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 برنامه ریزى فرهنگى و  ارائه شیوه محاسبه سرانه براى
 طراحى موزه

 (نمونه موردى : موزه شهداى شهر شیراز)

 

      تاریخ د ریافت مقاله: 1389/03/30     تاریخ پذیرش نهایى: 1389/11/15

 چکیده
«موزه ها ابزار حفظ هویت فرهنگى و به زبان دیگر اســاس دوام و بقاى جامعه هســتند.» اما ســاخت موزه بر اساس 
نیازسنجى و سرانه موردنیاز واقعى توجیه پذیر و ممکن است. رویکرد اصلى مقاله حاضر، تخمین سرانه ها و مساحت هاى 
موزه شــهدا در شــهر شیراز اســت و هدف، دســت یابى به روش مطلوب تخمین تعداد بازدیدکنندگان و مساحت ریز 
فضاهاى موزه شــهدا و ارائه الگو جهت دیگر نمونه هاى موزه اســت. نمونه موردى این مقاله موزه شهداى استان فارس 
اســت. در فرآیند حصول این هدف چهار روش برآورد جمعیت و سرانه ها، نمونه گیرى از مساحت هاى موجود داخلى و 
خارجى، نمونه بردارى از تعداد بازدیدکنندگان، برآورد سرانه ها و مساحت ها هم زمان پیش برده شد. در انتها با توجه به 
هر چهار روش، تعداد بازدیدکنندگان و مساحت موردنیاز هر بخش موزه شهدا به دست آمد. روش تدوین شده مى تواند 

الگویى جهت تدوین دیگر برنامه هاى کالبدى باشد.

 واژه هاى کلیدى
موزه، مبانى برنامه ریزى طراحى موزه، برآورد سرانه، تخمین مساحت
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 مقدمه
موزه مى تواند به مکاشفه تاریخ، فرهنگ و جامعه شناسى نسل هاى 
پیشین و یا پسین بپردازد. «هر موزه بابیان خاص خود، حقایقى 
و  بینش  و  درك  استعداد،  شعور،  از  جلوه اى  و  مى کند  ارائه  را 
انسان را عرضه مى کند.» (شیرازى، 1370، 34).  قدرت خالقه 
موزه، امکانى را فراهم مى آورد که انسان به خود آید و به تفکر 
بنشیند. موزه گذشته انسان را به زبان و شکلى امروزى مطرح 
مى کند. (همان).  در کتاب، پیغام هاى تاریخى را خوانده و بعد 
تصویر مى شود. در موزه تاریخ تصویر مى شود و بعد پیام هایش 
اما نکته غیرقابل اغماض در مورد موزه ها نقش  خوانده مى شود. 
فرهنگى آنان است. ضرورت وجود موزه ها در شهر آنچنان نمایان 

است که بحث تنها به سوى تعداد و میزان آنها بازمى گردد. 
اصول  و  شهدا  موزه  به ویژه  و  موزه ها  طراحى  اهمیت  اینجا  در 
مطمئناً  که  است  موردتوجه  فرهنگى  بناهاى  این گونه  طراحى 
طیف گسترده اى از دانش ها را دربرمى گیرد و مى تواند گستره اى 
از مبانى مانند مبانى برنامه ریزى طراحى، مبانى کالبدى، طراحى 
به  با توجه  برگیرد (شیعه، 1387).  را در  داخلى و سایر مبانى 
برنامه ریزى  مبانى  از  خاص  قواعدى  اینجا،  در  فزاینده  حجم 
و  نمونه گیرى ها  نوع  گرفتن  نظر  در  شود.  تحقیق  مى تواند  
و  سرانه ها  و  پوشش  تحت  جمعیت  به  دست یابى  در  برآوردها 
مساحت هاى این گونه اماکن بسیار مهم است.  با توجه به وجود 
سرانه هایى بسیار متفاوت در سطح جهانى و داخلى و همچنین 
رویکردى  به  مبحث  این  در  این گونه،  موزه هایى  بودن  یادمانى 

جدید و روش هایى متفاوت از سرانه گیرى نگاهى خواهد شد.
بوده  موردتوجه  مساحت ها  و  سرانه  طراحى،  فرآیند  در  همواره 
و هست. نحوه برآورد سرانه ها و مساحت ها الگوهایى مختلف به 
وجود آورده است. هدف از ارائه این مقاله، تدوین الگویى جهت 
یافتن سرانه و مساحت موردنیاز واقعى ساختمان هاست که در 

این پژوهش موزه شهداى استان فارس مطمح نظر است.

 طرح مسئله
به علت فقدان یک مدل گویا و روشن در بیان مشکالت موجود 
در مراحل اولیه طراحى به لحاظ علمى و نظرى، به طورمعمول 
مساحت  معیارهاى  آوردن  دست  به  براى  جهانى  سرانه هاى  از 
بناهاى در حال طراحى استفاده مى شود. این در حالى است که 
سرانه هاى ایران بسیار متفاوت از سرانه هاى جهانى است. اما آنچه 
دوگانگى و تضاد عظیمى در طراحى هر مجموعه ایجاد مى نماید، 

تنها اعمال سرانه ها نیست، بلکه تعیین و تخمین استفاده کنندگان 
است که با مدیریت منابع انسانى مواجه مى گردد. لذا شفاف سازى 
نحوه انتخاب مخاطبان هر طرح از معضالت آمارگیرى در ابتدا 
است. لذا به منظور برآورد جمعیت و سرانه و بالتبع مساحت به 

الگویى نو در این زمینه روى آورده شده است. (شکل 1)

 چارچوب نظرى:  برنامه فرهنگى و اهمیت موزه ها 
باوجود تمام گزینه هاى مطلوبى که موزه براى جامعه به ارمغان 
است.  آن  هویتى  و  فرهنگى  ارزش  نکته  اساسى ترین  مى آورد، 
«موزه در درجه اول باید به شناخت و حفظ هویت فرهنگ جامعه 
دیگر  زبان  به  و  فرهنگى  هویت  ابزار حفظ  موزه ها  کند.  کمک 
اساس دوام جامعه است. موزه به عنوان پایگاهى فرهنگى مى تواند 
براى حرکت نسل  عامل شناسایى فرهنگ خودى و تکیه گاهى 
آینده باشد. موزه را باید به مثابه نماد انتقال دهنده پیام فرهنگى 

نگاه کنیم.» (شریعت زاده، 1374، 62-61.)
گرایش موزه در آن است که یکجا بیانى از جامعه و وسیله اى در 
خدمت آن باشد. این مکان عرضه دارنده ارزش هاى ازمیان رفته 
یا در شرف از میان رفتن جامعه است، یا اینکه، از این هم فراتر، 
معطوف کننده توجه به ارزش هاى طبیعى الیزالى است که در 
معرض خطرات پیشرفت مدرن قرار دارند. موزه، این ارزش ها را 
به لحاظ اهمیتى که در تداوم فرهنگ دارند، در مقام «میراث» در 
ذهن دیدارکنندگان مشخص مى نماید. توسعه فرهنگى و رابطه 
آن با موزه ازجمله مسائلى است که موردنظر برنامه ریزان توسعه 
است (منصور زاده، 1378، 75). انسان با مشاهده موزه ها پیوندى 
عمیق با نیاکان خود احساس مى کند و بدین وسیله هویت فرهنگى 
خود را  بازمى یابد (شیخ االسالم زاده، 1378، 91). مجموعه هاى 
موزه اى به این اعتبار، نه تنها گنجینه ملى یک کشور بلکه جزئى 
از اسناد جهانى فرهنگ و تمدن انسانى به حساب مى آیند (همان، 
92). امروزه وجود موزه در هر شهر، نماد رشد و کمال فرهنگى 
مردم آن شهر محسوب مى شود. به عبارت دیگر باید سعى شود، 
توشه فرهنگى الزم براى نسل جوان جامعه فراهم گردد و مسلماً 
ماوراء  و خصلت هاى  خود  زمان  بزرگ مردان  با  جوانان  آشنایى 
آنان تجربه اى غنى است و کمک کننده و ارتقاء دهنده فرهنگ 

زندگى آنان.
زیبایى هاى معقول  برنامه فرهنگى موزه شهدا و پیام آن: 
فرهنگى  موزه  در  مى تواند  محسوس  زیبایى  ابزار  با  متعالى  و 
باید  موزه  باشد.  شهادت  زیباى  احساس  نمایانگر  و  کند  جلوه 
فرهنگ جامعه را غنى نگاه دارد. فرهنگى که ریشه در سنت ها و 

86

شکل 1. نحوه دخالت عوامل یک جامعه در سرانه گیرى ها
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ارزش هاى جامعه دارد. یکى از این فرهنگ ها، رشادت بزرگ مردان 
در  آدمى  شناخت  مجموعه  مى گوید:  «هایدگر  است.  زمانه 
مى سازد»(شریعتى،1376،  را  او  شخصیت  زندگى اش  محیط 
و  آل ها  ایده  و  مطلوب ها  بتواند  طراح  هرچقدر  بنابراین   .(212
درآورد،  موزه  ماهیت  و  جزء شخصیت  را  خویش  مردم  آگاهى 
و  فضا  ترتیب  بدین  است.  رسیده  در طراحى  مطلوب  کمال  به 
مکانى موردنیاز است تا در آن مردم با پیام شهید و خود شهادت 
به عنوان نماد و عمل آن پیام آشنا شوند و زمانى که از آن فضا 
خارج مى شوند بتوانند تااندازه اى به شخصیت و آرمان هاى شهید 

نزدیک شوند.

 روش پژوهش
روش تحقیق حاضر مطالعات تطبیقى منتج از نمونه هاى موجود 
ارزیابى و مطالعه منابع و مآخذ سرانه گیرى  به  ابتدا  است. در 
عناصر  ارائه  در  سپس  شد.  پرداخته  کالبدى  برنامه  ارائه  و 
برآورد  روش  چهار  از  کالبدى  برنامه  تعیین کننده  عوامل  و 
داخلى  موجود  مساحت هاى  از  نمونه گیرى  سرانه ها،  و  جمعیت 
و خارجى، نمونه بردارى از تعداد بازدیدکنندگان، برآورد سرانه ها 
و  طرح  ارائه  در  نمودارى   2 شکل  شد.   استفاده  مساحت ها  و 
این مراحل  از  است. در گذار  نموده  ارائه  مراحل تحقیق حاضر 
استفاده  سازمان ها  موجود  آمارهاى  و  آمارگیرى  روش هاى  از 

روش  از سه  سرانه ها  و  برآورد جمعیت  نخست  مرحله  در  شد. 
برآورد جمعیت تحت پوشش، نمونه بردارى از سرانه هاى جهان، 
تعداد  از  نمونه بردارى  نهایتاً  و  ایران  موجود  سرانه هاى  و  ایران 
بازدیدکنندگان موزه هاى جنگ، موزه هاى شهر تهران و موزه هاى 
شهر شیراز به دست آمد. در مرحله دوم از مساحت هاى موجود 
و در مرحله سوم از تعداد بازدیدکنندگان جمع بندى گردید و در 

نهایت سرانه ها و مساحت هاى نهایى استخراج گردید.

 بدنه تحقیق
مدل برآورد جمعیت تحت پوشش و سرانه هاى موزه شهدا

هیچ موزه اى تنها جاى نمایش نیست و رسالتى عظیم بر عهده 
دارد. مجموعه موزه شهدا مى تواند رسالتى را به عهده بگیرد به 
شرطى که تمام فعالیت ها در لیست فضاهاى آن گنجانده گردد. 
لذا تدوین برنامه کالبدى جامع موردنیاز است. تابه حال هر چه 
ارائه استانداردهاى چنین  بیان شده، مبانى نظرى طرح و نهایتاً 
مجموعه هایى بوده است. اما گام مهم تدوین برنامه ریزى مناسب 
کالبدى براى زیرمجموعه ها است که بدون برآورد جمعیت تحت 
پوشش، یا تعداد بازدیدکنندگان، تعداد آثار و یا کتاب هاى موجود 
در این مورد امکان پذیر نیست. در این راه با بررسى چهار گونه 

متفاوت اطالعات به موضوع نزدیک مى توان شد.

شکل 2.  مراحل  تخمین جمعیت تحت پوشش و سرانه هاى موزه شهدا استان فارس
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 درروش اول بررسى برنامه کالبدى، به برآورد جمعیت و سرانه ها 
پرداخته، زیرا  بدون اطالع از تعداد افراد استفاده کننده نمى توان 
تعداد  روش  این  در  نمود.  آغاز  را  مساحتى  برآورد  هیچ گونه 
با بررسى  نهایت  جمعیت تحت پوشش مشخص مى گردد و در 
موزه و سرانه هاى آن در استانداردهاى جهانى و ایرانى و وضعیت 
موجود کل کشور، مساحت و تعداد موردنیاز و ضرورت یا عدم 
درروش  است.  ارزیابى شده  مجموعه اى  چنین  ساخت  ضرورت 
دوم به تخمین تعداد بازدیدکنندگان مجموعه از طریق بررسى 
نمونه هاى موجود ایران و جهان و منطقه روى آورده و با تحقیق 
در موزه هاى تهران و شیراز به تعداد ممکنه بازدیدکننده رسید. 
مشابه  موزه هاى  مساحت هاى  از  نمونه بردارى  با  سوم  درروش 
مساحت تقریبى مجموعه را تخمین زده مى شود. درروش چهارم 
برنامه  و  رسیده  بخش  هر  مساحت هاى  و  سرانه ها  برآورد  به 
براى فضایى  این بخش  در  مثال  براى  نهایى مى گردد.  کالبدى 
آوردن  دست  به  و  موجود  نمونه هاى  بررسى  با  کتابخانه  مانند 
تعداد کتاب ها و بازدیدکنندگان آنان با اعمال سرانه ها مساحت 

به دست آمده است.

 برآورد جمعیت و سرانه ها1
 برآورد جمعیت تحت پوشش طرح 

مورد  در  کافى  اطالعات  به جمع آورى  ملزم  طراحى  ابتداى  در 
تعداد و موقعیت مکانى مخاطبان است. در فرایند این آمارگیرى 
با استفاده از آمارهاى جمعیتى سه استان تحت پوشش استان 
فارس در موزه موردنظر، کل جمعیت منطقه 5,857,444 نفر به 
آنان  اعمال نرخ رشد هر استان جمعیت  با  دست آمد و سپس 
به سال 1395 تخمین زده مى شود که حدود 6,691,117 نفر 
است. موزه شهداى استان فارس براى پوشش دهى به سه استان 

فارس، کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر تدوین مى گردد. 

نمونه بردارى از سرانه ها
اگر تنها به جمعیت منطقه دقت نمود، مشاهده مى شود نیاز به 
محیط هاى فرهنگى مانند موزه چقدر ضرورى به نظر مى رسد. 
با توجه به این مطلب در این بخش به ضرورت و درصد نیاز به 
سرانه  و  ایران  جهانى،  سرانه  سه  طبق  بر  شیراز  شهر  در  موزه 
موجود در ایران مى توان روى آورد. در شهر شیراز تا سال 1385 
ده موزه موجود بوده که در جمع واجد مساحت عرصه 16,945 
و اعیانى 10,755 مترمربع بوده اند. شهر شیراز طبق سرشمارى 
سال 1385 جمعیتى معادل 1,172,919 نفر داراست. با توجه 
تحلیل هاى  مى توان  موزه ها  موجود  مساحت هاى  و  جمعیت  به 

مناسبى با توجه به سرانه هاى موزه ها داشت:
طبق سرانه هاى جهانى براى هر نفر 0,13 مترمربع فضاى موزه 
در نظر گرفته شده و  بنابراین براى جمعیت شیراز و موزه هایى با 
اعیانى 10,755 مترمربع، سرانه اى معادل 0/009 مترمربع وجود 

دارد که قابل قیاس با سرانه هاى جهانى نیست. (شکل 3)
اما سرانه هاى ایران در مورد موزه ها براى هر 12,000 تا 15,000 
نفر یک موزه با حداقل اعیانى 500 مترمربع است (1381 براى 
هر یک میلیون نفر یک موزه  داریم. ، 1 خرداد).  حال با جمعیت 

شیراز مى توان گفت اگر به ازا هر15,000 نفر (بیشترین تعداد 
افراد) یک موزه در نظر گرفته شود، به تعداد 78 موزه نیاز است 
که با احتساب حداقل اعیانى موزه به مساحتى معادل 39,000 
مترمربع (حداقل) موزه در سطح شیراز نیاز است. و این در حالى 
است که مساحت موزه هاى موجود شهر (10,755 مترمربع) تنها 
یک سوم سرانه هاى ایران است. این مطلب نیاز به تأمل در ساخت 
مى دهد.  نشان  را  دیگر  عنوان  هر  یا  علمى  فرهنگى،  موزه هاى 

(شکل 3)
و  موجود  موزه هاى  سرانه  (منظور  ایران  موجود  سرانه هاى  آمار 
احداث شده در ایران است) نشان مى دهد تعداد موزه هاى کشور 
از 61 باب به سال 77 با رشد متوسط ساالنه 7/1 درصد به 80 
نیز  کشور  موزه هاى  سرانه  است.  افزایش یافته   81 سال  به  باب 
 4/33 ساالنه  متوسط  رشد  از   77 سال  به  نسبت   81 سال  به 
درصد برخوردار بوده است. به عبارت دیگر یک باب موزه براي هر 
636,943 نفر ارسال 77، به یک باب موزه براي هر 537,634 
نفر به سال 81 افزایش یافته است. این سرانه و نیز تعداد براي 
کشوري چون ایران باسابقه کهن تمدنی، چندان مناسب به نظر 
نمى رسد. ضمن اینکه موزه ها به عنوان مهم ترین مراکز پژوهشی 
و تحقیقاتی براي محققان و پژوهشگران محسوب مى شوند، این 
تعداد موزه هرگز جوابگوي این نیازها نخواهد بود (ارزیابی کمی 

مکان هاى فرهنگی در ایران، 1383، 15 فروردین).  (شکل 3)

به  را  شیراز  مورد  در  گردیده  انجام  اعمال  تمام  مى توان  حال 
استان فارس تعمیم نمود و  منطقه تحت پوشش موزه شهداى 
مساحت و تعداد موزه موردنیاز در منطقه را به دست آورد. با این 

آمارگیرى ها و محاسبات نتایج زیر حاصل آمد:
طبق سرانه جهانى (براى هر نفر 0/31 مترمربع فضاى موزه) − 

باید  موزه  مترمربع   761/467 منطقه  جمعیت  اعمال  با  و 
وجود داشته باشد. اگر این مساحت را بر حداقل اعیانى (500 

مترمربع) تقسیم نمود به تعداد 1/522 موزه نیاز است.
اما طبق سرانه هاى ایران در مورد موزه (براى هر 12000 تا − 

15000 نفر یک موزه با حداقل اعیانى 500 مترمربع) به تعداد 
390 موزه نیاز است. با احتساب حداقل اعیانى موزه به مساحتى 

معادل 195,000 مترمربع مى توان رسید.
طبق آمار موجود به سال 1385 با در نظر گرفتن درصد رشد − 

به حداقل 10,8  منطقه  براى جمعیت  موزه ها  در ساخت  ثابت 
موزه با استانداردهاى اولیه نیاز است (این رقم طبق آمار موجود 

کشور در تحقیق حاضر به دست آمده). (شکل 4)
مساحت ها و تعداد موزه هاى موردنیاز به دست آمده نشان دهنده 
تفاوت بسیار وضع موجود (10 موزه با اعیانى 10,755 مترمربع) 
و  مترمربع)   19,500 اعیانى  با  موزه   390) ایران  سرانه هاى  با 
مترمربع)   761,467 اعیانى  با  موزه   1,522) جهانى  سرانه هاى 

است!
در  که  است  مترمربع   500 ایران  در  اعیانى  حداقل   .1
موزه ها  تعداد  بنابراین  ندارد.  جایگاهى  جهانى  استانداردهاى 

بسیار تفاوت دارد.
2. تعداد کل موزه هاى ایران به سال 1384 تنها 93 موزه اعالم 

88
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گردیده است، چه برسد به تعداد موزه شهداى منطقه و شیراز.
3. تعداد موزه هاى موجود شهر شیراز در مقایسه با آمار موجود 

کل کشور بسیار رضایت بخش است. 

نمونه بردارى از تعداد بازدیدکنندگان                             
اما با روش دیگرى نیز مى توان به برآورد مساحت موزه شهدا در 
منطقه رسید که درواقع عینیت دادن به آمارهاى موجود بازدید 
است. براى این منظور در پله اول تعدادى از موزه هاى جهانى را 
مثال زده و تعداد بازدیدکنندگان آنان در روز محاسبه مى شود. 

الف ) نمونه بردارى از موزه هاى جنگ
در گوشه و کنار دنیا، هرجایى از جنگ آثارى به جامانده باشد و 

یا زمانى تاریخى مرتبط با آن داشته باشند یادمان یا موزه هایى 
تعداد  مورد  در  موزه ها  این  از  الهام گیرى  است.  ساخته شده 
بازدیدکنندگان بسیار مفید به نظر مى رسد. در اینجا در جدول 
زیر آمار تعداد بازدیدکنندگان برخى از موزه هاى مرتبط خارجى 

و داخلى آورده شده است. (جدول 1) 

در مورد موزه هاى جنگ دنیا چند نکته حائز اهمیت است. اول 
سال 1,700,000  یک  در  به تنهایى  منچستر  موزه جنگ  آنکه 
تعداد  که  است  حالى  در  این  بوده،  پذیرا  را  بازدیدکننده  نفر 
قابل مقایسه اى  عدد  ایران  موزه هاى  کل  ساالنه  بازدیدکنندگان 
برلین  یهودیان  موزه  اینکه  دوم  نکته  نفر).   1,800,000) است 
به رغم فقدان وجود ایدئولوژى قوى مانند دفاع مقدس، در هرروز 
موزه خرمشهر  حال آنکه  است.  بازدیدکننده  جوابگوى 15,000 

شکل 3. تعداد و مساحت موردنیاز موزه در شهر شیراز در سال 1385

شکل 4. وضعیت موزه در منطقه تحت پوشش موزه شهدا استان فارس در سال 1385
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در اوج روزهاى ازدحام 11,000 نفر مراجعه کننده دارد. بنابراین 
این  اگر  لذا  نیست.  استناد  قابل  دیگر کشورها  با  ایران  مقایسه 

نمونه بردارى از ایران باشد به واقعیت بسیار نزدیک تر است.
نمونه بردارى از موزه هاى شهر تهران

و اما در مورد موزه هاى ایران جاى تأمل بسیار است. زیرا بازدید از 
موزه مورد تمایل مردم نیست.2 در این راه چند نمونه از موزه هاى 
تهران ذکرشده و درنهایت از موزه هاى تهران نمونه بردارى گردیده 
تا به درصدهاى واقعى تعداد بازدید از موزه و به ویژه موزه شهدا 

نسبت به جمعیت تهران دست یازید.
طبق ارقام جداول میانگین بازدید در هیچ موزه اى از 2,000 نفر 
بر مبناي  به موزه است.  نرفته که نشان دهنده رغبت کم  باالتر 
آماري که از موزه ها به دست آمده،3 در سال 1380 مجموعاً حدود 
موزه  اماکن رفته اند.  این  به دیدار  نفر  یک میلیون و 800 هزار 
بیشترین  کل)  از  (معادل  %9/38  نفر  هزار   700 با  شهدا 

تعداد بازدیدکننده را داشته است. (جدول 2 و شکل 5)
موزه شهدا موزه اى کامًال استثنایی در میان 33 موزه موردمطالعه 
است که دلیل تعداد مراجعین چشمگیر آن باید جداگانه بررسی 
بازدیدکننده  متوسط  نفر   1,918 روزانه  با  شهدا  موزه  شود.4 
در ردیف اول قرارگرفته است (جدول 2). اما این آمار نشان از 
تفاوت فاحش و بسیار چشمگیر موزه شهدا نه تنها نسبت تمام 
موزه هاى دیگر تهران بلکه نسبت به آمار کل موزه ها دارد (شکل 
5). لذا باید در مورد احداث چنین مکان هایى در سایر نقاط ایران 

عمیق تر تفکر شود. 
شهروندان  درصد  آوردن  دست  به  آمارگیرى  این  غایى  هدف 

عالقه مند به بازدید موزه ها در شهر تهران است. بررسى جمعیت 
روزانه  تهران  موزه  تهران، مشخص مى شود که 33  10میلیونی 
مى کشانند  خود  به سوى  را  شهروندان  از  درصد   0,05 از  کمتر 
(بدون در نظر گرفتن موزه شهدا 0/03 درصد) و هر یک از این 
موزه ها به طور متوسط روزانه پذیراي  0/001 درصد از شهروندان 

تهرانی هستند. 
رقم واقعی درصد شهروندان تهرانی عالقه مند به بازدید موزه ها 
به مراتب کمتر ازآنچه در این آمارها بیان شده است، هست. زیرا 
از  ایست  مجموعه  موردمطالعه  موزه هاى  بازدیدکنندگان  تعداد 
شهروندان تهرانی، اهالی سایر نقاط ایران و گردشگران خارجی.  
اصوالً موزه هاى ملی کشور که برخی شهرت جهانی دارند، حتی 
از امکانات و قابلیت هاى موجود در شهر خود نیز به میزان بسیار 
این است که  قابل تأمل  نکته  بهره مى برند. درعین حال  ناچیزي 
همه کسانى که به موزه مى روند، به اختیار خود چنین نمى کنند، 
بلکه برخی ناگزیر از رفتن به موزه هستند. از این گذشته اغلب 
موزه ها یک یا دو روز در هفته تعطیل اند. اگرچه آمار به دست آمده 
بر اساس گشوده بودن موزه ها در تمام ایام محاسبه گردیده، اما 
بیش ازحد  تعطیالت  ایران  در  موزه ها  معضالت  از  یکى  درواقع 
است. 5 براى مثال موزه جواهرات ملى 166 روز از سال را تعطیل 
است درحالى که موزه شهداى تهران تنها 10 روز در سال تعطیل 

است.
آوردن  دست  به  بازدیدکنندگان،  تعداد  از  درصدگیرى  هدف 
درصد شهروندان تهرانى بازدیدکننده از موزه شهداست. اگرچه 
سال  به  مربوط  نگارندگان  توسط  به دست آمده  آمار  جامع ترین 
نرخ  و  تهران  جمعیت  رشد  نرخ  احتساب  با  اما  است،   1380

90

مالحظات مأخذ تعداد بازدید روزانه تعداد بازدید 
ساالنه

سال

(Imperial war 
meuseum, 2010)

- - 1,700,000 2006 موزه جنگ 
منچستر

(Mahmodi, 2009) بدون افتتاح رسمى 15,000 - 1999 موزه یهودیان 
برلین

(Vasa meuseet, 
2010)  

- - 2000-1000 2000 VASA کشتى

(موزه شهداى تهران، 
(1389

- - 700,000 1380 موزه شهداى 
تهران

(Sajed, 2010) - - 100,000 1386 موزه دفاع 
مقدس کرمان

(موزه هاى ایران، 
(1389

- 11,000 - 1386 موزه خرمشهر

جدول 1. تعداد بازدیدکنندگان موزه هاى جنگ



             13
97

یز 
پای

م/ 
ده

واز
ل د

سا
م/ 

نج
و پ

ى 
 س

اره
شم

   
   

ر  
شه

ت 
وی

ه
1390برنامه ریزى فرهنگى و  ارائه شیوه محاسبه سرانه براى طراحى موزههویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

91

در صد بازدید نسبت 
به شهروندان تهرانى 

( 10000000)
درصد هر یک از 

موزه ها نسبت به کل متوسط روزانه ساالنه

0,05 100 4932 1,800,000 تعداد کل 
بازدیدکنندگان 

از موزه ها

0/01918 38/9 1918 700,000 موزه شهدا

0/0046 9/32 460 167,900 کاخ موزه ملت 
سعدآباد 

0/00284 5/7 284 103,660 کاخ موزه 
نیاوران

0/00008 0/07 8/3 1,388 موزه نقاشى 
پشت شیشه

0/00001 0/03 1/5 550 موزه فرشچیان

تعداد 
بازدیدکنندگان 

روزانه در سال 1395
جمعیت در سال 

1395
تعداد بازدیدکنندگان 
روزانه در سال 1385 جمعیت در سال 1385

1284 6,691,117 1124 5,857,444 منطقه تحت 
پوشش پروژه 

شکل 5. تعداد بازدیدکنندگان ساالنه موزه هاى تهران در مقایسه با موزه شهدا در سال 1380

جدول 2. تعداد بازدیدکنندگان برخى موزه هاى تهران سال 1380، (مأخذ: سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى کشور، 1389؛ موزه هاى 
ایران، 1389)

جدول 3. تخمین تعداد بازدیدکنندگان از موزه شهدا در حال طراحى در منطقه تحت پوشش پروژه.
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این  احتساب  با  رسید.  مطلوب ترى  آمار  به  مى توان  گردشگرى 
رشد تعداد متوسط بازدیدکنندگان روزانه به سال 1385،  65/7 
نفر افزایش مى یابد. هم اکنون مى توان این آمار را براى منطقه به 
سال 1385 نیز اعمال کرد.6 اگر درصد شهروندان بازدیدکننده 
باشد، آنگاه براى جمعیت 5,857,444 نفرى  روزانه 0/01918 
منطقه این تعداد در سال 1395 به 1284 نفر مى رسد. با توجه 
مناسب  گردشگرى  نرخ  واجد  توریستى  شیراز شهرى  اینکه  به 
افزایش  مى تواند  بازدیدها  تعداد  است،  کشورى  آمار  به  نسبت 

یابد. (جدول 3)

مى دهد  نشان  را  روزانه  بازدید  متوسط  به دست آمده،  آمار 
درحالى که حداکثر این تعداد در طراحى مدنظر است. براى مثال 
از موزه جنگ خرمشهر در یک روز  بازدیدکنندگان  تعداد  تنها 
این روشنگر اعمال حد نهایى در  11,000 نفر اعالم گردیده و 

طراحى هاست.
نمونه بردارى از موزه هاى شهر شیراز

محیط  به  باید  چیز  هر  از  قبل  مکانى  هر  طراحى  در  ازآنجاکه 
و  شیراز  شهر  بررسى  بعدى،  گام  داشت،  دقت  آن  پیرامون 
موزه هاى آن است. اما براى اینکه آمارگیرى به واقعیت نزدیک تر 
باشد بازدیدکنندگان به دودسته ایرانى و خارجى تقسیم گردیده 
و ازاین جهت مى توان رشد هرکدام را با اعمال نرخ رشد جمعیت 

و گردشگرى تخمین زد که مزیت بزرگى است.
آمار  متوسط  به  نیاز  مقایسه  این  در  ایرانى:  بازدیدکنندگان 
بازدید در پر مراجع ترین روزهاى سال است. لذا در آمارگیرى ها 
به حداکثر تعداد در ایام نوروز، توجه بیشترى معطوف مى گردد و 

بدین جهت آمار ایام نوروز به تفکیک روز بررسى مى گردد.  
بازدید  میزان  حداکثر  نمایانگر  نتایج  نیز  روزانه  آمارهاى  در 
تخت  موزه  به  مربوط  مقدار  این  و  است  نوروز  ایام  در  روزانه 
جمشید با 8625 نفر در روز و کمترین مربوط به موزه هفت تنان 
ازآنجاکه موزه هفت تنان  (جدول 4)  با 749 نفر در روز است. 7 
فرا  استانى و موزه تخت جمشید  پارس  موزه اى شهرى و موزه 
باغ موزه  به  مستقیماً  را  هیچ یک  آمار  نمى توان  ست،  منطقه اى 
شهدا (موزه شهدا) تعمیم داد. زیرا این موزه منطقه اى است و 

حد  مى توان  اما  نیست.  موجود  موزه اى  چنین  آمارگیرى ها  در 
میانه اى از موزه فرا منطقه اى تخت جمشید و موزه استانى پارس 

را لحاظ نمود. 
شهروندان  درصد  به  نیاز  شهدا  موزه  از  نمونه بردارى  مانند  اما 
واقعى  درصد  تا  است،  پوشش  تحت  جمعیت  از  بازدیدکننده 
نتایج  اساس  بر  آید.  دست  به  شهدا  موزه  بازدیدکنندگان 
به دست آمده از درصدگیرى شهروندان بیشترین درصد مربوط به 
متوسط روزانه موزه تخت جمشید (0,02%) است و متوسط آن 
موزه پارس (0,0025%) است. اما در مورد حداکثر بازدید روزانه 
باالترین درصد به موزه تخت جمشید تعلق دارد و متوسط آن به 
موزه پارس. اگر حد میانه دو درصد در طرح حاضر اعمال نمود 
با توجه به جمعیت تحت پوشش تعداد متوسط روزانه 1025 و 
 Hayat,)  .تعداد حداکثر بازدید روزانه 7029 نفربر آورد مى شود

2010) (جدول 5)
بازدیدکنندگان خارجى: براى این منظور مانند محاسبه درصد 
بازدیدکنندگان ایرانى عمل مى شود. در مورد گردشگران خارجى 
درصدها جوابگو نیستند، اما تعدادها خود جوابگوى نیاز ماست. 
بنابراین در اعمال تعداد بازدیدکنندگان خارجى اعمال تنها حد 
که  است  کافى  جمشید  تخت  و  پارس  موزه  گردشگران  میانه 

(۲۰۱۰ ,Persia) .عبارت است از 68/5 نفر در روز
متوسط  تعداد  خارجى:  و  داخلى  بازدیدکنندگان  تلفیق 
و  نفر   1025 ایرانى  گروه  دو  شامل  هرروز  بازدیدکنندگان  کل 
خارجى 68/5 نفر مى گردد، که مجموع آن برابر است با 1093/5 
سال  از  هرروز  در  موزه  از  بازدید  تقریبى  تعداد  رقم  این  نفر. 
بیشینه  و  کمینه  مقدار  ولى  مى دهد.  نشان  متوسط  به طور  را 
بازدید را تعیین نمى کند و نقطه ضعف اتکا به تنها این آمار آنجا 
مراجعات  تعداد  خاصى  ایام  یا  مراسم  براى  که  مى شود  نمایان 
بنابراین  مى کند.  بروز  آشفتگى  و  فضا  کمبود  آنگاه  و  رود  باال 
بازدیدکنندگان  حداکثر  مقدار  اهمیت  شد  ذکر  نیز  قبًال  آنچه 
براى طراحى هاست. تعداد حداکثر روزانه بازدیدکنندگان برابر با 
7029 نفر است که حکایت از سرانه هایى بسیار باالتر مى نماید. 
لذا طراحى بر اساس این آمار به واقعیت نزدیک تر و داراى معایب 

کمترى است. (جدول 5)

92

حداکثر بازدید روزانه در ایام نوروز 
11 1386

متوسط روزانه بازدید در ماه 
فروردین 1385

متوسط روزانه بازدید در کل 
سال 1385

نام

8625 4278 1044 موزه تخت 
جمشید

3865 61 87 موزه پارس 
749 17 20 موزه هفت تنان

جدول 4. متوسط آمار روزانه بازدیدکنندگان ایرانى موزه هاى استان فارس ( مأخذ: سازمان میراث فرهنگى استان فارس، 1389)
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  نتیجه نهایى روش نمونه بردارى تعداد بازدیدکنندگان
 روش نمونه بردارى شامل سه بخش گردید که با خالصه نمودن 
این سه مى توان تعداد واقعى تر مراجعین طرح حاضر را برآورد 

نمود. 
و  تهران  موزه هاى  مقایسه  با  روش  این  در  تهران:  -موزه هاى 
به درصد شهروندان  آن  از  نمونه بردارى  و  به موزه شهدا  ارجاع 
بازدیدکننده روزانه 0/01918 رسیده و با اعمال آن بر جمعیت 

منطقه طرح 1124 نفر بازدیدکننده روزانه محاسبه شد.
این موزه ها که در محیط طبیعى  بررسى  -موزه هاى شیراز: در 
سایت قرارگرفته به اعداد حقیقى تر دست یازید. براى به دست 
موزه ها گردیده که  از  میانگین گیرى  به  آمار مجبور  این  آوردن 
طبق آن تعداد متوسط کل بازدید هرروز شامل دو گروه ایرانى 
برابر  آن  مجموع  که  مى گردد،  نفر   68/5 خارجى  و  نفر   1025
است با 1093/5 نفر. این رقم تعداد تقریبى بازدید از موزه شهدا 
در هرروز را به طور متوسط نشان مى دهد. تعداد حداکثر روزانه 
بسیار  از سرانه هایى  نفرست که حکایت  بازدیدکنندگان 7029 
باالتر مى نماید. لذا طراحى بر اساس این آمار به واقعیت نزدیک تر 

و داراى معایب کمترى است. (جدول 6)

نکته قابل توجه به دست آوردن آمار مشابه براى تعداد متوسط 
روزانه بازدید (حدود 1124 و 1093/5 نفر) است. ماحصل این 
روش در همین نکته خالصه مى گردد که تقریباً به طور متوسط 
بازدید  شهدا  موزه  مجموعه  از  بازدیدکننده  نفر   1100 روزانه 

مى نماید.
است،  مدنظر  بازدیدکننده  تعداد  بیشینه  در طراحى  ازآنجاکه 
باالترین آمارها روزهاى اوج تراکم 7029 نفر است. نتیجتاً اینکه 
اعمال تعداد 7029 نفر به عنوان حداکثر تعداد بازدیدکننده روزانه 

براى به دست آوردن مساحت فضاها معقول تر به نظر مى رسد.
با توجه به اینکه شیراز شهرى توریستى است و واجد گردشگر 
بسیار، با اعمال نرخ رشد گردشگرى تعداد بازدید افزایش خواهد 

یافت.
بررسى ها  این  موزه ها طبق  بازدید  که وضعیت  است  قابل ذکر 
مانند  اگر  بنابراین  و  است.  مناسب تر  بسیار  تهران  از  شیراز  در 
برابر  چندین  شهدا  موزه  از  بازدید  آمار  که  نمود  فرض  تهران 
هر یک از موزه هاى دیگر است (700,000 نفر از 1,800,000 
بازدیدکنندگان متوسط و حداکثر روزانه  تعداد  باید  آنگاه  نفر)، 
موزه هاى شیراز را  براى اعمال به موزه شهداى شیراز چندین 
برابر نمود، که رقم بسیار باالیى خواهد بود. بنابراین به متوسط 

تعداد روزانه 
حداکثر شهروندان 
عالقه مند به بازدید 

موزه

تعداد متوسط روزانه 
گردشگران خارجى 
عالقه مند به بازدید 

موزه

درصد متوسط 
روزانه شهروندان 
ایرانى عالقه مند 
به بازدید موزه

جمعیت 
تحت 

پوشش 
پروژه

نوع موزه نام 

تعداد درصد

7029 68,5 1025 منطقه اى موزه شهدا 

1093,5 (تعداد کل متوسط 
بازدیدکنندگان روزانه)

نتایج نهایى

نتیجه نمونه گیرى براى 
موزه شهدا

موزه هاى 
شیراز

موزه هاى تهران

100 1 1093/5 1124 متوسط روزانه بازدید در کل سال 1385

 7029 7029 - حداکثر بازدید روزانه کل در ایام نوروز 
1386

جدول 5. تعداد کل بازدیدکنندگان روزانه پروژه حاضر به سال 1385

جدول 6. نتیجه نمونه گیرى تعداد بازدیدکنندگان براى موزه شهدا
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 مهندس زهرا برزگر

آمار موزه هاى شیراز بسنده مى گردد.

نمونه گیرى از مساحت هاى موجود
در اینجا به دلیل نزدیکى به انتخاب مساحت کل، بیان مساحت 
چند موزه مشابه مطلوب مى نماید. مقایسه نشان از تفاوت بسیار 

مساحت موزه هاى داخلى و خارجى است:
اگر به نمونه هاى خارجى رجوع نمود در ایران به هیچ عنوان موزه 
در ابعاد ملى نمى توان یافت. براى اثبات این موضوع تنها موزه 
انگلستان را مى توان مطرح نمود. این موزه یک صد گالرى به طول 
2/3 کیلومتر (75000 مترمربع) دارا است. البته در این طراحى 
موزه هاى  تنها  منظور  بدین  نیست.  ابعادى  چنین  مالك  اصًال 

جنگ یا عناوین مرتبط با آن به کندوکاو مى شود. (جدول 7) 
طبق آمار جدول زیر مى توان موزه ها را به سه دسته تقسیم نمود. 
در دسته ملى متراژ پایه 30/000 مترمربع اعیانى و 200/000 

مترمربع عرصه و در منطقه اى متوسط عرصه 60/000 مترمربع 
گردید.  برآورد  مترمربع   1200 عرصه  متوسط  استانى  در  و 

(جدول8)

برآورد سرانه ها و مساحت ها 
برآورد  براى  مقدمه اى  شد،  پرداخته  آن  به  تاکنون  آنچه  هر 
مناسب ریز فضاهاى هر بخش موزه شهدا بود و درنهایت داشتن 
برنامه اى مطلوب براى برنامه کالبدى. در این مرحله با کمک از 
مراحل قبل از قبیل تعداد موزه ها و یا دیگر مکان هاى موردنیاز، 
به  نمونه هاى مشابه  پروژه، مساحت هاى  پوشش  جمعیت تحت 
جمع آورى اطالعات در مورد زیرمجموعه هاى موزه شهدا پرداخته 
و برنامه فیزیکى مدون شده اى تعریف مى گردد. با این تعریف و 
بررسى استانداردهاى موزه ها، مى توان بناى موزه را به حوزه هاى 
عملکردى مختلف تقسیم نمود و مساحت هر بخش را مستقًال 

به دست آورد. 

94

اعیانى عرصه  نام موزه

(یک صد گالرى به طول 2/3 
کیلومتر)75000

-  Wekipedia,) موزه انگلستان
(2010

1

2744 - موزه ایران باستان (موزه هاى ایران، 
(1389

2

- بیش از 20000 موزه ملى ایران 3
5780 6000 موزه ملى آب(موزه هاى ایران، 

(1389
4

اعیانى عرصه  نام موزه

30,000 200000 (Hayat, 2010)باغ موزه دفاع مقدس ملى
- 100000 (Persia, 2010)ایالم منطقه اى
- 50000 (Isna, 2010)چهارمحال و بختیارى 

2550 33000 کرمان (1381، 1 خرداد)
2400 8000 (Ketabavval, 2010)تهران استانى

- 4200  (Rasanew, 2010)سیستان و بلوچستان
400 - Gardeshgari shevar ko-) کرمانشاه

 (hestan, 2010

جدول 7. مساحت چند موزه نمونه داخلى و خارجى

جدول 8. مساحت موزه هاى دفاع مقدس یا شهدا.
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 نتیجه گیرى
برنامه ریزى  مبانى  به  توجه  طراحى،  هر  پیش نیاز  مطالعات  در 
پایه اى ترین اصول موردنیاز جهت  از  اساسى دارد. یکى  اهمیت 
به  نو  با رویکردى  لذا  برآورد مساحت است.  ریز فضاها  طراحى 
اساس  که  بدین جهت  است؛  شده  نگریسته  کالبدى  برنامه  این 
در  و  ایرانى  و  جهانى  مختلف  بخش هاى  در  موجود  سرانه هاى 
ضمن وضعیت موجود در ایران تفاوت فاحش دارد. لذا با برآورد 
جمعیت تحت پوشش طرح، برنامه ریزى را پایه ریزى نموده و در 
از  نمونه گیرى  اعمال سرانه هاى مختلف و سپس  با  فرآیند  این 
تعداد بازدیدکنندگان، به تعداد بازدیدکنندگان موزه شهدا استان 
بود،  مواجه  ابهام  با  مطلب  ابتداى  در  آنچه  یازید.  فارس دست 
بحث تعداد بازدیدکنندگان بود که اجازه ورود به بحث سرانه ها 
را نمى داد. بنابراین نتیجه شد که با طى مراحل تحقیق حاضر 
مى توان به مساحت مطلوب هر فضاى مورد طراحى دست یافت و 
به تخمین سرانه هاى موزه شهدا نیز دست یازید. در این روند به 
نتایجى چند دست یافته شد که در ذیل به آن ها اشاره مى گردد:

نکته1 : تفاوت بسیار وضع موجود (10 موزه با اعیانى 10,755 
 19/500 اعیانى  با  موزه   390) ایران  سرانه هاى  با  مترمربع) 
مترمربع) و سرانه هاى جهانى (1522 موزه با اعیانى 761,467 

مترمربع) است. آیا این آمار نباید مسئوالن را به فکر اندازد؟
نکته2 : تعداد کل موزه هاى ایران به سال 1384 تنها 93 موزه 
اعالم گردیده، چه برسد به تعداد موزه هاى منطقه و آمار شیراز؟

نکته3 : تعداد موزه هاى موجود منطقه در مقایسه با آمار موجود 
کل کشور بسیار رضایت بخش است. (به دلیل آمار مناسب شهر 

شیراز)
نکته4 : آمارها حاکى از ضعف سیستم موزه دارى در ایران است 

و بازدیدها در ایران و خارج از کشور قابل قیاس نیست.
نکته5 : با توجه به آمارها مقایسه ایران با دیگر کشورها در مورد 
موزه ها و تعداد اقبال کنندگان به آنان بحثى بیهوده است. نهایتاً 
اگر بتوان این نمونه بردارى را در ایران انجام داد به واقعیت بسیار 

نزدیک تر است.
نکته6 : موزه شهدا موزه اى کامًال استثنایی در میان 33 موزه 

موردمطالعه است. 
نکته7 : نکته قابل توجه در مقایسه این نمونه ها به دست آوردن 
 1124 حدود  بازدید  روزانه  متوسط  تعداد  براى  متناسب  آمار 
خالصه  نکته  این  در  روش  این  ماحصل  نفرست.   1093,5 و 
مى گردد که تقریباً به طور متوسط روزانه 1100 نفر از مجموعه 

موزه شهدا بازدید خواهند نمود.
را  بازدید در روز  آمار به دست آمده، متوسط  به هرحال   : نکته8 
تعداد در طراحى مدنظر  این  نشان مى دهد درحالى که حداکثر 
است. نتیجتاً اینکه اعمال تعداد 7029 نفر به عنوان حداکثر تعداد 
بازدیدکننده روزانه براى به دست آوردن مساحت فضاها معقول تر 

به نظرمى ر سد.
ایران  در  شود  رجوع  خارجى  نمونه هاى  به  اگر   : نکته9 

به هیچ عنوان یک موزه در ابعاد ملى یافت نمى شود. 
نکته10 : طبق آمار مى توان موزه ها را به سه دسته تقسیم نمود. 

در دسته ملى متراژ پایه 30000 مترمربع اعیانى و 200,000 
مترمربع عرصه و منطقه اى متوسط عرصه 60,000 مترمربع و 

استانى متوسط عرصه 1200 مترمربع برآورد گردید.

 پى نوشت 
1. تمامى آمار جمعیتى از سایت درگاه ملى ایران (مرکز آمار ایران) 

.(Dargah meli amar, 2010)تهیه گردیده است
مباحثى  در  بایستى  ایران  در  موزه ها  از  مردم  اقبال  عدم  علل   .2

متفاوت به نقد گذارده شود.
3. آمارهایی که در این گفتار بدان ها استناد مى شود در مورد موزه هاى 
وابسته به سازمان میراث فرهنگی مبتنی بر آمار ارائه شده از «معاونت 
معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی کشور ـ اداره کل گنجینه ها 
و نمایشگاه ها» است و آمار سایر موزه ها از دفاتر روابط عمومی سازمان 

متبوعشان به دست آمده است.
4. هدف از بررسى این آمارها درواقع بررسى موقعیت و جایگاه موزه 
میان شهروندان جامعه  در  و همچنین  دیگر  موزه هاى  بین  در  شهدا 
آمارى است. اما دلیل این تفاوت فاحش به چندین عامل بازمى گردد 
نیز  موضوعى  چنین  انتخاب  براى  نگارندگان  اصلى  رویکرد  شاید  که 

هست.
مسئله  دو  که  است  اهمیت  حائز  بخش  این  در  نکته  این  ذکر   .5
گردشگران خارجى و میهمانان داخلى باعث کاهش درصد شهروندان 
آن  به  هم اکنون  که  نکته اى  درحالى که  مى گردد.  موزه  به  عالقه مند 
روزانه  بازدیدکنندگان  تعداد  افزایش  عوامل  از  مى شود  پرداخته 
بازدید روزانه آمار سالیانه  موزه هاست. زیرا در به دست آوردن تعداد 
بر 365 تقسیم گردید. درحالى که طبق این بررسى مشخص مى گردد، 
این عدد بسیار کمتر است به جز در معدودى از موزه ها مانند موزه شهدا 

که خود نشان دهنده صحت آمار در این مورد خاص است.
6. این آمار با مساعدت معاونت فرهنگى سازمان میراث فرهنگى و 

گردشگرى استان فارس تهیه گردیده است.
ایرانى و  7. درصد حداکثر روزانه به دلیل عدم وجود آمار تفکیکى 

خارجى درصدهاى کل بازدید هست نه تنها بازدید ایرانى. 
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Abstract
Lack of stability in identity for urban residences remarkably resulted in rupture of any connection between inhabitants and 

environment or the inhabitants themselves. “At the top priority, museums are expected to preserve the identity of culture in a 

society. Museums play a key role in preservation of culture, and in another word, these monuments are the essentiality of survival, 

as well as durability for a human society”. In addition, the case study city (Shiraz) has two benefits: a cultural tissue in city, and 

having lots of museum visitors. Thus this city needs more spaces like museums and other cultural buildings. Amongst the most 

popular monuments is Martyr and War museum which implicate the approach of today life of Iranian society. However, the crucial 

objective of this study is to present the general principles for designing a museum as a branch of planning. Although we know the 

population of city, but estimating the necessary space of a museum is difficult. Consequently, the current study includes estimation 

of per capita, as well as spaces suitable for such projects. For this purpose, based on previous studies, as well as samples and 

statistics are used to estimate the population and visitors using sampling and standards. This study aims to seek a proper method 

to estimate the number of visitors, as well as occupied spaces for Martyr Museum located in Fars Province. Overall, there could 

be counted four different methods for the current study, including: estimation of population and per capita, sampling from present 

spaces, sampling of visitors, estimation of per capita and spaces. In each step, certain statistics were needed. After estimating of 

population, as the most preliminary method, based on universal, as well as Iranian per capita reference, necessity or non-necessity 

of the museum construction was assessed. In the second method, occupied spaces of certain internal and external museums were 

compared and the total required space was eventually calculated. Third step was processed on the basis of sampling from visitors 

of war museums worldwide and museums located in Tehran and Shiraz City (particularly Martyr museum). Finally, according 

to the statistics, simply number of visitor and required spaces for constructing these monuments could be assessed. Results 

showed the considerable lack of cultural areas like museums in Iran and the whole region. In this regard, per capita considered 

for cultural spaces in the country is less than universal standards. Moreover, the total visits of this Museum in daily visits and 

peak visits for special days were evaluated. Results illustrated that number of visits from Martyr museum showed a significant 

difference compared with other museum which attract every cultural designer. Meanwhile, space of the whole cultural area is 

estimated by comparing the other Iranian monuments. Thereupon, calculation of the required spaces would be simplified in this 

manner. However, as induced from the present study, physical planning of a process is basically structured on the basis of society 

requirements. Hence, the current presented method could be applicable for the further physical plans in future.

Keywords: Museum; Cultural planning, General principles of museum design, Estimation of per capita.
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