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 1دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد،
شهرکرد ،ایران
 2مربّی دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 3مربّی دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
*نویسنده مسئول:
ایمیلa.kohifayegh@iaushk.ac.ir :

گروه هنر ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
استخراج شده از رساله با عنوان " طراحی کتابخانه محلی جلفای اصفهان به منظور احیای
هویت معماری ایرانی " دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

چکيده
تدوین برنامه فیزیکی و تعیین سطوح کتابخانه های عمومی به حوزه ،خصوصیّات عملکردی ،میزان
تجهیزات و امکانات آنها بستگی دارد .طرّاحی کتابخانه ها با توجه به حوزه دسترسی آنها باعث می شود
که کتابخانه مورد نظر بسته به شعاع سرویسدهی دارای ریزفضاهای متفاوتی باشد؛ چنانچه ممکن است
اگر به این مهم توجه نشود کتابخانهای با فضاهای غیر ضروری طرّاحی و ساخته شود که همیشه مقرون-
بهصرفه نیست .بین جمعیّت استفادهکننده از خدمات کتابخانه و ریزفضاهای آن ارتباط وجود دارد .بیشتر
پژوهشگران تنها اشارهای به این موضوع نمودهاند ولی به بستر شکلگیری آن توجّهی ننمودهاند .این
پژوهش برای نخستین بار روش تعیین فضاهای مورد نیاز کتابخانهها را برای جمعیت  25000نفر مورد
بررّسی قرار میدهد .نوشتار پیشروی برمایه دادههای کتابخانهای و مشاهده بنا نهاده خواهد شد .حوزه
دسترسی کتابخانههای مختلف مورد شناخت و بررّسی قرارگرفت ،ریزفضاهای کتابخانههایی که در حوزه
دسترسی متفاوت هستند هم مطالعه شد و این دو مورد درهمآمیخت .این مقاله برآن است تا با بررّسی
تأثیر جمعیّت استفادهکننده از خدمات کتابخانه بر ریزفضاهای آن ،معماران را به سمت آفرینش فضاهای
مفید و قابل استفاده سوق دهد.در این مقاله ابتدا به معرّفی فضاهای مورد استفاده برای کتابخانههای با
حوزههای جمعیّتی متفاوت و سپس تعیین ریزفضاهای مناسب برای حوزه جمعیّتی  25000نفر پرداخته
خواهد شد .با بررّسی های به عمل آمده آشکار شد که براساس تفکّرات عوام مردم بسیاری از ریز فضاهای
کتابخانه برای این حوزه جمعیّتی ضروری نمیباشند.

واژگان کليدي :ریزفضا ،کتابخانه عمومی ،ریزفضاهای کتابخانه عمومی ،حوزه جمعیّتی
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تعيين فضاهاي مورد نياز کتابخانه عمومی براي جمعيّت  25000نفر
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مقدمه
جزئیّات خدمات کتابخانهای موجود در سراسر جهان ،در هر کشور با کشور دیگر آنقدر متفاوت است که جز تصویری بسیار کلّی
از این فعالیّتها به سختی میتوان طبقهبندی دیگری ارائه داد .با این حال ،اغلب کتابخانهها از الگوی بسیار گسترده ،اما مشخّصی پیروی
میکنند که در طول سالها شکلگرفته و تکامل یافته است]2[ .
تدوین برنامه فیزیکی و تعیین سطوح کتابخانههای عمومی به حوزه ،خصوصیّات عملکردی ،میزان تجهیزات و امکانات آنها
بستگی دارد]6[ .
با توجّه به اهمیّت آیتم اقتصاد در بخش طرّاحی و ساخت یک مجموعه؛ انجام محاسبات موبهمو و دقیق قبل از شروع به طرّاحی و
اجرا میتواند درصد تلفات هزینه ،وقت ،نیروی انسانی و ...را به حداقل ممکن برساند.
لذا در طرّاحی کتابخانه عمومی که اولین مورد تأثیرگذار در مشخّصات ریز فضاهای بنای مذکور ،جمعیّت استفادهکننده میباشد؛ با
بررسی اینمورد میتوان تأثیر فراوانی در به حداقل رساندن هزینههای مختلف داشت.
این پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 -1چگونه جمعیّت میتواند بر مشخّصات ریز فضاهای کتابخانه عمومی تأثیر بگذارد؟
 -3چگونه میتوان به این مهم دست یافت؟
 -2آیا میتوان کیفیّت استفاده از فضاهای کتابخانه عمومی را با درنظرگرفتن جمعیّت استفادهکننده از آن ،بهبود بخشید؟
 -4آیا وجود همه ریز فضاهای کتابخانه عمومی برای هر کتابخانه عمومی ( با حوزههای مختلف جمعیّتی ) ضروری است؟
 -5آیا می توان قبل از طرّاحی و ساخت کتابخانه عمومی مشخّصات فضاهای مورد نیاز هر کتابخانه ( با حوزههای مختلف جمعیّتی
) را بهدستآورد؟
این مقاله برآن است که با بررّسی حوزههای جمعیّتی و تأثیر آن بر مشخّصات فضاهای کتابخانه عمومی نقش مهمّی در استحکام
بخشیدن رابطه محاسبات و معماری بهعملآورد.

پيشينه
پژوهشگرانی بر روی گستره استانداردهای فضایی کتابخانههای عمومی تحقیق کردهاند.
از این میان برخی به وضعیّت و تجهیزات کتابخانه مرکزی تبریز پرداختهاند( .حیدر تأمینی ،علیپور حافظی ،عبداللّهی) عدّهای
دیگر به بررسی تجهیزات کتابخانه دانشگاهی شهر زنجان پرداختهاند( .زندیان ،بیات بداقی ،فرّخی)
افرادی به بررّسی استانداردهای کمی برای کتابخانههای عمومی با نگاهی به کتابخانههای عمومی خوزستان پرداختهاند( .دیانی)
تحقیقاتی نیز دررابطه با طرّاحی کتابخانه توسّط شهریار خانیزاد انجامشده که در کتابی با همین عنوان قابل رجوع است.
از دیگر تحقیقات انجامشده در اینزمینه میتوان به نشریّه شماره  270سازمان مدیریّت و برنامهریزی کشور تحت عنوان معیارهای
برنامهریزی و طرّاحی کتابخانههای عمومی کشور اشارهنمود.
همچنین میتوان به کتاب رهنمودها و استانداردهای کتابخانه عمومی کوئینزلند گردآوریشده توسّط شورای کتابخانههای عمومی
کوئینزلند و انجمن کتابداران عمومی ارشد (کوئینزلند) مراجعه نمود.

روش پژوهش
این تحقیق به روش توصیفی -توسعهای میباشد.
به این ترتیب که روش گردآوری اطّالعات اولیّه به صورت کتابخانهای و میدانی میباشند (توصیفی) و پس از دستیابی به اطّالعات
مطلوب؛ براساس آنها محاسبات و سایر مراحل بعدی صورتمیپذیرند (توسعهای).

تعيين تعداد کتب و نشریات
تعداد کتب و نشریّات مورد نیاز برای کتابخانههای عمومی مختلف طبق جدول زیر تعیین میشود]6[ .
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 )1برنامه فضایی (فيزیکی) اوليّه []6

توضيحات
( )1تعداد کتابهای امانت داده شده یک سوم تعداد کلّ کتابهای کتابخانه میباشد.
( )2حدّاقل تعداد کتابهای مرجع  100جلد و  3تا  10درصد کلّ کتابهای کتابخانه میباشد]6[ .
حال به محاسبه آیتمهای باال برای جمعیّت  25000نفر میپردازیم :
همانگونه که مشاهده میکنید جمعیّت مورد نظر در بازه  20000-40000نفر میباشد.
تعداد کتابهای الزم برای کتابخانه :
تعداد کتب امانت داده شده :
تعداد کتب موجود در کتابخانه :
تعداد کتب بخش مرجع :

تعداد کتب بخش امانت :

تعيين ظرفيت و مساحت فضاهاي عمومی کتابخانه
ظرفیّت و مساحت این فضاها مطابق جدول زیر محاسبه میشوند]6[ .

2/5× 25000 = 62500
62500 ÷ 3 = 20833/33 ~ 20833
62500 - 20833 = 41667
400000 - 20000 = 20000
7000 - 3500 = 3500
3500 ÷ 20000 = 0/175
25000 - 20000 = 5000
0/175× 5000 = 750
3500 + 750 = 4250
400000 - 20000 = 20000
60000 - 30000 = 30000
30000 ÷ 20000 = 1/5
25000 - 20000 = 5000
1/5× 5000 = 7500
30000 + 7500 = 10500
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 )2برنامه فضایی (فيزیکی) اوليّه []6

توضيحات
( )1مساحت بخش فهرست و برگه دان در بخش محلّ نگهداری کتابها منظورشدهاست.
( )2درصورت استفاده از منابع دیجیتالی (پایگاههای رایانهای) بهازای هر رایانه  2متر مربع فضا پیش بینی شود]6[ .
* تمامی مساحتها بر حسب متر مربّع میباشند.
حال به محاسبه آیتمهای باال برای جمعیّت  25000نفر میپردازیم :
همانگونه که مشاهده میکنید جمعیّت موردنظر در بازه  20000-40000نفر میباشد.
مساحت محل نگهداری کتابها :

مساحت بخش امانت :

مساحت بخش مرجع :
مساحت بخش مطالعه :

400000 - 20000 = 20000
970 - 485 = 485
485 ÷ 20000 = 0/02425
25000 - 20000 = 5000
0/02425× 5000 = 121/25 ~ 121
485 + 121 = 606
400000 - 20000 = 20000
900 - 450 = 450
450 ÷ 20000 = 0/0225
25000 - 20000 = 5000
0/0225× 5000 = 112/5
450 + 112/5 = 562/5
606 - 562/5 = 43/5
400000 - 20000 = 20000
150 - 75 = 75
75 ÷ 20000 = 0/00375
25000 - 20000 = 5000
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0/00375× 5000 = 18/75 ~ 19
75 + 19= 94
400000 - 20000 = 20000
60 - 30 = 30
30 ÷ 20000 = 0/0015
25000 - 20000 = 5000
0/0015× 5000 = 7/5 ~ 8
30 + 8= 38
400000 - 20000 = 20000
51 - 30 = 21
21 ÷ 20000 = 0/00105
25000 - 20000 = 5000
0/00105× 5000 = 5/25 ~ 5
30 + 5= 35
400000 - 20000 = 20000
17 - 10 = 7
7 ÷ 20000 = 0/00035
25000 - 20000 = 5000
0/00035× 5000 = 1/75 ~ 2
10 + 2= 12

تعداد محل نشستن بخش مطالعه :

مساحت بخش نشریّات :

تعداد محل نشستن بخش نشریّات :

تعيين ظرفيت و مساحت فضاهاي فنی و کارگاهی کتابخانه
ظرفیّت و مساحت این فضاها مطابق جدول زیر محاسبه میگردد]6[ .
 )3برنامه فضایی (فيزیکی) اوليّه []6
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توضيحات
( )1چاپخانه درصورت نیاز برای حوزه جمعیّتی بیش از  200000نفر درنظر گرفته میشود.
( )2پیش بینی بخش انتخاب و سفارش تا حوزه جمعیّتی  40000نفر به صورت مستقل ضروری نیست]6[ .
* تمامی مساحتها بر حسب متر مربّع حساب میشود.

تعيين مساحت اتاقهاي اداري کتابخانه
مساحت اتاقهای اداری مطابق جدول زیر محاسبه میشوند]6[ .
 )4برنامه فضایی (فيزیکی) اوليّه []6

* تمامی مساحتها برحسب متر مربّع میباشد.
حال به محاسبه آیتمهای باال برای جمعیّت  25000نفر میپردازیم :
همانگونه که مشاهده میکنید جمعیّت موردنظر در بازه  20000-40000نفر میباشد.
400000 - 20000 = 20000
44 - 29 = 15
15 ÷ 20000 = 0/00075
25000 - 20000 = 5000
0/00075× 5000 = 3/75 ~ 4
29 + 4= 33

تعيين ظرفيت و مساحت فضاهاي پشتيبانی کتابخانه
ظرفیّت و مساحت این فضاها مطابق جدول زیر محاسبه میگردند]6[ .
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 )5برنامه فضایی (فيزیکی) اوليّه []6

توضيحات
( )1باتوجه به گستردگی سطح 2 ،واحد آبدارخانه پیشبینی میشود.
( )2حتّیاالمکان از فضاهای عمومی کتابخانه بهویژه بخش مطالعه مجزا گردد.
( )3پارکینگ بهصورت سرپوشیده و برای استفاده کارکنان منظور میشود.
( )4مساحت بخش تأسیسات بهطور متوسّط برمبنای  7درصد فضای خالص محاسبه میشود]6[ .
* تمامی مساحتها برحسب مترمربّع میباشند.
حال به محاسبه آیتمهای باال برای جمعیّت  25000نفر میپردازیم :
همانگونه که مشاهده میکنید جمعیّت موردنظر در بازه  20000-40000نفر میباشد.
مساحت اتاق نظافت :

مساحت رختکن :

مساحت تأسیسات :

400000 - 20000 = 20000
6-3=3
3 ÷ 20000 = 0/00015
25000 - 20000 = 5000
0/00015× 5000 = 0/75
3 + 0/75= 3/75 ~ 4
400000 - 20000 = 20000
11 - 7 = 4
4 ÷ 20000 = 0/0002
25000 - 20000 = 5000
0/0002× 5000 = 1
7 + 1= 8
400000 - 20000 = 20000
105 - 63 = 42
42 ÷ 20000 = 0/0021
25000 - 20000 = 5000
0/0021× 5000 = 10/5
63 + 10/5= 73/5
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تعيين مساحت کل و سرانههاي کتابخانه
مساحت کل و سرانهها مطابق جدول زیر محاسبه میگردد]6[ .
 )6برنامه فضایی (فيزیکی) اوليّه []6

توضيحات
( )1فضای گردش برمبنای  25درصد مجموع مساحتهای فضاهای عمومی ،فنّی و کارگاهی ،اداری و پشتیبانی محاسبه میگردد.
[]6
* تمامی مساحتها برحسب مترمربّع و سرانهها برحسب مترمربّع بهازای هرنفر یا هرکتاب میباشد.
حال به محاسبه آیتمهای باال برای جمعیّت  25000نفر میپردازیم :
همانگونه که مشاهده میکنید جمعیّت مورد نظر در بازه  20000-40000نفر میباشد.
400000 - 20000 = 20000
مساحت فضاهای گردش :
402 - 240 = 162
162 ÷ 20000 = 0/0081
25000 - 20000 = 5000
0/0081× 5000 = 40/5
240 + 40/5 = 280/5
400000 - 20000 = 20000
مساحت کلّ کتابخانه :
2008 - 1201 = 807
807 ÷ 20000 = 0/04035
25000 - 20000 = 5000
0/04035× 5000 = 201/75 ~ 202
1201 + 202 = 1403
1403 ÷ 25000 = 0/05612 ~ 0/056
سرانه سطح (برای جمعیّت) :
1403 ÷ 62500 = 0/022448 ~ 0/022
سرانه سطح (برای هر کتاب) :
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نتيجه گيري
فضاهاي مورد نياز کتابخانه با حوزه  25000نفر
تعداد کتب و نشریات
 )7برنامه فضایی (فيزیکی) طیّ محاسبات انجامشده

جمعیّت دریافت
کننده خدمات
کتابخانه

سرانه
کتاب
(جلد)

تعداد کتابهای
الزم برای
کتابخانه

تعداد کتب امانت
داده شده

تعداد کتب موجود در
کتابخانه

25000

2/5

62500

20833

41667

تعداد کتب
بخش مرجع

حدّاقل
تعداد
نشریات

تعداد کتب
بخش امانت
4250

50

10500

ظرفيت و مساحت فضاهاي عمومی کتابخانه
 )8برنامه فضایی (فيزیکی) طیّ محاسبات انجامشده

مساحت آرشیو

562/5

بخش فهرست و برگه دان

38

بخش تکثیر

606
43/5

94

35

15

21

12

9

استراحت مراجعه کنندگان

مرجع

تعداد محل
نشستن
100
( 100نفره)

-

نمایشگاه

25000

امانت

تعداد
محلّ
نشستن

مساحت بخش
نشریّات

سالن
اجتماعات

-

سمعی و بصری

جمعیّت
دریافت کننده
خدمات
کتابخانه

محلّ نگهداری
کتابها

بخش
مطالعه

بخش نشریّات

-

ظرفيت و مساحت فضاهاي فنی و کارگاهی کتابخانه
 )9برنامه فضایی (فيزیکی) طیّ محاسبات انجامشده

جمعیّت
دریافت کننده
خدمات
کتابخانه
25000

کارگاه تعمیر
و صحافی

کارگاه مرمّت

35
(فضای مشترک)

آتلیه عکاسی

چاپخانه

بخش انتخاب
و سفارش

فهرست
نویسی و رده
بندی

آماده سازی
فیزیکی

-

-

-

15

15
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مساحت اتاقهاي اداري کتابخانه
 )10برنامه فضایی (فيزیکی) طیّ محاسبات انجامشده

جمعیّت دریافت کننده خدمات کتابخانه

اتاق های اداری (متر مربّع)

25000

33

ظرفيت و مساحت فضاهاي پشتيبانی کتابخانه
 )11برنامه فضایی (فيزیکی) طیّ محاسبات انجامشده

اتاق نظافت

آبدارخانه

کارکنان

کنندگان

استفاده

رستوران

نمازخانه

تعداد

اتاق استراحت کارکنان

30

4

6

تعداد

اتاق بسته بندی

25000

انبار

بوفه

رختکن

پارکینگ
(واحد)

تأسیسات

جمعیّت
دریافت
کننده
خدمات
کتابخانه

سرویس بهداشتی

11
3/6

7/2

1

2

-

12

9

8

12

-

1

73/5

مساحت کل و سرانههاي کتابخانه
 )12برنامه فضایی (فيزیکی) طیّ محاسبات انجامشده

جمعیّت دریافت کننده
خدمات کتابخانه

فضاهای گردش

مساحت کلّ کتابخانه

25000

280/5

1403

سرانه سطح (برای جمعیّت)
سرانه سطح (برای هر کتاب)
0/056
0/022
0/022
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منابع و مراجع
[]1
[]2
[]3
[]4
[]5
[]6
[]7

پرتو پروین« .1388 .دانشنامه معماری ساختمان و تجهیزات کتابخانه» .تهران :نشر کتابدار.
خانیزاد شهریار« .1389 .طراحی کتابخانه (در ایران و جهان)» .تهران :نشر هنر معماری قرن.
دوشن« .1371 .ساختمان و تجهیزات آرشیو» .ترجمه ش اشرف و ر مهاجر .تهران :سازمان اسناد ملی ایران.
«فصلنامه هنر معماری» .1387 .شماره  .11تهران :انتشارات هنر معماری قرن.
«فصلنامه هنر معماری» .1391 .شماره  .28تهران :انتشارات هنر معماری قرن.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور« .1383 .معیارهای برنامهریزی و طراحی کتابخانههای عمومی کشور (برای حوزه-
های جمعیّتی تا  5000نفر)» .نشریه شماره  .270تهران :انتشارات سازمان مدیریّت و برنامهریزی کشور.
نویفرت« .1388 .اطّالعات معماری نویفرت» .ترجمه ح مظفّری ترشیزی .تهران :نشر آزاده.

