
 1 شماره:

 محمد فرخ مهر :نام صاحبخانه
   معصوم نیشابور            11محله  1خانه شماره پرتره 

                                                                           

 ) روستای سابق فرح آباد(-بادآمحله فرخ  –نیشابور آدرس: ریال000/000/4 میزان درآمد مالک: نگهبان -کارگر نجار یشغل مالک:

: حیاط  □ 1: تعداد اتاق  □ .………… □   سال 2 :قدمت

 مشترک با کارگاه

: آشپزخانه  □

کنار اتاق  -ندارد

   گازکپسول یک 

 تراس  □

 ندارد

 حمام  □

 ندارد

مشترک با کارگاه نجاری . :زمین مساحت

 1400 متر مربع....................

       قولنامه  تفکیکی اراضی کشاورزی -ندارد: سند عیتوض     نفر 5 جمعیت ساکن:

ساخته گوشه حیاط  یک اتاق در  سال پیش 2.از است  کارگاه نجاری دایر بوده هم اکنون،سال پیش تا   40در ملک مورد نظر از  :تاریخچه

 است. کرده پدر خانواده بنا رادیوار دیگر  به عنوان دو وجه اتاق استفاده شده و دو کارگاهخشتی و دیوار از دیوار باغ قدیمی شده و 

به منظور فروش و کسب درآمد( شده ) محصور در زیر توری پالستیکی و کرت بندی بوته آلوورا  توت ،انگور ،.... :ختانرنام د  

آب از چاه واقع در   □  ندارد لوله کشی □ :سیساتتا

 حیاط

 ندارد تلفن □ ندارد  گاز □

فضای کار و امنیت به دلیل در هم تنیدگی  عدماست .  یاط مشترک با کارگران کارگاه نجاریداخل ح بهداشتی سرویس- توضیحات:

  . زندگی برای کودکان

         25 متر مربع        :مساحت اعیانی

           

یک تعداد طبقات : عدم انسجام کیفیت بنا : 

 دیوار ها 

نامناسب وضعیت نگهداری :  

 طول

 متر 5       

 

 ایدئوگرام درختانکروکی همراه با 
                      

                      

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 عرض

 متر  20/3       

 

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  مقیاس

        100/1 

 
 
 
 

 شمال

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 :وضعیت ساختمان

 

 )دیوار باربر خشتی با پوشش کاهگل، سقف شبکه فلزی  :سازه  . آهن از جنس پروفیلخشت ،  ح:مصال

پوشانده  فلزی( که روی دیوار قرار گرفته و با ورق پروفیل آهنی 

 است.شده 

به )تنها پنجره در جبه شرقی  درب فلزی ، پنجره ندارددرو پنجره: که به تازگی ترمیم شده است. کاهگل نما:

 مسدود شده است(دالیل فرهنگی 

 ( سیمانی) محل شستشوی ظرف ها نس حوض و آبنما:ج  ر متسانتی  2 به ضخامت سیمان  کف سازی:

 :مشکالت بنا

 

بازشو موقعیت نامناسب اسقرار بنا، ضعف شناخت در بکار گیری صحیح فنون ساخت ، ضعف شناخت در بکارگیری مصالح، عدم وجود 

  ل. تنها پنجره مسدود شده است. )عدم توجه به مسایل فرهنگی (نور در فضای داخو  

 ساختمانی

 

 عدم وجود عایق حرارتی در سقف . و ، نفوذ رطوبت از زمینساخت غیر فنی . 

 

ورودی از معبر -1

 اصلی

 حیاط  -2

 حوض -3

 محل سکونت-4

 سرویس بهداشتی-5

محل نگهداری -6

پرندگان) مرغ ، 

 مرغابی(

محل کاشت گیاه ) -7

 آلورا (

 کارگاه نجاری -8

 

 



 معماری

 
، تداخل کاربری های مختلف در فضای داخل اتاق و فضای حیاط با کارگاه   عدم تفکیک فضا ها عدم توجه به حکمت منطقه ای،

 توجه به بهداشت و سالمت خانواده عدم ، نجاری 

 سازه

 
ساله( و دیوار کارگاه  70داسیون . عدم انسجام و یکپاچگی دیوار ها و استفاده از دیوار قدیمی باغ)ساخت سریع و غیر اصولی . فاقد فون

 ساله(، نفذ رطوبت از زمین . اتصال سقف و دیوار ها 40)

 تأسیسات الکتریکی

 
 برق از کارگاه گرفته میشود و به صورت مشترک استفاده میکنند

 تأسیسات مکانیکی

 
نزدیکی چاه فاضالب به یکی از دیوار های اتاق ، عدم وجود سرویس بهداشتی  و گرم . ددسترسی به آب سر فاقد لوله کشی .عدم

 در تابستان ها گرم و در زمستان ها سرد است.فضای اتاق .مستقل و عدم وجود فضای حمام ) بخصوص در فصل سرد( 

 امنیت.

 
 فضا  در معبر فاقد زیرساخت هایی چون روشنایی ، آسفالت و جمع  آوری آب های سطحی است.به دلیل تداخل عملکرد های مختلف

 است. ایجاد کرده برای کودکان  رانا ایمن  ی زندگی محیطی فضا و وجود دستگاه های نجاری

 :توضیحات عکس

 محله فرخ اباد )روستای

ه سابق فرح آباد( در حوز

رار جنوبی شهر نیشابور ق

دارد . در کنار زمین 

های کشاورزی و باغ 

های قدیمی شاهد 

از سکونت مهاجران 

مناطق مختلف 

هستیم. مانکشور  

 

 

 

 

 

  هعکس کوچ عکس هوایی

:توضیحات عکس  

  دسترسی از معبر  

خاکی با کمی عقب 

.دقرار دارنشینی   

 مشترک فضای  حیاط

با کارگاه  ای است

 حیاط شرق رو دنجاری 

سمت چپ تصویر )

باغچه محصور  حیاط(

شده ای قرار دارد که 

پدر خانواده در آن گیاه 

 آلورا کشت میکند
 

   

  

از معبر اصلی سردر نمای حیاطنمای    

  توضیحات عکس:

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



اتاق ورود به  نمای مای حیاط ن   

:توضیحات عکس  
 

در سرویس بهداشتی 

قرار  جنوبی خانهقسمت 

دارد. با استفاده از 

ایعات چوب و آهن و ض

یک فضا   ی پشمیپتو

 مترمربع  3به مساحت 

محصور شده که فاقد 

 سقف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

حمام ندارد -نمای توالت قدیمی باغدیوار –دیوار جنوبی –عکس داخلی    

 توضیحات عکس:

 

 

 

 کارگاهقدیمی  دیوار راست سمت  – عکس داخلی شه اتاق قرار دارددر گو آشپزخانه

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 1/7/1337تنظیم : تاریخ نام تأیید کننده :  سپیده سیروس : کننده هیهنام ت

 

 

 

 


