
Summer 2020. Vol 11. Num 2

300

* Corresponding Author:
Seyedeh Maryam Mousavi Gele Kelaei, PhD student
Address: Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
Tel: +98 (936) 9473183
E-mail: Moosavimaryam604@gmail.com

Research Paper
Optimal Residential Pattern Selection Focused on Solar Static Heating Properties Using AHP 
Hierarchical Analysis in Kong Village of Mashhad

1. PhD student, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Birjand, Iran.

*Seyedeh Maryam Mousavi Gele Kelaei1, Reza Mirzaei2

Nowadays, due to resource constraints and increasing demand for energy, the use of static systems in 
designs that can provide thermal comfort without the need for fossil fuels is important. In this study, 
the extent of the indigenous architecture of the village was studied in the context of static heating be-
cause, in the eco-design, attention to the culture and elements of the native and traditional nature and 
architecture of each area can be a useful inspiration to the designers. In this study, Kong village with 
stepped typology in cold mountainous climate was selected as a case study. The research method used 
in this study is qualitative and analytical, which describes the climatic factors in the village and then us-
ing documentary and field studies, the criteria and sub-criteria of static heating systems in the village of 
Kong have been analyzed and ranked according to Habitat Climatic Index (AHP). And at the end of the 
research, it was concluded that the best habitat pattern with respect to priority and rank is the rectan-
gular flat roof pattern. The results of this study show that the design and construction of Kong village 
houses are shaped by the contextual and climatic conditions and can be said to have an approach based 
on natural constructivism in which natural materials and passive methods of regulating environmental 
conditions provide a suitable model for sustainable architecture.
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Extended Abstract

1. Introduction

he architecture of the buildings and the 
climatic features have a huge impact on 
the energy supply of the buildings’ cool-
ing and heating. The use of new mate-

rials and indigenous architectural styles in each climate 
reduces fossil fuel consumption. Therefore, how the com-
ponents of solar heating in rural residential patterns are re-
lated to each other is a question that can be answered and 
the linguistic model can be used to optimize and sustain 
the modern housing that deals with the variables.T
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In this research, climatic factors, criteria, and sub-crite-
ria used in architecture and construction in rural residen-
tial patterns have been analyzed. Due to the climate of 
the region, which is cold, the heating systems approach 
was chosen for the study and it is attempted to identify the 
appropriate pattern at the end of the study. In this regard, 
the 1AHP analytical method  was selected because of its 
evaluation and ranking capability, so that according to its 
hierarchical structures, the best residential pattern in the 
village could be determined.

2. Methodology

The present study is an applied research, which uses the 
results of fundamental research to improve and comple-
ment the behaviors, methods, structures, and patterns used 
by human societies. This research is also a descriptive-
analytical research conducted on a small sample of the 
large community of Kong village houses. This study uses 
the AHP hierarchical technique to rank the priorities of 
endogenous environmental variables. The data were col-
lected through the library and field studies and the general 
information and documentation of the village were used 
by the Office of Kangan Razavi Master Plan Organization 
in Khorasan Razavi. The general basis of the method in 
this study is the MAUT or Multi-Feature Utility whose 
process of analyzing its approach decisions is through 
interviewing and direct questioning of the residents (resi-
dents of the village) and experts (architects-assistants). 
This method has no objective evaluation and we use direct 
modeling based on individual data in estimating weights.

3. Results

After field studies and analysis of climatic design of the 
houses, to select suitable residential patterns based on 
heating systems by using AHP, the optimal model is eval-
uated. At this stage of the research, the criteria and sub-
criteria are evaluated according to the Thomas L. Hourly 
table and field studies and the results of each step are 
presented in the tables. In the first stage, the benchmarks 
of static heating systems in the village are evaluated and 
rated. After obtaining their normalized coefficient, it is 
concluded that obtaining indirect heating is more impor-
tant than other factors. The quantitative results show that 
in direct heat acquisition factor, solar wall opening and 
in indirect heat acquisition factor, neighboring unit walls 
and in isolation factor, heat insulation wall have the most 
influence and are the most important factors. And in gen-
eral, obtaining direct heating is the most important factor.

4. Discussion

According to climatic design factors and in line with re-
search by other researchers such as Rahmani et al. (2017), 
Vakil Nezhad et al. (2013), Rustayi & Ariannejad (2014) and 
Akrami & Damiar (2017), one can say that, to some extent, 
the villagers have been successful in linking indigenous 
architecture and sustainable architecture and adopting a 
natural constructivist approach in which, due to natural 
materials and passive environmental modes, a suitable 
model for stable architecture is provided. Therefore, the 
native architecture can be used as a model for sustainable 
architecture. The following diagram illustrates the com-
munication and general architecture of the native village 
of Kong.

5. Conclusion

The results of field studies and the AHP hierarchical 
method show that Model A, which is a residential build-
ing with a rectangular plan and a flat roof, has the highest 
priority in Kong village and has the highest percentage 
of rural houses in terms of frequency. With this pattern 
and these cubic and compact volumes, it preserves more 
heat in the interior. Regarding the slope of the houses, it 
is advantageous that Model A has the highest climatic re-
sponsiveness as it allows for the addition of better hous-
ing, flooring and adjoining walls together with the acqui-
sition of indirect heating has the widest range of south and 
southeast sides facing the sun, and the slope of the land is 
an advantage for the acquisition of direct heating for resi-
dential units, which is consistent with the findings of DK 

Brown (2014). Houses with pattern B and some with pat-
tern C have a greater need for heat and moisture insulation 
and as a result, have been forced to improve.
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امروزه با توجه به محدودیت منابع و افزایش تقاضا در مصرف انرژی، استفاده از سیستم های ایستا در طراحی ها که بتوانند بدون نیاز به 
منابع فسیلی، آسایش حرارتی را فراهم آورند امری مهم است. در این مطالعه میزان هوشمندی معماری بومی روستا در حیطه گرمایش 
ایستا موردمطالعه قرار گرفت، زیرا طراحی بوم گرا، می تواند الهام بخش مفیدی برای طراحان باشد. در این پژوهش روستای کنگ که 
دارای گونه شناسی پلکانی در اقلیم سرد کوهستانی است به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و هدف پژوهش بررسی میزان تأثیرپذیری 
زمینه و اقلیم، در شکل گیری الگوهای سکونتی روستای کنگ است. روش تحقیق این پژوهش به صورت کیفی و تحلیلی است که عوامل 
اقلیمی موجود در روستا توصیف و سپس به صورت مطالعات اسنادی و میدانی معیارها و زیر معیارهای سامانه های گرمایشی ایستا موجود 
در روستای کنگ طبق شاخصه الگوی اقلیمی سکونتگاهی بررسی شده و به روش سلسله مراتبی AHP تحلیل و رتبه بندی شده اند و در 
انتهای پژوهش، بهترین الگوی سکونتی با توجه به کسب الویت و رتبه، الگوی خانه های مستطیل شکل با بام مسطح معرفی شده است. 
نتایج این تحقیق نشان از آن دارد که طراحی و ساخت خانه های روستای کنگ تحت تأثیر شرایط زمینه و اقلیم )کوهستانی بودن( شکل 
گرفته و می توان گفت رویکردی مبتنی بر ساخت گرایی طبیعی دارد که در آن به خاطر مصالح طبیعی و شیوه های غیرفعال تنظیم شرایط 

محیطی، الگوی مناسبی برای معماری پایدار عرضه می کند.

کلیدواژه ها: 
سامانه های گرمایشی 
ایستا، معماری بومی، 

آسایش حرارتی، طراحی 
بوم گرا، روستای کنگ

تاریخ دریافت: 18 آذر 1398
تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1399

مقدمه

بوم شناسی به مطالعه رابطه میان صور زندگی با محیط طبیعی 
می پردازد. بدین نحو، بوم شناس تأثیر انسان را بر محیط زیست و 
نیز تأثیر محیط زیست را بر انسان بررسی می کند. از آنجا که علم 
بوم شناسی مرتبط با مسائل اصلی محیطی و اجتماعی از قبیل 
آلودگی هوا، ازدیاد جمعیت، تهی شدن منابع طبیعی، نابودی 
حیات وحش و فرسایش خاک است، وظیفه اصلی بوم شناسان، 
آگاه سازی افراد نسبت به این منابع و اطالع رسانی آن بر مسئوالن 

.(Coen, 2009: 83) ذی ربط است

معماری ساختمان و ویژگی های اقلیمی تأثیر بسزایی در تأمین 
انرژی سرمایش و گرمایشی ساختمان دارد. به کارگیری مصالح 
جدید و استفاده از سبک های معماری بومی در هر اقلیم سبب 
 (Rahmani et فسیلی می شود  صرفه جویی مصرف سوخت های 

(al., 2017: 105. بنابراین بررسی چگونگی مؤلفه های گرمایشی 

ایستای خورشیدی در الگوهای سکونتی روستایی مسئله ای است 
که دستیابی به پاسخ آن می تواند کمک و الگو زبانی در جهت 
بهینه سازی و پایداری مساکن عصر حاضر باشد که به رابطه بین 

متغیرها می پردازد. 

»استدمن1« این نکته را طرح می کند که حتی در دنیای کنونی، 
اقلیمی، معماری بومی است که پاسخگوی  در بدترین شرایط 
نیازهای انسان است (Steadman, 2008). ترجیح معماران در این 
است که قواعد سودمندی از معماری بومی را در کارهای نو به کار 
گیرند و دست یافتن به این اصول نیازمند بررسی ساختاریافته 
 (Akrami & Damiar, رابطه معماری پایدار و معماری بومی است

.2017: 30)

1. Steadman

1- دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران.
2- استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی، بیرجند، ایران.

انتخاب الگوی سکونتی بهینه مبتنی بر ویژگی های گرمایش ایستای خورشیدی با کاربرد تحلیل 
سلسله مراتبی AHP در روستای کنگ مشهد
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معماری بر اساس اقلیم شامل طراحی بر مبنای کاراکترهای 
موقعیت  آن ها  جمله  از  که  است  منطقه  در  موجود  طبیعی 
و قرارگیری با توجه به نور خورشید، جهت باد و شیب زمین 
است. از راهکارهای مناسب در جهت ایجاد گرمایش استفاده از 
استراتژی ها و تکنیک های گرمایشی به صورت ایستا و غیرفعال 
در طراحی و ساخت مساکن است. گرمایش غیرفعال راهی است 
در جهت کاهش مصرف انرژی و از طرفی رایگان است. روستای 
کنگ از جمله روستاهای کوهستانی است که به علت آب وهوا و 
بستر کوهستانی، دارای گونه شناسی پلکانی است که آن را از 
سایر روستاهای حوزه نفوذ اطراف، شاخص کرده است. در این 
پژوهش فاکتورهای اقلیمی، معیارها و زیر معیارهای به کار رفته 
در معماری و ساخت در الگوهای سکونتی روستا مورد تحلیل و 
بررسی قرار گرفته است. با توجه به اقلیم منطقه که سرد است 
بنابراین رویکرد سامانه های گرمایشی جهت بررسی انتخاب شد 
و سعی بر آن است تا بتوان در انتهای پژوهش الگوی مناسب در 
منطقه را تشخیص داد. در این راستا روش تحلیلی AHP2 به 
دلیل قابلیت ارزیابی و رتبه بندی انتخاب شد تا بدین وسیله بتوان 
با توجه به ساختارهای سلسله مراتبی آن، بهترین الگوی سکونتی 

در روستا را تعیین کرد.

مروری بر ادبیات موضوع

درک  حس  تجربه،  بود.  پارک  رابرت  بوم شناسی،  پایه گذار 
اهمیت مسائل شهری و قدم نهادن در این عرصه برای گردآوری 
داده ها از طریق مشاهده را، در او تقویت کرده بود و زمینه را جهت 
پدیدار شدن بوم شناسی فراهم آورده بود (Kozer, 1994: 53). در 
ادبیات نظری معماری بومی تعاریفی مختلفی از دید صاحب نظران 
وجود دارد. پل الیور معتقد است: »معماری بومی به طور خاص 
توسط مردم برافراشته شده است و هماهنگ با سرشت و طبیعت 
 (Nari »و انسان و محیط است و به طورکلی معماری مردمی است

.Qomi & Damiar, 2012: 80)

رابطه معماری پایدار و معماری بومی، به طورکلی امری بدیهی 
فرض می شود. مفهوم توسعه پایدار زمانی مطرح شد که موضوعات 
زیست محیطی در سرلوحه کار بحث های سیاسی قرار گرفت و 
بدین ترتیب به جای آنکه این مفهوم به عنوان فشاری بر تغییرات 
محیطی عمل کند، به صورت ابزاری برای حمایت از محیط زیست 
معماری  در  بعد  به  1990م.  سال  از  مفهوم  این  شد.  مطرح 
مطرح گردید. بسیاری از معماران برای تولید معماری پایدار به 
معماری بومی رجوع می کنند که این رجوع گاهی به صورت تکرار 
معماری بومی بوده است. به عنوان مثال نگاه » حسن فتحی« در 
این رابطه، یک الگوبرداری کامل از فرم معماری و شکل زندگی 
بومی است. مثالً در مورد آشپزخانه در خانه های گورنای جدید در 
سال 1945، نخست به مطالعه نحوه عمل آشپزخانه روستاییان 

2. Analytic Hierarchy Process

می پردازد و سعی دارد با تقلید اصالح طلبانه نه که به زور، بلکه آن 
را بهینه کند. در دهه های اخیر با مطرح شدن معماری پایدار، نگاه 
به معماری بومی، به عنوان موجودیتی که هم می تواند دارای الگو 
 (Akrami و هم مدل برای معمار معاصر باشد، مطرح شده است
(Damiar, 2017: 30 &. ادوارد مازریا3 معماری آمریکایی بود که 

در کتاب ذخیره انرژی خورشیدی خود در سال 1979 به ارائه 
خورشیدی  ساختمان های  طراحی  راستای  در  کارآمد  مطالب 
به رویکردهای استفاده  ایستا و ساختمان های سبز پرداخته و 
اشاره کرده  ایستا در ساختمان  انرژی های طبیعی به صورت  از 
است (Mazria, 1979). در ارتباط با معماری پایدار و رویکردها به 
معماری بومی، مدل های پایه پنج گانه ای وجود دارد که به همراه 

نمونه موردی در جدول شماره 1 آمده اند.

برای بررسی الگوهای سکونتی به لحاظ اقلیمی ابتدا می بایست 
با مفاهیم و اصول آن آشنا بود. طراحی اقلیمی به ارتباط بین چهار 

مفهوم زیر اشاره دارد:

- جمع آوری و جذب حداکثر مقدار تابش خورشیدی در طول 
روز؛

- ذخیره سازی گرما از تابش خورشید در طول روز؛

- انتشار این گرما در داخل ساختمان در طول شب؛و

- عایق بندی و ایزوله کل ساختمان برای حفظ همان مقدار 
 .(Hooper, 2000) گرما که ممکن است درون آن باشد

در ایران به علت دارا بودن چهار اقلیم متفاوت، معماری های 
متفاوتی )به ویژه در طراحی مسکن بومی( هماهنگ با اقلیم به 
وجود آمده، در چنین فضاهای ساخته شده ای، به کارگیری مصالح 
بومی کمترین تأثیر نامطلوب بر محیط را دارد. کاهش میزان انرژی 
مصرفی با استفاده از مصالح محلی، موجب پایداری محیط زیست 
و افزایش دوام بناها گردیده اند (Asadpour, 2006: 70). شیب های 
رو به جنوب بیشتر از جهات دیگر از انرژی خورشیدی استفاده 
مناطق سرد  در  در شیب  موقعیت  مطلوب ترین  کرد.  خواهند 
در پایین شیب جنوبی برای افزایش تابش خورشیدی، باید هم 
آن قدر پایین باشد تا از باد در امان باشد، و هم آن قدر باال باشد 
 (DK که از حوضچه های هوای سرد واقع در کف دره مصون بماند

 .& Brown, 2014: 87)

در سامانه های خورشیدی غیرفعال استفاده از تابش خورشید 
به شیوه غیرفعال به سه صورت دریافت مستقیم، غیرمستقیم و 

ایزوله ای امکان پذیر است:

کسب گرمایش مستقیم: مهم ترین روش استفاده از گرمای 
با  و زمان های سرد  خورشید، روش مستقیم است. در مناطق 
بهره گیری از تابش خورشید و طراحی مناسب و انتخاب مصالح 

3. Mazria

»سیده مریم موسوی گله کالئی و همکاران. انتخاب الگوی سکونتی بهینه مبتنی بر ویژگی های گرمایش ایستای خورشیدی با کاربرد تحلیل سلسله مراتبی AHP در روستای کنگ مشهد«
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جدول 1. معماری پایدار و رویکردها به معماری بومی.

نمونه های موردیمعماری پایدار و رویکردها به معماری بومیرویکردهای معماری بومیردیف

معماری بومی به واسطه فن ساخت مردمی و الگوهای مشارکتی ساخت، نمونه قابل استفاده رویکرد مبتنی بر مشارکت مردم1
پروژه مکزیکالیبرای معماری پایدار است.

معماری بومی به خاطر اتکا به مصالح طبیعی و شیوه های غیرفعال تنظیم شرایط محیطی رویکرد مبتنی بر ساخت گرایی طبیعی2
پروژه گورنای جدیدالگوی مناسبی برای معماری پایدار عرضه می کند.

معماری بومی با ارائه فرم های متناسب با اکولوژی و توسعه کم تراکم کمترین آسیب را به رویکرد مبتنی بر الگوگرایی طبیعی3
پروژه سگالزیست بوم وارد می کند در نتیجه مدلی مناسب برای معماری پایدار است.

رویکرد مبتنی بر مطلق گرایی طبیعی4
معماری بومی محصول روند تکاملی محیط زیست و بخشی از محیط طبیعی )مکان زیست 
به عنوان یک گونه طبیعی( محسوب می شود. از این رو به طور کامل قابل الگوبرداری در 

معماری پایدار است.
پروژه های طبیعت کردی کریستوفردی

رویکرد مبتنی بر کل نگری5
معماری بومی به عنوان یک پدیده کاماًل طبیعی و برآمده از امکانات محیط و ویژگی های 

طبیعی و متکی بر مشارکت انسانی یک محصول بی واسطه طبیعت و سازگار با همه جوانب 
محیط زیست است. از این لحاظ به صورت کامل قابل الگوبرداری در معماری پایدار است.

گرامین بانک

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                           Akrami & Damiar, 2017: 35 :منبع

مناسب، آسایش حرارتی تأمین می شود. جذب انرژی خورشیدی 
افزایش دمای جداره  توسط سطوح خارجی ساختمان موجب 
نسبت به دمای محیط می شود که این افزایش بستگی به رنگ و 
 (Rustayi & Aryan Nejad, جنس جداره، شدت تابش خورشید دارد
(47 :2014. در این رویکرد گستردگی شیشه های جداره جنوبی و 

جرم حرارتی کافی، استراتژی واقع شده برای جذب و نگهداری 
.(Mazria, 1979) گرما در یک فضا است

آسایش  تأمین  جهت  مورداستفاده  روش های  انواع  از  یکی 
راستای  در  ایستاست.  سامانه های  کاربرد  ساختمان،  حرارتی 
بنا،  گرمایش  و  سرمایش  جهت  ایستا  سامانه های  از  استفاده 
شکل گیری عناصری در کالبد معماری ساختمان ضروری است 

.(Vakili Nejad et al., 2013: 148)

تبادل گرمایشی بین فرد و پوسته ای که او را به عنوان کف و 
دیوار در ساختمان احاطه می کند، مهم ترین عامل تعیین کننده 

 .(Wright, 1979: 27) آسایش محسوب می شود

تشعشعات  روش  این  در  غیرمستقیم:  گرمایش  کسب 
خورشیدی به جرم جذب کننده که بین خورشید و داخل خانه 
قرار گرفته می تابد، این جرم گرم شده سپس انرژی خود را به 
اتاق ها می دهد. این عمل از طریق یک جسم یا فضای واسطه ای 
در   .(Sabernejad, 2005: 3) می شود  انجام  حرارتی  دیوار  مانند 
مربع  آن  پالن  و  فشرده  ساختمان  فرم  است  بهتر  سرد  اقلیم 
باشد. ساختمان های دو طبقه ای که فرم آن ها شبیه به مکعب 
است، بهترین نوع ساختمان از نظر کنترل گرمای هوای داخلی 
در زمستان است (Kasmae, 2008: 120). شکل ساختمان و جهت 
آن امری مهم است و ساختمان های خورشیدی ایستا معموالً در 
جهت شرقی- غربی کشیدگی دارند به طوری که سطح بزرگ 
رو به جنوب داشته باشند که شرایطی برای گرم شدن از طریق 

 (Guyer, ارائه می دهد  زمستان  در  را  تابش خورشیدی  دریافت 
.2009)

ایزوله ای: از موارد مهم دیگر در طراحی اقلیمی و سامانه های 
برای حفظ  ایزوله کل ساختمان  و  گرمایشی بحث عایق بندی 

مقدار گرمایی که در درون فضاست، است.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار 
می گیرد که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و 
به کمال رساندن رفتارها،روش ها، ساختارها و الگوهای مورداستفاده 
جوامع انسانی انجام می شود. و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی 
است که در نمونه ای کوچک از جامعه بزرگ خانه های روستای 
کنگ انجام شده است. این پژوهش با استفاده از تکنیک سلسله 
درون زای  متغیرهای  اولویت های  رتبه بندی  به   AHP مراتبی 
محیطی می پردازد. گردآوری اطالعات در این پژوهش به صورت 
کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته و در اطالعات کلی 
و اسنادی روستا از دفترچه طرح جامع روستای کنگ در سازمان 
بنیاد مسکن خراسان رضوی استفاده گردیده است. مبنای کلی 
چند  مطلوبیت  یا   MAUT4 روش  پژوهش  این  در  کار  روش 
شاخصه است که فرآیند تحلیل تصمیمات رویکردی آن به صورت 
مصاحبه ای و پرسشگری مستقیم از مخاطبین که ساکنین )افراد 
بومی روستا( و کارشناسان )معماران- کارمندان دهیاری(، است 
از  برآورد وزن ها  اهداف نداشته و در  ارزشیابی  این روش  و در 
مدل سازی ترکیبی به طور مستقیم و مبتنی بر داده های فردی 
استفاده شده است. حجم جامعه افراد ساکن روستا 1400 است 
که طبق جدول مورگان حجم برآورد شده نمونه برای آن 302 

4.  Multi-Attribute Utility Theory
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است و حجم واحدهای مسکونی 600 و حجم برآورد شده آن 
بخش  مسکونی،  واحدهای  باالی  آمار  به  توجه  با  است.   234
مرکزی بافت روستایی به عنوان نمونه برداشت و مورد تحلیل قرار 
گرفت. روستای کنگ در محدوده سیاسی دهستان جاغرق از 
بخش طرقبه شهرستان طرقبه - شاندیز قرار دارد و فاصله آن تا 
شهر مشهد حدود 28 کیلومتر است. در تصویر شماره 1، موقعیت 

و گونه شناسی روستا قابل مشاهده است.

روستای کنگ در پهنه ای کوهستانی واقع شده و دارای بافتی 
ایستگاه زشک که در  آمار  به  توجه  با  است.  و فشرده  متراکم 
نزدیکی روستای کنگ قرار دارد متوسط درجه حرارت سالیانه 
روستا حدود 11/3 درجه سانتی گراد است. در منطقه حداقل 
دمای مطلق ماه سال یعنی بهمن ماه 19- درجه سانتی گراد و با 
حداکثر دمای مطلق گرم ترین ماه سال یعنی تیرماه با 37 درجه، 
یعنی 56 درجه تفاوت دارند که همان اختالف مطلق دما در سال 
محسوب می شود. در نتیجه اختالف مطلق دما در شبانه روز در 
منطقه زیاد است. در منطقه موردمطالعه در سال 87 روز احتمال 
وقوع یخبندان است که به صورت طبیعی 67 درصد و بیشتر آن 
در فصل زمستان اتفاق می افتد و بیشترین تعداد روزهای یخبندان 

.(Kang village guide plan, 2008: 71) در بهمن ماه است

خورشیدی  ایستای  گرمایش  ویژگی های  پژوهش  این  در 
بومی  معماری  و  سکونتی  الگوهای  و  اثرگذار  متغیر  به عنوان 
در روستای کنگ متغیرهای تأثیرپذیر و وابسته هستند. برای 
سنجش میزان پایایی الگوهای مسکونی روستای کنگ در برابر 
ایجاد شرایط آسایش حرارتی در مقوله گرمایش سه معیار کلی 
)کسب گرمایش مستقیم، کسب گرمایش غیرمستقیم، ایزوله ای( 
به همراه زیر معیارها انتخاب شده و مورد تحلیل و بررسی قرار 
گرفته اند. خانه های روستایی که مطابق با اقلیم طراحی و ساخته 
شده اند اکثراً به صورت ساختمان های خورشیدی غیرفعال یا ایستا 
هستند که هدف آن ها استفاده از انرژی و منابع به صورت طبیعی 
و بدون دخالت تکنولوژی است. سه دستورالعمل مشترک در این 
ساختمان ها وجود دارد که در روستای کنگ رعایت شده است، 

عبارت اند از:

- کف زمین باید برای گاو و دام استفاده شود؛

- طبقه اول باید برای اتاق هایی که عمدتاً در زمستان استفاده 
می شوند استفاده شود؛ و

- طبقه دوم باید برای اتاق هایی که عمدتاً در تابستان استفاده 
می شوند استفاده شود.

دریافت مستقیم: همان طور که در قبل ذکر شد طراحی 
اقلیمی دارای مفاهیمی است که در این قسمت سعی شده است 
خانه های  از  برداشت شده  مدارک  و  پالن  در  آن  آیتم های  که 
وضع موجود روستا، موردبررسی قرار گیرد. در مفهوم اول یعنی 
جمع آوری و جذب حداکثر مقدار تابش خورشیدی در طول روز، 
ذخیره انرژی را به صورت کسب گرمایش مستقیم داریم که در 
بازشوهای  بازشوهای سقفی،  از طریق  الگوی خانه های موجود 
جداره های آفتاب گیر و ایوان ها موردبررسی قرار گرفته اند. جدول 
روستای  انتخابی  خانه های  در  را  موضوعات  بررسی   ،2 شماره 
کنگ نشان می دهد. تبادل گرمایشی بین فرد و پوسته ای که 
او را به عنوان کف و دیوار در ساختمان احاطه می کند، مهم ترین 
 (Wright, 1979: می شود  محسوب  آسایش  تعیین کننده  عامل 
(27. بنابراین مطالعات میدانی روی جداره ها و پوسته ساختمانی 

خانه های برداشت شده روستای کنگ انجام و در جدول شماره 2 
گردآوری شده است.

طبق بررسی های انجام شده که در جدول شماره 2 نمونه هایی 
از آن آورده شده است، نشان می دهد در خانه هایی که دارای 
بازشوی جداره های خارجی  حیاط سرپوشیده مرکزی هستند 
در آن ها حداقل است. طبق درصد آماری بیشترین بازشوها و 
همچنین ایوان ها در سمت جنوب شرقی که بیشترین دریافت 
تابش خورشید را دارد، قرار گرفته اند و بازشوهایی که در جهت باد 
نامطلوب هستند به صورت کاماًل چوبی و فاقد سطح شیشه خور 
هستند تا از ورود سرما در فصل زمستان جلوگیری شود. همچنین 
اکثر خانه های دارای بام شیب دار دارای بازشوهای سقفی به صورت 
شیشه خور یا هواکش هستند. با توجه به محل قرارگیری خانه ها 
در دامنه کوهپایه مشاهده می شود که خانه هایی قرار گرفته در 
مناطق سرد بیشتر درون گرا است و دارای حیاط سرپوشیده و 
بازشوی کمتر است و بعضی فاقد ایوان هستند و قسمت های 
تحتانی و فوقانی کوه که دارای هوای مساعدتری هستند ایوان و 

بازشوهای بیشتری دارند.

تصویر 1. موقعیت روستا در دامنه کوه.
منبع: نگارنده، 1395
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جدول 2. بررسی کسب گرمایش مستقیم در مساکن روستای کنگ.

ردیف
کسب گرمایش مستقیم

تصاویر روستانمونه پالن وضع موجود
ایوانبازشو جداره آفتاب گیربازشوسقفی

خانه 1

....شمال0شمال

....شمال شرقی0شمال شرقی

....شمال غربی29 %شمال غربی

....جنوب0جنوب

....جنوب شرقی7 %جنوب شرقی

....جنوب غربی0جنوب غربی

....شرق0شرق

....غرب0غرب

خانه 2

....شمال0شمال

شمال شرقی18 %شمال شرقی

شمال غربی17/8 %شمال غربی

....جنوب0جنوب

جنوب شرقی23 %جنوب شرقی

....جنوب غربی0جنوب غربی

....شرق0شرق

....غرب0غرب

خانه 3

....شمال0شمال

....شمال شرقی11 %شمال شرقی

شمال غربی15 %شمال غربی

جنوب0جنوب

جنوب شرقی23 %جنوب شرقی

....جنوب غربی5 %جنوب غربی

....شرق0شرق

....غرب0غرب

خانه 4

....شمال0شمال

....شمال شرقی23/21 %شمال شرقی

....شمال غربی0شمال غربی

....جنوب0جنوب

....جنوب شرقی23/18 %جنوب شرقی

....جنوب غربی22/75 %جنوب غربی

....شرق0شرق

....غرب0غرب
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1398                                                                                                           
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دریافت غیرمستقیم: بنابراین این آیتم که کسب گرمایش 
قرار  موردبررسی  موجود  موارد  در  است  غیرمستقیم  به صورت 

گرفته است که شامل آیتم های ذیل است:

- فضای دام که زیر فضای مسکونی قرار گرفته و به صورت 
غیرمستقیم سبب انتقال گرما به فضای باالی خود که فضای 

زندگی است می شود.

- عمق زمین که سبب می شود قسمت قرار گرفته در زمین در 
برابر شرایط جوی و باد در امان باشد و زمین مانند عایق عمل 

کرده و به حفظ گرما کمک می کند.

- دیوار ترومب که با مواد با چگالی باال سنگ و خشت هستند 
و گرمای ذخیره شده در طول روز به تدریج به داخل بنا منتقل 
می شود. دیوار ترومب به گرمای خورشید به طور کارآمد اجازه 
استفاده داده و کارایی آن به جنس، ضخامت و رنگ سطح دیوار 

بستگی دارد.

دمای  با  انرژی خورشیدی  در سامانه های  اقلیمی:  - مصالح 
متوسط و کم، آب و سنگ بهترین و ارزان ترین واسطه ذخیره 
انرژی هستند. انرژی گرمایی ذخیره شده دمای جسم واسط را 
افزایش داده بنابراین انرژی گرمایی در آن ذخیره شده و هنگام 

نیاز برای استفاده بازیابی می شود.

آیتم خود  این  واحدهای همسایگی:  با  دیوارهای هم جوار   -
سبب می شود که جداره های در ارتباط با هوای آزاد به حداقل 
برسد و در نتیجه باعث ورود کمتر سرما و حفظ دمای درونی 
محیط می شود. در جدول شماره 3، نمونه هایی از تحلیل های 

گرمایش غیرمستقیم در خانه های روستایی را نشان می دهد.

نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که اکثر خانه های قرار 
گرفته در بافت میانی و در قسمت سرد کوهپایه دارای فضای دام 
هستند و در ساختمان خورشیدی غیرفعال این یک دستورالعمل 
است که کف زمین باید برای گاو و دام استفاده شود که این مورد 
در خانه های روستایی کنگ رعایت شده است. اکثر فضاهای دام 
در عمق زمین قرار گرفته اند که این امر به حفظ گرمای موردنیاز 
دام نیز کمک می کند که در خانه های روستای کنگ سعی شده با 
توجه به توپوگرافی، نور خورشید و جهت باد بیشترین کشیدگی 

را در جداره آفتاب گیر داشته باشد.

اکثر دیوارهای ترومب یا ذخیره کننده گرما در جبهه جنوب 
شرقی که بیشترین دریافت انرژی تابشی را دارد، قرار گرفته اند. 
مصالح بکار رفته اکثراً مصالح بومی همان منطقه است و ظرفیت 
نشان  بررسی ها  است.  منطقه  نیاز  با  متناسب  آن ها  حرارتی 
می دهند که خانه ها به صورت فشرده و چسبیده به یکدیگرند و 
اکثر جداره ها بخصوص جداره های سمت شمال غربی که رو به 

ادامه جدول 2. بررسی کسب گرمایش مستقیم در مساکن روستای کنگ.

ردیف
کسب گرمایش مستقیم

تصاویر روستانمونه پالن وضع موجود
ایوانبازشو جداره آفتاب گیربازشوسقفی

خانه 5

....شمال0شمال

…..شمال شرقی0شمال شرقی

…..شمال غربی0شمال غربی

....جنوب0جنوب

جنوب شرقی24 % جنوب شرقی

....جنوب غربی0جنوب غربی

....شرق0شرق

....غرب0غرب

خانه 6

....شمال0شمال

....شمال شرقی0شمال شرقی

…..شمال غربی0شمال غربی

....جنوب0جنوب

جنوب شرقی53./8 %جنوب شرقی

....جنوب غربی6/24 %جنوب غربی

....شرق0شرق

....غرب0غرب
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جدول 3. بررسی کسب گرمایش غیرمستقیم در نمونه موردی مساکن روستای کنگ.

ردیف
کسب گرمایش غیرمستقیم

تصاویر روستانمونه مدارک وضع موجود فضای 
دام

جداره های هم جوار با 
دیوار عمق زمینهمسایگی

مصالحترومب

خانه 1

●سنگ......................شمال

●کاهگل..............شمال شرقی

●چوب...........m -1/30.....شمال غربی

●شیشه.........................جنوب

●فلزt: 50 cm..................جنوب شرقی

●پالستیک.........m -50جنوب غربی

●گچ...................شرق

●ماسه....................غرب

خانه 2

●سنگ......m -2.....شمال

●کاهگل.............شمال شرقی

●چوب......m -1/23.....شمال غربی

●شیشه..................جنوب

فلز........................جنوب شرقی

●پالستیک.................جنوب غربی

●گچ..................شرق

●ماسه..................غرب

خانه 3

●سنگ................شمال

●کاهگل......m -0/68......شمال شرقی

●چوب......m -0/75شمال غربی

●شیشه..................جنوب

●فلز......0/49-......جنوب شرقی

●پالستیک..................جنوب غربی

●گچ..................شرق

ماسه............غرب

خانه 4

●سنگ......................شمال

●کاهگل.......m -0/76.....شمال شرقی

●چوب...........m -0/5شمال غربی

●شیشه.........................جنوب

فلز.............................جنوب شرقی

●پالستیک...........................جنوب غربی

●گچ...................شرق

●ماسه....................غرب

باد سرد است دارای واحد همسایگی مجاور هستند که این امر 
خود سبب حفظ گرمای درونی واحدها و کمتر شدن نفوذ سرما 

می شود.
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ایزوله: طبق بررسی ها و مطالعات میدانی صورت گرفته سه 
آیتم بارزی که در این زمینه در خانه ها مشاهده شد فضای خالی 
بین بام خانه های با سقف شیب دار، فضاهای گلخانه ای با جذب 

مجزا و دیوار عایق ذخیره کننده گرما بوده اند.

بررسی ها در این زمینه نشان می دهند که خانه های با الگوی 
سقف شیب دار و یا بام ترکیبی، بیشتر آیتم ایزوله گرما را در 
در قسمت سرد  آن ها  اکثر  و  گرفته اند  نظر  در  خانه های خود 
قسمت  در  بیشتری  نیاز  نتیجه  در  و  واقع شده اند  کوهپایه ای 
عایق بندی و ذخیره سازی دارند. در همه خانه های با بام مسطح، 
یک الیه عایق پالستیکی به جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و 
سرما در نظر گرفته شده است. در خانه های بام شیب دار نیز زیر 
فضای شیروانی خالی است که این فضای خالی می تواند به عنوان 
عایقی از هوا باشد. فضاهای گلخانه ای موجود در برخی خانه ها 
سبب می شوند که گرمای خورشید در طول روز وارد فضا شده و 
در آن محل باقی بماند و در نتیجه در شب این گرمای حفظ شده 
سبب جلوگیری از سرد شدن فضاها شده و گرما در آن ایزوله 
حیاط  با  خانه های  الگوی  در  گلخانه ای  فضاهای  این  می شود. 

مرکزی سرپوشیده با بازشوی سقفی شیشه ای مشاهده می شود.

یافته ها

پس از مطالعات میدانی انجام شده و تحلیل طراحی اقلیمی 
خانه ها، جهت انتخاب الگوی سکونتی مناسب در روستای کنگ 
روش  از  استفاده  با  است  گرمایشی  سامانه های  مبنای  بر  که 
تحلیلی AHP الگوی بهینه ارزشیابی می شود. تصویر شماره 2، 
معیارها، زیر معیارها و الگوهای سکونتی را بر مبنای این روش 

نشان می دهد.

در این مرحله از پژوهش معیارها و زیرمعیارها طبق جدول 
توماس ال ساعتی و مطالعات میدانی انجام شده مورد ارزشیابی 
نتایج هر مرحله در جداول گردآوری شده اند. و  قرار گرفته اند 

در مرحله اول معیارهای سامانه های گرمایشی ایستا در روستا 
ارزشیابی و امتیازبندی شده اند و جهت به دست آوردن ضریب 
اهمیت معیارها از قانون ماتریس معکوس استفاده شده و پس 
از آن میانگین هندسی هر پارامتر حساب شده و در مرحله آخر 
نرمالیزه ضریب اهمیت هر یک طبق فرمول های زیر به دست آمده 

و در جدول شماره 4 نتایج آن ذکر شده است. 

ij : قانون ماتریس معکوس )1
ij

a a= 1  

ادامه جدول 3. بررسی کسب گرمایش غیرمستقیم در نمونه موردی مساکن روستای کنگ.

ردیف
کسب گرمایش غیرمستقیم

تصاویر روستانمونه مدارک وضع موجود فضای 
دام

جداره های هم جوار 
دیوار عمق زمینبا همسایگی

مصالحترومب

خانه 5

●سنگ..................شمال

●کاهگل......m -0/60شمال شرقی

●چوب......m -1/23شمال غربی

●شیشه.......................جنوب

فلزt: 50 cm.................جنوب شرقی

●پالستیک.................جنوب غربی

●گچ..................شرق

●ماسه..................غرب

خانه 6

سنگ................شمال

کاهگل..........شمال شرقی

چوب..........شمال غربی

شیشه..................جنوب

فلز................جنوب شرقی

پالستیک......m -0/67......جنوب غربی

گچ..................شرق

ماسه............غرب
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نمودار درختی ارزش الگوی اقلیمی بر اساس روش AHP. منبع: نگارندگان، 1398

n/  : میانگین هندسی پارامتر )2
nX (x x x x )= × × = 1

1 2 3

  : نرمالیزه کردن ضریب اهمیت )3

پس از ترسیم ماتریس 3*3 فاکتورهای اصلی که در جدول 
نرمالیزه آن ها  شماره 4 ذکر شده اند و به دست آمدن ضریب 
نتیجه گیری می شود که کسب گرمایش غیرمستقیم دارای ضریب 

اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد است.

در مرحله دوم، زیر معیار هر کدام از معیارها به طور جداگانه 
مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب اهمیت نرمالیزه شده آن ها مطابق 
مرحله قبل محاسبه شده و در جدول شماره 5 آورده شده است.

نتایج کمی جدول شماره 5، نشان می دهد که در فاکتور کسب 
گرمایش مستقیم، بازشوی جداره آفتاب گیر و در فاکتور کسب 
گرمایش غیرمستقیم، جداره های هم جوار با واحد همسایگی و 
در فاکتور ایزوله ای، دیوار عایق ذخیره کننده گرما بیشترین تأثیر 

و ضریب اهمیت را کسب کرده اند و در نگاه کلی فاکتور کسب 
گرمایش مستقیم بیشترین ضریب اهمیت را دارا است.

در مرحله سوم )جدول شماره 6(، هر یک از زیر معیارها به طور 
جداگانه با هر یک از الگوهای سکونتی ماتریس معکوس ساخته و 

ضریب اهمیت هر یک محاسبه شده است.

در مرحله آخر، از اصل ترکیب سلسله مراتبی توماس ال ساعتی 
که منجر به یک بردار اولویت با در نظر گرفتن همه قضاوت ها در 
تمامی سطوح سلسله مراتبی می شود، استفاده شده است. امتیاز 

نهایی و اولویت گزینه از فرمول زیر محاسبه شده است.

i در ارتباط با زیرمعیار j امتیاز گزینه : )gi,j(

k ضریب اهمیت معیار : wk

i ضریب اهمیت زیرمعیار : wi

 : امتیاز نهایی )اولویت گزینه ها(
n m

k=1 i=1 k i iW .W(g , j)∑ ∑

.AHP جدول 4. ضریب اهمیت نرمالیزه معیارها بر مبنای روش

ردیفمعیارمیانگین هندسی معیارضریب اهمیت نرمالیزه

1کسب گرمایش مستقیم0/10610/4091

2کسب گرمایش غیرمستقیم0/63432/444

3ایزوله ای0/25951

میانگین کل13/8531
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.AHP جدول 5. ضریب اهمیت نرمالیزه زیرمعیارها بر مبنای روش

ردیفمعیارزیر معیارمیانگین هندسی معیارضریب اهمیت نرمالیزه

باز شوی سقفی0/09860/4091

کسب گرمایش مستقیم

1

2بازشوی جداره های آفتاب گیر0/69762/8928

3ایوان0/20370/8448

میانگین کل14/1467

فضای دام زیر فضای مسکونی0/07380/5253

کسب گرمایش غیرمستقیم

4

5عمق زمین0/03390/2412

6دیوار ترومب0/16651/1846

7مصالح اقلیمی0/35652/5365

8جداره های هم جوار با واحد همسایگی0/36912/6265

میانگین کل17/1141

فضای خالی بام0/07850/3093

ایزوله ای

9

10فضای گلخانه ای با جذب مجزا0/30061/1836

11دیوار عایق ذخیره کننده گرما0/62072/444

میانگین کل13/9369
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معیارالگوزیر معیارمیانگین هندسی معیارضریب اهمیت نرمالیزه

0/06820/3093

باز شوی سقفی

A

کسب گرمایش سیستم

0/22011B

0/71163/2325c

میانگین کل14/5418

0/08021/1836

بازشوی جداره های آفتاب گیر

A

0/64652/731B

0/07320/3093c

میانگین کل14/2239

0/64652/7310

ایوان

A

0/28021/1836B

0/07320/3093c

میانگین کل14/2239
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.AHP ادامه جدول 6. ضریب اهمیت نرمالیزه زیرمعیارها در الگوهای سکونتی بر مبنای روش

معیارالگوزیر معیارمیانگین هندسی معیارضریب اهمیت نرمالیزه

0/59732/0649

فضای دام زیر فضای مسکونی

A

کسب گرمایش 
غیرمستقیم

0/20130/6959B

0/20130/6959c

میانگین کل13/4567

0/13640/4842

عمق زمین

A

0/58182/0649B

0/28171c

میانگین کل13/5491

0/58182/0649

دیوار ترومب

A

0/13640/4842B

0/28171c

میانگین کل12/5491

0/22210/6959

مصالح اقلیمی

A

0/31921B

0/45861/4369c

میانگین کل13/1328

0/63422/4440

جداره های هم جوار با واحد همسایگی

A

0/10610/4091B

0/25951c

میانگین کل13/8531

0/05210/2548

فضای خالی بام

A

ایزوله ای 

0/71903/5120B

0/22871/1174c

میانگین کل14/8842

0/06810/3093

فضای گلخانه ای با جذب مجزا

A

0/71173/2325B

0/22011c

میانگین کل14.5418

0/65562/4440

دیوار عایق ذخیره کننده گرما

A

0/15770/5879B

0/18660/6959c

میانگین کل13/7278
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بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی و روش سلسله مراتبی 
AHP نشان می دهد که الگوی A که ساختمان های مسکونی با 
پالن مستطیلی و بام مسطح هستند در اولویت و دارای بیشترین 
امتیاز در روستای کنگ هستند و از نظر فراوانی بیشترین درصد 
خانه های روستایی مطابق با این الگو هستند و این احجام مکعبی 
و فشرده سبب حفظ بیشتر گرما در فضای داخلی می شوند که 
در کتاب کسمائی )2008( نیز این الگو به عنوان نوع بهینه مطرح 
شده است. آنچه حائز اهمیت است کیفیت سازی در جهت بهینه 
روستای  خانه های  ساخت  و  طراحی  در  و  است  الگو  ساختن 
کنگ، تالش جهت استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی در 
فضای روستایی و الگوی خانه ها به چشم می خورد و متغیرهای 
وابسته و زیر معیارها همگی هدفمند و در راستای تحقق این 
امر شکل گرفته اند .در ارتباط با قرارگیری خانه ها روی شیب و 
 A الگوی این مزیت به چشم می خورد که  پلکانی بودن آن ها 
بیشترین پاسخگویی اقلیمی را در این زمینه دارد زیرا این امکان 
را می دهد که عالوه بر ایستایی بهتر مساکن، ایجاد حیاط طبقاتی 
و هم جواری جداره ها با یکدیگر و کسب گرمایش غیرمستقیم، 
بیشترین گستردگی ضلع جنوب و جنوب شرقی که رو به آفتاب 

است را داشته باشد و شیب زمین مزیتی جهت بهره مندی از 
کسب گرمایش مستقیم برای واحدهای مسکونی است که این 

یافته با مطالعات دی کی و براون5 )2014( هم راستا است. 

همان طور که نتایج جدول شماره 7 نشان داد، فضای خالی 
بام در بین زیر معیارها بیشترین امتیاز را کسب کرد این در حالی 
است که ساختار اولیه الگو حفظ شده و در راستای بهینه شدن 
و پایداری الگوی سکونتی، بام های شیب دار بعداً به آن ها افزوده 
شده است که خود سبب محافظت در برابر رطوبت و بارندگی از 
سقف شده و نیز فضای خالی که بین سقف اولیه و سقف ثانویه 
به وجود آمده است باعث شده الیه ای عایق از هوا را داشته باشیم 
و روکش نهایی بام که فلزی است گرمای را جذب کرده و در 
زیر سقف ذخیره شود که خود عاملی در جهت گرمایش است. 
در این قسمت می توان نتیجه گرفت که خانه های با الگوی B و 
بعضی با الگوی C نیاز بیشتری به گرما و ایزوالسیون رطوبتی را 
در خانه های خود داشته اند و در نتیجه مجبور به بهسازی در این 
راستا شده اند. در تصویر شماره 3 رتبه بندی الگوهای سکونتی 

قابل مشاهده است.

5. DK & Brown

جدول 7. تعیین امتیاز نهایی الگوهای سکونتی.

امتیاز 
نهایی

گرمایش مستقیمگرمایش غیرمستقیمایزوله ای

گزینه
دیوار عایق 

فضای 
گلخانه ای 
با جذب 

مجزا

فضای 
خالی 

بام

جداره 
هم جوار با 
همسایگی

مصالح 
اقلیمی

دیوار 
ترامب

عمق 
زمین

فضای 
دام زیر 
فضای 
مسکونی

ایوان
بازشوی 
جداره 

آفتاب گیر
بازشوی 

سقفی

0/6960/10550/00530/0010/14840/05020/06140/00290/27960/01390/02070/0071A

0/39030/02540/05550/01460/02840/07210/01440/01250/09420/0060/04780/023B

0/43510/030/01710/00460/060/10370/02970/0060/09420/00760/00760/0746C

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. رتبه بندی های الگوهای سکونتی در روستای کنگ. منبع: نگارندگان، 1398
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تابستان 1399 . دوره 11. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. رویکرد مبتنی بر کل نگری در معماری بومی روستای کنگ. منبع: نگارندگان، 1398

با  هم راستایی  و  اقلیمی  طراحی  فاکتورهای  بررسی  طبق 
پژوهش های محققان دیگر مانند رحمانی و همکاران )2017(،  
وکیل نژاد و همکاران )2013(، روستایی و آریان نژاد )2014( 
و اکرمی و دامیار )2017(، می توان گفت خانه های این روستا تا 
حدود قابل قبولی توانسته اند بین ارتباط برقرار کردن در معماری 
بومی و معماری پایدار، موفق عمل کنند و رویکردی مبتنی بر 
ساخت گرایی طبیعی داشته اند که در آن به خاطر مصالح طبیعی 
و شیوه های غیرفعال تنظیم شرایط محیطی، الگوی مناسبی برای 
معماری پایدار عرضه می کند. بنابراین می توان از معماری بومی 
آن به عنوان الگویی در معماری پایدار بهره برد. تصویر شماره 4 

بیانگر ارتباطات و کلیات معماری بومی روستای کنگ است.  

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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