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هاای کالبادی فیاای بااز     تاثیر ترکیبی ویژگی " عنوان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران با در اول نگارندۀ دکتری رسالۀ از برگرفته حاضر مقالۀ*

 .باشد می " فیاهای مسکونی اقلیم گرم و نیمه مرطوب، ایران، دزفول خصوصی در رفتار حرارتی -عمومی

 

 چکیده:
های مجاور بهبود رفتار حرارتی فضاهی باز شهری، عاملی مهم در آسایش حرارتی افراد در این فضاها و کاهش بار حرارتی ساختمان

باشد که در معماری و طراحی شهری بافت قددیمی دزفدول تکامدل    ها یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار در این امر میباشد. ساباطمی

 باشد.های هوایی در معابر میایجاد جریان در ظرفیت حرارتی ها و بطور خاصساباط تاثیر بررسی بدنبال روپیش پژوهشیافته است. 

-هدای شدمال  گیریساباط با جهت 2ارتباط با در  نقطه 6 در میدانی متغییرهای بصورت هایگیریاندازه در این پژوهش با استفاده از

 ،1394 سال زمستان  فصول و مرحله غربی واقع در بافت سنتی دزفول و محله قلعه طیجنوب –شرقی شرقی و شمالجنوب -غربی 

 منتخد   نقداط  اقلیمدی  اطالعاتاقلیمی   . است گرفته انجام ساعته 3 هایفاصله به و ساعت 24 طول در 1395 سال تابستان و بهار

بدین   همبستگیرابطه  سپس  .شد محاسبه "تابشی دمای میانگین"و گیریاندازه رطوبت و باد سرعت کروی، دمای هوا، دمای: نظیر

 رابطه از حاکی هایافته. گردیدمحاسبه  SPSSافزار با استفاده از نرم بررسی "هوا تغییر سرعت جابجایی"و   "متوسط دمای تابشی"

که در طول ش  و روز بدلیل وجدود ظرفیدت حرارتدی     باشدمی " هوا تغییر سرعت جابجایی " و " متوسط دمای تابشی " مستقیم

 . شودهای ساباط جهت جریان عوض میجداره

 کلمات کلیدی:  

 ساباط، دزفول، متوسط دمای تابشی، سرعت جابجایی هوا.
 

 مقدمه: -1

یکای از عواما    و  ترین منابع مصرف اناریی  های از بزرگساختمان

پر واضح است که بهبود [ 2] باشند.اصلی پدیده تغییرات اقلیمی، می

هاای شاهری   رفتار حرارتی فیاهای شهری باعث ایجاد خرد اقلیمی

خواهد شد که عالوه بر آسایش حرارتی کاربران در فیای باز، ساب   

گردد. یکی از ایان  های مجاور مینریی در ساختمانکاهش مصرف ا

 لحاا   باه  دزفول باشند.ها میراهکارهای مبتکرانه در دزفول ساباط

 هاایی تابساتان  باا  مرطاوب  و نیماه  گارم  هوایی و آب دارای اقلیمی

 مجبور بومی معماران همواره این رو، از. است شرجی نسبتاً و سخت

ساعی در بهباود شارای      کاوران  ایجااد  انادازی و  سایه با تا اندبوده

معماری باومی دزفاول    حرارتی فیاهای باز و نیمه باز داشته باشند.
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دارای راهکارهای مبتکراناه معمااری و طراحای شاهری اسات کاه       

ها زمینه اساتفاده در طراحای معاصار را    شناخت منطق حاکم بر آن

 برای طراحان ایجاد خواهد کرد. 

رانه معماری ایرانی در منااطق مختلا    ها یکی از عناصر مبتکساباط

های شهری است شوند. ساباط، پوشش سقفی روی گذرمحسوب می 

که بمنظور سایه اندازی و جهت دهی باه بااد سااخته شاده اسات.      

ها عبارتند از: الا ( افازایش باام شاهری بارای      دالی  توسعه ساباط

آسایش عابرین ب( سایه اندازی روی کوچاه هاا  ( امکاان توساعه     

فیاهای مسکونی اضافه روی ساباط ها د( ارتباط، انسجام و وحادت  

یکی از مناطقی که عنصر ساباط در آن باه او   [ 1] .فیاهای شهری

هاای باارز معمااری و طراحای     شکوفایی رسیده و به یکی از ویژگای 

 باشد. گشته است، بافت سنتی دزفول میشهری بدل 

 پیشینه تحقیق: -2

تاثیرات نامطلوب دمای باالتر از حد آسایش سالمتی جسمی و روانی 

هاای گونااگون   ها در پژوهشانسان و نیز مصرف انریی در ساختمان

ماورد  [ 4,5] و اماوا  گرماایی  [ 3] در ارتباط باا، تغییارات اقلیمای   

اند. چارا کاه باا ایجااد جزایار حرارتای       تهمطالعه  و بررسی قرار گرف

( باعث باالرفتن دماا در منااطق شاهری باه نسابت      UHI1شهری )

توان گفات در  می[ 6,7]شود. مناطق روستایی و خار  از شهرها می

های اندکی به تهویاه طبیعای در فیااهای بااز شاهری و از      پژوهش

 داخلی هوای هایجریان از آگاهیها پردخته شده است. جمله ساباط

 آساایش : اسات  هتوجا  قابا   ساه دلیا    باه  فیاهای باز و بسته، در

 تمطالعاا . سااختمان  مصرف اناریی  و داخ  هوای تکیفی حرارتی،

« داخ  هوای جریان» توجّه به گذشته دهۀ دو در که دهندمی نشان

 دو. اسات  یافتاه  چشامگیری افازایش   طاور  به نوین دانشی قال  در

 هاای  روش: دارد وجاود  سااختمان  در جریان هوا تحلی  برای روش

زمیناه   این در تحقیقات عمدۀ[ 1. ]های عددیشبیه سازی و تجربی

از جمله،  پذیرندمی صورت CFD روش با و ی هساز شبی صورت به

باه بررسای    CFDرهایی و همکاران با استفاده از روش شبیه سازی 

با این وجود به نظر [ 1]جریان هوا در بازار قدیم دزفول پرداخته اند. 

گیاری  های اندکی با استفاده از روش تجربی و ادازهرسد پژوهشمی

 اند.فیاها پرداختهمیدانی به بررسی تغییرات حرارتی در این 

                                                           
1
 Urban Heat Island 

 
   گیریها، خانه سوزنگر و نقاط اندازهمح  قرارگیری ساباط:  (1شک  )

 روش تحقیق: -3

 بار  کاه  باشدمی موردی روش پژوهش مطالعه، این در پژوهش روش

منظاور سانجش   ب باشاد. کمای مای   هایگیری اندازه و مشاهده پایۀ

با توجه به غنای معمااری باومی شهرساتان     معیارهای بدست آمده،

بعنوان محادوده  ، دزفول که در اقلیم گرم و نیمه مرطوب قرار گرفته

انتخاب شد. آشنایی پژوهشگر به معماری این منطقاه و باار    تحقیق

باشاد.  مای  از دالیا  ایان انتخااب    در فصا  تابساتان  حرارتی زیااد  

کیلومتر مربع، در عرض شامالی   4770شهرستان دزفول با مساحت 

و در   دقیقاه  23درجاه و   48دقیقه و طاول شارقی    24درجه و  32

 در هاا گیاری متر از سطح دریا قرار گرفته اسات. انادازه   143ارتفاع 

جنوب شرقی و شمال  –غربی گیری شمالساباط با جهت 2محدوده 

جنوب غربی و در نقاط ابتدا، انتها و وس  هر ساباط، واقاع   –شرقی 

 د شاد. ندر بافت سنتی شهرستان دزفول و در محله قلعه انجام خواه

ها طی ساه مرحلاه بیسات و چهاار     گفتنی است برداشت (1)شک  

بهمان مااه    6و  5روزهاای   های زمانی سه ساعته درساعته با فاصله

اردیبهشات   3و  2بعنوان نماینده فص  سرد، روزهاای    1394سال 

تیر  25و  24بعنوان نماینده فص  معتدل و روزهای  1395ماه سال 

-انادازه . بعنوان نماینده فص  گرم  انجام شده اسات  1395ماه سال 

صابح روز   10سااعت   تاا  و ع ظهر روز اول شرو 13 ساعت از گیری

 دماای  رطوبات،  و دماا  شاام   اقلیمی متغیرهای. بعد صورت گرفت

حم  )ابزارهای  قاب  سنجش استفاده از ایستگاه با باد سرعت کروی،

)شک   .شد گیری بعنوان نماینده اقلیم خرد اندازه گیری(دقیق اندازه

شرای  اقلیم محلی در روزهای برداشت با  همچنین (1پیوست ، )(2

زنگر واقع استفاده از ایستگاه سنجش نص  شده بر روی بام خانه سو

گیری شد. عاالوه بار   در محله قلعه بعنوان نماینده اقلیم محلی اندازه

 2001این اطالعات هواشناسی روزهای برداشت و بلند مدت دزفول )

میالدی( اخذ شده از ایستگاه هواشناسی صفی آباد دزفاول   2014تا 
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 4، 3)شک  ای مورد استفاده قرار گرفت. بعنوان نماینده اقلیم منطقه

 و محیطای  -اقلیمای  کمای  هاای روند تغییرات شاخص مقایسۀ( 5 و

ای و بطور خاص سرعت جریان هوا و های خرد، محلی و منطقهاقلیم

گیاری  گیری مبنای تحلی  و نتیجهمیانگین دمای تابشی نقاط اندازه

  باشند.می

 

 
( دستگاه اندازه bدستگاه بادسنج هات وایر، ) (aگیری، )اندازه : ابزار2شک  

 WBGTگیری دمای تشعشعی 

 

   

قاب  حم  : ایستگاه سنجش  (3شک  )

 )اقلیم خرد(

در بام خانه  : ایستگاه سنجش( 4) شک 

 سوزنگر )اقلیم محلی(
-: ایستگاه هواشناسی صفی آباد درفول )اقلیم منطقه (5)شک  

 ای(

 شرقیجنوب -غربی گیری شمالنقاط مربوط به سایاط با جهت

 (Cنقطه ) (Bنقطه ) (Aنقطه )

      

 مازه دار نوع قوس متر 2.55 ارتفاع متر 12.55 طول ساباط NW-SE گیریجهت
جنس 

 بدنه
 سنگ فرش جنس ک  آجری

 غربیجنوب -شرقی گیری شمالسایاط با جهت نقاط مربوط به

 (Fنقطه ) (Eنقطه ) (Dنقطه )

 
     

 دارتیزه نوع قوس متر 2.95 ارتفاع متر 16.12 طول ساباط NE-SW گیریجهت
جنس 

 بدنه
 آجر فرش جنس ک  آجری

 گیریگیری شده در دو جهت(: ویژگی نقاط اندازه6شک  )
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 (1فرمول ) از استفاده ( با𝑇𝑚𝑟𝑡تابشی ) دمای گفتنی است، میانگین

، 𝑇𝐴سرعت باد بر حس  متر بر ثانیه،  𝑉𝑎در این رابطه، . شد محاسبه

بار  دمای کره سیاه ، 𝑇𝐺معادل دمای هوا بر حس  درجه سانتیگراد، 

 ایان . باشاد  مای  تشعشاع  برابار ضاری    𝜖و  سانتیگرادحس  درجه 

مسی با توجاه باه مشخصاات دساتگاه      رنگ سیاه گوی برای ضری 

 اینکاه  به توجه با [8]باشد. می 0.95برابر  اندازه گیری دمای کروی

قطر  و مشکی رنگ با گوی شام  آن نمونۀ استاندارد با کروی، دمای

 فاو   گیری شاد، رابطاه   ( اندازهwww.Lutron.comمیلیمتر  ) 75

 و باد تأثیر نشان دهندۀ (𝑇𝐺کروی) دمای (2 فرمول) .گردید خالصه

 کاروی برداشات   دماسانج  وسیلۀ به که است توأمان صورت به تابش

 .گردید

𝑇𝑚𝑟𝑡 : (1فرمول ) = [(𝑇𝐺 + 273.15)4 + (
1.10∗108𝑉𝑎

0.6

𝜖𝐷0.4
) ∗

(𝑇𝐺 − 𝑇𝐴)]

1

4
− 273.15 

𝑇𝑚𝑟𝑡  (:2فرمول ) = [(𝑇𝐺 + 273.15)4 + (3.33 ∗

108𝑉𝑎
0.6) ∗ (𝑇𝐺 − 𝑇𝐴)]

1

4 − 273.15 

 بحث: -4
 برداشت روزهای اقلیمی بلندمدت، شرای  آمار و ساعتی آمار مقایسۀ

متوسا   . دهاد مای  نمایش را دزفول عمومی اقلیم وضعیت به نسبت

کمای   2001 – 2010آمار در تیرمااه )نمایناده فصا  گارم( ساال      

حاالی اسات کاه در روز    باشاد. ایان در   از زمان برداشت مای  گرمتر

 از کمای ساردتر   تار و در زمساتان  در فص  بهار کمی گارم  برداشت

بمنظاور   .(1)جدول  است بوده شهر این هوای و آب عمومی شرای 

های موردی متوس  حداق  )بیانگر رفتار بررسی رفتار حرارتی نمونه

حرارتی نقاط در ش ( و متوس  حداکثر )بیانگر رفتار حرارتی نقااط  

ش ( متغییرهای اقلیمی نظیر دمای هوا، متوس  دمای تابشی و در 

آبااد دزفاول )نمایناده اقلایم     سرعت باد ایساتگاه هواشناسای صافی   

-انادازه ای(، بام خانه سوزنگر )نماینده اقلیم محلای( و نقااط   منطقه

  (2(، )جدول 6)شک   مورد تحلی  قرا گرفت. گیری
 آمار ساعتی با هواشناسی سازمان بلندمدت آمار مقایسۀ:  (1)جدول 

 برداشت روزهای در دزفول هواشناسی ایستگاه

 
 منتخ  نقاط شدۀ گیری اندازه محیطی -اقلیمی متغیرهای میزان میانگین: (2) دولج

 
 

گیاری  وا در معاابر انادازه  سرعت جریان ها  ها،گیریاندازهبا توجه به 

شده در هیچ یک از فصول از روند تغییرات در باام خاناه ساوزنگر و    

رو، از ایان  کناد. آباد تبعبات نمای  اطالعات ایستگاه هواشناسی صفی

هاا در روناد   بمنظور بررسی چگونگی رفتار حرارتای و تااثیر سااباط   

به  SPSSبا استفاده از نرم افزار تحلی  آماری  ،جابجایی هوا در معابر

بین اخاتالف متوسا  دماای تابشای معاابر       همبستگی یافتن رابطه

سرپوشیده )ساباط( و معابر رو باز ناشی از اختالف ظرفیات حرارتای   

گفتنی ها و تغییرات سرعت جابجایی هوا پرداخته خواهد شد. جداره

است، بمنظور یاافتن ضاری  همبساتگی پیرساون از اخاتالف باین       

حداکثر رطوبت 

نسبی

حداقل رطوبت 

نسبی

دزفولمتوسط سرعت بادمتوسط حداقل دمامتوسط حداکثر دما

%%C°C°m/sروز مشاهده

5 بهمن 933014.7611.862.371394

6 بهمن 843011.769.20.871394

متوسط آمار بهمن 93.1149.217.525.561.282001-2010

2 اردیبهشت 701927.6419.3311395

3 اردیبهشت 692127.8419.60.371395

متوسط آمار اردیبهشت 81.4430.925.8710.811.92001-2010

24 تیر 511040.5630.81.51395

25 تیر 531140.8831.662.121395

متوسط آمار تیر  40.7713.844.125.982.462001-2010
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9.415.320.929.932.744.4------0.6401.6712

13.619.824.534.639.754.311.820.223.733.239.148.80.430.420.211.290.852

A13.216.826.234.138.346.212.218.525.338.239.250.70.451.120.280.720.481.16

B13.616.226.933.139.945.512.916.825.936.939.749.60.320.620.31.050.340.83

C13.116.726.333.838.246.112.118.125.237.639.1500.790.770.280.560.580.96

D13.417.925.933.939.845.812.617.725.637.439.149.80.280.390.50.950.770.83

E13.81726.233.240.145.112.817.525.937.139.649.20.260.460.460.620.750.58

F13.517.425.933.639.745.612.717.625.636.539.249.60.30.520.230.580.61

اقلیم منطقه ای

اقلیم محلی

N
W

-S
E

N
E

-S
W

طه
نق
ه 
ار
شم

متوسط سرعت بادمتوسط دمای تابشیمتوسط دمای هوا

تابستانبهارزمستانتابستانبهارزمستانتابستانبهارزمستان

http://www.lutron.com/
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 –غربای  هاای شامال  گیریگیری و در جهتمتغییرها در نقاط اندازه

  جنوب غربی استفاده شد. –شرقی شرقی و شمالجنوب
 ساباط اول spssتحلی  (: 3) جدول

 
 

 ساباط دوم spss: تحلی  (4)جدول 

 

 

 

ها بیانگر نبود رابطه معنادار بین تغییرات دمای هوا و سارعت  بررسی

باشند. ایان  گیری میهر دو جهتجابجایی هوا در فصول مختل  در 

 –غربی گیری شمالگیری با جهتدر حالی است که، در نمونه اندازه

شرقی، رابطه معناادار و قاوی باین تغییارات متوسا  دماای       جنوب

 Bو   Aتابشاای در شاا  و روز و ساارعت جابجااایی هااوا در نقاااط  

و شااخص معنااداری      0.950مشاهده شد. )ضاری  همبساتگی     

-گیاری شاده باا جهات    همچنین در نمونه اندازه (3، جدول )(0.04

غربی با افزایش اخاتالف باین متوسا     جنوب –شرقی گیری شمال

، اختالف بین سرعت جابجایی هوا در نقاط Eو  Dدمای تابشی نقاط 

E  وF      افزایش خواهد یافت. عالوه بر این، باا افازایش اخاتالف باین

، بترتی ، اخاتالف باین   Eو  Dو   Fو  Eمتوس  دمای تابشی نقاط 

افازایش   Eو  Dهمچنین نقاط  Fو  Dسرعت جابجایی هوا در نقاط 

  (4)جدول خواهد یافت. 

هاا باا   نده روند جابجایی هاوا در سااباط  دهنشان (7)در ادامه شک  

باشد. های انجام شده در ش  و روز میگیری و تحلی توجه به اندازه

گفتنی است، در طول روز، معابر روباز نسابت باه معاابر سرپوشایده     

باشاند.  )ساباط( بیشتر در معرض تابش انریی گرمایی خورشید مای 

هاا باا   باه سااباط   بنابراین با توجه به ظرفیت حرارتی کمتار نسابت  

ن هاوای  معابر، جریاا با گرم شدن سرعت بیشتری گرم خواهند شد. 

در معابر رو باز ایجاد خواهد شد. این در حاالی اسات    رونده گرم باال

های داخلی ساباط به سب  ظرفیت حرارتی بیشتر و عادم  که جداره

تاری  ی پاایین دسترسی به تابش خورشید دارای متوس  دمای تابش

و اختالف متوس   باشند. بنابراین، در اثر اختالف فشار ایجاد شدهمی

بااز جریاان هاوایی خنکای از      دمای تابشی درون ساباط و معاابر رو 

گفتنی است، گیرد.ت معابر در طول روز شک  میدرون ساباط به سم

گیری، طول و تناسبات جهت این جریان هوایی خنک متاثر از جهت

باشاد. در  چنین جهت باد بر روی بام )اقلایم محلای( مای   ساباط، هم

های معابر روباز از طریق تابش به آسمان با سرعت طول ش ، جداره

بیشتری نسبت به فیای زیر ساباط که عالوه بار سرپوشایده باودن    

باشد، انریی گرمایی دارای ظرفیت حرارتی باالتری از معابر روباز می

های درونی ز اینرو در طول ش  جدارهخود را از دست خواهند داد. ا

-ساباط دارای متوس  دمای تابشی باالتری نسبت به معابر روباز می

ای ایجااد و  باشند. بنابراین درون ساباط جریان هوای گرم باال رونده

اختالف فشار ایجاد شده، سب  بوجود آمدن جریاان هاوای سارد از    

 گردد.معابر به درون ساباط می

اختالف بین 

سرعت باد در 

)A , C( نقاط

اختالف بین 

سرعت باد در 

)B , C( نقاط

اختالف بین 

سرعت باد در 

)A , B( نقاط

ضری  همبستگی**0.5650.0470.950

شاخص معناداری0.2420.930.004

ضری  همبستگی0.565-0.030.481

شاخص معناداری0.2420.9950.334

ضری  همبستگی*0.0690.728*0.196

شاخص معناداری0.0460.8970.049

اختالف بین ضری  همبستگی0.5280.017-0.1541-

دمای
)A , B(شاخص معناداری0.2820.9740.77
اختالف بین ضری  همبستگی0.4260.002-0.289-

دمای
)B , C(شاخص معناداری0.40.9970.578

اختالف بین ضری  همبستگی0.1140.6140.246-

دمای

)A , C(شاخص معناداری0.830.1950.638

اختالف بین 

متوس  دمای 

)B , C(  تابشی

اختالف بین 

متوس  دمای 

)A , C( تابشی

اختالف بین 

متوس  دمای 

)A , B(  تابشی

اختالف بین 

سرعت باد در 

)D , F( نقاط

اختالف بین 

سرعت باد در 

)F , E( نقاط

اختالف بین 

سرعت باد در 

)D , E( نقاط

ضری  همبستگی0.304*0.1370.808

شاخص معناداری0.7960.0420.558

ضری  همبستگی0.230.737*0.825

شاخص معناداری0.0430.6610.095

ضری  همبستگی*0.678-0.2990.248

شاخص معناداری0.1390.5640.036

اختالف بین ضری  همبستگی0.09-0.0590.556

دمای
)D , E(شاخص معناداری0.8660.9120.252

اختالف بین ضری  همبستگی0.1510.5460.618

دمای
)F , E(شاخص معناداری0.7750.2620.191

اختالف بین ضری  همبستگی0.028-0.3220.35

دمای

)D , F(شاخص معناداری0.9580.5330.496

اختالف بین 

متوس  دمای 

)D , E( تابشی

اختالف بین 

متوس  دمای 

)F , E( تابشی

اختالف بین 

متوس  دمای 

)D , F(تابشی
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 ها در شبانه روزروند جابجایی هوا در ساباط(: 7شک  )

 نتیجه گیری: -5
توان گفت، پیشینیان ایان سارزمین باا در     بندی میدر یک جمع

های هوشمندانه سعی در تعام  با محی  طبیعای و  صحیح و با روش

هاای انجاام   گفتنی است در تحلی اند. بهبود شرای  محیطی  داشته

-شده مشاهده شد که اختالف متوس  دمای تابشی بین نقاط اندازه

توانایی تغییر در سرعت جابجایی هاوا را   ،گیری در معابر و فیای باز

دارد. الزم به ذکر است از جمله عوام  مهم تااثیر گاذار در متوسا     

باشاد کاه بار روی    دمای تابشی، تناسبات محیطی و فیای بااز مای  

دریافتی از خورشید در روز، همچنین میزان تاابش باه    انریی تابشی

آسمان در ش  و ظرفیت حرارتی محای  در میازان اناریی ذخیاره     

ها تغییرات متوسا  دماای تابشای تاثیرگاذار اسات.      شده در جداره

ها از یک سو و سرپوشایده  بنابراین با استفاده از توده حرارتی ساباط

وی روند جابجاایی هاوا تااثیر    توان بر ربودن معابر از سوی دیگر می

 گذاشت. 

 مراجع: -6
 "(. 1392رهایی، امید. سیستانی کرم پور، شقایق. رهایی، علی. ) .1
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 :1پیوست 
 اقلیمی های متغیر گیری اندازه های دستگاه مشخصات

 
 

شرکت کالیبره کنندهفاصله زمانیروش ذخیرهمیزان خطادستگاهواحدمتغییر

)Ta(  دمای هوا
C°

 ,HEAT INDEX WBGT METER

Model : WBGT-2010SD±0.8 C°

 3Lutron Eletronic ساعتاتوماتیک

Enterprise co., LTD.

)RH( رطوبت نسبی
%

 ,HEAT INDEX WBGT METER

Model : WBGT-2010SD
≧

≥70% RH : ± (3% reading + 1% RH) . 

< 70% RH : ± 3% RH

 3Lutron Eletronic ساعتاتوماتیک

Enterprise co., LTD.

)Tg( دمای کره سیاه
C°

 ,HEAT INDEX WBGT METER

Model : WBGT-2010SD 

 3Lutron Eletronic ساعتاتوماتیک

Enterprise co., LTD.

Wet bulb Temp

C°
 ,HEAT INDEX WBGT METER

Model : WBGT-2010SD.

 3Lutron Eletronic ساعتاتوماتیک

Enterprise co., LTD.

سرعت باد

m/s

ST:3880-Hot  Wire Anemometer3 ساعتدستیStandard Instrument 

Company. NO: 

50413104


