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 های ساختمانی و کاربردهای آنانواع سنگ

 

ها پوش ساختمانهای ساختمانی با توجه به نوع و جنس آنها، در ساخت و ساز و تزیین دیوارها، نما و کفسنگ

های ساختمانی در طراحی و دکوراسیون داخلی و خارجی کنند. امروزه استفاده از سنگنقش خود را ایفا می

ها ث افزایش روزافزون استفاده از سنگکند، که همین امر باعمنازل و محیط کار، زیبایی خاصی را ایجاد می

های ساختمانی مانند تراورتن، مرمر و گرانیت از ایام قدیم تا به برای زیباتر شدن ساختمان شده است. سنگ

های اند. بدین منظور کاتالوگهای مختلف یک ساختمان ایفا کردهامروز نقش مهمی را در طراحی بخش

های تولید کننده سنگ چاپ شده است تا هر کسی باتوجه به شرکتهای گوناگون توسط مختلفی از سنگ

های سلیقه و نوع کاربردی که مدنظر دارد، بتواند سنگ مورد نظر خود را انتخاب کند. مسلما شناخت انواع سنگ

تواند به انتخابی مناسب و هوشمندانه توسط شما کمک زیادی های هر یک میساختمانی و آشنایی با ویژگی

کنیم قبل از انتخاب و خرید سنگ، حتما موارد زیر را مطالعه کنید. ما در این به همین دلیل توصیه می بکند.

ها را از انواع سنگ نما گرفته پردازیم و کاربرد هر یک را از سنگهای ساختمانی میبخش به معرفی انواع سنگ

 دهیم. پوش و غیره را همراه با عکس برایتان شرح میتا سنگ کف

های مختلف اماکن مسکونی و اداری به ویژه در های ساختمانی در بخش طراحی و دکوراسیون قسمتنگس

ها کاربرد زیادی دارند. کاربردهای سنگ ساختمان با توجه به نوع و شکل آنها، در بخش طراحی نما ساختمان

های خالقانه و داخلی، با روشداخلی منزل نیز کاربردهای زیادی دارد. امروزه طراحان و معماران دکوراسیون 

 کنند. ها یک دکوراسیون مدرن را ایجاد میسنگ به وسیله نوین

با توجه به پیشرفت بخش طراحی و دکوراسیون داخلی و بیرونی، ترکیبی از سنگ و مصالح دیگر، در نمای 

ها و گونه سنگاین دهد. به همین دلیل آشنایی باای فوق العاده را به ساختمان میداخلی و بیرونی جلوه

ها در های شما برای استفاده از سنگتواند به فعلیت رساندن ایدهترکیب آن با سایر مصالح ساختمانی، می

 ساختمان مورد نظرتان بسیار پراهمیت باشد.
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 های بهداشتیاستفاده از سنگ گرانیت برای آشپزخانه و سرویس

های متنوعی همچون های آذرین است که دارای رنگسنگدانید، سنگ گرانیت از دسته همان طور که می

های استفاده شده در ترین سنگباشد. سنگ گرانیت یکی از متداولای میقرمز، سیاه، سبز، آبی و قهوه

شود. این مسئله بیشتر به علت کاربرد بسیار زیاد این سنگ از قدیم تا به امروز، مخصوصا ساختمان محسوب می

های خاص آن در کنار دوام باال باعث شده است از بوده است. وجود تنوع رنگ باال و طرحدر بخش آشپزخانه 

 این سنگ استفاده زیادی گردد.

این نوع از سنگ ساختمانی به دلیل عدم نفوذ رطوبت و مقاومت باال در برابر آب و ضربه، معموال با ترکیبی از 

ها و این نوع سنگ بیشتر برای استفاده در آشپزخانه شوند. به همین علت ازفوالد، چوب و شیشه طراحی می

ها گردد. عالوه بر این بخشهای روشویی، سینک، کف، کانتر و غیره استفاده میهای بهداشتی در بخشسرویس

شود، که علت این امر بیشتر مقاوت گرانیت در برابر ها نیز استفاده میپلهاز این سنگ برای به کارگیری در راه

های ساختمانی موجود نیز بر استفاده بیشتر از ی است. مسلما قیمت مناسب آن در مقابل سایر سنگساییدگ

 این سنگ کمک زیادی کرده است. 
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 هااستفاده از سنگ تراورتن برای نمای ساختمان

های سفید، خاکستری و کرم رنگ رود. رنگهای رسوبی به شمار میاین نوع سنگ ساختمانی از دسته سنگ

دهد. ای زیبا به نمای سنگی کار میها جلوههای داخلی و بیرونی ساختمانها در دکوراسیونین نوع از سنگا

های مدرن و شیک اشاره نمود. توان به استفاده در انواع نمای ساختماناز مهمترین کاربردهای این سنگ می

ها در هنگام استفاده از این نوع سنگ های متنوع، موجب جذابیت باالویژگی بافت متخلخل آن به همراه رنگ

 شود. در نماهای ساختمان می

پذیری مناسبی که دارد، برای استفاده در این سنگ به علت خاصیت درخشندگی، برشکاری باال و صیقل

نماهای حجمی مانند نماهای رومی کاربرد زیادی دارد. جالب است بدانید که این سنگ در برابر سرما و گرما 

شود. علت استفاده از ها نیز استفاده میپوش ساختمانها معموال برای کفزیادی دارد. از این سنگمقاومت 

گیرد. الزم به ذکر است که قیمت ها، بیشتر برای جلوگیری از سرخوردن مورد توجه قرار میپوشآن برای کف

های مثبت دیگر آن، استفاده ویژگی تر بوده و همین امر به همراه سایرهای تراورتن از سنگ گرانیت ارزانسنگ

 از این نوع سنگ را بیشتر کرده است. 
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 هانمای ساختمان سنگ استفاده از سنگ کوارتزیت برای پوشش دیوارها و

شود. این های تحت فشار شناخته میاین نوع سنگ به عنوان یک سنگ دگرگونی ساخته شده از ماسه سنگ

ای است. این سطح آن دارای بلورهایی به رنگ خاکستری، قرمز و قهوهنوع سنگ جنسی سخت و زبر دارد و 

های ساختمانی دیگر سنگ ظاهری شبیه سنگ مرمریت دارد، ولی مقاومت آن باالتر است و نسبت به سنگ

 تری دارد.قیمت مناسب

اده در کاربردهای این سنگ به دلیل مقاوم بودن در برابر هوازدگی، بیشتر جهت پوشش دیوارها و استف

باشد. البته الزم به ذکر است که از این نوع سنگ در ها و مرمت دیوارها میپوش، نماکاری ساختمانکف

 شود.ها نیز استفاده میهای بهداشتی و آشپزخانهسرویس



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

 

5 

 

 
 

 هااستفاده از سنگ مرمر در دکوراسیون داخلی ساختمان

که تحت فشار و حرارت در هنگام دگرگونی شود، این نوع سنگ، یک نوع سنگ از نوع آهکی محسوب می

شود. وجود هایی زیبا و متنوع دیده میدست و با رگهشود. این نوع سنگ با ظاهری یکسنگ آهک تولید می

های موجود های متنوع مانند سبز، ارغوانی، زرد، قرمز، سفید و خاکستری، این سنگ را از دیگر سنگرنگ

پذیری باالی آن در کنار ای این سنگ و قابلیت صیقلی صاف و آیینهکند. همچنین وجود سطحمتمایز می

ها ها، کفپوشها، پلههای دکوراسیون داخلی، ستونهای زیبا و فریبنده، کاربردهای این سنگ را در بخشرنگ

های داخلی ساختمان بسیار زیاد کرده است. همچنین به دلیل سطح تمیز و درخشان آن، از این و سایر بخش

ها شود. درست است که قیمت سنگ مرمر نسبت به سایر سنگها نیز استفاده زیادی مینگ در آشپزخانهس

های های منحصر به فردی که دارد، از این سنگ برای زیباتر شدن ساختمانباالتر است، ولی به دلیل ویژگی

 شود. لوکس استفاده زیادی می
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 هاهای ساختمانپلهپوش و راهاستفاده از سنگ ماربل یا مرمریت برای کف

های آهکی و گیرند. این سنگ از دسته سنگبسیاری از افراد به اشتباه این سنگ را با سنگ مرمر اشتباه می

شوند. در نوع سنگ مرمریت بندی میها به سه دسته ابری، کریستال و چینی تقسیمرسوبی است. این سنگ

شکل تیره و روشن روی سطح سنگ وجود دارد. در نوع سنگ مرمریت های غیرموازی و پراکنده به ابری، رگه

کریستال، در سطح آن بافتی درشت و بلورین وجود دارد. در نوع سنگ مرمریت چینی، بافتی ریز و بلورین 

بندی وجود دارد و خود همین نوع به سه حالت چینی خاکستری، چینی سفید و چینی کریستال تقسیم

 شوند.می

تر هستند. این نوع سنگ ضد آب بوده و آب تر بوده، ولی مقاومها سبکها نسبت به سایر سنگاین نوع سنگ

های اسیدی مقاومت کمتری دارد. همین کند، ولی در عوض در مقابل هوازدگی و بارانرا به خود جذب نمی

 پله استفاده شود.پوش و دیوارهای پارکینک و راهویژگی این سنگ باعث شده است که از آن بیشتر برای کف
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 پوش و دیوارپاسیو، کفاستفاده از ماسه سنگ برای 

آید. این نوع سنگ ساختمانی از دسته ها به وجود مینشین شدن ماسه در رودخانهاین نوع سنگ از ته

های خاکستری، گیرد. این نوع سنگ در رنگهای سیلیسی نشات میهای رسوبی پیوند خورده با دانهسنگ

 ای مایل به قرمز وجود دارد.ای، قرمز، زرد و قهوهطوسی، قهوهسفید، 

ها برای استفاده در داخل و پذیری زیاد این نوع سنگ، آن را به یکی از پرکاربردترین سنگویژگی مهم تطبیق

، دیوار، سقف و کف خارج از ساختمان بدل کرده است. از این نوع سنگ معموال در پاسیو، استخر، بالکن

 کنند.ها استفاده میانساختم
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 هااستفاده از سنگ آنتیک برای تزئینات داخلی ساختمان

این نوع سنگ همان طور که از اسمش پیدا است، به عنوان سنگ تزئینی کاربرد زیادی دارد. این نوع سنگ از 

ها در گشود. طراحان و معماران از ضایعات سنهای تراورتن با مواد چسبنده درست میتجمع خرده سنگ

آورند و برای زیباسازی ها را به وجود میهنگام استخراج و اضافه کردن مواد چسبنده به آن، این نوع سنگ

سازی اماکن و کنند. کاربردهای این سنگ بیشتر برای محوطهنماهای داخلی ساختمان از آن استفاده می

شود. این نوع سنگ نسبت به تغییرات یتزئینات داخلی ویالها، فضاسازی اطراف شومینه و غیره استفاده م

 زدگی و آتش مقاوم هستند.محیطی، فشار، خراش، رطوبت، ساییدگی، یخ
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 پوش و دیوارکفاستفاده از سنگ اسلب طبیعی در 

این نوع سنگ از ترکیبی مواد معدنی ایجاد شده است و به دلیل عدم وجود ناخالصی مضر، برای مصارف تزئینی 

های مختلف انواع سنگ ساختمانی در این نوع، دست شود. رنگی آشپزخانه استفاده میهاداخلی و محیط

ها در کند. کاربرد بیشتر این نوع سنگطراحان و معماران را برای انتخاب آن در فضای مورد نظر باز می

 ها است.ها و دیوارهای ساختمانکفپوش
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 سخن آخر

های دیگری نیز موجود هستند که برای استفاده های معرفی شده، سنگشایان ذکر است که عالوه بر سنگ

توانید اطالعات بیشتر در این رابطه را از شوند. شما میدر دکوراسیون داخلی بیشتر استفاده می

های آشنایی با انواع سنگتر نمایید. حال با توجه به های معتبر کسب کرده و انتخاب خود را دقیقفروشیسنگ

های مختلف آنها بندی و مشاهده طرحساختمانی و کاربردهای متنوع آنها، در صورت نیاز به انتخاب رنگ

های موجود اقدام کرده و سنگ مورد نظر خود را با توجه به کاربردی که برای آن توانید از طریق کاتالوگمی

 از روی کاتالوگ شرکت انتخاب کنید. اید، از نظر طرح و رنگ مورد در نظر گرفته
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 های ساختمانیبندی سنگتقسیم

 

 بندی نمود:توان با توجه به موارد ذیل تقسیمهای ساختمانی را میسنگ

 بر اساس وزن 

بندی کرد. اگر وزن توان با توجه به وزن آنها به دو دسته سنگین و سبک تقسیمهای ساختمانی را میسنگ

رود های سنگین به شمار میگرم  بر سانتیمتر مکعب باشد، آن سنگ جزو دسته سنگ 1.8ها بیشتر از سنگ

 های سبک خواهند بود. و اگر از این مقدار کمتر باشد، جزو دسته سنگ

 ساس مقاومت فشاریبر ا 

های ها جزو دسته سنگمگاپاسکال باشد، آن سنگ 1000تا  100ها بین در صورتی که مقاومت فشاری سنگ

مگاپاسکال باشد، جزو دسته  200تا  4روند، ولی اگر این مقاومت فشاری چیزی بین سنگین به شمار می

 های سبک محسوب خواهد شد.سنگ

 شدگیضریب نرم 

 کمدستبه مدت  ،در آب سنگ شده یسفشار نمونه خ آوردن نسبت تاب ، یعنینگ در آبس گیشدنرم یبضر

 1تا  0.6. اگر میزان این ضریب چیزی بین سنگ در حالت خشک نوع فشار همان آوردن ساعت به تاب 24

 سازی استفاده نمود.توان از آنها برای ساختمانباشد، می

 های اسیدیمقاوم در مقابل محلول 

توان به مواردی همچون دیاباز، گرانیت، دیوریت، بازالت و کوارتزیت های مقاوم در برابر اسیدها میسنگاز 

 اشاره نمود.

 
 های قلیاییمقاوم در مقابل محلول 
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توان به مواردی همچون دولومیت، سنگ آهک، منیزیت و های قلیایی میهای مقاوم در برابر محلولاز سنگ

 مرمر اشاره کرد.

 های باالم در مقابل حرارتمقاو 

توان به مواردی همچون بازالت، توف و دیاباز اشاره نمود. این های باال میهای مقاوم در برابر حرارتاز سنگ

مگاپاسکال بوده و میزان جذب آب در آنها حداکثر یک  100ها معموال دارای مقاومت فشاری باالی سنگ

 باشد.درصد می

 های پی و دیوارسنگ 

برای پی و دیوارهایی که در زیر زمین  0.7شدگی بیش از های آذرین و رسوبی با ضریب نرمال از سنگمعمو

ها بسیار مهم و گونه سنگهای رسی، درز و شکاف در اینشود. عدم وجود کانیگیرند، استفاده میقرار می

 پراهمیت است.

 های سنگیدیواره 

مگاپاسکال باشند و همچنین وزن  50تا  0.4مقاومت فشاری های آذرین، دگرگونی و رسوبی که دارای سنگ

بوده و نوع سنگ بدون  0.7تا  0.6شدگی آنها بین گرم  بر سانتیمتر مکعب و ضریب نرم 2.2تا  0.9آنها 

 های سنگی قابل استفاده خواهند بود.هوازدگی باشد، در دیواره

 پوشنما و کف 

مگاپاسکال باشند و همچنینی ضریب  5مقاومت فشاری بیش از سنگهای آذرین، دگرگونی و رسوبی که دارای 

بوده و شکاف و درزی نداشته باشند و همچنین بدون هوازدگی و بدون عدم  0.9و  0.7نرم شدگی آنها بین 

 پوش ها استفاده شوند. وجود کانی های قابل حل و رسی باشند، میتوانند در نما و کف
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 سازیراه 

ها و غیره کاربرد زیادی دارند. ر ریل راه آهن، به صورت سنگ فرش، زیرسازی جادهسازی، زیها در پلسنگ

گرم بر سانتیمتر مکعب باشد و  2.3های رسوبی، آذرین و دگرگونی که وزن آنها باالی انواع مختلفی از سنگ

میزان جذب آب  باالتر باشد و 0.9شدگی آنها از مگاپاسکال بوده و ضریب نرم 100مقاومت فشاری آنها باالی 

ها سازیتوانند در راه های رسی نداشته و به دور از هوازدگی باشند، میدر آنها زیر یک درصد بوده و کانی

 استفاده شوند.

 در برابر تخریب هات سنگمقاوممیزان 

زدگی، عملیات نصب ضعیف و وجود عوامل مختلفی مثل آلودگی محیط اطراف، پوسیدگی عناصر فلزی، یخ

 شود.ها، درز و شکاف باعث تخریب سنگ میرگه

های محلول در سنگ وجود دارد، تبخیر شده و طی فرایندهای مختلف این مسئله اگر رطوبتی که همراه نمک

شود. مجددا انجام شود، موجب افزایش حجم بلورهای موجود در سنگ شده و سطح سنگ پوسته پوسته می

 تر هستند، نسبت به این آسیب حساسیت بیشتری دارند.لخلهایی که متخالزم به ذکر است، سنگ

های اسیدی حساسیت هایی که دارای کربنات کلسیوم هستند، در برابر محیطشایان ذکر است که سنگ

بیشتری دارند. همچنین اکسید گوگرد با ترکیب رطوبت و اکسیژن موجود در هوا، اسید سولفوریک ایجاد کرده 

ها اثرات مخربی دارد. البته ناگفته نماند که سولفات کلسیوم ایجاد شده ماسه سنگ های آهکی وکه روی سنگ

شوند، ولی سطوحی که قابل شستشو نباشند، ها، معموال به وسیله آب شسته میگونه سنگبر روی سطح این

 بندد. ای دودی شکل بر روی آن به مرور نقش میماده

 
 

هایی که دارای تخلخل کمتری هستند، شود. معموال سنگها میزدگی باعث تخریب سنگگاهی اوقات یخ

هایی مانند دولومیت و سنگ آهک بینند و در عوض سنگمانند سنگ مرمر، گرانیت و شیت آسیب کمتری می

 باشند.زدگی میبندان و یخو حتی ماسه سنگ در معرض آسیب بر اثر یخ



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

 

14 

 

های سبز ریزد، لکههای آهکی مینند مس بر روی سنگدر هنگام بارندگی، آبی که از سطوح مختلف فلزی ما

های تر از روی سطوح سنگزدگی حاصل از آلیاژهای آهن و فوالد به مراتب سختکند. زنگ رنگی را ایجاد می

بینند. به همین دلیل همه قطعات فلزی به کار شود و بیشترین آسیب را از این طریق میمتخلخل پاک می

 ها، باید از آلیاژهای ضد زنگ باشند.سنگرفته در هنگام نصب 

های مرمر، گرانیت و ماسه شود، اما ممکن است بر اثر آتش سنگمعموال آتش به ندرت باعث تخریب سنگ می

کند و تنها های آهکی را دچار آسیب نمیسنگ دچار سیاهی شده و یا حتی خرد شوند. آتش معموال سنگ

است به دلیل اکسید شدن آهن موجود در آنها، رنگ صورتی به خود  های روشن آنها بر اثر آتش ممکنسنگ

 بگیرند.

 های ساختمانیاستفاده از سنگ در عملیات

برای استفاده از سنگ در ساخت و سازها، باید به نکات مهمی توجه کرد. این نکات ضامن بهبود کیفیت بنا 

انتخابی باید با توجه به شرایط کاربرد آن که خواهد بود. در ابتدا باید توجه داشته باشید که مشخصات سنگ 

در مطالب قبلی ذکر شد، انتخاب شود. نکته بعدی اینکه در هنگام استفاده از سنگ باید آن را مرطوب کرد و 

های سنگ را در کنار هم چینش سپس به کار گرفت. در هنگام استفاده از سنگ باید طوری قطعات و تکه

شده و نباید بندهای آن بر روی یکدیگر سوار شوند. همچنین مالت باید طوری کرد، که به نوعی قفل و بست 

های باالیی و پایینی سنگ به یکدیگر شوند. همچنین باید قطعات سنگ مورد ریخته شود که مانع اتصال لبه

ها سنگ های باالیی باشد. نکته پراهمیت دیگر این است که در هنگام چینشاستفاده در ردیف اول بزرگتر از رج

ای از اهمیت بیشتری های الیهباید بر اساس خواب طبیعی خود سنگ قرار گیرند. این نکته در رابطه با سنگ

ها حرکت نکنند. به برخوردار است. همچنین در هنگام نصب باید دقت شود که پس از تماس با مالت سنگ

گراد مناسب نیست، چون نیاز است درجه سانتی 5ها در دمای محیطی زیر یاد داشته باشید که نصب سنگ

این چینش بعدها در اثر ضربه و عوامل آب و هوایی و محیطی مصون بماند. در رابطه با بندکشی مناسب بین 

های تر شود. نکته آخر اینکه برای نصب سنگها نیز باید دقت بسیاری شود تا عملیات سنگ چینی با دوامسنگ

 مانند برنز برای اتصال بهتر سنگ با مالت استفاده نمود. های ضدزنگ فلزیپالک باید از قالب
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 هاها برای استفاده در ساختمانمشخصات ضروری سنگ

های ضعیف مبری باشد. باید توجه شود که پوسیدگی در بافت داخلی سنگ باید سالم بوده و از ترک و رگه

اشد که آب و رطوبت را به خود جذب نکند. آن راه نداشته و یکنواخت باشد. نوع سنگ انتخابی باید از نوعی ب

در هنگام انتخاب سنگ حتما باید شرایط محیطی و جوی منطقه را در نظر گرفت. یک سنگ انتخابی نباید 

کیلوگرم  150های باربر نباید زیر ناخالصی داشته باشد. همچنین باید توجه کرد که مقاومت فشاری برای سنگ

بودن در مقابل سایش و نداشتن هرگونه خلل و فرج نیز از دیگر مواردی است بر سانتیمتر مربع باشد. مقاوم 

 که باید به آن توجه ویژه کرد. 

 های ساختمانیکاربردهای استاندارد انواع سنگ

های کامال مشخص بیان های ساختمانی در مکانشود قانونی را برای استفاده از سنگمسلما به طور کلی نمی

های دیگری نیز در انتخاب سنگ مهم هستند. به عنوان مثال، انتخاب نوع سنگ، المانکرد، زیرا عالوه بر 

تواند در تعیین میزان طول عمر یک سنگ در محیط اثرگذار باشد. خوردگی و غیره میضخامت، سورت، ساب

 گردد.اما با توجه به همه این مسائل، در اینجا کاربردهای مناسب برای هر نوع سنگ خدمتتان ارایه می

 
 کاربرد سنگ تراورتن

 هاپوش ساختماناستفاده به عنوان کف 

 هااستفاده در نماهای جلو و پشت ساختمان 

 استفاده در دیوارهای خارجی و داخلی اماکن 

 کاربرد سنگ مرمریت
 هااستفاده در کف داخلی ساختمان 

 استفاده در دیوارهای داخلی اماکن 

 هاساختمانهای داخلی استفاده در پله 
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 کاربرد سنگ مرمر
 های روهای مجتمعهای بزرگ، راهها، ورودی ساختماناستفاده در دیوارهای اماکن بزرگ مثل هتل

 لوکس

 های لوکساستفاده در دیوارهای اتاق نشیمن در ساختمان 

 استفاده در اماکن مذهبی بزرگ در دیوار و کف آنها 

 کاربرد سنگ گرانیت
  داخلی اماکناستفاده در دیوارهای 

 هاپوش داخلی و پارکینگاستفاده به عنوان کف 

 هاهای داخلی ساختماناستفاده در پله 

 

 
 

 سخن آخر

ایران از لحاظ جنس سنگ و تنوع رنگی آن موقعیت ممتازی را در جهان دارا است. طبق آمارهای رسمی 

دو میلیون و چهارصد هزار تن  های ساختمانی و تزئینی در ایران چیزی در حدودمیزان ذخایر قطعی سنگ

 10درصد مرمر  16درصد تراورتن،  4درصد گرانیت،  28درصد مرمریت،  27است، که از این میزان حدود 

درصد سنگ چینی است. همین مسئله باعث شده است که کشور عزیزمان ایران، پس از کشورهای هند، چین 

 ر جهان به شمار آید.و ایتالیا به عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ د

ها نقش بسیار مهم و پررنگی در ساخت و خوشبختانه به دلیل وجود معادن بسیار زیاد سنگ در ایران، سنگ

های متنوع و کاربردهای مختلف، برای انجام کارهای ها با خاصیتسازهای داخل کشور دارند. انواع سنگ

ر مهم است، زیرا در صورت گیرند. کاربرد مناسب سنگ در جای خودش بسیاگوناگون مورد استفاده قرار می

ها، به مرور زمان شاهد تخریب، فرسایش، خرد شدن و شکستن آنها در اماکن مورد استفاده نامناسب از سنگ
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 استفاده خواهیم بود، که همین امر از زیبایی و مقاومت ساختمان خواهد کاست.

 

 

 
 

 


