
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 عنوان طرح

 هاي عمومي ايران آمايش سرزميني كتابخانه

 

 عنوان گزارش

 هاي خدمت تعيين محدودهدستورالعمل 
 

 

ردها و  ايران ريزي و تخصيص فضاي كتابخانه معيارهاي برنامهمجموعه استاندا  هاي عمومي 

 کارفرما

 ی عمومی کشورها کتابخانهنهاد 

 مجری

 معاونت پژوهشی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 
 
 
 
 
 
 
 

 IPLF-SPW1کد سند: 

1: 1397 

 دانشگاه تهران
 دانشکده جغرافیا



 
 

 ايران عمومي هاي كتابخانه سرزميني عنوان طرح: آمايش

 ؛خدمت يها محدوده نييدستورالعمل تع عنوان گزارش:

 هاي عمومي كشور؛نهاد كتابخانه کارفرما:

 معاونت پژوهشي دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران؛ مجری:

 سيد عباس رجايي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران؛ تهیه گزارش:

 

 ي عمومي كشورها كتابخانههمکار: نماينده نهاد 

 فناوري؛ريزي، پژوهش و  امين متوليان معاون برنامه

 ريزي؛ دفتر برنامه ركليمدسيامک محبوب مناس، 

 ريزي؛ امير انصاري، معاون مديركل دفتر برنامه

 زاده، كارشناس مسئول تدوين استانداردها؛ مريم حسن

 

 

 
 





 
  أ

 

 فهرست

 1 .................................................................................................................... مقدمه -1

 2 ................................................................................................................... تعاريف -2

 2 ...................................................................... ريزي شهري و روستايي برنامهتعاريف مرتبط با  2-1

 2 .................................................................................. يشهر نیزم يکاربر يزير برنامه 2-1-1

 2 ................................................................................................. نیزم يطرح کاربر 2-1-2

 2 ..................................................................................... نیزم يکاربر يمکان يارهایمع 2-1-3

 2 ........................................................................... اوقات فراغت يکاربر يمشخصات مکان 2-1-4

 3 .......................................................................................................يکانون مرکز 2-1-5

 3 .................................................................................................... ييروستا ۀمنظوم 2-1-6

 3 .................................................................................................. ييروستا ۀمجموع 2-1-7

 3 ...................................................................................................... ييروستا ۀحوز 2-1-8

 3 ......................................................................................... مستقل ايمنفرد  يروستاها 2-1-9

 3 ................................................................................................. ياقمار يروستاها 2-1-11

 4 ................................................................................................... روستاهاي حريم 2-1-11

 4 ........................................................................................................... دهستان 2-1-12

 4 ..................................................................................................... انمرکز دهست 2-1-13

 4 ............................................................................................................... شهر 2-1-14

 5 .............................................................................................................. محله 2-1-15

 5 ............................................................................................................. منطقه 2-1-16

 5 ..................................................................................... عمومي ۀتعاريف مرتبط با کتابخان 2-2

 5 ............................................................................. (Public Libraryعمومي ) ۀکتابخان 2-2-1

 6 ........................................ (Public Library Branch/ Branch Libraryعمومي ) ۀکتابخان ۀشعب 2-3

 7 ..................................................................................... عمومي ۀخدمات کتابخان پیشخان 2-4

 7 .................................................. (Central Library /Main Libraryعمومي مرکزي ) ۀکتابخان 2-5

 7 .................................................................................... کتابخانه عمومي مرکزي استان 2-5-1

 7 ................................................................................ عمومي مرکزي شهرستان ۀکتابخان 2-5-2

 7 ............................................................................................. عمومي اصلي ۀکتابخان 2-5-3

 7 .................................................................................... (Service Areaخدمت ) ۀمحدود 2-6

 8 .................................................................. (Population to be Servedگیر ) جمعیت خدمت 2-7

 8 ................................................................................. (library Unitاي ) کتابخانه ۀمنظوم 2-8

 9 ......................................................................................... خدمت ۀگام اول: تعیین محدود -3

 9 ............................................................................ هاي موجود خدمت براي کتابخانه ۀمحدود 3-1

 9 ......................................................... هاي موجود در شهر خدمت براي کتابخانه ۀتعیین محدود 3-1-1

 12 .......................... خدمت در شهرها ۀاز سیستم اطالعات جغرافیايي براي تعیین محدود يریگ بهره 3-1-1-1



 

 

 13 .......................................................... حل جايگزين( خدمت در شهرها )راه ۀتعیین محدود 3-1-1-2

 16 ................................................... هاي موجود در روستاها خدمت براي کتابخانه ۀتعیین محدود 3-1-2

 16 .................................................................... هاي آينده خدمت براي کتابخانه ۀتعیین محدود 3-2

 16 ...................................................... هاي عمومي شهري آينده خدمت کتابخانه ۀتعیین محدود 3-2-1

 16 .................................. معابر ۀشبک يهاي عمومي شهري آينده دارا خدمت کتابخانه ۀتعیین محدود 3-2-2

 17 ................................. نيگزيحل جا هاي عمومي شهري آينده از راه خدمت کتابخانه ۀتعیین محدود 3-2-3

 19 ............................................................... هاي عمومي در روستاها خدمت کتابخانه ۀمحدود 3-2-4

 19 .................................................... هاي عمومي روستايي آينده خدمت کتابخانه ۀتعیین محدود 3-2-5

 



 اهي عمومي اريان آمايش سرزميني كتابخاهن
 

 

 
1 

 

 مقدمه -1

 ينیسرزمدر عدالت  ها شاخص ترين مهميکي از  عنوان به ،از شهري و روستايي اعم گاهسکونتت در ابه خدم دسترسي

فضبايي   يعبدالت  يبب سبب  ببروز    ،براي شهروندان ها رساختيزدسترسي ناکافي به  هرگونه که يطور به؛ مطرح است

تاريخ، فرهنگ و جغرافیاي سرزمین در دستیابي  به ن در هر کشوري بستهگوو در مطالعات گونا خواهد شد. در ادبیات

 هبا  سرانهسترسي است. دو  ها سرانه ،است. از اين جمله متفاوت در هر کشورکه  شده انیباعداد و ارقامي  ،به خدمات

شهروند را تا  کيفاصله فیزيکي  عموماًو دسترسي  ردیگ يدر برم را غیرهزيربنا يا مساحت و يا تعداد کالس و  عموماً

 . کند يمخدمات بیان نوع از دستیابي به يک 

نیباز  ببه  . خدماتي که بايستي دارد بستگي زيادي به نوع خدمت ،اين خدمات و میزان فاصله تا سکونتگاه فرد

برخبي   نیب نيدرا. کنند برآورده ميافراد را  ۀيا خدماتي که نیازهاي هفتگي و حتي ساالن و دهند شهروند پاسخ ۀروزان

 عنبوان  ببه  ها کتابخانه. دنشو يمسطوح با اشکال متفاوت ارائه  ۀاما براي ساکنان در هم ،روزانه نیستند اگرچهخدمات 

در سطوح محله، ناحیه، منطقه  توانند يماز اين دسته خدمات هستند که شهروندان  ،ت فرهنگياخدم ي از مصاديقيک

 ۀینب درزمپژوهشبي   عنوان بهدر اين بررسي  ،رو نيازاباشند.  برخوردار ، از آنشده ارائهبا تفاوت در نوع خدمت  ،و شهر

از شبهرهاي ببزرو و    اعبم  - سکونتگاهي کشبور نقاط متعدد  تا با بررسي شديمبر آن ، ها کتابخانهآمايش فرهنگي 

ي موجبود را  هبا  کتابخانبه بتوان وضعیت  اوالًتا بر مبناي آن  کنیمدستورالعملي تدوين  -کوچک و روستاهاي کشور 

 آينده اقداماتي را صورت داد.  هايديگر براي پیشنهاد نمايان ساخت و از طرف

به بررسي تعاريف و مفباهیم   ،بخش اولدر  :دوين گرديداين دستورالعمل در سه بخش ت با توجه به اين امر،

ي هبا  کتابخانبه چگونگي بررسي وضعیت  ینۀدرزمدستورالعملي  ۀبخش دوم به ارائ ؛ايم پرداختهمندرج در دستورالعمل 

در بخش سوم نیبز چگبونگي مشبخص نمبودن      و ؛اختصاص يافتهاي خدمات کتابخانه در شهر موجود و محدوده

 يهبا  استانو بررسي بیشتر در  ها پژوهش مطمئناً. يما همورد بحث قرار دادي آينده را ها کتابخانهخدمت  يها محدوده

شرايط حباکم ببر    يبر غناي اين دستورالعمل خواهد افزود و امید داريم در آينده دستورالعملي بومي بر مبنا ،مختلف

 فضاي سکونتگاهي خود داشته باشیم.
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 تعاريف -2

 ريزي شهري و روستايي مرتبط با برنامهتعاريف  2-1

 شهری زمین کاربری ریزی برنامه 2-1-1

و  ها خواستبر اساس  ،و عملکردهاي شهري ها تیفعالساماندهي مکاني و فضايي  ،يشهر نیزم يکاربر يزير برنامه

شهري است و انواع استفاده از زمین  ريزي برنامهاصلي  ۀدر عمل، هست ،يزير برنامهنیازهاي جامعه شهري است. اين 

پیبروي   ريبزي  برنامبه از ايبن نظبام    ،ي عمومي نیبز ها کتابخانه. تخصیص فضايي کند مي يابي مکانو  بندي طبقهرا 

 .کند مي

 

 طرح کاربری زمین 2-1-2

شهري از قبیل  هاي کاربريبیانگر الگوي آتي استفاده از زمین در هر شهر است و انواع گوناگون  ،نیزم يطرح کاربر

. کنبد  مبي : آموزشي، بهداشبتي، اداري و تفريحبي را تعیبین    ازجملهعمومي  هاي استفادهمسکوني، تجاري، صنعتي و 

متفاوت نیبز داراي اهمیبت    هاي استفادهعالوه بر تعیین نوع استفاده از زمین، تعیین شدت و کثرت کاربري يا تراکم 

 است.

 

 معیارهای مکانی کاربری زمین 2-1-3

قبرار   موردسبنجش  يبک کباربري در شبهر    ۀمعیار مکاني در کاربري زمین، استانداردي است که با آن، مکبان بهینب  

. معیارهاي مکاني هر نوع استفاده از زمین، انعکاس وضعیت اجتماعي، اقتصادي و کالبدي شهرها و همچنین گیرد مي

 خواهند شد. مند بهرهمردمي است که در آينده از آن شرايط 

 

 مشخصات مکانی کاربری اوقات فراغت 2-1-4

آن، مشخصات مکاني متفاوتي دارد و  مقیاس عملکردي در سطح شهر و منطقۀ برحس اوقات فراغت،  هاي کاربري

 :کند مياز ضوابط مکاني زير پیروي  طورکلي به

  ؛باشد و دسترسي به آن آسان باشد گرفته قرارمناس  از نواحي مسکوني  اي فاصلهبايد در 

  قبرار بايبد در مراکبز شبهري     ،فرهنگي و تفريحي که جاذب جمعیت هسبتند  هاي فعالیتمحل انواع 

 ؛شهري قرار گیرد هاي برزنآورد که در مرکزِ  به وجودرا  اي ويژهباشد و يا خود مرکز  گرفته

  و فضاهاي باز هماهنگ باشند تا بافت طبیعي يا مصنوعي و متناسب ،  ها پارکمراکز تفريحي بايد با 

 يريپذ تیجمعتفريحي پديد آورند. پراکندگي فضاهاي آزاد و فضاهاي تفريحي از سرزندگي و  هاي فعالیتبراي کلیه 

 ؛رندیگ ينمقرار  مورداستفادهبايد  که چنانو بدين گونه  کاهد يم ها آن
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 درصد باشبد تبا ببا     5کمتر از  براي احداث تسهیالتي که نیاز به بنا و پارکینگ دارند؛ شی  زمین بايد

عمومي نیز در شبی  زمبین محبدوديتي     ۀشد حفاظتکم قابل تسطیح باشد. براي فضاهاي بازِ وسیع و نواحي  هزينۀ

 وجود ندارد و شرايط مناس  محیطي و طبیعي و همچنین تنوع در سیماي زمین ترجیح دارد.

 

 کانون مرکزی 2-1-5

هاي عملکبردي   جمعیت و فعالیتِ خرد و کالن با حوزه يها کانوناستقرار تعدادي از ۀ در هر فضاي زيست که عرص

هباي   هاي پوششي بهتري برخوردارنبد و يبا داراي جاذببه    هايي که از قابلیت کانون يا کانونمحدود و گسترده است، 

 شوند. بالقوه و بالفعل بیشتري هستند، کانون مرکزي محسوب مي

 

 روستایی ۀمنظوم 2-1-6

عملکردي يک کانون مرکزي قرار دارند، تشکل ۀ روستايي که در قلمروي همگن بوده و يا در حوز« ۀمجموع»چند 

 شود. تلقي مي« منظومه»آورند که  از فضا را پديد مي يا افتهي نظام

 

 روستایی ۀمجموع 2-1-7

نفوذ کنوني يا آتي ۀ روستايي است که حوز وندیپ همهاي  «حوزه»اي از  هاي روستايي، مجموعه اين سطح از سکونتگاه

 شود. اند؛ اين سطح از فضا، مجموعه قلمداد مي يک مرکز برتر روستايي را تشکیل داده

 

 روستایی ۀحوز 2-1-8

روستايي، خردترين فضاي همگني است که از چندين آبادي مستقر در پیرامون يک مرکبز جمعیتبي برتبر،     « حوزه»

 است. شده  لیتشک

 

 روستاهای منفرد یا مستقل 2-1-9

مین أبنبدي، تب   که از قابلیت مرکزيت برخوردار نبوده و در نظام سطح هستند هايي آباديمستقل  ايمنفرد  يروستاها 

 ي،هاي پوشش جمعیت خود و بدون توجه به آستانه تناس  بهها  اين آبادي .اقماري میسر نیست صورت به ها آنخدمات 

 يا کتابخانبه جمعیت ساکن در اين روستاها از استانداردهاي جمعیتي تخصیص فضاي  که يدرصورت شوند. تجهیز مي

 است. ريپذ امکاندر اين نوع روستاها  يا کتابخانهتبعیت نمايد، استقرار نقاط 

 

 روستاهای اقماری 2-1-11

جمعیبت،   تناسب   بهو  کنند يمدريافت که خدمات برتر را از سطوح باالتر است  روستاهايي، شامل روستاهاي اقماري

ببه   ،خود ازین مورداين روستاها، براي تأمین خدمات  .است میسر ها آنمین برخي خدمات ساده براي أعرضه و تتنها 

دهنبد.   سطح باالتر يعني مرکز حوزه مراجعه کرده و در پیوند با اين مرکز، فضباهاي روسبتايي اسبتان را شبکل مبي     
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تبابع   ؛ ونتیجه گرفت امکان استقرار و تخصیص فضايي کتابخانه عمومي در اين نوع روستاها وجبود نبدارد   توان يم

 .ندکن يمسیار دريافت  يا کتابخانهخدمات  ،خود مجموعه يا منظومۀ

 

 روستاهای حریم 2-1-11

نظارت و کنتبرل   کهحريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پیرامون محدوده شهر تعريف حريم: الف: 

 مربوط تجاوز ننمايد. شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش

محبدوده و حبريم مسبتقل     داراي ،مطابق طرح هادي روسبتايي  ،شوند يمروستاهايي که در حريم شهرها واقع  ب:

 د.روستا را ندار و ساير امور وساز ساختو شهرداري حق دخالت در  هستند

در صبورت   ،شبوند  يم مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع يها طرح موج  بهروستاهايي که  :تبصره

يک ناحیه يا منطقه از نواحي يا  عنوان بهمنفصل  صورت بهو  نشده  شناختهرسیدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل 

 هضوابط و مقررات ويبژ  ،جامع و تفصیلي يها طرحدر قال   ها آنبراي  مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و

 و مالک عمل قرار خواهد گرفت. شود مي روستايي تهیه يها تیفعال متضمن امکان استمرار

 

 دهستان 2-1-12

پیوستن چند  به هماز  جغرافیايي معین بوده وۀ واحد تقسیمات کشوري است که داراي محدود نيتر کوچکدهستان 

محبیط طبیعبي، فرهنگبي، اقتصبادي و اجتمباعي       ازلحبا   دهستان ؛شود يمتشکیل  جوار هم ۀمزرعو  روستا، مکان

 .نمايد ميدر سیستم و شبکه واحدي را فراهم  يزير برنامهو  يرسان خدماتامکان  همگن بوده و
 

 مرکز دهستان 2-1-13

مرکز خدمات روستايي آن محدوده شبناخته   ترين مناس مرکز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است که 

 .شود مي
 

 شهر 2-1-14

بافبت سباختماني، اشبتغال و     ازنظرو  شده واقعجغرافیبايي بخبش  ۀشهر، محلي است با حدود قانوني که در محبدود

اکثريبت سباکنان دائمبي آن در مشاغل  که يطور به ؛استخاص خود  يها يژگيوببا  ييمایس داراي سباير عوامبل،

خببدمات شببهري از    ۀدر زمینبب  و رنبد اداري اشببتغال دا  يهبا  تیفعالکس ، تجارت، صنعت، کشاورزي، خدمات و 

 و نفبوذ جبذب  ۀو سیاسي حبوز يفرهنگ ،اقتصادي کبانون مبادالت اجتماعي، ند؛ شهرخودکفبايي نبسبي برخبوردار

 .استهزار نفر جمعیت  پیرامبون خود و حداقل داراي ده
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 محله 2-1-15

ساکنانش خود را اهل آن محبل   ،ياجتماعبافت  ازلحا مسکوني و خدماتي است که  يها ساختمانحله، مجموعه م

 .د بودشهر تابع تقسیمات شهرداري خواه يها محلهحدود  ؛و داراي محدوده معین است دانند يم
 

 منطقه 2-1-16

 .شود ميپیوستن چند محله، منطقه شبهري تشکیل  به همدر شهرهاي بزرو از 
 

 عمومي ۀتعاريف مرتبط با كتابخان 2-2

 (Public Library)عمومی  ۀکتابخان 2-2-1

عمومي، نوعي کتابخانه است که يکايک مردم بايد بتوانند فارغ از نژاد، قبوم، زببان، سبن، جنسبیت، وضبع       ۀکتابخان

 اي ها و منابع کتابخانه از فضا، امکانات، خدمات، برنامه اقتصادي، عقايد سیاسي و سطح سواد،جسماني، مذه ، وضع 

 «عمومي تعريف کتابخانۀ»اس سند استاندارد وجود نداشته باشد. بر اس ها آنمند شوند و مانعي براي استفادۀ  بهره آن

 عمومي بنامیم: ست تا بتوانیم يک فضا را کتابخانۀحداقل شش استاندارد الزم ا

 مندی استاندارد حق بهره -1

يکايک مردم بايد بتوانند فارغ از نژاد، قوم، زبان، سن، جنسیت، وضع جسماني، مذه ، وضع اقتصادي، عقايد سیاسي 

وجود  ها آنمند شوند و مانعي براي استفادۀ  اي بهره ها و منابع کتابخانه و سطح سواد؛ از فضا، امکانات، خدمات، برنامه

 نداشته باشد.

 یده سازماناستاندارد  -2

اي و ثببت   وجو و بازيابي منابع کتابخانه اطالعات با امکان جست يده سازماناي بايد داراي نظام  ضاي کتابخانههر ف

 اي يا سنّتي باشد. صورت رايانه تواند به اعضا و امانت باشد. اين نظام مي

 استاندارد فضا -3

و شامل فضاي مناس  ببراي نگهبداري    مترمربع« دويست»به کتابخانه حداقل  شده دادهمستقل تخصیص زيربناي 

 ها باشد. کنندگان، استقرار کارکنان و اجراي برنامه ها، مطالعۀ اعضا و مراجعه مجموعه

 استاندارد منابع -4

 سيماتر رابرب ديبا. ترکی  مجموعه منابع است امانت قابل کتاب عنوان 2511 کم دستِ خدمات، ۀارائ براي پايه منابع

 کتابخانه منابعِ  یترک. نباشد مجموعه لکُ درصد 11 از کمتر ها گروه از کيهر سهم که ينحو به ،باشد شده عيتوز ريز

 .باشد شده  عيتوز ریگ خدمت  جمعیت با متناس  ديبا
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 هنري -منابع ادبي

براي كودكان و 

 نوجوانان

 %01حداقل 

 هنري-منابع غيرادبي

كودكان و براي 

 نوجوانان
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هنري براي  -منابع ادبي

 ساالنبزرگ

 %01حداقل 

هنري  -منابع غيرادبي

 ساالنبزرگبراي 

 %01حداقل 

  ساالنبزرگ 

 

 استاندارد نیروی انسانی -5

باشبد. کتاببدار    به کارديده مشغول  آموزش وقت تمامنفر کتابدارِ « يک»کم  براي ادارۀ مجموعه و ارائۀ خدمات، دستِ

 باشد.« ايِ کتابدار آزمونِ صالحیتِ حرفه»کتابخانه عمومي همچنین بايد داراي مدرک قبولي در 

 ديده، فردي است که: منظور از کتابدارِ آموزش

 شناسي( باشد؛ يا رساني )علم اطالعات و دانش داراي مدرک کتابداري و اطالع 

 ديپلم( را گذرانده باشد؛ يا عادلِ کتابداري )فوقهاي تخصصيِ م دوره 

  مطبابق بخشبنامه شبماره    نظبام آمبوزش کارمنبدان دولت    ببر اسباس  « گواهینامه نبوع دوم »داراي(

 ( باشد؛ يا31/11/1391مورخ  1834/211

  باشد. هاي عمومي سال سابقه خدمت در کتابخانه پنجحداقل داراي 

 زمان فعالیت استاندارد  -6

سااعت واي    «33»سااعت در واول روز و همیناين    « شش»كم  فضا، مجموعه و خدمات كتابخانه، دستِ

 روز هفته در دسترس كاربران باشد.« پنج»
 

 (Public Library Branch/ Branch Library)عمومي  ۀکتابخان ۀشعب 2-3

و يک  داشته باشدرا « کتابخانۀ عمومياستاندارد تعريف »در  ذکرشده 2و  1اي استانداردهاي  چنانچه فضاي کتابخانه

شبود.   نامیده مبي « کتابخانه عمومي ۀشعب» ،نداشته باشدرا  6يا  5يا  4يا  3يا چند استاندارد از استانداردهاي شماره 
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 نيب ا در ،باشبد مي عمبو  ۀکتابخانب  ۀشبعب  يک ،«ب» مکان و عمومي ۀکتابخان يک ،«الف» مکان اگر ،مثال عنوان به

 .«الف عموميشعبۀ کتابخانۀ  ب؛ ۀکتابخان: »بود خواهد چنین ،«ب» مکان تابلوي صورت

 

 كتابخانۀ عمومي خدماتپيشخان  2-4 

را « کتابخانۀ عمبومي استاندارد تعريف »در  ذکرشده 2و  1اي هريک از استانداردهاي شماره  چنانچه فضاي کتابخانه

ن خبدمات  اپیشبخ »، داشبته باشبد  را  6يا  5يا  4يا  3ولي يک يا چند استاندارد از استانداردهاي شماره  نداشته باشد

ها يا مراکبز سبالمندان يبا     واقع در بیمارستان   ۀمطالعه، کتابخان  شود. براي مثال ايستگاه نامیده مي« عمومي ۀکتابخان

 شوند. محسوب مي بخانۀ عموميکتا پیشخان، دست نيازاو مواردي   خانه ها، قرائت زندان

 

 (Central Library /Main Library) مرکزي کتابخانۀ عمومي 2-5 

در قلمرو استان يا شهرسبتان يبا    که است عمومي ۀکتابخان يک اصلي کتابخانۀ عموميعمومي مرکزي يا  ۀکتابخان

، وظیفبه دارد از  کتابخانبۀ عمبومي  خبدمات عبادي يبک     ۀکند و عالوه بر ارائ خدمت معین فعالیت مي ۀيک محدود

 ۀکتابخانب  اسبتانداردهاي  تبابع  نیبز  کتابخانبه  نبوع  حمايت کند. اين ها واقع در قلمرو خود هاي ساير کتابخانه فعالیت

 جمعیت که تفاوت اين با ؛شود مي استانداردسازيگیر  خدمت جمعیت مبناي بر ها، کتابخانه ديگر مانند و است عمومي

 .شود مي محاسبه و يزير طرح نفر پنجاه هزار باالي جمعیت براي اساساً مرکزي ۀکتابخان گیر خدمت

 

 مرکزی استان کتابخانۀ عمومی 2-5-1

پبذيرترين   و دسبترس  نيتبر  تیب پرجمعدر مرکز استان )يا  معموالًکه قلمرو آن سطح استان است و  کتابخانۀ عمومي

 شهر استان( قرار دارد.

 

 مرکزی شهرستان کتابخانۀ عمومی 2-5-2

و  نيتببر تیببپرجمع ز شهرسببتان )يببا کببدر مر معمببوالًکببه قلمببرو آن سببطح شهرسببتان اسببت و  کتابخانببۀ عمببومي

 پذيرترين شهر استان( قرار دارد. دسترس

 

 اصلی کتابخانۀ عمومی 2-5-3

 ۀآن محبدوده يبا منظومب    ۀو مجهزتبرين کتابخانب   نيتبر  ببزرو  معموالًقلمرو آن يک محدوده خدمت معین است و 

 اي است. کتابخانه
 

 (Service Area)خدمت  ۀمحدود 2-6

ريبزي و ارائبه    هاي خود را براي ساکنان آن برنامبه  خدمات و برنامه کتابخانۀ عموميکه  است اي جغرافیايي محدوده

 1 ها متفاوت است و مطابق بخش  خدمت براي نقاط شهري و روستايي و انواع کتابخانه ۀتعیین محدود ۀکند. شیو مي

 گیرد. ( انجام ميخدمت ۀتعیین محدود -3)
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 (Population to be Served) گير جمعيت خدمت 2-7

کتابخانبۀ  شبود. در   اندازي مبي  راه ها آنارائه خدمات و منابعش به  منظور بهتعداد افرادي که کتابخانه عبارت است از 

 .1خدمت محدودهاين تعداد برابر است با جمعیت ساکن در  عمومي

 

 (library Unit)اي  كتابخانه ۀمنظوم 2-8

خدمت مشترکي قرار  ۀمحدود درکه  پیشخان، يک يا چند شعبه و کتابخانۀ عمومياي مرک  از يک يا چند  مجموعه

و مجهزتبرين   نيتبر  ببزرو  ،در اين منظومبه  وجود دارد. ها آنبین  کار میتقسخدمات مطلوب،  ۀگیرند و براي ارائ مي

 .گردد يماصلي و مرکز منظومه تعريف  ۀکتابخان عنوان بهکتابخانه 

  

                                                           
 هااي  كتابخاناه  نهااد : تهاران . قاسامي  نيحسا  يعل ۀترجم؛ ISO11620:2008( بريتانيا استاندارد موسسه) ها كتابخانه عملکرد هاي شاخص 1

 .31 ص .نشر كتاب كشور، عمومي
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 خدمت ۀتعيين محدود -3

 هاي مختلف به شرح جدول ذيل است: خدمت براي انواع شهرها و روستاها و کتابخانه ۀمحدودمبناي تعیین 

 

 خدمت ۀمحدود کتابخانه مکان نوع کتابخانه

 کتابخانۀ عمومی

 شهری )اصلی(
 شهر

 يرو ادهيپدقيقه  01الي  01

 ها( راه ۀكيلومتر شبک 0الي  6/0)معادل 

 کتابخانۀ عمومی

 مرکزی شهرستان
 شهرستانكل  شهر

 کتابخانۀ عمومی

 مرکزی استان
 كل استان شهر

 اصلي كه به آن وابسته است.  ۀخدمت كتابخان ۀمطابق با محدود شهر و روستا کتابخانۀ عمومیشعبه 

کتابخانۀ  پیشخان

 عمومی
 شهر و روستا

اما در حدود  ،تواند متغير باشد مي شده نييتع تيمأموربر اساس نوع خدمت و 

 اش قرار دارد. اصلي كتابخانۀ عموميبراي  شده نييتع

 کتابخانۀ عمومی

 روستایی
 كل دهستان روستا

 

 هاي موجود خدمت براي كتابخانه ۀمحدود 3-1

 های موجود در شهر خدمت برای کتابخانه ۀتعیین محدود 3-1-1

 شود: هاي موجود در يک شهر فرايند زير طي مي خدمت براي کتابخانه ۀبراي تعیین محدود

 ؛هاي عمومي شهري )اصلي( کتابخانه خدمت اوليه حول ۀتعيين و ترسيم محدود -1

 ؛هاي خدمت اوليه ترکيب و تثبيت محدوده -2

هباي زيبر ادغبام يبا      بر اساس يکي از حالبت  ،جوار همهاي عمومي  با کتابخانه کتابخانۀ عموميخدمت هر  ۀمحدود

 شود: بندي مي مرز

خدمت اولیه  ۀتواند محدود هر کتابخانه مي ،در اين حالت: همپوشانيهاي خدمت بدون  محدوده 2-1

د مبواردي  توانب  ۀ ايبن مرزهبا مبي   کننبد  خدمت گسترش دهد. تعیین ۀتا مرز حداکثري محدود ،است شده نییتعرا که 

اي  خدمت کتابخانبه  ۀهاي اصلي يا رسیدن به محدود ها، خیابان هاي محلههد: مرزهاي طبیعي، محدودباش دست نيازا

 ديگر.

کتابخانه با هبم تبداخل داشبته     خدمت دو ۀاگر محدود: هاي خدمت داراي همپوشاني محدوده 2-2

 شود: انواع زير حاصل مي ،نوع و میزان تداخل برحس  ،دباش
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 ۀدو محدود ،در اين حالت: ديگر ۀخدمت کتابخان ۀقرار گرفتن يك کتابخانه در محدود 2-2-1

اي  کتابخانبه  ۀبخشبي از يبک منظومب    ،هايي که در آن محدوده قبرار دارنبد   شود و کتابخانه خدمت با هم ترکی  مي

 شوند. محسوب مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :خدمت هم قرار دارند ۀاز محدودها بیرون  کتابخانه 2-2-2

يا  درصد مجموع جمعيت دو محدوده باشد 11بيش از  ،خدمت ۀاگر جمعيت ساكن در محل اشتراك دو محدود الف(

خدمت با هم تركيا    ۀدرصد كل مساحت بيشتر شود؛ دو محدود 66خدمت دو كتابخانه از  ۀفضاي اشتراكي محدود

 شوند. محسوب مي ای کتابخانه ۀمنظومبخشي از يک  ،ده قرار دارندهايي كه در آن محدو شود و كتابخانه مي
 

 کتابخانه الف

 کتابخانه ب

الف و ب شدهبيترکمحدوده خدمت   
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درصد مجموع جمعیت دو محبدوده   51کمتر از  ،خدمت ۀاگر جمعیت ساکن در محل اشتراک دو محدود  ب(

خدمت از هم  ۀدرصد کل مساحت باشد، دو محدود 66کمتر از  ،خدمت دو کتابخانه ۀمحدود ياشتراک يباشد و فضا

هبا،   هباي محلبه  هطبیعبي، محبدود   رزهباي د: مباش دست نيازاند مواردي توا کننده اين مرزها مي د. تعیینشون جدا مي

 .هاي اصلي خیابان
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

آن شهر آغاز  کتابخانۀ عمومی نیتر بزرگدر یك شهر با محدودۀ خدمت فرایند تعیین  -3

ادغام با آن شود و با شرايط باال يا  با اين كتابخانه مقايسه مي دو دوبه ،هاي ديگر كتابخانهمحدودۀ خدمت : شود می

قارار گيرناد. هار    محدودۀ خدمت چند كتابخانه ممکن است در يک  ، يترت نيا بهشود.  منفک مياز آن شود و يا  مي

شاود. باراي بااقي     از چرخاه كناار گشاشاته ماي     ،گيرد قرار ای  کتابخانه ۀمنظوماي كه در اين بخش در  كتابخانه

 شود. مي عمل يرزها نيز به ترتي   كتابخانه

گیرنرد  بخشری از    قررار مری  محدودۀ خدمت هایی که در یك  پیشخانها و  تمام شعبه -4

اصرلی آن منظومره    ۀشوند و هماهنگ برا کتابخانر   می محسوبای آن محدوده  کتابخانه ۀمنظوم

 کنند. فعالیت می

 کتابخانه الف

 کتابخانه ب

محدوده خدمت 

الف و ب شدهبيترک  

 

 کتابخانه الف
 کتابخانه ب
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فضرا بررای آن    ۀهای خردمت  شراخس سرران    پس از نهایی کردن مرز تمام محدوده -5

 شود. می محاسبهمحدودۀ خدمت 

 

 111فضا به ازای  ۀ= سران ای کتابخانه ۀ* زیربنای کل فضای متعلق به منظوم111

 خدمت ۀمحدود جمعیت ساکن در نفر

 

 گيرد. در اولويت افزايش فضا قرار مي ،است 3كه كمتر از محدودۀ خدمت فضاي هر  ۀشاخص سران

 ای برر اسرا    کتابخانره  ۀخدمت  توزیرع خردمات در منظومر    ۀپس از تعیین محدود -6

 گیرد. صورت می« های عمومی دستورالعمل توزیع خدمات در کتابخانه»

 

 در شهرهامحدودۀ خدمت از سيستم اطالعات جغرافيايي براي تعيين  يريگ بهره 3-1-1-1

بايد از ايبن روش اسبتفاده کننبد. ايبن روش قبادر اسبت        حتماًهزار نفر(  پانصدتمام شهرهاي بزرو )باالي 

تعريف محدودۀ خدمت  ،براي هر يک از خدمات شهري (هم براي سواره و هم پیاده)حرکت در داخل شبکه  منظور به

 ،از اين روش يریگ بهرهد. براي کررد خدماتي هر تسهیالت را در شهر مشخص حداکثر بُ توانمياز اين طريق  ؛ندک

 اقدامات زير صورت گیرد: يدبا

 دقیقبه طبي    21 زمبان  مبدت پیباده در   صورت بهمسافتي است که يک شخص  ،حرکت در اين روش

 ؛متر است 1611اين مسافت برابر با  ،استانداردها طبق. بر کند مي

 تبابع   ،کتابخانه مالک عمل است، لذا حرکت در شبکهمحدودۀ خدمت در بررسي  يرو ادهیپ ازآنجاکه

 و غیره ها گردش، بست بنو دوطرفه بودن،  طرفه کي، ورودممنوع ۀقوانین شبکه نخواهد بود. براي مثال در شبک ۀهم

 ؛بدون اثر خواهند بود

  شبامل   ؛ کبه حرکبت پیباده را اعمبال کبرد     يهبا  تيمحدودتوان  متر، مي 25باالي  يها عرضبراي

مسیر  عنوان به ها پلعابر پیاده و يا  يها پل ستيبا يم ،هاي شهري است. در اين مورد و مسیل ها هدريا رود  ها اتوبان

 .اتصال در نظر گرفته شوند

 service areaاز طريبق  اين تحلیل بايست  مي ،تشکیل ساختار شبکه در مديريت پايگاه دادهاز پس  -

 :زير اعمال گردد مرات  سلسلهبا در نظر گرفتن  Network analysisزار در اب

 :متر )مطابق استاندارد تعريف( در سیستم مورد تحلیبل   211ي با مساحت باالي ها کتابخانهابتدا  الف

 ؛ايجاد گردد ها آنمحدودۀ خدمت و  قرارگرفته

 :ضروري در ايبن تحلیبل    يها هيالجمعیتي براي برآورد جمعیت تحت پوشش از  يها بلوک ۀالي ب

 ؛است
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 :د تُب مِبايسبت از   يمب دمت خب اي هب  دودهحب در تشبکیل م  جOverlapping مت سب در قpolygon 

Generation  بايستي با  ،که با همديگر همپوشاني دارند ييهرجاخدمت در  يها محدودهاستفاده شود. بدين معنا که

 .تحلیل شونداين ويژگي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جايگزين( حل راهدر شهرها )محدودۀ خدمت تعيين  3-1-1-2

 ،يا كتابخاناه خادمت   يهاا  محدودهدر فرايند تعيين  ؛نيستند برخورداريکساني  اندازهجمعيت و  شهرها از كه ييازآنجا

شهرهاي ايران باه   ،بايد جمعيت، مساحت و تراكم اين شهرها مدنظر قرار گيرد. بر اساس ورح پايه آمايش سرزمين

 :دنشو يمزير تقسيم جدول وبقات 

 

 

 

خدمت ۀمرز محدود يجداساز  



 دستورالعمل
 

 

 
04 

 

 شهرهاي کوچك

 هزار نفر 5شهرهاي کمتر از 

 هزار نفر 11تا  5شهرهاي 

 هزار نفر 25تا  11شهرهاي 

 شهرهاي مياني کوچك
 هزار نفر 51تا  25شهرهاي 

 هزار نفر 111تا  51شهرهاي 

 شهرهاي مياني بزرگ
 هزار نفر 251تا  111شهرهاي 

 هزار نفر 511تا  251شهرهاي 

 شهرهاي بزرگ
 نفر ونیلیم 1تا  511شهرهاي 

 میلیون نفر 1شهرهاي باالي 

 

از  يریب گ بهبره بايسبتي از طريبق    ،شهرهاي بزروو شرايط  ها يژگيوبا توجه به  ،فوق يبند میتقسبر اساس 

 .پرداختخدمت  يها محدودهبه تعیین فضاي فعلي کتابخانه و  ،محدودۀ خدمت

و يبا هکتبار    لومترمربعیکنفر بر  صورت بهتراکم برابر است با تقسیم جمعیت بر مساحت که  تراکم:  -

و  هبا  کتابخانبه امبا در بحبث    ،. عوامل زيادي در تراکم جمعیت و کاهش يا افبزايش آن دخالبت دارنبد   شود ميبیان 

 :بايد اين نکات را در نظر داشت ها کتابخانهدسترسي به 

. ببراي مثبال در شبهرهاي ببزرو ببه      متفاوت استتراکم میزان  ،جمعیتي و موقعیت شهر ۀبسته به طبق -1

در  کبه  يدرصبورت  ؛ابدي يممساحت افزايش  ،ساختماني يها تراکمبا وجود  و مختلف هاي کاربريجود جهت و

 طبور  ببه تبراکم جمعیبت ببر سبطح      ،در شبهرهاي پیرامبون شبهرهاي ببزرو     خصوصباً  ،شهرهاي کوچبک 

 .ابدي يمافزايش  يا مالحظه قابل

( و يا شکل خود )مجتمع و يا خطي( تراکم ها درهدشت، جلگه و يا ) يریقرارگ تیموقعشهرها با توجه به  -2

 توسبعه خطبي در امتبداد جباده     صبورت  به. براي مثال شهرهايي که طلبند يممتفاوت و دسترسي متفاوتي را 

بودن طول بسیار بیشتري نسبت به عرض خود دارنبد، در شبرايط    يا درهو يا به داليل طبیعي مانند  اند افتهي 

ي متفباوتي  هبا  يژگب يوبحبث دسترسبي   نکته را در نظر گرفت که در د اين باي ها آنتعیین شعاع و دسترسي 

 .خواهند داشت

 اصول زير را بیان داشت: توان يمبا توجه به موارد باال 

 ؛خیابان رعايت گردد ۀبر اساس شبکمحدودۀ خدمت هزار نفر شرايط تعیین  511در شهرهاي باالي  -1

 ببراي از شبعاع   توان يمهزار نفر با در نظر گرفتن شرايط جمعیتي و تراکم  511تا  111ي بین در شهرها -2

محدوده خدمتي نزديبک ببه    تواند يممتر در اغل  اوقات  1111شعاع  تعیین شعاع خدمت کتابخانه بهره برد.

 متر را پوشش دهد. 1611

فاقد  که يدرصورتاز شهر اصلي دارند  يا جاده ۀکیلومتر فاصل 2منفصل از شهرها که بیشتر از  يها شهرک -3

 دارند.به کتابخانه نیاز در دستورالعمل  شده مشخصبا توجه به سرانه  ،کتابخانه هستند
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يک سیستم کتابخانه  توانند يم ،اند قرارگرفتهکیلومتري شهرهاي ديگر  2شهرهايي که در فاصله کمتر از  -4

 .خود به وجود آورند جوار همرا با شهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

های خدمت بر اسا  معرابر  مررز   های موجود  مرز محدودهه: پس از مشخس شدن حریم کتابخانهنکت

سرتی برر اسرا  ایرن     مشخس گردد. به عبارتی بافرها بایای مناطق و یا هر عارضه محدودکنندهمحالت  مرز 

 های پلی گونی تبدیل گردند. عوارض به محدوده

 دهد.بافر به محدوده پلی گونی نشان میها از شهر اسالمشهر را در تبدیل محدودهر یشکل ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در شهر اسالمشهر ها خيابانق مرزهاي بافر بر اساس مرز يتدق

محدودکنندهتغییر مرز از بافر به پلی گون بر اساس عوارض   

 

 

آبادشهر خرم  

قدسشهر   
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 های موجود در روستاها برای کتابخانهمحدودۀ خدمت تعیین  3-1-2

دهساتان   630اين تعداد كتابخانه در  كتابخانه در نقاط روستايي كشور وجود دارد. 160 در حال حاضر ؛بر اساس آمار

 چهاار دهساتان   0و  يا كتابخانهدهستان سه  01 كتابخانه، 0 داراي دهستان كشور 88 مجموعاًاند ) قرارگرفتهكشور 

مرز دهستان كاه مركاز دهساتان و تعادادي روساتاهاي واقاع در محادوده         ،ها دهستانهستند(. در اين  يا كتابخانه

كتابخاناه باه   محادودۀ خادمت   دهستان  ،ديگر عبارت بهكتابخانه است. محدودۀ خدمت ، كند ميدهستان را مشخص 

 .ديآ يمشمار 

 

 هاي آينده براي كتابخانهمحدودۀ خدمت تعيين  3-2

 های عمومی شهری آینده کتابخانهمحدودۀ خدمت تعیین  3-2-1

کبه در   يبابي  مکبان با در نظر گرفتن شبرايط و اصبول   آينده ي شهري ها کتابخانهبراي محدودۀ خدمت تعیین براي 

 :قرار گیرد مدنظرموارد زير بايستي آمده است  لیتفص بهگزارش مربوطه 

 

 معابر ۀعمومی شهری آینده دارای شبکهای  کتابخانهمحدودۀ خدمت تعیین  3-2-2

 :الزم است مراحل زير انجام شود ،معابر ي آينده در شهرهاي داراي شبکۀها كتابخانهمحدودۀ خدمت تعيين براي 

و  گرفتاه  قارار شاهري   يهاا  بلاوك موجود باا تادقيق مارز، بار روي      ۀخدمت كتابخان يها محدودهابتدا  -0

 ؛از نقشه حشف خواهند شد ،خدمت موجود هاي محدودهشهري همپوشان با  يها بلوك

اين فضاها ممکن است ؛ هستند كه فاقد دسترسي به كتابخانه هستند هايي بخش مانده باقي هاي محدوده -0

 ؛شامل يک محله، بخشي از محله و حتي چند بلوك از كل يک محله باشد

و  يپوشاان  هام عمل در شهر، محالت فاقد  مورد يبند ميتقسمحالت شهري و يا  ۀگشاري الي هم يروبا  -3

 ؛درصد پوشش و عدم پوشش هر محله مشخص شود

درصد فاقاد پوشاش و بااالتر( در مركاز محلاه ياک        01)جمعيت  پوششبراي محالت بر اساس درصد  -4

 ؛ايجاد گرددمحدودۀ خدمت 

ي هاا  كتابخاناه با همديگر و ياا باا    تواند يمي كه هاي محدودهبررسي و  آمده دست بهخدمت  هاي محدوده -1

 ؛موجود همپوشاني داشته باشند مشخص شوند

گاردد، ايان    يبناد  تيا اولو هاا  محادوده خدمت نهايي، بايستي ايان   هاي محدودهآمدن  به دستپس از  -6

 :متغيرهاي در اختيار هر شهر متفاوت باشد برحس از روش زير انجام شود و يا  تواند يم يبند تياولو
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آياد و   باه دسات  ي موجاود  هاا  كتابخانهمركز محله( با ) يفرض ۀبراي كتابخانمحدودۀ خدمت هر  ۀفاصل -1

 0كرد اولويت هر كتابخانه را مشخص فاصله سپس با در نظر گرفتن متغير جمعيت و 

 جایگزین حل راه باهای عمومی شهری آینده  کتابخانهمحدودۀ خدمت تعیین  3-2-3

محادودۀ  نياز است تا كمبود مساحت در داخال   ،ي موجودها كتابخانهبراي محدودۀ خدمت پس از تعيين  -0

تا رسيدن  ازيموردنمساحت  ،نفر 011هر  يازابه  مترمربع 3مشخص گردد. با در نظر گرفتن استاندارد خدمت 

جمعيتي در  يها بلوكنياز به  ،. براي انجام اين كارگردد يممشخص  ها محدودهبه شرايط استاندارد در داخل 

 ،محاسابه و بار اسااس جمعيات    محادودۀ خادمت   جمعيت داخل در هار   ها بلوكشهر است تا بر اساس اين 

برابر است با  ازيموردنزيربناي موجود منهاي زيربناي شود ) مشخص محدودۀ خدمت در هر  ازيموردنمساحت 

جديد در صورت نياز  ۀفضاي موجود و يا احداث كتابخان ۀاز وريق توسع تواند يمكمبود فضا(. رفع اين كبودها 

 صورت پشيرد.

استفاده نشود و منطبق با توضيح بااال از حاريم    يونقل حمل ۀدر اين شهرها ممکن است از شبک ازآنجاكه -0

كه تحت پوشش نيستند مشاکل اسات.    ييها بخشخدمت براي  هاي محدودهآوردن  به دستاستفاده شود، 

 بنادي  وبقاه كتابخانه محاسابه و   نيتر کينزدهر بلوك شهري از  ۀبايستي فاصل ،شهرها گونه نيادر  رو نيازا

 :انجام شود صورت نيبد

 ؛متر 0111كمتر از  ۀبا فاصل يها بلوكاول:  وبقۀ -

 ؛متر 0011تا  0111 هاي بلوكدوم:  وبقۀ -

 ؛متر 0411تا  0011 هاي بلوكسوم  وبقۀ -

 ؛متر 0611تا  0411 هاي بلوكچهارم:  وبقۀ -

 ؛متر و بيشتر 0611 هاي بلوكپنجم:  وبقۀ -

 :فوق بندي وبقهبا توجه به 

 كاه باا وجاود خاارد باودن از       شود ميي را شامل هاي بلوكو يا  گيرد مير قرار اول در داخل بافِ ۀوبق

 ؛متر و كمتر قرار دارند 0111محدوده در فاصله 

 ؛موجود مناس  است ۀاز كتابخان ها آن ۀاست كه فاصل اي وبقهدوم  ۀوبق 

 ؛آن در شرايط متوسطي از دسترسي به كتابخانه قرار دارند هاي بلوكاست كه  اي وبقهسوم،  ۀوبق 

 نامناس  قرار دارند. كامالًپنجم، در شرايط نامناس  و  ۀچهارم و وبق ۀوبق 

                                                           
0
و  هجمع كرد ها را باهم آنخطي  صورت بهانجام شود. سپس اين دو متغير  ياستانداردسازوريق تواند از  اين كار مي - 

از وريق  يسازداستانداردر اينجا ) اولويت هر كتابخانه را بکار گرفته شود شاخص نهايي در عنوان  ها به آنمقدار نهايي 
 (.شود ميمدل فازي پيشنهاد 
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 :هاي آينده انجام گيردمحدودهانه، اقدامات زير در تعيين ها به كتابخپس از تعيين وضعيت دسترسي بلوك

 بايسات بار اسااس    قد تقسيمات كالبدي مصوب باشد، ماي ممکن است شهر مورد بررسي فا ازآنجاكه

ها نسبت به ها و مالكتر و با در نظر گرفتن برخي ويژگيم 0111بيشتر از هاي با دسترسي گيري پهنهموقعيت قرار

خي معيارهايي كاه در ايان   هاي خدمت آينده مشخص گردند. برودههاي جديد محدبندي اقدام و بر اساس پهنهپهنه

 توان در نظر گرفت عبارتند از:زمينه مي

   ؛باشندفي داراي مرز ميعر صورت بهمحالت كه در شهر 

  ؛هايي كه از بافت شهر انفصال مشخصي دارندشهرك  

 ؛اندها جدا شدهساير بخش ۀ يک ازهاي شرياني درجها و يا خيابانواسطۀ اتوبانهايي كه بهپهنه 

 هاي ديگار  به آنها از بخشدسترسي  مانند تپه، رودخانه، مسيل و ...عوارضي ۀ واسطهايي كه بهپهنه

  پشيرد.مستقيم انجام نمي صورت به

داشاته باشاند و اگار    نفر  0111نبايد جمعيتي كمتر از  ،هاي شکل گرفتهنکته مد نظر قرار گيرد كه پهنهاين 

براي پيشانهاد كتابخاناه قارار     در اولويت ،نفر دارد 0111تي كمتر از يجمع ،دسترسي نامناس  باوجودبخشي از شهر 

 .گيردنمي

پيشانهادي   ۀوسيع گرفت كه كتابخان قدر آنها را تي توجه داشت كه نبايد وسعت پهنهها بايسدر انتخاب پهنه

 .هد و بخش بزرگي از پهنه بدون دسترسي باقي بماندنتواند حداكثر پهنه را پوشش د

هااي فاقاد   بنادي بخاش  را بار اسااس پهناه    شهر اسالمر شهر هاي جديد دمحدودۀ خدمتشکل زير تعيين 

 .دهد ميدسترسي نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي خدمت پيشنهاديدر شهر اسالمشهر و تعيين محدوده هاتعيين پهنه

از یک شهرک منفصل اینمونه  

 جداسازی بر اساس عارضۀ اتوبان

فاقد  ۀ)محدود جداسازی بر اساس موقعیت قرارگیری

 دسترسی و جمعیت الزم برای کتابخانه

 جداسازی بر اساس رعایت وسعت پهنه و جمعیت
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 ییروستا برای مناطق های عمومی  کتابخانهمحدودۀ خدمت  3-2-4

که در گذشته بر  هايي دستورالعملبسیاري از  ،روستايي در کشوربا توجه به تغییرات شديد جمعیت و پراکنش 

، کبارايي گذشبته خبود را ندارنبد. برخبي از ايبن تغییبرات        شبد  ميمبناي آن ارائه خدمات به روستاهاي کشور انجام 

 از: اند عبارت

 ؛اين تقسیمات براثرکشور  يها دهستانکوچک شدن بسیاري از  تغییرات مداوم تقسیمات سیاسي و 

  شهرها  ۀاز روستاهاي پرجمعیت کشور در حاشی توجهي قابلتعداد  يریقرارگو  ازحد بیششهري شدن

 ؛و در حريم شهرها

 ؛و دسترسي مناس بودن مهمي مانند مرکز ثقل  یت برخي از مراکز دهستان از اصولعدم تبع 

تعیین محدوده خدمات براي ايبن   با توجه به اينکه تعدادي از روستاهاي کشور در حال حاضر داراي کتابخانه هستند

 قرار گیرد موردتوجهنیز بايستي موجود  هاي کتابخانه

  شود ميمحدوده خدمت هر کتابخانه روستايي مرز دهستان محسوب . 

  هبا  آنکه روسبتايي غیبر از مرکبز     هاييدهستان رو ازاين گیرد ميدر هر دهستان فقط يک کتابخانه قرار 

 دارد پیشبنهاد  کمبود زيربنا که درصورتي)شوند ميداراي کتابخانه است، دهستان داراي کتابخانه محسوب 

 (.گیرد ميافزايش زيربنا انجام 

 :ي کشور به نکات زير توجه شودها دهستانبراي احداث کتابخانه در  رو نيازا

 ؛دنقرار ندار اي کتابخانهدر اولويت احداث  ،نفر است 2511زير  ها آنکه جمعیت کل  ييها دهستان -1

 :ديآ يمزير به وجود  يها حالتيکي از  ،نفر است 2511يي که جمعیت باالتر از ها دهستاندر  -2

 نفر 2511ه براي هر دهستان باالي احداث حداقل يک کتابخان -3

شهر اسبتفاده خواهبد    اي کتابخانهشهري است؛ اين دهستان از خدمات  ۀمرکز دهستان نقط که درصورتي -4

 ؛کرد

 حتمها  بايسهتي   ،کتابخانهه  خدمات نفر براي دريافت 2522نکته: در دهستان باالي  -

 نفر وجود داشته باشد. 1522يك روستاي باالي 

 

 های عمومی روستایی آینده کتابخانهمحدودۀ خدمت تعیین  3-2-5

ببر اسباس اسبتانداردهاي     ،داراي کتابخانه نیسبتند  و بیشترجمعیت نفر  2511 با يها دهستان ۀهم ازآنجاکه

زيبر در نظبر گرفتبه     يها گام ،ي روستاييها کتابخانهبراي تعیین  ؛کتابخانه تعیین گردد ها آنبراي  ستيبا يمموجود 

 :شود

هبزار   11بباالي   ، مجتمع مسکوني و يا هر سکونتگاهي روستا دارايکه  فاقد کتابخانه هاييستاندر ده -1

هبزار نفبر    11کتابخانه در روسبتاي بباالي   ؛شود نمينقطه شهري محسوب  عنوان به است و اين مکان ينفر

  شود.احداث 
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نفر  2511هزار نفر وجود ندارد و جمعیت دهستان باالي  11روستاي باالي  ها آني که در يهادر دهستان -2

تابخانه در مرکز دهسبتان احبداث   ک ،نفر داشته باشد 1511مرکز دهستان جمعیتي باالي  که درصورتي ،است

 خواهد شد.

)با در نظر گرفتن دو شبرط نداشبتن روسبتاي     نفر داشته باشد 1511اگر مرکز دهستان جمعیتي کمتر از  -3

جمعیتبي   ازنظبر روسبتاي دهسبتان    ترين بزرونفر کل دهستان(،  2511هزار نفر و جمعیت باالي  11باالي 

 کتابخانه خواهد بود. کنندۀ دريافت

داراي  ،ببراي منباطق روسبتايي   محدودۀ خدمت در بخش  ذکرشدههايي که با توجه به شرايط براي دهستان

 شود.د، پیشخان يا شعبه پیشنهاد ميشرايط دريافت کتابخانه نیستن

. مالک جمعیتي ببراي تعیبین   شود مينفر در نظر گرفته  111متر به ازاي هر  8کتابخانه  موردنیاززيربناي  -1

 معیت روستايي است که کتابخانه در آن احداث خواهد شد.زيربنا ج

متر به ازاي  8بايد رعايت گردد. به عبارتي در روستاهايي که با سرانه  مترمربع 211حداقل  زيربنادر تعیین  -2

 متر در نظر گرفته شود.  211؛ بايستي حداقل متر است 211کمتر از  موردنیازنفر زيربناي  111


