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چکیده
يکي از موضوعات محوري انتخاب مسکن (خريد يا اجاره) ،دارا بودن درجه باالي سطح دسترسي آن به انواع شبکه حمل و نقل شهري
است  .از آنجا که اقشار کم در آمد جامعه ،براي تردد در شهر و پیرامون ،بیشتر از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي کنند و اين
موضوع در انتخاب محل سکونت به قدري اهمیت دارد که از اصلي ترين شاخصهاي کیفي محلي به حساب ميآيد و عاملي موثر براي
ذخیره بودجه خانوار بخصوص براي اقشار کم درآمد جامعه است .بنابراين توسعه سامانه امتیاز محور و امتیازدهي به امالک و مساکن بر
مبناي دسترسي به سیستم حمل و نقل عمومي ارزشمند است .در اين پژوهش ضمن بررسي نمونه هايي از مطالعات پیشن ،روشها و نتايج
آنها ،بطور مشخص در چهار سناريو دسته بندي شد ،سپس با تعیین و کالسه بندي شاخص هاي هريک از سناريو ها ،سناريوي جديد با
عنوان امتیاز دهي و رتبه بندي با متغیرهاي زمانمند و مکانمند (تأثیر فضايي پارامترها و ترکیب سناريوهاي پیشین) ارائه شد .همچنین
شعاع دسترسي مفید ايستگاههاي حمل و نقل براساس مطالعه ي پژوهشهاي پیشین ،مشاوره با کارشناسان تخصصي (آکادمیک) و افراد
خبره محلي ،شناسايي و تدقیق شد؛ سپس با بهره گیري از روش فازي ،مکانیزم تعیین شاخصه ها ،رتبه بندي و امتیاز دهي طراحي شد تا
با الگوريتم ترکیب امتیازهاي چند بعدي امالک ،نظام سلسه -مراتبي امتیازدهي پديد آيد .اين رتبه بندي مقايسه سريع و آسان امالک
مسکوني در مکانهاي متعدد شهر را در يک فضاي قابل اعتماد فراهم مي سازد .سیستم ارائه شده داراي سه اليه :داده ،منطق و نمايش
است؛ در اليه داده مختصات و اطالعات توصیفي و تحلیلي ،امالک موجود در منطقه مورد مطالعه و ايستگاههاي حمل و نقل مترو ،اتوبوس
و  BRTثبت گرديده است .در اليه منطق ،وب سرويس فازي جهت استنتاج فازي و وب سرور جهت تعامل اليه نمايش با اليه داده ،به کار
گرفته شده است .نتايج حاصل از ارزيابي سیستم امتیازدهي فازي طراحي شده ،در مقايسه با ارزيابیهاي میداني و نتايج سامانه هاي ديگر،
کارآمدي اين سیستم را تايید میکند.
واژگان کلیدی :سیستم تحت وب ،امالک ،سامانههاي حمل و نقل ،استنتاج فاز

* نويسنده رابط
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توسعه یک سامانه تحت وب برای امتیازدهی به امالک مسکونی بر اساس

مقاله پژوهشي  -توسعه يک سامانه تحت وب براي امتیازدهي به امالک مسکوني…

 -1مقدمه

 -2پیشینه تحقیق

مسکن ،کااليي غیرمنقول ،سرمايهاي و مصرفي است
که سهم زيادي از بودجه خانوارها و هزينهها را به خود
اختصاص داده است [ .]1وقتي اين هزينه با هزينههاي
حمل و نقل ترکیب شود تقريبا نیمي از متوسط بودجه
خانوار را مصرف ميکند که معموال خريداران خانه به قدر
کافي به اين موضوع توجهي ندارند؛ در صورتي که اين
موضوع به صورت رَويهاي ،پس از مدتي نمود پیدا خواهد
کرد .طبق تعريف دپارتمان مسکن و توسعه شهري
آمريکا ،1مسکن مقرون به صرفه ،مسکني است که بیشتر
از  30درصد درآمد خانوار هزينهبر نباشد [ .]2البته در اين
اندازهگیري هزينههاي ناشي از حمل و نقل مرتبط با خانه
محاسبه نشده است؛ بر اين اساس ،ارزيابي واقعي مقرون به
صرفه بودن يک ملک ،با احتساب هزينههاي ناشي از ملک
و حمل و نقل مرتبط با محل صورت ميگیرد .مسلما
محلههاي داراي قابلیت پیادهروي و حمل و نقل عمومي
عامهپسند ،به سکنه اجازه ميدهند تا براحتي و با وابستگي
کمتر به اتومبیل ،به امکانات و فرصتهاي شغلي دسترسي
داشته باشد که از نتايج آن عالوه بر ذخیره زمان و کاهش
هزينه ،ميتوان به افزايش فعالیتهاي فیزيکي ساکنین و
کاهش تولید گازهاي گلخانهاي اشاره کرد که در سالمت
شخص تاثیر بسزايي دارند [ .]3سیستم حمل و نقل

تاکنون پژوهشها و مطالعات متعددي در سرتاسر
جهان ،در رابطه با تأثیرات حمل و نقل بر ارزش اراضي
مجاور انجام شده است که تقريبا همه تحقیقات رابطه مثبت
بین در دسترس بودن سیستم هاي حمل و نقل با کیفیت
باال (راه آهن )BRT ،و ارزش امالک را مشخص نموده اند
[ .]5به طور کلي بیان شده که کاهش فاصله امالک با
سیستم حمل و نقل عمومي ،باعث افزايش ارزش آن ملک
مي شود .در برخي گزارش هاي موجود ،در سراسر آمريکاي
شمالي ،نزديک بودن به امکانات حمل و نقل عمومي بسته
به نوع مسکن و موقعیت اجتماعي -اقتصادي صاحبخانه،
ارزش خانه را بین  3تا  40درصد ميافزايد [ . ]7در تايید
اين موضوع ،يک تحلیل گر امالک و مستغالت ( Richard
 ،)Vunziمتذکر شد که ناوگان حمل و نقل به عنوان يک
مزاياي ارزشمند است و ميتواند ارزش يک خانه را  10تا
 15درصد افزايش دهد و نزديکي به سیستم حمل و نقل
عمومي ،با توجه به حجم امالک منطقه ،ارزش زمینهاي
مسکوني را دو تا سه برابر مي افزايد.
در سال  2013نیز ،اتحاديه حمل و نقل عمومي
آمريکا با مشارکت اتحاديه مشاوران ملي امالک 2مطالعه
اي انجام دادند که با تحقیق تخصصي در يک بازه زماني
( )2011 ،2006ثابت شد که تا چه میزان قیمت مسکن

شهري موثر ،عالوه بر کاهش استفاده از اتومبیل هاي
شخصي ،سبب رشد پايدار شهري و ارزش آن مناطق
مسکوني مي گردد [.]4
از طرفي سیستم هاي حمل و نقل شهري نیز نقش
اساسي در توسعه اجتماعي و اقتصادي مناطق شهري و
همچنین تأثیر قابل توجهي بر کیفیت زندگي مردم دارند.
بديهي است که کیفیت سیستم هاي حمل و نقل شهري
نیز بر ارزش امالک تاثیر مي گذارد [ .]5رابطه بین قابلیت
دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي و ارزش زمین
مسکوني موضوع بسیاري از تحقیقات اخیر شده است .يک

در محدودههاي نزديک به سیستمهاي حمل و نقل
عمومي ،نسبت به امالک دور از اين امکانات ،از ثبات
قیمتي برخوردار بوده اند .اين تحقیقات با تمرکز بر پنج
منطقه از اين ايالت انجام شد و نتايج به دست آمده از همه
اين مناطق نشان داد قیمت مسکن در محدوده هاي مجاور
با سیستمهاي حمل و نقل عمومي ،نسبت به بخشهاي
دور يا بدون اين امکانات ،افت پايینتري دارد [.]7
ديگر نتايج حاصل از بررسي اثرات حمـل و نقـل اتوبـوس
تندرو ( )3BRTها بر کاربري و ارزش زمین در سئول کره
نشان داد ،قیمت زمین و امالک مسکوني در فاصلهي 300

مسکن واقع در نزديکي حمل و نقل عمومي تمايل به
فروش با قیمت هاي باالتري را دارد که اين امر به دلیل
سهولت حمل و نقل عمومي ،دسترسي سريع به آن ها و
کاهش زمان جابجايي است [.]6

متري  5 ،BRTتا  10درصد افزايش يافته است[.]8
يک مطالعه موردي در هلند نیز ،اثر حمل و نقل ريلي
بر قیمت امـالک مسکوني را بررسي نموده و مشخص شد
که قیمت امالک مسـکوني در ايسـتگاههـاي متروِ در

1 U.S. Department of Housing and Urban Development

2 National Association of Realtor
3 Bus Rapid Transit
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دسترستر ،بازخورد بـیشتـري نسبت به ايستگاه هاي
نزديکتر نشـان مـيدهنـد هرچند که از اهمیت کمتري
برخوردارند .آنها در نهايت به ايـن نتیجه رسیدند که
امالک بسیار نزديک به ايستگاهها ،تقريبا  %25گرانتـر از
امالکي اند که در فاصله  15کیلومتري و بیشتر قرار
گرفته اند [.]9
مطابق گفته  Gomezو همکاران ( ،)2018حمل و نقل
با فراهم کردن دسترسي مردم به آموزش ،بازار ،اشتغال،
تفريح ،مراقبت هاي بهداشتي و ساير خدمات کلیدي
نقشي اساسي در توسعه شهري دارد [.]6
 Linو  ،)2004( Hwangقیمت امالک را قبل و بعد از
افتتاح سیستم مترو تايپه مقايسه کرده اند .داده ها با
رگرسیون چندگانه ،آزمون چو و رگرسیون فازي بررسي
شدند .بر اساس نتايج تجزيه و تحلیل تجربي ،افتتاح مترو
به طور قابل توجهي بر قیمت مسکن ،موقعیت در شهر،
موقعیت ملک نسبت به ايستگاه هاي مترو ،منطقه بندي
کاربري اراضي و نوع ساختمان مرتبط است .رگرسیون
فازي در تجزيه و تحلیل قیمت ها قانع کننده تر است ولي
توانايي تجزيه و تحلیل ساير روش هاي رگرسیون فازي
هنوز بايد بررسي شود [.]10
يک مطالعه موردي توسط  Chenو همکاران ()2019
میزان افزايش ارزش امالک ناشي از اعالم و ساخت يک
زيرساخت حمل و نقل در سیدني را بررسي مي کند .از
مدل  HPبراي ارزيابي داده ها در مورد ارزيابي بازار امالک
اطراف و داده هاي مربوط به سرشماري مربوط به دو
مرحله مشخص پروژه :اعالمیه پروژه ( )2018-2012و
ساخت پروژه ( )2019-2013استفاده شد .يافته هاي
مطالعه موردي نشان مي دهد که تأثیر حمل و نقل ريلي
بر قیمت ملک قابل توجه است ،اما به طور کلي در مرحله
اعالم منفي و در مرحله ساخت مثبت است .در مرحله
ساخت ،قیمت امالک به ازاي هر  ٪1کاهش در فاصله
نزديکترين ايستگاه مترو به طور متوسط  ٪0/037افزايش
يافت .از سه مدل  HPدر نظر گرفته شده ،مدل االستیک
( )Log-linearبهترين عملکرد را در نمايش روابط اين
مورد خاص نشان داد [.]4
 )1974( Rosenاولین محققي بود که روش  HPرا در
ارزيابي متغیرهايي همچون کیفیت هوا ،جاده ،راه آهن،

صداي فرودگاه مورد استفاده قرار داد [ .]11روش ،1HP
يک روش اولیه براي تخمین رابطه بین توسعه زيرساخت
حمل و نقل و تغییرات ارزش زمین و ساختمان است []12
که قیمت خانه را براساس پارامترهاي طبقه بندي شده
تعیین مي کند:
 متغییرهاي ساختاري (ويژگي هاي ساختاري همچون،تعداد اتاق ،کیفیت ساخت ،سن و اندازه)
 متغییرهاي مکاني و دسترسي (مجاورت به حمل و نقلعمومي ،مراکز شغلي و خدماتي)
 متغییرهاي محله اي (جرم و جنايت ،سطح اقتصادي واجتماعي افراد)
 متغییرهاي محیطي (سروصدا و ديد جاده) [.]13پژوهش  Strandو  )2001( Vagnesاز طريق يک
مطالعه  HPکه در آن رابطه بین قیمت ملک و مجاورت راه
آهن برآورد شد ،رابطه آماري بین ارزش امالک مسکوني و
فاصله با راه آهن را در اسلو بررسي کرد .از نتايج مشخص
شد که اثرات زيادي از نزديکي به خطوط راه آهن ،در
فواصل کمتر از  100متر از خطوط ،و قیمت امالک وجود
دارد .همچنین مطالعه آماري ،افزايش  10%قیمت ملک را
در دو برابر شدن فاصله از خط راه آهن ،در محدوده 100
متري ،نشان داد [.]14
 Galloو همکاران ( )2018يک مدل  HPبراي برآورد
تأثیر سیستم هاي حمل و نقل بر ارزش امالک و مستغالت
شهر ناپل مشخص و کالیبره کردند .از اين مدل براي برآورد
منافع خارجي مربوط به ارزش هاي ملکي استفاده شده که
ممکن است به مترو ناپل نسبت داده شود .نتايج نشان مي
دهد که فقط خطوط مترو با فرکانس باال تأثیر قابل توجهي
بر ارزش امالک و مستغالت دارند ،در حالي که خطوط مترو
و خطوط اتوبوسراني با فرکانس پايین هیچ تأثیر قابل
توجهي ايجاد نمي کنند .نتايج نشان مي دهد که تأثیرات
مربوط به ارزش امالک و مستغالت سیستم مترو در ناپل
قابل توجه است و منافع خارجي مربوطه ،در حدود 7/2
میلیارد يورو يا حدود  ٪8/5از ارزش کل دارايي هاي امالک
و مستغالت تخمین زده مي شود [.]5
يک مدل جديد براي تخمین تاثیر زيرساخت هاي حمل
و نقل بر قیمت امالک توسط  Lieskeو همکاران ()2019
انجام شد .نتايج نشان داد که تعدادي از ويژگيهاي طراحي
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شهر به طور قابل توجهي تعیین کننده قیمت امالک
مسکوني هستند .از جمله مي توان به اثرات منفي اتصال
خیابان ،تراکم بیشتر در مناطق محل سکونت ،ايستگاه هاي
سوار و پیاده شدن مسافر ،فاصله  400متري با ايستگاه قطار
و اثرات مثبت تراکم باالتر در نزديکي ايستگاه قطار اشاره
نمود [.]12
در ادامه و براي درک بیشتر موضوع الزم است به
برخي موارد از جمله تعیین شعاع دسترسي ،سیستم فازي،
مدل بازده خودکار ،معماري اليه اي و برخي سامانه هاي
امتیازدهي بپردازيم .در مفهوم کلي ،به توانايي يک شخص
براي رسیدن به يک مقصد ،دسترسي مي گويند [ ]15که
هـر کـاربري در شـهر بـه تناسـب عملکــرد شــهري
نیازمنــد شــبکهي دسترســي اســت .اين ديدگاه
مشترک وجود دارد که مقدمترين و مطلوبترين روش
براي دسترسي ،پیادهروي است و پیادهروي را ميتوان يک
«برابرساز اجتماعي» بزرگ در محیطهاي شهري امروز
تلقي کرد ،آن جا که همه صرفنظر از وضعیت و
درآمدشان ميتوانند به سمت يک مکان پیاده بروند [.]16

 -1-2تعیین شعاع دسترسی به حمل و نقل و
ارزیابی کیفیت خدمات شهری
در منابع داخلي ،استاندارد مشخص و مطمئني در زمینه
تعیین شعاع عملکردي سامانههاي حمل و نقل شهري ،به-
دست نیامد و بهناچار به منابع خارجي رجوع شد .در ذيل
چند نمونه از استانداردهاي بین المللي اشاره ميشود.
در اياالت متحده آمريکا فاصله نیم مايلي (800متر) به
عنوان شعاع دسترسي ايستگاههاي حمل و نقل پذيرفته
شده است و همچنین به عنوان فاصله استاندارد برنامه-
ريزيهاي توسعه حمل و نقل محور( ،)1TODدر نظر
گرفته ميشود [ .]17قابل ذکر اينکه نظريه  TODدر
جهت به حداکثر رساندن حجم امالک در فاصله پیاده روي
حمل و نقل عمومي است و در حال حاضر در تصمیمات و
برنامه ريزي زمینه هاي مختلف شهرهايي چون هنگ
کنگ ،توکیو و مکزيک ،اعمال مي شود [.]4
به طور دقیقتر معموال فاصله دسترسي  400متري
براي ايستگاههاي اتوبوس و  800متري براي ايستگاههاي

1 Transit-Oriented Developments
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حمل و نقل عمومي ريلي درنظر ميگیرند [ .]18از ديدگاه
ديگري ،صاحبنظراني همانند  Calthorpeو ،Cervero
توسعة مبتني بر حملونقل عمومي را به عنوان اجتماعاتي
با کاربريهاي مختلط و فشرده به مرکزيت يک ايستگاه
حمل و نقل عمومي ميدانند که در آن مغازههاي خرده-
فروشي و خدماتي در يک هسته تجاري با دسترسي آسان
(حدود  800متر يا  10دقیقه پیادهروي) نسبت به خانهها
قرار گرفتهاند.
نگراني در مورد کیفیت زندگي مردم به افزايش استفاده
از حمل و نقل فعال گسترش يافته است و به همین ترتیب،
مجاورت با سیستم حمل و نقل عمومي بسیار ارزشمند
است .يک خانه واقع در نزديکي حمل و نقل عمومي تمايل
به فروش با قیمت هاي باالتري را دارد که اين به دلیل
راحتي حمل و نقل ،دسترسي سريع و کاهش زمان سفر
است .با اين حال ،برخي از مطالعات نشان داده اند که اين
نزديکي مي تواند اثرات نامطلوبي بر ارزش هاي دارايي ايجاد
کند Gomez .و همکاران ( )2018از يک پايگاه داده
يکپارچه در يک سیستم اطالعات جغرافیايي استفاده کردند
که حاوي اطالعات مربوط به فروش واحدهاي مسکوني
روماني در سال هاي  2013تا  2017بود .اين سیستم امکان
تجزيه و تحلیل و کاوش تمام ويژگي هاي داده را فراهم مي
کند .نهايتا تأثیر فاصله مسکن تا ايستگاه حمل ونقل در
قیمت امالک و مستغالت از طريق روش هاي آماري ايجاد
شده در يک محیط نرم افزار  Rبدست آمد [.]6
در ارزيابي کیفیت خدمات شهري نیز Afroj ،و
روش
از
ترکیبي
()2020
همکاران
 SERVQUAL/AHP/Citizen,s score cardرا مورد
بررسي قرار دادند SERVQUAL .يکي از تکنیک هاي
گسترده ارزيابي سطح رضايت مردم در بخش هاي مختلف
همچون آب ،بهداشت و درمان ،آموزش ،حمل و نقل و...
است که براي ارزيابي اين خدمات به تهیه پرسشنامه اي
پرداخته و سواالتي را به شهروندان ارائه مي دهد .سپس
براي نهايي کردن آن ها ،نظرات کارشناسان را نیز
استخراج مي کند .در ترکیب با آن 2AHP ،پارامترهاي
موردنیاز در مقیاس هاي مختلف را رتبه بندي کرده و با
اتخاد نظر کارشناسان ،به بررسي کیفیت خدمات مي
پردازد .سودمندي اين روش ترکیبي نیز اثبات شد [.]19
2 Analytical Hierarchy Process

 -3-2سیستم استنتاج فازی
 -1-3-2منطق فازی
مفاهیم نادقیق بسیاري در پیرامون ما وجود دارند که
آن ها را به صورت روزمره در قالب عبارتهاي مختلف بیان
ميکنیم و معموال امکان کمّي کردن آنها با کمک
رياضیات وجود ندارد.
 اين خانه دسترسي خوبي به ايستگاه مترو دارد.
 ايستگاه اتوبوس ،فاصله دوري تا اين خانه دارد.
 اين خانه به خاطر موقعیت نسبي آن ،ارزش بااليي
دارد.
 هزينههاي دسترسي اين خانه ،خیلي پايین است.
هیچ کمیتي براي اين متغیرهاي زباني مطرح نیست
تا آن را بطور دقیق اندازهگیري نمايیم ،بلکه اين يک حس
کیفي است .براي برخورد با اين عبارات مبهم از منطق
فازي استفاده ميشود.
يک سیستم استنتاج فازي داراي اجزاي زير است
[ -1 :]21فازيسازي ورودي که مقدار عددي متغیرها را
به يک مجموعه فازي تبديل ميکند -2 .پايگاه قواعد فازي
که مجموعهاي از قواعد اگر – آنگاه است -3 .موتور
استنتاج فازي که ورودي را با يک سري اعمال به خروجي
تبديل ميکند -4 .غیرفازيسازي که خروجي فازي را به
يک عدد قطعي تبديل ميکند.
)1 Council of MLS (Multiple Listing Services

اس

يک مدل رياضي است که بازده و کارايي يک ملک را با
استفاده از جزئیات مختص ملک که در دسترس عموم قرار
دارد يا ويژگيهاي متراکم از يک منطقه مسکوني را
تخمین مي زند [ .]20اين سامانهها کمیتهاي خاصي
مثل کمیتهاي مکاني ،آب ،انرژي و بهرهوري خورشیدي
خانه را محاسبه ميکنند .طبق تعريف شوراي خدمات
چندگانه AEM" 1يک الگوريتم يا يک مدل امتیازدهي
است که کارايي يک ملک را بدون بازرسي در محل
تخمین ميزند ".اين مدلها امکان مقايسه ويژگيهاي يک
کمیت را به شکلي سريع ،جهت تصمیمگیري بهتر براي
مشتريان فراهم ميکند.

If x is A and y is B THEN z = c
است که در آن  Aو  Bو  Cمجموعههاي فازي و  xوy

متغیرهاي اولیه (ورودي) ميباشند .در نهايت نتايج به
دست آمده از مرحله قبل با استفاده از يک غیرفازيساز به
يک عدد حقیقي تبديل ميگردند .از روشهاي پرطرفدار
غیرفازيسازي نیز ميتوان روش محاسبه مرکز جرم را نام
برد .در ادامه هر يک از بخشهاي سیستم استنتاج فازي
شرح داده ميشود.

 -4-2معماری الیهای
در برنامه هاي تحت وب که عموما از معماري سه اليه
استفاده ميشود که عبارتند از باالترين اليه با عنوان رابط
کاربري يا محتواي سايت ،اليه میاني يا پردازش هاي
برنامه و اليه انتهايي که در آن مديريت پايگاه داده و
ذخیره داده ها صورت مي گیرد .حال به شرط جزئیات
اليههاي ذکرشده ميپردازيم.
 -1اليه نمايش :2اين اليه که به آن اليه  Interfaceنیز
گفته ميشود شامل تمام عناصر قابل رويت مربوط به رابط
گـرافیکي کاربر ميباشد .کاربر سیستم فقط با اين اليه در
ارتباط بوده و هیچ ارتباطي با ديگر اليهها ندارد و در واقع
درخواست خود را از طريق اليه نمايش به اليههاي زيرين
انتقال ميدهد.
3
 -2اليه منطق تجاري  :اين اليه که به آن اليه میاني يا
 middle Layerنیز گفته ميشود حاوي منطق اصلي برنامه
بوده و وظیفه ارتباط بین اليه نمايش و اليه داده را بر
عهده دارد .در واقع کلیه درخواستهايي که در اثر تعامل

2 Presentation Layer
3 Business Logic Layer
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 AEM -2-2یا مدل بازده خودکار

در يک سیستم فازي ابتدا وروديها در فضاي اعداد
حقیقي با استفاده از يک فازيساز به مجموعه اعداد فازي
تبديل ميشوند که شامل تعريف متغیرهاي زباني و انتخاب
يک تابع عضويت است .سپس مجموعه قوانین فازي ذخیره
شده در پايگاه قوانین وارد موتور استنتاج فازي ميشوند تا
تصمیم گیري بر مبناي اين قوانین انجام گیرد .انواع
مختلفي از موتورهاي استنتاج فازي وجود دارند که
پرکاربردترين آن ها موتور استنتاج فازي ممداني و تاکاگي-
سوگنو مي باشد در موتور استنتاج فازي ممداني که در اين
نوشتار از آن استفاده شده است قاعده به صورت

مقاله پژوهشي  -توسعه يک سامانه تحت وب براي امتیازدهي به امالک مسکوني…

کاربر با اليه نمايش ايجاد شدهاست به اين اليه منتقل
شده و تمام پردازشهاي الزم بر اساس منطق اصلي برنامه
در اين اليه انجام شده و نتیجه اين پردازش مجددا به اليه
نمايش منتقل شده و براي کاربر به نمايش درمي آيد.
گاهي اوقات درخواست کاربر به گونهاي است که اليه
منطق تجاري براي انجام آن نیاز دارد که با اليه داده يعني
اليه زيرين خود ارتباط داشته باشد.
 -3اليه دسترسي به داده :1اين اليه که به آن اليه بانک
اطالعاتي نیز گفته ميشود وظیفه مديريت اطالعات
موجود در بانک اطالعاتي يا همان  Databaseرا بر عهده
دارد و بر اساس درخواستهايي که از اليه بااليي خود
دريافت مي کند عملیاتي از قبیل :حذف ،اضافه ،اصالح،
خواندن اطالعات و ...را بر روي بانک اطالعاتي انجام داده و
نتیجه عمل را به اليه بااليي خود ارسال ميکند .بايد توجه
داشت که ارتباط با بانک اطالعاتي فقط از طريق اليه داده
انجام ميگیرد.

حمل و نقل و خانه ميپردازد .قسمت مورد توجه اين
پژوهش ،امتیازهاي ويژگي همسايگي است که سه مولفه
دسترسي به فرصت شغلي ،کارايي سیستم حمل و نقل و
تراکم همسايگي با يک عدد بین  0تا  10براي بلوکهاي
مسکوني محاسبه ميشود (شکل .)2امتیاز کارايي سیستم
حمل و نقل ،از طريق متغیرهاي مستقل 6TAS ،5*TCI
* Jobsو متوسط تعداد سفر حمل و نقلي در هفته ،در يک
معادله رگرسیوني محاسبه ميشود؛ سپس عدد تولید شده
به مقیاس  100برده شده و در نهايت صدک يک بلوک
مسکوني ،بین  0تا  10به کاربر نمايش داده ميشود .براي
مثال در شکل ، 2امتیاز 41 ، 4.1امین صدک متغیر ذکر
شده است يعني اينکه 41درصد کل بلوکها امتیازي کمتر
از امتیاز کارايي حمل و نقل اين بلوک دارند.
 :TASنهايت فاصله اي که يک فرد در عرض  30دقیقه میتواند از
طريق حمل و نقل بپیمايد و  TAS Jobتعداد مشاغلي است که در اين
فاصله قرار بگیرند.
*مجموع تعداد اتوبوس و قطارهاي درون شهري در يک هفته داخل

 -5-2مروری بر سامانههای امتیازدهی
از نمونه سامانههاي امتیازدهي مکاني که  2AEMنام
دارند ميتوان به سامانه  H+T indexاشاره کرد .اين سامانه
با ايده اينکه بعضي از مکانها کاراتر از مکان ديگر هستند
طراحي شد .واژه کارايي مکان 3اولین بار توسط John
 )1994( Holtzclawابداع شد Holtzclaw .و همکاران
عوامل همسايگي موثر بر کاهش هزينههاي حمل و نقل
خانوار را در  27محله شهر کالیفرنیا بررسي کردند .اين
عوامل عبارت بودند از تراکم مسکوني ،مراکز خريد محلهاي،
دسترسي به حمل و نقل و میزان دسترسي عابر پیاده .بعد
از آن موسسه  4CNTبه بررسي تاثیر هزينهي حملونقل
ادامه داد و در سال  2006موسسه  brookingsبررسي کرد
که هزينه حملونقل محلهاي بر قیمت خانه موثر است ،که
پس از آن سامانه H+T Affordability Indexطراحي شد
(شکل .]22[ )1
مدل ارزيابي اين سامانه به طور کلي بر پايه يک
تحلیل رگرسیون چندبعدي است که با در نظرگرفتن چند
متغیر مستقل و غیرمستقل به تخمین هزينههاي ناشي از
1 Date Access Layer
2 Automated Efficiency Model
3 Location Efficiency
4 The Center for Neighborhood Technology
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شکل -1مدل ارزيابي در مقیاس ناحیهاي براي محاسبه امتیازحمل و
نقل در سامانه ]23[ H+T index

شکل  -2محاسبه امتیاز کارايي حمل و نقل يک محله نمونه در سامانه

]23[ H+T index
سامانه  :Walkscoreدر جوالي سال  2007میالدي با
هدف ترويج پیادهمداري محلهها به عنوان بهترين و ساده-
ترين راهحل براي اقتصاد ،سالمت و حفاظت محیطزيست
تاسیس شد [.]24
5 Transit connectivity Index
6 Transit Access Shed job

اس
شکل  -4محاسبه امتیاز حمل و نقل در سامانه  walkscoreبراي
يک محله نمونه در ]26[ U.S

از نقاط ضعف اين دو سامانه ذکر شده ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 رتبهبندي به صورت آني نیست؛ سیستم پیشطراحي
شده با دادههاي ثابت است؛ اين نوع سیستمها ماخر
در تصمیمگیري 5هستند و دادهها هر چند وقت يکبار
بروز ميشوند.
 بدلیل کارکرد سامانه در مقیاس محلهاي در لبهي مرز
مشخص شده براي محله با مشکل نوسان امتیازدهي
روبرو ميشويم.
 امکان ورود داده توسط کاربران وجود ندارد.
 با توجه به اهمیت هوش مصنوعي در تصمیمگیري،
جايگاهي براي آن در اين سامانهها درنظر گرفته نشده
و بجاي آن ،معادالت رگرسیوني و تابع تجمعي در روند
امتیازدهي دخیل هستند.
 امتیاز ،پس از کلیک کاربر روي ملک مشاهده ميشود
و امکان مقايسهي آني امالک رو نقشه وجود ندارد.

 -6-2جمع بندی سامانه ها ،پژوهش ها و
مطالعات پیشین:

شکل  -3تقسیمات امتیازدهي به حمل و نقل در سامانه
 walkscoreمربوط به ]26[ U.S

1 Transit score
2 Usefulness
3 Normalize
4 General Transit Feed Specifiation

تحلیل و بررسي تحقیقات پیشین ،نشان مي دهد که
اهمیت و تاثیر سیستم هاي حمل و نقل در ارزش گذاري
امالک ،از گذشته هاي دور تا کنون مطرح و همچون
گذشته ،اثر قاطع در مکان گزيني امالک و بويژه در
انتخاب مکان هاي مسکوني دارد؛ در اين راستا (براساس
خالصه پژوهش ها -جدول شماره  ) 1مي توان سناريو
هاي متعددي را دسته بندي و مطرح نمود:

5 Patiant pending system
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اين سامانه نوعي  AEMاست که بر شاخصه کارايي
مکاني تمرکز دارد و هماکنون در سه کشور استرالیا،
آمريکا و کانادا و در بیش از  30000وبگاه به عنوان يک
وب سرويس در حال استفاده است .سامانه سه قابلیت
پیادهروي ،دوچرخهسواري و حملونقل محله را امتیازدهي
ميکند .امتیاز حمل و نقل 1محله بر اساس چگونگي
خدمتدهي حمل و نقل عمومي به محل ،محاسبه مي-
شود .بدين منظور ابتدا بر اساس تکرار مسیر ،نوع مسیر
(ريل ،اتوبوس و  )...و فاصله تا نزديکترين ايستگاه،
سودمندي 2حمل و نقل را با يک رتبه مشخص ميکند.
سپس مجموع سودمندي مسیرهاي نزديک محل جمع
شده و در عددي بین يک تا  100نرمالیزه 3ميشود .امتیاز
خروجي در پنج دسته تقسیمبندي ميشود.
دسته پايینتر در بازه  ،24-0فقط امکان حمل و نقل
با اتوبوس وجود دارد .دسته  49-25امتیازي ،تعداد کمي
انتخاب حمل و نقل وجود دارد .دسته بعدي 50 ،تا 69
امتیازي است و به محلهاي تعلق ميگیرد که تعداد زيادي
انتخاب براي حمل و نقل در آن وجود دارد .دسته 89-70
امتیازي ،محلهاي است که حمل و نقل براي اکثر
جابجاييها مناسب است و دسته آخر 100-90 ،امتیاز ،به
محلهاي اطالق ميشود که بهترين کیفیت خدمات حمل و
نقل عمومي را داراست.
الزم به ذکر است اين امتیاز در شهري قابلیت محاسبه
دارد که آژانسهاي حمل و نقل شهري ،دادههاي حمل و
نقل خود را در فرمت  4GTFSبراي عموم منتشر کند [.]25
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◄ سناریوی اول :بررسی و رتبه بندی با استفاده
از هوش اجتماعی -تاریخی :در گذشته ،از حافظه
انسان ها و نقل قول هاي ديگران درباره میزان آرامش
محله ها ،سوال مي شد و همچنان در میان تعداد زيادي
از جوامع سنتي اين روش رايج است .اين نوع رتبه بندي
بصورت کیفي بوده و شاخص سازي بسیار کم و يا اينکه
پارامترها هنوز کمي سازي نشده اند .بطوريکه در هیچ
جاي قابل مشاهده به آن امتیازي داده نشده مگر در اذهان
عمومي مردم .در اين روش صرفا براساس نیاز جامعه و
تقاضاي مردم و نوع رفتار آنها با محیط ارزيابي مي گردد.
در اينجا مطلوبیت مکان با توجه به مطلوبیت اجتماعي و
بدون مطلوبیت ساير پارامترها مطرح مي گردد .و يک نوع
استفاده از اعتماد عمومي جامعه است
◄ سناریوی دوم :بررسی و رتبه بندی پارامترها
بر اساس میزان ارزشمندی از نگاه مشتری :تعیین
ارزش از نگاه فرد يا عده اي خاص بدون درنظر گرفتن
مقبولیت اجتماع .مشترياني که نزديکي به محل کسب و
کارشان اهمیت بااليي دارد ،بدون نیاز به خدمات حمل
ونقل ،براي ملک هاي مورد نظر ارزش باالتري قائلند.
◄ سناریوی سوم :بررسی و رتبه بندی با
مشخصات نوع ساختمان و مختصات محلی (:)local
در چنین حالتي ارزيابي قیمت براساس ويژگي هاي محله
همچون اتصال و تراکم خیابان ها ،وجود پارکینگ ،مکان
دفع زباله و ...است .همچنین تعیین قیمت خانه مرتبط با
نوع ساختمان (آپارتمان يا ويال) ،سايز و سن بنا ،تعداد
اتاق ها ،سیستم آب ،گاز ،استخر ،خدمات گرمايشي،
سرمايشي و  ...است.
◄ سناریوی سوم :بررسی و رتبه بندی با
پارامترهای صرفا اقتصادی :براساس موارد اقتصادي
مطرح در اجتماع مطالعه بررسي انجام گردد .بدين معني
که ارزش ملک برمبناي نزديکي به امالک تجاري يا
موقعیت هاي شغلي مناسب درنظر گرفته مي شود .از
طرف ديگر درآمد و توان مالي هرشخص تعیین کننده اين
نوع ارزش هاست.
◄ سناریوی چهارم :بررسی و رتبه بندی با
پارامترهای آسایش محور :در اينجا ارزش امالک تابع
پارامتر هاي تعیین کننده ديگري است ،از آنجائیکه ضريب
آسايس و آرامش هر شخص با ديگري متفاوت است،
معیارهاي آسايش و آرامش ،به مرور زمان تغییر و ارزش
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امالک نیز تابع اين تغییرات خواهد بود .بعنوان مثال براي
يک شخص با فرزند محصل ،نزديکي به مدرسه و خدمات
آموزشي در اولويت است و براي ديگري دوري از مدرسه و
شلوغي ناشي از آن يک پارامتر کسب آسايش است.
◄ سناریوی چهارم :بررسی و رتبه بندی با
پارامترهای رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی (معدل
زندگی اجتماعی) :يکي از مهم ترين معیارهاي ارزش
گذاري امالک فاکتورهاي رفاهي انسان هاست که از آن جمله
مي توان به نزديکي به سیستم حمل و نقل شهري (مترو،
اتوبوس و  ،)BRTآموزش ،مراقب هاي بهداشتي-درماني،
اشتغال و تفريح نام برد .در اين میان ،در شهرهاي پرجمعیت،
سیستم ترانزيت شهري عامل مهمي در بهبود کیفیت زندگي
انسان ها و دسترسي آسانتر آنان به امکانات رفاهي است.
حتي میزان فاصله ملک تا سیستم حمل و نقل ،به میزان قابل
توجهي تعیین کننده ارزش ملک خواهد بود.
◄ سناریوی پنجم :بررسی و رتبه بندی با
متغیرهای زمانمند و مکانمند (تأثیر فضایی پارامترها و
ترکیب سناریوهای پیشین) :تأثیر پارامترهاي ارزش
دهنده به امالک ،براساس نیازيست که در يک مکان يا زمان
خاص وجود دارد .به عنوان مثال براي نیاز يک متشري ،که
فقط در زمان يا مکان محدود و مشخص ،استفاده از سیستم
حمل و نقل عمومي ارزشمند است ،در نتیجه تأثیر فضايي
عواملي از اين نوع ،بسته به بازه زماني و مکاني نیاز مشتري،
تعريف و امتیازبندي تخصصي( غیر عمومي) ارائه مي شود.
زماني که شرايط شغلي خاص يک مشتري ايجاب مي کند
که صرفا در فصول مشخصي ،مکان خاصي را ترجیح دهد.
همچنین زماني خريدار يا اجاره کننده ملک نیز ،هرکدام
پارامترهاي مختلفي و متنوعي را بعنوان ارزش در نظر
میگیرند .در نتیجه  ،براي شخصي که قرار است مدت زيادي
را در يک مکان زندگي کند و يا شخصي که بطور موقت و
کوتاه مدت از آن مکان استفاده مي کند ،يکسري پارامترهاي
کوتاه مدت مقطعي و بلندمدت پايدار بر ارزش امالک اثر
خواهند گذاشت .در نتیجه نتايج متفاوت در زمانها و مکان
هاي متفاوت ،نقشه هايي براي تصمیم سازي ارائه مي دهند.
با توجه به موارد ذکر شده الزم به تاکید است که سناريوها
داراي ادغام و همبستگي هستند و همه آن ها نقاط ضعفي
دارند ،ساختمان و آرايه سیستم هاي معیاردهي ،کمیت سازي
و شاخص گذاري ،به دلیل نبود شاخص هاي يکسان منطقه
اي ،شهري و فرا شهري ،عملکرد آنها در مقیاس هاي متفاوت
تاحدودي مشکل آفرين است .از طرفي سیستم شاخص گذاري

اس

روش کار

جدول شماره  -1خالصه اي از بررسي پارامترهاي مرتبط با قیمت امالک و يافته ها( .منبع :نگارنده)
يافته ها و تاثیر پارامترها بر
مکان
پارامترهاي مورد بررسي
قیمت ها

محققین و منابع

جاده ريلي ← اثرمثبت
بزرگراه ← بدون تاثیر
مترو ← اثر منفي

مترو ↔ قیمت امالک مسکوني

منچستر

]Fonrest, 1995 [28

HP

جاده ريلي ← اثرمثبت

جاده ريلي ↔ قیمت امالک مسکوني

سان کلرا

Cervero & Duncan,
]2001 [29

HP

فاصله  100متري← قیمت
امالک↑

جاده ريلي ↔ ارزش امالک

اوسلو

Strand & Vagnes,
]2001 [14

N/R

جاده ريلي ← اثرمثبت

جاده ريلي ↔ قیمت امالک مسکوني و تجاري

لندن

Chesterton, 2002
][30

Fuzzy Regression

باز شدن مترو ← اثر بهبود
موقعیت شهر و امالک

مترو ،سن ساختمان ،فاصله تا امکانات عمومي
همچون مدارس و پارک ها↔ قیمت امالک

تايپي

Lin & Hwang, 2004
][10

Meta Regression

نزديکي فاصله ← اثرمثبت و
منفي

نزديکي به ايستگاه راه آهن ↔ قیمت امالک

آمستردام

Debrezion et al.,
]2007 [31

HP

اثر مثبت

تعیین قیمت خانه ↔ نوع ساختمان ،اندازه،
تعداد اتاق ها ،سیستم آب ،گاز و استخر

ترکیه

]Selim, 2008 [32

MRL/SAR/SEM/SDM

خطوط اتوبوسراني← قويترين
تاثیر بر قیمت

سیستم حمل و نقل ،ويژگي مسکن↔ قیمت
مسکن

سانتاندر

Ibens et al., 2012
][33

GWR

فاصله  100متري← قیمت
امالک↓

حمل و نقل اتوبوس هاي سريع ↔ ارتقا ارزش
زمین

سیدني

]Mulley, 2014 [34

Modelling
homeowners

نزديکي فاصله ← اثرمنفي

نزديکي به خطوط حمل و نقل هوايي با ولتاژ باال،
مکان دفع زباله ↔ قیمت مسکن

کوئینزلند

Wadley et al., 2017
][35

مترو ← اثر مثبت  /اتوبوس
← بدون تاثیر

سیستم ترانزيت شهري ↔ ارزش امالک

ناپل

]Gallo, 2018 [22

HP

مترو ← اثر مثبت

ترانزيت عمومي (مترو) ↔ ارزيابي امالک
مسکوني

سیدني

Chen et al., 2019
][22

HP

اتصال خیابان و تراکم بیشتر←
اثر منفي
تراکم باالتر نزديک به
ايستگاه← اثر مثبت
فاصله  400متري با ايستگاه
← اثر منفي

زيرساخت حمل و نقل ،اتصال خیابان و تراکم،
فاصله تا ايستگاه قطار ↔ قیمت امالک

HP
HP

HP

جاده ريلي ،بزرگراه ↔ قیمت امالک مسکوني

کالیفرنیا

Landis et al., 1994
][27

سیدني

Lieske et al., 2019
][12
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نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

تا حد زيادي قراردادي بوده و از مکاني به مکان ديگر و در هر
محدوده جغرافیايي متفاوتند .بنابراين سامانه اين مدل ها نمي
توانند در همه جا يکسان باشند مگر اينکه امکان تغییر شاخص
ها را داشته باشیم .جدول 1خالصه اي از مقاالت محققین
مختلف در اين زمینه را با تاکید بر دسترسي به سیستم حمل و
نقل عمومي نشان مي دهد .با درک تاثیر قابل توجه سیستم
حمل و نقل در قیمت امالک و اثرات انکارناپذير آن بر رفاه و
کیفیت زندگي مردم ،طراحي سامانه تحت وب با اطالعات پويا
و قابل تغییر براي دسترسي عموم حائز اهمیت است .در کشور
ما سامانه جامعي که حاوي اطالعات قیمت امالک با تاکید بر
دسترسي به سیستم حمل و نقل ،وجود ندارد پس توسعه يک

سامانه تحت وب براي امتیاز دهي امالک مسکوني براساس
حمل و نقل ،به عنوان هدف اين تحقیق ،امري مهم محسوب
مي شود .خصوصا اينکه سامانه اي طراحي شود که با توجه به
پويايي نقشه ها و طرح هاي توسعه شهري ،تنوع و تعدد
قوانین ،وجود و مداخله تصمیمگیران مختلف در امور شهري و
نوسان شديد قیمت هاي مسکن و امالک ،پويايي و قابلیت هاي
خود را حفظ نموده و در مقاطع زماني نوسان دچار خطاي
فاحش نشود؛ همچنین سیستم طراحي شده بتواند با داشتن
ويژگي هاي منحصر به فرد خود ،امکان ثبت ملک توسط
کاربران و امکان نمايش آن روي نقشه و مشاهده امتیاز ات
حمل و نقل را بدهد.
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 -3روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توسعهاي-کاربردي بوده و هدف
آن خدمترساني در بازار امالک مسکوني و ايجاد فضايي
قابل اعتماد براي مقايسه سريع امالک از نظر دسترسي
ملک به ايستگاههاي حمل و نقل عمومي است.
نخست مطالعات پايه و کتابخانهاي انجام شد .اين
نوشتار بخشي از پاياننامهاي با عنوان «طراحي سامانه
رتبهبندي کاربريهاي مسکوني بر اساس شاخصهاي
کیفي سکونتي [ »]36ميباشد که در آن عوامل مکاني
موثر بر ارزشمندي مسکن تعیین شد .با پايه قرار دادن
نتايج حاصل از آن و مشاوره با افراد متخصص و صاحبنظر
در حوزه مديريت و برنامهريزي شهري ،فاصله  800متر به
عنوان حداکثر شعاع دسترسي ايستگاههاي حمل و نقل
عمومي درون شهري در نظر گرفته شد .پس از تحلیل
پرسشنامهاي که توسط ساکنین منطقه مورد مطالعه در
خصوص استفاده از نوع وسیله حمل و نقلي جمعآوري
گرديد ،مشخص شد که مترو تقريبا دوبرابر مجموع
استفاده از اتوبوس و  ،BRTمورد استفاده قرار ميگیرد.
مطابق با همین نتايج ،از ضريب تاثیر  2برابري مترو نسبت
به سامانههاي اتوبوس و  ،BRTدر مراحل بعدي جهت
ساخت قوانین فازي استفاده کرديم و با توجه به شباهت-
هاي ساختاري و عملکردي سامانههاي اتوبوس و ،BRT
مجموع دادههاي اين دو سامانه ،ادغام و بعنوان سامانه
اتوبوسراني لحاظ گرديد.

شکل  -5منطقه مورد مطالعه (محدوده شهرداري منطقه  5تهران-
محله فردوس)

 -2-3آمادهسازی دادهها
شکل  ،6موقعیت امالک و ايستگاههاي مورد استفاده
شده در مدل را نشان ميدهد .اين امالک با مراجعه به
سايت امالکي شابش اخذ گرديده است [ .]37موقعیت
ايستگاههاي اتوبوس BRT ،و مترو محله نیز از طريق داده-
هاي متن باز  openstreetmapتهیه شده است .تمامي
عوارض شامل امالک و ايستگاههاي حمل و نقل به صورت
نقطهاي با مختصات جغرافیايي  λو  φدر دو جدول مجزا،
داخل پايگاه داده ذخیره شدهاند [.]38

شکل -6موقعیت قرارگیري امالک و ايستگاهها در محدوده مطالعه
نمودار -1درصد استفاده ساکنین منطقه از نوع سامانه حمل و نقلي

 -1-3منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتي اين تحقیق ،محله فردوس واقع در
ناحیه  5منطقه  5استان تهران انتخاب شده است.
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 -3-3طراحی سیستم فازی پیشنهادی
با توجه به طبیعت مبهم متغیرهاي زباني فاصلهسنجي
و دسترسي و توانايي منطق فازي در برخورد با عوامل
مبهم سیستم امتیازدهي پیشنهادي يک سیستم فازي
خواهد بود .در طراحي سیستم فازي خود از وبسرويس
 fuzzy.aiاستفاده کرديم [.]39

فاصله دسترسي تا
ايستگاه اتوبوس
d-bus

.....................................
فاصله دسترسي تا
ايستگاه مترو
d-metro

خیلي نزديک

مثلثي

0-0-200

نزديک
نه دور
نه نزديک

مثلثي

0-200-400

مثلثي

200-400-600

دور

مثلثي

400-600-800

خیلي دور

مثلثي

600-800-800

شکل -7توابع عضويت متغیر ورودي فاصله دسترسي تا ايستگاه مترو و
اتوبوس

 -3-4معماری سیستم
براي بررسي عملکرد معماري سامانه پیشنهادي ،يک
سامانه آزمايشي طراحي شد .بدين منظور براي اليه
نمايش از  google Map APIبراي نمايش نقشه و استفاده
از فناوري  1HTMLو  2CSSو زبان  JavaScriptبه منظور
توسعه مولفههاي اليهي نمايش شامل فرمها و کنترلهاي
کاربر استفاده شد .اليه داده ،شامل مختصات نقطهاي
1 HyperText Markup Language
2 Cascading Style Sheet

اس

جدول -2مرحله فازيسازي متغیرهاي ورودي( .نگارنده)
تابع
طول رئوس
متغیر زباني
نام ورودي
عضويت

شکل -8معماري سیستم

حال به شرح جزيیات کار ميپردازيم .در ابتدا از يک
مارکر 5از پیش طراحي شده براي جانمايي موقعیت امالک
ثبتشده در پايگاه داده ،روي نقشه با استفاده از تکنولوژي
 ،AJAX6استفاده ميکنیم .حاال براي تعامل با اليه میاني
(سرور) جهت پردازش مکاني ،به يک راهانداز 7نیاز داريم.
پس از کلیک کاربر روي مارکر ملک اين تعامل با سرور
آغاز ميشود .در مرحله اول يک بافر 800 8متري حول
ملک انتخاب شده ،تولید ميشود و تمامي ايستگاههاي در
فاصلهي شعاعي کمتر از  800متر تا ملک ،از پايگاه داده
اخذ شده و مختصات آنها ،در يک فايل  ،XMLبه ترتیب
فاصله تا ملک لیست ميشوند .سپس با استفاده از Matrix
 Distance Google APIفاصله دسترسي ملک تا
نزديکترين ايستگاههاي مترو و اتوبوس محاسبه شده و در
متغیرهايي به نامهاي  d-busو  d-metroذخیره ميشوند.
حال متغیرهاي بدست آمده را در قالب يک فايل 9JSON
با استفاده از متد  POSTبه  APIفازي خود ميفرستیم .در
اين مرحله موتور فازي ما اعداد ورودي را فازي کرده و با
توجه به قوانین فازي تعريف شده ،خروجي متناظر عددي،
تولید شده و مجددا در قالب فرمت  JSONبه اليه نمايش

3 Local
4 PHP: Hypertext Processor
5 Marker
6 Asynchronous JavaScript and XML
7 Trigger
8 Buffer
9 JavaScript Object Notation

25

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،2آذر ماه  - 1400مقاله پژوهشي

در اولین گام طراحي سیستم فازي ميبايست
متغیرهاي زباني و محدوده استاندارد تعیین گردد و سپس
توابع عضويت مناسب براي هر متغیر زباني تعريف گردد.
در تعريف متغیر زباني ورودي 5 ،مقدار زباني خیلي
نزديک ،نزديک ،نه دور نه نزديک ،دور و خیلي دور نسبت
داده شده است .پنج کالس هم به خروجي سیستم به
عنوان امتیاز ملک نسبت داده شده است که عبارتند از:
خیلي کم ،کم ،متوسط ،باال و خیلي باال .با توجه به نوع
مسئله و کالسهاي تعريف شده از توابع عضويت مثلثي
استفاده شد .در جدول ،2متغیرهاي زباني و توابع عضويت
ساخته شده ،قابل مشاهده است .سپس قوانین فازي با
توجه به نظرات کارشناسان و درنظرگرفتن ضريب تاثیر
(وزن) بیشتر براي ايستگاه مترو تعريف گرديد.

امالک و ايستگاههاي حمل و نقل ،در  MySQLذخیره-
سازي شد .در اليه میاني از وبسرور آپاچي جهت شبیه-
سازي سرور به صورت محلي 3و زبان برنامهنويسي 4PHP
جهت تعامل با پايگاه داده و وبسرويس  fuzzy.aiجهت
استنتاج فازي استفاده شده است .شکل  8معماري اين
سیستم و نحوه ارتباط اليهها را نشان ميدهد.
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باز ميگردد و به عنوان لیبل 1روي مارکر به نمايش درمي-
آيد .جدول ،3قوانین تولید شده با در نظرگفتن تمامي
حاالت ممکن را نشان ميدهد.

 -3-5ارزیابی و به کارگیری مدل
در اينجا براي آزمون سیستم طراحي شده از روش
آزمون قوانین موجود استفاده شده است .روش آزمون
قوانین موجود به اين ترتیب انجام ميشود که وروديهاي
هر مجموعه قانون (مقدم) يک به يک وارد موتور استنتاج
ميشود و موتور استنتاج با استفاده از آن مجموعه قانون
خروجي متناظ ر را تولید ميکند .خروجي بهدست آمده
براي هر قانون با خروجي مورد انتظار مقايسه ميشود.
منظور از خروجي مورد انتظار ،آن خروجي است که انتظار
داريم بر اساس قوانین تدوين شده به دست آيد.
همانطور که قبال ذکر شده است  AEMيک مدل
امتیازدهي و تخمین ملک بدون بازرسي در محل است که
امکان مقايسه يک کمیت را به شکلي سريع ،جهت تصمیم-
گیري بهتر مشتريان فراهم ميکند .در مطالعه حاضر يک
مدل  ،AEMمنطق فازي و معماري اليه اي استفاده شده
که بتواند پاسخگوي نیازهاي متقاضیان و آنالیز کمي و
کیفي پارامترها باشد .سیستم طراحي شده در تحقق چنین
اهدافي موفق و کارآمد مي باشد .شکل ،9صفحه اصلي
سامانه طراحي شده امتیازدهي امالک را نشان مي دهد.
جدول -3قوانین فازي طراحي شده( .منبع :نگارنده)
رديف

اگر

آنگاه

1

فاصله دسترسي تا مترو خیلي نزديک و
فاصله دسترسي تا اتوبوس خیلي نزديک
ي نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل خیلي
باال است.

2

فاصله دسترسي تا مترو خیلي نزديک و
فاصله دسترسي تا اتوبوس نه دور و نه
نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل باال
است.

3

فاصله دسترسي تا مترو خیلي نزديک يا
نزديک و فاصله دسترسي تا اتوبوس دور
باشد

امتیاز حمل
و نقل
متوسط
است.

4

فاصله دسترسي تا مترو خیلي نزديک يا
نزديک و فاصله دسترسي تا اتوبوس
خیلي دور باشد

امتیاز حمل
و نقل کم
است.

1 Label
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5

فاصله دسترسي تا مترو نزديک و فاصله
دسترسي تا اتوبوس خیلي نزديک يا
نزديک يا نه دور و نه نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل باال
است.

6

فاصله دسترسي تا مترو نه دور و نه
نزديک و فاصله دسترسي تا اتوبوس
خیلي نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل باال
است.

7

فاصله دسترسي تا مترو نزديک يا نه دور
و نه نزديک و فاصله دسترسي تا اتوبوس
دور يا نه دور و نه نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل
متوسط
است.

8

فاصله دسترسي تا مترو نه دور و نه
نزديک و فاصله دسترسي تا اتوبوس
خیلي دور باشد

امتیاز حمل
و نقل کم
است.

9

فاصله دسترسي تا مترو دور يا خیلي
دور و فاصله دسترسي تا اتوبوس خیلي
نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل باال
است.

10

فاصله دسترسي تا مترو دور يا خیلي
دور و فاصله دسترسي تا اتوبوس نزديک
باشد

امتیاز حمل
و نقل
متوسط
است.

11

فاصله دسترسي تا مترو دور و فاصله
دسترسي تا اتوبوس دور يا خیلي دور يا
نه دور و نه نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل کم
است.

12

فاصله دسترسي تا مترو خیلي دور و
فاصله دسترسي تا اتوبوس نه دور و نه
نزديک باشد

امتیاز حمل
و نقل کم
است.

13

فاصله دسترسي تا مترو خیلي دور و
فاصله دسترسي تا اتوبوس خیلي دور يا
دور باشد

امتیاز حمل
و نقل خیلي
کم است.

شکل -9صفحه اصلي سامانه تحت وب طراحي شده

 -4بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات
چندين دهه است که بررسي ارتباط بین زيرساخت
هاي حمل و نقل عمومي و ارزش امالک مسکوني مورد
توجه قرار گرفته است .از آن زمان تاکنون ،رابطه بین

اس

پیشنهادات
● محاسبه فاصله زماني عالوه بر فاصله شبکهاي در
دسترسي به ايستگاههاي حمل و نقل
● طراحي بستري براي اشتراکگذاري نظرات ساکنین
محل
● لحاظ نمودن پارامتر آلودگي صدا و مزاحمت ساکنین،
ناشي از ازدحام جمعیت ،براي امالک مجاور ايستگاه-
هاي حمل و نقل
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قابلیت دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي و ارزش
زمین مسکوني موضوع بسیاري از تحقیقات اخیر است.
توسعه و بهبود امکانات حمل و نقل ،باعث رشد اقتصادي و
اجتماعي منطقه و الگوي توسعه شهري مي شود .همچنین
يک سیستم حمل و نقل شهري ،سبب تغییر نقشه فضايي
شهر مربوطه و تاثیر آن بر ارزش مناطق مسکوني و عمراني
مي گردد .در واقع کل بازار امالک و مستغالت يک شهر
مي تواند تحت تأثیر شبکه حمل و نقل يک شهر قرار
گیرد .بنابراين با تهیه و به روزرساني سیستم هاي رتبه
بندي تحت وب در اين زمینه ،کمک شاياني به مردم و
دولت خواهد شد .در اين پژوهش ابتدا پژوهش ها و
مطالعات پیشین بازنگري شد؛ سپس مباني نظري و اصول
متدولوژيک آنها در قالب سناريوهاي مشخص ،شناسايي،
طبقه بندي و ارزيابي گرديد .با شناسايي مباني نظري
سامانه هاي موجود ،ديدگاه انها نسبت به شیوه امتیاز دهي
به امالک ،مد نظر قرار گرفت تا در ارائه سناريوي جديد
ضمن بهره مندي از مباني نظري  ،اصول و شیوه هاي
گذشته ،برخي از نقاط ضعف سامانه هاي امتیاز دهي نیز
شناسايي شدند تا در طراحي سیستم جديد  ،نقاط ضعف،
به فرصت و امتیاز تبديل گردد .در اين پژوهش سعي شده
است يک سیستم رتبه بندي تحت وب ،به صورت انعطاف
پذير جهت خدمت رساني به مشتريان در حوزه مسکن،
طراحي و پیاده سازي شود .در اين سیستم ،امالک در
مقیاس نقطه اي امتیازدهي مي شود؛ بنابراين نوسان
عددي و خطاي حاصل از امتیازدهي در مقیاس محلي
براي امالک ،که بخصوص در اطراف مرز محله ها آشکار
مي شود از بین مي-رود .عالوه بر رتبه بندي امالک
موجود در پايگاه داده ،قابلیت ثبت ملک جديد توسط
کاربر و امتیازدهي آن به صورت آني ،به سیستم اضافه
شده است که کمبود آن در سامانه هاي بررسیشده به
عنوان نقطه ضعف ذکر شد .پژوهش حاضر ضمن تاکید بر
موفقیت آمیز بودن بهره گیري از فناوري  webGISدر

حوزه امالک ،استفاده از اين فناوري و ترکیب آن با هوش
مصنوعي فازي را به عنوان ابتکار و راهکاري نوين و
کارآمد ،مورد تاکید قرار مي دهد .استفاده از قوانین فازي
تدوين شده ،ابهامات موجود در عبارت هاي کاربردي
مرتبط با فاصله ،نظیر دوري و نزديکي را کمّي مي کند.
الگوريتم امتیازدهي به روش فازي مي تواند جايگزين
مناسبي براي روش تحلیل رگرسیوني يا استفاده از تابع
تجمعي باشد و از طرفي به تفکرکاربران نزديک تر باشد.
نتايج حاصل از بهره گیري اين سامانه ،میزان آگاهي
متقاضیان براي تصمیم گیري سريعتر و مطمئن تر را
افزايش مي دهد.؛ بخصوص قشر کم درآمد جامعه که
بدنبال خانه اي مقرون به صرفه هستند .الزم به ذکر است
فعالیت اينگونه سامانه ها در تقابل با بنگاه ها و مشاوران
معامالت مسکن نبوده بلکه در موازات و در جهت بهبود
عملکرد و اطالع رساني خود مشاوران عمل مي کند .در
اين پژوهش ،طراحي سامانه مکاني تحت وب ،به طور
کامل با نرم افزارهاي منبع باز انجام شده است؛ بنابراين
مشکالتي مانند داشتن مجوز و در دسترس نبودن کدهاي
منبع را نداشته و افراد مي توانند به راحتي جهت اعمال
تغییرات براي بهبود سامانه اقدام کنند و همچنین تعامل
پذيري سیستم با سیستم هاي امالکي را افزايش مي دهد.
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