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 چکیده

، درباره امالک و دارائی های غیر منقول در هر نظام یافته قانونمند از اطالعات نقشه های ثبتی یا کاداستر یک سری موجودی های

کشور یا منطقه است که پایه و اساس آن را نقشه ها تشکیل می دهند که در این نقشه ها محدوده های ملکی منعکس شده اند 

برای کنترل و ارائه روشی مناسب  ، ثبت زمین ومالیاتگردآوری  تم، ایجاد زمینه بهتر برایاهداف اولیه به کارگیری این سیس

روش اصلی برای ایجاد چنین نقشه هایی ابتدا مشاهدات میدانی می باشد که از طریق . زمین می باشد مدیریت کاربرد بهتر

به عنوان  CADثبت و نهایتآ با در اختیار داشتن نقشه های  فتوگرامتری و نقشه برداری و با استفاده از داده های شهرداری و اداره

و با روش ارائه  Arc Mapو سپس با استفاده از نرم افزار  Shape fileنقشه های مبنا از منطقه مورد نظر و تبدیل آن به فرمت 

افزار بپردازیم که امکان تلفیق اطالعات ، می توانیم به ثبت اطالعات و تجزیه و تحلیل هوشمند از طریق این نرم شده در ضمن مقاله

  .ثبتی را فراهم می نماید

 

 
 امالک ودارائی ، Arc Map ،نرم افزارکاداستر،  :  کلیدی کلمات
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 مقدمه

، مسآله کاداستر و سیستم ثبت ثغور امالک و دارائی ها مطرح شدهبه طور کلی از زمانی که موضوع مالیات گیری و تعیین حدود و 

، ما شاهد پیشرفت ابزار و وسایل اندازه گیری و مرور زمان و با احساس نیاز بیشترزمین به طور ناخود آگاه ایجاد می شود که به 

در  مشکالت و مسائل مربوط به کاربری بهینه منابع و مدیریت زمین. ا و تجزیه و تحلیل آنها می باشیمثبت اطالعات در نقشه ه

، نیاز به کنترل و توجهات بیشتری را روز افزون به زمین و منابع زمینیجمعیت و نیاز روند رو به رشد . سراسر جهان اهمیت دارد

، استفاده از نقشه های ثبتی و یا دها برای کنترل و مدیریت کاربردییکی از مهمترین و اساسی ترین راهکارها و راهبر. می طلبد

وضع گیری جهانی در قبال مدیریت زمین و دارائی های مربوط، مشخص کننده لزوم وجود و به کارگیری م .کاداستری می باشد

از قبیل سازمان ملل و بانک جهانی آن را در فهرست اهم فعالیت ها و راهکارهای  به گونه ای که مجامع بین المللی کاداستر است؛

وان بستری مناسب برای انجام مشارکت در زمینه مدیریت زمین و دارائی در کل می توان گفت کاداستر به عن. خود قرار داده است

 .های زمین در سطح جهانی است

 تعاریف مفاهیم

 کاداستر

-Capitumمخفف  Capitastrumبرخی معتقدند که کاداستر از لغت یونانی . این واژه تا اندازه ای مبهم است معنا و مفهوم اصلی

registrum  مشتق شده و به معنای ثبتCapita همان واحدهای مشمول مالیات زمین رای معنای لغوی سرانه و مفهوم آندا ،

می دانند که در لغت به معنای خط به  Katatikhonاما فرهنگنامه های جدید واژه کاداستر را برگرفته از لغت یونانی . می باشد

ی و طبقه بندی به معنای یک ارزیابکاداستر (. 67:1:72الرسن ، )خط است و در معنی به یک ثبات مالیات گفته می شود 

، تحت کنترل یک دولت مرکزی به وسیله نقشه هایی از قطعات زمین است که بر مبنای نقشه برداری های سیستماتیک از زمین

و یا کاداستر سیستم ثبت زمین . (Henssen 1981:6) .فی طراحی شده و طبق قطعات زمین در دفاتر ثبت رکورد شده اندتوپوگرا

 Fradkin & Doytsher). می باشد که برای تآمین امنیت حقوق فردی و حفاظت از امالک افراد طراحی شده است

، ثبتی و حقوقی در مورد امالک اطالق می مهندسی، ممیزیشه کاداستر به مجموعه عملیات فنی، به طور کلی نق (2002:447

، اعم از اینکه در دفتر امالک ثبت شده یا نشده باشد به جهت آنکه محدوده و موقعیت امالک را تمه یافتهشودکه جریان ثبتی آن خا

ل در حل و فصل دعاوی ملکی و مشخص نماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان دهد و به منظور تثبیت مالکیت و تسهی

 (.قانون ثبت اسناد و امالک 152ماده  :تبصره . )ثبت امالک و سایر موارد مربوط به امالک اجراء گردد

، تغییرات داده های کاداستر را با درج مطالب بازیابی مرحله ثبت( 6ثبت اطالعات ( 1: پروسه و روند می باشد  6کاداستر شامل 

 :Navratil 2004). ، اجازه استخراج مطالب از داده های کاداستری را به ما می دهدمرحله بازیابی اطالعاتمی دهد و  جدید نشان

485) 

 

 قطعه زمین

بنا به تعریف پروفسور هنسن یک قطعه زمین محدوده ای پیوسته از سطح کره زمین است که دارای حقوق بهره گیری ملکی 

و از نقطه که محدوده ای را احاطه کرده ، توسط خطوطی شکل می گیرد یک قطعه زمین بر روی نقشه. باشد منحصر به فردی می

، قطعه زمین به عنوان یک واحد یف کارشناسان کاداستر سازمان مللبنا به تعر. نظر هندسی دارای هویت منحصر به فردی باشد

، پرداخت مالیات مربوطه و یا کامآل مجزایش توسط حدود قانونیهویت مکانی پایه شناخته شده و ناحیه ای از زمین می باشد که 

 ( Henssen 1981: 10) .کاربرد آن تعریف می شود
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 تاریخچه کاداستر

سال قبل از میالد آثاری از وجود رکوردهای ثبت شده در منابع فرعونی به چشم می خوردکه بخشی از این رکوردها  333:حدود 

بر روی دیوار های برخی از مقابر باستانی مصر نیز تصاویر قدیمی از نقشه بردارانی که سرگرم  .می باشندمتکی به نقشه های زمین 

 .کار و نقشه برداری هستند به چشم می خورد

 

 
 مفهوم کاداستر( : 1)شکل شماره 

 

عنوان نمونه امپراتور روم در این زمینه به . رومیان نیز سرزمین های تصرف شده خود در جنگها را نقشه برداری می کردند

ور گردآوری مالیات به دیوکلتیانوس که در اواخر قرن سوم میالدی فرمان داد تا نقشه برداری ها به ثبت وسیع و جامعی به منظ

یک سیستم مالیات گیری بر اساس محصوالت به دست میالدی  733احتمال می رود که در چین نیز در حدود سال . انجام برسد

میالدی راجای کبیر فرمان  1333در جنوب هند نیز در حدود . یه بر رکوردهای نقشه برداری زمین وجود داشته استآمده با تک

طی قرن اخیر در قاره اروپا کوشش ها و  .اجرای یک نقشه برداری را صادر کرد و این کار تا زمان جانشین وی نیز ادامه یافت

از این نوع اقدامات می توان نقشه . ی با افزودن اطالعات نقشه صورت پذیرفته استاقدامات زیادی برای ارتقاء کیفیت مالیات گیر

تان در اواخر قرن مجارس –برداری های مالیاتی را در بخش هایی از شمال ایتالیا در اوایل قرن هیجدهم و در امپراتوری اتریش 

رکورد . تاسیس کرد 1037که کاداستر فرانسه را در سال نخستین اقدام اصلی از سوی ناپلئون اول به ظهور رسید . هیجدهم نام برد

، کاربری زمین و ارزش زمین برای هر مالک مالک بود و این رکوردها بر ای کاداستر شامل شماره های قطعات، زمین، منطقهه

می توان گفت مه . انجام می شد( از تقسیمات کشوری)مبنای نقشه برداری کاداستر بود که به صورت نظام یافته ای بخش به بخش 

، کاداستر فرانسه به صورت مدل و الگویی برای کوشش ه فرانسه آن زمان در اختیار داشتکبه دلیل موقعیت نسبتاً تعیین کننده ای 

در طول قرن نوزدهم اکثر کشورهای اروپایی سیستم های نظام یافته کاداستر با . های مشابه از سوی دیگر کشورهای اروپایی در آمد

 (.5:: 1:72الرسن . )و وسعت های زیادی بنیان نهادند کیفیت
 

 نقش و اهمیت کاداستر

، اولین عنصر در هر برنامه ریزی است ولی با افزایش سرسام آور حجم اطالعات در جوامع امروزی مساٌله سازماندهی اصوالً اطالعات

امروزه بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده است که ( 1:1:  :1:0فرج زاده و رستمی ، )آن مطرح می گردد 
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 (GIS)اهمیت استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  .غیر ممکن می باشد مدیریت و اداره امور مختلف شهرها با ابزارهای سنتی

در برنامه ریزی شهری با گسترش سریع شهرها و افزایش سرسام آور اطالعات که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند روشن 

 .(03:1:01فرج زاده و سرور)شده است 

سعه در هر طرح و تو( 60:1:70پورکمال، )استر را می توان به شرح ذیل بیان کرد بنابراین کاربرد و فواید استفاده از نقشه های کاد

، تعیین ابعاد، د بود و از مقدماتی ترین اقداماتدر میان خواه(( زمین))، سخن از فضای فیزیکی و سازندگی از هر نوع که باشد

باید امیدوار باشیم که . چک تا بزرگ مراعات گرددبهتر است نقش کاداستر در هر سازندگی از کو. مساحت و جایگاه آن زمین است

در آینده نه چندان دور هر جا که تصمیم و نظر بر نوعی تغییر و تحول و سازندگی باشد، نقشه های کاداستر به عنوان یکی از 

 .ابزارهای اولیه در دسترس و مورد بهره برداری قرار گیرند

کدام برهان قاطع می تواند بهتر . محالت قدیمی و کهنه نمونه آن است. ایی استبهسازی شهرها و همه بهسازیها مستلزم تخریب ه

، ات ملکی، حال و آینده را مشخص کند؟ دعاوی و اختالفر مسایل تملک و محدوده های گذشتهاز فراهم بودن نقشه های کاداست

توان  می( سراسری)جامع شهری و غیر شهری وجود یک کاداستر . حجم قابل توجهی از وقت دادگاه ها و قوه قضائیه را می گیرند

، فراهم وادث غیر مترقبه و بالیای آسمانی، زمین لرزه، سیل و جزو آندر ح. ، نقش مهمی داشته باشددر سبک کردن این بار سنگین

بازسازی ابزاری ، مشگل گشایی می کند و ضمناً در برنامه های ر بازسازی ها و رعایت حقوق افرادبودن یک کاداستر از یک منطقه د

 چه خود، های برنامه در باشد، داشته اختیار در شهری غیر و شهری از دقیق و جامع بالنسبه کاداستر که کشوری هر .نیرومند است

 پیدا غنی ابعاد برداری، نقشه جدید های آوری فن با امروز کاداستر های نقشه .است تر موفق کالن، سطح در چه و کوچک سطح در

 نقشه گرایی درون و ها داده هوشمند تحلیل در آن از استفاده و (GIS)جغرافیایی  اطالعات سیستم کاربرد به امر نهایت در .اند کرده

 .برد نام ها

 
 (peper dale.1988)جایگاه سیستم اطالعات کاداستر در بین سیستم های اطالعاتی: ( 2)شکل شماره 

 

 کارآمد و بهینه کاداستر های یک ویژگی
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 اصلی که عنصر ها نقشه (:120-121: 1:77پورکمال،)د ذکر شو ذیل شرح به تواند می و کارآمد بهینه کاداستر یک های ویژگی

 بعدی سه حتی المقدور و بوده رقومی تمام و بهینه ممکن و مقیاس بزرگترین در کنونی باید شرایط در دهند می را تشکیل کاداستر

استانداردها  و ها نقشه اصلی باید مشخصات لیکن باشند داشته وسیعی است طیف ممکن برداری نقشه کار ابزار ها و دستگاه .باشند

 چه قطعه شناسه هر بوده، گرا قطعه ویژه کاداستر، باید (LIS) زمین اطالعات باشند؛ سیستم شده تعریف دقت به پیش از

اشتباه باشد؛  قابل غیر و فرد به معامالتی منحصر و حقوقی مدارک و در اسناد چه و سنتی کاغذی های در نقشه چه و درکامپیوترها

 نظرها تجدید کاداستر بهینه یک در. شوند بهنگام ها و داده شود اعمال آن در مرتباً فیزیکی و غیر فضایی فیزیکی تغییرات است بهتر

 باشد و بعدی معامالت و اول ثبت اموربرای  جامع و دقیق خوب، باشند؛ ابزاری موردی هم و ای دوره هم ها باید سازی بهنگام و

 .بدهند اعتبار کامل را حقوقی و حقیقی افراد های ملکی ضمانت و کامل باشند توافق کاداستر در های نقشه با ملکی اسناد

با  را حقوقی و حقیقی افراد به انحصاری مربوط اطالعات امنیت است برساند؛ الزم حداقل به دادگاهی را و ملکی دعاوی بتواند باید

 سیستم و امور ملکی ی کلیه در مستقیم بر استفاده عالوه شوند می تهیه که نقشه هایی باید کارآمد، کاداستر باشد؛ در داشته خود

 باشد تفکیک قابل آنها در های اطالعاتی الیه و باشند داشته کاربرد های توسعه برنامه و ها زمینه درسایر اطالعات زمین، بانک های

 باشد در کار گذاری سرمایه نظر از ای و مضایقه مضیقه نباید کاداستر امر شود؛ در ها جلوگیری کاری باره چند و ها کاری دوباره تا از

 و توفیق در خود سهم یک به هر گانه سه قوای و است و توسعه ریزی برنامه برای ملی منظوره ضروری چند ابزار یک کاداستر که

 هیچ سازندگی دارد، جمعیت میلیون 70 بیش از و مساحت کشور فرانسه سه برابر حدود که کشوری در. دارند آن سهم پیشرفت

ساختمان،  و زمین امور با به نحوی که هایی ارگان و نهادها ندارد؛ همه زمین در و زمین بر ریشه محکمی خوب کاداستر بدون

 اوقاف، بودجه، برنامه و جهاد، ها، شهرداری مانند کار دارند و سر ها مالیات عوارض و و مکان یابی و آمایش و فیزیکی تأسیسات

شریک  و سهم ذی( کاداستر) آن استفاده در نظر از هم و ها هزینه از نظر هم باید آن، و جزو زیست آب، محیط نیرو، کشاورزی،

 .برد سؤال خواهد زیر را ها موفقیت ذینفع سازمان های بین های ناهماهنگی باشند

 افراد و به مردم رسانی باشد؛ اطالع روشن و قانونمند باید امور کاداستر، در منطقه و شهر های دهات، انجمن و محلی شوراهای نقش

 یا نشریات نشریه که فراگیر است شود؛ کاداستری کار و سرعت کار ارزانی فدای دقتها همه باشد؛ نباید فراگیر و موقع به ذینفع باید

 خوب ببرد؛ کاداستر را گروهی حداکثر استفاده های رسانه از و داشته باشد همگانی آموزش برای قیمتارزان  فصلی ای، دوره دایمی،

 مراکز استان و پایتخت تا کشور نقاط افتاده ترین دور از و باشد نداشته ((و پل گرایی مترو))و  ((پایتخت گرایی)) است که کاداستری

 برخوردار قبولی قابل مند سازماندهی نظام و ازمدیریت نیز مدیریت است خود مهم ابزار کاداستر کند؛ چون نگاه نظر یک به را ها

 .باشد

 
 گردآوری و فراهم کردن داده های اولیه ی کاداستر( : 3)شکل شماره 
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 های کاداستر داده پایگاه مدیریت

 : از شدند عبارتند قایل ها رایانه در کاداستر داده های پایگاه مدیریت برای که ای شش گانه های فصل سر و اصلی مراحل

 ( ورودی نوع هر از )کاداستر داده های اولیه کردن فراهم و گردآوری -1
Cadastral Data Capture 

  کاداستر های هماهنگ داده (تمامیت) و ترکیب ادغام، -6
Cadastral Data Integration 

 کاداستر داده های مند نظام نگهداری و حفظ -:
Cadastral Data Maintenance 

 کاداستر های داده مدیریت -1

Cadastral Data Management 

 وکاداستر (LIS) های خروجی و ها تحلیل و تجزیه -5

Data Analysis and Output 

 اطالعات کاداستر به کاربران دستیابی وحدود نتایج توزیع -2

Customized Data Access 

 کاداستر سازی پیاده مراحل

از  آنان مطالعه انتظارات و کاربران نیاز تحلیل: باشد می قرار زیر به اصلی های گام بهینه یک مسیر در کاداستر سازی پیاده جهت

بر  توصیفی اطالعات آوری کاداستر؛ جمع نوع با مطابق نقشه اجرا؛ تهیه فرایند استانداردهای کاری و دستورالعمل سیستم؛ تهیه

پایگاه  و ایجاد مکانی های داده سازی توصیفی؛ آماده اطالعات پایگاه و ایجاد توصیفی های داده سازی کاربر؛ آماده نیاز اساس

 در اینARC MAP  محیط در قطعه فرد منحصر به ی شناسه اساس بر توصیفات قطعات و هندسه اتصال و مکانی؛ ادغام اطالعات

 می ما آن، در های جدید ستون و سطر افزودن و اطالعاتیبانک  ایجاد در  ARC MAPافزار امکانات نرم از استفاده با قسمت

 نظر یک مورد نقشه در ها Parcel از هر یک برای و نماییم وارد را نظر مورد Parcelشده  آوری جمع و اطالعات توصیفی توانیم

 .دهیم ارایه اطالعاتی پایگاه
 

 :مکانی  و توصیفی اطالعات های پایگاه مدوام بهسازی و رسانی روز به و نگهداری

 شده، جمع آوری اساس مطالب بر موجود اطالعاتی بانک و ایجاد نقشه تهیه مراحل اتمام از که بعد دارد را این قابلیت افزار نرم این

اطالعاتی  بانک پویایی و نشانگر انعطاف پذیری که باشد می فراهم ها داده ویرایش و های جدید Field نمودن اضافه زمان امکان هر

 .بود خواهد آنها وبهنگام سازی مدیریت امکان و ها نقشه و
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 جدید در بانک اطالعاتی fieldاضافه کردن ( : 4)شکل شماره 

 :توصیفی  و هندسی اطالعات همزمان مدیریت

 آوری جمع .باشد می متعلقات زمینی و مظاهر ها، پدیده به اطالعات راجع داشتن مستلزم خصوص زمین در ریزی برنامه گونه هر

 و اطالعات ساماندهی این .شد خواهد منتهی اطالعات زمینی سیستم یک در مدیریت نهایت به در که است ای مقوله این اطالعات

اطالعات  همزمان مدیریت سیستم جوابگوی این که داشت خواهد منسجم و جامع سیستمی به نیاز آن دستیابی به و برداری بهره

 .بود خواهد وتوصیفی هندسی
 

 :  کاربر به دهی سرویس و سیستم از برداری بهره

 سازمان مربوطه، شهروند به مراجعه یکبار با توانیم ما می دهد می قرار ما دراختیارMAP  ARCافزار  نرم که امکاناتی به توجه با

 پیدا سیستم اعتقاد کامل بودن و محرمانه طرفی به از و داده قرار وی اختیار را در رجوع ارباب ملک به مربوط اطالعات ثبتی ی کلیه

 .باشد می شهری توسعه و نهایت پیشرفت در و شهری های طرح شهروندان در مشارکت افزایش در اصلی آن ثمره که کند می
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 مورد نظر parcelنمایش بانک اطالعاتی ( : 5)شکل شماره 

 
 توان می عبارتی به می باشد؛ آنالیز به مربوط امکانات در مشابه دیگر های سیستم با اطالعات جغرافیایی سیستم های تفاوت از یکی

 را نیاز کاربران توان می parcel هر به اطالعاتی مربوط بانک در پاسخ و پرسش با استخراج یا جدید اطالعات اطالعات، سری ازیک از

 تواند می ها داده اطالعاتی در بانک ها پرسش از بعضی .دارد کاربر کارفرما و نیاز به بستگی پاسخ و نوع پرسش البته که نمود برآورده

 :د باش زیر از قرار

 باشد؟ می چه اندازه به کاربری هر دسترسی شعاع

 نماید؟ را معین هستند مربع متر x از تر مساحت کوچک دارای که هایی زمین قطعه

 نماید؟ گذاری را عالمت شهر سطح تجاری قطعات کل

 نماید؟ مشخص را محالت مرکز

 نماید؟ مشخص را به باال طبقه دو مثالً مسکونی قطعات

 الیه چه هر که است بدیهی .داد نمایش نقشه روی بر نمودار یا شکل به مثالً مختلف اشکال توان به می را ها پاسخ و پرسش نتیجه

 .باشیم داشته سیستم بیشتری از های پاسخ و پرسش توان باشد می موجود GIS محیط در اطالعاتی متنوعی های
 

 گیری نتیجه

 مرکز گذارند، می شهری روی اراضی بر که فشاری و شهری -های روستا  مهاجرت و جمعیت رشد مربوط به مسایل کنونی جهان در

 مدیریت لذا برای .شود می احساس شهری درحوزه های بیشتر زمین به نیاز و می باشد شهری اندرکاران دست از توجه بسیاری

 ثبت جزئیات امکان بر عالوه تا جامع می باشیم سیستمی نیازمند ما حدود قطعات، نگهداری و حفظ در ایجاد عدالت و شهری اراضی

کاداستر . رساند یاری شهری اجزای عناصر و همبستگی و تلفیق و فضای شهری هوشمند تحلیل در ما قطعات به و خانوارها ویژگی و
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 امالک به ریزی مربوط برنامه در ای کننده تعیین باشد، نقش می زمین قطعه بر مبتنی زمینی که اطالعات سیستم یک عنوان به

تی یمالک و حقوقی ابعاد اطالعات که این باشد می آنها حقوقی امالک، اطالعات به مربوط توصیفی اطالعات از بخش مهمترین .دارد

 می ریزان برنامه مدیران و اطالعاتی، چنین دانستن با است که این در امر این اهمیت .می نمایند مشخص واضح طور به را امالک

 مربوط به مالیات مقدار بر کاملی توانند احاطه می مالیات اندرکاران دست نمایند و اتخاذ امالک به راجع ای تصمیمات بهینه توانند

 به که شوند مطرح شهریهای  طرح در پایه های نقشه به عنوان توانند می کاداستر های این نقشه بر عالوه .باشند داشته امالک

 در جامع، و آینده نگر دیدی با نماید تا می کمک به ما و نموده ایفاء اساسی نقش ساماندهی شهری و درمدیریت مهم عنوان ابزاری

 .برداریم قدم پایدار شهری توسعه راستای
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