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مقدمه
 راحت و سالم زندگی و آرامش به دستیابی برای ها انسان که است معیارهایی و ضوابط و نبایدها و بایدها از ای مجموعه قانون

 برای ها انسان(. 20: 7910 ،یروبهشتی) گویند می تخلف شود قانون نقض سبب که رفتاری هر به و کنند می وضع خود برای

 اداری، مختلف های فعالیت تمرکز به توجه با که هستند وساز ساخت به ناگزیر ،خدمات و مسکن قبیل از نیازهایی برآوردن

 در ساختمانی های فعالیت از ای عمده بخش شهری جمعیت روزافزون افزایش و شهرها در... و بهداشتی آموزشی، تجاری،

 مدیران که است ساختمانی تخلف وساز ساخت حوزه در اصلی معضالت و مسائل از یکی ،میان این در. یردگ می صورت شهرها

 تاکنون و ندمواجه آن با شهری ةتوسع های طرح براساس شهر بهینه ةادار برای ایران جمله از توسعه درحال کشورهای شهری

 ساختمانی تخلفات از حاصل ةجریم دریافت به مدیران برخی تمایل ان،می این در. بیابند آن برای مناسبی حل راه اند نتوانسته نیز

 .است تأثیرگذار مناسب حل راه به نیافتن دست در شود، می حاصل جریمه دریافت با که سازمانی و شخصی منافع و

 را هاشهر در زندگی کیفیت که است معضلی توسعه درحال کشورهای در شهری ضوابط و قوانین نکردن رعایت امروزه

 در تخلف. دشو می... و انرژی مصرف شهری، بصری زیبایی شهری، زیست محیط در بحران ایجاد سبب و کند می تهدید

 تأثیر ،ها زیرساخت نبودنپاسخگو ،ملی ةسرمای هدررفتن قبیل از مشکالت از بسیاری بروز سبب شهری وسازهای ساخت

 و بصری های ارزش افول ،نظر مورد اهداف به دستیابی در ها طرح ناکامی ی،شهر ةتوسع های طرح اجرای بر منفی

 ساختمانی تخلف(. 70: 7903 ،فامیلی) است شهری منابع ةنناعادال توزیع و محیطی زیست های ارزش افول ،شهر سیمای

 برای ها شهرداری قانون در که مجازاتی رغم به. نگیرد صورت معتبر ةپروان با مطابق وساز ساخت که شود می آغاز جایی از

 وجود با زیرا ؛شود می گزارش شهرها در تخلفات این از چشمگیری موارد ساالنه ،است شده گرفته درنظر تخلفاتی چنین

 ایران در که اجرایی ضمانت ترینشبی ها شهرداری قانون 788 و 33 ةماد براساس متنوع و متفاوت اجرایی های ضمانت

 اقدامات و شهری توسعة های طرح تهیة از دهه چند گذشت وجود با درمجموع .است جریمه دریافت ،شود می اعمال

 کنترل و نظارت و ساختمانی تخلفات از جلوگیری برای مؤثری پاسخ شهری مدیریت ها، شهرداری اجرایی

 ساختمانی تخلفات تنوع به توجه با ،زمینه این در مطالعات براساس دیگر، سوی از .است نداشته شهری وسازهای ساخت

 مناطق کالبدی و اقتصادی اجتماعی، های ویژگی با مرتبط تخلفات نوع و میزان کشور، مختلف شهرهای در گرفتهصورت

 ای ویژه جایگاه از شهرسازی ضوابط و نظام چارچوب در ساختمانی نظارت هرچند درواقع. دارد قرار شهر یک مختلف

 .یابد می نمود ختمانیسا تخلفات در که دارد وجود آن در هایی کاستی ،است برخوردار

و  یاجتماع ،یطیمح ،یاست که در ابعاد کالبد ییها بیآس یعوامل مؤثر بر تخلفات ساختمان یبررس ضرورت

 یریپذ بیآس ،یمناطق شهر یبرخ در تیجمع ازدحام ،یشهر منظر و مایو س یبصر یها ارزشمانند تنزل  یاقتصاد

 رفتنو هدر ها یدسترسو  یرسان خدماتو اختالل در  ییضاف تیفیتنزل ک ،یشهر یها بحران هنگام ها ساختمان

و  یتخلفات ساختمان یابی شهیر نیچنهم. دیآ یم وجودتخلفات به گونه نیابه  یدگیرس یبرا یعموم یها هیسرما

و  یتخلفات ساختمان یها پرونده یدگیاز امور مربوط به رس یناش یها نهیهز تواند یماز آن  یریجلوگ یبرا یزیر برنامه

  را کاهش دهد. شدهصادر یآرا یاجرا

 0730 شهر این مساحت .دارد قرار قزوین وسیع دشت در که است استان شهر ترین بزرگ و قزوین استان مرکز قزوین شهر



 667ساختمانیتخلفاتبروزبر قزوینشهرگانةسهمناطقکالبدیواقتصادیهایظرفیتتأثیرفضاییتحلیل

وساز در  ساخت های فعالیت .است نفر 280.120 شهر جمعیت ،793۱ سال آمار براساس. دارد شهری ةمنطق سه و است و هکتار

و  تاریخی اماکن و طبیعی های ظرفیت وجودهمچنین  و کرج شهر کالن و پایتخت به نزدیکی جمعیت، افزایش دلیلبهاین شهر 

 .است شده بیشتر شهر این در نیز ساختمانی تخلفات آمار آن دنبالبه که است بوده افزایش به رو اخیر های سال در گردشگری،

 از استفاده با نیز ادامه در .است شده پرداخته آن وقوع علل و تمانیساخ تخلفات مفهوم بررسی به ابتدا پژوهش این در

 کالبدی و اقتصادی های ظرفیت فضایی تحلیل ،AHP روش هب ها آن بندی اولویت و لبدیاک و اقتصادی های شاخص

 مختلف مناطق در ساختمانی تخلفات به مربوط آمار با درنهایت و گرفته صورت GIS افزار نرم محیط در قزوین شهر

 .است هدش داده تطبیق

نظریمبانی
پیامدهاوآثار،ساختمانیتخلف

(. 7910 عمید، فرهنگ) است آمده کردنوعده خالف و کردنخالف معنی به لغت در و است تفعل باب مصدر تخلف

 است زیسا ساختمان مقررات از عدول و شهری وسازهای ساخت ةعرص های قانونمندی به اعتنایی بی ساختمانی تخلف

 ةادار موافقت و تأیید بدون که شود می اطالق هایی ساختمان به غیرقانونی وساز ساخت(. 90 :7910 روی،بهشتی)

 عمومی ایمنی و سالمت برای ها آن خطر ةدرج و ماهیت به توجه با توان می را ها ساختمان این. اند شده ایجاد وساز ساخت

 ریزی برنامه حقوقی نامة واژه توان می را ساختمانی تخلفات(. Chan, 2012: 5) کرد تقسیم خطر کم و پرخطر ةدست دو به

 اجتماعی سیستم هنجارهای برخالف که کرد فیتعر خاصی فردی اقدامات قراردادن هدف با مدرن شهری مدیریت و

 رعایت ورتضر که ضوابطی و ها دستورالعمل قوانین، برخالف اقدام ،دیگر عبارت به(. Rukwaro, 2009: 485) است

 .شود می محسوب ساختمانی تخلف ،است شده تعیین ساختمانی های فعالیت انجام برای شهری مسئوالن سوی از ها آن

 ،یدسترس نظام اقتصادی، نظام ،یاجتماع ابعاد مانند شهری ابعاد همة در یساختمان تخلفات گسترش تبعات

 .است بازشناسی قابل شهری منظر و کالبدی فرم ،محیطی زیست

 شدنرنگ کم ها، تیمحصور رییتغ ،رسانی خدمات از شهروندان یتینارضا :اجتماعیمحیطبرمؤثرپیامدهای

 است مواردی فرهنگی و اخالقی های ارزش سستی نامتجانس، های گروه تجمع و جرم های فرصت جادیا تعلق، احساس

 بروز و تخلف تکثیر و ترویج (.32: 7903 ی،پورمحمد) گیرد می قرار اجتماعی محیط در مؤثر پیامدهای گروه در که

 فرهنگ حاکمیت و تخلف شدنعادی. باشد ساختمانی تخلفات آسیب ترین مهم شاید تخلف فرهنگ بر مبتنی ای جامعه

 را مدار قانون و سالم نسلی و جامعه رشد آن در توان نمی که است دروغ بر مبتنی کالبدی ساخت یامعن به ،سازیتخلف

 یا َشود، نمی محسوب ارزش نیست، شده پذیرفته جامعه در که قانونی و ضابطه گفت توان می بنابراین ؛داشت انتظار

 پرورش به ساختمانی تخلف بنابراین ؛(737: 7930 ،سرخیلی و رفیعیان) شود می ارزش کردنعمل آن ضد بر نوعی به

 نیز مدیران و شهروندان .دارد دنبالبه را وندیشهر و شهر حقوق نقض امر این که شد منجر خواهد گریز قانون ای جامعه

 ها آن درواقع. اندیشند می خود مدت کوتاه منافع به تنها شهر برای بلندمدت منافع و جامعه های ارزش به توجه بدون

 .کنند می ترغیب و تشویق امر این به نیز را یکدیگر و دانند می خود فردی حق را آن پذیرند، می را تخلف فرهنگ
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 تغییرات دارد، زمین کاربری نظام در ای عمده ریتأث هک یتخلفات از یکی :زمینکاربریبرمؤثرمدهایپیا

 جواری هم سبب که است بالعکس یا صنعتی اداری، تجاری، به مسکونی کاربری تغییر ویژه به ها کاربری غیرقانونی

 نظر از را هایی ناهماهنگی همچنین. شود می منطقه یک در اربریک یک ازحد بیش شیافزا و ناسازگار های کاربری

 (.78: 7930 ،همکاران و احدنژاد) است آورده وجودبه برنامه از خارج های کاربری تغییر برای یخدمات و التیتسه ،یتیظرف

 بدون تغییرات و زمین کاربری در تعادل عدم با ساختمانی تخلفات :دسترسینظامدرمؤثرپیامدهای

 فضاهای اشغال و ترافیکی های گره ایجاد با و شود می حرکت و دسترسی نظام در مشکالتی وزبر سبب ریزی برنامه

 .دشو می منجر ها کاربری سایر دسترسی کاهش و ترافیک بار افزایش به خودروها پارک برای ها خیابان اطراف

 های آلودگی. است محیطی زیست مسائل یساختمان تخلفات آثار از گرید یکی :زیستمحیطبرمؤثرپیامدهای

 میزان و هوا های آلودگی دمایی، تغییرات گرمایی، جزایر ایجاد ،ها کاربری تغییر و تراکم بر مازاد تخلفات از ناشی صوتی

 های زمین کاربری تغییر همچنین(. 7: 7937 همکاران، و رادرضایی) هستند دست این از مواردی آسمان به دسترسی

 بر را فشارهایی تجاری کاربری مانند پرسود های کاربری ایجاد برای سبز فضای و ها باغ بردن بین از و کشاورزی

 .دکن می تحمیل زیست محیط

 سیمای در ناهمگونی و بصری آلودگی ایجاد ،غیرمجاز وسازهای ساخت پیامدهای از یکی :فضایی-کالبدیپیامدهای

 تابع وسازها ساخت این در طبقات تعداد و بیرونی نمای اشغال، سطح زمین، شکل و هندسه مانند کالبدی مشخصات .شهرهاست

 .شود می شهرها کالبد در نظمی بی و آسمان خط زدن هم بر و بصری آلودگی ایجاد موجب و نیست ضوابط

ساختمانیتخلفاتوقو برمؤثرعوامل
بدین که شهری قطعات و ها زمین در وسازها ساخت. 7: دشو می ساخته کلی صورت دو به غیرقانونی وسازهای ساخت

 یا غیرشهری کشاورزی، های زمین در. 0 .گیرد نمی صورت مربوط مقررات و قوانین با مطابق ،است شده بینی پیش منظور

 انجام است شده بینی پیش وساز ساخت برای که شهر از هایی مکان در ابتدا از وسازها ساخت گونه این ،روستایی قطعات

 معتقدند( 0883) میتون و آلنسور (.Gorgiev, 2012: 37) نیست وساز ساخت قوانین و ها برنامه بر منطبق و شود نمی

 (Alnsour and Meaton, 2009: 12-13: )دارد قرار عوامل از گروه سه تأثیر تحت مسکونی استانداردهای رعایت

 زمینه این در موجود های چالش(: دارایی و عمومی آگاهی خانوار، درآمد خانوار، ةانداز) اجتماعی-اقتصادی عوامل(الف

 نبود و وساز ساخت و ریزی برنامه مقررات از ضعیف آگاهی درآمدی، سطوح بودنپایین خانوار، ةانداز بودنبزرگ شامل

 شرایط تحت مسکن برای تقاضا سرعت افزایش. است مسکن برای تقاضا افزایش با همراه مسکن برای مالی تسهیالت

 .کند می فراهم ریزی برنامه استانداردهای با ناهماهنگ و غیرقانونی وسازهای ساخت ایبر را فرصت مذکور اقتصادی

 ةعهد بر سکونتی استانداردهای اعمال اصلی ولیتئمس(: اجرا و نظارت مدیریت، فرهنگ) مدیریتی های شیوه(ب

 مهم بسیار مسکونی ایه توسعه مدیریت و کنترل در شهری، مدیریت اجرای و نظارت. است ملی دولت و محلی مدیریت

 مداومت و قدرت با بازرسی سازمان وجود به ،وساز ساخت کنترل بر مؤثر فرایند به دستیابی منظور به همچنین. است

 و کنترل به که هایی ارزش و هنجارها کمک به شهری مدیریت فرهنگ(. Baiche et al., 2006: 280) است نیاز مناسب
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 استانداردهای رعایت دهد می نشان شواهد نیز نظارت بحث در. شود می رحمط کند می کمک محلی ةتوسع مدیریت

 شخصی، منافع حذف نیازمند مؤثر نظارت. دارد وساز ساخت فرایند بر محلی مدیریت نظارت با نزدیکی ارتباط وساز ساخت

 بدون انسانی وینیر و اطالعات نبودندردسترس مالی، توانایی نداشتن .است مناسب اطالعاتی و مالی های سیستم

 .شود می منجر ناکارآمد شهری نظارت سیستم ایجاد به صالحیت

 شغلی، های فرصت میزان ساختمانی تخلفات بر تأثیرگذار عوامل دیگر از :مسکونی استانداردهای قطعیت عدم(ج

 Mc Donald and Mc) است جدید مسکونی واحدهای نسبت و قدیمی مسکونی واحدهای وجود شهری، ةمنطق ةانداز

Millen, 2000: 183 .)یناش یرمالیغ و یمال ارزش به یضوابط و مقررات ساختمان تیبه رعا نامالک لیتما نیبراعالوه 

 :Van der Heijden, 2006) است وابسته ها آن تیرعا یـیو توانا ها رزشا نیبه ا یمالک، آگاه یبرا ضوابط تیاز رعا

 پژوهش هدف و اند پرداخته ساختمانی تخلفات وقوع علل بررسی به که دیگری مطالعات ،شدهمطرح موارد به توجه با (.8

 حوزة در مؤثر عوامل ،مقررات و قوانین حوزة در مؤثر عوامل ةحوز سه در ساختمانی تخلفات وقوع بر مؤثر عوامل حاضر

 . شود می مطرح اجتماعی و اقتصادی عوامل و اجرا و مدیریت

 نیست پوشیده کسی بر آن رعایت ضرورت و قانون: مقررات و قوانین ةحوز در ساختمانی تخلفات وقوع بر مؤثر عوامل

 بینی پیش که شود می آغاز اآنج از مشکل .است داشته دنبالبه مجازاتی زمانی و مقطع هر در همواره آن از تخطی و

 و قانونی فرار های راه گاه .ندارد سختی فرجام قانون از عدول که امعننبدی ؛است ضعیف بسیار قانون از خاطی مجازات

. نشود احساس درستی به قانون رعایت ضرورت شود می موجب هستند، نامتخلف یبرا مطلوبی های گریزگاه که ها تبصره

 فعال و پویا مکانیسمی ،یضرور و مقطعی ینیازها به پاسخگویی بر  هعالو که شود وضع ای گونه به باید مقررات و قوانین

 در. است قوانین تغییر ضرورت ساختمانی تخلفات با برخورد در مهم موارد از یکی بنابراین ست؛ها برنامه و اهداف جهت در

 (.781: 7938 ،انیزم) کند اقدام تغییرات رایب یشهر مدیریت است الزم زمینه این

 سود و منافع برابربودن چند قوانین، ناکارآمدبودن و قدیمی ،زمینه این در ساختمانی تخلفات وقوع دالیل جمله از

 ،وساز ساخت مقررات و قوانین برای مناسب اجرایی ضمانت نکردن اعمال آن، مضرات با مقایسه در تخلف از حاصل

 جمعیتی و عملکردی ظرفیت درنظرگرفتن بدون مختلف شهرهای در قوانین ودنبتعمیمی و ناپذیری انعطاف و یکنواختی

 توان با وساز ساخت برای الزم مساحت حداقل و تراکم میزان مانند مسکونی استانداردهای نبودن تناسبم ،شهرها

 ةژیو طیشرا یساختمان تخلفات لکمش حل یبرا است الزم نیبنابرا ؛است شهروندان نیاز و فرهنگ نوع اقتصادی،

. بگیرد صورت متناسب نیقوان نیتدو طیشرا نیا اساسرب و شود دهیسنج شهر هر یانکم و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 ساخت، ةپروان صدور جمله از آن مراحل بودنبر هزینه و برزمان قانونی وساز ساخت های ویژگی جمله از همچنین

 هزینه کمترین با غیرمجاز وسازهای ساخت ةعمد کهدرحالی. است فنی ساخت و نظارت طراحی، بانک، اداری، های هزینه

 که دارد وجود... و طراح ناظر، مهندسان تأیید و امضا ساختمانی تخلفات از موارد برخی در .گیرد می شکل ممکن زمان و

 رسالت در نامهندس کوتاهی درواقع(. ۱0: 7937 ،خسروی قاجار) است آنان از برخی ای حرفه تعهد نداشتن از حاکی

 ضعف به که آید می حساب به بخش این در تخلفات از دیگر نوعی نیز وساز ساخت و مسکن بخش در اخالقی و ای حرفه

 .است مربوط ساختمان مختلف اجزای کیفیت و کارکرد ایمنی، بارةدر سازندگان مسئولیت ةزمین در موجود قوانین
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 سه در حوزه این در شدهشناخته علل :اجراویریتمدةحوزدرساختمانیتخلفاتوقو برمؤثرعوامل

 تخلفات وقوع بر نظر دو از شهری مدیریت .گیرند می قرار سازی فرهنگ و آموزش و نظارت مدیریت، کلی بخش

 و نیازها به گوییپاسخ و شهری زمین کنترل های سیاست کمک به نخست ؛است مؤثر آن کاهش یا تشدید ساختمانی،

 مستقیم کنترل با دوم و ها سرمایه به مناسب دهی جهت و استطاعتقابل مسکن تأمین برای شهروندان تقاضاهای

 را ساختمانی تخلفات از بسیاری توان می بنابراین ؛(99: 7903 ،سرخیلی) ساختمانی تخلفات و شهری وسازهای ساخت

 هیتوج برای مهیجر افتیدر به شیگرا و تخلف با یانفعال برخورد. دانست شهری مدیریت های سیاست و اقدامات ةنتیج

 اقتصادی های گرایش افزایش شهرسازی، های آرمان و اهداف با ریمغا یعمران اقدامات به دنیبخش یقانون صورت موضوع،

 از درآمدزا های پروژه و ها طرح محل از شتریب درآمد کسب برای شهری ةتوسع های طرح های اولویت نییتع در مالی و

 گرفتننادیده موجب وسازها ساخت بر کنترل و نظارت ضعف یا فقدان نیز نظارت بخش در .تاس موارد این ةجمل

 امر بر جانبه همه و دقیق نظارت وسازها ساخت صعودی روند همچنین. شود می وساز ساخت در الزم استانداردهای

 استانداردهای رعایت عتقدندم نیز میتون و آلنسور ،شد اشاره که طور همان. کند می مواجه مشکل با را وساز ساخت

 .دارد وساز ساخت فرایند بر محلی مدیریت نظارت با نزدیکی ارتباط وساز ساخت

 های شرکت .شود انجام پیوسته باید و دارد اهمیت بسیار ها آن از آگاهی و وساز ساخت مقررات و قوانین یادگیری 

 بر کوچک های مقیاس در سازندگان اما هستند، آگاه مقررات به کامالً که دارند طراحی و فنی مختلف های بخش بزرگ

 درک قوانین این رشد به رو های پیچیدگی ،است کم قوانین از ها آن درک و آگاهی همچنین. دارند تکیه اولیه های نقشه

 شد اهدخو منجر ساختمان در درنهایت و ها نقشه و ها برنامه در خطاها تکرار به و کند می تر سخت سازندگان برای را آن

(Baiche, Walliman, Ogden, 2006: 294 .)و فنی اشخاص برای آموزش فقدان و سازندگان آگاهی و مهارت نبود 

 ساختمانی تخلفات بروز درنتیجه و مقررات و قوانین یاتئجز گرفتننادیده و وساز ساخت مهارت در ضعف به کارگران

 .انجامد می

پایین و شهرها در زمین قیمت باالبودن :ساختمانیخلفاتتوقو برمؤثراجتماعیواقتصادیعوامل

 با مسکن ةاجار یا مناسب مسکن خرید برای الزم شرایط ها آن ةهم تا شود می منجر شهروندان درآمدی ةسران بودن

 اقدام شهر قدیمی مناطق در کوچکی های اتاق یا آپارتمان خرید یا اجاره به رو این از ؛باشند نداشته را مناسب امکانات

 سمت به بیشتر سکونت فضای آوردندستبه برای را ها آن است ممکن ها محیط این در موجود فقر و ازدحام اما ،کنند می

 جمعیت رشد ،شهرها به رویه بی های مهاجرت(. Wongyuenman, 2004: 47) دهد سوق غیرقانونی وسازهای ساخت

 ةزمین و َشود می منجر تقاضا و عرضه میان یتعادل بی به آن قیمت باالبودن و شهرها در زمین کمبود ،شهرنشین

 که است مسکن و ساختمان سازان انبوه سودجویی ،اقتصادی دالیل دیگر از. کند می فراهم را غیرقانونی وسازهای ساخت

 کاربری تغییر و مجاز ازحد بیش تراکم مانند تخلفاتی به که است سازی ساختمان سرشار سود و یاقتصاد ارزش از ناشی

 زیرا ؛ستها سازمان و ها دستگاه برای باال بسیار درآمد غیرمجاز وسازهای ساخت در توجه مورد ابعاد از یکی. شود می منجر

 شهری مدیریت برای پایدار درآمدی منابع نبود و ها شهرداری سوی از بودجه تأمین زومل ،دولت از ها شهرداری استقالل

 منظور به ها دستگاه برخی شاید جهت این از. دنشو تلقی شهری های هزینه تأمین و درآمد منبع تخلفات شود می سبب
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 بررسی 788 ةماد کمیسیون در قانونی مجاری از تخلفات موضوع اگر زیرا کنند؛ فتخل درآمد کسب و ها هزینه تأمین

(.۱3: 7937 قاجارخسروی،) شود می متخلف از جریمه اخذ سبب ،شود

شهرکالبدیواقتصادیابعادوساختمانیتخلفاتةرابط

 های فعالیت در کاهش یا افزایش تعادل، رشد، روند از آگاهی با. است اراضی گسترش برای مؤثر یعامل شهر یک اقتصاد

 های زمین های ویژگی و مقدار تعیین در آنان راهنمای که بیابند معیارهایی توانند می بهتر یشهر ریزانبرنامه اقتصادی

 بعد در ساختمانی تخلفات(. 709: 7930 ،شیعه) شهرهاست ای توسعه های طرح ةتهی در اساسی عامل مورد این. باشد الزم

 از بیش وساز ساخت مانند تخلفاتی که طوری به شود؛ می منجر ریزانبرنامه توجه مورد معیارهای گرفتننادیده به اقتصادی

 رشد روند و تعادل مجاز، اشغال سطح به یتوجه بی و ها رحط با مغایر کاربری ایجاد و کاربری تغییر مجاز، تراکم

 تخلفات چنینهم. کند می مشکل دچار را بخش این در ریزی برنامه درنتیجه و دهد می تغییر را اقتصادی های فعالیت

. دزن می دامن شهری کارکردهای و ها فعالیت تعادل زدنبرهم با طبقاتی شکاف و فقر مانند موضوعاتی به ساختمانی

 به شدهداده اختصاص های سرمایه و منابع و شود می منجر شهر در درآمد و ثروت منابع، رعادالنةغی توزیع به همچنین

 شغلی های فرصت نبود مانند اقتصادی عوامل برخی است ممکن ،دیگر سوی از. برد می بین از را شهری های طرح

 باالی اقتصادی ارزش و درآمدزایی و استطاعت قابل مسکن کمبود ساختمان، و زمین قیمت توجه قابل افزایش مناسب،

 بخش امالک ساکنان ةانگیز که طوری به شود؛ منجر ساختمانی تخلفات تشدید و وزبر به سازندگان برای وساز ساخت

 اجزای از یکی نیز شهر کالبد(. Lai and Ho, 2001: 112) است اقتصادی ای هانگیز ساختمانی تخلفات از خصوصی

 با ساختمانی تخلفات. دارد ارتباط شهری کارکردهای و ها فعالیت ،افراد با که شود می محسوب شهری سیستم اصلی

 میزان و ها ساختمان موقعیت و حجم شهر، مختلف نقاط به نسبت ها آن موقعیت شهری، های فعالیت نامتناسب استقرار

 که ساختمانی هر زیرا است؛ گذاراثر ها ساختمان به انیرس خدمات و شهر سیستم بر گیرد می صورت ها آن در که فعالیتی

 و معابر ةشبک بر ،کند می جذب خود سوی به را جمعیتی ،آید می وجودبه شهر از ای نقطه در ریزی برنامه بدون

 چنینهم. کند می ایجاد اختالل خدماتی های سیستم پاسخگویی در و است گذاراثر نیز خود اطراف های ساختمان

 زیبایی و شود می نظمی بی سبب آسمان خط و شهر سیمای در مختلف های ساختمان ارتفاع و شکل حجم، در گیناهماهن

 افزایش آن تبع به و شهر یک در زمین کمبود جمله از کالبدی عوامل آنبرعالوه. برد می بین از را شهری محیط نظم و

 .کند می تشدید را ساختمانی تخلفات ساختمانی تراکم و قطعات مساحت زمین، قیمت

پژوهششناسیروش
موضوع براساس  یجهدرنتاست.  ینشهر قزو گانة سهمناطق  آن یآمار ةجامع و است ییلتحل-توصیفیحاضر  پژوهش

شد.  یلو تحل بررسی 793۱در سال  ینشهر قزو گانة سهمربوط به مناطق  یتخلفات ساختمان یها پروندههمة  پژوهش

 پژوهش، ایندر  همچنین مورد هستند. 0973ها  پرونده این ینقزو شهرداری 788ة ماد کمیسیوناطالعات براساس 

شامل  7شکل  با توجه بهپژوهش  یها شاخص شدند. یبررس پژوهش یها شاخصبراساس  یو کالبد یاطالعات اقتصاد

خلفات . در بخش تاستشهر  ییفضا یالگو یلتحل یها شاخصو  یسنجش تخلفات ساختمان یها شاخص یکل ةدو دست
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سنجش درنظر گرفته شده است. در  یبرا یمتراژ و تعداد تخلفات ساختمان ،دسترس قابلبا توجه به اطالعات  یساختمان

در دو  یپژوهش و توجه به عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمان ةپیشین، با رجوع به ها شاخص ،فضایی الگوی تحلیلبخش 

متعدد  یها شاخص یاناز م ییو روابط فضا یتخلفات ساختمان انیو درنظرگرفتن تناسبات م یو کالبد یبخش اقتصاد

اطالعات  یآور جمعکارشناسان صورت گرفت.  کمک به یزن ها شاخص بندی یتاولو. نداستخراج شد تر مهمعوامل  عنوان به

 ةبخش عمد ،شده مطرح یابیارز یها شاخص. با توجه به است یمایشیو پ یدر پژوهش حاضر به دو روش اسناد

 به ،یو کالبد یاقتصاد های یژگیومربوط به  یها داده یو برخ یالعات، شامل اطالعات مربوط به تخلفات ساختماناط

 یسازمان آمار و فناور ین،قزو شهرداری 788ة ماد کمیسیونو با استفاده از اطالعات و آمار موجود در  اسنادیروش 

 یندست آمده است. همچن به یراناطالعات مرکز آمار ا موجود و آمار و یها نقشهو  ها طرح ین،اطالعات شهر قزو

و  یمایشیبه روش پ یرانا مرکز آمار یبند بلوک ةهر محدوده و نقش یو ساختمان برا ینزم یمتمانند متوسط ق یاطالعات

 .شده است یآور جمع ینبا استفاده از اطالعات دفاتر امالک شهر قزو

 

پژوهشهایشاخص.8شکل

نگارندگانمنبع:
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و  یاقتصاد های یتقابلتخلفات و  یزانبر م یمتفاوت یرتأث ها شاخصاز  یکهر ینکهابا توجه به ، 0شکل  براساس

با وزن هر شاخص  تعیین برای ینبنابرا هستند؛ یلدر تحل یمتفاوت یتب اهمـیضر یدارا هرکدام، مناطق دارند یکالبد

 منظور به. دش مشخص  یکهر ییو وزن نها ندشد دهی وزن ها شاخص همة( AHP) مراتبی سلسله تحلیلاستفاده از روش 

نفره  7۱ یگروه یارشد و در اخت یهته یرمعیارهاو ز یارهامع یزوج ةیسمقا های یسماترمتشکل از  یا نامهپرسش دهی وزن

و با توجه به نظرات  ها پرسشنامه دریافتقرار گرفت. پس از  یشهر یزیر برنامهو  یشهرساز ةاز کارشناسان حوز

 افزار نرممحاسبات مربوط با استفاده از  همةدست آمد و  به یینها یسماتر ی،هندس یانگینمتخصصان، با استفاده از م

Expert Choice .از  یکهر یبرا یهپا یها نقشهسپس  .شدمشخص  یارهر مع ییوزن نها یتدرنها صورت گرفت

با توجه  یهپا یها نقشه ةتهیپس از  .شد یهته Arc GIS افزار نرم کمک بهشده  یآور جمعبا توجه به اطالعات  یرمعیارهاز

 یکهر تأثیر برای چنینهم ،(، درصد، نفر و...مترمربعواحد سنجش با هم تفاوت دارند ) نظراز  یارهااز مع هرکدام ینکهابه 

 یطدر مح Fuzzy membershipبا استفاده از ابزار  ها نقشه همة، هستندتفاوت مکه ( یمنف یابر مدل )مثبت  ها آناز 

GIS  وزن براساس بخش  هر معیارهایزیر ،ادامهدر گرفتند. را  7صفر تا  ینب یرو مقاد ندشدتبدیل  یرستر یها نقشهبه

 یها بخشاز  هرکدام یبرا نینند. همچشد گذاری هم یرو Raster Calculatorو با استفاده از ابزار  ها آنشده به  داده

دست  به یها نقشه یتدرنها .آمددست  به ها آن اهمیتبراساس  یرمعیارهاز کیبنقشه شامل تر یک کالبدیو  یاقتصاد

با مساحت و تعداد  کالبدیو  اقتصادیعوامل  میانشد و ارتباط  مقایسههر منطقه  ساختمانیآمده با اطالعات تخلفات 

 .شدمشخص  یاز تخلفات ساختمان یکهر

پژوهشةمحدودجغرافیاییموقعیت
 قزوین یشهر هةحو. است گرفته قرار البرز جبال سلسله جنوبی های دامنه در که است قزوین شهرستان مرکز قزوین شهر

 است هکتار 9/0730 آن مساحت و است شده واقع قزوین دشت شمال و البرز های کوه رشته جنوبی های دامنه در

 قالب در شهر ةمحدود ،(7900 سال) قزوین شهر تفصیلی طرح به توجه با(. 21: 790۱ برنامه، و شهر مشاور نامهندس)

. است شده تشکیل محله شانزده و ناحیه دو از 7 ةمنطق. (2 شکل) است شده تنظیم محله 20 و ناحیه شش منطقه، سه

 مسجد بازار، جمله از تاریخی همم عناصر و شهر تاریخی بافت که است قزوین شهر جنوبی بخش شامل منطقه این

 شهر هویت در مهمی نقش و است داده جای خود در را شهر زیارتی اماکن و تاریخی های خانه و موزه انبارها، آب جامع،

 که شود می محسوب قزوین شهر مرکزی ةمنطق و است شده تشکیل محله هجده و ناحیه دو از 0 ةمنطق. کند می ایفا

 است شده تشکیل محله چهارده و ناحیه دو از 9 ةمنطق. است داده تشکیل مسکونی کاربری با اراضی را آن اعظم بخش

 این های ساختمان ،(9شکل ) شمال سمت به شهر گسترش جهت به توجه با و شود می شامل را شهر شمالی بخش که

 نمایشگاه دانشگاهی، ةوعمجم شامل جدید شهری عناصر منطقه این. دارند مناطق سایر از کمتری قدمت شهر از منطقه

 را اداری های ساختمان از بخشی چنینهم و ورزشی های سالن و استخر ری،گردشگ و تفریحی های مجموعه ،المللی بین

 .است داده جای خود در
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قزوینشهرگسترشروند.9شکل

قزوینشهرداریمنبع:

قزوینشهرةگانسهمناطق.4شکل

قزوینشهرداریمنبع:

پژوهشهایتهیاف
قزویندرمناطقشهرساختمانیتخلفاتوضعیت

، ساختمانی تخلف ةپروند 0973 طورکلی به 793۱ سال در قزوین شهر اطالعات فناوری و آمار سازمان های داده براساس

 در که گونه همان تعداد این از. است شده داده ارجاع قزوین شهرداری 788 ةماد کمیسیون به، تخلف مورد 78709 شامل

 چنینهم. دارد را تتخلفا سهم ترینشبی تخلف، مورد 9100 و پرونده 139 داشتن با 9 ةمنطق ،شود می مشاهده ۱ شکل

 مجوز، بدون بنای شامل ،تخلف نوع هفت قزوین شهر در تخلفات نوع ترینشبی تخلفات، انواع و آمار این به توجه با

 به بالکن و مجوز بر مازاد بنای تراکم، بر مازاد احداث ،(تبدیل) ریکارب تغییر سطح، بر مازاد احداث پارکینگ، کسری

 .دارند تخلفات این در را سهم ترینشبی سطح بر مازاد احداث و کاربری تغییر تخلفات و (0 شکل) است شارع سمت

 

قزوینشهرمناطقدر8936سالساختمانیتخلفاتمواردوهاپروندهتعداد.6شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوارآمسازمانمنبع:



 666ساختمانیتخلفاتبروزبر قزوینشهرگانةسهمناطقکالبدیواقتصادیهایظرفیتتأثیرفضاییتحلیل

 

مناطقتفکیکبه8936سالدرقزوینشهردرتخلفاتبیشترین.6شکل

 قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:

 که دارد را سطح بیشترین کاربری تغییر تخلف ،1 شکل در ساختمانی تخلفات متراژ به مربوط اطالعات به توجه با

 مترمربع 00۱.273 قزوین شهر در رایج ساختمانی تخلفات متراژ مجموع طورکلی به. است ترمربعم 01.002 درمجموع

 .است گرفته صورت تفصیلی طرح مقررات برخالف شهر وسازهای ساخت از هکتار 00 از بیش یعنی ؛است

 نهایی وزن Expert Choice افزار نرم در محاسبات انجام و ها پرسشنامه همة برای هندسی میانگین ةمحاسب از پس

 این آمده دست به اوزان اعتبارسنجی در ناسازگاری ضریب اهمیت به توجه با همچنین. شد مشخص گروه هر های شاخص

 .دهد می نشان را شاخص هر به مربوط وزن 7 جدول. هاست قضاوت در سازگاری دهندة نشان که شد محاسبه 80/8 مقدار

 

مناطقتفکیکبه8936سالدرقزوینشهرساختمانیتخلفاتنو ترینشبی(مترمربع)مساحت.7شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:
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پژوهشهایشاخصنهاییوزن.8جدول

رتبهنهاییوزنزیرمعیارمعیار

 اقتصادی

 2 8۱2/8 اشتغال
 0 021/8 زمین قیمت

 7 2۱9/8 ساختمان قیمت
 9 020/8 مسکن مالکیت

 بدیکال

 9 723/8 قطعات مساحت
 2 89۱/8 ابنیه قدمت

 7 937/8 طبقات تعداد
 2 89۱/8 ابنیه کیفیت

 0 938/8 مسکونی مساحت متوسط
منبع:نگارندگان

کالبدیواقتصادیظرفیتهاینقشهتولیدوهاالیهترکیب

، رستری های نقشهدر . است مسکن لکیتما و ساختمان قیمت زمین، قیمت اشتغال، شامل اقتصادی بخش معیارهای زیر

 .است مشاهده قابل 0 شکل در نتیجه و شده ترکیب هرکدام برای اهمیت ضریب به توجه با فوق معیارهای

 

8936سالدرقزوینشهرمختلفهایبخشاقتصادیظرفیت.1شکل

نگارندگان:منبع

. دارند شهر سطح دررا  اقتصادی ظرفیت بیشترین بابایی شهید و مهدیه ةناحی دو قزوین، شهر بندی ناحیه به توجه با

 و شده بندی دسته مناسب و متوسط ضعیف، سطح سه در اقتصادی ظرفیت نقشه، روی شده انجام محاسبات براساس

 نظر از منطقه هر سهم، 0 جدول در. است صورت گرفته موجود های بلوک کل از مناطق از هریک سهممحاسبة 

 سنجش، مورد اقتصادی فاکتورهایاز نظر  .است شده مشخص مناطق کل چنینهم و شهر لک نسبت به اقتصادی

 .دارد را شرایط ترین نامناسب 7 ةمنطق و شرایط ترین مناسب 0 ةمنطق



 667ساختمانیتخلفاتبروزبر قزوینشهرگانةسهمناطقکالبدیواقتصادیهایظرفیتتأثیرفضاییتحلیل

8936سالدرشهرسطحکلبهنسبتمناطقاقتصادیظرفیتسه .6جدول

کل9منطقة6منطقة8ةمنطقاقتصادیظرفیت

 درصد 11 درصد 2 صددر 11 0 مناسب

 درصد 11 درصد 8 درصد 9/8 درصد 1/0 متوسط

 درصد 10 درصد 12 درصد 22 درصد 13 ضعیف

نگارندگان:منبع

 به توجه با بررسی، مورد اقتصادی متغیرهای نظر از شهر مختلف مناطق در بندی اولویت این شدن مشخص از پس

 به تخلف نوع هر مساحت مجموع و شهر در پرتکرار تخلفات عدادت بخش دو در که ،ساختمانی تخلفات به مربوط آمار

 با عوامل این ارتباط مقایسه این. گرفت صورت اقتصادی متغیرهای ةنقش با آمار این ةمقایس ،است موجود مناطق تفکیک

 :است زیر شرح به کهدهد  نشان می مساحت مجموع و تعداد نظر ازرا  ساختمانی تخلفات برخی

 بالکن تخلف و مجوز بر مازاد بنای تخلف ،ساختمانی تخلفات انواع تعداد بخش در: ساختمانیتخلفاتتعداد 

 وضعیت اقتصادی نظر از که مناطقی اساس راینب ؛دارد اقتصادی عوامل با مستقیم یارتباط شارع سمت به

 ظرفیت با عکسم یارتباط ،مجوز بدون بنای تخلف همچنین. است بیشتر ها آن در تخلفات ،دارند تری مناسب

 .است بیشتر مجوز بدون بنای تخلف تعداد از نظر تر نامناسب وضعیت با مناطق در که طوری به ؛دارد اقتصادی

 

8936سالدرقزوینشهرمناطقدرمجوزبدونبنایتخلفتعداد.3شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:

 

8936سالدرقزوینشهرمناطقدرشار سمتبهبالکنومجوزبرمازادبنایتخلفاتتعداد.86شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:
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 که مناطقی در گفت توان می بنابراین دارد؛ را مجوز بدون بنای تخلف تعداد ترینبیش 7 ةمنطق ،3با توجه به شکل 

 تر ضعیف ساکنان اقتصادی وضعیت طورکلی به و تر پایین سکنم مالکیت درصد و ساختمان و زمین قیمت اشتغال، درصد

 با. دانست مجوز صدور باالی ةهزین توان می را آن دالیل از یکی که است بیشتر مجوز بدون بنای تخلف تعداد ،است

 یتمالک درصد و ساختمان و زمین قیمت و دارند مناسبی وضعیت اقتصادی از نظر که مناطقی در نیز 78 شکل به توجه

 برای زمین از بیشتر استفاده ةدهند نشان امر این که است، بیشتر مجوز بر مازاد بنای تخلف تعداد ،است بیشتر ها آن در

 توضعی بهترین که 0 ةمنطق که طوری به ؛است ساخت و زمین قیمت از ناشی های هزینه جبران و بیشتر سود کسب

 .دهد می نشان را مجوز بر مازاد بنای تخلف تعداد ترینبیش را دارد، اقتصادی

  مختلف، مناطق در ساختمانی تخلفات متراژ مجموع بخش در :ساختمانیتخلفاتمساحتمجمو 

 مورد اقتصادی متغیرهای با یمستقیم ةرابط شارع سمت به بالکن و کاربری تغییر سطح، بر مازاد احداث تخلفات

 و زمین قیمت با یمناطق در اساس براین. است دهآم 77 شکل در مذکور تخلفات به مربوط آمار دارد. مطالعه

 مساحت مجموع ساکنان، تر مناسب اقتصادی وضعیت درنتیجه و باالتر اشتغال و مالکیت درصد و ،ساختمان

 ضعیف و متوسط وضعیت با یمناطق از بیشتر شارع سمت به بالکن و سطح بر مازاد احداث کاربری، تغییر تخلفات

 تخلف متراژ کمترین 7 ةمنطق و سطح بر مازاد و کاربری تغییر تخلفات سطح یشترینب 0 ةمنطق درنتیجه. است

 را دارد. تغییراین 

 

8936سالدرقزوینشهردرشار سمتبهبالکنوکاربریتغییرسطح،برمازاداحداثتخلف(مترمربع)مساحت.88شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:

 مسکونی، واحد مساحت متوسط قطعات، مساحت طبقات، تعداد شامل که شد بررسی زیرمعیار پنج لبدیکا بخش در

 مسکونی مساحت متوسط و طبقات تعداد شده معرفی زیرمعیارهای میان در. است ساختمان دوام و ساختمان قدمت

 در. دارد قرار ها ساختمان کیفیت و یهابن قدمت قطعات، مساحت اهمیت، ترتیب به نیز ادامه در دارند. را اهمیت بیشترین

 نتیجة و ندشد ترکیب GIS افزار نرم محیط در اهمیت ضریب به توجه با هریک بررسی مورد زیرمعیارهای بخش این

 (.70)شکل  آمد دست به کالبدی زیرمعیارهای پوشانی هم
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8936سالدرقزوینشهرمختلفهایبخشکالبدیظرفیت.86شکل

دگاننگارن:منبع

وضعیت  کالبدی عوامل نظر از بابایی شهید ةناحی شمالی بخش و مهدیه و مینودر نواحی ،کالبدی ظرفیت به توجه با

 و متوسط مناسب، شرایطی با های بلوک سطح به مربوط محاسبات نتایج. دارند شهر های قسمتی از دیگر تر مناسب

 .است آمده 9 جدول در شهر سطح کل از منطقه هر سهم و کالبدی از نظر ضعیف

8936سالدرشهرسطحکلبهنسبتمناطقکالبدیظرفیتسه .9جدول

کل9ةمنطق6ةمنطق8ةمنطقکالبدیظرفیت

 درصد 20 درصد 4/12 درصد 5/1 درصد 1/0 مناسب

 درصد 8 درصد 2/2 درصد 5 درصد 8/0 متوسط

 درصد 12 درصد 1 درصد 29 درصد 13 ضعیف
 نگارندگان: منبع

 و کالبدی شرایط ترین مناسب، سهم ترینبیش داشتن با 9 ةمنطق کالبدی، خشب در شده مشخص سطوح به توجه با

 تخلفات اطالعات و کالبدی از نظر مناطق بندی اولویت نتایج. دارد را کالبدی مناسب شرایط با سطح ترین کم 7 ةمنطق

 آمده است: بخش دو در ساختمانی

 ای رابطه کالبدی عوامل با کاربری تغییر و سطح بر مازاد احداث تخلفات عدادت: ساختمانیتخلفاتتعداد 

 7 ةمنطق در و مقدار بیشترین 9 ةمنطق در 79 شکل به توجه با تخلفات این تعداد که طوری به ؛دارد مستقیم

 که طوری به ؛(72 شکل) دارد معکوس ای رابطه کالبدی عوامل با تراکم بر مازاد تخلف تعداد. است مقدار کمترین

 .است کمتر تراکم بر مازاد تخلف تعداد باشد، بیشتر منطقه یک در کالبدی تناسب هرچه
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8936سالدرقزوینشهرمناطقدرسطحبرمازاداحداثوکاربریتغییرتخلفاتتعداد.89شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:

 

8936سالدرقزوینشهرمناطقدرتراک برمازاداحداثتخلفتعداد.84شکل

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:

 را دارد؛ مقدار بیشترین 9 ةمنطق در سطح بر مازاد احداث و کاربری تغییر تخلفات تعداد ،72و  79با توجه به شکل 

 ابنیه قدمت ، امابیشترو دوام ساختمان  عاتقط مساحت ،مسکونی واحد مساحت ،طبقات تعداد که شهر از مناطقی در یعنی

 بر مازاد احداث تخلف تعداد مقابل در .گیرد می صورت بیشتر سطح بر مازاد احداث و کاربری تغییر تخلف ،است کمتر

 .است بیشتر هستند، کمتر دوام و کیفیت با و ریزدانه و نیستند مناسب کالبدی از نظر که هایی بخش در تراکم

  با سوعکم ای رابطه تراکم بر مازاد احداث تخلف ،بخش این در: ساختمانیتخلفاتمساحتمجمو 

 و نیستند مناسب کالبدیاز نظر  که یمناطق در تراکم بر مازاد احداث تخلف مساحت مجموع. دارد کالبدی عوامل

 .(7۱ شکل) است بیشتر دارند تری پایین کیفیت

 باو  خالصه صورت به ،شد داده توضیح قبل های بخش در صیلتف به که مطالبی شده، مطرح موارد به توجه با

 تخلفات میزان و کالبدی و اقتصادی ظرفیت نظر از مناطق تفکیک به 71 و 70 شکل و ۱ و 2 جدول در کلی بندی جمع

 .است شده ارائه ها آن با مرتبط ساختمانی
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8936سالدرقزوینشهرناطقمدرتراک برمازاداحداثتخلف(مترمربع)مساحتمجمو .86شکل  

قزوینشهراطالعاتفناوریوآمارسازمانمنبع:

آنبامرتبطساختمانیتخلفاتتعدادومناطقاقتصادیظرفیتمیزان.4جدول

مناطق

ساختمانیتخلفاتتعداد(درصد)اقتصادیظرفیت

ضعیفمتوسطمناسب
بدونبنای

مجوز

برمازادبنای

مجوز

بهبالکن

شار تسم
 708 979 22۱ 90 7/8 8 7 ةمنطق
 922 ۱13 31 00 3/0 77 0 ةمنطق
 000 232 022 70 0 0 9 ةمنطق

نگارندگان:منبع

 

درصدبرحسبمناطقتفکیکبهساختمانیتخلفاتمیزانبااقتصادیظرفیتةمقایس.86شکل

نگارندگان:منبع
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آنبامرتبطساختمانیتخلفاتتعدادومناطقکالبدیفیتظرمیزان.6جدول

مناطق

ساختمانیتخلفاتتعداد(درصد)کالبدیظرفیت

کاربریتغییرضعیفمتوسطمناسب
مازاداحداث

سطحبر

مازاداحداث

تراک بر
 701 ۱03 ۱00 90 0/8 7/8 7 ةمنطق
 09 007 332 03 ۱ ۱/1 0 ةمنطق
 0 302 7778 1 0/0 2/70 9 ةمنطق

نگارندگان:منبع

 

درصدبرحسبمناطقتفکیکبهساختمانیتخلفاتمیزانباکالبدیظرفیتةمقایس.87شکل

نگارندگان:منبع

 گیرینتیجه

 شهر مناطق در شهری مدیریت روی پیش های چالش ترین مهم از یکی عنوان به ساختمانی تخلفات، پژوهش این در

 تخلفات و قزوین شهر مکانی-فضایی های ویژگی معرف ،مختلف عوامل میان ارتباط ها تحلیل نتایج. شد بررسی قزوین

 تخلفات و شده یدهسنج عوامل میان( معکوس و مستقیم) مختلف جهات با ارتباط این. کند می ثابت را ساختمانی

 .هستند مرتبط مساحت و تعداد از نظر تخلفات از نوع چند ای یک با عوامل از هریک بخش هر در و دارد وجود ساختمانی

 و شمال های بخش میان آشکاری اقتصادی و کالبدی تمایزات ،کالبدی و اقتصادی ظرفیت با توجه به سوی دیگر، از

 رشه مختلف های بخش به خدمات و امکانات توزیع در یعدالت  بی ةدهند نشان امر این که دارد وجود قزوین شهر جنوب

 بخش نتایج. است انکارناپذیر ساختمانی تخلفات جمله از ،شهری های ناهنجاری و مشکالت بروز در آن نقش است که

 بنای تعداد ،باشد داشته تری مناسب شرایط اقتصادی متغیرهای از نظر منطقه یک هرچه ،دهد می نشان اقتصادی عوامل

 تغییر سطح، بر مازاد احداث تخلفات مساحت مجموع چنینهم. است بیشتر آن در شارع سمت به بالکن و مجوز بر مازاد

 ةاستفاد دلیل به تخلفات نوع این درواقع .است بیشتر اقتصادی از نظر تر مناسب مناطق در شارع سمت به بالکن و کاربری

 متغیرهای نظر از که مناطقی در .دهد رخ می مناطق این در زمین باالی ارزش به توجه با بودنسودآور و فضا از بیشتر
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 از یکی توان یم که است بیشتر مجوز بدون بنای تخلف تعداد ،دارند قرار تری ضعیف شرایط در مطالعه مورد اقتصادی

 تعداد کالبدی، های ویژگی بخش در .است مناطق این در آن پرداختدر  توانینا و مجوز صدور باالی ةهزین را آن دالیل

 کیفیت و بیشتر طبقات ادتعد، تر بزرگ قطعات از ها ساختمان که مناطقی در کاربری تغییر و سطح بر مازاد احداث تخلفات

 و تراکم بر مازاد تخلف تعداد دارند، تری پایین کالبدی تناسب که هایی بخش در چنینهم. است بیشتر دارندبرخور باالتری

 و ساختمان قیمت اقتصادی عوامل بخش در دهد می نشان ها بررسی. است بیشتر تراکم بر مازاد تخلف مساحت مجموع

 تخلف ،است بیشتر ساختمان و زمین قیمت که مناطقی در تحلیل نتایج به توجه با. هستند متغیرها ترین مهم زمین قیمت

 برای نزمی از حداکثر ةاستفاد معنای به امر این که است بیشتر کاربری تغییر و سطح بر مازاد احداث مجوز، بر مازاد بنای

 و فضایی تمایزات کاهش در ای ویژه اهمیت از شهری زمین معامالت بازار کنترل بنابراین ؛بود خواهد بیشتر سودآوری

است  تر پایین کالبدی تناسب که هایی بخش در دهد می نشان پژوهش های یافته. است برخوردار ساختمانی تخلفات

 مجموع تراکم، بر مازاد تخلف تعداد ،(کونیمس واحد و قطعات کم مساحت ،ها ساختمان کمتر دوام و بیشتر قدمت)

 که معنا ایناست؛ به  بیشتر مجوز بر مازاد بنای و کاربری تغییر تخلفات مساحت متوسط و تراکم بر مازاد تخلف مساحت

 کالبدی وضعیت بهبود برای شهری مدیریت ریزی برنامه بنابراین ؛استبیشتر  کاربری تغییر و وساز ساخت برای تقاضا

 .باشد مؤثر تخلفات نوع این کاهش در تواند می تقاضا نوع با متناسب مناطق

 و بررسی ندمواجه آن با کشور در شهری مدیران امروز که هایی چالش ترین مهم از یکی، مقاله این در اینکه نهایت

 باشند تا شهری انمدیر راهنمایی توانند می دست این از هایی پژوهش و حاضر پژوهش رو این از شد؛ مکانی شناسی آسیب

 بار زیان تبعات و ساختمانی تخلفات به رسیدگی از ناشی های هزینه ،ها آن رفع جهت در ریزی برنامه و عوامل شناسایی با

 .یابد کاهش شهر کالبد بر آن
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