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گسترش شهرها و همچنین نیاز روز افزون انسانها به انرژی ،موجب آن شبد تبا
انسان ها درپی یافتن راهکارهایی برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر باشند .با توجه
به اهمیت موضوع ،پژوهشهایی نیز در عرصه معماری صورت گرفتبه اسبت و در
آن یکی از مهمتبرین اهبدا توسبعه پایبدار کباهش مصبر انبرژی در بخبش
ساختمان عنوان شده است .این هد با ارائه الگوی معماری مناسب همسباز ببا
اقلیم قابل حصبو مبیباشبد .از جملبه عوامبل تأثیرگبذار ببر معمباری اقلیمبی
جهتگیری و فرم کانسپت ساختمان هاسبت کبه در ایبن مطالعبه مبورد بررسبی
قرارگرفتهاند .این مقاله در راستای توسبعه پایبدار ،ببا هبد دسبتیابی ببه فبرم و
جهتگیری مناس ساختمانهای مسکونی در شهرستان سوادکوه ،اقلیم ومعمبای
بومی این منطقه را مورد مطالعه قرار میدهد .روش مطالعه تحلیلی کیفی ببوده و
ساختمان های مسکونی با قدمت  41سا را با استفاده از نبرم افبزار مبد سبازی
دیزاین بیلدر تحلیل شدهاند .نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آب و هوای
سرد منطقه ،بهرهگیری از انبرژی خورشبیدی بایبد در اولویبت طراحبی معمباری
قرارگیرد .به همین منظور کشیدگی سباختمان هبا در جهبت شبرقی-غرببی و ببا
کانسپت  Lمناسبترین پاسخ برای استفاده از انرژی خورشیدی و کباهش مصبر
انرژی در ساختمانهای مسکونی میباشند.

 .2کارشناس ارشد مهندسی معماری ،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری (نویسنده مسئو ).
 .1استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه مازندران.

m_ahmadzadeh_architect@yahoo.com
m.kordjamshidi@umz.ac.ir

Downloaded from necjournals.ir at 9:56 +0430 on Tuesday April 7th 2020

تاریخ دریافت:

چکیده

دوره  ،12شماره  ،4زمستان  / 2931نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

34

 .1مقدمه
با رشد روز افزون جمعیت و نیاز انسانها به انرژی (که بیشتر آنها تجدیدناپذیر بوده) ،افزایش یافت که
میالدی ،بحران انرژی و تخری الیه اوزون وگرم شدن کره زمین موجبات اعما قوانین برای کنتبر
مصر انرژی را فراهم آورد .از آن زمان ،مبحث طراحی اقلیمبی ،توسبعه و طراحبی پایبدار ببه منظبور
بهینه سازی مصبر انبرژی ببه عنبوان یکبی از مباحبث در طراحبی معمباری مطبرح شبد» (بباقری،
کردجمشدی ،پیراسته.)9 :2933 ،
تحقیقات نشان داده در ساختمانهای مسکونی و ...به علت نا متناس بودن آن نسبت ببه شبرای
اقلیمی ،جهت تابش خورشید و سرمایش ،اتال انرژی زیادی صورت میگیرد« .تأثیر عصر ارتباطبات و
صنعتی شدن جوامع بر فضاهای معماری کامالً مشهود است ،و هر روز فرمها و طرحهای متفاوتی را در
معماری شاهد هستیم ،طرحها و فرمهایی که شاید با توجه به یک سری شرای و ضبواب و یبا ببدون
توجه به شرای خاص و صرفاً به علت فرمهای جال توجه یا تقلید صر ساخته میشبوند» (فروغبی،
کمالی ،اسکندری .)2: 2931 ،در اکثر ساختمانهایی که امروزه ساخته میشوند عوامل اقلیمبی منباط
مختلف در نظر گرفته نشده است و «عالوه بر اینکه جایی برای استفاده حداکثری از منابع طبیعی چون
نور ،باد و  ...نمیگذارند ،اسباب ناراحتی و عدم آسایش افراد مستقر در ساختمان را نیز فراهم میسازند»
(جعفر محمدی .)1 :2939،این در صورتی است که «موقعیت اقلیمی ایران شرایطی را فراهم نموده که
گونههای مختلف فرهنگ معماری با توجه به میکروکلیمای هر منطقه را بوجبودآورده اسبت .سبازگاری
مناس  ،اقتصادی بودن و  ...از جمله پارامترهایی است که معماری سنتی متناس با اقلیم هر منطقبه را
توجیه میکند .با توجه به پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی معماری سبنتی مبیتوانبد ببه عنبوان یبک
تکنولوژی و فرهنگ مورد اعتماد در برخی از نقاط کشور بکار گرفته شود و بافبتهبای سبنتی بهتبرین
راندمان و کارایی را داشته باشد» (تقیزاده ،اسبکندری )1 : 2931،و «توجبه ببه اهبدا عمبده طراحبی
اقلیمی در هر منطقه آب و هوایی و پیش بینی مواردی در جهت تحق بخشیدن به این اهدا موجب
سازگاری و همباهنگی سباختمانهبا ببا شبرای اقلیمبی و موجب صبرفهجبویی در مصبر انبرژی و
هویتیافتن معماری در اقلیم خواهد شد .معماری که رابطهای قوی با مسائل اکولوژیک ،طبیعت و منابع
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انرژی برقرار میکند و بر حو این محور حرکت کرده و شکل میگیرد به عنبوان معمباری همگبام ببا
اقلیم شناخته میشود» (سپهری.)2 :2931،
ساختمانهایی که بر اساس اصو اقلیمی منباط خبود سباخته مبیشبوند مصبر انبرژیهبای
« معماری در مراحل مختلف خصوصا در طراحی ساختمان با بکارگیری ابزارهای الزم و توجه به شرای
بهره برداری بنا میتواند نیاز به استفاده از انرژی تجدیدناپذیر را کاهش دهد و بر کیفیت زیست بیفزایبد
و یکی از راهکارهای طراحی شکل و فرم بنا است» (پیبر محمبدی ،نعمتبی میرزایبی ،سبیدی مطلب ،
 .)2 :2939با مطالعاتی صورت گرفته این نتاج بهدست امده است که «کاربرد مفاهیم پایداری و توسبعه
پایدار در معماری ،مباحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده است .ایده اصبلی معمباری پایبدارا ببا
استفاده از قابلیت تغییر و انعطا پذیری و انرژیهای نهفته (انرژی که برای تولید مواد و مصالح بهکبار
میرود) میباشد» (قنبری تیلمی ،شیوعی .)1 :2931،همچنین در بحث توسعه پایدار و معماری پایدار به
این نکته اشاره شده است که «هر ساختمان باید با بستر و محی طبیعی پیرامبون خبود تعامبل داشبته
باشد» (ضیاءبخش ،برزگر .)2 :2931 ،با توجه به این نکته «سلسه مرات طراحی اقلیمی در یک منطقه
نقش زیادی در شرای آسایش محیطی دارد این موضوع در مناطقی با اقلیم خاص از اهمیبت بیشبتری
برخوردار است» (قنبری تیلمی ،شیوعی.)1 :2931 ،
امروزه با ساختوسازهای جدید در روستاها و شهرها ،بسیاری از اصو معماری بومی خواسبته یبا
ناخواسته و باالجبار رعایت نمیشود .به همین علت بسیاری از اصو معمباری ببومی کبه همراسبتا ببا
معماری پایدار بودهاند رعایت نشده ،در نتیجه بیشتر ساختمانهای جدید هبم راسبتا ببا معمباری پایبدار
نبوده و باعث بروز مشکالتی برای ساکنین آنها شده اسبت« .ببا توجبه ببه مصبر بباالی انبرژی در
ساختمانهای مسکونی ،بهینه سازی مصر انرژی و ارایه راهکارهای طراحی جهبت کباهش مصبر
انرژی ضروری به نظر میرسد» (باقری ،کرد جمشدی ،پیراسته .)2933:1 ،در همین راستا در این مقاله
به تحلیل فرم بنا و جهت قرارگیری ساختمان به عنوان یکی از مولفههای تأثیرگذار در معمباری پایبدار
فضاهای مسکونی پرداختهاند شده ،تا با استفاده از نتیجه ایبن پبژوهش بهتبرین فبرم و جهبت در ایبن
منطقه را معرفی کنند.
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هد از مطالعه این پژوهش بهدستآوردن عواملی است که موج شده معماری بومی این منطقه
هم راستا با معماری پایدار باشد .همچنین دالیل وعوامل مؤثر در پر کاربرد بودن فرمهبای خطبی U ،و
 Lشکل در پالنهای مسکونی این منطقه مبورد بررسبی قبرار خواهبد گرفبت .در انتهبا ببا توجبه ببه
مطالعات کتابخانهای و مشاهدات انجام شده ،معرفی خواهد شد که بتوان با رعایت اصو آن در راستای
رسیدن به اهدا معماری پایدار کوشید و به اصو و اهدا آن نزدیکتر شد .در نتیجبه محبور اصبلی
مطالعات اقلیمی این منطقه و هد اصلی از این تحلیلها رسیدن به راهکارهای کلیدی جهت دستیابی
به یک معماری همساز با طبیعت و پایدار از لحاظ مصر انرژی میباشد.
در مرور پژوهشی دیگر با عنوان گونه شناسی معماری و سازه مسکن روستایی شهرستان سوادکوه
به این نتیجه بهدست آمد که که فرم خانههای این منطقه به صورت خطی بوده وبه طور کلی سه نبوع
پالن به اجرا در میآمده است .در نوع او اتاقها در کنار هم چیده میشده و توس ایوانی در جنوب بنا
به هم مرتب میشدهاند .نوع دوم و سوم به صورت  Lو  Uشکل است ،که توس ایوان اتاقهای آن با
هم مرتب بودند ،اجرا میشده است (معقولی  ،احمدزاده .)2931 ،این پبژوهش در ادامبه پبژوهش قببل
انجام خوهد شد.
با توجه به مطالعات انجام شده ،پژوهشگران به دنبا پاسخ این سوا هستند که:
 .2علت قرارگیری ساختمانها در این جهت (شرقی -غربی) چیست؟
 .1به چه دلیل این پالنها به صورت خطی Uو  Lشکل اجرا شدهاند؟
در این پژوهش منطقه سوادکوه به عنوان یبک خبرده اقلبیم مبورد بررسبی قبرار مبیگیبرد .ایبن
شهرستان در شما کشور و در منطقه معتد و مرطوب واقع شده است .و به علبت قبرار گبرفتن ببین
رشته کوههای البرز و دریای مازندران دارای دو خرد اقلیم متفاوت است که این تفاوت اندک باعبث ببه
وجودآمدن ساختمانهایی با فرمهای متفاوت شده است ،به همین دلیل در این پژوهش نگارنبدگان ببه
بررسی عوامل مؤثر در شکلگیری معماری پایدار با تأکید بر فرم بنا پرداخته است.
این مقاله با فرض بر اینکه معماران بومی اصولی را رعایت میکردهاند که هبم راسبتا ببا اهبدا
معماری پایدار بوده است ،به دنبا یافتن عوامل مؤثر در شکلگیری معماری پایبدار ببا تأکیبد ببر فبرم
بناهای بومی این منطقه (سوادکوه) است.
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 .2روش تحقیق
در این پژوهش ،ابتدا به مطالعه معماری بومی و تحلیل آمار و اطالعات اقلیمبی منطقبه پرداختبه شبده
است و عوامل تأثیرگذار بر کاهش مصر انرژی در ساختمانهای مسکونی شهرستان سبوادکوه مبورد
شروع میشود و به دنبا آن ،به منظور بررسی اثرات و اهمیت آنهبا ،شببیهسبازی و تجزیبه و تحلیبل
انرژی تابشی توس نرمافزار دیزاین بیلدر ( )DesignBuilderصورت گرفته گرفتبه اسبت .پارامترهبای
شکلی در این تحقی عمدتاً به علت تکرار این فرمها انتخاب شده است.
نرمافزار مد سازی (دیزاین بیلدر) که از پیشرفتهترین و به روزترین نرمافزارهای مد سازی انرژی
ساختمان است ،جز مد سازی بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان ،مصار مختلف انرژی سباختمان از
قبیل مصر انرژی گرمایشی ،سرمایشی ،روشنایی ،لوازم خانگی ،آب گرم مصرفی و غیره را به صورت
دینامیکی مد سازی مینماید .این نرم افزار همچنین قابلیت محاسبه میبزان روشبنایی روز را داراسبت.
موتور شبیهسازی این نرم افزار انرژی پالس بوده که توس بخش انرژی امریکا در سا  1122توسعه
یافته و به عنوان یکی از معتبرترین نرم افزارهای مد سازی انرژی شناخته شده است .اطالعات در این
نرم افزار مبتنی بر دادههای برداشت شده است (زمردیان ،تحصیلدوست.)2934 ،
جدول شماره  .1مشخصات اصلی نرم افزار دیزاین بیلدر (زمردیان ،تحصیلدوست.)1931 ،
مشخصه

دیزاین بیلدر
2009 DesignBuilder software Ltd

تولید کننده

عددی

ورودی

 93دقیقه ای 1 ،ساعتی و ماهانه  ،ساالنه

خروجی

دارد

کاربر گرافیکی

انرژی پالس

موتور محاسباتی

 03-1دقیقه

گامهای زمانی محاسباتی

Epw

قالب (فرمت) داده آب و هوایی

حالتهای آماده و قابل تنظیم

سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع

یکساله و دائم

جواز
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 .0مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
مطالعه منابع مرتب با موضوع مقاله حاضر بیانگر آن است کبه ببه طبور کلبی پژوهشبی ببا محوریبت
معماری پایدار در منطقه سوادکوه صورت نگرفته است و مطالعههای انجام شده در دیگر منباط  ،فبرم
در پژوهشی که آقایان پارسا انصاری و عطااله عرفانی در سا  2931انجام دادهاند ببه ایبن نکتبه
اشاره کردهاند که مهمترین قانون و اصل حاکم بر عالم هستی عدالت و تجلی آن تعاد است و معماری
ایرانی محی و فضایی متعاد را برای تداوم حیات انسان ضروری دانسته و همواره در پی دستیابی ببه
این مهم تالش کرده است و معمار امروز که وامدار گذشتگان خویش است میراثی ارزشبمند ،ببه گبواه
تاریخ ،در دست دارد ،باید توجه بیشتری به مفهوم جمله "جهانی فکر کنید و منطقهای عمبل نماییبد"
داشته باشد .به خاطر داشتن این نکته که در نگرش پایدار توجه به عناصر موجود در طبیعت و معمباری
بومی و سنتی هر ناحیه میتواند الهام بخش بسیار مفیدی برای طراحی باشدا ضروری است (انصباری،
عرفانی .)2931 ،همچنین در مقالهای با عنوان ارزشهای معماری ببومی ایرانبی در رابطبه ببا رویکبرد
معماری پایدار ،ویژگیهای قابل تکرار آن در راستای دستیابی به اهدا معماری پایدار ،استخراج و مورد
تحلیل قرار گرفت و به این موضوع اشاره شد که پایداری به معنی ایجاد فرآیندی قابل تکرار میباشد و
مفهومی است که بیشتر به عنوان اندازۀ ارزش یک روش به کار برده مبیشبود .ببا ایبن نگبرش ،درک
اصو و ارزشهای تکرارپذیر معماری بومی ،بسیار با ارزش میباشد .نتایج بهدست آمده از این پژوهش
به درک اهمیت نقش معماری بومی در ایجاد رویکرد پایداری در معماری منجر میشود (ارمغان ،گرجی
مهلبانی .)2988 ،درمقالهای دیگر نیزنقش مصالح بومی در معمباری پایبدار از دیبدگاه زیسبتمحیطبی،
ویژگیهای ممتاز مصالح بومی از نگاه زیست محیطی بررسی شده و استفاده از مصالح بومی ببهعنبوان
یک راهکار سالم و مفید و کم هزینه پیشنهاد میشود .با تحلیل و مقایسه مصالح بومی و مصالح جدید،
مشخص میشود که مزایای استفاده از مصالح بومی به مرات بیشتر اسبت .عبدم تخریب طبیعبت در
برداشت ،کمترین آلودگی در تولید ،پایین بودن مصر انرژی در تولید ،صرفهجبویی در انبرژی حمبل و
نقل ،کاهش مصر انرژی در بهرهبرداری ،کاهش هزینههبای تمبام شبده و از همبه مهمتبر بازگشبت
سریع به طبیعت و عدم تخری محی زیست از مزایای مصالح بومی بهشمار مبیرود (اکرمبی ،علیپبور،
 .)2933همچنین در مطالعهای دیگر ویژگیهای طراحی کالبدی روستاهای اسبتان گبیالن و مصبالح و
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روشهای اجرایی ،نشان میدهد که در طراحی معماری روستاهای ایبن اسبتان ،عبالوه ببر اسبتفاده از
انرژیهای طبیعی برای تأمین آسایش حرارتی ،با شرای نامطلوب اقلیمی نیز مقابله شده است .به ایبن
ترتی معماری بومی ،با کمترین نیاز به انرژیهای فسیلی ،ضمن صرفهجویی در هزینهها ،از آلبودگی و
جلیلیان .)2931،در مقالهای دیگر با عنوان بررسی فرم مناس سقف و سبودمندی اسبتفاده از ببادخور و
بادگیر در تهویه طبیعی مسکن چابهار ،فرم مناس سقف را جهت اسبتفاده بهینبه از تهویبه طبیعبی در
خانههای مسکونی این منطقه که با مشکالت ناشی از گرما و رطوبت مواجبه مبیباشبد ،مبورد مطالعبه
قرارگرفته و سودمند بودن استفاده از بادخان و بادخور مورد سنجش قرار گرفت و با مد سازی و تحلیل
سه نوع سقف منحنی ،شی دار و مسطح و همچنین بادخان و بادخور مناس آن ،راهکارهبای کالببدی
بهمنظور رسیدن به سازوکار بهینه تهویه طبیعی در ساختمانهای یک طبقه و چند طبقه در شهر چابهار
بررسی شده است و در نهایت ،فرم بهینه شکل سقف (در ارتباط با تهویه طبیعی) و مؤثر بودن اسبتفاده
از بادخان و بادخور بهمنظور تهویه طبیعی در مسکن چابهار مورد ارزیابی قرار گرفت (احدی ،علیرضایی،
سفادرانی .)2939 ،همچنین در مطالعهای دیگر الگوی چلیپا در خانههای سنتی یزد نشان داد این الگوی
فضایی یکی از عناصر فضایی مهم در خانههای سنتی یزد به خصوص در جبهه تابستاننشین میباشبد.
البته توجه به این مسئله مهم است که این الگو دارای چه قابلیتهبایی مبیباشبد کبه در طبو تباریخ
معماری ،پایدار مانده است .با انجام آنالیزهایی بر روی فضاها به این مهم میرسد که استفاده از فضبای
چلیپا عالوه بر قابلیت های رفتاری و کارکردی از منظر اقلیمی نیز بر فضای مسبتطیل شبکل در جبهبه
تابستاننشین برتری دارد (کاملی ،ساکت یزدی ،امیدواری.)2933 ،

 .4معماری بومی
از نظر نگارندگان معماری بومی ،با توجه به شرای آب هوایی و جغرافیایی و فرهنبگ شبکل گرفتبه و
دارای اصولی مختص به منطقه خود است .در تعریفی دیگر «از نظر الپاگونوولو معماری بومی ،معمباری
خودجوش بود .در اینجا منظور از خودجوش معنایتصادفی بودن آن نیست ،بلکه طبیعی بودن آن است»
(آلپاگونوولو .)13 :2984،از این رو میتوان این نوع معماری را معماری پایدار نیز نامید .با توجه به اینکه
«معماری بومی هر منطقه به عنوان نتیجه خرد و تجربه جمعی ،اغل دارای ویژگیهای معماری پایدار
و تعامل با محی است که در جنبههای مختلف پایداری محیطبی اجتمباعی و اقتصبادی تجلبی یافتبه
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است» (کیوانی نژاد و درودیان .)2931:1 ،این نوع معماری تأثیر زیادی در به وجود آمدن شرای آسایش
محیطی دارد« .با مطالعه ساختمانهای بومی در هر اقلیم ،به روشنی ایبن نکتبه حاصبل مبیشبود کبه
تمامی ساختمانهای بومی ،کامالً بر اساس اصو اقلیمی و در جهبت اسبتفاده حبداکثر از انبرژیهبای
فرهنگ مردم هر منطقه همسو بوده و معماری بومی و بوم آورد تعریف شده اسبت» (فروغبی ،کمبالی،
اسکندری.)1: 2931 ،
با توجه به اینکه «معماری هر منطقه نسبت به آب و هوا متفباوت مبیباشبد» (جانسبون :2911 ،
 .)234امروزه معماران میتوانند با توجه به معماری بومی هر منطقه نقبش ببهسبزایی در بهینبه سبازی
مصر انرژی داشته باشند .یکی از ابزارهایی که در اختیار معمباران قبرار دارد «طراحبی فبرم و شبکل
ظاهری بنا است که با طراحی مناس از نیازهای حرارتی و برودتی بنا ،با توجه به عوامل اقلیمی تأمین
گردد» (پیر محمدی ،نعمتی میرزایی ،سیدی مطل  .)1 :2939 ،که این نبوع طراحبی نیباز ببه مصبر
انرژی و آلودگی محی زیست را کاهش خواهد داد.
منطقه مورد مطالعه این پژوهش در استان ماز ندران قرار دارد و دارای اقلیم معتد و مرطوب
می باشد .با توجه به مطالعات کلی که از قبل انجام شبده «شبکل گیبری معمباری ببومی منطقبه
تبرستان برمبنای مدو های مربع می باشد که به صورت خطی در امتداد شرق و غرب و عمود ببر
جریان باد توسعه یافته است» (رحیمی .)9 :2931 ،در م نطقه مورد مطالعه نیز از این اصو استفاده
شده است با این تفاوت که فرم های  Lو  Uشکل نیز در این منطقه مشاهده می شود .پژوهنده به
دنبا دلیل این تفاوت است .به همین دلیل در ادامه به بررسی عوامبل اقلیمبی و تحلیبل آمبار و
اطالعات اقلیمی می پردازد.

 .5تحلیل آمار و اطالعات اللیمی (دداو مااانی ،الگی ،اولگیت)
برای تحلیل عوامل مؤثر در شکلگیری معماری پایدار در منطقه مورد مطالعه ،اولبین اقبدام جمبعآوری
اطالعات الزم «از جمله اطالعات مربوط به بستر طرح شناسایی شرای اقلیمی محل است که معمبوالً
با مراجعه به آمار یا منابع مکتوب موجود انجام میشود» (طاهبباز .)11 :2988 ،در منطقبه سبوادکوه دو
ایستگاه هواشناسی ایستگاه آالشت (زردگل) و ایستگاه پل سفید وجود دارد .پژوهشگر با توجه به شرای
موجود منطقه و نزدیک بودن شرای و وضعیت آب و هوایی شهر پل سبفید ،آمبار ایبن ایسبتگاه را ببه
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عنوان معیار اصلی انتخاب کرده و به تحلیل شرای اقلیمی این منطقه توس نمودارهای الگی ،الگیت و
ماهانی پرداخته است.
پژوهشگر «با توجه به اینکه در نمودار اولگی قابلیت تطبیب ببرای عبرضهبای جغرافیبایی زیبر
پژوهش دانسته و با توجه به نمونهای از تحلیبل نمبودار الگبی در مقالبهای ببا عنبوان «بهینبه سبازی
جهتگیری فضاهای آزاد در شهر اردبیل بر اساس شرای اقلیمی» (لشکری ،پورخادم نمین ،)2984 ،به
بررسی شرای اقلیمی منطقه مورد مطالعه پرداخته است .تصویر شماره  2وضبعیت آسبایش در ایسبتگاه
پل سفید بر حس شاخصهای الگی نشان میدهد .با توجه به نموداری که از اطالعبات ایبن ایسبتگاه
بهدست آمده ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که ببه غیبر از دو مباه از سبا (دی و اسبفند) بقیبه
ماههای سا در منطقه آسایش قرار دارند و در برخی از ماهها ،ایبن آسبایش در صبورت بهبرهمنبدی از
تابش آفتاب میسر میشود و میتوان این چنین نتیجهگیری کرد که عاملی که در جهتگیری و تعیبین
فرم ساختمان مؤثر و مهم است ،جهت تابش آفتاب در این منطقه میباشد.

تصویر شماره  .1نمودار بیوکلیماتیک الگی شهر پل سفید
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در تحلیلی دیگر که بر اساس نمودار الگیت صورت گرفته با انتقا دادهها ،این نتیجه بهدست آمده
است که آب و هوای این منطقه با وجود اینکه در ماهایی از سا در منطقه آسبایش قبرار دارد و دارای
هوای مطبوعی است ،ولی به طور کلی کمی سرد در نظر گرفته میشود و توصیه میشود در طراحیهبا

تصویر شماره  :2نمودار بیوکلیماتیک الگیت شهر پل سفید ،منبع نگارندگان

پس از بررسیهای انجام شده برای تکمیل تحقی  ،نمودار ماهانی این منطقه نیز ترسیم شد که به
علت محدودیت در صفحات مقاله تنها به ذکر نکات مهم آن اشاره میشود.
• شیوه استقرار ساختمان :طو ساختمانها در امتداد شرق و غرب
• فضای بین ساختمان ها :مجموعة فشرده
• جریان هوا در داخل ساختمان :اتاقهای به همچسبده و پیش بینی جریان هوا بطور موقت در مواقع الزم
• پنجره ها :بازشوهای متوس  11تا %41
• دیوارها :دیوارهای سنگین– اعم از داخلی و خارجی
• سقف ها :سقفهای سبک  ،با عای حرارتی
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پس از تحلیلهای انجام شده بر روی این سه نمودار این نتیجه بهدست آمده است که این منطقه
دارای آب و هوایی سرد بوده و به همین دلیل استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر
در معماری پایدار باید مورد توجه قرار گیرد .در نتیجه میتوان این چنین گفت که انبرژی خورشبیدی و
و تأثیرات محی بر روی آنها میپردازیم.

 .6عوامل تأثیرگذار بر کااش مصرف انرریی در سرامتمانارای مسرکونی
شهرستان سوادکوه
 .1-6دهتگیری سامتمان
امروزه یکی از عوامل مهم و مؤثردر شکلگیری معماری پایدار بناها «رعایت جهت است کبه خبود ببه
خود با گردش حرکت خورشید و تبابش آن در فصبو مختلبف ارتبباط تنگباتنگی دارد» (ضبیاءبخش،
برزگر .)9 :2931،به این علت که «نحوه استقرار و فرم ساختمان نیبز در میبزان اتبال انبرژی نقبش
مؤثری دارد» (ایرانمنش.) 9-1 :2931،
به همین خاطر «اگر جهت مناس استقرار ساختمان به درستی مشخص شودا میتبوان ببه طبور
تقریبی به سه هد (جلوگیری از نفوذ آفتاب به داخبل بنبا در مواقبع گبرم ،هبدایت آفتباب ببه داخبل
ساختمان در مواقع سرد و جلوگیری از اتال حرارت به وسیله بباد) رسبید» (حسبین آببادی ،لشبکری،
سلمانی مقدم .)213 :2932 ،در این صورت «می توان از جهت گیری ساختمان به عنوان یبک عامبل
مهم در طراحی همساز با اقلیم به منظور کاهش مصر انرژی سالیانه بهره برد و سیاستهایی را برای
افزایش میزان انرژی دریافتی (در مناط سردسیر) و یا کاهش آن (در مناط گرمسیر) پیشبنهاد کبرد»
(دیواندر ،یوسف.)1 :2939 ،
به طور کلی «جهت استقرار یک ساختمان نیز تحت تأثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده شبده ببه
دیوارهای آن در ساعات مختلف ،تغییر میکند» (لشکری ،سبلکی ،طاهبائی )84 :2932 ،و ایبن امبر در
مناط اقلیمی مختلف متفاوت بوده و «اهمیت تابش آفتاب در طراحی اقلیمی به نبوع اقلبیم منطقبه و
فصو سا بستگی دارد» (لشکری ،موزرمی ،سلکی ،لطفی .)43 :2931 ،با توجه به نمودارهای منطقبه
مورد مطالعه ،میتوان گفت که این منطقه (شهرستان سوادکوه) در شرایطی با آب و هوای سرد قراردارد
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و «در شرای سرد نیز جهت ساختمان باید به نحوی باشد که شدت تابش آفتاب ببر دیوارهبای آن ببه
حداکثر رسیده و امکان نفوذ مستقیم اشعه خورشید به فضاهای داخلبی وجبود نداشبته باشبد» (زمبانیا
سلمانی و بایایی.)4 :2931 ،
منطقه کشیدگی به سمت شرقی–غربی است .با توجه به مشاهدات و بررسبیهبای صبورت گرفتبه در
معماری بومی این منطقه این اصل ببه دلیبل آن اسبتفاده حبداکثری از انبرژی خورشبیدی در بناهبای
مسکونی این منطقه رعایت میشده است.
 .2-6فرم بنا
امروزه پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که توجه به طراحی ساختمان تأثیر زیادی ببر روی مصبر
انرژی دارد .یکی از عوامل مهم در طراحی ساختمان توجه به فرم بناسبت .آقبای مرتضبی کسبمائی در
کتاب اقلیم و معماری خود به این نکته اشاره کرده است که «بهترین فرم ساختمان ،فرمبی اسبت کبه
کمترین مقدار حرارت (کالری) را در زمستان از دست بدهد و در تابستان نیز کمترین مقدار حبرارت را از
آفتاب و محی اطرا دریافت کند» (کسمائی .)221 :2983،شکل ساختمان «تأثیر زیادی در هماهنبگ
ساختن ساختمان با شرای اقلیمی ،همچنین در تعدیل انتقا شبرای بحرانبی هبوای خبارج ببه داخبل
ساختمان » (جعفرمحمدی )1 :2939،را دارد.
به طور کلی «فرم مناس باعث ادراک بصری بهتری از فضا و تأثیر مطلوب ببر فعالیبت انسبان و
باال رفتن بازدهی کاری میگردد» (ثابت قدم ،مشکی وراسته .)29 :2939،توجبه ببه فبرم و شبکل بنبا
«عالوه بر احداث بناهای زیبا و متناس با معمباری روز و فرهنبگ و نیباز کباربران و ایجباد فضباهای
مناس  ،باعث کاهش هزینههای ناشی از تأمین انرژی و نیز حفاظت از محبی زیسبت ببا کبم نمبودن
مصر سوختهای فسیلی و کمک به اهدا معماری پایدار میشود» (ایرانمنش)2 :2931،
امروزه یکی از مشکالت بهوجود آمده در شهرهای توسعهیافته دور شدن از اصو معماری بومی و
«عدم تطاب فرم با عملکرد در ساخت بنا میباشد» (کابلی فرشچی ،رضویان ،مبهوت ،احمدی رستگار،
 .)1 :2931به همین علت «اغل شکلهایی که امروزه برای ساختمانها استفاده میشود از نظر ایجباد
شرای درون ساختمانها کارایی الزم را ندارند» (صفایی پور ,طاهری.)214 :2983 ،
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در ادامه ابتدا پژوهشگران به برسی نحوه قرارگیری بناها و جهتگیری آنها در بافتهای روسبتایی
و شهری پرداخته و در انتها به این سوا پاسخ میدهیم که آیا در گذشته نیز جهتگیری شرقی -غربی
در بافت مسکونی منطقه رعایت میشده است؟

پس از مطالعات صورت گرفته این نتیجه ببهدسبت آمبده اسبت کبه در معمباری ببومی ایبن منطقبه
جهتگیری ساختمان به درستی مشخص و اجرا میشده است و یکی از معیارهای آن جهت تابش نبور
خورشید و استفاده حداکثری از آن در جدارههای ساختمان بوده است .امبا انبدکی تغییبر زاویبه در اکثبر
بناهای موجود ،مشاهده میشود .به گفته مردم بومی منطقه این زاویه با جهت قبله و حرم امام رضبا(ع)
تعیین میشده است .میتوان از آن به عنوان یک عامل فرهنگی تأثیرگذار نبام ببرد کبه در درجبه دوم
اهمیت قرارداشته است .در تصاویر هوایی که از نقاط مختلف این منطقه گرفته شده است میتوان ایبن
نکته را مشاهده کرد (تصاویر شماره .)4-9به عنوان نمونه (معاصر) مبیتبوان از شبهرک آزادمهبر (حبد
فاصل بین دو شهر زیراب و پل سفید) نام برد کبه طبراح آن ،جهبتگیبری مناسببی را ببرای بناهبای
مسکونی انتخاب و اجرا کرده است که متاسفانه امروزه با دخل و تصرفی که ساکنین این شهرک در آن
انجام دادهاند این بافت بهم خورده است (تصویر شماره .)3

تصویرشماره  9و  .1تصاویر هوایی روستاهای سوادکوه (گوگل ارث.)1931 ،
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در ادامه با توجه به اطالعات بهدست آمده و مقایسه آن ببا وضبعیت فعلبی شبهرهای ایبن ناحیبه
میتوان گفت که این اصو و جهتگیری بنا ببه دالیبل مختلبف در سبطح شبهرها ببه درسبتی اجبرا
نمیشود (تصویر شماره .) 1

تصویرشماره  .0شهر زیراب (گوگل ارث.)1931 ،

 .8بررسی نمونهاایی از مانهاای بومی منطقه
در قسمت قبل به این پرسش پاسخ داده شد که ساختمانهای این منطقبه در جهبت (شبرقی_غرببی)
قرارمیگیرند ،اکنون در ادامه پژوهش ،در پاسخ سوا دوم ،یعنی دلیل اجرا شدن پالن ساختمانهبا ببه
صورت خطی L ،و  Uشکل به بررسی فرم بناهای این منطقه میپردازیم.
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 .1-8پالناای مطی
با توجه به اینکه بهترین جهت بهره برداری از نور خورشید جهت شرقی_غربی بوده معماران این منطقه
سعی کردهاند بیشترین سبطح جبداره سباختمان در قسبمت جنبوبی قبرار گیبرد و همچنبین کشبیدگی

تصویر شماره .7استفاده از الگوی خطی)B1( ،

 .2-8پالناای  Uو  Lشکل
در خانههایی که فرم  Uشکل دارند از فضای میانی پالن که در سمت جنبوب ببوده ببه عنبوان ایبوان
استفاده میشده است .به این علت که در طو روز ایبن فضبا دارای آسبایش حرارتبی مناسب ببوده و
ساکنان میتوانستند از این فضا برای استراحت و در روزهای سرد سا ببه عنبوان فضبایی آفتبابگیبر
استفاده کنند .کاربرد دیگر این فضا به عنوان فضای ارتباطی بین اتاقهای بنا بوده است .در خانههای L

شکل هم از فضای میانی آن به عنوان ایوان و فضای ارتباطی استفاده میشده است .نکته مشترک بین
این پالنها و فرم آنها جهتگیری شرقی غربی آنها بوده است که در طو آن قرار داشته است .یکی
دیگر از دالیل این فرورفتگی در حجم مکعبی این فضاها را میتوان ریزش کج بارانهای فصلی در این
ناحیه دانست که خارج از بحث این مقاله بوده و نیاز به بررسیهای بیشتری دارد.

تصویر شماره  8و  .3استفاده از الگوهای B2( ،L-Uو)B3
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 .9تحلیل انریی تابشی توسط نرمافزار دیزاین بیلدر ()DesignBuilder
دستیابی به بهرهوری انرژی در ساختمانها ،به عنوان بزرگترین مصر کننبده انبرژی نیبز ،ببدون اسبتفاده از
ابزارهای آن همچون مد سازی ،ممکن نیست .نرمافزار دیزاین بیلدر ( )DesignBuilderیکی از به روزتبرین
بومی این منطقه از فرم پالنهای موجبود (خطبی )L,U ،یبک نمونبه انتخباب و ببرای دقبت در محاسببات
مساحتهای داخلی این پالنها برابر در نظر گرفته شده است و در ادامه توس نرمافبزار دیبزاین بیلبدر ،ببه
تحلیل آن پرداخته شده است که در ادامه توس جداو و نمودارهایی نشان داده شده است.
جدول شماره  .2پالنهای مدل شده

پالنهای مد شده در نرم افزار DesignBuilder

فرم

مشخصه

B1

B2

-----

B3

مأخذ :نتایج تحقیق

در جداو زیر میزان انرژی مورد نیاز هر ساختمان با توجه ببه مصبالح و سیسبتمهبای گرمایشبی
استفاده شده و میزان تابش دریافتی بازشوها نشان داده شده است.
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جدول شماره  .9میزان مصرف انرژی ساالنه ،منبع نگارندگان

844/85

793/26

829/59

روشنایی

633/08

577/88

541/46

گرمایش(گاز(

844/85

793/36

829/59

روشنایی کلی

165/71

159/94

165/62

اشغا

3974/75

2967/67

3331/73

انرژی تابشی جذب شده از پنجرههای جداره بیرونی

530/55

484

454/36

منطقه گرم معقو

538/12

491/2

460/24

گرمایش منطقه

7531/91

6267/31

6612/59

کل انرژی

نمودار  .1مصرف انرژی (کیلووات/ساعت)
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با توجه به نمودارها میتوان اینچنین گفت که فرم ساختمان بر انرژی تابشی جذب شده در پوسته
خارجی بنا و در نتیجه انرژی کلی بنا تأثیرگذار است و بر سایر موارد تأثیر به سزایی ندارد و همچنین در
بین فرمهای موجود پالن  Uشکل ( )B3بیشترین انرژی و پبالن  Lشبکل ( )B2کمتبرین انبرژی را
الزم دارد .در نتیجه میتوان گفت در بین این فرمها فرم  Lشکل بهترین و مناس ترین فرم میباشد.

 .13دمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت مساله تجدیدناپذیر بودن بعضی از انرژیها و همچنین گسترش روز افزون شبهرها و
جمعیت آن ،استفاده از این منابع رو به افزایش بوده است ،به همین دلیل باید جهت صرفهجویی در این
منابع راهکاری برای استفاده از منابع تجدیدپذیر پیدا کرد .لذا در عرصه معمباری نیبز پژوهشبگران ببه
دنبا پاسخی برای این پرسشها بودهاند ،از این رو در این پژوهش که به صورت تحلیلی کیفی ببوده و
اطالعات از طری مطالعات کتابخانه ای ،مشاهده و پرسش و پاسبخ از سباکنین و افبراد میانسبا ایبن
منطقه انجام شده ،به بررسی عوامل مؤثر در شکلگیری معماری پایدار ببا تأکیبد ببر فبرم بنبا (نمونبه
موردی شهرستان سوادکوه) پرداخته شده است .پس از بررسیهای به عمل آمده در منطقه سبوادکوه در
جواب سوا علت قرارگیری ساختمانها در جهت شرقی غربی کبه از طریب ترسبیم نمودارهبا الگبی،
الگیت و ماهانی اینچنین میتوان گفت که آب و هوای شهرستان سوادکوه با وجود این که در ماههبایی
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از سا در منطقه آسایش قرار دارد و دارای هوای مطبوعی است ،ولی به طور کلی کمی سبرد در نظبر
گرفته میشود و توصیه میشود در طراحیها این نکته در نظبر گرفتبه شبود .همچنبین عباملی کبه در
جهتگیری و تعیین فرم ساختمان مؤثر و مهم است ،جهت تابش آفتاب در این منطقه میباشد .به همین
روز دریافت کند.
در پاسخ سوا دوم ،یعنی دلیل اجرا شدن پالن ساختمانها به صورت خطی L ،و  Uشکل،
پالنهای خطی :بهترین جهت بهرهبرداری از نور خورشید جهت شرقی _ غربی بوده
پالنهای  Lو Uشکل :به این علت که در طو روز این فضا دارای آسبایش حرارتبی مناسب ببوده از
فضای میانی پالن که در سمت جنوب قرار داشته به عنوان ایوان استفاده میشده است.
پس از بررسیها و تحلیلهایی که توس نرم افزار انجام شد این نتیجبه ببهدسبت آمبد کبه فبرم
ساختمان بر انرژی تابشی جذب شده در پوسته خارجی بنا و در نتیجه انرژی کلی بنا تأثیرگذار است و بر
سایر موارد تأثیر به سزایی ندارد و همچنین در بین فرمهای موجود پالن  Uشکل ( )B3بیشترین انرژی
و پالن  Lشکل ( )B2کمترین انرژی را الزم دارد در نتیجه میتوان گفبت در ببین ایبن فبرمهبا فبرم
 Lشکل بهترین و مناس ترین فرم میباشد.
به نظر میرسد عوامل دیگبری همچبون جهبت وزش بباد و ریبزش ببر و بباران و ...هبم در
شکلگیری این فرمها تأثیرگذار بودهاند از این رو پژوهنده این پیشنهاد را میدهد که در پبژوهشهبای
آینده به بررسی این عوامل پرداخته شود.
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[ ]29حسببین آبببادی ،سببعیدا لشکری،حسببن و محمببد سببلمانی مقببدم (" ،)2932طراحببی اقلیمببی
ساختمانهای مسکونی شهر سبزوار با تأکید بر جهتگیری سباختمان و عمب سبایبان" ،فصبلنامه
جغرافیا و توسعه ،سا دهم تابستان ،شماره  ،11صص .219-221
[ ]24دیواندری ،جواد و پریساسادات سیف (" ،)2939تعیین جهت مناس استقرار سباختمان و طراحبی
سایبان کارآمد با رویکرد معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی :شبهر قبزوین)" ،اولبین کنفبرانس
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[ ]4اکرمببی ،غالمرضببا و لببیال علیپببور (" ،)2933نقبش مصببالح بببومی در معمبباری پایببدار از دیببدگاه
زیستمحیطی" .مسکن و محی روستا ،)231(93 ،صص .13-48
[ ]3انصاری ،پارسا و عطاءاله عرفانی (" ،)2931بررسی چگونگی تأثیر معماری پایدار و بومی بر منطقبه
اورامانات (نمونه مبوردی :روسبتای اورامبان تخبت)" ،فصبلنامه علمبی تخصصبی معمباری سببز،
سا چهارم ،شماره دوازدهم ،صص .43-33
[ ]1ایرانمنش ،لیلی (" ،)2931نقش فرم بنا در کاهش مصر انرژی در سباختمان و معمباری پایبدار"،
اولین همایش منطقهای عمران و معماری ،آمل :آموزشکده فنی و حرفهای سما واحد آیتاله آملی.
[ ]1باقری ،سیده مهساا کردجمشیدی ،ماریا و شیما پیراسبته (" ،)2933ارزیبابی تبأثیر ایبوان سباختمانهبای
مسکونی در بهینه سازی مصر انرژی ساالنه" ،نشریه انرژی ایران ،جلد  ،23شماره  ،1صص.241-229
[ ]8پیر محمدی ،محمدا نعمتی میرزایی ،امین و شیما سیدی مطل ( ،)2939نقش فرم بنا با توجبه ببه
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ملی جغرافیا ،گردشگری ،منابع طبیعبی و توسبعه پایبدار ،تهبران :موسسبه ایرانیبان ،قطب علمبی
برنامهریزی و توسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران.
[ ]23رحیمی ،روح اله (" ،)2931معماری پایدار بومی طبرستان" ،همایش ملی معماری پایدار و توسعه
شهری .بوکان :شرکت سازه کویر.
[ ]21رزم ،سمانها همایون ،غالمرضا و محمدجواد صفایی (" ،)2931طراحی اقلیمی قوچان با اسبتفاده
از مد های زیست محیطی" ،اولین همایش اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصر انرژی ،سبازمان
بهرهوری انرژی ایران.
[ ]21زمانی ،مهدیا سلمانی ،ناصر و فاطمه بایایی (" ،)2931تعیین بهترین اولویتهبای جهبتگیبری
بناهای ساختمانی در شهر زنجان بر اساس شرای اقلیمی" ،دومین همایش ملی اقلیم ،سباختمان و
بهینه سازی مصر انرژی .اصفهان :سازمان بهره وری انرژی ایران.
[ ]28زمردیان ،زهراسادات و محمد تحصیلدوست (" ،)2934اعتبار سنجی نبرمافزارهبای شببیهسبازی
انرژی در ساختمان :با رویکبرد تجرببی و مقایسبهای" ،نشبریه انبرژی ایبران ،دوره  ،28شبماره ،4
صص.223-291
[ ]23سپهری ،مهنوش (" ،)2931ارائه راهکارهای طراحی پایدار برای اقلیم معتد و مرطوب بر مبنای
معماری بومی (مطالعه موردی :قائمشهر)" ،اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار .مشهد:
گروه پژوهشهای کاربردی پرمان.
[ ]11صفایی پور ،مسعود و هما طاهری (" ، )2983بررسی تأثیر عناصر اقلیمی در معمباری شبهری :مطالعبه
موردی شهر اللی" ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،دوره  ، 2شماره  ،1صص. 221-219
[ ]12ضیابخش ،ندا و مریم برزگر (" ،)2931دومین همایش ملی معماری پایدار بررسی عوامل مؤثر در
شکلگیری معماری پایدار با تکیه بر فرم بنا (نمونه موردی شهر شیراز)" ،دومین همبایش معمباری
پایدار .همدان :آموزشکده فنی و حرفهای سما همدان.
[ ]11طاهباز ،منصوره (" ،)2988روش تحلیل آمار هواشناسی برای طراحی معماری همساز با اقلبیم"،
نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی ،دوره او  ،شماره  ، 98صص.11-12
[ ]19طاهباز ،منصوره و شهربانز جلیلیان (" ،)2931شاخصههای همسازی با اقلیم در مسکن روسبتایی
استان گیالن" .مسکن و محی روستا ،)293( 91،صص.41-19
[ ]14فروغی ،محمدا کمالی ،امین و روح اله اسکندری (" ،)2931تبیین نقش اقلیم در شکلگیری فرم
و سازمان فضایی شوشتر نو" ،دومین همایش ملی اقلیم ،ساختمان و بهینه سبازی مصبر انبرژی،
اصفهان :سازمان بهره وری انرژی ایران.
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[ ]13قنبری تیلمی ،زهره و رکسانا شیوعی (" ،)2931ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در نواحی معتد
و مرطوب بر مبنای اصو معماری پایدار (مطالعه موردی :کرانه جنوبی دریای خزر)" ،همایش ملبی
معماری پایدار و توسعه شهری ،بوکان :شرکت سازه کویر.
[ ]11کابلی فرشچی ،سیدامیرا رضویان ،محمدتقیا مبهوت ،محمدرضا و علی احمدی رستگار (،)2931
"بررسی تطبیقی فرمهای معماری و عملکرد بناهای شهری نمونه موردی :بافت مرکبزی مشبهد"،
همایش ملی معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار ،مشبهد:
موسسه آموزش عالی خاوران.
[ ]11کاملی ،ساسانا ساکت یزدی ،علی و سمیه امیدواری (" ،)2933بررسی تأثیر فرم هندسبی چلیپبا
بر میزان بار سرمایشی خانههای سنتی یزد" .مسکن و محی روستا ،)239(93 .صص .41-31
[ ]18کسمائی ،مرتضی ( ،)2983اقلیم و معماری ،چاپ ششم .اصفهان :نشر خاک.
[ ]13کیوانی نژاد ،ملیکا و مریم درودیان (" ،)2931شناخت الگوهای معماری بومی در سکونتگاههای
روستایی شما ایران  -بررسی موردی روستای گالشکال" ،کنفرانس بین المللی عمران ،معمباری و
توسعه پایدار شهری .تبریز :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.
[ ]91لشکری ،حسن و زهرا پورخادم نمین (" ،)2984بهینهسازی جهتگیبری فضباهای آزاد در شبهر
اردبیل بر اساس شرای اقلیمی" ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،11صص .23-91
[ ]92لشکری ،حسنا سلکی ،هیبوا و فاطمبه طاهبائی (" ،)2932بهینبهسبازی جهبتگیبری بناهبای
ساختمانی در شهر سقز بر اساس شرای اقلیمبی" ،مجلبه جغرافیبا و توسبعه ناحیبهای ،شبماره ،28
صص.13-31
[ ]91لشکری ،حسنا موزرمی ،ساراا سلکی ،هیوا و کوروش لطفی (" ،)2931بهینهسازی جهبتگیبری
بناهای ساختمانی در شهر اهواز بر اساس شرای اقلیمبی" ،فصبلنامه جغرافیبای طبیعبی الرسبتان،
شماره ، 21صص . 43-11
[ ]99معقولی ،نادیا و معصومه احمدزاده (" ،)2931گونهشناسی مسکن روستایی شهرستان سبوادکوه از
نظر معماری و سازه" ،فصلنامه مسکن و محی روستا ،211)91( ،صص .81-211
[ ]94گوگل ارث ( ،)2934شهرستان سوادکوه ،تاریخ دسترسی ،34/13/13

