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  مقدمه  -۱

اطالعات نام گرفته است اتخاذ استراتژي مناسبي در در شرايط كنوني كه عصر 

زمينه هاي اطالعات و ارتباطات و فراهم نمودن زيرساختهاي مناسب و زمينه هاي 

رقومي بسيار ضروري به الزم براي تشكيل و پيشرفت دولت الكترونيكي و ايران 

ا چر ، مهم؛ ساماندهی اطالعات است رکن اساسی دسترسی به اين  .نظر مي رسد

گزينش صحيح داده ها، گردآوري، سازماندهي، پردازش و ... از عوامل بسيار  که

مفيد و سريع كاربران به اطالعات مورد نياز خود مي باشد. در  یمهم در دسترس

موجودند نقشه و ...  ،ه، اسناديل کتاب، نشرياز قباين ميان منابع اطالعاتي مختلفي 

از جايگاه خاص خود برخوردار بوده و اتی ر منابع اطالعيسانيز مانند كه نقشه 

  كاربران منحصر به خود را دارا مي باشد.

پيش از پرداختن به گزارش طرح تحقيقاتی ، نخست مقدمه مختصری دربـاره 

  نقشه ارائه می گردد. 

 

  نقشهتعريف  ۱-۱

بـه معنـی ورق و صـفحه آمـده کـه خـود  (MAP)در زبان انگلیسـی نقشـه 

بـه معنـی سـفره و رومیـزي اسـت بـا ایـن حـال   (MAPA)برگرفته شده از کلمه

تعاریف مختلفی براي نقشه ثبت شده است کـه از جملـه مـی تـوان بـه مـوارد زیـر 

  :اشاره داشت

  .نمایش قراردادي پدیده هاي فضایی در یک سطح هموارـ 



 ٢

  .بر روي یک سطح هموار نمایش سطح زمین یا قسمتی از آن معموالًـ 

ر آن خشکیها و دریاها بر حسب طول و عرض جغرافیایی تصویر جغرافیایی که دـ 

  ترسیم شده باشند.

آن،  نمایش گرافیکی عوارض طبیعی و مصنوعی موجود بر سطح زمـین یـا درونـ 

 .صطح هموار و بر اساس یک مقیاس مشخبر روي یک س

برگرداندن شکل و شمایل طبیعت در یک مقیاس معین بـر روي یـک صـفحه فلـز، ـ 

   .]1[و غیرهپارچه، چوب 

  بطور کلی دو وظیفه مهم براي نقشه هاي سنتی مطرح است. 

ه مصـرف کننـده نقشـه بتوانـد کـ طـوريه به تصویر کشیدن سطح زمین ب -1

  هندسه منطقه را درك و دریافت نماید. 

ه نمایش کلیه عوارض در یک مقیاس  خاص و در باالترین دقـت ممکـن ، بـ -2

 .]2[ نقشه انجام داد طریقاز که بتوان اندازه گیري هاي موثقی  طوري

مناسـبتی نـدارد  دیجیتالیوظیفه دوم در عصر  الزم به ذکر است که هم اینک

زیرا اندازه گیریهاي دقیق با اسـتفاده از داده هـاي رقـومی انجـام و محاسـبات بـا 

  کامپیوتر بسرعت اجرا می شود. 

  

  گرافیكارتو ۲-۱

چـک کـردن خصوصـیات کنیک و هنري است کـه بـا کوت کارتوگرافی اساساً

) ) انواع مختلف اجسام و سطوح بزرگتر  (ابعاد قسـمتی یـا تمـام کـره  ماننـدفضایی 



 ٣

زمین و یا یک کره آسمانی) سر و کار دارد. این تکنیک پهنه هاي وسـیع را کوچـک 

می کند تا قابل مشاهده باشند و به عبارت ساده تـر کـارتوگرافی علـم تهیـه نقشـه 

  است. 

 

  نقشه هتاريخچ ۳-۱

دیمی ترین نقشه معتبر باقیمانده نقشه اي است که بر لوحـه اي از گـل رس ق

قبـل از مـیالد اسـت و  6حک شده، این نقشه در بابل کشف شده و متعلق بـه قـرن 

(معـروف بـه  اصل آن در موزه بریتانیا نگهداري می شود همچنین نقشـه دره نیـل 

قشه ها بر پایـه همـان نقشه هاي کاداستر) که حدود امالك را مشخص میکند. این ن

و می پنداشـتند  تصور کرده تصوراتی است که زمین را دایره اي شکل، اما مسطح

    .که اطراف آن را آب فرا گرفته است

) 1با اندازه گیري زمین توسط اراتوستن  9 2-2 8 تی در نقشه هـا تغییراق.م)  4

ه گیري کنـد . وي از ارتفاع سایه ها در آفتاب توانست کره زمین را اندازحاصل شد

4وعدد  6 0 0 1کیلومتري که او به دست آورد تنها  0 درصد با اندازه واقعی اختالف  5

داشت. براي اولین بار مدارها و نصف النهارها در نقشه هاي اراتوستن نشـان داده 

  . ]2[می شد شد و این سرآغازي براي محاسبه ابعاد زمین محسوب

) ) تهیـه بعد از مدتی نقشه دریانوردي پورتوالنیپا  نقشه راهنماي بنادر و لنگرگاههـا

شد. نمونه اي از این نقشه ها در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداري می شـود. کـه بـه 

  صورت رنگی روي چرم کشیده شده و مزین به طال است. 



 ٤

بطلمیوس در قرن دوم میالدي سعی کرد بهتـرین روش نقشـه بـرداري، کـه 

را طراحـی کنـد. او تمـامی اطالعـات  همان ترسیم نقاط یک کـره روي کاغـذ اسـت

موجود در زمینه نقشه را تا زمان خود گـردآوري کـرده بـود از جملـه محاسـبات 

اراتوستن، دانشمند یونانی، که متاسفانه بـا ویرانـی کتابخانـه اسـکندریه مصـر در 

3سال  9 میالدي تمامی آثار بطلمیوس در زمینه علم نقشه نگاري هم کـه در آنجـا  1

  شد از بین رفت. نگهداري می 

پس از تاراج اسکندریه ، طی هزار سال بعد نقشه هاي دنیـا چیـزي جـز قلـب 

         واقعیــت، متــاثر از مرجــع هــا و نمادهــاي انجیــل، نبودنــد. از جملــه مــی تــوان بــه

    ) اشاره داشت که در آنها اورشلیم را به عنـوان مرکـز عـالم نشـان OTنقشه هاي(

جهان را در داخل دایره اي که بـا یـک صـفحه مسـطح  می دادند. نقشه هاي مذکور

مشخص می باشد نشان می دهند که شطی از اقیانوس اطـراف آن را فـرا گرفتـه و 

) ) قـرار مـی گیرنـد و دریـاي Tقاره هاي اروپـا و آسـیا و آفریقـا در اطـراف یـک 

ه و شطهاي نیل و تانه و دون شاخه هاي آن را شکل می دهند. این نقشه ها نمدیترا

با ابعاد بزرگ غالباً بر دیوار کلیساها ترسیم می شـدند و نمـایش خیـالی از جهـان 

قدیمی ترین ایـن نقشـه هـا نقشـه مپامانـدي موجـود در کلیسـاي جـامع  بودند. از

این نقشه که بزرگترین، مشروح تـرین، و محفـوظ مانـده تـرین  .هیرفورد می باشد

(قرن سیزدهم میالدي) ا ست جهان را به شکل دایره اي نقشه دنیا در قرون وسطی 

نشان می دهد که اورشلیم در مرکز و باغ عدن در باالي آن قرار دارد در حالی کـه 



 ٥

انواع و اقسام حیوانات و جانوران عجیب و غریب و هیوالهاي افسانه اي اطراف آن 

.3[ را فرا گرفته اند [  

اري را نیز رنسانس با ایجاد تحول در تمامی زمینه ها، فصل جدید از نقشه نگ

به همراه آورد. از پایان  سده پانزدهم به بعد یک بار دیگر صحت و دقت به معیـار 

اصلی نقشه نگاري تبدیل شد، دقت نقشه ها باالتر، تعداد آنها زیادتر و فضاي نقشه 

نگاري گسترش پیـدا کـرد، پیشـرفت علـم بـه ویـژه در مـورد محاسـبه مختصـات 

  بوط به بنادر را فراهم آورد.جغرافیایی، امکانات اصالح کتب مر

  

  یچاپی نقشه ها ۴-۱

1اختراع صنعت چاپ و عکاسی در حدود سال  4 5 میالدي بـود کـه هماننـد  0

سایر انتشارات، نقشه هارا نیز تحت تاثیر قرار داد و تولیـد و چـاپ انبـوه نقشـه را 

  امکان پذیر ساخت.

1در ســال  4 7 ــ 7 ــس مــیالدي در شــهر بولــونی ایتالیــا، بــراي اولــین ب ار اطل

2جغرافیایی مشتمل بر  1نقشه که توسـط بطلمیـوس در حـدود  7 5 سـال پـس از  0

      میالد بر مبناي صـحیح رسـم شـده بـود و طـول و عـرض جغرافیـایی را نیـز بـه 

8نقش هاي خود افزوده بود چاپ و منتشر شد وي روي ایـن نقشـه هـا  0 0 نقطـه  0

س چـاپی دیمی تـرین اطلـشناخته شده جهان را مشخص کرده بود. اطلس مذکور ق

  می باشد.  شناخته شده تاکنون



 ٦

(بـه  سباستین مونستر براي اولین بار اطلس مذکور را به صورت یـک مجلـد 

) چاپ و صحافی نمود و هنرمندان و کنده کاران چوب نیـز  جاي نقشه هاي جداگانه

تزیین و منقوش نمودن حواشی و متون آن اطلسی زیبا و منحصر به فرد عرضه  با

1دند. در سال نمو 5 2 میالدي اولین نقشه مربوط به قاره اروپا به این طریق چـاپ  5

  شد که بسیار زیبا است. 

 ،آسـیا، مونستر در ادامه کار خود اطلسی شامل نقشه هاي چهار قاره اروپـا

  و آفریقا را با چاپی زیباتر تهیه و معرفی کرد.  ،آمریکا

1در قرن  س با رنگ آمیزي نقشه هاي سـیاه و میالدي فردي هلندي به نام اورتلیو6

1سفید  براي اولین بار نقشه هاي رنگی را ارائه نمود. وي در سال  5 7 اطلسـی را  5

1× 8کوچک   با قطع سانتیمتر را که شامل بیش از یکصد نقشه کوچک و زیبا کـه  0

  همراه با توضیح مربوط به هر نقشه بود در دسترس عالقمندان قرار داد. 

1در سال  5 6 ار مرکاتور فنالندي به تهیه اطلـس مشـهور خـود پرداخـت ژر 9

وي اطلسی را عرضـه نمـود کـه هـر نقطـه از نقشـه را بـر اسـاس طـول و عـرض 

جفرافیایی آن به صورت عمود بر هم ترسیم کرده بود. این تصاویر هندسی انقالب 

توانه اي را بـه نـام بزرگی را در ترسیم نقشه به دنبال داشت. او روش تصویر اسـ

  ].۴[ ود ثبت کردخ

1از قرن  به بعد کار تهیـه نقشـه و کـارتوگرافی پیشـرفت زیـادي کـرد. در  6

1اواخــر قــرن        دســتگاههاي زاویــه یــاب و دوربــین هــاي انــدازه گیــري زاویــه و  7



 ٧

ارتفاع سنج و ساعتهاي دقیق آونگی براي اندازه گیري طول جغرافیایی ابـداع شـد. 

  . گردیدیدي در زمینه کارتوگرافی ارائه در همین سالها بود که نظریات جد

1از سال  9 0 به بعد کارتوگرافی از نظر فنی پیشرفت قابل مالحظه اي داشته  0

است. وقوع دو جنگ جهانی تـاثیر زیـادي روي تهیـه نقشـه داشـته اسـت. اختـراع، 

توسعه و تکامل صنعت هواپیمایی یکی دیگر از عوامل توسعه در تهیه نقشه بود. با 

1صنعت عکاسی در قرن پیشرفت  کـارتوگرافی گـام در مرحلـه جدیـدي نهـاد. از  9

ابزاري که بیشترین تاثیر و تحول را در امور کارتوگرافی ایجـاد کـرد رایانـه بـود. 

نقشه کشی با رایانه سریعتر، ارزانتر و نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه و زمان 

  حفاظت از آن الزم شد.  بلکه فضا و امکانات کمتري براي نگهداري و گردید

امروزه نقشه کشی به کمک رایانه در کشف و اسـتخراج معـادن نقـش عمـده اي را 

ایفاء می کند. هر چند که به کمـک تکنیـک هـاي نقشـه کشـی رایانـه اي ، اطلسـهاي 

بسیاري در تمام نقاط دنیا تهیه و توزیع شده اند، اما این نقشه ها پدیده هاي طبیعی 

می دهند و بنابراین می توان گفت که حقیقت هاي پیچیده  ر نمایشرا به طور ساده ت

  را آن طور که باید درست نشان نمی دهند. 

اکنون تهیه یک نقشه شامل مرحله گـردآوري اطالعـات و نمـایش داده هـاي 

برگزیده می باشد. جمع آوري داده ها ناگزیر با نوعی انتخاب همراه است، انتخابی 

3یی نقشه استوار باشد. این مراحل از که بایستی بر هدف نها سال قبل تـا کنـون  0

تحول زیادي را پشت سر گذاشته است، اساس داده هـا از حالـت پراکنـدگی خـارج 

توان آنها را بر روي لوح فشرده اي با اضافه کردن سیسـتم  می شده است و حال 



 ٨

لیسـی بـه ) کـه در زبـان انگGISرده بندي گزینه ها، گروه بندي کرد. بدین ترتیـب(

ایــن تحــول حرفــه  ،معنــی سیســتم اطالعــات جغرافیــایی اســت ایجــاد مــی گــردد

  .]5[کارتوگرافی را نه تنها دگرگون، بلکه متنوع تر و ساده تر می کند

هم اکنون در جهان صدها موسسه کارتوگرافی وجود دارد و انجمنی به نـام 

انسی بین المللی در انجمن بین المللی کارتوگرافی نیز تاسیس شده است ضمناً کنفر

زمینه کارتوگرافی وجود دارد که هر دو سال یک بار در یکی از کشـورهاي بـزرگ 

  جهان برگزار می شود. 

  

  تاريخچه نقشه در ايران  ۵-۱

تا قبل از تاسیس دارالفنون نقشه برداري علمی و منظم در ایران و به وسـیله 

وچـک کـه بـه وسـیله نقشـه ایرانیان صورت نگرفته بود. و نقشه هایی با مقیـاس ک

برداران اروپایی در اطلس ها یا به صورت انفرادي تهیه می شد هیچ مبنـاي علمـی 

1نداشت. در حالی که نقشه برداري علمی در سایر نقـاط جهـان از قـرن  مـیالدي  5

  شروع شده بود. 

1فقط در سال  0 0 هجري قمري که شاه عباس با پاي پیـاده از اصـفهان بـه  9

ل الدین منجم باشی معروف به مال جالل منجم و سه نفر دیگـر جال می رفتمشهد 

5از همراهان شاه عباس، از دروازه اصفهان تا دروازه مشهد رابا طنابی به طـول  0 

می گرفتند و بدین وسیله آنها فاصـله بـین اصـفهان و مشـهد را تعیـین  ذرع اندازه

  نمودند. 



 ٩

1در اواخر قرن  اي نخسـتین بـار میـرزا میالدي در ایران عباس میـرزا بـر 8

جعفر را براي تحصیل مساحی و مهندسی و میرزا رضا را براي آموختن مهندسی 

1توپخانه به انگلستان فرستاد. آنان پس از بازگشـت در سـال   2 6 هجـري قمـري  5

1مور تهیه نقشه حدود مرزي ایـران و عثمـانی شـدند. در سـال أم 2 6 نیـز میـرزا  6

  مروزي از آذربایجان تهیه کرد. رضاي مهندس نقشه جدیدي به سبک ا

سیس دارالفنون نقشه برداري علمی در ایران مطرح گردید. کرشیش یکی أبا ت

از معلمان اطریشی مدرسه دارالفنون،  تدریس جغرافیا و تاریخ را براي اولـین بـار 

1خـان در سـال  ذوالفقار بیگ و محمدتقی کمک  او با  در ایران عهده دار شد.  2 7 5 

دارالخالفه تهران تهیه کرد. این نقشه از قدیمی ترین نقشه هاي صـحیح  نقشه اي از

1. در سال  ]6[پایتخت به شمار می آید 2 9 ه. ق. بارون لنتـر نقشـه اي از دوالب و  8

2دوشان تپه و سلطنت آباد و تجریش و امامزاده حسـن بـه مقیـاس  5 0 طـرح  1: 0

   کرد.

دالرسول خان مهندس، نقشـه در زمان ناصرالدین شاه به فرمان امیرکبیر، عب

کاملی از تهران و اطراف آن را تهیه نمود و سـپس توانسـت اولـین نقشـه ایـران را 

(نجم الملـک) کـه از جغرافیـدانان بـزرگ کشـور  ترسیم نماید. عبدالغفار نجم الدوله 

است نیز به فرمان ناصرالدین شاه در سفري به اهواز نقشه مسیر تهران به اهـواز 

1یش کشـیده بـود بـه مقیـاس شـاو همچنین نقشه اي را کـه کررا تهیه کرد.  : 4 0 0 0  

عبدالغفار حاصل ماه کشید.  8تبدیل کرد و نقشه اراضی شهر تهران را نیز در مدت 
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زحمات خود را در رساله اي به عنوان تشخیص نفوس دارالخالفـه تنظـیم کـرد. او 

1 همچنین کتابی به نام کفایه الجغرافی در اواخر عمر، در سال 3 1   چاپ کرد.  9

1در سال  2 9 . ق میرزا مهدیخان سرتیپ ، مـامور خـدمت در سیسـ 7 و  ناته 

بلوچستان شد و حاصل این ماموریت سفرنامه اي است که به ضمیمه ، نقشه اي از 

  آن حدود به ناصرالدین شاه عرضه کرد. 

مهندس عبدالرزاق بغایري یکی دیگر از افراد برجسته این زمان می باشد وي 

اي اولین بار تنظیم نقشه ایران و تصحیح نامهاي جغرافیایی را انجام داد. از دیگر بر

 ( (در هفـت قطعـه کارهاي مهم او چاپ نقشه مفصل ایران و یک دوره نقشـه جهـان 

. 7[است 1او در سال  ] 3 1 متـر بـراي اهـدا بـه  5/0کره مصنوعی بزرگی به قطـر  2

پی و معلمی مدرسه نظام بـه او ناصرالدین شاه ساخت که در ازاي آن درجه سرتی

تهیـه کـرد. از سـایر کارتوگرافـان دوره را داده شد. او همچنین نقشه اي از تهران 

میرزا نصر اله خان، ذوالفقار خان مهندس، محمد بن ایـرج قاجـار، ، قاجار و پهلوي 

احدبن سلیمان، محمدرضا قراچه داغی، اشرف قراچـه داغـی، الهیارخـان مهنـدس، 

سرتیپ، مهندس الدوله ، عبدالعی بیک سرهنگ و علی مهندس را باید نام  عبداهللا خان

  برد. 

1از سال  3 0 هجري شمسی نقشـه کشـی و کـارتوگرافی در ایـران توسـعه  0

1یافت. در سال  3 4  ییدایره جغرافیایی ارتش تاسیس شد و به دنبال آن نقشه هـا 1

1 با مقیاس : 2 5 0 0   شد. همه مرزها و پادگان هاي کشور تهیهبراي  0



 ١١

1در سال  3 4 1تهیـه نقشـه سراسـر کشـور در مقیـاس  5 : 2 5 0 0 توسـط سـازمان  0

ان بـا آن ، سـازمان نقشـه بـرداري زیـر نظـر مـجغرافیایی ارتش آغاز شـد و همز

سازمان برنامه و بودجه به منظور تهیـه نقشـه هـاي بـزرگ مقیـاس و کـاملتر بـه 

  .فعالیت پرداخت

ی کشور بنیانگذار سـازمان نقشـه مهندس ابراهیمی از پایه گذاران کارتوگراف

1برداري کشور بود، وي در سال  3 2 براي آموزش نقشه برداري و تهیـه  مسیش 2

عکس هاي  هوایی از سراسر کشور فعالیت وسـیعی را آغـاز نمـود کـه بعـدها بـا 

 .]6[ تشکیل دانشکده نقشه برداري اهداف او به ثمر رسید

1پس از مـدتی در سـال  3 4 یی ارتـش بـه سـازمان شمسـی اداره جغرافیـا 7

جغرافیایی کشور تبدیل شد و تیمسـار سـپهبد حـاج علـی رزم آرا از پیشکسـوتان 

کارتوگرافی کشور و دانشمند و محقق برجسته این فن نیز مسولیت این سازمان را 

2عهده دار شد، اثر با ارزش فرهنگ جغرافیایی ایـران در  جلـد و نقشـه ایـران در  0

ــاس  1مقی : 1 0 0 0 0 0 ــار ا 0 ــاس ســحاب در بخــش وســت. از آث ــتاد عب ــوم اس مرح

خصوصی کشور و نخستین تو لید کننده کره جغرافیایی به زبان فارسـی و مولـف 

1در سال دهها اطلس و نقشه جغرافیایی ایران بود.  3 5 سازمان نقشه برداري نیز  2

1در سازمان جغرافیایی کشور ادغام شد و به تدریج نقشه هاي توپوگرافی  : 5 0 0 0 0 

1و  : 2 5 0 0 0  .]2[پوشش ایران تکمیل شد 0

امروزه غیر از سازمان هاي دولتی، موسسـه هـاي خصوصـی نیـز در تهیـه 

نقشه هاي کوچک مقیاس و آموزشی فعالیت می کننـد، اسـتاد عبـاس سـحاب پـدر 
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کارتوگرافی ایران، بنیانگذار چاپ نقشه در بخش خصوصی کشور و نخستین تولید 

مؤلف دهها اطلس و نقشه جغرافیایی ایـران  کننده کره جغرافیایی به زبان فارسی و

  است. 

  

  تحقيق  هپيشين ۶-۱

هم اکنون با توجه به گسترش  همه جانبه تکنولوژي در تمامی زوایاي زندگی 

و سرعت پیشرفت علوم و توسعه تکنولوژي در کلیه رشته هاي علمی و فنـی  بشر،

مـان بکلـی دگرگـون در دو قرن اخیر، اساس علم نقشه برداري مانند سایر علـوم ز

   شده است. از طرفی چون هر گونـه اقـدام فنـی یـا فیزیکـی بـر روي زمـین  بـدون 

نقشه هاي دقیق میسر نخواهد بود، علم نقشه برداري مورد توجـه دانشـمندان نیـز 

به جایی رسیده اسـت کـه  ثیر تکنولوژي بر نقشه و کارتوگرافیأت قرار گرفته است.

می توان به   سایت راه اندازي شده است، از جملهسایت هاي متعددي بر روي وب 

  ،  ESRIکــه بــا همکــاري شــرکت  (NGS)انجمــن ملــی جغرافیــایی ایــاالت متحــده 

ـــــن وب  ـــــد اشـــــاره داشـــــت. ای ـــــرده ان ماشـــــین نقشـــــه را ایجـــــاد ک

یک اطلس آنی است که   http://mapmachine.nationalgeographic.comسایت

قـادر   را  بل عمل می کند. این سـایت کـاربراناوره اي دو جانبه و متقاحبه طور م

 می سازد که انواع مختلف نقشه ها و داده هاي کارتوگرافیک را ابـداع، یـا جسـتجو

1کرده و دریافت کنند. وب سایت مذکور براي اولین بـار در نـوامبر سـال  9 9 بـه  9

http://mapmachine.nationalgeographic.com
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عنوان پیوست اطلس جهان انجمن ملی جغرافیایی چـاپ هفـتم بـه نمـایش گذاشـته 

] . 8شد [  

متخصصان نقشه برداري و کارتوگرافی کشور نیز از دیرباز در زمینۀ تولید، 

.9[ی نمـوده انـدمـپردازش نگهداري و ارائه اطالعات مکانی به کاربران فعالیـت  و  ]

حال با بکارگیري الکترونیک و علوم رایانه اي در امر تهیه انواع نقشه ها موفقیت به 

سنتی جاي خود را به روشها و فنون مـدرن داده سزایی یافته اند. اکنون روشهاي 

است. به گونه اي که استفاده از تکنیک هاي رایانه اي و پیشرفته در تهیه نقشـه نـه 

تنها در کشور ما رشد قابل توجهی داشته است و بسیاري از امـور کـارتوگرافی و 

بکارگیري تهیه نقشه هاي مختلف با نرم افزارهاي گوناگون انجام می گیرد، بلکه با 

علوم مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک، نجوم و سایر علوم وابسته و همچنـین بـا 

موجـود توانسـته انـد   هايدر اختیار گرفتن امکانات ماهواره اي و سایر تکنولوژي 

در کنار نقشه هـاي هـوایی زمـین، نقشـه هـایی مبتنـی بـر حقـایق قابـل رویـت، از 

. را نیز در اختیار جهانیان قرار دهند. که . .  کشانها و ستارگان  و 

توان به پایگاه اطالعاتی نقشـه ی از جمله پایگاههاي اطالعاتی نقشه در دنیا م

اشاره نمود.  http://ngmdb.usgs.govزمین شناسی ایالت متحده امریکا با آدرس 

ه اطالعاتی عالوه بر نقشـه هـاي زمـین شناسـی مربـوط بـه ایالتهـاي در این پایگا

  مختلف امریکا، اطالعات مربوط به زمین شناسی نیز وجود دارد.

بانک  http://ncc.org.irکشور با آدرس نقشه برداريدر وب سایت سازمان 

اه فروش الکترونیکـی آنهـا وجـود اطالعات پروژه هاي نقشه برداري کشور به همر

http://ngmdb.usgs.gov
http://ncc.org.ir
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ک تنها امکان مشاهدة پروژه هاي نقشه برداري از طریق جستجوي ندارد. در این با

) بـه صـورت  (اطلـس یـا نقشـه نقشه اي وجود دارد. سایر محصوالت این سازمان 

  فروش الکترونیکی عرضه می شود. 

بخـش  تعدادي از وب سایتهایی که به نـوعی بـا نقشـه و اطلـس مرتبطنـد در

ضمیمه معرفی شده است. در بسیاري از این سایتها، تنها به کاربران خـاص خـود 

  فـروش  بـه  نیـز  دیگـر برخـی  و  داده  را   اجازة دسترسی بـه منـابع اطالعـاتی

   می پردازند.    اطالعات

با توجه به مطالب فوق، از آنجا که نقشه هاي جغرافیایی از اهمیـت ویـژه اي 

د و با نظر به اینکه یکی از رسـالتهاي مهـم کتابخانـه منطقـه اي می باشن برخوردار

ایجاد پایگاههاي اطالعاتی در زمینه هاي مختلـف موضـوعی اسـت ، اجـراي طـرح 

طراحی و پیاده سازي پایگاه اطالعاتی نقشـه هـا و اطلـس هـا در شـبکۀ "تحقیقاتی 

3/8/1در تاریخ "اینترنت 3 8 منطقـه اي  علمی کتابخانـهمحترم به تصویب شوراي  3

  . هم اینک گزارش این طرح تحقیقاتی را مطالعه می فرمایید. رسید

  

  پژوهشیاهداف طرح  -۲

بـه رشـد و نفـوذ تکنولوژیهـاي اطالعـاتی  در تمـام ابعـاد علمـی و  توجـهبا 

اجتماعی و فرهنگی جامعه و با در نظـر گـرفتن اهمیـت همگـامی بـا فـن آوریهـا و 

قشـه هـا و نتخصصـی نیاز ، کمبود پایگـاه سرعت در دسترسی به اطالعات مورد 

که  فاده و بهره وري متخصصان و محققان به خوبی بارز استتاطلس ها  جهت اس
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اطالعاتی نقشه ها و اطلس ها در شبکه اینترنت، نیـاز پایگاه پیاده سازي  بااین امر 

ن طـرح یگروهی از جامعۀ پژوهشی را رفع می سازد. بنابراین می توان نقاط قوت ا

  ا به شرح زیر بیان نمود: ر

 در مطالعـات جغرافیـایی از راه دور ،دانشجویان ، کارشناسان و پژوهشـگران  -1

   توانایی استفاده از منابع اطالعاتی این پایگاه را دارند.

و آسان نقشه ها و اطلس ها به جامعه علمی   on-line موجب معرفیاین پایگاه  -2

   شده است.و فنی 

از نظر نگهداري در فضا و جا صرفه جویی بعمـل لسها، با پویش نقشه ها  و اط -3

   آمده است.

بـا  نقشه ها و اطلسها از موضوعات و تنوع بی شماري برخوردارند. از ایـن رو -4

در نظر گرفتن کاربرد هر نقشه، سازمان مربوطه به راحتی قادر خواهد بود تـا 

 به نقشه یا نقشه هاي مورد نظر خود دسترسی پیدا کند. 

 

ژگيهای پايگاه اطالعاتی نقشه ها و اطلسهای طراحی شـده در کتابخانـه وي ۱-۲

   منطقه ای 

کلیدواژه اي جهت یافتن نقشه هـا و  يدر این پایگاه اطالعاتی، امکان جستجو

اطلس هاي مورد نیاز کاربر وجود دارد و اصل نقشه پـویش گردیـده و در اختیـار 

. کاربر توانایی جستج نیـاز  شۀ موردقو و دریافت کامل نکاربر قرار داده می شود 

  خود را دارد. همچنین امکان بارگذاري صفحات اطلس به کاربر داده شده است. 

به عنوان مخزنی از نقشه ها و اطلسهاي چـاپ شـده در ایـران   این پایگاه اطالعاتی

  . نظر کاربران قرار گیرد می تواند مد



 ١٦

 

ه کا و اطلس ها در شبطراحی و پياده سازی پايگاه اطالعاتی نقشه ه -۳

  اينترنت

  این طرح شامل مراحل زیر است:

  

  :نقشه ها و اطلس ها گردآوری ۱-۳

کمک اداره مجموعه سازي کتابخانه منطقه اي سعی شده است  در این طرح با

طـور عمـده نقشـه هـا و و اطلس هاي موجود خریداري شود. بـه  که کلیۀ نقشه ها

رت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح اطلس هایی که توسط سازمان جغرافیایی وزا

و موسســـه جغرافیـــایی و کـــارتوگرافی گیتاشناســـی و موسســـه جغرافیـــایی و 

تهیـه شـده اسـت جمـع آوري گردیـده و در ایـن طـرح مـورد کارتوگرافی سـحاب 

   . ه استاستفاده قرار گرفت

  

  :فهرست نويسی منابع ۲-۳

رده بنـدي  کلیۀ نقشه ها و اطلس ها ي خریـداري شـده بـا اسـتفاده از روش

  ی فهرست نویسی شدند.یِدهدهی دیو

  

  نمايه سازی نقشه ها و اطلس ها: ۳-۳

شه ها و اطلس ها با استفاده از زبان طبیعی یـا مـتن قنمایه سازي اطالعات ن

نظـر  آزاد صورت گرفت. براي هر نقشه تعـداد زیـادي توصـیفگر را مـی تـوان در
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کـه بـه امـر آن را ي مهمتـرین توصـیفگرهادر هر نقشه گرفت که سعی شده است 

ناخوانا بودن برخـی از اسـامی  بازیابی صحیح نقشه بیانجامد در نظر گرفته شود.

(چاپ نامناسب و یا فونت بسیارکوچک) باعـث کـاهش سـرعت  موجود در نقشه ها 

در امر نمایه سازي گردید. در برخی از اطلس هـا، صـفحاتی بـه زبانهـاي مختلـف 

و جود داشت که سعی شد تا به درستی محتواي فرانسوي، عربی، التین و انگلیسی 

  متون نمایه سازي گردد.

  

  :برنامه دروندهی اطالعات ۴-۳

باتوجه به خصوصیات نقشه هاي جغرافیایی فیلدهاي زیـر جهـت درونـدهی   

  اطالعات در نظر گرفته شده است.

شماره راهنما، عنوان، اطالعات نشر(محل انتشار، ناشر، تاریخ نشر)، مقیـاس 

  .توصیفگرها و نقشه

  پس از دروندهی اطالعات، ویرایش هر رکورد اطالعاتی نیز انجام شد.

2در مجموع  3 4  مربوط به اطالعات کتابشناختی  نقشـه هـا و اطلـس هـايرکورد  0

3جغرافیایی فارسی و  و نمایـه سـازي رکورد اطالعاتی نقشـۀ جغرافیـایی التـین  2

      د کتابشـناختی رین رکـوبـدیهی اسـت کـه هـر اطلـس داراي چنـد دروندهی گردیـد.

  می باشد.
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  پويش نقشه ها و اطلس ها : ۵-۳

(اسـکنر    جهت پویش نقشه هاي بزرگ از اسکنر مخصوص پویش نقشه هـا 

VIDAR P54  شکل) .1) استفاده شد.  (  

  

  

  VIDARـ پويش نقشه به وسيلة اسکنر ۱شکل 
    

34همچنین جهت پویش نقشه ها و اطلس ها با قطعات کوچک  , AA  از اسـکنر

Fujitsu  مدلfi-5750C  استفاده گردید. جهت پویش نقشه هـا و اطلـس هـا سـعی

حـداقل حجـم تهیـه گـردد. بـا شده است که فایلهایی با وضوح تصـویر مناسـب و 
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یا اطلس از یک روش یکسان براي پـویش بنابراین با توجه به کیفیت چاپ هر نقشه 

س با توجه به ویژگی خاص خـود پـویش شـدند. در استفاده نشد و هر نقشه یا اطل

تا وضوح تصویر مناسب با حـداقل حجـم جهـت این امر بارها یک نقشه پویش شد 

استفادة کاربر تولید گردد. تصاویر تولید شده را می تـوان بـا مقیاسـهاي مختلـف 

مشاهده نمود و از امکان بزرگنمایی و کوچـک نمـایی نـرم افزارهـاي اسـتاندارد و 

1در ایـن طـرح تعـداد  ف موجود جهت استفاده از این منابع بهـره گرفـت.متعار 5 9 

2نقشۀ جغرافیایی و 7   .  اطلس به طور کامل پویش شده است 

 

  تهيه متن کامل اطلس ها  ۶-۳

برخی از صفحات اطلس ها نظیر راهنماي اتصال صفحات، فهرست محله هـا، 

. . . در مقولۀ نمایه سازي گنجانیـده شهرکها، اسامی پارکها، اتوبانها و بزرگراهها و  .

درنظـر گرفتـه نشـده انـد. از آنجـا کـه ایـن کتابشـناختی د رنشده و به عنوان رکو

اطالعات براي بسیاري از کاربران ممکـن اسـت بسـیار مهـم تلقـی گـردد، لـذا ایـن 

  اطالعات نیز پویش گردیده و در اختیار کاربر قرار داده  شده است. 

  

 العاتی نقشه ها و اطلـس هـا در شـبکهيگاه اطاستفاده از پا هنحو -۴

  اينترنت

ــن پایگــاه اطالعــات ــق یای ــا آدرس  از طری ــه اي ب ــه منطق وب ســایت کتابخان

www.srlst.com  در اختیار کاربران می باشد. کاربر مـی توانـد پایگـاه اطالعـاتی

http://www.srlst.com
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اي اطالعاتی فارسـی انتخـاب نمـوده و بـا نقشه ها و اطلس ها را از قسمت پایگاهه

          استفاده از کد کاربري و کلمۀ  رمـز خـود بـه ایـن پایگـاه دسترسـی داشـته باشـد

  )  4تا  2 هاي( شکل

  

  

  صفحۀ خانگی کتابخانه منطقه اي   ـ 2شکل 
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  فارسی کتابخانه منطقه اي  یفهرست پایگاههاي اطالعات ـ 3شکل
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  برنامۀ ورود به پایگاه اطالعاتی نقشه ها و اطلس ها  ـ 4شکل

  

پس از ورود کد کاربري و کلمۀ رمز، کاربر سه گزینۀ اطلس هاي کشورهاي جهان،   

(شکل    )5اطلس هاي ایران و برنامۀ جستجو را مشاهده می نماید.
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  صفحۀ اصلی پایگاه اطالعاتی نقشه ها و اطلس ها ـ 5شکل 

  

  جهانکشورهای های اطلس  ۱-۴

اطلسهای کشورهای جهان که متن کامـل آنهـا در اين قسمت فهرست اسامی 

می توانـد  و کاربر) ۶وجود دارد به ترتيب حروف الفبا نمايش داده می شود (شکل 

و بر اساس فهرست مندرجاتی که بـرای اطلـس هر يک از اطلسها را انتخاب نموده 

   ظر دسترسی يابد.مورد نظر تهيه شده است به متن کامل مطالب مورد ن
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  ی جهاناطلس ها  ـ ۶شکل 

  

  اطلس های ايران  ۲-۴

      مشـاهده  7با انتخاب ایـن گزینـه فهرسـتی از اطلسـهاي ایـران مطـابق شـکل 

  می شود.
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  اطلس های ايران ـ ۷شکل 

  

در این قسمت نیز کاربر می توانـد فهرسـت منـدرجات هـر یـک از اطلسـهاي 

(مانند  ) و سپس با انتخاب هر مورد، به نقشه بـه 8شکل مورد نظر خود را مشاهده 

  دسترسی یابد.  PDF) و یا نقشه به همراه توضیحات به فرمت 9(شکل  JPGفرمت 
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قسمتی از فهرست مندرجات اطلس نقشه هاي جغرافیایی و اسناد تاریخی  ـ 8 شکل

 خلیج فارس
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   نقشة خليج فارس در نقشة ديسنارک ـ ۹شکل 

  

  ی نقشه هاضمائم و راهنما ۳-۴

برخی از نقشه ها داراي چند صفحه توضیحاتی در قالب ضمائم یا راهنماي     

استفاده از نقشه می باشند. این نقشه ها به همراه ضمائم آنها که بـه صـورت فایـل 

PDF  جداگانه اي در اختیار کاربر قرار داده شـده اسـت.  تهیه می شود. در صفحۀ

1(شکل  0 (  
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  ی نقشه هاصفحة راهنما ـ ۱۰شکل 

  

  جستجو هبرنام

  .)۱۱(شکل  جستجو صفحة انتخاب زبان مشاهده می شود ةانتخاب برنام با

  



 ٢٩

 

  صفحة انتخاب زبان برنامة جستجو ـ ۱۱شکل 

  

  اين برنامه به دو زبان فارسی و انگيسی می باشد.

کاربر امکان سه نوع جستجو را دارد. جستجوی ساده، جستجوی سريع و 

  )۱۲ل جستجوی پيشرفته (شک
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  صفحة انتخاب نوع جستجو ـ ۱۲شکل 

  

در جستجوی پيشرفته امکان استفاده از عملگرهای بول و امکان انتخاب 

) در جستجوی ساده ۱۳) وجود دارد. (شکل فيلدفيلدهای جستجو (حداکثر سه 

ورود  محل) و در جستجوی سريع تنها ۱۴امکان انتخاب يک فيلد جستجو (شکل 

  ). ۱۵رد (شکل کليد واژه وجود دا
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 جستجوی  پيشرفته ـ ۱۳شکل 

  

  



 ٣٢

  

  جستجوی ساده ـ ۱۴شکل 
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  جستجوی سريع ـ ۱۵شکل 

  

  نحوة نمايش نتيجة جستجو به سه روش زير امکان پذير است:

نمايش ليستی: در اين روش مقياس، شماره مدرک، عنوان، پديدآورنده،   .۱

جو نشان داده می ، ناشر و محل انتشار رکوردهای نتيجة جسترمحل نش

شود. مي توان يک يا چند رکورد بدست آمده را جهت نمايش انتخاب 

ويش شده با انتخاب گزينة نمود. همچنين امکان دسترسی به مدرک پ

نمايش داده شده می باشد. امکان نمايش مختصر  ۱۶اتصال که در شکل 

 و نمايش کامل هريک از رکوردهای انتخابی وجود دارد.
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  نمايش ليستی و نتايج جستجو ـ ۱۶شکل 

  

  می شوند. ن روش کليد واژه ها نيز نمايش دادهينمايش کامل: در ا .۲
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  نمايش کامل نتايج جستجو ـ ۱۷شکل 

  

قرار داده  . نمايش مختصر: دراين روش عنوان اثر و ناشر در اختيار کاربر۳

  می شود امکان دسترسی به نمايش کامل و اطالعات فرامتن وجود دارد.
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  جستجوی التين

با ورود   و  شده  وارد  برنامه در بخش التين  اطالعات نقشه های التين 

 ۱۸به نقشه مورد نظر دسترسی پيدا کرد. (شکلهای  ی توانمکليد واژه های التين 

  )۱۹تا 

  

  

  

  

  نتيجة جستجوی التين ـ ۱۸شکل 
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  نمونه ای از نقشة التين ـ ۱۹شکل 

 

  بيان مسائل و مشکالت -۵

اين طرح سعی شده است که اسامی مطابق با آنچه که در نقشه ها و در  •

اطلس ها اشاره شده است، در نظر گرفته شود، اما در برخی از اطلس ها 

اسامی در فهرست مندرجات و در متن اطلس ها متفاوت است. بنابراين 

  صحيحترين نام برگزيده شد.
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کارين ذکر شده و  مثال: در فرهنگ جغرافيايي جهان در فهرست کشور پيت

در متن پيت کرن که امالی پيت کرن انتخاب شد و يا در فهرست مندرجات 

بيان شد که در متن مارتينيک اشاره شده که صحيح آن  کشور ماتيسنيک

  مارتينک انتخاب شد.

لس ها، نقشه ها دارای قطعات متفاوتی هستند و ممکن است که در پويش اط •

اطلس توزيع شده باشد که بايستی  يک نقشه در صفحات زوج و فرد يک

 صفحات را بطور مجزا پويش و سپس به يکديگر متصل نمود.

برای مثال می توان به اتواطلس ايران اشاره کرد که صفحات اين اطلس به 

بوده و صفحات زوج و فرد پويش شده و به يکديگر متصل شده  A5اندازة 

 صفحه قرار دارند   يک  درکه  ي يت با نقشه هاوظاهری متفا  اند، بنابراين

دقت زيادی شده است تا پيوستگی خطوط  در  نقشه های  پيدا کرده است.

  ونه ای از اين صفحه را نشان می دهد. نم ۲۰ اين اطلس رعايت گردد. شکل
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  نمونه ای از نقشه هايي که در دو صفحه قرار داده شده اند. ـ ۲۰شکل 

  

در پويش اطلسها شد. برای  مشکالت نشر اطلسها باعث بروز مسائلی •

مثال کج بودن نقشه ها، عدم تطابق توضيح نقشه ها با نقشة موجود، کيفيت 

نامناسب کاغذ بعضی از اطلسها باعث اثر گذاری در کيفيت پويش گرديده 

 (Resolution) هر چند که سعی شده است تا با تغيير وضوح تصاويراست 

" خليج فارس از مؤلف ناشناس  مانند نقشة شهای مناسبی ارائه گردد.پوي

"بحر فارس در نقشة ابوالحسن علی ابن  يا" م)۱۳۲۱ه. ق. /  ۷۲۱(پيش از 

نقشه ها کيفيت نوشته های آن بسيار ين (پيش از  ه. ق. / م)" که در اسعيد 

سعی شده تا نقشة مناسبی تهيه و در  Resolutionپايين بوده که با حداکثر 

 د.پايگاه اطالعاتی گذاشته شو
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در تهيه متن کامل اطلسها سعی شده است تا از فهرست مندرجات موجود  •

اما گاهی صفحاتی وجود داشت که در فهرست  در اطلس استفاده شود

مندرجات موجود نبود که در اين صورت به فهرست مندرجات اضافه 

و زيارتی مشهد مقدس، صفحات التين در گرديد. مانند اطلس گردشگری 

 که اضافه شده است. بوده فهرست مندرجات ن

در برخی از اطلسها به طور کلی يک عنوان ذکر شده که جهت دسترسی  •

سريعتر عناوين فرعی نيز تهيه و در فهرست مندرجات قرار داده شد. 

مثال: "ويژگيهای جغرافيايي ايران و جهان" در اطلس عمومی ايران و 

  يد.عنوان فرعی گرد ۲۶جهان شامل 

ال بردن کيفيت و کم حجم شدن فايل چندين مرتبه هر نقشه به دليل با •

 شده است .  پويش

بعضی از نقشه ها شامل چند نقشه با مقياس های مختلف و با اشکال  •

کرده و با نرم  پويشگوناگون بوده اند که می بايستی آنها را چندين بار 

آنها را  easy scanو  photoshop, paintافزارهای مختلفی از جمله 

رد . به عنوان مثال نقشه سياسی استراليا و اقيانوسيه که اين ويرايش ک

 نقشه کوچکتر با مقياس و اشکال مختلف بوده است.  ٩نقشه خود شامل 

 شامل تعدادی از نقشه ها که يک طرف آنها شکل مکان و طرف ديگر •

به گونه ای کنار هم قرار داده شد تا توضيحاتی در رابطه با آن بوده 

می توان  به عنوان نمونه م با کيفيت مناسبی تهيه گردد.عالوه بر حجم ک

نقشه راههای استان کردستان  ـ نقشه راههای استان همدان و نقشه  به

 اشاره کرد. راهنمای البرز غربی "گيالن" 
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  اری زسپاسگ

وسيله مراتب سپاس و قدردانی مخصوص خود را از شورای محترم بدين 

تکنولوژی که بودجه اين طرح را فراهم آورده علمی کتابخانه منطقه ای علوم و 

م. همچنين از خانم مهندس محبوبه کامياب کالنتری و خانم مهندس يابراز می نماي

نيز  رزا دستغيب که با دقت و صبر و حوصله فراوان به پويش اطالعات پرداختند و

ورها زحمات اپراتخانم سيما رهايی به خاطر نمايه سازی اطالعات و همچنين از  از

  قدردانی می شود.
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  ضميمه 

 سايتهای مربوط به نقشه و اطلس الکترونيکی
  

 
1 
 

Australia Newzeland 
Information Council 

(ANZLIC) 

 
http://www.anzlic.org.au 
 

 
2 

Committee on Earth 
Observation Satelittes 

(CEOS) 

 
http://ceos.esrin.esa.it 

 
3 

Federal Geographic 
Data committee 

(FGDC) 

 
http://fgdc.er.usgs.gov 

 
4 

Geospatial Information 
Technology Association  

(GITA) 

 
http://www.gita.org 

5 GIS Internet Links http://www.ordsvy.gov.uk/services/links/gislinks.html 
 

6 Global Spatial Data 
infrastructure (GSDI) 

http://www.gsdi.org 
 

7 Great GIS Net Sites http://www.gisportal.com 
 
8 

International 
Association of Geodesy 

(IAG) 

 
http://www.gfy.ku.dk/~iag 
 

 
9 

International 
Cartographic 

Association (ICA) 

 
http://www.msu.edu/~olsonj/ica 
 

10 International 
Geographical Union 

http://www.igu-net.org 

 
11 

International Society 
for Phtogrammetry & 

Remote Sensing 
(ISPRS) 

 
http://www.igp.ethz.ch/isprs/isprs.html 
 

12 Marine Geodesy http://www.catchword.co.uk 
 

13 Table of Contents in 
Geodesy 

http://www.geod.nrcan.gc.ca 
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  منابع 

]1 . ترجمـه علـی اکبـر رضـیئی. نقشـه بـرداري: » نقشه: نقشه چیست؟«واسیلیو، آي. ]

1، 3نشــریه علمــی و فنــی ســازمان نقشــه بــرداري کشــور، دوره  1(زمســتان  2 3 7 1 (

3صفحه  1-3 9    

]2 . اطالعـات علمـی ». ه، زبان مشترك تهیه نقشه و سیر تحـول آننقش«انیسی، بیژن. ]

1دوره  1بهمن ( 4، 3 3 7 : صفحه 7 (4 1-3 8.  

. مدد3[ 1نقشـه بـرداري ، دوره » Digital Earth «محمد. ، ] 2 ،2 )1 3 8 :صـفحه 0 (4 6-

4 7 

]4 . . تـاریخ نقشـه کشـی«رجایی، عبدالحمید. نقشه، ]  4، 1فضـاي جغرافیـایی ، دوره » 

1(زمستان  3 8 : ص0 1فحه ) 0 3-1 1 8 

]5 . ». سیر تحوالت تهیه نقشـه توپـوگرافی از سـنتی بـه رقـومی «تسارزیکی، جورج. ]

ترجمه پروین رفاهی. نقشه برداري: نشریه علمی و فنی سازمان نقشه برداري کشـور 

1(پاییز 3، دوره چهارم،  3 7 2: 4صفحه   ) 3-4 8 

 ]6 . ی، رویا. ]    2، 5رافیا، دوره کتاب ماه: تاریخ و جغ». نقشه در ایران«زینلِ

1(آذر  3 8 0: 1صفحه  ) 0 8-1 1 1 

. علی 7[ نقشـه بـرداري نشـریه ». مروري بر سیر تکامـل نقشـه«پورنوربخش، محمد. ]

1(پاییز  7علمی و فنی سازمان نقشه برداري کشور، دوره دوم،  3 7 : صفحه0 (9- 1 9           

]8 . هرنگار، دوره انجمـن ملـی جغرافیـایی ایـاالت متحـده آمریکـا. شـ» ماشین نقشـه«]

1 4 ،3 ،1 1(دي  5 3 7 9 : 7صفحه  ) 1 
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]9 . جایگاه مهندسی نقشه برداري و ژئوماتیک در تولید نقشه، اطالعـات «مدد، محمد. ]

نقشـه ». مکانی و ارائه خدمات در تولید نقشه، اطالعات مکانی و ارائه خدمات اطالعاتی

3برداري ، دوره  ،1 3 )1 3 8 1: 2صفحه   ) 7-2 8 
  

  

  

  

  

 


