


 (Katastichon) كاتاستيكن يوناني كلمه كاداستر ريشه•
.باشد مي يادداشت دفتر معني به

 كاداستر اندازي راه هدف ترين عمده دور ساليان در•
.است بوده حكومتي ماليات اخذ

كاداستر چيست؟



لذا انسان براي تعيين دقيق مرزها و حدود قطعات زمين از 
.روش نقشه برداري وتكنيك هاي آن استفاده نمود



تعريف كاداستر

 آن از هدف كه شود مي اطالق نظامي به كاداستر
 اطالعات همراه به مالكيتي هاي محدوده تعيين

.باشد مي ملك هر به مرتبط حقوقي



 اطالعات و فني اطالعات آن در كه است سيستمي كاداستر
  تا ميگردد مديريت و نگهداري يكديگر، با تلفيق ضمن حقوقي

 )امالك تثبيت(امالك هندسي و جغرافيايي موقعيت تعيين جهت
 نيز و...و حدود،تفكيك،تجميع،افراز تحديد نظير ثبتي عمليات و

 .گيرد قرار استفاده مورد حقوقي دعوي در ملكي اختالفات رفع



تعريف كاداستر از نظر فدراسيون 
FIGبين المللي نقشه برداري 

  اطالعات از اي شده مرتب فهرست از است عبارت واقع در كاداستر
  كه )كشور يك جغرافيايي مرز داخل در( زمين قطعات به مربوط
  حقوق نظير زمين هاي مشخصه ساير افزودن و برداري نقشه شامل

 و بوده بزرگ مقياس نقشه به ارزش، و اندازه كاربري، مالكيت،
 .رسد مي ثبت به رسمي طور به



 گام نخستين بنابراين است، نقشه كاداستر سيستم هر اساس و پايه
امالك از مناسب مقياس با هايي نقشه تهيه كاداستر، ايجاد براي

.است نظر مورد 
       تهيه فتوگرامتري يا زميني روش دو به كاداستر هاي نقشه

.شود مي

نقشه كاداستر



تعريف نقشه كاداستر
 حقوقي و ثبتي ، مميزي ، مهندسي و فني عمليات مجموعه به

  خاتمه آن ثبتي جريان كه شود مي اطالق امالكي مورد در
 به باشد نشده ويا شده ثبت امالك دفتر در اينكه از اعم يافته

 و نمايد مشخص را امالك موقعيت و محدوده آنكه جهت
 منظور به و دهد نشان يكديگر با را آنها جغرافيايي ارتباط
 ثبت و ملكي دعاوي فصل و حل در تسهيل و مالكيت تثبيت

 .گردد اجراء امالك به مربوط موارد ساير و امالك



قطعه كاداستري وحقوق مالكيت



++ کليه متعلقات مربوط به 
قطعه زمين

= سيستم امالک

=

فضای باالی قطعه 
زمين



سيستم اطالعات امالك و كاداستر 



ايرانكاداستر 

كار مطالعاتي و مقدماتي طرح كاداستر و آغاز 
مطالعات اجرايي و تعيين خطوط كلي آن براي 

سالهپنج ساله شامل پنج دوره  25دوره يك 
1369سال 

.طرح كاداستر عمالً وارد مرحله اجرايي شد 1374سال 



شهري در كشوراهداف كاداستر

اهداف كمي
افراد به مربوط اراضي و مستحدثات انواع مالكيت قانوني هاي محدوده تعيين  

. شهري اراضي هكتار 1200000 از بيش موقوفه و دولتي ، حقوقي ، حقيقي

ثبت موجود سيستم تغيير ونهايتًا برنامه طول در جات ونقشه اطالعات بازنگري  
)كاداستر( نوين ثبت به



اهداف كيفي
اصالح اسناد مالكيت بطور دقيق يا  ايجاد گردش كار روان وقابل اطمينان در صدور

.وسريع

 اعتماد و اطمينان در معامالت امالك و سرعت در انجام آن ايجاد.
كاهش فراوان تعرضات ملكي و دعاوي مربوط در دادگاهها وكاهش حجم پرونده هاي قضائي
در افزايش نيز و مربوطه امور در سرعت و وحقيقي عادالنه مالياتي سيستم استقرار به كمك 

 اطالعات پايگاه به توجه با فردي، نظريات و شخصي روابط اثرات وكاهش مالياتي آمدهاي
كاداستر
از گيري بهره طريق از عمراني طرحهاي اجرائي عمليات كيفيت وارتقاء كارائي افزايش 

.وغيره نقاط مختصات فني، اطالعات ، هوائي عكسهاي ها، نقشه نظير كاداستر فني مدارك

به اتكاء با ملكي انتقاالت و نقل كليه در دولت حقه حقوق وصول امكانات و توانائي افزايش 
 كاداستري اطالعات روان و مطمئن سيستم



مزاياي كاداستر
تثبيت مالكيت اراضي و مستحدثات* 
مديريت و نظارت بر بازار زمين و نقل و انتقاالت امالك* 
مديريت و استفاده بهينه از زمين* 
كاهش مناقشات مربوط به زمين و بالطبع كاهش حجم دعاوي ملكي* 
  انسان تعامالت زمينه در كه هنگفتي هاي گذاري سرمايه مؤثر مديريت *

.آيند مي عمل به مينز و
وصول عادالنه ماليات امالك* 



-كمك به تدوين لوايح قانوني مرتبط با امالك در راستاي توسعه اقتصادي* 
اجتماعي كشور         
وچك سازي بدنه دولتي ثبت پس از اجراي كاداستر و اجراي وظايفك* 

سازماني در قالب بخش خصوصي قانوني نظير دفاتر اسناد رسمي موجود     
طراحي، برنامه ريزي و مديريت شهري      

افزايش كارآيي اقتصاد *
استفاده از اسناد مالكيت به عنوان وثيقه در اخذ منابع مالي براي *
  مقاصدمختلف از جمله كارهاي توليد    



بهره گيري از اطالعات كاداستر در امور دفاعي و امنيتي، مديريت  * 
و حوادث غيرمترقبه   بحران    
استفاده از مدارك و اطالعات كاداستر در ارائه نقشه بزرگ مقياس و* 
        اطالعات مكاني به سازمانهارساي    
مديريت بهينه كشاورزي و منابع طبيعي كشور* 
اشتغالزائي* 
حفاظت از محيط زيست* 
كمك به انجام طرح آمايش سرزمين* 
  (NSDI)كمك به ايجاد زير ساختار ملي اطالعات مكاني * 



مراحل اجرائي كاداستر

تهية نقشة وضع موجود امالك از طريق نقشه برداري زميني يا  ) الف
 :از طريقفتوگرامتري

تهيه شده در بخش فتوگرامتري كاداستر 1:500نقشه هاي  -1

تهيه شده از طريق نقشه برداري زميني كاداستر 1:500نقشه هاي  -2

تهيه شده توسط سازمان هاي توليد كننده نقشه  1:2000نقشه هاي  -3
كه اين نقشه ها به مرور دقيق خواهند شد

نقشه هاي بزرگ مقياس تهيه شده توسط ساير سازمانها ومؤسسات -4
 



ونيز اسكن  امالك از دفاتر امالك و ورود آنها به رايانه جامعاستخراج اطالعات ) ج 
صفحات دفاتر امالك وايجاد بانك اطالعات امالك

پالك گذاري ثبتي بر روي قطعات داراي سند مالكيت روي نقشه هاي ) ب 
وضع موجود امالك مورد اشاره در بند الف 

كاداستراطالعات هندسي و توصيفي امالك و نتيجتاً ايجاد نقشة ادغام ) د 

ورود شيت نقشه هاي كاداستر بعنوان شيت مبنا در يك بانك اطالعاتي )  ه 
يكپارچه

و به روز  پياده سازي سيستم كاداستر در واحد هاي ثبتي جهت استفاده ) و 
رساني اطالعات



تهيه نقشه هاي رقومي امالك شهري



داده آمائي اطالعات امالك



ادغام اطالعات ويكپارچه سازي نقشه هاي كاداستر



نمونه نقشه عرصه سازي شده



چهارم نظام و برنامه ساله  20چشم انداز كاداستردر 
توسعه

 -بهره و سازي پياده توسعه، و كاداستر طرح كامل اجراي با ثبت سازمان•

 مكانيزه اطالعاتي سيستمهاي ساير و امالك اطالعات جامع سيستم از برداري

 جامع اطالعات پايگاه وسيله هب ثبتي، خدمات كلية الكترونيكي ارائة ضمن

 شود، مي نگهداري و مديريت سازمان، توسط كه مالكين حقوق و امالك

  اطالعات خدمات ارائه نيز و خود اطالعات به مردم دور راه از دسترسي امكان

 مي فراهم را كشور اجرائي و قضائي دستگاهاي به جانبي خدمات و مديريتي

.كند

تهران كاداستر كل اداره  ريزي برنامه و تحقيقات بخش در  شده تهيه

.باشد مي مجاز منبع نام ذكر با فقط استفاده هرگونه
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