شماره5 :

پرتره خانه شماره  5محله  41معصوم نیشابور

نام صاحبخانه :سکینه قاسم آبادی

شغل مالک :خانم از کار افتاده ،کارگر
مزرعه
قدمت 00 :سال

میزان درآمد مالک :ندارد( -فرزند
پسر میانگین 10روز در ماه کار دارد)

□ ………….

□ تعداد اتاق 3:

آدرس :نیشابور،جاده فرخ آباد ،محله رحمت آباد ،منزل قاسم آبادی  ،پالک
ندارد ولی کنتور گاز دارد

□ حیاط :دارد

□ آشپزخانه :دارد

مساحت زمین:

300متر مربع

تاریخچه:

هسته اولیه خانه  00سال پیش در روستای رحمت آباد ساخته شده و از آن زمان تا امروز تغییر نیافته

نام درختان:

تاک ( مو) .انجیر  ،گردو.

تاسیسات:

□

جمعیت ساکن3:

□ پاشور دارد

□

لوله کشی ندارد

□ حمام
در حیاط دارد

وضعیت سند :ندارد -قولنامه تفکیکی اراضی کشاورزی روستایی

□

چاه دارد

گاز دارد

□

تلفن ندارد

توضیحات- :سرویس داخل است و حمام ندارد و در فصول سرد دسترسی به سرویس بهداشتی بنا گفته مادر خانه سخت است
مساحت اعیانی:

 131متر مربع

تعداد طبقات 1:

کیفیت بنا :ساخت سریع و
غیر اصولی

وضعیت نگهداری  :نا مناسب

کروکی همراه با ایدئوگرام درختان

طول
 12/00متر

-1ورودی از معبر
اصلی
 -2حیاط
 -3پاشور
-4محل سکونت

عرض
 11/11متر

-0آشپز خانه
 -1سرویس بهداشتی
و حمام
-0انبار
-8مرغ دانی

مقیاس
1/200

شمال
وضعیت ساختمان:

مصالح :آجر ،خشت ،سیمان ،تیر چوبی  ،موزایک ،گچ و خاک ،
کاهگل

سازه :دیوار بار بر آجری ،تیر چوبی و تخته چوبی و حصیر

نما :ساختار آجری  ،پوشش با کاهگل و سیمان

درو پنجره :پروفیل فلزی

کف سازی : :موزایک  -یک الیه سیمان

جنس حوض و آبنما :سیمانی -به عنوان پا شور درکنار توالت

مشکالت بنا:

ضعف در نگهداری و تعمییر بنا ،

ساختمانی

فرسایش و آسیب تیر های سقف به دلیل نفوذ جانوران موذی (موریانه) .نفوذ رطوبت از بام ( هزینه عایق کردن بام خارج از توان مالی
خانواده است) .

معماری

.نیاز به مقاوم سازی بنا در سقف  ،سرویس بهداشتی و حمام  ،نماسازی وساماندهی فضا ها .به دلیل صدای شدید موریانه ها شب
نمیتوانند بخوابند و برای تمییز نگاه داشتن کف خانه سقف را با پالستیک و مالفه پوشانده اند.

سازه

ساخت سریع و غیر اصولی .وجود موریانه و آسیب شدید به تیر های سقف .نفوذ رطوبت از بام .ترس از فرو ریختن سقف.

تأسیسات الکتریکی

سیم کشی برق دارد

تأسیسات مکانیکی

ندارد  .نیاز به اب گرم برای شستشو وجود دارد .خرید آبگرم کن خارج از توان اقتصادی خانواده است

امنیت.

به گفته ساکنان این محله امن است و همه ساکنان یکدیگر را میشناسند.

توضیحات عکس:
محله رحیم آباد
(روستای سابق رحیم
آباد)در حوزه جنوبی
شهر نیشابور قرار دارد .
در کنار زمین های
کشاورزی و باغ های
قدیمی شاهد سکونت
مهاجران از مناطق
مختلف کشوردر طول
پنج دهه گذشته هستیم
.

عکس هوایی

عکس کوچه

توضیحات عکس:
.

نمای شرقی حیاط و انبار قدیمی

نمای شمالی (راهرو ورود) و نمای غربی

توضیحات عکس:

نمای اتاق اصلی ( محل زندگی)1

نمای اتاق 2

توضیحات عکس:
سرویس بهداشتی و
حمام در حیاط قرار دارد
و برای استفاده در فصل
های سرد سال
نامناسب است.

نمای حیاط( غرب)

توالت و حمام واقع در ضلع غرب حیاط

توضیحات عکس:

آشپزخانه

سقف اتاق

توضیحات:

نام تهیه کننده  :سپیده سیروس

نام تأیید کننده :

تاریخ تنظیم 1310/0/1 :

