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解  説 

「ベトナム海洋アトラス」は、「この地域における自然条件、天然資源、環境に関する基線測量の結果に関する全国

海洋データベースの構築と体系化」プロジェクトの成果である。 本アトラスは、ベトナムの科学者による、プロジェクト

のデータベースから統合、編集された様々な海洋研究分野における海洋研究の成果である。 

本アトラスはベトナムとその周辺海域を収録している。アトラスのサイズは 57.4cm x 62.4cm で、総 75ページのうち

50枚の地図と 11ページの解説及び注釈ページで構成されている。 

本アトラスは 2部門構成となっている。 

1部 はじめに：序文、著者情報、索引、記号、ベトナム社会主義共和国のパノラマ衛星画像。 

2部 主題別マップ部門：東海の様々な主題別地図ページで、7部門で構成されている。海底地形図、海洋鉱物地質

図、水分気象図、土壌と水資源図、海洋生物資源地図、海と島の人口-経済-社会図、自然災害と海洋環境、 

 

ベトナム海洋アトラス編集委員会 ： 

 - 担当機関：ベトナムの海と島管理局 

  -責任機関：海と島に関するデータ情報センター 

 - 参加機関：情報センター、海および島データベース、測地学および地図学情報学センター-測地学および地図製

作学会; ベトナム天然資源環境地図出版社 

 - 編集方針：グエン・ヴァン・コ教授 
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航空写真                    海底地形図  

 

 

 

 

放射線                             沿岸地域の土地利用  

 

 


