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 .1مقدمه
واژه کارتوگرافی دارای ریشه یونانی می باشد و از کلمات  χάρτηςیا  Chartisبه معنی " "Mapو  γράφεινیا Graphein

به معنی " "Writeتشکیل گردیده است .کار ابتدایی کارتوگرافی جمع آوری اطالعات از منابع مختلف برای تهیه نقشه و
نمایش گرافیکی آن می باشد و جایگاه کارتوگرافی در فرآیند تولید نقشه به عنوان تمام کننده نقشه میباشد .از این جنبه
کارتوگرافی با مجموعه خاصی از مسائل سروکار دارد و این مسائل به صورت تئوری و عملی بوده که اساسا در همه فعالیت
های تولید نقشه مشترک و معمول می باشند.
مجمع بین المللی کارتوگرافی به وسیله  13کشور موسس عضو در سال  1959در برن سوئیس بر اساس ابتکارات سوئد بعد
از کنفرانس های مقدماتی در استکهلم ( ،)1956شیکاگو ( ،)1957و ماینز ( )1958تاسیس گردید .نمایندگان کشورهای
عضو این انجمن سازمان های ملی کارتوگرافی و نقشه برداری آن کشورها می باشد .تعریف این انجمن که یک سازمان غیر
دولتی بین المللی معتبر و فعال در کارتوگرافی است به شرح زیر می باشد:
کارتوگرافی تمامی فعالیت های علمی ،فنی و هنری با هدف تولید نقشه ها و نمایش های مرتبط بر اساس داده های (اندازه
گیری های میدانی ،عکس های هوایی ،تصاویر ماهواره ای ،مواد آماری) جمع آوری شده به وسیله نظام های دیگر است .به
عالوه ،کارتوگرافی شامل مطالعه نقشه ها به عنوان مدارک علمی همراه با کاربری آن ها می باشد .در این معنا ،کارتوگرافی
به "کارتوگرافی خاص" یعنی نمایش داده تا تکثیر و چاپ نقشه ها محدود می شود ،یعنی اینکه در کاربردهای علمی این
تعریف ،جمع آوری داده های اولیه ،نقشه برداری زمینی و فتوگرامتری به عنوان نقشه برداری هایی که به وسیله نظام های
دیگری از قبیل زمین شناسی ،آمار ،سرشماری جمعیت و غیره انجام گردیده ،حذف می شوند.
سازمان ملل مفهوم گسترده تری از کارتوگرافی را از تاریخ  1948استفاده می کند که بر طبق آن کارتوگرافی علم نقشه
بردا ری و تهیه نقشه است و همه مراحل تهیه نقشه از جمع آوری داده تا پردازش و نمایش داده را دربر می گیرد .بنابراین
شامل نقشه برداری ،عکسبرداری هوایی ،توپوگرافی ،نام نگاری ،فتوگرامتری و کارتوگرافی خاص نیز می شود.
برای مقاله ای که توسط  Andrews J.H.در سال  1998تالیف گردیده 321 ،تعریف برای نقشه گردآوری شده است که
از طریق لینک زیر در دسترس می باشد:
http://www.maphist.nl/discpapers.html

اما تعاریفی که در لینک زیر برای نقشه ارائه شده تا حدودی مفهوم مورد نظر از نقشه را برای این نوشتار برآورده می سازد.
http://www.mapsofindia.com/what-is-map.html

یک نقشه نمایشی از یک منطقه کامل یا بخشی از آن می باشد که نوعا بر روی یک سطح مسطح ارائه می گردد .خصوصیت
نقشه نمایش عوار ض مفصل و مشخص از یک منطقه معین است که اغلب اوقات برای نمایش دادن جغرافیا استفاده می
شود.
همچنین نقشه را می توان اینگونه تعریف کرد" :نقشه ها نمایش های گرافیکی هستند که درک مکانی اشیاء ،مفاهیم،
شرایط ،فرایندها ،یا وقایع در جهان واقعی را تسهیل می نمایند".

 .2تاریخچه
ساختن نقشه سابقه طوالنی مدت ،حداقل  8000ساله در زندگی بشر دارد .نمونه هایی از نقشه های تاریخی در شکل های
زیر نشان داده شده اند.

شکل  .1تصویر یک نقشه اوایل جهانی

شکل  .2نقشه جهانی قدیمی

شکل  .3نقشه کارتوگرافی قدیمی شهر استانبول ،ترکیه

شکل .4نقشه توپوگرافی چین ،که در قرن دوم قبل از میالد تهیه شده است .جنوب باالی نقشه است .با جوهر و سیلک ساخته
شده و مرز بزرگی در چین جنوبی را نشان می دهد.

نقشه ها در یونان بطور قابل توجهی پیشرفت کردند .مفهوم زمین کروی در میان فالسفه یونانی در زمان ارسطو شناخته
شد .و از آن پس مورد تائید همه جغرافی دانان قرار گرفت.
شروع تاریخ نقشه از نقاشی کردن غارها و کنده کاری صخره ها تا نقشه های قدیمی یونان ،بابل و آسیا ،از عصر سفرهای
اکتشافی تا قرن  21را شامل می شود .در قرون وسطی نقشه های اروپایی اغلب بر اساس دیدگاه های مذهبی بودند.
وایکینگ ها آتالنتیک شمالی را کشف کردند در حالیکه ساختن نقشه در نواحی مدیترنه ای با خطوط عملی و واقعی گراتری
توسعه داده شد .همه نقشه با دست ترسیم می شد ،که انتشار نقشه را محدود می کرد.
در طی قرون  17تا  ،19نقشه با استفاده از تکنیک های علمی ،دقیق تر و واقعی تر شدند .بیشتر کشورها برنامه های ملی
تهیه نقشه را پذیرفتند .بدنبال جنگ جهانی اول استفاده گسترده عکس هوایی به فرایند تهیه نقشه کمک خیلی زیادی
کرد .ترکیب مشاهدات زمینی و سنجش از دور پایه کارتوگرافی مدرن است.
کارتوگرافی برای براوردن درخواست های نسل های جدید کاربران سازنده نقشه ،بطور پیوسته تکامل یافت .قدیمی ترین
نقشه های شناسایی شده مربوط به حدود  2300قبل از میالد هستند که درلوح های گلی بابلیان نگهداری می شوند.
اولین نقشه ها بصورت دستی با قلم مو بر روی پوست نبشته ها ساخته شدند و در کیفیت متنوع بودند و انتشار آن ها
محدود بود .اختراع قطب نما ،ماشینهای چاپ ،تلسکوپ و غیره امکان شکل یافتن نقشه های دقیق تر و قابلیت ساختن
تکثیردقیق را فراهم کرد .پیشرفت تکنولوژی ایجاد نقشه هایی با جزئیات ظریف ،بدون اعوجاج یا اعوجاج کم در شکل و
مقاوم در برابر سائیدگی و پارگی را امکان پذیر کرده است .این همچنین باعث از بین رفتن نیاز به قلم زنی شده که زمان
ایجاد و تکثیر نقشه را کاهش داده است.
پیشرفت های فناوری های الکترونیکی در اواخر قرن بیستم موجب انقالب جدیدی در کارتوگرافی شده است .وسایل سخت
افزار کامپیوتری از قبیل صفحات نمایش کامپیوتر ،پرینتر ها ،اسکنرها به همراه پردازشگرهای تصویر ،بصری سازی ،آنالیز
مکانی و نرم افزار پایگاه داده ،توانایی تولید نقشه هایی که عوارض مختلف را نشان می دهند را توسعه داده است.

 .3کارتوگرافی دریا
ج امعه هیدروگرافی و نقشه برداری نیاز به انطباق با تغییرات مداوم دارد .چنین تغییراتی شامل سیستم های جدید ،فرایندهای
جدید ،مقررات و دنیای دیجیتال دینامیک است .اصطالح تغییر دائمی هیچوقت معنای ثابتی ندارد زیرا علم و دنیای دیجیتال
روز به روزدر حال تغییر است .نیاز به آموزش با کیفیت برای تطبیق با تغییرات جدید ،برطرف کردن چالش های مواجه شده،
یک امر مهم است .داده های ناوبری و محصوالت دیگر ارائه شده توسط ادارات هیدروگرافی در سراسر جهان با مهارت ،دانش و
تجربه کارتوگراف های دریایی پایه ریزی شده است .در این قسمت ،منحصرا به کارتوگرافی دریایی ،اهمیت و حفظ آن ،مهارت
های اصلی ،فرآیندها و نیازجامعه هیدروگرافی به کارتوگرافی دریایی برای دستیابی به توسعه حرفه ای می پردازیم.
با ظهور کارتوگرافی دیجیتال ،توسعه چارت های ناوبری الکترونیک ) (ENCو استفاده روزافزون از پایگاه داده های هیدروگرافی
و سیستم اطالعات جغرافیایی ) ،(GISاحتمال از بین رفتن مهارت ها و دانش های سنتی کارتوگرافی با توجه به توانایی های
سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISبرای پردازش داده های ناوبری از طریق روش های مختلف ،وجود دارد.
در حالی که مهارت های جدید موردنیاز ،قطعا مهم و اساسی هستند ،درک مهارت های قدیمی کارتوگرافی برای کارتوگراف های
دریایی ،مستقل از سیستم ،نرم افزارها و فرایندهای دیگر نیز الزم است .کارتوگرافی دریایی یک نظم پیچیده است .پیش نیازهای
یک کارتوگراف دریایی را نمی توان به داشتن شرایط خاصی تقسیم کرد .برای مثال ،داشتن یک مدرک دانشگاهی در حوزه های
 ،GISهیدروگرافی یا جغرا فیا درسته نشان دهنده این است که فرد دارای زمینه و دانش آکادمیک در زمینه های مرتبط است،
ولی مشخص نمی کند که آیا توانایی و نگرش الزم برای انجام کارهای عملی را دارد یا خیر .توجه به جزئیات ،برنامه های
کاربردی ،تجزیه و تحلیل های بحرانی ،تصمیم گیری آگاهانه ،نیاز به دقت و صحت الزم برای طراحی ،عوامل کلیدی موردنیاز
برای کارتوگرافی دریایی است.
برای یک دریانورد ،یک مکان مورد اعتماد در روی چارت وجود دارد که دقت و اعتماد به آن بیشتر از نقاط قابل اعتماد در روی
نقشه های زمینی است ،با اینکه بسیاری از اطالعات که در چارت مشخص شده قابل دیدن نیست ،چونکه مربوط به عوارض زیر
سطح می باشد .تصمیم گیری اغلب در شرایط ناامن ،آب و هوای بد یا دید ضعیف است که توسط کاربر چارت به صورت ضمنی،
وابسته به چارت گرفته می شود .بنابراین تصمیم گیری های کارتوگراف دریایی در انتخاب جزئیات و در تضمین اینکه تمام
اطالعاتی که باید نشان داده شوند ،نشان داده شده اند یک مهارت مهم است که نباید دست کم گرفته شود .این تصمیمات اساس
ناوبری امن هستند.

شکل  .5کارتوگرافی دریاچه سد هیدرولیک

 .4آموزش در کارتوگرافی دریایی
آموزش سنتی برای کارتوگرافان دریایی ،متمرکز بر مهارت ها و دانش برای گردآوری یک چارت ناوبری به صورت دستی است.
مهارت های رسم فنی ،طراحی ،وضوح و دقت ،با داشتن اطالعات از چارت ها ،اجزای آن و ساخت و ساز ،روش های تحقیق،
ارزیابی داده ها ،نگهداری چارت و دانش کاربر چارت ،عناصر اصلی آموزش کارتوگرافی دریایی هستند .تحوالت در سیستم های
جمع آوری دیجیتال و  GISبه معنی این است که برنامه های آموزشی باید به صورتی باشند که به تحوالت جدید ،سیستم ها،
نرم افزارها و استانداردهای الزم بپردازند .یک نیاز اضافی برای کارتوگراف های دریایی ،داشتن توانایی و دانش الزم برای درک
نیازهای کاربر نهایی است .برای مثال ،اداره هیدروگرافی انگلستان ) ،(UKHOبرای دانشجویان خود برنامه های آموزشی را به
نحوی طراحی کرده است که دانشجویان از طریق آموزش تئوری و پس از آن انجام کارهای عملی ،اردوهای کارورزی و بازدید از
کارهای مرتبط در مناطق دریایی تجربه الزم را برای انجام عملیات کارتوگرافی دریایی و دیگر کارهای مربوط به هیدروگرافی را
بدست آورند.

 .5آموزش بین المللی
از سال  ،2002در اداره هیدروگرافی انگلستان ) (UKHOبیش از  200دانشجو ،از بیش از  45کشور مختلف آموزش دیده است.
این آموزش ها از اهداف سازمان بین المللی هیدروگرافی ) (IHOپشتیبانی می کند .آموزش در یک محیط بین المللی هنگام
طراحی چنین یادگیری نیازمند روشی متفاوت است .درک الزامات سازمانی ،فرآیندها و محصوالت می توانند نقش تعیین کننده
ای در تعیین ساختار و طراحی چنین دوره ای داشته باشند .اداره هیدروگرافی انگلستان ) (UKHOدر دفتر این اداره و در کشور
انگلیس این آموزش را داده است .چون این آموزش در داخل کشور انگلیس انجام می شود لذا تحت نظارت افسران سازمانی این
ک شور انجام می گیرد .این به این معنی است که طراحی دوره به طور عمده توسط الزامات سازمانی تعیین می شود ،و در برخی
از موارد ،کارهای انجام شده را می توان به صورت محلی انجام داد.

شکل .6اداره هیدروگرافی انگلستان )(UKHO

 .6مروری بر چارت های دریایی
چارت نقشه ای است که باید عالوه بر عوارض دریایی عوارض مشخص از جمله آنتن های مخابراتی ،اسکله ها ،جزیره های موجود
در دریا و هر آنچه که در ناوبری دریا وجود دارد را نشان دهد .ی ک چارت دریایی نشان دهنده مناطق دریایی و نواحی ساحلی
مربوطه میباشد .نسبت به مقیاس نقشه  ،مطالبی از قبیل عمق آب ،ارتفاعات موجود از بستر دریا (نقشه توپوگرافی) ،خصوصیات

طبیعی بستر دریا ،موارد مربوط به خط ساحلی ،خطر های موجود جهت ناوبری ،موقعیت عالئم کمک ناوبری طبیعی و غیر
طبیعی ،اطالعات مربوط به جریانات آبی و جزر ومد ،موارد مربوط به میدان مغناطیسی زمین در آن ناحیه بخصوص ،سازه های
ساخت بشر مانند بنادر ،ساختمان ها و پل ها را نمایش میدهد .چارت های دریایی ابزارهای اساسی جهت ناوبری دریایی می
باشند .چارت های دریایی هم به صورت کاغذی و هم به صورت الکترونیکی مورد استفاده اند.

شکل  .7نمونه چارت دریایی کاغذی

چارت های دریایی پس از انجام عملیات هیدروگرافی تهیه میشوند .به دلیل دشواری و زمانگیر بودن عملیات هیدروگرافی این
اطالعات در بسیاری از نقاط کم اهمیت ،در دسترس نمیباشد .عمق آب به روشهای مختلفی بدست میاید .در گذشته از طناب
و وزنه استفاده مینمودند اما امروزه از عمق یابهای الکترونیکی پیشرفته (اکوساندر) به منظور محاسبه عمق در دریاهای آزاد
استفاده میگردد .چارت های دریایی توسط اداره ملی هیدروگرافی در بسیاری از کشورها تهیه میگردد .بسیاری از ادارات
هیدروگرافی موارد بروز رسانی را به صورت مرتب و یا هفتگی از طریق نمایندگی های فروش تامین مینمایند .ادارات هیدروگرافی
چارت های ملی و بین المللی را طبق استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی هیدروگرافی ) (IHOکه به منظور
یکسان سازی استانداردها و عالئم موجود برروی چارت ها ارئه میگردد  ،تهیه مینمایند.

شکل  .8نمونه چارت دریایی الکترونیکی

در سال  1394برای نخستین بار ،تعداد  30سلول چارت الکترونیکی دریایی ) ،(ENCاز آب های تحت حاکمیت در منطقه
شمال خلیج فارس با استفاده از توان متخصصان داخلی (سازمان نقشه برداری کشور) تهیه و با هماهنگی شرکت پریمار نروژ
در اختیار دریانوردان و کشتی های متقاضی قرار گرفت.

شکل  . 9نمونه ای از نقشه عمق یابی که از طریق عملیات هیدروگرافی تهیه می شود

شکل  .10نمونه ای از چارت دریانوردی که از طریق عملیات هیدروگرافی تهیه میشود
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