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Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to determine the degree of compliance of bibliographic records 

of geographical materials of the National Archives and Library of the Islamic Republic of Iran with the 

rules of RDA. 

 

Methodology:  The present study is applied in terms of purpose and has been done by survey 

research method and descriptive-analytical approach. The research population included 3946 map 

records and 139 atlas records. The research sample was selected with 351 map records and 139 atlas 
records. Data collection tools include a checklist based on Bibco, fields taken from the map and atlas of 

Iran MARC in the National Library of Iran and is one of the adaptive tables of Iran MARC to RDA. 

 

Findings: In the first part of the study, it was found that 25.64% of the fields related to the map and 

22.72% of the fields related to the atlas have information and the rest of the fields have no information 

and content. In the second part of the research, the results showed that 35.77% of the information in the 

map records and 39.77% in the atlas records, with RDA elements are compatible. 
 

Conclusion: Most of the records fields examined are without information. Block 2 in map records and 

blocks zero and 1 in atlas records have the most compliance, furthermore block 4 in map and atlas 

records has the least compliance with the rules and elements of RDA. The main reason for the lack of 

compliance is that the fields are empty. The geographical material records which currently are available 

in the National Library are incomplete and have shortcomings for the use and implementation of RDA , 

therefore these shortcomings must be investigated and supplemented. 
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 چکیده

 یسداممان اسدناد و کتابخانده ملد ییایدمدااد غررا  یشدناتتکتدا  یهانهیشدیانطبدا  ژ زانیدم نیدی، تعحاضدر هدد  ژدهوهش هدف پژوهش:
 ..باد ی.( . ایبه منبع )آر. د یو دسترس فیبا قااعد تاص رانیا یاسالم یغمهار

 

انجدا  شدده اسد .  یلدتحلی کدردیو رو یشدیمایروش ژدهوهش ژ اسد  و بدا یام نظر هدد ، کداربردروش این ژهوهش  : پژوهش کار روش
اطلدد   نهیشددیژ 964نقشدده و  نهیشددیژ 659. نمانده ژددهوهش برابددر بددا بدداداطلدد   نهیشددیژ 964نقشدده و  نهیشددیژ 6493غامعده ژددهوهش شددام  

 مدار  ایدران در شده و اطلد برگر تده ام کاربرگده نق یلددهای  اسداس بیبکدا،ر ی بدرسدوا اههیاطالعدات شدام  سد ی. ابزار گدردآورانتخا  شد
 استفاده شده اس . (.ی. ایو )آر. دمار  ایران  یغداول انطباقام و باده  رانیا یکتابخانه مل

 

مربدا  بده اطلد   یلددهایدرصدد   25/55مربدا  بده نقشده و  یلددهایدرصدد   39/55در بخش اول ژدهوهش، مشدخش شدد کده  :هایافته
درصددد ام اطالعددات  22/65نشددان داد کدده  جیعددات و محتدداا ه.ددتند. در بخددش دو  ژددهوهش، نتددابدددون اطال لدددهای  هیدداطالعددات و بق یدارا

 انطبا  دارند. (.ی. ایآر. د)اطل ، با عناصر  یهانهیشیدر ژ صددر 22/64نقشه و  یهانهیشیماغاد در ژ
 

 یهانهیشدیدر ژ 5بددون اطالعدات ه.دتند. بلدا   یمدارد بررسد یهانهیشدیژانجدا  شدده، بیشدتر  هایمطداب  یا تده گیری:بحث و نتیجهه
انطبدا  را بدا قااعدد و  نینقشده و اطلد ، کمتدر یهانهیشدیدر ژ 9انطبدا  و بلدا   نیشدتریاطلد ، ب یهانهیشدیدر ژ 9نقشه و بلدا  صدفر و 

کده در حدال حاضدر در کتابخانده  ییایدمدااد غررا  یهانهیشدیاسد . ژ لددهایبدادن   ی قدان انطبدا ، تدال یاصل  یدارند. دل (.ی. ایآر. د)عناصر 
نددااقش،  نیدا دیدبا (.ی. ایآر. د) یسددامادهیکارگیری و ژبده یاسد  کدده بدرا ییهدایندااقش و کاسددت یو دارا نبدادهماغداد اسد ، کامدد   یملد

 گردند.  یو تکم یبررس

 

 ایران. یساممان اسناد و کتابخانه مل ،یفینای.ی تاص(،  هرس ی.. ایآر. دبه منبع ) یو دسترس فیها، قااعد تاصها، اطل نقشه ،ییایمااد غررا  کلیدی:های واژه
 

شددناتتی مددااد غررا یددایی  کتاهای همخدداانی ژیشددینه .(9949) و کددربال آقددایی کددامران، مع ددامه اطمدده  ،یغمددان ؛مح.ددن ،یالعابدددینمیددن اغیحدد اسههتنا :
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 مقدمه
توصیف و تحلیل منابع  به منظورشناختی، بهای کتاتولید پیشینه

های دور در هایی اسهت کهه از گتشهتهاطالعاتی، یکی از فعالیت
 نویسههیفهرستت. قههوانین ها صههورت گرفتههه اسههکتابخانههه

به مدت چندین دهه مورد استفاده قرار گرفته اسهت  9انگلوامریکن
زاد و اند )شهعبانها پیشینه با استفاده از آن، به وجود آمدهو میلیون
ههای (. دالیل بسیاری همچهون تغییهر در محمل9645درخوش، 

های ذخیههره و بازیههابی اطالعههاتی و وهههور منههابع جدیههد، شههیوه
ات، نیازهها و رفتهار اطالعهاتی کهاربران، باعهل تحهول در اطالع

افزارهای مورد اسهتفاده در کتابخانهه شهده رویکردها، قواعد و نرم
 است.

خود را براسهاس  یهانهیشیپ یسنت یسنویفهرست یهانظام
و  یرقهوم ایاشه هها،لمیها، فکتاب لیاز قب یمواد اطالعات فیتوص

. گرچه کهاربران کردندیت مه فهرسمجموعر دموجود  ینوار صوت
 یماده اطالعات کیدرباره  یاطالعات مناسب توانستندیکتابخانه م
و اطالعهات  یانههیاطالعهات زم توانستندیآورند، اما نم به دست

 یهژهوبههکننهد.  دایهماده را پ کی جادیا یخیتار نهیشیمربوط به پ
 یسینوفهرست یهانهیشیپ ،کتابی رایجری و منابع غیقیموس یبرا

آن  یدرباره اثر و اطالعهات مربهوط بهه اجهرا یاطالعات محدود
 ههایتیامهر محهدود نیا لیدال ترینمهماز  یکی. دهندیارائه م
دوم  شیرایهماننهد و نویسهیفهرست نیشهیپ یههاو نظام نیقوان

 فیتوصه المللینیاستاندارد ب کن،یانگلو امر نویسیفهرستقواعد 
 )مهارک( خواننیو فهرست ماش (ید .یب س.ا .یآ) یشناختبکتا

است کهه  یشناختبکتا یهانهیشیچندگانه پ یهاهیال فیدر توص
منهابع  ازجملهه یمنهابع اطالعهات هیهروابط اطالعات کل فیدر تعر
 (.5595، میکبه نقل از:  9644امیری، دارند ) تیاهم ییقایموس
های وب پایه و گسهترش اسهتفاده از اینترنهت، رواج فناوری 

اطالعهات را بهر آن داشهت تها در  دهیسازمانحوزه متخصصان 
اطالعات تغییراتی ایجاد کنند و ایهن کهار را از  دهیسازمانشیوه 
بهه  (.یا .ید آر.) یبها معرفهآغهاز کردنهد.  نویسیفهرستقواعد 
 یهاحرکت از فهرست کنیامرو قواعد انگل یبرا ینیگزیجا عنوان

بها  یچنهد سهطح یههابه سهمت فهرسهت یسطح کیتخت و 
العهاده فوق ییقواعهد، توانها نیهشده در ا فیاستفاده از روابط تعر

 یبهه خهوبرا  نهابع مختلهف اطالعهاتیم فیدر توصه دیقواعد جد
با توجه به اینکه سهازمان اسهناد و کتابخانهه  ساخته است. انینما

سازمان مادر باید پیشهرو در  عنوانبهملی جمهوری اسالمی ایران 

                                                   
1. Anglo-American 

 

جدیهد باشهد، بایهد  دهیسهازمانانداردهای استفاده از قواعد و است
های یک از منابع اطالعاتی و قابلیترشرایط الزم برای توصیف ه

قواعد جدیهد در توصهیف منهابع، شناسهایی شهود. در  کارگیریبه
ای بسهیار وسهیله عنهوانبهههای علمی، مواد جغرافیهایی پژوهش

(. 9629عی، گیرند )ربیکارآمد و منبعی مهم، مورد استفاده قرار می
رسهانی با توجه به اهمیت و نقشی که مهواد جغرافیهایی در اطال 

بها دقهت  ههاآن دهیسهازماندارند، الزم اسهت کهه نگههداری و 
تر بههه تر و سههریعبیشههتری انجههام گیههرد تهها اطالعههات، صههحی 

(. 9624پژوهههان و متخصصههان انتقههال یابههد )اکبههری، دانش
اسهاس رانه ملهی ایهران بمواد جغرافیایی در کتابخ نویسیفهرست

گیهرد. بها قواعد انگلوامریکن و در قالب مارک ایهران صهورت می
بهه  (.یآر. دی. ا)و جایگزینی قواعهد  نویسیفهرستتغییر قواعد 

های قواعههد انگلههوامریکن، بایههد تکلیههف انبههوه پیشههینه یجهها
کههه بههر مبنههای قواعههد  مشههخص شههودشههناختی پیشههین بکتهها

بنابراین ضروری است بررسی شود کهه  .اندانگلوامریکن تهیه شده
ها چه میزان با قواعد جدید هماهنگ بوده و وضهعیت این پیشینه

 نیها گهرید مسئلههای جدید چگونه است. به پیشینه هاآنتبدیل 
ههای موجهود در استفاده از این قواعد با توجه به پیشینه است که

ههایی در پتیر است. در این زمینهه بررسهیایران تا چه حد امکان
ایران انجام گرفته است و این مقاله نیز سعی دارد این موضهو  را 

 تیضهمن مطالعهه وضهع ،لتاجغرافیایی بررسی کند.  مواددر مورد 
 یموجود در فهرست کتابخانه مل ییایجغراف وادم یهانهیشیپ یفعل
 .ید آر.)بها قواعهد  هانهیشهیپ نیهانطباق اطالعات ا زانیم ران،یا
 قرار گرفته است. ید بررسمور زین (.یا

 

 پیشینه پژوهش
 بهرای (.یآر. دی. ا) کارگیریبهههای متعددی در مهورد پژوهش

هها از یهک از ایهن پژوهشر منابع مختلف انجام شهده اسهت. هه
بهه مشهکالت  ههاآنانهد. برخهی از منظری به این مهم، پرداخته

این منابع با توجهه بهه قواعهد پیشهین پرداختهه و  نویسیفهرست
این  ترینمهماند. در ادامه به های موجود را شناسایی کردهاستیک

 ها اشاره شده است.پژوهش
بررسههی عناصههر »( در پژوهشههی بهها عنههوان 9634مههرادی )

های شهناختی کتابخانههبهای کتاتوصیفی به کار رفته در پیشینه
ارائههه الگههوی و .( آر. دی. ای)دیجیتههالی ایههران براسههاس قواعههد 

بهه شناسهایی وضهعیت  «این قواعهد کارگیریبهی پیشنهادی برا
های دیجیتهالی کهه براسهاس توصهیفی کتابخانهه نویسیفهرست

بها  ههاآناند و بررسی میزان انطباق ایجاد شده قواعد انگلوامریکن
نتیجههه  تر شههدن پیشههینه و دربههرای کامههل (.یآر. دی. ا)قواعههد 
یجیتهالی های دذخیهره و بازیهابی اطالعهات در کتابخانههسهولت 
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 -پیمایشهی روش به و بوده کاربردی نو  از پژوهش پرداخت. این
روش گردآوری اطالعات از نو  میدانی و . است شده انجام توصیفی
وارسهی  ها از سهه سهیاههای است. جهت گردآوری دادهکتابخانه

دیجیتالی  کتابخانه سایتوب 95پژوهش ه استفاده شده است. جامع
های دیجیتالی شناختی کتابخانهبهای کتانهو نمونه پژوهش پیشی

ههای توصهیفی ایران است. نتایج این پژوهش نشان داد کهه داده
های دیجیتال ایهران شناختی کتابخانهبهای کتاموجود در پیشینه

هستند،  افتهیتکاملای های رایانهدر واقع فهرست هاآنکه برخی از 
( در 9649. رخشهانی )کهاملی ندارنهد یخهوانهمبا قوانین کنهونی 

بررسی وضهعیت منهابع »نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان پایان
 نویسهیفهرستمقایسه آن با قواعهد و  .(آر. دی. ای)اینترنتی در 
ای )تطبیقی(، به بررسهی وضهعیت به روش مقایسه «انگلوامریکن

مقایسهه آن بها قواعهد و  (.آر. دی. ای)توصیف منابع اینترنتهی در 
انگلههوامریکن پرداختههه اسههت. جامعههه پههژوهش،  ویسههینفهرست
آخرین ویهرایش  95و فصل  4، فصل 9های توصیف فصل ناحیه
 2تا  9انگلوامریکن و عناصر توصیف فصل  نویسیفهرستقواعد 
است. اطالعهات الزم بهرای توصهیف منهابع  (.یر. دی. اد )آقواع

یهق انگلهوامریکن، از طر نویسهیفهرستاساس قواعد راینترنتی ب
های توصیف در این دو قواعد بررسی و عناصهر الزم بررسی ناحیه

برای توصیف منهابع اینترنتهی اسهتخراج گردیهده اسهت. سه س 
انگلوامریکن در قیاس  نویسیفهرستاطالعات هر ناحیه از قواعد 
مورد تجزیه و تحلیل قرار  (.یآر. دی. ا)با عنصر نظیرش در قواعد 

نشهان داد کهه میهزان انطبهاق گرفته است. نتایج ایهن پهژوهش 
های توصیف منابع اینترنتی در انگلهوامریکن در مقایسهه بها ناحیه

درصهد  95/54 ؛(.یآر. دی. ا)عناصر توصیف منهابع اینترنتهی در 
است. همچنین نتیجه گرفته که در مورد عنوان کامل میان قواعد 

تفهاوتی وجهود  (.یآر. دی. ا)انگلوامریکن و قواعد  نویسیفهرست
دارد و در مورد شرح مسئولیت، شرح ویرایش، اندازه، محل نشهر، ن

 نویسیفهرستنام ناشر، تاریخ نشر، فروست و یادداشت میان قواعد 
 تفاوت نگارشی وجود دارد. (.یآر. دی. ا)انگلوامریکن و قواعد 

بررسی سازگاری »( پژوهش خود را با عنوان 9645فر )باقری
وابسههته فارسههی )مطالعههه مههوردی: بهها آثههار  (.یآر. دی. ا)قواعههد 

و  دهیسههازمانانجههام داد. هههدف از ایههن پههژوهش  «شههاهنامه(
باشهد. در آثار و بازیابی آثار وابسته به یک اثهر می نویسیفهرست

شناختی آثهار وابسهته بهای کتااین پژوهش با استفاده از پیشینه
ی با ایهن آثهار بررسه (.یآر. دی. ا)فارسی، میزان سازگاری قواعد 

شد. این پژوهش پیمایشی است و با استفاده از روش تطبیقی و به 
صورت ارزیابانه انجام گرفته اسهت. جامعهه پهژوهش متشهکل از 

شهناختی آثهار وابسهته بهه شهاهنامه در فهرسهت بپیشینه کتا 9955
 9ها ملی ایران است کهه از میهان تمهام پیشهینه یشناسکتابپیوسته 

اربرد پر تعهداد بودنهد انتخهاب شهدند کهه گروه اثر وابسته که از نظر ک

ترجمهه  –شهرح، شهرح، برگزیهده  –شامل آثهار برگزیهده، برگزیهده 
 33/49به میهزان   (.یآر. دی. ا)ها نشان داد که قواعد باشند. یافتهمی

شرح شهاهنامه و بهه میهزان  –درصد با آثار وابسته برگزیده و برگزیده 

ترجمهه شهاهنامه سهازگار  –درصد با آثهار شهرح و برگزیهده  45/45
های مورد بررسهی با پیشینه (.یآر. دی. ا)باشد. بدین ترتیب قواعد می

( در پهژوهش خهود بها 9444) 9درصد انطباق دارند. راکول 45بیش از 
های توصهیفی نقشهه نویسیفهرستمناطق دارای مشکل در »عنوان 
ت شهناختی کهه جههبهای کتاهای ناحیه، به بررسی تفاوت«ایبرگه

شههوند، ای اسههتفاده میهای نقشهههو برگههه مههدارک  نویسههیفهرست
هایی ، تصاویر و نمونهههادستورالعملپردازد. در این پژوهش نکات، می

کنهد کهه برای حل این مشکالت بیان شده است. همچنین بیهان می
بسیاری از این مشکالت و خطاهای متداول، ناشی از عهدم آشهنایی و 

( در 5553) 5ها اسهت. بیمهرنقشهه نویسیفهرستوه تجربه افراد با نح
فراداده نقشه: عناصر ضروری بهرای ذخیهره و »پژوهش خود با عنوان 

، به تهیه روشی در جهت انتشهارات جهاری در داده نقشهه و «جستجو
هها اسهتفاده سهازی ایهن دادههای فایلی که امروزه برای ذخیرهفرمت
هایی کهه در مهورد سیسهتم پردازد. همچنین ایهن مقالههشود، میمی

شهود ها استفاده میها، برای نقشهها و آرشیوامروزه به وسیله کتابخانه
آینهده  سهانینوفهرستدارد کهه کند. این پژوهش بیان میتحقیق می

های مناسهب و امهن بهرای بازیهابی و دربرداشهتن نقشه باید سیسهتم
فهراهم اطالعات جغرافیایی مکانی، به خصوص مختصات عهددی، را 

چگونه مهارک »( در پژوهشی با عنوان 5599) 9و استیل 6آورند. سیکل
بهه  «: تاریخچه قالب و رابطهه آینهده آن بها آر. دی. ای.؟ تغییر یافت

ههای در این مقاله به تفاوت هاآنپردازند. تعریف و شناسایی مارک می
 اشاره کهرده و همچنهین تغییراتهی (.یآر. دی. ا)قواعد انگلوامریکن و 

دهنهد. در ایجاد خواهد شد را مورد بررسهی قهرار می 59که در مارک 
که برای محتوا، رسهانه و  663و  662 ،663ها، سه فیلد میان برچسب

 نو  حامل است، اضافه خواهد شد.
های صورت گرفته، بیانگر این است کهه بررسی متون و پژوهش

 یاانههکتابخ یههاموجهود در فهرسهت یقبل یهانهیشیپ کارگیریبه
کهه الزم  یراتهییتغ زانیهو م نویسیفهرست دیقواعد جد یاجرا یبرا

 یههاتا قابهل اسهتفاده در فهرسهت ردیصورت گ نهیشیپ نیاست در ا
 دارد. ازین یو دقت فراوان یبه بررس ،باشند دیجد

 

                                                   
1. Rockwell 
2. Beamer 
3. Seikel 
4. Steele 
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 پژوهشکار روش 
بههرای  یاو کتابخانهههدر ایههن پههژوهش از روش مطالعههه سههندی 

مهواد جغرافیهایی کتابخانهه ملهی  ویسینفهرستاستخراج عناصر 
پیمایشی با رویکرد تطبیقی استفاده شده  -ایران و روش توصیفی 

شناختی مهواد جغرافیهایی کتابخانهه ملهی بهای کتااست. پیشینه
افزار رسا قابل بازیابی است، شامل نقشه، اطلس و ایران که در نرم

ی صهورت باشند. بها جسهتجوهای ترکیبهسایر مواد جغرافیایی می
گرفته، تعداد کل مواد جغرافیایی کتابخانهه ملهی ایهران در تهاریخ 

 3455پیشینه است کهه از ایهن تعهداد،  2232، برابر با 5/2/9642
پیشهینه  6493ها شامل دهند. نقشهها تشکیل میپیشینه را نقشه

 5454اسهت و  نویسهیفهرستکامل که شامل اطالعهات کامهل 
 395هها همچنهین تعهداد اطلس پیشینه مختصر و ناقص هستند.
پیشینه است.  964های کامل شامل پیشینه است که تعداد پیشینه

ههای هپیشینه اسهت کهه شهامل نقشه 555سایر مواد جغرافیایی 
باشد که به دلیل ناقص بودن اطالعات و تعداد کم الکترونیکی می

جامعه پژوهش  ،ها از جامعه پژوهش حتف گردید. بنابراینپیشینه
پیشهینه اطلهس اسهت. روش  964پیشهینه نقشهه و  6493 شامل
سی و مورگان تعداد چگیری، تصادفی بوده و طبق جدول کرنمونه

پیشینه تعیین شد. بهه دلیهل کهم بهودن تعهداد  659نمونه نقشه، 
نمونهه انتخهاب شهدند و  عنهوانبههپیشهینه  964ها، کهل اطلس
 گیری به عمل نیامد.نمونه

سیاهه وارسی مطهابق بها راهنمهای  ها ازبرای گردآوری داده
آر. )مارک ایران و جداول تطبیقی مارک ایران با ه و کاربرگ 9بیبکو
بههرای انطبههاق  (،9646( و مظفههری )9649پههازوکی ) (.یدی. ا

آر. )در  ههاآنهای نظیهر و متناسهب های مارک و قاعهدهبرچسب
 استفاده شده است. (.یدی. ا
ههای آمهار توصهیفی وشهها از ربرای تجزیه و تحلیهل داده 

استفاده شده است. در آمهار توصهیفی از جهداول فراوانهی، درصهد 
 فراوانی و میانگین استفاده شده است.

 

 هایافته
جداگانه مطرح گردیده  به طورهای پژوهش در این بخش پرسش

ههای پاسخ داده شده و پیرامون پاسخ هاآنها به و مطابق با یافته
 شود.گرفته و توضیحاتی داده میبه دست آمده، بحل صورت 

                                                   
1. BiBCO (Bibliographic Cooperative) Standard Record 

(BSR) for Cartographic Materials 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمههوری اسهالمی پرسش اول: 

مواد جغرافیایی از چهه عناصهر  یشناختبکتاهای ایران در پیشینه
 توصیفی استفاده کرده است؟

ماشهین بهه صهورت خودکهار و از  از طریقتعدادی از فیلدها 
یگر مطابق جداول شوند و برخی دپیش تعیین شده مقداردهی می

های خههاص توسههط نیههروی انسههانی ورود ثابههت و دسههتورالعمل
گردنههد، بنههابراین در ایههن پههژوهش، فیلههدهایی از اطالعههات می

ها بودند، مورد بررسی قرار نگرفته ها که دارای این ویژگیپیشینه
 است. بلوک یک، هشت و نه شامل این فیلدها هستند.

ملی و  یشناسکتابد شماره ها، فیلدر بلوک صفر، برای نقشه
ملهی  یشناسهکتابها دو فیلد شماره شابک و شماره برای اطلس

 مورد استفاده قرار گرفته است.
در بلوک دو، فیلدهای عنوان، پدیدآور، شرح ویراست، مقیاس، 
وضعیت نشر، مشخصات واهری، مواد همهراه اثهر و فروسهت، در 

 جود دارد.مشترک و به طورها ها و اطلسکاربرگه نقشه
ها و هم فیلد اصلی هم در کاربرگه نقشه 96در بلوک سه نیز 

ها به کار رفته است که شامل فیلدهای یادداشت در کاربرگه اطلس
کلی، یادداشت عنوان و پدیدآور، یادداشت نشر، یادداشت مشخصات 

های مرتبط، یادداشت واهری، یادداشت صحافی، یادداشت عنوان
نامه، نمایه و چکیهده، نسهخه کتابنامه و واژهمسئولیت معنوی اثر، 

 اصلی، تکثیر، یادداشت محتوا و یادداشت خالصه است.
سه فیلد اثر همراه، صحافی در جلد و صحافی  ،در بلوک چهار
 به کار رفته است.

بلوک پنج شامل فیلدهای عنوان قراردادی، عنوان روی جلد، 
در کاربرگهه  سینوفهرسهتهای گوناگون دیگهر و ترجمهه عنوان

فیلدهای  عالوه برها باشد و در کاربرگه اطلسها میمربوط به نقشه
 ذکر شده، دو فیلد عنوان اصلی بهه زبهان دیگهر و عنهوان عطهف 

 وجود دارد.
بلوک شش شامل فیلد موضو  و رده اسهت کهه در کاربرگهه 

 ها، مشترک است.ها و اطلسنقشه
خص، شناسهه بلوک هفت نیز شامل فیلدهای سرشناسهه نهام شه

یا مالکیت، تنالگان همکار، شناسه افزوده  منشأافزوده نام شخص، 
و مالکیت  منشأیا مالکیت و نام خاندان،  منشأتنالگان، نام تنالگان، 
 عهالوه بهرها مورد استفاده قرار گرفته اسهت. برای کاربرگه نقشه

هها فیلدهای نام برده، فیلد نویسنده همکار نیز در کاربرگهه اطلس
 ود دارد.وج

میانگین فیلدهای دارای اطالعات و فیلدهای بدون اطالعات 
 آورده  9های نقشهه، در جهدول در هر بلهوک مربهوط بهه پیشهینه

 شده است.
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 های مختلف مربوط به نقشهنسبت میانگین فیلدهای دارای اطالعات و بدون اطالعات در بلوک .1جدول 

 

نسبت میانگین فیلدهای دارای اطالعات و بدون  9در جدول 
های مختلف مربوط به نقشه نمایش داده شده اطالعات در بلوک

بیشترین  659با میانگین  3است. مطابق این جدول، بلوک صفر و 
، کمترین میزان فیلدهای حاوی 95گین با میان 9میزان و بلوک 

فیلد بیشترین میزان و  699با  9اطالعات را دارند. همچنین بلوک 
فیلد، کمترین میزان فیلدهای بدون با صفر ، 3بلوک صفر و 

های مورد بررسی نقشه، میانگین اطالعات را دارا هستند. در پیشینه
دهای بدون فیلد و تعداد فیل 45تعداد فیلدهای دارای اطالعات 

 فیلد است. 595اطالعات برابر با 
میانگین فیلدهای دارای اطالعات و فیلدهای بدون اطالعات در هر 

 آورده شده است. 5های اطلس، در جدول بلوک مربوط به پیشینه

 های مختلف مربوط به اطلسنسبت میانگین فیلدهای دارای اطالعات و بدون اطالعات در بلوک .4جدول 

 عنوان و شماره بلوک
 نقشه

 میانگین ندارد میانگین دارد اطالعات

 بلوک صفر )شناسایی(
 659 فراوانی

659 
5 

5 
 9 9 تعداد فیلد

 بلوک دو )اطالعات توصیفی(
 9293 فراوانی

5/599 
9545 

5/963 
 3 3 تعداد فیلد

 ها(بلوک سه )یادداشت
 353 فراوانی

95/93 
6565 

39/593 
 96 96 تعداد فیلد

 (بلوک چهار )اطالعات ارتباطی
 65 فراوانی

95 
9556 

699 
 6 6 تعداد فیلد

 بلوک پنج )عنوان مرتبط(
 34 فراوانی

55/92 
9665 

25/666 
 9 9 تعداد فیلد

 بلوک شش )موضوع(
 659 فراوانی

659 
5 

5 
 9 9 تعداد فیلد

 بلوک هفت )مسئولیت(
 29/53 932 فراوانی

 

5525 
53/659 

 2 2 تعداد فیلد

 جمع

 6665 فراوانی

45 

3455 

 62 62 تعداد فیلد 595

 45/33 39/55 درصد فراوانی

 شماره بلوکعنوان و 
 اطلس

 میانگین ندارد میانگین دارد اطالعات

 بلوک صفر )شناسایی(
 523 فراوانی

964 
5 

5 
 5 5 تعداد فیلد

 بلوک دو )اطالعات توصیفی(
 395 فراوانی

5/23 
555 

5/35 
 3 3 تعداد فیلد

 ها(بلوک سه )یادداشت
 33 فراوانی

56/5 
9264 

23/966 
 96 96 تعداد فیلد

 لوک چهار )اطالعات ارتباطی(ب
 5 فراوانی

5 
992 

964 
 6 6 تعداد فیلد

 بلوک پنج )عنوان مرتبط(
 65 فراوانی

5 
244 

93/966 
 3 3 تعداد فیلد

 بلوک شش )موضوع(
 954 فراوانی

954 
95 

95 
 9 9 تعداد فیلد

 بلوک هفت )مسئولیت(
 926 فراوانی

35/59 
464 

62/992 
 3 3 تعداد فیلد

 جمع
 9545 فراوانی

53/69 
9959 

99/952 
 99 99 تعداد فیلد
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نسبت میهانگین فیلهدهای دارای اطالعهات و بهدون  5در جدول 
های مختلف مربوط به اطلس نمایش داده شده اطالعات در بلوک

فیلد بیشترین  964است. مطابق این جدول بلوک صفر با میانگین 
رین میهزان فیلهدهای حهاوی با صفر فیلد، کمته 9میزان و بلوک 

فیلد بیشترین میزان و  964با  9اطالعات را دارند. همچنین بلوک 
بلوک صفر با صفر فیلد کمترین میزان فیلدهای بدون اطالعات را 

های مورد بررسی اطلس، میانگین تعداد فیلدهای دارند. در پیشینه
فیلد و تعهداد فیلهدهای بهدون اطالعهات  53/69دارای اطالعات 

 فیلد است. 99/952رابر با ب

میزان انطباق عناصر توصهیفی بهه کهار رفتهه در  پرسش دوم:

 (.یآر. دی. ا)پیشینه مواد جغرافیایی کتابخانه ملی ایران با قواعد 
 چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش، از جداول تطبیقی مارک ایهران بها 
ده ( اسهتفاده شه9646( و مظفهری )9649پازوکی )، (.یآر. دی. ا)

اسهت. فیلهدهایی کهه در کاربرگهه ورود اطالعهات مهارک ایههران 

ای وجهود قاعهده ههاآنبرای   (.یآر. دی. ا)اند و در استفاده شده
داشت، با شماره قاعده مناسهب تطبیهق داده شهدند و در جهداول 

اند. برای اطال  از میزان انطباق بلوک آورده شده برچسبجداگانه 
فهرست فعلی مواد جغرافیایی )نقشه اطالعات موجود در فیلدهای 

 9از سههیاهه وارسههی شههماره  (.یآر. دی. ا)و اطلههس( بهها عناصههر 
بهه پیوسهت  یوارسه یاههساستفاده شده است. برای مشاهده این 

شناسهایی وضهعیت انطبهاق »نامهه جمهانی بها عنهوان یهک پایان
شههناختی مههواد جغرافیههایی سههازمان اسههناد و بهای کتههاپیشههینه

جمهههوری اسههالمی ایههران بهها قواعههد توصههیف و  کتابخانههه ملههی
 مراجعه نمایید. «(.دسترسی به منبع )آر. دی. ای

های یونی مارک با شماره قاعده مناسب ، برچسب6در جدول 
همچنین نام عنصر آورده شده است. میزان و  (.ای .آر. دی)آن در 

از فیلدها محاسبه شهده  هرکدامفراوانی و درصد فراوانی نیز برای 
 .در جدول قرار گرفته استو 

 

 هابلوک با اطالعات (آر. دی. ای.)انطباق عناصر  وضعیت. 4جدول 

شماره قاعده  برچسب یونی مارک

 (آر. دی. ای.)
  (آر. دی. ای.)عنصر 

 اطلس نقشه

 
 عدم انطباق انطباق عدم انطباق انطباق

010 
 شناسه قالب 2.15

 5 964 - - فراوانی

 5 955 - - درصد فراوانی 

101 
 زبان محتوا 7.2

 5 964 593 966 فراوانی

 
 5 955 35 63 درصد فراوانی

200 $a 
 عنوان کامل 2.3.2

 5 964 5 659 فراوانی

 5 955 5 955 درصد فراوانی 

200 $d 
 عنوان کامل موازی 2.3.3

 955 92 596 963 فراوانی

 33 95 39 64 درصد فراوانی 

200 $e 
 اطالعات عنوان سایر 2.3.4

 994 55 665 94 فراوانی

 33 99 45 5 درصد فراوانی 

200 $f 
2.4 

به شرح مسئولیت مربوط 
 کامل عنوان

 93 49 532 39 فراوانی

 65 35 35 93 درصد فراوانی 

205 
 نشانگر ویرایش 2.5

 966 3 693 6 فراوانی

 43 9 44 9 درصد فراوانی 

206 $a 
7.25 

مواد  های ریاضیداده
 جغرافیایی )مقیاس(

 24 35 3 695 فراوانی

 52 96 5 43 درصد فراوانی 

206 $b 
7.26 

های ریاضی مواد داده
 جغرافیایی )طرح(

 964 5 659 5 فراوانی

 955 5 955 5 درصد فراوانی 

206 $c 
7.4 

های ریاضی مواد داده
 جغرافیایی )مختصات(

 964 5 659 5 فراوانی

 955 5 955 5 یدرصد فراوان 

210 $a 
 محل نشر 2.8.2

 5 962 5 659 فراوانی

 9 44 5 955 درصد فراوانی 

210 $c 
 نام ناشر 2.8.4

 5 962 5 659 فراوانی

 9 44 5 955 درصد فراوانی 
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شماره قاعده  برچسب یونی مارک

 (آر. دی. ای.)
  (آر. دی. ای.)عنصر 

 اطلس نقشه

 
 عدم انطباق انطباق عدم انطباق انطباق

210 $d 
 تاریخ نشر 2.8.6

 5 962 5 659 فراوانی

 9 44 5 955 درصد فراوانی 

215 $a 
3.4 

ازه مشخصات واهری )اند
 و تعداد(

 5 964 9 655 فراوانی

 5 955 5 955 درصد فراوانی 

215 $c 
 مشخصات واهری )ابعاد( 3.5

 5 964 9 655 فراوانی

 5 955 5 955 درصد فراوانی 

215 $d 
 ماده اصلی 3.6

 963 6 659 5 فراوانی

 43 5 955 5 درصد فراوانی 

215 $d 
 قالب 3.8

 964 5 659 5 فراوانی

 

 955 5 955 5 رصد فراوانید

 بندیطرح 3.11
 5 964 5 659 فراوانی

 5 955 5 955 درصد فراوانی

 فروست 2.12.2
 44 95 955 559 فراوانی

 29 54 53 25 درصد فراوانی

300 
 یادداشت عنوان 2.17.2

 959 63 559 955 فراوانی

 26 52 52 96 درصد فراوانی 312

304 
 پدیدآوریادداشت  2.17.3

 965 4 565 993 فراوانی

 49 3 32 66 درصد فراوانی 

306 
 یادداشت نشر 2.17.7

 963 9 663 96 فراوانی

 955 5 43 9 درصد فراوانی 

320 
 نامهیادداشت کتابنامه، واژه 7.16

 965 9 695 64 فراوانی

 42 6 34 99 درصد فراوانی 

325 
j.4.1 یادداشت تکثیر 

 964 5 659 5 فراوانی

 955 5 955 5 درصد فراوانی 

327 
j.2 یادداشت محتوا 

 963 9 655 9 فراوانی

 955 5 955 5 درصد فراوانی 

423 
j.2.5 اثر همراه 

 964 5 655 9 فراوانی

 955 5 955 5 درصد فراوانی 

482 
j.5.5 صحافی با 

 964 5 652 59 فراوانی

 955 5 46 2 درصد فراوانی 
700 

 پدیدآورنده 19.2
 29 33 543 56 فراوانی

702 

 59 94 35 95 درصد فراوانی 711
712 

700 

19.3 

 ایاشخاص، خاندان  ریسا
 کیمرتبط با  یهاسازمان

 اثر

 63 956 592 969 فراوانی
702 

 53 29 35 63 درصد فراوانی 711
712 

700 

 پدیدآورنده همکار 20.2

 963 9 659 5 اوانیفر
702 

 955 5 955 5 درصد فراوانی 711
712 

801 
 اصلی مبدأ 5.8

 5 964 592 969 فراوانی

 5 955 35 63 درصد فراوانی 

856 
 یو.آر. ال. 4.6

 965 9 655 53 فراوانی

 42 6 46 2 درصد فراوانی 
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ربرگهه نقشهه و به دلیل اختالفی که در بلوک پهنج مربهوط بهه کا
اطلس وجود دارد، اطالعات این بلوک در دو جهدول بهه صهورت 

 جداگانه آورده شده است.

 با اطالعات بلوک پنج )نقشه( (.یآر. دی. ا)وضعیت انطباق عناصر . 2جدول 

برچسب 

 یونی مارک

 نقشه  (آر. دی. ای.)عنصر  (آر. دی. ای.)شماره قاعده 

 عدم انطباق انطباق

500 
 

 659 5 فراوانی عنوان قراردادی 6.2.2

 955 5 درصد فراوانی
512 2.3.6 

 
 653 95 فراوانی عناوین گوناگون

 32 96 درصد فراوانی 517

 

 با اطالعات بلوک پنج )اطلس( (.آر. دی. ای)وضعیت انطباق عناصر . 4جدول 

برچسب یونی 

 مارک
  (.یآر. دی. ا)عنصر  (.یآر. دی. ا)شماره قاعده 

 قشهن

 عدم انطباق انطباق

500 
 عنوان قراردادی 6.2.2 

 659 5 فراوانی

 955 5 درصد فراوانی

 653 95 فراوانی عناوین گوناگون 2.3.6 510

512      

516      

 32 96 درصد فراوانی   517
 

 آمده است. هاآنمراه مجمو  دی. ای. به ه ها با قواعد آر. میزان انطباق و عدم انطباق همه بلوک 3در جدول 
 

 فراوانی و درصد فراوانی انطباق و عدم انطباق براساس بلوک . 4جدول 

  بلوک
 اطلس نقشه

 عدم انطباق انطباق عدم انطباق انطباق

 بلوک صفر
 5 964 - - فراوانی

 5 955 - - درصد فراوانی

 9بلوک 
 5 964 593 966 فراوانی

 5 955 35 63 درصد فراوانی

 5بلوک 
 9954 9559 5345 6525 فراوانی

 94 59 95 55 درصد فراوانی

 6بلوک 
 239 56 9232 694 فراوانی

 49 3 35 95 درصد فراوانی

 9بلوک 
 523 5 322 55 فراوانی

 955 5 43 9 درصد فراوانی

 5بلوک 
 593 65 352 95 فراوانی

 34 99 49 3 درصد فراوانی

 2بلوک 
 595 925 333 932 فراوانی

 54 99 35 93 درصد فراوانی

 3بلوک 
 965 996 595 935 فراوانی

 94 59 22 56 درصد فراوانی

 جمع
 5393 9335 2964 9999 فراوانی

 55/35 22/64 55/39 22/65 درصد فراوانی
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درصهد انطبهاق بهین فیلهدهای  22/65 مجمو ر د 3طبق جدول 
ق بههین فیلههدهای درصههد انطبهها 22/64های نقشههه و پیشههینه
 وجهههود دارد.  (.یآر. دی. ا)های اطلهههس بههها عناصهههر پیشهههینه

نیز اشهاره شهده اسهت، مطالعهات  قبالًگونه که همان گیریجهینت
های های متنهوعی بهر روی وضهعیت پیشهینهمختلفی با دیهدگاه

موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران انجهام شهده اسهت. نکتهه 
پیاینهد و ...(  منابع چاپی )کتاب،توجه به  ،هامشترک این پژوهش

و شکل انتشار، انتقهال مفهاهیم و  است. منابعی که از حیل محتوا
کتهابی و ر منابع غی و نگهداری تفاوت زیادی با یفراهم آورحتی 
مواد جغرافیایی که موضهو  خهاص ایهن پهژوهش اسهت،  ازجمله

این منابع نیز  نویسیفهرستو  دهیسازماندارند. واض  است که 
 متفاوت باشد.

های های مهواد جغرافیهایی و در واقهع پیشهینهبررسی پیشینه
نقشه و اطلس موجود در فهرست کتابخانه ملی ایران نکاتی را در 

این منابع روشن نموده اسهت. از طرفهی  نویسیفهرستخصوص 
های مهورد مطالعهه بها میزان انطباق اطالعات موجود در پیشهینه

بررسی قرار گرفته است کهه پژوهشهگر مورد  (.یآر. دی. ا)قواعد 
های خود را در دو بخش مختلف ارائه در این مبحل نتایج بررسی

 داده است.

 

 های مواد جغرافیاییوضعیت توصیف پیشینه

قرار گرفتهه اسهت  یمورد بررس یاصل لدیدر بلوک صفر تنها دو ف
اسهت.  یمله یشناسهکتابشهماره  لهدیشهابک و ف لدیف که شامل
افهزار رسها بهه اسهت کهه نرم یاشماره ،یمل یشناسکتابشماره 

در  طبیعتاًو  دهدیاختصاص م دیجد نهیشیصورت خودکار به هر پ
بههه شههماره  بکههویب یهمههه رکوردههها وجههود دارد. در راهنمهها

 ماتینشده است که با توجه بهه تصهم یااشاره یمل یشناسکتاب
امها ؛ رسهدیبه نظر م یعیطب یامر لدیف نیدر خصوص ا یسازمان
شهماره اسهتاندارد  ایهشهابک  لهدیبلهوک ف نیدر ا توجهقابلنکته 

که از عنهوان آن  طورهمان لدیف نیکتاب است. اگرچه ا یالمللنیب
در کاربرگه اطلس ههم  یول ستمشخص است، مخصوص کتاب ا

هها در قالهب کتهاب منتشهر کهه اطلس لیهدل نیهوجود دارد. به ا
بلوک  نیا دهدینشان م آمده به دست جینتا مجمو ر د. شوندیم

 قرار دارد. یخوب تیدر وضع یاطالعات یاز نظر غنا

فیلد اصهلی و  3است که در این بلوک  5بلوک بعدی، بلوک 
اند. فیلدهایی از قبیل عنوان دو فیلد فرعی مورد بررسی قرار گرفته

عنصر در شناسایی و بازیابی یهک اثهر اسهت، فیلهد  ترینمهمکه 
، فروسهت و ... در ایهن بلهوک وجهود مقیاس، مشخصات واهری

به دلیل دارا بودن اطالعات بسهیار مههم و  5دارند. اهمیت بلوک 
واض  و روشن  کامالًاصلی در شناسایی و بازیابی مواد جغرافیایی 

است. خوشبختانه کتابخانه ملی ایران نیز به این امر توجه خاصهی 
 یخهوب بهههای مهواد جغرافیهایی داشته و این بلهوک در پیشهینه

 سازی شده است.غنی
با توجه به تعداد  6فیلدهای بلوک  مجمو ر دمیزان اطالعات 

و تنو  فیلدها، کمتر از حد مورد انتظهار اسهت. در ایهن بلهوک در 
فیلد وجود دارد که در بیبکو وجود ندارد و این خود،  3مارک ایران 

توجه به این بلوک برای توصیف مواد جغرافیایی در مارک ایهران 
اما میزان توزیع اطالعات در فیلدهای این بلوک ؛ دهدرا نشان می

از نظر میهزان  یتوجهقابلبه صورت  655به شکلی است که فیلد 
اطالعات با سایر فیلدها دارای اختالف است. اگرچه عنهوان ایهن 

رسهد چهون بخشهی از است، اما به نظر می« یادداشت کلی»فیلد 
انه ملی به فرمهت مهارک تبهدیل ها از فهرست قبلی کتابخپیشینه

 655صهورت کلهی در فیلهد ه شده است، این بخش از اطالعات ب
قرار گرفته است و الزم است که در اصالحات بعدی اطالعات در 

در بلهوک  توجهقابلفیلد صحی  آن توزیع شود. یکی از فیلدهای 
که در راهنمای بیبکو وجود دارد امها در مهارک ایهران اسهتفاده  6

اسهت. از « یادداشت نهو  منبهع الکترونیکهی»یا  653فیلد  ،نشده
که شکل الکترونیکی مواد جغرافیایی نیز همچون سایر منابع  آنجا

در حال گسترش اسهت الزم اسهت در مهارک  روزبهاطالعاتی روز
  6ایران به ایهن فیلهد توجهه شهود و در صهورت نیهاز بهه بلهوک 

 اضافه شود.

مهورد  9ه فیلهد در بلهوک های مواد جغرافیایی سهدر پیشینه
در کاربرگهه ورود  ههاآنبررسی قرار گرفتهه اسهت کهه ههر سهه 

اطالعات مارک ایران وجود دارند امها در راهنمهای بیبکهو وجهود 
از نو  فیلدهای ارتباطی هستند و نقهش  9فیلدهای بلوک  .ندارند

های مختلف بر عهده دارند. اگرچهه مهمی در ارتباط میان پیشینه
« صحافی با»و « صحافی در»، «اثر همراه»دن فیلدهای با قرار دا

های نقشه در مهارک ایهران تها حهدودی در این بلوک در کاربرگه
نشان از توجه کتابخانه ملی به این بلوک را نشان داده اسهت امها 
میزان اطالعات وارد شده در این فیلدها بسیار اندک است. این در 

است که همراه بودن یها ها به شکلی حالی است که ماهیت نقشه
ها از احتمهال همراه داشتن اثر یا آثاری با نقشهه ،یگرد یبه عبارت

 باالیی برخوردار است.
بهه غیهر از عنهوان اصهلی  ییهابه عنوانکه مربوط  5بلوک 

است. در این بلوک تفهاوت مشخصهی میهان فیلهدها در کاربرگهه 
ا نقهش هکهه عنهوان در نقشهه آنجهانقشه و اطلس وجود دارد. از 

سهایر اطالعهات  معموالًبسیار پراهمیتی بر عهده دارند و از طرفی 
در مارک ایران تنهها از سهه  ،لتا .ها وجود نداردعنوانی برای نقشه

فیلد برای توصیف سایر اطالعات عنوان و یک فیلد برای ترجمهه 
اطالعات عنوان در کاربرگه نقشه اسهتفاده شهده اسهت. در مهورد 
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ین بلوک شباهت زیادی با کاربرگه کتاب دارد ها فیلدهای ااطلس
 ها طبیعی است.که این همسانی به دلیل شکل انتشاراتی اطلس

های اطالعاتی در ترین بلوکتوان یکی از غنیرا می 3بلوک 
در مهورد  های مواد جغرافیایی کتابخانه ملی ایران دانست.پیشینه
نهو  ها اختصاص موضهو  بهه شهکلی مطلهوب، جهامع و متنقشه

 نتایج این امر که ؛)جغرافیایی، شکلی، موضوعی( انجام شده است
 3نمایان خواهد بود. وضعیت بلهوک  یبه خوبدر بازیابی اطالعات 

مهواد جغرافیهایی  نویسیفهرستسیاست  تنهانهدهد که نشان می
کتابخانه ملی ایران در کنار توجه به فهرست توصیفی به فهرست 

نویسهان آن فهرست عالوه بهر ، بلکهستتحلیلی نیز توجه نموده ا
به  را نیز مهارت و دقت الزم در تخصیص موضوعات به این منابع

 اند.برده کار

به لحاظ تنهو  و جامعیهت فیلهدهای اطالعهاتی،  2در بلوک 
به آن پرداخته است و نسهبت بهه راهنمهای  یبه خوبمارک ایران 

لههوک در بیبکهو از تنهو  بهاالیی برخههوردار اسهت. اهمیهت ایهن ب
واضه  اسهت.  یبه خهوبکنندگان یک اثر شناسایی و بازیابی تهیه

شهود کهه یهادآور اهمیت این موضع زمهانی بیشهتر مشهخص می
ها، عنهوان، نقشهه یهژهبهه وتوصیف مواد جغرافیهایی  شویم درمی

کننهدگان، کننده و سهایر تهیهنقش سرشناسهه دارد و بهه ترسهیم
ازیهابی بهتهر اختصهاص شناسه افزوده برای نقطهه دسترسهی و ب

میهزان اطالعهات وارد شهده در ایهن بلهوک نیهز در حهد  یابد.می
های افههزوده فههردی و تنالگههانی بههه مطلههوبی اسههت و شناسههه

 های نقشه و اطلس اختصاص داده شده است.پیشینه
 

میزان انطباق عناصر توصیفی به کار رفته در پیشیینه میواد 

 (آر. دی. ای.)د جغرافیایی کتابخانه ملی ایران با قواع

انطبهاق  زانیهم یبهه بررسهمربهوط پژوهش حاضر  از بخشاین 
. یآر. د)بها قواعهد  رانیها یکتابخانه مل یفعل یهانهیشیعناصر پ

 فیتوصه یرا بهرا یعناصر فراوان (.ی. ایآر. د)است. قواعد  (.یا
و عناصهر  اتییهتوجه به جز نیو ا کندیم یمعرف یمنابع اطالعات

 ننهدما فیتوصه یفعله یاست که اسهتانداردهافراوان باعل شده 
انطباق بها همهه عناصهر  ییخود، توانا یمارک با ساختار فعل یونی

موجههود در  یهههارا نداشههته باشههند. داده (.ی. ایآر. د)موجهود در 
اند. شده رهیذخ یو فرع یاصل یلدهایدر قالب ف یفعل یهانهیشیپ

 (.ی. ایآر. د)عناصر با  یفعل یهاانطباق بهتر داده یبرا ،نیبنابرا
که امکان انطباق  یو فرع یاصل یلدهایف انالزم است در حد امک

 شوند. یرا دارند، معرف نظرد موربا عناصر 
 
 

 

 راهکارها
های فعلی مواد جغرافیایی مورد بررسی، برخی فیلدها از در پیشینه

 (.یآر. دی. ا) غنههای اطالعههاتی قابههل قبههولی بههرای انتقههال بههه
آر. ) یسهازاند. ولی این میهزان انطبهاق، بهرای پیادههبرخوردار بود

 9، 6ههای در بلوک یژهبه وسط  مطلوبی نخواهد بود.  (.یدی. ا
هایی کهه نقهش اصهلی این کاستی بیشتر نمایان است؛ بلوک 5و 

تواند قهدم مهمهی در نویسان این کتابخانه میکتابداران و فهرست
 این مسیر باشد.

های مختلف را بر عههده دارنهد. پیشینهدر ایجاد ارتباط میان 
هها و فیلهدهای فعلهی الزم است در مهواردی کهه بلوک ،بنابراین

پاسخگوی انطبهاق نیسهتند، کتابخانهه ملهی ایهران بهه توسهعه و 
های ههها اقههدام نمایههد. همچنههین سیاسههتگسههترش ایههن بلوک

این کتابخانهه در مهواردی کهه الزم اسهت، مهورد  نویسیفهرست
را تسههیل  (.یآر. دی. ا)ر گیرد تا حرکت به سمت قرا دنظریتجد

کتابهداران  دانش یروزرسانبهنماید و در نهایت توجه به آموزش و 
تواند قدم مهمی در این مسهیر نویسان این کتابخانه میو فهرست

 باشد.
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