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 گروه هنر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران

 

جلفای اصفهان به منظور احیای هویت طراحی کتابخانه محلی  "استخراج شده از رساله با عنوان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد "معماری ایرانی 
 

 

 چکيده
های عمومی به حوزه، خصوصیّات عملکردی، میزان تجهیزات و تدوین برنامه فیزیکی و تعیین سطوح کتابخانه

 امکانات آنها بستگی دارد.

-باعث می شود که کتابخانه مورد نظر بسته به شعاع سرویس هاها با توجه به حوزه دسترسی آنطرّاحی کتابخانه

ای با فضاهای فضاهای متفاوتی باشد؛ چنانچه ممکن است اگر به این مهم توجه نشود کتابخانهدهی دارای ریز

 صرفه نیست.بهغیر ضروری طرّاحی و ساخته شود که همیشه مقرون

 زفضاهای آن ارتباط وجود دارد.کننده از خدمات کتابخانه و ریبین جمعیّت استفاده

 اند.گیری آن توجّهی ننمودهاند ولی به بستر شکلای به این موضوع نمودهبیشتر پژوهشگران تنها اشاره

نفر مورد  15000ها را برای جمعیت این پژوهش برای نخستین بار روش تعیین فضاهای مورد نیاز کتابخانه

 دهد.بررّسی قرار می

 ای و مشاهده بنا نهاده خواهد شد.های کتابخانهمایه دادهروی برنوشتار پیش

هایی که در حوزه گرفت، ریزفضاهای کتابخانههای مختلف مورد شناخت و بررّسی قرارحوزه دسترسی کتابخانه

 آمیخت.همدسترسی متفاوت هستند هم مطالعه شد و این دو مورد در

فضاهای آن، معماران را کننده از خدمات کتابخانه بر ریزت استفادهاین مقاله برآن است تا با بررّسی تأثیر جمعیّ

 به سمت آفرینش فضاهای مفید و قابل استفاده سوق دهد.

های جمعیّتی متفاوت و سپس های با حوزهدر این مقاله ابتدا به معرّفی فضاهای مورد استفاده برای کتابخانه

 نفر پرداخته خواهد شد. 15000تعیین ریزفضاهای مناسب برای حوزه جمعیّتی 

های به عمل آمده آشکار شد که براساس تفکّرات عوام مردم بسیاری از ریز فضاهای کتابخانه برای این با بررّسی

 باشند.حوزه جمعیّتی ضروری نمی

ریزفضا، کتابخانه عمومی، ریزفضاهای کتابخانه عمومی، حوزه جمعیّتی :يديکل واژگان
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 3، افشين رئيسی*2فایق، عبدالرضا کوهی1زاده دهکردي ساناز ریاحی

دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد،  1

 شهرکرد، ایران

 مربّی دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران 2
 اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایرانمربّی دانشکده معماری، دانشگاه آزاد  3

 
 نویسنده مسئول: *

 a.kohifayegh@iaushk.ac.ir ایمیل:

 نفر 15000تعيين فضاهاي مورد نياز کتابخانه عمومی براي جمعيّت 
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  مقدمه
قدر متفاوت است که جز تصویری بسیار کلّی از ای موجود در سراسر جهان، در هر کشور با کشور دیگر آنجزئیّات خدمات کتابخانه

ها از الگوی بسیار گسترده، اما مشخّصی پیروی بندی دیگری ارائه داد. با این حال، اغلب کتابخانهتوان طبقهها به سختی میاین فعالیّت

 [2گرفته و تکامل یافته است. ]ها شکلکنند که در طول سالمی

ها بستگی کانات آنهای عمومی به حوزه، خصوصیّات عملکردی، میزان تجهیزات و امتدوین برنامه فیزیکی و تعیین سطوح کتابخانه

 [6دارد. ]

مو و دقیق قبل از شروع به طرّاحی و بهبا توجّه به اهمیّت آیتم اقتصاد در بخش طرّاحی و ساخت یک مجموعه؛ انجام محاسبات مو

 تواند درصد تلفات هزینه، وقت، نیروی انسانی و... را به حداقل ممکن برساند.اجرا می

باشد؛ با کننده میگذار در مشخّصات ریز فضاهای بنای مذکور، جمعیّت استفادهاولین مورد تأثیر لذا در طرّاحی کتابخانه عمومی که

 های مختلف داشت.توان تأثیر فراوانی در به حداقل رساندن  هزینهمورد میبررسی این

 این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:

 های کتابخانه عمومی تأثیر بگذارد؟تواند بر مشخّصات ریز فضاچگونه جمعیّت می -1

 توان به این مهم دست یافت؟چگونه می -3

 کننده از آن، بهبود بخشید؟گرفتن جمعیّت استفادهنظرتوان کیفیّت استفاده از فضاهای کتابخانه عمومی را با درآیا می -2

 های مختلف جمعیّتی ( ضروری است؟حوزهآیا وجود همه ریز فضاهای کتابخانه عمومی برای هر کتابخانه عمومی ) با  -4

های مختلف جمعیّتی ( توان قبل از طرّاحی و ساخت کتابخانه عمومی مشخّصات فضاهای مورد نیاز هر کتابخانه ) با حوزهآیا می -5

 آورد؟دسترا به

عمومی نقش مهمّی در  استحکام  های جمعیّتی و تأثیر آن بر مشخّصات فضاهای کتابخانهاین مقاله برآن است که با بررّسی حوزه

 آورد.عملبخشیدن رابطه محاسبات و معماری به

 پیشینه:

 اند.های عمومی تحقیق کردهپژوهشگرانی بر روی گستره استانداردهای فضایی کتابخانه

ای دیگر حافظی، عبداللّهی( عدّهپور اند. )حیدر تأمینی، علیاز این میان برخی به وضعیّت و تجهیزات کتابخانه مرکزی تبریز پرداخته

 اند. )زندیان، بیات بداقی، فرّخی(به بررسی تجهیزات کتابخانه دانشگاهی شهر زنجان پرداخته

 اند. )دیانی(های عمومی خوزستان پرداختههای عمومی با نگاهی به کتابخانههای کمی برای کتابخانهافرادی به بررّسی استاندارد

 شده که در کتابی با همین عنوان قابل رجوع است. زاد انجامه با طرّاحی کتابخانه توسّط شهریار خانیرابطتحقیقاتی نیز در

ریزی کشور تحت عنوان معیارهای سازمان مدیریّت و برنامه 270توان به نشریّه شماره زمینه میشده در ایناز دیگر تحقیقات انجام

 نمود. شور اشارههای عمومی کریزی و طرّاحی کتابخانهبرنامه

های عمومی خانهشده توسّط شورای کتابتوان به کتاب رهنمودها و استانداردهای کتابخانه عمومی کوئینزلند گردآوریهمچنین می

 نمود.کوئینزلند و انجمن کتابداران عمومی ارشد )کوئینزلند( مراجعه

 روش پژوهش:

 د.باشای  میتوسعه -این تحقیق به روش توصیفی

یابی به اطّالعات ستباشند )توصیفی( و پس از دای و میدانی میاین ترتیب که روش گردآوری اطّالعات اولیّه به صورت کتابخانهبه 

 ای(.پذیرند )توسعهمیاساس آنها محاسبات و سایر مراحل بعدی صورتمطلوب؛ بر

 تعیین تعداد کتب و نشریات:

 [6شود. ]های عمومی مختلف طبق جدول زیر تعیین میکتابخانهتعداد کتب و نشریّات مورد نیاز برای 
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 [6( برنامه فضایی )فيزیکی( اوليّه ]1

 

 توضيحات :
 باشد.های کتابخانه میهای امانت داده شده یک سوم تعداد کلّ کتاب( تعداد کتاب1)

 [6باشد. ]کتابخانه میهای درصد کلّ کتاب 10تا  3جلد و  100های مرجع ( حدّاقل تعداد کتاب2)

 پردازیم :نفر می 15000های باال برای جمعیّت حال به محاسبه آیتم

 باشد.نفر می 10000-20000کنید جمعیّت مورد نظر در بازه گونه که مشاهده میهمان

 3× 15000=  45000                             های الزم برای کتابخانه :                                                           تعداد کتاب

 45000 ÷ 3=  15000تعداد کتب امانت داده شده :                                                                                                

 45000 - 15000=  30000                                             تعداد کتب موجود در کتابخانه :                                         

 20000 - 10000=  10000تعداد کتب بخش مرجع :                                                                                               

1500  =1500 - 3000  

15/0  =10000 ÷ 1500 

5000  =10000 - 15000 

750  =5000 ×15/0 

2250  =750  +1500 

 

 20000 - 10000=  10000تعداد کتب بخش امانت :                                                                                               

18500  =18500 - 37000 

85/1  =10000 ÷ 18500 

5000  =10000 - 15000 

9250  =5000 ×85/1 

27750  =9250  +18500 

 تعیین ظرفیت و مساحت فضاهای عمومی کتابخانه:

 [6شوند. ]ظرفیّت و مساحت این فضاها مطابق جدول زیر محاسبه می
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 [6( برنامه فضایی )فيزیکی( اوليّه ]2

 
 

 توضيحات :

 است.شدهمنظورها ( مساحت بخش فهرست و برگه دان در بخش محلّ نگهداری کتاب1)

 [6متر مربع فضا پیش بینی شود. ] 2ازای هر رایانه ای( بههای رایانهصورت استفاده از منابع دیجیتالی )پایگاه( در2)

 باشند.ها بر حسب متر مربّع می* تمامی مساحت

 پردازیم :نفر می 15000های باال برای جمعیّت حال به محاسبه آیتم

 باشد.نفر می 10000-20000نظر در بازه کنید جمعیّت موردگونه که مشاهده میهمان

 20000 - 10000=  10000                 ها :                                                                   مساحت محل نگهداری کتاب

292  =293 - 585 

0292/0  =10000 ÷ 292 

5000  =10000 - 15000 

146  =5000 ×0292/0 

440 ~ 439  =146  +293 

 

 20000 - 10000=  10000مساحت بخش امانت :                                                                                                   

277  =278 - 555 

0277/0  =10000 ÷ 277 

5000  =10000 - 15000 

5/138  =5000 ×0277/0 

5/416  =5/138  +278 

 

 440 - 5/416=  5/23مساحت بخش مرجع :                                                                                                        

 20000 - 10000=  10000             مساحت بخش مطالعه :                                                                                    

37  =38 - 75 

0037/0  =10000 ÷ 37 
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5000  =10000 - 15000 

5/18  =5000 ×0037/0 

5/56 =5/18  +38 

 

 20000 - 10000=  10000تعداد محل نشستن بخش مطالعه :                                                                                   

15  =15 - 30 

0015/0  =10000 ÷ 15 

5000  =20000 - 25000 

8 ~ 5/7  =5000 ×0015/0 

23 =8  +15 

 

 20000 - 10000=  10000مساحت بخش نشرّیات :                                                                                                

15  =15 - 30 

0015/0  =10000 ÷ 15 

5000  =10000 - 15000 

5/7  =5000 ×0015/0 

5/22 =5/7  +15 

 

 20000 - 10000=  10000تعداد محل نشستن بخش نشرّیات :                                                                                  

5  =5 - 10 

0005/0  =10000 ÷ 5 

5000  =10000 - 15000 

3 ~ 5/2  =5000 ×0005/0 

8 =3  +5 

 تعیین ظرفیت و مساحت فضاهای فنی و کارگاهی کتابخانه:

 [6گردد. ]ظرفیّت و مساحت این فضاها مطابق جدول زیر محاسبه می
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 [6( برنامه فضایی )فيزیکی( اوليّه ]3

 
 

 توضيحات :
 شود.نظر گرفته مینفر در 200000بیش از ( چاپخانه درصورت نیاز برای حوزه جمعیّتی 1)

 [6نفر به صورت مستقل ضروری نیست. ] 40000( پیش بینی بخش انتخاب و سفارش تا حوزه جمعیّتی 2) 

 شود.ها بر حسب متر مربّع حساب می* تمامی مساحت

 های اداری کتابخانه:تعیین مساحت اتاق

 [6شوند. ]یهای اداری مطابق جدول زیر محاسبه ممساحت اتاق

 

 [6( برنامه فضایی )فيزیکی( اوليّه ]4

 
 باشد.ها برحسب متر مربّع می* تمامی مساحت

 پردازیم :نفر می 15000های باال برای جمعیّت حال به محاسبه آیتم

 باشد.نفر می 10000-20000نظر در بازه کنید جمعیّت موردگونه که مشاهده میهمان
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10000  =10000 - 20000 

6  =23 - 29 

0006/0  =10000 ÷ 6 

5000  =10000 - 15000 

3  =5000 ×0006/0 

26 =3  +23 

 تعیین ظرفیت و مساحت فضاهای پشتیبانی کتابخانه:

 [6گردند. ]ظرفیّت و مساحت این فضاها مطابق جدول زیر محاسبه می

 

 [6( برنامه فضایی )فيزیکی( اوليّه ]5

 
 

 توضيحات :

 شود.بینی میواحد آبدارخانه پیش 2گستردگی سطح، توجه به ( با1)

 ویژه بخش مطالعه مجزا گردد.االمکان از فضاهای عمومی کتابخانه به( حتّی2)

 شود.صورت سرپوشیده و برای استفاده کارکنان منظور می( پارکینگ به3)

 [6شود. ]درصد فضای خالص محاسبه می 7طور متوسّط برمبنای ( مساحت بخش تأسیسات به4)

 باشند.ها برحسب مترمربّع می* تمامی مساحت

 پردازیم :نفر می 15000های باال برای جمعیّت حال به محاسبه آیتم

 باشد.نفر می 10000-20000نظر در بازه کنید جمعیّت موردگونه که مشاهده میهمان

 20000 - 10000=  10000                                                    مساحت اتاق نظافت :                                               

3  =3 - 6 

0003/0  =10000 ÷ 3 

5000  =10000 - 15000 

5/1  =5000 ×0003/0 

5/4 =5/1  +3 

 20000 - 10000=  10000                 مساحت رختکن :                                                                                       

2  =3 - 5 

0002/0  =10000 ÷ 2 

5000  =10000 - 15000 

1  =5000 ×0002/0 
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4 =1  +3 

 20000 - 10000=  10000مساحت تأسیسات :                                                                                                      

25  =38 - 63 

0025/0  =10000 ÷ 25 

5000  =10000 - 15000 

5/12  =5000 ×0025/0 

5/50 =5/12  +38 

 های کتابخانه:تعیین مساحت کل و سرانه

 [6گردد. ]ها مطابق جدول زیر محاسبه میمساحت کل و سرانه

 

 [6( برنامه فضایی )فيزیکی( اوليّه ]6

 
 

 توضيحات :

گردد. های فضاهای عمومی، فنّی و کارگاهی، اداری و پشتیبانی محاسبه میدرصد مجموع مساحت 25( فضای گردش برمبنای 1)

[6] 

 باشد.کتاب مینفر یا هرازای هرها برحسب مترمربّع بهها برحسب مترمربّع و سرانه* تمامی مساحت

 پردازیم :نفر می 15000های باال برای جمعیّت حال به محاسبه آیتم

 باشد.نفر می 10000-20000کنید جمعیّت مورد نظر در بازه مشاهده می گونه کههمان
 20000 - 10000=  10000مساحت فضاهای گردش :                                                                                              

95  =146 - 241 

0095/0  =10000 ÷ 95 

5000  =10000 - 15000 

 5/47  =5000 ×0095/0 

5/193  =5/47  +146 

 20000 - 10000=  10000مساحت کلّ کتابخانه :                                                                                                  

475  =729 - 1204 

0475/0  =10000 ÷ 475 

5000  =10000 - 15000 

5/237  =5000 ×0475/0 
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5/966  =5/237  +729 

 5/966 ÷ 15000=  0644333/0 ~ 064/0سرانه سطح )برای جمعیّت( :                                                                        

 5/966 ÷ 45000=  0214777/0 ~ 022/0             سرانه سطح )برای هر کتاب( :                                                       

 

 نتيجه:
 نفر: 15000فضاهای مورد نیاز کتابخانه با حوزه 

 تعداد کتب و نشریات:
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 ظرفیت و مساحت فضاهای عمومی کتابخانه:
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 ظرفیت و مساحت فضاهای فنی و کارگاهی کتابخانه:

 شده( برنامه فضایی )فيزیکی( طیّ محاسبات انجام9
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 های اداری کتابخانه:مساحت اتاق
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 پشتیبانی کتابخانه:ظرفیت و مساحت فضاهای 
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 های کتابخانه:مساحت کل و سرانه
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 تهران: نشر کتابدار.«. دانشنامه معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه. »1388پرتو پروین.  [1]

 تهران: نشر هنر معماری قرن. «. طراحی کتابخانه )در ایران و جهان(. »1389زاد شهریار. خانی [2]

 ترجمه ش اشرف و ر مهاجر. تهران: سازمان اسناد ملی ایران.«. ساختمان و تجهیزات آرشیو. »1371دوشن.  [3]

 . تهران: انتشارات هنر معماری قرن.11. شماره 1387«. فصلنامه هنر معماری» [4]

 . تهران: انتشارات هنر معماری قرن.28. شماره 1391«. نر معماریفصلنامه ه» [5]

های های عمومی کشور )برای حوزهریزی و طراحی کتابخانهمعیارهای برنامه. »1383ریزی کشور. سازمان مدیریت و برنامه [6]

 ور.ریزی کش. تهران: انتشارات سازمان مدیریّت و برنامه270نشریه شماره «. نفر( 5000جمعیّتی تا 

 ترجمه ح مظفّری ترشیزی. تهران: نشر آزاده.«. اطّالعات معماری نویفرت. »1388نویفرت.  [7]
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