
های های جدید و خانههای قدیمی، خانههای تاریخی، خانهگیرد. بازسازی در مورد خانهامروزه، بازسازی معادل کلمات متفاوت قرار می

ی بازسازی است؛ بنابراین، های قدیمی به معنای واقعی کلمهشود؛ اما، معانی متفاوت دارد. بازسازی در مورد خانهنوساز به کار برده می

پردازیم؛ بنابراین، با ما ی بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی میعات در مورد آن مهم است. در این مطلب به بررسی نحوهکسب اطال

 .همراه باشید

 های تاریخی: مرمتبازسازی خانه 

 های قدیمی: بازسازیبازسازی خانه 

 های جدید: نوسازیبازسازی خانه 

 های نوساز: بهسازیبازسازی خانه 

 

 های بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی چیست؟روش

ی قدیمی برای های قدیمی دو روش دارد. یک روش حفظ ساختار است و یک روش تغییر ساختار است. گاهی خانهبازسازی خانه

های قدیمی به تصمیم یابد. در نتیجه، انتخاب روش بازسازی خانهصاحبان ارزشمند است؛ بنابراین، حفظ ساختار آن اهمیت می

 .کننده استیک متخصص کمک صاحب خانه وابسته است؛ اما، راهنمایی

 ی قدیمی با حفظ ساختاربازسازی خانه 

 ی قدیمی با تغییر ساختاربازسازی خانه 



ی تاریخی فرض شود. در ی قدیمی مانند خانهی قدیمی با حفظ ساختار به معنای مرمت ظاهری آن است؛ یعنی، خانهبازسازی خانه

ی قدیمی با تغییری در سازه شامل تخریب و ساخت ایجاد نشود. بازسازی خانهنتیجه، بازسازی آن به مرمت ختم شود؛ یعنی، هیچ 

تغییر ساختار به معنای بازسازی ظاهر و باطن خانه است؛ یعنی، ساختار خانه در جهت ارتقای کارایی و زیبایی تغییر کند. میزان 

جایی یک فضا ه است؛ مثالً، گاهی تغییر در حد جابهی قدیمی با تغییر ساختار به تصمیم صاحب خانه وابستتغییر در بازسازی خانه

 .ترین آنهاستجایی سرویس بهداشتی و حمام رایجماند. جابهباقی می

ی خدمات ترین قیمت به دست متخصصان مجرب است. مشاوره در دستهی خدمات بازسازی با منصفانهی آچاره ارائه دهندهمجموعه

شود. کافیست، سفارش خود را ثبت کنید که خدمات باکیفیت دریافت رایگان انجام می بازسازی این مجموعه است که به صورت

 .شودکنید. در ادامه، مراحل بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی معرفی و بررسی می

 

 ی خانه های قدیمی کاهگلی چیست؟مراحل بازساز

ی جدید است؛ اما، در برخی جزئیات متفاوت است. در حقیقت، دقت ی قدیمی مشابه مراحل بازسازی خانهمراحل بازسازی خانه

شود که بیشتر نیاز است؛ چون، سازه فرسوده است. در نتیجه، بازسازی ظاهر و باطن واجب است. مراحل به سه دسته تقسیم می

 .مراحل قبل از بازسازی، مراحل بازسازی و مراحل بعد از بازسازی استشامل 

 مراحل قبل از بازسازی 

 مراحل بازسازی 

 مراحل بعد از بازسازی 



 

 ی قدیمیمراحل قبل از بازسازی خانه

 ترین قدم شما ی خدمات مهمی خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید. انتخاب شرکت ارائه دهندهشرکت ارائه دهنده :یکی مرحله

ها غیرقابل جبران است. در نتیجه، با دقت انتخاب کنید. بهترین روش این ی قدیمی است؛ چون، آسیبدر روند بازسازی یک خانه

ی آچاره ارائه شورت بگیرید. بهترین آنها را انتخاب کنید؛ سپس، قرارداد ببندید. مجموعهاست که چند شرکت را برگزینید؛ سپس، م

 .شودی رایگان دارد؛ بنابراین، انتخاب شما آسان میی خدمات بازسازی به دست متخصصان مجرب است. آچاره مشاورهدهنده

 ی قدیمی خود را انتخاب کنید. آیا به دنبال حفظ ساختارها هستید یا به دنبال تغییر ساختارها روش بازسازی خانه :ی دومرحله

ی خدمات آچاره مشورت کنید که بهترین روش را انتخاب هستید؟ تکلیف خود را مشخص کنید. با متخصصان شرکت ارائه دهنده

فظ ساختارها انتخاب مناسبی است؛ اما، هنگامی که خانه کارایی و زیبایی ندارد، تغییر کنید. هنگامی که خانه کارایی و زیبایی دارد، ح

 .ای در زمان خود کارایی و زیبایی داشته است؛ اما، اکنون کارایی و زیبایی نداردساختارها انتخاب مناسبی است. ممکن است خانه

 کنید. این مرحله نیاز به دقت فراوان دارد؛ چون، باید بر اساس  طرح بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی خود را نهایی :ی سهمرحله

روش انتخابی پیش برود. اگر انتخاب شما روش حفظ ساختار بوده است، طراحی باید ظاهری باشد؛ اما، اگر انتخاب شما روش تغییر 

 .ساختار بوده است، دست شما جهت طراحی باز است

 ریزی کنند. ریزی کنید؛ یعنی، زمان و بودجه را به متخصصان اعالم کنید که برنامهبر اساس طرح بازسازی برنامه :ی چهارمرحله

-۱۰ریزی باید دقیق باشد؛ بنابراین، وقت بگذارید. توجه کنید که زمان و بودجه را کمتر در نظر بگیرید که دردسر نشود. حدود برنامه

ریزی متخصصان را نهایی کنید. دقت داشته باشید که روش انتخابی شما کنید. در ادامه، برنامهدرصد از زمان و بودجه را حفظ  ۲۰

ی مورد نیاز کم است؛ اما، اگر انتخاب تأثیر مستقیم بر زمان و بودجه دارد. اگر انتخاب شما روش حفظ ساختار باشد، زمان و بودجه

 .کندز زیاد است. چرا؟ چون، ظاهر و باطن خانه تغییر میی مورد نیاشما روش تغییر ساختار باشد، زمان و بودجه



 مجوزها را دریافت کنید. قطعاً، بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی به مجوز نیاز دارد؛ چون، تخریب و ساخت در فرآیند  :ی پنجمرحله

ها واجب است؛ بنابراین، کسب مجوز کشیها و سیمکشیآنها وجود دارد. اگر روش انتخابی شما حفظ ساختار هم باشد، تغییر در لوله

 .بر استریزی کنید؛ چون، زمانی کسب مجوزها برنامهالزامی است. برای مرحله

 

 ی قدیمیمراحل بازسازی خانه

 ایمنی لباس. ببندید را گاز و برق آب،  نید. حتماً، نکات ایمنی را پیش از تخریب رعایت کنید؛ مثالً،تخریب را آغاز ک :ی یکمرحله 

 بروید؛ پیش هانقشه اساس بر حتماً،. است حساس تخریب یمرحله که باشد حواستان اما، کنید؛ آغاز را تخریب. نشود فراموش نیز

اندازد. های خود عقب میشود که شما را از برنامهها میها یا پارگی سیملوله ترکیدگی موجب نقشه از خارج تخریب یک گاهی چون،

 .دهداین مرحله در روش تغییر ساختار بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی رخ می

 شود. ی اصلی بازسازی است که منجر به تغییرات مورد نیاز شما میی ساخت و ساز مرحلهساخت را آغاز کنید. مرحله :ی دومرحله

ها نیاز به تغییر داشته باشد، کسب های تأیید شده پیش برود؛ اما، گاهی تغییرات الزم است. اگر نقشهی ساخت باید طبق نقشهمرحله

دهد؛ اما، ساخت و تأییدیه از صاحب خانه الزامی است. این مرحله در روش تغییر ساختار بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی رخ می

 .شودی مرمت روش حفظ ساختار در همین مرحله انجام میروش حفظ ساختار کاربرد دارد. در هر صورت مرحله سازهای جزئی در



 

 ی قدیمیمراحل بعد از بازسازی خانه

 تر است؛ چون، احتماالً، میزان ی قدیمی مهمس از بازسازی اهمیت دارد. این موضوع در خانهنظافت کنید. نظافت پ :ی اولمرحله

کنید، ظاهر و باطن نهایی خانه شود. هنگامی که نظافت میها میها بیشتر بوده است که موجب افزایش میزان زبالهها و ساختتخریب

ی آچاره خدمات نظافت محل بازسازی را بر عهده دارد؛ بنابراین، خیالتان ی تیم بازسازی است. مجموعهشود. نظافت وظیفهآشکار می

 .راحت باشد

 شود. شما کیفیت کار را ی نهایی را تأیید کنید. این مرحله بسیار مهم است؛ چون، بازرسی محسوب مینتیجه :ی دوممرحله

است. همه چیز را به دقت چک کنید؛ سپس، دو ی خدمات رسیده سنجید. اکنون زمان سنجش قول و قرار شرکت ارائه دهندهمی

ی نهایی مورد تأیید نبود، موارد نقص را یادداشت ی نهایی مورد تأیید بود که تأیید کنید؛ اما، اگر نتیجهنتیجه ممکن است. اگر نتیجه

 .نهایی کنید ا تأییدی مطلوب خود رکنید. آنها را به متخصصان خود ارائه دهید که مشکالت را حل کنند. در نهایت، نتیجه

 ی خود را چیدمان کنید. هنگامی که خانه خالی باشد، زشت است؛ بنابراین، خانه را ی بازسازی شدهفضای خانه :ی سوممرحله

چیدمان کنید که زیبایی و کارایی خود را کسب کند. خریداری وسایل خود را با مشورت متخصصان انجام دهید. اگر وسایل جدید 

 .کنید، اشکالی ندارد. وسایل قدیمی خود را با مشورت متخصصان چیدمان کنید که بهترین جلوه را داشته باشدخریداری نمی



 

 …سخن آخر

ی مهم در مورد بازسازی های بازسازی خانه های قدیمی کاهگلی پرداختیم. نکتهها و مرحلهدر این مطلب به معرفی و بررسی روش

ساختار یا تغییر ساختار باشد؛ فرآیند تخصصی کند که روش شما حفظ ها این است که فرآیند تخصصی است. فرقی نمیاین خانه

با  خدمات بازسازی و دکوراسیون یی آچاره ارائه دهندهی آن است. مجموعهترین مرحلهاست. در نتیجه، انتخاب متخصص مهم

 .ترین قیمت به دست متخصصان مجرب است. کافیست، سفارش خود را ثبت کنید که بهترین کیفیت را تحویل بگیریدمنصفانه


