پذيرتت و ميانگين نتايج ف در ادامه در

مشاور اقليم استخراج شده ،محدوده تصل گرم و سرد مشخص

قالب نمودارهايي ارائه شد.

شد .بر همين اساس برداشت ميداني و شبيه سازي يي  8روز

تصوير  -2نمودار زماني دماي تهران در نرم افزار مشاور اقليم
Figure 7. Time Table Plot of Tehran in Climate Consultant software

سپس طوزه علميه معمار باشي در نرم اتزار انومت شبيه سازي

طيا قرار گرتت .نتايج طاصل از شبيه سازي در دو تصل گرم

شد و  4رسپتور در چهار جهت طيا و  0رسپتور خارج از

و سرد در قالب نمودار ارائه شد.

تصوير  -8مدل سه بعدي حوزه علميه معمار باشي در نرم افزار انويمت
Figure 8. 3d model of Memarbashi Theological Seminary in Envi-Met software

با استفاده از برنامه الحاقي لئوناردو ،خروجيها به صورت نيشه-

است تابش درياتتي در محدوده طيا

هاي زير به دست فمد که مولفههاي اقليمي مختلف را در اين

جدارهها بسيار کمتر از تضاي خارج از ف ميباشد.

شبيه سازي ارائه داده است .همانطور که در تصوير  9مشخص

به سبب سايه اندازي
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تصوير  -5ميزان تابش دريافتي حياط و فضاي خارج از آن در نرم افزار انويمت
Figure 9. diffuse SW Radiation with Envi-Met software

در ادامه ،نتايج طاصل از شبيه سازي و برداشت ميداني تصل

البته در نيطه  Eاين اختالف به  1/9درجه ميرسد .دليل ف ،

گرم و سرد در نمودارهاي زير ارائه شد .در نمودار  01و 00

اين است که در محيط واقعي کوچه تا طدودي سايهاندازي

و خارج از طيا در هر دو طالت شبيه

دارد ،که در شبيهسازي به دليل فنکه تمرکز اصلي بر روي

سازي و برداشت ميداني ارائه شده .هما يور که در نمودار

تضاي داخلي طيا

بوده است ،در تضاي خارج سايه اندازي

مشخص است ،اختالف اين دو در طدود 1/3درجه ميباشد.

وجود ندارد.

دماي  4جهت طيا

تصوير  -13تغييرات دماي حياط و خارج از آن در فصل تابستان
Figure 10. variation of Air temperature in summer
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تصوير  -11تغييرات دماي حياط در فصل زمستان
Figure 11. variation of Air temperature in winter

همچنين تغييرات ريوبت نسبي در چهار جهت طيا و خارج

تصل سرد ريوبت نسبي تضاي داخل و خارج اختالف چنداني

از طيا در دو تصل گرم و سرد در نمودارهاي  05و 03قابل

ن دارد .علت اين امر بر

مي-

مشاهده است .در تصل گرم ريوبت نسبي تضاي خارج تيريبا

باشد.

 % 6کمتر از ميانگين ريوبت نسبي داخل طيا

است اما در

تصوير  -17تغييرات رطوبت نسبي در فصل تابستان
Figure 12. variation of relative humidity in summer

ريز بود درختا داخل طيا
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تصوير  -13تغييرات رطوبت نسبي در فصل سرد
Figure 13. variation of relative humidity in winter

تصوير  -14تغييرات جريان هوا در فصل گرم
Figure 14. variation of airflow in summer

همانطور که در نمودار  04و  02مشخص است ،سرعت باد در

خارج است ،که اين امر به تعديل شرايط اقليمي در زمستا

داخل طيا در تصل گرم در طدود  1/2متر بر ثانيه کمتر از

کمک مينمايد .اما در تصل گرم کم شد

تضاي خارج است .اين اختالف در تصل سرد به  5متر بر ثانيه

راستاي تعديل شرايط اقليمي نيست.

ميرسد .به يور کلي جريا هوا در داخل طيا کمتر از تضاي

جريا

هوا در
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تصوير  -19تغييرات جريان هوا در زمستان
Figure 15. variation of airflow in winter

طوض فا در نرم اتزار انويمت شبيه سازي شد .نتايج طاصتل از
در نهايت تاثير درخت و فا در کاهش دما بررسي شد .بته ايتن

شبيه سازي در نمودار شماره 2قابل مشاهده است.

منظور دو طالت طيا مرکزي ،طالت اول تنها با پوشش گياهي
(درخت چنار موجود در طيا ) وطالت دوم طيتا مرکتزي بتا

تصوير  -16سمت راست مدل سه بعدي حوزه علميه معمار باشي با پوشش گياهي آب و سمت چپ با آب
)Figure 16. 3d model of Memarbashi Theological Seminary with vegetation (right)- and with water (left

تصوير  -12مقايسه تاثير آب و گياه بر کاهش دما در فصل تابستان
Figure 17. comparison between water and vegetation on temperature decrease
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نتيجهگيري و بحث

جريا هوا در دو تصل گرم و سرد کاهش ياتته است ،ايتن امتر

در پژوهش طاضر  3عامل ايجاد خرد اقليم که عبارت اند از دما،

در تصل سرد در راستاي شکلگيري خرد اقليم و در تصل گرم،

ريوبت و جريا هوا در طيا مرکزي طوزه علميه معمار باشي،

در جهت عکس ايجاد خرد اقليم ميباشد .البته با توجه به ناچيز

در دو تصل گرم و سرد مورد مطالعه قرار گرتت

بود جريا هواي خارج از طيا در تصل گرم کته در طتدود

 -0دما

 1/6متر بر ثانيه است ،اين کاهش جريا هتواي داختل طيتا

ميانگين دماي ثبت شده ايستگاه هواشناسي مهرفباد در ستاعات

نسبت به کاهش دما و اتزايش ريوبت قابل چشم پوشي است.

برداشت شده در تصل گترم  34/2درجته متي باشتد .ميتانگين

به اين ترتيب طيا مرکزي طوزه معمار باشي در اقلتيم تهترا

دماي برداشت شده از طيا مرکزي طوزه معمارباشي در تصتل

عملکرد خرد اقليمي دارد و به ويژه در تصل گترم باعتث پتايين

گرم  31/48درجه مي باشتد کته 4/25درجته از دمتاي محتيط

فمد دماي پيرامو خود ميشود .ايتن امتر عتالوه بتر تعتديل

خارج از طيا و  4/15درجه از ميتانگين دمتاي ثبتت شتده در

شرايط اقليمي خارج از بنا ،مي تواند بر ميزا مصرف انرژي بنتا

ايستگاه مهرفباد پايينتر است .همچنتين ميتانگين دمتاي ثبتت

نيز تاثيرگذار باشد .همچنتين ايتن تحييتي نشتا داد پوشتش

شده ايستگاه هواشناسي مهرفباد در ستاعات برداشتت شتده در

گياهي موجود در طيا که از نوع درختت چنتار بتود ،عملکترد

تصل سرد  6/0درجه ميباشد که ميانگين دماي برداشت شتده

خرد اقليمي طيا را بيشتر از عنصر فا بهبتود بخشتيد .دليتل

از طيا طوزه معمارباشي در تصل سرد  7/2درجه ميباشد کته

اين مطلب ميتواند سايه انتدازي مناستب درختتا بلنتد چنتار

 1/9درجتته از دمتتاي محتتيط ختتارج از طيتتا و  0/4درجتته از

داخل طيا باشد.

ميانگين دماي ثبت شده در ايستگاه مهرفباد باالتر است.

در پژوهشهاي فينده پيشنهاد ميشود با تغيير تناسبات ،تغيير
جهتگيري ،تغيير ارتفاع بناي پيرامو

-5ريوبت
ريوبت نسبي داخل طِيا

به ويژه در مجاورت طوض فا و

درختا بيشتر از تضاي خارج از طيا ميباشد .در تصل گرم

طيا

ومصالح مورد

استفاده در شبيه سازيهاي متعدد ،تناسبات بهينه طيا

مرکزي در تهرا مشخص شود.

ريوبت نسبي تضاي داخل تيريبا  %6بيشتر از ميانگين ريوبت
نسبي داخل طيا است اما در تصل سرد ريوبت نسبي تضاي
داخل و خارج از طيا اختالف چنداني ندارد .علت اين امر بر
ريز بود درختا داخل طيا مي باشد.
-3جريا هوا
سرعت باد در داخل طيا در تصل گرم در طدود  1/2متتر بتر
ثانيه کمتر از تضاي خارج است .اين اختالف در تصل سرد به 5
متر بر ثانيه مي رسد .به يور کلي جريا هتوا در داختل طيتا
کمتر از تضاي خارج است ،که اين امر به تعديل شرايط اقليمتي
در زمستا کمک مينمايد .اما در تصل گرم ،کم شتد جريتا
هوا در راستاي تعديل شرايط اقليمي نيست.
نتايج طاصل از اين برداشتهاي ميداني و شبيه سازي در طوزه
علميه معمار باشي نشا داد دو عامل دما و ريوبتت نستبي بته
ويژه در تصل گرم در اين طيتا بته ميتزا قابتل مالطظته اي
تعديل شدهاند .به دليل محاتظت طيتا مرکتزي از بتاد ،عامتل
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