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چکیده واژگانکلیدی

چلاشش   نیتلر  یاصلل اقتصادی و اجتماعی یکی از  مسائل تبع بهتخلفات ساختمانی در کشورهای در حال توسعه  

ی هلا  مهلاجرت خصوص در حواشی شلهرها در ارلر    ی مرکزی و بهها بخشنظام معماری و شهرسازی است که در 

 11سلاختمانی منقیله    . هدف ایلن پلژوهش میایسله تقبییلی تخلفلات     خورد یمشهری زیاد به چشم  –روستا 

اسلت. مللدوده ملورد     هلای ملللی   کننده بلا خیابلان   های جمع بافت فرسوده در خیابان عنوان بهشهرداری تبریز 

بنلا   22های ملللی بلا    و خیابان 01با  کننده های جمع ترتیب دارای خیابان مقاشعه به دو بخش تیسیم شد که به

میلدانی مقاشعله و عکاسلی شلدند و بلا کمل         صلورت  بله اسلت. بناهلای ملورد پلژوهش،     هستند. روش تلییق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی 

ی مورد مقاشعه بله چهلار گلروه بناهلای دارای     ها ساختمانبناها با مقاشعه پرونده آنها استخراج گردید و  ت  ت ی  شناسنامهی مربوطه ها سازمان

 وسلاز  سلاخت و بناهلای مجلاز بلا اصلالو پروانله و بناهلای دارای        111ماده ی کمیسیون رأمجاز با  وساز ساختمجاز، بناهای دارای  وساز ساخت

 وسلاز  سلاخت درصلد بناهلا دارای    21و  27.32ترتیب،  کننده و مللی به است که در دو خیابان جمع آنحاکی از  ها افتهغیرمجاز تیسیم شدند. ی

درصلد   0و  1.22و  111ی کمیسیون ماده رأمجاز با  وساز ساختدرصد دارای  73و  53.2غیرمجاز،  وساز ساختدرصد دارای  73و  23.2مجاز، 

بله عللت    رنلد یگ یمل کننده قلرار   ی خیابان جمعها جدارهیی که در ها ساختمان دهد یممجاز با اصالو پروانه است. نتایج نشان  وساز ساختدارای 

های مللی هسلتند بله عللت     و خیابان ها کوچهی که در داخل یها ساختماناینکه در دید مستییم قرار دارند امکان تخلف در آنها کمتر است وشی 

ی عملومی، اعملال کنتلرل و نظلارت     ها یآگاهبنابراین ضمن آموزش و ارتیا ؛ اینکه دور از معرض دید قرار دارند امکان تخلف در آنها بیشتر است

 اهمیت بسیار باشد. حائز تواند یم نفوذ یذی ها سازمانتوسط نهادها و 

تخلفات

بافتفرسوده

کنندههایجمعخیابان

هایمحلیخیابان

 ریزتب01شهرداریمنطقه

ارپیشگفت-1
به  1751گسترش شهرنشینی و پیامدهای ناشی از آن از دهه 

ی توسعه شهری را با هدف انتظلام  ها طرو، شزوم تهیه طرف نیا

کاشبلدی شلهرها ضلروری نملود      -بخشی به گسترش فضلایی  

(Nouredin, et al., 2014: 171    با توجه بله اینکله هلدف .)

 در ریزی شهری و هر طرو توسعه شلهری، تلالش   نهایی برنامه

 صلورت  بله ی مختلف در سلق  شلهر   ها یکاربراستیرار  نهیزم

یی بلله هملله نیازهللای گللو پاسلل در جهللت  کارآمللدصلللی  و 

شهروندان است، فرایند شهرسلازی از نظلر کاشبلد در عملل و     

ی مشخص یا از راه مراجعه شهروندان ها پروژه صورت بهاجرا، یا 

دن تغییراتی و اعالم نیاز آنها، سبب به وجود آم ها یشهرداربه 

 (.Saeednia, 2004) شود یمدر چهره و کاشبد شهر 

از  ها مهاجرتامروزه همچنین با توجه به روند رو به رشد 

شهرها به روستاها و روند فزاینده نیاز به مسلکن، ناخواسلته   
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نیللز افللزایش یافتلله اسللت. بللا وجللود  وسللازها سللاخترونللد 

زینله تملام   ی باالی مصاش  ساختمانی و باال بلودن ه ها نهیهز

، اکثر ملاشکین و سلازندگان سلعی بلر ایلن      ها ساختمانشده 

 بله  هلا  سلاختمان دارند که بیشترین سود ممکن را از ساخت 

، با نیض برخی از ضلوابط سلاخت بنلا،    رو نیاآورند. از  دست

. قلوانین مصلوم موجلود دارای    دهنلد  یمل تخلفاتی را انجام 

ای خاص خود که افراد سودجو با ترفنده باشند یماشکاالتی 

قادر به گریز از آنها هستند. برخورد با این تخلفات اغللب بلا   

و سلهم تعقیلل یلا تخریلب شلدن       شلود  یمل جریمه روبلرو  

 ی غیرمجاز بسیار کم است..وسازها ساخت

به دریافت  ها یشهرداراین در حاشی است که بسیاری از 

ی خالف وسازها ساختو در میابل  اند شدهوابسته  جرائماین 

ایلن   کله  یطور بهه نیز افزایش چشمگیری داشته است. ضابق

ی به عادت تبدیل شلده اسلت و سلازندگان    نوع بهطرز عمل، 

بناهای خود را مقابق میل خود ساخته و در طی مغایرت بلا  

ی مختللف )نیلد و   ها روشی و به راحت به وساز ساختقوانین 

. هرچنلد ایلن رویله    کننلد  یمرا پرداخت  ها مهیجراقساطی( 

یی ظاهری دارد، اما در عین حلال،  درآمدزا ها یشهردار برای

ایجلاد   هلا  قسمتی اضافی برای سایر ها نهیهزدر بقن قضیه 

، زیرا با توجه به مقاشعات صورت گرفته تلا بله املروز    کند یم

 راتیتلثر مشخص گردیده که تخلفات سلاختمانی علالوه بلر    

 مستییمی که بر منظر شهرها دارد، تبعات منفی زیلادی نیلز  

در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کاشبلدی و فضلایی،   

 (.Abasali, et al., 2014: 102-103ترافیکی و... دارد )

از طللرف دیگللر یکللی از مشللکالت عمللده شللهرهای     

هلای فرسلوده در آنهاسلت کله خلود       ، وجود بافلت تر یمیقد

 -سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده و مسائل اقتصادی

ی و امنیتلی را در  قیمل ستیزفیزیکی،  - اجتماعی، کاشبدی

پی داشته و زمینه ناپایداری را در بسیاری از شلهرها فلراهم   

از جریلان   متلثرر کرده است. در اصل ساختار کاشبدی شهرها 

دچار تغییر و فرسودگی  کم کمطبیعی، اجتماعی و اقتصادی، 

 انلد   انلد   ملرور  بهشده و ضرورت بازسازی و نوسازی آنها 

معمول در مناطق مرکزی شلهرهای   طور به. شود یماحساس 

کله بیشلتر بله دشیلل نلوع       انلد  گرفتهشکل  ییها بافتبزرگ 

مصاش  و نازل بودن کیفیت ساخت آنها، شرایط الزم را بلرای  

ایجاد ی  زندگی امن، آسوده و مرفه نداشته و همین موضوع 

سبب شده تا بسلیاری از سلاکنان اصلیل و بلومی بلا وجلود       

ی سلاختاری و  هلا  ضلعف ی زیاد و تنها بله دشیلل   اه یوابستگ

نیازهلای حلداقلی    نیتثمو عدم امکان  ها مللهکارکردی این 

ی  نله یزمهلا   بلا مهلاجرت از ایلن بافلت     ها مللهخود در این 

اسلتیرار سللاکنان غیربللومی و مهلاجران روسللتایی را فللراهم   

 (.Ebrahimzade & Maleki, 2012: 217ساخته است )

از شهرهای بزرگ و قلدیمی اسلت کله    شهر تبریز یکی  

زمان بر بافت فرسوده آن افزوده شلده و ایلن مقللب     مرور به

ی بروز تخلفات ساختمانی را افزایش داده است. یکی ها نهیزم

 111از مراجع مهم رسیدگی به این تخلفات، کمیسیون ماده 

قلانون   111. در این زمینه، بر اسلاس ملاده   هاست یشهردار

کللان اراضللی و امللال  واقللع در ملللدوده هللا، ماش شللهرداری

هلا پروانله    وسلاز، از شلهرداری   خدماتی باید پیش از سلاخت 

ساختمان بگیرند و شهرداری موظف اسلت توسلط ملثموران    

خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلالف پروانله، در   

 ,Hekmatniaجلوگیری کند ) ملصور ریغزمین ملصور یا 

 ازها بعد  قانون شهرداری 111ماده  بسا چهاما  ؛(387 :2019

( حمایلت  20)و بلازنگری در سلال    1752تصویب در سلال  

 رفته یمبه شمار  هیرو یبوساز  ساخت ازخوبی برای جلوگیری 

ی که در جرائماست وشی در زمان حاضر چنین نیست زیرا با 

بینلی   پلیش  - 5تبصلره ملاده    ژهیو به -111ی ماده ها تبصره

ی جلا  بله هسلتند کله    منلد  عالقله کلان  شده است، بیشتر ماش

مراجعله بله شلهرداری و گلرفتن پروانله، اقلدام بله سلاخت         

اما ایلن مسلئله نیلز در وجلود      ؛غیرمجاز )بدون پروانه( کنند

. بله  شلود  یمل قلانون شلهرداری مقلرو     111نیض در ملاده  

عبارتی، وقتی سازنده ملل  غیرمجلاز، بعلد از سلاخت، آنلرا      

، در زملان  دهد یمیار غیر قرار قوشنامه عادی در اخت صورت به

مقرو شلدن پرونلده در کمیسلیون شلخص دیگلری ملورد       

زیلرا بلر اسلاس نظریله مشلورتی اداره       رد؛یگ یمجریمه قرار 

مسللتفاد از  2222/3بلله شللماره   –حیللوقی دادگسللتری  

پرداخت جریمه  - 111اصالحی ماده  2، 5، 7، 2ی ها تبصره

خت آن خودداری است و چنانچه وی از پردا نفع یذبر عهده 

ی به تخریب خواهلد  رأکند به تیاضای شهرداری، کمیسیون 

رود.  نفع به شمار ملی  استعالم، ماش  فعلی ذی مورد درداد و 

ترتیب در واقع فرد متخلف سود خود را برده و از مهلکه  بدین

 (.Khoshnamak, 2001: 84به در رفته است )
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 11 ملدوده مورد مقاشعه در ایلن پلژوهش، از منقیله   

که  شهرداری شهر تبریز است که در بافت فرسوده قرار دارد

از شلاظ تجهیزات  ی مسکن و همچنینو کمّ از ابعاد کیفی

اسلت و در  و تثسیسات شهری در سق  پایینی قرار گرفته 

کننده و مللی که جهلت مقاشعله انتخلام     دو خیابان جمع

اند، تخلفاتی نظیر ساخت ملازاد تلراکم، علدم رعایلت      شده

یلررات ملللی سلاختمان، نداشللتن پروانله و سللند، تغییللر    م

ی، تغییر مصاش ، تبدیل پارکینگ به تجلاری، احلدا    کاربر

اعیانی غیرمجاز، احدا  زیلرزمین غیرمجلاز، علدم رعایلت     

ی و حتی تخلفاتی مانند زیربنای فاقد انداز هیسااشرافیت و 

جانی را به دنبال دارد  ریناپذ جبرانی ها بیآساستلکام که 

اما نیقه تمایز تخلفات صلورت گرفتله در دو    افتد یماتفاق 

است که در این پلژوهش   زیبرانگ بلثخیابان مورد بررسی 

بلله آن پرداختلله شللده اسللت. در کللل حتللی زمللانی کلله   

مثلل   ربلط  یذی هلا  سازمانی تخلف این بناها به ها پرونده

، فیط بلا جریمله   شوند یمارجاع داده  111کمیسیون ماده 

ی هلا  بیآسل ، حلال اینکله   شلود  یمل ها برخلورد  نیدی با آن

. در شلود  یمل اکثر این تخلفات نادیده گرفتله   ریناپذ جبران

آن هسلتیم تغییلر    شلاهد  وضلوو  بله این منقیه تخلفی که 

کاربری مسکونی به تجاری و ساخت مازاد تراکم است کله  

، این گردد یمباعث افزایش تعداد افراد ساکن در ساختمان 

ض معبر موجود و مساحت فضای بلاز  در حاشی است که عر

موجود جوابگوی این تعداد جمعیت نیسلت و اگلر بالیلای    

طبیعی مانند زشزشله اتفلاق بیافتلد امدادرسلانی در چنلین      

غیرممکن خواهد بود و مشلکالت عدیلده    باًیتیریی ها مکان

دیگری که در این میاشه بررسی شده است، اهمیت موضوع 

اختمانی را مشلخص  وسلاز غیرمجلاز و تخلفلات سل     ساخت

ایلن اسلت کله     شلود  یمل ی که مقرو سؤاش. این  دینما یم

کننلده و ملللی    هلای جملع   تخلفات ساختمانی در خیابان

شللهر تبریللز چگونلله اسللت و چلله   11شللهرداری منقیلله 

 یی با یکدیگر دارند؟ها تفاوت

 

 پیشینهپژوهش-2

در راسللتای بلللث تخلفللات سللاختمانی مقاشعللات متعللددی 

 (.1جدول ست )صورت پذیرفته ا

 
(0011پژوهش)نگارندگان،نهیشیپ-0جدول

نتیجهعنواننویسندگانسال

2122 

شیو، جانیینگ، 

ونگ، یوکینگ، 

 ونگ، ژیکسیو

ی چند ها ملر 

بعدی: بررسی نیض 

قوانین پیمانکار در 

 وساز صنعت ساخت

و عوامل جو که فشار تثریر مهمی در نیض قوانین دارد  دهد یمخاص، نتایج نشان  طور به

فرهنگی ضعیف، کنترل داخلی ضعیف، تجربه قبلی، عدم مشارکت اخالقی و عدم تیارن 

نتایج همچنین حاکی از تثریر  بیشترین تثریر را بر نیض قوانین پیمانکار داشت. اطالعاتی،

دهد که فرهنگ و حاکمیت داخلی  قوی فشار بر اغواکننده نیض قوانین است و نشان می

 .در وقوع نیض قوانین دارد شرکت، نیش مهمی

2121 

یاو، هونگچیانگ، 

چن، یونکینگ، 

ژنگ، یوروی، 

ژنگ، مین، ژنگ، 

 یانگبینگ

مدیریت تخلفات 

ی ها پروژهقراردادی در 

ساختمانی: ی  مدل 

میانجی تعدیل شده از 

 تصمیمات اجرایی

فکی  انواع ای، با ت از نظر تئوری، این مقاشعه با ادغام اجرای قراردادی و اجرای رابقه

های  تری از تصمیم و با در نظر گرفتن نهادهای قانونی، در  عمیق نیض قراردادها

در عمل، اجرای بیش از قراردادها ممکن است منجر به اختالف و  دهد. اجرایی ارائه می

دعوا شود و حتی رابقه سودآور بلندمدت را به خقر بیندازد. این مقاشعه 

کند تا از اجرای بیش از حد شدید قوانین،  ران ارائه میهایی را برای مدی دستوراشعمل

های باالی حل اختالف اجتنام کنند و مشارکت  جلوگیری و بنابراین از هزینه

 .مدت را تسهیل کنند طوالنی
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2121 

فاکونل، فون ، 

شی ، احمد، 

اوپیتی، چیبزو، 

 فشینا، ادبایو

موانع عمده در اجرا و 

نیض قوانین و میررات 

: دیدگاه ساختمانی

 جهانی

های مورد نظر در  با بررسی قوانین ساختمانی، بررسی نلوه اجرای آنها و مجازات

کشورهای مختلف، در  بهتری از موانع اصلی اجرا و نیض قوانین و میررات ساختمانی 

که برخی از قوانین و  ردیگ یمدر نهایت، این میاشه نتیجه  از منظر جهانی ارائه دهد.

و به همین دشیل،  ی بسیار پیچیده هستندا حرفهوساز  ی برای ساختمیررات ساختمان

 .بسیاری از کشورها هنوز برای در  اجرای صلی  قوانین ساختمانی در تالش هستند

 0جدولادامه

نتیجهعنواننویسندگانسال

2112 

، پور لیاسماع

نجما، دهکردی، 

دهیان، خاکیان 

دهکردی، 

 ملمدرضا

بررسی علل وقوع 

ت در شهرهای تخلفا

بر نیش  دیتثکایران با 

شهرداری ملدوده 

 شهر یزد 7منقیه 

 1722 -1731 یها سال طی 7 منقیه ساختمانی تخلفات درصد 31 نتایج حاکی از آن است که

 نیتر عمده مردم است. بوده مفاد پروانه برخالف درصد 51وسازهای بدون پروانه و  مربوط به ساخت

 به نسبت پروانه صدور متیاضیان کامل آگاهی عدم آموزشی، یها نامهبر ضعف مدار ، نیص»را  علل

. دانند یم «شهرداری لهیوس به نظارت ضعف و آرا نیض بوروکراسی اداری، ،وساز ساخت قوانین

 بر نظارت سیستم یناکارآمد ساختمانی، تخلف پدیده به شهرداری نگرش درآمدزایی همچنین میان

 7 منقیه در ساختمانی پروانه صدور امر در بوروکراسی اداریوضعیت  مسکونی و وسازهای ساخت

 دارد. وجود باالیی نسبتاً رابقه همبستگی ساختمانی، تخلف وقوع با یزد شهرداری

2112 

الشه پور، منیژه، 

سرور، هوشنگ، 

، پور لیاسماع

مرضیه، مرادی 

 کوچی، سمیرا

بررسی وضعیت 

تخلفات ساختمانی و 

ی وقوع ها زهیانگعلل و 

 ن در شهر شیرازآ

شهر شیراز که شاهد رونق  3و  1، در مناطق دهد یماز این تلییق نشان  آمده دست بهی ها افتهی

 وسازگران خصوصی بازار زمین و مسکن است، به دشیل سود ناشی از تخلفات برای ماشکان و ساخت

مناطیی که وضعیت و شهرداری، تخلفات مازاد تراکم و تغییر کاربری باال بوده است. از طرفی در 

یا  تر نییپاسود ناشی از تخلف از جریمه شهرداری  معموالًاجتماعی مناسبی نداشته و  -اقتصادی 

برابر است، تخلفات این دسته پایین است، در عوض، تخلفات مربوط به احدا  غیرمجاز، اضافه 

 بیشتر است. 11و  11، 2، 3ی و حذف پارکینگ در مناطق آمدگ شیپ

2112 

ری، ایوم، منوچه

عابدینی، اصغر، 

 نیا، حسن حکمت

بررسی و تللیل 

تخلفات ساختمانی و 

تبیین عوامل کلیدی 

بر آن  رگذاریتثر

)مقاشعه موردی: شهر 

 یزد(

 است، شده برابر پنج ،1722 تا 1721 سال از تخلفات ساختمانی اوالً ،دهد یم نشان نتایج

 و است بوده 1.35 میدار با سکونیم یها یکاربردر  ساختمانی تخلفات بیشترین رانیاً

 بوده 1.32 میدار با جریمه ابزار از استفاده ساختمانی تخلفات با شهرداری برخورد بیشترین

 نشان نتایج که گرفت قرار و ارزیابی تللیل مورد کلیدی عوامل نیتر مهم نهایت در است.

 -ییدرآمدزا ،شهرداری، قوانین یعنی عامل چهار تخلفات ساختمانی بروز در دهد یم

 .دارند تخلفات بروز در را تثریرگذاری بیشترین مردم آگاهی و سودجویی

 نیا، حسن حکمت 2112

بررسی عملکرد 

 111کمیسیون ماده 

شهرداری یزد و آرار 

آن بر شهرنشینی و 

شهرسازی با استفاده 

 ریزی سناریو از برنامه

بیشترین  «جریمه و موکول به بازسازی -ب تخری» حکم  بهدر میان آرای کمیسیون بدوی، آرای مربوط 

درصد اجرای این آرا، به پرداخت جریمه ختم  111 متثسفانهمورد را به خود اختصاص داده است که 

، در بعد اجتماعی، در بعد شهرسازی، ناهمگونی در خط 111شده است که این عملکرد کمیسیون ماده 

و در بعد امنیتی و  ها یکاربری نامناسب جوار همآسمان، در بعد ملیط زیستی، ناسازگاری ناشی از 

ی به میررات ملی ساختمان را برای شهر یزد رقم زده توجه یبایمنی، کاهش ایمنی و امنیت ناشی از 

ی مرتبط با قوانین شهری و ناهماهنگی بین رهایمتغکه  دهد یمریزی سناریو نشان  است. نتایج برنامه

و همچنین، کمبود  اند داشته 111ی زیادی بر عملکرد ماده رگذاریثرت، 111ی مرتبط با ماده ها سازمان

 داشته است. 111بر عملکرد ماده  ریتثر، بیشترین آنهاوسازها و ابهام  قوانین و میررات ساخت

2112 

یوسفی، سمیرا، 

رفیعیان، مجتبی، 

 اکبر یعلتیوایی، 

 ریتثرتللیل فضایی 

ی اقتصادی ها تیظرف

و کاشبدی مناطق 

شهر قزوین بر  نهگا سه

بروز تخلفات 

 ساختمانی

 وجود معناداری ارتباط ساختمانی تخلفات و کاشبدی و اقتصادی عوامل میان نتایج، بر اساس

 مساحت مجموع مجوز و بر مازاد بنای تخلف تعداد با مستییم یا رابقه اقتصادی عوامل دارد.

مجوز  بدون بنای تخلف تعداد با آن رابقه اما دارد، کاربری تغییر و سق  بر مازاد احدا  تخلف

 کاشبدی عوامل با کاربری تغییر و سق  بر مازاد احدا  تخلفات تعداد همچنین است. معکوس

 که یطور به دارد؛ معکوس یا رابقه کاشبدی عوامل با تراکم بر مازاد تخلف و تعداد مستییم رابقه

 .است کمتر تراکم بر مازاد تخلف تعداد باشد، بیشتر منقیه ی  در کاشبدی تناسب هرچه

2110 

روستا، مجتبی، 

صلرائیان، زهرا، 

 رفیعیان، مجتبی

تللیل فضایی تخلفات 

ساختمانی در شهر 

 جهرم

در دوره زمانی مورد مقاشعه، میزان تخلفات ساختمانی رو به افزایش بوده است. از  دهد یمنتایج نشان 

مسیر توسعه شهری قرار دارد، به  ی حاشیه که درها ملدودهطرفی، تخلفات ساختمانی در 

روی شهری و گسترش افیی شهر منجر شده است. همچنین آرای صادر شده در کمیسیون  پراکنده
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ی صادر شده درزمینه تخلفات ساختمانی، رأشهرداری جهرم حاکی است که بیشترین  111ماده 

ساختمانی صورت درصد( توسط متخلفین بوده است. بیشترین تخلف  01پرداخت جریمه )باالی 

وساز بدون پروانه بوده است. از  گرفته در شهر جهرم در برهه زمانی مورد نظر، اضافه بنا و ساخت

ترتیب به عوامل اقتصادی، قانونی، اجتماعی  به توان یمعلل تخلفات ساختمانی در این شهر  نیتر مهم

 و نظارت ضعیف شهرداری اشاره کرد.

به این نتیجه  توان یم ها نهیشیپدر حاشت کلی با بررسی 

 بلاً یتیری صورت گرفته تخلفلات  ها پژوهشرسید که در اکثر 

بلودن کمیسلیون ملاده     ناکارآمدیکسان هستند و همگی بر 

ی برطلرف کلردن   جلا  بهبه علت جریمه نیدی تخلفات  111

تفضلیلی و قلوانین    و طروآنها و نیص ضوابط توسعه شهری 

و... اذعان دارند اما ها  شهرسازی و مشکل اقتصادی شهرداری

نکته قابل توجله در ایلن پلژوهش کله آنلرا از بییله متملایز        

میایسه تخلفات صورت گرفتله در بناهلای خیابلان     دینما یم

دو  آنی هلا  یژگل یوکننده با خیابان ملللی اسلت کله     جمع

قلرار داده   اششلعاع  تلتخیابان، نوع تخلفات صورت گرفته را 

 است.

 

مبانینظری-5
، «ی ارتبلاطی  شلبکه » ی رنلده یار حاضلر دربرگ مفاهیم نوشت

. باشلد  یمل  «شلهری  بافلت فرسلوده  »« تخلفات ساختمانی»

ای اسلت بلرای عبلور     ی ارتباطی شلهر مجموعله  ها شبکه راه

شلوند. در   وسایط نیلیه موتوری، دوچرخه و پیاده ساخته می

های شریانی و مللی تیسلیم   حاشت کلی به دو دسته کلی راه

های شریانی، اوشویت  برداری از راه و بهره شوند. در طراحی می

هلای ملللی    ی موتلوری و در راه  به نیازهلای وسلایط نیلیله   

 ,Zarbuni)شلود   اوشویت به نیازهلای افلراد پیلاده داده ملی    

 از یا دسلته  کننلده،  جملع  ی شلریانی هلا  ابانیخ(. 1 :1996

 معبر کاربران تمامی دسترسی که هستند شهری یها ابانیخ

 .کننلد  یمل  فراهم ناحیه مییاس در حداکثر یها یکاربر به را

 که استیی ها یکاربر ناحیه، مییاس در یها یکاربر از منظور

 ناحیه، .کنند یم تثمین را ناحیه ی  ساکنین ماهیانه نیازهای

 حداقل و بوده خانوار 2111 تا 7211 اشتغال و سکونت کاشبد

 و رحضلو  اوشویلت  کننلده  جمع یها ابانیخ در. دارد ملله دو

 است شریانی یها ابانیخ از بیشتر دوچرخه و پیاده عابر تردد

 جلای  بلر  انبلوه  همگانی ونیل حمل یها ستمیس میابل، در و

 .دهند یم معموشی همگانی ونیل حمل یها ستمیس به را خود

 علابران  با ترتیب به ها ابانیخ از دسته این در کاربران اوشویت

 همگانی ونیل حمل مسیست مسافران ،سواران دوچرخه پیاده،

 بلر  علالوه  کننلده  جملع ی ها ابانیخ .است شخصی سواری و

 (،ناحیه مییاس در) متوسط یها یکاربر برای دسترسی ایجاد

 کننلد  یمل  هلدایت  هلا  انیشلر  بله  را ملللی  تلردد  جریلان  

(Ministry of Roads and Urban Development, 

Deputy Minister of Transport, 2020: 29.) 

 که هستند شهری یها ابانیخ از یا دسته مللی، یاه ابانیخ

 در حلداکثر ی ها یکاربر به را معبر کاربران تمامی دسترسی

 در یهلا  یکلاربر  از منظلور  .کننلد  یمل  فلراهم  ملله مییاس

 روزانه نیازهای توانند یم که است ییها یکاربر ملله، مییاس

 311 سکونت کاشبد ملله، .کنند تثمین را ملله ی  ساکنین

 دسترسلی  کله  نیل ا بله  توجله  بلا  .اسلت  خلانوار  7111 اتل 

 شهر و منقیه ناحیه، مییاس در بزرگ و متوسط یها یکاربر

 ایجاد تردد ظرفیت است، ممنوع مللیی ها ابانیخ طریق از

 تیاضلای  کلاهش  بله  توجه با ها ابانیخ از دسته این در شده

 و شلهری  یهلا  ابلان یخ سایر از کمتر پیرامونی،ی ها یکاربر

 .شلود  یمل  گرفته نظر در ساعت بر نفر 2211 از کمتر اًحدود

 و پیاده عابران با تردد و حضور اوشویت مللی، یها ابانیخ در

 در موتوری نیلیه وسایل جریان .است سواران دوچرخه سپس

 کنتلرل  پیلاده  علابران  ایمنلی  جهلت  ها ابانیخ از دسته این

 نیش نیتر مهم اجتماعی نیش مللی، یها ابانیخ در .شود یم

 علابران  با ها یکاربر به دسترسی ایجاد اوشویت و بوده خیابان

 همگانی ونیل حمل وسایل تردد .است سواران دوچرخه و پیاده

 و شده ملدود موتوری غیر یها وهیش نفع به ها ابانیخ این در

 یهلا  ابلان یخ. رسد یم ممکن حد کمترین به جابجایی نیش

 قلرار  ملللی  یها نابایخ رده در عرضی میقع هر با بست بن
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 Ministry of Roads and Urban) رنلللدیگ یمللل

Development, Deputy Minister of Transport, 

 کیفلری  و ملدنی  در قوانین کرات به تخلف واژه (.37 :2020

 نظلر  اخلتالف  موجب دوگانه کاربرد همین و است رفته کار به

 کله  اسلت  ساختمانی گردیده تخلفات حیوقی ماهیت درباره

 برای شدن قائل مجازات یعنی بودن کیفری ماهیت آن دالیل

 نشدن دادگاهی ملسوم یعنی کیفری غیر است. ماهیت آن

اسللت  111 ملاده  کمیسلیون  ماننلد  اختصاصلی  مراجلع 

(Kamyar, 2016      ،با توجه بله شلرایط حلاکم بلر جامعله .)

ی مختلفی بلرای ایلن پدیلده وجلود دارد     ها عنوانتعاریف و 

( Rukwaro, 2009: 31یرقلانونی ) ی غها ساختمانازجمله: 

(، Kahraman, 2006: 515) رمجللازیغی هللا سللاختمان

ی غیلر رسلمی و   هلا  ساختمانی کنترل نشده یا ها ساختمان

(، Alnsour, 2009: 301سلازمان ) ی بلدون  هلا  سلاختمان 

و  Kapoor, 2008: 311)ی بللدون مجللوز )هللا سللاختمان

 .(Rukwaro, 2009: 31ریزی نشلده )  ی برنامهها ساختمان

 شهری وساز ساخت میررات و ضوابط رعایت عدم کلی، طور به

ی هلا  سلاختمان  و شلهر  در زنلدگی  کیفیت تضمین برای که

 در انلد،  شلده  تلدوین  عمومی منافع و عداشت رعایت و شهری

 تعریلف  کمل   بلا  .رنلد یگ یمل  قلرار  ساختمانی تخلفات زمره

Aguilar (2110 )جرم توان یم را ساختمانی تخلف جرم، از 

 ناامن شرایقی تواند یم که کرد تعریف ضداجتماعی رفتاری یا

 بلا  سلاختمانی  تخلفلات  مهلم  تفاوت حال، این با .کند ایجاد

 زملین  یا ساختمان در ساختمانی تخلفات نمود ،جرائم غاشب

 از بلیش  شلذا  است مجرم به آن انتسام ققع امکان و شهری

 دارای ساختمان به شود، برده نام ساختمانی متخلف از آنکه

 بله  دیگلر،  سوی از .شود یم اشاره معضل ی  عنوان به تخلف

 بخلش  سلاختمانی،  میلررات  و ضلوابط  بودن تخصصی دشیل

 میلررات  و ضلوابط  رعایلت  اهمیلت  از ملردم  از یا گسلترده 

 Salari, et) ندارند اطالع ساختمانی تخلف آرار و ساختمانی

al., 2017: 7.)      یی از هلا  عرصله بافلت فرسلوده شلهری بله

که به دشیل فرسودگی  شود یمی قانونی شهرها گفته  لدودهم

کاشبللدی، عللدم برخللورداری مناسللب از دسترسللی سللواره،   

بوده  ریپذ بیآسی شهری، ها رساختیزتثسیسات و خدمات و 

و از ارزش مکانی، ملیقی و اقتصادی نازشی برخوردارند. این 

زی ، امکلان نوسلا  آنهاها، به دشیل فیر ساکنان و ماشکان  بافت

 آنی در ا زهیانگ گذاران هیسرمای را نداشته و نیز، خود خودبه

در سال  111(. کمیسیون ماده Habibi, 2007: 66ندارند )

ی مواد و اشلاق چنلد  ا پارهتشکیل شد و قانون اصالو  1752

در این سال از تصویب گذشت. در  ها یشهردارماده به قانون 

از شهرداری برای هر  این قانون، شزوم گرفتن پروانه 111ماده 

اقدام عمرانی و ایجاد ساختمان در ملدوده و حلریم شلهر و   

دادن اختیار به شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی 

و در صلورت   بدون پروانه یا خلالف مشخصلات میلرر در آن   

ی میلرر  نل یب شیپیی ها ساختمانشزوم تخریب و انهدام چنین 

تبصره به تصویب رسید هر با ی   111شد. از زمانی که ماده 

اما در سال  شد یمنوع خالف ساختمانی باید تخریب یا احاشه 

یی و درآملدزا بللث   0تا  2ی ها تبصرهبا اضافه شدن  1720

راه بلرای انجلام    بیل ترت نیل ا بله جریمه نیز مقلرو گردیلد و   

تخلفات و ادامه آن با پرداخت مبلغ ناچیزی جریمه، باز شلد.  

، ها یشهردارماده صد قانون  5بصره از سوی دیگر، بر طبق ت

وساز  اگر ماشکی بدون مجوز شهرداری و پروانه اقدام به ساخت

خالف کند، جریمه وی کمتر از کسی است که پروانه گرفتله  

است و این نیز علت دیگری برای تشلویق بله تخللف بلدون     

(. در کل Khoshnamak, 2001: 84رود ) پروانه به شمار می

وای پژوهش، ملدل مفهلومی، در شلش    جهت فهم بهتر ملت

قسمت دربرگیرنده میدمه، چارچوم نظری، مللدوده ملورد   

ی و ریل گ جله ینتی تلییلق،  هلا  افتله مقاشعه، روش تلییلق، ی 

 (.1نمودار ارائه شده است ) ها شنهادیپ

 

یموردمطالعهمحدودهمعرفی-0
 0درجله و   70تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در موقعیت 

دقییه طول شرقی قلرار   12درجه و  53ض شماشی و دقییه عر

گرفته است. بر اساس اطالعات ایستگاه سینوپتی  شهر تبریز، 

(، معلدل سلاشیانه دملا    2112-1202سلاشه )  21طی ی  دوره 

شلهر   11(. منقیله  URL1. )اسلت  گلراد  یسانتدرجه  12.20

کله دربرگیرنلده    باشلد  یمل تبریز، جزو منلاطق شلماشی شلهر    

هکتللار و  1121معیللت و مسللاحتی بلاشغ بللر  نفلر ج  211157

هکتار کاربری مسلکونی اسلت. بلدین     7/557مساحتی معادل 

نفلر در   121واسقه تراکم ناخاشص جمعیتی این منقیه معادل 

نفلر در هکتلار    521هکتار و تراکم خاشص جمعیتلی آن برابلر   

سهم کاربری مربوط بله کلاربری مسلکونی     نیشتریب .باشد یم
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درصد را به خود اختصاص داده،  52معادل که سهمی  باشد یم

ترتیلب   پس از این کاربری، شبکه معابر و طبیعی با سهمی بله 

. رنلد یگ یمل ی بعلدی قلرار   هلا  ردهدرصد در  2/11، 3/27برابر 

که کمترین سهم کاربری مربلوط   دهد یمهمین بررسی نشان 

ی آمللوزش و تلیییللات و فنللاوری، باغللات و  هللا یکللاربربلله 

ترتیلب   سات شهری و تاریخی بلا سلهمی بله   کشاورزی و تثسی

)وزارت راه  باشلد  یمدرصد  21/1و  71/1، 11/1، 11/1معادل 

 Ministry of Roads and City) .(32: 1721و شهرسازی، 

Planning, 2012: 69     مللدوده ملورد مقاشعله شلامل دو .)

ی سلمت  هلا  سلاختمان کننلده )  بخش است، ی  خیابان جمع

 02ن )ع( تا میدان اتلاد که باشغ بر حسی راست بین میدان امام

ی موجود در ها ساختمانساختمان است و ی  خیابان مللی )

 هاشلم بیلال(   بسلت  بنملدوده کوچکی از ی  خیابان فرعی )

 (.1 شکلبنا است ) 22که شامل  باشد یم
 

 
(0011،نگارندگان)مدلمفهومیموضوعموردمطالعه-0نمودار
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روشپژوهش-1
توصیفی اسلت.   -روش تلییق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی 

بعد از مبانی نظری ذکر شده و مشخص نمودن ملدوده ملورد  

کننده و یل  خیابلان    مقاشعه که شامل ی  خیابان اصلی جمع

ی سلمت راسلت   هلا  سلاختمان فرعی مللی )بخش اول شامل 

تلا میلدان اتللاد و     حسین )ع( خیابان اتلاد مابین میدان امام

ی از یل   ا مللدوده ی موجود در ها ساختمانبخش دوم شامل 

 هلا  سلاختمان هاشم بیال( است، تمامی  بست بنخیابان فرعی )

بنلا   22و  01ی بله  بنلد  بخلش ی گردید و مقلابق  گذار شماره

میلدانی   صلورت  بله تیسیم شدند. در مرحله بعدی تمامی بناها 

ی مربوطله  هلا  مانسلاز مقاشعه و عکاسلی شلدند و بلا کمل      

بناها ازجمله )سال احدا ، نوع  ت  ت ی  شناسنامهاطالعات و 

کاربری، مساحت عرصه و اعیان، نوع سازه، نوع مصاش  نما، نوع 

سیف، تعداد طبیات، مرحله ساختمانی، کیفیت وضلع موجلود   

دار بلودن بنلا، سلنددار     بنا، تفکی  پالن وضع موجلود، پروانله  

ی موجود و مجاز، رجوع و عدم رجلوع  بودن بنا، تراکم ساختمان

، دالیللل تخلللف اعالمللی از طللرف  111بلله کمیسللیون مللاده 

بناها، استخراج  ت  ت ( با مقاشعه پرونده 111ماده کمیسیون 

ی هلا  سلاختمان  آمده دست بهاطالعات  بنا برگردید و در نهایت 

وسلاز مجلاز،    مورد مقاشعه به چهار گروه بناهای دارای سلاخت 

و  111ی کمیسیون ملاده  رأوساز مجاز با  ساخت بناهای دارای

وسلاز   بناهای مجاز بلا اصلالو پروانله و بناهلای دارای سلاخت     

 غیرمجاز تیسیم شدند.

الزم به ذکر است که در این پلژوهش، منظلور از بناهلای     

وسلاز مجلاز، بناهلایی هسلتند کله دارای پروانله        دارای ساخت

لی، تعلداد  ساخت، سند، سق  اشغال متناسب با طلرو تفضلی  

طبیات متناسب با طرو ضوابط طرو تفضیلی، تراکم مجاز )بلر  

ی ساختمانی: سرانه فضلای  ها تراکمکننده  اساس عناصر کنترل

سللبز و عللرض معبللر حللد شللماشی( هسللتند. بعللد از اتمللام    

ی، تخلفلات موجلود در بناهلای دارای    ریآملارگ ی و بند میتیس

ناهلای دارای  و ب 111ی کمیسیون ماده رأوساز مجاز با  ساخت

وساز غیرمجاز و بناهای مجلاز بلا اصلالو پروانله در دو      ساخت

 ی گردیدند.بند دستهخیابان مورد مقاشعه، 


یپژوهشهاافتهی-1

کننده  یعنی تخلفات ساختمانی در خیابان جمع سؤالدر پاس  

شهر تبریز چگونله اسلت و چله     11و مللی شهرداری منقیه 

بایللد گفللت کلله در خیابللان یی بللا یکللدیگر دارنللد؟ هللا تفللاوت

مللورد دارای  12بنللای مللورد مقاشعلله،   01کننللده از  جمللع

مجاز بلا اصلالو    وساز ساختمورد دارای  1وساز مجاز و  ساخت

مورد دارای  70وساز غیرمجاز و  مورد دارای ساخت 22پروانه و 

است. در  111ی کمیسیون ماده رأوساز مجاز بر اساس  ساخت

ی هلا  سلاختمان وسلاز غیرمجلاز و    بیشتر بناهای دارای ساخت

، 111ی کمیسلیون ملاده   رأوساز مجاز بر اساس  دارای ساخت

وسازهای مجاز با اصالو پروانله نیلز بله چشلم      ساخت زمان هم

وساز  اما به علت تعداد بیشتر تخلفات مرتبط با ساخت خورد یم

ی کمیسلیون ملاده   رأوساز مجاز بلر اسلاس    غیرمجاز و ساخت

 اند. ی شدهبند میتیساین دو گروه  ، این بناها در111

عدد آنهلا   70ساختمان مورد مقاشعه،  01در بخش اول از 

، 111ی کمیسلیون ملاده   رأی مجلاز بلا   هلا  ساختماندر گروه 

ی شده است و تعداد زیاد این بناها نسبت بله دیگلر   بند میتیس

اهمیت پرداختن به دالیلل ایلن مسلئله را دو چنلدان      ها گروه

ملورد   2بنای مورد مقاشعله،   22ابان مللی از . در خیدینما یم

وساز غیرمجاز،  مورد دارای با ساخت 2وساز مجاز،  دارای ساخت

ملورد   2ی مجاز با اصلالو پروانله و   ها ساختمانمورد دارای  2

هستند  111ی کمیسیون ماده رأی مجاز با ها ساختماندارای 

 (.2نمودار )
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موجدوددردووسدازهایمقایسهتعددادسداخت-2نمودار

(0011)نگارندگان،کنندهومحلیموردمطالعهخیابانجمع

  

 آنهللادر بناهللایی کلله دارای تخلللف هسللتند و بلله تخلللف 

کننده، بیشترین تخلفات  رسیدگی نشده است، در خیابان جمع

شامل سق  اشغال غیرمجاز، تراکم غیرمجاز و تغییر کاربری از 

که دشیل هر سه مورد این  باشد یمپارکینگ مسکونی به مغازه 

موارد سود اقتصادی بیشتر است و در میابل در خیابان ملللی،  

ساخت بناهای بدون پروانه در اوشویت تخلفات است، بله دشیلل   

 علرض  کلم ی معبرهلا اینکه این بناهلا دور از دیلد و در داخلل    

 تواننلد  یمل ی بدون دریافلت پروانله   آسان بههستند و سازندگان 

 (.7نمودار هند )وساز انجام د ساخت
 

 
وسدازهایمقایسهنوعتخلفاتموجوددرسداخت-5نمودار

(0011)نگارندگان،کنندهومحلیغیرمجازدردوخیابانجمع

 

جللوگیری از ایجلاد تخللف     منظور به 111کمیسیون ماده 

شکل گرفته است و در این کمیسیون شلزوم گلرفتن پروانله از    

ر ملدوده و حریم شهر و نیز شهرداری برای هر اقدام عمرانی د

دادن اختیار به شهرداری جهلت جللوگیری از عملیلات بلدون     

شللزوم  در صللورتپروانله یللا خللالف مشخصلات میللرر در آن و   

بلا   111تخریب، مشخص شده است. در واقع از زمانی که ماده 

ی  تبصره به تصویب رسید، هر نلوع خلالف سلاختمانی بایلد     

بلا اضلافه شلدن     1720ل املا از سلا   شلد  یمحل و یا تخریب 

بلث درآمدزایی و جریمه مقلرو شلد و راه    0تا  2ی ها تبصره

برای انجام تخلفلات و ادامله آن، بلا پرداخلت مبللغ نلاچیزی       

یی کله در دو خیابلان   هلا  تخللف ی  سهیمیاجریمه، باز شد. در 

مللللی( مللورد مقاشعلله، بلله ) یفرعللکننللده( و  اصلللی )جمللع

اند، از تخلفاتی که بیشتر  ارجاع داده شده 111کمیسیون ماده 

کننلده صلورت گرفتله اسلت تغییلر و تبلدیل        در خیابان جمع

کاربری است که طبیه همکف بناهای مسکونی تبدیل به مغازه 

شده است و به دشیلل نیضلی کله در قلوانین وجلود دارد، اگلر       

شهرداری در بافت مسکونی پروانه تجاری به افراد ندهلد، فلرد   

از مجمع امور صلنفی تیاضلای پروانله    روز  12در طی  تواند یم

کسب کند و به کار خود ادامه دهد و یا هملین مشلکل نیلض    

نیلز وجلود دارد    2و ملاده   111ی ماده ها ونیسیکمقوانین در 

قبول و کمیسیون ملاده   2که بعضی مجوزها را کمیسیون ماده 

یی آنجلا . از شلود  یمقبول ندارد و این باعث نیض قوانین  111

 111آگاه به عدم انجام احکام کمیسیون ملاده   که فرد متخلف

ی  مجلوز کسلب، بله کلار      آوردن به دستی و با راحت بهاست 

و از طرفی شهرداری نیز علت عدم برخلورد   دهد یمخود ادامه 

 داند یمی از چگونگی برخورد با اعمال خالف آگاهخود را عدم 

چگللونگی جلللوگیری از  در مللوردو معتیللد اسللت کلله قللانون 

 ها مغازهساز خالف سکوت کرده است و اقدام به پلمپ و ساخت

، دینما یمراهکار معرفی  عنوان بهتا روشن شدن تکلیف آنها را، 

ی بناهلایی   پرونلده  در موردیی که ها یبررساما در نهایت طبق 

فرسلتاده   111که به علت تغییر کاربری بله کمیسلیون ملاده    

با پرداخلت جریمله    اند توانستهآمده، اکثریت  به دستاند  شده

تغییر کاربری را انجام دهند که هم فرد خاطی راضلی باشلد و   

ایجاد شلود.   ها ارگانی برای شهرداری و دیگر درآمدهم ملل 

بیشترین تخلفلاتی کله در خیابلان ملللی ملورد مقاشعله، بله        

ترتیلب علدم    ارجاع داده شلده اسلت بله    111کمیسیون ماده 

استلکام و زیربنای بدون  کشی، زیربنای فاقد رعایت پ  و عیب

 اکثراًعدم رعایت پ  و عیب کشی ماشکان  در موردپروانه است. 

زمین بیشتری، برای ساخت، در اختیار بگیرند  دهند یمترجی  

جریمه اندکی برای آن پرداخلت نماینلد. در ملورد     در عوضو 
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در بافلت فرسلوده    معموالًتخلف زیربنای فاقد استلکام نیز که 

سازندگان برای اینکه سلاخت بنلا    معموالً شود یم دیده وفور به

و با نمره پلایین اسلتفاده    متیق ارزانارزان تمام شود از مصاش  

که تلمل بار وارد بر ساختمان را ندارنلد و بله دشیلل     کنند یم

بله ایلن شلکل سلاخته      معملوالً عدم نظارت کافی ایلن بناهلا   

ی هلا  نسلازما بعلد از سلاخت، شلهرداری و     بلاً یتیرو  شوند یم

انجام دهند. در تخلف زیربناهای  توانند ینمکار خاصی  ربط یذ

 عنلوان  بله بدون پروانه نیز طوالنی بودن زمان دریافلت پروانله   

 5و از طرفلی بلر طبلق تبصلره      گلردد  یمل عامل تخلف مقرو 

هلا، اگلر ملاشکی بلدون مجلوز       یشلهردار  111کمیسیون ماده 

کند جریمله وی   وساز خالف شهرداری و پروانه اقدام به ساخت

کمتر از کسی است که پروانله گرفتله اسلت و ایلن نیلز عللت       

رود  شلمار ملی   دیگری برای تشویق به تخلف بلدون پروانله بله   

 (.5نمودار )

 
کننددهومحلدیدردوخیابدانجمدع011یکمیسدیونمدادهرأیبداهاساختمانمقایسهنوعتخلفاتصورتگرفتهدر-0نمودار

(0011)نگارندگان،

 

 معملوالً هستند که قبل از صدور پروانله   ها تخلفبعضی از 

 دییل تثو بلا   کننلد  یمل ماش  یا سازنده بلا شلهرداری صللبت    

کله در دو مللدوده    شلوند  یمشهرداری و درج در پروانه مجاز 

شلامل تلراکم ملازاد و     هلا  تخلفمورد مقاشعه این پژوهش این 

خللف  سق  اشغال مازاد و کسری پارکینگ است کله میلزان ت  

کننده و مللی به یل  انلدازه و    مازاد تراکم در دو خیابان جمع

سق  اشغال مازاد و کسری پارکینگ در خیابان مللی بیشلتر  

است و مجاز نمودن این تخلفات در پروانه، باعث جللوگیری از  

ی باالتر توضلی  داده شلده   ها بخشکه در  شود ینم آنهاتبعات 

 (.2نمودار است )
 

 
یبااصالحپرواندههاساختمانسهعللتخلفمقای-1نمودار

(0011)نگارندگان،کنندهومحلیدردوخیابانجمع
 

کننلده و   وساز غیر مجاز در دو خیابان جمع در بخش ساخت

مللی، در چهار تخلفی که در این بخش مورد بلث قلرار گرفتله   
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ی مصلوم شلهری بله    هلا  طلرو همگی عالوه بر نیض قلوانین و  

ال غیرمجلاز و تلراکم غیرمجلاز کله منجلر      تفکی ، سلق  اشلغ  

شدن طبیات غیرمجاز در بناهای دو خیابان مورد بللث   اضافه به

، پیامدهایی همچون کاهش کیفیت زندگی، بنایی بلدون  شود یم

استاندارد فنی و آسلایش در پلی دارد. بله عللت اینکله طبیلات       

توسللط افللراد غیرمتخصللص و بللا  معمللوالًاضللافی و غیرقللانونی 

خصوص بناهایی کله در   ، بهشوند یمودجه کم ساخته اختصاص ب

سازنده توانلایی ملاشی کلافی     اکثراً شوند یمبافت فرسوده ساخته 

ندارد و عمر این بناها خیلی پایین است وشلی سلاکنان بله عللت     

کله   کنند یمعدم توانایی نوسازی و تعمیر در همین بناها زندگی 

خصوص در زمان  هبه علت عدم استلکام، خقرات جانی فراوانی ب

وقوع حواد  طبیعی مثل زشزشه دارند و این خقلرات در بناهلای   

 علرض  کممورد مقاشعه خیابان مللی که در داخل کوچه با معابر 

هستند بیشتر است زیرا بعد از وقوع حادرله امکلان امدادرسلانی    

 شلوند  یمل وجود ندارد. در بناهایی که در ایلن منقیله نوسلازی    

شلود املا بله     تلر  ضیعرتا معبر  شود یمم کشی انجا عیب معموالً

علت عدم نوسازی تمامی بناهلا در یل  زملان و مللول شلدن      

ی همچنان الینللل  امدادرسانکشی به زمان نوسازی معضل  عیب

. از طرفی مشخصاتی که در پروانه هر بنا وجود دارد ماند یمباقی 

و  شود یمی مصوم آن منقیه صادر ها طرومتناسب با قوانین و 

رود باعث برهم زدن  نی که ارتفاع بنا بیش از حد مجاز باال میزما

. از پیاملدهای دیگلر   شلود  یمی کاشبد شهر نظم یبخط آسمان و 

افزایش تراکم غیرمجاز کمبود تسلهیالت و خلدمات اسلت زیلرا     

ی هلا  طلرو تعداد سلاکنین در بناهلا بلیش از تعلداد مصلوم در      

ی طلرو  هلا  برنامله شهری است و ایلن باعلث ایجلاد مشلکل در     

زیرا برای مثلال آم و بلرق و... بلرای یل       شود یمتفصیلی شهر 

. اکثلر بناهلایی کله در خیابلان     شود یم نیتثمجمعیت مشخص 

بعلد   حال نیا باکننده قرار دارند دارای پروانه و سند هستند  جمع

از صدور پروانه ساختمان بله گفتله شلهرداری بله دشیلل اینکله       

ارنلده پروانله بلرای رعایلت     ی برای مکللف کلردن د  مؤررکنترل 

ضوابط و میررات و شرایط موجود در پروانه نیست و در واقلع بله   

ی اقدام بله  راحت بهعلت نبودن ضوابط کنترل، اغلب سازندگان بنا 

و در خیابلان ملللی اکثلر بناهلا      ندینما یموساز غیرمجاز  ساخت

زیرا سیستم مناسبی برای کشلف و   شوند یمبدون پروانه ساخته 

 ریتلثخ  غاشبلاً ی بدون پروانه وجود ندارد و ها تیفعاشری از جلوگی

تا سازنده متخلف سلاخت بنلا را    ردیگ یمزیادی در اقدام صورت 

 بلاً یتیرو در ایلن مرحلله اقلدام بلرای اصلالو       رساند یمبه اتمام 

است. در بلث مربوط به تغییر کلاربری کله در بناهلای     دهیفا یب

طبیله همکلف بناهلای     ثلراً اککننده بیشتر اسلت و   خیابان جمع

مسکونی تبدیل به مغازه و بخش تجاری شده اسلت و ایلن کلار    

پارکینلگ بناهلای مسلکونی از     عمالًباعث شده که در این ملل 

بین برود و گره ترافیکی ایجاد شود و فضاهای اطراف خیابان بله  

ملل پار  خودرو اختصاص داده شود و بار ترافیکلی افلزایش و   

کاهش یابلد و از طرفلی بنلا بله گفتله       ها یرکاربدسترسی سایر 

ساکنین آشودگی صوتی در این بخش بیش از حد مجاز است بله  

صورتی که به معضلی برای آسلایش و آراملش سلاکنین تبلدیل     

ی ناسازگار و افزایش بیش از حد ها یکاربری جوار همشده است. 

وساز غیرمجلاز   کاربری تجاری در این منقیه از پیامدهای ساخت

ی خیابلان  ها ساختمان. پیامد بناهای بدون پروانه نیز که در است

ایجاد مشکالت ماشکیتی  معموالًمللی مورد مقاشعه، بیشتر است 

ی خریلد و فلروش   ا قوشنامله  صلورت  بله است که این بناها بیشتر 

و در نهایت سلند   شوند یمو بین افراد متعدد رد و بدل  شوند یم

مراجعله   هلا  سازمانضروری به رسمی نیز ندارند و فیط در مواقع 

است کله بلا پرداخلت     آگاهو در نهایت سازنده متخلف،  کنند یم

مشکل مزبور را حل نماید. در حاشت کلی تمامی  تواند یمجریمه 

این پیاملدها باعلث نارضلایتی شلهروندان و جامعله مبتنلی بلر        

ی رأوسلاز مجلاز بلا     . در بخلش سلاخت  گردد یمفرهنگ تخلف 

کننلده و ملللی، در    در دو خیابلان جملع   ،111کمیسیون ماده 

کننده بیشترین تخلف مربوط بله پیاملدهای تغییلر     خیابان جمع

خصوص مسکونی به تجاری است که کمبود پارکینگ  کاربری، به

و کلاهش دسترسلی سلایر     هلا  ابلان یخو پار  خودروها در کنار 

ناشی از دعوای صاحب خلودرو و کسلانی    ومرج هرجو  ها یکاربر

پلار  شلده اسلت را منجلر      آنهلا جلوی درم خانله   که خودرو

و در نهایت آشودگی بصری و آشودگی هوا را در پلی دارد.   شود یم

بیشللترین تخلفللاتی کلله در خیابللان مللللی مللورد مقاشعلله، بلله  

ترتیب عدم رعایت  ارجاع داده شده است به 111کمیسیون ماده 

وانله  کشی، زیربنای فاقد استلکام و زیربنای بلدون پر  پ  و عیب

کشی، این کار  پیامد تخلف عدم رعایت پ  و عیب در مورداست. 

شلدن آن و مشلکالت دیگلر     علرض  کلم باعث نفوذ بنا به معبر و 

و از طرفی شهرداری نیز به علت عدم نظارت کافی بعلد   شود یم

ی جلز ارجلاع   ا چارهو  شود یماز اتمام ساخت بنا متوجه این امر 

ه ندارد و از طرفی مردم نیلز  و اخذ جریم 111به کمیسیون ماده 
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که در مواقعی هم ملثموران شلهرداری بلا گلرفتن      کنند یمبیان 

و این ملوارد در کنلار    کنند ینمرشوه از انجام تخلفات جلوگیری 

. شلود  یمل ی و عادی جلوه دادن ایلن املر   قانون یبهم باعث رواج 

در حلواد  طبیعلی    معموالًپیامد تخلف زیربنای فاقد استلکام، 

 اکثراًکه جان تعداد زیادی انسان که  شود یمشزشه مشخص مثل ز

. تبعات افتد یماز عدم استلکام ساختمان هستند به خقر  ناآگاه

وساز غیرمجاز  تخلف زیربنای بدون پروانه، تمایل مردم به ساخت

 تل   تل  و ایجاد فرصلت جلرم اسلت. در کلل بررسلی تبعلات       

اسلت   111 ی این قسمت که مربوط به کمیسیون ملاده ها تخلف

که با تغییراتی که در این قانون داده شلده در کلل    دهد یمنشان 

به مرجعی بلرای   تخلفاتاین قانون را از مرجعی برای جلوگیری 

ی تخریلب در  رأ معملوالً پشتیبانی تخلفات تبدیل کرده است که 

ی جریمه و سلودجویی اقتصلادی در آن زیلاد    رأبسیار کم و  آن

ی را در پلی دارد. در بخلش   ریناپلذ  جبلران تبعات  بعضاًاست که 

کننده و مللی،  ی با اصالو پروانه در دو خیابان جمعها ساختمان

کننده تخلف مازاد تراکم تبعاتی همچلون ایجلاد    در خیابان جمع

ی ملرتبط بلا شهرسلازی و در خیابلان     ها سازمانی به اعتماد یب

مللی سه تخلف سلق  اشلغال ملازاد و تلراکم ملازاد و کسلری       

ترتیب تبعاتی همچون توجه بله سلودجویی بلیش از     به پارکینگ

ی و ایجلاد  قلانون  یبل قوانین و ضوابط توسلط شلهرداری، تلرویج    

ی ملرتبط بلا   هلا  سلازمان ی بله  اعتملاد  یبل فرصت جرم، ایجلاد  

شهرسازی، اوشویلت سلودجویی و بهلره اقتصلادی بلر قلوانین و       

.(3و  3نمللودار سللت )میللررات و ایجللاد فرصللت جللرم دارا   
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(0011)نگارندگان،کنندهتبعاتوپیامدهایناشیازتخلفاتدرخیابانجمع-1نمودار

 
(0011)نگارندگان،تبعاتوپیامدهایناشیازتخلفاتدرخیابانمحلی-5نمودار
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یریگجهینتبحثو-5
پژوهش حاضر به بررسی میایسه تقبییی تخلفات ساختمانی 

شهر  11ری منقیه کننده و مللی شهردا در دو خیابان جمع

یی کله در  ها ساختمان. مقابق نتایج مقاشعه، پردازد یمتبریز 

به عللت اینکله    رندیگ یمکننده قرار  ی خیابان جمعها جداره

در دید مستییم قرار دارند امکان تخلف در آنها کمتلر اسلت   

هلای   و خیابلان  هلا  کوچله یی کله در داخلل   ها ساختمانوشی 

از معلرض دیلد قلرار دارنلد     مللی هستند به علت اینکه دور 

در  آمده دست بهامکان تخلف در آنها بیشتر است. طبق نتایج 

دارای  هللا سللاختماندرصللد  27.2کننللده،  خیابللان جمللع 

دارای  هللا سللاختماندرصللد  23.2وسللاز مجللاز،   سللاخت

هللا دارای  درصللد سللاختمان 53.2وسللاز غیرمجللاز،  سللاخت

درصد  1.22و  111ی کمیسیون ماده رأوساز مجاز با  ساخت

وساز مجلاز بلا اصلالو پروانله و در      ها دارای ساخت ساختمان

وسلاز مجلاز،    درصد بناها دارای ساخت 21خیابان مللی نیز 

درصد بناهلا   73وساز غیرمجاز،  درصد بناها دارای ساخت 73

 0و  111ی کمیسلیون ملاده   رأوساز مجلاز بلا    دارای ساخت

الو پروانله  وساز مجاز با اصل  ها دارای ساخت درصد ساختمان

است. به دشیل اینکه بناهای مورد مقاشعله در بافلت فرسلوده    

قرار دارند و مردمی که در این منقیه ساکن هسلتند درآملد   

پایینی دارند، اکثر تخلفات صورت گرفته در هلر دو خیابلان،   

و بیشلتر   کننلد  یمل ی با مسلئله اقتصلاد ارتبلاط پیلدا     نوع به

ازندگان و در میابلل  تخلفات به علت نیاز ماشی ملاشکین و سل  

 ، است.متیق ارزاننیاز مردم کم درآمد به مسکن 

از پلژوهش حاضلر نشلان     آملده  دسلت  بله نتایج  رو نیااز 

که برای جلوگیری از انجام تخلفات، حلل مشلکالت    دهد یم

اقتصادی ماشکین و مردم ساکن، در اوشویت است. بلا بررسلی   

شلتغال و  ساختاری و ایجاد ا صورت بهمسائل اقتصادی کشور 

 تلوان  یمل پلذیری   افزایش درآملد و رونلق صلنعت توریسلت    

وضعیت اقتصادی حاضر را بهبود بخشید. با رونلق اقتصلاد و   

افزایش درآمد، توان مردم برای پرداخت ماشیات افزایش پیدا 

ی جامعه به دالیل پرداخلت ماشیلات و   ساز آگاه. اشبته کند یم

 منلد  نظلام ری و نیز باید صورت گیرد. با حل ساختا آنفواید 

وسلاز   اقتصاد کشلور، مشلکالت بسلیاری در صلنعت سلاخت     

یی که ها تبصرهزیرا در حال حاضر  شود یمساختمان نیز حل 

اضلافه شلد    111، به قوانین کمیسیون ملاده  1720در سال 

یی و حللل معضللالت و مشللکالت درآمللدزابیشللتر در جهللت 

هاست. ایلن   ی مختلف از جمله شهرداریها سازماناقتصادی 

امر شهرداری را از سلازمانی کله جهلت جللوگیری از انجلام      

تخلفات شکل گرفته است، به سازمانی که همراه بلا تخلفلات   

است تبدیل نموده و از طرفی مردم نیلز بله عللت اینکله بلا      

ی انجلام  ا گسلترده تخلفلات   توانند یمپرداخت اند  جریمه 

پللی جهلت    عنلوان  بله داده و به درآمد برسند به این قلانون  

گفلت بلا    تلوان  یمل . کنند یمسازی تخلفات خود نگاه  مشروع

ی مزبلور  هلا  تبصلره حل مشکالت اقتصادی دیگر نیلازی بله   

کامل در  طور به تواند یمیی نیست و این قانون درآمدزاجهت 

جهت جلوگیری از تخلفات عمل نماید و برای هر تخلفی کله  

در صورت شزوم تخریب و بازگشلت بله حاشلت     ردیگ یمانجام 

 رفته رفتهوشیه در نظر گرفته شود و پافشاری در اعمال قانون ا

گرفتله شلده و متخلفلان بله فکلر       در نظری  اصل  عنوان به

. بللا حللل مسللائل باشللند ینمللسللودجویی و دور زدن قللانون 

یی مثل شهرداری و ها سازمانساختارمند،  صورت بهاقتصادی 

ت و دیگر نهادها نیازی به کسب درآمد از راه جریمله تخلفلا  

در برابر تخلفلات   دنتوان یمگرفتن عوارض نداشته و با قدرت 

 قانونی برخورد نمایند. صورت به

، تنلوع  آمده به دستاز دیگر نتایجی که در این پژوهش 

وساز شهری و گاه ابهام در آنها و علدم تقلابق    قوانین ساخت

قوانین است که باعث شده نوعی سردرگمی در نلوه برخورد 

غیرمجاز صورت گیرد که با بازنگری در قوانین وساز  با ساخت

بلا نیازهلای جامعله ایلن مشلکل را نیلز        آنهانمودن  روز بهو 

از پیش روی برداشت و از طرفی کنتلرل ضلوابط در    توان یم

ی توسط سازمان مسکن و شهرسلازی کله نلاظر بلر     شهردار

و  شلظله  به شلظهتوسعه شهری هستند و نیز نظارت و کنترل 

ی بعلد از  ا دورهمرحله با مرحله و نیز بازدیلد  دستور تصلی  

 گشا باشد. راه تواند یمساخت 

ورود  آملد  به دسلت از موارد دیگری که در این پژوهش 
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وسلاز اسلت کله علواملی      افراد غیرمتخصص در بخش ساخت

ی سندها در موردوساز بدون پروانه و نبود قانون  مانند ساخت

ه با بازنگری در قوانین و ک زنند یمی به این امر دامن ا قوشنامه

وسلاز و جللوگیری جلدی از عملیلات      قانونمند کردن ساخت

ساختمانی بدون پروانه یا خالف مشخصات موجود در پروانله  

 دوفروشیل خرو مکلف نمودن ماش  به داشتن سند رسمی و 

تا حدودی جلوی ایلن مشلکل را    توان یمبر مبنای این سند 

صلی در بروز تخلفلات  گرفت و مسئله بعدی که جزو مسائل ا

مدیریتی و فیدان مدیریت یکپارچله و در ذیلل آن    خألاست 

انتخام افرادی است که چه در میام مدیریتی مثل شهردار و 

چه در میام اجرایی مثل فرد برخورد کننده با متخلف، آگلاه  

به وظایف خود بوده و از ترویج جامعه مبتنی بر فرهنگ غلط 

 تخلف جلوگیری نمایند.

و  پلور  لیاسلماع ج پژوهش حاضر بلا نتلایج پلژوهش    نتای

وسازهای بدون پروانه و  همکاران، در وجود تعداد زیاد ساخت

خصلوص در   برخالف مفاد پروانه در ملدوده مورد بررسی، به

بلا ایلن تفلاوت کله در پلژوهش       راستاست همسه دهه قبل، 

حاضر اکثر بناهای بدون پروانله و بلرخالف مفلاد پروانله در     

مللی که دور از دید هسلتند قلرار دارنلد. همچنلین      خیابان

پور و همکاران به دشیلل بلاال بلودن تعلداد      نتایج پژوهش الشه

تخلفات ناشلی از ملازاد تلراکم و تغییلر کلاربری، در هلر دو       

پژوهش یکسان است. در پژوهش منوچهری و همکاران نیلز  

ی مسکونی است ها یکاربربیشترین میزان تخلفات مربوط به 

شترین برخورد شهرداری با تخلفات، اسلتفاده از جریمله   و بی

 دییل تثکه نتایج پلژوهش حاضلر نیلز ایلن ملوارد را       باشد یم

نیلا، در ارتبلاط بلا     . در پژوهشی که توسلط حکملت  دینما یم

انجام شده اسلت، ناهملاهنگی    111عملکرد کمیسیون ماده 

را در ضلعف   ریتلثر و ابهام در قوانین بیشترین  ها سازمانبین 

کله نتلایج پلژوهش     انلد  داشته 111ماده  ونیسیکمعملکرد 

. یوسلفی و همکلاران در   کند یم دییتثحاضر نیز این موارد را 

میاشه خود اذعان دارند کله بلین عواملل اقتصلادی و تعلداد      

تخلف بنای مازاد بر مجوز رابقه مستییمی وجود دارد که در 

ان ایلن  این پژوهش نیز این مورد به اربات رسیده است و میز

هللای  تخلللف در بناهللای خیابللان مللللی بیشللتر از خیابللان 

نتایج پژوهش دیگری که توسلط روسلتا و    کننده است. جمع

که میزان تخلفات  دهد یمهمکاران انجام گرفته است، نشان 

ی رأدر ی  بازه زمانی افزایش پیدا کلرده اسلت و بیشلترین    

 ، به پرداخت جریمه خلتم 111صادره توسط کمیسیون ماده 

است  دییتثشده است که در پژوهش حاضر نیز این امر مورد 

و همچنللین بیشللترین تخلفللات مربللوط بلله اضللافه بنللا و    

وسلاز   وساز بدون پروانه اسلت کله در بخلش سلاخت     ساخت

غیرمجاز این پژوهش نیلز، تخللف مربلوط بله اضلافه بنلا در       

کننده و تخللف مربلوط بله بنلای بلدون       خیابان همای جمع

ان ملللی بیشلتر اسلت. در میاشله سلاالری و      پروانه در خیاب

 و ضلوابط  نواقص ،یاقتصادهمکاران، عواملی نظیر مشکالت 

بلر   ناکارآملد  شلهری  مدیریت سیستم و وساز ساخت میررات

انجام تخلفات نیش داشته است که در پژوهش حاضر نیز این 

شده است که اشبته موارد تخلف دیگلری نیلز بله     دییتثمورد 

اسلت. در پلژوهش ململدی و     شده  انیب تفکی  دو خیابان

بلر تخلفلات بررسلی شلده اسلت کله        ملؤرر میرزایی عوامل 

 تخلفلات  احلداری،  و ارتفلاعی  تخلفات موجود مانند تخلفات

 اضلافه  تجاری، تخلفلات  یها یکاربرتخلفات  ساخت، پروانه

کاربری با تخلفلاتی کله در مللدوده     تغییر تخلفات ساخت و

جود دارد همپوشلانی داشلته و   مورد مقاشعه پژوهش حاضر و

 نیل در امیزان تخلفات به تفکی  چهار گلروه ملورد بررسلی    

 پور لیاسماعپژوهش و دو خیابان موجود دارای نوسان است. 

عللل بلروز تخلفلات را نداشلتن درآملد       نیتر مهمو همکاران 

پایدار، ضعف سیستم نظارت و کنترل، سود ناشی از تخلفات 

ی ایلن  هلا  یبررسل کله در   داننلد  یمل نبودن از قوانین  آگاهو 

عواملل هملین ملوارد هسلتند. در      نیتلر  یاصلل پژوهش نیلز  

پژوهشی کله توسلط کملانرودی انجلام شلده اسلت مسلائل        

عامل انجام تخلفات در شهر تهلران بلوده    نیتر مهماقتصادی 

و  دیل نما یمل  دییل تثاست که نتایج پژوهش حاضلر نیلز آن را   

عاملل   نیتلر  مهمز چشمه و همکاران نی همچنین ملمدی ده

انجام تخلفات را ناسازگاری ضوابط با واقعیت موجود جامعه و 

کله در دسلتاوردهای ایلن     داننلد  یمل نبود قوانین و میررات 

پژوهش نیز به آنها اشاره شلده اسلت و نیلز در ایلن ارتبلاط      

بلر تخلفلات در شلهرهای     ملؤرر پژوهان و همکلاران عواملل   

بلرای کشلف و    ررملؤ کوچ  را ضعف قوانین، نبود سیسلتم  

زاده و  و همچنللین حسللینی داننللد یمللشناسللایی متخلفللان 

در شهر حمیدیا را که ناسازگاری قلوانین   مؤررهمکاران عوامل 

با واقعیات جامعه، مراحل سخت صدور پروانله، شلفاف نبلودن    
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ی نیروی متخصلص واحلد فنلی    تیکفا یبمیررات ساختمانی و 

ران نیز عامل اصلی و سرخیلی و همکا اند نمودهشهرداری بیان 

ترتیب آگاهی کم سازنده سلاختمان از میلررات و    تخلفات را به

استانداردهای ساختمان، سق  درآمد و انگیزه رفع نیاز خانواده 

کله در پلژوهش    انلد  کردهاز طریق توسعه غیرقانونی بنا عنوان 

عواملل بلروز تخلفلات     عنلوان  بهحاضر نیز هر سه عامل مذکور 

ی اقتصادی در اوشویت اسلت. از   مسئلهت که هستند با این تفاو

میلزان   دهلد  یمل طرفی پژوهش ملمدی و نظریان نیز نشلان  

 تخلفات نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

بلث ساختاری در بعد  جز بهدر نهایت در پژوهش حاضر 

تخلفلاتی کله در طلی     تل   تل  کالن، در بعد خرد نیز برای 

ی موجلود در  هلا  اختمانسل کننلده )  مقاشعه دو خیابان جمع

حسلین )ع( تلا    سمت راست خیابان اتلاد مابین میدان املام 

ی از یل   ا ملدودههای موجود در  میدان اتلاد( و )ساختمان

 صلورت  بله هاشم بیال( انجام گرفته،  بست بنخیابان مللی )

ارائه گردیده اسلت. بلرای    5و  7مجزا راهکارهایی در نمودار 

ه سللاختن مللردم از تبعللات و یی نظیللر آگللاکارهللا راهمثللال 

خصلوص   پیامدهایی که تخلفات ساختمانی به دنبال دارد بله 

یی که حواد  طبیعی مثلل زشزشله و سلیل آرلار و     ها زماندر 

یی که در ایلن  ها برنامه، با دینما یمتبعات تخلف را دوچندان 

و نیلز   شلود  یمساخته  ها رسانهخصوص در تلویزیون و دیگر 

ی برای مردم منقیه مذکور جهلت  ا رهدوی ها کارگاهبرگزاری 

توضی  پیامدها و خقرات احتماشی برای جان و ملال آنهلا و   

وسلاز   ی مردم به قوانین و ضوابقی که در ساختساز آگاهنیز 

یی مثل شهرداری نیز دانلش  ها سازمانباید رعایت شوند. در 

مجریان و کسانی که در این مجموعه با بخش تخلفات سلر و  

یی جهللت هللا دورهفللزایش داده و جلسللات و کللار دارنللد را ا

با مردم و سازندگان متخللف برگلزار    برخوردآشنایی با نلوه 

ی در ریل گ سلخت کاهش یابد.  ها یریدرگنمایند تا حد امکان 

دادن مجوز ساخت به متخلفین، اعمال نظارت دقیق سازمان 

مسکن و شهرسازی بر صدور پروانه و اجرا طبلق مشخصلات   

 (.2و  0دار پروانه و... )نمو
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(0011)نگارندگان،کنندهپیشنهادهاییجهتکاهشتبعاتتخلفاتساختمانیدرخیابانجمع-5نمودار
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(0011)نگارندگان،پیشنهادهاییجهتکاهشتبعاتتخلفاتساختمانیدرخیابانمحلی-0نمودار

 

محدودیتپژوهش-5
دقیلق  در این پژوهش به علت عدم دسترسی به اطالعلات  

ی موجود در هر بنلا مقلابق طلرو    ها نگیپارکمربوط به تعداد 

دقیق به این ملورد در ایلن مقاشعله پرداختله      طور بهتفصیلی، 

 گلردد  یمل نشده است. در نهایت به پژوهشگران آتی پیشلنهاد  

انواع تخلفات، میزان و عوامل تخلفلات سلاختمانی و تبعلات و    

تخلفلات موجلود    سهیمیاپیامدهای ناشی از آن را به تفکی  و 

های موجود در آنها و همچنین  در شهرهای مختلف، شهرداری

و... انجلام   هلا  بسلت  بنو  ها کوچه، ها ابانیخهای متنوع و  بافت

 دهند تا در آینده به پژوهشی جامع در این مورد دست یابیم.
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مراجع-1
های فرسوده شهری )مقاشعه ملوردی:   هی و مداخله در بافت(، تللیل بر ساماند1721آفرین ) ، عیسی، ملکی، گلزاده میابراه [1]

 .775-213ی جغرافیای انسانی، شماره هشتاد و ی ، ها پژوهش(، نشریه آباد خرمبافت فرسوده شهر 

(، تللیلل و بررسلی تخلفلات سلاختمانی در     1722اشه، قنبری، ململد )  اجزا شکوهی، ملمد، صمدی، رضا، گودرزی، نصرت [2]

شهر مشهد، فصللنامه جغرافیلا و توسلعه فضلای شلهری،       2و  7بر قوانین و ضوابط شهرسازی )مناطق  دیتثکبا  شهرها کالن

 .10-1 شماره دو،

علل بلروز تخلفلات سلاختمانی در شلهرهای     »(، 1725، نجما، دهکردی، دهیان، خاکیان دهکردی، ملمدرضا )پور لیاسماع [7]

ی مهندسلی،  اشمللل  نیب، کنفرانس «هش آن )نمونه موردی: فرخ شهر(بر تراکم ساختمانی و ارائه راهکارهای کا دیتثکایران با 

 هنر و حیوق، اسپانیا.

بلر نیلش    دیل تثکبررسی علل وقوع تخلفات در شهرهای ایران با »(، 1720، نجما، هروی، حیدری هامانه، اشهام )پور لیاسماع [5]

 .22-13شماره سی و ی ، ، نشریه مقاشعات شهری، «شهر یزد( 7مقاشعه موردی: ملدوده منقیه ) یشهردار

بلر تخلفلات    ملؤرر (، بررسی و تللیلل عواملل   1727دانیال ) زاده، خانی، رسول، جعفری، اشمیرا، زینل پژوهان، موسی، دارام [2]

 -272، 2ریزی شهری، شماره  ی جغرافیای برنامهها پژوهشساختمانی در شهرهای کوچ  )نمونه موردی: بابلسر(، فصلنامه 

222. 

های کهن شهری. تهران: انتشلارات   (، بهسازی و نوسازی بافت1703پوراحمد، احمد، مشکینی، ابواشفضل )حبیبی، کیومر ،  [3]

 انتخام.

وسازهای غیرمجاز در شهر حمیدیا  (، تللیلی بر عوامل و تبعات ساخت1727زاده مهرجردی، سعیده، میرنژاد، علی ) حسینی [3]

 معماری و توسعه پایدار، یزد.ی میابله با آن، اوشین همایش ملی عمران، ها حل راهو 

شهرداری یزد و آرلار آن بلر شهرنشلینی و شهرسلازی بلا       111(، بررسی عملکرد کمیسیون ماده 1720نیا، حسن، ) حکمت [0]

 .512 -703 ی جغرافیای انسانی، شماره دو،ها پژوهشریزی سناریو، نشریه  استفاده از برنامه

ماهنامه پژوهشی،  ،111وسازهای غیرقانونی و کارکرد کمیسیون ماده  خت(، نگاهی بر میابله با سا1701، زهره، )نم  خوش [2]

 .21-05، وسه یسریزی و مدیریت شهری، شماره  ی برنامهرسان اطالعآموزشی، 

 ی شهری، تهران: معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.ها راهطراحی  نامه نییآ(، 1732زریونی، ) [11]

ی توسلعه شلهری   هلا  طلرو (، تللیلی بر نیش تخلفلات سلاختمانی در ناکلامی    1723ریم )ساالری، ملمد، صفوی سهی، م [11]
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 .21-2و ی ،  پنجاهتهران، نشریه باغ نظر، شماره  شهر کالن

 URL1:www.eaz.irسایت اینترنتی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی،  [12]

، تهلران  شلهرداری  در سلاختمانی  تخلفلات  از صلل حا درآملدهای  یشناس بیآس (،1702) مجتبی رفیعیان، ،اشناز سرخیلی، [17]

 .تهران شهرداری، ماشیه همایش میاالت مجموعه

ی تخللف احلدا  بنلای ملازاد بلر تلراکم       هلا  زهیل انگ(، بررسلی  1721سرخیلی، اشناز، رفیعیان، مجتبی، بمانیان، ملمدرضا ) [15]

 .132 -152ساختمانی در شهر تهران، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره سی، 

(، تبیین و تللیل فضایی علل و پیامدهای تخلفات ساختمانی مورد 1723زایی، علی، هادیانی، زهره، رفیعیان، مجتبی )سرگل [12]

 .32-23پژوهشی: شهر زاهدان، فصلنامه تلیییات جغرافیایی، شماره دو، 

 کشور، چاپ سوم. یها یاریدهها و  وسازهای شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری (، ساخت1707سعیدنیا، احمد ) [13]

(، تللیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم، نشریه جغرافیا 1723روستا، مجتبی، صلرائیان، زهرا، رفیعیان، مجتبی ) [13]

 .102 -137ریزی، شماره شصت و پنج،  و برنامه

آن بر شلهرها،   اتریتثروسازهای خالف ضابقه و  (، تخلفات ساختمانی و ساخت1727عباسعلی، مرضیه، طاهرخوانی، پدرام ) [10]

 .117 -112فصلنامه مهندسی ساختمان، شماره چهار و هفت، 

 (، حیوق شهرسازی، تهران: انتشارات مجدد.1722کامیار، غالمرضا ) [12]
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Abstract 

 

The purpose of this study is comparison of construction violations in collecting streets with local streets 

in District 10 of Tabriz Municipality as worn texture. The used method in this study is description-field 

investigation. The buildings were studied and photographed in the field, and with the help of relevant 

organizations, the identity cards of each building (80 on the collector street and 25 on the local street) 

were extracted by studying their files.The buildings were further classified into four distinct groups 

including buildings with authorized constructions, building with authorized constructions with attention 

to the 100
th

 act of municipality, buildings with authorized constructions with slight correction in their 

permissions, and the buildings with unauthorized constructions. The results show that in both collecting 

and local streets, respectively, 23.5% and 20% of buildings have authorized construction, 27.5% and 36% 

have unauthorized construction, 47.5% and 36% have constructions with attention to the 100
th

 act of 

municipality, 1.25% and 8% commissions have constructions with slight correction in their permissions. 

In order to overcome these problems, it is necessary to correct the structure of economy, and ceasing the 

laws in 100
th

 act of municipality, in which financial penalization do matter the most. Furthermore, 

reviewing and updating the laws, in particular, the detailed implementation of urban planning plans, 

including a detailed plan and no change of residential to commercial use, and monitoring the non-change 

of residential use to the parking lot, reducing the time to obtain a permit and enforcing it on local street is 

emphasized. 
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