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 چکیده:

با توجه به اهمیت نمای ساختمان در زیبایی و محافظت از اسکلت بیرونی بنا و 
همچنین محبوبیت سنگ های ساختمانی در این مورد، هدف از انجام این پژوهش 

یافتن الگو و یا الگوهایی در زمینه ی استفاده از و نگارش این مقاله تالش برای 
سنگ های ساختمانی در نمای منازل مسکونی شهر سنندج است. همچنین سعی 
شده است در صورت وجود چنین الگو یا الگوهایی دالیل وجود آن ها بررسی شود. 
با توجه به این که قیمت تمام شده ی نماهای سنگی بیشتر از سایر مصالح است، 

محله هایی که ساکنین آن ها دارای درآمد متوسط به باال هستند درصد در 
استفاده از سنگ بیشتر است. همچنین در محله های حاشیه ای شهر و محله های 
فقیرنشین بیشتر از سیمان برای نما استفاده می شود.  عامل دیگری که بر شکل 

ج تأثیر گذار است، مد و استفاده از مواد و مصالح در نمای بیرونی منازل شهر سنند
الگوبرداری از منازل همجوار است که به خوبی در محله های سنندج قابل مشاهده 

 است. 

 

 نما ، ساختمان مسکونی، تزئینات بیرونی، سنگشهر سنندج، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:
وجود سبک های معماری و یا مشاهده ی هماهنگی در بناهای یک شهر از نظر زیبایی شناسی و روان شناسی بر آرامش روح 

استحکام و طول عمر ساختمان ها به نوع مواد و مصالح مورد استفاده در و روان ساکنین شهر می تواند تأثیرگذار باشد. همچنین 

از مواد و مصالح بکار رفته در اسکلت بیرونی در مقابل عوامل جوی  ،. نمای ساختمانت و نمای بیرونی آن ها بستگی داردلاسک

محافظت می نماید و تا حدودی نقش عایق صوتی و حرارتی فضای داخلی بنا را برعهده دارد. همچنین از دید زیبایی شناسی، منظر 

جزء مهمی از منظر کلی آن محسوب می شود. از و سیمای بیرونی بنا بسیار مهم است و نمای تک تک ساختمان های یک شهر 

نظر علم روانشناسی روحیات مردم ساکن در یک شهر و شکل و ظاهر ساختمان های آن بر روی یکدیگر تأثیر متقابل دارد و شهری 

 ان می آورد.  که از انسجام و نظم خاصی در طراحی و معماری ساختمان ها برخوردار باشد، آرامش بیشتری برای ساکنین آن به ارمغ

در سنندج از میان انواع مصالحی که جهت نمای بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند، سنگ های تزئینی محبوبیت بیشتری 

دارند اما از دید سنگ شناسی بنا به شرایط آب و هوایی شهر سنندج هر نوع سنگی مناسب استفاده در نمای بیرونی ساختمان ها 

ئله تنها عامل مؤثر در انتخاب نوع سنگ ساختمانی نیست و مسائلی مانند وزن و میزان چسبندگی سنگ نمی باشد. البته این مس

به بنا و همچنین سلیقه مردم و مرسومیت هر نوع سنگ در بازه ی زمانی خاص نیز حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش و 

ود در زمینه ی استفاده از سنگ های ساختمانی در نمای منازل مسکونی نگارش این مقاله تالش برای یافتن الگو و یا الگوهای موج

جهت انجام این پژوهش در چند بخش ابتدا به و در صورت وجود چنین الگو یا الگوهایی، بررسی دالیل وجود آن ها می باشد. 

و سپس با بررسی های به عمل کلیات پژوهشی آن پرداخته شد سپس شهر سنندج و جغرافیا و تاریخ آن مورد بررسی قرار گرفت 

آمده به معرفی نمونه ای از ساختمان های مسکونی که از سنگ در تزئینات نمای سازی آنها استفاده شده است پرداخته و در پایان 

ه تا مشخص گردد چه عواملی در تزئینات سنگی نمای بیرونی ساختمان این داده ها مورد تجزیه آماری و تحلیل علمی قرار گرفت

ی مسکونی در شهر سنندج تأثیر گذار بوده است. آیا تزئینات سنگی نمای بیرونی ساختمان های مسکونی سنندج از الگو و سبک ها

چه عواملی می ت و خاصی پیروی می کند، دلیل وجود و یا عدم وجود سبک و روش خاص در سیما و منظر ساختمان ها چیس

 تواند باشد.

با توجه به این که تاکنون مطالعه ای به این شکل در سنندج این مقاله وجود داشت،  از جمله موانعی که در جهت نگارش

انجام نشده است درنتیجه گردآوری اطالعات در این مورد بسیار دشوار است و مهم ترین منبع مطالعاتی در این زمینه مشاهدات 

ادارات مرتبط با موضوع مقاله می باشد. در این شخصی، آمارگیری و پرسش از کسبه ی مراکز فروش سنگ ساختمانی و کارکنان 

 پژوهش مبنای مطالعات منازل مسکونی شخصی ساز است و ساختمان های اداری نادیده گرفته شده اند.

 

  اهداف پژوهش:
با توجه به اهمیت نمای ساختمان در زیبایی و محافظت از اسکلت بیرونی بنا و همچنین محبوبیت سنگ های ساختمانی در 

مورد، هدف از انجام این پژوهش و نگارش این مقاله تالش برای یافتن الگو و یا الگوهایی در زمینه ی استفاده از سنگ های  این

ساختمانی در نمای منازل مسکونی شهر سنندج است. همچنین سعی شده است در صورت وجود چنین الگو یا الگوهایی دالیل 

 وجود آن ها بررسی شود.

 

 پژوهشی:پیشینه ی 

تا کنون در خصوص استفاده از سنگ در تزئینات بیرونی ساختمان های شهر سنندج مطالعه ای اختصاصی صورت 

 نگرفته و فقط در برخی کتب بخش هایی به موضوع نمای خانه های شهر سنندج اشاراتی شده است. از آن جمله می توان به 

محمد ابراهیم زارعی در زمینه ی معماری شهر سنندج، به ویژه بناهای قدیمی این شهر مقاالت بسیاری : موارد زیر اشاره کرد



(، عمارت خسروآباد )زارعی، 1838و  1831نگاشته اند و در این مقاالت ساختار و تزئینات معماری عمارت آصف )زارعی، 

را با جزئیات بررسی نموده اند. ایشان نتیجه ی ( 1831( و مسجد جامع سنندج )مدرسه ی داراالحسان( )زارعی، 1831

. (1838)زارعی،مطالعات خود را در زمینه ی خانه های قدیمی سنندج تحت عنوان کتابی به همین نام به انتشار درآورده اند

در دوره  در این کتاب و در مقاالت ذکر شده از هنر حجاری به عنوان یکی از هنرهای وابسته به معماری در خانه های سنندج

رودی خانه ها به ی قاجار نام برده شده است. این هنر بر سردر برخی ساختمان ها و به ویژه بر روی پایه ی مدخل ازاره های و

در کتاب خود با عنوان درجستجوی هویت شهری سنندج، بخشی را به سردر  و خانم سلیمانی آقای رضویکار می رفته است 

 .(1831سلیمانی، -)رضویاند اما اشاره ای به هنر حجاری در تزئینات سردرها نشده است منازل قدیمی سنندج اختصاص داده

شهرستان سنندج، بخشی را به مصالح به کار رفته در بنای واحد  1831-در نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن

ای ساختمان ها مشخص و تفکیک نشده مسکونی اختصاص داده اند که مربوط به کل بنا می باشد و مصالح بکار رفته در نم

 است. 

 

 موقعیت جغرافیایی و مکانی شهر سنندج:
از شمال به سقز و استان آذربایجان غربی، از جنوب به کامیاران و شهر سنندج مرکز استان کردستان در غرب ایران است که 

(. سنندج در 1)شکلاوه و مریوان محدود استشهرهای پ استان کرمانشاه، از شرق به شهرستان های قروه و بیجار و از غرب به

)نجفی، خشک دارد متری از سطح دریا و در منطقه ی کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای سرد و نیمه 1183تا  1111ارتفاع 

طرف . این شهر در دره ی نسبتاً وسیعی واقع شده و از جهت شمال، شرق و شمال غرب، کوه های کم ارتفاع خاکی و از (1833

است  هکتار گسترده شده 38333وسعت  ای به جنوب غرب کوه خاکی و مرتفع آبیدر آن را احاطه نموده اند. سنندج در منطقه

 )سایت رسمی شهرداری سنندج(. 

نفر می باشد و تعداد خانوار ساکن  881231، برابر با 1831جمعیت این شهر بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

واحد مسکونی غیر  33818واحد مسکونی آپارتمانی و  82131 1831خانوار اعالم شده است. در سال  118111 در این شهر

(. البته با توجه به مهاجرت 1831،آپارتمانی در شهر سنندج موجود بوده است )نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن

همجوار و غیر همجوار، جمعیت سنندج روز به روز در حال افزایش است و ساالنه ی عده ی بسیاری از ساکنین روستاها و شهرهای 

 همین مسئله موجب رشد روزافزون ساخت و سازگردیده است.

 
 (آرشیو میراث فرهنگی استان کردستان نقشه ی شهرستان های استان کردستان ) -1شکل 



 :شهر سنندج تاریخچه

ه دژ مرتبط با آیین های مهر و زرتشت و شهرهای کهن و مقدس است. در وجه تسمیه ی شهر سنندج باید گفت، سنه تا سن

(. این شهر 831: 1833ارتباط این شهر و نواحی مجاور آن با اساطیر پهلوانی آریایی از قدمت این شهر حکایت می کند)نیکیتین، 

(. به 212: 1883رار داشته است)مردوخ، در قدیم در کنار تپه ی بزرگی واقع در کنار رودخانه ی قشالق به نام پیالکه توس نوذر ق

باشد. سانان به معنی عقاب یا عقاب هاست که در بسیاری از نقش « دژ»و « سانان» نظر می رسد که سنندج از ترکیب دو واژه ی 

 برجسته های پایه ی دروازه های ورودی خانه های قدیمی سنندج نقش عقاب به وفور دیده می شود و عالوه بر آن در فرهنگ

نیز به خاطر وجود « دژ»ایرانی و به ویژه در منطقهی کردستان عقاب پرنده ای قابل احترام و با شکوه و عظمت است که واژه ی 

قلعه ی قدیمی که احتماالً از زمان صفوی هم قدیمی تر باشد و بقایای آن تا اوایل حکومت پهلوی وجود داشته و بعد از آن رو به 

(. با توجه به موقعیت خاص شهر سنندج 31: 1832به معنی قلعه ی عقاب ها معروف است )منصوری، « دژسانان »ویرانی نهاد. لذا 

از گذشته ی دور مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نقل قول های مختلف و متعدد، سابقه ی این شهر را به دوره ی ساسانی 

شکانی و ساسانی در محل سنه دژ )کهن دژ( توسط دکتر محمد دانسته اند که مؤید این مطلب یافتن سفال هایی از دوره ی ا

ابراهیم زارعی است. بررسی ها و کاوش های باستان شناسی در شهر سنندج قدمت شهر را به مراتب قدیمی تر از دوره ی ساسانی 

شهر یافته شده است. ازجمله  و اشکانی می رساند که آثاری از دوره های پیش از تاریخ و دوره ی آغاز تاریخی در پیرامون و نزدیک

 و همچنین قلعه ی حسن آبادی آن ها می توان به آثار تپه ی اساوله و گورستان زاگرس در کوه آبیدر در مسیر جاده ی حسن آباد 

 (.28: 1838)زارعی،در روستای حسن آباد اشاره نمود

 

 سنگ های ساختمانی:
کانی به موادی اطالق می شود که طبیعی، جامد و غیر آلی بوده و  سنگ به طور ساده مجموعه ای از یک یا چند کانی است.

دارای ساختمان مشخص داخلی و خواص شیمیایی مخصوص به خود اند. اکثر سنگ ها از بیش از یک کانی ساخته شده اند 

 سنگ های موجود در زمین را به سه دسته ی زیر تقسیم می کنند: (.21: 1831)تاربوک،

 سنگ ها حاصل انجماد ماده ی مذاب در زیر و یا روی سطح زمین هستند. مانند گرانیت سنگ های آذرین: این

سنگ های رسوبی: سنگ های رسوبی در نتیجه ی رسوب و ته نشینی موادی که از فرسایش قسمت های مختلف زمین 

 حاصل شده اند، تولید می شوند. مانند تراورتن

ن تحت تأثیر یک یا چند عامل از سه عامل فشار، دما و محلول های سنگ های دگرگونی: اگر سنگ های رسوبی و آذری

 (181: 1831گرمابی قرار گیرند، به سنگ های دگرگونی تبدیل می شوند. مانند مرمر )مدنی، شفیقی، 

 یخبندان، باران،( جوی شرایط معرض در گرفتن قرار دلیل بهاز این میان سنگ هایی که برای نمای ساختمان بکار می روند 

 دوام عوامل این برابر در بتواند تا باشد داشته خاصی ویژگیهای باید نما اند. سنگ خاصی برخوردار اهمیت از )ها آالینده و آفتاب

  این ویژگی ها شامل:بیاورد. 

 در و شده اکسیدههوا  و آب برابر در دار( آهن کانیهای( مضر کانیهای شود گرفته نظر در باید آن شناسی کانی ترکیبات 1.

 و بوده ضعف نقطه امتداد، یک یا و نقطه یک در صورت مجتمع به ناخالصی وجود آورند. می وجود به را زودرس فرسودگی نتیجه
 . شود سنگ تخریب باعث تواند می

 .باشد داشته را برش و خوردن صیقل قابلیت 2.

 .باشد دارا را خوبی نسبتاً خمشی و کششی مقاومتهای 8.

 ).باشد مناسب آب جذب دارای( باشد داشته مالت با را خوبی چسبندگی باید انتخابی سنگ 1.

 .باشد پایدار آفتاب پرتو و گازها و بخارها برابر در و باشد ثبات با آن رنگ 1.



 مرطوب، و مناطق سرد در مثالً گردد انتخاب اقلیمی شرایط با متناسب باید سنگ باشد منطقه هوای و با آب متناسب 3.

 شن طوفان وزش امکان که مکانهایی در یا شود یخبندان متالشی اثر بر است ممکن وگرنه باشد کم بسیار تخلخل دارای باید سنگ
 .باشد داشته باال سایش به مقاومت باید بوده و سایش معرض در سنگ دارد، وجود

 

 آشنایی با انواع سنگ های ساختمانی:

 گرانیت: 

های آذرین است. این امر به خاطر زیبایی طبیعی آن، به خصوص وقتی سطح آن صیقل گرانیت از معروف ترین سنگ 

(. لوح های صیقل یافته ی آن معموالً برای سنگ مزار، 32: 1833داده می شود و بخشی به خاطر فراوانی آن است )معماریان، 

% 11% کوارتز، بیش از 21گرانیت یک سنگ درشت بلور است که تا  بناهای یادبود و سنگ ساختمانی استفاده می شود.

( البته کانی های آهن دار نیز جزو کانی های فرعی تشکیل 1فلدسپات پتاسیم و فلدسپات سدیم در ترکیب خود دارد )تصویر

 معد و پایین آب جذب معموالً آذرین های سنگ مشکل اصلی(. 111: 1831دهنده ی این سنگ هستند )محرمی، 
 (.2و همچنین وجود کانی های آهن دار است )تصویر ساختمان بدنه با چسبندگی

 
 سنگ گرانیت – 1تصویر

 
 هوازدگی کانی های آهن دار در سطح سنگ گرانیت بکار رفته در نمای ساختمان در شهر سنندج – 2تصویر

   

 تراورتن:

این سنگ بجا مانده از  رود. های رسوبی و تزئینی به شمار می است که از دسته سنگ متخلخل سنگ آهکتراورتن نوعی 

: 1831تاربوک، شوند ) های نسبتاً وسیع دیده می های آب گرم است که به صورت پهنه یا چشمه غارهامعدنی  های آبرسوبات 

31). 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%AE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1


ها  و دیگر ناخالصی کلسیم، آهنهای متنوع و بافت نواری شکل است که در اثر حضور ترکیبات  این سنگ دارای رنگ

 است.  ایجاد شده

شکل موج دار و بدون  2توان به  تراورتن به علت داشتن حفرات، خاصیت عایق حرارتی و صوتی دارد. این سنگ را می

داخل  سیمانیشود در هنگام نصب سنگ، مالت  ها و حفراتی است. وجود حفره باعث می موج برش داد. تراورتن دارای سوراخ

این حفرات نفوذ کرده و از سقوط سنگ جلوگیری کند اما سوراخ ها  بایستی در هنگام فرآوری، در سطح سنگ پر شود که با 

یت خود را از دست می دهند و به سنگ گذشت زمان و تأثیر عوامل جوی مواد استفاده شده جهت پر کردن حفره ها خاص

(. تراورتن سست و گلی است و اگر سنگ خیس باشد و به دمای انجماد فوری برسد خرد 8ظاهر نامناسبی می دهند )تصویر

 خواهد شد. عیب دیگر سنگ های تراورتن عدم یکدستی رنگ و طرح آنها می باشد.

 

 
 تأثیر آب و هوا بر سطح سنگ تراورتن استفاده شده در نمای ساختمان در شهر سنندج – 3تصویر

 

 مرمر:

سنگ آهک دگرگون شده ای است که ممکن است خالص یا ناخالص باشد و درجه ی دگرگونی آن متغییر است. می مرمر 

با اه همری گههاو رنگها (. ر133: 1838توان این کلمه را در مورد تمام سنگ های آهکی دگرگون شده بکار برد )درویش زاده، 

، سبزه، سیای، خاکستر، سفیدی نگهااع رنودارای اسنگ مرمر در نتیجه ست الیه اوهک آسنگ اه همری ناخالصیهان از مرمر نشا 

مقابل در مت مرمر ومقامرمرهای سفید از متداولترین سنگ های ساختمانی به شمار می آیند. نی میباشد. اغو، زرد و ارقرمز

مناسب  ده لوای آشهرهایی با هودر ن ساختمارج خازی جهت نماساا لذ(، 1)تصویرست اکم ر سولفوی هازگاا و گی هودلو، آطوبتر

         د. جی سطح غیر صیقلی مرمر توصیه میشورخاح سطوای نیست. بر

 

 
 تأثیر آب و هوا بر سنگ مرمر استفاده شده در نمای ساختمان در شهر سنندج – 4تصویر

 

هایی منارت تجازار بادر ست این ممکن ابنابر، سندرمیوش هکی به فری آسنگهانام هم با و مرمر نام سنگها با از برخی 

ای معموالً الیه ف و نیکس )یا سنگ سلیمانی( که شفااومرمر (، تن اورترن تن ) یا همااورمرمر تر، مرمر(ن هکی ) یا هماآمرمر ن چو

     ند.رخومایل به سبز( نیز به چشم به نگ سبز تا سیارمرمر سرپانتین )سنگی به ، ستاسبز های و قهوی زرد، نگهاربا تهر بلون نهاو 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86


 مرمریت:

های آهکی اعم از دگرگون و یا  نام مرمریت وجود ندارد. از دید تجاری مرمریت شامل کلیه سنگ از دیدگاه علمی سنگی به 

سنگ  باشد و دارای جالی مناسبی است. شود. این سنگ مناسب برای صیقل دادن می غیردگرگون و نیز تبلور مجدد یافته می

های آهکی  باشد در واقع این گروه از سنگ آهک دگرگون یا مرمریت است که دارای بلورهایی قابل رویت می چینی همان سنگ

عنوان کانی فرعی  مقدار کمی والستونیت به ریزی هستند که بافتی تمام بلورین داشته و عمدتاً از کلسیت و به های دانه مرمریت

های کم  گویند که در ضخامت شکری است به این دلیل به آن سنگ چینی می ور انحصاری دانهط تشکیل شده است و بافت آن به

 (. www.ngdir.irدهد)سایت پایگاه ملی داده های علوم زمین،  متر در مقابل ضربه صدای چینی می حدود دو سانتی

 

 معادن سنگ نما در استان کردستان:
است و سنگ های تزئینی با تنوع فراوان در رنگ، شاخص ترین ماده معدنی استان کردستان دارای ذخایر قابل توجه معدنی 

در سطح منطقه ای را تشکیل می دهند. این سنگ های عبارتند از: مرمریت ، مرمریت قرمز ، گرانیت و تراورتن. طبق آمار موجود 

انیت فعال وجود دارد )سایت استانداری معدن گر 8معدن مرمر،  28معدن تراورتن،  2معدن مرمریت قرمز،  18در استان کردستان 

کردستان(. به گفته ی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان سنگ مرمر استان کردستان به عنوان بهترین و با کیفیت 

آن را ترین نوع سنگ مرمر در ایران و خاورمیانه است اما متأسفانه خام فروشی رایج شده و تنها می توانیم سنگ را برش بزنیم و 

ایرنا(. دلیل این مسئله عدم وجود امکانات فرآوری سنگ در استان می باشد و  -صادر کنیم )سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی

 سنگ فروشی های سطح شهر سنندج سنگ های فرآوری شده ی سایر استان ها را به مشتری های خود عرضه می کنند. 

 

 معماری مسکونی در شهر سنندج:
 یمی:.خانه های قد1

اگرچه معماری کردستان بر پایه ی اقلیم، توپوگرافی و توانایی مالی مردم شکل گرفته است، ولی در دوره ی صفوی این 

نگرش دست خوش تغییرات گردید و تا پایان عصر قاجار و حتی پهلوی، معماری مرکزی ایرا ن در این بخش مورد توجه قرار گرفته 

معماران اصفهانی که از سوی برخی خوانین و ثروتمندان به خدمت گرفته می شدند، طراحی  است. آثار مهم سنندج در آغاز توسط

و ساخته می شد. خانه های شهر سنندج در سه گروه تقسیم بندی شده اند: گروه نخست؛ خانه های اعیانی و بزرگان حکومتی 

مربوط به ثروتمندان و بازاریان که عموماً این خانه ها است. همچون عمارت مشیردیوان، عمارت خسروآباد و ... گروه دوم؛ خانه های 

دارای حیاط مرکزی هستند و از نظر ابعاد و اندازه، در حد خانه های گروه نخست نیستند؛ ولی دارای شکوه و عظمت خاص خود 

گیرند که بسیار هم آسیب  اند. گروه سوم؛ خانه های مردم عادی است که تعداد قابل توجهی از خانه های شهر در این گروه قرار می

پذیر بوده اند. ولی نکته ی مهم درباره ی آن ها اشتراک در ترکیب فضایی بخش های یک خانه است که شامل: سردر، سه دری ها، 

(. یکی از اجزاء مهم معماری خانه های قدیمی سنندج سردر ورودی 28: 1838تاالر، حتی تزئینات قواره ای و ... است)زارعی،

تعدد، کثرت و ویژگی های کیفی سردرهای سنندج موجب پیدایش معماری ویژه و منحصر به فرد و متمایزی نسبت به  بناهاست.

(. طرح تزئینات آن 222: 1831سایر مناطق گشته است. کیفیت سردرها متناسب با وضعیت طبقاتی صاحبان آن بوده است)رضوی،

 ترنج، قطاربندی و مقرنس است.ها که بیشتر آجرکاری است، پرکار و با طرح اسلیمی، 

در خانه های قدیمی شهر سنندج از سنگ در قالب هنر حجاری بر روی پایه ی مدخل ازاره های ورودی های خانه و سردر 

برخی خانه ها استفاده شده است. استفاده از سنگ در معماری کردستان سابقه ای طوالنی دارد. منطقه ی اورامان به طور کلی 

اخت خانه ها با روش خشکه چین سنگی است. این مسئله در سنندج و منطقه ی پیرامون آن رواج و گسترش مصالح اصلی س

داشته است، تا زمانی که شهر مجدداً در دوره ی صفویه ساخته شده و این رویکرد به مصالح معماری با توجه به طرح و نقشه ها و 



جری و خشت غلبه یافته است و به همین خاطر از سنگ در ازاره های تأثیرپذیری از معماری منطقه ی مرکزی ایران، مصالح آ

(. در محله های مرکزی و قدیمی شهر سنندج مانند محله های قطارچیان، 18: 1838عمارت های شهر استفاده شده است)زارعی،

ند، با همان بافت گذشته ی خود جورآباد، چهارباغ و قلعه چهارالن اکثر خانه ها که مربوط به دوره ی صفوی، قاجار یا پهلوی هست

 (.1باقی مانده اند و نمای بیشتر منازل آجر و خشت همراه با تزئینات حجاری است )تصویر

 

 
 نمای سردر ورودی عمارت آصف واقع در بافت قدیمی شهر سنندج -5تصویر

 

 . خانه های معاصر:2

در حال حاظر محله ها ی شهر سنندج را بنا به سطح درآمد و طبقه ی اجتماعی ساکنان آن ها می توان به صورت نسبی 

دسته بندی نمود. با افزایش جمعیت در این شهر رشد خانه سازی روزافزون بوده است و در این میان تعداد منازل آپارتمانی و انبوه 

است اما در نمای بیرونی آن ها به دلیل مساحت زیاد و شرایط مادی، به ندرت از سنگ  ساز نیز به حد چشمگیری افزایش یافته

محله های شهر سنندج را از نظر بافت می توان در چهار دسته قرار داد: محله های با بافت های ساختمانی استفاده می شود. 

 . محله های با بافت ترکیبی 1د . روستاهایی که به شهر ملحق شده ان8. محله های با بافت جدید، 2قدیمی، 

به منظور بررسی میزان استفاده از سنگ در سیما و منظر منازل سنندج هفت محله با بافت شهری تقریباً متفاوت به نام های 

 (.2فیض آباد، تکیه و چمن، شهرک سعدی، شهرک کشاورز، ویالشهر، قرادیان و حسن آباد انتخاب گردید )شکل

 
 محل قرارگیری محله های شهر سنندج بر روی عکس ماهواره ای -3شکل

 مرکز شهر

 آبادحسن 

 شرک بهاران
 ویالشهر

 قرادیان

 تکیه و چمن

 شهرک سعدی
 شهرک کشاورز

 فیض آباد



قدمت، قیمت و فاصله ی زمین های مسکونی در محله های متفاوت از مرکز شهر می تواند تا حدودی مشخص کننده ی 

میزان درآمد ساکنین محله های شهر باشد. تأثیر میزان درآمد بر طبقه ی اجتماعی و سلیقه ی افراد نیز می تواند در انتخاب سیما 

شهرک سعدی و تکیه و چمن از نظر قدمت و طبقه ی اجتماعی ساکنین، تقریباً در یک و منظر منازل آن ها مؤثر باشد. محله های 

قرار می  جدیدو در دسته ی محله های با بافت سطح قرار دارند. ساکنین آن ها از طبقه ی متوسط و تاحدودی ثروتمند هستند 

رشد خانه سازی در شهرک بهاران به یکی از محله سال پیش با  21قرادیان از روستاهای مجاور سنندج بوده که نزدیک به گیرند. 

و جزء  های شهرک بهاران تبدیل شد و امروزه ساکنین این محله کمتر از قشر روستایی و بیشتر از طبقه ی متوسط شهری هستند

جدیداالحداث ویالشهر از محله های تقریباً . (روستاهایی که به شهر ملحق شده انددستهی سوم از محالت سنندج قرار میگیرند)

ر خانواده هایی که در این شهرک زندگی می کنند از طبقه ی کارمند هستند و همانند شهرک بهاران است)دسته ی دوم(. اکث

سال مربوط به خانواده  21محله ی قرادیان، سطح درآمدی آن ها متفاوت می باشند. خانه های شهرک کشاورز با قدمت کمتر از 

فیض آباد جزو محله های قدیمی شهر است که اکثر ساکنان آن از )دسته ی دوم(. ه باال می باشدطح درآمدی متوسط بهای با س

نظر درآمد در رده ی پایین قرار می گیرند و تراکم جمعیت آن نسبت به سایر محله های ذکر شده بسیار باالست. شهر سنندج 

ی باشد که هر کدام قبالً روستاهای نزدیک شهر بوده اند که دارای دو منطقه ی منفصل شهری به نام های حسن آباد و نایسر نیز م

در چند سال اخیر به دلیل جمعیت زیاد ساکنین آن ها، جزو سنندج محسوب می شوند. سطح  درآمد ساکنین آن ها نسبت به 

 (. 3محله ی قرادیان در سطح پایین تری قرار می گیرد )تصویر

 

 

 

قرادیا

 فیض آباد

 کشاورزشهرک 



 
 نمایی از منازل مسکونی در محله های متفاوت شهر سنندج. -6تصویر

 

با مراجعه به محله های ذکر شده، تعداد خانه های با نمای سنگی و سایر مصالح شمارش و درصد استفاده از هر کدام محاسبه 

 (.2و1است )نمودار گردید. نتایج بدست آمده در نمودارهای میله ای زیر نمایش داده شده

. 
 درصد استفاده از مصالح متفاوت در نمای منازل محله های مورد بررسی شهر سنندج  -1نمودار

 

 :1نتایج نمودار شماره 

درصد استفاده از سنگ مرمر در تمام محله ها به جز محله ی ویالشهر و حسن آباد بیشتر از سایر نوع سنگ ها  .1

 است.

 سنگ ساختمانی جهت نمای منازل در میان محله های مورد مطالعه می باشد.سنگ گرانیت کم کاربردترین  .2
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 تکیه و چمن

 شهرک سعدی

 شهرک کشاورز

 قرادیان

 ویالشهر

 حسن آباد

 فیض آباد

 ویالشهر



 ( است.3بیشترین درصد استفاده از سیمان مربوط به محله های حسن آباد و فیض آباد )تصویر .8

 شیب نمودار در قسمت مربوط به سنگ مرمر به وضوح از سمت راست به چپ نمودار کاهش می یابد. .1

 به آجر به جز در مورد محله ی فیض آباد، از چپ به راست کاهش می یابد.   شیب نمودار در قسمت مربوط .1

 
درصد استفاده از سنگ در مقایسه با سایر مصالح )شامل: آجر، آجرنما، سرامیک، کامپوزیت و سیمان( در نمای منازل   -2نمودار

 محله های مورد بررسی شهر سنندج

 :2نتایج نمودار شماره ی 

سنگ در نمای منازل تنها در محله های شهرک سعدی، تکیه و چمن و کشاورز بیشتر از درصد استفاده از  .1

 % و تقریباً یکسان است.31

 درصد استفاده از سنگ و سایر مصالح در نمای منازل محله های قرادیان و بهاران تقریباً یکسان است. .2

در نما مربوط به محله های فیض آباد بیشترین درصد استفاده از سایر مصالح و کمترین درصد استفاده از سنگ  .8

 و حسن آباد می باشد

 نتایج کلی: 

در گذشته اکثر هنرمندان و افرادی که طراحی و ساخت منازل افراد مهم و صاحب منسب شهر سنندج را برعهده داشتند هنر 

و علم خود را از هنرمندان مرکز ایران فرا می گرفتند و ساختمان ها را بنا به سبک غالب در ایران می ساختند. بنابراین در معماری 

نندج از سبک خاصی پیروی می شده است و بیشتر خانه ها نمای آجری و یا خشتی داشته اند اکثر ساختمان های قدیمی شهر س

اما در ساختمان های معاصر الگوی خاصی برای طراحی نمای بیرونی دیده نمی شود و به ندرت می توان ساختمانی را مشاهده 

معاصر سنندج نوع مصالح بکار رفته در نمای آن  نمود که نمای آن مربوط به سبک خاصی باشد و شاید تنها مشخصه ی خانه های

 ها است. 

در شهر سنندج عواملی مانند قیمت، زیبایی، همه گیری و مساحت نمای ساختمان بر روی انتخاب نوع مصالح و مواد مورد 

ت تمام شده ی نماهای استفاده تأثیر گذار بوده و از این میان قیمت و مد از بقیه ی موارد مؤثرتر است. با توجه به این که قیم

سنگی بیشتر از سایر مصالح می باشد، در محله هایی که ساکنین آن ها دارای درآمد متوسط به باال هستند درصد استفاده از سنگ 

بیشتر است. همچنین در محله های حاشیه ای شهر و محله های فقیرنشین بیشتر از سیمان برای نما استفاده می شود. عامل 

 حسن آباد فیض آباد ویالشهر قرادیان شهرک کشاورز شهرک سعدی تکیه و چمن

73.06 
66.66 68.51 

55.49 53.26 

13.53 

34.04 
26.91 

33.34 31.47 

44.35 46.73 

86.47 

65.95 

 سایر مصالح سنگ تزئینی



کل استفاده از مواد و مصالح در نمای بیرونی منازل شهر سنندج تأثیر گذار است، مد و الگوبرداری از منازل همجوار دیگری که بر ش

. از مصادیق تأثیر الگوبرداری در مورد نمای ساختمان، شباهت نوع مصالح و طریقه ی برش سنگ ها ی ساختمانی در بازه می باشد

نوان مثال نماهای تراورتن در چند سال اخیر همه گیر شده و در نمای بیرونی اکثر های زمانی خاص در سنندج می باشد؛ به ع

 ساختمان های نوساز سنندج از این سنگ استفاده شده است.

هر نوع سنگ ساختمانی دارای معایب و محاسنی است و تصمیم گیری در مورد نوع سنگ مناسب با شرایط آب و هوایی شهر 

. اما شاید بتوان با در نظر گرفتن تمام عوامل از جمله: قیمت، زیبایی، میزان استحکام و طول عمر، سنندج دشوار به نظر می رسد

 سنگ مرمر را برای استفاده در نمای ساختمان های مسکونی شهر سنندج پیشنهاد نمود.
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