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Abstract 

 

Purpose: The first objective of our study was to determine whether Encoded Archival EAD is compatible 

with IranMARC (local version of UNIMARC for Iran). The second objective was to explore EAD 

elements with high priority. The latter is highly important to the work of Archivists at the National  

Library and Archives of  Iran (NLAI) for converting archival records to EAD. 

Method: The research steps were as follows: 1) Development of a map to match EAD with both 

UNIMARC and IranMARC; 2) Quantifying EAD; 3) Weighting EAD elements; 4) Determining structural 

compatibility EAD with UNIMARC and IranMARC and identification of  EAD elements with high 

priorities to value corresponding fields in UNIMARC and IranMARC. 

Findings: The developed map of EAD-UNIMARC-IranMARC showed that 77 EAD elements out of 107 

have corresponding fields in UNIMARC and 72 in IranMARC. Structural compatibility rate of 

UNIMARC and EAD was 73% and 68.7% with IranMARC. Also, 75 EAD elements out of 107 were 

found to be of high priority. 

Conclusion: This research primarily contributes to the improvement of information organization in Iran 

and to the development of a map of EAD-UNIMARC-IranMARC. This map not only will serve as a tool 
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for measuring structural compatibility EAD with UNIMARC and IranMARC, but is valuable by itself. In 

this map we have used the fields of block 4 to establish connections among archives records.  

Currently, archivists of NLAI suffice to create most of the records at a file level. Our findings can be used 

to prepare a manual. In addition to structural compatibility of IranMARC with EAD, the method of 

arrangement and description may affect the readiness of conversion of archival records to EAD. High rate 

of compatibility EAD to UNIMARC (73%) may be promising for countries who have used UNIMARC to 

retrieve their archival materials and intent to implement EAD to move toward linked data and connection 

to semantic web.  

The lack of 30 EAD corresponding elements in UNIMARC is an issue. We will communicate with 

IranMARC Committee and ask them to prepare and forward proposals for this purpose, to the Permanent 

UNIMARC Committee (PUC). By identification of EAD elements with high priority, NLAI may generate 

enhanced records to convert to EAD by preparing a manual for required and high priority EAD elements. 

The reason for the difference in structural compatibility of UNIMARC and IranMARC with EAD is the 

failure of Integrated software of National Library of Iran (called RASA) to update IranMARC. Fields of 

371, 631, 632 should be added to RASA immediately.  

Our findings may be useful to countries who use UNIMARC. The method of quantifying EAD may be 

applicable to other models and standards. Also, we found that some EAD elements have several fields in 

UNIMARC and IranMARC.  

Further research can be carried out to explore the value of each field. This helps archival centers to make 

decisions about the priority of fields when one element has several corresponding fields. We suggest that 

the content of NLAI database for archival records be reviewed based on the map we developed. This 

would be helpful in identifying possible required fields as well as fields with high priority once conversion 

to EAD is to be done.  

Keywords: Encoded Archival Description (EAD), UNIMARC, IranMARC, National Library and 

Archives of Iran, Structural Compatibility, Mapping, Linked Data 
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 چکیده

 

شده )ای.ا.دی.( و مارک ایران است.  استاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری تعیین میزان انطباق ساختاری بینهدف نخست  هدف:

هدف دیگر تعیین عناصر ای.ا.دی. با اولویت باالست تا با مقداردهی فیلدهای معادل آن عناصر در مارک ایران آمادگی انتقال 

 سناد و کتابخانه ملی ایران به ای.ا.دی. فراهم شود.رکوردهای آرشیوی سازمان ا

سازی  ( کمی3مارک و سپس با مارک ایران؛  ( تدوین نگاشت بین ای.ا.دی. با یونی1از:  بود  های پژوهش عبارت گام روش:

مارک و سپس مارک  ونی( تعیین میزان انطباق ساختاری ای.ا.دی. با ی0( امتیازگذاری وزنی عناصر ای.ا.دی.؛ 2استاندارد ای.ا.دی.؛ 

 ( تعیین عناصر ای.ا.دی. با اولویت باال.8ایران و 

مارک و  عنصر در یونی 55عنصر ای.ا.دی.،  115مارک و نیز مارک ایران نشان داد از  های نگاشت بین ای.ا.دی. و یونی دادهها:  یافته

 7585درصد و با مارک ایران  52مارک با ای.ا.دی.  نیاند. میزان انطباق ساختاری یو عنصر در مارک ایران دارای فیلد معادل 53

 . شناخته شداولویت باال دارای عنصر  58عنصر ای.ا.دی. تعداد  115درصد است. از 
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نگاشت بین  اطالعات در کشور و جهان تدوین خدمت عمده این پژوهش در افزودن دانش به حوزه سازماندهی گیری: نتیجه

این دو استاندارد نیست  انطباق ساختاری مارک و مارک ایران است. این نگاشت صرفا ابزار سنجش میزان یونیبا استاندارد ای.ا.دی. 

استفاده شده آرشیوی برای برقراری ارتباط بین رکوردهای  0فیلدهای بلوک  از  خود ارزشمند است. در این نگاشت خودی و به

از این فیلدها استفاده اسناد برای تنظیم و توصیف و کتابخانه ملی ایران اسناد سازمان  های یستدرحالی است که آرشیو است. این 

ها در تنظیم و توصیف مواد آرشیوی  کنند. بنابراین یکی دیگر از اولویت در سطح پرونده ایجاد میرا کنند و اکثر رکوردها  نمی

 درصد 52است.  0با استفاده از فیلدهای بلوک اسناد ه گیری و برقراری ارتباط بین سطوح چهارگان کار برای به نامه تهیه شیوه سازمان

 اند و مارک ذخیره کرده یونی هایی باشد که رکوردهای آرشیوی خود را دررتواند نوید برای کشو می مارک یونی انطباق ای.ا.دی. با

خود را به ای.ا.دی. منتقل کنند. اما شدن به وب معنایی دادهای  های پیوندی و متصل برای حرکت به سمت داده خواهند می اکنون  هم

را برای کمیته مارک بدون فیلد معادل  عناصرما  .فیلدهای الزامیِ ای.ا.دی. مهم است برایعنصر به ویژه  21 نبود فیلد معادل برای

 مارک ارسال کند. جدیدی را پیشنهاد وبرای کمیته دائمی یونیفیلدهای  آن عناصر برایاین کمیته کرد تا  یمایران ارسال خواه

مارک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، انطباق  ، مارک ایران، یونیاستاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری )ای.ا.دی( ها: کلیدواژه

 های پیوندی ، دادهساختاری، نگاشت
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 مقدمه
ای و آرشیوی برای  تا این زمان برخی مراکز کتابخانه

اینک  اند. توصیف رکوردهای آرشیوی از مارک استفاده کرده

های  های آرشیوی در قالب داده گذاری توصیف اشتراک با به

تصل یی مناعمخود را به وب  های توانند مجموعه پیوندی می

0Fشده ارد توصیف آرشیوی کدگذاریاستاند .کنند

پس:  )ازاین 1

  المللی انتقال فراداده برای توصیف ای.ا.دی.( استاندارد بین

مراتبی اسناد آرشیوی است که کارگروه ای.ا.دی. در  سلسله

1Fهای آمریکا انجمن آرشیویست

مشکالت سازگاری  3

ر محو ربردی دادهی کارهاافزا با نرمآن را  های اولیه  ویراست

ر ویراست سوم این های پیوندی و وب معنایی د ز با دادهو نی

 Society of American)کرده است استاندارد رفع 

Archivists…, 2018 .) 

گذاری  مراتبی و مبتنی بر زبان نشانه ای.ا.دی. سلسله

2Fپذیر )ایکس.ام.ال( گسترش

های  مجموعهایجاد و  است 2

3Fبا استفاده از بازیابگرها یوی راآرش

کند. این  ممکن می 0

های پیوندی نیست، اما  استاندارد دادههرچند استاندارد 

4Fعناصر

5Fهایی و ویژگی 8

ها را قادر  دارد که آرشیویست 7

های پیوندی را از  آسانی داده با کدگذاری به کند می

اندارد امکان ن استن در ایچنی. همبازیابگرها استخراج کنند

6Fهای و تبدیل یو.آر.آی ستخراجا

های  شده به داده کدگذاری 5

 .(Tillman, 2016) پیوندی وجود دارد

ها برای بازنمون و کشف  ای.ا.دی. و مارک در کتابخانه

روند  کار می به  های آرشیوی با دو نقش متفاوت  مجموعه

)2017hein, Ou, Rankin & S( .Carini and 

Shepherd (2004)  مارک نیازهای »براین باور بودند که

شک و تعصب  اسناد را در سطح مجموعه بی  توصیف

تر توصیف، کار به  های جزئی کند اما برای بخش  برآورده می

اعالم  Zhlobinskaya (2020). اما «این آسانی نیست

                                                           
1
 Encoded Archival Description (EAD) 

2
 EAD Working Group of the Society of American 

Archivists 
3
 Extensible Markup Language (XML) 

4
 Finding Aids 

5
 Elements 

6
 Attributes 

7
 URIs 

جمهوری  توصیف آرشیوی در کتابخانه ریاستکرد که 

7Fبوریس یلتسین

المللی توصیف  بین براسا  استاندارد 8

8Fآرشیوی

شود. او نحوه  مارک انجام می و در محیط یونی 9

ی را برای ذخیره سلسله مراتبی رکوردها 0کارگیری بلوک  به

 .رشیوی تشریح کردآ

هجده سال پیش از مارک در دنیا،  گستردهوجود استفاده اب

Tennant  مرگ مارک را اعالم کرد، او در مقاله خود با

اشاره کرد که فرمت مارک باید  9F11«مارک باید بمیرد»عنوان 

بهای خود را پرداخت کند. او مارک را متهم کرد که  خون

 Carini)کرده است مر دیگر عتیقه شده و بیش از حد ع

and Shepherd, 2004)هنگفتی که   خاطر هزینه به . اما

ها رکورد مارک صرف شده است،  برای تولید میلیون

باره کنار گذاشت. کتابخانه  یک توان رکوردهای آن را به نمی

10Fفریم کنگره آمریکا هم بیب

را جایگزین مارک اعالم کرده  11

ا  را براس 3131ی اما رکوردهای کتابشناخت ست،ا

3111F کمار

های انطباق بین  کند. تدوین ماتریس نیز تولید می 12

در دنیا، بیانگر این   استانداردهای نوینها و  مدلمارک و 

است که راه صحیح برای گذار از مارک به استانداردهای 

 تواند نوین وب معنایی تدریجی است. از یک سو مارک نمی

گر سوی دیزگار شود و از استانداردهای وب معنایی سا با

ها، آرشیوها، و  های پیوندی در کتابخانه گیری از داده بهره

ترین راهکار انتقال  ها ضروری است، بنابراین منطقی موزه

ها از مارک به بستر استانداردهای سازگار با وب معنایی  داده

 است.

 رانیا یمل ابخانهکت با رانیا یمل ویآرشکه  1251سال  در

پس: سازمان(  ملی ایران )ازاین ابخانهزمان اسناد کتاسو ادغام 

 اسا  بر یافزار نرم در اسناد هایفراداد، شدتشکیل 

برای منابع  1258سازمان از سال  ذخیره شده بود. پرو فاکس

مارک در ایران (  ای از مارک ایران )فرمت ملی یونی کتابخانه

د که مشی سازمان این بو زمان خط آن کند. در استفاده می

                                                           
8 
Boris Yeltsin Presidential Library

 

9 
International Standard Archival Description

 

10 
MARC must die

 

11 
BIBFRAME (Bibliographic Framework) 

12
 MARC21 



 

 کند؟ یبانی میپشتشده )ای.ا.دی( را  ایران استاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری یا مارکو همکاران: آ داریان اکبری 26

برای همه فرایندهای کاری اسناد   نهجداگا افزار نرم

بر  آوری، ارزشیابی، امحا، سازماندهی، ...( عالوه )فراهم

( تهیه کند. رساافزار جامع کتابخانه ملی ایران )به نام  نرم

برنامه جامع اسناد  12F1(پی)آر.اف. پروپوزال یدرخواست برا

افزاری برای  ماما تاکنون هیچ نرشد.  نیتدو 1257در سال 

ناچار، برای یکپارچگی  آرشیوی تدوین نشده است. بهمنابع 

در کشف و جستجوی منابع موجود در سازمان، رکوردهای 

پرو به برنامه رسا منتقل و در  افزار فاکس نرم آرشیوی از

محیط مارک ایران ذخیره شد. ورود اطالعات از آن سال 

از  ده بیشاکنون فرادا همافزار ادامه دارد و  ر این نرمن دتاکنو

، در آن ذخیره  یک میلیون سند، بیشتر آنها در سطح پرونده

 شده است. 

های پیوندی و سازگاری استاندارد  سوی داده لزوم حرکت به

های پیوندی دالیل کافی برای ضرورت  ای.ا.دی. با داده

است.  سامان(امع اسناد )ر جافزا نرم در سازی ای.ا.دی. پیاده

13Fالبل از انتقاما ق

14Fای میراثی )قدیمی(ه داده 3

پایگاه اسناد ملی  2

باید مشخص  مبتنی بر مارک ایران به استاندارد ای.ا.دی.

برای عناصر ای.ا.دی. در فرمت کتابشناختی  شود آیا

فیلد/  مارک( و نیز مارک ایران پس: یونی این مارک )از یونی

این فیلدها  که دارد یا خیر. درصورتیمعادل وجود  هایفیلد

از این  ایرانتوان گفت ساختار مارک ته باشد، میود داشوج

ها باید مقداردهی  کند و آرشیویست استاندارد پشتیبانی می

را در اولویت کار  ویژه عناصر الزامی( عناصر ای.ا.دی. )به

 یدجد رکوردهای و در تنظیم و توصیف خود قرار دهند

دازند. ی. بپرناسب با ای.ا.دهای م سازی داده  غنی به اسناد

هدف این پژوهش که تعیین میزان انطباق ساختاری بین این 

دار مارک ایران است  دو استاندارد و تعیین فیلدهای اولویت

کند تا در دوره گذار از مارک به  به سازمان کمک می

را برای انتقال  خودای.ا.دی. هوشمندانه عمل کند و آمادگی 

 اهم کند.به بستر ای.ا.دی. فر

انجام نشده  ه پژوهش مرتبطی در دنیا و ایراننن زمیدر ای

های دانشگاه  سازی ای.ا.دی. در کتابخانه است، اما در پیاده

                                                           
1
 RFP (Request for Proposal) 

2
 Convert 

3
 Legacy Data 

15Fسوتا مینه

برای انتقال رکوردهای مارک به ای.ا.دی. وجود  0

16Fیک نگاشت

) ,Czechowskiضرورت دانسته شده است  8

)08Shedlov, 20-an& Friedm . که نخستین نسخه آن

 Library)  تدوین شده بود 31برای مارک 3117در سال 

of Congress, 2006) در آخرین نسخه این نگاشت نیز .

 31ای.ا.دی. در مارک از عناصر  عنصر 08تنها معادل 

شده  انتهای سند ای.ا.دی. ذکر و معادل آنها در اییشناس

 ,…Society of American Archivists) است

اما تاکنون نگاشت کاملی بین عناصر ای.ا.دی. و . ( 2019

 تهیه نشده است.  31مارک و حتی مارک  یونی

 روش پژوهش
ایم از منابع  گرفته هرههایی که برای تحلیل از آنها ب داده

و  رانیرک اما تهیکم یاعضانظرات مایش ای و پی کتابخانه

کارشناسان متخصص معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه 

مارک  نفراعضای کمیته یونی11، و از نفر 21شامل  رانیا یمل

 دست آمده است. ای.ا.دی. به خارجی متخصصان و

مارک و استاندارد ای.ا.دی.،  نیابزار ارزیابیِ ساختار فرمت یو

گام نخست، با روش  ود. دردو استاندارد ببین این  نگاشت

ای و به اتکاء دانش و تجربه خود در این  مطالعه کتابخانه

مارک و سپس ای.ا.دی.  حوزه نگاشت بین ای.ا.دی. با یونی

عنصراستاندارد  177با مارک ایران را تهیه کردیم. در ابتدا از 

 ,.…Society of American Archivists)ای.ا.دی. 

دهی در مارک را  قابلیت معادل کهعنصر  85( 2019

نداشتند، از مجموعه عناصر نگاشت حذف شد. این عناصر 

ایکس.ام.الی  دو دسته بودند: گروه اول عناصری که ماهیت

17Fداشتند؛ مثال بلوک نقل قول

تگ  یک که در ایکس.ام.ال 7

گرفته از  ند بخشی که در گیومه قرارک است که مشخص می

ی نقل قول شده است. بنابراین در مارک این ع دیگرمنب

تواند معادل داشته باشد. گروه دوم عناصری  عنصر منطقاً نمی

بار در عنصر  مارک، یک بودند که فیلد معادل آنها در یونی

یست عناصر ز لفرزند ثبت شده بود. بنابراین عنصر والد ا

های دستیابی  نمونه، سرعنوان نگاشت حذف شد. برای

                                                           
4
 University of Minnesota Libraries 

5
 Mapping 

6
 Block Quote 
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18Fدهش نترلک

19Fنام تنالگان ، عنصر والد برای1

20F، نام خاندان3

، نام 2

21Fجغرافیایی

22Fو موضوع 0

آنها فرزند  بود که برای هر کدام از 8

. و در نگاشت ثبت شده بودشناسایی  های خاص خود  معادل

شده( در  ی کنترلهای دستیاب )سرعنوان الدبنابراین عنصر و

 نگاشت آورده نشد.

 Society of)ا.دی.صر ای.گاشت عناروش ن با این

American Archivists…., 2019) . و فیلدهای

 Permanent UNIMARC Committee) مارک یونی

کننده در این  ناسان مشارکترشکا و برای تدوین  (2019 ,)

  نگاشت ری را درن تغییز ایشایک ا چیه  .ارسال شدپژوهش 

م ندانستند. پس از آن فیلدهای مارک ایران به این زال

مارک  فیلدهای شد. این بخش بر اسا  نگاشت اضافه می

شرکت افزار کتابخانه ملی ایران )رسا( ) نرم در  ایران موجود

عناصر  نگاشت نهاییتهیه شد.  (1255، آذرخش پار 

 1جدول مارک ایران در  یزرک و نما دی. با یونیای.ا.

 بینید. می

پس از تدوین نگاشت، برای تعیین میزان انطباق عناصر 

استاندارد ای.ا.دی.  باید مارک فرمت یونی ای.ا.دی. با

وصیف شد، اما همه عناصر ای.ا.دی. در ت میسازی  کمی

پژوهش برای  ام دومبنابراین در گ اسناد وزن یکسان ندارند.

کننده  برای کارشناسان مشارکت دهی عناصر ای.ا.دی. وزن

 0تا  1وزن دهی براسا  طیف لیکرت از آن رو  ارسال شد.

های این طیف فرد  در نظر گرفته شد، که چنانچه تعداد گزینه

شد، زیرا در  سوگیری در پاسخگویی را سبب می ود،ب می

موال عدد میانی مع ادافر ته شده استمتون روش تحقیق گف

Nunnaly,1967, p522کنند ) را انتخاب می 23F

7
 نقل از به  

 (.1255بازرگان، بهمن 

دهی  مجموع وزن درگام سوم امتیاز وزنی هر عنصر از تقسیم

عناصر  ه برای تخصیص وزن بهکنند داد افراد شرکتتع بر

                                                           
1
 Controlled access headings 

2
 Corporate name 

3
 Family name 

4 Geographical name 

5 Subject 

 
6
 Nunnally,J.c.(1967). Psychometrics, theory. New 

York: McGraw-Hill. 

، ستون امتیاز وزنی عناصر 1جدول ) شدای.ا.دی. محاسبه 

 (.ای.ا.دی

درگام چهارم برای تعیین میزان انطباق ساختاریِ یک عنصر 

مارک و مارک ایران، بود یا نبود فیلد معادل  ای.ا.دی. با یونی

برای مثال،  مارک و مارک ایران مالک قرار گرفت. ییوندر 

هیچ  3ا امتیاز وزنی .دی. بدر ای.ا« تصاریاخ  نشانه»عنصر 

مارک و مارک ایران ندارد؛ بنابراین  فیلد معادلی در یونی

مارک و نیز مارک  میزان انطباق ساختاری این عنصر در یونی

امتیاز با « دسترسی بر حاکم شرایط»ایران صفر است. عنصر 

مارک دارای فیلد معادل و در مارک ایران  در یونی 283 وزنی

بنابراین انطباق ساختاری این عنصر  ل است.بدون فیلد معاد

 و با مارک ایران صفر است.در نهایت 283مارک  با یونی

مجموع میزان انطباق ساختاری عناصر ای.ا.دی. در 

مارک و  ونیی یمارک و نیز مارک ایران، میزان پشتیبان یونی

 گامدر  کند. می مارک ایران را از ساختار ای.ا.دی. تعیین 

کننده  هایی که کارشناسان مشارکت ا  وزننهایی براس

دار برای مقداردهی به  بودند، عناصر اولویت  اختصاص داده

) اولویت  0-281این شرح تعیین شد: امتیازهای وزنی بین 

ویت سوم( درنظر اول) 3-181)اولویت دوم(؛  2-381اول(؛ 

 گرفته شدند.

  ها یافته
تی شناخ فرمت کتابانطباق ساختاری پرسش اول: 

 ای.ا.دی. چقدر است؟ مارک با استاندارد ییون
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ردیف

 

ب/خصیصه چسبر

 ای.ا.دی.

امتیاز وزنی 

عناصر 

 ای.ا.دی.

فیلدها و 

 فیلدهای

فرعی معادل 

 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی

فیلدها و 

فیلدهای 

فرعی 

معادل در 

مارک ایران

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران

عناصر 

دار  اولویت

برای 

 مقداردهی

24Fنشانه اختصاری 1

سوم1311

25Fچکیده3

اول30/20/20/2

2
شرایط حاکم بر 

26Fدسترسی

اول23/23/21

دوم27F05/311هاافزوده0

8
اطالعات 

28Fآوری فراهم

اول81/21/21/2

29Fنشانی7

اول70/20/20/2

30Fشانین خط5

اول5000

31Fکد سازمان5

اول57/27/27/2

32Fنام سازمان5

5
اول000

33Fعامل11

اول11011

34Fنوع عامل11

اول11011

13
جایگزین   شکل

ماده قابل دستر ِ
دوم7/37/37/3
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 Abbreviation 

2
 Abstract 

3
 Conditions Governing Access 

4
 Accruals 

5
 Acquisition Information 
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8
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9
Agency Name  
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ردیف

 

ب/خصیصه چسبر

 ای.ا.دی.

امتیاز وزنی 

عناصر 

 ای.ا.دی.

فیلدها و 

 فیلدهای

فرعی معادل 

 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی

فیلدها و 

فیلدهای 

فرعی 

معادل در 

مارک ایران

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران

عناصر 

دار  اولویت

برای 

 مقداردهی

دست در 

35F1فتوصی

12
اطالعات مربوط 

36Fبه ارزشیابی

اول31/21/21/2

10
توصیف 

37Fآرشیوی

اول2000

38Fارجاع آرشیوی18

دوم05/35/35/3

39Fتنظیم و ترتیب17

اول82/22/22/2

40Fپدیدآور15

اول75/25/25/2

41Fشناسی کتاب15

دوم5222

15
ارجاع 

42Fکتابشناختی

دوم55/311

31

اطالعات 

ای نامهسرگذشت

43Fیا تاریخی

5

دوم5/311

44F، اجزا مؤلّفه31

اول112/22/22/2

45Fولین سطحا33

اول115/25/25/2

46Fدومین سطح32

اول138/28/28/2

                                                           
1
 Alternative Form Available 

2
 Appraisal Information 

3
 Archival Description 
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 Archival Reference 
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 Arrangement 
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 Author 
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 Bibliography 

8
 Bibliography Reference 
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 Bibliography History 
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 C 

11
 c01 
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 ای.ا.دی.

امتیاز وزنی 

عناصر 

 ای.ا.دی.

فیلدها و 

 فیلدهای

فرعی معادل 

 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی

فیلدها و 

فیلدهای 

فرعی 

معادل در 

مارک ایران

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران

عناصر 

دار  اولویت

برای 

 مقداردهی

47Fسومین سطح30

1
0/2

اول0/20/2

48Fچهارمین سطح38

اول30/20/20/2

49Fپنجمین سطح37

لاو22/22/22/2

50Fششمین سطح35

اول02/22/22/2

51Fهفتمین سطح35

اول82/22/22/2

52Fهشتمین سطح35

اول73/23/23/2

53Fنهمین سطح21

اول51/21/21/2

54Fمین سطحده21

اول51/21/21/2

55Fیازدهمین سطح23

اول51/21/21/2

22
دوازدهمین 

56Fسطح

اول111/21/21/2

20
فهرست 

57Fنگاری وقایع

اول11011

58Fاستناد28

اول13000
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 Citation 
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ردیف
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 ای.ا.دی.

امتیاز وزنی 

عناصر 

 ای.ا.دی.

فیلدها و 

 فیلدهای

فرعی معادل 

 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی

فیلدها و 

فیلدهای 

فرعی 

معادل در 

مارک ایران

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران

عناصر 

دار  اولویت

برای 

 مقداردهی

اول59F18/28/28/2ه نگهدارند27

25
یادداشت 

60Fکنترلی

اول3011

61Fتنالگان ام ن25

اول22/22/22/2

25
تاریخچه مالکیت 

62Fو سرپرستی 

0 
اول1/21/21/2

01
شیئ آرشیوی 

63Fدیجیتال

لاو80/20/20/2

64Fتاریخ01

اول78/211

65Fتاریخ منفرد 03

دوم50/311

02
یادداشت شناسایی 

66Fتوصیفی

دوم55/35/35/3

67Fابعاد00

اول51/21/21/2

68Fویراست08

اول112/22/22/2

69Fگستره07

دوم112/311

70Fادروید 05

اول130/211

05 
تاریخ و زمان 

71F12درویدا
اول000
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 فیلدهای

فرعی معادل 

 در
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انطباق 
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ای.ا.دی. با 

مارک یونی
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 مارک ایران
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برای 

 مقداردهی

72Fنوع رویداد 05

اول1011

73Fنام خاندان 81

اول35/25/25/2

74Fطرح فایل81

اول20/20/20/2

75Fاز تاریخ 83

اول01/211

76Fعملکرد82

دوم8221

80

ژانر)گونه یا نوع( 

یا مشخصات 

77Fفیزیکی

7

اول8/28/28/2

78Fنام جغرافیایی88

اول57/27/27/2

87
مختصات 

79Fجغرافیایی

اول50/20/20/2

80Fزبان85

اول57/27/27/2

85
وضعیت 

81Fحقوقی

دوم115/35/31

85
اعالن نوع قواعد 

82Fملی و محلی

دوم11 118/3

71
تاریخچه حفظ و 

83Fنگهداری

دوم135/311

71
وضعیت حفظ و 

84Fنگهداری

لاو12011

اول1/21/21/2خاص  جزئیات73
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 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی
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ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران
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برای 

 مقداردهی

85Fماده

1

86Fنام کلی72

دوم35/35/35/3

87Fشغل70

دوم27/37/31

78
های  سایر داده

88Fتوصیفی 

دوم05/35/35/3

77
های  خهمحل نس

89Fاصلی 

دوم85/35/35/3

 منشأ75
90F

اول78/28/28/2

91Fکد دیگر سازمان 75

دوم55/35/35/3

92Fسایر بازیابگرها75

دوم55/311

51
شناسگر دیگر 

93F5 رکورد
دوم5/35/35/3

94Fخصنام ش51

اول115/25/25/2

53
توصیف فیزیکی 

95F

اول112/22/22/2

96Fجنبه فیزیکی52

دوم135/35/35/3

97Fفیزیکی حل م50

اول120/20/20/2

58

صوصیات خ

فیزیکی و 

98Fملزومات فنی 

1 

دوم5/35/35/3
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روش ترجیحی 

99Fاستناددهی 

دوم38/38/38/3

55
پردازش اطالعات 

100F

دوم25/35/35/3

101Fوضعیت انتشار 55

دوم05/311

102Fناشر 55

اول80/20/20/2

103Fکمیت 51

اول7000

104Fشناسگر رکورد51

اول5000

105Fمرجع53

52/21
1

اول

106Fمرتبط ه ماد52

اول51/21/21/2

107Fارتباط50

اول011 11

58
شناسه 

108Fارتباطی

11*
دوم5/311

109Fرگاهواسپا57

اول132/22/22/2

110Fبازنمایی55

اول121/21/21/2

111Fاعالن حقوق55

دوم105/311

112Fدامنه و محتوا55

اول181/21/21/2

113Fخط51

دوم175/311
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ردیف

 

ب/خصیصه چسبر

 ای.ا.دی.

امتیاز وزنی 

عناصر 

 ای.ا.دی.

فیلدها و 

 فیلدهای

فرعی معادل 

 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی

فیلدها و 

فیلدهای 

فرعی 

معادل در 

مارک ایران

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران

عناصر 

دار  اولویت

برای 

 مقداردهی

114Fماده جداشده51

دوم17/311

115Fشرح فروست53

ومد35/35/35/3

116Fمنبع52

اول2011

117Fشناسه منبع 50

دوم05/311

118Fحامی58

دوم80/30/30/3

اول119F75/25/25/2عموضو57

120Fعنوان فرعی55

اول53/23/23/2

121Fاصطالح55

دوم55/311

122Fعنوان55

اول55/25/25/2

111
عنوان اصلی 

123Fگریابباز

دوم11211

124Fتا تاریخ111ِ

اول111/211

125Fتاریخ واحد113

اول137/27/27/2

112
تاریخ ساختاریافته 

126Fواحد

اول123/23/23/2

127Fشناسگر واحد110

اول0/2 100/20/2

128Fعنوان واحد118

اول18000

                                                           
1
 Separated Material 

2
 Series Statement 

3
 Source 

4
 Source Entry 

5
 Sponsor 

6
 Subject 

7
 Subtitle 

8
 Term 

9
Title  

10
 Title Proper of the Finding Aid 

11
 To Date 

12
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13
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14
 ID of the unit 

15
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ردیف

 

ب/خصیصه چسبر

 ای.ا.دی.

امتیاز وزنی 

عناصر 

 ای.ا.دی.

فیلدها و 

 فیلدهای

فرعی معادل 

 در

مارک یونی

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

مارک یونی

فیلدها و 

فیلدهای 

فرعی 

معادل در 

مارک ایران

 

انطباق 

ساختاری 

ای.ا.دی. با 

 مارک ایران

عناصر 

دار  اولویت

برای 

 مقداردهی

129Fنوع واحد117

اول1000

115
شرایط حاکم بر 

130Fاستفاده

اول32/22/21

--جمع کل 

- - درصد انطباق ساختاری 

 

 عناصر الزامی با ستاره مشخص شده است. *
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2
 Conditions Governing Use 
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رک مارک و نیز ما های نگاشت بین ای.ا.دی. و یونی داده

عنصر در  55عنصر ای.ا.دی.  115ن نشان داد که از ایرا

اند.  ن دارای فیلد معادلیراعنصر در مارک ا 53مارک و  یونی

عنصر با اولویت باال در نظر گرفته  58همچنین از این تعداد 

 52مارک با ای.ا.دی.  اند. میزان انطباق ساختاری یونی شده

 درصد است.  7585درصد و با مارک ایران 

  گیری نتیجه
سهم عمده این پژوهش در افزودن دانش به حوزه 

نگاشت بین  هان تدوینو جاطالعات در کشور  سازماندهی

این  مارک و نیز مارک ایران است. یونیبا استاندارد ای.ا.دی. 

این دو  انطباق ساختاری نگاشت صرفا ابزار سنجش میزان

  .د ارزشمند استخو خودی استاندارد نیست و به

های پیوندی و  سوی داده لزوم حرکت به مقدمه بهدر 

های پیوندی اشاره کردیم  ادهسازگاری استاندارد ای.ا.دی. با د

دهنده پشتیبانی ساختاری  و نتایج این پژوهش نشان

های  مارک و مارک ایران از ای.ا.دی. است. تامل در داده یونی

فیلدهای بلوک دهد  شان مین 20 -31ردیف های  1جدول 

کار  برای برقراری ارتباط بین رکوردهای آرشیوی به 0

ها برای  درحالی است که در سازمان آرشیویست ند. رو می

کنند و  تنظیم و توصیف سند از این فیلدها استفاده نمی

کنند. ماهیت  اکثریت رکوردها را در سطح پرونده ایجاد می

مشی ایجاد سطوح  نبود خطاتبی اسناد و مر سلسله

131F)مجموعه

132F، ردیف1

133F، پرونده3

134Fو فقره 2

میراثی ای ه در داده (0

ها به ای.ا.دی ضروری است.  قبل از انتقال دادهسازمان 

های سازمان  باید یکی از اولویت 0استفاده از فیلدهای بلوک 

ای  نامه در تنظیم و توصیف اسناد باشد. برای این کار شیوه

این فیلدها و برقراری ارتباط بین یری از گ کار نحوه بهبرای 

همانگونه که  ود.سطوح چهارگانه اسناد تدوین ش

Zhlobinskaya (2020)  در مقاله خود این امکان را با

کند. بنابراین  مارک بیان می یونی 0استفاده از فیلدهای بلوک 

.ا.دی. نحوه ن با ایاری مارک ایراعالوه بر انطباق ساخت

                                                           
1
 Fond 

2
 Series 

3
 File 

4
 Item 

اد اسنکننده وجود یک پایگاه  تنظیم و توصیف اسناد تضمین

 سازی ای.ا.دی.است. مناسب برای پیاده

 درصد( 52مارک ) یونی درصد نسبتا باالی انطباق ای.ا.دی. با

تواند نوید برای کشورهایی باشد که رکوردهای آرشیوی  می 

 خواهند می ون اکن هم اند و ه کردهمارک ذخیر یونی خود را در

وب به شدن  های پیوندی و متصل برای حرکت به سمت داده

 سازی کنند. اما نبود فیلد معادل برای معنایی ای.ا.دی. را پیاده

 مارک به ویژه در خصوص عنصر ای.ا.دی. در یونی 21

 این فیلدهای الزامیِ ای.ا.دی. مهم است و پژوهشگران

ارسال خواهند کرد تا آنها ایران  ای کمیته مارکعناصر را بر

کمیته دائمی  هیه و بهت هایی را برای فیلدهای جدید پروپوزال

135Fمارک یونی

 کنند.  ارسال 8

عنصر با اولویت اول در  115عنصر از  58باتوجه به اینکه 

ریزی در این  اند، سازمان با برنامه مقداردهی شناسایی شده

الزامی و نیز  ه عناصرای باتوجه ب هحوزه و تدوین دستنام

د وانت شده در این پژوهش می اولویتِ اول شناسایی

غنی مارک برای انتقال به ای.ا.دی. تولید و  رکوردهای

 های قدیمی را ویرایش کند. داده

انطباق ساختاری فرمت همچنین نتایج پژوهش نشان داد، 

درصد  5/75ایران با استاندارد ای.ا.دی. شناختی مارک کتاب

مارک  ت بین میزان انطباق ساختاری یونیلت تفاواست. ع

نشدن  روز ندارد ای.ا.دی.، ناشی از بهستاایران در ا با مارک

افزار رسا است. این فیلدها  نرم ایران موجود در  مارک

مشی خدمات  های مربوط به خط اند از: یادداشت عبارت

شغل )فیلد ( و 632(، عملکرد )فیلد  371رسانی)فیلد اطالع

افزار رسا افزوده  زم است در اولویت به نرم(. که ال631

  شوند.

کننده از  پژوهش برای کشورهای استفاده ایننتایج 

صورت عام و برای سازمان اسناد و کتابخانه  مارک به یونی

برداری است. روش  صورت خاص قابل بهره ملی ایران به

تواند برای  یکاررفته در این پژوهش نیز م   سازی به کمی

های سازماندهی اطالعات  ی استانداردها و مدلساز کمی

 .شودکار گرفته  به

                                                           
5
 Permanent UNIMARC Committee (PUC) 
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پژوهش حاضر نمایان ساخت که در انطباق ساختاری  

مارک  شناختی بین استاندارد ای.ا.دی. با یونی های کتاب پیشنه

و مارک ایران، بعضی از عناصر استاندارد ای.ا.دی. توسط 

شود. لذا  میتیبانی ایران پش مارکمارک و  چند فیلد یونی

 د وبایستی پژوهشی در خصوص ارزش هر فیلد انجام شو

مشخص شود که اگر چند فیلد یک عنصر را پشتیبانی 

کند، ارزش هر فیلد چقدر است، تا مراکز آرشیوی در  می

گیری  تر تصمیم مورد اولویت مقداردهی به فیلدها، آسان

 کنند. 

پایگاه حتوایی دیگری وضعیت مشود در پژوهش  پیشنهاد می

اسناد ملی بر اسا  این نگاشت بررسی شود تا مشخص 

ه میزان از فیلدهای معادل در رسا مقداردهی شده د چشو

ای مانند  است و فیلدهایی که قابلیت ورود اطالعات دسته

صورت سیستمی مقداردهی شوند  را دارند به  801و   101

 ستند دریِ ای.ا.دی. هو فیلدهایی که معادل عناصر الزام

 اولویت ویرایش پایگاه اسناد قرار گیرند.
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