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  ليشهر اردب يخيبافت تار يمسكون يبا معمار داريپا يمعمار يشاخص ها يقيتطب يبررس
 -----------------------------------------  

  
  
  

   چكيده
از يك ساختمان بايد طراحي آن براي كاهش انرژي مورد ني از آنجائيكه ايران كشوري است با حوزه اقليمي مختلف،

مطابق با اقليم  باشد.در كليه مناطق مختلف آب و هوايي ساختمانهايي كه بر طبق اصول طراحي اقليمي ساخته شده 
 يشاخص ها يپژوهش حاضر به بررس. اند ضرورت گرمايش و سرمايش مكانيكي را به حداقل كاهش مي دهند

 انيپردازد. هدف از آن ب يم لياردب يخيبافت تار يمسكون يبا بناها آن قيو تطب داريو ساز پا تو ساخ يمعمار
و توجه به نكات مثبت و  يدارياز نظر پا يسنت يمعمار يها يژگيو يسرد و بررس ميمسكن همساز با اقل يالگوها

تواند  يم است كه  با  شيوه زندگي امروزي با بهره گيري از مزاياي تكنولوژي در طراحي محيط مسكوني قيقابل تطب
 نيدر ا قيخاص مطرح شود .روش تحق ميبا توجه به اقل رانيمعماري ا دارييالگوي مناسب جهت پا كيبه عنوان 

و  داريمعماري پا شاخص هاي ،يقيبا روش تطب تيخواهد بود و در نها يدانيمقاله به دو صورت كتابخانه اي و م
و  يهماهنگ و مياز اقل يريپذ ريفرهنگ و سنت، تاث از يريپذ ريشاخه، تاث 6را در  ليشهر اردب يسنت معماري
استفاده درست از  مناسب فضاها، ونيركالسي، س يو استفاده مجدد از انرژ يي، صرفه جو ستيز طيبا مح يسازگار

 يگرفت كه معماري سنت ميخواه جهينمود و نت ميخواه سهيو دور از ابهام بودن بنا را مقا ييمصالح بوم آورد و خوانا
از اين طريق در طراحي بناهاي آينده با رعايت برخي از اين نكات در و مي توان است  داريمعماري پا كينمونه  ن،رايا

  جهت نيل به اهداف توسعه پايدار گام برداشت.
  

  واژه هاي كليدي 
  معماري سنتي -شاخص هاي پايداري -بنا - بافت  - انرژي -اقليم   

  
 مقدمه  - 1

گسترش محيط زيست تحت عنوان (رويارويي   توسط كميته جهاني 1986ي نخستين بار در سال اصطالح پايداري برا     
با نيازهاي عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آينده براي مقابله با نيازهايشان) مطرح شد و هر روز بر ابعاد و 

  يان قرار گيرد.دامنه آن افزوده مي شود تا استراتژي هاي مناسبي براي پيش روي جهان
يك ابزار يا بحث جديدي نيست، بلكه جنبشي است براي انجام كليه كارها به صورت درست و مناسب،  2توسعه پايدار     

  كه باعث ارتقاي كيفيت زندگي نسل هاي حال و آينده مي شود.
  شش اصل مهم معماري پايداري به نقل از بارندا و روبرت وال :    

                                                            
ران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده هنر و معمار  یخيتار  یبناها یايرشته مرمت و اح یدانشجو  - ١   واحد 
٢ - Sustainable Development 

  1يمعصوم زاده دولت آبادرايسم
as.masoumzadeh@yahoo.com  
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 حفظ انرژي -1

 ا اقليمهماهنگب ب -2

 كاهش استفاده از منابع جديد مصالح -3

 براوردن نيازهاي ساكنان -4

 هماهنگي با ساختگاه -5

 كل گراي -6

تجسم  –كه منجر به ساخته شدن محيط زيست سالم مي شود  - تمام اصول معماري پايدار بايد در يك پروسه كامل    
  ]1[يابد.

 : هارگانه زير بايد رعايت شوندبه منظور دستيابي به توسعه پايدار، راهبرد ها و اصول چ   

 3به كارگيري و پايدار ساختن مصرف منابع تجديد پذير -1

، و به حداقل رساندن مصرف منابع طبيعي به تناسبي كه   4بهينه سازي و مميزي استفاده از منابع تجديد ناپذير  -2
 كه كمتر از آنچه رشد طبيعي آنهاست  

 جذب در مقياس و ظرفيت محيط محلي تا جهاني باشد  كه قابل 5حداقل توليد ضايعات و آلودگي ها  -3

  ]2[  6تأمين نيازهاي پايه اي انسان و اجتماع، و ايجاد محيطي سالم براي نسل هاي آينده -4

  
                                                                                                                                                                

  
  ساخت و ساز پايدار - 2

مديريت يك محيط پاك و سالم بر اساس بهره برداري موثر از منابع  "ساخت و ساز پايدار اينچنين تعريف شده است     
ختماني كه سا "اما به طور خالصه ساختمان پايدار را مي توان اينچنين تعريف نمود :  "طبيعي و اصول اكولوژيكي 

  ]3[كمترين ناسازگاري  و مغايرت را با محيط طبيعي پيرامون خود و در پهنه ي وسيع تر با منطقه و جهان دارد. 
  و راهكارهاي مربوط به آن در مقياس بنا طبق موارد زير مطرح است:   پايدار كالبدي مباني توسعه پايدار و اصول

 يرياطراف ، بكارگ طينامطلوب بر مح رياز تأث يريدر جهت جلوگ يح، طرا يطيمح يمياقل تيبا توجه به وضع يطراح
 يداخل يها طيمناسب مح يطراح ،يبر اساس اصول خودپناه ي، طراح يبوم اتيبومگرا و اقتباس از تجرب ياصول طراح

 يباال تيفيك، نيساكن يمنيسالمت و ا تياولو ر،يناپذ ديدتج يها يو كار، حداكثر استفاده از انرژ يبهبود زندگ يبرا
از مصالح  نهي، استفاده به يكاربر رييو قابل تغ ي، قابل بازساز يعيساخت و ساز ، مقاوم و مستحكم در مقابل معضالت طب

  ]4[ به كاربران يانرژ تيري، آموزش مد افتيزباله و توجه به باز ليخام ،تقل
  
  تطبيق شاخص هاي معماري پايدار با سنتي- 3

ه در مي يابيم كه خيلي از بناهاي سنتي ما به طور نسبي معماري پايدار به حساب مي آيند. چون با كمي تأمل و مطالع    
  عواملي مانند فرهنگ، اصالت ، اقليم، مصالح منطقه و روابط عملكردي مناسب در اين بناها تاثيرگذار بوده اند.

                                                            
٣ - : Renewableام هستند، مانند : باد، خورشيدانرژی هايی که از منابع غريقابل امت. 
٤ -  : Non-renewable انرژی هايی که از منابع متام شدنی هستند، مانند انرژی های فسيلی و مواد کانی 
٥ -: west   شيميايی نابود کننده اوزون و زباله های مسی و گازهای گلخانه ایمواد  

  دسرتسی به ابزار معيشت، داشنت حق انتخاب، مشارکت در تعيني سرنوشت اجتماعی و دسرتسی به حميط سامل و خدمات پايه - ٦
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, درونگرايي, بيهودگي از پرهيز, واري مردم اصل پنج همواره وساز، ساخت در فرهنگي هاي هويت حفظ ضمن بناها، اين در
 بنابراين. است شده رعايت) پيرنيا استاد توسط شده مطرح ايراني معماري كلي اصول( آورد بوم مصالح از استفاده و نيارش

 قتد نهايت در نيز ها خانه اين وساز ساخت محيط، و زمين از خردمندانه استفاده و محيط در موجود مصالح از استفاده با
 به وكوشش دقت نهايت اسراف، از جلوگيري در فرهنگي و ديني باورهاي به توجه با نيز اقتصادي جنبه از و بوده توجه و

   ]5[.نشود تحميل كار صاحب بر اضافي هزينه و كار تا است آمده مي عمل
زيست كاسته شود و در عوض با    در مباحث نوين معماري پايدار سعي بر آن است تا از اثرات منفي معماري نو بر محيط     

  بكارگيري مواد و مصالح همگون با محيط و طراحي اقليمي در مصرف انرژي صرفه جوي به عمل آيد.
پس با نگرشي به اصول طراحي اقليمي و نيازهاي زندگي امروزي، كمبود منابع انرژي به بررسي  و تطبيق شاخص هاي 

 رعايت با آينده بناهاي طراحي در طريق بتوان اين از ريخي اردبيل مي پردازيم تامعماري پايدار با بناهاي مسكوني بافت تا
  .برداشت گام پايدار توسعه اهداف به نيل جهت در نكات اين برخي از

 تاثير پذيري از فرهنگ و سنت  -3-1

 در چين. داشت جاي آسيا لبق در باستان ايران. اند بوده مذهب از متأثر ابتدا همان از ايران معماري تاريخي بناهاي    
 ايران ، پوپ گفته به. داشتند قرار ايران غربي شمال در يونان و غرب، در مصر و آشور بابل، كلده، جنوب، در هند شرق،
  ]6[داشت.  مي نگه نيز را خود خاص هاي ويژگي ولي آميخت، مي هم در را گفته پيش كشورهاي معماري مهم عناصر

 احداث و آمده وجود به اي پيچيده بسيار مقاصد براي نهاد اين و) سازه يك نه(است نهاد يك اول درجه در خانه كه آنجا از
پس  ]7[ .دارد تعلق بدان كه است تأثيرفرهنگي تحت شدت به آن فضايي وسازمان شكل است، فرهنگي اي پديده خانه
  ده است مؤثر باشد.كه در آن ساخته ش يتواند در شناخت بستر فرهنگ يم لياردب يخانه ها يبررس

خانه مجتهد،  ،يخانه جعفراسالم ،ي(خانه صادقيقرآن يها هيبرگرفته از آ يها بهيو كت ناتيو ماهرانه تزئ فيظر كاربرد
را دارد)  هيتعز يها(كه نشان از اجرا اطيدور تا دور ح يهمچون شربت خانه، رواق ها ي) و وجود فضاهايميخانه ابراه

 توانديرفته است) م نياز ب قيكه در اثر حر يخانه(خانه خادم باش يرونيب يبه فضا هينيحس ي(خانه مجتهد) دادن كاربر
 به شود مي ممكن معماري با آنها آميختن در با كار .ايندر درون ساختمان باشد يو معنو يروحان يالقا كننده جنبه ها

  .باشند مي اوليه طرح با مقايسه در تري غني معنوي حس دارنده بر در كه اي گونه
 در و اسالم آن پي در و زرتشت به گرايش ابتدا بود؛ ايراني معماري و هنر براي شناسي زيبايي تاثيرات بيشتر بستر دين،
 الهي، تكامل بازتاب و نگريستند مي  را زندگي و طبيعت هاي جنبه همه هنرمندان. تصوف به گرايش اخير هاي دوره
  ]6[تاباندند.  مي ازب شان معماري آثار در را زيبايي و عشق

 :تاثير پذيري از اقليم و هماهنگي و سازگاري با محيط زيست -3-2

 بررسي. است بوده مؤثر آنها ساخت طرز و بناها شكل در همواره انسان، بر طبيعت متقابل تأثير و طبيعت با برخورد     
 ها خانه انواع گيري شكل در ؤثريم بسيار نقش اقليم عامل كه است حاكي نيز ايران مختلف نقاط در سنتي هاي خانه

  ]8[است.  داشته
طراحي پايدار با درك از محيط اطراف آغاز مي شود.  به عبارتي با درك محيط مي توانيم از صدمه زدن و دخل و     

تصرف جلوگيري كنيم. در بناهاي سنتي با در نظر گرفتن عناصر اقليمي  چگونگي قرار گيري در سايت، جهت قرارگيري 
ت به خورشيد، و با در نظر گرفتن بادهاي غالب، بنا به گونه اي با محيط و طبيعت اطراف هماهنگ و همگون گشته نسب

  است.
 از استفاده و مناسب نورگيري دليل به شمال، جبهه اقليمي، شرايط دليل به اردبيل هاي خانه : درتابش  -3-2-1    

 گرفته قرار ها اتاق نشين، شاه تاالر، جمله، از اصلي فضاي جبهه، اين در. است بوده توجه مورد سال، سرد فصل در آفتاب
 خانه تقوي، خانه صادقي، خانه رئيسي، خانه مجتهد، خانه ابراهيمي، خانه خادم، خانه.(گيرند بهره آفتاب نور از تا است
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 به آفتاب مستقيم نور ورود از جلوگيري براي بوده مسقف ايواني شامل جبهه اين ها خانه از بسياري در همچنين). ارشادي
  رضازاده) خانه جعفراسالمي، خانه الرعايا، وكيل خانه.(است تابستان در فضا داخل

 هشتي، ورودي، عنوان به باشند مي قسمتي سه طرح داراي كه هاي خانه در دارد، شمال آفتاب به رو كه جنوبي جبهه    
 در پنجره بودن جنوب الرعايا) رو به وكيل خانه مجتهد، خانه ارشادي، خانه.(است شده واقع استفاده مورد اصطبل و انباري
 مي نيز ديگري مزيت داراي اردبيل در وضعيت اين (.كند مي فراهم خورشيد نور از استفاده جهت را شرايط بهترين ايران

  باشد كه در مبحث باد ذكر شده است.)
 قديمي معماران. فضاهاست از بعضي به آفتاب مستقيم تابش از جلوگيري براي كارها از ديگر يكي سقف، از گيري نور    

 صورت همان به خانه هاي اتاق   در آن داشتن به نيازي و دارد وجود آفتاب كافي اندازه به خانه بيرون در كه بودند معتقد
 مي بوجود را خوبي آرامش ها اتاق سقف و ديوار ماليم رنگ با همراه نورگيري نوع اين اين، بر افزون كردند نمي احساس را

 فضاي ظهرها، بعد آفتاب مستقيم تابش از جلوگيري و خانه غربي جبهه كردن كور دليل به ديگر طرفي از. است آورده
 همين مستقيم، نور به دسترسي عدم دليل به نيز مطبخ مثل فضاها ديگر براي گرفتند، مي نور سقف از قسمت اين پشت
  )شريعت ميرفتاحي،خانه ابراهيمي،خانه خانه( ]9[است.  شده مي اعمال كار
باشند،  يشوند كه اكثراً توأم با سرما م يدر منطقه مسلط م يجنوب غرب ياز آبان ماه بادها ليدر اردبباد :  - 3-2-2    

در منطقه موجب  تي) با حاكمئليقره  اي(مه ي) و شرقيئلي(مغان  يشمال شرق يتابستان بادها يدر ماهها كهيدر حال
متغير اين منطقه اين باد در تابستان    گرد و خاك و در  يتشوند و با توجه به وضع يم ليهوا در اردب يهش خشككا

كه ساختمانها رو به جنوب باشند، صرف نظر از  يدر صورت نيزمستان بارندگي و سرما با خود به ارمغان مي آورد بنابرا
 يادهادر معرض ب ماًيدر زمستان مستق يسرد جنوب غرب يهاشود تا هنگام تسلط باد يمناسب، موجب م ينور طيشرا

 قيهم از طر يتر باشند، اتالف انرژ ميمساكن ضخ يجنوب غرب اي يغرب يوارهاي. به خصوص اگر درنديفوق قرار نگ
 چهيرد ايتوان با استفاده از پنجره  يم زي. در فصل تابستان نافتيانتقال به حداقل كاهش خواهد  قيتشعشع  و هم از طر

جهت خنك تر  يشمال شرق اي يخنك شرق يشده است، از بادها جاديشرق ا ايكه در ساختمان به طرف شمال شرق 
  )يميشدن داخل ساختمان استفاده نمود..(خانه ابراه

در نظر گرفتن سقف شيبدار در ساختمان، هرچند كه از نظر فصول سرد و ميزان بارندگي برف از  دما : -3-2-3    
منطقي به نظر مي رسد، ولي از نظر جوابگويي به مسائل اقليمي اشكال دارد زيرا  خود برف روي بام ها به عنوان نظر اول 

معماري قديمي اردبيل نيز از سقف هاي غير شيبدار  هعايق حرارتي در زمستان عمل مي كند و براي همين بوده ك
با مصالح  اي) يرفتاحيخانه م ،يميشد(خانه ابراه ياجرا م تخت هيبه صورت دو ال اياستفاده مي كرده اند. بام خانه ها 

   )يسيخانه رئ عت،يشود.(خانه شر يريتا از تبادل حرارت جلوگ نيسنگ
  يو استفاده مجدد از انرژ ييصرفه جو  -3- 3

ز در سب يو استفاده از فضا يانرژ دي، تجد ياز اتالف انرژ يريجلوگ داريپا يمعمار يشاخص ها نياز مهم تر يكي    
  باشد .  يبناها م

باعث  يبلكه در موارد ميشو يم ينه تنها باعث كاهش اتالف انرژ يميبناها با در نظر گرفتن عناصر اقل يطراح در    
  . ميآور يفراهم م زيو استفاده مجدد از آن را ن يانرژ يساز رهيزخ طيشرا جاديا

  

 منطقه بر خصوصيات عناصراقليم ساختمان هندسه و فرم
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 ]8منطقه [ بومي معماري گيري شكل بر اقليم عناصر تأثير نحوه - 1جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  مناسب فضاها  ونيركالسسي –4- 3

متناسب با  يفضاها يفضاها، طراح نيدرست ب ونيركوالسيخانه ، س نيساكن تيمتناسب با نوع فعال يعملكرد روابط    
  شود.  ياز فضاها م نهياستفاده به نيكمتر و همچن يخود باعث اتالف انرژ يكاركرد به خود

  عملكردها پرداخته شده است. ميبه تقس يبا توجه به فرهنگ و سبك زندگ يسنت يبناها در
ر هم و دسترسي هردو به حياط خلوت ، قرارگيري صندوق خانه در و آشپزخانه در كنا همچون شربت خانه يفضاها وجود

و احترام به  يرايپذ و يكه نشان از مهمان دوست و فضاهاي جانبي آن و تاالر نينش شاهكاربري  درون اتاق دودري و 
  )1شكل شماره  (است. يمهمان را دارد قابل تعمق و بررس

  
  

 فضاهاي بين حرارتي تبادل كاهش منظور به فشردهومتراكمپالن هايازادهاستف
  پيرامون محيط با داخل

 بزرگ بسيار منبع يك و حرارتي مناسب بسيار عايق عنوان به ديوارها قطر افزايش
  .باشد مي انرژي ذخيره

 اه پنجره ابعاد جنوبي، جبهه در آفتاب تابش حرارتي انرژي از استفاده منظور به
 .يابد مي افزايش سقف به نسبت

درنقاطاينگيريقرار دليل به
 تابش  زاويه باال، جغرافيايي عرض
 اين در تابش شدت و بوده مايل

 تابش باشد مي كم مناطق

 بين حرارتي تبادل كاهش باعث خارجي، سطح رساندنحداقلبههاساختماندر
  متراكم) و فشرده بافت.(گردد مي پيرامون محيط با داخل فضاي

 روي بر حرارتي عايق عنوان به برف نگهداري براي مسطح هاي بام از مناطق اين در
  .شود مي استفاده بام
 مورد ها ساختمان داخلي دماي تعادت جهت آشپزخانه در پز و پخت حرارت از

 .گيرد مي قرار استفاده

هوايزمستان،درشديد سرماي
  زمستان در معتدل
 حرارت  جهدر بسيارزياد اختالف

 دما شب و روز بين

 روي بر ها خانه اغلب خانه اطراف برف در ماندن باقيمدتطولدليلبهارتفاعاتدر
 .باشد بنا مي گير برف سطح از باالتر ارتفاع در و )سنگ از( سكو يك

 كمنسبتا هوا رطوبت
  برف و باران صورت به بارش

 صورت به بارش اغلب ارتفاعات در
 شدبا مي شديد برف

 رطوبت

  گرا درون هاي ساختمان از شوها  ،   استفادهبازوهاپنجرهرساندنحداقل
  دارد قرار باد به پشت جبهه در ها خانه پنجره و در

 فضاهاي بين حرارتي تبادل كاهش منظور به فشرده و متراكم هاي پالن از استفاده
  پيرامون محيط با داخل
 هواي با تماس سطح كمترين ها خانه كه وينح به متراكم، و فشرده صورت به بافت
 .باشند داشته را سرد

وپاييزدرسردبادهاي وزش
 زمستان

 باد

 
  ندهپخش کنضای ف

  شاه نشين

  بخش خصوصی

 خدماتی
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 .لياردب يخيتار يلكرد فضاها در خانه هاعم مياز تقس ينمونه ا -1شكل 
 يمي، خانه مجتهد، خانه ابراه ايالرعا ليسمت راست خانه وك از

  : نگارنده ميترس
  
  استفاده درست از مصالح بوم آورد  -5- 3

مصالح ساختماني غالباً خشت و آجر و آهك بوده ولي پي هاي خانه ها را هميشه با سنگ و آهك مي گرفتند و نماي     
اختمان را تا ازاره يعني تا زير پنجره ها با سنگ حجاري شده و از آن به باال با آجر مي ساختند و جرز آجرها را با گچ س

آفتاب و گرد و خاك رنگ خود را مي باخت، روي  و بند مي كشيدند و سال هاي بعد كه نماي ساختمان بر اثر باد و باران
  بندها را نيز با رنگ سفيد نقاشي مي كردند. آجرها را با رنگ روغن به رنگ آجري و روي

عملكرد خشت و گل در جلوگيري از نفوذ سرماي شديد در زمستان و به وجود آمدن ديوار هاي قطور، گوياي اين مطالب 
  كه شرايط اقليم در مقابل نيازها مهار شده و تا حد زيادي از تأثيرات نابهنجار آن در بافت مسكوني كاسته است.

  
  بنا  ياناخو - 6- 3

بنا بر خالف باور  يو معمار بيترك چگاهيشكل گرفته اند و ه يقوم يرانيو فرهنگ ا تيبناها با توجه به هو رانيا يسنت يمعمار در    
به  ناتيتزئ يحت ؛نبودند دهيچيدور از ذهن و پ چكداميحجم ها كامال ساده و ه .نبوده است هيآن ناح ينيو د ي، فرهنگ يقوم يها

  . ستندين يمستثن زيقاعده ن نيو ار ا نديآ يبه شمار م يمعمار ياز اركان فرع زيشده ن كار برده
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   گيري جهينت -4
مطرح شد، در  ستميدر قرن ب نينو داريپا يكه در معمار ياصول شترياست كه، ب نيتوجه است ا انيبخش شا نيدر ا آنچه    

و  نيفرهنگ، د حيصح ريتاث ديشد، كه خود مو يم تيتلف رعامخ يها ميمرز و بوم در اقل نيا يميو قد يسنت يمعمار
است كه در عصر  يهمان اصول نيبوده است. ا نيشيپ يسده ها رد يساخت و ساز و معمار يبر چگونگ رانيمردم ا يسنتها

 يماررا در مع يديجد كرديمعاصر، رو ياصول، منطبق با معمار نيا ينيسپرده شده و با دوباره آفر يحاضر به فراموش
 يسنت يمانند گذشته به روش ها ميتوان ينم يو رشد تكنولوژ يامروز يازهايتوجه به ن با خواهد نمود. جاديا رانيمعاصرا
. ستنديپاسخگو ن يساخت سنت يو هم روش ها افتهي رييتغ  يمعمار يما از فضاها ازي. چون هم نميخلق كن يمعمار يبناها
  كرد. ليو تبد رجمهت يرا به زبان امروز يبوم يمعمار نينو يهايتوان با توجه به فناور ياما م
 دارييشاخصه هاي پا هياست چرا كه واجد كل داريمعماري پا لياردب ياز آن است كه معماري سنت يانجام شده حاك يبررس

طريق در  بر آن است تا از اين ديخود پاسخ دهد. ام يطيدراز توانسته به مسائل مح انيبوده و همچنان پس از گذشت سال
  در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار گام برداشت. تطراحي بناهاي آينده با رعايت برخي از اين نكا

  سطوح باز و بسته نيداشتن ارتباط ب •
 عيسر ياز تبادل حرارت يريجهت جلوگ ل،يسرد اردب ميباز و بسته كه با توجه به اقل مهيباز و ن يسلسله مراتب فضاها تيرعا •

  است يالزام
  پشت به آفتاب و رو به آفتاب ياحداث عرصه ها •
  باشد يرون راسته م ،يجنوب شرق -يشمال غرب يميخانه ها منطبق بر جهت اقل ييايغالبا جهت جغراف •
از  ميمستق   ريغالباٌ نور غ يخدمات يفضاها م،ينور مستق ياصل يبر اساس عملكرد فضاها(فضاها يريتفاوت در نحوه نورگ •

  )رنديگيسقف م يه هاروزن
  باال يحرارت تيبا ظرف نيستفاده از مصالح سنگ •
  استفاده از سنگ در نماها به عنوان بادشكن •
  ثابت است يرونيشود و جداره ب يبه باال باز م نيياز پا ييبه صورت كشو يدوجداره، جداره داخل ياستفاده از پنجره ها •
  شود. يمناطق به داخل م نيمانع نفوذ رطوبت در ا ياديز حد و كف تا رهاوايهمچون سنگ در د ياستفاده از مصالح •
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