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ها و چالشهای تولید و اشتغال در حوزه مهندسی فرصت برنامه ششم توسعه،

 برداری کشوربا تاکید بر سازمان نقشه بردارینقشه

 2محسن رجب زاده، 1*جمور یحیی

 برداري کشورن نقشهسازما - برداريدانشیار آموزشکده نقشه7
djamour@ncc.org.ir 

 برداري کشورسازمان نقشه -ينده پژوهي کارشناس آ کارشناس ارشد مديريت اجرايي، 2
rajabzadeh@ncc.org.ir 

 (7331 ارديبهشت، تاريخ تصويب 7339 اسفند)تاريخ دريافت 

 دهیچک

اطالعات به ويژه اطالعات مکاني، نقش اساسي در تحقق نیاز به نقشه و اطالعات مکاني مربوط به يک زمان يا دوره خاص نیست و 

. ازسوي ديگر نگرش نوين کنوني در دنیا به نقشه و اطالعات دارد ساله 5هاي کلي نظام و برنامه سیاست هاي  و ساله کشور 22انداز چشم

ها نظیر شبکة حمل و نقل، بهداشت و مخابرات وغیره است. نقش اين زيرساخت مکاني به عنوان يک زير ساخت، همانند ساير زير ساخت

ها در اين جهت روندي روز ريزي و سیاستگذاريان  موجب گرديده که برنامهدر تحقق برنامه هاي توسعه و بهبود کیفیت زندگي شهروند

افزون يابد. با تصويب و ابالغ قانون برنامه ششم توسعه و وجود مواد قانوني مرتبط با حوزه مهندسي نقشه برداري و زير ساخت اطالعات 

هاي مکاني در سطح ملي و گسترش کاربرد آن امور مربوط به دادهمکاني در اين برنامه، نشاندهنده عزم راسخ کشور براي توسعه و ارتقاي 

ها است. اين مقاله سعي دارد با مطالعه احکام دائمي توسعه و قانون برنامه ششم و شناسايي نیاز هاي نقشه و اطالعات گیريدر تصمیم

هاي ناشي از فرصت و ششم را مورد مطالعه قرارداده مکاني اين برنامه، اهمیت زير ساخت اطالعات مکاني و نقش آن در اجرايي شدن برنامه

جايگاه مهندسي نقشه برداري و توسعه در تبیین ن را در حوزه مهندسي نقشه برداري معرفي نمايد. امید است نتايج آن یانوق ايناجراي 

 گامي هرچند کوچک در جهت نیل به منظور فوق باشد.عرصه تولید نقشه و اطالعات مکاني  اشتغال در

 برداري، اطالعات مکانيبرنامه ششم توسعه، زير ساخت اطالعات مکاني، مهندسي نقشهکلیدی:  واژگان

 

 

 

                                                           
 نويسنده رابط *
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 مقدمه -1

ارتباطات و در عصر کنوني که از آن با عنوان عصر 

شود ضرورت تولید، گردآوري، پردازش، برده مي اطالعات نام

ارائه و دسترسي مناسب به اطالعات بر کسي پوشیده 

عالوه بر آن پیشرفت هاي نوين در فناوري ها،  .]2[نیست

افزايش نیازها و سرعت در روند تحوالت علمي، اجتماعي و 

اقتصادي، بازنگري و تدوين برنامه هاي راهبردي را ضروري 

بنابراين الزم است متناسب با چشم انداز  .]7[نموده است

بیست ساله کشور و  برنامه هاي راهبردي وزارت خانه ها و 

گاه هاي دولتي، چشم انداز، اهداف کالن و راهبردهاي دست

بديهي است  .]5[نظام نقشه برداري کشور نیز بازبیني گردد

الزمه اين مهم شناخت کامل ازسیاست ها، قوانین، مقررات 

و برنامه هاي کشور و نحوه ارتباط آن با حوزه مهندسي 

در اين  نقشه برداري و زير ساخت اطالعات مکاني است.

ساله کشور،  22تا ابتدا با مروري بر چشم انداز راس

سیاستهاي کلي اشتغال، اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم 

ابالغي مقام معظم رهبري و برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم 

نقش اطالعات مکاني و مهندسي نقشه برداري در  ،توسعه

اين مقررات مطالعه شده است. پس از آن احکام دائمي 

نون برنامه ششم توسعه مورد مطالعه دقیقتر قرار برنامه و قا

گرفته و ارتباط مواد آن با موضوع تحقیق مشخص شده 

ها و چالش هاي است. در نهايت عالوه بر تبیین فرصت 

حاصل از اين برنامه،  برداريپیش روي نظام نقشه

ید و اشتغال در حوزه پیشنهاداتي نیز در راستاي تول

 ه شده است.برداري ارائمهندسي نقشه

 ساختار نظام نقشه برداری کشور  -2

اي از ارکان مرتبط با برداري کشور مجموعهنظام نقشه

نقشه و اطالعات مکاني است که تحت آن امور مهندسي 

برداري در راستاي توسعه همه جانبه کشور نقشه

اين ارکان در قالب هشت عنوان  .]5[شودساماندهي مي

سیاستها، ( 7بارتند از کلي تقسیم بندي شده است که ع

استانداردها، ضوابط و معیارهاي فني، ( 2قوانین و مقررات، 

( 5تولید کنندگان، ( 4سازمانها و مراجع قانوني، ( 3

آموزش، ( 1اي و علمي، حرفه هايتشکل( 9کاربران، 

. ]3[محصوالت و خدمات مکاني( 8 و تحقیقات و فناوري

برداري ي نقشهبديهي است رشد و توسعه درحوزه مهندس

به نوعي با يک يا چند مورد از ارکان فوق مرتبط است، لذا 

شناخت اين ارکان، عملکرد و نحوه تعامل آنها با يکديگر 

تواند به ترسیم بهتر شرايط موجود در نظام مورد مي

شماي  7در شکل  .]2[مطالعه و نیازهاي آن کمک نمايد

 ه است.کلي ارکان نظام نقشه برداري نمايش داده شد

               
        

                  
      

                
       

                    

                   
      

                   
              

       
            

 
 شماي کلي ارکان نظام نقشه برداري کشور -7شکل

ساله سازمان نقشه برداری  22چشم انداز  -3

 کشور

با مروري بر قانون اساسي، سیاست هاي کلي نظام و 

 هاي کلي نظام اداريسیاست، توسعه و ششم برنامه پنجم

توسعه  و سیاست هاي کلي اشتغال، ايران کشوري است

يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح 

منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان 

از  .]4[المللاسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین

سوي ديگر نگرش نوين کنوني در دنیا به نقشه و اطالعات 

ها زير ساختمکاني به عنوان يک زير ساخت، همانند ساير 

از جمله شبکة حمل و نقل، بهداشت و مخابرات و غیره 

ها، گیري. نقش اين زيرساخت در تصمیم]2[مطرح است

توسعة فناوري اطالعات، تجارت الکترونیکي، ارائة خدمات 

نوين به جامعه، توسعه پايدار، کاهش اثرات بالياي طبیعي، 

ه که بهبود کیفیت زندگي شهروندان وغیره موجب گرديد

ها در اين جهت روندي روز ريزي و سیاستگذاريبرنامه

. از طرفي بر اساس اطالعات مندرج در ]2[افزون يابد

در اين سازمان سازمان نقشه برداري کشور  اينترنتي سايت

، سازماني است چابک، پیشرو و پاسخگو، موثر 7424افق 

در توسعه پايدار کشور، سرآمد در منطقه و رقابت پذر در 
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هان، مرجع ملي تأمین اطالعات مکاني بهنگام، قابل ج

. با توجه به موارد فوق در چشم ]79[اعتماد و در دسترس

انداز بیست ساله، سازمان نقشه برداري کشور سازماني 

است پیشرفته از نظر نیروي انساني و فناوري در اختیار که 

هاي ريزي فعالیتبه عنوان مرکز اصلي هدايت و برنامه

برداري و تولید اطالعات مکاني در کشور با تعامل نقشه

هاي مرتبط ملي و ها و بخشسازنده با ساير دستگاه

جانبة کشور و برخورداري المللي در جهت توسعة همهبین

جامعة ايراني از رفاه، امنیت و محیط زيست پايدار فعالیت 

با توجه به چشم انداز فوق، سازمان نقشه  .]5[نمايدمي

 :]5[کشور بايد داراي ويژگي هاي زير باشدبرداري 

  سازمان نقشه برداري کشور با تعامالت ملي و بین-

المللي ضمن ايجاد و پیگیري گسترش و نگهداري زير 

را به عنوان يکي از زير  ، آنساخت اطالعات مکاني

 .بگیردساخت هاي ملي ارائه و بکار 

   ت و مردم به انواع نقشه، اطالعا کند کهسازمان تالش

خدمات مکاني به هنگام و با کیفیت مناسب در زمان و 

 مکان مناسب دسترسي داشته باشند.

   هاي توان و فعالیتسازمان با بهره گیري بهینه از

بخش هاي دولتي و غیر دولتي به توسعه متوازن نظام 

 د.اينم کمکنقشه برداري کشور 

   با پیگیري مستمر سازمان نقشه برداري کشور در

يرساخت اطالعات مکاني، توسعه بهینه خصوص ز

 .گردددولت الکترونیک به شکل مطلوب محقق 

قوانین و مقررات مرتبط با مهندسی نقشه  -4

 برداری

هاي قانون اساسي و سیاست ها و برنامهدر اين قسمت 

ها با حوزه مهندسي  ه منظور تعیین ارتباط آنکلي نظام ب

ديهي است که بگیرد. مينقشه برداري مورد بررسي قرار 

، برداريمقوله نقشه در اين قوانین به دلیل تخصصي بودن

ندارد، ولي نکاتي وجود دارد که  مشخصي وجود عنوان

اطالعات مکاني  ها فقط در صورت وجوددستیابي به آن

به عنوان نمونه  .]4[مناسب قابل برنامه ريزي و اجرا است

ريف در اصل دوم قانون اساسي که اهداف اصلي نظام تع

گیري از از بند ششم به موضوع بهره "ب"شده در رديف 

هاي پیشرفته و علوم و فنون براي پیشرفت تجارب کشور

که اين امر مهم  ،کشور و کرامت انساني اشاره شده است

نیازمند تالش و همت تمامي بخش ها و حوزه هاي کاري 

رشته مهندسي نقشه برداري نیز از اين  کشور مي باشد و

با اين توضیح مختصر، در ادامه  .]4[مستثني نیستقاعده 

بررسي اجمالي برروي قوانین، آيین نامه ها يک اين بخش 

مرتبط با حوزه مهندسي  و ضوابط مصوب سال هاي اخیر

برداري انجام شده است. آنچه که مسلم است تدوين نقشه

-برداري در سالقوانین و مقررات در بخش مهندسي نقشه

ها و شرايط حاکم بر کشور ي بر سیاستهاي گذشته مبتن

بوده است. لیکن تا کنون بطور خاص براي تهیه و تدوين 

هاي فني قوانین، مقررات، معیارها، ضوابط و دستورالعمل

برداري کشور رويکرد مکتوب و مستندي بخش نقشه

همین بي توجهي باعث شده است  .]1[تدوين نشده است

هت تالش براي حفظ که عمده وقت و توان اين بخش درج

جايگاه و فعالیت براي دريافت اعتبارات مورد نیاز اين 

هاي با ابالغ سیاست 34و  33بخش باشد. طي سال هاي 

اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه، تصويب قانون 

هاي توسعه ومصوبات قانوني حدنگار و احکام دائمي برنامه

قاومتي و دولت گانه اقتصاد مهاي دوازدهمرتبط با برنامه

الکترونیک اهمیت نقشه و اطالعات مکاني در سطح کشور 

سازي سازي اقتصاد و سالمبصورت جدي تر در قالب شفاف

هاي عمومي کشور و توسعه جويي در هزينهآن، صرفه

طي  کارآفريني مورد تأکید قرار گرفته است. از طرف ديگر

هاي چند سال گذشته با تغییرات فناوري، گستره فعالیت

برداري به نحوي رقم خورده که منجر حوزه مهندسي نقشه

به رشد دوباره کاري در اين حوزه شده است. تهیه نقشه 

اي يا تولید نقشه هاي الزم از روي تصاوير ماهوارهفاقد دقت

بدون اتصال به شبکه نقاط مبنايي کشور از مشکالت جدي 

در اين بخش است که در صورت توجه جدي و تخصصي 

ه نقشه و اطالعات مکاني موضوع اشتغال مهندسان نقشه ب

بردار نیز مرتفع خواهد شد. عالوه بر موارد فوق توسعه 

دولت الکترونیک، توسعه اقتصاد دريايي، هويت بخشي به 

سیماي شهر و روستا، توسعه ثبت رسمي اسناد و امالک، 

هاي اطالعاتي کشور، توسعه صنعت توسعه شبکه

سازي از وستاهاي کشور و استانداردگردشگري، توسعه ر

هاي ابالغي برنامه ششم نکات کلیدي مورد تأکید سیاست

هاي مکاني هرگونه برنامهاست که بدون وجود نقشه و داده

 آمیز نخواهد بود. ريزي در اين حوزه موفقیت

تصويب پروژه استقرار نظام پايه اطالعات مکاني در 

گانه اقتصاد هاي دوازدهدر قالب يکي از برنامه سطح کشور
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وري هاي ارتقاء بهرهمقاومتي نشان از عزم دولت در برنامه

و ارتقاي توان تولید ملي، برقراري انضباط مالي و شفاف

سازي اقتصاد است. وجود نقشه و اطالعات سازي و سالم

مکاني با کیفیت مناسب و به روز از الزامات استقرار نظام 

تر عدم توجه ويژه به حوزه مذکور است. بعبارت ساده 

مهندسي نقشه برداري، منجر به ضعف در استقرار نظام 

پايه اطالعات مکاني  و نتیجه آن اشکال در برنامه اصلي 

 سازي اقتصاد خواهد بود.شفاف

ساماندهي ثبت اسناد و امالک کشور و مبارزه جدي با 

 باشدمي خواري از اهداف اصلي قانون حدنگارپديده زمین

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط مرکز  .]73و 78[

تحت  7359هاي مجلس، موضوع مذکور از سال پژوهش

عنوان طرح کاداستر کشور در برنامه بوده ولیکن تا پايان 

درصد  1اين طرح فقط در محدوده قريب به  33سال 

باشد، موفق کشورکه بیشتر مربوط به مناطق شهري مي

ر موفقیت چنداني حاصل نشده بوده و در ساير مناطق کشو

است. الزم بذکر است که موفقیت مورد اشاره نیز بعد از 

با اجراي طرح تهیه نقشه شهرهاي کشور  7382سال 

شهر  822برداري و ارائه نقشه بیش از توسط سازمان نقشه

به سرانجام رسیده است. اين  7:2222کشور در مقیاس 

اين قانون در  توضیح مختصر بیانگر اين واقعیت است که

صورت وجود نقشه و اطالعات مکاني مناسب و با اتصال به 

شبکه هاي مبنايي کشور قابلیت اجرا خواهد داشت. عالوه 

قانون مذکور سازمان  72و  8بر توضیحات فوق در ماده 

ثبت اسناد و امالک کشور مکلف به همکاري با سازمان 

یاز خود هاي مورد نبرداري کشور براي تأمین نقشهنقشه

شده است. بديهي است عدم توجه به اين مقوله مهم منجر 

هزينه براي تأمین نقشه پرهاي غیر معمول و روش به ورود

و اطالعات مکاني مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و امالک 

 کشور خواهد شد. 

ضوابط فني اجرايي توسعه دولت  24طبق ماده 

ت به شماره الکترونیک مصوب شوراي عالي فناوري اطالعا

برداري سازمان نقشه" ،77/9/7333در مورخه  745/222

هاي مبتني بر سامانه اطالعات کشور مسئول تامین نقشه

جغرافیايي براي کلیه متقاضیان بوده و موظف است با 

استفاده از امکانات خود و ساير مراجع قانوني و همچنین از 

ها و خريد خدمت بخش سپاري فعالیتطريق برون

هاي يک پانصدم و يک دوهزارم شهرها را وصي، نقشهخص

تا پايان سال دوم مصوبه و براي باقي کشور را تا پايان سال 

 نیز 25عالوه بر آن در ماده  ."سوم اجراي آن فراهم کند

هاي کاداستر از هاي اجرايي مکلف به تهیه نقشهدستگاه

جمله کاداستر دريايي تا پايان سال چهارم اجراي اين 

موارد فوق دلیل محکمي بر نقش و اهمیت  .اندابط شدهضو

 .]22[ هاي مکاني در توسعه دولت الکترونیک استداده

بررسي انجام شده حاکي از اين واقعیت است که 

سازي اقتصاد، دولت انتظارات کشور در برنامه شفاف

هاي کشاورزي، آب ، صنعت و معدن، الکترونیک و حوزه

یط زيست همگي وابسته به مسکن، حمل و نقل و مح

وجود نقشه و اطالعات مکاني است. بعبارت بهتر در حال 

حاضر وجود نقشه و اطالعات مکاني به روز تبديل به يک 

دغدغه ملي شده است. بديهي است توجه به موضوعات 

فوق و رفع اين مشکل نیازمند يک تفکر جديد در حوزه 

امي توان مهندسي نقشه برداري و بهره گیري جدي از تم

 بخش خصوصي اين حوزه است. 

هاي توسعه دغدغه اشاره شده در احکام دائمي برنامه

و قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه جدي قرار  کشور

هاي فعالیتاحکام دائمي کلیه  77گرفته است. در ماده 

برداري و اطالعات مکاني، عکسبرداري مرتبط با نقشه

ي پوششي و شهري در هاهوايي، تهیه و تولید نقشه

هاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامي، مقیاس

گذاشته شده است. برداري کشور برعهده سازمان نقشه

هاي عالوه بر آن در قانون برنامه ششم توسعه نیز حوزه

کشاورزي، آب، محیط زيست، صنعت و معدن، حمل و 

ه نقل، ثبت اسناد و امالک کشور و اقتصاد کالن مورد توج

جدي کشور قرار گرفته است. بديهي است الزمه دستیابي 

بیني شده در قانون مذکور، ها و اهداف پیشبه برنامه

شناخت سرزمیني است که اين موضوع مهم جز با 

دراختیار داشتن نقشه و اطالعات مکاني مناسب، میسر 

 نخواهد شد. 

هاي هاي اشاره شده و نیازمنديبا توجه به دغدغه

حوزه مهندسي نقشه برداري و همچنین سوابق کشور به 

فعالیت هاي نقشه برداري در سازمان نقشه برداري کشور 

گروه  9نقشه و اطالعات مکاني مورد نیاز کشور در قالب 

شامل عکسبرداري پوششي و تولید اورتوفتو، نقشه هاي 

کوچک مقیاس خشکي و دريا ها، نقشه و اطالعات مکاني 

ساخت داده هاي مکاني، هدايت، شهري و روستايي، زير 

نظارت و راهبري و شبکه هاي مبنايي و پايش دائمي 

 تغییرات زمین طبقه بندي شده است.
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 برنامه های توسعه کشور -5

نقشه و اطالعات مکاني با به عبارت کلي تر خدمات 

نقشه برداري بعنوان پايه اصلي اجراي برنامه ها و اهداف 

مردان و مسئوالن بوده هر کشور همواره مورد توجه دولت

بررسي اجمالي بررروي تاريخچة تاسیس سازمان  .]9[است

در سال  برنامه و بودجه کشور مويد اين موضوع است.

قراردادي میان دولت ايران و يک شرکت آمريکايي  7325

در رابطه با برنامه و توسعه  "موريسن نودسن" به نام

ارها و اين شرکت با استفاده از آم .]8[منعقد گرديد

ت عالي برنامه تهیه کرده ااطالعات و برنامه هايي که هی

 گزارش خود را تحت عنوان 7329بود در مرداد ماه سال 

در  .]8[به دولت ايران تسلیم نمود "توسعه و عمران ايران"

اين برنامه به مواردي از جمله تهیه آمار کامل در مورد 

ناطق کشور منابع طبیعي و نقشه برداري تفصیلي از کلیه م

در همان سال آقاي مشرف نفیسي  .]8[تاکید گرديده است

ت عالي برنامه از طرف نخست وزير اهی ييکي از اعضا

ت عالي برنامه و با توجه به اماموريت يافت که به کمک هی

 اي قابل اجرا تهیه نمايد.گزارش موريسن نودسن برنامه

آماده گرديد.  7329گزارش آقاي نفیسي در دهم آذر 

اليحه قانون برنامه هفت ساله "براساس اين گزارش 

به مجلس شوراي ملي ارائه شد که در  "عمراني کشور

اليحه قانوني اجراي برنامه  7321بیست و ششم بهمن 

( به تصويب 7334-7321) هفت ساله عمراني کشور

ژه هاي ها و پرو. اجراي طرح]8[مجلس شوراي ملي رسید

مود از عملیات نقشه برداري و نمندرج در برنامه ايجاب مي

نقشه ها در سطح وسیع بهره برداري گردد. در آن زمان 

مهندسین مشاور خارجي در ايران حضور داشتند که بابت 

مبالغ زيادي دريافت مي  بردارينقشه هزينه عملیات

 عنواننمودند، لذا ابتدا در سازمان برنامه، نهادي تحت 

هاي آن از فعالیت سي ايجاد گرديد که يکيبنگاه مهند

با توجه به وسعت پهناور کشور ايران،  .نقشه برداري بود

-توانست پاسخگوي نیازهاي نقشهنمي کوچکاين واحد 

ها کارشناساني در کشور در آن سال .]9[برداري کشور باشد

مشاهدات خود در  بودند که با توجه به تحصیالت و

داري را بر، لزوم تاسیس سازمان نقشهکشورهاي پیشرفته

به دولتمردان آن روز از جمله رئیس سازمان برنامه وقت 

تاسیس  7321ماه سال  سرانجام در خرداد توصیه نمودند.

هدف از  .]9[به تصويب رسید کشور برداريسازمان نقشه

اولین اليحه قانوني سازمان  7سازمان در ماده اين تشکیل 

ل نقشه ک به منظور تهیه" :از عبارت بود کشور بردارينقشه

برداري که بوسیلة کلیة کشور و براي تطبیق عملیات نقشه

یرد، گواير دولتي در تمام کشور صورت ميدو موسسات 

 .]3["برداري تاسیس مي شودسازماني به نام سازمان نقشه

الزم به ذکر است که نیاز به نقشه و اطالعات مکاني مربوط 

نامه ها و و در بربه زمان تاسیس سازمان برنامه نبوده 

 هاي مختلف کشور نیز مورد توجه بودهسیاست هاي دوره

در برنامه چهارم که توسعه پايدار  مثالبه عنوان  است.

مبتني بر دانايي به عنوان محور اصلي برنامه بوده است، 

اطالعات مکاني يکي از ارکان اساسي در جهت افزايش 

 دانايي است به عبارت ديگر مديريت و تصمیم گیري بر

 .]8[اساس اطالعات نقش کلیدي در کشور داشته است

هاي مکاني براي توسعه اقتصادي و بنابراين وجود داده

اجتماعي و همچنین مديريت بهینه منابع طبیعي و محیط 

مطالعه موردي که در يک زيست بسیار ضروري است. در 

وضعیت بخش نقشه برداري در "تحت عنوان  7384سال 

از  نشان داد که صورت گرفته است توسعه "برنامه چهارم

مورد به حوزه مهندسي  47 ،ماده اين قانون 792مجموع 

درصد  9/25. به عبارتي ]8[ نقشه برداري مربوط مي شود

از مواد قانون برنامه چهارم توسعه کشور به نقشه و 

روي  بررسي اجمالي بر اطالعات مکاني مرتبط است. با

مورد با  28رنامه سوم بماده  733برنامه سوم توسعه از 

درصد  7/74برداري مرتبط است که معادل حوزه نقشه

مربوط به  7337تحقیق ديگر در سال يک  .]2[است

وضعیت نقشه و اطالعات مکاني بیانگر اين نکته است که از 

ماده با حوزه مهندسي  92 ،قانون برنامه پنجم ماده از 235

 9/25عادل به عبارتي م .]72[ برداري مرتبط استنقشه

درصد از عناوين اين قانون با موضوع نقشه و اطالعات 

مکاني مرتبط است. مقايسه اين میزان با نتايج برنامه 

چهارم بیانگر عدم رشد کمي برنامه پنجم نسبت به برنامه 

چنانچه اين سه قانون برنامه از جنبه  .]72[چهارم است

در  دهد که، نشان ميمحتوايي مورد بررسي قرار گیرد

برداري حول محور تولید برنامه سوم، ارتباط حوزه نقشه

نقشه و اطالعات مکاني بوده است. در برنامه چهارم اين 

ارتباط عالوه بر تولید نقشه و اطالعات مکاني وارد حوزه 

پايگاه و سامانه اطالعات مکاني نیز شده است. در برنامه 

ازهاي ي يافته و عالوه بر نیپنجم، ارتباط گسترش بیشتر

-ث زير ساخت اطالعات مکاني و بهرهاي کشور، مباحنقشه
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گیري کشور نیز ها در مديريت و تصمیمگیري از اين داده

به عبارتي از جنبه محتوايي  .مورد توجه قرار گرفته است

برنامه پنجم رشد مناسبي داشته است. اين رشد برنامه اي 

که حاصل تالش چندين ساله فعاالن اين حوزه است 

بیانگر اين واقعیت است که در کشور ما نیز نگرش به 

ها و پروژه موضوع نقشه و اطالعات مکاني از پیش نیاز طرح

هاي عمراني به سمت يک زير ساخت مانند شبکه حمل و 

 .]72و  3[نقل، بهداشت و مخابرات تغییر مسیر داده است

نقشه و اطالعات مکانی در برنامه ششم   -6

 توسعه

میزان تأثیر نقشه و اطالعات مکاني  منظور بررسيه ب

مطالعه در اين بخش  ،در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه

، صورت گرفته توسعه ششممختصري بر روي قانون برنامه 

ابتدا فعالیت هاي مرتبط باحوزه مهندسي نقشه  . است

برداري در قالب شش گروه اصلي مطابق تعاريف زير طبقه  

( عکسبرداري پوششي و 7از بندي شده است که عبارتند 

 واجراي تحقق که قانون از مواديتولید اورتو فتو شامل 

 هاي طرح انجام کشور، سازي مستند نیازمند آنها

آن است،  از سريع محصوالت تهیه و پوششي عکسبرداري

نقشه هاي کوچک مقیاس خشکي و دريا ها شامل ( 2

 از گیري بهره با آنها واجراي تحقق که قانون از موادي

و کوچکتر از آن  7:25222کوچک مقیاس مانند  هاينقشه

، چارت هاي دريايي، نقشه هاي موضوعي و اطلس هاي 

و  شهري مکاني واطالعات نقشه( 3،  ملي میسر است

 آنها واجراي تحقق که قانون از شامل موادي  روستايي

بزرگ مقیاس از قبیل  هاي نقشه بازنگري ويا تولید نیازمند

زير ساخت داده هاي مکاني  ( 4، بزرگتر استو  7:2222

شامل موادي از قانون که تحقق و اجراي آن منوط به 

ايجاد و توسعه پايگاه هاي اطالعات مکاني و ارائه سرويس 

راهبري  و نظارت هدايت، (5، هاي مرتبط با آن است

احکام دائمي برنامه 77ه ماد با که قانون از موادي شامل

 راهبري، نیازمند آن اجراي و تاس مرتبطهاي توسعه 

 کشور بردارينقشه سازمان فني وکنترل نظارت هدايت،

پايش دائمي  تغییرات شبکه هاي مبنايي و ( 9 و است

 بازبیني نگهداري، نیازمند که قانون از شامل موادي  زمین

و  کشورمسطحاتي، ارتفاعي و ثقلي  هايشبکه توسعه و

ش دائمي تغییرات ايستگاه هاي جزرومدي بمنظور پاي

موضوع  5 ،اين قانون 2ماده  دراست. از طرف ديگر زمین 

به شرح زير مشخص  اصلي به عنوان مسائل محوري برنامه

موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و ( 7  شده است

محور در مورد موضوعات خاص مکان( 2، زيستمحیط

آمد توسعه سواحل مَکران، اروند و بازآفريني بافتهاي ناکار

شهري)حاشیه شهرها و بافتهاي فرسوده(، بافتهاي تاريخي 

روي موضوعات خاص بخش پیش( 3، و مناطق روستايي

اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، کشاورزي، 

گردشگري، عبوري)ترانزيت( و حمل و نقل ريلي، فناوري 

( 4، نوين، توسعه و کاربست علم و فناوري و انرژي

رابخشي در مورد بهبود محیط موضوعات خاص کالن ف

کسب و کار، اشتغال، فضاي مجازي، نظام عادالنه پرداخت 

توسعه ( 5و  و رفع تبعیض، توانمندسازي محرومان و فقرا

و  هادولت موظف شده تا طرحو  آمادگي دفاعي و امنیتي

ها را در برنامه هاي ساالنه و پروژه هاي مرتبط با اين محور

هي اقتصاد مقاومتي مالک عمل حتي مصوبات ستاد فرماند

هاي مهندسي بندي فعالیتبا توجه به طبقه. قرار دهد

محور  5با  و مقايسه آن  گروه 9برداري در قالب نقشه

بدون انجام بموقع بیانگر اين واقعیت است که اصلي قانوني 

هاي مربوط به تهیه نقشه و اطالعات و مستمر فعالیت

ي برنامه ششم میسر مکاني، حرکت در راستاي محورها

نبوده و پروژه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نیز 

طبقه  با توجه بهدر ادامه  دچار ابهام و مشکل خواهد شد.

مواد قانون برنامه  استبندي صورت گرفته، تالش شده

ششم توسعه مطالعه و در صورت وجود ارتباط، در قالب 

در قالب  آنیجه نت وشده بندي ها تقسیميکي از اين گروه

نتايج  2شکل  درجدول پیوست مقاله ارائه شده است. 

در قالب شش عنوان مقايسه صورت گرفته  حاصل از

بندي و ارائه شده است. هاي کلي مورد اشاره دستهفعالیت

برخي از مواد قانون ممکن است اجراي الزم بذکر است که 

 د. نته باشها يا تمامي آنها نیاز داشگروه از فعالیت چند هب
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ارتباط مواد قانون برنامه ششم با فعالیت هاي اصلي  -2شکل

 مهندسي نقشه برداري )سازمان نقشه برداري کشور(

و توضیحات ارائه  پیوستبا مروري بر نتايج جدول 

ماده قانون برنامه  724ماده از مجموع  48شده در مجموع 

ه تعبیر دارند. بهاي مکاني ، براي اجرا نیاز به دادهششم

درصد  قانون برنامه ششم   33نزديک به  ديگر، اجراي

نیازمند نقشه و اطالعات مکاني است و اين موضوع 

و جايگاه مهندسي تأکیدي بر توجه بیشتر به وضعیت 

هاي سوم، مروري بر برنامه. نقشه برداري در کشور است

چهارم و پنجم توسعه و مطالعه ارتباط آنها با نقشه و 

 21و  25، 79بیانگر ارتباط به ترتیب کاني اطالعات م

به . استنمايش داده شده 3درصدي است که در شکل 

عبارت ديگر نقشه و اطالعات مکاني يکي از ابزارهاي اصلي 

ريزي و مديريت کشور است که با توجه مناسب برنامه

گذاري مناسب سرمايه واين رشته مسئوالن به جايگاه 

تواند در حفظ و تضمین ميور عالوه بر مديريت بهتر کش

برداري و جلوگیري از کیفیت محصوالت و خدمات نقشه

اطالعات تکراري نقش بسزايي داشته  دوباره کاري و تولید

ها، توسعة گیرينقش اين زيرساخت در تصمیم .باشد

فناوري اطالعات، تجارت الکترونیکي، ارائة خدمات نوين به 

بهبود  ت بالياي طبیعي وپايدار، کاهش اثراجامعه، توسعه 

ريزي و نمايد که برنامهکیفیت زندگي شهروندان ايجاب مي

   .]2[ها در اين جهت تسريع و تسهیل گرددسیاستگذاري

 
میزان ارتباط نقشه و اطالعات مکاني با برنامه هاي  -3شکل

 توسعه کشور

کارها، ها، استانداردها، راهبنابراين با تعیین سیاست

توان نقش و جايگاه مهم رسي به اطالعات، ميتولید و دست

برداري را در کشور تببین نمود و تحول مهندسي نقشه

هاي عظیمي به منظور توسعه و ارتقاي امور مربوط به داده

مکاني در سطح ملي و گسترش کاربرد آن در 

جويي ها ايجاد نمود که منجر به صرفهگیريتصمیم

ات و ايجاد اشتغال اقتصادي، مشارکت در تولید اطالع

  .]9[شود

عالوه بر  مورد بحث، منظور توجه بیشتر به موضوعه ب

نیز کشور توسعه  هايبرنامه ششم، احکام دائمي برنامه

هاي فته و ارتباط آن با فعالیتتحلیل قرار گر مورد تجزيه و

 7ي تعريف شده در جدول سازمان در قالب شش گروه کار

 77ماده  ،ر احکام دائمياست. نکته کلیدي دبررسي شده

ها ري، هدايت و نظارت بر فعالیتبآن است که وظیفه راه

برداري عهده سازمان نقشهر برا برداري خدمات نقشه و

اين آن نقش اساسي  و عالوه بر استکشور گذاشته 

 اين مادهدر اجراي قانون حدنگار در تبصره ذيل  را سازمان

اد احکام دائمي مورد تأکید قرار گرفته است. مرور مو

توسعه حاکي از اين واقعیت است که دستیابي به اهداف 

-احکام نیازمند وجود نقشه و داده درصد اين 21بیش از 

-ارتباط  احکام دائمي برنامه 4هاي مکاني است. در شکل 

 است.برداري ترسیم شدهنقشههاي هاي توسعه با فعالیت
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ائمي  برنامه ششم مقايسه میزان تأثیر پذيري احکام د -4شکل

 توسعه از نقشه و اطالعات مکاني

نتايج حاصل از اين بررسي بیانگر اين واقعیت است که 

اجراي برنامه ششم توسعه نیازمند حضور کامل حوزه 

-هاي مختلف است. چالشبرداري در عرصهمهندسي نقشه

 ،در حال حاضر با آن مواجه است اين حوزه هايي که

 عبارتند از :

    اطالعات و ارتباطات بطور گسترده در هاي يفناور

يک نقشه پايه ملي کشور توسعه يافته و وجود 

 هاي مختلف ضروري است.هاي بخشمتناسب با نیاز

    در قالااب زياار ساااخت  هاااي اطالعااات مکااانيسااامانه

هاا تلفیاق و در ماتن اطالعات مکاني با سااير کااربري

اياه باا جامعه وارد شده اسات، لاذا اطالعاات مکااني پ

 باشد.ت باال براي کل کشور يک الزام ميکیفی

    هااي اطالعاات مکاانيبا عمومي شدن کاربري سامانه، 

برداري مطرح کاربران جديدي در عرصه مهندسي نقشه

 اند. شده

    ها  شادهتمرکز دولت معطوف به موضاوع زيرسااخت-

و تولید و بروز نگهداري نقشه و اطالعاات مکااني  است

 ر شود.هاي خصوصي واگذاخشبايد به ب

    هاي جديد اطالعات، نیازمناد ساطح بکارگیري فناوري

 هاي مختلف است.باالتري از دانش و تخصص در زمینه

    هااي مکااني گسترش مراکز تولیاد و کاربردهااي داده

هاي پذيرفته شده در مستلزم ايجاد استانداردها و روش

 هاي اجرايي و کیفي است.زمینه

    هاي کاربردهاي اطالعات مکاني در زمینه ترويج

سازي و مختلف اجتماعي و تخصصي نیازمند فرهنگ

 آموزش مستمر در سطوح مختلف اجتماعي است.

ند نگاهي نو به حوزه چالش هاي مورد اشاره نیازم

برداري و بستر سازي يک تفکر جديد در مهندسي نقشه

يد جدي ادامه اين روند تهد ،اين بخش است. بعبارت بهتر

برداري در کشور خواهد شد. با براي کسب و کار نقشه

 برداريتوجه به توضیحات ارائه شده نقش ارکان نظام نقشه

در حال  رسدبنظر مي ،ها در يکديگرو تداخل آن (7)شکل 

هاي مکاني نقش تولید کننده را ايفا حاضر کاربران داده

-سازمانموزشي و پژوهشي در جايگاه نمايند و مراکز آمي

هايي از کنند. نمونهسازي ميهاي مرجع و قانوني تصمیم

حوزه هاي قوانین و در هاتداخل وظايف و دوباره کاري

است. اشاره شده 4جدول مقررات، عملکرد و هزينه کرد

هايي از قبیل کاهش هزينه، کاهش شرايط مذکور فرصت

زمان، ارتقاء کیفیت، اقبال عمومي به استفاده از نقشه، 

هاي اطالعات فزايش طیف مخاطبین، گسترش سامانها

، کسب تجربه و انتقال دانش به داخل کشورمکاني، 

ارتباط بیشتر بین هاي اين حوزه و سازي به فعالیتاعتماد

تبديل به  برداري کشورجامعه علمي و فني نقشه

تهديدهاي جدي از قبیل ورود افراد غیر متخصص به 

س تبلیغات غیر واقعي، حرفه، عرضه محصوالت بر اسا

ها و اطالعات نامتناسب با نیاز واقعي کاربران، تولید نقشه

کاهش کیفیت و عدم امکان آگاهي ازکیفیت اطالعات، 

ريزي و برداري در مديريت، برنامهتثبیت جايگاه نقشهعدم 

ها و اطالعات مکاني عرضه نقشه، هاي کشورگیريتصمیم

، نگاه خارج از کشور کم دقت و نامناسب تهیه شده در

بخشي به منافع صنف بدون در نظر گرفتن مصالح نظام 

-هاي نقشهبرداري کشور، محدود شدن حوزه فعالیتنقشه

ايجاد رقابت ناسالم در بازار هاي عمراني و برداري به طرح

براي  هاي کاري مناسبکار به دلیل عدم ايجاد ظرفیت

 .]72و3[استبرداري نمودهحوزه مهندسي نقشه
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ارکان نظام نمونه هايي از تداخل وظايف و دوباره کاري در  -4جدول

 نقشه برداري

 عنوان دستگاه/ 

 زمینه فعالیت

و  شبکه هاي مبنايي

  پايش تغییرات زمین

زير ساخت 

 هاي مکانيداده

سازمان ها و مراجع 

 قانوني 
    

     شرکت ملي نفت ايران

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک 
    

     هاشهرداري

سازمان برنامه و  

 بودجه )امور آمايش(
    

سازمان فناوري 

اطالعات  و شرکت 

  ITهاي

    

سازمان بنادر و 

 دريانوردي
    

     وزارت راه و شهرسازي

     سازمان فضايي کشور

     مرکز آمار ايران

شرکت پست 

جمهوري اسالمي 

 ايران

    

     وزارت کشور

واشناسي سازمان ه

 کشور
    

     سازمان زمین شناسي

پژوهشگاه بین المللي 

 زلزله شناسي
    

پژوهشگاه ملي 

اقیانوس شناسي و 

 علوم جوي

    

مرکز تحقیقات راه، 

 مسکن و شهرسازي
    

دانشگاه ها و موسسات 

 آموزش عالي
    

 تداخل وظايف دوباره کاري وظايف قانوني

، هاي اين حوزه به تهديدصتبديهي است روند تبديل فر

هاي هايي از قبیل عدم اجراي سامانهکشور را دچار آسیب

از مناسب  هره گیري، عدم امکان بگیريتصمیماز  پشتیباني

، عدم دسترسي سريع و آسان به هاي موجودکشوراييتوان

سازي کشور در مقابله هاي مکاني و عدم امکان توانمندداده

تر تحقق اهداف برنامه بعبارت سادهبا تهديدات خواهد شد. 

ششم توسعه میسر نشده و استقرار نظام پايه اطالعات 

مکاني در سطح کشور اجرا نخواهد شد. بديهي است عدم 

گانه اقتصاد مقاومتي در هاي دوازدهاستقرار اين نظام برنامه

وري و ارتقاي توان تولید ملي، برقراري هاي ارتقاء بهرهحوزه

سازي اقتصاد را بشدت سازي و سالمو شفاف انضباط مالي

وسعه اشتغال تحت تأثیر قرار خواهد داد و موضوع ايجاد و ت

برداري بطور کامل متوقف و در حوزه مهندسي نقشه

 مسکوت خواهد شد.

 نتیجه گیری  -7

-جلوگیري از تداخل وظايف در حوزه مهندسي نقشه

ش عالوه برداري و مقابله مناسب با دوباره کاري در اين بخ

قاومتي و توسعه اشتغال هاي اقتصاد مبر تحقق سیاست

مند شدن وضعیت نقشه و اطالعات مکاني و موجب نظام

ح کشور خواهد شد. بديهي ن در سطآخدمات مرتبط با 

ها به نقاط قوت برداري مناسب و تبديل فرصتاست بهره

-ها، نیازمند برنامهين حوزه و مقابله مناسب با تهديددر ا

زي مناسب و هماهنگي و همدلي مابین تمامي ارکان ري

ر است. با اين توضیحات نظام برداري کشونظام نقشه

برداري کشور بايد به سمت محوريت ايجاد زير نقشه

 ساخت اطالعات مکاني کشور با مولفه هاي زير باشد:

    وياژه بار  تاکیادبرداري باا اصالح ساختار موجود نقشه

رکاازي متمرکااز و قااوي در سیاسااتگذاري و ايجاااد م

 ريزي کشور براي امر سیاستگذاري.ساختار برنامه

     تهیه استانداردهاي ملي به منظور صایانت از مناابع باا

تارل ارزش اطالعاتي کشور و ايجاد نظاام نظاارت و کن

هاي مکاني و منطباق فني بمنظور تضمین کیفیت داده

 هاي ملي.با استاندارد

    هااي پاياه و رفاع ي تهیاه دادهريزي مناسب بارابرنامه

هاااي موجااود در زمینااة تولیااد موانااع و تکمیاال طاارح

هاي ملاي و همچناین هاي پوششي در قالب طرحداده

 هاي مورد نیاز و تبديل آنهاطراحي و اجراي ساير طرح

ي عکسابردارهااي به اطالعات، دانش و خرد در حاوزه

هاي کوچاک مقیااس، پوششي و تولید اورتوفتو،  نقشه

مکااني  اطالعاات و نقشاههااي درياايي و ولید چارتت

 .و روستايي شهري بزرگ مقیاس 

    هااي هماهنگي اطالعات مکااني و ساامانه ايجاد مراکز

دسترسااي همگاااني بااه اطالعااات بااه منظااور يااافتن 
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اطالعات و ايجاد پورتاال باه منظاور دسترساي آناي و 

الکترونیکاي کااربران باه اطالعااات ماورد نیااز توسااط 

هااي ران، از طريق همکااري و مشاارکت دساتگاهکارب

 .و با توان بخش خصوصي ذيربط

  تغییارات پوساته زماین  ايجاد و توسعه مرکز ملي پايش

هاي مبنايي هاي شبکهگیري مناسب از دادهبمنظور بهره

-ساطحي زماین و  امکاان بهارهکشور و رصد تغییرات 

 از باليا و بحاران هااي کاهش خسارات ناشيبرداري در 

 .هاو حرکت بسوي پیش بیني آن طبیعي و مصنوعي

   ايجاد چارچوب ملي در زمیناة آماوزش و تحقیقاات و

منظااور ه هاي آموزشااي بااطراحااي و اجااراي برنامااه

گسترش هار چاه بیشاتر دامناة کاربردهاا و کااربران 

اطالعااات مکاااني و پااژوهش جهاات دسااتیابي بااه 

هااي جماع آوري، تولیاد، ماديريت و جديدترين روش

 ئه اطالعات مکاني.ارا
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 http://rc.majlis.ir/faسايت مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي  [71]

ن ، تهرا23/72/7339مورخ  22338، شماره 17قانون جامع حدنگار)کاداستر(کشور، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، سال  [78]

 ايران.

، تهران 22/27/7335مورخ  722/2292/3222آيین نامه اجرايي قانون جامع حدنگار)کاداستر(کشور، رئیس قوه قضايیه،  شماره  [73]

 ايران.

 745/222ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونیک، دبیرخانه شوراي عالي فناوري اطالعات، مصوبه ششمین جلسه، شماره  [22]

 ، تهران ايران. 77/29/7333مورخ 
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