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چکیده
در سالها ي اخیر جمعیت شهرنشین در ايران رو به افزايش بوده است .اين افزايش جمعیت در شهرهاي بزرگ باعث افزايش تقاضا
براي زمین ميشود .افزايش تقاضا بهنوبه خود موجب بلندمرتبهسازي و افزايش تراکم و ايجاد نقشهها ي ثبتي پرتعداد و پیچیده در اين
ساختمانها شده است .در حال حاضر ،روش فعلي براي ثبت و ذخیرهسازي انواع مرزهاي حقوقي در ايران ،استفاده از خطوط و نقشههاي
دوبعدي است .اين روش داراي محدوديتهايي براي نمايش مرزهاي ثبتي مختلف که فضاهاي مالکیتي را مشخص ميکنند ،است .به
همین دلیل ايجاد يک سازوکار جهت ثبت مالکیتهاي موجود در ساختمانها به شکلي دقیق و کارا بیشازپیش موردنیاز است .با پیشرفت
درزمینهٔ مدلهاي سهبعدي مخصوصاً مدلسازي اطالعات ساختماني  ،1تحقیقات زيادي جهت ثبت سهبعدي مرزهاي حقوقي با استفاده از
اين مدلها در کشورهاي مختلف در حال انجام است  .در اين مقاله براي اولین بار از مدلسازي اطالعات ساختماني جهت ثبت سهبعدي
انواع مرزهاي حقوقي در حوزه قضايي ايران استفاده شد .براي اين کار ابتدا انواع مختلف مرزهاي ثبتي در ايران طبق مقررات اداره
ثبتاسناد و امالک کشور و دستورالعمل تفکیکي ساختمانها در ايران مشخص شدند .سپس جهت ثبت اين مرزها ،استاندارد کالسهاي
بنیاد صنعت  2توسعه يافت و بر روي يک نمونه اولیه که ساختماني در تهران است پیادهساز ي شد .در مرحله ارزيابي ،مرزهاي ثبتي در دو
روش پیشنهادي و روش فعلي با استفاده از روش پرسشنامه مقايسه شدند .نتايج اين ارزيابي در معیارهاي مختلف ،قابلیت باالي روش
پیشنهادي در ثبت و نمايش مرزهاي حقوقي مصوب سازمان ثبتاسناد و امالک کشور را نشان داد ،بهطوريکه بیش از  80درصد از جامعه
نخبگان شرکتکننده در پرسشنامه اين روش را نسبت به روش فعلي مناسبتر دانستند.

واژگان کلیدی:

*

ثبت امالک ،کاداستر سهبعدي ،مدلسازي اطالعات ساختماني ،IFC ،مدل داده سهبعدي

نويسنده رابط
)1 Building Information Modeling (BIM
)2 Industry Foundation Classes (IFC
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حدنگاری انواع مرزهای ثبتی ایران در سه بعد با استفاده از غنی سازی

مقاله پژوهشي  -حدنگاري انواع مرزهاي ثبتي ايران در سه بعد با استفاده از...

 -1مقدمه
بر اساس اطالعات مرکز آمار ايران جمعیت قابلتوجهي
در شهرهاي بزرگ زندگي ميکنند که سالبهسال بر اين
جمعیت افزوده ميشود[ .]1اين افزايش جمعیت و وجود
مناطق و منابع محدود جهت اسکان باعث افزايش
ساختوساز ساختمانهاي چندين طبقه و بلندمرتبه مي
شود ،بهطوريکه طبق اطالعات مرکز آمار در سال 98
بیش از  94درصد پروانههاي صادرشده توسط شهرداري
تهران به ساختمانهايي با  5طبقه يا بیش از آن اختصاص
دارند [ .]1اين روند نشانگر ان است که در مناطق شهري
نیاز به ساخت بیشتر ساختمانهاي بلندمرتبه ،شبکههاي
تأسیساتي و زيرساختهاي پیچیده رو به افزايش است.
شکل  1درصد پروانههاي صادرشده در تهران برحسب
تعداد طبقات در سال  98را نشان ميدهد.

شکل  -1درصد پروانههاي صادرشده براي احداث ساختمان برحسب
تعداد طبقات -شهر تهران1398 :

ضرورت ثبت سهبعدي از آنجا مشخص ميشود که
استفاده از اين نقشههاي دوبعدي براي ساختمانهاي
بلندمرتبه موجب سردرگمي کاربران ميشود .بهطور
مختصر چالشها و مشکالت سیستم کاداستر دوبعدي
عبارتاند از [:]4-2
نقشههاي دوبعدي چه کاغذي و چه رقومي در

1
نشان دادن حقوق ،محدوديتها و مسئولیتهاي مرتبط با
امالک و ساختارهاي شهري پیچیده مؤثر و کافي نمي
باشند.

)1 Rights, Restrictions and Responsibilities (RRR
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دسترسي به اطالعات ملک و زمین در سازههاي با

ساختار پیچیده و بصري سازي اين اطالعات در پالنهاي
دوبعدي زمانبر بوده و موجب اتالف وقت ميگردد.
درک و فهم پالنهاي دوبعدي فقط براي افراد

متخصص در حوزه ملک و زمین ممکن بوده و ساير افراد
درگیر در توسعه ساختمانها نميتوانند با اين پالنهاي
دوبعدي ارتباط برقرار کنند.
استفاده از پالنهاي تفکیک دوبعدي براي نمايش

ملکي که قسمتهاي مختلف آن در طبقات متفاوتي است،
کار بسیار سخت و دشواري است.
مشکالت مطرحشده ضرورت ثبت مرزها و مالکیتها،
بهصورت سهبعدي رقومي را نشان ميدهد .در سالهاي
اخیر در تحقیقات زيادي از انواع مدل دادههاي سهبعدي
حقوقي مانند مدل دامنه مديريت زمین ،2مدل دادههاي
فیزيکي مانند  CityGMLو تلفیقي از آنها براي رفع
مشکالت ذکرشده در باال ،استفادهشده است که هرکدام
نواقص و مشکالتي دارند [ .]5بخش ديگري از تحقیقات
مرتبط با کاداستر سهبعدي ،به استفاده از نقشههاي
دوبعدي و مقطعهاي عرضي ساختمان پرداختهاند و با
استفاده از روشهايي مانند استفاده از تصاوير هوايي
بزرگمقیاس اقدام به ايجاد مدل سهبعدي ساختمانها
کردهاند که آنها نیز با مشکالت زيادي روبرو شدهاند[, ]2
[ .]6پسنیاز به استفاده از مدل دادهٔ سهبعدي جديد
براي رفع مشکالت مدل دادههاي دوبعدي قديمي است.
در اين مقاله به بررسي و امکانسنجي استفاده از
مدلسازي اطالعات ساختماني جهت ثبت انواع مرزهاي
حقوقي ساختمانها و پیادهسازي آن بر اساس چهارچوب و
قوانین ثبت ساختماني در ايران پرداخته ميشود .ازآنجايي
که تعیین مرزهاي حقوقي بین انواع فضاهاي حقوقي
مختلف مانند مفروز يا مشاع ،به دلیل تفاوت در قوانین و
مقررات ثبتي کشورها از حوزه قضايي به حوزه ديگر
متفاوت است ،مطالعات کنوني در حوزه  BIMنميتواند
بهطور کامل پیش نیازها و قوانین مديريت زمین شهري در
ايران را برآورد نمايد .همچنین قابلیت اجراي يک مديريت
زمین شهري سهبعدي مبتني بر  BIMجهت ثبت دقیق
مرزهاي حقوقي در سه بعد در ايران تابهحال بررسي نشده
است؛ بنابراين ،اين مطالعه باهدف بررسي چگونگي
)2 Land Administration Domain Model (LADM

مدلسازي اطالعات ساختماني به مدلهاي ساختماني
سهبعدي و مجازي حاوي اطالعات مکاني و رقومي
سهبعدي و همچنین اطالعات معنايي يک ساختمان جهت
کمک به تصمیمگیري در چرخه حیات آن اشاره دارد ].[7
 BIMيک فرم رقومي سازي شده از ساختمان و مديريت
دارايي است .مدلهاي اطالعات ساختماني از منظر
اط العات معنايي ،هندسي و توپولوژيکي غني ميباشند.
سازمان  BuildingSMARTاستانداردهاي باز مختلفي را
براي ذخیرهسازي و تبادل جنبههاي مختلف اطالعات
ساختماني توسعه داده است [.]7
استاندارد  IFCبهعنوان مدل دادهاي براي تسهیل در
تعاملپذيري در بین بسترهاي مختلف  BIMتوسعه
دادهشده است [ .]8استاندارد  IFCيک مدل داده باز و شي
ءگرا از مدلهاي اطالعات ساختماني ( )BIMاست که
شامل هستندههاي فیزيکي ،مکاني و معنايي براي توصیف
کل چرخهٔ حیات ساختمانها است .استاندارد  IFCدر
نسخه  4خود يعني  IFC4شامل  776هستنده است .اين
استاندارد شامل  4اليه مفهومي بانامهاي اليه منبع،1
هسته ،2قابلیت همکاري 3و حوزه 4است.

1 Resource
2 Core
3 Interoperability
4 Domain

اس

 -2ادبیات تحقیق

کاداستر سهبعدی
بهطورکلي مديريت دادههاي مربوط به حقوق،
مسئولیتها و محدوديتهاي سهبعدي در مديريت زمین،
دو بعد اساسي به نام دادههاي قانوني و دادههاي فیزيکي
دارند[ 2و  .]3دادههاي فیزيکي هر دو جنبه مکاني و
معنايي عناصر ساختمان را دربرمي گیرند .ازجمله مدل
دادههاي فیزيکي ميتوان به  BIMو  CityGMLاشاره
نمود .مدل دادههاي قانوني هم انواع مختلفي دارند که
مهمترين آنها مدل دامنه مديريت زمین ) (LADMاست.
يکي از اولین تحقیقات توسط  Dsilvaو همکارانشان
در سال  2009انجام شد که در آن يک افزونه ساده
 CityGMLاز مدل يک ساختمان همراه با اطالعات قانوني
و کاداستري حوزه قضايي هلند ارائه شد .اين افزونه از دو
بخش اصلي تشکیل ميشد .بخش اول شامل خصوصیات
حقوقي مانند اطالعات مالکیتي ساختمان ،شماره ثبت و
نوع ساختمان ميشد .بخش دوم براي مديريت اطالعات
حقوقي مرتبط با هر آپارتمان مانند حق مالکیت ،اطالعات
مالکیتي آپارتمان ،نوع مالکیت و تعداد ساکنین در
آپارتمان ميشد .تحقیقات  Dsilvaبراي مشخص کردن
قطعات زمین بهصورت معنايي کارآمد نبود[ .]9بنابراين
 Çağdaşدر سال  2013يک افزونه جامعتر از CityGML
توسعه داد که شامل هستندههايي براي مدلسازي قطعات
کاداستري و مجتمع آپارتماني در حوزه ثبتي کشور ترکیه
ميشد[.]10
 Aienو همکاران در سال  2013مدل داده کاداستر
سهبعدي (3DCDM) 5را ارائه کردند که يک مدل مفهومي
براي نمايش سهبعدي اطالعات فیزيکي و حقوقي کاداستر
بود .اين مدل يک مدل داده باز است که بر اساس زبان
نشانهگذاري گسترشپذير (XML) 6ميتوانست به
ذخیرهسازي و تبادل اطالعات فیزيکي و قانوني
بپردازد[ Rönsdorff .]11و همکاران در سال  2014مدل
مفهومي  LADMو بهطور خاص فضاهاي قانوني را بر
اساس  CityGML ADE7طراحي نمودندCityGML .
 ADEيک فرمت تبادل داده را پیادهسازي ميکند.
5 3D Cadastral Data Model
6 Extensible Markup Language
)7 Application Domain Extension (ADE
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استفاده از  BIMبراي مديريت رقمي مرزهاي سهبعدي
مالکیتهاي ساختمانها با در نظر گرفتن دادهها و مقررات
پیشنیاز در چارچوب حوزه قضايي ايران صورت گرفت.
اين مقاله در شش بخش به شکل زير ارائه گرديده
است:
بخش دوم بعد از مقدمه ،به تشريح  ،BIMکارهاي
پیشین درزمینهٔ کاداستر سهبعدي و ثبت انواع مرزها در
ايران ميپردازد .در بخش سوم نحوه توسعه مدل داده IFC
جهت نگاشت انواع مرز ثبتي در ايران بررسي ميشود.
پیادهسازي مدل داده توسعهيافته پیشنهادي روي
ساختمان نمونه اولیه در بخش چهارم آورده شده است.
بخش پنجم به بررسي و ارزيابي مدل پیشنهادي مي
پردازد .درنهايت ،در بخش آخر نتیجهگیري بیان ميشود.

 -1-2تحقیقات پیشین در زمینه  BIMو

مقاله پژوهشي  -حدنگاري انواع مرزهاي ثبتي ايران در سه بعد با استفاده از...

LADMنیز يک مدل مفهومي براي ارائه اشیا در سیستم
مديريت زمین و روابط بین آنها است[.]12
 Clemenو  Gründigدر سال  2006متوجه شدند که
استاندارد  IFCميتواند براي مديريت اطالعات کاداستري
در محیطهاي داخلي استفاده شود .در اين پژوهش
محققان تنها فهرستي از هستندههاي  IFCکه براي
کاداستر داخلي موردتوجهاند مانند واحدهاي اندازهگیري را
تهیه کردند ولي آنها درباره اينکه چطور دادههاي کاداستر
داخلي ميتوانند با مدل داده مکاني  IFCسازگار شوند را
بررسي ننمودند[.]13
 UrbanITنام پروژه ديگري است که هدف آن توسعه و
پیادهسازي يک مدل اطالعات شهري يکپارچه با استفاده از
تلفیق اطالعات مکاني داخلي بهدستآمده از  BIMبا
اطالعات مکاني خارجي بهدستآمده از  GISاست[.]14
هسته اصلي اين پروژه افزونهاي از استاندارد  IFCاست[.]15
در اين افزونه از هستندههاي  IfcSpaceو  IfcZoneبراي
مدلسازي فضاهاي کاداستري استفاده شد .مدلسازي
مرزهاي حقوقي در اين پروژه با افزودن اطالعات توصیفي به
هستنده  IfcSiteانجام گشت .اگرچه اين افزونه در امر
مدلسازي فضاهاي کاداستري موفق بود اما در مدلسازي
مرزهاي ثبتي اين فضاها موفق عمل نکرد.
آقاي  El-Mekawyو همکاران مطالعههايي را در سوئد
بر روي ظرفیت استانداردهاي  CityGMLو  BIMبراي
توسعه مديريت زمین در سه بعد انجام دادند .آنها توسعه
افزونه مدل ساختماني يکپارچه ) (1UBMدر چهار نوع مرز
قانوني موجود در حوزه قضايي سوئد را پیشنهاد کردند که
فضاهاي حقوقي روي زمین و زيرزمین را نشان ميداد[16
و .]17
در يک تحقیق ديگر ،آقاي  El-Mekawyو همکاران در
سال  2014راهحلهاي بالقوه و همچنین موانع مربوط به
استفاده از  BIMدر مديريت زمینهاي شهري را شناسايي
کردند .آنها نتیجه گرفتند که  BIMممکن است روندهاي
ايجاد ،ثبت و ارائه فضاهاي مالکیت مشخصشده تحت
قانون سوئد را بهبود بخشد[ .]18عالوه بر اين ،آنها در
سال  2015استانداردهاي  CityGML ، IFCو  LADMرا
براي مدلسازي اشکال مختلف فضاهاي مالکیت متصل به
ساختمانهاي چندطبقه در سوئد را بررسي کردند[.]19
1 Unified Building Models
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آنها کشف نمودند که استانداردهاي  IFCو  CityGMLدر
اشکال فعلي خود عناصر داده مالکیتي مانند اطالعات
حقوق ،محدوديتها و مسئولیتها را فراهم نميکند.
در سال  Oldfield 2017و همکاران در پژوهشي
هستندهٔ مربوط به فضاها در مدل داده  IFCيعني
 Ifcspaceرا بهعنوان پايه و اساس مدلهاي  BIMبراي
مديريت سهبعدي زمین در هلند انتخاب کردند .در اين
تحقیق پیشنهاد شد تا از هستنده  Ifczoneبراي
گروهبندي فضاهاي حقوقي در يک منطقه 2استفاده شود؛
بنابراين BIM ،بهعنوان يک منبع قابلتوجه از دادههاي
رقومي سهبعدي براي تسهیل مديريت زمین سهبعدي در
هلند در نظر گرفتهشد[ .]20بهطور خاص ،دو مورد در
دنیاي واقعي براي نشان دادن روشهاي ثبت مبتني بر
BIMبراي ساختمانهاي چند مالکیتي مورد ارزيابي قرار
گرفت[ .]21اولین سازه ،ايستگاه مترو دلفت 3بود که ازنظر
ساختاري با ساختمان شهرداري يکي شده است .مورد
دوم ،يک مجتمع چندمنظوره در شمال آمستردام بود ،که
شامل يک هتل ،يک ساختمان مسکوني ،و يک پارکینگ
زيرزمیني بود .
در استرالیا نیز تحقیقات متعددي براي غني کردن
مدلهاي  BIMبا اطالعات مالکیتي براي مديريت
زمینهاي شهري سهبعدي انجامشده است .تحقیقات قبلي
روشهاي توسعه مناسب براي استاندارد  IFCرا کشف
کردهاند تا انواع مختلف فضاهاي مالکیت و مرزها را
مدلسازي کنند[.]22

 -2-2ثبت ساختمانها و تحقیقات کاداستر
سهبعدی در ایران
بهطورکلي عملیات ثبت زمین در ايران در دو بخش
عرصه و اعیان (ساختمان) انجام ميشود .در بخش ثبت
ساختمان و پس از پايان مرحله ساخت ،اطالعات هندسي
ساختمان توسط کارشناس نقشهبرداري با مترکشي
طولهاي مختلف از فضاهايي مانند مفروزات ،مشاعات،
ضخامت ديوارها و طبق دستورالعمل تفکیک ساختمانها
در ايران برداشت ميشود و نقشه فضاهاي حقوقي هر
طبقه بهصورت دوبعدي در محیط Computer-Aided
2 Zone
3 Delft

اس

1 File
2 Digital Terrain Model
3 Digital Surface Model

 -3طراحی و توسعه مدل داده
در ساختار  IFCهر فضاي حقوقي با هستنده
 IfcSpaceتعريف ميشود .در دستورالعمل ثبت و تفکیک
آپارتمانها در ايران برخي از فضاهايي که در داخل فضاي
آپارتمان قرار دارند اگرچه جزوي از فضاي مالکیتي
آپارتمان بهحساب ميآيند اما بايد بهصورت جداگانه
مشخص شوند (مانند منضمات ،کنسولها ،بالکنها،
راهپلههاي اختصاصي و داخلي) .از طرفي فضاهايي مانند
فضاي پارکینگ و انباري نیز به همراه واحد آپارتمان نظیر
آن در يک سند مالکیتي قرار ميگیرند.
بهطورکلي مرزهاي حقوقي در ايران را ميتوان به دو
دسته کلي فیزيکي و مجازي تقسیمبندي نمود .مرزهاي
فیزيکي به مرزهايي گفته ميشود که با عناصر ساختمان
تعیین ميشوند .بهطور مثال درب و ديوار بین دو واحد
مسکوني يک مرز فیزيکي است .مرزهاي فیزيکي خود به
سه زيرشاخه خارجي ،داخلي و میاني تقسیم ميشوند .به
مرزهايي مانند مرز بین فضاي دو پارکینگ که نميتوان بر
اساس عناصر ساختمان مشخص کرد مرز مجازي گفته مي
شود بدينصورت که کارشناس نظاممهندسي با حضور در
محل و بر اساس فاصله از عناصر ساختماني مجاور اين نوع
مرزها ،آنرا بر روي نقشه ترسیم ميکند.
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) Design (CADثبت ميگردد .اطالعات توصیفي ملک
مانند حقوق ارتفاقي و درز انقطاع بهصورت متني ثبت مي
شود .تمام اطالعات مرتبط با عرصه و اعیان از طريق
نرمافزار واسط کاداستر بین مهندسین نقشهبرداري و بانک
اطالعات اداره ثبت مبادله ميشود .الزم به تذکر است که
جنبه قانوني توسعه سیستم کاداستر در ايران تنها به
موقعیت مسطحاتي قطعه زمینها توجه داشته و براي
تعیین حق مالکیت سازههاي زيرزمیني و يا باالي سطح
زمین راهکاري انديشیده نشده است.
پژوهشهاي بسیار اندکي درزمینهٔ کاداستر سهبعدي
در ايران انجامشده است و تمرکز بیشتر اين تحقیقات به
پیادهسازي مدل سهبعدي فیزيکي ساختماني است و کمتر
به بخشهاي ديگر مانند مدل داده مناسب جهت
ذخیرهسازي و مديريت دادههاي کاداستر سهبعدي و
همچنین بصري سازي دقیق و کاراي مرزها و فضاهاي
حقوقي و مديريت اطالعات کاداستري پرداختهشده است.
اولین تالش در راستاي نیل به سمت سیستم کاداستر
سهبعدي در ايران توسط رحمتي زاده و دالور انجام شد.
در اين پژوهش يک برگ نقشه کاداستر به مقیاس 1:500
از نقشه پوششي شهر قم به همراه يک پرونده 1شامل
توصیفات مربوط به خطوط چندضلعيها دريافت شد .پس
از طي مراحل ثبتي ،براي تبديل از دو بعد به سه بعد سه
رويه دنبال گشت .روش اول استفاده از نرمافزار
 MicroStationدر حالت سهبعدي است :بدينصورت که
ابتدا نقشه سهبعدي منطقه بدون در نظر گرفتن ارتفاع
ساختمانها ايجاد ميشود .سپس ارتفاع هر ساختمان با
روش منشوري وارد سیستم ميگردد .در روش دوم از
نقشههاي معماري براي معرفي عوارض سطح زمین ياد مي
شود .مبناي روش سوم بر تهیه  2DTMمنطقه و بعدازآن
ايجاد  3DSMآن با در نظر گرفتن ارتفاع ساختمانها است
که البته در اين روش ،مدلسازي ب مناسبي انجام نمي
شود و براي مناطق شهري که ارتفاع ساختمانها بسیار
متفاوت بوده و داراي لبههاي تیز ميباشند مناسب به نظر
نميرسد[.]23
خوشبرش و همکاران توانستند با استفاده از تصاوير
هوايي  ،1:300نقشههاي پايه کاداستر با مقیاس ،1:2000

دادههاي ) Global Positioning System (GPSو نقشه
شبکه انتقال آب در بستر نرمافزار  ArcGISاقدام به ارائه
الگويي جهت پیادهسازي کاداستر سهبعدي و چهاربعدي
در منطقهاي در شرق تهران کنند که دقت مؤلفههاي ،X
 Yو  Zبه ترتیب  1/453 ،1/474و  2/625متر به دست
آمد .ازجمله نواقص اين پژوهش ميتوان به عدم دسترسي
به طبقات و دقت پايین مسطحاتي و ارتفاعي آن براي
اهداف کاداستر شهري اشاره کرد[.]24
قاسمي و صادقیان طي پژوهشي به بررسي اهمیت
کاداستر  4 ،3و  5بعدي در ايران پرداختند و با ارزيابي دو
روش لیدار و استفاده از تصاوير ماهوارهاي باقدرت تفکیک
باال براي تهیه نقشههاي سهبعدي کاداستر ،به علت نبود
دادههاي لیدار در ايران ،روش لیدار را نامناسب و به علت
در دسترس بودن تصاوير ماهوارهاي از ايران و ارزان بودن
آن ،اين روش را مناسبتر معرفي کردند[.]25
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عناصر ساختماني و عناصر مجازي به ترتیب با
هستندههاي  IfcBuildingElementو IfcVirtualElement
تناظريابي ميشوند .در اين تحقیق جهت تعیین حدود و
مرز اين فضاها از هستنده IfcRelSpaceBoundary
استفاده شد .درواقع بهوسیله اين هستنده ،فضاي حقوقي و
عناصر ساختماني و مجازي به هم مرتبط شدند و نهايت ًا

بهوسیله آنها مرزها تعیین گشتند .تعیین نوع هرکدام از
چهار مرز داخلي ،خارجي ،میاني و مجازي بهوسیله دو
خصوصیت از هستنده  IfcRelSpaceBoundaryبه نامهاي
و
IfcInternalOrExternalEnum
 IfcPhysicalOrVirtualEnumمعین شد (شکل .)2

شکل - 2شماي هستندههاي مربوط به انواع مرزهاي حقوقي در شماي

 -4پیادهسازی
براي ايجاد يک مدلسازي اطالعات ساختماني غن ي
شده با اطالعات هندسي کاداستري نیاز به دادههاي مربوط
به جزيیات ساختار عناصر مختلف تشکیلدهنده ساختمان
از قبیل نوع ،اندازه و محل قرارگیري است .براي دستیابي
به اين اطالعات در اين پژوهش از نقشههاي معماري
ساختمان استفادهشده است .همچنین براي دستیابي به
اطالعات کاداستري مربوط به آپارتمانهاي تفکیکشدهٔ
يک ساختمان از دستورالعمل تفکیک آپارتمان مورد
تصويب سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،پرونده
اطالعات عرصه و صورتمجلس تفکیکي ساختمان که
شامل اطالعات متني کاداستري ساختمان و واحدهاي
آپارتماني تفکیک شده است استفاده شد .براي ساخت و
ويرايش مدل  BIMنرمافزار  Autodesk Revitبهکاربرده
شد .اين نرمافزار توانايي اضافه کردن اطالعات به
ساختمانهاي موجود و يا ساخت ساختمانهاي غنيشده

124

IFC

با فضاهاي قانوني و همچنین گرفتن خروجي  IFCرا دارد.
ازآنجاييکه اين نرمافزار امکان نمايش سهبعدي فضاهاي
قانوني در مدل فیزيکي ساختمان را ندارد براي بصري
سازي از نرمافزار )SMV) Solibri Model Viewer
استفاده شد.
جهت نمايش و ارزيابي مدل پیشنهادي ،ساختماني در
محله شهرآرا (منطقه  )2تهران بهعنوان نمونه اولیه انتخاب
گرديد .اين نمونه اولیه ساختماني  7طبقه است که شامل
دوطبقه پارکینگ و  5طبقه مسکوني است که در هر طبقه
 4واحد مسکوني (مجموعاً  20واحد مسکوني) قرار دارد.
مراحل پیادهسازي مدل توسعهيافته پیشنهادي در مرحله
کلي مدلسازي عناصر فیزيکي و مدلسازي مرزهاي
حقوقي اجرا شد.

 -1-4مدلسازی عناصر فیزیکی

اس

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،4خرداد ماه  - 1401مقاله پژوهشي

براي ايجاد مدل سهبعدي پیشنهادي ،اولین گام
ساخت عناصر فیزيکي ساختمان از قبیل ديوارها ،ستونها،
دربها و پنجرهها است که شاکلهٔ اصلي مدلهاي
اطالعات ساختماني ميباشند .در تمام مراحل ساخت مدل
فیزيکي اطالعات ساختمان براي انتخاب نوع ،اندازه و محل
قرارگیري مصالح و عناصر تشکیلدهنده ساختمان از
نقشههاي دوبعدي معماري نمونه اولیه که در داخل
نرمافزار  AutoCADطراحيشدهاند ،استفاده شد؛ بنابراين
مطابق با نقشههاي معماري ساختمان نمونه اولیه ،عناصر
مدل فیزيکي ساختمان ساخته شد.

الف

 -2-4مدلسازی مرزهای ثبتی
پس از ايجاد مدل سهبعدي فیزيکي نوبت به توسعه
اين مدل معماري جهت تعیین مرزهاي حقوقي طبق
قوانین و مقررات سازمان ثبت اسناد و امالک ميرسد.
طبق مقررات مرزهاي حقوقي در ساختمان زماني که
ديواري بین يک مفروز و مشاع مشترک است وجه خارجي
ديوار از سمت مفروز (وجه داخلي ديوار از سمت فضاي
مشاعي) بهعنوان مرز حقوقي تعیین ميشود و مرز حقوقي
براي ديوارهاي مشترک بین دو مفروز ،قسمت میاني ديوار
است .الزم به ذکر است که تعیین مرز برخي فضاهاي
حقوقي مانند پارکینگ بر اساس عناصر فیزيکي ساختمان
(مانند دربها و ديوارها) امکانپذير نیست .اين نوع مرزها
بايد بهصورت مجازي تعیین شوند؛ بنابراين بايد مرزهاي
حقوقي توسط مهندس نقشهبردار نظاممهندسي در مدل
سهبعدي معماري مشخص شوند .شکل  ،3سه نوع مرز
ثبتي موجود در بخشي از ساختمان نمونه اولیه را نشان
ميدهد .در شکل  4نیز فضاي حقوقي محدود به مرزهاي
حقوقي يک واحد مسکوني از ساختمان نمونه اولیه در دو
روش سنتي و پیشنهادي را نشان ميدهد.

ب

پ
شکل  -3نمايش انواع مرزهاي حقوقي الف) مرز خارجي ب) مرز
داخلي پ) مرز میاني
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الف)

ب)
شکل  - 3نمايش يک فضاي حقوقي الف) در نقشه تفکیکي ب) با استفاده از مدل پیشنهادي در محیط نرمافزار SMV

 -5ارزیابی
با توجه به ماهیت پژوهش که ماهیتي انتزاعي 1دارد
براي ارزيابي مدل ارائهشده از روش پرسشنامه استفادهشده
1 Subjective
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است .بدين منظور اين ارزيابي با ارائه مدل و راهکار
پیشنهادي و در اختیار قرار دادن پرسشهاي از پیش
طراحيشده به متخصصان درزمینهٔ کاداستر انجام شد.
اين پرسشنامهها در اختیار  30نفر متخصص در زمینه
کاداستر و تفکیک ساختماني شامل اساتید دانشگاهي،
کارشناسان اداره ثبت اسناد و امالک کشور و مهندسین

اس
شکل  -4نمودار پاسخ به سؤال شش پرسشنامه (توانايي مدل در
تسهیل درک و فهم انواع منافع مالکیتي)

در سؤال هفت میزان دقت هندسي روش پیشنهادي
در ثبت انواع مرزهاي حقوقي از شرکتکنندگان سؤال
شده است .شکل  6نمودار درصد پاسخگويي به گزينههاي
اين سؤال را نشان ميدهد.

شکل  -5نمودار پاسخ به سؤال هفت پرسشنامه (میزان دقت هندسي
در ثبت مرزهاي حقوقي)

امروزه از ابتداي مرحله طراحي تا ساخت و ثبت يک
ساختمان چندطبقه در ايران افراد و سازمانهاي مختلفي
دخیل هستند .هرکدام از اين متولیان نقشهها و سازوکار
جداي از هم دارند که اين امر موجب کاهش هماهنگي
بین آن ها ،اتالف وقت و انرژي و افزونگي غیرضروري
اطالعات ميشود .با بهکارگیري از رويکرد مدلسازي
اطالعات ساختماني و بهويژه استاندارد  IFCميتوان
چرخش اطالعات بین افراد و سازمانها را سهولت بخشید
[ .]26در سؤال هشت از شرکتکنندگان دربارهٔ میزان
تسهیل تعامل و اشتراکگذاري اطالعات میان افراد و
سازمانهاي مختلف مانند معماران ،نقشهبرداران،
شهرداري و اداره ثبت با استفاده از مدلسازي اطالعات
ساختماني سؤال شد که نمودار پاسخ به اين سؤال در
شکل  7آمده است.
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نقشهبردار نظاممهندسي که در حال حاضر وظیفه تفکیک
آپارتمانها در ساختمانهاي چندطبقه در تهران را بر
عهده دارند قرار داده شد که در ادامه نتايج آن بررسي مي
شود .با توجه به همزماني شیوع ويروس کوويد  19با انجام
اين پژوهش ،ارائه مدل و انجام پرسشنامه با مشکالتي
روبرو بود و زمینه براي ارائه پرسشنامه به افراد بیشتر
فراهم نبود.
در پرسش اول از مصاحبه شوندگان سؤال شد که آيا
انواع مرزهاي حقوقي در مدل اطالعات ساختماني
توسعهيافته بهطور کامل مدلسازي شدهاند .تمام
شرکتکنندگان در اين ارزيابي تأيید نمودند که تمام
مرزهاي بین فضاهاي حقوقي که در يک ساختمان
موردنیاز است در مدل وجود دارد .در سؤال بعدي از
مصاحبه شوندگاني که به پرسش دوم پاسخ منفي داده
بودند خواسته شد تا خصوصیاتي که مشخص نشدهاند را
نام ببرند که تمام افراد به کامل بودن مرزهاي ارائهشده در
مدل اذعان کردند.
در پرسش سوم از مصاحبه شوندگان جامعیت و کارايي
مدل ارائهشده در مدلسازي انواع فضاهاي حقوقي مختلف
ساختمان شامل انواع مشاعات و مفروزات که درحال حاضر
برداشت ،ثبت و ذخیرهسازي ميشود مورد سوال قرار
گرفت .تمام شرکتکنندگان در پاسخ به اين سؤال مدل
ارائهشده را براي ثبت و ذخیرهسازي تمام فضاهاي حقوقي
مناسب ديدند .در پرسش چهارم نیز از شرکتکنندگان
خواسته شده بود که اگر به پرسش قبل پاسخ منفي دادند
داليل خود را بیان نمايند.
سؤال پنجم به مقايسه دو روش از منظر سادگي و
گويايي در حدنگاري حدود فضاهايي مانند نیمطبقه و
دوبلکس اختصاص دارد که تمام شرکتکنندگان روش
پیشنهادي را انتخاب نمودند 74 .درصد از شرکتکنندگان
روش پیشنهادي را براي تعیین و نمايش اين فضاها گوياتر
ميدانستند.
در سؤال شش از شرکتکنندگان میزان قابلفهم بودن
مدل توسعهيافته  BIMو اينکه استفاده از اين روش تا چه
میزان درک و فهم مرزهاي حقوقي را سادهسازي ميکند
مورد پرسش قرار گرفت .نتايج اين سؤال در شکل  5آمده
است.
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شکل  -6نمودار پاسخ به سؤال هشت پرسشنامه (توانايي مدل جهت
بهبود تعامل ،همکاري و اشتراکگذاري اطالعات میان افراد و سازمانها)

در سؤال نهم از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا يک
ارزيابي کلي از راهکار و مدل توسعهيافته ارائهشده نسبت
به روش مرسوم را داشته باشند و اعالم نمايند تا چه میزان
روش ارائهشده را مناسب ميبینند و پیشنهاد ميدهند.
نتايج اين سؤال در شکل  8آمده است.

شکل  -7نمودار پاسخ به سؤال نه پرسشنامه (توانايي کلي مدل جهت
مدلسازي مرزها و فضاهاي حقوقي)

بهعنوان سؤال آخر نیز از شرکتکنندگان درخواست شد تا
اگر انتقاد يا پیشنهادي در رابطه با روش پیشنهادي دارند آن را
بیان نمايند .در پايان براي ارزيابي پايايي پرسشنامه از روش
آلفاي کرون باخ استفاده شد .اين روش که بر مبناي هماهنگي
و سازگاري سؤاالت پرسشنامه استوار است ،از طريق يافتن
واريانس هر سؤال و واريانس مجموع سؤاالت به دست ميآيد.
اندازههاي پايايي يک پرسشنامه از منفي بينهايت تا يک مثبت
ميتواند باشد .اين پرسشنامه با ده سؤال طراحي شده و در
اختیار سي نفر کارشناس حوزه کاداستر قرار داده شد .بههمین
دلیل تعداد متغیرها در اين تحلیل برابر  10و تعداد موارد برابر
 30ميباشد .طبق اين تحلیل ضريب آلفاي اين ارزيابي عدد
 0٫744به دست آمد .با توجه به اينکه ضرايب باالي 0٫7
قابلقبول ميباشند پايايي پرسشنامه تصديق شد .گزارش اين
تحلیل در شکل  9آمده است.
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شکل  -9گزارش تحلیل آلفاي کرون باخ پرسشنامه

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
مدلسازي اطالعات ساختماني يک مدل دادهٔ
فیزيکي است که بهطور خاص براي مقاصد معماري و
مديريت ساختوساز ساختمان ايجادشده است .هدف از
اين تحقیق توسعه مدل اطالعات ساختماني براي ايجاد
بستري جهت ثبت و نمايش سهبعدي مرزهاي حقوقي در
محیط شهري است .بنا بر دستورالعمل تفکیک آپارتمانها
و قوانین ثبت کاداستري براي ساختمانهاي چندطبقه در
ايران ،يکسري مفاهیم و نیازمنديها تعريف و تأمین شدند
که اين نیازمنديها عبارتاند از:
 مطالعه و بررسي دقیق سیستم ثبت کاداستر دوبعدي
فعلي
 تعريف عناصري فیزيکي از ساختمان که از منظر
کاداستر داراي اهمیت است :مانند درب و ديوارهاي
خارجي واحدهاي آپارتماني و فضاي مربوط به تأسیساتي
مانند داکت و کانال کولر.
 تعريف مرزهاي حقوقي با استفاده از دستورالعمل
تفکیک آپارتماني که بسته به نوع مالکیت فضاي حقوقي
مجاور (مفروز يا مشاع) ،مرز هندسي بین آنها بهطور
دقیق تعريف شود.
براي رسیدن به هدف موردنظر تحقیق ،ابتدا براي يک
ساختمان مدل فیزيکي يعني مدلسازي اطالعات
ساختماني طراحي شد .درنهايت اين مدل با استفاده از
فرايندهاي توسعهاي موجود در شماي  IFCگسترش داده
شد و مرزهاي قانوني مشخص گشت.

اس

 مقاله پژوهشي- 1401  خرداد ماه،4  شماره، دوره يازدهم،نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري

 بهطور حتم اجراي يک سیستم.البته چالش آفرين است
 بينقص و جامع نیازمند پژوهشهاي،کامالً کاربردي
 براي تحقیقات آينده.گوناگون و متعدد در اين زمینه است
پیشنهاد ميشود به طراحي يک پايگاه داده منسجم و کارا
جهت ذخیرهسازي مدلهاي سهبعدي مدلسازي اطالعات
ٔ همچنین پژوهش درزمینه.ساختماني پرداخته شود
 و امکان تلفیق آنهاLADM مدل دادههاي حقوقي مانند
با مدل دادههاي فیزيکي مانند مدلسازي اطالعات
.ساختماني در ايران ميتواند موردبررسي قرار گیرد

تقدیر و تشکر
 کارشناسان،نويسندگان اين مقاله از تمامي اساتید
سازمان اسناد و امالک کشور و همچنین مهندسین
نظاممهندسي که با صبر و بردباري در امر پاسخگويي به
سؤاالت و تکمیل پرسشنامهها همت ورزيدند نهايت تشکر
.و قدرداني را به عمل ميآورند

قوانین ثبتي کشورها با يکديگر متفاوت است و بر
،طبق قوانین ثبتي تنظیمشده آن کشور نحوه برداشت
ثبت و مديريت مرزهاي حقوقي در هر حوزه ثبتي فرق
 در اين تحقیق براي اولین بار با استفاده از.دارند
 حدنگاري انواع مرزهاي،مدلسازي اطالعات ساختماني
حقوقي در سه بعد براي حوزه ثبتي ايران مدلسازي و
 نتايج ارزيابي با استفاده از پرسشنامه.پیادهسازي شد
حاکي از برتري روش پیشنهادي نسبت به روش سنتي
تفکیک و ثبت ساختمانهاي چندطبقه در بخشهاي
ٔ نتايج اين تحقیق توانايي مدل داده.مختلف است
، ثبت،مدلسازي اطالعات ساختماني را جهت مدلسازي
مديريت و بصري سازي اطالعات هندسي ثبتي را براي
 در اين پژوهش.ساختمانهاي چندطبقه نشان داد
مشخص شد که مدلسازي اطالعات ساختماني ميتواند
مشکالت ثبت دوبعدي ساختمانها را تا حد زيادي رفع
.کند و مزاياي متعددي نسبت به روش معمول داشته باشد
ايجاد يک سیستم کاداستري سهبعدي کامالً منسجم و
يکپارچه با کارآمدي حداکثري در ايران امري ضروري و
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