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تنظیم شرایط محیطی
اتٌیِ سٌتی دس اوثش هٌاعك ضوال تشحسة ًَع پَضص تام ٍ یا هصالح تىاس تشدُ ضذُ دس دیَاس ًام گزاسی ضذُ اًذ .
ًام تٌا تش حسة پَضص تام :

ًام تٌا تش حسة هصالح دیَاس :

 -1گالی پَش خاًِ *

 -1داسٍسچیي

 -2لَتِ سَش *

ًِ -2فاس

 -3سفالی خاًِ *

 -3خطتی  ،گلی ٍ آخشی

 -4سیوىا خاًِ *

انواع پوشش های بام
پَضص تام هسىي ّای خلگِ ّای ساحلی ،گالی پَش ٍ سالِ تشًح است
پَضص تام هسىي ّای وَُ پایِ ای ،تختِ ،سالِ تشًح ٍ سفال است
پَضص تام ولثِ ّای ییاللات ٍ لطاللات ،پَضص تختِ است.
پَضص تام وَهِ ّا ٍ چادس اص سٍی هَی تض ٍ ًوذ است
پَضص تام هساوي داهٌِ ی خطه اص واّگل است
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سیمکا خانه
ایي ًَع پَضص خضٍ هصالح سٌتی تِ ضواس ًوی آیذ ٍلی اص خْت ایٌىِ اتٌیِ خذیذ ٍ تعضی اص اتٌیِ سٌتی هٌغمِ ضوال اص ایي ًَع پَضص
تام استفادُ هی ضَد ،تِ روش خصَصیات اللیوی آى هی پشداصین .سٍش اخشاء ّواًٌذ سایش ًماط وطَس است ٍاغلة ٍسق آّي سفیذ تش
سٍی سغح خش پا هیخ هی ضَد.اص خصَصیات خَب ایي ًَع پَضص تام ،سثىی تاس هشدُ ٍ سَْلت ٍسشعت اخشاء است .اص لحاػ لیوت
ّن اص تام سفالی اسصاًتش ٍ اص گالی ٍ تختِ لت گشاًتش است .اص ًماط ضعف آى هی تَاى اص اًتمال حشاست ٍصذا ًام تشد ،تِ دلیل آًىِ تٌْا
پَضص تیي داخل ٍخاسج فمظ یه الیِ ًاصن آّي است وِ تِ سشعت حشاست سا اًتمال هی دّذ .دس تاتستاى صیش ایي ضیشٍاًی ّا تسیاس
گشم ٍ دس صهستاى تسیاس سشد است ٍ ّوچٌیي ّش گًَِ سش ٍ صذایی اص خاسج ( خصَصاً ٌّگام سیضش تاساى تِ داخل ساختواى ) اًتمال
هیذّذ.
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خرپای ایرانی و فرنگی
فشق عوذُ خشپای ایشاًی تا خشپای فشًگی ایي است وِ تیشّای داخلی خشپای ایشاًی تِ صَست عوَدی ٍ افمی هی تاضٌذ ٍلی
تیشّای داخلی خشپاّای فشًگی هَسب ّستٌذ  .حُسي خشپای ایشاًی ایي است وِ اص فضای صیش خشپا هی تَاى استفادُ هسىًَی ٍ یا
اًثاسی ًوَد ٍلی ًمغِ ضعف هْن آًْا عذم پایذاسی دس هماتل ًیشٍّای خاًثی هاًٌذ تاد ٍ صلضلِ است .

تخته لت
دس هعواسی سٌتی خاًِ ّای گیالًی تا استفادُ اص گل ٍ سٌگ ٍ چَب خاًِ ّایی سا اغلة دس دٍعثمِ هی ساختٌذ وِ عثمِ صیشیي خایگاُ
احطام تشای فصل صهستاى تَد ٍ اص عثمِ تاال تشای آًْا علَفِ هی سیختٌذ چَى استفاع تشف گاّی تا ًصف خاًِ ّا هی سسیذ.
اص عشفی پَضص سمف آًْا اص تختِ ّای پٌْی تِ عشض  ٍ ۳۳عَل  ۴۳ساًتیوتشٍ ضخاهت ۱تا  ۲ساًتیوتش تِ ًام” لَت “هفشٍش هی ضذ وِ
تا ضیة هٌاسة حذٍد  ۱۳تا  ۱۵دسخِ سٍی ّن لشاس هی گشفتٌذ تا آب تاساى ٍ تشف سا تِ سوت تیشٍى ّذایت ًوایٌذ.
تِ دلیل عذم ٍخَد هیخ فَالدی سٍی تختِ ّا سا تا سٌگ سٌگیي هی وشدًذ تا دس خای خَد هحىن ضذُ ٍ تاد ًتَاًذ آًْا سا خاتدا ًوایذ.
ٌَّص ّن تعذاد صیادی اص ایي خاًِ ّای لَت تِ سش دس خَاّشدُ ٍ ییاللات اضىَس ٍگاّا تعضی اص هٌاعك وَّستاًی ٍخَد داسد وِ هَسد
تَخِ ٍ تاصدیذ گشدضگشاى لشاس هی گیشد.
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