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  چکیده
ای کا  در  رود و در محفظا  پنجاره مشابکی اساه کا  اا  شاای گشاپا روی پاشان  گارد ، ااا  مای           و  معمااری ایرانای  اُرُسی از عناصر 

 دوره صافوی و ااشاار  هاای  هاا و پیشاانی و رواس ساااپمان   گیارد  ارسای معماو ر در اشاکوش کوشا      نظر گرفپ  شاده اساه شاای مای    

نند  اتومااای لحا عیا در نااادهد می رعبو دمپعد و عمپنوی ها نگر در را رنو ک  نگیر یشیش ها اا یااایها هپنجر دیاااده مااای شاااود  

 نیز رنو هکنند لکنپر انعنو ا  و نمایند یگیر شلویاااااز ن الدا ا  زانسو و مگر یها شع از ا وشهیاااااات لااااااااا دااااااصدر ورود از

دارد   اساازایی زیبااایی و اصوصاایاا روان شاانااپی نیااز تاا  یر و فیلپاار نمااودن نااور در عااالوه ااار روشاانایی ف ااا  نمایند    نقش ییفاا

کمپار اساپفاده مای     ااز ایاا ناوع پنجرها   ااا وشاود زیباایی و مزیاه هاای االیمای،        هاای اماروزی  در سااپمان مپاسفان  در حال حاضر

ری ایرانای از هحاااق االیمای اررسای شااود  و امکاان اااز راحی ایااا        در ایاا مقاها  سااعی میگاردد پنجاره هااای ارسای در معماا      شاود 

د وشا مای ااا مااهعااا انجاام شاده مشا         گیارد  پنجره ها در اناهای مدرن و سازگاری آن یا معمااری پایادار ماورد احاا اارار مای      

ی اماروز اا  نحاو تا  یر     توان از پنجره ارسای ااا توشا  اا  اصوصایاتی کا  دارد در اتااس ااواش و نشایمیا اانا  هاای مساکون            ک  می

 گذاری اسپفاده کرد 

 

 .پنجره، ارسی، نور، رنگ، زیباشناسی .كلیدی: های واژه

 

 

  مقدمه -1

های کها تا کنون همواره آدمی در تالش و تکاپوی فراوان ارای الق آ اری ارزنده اوده تا اپواند ا  یاری و مدد از زمان 

ی از حقانیه اویش را ا  ا باا رساند او اا ایا ااور ییهاا  ارمغان آورده و شلوهآنها آسایش و آرامش را ارای اود و دیگران 

گذارد؛ انسان هنرمند در پی را در حیرا و تعجب وا می هو ارزشمندی زده اسه ک  هر اینند پیوسپ  دسه ا  الق آ ار ازرگ

ایافریند ک  سوای کاراردش،  هنری اسه دهکوشی همواره اویش وااعی شایگاه ا  یاایدسه ارای و  ایا هدف وا  و مقدس

کشور ما ایران از ایا معقوه  مسپثنی نبوده، فرهنگ و تمدنی کها دارد  ش ن و منزهه اویش، شامع  و فرهنگ را نمایان سازد 

ن شناسان و کارگزارارسد و در تمام ادوار تاریخ مورد توش  سیاحان، کاشفان، شرسک  ادمه آن ا  چندیا هزار سال می

اند؛ اا سهم اسزائی در شناساندن آن داشپ فرهنگی کشورهای م پلف اوده اسه  در ایا میان ااسپان شناسان و مردم شناسان 

ارسی، چیدمان  اسه سازی س ا ا  میان آوردهذشپ  تا ا  حال در مورد هنر ارسیشناسی از ادوار گهم  ایا احوال کمپر شرس
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mailto:majidshahbazi57@gmail.com
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 کار ا  اناها  یرها و پنجرهد سااه در ک  اسلیمی اصیل های رح ازادیم و اههام گرفپ   چوش و شیش ، یادگاری از روزگاران

 اصیل هایسااپ  دسه ایا شود،می دیده ادیم از مانده ارشای هایاان  در تنها و نیسه مپداول دیگر اکنون ک  رفهمی

 ادیمی روسپاهای و شهرها در زمیا ایران سرتاسر در اما شودنمی سااپ  دیگر م پلف د یل ا  حاضر حال در هرچند چوای،

سازی در ایران مراوط اسه ا  عصر صفوی  تریا آ ار ارسیادیمی  و زیباتر از آن اسه ک  از یادها فراموش شود دارد وشود هنوز

 در ک  اریوارها هنر اا تلفیق از پسسازی ارسی  اسه شده در اناهای مراوط ا  ایا عصر دیدهک  در نقاط م پلف کشور و 

  یاادمی چندان دو عظمپی و اوج افپدمی اتفاس ااشار عصر

 

 
 پنجره های خانه مشروطه تبریز ارسی -1-1شکل 

 

 و تاریخچه ارسیمعرفی   -2
 : اسه شده تعریف چنیا ده دا هغهنام  در ارسی  دارد رونده پاییا و اا  حاهه ک  اسه چوای پنجره و در نوعی ارسی

«   دشومی ااز سوی ی  ا  ک  عادی درهای االف ار ،اسه آوردن فرود و اردن ا ا اا آن اسپا و گشودن ک  در اسمی»

 ی  دیوار سرتاسر معمو  ک  ،شود می گفپ  هایی پنجره ا  ارسی اصاالحا»: اسه کرده تعریف چنیا را آن نیاپیر محمدکریم

   «اسه رو پاییا و اا  و عمودی صورا ا  آنها شدن اسپ  و ااز و یکپارچ اند کف تا سقف از و میپوشانند را اتاس

ندانی از آن ا ر چ پی پهلوی اودند ک  امروزهااشاری  و ح صفوی ، زندی ، یهادر دورهشزای اصلی معماری ایرانی ها از ارسیا

و معمو ر س  دری،  ها دارای کارکرد همزمان معماران  و تزئینی اودندشود  ارسیهای ایرانی یافه نمیدر معماری مدرن اان 

 هاهنگ  پاتاس و ،رپااو وادار، اود از چهارچوش،شدند و در سااپار اصلی دری و گاهی ن  دری سااپ  می هفه پنج دری،

هایی ا  صورا  وهی، عرضی و منحنی تشکیل یافپ  ک  سایر اشزای ارسی در میان آن چهارچوش از چوششدند  تشکیل می

 مساوی هایی اسمه ا  را پنجره  وهی صورا ا  ک  هایسپون همیناور چهارچوش، وسط در عمودی هایسپون  گیردمی ارار

اا توش  ا  ارتفاع کپیب   کنند وادار نام دارند؛ پااور یا پاشن  ارسی اسمه پاییا و افقی چهارچوش اسه ک  ارتفاع آنقسیم میت

 در هاهنگ  ک  شود می ا الس پنجره اا یی اسمه ا  کپیب  یا پاتاس کند؛می مپر تغییرسانپی ٠١تا  1١ها عمومار ایا و هنگ 

های رنگی ازرگ، گاهی تزئیناا و ا  صورا مپحرک شیش  رند؛ ا شی از اسمه پاییا ارسی دارایگیمی ارار هاآن داال

    گویندک  ا  آن هنگ  یا درک یا چشم  می ،اسه



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

3 

 

 تنها و ندارد وشود دایقی ا العاا معماری در ارسیها سااه و ایران ا  رنگی شام هایشیش  ورود تاریخ اا ارتباط در

 شرح ضما ،آمده ایران ا  صفوی دوره در ک یفرانسو سیاح شاردن  اسه ااشار دوران ا  مراوط اییسفرنام ه موشود منااع

 و اعیان اان  پنجرههای اما ،شده سااپ  چنار چوش از مردم عام  اتاسهای پنجرههای»: مینویسد ،آنها تزئیناا و اان ها

 ،میآید پدید زیبایی نقش آنها اشپماع از ک  گینیرن کوچ  شیش  شبک اش هر در ک  اسه مشبکی درهای از عبارا ازرگان

  از نور هم و دارد زیبا نقشهای هم ک  شفافی مشمعهای یا میاندازند شیش  یا پنجرههاشان ااشهای ا     شدهاسه تعبی 

 ،ایااان ایا انپهای در    میشود ااز نیایااا ا  دوهه دروازه»: اسه آمده کار سرنا مادام  سفرنام  در   «کند می عبور آنها

 در ا  اا اره  اسه دوهه دروازه روی ا  رو درسه ،یافپ  تزئیا رنگیا شیش های اا ک  ،اصر در سر    شده وااع شاه اصر

 شیش های ک  الند ایه ارسی اا اود سااپمانی آن پهلوی    داشه ارار مرمر ت ه تا ر    حیاط ت  در ، رسیدم اصر ورودی

 ا  صفوی  دورهدر  ک رنگی شیش های ،گفه میتوان ،اسه آمده سفرنام ها در چ  آن ا  توش  اا«    داشه ریز و کوچ  اسیار

  اسه  رسیده اود اوج ا  ها ارسی در ااشار دوره در آنها از اسپفاده، شده وارد ایران

 
 مسجد نصیرالملک شیراز ارسی -1-2 شکل

 

 اجزاء تشکیل دهنده ارسی -3

چوش کلی کار اسه ک  اود ا  یکی از ایا اشزا چهار ،اندها مشپرکلفی دارند ک  در تمام آنو ااعاا م پ اشزا هاارسی

ها شوند، ایا تقسیم اندیع )اواسا  تیرهای افقی( تقسیم مییگر هم از عرض )اوسیل  وادار( و هم از ارتفاوسیل  اشزاء چوای د

-اسمه ار  کاریها و ظریفوهه در امر ااز و اسپ  کردن هنگ تر سههای کوچ ر تقسیم دهان  ازرگ ارسی ا  اسمهعالوه ا

-تشکیل دهنده ارسی را می اشزاء حال ایا اا  افزایدمی نیز آن ایسپایی و اسپحکام ار  سازد ومی پذیرامکان را آن م پلف های

 های ذیل تقسیم نمود:توان ا  اسمه

 و عرضی  وهی، اصورا چوش از هاییردیف شامل و دهدمی تشکیل را پنجره اصلی اندیاسپ وان ک  چهارچوش  1

  گیردمی ار در را ارسی اشزای سایر ک  اسه منحنی

ها تقسیم های مساوی ار اساس تعداد هنگ جره را ا  اسمهپن ک  اسه، ارسی عمودی هایسپون همان وااع در ک  وادار  2

 کند می

 موارد ایشپر در آن ارتفاع و شودمی ا الس چوشچهار افقی و پائیا اسمه ا  ک  ارسی پاشن  یا پااور  3

  اسه مپرسانپی 3١ تا 1١ ایا
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شود؛ ک  در وااع سااه را شامل می شهه ارسی ا ش تریامشکل و تزئیا شهه اصلی و عمده اسمه کپیب  یا پاتاس  4

 .اسه م پلف هایفرم شامل و گیردمی شای آن داال در هادرک و  شودمی گرپنجره ارسی اا وشود آن شکل گرفپ  و شلوه

 

 اجزاء تشکیل دهنده ارسی -1-3 شکل

 

 چینی وش تولید گرهر -4

شود  سپس  نی ا  ایا صورا اسه ک  ااپدا  راحی و ترسیم گره مورد نظر اراساس اندازه کار انجام میچی وش توهید گرهر

شود و چهارچوش یا کارگاه در اندازه مورد نظر سااپ   های مورد نیاز گره رسم شده، اهگو یا ااهب ارداشپ  می از روی اسمه

های زیبایی را اوشود  شوند و نقش ای ا  یکدیگر افل می زاان ها اتصا ا کوچکی از چوش هسپند ک  ا  صورا  گره شود  می

ها ا  ض امه اند رسم شده  آورند ک  هر چ  ظریفپر ااشند، از نظر هنری ارزش ایشپری دارند  ارای ایجاد نقش گره، چوش می

شود  سپس ا  وسیل   تهی  می های آماده شده از ااهب شود ( های واگیره )ااعاتی ک  در کار تکرار می اریده و در عیا حال چوش

زنند  سپس دو سر هر ی  از  ها اازار می زنند و اا رنده اازار، روی آهه های اتصا ا روی چوش را ارش می دار، زاوی  اند اره پشه

ردن زنند و در آار، کار چیدن گره و درگیر ک ها فاس و زاان  )یا هر نوع اتصال دیگر ک  مورد نظر اسپاد کار ااشد( می آهه

 رسد  های رنگی ارش اورده کار ا  پایان می های سااپ  شده و شیش  اتصال

 

 انواع ارسی  -5

 توان تقسیم کرد:ها را از نظر کار ا  دو دسپ  می ارسی

 شوند  ا  شا می های ارسی اسیار سب  هسپند و ا  راحپی اا دسه و ی  نفره شا در ایا حاهه هنگ  های ساده  ارسی -1

های ساده وشود دارد درون چهار چوش  ای عالوه ار حاهه کشویی ک  در ارسی های وزن  ای  در ارسی وزن  های ارسی -2

های ارسی مپصل  های سرای ا  وسیل  ریسمانی ک  از روده گاو و گوسفند درسه شده و ا  هنگ  ااهی اسه و در آن وزن 

های موشود در عمارا کاخ گلسپان و کاخ صاحبقرانی  ا     در ارسیاند ها را آسان نموده اند و اا  و پاییا کشیدن هنگ  گردیده

ها ا   ها تعادهی ارای ااز و اسپ  کردن آن هایی در اا ی پنجره اا ارار دادن اراره ها، ا  وسیل  وزن  و عله ازرگی و عظمه هنگ 

  وشود آوردند
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 نقشمایه -6

 ایان در و شودمی تکرار اندیترکیب ی  در ک  اصری عناصر از ترکیبی یا عنصر ،هنری ا ر ی  در اارز و اصلی مای 

 شکل ک  «اصلی نقشهای» اول گروه: میشوند تقسیم گروه دو ا  ارسی  رح ی  در هانقش دارد  ویژگی و ارشسپگی هنرمند

 در هانقش ایا  هسپند ااص شکل فااد و «مکمل نقشهای» دوم گروه  هسپند شاا  واگیرهها تمامی در و دارند مش صی

 پاتاس ،اسه شده تشکیل اصلی شز دو از ارسی  شدهاند ایجاد ،شده مکمل صورا ا   راحیِ تعریف ف ای در اصلی نقش زمین 

  رح  اسه منحنی نقشهای دارای اان ها در و دارد تزئینی شنب  ک  اسه  ااه ،دایره نیم شکل اا کپیب  یا پاتاس  هنگ ها و

 ،میآید دسه ا  اصلی واگیره ی  دوران و تکثیر از  رحها تمامی  اسه ااری  و پها  حاشی  رح ،مرکزی  رح شامل کپیب 

 عمودی محور راسپای در ک  ،مپحرک و مسپایل کلی شکل اا هنگ ها  شد اواهد اررسی شداگان   ور ا  ی  هر نقشهای ک 

  هسپند نورگیری اصیها دارای تزئینی شنب  ار عالوه و میگیرند ارار کپیب  زیر در و رفپ  پاییا و اا 

 

 
 علیپور،نیلوفر. فصلنامه علمی پژوهشی نگره(نقش های كتیبه و لنگه برخی كاخ های تهران ) -1-6 شکل
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 میزان نور و انرژی عبوری از ارسی -7
ف میزان روشنایی چهار نمون  از ف اهای م پل ،های ارسینجرهدر اصوص میزان روشنایی عبوری از پهای انجام شده اررسی

و مشاهده  ه ارسی اودند مورد اررسی ارار گرفهمسکونی ادیمی وااع در شهر یزد )االیم گرم و اش ( ک  دارای پنجر یاان 

اط ها هسپند  اما اقی  نقی روشنایی کافی ارای انجام فعایهنقا ی ک  در نزدیکی پنجره و حدود مرکز اتاس ارار دارند دارا شد

-دهد ک  روشنایی عمومی ساها نشیما در محدوده اسپاندارد ارار داشپ میانگیا نقاط نشان می ااشند  وهیفااد ایا امکان می

 اند 

 
دری و نمودار میزان روشنایی نقاط مورد بررسی  )امیری،بهاره. 5نقاط مورد بررسی یک اتاق  -1-7 شکل

 كردجمشیدی،مریم. دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی(

 

از ت  ت   و انرژی عبوری اندها مورد اررسی ارار گرفپ نیز، چند نمون  از ایا پنجرهها بوری از ارسیدر اصوص انرژی ع

کند ند  ایا نمودار مش   میاهدر ی  نمودار مقایس  نمودای رنگ،  انرژی عبوری از شیش  ساده اا راها  ول موج ها از ارسی
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ااشد  اهبپ  ااید در نظر گرفه ها حدود ی  سوم مقدار مشاا  آن در شیش  ساده میسی  در مجموع، انرژی عبوری از ارک

  شوند های الند ا  داال منپقل میهای رنگی شذش شده و ار ا ر گسیل  ول موجای از انرژی توسط شیش اسمه عمده

 

ر نمونه های بررسی شده )حق مقایسه مجموع انرژی عبوری از طریق تابش در طول موجهای بررسی شده د -2-7 شکل

 پژوهشی علوم وفناوری رنگ(-شناس،محمد. قیابکلو،زهرا. نشریه علمی

 

 استفاده از ارسی در بناهای امروزیمزایای بررسی  -8
و نقااط   شاید در ااعاد کوچ  روشنایی کافی از ااود عباور نمیدهناد    ایا نوع پنجره ها ،تامین نور فضای درونی:نور -8-1 

ااعا می شوند نور اورشید ا  اندازه کاافی وارد  تاس دارای روشنایی کافی نباشند،  اما اندازه های مناسب ایا پنجره ها انپهایی ا

 نور عامل فعاهی در معرفی ف ا و زیبایی آن اوده اسه    شود سف ای اتا

ای هم رنگشاان اار روی انساان    های م پلف ایا شیش  ها و ایجاد نور هاز نظر روان شناسی رنگ :هاروانشناسی رنگ -8-2

کند و مقدار مناسب آن را تنظایم و تعادیل   ارد ک  هر رنگ کنار رنگ دیگر شدا ایا تا یر را انثی میذتا یراا م پلفی می گ

 اا   کادام  هار  و هساپند  سابز و زرد  ،ارماز  ،، رناگ هاای  شاوردی   های ارسیهای اسپفاده شده در شیش ایشپر رنگ کند می

توانند انسان را در محیط اان ، از زندگی ماشاینی و یکنواااه مادرن شادا     و می .دارند یمجزای روانشنااپی رتا ی ی   تنهایی

 ند نک ءکرده و حاهه معنوی ا  ف اهای مسکونی اهقا

گونااگون  هندسای و  هاای  ده از انواع نقاش اا اسپفا های ارسیساح پنجره زیبایی، ایجاد زیبایی در نمای ساختمان: -8-3

 هاای شابک   ایاا  اایا  همااهنگی  اناد، دههای ادیعی پدید آورند و ترکیباشده  های رنگیا و ساده آراسپشیش  نیززی و ساگره

ها در نمای اناهای امروزی، صلبیه نماهاا را    اسپفاده از ایا پنجرهشودمی دهپذیری زیبایی ایجاد ااعا رنگی نورهای و هندسی

 دهد اهب ی  سنه ا  نماهای مدرن هدی  میهاافه و زیبایی را در غ ،درهم شکسپ 

های ارسی در عیا حال ک  دید ا  دااال را محادود و تقریباا    چینی چوای پنجرهها و گرهرنگی اودن شیش : محرمیت -8-4

ایشاپر   ها رو ا  یکادیگر ااوده و  ها ک  پنجره آپارتمانماند  در شهرها و شهرککند، دید از داال ا  ایرون ارارار میناممکا می

توانناد در حال ایاا مسانل  نقاش      های ارسی میپنجرهارند ساکنیا آنها از اااه نمایان اودن داال منزل ش صی اود رنج می

 اسزایی داشپ  ااشند 
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 ایا و کنداگر ااعاا ی  گره نسبه ا  هم زوایای م پلف یا مپعدد پیدا کند شااجایی صوتی ایجاد میخواص صوتی:  -8-5

 وشهای  شاش  صوتی کارارد از هسپند صوتی اواص دارای نیز وشهی شش هایفرم نیا علم آکوسپی  اسه  واا تااع شااجایی

 .دهدمی انجام را رزونانس یا صوا انپقال عمل دایقا ک  آورد مثال را عسل زنبور کندوی توان می  بیعه در

ر شادن و ااارج   رهای رنگارناگ ااعاا دو  های ارسی اا ایجاد نوشیش  های رنگی پنجره  دور كردن حشرات مزاحم: -8-6 

شود ازندگانی همچون مارموها   رنگی سبب می هایشیش   شوندهای ارسی میهای دارای پنجرهساتا شدن حشراا مزاحم از

  احساس وحشه کنند و وارد اتاس نشوند

 شپ دا هپنجر ژیراا نا هاا یافرد راا اای  اا مالحظ لاااا ت  یر ننداتومی نگیر یها شیش   :انرژی عبوری از ارسی ها -8-7 

را  یااامرئ ودهدااامحدر  ریواااعب ژینرا انمیز ،الدا ا  اا  جمو ل و اا هشد گسیل اجمواز ورود ا یشلوگیر راصوو در  ااشند

انااارایا در   ااشاد اهبپ  ایا مسنل  ی  مزیه ارای تااسپان و یا  عیاب اارای زمساپان مای       هندد کاهش مسو ی  ودحد  اا

ای های  بیعی شهه گرم نمودن انا چااره ها در منا ق سرد، اایسپی در اصوص اسپفاده از انرژیایا پنجره صورا اسپفاده از

 اندیشید 

 

 

 گیرینتیجه
های رنگی چ  در نمای اارشی ساااپمان  و چا  در  دااال ساااپمان     های آن و سای رنگ ،های ارسیزیبایی پنجره-1

، هویه معماری ایرانی را در دل معماری کندایجاد می زمیا ایرانن ر ذها مردماداز معماری سنپی ک  شدا از زیبایی تصویری 

گاذارد و  مای  روحی  و افکار اشا اص تاا یر  در و احجام مدرن صلب مسپقیما  هاسااپمانزندگی ماشینی،  دهد مدرن شای می

اسپراحه اود، اا  اصاوص در میاان     رامش ذهنی و تجدید روحی در سکونپگاه و محلآنیار ا  انسان امروزی ایش از هر چیز 

شود محیط اان  اا محیط ماشاینی ایارون کاامال مپفااوا     ها ااعا میارسی در سااپمان هایاسپفاده از پنجرهدارد   رااانواده 

 یشد   دتر ایانتر و عرفانیگاه عا فیآاوده و ا  محض ورود ا  منزل ذها ش  ، نااود

ا یر اسزایی دارد  ا   اوری  های ارسی در مسائل االیمی و مصرف انرژی تاز پنجره، اسپفاده ز مسائل زیباشنااپیشدا ا-2

کناد  اهبپا  اایاد در نظار داشاه کا  در       ورود انرژی اضافی شلوگیری مای  عیا تامیا روشنایی مورد نیاز ف ای داال ازک  در 

 ای اندیشید چارهی سپیااها ارعکس تااسپان اوده و در شهه تامیا گرمای داال اواسپ زمسپان 

هاای ارسای ااعاا دور    های شیشا  ها ااعا ایجاد عایق صوتی و رنگآنهندسی و اشکال  های پنجره ارسیچینیگره -3

د اارج ا  داال یها ادون محدود نمودن دید داال ا  اارج از دهای رنگی ارسیشود  همچنیا شیش شدن حشراا مزاحم می

ایجااد   مورد نیااز را  گون  ایان کرد ک  در داال منزل امنیهتوان ایاند  در مجموع میکیه  زم را ایجاد میشلوگیری و محرم

 کند   می

اا توش  ا  اصوصیاا  دهدمیهای انجام شده نشان پنجره ارسی یکی از عناصر مهم معماری سنپی ایرانی اسه و اررسی

 کناد  را تاامیا مای    زم روشانایی  ،اورشایدی  تماام تشعشاعاا  مثبه، پنجره ارسی در االیم گرم و اش  ادون وارد کاردن  

پاذیرایی و اتااس ااواش در     اارای ف ااهای   یمسکون هایدر سااپمانتوان دهد ک  از پنجره ارسی مینپایج نشان می همچنیا

ایاد اا    در  راحی ف اها ا چینی اسپفاده کرد گرههای مناسب ارای اشزای یا منظور ااید از اندازهزمان حاضر اسپفاده کرد ا  ا

نوع  راحی داه شود تا حداکثر اسپفاده از روشنایی روز را در ف اها داشپ  ااشیم  اهبپا  در زماان اساپفاده از اناواع ارسای در      

ارسای در سامه شامال و     گیری پنجره توش  کرد  ا  همیا منظور ارارگیری پنجرههایی ک  گفپ  شد ااید ا  شهه نورکاراری

های ارسی چینی ( از پنجرهاا توش  ا  ایمه اا ی پنجره ارسی ) ا  دهیل اسپفاده از هنر گرهد  شوغرش سااپمان پیشنهاد نمی

ئل ااپصاادی نیاز در نظار گرفپا      های مسکونی ویالیی اسپفاده شود تا عالوه ار صرف  شویی در مصرف انرژی، مسادر سااپمان

  شود
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