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و پنجــره و نســبت بیــن آن هــا را نیــز معیــن می کنــد و پــس از همــه در پوشــش درگاه هــا، ایوان هــا، طاق هــا و گنبــد خانه هــا 

ــرح و  ــون، ط ــرد پیم ــا کارب ــی ب ــن کاف ــا تضمی ــد ب ــی می توان ــار ایران ــه مع ــردد ک ــکار می گ ــا آش ــر آن ج ــن تاثی ــر دارد. ای تاثی

محاســبه و اجــرای آن را در آن واحــد انجــام دهــد؛ بــدون ایــن کــه نــا اســتواری بــه وجــود بیایــد.

ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــل پیمون ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاس اســتفاده کن ــدازه و مقی ــک ان ــک معــار از ی ــا ی پیمــون ســبب می شــود ت

صــورت در معــاری تنــوع ایجــاد کــرده، در هیچکــدام از بناهــا اثــری از تقلیــد مشــاهده منی گــردد. پیمــون یــا مقیــاس ســاخت 

و ســاز در معــاری ایرانــی، ســه گونــه  اســت: پیمــون کوچــک – پیمــون بــزرگ و خــرده پیمــون

ایــن اصــول رسمنشــأ ضوابطــی بودنــد کــه بــه منظــور تعییــن و حفــظ تناســب بیــن اجــزای بنــا در گذشــته رعایــت می شــد 

و الزم اســت در دوران معــارص نیــز، عــاوه بــر دســت یابی بــه ســایر اهــداف و انتظــارات تعییــن شــده در ایــن قســمت، بازتــاب 

عینــی آن هــا بــه صــورت انتظــارات زیــر، از دیــدگاه ایــن مبحــث مدنظــر قــرار گیرنــد:

آ- تامیــن امنیــت معنــوی انســان ها بــا رعایــت حریم هــای الزم کار و زندگــی و جلوگیــری از تداخــل قلمرو هــای خصوصــی 

و عمومــی در طــرح و اجــرای ســاختان ها.

تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی در هر واحد مسکونی،	 

 عدم دید مستقیم از فضای عمومی به فضای خصوصی،	 

عدم دید از پذیرایی به بخش پرکار آشپزخانه،	 

عدم دید و دسرتسی دو واحد به یک پاسیو به طور همزمان و بی توجهی به ضوابط حریم و دید،	 

جلوگیری از دسرتسی مستقیم از ورودی واحد به داخل فضای عمومی ساختان،	 

عدم دسرتسی و دید از گذر به واحد مسکونی مرشف به گذر،	 

عدم دسرتسی همزمان دو ترصف با کاربری متفاوت به صورت همزمان از یک بخش تفکیک نشده و...،	 

ب- هاهنگــی بــا ارزش هــای دینــی و معنــوی جامعــه و ســایر ارزش هــای نهفتــه در محیــط طبیعــی و مصنوعــی، در تعییــن 

شــیوۀ اســتقرار و جهت گیــری فضاهــا و ســاختان ها و همچنیــن در طراحــی حجــم، ارتفــاع و منــای بناهــا.

استفاده از مناهای معاری ایرانی اسامی با توجه به معاری کشور،	 

عدم جامنایی رسویس بهداشتی در جهت قبله براساس ارزش های دینی،	 

رعایت حداکرث ارتفاع برای ساختان براساس ضوابط مقررات ملی و با توجه به گروه بندی ساختان،	 

استفاده از احجام به دور از ارزش های دینی و معنوی و... در منای خارجی و داخلی ساختان،	 

ــت  ــر کیفی ــاوه ب ــه ع ــی ک ــه صورت ــاختان ها، ب ــاخت س ــی و س ــان ها در طراح ــت انس ــأن و منزل ــن ش ــر گرف پ- در نظ

امکانــات ســاختانی بــرای تأمیــن ایمنــی، بهداشــت و ســامت الزم، هیــچ فــردی بــرای فعالیــت و زندگــی مســتقل در آن هــا، بــه 

کمــک جســمی دیگــران نیــاز نداشــته باشــد.

توجه به سیستم تهویه رسویس های بهداشتی و استفاده از داکت جهت تامین بهداشت،	 

طراحــی فضــا مناســب بــرای متامــی اســتفاده کنندگان مجموعــه مــن جملــه کــودکان، افــراد ناتــوان و کم تــوان جســمی 	 

بــا تعبیــه جــک معلــول و آسانســور بــا قابلیــت حمــل صندلــی چرخــدار و ... ،

ــازان،  ــژه جانب ــه وی ــاوت، ب ــا توانایی هــای جســمی متف ــراد ب ــرداری متــام اقشــار و اف ــت در امــکان بهره ب ــت عدال ت- رعای

افــراد معلــول و ســاملندان، از فضاهــا و بناهــای عمومــی،


