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Përmbledhje  

Ky studim kërkon gjetjen e instrumenteve efikase për të gjeneruar hapësira publike 

më të jetueshme. Në këtë studim shpjegohet marrëdhënia ndërmjet strukturave 

ndërtimore dhe erës urbane duke bërë përpjekje për të evidentuar rolin që mund të 

luajnë planifikuesit në përmirësimin e kualitetit të hapësirës urbane, të fokusuar në 

dy drejtime kryesore: së pari shfrytëzimin e erës si një forcë natyrale në 

përmirësimin e kondicioneve mikroklimaterike në kontekstet urbane me dendësi të 

lartë, dhe së dyti në reduktimit të diskomfortit në nivelin e këmbësorëve.  

Qëllimi është të kuptohen konseguencat e zgjidhjeve arkitektonike në procesin e 

ventilimit natyral dhe procesin e komfortit ndaj shpejtësive të tepruara të erës në 

nivelin e këmbësoreve.  Në strukturën e këtij disertacioni paraqiten këto 

instrumente kryesore: kërkimi i literaturës, mbledhja e të dhënave  meteorologjike, 

simulimet kompjutacionale, interpretimi dhe diskutimi i rezultateve.  

Ky studimi u fokusa në simulimet kompjutacionale të disa zonave në Qytetin e 

Tiranës me struktura ndërtimore të dendura. Këto zona prezantojnë disa nga rastet 

tipike, të afta të ndikojnë qarkullimet e erës në qytetet tona. Era, një fluid me rrjedhe 

të komplikuar, u faktorizua në ambientin urban duke përdorur teknologjinë 

kompjutacionale. Integrimi i teknologjisë CAD me metodën e kalkulimeve te 

dinamikes se fluideve CFD, tregoi të jetë një teknike efektive për të studiuar efektet 

e erës në kontekstin urban. Ky studim tregoi që metoda është e aftë të përpunojë tre 

tipe informacionesh: informacione gjeometrike, informacione statistikore të mara 

nga stacionet meteorologjike, informacione analitike të parametrizuar në rrjedha 

ajri.  

Simulimet CFD të konteksteve urbane të testuar ishin të aftë të prodhonin një numër 

të konsiderueshëm rezultatesh të ndara në dy grupe kryesore: presionin dhe 

shpejtësinë e erës në plane të ndryshëm të kësaj hapësire tre dimensionale. Në 

përgjithësi simulimet u realizuan duke treguar gjendjen ekzistuese dhe rrjedhat e 

ajrit në ambientin urban. Më pas testet u realizuar mbi modele të optimizuar sipas 

analizave të realizuara. Gjatë simulimeve të zhvilluara, për të siguruar një 

shkëmbim të bollshëm të ajrit rezultuan efektive disa strategji të lidhura me  rritjen 

e shpejtësisë se erës në korridore urbane. Simulimet në rastin e konteksteve urban 

të dendur, treguan që duke rritur masën e qarkullimit të ajrit, është e mundur të ulen 

temperaturat e larta gjatë stinës së verës.  

Gjithashtu në këtë studim u vërtetua që sa më të larta të ishin strukturat ndërtimore, 

aq më të afta u bënin ato për të kapur dhe ridrejtuar erën me shpejtësi të lartë rreth 

tyre, duke krijuar diskomfort tek përdoruesit e hapësirave publike. Në ketë proces, 

një ndikim të madh rezultoi të kishte forma gjeometrike e këtyre ndërtesave.  

Nga simulimet e bëra, u vu re një seri fenomenesh të tjerë që lindin gjatë rrymave 

të shpejta të ajrit në kontekstin urban. U zbulua që efektet me të rrezikshme nuk 

ndodhnin në rrjedhën konstante, por në korrentet e menjëhershëm të ajrit. 

Studimet me fokus kryesor erën urbane, do të ndihmonin jo vetëm autoritetet 

porositës të tyre, por mbi të gjitha arkitektët dhe planifikuesit e tjerë, për të realizuar 

zgjidhje optimale. 

Fjale kyçe: era urbane; ventilimi natyral; komforti ndaj erës; simulimet CFD.  



 
 
 

Abstract  

This study investigates the efficient mechanisms in order to develop more livable 

open spaces. This study describes the relationship between architectures and urban 

wind by trying to set up the role of the architects in enhancing the conditions of 

urban spaces by focusing in two main directions: wind as a natural force in 

improving microclimatic conditions of high-density urban contexts, and in reducing 

the discomfort of pedestrian level. 

The objective is to explain the consequences of architectural solutions in the process 

of natural ventilation and comfort against excessive wind speeds at the pedestrian 

level. The structure of this dissertation presents the following main instruments: 

literature analysis, climatic data collection, computational simulations, analysis and 

discussion of results. 

This study is focused on computer simulations of dense areas in Tirana. These areas 

present the typical cases, capable of influencing wind flows. Wind was factorized 

in the urban environment supported by computer technology. The integration of 

CAD technologies with the CFD method demonstrated to be an effective technique 

for studying wind effects in the urban context. This study revealed that the method 

is capable of processing three types of information: geometric information, 

statistical information obtained from meteorological stations, parametrised 

analytical information in airflows. 

The CFD simulations were able to produce a considerable number of results, 

divided into two main groups: wind pressure and velocity at different planes of this 

three-dimensional space. The simulations were performed by showing the existing 

condition and air flows in the urban environment, and then on an optimized model 

according to the analyses performed. During the simulations, to ensure an abundant 

air exchange, some effective strategies related with the increasing wind speed in 

urban corridors proved effective. The simulations in the case of dense urban 

contexts showed that by increasing the amount of air circulation, it is possible to 

lower high temperatures during summer. 

Also, in this study it was proved that the higher the buildings, the more capable they 

were to capture and redirect the wind with a high speed around them, creating 

discomfort to users of public spaces due to the down-draught effect. The 

architectural forms had a great role in this process. 

Other phenomena were observed during the rapid air currents in the urban context. 

It was found that the most dangerous effects did not occur in the constant flow, but 

in the wind-gusts. 

Studies focusing on urban wind would help not only the authorities, but above all, 

the architects and other planners, to achieve optimal solutions. 

Keywords: urban wind; natural ventilation; wind comfort; CFD simulations. 
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1. Hyrja 

Qëllimi i çdo planifikuesi është ofrimi i hapësirave publike komforte e të jetueshme 

për ata që kanë zgjedhur të jetojnë në alternativën e zonave urbane. Hapësirat 

publike plotësojnë hapësirën urbane me interes dhe jetë. Këto hapësira janë pjesë 

përbërëse e asaj çfarë quhet qytet dhe influencon marrëdhëniet njerëzore që lindin 

në brendësi të tyre. Janë të shumte autorët të cilët mendojnë që kondicionet 

klimaterike optimale kanë qenë ndër kërkesat themelore për zhvillimin e 

qytetërimit. Jeta në qytet është e influencuar nga klima e tij, ndërsa frekuentimi i 

hapësirave publike është i influencuar nga mikroklima e tyre. Identiteti i një qyteti 

është i lidhur ngushtësisht  me parametrat e hapësirave të tij.     

Ky studim përshkruan kondicionet që krijohen kur era qarkullon në hapësira 

publike të cilat paraqesin problematika të caktuara lidhur me mikroklimën e 

gjeneruar në brendësi të tyre. Në këtë studim shpjegohet marrëdhënia ndërmjet 

strukturave ndërtimore dhe erës urbane, kjo e fundit e konsideruar një force natyrale 

e cila mund të përdoret për të ventiluar hapësirat e jashtëme të qyteteve tona, e në 

këtë mënyrë pra për të bërë të mundur pastrimin e ajrit nga ndotësit e tipologjive të 

ndryshme dhe uljen e temperaturave gjatë stinës se verës. Nëpërmjet instrumentit 

të simulimeve kompjuterike, tentohet të vizualizohen kondicionet e ndryshme të 

erës që krijohen në hapësirat publike, kur qarkullimi i ajrit modifikohet si pasojë e 

pengesave që has nga format arkitektonike në kontekstet urbane.  Në këtë material 

gjithashtu evidentohen pasojat e projektimeve të dendura në disa zona urbane të 

projektuara vitet e fundit, të cilat nuk kanë marrë në konsiderate këtë burim energjie 

që ofrohet pa shpenzime. Në këtë mënyrë, kryhet një përpjekje për të kuptuar nëse 

ekzistojnë një set rregullash, që mund të përdoren në procesin e planifikimit urban, 

me qellim stimulimin e ventilimit natyral gjatë stinëve të nxehta. Gjithashtu, në këtë 

kërkim evidenton edhe efekte të padëshirueshme të erës, kryesisht të derivuara nga 

era e fortë e kombinuar me planifikimin e gabuar, të cilat mund të shkaktojë 

diskomfort në nivelin e këmbësorëve. Të gjitha këto tentativa, kryhen për të 

vlerësuar në mënyre të drejtë këtë force natyrale, shfrytëzimi i së cilës nuk paraqet 

vetëm avantazhe, sepse nëse ajo fiton shpejtësi, mund të krijojë diskomfort tek 

qytetarët dhe në raste të rrallë mund ti rrezikoje atyre jetën.  

Në këtë kapitull përshkruhen arsyet përse dhe si do të zhvillohet ky studim. Ky 

kapitull fillon duke përshkruar fushën e kërkimit në seksionin 1.1. Pas përshkrimit 

një set pyetjesh janë ngritur në seksionin 1.2 përgjigjet e së cilave jepen në kapitujt 

që vijojnë. Fokusi dhe qëllimet e kërkimi janë shpjeguar në seksionin 1.3. Një 

evidentim i grupi të interesit është bërë në seksionin 1.4. Në seksionin 1.5 është 

kryer një përshkrim i strategjisë se kërkimit duke shpjeguar se si do të marrin 

përgjigje pyetjet e ngritura në këtë material. Dhe se fundmi, në seksionin 1.6, jepet 

një kornizë përmbledhëse e kapitujve të këtij materiali.  



 
 
 

1.1 Fusha e kërkimit   

Era është një veprimtari e ajrit që vihet në lëvizje nga diferenca e temperaturave 

dhe presioneve, e shfrytëzuar në kohë të ndryshme nga njerëzit për të lehtësuar 

jetesën e tyre. Ajri në lëvizje, qarkullon pothuaj në të gjithë terrenet në mënyra dhe 

masa të ndryshme. Ai nuk kryen gjithmonë një rrjedhë të lirshme, në veçanti afër 

sipërfaqes se Tokës, pasi influencohet ndjeshëm, duke u ngadalësuar, përshpejtuar, 

drejtuar dhe devijuar nga pengesat që ndesh përpara. Disa objekte e favorizojnë këtë 

lëvizje të ajrit, e disa të tjerë e pengojnë atë. Këto objekte apo pengesa, mund të 

jenë natyrale dhe të një shkalle të madhe, si psh relievi i kores së Tokës. Gjithashtu, 

ato mund të jene dhe mikro-forma artificiale të bëra nga njeriu, si psh format urbane. 

Nëse era që influencohet nga objektet natyrore mund të parashikohet me lehtësi, ajo 

që ndikohet nga mikro-format është jashtëzakonisht e paparashikueshme dhe 

komplekse. Kjo, për shkak të ndeshjes në pengesa gjatë qarkullimit të saj, por edhe 

të karakteristikave tepër variabël që bart ky fluid me viskozitet minimal dhe 

dispersion të lartë. Era ndryshon shpejtësinë në kontaktin e saj me sipërfaqen e 

Tokës në mënyre graduale në një shumatore të forcës Coriolis, forcës centrifugale, 

dhe forcës se fërkimit në kontakt me ambientin e ndërtuar (Johnson, 2001). Kjo 

force fërkimi është më e madhe në sipërfaqe më të ashpra, apo abrazive.  

Në ambientin urban të gjitha elementet klimaterike, janë të rëndësishëm. Një nder 

faktorët që ndikon në mënyre të drejtpërdrejte në mikroklimën e qyteteve është era 

urbane. Po kështu, çdo aspekt i komfortit mikroklimaterik është i rëndësishëm, si 

komforti termal ashtu edhe komforti ndaj shpejtësisë se ajrit (Willemsen dhe Wisse, 

2007). Me terminologjinë “komfort ndaj erës”, zakonisht i referohemi vetëm efektit 

mekanik të erës tek njerëzit (Lawson dhe Pendwarden, 1975). Era është forcë 

natyrale që kërkon vlerësim të drejtë, pasi ajo qarkullon në ambientin e ndërtuar 

dhe mund të këtë një ndikim pozitiv, duke larguar ndotësit në ajër dhe duke ulur 

temperaturat në rastet e ditëve të nxehta. Por ajo mund të ndikoje edhe negativisht 

duke akseleruar shpejtësinë ndërmjet formave urbane, e duke dëmtuar pronat dhe 

individët në çdo stinë. Kur furtunat, stuhitë, apo ciklonet, përkojnë gjatë stinës së 

dimrit, atëherë efekti i tyre amplifikohet dhe mund të sjelle problematika të shtuara 

në struktura ndërtimore, por mbi të gjitha do të shkaktonte diskomfort tek qytetarët, 

pasi i pari mekanizëm që do të vihej në provë do të ishte ai fiziologjik.  

Studimet dhe analizat e thella të qarkullimit të ajrit në korridore dhe hapësira urbane 

janë të drejtuara sot nga shumë kërkues të njohur. Ata kryesisht janë të fokusuara 

në fenomene të; shkëmbimit të nxehtësisë në materiale urbane; drejtimit të 

përhapjes se zjarreve në qytete; transportimit të avujve dhe fenomeneve të tjerë 

fizike, çlirimit të korridoreve urbane; kanioneve urbanë; reduktimit të fenomenit të 

ishujve urbane të nxehtësisë, etj. Janë përdorur shumë strategji optimizuese duke 

nisur testimin e modeleve fizike, e duke mbërritur tek testimet kompjuterike, 

gjithçka për të përftuar eksperienca pozitive, e për ti bere qytetet më të jetueshme. 

Era mund të shërbejë duke të përmirësuar cilësinë e jetës në qytete (Linden, 1999). 

Fusha e kërkimit të këtij studimi orientohet në dy drejtime kryesore: 

 

 



 
 
 

• Ventilimi natyral 

Në këtë disertacion kërkohen strategji për të stimuluar ventilimin natyral, duke e 

konsideruar ajrin në lëvizje si një burim energjie i cili ofrohet falas. Era gjatë 

infiltrimit në ambientin urban, mund të kryeje procesin e pastrimit të ajrit, duke 

larguar ndotësit në ajër e duke ulur temperaturat e larta gjatë stinëve të nxehta. 

Ventilimi natyral është një lëvizje që gjenerohet në hapësirë.  Ventilimi natyral si 

proces dhe ai i hapësirave të jashtme në veçanti, kanë njohur gjithnjë e më tepër 

rritje të interesit, sepse po tentohet vazhdimisht të vihen në përdorim çdo lloj burimi 

ekologjik dhe i qëndrueshëm natyror.  

Shtimi i popullsisë në rang global dhe përqendrimi i njerëzve gjithnjë e më tepër në 

zona urbane, po sjell prezencën e ndërtimeve me dendësi të lartë, të cilat quhen të 

tilla pasi zhvillojnë ekspansione horizontale (në plane) dhe vertikale (në lartësi), 

duke sjellë pasoja të ndryshme si psh: hapësira të kufizuara në shumë drejtime; 

mungesa të theksuara të gjelbërimit dhe sipërfaqeve ujore; materiale ndërtimore 

artificiale ose të papërshtatshëm me ambientin ku implementohen; përqendrime të 

mëdha të njerëzve, etj. Në këto struktura intensive, po vihet re gjithnjë e me tepër 

përdorimi i ajrit të kondicionuar dhe ventilimit të mekanizuar, pra si rrjedhoje janë 

shtuar pajisjet teknologjike që ndotin ambientet tona. Këto veprime kanë sjellë 

pasoja në cilësinë e ajrit, në ngritjes së temperaturave dhe konsumim të madh të 

energjisë. Ambientet e dendura kanë probabilitet të lartë të kontaminohen lehtë për 

shkak të faktorëve të theksuara me sipër. Një pjese e këtij kërkimi fokusohet në 

pasojat e ndërtimeve të dendura dhe efektet që ato krijojnë në përkeqësimin e 

ventilimit natyral si një proces jetik i konteksteve urbane.  

Ajri konsiderohet si një ndër katër elementet me të rëndësishëm në jetën e njeriut. 

Ajri i ndotur shkakton problematika të theksuara, por mbi të gjitha ai behet shkak 

për një numër shumë të madh sëmundjesh. Duke stimuluar ventilimin natyral, 

reduktohet rreziku i qëndrimit për një kohë të gjatë në një ambient të jashtëm me 

ajër të ndotur. Por të garantosh ventilim natyral me bollëk nuk është gjithmonë e 

lehte. Kjo është e lidhur me mundësitë që ofrojnë gjeometria urbane, arkitektura 

dhe kondicionet klimaterike, logjikë që do të vlente njësoj edhe në ambientet e 

brendëshme.  Format urbane me dendësi të lartë, shpesh ofrojnë hapësira të 

kufizuara dhe të privuara nga shkëmbimi i shpejtë i ajrit të freskët në ambientin e 

ndotur. Në këto zona, ndotja në ajër mund të burojë nga brenda por ajo mund të 

infiltrohet dhe nga jashtë. Ndërtesat e larta, të zgjatura dhe me perimetra të mbyllur, 

janë pengesa të theksuara për erën që të depërtojnë në oborret e brendëshme, me 

qëllim zhvendosjen e ajrit të ndotur dhe zëvendësimin e tij me atë të freskët.  

Këto elementë kanë qenë vazhdimisht në fokusin e studiuesve në kërkim të 

ambienteve me të frekuentueshëm nga qytetarët, pra me të jetueshëm. Përdorimi i 

ventilimit natyral nuk është një risi në ambientin urban, pasi prej vitesh arkitektet 

janë fokusuar në këtë fushë kërkimesh. Arsyet në këtë kërkim sistematik ambiental 

gjenden në faktin që qytetet tona nuk vuajnë vetëm nga prezenca e ajrit te ndotur. 

Një fenomen gjithnjë e më prezent është formimi i  “ishujve urban të nxehtësisë” 

(UHI) të theksuar në shume studime si ai i (Adinna dhe të tjerë 2009). Ky fenomen 

është prezent në zhvillime urbane të dendura, për shkak të materialeve veshës 

teknologjike, mungesës së gjelbërimit, përdorimit të pajisjeve teknologjike, etj.  Ky 

fenomen ndodh kryesisht për arsye të modifikimit të natyrës, dhe zëvendësimit të 



 
 
 

saj me materiale artificiale, (Oke 1982). Fatkeqësisht është një fenomen që ecën 

paralelisht me zhvillimin e qyteteve, pra me zhvillimin e shoqërive.  

Duket sikur edhe zhvillimet e reja urbane në Shqipëri, shumë pak i kanë marrë në 

konsiderate mikroklimën dhe efektet që krijohet nga prezenca e këtyre strukturave 

ndërtimore me densitet të lartë. Elementi baze në zhvillimet tona urbanistike është 

pronësia. Përllogaritjet e distancave urbane duket sikur marrin parasysh vetëm 

ndriçimin natyral dhe paraqiten të njëjta si për territore të cilat kanë ndikim të 

vazhdueshëm erërash dhe ato që e kanë të rrallë këtë fenomen natyror.  

Planifikimet urbane në territorin tonë kanë qenë shpesh të kritikueshme, pasi në 

afërsi të qyteteve janë bashkëngjitur industria e rëndë, me emetime të 

konsiderueshme në tokë dhe në ajër. Një fenomen që po shihet vitet e fundit, kjo 

edhe për shkak të përdorimit të madh të tokës, është ripërdorimi i zonave industriale 

pjesërisht funksionale dhe transformimi i pjesshëm apo total i tyre në zona banimi. 

Këto planifikime sensitive ambientale duhet të shoqërohen me studime të 

kujdesshme të mënyrës sesi distribuohet ajri i ndotur në zonat e banimit. Autoritetet 

duhet të mendojnë për përmirësimin e kushteve të ajrit për qytetarët që jetojnë në 

ambiente me nivel të lartë ndotjeje. 

Një tjetër problematike e theksuar e viteve të fundit në qytetet tona janë 

temperaturat e larta gjatë stinës se verës. Fenomeni i ishujve urban të nxehtësisë 

është gjithnjë e më prezent edhe në qytetet tona edhe si pasojë e planifikimit urban 

jo korrekt. Në qytetet tona, gjithnjë e më tepër, ambienti i gjelbërt po i lë vendin 

strukturave të ndërtimit me dendësi të lartë. Natyrisht ky nuk është vetëm një 

fenomen shqiptar. Për më tej, po vërehet lindja e fenomenin të përdorimit të 

ngjyrave të errëta, jo karakteristike për vende mesdhetare. Këto materiale të errëta 

me karakteristika të dobëta reflektive, absorbojnë shumë rrezatim diellor gjatë 

orëve të ditës dhe e çlirojnë atë në mënyre të ngadalte gjatë natës. Ky fenomen sjell 

që jo vetëm dita por edhe nata të përjetohet me rritje temperaturash.  

Në mënyre të përmbledhur, një pjese e këtij studimi kërkon gjetjen e instrumenteve 

efikase për të gjeneruar hapësira publike me të jetueshme. Një nder strategjitë me 

efikase dhe pa kosto të lartë në stimulimin e ventilimit natyral është planifikimi 

urban, instrument i cili është marrë në konsiderate në këtë studim. Duke lënë të lire 

këto korridoret urbane, era mund të qarkullojë e lirshme, të fitojë shpejtësi e të 

infiltrojë deri në zonat me problematike të qyteteve tona. Përdorimi i këtyre forcave 

natyrale mund të sjellë përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së ajrit urban.  

 

• Rritja e komforit në nivelin e këmbësoreve 

Se dyti, ky kërkim fokusohet ne marrëdhënien ndërmjet strukturave ndërtimore dhe 

mënyrës se qarkullimit të erës me shpejtësi të lartë, si një forcë natyrale që mund të 

krijoje efekte të padëshiruara në korridoret urbane, duke vënë në vështirësi 

këmbësorët dhe në raste të veçanta të krijoje probleme me sigurinë e tyre. Profili i 

shpejtësisë së erës është një kurbë, vlera më e ulët e së cilës shfaqet ne kontaktin 

me rrugët, bazamentin. Ky fenomen ndodh për shkak të forcës së fërkimit që 

paraqitet e ndryshme në materiale të ndryshëm. Kjo forcë është më e vogël në ajër 

në krahasim me sipërfaqen e Tokës, ku kemi praninë e strukturave ndërtimore që 



 
 
 

shfaqen si pengesa për depërtimin e ajrit. Parimi i rrjedhjes se ajrit në sipërfaqen e 

Tokës është i thjeshte: sa më lart aq më shpejt.  

Një ndër elementet e parë të mikroklimës, që analizohet nëse marrim në konsideratë 

nivelin e këmbësorëve, është era (Wu dhe Kriksic 2012). Është vënë re që era më e 

fortë në qytete, përjetohet rreth bazamenteve të objekteve të lartë ose kur ajo 

qarkullon në drejtim gjatësor përgjatë korridoreve të fuqishme urbane. Pra është 

fakt që format urbane ndikojnë shpejtësinë e erës dhe drejtimin e qarkullimit të saj. 

Ajri që lëviz me shpejtësi të lartë, mund të hasë në rrugën që përshkon, edhe 

struktura ndërtimore të larta, të cilat mund të kthehen në “thithës të erës” apo 

“bagdir” (element i kullës së tërheqjes së erës i derivuar nga Arkitektura Perse). 

Era me shpejtësi të lartë mund të tërhiqehet dhe drejtohet nga këto struktura, duke 

krijuar pasoja të padëshirueshme në nivelin e këmbësoreve. Era gjatë qarkullimit 

që bën,  përplaset me fasadat e këtyre ndërtesave të larta dhe duke mos pasur rruge 

tjetër ku të shkojë, ajo drejtohet në anë, në drejtimin e sipërm, dhe ne bazamentit të 

ndërtesës.  

Para se gjithash qytetet, apo në pamundësi zona të veçanta të tyre, duhet të 

projektohen në mënyre të tille që të sigurojnë komfortin, shëndetin dhe sigurinë e 

banoreve të tyre(Blocken, Jenssen dhe Hooff, 2012). Forca e erës zonat urbane, 

shpeshherë mund të kthehet shqetësim për këmbësorët, duke i vënë në vështirësi 

ata që qarkullojnë në këmbë. Por era mund të krijojë dhe dëme të konsiderueshme 

në strukturat ndërtimore.  

Qytetet në Shqipëri po intensifikohen vazhdimisht nga strukturat ndërtimore të 

larta. Fenomeni lind si pasojë e kërkesës për të jetuar pranë qendrave urbane, me 

shërbime të shumëfishta krahas atyre të banimit.  Rasti me përfaqësues i qyteteve 

shqiptare është rasti i Qytetit të Tiranës. Vitet e fundit po ndërtohen struktura 90 

apo 100 metra të larta, të pozicionuara në rajone sensitive, planifikuesit e së cilave 

nuk kanë patur ndonjë vëmendje të theksuar ndaj efektit që krijon era rreth këtyre 

ndërtesave në qytet. Vihet re që edhe në konkurset kombëtare apo ndërkombëtare 

që zhvillohen nga autoritetet, janë anashkaluar në mënyre të pakuptimte studimet 

ambientale. Vëmendja kryesore duket të jetë thuajse përherë pronësia, dizajni i 

jashtëm dhe ai i brendshëm, dhe mundësia ekonomike për ti realizuar ato. Nuk 

ekziston madje as një legjislacion i precizuar për kriteret ambientale të këtyre 

strukturave, për materialet që mund të zgjidhen, për lartësitë që mund të arrihen, 

për formën aerodinamike të tyre, për konsumin e energjisë, etj. Studimi analizon 

disa struktura të Qytetit të Tiranës duke parë me detaje mënyrën sesi depërton ajri 

në këto rajone dhe duke propozuar strategji optimizuese.  

1.2 Pyetjet e kërkimit.    

Era është një force natyrale që njerëzve ju është servirur historikisht për të lehtësuar 

jetesën e tyre. Në fakt nuk ndodh gjithmonë kështu. Era është një fluid dhe si të 

gjithë fluidet e tjerë që rrjedhin në mënyre të komplikuar, ajo behet jo e lehtë për tu 

parashikuar dhe shpesh here për shkak të forcës se saj, ajo mund të vërë në 

pikëpyetje komfortin në zonat urbane, duke sjelle dëme dhe probleme të tjera që 



 
 
 

lidhen me sigurinë e jetës. Nga përshkrimi i bërë me sipër në mënyre të natyrshme 

mund të formulosh pyetjet: A mundet të modifikohet rrjedha e një fluidi që lëviz në 

mënyre të çrregullt, me qëllim shfrytëzimin e kësaj force natyrore në përmirësimin 

e kualitetit të jetesës në qytetet tona?  

Nëse do të studiohen eksperiencat ndërkombëtare të propozuara vitet e fundit, mund 

të thuhet që vëmendja dhe sensitiviteti ndaj forcave natyrale, përfshire dhe erën, ka 

sjellë transformimin e mendimit arkitektonik, duke bere që faktorët ambientale 

shpeshherë të dominojnë mbi ato klasik arkitektonikë. Vitet e fundit po shikojmë 

funksione klasike të inkapsuluara në ndërtesa të cilat po transformohen ndjeshëm, 

në format e tyre të jashtëme dhe në brendësi, kundrejt kërkesave ambientale. Pyetje 

të tjera mund të ngrihen, të cilat lidhen kryesisht me territorin e Shqipërisë siç mund 

të jene:   

• Sa i kemi marrë në konsideratë ventilimin natyral të qyteteve tona  në 

zhvillimet e reja urbane në kërkim të një jetesën cilësore? 

• Sa efektiv mund të jenë lirimi i tyre në përmirësimin e cilësisë së ajrit 

në zona të caktuara të qytetit?  

• Si mund të zbutet efekti i erës së forte të drejtuara nga strukturat 

ndërtimore të larta në qytetet tona? 

• A mund të projektohen hapësira dhe sheshe publike në përputhje me 

shpejtësinë optimale të erës në to? 

Në vijim, në brendësi të këtij materiali, janë zhvilluar kapitujt që përshkruajnë 

principet e ventilimin natyral dhe efektet e padëshirueshme të erës në nivelin e 

këmbësoreve. Kapitujt e ardhshëm përshkruajnë simulimet kompjutacionale të këtij 

studimi në mbështetje të idesë së ventilimit natyral, dhe komfortit në nivelin e 

këmbësorëve,  të kësaj force që mund të modifikohet, duke sjellë benefite të mëdha 

në ambientin e urban. Gjithashtu nëpërmjet simulimeve të tjera, është treguar efekti 

i godinave të larta në drejtimin e erës dhe problematikat që mund të shoqërojnë këtë 

proces. 

1.3 Qëllimet e kërkimit   

Janë të shumta çështjet që duhet të adresojnë arkitektët dhe planifikuesit urban për 

të propozuar zgjidhje të mbështetura në analizën e elementet natyrore. Qëllimi 

kryesor i këtij studimi është të tregojë që arkitektët dhe planifikuesit urban, mund 

të luajnë një rol të madh në përmirësimin e kualitetit të jetesës në qytete, duke zbutur 

efektin të dëmshëm të erës dhe duke vënë në përdorim një pjese të kësaj force për 

përmirësimin e kondicioneve mikroklimaterike në zonat urbane.  

Një tjetër qëllim i këtij studimi është të hapë debatin për nevojën e pajisjes së çdo 

qyteti tek ne, me studime ambientale dhe aerodinamike. Propozimet e reja urbane 

mund të merrnin në konsiderate edhe një set me rregulla të fokusuara në studimet e 

qarkullimit të ajrit, të cilat do të përmirësonin ndjeshëm kondicionet 

mikroklimaterike. Studimet me fokus kryesor erën urbane, do të ndihmonin jo 

vetëm autoritetet porositës të tyre, por të gjithë specialistet e përfshirë, sidomos 

planifikuesit (Franke dhe të tjerë 2007).  Arkitektët, pavarësisht njohurive të tyre, 



 
 
 

nuk mund të parashikojnë drejtimin e shpërhapjes së erës dhe fuqinë e saj në sektorë 

të veçantë të ndërtesave të tyre. Ata gjithashtu nuk mund të zëvendësojnë 

inxhinieret aerodinamike, të cilët kanë një informacion me të bollshëm se ata për 

fushën në fjalë. Marrja në konsiderate në fazat fillestare të procesit kreativ të 

çështjeve aerodinamike, do të përmirësonte komunikimin ndërmjet palëve duke 

përsosur projektimin e strukturave. Qëllimi mbetet përmirësimi i procesit të 

projektimit dhe rritja e cilësisë së jetës në qytete të dendura.    

Studimet e ajrit dhe erës në qytete hartohen në çdo kohe; para, përgjatë dhe pas 

ndërtimit të zonave urbane, sa herë është e nevojshme nga autoritetet, të ndikuar 

nga cilësia e jetesës në qytete. Varianti me optimal do të ishte ofrimi i këtyre 

studimeve përpara hartimit të projekteve të zhvillimeve të reja urbane, mundësisht 

në fazën konceptuale të procesit. Arkitektët në këtë faze do të kishin informacion 

paraprak për problematikat ambientale të zonave specifike dhe mënyrën sesi era 

dominuese qarkullon në sezone të veçantë. Ato do të ishin më të informuar për 

frekuencën e impaktit të erës, forcën dhe drejtimin mbizotërues të saj. Hartimi i 

studimeve në fazat përfundimtare të këtij procesi do të sillnin vështirësi ose 

pamundësi përmirësimi të dizajnit urban. Modifikimet e projekteve do të rrisnin 

ndjeshëm kostot e procesit. Ky proces do të ishte edhe me i kushtueshëm nëse do 

të modifikoheshin strukturat e realizuara me parë.  (Chronis, Liapi, 2010). 

Strategjitë përmirësuese në ketë rast, do të kërkonin kohe për të gjetur zgjidhje dhe 

kostot e implementimit të këtyre strategjive mund të ishin disa here me të larta, nëse 

do ti krahasonim me veprimet që mund tu ndërmerrnin në fazën e  projekt-idesë.  

1.4 Fokusi i studimit 

Era mund të depërtojë në mënyra të ndryshme në kontekstet urbane, në varësi të 

barrierave që strukturat ndërtimore krijojnë për rrjedhën e saj. Fokusimi në gjithë 

qytetin njëherësh do të ishte i pamundur për shkak të kapaciteteve të limitizuara 

kompjutacionale dhe llogaritëse. Ky studim fokusohet në disa zona me struktura 

ndërtimore të dendura dhe hapësira publike të propozuara vitet e fundit në Qytetin 

e Tiranës; një zonë ekzistuese, një zonë në proces ndërtimi dhe një tjetër ende e pa 

implementuar. Këto zona prezantojnë disa nga rastet me përfaqësuese, të aftë të 

ndikojnë qarkullimet e erës në qytetet tona. Të tre rastet studimore në Tirane u 

zgjodhën për të evidentuar nëse arkitektet dhe urbanistet kanë qene sensitivë ndaj 

këtij burimi natyror në ambientin e ndërtuar gjatë vitet të fundit e me pas, për të 

treguar cilat janë konsekuencat e të projektuarit në këtë mënyre. Rastet janë 

zgjedhur pasi kanë plotësuar njërin nga këto dy kushte: ventilim i vështire në stinën 

e verës në ambientet e hapura të oborreve të brendshme; diskomfortit dhe 

vështirësive që krijohen nga rritja e shpejtësisë se erës në nivelin e këmbësoreve në 

prani të objekteve të larta. Këto raste, rezultojnë të jenë disa nga objektet më 

përfaqësues të debatit mbi arkitekturën e viteve të fundit në Tiranë. Për arsye të 

propozimit të strategjive optimizuese të ndryshme, është preferuar që rastet e 

zgjedhura të mos jenë të gjithë të implementuar.  

Rast atipik i këtij studimi është ai i Stadiumit Air-Albania në Tiranë, për faktin që 

bazmeti i strukturës se lartë ndërtimore bashkëngjitur këtij stadiumi, lidhet në 



 
 
 

mënyre direkte me fushën e lojës pa ndonjë barriere mbrojtëse. Ky rast studimor 

fokusohet në efektin e erës në fushën e lojës dhe kondicioneve aerodinamike që 

krijohen brenda saj. Fusha e lojës është një ambient sensitiv ndaj ndryshimit të 

drejtimit të erërave në mënyre të menjëhershme. Gjithashtu, loja e futbollit është e 

mundur të luhet në mënyre optimale brenda një limiti të caktuar shpejtësie ere. 

Shpejtësi me të mëdha do të vinin në vështirësi lojtaret duke krijuar diskomfort në 

fushe.  

I gjithë informacioni i mbledhur nga fluiditeti i erës në këto ndërtesa dhe hapësira 

publike është përdorur për të përgjithësuar disa nga efektet tipike që lindin në zonat 

urbane, projektuesit e të cilave kanë neglizhuar stimulimin e përdorimin të kësaj 

force natyrale apo rritjen e komfortin dhe sigurinë në nivelin e këmbësoreve. 

Informacioni i marrë nga simulimet kompjuterike dhe ato në terren, mbështetet në 

çdo faze të punimit, në mënyre të pandashme dhe të gjeneralizuar nga autorë të 

tjerë, hartues të studimeve të së njëjtës fushë kërkimi, duke analizuar fenomene të 

fizikes se fluideve.  

1.5 Kujt do ti shërbente ky studim? 

Nëse ajri i një qyteti do të ishte i pastër dhe i freskët gjatë stinës se verës atëherë 

padyshim numri i banoreve që do të ecnin në hapësirën e jashtëme do të ishte i 

konsiderueshëm. Por nga ana tjetër rrugët, hapësirat urbane, nëse serviren të 

mbrojtura nga era që fryn me shpejtësi të lartë, mund të kthehen në vende ideale për 

të ecur dhe shpenzuar kohën duke shijuar klimën urbane gjatë stinës se dimrit. Nëse 

masa e njerëzve që qarkullon në rrugë apo frekuenton sheshet publike është e 

konsiderueshme, atëherë në një mënyre direkte është rritur numri i vizitoreve apo i 

personave të angazhuar në aktivitete, dhe në një mënyre indirekte është pasuruar 

jeta publike dhe sociale në këtë qytet (Bosselmann, Arens, Dunker dhe Wright, 

1990). 

Ky studim do ti shërbente arkitektëve, planifikuesve urban, inxhinierëve të 

strukturave, inxhinierëve aerodinamike dhe profesionistëve të tjerë të fushës së 

ndërtimit, duke i informuar që të përdorin forcën e erës nëse kërkojnë përmirësimin 

e ventilimit, dhe komfortit në hapësira publike. Duke rritur vëmendjen ndaj kësaj 

force natyrale, profesionistët mund të japin vlerësime të sakta për ndërtesa 

specifike, duke shfrytëzuar çdo të dhënë meteorologjike dhe duke i testuar këto 

skenarë në simulime fizike apo kompjuterike.  

Materiali i servirur mund të shërbejë edhe për autoritetet që janë në kërkim të 

vazhdueshëm të përsosjes së mikroklimës në qytetet e tyre. 

1.6 Metodologjia e kërkimit 



 
 
 

1.6.1 Filozofia kërkimit  

Ky kërkim nuk përfshin përmirësimin e mikroklimës urbane në mënyre të 

përgjithshme. Ky studim fokusohet vetëm tek ventilimi natyral i ambienteve të 

jashtëm dhe rritjen e komfortit ndaj erërave të forta si pasojë e qarkullimit të masave 

ajrore në praninë strukturave ndërtimore, të trajtuara si pengesa artificiale për 

rrjedhën e erës.  

Efektet e erës në ambientin urban e studiojnë një numër i madh specialistesh duke 

filluar me meteorologët, fizikanet, inxhinieret e strukturave, inxhinieret 

aerodinamike, etj. Secila nga këto fusha ka metodologjinë e vete të kërkimit.  

Ky kërkim është më tepër i orientuar tek testimi i teorisë sesa tek ndërtimit i saj, pra 

ka një logjikë deduktive, e cila bazohet në konkluzionin e ligjësive specifike. Sipas 

kësaj metodologjie kërkuese, të dhënat fillestare mund të mos mjaftojnë që në fazën 

e pare të hulumtimit të tyre, gjë që mund të sjellë plotësimin e tyre gjatë 

eksperimenteve nëse gjykohet si një proces i domosdoshëm nga kërkuesi. 

Formulimi i teorisë mund të dale në fillim dhe të detajohet në fazat e tjera të punës 

kërkimore. 

Sipas Cold 1991, kërkimi në fushën e planifikimit dhe arkitekturës përfshin aspekte 

të veçante si psh. ato teknik, funksionale, ekonomik dhe organizativ, dhe shumë pak 

nga këto kërkime merren me atë se çfarë është e gjithë arkitektura në total.  

1.6.2 Strategjia e kërkimit  

Nëse zhvillimi i strategjisë do të behet në terrenin ekzistues Shqiptar, apo tek 

studimet e mëparshëm në Shqipëri, atëherë mund të thuhet që në këtë sektor është 

bërë shumë pak për të shërbyer si një analize e mirëfilltë. Prandaj strategjia e këtij 

kërkimi bazohet në përshkrimin e koncepteve të përgjithshme të qarkullimit të ajrit 

(Kapitulli 2), në përshkrimin e impaktit që krijon era në ambientet e ndërtuara 

(Kapitulli 3), në principet e ventilimit natyral (Kapitulli 4) dhe komfortit në nivelin 

e këmbësoreve (Kapitulli 5), në simulimet kompjutacionale dhe interpretimet e tyre 

(Kapitulli 6). Këto analiza kryhen për të gjetur përgjigje për pyetjen e ngritur “A 

mundet të modifikohet rrjedha e një fluidi që lëviz në mënyre të çrregullt, nga 

objektet e ndërtuara?”. Në këto kapituj dallohen faktorët të cilët influencojnë 

rrjedhën e erës në qytete. 



 
 
 

Një pjesë e këtij studimi fokusohet në identifikimin e sektorëve urbane, të aftë të 

ndikojnë ndjeshëm qarkullimin e erës. Këtu përfshihen analizimi i buletineve 

meteorologjike, analizimi i faktorëve mikroklimaterike, analizimi i hartave të 

qyteteve, vëzhgimi në zona të veçanta dhe matjet në vend.  Ky kërkim fokusohet 

në secilën çështje në mënyre të shkëputur, e duke mos i bërë bashkë ato në të njëjtën 

situate urbane. Qëllimi është të kuptohen konseguencat e zgjidhjeve arkitektonike 

në procesin e ventilimit natyral, sidomos gjatë stinëve të nxehta dhe procesion e 

komfortit ndaj shpejtësive të tepruara të erës në nivelin e këmbësorëve.  

Strategjia e përgjithshme jepet në këtë skemë (Figura 1.1). Sidoqoftë kërkimi në 

brendësi të këtij materiali është më i komplikuar se kjo skemë. Në kapitujt që 

vijojnë jepen në detaje dhe investigime të tjera përtej kësaj skeme në mënyre që 

skepticizmi dhe dyshimet për metodologjinë e zgjedhur të shuhen.  

1.6.3 Instrumentet e kërkimit  

Në këtë studim u përdoren katër instrumente kryesore të cilët ndërtuan strukturën e 

këtij disertacioni: kërkimi i literaturës, mbledhja e të dhënave nga sektorët e 

zgjedhur, simulimet kompjutacionale, interpretimi i rezultateve dhe diskutimi i tyre. 

 

 

 

Figura 1.1 Skeme e strategjisë se përdorur në kërkim.  

 



 
 
 

Të gjitha këto elemente u zgjodhën për të bërë më të besueshme tezat e hedhura në 

këtë studim. 

1.6.3.1 Kërkimi i literaturës 

Disa tipologji literaturash u konsultuan për këtë kërkim. Si fillim u pa e nevojshme 

kërkimi parametrave të ajrit dhe shpjegimi disa prej vetive kryesore të tij në 

qarkullimit global të shtresave të ajrit (Kapitulli 2). Në baze të literaturës së 

seleksionuar në burime të ndryshme, u realizua një klasifikim i erërave që veprojnë 

në Tokë. U kërkuan dhe seleksionuan në literaturë karakteristikat e  parametrat të 

ndërvarura fizike të ajrit, të cilat ndikojnë në mënyre të drejtpërdrejte lëvizjet e tij. 

Gjithashtu u evidentua profili i shtresës kufitare të ajrit. Ky informacion u klasifikua 

në baze të nevojës që mund të këtë për të një projektues,  duke reduktuar një pjesë 

të dhënash analitike që merren me zbatueshmërinë e formulave të llogaritjes se erës 

nga specialistet e stacioneve meteorologjike.  Pjesa e dytë e literaturës mbuloi 

efektet më të përgjithshme të erës në ambientin e ndërtuar. Në këtë kontekst u  

përshkruan impakti i erës së fuqishme në struktura, duke i konsultuar efektet e 

krijuara me shkallët e rrezikshmërisë me të përdorshme sot, (Kapitulli 3). Po në 

këtë seksion u panë në literaturë disa nga efektet që ky studim nuk i teston, si psh. 

drejtimi i përhapjes se zjarreve, efektet e erës mbi strukturat ndërtimore, mënyra 

sesi era e dëmshme godet zonat urbane, etj. Gjithashtu u evidentuan dhe disa dëme 

të shkaktuara nga era e forte në vitet e fundit në territorin e Republikës se 

Shqipërisë. Pjesa e trete është pjesë mbështetëse e këtij studimi, duke filluar me 

ventilimin natyral të ambienteve të jashtëme, e në këtë mënyre pra duke u vazhduar 

me efektet që krijohen në ambientet e brendshme, efektet e kanioneve urbane ne 

qarkullimit të fluideve, dhe efektin Venturi, (Kapitulli 4).  Gjithashtu janë analizuar 

në literaturë strategjitë optimizuese të ventilimit në përputhje me stinët përkatëse. 

Pjesa e tjetër e literaturës përshkruan gjithashtu një pjese të rëndësishme të këtij 

kërkimi që i referohet përmirësimit të kondicioneve të erës në zona që shkaktojnë 

diskomfort në nivelin e këmbësorëve, (Kapitulli 5). Në këtë kapitull janë 

seleksionuar nga  literatura kriteret me të përdorshme të vlerësimit të komfortit në 

nivelin e këmbësoreve dhe janë parë me kujdes efektet e elementeve urbane në 

kanione, apo në praninë e ndërtesave të larta.  

1.6.3.2 Zonat e zgjedhura; mbledhja e të dhënave meteorologjike të tyre 

Pas hulumtimit të informacionit grafik nga harta dhe vëzhgime personale në terren, 

u vendos që për këtë studim të përzgjidhen tre sektorë urbane në Qytetin e Tiranës. 

Për këto sektorë u përdoren hulumtime personale dhe analiza e të dhënave 

meteorologjike për erën, të servirur nga buletinet e Instituti i GjeoShkencave, 

Energjise, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM), dhe marrja e informacionit në website të 

ndryshme si psh: WeatherOnline; WeatherSparks, Windy etj. Mesatarizimet vjetore 

dhe sezonale të parametrave të erës, koincidencës së saj dhe drejtimeve 

mbizotërueses mbështeten kryesisht në buletinin e lëshuar nga IGJEUM dhe 

website WeatherOnline.  



 
 
 

Kriteri i përzgjedhjes së terreneve të mësipërm ishte: masiviteti i strukturave 

ndërtimore përbërëse, si në lartësi ashtu edhe në horizontalitet; faktori i mbylljes që 

këto struktura krijonin; perceptimi personal mbi influencimin e qarkullimit të ajrit 

që krijojnë këto struktura. Pra në substancë u seleksionuan ndërtime me densitet të 

lartë. Në përgjithësi ndërtesat propozohen vetëm si volume pa detajime të mëdha të 

elementeve të vegjël, pasi besohet që këta elemente nuk janë të aftë të influencojnë 

ndjeshëm rrjedhën e ajrit (Kapitulli 6).    

1.6.3.3 Simulimet kompjutacionale 

Vetë ky proces u nda në disa pjese: analiza në zonë dhe krijimi i hartave; ndërtimet 

e formave tre dimensionale të formave gjeometrike të studiuara; parametrizimet 

Computational Fluid Dynamics (CFD) llogaritja e dinamikes se fluideve; simulimet 

në skenarë të ndryshëm.  

 

• Analiza në zonë dhe krijimi i hartografisë 

Për këtë proces u përdoren disa mënyra në varësi të tipit të informacionit në 

dispozicion. Analiza në zonë ishte thelbësore për të kuptuar nëse objektet e zgjedhur 

mund të shërbenin për simulimet e dëshiruara. Për këtë proces u përdorën 

anemometrat, në mënyre që të kuptohej shpejtësia e erës, kryesisht në nivelin e 

këmbësorëve. Gjithashtu u shfrytëzuan shumë materiale grafike të vëna në 

dispozicion, u shfrytëzuan apo krijuar hartat dhe u kryen saktësime të vazhdueshme 

në terren sepse situatat evoluonin vazhdimisht.  Siç u theksua dhe me sipër, ky 

studim bazohet kryesisht në të kuptuarit të fenomeneve të qarkullimi të ajrit mbi 

format urbane, ndaj të dhënat janë mbledhur në disa faza pasi ato jo gjithmonë janë 

të mjaftueshme që në fazën e pare të hulumtimit të tyre. Ato u plotësuan në mënyrë 

sistematike gjatë eksperimenteve kur gjykohet si një proces i domosdoshëm nga 

kërkuesi. 

 

• Ndërtimet e modeleve tre-dimensionale 

Pas hulumtimit të informacioni në terren dhe atij grafik të vënë në dispozicion, zë 

fill procesi i krijimit të modeleve kompjuterike të formave urbane të seleksionuara, 

duke respektuar raportet dhe gjeometrinë ekzistuese. Ndërmjet teknikave 

inxhinierike të ndihmuara nga kompjuteri, Computer Aided Engineering (CAE), 

teknika e dizajnit të ndihmuar nga kompjuteri Computer Aided Design (CAD) ka 

rezultuar me efektivja në ofrimin e metodologjive të afta për të kompresuar dizajnin 

duke siguruara një efektivitet në kohë duke përmirësuar cilësinë e produktit të tyre 

(Furferi, 2011).  Modelimi i formave u be në një paketë sofware CAD në shkallen 

1:1 pa ndryshim të aksit z. Ndryshimi i këtij aksi kryhet për qëllime grafike dhe 

është i lidhur me amplifikimin grafik të ndikimit të erës nga strukturat urbane. Pra 

ndodh për të bërë gjithë procesin më të dukshëm. Megjithatë ekziston rreziku i 

tjetërsimit te mënyrës sesi qarkullon ajri, sepse efekti “thithës” nga format e larta 

do të ishte më i ndjeshëm.  Në rastet e këtij studimi ky arsyetim nuk u pa i 

domosdoshëm pasi qëllimi ishte tu arrinte një rezultat sa me afër realitetit. Ndoshta 



 
 
 

arsyeja e këtij vendimi ishte dhe aftësia e programit kompjutacionale për ta treguar 

rrjedhën në mënyre të detajuar. Si rrjedhojë, nuk u be asnjë modifikim i formave në 

plan apo lartësi. Të vetmet elemente të cilët nuk u përputhën me realitetin, kjo për 

arsye të paracaktuara, ishin mungesa e detajeve të vogla si psh, ballkone, lozha, 

parapete, dritare apo elemente të kësaj natyre. Mos përfshirja e këtyre elementeve 

lidhet me bindjen që këto elemente nuk janë të afte të ndryshojnë qarkullim e erës 

në një shkallë të ndjeshme. Mungesa e këtyre elementeve u bë mbi të gjitha edhe 

për arsye komjutacionale. Rritja në mënyre të ndjeshme e sipërfaqeve kalkuluese, 

do të sillte një zgjatje të kohës se përpunimit të informacionit në mënyre të 

panevojshme dhe joproduktive. Simulimet kompjutacionale të fluideve janë ndër 

ato që marrin më tepër kohe në gamën e madhe të simulimeve që kryhen në 

përgjithësi në sektorët inxhinierike, (Castro dhe Graham, 1999). 

Në të gjitha rastet e testuar, përveç stadiumit, u modeluan jo vetëm ambienti që do 

të studiohej por edhe rrethinat e tij. Kjo, për të parë me kujdes impaktin e të gjitha 

formave urbane në sitet e zgjedhura. Ndërsa në rastin e stadiumit interesi kryesor 

ishte për ambientin e brendshëm, dhe i gjithë modelimi u bë me ekzaktësi nga 

brenda jashtë. Objektet fqinje të stadiumit u konsideruan të ishin në distance të 

largët dhe të paafta për të ndikuar rrjedhën e ajrit. Modelet e krijuara CAD, u 

eksportuan me pas në file Stereolitografike (STL) një kodim ky, i aftë të 

konvertohet nga programet CFD.  

 

• Parametrizimet Computational Fluid Dynamics (CFD); llogaritja e 

dinamikes se fluideve 

Një ndër vështirësitë që paraqet studimi i qarkullimit të erës, është mundësia për të 

vizualizuar erën, për ta bërë efektin e saj të dukshëm. Ne mund ta shohim në mënyre 

indirekte veprimin e erës, në lëvizjet e degëve të pemëve, në lëvizjen e pluhurit, apo 

në perceptohet e trupit tone. Lëvizja e molekulave të ajrit është e pamundur të shihet 

në mënyre direkte. Një ndër metodat për të vizualizuar ajrin në lëvizje është ajo 

kompjutacionale.  Kopjutacioni është aplikimi i modeleve matematike për disiplinat 

shkencore (Stathopoulos, 2002).  Teknikat kompjutacionale janë përdorur në 

mënyre të përsëritur për të vlerësuar erën në ambientin urban (Qingyan, 2004). 

Metoda me e famshme e vizualizimit të ajrit në lëvizje është ajo e quajtur CFD 

Computaional Fluid Dynamics, (llogaritja e dinamikes se fluideve). Kjo metodë 

aplikohet në një gamë të madhe sektorësh si psh: aerodinamike, industrinë aero-

hapësinore, inxhinierinë e mjedisit, hidraulikë, parashikimin e motit, shkëmbimin e 

nxehtësisë, në urbanistikë dhe arkitekturë.  

CFD është një teknike e përdorur për të vlerësuar dhe zgjidhur çështje që janë të 

lidhura me rrjedhjen e fluideve, duke përdorur analiza numerike dhe të dhëna 

strukturorë për vendet të cilat aplikohet. Një nder kërkuesit më të shquar të fushës 

së llogaritjes se dinamikes se fluideve në ambientin e ndërtuar është Bert Blocken. 

Ai mbështet idenë që sot nuk ekziston një metodë simulimi më të drejte se CFD në 

ambientin e ndërtuar, dhe për këtë arsye kjo metodë ende vazhdon të përdoret me 

sukses në 50 vitet e fundit (Blocken, 2014). Ai pretendon që të gjitha teknikat e 

tjera si psh tuneli testues i modeleve të rrahur nga era, (i përdorur me shkalle 

reduktimi të modelit), apo investigimi në zonë duke kryer matje të qarkullimit të 

fluksit të ajrit, kanë rezultuar defiçitare në krahasim me metodën CFD. Kjo, për 



 
 
 

shkak të informacionit të limitizuar që mund të merret nga këto teknika në krahasim 

me CFD. Janë të shumtë autoret të cilët mbështesin ketë metodë, si psh Reiter 

(2010),  i cili e rekomandon përdorimin e kësaj metode në terrene sensitive ndaj 

ndryshimeve klimaterike. Ky autor është i mendimit që CFD është një metodë e cila 

adreson problematika që lidhen me dizajnin e ambientit të ndërtuar. Gjithashtu 

autori Stathopoulos (2002) e rekomandon këtë si një teknikë për tu përdorur edhe 

në rastin e vlerësimit të komfortit në nivelin e këmbësoreve.  

Kjo teknike vihet në implementim nëpërmjet programeve kalkulim të rrjedhës se 

fluideve në kontekste të caktuara. E sigurte duket të jete fakti që me kompjutera të 

shpejtësisë se lartë, kjo teknikë arrin rezultate të kënaqshme për problematikat në 

territoreve komplekse. Megjithëkëtë ka edhe autorë skeptik të kësaj metode si psh 

Castro dhe Graham (1999), të cilët dyshojnë për saktësinë e CFD sidomos për raste 

problematika e të cilave nuk është verifikuar më përpara. Ata inkurajojnë gjetjen e 

metodave të tjera, me pak konsumuese të kohës kompjutacionale, por nuk japin 

sugjerime konkrete se çfarë metodash mund të jenë këto. 

Metoda CFD në simulime bazohet në ekuacionet e dy studiuesve Navier dhe 

Strokes të cilët përcaktojnë fazat e veçanta të fluideve (gaz apo lëng, por jo të dyja 

së bashku). Në metodën CFD gjithnjë e me tepër po futet dhe konceptin e numrit të 

mesatarizuar të Raynoldsit i cili përdoret për të parashikuar mënyrën e përhapjes se 

fluidit në situata të ndryshme. Këta parametra përdoren kryesisht për të dalluar tipin 

e rrjedhës turbulente të ajrit.  

Këtu vlen për tu theksuar që turbulenca është nder efektet me të komplikuara të 

rrjedhës se ajrit pasi turbulencat janë rrjedha të paqarta dhe ekstremisht kaotike. Ato 

mbartin me vete shumë problematika ende të pasqaruar plotësisht (Hjertager, 2014). 

Pamundsueshmëria e parashikimit të rrjedhës se fluideve, ka gjeneruar një model 

matematikor për parashikimin e turbulencës, bazuar në analizat statistikore dhe 

mënyrën e rrjedhjes se ajrit (Passe dhe Battaglia 2015). Sot janë krijuar modele 

numerik për të përafruar mënyrën sesi përhapet ajri gjatë fenomenit të turbulencave. 

Një nder modelet me të përdorshme të përdorshme të simulimeve bazuar në 

llogaritjen e dinamikes se fluideve është k-ε (Harlow and Nakayama, 1968). Ky 

është një model i cili jep një shpjegim të përgjithshëm turbulencës nëpërmjet dy 

ekuacioneve, (k)-shuarja e energjisë kinetike në rrjedhë, dhe (ε)-shpërhapjes se 

rrjedhës. Në përgjithësi pothuaj për të gjithë simulimet e kryera në këtë studim, u 

përdor parametri i turbulencës k-epsilon. Detaje të mëtejshme për ekuacionet dhe 

tipet e rrjedhave turbulente janë dhënë në Kapitullin 5. Vlen për tu theksuar që 

llogaritja e ekuacioneve bëhet në çdo pike të fluidit në mënyre automatike nga 

software dhe për këtë arsye koha kompjutacionale në dispozicion duhet të jetë e 

konsiderueshme. 

Programi i përdorur për simulimet kompjutacionale CFD arrin të testojë simulimet 

në mënyre të kënaqshme edhe efektet e turbulencave nën metodën CFD, edhe pse 

fenomene ekstremisht kaotike (Blocken dhe Persoon, 2009). Ky program është një 

mjet për të simuluar ngarkesat e erës në strukturat e gjeneruar sipas rastit. Në 

program efektet e turbulencës mund të futen edhe në mënyre opsionale.   

Importimi i fileve në këtë software kryhet nga kodimi Stereolithografik STL. 

Importimi nuk kryhet direkt nga software CAD, për arsye të rrjetës trekëndore që 

krijohet e cila në mënyre të përsëritur intersektohet me trekëndësha të objekteve të 



 
 
 

tjerë. Mënyra direkte e importimit, nga CAD direkt në CFD, do tu konsideronte si 

jo korrekte. Sofware CFD adapton një sipërfaqe e cila i vishet gjeometrizmit të 

importuar dhe nuk e përdor me këtë të fundit. Gjeometrizmi i ri i përftuar bazohet 

vetëm në programin CFD. Modeli CAD përdoret vetëm për të përcaktuar 

gjeometrinë bazë.  

Parametrizimet kryesore në programin përkatës CFD, kanë të bëjnë me përcaktimin 

e parametrave kryesore të ajrit: drejtimit të erës, shpejtësinë e saj, lartësinë, profilin 

e erës në zonat urbane, përcaktimi i densitetit të sipërfaqes. Gjithashtu në program 

mund të modifikohen dhe parametra të tjerë si psh vlera e viskozitetit kinematik 

(rezistenca e ajrit ndaj deformacionit), parametra turbulentë të rrjedhës, etj.  

Metoda në mënyre teorike lejon një simulim maksimalisht të përafruar të 

qarkullimit të fluidit nëse sipërfaqja kompjutacionale (rrjeta) është mjaftueshme e 

detajuar. Programi i përdorur ka lejuar të gjendet një e mesme ndërmjet kohës së 

llogaritjes në një sipërfaqe jo shumë intensive dhe produktit të ofruar, (modelet 

zakonisht simuloheshin deri në 3 milionë faqe dhe nyje, duke marre rezultate të 

kënaqshme). Nëse detaje më të mëdha do tu kërkonin atëherë do ta na mjaftonte të 

intensifikonim sipërfaqet në modelin tre dimensionale të futur në tunelin digjital të 

erës në software. Për efiçiencë më të lartë në modelime, janë përdorur thuajse 

gjithmonë dy modele, njeri me sipërfaqet të rralla (për qëllime testimi në mënyre të 

vazhdueshme) dhe tjetri me sipërfaqe me të imta për të patur një seri rezultatesh të 

kënaqshëm. 

1.6.3.4 Interpretimi i rezultateve dhe diskutimi i tyre 

Rezultatet e kalkulimit janë një seri fushash planare dhe tre-dimensionale me 

parametrin e presionit dhe parametrin e shpejtësisë, të cilat mbulojnë të gjithë 

hapësirën kompjutacionale dhe tunelin e erës. Programi CFD është i aftë të 

përpunoje një seri të dhënash të ndara në dy grupe kryesore të cilat lidhen me: 

presionin e erës dhe shpejtësinë e saj në plane të ndryshëm të kësaj hapësire tre 

dimensionale. Skemat e presionit i referohen: presionit të erës në sipërfaqet e 

modelit, presionit në plane vertikale dhe horizontale, grafikut të presioneve etj. 

Vlerat e presioni në modelin kufitar (në faqet e jashtëme të objekteve) përdoren për 

të kalkuluar forcat që shprehin ngarkesën e erës. Ndërsa skemat e shpejtësisë i 

referohen: shpejtësisë se erës në planet horizontale dhe, vektorët e shpejtësisë se 

erës, linjat e rrymës se rrjedhës se erës në plane tre-dimensionale.  

Të gjitha këto rezultate janë të parametrizuara në bazë të ngjyrës se zonës së 

afishuar. Pra nëse i referohemi një shembulli të ngjyrave të shpejtësisë se erës ajo 

identifikohet me 0.00m/s në rastin e ngjyrës blu të thelle dhe 14.22m/s në ngjyrën 

vishnje. Imazhi i përftuar në software është një buqete koloristike, që identifikon 

çdo pjese të zonës së studiuar me anë të një ngjyre që i përgjigjet shpejtësisë 

respektive të erës në atë pozicion. Gjithashtu është e lehtë të identifikosh parametra 

specifike të modeleve në pika të veçanta, duke klikuar mbi planet me ngjyra.  



 
 
 

Në përgjithësi simulimet u realizuan në dy faza. Së pari duke treguar gjendjen 

ekzistuese dhe rrjedhat e ajrit në ambientin urban në mënyre faktike. Radha e dyte 

e simulimeve bëhen mbi një model të optimizuar sipas analizave të para të marra. 

Ky model testohet në të njëjtët parametra si rasti i pare (i cili respekton gjendjen 

ekzistuese pa ndryshime). Gjenerimi i modelit të optimizuar behet përkundrejt 

intuitës se identifikimit të problemeve në dizajnin përkatës dhe njohurive të thjeshta 

inxhinierike dhe aerodinamike. Interpretimet i skenarëve bëhen duke parë 

diferencat ndërmjet tyre.  

1.7 Limitet dhe vështirësitë e studimit 

Ky studim është i limitizuar në fushën e tij të kërkimit vetëm në ambientin e jashtëm 

urban dhe nuk përfshin analizimin, apo simulimin kompjuterik të ventilimit natyral 

apo të mekanizuar në brendësi (të ambienteve të mbyllura) të strukturave 

ndërtimore. Fusha e kërkimit të këtij studimi orientohet vetëm në dy drejtime 

kryesore: ventilimin natyral të hapësirave të jashtëm dhe komfortin në nivelin e 

këmbësorëve.  

 

Figura 1.2 Figura të presionit dhe shpejtësisë se erës e demonstruar në mënyra të ndryshme në 

program. 

 

Figura 1.1 Skeme e strategjisë se përdorur në kërkim.  

 



 
 
 

Gjithashtu në këtë studim nuk merret në reference hulumtimi personal 

meteorologjik i të dhënave për erën por ato përdoren të gatshme, të servirura nga 

buletinet e Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM), dhe 

atje ku kishte vështirësi u perdoren të dhënat e marra nga website-t: WeatherOnline, 

WeatherSparks, Windy, MeteoBlue, etj. të fokusuar në klimën e përgjithshme 

globale por edhe në veçanti të Shqipërisë dhe qyteteve kryesore tek ne.  

Vështirësitë kryesore ky studim pati në mbledhjen e të dhënave të mesatarizuara 

mbi erën në pozicione të caktuara. Kjo për shkak të pasjes se një numri relativisht 

të vogël të stacioneve funksionale meteorologjike. Mesatarizimet vjetore dhe  

sezonale të shpejtësisë, drejtimit dhe përqindjes se koincidencës u mbështetën 

kryesisht në buletinin e lëshuar nga IGJEUM dhe website WeatherOnline.  

1.8 Organizimi i temës  

Tema është e organizuar në kapitujt e mëposhtëm: Kapitulli 1 përshkruan kryesisht 

fushën e kërkimit dhe qëllimet e këtij disertacioni. Në këtë kapitull janë ngritur 

pyetje, përgjigjet e së cilave jepen gradualisht në secilin kapitull. Një pjese të 

rëndësishme në këtë kapitull është shfaqja e metodologjisë së zhvillimit të këtij 

disertacioni. Ajo është e ndare në tre seksione që i referohen: filozofisë se kërkimit, 

strategjisë se kërkimit dhe instrumenteve të kërkimit. Kapitulli 2 është një 

përshkrim i përgjithshëm i parametrave të ajrit, klasifikimit të erërave që veprojnë 

në Tokë. Gjithashtu në këtë kapitull evidentohen karakteristikat e parametrave 

fizike të ajrit. Ky kapitull shfaq një informacion të përgjithshëm edhe për profilin e 

shtresës kufitare të erës. Kapitulli 3 përshkruan efektet tipike të erës në ambientin 

e ndërtuar duke evidentuar efektet e padëshiruara në struktura, dhe duke i 

konsultuar ato me shkallet e rrezikshmërisë ndaj erës së fortë. Po në këtë kapitull u 

nxorën nga literatura disa nga efektet e pambuluara nga ky studim si psh. drejtimi i 

përhapjes se zjarreve, efektet e saj  mbi strukturat ndërtimore, mënyra sesi era e 

dëmshme godet zonat urbane, etj. Gjithashtu u panë dhe disa dëme të shkaktuara 

nga era e fortë në vitet e fundit në territorin e Republikës se Shqipërisë. Në Kapitulli 

4, u panë në detaje parimet e ventilimin natyral të ambienteve të jashtëme, efektin 

e erës në kanione, apo efektin Venturi në objektet që krijojnë hapësira të ngushta. 

Në këtë kapitull u evidentuan elementet kryesore që ndikojnë për të stimuluar 

ventilimin natyral dhe parime të caktuara të ventilimit. Kapitulli 5 përshkruan 

studime dhe parime të komfortit në nivelin e këmbësoreve dhe disa nga kriteret 

ndërkombëtar më të përdorur në vlerësimin e komfortit dhe sigurisë. Në këtë 

kapitull gjithashtu përshkruhen efektet e elementeve floreale në uljen e shpejtësisë 

se erës në kanione (kur ajo përkon me drejtimin gjatësor të kanionit). Këtu mund të 

gjenden dhe informacion i detajuar për efektin e rrjedhjes turbulente dhe modeleve 

me të përdorshëm të simulimit kompjuterik të këtij fenomeni kompleks. Gjithashtu 

në këtë kapitull jepet një ekstrakt i disa prej pasojave me të theksuara të 

implementimit të strukturave të larta ndërtimore në qytet. Në Kapitulli 6 

demonstrohen simulimet kompjuterike të rasteve të zgjedhura dhe rezultatet e 

këtyre eksperimenteve. Në çdo rast të zgjedhur ofrohet dhe një diskutim për të 

shpjeguar pjesën më të madhe të gjetjeve në rezultatet e eksperimenteve. Aty 



 
 
 

shpjegohen kuptimet e këtyre gjetjeve dhe rëndësia e tyre. Këto gjetje konfrontohen 

dhe me studime të autoreve të tjerë. Për çdo rast jepen limitimet përkatëse dhe 

sugjerohen strategji optimizuese. Kapitulli 7 përshkruan gjetjet me të mëdha të këtij 

studimi dhe sugjerimet për kërkimet e kësaj natyre në të ardhmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. Parametrat e erës 

2.1 Koncepti erë 

Të shumtë janë përkufizimet e fjalës “erë”. Fjalori Webster, e përkufizon atë si një 

lëvizje natyrale në çdo shpejtësie e ajrit, duke ju referuar vetëm lëvizjes horizontale. 

Përcaktime të ngjashme bëhen nga një shumice autoresh si psh. Crosbie, Perry, dhe 

Smith (2008), që i referohen asaj si një masë ajri në lëvizje relative me Tokën. 

Autorë të tjerë theksojnë që era nuk është gjë tjetër përveçse një qarkullim gazesh 

në mënyre të pa orientuar në një shkallë hapësinore.  Por si çdo lloj force në 

hapësirë, era nuk ka vetëm komponentë horizontale. Në përgjithësi po ti referohemi 

termit “erë” na shkon mendja në një lëvizje të ajrit vetëm në mënyre horizontale. 

Nëse do të marrim në konsiderate konceptin e hapësirës mund të themi që edhe era 

është tre-dimensionale. Por komponentja e saj vertikale është shumë e 

papërfillshme kundrejt komponentëve horizontale në plan.  Pra era konsiderohet si 

një lëvizje ajri në mënyre horizontale me koren e Tokës me variacione të vogla 

altimetrike.   

Energjia e erës ka qene një faktor i rëndësishëm në jetesën e përditshme të  njerëzve 

në Tokë. Sipas Vestas (2020), të parët përdorues të energjisë së erës, rreth 6,000 

vite më parë, duhet të kenë qenë Kinezët të cilët i ngjisnin vela mjeteve të tyre 

primitive të lundrimit. Evidenca të transportit ujor, janë gjetur edhe në një libër të 

shekullit të tretë. Në bazë të hieroglifëve të vizatuara, Egjiptianët e lashtë, para rreth 

5,000 viteve mendohet të  kenë qenë gjithashtu përdorues të energjisë së erës gjatë 

lundrimeve në Lumin Nil dhe më vone në Detin Mesdhe (Vestas 2020).  Rreth 1.000 

vite më vonë, në Persi, janë gjetur evidenca të mullinjve të erës, të cilët shërbenin 

për të granuluar drithërat. Shumë shekuj më vonë, rreth viteve 1600, Holandezet 

qenë ata që perfeksionuan format e mullinjve të erës duke i venë në përdorim dhe 

duke i adaptuar ato në rast ndryshmi të drejtimit të erës.  Industria e mëvonshme 

holandeze u fuqizua në mënyre rrënjësore duke u bazuar edhe në shfrytëzimin e 

këtij burimi energjie perpetuale. Era pra, një energji e dhëne falas nga natyra është 

shfrytëzuar nga njerëzit për të përsosur kondicionet e tyre jetësore.  

2.1.1 Përkufizimi dhe gjenerimi i erës. 

Ajo që dihet me siguri është që erërat gjenerohen nga diferenca temperaturave në 

sipërfaqen e Tokës. Era lind nga disa faktorë, por ai më i rëndësishme është ngrohja 

e pabarabartë e sipërfaqes se planetit tonë nga Dielli. Ngrohja e pabarabartë është 

veti themelore e këtyre faktorëve: Së pari është vetë forma sferike e Tokës ajo që 

dikton Diellin të ketë distanca jo të barabarta nga pika të ndryshme të sferës. Faktori 

i dyte është aksi vertikal i planetit tonë, i cili është në një pozicion të  zhvendosur 

me 23.5º përkundrejt vertikalitetit absolut. Është pikërisht kjo zhvendosje që krijon 

stinët.  Faktori i tretë do të  ishte relievi i kores së Tokës. Së katërti mund të 



 
 
 

theksohet përbërja e ndryshme e materialeve në Tokë si akujt, uji, dheu, 

vegjetacioni, rëra, shkëmbinjtë, etj. Këto materiale bëjnë që energjia diellore të  

përthithet në sasi të ndryshme. Një pjesë e konsiderueshme e kësaj energjie 

transformohet në nxehtësi nga toka, uji dhe ajri mbi këto formacione. Për të 

konkretizuar dy faktorët e fundit mjafton ti referohemi këtyre dy shembujve të 

thjeshte. Nëse i referohemi deteve, rërat e absorbojnë shpejt energjinë diellore duke 

bërë që ajri mbi to të zgjerohet duke u ngjitur sipër më shpejt në krahasim me ajrin 

që ndodhet pranë sipërfaqes ujore, i cili është më i ftohtë dhe rrjedhimisht me i 

rendë.  Një proces i ngjashëm mund të ndodhë nëse kjo masë e ngrohtë ajri mund 

të ngrihet sipër në atmosfere për shkak të relievit. Por në këtë rast ajri do tu “lëpinte” 

në faqet e malit duke ngjitur sipër tashme dhe ajrin e ftohte. Pra materialet dhe 

relievi topografik janë gjithashtu faktorë tepër të rëndësishëm në pabarazinë e 

ngrohjes se Tokës.  

Diferenca ekstreme e temperaturave arrin në pole dhe Ekuator. Duke ju referuar 

autorit Tong (2010), në mënyre të thjeshtëzuar diferenca e temperaturave 

shkaktohet nga diferenca e presioneve atmosferike ndërmjet sipërfaqes së Tokës 

dhe shtresës se ajrit që rrethon atë. Erërat rrjedhin nga sipërfaqe me presion të lartë 

në drejtim të sipërfaqeve me presion të ulet. Sa më i ndryshueshëm të  jetë presioni 

atmosferik, aq më e konsiderueshme do tu bënte shpejtësia e erës. Lindja, lëvizja 

dhe drejtimi i erës është një çështje jo e thjeshtë pasi varet nga një numër i 

konsiderueshëm faktorësh. Ndër më të rëndësishmit ndër ta do të renditej efekti i 

forcës Coriolis, një fenomen centrifugal ky që ndodh në fluide, psh ujë dhe ajër. 

Quhet kështu për shkak të emrit autorit Gaspard-Gustave Coriolis i cili publikoi për 

here të parë (1835), një artikull për makineritë me pjesë rrotulluese “rrotat e ujit” 

(Zaman dhe Taslima 2012).  

 

2.1.2 Qarkullimi global i shtresave të ajrit 

Sipas një numri shumë të madh autorësh forca Coriolis është shumë e rëndësishme 

për të kuptuar atmosferën e planetit tone. Kjo forcë i referohet lëvizjes perpetuale 

të Tokës dhe kondicioneve gjeografike të pjesëve të veçanta të  saj. Ky efekt është 

përgjegjës për ndryshime madhore të klimës. Forca Coriolis lind nga lëvizja e Tokës 

dhe shoqëron drejtimin e lëvizjeve atmosferike. Në hemisferën veriore era ka një 

drejtim anti-orar dhe i drejton objektet nga e majta në të djathtë. Ndërsa në atë 

jugore era ka një drejtim orar dhe i drejton objektet nga e djathta në të  majte. Forca 

Coriolis varet nga lartësia mbi sipërfaqen e Tokës. Ajo behet zero në Ekuator dhe 

arrin maksimumin në pole. Duke e përmbledhur mund të thuhet që era fryn në 

drejtime të ndryshme në varësi të vendit ku ndodhemi.  

Forca Coriolis nuk shihet vetëm ajër por edhe në ujë (si çdo lloj fluidi). Në sipërfaqe 

uji të mëdha, dete apo oqeane, në një thellësi të konsiderueshme rreth 0.5km  mund 

të vërehen gjurmë në formë rrathësh. Ky fenomen është i ndryshëm nga fenomeni 

i valëve sipërfaqësore që krijohen nga goditja e sipërfaqeve ujore në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga era (Marshall dhe Plumb 2008).  

Kombinimi i efektit Coriolis dhe diferencës se presioneve, çon në një ndarje në tre 

pjese të dy hemisferave veriore dhe jugore. Në këtë mënyre në Tokë formohen 3 

breza qarkulluese apo ndryshe të quajtura breza klimaterike në secilën hemisferë, 



 
 
 

të pajisur me karakteristika të veçanta nëse i referohemi qarkullimit atmosferik 

(Mustaqi, 1986). Në një renditje nga Ekuatori në Polin e Veriut ato do të kishin këtë 

emërtim: a) Brezi Hadley, b) Brezi Ferrel (në të  cilin ndodhet edhe Shqipëria) dhe 

c) Brezi Polar.  

Në këtë figurë është propozuar një idealizim i mënyrës sesi qarkullon ajri. Ajri 

influencohet ndjeshëm nga korja e tokës dhe elemente të tjerë artificiale prandaj 

shpesh ai ka një drejtim të ndryshëm nga ai mbizotërues. Gjithsesi këto unaza nuk 

janë një realitet perfekt, sepse në to duhet të  pasqyrohen edhe nivelet e sipërme dhe 

të mesme të ajrit. Secili brez ka një gjerësi gjeografike rreth 30º. Sipas 

Enciklopedisë Britannica, unaza jonë Ferrel, e emërtuar kështu për shkak të 

observuesit të pare të saj William Ferrel (1856), ndodhet në brezin 35º deri në 60º. 

Ferrel ishte ndër të parët që vuri re mbizotërimin e erërave jug-perëndimore në këtë 

brez.  

Psh. nëse një ciklon është duke lëvizur në mënyre antiorare, ai do të kishte një forcë 

(fp) me drejtim nga jashtë brenda. Forca Coriolis (fc) është në drejtim e jashtëm të 

rrethit, po ashtu si dhe forca centrifugale (fg). Për erën që lëviz në drejtimin antiorar 

paralelisht me isobaret (një linje kjo në një hartë, e cila ka të njëjtin presion 

atmosferik), forca duhet të balancohet, pra në këtë mënyre forca e presionit të një 

cikloni do të ishte: 

 

 

Figura 2.1 Një skemë e idealizuar e qarkullimit të masës se ajrit. Burimi: 

https://www.britannica.com/science/Ferrel-cell Vizatoi: autori 

 

https://www.britannica.com/science/Ferrel-cell


 
 
 

fp = fc + fg 

Kjo formulë shpreh forcën e brendshme të balancuar si një shumatore të forcës 

Coriolis dhe forcës Centrifugale. Era që qarkullon në këtë sistem quhet “erë 

graduale”, (Johnson, 2001).  

Ajri i akumuluar në atmosferën e sipërme të brezit Ferrel, formon një presion të 

lartë sub-tropikal dhe era në afërsi të sipërfaqes se Tokës orientohet nga ekuatori në 

Poli i Veriut (pra drejtim jugor). Gjithashtu ajo orientohet dobët edhe nga drejtimi 

i Perëndimit në Lindje. Pra kjo force ka një tendencë ti drejtojë objektet në ajër nga 

krahu i djathtë.  Ndërsa në lartësi të konsiderueshme ato drejtohen nga Poli i Veriut 

në Ekuator dhe nga Lindja në Perëndim (Rafferty, 2020). Kjo ndarje e këtyre 

shtresave, (të poshtmes dhe të sipërmes), ndodh rreth 10 km larg Tokës, në një nga 

zonat me të preferuara të transportit ajror.   

Duke ju referuar një studimi të hershëm të autorit Mustaqi, (1986) në vendin tonë 

mund të identifikohen disa tipe qarkullimi të masave ajrore:  

1. Masa e ajrit që vjen nga Perëndimi në Lindje, (me koincidence të shpeshtë), që 

influencon të gjithë rajonin e Mesdheut dhe është përgjegjëse kryesisht për reshjet 

e dendura në vendin tone. Kjo masë qarkullon në të gjithë Mesdheun duke u 

pasuruar me lagështi.    

2. Masa e ajrit me drejtim meridional apo vertikal, (me koincidence jo të rrallë). 

Ajri që qarkullon në këtë drejtim nuk është i pasuruar me lagështi dhe nuk është 

përgjegjës për krijimin masiv të reshjeve.   

3. Masa e ajrit që vjen nga Lindja në Perëndim, (me koincidence jo të rrallë)  duke 

zhvendosur qendrat anti-ciklonare (qendra me presion të lartë atmosferik). Kjo 

masë ajrore është përgjegjëse për motin e qëndrueshëm në vend.  

Këto masa sipas autorit nuk janë të vetme, pasi në territorin tonë ekzistojnë dhe 

nën-masa qarkulluese të cilat janë të influencuara nga një mori faktorësh, por mbi 

të gjitha ato që lidhen me topografinë.  

Websitet Weatheronline,  Weather Sparks dhe Windy, demonstrojnë që drejtimi 

mbizotërues është i ndryshueshëm, në varësi të stinëve.  

Megjithatë, pavarësisht se diferenca kohore është e konsiderueshme, websitet në 

mënyrë të përafruar konfirmojnë renditjen e bërë në studimin e Mustaqit (1986). 

Gjithashtu sipas këtyre websiteve, era e matur është ngushtësisht e lidhur me 

topografinë lokale dhe faktorë të tjerë. Ndërsa korrentet e menjëhershëm të erës 

(wind-gusts), mund të variojnë në mënyre të ndryshme nga era mbizotëruese, në 

drejtim dhe në shpejtësi. Prandaj matjet bëhen duke u bazuar në regjistrime 

mesatare për orë. Websitet ofrojnë dhe matje lokale. Nga këto të dhena, 

WeatherSparks tregon që sezoni më i ngarkuar me erë në Tiranë psh. zgjat për rreth 

5.6 muaj, nga datat 19 Tetor deri në 08 Prill. Dita që identifikojnë këto website si 

më me erë është 4 Shkurti. Ndërkohë që periudha më e pa ventiluar nga era zgjat 

për 6.4 muaj, nga datat 8 Prill deri në 19 Tetor. Dita më e qetë është 31 Maji me një 

shpejtësi mesatare të erës 2.0m/s.  

 

 



 
 
 

 

2.1.3 Parametrat e ajrit 

Ajri në përgjithësi kanë këto parametra të cilat janë të lidhura ngushtësisht me njëra 

tjetra dhe funksionojnë së bashku;  

temperatura;  

presioni;  

densiteti;  

masa;  

volumi.  

Temperatura mat energjinë kinetike të molekulave. Presioni është forca e 

molekulave të ajrit në momentin që hasen në pengesë. Kur presioni për një sipërfaqe 

të caktuar rritet, atëherë në mënyre logjike është rritur dhe densiteti. Kur 

temperatura ngrihet atëherë molekulat e ajrit fitojnë shpejtësi të madhe duke bere 

që të godasin me fort pengesën, pra me një presion më të madh. Temperatura nga 

ana tjetër është një proporcion të drejtë me volumin. Sa më e lartë ajo, më i madh 

 

Figura 2.2 Parametrizimi i erës sipas WeatherOnline. Burimi: 

https://www.weatheronline.co.uk/Albania/Tirana.htm 



 
 
 

volumi dhe anasjelltas. Pra për shkak të temperaturës më të lartë, ajri ka një volum 

më të madh dhe rrjedhimisht një densitet më të vogël për njësinë matëse (Passe dhe 

Battaglia 2015).  

1m³ ajër në temperaturën 100 ºC do të kishte densitetin 1kg/m³. Është llogaritur që 

në 1m³ në një temperature 15ºC ajri të ketë densitetin 1.29kg/m³. Në simulimet 

kompjuterike kjo është një e dhënë  e rëndësishme pasi densiteti i parametrave të 

ajrit gjatë simulimit merret 1.25kg/m³. Ndërkohe nëse temperatura do të ishte -40ºC 

atëherë densiteti do të ishte me i madh 1.514kg/m³ (Passe dhe Battaglia 2015). 

2.1.4 Klasifikimi i erërave. 

Të shumë janë klasifikimet që i behën erërave. Ato shpesh ndryshojnë dhe 

specifikohen nga tipologjitë, shpejtësitë, periodicitetit, efekteve që shkaktojnë, 

demet materiale, etj.  

2.1.4.1 Në bazë të tipologjisë 

Erërat kanë tipologji a)globale apo b)lokale. Erërat globale janë një rezultat 

kryesisht i efektit Coriolis, formës së Tokës dhe energjisë së Diellit. Ato mund të 

jenë:  

• Era polare lindore. 

• Era perëndimore. 

• Era tropikale lindore. 

• Era e Brezit Ekuatorial.  

Drejtimi kryesor i këtyre erërave nuk ndryshon dhe është efekt perpetuale, si ai që 

u shpjegua me sipër në këtë material Figura 2.1.  Erërat me karakter lokal 

gjenerohen në mënyre relative me topografinë, materialet përbërëse të kores së 

Tokës, sipërfaqet e rrafshëta, vegjetacionin, etj. Në përgjithësi drejtimi i këtyre 

erërave është i ndryshueshëm. Ato mund të ndryshojnë edhe shpejtësi. Këto era 

kanë një karakter lokal dhe mund të mbulojnë një territor të kufizuar.  

2.1.4.2 Në bazë të shpejtësisë 

Strahler (2016), i klasifikon erërat në bazë të shpejtësisë, por dhe efektit të saj në 

sipërfaqen e Tokës. Ky klasifikim nuk duhet ngatërruar me shpejtësinë në nivelin e 

këmbësoreve, pasi në kete nivel shpejtësia ulet ndjeshëm si pasojë e forcave të 

fërkimit që ndesh rrjedha. Sipas Srahler, këto tipe erërash mund të jene të qeta, të 

buta, të moderuara, të forta apo stuhi të dhunshme. Në vende të ndryshëm këto erëra 

emërtohen ndryshe. Disa vende të tjerë kanë krijuar dhe mini-klasifikime të tjera 

specifike të tyre:  



 
 
 

• Erërat e qeta: janë të pa identifikueshme si të tilla. Njerëzit i perceptojnë 

ato si një masa ajri të vogla lëvizëse. Ndryshe quhen erëra të lehta dhe kanë 

një shpejtësi të përafërt me 0.2m/s. Efekti i tyre është i vështire edhe për tu 

ndjerë. Këto erëra mund të dallohen në tymin e oxhaqeve të fabrikave, në 

përkulje të lehta të vegjetacionit etj. 

• Erërat e buta: mund të identifikohen si më lehte sesa të parat. Efekti i tyre 

mund të ndihet tek flokët e bores, gjethet e pemëve, ngritjen e lehtë të 

pluhurave etj. Shpejtësia e këtyre erërave mund të luhatet nga 3.3m/s deri 

në 5.5m/s.  

• Erërat e moderuara: kanë një efekt më të madh në Tokë duke bërë të 

mundur fëshfërimën e përkuljes së degëve të konsiderueshme të pemëve, 

ngritjen e pluhurave në rrugë dhe rërave në bregdete. Shpejtësia e tyre është 

e ndryshme nga 5.5m/s deri në 10.5m/s.  

• Erërat e forta: kanë një efekt diskomforti të ndjeshëm tek këmbësoret. Ato 

janë përgjegjëse për dallgët e fuqishme dhe thyerjen e degëve të pemëve. 

Shpejtësia e këtyre erërave mund të arrije deri në 20m/s. 

• Stuhitë: paraqesin rrezikshmëri tek këmbësoret. Ato kanë një force 

shkatërruese të ndjeshme dhe mund të arrijnë deri në shkuljen e pemëve apo 

dëmtimit të çative. Shpesh here ato mund të krijojnë dallge të fuqishme që 

vene në rrezik mjetet e ankoruara në porte. Shpejtësia e këtyre erërave mund 

të filloje nga 20m/s e deri në 50-60m/s.  

Duhet kujtuar që era në afërsi të Tokës qarkullon me shpejtësi më të ulët dhe drejtim 

variabël në krahasim me atë mase ajri që qarkullon qindra metra sipër kores së 

Tokës. Kjo çështje do të diskutohet në seksionin 2.1.8 Profili te shtresës kufitare të 

erës. 

2.1.4.3 Në bazë të periodicitetit 

Sipas Strahler (2016), erërat mund të klasifikohen sipas  periodicitetit apo 

koincidencës:  

• Musone: erë me ndryshim drejtimi sezonal, (gjatë dimrit dhe verës), dhe 

karakteristike për vende të Azisë dhe Australisë. Kjo fjale është me origjine 

arabe Mausim, që do të thotë sezon. 

• Fllade nga toka apo nga deti: këto erëra ndryshojnë drejtimin gjatë dite 

natës.   

• Fllade nga lëndina apo nga male: edhe këto erëra kanë një ndryshueshmëri 

në ditë-natë.  

2.1.4.4 Në bazë të efekteve në Tokë 

Leong (1995), rekomandon që klasifikimet e erërave mund të kryen edhe duke 

analizuar efektet e tyre dhe dobishmërinë. Ai bën këtë renditje të erërave duke ju 

referuar këtyre efekteve:  



 
 
 

Fohni: erë me efekt pozitiv. Ajo është një erë me rendësi të veçantë në Alpe pasi 

shkrin akujt në ndihmë të mbijetesës së kafshëve të egra. Ajo është fortë, e thatë 

dhe e ngrohtë.  

Lu: erë me efekt të dëmshëm. Ajo është shumë e nxehte (deri në 50ºC) dhe e thatë 

që fryn nga Perëndimi dhe i atribuohet vendeve të Azisë qendrore.  

Kinoku: erë me efekt pozitiv. Është gjithashtu një erë e ngrohtë dhe është 

karakteristike për vende si kontinenti i Amerikës se Veriut. Kjo erë mban larg 

shtresëzimin e bores në ndihmë të fermerëve lokale.   

Mistrali: erë me efekt negativ. Kjo erë ka një shtrirje lokale që fillon nga Alpet e 

deri në Mesdhe. Kjo erë ka shpejtësi të tepër lartë dhe është ekstremisht e ftohtë. 

Është përgjegjëse për shkaktimin e ngricave në vendet që kalon.  

Shiroku: erë me efekt negative që gjenerohet në Afrike dhe përshkruan Mesdheun. 

Ajo krijon erë me pluhur të nxehtë të mbartur nga Sahara-ja duke sjellë nxehtësi 

dhe ajër të thatë.  

2.1.5 Karakteristikat e përgjithshme të erës 

Në përgjithësi dy janë karakteristikat më të rëndësishme që lidhen me erën. Ato 

janë: drejtimi dhe shpejtësia. Këto karakteristika janë të vështira për tu perceptuar 

me korrektesë pa ndihmën e instrumenteve, për faktin që era është e pamundur të 

shihet në mënyre të drejtpërdrejtë. Këto karakteristika studiohen nga kërkues të 

fushave të ndryshme duke filluar që nga ata të meteorologjisë, inxhinierisë 

aerodinamike, aeronautikës, madje dhe urbanisteve.  

Era ka dhe karakteristika të tjerë siç është Energjia, Fuqia, Densiteti i ajrit,  

gjithashtu të rëndësishëm për specialistët që instalojnë turbinat e erës për prodhim 

energjitik (sistemet eolike), të cilët nuk janë të përfshirë në ketë studim.  

2.1.6 Instrumentet tipike për matjen e erës 

Drejtimi matet me një instrument të thjeshte si erë-treguesi, i cili paraqitet sensitiv 

ndaj ndryshimit të rrymave të ajrit. Çdo erë-tregues është i përberë nga një shigjete 

(pjesa e fundit e së cilës ka një element më të madh se maja) dhe elementi vertikal 

i mbështetjes. Maja e shigjetës (më e vogël), tregon drejtimin në të cilin era fryn.  

Shigjeta është e mbështetur në një aks që lejon rrotullimin e lehtë të saj. Meqenëse 

era në qytet influencohet shumë nga format urbane, shpeshherë duke imponuar një 

drejtim tjetër nga ai mbizotërues në qytet, Hala dhe Shkodrani (2020), atëherë erë-

treguesi vendoset në pjese të larta, duke kaluar dhe lartësitë e pemëve apo 

interferencën e strukturave të larta.  

Shpejtësia e erës matet nga një instrument si anemometri. Edhe ky është një tjetër 

instrument i thjeshte, i cili është i përberë nga më tepër se dy kupa të vendosura në 

mënyre simetrike larg njëra tjetrës, të mbështetura mbi një aks që lejon rrotullimin. 

Kupat janë me tepër se dy, për arsye të lejimit të rrjedhshëm të rrotullimit. Forca e 



 
 
 

erës do të krijoje një presion më të madh në pjesën e lugët të kupave dhe për këtë 

arsye do të bëjë që ato të rrotullohen me të njëjtën shpejtësi që ka rryma e ajrit. Këto 

lloje instrumentesh zakonisht përdoren në stacione meteorologjikë dhe gjenden të 

vendosur në një distance të pa-penguar nga strukturat ndërtimore apo topografia. 

Leximet e tyre nuk merren direkt në këtë pajisje, por në pajisjen shtesë e cila 

qëndron në brendësi të stacionit.  

Ekzistojnë edhe anemometra të lëvizshëm të cilët janë të pajisura me një helikë 

sensitive, rrotullimi i se cilës mat shpejtësinë e erës. Këto anemometra janë praktike 

për përdorime personale apo për kontrolle dhe analiza të caktuara në terren. Leximet 

e tyre afishohen në ekrane elektronike.  

2.1.7 Marrja e të dhënave për erën dhe  meteorologjia e saj 

Marrja e karakteristikave të mësipërme është funksion i: pajisjeve matëse, (të 

përmendura me sipër),  kohës se matjes, dhe pozicionimi korrekt i këtyre pajisjeve. 

Është normale që era të jetë e ndryshueshme në njësinë e kohës, për shkak të 

ndryshimeve të menjëhershme që ajo pëson, veçanërisht në rastet kur ajo pengohet 

dhe kondicionalët nga format urbane (Hala, Nepravishta dhe Panariti, 2019). Nga 

ana tjetër duhet kuptuar që një matje individuale në një pozicion të caktuar, nuk 

mund të shërbejë për identifikimin e një zonë të gjerë aplikimi.   

Në përgjithësi kushti për të marre lexime të sakta të drejtimit të erës është vendosja 

e instrumenteve të sipër përmendur, në mënyre korrekte. Ato duhet të vendosen në 

një pozicion të hapur (fushë) dhe të mos pengohen apo kondicionohet nga format 

urbane dhe topografia. Gjithashtu ato duhet të pozicionohet 10m mbi sipërfaqe, 

(lartësi kjo e kondicionuar për stacionet meteorologjike edhe nga Këshilli Kombëtar 

i Kërkimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës), për të  mos u ndikuar nga rrymat 

e ajrit që përplasen nga relievi. Ka një rast kur anemometrat vendosen në një 

pozicion deri në 5m. Ky rast i referohet kryesisht aeroporteve për dy arsye kryesore; 

se pari aeroportet janë fusha të hapura dhe nuk ndikohen nga format urbane; dhe së 

dyti në aeroporte është shumë e rëndësishëm të monitorohen të gjitha rrymat e ajrit 

direkte dhe indirekte (të përplasura në pistë).  

Ndryshimet që era pëson në drejtim dhe shpejtësi nuk mund të serviren të 

menjëhershme pasi ato mund të çojnë në interpretim të gabuar. Duke mos qenë një 

 

Figura 2.3 Matësit e erës: a)Erë-treguesi, b)Anemometri stacionar; c)anoemometri portabel. 

Burimi: https://myneeds.ie/pocket-lcd-digital-wind-speed-meter-anemometer.html dhe 

https://fineartamerica.com/featured/anemometer-and-wind-vane-bildagentur-onlinemcphoto-

schulz.html?product=acrylic-print 

 

https://myneeds.ie/pocket-lcd-digital-wind-speed-meter-anemometer.html


 
 
 

rrjedhje konstante, era ka edhe ndryshime të menjëhershme shpejtësie dhe drejtimit 

“wind gusts”. Në Shqipëri në përgjithësi i njohim këto rryma me emrin “korrente 

të befasishme ajri”. Ato janë të shpejta dhe nuk zgjasin në kohe (rreth 20 sekonda).  

Këto të dhëna mesatarizohen duke i shërbyer specialisteve të fushës për të hartuar 

legjislacionin përkatës në fushën e ndërtimit. Siç kuptohet është shumë i 

rëndësishëm dhe faktori kohë. Mesatarizimi mund të behet në mënyra të ndryshme 

sipas legjislacionit në vendin përkatës. Ndërkombëtarisht shumica e vendeve kanë 

një interval kohor për lexueshmërinë e të dhënave të erës, i cili zgjat 10 minuta. 

Duke ju referuar Shoqërisë Amerikane të Inxhiniereve të Ndërtimit (ASCE 7-95),  

në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpejtësia e matjes se erës predominuese merret 

në 5 sekonda. Ndërsa në Kanada shpejtësia e erës matet në 1 ore duke mesatarizuar 

të dhënat e çdo minute.  

Të dhënat individuale të secilit stacion dërgohen në stacionin qendror meteorologjik 

për ti përpunuar apo rregulluar, në mënyrë që të serviren të mesatarizuara. Përsa i 

takon korrenteve të menjëhershme të ajrit ato mund të lexohen edhe nga stacione 

individuale. Të dhënat mesatarizohen sipas histogramave në ekuacioneve të 

ndryshëm të mekanikes së fluideve.  

Një variant i mundshëm i ekuacionit të matjes se shpejtësisë se erës u(z) në lartësinë 

z është treguar në këtë formule:   

𝑢(𝑧) =
𝑈𝑓

𝐾
[ln

𝑧

𝑧𝑜
− 𝜉 (

𝑧

𝐿
)] 

ku uf është shpejtësia e forcës se fërkimit. K shpreh konstanten e Karman-it 

(zakonisht ajo ka një vlere 0.4). zo është ashpërsia e sipërfaqes e ndryshme kjo në 

materiale të ndryshëm. Në këtë formule zo matet në centimetra dhe është 0.01cm 

për materiale si uji apo bora, 1cm për gjelbërimin e ulët, 25cm për fusha të mbjella, 

dhe 100-400cm për pyje apo qytete.  L është faktori i shkallës (Panofsky, 1977). 

Funksioni ξ(z/L) përcaktohet nga rrezatimi i Diellit në stacion.  

Ky ekuacion nuk është linear kështu që dhe analizat që kryen për të duhet të jenë 

jo-lineare. Ky ekuacion aplikohet për një kohë të shkurtër (rreth 1 minute) dhe jo 

për një kohë më të gjatë, pra mesatareve mujore apo atyre vjetore (Johnson, 2001).  

Nëse na duhet të llogarisim shpejtësinë e erës (uz) me një përafërsi të madhe atëherë 

do tu përdorte ekuacioni i mëposhtëm: 

𝑢(𝑧2)

𝑢(𝑧1)
= (

𝑧2

𝑧1
)

𝛼  

 

Në këtë ekuacion z1 është lartësia e pikës ku është realizuar matja (pra rreth 10m), 

ndërsa z2 është lartësia ku dëshirohet të kryet matja. Eksponenti a përcaktohet në 

mënyrë empirike. Ai është i ndryshëm në varësi të kohës, stinës, topografisë, 

shpejtësisë së erës apo temperaturës, (Golding, 1976). 



 
 
 

Koeficienti a dhe b mund për përcaktohet Vlera tipike të a dhe b është 0.1 paradite 

dhe rreth 0.3 natën. (Johnson, 2001) dhe (Spera dhe Richards, 1979). 

𝛼 = 𝑎 − 𝑏 𝑙𝑜𝑔10 𝑢(𝑧1) 

Ndërkohë edhe statistikat e shpejtësisë së erës mund të mesatarizohen. Nëse do të 

kishim një set me numra u1 (matje individuale të shpejtësisë se erës në pika të 

ndryshme) shpejtësia mesatare do tu përcaktonte: 

𝑢 =
1

𝑛
∑ 𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Në Shqipëri të dhënat e klimës ofrohen kryesisht nga Instituti i Gjeoshkencave, 

Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM). Përsa i përket të dhënave mbi erën, ato i 

ofron Departamenti i Klimës dhe Mjedisit pjese e IGJEUM, nëpërmjet buletineve 

të përmuajshme.  

 

 

Figura 2.4 Buletini mujor klimatik për Tiranën dhe Peshkopinë: Të dhena nga Buletini i Janar 2020. 

Burimi: https://www.geo.edu.al/newweb/?fq=brenda&gj=gj1&kid=42 

 



 
 
 

2.1.8 Profili i shtresës kufitare të erës 

Siç u theksua dhe më sipër në këtë material, era është një lëvizje ajri në mënyrë 

hapësinore apo tre-dimensionale. Gjerësisht era konsiderohet një forcë me 

komponentë planarë, x y, pa komponentët hapësinorë z. Impakti i erës në sipërfaqen 

e Tokës është i tillë që kjo komponentë vertikale jep një ndikim shumë herë më të  

vogël në krahasim me ato horizontale. Prandaj era është konsideruar si një lëvizje 

ajri në mënyre horizontale.  Duke ju referuar Shoqërisë Amerikane të Inxhiniereve 

të Ndërtimit, shpejtësia e erës rritet sa më tepër të ngjitemi në hapësirë (ASCE 7-

95). Ketë fakt e kemi lehtësisht të vërtetueshme nëse marrim një udhëtim me 

aeroplan në një distance relativisht të gjatë dhe vështrojmë monitorët informativ të 

udhëtimit. Me siguri në lartësinë të konsiderueshme në ketë udhëtim do të 

identifikohen shpejtësi të paimagjinueshme në qytetet tona. Në afërsi të sipërfaqes 

se Tokës, shpejtësia e erës behet gati zero, për shkak të forcës të fërkimit.  

Era ndryshon shpejtësinë në kontaktin e saj me sipërfaqen e Tokës në mënyre 

graduale nën një shumatore të forcës Coriolis dhe forcës Centrifugale, (Johnson, 

2001). Ajo mund të ndryshoje drejtim dhe shpejtësinë për shkak të pengesave që 

has gjatë qarkullimit në sipërfaqen e qyteteve. Era mund të pengohet nga një numër 

i madh barrierash duke filluar nga ato natyralet, si malet, kodrat, pyjet, dhe deri tek 

barrierat artificiale, ndërtesat, digat, muret, etj. Era është shumë e ndryshueshme në 

të gjithë parametrat meteorologjik të saj kur afrohet afër Tokës. Kjo e bën atë të 

vështirë për tu perceptuar apo parashikuar.  

Shpejtësia e erës matet në profilin e shtresës kufitare matet me formulën: 

V/V10 = cHa 

Relievi  c a 

Sipërfaqe e sheshte 0.68 0.17 

Sipërfaqe e ndërtuar dhe hapësira 0.52 0.20 

Ndërtime 0.35 0.25 

Qytet  0.21 0.33 

Tabela 1 Faktorët e terrenit për ekuacionin e mësipërm 

V – shpejtësia e erës në pozicionin e kërkuar 

V10 – shpejtësia e erës në pozicionin 10m 

c dhe a janë faktorët e terrenit që varen nga pengesat 

Era mbizotëruese në një territor të caktuar, i detyron planifikuesit apo arkitektet ti 

konfigurojnë dhe orientojnë ndërtesat në përputhje me efektet e dëshiruara. Psh 

nëse qyteti vuan nga ndotja atmosferike dhe temperaturat e larta gjatë verës, atëherë 

konfigurimi i ndërtesave duhet të jete i tille që të lejoje korridoret e ajrit të ventilojnë 

gjithë qytetin.  

 



 
 
 

 

 

Nëse do të kishim të bënim në një qytet në zona veriore, ku kërkohet mbrojtje nga 

erërat e forta në dimër, atëherë strategjia do të bëhej e tillë që era dominuese të haste 

në pengesa të krijuara nga vetë njerëzit me qëllim uljen e shpejtësisë së erës.  

 

 

 

 

Foto 2.5 Grafiku i profilit kufitar të erës. Burimi: Crosbie; Vizatoi: Autori.  

 

 

Foto 2.6 Imazhe kompjuterike në kërkim të lirimit të korridoreve të ventilimit të Singapore. Burimi: 

Studimi i kërkuesve: Raven J dhe të tjerë (2016).  

 



 
 
 

 

Kjo strategji mbrojtëse është përdorur edhe në bregdetin ndërmjet Durrësit dhe 

Kavajës, për të mbrojtur tokat bujqësore. I gjithë brezi i pishave të buta, të mbjella 

përgjatë bregut të detit shërbente si një barrierë e erës që vjen nga Perëndimi. 

Ndryshimet ekonomike dhe kontrolli i dobët i territorit detyruar që këto pisha 

fatkeqësisht ti linin vend ndërtimeve, që edhe nëse mund të shërbejnë si barriere për 

erën, kanë dëmtuar pejsazhin dhe kondicionet ambientale të zonës. Sot kemi 

evidenca të mjaftueshme të këtyre barrierave të mbetura. 

Masa e ajrit që ndikohet nga sipërfaqja e Tokës quhet “profili i shtresës kufitare e 

erës”. Parametri α në figurë, është matur në metra dhe ndryshon për të tre terrenet.  

Ai shtrihet disa qindra metra mbi sipërfaqe.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.7 Barrierat e pemëve për të bllokuar erën e fortë në Universitetin e Virginias. Burimi: Broshurë 

PDF e titulluar: Guidelines for sustainable buildings and environmental design.  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Bregdeti i Spillesë 2018. Burimi: AlpeNews https://alpenews.al. (2020) 

 

 

Figura 2.9  Profili me shpejtësi të ndryshme nga efekti i shtresës kufitare. Burimi: Recoskie, 

Lanteigne dhe Gueaieb 2017. Shqiperoi: Autori 

https://alpenews.al/


 
 
 

3. Efektet e erës në kontekstin urban 

3.1 Efektet e dëmshme të erës në zonat urbane 

Të gjitha ndërtesat të cilat kanë struktura mbitokësore të ekspozuara, i nënshtrohen 

forcës se vazhdueshme erës. Nëse projektuesit i kanë marrë në konsideratë kodet e 

ndërtimit, atëherë struktura duhet ti rezistojë forcave të dëmshme të erës. Në rastet 

kur kodet mungojnë, inxhinieret kryejnë observime të strukturave ekzistuese në 

terren për shenja dëmtimesh. Në Shqipëri përdoret kodi i ngarkesave të erës EN 

1991-1-4 pjese e Eurocode 1. Ndryshimet klimaterike globale kanë bërë që forca e 

erës mos të jetë gjithmonë konstante. Vitet e fundit kudo po vihen re fenomene larg 

parashikimeve inxhinierike si psh, dalja në mënyre periodike e lumenjve nga 

shtretërit duke kaluar nivelin maksimal të tyre,  apo kapërcime të shpejta stinësh 

dhe zgjatje të tejskajshme të stinëve të tjera, apo impaktet e cikloneve dhe 

shtrëngatave të paparashikueshme. Edhe në Shqipëri, kemi vënë re në mënyrë të 

vazhdueshme ndryshimin e klimës dhe përsëritjen e fenomeneve natyror të 

përmendur me sipër. Jo me larg se ditët e para të Janarit 2020 u pa prurja e një mase 

ajrore të fuqishme me drejtim Jugor (fenomen i rrallë për rajonin), e cila ishte 

përgjegjës për shkulje pemësh në shumë qytete bregdetare, por edhe në qytete të 

brendshëm, siç ishte rasti i Tiranës. Kjo masë ajrore e fuqishme solli edhe dëme 

strukturale në banesa duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve. Pra edhe strukturat më 

të qëndrueshme, i nënshtrohen periodikisht forcave të fuqishme të erës që 

shkaktojnë dëme, duke tejkaluar dhe normat e projektimit apo praktiken e viteve të 

mëparshme. Këto era të forta shpesh nuk shfaqen të vetme, por shoqërohen edhe 

me fenomene të stuhive intensive. 

3.1.1 Forca e erës së dëmshme 

Hartat e erërave tregojnë zonat me rrezik potencial duke u nisur nga matjet në 

stacione meteorologjik apo nga matje individuale të vazhdueshme dhe të 

mesatarizuara (Niemann, 2004). Për formimin e hartave të rrezikshmërisë mund të 

përdoret dhe observimi i dëmeve në strukturat ekzistuese. Pra një pjese e 

konsiderueshme e punës mbështetet edhe në përvojat dhe sondazhet në terren. Harta 

apo informacione edhe më të detajuara mund të serviren për qendrat e banuara, apo 

për zona bregdetare ku rreziku vjen për shkak të shpejtësisë se gjeneruar në terrene 

të papenguara si psh sipërfaqet ujore. Pas klasifikimit të nivelit të rrezikshmërisë, 

këto informacione përkthehen në kode ndërtimi, të detyrueshme për tu përdorur nga 

inxhinieret e strukturave të ndërtesave mbitokësore, për të përllogaritur këtë 

ngarkese të jashtëme dinamike. Në përgjithësi ndodh rrallë që  forca e erës të 

tejkaloje mbi normat inxhinierike. Për këto raste merren parasysh dhe koeficientet 

e mbingarkimit, duke ofruar siguri të strukturave ndërtimore. Duhet theksuar që 

edhe në rastet kur ngarkesa e erës i tejkalon normat e llogaritura inxhinierike, dëmet 



 
 
 

që mund të shkaktohen në objekt duhet të jenë minimale. Ato nuk duhet kurrsesi të 

cenojnë strukturën mbajtëse në ndërtesa mbitokësore (mure mbajtëse, kolona, trarë, 

soleta), (ASCE 7-95). Kur era është mbi normë, në përgjithësi ata elementë që 

dëmtohet të parët janë të pozicionuar në strukturën e jashtme kufizuese me 

ambientin e jashtëm (muret të jashtëm, dritaret, dyert, çatitë, strehët, kolonat hyrëse, 

portikët, gardhet, etj.).  

Gjatë akselerimit të erës përtej normave llogaritëse, vihet re dhe fenomeni i 

bashkimit të erës me materiale që hasen në rrugën që ajo bën, duke goditur struktura 

të tjera. Në këtë rast, rezistenca e strukturave kufizuese dhe atyre mbajtëse të 

goditura, vihet në vështirësi, pasi ngarkesa goditëse do tu rriste edhe me tej. Në 

raste të një rrezikut të tillë, ndërtesat duhen llogaritur dy here; edhe nga impakti me 

forcën e dëmshme të erës, por edhe nga goditja e këtyre elementeve të jashtëm. Psh 

një rast në të cilët ndodh ky bashkim mund të jete era e shoqëruar me: ujin nga 

dallgët, pjesë të tjegullave, dërrasave, etj, (Brewick, Divel, Butler, Bashor, Kareem, 

2009). Ky quhet “impakti debris”, apo impakti i pjesëve të thërrmuara, që do të 

shpjegohet më poshtë.  

Në përgjithësi efekti i erës është prezantuar në Eurocode si një set i thjeshtë forcash 

që veprojnë me një ekuivalente të efekteve ekstreme të erës turbulente EN 1991-1-

4 pjese e Eurocode 1. Duke ju referuar Shoqërisë Amerikane të Inxhiniereve të 

Ndërtimit (ASCE 7-95), shpejtësia e erës mund të llogaritet me këtë formule: 

    p = qGC 

    q = 0.00256KzKztV²I 

p= presioni i matur në psf 

q= shpejtësia e presionit i matur në psf 

0.00256= konstante e densitetit të masës, e matur në mph 

Kz= koeficienti i ekspozimit ndaj shpejtësisë se erës 

Kzt= faktori topografik 

V= shpejtësia maksimale e korrenteve të menjëhershme të ajrit e matur për 3 sekonda 

G= faktori i korrenteve të menjëhershëm të ajrit 

C= koeficienti i presionit mesatar 

Nga kjo formulë mund të kuptohet që në llogaritjen e ngarkese se erës në ndërtesa 

nuk merret rrjedha e mesatarizuar e saj, por rasti më i keq, pra korrentet e 

menjëhershme të ajrit, të cilët mund të arrijnë shpejtësi më të mëdha në krahasim 

me rrjedhën mbizotëruese. Janë të rrallë planifikuesit apo arkitektët që mund të 

përdorin këtë formule në procesin e punës së tyre, natyrisht kjo ndodh edhe për 

faktin që puna normale e tyre është e ndryshme nga llogaritjet aerodinamike (Ghosh 

dhe Fanella, 2000). Sidoqoftë, formula e mësipërme do të ndihmonte këdo që 

interesohet për të kuptuar se çfarë impakti do të kishte forca e erës në faqet e 

ndërtesave. Gjithashtu kjo formule do ti bënte arkitektet më të aftë në diskutimet 

inxhinierike me specialistë të fushës përkatëse, përtej çështjes se cili do të ishte 

specialisti që do të llogariste formulën.  

 



 
 
 

3.1.1.1 Vibracionet nga Turbulenca 

Dridhjet janë një tjetër problem që mund të shkaktoje era e fortë në ndërtime të 

peshave të lehta. Në këtë grup hyjnë kryesisht ndërtime të realizuara me strukturë 

çeliku dhe ato me mbulesa të lehtësuara të tipit: kapriata me hap të madh 

mbështetjeje, kapanonet metalike, urat me elemente të çeliktë, tenzo-strukturat etj. 

Vibrimet e krijuara nga turbulencat kemi mundësi ti ndjejmë në një udhëtim me 

avion. Por vibrimet ndodhin edhe në ambientin urban, atëherë kur ndërtimet janë të 

paqëndrueshme ndaj efektit të turbulencës, efekt i manifestuar me luhatje të 

drejtimit, shpejtësisë dhe magnitudës se erës (Lungu dhe Van Gelder, 2001). Nëse 

turbulenca gjenerohet nga ndonjë pengesë e afërt atëherë kemi të bëjmë me një 

ngarkesë të paqëndrueshme të quajtur “interferencë”, (Wilkinson, Bradbury dhe 

Hanna, 2014). Turbulencat janë mekanizëm shumë kompleks, i parregullt dhe 

kaotik. Posedimi i këtyre vetive i bën ato në jashtëzakonisht të vështira për tu 

parashikuar nga planifikuesi urban, por edhe nga specialisti i aerodinamikes. Ato 

mbartin me vete shumë problematika ende të pasqaruar plotësisht (Hjertager, 2014). 

3.1.1.2 Vibracionet nga Vorbullat  

Vorbullat formohen atëherë kur era godet në një kënd të drejtë një ndërtese me plan 

rrethor apo eliptik, fenomen ky që shoqërohet me lindjen e vorbullave, në forme 

rrethore apo eliptike, të njëpasnjëshme. Por vorbullat nuk lindin domosdoshmërish 

vetëm nga ndërtesat cilindrike, por edhe ato të tipeve të tjera ,(Yang, Sarkar dhe 

Hu, 2012).Vorbullat janë fenomen shqetësues kur godasin në përgjithësi godina, të 

cilat plotësojnë kushtin që njëra nga përmasat të jetë shumë më e madhe në 

 

Figura 3.1 Vibracione të ajrit të krijuara nga turbulencat. Studim në Qytetin e Toyohashit, Japoni. 

Burimi: Autori 2017.  

 



 
 
 

krahasim me dy të tjerat. Ky është rasti i kullave të larta apo ndërtesa të holla (Hala, 

Nepravishta dhe Panariti, 2019). Ato në përgjithësi krijojnë vibracione tepër të 

forta. 

Vorbulla lind menjëherë kur shpejtësia e erës është e barabarte me frekuencën 

natyrale të cilindrit – një fenomen ky që normalisht do të prodhojë rezonance. Kur 

rezonanca shfaqet, atëherë edhe nëse rritet shpejtësia e erës me disa kilometra në 

orë, prapë fenomeni i ndodhur është prezent në të njëjtën frekuencë. Ky fenomen 

quhet nga disa autore si “bllokim”. Ajo që është e rëndësishme për projektuesit 

është që të mbajnë erën në një shpejtësi më të ulet në krahasim me frekuencën 

natyrale e cilindrit. Në rast të kundërt ndërtimi do të vibronte masivisht, (Yang, 

Sarkar dhe Hu, 2012). 

3.1.1.3 Faktorët që ndikojnë në dëmtim.  

Kur era me shpejtësi të lartë godet  ndërtesat atëherë dëmet që ndodhin janë rezultat 

i këtyre faktorëve:  

• Presioni aerodinamik i krijuar përreth ndërtimeve, (hapësirat ndërmjet 

godinave shërbejnë që të rritet shpejtësia aty ku ngushtohet seksioni). 

• Luhatja e presionit (fryrja-shfryrja) e presionit të jashtëm në atë të 

brendshmin si pasojë e ndonjë çarje në perimetrin e jashtëm të ndërtesës.  

 

Figura 3.2 Efektet e ndërtesave rrethore: a) deformimi i rrymave të ajrit; b) lindja e vorbullës c) 

lindja e turbulencës. Burimi: https://www.rpi.edu/dept/chem-

eng/WWW/faculty/plawsky/Comsol%20Modules/CylinderTransient/Ch13CylinderTime.html 

 



 
 
 

• Impakti “debris” nga pjesëzat e materialeve të ndërtimit rreth e përqark. 

Megjithatë ky faktor ngelet në minorancë kundrejt dy të pareve përsa i 

përket shkallës së dëmtimeve.    

 

Nëse do ti referohemi luhatjes se presionit atëherë do të kuptojmë që në një strukture 

ndërtimore klasike me katër faqe të drejta presioni është si vijon, Figura 3.4. Në 

këtë faktor padyshim luan një rol të madh mënyra sesi godet era, pra e thënë 

ndryshe, mënyra sesi mund të jenë vendosur godinat përballë qarkullimit të erës 

dëmtuese.  

3.1.2 Presioni Aerodinamik 

Në një ndërtesë me plan drejtkëndor që i është nënshtruar erës që fryn paralel me 

një nga faqet e drejta, panorama e presioneve që do të merrnim është e ngjashme 

me Figurën 3.4. 

3.1.2.1 Presioni në Mure 

Siç shihet në figurën e mësipërme edhe pse drejtimi i erës është pingul (përballe 

njërës nga faqet), faqet vertikale e të njëjtës ndërtese nuk sillen njësoj. Muri me 

presion pozitiv është muri që përballet me erën në atë drejtim. Ai ka një ngarkese 

 

Figura 3.3 Tentativa të vendosjes së godinave për të zbutur efektin shkatërrues. Burimi: 

Mohammad dhe të tjerë, 2014.   

 

 

Figura 3.4 a) Impakti i erës në mure të drejtë të një ndërtese; b) Një ndërtese në rrymën e erës. 

Burimi: Corsbie dhe të tjerë. Vizatoi: Autori.  

 



 
 
 

konstante siç tregohet dhe në figure. Përballe me të është muri me presion negativ. 

Edhe ky mur ka një presion relativisht konstant. Faqet anësore janë pingule me 

drejtin e erës. Ato kanë presion anësor negativ jo uniform.  Faqet më të ngarkuara 

janë aty ku edhe shpejtësia rritet, pra në këndet e faqeve nga fryn era. Anët e tjera  

kanë një ngarkese më të vogël gjithashtu negativ. Prandaj në ane merret një kurbë 

ngarkesash .   

3.1.2.2 Presioni në faqe të pjerrëta 

Siç mund të vërtetohet në praktikë, çatitë janë pjesët të cilat vuajnë më shumë nga 

presioni i erës. Tek to mund të gjenden gjurmët e dëmtimeve të para. Çdo lloj çatie, 

në çdo lloj materiali, në çdo kënd, është vulnerabël e goditjeve nga presioni i erës 

dëmtuese. Në përgjithësi çatitë dëmtohet dhe nga efekti “debris” apo efekti i 

thërrmimeve të ndërtimeve rreth e qark. 

Nëse i referohemi një klasifikimi orientues të Shoqërisë Amerikane të Inxhiniereve 

të Ndërtimit, (ASCE 7-95), çatitë mund të ndahen në të pjerrëta kur këndi është më 

i madh se 40º, ose me pjerrësi të ulëta kur këndi i tyre është me i vogël se 40º. Siç 

mund të shikohet me lehtësi nga skema e ofruar efekti i tyre është i ndryshëm.  

 

 

Figura 3.5 Veprimi i erës në struktura ndërtimore me: a) çati e pjerrët; b) çati me pjerrësi të bute. 

Burimi: Corsbie dhe të tjerë. Vizatoi: Autori. 

 



 
 
 

Teka çatia e pjerrët dyujëse, Figura 3.5-a), në njërën faqe kemi efekt pozitiv 

konstant, ndërsa në anën e kundërt me drejtim e erës kemi një efekt negativ jo-

konstant. Ndërsa në çatinë me pjerrësi të ulët, të dy faqet e çatisë kanë presion jo-

konstant negativ. Pra ky kënd i çatisë mund të sjelli në keq interpretime nëse i lihet 

vetëm përshtypjes se projektuese pa testuar më parë.  

Edhe tek tarracat horizontale të dala konsol, era e fortë tenton ta shkulë konsolin 

duke i dhënë pikërisht një presion nga poshtë sipër, si në Figurën 3.6.   

3.1.3 Presioni i Brendshëm 

Në një volum prej 1m³ ajri peshon rreth 1kg. Pra nëse marrim volumin e një banese 

tipike me përmasat 15m x 10m atëherë do të kishim rreth 1.5ton peshë ajri. Pra në 

një shtëpi normale masa e ajrit do të ishte e konsiderueshme. Konstruksioni i kësaj 

shtëpie nuk prishet për një arsye të thjeshte. Sepse presioni i jashtëm është i 

barabartë me të brendshmin. Sa herë kjo balance prishet (me lindjen e korrenteve 

të brendshme për shkak të hapësirave apo erës me presion nga jashtë, atëherë 

ekuilibri mund të prishet (Passe dhe Battaglia 2015).  

 

Figura 3.6 Presioni i erës në një tarracë të dalë konsol. Burimi: Corsbie dhe të tjerë. Vizatoi: Autori. 

 

 

 

Figura 3.7 Efekti i erës në një strukturë ndërtimore që ka humbur hermeticitetin në perimetër. 

Burimi: Corsbie dhe të tjerë. Vizatoi: Autori.  

 



 
 
 

Nëse ekziston një hapje në perimetrin e jashtëm të një ndërtese që është jo-

hermetike, atëherë nga presioni i madh i erës,  ajo mund të humbasë qëndrueshmëri 

dhe të sjellë problematike të theksuar (fryrje apo shfryrje të pareteve anësore) në  

Muret fryhen nëse ajri futet me presion (efekti i ballonit), dhe pa hapësirë tjetër ku 

të dalë, ai ushtron presion në faqet e brendshme duke i zgjeruar ato. Që të realizohet 

kjo skemë duhet që çarja të përkoje nga i njëjti drejtim me drejtimin nga fryn era e 

fuqishme. Këto efekte janë të rrezikshme pothuaj në çdo lloj tipologjie konstruktive.  

Muret tkurren nëse çarja nuk është në njëjtin drejtim erën. Edhe ky është një 

fenomen i rrezikshëm për çdo lloj tipologjie konstruktive. Efekti në këtë rast do të 

ishte i (ballonit që shtypet dhe shfryhet).  

Këto situata kërkojnë të ekzaminohen me shumë kujdes, për të përcaktuar me 

rigorozitet kombinimet e presioneve të lejuara në një strukture ndërtimore të caktuar 

sipas tipologjive dhe aftësisë se tyre mbajtëse.  

3.1.4 Goditja e pjesëve të thërrmuara, efekti “debris” 

Efekti debris nuk është gjë tjetër veçse transportimi nga era i pjesëzave të 

shkëputura nga konstruksionet ndërtimore që rrethojnë një ndërtese të caktuar. 

Sipas Lin dhe Vanmarcke Volumi 1 (2010), ai mund të ndahet në dy kategori. Efekti 

debris me pjesë të imta, dhe efekti debris me pjesë të mëdha.  

Efekti debris me pjesë të imta i referohet goditjes së erës të bërë bashke me 

materiale ndërtimi që thërrmohen imët. Është pikërisht rasti i xhamave me një dy 

apo tre shtresa, xhamave të temperuar, xhamave izolues etj. Është një efekt që nuk 

është i aftë të vërë në rrezik pjesën strukturale të godinave, por mund të kthehet në 

një efekt shumë të rrezikshëm për jetën për shkak të copave të mprehta që fluturojnë 

mbi njerëz. Gjithashtu duhet të kihet parasysh që nëse xhami i ndërtesës thyhet, 

dritarja kthehet në një pikë vulnerabël ndaj presionit të erës (efekt i përmendur në 

seksionin e mësipërm). Duke ju referuar broshurës ASTM E1886, xhami i thyer 

 

 

Figura 3.8 a) Efekti i erës në një strukture ndërtimore që ka një çarje në të njëjtën ane me drejtimin 

e erës. b)Efekti i erës në një strukture ndërtimore që ka një çarje në të njëjtën ane me drejtimin e 

erës. Burimi: Corsbie dhe të tjerë. Vizatoi: Autori. 

 



 
 
 

është një rrezik konstant për jetën e njerëzve që rrojnë në një ndërtese apo dhe 

këmbësoreve që kalojnë në afërsi të saj. Po sipas kësaj broshure rekomandohet që 

në ambiente të rrezikuar në efekti debris të përdoren xhama të laminuar (me flete 

plastike ndërmjetëse të ngjitur). Pjesëzat e vogla të materialeve të përmendura, 

mund të bëhen bashke erën, të fitojnë shpejtësi dhe të godasin në befasi Lin dhe 

Vanmarcke Volumi 2, 2010. Përtej efekteve të rrezikshëm për jetën ky efekt mund 

të jetë dhe një problem estetik sepse këto pjesëza mund të godasin materiale 

vulnerabël si psh, mermerë, suva, pjesë të veshura me gurë, etj.  

Efekti debris me pjesë të mëdha i referohet goditjes së erës të bërë bashkë me 

materiale ndërtimi të një volumi relativisht të madh si psh pjese çatish, materiale 

ndërtimi, pilastra druri, piastra metalike, gardhe, porta, por edhe objekte natyrore si 

psh pemë, trungje masive, degë të një volumi të konsiderueshëm, etj. Në rastin e 

një erë të shpejtë, më tepër se integrimi në rrjedhë, këto materiale zhvendosen duke 

goditur objekte të tjera. Edhe ky efekt është shumë i rrezikshëm si për ndërtesat 

ashtu edhe për përdoruesit e tyre. Në rastin e një erë jashtëzakonisht të fortë këto 

materiale integrohen në rrjedhë dhe kthen në “bomba urbane”. Për tu përmendur 

këtu është rasti i stuhisë se fundit në vjeshtë në Osaka, 2018 ku një pjese godinash 

u dëmtuan pikërisht nga efekti debris.   

 

Figura 3.9 Efekti debris me pjese të vogla:  a) Hoteli Hayatt në New Orleans pas Uraganit Katrina 

2005. Burimi: https://www.nationalgeographic.com/latest-stories/); (b) Dëmtime nga Uragani IKE 

në Huston në 2006. Burimi: https://buildingenvelope.wordpress.com/ 

 

 

Figura 3.10: Efekti debris me pjese të mëdha, nga goditja e tornados në Ottava në vitin 2008.  

Burimi: https://www.weather.gov/top/2008_ClayTornado 
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 3.1.5 Rreziku i shpërhapjes të zjarrit në qytete dhe sofware-t e përkatës  

Era e fortë mund veprojë negativisht dhe në  

• përhapjen e zjarreve në pyje;  

• në transportimin e tymit gjatë djegies se pyjeve në qytet;  

• në shpërhapjen e zjarrit në qytet.  

Përsa i takon çështjes se parë, zjarri i rënë në pyje është një fatkeqësi natyrale që 

shkakton një dëmtim kolosal në zonat ku bie, por edhe në ekosistemin botëror 

(Boboulos dhe Purvis, 2009).  

Zjarret në pyje sjellin shkatërrim masiv të vetë pyjeve, ndërtesave në pyje apo rreth 

tyre, duke rrezikuar jetën e njerëzve,  (Jahdi, dhe të tjerë, 2014). Gjatë djegies pyjet 

çlirojnë gaze të dëmshëm që lenë shenjat e tyre në përbërjen dhe funksionimin e 

atmosferës në Tokë, duke bërë që klima të ndryshojë (Akyurek dhe Tasel, 2004). 

Profesionistet e fushës janë në tentativat e para serioze për të ndërtuar studime të 

fokusuar mbi efektet ekologjike pas rënies se zjarreve, mënyrën sesi përhapet zjarri, 

apo sjelljen e flakëve ndaj elementeve ambientale dhe atyre topografike (Safaian 

dhe të tjerë, 2005); (NWCG, 2012).  



 
 
 

 

Djegia e pyjeve mund të ndodhë nga faktorë natyrorë, pakujdesia njerëzore, apo 

dashakeqësia. Faktorët natyrorë kanë të bëjnë me rritjen e temperaturave gjatë 

stinëve të nxehta. Rrezatimi diellor me kalimin e orëve, në mënyre progresive, 

kthehet në nxehtësi në sipërfaqen e Tokës. Kjo është dhe arsyeja pse sa me lart të 

ngjitemi, aq me temperatura të ulëta gjejmë (Selvam, dhe të tjerë, 2014). Pakujdesia 

njerëzore dhe aktet e papërgjegjshmërisë janë faktorë të jashtëm të cilët kryhen nga 

njerëzit pa apo me dashje.  

 

 

Figura 3.11 Rënia e zjarrit dhe ndotja e shkaktuar në Amazona, Brazil 2019. Burimi:  

https://towardsdatascience.com/an-analysis-of-amazonian-forest-fires-8facca63ba69 

 



 
 
 

 

Prania e erës në zonat që kanë rënë zjarr ndikon në përhapjen apo frenimin e tij në 

këto mënyra kryesore: 

• Era mund të fuqizojë me oksigjen materialet që digjen. Era pra i jep akoma 

me fuqi zjarrit duke i shtuar përzierjes gjatë procesit një element kryesor 

gjithashtu të djegshëm, oksigjenin. Me praninë e oksigjenit në përzierje, 

zjarri në pyje dhe jo vetëm atje, do tu përhapte shumë më shpejt. Në këtë 

lloj ambienti në flake, era mund të vepronte si një “pompe ajri” duke i shtuar 

forcën zjarrit e duke e bërë atë të përhapet me force dhe në drejtime të tjera.  

• Siç është përmendur edhe me sipër, drejtimi dhe shpejtësia e erës është 

mjaftueshëm e  vështire të parashikohen. Era i ndryshon parametrat e saj 

(drejtimin dhe shpejtësinë) në mënyre jo lineare. Ajo mund ti kape të 

papërgatitur zjarrfikësit për shkak të variacioneve që krijon vazhdimisht në 

relievin përkatës.  Erërat e forta do të bënin që zjarri të përparonte gjithashtu 

me forcë.  

• Era që fryn kundër drejtimit të përhapjes së zjarrit (kur drejtimi është i 

orientuar nga materialet djegës që gjen në rrugë), mund të ushtrojë presion 

 

Figura 3.12 NWS në raportim konstant të kohës dhe rreziqeve në territorin e SHBA. Burimi:  

https://www.wpc.ncep.noaa.gov/national_forecast/natfcst.php 

 



 
 
 

për ta frenuar përparimin e  zjarrin dhe nxehtësinë në materialet me 

potencial djegie (drurë, banesa prej druri, bar të thatë etj).  

• Era duke fryrë në një drejtim të caktuar mund të bartë shkëndija dhe thëngjij 

të prodhuara gjatë djegies se drurëve e ti hedhë ato nga një zone në tjetrën 

duke e përhapur zjarrin në shumë drejtime.  

• Era mund ta zhvendosë zjarrin në majat e pemëve apo strukturave duke bërë 

të pamundur ndërhyrjen frenuese nga toka.  

Zjarret, ky fenomen kaq i dëmshëm për ambientin, mund të lindi nga një numër i 

konsiderueshëm faktorësh, të cilët mund të përfaqësohen nga topografia, 

kondicionet e motit, lëndet djegëse, (Coutryman, 1972). Është venë re që elementet 

klimaterike në veçanti janë përgjegjësi kryesor për shpërhapjen apo frenimin e 

flakëve në pyje dhe qytete (Pyne dhe të tjerë, 1996). Tek elementët klimaterike 

bëjnë pjese (a) regjimi i temperaturave; (b) reshjet; (c) erërat mbizotëruese, etj. Pra 

siç mund të imagjinohet, erërat përcaktojnë në mënyrë thelbësore drejtimin e 

përhapjes se zjarrit. Duke bërë një parashikim të drejtimit dhe shpejtësisë se erës, 

mund të parashikojmë me përafërsi drejtimin e përhapjes së zjarri në pyje dhe 

qytete. Kjo është e kuptueshme pasi drejtimi predominat i erës është një ndër 

faktorët kryesorë zjarr-drejtues. Po ashtu edhe shpejtësia e erës ndikon në kohën që 

kanë autoritet për të ndërhyrë në shuarjen e flakëve. Ndihma e specialisteve 

aerodinamike është thelbësore në raste të zjarreve masivë, pasi ata do të orientonin 

me parashikimet e tyre, për masat që mund të merren në sektorë të ndryshëm për 

shuarjen e zjarreve.  

 

 

Figura 3.13 Masa e ndikimit të erës në përhapjen e zjarrit. Burimi: Qendra e Specieve Invazive dhe 

Shendetit të Ekosistemit, Universiteti i Georgias. https://www.bugwood.org/pfire/techniques.cfm   

 



 
 
 

Për shkak të impaktit tepër të madh që ka kjo dukuri në ambientin tone janë bërë 

shumë tentativa për të ekzaminuar përhapjen e zjarrit në materiale dhe kontekste të 

ndryshëm. Sot ekzistojnë disa variante te software për të bërë parashikime të 

mënyrës sesi zjarri përparon. Variablat e këtyre sofwareve janë kryesisht elemente 

klimaterike, materialogjia, vegjetacioni, topografia dhe gjeometria e zonave ku bie 

zjarri. Kombinimi i tërë këtyre parametrave është një sfidë e vërtetë në terma të  

kohës dhe parametrave kompjuterike që kërkohet për simulime ku duhet të 

bashkohen të gjithë këto variabla. Simulime të tilla mund të zgjasin edhe me muaj, 

pasi komponentët që u parashtruan, kanë shkallë tepër të lartë variabiliteti.  

 

 

Një ndër këto software është edhe FARSITE (Finney, 1998). Këto tipe software-sh 

llogarisin duke marrë në konsideratë modele testues kompjuterikë të cilët janë të 

ndërtuar në bazë të gjeometrive ekzistuese. Në veçanti ky sofware, ka aftësi të 

parashikojë ndër të tjera dhe drejtimin e përhapjes se zjarrit, duke inkorporuar edhe 

erën në parametrat e tij. Era  në ketë software trajtohet si një ndër elementët me 

ndikim më të fortë në drejtimin dhe përhapjen e zjarreve. Përveç parametrave 

klimaterike një rendësi të veçantë paraqesin dhe parametrat e materialogjisë 

(lendeve djegëse) (Lasaponara dhe Lanorte, 2007).  Të dhënat jepen në formën e 

tekstit që me pas konvertohet në një rrjetë (grid) të erës.  

Modelimi i erës në software ka sjelle një përmirësim të ndjeshëm në parashikimet 

që bëhen për drejtimin e shpërhapjes së zjarrit (Fortheofer dhe të tjerë, 2007; Butler 

dhe të tjerë, 2006; Forghani dhe të tjerë, 2007).  

Forther në 2007, thekson që programi WindNinja është një model diagnostikues, i 

përshtatshëm për sipërfaqet jo të mëdha, për simulimin dhe parashikimin e mënyrës 

se në ç’drejtim do të përhapet zjarri.  

 

 

 

Figura 3.14 Software FERSITE gjatë parametrizimit të elementeve. Burimi: Finney, 1998. 



 
 
 

 

3.1.6 Siguria e këmbësorëve 

Të ecurit apo angazhimi në aktivitete rekreacionale të zhvilluar në hapësirën 

urbane, mund të ndikohet ndjeshëm nga kondicionet mikro-klimatike. Rrugët, 

hapësirat urbane, nëse serviren të mbrojtura nga era me shpejtësi të lartë, mund të 

kthehen në aset për vetë qytetit. Nëse është e mundshme kjo e fundit, atëherë kemi 

kontribuar në një mënyre direkte duke e populluar më tepër hapësirën publike, por 

do të kemi kontribuar edhe në një mënyre indirekte duke pasuruar jetën publike dhe 

sociale në këtë qytet (Bosselmann, Arens, Dunker dhe Wright, 1990). 

 

Figura 3.15 Software FERSITE gjatë simulimit të drejtimit të shpërhapjes se zjarrit. Burimi: 

Finney, 1998. 

 

 

Figura 3.16 Software WindNinja gjatë simulimit të drejtimit të shpërhapjes se zjarrit. Burimi: 

McHugh. Displaying and Rotatin WindNinja-Derived wind Vectors in  ArcMAP 10.5.  

 



 
 
 

Erërat e forta janë pa dyshim një rrezik i vazhdueshëm për jetën e njerëzve, që 

gjithnjë e më tepër po jetojnë në qytete. Mënyra sesi era përjetohet në ambientin e 

jashtëm (rrugë, trotuarë, parqe, sheshe, etj) ka një impakt direkt tek siguria e 

këmbësoreve, por edhe tek aktivitetet komerciale. Sipas disa prej autoreve të 

përfshirë në fushën e studimeve të erës urbane në nivelin e këmbësoreve, si 

(Blocken, Jenssen dhe Hooff, 2012), qytetet duhet të projektohen në mënyre të tillë 

që të sigurojnë para së gjithash komfortin, dhe sigurinë e banoreve të tyre.  

 

Njerëzit apo çiklistët të cilët qëndrojnë në ambient të hapur, kanë mundësi ta 

perceptojnë në mënyre direkte erën. Edhe pse era mund të bëhet e rrezikshme për 

të gjithë, nuk zhvillohen studime të fluksit të erës për njerëz që drejtojnë automjete. 

Kjo për arsye se ato fitojnë një shpejtësi të konsiderueshme gjatë qarkullimit të tyre 

dhe nuk përballen në mënyre direkte nga era. Pra ato nuk përdorin forcë fizike gjatë 

qarkullimit në qytet. Sidoqoftë era është e rrezikshme për këdo në qytet. Kategoritë 

me të ndjeshme mbeten këmbësoret dhe çiklistet për shkak të impenjimit fizik 

maksimal të tyre gjatë qarkullimit në qytet.  

Durgin dhe Cock (1982), raportojnë që kondicionet e erës janë të lidhura 

ngushtësisht me performancën e ndërtesave që përbejnë një qytet. Ndër faktorët që 

ndikojnë më tepër negativisht në morfologjinë urbane janë strukturat ndërtimore të 

larta. Era ka një shpejtësi të konsiderueshëm me ngjitjen në lartësi. Këto ndërtesa 

nuk janë gjë tjetër veçse barriera për të kapur (drejtuar) ketë fluks rrjedhje të ajrit.  

Lawson dhe Pendwarden, (1975), kanë raportuar vdekjen e dy personave në afërsi 

të një ndërtese të larte. Këto ishin ngritur në ajër e me pas përplasur në muret e 

strukturës ndërtimore. Shkak i kësaj vdekje u raportua të ishin korrentet e 

menjëhershëm të ajrit të drejtuar nga ndërtesa e larta. 

 

Figura 3.17 Njerëz në erë në Tokyo. Burimi: Autori, 2012. 



 
 
 

 

 

Disa nga rreziqet me të mëdha në rastin erërave të forta që qarkullojnë në ambientin 

e jashtëm janë: 

1. Rrëzimi i sendeve nga objektet e larta, nga dritaret dhe goditja e 

këmbësoreve që qarkullojnë poshtë tyre.  

2. Goditja e njerëzve nga shembjet e pjesshme apo të plota të 

konstruksioneve të ndërtimit që gjenden pranë.  

3. Ngritja në ajër nga era tepër e fortë dhe përplasja e këmbësoreve në 

parete të forta. 

3.2 Rreziku i erërave shumë të forta në elemente ndërtimore. 

Shumica e strukturave ndërtimore nuk ndikohet nga forcat normale të erës. Shpesh 

kjo forcë e horizontale neglizhohet duke i dhëne rendësi aftësisë mbajtëse të 

strukturës, kundrejt goditjeve sizmike. Nëse objekti është i projektuar duke ju 

nënshtruar të gjithë rregullave dhe standardeve të projektimit të strukturave 

ndërtimore sipas kategorive përkatëse, atëherë duhet ti bëjë ballë edhe forcës së 

erës. Kjo duhet të ndodhi në çdo lloj terreni ku është raportuar të fryjë erë e fortë, 

pavarësisht frekuencës së fenomenit.  

Nëse struktura do të ishte e lartë atëherë ajo do të ishte me ekspozuar ndaj erërave 

të forta. Por këto lloj ndërtesash në përgjithësi kanë një konstruksion më të  

qëndrueshëm kundrejt forcave dinamike. Pjesa më vulnerabël ndaj erës për këto lloj 

strukturash ndërtimore do të ishte perimetri i jashtëm i ndertesave. Efektet që do të 

 

Figura 3.18 Çiklist në vështirësi duke hasur erë të forte. Burimi: https://www. 

flickr.com/photos/16nine/7603348646 

 



 
 
 

analizohen më poshtë kanë me tepër kuptim në banesa individuale në të cilat nuk 

janë marrë masa të një niveli të lartë sigurie ndaj erës. 

Duke ju referuar një klasifikimi inxhinierik klasik, elementet e një strukture 

ndërtimi mund ti ndajmë në dy grupe kryesore; në elemente konstruktiv mbajtës, 

dhe elemente ndarës. Gjatë projektimit të elementeve strukturale, vëmendja 

kryesore përqendrohet në grupin e elementeve mbajtës, duke qenë elementet që 

sigurojnë ekuilibrin e strukturës. Grupi i elementeve ndarës nga pikëpamja e 

aftësisë mbajtëse kthehet në plan të dytë. Në rastin e llogaritjes se strukturës në 

praninë e ngarkesës se erës ndodh e kundërta (David, 2018). Grupi i elementeve të 

perimetrit të jashtëm, kthehet në rendësi parësore. Kjo strukture perimetrale ndarëse 

e ndërtesës njihet dhe me emrin “zarfi”, (David, 2018).   

Me rendësi kthehet dhe mbulesa e sipërme sidomos nëse është çati e pjerrët 

(fenomen që u shpjegua disa seksione më sipër). Nëse struktura do të kishte vetëm 

tarracë, atëherë ajo do të ishte një element tjetër horizontal (që do të kishte ngarkesë 

minimale nga një tjetër force horizontale) dhe do të kishte të njëjtin drejtim me 

drejtimin e erës (Lim Ch.H., dhe të tjerë, 2015). Prandaj çatitë kanë në një rol të 

rëndësishëm në izolimin e sipërm nga era. Gjithashtu duhet siguruar izolimi i këtyre 

elementeve për të mos patur pika komunikimi të ajrit të brendshëm dhe atij të 

jashtëm. Kjo jo vetëm për arsye të depresionit termik të ambientit të brendshëm, 

por që mos të ndodhe fenomeni i çarjes, gjë që do të sillte bymimin apo tkurrjen e 

strukturës si pasojë e ushtrimit të erës së fortë në brendësi të saj. Një tjetër grup 

elementesh shumë të rëndësishme që inxhinieret e strukturave i kushtojnë vëmendje 

në llogaritjet konstruktive dhe rezistencën ndaj erës së fortë janë edhe nyjet e lidhjes 

se strukturave.  Për të observuar efektin e dëmeve të erës në ndërtesa të tipologjive 

të ndryshme, mjafton të kërkohet dëmtimet në strukturën e tyre. Nëse do të cenohej 

konstruksioni nga forca e erës, struktura ndërtimore mund të mos përdorej me. Për 

këtë arsye, në analizën që vijon, nuk konsiderohet tipi i ndryshëm i konstruksionit 

por vetëm perimetri i ndërtesave kryesisht me funksion banimi.   

3.2.1 Efekti i erës në struktura 

3.2.1.1 Efekti i erës në mure 

Muret mund të jenë me apo pa hapje. Në shumicën e vendeve perëndimore, për të 

dyja rastet ekziston legjislacion i mënyrës sesi ato duhet të projektohen. Në Shqipëri 

ende nuk ka një legjislacion të qartë në përputhje me trashësinë e lejuar në zona dhe 

pjesë të caktuara, izolimit të rekomanduar, apo efekteve të caktuara dekorative në 

fasada. Kjo zgjidhje i lihen në dëshirën e projektuesve të strukturës ndërtimore.  

Sipas David, (2018) në pikëpamjen inxhinierike, por edhe atë aerodinamike, muret 

në përgjithësi klasifikohen në këto grupe të mëdha: nga pesha; nga përbërja; nga 

funksioni.  

• Nga pesha: Mure të hollë (druri, mure tulle të lehtësuar, mure metalike, etj); 

Mure të trashë; (me tulla, betoni, etj). 



 
 
 

• Nga përbërja: Me një shtrese (në rast se muri është tek);  me disa shtresa 

(tipikisht mure tullash me shtresa ndërmjetëse).  

• Nga funksioni: Mure termo-izolues; mure për qëllime speciale protektive; 

mure të përdorshëm për të mbyllur pjesë specifike, etj.  

Muret e trashë ofrojnë siguri për shkak të masës së madhe dhe nuk pësojnë dëme 

nga era e fortë. Dëmet kryesore i pësojnë muret e holla.  Megjithatë muret edhe kur 

janë mbajtës mund të pësojnë dëme nëse ato nuk janë përforcuar siç duhet. Sipas 

analizave të dëmeve të shkaktuara nga uraganet Gilbert dhe Andrew, studime këto 

të udhëhequr nga Shoqata Amerikane e Inxhiniereve të ndërtimit (ASCE 7-95), në 

bashkëpunim me Agjensinë Federale të Menaxhimit e Emergjencave (FEMA), 

muret e tullave ishin gjithmonë një pike kritike e dëmtimeve. Kjo ndodhi edhe 

atëherë kur erërat u shfaqen me një shpejtësie më të ulet në krahasim me nivelin 

maksimal të tyre në standardet e projektimit. Sipas Agjensisë FEMA, muret pësonin 

të çara deri në prishje për shkak të mungesës se përforcimeve vertikale. Agjensia 

me pas unifikoji standardet e projektimit duke nxjerre edhe rregulloren FEMA-247, 

“Kundër erës: Të mbrosh banesën tende nga dëmtimet e erës se Uraganeve”. Ajo 

vendosi një seri rregullash si vijon: Psh, një tra betoni duhet vendosur në çdo lloj 

muri të jashtëm të bërë me tulla, në të gjitha katet e një ndërtese, (meqenëse tulla 

është një element modular i vogël i përsëritur shumë here, ajo nuk ofron një material 

kompakt si betoni). Ky tra duhej të vendosej edhe horizontalisht, sa herë hapësira 

ndërmjet dy trarëve ishte më e madhe se 4.8 metra. Ajo gjithashtu propozoi që çdo 

nyje (kënd skajor) të lidhet me kolone vertikale në një interval jo më të madh se 6 

metra. U vendos gjithashtu që sipërfaqja më e madhe e tullës ndërmjet elementeve 

të betonit të mos ishte më e madhe se 23m².  

3.2.1.2 Efekti i erës tek çatitë e pjerrëta   

Sa herë një zonë është e influencuar nga erërat shumë të forta dhe shkatërrimet nga 

stuhitë kanë qenë selektive, atëherë diçka nuk ka shkuar siç duhet me tipin e 

zgjedhur të konstruksionit për elementin përkatës. Kështu është dhe rasti i 

mbulimeve të sipërme (çative). Sipas studimit të autoreve (Cochran dhe English, 

 

Figura 3.19 Shkatërrime të mureve perimetrale në shkollën fillore Robert Churchwell. Burimi: 

https://www.tennessean.com/story/news/2020/03/04/tornado-damage-nashville-schools-

churchwell-meigs-lockeland/4955944002/ 

 

 

https://www.tennessean.com/story/news/2020/03/04/tornado-damage-nashville-schools-churchwell-meigs-lockeland/4955944002/
https://www.tennessean.com/story/news/2020/03/04/tornado-damage-nashville-schools-churchwell-meigs-lockeland/4955944002/


 
 
 

1997), çatitë paraqesin dy problematika; njëra është e lidhur me këndin e pjerrësisë 

se tyre, të parashtruar edhe në kapitujt e mëparshëm, Figura 3.5, dhe tjetra ka të 

beje me gjatësinë e strehave që ato ofrojnë. Nga eksperienca në zonat me erë të 

forta nëpër vende me sensitivitet të lartë ndaj saj, është vene re që një nga shkaqet 

kryesore të dëmtimit të plotë apo të pjesshëm të çative në struktura ndërtimore është 

veprimi i erës në drejtim të kundërt me forcën gravitacionale e kombinuar kjo edhe 

me humbjen e qëndrueshmërisë së pareteve murale të brendëshme dhe të jashtësme 

(Singh dhe Roy 2019). Pra rezistenca e elementeve ndërtimore në shkulje është një 

tjetër kalkulim që duhet bërë për struktura të ndikuara nga era e fortë. Konstruksioni 

i çatisë kërkon mbështetje dhe rigjidim në strukturën mbajtëse të jashtme, por edhe 

në atë të brendëshme, pasi ngarkesa duhet shpërndarë në mënyre uniforme nëpër 

mure. Në momentin që çatia e tërë, apo vetëm një pjesë e saj shkatërrohet atëherë 

muret mund të humbasin qëndrueshmëri shumë më lehtë. 

Eksperienca ka treguar që çatitë rezultojnë të jenë elemente vulnerabël edhe ndaj 

efektit debris. Megjithatë nga rastet që janë analizuar, çatitë shfaqin një problem 

madhor gjatë erës së fortë. Ajo është lidhja e këtyre strukturave me pjesët e 

konstruksionit mbajtës, por edhe lidhja e elementeve të çatisë me njeri tjetrin. Pra 

duhet bërë kujdes në zgjedhje e tipeve të duhura të lidhjeve. Ato duhet të 

përforcohen me elemente metalike si në Figurën 3.21. Mbërthimet e elementeve me 

gozhdë ka rezultuar të mos ofrojnë qëndrueshmëri të lartë. Kjo sidomos për forcën 

e erës që tenton ta shkuli çatinë në drejtimin nga poshtë sipër. Kapjet me vida të 

bashkuara me kllapat metalike rezultojnë shumë me të qëndrueshme. Metodat me 

efektive të përforcimit të çative në raste erërash të forta janë përdorimi i kllapave 

metalike (rezistente ndaj deformimit) në të gjitha nyjet e çative, dhe përdorimi i 

vidave rrotulluese në vend të gozhdëve që hyjnë me goditje.  

Është vene re që edhe tipi apo forma e çatisë ndikon në qëndrueshmëri. Në studimin 

e autoreve Singh dhe Roy (2019), tregojnë që çatitë që janë me një kulm, në formë 

piramidale kanë rezultuare të jenë me qëndrueshmëri më të madhe në krahasim me 

ato që kanë çati dyujëse, apo çati katër ujëse me një brinje të gjatë.  

 

 

Figura 3.20 Shkatërrime të çative gjatë uraganit Andrew në Florida. Burimi: 

http://www.professionalroofing.net/Articles/Hurricane-Andrew-10-years-later--08-02-2002/116 

 

 



 
 
 

 

 

Figurën 3.21 Kllapa metalike që përdoren për nyjet lidhëse të trarëve të drurit. Burimi: Agjensinë 

Federale të Menaxhimit e Emergjencave (FEMA)  

 

 

 

Figura 3.22 Skema për të kuptuar formën me të përshtatshme të çatisë. Burimi: Studimi i autorëve 

(Shreyas Ashok Koete 2015)  

 

 



 
 
 

 

Në konkluzionet e studimit ato theksojnë që forma dhe pjerrësia e çatisë së bashku, 

kanë një rendësi shumë të madhe në sigurinë e qëndrueshmërisë së një strukture 

sidomos kur ato përballen me erërat e forta. Gjithashtu edhe distanca e pjesëve të 

dala, strehave ka një ndikim të madh në forcën shkulëse të erës. Sa më e madhe të 

jetë kjo sipërfaqe e dalë dhe e mbështetur në një drejtim, aq me vulnerabël do tu 

shfaqte çatia apo tarraca.  

Një tjetër problematike e lidhur me çatitë është zhveshja e tyre nga materiali i 

zgjedhur për mbulim. Kjo dukuri mund të kthehet në rrezik nëse i referohemi 

veshjeve të rënda (tjegullat). Në përgjithësi ato bien nga mënyra e papërshtatshme 

e lidhjes me sfondin ku janë vendosur. Nëse kjo shtrese del jashtë përdorimi, edhe 

nënshtresa dhe konstruksioni i çatisë është më vulnerabël. Ekspertiza e ofruar nga 

FEMA-247  ka rezultuar që dëmtimi i shtresave të çatisë të jetë një nga 

problematikat kryesore të dëmtimit të strukturave ndërtimore nga era, si nga 

shpeshtësia, por edhe nga faktori ekonomik. Rënia e lirë e tjegullave të rënda (prej 

qeramike apo çimentojë) mund të rezultojë në fatale nëse godet qytetarët.  Sipas 

NRCA (Manuali i çative të pjerrëta) një strategji për të përforcuar ketë shtresë mund 

të ishte lidhja e këtyre tjegullave nga 3 deri në 6 herë me lidhëse, apo vidhosen në 

pjesën ku mbështeten (listela apo dërrasa).  

Veshjet e çative mund të jenë dhe të lehta, të përbëra nga materiali i letrës se 

katramasë e cila rezulton të përdoret gjerësisht për faktorë të ndryshëm si psh; 

kostot e lira, shpejtësia në montim, sigurisë së lartë, termoizolimit të mirë etj. Në 

përgjithësi projektuesit duhet të kërkojnë skedat e specifikimeve teknike të çdo 

materiali të përdorur në konstruksion por edhe në çati. Disa prej tyre mund të ishin: 

 

Figura 3.23 Skema testuese në ANSYS CFD për çati në kënde të ndryshme dhe me drejtim të 

ndryshëm të erës. Burimi: Studimi i autoreve Singh dhe Roy 2019. 

 

 



 
 
 

rezistencat e materialeve, përcjellshmëritë termike, izolueshmëria, kushtet e 

përdorimit, efektit albedo, etj.  

 

Figura 3.24 Foto të marra nga dy ndërtesa të ndryshme; a) njëra me çati të mbërthyer me kllapa; b) 

me gozhdë. Burimi: Building Performace: Hurricane Andrew in Florida. Federal Emergency 

Management Agency.   

 

 



 
 
 

 

 

Agjensia Federale të Menaxhimit e Emergjencave (FEMA), vuri re që gjatë 

Uraganit Andrew në Florida (1992), strukturat e ndërtimit që kishin në çati dritare 

i rezistuan me mirë efektit shkatërrimtar të erës. Kur çatitë janë me hapje nga sipër 

duhet të pozicionohen në vende jo të rrezikshme (skaje apo kulme), dhe shërbejnë 

për të shkarkuar pjesërisht presionin e brendshëm në çati.  

3.2.1.3 Efekti i erës tek dyert dhe dritaret 

Meqenëse dyert dhe dritaret janë pika komunikimi të ambientit të jashtëm dhe atij 

të brendshëm, ato në përgjithësi janë gjithmonë vulnerabël nga erërat e forta, 

pavarësisht materialeve që janë ndërtuar. Në përgjithësi ajo që ndikon 

vulnerabilitetin e tyre është sipërfaqja që i ekspozojnë erës dhe mënyra e tyre e 

mbërthimit (Hurricane Retrofit Guide 2010). Dyert me sipërfaqe të mëdha kërkojnë 

 

Figura 3.25 Shpejtësia e rrymave të ajrit treguar me ngjyra nga simulimi kompjuterik në programin 

ANSYS CFD. Burimi: studimi i autorëve Singh J., & Roy A. (2019).  

 

 



 
 
 

pika ankorimi akoma më të forta. Nëse i referohemi dyerve me të mëdha të një 

strukture banimi një familjar atëherë do të përmendim rastin e dyerve të garazhit që 

përveç sipërfaqes se tyre të madhe (sidomos ato që aksesojnë dy automjete 

njëherësh), ekziston dhe problemi i ankorimeve të tyre tepër të dobëta (për shkak 

se këto dyer hapen apo mblidhen maksimalisht), FEMA-247. Duhet kushtuar një 

kujdesi i veçantë për këto dyer me qëllim shtimin e pikave të ankorimit 

(mbërthimit), apo të ofrohet sistemi i palosjes se tyre dhe qarkullimit në një shine 

(Storm Solution 2020). Gjithashtu dyert e mëdha të garazheve duhet të pajisen me 

brinje rigjiduese si në Figurën 38 me qëllim rritjen e shtangësisë në momente të 

erërave të fuqishme. 

 

Dritaret janë edhe këto pjesë shumë vulnerabël për shkak të sipërfaqeve, por dhe 

materialeve përbërëse. Materiali me vulnerabël natyrisht është sipërfaqja 

transparente e mbuluar me xham (Storm Solution 2020). Xhami mund të thyhet nga 

dy faktorë; kur ai thyhet nga goditja e objekteve të jashtëm, nga efekti i thërrmimit 

të pjesëve të konstruksioneve ekzistuese debris, apo nga mos mbylljet e duhura të 

kanateve që përplasen vazhdimisht.  Në teori xhami duhet të mos thyhet në asnjë 

mënyre, as nga goditjet e jashtme. Nëse xhami nuk është i këtij standardi atëherë 

duhet që ai të shoqërohet me rrjete mbrojtëse së brendshmi (për tu mbrojtur nga 

rënia e pjesëve të mëdha të xhamit, apo të ofrohet me laminate (shtresa plastike të 

brendshme ndërmjet pjesëve të xhamit, transparente të cilat rrisin rezistencën e 

xhamit në thyerje). Gominat që kufizojnë xhamat me pjesët e kornizës se dritares 

kanë role termoizolues dhe zëizolues, por ato mund të kenë role në amortizimin e 

goditjeve të jashtme nga forca e madhe e erës (Hurricane Retrofit Guide 2010). 

 

Figura 3.26 Rekomandime të rritjes se rezistencës ndaj erës të dyerve të garazhit. Burimi: Building 

Performace: Hurricane Andrew in Florida. Federal Emergency Management Agency.   

 

 



 
 
 

 

 

Projektuesit duhet të kërkojnë edhe këto specifika mbi materialet që lidhen 

ngushtësisht me goditjen e elementeve të jashtëm nga era e forte.  

Rekomandohet që në vendet që shquhen nga impakti i erës së fuqishme, dritaret të 

shoqërohen me grila rezistente ndaj goditjeve dhe të sigurojë mbrojtjen e perimetrit 

të jashtëm (Hurricane Retrofit Guide 2010). Prodhuesit e këtij sektori janë 

vazhdimisht në testim të elementeve cilësore që plotësojnë edhe kushtin në fjale.  

Në rast të pasigurisë në këto elemente apo shpejtësisë tepër të madhe të erës duke 

paraqitur një pasiguri të lartë, atëherë dritaret dhe dyert mund të mbyllen me 

element dërrase (MDF fibër e densitetit mesatar, apo dru i shtresëzuar dhe i ngjitur 

me rezina rezistente) për të qenë këto materiale të parat që marrin goditjet e forta 

(Hurricane Retrofit Guide 2010). Materiali i këtyre elementeve ka shumë rendësi 

për shkak të rezistencës ndaj goditjeve të forta. Këto dërrasa montohen në pjesën e 

jashtme të hapjes se dritareve dhe dyerve dhe mbërthehen me vida të futura thelle 

në sipërfaqen e murit dhe të ankoruara me ankera plastike.  

3.2.1.4 Efekti i erës tek hyrjet, gardhet, portiqet 

Edhe këtu duhet kushtuar një kujdes i veçantë në ankorimin e kujdesshëm të këtyre 

elementeve për ti bërë të qëndrueshëm ndaj rrymave të forta të ajrit. Shpërbërja 

 

Figura 3.27 Dritare e thyer nga efekti debris. Burimi: Ottava Sun: 

https://ottawasun.com/life/homes/dispute-with-landlord-not-likely-to-blow-over-tenant-

responsible-for-wind-damaged-window 

 

 



 
 
 

elementeve të tillë mund të ofroje një burim të mjaftueshëm copëzash të thërrmuara, 

apo dhe pjesëzash metalike të fragmentuara, që duke u bërë bashkë me erën, mund 

të godasin strukturat ndërtimore që qëndron pranë tyre. Distanca e pjesëve të dala, 

strehëve apo mbulesave që shoqërojnë këto hyrje, ka një ndikim të madh në 

rezistencën ndaj forcës shkulëse të erës. Sipërfaqe e strehëve kërkojnë llogaritje nga 

inxhinieret e strukturave. Duke i lenë në dorë njerëzve amatorë, këto elemente 

mund të kthehen në rrezik, pasi përveç humbjes se qëndrueshmërisë, elemente të 

tyre mund të transportohen nga era duke goditur objekte të tjerë. Gjithashtu nëse 

portikët kanë dhe elemente shoqërues vertikale, rasti i kolonave, duhet të kenë një 

lartësi të moderuar duke ofruar qëndrueshmëri.  

3.2.2 Shkallët e rrezikshmërisë të stuhive në Tokë 

Era në përgjithësi kur godet në formën e stuhisë, shoqërohet edhe me reshje të 

dendura. Shkallët e rrezikshmërisë merren me klasifikimin e shpejtësisë së erës në 

bazë të dëmeve që ato shkaktojnë në struktura ndërtimore dhe vegjetacion. Në 

përgjithësi këto shkallë parametrizohen nga inxhinieret e strukturave duke vlerësuar 

dëmet pasi era ka goditur një terren të caktuar. Disa erëra shkaktojnë dëme të 

pjesshme, ndërsa disa të tjera shkatërrojnë në mënyrë të dhunshme.  Për këtë qëllim 

ekzistojnë disa shkallë,  më të përdorshmet e së cilave janë; Shaklla Fujita-Pearson 

(FPP) dhe ajo Saffir-Simpson, (Weather Online, 2020).   

3.2.2.1 Shkalla Fujita-Pearson 

Kjo shkallë për herë të parë propozohet në fillimin e viteve ‘70 nga shkencëtaret 

Dr. Theodore Fujita dhe Allen Pearson. Ajo hyn në përdorim menjëherë pasi era ka 

goditur pronësitë dhe merr në konsideratë të dhënat e buletineve meteorologjike, 

raportimet në terren, fotogrametritë (krahasimet e fotove para dhe pas goditjes së 

erërave të forta), etj. Kjo shkalle sot përdoret ende edhe pse disa vende po adaptojnë 

së fundmi shkallën Fujita të përmirësuar, e cila është më e detajuar (Enhanced Fujita 

Scale EF-Scale).   Shkalla Fujita-Pearson kryen një renditje të forcës se erës duke 

ju referuar pesë klasifikimeve kryesore.  

 
Shkalla Shpejtësia Dëmtimet 

1 33m/s-42m/s 

Nuk shkakton dëmtime tek ndërtesat. Shkakton dëme tek pemët, 

apo shkurret e mbjella. Mund të sjellë dallgë në dete, duke 

përmbytur zona të kufizuara.  

2 43m/s-49m/s 

Dëmet që mund të shkaktojë në ndërtesa mund të jenë vetëm në 

veshjet e çative apo thyerje dritaresh. Shkakton valë disa orë 

përpara se të godasë brigjet. Valët në brigje janë jo domethënëse.  



 
 
 

3 50m/s-58m/s 

Dëme minimale në veshje të jashtëme kur janë të shtresëzuara. 

Mund të ndodhin përmbytje në zonat bregdetare. Terrenet buze 

deteve që ndodhen në lartësinë 1.5m nga niveli i detit mund të 

përmbyten ndjeshëm.   

4 60m/s-69m/s 

Dëme në shtresat e çative por dëmtime edhe në strukturat e tyre. 

Erozion në zonat bregdetare. Mund të shkaktohen përmbytje në 

katet e para të strukturave ndërtimore. Lind nevoja e evakuimit 

të banoreve në një distance rreth 8 km nga deti.  

5 mbi 70m/s 

Dëmtime të strukturave të çative. Disa prej banesave me 

dëmtime të rënda strukturale. Dëmtime të kateve të para. 

Kërkohet evakuim masiv të njerëzve që ndodhen në qytete 

bregdetare.  

 

Tabela 2 Shkalla Fujita-Pearson. Burimi: https://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/ef-ttu.pdf 

Ky shkencëtar u mor dhe me klasifikimin e tornadove në vitin 1976, duke i ndarë 

ata sipas shpejtësisë dhe aftësive të tyre shkatërruese. Ky klasifikim nuk po bëhet 

në këtë material meqenëse këto fenomene janë tepër të rrallë dhe në miniaturë në 

Shqipëri.  

3.2.2.2 Shaklla Saffir-Simpson 

Edhe kjo shkallë për herë të parë propozohet në fillimin e viteve ‘70 nga inxhinieri 

i strukturave Herbet Saffir dhe meteorologjisti Robert Simpson (Sherbimi 

Kombetar i Motit). Qëllimi është të perfeksionoje sa më shumë procesin e 

parashikimit të dëmeve dhe marrjen e masave para impaktit të stuhive në një zonë 

të caktuar.  

 

Shkalla Shpejtësia Dëmtimet 

1 33m/s-42m/s 

Luhatje të nivelit të ujërave në det rreth 100-120cm. Shkakton 

dëme tek objektet me themele shumë të ceket apo të pa 

ankoruara mire. Nuk shkakton dëmtime reale tek ndërtesat. 

Shkakton dëme tek degët e pemëve, apo shkurret e mbjella. 

Përmbytje të përmasave minimale në vendet bregdetare.  

2 43m/s-49m/s 

Luhatje të nivelit të ujërave në det rreth 180-200cm. Dëmet që 

mund të shkaktojë në ndërtesa mund të jenë vetëm në veshjet e 

çative apo thyerje dyersh dhe dritaresh. Dëme të 

konsiderueshme në pemë dhe shkurre të mbjella. Ujërat e deteve 

vërshojnë 2-4 ore para mbërritjes se qendrës se stuhisë. Barkat 

e pambrojtura të pa-ankoruara mirë mund të pësojnë dëmtime.   

3 50m/s-58m/s 

Luhatje të nivelit të ujërave në det rreth 300cm. Dëme në disa 

banesa individuale të vogla dhe veshje të fasadës së jashtëme. 

Dëmtime tek pemët e mëdha duke i rrezuar ato.  Mund të 

ndodhin përmbytje në zonat bregdetare. Terrenet buzë deteve që 

ndodhen në lartësinë 1.5m nga niveli i detit mund të përmbyten 

https://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/ef-ttu.pdf


 
 
 

deri në thellësinë 13km. Kërkohet evakuim i banesave përgjatë 

linjave bregdetare.  

4 60m/s-69m/s 

Luhatje të nivelit të ujërave në det rreth 400cm. Dëmet më të 

mëdha i shkaktohen ndërtesave të vogla. Dëmet janë në 

perimetrat e jashtëm dhe në një pjesë të mirë të çative dhe 

strukturave të tyre. Shkatërrime të mëtejshme të dyerve dhe 

dritareve. Uji nga deti mund të vërshojë rreth 3-5 orë përpara 

stuhisë. Terrenet në lartësi deri në 3 metra mbi nivelin e detit 

mund të përmbyten. Mund të shkaktohen përmbytje në katet e 

para të strukturave ndërtimore.  

5 mbi 70m/s 

Një ngritje e nivelit të ujërave në det rreth 500cm. Një pjesë e 

mirë e çative shkatërrohen. Një pjesë e konsiderueshme e 

shtëpive dëmtohen rende deri në konstruksion. Të gjitha pemët 

dhe shkurret bien. Dëmtime në pjesët e poshtme të njësive të 

banimit për shkak të përmbytjes që fillon disa orë përpara 

mbërritjes se qendrës se stuhisë. Stuhia Mitch 1998 e rënë mbi 

Karaibe dhe stuhia Gilbert 1988 e rënë mbi Oqeanin Atlantik 

kanë qenë dy prej stuhive me të forta të rene ndonjëherë.  

 

Tabela 3 Shkalla Saffir-Simpson. Burimi: https://www.samhouston.net/documents/Saffir-

Simpson_Scale.pdf 

3.3 Masat ajrore që qarkullojnë në vendin tonë 

Duke u ndodhur në Hemisferën Veriore dhe përkatësisht pjesë e Unazës (brezit) 

Ferrel, Shqipëria ndikohet nga presioni i lartë subtorpikal me një erë dominuese nga 

Ekuatori në drejtim të Polit të Veriut. Një pjesë e masave ajrore, gjithashtu e 

rëndësishme për këtë unazë (brez), ka drejtimin mbizotërues nga Mesdheu. Kjo 

masë udhëton zakonisht nga Perëndimi në Lindje. Në këtë udhëtim të kësaj mase 

ka ndikim dhe forca Coriolis, e cila u përshkrua në Kapitullin 2 të këtij studimi. Në 

një lartësi të konsiderueshme (mbi 10km mbi sipërfaqe e territorit tone), këto masa 

udhëtojnë nga Poli i Veriut në drejtim të Ekuatorit (Rafferty, 2020). Këto të dhëna 

i konfirmon dhe studimi i autorit Mustaqi (1986), në të cilin identifikohen këto tre 

masa ajrore qarkulluese në territorin e Republikës se Shqipërisë: 

• Masa e ajrit që vjen nga Perëndimi në Lindje, (me koincidence të shpeshtë), 

që influencon të gjithë rajonin e Mesdheut dhe është përgjegjëse kryesisht 

për reshjet e dendura në vendin tonë. Kjo masë qarkullon në të gjithë 

Mesdheun duke u pasuruar me lagështi.    
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• Masa e ajrit me drejtim meridional apo vertikal, (me koincidence jo të 

rrallë). Ajri që qarkullon në ketë drejtim nuk është i pasuruar me lagështi të 

lartë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Era me drejtim perëndimor që ndikon territorin tone. Burimi: windy.com  

 

 



 
 
 

 

 

• Masa e ajrit që vjen nga Lindja në Perëndim, (me koincidence jo të rrallë)  

duke zhvendosur qendrat anti-ciklonare (qendra me presion të lartë 

atmosferik). Kjo masë ajrore është përgjegjëse për motin e qëndrueshëm në 

vend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 Era me drejtim meridional që ndikon territorin tone. Burimi: windy.com 

 

 



 
 
 

 

 

Këto masa, sipas Mustaqit, nuk janë të vetmet, pasi në territorin tonë ekzistojnë dhe 

nën-masa qarkulluese të cilat janë të influencuara nga një numër i madh faktorësh, 

por mbi të gjitha ato që lidhen me topografinë.  

Në përgjithësi drejtimi i erërave lokale është i ndryshueshëm. Ato mund të 

ndryshojnë drejtim dhe shpejtësi. Këto era kanë një karakter lokal dhe mund të 

mbulojnë një territor të kufizuar. Korrentet e menjëhershëm të erës mund të variojnë 

në mënyre të ndryshme nga era mesatare.  

3.4 Zonat me risk potencial nga erërat e forta në Shqipëri  

Zonat me risk potencial të erës lidhen ngushtësisht me pozicionin gjeografik dhe 

atë topografik. Ekzistojnë disa website që ofrojnë material të bollshëm për këto 

zona edhe për Shqipërinë. Një ndër to është dhe Global Wind Atlas (GWA), apo 

Atlasi Global i Erërave. Në kete website mund të behen dhe analiza vjetore të 

qarkullimit të erës.  

 

 

Figura 3.30 Era me drejtim lindor që ndikon në territorin tone. Burimi: windy.com 

 

 



 
 
 

 

 

Në këtë website, gjithashtu mund të paraqiten edhe fashat orare në të cilat era është 

e pranishme në mënyre të mesatarizuar në një vit.  

Në këtë figurë tregohet indeksi i shpejtësisë së erës në një periudhë 10 vjecare. Vitet 

që kanë një indeks me të lartë të erës duket të jenë viti 2010 dhe viti 2013. Të dhënat 

e websitit përpunohen në software (GWA 3) dhe përdoret për të aksesuar terrene në 

të gjithë botën. Ky sofware zotërohet nga Universiteti i Teknologjisë në Danimarkë. 

Ai serviret pa pagesë në websitin përkatës.  

Nga  analiza e hartave në Global Wind Atlas, rajonet me të ekspozuara ndaj erës së 

fortë në Republikën e Shqipërisë janë: E gjithë Zona bregdetare, Gadishulli i 

Karaburunit, Rajoni i Alpeve, Zona e Lezhës, Zona e Shkodrës, etj. Website i 

mësipërm ofron harta të detajuara në bazë të vrojtimeve satelitor për territore të 

 

Figura 3.31 Harta e rrezikut të erës në territorin e Shqipërisë. Burimi: https://globalwindatlas.info/ 

 

 

 

Figura 3.32 Radar i fashave orare në të cilat era është e pranishme në territorin e Shqipërisë. Burimi: 

https://globalwindatlas.info/ 
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veçanta. Zonat e tjera kanë kondicione normale të erës, pa paraqitur ndonjë rrezik 

potencial në këto territore. Masat e ajrit që qarkullojnë nga Perëndimi, (me 

koincidence jo të rrallë)  zhvendosin qendrat anti-ciklonare (qendra me presion të 

lartë atmosferik), duke bërë të mundur mbajtjen larg të erërave të rrezikshme në 

territorin tonë. Megjithatë, në vende si Karaburun apo Alpe, era mund të shfaqet 

dhe shumë e fortë, me një shpejtësi deri në 25-30m/s. Sidoqoftë këto territore janë 

relativisht në distancë me qendrat e banuara, dhe si të tilla nuk mbulohen nga ky 

studim. Shumica e këtyre erërave të forta, bashkë shoqërohen dhe me fenomene të 

tjera natyror si psh shtrëngata, stuhi, etj. 

3.5 Dëmet tipike të erërave në vendin tonë 

Jo rrallë territori jonë ndikohet nga stuhi të vrullshme që shkaktojnë dëme në banesa 

dhe kondicionojnë aktivitetet ekonomike dhe sociale të vendit. Në përgjithësi erërat 

e fuqishme në territorin tone vijnë nga Perëndimi në Lindje. Kjo mase ajrore 

influencon të gjithë rajonin e Mesdheut. Natyrisht, kjo rrymë ajrore përkon dhe me 

drejtimin e deteve në territor. Për këtë arsye shkallët e rrezikshmërisë u evidentuan 

në seksionin e mësipërm për të kuptuar fenomenet që ndodhin kur këto stuhi vijnë 

nga drejtimi perëndimor pra nga drejtimi i deteve në Shqipëri. 

Arsyeja se pse kjo mase ajrore është shkaktare e reshjeve është e lidhur ngushtësisht 

me qarkullimin e saj në të gjithë rajonin e Mesdheun. Kjo masë pasurohet me 

lagështi nga ajri i avulluar mbi Detin Mesdhe.  Nëse i referohemi shkallës Fujita-

Pearson dhe Saffir-Simpson mund të themi që stuhitë e forta që qarkullojnë në 

territorin tone janë të shkallës se parë dhe të dyte.  

 

Figura 3.33 Erë e fortë në dt. 10 korrik 2019 në Shkodër. Burimi: RTSH, Rubrika e Lajmeve: 

https://www.rtsh.al/lajme/stuhia-e-forte-godet-shqiperine-ne-divjake-shkoder-e-lezhe-shtrengata-

dhe-era-thyejne-pemet/ 

 

 



 
 
 

Në disa zona në territorin tone, erërat e forta dhe shumë të forta janë shkaktare për 

dëmtimet në strukturat ndërtimore. Shpesh herë janë raportuar raste të tilla në zonat 

e Lezhës, të Shkodrës, zonave malore të thella, zonave të Peshkopisë, zonave 

bregdetare, zonave të Qytetit të Durrësit dhe atij të Vlorës, dhe jo rrallë dhe rasti i 

zonave të Qytetit të Tiranës. Gjithashtu erëra të forta janë raportuar edhe në rajonet 

e Fushë Kosovës.  

Dëmet në struktura ndërtimore janë duke filluar nga ato më minimale si psh, thyerje 

xhamash, prishje dyersh, rrëzime tjegullash, dëmtime të gardheve parametralë, e 

deri tek shkatërrime të pjesshme të konstruksionit të çative (fenomen ky i vërejtur 

shpesh në ndërtime jo vetëm shumëvjeçare por edhe të ndërtuar rishtas).  

 

 

Figura 3.34 Dëmtime të erës në zonën e Shkodrës. Burimi: https://www.vizionplus.tv/era-e-

forte-shkul-pemet-ne-tirane-foto/ 
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Kanë qenë jo të rralla dhe rastet e lëndimit të personave si pasojë e erërave të forta. 

Lëndimet kanë qenë të ndryshme, duke filluar nga goditjet nga objekte të tjera, 

“efekti debris”, e deri tek zhvendosja dhe përplasja në pjesë të forta të rrezikshme.  

Jo pak herë aktivitet e përditshme në territorin e vendit tonë janë kondicionuar edhe 

nga efekti i erës. Psh një ndër aktivitet me të ndikuar nga fuqia e erës është aktiviteti 

portual. Të shpeshtë janë rastet kur si pasojë aktivitet të fortë të erës janë pezulluar 

lundrimet dhe puna në portet e Durrësit, Vlorës por edhe fqinjëve tanë të cilët kanë 

një frekuence të ndjeshme lundrimesh me në, si psh rasti portit të Bari-t dhe 

Brindisi-t. Rasti jo i largët, i datës 5 Janar 2020 e konfirmon më së miri këtë fakt. 

Sipas MeteoAlb shpejtësia maksimale e erërave në vend ka arritur në rreth 80km/h 

(22.2m/s).  

Dëmtimet nuk kanë ndodhur vetëm në konstruksionet e ndërtimit. Ato më tipiket 

me tipiket kanë qenë përmbysje të kamionëve dhe automjeteve në rrugë, shkulje të 

pemëve, rrëzime të tyre, duke rrezikuar jetën e personave kalimtare në rrugë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Dëmtime të erës në zonën e Lezhës dt 26 Shkurt 2019; dëmtime të Kishës se Shën 

Premtes apo Shën Verandës në Balldren të Lezhës. Kjo kishe është e njohur për afresket në brendësi 

të saj që datojnë që në shekullin e 13. Burimi: ABC news https://abcnews.al/era-shkaterron-kishen-

e-venerandes-rrezikohet-afresku-darka-e-fundit/ 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Figura 3.36 Dëmtime të erës në datën 05 Janar 2020 rreth Bulevardit Dëshmoret e Kombit në 

Tirane. Burimi: Gazeta Ekspress https://www.gazetaexpress.com/era-e-forte-shkul-pemet-

ne-tirane/ dhe https://www.vizionplus.tv/era-e-forte-shkul-pemet-ne-tirane-foto/ 

 

 

 

Figura 3.37 Dëmtime të erës në datën 05 Janar 2020 në Tirane. Burimi: 

https://a2news.com/2019/09/24/nuk-i-reziston-motit-te-keq-bie-pema-tek-arena-

kombetare/?foto=1 
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Raste të tjera janë ato të rrëzimit të shtyllave të përcjellësve elektrike duke mos 

siguruar energji në zona të veçanta. Por shumë të shpeshta janë edhe raste me dëme 

të ndjeshme ekonomike si shkatërrimi i kulturave bujqësore apo i konstruksionit të 

serrave që kultivojnë këto kultura.  

Në, nuk kemi një shkallë tonën kombëtare në klasifikimin e stuhive të forta të 

bazuar në dëmet që shkaktohen në struktura ndërtimore, në tipe të ndryshme 

pronësish private, apo dhe vegjetacion. Shkallët e rrezikshmërisë duhet të 

parametrizohen nga inxhinieret e strukturave duke vlerësuar dëmet pas goditjes së 

erës në territore të caktuar, me qëllim lehtësimin e vlerësimeve. Paralajmërimi i 

stuhive, kundrejt shkalleve të rrezikut, duke ju referuar dëmeve që ato mund të 

shkaktojnë, do të sillte mbrojtje më të madhe për të gjitha tipologjitë e pronësive 

dhe ambientit të përbashkët. Paralajmërimi do të çonte në marrjen e masave të 

përbashkëta, si institucioneve shtetëror ashtu edhe individëve private për të siguruar 

ambientin tonë.  

 

Figura 3.38 Dëmtime të erës në Vlorë në dt. 13 Maj 2019. Burimi: https://pamfleti.net/mot-i-keq-

ne-vlore-rrezohen-pemet-ne-lungomare/ 

 

 



 
 
 

 

 

 

Figura 3.39 Dëmtime të erës në objekte vertikale në Kosove dt. 12 Janar 2016. Burimi: KlanKosova 

https://klankosova.tv/era-e-forte-shkaterron-cati-e-shtylla-elektrike-foto/ 
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3.6 Ndikimi i topografisë në rrjedhshmërinë e erës 

Erërat me karakter lokal gjenerohen në mënyre relative me topografinë, materialet 

përbërëse të kores së Tokës, sipërfaqet ujore, vegjetacionin, e kështu me radhë. Siç 

u theksua dhe në kapitujt e parashtruar era ndikohet shumë nga topografia, por edhe 

nga format urbane që has përpara. Në përgjithësi pra nga të gjitha format e ngurta. 

Duke ju referuar Shoqërisë Amerikane të Inxhiniereve të Ndërtimit, shpejtësia e 

erës rritet sa më tepër të ngjitemi në lartësi (ASCE 7-95). Kjo dukuri mund të vihet 

re duke u ngjitur në një kulle dhe daljen në tarracën e saj. Ndryshimi i shpejtësisë 

së erës në altimetri mund të perceptohet lehtësisht. Era ndryshon shpejtësinë në 

kontaktin e saj me sipërfaqen e Tokës në mënyre graduale në një shumatore të 

forcës Coriolis dhe forcës Centrifugale, (Johnson, 2001).  

Gjatë qarkullimit të erës, forca e fërkimit bëhet më e madhe në sipërfaqe të ashpra. 

Nëse i referohemi sipërfaqeve të lëmuara, psh ujit, forca e fërkimit do të ishte 

minimale ndër  materialet tokësore (Miao dhe të tjerë 2016). Kjo është arsyeja që 

buzë detit, apo liqeneve gjejmë rryma më të ndjeshme ajri, ndonjëherë deri në 

ekzistencën e erërave të forta (Kusaka dhe të tjerë 2018). Në përgjithësi gjatë stinës 

se verës, këto rryma ajri janë të freskëta për shkak të avullimit nga rrezatimi diellor. 

Procesi mund të shpjegohet në këtë mënyre: Dielli nxeh sipërfaqen ujore duke bërë 

që molekulat e ujit të avullojnë. Ato ngrihen sipër për shkak të peshës së ajrit të 

ngrohtë, i cili është më i lehtë sesa ai i ftohtë, pra ato i lënë vendin njeri tjetrit. Ky 

ajër i rëndë zbret poshtë dhe bashkohet me molekulat e ajrit që lëviz (me erën), duke 

ulur temperaturën në vendet që qarkullon. Natyrisht, ky fenomen ndodh gjatë stinës 

se verës. Gjatë stinës së dimrit, meqenëse sipërfaqja ujore është më e ngrohtë në 

krahasim me ajrin që e rrethon, (për shkak të ngrohtësisë që merr nga kontakti me 

Tokën), era që fryn e merr ketë shtresë ajri të ngrohur nga uji i liqeneve apo deteve 

dhe e sjell në breg. Për ketë arsye gjatë dimrit era që fryn në këto sipërfaqe ujore 

është më e ngrohtë.  

Një tjetër sipërfaqe pak më e ashpër se e ujit është sipërfaqja e gjelbërimit të ulët. 

Për erën që qarkullon në ketë sipërfaqe krijohet një pengesë pak më e madhe se në  

rastin e sipërfaqeve ujore por gjithsesi e papërfillshme (Miao dhe të tjerë 2016). 

Edhe në sipërfaqen e gjelbërimit era që fryn të jep ndjesinë e një ajri më të freskët 

për shkak të fenomenit të avullimit të ujit në fijet e barit. Procesi i mbetur është i 

njëjte me sipërfaqet ujore, përveç faktit që avullimi i avujve të ujit është më i vogël. 

Ky proces njihet si “evaporo-transportimi”, apo transportimi i avujve nga era.    

Sipërfaqe më të ashpra paraqiten në rastin e pemëve të larta të cilat kanë një 

koeficient fërkimit më të lartë në krahasim me gjelbërimin.  

Sipërfaqe penguese për qarkullimin e erës paraqiten kodrat, shkëmbinjtë, malet etj. 

Rrjedhshmëria e erës në këtë rast nuk është lartë sepse përveç pengesave që has për 

shkak të ngritjeve të relievit, era ndeshet dhe me forcën e fërkimit të materialeve 

përbërëse të këtyre ngritjeve në terren (Wood, 2000). Në praninë e këtyre terreneve 

era drejtohet dhe shpesh futet neper lugina apo gryka, duke krijuar rrjedha te 

kondicionuara.  

 

 
 



 
 
 

Qytetet janë një tjetër pengesë për erën, por ndryshe nga ato të mësipërme ato janë 

artificiale. Konfiguracioni i tyre dhe lartësia influencojnë jo vetëm drejtimin por 

edhe shpejtësinë e saj (Pawlowicz, 2017).  

3.7 Ndikimi i formave urbane në rrjedhshmërinë e erës 

Popullsia në Botë, gjithnjë e më tepër po shpërngulet nga zonat rurale dhe po lëviz 

drejt qyteteve të mëdhenj. Sipas Kombeve të Bashkuara (2010), popullsia që jeton 

brenda qyteteve po zmadhohet në mënyre dramatike. Mendohet që deri rreth viteve 

2050 7 miliardë njerëz apo 2/3 e popullsisë se Botës do të jetojnë në qytete, 

kryesisht për shkak të zhvillimit ekonomik dhe mundësive që ofrojnë qytetet. 

Prandaj autoritet duhet të kushtojnë një kujdes të theksuar edhe për mikroklimën e 

qyteteve të tyre, sidomos në zonat urbane në të cilat rëndësia për të patur zhvillim 

të qëndrueshëm është esenciale. Një ndër faktorët që ndikon në mënyre të 

drejtpërdrejte në mikroklimë është edhe era e qyteteve. Kjo forcë natyrale mund të 

këtë një ndikim pozitiv (në rastet e stinëve të nxehta, duke larguar ndotësit në ajër 

dhe duke ulur temperaturat), por mund të ndikojë edhe negativisht duke rritur 

shpejtësinë e saj, e duke vendosur në diskomfort njerëzit që qarkullojnë në qytete. 

Ashtu si u theksua edhe më parë, era influencohet shumë nga topografia apo relievi 

i terrenit në të cilët kalon. Natyrisht era përshkon në çdo terren pa asnjë kufizim. 

 

Figura 3.40 Efekti i erës në materiale të ndryshme: a) efekti i erës në ujë; b) efekti i erës në bar; c) 

efekti i erës në grupe pemësh; d) efekti i erës në kodra dhe male. Burimi: Pinterest. 

 

 



 
 
 

Megjithatë pamë më sipër që disa terrene dhe materiale e favorizojnë ketë qarkullim 

e disa të tjera e ngadalësojnë apo pengojnë rrjedhën e saj. E njëjta gjë ndodh dhe 

me format urbane. Disa forma urbane pengojnë erën me tepër se të tjerat.  

Është e provuar që të udhëtuarit në këmbë në një zonë me ndërtesa të larta që nuk 

kanë shkallëzime deri në lidhjen me nivelin e këmbësoreve, sjell përjetimin e një 

shpejtësie ere edhe më të lartë sesa po të kalonte larg këtyre ndërtesave. Ose nëse 

në një rast tjetër, vendos të ecësh në një rrugë, dy anët e se cilës kanë struktura 

ndërtimore të gjata e të vazhduara, atëherë në ketë rrugë do të lindi me siguri 

korrente të forta ajri, (efekti quhet i kanioneve urbane), dhe si rrjedhojë do të 

përjetohet gjithashtu një erë më e shpejte në krahasim me një rrugë tjetër me 

ndërtesa të veçuara. Ose nëse ecën në një tunel të krijuar nga çarjet e ndërtesave, 

dy krahët e se cilit janë të lira, atëherë do të përjetosh një drejtim erë sipas drejtimit 

të tunelit dhe jo sipas drejtimit të përgjithshëm të erës në atë moment (Kuo dhe të 

tjerë, 2015). Me një probabilitet të lartë në këtë rast mund të përjetosh dhe një erë 

më të shpejtë për shkak të efektit Venturi, i cili do të analizohet në kapitujt e tjerë të 

këtij materiali. Pra është fakt që format urbane, njësoj si topografia, ndikojnë 

shpejtësinë e erës dhe drejtimin e qarkullimit të saj. Këto forca të erës në qytet 

ndonjëherë mund të jenë të rrezikshme në nivelet e këmbësoreve, duke i krijuar 

vështirësi banoreve që qarkullojnë në gjendje të lirë, por mund të krijoje dhe dëme 

të konsiderueshme në strukturat ndërtimore.  

Është normale të mendohet që era e fortë mund të drejtohet nga ndërtesat e larta 

dhe të krijoje pasoja në bazament. Era kur lëviz përplaset me fasadat e këtyre 

ndërtesave të larta dhe duke mos pasur rrugë tjetër ku të shkojë, kjo pasi ndërtesat 

nuk e absorbojnë erën, ajo drejtohet në anë, në drejtimin e sipërm, dhe drejt 

bazamentit të ndërtesës.  
 

 

Figura 3.41 Drejtimet që merr era pasi përplaset me një pengese të larte. Efekti i drejtimit të ajrit 

drejt bazamentit të ndërtesës. Burimi: Cochran (2004). 

 

 



 
 
 

Profili kufitar i erës, i analizuar në Kapitullin 2.1.8, na tregoi që shpejtësia e erës 

është më e madhe sa më lart të ngjitemi (ASCE). Pra një kullë e lartë është e aftë të 

pengojë një masë më të madhe ajri me shpejtësi të madhe dhe ta drejtoje atë në  

bazamentit e saj (Kelly dhe të tjerë 2019). Për sa kohë era shton shpejtësinë në nga 

sipër në bazament, atëherë ajo do të shtojë edhe presionin në anët e ndërtesës. Kjo 

është një e dhënë interesante dhe e rëndësishme për tu marrë në konsideratë nga 

projektuesit për shkak të pozicionimit optimal të hyrjeve në këtë ndërtese.  
  

Nëse hyrjet pozicionohen në anë të bazamentit të strukturës së ndërtimit, atëherë 

ato do të jenë për një kohë të konsiderueshme nën fluksin e erës me presion të madh, 

gjë e cila mund të sillte bezdisje në terma komoditeti, por ndonjëherë mund të 

gjenerojë edhe rrezikshmëri për qytetarët.  

Nëse era do të frynte përballe një cepi të ndërtesës duke formuar një kënd të përafërt 

45º atëherë do të lindnin një seri vorbullash spirale (Prasad dhe të tjerë, 2009). Duke 

njohur ketë fenomen interesant, projektuesit kanë mundësi të vendosin një element 

vertikal të përmasave relativisht të vogla në anën nga fryn era. Ky element do të 

bënte që vorbullat spirale të ajrit tu ndanin në dy pjese, dhe efekti i tyre të zbutej në 

mënyre dramatike, edhe pse do të kishim ende komponentë të tjera që do të shkonin 

në drejtimin e sipërm (Crosbie dhe të tjerë, 2008).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42  Impakti i erës në kënde të ndërtesave. Burimi: Cochran (2004).  

 

 



 
 
 

 

Nëse format e ndërtesave do të ishin më aerodinamike në krahasim me ndërtesat në 

formë paralelepipedi, atëherë efekti i erës mbi to mund të ishte shumë më i 

ndryshëm. Psh nëse do të kishim një formë ndërtese si në Figurën 3.44, atëherë era 

do të qarkullonte më lirshëm. Masa e ajrit që do të përcillej në bazamentin e kësaj 

ndërtese do të ishte e një sasie më të vogël në krahasim me rastin e Figurës 3.41. 

Gjithashtu fenomeni i lindjes se vorbullave në forme spirale do të ishte më i vogël.  
 

Gjithnjë e më tepër ndërtesa e larta, përgjegjëse për një seri problemesh me erën po 

shihen të marrin forma të onduluara duke reduktuar impaktin e erës me to në mënyre 

të drejtpërdrejtë dhe në zonat përreth në mënyre indirekte.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43 Impakti i erës në anë të ndërtesave. Burimi: Cochran (2004).  

 

 

 

Figura 3.44 Impakti i erës në ndërtesa me kënde të smusuara. Burimi: Cochran (2004).  

 

 



 
 
 

 

Nëse forma e ndërtesave do të ishte projektuar duke patur në konsideratë efektet 

aerodinamike, atëherë rezultatet do të qenë të ndryshme nga të mësipërmet. Efektet 

e mësipërmen do të ishin prezent në trajta minimale dhe era do tu pengonte dhe 

drejtonte me pak nëse gjatë qarkullimit në qytet do të haste ndërtesa aerodinamike 

(Wilkinson, Bradbury dhe Hanna, 2014).  

 

Figura 3.45 Shkollë fashioni dhe dizajni në Nagoya, Aichi, Japoni.  Arkitekt: Nikken Sekkei. 

Burimi Autori 2010. 

 

 



 
 
 

 

 

Figura 3.46 Studime aerodinamike për format e reja të propozuara në Londër 2014. Burimi 

(Wilkinson, Bradbury dhe Hanna, 2014) 

 

 



 
 
 

Pra në mënyrë të logjikshme mund të arrihet në konkluzionin që format urbane 

ndikojnë shumë në mënyrën sesi ato e përcjellin apo e pengojnë erën në qytet. Sa 

më e fortë të jete era aq më të fortë do të lindin dhe fenomenet që u përmenden me 

sipër. Çdo qytet ka format e tij urbane, hapësirat dhe lartësitë e tij, densitet dhe 

parametra të tjerë specifik, parametra të cilat i bëjnë qytetet unike. Studime të tilla 

janë tepër specifike, pasi efektet e njërit qytet është e vështirë të përgjithësohen dhe 

adaptohen në mënyre empirike në një qytet tjetër.  

3.8 Hapësirat publike dhe komforti sipas stinëve.  

Sot qytetet nuk shihen vetëm si vende burimi i të mirave materiale, apo vende 

fjetjeje, por ato janë vende për të jetuar jetën (Kusaka dhe të tjerë 2018). Qëllimi i 

çdo planifikuesi është ofrimi jo vetëm i banesave komode por edhe i hapësirave 

publike të jetueshme për ata që kanë zgjedhur të jetojnë këtë alternative. Hapësirat 

publike nuk janë gjë tjetër përveçse sipërfaqe të lira, të depërtueshme lehtë, pra ato 

janë ambiente demokratike.  Hapësirat publike plotësojnë hapësirën urbane me jete. 

Këto hapësira janë pjesë përbërëse e asaj çfarë quhet qytet dhe influencon 

marrëdhëniet që lindin në brendësi të tyre.  Impresionet për një qytet, formëzohen 

më tepër nga përshtypja për cilësinë e hapësirave publike që e përbejnë atë (Rogers, 

2017).  

Shumë autorë mendojnë që kondicionet klimaterike optimale kanë qenë ndër 

kërkesat themelore për zhvillimin e qytetërimit. Disa studiues të cilët janë marrë me 

produktivitetin e punëtoreve në kushte klimaterike të veçanta kanë treguar se 

produktiviteti bie nëse moti behet shumë i nxehtë apo shumë i ftohtë.  

Broberg në (1985), në artikullin e tij “Qyteti për të gjithë vitin dhe zhvillimi 

njerëzor”, shkruan: “Asnjë sot nuk mund të kundërshtoje që jeta në qytetet tona 

është e influencuar nga klima. Jeta kulturore dhe qytetaret influencohen nga 

faktorët klimaterike. Nëse mundohemi të ndryshojmë klimën në një qytet të caktuar, 

atëherë i kemi hapur derën një kulture urbane me të pasur dhe të një qytetari me 

një rang me të gjerë mundësish për jetën”.  

Një qytet nuk përbehet vetëm nga hapësira banimi, ndërtime të bukura, apo kualitet 

të materialeve të përdorura në ndërtesat që e përbejnë atë, por ai konfigurohet edhe 

nga një rrjet hapësirash që ndërtojnë atë që quhet sens i komunitetit. Caccia në 

disertacionin e saj thotë: “Kur në i referohemi rrugëve apo hapësirave të tjera të 

qytetit, në fakt jemi duke ju referuar identitetit të vete qytetit”.  

Të shumtë janë ata që pretendojnë se klima ka një ndikim të madh në shëndetin dhe 

temperamentin e personave, duke filluar që nga Aristoteli e deri tek Montesequieu. 

Ishte pikërisht ky i fundit që në librin e tij Shpirti i Ligjeve 1784 shkroi: “nëse është 

e vërtetë që temperamenti i mendjes dhe pasioni i zemrave janë ekstremisht të 

ndryshëm në klima të ndryshme, ligjet duhet të jenë në përputhje të këtyre 

temperamenteve”.  

Nëse këto hapësira nuk janë komforte dhe të konservuara mirë, apo nëse ato 

transmetojnë një sens pasigurie, me shumë probabilitet ajo mund të behet vizita e 

fundit në atë vend (Rogers, 2017).  Projektuesit në përgjithësi, duhet ti kushtojnë 

vëmendje të veçante hapësirave të jashtësme publike, pasi ato janë vende në të cilat 

njerëzit çlodhen, ato janë vende interaksioni në të cilat njerëzit bashkëveprojnë dhe 



 
 
 

lidhen me tepër me njëri tjetrin. Atje njerëzit përfshihen në debate, njohin të rejat, 

dhe stimulojnë bashkëjetesën. Planifikimi i mirë i këtyre hapësirave duhet të jetë 

ligjësi.  

 

Një hapësire e mirë publike është ajo që reflekton diversitet dhe inkurajoje qytetaret 

të jetojnë bashke pa mundim (Rogers, 2017). Autori, bën një renditje të 10 

elementeve që duhet të përmbajë një hapësire publike. Ai sugjeron që hapësira 

duhet të jetë multi-funksionale; duhet të këtë aktivitete në fasadat e ndërtesave që e 

konstitutojnë; duhet të jete vitale nga pikëpamja sociale; duhet të jetë e shkallës 

njerëzore; duhet të jetë e ndriçuar; duhet të stimuloje zhvillimin ekonomik; duhet 

të ketë një identitet; duhet të jetë e aksesueshme lehtë; duhet të këtë pjesëmarrje 

sociale; dhe se fundmi duhet të jetë një hapësirë me kondicion të shkëlqyeshëm 

termik. Një hapësire publike e jashtme e zgjidhur mirë, do të ishte ajo që do të ftonte 

qytetarët të zhvillojnë aktivitetet e tyre në ambient të hapur. Por që të zhvillohen 

këto aktivitete publike në çdo stine të vitit, është e rëndësishme një hapësire me 

mikroklime të kënaqshme në çdo stine të vitit (Van Ginkel 1983). 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.47 Hapësire publike në Hiroshima në 2019. Burimi: autori.  

 

 



 
 
 

 

  

Shumë kërkues janë fokusuar në fushën e mikroklimës në hapësirat publike dhe 

sjelljet e qytetareve në këtë hapësirë. Strategjitë optimizuese të këtyre hapësirave 

janë të lidhura ngushtë me stinët: 

3.8.1 Strategjitë për erën në stinët e ftohta 

Gjithnjë e më tepër në vende si i joni, po vihet re një kufizim në kohëzgjatje i stinëve 

të Pranverës dhe Verës. Nëse strategjitë në stinën e verës janë më të perceptueshme 

për qytetarët, kjo edhe për shkak të ngrohjes se përgjithshme globale, strategjitë në 

dimër shfaqen edhe me sfiduese.  

Temperaturat në dimër kanë një kontrast të theksuar me stinët e tjera. Në përgjithësi 

të jetuarit në një ambient me katër stine, është më me diversitet sesa po të jetoje në 

një ambient monoton që do të kishte vetëm një apo dy stine (Nash 1983).  

Sipas McCubbin, “të jetuarit në një  ambient me katër stinë redukton stresin 

familjar. Stinët i lejojnë familjeve të bashkohen gjatë dimrit e të largohen gjatë 

verës, një farë cikli natyral ky, i cili nevojitet për rregullime psikologjike”, citat i 

shkëputur nga libri “Libri i Dimrit” me autorë Rogers dhe Hanson i botuar në 1980.   

Është fakt që në dimër njerëzit kryejnë me tepër aktivitet brenda ambienteve sesa 

në natyrë. Elementet më të disfavorshëm të ambientit të jashtëm janë shpejtësia e 

madhe e erës dhe temperaturat e ulëta. Të jetuarit, punuarit, por edhe të çlodhurit 

në ambiente të brendshme bën që njerëzit të jenë nën regjimin e ajrit të kondicionuar 

dhe të akumulimit të vazhdueshëm të dioksidit të karbonit (Passe dhe Battaglia 

 

Figura 3.48 Hapësire publike në Kumamoto, 2019. Burimi: autori.  

 

 



 
 
 

2015). Në mënyre të logjikshme gjatë stinëve të ftohta njerëzit deprimohen nga 

ambienti i jashtëm.  

Nëse i referohemi qyteteve që ndodhen në zonat veriore, strategjitë për zhvillimin 

e aktiviteteve në ambientin e jashtëm mund të ishin të pamundura, kjo pasi në këto 

qytete dimri është i ashpër. Në këto kontekste, aktivitetet në hapësira publike 

zhvillohen në sezone shumë më të shkurtra në krahasim me qytetet me klimë të 

ngrohtë (Persinger 1980). Prandaj për këto qytete duhet të adaptohet një mënyrë 

tjetër e dizajnit urban, pasi ambientet që privohen nga aktivitetet publik për shkak 

të temperaturave të ulëta, duhet të bëhen sa më të përdorshme, (Ebrahimabadi dhe 

të tjerë, 2015).  

Në dimër, qarkullimi i vazhdueshëm i erës do të përkeqësonte kondicionet e 

hapësirave publike në ambientin e jashtëm. Era do të bënte që ajri të perceptohej 

edhe më i ftohtë. Komforti termik do tu përkeqësonte dhe do të sillte abandonimin 

e këtyre ambienteve të hapura nga qytetaret (Passe dhe Battaglia 2015). Ka raste 

kur era e fortë, mbi 4-5m/s, e bën të pamundur qëndrimin për një kohë të gjatë në 

këto ambiente, edhe pse të veshur trashë. Por natyrisht ka dhe raste të tjera kur 

shpejtësia e erës tejkalon këto nivele dhe mund të kthehet në rrezik për banoret e 

një qyteti. Kjo jo vetëm në sheshe qëndrimi por edhe në rrugët e një qyteti.  Nga era 

e fortë, këto hapësira publike mund të kthehen në burime rreziku dhe kërkojnë 

kujdes të veçantë.  

 

Kështu që strategjitë tipike të qyteteve veriore apo stinëve të ftohta janë të 

përqendruara në reduktimin e shpejtësisë se erës, sidomos në sheshe publike që 

kanë frekuence të lartë lëvizje këmbësorësh.  

 

Figura 3.49 Hapësirë publike gjatë stinës së dimrit në Shanghai, Kine. Burimi: 

http://www.west8.com/mailings/12_feb_2018/ 

 

 



 
 
 

Strategji të tilla udhëhiqen nga specialistë të shumtë duke filluar me inxhinieret 

aerodinamike, planifikuesit urban, arkitektet, inxhinieret e strukturave, etj. I gjithë 

ky grup profesionistësh tenton të japë vlerësime të sakta për të dizajnin e caktuar 

urban duke shfrytëzuar çdo të dhënë klimaterike e duke i testuar këto skenarë në 

turbina të simulimit të erës apo në simulime kompjuterike.  

Në përkeqësimin e kushteve të erës ndikojnë shumë strukturat ndërtimore të larta 

(Hala dhe të tjerë, 2018). Këto struktura bëjnë që ajri me shpejtësi të madhe të 

përplaset me to dhe një pjese e tij të drejtohet nga sipër poshtë, e të shkaktojë 

diskomfort në nivelin e këmbësoreve. Kështu strategjitë optimizuese të dimrit 

parashikojnë reduktimin e erës së drejtuar nga strukturat e larta ndërtimore, duke i 

bllokuar ato të arrijnë deri në nivelin e këmbësoreve. Këtu luan një rol shumë të 

madhe dhe forma e zgjedhur e këtyre strukturave ndërtimore.   

Por era nuk ka vetëm efekt negativ në qytetet veriore apo në stinët e ftohta. Pasi ajo 

mund të shërbeje si një energji natyrale që të përdoret për largimin e ndotësve në 

qytete (Passe dhe Battaglia 2015).  

Mund të ndodhe që i njëjti qytet ti përjetoje me ekstreme të mëdha diferencat e 

temperaturave në stine të ndryshme dhe të ketë nevoje për strategji optimizuese dhe 

në dimër por edhe gjatë stinës se verës.   

 

Figura 3.50 Kthimi i eres pasi perballet në një fasade të drejte dhe një në forme të onduluar. 

Burimi:http://news.bbcimg.co.uk/media/images/60907000/gif/_60907492_tower_wind_

624.gif 
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3.8.2 Strategjitë për erën në stinët e ngrohta 

Temperaturat e larta, janë shkaktarë të diskomfortit termik që shkaktohen në stinët 

e nxehta,  edhe pse shumica e njerëzve mund ti tolerojnë për një kohe të shkurtër 

ato. Kjo situate është ndodh edhe në vendin tonë, ku vera është e nxehtë dhe e thatë, 

ndërsa dimri është i ftohtë dhe shpesh me lagështi të lartë.  

Gjatë stinës së verës qytetarët vuajnë shumë fiziologjikisht por edhe psikologjikisht 

ngrijën e temperaturave. Kjo për arsye të ndryshme. Përgjegjësi kryesor për rritjen 

e temperaturave në qytete është zhvillimi urban në mënyre të menjëhershëm dhe të 

dendur (McDonald dhe të tjerë, 2011). Sipërfaqet e gjelbërta po zëvendësohen 

gjithnjë e me tepër me materiale që tejnxehen (Tola dhe të tjerë, 2019).  

Ventilimi i vështire i strukturave të dendura të banimit sjell ngritjen e temperaturave 

në ambientin e jashtëm, në oborre të brendshëm, në sheshe, në veranda, por edhe 

në brendësi të apartamenteve (Tablada 2020). Fenomeni i nxehjes se ambienteve të 

hapura sjell abandonimin e tyre në orë të caktuara të kulmit të nxehtësisë, duke i 

çuar qytetarët të kërkojnë ambiente më të freskëta, e shpesh qëndrimi i tyre 

përfundon në ambiente të brendshme, nën regjimin e ajrit të kondicionuar.  

Një ndër strategjitë kryesore për të ulur temperaturat gjatë stinëve të nxehta në 

ambientet publike të hapura është ventilimi natyral i tyre . Ventilimi natyral nuk 

është një strategji që përdoret vetëm për hapësirat urbane. Duke ju referuar 

arkitekturës ekologjike, gjithnjë e më tepër po shihen tentativa të arkitekteve për ti 

bërë ndërtesat të qëndrueshme edhe nga menaxhimi energjitik i tyre. Pra ndërtesat 

kërkohen të harxhojnë sa me pak energji për ftohjen e ambienteve të tyre, dhe të 

vetë-gjenerojnë këtë energji që konsumojnë (Asfour 2015).  
 

 

Figura 3.51 Analize CFD për ventilimin natyral të një ambient, i cili e prodhon energjinë vetë. 

Burimi: http://www.symphysis.net/wind 

 

 



 
 
 

Antidote ideale për sheshet në qytete gjatë stinës se verës, do të ishte elementet e 

gjelbëruar, të cilët përveçse shërbejnë si hijezues, ato do të shërbenin dhe për 

freskimin e ajrit (Safikhani dhe të tjerë 2014). Efekti i avullimit të pikëzave të ujit 

në gjethe do të aktivizonte mekanizmin natyral të lëvizjes se ajrit të freskuar nga 

prezenca e erës, (efekti i evaporo-transportimit). Gjelbërimi gjithashtu mund të 

përdoret edhe për uljen e nivelit të ndotjes urbane në zona me intensitet të larte të 

çlirimit të gazrave të dëmshëm.  

 

Figura 3.52 Hapësirë publike duke u përdorur gjatë stinës se verës në Tokyo Forum, Japoni 2012. 

Burimi: Autori.  



 
 
 

Por gjelbërimi mund të përdoret më së miri dhe si një “kurth estetik” i planifikuesve 

urbane, për të “mbërthyer” në këtë kurth të gjithë ata që kërkojnë të zhvillojnë 

aktivitetet e tyre në ambiente të hapura (Sutton 2014). Kështu që dhe vetë gjelbërimi 

mund të ishte një strategji.  

Një tjetër strategji është hapja e korridoreve të ajrit, për të lejuar largimin me 

shpejtësi të ndotësve të shpërndare në ajër. Por këto studime mund të zhvillohen në 

rang qyteti dhe kërkojnë bërjen bashke të shumë aktoreve (Tablada 2020). Strategji 

të tilla udhëhiqen nga autoritetet, për ti bërë ato sa me reale e të besueshme, por 

edhe për konkluzionit që mund të arrihet. Të shpeshta janë rastet kur studime të tilla 

indikojnë “çarjen” e këtyre korridoreve duke kërkuar shkatërrimin e pengesave të 

veçanta që i bllokojnë ato. Pengesat mund të jenë dhe vetë strukturat ndërtimore, të 

derivuara nga planifikime të pakujdesshme, prishja e të cilave mund të këtë një 

impakt jo vetëm ekonomik por edhe social. Për këtë arsye, strategji të tilla 

realizohen me kujdes të jashtëzakonshëm duke u përpjekur të zgjidhen 

problematikat sociale me parë [Georgakis dhe Santamouris 2005).  

Strategjitë për stinën e verës por edhe ato dimërore, mund të përdoren për të njëjtat 

sheshe në një qytet specifik. Kjo mund të ndodhe kur ky qytet do të kishte një klimë 

me ekstreme të mëdha në temperaturat sezonale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. Ventilimi natyral 

Thuhet që ajri është një ndër katër elementet themelorë që përbejnë jetën e një 

njeriu. Cilësia e ajrit që njeriu shkëmben, komoditeti termik që përjeton dhe 

energjia që përdor, janë disa nga çështjet me të rëndësishme në hapësirat e 

populluara. Ventilimi është procesi i injektimit të ajrit të pastër në një ambient (të 

hapur apo të mbyllur), duke zhvendosur ajrin stacionar, ajrin e ndotur, apo dhe 

aromat e këqija.  Ventilimi është një proces i pastrimit të ajrit dhe zëvendësimin e 

tij me oksigjen (edhe pse jo në masën që mendohet). Ventilimi si proces është 

shume i rëndësishëm për shëndetin. Jo sepse pa ventilim nuk furnizohemi dot me 

oksigjen, (përveç rastit nëse do të gjendeshim në një hapësirë hermetike siç mund 

të ishte një ndërtese nëntokësore), por sepse ndihmon në largimin e elementeve të 

dëmshëm në ajër, si psh monoksidin e karbonit, pluhurin, komponentë organike, 

erërat e këqija, madje dhe lagështinë e tepruar në ambientet e brendshëm dhe ato të 

jashtëm (Bokalders dhe Block, 2010).  

Qëndrimi për një kohë të gjatë në ambiente të pasur me dyoksid karboni shkakton 

tek njerëzit një ndjesi plogështie dhe përgjumjeje. Nëse ambienti nuk ventilohet nuk 

do të thotë domosdoshmërish që do të vdesim, por koha që do të shpenzonim në 

këtë ambient nuk do të ishte cilësore për shkak të ndjesisë se vapës dhe plogështisë.   

Parimi i ventilimit është i thjeshte, ofrimi i ajrit me bollëk në një hapësire me sa me 

pak energji të harxhuar (Salehi, 2016). Por të garantosh ventilim natyral me bollëk 

nuk është gjithmonë e lehte. Kjo është e lidhur me mundësitë që ofrojnë gjeometria 

urbane, arkitektura dhe kondicionet klimaterike. Parimet e ventilimit nuk përdoren 

vetëm në raste të stinës se verës. Sepse në thelb ajri është një bartës i energjisë 

termike si në situatën kur kërkohet ajër i ftohtë ashtu dhe në atë situatë që kërkohet 

ajër i ngrohtë.  

4.1 Ventilimi natyral në ambientet e brendshme 

Ventilimi natyral është procesi i injektimit të ajrit të jashtëm në ambientin e 

brendshëm pa nevojën e sistemeve ndihmëse të mekanizuar. Shkëmbimi i ajrit është 

i rëndësishëm për të siguruar një jetesë të shëndetshme, mirëqenie dhe komfort. 

Njerëzve i ka shërbyer energjia e erës në çdo etapë të zhvillimit njerëzor. Thelbi i 

procesit të ventilimit është energjia e harxhuar për të (Awbi, 2010). Kjo mënyrë e 

të freskuarit të ambienteve, është përdorur edhe shekuj më parë, pasi njerëzit jetonin 

bashkë me klimën. Edhe pse jo në strategji të mirë menduara, ata i hapnin faqet e 

strukturave të tyre ndërtimore dhe i mbyllnin me dritare nëse nuk i nevojitej me kjo 

energji e lire. I gjithë ky proces zhvillohej në bazën e intuitës personale.  

Duhet thënë që në një vlerësim të përgjithshme përdorimi i sistemeve mekanike të 

ventilimit, (elektromotorë, ventilatorë, grila ajrimi) ka mbizotëruar në krahasim me 



 
 
 

sistemin e ventilimit natyral (Kleiven, 2003). Megjithatë pas vitit 1990 kjo temë u 

bë një ndër temat me aktive për arkitekturën.  

Në kapitujt e mësipërm u shpjegua që vetë koncepti erë, lindte si rezultat i pjesëve 

të ndryshme të Tokës të ngrohura në mënyrë të pabarabartë. Ventilimi natyral 

ndodh si rezultat i diferencës së temperaturës në një strukturë ndërtimore apo 

ndërmjet strukturës dhe ajrit të jashtëm [Larsen 2006]. Pra ventilimi natyral është 

një lëvizje që gjenerohet në hapësirë.   

Edhe kur era nuk ishte e mjaftueshme, apo kur format urbane ishin ndërtuar të tilla 

që nuk mundësonin procesin e ventilimit, atëherë lindën “mbledhësit e erës”, 

pikërisht për të përthithur ajrin e servirur pa pagesë, e për të ventiluar ambientet e 

brendëshme të banesave të tyre. Shpikësit e këtij elementi arkitektonik të quajtur 

“badgir” (bad - erë dhe gir – mbledhës) u bën e të paret Iranianet për vetë klimën 

e tyre të nxehtë dhe kërkesat që kishin për ti ventiluar banesat e tyre të vendosura 

ngushtësisht pranë njëra tjetrës (Hejazi dhe Hejazi, 2014). Qëllimi i këtyre formave 

gjatësore ishte thithja apo tërheqja e erës që qarkullonte 360º duke e injektuar atë 

më pas në ambientin e brendshëm. Ky ishte një inovacion i kohës në arkitekturën 

Iraniane, në kërkim të uljes së temperaturave brenda banesave të tyre. Gjithsesi ky 

element pësoi me kohë dhe transformime edhe më pozitive.  

 

 

Figura 4.1 Mbledhësja më e lartë e erës e quajtur Dolat Abad në Qytetin e Yazd në Iran. Burimi: 

https://www.atlasobscura.com/places/dolat-abad-windcatcher 
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Duke parë që kontakti direkt i erës me trupat e njerëzve ishte me pasoja, daljet e 

ajrit të mbledhur u futen nën dyshemetë e banesës ku qarkullonin kanalet e ujit të 

përdorshëm. Duke u ftohur uji, në mënyre të drejtpërdrejtë ftohej dhe dyshemeja e 

banesave iraniane.  

 

Me shpikjet e pajisjeve të mekanizuara për ventilimin e ambienteve të brendshme, 

ndryshuan dhe format e mëvonshme arkitektonike. Sot strategjitë për ventilimin 

natyral janë përmirësuar duke u bërë me komplekse duke ja lëne menaxhimin e këtij 

procesi me pak rastësisë dhe intuitës (Kleiven, 2003). Procesi i projektimit të 

formave arkitektonike dhe sistemit ventilues u ndanë, duke gjetur pak pika takimi 

se bashku. Shpikjet teknologjike bënë që arkitektët të kishin të mundur thuajse çdo 

formë (Banham, 1969).  Diferencat ndërmjet sistemit të ventilimit natyral dhe atij 

të mekanizuara qëndrojnë në faktin që i pari është i përkohshëm dhe i 

menaxhueshëm manualisht, ndërsa i dyti është konstant për sa kohë pajisjet janë në 

punë (Wouters dhe të tjerë, 2020). Nëse do të merreshim vetëm me këtë diferencim 

atëherë sistemi i mekanizuar paraqet avantazhe kundrejt sistemit të ventilimit 

natyral. Në fakt nuk është kështu. Këto sisteme diferencohen edhe nga një tjetër 

parametër i rëndësishëm. Kostoja e energjisë se shpenzuar dhe e pajisjeve të 

mekanizuara.  

 

Figura 4.2 Pjesa e brendshme e kullës se fohjes Dolat Abad në Qytetin e Yazd në Iran. Burimi: 

https://www.atlasobscura.com/places/dolat-abad-windcatcher 

 



 
 
 

Nëse do ti referohemi energjisë që shpenzohet për ventilimit natyral, mund të thuhet 

që ai harxhon zero energji në krahasim sistemet teknologjike që përdoren në 

ambientet e brendëshme. Debati për ventilimin ende sot është aktiv, mjafton të 

shohim që vazhdojnë e projektohen grupe ambientesh administrative apo tregëtare, 

apo funksione të tjera, pa hapje. Natyrisht këto shembuj gjenden në vende ku nuk 

është e mundur të shkëmbehet ajri në mënyre direkte për arsye të ndryshme si psh: 

për shkak të diferencës se theksuar të temperaturave, për shkak të ndotjes se ajrit, 

për shkak të presionit të madh e të vazhdueshëm të erës, etj.  Lëvizja natyrale e ajrit, 

nëpërmjet disa strategjive relativisht të thjeshta, mund të shërbejë edhe për 

freskimin e materialeve të ndërtimit gjatë natës, pasi ato kanë akumuluar energji 

gjatë ditës. Ventilimi natyral mund të këtë një impakt direkt edhe tek njerëzit që 

popullojnë këto ambiente, sepse nëpërmjet procesit të avullimit, bëhet lëvizja e 

avujve të ujit drejt njerëzve.  

Ventilimi natyral, mbi të gjitha është një burim i konsiderueshëm energjie i cili 

ofrohet pa dëmtuar natyrën, pa një impakt direkt mbi planetin tone, dhe mbi të gjitha 

kjo energji i serviret kujtdo. Një ndertesë e projektuar e orientuar drejt ventilimit 

natyral, ka një strategji të ndryshme po të krahasohet me ndërtesat që përdorin 

sisteme ventilimi të mekanizuar (Kleiven, 2003). Kjo, për arsye që lidhen kryesisht 

me kohën në të cilët duhet bërë shkëmbimi i ajrit. Siç dihet, vendet e nxehta e kanë 

të mundur ventilimin e ajrit vetëm gjatë orëve të natës, orë në të cilat temperaturat 

zbresin ndjeshëm për shkak të mungesës së rrezatimit diellor. Kjo energji natyrale 

ndikon edhe në sjelljen e njerëzve pasi studimet kanë treguar që përdoruesit e një 

hapësire, janë shumë më tolerantë ndaj temperaturave natyrale sesa temperaturave 

të derivuara nga sistemet mekanike të ambienteve të brendëshme (Schiller Brager 

dhe de Dear, 2000). Natyra njerëzore shfaq skepticizëm ndaj  shpikjet artificiale me 

autorë të tjerë njerëzorë. Në përgjithësi sistemet mekanike mbajnë me tepër kritika 

duke i bërë njerëzit të ndihen shumë të nxehtë apo shumë të ftohtë (Nicol dhe të 

tjerë, 2012).  

 

Figura 4.3 Vilë kontemporane në të cilën promovohet ventilimi dhe ndriçimi natyral në Brazilja. 

Burmi: https://www.pinterest.cl/pin/449867450262198217/ 

 



 
 
 

 

Të gjithë jemi të vetëdijshëm për sasitë e mëdha të energjisë që përdor një vend për 

proceset e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit të mekanizuar (HVAC). Ndryshimet 

klimaterike, burimet që shterin dhe shifrat kolosale që vijnë për çdo vend, na 

detyrojnë të ulet sasia e energjisë së konsumuar dhe gjithashtu të ulet dhe çlirimi në 

atmosfere i gazit karbonik. Një nga mënyrat më të mira që të zbatojmë këtë 

direktive është përdorimi i forcave dhe burimeve natyrore pa i tjetërsuar ato, pa i 

shteruar në mënyre definitive (Tregenza dhe Wilson, 2011). Një prej këtyre 

strategjive është dhe përdorimi i erës për ventilimin natyral.   

 

Nëse do të flitej për strategji ventiluese, ajo do tu përbente nga këto tre hapa të 

thjeshtë: së pari do të përpiqeshim të ulnim akumulimin e nxehtësisë dhe të 

izolonim humbjet në ambient; së dyti do të ishte reduktimi i konsumit energjitik, 

dhe së treti do të renditej propozimi i zgjidhjeve arkitektonike (Kleiven, 2003). Janë 

të shumtë autoret, dhe projektuesit që duan të integrojnë dhe promovojnë ventilimin 

natyral si një mënyrë e menaxhimit energjitik të së ardhmes.  

 

 

 

Figura 4.4 Skematizimi të ventilimit natyral në ndërtesa. Burimi: Pinterest, Shqiperoi: Autori 

 



 
 
 

 

 

Strukturat moderne ndërtimore të cilat injektojnë ajrin në mënyre natyrale janë jo 

të lehta për tu projektuar. Parimi i tyre mbështetet në kursimin sa të jetë e mundur 

e energjisë. Megjithatë performaca energjitike dhe vlerësimi i drejtë i rrymave 

qarkulluese të ajrit është i vështirë, si në ambientin e jashtëm, ashtu dhe në atë të 

brendshëm (Kleiven, 2003). Kjo për arsye të shumta, si psh për shkak të 

pamundësisë për ta vizualizuar ajrin; vetive fizike tepër komplekse të ajrit; 

konceptit të rrjedhshmërisë, komleksitetit të termodinamikes si shkencë etj. 

Përdorimi i ventilimit natyral është i ende një strategji e pashfrytëzuar plotësisht në 

ambientin e brendshëm. Ajo është një teknikë dinamike, dhe jo gjithnjë e 

besueshme.  

 

Figura 4.5 Skematizimi të ventilimit natyral në ndërtesa. Burimi: Hal Levin, 

 

 

Figure 4.6 Projekt ide për shkollën e arkitekturës se qytetit të Toyohashit, ndërtesë që promovon 

ventilimin natyral për të ftohur atriumin e saj: Burimi: Autori.   

 



 
 
 

 

 

Ventilimi natyral është i rëndësishëm të përdoret në një ambient që është i pastër 

dhe i menaxhueshëm lehtë. Në ambiente totalisht urbane me densitet të lartë, dhe 

me ajër të ndotur, ventilimi natyral do ishte i vështirë. Në pamundësi të pasjes së 

sistemeve të pastra të ventilimit natyral, nga shumë autorë promovohet dhe 

ventilimi hibrid, pra ventilimi natyral i pjesshëm (Wouters dhe të tjerë, 2020). Kjo 

vjen për shkak të vështirësisë në ndarjet e sistemeve nga parimet e punës se njeri-

tjetrit. Ka pra kështu, një tendence për ti marrë avantazhet e secilit sistem: ventilimit 

natyral inteligjent dhe efiçiencën së ventilimit mekanik.  

Ky sistem i dyfishtë funksionon i ndarë në bazë të diferencën së orës, ditës, sezonit 

dhe vitit (Heiselberg dhe të tjerë, 1998).  Ky sistem njihet dhe me termin HYBVEN. 

Një ndërtese që përshtat këtë sistem është edhe Tokyo International Forum e 

projektuar nga Rafael Vinoly, Figura 4.9.  

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 Projekt ide për shkollën e arkitekturës se qytetit të Toyohashit, ndërtesë që promovon 

ventilimin natyral për të ftohur atriumin e saj: Burimi: Autori.   

 



 
 
 

 

 

4.2 Ventilimi i ambienteve të jashtëme  

Era është një tjetër forcë e natyrës që kërkon të vlerësohet drejt. Përveç efektit të 

saj të dëmshëm mbi struktura ndërtimore apo në pronësi të tjera, forca e saj mund 

të përdoret edhe për arsye që lidhen drejtpërdrejt me ventilimin në qytete. Era mund 

të shërbeje si një forcë natyrale, për të përmirësuar cilësinë e jetës në qytete (Linden, 

1999). Efekti i saj mund të ndihmojë njerëzit për të jetuar një ambient më të pastër 

gjatë gjithë vitit dhe me temperatura me të moderuara gjatë stinëve të nxehta.   

4.2.1 Ventilimi i ajrit të ndotur në ambientet e jashtëme 

 

Figura 4.8 Skematizimi të ventilimit të miksuar në ndërtesa. Burimi: Hal Levin, 

 

 

Figure 4.9 Tokyo International Forum. Burimi: Autori, 2010.  

 



 
 
 

Një ndër problemet me të mëdha të qyteteve metropolitane është cilësia e ajrit në 

to. Ndotja është përbërje gazesh dhe pjesësh të ngurta të cilat qëndrojnë pezull dhe 

drejtohen nga lëvizja e erës në zona të veçanta (Ho, 2012). Ajri i ndotur është 

rezultante e përzierjeve natyrore dhe substancave që derivojnë nga jetesa e 

përditshme e njerëzve në Tokë. Shkaktaret kryesore të ndotjes se ajrit të qyteteve 

tona janë të lidhur me përdorimin e industrisë, flotës së automjeteve, zjarreve të 

rëna, ndotësve fizikë të tjerë, avullimit të ujërave të ndotura, myqeve, polenit etj.  

Ozoni (O3), është një gaz inorganik me ngjyre blu e me një erë të ndjeshme lehtë. 

Ai krijohet nga dioksigjeni (O2) kryesisht nga veprimi i rrezeve ultravjollcë dhe 

shkarkesave elektrostatike në atmosfere (Thangavel 2011). Ozoni është një tjetër 

gaz që shkakton ndotje në natyre ndryshe i quajture edhe smog.  

Sipas Institutit Kombëtar i Shëndetit të Shkencave Mjedisore (NIH) në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës, ajri i ndotur mund të ndahet në dy kategori, në ajër të ndotur 

në ambientet e hapura dhe ajër i ndotur në ambientet e brendshme:  

• Ndotja në ambientin e jashtëm ndodh nga: Pjesëza tepër të vogla që 

prodhohen gjatë djegies se karburanteve; nga oksidet si ai i sulfurit, karbonit 

nitrogjenit; nga ozoni i zbritur poshtë në qytete, smogu pra; etj. (Ho, 2012).  

• Ndotja nga ambienti i brendshëm ndodh nga: Pajisjet e shërbimit në shtëpitë 

tona, nga produktet kimik që përdorim për larje; nga materialet e përdorura 

në konstruksionet e ndërtimit, eterniti, asbesti, etj.; nga gazet, karbon, radon; 

nga myku etj. (Zhang 2003).  

Myku lind nga nivelet e larta të lagështisë dhe polen që vjen nga prezenca e 

bimësisë. Ato janë shkaktarë për krijimin e alergjive, dhe si rrjedhoje 

komplikacioneve në rrugët të frymëmarrjes. Ndërkohë që ndotësit kimikë janë 

përgjegjës për sëmundjet në sistemin kardio-vaskular të njerëzit.  

Jo me kot ajri është konsideruar si një ndër katër elementet më të rëndësishëm në 

jetën e njeriut. Është raportuar që ajri i ndotu është përgjegjës për shumë probleme, 

por mbi të gjitha ai bëhet shkak për një numër të madh sëmundjesh, kryesisht ato 

që lidhen me aparatin respirator, sistemin kardio-vaskular, lindjeve me probleme, 

madje dhe vdekjeve. Simptomat e shpeshta të lidhura me cilësinë e dobët të ajrit 

janë: tharje të syve, mukozës së hundës fytit dhe lëkurës; dhimbje koke; lodhje; 

frymëmarrje e shpeshte dhe jo e plotë; hipersensitiviteti ndaj alergjive; bllokim i 

sinuseve; kollë dhe tështima; plogështi dhe të vjella (David dhe Young 2012).  

Shoqata Botërore e Shëndetit (WHO), ka konkluduar që ajri i ndotur është një ndër 

shkaktaret kryesore për shtimin global të sëmurëve me kancer. Nga të dhënat e kësaj 

Shoqate, për Shqipërinë vihet re që sëmundjet në përgjithësi kanë pësuar një shtim 

në moshat e reja. Probabiliteti i vdekshmërisë për 1000 banor i moshave nga 15 deri 

në 60 vjeç është 122 për meshkujt dhe 71 për femrat, ndërkohë që jetëgjatësia është 

74 vjeç për burrat dhe 79 vjeçe për gratë (WHO, 2020). Po ta krahasojmë këto të 

dhëna me një vend tjetër si Japonia psh ato paraqiten si vijon: Probabiliteti i 

vdekshmërisë për 1000 banor i moshave nga 15 deri në 60 vjeç është 65 për 

meshkujt dhe 36 për femrat, ndërkohë që jetëgjatësia është 81 vjeç për burrat dhe 

87 vjeçe për gratë  (WHO, 2020). Po ti referohemi Kombeve të Bashkuara 2010, 

dhe statistikave që ato servirin mund të themi që pjesa dërrmuese në popullsinë e 

këtyre dy vendeve jetojnë në qytete. Pra qytetet tona kanë vdekshmëri më të lartë, 



 
 
 

rrjedhimisht kanë ndotje më të madhe e ventilim joefikas. Këto të dhëna janë 

domethënëse nëse krahason në këtë mënyrë, megjithatë vdekshmëria apo 

jetëgjatësia nuk është e lidhur vetëm me ndotjen e ajrit urban.  

Nëse do ti referohemi (AQI) në Ndotjes se Ajrit në Bote, World’s Air Pollution: 

Real-time Quality Index, në një monitorim në kohe reale, mund të shihet që në 

Kontinentin Evropian, Shqipëria renditet si një ndër vendet me ajrin me të ndotur. 

Indeksi i Cilësisë se Ajrit AQI në datën 30 Mars 2020 (ndërkohe që ishte në fuqi 

bllokimi i qarkullimit dhe i punës për shkak të Covid-19), është 139. Vendet e veriut 

të Evropës paraqesin indeksin me të mirë 6 deri në 15. Vihet re që i gjithë rajoni i 

Ballkanit karakterizohet nga ajri i ndotur.  

 

Për të reduktuar rrezikun e qëndrimit për një kohe të gjatë në një ambient me ajër 

të ndotur, qoftë ky i jashtëm apo i brendshëm, shërben ventilimi natyral. Një 

ambient i mirë ventiluar ul mundësinë e depozitimit të ndotësve, pra ul 

sëmundshmërinë tek qytetarët. Sa më i vogël të jetë ambienti, aq mëe i lartë është 

risku që ai të kontaminohet dhe sa më hermetik të jetë ky ambient aq më e vogël do 

të ishte mundësia që ai të ventilohet natyralisht (Wood dhe Salib 2006).   

Format urbane të dendura paraqesin ambiente hapësinor të kufizuara. Në këto forma 

ndotja në ajër mund të burojë nga të dy format e përmendura me sipër, pra dhe nga 

jashtë dhe brenda. Ambientet e dendura kanë probabilitet të lartë të kontaminohen 

për shkak të përqendrimit të madh të banoreve dhe rrjedhimisht dhe pajisjeve që ata 

përdorin. Por format urbane të dendura, quhen të tilla edhe sepse kanë ekspansione 

si horizontale (në plane), ashtu dhe lartësi (vertikale). Ndërtesat e gjata dhe ato të 

cilat nuk janë të pajisura me dizajn aerodinamik, janë pengesa të mëdha për erën 

për të depertuar në oborret e tyre të brendshme (Hala dhe të tjerë 2019). Për këtë 

arsye ato kanë qenë vazhdimisht në fokusin e studiuesve për të përmirësuar cilësinë 

e ajrit në qytetet e studiuara prej tyre.  

Qytetarët që jetojnë në qytete me ajër të ndotur, duhet në mënyre të vazhdueshme 

të mendojnë për përmirësimin e kushteve të ajrit. Një ndër strategjitë mund të jetë 

 

Figura 4.10 Indeksi i cilësisë se ajrit të monitoruar në 30 Mars 2020. Burimi: https://waqi.info/ 

 



 
 
 

planifikimi urban në përputhje me rrjedhshmërinë e ajrit në mënyre të pa-penguar 

përgjatë korridoreve urbane. Duke liruar këto korridore, era mund të qarkullojë në 

mënyre të lirë e të futet deri në zonat me të intensifikuara të qyteteve.  

4.2.2 Ventilimi për efekt uljen e temperaturave në ambientet e jashtëme 

Qytetet tona nuk vuajnë vetëm nga ajri i ndotur. Një fenomen gjithnjë e më prezent 

është formimi i  “ishujve urban të nxehtësisë” (UHI) (Adinna dhe të tjerë 2009). Ky 

fenomen ndodh kur temperaturat e larta janë karakteristike vetëm për zonat 

metropolitane dhe nuk ndodh në zonat rurale që ndodhen pranë saj Oke, (1984).  

Nëse në stinën e verës do të vendosnim të qarkullonim si këmbësorë në qendër të 

një qyteti metropolitan, me siguri do të ndjenim ngritjen e temperaturave në zonën 

më të intensifikuar të tij (Nuruzzaman, 2015).  

 

Fenomeni gjenerohet për shkak të aktiviteteve që kryejnë qytetarët, për shkak të 

zëvendësimit të tokës natyrale me konstruksioneve të ndërtimit Quattrochi dhe të 

tjerë, (2000) [x], për shkak të shtimit të popullatës, për shkak të shtimit të konsumit 

të energjisë për pajisjet teknologjike. Diferenca e temperaturave të zonave urbane 

dhe rurale ditën, është me e ekuilibruar, ndërkohë natën diferenca thellohet  pasi 

materialet teknologjike në qytet çlirojnë ende nxehtësi. Këto materiale e lëshojnë 

me vonesë nxehtësinë e akumuluar dhe era nuk mjafton për të ftohur sipërfaqet e 

nxehura gjatë ditës. Ky fenomen ndodh kryesisht për arsye të modifikimit të 

natyrës, Oke (1982), dhe zëvendësimit të saj me materiale artificiale. Është një 

fenomen që ecën paralelisht me zhvillimin e qyteteve, pra me zhvillimin e 

shoqërive. 

Fenomeni i ishujve urban të nxehtësisë mund të ndikojë të gjithë banoret e qytetit 

sepse duke u ngritur temperaturat gjatë stinës së nxehtë, do të ngihen në mënyre të 

ndjeshme dhe konsumi i energjisë që përdoret për ventilimin e mekanizuar, ndotësit 

në ajër, përdorimi dhe ndotja e ujit (Adinna dhe të tjerë 2009). Sipas (Akbari dhe të 

 

Figura 4.11 Profil i temperaturave të ishujve urban të nxehtësisë. Burimi: 

https://geography.name/urban-heat-island/ 

 



 
 
 

tjerë 2001) kërkesa për energji rritet nga 2-4% për çdo 1ºC të rritur në qytet. Pra 

nëse diferenca ndërmjet zonave të qendrës dhe periferive të qytetit është rreth 2-

3ºC atëherë konsumi i energjisë duhet të rritet në mbi 10%. Nga ngritjet e 

temperaturave do tu ngrinte dhe numri i qytetarëve që do të kishin probleme 

shëndetësore. Sipas Departamentit të Shëndetit Publik (2020), (DPH), në Shtetet e 

Bashkuara një seri sëmundjesh është e lidhur drejtpërdrejt me ngritjen e 

temperaturave, si psh. obeziteti, dehidratimi, sëmundjet e zemrës, sëmundjet 

mendore, përdorimi i alkoolit dhe një seri sëmundjesh të tjera të lëkurës. Ndaj këtij 

fenomeni mund të vuajnë të gjithë qytetarët, pa dallim moshe apo gjendjeje fizike .  

Temperatura e ngritur mund të jetë e frytshme gjatë stinës se dimrit, por ajo rrit 

ndjeshëm kërkesën për energji dhe shtron problemet shëndetësore gjatë stinës së 

verës (Yu dhe Hien, 2006).  

Një arsye që fenomeni UHI është gjithnjë e më tepër në rritje, arsye në të cilën është 

përqendruar edhe një pjese e këtij studimi, është edhe planifikimi jo i mirë i zonave 

urbane. Në qytete gjithnjë e më tepër shihen gjelbërimi në miniature dhe përdorimi 

i ngjyrave të errëta të cilat thithin shumë energji diellorë.  

Sipas kërkuesit Nuruzzaman (2015), faktorët urbane që çojnë në rritje të fenomenit 

UHI janë të listuara më poshtë: 

• Materiale pa albedo. Albedo është aftësia e materialeve të ndërtimit për të 

shpërhapur refleksionin. Ai matet me një shkallë nga 0 (për materialet me 

ngjyre të zezë absorbues) deri në 1 për materialet (me ngjyre të bardhe 

reflektive), Sipërfaqe Albedo është raporti ndërmjet rrezatimit dhe 

shkëlqimit të një materiali (Nuruzzaman 2015). Prezenca e aftësisë Albedo 

ul absorbimin e energjisë diellorë duke e reflektuar atë. Materiale të cilët 

duhet të kenë përqindje Albedo me qëllim reduktimin e efektit të ishujve 

urbane të nxehtësisë jane: tullat, tjegullat, qeramika, pllakat e trotuareve, 

asfalti dhe shtresat veshëse të dyshemesë etj,  (Nuruzzaman 2015). Këto 

materiale gjenden me shumice në çati, fasada, apo dhe veshje trotuaresh. 

Nëse sasia e Albedo-s është e vogël, atëherë materiali do ta thithi më shumë 

energjinë diellore e do ta emetoje atë më ngadalë (Bouyer dhe të tjerë, 

2009).  

• Grumbullimi i njerëzve. Përqendrimet e qytetareve në zona të caktuara bën 

që gjithashtu të emetohet sasi e konsiderueshme e dioksidit të karbonit. Ky 

gaz është përgjegjës për depozitimin e madh të nxehtësisë në krahasim me 

gazrat e tjerë, dhe si rrjedhoje kemi ambiente më të nxehte. Por ky gaz është 

edhe me i dëmshëm përsa i përket shëndetit të njeriut pasi sipas një artikulli 

të Meyer (2019), Administrata Kombëtare e Aeronautikës dhe Hapësirës 

(NASA) evidenton që, nëse nivelet e CO2 rriten, atëherë mund të lindin 

halucinacione, mund të errësohen sytë, dhe truri mund të asfiksohet.   

• Përdorimi i shpeshtë i pajisjeve të ajrit të kondicionuar. Në kapitullin e 

ventilimit natyral dhe atij të mekanizuar u analizuan përparësitë e njërit 

sistem ndaj tjetrit, dhe në pjesën më të madhe të rasteve ventilimi i 

mekanizuar dhe ajri i kondicionuar siguronin një temperaturë konstante në 

ambient. Mirëpo sa me vapë të krijohet në orë të caktuara të ditës, aq më 

tepër ngrohen ambientet e brendëshme dhe rrjedhimisht pajisjet punojnë me 

tepër për të siguruar këtë ajër konstant (Heiselberg dhe të tjerë, 1998). Puna 



 
 
 

me e madhe e pajisjeve, konvertohet në nxehtësi të madhe të emetuar në 

atmosfere nga këto pajisje. Rrjedhimisht puna e pajisjeve kondicionuese 

përmirëson ajrin e brendshme por përkeqëson fenomenin e ishujve urban të 

nxehtësisë (UHI).  

• Prerja e pemëve. Kërkesa e pandërprerë për zhvillim urban, për ndërtime të 

reja, për ekspansion të përgjithshëm të ndërtimeve për strehimin e 

popullsisë, autoritet po i përgjigjen duke tjetërsuar sipërfaqen natyrale, 

madje dhe atë të përberë nga pemët. Pemët ndihmojnë në sigurimin e ajrit 

të freskët e të pastër për shkak të procesit të fotosintezës (Akbari dhe të tjerë 

2001). Sipas Nuruzzaman (2015) me prerjen e drurëve në qytete, rendimenti 

i sistemit të ftohjes natyrale përkeqësohet në mënyre radikale, duke bërë që 

fenomeni UHI të amplifikohet dhe më tepër.  

• Rreflektimet. Kërkuesi Manson në (2006), në studimin e tij, flet për efektin 

e reflektimit të materialeve nga njëra strukturë ndërtimore në tjetrën, duke 

bërë që fasadat të ngrohen në mënyre indirekte. Fenomeni i ishujve urban 

të nxehtësisë  gjithashtu përkeqësohet në mënyre të ndjeshme, pasi përveç 

ngrohjes nga rrezatimi diellor, fasada përkatëse detyrohet të përballoje dhe 

rrezatimin e reflektuar në mënyrë të vazhdueshme nga materialet e 

ndërtesave përballë tyre.  

• Ndotësit e shpërhapur në ajër. Shkaktaret kryesore të krijimit të ndotjes në 

ajër në qytete të ngarkuara, janë industria dhe flota e automjeteve (Bousse 

2009).  Nëse kombinohen se bashku, atëherë gjendja e ajrit përkeqësohet 

edhe më tepër dhe si rrjedhoje fenomeni i ishujve urban të nxehtësisë bëhet 

edhe më i theksuar. Të shumtë janë sot vendet të cilët po tentojnë të largojnë 

industrinë nga zonat e banuara dhe promovuar lëvizjen ekologjike në qytete.    

• Bllokimi i erës. Duke qenë që edhe era konsiderohet një fluid në natyrë, 

atëherë çdo gjë që del përpara kësaj rryme është një pengesë. Tipikisht kjo 

ndodh në zhvillime urbane të dendura horizontalisht, vertikalisht apo të dyja 

së bashku. Në përgjithësi qytetet zhvillohen dendur në zonat qendrore. 

Shpesh herë këto zona paraqesin struktura ndërtimore të siluetave intriguese 

e tepër interesante. Por ndonjëherë këto kthehen në problem të vërtetë për 

shkak se ambienti i hapur poshtë tyre depërtohet me shumë vështirësi nga 

rrymat ajrore. Pra nxehtësia e prodhuar në bazamentet e këtyre ndërtesave 

është vështire të largohet pa një ventilim të mire. (Priyadarsini 2008).  

Strategjitë për të reduktuar fenomenin e ishujve urban të nxehtësisë përfshijnë një 

sërë masash që lidhen kryesisht me arkitekturën e ndërtesave dhe planifikimin 

urban. Pra masat për të përmirësuar ketë fenomen fokusohen kryesisht në rikthimin 

e terrenit në gjendjen fillestare para ndërtimit të ndërtesave. Kjo mund të bëhet duke 

ndjekur një vije logjike të arsyeve që u parashtruan më sipër. Përgjigja gjendet në 

pyetjen se pse rriten temperaturat.  Disa nga strategjitë optimizuese mund të 

fokusohen në mbjelljen e pemëve që krijojnë hije të mëdha përgjatë rrugëve me 

materiale absorbuese të nxehtësisë Sailor (2006), duke shtuar barin dhe bimësinë 

në nivelin e këmbësoreve.   

Autori Nuruzzaman (2015) në studimin e tij rendit këto strategji optimizuese për të 

reduktuar efektin e fenomenit të ishujve urban të nxehtësisë në zonat urbane:  



 
 
 

• Kujdes i përgjithshëm me materialet e ndërtimit. Materialet e ndërtimit 

duhet të kenë një shkalle të lartë Albedo, që të jenë të aftë të reflektojnë 

rrezatimin diellor (Pharr dhe Humphreys). Natyrisht pjesa me sensitive 

mbeten sipërfaqet që “rreh” dielli. Janë materialet që janë të vendosura në 

sipërfaqe horizontale, mbi të cilat dielli në verë është pingul. Psh është rasti 

i materialeve që përbejnë tjegullat e çative, dyshemeve veshëse të 

verandave, dyshemeve të oborreve të brendëshme, dyshemeve të trotuareve, 

rrugëve etj. Pjesa tjetër e materialeve që kërkojnë shkallë albedo janë 

fasadat e konstruksioneve të ndërtimit.  Natyrisht nuk është fjale për xhamin 

por për strukturat e  ulëta të cilat masivisht vishen me gurë apo qeramikë.  

Duhet gjithashtu kushtuar kujdes ndaj materialeve të ndërtimit me ngjyrë të 

errët. Ngjyra e errët është përthithës e energjisë. Që të ulet efekti i ishujve 

urban të nxehtësisë duhen përdorur ngjyra sa më të  hapura. Fakti i 

mësipërm është i lehtë të vërtetohet pasi sa më e nxehtë të jete klima, aq me 

tepër konstruksione ndërtimi mund të dallohen të lyera me ngjyra të hapura. 

Psh rast tipik do të ishte ishulli i Santorini-t në Greqi apo Qyteza e Ostuni-t 

në Italinë e Jugut.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Krahasim grafik i materialeve me dhe pa Albedo. Burimi: 

https://www.dwd.de/EN/ourservices/inkas/textbausteine/anp_massnahm/intro_anp_massnahm_en

.html 

 



 
 
 

Struktura ndërtimore me ngjyra të errëta, në përgjithësi gjejmë në vendet ku 

fenomeni i ishujve urban të nxehtësisë nuk është prezent. Zakonisht këto 

vende gjenden në zonën veriore. Raste tipik do të ishin ndërtime në Finlandë 

apo  në ishullin e Islandës, banoret e së cilëve bashkëjetojnë me reshjet e 

bores në pjesën me të madhe të vitit.    

 

• Gjelbërim i gjithanshëm. Prezenca e gjelbërimit bën të mundur gjenerimin 

e efektit të avullimit të ujit dhe transportimin nëpërmjet rrymave të ajrit drejt 

zonave me temperaturë të lartë. Edhe vetë strategjitë për të shtuar 

gjelbërimin janë të shumta (Tonosaki, Kawai, & Tokoro, 2010). Ato mund 

të përfshinë vetë shtimin e pemëve përgjatë rrugëve, parqeve, shesheve, dhe 

ambienteve të tjera publike, duke intensifikuar efektin e avullimit të ujit në 

akset e kalimit të këmbësorëve.  

 

Figura 4.13 Qytete të lyera me boje të hapet për shkak të energjisë diellore: a)Foto e marrë nga 

Qyteti Oia në Santorini, Greqi; b)Foto e marrë në Qytezën Ostuni Cita Bianca, Itali. Burimi: Autori, 

2017.  

 

 

Figura 4.14 Ndërtesa ku janë aplikuar ngjyra të errëta, për të përfituar nga rrezatimi diellor. a) Zyra 

në Helsinki, Finlande. Arkitekt K2S. Burimi: https://www.archdaily.com/431501/arctia-

headquarters-k2s-architects  b) Njësi banimi në New Scotland, Islande. Arkitekt Omar Gandhi. 

Burmi: https://www.archdaily.com/482553/black-gables-omar-gandhi-architect 

 



 
 
 

  

 

Figura 4.15 Pamje të gjelbëruara nga qyteti Kumamoto në Japoni. Burimi: Autori, 2019. 



 
 
 

Një strategji tjetër mund të ishte përdorimi i pemëve me kurorë të dendur 

me qëllim hijezimin e sipërfaqeve të mëdha. Duke hijezuar sipërfaqe të 

caktuara (trotuare, rrugë apo veshje betoni), ato nuk do të jenë të afta të 

përthithin të njëjtën sasi energjie nga rrezatimi diellor, pasi janë privuar nga 

rrezatimi direkt i Diellit. Duke ndjekur këto strategji,  kontribuohet jo vetëm 

në shtimin e efektit të avull-transportimit, por edhe në uljen e tejnxehjes se 

materialeve veshëse të qyteteve. Akbari dhe të tjerë (2001) parashtron një 

të dhënë interesante përsa i përket kostove që ka një pemë e tillë. Një pemë 

për tu rritur e për të bërë hije do 10 dollarë deri në 500 dollarë. Ndërkohë që 

në të gjithë jetën e saj ajo kursen rreth 200 dollarë energji. Jetëgjatësia e 

këtyre pemëve në fakt nuk është ekstremisht e gjatë, kjo dhe për faktin që 

ato thyhen shpeshherë nga erërat e forta të cilat kanë një forcë edhe më të 

madhe në kurorën e ngjeshur të këtyre pemëve që këputen relativisht shpejt. 

Gjithashtu duhet të mbajnë në konsiderate dhe faktin që edhe drurët mund 

të sëmuren e të degradojnë me kalimin e kohës (Marshall, 1942).  

 

 

Figura 4.16 Pamje nga qyteti i Fukokes në Japoni. Burimi: Yuka Yoneda, 2014.  

 



 
 
 

Një tjetër strategji mund të synonte shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta. Këto 

sipërfaqe mund tu zmadhonin në të gjitha planet horizontale të qytetit, 

përfshire këtu dhe sipërfaqet e tarracave apo çative (Dvorak, 2011). Në pjesë 

plotësuese e kësaj strategjie mund të jetë dhe gjelbërimi vertikal.  

• Basene ujore. Një tjetër masë për të shtuar avullimin e ujit në qytete është 

shtimi i këtyre sipërfaqeve ujore edhe pse disa autorë e kundërshtojnë këtë 

si një mase efektive për të reduktuar efektin e ishujve urban të nxehtësisë. 

Kërkues të tjerë janë të mendimit që ky freskim është vetëm momental dhe 

fokusohet vetëm në një pjesëz të caktuar të qytetit (Coutts, Tapper, 

Beringer, Loughnan, & Demuzere, 2013).  

• Dizajni urban. Gjithnjë e më tepër kjo fushe po detyron shumë autore të 

kryejnë kërkime të thelluara në propozimin e modeleve urban më të 

përshtatshëm në kërkim të mikroklimës ideale. Format urbane të dendura 

paraqesin sfida të vështira për të realizuar uljen e temperaturave apo nivelin 

e ndotjes në ajër. Përqendrimi i madh i banoreve rrit probabilitet që 

ambientet e dendura të kontaminohen lehtë. Morfologjitë urbane intensive, 

quhen të tilla edhe sepse kanë shtrirje si horizontale (në plane), ashtu dhe 

lartësi (vertikale) duke konsumuar jo vetëm sipërfaqen e shkelshme por mbi 

të gjitha hapësirën tre-dimensionale. Ndërtesat e larta dhe ato të gjata janë 

 

Figura 4.17 Sipërfaqe artificiale të krijuara me ujë në Stacionin e Sakae-Mae në Nagoya, Japoni. 

Burimi: Autori.  

 



 
 
 

pengesa të mëdha për erën të depërtojnë në hapësirat e tyre (Hala dhe të tjerë 

2019).  

Po të shikohet renditja e mësipërme, duket sikur strategjitë fokusohen në planin 

ambiental, me shtimin e gjelbërimit, baseneve ujore dhe në përmirësimin e 

ambientit urban, në ndërtimet, format e tyre, fqinjësitë dhe materialet e përdorura 

në strukturat ndërtimore. 

4.3 Efekti Kanioneve urbane 

Dizajni urban i rrugëve është shumë i rëndësishëm për të arritur një mikroklime të 

përshtatshme për banoret e një qyteti. Me ane të këtij instrumenti mund të arrijmë 

të planifikojmë rrugë të përshtatshme që ajri të qarkullojë me lirshmëri përgjatë 

tyre, e të lejojë të reduktohen temperaturat gjatë verës (Oke, 1988). Gjithashtu 

nëpërmjet dizajnit urban, mund ti ofrohet diellzimi i nevojshëm banesave të 

grupuara në struktura të ndryshme, duke kontrolluar dimensionet e rrugëve dhe 

hapësirave të përbashkëta. Këto mjete do çonin në përmirësim e përgjithshëm të 

gjendjes se klimës e kështu pra në një konsum të reduktuar të energjisë së përdorur 

për ventilim. Duhet theksuar që kërkesa për energji në këto zona është rreth 50% e 

konsumit të përgjithshëm të energjisë botërore (Baranayai dhe Kistelegdi, 2014). 

Mikroklima në  ambientet urbane është e ndikuar nga shumë faktorë, të cilët u 

renditën gjatë parashtrimit të fenomenit të ishujve urban të nxehtësisë, disa prej të 

cilëve ishin: sasia e gjelbërimit; prezenca e ujit; dizajni urban; etj. Sipas një 

vëzhgimi sipërfaqësor afro një e katërta e sipërfaqes se një qyteti zihet nga rrugët. 

Rrugët janë arteriet dhe venat e një qyteti (Deshpande, Gartner, & Zarrillo, 2010). 

Pasja e shumë rrugëve, sjell frekuentueshëmëri në një zone të caktuar të qytetit. Çdo 

vend përdor standardet e tij në qarkullim, dhe në dimensionimin e rrugëve të qytetit, 

 

Figura 4.18 Strategjitë për të ulur efektin e Ishullit urban të nxehtësisë. Burimi: Nuruzzaman  

 



 
 
 

megjithatë njësia bazë proporcionuese e tyre është korsia e qarkullimit. Gjatë 

projektimit të tyre, në përgjithësi ndiqet parimi i lartësive të objekteve.  

Dimensionet e një rruge kanë një ndikim të drejtpërdrejtë tek furnizimi me ajër të 

pastër, për shkak të erës qarkulluese, rrezatimit diellor në fasadat e ndërtesave 

(Shishegar, 2013). Kanionet urbane nuk janë gjë tjetër vetëm “kanale” apo 

korridore në qytet, ku si parete anësore kanë ndërtesat e vazhduara. Një kanion 

urban është një rruge në të cilën ndërtesat kanë formë të vazhduar në të dy anët e 

saj (Nicholson, 1967). Në mënyrë të thjeshtëzuara këto struktura ndërtimore 

paraqiten si paralelepipedë, të privuara nga detajet e tepërta.  

E rëndësishme është të kuptohet mënyra e orientimit të Kanioni Urban përkundrejt 

drejtimit mbizotërues të erës në zonë. Era mund të rrjedhë në mënyrë paralele, 

pingule apo të pjerrët me kanionin urban. Studimi i fenomenit do të ndihmonte të 

kuptohej se në çmasë paraqitet eficienca e këtyre arterieve në uljen e nivelit të 

ndotjes urbane në ajër, apo reduktimit të temperaturave nga efekti i ishujve urbane 

të nxehtësisë (Zajic dhe të tjerë 2011).  

 

Proporcioni Klasifikimi 

H/W < 0.5 Kanion në rruge kryesore 

H/W = 1 Kanion normal 

H/W > 2 Kanion i thelle 

L/H < 3 Kanion i shkurtër 

L/H = 5 Kanion Mesatar 

L/H > 7 Kanion i gjate 

Tabela 4. Kanionet Urbane sipas raporteve proporcionuese 

 

Figura 4.19 Kanione Urbane. Burimi: Afiq, Azwadi dhe Saqr. (2012) 



 
 
 

 

Kur era futet në kanion në mënyre paralele me të, ajo depërton përgjatë tij pa 

ndalesa duke qarkulluar me shpejtësi të madhe. Strukturat ndërtimore në krah të 

rrugës e drejtojnë këtë mase ajri që lëviz me një shpejtësi të madhe deri në fundin 

e rrugës, (kanionit) (Anupriya 2016). Kur era futet në një drejtim pingul me 

kanionin atëherë shpejtësia e saj reduktohet, për shkak të hasjes në pengesë 

strukturën ndërtimore që ka përballë (Hussain dhe Lee, 1980) . Forma që ajo 

qarkullon është rrethore dhe nuk shpërhapet në të gjithë kanionin, por vetëm në një 

pjesë të caktuar të tij. Kur era futet në kanion në mënyre të pjerrët, atëherë ajo has 

pjesërisht në pengesë dhe pjesërisht në rrugë të lirë duke bërë të mundur të lindi 

qarkullimi në forme spirale, duke krijuar vorbulla me dimension vetë kanionin 

(Penwarden, 1975). Ky qarkullim ka një shpejtësi më të madhe nëse krahasohet me 

rastin e futjes së erës pingul në kanion, por një shpejtësi me të ulët në krahasim me 

rastin kur era qarkullonte paralelisht me kanionin.  

Kanionet në përgjithësi kanë një efekt pozitiv në qytet për të reduktuar ndotjen dhe 

tej-nxehjen e materialeve nga rrezatimi diellor, sidomos gjatë stinës se verës. Duhet 

kushtuar kujdes në raste të qarkullimit të erës me shpejtësi të lartë, për shkak të 

rritjes se shpejtësisë se saj në nivelin e këmbësoreve. Rasti më i disavantazhuar do 

të ishte ai që ndodh kur era futet në kanion në mënyre paralele me të. Për të 

reduktuar shpejtësinë e erës në kanion në nivelin e këmbësoreve, rekomandohen 

mbjelljet e gjelbërimit me kate, pra duke filluar nga shkurret, ligustrat e deri tek 

pemët me kurorë të dendur e të mëdha. Përplasja e erës në këto pengesa do të sillte 

reduktimin e shpejtësisë se saj.  

Një mundësi e mirë e vizualizimit të këtyre shpejtësive është metoda e zhvilluar në 

kete studim e quajtur CFD, (Computational Fluid Dynamics) apo llogaritja e 

dinamikes se fluideve (Qingyan, 2004).  Me këtë metodë ajri mund të vizualizohet 

në kanion. Mund të identifikohet gjithashtu në cilin sektor të kanionit paraqitet 

rrezikshmëri, në mënyrë që të merren masa përmirësimin e qarkullimit, pa venë në 

rrezik banorët që qarkullojnë në këmbë.  

4.4 Parimi i Bernulit 

 

Figura 4.20 Efekte të futjes se erës në kanion; a) kur kanioni është paralel me drejtimin e erës; b) 

kur kanioni është pingul me drejtimin e erës; c) kur kanioni është oblik me drejtimin e erës. Burimi: 

autori 

 



 
 
 

Primi i Bernulit në dinamiken e fluideve thotë: “për një rrjedhe jo-viskoze (fluid me 

viskozitet të barabarte me zero), një rritje e shpejtësisë se fluidit (që ka një energji 

kinetike) ndodh njëkohësisht kur reduktohet presioni apo rritet energjia potenciale 

e fluidit (Passe dhe Battaglia 2015). Në përgjithësi fluidet viskoze janë ato fluide 

që paraqesin konsistence dhe trashësi si vaji, balta, etj. Fluidet jo-viskoze janë ato 

të hollët, uji, era, materiali i të cilëve nuk has në konsistencë.  

 

Parimi i Bernulit quhet kështu në nder të shkencëtarit zviceran Daniel Bernoulli 

(1700-1782) i cili publikoi këtë parim në librin e tij “Hidrodinamika” në 1738, 

(Bernoulli, 1968). Parimi i Bernulit përdoret edhe për të kuptuar mënyrën sesi 

ndryshon shpejtësia e ajrit në hyrjet dhe daljet në struktura ndërtimore. Sipas Gilbert 

dhe të tjerë, (2014) ekuacioni i Bernulit është:  

 

P1 + 1/2 ρv1
2 + ρgh1 = P2 + 1/2 ρv2

2 + ρgh2 

Ku: 

P – Presioni në piken e dëshiruar 

1/2 ρv1
2  – Energjia kinetike për njësi volumi 

ρgh1 – Energjia potenciale për njësi volumi 

ρ – Densiteti i fluidit 

v  – Shpejtësia e fluidit në pika të ndryshme 

g – Nxitimi nga graviteti 

h – Lartësia e qendrës së seksionit 

 

 

Figura 4.21 Seksion ku aplikohet ekuacioni i Bernulit. Burimi: Askey Phisics 

https://askeyphysics.org/2017/02/25/220-22417-fbds-drag-lift/applications-of-bernoulli-

equation-4-638-2/ 

 

https://askeyphysics.org/2017/02/25/220-22417-fbds-drag-lift/applications-of-bernoulli-equation-4-638-2/
https://askeyphysics.org/2017/02/25/220-22417-fbds-drag-lift/applications-of-bernoulli-equation-4-638-2/


 
 
 

Ekuacioni i Bernulit apo Efekti i Bernulit është tepër i rëndësishme për konservimin 

e energjisë, parim ky shumë i rëndësishëm në fluidet e rrjedhshëm. Energjia për 

njësi volumi përpara është e barabartë me energjinë për njësi volumi pas.  

4.5 Efektet Venturi në ventilim 

Efekti Venturi ndodh kur një fluid shtyhet me presion rreth një ngushticë. Në këtë 

moment ndodh rënia e presionit statik dhe rritja e shpejtësisë së fluidit. Edhe pse 

efekti Venturi është relativisht i pa rrahur për veshët tona ai është një fenomen që e 

shohim shumë shpesh. Efekti Venturi quhet kështu për shkak të, fizikantit Giovanni 

Battista Venturi, i cili ishte i pari zbuloi këtë fenomen. Këtë fenomen e shikojmë 

tek fshesat me korrent apo tek karburatori i një makine. Efekti është ekzaktësisht i 

dukshëm nëse shtypim fundin e një zorrë që rrjedh ujë, atëherë uji do lëvizi me 

shpejt nga ndryshimi i seksionit të rrjedhjes dhe rënia e presionit statik (Brown dhe 

të tjerë, 1985).  

p1 – p2 = ρ/2 (v2
2 - v1

2) 
Ku: 

P – Presioni i fluidit 

ρ – Densiteti i fluidit 

Ky fenomen ndodh tek gazet dhe lëngjet. Ai mund të përshkruhet dhe nga ekuacioni 

i Bernulit që përshkruan marrëdhëniet midis shpejtësisë dhe presionit (Felfoldi, 

2020).  

 

 

Figura 4.22 Aplikim i parimit të Bernulit në gaze. Burimi: 

http://user.engineering.uiowa.edu/~fluids/archive/lecture_notes/Chapter_3_Sec1/Chapter3-

09252008.pdf 

 



 
 
 

 

Pra nëse forma e strukturave urbane ofrohet me një ngushtim, era do të rrisë 

shpejtësinë në këtë ngushtim dhe presioni statik do të bjerë (Brown dhe të tjerë, 

1985). Fenomeni ndodh në tunele (pasazhe me të dy krahët e lira), apo kur një 

ndërtesë e gjatë ndahet në dy ndërtesa të tjera nga një hapësirë e ngushtë. Në këtë 

hapësirë do të përjetojmë një shpejtësi më të lartë të erës në krahasim me rrjedhën 

normale të saj në qytet (Blocken dhe të tjerë 2011).  

Shpesh këto hapësira të ngushta, në qytete ku era ka shpejtësi të lartë, behën shkak 

për gjenerimin e erës me një shpejtësi shumë të madhe (deri në 15-20m/s), e cila do 

të ishte e rrezikshme për jetën e banoreve nëse i referohemi kritereve të komfortit 

të erës në nivelin e këmbësoreve (Blocken dhe të tjerë 2011). Duhet kushtuar kujdes 

sidomos në rastet e shesheve publike kur forma e ndërtesave ekzistuese është e tillë 

që krijon hapësira të vogla. Por mund të ndodhe edhe në rastet kur sheshet janë pikë 

fundore e korridoreve urban ku era përshpejtohet. Efekti gjithmonë e me tepër po 

studiohet nga specialistet aerodinamike për të kontrolluar pikat e rrezikshme, ku era 

fryn me shpejtësi të lartë, në qytetet që përbehen edhe nga hapësira të ngushta 

(Farzan dhe të tjerë, 2013).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 Aplikim i efektit Venturi në një situate urbane. Burimi: UAV academy (2020) 

https://uavacademy.co.uk/topic/wind-in-urban-environments/wind-currents-venturi-

effect/ 
 

https://uavacademy.co.uk/topic/wind-in-urban-environments/wind-currents-venturi-effect/
https://uavacademy.co.uk/topic/wind-in-urban-environments/wind-currents-venturi-effect/


 
 
 

5. Komforti në nivelin e këmbësoreve 

Raporti ndërmjet ndërtesave dhe hapësirave të lëna bosh, përcaktojnë kualitetin e 

një strukture urbane, ku rrugët, trotuaret, hapësirat dhe sheshet ofrojnë elementet 

më të rëndësishëm të aktiviteteve sociale. Parametrat mikro-klimatike mund të 

kondicionojnë në një masë të madhe jetën në qytet. Ndikimet mund të vijnë si për 

personat e angazhuar në aktivitete rekreacionale, ashtu dhe ata që ecin në gjendje 

të lirë në rrugë. Rrugët apo hapësirat urbane, nëse serviren të mbrojtura nga era që 

fryn me shpejtësi të lartë, mund të transformohen në vende ideale për të ecur dhe 

shpenzuar kohën duke shijuar klimën urbane. Nëse masa e njerëzve që qarkullon 

në rrugë apo frekuenton sheshet publike është e konsiderueshme, atëherë në një 

mënyre direkte është rritur numri i vizitoreve dhe në një mënyre indirekte është 

pasuruar jeta publike dhe sociale e këtij qyteti ( Bosselmann, Arens, Dunker dhe 

Wright, 1990).  

 

Të gjitha elementet klimaterike (formimi i stinëve, temperaturat, reshjet, etj), janë 

tepër të rëndësishme nëse i referohemi mundësisë së njerëzve për të qëndruar në 

ambientin e jashtëm, për punë, sport apo për dëshira rekreacionale.  Çdo aspekt i 

komfortit është i rëndësishëm, si komforti termal ashtu edhe ai ndaj erës. Me termin 

komfort ndaj erës zakonisht i referohemi vetëm efektit mekanik të erës tek njerëzit 

(Lawson dhe Pendwarden, 1975; Willemsen dhe Wisse, 2007). Sipas autoreve Wu 

dhe Kriksic (2012), një ndër elementet e parë të mikroklimës, që analizohet nëse 

marrim në konsideratë nivelin e këmbësorëve, është era. Ndërsa Stathopouolos 

 

Figura 5.1 Njerëz në erë. Fotografi e realizuar në Berlin në vitin 1990 dhe e titulluar kështu nga 

vete fotografi i famshëm Ralph Hirschberger. Burimi:  

https://sn.wikipedia.org/wiki/Mhepo#/media/File:Bundesarchiv_Bild_183-1990-0206-

324,_Berlin,_Passanten_im_Wind.jpg 

 

https://sn.wikipedia.org/wiki/Mhepo#/media/File:Bundesarchiv_Bild_183-1990-0206-324,_Berlin,_Passanten_im_Wind.jpg
https://sn.wikipedia.org/wiki/Mhepo#/media/File:Bundesarchiv_Bild_183-1990-0206-324,_Berlin,_Passanten_im_Wind.jpg


 
 
 

(2009), është i mendimit që era nuk është i vetmi element i rëndësishëm që ndikon 

në komfortin në nivelin e këmbësoreve. Ai rendit një seri elementesh të tjerë si 

temperatura, lagështia relative, rrezatimi diellor, cilësia e ajrit, mosha, gjinia dhe 

mënyra se si mund të jemi veshur.   

Para së gjithash qytetet apo zona të veçanta të tyre, duhet të projektohen në mënyre 

të tillë që të sigurojnë komfortin, shëndetin dhe sigurinë e banoreve të tyre 

(Blocken, Jenssen dhe Hooff, 2012). Erërat e forta janë një problem i cili duhet 

patur në vemendje. Mënyra sesi era penetron në qytet, e bën atë të jetë relativisht 

më e ndryshme në krahasim me parametrat që maten nga stacionet meteorologjik 

të cilët janë të pozicionuar në hapësira pa pengesa në një lartësi rreth 10 m nga 

sipërfaqja. Mënyra sesi era përjetohet në nivelin 1.70m (rrugë, trotuarë, parqe, 

sheshe, etj), ka një impakt direkt tek komforti i këmbësoreve, por edhe tek 

aktivitetet ekonomike.  

Progresi i vazhdueshëm i industrisë së ndërtimit po udhëhiqet nga parime të 

teknologjisë së avancuar dhe standardet e qëndrueshmërisë, të cilat në mënyre të 

logjikshme kanë sjellë të mira materiale dhe kërkesa akoma më të larta në fushën e 

projektimit. Ky proces po transformon mënyrën sesi planifikuesit apo ndërtuesit po 

punojnë. Për ti bërë qytetet e tyre sa më të jetueshëm, të frekuentueshëm, dhe 

komfort nga pikëpamja ambientale, autoriteteve vendimmarrëse i është dashur të 

ndërmarrin apo porositin studime urbane të fokusuar në komfortin e këmbësoreve.  

Era e fortë shfaq rrezikshmëri për të gjithë qytetaret, por në përgjithësi nuk 

zhvillohen studime të fluksit të erës për njerëz që drejtojnë automjete. Kategoritë 

më të ndjeshme mbeten këmbësoret dhe çiklistet për shkak të angazhimit fizik të 

tyre gjatë qarkullimit në qytet. Njerëzit apo për çiklistet të cilët qëndrojnë në 

ambient të hapur, kanë mundësi ta perceptojnë erën, në dy elemente kryesore të saj; 

drejtimin dhe shpejtësinë.  

Komforti i këmbësoreve varet nga kondicioni i erës dhe mënyra sesi është 

formësuar territori urban (Hala, 2017). Performanca e strukturave ndërtimore është 

e rëndësishme për të kuptuar mënyrën e distribuimit të erës në ambientin urban 

(Durgin dhe Cock, 1982). Pra, mund të arrihet në përfundimin  që komforti i 

këmbësoreve varet nga performaca e ndërtesave që përbejnë një qytet.  

Disa prej elementeve me të spikatur për problematiken e madhe që sjellin me flukset 

e drejtuara të ajrit, janë strukturat ndërtimore të larta. Era ka një shpejtësi të 

konsiderueshëm me ngjitjen në lartësi. Këto ndërtesa nuk janë gjë tjetër veçse 

barriera për të kapur (drejtuar) ketë fluks qarkullimi të ajrit.   

5.1 Studimet mbi komfortin e erës në nivelin e këmbësorëve 

Kur ndërmerret një studim i fokusuar në komfortin e qytetareve, në përgjithësi 

referencat janë vetëm në kriteret e vlerësimit të shpejtësinë së erës në nivelin e 

këmbësoreve. Një ndër problematikat më të mëdha me studimet në fushën e erës 

urbane është mos shikueshmëria e erës pasi molekulat e ajrit janë të padukshme. 



 
 
 

Efekti i erës observohet vetëm në mënyre indirekte (Hossain, Hirahara, Nonomura 

dhe Kawahashi, 2006). 

Me avancimet e vazhdueshme teknologjike, janë bërë ndryshime kolosale edhe në 

ketë fushë relativisht të komplikuar (Franke dhe të tjerë 2004). Faktorët që ndikojnë 

në mikroklimë po studiohen shkencërisht duke u materializuar kompjuterikisht në 

platforma dhe software të shumtë (Blocken, Carmeliet dhe Stathopuolos, 2007). 

Sipas Bottema (2000), qëllimet kryesore të studimeve të fokusuar në komfortin dhe 

sigurinë nivelin e këmbësoreve janë ato të eksplorimit të marrëdhëniet të ndërtesave 

dhe hapësirave publike, me flukset e rrjedhjes se ajrit dhe me veprimet e njerëzve 

që qarkullojnë në to, të gjitha këto duke ju referuar kritereve të përcaktuara më parë 

nga specialistë të fushës. Në përgjithësi këto studime testojnë faktorë të ndryshëm 

të mikro-klimës nëpërmjet skenarëve dhe opsioneve të optimizuara (Defraeye, 

Carmeliet, 2010).   

Qëllimet e studimeve të komfortit dhe sigurisë në qytete janë të parashikojnë, të 

vlerësojnë dhe aty ku ka nevojë të zbusin impaktin e erës në përballje me format 

dhe strukturat ndërtimore në nivelin e këmbësoreve (Mississauga, 2014). Objektivi 

këtyre studimeve synon ruajtjen e kondicioneve komforte dhe sigurisë maksimale, 

në nivelin e këmbësoreve, në përputhje me stinën përkatëse dhe funksionet urbane 

që ka hapësira. Hapësira për këmbësorët nuk janë vetëm trotuari dhe rrugët. Përveç 

këtyre, ajo është e shpërndarë në mënyre të ndryshme në: oborre të brendëshme, 

sheshe publike, parqe, vende shplodhjeje, dhe tarracat e shfrytëzueshme, etj. Këto 

të fundit nëse aplikohen ngjitur me struktura të larta ndërtimore bëhen problem për 

erën e fortë që drejtohet nga “tërheqja e erës” që bëjnë këto struktura. Këto hapësira 

shpesh bëhën të papërdorshme edhe pse të mbrojtura me tenda apo streha, për shkak 

të shpejtësisë së erës që tejkalon disa herë shpejtësinë mesatare në atë moment. 

Qëllimi madhor ngelet që këto hapësira publike të jashtëme të frekuentohen sa me 

tepër nga njerëzit e të gjithë interesave dhe moshave.  

Ekzistojnë disa mënyra për të udhëhequr një studim mbi erën. Disa simulime mund 

të behën në planin fizik (tunelet e erës) (Meroney, 2004), disa të tjera në planin 

numerik (matje dhe regjistrime në objekt), (Blocken, Stathopoulos, Saathoff, Wang, 

2008) , por ka dhe të tjera në planin kompjuterik (simulimet kompiuterike), (Casey, 

Wintergerste, 2000), gjithnjë e më i përdorshëm ky i fundit. Të gjitha këto mënyra 

do të përshkruhen në mënyre të detajuar në Kapitullin 6 që mbulon simulimet e këtij 

disertacion. E gjitha kjo bëhet për të vizualizuar dhe kuptuar fluksin e rrjedhjes së 

erës rreth strukturave ndërtimore, në mënyre të tillë që të kategorizohen aktivitetet 

që mund të zhvillohen së jashtmi psh (të pushuarit gjatë, të qëndruarit për një kohë 

të shkurtër, të ecurit, të luajturit, etj.)  

Studimet në nivelin e këmbësoreve hartohen nga profesionistët që demonstrojnë 

eksperiencë të gjerë në menaxhimin e efekteve të mikroklimës në zonat urbane 

(Mississauga, 2014). Zakonisht këto studime udhëhiqen deri në fund nga Inxhinierë 

të fushës së Aerodinamikës në bashkëpunim me specialistet e dizenjimit të 

objekteve (urbanistët, arkitektët dhe inxhinierët e strukturave).  

Studimet e fokusuara në komfortin e këmbësoreve do të ndihmonin jo vetëm 

autoritetet porositës të tyre, por të gjithë specialistët e përfshirë, sidomos 

planifikuesit (Franke dhe të tjerë 2007). Në përgjithësi studimet hartohen  në të 

gjitha fazat e ndërtimeve, para, përgjatë dhe pas ndërtimit të tyre. Varianti më i mirë 



 
 
 

do të ishte padyshim ofrimi i këtyre studimeve përpara hartimit të projekteve, që në 

fazën fillestare, konceptuale të procesit krijues. Kjo gjë do të sillte një impakt të 

drejtpërdrejtë në propozimin urbanistik dhe atë arkitektonik pa kosto shtesë. Kostot 

do të lindnin nëse projekti do të ishte i përfunduar dhe do tu testonte në fazën finale. 

Modifikimet në këtë fazë do të sillnin modifikime tek projektet, për përfshirjen e 

rekomandimeve aerodinamike. Natyrisht kostoja do të ishte edhe më e ndjeshme 

nëse ndërtimi do të ishte i përfunduar (Chronis, Liapi, 2010). Strategjitë 

përmirësuese në ketë rast, do të kërkonin kohë për të gjetur zgjidhje dhe kostot e 

implementimit të këtyre strategjive mund të ishin disa herë me të larta, po ti 

krahasonim me fazën e projekt idesë.  

5.2 Kriteret e komfortit 

Për të adresuar këto çështje të komfortit të këmbësorëve, duhen studiuar me kujdes 

kriteret e komfortit. Këto kritere nuk janë gjë tjetër përveçse disa standardeve në të 

cilat përcaktohet komforti i këmbësoreve (Ratcliff, Peterka, 1990). Ekzistojnë një 

numër i madh kriteresh të komfortit të këmbësoreve në prezencën e erës. Shumica 

e tyre bazohen në kufirin e lejuar të shpejtësisë, pra kriteret vendosin pragun e 

shpejtësisë së lejuar (Murakami, Uehara, Deguchi, 1980). E me pas ato përcaktojnë 

sa shpejtësi mund të gjenerojë era përtej atij kufiri ose sa probabilitet mund të kishte 

kalimit i kufirit të përcaktuar.  

Problemi qëndron në faktin që fenomeni i frekuencës së ndeshjes së erës është 

shumë kompleks dhe vlerat numerike që zhvillohen për këto kritere, varen nga 

mënyra statistikore në të cilën ato përpunohen (Melbourne, 1977). Natyrisht këto 

kritere janë vendosur për erërat që perceptohen si të forta, pasi erërat e lehta nuk do 

të përbenin asnjë rrezik për këmbësoret edhe nëse qëndrojnë gjatë të ekspozuar ndaj 

tyre. Ndërkohë, qëndrimi i ekspozuar ndaj erërave të forta, mund të gjenerojë 

diskomfort, ndërsa ekspozimi për një kohë të gjatë në era shumë të forta mund të 

përbënte rrezik për jetën. Sot ekzistojnë një numër i konsiderueshëm standardesh, 

disa të hartuara që rreth viteve ‘70. Kriteret në përgjithësi kanë hequr faktorët e tjerë 

që ndikojnë në komfortin në nivelin e këmbësoreve dhe vlerësojnë vetëm erën si 

një forcë mekanike në trupin e njeriut (Stathopouolos, 2009). Sipas Girin (2020), 

disa prej programeve më të përdorshëm kompjuterike në fushën e vlerësimit të 

komfortit në nivelin e këmbësoreve, përdorin këto kritere ndërkombëtarë vlerësimi:  

Kriteri Lawson, Kriteri Isyumov dhe Davenport, dhe kriteri holandez NEN 8100.  

5.2.1 Kriteri Lawson 

Ky kriter është një ndër më të përdorshmit në fushën e komfortit të erërave në 

nivelin e këmbësoreve. Ky kriter përcakton probabilitet për të ndodhur era me 

shpejtësi më të lartë në një nivel të paracaktuar. Pra ky kriter vendos shpejtësinë 

limit dhe me pas tregon përqindjet e herëve që tejkalohet ky prag (Lawson, 1978). 

Në përgjithësi ky kriter përcakton shpejtësinë e lejueshme të erës në lartësinë 1.50 



 
 
 

deri në 1.75m, pra lartësia e një njeriu mesatar. Vlerat e pragut të shpejtësisë se erës 

dhe rastet që ajo e tejkalon këtë prag përbëjnë atë instrument që njihet si komforti i 

këmbësoreve (Girin, 2020).  

Të dhënat që merr të analizojë ky kriter duhet të përcillen nga stacioni  

meteorologjik. Të dhënat e stacioneve mund të krahasohen me pragun e shpejtësisë 

së erës. Ky kriter angazhohet kur era akseleron shpejtësinë e saj mesatare vetëm 5% 

të rasteve (Keenahan, Paduano dhe MacReamoinn (2016).  

 

Figura 5.2 a) Komforti i erës i vlerësuar sipas kriteri Lawson; b)Aplikim i kriterit Lawson në një 

pjese të një lagje banimi. Burimi: Ingrid Cloud Smart Wind Simulations. 

 

Figura 5.3 Kriteri i komfortit Lawson. Burimi: 

https://www.simscale.com/blog/2020/01/lawson-wind-comfort-criteria/ 

 

https://www.simscale.com/blog/2020/01/lawson-wind-comfort-criteria/


 
 
 

 

Në përgjithësi shpejtësia që pranojnë të evidentojnë pothuajse të gjithë kriteret 

matet në metër në sekondë (Lawson, 1978). Siç duket dhe nga figura kriteri 

përcakton shpejtësitë e erës në përputhje me aktivitetin fizik që impenjohet një 

këmbësor. Në një shikim të shpejtë, era e toleruar për pjesën më të madhe të 

aktiviteteve fizike varjon nga 0.0m/s në 8.0m/s. Për një shpejtësi të erës më të 

madhe se 8m/s aktivitetet fizike të çdo lloj tipi janë të pamundura. Ndërsa për një 

shpejtësi më të madhe se 15m/s do të kishim rrezikshmëri për jetën. Kriteri bazohet 

në frekuencën e erërave në njësinë e kohës. Në këtë rast vlerësimi është 5% e kohës.  

Ky kriter punon me një skeme koloristike. Në figurë evidentohet një sektor urban 

në të cilin është vendosur një plan në lartësinë e sipërpërmendur (nivel i përafruar i 

lartësisë së një këmbësori). Çdo ngjyre përfaqëson një shpejtësi të caktuar të erës 

në një moment kohor të caktuar. Në ketë studim duket edhe një zonë e kuqe e cila 

identifikon sektorët më të rrezikshëm ku shpejtësia e erës arrin mbi 15m/s në mbi 

5% të orëve të ditës. Për çdo shpejtësi të evidentuar, kriteri përcakton aktivitetin me 

të përshtatshëm fizik (Lawson, 1978).  

Sipas (Girin, 2020) meqënëse veçoritë e terrenit, topografisë, klimës por edhe 

proceseve fiziologjike tek njerëzit ndryshojnë, atëherë një kriter i tillë nuk mund të 

përdoret për të gjithë vendet. Për këtë arsye ekzistojnë dhe kritere të tjerë disa prej 

të cilëve vijojnë si me poshtë: 

5.2.2 Kriteri Isyumov dhe Davenport 

Edhe ky kriter i komfortit klasifikon aktivitetet e ndryshme që mund të zhvillohen 

në hapësira të veçanta (Isyumov dhe Davenport 1975). Por ndryshe nga kriteri i 

mësipërm ai i vlerëson këto aktivitete në përqindje të caktuara (Jenseen, Blocken, 

Hooff, 2012).  

Edhe ky kriter punon me një skeme koloristike në të cilën është marrë si nivel 

vlerësimi kufitar shpejtësia 5m/s. Pra edhe në këtë mënyrë vlerësimi është e 

përbashkët vendosja e një shpejtësie kufitare. Përqindja tregon se sa shpesh ndodh 

që shpejtësia e erës të kaloje kufirin e 5m/s. Ky kriter aplikon probabilitetin 

maksimal të tejkalimit në një javë, me një tolerancë të erës deri në 1.5% (edhe pse 

kjo tolerance është e paqartë në mënyrën se si është vendosur), përsa i përket disa 

aktivitete Janssen, Blocken dhe Hooff 2012).  Sa më gjatë shpejtësia mesatare e 

erës kalon limitin, aq më jo komode është aktiviteti i sugjeruar.  

Ngjyrat e errëta të afishuara e bëjnë atë pjesë të qytetit më të rrezikshme pasi në 

53% të rasteve era do ta kalojë shpejtësinë 5m/s.  

Të dy kriteret Lawson dhe Isyumov & Davenport përdorin shkallen e Beaufort për 

shpejtësitë e erës si vlera kufitare. Megjithatë shkalla e përmendur nuk ka vlera 

ekzakte por ajo funksionon në diapazone. Gjë e cila sjell paqartësi se si bazohen dy 

kriteret e mësipërme për përcaktimin e shpejtësisë së erës kufitare (Jenseen, 

Blocken, Hooff, 2012). Shkalla e Beaufort-it (Tabela 8), jep një vlerësim 

shkallëzuar të erës, duke e klasifikuar atë kundrejt shpejtësisë dhe përshkruan 

efektet e saj në ujë dhe në dete.  



 
 
 

 

 

Figura 5.4 Kriteri Isyumov dhe Davenport. a) Komforti i erës i vlerësuar sipas kriterit Isyumov & 

Davenport; b)Aplikim i kriterit në një pjese të një lagje banimi. Burimi: Ingrid Cloud Smart Wind 

Simulations.  

 

 

Figura 5.5 Komforti i erës i vlerësuar sipas kriteri Isyumov & Davenport në njerëz të angazhuar në 

aktivite të ndryshme; 

 



 
 
 

5.2.3 Kriteri holandez NEN 8100 

Një nga kriteret më të rinj në vlerësimin e komfortit dhe sigurisë në nivelin e 

këmbësoreve është standardi holandez i quajtur (NEN 8100), i cili përcakton 

diskomfortin për shpejtësinë mesatare të erës për të gjitha llojet e aktiviteteve (NEN 

2006). Kjo shpejtësi është 5m/s.  

Ky kriter përcakton pesë cilësi të komfortit të erës, në bazë të probabilitetit të 

tejkalimit të shpejtësisë. Ky standard bën një evidentim të detajuar të efekteve të 

erës në shpejtësi të ndryshme (NEN 2006).   

 

 

P (UTHR> 5m/s (në 

% orë për vit) 

Klasa e 

cilësisë 

Aktiviteti 

Ecje  Shëtitje Ulur 

< 2.5 A Mirë  Mirë Mirë 

2.5 – 5.0 B Mirë  Mirë I moderuar 

5.0 – 10 C Mirë  I moderuar I dobët 

10 – 20 D I moderuar  I dobët I dobët 

> 20 E I dobët  I dobët I dobët 

 

Tabela 5 Kriteret e komfortit të erës sipas NEN 8100 Burimi: Janssen, Blocken dhe Hooff 2012) 

 

Figura 5.6 Kriteri NEN 8100 i aplikuar në një kontekst urban. Burimi: Janssen, Blocken dhe Hooff 

2012 



 
 
 

 

P (UTHR> 15m/s (në % orë për vit) Grada 
0.05 – 0.30 Rrezik i limituar  
≥  E rrezikshme 

 

Tabela 6 Kriteret e komfortit të erës sipas NEN 8100 Burimi: Janssen, Blocken dhe Hooff 2012) 

5.2.4 Kriteri Melbourne 

Melbourne propozoi kritere duke u bazuar në forcën e erës që është proporcionale 

me korrentet e menjëhershme të maksimumeve vjetore. Kjo, për arsye, sepse 

njerëzit i ndjejnë efektet e erës përkundrejt presionit dinamik të çastit, dhe jo 

shpejtësisë mesatare. Në këtë kriter që propozon Melbourne, korrentet vjetore 

konvertohen në shpejtësi mesatare për orë duke përdorur një faktor korrenti 2.5 

(Melbourne, 1975). Duhet theksuar që kriteri i komfortit dhe sigurisë i përcaktuar 

nga Melbourne përdor probabilitetin e tejkalimit të pragut të shpejtësisë së erës 

vetëm gjatë ditëve (Janssen, Blocken dhe Hooff 2012). Kjo pasi institutet 

meteorologjike nuk përcaktojnë në të dhënat e tyre në mënyre të shkëputur ditën 

dhe natën. Kujtojmë këtu që pjesa intensive e aktiviteteve të hapura kryhet gjatë 

ditës nga këmbësorët. Kriteri i Melbourne-it dyfishon përqindjet e probabilitetit të 

tejkalimit të pragut të shpejtësisë (Janssen, Blocken dhe Hooff 2012).  

5.2.5 Krahasime tabelore të kritereve 

Referenca Kufiri (klimë e 

moderuar/tolerueshme) 

Pmax Përshkrimi i aktivitetit 

A (ulje e gjatë): Ulje e gjate, shtrirje në stola, ulje këmbësoresh, tarrace, rrugë restorantesh apo 

kafesh, sheshe teatrosh, pishina.  

Isyumov dhe 

Davenport (1975) 

U > 3.6m/s 3 Bft)  1.5 % 

(1here/jave) 

"Klime e tolerueshme për tu 

ulur – ekspozimi i gjatë 

(restorante të jashtëm, 

teatro)" 

Lawson (1978) U > 1.8 m/s (2 Bft)  2 % E tolerueshme për zonat e 

mbuluara 

Melbourne (1978) U + 3.5σu > 10 m/s  0.022 % 

(2h/vit) 

"Përgjithësisht e pranueshme 

për veprimtari të 

palëvizshme, me ekspozim të 

gjatë (restorante dhe teatro në 

natyrë)" 

NEN 8100 (2006) U > 5 m/s  5 % "Klasa e cilësisë A: "klimë e 

mirë për tu ulur gjatë në 

parqe". Shënim: Standardi 

Holandez nuk përqendrohet 

në kafenetë ose restorantet në 

tarraca" 

 

B (ulje e shkurtër): Qëndrim këmbësoresh, ulje për një periudhe të shkurtër kohe, pozicione të 

shkurtra qëndrueshmërie, parku publik, fusha e lojës, rrugë tregtare, qendra tregtare 



 
 
 

Isyumov dhe 

Davenport (1975) 

U > 5.3 m/s (4 Bft)  1.5 % (1/javë) "Klima e qëndrueshme për 

qëndrim, ekspozimi i 

shkurtër (parqe, zona 

plazma)" 

Lawson (1978) U>3.6m/s(3Bft)  2 % "E tolerueshme për 

këmbësorët për këmbësorë" 

Melbourne (1978) U + 3.5σu > 13 m/s  0.022 % (2 

h/vit) 

"Përgjithësisht e pranueshme 

për aktivitetet e qëndrueshme 

me ekspozimit të shkurtër 

(vështrim në dritaret e 

dyqaneve, qëndrim ose ulur 

në plazma)" 

NEN 8100 (2006) U>5m/s  5 % Klasa e cilësisë B: "klimë e 

moderuar për t'u ulur gjatë 

(parqe)" 

    

C (shëtitje): Ecje këmbësorësh, ecje me nge, ecje normale, shëtitje, pedonale/vendkalim, hyrja e 

ndërtesave, rrugë tregtare, qendra tregtare 

Isyumov dhe 

Davenport (1975) 

U>7.6m/s(5Bft)  1.5 % (1/javë) "Klima e tolerueshme për 

shëtitje, patinazh (parqe, 

hyrje, patinazhi)" 

Lawson (1978) U>5.3m/s(4Bft)  2 % "E tolerueshme për 

këmbësorët përmes 

pedonaleve" 

Melbourne (1978) U+3.5σu >16m/s  0.022 % (2 

h/vit) 

"Përgjithësisht e pranueshme 

për hyrjet kryesore publike" 

NEN 8100 (2006) U>5m/s  10 % Klasa e Cilësisë C: "klimë e 

moderuar për shëtitje" 

    

D (Ecje e shpejtë): Ecje me qellim biznesi, ecje e shpejtë, parkim makinash, rrugë, trotuar, 

belvedere 

Isyumov dhe 

Davenport (1975) 

U>9.8m/s(6Bft)  1.5 % "E tolerueshme për ecje të 

shpejtë (trotuare)" 

Lawson (1978) U>7.6m/s(5Bft)  2 % "E tolerueshme për rrugë, 

parkime makinash" 

NEN 8100 (2006) U > 5m/s 20 % Klasa e cilësisë D: "klimë e 

moderuar për ecje të shpejtë" 

 

E papranueshme, klimë e veshtirë → rajoni mes D dhe Rrezikut  

Rrezik Pmin  

Isyumov dhe 

Davenport (1975) 

U > 15.1 m/s (U > 8 

Bft)  

0.01% (1/vit)  "E rrezikshme" 

Melbourne (1978) U + 3.5σu > 23 m/s  0.022 % (2 h/vit)  "Plotësisht e papranueshme - 

shpejtësia e erës me të cilën 

njerëzit shpërthehen" 

NEN 8100 (2006) U > 15 m/s  0.05 % "Rrezik i kufizuar" dhe "i 

rrezikshëm" 

 

Tabela 7 Kritere të ndryshme për komfortin dhe rreziqet e erës që përbëhen nga pragjet e shpejtësisë 

së erës dhe probabilitetet e lejuara maksimale të tejkalimit për një klimë me erë të tolerueshme për 

kategori të ndryshme në veprimtarinë e këmbësorëve. Burimi: Janssen, Blocken dhe Hooff 2012). 

 

 



 
 
 

Forcë 
(Bft) 

Përshkrimi Shpejtësia e erës  

milje/orë 

Shpejtësia e erës  m/s Specifikime 

Mesatare Kufijtë Mesatare Kufijtë 

2 Fllad i lehtë 4 3 – 6 1.8 1.3 – 2.6 Era e ndjerë në fytyrë; lë 

shushurimë 

3 Fllad i butë 8 6 – 10 3.6 2.7 – 4.4 Gjethet dhe degëzat e vogla 

janë në lëvizje të 

vazhdueshme; era hap 

flamurin 

4 Fllad i moderuar 12 10 – 15 5.3 4.4 – 6.7 Ngre pluhur dhe letër të 

veçuar; degët e vogla lëvizin 

5 Fllad i freskët 17 15 – 20 7.6 6.7 – 8.9 Pemët e vogla në gjethe 

fillojnë të lëkunden 

6 Fllad i fortë 22 19 – 25 9.8 8.4 – 11.1 Degët e mëdha janë në lëvizje; 

fishkëllimë e dëgjuar nga telat 

telefonikë; çadrat përdoren me 

vështirësi 

7 Stuhi e moderuar 28 25 – 31 12.4 11.1 – 13.8 E gjithë pema në lëvizje; 

ndjenje bezdisje kur ecën 

kundër erës 

8 Stuhi 34 31 – 38 15.1 13.8 – 16.9 Thyen degëza pemësh; 

përgjithësisht pengon 

përparimin 

 

Tabela 8 Përkthimi i shkallës Beaufort në (1.8 m) nga milje në orë (Isyumov dhe Davenport) në m/s. 

Burimi: Janssen, Blocken dhe Hooff 2012). 

 

Kriteret mësipërm janë të ndarë në gjashte grupe në drejtim të komfortit të erës dhe 

sigurisë. a) Ulur gjatë; b) Ulje e shkurtër; c) Shëtitje ; d) ecje e shpejtë; e) e pa 

tolerueshme; dhe f) rrezik. Shpesh herë këto kritere gjejnë dhe mospërputhje të 

vogla megjithatë ato përshkruajnë me kujdes punën e studiuesve emrat e së cilëve 

mbajnë (Jenseen, Blocken, Hooff, 2012).  

Edhe Stathopouolos (2009), është i mendimit që vende të ndryshme adaptojnë 

kritere të ndryshme duke bërë që këto kritere të ndryshojnë edhe për një variabël 

kaq thjeshtë sa shpejtësia e erës. E gjitha kjo me siguri ndodh për arsye të adaptimit 

në nivele të ndryshme të kufirit të erërave të pranueshme, kondicioneve të 

papranueshme të erës, llogaritjes së korrenteve të menjëhershëm të ajrit, frekuencës 

se ndodhjes së fenomenit apo metodologjisë se vlerësimit të magnitudës 

(eksperimentale apo kompiutacionale), Stathopouolos (2009).  

5.3 Efekti i pemëve në uljen e shpejtësisë se erërave në nivelin 

e këmbësoreve 

Ekspansioni i popullsisë botërore drejt qyteteve ka sjellë në mënyre të vazhdueshme 

zënien e hapësirave të lira, duke i lënë vendin gjithnjë e më tepër, strukturave 

ndërtimore dhe infrastrukturës, kërkesa këto të kondicionuara kryesisht nga nevoja 

e pandërprerë për banim dhe shërbime në zonat urbane. Sipas kërkuesit 



 
 
 

(Yamamoto, 2006) një nga problemet më të mëdha të urbanizimit është rritja e 

temperaturave në zonat e ndërtuara intesivisht. Siç u theksua dhe me sipër fenomeni 

gjenerohet për shkaqe të ndryshme si psh: të aktiviteteve që kryejnë qytetarët, të  

zëvendësimit të tokës natyrale me struktura ndërtimore Quattrochi dhe të tjerë 

(2000), të shtimit të popullatës, të shtimit të konsumit të energjisë për pajisjet 

teknologjike, etj. Temperatura e ngritur mund të jetë e frytshme gjatë stinës së 

dimrit, por ajo mund të rrisë ndjeshëm kërkesën për energji dhe të shtojë problemet 

shëndetësore gjatë stinës se verës (Yu dhe Hien, 2006).  

Një ndër strategjitë më të përdorshëm në uljen e temperaturave në qytet është 

intensifikimi i gjelbërimit. Gjelbërimi kontribuon në mënyre direkte në uljen e 

fenomenit të ishujve urban të nxehtësisë nëpërmjet procesit të avullimit dhe lëvizjes 

se rrymave të ajrit drejt zonave me temperaturë të lartë (evaporo-transportimi), apo 

hijezimit të materialeve veshëse. Siç është theksuar dhe nga autoret (Tonosaki, 

Kawai, & Tokoro, 2010) edhe gjelbërimi intensifikohet në mënyra të ndryshme si 

psh: intensifikimi i pemëve në rrugë për të kryer në mënyre të dyfishte efektin e 

evaporo-transportimit dhe atë të hijezimit; intensifikimin e tyre në parqe, për të 

kryer procesin e fotosintezës; intensifikimin në ambientet tjera publike, etj.  

Megjithatë gjelbërimi nuk përdoret vetëm për të stimuluar ventilimin dhe uljen e 

temperaturave. Në rastet kur era futet në kanionin urban në mënyre paralele me të, 

ajo fiton shpejtësi përgjatë faqeve të “murit urban” dhe pa asnjë pengesë depërton 

deri në fund të tij (Anupriya 2016). Përgjatë kësaj rrugë që përshkon, era mund të 

krijojë diskomfort për këmbësoret dhe nëse ajo do të ishte shumë e fortë (mbi 15m/s 

sipas kriterit Lawson) ajo do të ishte e rrezikshme për personat që qarkullojnë në  

këmbe në kanion.  Sa më e fortë era dhe sa me i gjerë kanioni urban, aq më e 

rrezikshme do tu shfaqte ajo. Nëse era futej në kanion në mënyre pingule apo të 

pjerrët atëherë shpejtësia e saj ishte e përmbajtur. Gjithashtu edhe vektori i 

shpejtësisë se saj do të ishte në forme spiraleje.  Ajo nuk do të përbente rrezik të 

krahasueshëm me rastin kur hyn paralel me faqet e ndërtesave të kanionit (Hussain 

dhe Lee, 1980); (Penwarden, 1975). 

Ka qytete që erën e kanë fenomen të rrallë, ka të tjerë që rrojnë me të. Në të dy 

rastet rrezikshmëria në nivelin e këmbësoreve është thelbësore. Pra sado rrallë që 

të ndeshet qyteti me erën e fortë, në radhë të parë duhen marrë masa për sigurimin 

e këmbësoreve. Një ndër masat më të suksesshme aerodinamike është popullimi i 

rrugës me gjelbërim me kurorë të madhe dhe të dendur me qellim krijimin e 

pengesave të qarkullimit të erës me shpejtësi të lartë (Buccolieri dhe të tjerë, 2018). 

Nëse tentohet të ulet shpejtësia në kanione duhet bërë kujdes që pemët e zgjedhura 

të jenë elastike (të pathyeshme) dhe me rrënjë të thella. Nëse ato do të thyheshin 

apo shkulnin lehte, do të aktivizonin efektin debris me elemente të mëdha, të 

shpjeguar në kapitullin e mëparshëm, duke u bërë rrezik për këmbësoret dhe 

pronësitë. Një ndër drunjtë më të thyeshëm ndër ata që përdoren për dekor në qytete 

është druri i palmës. Shkak për këtë behet trungu i lehtësuar. Vlen për tu kujtuar 

rasti i erës së fortë në Qytetin e Durrësit në datën 5 Janar 2020 në të cilin ngelen të 

lënduar dy persona nga thyerja e pemëve.  

 

 

 



 
 
 

 

Kjo strategji bie pjesërisht në kundërshtim me ventilimin për efekt pastrimi të ajrit 

nga ndotësit urban (Fellini dhe të tjerë, 2020). Natyrisht efekti i pemëve do të jetë i 

ndryshëm, në varësi të lartësisë dhe vendosjes se tyre në rrugë. Nëse ulet shpejtësia 

e erës në nivelin e këmbësoreve në momentet e erës së fortë, atëherë përkeqësohet 

gjendja e ventilimit për efekt përmirësimin e ajrit dhe uljen e temperaturave gjatë 

stinës së verës (Buccolieri dhe të tjere, 2018).  

 

Figura 5.7 Palmë e thyer në Durrës dt. 05 Janar 2020. Burimi: DurresLajm.al 

 

Figura 5.8 Simulim CFD i efektin që krijojnë pemët në rrugë në Pamplona Spanje. Me ngjyra 

evidentohet shpejtësia dhe drejtimi i erës. Burimi: marrë nga studimi i autoreve Jose-Luis Santiago 

dhe të tjerë, (2019). 

 



 
 
 

5.4 Turbulencat dhe roli i tyre në diskomfortin e banoreve 

Shumica e fluideve janë të paqëndrueshme dhe manifestojnë gjithmonë sjellje 

turbulente (Passe dhe Battaglia 2015). Turbulencat janë mekanizëm shumë 

kompleks, të parregullt dhe kaotike. Ato janë lëvizje jo të rregullta të ajrit që 

derivohen nga përplasja e erës në anë të forta (shkëmbinjsh apo ndërtesash), nga 

vorbullat dhe korrentet vertikale të ajrit. Por ato mund të gjenerohen edhe nga 

rrymat shumë të shpejta të vendosura në troposferë apo dhe nga shtresa kufitare e 

ajrit. Lëvizjet e ujit në lumë, lëvizjet e avionëve në ajër, lëvizjet e makinave me 

shpejtësi në rrugë, bëjnë të mundur gjenerimin e turbulencave në fluidet përkatës 

(ujë apo ajër). Pjesa me e madhe e ndërtimeve të një qyteti janë kënddrejtë. Sa më 

e ashpër të jetë pengesa, aq më e fortë gjenerohet dhe turbulenca (Lungu dhe Van 

Gelder, 2001). Turbulencat mbartin me vete shumë problematika ende të pasqaruar 

plotësisht (Hjertager, 2014). Megjithatë impaktin më të madh ato e krijojnë mbi 

struktura ndërtimore.  Dridhjet janë një problem që mund të shkaktoje era e fortë 

në ndërtime inxhinierike të peshave të lehta. Në ketë rast diskoforti nuk është vetëm 

fizik por ai mund të jete në një masë të madhe psikologjik. Nëse turbulenca 

gjenerohet nga ndonjë pengese e afërt atëherë kemi të bëjmë me një ngarkese të 

paqëndrueshme të quajtur edhe interference (Wilkinson, Bradbury dhe Hanna, 

2014). Turbulencat përjetohen ndjeshëm gjatë një udhëtimi me avion, por vibrimet 

turbulencave mund ndodhin edhe në ambientin urban, atëherë kur ndërtimet janë të 

paqëndrueshme ndaj efektit të tyre (luhatje të drejtimit, shpejtësisë dhe magnitudës 

se erës) (Lungu dhe Van Gelder, 2001).  

 

 

Figura 5.9 Rruga e rrjedhjes se ajrit deri në lindjen e turbulencës.  Burimi: Ideal Simulation. 



 
 
 

Ekzistojnë katër tipe turbulencash në qytet: të lehtat, të moderuarat, të fortat dhe 

ekstremet (Coffel, 2014). Pjesa më e madhe e tyre janë të lehta dhe qytetarët nuk i 

përjetojnë ato. Turbulencat e moderuara nuk ndodhin shumë rralle. Ato janë të afta 

të krijojnë diskomfort në nivelin e këmbësoreve duke bërë që njerëzit të përjetojnë 

fluks të fortë të erës nga të gjitha drejtimet njëherësh apo në mënyre të përsëritur. 

Ato janë të dëmshme kryesisht mbi ndërtesa për efekt të vibracioneve të forta. 

Përgjegjëset kryesore të turbulencave në qytete janë strukturat ndërtimore të larta, 

mbi të gjitha ato të cilat janë të pajisura me kënde të forta në anët e tyre. Lëvizjet 

laminare (shtresëzore pa luhatje) të ajrit janë pothuaj të pamundura të ndodhin në 

natyrë, kjo edhe për faktin që ajri nuk lëviz në mënyrë drejtvizore sepse përballet 

me barriera të natyrave të lartpërmendura.  

 

Sot, programet kompjutacionale po përsosin simulimet e tyre për të llogaritur 

realisht efektet e turbulencave edhe pse fenomene ekstremisht kaotike. Tre metodat 

më të përdorshme të tyre janë: DNS (Direct numerical simulation) simulimi 

numerik direkt; LES (Large Eddy Simulation) simulimi i vorbullave të mëdha; dhe 

RAS (Raynolds Average Simulation) dhe simulimi i mesatarizuar i Raynoldsit. 

Turbulencat definohen shpesh dhe me Numrin e Rayonoldsit. Sa më i madh të jete 

ky numër, aq më e trazuar dhe turbulente do të ishte rrjedhja e ajrit.  

Duhet thënë që të gjithë këto modele janë përafrime të realitetit dhe të treja ato kanë 

kufizime që lidhen kryesisht me përafrimet që mund ti bëhen modelit. Ende sot 

është e pamundur të aplikohet një tip rrjedhe turbulente për të gjithë tipologjitë e 

erës. Për shkaqe që lidhen me rrjedhën kaotike, turbulencat nuk kanë vetëm efekte 

negative. Një nga efektet interesante që duhen studiuar është edhe fakti i difuzionit 

(shpërhapjes) të lartë që i bëjnë turbulencat ajrit dhe vetive që ai bart (lagështisë, 

temperaturave të ajrit etj) (Passe dhe Battaglia 2015).   

 

Figura 5.10 Efektet turbulente të erës gjatë një studimi në qytetin e Toyohashit. Burimi: Autori 

 



 
 
 

 

Është pothuaj e pamundur të parashikohet si do të jetë parametrat e turbulencës për 

një situate të caktuar. Pamundsueshmëria e parashikimit të rrjedhës se fluideve, ka 

gjeneruar një model matematikor për parashikimin e turbulencës, bazuar në analizat 

statistikore dhe mënyrën e rrjedhjes së ajrit (Passe dhe Battaglia 2015).  

5.4.1 Numri i Raynolds-it 

Numri i Raynosit përdoret për të parashikuar mënyrën e përhapjes se fluidit në 

situata të ndryshme.  Për numrat të mëdha të Raynoldsit kemi rrjedhe kryesisht 

turbulente, ndërsa për numra të vegjël kemi rrjedhe laminare (shtresezore pa 

luhatje). Ky numër është i përshtatshëm për të gjithë tipet e fluideve dhe përshkruan 

situatat në cilat ndodhet ajri (Passe dhe Battaglia 2015).  Një numër 6 shifror do të 

gjeneronte efekte turublente ndërsa një numër 3 shifror do të identifikonte rrjedhë 

laminare. Megjithatë, numri lidhet shumë me ambientin që rrjedh fluidi dhe limitet 

e tij. Psh brenda një tubi, efektet turbulente të lëngut rrjedhës do të lindnin për një 

numër Raynoldsi 4 shifror (Ghiaus dhe Allard, 2005).  

5.4.2 Modeli k-epislon në llogaritjen e turbulencës 

Sot janë krijuar modele numerik për të përafruar mënyrën sesi përhapet ajri gjatë 

fenomenit të turbulencave. Një ndër modelet më të përdorshme të përdorshme të 

simulimeve bazuar në llogaritjen e dinamikes se fluideve është k-ε (Harlow and 

Nakayama, 1968). Ky është një model i cili jep një shpjegim të përgjithshëm 

 

Figura 5.11 Tre tipet e simulimeve të turbulencave të gjeneruara nga programet e llogaritjes se 

dinamikes se fluideve.  Burimi: IdealSimulation. 



 
 
 

turbulencës nëpërmjet dy ekuacioneve, (k)-shuarja e energjisë kinetike në rrjedhë, 

dhe (ε)-shpërhapjes se rrjedhës. Përdorimi i këtij modeli në parashikimin e 

turbulencave gjen aplikim si në planin horizontal ashtu dhe në atë rrethor. Madje 

shumë i përshtatshëm për këto fusha aplikimi (rrethore). Ky model shërben shumë 

mirë për të parashikuar efektet e turbulencës në ambiente relativisht të gjere në të 

cilët parashikimi duhet të behet së largmi. Modeli përcakton që energjia turbulente 

e përcaktuar në një mesatare kohore, është ndërthurja e energjisë kinetike të 

vorbullave me madhësi të ndryshme (Ghiaus dhe Allard, 2005). Ekuacionet k-ε 

sipas (Harlow and Nakayama, 1968) janë si me poshtë: 

𝜕(𝑝𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑝𝑘𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 [

𝜇𝑡

𝜎𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 2𝜇𝑡𝐸𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗 −  𝜌𝜀 

𝜕(𝑝𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑝𝜀𝑢𝑖)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 [

𝜇𝑡

𝜎𝜀

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
2𝜇𝑡𝐸𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗 −  𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
  

 

Ku:  

ui  përfaqëson komponentin e shpejtësisë në drejtimin korrespondues 

Eij  përfaqëson komponent e deformimit 

μt = ρCμ k
2/μ 

 
Ky model ekuacionesh gjen përdorim kompjuterikisht pasi është vështire që për çdo 

sekuence të zgjidhesh ekuacionet. Nga formulat është e kuptueshme që kalkulimet 

kompjuterikë në llogaritjen e turbulencës janë ekstreme dhe kërkojnë kapacitete të 

mëdha llogaritës edhe në kompjuterat më të shpejtë e më të fuqishëm. Sipas (Passe 

dhe Battaglia 2015) të gjitha zgjidhjet që llogariten nga simulimet CFD për 

turbulencën janë të përafruara dhe asnjëherë tepër të sakta. 

5.4.3 Modeli k-omega në llogaritjen e turbulencës 

k-ω është një tjetër dyshe ekuacionesh që përdoret në parashikimin e turbulencës 

që përdoret në ekuacionet RANS (Raynold-averaged Navier-strokes). Sipas Wilcox 

(2008), një ekuacion (k) fokusohet në energjinë kinetike të turbulencës dhe tjetri 

(ω) në mënyrën sesi ajri shpërhapet në prani të energjisë kinetike dhe energjisë 

termike të brendëshme). Ky model shërben shumë mirë për të parashikuar efektet e 

turbulencës afër një sipërfaqeje të caktuar (i përdorshëm për ambiente të vogla). 

Ekuacionet e Wilcox (2008) apo të k-ω janë si me poshtë: 
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Gjithashtu dhe në këtë rast aftësitë kompjutacionale duhet të jenë  ekstreme në 

kompjutera që testojnë këto modele. Duhet theksuar që simulime të tilla mund të 

shkojnë nga disa orë deri në disa muaj.  

5.5 Efekti i ndërtesave të larta në ventilimin e qyteteve. 

Era influencohet shumë nga topografia apo relievi i terrenit në të cilët kalon. Era 

nuk i seleksionon terrenet kur lëviz, pra ajo nuk bën mikro-dallime. Gjatë studimit 

të kanioneve urbane pamë disa raste ku format urbane kur përkonin paralelisht me 

drejtimin e erës e favorizojnë ketë qarkullim, dhe disa forma të tjera që për arsye të 

caktuara e ngadalësojnë apo pengojnë rrjedhën e saj (Anupriya 2016), (Mills, 

2018).  

Ndërtesat e para të larta u panë rreth viteve të fundit të shekullit 19, kryesisht në 

Çikago (Mills, 2018). Ato ishin derivat i zhvillimeve të menjëhershme urbane të 

lidhura me lulëzimin e industrisë së çelikut, kostoja e lartë e vendit që u ndërtonin, 

potencës ekonomike, nevojës për diell, etj. Mills thekson që më pas erdhën rregulla 

dhe kritere urbane për të limitizuar disi lartësinë e këtyre mega-strukturave. Kjo 

solli që për disa vite problemi me ngarkesën e erës të mos ishte urgjent. Më pas 

rreth viteve 1950 edhe një herë ndërtesat e larta kaluan limitet e përcaktuara vite 

me pare, duke paraqitur sfida të vërteta për tu zgjidhur nga inxhinieret e strukturave 

(Walker).   

Era është një force natyrore shumë e rëndësishme, për tu marrë në konsideratë nga 

arkitektet dhe inxhinierët në projektimin e strukturave ndërtimore të larta. Është 

normale të mendohet që këto struktura janë llogaritur nga inxhinieret përkatës për 

të ofruar qëndrueshmëri përballë impaktit të erës së fortë në sipërfaqet e tyre (Hang 

dhe të tjerë, 2010). Sa me lart të synohet të ndërtohet, akoma më e madhe shfaqet 

shpejtësia e erës. Kjo për shkak të profilit të erës të përmendur në Kapitullin 2.1.8. 

Me tu zgjidhur problematika strukturale e ndërtesave të tilla, u vu re një fenomen i 

ri, i cilin ndodhte kryesisht në nivelin e këmbësoreve. Era e fortë mund të kthehej 

nga ndërtesat e larta dhe të krijonte pasoja në bazament ku kalonin këmbësoret, apo 

atje ku ka tarraca të shfrytëzueshme (Hang dhe të tjerë, 2010) (Mills, 2018).  Kjo 

për një arsye tepër të thjeshtë. Era kur lëviz përplaset me fasadat e këtyre ndërtesave 

të larta, dhe duke mos pasur rrugë tjetër ku të shkojë, (kjo pasi ndërtesat nuk e 

absorbojnë erën) ajo drejtohet në anë, në drejtimin e sipërm, dhe drejt bazamentit 

të ndërtesës. Sa më e lartë të jetë kjo ndërtesë, aq më e ekspozuar do të ishte ndaj 

erërave të forta, e aq me tepër era të forta do të drejtonte struktura ndërtimore në 

bazament (Anupriya 2016).  

Fenomene të tilla u panë fillimisht në New York, në Manhattan. Në këtë zonë të 

qytetit është përdorur sistemi kënddrejtë i planifikimit të blloqeve (izolanteve) 



 
 
 

urbane. Kur era u drejtonte nga ndërtesat e larta nga sipër-poshtë, ajo depërtonte në 

kanione urbane dhe për shkak sistemit kënddrejtë ajo nuk gjente barriera për tu 

frenuar duke bërë që shpejtësia e saj në kanione të ishte e lartë, duke krijuar 

diskomfortit në nivelin e këmbësoreve.  

Një fenomen tjetër që u vu re nga prezenca e strukturave ndërtimore të larta ishte 

krijimi i vorbullave të ajrit duke goditur në këtë mënyre zonën që rrethonte këtë 

ndërtese (Paul dhe Dalui, 2016). Fenomen ky i theksuar në ndërtesa me seksione 

me anë të mprehta. Vorbullat krijonin një rrjedhje kaotike dhe jo konstante të ajrit 

nga pas këtyre ndërtesave.  

Sipas Harmanto dhe të tjerëve (2015), një dukuri tjetër e dëmshme e ndërtesave të 

larta në ventilim ishte krijimi i forcave negative nga pas këtyre ndërtesave, në anë 

të kundërt me drejtimin e erës. Në këto pika lindnin vorbulla të fuqishme të cilat, 

në raste shpejtësie të lartë erës, krijonin zona të rrezikshme (Mills, 2018).  

 

Në këto kohë fillojnë dhe eksperimentimet e para të simulimit të fenomenit në 

tunele erë për të parashikuar se çdo të ndodhte me mikroklimën e zonës pas 

ndërtimit të këtyre strukturave dhe gjithashtu për të vërejtur reagimet e vete 

strukturave. Studimet e vazhdueshme sollën përsosje të formave arkitektonike të 

propozuara duke i reduktuar këto efekte (Persson dhe të tjerë 2016). Një ndër masat 

që u pa të jepte rezultat të ndjeshëm zbutjen e efektit negativ të erës në struktura 

ndërtimore ishte zbutja e anëve të këtyre strukturave (Mills, 2018). Zbutja e këtyre 

anëve do të bënte që edhe efekti i vorbullave të ajrit dhe impakti i tyre në zonën 

përreth të reduktohej. Disa nga rastet më përfaqësues janë Petronas Towers në 

Malajzi, të projektuar nga Cesar Pelli. Edhe struktura ndërtimore deri tani më e lartë 

Burj Khalifa, është projektuar duke konsideruar edhe këtë faktor tepër të 

rëndësishëm për shkak të lartësisë ekstreme (Mills, 2018).  

 

 

Figura 5.12 Skematizimi i efektit të erë në ndërtesa. Burimi: Harmanto dhe të tjerë 2015. 

 



 
 
 

 

 

Efekti i erës nuk mund të përjashtohet totalisht, pavarësisht formës së strukturave 

ndërtimore. Ky efekt mund të reduktohet ndjeshëm, megjithatë pjesët e sipërme e 

tyre do të jenë në mënyrë të vazhdueshme në prezencën e erës se forte. Duke ditur 

këtë veti të erës, projektuesit po përpiqen ta shfrytëzojnë këtë fenomen, duke 

instualuar në pjesët e sipërme të strukturave të tyre turbina të ndjeshme ndaj erës. 

Turbinat përdoren për gjenerimin e energjisë pjesërisht apo në të gjithë strukturën.   

 

Figura 5.13 Kullat Petronas. Arkitekti: Cesar Pelli, Burimi: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BTmFMNrHhM  

 

 

Figura 5.14 Burj Khalifa. Arkitekti: Adrian Smith. Burimi: 

https://www.youtube.com/watch?v=z8TFcvVzbd 



 
 
 

 

Edhe sot ndërtesat e larta shihem me skepticizëm nga një pjesë e popullsisë për 

efektet negative që ato krijojnë në mikroklimën e zonës ku ato aplikohen. Këto 

struktura ndërtimore nëse nuk projektohen me kujdes, mund të stimulojnë rritjen e 

fenomenit të ishujve urban të nxehtësisë, mund të krijojnë vorbulla në lagjen ku 

janë ndërtuar dhe mund të drejtojnë erën me shpejtësi të lartë në nivelin e 

këmbësoreve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Strata SE1, në Londër. Arkitekti: BFLS. Burimi: https://www.wsp.com/en-

QA/projects/strata-se1 



 
 
 

6. Aplikimi i metodës.  

Në këtë fazë të studimit kryhet identifikimi i sektorëve urbane, për tu marrë në 

analizë. Kriteri i përzgjedhjes se konteksteve urbane ishte masiviteti i strukturave 

ndërtimore përbërëse në lartësi dhe në horizontalitet, faktori i mbylljes që këto 

struktura krijonin dhe perceptimi personal mbi influencimin e rrjedhës të 

shkaktuara nga këto struktura. Për të bërë këtë përzgjedhje, u analizuan buletine 

meteorologjike të agjensive të ndryshme, analizimi i faktorëve mikroklimaterike, 

analizimi i hartave të qyteteve, vëzhgimi në zona të veçanta dhe matjet në vend. Ky 

kërkim fokusohet në secilën çështje në mënyre të pavarur, për këtë arsye terrenet 

nuk lidhen në mënyre të drejtpërdrejtë. Qëllimi është të kuptohen konseguencat e 

planifikimit në procesin e ventilimit natyral dhe atë të komfortit ndaj shpejtësive të 

larta të erës në nivelin e këmbësoreve. 

6.1 Rasti i Stadiumit Air-Albania 

6.1.1 Informacion i përgjithshëm  

Era ka një karakter dinamik gjatë depërtimit të saj në ambientin urban. Kjo veti e 

saj bëhet edhe më e theksuar kur ajo qarkullon në këtë kontekst, duke hasur në 

pengesa të lehta (gjelbërim, pemë, shkurre, etj), apo pengesa rigjide (mure, fasada 

opake, fasada xhami etj.) Era modifikon rrjedhën e përshkruar edhe ndaj pranisë së 

objekteve me karakteristika fizike dhe gjeometrike të ndryshme. Në disa raste 

format urbane e favorizojnë qarkullimin, e në disa të tjera për arsye të caktuara e 

ngadalësojnë apo pengojnë qarkullimin e saj (Anupriya 2016), (Mills, 2018). Për 

këtë arsye era është konsideruar një fluid që ndryshon drejtimin në mënyre të 

menjëhershme. Kur era depërton në kontekstin urban atëherë kemi të bëjmë një 

fenomen tepër kompleks të qarkullimit të fluideve (Orlandi 2000).  

Nëse qëndrohet në afërsi të një kulle të lartë e të pa shkallëzuar, do të përjetohet 

padyshim një shpejtësi e lartë e erës në nivelin e këmbësoreve. Era e fortë mund të 

drejtohet nga ndërtesat e larta dhe të krijoje pasoja në bazament ku kalojnë 

këmbësoret, apo atje ku shfaqen tarraca të shfrytëzueshme (Hang dhe të tjerë, 2010) 

(Mills, 2018).  Erërat janë fluide të pakontrollueshme tre dimensionale, me 

kombinacione të forcave horizontale dhe vertikale, edhe pse këto të fundit shumë 

të vogla. Megjithatë në praninë e kullave të larta komponentja vertikale bëhet e 

ndjeshme, duke krijuar shpesh diskomfort në nivelin e këmbësoreve. Ky fenomen 

bëhet edhe më i dallueshëm kur era duhet ta ulë shpejtësinë në nivelin e 

këmbësoreve, si pasojë e pengesave apo forcës se fërkimit. Fenomeni i mësipërm 

kuptohet më mirë nëse do të studiohet profili kufitar i erës i paraqitur në Kapitullin 

2.  Ekziston një problem i vazhdueshëm me objektet e larta në qytet pasi ato janë të 



 
 
 

afta të transformohen në “erë thithës”. Kjo për një arsye tepër të thjeshta. Era kur 

lëviz përplaset me fasadat e këtyre ndërtesave të larta, dhe duke mos pasur rrugë 

tjetër ku të shkoje, (kjo pasi ndërtesat nuk e absorbojnë erën) ajo rrëshqet në anë, 

në drejtimin e sipërm, dhe drejt bazamentit të ndërtesës. Ajri në lartësi lëviz me 

shpejt sesa në nivelin e këmbësoreve (Emil dhe Robert, 1996). Sipas  Anupriya, 

(2016), sa më e lartë të jete kjo ndertësë, aq më e ekspozuar do të ishte ajo ndaj 

erërave të forta, e aq me tepër era të forta do të drejtonte struktura ndërtimore në 

bazament. Nëse do tu përjetonte në mënyre të befasishme një ndryshim në 

variacionin e rrjedhjes se erës, atëherë me siguri kemi të bëjmë me të ashtuquajturat 

“korrente ajri” apo “wind gusts” rryma këto jo të rregullta të cilat zgjasin jo me 

tepër se 20 sekonda  (Crosbie dhe të tjerë, 2008).  

Kjo çështje behet akoma me e ndjeshme në fusha sportive, lojtarët e së cilave 

influencohen në mënyre të menjëhershme nga korrent e ajrit me akselerime të 

mëdha, apo nga fenomeni i vorbullave kaotike. Ndërkohë nuk mund të thuhet që 

këto fenomene shqetësojnë po kaq shumë edhe spektatoret që qëndrojnë në 

shkallare, pasi të ndjekurit të sporteve në natyre është gjithmonë një eksperience e 

këndshme, jo vetëm në përjetimin e evenimentit sportiv, por dhe për përjetimin e 

klimës. Një ndër elementet klimaterike më të kënaqshëm për spektatoret gjatës 

stinëve të nxehta në shkallare është era. Por nga ana tjetër kondicionet e erës në 

fushën e lojës kanë një impakt të madh në cilësinë dhe performancën e lojëse 

(Goliger, 2010). Forma gjeometrike të stadiumeve është konseguencë e shumë 

elementeve njëherësh si psh: kontekstit në të cilin vendosen, konceptit të 

projektuesve, standardeve të projektimit, kapaciteteve, burimeve ekonomike, 

teknologjisë se përdorur, etj. Stadiumet e hapura kanë hapësira shumë të mëdha, 

dhe ashtu si çdo lloj strukture ndërtimore, edhe ato ndikohen nga era.  Goliger 

(2010), thekson që performanca në stadiumet e hapura, përcaktohet dizajni 

arkitektonik në bashkëveprim me kondicionet klimaterike.  

Fenomeni i prezencës se erës në fushat e vrapimit është interesant, veçanërisht nëse 

i referohemi vendosjes se rekordeve botërore. Avantazhi që një atlet mund të marrë 

nga era është veçanërisht i theksuar në sportin e atletikës dhe në mënyre të spikatur 

në garat e shpejtësisë ku diferenca e disa të dhjetave të sekondës bën diferencën. 

Prandaj janë vendosur limite të asistimit të erës kur vendoset një rekord botëror. 

Natyrisht kjo nuk mund të ndodhë në një garë normale, atletët e të cilëve, do të ishin 

të asistuar apo penguar në mënyrë të njëjtë në të gjithë garën. Sipas Federatës 

Ndërkombëtare të Atletikës (IAAF 2016-2017), gjatë vendosjes se një rekordi 

botëror, limiti i erës që asiston duke fryrë pas shpatullave të atletit është 2m/s. Nëse 

era është më e fortë se kaq, atëherë rekordi nuk mund të vendoset. Kjo është edhe 

një nga arsyet pse në sportin e atletikes në garat e shpejtësisë 100m apo 200m 

rekordi përcaktohet duke u konsultuar edhe me stacionin e instaluar meteorologjik. 

Pra rezultati i rekordit nuk shpallet menjëherë sapo atleti përfundon garën dhe 

kronometrimi ndalon, por disa sekonda më pas, vetëm pasi të jenë vlerësuar edhe 

kondicioni i erës në momentin e garës. Të famshëm janë rastet kur atleteve nuk i 

është akorduar Rekordi i Botës në garat e shpejtësisë. Në vitin 2008 në garën e 

100m të shpejtësisë, atleti Tyson Gay kalon finishin në kohën më të shpejte 

ndonjëherë të vendosur në atë moment, 9.68s, por kjo kohë nuk u quajt e vlefshme 

si rekord botëror pasi atleti u asistua nga era që i frynte pas shpatullave me një 

shpejtësi 4.1m/s. Sipas enciklopedisë Wikipedia, rekorde botërore të tjerë janë 



 
 
 

anuluar atleteve të famshëm si: Michael Johnson 1996, në garën e 200m i asistuar 

nga era 2.7m/s, Jonathan Edwards 1995, në garën e tre-hapave i asistuar nga era 

2.4m/s, Mike Powell 1991, në garën e kërcimit së gjati, i asistuar nga era 2.9m/s.  

Kjo praktike nuk është e aplikueshme për sporte si futbolli ku nuk vendosen rekorde 

botërore. Por kjo nuk do të thotë që një lojtar të jetë i pa ndikuar nga era. Në 

shumicën e rasteve lojtaret e futbollit i adaptojnë aftësitë e tyre ndaj erës,drejtimit 

dhe shpejtësisë së saj. Kjo psh në rastin e goditjeve të lira ku shpejtësia e lartë e erës 

mund të ndikojë në ndryshim e trajektores dhe akselerimin e topit.  

6.1.1.1 Ndërtimi i Stadiumit Air-Albania 

Pas disa tentativa për të gjetur burime të mjaftueshme financiare, në Maj të vitit 

2016 në stadiumin ekzistues “Qemal Stafa” në Tiranë u luajt ndeshja e fundit e 

futbollit. Stadiumi i prezantuar në projektin fitues, do të ndërtohej në territorin e atij 

ekzistues, dhe ishte projektuar totalisht nga e para së bashku me pjesën nëntokësore 

dhe ambientet që e rrethonin. Ndërtimi i këtij stadiumi detyronte të prishej stadiumi 

i vjetër, duke ngjallur debate të fuqishme tek mbrojtësit e trashëgimisë kulturore, 

arkitektët, apo kritikët në qytet. Stadiumit të ri ju deshën dy vite të ndërtohej dhe në 

vitin 2019 ai ju prezantua publikut. Në hapësirën e lojës nuk kishte më vend sportin 

e atletikës, duke i lënë vend mbi 22,000 spektatoreve, ndenjëset e së cilëve do të 

ishin të mbrojtura nga reshjet. Bashkëngjitur stadiumit të ri, u prezantua edhe një 

strukturë e lartë ndërtimore atipike, e cila u ndërtua në një marrëveshje të 

partneritetit publik dhe privat. Kjo strukturë ka një lartësi prej rreth 100 metrash, 

duke propozuar funksione të shtuara në kompleksin e stadiumit. Ende sot nuk janë 

të qarta funksionet që do ti atribuohen kësaj strukture ndërtimore.  

6.1.1.2 Qëllimi i këtij rasti studimor 

Ndërtesat e larta, shpesh paraqesin forma atraktive, për shkak të proporcioneve 

elegante. Por ashtu si u theksua dhe me sipër, sa më të larta të jenë ato, aq më tepër 

problematika paraqesin në lidhje me ekspozimit ndaj erës me shpejtësi të lartë, kjo 

 

Figura 6.1 Foto të stadiumit Air-Albania. Burimi: Autori.  



 
 
 

jo vetëm nga pikëpamja e qëndrueshmërisë, por mbi të gjitha në komfortin e 

këmbësoreve rreth bazamentit të tyre (Mills, 2018). Të shumtë janë studimet të 

fokusuara në ndërtesat e larta dhe diskomfortin që ato krijojnë në nivelin e 

këmbësoreve. Fenomenet tipike që identifikohen në bazament nga era me shpejtësi 

të lartë mund të jenë korrentet e menjëhershëm dhe krijimi i vorbulla të ajrit (Hala 

dhe të tjerë, 2019). Fenomene të tilla mund të shkaktojnë problematika të theksuara 

me performancën e lojtaret në fushën e lojës. Duke njohur këtë problem me objektet 

e lartë, në mënyre të natyrshme u ngrit dyshimi nëse struktura e lartë bashkëngjitur 

këtij stadiumi, do të ishte e aftë të drejtoje një sasi ajri të tillë sa të krijonte 

problematike në fushat e lojës? Kjo ishte dhe njëra nga arsyet pse u zgjodh ky objekt 

për tu studiuar.  

Të besosh vetëm tek perceptimi personal për të parashikuar efektet e erës do të ishte 

gabim, pasi në këtë fushë është e lehtë të shfokusohesh nga keqinterpretimet që 

lindin si pasojë e konfuzionit të këtij fenomeni. Ky kërkim i këtij rasti kryhet për të 

analizuar performancën aerodinamike të gjeometrisë se përmendur duke konstatuar 

dhe adresuar probleme të gjetura në dizajnin e volumeve kryesore të stadiumit. Çdo 

qytet ka teksturën e vetë urbane, si rrjedhojë era në qytet është e vështirë për tu 

parashikuar. Prandaj projektuesit duhet të kontrollojnë më përpara efektet e 

zgjidhjeve të tyre me metoda të ndryshme.  

6.1.2 Aplikimi i metodës në këtë rast  

6.1.2.1 Ndërtimi i modeleve 

Si fillim u vu në dispozicion një kopje e disa vizatimeve dy dimensionale të projektit 

të stadiumit të cilat nuk mjaftuan për të saktësuar formën e jashtëme të tij. Analiza 

në vend ishte e domosdoshme, për të plotësuar detajet e pamundësuara në fletët e 

ofruara të projektit. Me këtë informacion në dispozicion, ishte e mundur të 

ndërtohej një model kompjuterik tre dimensional në shkallë reale duke përdorur një 

software CAD. Ende kjo teknologji e përpunimit të informacionit grafik është një 

ndër meë efektivet nëse krahasohet cilësia e produktit dhe koha e përpunimit të 

informacionit (Furferi, 2011). Një pjesë e detajeve në fasadave u gjykua të ishte e 

panevojshme në këtë model, kryesisht për shkak të pamundësisë llogaritëse të 

kapaciteteve të kompjuterëve në dispozicion dhe shkallës së vogël të këtyre 

elementeve, kundrejt volumeve kryesore të objektit të stadiumit për të ndryshuar 

qarkullimin e erës. Për këto arsye ato u lanë të pavendosura në model. Gjithashtu 

pas një vlerësimi paraprak u vendos që rrethinat të mos përfshiheshin në këtë model, 

për arsye të pozicionimit të tyre në distancë nga paretet e stadiumit, por edhe për 

faktin që ky studim është i përqendruar në brendësi të stadiumit dhe jo jashtë tij. 

Kështu që ky model u privua edhe nga objektet që vendosen rreth tij.  

Modelet CAD u eksportuan në file Stereolithografik (STL), të aftë për të realizuar 

konvertimin e sipërfaqet të konsideruara topologjikisht të pasakta në gjenerimin 3D 

CAD, për shkak të sipërfaqeve të gjeneruara në mënyre trekëndore. Sofware i 

llogaritje se dinamikes së fluideve zotëron një sipërfaqe e cila përdor koordinatat e 



 
 
 

gjeneruara nga modeli STL duke i dyfishuar këto sipërfaqe dhe me pas duke i hequr 

ato nga skena. Programi CFD shfrytëzon sipërfaqet e importuara nga modeli tre 

dimensional dhe me pas përdor rrjetin e tij të gjenerimit të sipërfaqeve llogaritëse.  

6.1.2.2 Marrjen e të dhënave për erën -  shpejtësia 

Pozicionimi i stadiumit dhe mikroklima e tij ishin esenciale për vlerat e simulimeve 

kompjuterike. Parametrave e servirur nga buletinet e Instituti i Gjeoshkencave, 

Energjise, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM) përshkruajnë parametrat e erës në një zonë 

të gjerë në Tiranë. Ndërkohe website-ve: WeatherOnline; WeatherSparks, dhe 

sidomos Windy, janë të fokusuar në rajone më të ngushtë. Gërshetimi i të dy 

skenarëve (dhe ai që vjen IGJEUM dhe ai që vjen nga websitet), pothuaj përputhen 

në pjesën më të mëdha të parametrave. Nëpërmjet opsioneve, në website mund të 

 

Figura 6.2 Sipërfaqet e gjeneruara nga programet; a) sipërfaqe e gjeneruar në CAD; b) sipërfaqe e 

gjeneruar në CFD. Burimi: Predrag dhe të tjerë 2017.   



 
 
 

bëhen dhe mesatarizime deri në 10 vite të erërave që kanë ndikuar një territor të 

caktuar.  

 

Marrja e të dhënave të mësipërme është funksion i pajisjeve matëse, kohës së 

matjes, dhe pozicionimi të pajisjeve. Gjatë harkut kohor të një viti shpejtësia e erës 

për Tiranën luhatet nga 0km/h deri në rreth 20km/h nga të gjithë burimet e përdorura 

për këtë studim, (IGJEUM dhe Websiteve). Ndërkohe që shpejtësia maksimale e 

erës ka një diferencë për shkak të karakteristikes që studiohet. IGJEUM përcakton 

në grafiket e tij korrentet e ajrit “wind gustet” të cilët japin vlerën e Janarit 2020, 

58km/h apo (16.1m/s). Natyrisht korrentet nuk kanë një kohëzgjatje më të madhe 

se 20sekonda. Pra shpejtësia e matur nga IGJEUM matet në këtë interval kohor. 

Ndërsa WeatherSparks fokusohet tek shpejtësia mesatare e erës, e cila matet në një 

kohe prej 10 minutash. Ky website evidenton periudhën më me erë muajt Nëntor 

deri në Shkurt me një shpejtësi maksimale që mund të arrije në 35km/h (10m/s).  

Duke ju referuar të dhënave të mësipërme, shpejtësia maksimale e testimit u mor 

10m/s. Ky do të ishte dhe skenari më i keq në simulimin CFD për stadiumin. U 

përdor gjithashtu dhe një skenar i dytë i cili koinçidonte me një shpejtësi erë të 

barabarte me (4m/s), e cila ndodhte në afërsisht 20% të vitit. Ky skenar u quajt “një 

dite tipike me erë”.  

6.1.2.3 Marrjen e të dhënave për erën -  drejtimi 

Edhe për këtë të dhënë u konsultuan disa burime njëherësh, IGJEUM dhe Websitet: 

WeatherSparks, Windy dhe Meteo Blue. Pas analizimit të parametrave të ofruara, 

të dhënat u mesatarizuan. Siç u theksuar dhe në Kapitullin 2, masa e ajrit që vjen 

nga Perëndimi në Lindje, me koincidence të shpeshtë, influencon të gjithë rajonin 

e Mesdheut dhe vendin tonë Mustaqi, (1986). Por nëse analizohet me kujdes grafiku 

i ofruar për muajin Janar 2020, era me shpejtësinë më të lartë prej 16m/s ka fryrë 

në drejtimin verior. Periudha ndërmjet muajve Nëntor – Shkurt u theksua dhe me 

sipër, përkonte me koincidencën e erërave më të shpeshta.  Pra erërat veriore në 

këtë periudhe, edhe pse jo shumë të shpeshta, kanë qenë të fuqishme. Kjo e dhëne 

konfirmohet dhe nga Website Windy.  

 

 

Figura 6.3 Grafiku i lëshuar nga IGJEUM për muajin Janar 2020.  



 
 
 

 

 

Figura 6.4 Drejtimi i erës për muajin Janar 2020 sipas Windy. Burimi: Windy. 

 

Figura 6.5 Drejtimi i erës për muajin Janar sipas Windy. Burimi: Windy 

 



 
 
 

 

Kjo ishte një e dhenë e cila u përdor për simulimin CFD. Nisur nga këto parametra, 

drejtimi i vetëm i erës që u testua ishte ai Veri-Veriperëndimor. Ky drejtim u vendos 

edhe për arsye të gjeometrisë ekzistuese të kullës së lartë të stadiumit e cila është e 

vendosur në Veriperëndim të fushës së futbollit.   

 

Gjithashtu në websitin “Metoblue” u bë një llogaritje e trëndafilit të erërave për 

periudhën Nëntor – Mars të vitit 2019-2020.  

 

Figura 6.6 Grafiku i lëshuar nga IGJEUm për muajin Janar 2020. Sektori i evidentuar tregon 

drejtimin e erës dhe shpejtësinë e korrenteve të ajrit.  

 

 

Figura 6.7 Trëndafili i erërave për periudhën Nëntor – Mars të vitit 2019-2020.  



 
 
 

 

Drejtimi Veri-VeriPerendimor është një  drejtim i cili sjell erëra të konsiderueshme 

për rajonin e Tiranës. Prandaj ky ishte dhe drejtimi që u mor në analizë për 

simulimin kompjuterik.   

6.1.2.4 Kriteret e vlerësimit 

Duhet theksuar që nga literatura e kërkuar nuk u gjet asnjë e dhëne për komfortin e 

lojtareve të futbollit në fushë. Kështu, u vendos që kriteret që do tu përdornin do të 

ishin të njejtë me ato të qytetareve në rrugë. Një pjesë e këtyre kritereve specifikojnë 

komfortin e erës për qytetaret që merren me aktivitete sportive. Siç edhe u theksua 

në Kapitullin 5 kriteret që përdoren për vlerësimin e erës në nivelin e këmbësoreve 

janë të përcaktuara në bazë të analizave dhe eksperiencës. Janssen dhe të tjerë, 

(2012), theksojnë që shumica e këtyre kritereve përpiqen të vendosin një shpejtësi 

erë kufitare kundrejt një mundësie që ajo të ndodhë. Shpejtësia e erës 4-5 m/s në 

mbi 5% të orëve të ditës vlerësohet si kufiri i komfortit nga një numër i 

konsiderueshëm kriteresh si psh (Lawson, 1978), (Melbourne, 1978), (Murakami 

dhe të tjerë 1986),  dhe kritere të vendosura në studime të reja si psh (Bottema, 

2000), (NEN 8100, 2006), apo (Koss HH., 2006). Strategji optimizuese do tu 

rekomandonin për këto terrene. Prandaj shpejtësia e erës 4-5m/s për me tepër se 5% 

të orëve të ditës u vendos si limiti i shpejtësisë së erës për një komfort të pranueshëm 

për qytetarë të angazhuar në aktivitete sportive.  

6.1.2.5 Simulimi  

Simulimi i pare, (skenari me i keq), teston gjeometrinë ekzakte të stadiumit në 

shpejtësinë e erës 10m/s. Modeli u simulua serish në shpejtësinë 4m/s që u 

konsiderua modeli i një dite tipike me erë.  Për të shkurtuar mënyrën e referencës 

modeli ekzistues i pa optimizuar u quajt Modeli-A.  

Pas testimit të Modelit-A, të gjithë dyshimet u përqendruan në efektet që krijonte 

në drejtimin e erës struktura ndërtimore e lartë në afërsi të fushës. Për të krahasuar 

 

Figura 6.8 Dy modele 3D; a) modeli real pa optimizim; b) modeli i optimizuar (pa kullë).  Burimi: 

Autori. 

 



 
 
 

modelin aktual të stadiumit u propozua një model i dytë i optimizuar, pa këtë 

strukture të lartë Modeli-B. Asnjë nga format e tjera gjeometrike të stadiumit nuk u 

modifikua.  

 Edhe ky model u simulua dy herë, përkatësisht në shpejtësinë 10m/s dhe 4m/s në 

mënyrë identike me parametrat e simulimit në Modelin-A.  

Rezultatet u morën në disa plane horizontale, vertikale dhe fushe tre-dimensionale. 

Planet horizontale u morën në lartësinë 5metra (lartësi kjo që përkonte me hapësirën 

me intensive të lojës), 10m (lartësi kjo që përkonte me goditet e forta të topit), dhe 

20m (lartësi e cila u mendua si hapësirë kufitare për shumicën nga goditjet në fushën 

e lojës).  Planet vertikale u kaluan në stadium në mënyre gjatësore dhe tërthore.  

6.1.2.6 Parametrizimi kompjuterik 

Rezultati i kalkulimit dinamik të fluideve është një hapësirë tre-dimensionale 

shpejtësish dhe presionesh që mbulon të gjithë skenën komjutacionale, apo tunelin 

kompjuterik të erës. Dimensioni i tunelit vendoset në mënyre automatike për t’ju 

përshtatur modelit që studiohet, por nëse është e nevojshme ai mund të modifikohet.  

Parametrat e tunelit të erës për Modelin-A dhe Modelin-B në 10m/s:  

• Dimensionet e tunelit: X=1700m; Y=1000m; Z=450m;  

• Sipërfaqet e përdorura: 773,597 qeliza,  

• Nyjet e përdorura: 874,985 copë;  

• Ngarkesat fillestare të erës: Fx=595.087kN, Fy=46.668kN, Fz=593.101kN; 

• Ngarkesat përfundi. të erës: Fx=584.305kN, Fy=54.106kN, Fz=631.64kN;  

• Profili kufitar i erës:150m lartësi;  

• Shpejtësia e testuar:10m/s. 

Parametrat e tunelit të erës për Modelin-A dhe Modelin-B në 4m/s:  

• Dimensionet e tunelit: X=1700m; Y=1000m; Z=150m;  

• Sipërfaqet e përdorura: 782,385 qeliza,  

• Nyje e përdorura: 886,952 copë;  

• Ngarkesat fillestare të erës: Fx=60.533kN, Fy=14.925kN, Fz=93.097kN;  

• Ngarkesat përfundi. të erës: Fx=59.125kN, Fy=54.066kN, Fz=96.25kN;  

• Profili kufitar i erës: 150m lartësi;   

• Shpejtësia e testuar: 4m/s. 

Parametrat e simulimit të erës u stabilizuan si më poshtë:  

• Viskoziteti kinematik i fluidit: 1.5e-005m²/s; Ky është viskoziteti tipik i 

ajrit.  

• Densiteti i fluidit: 1.25kg/m³ që përkon dhe me një temperature 15ºC; 

• Kriteri i konvergjencës: (P) =0.001 Ky parametër tregon sa larg modelit të 

idealizuar në vlerë përqindje është modeli.  

Reiter dhe të tjerë (2010), vlerësojnë metodën CFD si një nga metodat me të 

përdoruar për analizat e qarkullimit të erës. Kjo edhe për shkak të simulimit me 

përafrimin më të mirë të rrjedhjes turbulente.   



 
 
 

Parametrat e rrjedhës turbulente:  

• Modeli  i rrjedhjes: Për këtë qarkullim turbulent u përdor modeli k- ε që u 

shfaqet me dy ekuacione të theksuara në Kapitullin 5: Ekuacioni i parë 

transmeton (k)-shuarjen e energjisë kinetike në rrjedhë, ndërsa ekuacioni i 

dyte (ε)-shpërhapjes së rrjedhës. Është e pamundur që këto ekuacione të 

llogariten manualisht nga përdoruesi për çdo sekuencë të caktuar të 

qarkullimit të ajrit. Puna për zgjidhjen e ekuacioneve nuk do mbaronte. Për 

këtë arsye hyn në përdorim fuqia kompjutacionale.  

• Energjia kinetike turbulente: k: 0.015 J/kg 

• Shpërhapja e rrjedhës turbulente: ε: 4.6842E-06 

• Shpërhapja e rrjedhës specifike: ῳ = 0.00346977. 

• Profili i erës se aplikuar në program është i ngjashëm e me profilet e 

studiuara në Kapitullin 2 kur era ndesh në pjesën e poshtme të saj një zonë 

urbane.   

Kjo metode (CFD), është theksuar si tepër e saktë në vlerësimin e drejtimit të erës 

nga shumë studiues. Blocken (2014), thekson që metoda përfaqëson variantin me 

të përdorur dhe të testuar masivisht për kalkulimet e dinamikes se fluideve. Edhe 

në simulimet e bëra për Stadiumin Air-Albania metoda rezultoi e frytshme dhe 

rezultate të drejtpërdrejta të cilat e bënë interpretimin e tyre më të lehte.  

6.1.3 Rezultatet e simulimeve të stadiumit 

6.1.3.1 Rezultatet nga fushat e shpejtësisë në planin horizontal 

Simulimi i parë u konsiderua si skenari më i keq, në të cilin u testua shpejtësia e 

erës 10m/s që frynte nga drejtimi Veri-Veriperëndimor për të dy modelet, Modelin-

A dhe B.  

Rezultate e marra në planet horizontal të testuar në skenarin më të keq (10m/s) 

tregojnë shpejtësinë maksimale të erës prej 4.23m/s në fushën e lojës të Modelit-A. 

Gjithashtu, në këtë model 73% e fushës mbulohet nga era me shpejtësi 3-4 m/s. Në 

modelin-B situata ndryshon në mënyre të ndjeshme pasi shpejtësia maksimale në 

fushë është 3.52m/s dhe vetëm 24% e fushës se lojës mbulohet nga një shpejtësi e 

erës 3m/s Figura 6.9.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Simulimi i dytë u konsiderua si skenari i një dite tipike me erë, në të cilin u testua 

shpejtësia e 4m/s që frynte nga drejtimi Veri-Veriperëndimor për të dy modelet 

modelin-A dhe B.  

Rezultate e marra në planet horizontal të testuar në skenarin e një dite tipike me erë 

(4m/s), tregojnë prezencën e erës me shpejtësi maksimale në fushën e lojës prej 

1.67m/s në Modelin-A. Gjithashtu në këtë model 71% e fushës mbulohet nga era 

me shpejtësi 1-2 m/s. Edhe në këtë rast modeli-B tregon një situate të ndryshme. 

Shpejtësia maksimale në fushë është 1.35m/s dhe vetëm 25% e fushës së lojës 

mbulohet nga një shpejtësi ere 1.5m/s, Figura 6.10.  

 

 

Figura 6.9 Fushat e shpejtësisë në plane horizontale 10m/s: a) b) c) modeli-A testimi i gjeometrisë 

ekzistuese pa optimizim; d) e) f) modeli-B testimi i gjeometrisë se optimizuar.   Rezultat janë marrë 

në tre panë të ndryshme a) d) në 5metra lartësi; b) e) në 10metra lartësi; c) f) në 20metra lartësi.  

Burimi: Autori. 

 



 
 
 

  

 

Diferencat e qarkullimit të erës në fushë ndihen në të dy modelet, kjo për të dy 

simulimet. Këto rezultate janë të dukshme në të gjitha lartësitë. Plani më i ngarkuar 

duket të jete plani me afër tokës, pra plani i testuar 5m që përkon dhe me fushën e 

lojës. Arsyeja qëndron në faktin që plani horizontal është plan kufitar për erën në 

atë drejtim. Fusha e lojës është e ngarkuar me erë të shpejtësisë së lartë dhe vorbulla 

turbulente. Planet vertikale tregojnë që shpejtësia e erës ulet me rritjen në lartësi.  

 

 

Figura 6.10 Fushat e shpejtësisë në plane horizontale 4m/s: a) b) c) modeli-A testimi i gjeometrisë 

ekzistuese pa optimizim; d) e) f) modeli-B testimi i gjeometrisë se optimizuar.   Rezultat janë marrë 

në tre panë të ndryshme a) d) në 5metra lartësi; b) e) në 10metra lartësi; c) f) në 20metra lartësi.  

Burimi: Autori. 

 



 
 
 

6.1.3.2 Rezultatet nga Tuneli i erës në planin vertikal 

Planet vertikale u pozicionuan në një mënyre të tillë që të observohej skenari më i 

keq në afërsi të strukturës së lartë ndërtimore dhe në sektorët e identifikuar si 

problematike. Planet vertikal nuk u vendosen në skenarin e dyte, pasi u kuptua 

logjika që paraqiste ky skenar që me vendosjen e planeve horizontale.  

 

Në këto figura duket me qartësi që influencimin i qarkullimit të ajrit që lëviz me 

shpejtësi 10m/s nga jashtë në drejtim të fushës, ka ardhur më se shumti nga prezenca 

e ndërtesës së lartë (figura 6.11-a), dhe mbyllja që bën konstruksioni i shkallareve 

të spektatoreve në të gjithë perimetrin e fushës se lojës (figura 6.11-f). Ky fenomen 

ka sjellë që ajri me shpejtësi të lartë të drejtohet në fushë, dhe duke mos gjetur 

hapësire për të dale ai qarkullon se brendshmi duke gjeneruar vorbulla. Nga 

evidentimi i këtyre planeve mund të dallohet që modeli ekzistues krijon me tepër 

vorbulla me shpejtësi të lartë, sidomos në afërsi të fushës, Figura 6.11-c). Erërat në 

 

Figura 6.11 Planet Vertikale të marrjes se shpejtësisë se erës 10m/s për skenarin me të keq të 

simuluar. a) b) c) modeli-A testimi i gjeometrisë ekzistuese pa optimizim; d) e) f) modeli-B testimi 

i gjeometrisë se optimizuar.   Burimi: Autori. 

 



 
 
 

këtë model mbulojnë një hapësirë të zgjeruar. Në mbi 80% të fushës se lojës (në 

planin 0-5m), shpejtësia e erës varion nga 3-4m/s.  

Prezenca strukturës së lartë ndërtimore, të lidhur në mënyre direkte me fushën në 

një ane të saj, bën të mundur gjenerimin e vorbullave pothuaj në të gjithë gjatësinë 

e saj.  

 

Duke observuar vijat e fushës së shpejtësisë Figura 6.12- a), mund të dallohen 

lehtësisht vijat e onduluara me ngjyre vjollce të cilat tregojnë qarkullimin turbulent 

që është aktiv në një volum ajri prej të paktën 400m x 100m x 40m. Në Figurën 

 

Figura 6.12 Vijat e shpejtësisë se erës; gjenerimi i vorbullave të ajrit turbulent. a) modeli ekzistues; 

b) modeli i optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

6.12-b), tregohen pozicionet ku gjenerohen vorbullat në fushë. Siç shikohet 

vorbullat më të mëdha dhe ato më të larta gjenerohen në prani të strukturën e lartë, 

pra në bazamentin e saj, brenda fushës. Shpejtësitë e matura të këtyre vorbullave 

variojnë nga 1.0m/s deri  në 1.4m/s. Vorbullat janë prezentë dhe në modelin-B, por 

të gjeneruara në një shpejtësi të pandjeshme. Këto lloj vorbullash nuk gjenerohen 

në një ditë tipike me erë, por vetëm në ditë me erë ekstreme.  

6.1.3.3 Rezultatet nga fushat e presioneve 

Në fushat e presionit të krijuar në sipërfaqet të objekteve, është e qartë që presioni 

i erës në modelin e optimizuar është me i vogël. Për simulimin me shpejtësi 10m/s, 

rezultatet tregojnë që presioni dinamik maksimal në modelin-A është 63.0Pa dhe 

në modelin-B 32.8Pa.  

 

Pra modeli i optimizuar ka një numër më të vogël pjesëzash ndërvepruese, pra ky 

model ka një presion të regjistruar më të ulet Figura 6.13. Sipërfaqet e ngarkuara 

në fasadën e strukturave ndërtimore nuk dhanë ndonjë informacion të përdorshëm 

për vlerësimin e erës në brendësi të stadiumit. Duke u bazuar në skenarët e testuar 

Modeli-A, ekzistues, është i aftë të prodhojmë më tepër vorbulla me shpejtësi të 

ndjeshme në fushën e lojës.  

 

 

 

Figura 6.13 Presioni i erës në të dy modelet: a) modeli ekzistues; b) modeli i optimizuar. Burimi: 

Autori.  

 



 
 
 

6.1.4 Diskutimet për këtë rast studimor 

• Duke krahasuar këto modele në kondicione të ndryshme të erës, u arritën 

konkluzione të rëndësishme në lidhje me qarkullimin e ajrit në fushën e 

lojës. Nga “inxhinieria e erës”, modeli hipotetik (pa strukturë të lartë 

ndërtimore), ishte i afte të arrinte rezultate më të mira, duke ofruar më tepër 

komfort në fushën e lojës, në kontrast me modelin ekzistues të stadiumit. Të 

gjitha ndryshimet që ndodhen në rezultate erdhën në mënyre specifike 

vetëm nga prania e ndërtesës së lartë në afërsi të fushës se stadiumit Figura 

6.9 dhe Figura 6.10.  

• Po të krahasohet me modelin që respekton gjeometrinë aktuale të stadiumit, 

modeli hipotetik B, ka me pak sipërfaqe të ekspozuara ndaj erës me shpejtësi 

të lartë. Këto rezultate mund të vërehen në çdo shpejtësi testuese. Ky ishte 

dhe perceptimi që u krijua për një problem aerodinamik me dizajnin e 

stadiumit aktual.  

• Në modelin aktual të stadiumit, sipërfaqet e fushës së lojës të ndikuara nga 

era e fortë, janë më të mëdha sesa në modelin hipotetik. Gati ¾ e fushës 

ndikohen nga këto erëra, Figura 6.9-a) dhe d). Nëse kete të dhënë  e 

krahasojmë me modelin e optimizuar aty situata është krejtësisht ndryshe, 

pasi vetëm ¼ e fushës ndikohet nga erërat e forta. Padyshim që përgjegjëse 

për këtë fenomen është prezenca e kullës së lartë.  

• Nëse do të koinçidonim në një event sportiv, të një dite me erë të fortë të 

orientuar nga Veri-Veriperëndimi, atëherë në stadiumin ekzistues do të 

lindnin vorbulla të fuqishme të një dimensioni të konsiderueshëm. Në 

mënyre specifike këto efekte lindin në lartësinë 0-5metra mbi fushën e lojës, 

hapësire kjo që konsiderohet si më intensivja e lojës. Në këtë rast studimor 

u zbulua gjithashtu një zonë e cila ishte me e pirur se të tjerat për të gjeneruar 

këto vorbulla. Ajo ndodhen në kontaktin e strukturës së lartë ndërtimore me 

fushën e lojës, pra në bazamentin e saj, Figura 6.11-b). Duhet kushtuar 

kujdes për këtë zonë pasi ajo është zonë aktive e fushës se lojës.  

• Modeli hipotetik, i pa pajisur me kullë, ishte i afte të krijonte efekte të zbutur 

të turbulencës, sidomos në fushën e lojës. Kjo e dhënë gjendet lehtësisht 

nëse observohen vijat e drejtimit të shpërhapjes se ajrit në model Figura 

6.11-a). Vijat në këtë model tentojnë të devijojnë më pak sesa në modelin e 

stadiumit ekzistues. Me sa duket përgjegjëse kryesore për gjenerimin e 

turbulencave kaotike janë ndërtesat e larta, dhe në veçanti ato që kanë kënde 

të fortë në anët e tyre.  

• Vorbullat u shfaqen gjithashtu në modelin hipotetik B. Këto efekte mbase 

ndodhin në të gjithë hapësirat e hapura të rrethuara nga barriera të lugëta (në 

këtë rast shkallaret e stadiumit). Modeli hipotetik, në mënyre surprizuese, 

tregoi shpejtësi të toleruara të erës në shkallaret e stadiumit dhe hapësirën 

përreth tij. Qarkullimi i erës, i testuar në të dy skenarët, ishte i një shpejtësisë 

më të vogël në modelin hipotetik. 

Duke u bazuar në një logjike aerodinamike, diferencat ndërmjet dy modeleve të 

testuar, shpjegohen si më poshtë. Prezenca e një strukture ndërtimore rreth 100m të 

lartë në afërsi me fushën, e bën zgjidhjen arkitektonike jo të zakonshme.  Struktura 

e lartë ishte përgjegjëse për futjen në fushën e lojës të një fluksi të fuqishëm erërash, 



 
 
 

si pasojë e thithjes (efekti bagdir) Hejazi dhe Hejazi, (2014) e me pas drejtimit të 

erërave me shpejtësi të lartë (Blocken, Janssen dhe Hooff, 2012), (Hala et al. 2019). 

Gjithashtu një tjetër element i cili ndikon në mbajtjen e erës në fushë është dhe 

forma gjeometrike e shkallareve të spektatoreve. Por ky faktor vlen njësoj për të dy 

modelet.  

Simulimi i parë testoi një skenar që nuk ndodh shpesh, atë të shpejtësisë së erës 

10m/s, dhe struktura e lartë e testuar në modelin-A, ishte e aftë të drejtonte erën dhe 

të rriste shpejtësinë e saj në fushën e lojës me një maksimum prej 4.23m/s. Era e 

vazhduar në më tepër se 5% të kohës në këtë shpejtësi konsiderohet si shqetësuese 

për pjesën më të madhe të aktivitete, përfshirë dhe sporti në natyrë, sipas shumë 

kritereve: (Lawson, 1978), (Melbourne, 1978), (Murakami dhe të tjerë 1986), (NEN 

8100, 2006).   

Disa nga kriteret të cilëve ju kushtua më tepër vëmendje edhe në Kapitullin 5 ishin: 

Kriteri Lawson, (1978), i cili rekomandon që çdo lloj aktiviteti fizik do të ishte i 

ndaluar për shpejtësi erë në  nivelin e këmbësoreve prej 8m/s në mbi 5% të kohës. 

Kriteri Isyumov dhe Davenport, (1975) aplikon probabilitetin maksimal të 

tejkalimit në një javë, me një tolerancë të erës deri në 1.5% të një periudhe kohore 

një javore, duke vendosur si shpejtësi kufitare 5m/s për të ndarë kondicionin e 

komfortit nga ai i diskomfortit. Po kështu Standardi Holandez NEN 8100 (2006), 

përcakton kufirin e diskomfortin për shpejtësinë mesatare të erës 5m/s në 5% të 

rasteve gjatë ditës. Duke konsultuar standardet e mësipërm, era në nivelet 4-5m/s 

duket të jetë limiti i komfortit dhe për lojtaret e kësaj fushe nga një numër i 

konsiderueshëm kriteresh vlerësimi. 

Duke i përmbledhur kriteret e mësipërme mund të thuhet, nëse era koinçidon me 

drejtimin Veri-Veriperëndimor, në shpejtësinë 10m/s ose më tepër, për një 

kohëzgjatje mbi 5% të kohës gjatë ditës, atëherë ajo mund të sjellë diskomfort të 

ndjeshëm dhe reduktim të performancës së lojtareve në fushë, në dizajnin ekzistues 

të stadiumit Air-Albania. Por edhe nëse era nuk do të koinçidonte në mbi 5% të 

kohës, fenomeni i wind-gusteve, (korrenteve të forta të ajrit), mund të jete prezent, 

në përgjithësi maksimalisht 20 sekonda në mënyre të përsëritur, dhe sipas Suomi 

dhe Vihma (2018), kjo është kohë e mjaftueshme për të ulur performancën në 

fushën e lojës. Fenomenet me tipike që mund të ndodhnin do të ishin: dalja e topit 

nga trajektorja e parashikuar, goditje të gabuara, lodhje fizike nga rezistenca ndaj 

erës, etj. Natyrisht rritja e mëtejshme e shpejtësisë se erës mbi 10m/s do të sillte një 

fluks erë edhe më të shpejte në fushë, fenomen i cili mund të çonte deri në 

pezullimin e evenimentit sportiv. Nëse era në fushe do të arrinte në 15m/s, sipas 

kriterit holandez NEN 8100, atëherë në fushe do tu ndalonte çdo lloj aktiviteti. Erë 

e këtyre niveleve, në përgjithësi për rajonin e Tiranës, është shumë e rrallë. 

Efekti i shkallareve është i tillë që të ofrojnë edhe mbrojtje të erës nga jashtë brenda, 

për shkak të lartësisë që ato zotërojnë. Mirëpo, të pajisurit e këtij stadiumi me këtë 

strukturë të lartë ndërtimore e bën që një pjesë e fuqishme e ajrit të ridrejtohet në 

fushë.  

 

 

 



 
 
 

 

Nga ana tjetër forma rrethore e shkalleve amplifikon procesin e krijimit të 

vorbullave të ajrit me shpejtësi të lartë. Kur ajri godet këto sipërfaqe nuk ka mundësi 

të dalë nga ky ambient i mbyllur. Në mënyrë të ndjeshme ky efekt amplifikohet 

edhe nga prezenca e strehëve gjigande, të krijuara për të ofruar mbrojtje ndaj 

reshjeve atmosferike dhe hijezim të spektatoreve në shkallare. Van Hooff dhe të 

tjerë (2011),  theksojnë që arkitektet, shpesh i projektojnë strehët e stadiumeve, 

vetëm me idenë për të mbrojtur spektatoret nga shiu e dielli, duke neglizhuar efektin 

e erës që ndër të tjera mund të shtyjë gjithashtu shiun e ta hedhë në drejtim të 

spektatoreve. Pra këto forma duhen studiuar me kujdes pasi një seri fenomenesh 

mund shfaqet në shkallaret e spektatoreve. Sipas Vansconcelos (2012), një 

qarkullim uniform i ajrit në një forme rrethore krijojë një sistem jo linear i cili është 

i aftë të gjenerojë vorbulla. Edhe në këtë stadium u panë lindja e vorbullave 

kryesisht nga format e mbuluara të shkallareve.   

Ndërtesat e larta shpesh shfaqin forma interesante, por autoritetet vendimmarrëse 

duhet të bëjnë kujdes me format, lartësitë dhe afërsinë e tyre me ambiente të tjera 

sensitive ndaj erës, të ngjashme me këtë fushë futbolli. Disa nga strategjitë 

përmirësuese të kondicioneve të erës në fushë mund të jenë krijimi i deflektoreve 

(elemente të cilët drejtojnë erën duke e orientuar atë në një drejtim të caktuar). 

Studime të tjera mund të ndërmerren në ketë stadium për të parë mënyrën sesi 

gjenerohen vorbullat dhe se si mund të zbutet efekti i tyre. Gjithashtu studimet 

mund të fokusohen edhe në mënyre më të detajuar për të kuptuar në çfarë shpejtësie 

të erës, topi i futbollit mund të ndryshojë trajektoren e parashikuar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 Shkallaret e stadiumit dhe lidhja e pjese se poshtme të strukturës se lartë me fushën. 

Burimi: Albania News, 2020.  

 



 
 
 

6.2 Rasti i Parkut qendror të Qytetit të Tiranës 

6.2.1 Informacion i përgjithshëm  

Në ditët e sotme, shqetësimi për komfortin urban dhe sigurinë është rritur 

globalisht, pasi numri i qytetareve të cilët jetojnë në zonat urbane është duke u rritur 

në mënyre dramatike. Sipas Kombeve të Bashkuara (2010), më tepër se gjysma e 

popullatës jeton në qytete me një tendencë të theksuara rritjeje në vitet që do të 

pasojnë. Duke ju referuar parashikimit të Kombeve të Bashkuara për Urbanizimin 

në Botë (2018), në 50 vitet e ardhshme do të ketë një rritje të ndjeshme të popullsisë 

në qytete dhe qendra të banuara. Rreth viteve 2050, rreth 7 miliardë njerëz, apo 2/3 

e popullsisë së botës, do të jetojnë në zonat urbane, derivat ky i rritjeve të shpejta 

ekonomike. Shumë kërkime janë fokusuar në klimën e ambienteve urbane, duke 

tentuar të gjejnë zgjidhje për përmirësimin e kondicioneve të përgjithshme në zonat 

e veçanta të qyteteve, në kërkim të një habitati më cilësor.  

Stathopouolos (2009), rendit një seri elementesh si temperatura e ajrit, lagështia 

relative, rrezatimi diellor, kualitetin e ajrit, dhe era, faktorë të cilët janë shumë të 

rëndësishëm në mikroklimën urbane. Sipas autoreve Wu dhe Kriksic (2012), një 

ndër elementet e parë të mikroklimës, që analizohet nëse marrim në konsideratë 

nivelin e këmbësorëve, është era. Nga ana tjetër, Durgin dhe Chock (1982), 

theksojnë se kondicionet e erës janë të lidhura dhe me performancën e objekteve në 

zonën urbane. Autoritetet në qytete janë vazhdimisht të sforcuar të gjejnë zgjidhje 

efektive, afat shkurtra dhe afatgjata, për të përmirësuar mikroklimën në qytetet e 

tyre gjithnjë e më të dendura. Veçanërisht në kontekste urban të rinj, çështjet 

aerodinamike po ekzaminohen gjithnjë e më tepër nëpërmjet studimeve që 

mbulojnë komfortin në nivelin e këmbësorëve. Për këtë arsye, siguria ndaj erës ka 

qenë gjithmonë një çështje për tu konsideruar në komfortin e njerëzve, në mënyrë 

të veçante për ata që jetojnë në qytete të influencuar nga era të forta.  

6.2.1.1 Qëllimi i këtij rasti studimor 

Në çdo stinë, qytetarët që jetojnë në zona urbane, shijojnë ambientet publike të 

hapura, prandaj projektuesit janë të interesuar të konsultojnë zgjidhjet e propozuara 

me çështjet mikroklimaterike. Një temë interesante mbetet implementimi i 

hapësirave komforte për këta qytetarë. Në mënyre të përgjithshme, hapësirat e 

jashtëme publike janë perceptuar si vende për të ecur, relaksuar, ndërvepruar, apo 

performuar ndërmjet qytetareve. Sipas More (2008), “qytetet reflektojnë shoqëritë 

konstekstuale, pra qytetet marrin pjesë në formimin e sjelljes njerëzore. Shpesh 

dallohet një marrëdhënie e ndërvarur ndërmjet hapësirave të jashtëme publike dhe 

ndërtesave të larta, veçanërisht në zhvillimet e reja urbane. Në shumë mënyra këto 

ndërtesa, influencojnë hapësirat rreth bazamenteve të tyre. Siç u theksua dhe në 

rastin e parë, strukturat e larta ndërtimore shpesh shfaqin silueta elegante, por ato 

janë përgjegjëse për ndryshime të ndjeshme në kondicionet mikroklimaterike të 

shesheve publike. Detyra e projektuesve është të marrin në konsideratë këto 



 
 
 

struktura ndërtimore, për të ofruar hapësira të jashtëme publike komforte. Ky rast 

analizon komfortin e qytetareve në hapësirën publike, në mënyre që të ofrohen 

ambiente të jashtëm në përputhje me kondicionet e dëshiruara të erës.  

Pavarësisht se eksperienca në vendin tonë ka treguar që dizajni përfundimtar 

arkitektonik mund të ketë shmangie nga dizajni urban i ofruar në një fazë më të 

hershme, nuk do të thotë që metoda e ofruar në këtë studim nuk do të vlente. Këto 

shmangie në përgjithësi janë të vogla, por edhe nëse do të ishin të mëdha, qëllimi i 

studimit të këtij rasti është demonstrimi i procesin që ndiqet kur studiohet niveli i 

komfortit të këmbësorëve, në rastin e një hapësire publike. Studimi i këtij rasti do 

të merrte me tepër vlere, pikërisht në këtë fazë, ku ndryshimet eventuale të dizajnit 

nuk kanë kosto të ndjeshme. Projektet urbanistike deri në fazën e implementimit të 

tyre ofrojnë përmirësime të vazhdueshme të lidhura me; zhvillimet ekonomike dhe 

menaxheriale, prakticitetin e implementimit, ndryshimin e kërkesave, etj. Në çdo 

dizajn arkitektonik metoda do të ishte e vlefshme pasi ajo do tu ndërtonte mbi të 

njëjtat parime në çdo lloj konteksti, në kërkim të një ambienti të hapur më 

frekuentueshëm.  

6.2.1.2 Studimet e mëparshme në këtë fushë  

Shume kërkime janë fokusuar në konfigurimin e hapësirës urbane duke u përpjekur 

për të ofruar komfort tek qytetaret. Bosselman dhe të tjerë (1984), treguan që e 

ardhmja e konfigurimit të hapësirave publike është e lidhur në mënyre direkte me 

efektet e erës dhe elementeve të tjerë ambiental. Ata theksuan rëndësinë e madhe të 

dizajnit urban të udhëhequr nga parimet e elementeve mikroklimaterike. Nga sa u 

tha, mund të konfirmohet gjithashtu nga Gehl (2011), i cili siguron që elementet 

ambiental dhe dizajni arkitektonik, të gjithë së bashku, ndikojnë në sjelljet e 

përdoruesve në vende të ndryshme. Studime të tjera përdorin matje reale për të 

vlerësuar në mënyre sasiore marrëdhënien ndërmjet kondicioneve të erës dhe 

sjelljet e qytetareve (Zacharias dhe të tjerë 2001). Jordan dhe të tjerë (2008), 

vlerësuan sjelljet personale përkundrejt lëvizjeve të menjëhershme të shpejtësisë së 

erës. Por nga ana tjetër, autorë si Stathopoulos (2009), theksojnë që komforti i 

qytetarëve nuk varet vetëm nga faktorët ambiental por edhe tek disa element jashtë 

këtij sistemi si psh mënyra sesi janë veshur qytetarët, mosha e tyre, gjinia etj. 

Komforti i njerëzve dhe jetesa e shëndetshme në hapësirat publike është ende një 

shqetësim për një numër të madh autorësh (Thorson dhe të tjerë 2003; Emmanuel 

dhe të tjerë 2007; Blocken dhe Carmeliet 2008; Andrade dhe Alcoforado 2008). Të 

gjithë këta kërkues janë fokusuar në kondicionet mikroklimaterike dhe sjelljet e 

njerëzve në hapësirat publike. Këto studime theksojnë sjelljen direkte të qytetarëve 

jo vetëm në ambientin fizik dhe atë klimaterik, por gjithashtu në atë social. Prandaj, 

dizajni urban ka një impakt të drejtpërdrejte tek cilësia e jetës së qytetareve.  

 

6.2.1.3 “Central Park-u” në Tiranë.  



 
 
 

Urbanizimi i vrullshëm preku edhe Tiranën, kryesisht për shkak të ndryshimeve të 

shpejta të gjendjes ekonomike. Shpesh ky zhvillim ishte kaotik, dhe hapësirat e 

gjelbërta u zvogëluan ndjeshëm duke i lënë terren strukturave ndërtimore dhe 

veshjeve të bentonit. Autoritet vendosen të zgjerojnë zhvillimin e ri të qytetit, duke 

u fokusuar në drejtimin verior në atë projekt që njihet si “zgjatimi i Bulevardit”, 

duke rinovuar terrenet në krahë të Lumit të Tiranës. Ky sektor i qytetit prezanton 

plot sfida të karakterit ambiental si psh ndotje në ajër dhe ujë, mbetjet urbane, 

depozitimi i tyre, përmbytjet, etj. Hapësira e përshkruar nga Lumi i Tiranës ofron 

një korridor qarkullimi për erën që qarkullon me shpejtësi të lartë. Në shumicën e 

rasteve, hapësirat e lira ofrojnë një sipërfaqe pa pengesa për erën, e cila prezanton 

një profil kufitar me afër vijës së drejtë në këto territore (Kapitulli 2.18). Forca e 

fërkimit bëhet më e madhe në sipërfaqe të ashpra. Nëse i referohemi sipërfaqeve të 

lëmuara, psh. ujit, forca e fërkimit do të ishte minimale ndër materialet tokësore 

(Miao dhe të tjerë 2016). Kjo është arsyeja që buzë detit, liqeneve apo lumenjve 

gjejmë rryma të konsiderueshme ajri, ndonjëherë deri në ekzistencën e erërave të 

forta Kusaka dhe të tjerë (2018). 

U zhvilluan disa propozime për rinovimin e kësaj zone, dhe ai fitues sugjeroi një 

rrjet hapësirash publike në zgjatimin e Bulevardit kryesor. Një ndër çështjet më të 

diskutuara në prezantimin final të projektit ishte edhe pozicionimi i Parkut të ri 

qendror në qytet. Kjo hapësirë e re publike do të jete e rrethuar në të gjithë 

perimetrin e saj nga struktura ndërtimore të zgjatura, që variojnë nga 12 deri në 16 

kate apo deri në 50 metra lartësi.  

 

 

Figura 6.15 Plani i propozuar urban për zhvillimin e qytetit në drejtimin verior. Burimi: Bashkia e 

Tiranës.  

 



 
 
 

Gjatë prezantimi të projektit përfundimtar, urbanistet ofruan disa studime të 

pjesshme ambientale duke treguar një dizajn urban ambicioz, por gjatë kërkimeve 

që u bënë nuk u gjet asnjë studim i fokusuar mbi qarkullimin e erën në ketë sektor. 

Ky fakt ngriti dyshime dhe përforcoi idenë për të ndërmarrë një studim 

aerodinamik, duke simuluar qarkullimin e erës në ketë rajon të qytetit. Kjo, nisur 

dhe nga fakti se hapësirat publike, mbi të gjitha, duhet të ofrojnë siguri dhe komfort 

për qytetarët e tyre (Blocken, Jenssen dhe Hooff, 2012). Ky rast fokusohet në 

komfortin e këmbësorëve, të angazhuar në aktivitete të ndryshme në këtë hapësirë 

publike si pjesë e një zhvillim të ri urban. Qëllimi është integrimi i terrenit ekzistues 

dhe gjeometrisë se dizajnit të ardhshëm urban në një vlerësim të komfortit duke 

përdorur metodën e kalkulimit të dinamikes se fluideve CFD.  

6.2.2 Aplikimi i metodës në këtë rast  

Meqenëse era është një fluid i padukshëm është vështirë të kryen parashikime mbi 

qarkullim e saj në zona urbane. Prandaj, era po faktorizohet në ambientin urban 

duke përdorur pajisje kompjutacionale. Sipas Qingyang dhe Chen (2004), shumë 

teknika janë përdorur për të vlerësuar qarkullimin e erës, por duket sikur vetëm një 

mbi të gjitha, mbizotëroi këto 50 vite: “nëse do të konsideronim saktësinë e 

rezultateve të saj dhe informacionet e disponueshme, CFD është një nga metodat 

me efektive për të vlerësuar dizajnin e ambientit urban”. Këtë e konfirmojnë edhe 

Blocken dhe të tjerë (2012), të cilët specifikojnë që analizat në terren dhe tuneli 

fizik i erërave (i realizuar në maket me shkallë të reduktuar), prezanton informacion 

të cunguar nëse do të krahasohej me CFD. Këta autorë gjithashtu theksojnë që 

teknika e tunelit të erërave vlerëson vetëm disa zona në këtë model fizik, dhe nuk 

mbulon të gjithë zonën njëherësh. Gjithashtu Wu dhe Kriksic (2012), konfirmojnë 

që simulimet CFD janë një metodë efektive për të vlerësuar komfortin në nivelin e 

këmbësorëve dhe sigurinë në ambientet urbane.  

6.2.2.1 Ndërtimi i modelit 

Duke qenë që ky studim urban është ende i pa implementuar, matjet në terren u 

përjashtuan si një metode hulumtuese e informacionit. Për këtë rast, nga Bashkia e 

Tiranës, u ofruan vizatime që përshkruanin zhvillimin e ri urban në zone. 

Dokumentet e vëna në dispozicion ishin file të pa modifikueshme (pdf), dhe si 

rrjedhoje çdo lloj gjeometrizmi i përftuar është rezultat i vizatimeve të reja mbi ato 

ekzistuese. Për ndërtimit e modelit tre dimensional u vunë në përdorim vetëm këto 

vizatime. Faza e parë e procesit fillon me modelimin e gjeometrisë që studiohet, 

kështu që edhe në këtë faze procesi filloi i njëjtë me ndihmën e programeve CAD, 

të spikatura për cilësinë e lartë të produktit kundrejt kohës se përpunimit të 

informacionit. Software CAD u përdor për të krijuar dhe manipuluar format 

gjeometrike të modelit në dizajnin specifik. Një nga avantazhet e teknologjisë CAD 

është vizatimi në shkallë dhe saktësia e madhe që ofrojnë vizatimet. Edhe ky model 

u vizatua në shkallën 1:1, pa ndryshuar formën e objekteve dhe hapësirave të 

ofruara në projektin urban. Meqenëse projekti është urbanistik, detajet arkitektonike 



 
 
 

nuk janë përcaktuar ende. Pavarësisht këtij fakti, në këtë kontekst, detajet 

arkitektonik do të ishin të tepërt për tu instaluar në model, sepse jo vetëm do të 

rrisnin sipërfaqet, por rrjedhimisht edhe kohën llogaritëse. Shkalla e tyre në këtë 

territor të gjere konsiderohet si shumë e vogël dhe jo e aftë për të influencuar 

qarkullimin e ajrit në mënyre të ndjeshme. Prandaj ky model u privua nga detaje të 

kësaj shkalle.  

 

Meqenëse ky terren është i konsiderueshëm, u vendos që në model tu paraqitnin jo 

vetëm perimetri i brendshëm i sheshit dhe ndërtesat që do të popullojnë këtë zonë, 

por u vendos të modelohen edhe rrethinat, për arsye të simulimit sa me real të zonës. 

Përveç anës perëndimore të modelit i cili ka vetëm një rresht me objekte ndërtimore, 

në anët e tjera janë modeluar ndërtesat kundrejt formave në plan dhe lartësi të 

ofruara nga fletët e studimit.  Gjithashtu në këtë rast u ofrua vetëm një model dhe 

nuk u kërkua optimizim i mëtejshëm i tij. Skenarët u ndërtuan duke përdorur vetëm 

këtë modelim. Diferencat e skenarëve u kryen në software CFD, ndryshimet e së 

cilëve ishin të lidhura me mënyrën se si qarkullonte era në model.   

Filet CAD konsiderohen nga programet CFD si topologjikisht jo korrekte prandaj 

si dhe në rastin e stadiumit eksportimi u bë në fillim në një file Stereo-litografik 

(STL) e më pas në programin CFD, i cili bën të mundur “veshjen” e sipërfaqeve tre 

dimensionale me një rrjetë të tijin gjeometrik duke mbuluar të gjitha gabimet e 

mundshme në gjenerimin e sipërfaqeve.  

 

Figura 6.16 Modelimi tre dimensional i situatës urbane që studiohet. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

6.2.2.2 Marrjen e të dhënave për erën -  shpejtësia 

Studimet e fokusuar në komfortin ndaj erës, zakonisht mbledhin tre lloj të dhënash: 

të dhëna të lidhura me efektet aerodinamik, të dhëna të statistikore të mara nga 

stacionet meteorologjike, dhe kriteret e komfortit të erës dhe sigurisë ndaj saj 

(Blocken dhe të tjerë, 2012). Parametrat e erës në përgjithësi regjistrohen nga 

institucionet dhe me pas transmetohet në media të ndryshme. Të dhënat 

meteorologjike të erës për këtë vendndodhje u gjeten në websitet: IGJEUM; 

WeatherOnline; WeatherSparks, Windy; MeteoBlue. IGJEUM ofron të dhënat në 

rang qyteti, nëpërmjet buletinit të përmuajshëm të kondicionit të klimës. Ndërsa 

websitet si Windy ofrojnë të dhëna në kohe reale.  

 

Po ti referohemi websitit WeatherSparks shikojmë që ai realizon një llogaritje të 

shpejtësisë mesatare përgjatë periudhës një vjeçare. Sipas këtyre të dhënave 

periudha e dominuar nga erërat për Tiranën është fundi i Vjeshtës, gjithë sezoni i 

Dimrit dhe fillimi i Pranverës. Periudha më e qetë zgjat rreth 6 muaj nga muaji Prill 

deri në Tetor. Shpejtësia e erës në zonën e zgjedhur për të studiuar luhatet nga 

0km/h deri në 22km/h. Në mënyre sporadike dhe jo të shpeshte, shpejtësia mund të 

arrijë deri në 35km/h (10m/s). Këto të dhëna u përdoren në simulimet CFD. Për të 

arritur konkluzione me të drejta u realizuan matje faktike të shpejtësisë së erës në 

zonë. Në datën 6 Janar 2020 shpejtësia e erës dominonte nga Veri-Perëndimi ishte 

15m/s. Por ky u konsiderua të ishte një rast jo tipik. Ndërsa në datat 12 Shkurt, 

 

Figura 6.17 Marrja e të dhënave për erën nga website Windy.  

 



 
 
 

Shkurt, 8 Prill 2020 u bene matje të erës 5-6m/s. Pra shpejtësia e erës 5m/s është 

gjithashtu jo e rrallë për këtë zonë.  

Në këtë mënyre kufiri i shpejtësisë maksimale të testimit të modelit të krijuar, u 

vendos shpejtësia 10m/s. Ndërsa simulime e tjera u vendos të bëhen në gjysmën e 

kësaj shpejtësie 5m/s. Era në shpejtësinë 5m/s është e vlerësuar nga një pjesë e 

konsiderueshme e kritereve në kufirin e komfortit të këmbësorëve. Gjithashtu, era 

në shpejtësinë 5m/s është jo e rrallë për Qytetin e Tiranës dhe gjithashtu për zonën 

e zgjedhur.  

6.2.2.3 Marrjen e të dhënave për erën -  drejtimi 

Për drejtimin dominues të erës në zonën e përzgjedhur u kryen disa testime në terren 

dhe u konsultuan websitet WeatherSparks, Windy dhe Meteo Blue. Matjet në terren 

u kryen nga periudha Tetor 2019 – Shkurt 2020 dhe u vu re që drejtimi i erës 

ndryshonte vazhdimisht. Predominanca kryesore e saj në datat e testuara ishte në 

drejtimet Verior dhe atë Perëndimor. Këto drejtime koinçidonim me shpesh edhe 

 

Figura 6.18 Marrja e të dhënave për erën nga website MeteoBlue. Trëndafili i erërave për periudhën 

Tetor 2019 – Shkurt 2020.  

 



 
 
 

për faktin që Lumi i Tiranës krijon një korridor apo kanion të erës në këtë zonë. 

Duhet theksuar që Lumi pozicionohet në drejtimin verior të sheshit të zgjedhur.  

Të dhënat e mësipërme konfirmohen dhe në websitet e sipërpërmendur. Psh nëse 

shikohet trëndafili i erërave i ofruar për këtë territor nga website MeteoBlue vihet 

re që mbizotërimi i erërave është në drejtimin WNW (Perëndimor-

Veriperëndimor), NW (Veri-Perëndimor) dhe NNW (Veri-Veriperëndimor) dhe N 

(Veri). Por natyrisht nuk mungojnë dhe drejtimet e tjera me një koincidencë jo të 

rrallë, por me një shpejtësi më të vogël.  

Në këtë model u vendosen të testohen të katër drejtimet kryesore të erës, por me një 

specifike që drejtimi me shpejtësinë më të lartë do të ishte drejtimi N (Verior). 

Drejtimet e tjera do të ishin Lindor, Perëndimor dhe Jugor në një shpejtësi më të 

ulët. Në këtë mënyrë do të mbulohet panorama kryesore e erërave në këtë zonë.  

6.2.2.4 Kriteret e vlerësimit 

Përderisa në vendin tonë kritere të tilla nuk ekzistojnë, në këtë studim u adaptuan 

kriteret më të përdorshme dhe të njohura botërisht. Stathopouolos (2009) është i 

mendimit që vende të ndryshme adaptojnë kritere të ndryshme duke bërë që këto 

kritere ndryshojnë edhe për një variabël të thjeshtë si shpejtësia e erës. E gjitha kjo 

me siguri ndodh për arsye të adaptimit në nivele të ndryshme të kufirit të erërave të 

pranueshme, kondicioneve të papranueshme të erës, llogaritjes apo jo të korrenteve 

të menjëhershëm të ajrit, frekuencës se ndodhjes së fenomenit apo metodologjisë 

se vlerësimit të magnitudës (eksperimentale apo kompjutacionale) Stathopouolos 

(2009). Kriteret që u përdoren për analizimin e të dhënave të simulimit të erës në 

terrenin e zgjedhur ishin: kriteri Lawson, (1978), kriteri Isyumov dhe Davenport 

(1975), standardi holandez NEN 8100 (2006). Të gjithë këto kritere merren me 

vlerësimin e shpejtësisë së erës në nivelin e këmbësorëve, në përputhje me 

aktivitetin e rekomanduar fizik. Gjithashtu këto kritere u krahasuan dhe me shkallën 

Beaurfort të përmendur në Kapitullin 5, Tabela 8.  

Kriteret e sipërpërmendur janë klasifikuar duke patur si reference komfortin e erës 

dhe sigurinë. Klasifikimet e tyre kryesore kanë të bëjnë me kondicionet fizike psh: 

a) ulur gjatë; b) ulje e shkurtër; c) shëtitje ; d) ecje e shpejtë; e) e pa tolerueshme; 

dhe f) rrezik. Këto kritere përshkruajnë punën kujdesshme të shumë studiuesve 

(Jenseen dhe të tjere, 2012).  

6.2.2.5 Simulimi 

Mbi të njëjtin model u realizuan 4 simulime me drejtime dhe shpejtësi të ndryshme 

të erës. Në drejtimin Veri 0º- 10m/s; Lindje 90º- 5m/s; Jug 180º- 5m/s; Perëndim 

270º-5m/s. Për definicion simulimet titullohen: simulimi verior, lindor, jugor dhe 

perëndimor. Drejtimi Verior ju dha shpejtësia më e lartë e erës, duke ndjekur dy 

arsyetime kryesore: trëndafilin e erërave për ketë zonë të ofruar nga websiti 

MeteoBlue; dhe prezencën e korridoreve të hapura përgjatë Lumit të Tiranës. 

Kështu që në simulimet CFD këtij parametri ju dha definicioni i Vektorit Verior.  



 
 
 

Ky simulim përkon dhe me skenarin më të keq me një shpejtësi testuese 10m/s. 

Skenari është më i mundshëm të ndodhë gjatë muajve Tetor deri në Shkurt. Gjatë 

muajve të tjerë era predominon në drejtime të tjera.  

Simulimet e tjera u realizuan për të kontrolluar të gjithë diapazonin e erërave që 

veprojnë në zonë e për të patur një konkluzion më të plotë. Pas marrjes se 

rezultateve u pa prezenca e ambienteve jo komforte në të gjithë simulimet, pra në 

të gjithë sezonet. Është i kuptueshëm që këto zona diskomforti nuk do të shfaqen 

në një dite pa erë, gjatë stinës së Verës. Ato shfaqen vetëm nëse shpejtësia e erës 

në lartësinë 10m është 5m/s ose më shumë. Rezultatet u bazuan vetëm në testet 

kompjuterike, përderisa projekti është ende i pa implementuar për të marrë matje 

faktike në terren.  

Analizat u morën të kombinuara në plane horizontale në lartësinë 2 metra dhe në 

plane vertikale gjatësor dhe tërthore. Gjithashtu u morën dhe analiza të tjera në 

fushat tre-dimensionale.  Lartësia 2 metra përkon me lartësinë e këmbësoreve, që 

ishte dhe preokupimi kryesor i studimit të këtij rasti, ndërsa analizat në planet 

vertikale u morën për të kuptuar mënyrën e qarkullimi të ajrit në zonën e parkut të 

ardhshëm.  

6.2.2.6 Parametrizimi kompjuterik 

Pas importimit të modelin nga teknologjitë CAD, software CFD është i aftë të 

krijoje një rrjetë të tijin gjeometrik, të bazuar në gjeometrinë e importuar nga 

programi CAD. Vetë programi bën të mundur një optimizim të sipërfaqeve në 

nivelet e dëshiruara. Sa më të imta këto rakordime këndesh, aq më të shumta janë 

sipërfaqet dhe nyjet që shtohen në tunelin e erës. Tuneli parametrizohet në varësi të 

modelit në mënyre automatike, por nëse duhet mund të krijohen edhe modifikime. 

Modifikimet në zmadhimin e tunelit të erës, rezultojnë në një fushe kalkuluese më 

të madhe por nuk përbejnë ndryshime të ndjeshëm në modelin e studiuar. 

Modifikimet me konkluzion zvogëlimin e tunelit janë të panevojshme pasi 

reduktimi i hapësirës kalkuluese do të sillte rezultate të cunguara.  

Meqenëse modeli është i njëjtë por simulimet janë të ndryshme parametrat e tunelit 

të erës nuk ndryshojnë nga njeri simulim në tjetrin. Gridi i përdorur në këtë simulim 

rezultoi të ishte efektiv nëse vlerësohen saktësia dhe koha kompjuterike në 

llogaritje. Parametrat e tunelit të erës për Modelin e testuar në 10m/s dhe 5m/s janë 

si vijon:  

• Dimensionet e tunelit: X=6,540m; Y=2,955m; Z=577m;  

• Sipërfaqet e përdorura: 784,470 qeliza;  

• Nyjet e përdorura: 917,448 copë;  

• Ngarkesat fillestare të erës: Fx=1341kN, Fy=115kN, Fz=2937kN; 

• Ngarkesat përfundi. të erës: Fx=1455kN, Fy=167kN, Fz=2398kN;  

• Profili kufitar i erës:150m lartësi;  

• Shpejtësia e testuar:10m/s dhe 3 x 5m/s 

Parametrat e simulimit të erës u stabilizuan si me poshtë:  

• Viskoziteti kinematik i fluidit: 0.000015m²/s; Ky është viskoziteti tipi i ajrit.  



 
 
 

• Densiteti i fluidit: 1.25kg/m³ që përkon dhe me një temperature 15ºC; 

• Kriteri i konvergjencës: (P) =0.001 Ky parametër tregon sa larg modelit të 

idealizuar në vlere përqindje është modeli.  

Parametrat e rrjedhës turbulente:  

• Modeli  i rrjedhjes: k- ε që u shfaqet me dy ekuacione të theksuara në 

Kapitullin 5; 

• Energjia kinetike turbulente: k: 0.015 J/kg; 

• Shpërhapja e rrjedhës turbulente: ε: 1.7029E-06; 

• Shpërhapja e rrjedhës specifike: ῳ = 0.00126143. 

Parametrat e rrjedhës turbulente:  

• Profili i erës se aplikuar në program është i ngjashëm e me profilet e 

studiuara në Kapitullin 2 kur era ndesh në pjesën e poshtme të saj një zone 

urbane.   

6.2.3 Rezultate e simulimeve të Parkut 

6.2.3.1 Rezultatet nga fushat e shpejtësisë në planet horizontale dhe vertikale 

Simulimi i parë u krye me parametrat e erës që dominon nga Veriu në drejtimin (0º) 

- 10m/s. Diapazoni i shpejtësisë se erës në sipërfaqen e parashikuar për tu 

transformuar në park publik luhatet nga 0.1m/s deri në 8m/s. Nëse analizohet plani 

horizontal që tregon shpejtësitë erës, mund të dallohet që rreth 64% e këtij plani 

ndikohet nga erërat me shpejtësi 4-6m/s, ndërkohe që shpejtësia maksimale në atë 

terren që do të planifikohet parku i ardhshëm arrin 8.98m/s. Shpejtësi e rrezikshme 

shfaqet në këto zona: (a1=8.98m/s); (a2=6.32m/s) Figura 16.9-a).   

Simulimi ofroi edhe të dhëna të tjera në plane vertikale, të cilët tregojnë shpejtësinë 

e erës në skenarin me disavantazhues (me shpejtësi testuese 10m/s). Këto plane 

tregojnë që ajri lëviz konsiderueshëm më shpejt në pjesën e sipërme për shkak të 

një territori pa pengesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19-a Shpejtësitë e erës të marrë në planet horizontale; a) simulim i erës nga Veriu në 

10m/s; b) simulim i erës nga Jugu në 5m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19-b Shpejtësitë e erës të marrë në planet horizontale; c) simulim i erës nga Lindja në 

5m/s; d) simulim i erës nga Perëndimi në 5m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

 

Në simulimin e dytë, u aplikua një shpejtësi e reduktuar prej 5m/s e cila 

mbizotëronte nga Jugu me një orientim (180)º. Shpejtësia e erës u ndryshua në 

përputhje me trëndafilin e erërave të ofruar nga MeteoBlue dhe probabilitetin që 

ajo të ndodhë. Nga ky drejtim, era përballet me ndërtesa të tjera, pothuaj me të 

njëjtën lartësi si ato të drejtimit verior, sugjeruar kjo nga master-plani për këtë zonë. 

Diapazoni i shpejtësisë së erës brenda sipërfaqes së parashikuar për parkun e 

 

 

Figura 6.20-a Shpejtësia e erës në plane të ndryshëm vertikal. Skenari me i keq: era dominon nga 

veriu në drejtimin (0º) - 10m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

ardhshëm luhatet nga 0.1m/s deri në 1.9m/s. Po të analizohet plani i shpejtësisë 

mund të dallohet që 53% e sipërfaqes horizontale është e ndikuar nga era me 

shpejtësi 1-1.9m/s, me shpejtësi maksimale 1.92m/s. Hapësira e mbetur ndikohet 

nga era me shpejtësi më të ulet sesa 1m/s. Në këtë skenar, era me shpejtësi më të 

lartë prek zonat; (a1=1.92m/s); (a2=1.85m/s); Figura 16.9 – b).  

 

 

 

Figura 6.20-b Shpejtësia e erës në plane të ndryshëm vertikal. Skenari me i keq: era dominon nga 

veriu në drejtimin (0º) - 10m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

Simulimi i tretë testoi të njëjtën shpejtësi ere (5m/s), duke ndryshuar vetëm 

drejtimin e erës, që në këtë rast ishte nga Lindja  (90º). Diapazoni i shpejtësisë së 

erës brenda sipërfaqes se parashikuar për parkun e ardhshëm luhatet nga 0.1m/s deri 

në 6m/s. Po të analizohet plani i shpejtësisë mund të dallohet që 81% e sipërfaqes 

horizontale është e ndikuar nga era me shpejtësi 1-2m/s, me shpejtësi maksimale 

6.11m/s.  

 

 

 

Figura 6.21-a Vijat e shpejtësisë se erës: a) simulim i erës nga Veriu në 10m/s; b) simulim i erës 

nga Jugu në 5m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

Ndërtesat perimetrale, në drejtimin përgjatë Bulevardit të ri, kanë disa hapësira të 

lëna bosh për kalimin e rrugëve, trotuareve dhe pasazheve të këmbësorëve. Në këto 

sipërfaqe lind efekti Venturi i përshkruar në kapitujt e mëparshëm. Ky efekt ndodh 

kur një fluid shtyhet me presion rreth një ngushtice. Pikërisht atëherë ndodh rënia 

e presionit statik dhe rritja e shpejtësisë se fluidit. Shpejtësi kritike të erës janë 

regjistruar në këto pasazhe në pikat respektive; (a1=6.11m/s); (a2=5.83m/s); 

 

 

Figura 6.21-b Vijat e shpejtësisë se erës: c) simulim i erës nga Lindja në 5m/s; d) simulim i erës 

nga Perëndimi në 5m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

(a3=5.94m/s) (a4=4.18m/s). Figura 6.19 – c).Gjithashtu një vorbull krijohet në këtë 

simulim Figura 6.21 – c).  

Simulimi i fundit teston shpejtësinë e erës në 5m/s në drejtimin mbizotërues nga 

Perëndimi (270º). Diapazoni i shpejtësisë së erës brenda sipërfaqes së parashikuar 

për parkun e ardhshëm luhatet nga 0.1m/s deri në 4m/s. Po të analizohet plani i 

shpejtësisë mund të dallohet që 58% e sipërfaqes horizontale është e ndikuar nga 

era me shpejtësi 1-2m/s, me shpejtësi maksimale 4.47m/s. Shpejtësi të larta të erës 

janë regjistruar në këto pasazhe në pikat respektive; (a1=4.47m/s); (a2=3.20m/s); 

(a3=2.76m/s), Figura 6.19 – d). Gjithashtu vorbullat e erës krijohet edhe në këtë 

simulim, Figura 6.21 – c).  

6.2.3.2 Rezultatet nga fushat e presioneve 

Nga analizimi i grafikeve të fushës së presionit, mund të shihet që pjesa më e 

pangarkuar e fushës së parashikuar për tu transformuar në park është në simulimin 

b-(era fryn nga Jugu në 5m/s) dhe d-(era fryn nga Perëndimi në 5m/s). Për testimin 

e erës që fryn në 10m/s, rezultatet treguan që presioni dinamik maksimal arrin 

vlerën pozitive 51.3Pa dhe vlerën negative -96.5Pa. Figura 6.22-a). Presioni 

dinamik është më i ulët në simulimin b, me një presion maksimal pozitiv +12.7Pa 

dhe atë negativ -20.0Pa, Figura 6.22 – b). Presioni në sipërfaqe të fasadave të 

strukturave ndërtimore nuk na dha ndonjë informacion të përdorshëm për të 

vlerësuar qarkullimin e erës në këtë sipërfaqe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Figura 6.22-a Fusha me presionet e erës: a) simulim i erës nga Veriu në 10m/s; b) simulim i erës 

nga Jugu në 5m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

 

 

 

 

Figura 6.22-b Fusha me presionet e erës: c) simulim i erës nga Lindja në 5m/s; d) simulim i erës 

nga Perëndimi në 5m/s. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

6.2.4 Diskutime për këtë rast studimor 

Ky rast studimor analizoi shpejtësinë e erës të gjeneruar në një ambient publik. 

Hapësira e studiuar ishte në mënyre atipike e rrethuar nga ndërtesa të larta, fakt i 

cili ngriti dyshimin për mënyrën sesi qarkullon ajri në brendësi të saj. Propozimi 

për këtë zhvillim të ri urban nuk përmbante informacion për qarkullimin e erës. 

Meqenëse ky projekt ende nuk është implementuar atëherë analiza në terren ishte e 

pamundur tu kryente. E gjithë metodologjia e përdorur u bazua në simulimet CFD 

për vlerësimin e qarkullimit e ajrit në hapësirën e parashikuar për të organizuar një 

park për gjithë Qytetin e Tiranës. Një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë 

në sjelljen e njerëzve është ambienti urban (Yang, 2011; Memon and Leung, 2010). 

Studimi i këtij rasti arriti të zbuloje fakte interesante të lidhura me lëvizjen e ajrit 

në hapësirën e studiuar e si rrjedhojë dhe me aktivitetet e mundshme rekreative: 

• Skenari më i keq mund të ndodhe gjatë dimrit ndërmjet muajve Nëntor deri 

në Shkurt kur era mund të arrijë deri në 10m/s, Figura 6.19-a). Në pothuaj 

gjysmën e sipërfaqes, era mbizotëroi me një shpejtësi nga 4-6m/s. Për 

kriterin (Isyumov dhe Davenport, 1975) nëse era në këtë nivel ka një 

frekuence mbi 1.5% në javë, është një klimë e tolerueshme vetëm për 

shëtitje, patinazh apo aktivitete që zhvillohen në një fare ritmi. Për Kriterin 

(Lawson, 1978) nëse ka një koincidencë mbi 2% të kohës, është një klimë e 

tolerueshme për këmbësore përmes pedonaleve. Një shpejtësi e tillë 

konsiderohet e papërshtatshme për qëndrim të gjata, e moderuar për ecje 

dhe e mirë për ecur shpejt nëse ka një koincidencë në mbi 5% të kohës nga 

kriterit (NEN 8100, 2006). Nëse i referohemi shkallës Beaufort, mund të 

marrim leximin që në këto shpejtësi ngrihet pluhur dhe degët e pemëve 

lëvizin ndjeshëm. Këto të dhëna tregojnë që në shumicën e raste nëse kjo 

klimë është e zgjatur, pra nuk është rezultat i ndonjë korrenti të 

menjëhershëm, atëherë ajo është jo komforte për njerëz në kërkim të 

relaksit. Nëse shumatorja e korrenteve të ajrit (wind gusts) bëhet e 

ndjeshme, psh në mbi 5% të orëve të ditës, atëherë ato llogariten si shpejtësi 

ere maksimale (Suomi and Vihma, 2018). Korrentet kanë gjithmonë 

shpejtësi më të lartë nga fluksi normal i qarkullimit të ajrit. Në këtë simulim 

mund të dallohen dhe zona të limituara me një shpejtësi erë deri rreth (9m/s), 

por nga shfaqja e përkohshme e tyre u besua të ishin korrente ajri të shpejta. 

Qëndrimi për një kohë të gjatë në këto zona do të krijonte diskomfort tek 

këmbësoret.  

• Në çdo lloj kondicioni ambiental, dhe çdo lloj drejtimi të erës mbizotëruese, 

era nuk distribuohet njësoj në sipërfaqen e marrë në studim. Prandaj dhe në 

fillim të këtij studimi u tha që era është e paparashikueshme në ambientin 

urban. Ky fakt konfirmohet edhe nga Orlandi (2000), i cili thekson që 

mënyra sesi lëviz një masë ajri në një kontekst urban, është një fenomen 

kompleksi i qarkullimit të fluideve. Ka mundësi që shkaku për këtë fenomen 

të jetë diversiteti i formës gjeometrike të strukturave ndërtimore. Vlen për 

tu kujtuar edhe efekt e erës në kanionet urbane, në të cilët ajri mund të 

qarkullojë në mënyre të ndryshme nëse qarkullon përgjatë krahëve të 

mbyllura të një kanioni. Por ai mund të qarkullojë në një mënyre krejtësisht 

tjetër nëse futet në kanion pingul, dhe në një mënyre tjetër nëse ai futet në 



 
 
 

mënyre të pjerrët. Strukturat ndërtimore në krah të rrugës e drejtojnë këtë 

mase ajri që lëviz me një shpejtësi të madhe deri në fundin e rrugës, duke i 

gjeneruar shpejtësi (Anupriya 2016). Ndërsa kur era futet në një drejtim 

pingul me kanionin atëherë shpejtësia e saj reduktohet, pasi has në pengesë 

strukturën ndërtimore që ka përballë (Hussain dhe Lee, 1980). Diferenca më 

e madhe në këtë distribuim jolinar është në rastin e simulimit të parë kur era 

frynte me shpejtësi 10m/s.  

• Prezenca e ndërtesave 50metra të larta nuk ishte rast tipik për barrierat e një 

parku. Këto ndërtesa drejtojnë ajrin me shpejtësi të lartë brenda hapësirës 

publike. Shumë studime theksojnë që efekti i drejtimit të erës me shpejtësi 

të lartë në trotuare, bëhet i mundshëm kryesisht në ndërtesat e larta, të cilat 

e influencojnë ndjeshëm qarkullimin e ajrit duke i provokuar diskomfort 

këmbësorëve rreth tyre (Hala, Nepravishta dhe Panariti, 2019). Po të 

shikohen me kujdes Figurat 6.20 do të dallohet që ajri që qarkullon sipër 

ndërtesave lëviz me shpejt se ai në afërsi të tyre, për shkak të mungesës së 

pengesave. Sa më lartë të jenë strukturat ndërtimore, aq më tepër erë të 

shpejtësisë së lartë do të jenë të afta të orientojnë drejt bazamentit të tyre 

duke shkaktuar diskomfort në nivelin e këmbësorëve.  

• Kur era fryn nga drejtimi lindor në hapësirën publike të planifikuar për park, 

krijohen rryma tërthore ajri të shpejtësive të larta, pavarësisht testimit në 

5m/s, Figura 6.19-c). Era fiton shpejtësi sidomos në hapësirat e lëna bosh 

nga ndërprerja e godinave gjatësore të kanionit urban në Bulevard. Ky 

fenomen ndodh për shkak të efektit Venturi. Efekti ndodh kur një fluid 

shtyhet me presion rreth një ngushtice. Në këtë moment ndodh rënia e 

presionit statik dhe rritja e shpejtësisë se fluidit në atë pikë. Shpejtësitë e 

larta gjenerohen në përgjithësi në kanione me faqe paralele, për shkak se ajri 

që qarkullon atje nuk gjen rrugë tjetër ku të shkoje përveçse në këto hapësira 

të vogla. Vete kanioni, për shkak të qarkullimit të bollshëm të ajrit, ka një 

presion të lartë. Menjëherë sapo gjendet një hapësire e vogël, (ndërprerja e 

godinave gjatësore në fasadë), ndodhe rënia e presionit, duke bërë që ajri të 

infiltrohet në hapësirën e krijuar me shpejtësi të ndjeshme (Hala, 2017). 

Nëse ajri koinçidon edhe me hapësira të tjera në drejtimin gjatësor, atëherë 

në këtë seksion lindin rryma ajri të vazhdueshme, Figura 16.9-c) pikat a1, 

a2, a3, a4 dhe Figura 16.9-d) pikat a1 dhe a2. Shpejtësia e erës e gjeneruar 

në këto hapësira arrin shpejtësi të lartë, të cilat do të paraqiteshin si jo 

problematike për aktivitete si sporti, vrapi, patinimi, xhirot me biçikleta, etj. 

Por këto sektorë do të krijonin diskomfort për njerëz që qëndrojnë në këmbë, 

apo të tjerë që qëndrojnë ulur duke kërkuar relaks në këto hapësira, kjo sipas 

shumë kritereve të përmendura me sipër, (Isyumov dhe Davenport, 1975), 
(Lawson, 1978), (NEN 8100, 2006). 

• Ky studim përmban edhe rekomandime për të shmangur diskomfortin në 

nivelin e këmbësorëve në këtë hapësirë publike. Pasi u morën të gjitha 

rezultatet në planet horizontale, përmes simulimeve të ndryshme, u bë një 

mbivendosje e të gjithë fushave të shpejtësisë, në mënyrë që të identifikohej 

një skenar hipotetik i optimizuar. Në Figurën 6.23 janë identifikuar pjesët 

me shpejtësi të ulët dhe të lartë në të gjithë testimet. Nga mbivendosjet e 

figurave mund t’u dallonin sektorët që gjatë të gjithë skenarëve të testuar, 



 
 
 

ishin të ndikuar nga erërat e forta.  Por mund t’u dallonin dhe sektorë të tjerë 

që gjatë të gjithë skenarëve kishin një qarkullim ajri të moderuar. 

Identifikimi i tyre u bë me ngjyra, me konture dhe me etiketime.   

 

• Brenda hapësirave me ngjyre të gjelbërt qarkullon erë me shpejtësi të lartë 

në të gjitha skenarët (h), të ulurit dhe qëndrimi në këmbë do të krijonte 

diskomfort tek këmbësorët. Kjo nëse nuk është aplikuar ndonjë strategji 

optimizuese si psh mbjellja e pemëve me kurorë të dendur. Hapësirat me 

ngjyre blu të emërtuar (s) tregojnë zonat me shpejtësi të ulet në çdo lloj 

 

 

Figura 6.23 Model hipotetik pe dizajnin e parkut. (h) zona me shpejtësi të larte; (s) zona me shpejtësi 

të ulet.  Burimi: Autori. 

 



 
 
 

simulimi. Këto hapësira demonstrojnë një shpejtësi të erës 0.1-2m/s, e cila 

do të konsideronte e përshtatshme për pjesën më të madhe të aktiviteteve të 

zhvilluara në natyre, sipas (Isyumov dhe Davenport, 1975), (Lawson, 1978), 

(NEN 8100, 2006). 

• Simulimet e bëra treguan që në këtë hapësire publike nuk do të këtë asnjë 

zonë të rrezikshme për këmbësorët, për sa kohë shpejtësia maksimale e erës 

mbizotëruese do të jetë e përafërt me 10m/s. Shpejtësia maksimale që u 

zbulua në nivelin e këmbësorëve gjatë testimeve ishte rreth 9m/s. Nëse 

shpejtësia e erës mbizotëruese do tu rriste në mënyre të ndjeshme, gjë që 

është jo tipike për rajonin tone, atëherë pjesët me problematike do të ishin 

hapësirat e krijuara në objektet gjatësore përgjatë bulevardit dhe rrugës 

përballë saj.  

Projektimet e parqeve dhe hapësirave të ngjashme publike duhen të bëhen duke 

marrë në konsideratë komfortin në nivelin e këmbësoreve dhe sigurinë e tyre ndaj 

masave të shpejta ajrore. Strategjitë optimizuese janë të rekomanduara  nëse do të 

duhet të ulet shpejtësia e erës në nivelin e këmbësorëve. Për zonat në të cilat era 

mund të kalojë shpejtësinë 8-9m/s, mund të rekomandohen mbjellje e pemëve me 

kurorë të dendur. Ato mund të përdoren njëherësh për të zbutur forcën e erës gjatë 

stinëve të ftohta, por gjatë verës ato mund të shërbejnë për hijezim të personave që 

kërkojnë relaks në ambient të hapur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

6.3 Rasti i një kompleksi me dendësi të lartë në Tiranë 

6.3.1 Informacion i përgjithshëm  

Era si një nga forcat natyrale, mund të shfrytëzohet dhe të luajë një rol të madh nëse 

do të gjeneronte ventilimin natyral, njëherësh brenda dhe jashtë ambienteve të 

banimit. Servirja në mënyre efektive e ajrit të pastër është një nevojë konstante për 

të ofruar një habitat komfort dhe të shëndetshëm, sidomos për ata që jetojnë në 

kontekste të dendura urbane. Në këto kondita, furnizimi me ajër të pastër 

influencohet më tepër nga konfigurimi i strukturave ndërtimore në plane urbane. 

Interesi për një përmirësim të cilësisë se jetës në zonat e banimit me dendësi të lartë, 

ka njohur rritje në disiplina të ndryshme. Kërkuesit po fokusohen në zgjidhje afat-

shkurtra dhe afat-gjata për të përmirësuar cilësinë e ambientit në qytetet e dendur. 

Përsa kohë numri i banorëve që jetojnë në qytete po rritet në mënyrë të shpejtë, 

kondicionet mikroklimaterike dhe në veçanti efektet e erës në ambientin urban, janë 

duke u investiguar globalisht. Vitet e fundit projektuesit janë të detyruar të 

zhvillojnë hapësira të formatuara rreptë, me konfiguracione dhe materiale nga më 

të ndryshmet, shumë larg arkitekturës vernakulare e cila bën bashkë njerëz, 

ndërtime dhe kondicione klimaterike në mënyre harmonike (Gilberto dhe të tjerë, 

2015).  

Komforti i banorëve, varet gjithashtu edhe nga kondicionet e erës, e cila është e 

kondicionuar në mënyrë të ndjeshme nga strukturat artificiale në zonën e ndërtuar 

dhe nga morfologjia hapësinore urbane (Hala dhe të tjerë, 2018). Shumë kontekste 

vuajnë nga pamjaftueshmëria e ventilimit, për shkak të pengesave brenda dhe jashtë 

territoreve të caktuara, e theksuar kjo nëse këto hapësira rrethohen nga struktura të 

larta ndërtimore. Në këto kontekste ventilimi vështirësohet edhe me tepër,  pasi këto 

ndërtesa transformohen në pengesa të larta për erën që të qarkulloje me lehtësi në 

anën tjetër të këtyre strukturave. Durgin and Chock, (1982), treguan që kondicioni 

i erës është i lidhur edhe me performancën e ndërtesave në kontekstin urban. 

Gjithashtu, Kazim dhe të tjerët (2014), nxjerrin në pak rëndësinë e studimit të 

kujdesshëm të ndërtesave rrethuese në mënyre që të arrihet një sistem ventilim 

efikas në terrenin e dëshiruar. Është theksuar dhe me herët në këtë studim, fakti që 

era është e paparashikueshme në të gjithë parametrat e saj. Për këtë arsye nuk 

ekzistojnë parametra unike që mund të përdoren në secilin kontekst urban. 

Gjithashtu nuk ekzistojnë manuale përdorimi apo rekomandime në bazë 

eksperiencash të hasura në rastet e studiuara me parë. Era e hasur në qytet, mund të 

ndryshojë nga drejtimi dhe shpejtësia e erës mbizotëruese në zonën e studiuar, sepse 

ajo influencohet në mënyre të ndjeshme nga format që has gjatë qarkullimi të saj 

(Hala, 2017).  

 

6.3.1.1 Kërkesat stinore 



 
 
 

Shfrytëzimi i forcave natyrale në ambientin urban është i lidhur edhe me 

koincidencat stinore. Strategjitë në dimër janë të fokusuara në mbrojtjen e 

ndërtesave, trotuareve, hyrjeve, dhe hapësirës se jashtëme nga era me shpejtësi të 

lartë. Studime specifike si ai i kërkuesve Kusaka dhe të tjerë (2018), theksojnë që 

nëse hapësirat publike gjatë dimrit,  shoqërohen me diell të kombinuar me shpejtësi 

të reduktuar të erës, sjellin një zgjatje të kohës se përdorimit të tyre nga qytetarët. 

Në anën tjetër, fokusi i studimeve mikroklimaterike gjatë verës, synojnë të 

parandaloje akumulimin e nxehtësisë dhe të stimuloje ventilimin natyral dhe avull-

transpirimin (Newman 2005). Shumicën e kohës, pamjaftueshmëria e ventilimit 

është e lidhur me fenomenin e ishujve urban të nxehtësisë të parë dhe në Kapitullin 

4. Kështu pra Yang dhe Clements-Cromie (2012), rekomandojnë arkitektët të 

shfrytëzojnë avantazhet e forcave natyrale, veçanërisht erën,  duke pajisur 

kontekstet urbane me atriume të hapura, për një ventilim optimal të hapësirave 

publike, bazuar në kërkesat lokale stinore. Kjo çështje bëhet e mprehte si për 

ndërtesat ekzistuese, ashtu edhe për zhvillimet e reja urbane, projektuesit e së cilave 

nga njëra ane luftojnë për zgjidhjet funksionale dhe estetike, dhe nga ana tjetër 

duhet të testojnë dizajnin e prodhuar kundrejt kushteve ambientale. Hapësirat 

publike të jashtëme janë krijuar për aktivitete rekreacionale, për relaksin e 

përdoruesve të tyre, për ata që pëlqejnë të ndërveprojnë. Një hapësirë defiçitare në 

ventilim do të reduktoje kohën e qëndrimit të qytetareve në të. Bosselman dhe Arens 

(1990), kanë studiuar ekzistencën e kondicioneve klimaterike jo komforte në 

marrëdhënie me kontekstin urban të qytetit të San Franciskos. Ata evidentuan 

problemet me dizajnin urban tek elementet klimaterike të lidhura me kërkesat 

stinore. Studiues të tjerë si psh Taniguchi dhe të tjerë (2011), klasifikojnë hapësirat 

e jashtëme publike në përputhje me komfortin që krijojnë qytetarët në to.  

6.3.1.2 Kompleksi i banimit në Rrugën “Komuna e Parisit” në Tiranë. 

Qyteti i Tiranës është gjithashtu i ndikuar nga ekspansioni i vrullshëm ndërtimor, 

duke rezultuar shpesh herë në zhvillime të dendësisë se lartë, larg krijimit të 

hapësirave me dizajn të qëndrueshëm. Hapësirat e lira po zvogëlohen në mënyrë 

progresive, për shkak të kërkesës ende të lartë për akomodim. Hapësira 

metropolitane e qytetit po bëhet gjithnjë e më e kushtueshme, duke i lënë vendin 

strukturave ndërtimore të larta dhe të dendura. Zhvillimet e reja urbane kryhen duke 

marrë në konsiderate kryesisht menaxhimin e pronave, një problematike kjo e 

shkëputur nga faktorët ambientale. Përllogaritjet e distancave urbane duket sikur 

marrin parasysh vetëm ndriçimin natyral dhe paraqiten të njëjta si për territoret të 

cilat kanë ndikim të vazhdueshëm erërash dhe në ato territore që e kanë të rrallë 

këtë fenomen.  

Qytetet tona kanë problematika të ndryshme por vitet e fundit ato janë ndeshur me 

problemin e temperaturave të larta gjatë stinës së verës si pasojë e fenomenit të 

ishujve urbane të nxehtësisë, i përshkruar në Kapitullin 4. Ky fenomen është 

gjithnjë e më tepër në rritje edhe si pasojë e planifikimit urban intensiv. Është e 

natyrshme që ky nuk është vetëm një fenomen shqiptar. Por ajo që mund të thuhet 

është që shumë pak veprime po kryhen për të zbutur këtë fenomen gjatë Verës në 

qytetet tona.  



 
 
 

 

Këto fenomene studiohen në rastin e një zone rezidenciale, Figura 6.24, pranë 

Rrugës Komuna e Parisit në Tiranë. Zona klasifikohet si ndër më të dendurat në 

qytet, me përqendrim të madh banorësh rreth viteve 2000 e në vazhdim. Ajo është 

vazhdimisht e kritikueshme për intensitetin e saj të lartë dhe reduktimin e 

hapësirave të lira. Ndërtimet e para në territorin e zgjedhur filluan rreth viteve 2012, 

dhe ende vazhdojnë e kompletojnë këtë kompleks urban. Kjo zonë është ende në 

ndërtim dhe forma e saj përfundimtare nuk është dhënë ende. Strukturat ndërtimore 

me tetë kate, akomodojnë funksione të natyrave të ndryshme si psh: funksione 

banimi, njësi tregëtare, parkime të nëndheshëm, etj. Për arsyet që u thane më herët 

në kete studim, banorët e zonave të dendura jetojnë në ajër me nivele më të lartë 

ndotjeje, prandaj autoritetet duhet në mënyre të vazhdueshme të mendojnë për 

përmirësimin e kushteve të ajrit. 

 

Figura 6.24 Kompleks banimi me dendësi të lartë në Rr. Komuna e Parisit në Tiranë. Burimi: 

Autori. 

 



 
 
 

6.3.1.3 Qëllimi i këtij rasti studimor 

Pavarësisht kërkimeve personale, nuk u arrit të gjendet për këtë kompleks banimi 

një studim ambiental, e ca me tepër, një studim mbi ventilimin natyral të oborreve 

të brendshme. Nisur nga kjo arsye, dyshimi për ekzistencën e një problemi me 

dizajnin urban u amplifikua, gjë e cila solli realizimin e këtij rasti studimor. 

Atriumet e formuara nga forma gjeometrike e ndërtesave, të krijuar kryesisht për 

qëllime rekreacionale, mund të shfaqin pamjaftueshmëri për tu ventiluar natyralisht, 

duke i ofruar banorëve të tyre një kualitet më të ulët jetese. Të marrësh  sasi të 

bollshme ajri të ventiluar në një kompleks të dendur urban, është një detyrë jo 

gjithmonë e lehte. Këto kontekste urbane ofrojnë perimetra të mbyllur, të vështirë 

për të lejuar erë të depërtojë në atriumet e tyre.  

Ky studim i këtij rasti fokusohet në optimizmin e ventilimit natyral në këtë 

kompleks urban. Nëpërmjet simulimeve kompjuterike, propozohet një mënyrë e 

cila do të ndihmonte qarkullimin natyral të ajrit, duke larguar nxehtësinë e tepërt, e 

duke ulur temperaturat gjatë stinës së verës.  

6.3.2 Aplikimi i metodës në këtë rast  

6.3.2.1 Ndërtimi i modeleve 

Për ndërtimin e modelit tre dimensional shërbyen materialet grafike që u serviren 

nga Bashkia e Tiranës dhe matjet verifikuese në territorin e zgjedhur. 

Dokumentacioni i servirur nga Bashkia e Tiranës ishte i përberë nga fletë të 

printuara të vizatimeve arkitektonike të ofruara nga arkitektet e kompleksit multi-

funksional.  Duke ndjekur gjeometrinë e përshkruar në fletë, u bë e mundur ri-

vizatimi i kompleksit, si fillim në file dy-dimensional e më pas në file tre-

dimensional. Për këto vizatime erdhi në ndihme teknologjia CAD, e cila ka 

efektivitet të lartë në këtë sektor. U vizatuan dy modele tre-dimensional të shkallës 

1:1. Kompleksi i banimit ende vazhdon të ndërtohet dhe forma përfundimtare e tij 

nuk është kompletuar. Prandaj, për të modeluar variantin final, shërbeu 

dokumentacioni i servirur. Këto modele respektuan formën e jashtëme të objekteve 

por nuk u pasuruan me detaje arkitektonike, si psh lozha, ballkone, dritare, parapete, 

apo elemente të tjerë të kësaj natyre. Arsyetimi ishte i njëjte si në rastet e 

mëparshme studimore, shkalla e këtyre detajeve u konsiderua si tepër e vogël për 

të influencuar qarkullimin e ajrit në zonë.  

Duke u nisur edhe nga Kazim dhe të tjerët (2014), të cilët nxjerrin në pah rëndësinë 

e studimit paraprak të ndërtesave rrethuese në mënyre që të arrihet një vlerësim i 

drejtë i situatës kontekstuale, edhe për këtë zone u modeluan ndërtesa të tjera 

rrethuese. U modeluan jo vetëm ndërtesa të larta, por me ndihmën e hartave 

ekzistuese u modeluan edhe ndërtesa të ulëta, kryesisht me funksione banimi.  

Modeli i krijuar u eksportua në një file Stereo-litografike (STL) e më pas u importua 

në programin CFD.  



 
 
 

6.3.2.2 Marrjen e të dhënave për erën -  shpejtësia 

Marrja e të dhënave meteorologjike ju besua buletineve të përmuajshëm të lëshuar 

nga IGJEUM dhe Websitet: WeatherSparks, Windy dhe Meteo Blue. Pas analizimit 

të parametrave të ofruara, të dhënat u mesatarizuan. Sipas Websitet WeatherSparks 

periudha më e varfër nga erërat në Tiranë janë muajt Prill deri në Tetor. Vera është 

stina në të cilën ajri lëviz me ngadalë siç shikohet dhe në Figurën 6.25.  

Në grafikun e ofruar muajt Maj deri në Shtator paraqesin vlerën më të ulet të 

shpejtësisë mesatare të erës që luhatet nga 9km/h (2.5m/s) deri në 12km/h (3.4m/s). 

Vlera të përafërta përshkruan dhe buletin i ofruar nga IGJEUM për muajt Maj-

Shtator 2019. Përgjatë muajve Maj dhe Qershor të vitit 2019 u benë matje dhe 

lexime të anemometrit në zonë në pika dhe orë të ndryshme. Shpejtësitë e lexuara 

 

 

Figura 6.25 Shpejtësia mesatare e erës dhe drejtimi i saj për territorin e studiuar. Burimi: 

WeatherSparks.  

 



 
 
 

në pajisje variuan nga 0.25m/s deri në 4.3m/s. Siç është theksuar dhe më herët në 

këtë studim leximet e të dhënave në mënyre sporadike në terren nuk janë shumë 

domethënëse. Këtë e konfirmojnë edhe kërkuesit Blocken dhe të tjerë (2012), të 

cilët specifikojnë që analizat në terren prezantojnë informacion të pjesshëm.  

Si përfundim duke marrë në konsiderate të dhënat e mësipërme, u vendos të testohej 

në simulimin CFD shpejtësia mesatare mbizotëruese 10.8km/h (3m/s). Meqenëse 

të dy këto burime në mënyre të përafërt përshkruanin të njëjtat shpejtësi sezonale, 

nuk u kërkuan të dhëna të tjera plotësuese në website të tjera, dhe u vendos të behën 

matje testuese në terren.  

6.3.2.3 Marrjen e të dhënave për erën -  drejtimi 

Edhe në këtë rast të dhënave meteorologjike ju referuan dy burimeve të përmendura 

me sipër: buletineve të IGJEUM dhe websitet WeatherSparks, Figurën 6.25. Nëse 

shikohet grafiku i drejtimit të erës gjatë muajve të verës vihet re që era fryn nga të 

katërt orientimet gjeografike, por ka një mbizotërim në rreth 60% të këtyre muajve 

në drejtimin verior dhe atë lindor. Në këto dy drejtime era dominon qarkullimin e 

saj. Sipas studimit të Mustaqi, (1986) masa e ajrit që vjen nga Lindja në Perëndim, 

(me koincidence jo të rrallë)  zhvendos qendrat anti-ciklonare (qendra me presion 

të lartë atmosferik). Kjo masë ajrore është përgjegjëse për motin e qëndrueshëm në 

vend. Kjo mund të jetë dhe një nga arsyet përse gjatë stinës së verës territori jonë 

është i varfër nga reshjet atmosferike.  

Duke u nisur nga të dhënat e ofruara u vendos që simulimi të behej vetëm një herë, 

(për arsye menaxhimi të kohës komjutacionale), duke vendosur si drejtim testues 

erën që fryn nga Verilindja. 

6.3.2.4 Simulimi 

Për këtë rast studimor u krijuan dy modele tre-dimensional, njeri prej të cilëve 

respekton të gjitha format gjeometrike përfundimtare të dizajnit urban dhe tjetri 

duke u ndërtuar në bazë të optimizimit të modelit. Optimizimi u bë duke hequr 

njërën nga objektet i planifikuar për tu ndërtuar. U gjykua që ky objekt mund të 

bllokojë qarkullimin e ajrit që vjen nga drejtimi Verilindor, për shkak të vendosjes 

se tij në mënyre gjatësore. Të dy modelet u testuan në shpejtësinë 3m/s.  

 



 
 
 

 

Rezultate e skemave koloristike u morën në plane horizontale, vertikale dhe fusha 

të shpejtësisë dhe presionit tre-dimensionale. Plani horizontal u mor në lartësinë 

1.7m, për të kuptuar masën qarkulluese të ajrit në afërsi të këmbësorëve e cilët 

 

 

Figura 6.26 Dy modele 3D; a) modeli përfundimtar i dizajnit urban pa optimizim; b) modeli i 

optimizuar (pa njërën strukture ndërtimore). Burimi: Autori. 

 



 
 
 

qëndrojnë në ambient të hapur. Planet vertikale u kaluan mënyre tërthore dhe 

gjatësore, për të kuptuar më mirë hapësirën volumetrike të zonës se studiuar.  

Dy rrjetëzime u përdoren për këto modele nga programi CFD për të rritur 

efikasitetin në terma të kohës kompjutacionale. Detajet e rrjetëzimit me të imët janë 

dhënë në parametrat e mëposhtëm:  

6.3.2.5 Parametrizimi kompjuterik 

• Dimensionet e tunelit: X=2,770m; Y=1,975m; Z=261m;  

• Siperfaqet e përdorura: 914,154 qeliza;  

• Nyjet e përdorura: 1,074,758 copë;  

• Ngarkesat fillestare të erës: Fx=804kN, Fy=-36kN, Fz=1695kN; 

• Ngarkesat përfund. të erës: Fx=792kN, Fy=-34kN, Fz=1649kN;  

• Profili kufitar i erës:150m lartësi;  

• Shpejtësia e testuar: 3m/s. 

Parametrat e simulimit të erës u stabilizuan si me poshtë:  

• Viskoziteti kinematik i fluidit: 0.000015m²/s; Ky është viskoziteti tipi i ajrit;  

• Densiteti i fluidit: 1.25kg/m³ që përkon dhe me një temperature 15ºC; 

• Kriteri i konvergjencës: (P) =0.001 Ky parametër tregon sa larg modelit të 

idealizuar në vlere përqindje është modeli.  

Parametrat e rrjedhës turbulente:  

• Modeli  i rrjedhjes: k- ε që u shfaqet me dy ekuacione të theksuara në 

Kapitullin 5; 

• Energjia kinetike turbulente: k: 0.015 J/kg; 

• Shpërhapja e rrjedhës turbulente: ε: 2.5471E-06; 

• Shpërhapja e rrjedhës specifike: ῳ = 0.00188671. 

Parametrat e rrjedhës turbulente:  

• Profili i erës se aplikuar në program është i ngjashëm e me profilet e 

studiuara në Kapitullin 2 kur era ndesh në pjesën e poshtme të saj një zone 

urbane.   

6.3.3 Rezultatet e simulimit të këtij rasti 

6.3.3.1 Rezultatet nga fushat e shpejtësisë në planet horizontale dhe vertikale 

Në simulimin e parë, në të cilin modelimi është bërë duke ndjekur dizajnin e 

propozuar urban, u arrit një shpejtësi maksimale e erës 4.22m/s, pavarësisht 

shpejtësisë mbizotëruese të saj në zonë 3m/s, Figura6.27-a).  

 



 
 
 

 

Zona në të cilën u panë shpejtësitë më të mëdha ishte ndërmjet ndërtesave aty ku 

lind efekti Venturi i përshkruar në kapitujt e mëparshëm. Ky efekt është prezent në 

të dy modelet. Në këto zona bie presioni i ajrit duke gjeneruar shpejtësi më të lartë 

të tij. Në terrenin e hapur situata paraqitet më e qetë krahasuar me ngushticat 

 

 

Figura 6.27 Shpejtësitë e erës të marra në planin horizontal në kuotën +2m; a) modeli referuar 

studimit; b) modeli i optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

ndërmjet ndërtimeve të larta. Shpejtësi të larta, apo shqetësuese të erës nuk janë 

prezentë në stinën e verës. Shpejtësitë në territorin e hapur variojnë nga 0.2m/s në 

1.8m/s.  

Nëse njëra prej këtyre ndërtesave nuk do tu ndërtonte, (ndërtesë e hequr në modelin 

e optimizuar pasi konsiderohet që është një pengesë në qarkullimin e ajrit gjatë 

stinës se verës), atëherë shpejtësitë e rrjedhës së erës në zonën e banimit do të 

ndryshonin në mënyre domethënëse. Shpejtësia e përftuar e erës në këtë simulim 

 

Figura 6.28 Fushat e shpejtësisë se erës në planet vertikale; a) modeli referuar studimit; b) modeli i 

optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

arrin në rreth 2m/s dhe dominon rreth 70% të hapësirës ndërmjet ndërtesave, 

Figura6.27-b). Vendosja e kësaj ndërtese në mënyre perpendikulare me drejtimin 

mbizotërues të erës, pengon një masë të konsiderueshme ajri të aksesojë zonën e 

banimit. Këto të dhëna duken edhe në fushat e shpejtësisë të marra në plane 

vertikale në Figurën 6.28 dhe Figurën 6.29.  

 

Figura 6.29 Fushat e shpejtësisë se erës në planet vertikale; a) modeli referuar studimit; b) modeli i 

optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

 

Në modelin e optimizuar, situata ndryshoi në mënyrë të ndjeshme edhe në oborret 

e brendshme të krijuara nga format e dendura urbane. Masa e ajrit të shkëmbyer në 

këto oborre është e një volumi më të madh, Figura 6.30-b) dhe Figura 6.31-b).  

 

 

Figura 6.30 Fushat e shpejtësisë së erës në planet horizontale në oborret e brendshme; a) modeli 

referuar studimit; b) modeli i optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

 

Diapazoni i shpejtësisë së erës në oborret e brendshme varjon nga 0.5m/s në 1m/s, 

dhe konsiderohet si e përmirësuar ndjeshëm nëse krahasohet me atë të modelit 

referuar studimit të ofruar në të cilin shpejtësia maksimale ishte 0.25m/s në vetëm 

10% të oborrit të brendshëm. Këto vlera në modelin ekzistues i konfirmoi dhe 

 

 

Figura 6.31 Vijat e shpejtësisë së erës në planet horizontale në oborret e brendshme; a) modeli 

referuar studimit; b) modeli i optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

investigimi në terren. Nga vlerat e mara në terren në Qershor në këtë oborr të 

 

Figura 6.32 Vektorët dhe fushat e shpejtësisë se erës  për zonën e banesave të ulëta: a) modeli 

referuar studimit; b) modeli i optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

brendshëm u raportua shpejtësia e erës 0.22m/s, ndërkohë kur shpejtësia 

mbizotëruese e erës ishte 3m/s. Këto teste në terren u përsëriten ritmikisht të paktën 

ne 3 në mënyre të njëpasnjëshme.  

Një situate më të mirë paraqitet dhe në zonën urbane të përberë nga banesa të ulëta, 

Figura 6.32-b). Në modelin e optimizuar krijohet një korridor ventiluese dhe ajri 

mund të futet në këtë zonë me lehtësi.  

Uniformiteti i vendosur në lartësitë e strukturave ndërtimore në këtë kompleks 

banimi nuk ndihmon ventilimin natyral nga efekti i ri-drejtimit të erës në 

bazamentin e ndërtesave. Efekti i mësipërm nuk është prezent në oborret e 

brendëshme në asnjërin prej modeleve. Efekti është prezent vetëm në perimetrat e 

jashtëm të objekteve që konturojnë këtë kompleks.  

Në grafiket e fushës së presioneve, mund të dallohet presioni më i madh në 

Modelin-A me diapazone të presionit dinamik pozitiv me vlera +53.1Pa dhe atë 

negativ -120.1Pa, Figura 6.33-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Figura 6.33 Fushat e presionit në modelet e testuara: a) modeli referuar studimit; b) modeli i 

optimizuar. Burimi: Autori. 

 



 
 
 

Një fushe presionesh më të ulët prezantoi modeli i optimizuar, Figura 6.33-b. 

Presioni dinamik pozitiv që u shfaq kishte vlerat +52.3 Pa dhe atë negativ -116.7Pa. 

Modeli i optimizuar prezantoi një perimetër të thyer në krahasim me modelin sipas 

 

Figura 6.34 Fusha e presioneve sipërfaqësore në objekte: a) modeli referuar studimit; b) modeli i 

optimizuar.  Burimi: Autori. 

 



 
 
 

studimit të ofruar. Gjithashtu në këtë model, në hapësirën e lirë, duket një presion 

më i ulet në krahasim me modelin referuar studimit. Ky presion ishte -18Pa në 

modelin sipas studimit dhe u reduktua në -13Pa në modelin e optimizuar. Nga efekti 

Venturi dihet që atje ku bie presioni rritet shpejtësia e shkëmbimit të ajrit.  

Fusha e presioneve sipërfaqësore në modele dha këtë panorame, Figura 6.34. 

Presioni në modelin e dytë u reduktua nga vlerat fillestar +52.8Pa dhe -97.4Pa në 

+51.9Pa dhe -94.6Pa.  

6.3.4 Diskutime 

Ky rast studimor, u fokusua në distribuimin e erës në një zhvillim urban të dendësisë 

se lartë. Gjatë krahasimit të modeleve u zbuluan të dhëna të rëndësishme.  

Shqetësimi i ngritur në lidhje me një problematike të mundshme me dizajnin urban 

u konfirmuar gjatë krahasimit të dy modeleve të propozuara. Modeli i optimizuar 

siguroi një ventilim natyral më të mirë, në krahasim me dizajnin aktual urban, për 

arsye të eliminimit të njërës prej ndërtesave, e konsideruar kjo si një pengësë për 

qarkullimin e erës në atë drejtim.  

Oborret e brendshme, të krijuara kryesisht për qëllime rekreacionale, shfaqen 

pamjaftueshmëri të qarkullimit të ajrit lidhur me çështjen e ventilimit natyral, duke 

ofruar banorëve të tyre ambiente të varfra në terma të ajrit të freskët.  Qarkullimi i 

ajrit në mënyre të bollshme në oborret e brendshme, u bë i mundshëm vetëm pasi u 

hoq njëra nga ndërtesat e pozicionuara në mënyre pingule me drejtimin e rrjedhjes 

së ajrit. Duke ndjekur këtë hap, është e mundur të largohet nxehtësia e tepërt në 

mënyre të shpejtë, në këtë mënyre pra duke ulur temperaturat gjatë stinës së verës. 

Një oborr i rrethuar nga ndërtesa të larta nuk favorizon ventilimin natyral. Është 

thelbësore që në këto zona të mos pozicionohen daljet e dritareve ventiluese të 

parkimeve nëntokësore. Prezenca e tyre në oborret e brendshme jo vetëm nuk do të 

ndihmonte në ventilimin e shpejtë të kateve nëntokësore, por do të përkeqësonte 

kualitetin e ajrit në këto ambiente me mikroklime të brishtë. Në çdo zonë ku era ul 

shpejtësinë e saj, mund të ndodhe rreziku i pamjaftueshmërisë se ventilimit, pasi 

qarkullimi i ajrit, varet gjithashtu nga shpejtësia e erës në një kohe të caktuar (Bucza 

and Sumorek, 2017). 

Wind-gustet apo korrentet e ajrit krijohen kryesisht në hapësirat e ndërtesave të 

gjata apo nëpër tunelet e tyre (Hala, 2017).  Edhe në këtë rast shpejtësia maksimale 

u krijua në këto hapësira, Figura 6.27-a), b). Era fiton shpejtësi të lartë në këto zona 

pasi nga një zonë me presion të lartë, krijohet një rënie e presionit në pika të veçanta 

duke rezultuar në lëvizje të shpejtë të masës ajrore. Ky efekt përshkruhet edhe nga 

Venturi apo ligji Bernulit në fluide. Në një ditë me erë, jo të rralla për Qytetin e 

Tiranës, shpejtësia e toleruar në këto hapësira do ishte 5-8m/s sipas shumicës se 

kritereve (NEN 8100, 2006); (ASCE, 2003). Për një shpejtësi më të madhe të ajrit 

do të kishim shfaqje të diskomfortit për qytetarët që qëndrojnë në këmbë, të tjerë 

që ecin, apo të tjerë që vrapojnë dhe angazhohen në aktivitete sportive. Megjithatë 

duhet bërë kujdes pasi këto hapësira injektojnë një sasi të madhe ajri me shpejtësi i 

cili do të ndihmonte në ventilimin natyral gjatë stinës së verës. Për këtë arsye këto 



 
 
 

zona nuk duhen bllokuar apo mbjellë me gjelbërim intensiv, pasi do të ulnin 

shkëmbimin e ajrit. 

Vorbullat e ajrit janë prezente edhe në këtë dizajn urban Figura 6.35-a),  për shkak 

të ajrit, të bllokuar në një perimetër të mbyllur. Vorbulla më të vogla janë prezent 

edhe në modelin e optimizuar, por në shpejtësi të reduktuar dhe të pandjeshme 

Figura 6.35-b). Këto efekte ka mundësi të lindin në çdo ambient që është i rrethuar 

me barriera të larta.  

 

Figura 6.35 Vijat e shpejtësisë së erës: a) modeli referuar studimit; b) modeli i optimizuar. Burimi: 

Autori. 

 



 
 
 

 

 

 

Figura 6.36 Vijat e shpejtësisë së erës : a) modeli referuar studimit; b) modeli i optimizuar. Burimi: 

Autori. 

 



 
 
 

Të arrihet ventilim natyral efektiv në një ambient urban me dendësi të lartë nuk 

është gjithmonë e lehtë. Sipas Orlandi-t (2000) era nuk është e thjeshtë për tu 

parashikuar edhe në ambiente me forma gjeometrike të thjeshta. Ky kërkues 

thekson se mënyra sesi lëviz një mase ajri në një kontekst urban është një fenomen 

kompleksi i qarkullimit të fluideve. 

U zbuluan këto arsye për ventilimin e pamjaftueshëm në disa prej zonave të 

evidentuara me sipër: Perimetrat e mbyllur në kontekstet urbane nuk stimulojnë 

shkëmbimin e lirshëm të ajrit, pasi në këto ambiente të brendshëm vetëm një masë 

e vogël ajri arrin të qarkulloje. Sipas Yang dhe Clements (2012), ventilimi natyral 

bëhet i mundur nga diferenca e densitetit të ajrit të shkëmbyer ndërmjet ambientet 

të brendshëm dhe atij të jashtëm. Pa një komunikim të lirshëm ndërmjet 

ambienteve, ajri mund të bllokohet, duke përkeqësuar ventilimin. Nëse merren në 

konsiderate problemet me shëndetin, të përmendura në Kapitullin 4, dhe të 

derivuara nga pamjaftueshmëria e ventilimit, atëherë duhen menduar strategji 

optimizuese për të krijuar një ambient më kualitativ e të jetueshëm.  

Gjithashtu, komplekset urbane me vështirësi në ventilimin natyral, duhet të 

adaptojnë lartësi të ndryshme ndërtesash, që të stimulojnë efektin e ridrejtimit të 

flukseve të ajrit në bazamentet e ndërtesave. Efekti do të jete i ngjashëm me kullat 

e quajtura “badgir” - (mbledhësit e ajrit), të përmendura nga kërkuesit Hejazi dhe 

Hejazi (2014). Këto elemente të arkitekturës Iraniane, të specifikuara në Kapitullin 

4, u përdorën në vende me klimë të nxehtë, për të thithur dhe orientuar ajrin drejt 

bazamentit të banesave, me qëllim uljen e temperaturave të brendëshme të tyre. Të 

njëjtin efekt mund të kishin dhe ndërtimet me lartësi jo-uniforme, të cilat do të 

kontribuonin në përmirësimin e ventilimit natyral të oborreve të brendshëm. 

Lartësitë konstante nuk mund të stimulonin qarkullimin e ajrit, pasi efekti i 

“thithjes” apo ridrejtimit të ajrit në bazamente, nuk do të ishte i mundur të 

gjenerohej. Ky efekt lind vetëm në objekte të shkallëzuar.   

Heqja e një ndërtese nga ky kompleks me dendësi të larte, nuk do ishte veprim i 

lehtë po të marrim në konsiderate pasojat që do të kishte kjo zgjidhje si në anën 

sociale ashtu dhe atë ekonomike. Megjithatë, studimi i këtij rasti tregon se 

planifikimet urbane duhet të realizohen duke konsideruar me kujdes të gjithë 

faktorët, jo vetëm ato menaxhimit të pronësive, por një vëmendje e madhe duhet të 

kushtohet edhe në përfshirjen e faktorëve mikro-klimaterike. Për reduktimin e 

fenomenit të ishujve urban të nxehtësisë dhe  për të stimuluar ventilimin natyral 

gjatë stinës së verës, mund të promovohen një set me kritere dhe rregulla 

disiplinues, duke filluar nga rregullat e projektimit urban e duke përfunduar në një 

fushë më të ngushte si psh materialet e ndërtimit që mund të përdoren në strukturat 

ndërtimore që përbëjnë komplekset urban të dendësisë se lartë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7. Konkluzione 

Ky studim tenton të analizojë kondicionet e erës që krijohen në ambientet e 

jashtëme të qyteteve tona, me qëllim shfrytëzimin e kësaj force natyrale në 

përmirësimin e jetesës së këtyre banoreve.  Fokusi kryesor i simulimeve të bëra në 

rastet e studiuara ishin ato të eksplorimit të marrëdhëniet të ndërtesave dhe 

hapësirave publike, me flukset e rrjedhjes se ajrit që ndërveprojnë me personat  që 

qarkullojnë në këto hapësira. Nëpërmjet këtij studimi, u bënë përpjekje për të 

evidentuar rolin e rëndësishëm që mund të luajnë planifikuesit, në përmirësimin e 

kualitetit të jetës urbane, në dy drejtime kryesore: së pari shfrytëzimin e kësaj force 

natyrale për përmirësimin e kondicioneve mikroklimaterike në kontekstet urbane 

me dendësi të lartë, dhe së dyti në reduktimin e diskomfortit në nivelin e 

këmbësorëve. Në këtë disertacion u evidentuan pasojat e projektimeve me dendësi 

të lartë, të projektuara rishtas në qytetet tona, të cilat nuk kanë marrë në konsiderate 

këtë burim energjie që ofrohet pa pagesë. Ky disertacion u përpoq ti japë përgjigje 

pyetjeve të ngritura në Kapitullin 1 duke ndërtuar një filozofi kërkimi, një strategji 

të përshtatshme për qëllimet e parashtruara, dhe duke përdorur një seri mjetesh 

efektive për bërë më të besueshme tezat e hedhura. Në këtë studim u përdoren pesë 

instrumente kryesore të cilët ndërtuan strukturën e këtij disertacioni: kërkimi i 

literaturës, mbledhja e të dhënave nga sektorët e zgjedhur, simulimet 

kompjutacionale, interpretimi i rezultateve dhe diskutimi i tyre. Nga kapitujt e 

parashtruar dhe elementet e mësipërm u arritën këto përfundime: 

1. Era, kjo forcë e padukshme në mënyre direkte në ambientin tone, mund të 

vizualizohet nëpërmjet metodës se kalkulimit të fluideve dinamike (CFD). Ky 

studim tregoi që metoda është e aftë të përpunojë tre tipe informacionesh: 

informacion gjeometrike, informacion statistikore të mara nga stacionet 

meteorologjike, informacion analitik të parametrizuar në rrjedha ajri. Nëpërmjet 

kësaj metode mund ti jepet zgjidhje çështjeve të lidhura me: tipin e qarkullimit të 

fluideve, shpejtësinë dhe drejtimin e qarkullimet të ajrit në sektorët e kërkuar, 

efektin Venturi në ngushtica, efektin e vorbullave në seksione të mbyllura, efektin 

e ridrejtimit të erës nga kullat e larta, efektin e kanioneve në rrugë, dhe efektin e 

korrenteve të menjëhershme të erës (wind-guste). Nëpërmjet kësaj metodë, era 

mund të faktorizohet në ambientin urban duke përdorur ndihmën e teknologjisë 

kompjutacionale.  Integrimi i teknologjisë CAD me metodën CFD demonstroi të 

jetë një teknike efektive për të studiuar efektet e erës ne kontekstin urban. 

Teknologjia CAD demonstroi të ishte ende efektive në terma të përpunimit të 

informacionit, të ofruar në kohë optimale. Ndërkohë teknika CFD ka efiçiencë në 

përpunimin e të dhënave të shumëfishta si psh: ato gjeometrike, meteorologjike, 

analitike. Nëpërmjet metodës CFD mund të bëhen edhe krahasimin të informacionit 

të marrë me kriteret më të përdorshme të vlerësimit të komfortit në nivelin e 

këmbësoreve. Një nga disavantazhet më të ndjeshme të kësaj metode është koha 

dhe kapacitetet kompjutacionale që nevojiten edhe për simulime nga më të 

thjeshtat.  



 
 
 

2. Era në kontekstin urban, është e paparashikueshme në të gjithë parametrat e saj. 

Do të ishte e vështire për këdo projektues të planifikojë ambiente publike, thjeshtë 

dhe vetëm duke u bazuar në intuitën personale mbi qarkullimin e ajrit. Gjatë 

simulimeve të kryera në zona specifike era ndryshonte parametrat e saj (shpejtësinë, 

drejtimin dhe presionin) nga parametrat mbizotërues në atë zone. Kjo ndodh për 

shkak të pengesave të natyrave të ndryshme që has rrjedha në kontekstin urban. 

Paparashikueshmëria përforcohet ndjeshëm edhe nga efektet komplekse të rrjedhës 

turbulente. Të gjithë modelet e simulimeve turbulente janë përafrime të realitetit 

dhe kanë kufizimet e tyre. Për shkak të kompleksitetit të fenomenit është e vështire 

të aplikohet një tip rrjedhe turbulente për të gjithë simulimet. Vështirësitë e 

parashikimit të rrymave turbulente kanë sjellë krijimin e modeleve matematikor për 

parashikimin e tyre (k-ε) dhe (k- ω) të bazuar në analiza statistikore dhe mënyrave 

të  qarkullimit të ajrit. I pari model, k-ε vlen për ambiente të gjera, ndërsa modeli i 

dytë, k- ω në ambiente me hapësira më të vogla, kryesisht ambiente të brendshme. 

Meqenëse ky studim u fokusua vetëm në ambientet e jashtme, modeli i parë u vu 

në aplikim në mënyre automatike nga programimi  CFD, nga i cili u morën rezultate 

efektive.  

3. Ventilimi natyral i hapësirave të jashtëme mund të arrihet në disa mënyra, por 

një nga me efektivet do të ishte planifikimi i kujdesshëm, dhe sensitiv ndaj 

mikroklimës se krijuar në këto hapësira. Nëpërmjet instrumentit të planifikimit 

urban është e mundur të ofrohen ambiente me mikroklimë optimale, pra hapësira 

me kualitative, me qëllim zgjatjen e kohës se përdorimit të tyre nga qytetarët. Rastet 

që morëm në studim treguan që planifikuesit në Shqipëri nuk i kanë marre në 

konsideratë efektet e ventilimit natyral në zonat e vëzhguara për të reduktuar efektin 

e “ishujve urban të nxehtësisë” (UHI) gjatë stinës së verës. Gjatë simulimeve të 

zhvilluara, për të siguruar një shkëmbim të bollshëm të ajrit, rezultuan efektive këto 

strategji: a) rritja e shpejtësisë se erës në korridore urbane dhe depërtimin e këtyre 

masave të fuqishme ajrore në zonat e studiuara; b) lirimi i korridoreve urbane nga 

pengesat, kryesisht atyre që ndodhen në pozicion perpendikular me rrjedhën, por 

edhe pengesa të tjera si psh i pemëve me kurorë të dendur; c) stimulimi e efektit të 

kapjes se ajrit dhe ridrejtimit të tij në bazamente të strukturat ndërtimore, duke 

mposhtur uniformitetin dhe duke diferencuar në lartësi ndërtesat e zonës së 

studiuar; d) evitimin e përdorimit të oborreve të brendshëm të rrethuara nga 

struktura ndërtimore të larta.  Simulimet në rastin e konteksteve urban të dendur, 

treguan që duke rritur masën e qarkullimit të ajrit, është e mundur të ulen 

temperaturat e larta gjatë stinës së verës.  

4. Komforti dhe siguria e këmbësorëve janë shpesh të neglizhuar në planifikimet e 

reja urbane në Shqipëri. Rastet e studiuara treguan qëndrimet indiferente të 

projektuesve ndaj mënyrës se si ndërvepron era me shpejtësi të lartë me strukturat 

ndërtimore, duke krijuar diskomfort në nivelin e këmbësorëve. Rezultat e marra u 

konfrontuan me kriteret më të përdorur të përpunuara statistikisht nga specialiste të 

fushës. U vërtetua që sa më të larta të ishin strukturat ndërtimore, aq me të afta u 

bënin ato për të kapur dhe ridrejtuar erën me shpejtësi të lartë rreth tyre. Në ketë 

proces një ndikim të madh rezultoi të kishte forma e këtyre ndërtesave. Format 

gjeometrike që prezantonin kënde të ngushtë apo brinjë të mprehta, inkurajonin 

lindjen e rrjedhave turbulente dhe efekteve të tjera, të vështira për tu parashikuar 

nga planifikuesit urbanë. Gjatë simulimeve CFD u vu re që strukturat e larta 



 
 
 

ndërtimore bëhen problem për erën e shpejtë, pasi faqet e drejta të këtyre 

strukturave e orientojnë erën në drejtim të ambienteve publik të hapura, si në rastin 

e ambienteve rekreative (rasti i Parkut),  apo i fushës se lojës (rasti i Stadiumit). 

Nga presioni i lartë i erës, mund të bjerë performanca e këtyre hapësirave, duke i 

ofruar përdoruesve të tyre ambiente jo komforte. Rasti i studimit të parkut dhe 

propozimet e bëra për optimizimin e qarkullimit të ajrit treguan që hapësirat dhe 

sheshet publike mund të projektohen në përputhje me shpejtësinë optimale të erës 

në to.  

5. Në simulimet që u zhvilluan, në asnjë rast nuk u gjeneruan ambiente të 

rrezikshme për jetën e përdoruesve të hapësirave publike. Pavarësisht kësaj të 

dhëne, nuk do të thotë që në një shpejtësi testuese më të lartë, (koincidence e rrallë 

për Shqipërinë), fenomene të tilla të mos shfaqen. Nga simulimet e bëra, u vu re një 

seri fenomenesh të tjerë që lindin gjatë rrymave të shpejta të ajrit në kontekstin 

urban. Psh, efektet më të rrezikshme në kontekstin urban nuk ndodhnin në rrjedhën 

konstante, por në korrentet e menjëhershëm të ajrit “wind-gusts”. Në përgjithësi 

këto korrente lindnin në hapësira të ngushta të krijuara nga ndërtesa të gjata. Kjo, 

për shkak rënies së presionit të erës në atë seksion. Ky efekt është i njëjte me efektit 

Venturi. Një fenomen tjetër që u vu re është lindja e vorbullave spirale të ajrit në 

ambiente të jashtëm, efekte këto që shtonin masën e diskomfortit. U vu re që 

vorbullat lindnin sa herë konteksti ishte i konturuar me objekte të gjatë dhe të lartë, 

duke krijuar perimetra të mbyllur, (rasti i stadiumit dhe shkallareve, apo rasti i 

kontekstit të dendur urban).  

7.1 Studimet e ardhshme 

Ky disertacion mund të hapë debatin për nevojën e pajisjes se qyteteve tona, me 

studime të mirëfillta ambientale dhe aerodinamike. Propozimet e reja urbane mund 

të merrnin në konsiderate një set rregullash të cilat do të përmirësonin ndjeshëm 

jetesën në qytete. Studimet me fokus kryesor erën urbane, do të ndihmonin jo vetëm 

autoritetet porositës të tyre, por mbi të gjitha arkitektet dhe planifikuesit e tjerë, për 

të realizuar zgjidhje të drejta. Planifikimet e ardhshme të territorit rekomandohet të 

shoqërohen me studime sensitive ndaj mënyrës sesi i drejtohet ajri zonave urbane.  

Një pjesë e cila nuk u mundësua në këtë studim dhe mund të realizohet në të 

ardhmen do të  ishte mundësia e elementeve të vegjël arkitektonik apo i materialeve 

të ndryshëm të ndërtimit, për të influencuar qarkullimin e ajrit në ambientin e 

ndërtuar. Kjo do të kërkojë mundësi kompjutacionale dhe kohore të ndryshme nga 

ato që u përdorën në këtë studim.  
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