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  الف) مقدمه

با توجه به اینکه نقشه هاي کاداستر، پایه تملک اراضی می باشند، رعایت استاندارد تدوین شده براي تهیه و مستندسازي این  

قوقی ضروري است. همچنین تطابق کامل کد امالك در نقشه ها و اسناد موجود در پرونده هاي تملک از نقشه ها، از دید ح

دیگر نیازمندیهاي این امر است. پیش از پرداختن به استاندارد نقشه هاي کاداستر، توجه به پیش نیازهاي زیر جهت تهیه نقشه 

 ضروري است:

 حریمی یا و آب ترازهاي از یکی معموال محدوده این( پلیگونی یهال یک قالب در تملک نیاز مورد محدوده ارائه  

  مشخص و یا محدوده مخزن، تصفیه خانه، پست و نیروگاه است) 

 نقشه بردار براي  توسط گروه )قالم اطالعاتی الیه ملک و جداول مرتبط (مالکان ادعایی و ادعاي مالکیت آنهاا برداشت

  هر ملک

  ، با مشخصات هر فیلد و ذکر دامنه هاي فیلدهاي دامنه دار، لیست شده اند.این اطالعات در ادامه این سند

 نقشه  ملی تا مرز مشخص شده توسط طرح (محدود نبودن پلیگونی الیه قالب در ملی اراضی قطعات از برداري نقشه

 ها به اراضی مستثنیات)

 استفاده در نقشه هاي  مورد صاتمخت سیستم که است ذکر به الزم کاداستر، نقشه براي مختصات سیستم تعریف

همچنین باید از بیضوي مبناء  است. UTMبزرگ مقیاس و خصوصا نقشه هاي کاداستر، سیستم مختصات 

WGS84  .استفاده شود 

زمان بارگذاري،  نکته ضروري تعریف صحیح سیستم مختصات استفاده شده در ترسیم الیه در نرم افزار تهیه نقشه است، در

  الزم را انجام می دهد.  تات را از فایل خوانده و تبدیالمختص نرم افزار

 دد.برداشت گر 500/1عوارض باید با مقیاس : کاداستر برداري نقشه مقیاس 

 یا یکپارچه صورت به نقشه از اي نسخه ارائه Seamless (و نه شیت به شیت) 

  تا با نقشه  مالك کشور صورت پذیردبه کمک سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و احتی االمکان نقشه برداري باید

  هاي موجود در سازمان مذکور اعوجاج نداشته باشد.

پس از پایان عملیات نقشه برداري کاداستر و جمع آوري اقالم اطالعاتی پایه، براي قرار گرفتن نقشه ها و اطالعات فوق در 

سامانه تملک، براي هر طرح، این اطالعات باید در قالب فایل هاي استاندارد کاداستر آماده و ارائه گردد که براي کار با این 

  ا توجه به نکات زیر ضروري است:فایل ه

  : نکات مهم در کار با فایل هاي الگو

اطالعات  الیه مکانی و دو جدول توصیفی است. از این بین، ورود 3اطالعات مورد نیاز جهت معرفی به سامانه، شامل  .1

 کیت ادعایی در هر طرح ضروري است.الیه هاي محدوده تملک، ملک و جداول مالک ادعایی و مال

قرار  هاي خالی که در آنها فیلدها و نوع آنها تعریف شده اند در اختیار کاربران shapefileالیه هاي مکانی،  براي .2

 گرفته است.

کاربران  در مورد جداول، یک فایل اکسل حاوي دو شیت که هر یک متعلق به یکی از این جداول است، در اختیار .3

 قرار گرفته است.

 الیه ملک با جدول مالکیت ادعایی، کد کاداستر ملک است. این فیلد به صورتفیلد برقرار کننده ارتباط بین  .4

 اختیاري توسط کاربر تولید می شود و تنها شرط آن، یکتا بودن براي کلیه امالك واقع در هر طرح است. 



ربوطه در جدول ضروري است به منظور برقراري صحیح ارتباط رکورد ملک با مالیکت، مقدار کد کاداستر ملک در فیلدهاي م

  مربوطه به درستی و عینا مطابق کد کاداستر ملک وارد شود.

  همچنین ارتباط بین جداول مالک و مالکیت ادعایی با فیلد شناسه مالک برقرار می شود.

ایجاد می شود  در صورت وجود مالکیت مشاعی در مورد یک ملک، در جدول مالکیت ادعایی، به تعداد مالکان رکورد .5

 کورد شناسه یک مالک و درصد و نوع مالکیت وي ذکر می شود.و در هر ر

درج  در مورد فیلدهاي دامنه دار در الیه هاي مکانی و جداول، می بایست تنها کد مربوط به دامنه وارد شود و از .6

 4 مسکونی، عدد عنوان پرهیز گردد. به عنوان مثال، در فیلد کاربري پیش از تملک از الیه ملک، در مورد یک ملک

 ذخیره می شود.

غلط اطالعات  تعریف صحیح سیستم مختصات در فایل ضروري است. تعریف اشتباه این سیستم منجر به جانمایی .7

  مکانی خواهد شد.

با توجه به تخصصی بودن این بخش، پیشنهاد میشود از این پس، این بخش به شرح خدمات قراردادهاي نقشه برداري کاداستر 

اوران و پیمانکارانی که از این پس به تهیه نقشه کاداستر می پردازند، می بایست آشنایی کافی با اضافه گردد. همچنین مش

داشته باشند تا بتوانند خروجی موردنظر را در قالب و فرمت استاندارد ارائه دهند.  GIS Ready و روشهاي GISاصول 

وارد جدیدي نیستند و در حال حاضر نیز در پروژه هاي یادآوري می شود اقالم اطالعاتی درخواست شده در این استاندارد، م

نقشه برداري کاداستر جمع آوري می گردند و در اینجا، بیشتر به استانداردسازي روش ارائه آنها پرداخته شده است. محتویات 

  ادامه ارائه گردیده است.فایل هاي استاندارد کاداستر و شیوه ارائه خروجیهاي مورد انتظار از عملیات نقشه برداري کاداستر در 

  ب) الیه ها و جداول اصلی :

  

  محدوده تملک نام الیه:

  پلیگون: نوع هندسه وکتور

  smnOwnTraArea: نام التین الیه

  تعریف:

محدوده اي است که از سوي کارفرما تعیین شده و در آن الزام به تملک عرصه، اعیان یا پرداخت خسارات وجود 

روگاهها و پستها، حریم خطوط و کانال ها، محدوده چاه ها، محدوده تصفیه خانه ها، دارد. محدوده احداث نی

  محدوده مخازن و ... نمونه هایی از این محدوده ها هستند.

  مشخصات اطالعات توصیفی

نام فیلد در   نوع  دامنه  نام التین  نام فارسی  ردیف

shapefile 

 Name  نام  1

  

 

-  

Text(100) 

  

Name 

  

 WallType  نوع دیوار  2

  

  آجر-1

  حصار-2

S-int 

  

WallType 

  

 Comment -  Text(255)  Comment  توضیحات  3



    

 Area  مساحت  4

  

-  float 

  

Area 

  

 Address  آدرس  5

  

-  Text(255) 

  

Address 

  

 

  ملی نام الیه:

  پلیگون: نوع هندسه وکتور

  smnNational: نام التین الیه

  تعریف:

  پلیگون محدوده اراضی ملی

  مشخصات اطالعات توصیفی

 

  ملک نام الیه:

  پلیگون: نوع هندسه وکتور

  smnParcel: نام التین الیه

  تعریف:

. نمیگیرند و ۔ قرار الیه این در اعیانی قطعات و باشد می ملک هر عرصه محدوده شامل صرفا که پلیگونی الیه یک

  .گردند می ارائه الیه این در) ... و مسکونی( کشاورزي غیر هاي عرصه هم و کشاورزي اراضی هم

  مشخصات اطالعات توصیفی

نام فیلد در   نوع  دامنه  نام التین  نام فارسی  ردیف

shapefile 

CadastreParcelCo  کاداستر کد  1
de  

-  Text(100) CadastrCod  

 LandKind  زمین ماهیت  2
  

  خصوصی -1

  ملی -2

  موات-3

  موقوفه-4

  نشده تعیین-5

S-int 
  

LandKind 
  

 از پیش کاربري  3

  تملک

Land Use Before 
  

  آبی زراعت -1

  دیم زراعت -2

  باغ -3

  مسکونی -4

  اداري-5

  مذهبی- 6

S-int 
  

LUseB 
  



  صنعتی -7

  تجاري -8

  گردشگري -9

  دامپروري-10

  جنگل -11

  مرتع -12

  بایر -13

  سایر -30

 کاربري جزئیات  4

  تملک از پیش

  

LandUseBeforeD
etails  

  Text(100)  LUseBDet  

  شهرستان نام  5

  

City District 
  

  Text(100)  City Distri  

 District  بخش نام  6
 

  Text(100) District 
 

 CityOrVillage  شهر یا روستا نام  7
 

  Text(100) City Villag 

 - ثبتی پالك  8

  اصلی

PelakMajor 
 

  Text(100) PelakMajor 
 

 - ثبتی پالك  9

  فرعی

PelakMinor   Text(100) PelakMinor 

 ParcelNum  قطعه  10
 

  Text(100) ParcelNum 
 

 PelakMafrom  از مفروض  11
 

  Text(100) PelakMafro 
 

 ProjectName  پروژه نام  12
 

  Text(100) ProjectName 
 

 Height   Float Height  متوسط ارتفاع  13

  شده تصرف-Possession State 1  تصرف وضعیت  14

  نشده تصرف -2

  9 ماده شده تصرف -3

  9 ماده تصرف حال در -4

S-int 
 

PosState 

 LandUse  استفاده نحوه  15
After 

 

 تجهیزات و تاسیسات -1

  طرح

 و سد مخزن یا حریم-2

  رودخانه

  طرح کارگاه-3

S-int 
 

LUse After 
 



  دسترسی راه -4

  اداري مجموعه-5

  مسکونی مجموعه- 6

  مهمانسرا -7

  فرهنگی مجموعه-8

  مجموعه-9

  ورزشی تفریحی،

 از پیش کاربري-10

  تملک

 مساحت سهم  16

  واتم یا ملی

NationalArea 
 

-  Float NationalS 
 

 RealLength  قطعه مفید طول  17
 

-  int RealLength 
 

 RegRegion  ثبتی حوزه  18
 

-  Text(100) RegRegion 
 

PossessionDa  تصرف تاریخ  19
te 

 

-  Date PosDate 
 

 FromKM  کیلومتراژ از  20
 

-  Text(15) FromKM 
 

 ToKM  کیلومتراژ تا  21
 

-  Text(15) ToKM 
 

  Address  آدرس  22
 

-  Text(255) Address  
 

  

ادعایی و ادعاي مالکیت آنها بر ارائه می شوند، اطالعات مربوط به مالکان  ShapeFileعالوه بر الیه هاي مکانی که به صورت 

امالك، در قالب دو شیت در فایل اکسل الگوي ارائه شده، تکمیل می شوند. همانطور که در مقدمه اشاره شد، فیلد ارتباط 

دهنده این دو جدول، کد مالک ادعایی است که ضروري است کد مالک مورد نظر به درستی در رکوردهاي مالکیت ادعایی وارد 

  شود. 

الک، در جدول مالک ادعایی، یک کد یکتا (منحصر به فرد باید داشته باشد، وجود این فیلد، به دلیل عدم در اختیار بودن هر م

  کد ملی در مورد برخی از مالکین در مرحله نقشه برداري کاداستر است.

  مالک ادعایی :جدولنام 

  جدول: نوع

  smnCadastreClaimedOwner: نام التین

  تعریف:

 شد. مالکین ادعایی مالکینی هستندمربوط به مالکین ادعایی (بدون توجه به میزان مالکیت) می باشامل اطالعات 



  که در مرحله نقشه برداري شناسایی شده اند، اما در این مرحله نمی توان به مالکیت آنها اطمینان داشت.

  اقالم اطالعاتیمشخصات 

نام فیلد در   نوع  دامنه  نام التین  نام فارسی  ردیف

shapefile 

   CadastreClaimed  کد مالک ادعایی  1

-  

Text(100) 

  

C_Owner  

 NationalCode -  Text(100)  کد ملی  2

  

NationalC  

 Name -  Text(100)  نام  3

  

Name 

 FamilyName -  Text(100)  م خانوادگینا  4

  

FamilyName 

 FatherName -  Text(100)  نام پدر  5

  

FatherName 

 Residence   Text(50) Residence  محل سکونت  6

  

  مالک ادعایی :جدولنام 

  جدول: نوع

  smnCadastreOwnership: نام التین

  تعریف:

  ارتباط دهنده الیه ملک و جدول مالک ادعایی می باشد.

  اقالم اطالعاتیمشخصات 

نام فیلد در   نوع  دامنه  نام التین  نام فارسی  ردیف

shapefile 

 _ FCode  ملک ادعاییکد  1
CadastreClaimedOwn

er  

 

-  

Text(100) 

  

C_Owner 

  

 ادعاي نوع  2

  مالکیت

OwnClaimingType 

 

  مالک -1

  مستاجر -2

  زارع -3

S-int 
  

C_Owner_Ty  

 OwnershipPercent  درصد مالکیت  3

 

0-100 Float  Ow_Percent 

 

 S-intبرداري  نقشه-ClimingType 1نوع مالکیت   4
  

ClimingType 



  کاداستر   ادعایی

  مراجعه مالک -2

کاداستر و -3

  مراجعه

 FCode_Parcel  کد ملک  5

 

-  Text(100) ParcelCode 

 

  پ) سایر الیه هاي اطالعاتی 

یکپارچه سازي و  GIS Readyتوان عالوه بر الیه ها و جداول الزامی فوق سایر الیه هاي اطالعاتی موجود را نیز پس از می

هتر، براي هر الیه عنوان فارسی مناسب هم انتخاب تعریف سیستم مختصات، بارگذاري نمود. پیشنهاد می شود براي شناسایی ب

  گردد تا در زمان بارگذاري در سامانه معرفی شود. مهمترین الیه هاي مورد انتظار در این بخش عبارتست از:

 طالعاتی ارتفاع) ا قلم با( توپوگرافی هاي منحنی 

 راه نوع اطالعاتی قلم با( دسترسی هاي راه و ها جاده ( 

 پلیگونی( ها اعیانی و ساختمانها محدوده ( 

 روستا نام اطالعاتی قلم با(و شهرها  روستاها محدوده( 

 ي)رمت رسترف در( موجود اي ماهواره یا هوایی تصاویر 

  

  

دفتر فن آوري اطالعات و توسعه دولت آقاي علی محرابی (توانید با در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با این دستورالعمل می

  ) تماس حاصل فرمایید:کشورصالب فاو شرکت مهندسی آبالکترونیک 

89603612 -021  

 


