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چکیده
كنترل ساخت و سازهای شهري جهت توسعه متوازن و ب يه نه شهر و به طور عمده از طريق ضوابط و مقررات س يرهش زاس و تخا    
ت شهر تنك ريظن نوگانوگ تامادقا هب ار ي ر رمتسم ل       
صورت میگیرد .عدم اجراي بسياري از ضوابط و احكام م روكذ  ،،م يريد ت ت
ساخت و سازها ،تع يي ن ضمانتهای اجرا يي قانوني براي رعايت ضوابط و مقررات و اخذ جريمه واداشته است .اما با وجود ا تامادق
كنترلي مديريت شهري و خصوصًاًا شهرداري قزوین كه مرجع قانوني اجراي ضوابط و مقرر و ينامتخاس تا

رب تراظن

و تخاس    

سازهاي شهري است ،ساالنه موارد قابل توج يه از تخلفات ساختماني در شهر قزوین گزارش میگردد .دادههای مورد نیاز پ شهوژ
حاضر به روش مطالعات کتابخانه و اسنادی جمع آوری شده است و برای توصیف و تفسیر دادهها و اطالعات این پ رامآ زا شهوژ   
توصیفی و برای نمایش یافتهها از سیستم اطالعات جغرافیایی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .اين تحقيق با ه هب ندرب يپ فد    
ماهيت تخلفات اقتصادی و نيز بررسي راهكارهاي مديريتي در شهر قزوین ،پايه ريزي ش  تسا هد ت دنور ليلحت نمض ا

تافلخت        

ساختمانی و بازشناسي عوامل مؤثر بر آن ،شناخت بهتري از وضع موجود حاصل گردد .روش مورد استفاده در این تحقی هعلاطم ،ق   
اسنادی ،پیمایش (پرسشنامه و مصاحبه) و مشاهده میدانی است .یافتهای که از پیمایش بدست آمد ،نشان داده شد از دیدددگاه ه ود ر
جامعه تحقیق ،ساخت و سازهای غیرمجاز بر آشفتگی بافت شهری تاثیرگذار است .همچنین یافتههای بدس دمآ ت ه یاهراکهار زا     
کاهش تخلفات ساختمانی نشان میدهد که ،کاهش تشریفات صدور پروانه  79 .2درصد ،نظارت واح ادرهش لرتنک د ر اب ی     0 7.1
درصد ،اعمال نظارت بیشتر ناظران ساختمانی  59 6.درصد مهمترین راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی شناسایی شدند ،در انت اه
نیز به ارائه راهکارهای عملیاتی در کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز با توجه به نظرات کارشناسان ارائه شده است.

واژگان کلیدی :ساخت و ساز ،مقررات ساختمانی ،شهر قزوین

( -1نویسنده مسئول) egolmehr@gmail.com
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مقدمه
تخلف از مقررات ساخت و ساز شهري را میتوان در كنار اجرا نشدن طرحها و برنامههههاای ش زا ،يره مهمممترررین
ش حج تافلخت م   
مسائلي دانست كه علم برنامه ريزي شهري ب ور هب ور نآ ا    اس  ت ( ( )Douglas, 2006:29اف ياز ش ش
ساختماني در کالنشهرها و آسیبهایی كه بر زندگي شهري و محيط ش ره

یگ راذ دد ،قاب  هدوبن يشوپ مشچ ل و   
م مم 

ضرورت اتخاذ برخوردي مناسب با اين مساله را روشن م 
یسازد ( Kapoor, 2000:286).به عبارت ديگر ،دستيابي به
حهای شهري كه انتظام و برقراري تعادل شهري را به همراه دارد با اجراي صحيح ضوابط طرحهای شهري
اهداف طر 
  

امكان پذير است .بر مبناي قوانين شهرداري ،هر گونه تخ يط از ضو متخاس هطيح رد تاررقم و طبا ا س ن ا رد يز   
یگردد مش دشر زا یشان تالک    
حريم شهر ،تخلف ساختماني محسوب شده و برابر قوانين مصوب با آن برخورد م 
یقاعده مراکز سکونتی و فعالیتی در نقاط شهري مسئلهاي اس هـک ت   
سریع جمعیت و در پی آن گسترش نامنظم و ب 
در نیمقرن گذشته گریبانگیر کشور بـوده است (فقیهی.) ۴۵ : ۱۳۸۲ ،
ن ب و تالكشم ا
امروزه ،كالن ش ريظن يره    ق یوز ن ن

ل عدیدههای همچو نزاوت شهاك ،تيعمج شيازفا ن      
مس ئا ل ل

ژئومورفولوژ يكي  ،افزايش بار وارده بر واحد سطح كه همگي مويد ناپای تراد ررر ش  يرهش يعيبط رتسب ند ه نوچم      
قزوین است .در برنامه ريزي شهري كنوني كالن شهرها و توسعه آينده آنها نيز به اين مس  ينادنچ هجوت هلئ ن هدش     
است و به دنبال آن مديريت شهري اين كالن شهر فاقد ابزار الزم جهت هدايت و انطباق زندگي شهري ساكنان خود
با توان طبيعي و مورفولوژ كي
كي

منطقه است .ابعاد گسترده و پيچيده اين پديده موجب شد تا پرداختن به اين جريان از

سو در زمره الويت ها در سیاستها و برنامههای شهري قرار گيرد و از سوي ديگر ضرورت در انجام مطالع تا

و تحقيقات خاص را با دیدگاهها و نگرشهای متنوع مطرح سازد (ضیائیان و همکاران.) 1391:49 ،
طبق مقررات ساختمان ،کسب پروانه ساختمانی از شهرداری برای پروژههای عمرانی و ی هک یقطانم رد یزاسون ا

   

دارای طرح کاربری یا فاقد کاربری اراضی هستند ،الزامی است .هم چنین تغییر کاربری اراضی از حالت مسکونی به
تجاری یا اداری نیاز به کسب مجوز دارد و تغییرات جزی اب دیاب نامتخاس رد ی طا ا اب یرادرهش عل شششششش ش ششششششششد (قری ،ب
 )0 38 1: 183با بررسی فعالیتهای ساختمانی در کالن شهرها و حوزههای پیرامونی آنها میتوان گفت آم ماقرا و را
تخلفات نسبت به سالهای گذشته چند برابر شده است .تاکنون ج ادعت رد ز د یلق  لی زا 

یاس رد ،ناریا یاهرهش ر      

شهرهای کوچک و متوسط ،شهرداریها کنترل مؤثری بر فعالیتها و عملیات ساختمانی و شهرسازی لخاد رد هچ   
محدوده قانونی شهرها و چه در نقاط حاشیه شهرها نداشته و ندارند .با توجه به مواردی که ذکر شد ،افزایش حجم
تخلفات ساختمانی در شهر قزوین و آسیبهایی که بر زندگی شهری و محیط شهر میگذارد قابل چشم پوشی نبوده
و ضرورت اتخاذ برخوردی مناسب با این مسئله را روشن میسازد و دستیابی به اهداف طرحهای شهری که انتظام و
برقراری تعادل شهری را به همراه دارد با اجرای صحیح ضوابط طرحهای شهری امکان پذیر است.
در این پژوهش تخلفات ساختمانی در یکی از کالنشهرها ،بررسی شده است و سعی بر این بوده ک یلصا شسرپ ه    
مسئله که عبارت است از چگونگی عملکرد کمیسیون ماده صد نسبت به پروندههای تخلفات ساختمانی و مش صخ
یباشد ،به روش علمی تحلیل و ارزیابی گردد.
نمودن علل و نوع تخلف ساختمانی در شهر قزوین م 
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مبانی نظری پژوهش
 کميسيون ماده 001طبق ماده  ،001مالکان امالک و اراضي واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اق ماد کيکفت اي ينارمع     
يتواند از عمل امتخاس ينامتخاس تاي ننن ننننه يا
اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند .شهرداري م 
بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بهوسيله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع
باشد ،جلوگيري نمايد (منصور .) 119 : ۱۳۹۱ ،صدور پروانه و نظارت ساختماني در شهرها ،مهمت دمع و نير هه هههت نير
وسيله اجراي ضوابط منطقهبندي و تع يي ن نحوه استفاده از اراضي و ساختمانهاست .براين اساس ،طبق بند

 24ماد ده

فاند براي هرگونه ساختوس ادرهش هب زا ر رپ و هعجارم ي وا نننن ن ننننننه
يها ،شهروندان مکل 
 55و ماده  001قانون شهردار 
ساختماني اخذ نمايند (معاونت شهرسازي و معماري شهرداري کالنشهر تبريز.)۴ : ۱۳۹۰ ،
انواع تخلفات ساختماني بسته به نوع ضوابط ساختماني مصوب و مو ينامتخاس تافلخت ،رهش کي رد ارجا در       
يتواند در آن شهر وجود داشته باشد) . (Barrie, 1998:69ضوابط ساختماني عم تد ًاًا رگ ود رد  و طباوض ه    
مختلفي م 
يگردند .ضوابط معماري معمو ًالًال کمينه شده استانداردهاي ساختماني اس هب هک ت    
معماري و ضوابط شهري تنظيم م 
منظور تأمين حداقل شرايط بهداشتي ،ايمني و کيفي متناسب با نوع استفاده مد نظر از س معم هک دنتسه نامتخا ووو وووووو ًالًال
افزايش کارآ يي يا صرفه اقتصادي بنا را نيز در نظر دارند؛ اما در هر حال ممک آ تياعر تسا ن

ننن ننننه نزاس يارب ا ددد دددده

ححه رد و اهرهش يليصفت و يدربهار ،عماج يا و عقا
ساختمان دشوار يا گران باشد .ضوابط شهري نيزنتيجه طرح 

     

تهاي برنامهريزي و مديريت شهري ش يارب ،اهره   
ابزارهاي اجرا يي طرحهاي توسعه شهري هستند و بسته به سياس 
يهاي مجاز ،حداکثر ارتف ،نامتخاس عا   
تضمين توزيع عادالنه منابع در سطح شهر ،هماهنگي ساختار ،روابط و کاربر 
مساحت قابل ساخت در زمين يا سطح اشغال ساختمان ،تعداد واحد پارکينگ يا حداقل فضاي الزم براي اختص صا
يه يا
به پارکينگ در ساختمان ،تعداد واحد مجاز در ساختمان ،براي قرارگيري ساختمان در زمين ،رعايت عقبنشين 
نهاي عمومي يا احداث بن يغ نيمز رد ا ررر رررر) را
الزم نسبت به معبر دسترسي و رعايت حقوق زمين (عدم تصرف زمي 
يگيرند (سرخيلي.) ۱۴۶ : ۱۳ 89 ،
دربرم 
جدول ( )1انواع تخلفات ساختمانی موضوع ماده  ۱۰۰قانون شهرداری در ایران
کد خالف

شرح خالف

۱

بنای مسکونی در حد تراکم در کاربری مربوطه (بنای خالف در حد تراکم مجاز)

۲

بنای مسکونی مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه (بنای خالف مازادا بر تراکم مجاز)

۳

بنای غیر مسکونی مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه (تجاری صنعتی اداری)

۴

بنای غیر مسکونی در حد تراکم در کاربری مربوطه (در حد تراکم مجاز)

۵

بنای مسکونی غیر مجاز در کاربری مغایر

۶

بنای غیر مسکونی غیر مجاز در کاربری مغایر (تغییر کاربری)

۷

بنای بدون مجوز مبتنی بر کاربری مصوب در حریم شهر (احداث بنای ممنوعه)

۸

بنای بدون مجوز مغایر با کاربری مصوب در حریم شهر (احداث بنای ممنوعه)

۹

بنای احداث شده در محدودهی  ۲۵ساله آزاد نشده

۱۰

پارکینگ کسر شده

۱۱

اصالحی و پخ و طرح رعایت نشده

۱۲

سایر موارد (عدم رعایت سایر ضوابط شهرسازی)

منبع :ماده صد قانون شهرداری
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توساز غیرمجاز
 س اخ ساخت وساز غیرمجاز شکلی از تخلفات است که منجر به احداث بنا میگردد (Fekade, 2000:117).حـال ایـن بنا
یتواند ک ًالًال بهصـورت غیرمجاز سـاخته شـود و یـا بخشی از آن غیرمج ای و هدش هتخاس زا ضوا  طب و تاررقم        
م
یدان نیـنچمه .د   
توساز غیرمجاز م 
ساختمانی درآن رعایت نشده باشد که در هر سه صورت این تحقیق آن را ساخ 
یتوان بـه عـدول از مقررات ساختمانسازي ،ع مد
تخلفـات ساختمانی را م 

توس قباـطت ،زا   
خاس لوصا تیاعر تتتت تتتت

نداشتن سازه با نقشه یا اصول پیشنهادي شهرداري یا نظام مهندسی و ...تعریف نمود.
 تخلفتنام ـــ ه دهخ ،ادـ
بمانـدگی ،درنگ ،توقف و واگذاشتن امري اسـت (لغ 
تخلف به معناي بازایسـتادن و عقـ 

) ۱۳۸۹

له ـض و اـ و طبا   
موضوع بحـث ایـن تحقیـق ،تخل معلاروتـسد ،نیناوـق زا یچیپرـس هنوگره ياـنعم هـب فـ لللل ل لل للللللل
حهـاي شهري و روستایی نیز پس از تهیه و تصویب حک وناق م ن   
یباشد .از آنجا کـه طـر 
شهرسازي و ساختمانی م 
یآید.
حها نیز تخلف به حسـاب م 
ییابند ،سرپیچی از این طر 
را م 
تخلفات موضوع کمیسیون ماده  00 1قانون شهرداري
منظور از تخلفات موضوع کمیسیون مادهی  001قانون شهرداري ،مصوب سال  ، ۱۳۳۴تخلفاتی است که در حوزهی
ساخت و ساز شهري در محدوده و حریم شهرها رخ میدهد و آن عبارتست از ع مد

و تاررقم و نیناوق تیاعر   

ضوابط شهرسازي ،فنی ،ایمنی ،بهداشتی و منظر ساختمان که به هر دلیل از سوي سازنده یا سازندگان بناهاي شهري
صورت میگیرد (معصوم .) ۴۹ : 1381 ،وظیفهی اظه و رظن را

رودص     رأی و اجرااي مف دا رأی ص دراد ار هردا  ..در

صورت بروز تخلف ساختمانی اولین وظیفهی مقرر در قانون مذکور ،جلوگیري از ادامهههی عملی و تخاس تا

زاس    

است (شرقی .)۳ : 38 1۹،تخلف ساختمانی از جایی شروع میشود که ساخت و ساز مطابق با پروان تروص ربتعم ه    
نگیرد .در این زمینه «رأی وحدت رویه» شماره  39-71/5/ 377 1هیات عمومی دیوان عالی کشور اشعار م ممیدارد« :با
عنایت به صراحت مادهی صد شهرداري که به موجب آن مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف ب ذخا ه   
پروانه ساختمانی از شهرداري گردیدهاند ،اقدام به احداث ساختمان قبل از تحص ینوناق تهاجو هناورپ لی      ن دراد
(کامیار.) ۱۲۳ : 1384 ،

مترین تخلفات ساختمانی قابل رسیدگی در کمیسیون ماده صد ماخذ :منصور ۱۳۸۵ ،و مشیری۱۳۸۹ ،
نمودار -1مه 
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علل وقوع تخلفات ساختمانی
نوع و شدت تخلفات ساختمانی در هر جامعه و نظام شهری به خصوصیات حقوقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
مدیریت شهری آن وابسته است (کامیار .) 1388:29 ،اینکه اغلب مطالعات مربو متخاس فلخت هب ط ا عماوج رد ین      
جهان سوم و کالنشهرهای آنها ،مسائل حل نشده اجتماعی نظیر ژوهانسبورگ ،سائوپائولو ،جاکارتا ،پونه هند ،انجام
شده است ،نشان دهندهی شدت وقوع تخلفات ساختمانی در جوامع جهان سوم و یا مس وخرب ندوب زیمآ هلئ ر  د و   
کنترل این قبیل ساخت و سازها در این جوامع است .به طور کلی ،عوامل مؤثر بر وقوع تخلفات ساختمانی ش لما -::
تأثیر فرایند طبیعی شهری شدن بر تخلفات ساختمانی ـ عوامل اجتماعی و اقتص تاررقم و طباوض صقاون ـ ؛یدا     
ساختمانی؛ و اقدامات ناکافی و سیاستهای نامناسب مدیریت شهری (سرخیلی و همکاران) ۱۵۰ : ۱۳۹۰ ،
جدول  -2آثار و تبعات تخلفات ساختمانی
ردیف

آثار

تبعات

۱

محیط اجتماعی

در تغییربرنامه ریزی نشده سرانههای شهری و تضییع خدمات دهی

۲

کاربری زمین

تغییر کاربری زمین شهری

۳

حرکت و دسترسی

اغتشاش در نظام دسترسی و افزایش بار ترافیک شهری

۴

تاسیسات و تجهیزات شهری

فقر دسترسی بهکاربریها و تسهیالت مورد نیاز جمعیت شهری

۵

نظام کالبدی

تغییر کیفیتهای فضایی ،محیطی ،عملکردی با تغییر سرانهها ،باال رفتن میزان محصو طخ رد ینوگمهان ،تیر    

۶

محیطی

آسمان ،کاهش کیفیت بصری و عملکردی جدارهها ،اغتشاشات بصری
آلودگیهای هوایی و صوتی ،افزایش مصرف انرژی ،تخریب کاربر یهای فضای سبز و زمینهای کشاورزی
منبع :نگارنده7931 ،

در ادامه به تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته میشود :سوکیا و همکاران (  ) ۲۰۱۰در پژوهش ناونع اب ي    
رهيافت توسعهی دروني در بازسازیهای شهري در كالبدهاي قديمي ،مشاركت و پياده سازي اصول توسعهی پايدار
را راه كار مفيد در سياستگذاري براي توسعهی اين بافتها ذكر کردهاند.
لوك کایدل ( )1102راب ـط ه بـین تصرف درك شده توسط ساکنان سکونتگاههاای غی و یمسر ر

  

فیک ی ار نکسم ت

یدهد که سیاستهایی مثل اخراج و تخلیه اجباري که امنیت
مـورد توجـه قـرار داده است .نتایج تحقیق وی نشان م 
تصرف ساکنان را به خطر میاندازد ،نتیجه عکس در جلوگیري از رشد مسکنهای نامناسب در فیجی داش .تسا هت
یبرد.
وي در پ ژـ وهش خـود بـه راب ـط ه معناداري بین کیفیت مسکن و امنیت تصرف پی م 
ینویسد :در چین شهرسازي و شهرنشینی پـس از اصالحات اقتصادي اواخر
ژانگ ( )1102در تحقیق خود م 

۱۹۷۰

شدت گرفت و شکل گیري و گسترش سکونتگاههای غیررسمی نیز پس از این دوران پدیدار گشت .از نظ گناژ رـ   
پیدایش این سکونتگاهها تحت تغییر و تحول نظام سوسیالیسم به عنوان یک نتیجه اجتناب ناپذیر از افزایش ن يرباربا
یباشددد .جزئیا تتت پ نوماریپ شهوژ   
اجتماعی ،شهرنشینی ،فقر و فضاهاي با خیل عظیم روستائیان مهاجر به شهرها م 
یباشد.
نقش تأثیر گذار مسائل اقتصادي و سیاسی در عملکرد سکونتگاههای غیررسمی م 
تخلفات ساختمانی و تغ يي رات فضايی-کالب ببدی در من  قطا ککالنش ارهت ره نن ننن عنو هک تسا یشهوژپ نا

ک یدورنام      

ن حجم
کجرودی در سال  ۱۳۹۳به انجام رسانیده است ،در این پژوهش ب  نیا ه ن تسا هدیسر هجیت هک  ::::::: ::::::بیش یرت ن ن
مساحت تخلفات صورت گرفته در مناطق یک تا پنج ک خر نارهت رهش نال

شزرا هک تسا هداد دازام مکارت و
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ساختمانی بیشتری دارد .کسب درآمد و فروش تراکم مازاد ساختمانی را مهمترین زمینههای ارتکاب این تخلفات در
یداند.
این کالنشهر م 
تب يي ن وضعيت و شناخت عوامل مؤثر بر تخلفات ساختماني در کالنشهرهاي ايران مطالعة موردي :مناطق پانزده گانة
شهر اصفهان عنوان پژوهشی است که محمدی و میرزایی در سال  ۱۳۹۴به انجام رسانیدند .نتایج پژوهش آنها نش نا
میدهد که :در دورة زماني مورد مطالعه از سال  387 1تا  ،1931ميزان تخلفات ساختماني در مناطق ش ناهفصا يره   
نه تنها کاهش نيافته ،بلکه با افزايش نيز رو به رو بوده است و براساس تخلفات صورت گرفته در شهر اص صصفهان25 ،
نوع تخلف صورت گرفته که با استفاده از تکنيک تحليل عاملي به هشت عامل کاهش دادند .همچنین به ای هجیتن ن   
رسیدند که ،بيشتر تخلفات ساختماني صورت گرفته در شهر اصفهان ،مربوط به تخلفات ارتفاعي و احداثي ،تخلفات
پروانة سـاخت و تخلفـات مربوط به کاربريهاي تجاري است.
ساالری و سهی (  ) ۱۳۹۵در پژوهشی تحت عنوان تحلیلی بر نقش تخلفات ساختمانی در ناک هعسوت یاهحرط یما    
شهری کالنشهر تهران به این نتیجه رسیدهاند که :عواملی نظیر زمینه کالبدی و محدودیتها و گرایشهای طبیعی توسعه
شهری ،بستر اجتماعی و اقتصادی شهر ،نواقص ضوابط و مقررات ساخت و ساز و سیستم مدیریت شهری ناکارآمد
یتوان از مهمترین علل بروز تخلفات ساختمانی در کالنشهر تهران برشمرد.
را م 
بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزههای پیرامو رهشردام ین ها    (مطالع س رهش :یدروم ه ر رد ودد دد ددددد) عنو نا
یدهد که ::عملک در
پژوهشی است که افضلی و همکاران در سال  ۱۳۹۵به انجام رسانیدند نتایج پژوهش آنها نشان م 
کمیسیون ماده صد نسبت به پروندههای دارای تخلف به پرداخت جریمه محدود شده است .بنابراین م ممیتواننن آن را
تشویق کننده و گسترش دهنده تخلفات ساختمانی دانست و هرچه میزان پروندههای ارج سیمک هب یعا ی رتشیب نو     
بوده ،این جهت گیری پررنگتر و وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از اخذ جریمه تشدید شده است .در بخش
نوع تخلفات ساختمانی مشخص شده است که تراکم اضافی با  95درصد ،عمدهترین نو ینامتخاس فلخت ع     بو هد
است.
چهارچوب علمی این مقاله بـا اسـتفاده از اسـتخراج و تحلیل برخی دادهها ،اطالع ،یـشهوژپ ،یـملع دانـسا ،تا     
قوانین و مقررات ،آمارهاي رسمی و گزارشهاي مرتبط بـا موضوع ،شـکل گرفتـه اسـت .بـراي پاسـخ بـه س تالاؤـ
تحقیق ،این سؤاالت در قالب مصاحبههای جداگانه از بیست تن از متخصصین و مسئولین مـرتبط ب ــ ا حـوزة برنامههه
ریـزي شـهري کـه بـا مقولـۀ تخلفـات ساختمانی آشنایی داشته و یا در شرح وظایف س راک و ینامزا ييييي آنه ارق ا ر   
  

دارد؛ پرسیده شده و پس از تحلیل محتـوا و دسته بندي برحس کیره ،هدـش هداد خـساپ دراوـم یناوارف بـ زا    
پاسخها بـا توجـه بـه مطالعـات و چهـارچوب علمی تحقیق تصحیح و تکمیـل گردیـده اسـت .در ادامـه مطالع تا
و یافتههای تحقیق در اختیار مصاحبه شـوندگان قرار گرفت تا نظر خو  و دنیامن مالعا ددجم ار د د ن تیاهن ر یز

    

ماحصل آنها در تحقیق آمده است .در پژوهش حاضر جامعه آماري شامل  80نفر از شهروندان است كه در مح هدود
مورد مطالعه قرار دارند و در دو سال اخير مرتكب تخلف شدهاند و پرسشنامهها توسط آنان تكميل گرد تسا هدي   

و

سپس با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  81و استفاده از آزمونهای فری ست یت و نمد ت لیلحت یارب        دادههاای
پرسشنامهای و آزمونهای آماري استفاده شده است.

بررسی علل و عوامل مؤثر در ساخت و سازهای701 ...

موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در طول و عرضجغرافیایی استان قزوین در حوزه مرکزی ایران بین  ۴۸درجه و  ۴۵دقیق ات ه   
فالنهار گرینویچ و  ۳۵درجه و  ۲۴دقیقه تا  ۳۶درج و ه
 ۵۰درجه و  ۵۱دقیقه ،طول شرقی از نص 

 ۴۸دقیق ضرع ه   

شمالی نسبت به خط استوا قرار دارد .این استان از شمال به استانهای مازندران و گیالن و از غ بر

اتسا هب ننن ننننه یا

یباشد .محدوده مرکزي و شرق استان
زنجان و همدان ،از جنوب به استان مرکزی و از شرق به استان البرز محدود م 
بشرق امتداد دارد در نیمه شمالی ایران واقع ش هد
را دشت قزوين تشکيل ميدهد که شيب آن از شمالغرب به جنو 
است و با وسعتی حدود  0 600 1کیلومترمربع نزدیک به  1درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است..
شهرستان قزوین ازلحاظ موقعیت جغرافیاایی ب نی

 48درجه و  85دقیق ت ه اا ااا  50درجه و  51دقیقههه ،طو یقرش ل   

فالنهارگرنیویج  63درجه و  7دقیقه تا  63درجه و  48دقیقه عرض ش طخ هب تبسن یلام
ازنص 

    اس وت اا قرارگرفته

است .این شهرستان ازشمال به استانهای گیالن و مازندران و ازجنوب به شهرستانهای بویینزهرا ،آبیک و تاکستان
یباشد.
و از غرب به استان زنجان و از شرق به استان تهران محدود م 
شهرستان قزوین در بخشی از فالت ایران در دامنه جنوبی سلسلهجبال البرز و در مسیررر ته ار ننن بههه رشت ،،زنجاننن و
یباشد .شهر قزوین مرکز استان ق رد نیوز دامنههههاای
همدان واقع شده است .وسعت این محدوده  55کیلومترمربع م 
جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته است .شهرستان بوئین زهرا در جنوب شهرس  برغ بونج رد ناتسکات نات و
استان تهران در شرق و استان مازندران و گیالن در شمال آن قرار گرفتهاند .بر اساس اطالعات طرح توس نارمع هع   
این شهر به  ۱۹ناحیه تقسیم شده است و جمعیت این شهر قزوین در سال  ۱۳۹۰جمعیت آن براب اب ر     ۴۵۲۸۹۲نفر
بوده است (مرکز آمار ایران ) ۴۸ : ۱۳۹۰

شكل  -1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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یافتهها
در ابتدا با توجه به سؤال اول پرسشنامه که با عنوان چه عوام س تافلخت نازیم رد ییاهروتکاف و ل ا رهش ینامتخ

    

قزوین مؤثر است با استفاده از آزمون فریدمن تحلیلهای زیر به دست آمده است.
جدول  -3نتیجه میانگین رتبههای فاکتورهای مؤثر در تخلفات ساختمانی
میانگین رتبه

مؤلفهها
میزان آگاهي شهروندان از وجود خسارات احتمالي
سطح اجتماعي شهروندان

3.43
3.26
3.14

هزینههای باالي اخذ مجوز بنا

3.02

ميزان درآمد افراد

2.53

زمان بر بودن مراحل اداري اخذ مجوز
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول فوق بیشترین عامل مربوط به گزینه سطح آگاهی افراد از بروز خس یلامتحا تارا     3.43درص و د
بعد از آن گزینه سطح اجتماعی شهروندان  3/ 26درصد و آخرین عامل مربوط ب  یرادا لحارم ندوب ربنامز ه ا ذخ

    

یباشد.
مجوز با  2/ 53درصد م 
جدول -4نتیجه آماره آزمون فریدمن فاکتورهای مؤثر در تخلفات ساختمانی
80

تعداد

5.548
4

Chi-Square
درجه آزادی

Asymp. Sig.

360.

منبع :یافتههای پژوهش

فرض م 
یپذیرفته شود 𝐻0 : 𝜌 = 0 𝐻0 :
{
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
فرض میرد شود 𝐻 :

نتیجه این آزمون ب رادقم ا     chi-square=5.548و در س حط

1

{

 ۹۹درصددد اطمین یاطخ حطس رد ینعی نا

      ۱درصد

یشود.
) (sig=360.0معنی دار نیست و رد م 
دالیل وقوع تخلفات ساختمانی در شهر قزوین
با توجه به سوالی که از کارشناسان پرسیده شده در رابطه با دالیل وقوع تخلفات ساختمانی در قزوین چیست نت جیا
زیر حاصل شده است.
جدول -5نتیجه میانگین رتبههای میزان اهمیت وقوع ساخت و ساز غیرمجاز
میانگین رتبه

مؤلفهها

6.83

منافع اقتصادی
وجود مشکالت اقتصادی
محل زندگي شهروندان
عدم آموزش همگانی
طوالني بودن کسب پروانه
نبود سند مال يك ت
هزینهی باالي اخذ مجوز
غفلت از مخاطرات طبيعي

6.50
6.50
6.32
5.93
5.42
4.92
4.39

منبع :یافتههای پژوهش

بررسی علل و عوامل مؤثر در ساخت و سازهای109 ...

با توجه به جدول فوق بیشترین درصد مربوط به منافع اقتصادی .83 6درصد ع مد

ی  6.32درص ،د
ناگمه شزومآ ییی ییی

محل زندگی شهروندان  ۶.۵۰درصد هزینه باالی اخذ مجوز  4.92درصد ،نبود سند مالکیت نیز  5.42درصد ،طوالنی
شدن کسب پروانه  ،5.93درصد ،وجود مشکالت اقتصادی  ۶.۵۰میباشد .نتیجه میانگین رتبهها نش نا م ممیدهددد که
منافع اقتصاد در اولویت قرار دارد و بیشترین تأثیر را در انج ما تالکشم دوجو نآ زا دعب و ینامتخاس تافلخت       
اقتصادی بیشترین تأثیر را در تخلفات ساختمانی شهر قزوین دارد.
جدول -6نتیجه آماره آزمون فریدمن میزان وقوع ساخت و ساز غیر مجاز
80

تعداد

27.644
9

Chi-Square
درجه آزادی

.002

Asymp. Sig.

منبع :یافتههای پژوهش

فرض م 
یپذیرفته شود 𝐻0 : 𝜌 = 0 𝐻0 :
{
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
فرض میرد شود 𝐻 :

نتیجه این آزمون با مقدار  chi-square=27.644و در س حط

1

{

 ۹۹درصددد اطمین خ حطس رد ینعی نا

ططططططططط ای  ۱درصد

) (sig=0/002معنی دار است.
الگوی هدایت بهینه ساخت و سازها
در این قسمت با توجه به سؤال اعمال كدام كي

از راههاي زير براي كاهش این معضل (ساخت و ساز غیر مجاز) اثر

بخش تر است به این نتیجه رسیدیم که کاهش تخلفات ساختمانی کاش تشریفات مربوط به صدور پروانههه ،نظ ترا
کامل واحد کنترل مضاعف ،اعمال نظارت بیشتر ،برخورد با ناظران متخلف و افزایش جریمه تخلف زا ینامتخاس تا   
یباشد.
عمده راه کارهای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر قزوین م 
جدول -7نتیجه میانگین رتبه الگوی بهینه ساخت و سازهای شهری
میانگین امتیاز

عامل

7.29

کاهش تشریفات صدور پروانه

7.10

نظارت کامل واحد کنترل شهرداری
اعمال نظارت بیشتر مهندسان ناظر ساختمانی
برخورد با ناظرین متخلف

6.95
6.67
5.26

افزایش جريمه ساخت و ساز غیرمجاز
سرعت بخشیدن به مراحل اداری صدور پروانه
رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان

5.16
4.58

منبع :یافتههای پژوهش

در اين مرحله از آزمون فريدمن براي بررسي رتبه بندي و اولويت بندي اين طبقات استفاده شده است .نتايج آزمون
فريدمن در جدول زیر نشان داده شده است ،كه به ترتيب تعداد دادهها ،مقدار آماره  يدازآ هجرد ،ود ياك وو ووو  sigرا
یشود.
یکند .به دليل اين كه sigباالتر از  . ۰۵است ،فرض H0پذیرفته م 
ارئه م 
جدول -8نتایج آماره آزمون فریدمن الگوی بهینه ساخت وسازهای شهری
تعداد

Chi-Square
درجه آزادی

80

26.634
8

.001
Asymp. Sig.
منبع :یافتههای پژوهش
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فرض میپذیرفته شود H0 : ρ = 0 H0 :
{
H1 : ρ ≠ 0
فرض میرد شود H :

 -کمیسیون ماده  ۱۰۰و بازدارندگی تخلفات ساختمانی

1

{

با توجه به سوالی که پرسیده شده با عنوان ،آیا کمیسیون ماده صد ش زق یرادره و یاهزاس و تخاس لرتنک رد نی      
غیرمجاز نقش باز دارندهای داشته است ،نتایج زیر به دست آمده است که در جدول شماره  9درج شده است.
جدول -9نتیجه آزمون تی تست نقش کمیسیون ماده صد در بازدارندگی ساخت و سازهای غیرمجاز
کنترل تخلفات

تعداد

میانگین

Std. Deviation

Std. Error Mean

80

4.1200

.81650

.18732

منبع :یافتههای پژوهش

جدول -01نتیجه آزمون معناداری تی تست نقش کمیسیون ماده صد در بازدارندگی ساخت و سازهای غیرمجاز
ارزش آزمون=4

بازدارندگی

تی

درجه آزادی

معناداری

اختالف میانگین

-5.349

78

.000

-1.00000

فاصله اطمینان ٪ ۹۵
نتر
پایی 

باالتر

-1.3855

-.6175

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون مربوطه کمتر از  0.05شده و میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین
استاندارد شده است به این نتیجه میرسیم که کمیسیون ماده صد شهرداری قزوین در کنترل تخلفات ساختمانی نقش
باز دارندهای دارد.
نتیجه گیری
پدیده تخلفات ساختمانی صرفًاًا معضل شهرهای بزرگ نیست؛ در ش و کچوک یاهره

حوزه ههاای پیرام ممونی ک نال

شهرها نیز حادتر است و عوامل مختلفی در آن دخیل میباشد .دال ـي ل متعددي براي روند تشديد تخلفات ساختماني
میتوان بر شمرد كه در اين بين ضعف قوانين موجود و نبود سيس و نافلختم يياسانش و فشك يارب رثؤـم متـ     
پيگيري موضوع را میتوان عمدهترین علتها دانست .قوانين موجود بـر پا ةـي شـرايط خاص زمان تصويب خود شكل
گرفتهاند و اقدامي در جهت تغ يي ر در آن انجام نگرفته است .مديريت شـهري ن ـي ز بنـا بـر عللي كه بيان ش تبسن ،د   
یشودد.
یکند و س لمع دراو سپ    م مم 
یکند و غالبًاًا تا پايان احداث ساختمان درنگ م 
به جلوگيري از تخلف اقدام نم 
توس زا ،،
یتوان به بهبود کیفیت و فرایند نظارت بر س خا ت ت
براساس نتایج این مطالعه ،برای کاهش تخلفات ساختمانی م 
ی بههه
تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در زمینه ساخت و نظارت بر ساختمانی ،آموزش و اطالعععرس نا ی ی
ت اس هدرادنات اای س تخا ،،
توساز از عواقب تخلفات ساختمانی و اهمیت رعایت ت
شهروندان و گروههای دخیل در ساخ 
برقراری برنامههای آموزشی مرتبط با مسائل شهری و ساختمانی برای سازندگان ،ارزش گذاری کیفی ساختمانها )در
ی اقتصاد دی و
تدهی سرمایههای مردمی بر روی پ ژور ه ههای ی
ابعاد مختلف مقاومت ،معماری بنا و مصرف انرژی ( ،جه 
یهای نامقتضی بر روی مسکن ،بهبود و به روزرسانی
اجتماعی موثرتر برای شهر و سرمایهگذاران به جای سرمایهگذار 
ی
ضوابط و مقررات ساختمانی متناسب با تغییر نیازهای خانواده و اهداف شهر ،بهرهگیری از ابزارهای مناسبتررر ب ار ی ی
ت بیشتتر
کنترل و مدیریت رشد شهر )مثل کدهای هوشمند) به منظور مطابقت بیشتر با نیاز اف ار د د و ش طیار  ،،و قاطعیت ت
شهرداری و مسئولین اجرای احکام در الزام متخلفین به رفع تخلف به جای اخذ جریمه و توافق بررر سررر خالففف ،بههه
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یتوان بر ش رد هك درم   
عنوان راهکارهای اجرایی اشاره کرد .دال ـي ل متعددي براي روند تشديد تخلفات ساختماني م 
اين بين منافع اقتصادی  6/ 83درصد عدم آموزش همگانی  6/ 32درصد ،محل زندگی شهروندان  ۶.۵۰درص هنیزه د   
باالی اخذ مجوز  4/ 92درصد ،نبود سند مالکیت نیز  5/ 42درصد ،طوالنی شدن کسب پروانههه  ،5/39درص دوجو ،د   
مشکالت اقتصادی  ۶.۵۰عواملی هستند که ،میتوان عمدهترین علتهای تخلفات ساختمانی دانس يناوق .ت ن جوم  ود    
ت .بههه
بـر پا ةـي شـرايط خاص زمان تصويب خود شكل گرفتهاند و اقدامي در جهت تغ يي ر در آن انج ما سا هتفرگن تتت تتت
ن
دليل افزايش جمعيت ،مهاجرت روستا يي ان به شهر قزوین و نياز به مسكن ،فعالیتهای ساخت وساز در شهر ق یوز ن ن
یها نـشان داد هـر ـچ ه م ـي زان ساخت و سازها در من نازيم ،دشاب رتشيب يرهش قطا      
در حال افزايش است ،بررس 
م ممیگیردد؛

تخلفات ساختماني نيز بيشتر میشود؛ وضعيت ساخت وسازها ،ب ببیشتررر در من نناطق حاش ششیهای صـو تر

یشوند و حاش  رهش هي ر تخاس ا    
تهای فرسوده تبديل م 
بنابراين با اين روند مناطق مركزي شهر هـم چنـان بـه باف 
وسـازهاي غ ـي ر اصـولي ـچ ه از لحـاظ ايمني شهري و چه از ساير جنبهها فرا میگیرد؛ عمدة تخلفات ساختماني در
محدوده مورد مطالعه منجر به جريمه از سازندگان میشود و بـه طو تخاس بيرخت اي و ليطعت مهس يلمع ر

     

وسازهاي غير مجاز بـسيار ـك م اسـت و بـه دل ـي ل وابستگي شهرداري به جریمههای ناش ،ينامتخاس تافلخت زا ي    
ت.
ميزان جریمههای ساختماني در حال افزايش است ،به عبارتي ميزان تخلفات ساختماني نيز در ح سا شيازفا لا تتت تتت
يكي از نارساییها و اشكاالت مهم در نظام موجود صدور پروانه ساختمان انتخ با
یباشد .احداث هر ساختمان از كي
وجود رابطه مستقيم مالي بين آنها م 

و كلام طسوت رظان سدنهم    

ط رد حارط ناسدنهم هب فر

   رشتههههاای

مختلف و همچنين به مجري ذيصالح از طرف ديگر احتياج دارد كه هر مال يك بايستي با انتخاب مهندس و حارط نا
مجري ذيصالح ،ضمن عقد قرارداد با آنان و پرداخت حق الزحمه ،ساختماني با يك فيت مطلوب احداث نمايد .ول كي ن
امر نظارت ماهيتًاًا با طراحي و اجرا متفاوت است .نظارت ساختمان امري است كه دستگاههای عمو لرتنك يارب يم    
آن از نظر مسائل شهرسازي و ساختماني و همچنين حمايت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمانها و فضاهاي
شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره وري منابع ،مو و يژرنا و دا

ی مل لامعا ي   
س مر اایههای ی

ینمایند .بنابراين مهندس يا مهندسان ناظر بايستي توسط شهرداري انتخاب گردند كه البته بهتر است مهندسان طراح
م
ساختمان امر نظارت را شخصًاًا خود به عهده داشته باشند و حق الزحمة آنها نيز بايستي از طرف مال باسح هب ك   
ویژهای در شهرداري ريخته شود و متناسب با پيشرفت كارهاي ساختماني و ارائه گزارش توسط مهندس رد رظان نا   
مراحل مختلف و كنترل كار آنها توسط دفتر كنترل ساختمان ،حق الزحمه از شهرداري دريافت نمايند .با توج هب ه   
یشود:
یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه م 
-1با به وجود آوردن امكاناتي در جهت تأمين مسكن انبـوه از طر ـي ق تعـاونيهـا بـه و ژـي ه بـراي اقش ك راـ مم ممم درآمد
یتوان جلوي تخلفات ساختماني را گرفت.
م
یتوانددد هش راد
 -2تشديد جرائم ،افزايش ضرايب جرائم و ضرايب تصاعدي جرائم و در مواردي قلع بناي خالف م 
مناسبي باشد.
 -3نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسودة شهر و ساماندهي مراكز جهانگردي و پذيرا يي .

 112فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 7931

 -4افزایش و تسیهل در ارائه وام ساخت مسکن ،مانند حذف دشوارهایی اداری ،شرایط اخذ ضمانت و اعطای وام با
یتواند زمینه ساز تعدیل تخلفات ساختمانی در شهر قزوین گردد.
بهرهی کم برای تمام طبقات اجتماعی م 
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