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 مقدمه: -1
این یابی مکانخشک فالت مرکزی ایران بوده است.  های هوشمندانه ایرانی ساخت کاروانسرا در مناطق کویری واز معماری

اختالف  مانند: شرایط سخت اقلیمیبا  این بناها واست  های اقتصادی و نظامی حائز اهمیت بودهجریانارتباطی و  از لحاظ بناها

 است. برای مسافران بوده طاقت فرسااز گونه شرایط که  همراه است دمای زیاد در شب و روز و تابش شدید آفتاب و تبخیر زیاد

 وژیتکنول از استفاده بدون برای حل این مشکالت، نشان از نبوغ ایرانیان در گذشته است که اقلیمی در این بناها وجود تدابیری

ابتدایی ترین و  از یکی از این عوامل تاثیرگذار میزان تابش خورشید و سایه اندازی است که .کنند غلبه شرایط این بر اندتوانسته

 برای آسایش است. ها موثرترین شیوه

 

 معرفی کارکرد کاروانسرا در ایران: -2
ا ایجاد هکان موقت و استراحت کاروانیان در مسیر راهاز مهمترین یادگارهای گرانقدر معماری ایران کاروانسرا است که جهت اس

استراحت چاپارهای دولتی و تعویض اسب های خسته با اسب های »در این میان چاپارخانه ها نیز با کارکردی مشابه برای  شده و

 (352، 9312،) قبادیان «دادندتازه نفس بوده است. چاپارها، نامه ها و اوامر دولتی را از مرکز به ایاالت و برعکس انتقال می

 این بناها به علت تحوالت اخیر در حوزه حمل ونقل کارایی خود را از دست داده و بیشتر به مخروبه بدل گشته است.

، به این علت که مردمانی از سرزمین های مختلف را هرچند ه اندکاوانسرا ها عالوه بر اینکه مکانی جهت رفاه کاروانیان بود»

شد کاروانسراها تبدیل به .این اجتماع باعث می ه اند، دارای کارکرد اجتماعی نیز بودندکرددر خود جمع می برای مدت کوتاهی

 .دنمذهبی وسیاسی و....اقوام مختلف باش ،های اجتماعیمحلی برای برخورد و تبادل آرا واندیشه

دارای حکومتی مرکزی و مقتدر بوده است که خود باعث  که کشور ها رونق و گسترش پیدا کردنددر دورهای از تاریخ ایران کاروانسرا

های بین راهی را هرچه بیشتر از بیش فراهم ایجاد امنیت در راها ودر نتیجه گسترش حمل ونقل شده و اسباب ساخت کاروانسرا

 .کرده است

 را ابل توجه تعداد کاروانسرا هاافزایش ضریب امنیت و انگیزهای بازرگانی در دوره صفوی به خصوص دوره شاه عباس موجبات رشد ق

 .(9331)هادی زاده کاخکی ، «ه بوددر ایران فراهم کرد

 

 بررسی شرایط اقلیمی شهر کرمان:  -3



طبق تقسیم بندی آقای کسمایی است. درجه شرقی  55درجه شمالی و طول جغرافیایی  33شهر کرمان با عرض جغرافیایی 

های پست مرکزی، شرقی و چاله»و خشک قرار گرفته است که در این منطقه گرم  استان کرمان در محدوده منطقه بیابانی اقلیم

جنوب شرقی ایران دارای آب و هوای گرم و خشک بیابانی است. البته این مناطق به علت فقدان یا کمبود ایستگاه های هواشناسی، 

الف زیاد درجه حرارت هوای شب و روز در تابستان ناشناخته ترین مناطق ایران هستند. از ویژگی های آب و هوایی این مناطق، اخت

است. منطقه دشت لوت، کمترین میزان رطوبت نسبی در ایران را دارد که به احتمال قریب به یقین، گرم ترین منطقه آن نیز 

د شود. در شود دامنه تغییرات دمای هوا در این مناطق بسیار زیاشود. رطوبت کم و نبودن ابر در آسمان باعث میمحسوب می

کند در حالیکه در شب، دمای سطح زمین به درجه سانتی گراد گرم می 53تابستان، تابش آفتاب در طول روز سطح زمین را تا 

رسد و البته نوسان گرمای هوا کمتر است ولی در هر حال، میزان درجه سانتی گراد یا کمتر می 95سرعت کاهش میابد و به 

-95درجه سانتی گراد و در شب ها به  53-03گراد می رسد. دمای هوا در روزهای گرم تابستان به  درجه سانتی 23تغییرات آن به 

 (.30، 9335)کسمایی، « درجه سانتی گراد می رسد 25

دارای هوای گرم و خشک در تابستان و زمستان سرد است که در این مناطق پرهیز از سرمای زمستان مهمتر از »این منطقه 

در این مناطق، پرهیز از سرمای زمستان در حدود یک پنجم سال و کاهش گرمای » .(19 ،9313) طاهباز ،«ستگرمای تابستان ا

 .(13) همان منبع ،  «تابستان در بیش از دوسوم سال، ضروری است

ر حالیکه د و کمترین تماس با تابش آفتاب را ایجاد کند سایهاست تا حداکثر  هتمرکز و فشردبشکل م کرمان  بافت سنتی شهر 

 کاروانسراها در حاشیه شهرها بودند و کمتر بناهایی را در اطراف خود داشتند.

 

 :کاروانسرا معماری بررسی -4
احداث و ایجاد کاروانسراها در ایران پیروزی بزرگ معماری ایران است و در هیچ »همانطور که آرتور ابهام پوپ معتقد است که 

  (9353) طالیی به نقل از پوپ ،  «توان دیدری آن را نمیهای خاص معماجای دنیا کاربرد و ویژگی
بهترین خصوصیت نگاهداری گرما را در زمستان و خنک » شدندسراها به طور معمول مستطیل و یا مربع ساخته مینکاروا

ن حجم را بدست ماندن در تابستان را دارد این عقیده مبتنی برآن است که ساختمان مربع با کمترین مقدار سطح خارجی بیشتری

 .(990صفحه  ،) توسلی  «می دهد

 سطو  خارجی سفید کاری و به منظور کاهش هرچه بیشتر حرارت ایجاد شده در دیوارها در اثر تابش آفتاب بر آنها، معموال

فوذ ها به حداقل میزان ممکن کاهش یافته و برای جلوگیری از نمساحت پنجره ساختماندر این مناطق، تعداد و شده است. 

 های فوقانی دیوارها تعبیه شده است.ها در قسمتپرتوهای منعکس شده از سطح زمین اطراف، پنجره

ها یا در این مناطق برخالف مناطق معتدل و مرطوب از ایجاد کوران و ورود هوای خارج به داخل ساختمان از طریق پنجره

بیر دیگری از جمله ایجاد بادگیر برای خنک سازی هوای داخلی به ولی تدا شودمی های بازشو، بویژه در هوای گرم جلوگیری قسمت

 صورت طبیعی اندیشیده شده که بسیار هم موثر است.

های معماری ها، از عمده ترین ویژگیاستفاده از حیاط های درخت کاری شده و معطوف ساختن فضاهای زندگی به این حیاط

کاری شده است، یکی از موثر ترین عوامل مل درخت، حوض و سطح گیاههای داخلی که شادر مناطق گرم و خشک است. حیاط

 .(12الی33، 9335) کسمایی، ایجاد رطوبت محسوب می شود

که علت این تفاوت هم در سبک رایج در زمان  نحوه ارتباط به حیاط به دو طریق با فضایی واسط مانند ایوان و یا مستقیم بوده

 (03 ،9330)مقدم آریایی،خود بوده است.



دهد، از ها را کاهش میها و اصطبلکوران هوا در داخل اطاق اگرچه فرم حیاط مرکزی با فضای محصور داخل حیاط که امکان»

مهاجمان، فرم بسته و  ولی از جهت ایمنی و حفاظت از بنا در مقابل راهزنان و ،منطقه چندان مناسب نیست لحاظ اقلیمی برای این

 .(303، 9313قبادیان،) «نطقی و صحیح می باشدکامالً محصور کاروانسرا م

ها برای به حداقل رساندن نفوذ حرارت ناشی از این جهت جهت گیری مناسب برای این مناطق، جنوب تا جنوب شرقی است. 

 .(12، 9335)کسمایی، تابش آفتاب در بعداز ظهر به داخل ساختمان، مناسب ترین جهت محسوب می شود

از کتاب کاروانسراهای ایران  می پردازد که مورد از کاروانسراهای اقلیم گرم و خشک استان کرمان 93ی در این پژوهش به بررس

 می گردد:بیان آن ها در جدول زیر مشخصات و  اند انتخاب شده

 
 )ماخذ: کیانی، کاروانسراهای ایران(: مشخصات کلی کاروانسراهای مورد مطالعه9جدول شماره 

 ردیف کاروانسرا اسم جغرافیایی موقعیت پالن عنو قدمت ساختمانی مصالح
 9 رباط غرب شهر بابک کرمان-جاده شیراز متفرقه اوایل اسالم خشت -سنگ 

 2 شهر بابک کرمان-شیراز جاده متفرقه قاجاریه خشت

 3 کبوتر خان کرمان-جاده رفسنجان چهار ایوانی صفوی آجر

 0 ماهان کرمان-جاده ماهان ایوانی چهار صفوی سنگ -آجر 

 5 چاپارخانه کرمان-جاده یزد ایوانی چهار قاجاریه خشت

 0 رفسنجان کیلومتری جنوب شرق رفسنجان 90 ایوانی چهار قاجاریه خشت

 5 علی آباد جنوب یزد چهار ایوانی قاجاریه آجر

 3 ------- )روبروی رباط زین الدین(کرمان-جاده یزد یک ایوانی قاجاریه خشت

 1 زریزد کرمان-یزد جاده ایوانی رچها قاجاریه خشت

 93 بیاض یزد-رفسنجان جاده ایوانی چهار صفوی آجر

 

 روش اجرایی پژوهش: -5
و با استفاده از نرم  شده استاستخراج  اطاعات مرتبط با سایه اندازی، هادسته بندی آندر این پژوهش با جمع آوری اطالعات و 

می گیرند این اطالعات اعم از طول و عرض و ارتفاع بنا و زاویه چرخش پالن افزار داده های بدست آمده مورد مقایسه قرار 

شمای کلی از بنا استخراج می شود تا با استفاده از این داده ها به فرم  و جهت مناسب برای نسبت به جهات جغرافیایی، یک 

نتایج می توان اصولی را برای طراحی با توجه به  سایه اندازی در تابستان و دریافت نور خورشید در زمستان بدست آورد.

  .  شود می پرداخته بنا واسط فضاهای در اندازی سایه میزان بررسی به تحقیق این در اقلیمی و بویژه سایه اندازی پیشنهاد کرد.

ه آن هم ک وارد فوق دارای پالن متفرقه استاز م مورد تنها دو و اند ایوانی بوده 0کثر پالن ها به صورت ا، 9در جدول شماره

ها حیاط مرکزی وجود داشته و در تمامی آن ولی بهرحالاست.  بدلیل دخالت سلیقه معمار و یا نفوذ معماری خارجی بوده

 . گرفتندحیاط جای می اطرافمابقی فضاها 

  :بررسی اقلیمی عوامل موثر بر سایه اندازی -6
 :برای بررسی میزان سایه اندازی به اطالعاتی نظیر

 افرم بن بررسی  

  شمالمیزان چرخش بنا نسبت به  

 خورشید در سردترین و گرمترین روز سال  زاویه تابش 



 بررسی تناسبات بنا 

 که در ادامه در مورد هریک به تفسیر بیان خواهد شد.

 

 :بررسی فرم بنا -6-1

و با تقسیم  بنا داخلی عرض به این منظور با اندازه گیری طول و .مورد بررسی قرار می گیرددر ابتدا ترکیب بندی این فضاها 

مساحت کل بنا) با توجه به یک طبقه بودن بنا( به مساحت فضای خالی)حیاط(، نسبت فضای پر به خالی بدست آمد و این نکته 

) میزان ارتفاع بنا و ارتفاع موجود در مقطعبا تقسیم میزان  قابل ذکر است که ایوان ها هم جزو فضای بسته در نظر گرفته شده است.

 بدست آمد. ی تناسبات ،نه میزان ارتفاع برج ها( به بلندترین طول بنا

 
 )ماخذ: نگارنده(: بررسی تناسبات بنا2جدول شماره 

 ردیف کاروانسرا اسم کل مساحت به نسبت مساحت حیاط خارجی بنا طولبیشترین  ارتفاع به نسبت
 9 رباط غرب شهر بابک 53% 99%

 2 شهر بابک 55% 93%

 3 بوتر خانک 93% 90%

 0 ماهان 93% 90%

 5 چاپارخانه 00% 93%

 0 رفسنجان 23% 90%

 5 علی آباد 55% 0%

 3 روبروی رباط زین الدین 02% 95%

 1 زریزد 02% 3%

 93 بیاض 39% 5%

 
اهای ها و فضروباز است و قابل ذکر است که ایوانفضای  از مساحت قابل توجهی دارای تمامی موارد 2مطابق جدول شماره

اعداد بدست آمده از نسبت ارتفاع  است. هجزیی از فضاهای سرپوشیده و بسته مد نظر قرار گرفته شد هم (فضاهای نیمه باز) واسط

 به بیشترین طول بنا نشان از کشیده و یک طبقه بودن بنا است. 

  

 نسبت به شمال بررسی میزان چرخش بنا -6-2

 جغرافیایی جنوبشمال و چرخش بنا نسبت به  فت انرژی خورشید و وزش باد، زاویهبر میزان دریا از دیگر موارد تاثیرگذار

 شده است. محاسبه شمالبا استفاده از عالمت شمال موجود در نقشه میزان چرخش بنا نسبت به  3شماره  در جدولاست. 

 
 )ماخذ: نگارنده(شمالبررسی میزان چرخش بنا نسبت : 3جدول شماره 

 نام کاروانسرا بابک شهر غرب رباط بابک شهر خان ترکبو ماهان چاپارخانه

     

زاویه چرخش نسبت 

 شمالبه 



 زین رباط روبروی زریزد بیاض

 الدین

 نام کاروانسرا رفسنجان آباد علی

     

زاویه چرخش نسبت 

 شمالبه 

 
و یک مورد  اندمورد در جهت جنوب غرب و مابقی در جهت جنوب شرق چرخش داشته 0مورد  93از میان مطابق جدول فوق 

نقاط مثبت و منفی  میزان سایه اندازی آن، بدست آوردن ی به بنا واعمال تابش پرتوهای خورشیدبا  حال، هم بدون چرخش بوده

 گیرد.مورد بررسی قرار میهریک 

 

 سردترین و گرمترین روز سال  زاویه تابش خورشید در -6-3

فصل  یقبل از بررسی میزان سایه اندازی باید به جایگاه خورشید در فصول مختلف پرداخت در میان تمامی روزهای سال ابتدا

انقالب تابستانی و زمستانی  .حائر اهمیت بوده است و مسیر خورشید دچار تغییر می شودتابستان و ابتدای فصل زمستان که جایگاه 

می شود و این تغییر مسیر بر میزان سایه اندازی  آذر( آغاز 33دسامبر ) 29خرداد( و  39ژوئن ) 29ر نیمکره شمالی به ترتیب در د

 .(923، 9331)قبادیان، بر بنا هم موثر است

 

 
 ماخذ: سایت ایسنا: مسیر حرکت خورشید در انقالب تابستانی و زمستانی 9 شکل

 
در زمستان بطور مطلوبی در معرض تابش قرار  است که تنها جبهه جنوبیمذکور  و تاریخدر د ی،دیاگرام خورشیدطبق 

 .(923، 9333)قبادیان، کندطلوبی به گرم شدن ساختمان کمک میگیرد و در تابستان تابش از سمت غرب و شرق به نحو ناممی

 



 
 احی اقلیمی: مسیر حرکت خورشید در انقالب تابستانی و زمستانی ماخذ: کتاب طر2 شکل

 

 درجه شمالی )شهر 33و با وارد نمودن مشخصات شهری همانند کرمان با عرض جغرافیایی  رویت با استفاده از نرم افزار

وجود تنظیمات مرتبط با  این شبیه سازی،شهر کرمان را شبیه سازی کرده و علت  (  New Orleans Al نیواورلئان در امریکا

 29صبح روز  99ساعت ، با توجه به وجود دو انقالب تابستانی و زمستانیدر نرم افزار است. پایتخت کشورها و شهرهایی خاص

 بنا به دالیل مذکور، سردترین روز سال بعنوان ،آذر( 33دسامبر) 29صبح  99و ساعت گرمترین روز سال بعنوان ، خرداد( 39ژوئن)

  استخراج شد.

 
 ماخذ: نگارندهآذر(، 33دسامبر) 29: مسیر حرکت خورشید در 3شکل



 
 خرداد(، ماخذ: نگارنده 39ژوئن) 29: مسیر حرکت خورشید در 0 شکل

 

یگیری خورشید در آسمان است که خورشید در وجود طول سایه بیشتر در زمستان و طول سایه کمتر در تابستان به علت جا

 .(923، 9333قبادیان،) زمستان در مسیر بسیار کوتاهتری و پایین تری از مسیر حرکت آن در تابستان است

 
 : میزان زاویه تابش خورشید در فصول، ماخذ: سایت ویکی پدیا5شکل

 

میزان سایه  0تصویر شماره استخراج شده است. در  زیرتصویر در فرایند شبیه سازی شهر کرمان طول و جهت سایه اندازی در 

 ند. چرخش داشته ا در جهت جنوب غرب آذر بر بناهایی که33اندازی درتاریخ 

 
 آذر، ماخذ: نگارنده 33 تاریخ: بررسی میزان سایه اندازی در0شکل



 

 شرق چرخش داشته اند.در جهت جنوب  آذر بر بناهایی که33میزان سایه اندازی در تاریخ  5تصویر شماره در 

 

 
 آذر، ماخذ: نگارنده 33: بررسی میزان سایه اندازی درتاریخ 5شکل

 

 چرخش داشته اند. غربدر جهت جنوب  خرداد بر بناهایی که 39اندازی در تاریخ میزان سایه  3تصویر شماره در 

 
 ، ماخذ: نگارندهخرداد 39 تاریخ: بررسی میزان سایه اندازی در3 شکل

 

 شرق چرخش داشته اند.در جهت جنوب  خرداد بر بناهایی که 39میزان سایه اندازی در تاریخ  1تصویر شماره در 

 

 
 خرداد، ماخذ: نگارنده 39ن سایه اندازی درتاریخ : بررسی میزا1شکل 

 

زاویه چرخش در بناهایی که فرم شیبه به مکعب دارند تفاوت چندانی در جهت جنوب غرب و یا شرق ندارند اما در بنایی 

روبروی انسرای کاروبه عنوان مثال رباط غرب شهر بابک را با این تفاوت آشکار است، روبروی زین الدین کاروانسرای کشیده مانند 

 مورد مقایسه قرار گرفته است: زین الدین

 در سایه قرار نگرفته استو جبهه شمالی بیشترین دریافت نور را دارد از نظر سایه در تابستان،  کاروانسرا روبروی زین الدین

 ب شهر بابک در سایه است.ولی جبهه شمالی در رباط غر در سایه قرار گیرد. این جبهه باید تمهیداتی فراهم کرد تا درحالیکه



حائز اهمیت لی مانند شمالی و جنوبی بیشترین دریافت نور خورشید در جبهه های اص برای تجهیز تمهیداتی با در زمستان

روبروی زین الدین جبهه جنوبی دارای طول سایه زیاد است که همین به سرد شدن فضای واسط و میانی کاروانسرای در است. 

 پس در نتیجه جهت گیری بنا در جهت جنوب شرق مناسب ترین جهت برای اقلیم مذکور است.کند، جبهه کمک می

مطابق کتاب اقلیم گرم و خشک دکتر محمود  .ش استعیین بازه مناسب برای چرخت ،در میزان سایه اندازی عامل موثر دیگر

 درجه است. 25لت آن بهترین حا ودرجه است  35-3توسلی بازه زاویه چرخش در جهت شرق از جانب جنوب 

 مورد در این بازه قرار گرفته اند: 5مطابق جدول زیر از میان نمونه های مورد مطالعه 

 
 )ماخذ: نگارنده( : بررسی میزان سایه اندازی در بناهای مورد مطالعه0جدول شماره

 ردیف کاروانسرا اسم اندازی سایه میزان زاویه چرخش جهت چرخش
 9 غرب شهر بابکرباط  زیاد 95 درجهت شرق

 2 شهر بابک متوسط 33 شرق درجهت

 3 کبوتر خان زیاد 2 غربدرجهت 

 0 ماهان زیاد 52 درجهت شرق

 5 چاپارخانه زیاد 3 بدون چرخش

 0 رفسنجان زیاد 00 درجهت شرق

 5 علی آباد متوسط 95 درجهت شرق

 3 روبروی رباط زین الدین کم 39 درجهت غرب

 1 زدزری زیاد 03 درجهت شرق

 93 بیاض کم 51 درجهت غرب

 
درجه هستند و در جهت شرق جای گرفته اند در روزهایی گرم سال از 35تا حدود  3بناهایی که در بازه  0مطابق جدول شماره 

میزان سایه مناسبی برخوردار بوده و می توان نتیجه گرفت که الویت با جهت چرخش بنا نسبت به جهات جغرافیایی و سپس زاویه 

 رخش آن است.چ

درجه نزدیک ترند، از سایه بیشتری برخوردار شده اند، بجز چاپارخانه که علل دیگری  25در این بازه چرخش مواردی که به 

 بدون هیچ چرخشی در راستای جنوب از سایه مناسبی برخوردار است. که تاثیر گذار بر میزان سایه اندازی آن بوده،

 بررسی تناسبات بنا: -6-4

در میزان سایه  اطالعاتی نظیر نسبت میان طول و عرض بنا است. آن عوامل موثر در میزان سایه اندازی بنا تناسبات دیگر از

 مورد کاروانسرای مورد بررسی آن هایی که میزان سایه در 93از میان اندازی بر جبهه های دیگر و فضا باز حائز اهمیت است.  

ن هایی که کمتر از نصف مساحت حیاط در آش از نصف مساحت باشد را در دسته زیاد و حیاط به اندازه نصف و یا بی تابستان در

برای  هم به همین شیوه زمستان هایی که از این مقدار کمتر بوده را در گروه کم قرار داده و برای فصلاند را متوسط و آنسایه

ی بدست آمده از پیش و دسته بندی آن ها، کارکرد هریک با توجه به داده ها تقسیم بندی شده است. بیشترین دریافت نور مطلوب،

 از لحاظ سایه اندازی در جدول زیر آمده است.

 

 

 



 )ماخذ: نگارنده(: بررسی میزان سایه حیاط مرکزی در فصول تابستان و زمستان5جدول شماره 

 حیاط مساحت نسبت در تابستان میزان سایه میزان سایه در زمستان

 کل مساحت به

 ردیف انسراکارو اسم

 9 رباط غرب شهر بابک %53 متوسط زیاد

 2 شهر بابک %55 متوسط کم

 3 کبوتر خان %93 متوسط متوسط

 0 ماهان %93 متوسط زیاد

 5 چاپارخانه %00 متوسط متوسط

 0 رفسنجان %23 متوسط متوسط

 5 علی آباد %55 متوسط کم

 3 روبروی رباط زین الدین %02 متوسط کم

 1 زریزد %02 متوسط زیاد

 93 بیاض %39 کم کم

 

 نتیجه گیری: -7
مانند چرخش بنا در جهت جنوب  یشتر مورد بحث قرار گرفت،پبا رعایت اصولی که  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که

ایجاد  زمستاندر تابستان و دریافت نور بهتری در  در بدنه داخلی بنادرجه امکان دریافت سایه اندازی مطلوب  35-3شرق و در بازه 

 :کند و عالوه برآن عوامل موثر دیگری مانندمی

  بوده از شرایط مطلوب تری برخوردار بوده اند. %53در بناهایی که در حدود درصد فضای باز به بسته  

 برخوردار  در زمستان و دریافت نور بهتری مطلوب در تابستان از سایه اندازی فرم کشیدهدارای  یی کهکاروانسراها

در   در فضاهای باز و نیمه باز ، وجود سایهاند این در حالی است که فرم هایی که به مربع بیشتر شباهت داشته و بوده

 شدن فضا می شود که نقطه منفی است بنابراین فرم های کشیده برای این منطقه مطلوب بودهموجب سرد زمستان 

 اند.

 برای این منظور نتایج بهتری  شمال و جنوب جغرافیایی بودهدر راستای  ه و طول بلندترکشید فرم بناهایی که دارای

  داشته است.

  قرار داشته اند، فرم درستی برای طراحی اقلیمی را ارائه می  3.3تا  3.5 در بازه یی کهطول وعرض بناهاتناسبات

 دهند.

. در طراحی اندبه یادگار گذاشتهبررسی آثاری که آنان از خود  دربهره گیری از دانش گذشتگان خود  کشف و  با پایانو در 

بهبود و ارتقای سطح دانش  ا با حداقل استفاده از تکنولوژی در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. این مهم موجبهای امروزه بکار برد ت

 ساخت. ،و اقلیم همساز با محیط زیست شده و می توان بناهایی پایدار و ساخت و ساز
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