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Introduction and Background Construction violations are one of the problems in cities and especially 
metropolitan developing cities, which cannot easily be solved with an inefficient management system.
Aims The purpose of this study was to evaluate the existing situation and the distribution of this 
phenomenon in Zahedan city with the aim of the pathology of construction and construction violations 
in the city of Zahedan.
Methodology According to the studied components and applied nature, the method of this research is 
descriptive-analytic. The required information is gathered with two methods including literature and 
library research (books, statistics, and maps) and field study (review of cases of violations from 2005 
to 2014). One of the objectives of this research is to show the pattern of dispersion of violations in the 
city and the leveling of neighborhoods and urban regions. This pattern has been determined using the 
mean of the nearest neighbor of the distribution pattern of violation. Then, by means of the weighted 
average model geographical distribution of the neighborhoods, and with the Coopers model, ranking of 
neighborhoods in the number of violations of construction in the neighborhoods is specified. Finally, GIS 
software has been used to draw maps.
Conclusion The results show that construction violations in Zahedan are not caused by poverty and in 
marginal settlements, but also in neighborhoods and legal settlements, and by more people who have 
sought to escape the law and economic profit. Based on the drawings of the dispersion of construction 
violations in the city of Zahedan during the 10 year period (2005 - 2014), we find that the first violation 
was first in region 5, but with the construction of the beautiful city region, construction violations have 
risen stage by stage and at the end of studied period, district 5 has the most violations. It is noteworthy 
that 2nd and 3rd municipalities district during the entire year showed similar violations, and since 
the beginning of the year until 2005 there have been no significant changes in terms of decreasing or 
increasing violations.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Sargolzaei A.1 MA,
Hadyani Z.* PhD,
Rafieian M.2 PhD

Keywords  Structural Violations; Spatial Analysis; Distribution Pattern of Violations; Earthquake 
in Iran; Zahedan City

*Correspondence
Address: Department of Geogra-
phy and Urban Planning, Faculty 
of Geography and Environmental 
Planning, Sistan and Baluchestan 
University, Zahedan, Iran
Phone: -
Fax: -
z.hadyani@gep.usb.ac.ir 

*Department of Geography and 
Urban Planning, Faculty of Geogra-
phy and Environmental Planning, 
Sistan and Baluchestan University, 
Zahedan, Iran
1Department Geography and Ur-
ban planning, Faculty of Geogra-
phy and Environmental Planning, 
Sistan and Baluchestan University, 
Zahedan, Iran
2Department of Urban Devel-
opment, Faculty of Art, Tarbiat 
Modarres University, Tehran, Iran

Article History
Received: February 8, 2018 
Accepted: May 15, 2018                                                    
ePublished: September 17, 2018                    

How to cite this article
Sargolzaei A, Hadyani Z, Rafieian 
M. Explanation and Spatial Anal-
ysis of Causes and Consequences 
of Construction Infractions Case 
Study: Zahedan City. Geographi-
cal Researches Quarterly Journal. 
2018;33(2):56-72.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://uk.sagepub.com/en-gb/mst/the-sage-handbook-of-geographical-knowledge/book227938
https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05-URBANPLANING05_087.html 
https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2489-fa.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397508000453
https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING05-URBANPLANING05_087.html
https://www.civilica.com/Paper-URBANPLANING04-URBANPLANING04_019.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397503000420
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.00276
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155832
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0198971508000665
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02715910
https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2454-fa.html
https://www.gisoom.com/book/11239610/<06A9><062A><0627><0628>-<062D><0642><0648><0642>-<0634><0647><0631><06CC>-<0648>-<0634><0647><0631><0633><0627><0632><06CC>/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046208000276
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=317589
https://journals.ut.ac.ir/article_51970_2.html
https://www.gisoom.com/book/11333748/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397509000290
https://www.civilica.com/Paper-EMUN02-EMUN02_056.html 
http://book.roostanet.com/list.php?id=1017
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188702
https://www.civilica.com/Paper-DEVELOPMENT01-DEVELOPMENT01_252.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/330115/


 

 

  071 یاپی، شماره پ0912 تابستان، دومو سوم، شماره  یسال س ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 Sargolzaei A. MA ی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانطیمح یزیو برنامه ر ایانشکده جغرافدریزی شهری،  دانشجوی دکتری،گروه جغرافیا و برنامهعلی سرگلزایی، 

 Hadiani Z. PhD دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانی، طیمح یزیو برنامه ر ایانشکده جغراف،دریزی شهری استادیار، گروه جغرافیا و برنامهدکترزهره هادیانی، 

 Rafeian M. PhD دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندکتر مجتبی رفیعیان، 

 z.hadyani@gep.usb.ac.ir 

 شهر زاهدان تبیین و تحلیل فضایی علل و پیامدهای تخلفات ساختمانی مورد پژوهشی:

 35/3/69پذیرش نهایی:                        46/44/69دریافت مقاله: 

10.29252/geores.33.2.56 :DOI

 چکیده 

در حال توسعه است که  یشهرها کالن ویژه بهمسائل موجود در شهرها و  وها  یاز ناهنجار ییک یتخلفات ساختمان مقدمه:

 . ستین پذیر امکان یناکارآمد به آسان یمدیریت ستمیبرخورد و حل آن در س

در شهر زاهدان، به ارزیابی وضعیت  غیرمجازهای وساز ساختتخلفات ساختمانی و  شناسی آسیبتحقیق حاضر با هدف  اهداف:

 موجود و پراکندگی این پدیده در سطح شهر زاهدان پرداخته است. 

. اطالعات دباش می یلیتحل - یفیپژوهش توص نی، روش ایکاربرد تیو ماه یموردبررس یها با توجه به مؤلفه ها: مواد و روش

 (4262 تا 4291از سال ی تخلفات ها پروندهبررسی ) یدانی)کتاب، آمارنامه و نقشه( و م یا کتابخانه وهیبه دو ش ازینمورد

محالت و  یبند سطح شهر و سطح رتخلفات د پراکندگینشان دادن  پژوهش نیاز اهداف ا یکیاست. ازآنجاکه  شده یگردآور

سپس با  است. هدیتخلفات مشخص گرد عیتوز یالگو هیهمسا نیتر کینزد نیانگیبا استفاده از شاخص م د،باش می یمناطق شهر

ه صورت گرفت ،یتخلفات ساختمان زانیمناطق در م بندی سطحمحالت و با مدل کوپراس  بندی سطح ییایجغراف یوزن نیانگیمدل م

 است.  شده گرفتهبهره  GIS یافزارها از نرم زیها ن نقشه میترسجهت  سرانجام. است

بلکه در  ،شهر نشین حاشیهاز فقر و در محالت  یدر شهر زاهدان نه ناش یتخلفات ساختمان دهد مینتایج حاصله نشان  گیری: نتیجه

بر . اند بوده یاقتصاد سودجوییو  یگریز ونقان یکه در پ گیرد میصورت  یتوسط افراد شتریو ب یقانون یها شهرکمحالت و 

که ابتدا  یابیم درمی، (4262-4291) ساله دهاز پراکندگی تخلفات ساختمانی در شهر زاهدان طی دوره  یمیترس یها نقشه اساس

داشته و در  یصعود ریس روز روزبه یشهر تخلفات ساختمانبایبا احداث منطقه ز یبوده است ول 5تخلف در منطقه  نیکمتر

 شهرداری 2و  3است که مناطق  نیا توجه قابلاست. نکته  داده یجاتخلفات را در خود  نیشتریب 5منطقه  ،دوره یانیپا یها سال

 ایکاهش  ازلحاظ یریگ چشم راتییتغ 62دوره تا سال  یو از ابتدا مشابه را نشان داده؛ یتخلفات زانیمی این دوره ها سالدر تمام 

 . اند داشتهنتخلفات  شیافزا

 : تخلفات ساختمانی، تحلیل فضایی، شهر زاهدانواژگان کلیدی

 مقدمه

 مناطق از تیجمع جا همه در. شد آغاز زین تیجمع عیوس یعباز توز ،یغرب یاروپا یکشورها در یصنعت انقالب آغاز با

 و دوم یها بخش با نبود قادر یصنعت انقالب شیدایپ با اقتصاد اول بخش .افتی یم اسکان یشهر مناطق در و شد یم جدا ییروستا
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 ,Hakimi, Pourmohammadi, Pahrizkar, Meshkini, & Pourtaheri) کند رقابت سود حداکثر به یابیدست نهیزم در سوم

 از یمیعظ لیخ با شهرها ،افتی استقرار شهرها در یصنعت انقالب لیاوا همان در که صنعت یاصل مکان به توجه با .(2011

فرهنگی و  -برآیند نیروهای اقتصادی، اجتماعیه شهر امروز درواقع. شدند رو هروب صنعت بخش در اشتغال یمتقاض تیجمع

خود  کنشگرانکدام از این نیروها از طریق یافته و هر ظهور کالبدی آن بروز و هندسهسیاسی مختلفی است که در فیزیک و 

ضابطه. در  و بی یفراقانون یا وعده با ضابطهقانونمند و  ای دهند؛ پاره قرار می تأثیر کالبد شهر را تحت یا گونه بهیعنی شهروندان 

 روست تعددی روبهی مها چالشی توسعه با ها برنامهبهینه و پایدار شهر بر اساس  ادارهراستای  این میان مدیریت شهری در

(Pazuohan, Darab Khani, Jafari, & Zinolzadeh, 2014) .ترین مفاهیم رایج در  در این راستا، ساختار فضایی از کلیدی

گیر بوده و مبین چگونگی های ساختاری شهر در ناصر و مولفهبا تمام ع چراکهد، باش میو طراحی شهری  ریزی برنامهعرصه 

استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر است. برای تشخیص و سنجش کارایی و کیفیت عملکردی ساختار فضایی شهر و 

اختیار کرد؛ که با توجه به اهمیت مفهوم توسعه و متعاقب آن  توان میخصوصیات هر یک از عناصر، معیارهای گوناگونی 

ها در تبیین مفهوم ساختار فضایی شهر هستند. در صورت رعایت  آن ترین مهمشهری جزء  ریزی امهبرنتوسعه شهری، معیارهای 

 ,Nazarian & Negahban)رسد  میبه نظر  پذیر امکانزیستی باال  یفیتباکاین معیارها، دستیابی به محیط شهری مطلوب زندگی 

و  توسعه درحالدر کشورهای  ویژه بهمعضالت شهرنشینی سریع  ترین مهم. اما امروزه تخلف از مقررات ساختمانی یکی از (2014

پذیری و  یشبرد منافع عمومی با تضمین زیستبا مقررات احداث ساختمان که در جهت پ درواقعهرهای بزرگ است؛ که ش

ها  تخلفات ساختمانی یکی از ناهنجاری. (Sarkhili, Rafiyan, & Bemanian, 2012) ؛ انطباق ندارنداند شده ینتدوعدالت شهری 

ناکارآمد  است که برخورد و حل آن در سیستم مدیریتی توسعه درحالی شهرها کالن موجود در شهرها و خصوصاً یا مسائل

ها و کاهش  پیشگیری از وقوع آن ، تالش برایمسئلههای ممکن در برخورد با این  حل راهنیست. یکی از  پذیر امکان یآسان به

بخشی به  کلی پدیده تخلف ساختمانی از زمانی که ضوابطی برای نظمطور بهاین ناهنجاری در سطح شهرها است.  ی وقوعها زمینه

 تدوین شد، تخلف از این ضوابط نیز وجود داشت ها لتدوو عملکردهای شهری توسط مدیریت شهری یا  وسازها ساخت

(Rafiyan & Sarkhili, 2017). ها  ی بروز آنها زمینهها و  ضروری است که علت پیشگیری از وقوع این تخلف، بنابراین برای

ها  و برای رفع یا کنترل آن شده ییشناساباشد،  د متفاوتتوان میاجتماعی، اقتصادی و کالبدی مختلف  حقوقی، که در بسترهای

. یردبربگ در مختلف و سطوح متفاوتی را د تعاریفتوان میمختلف  های شهری ساختمانی در نظام خلفاتریزی نمود. ت برنامه

شهری تعریف نمود که برای  وساز ساختعدم رعایت ضوابط و مقررات  توان میرا  ، تخلف ساختمانیدرمجموع، حال ینباا

 & ,Kahraman, Saatci) اند شده ینتدوعمومی  ی شهری و رعایت عدالت و منافعها ساختمانشهر و  ی درتضمین کیفیت زندگ

Misir, 2006) .فع این مسائل شهری مستلزم شناخت وضعیت باید در نظر داشت الزمه گام برداشتن در این راستا و ر وجود ینباا

طور که گوج عقیده دارد جغرافیا برای زنده ماندن و استقالل خود باید  موجود و شناسایی ساختار فضایی محیط است. همان

منظور  ها به هدف آن توصیف و استدالل پراکندگی». تحلیل فضایی هر پدیده که (Miller, 2008) ماهیت فضایی داشته باشد

بخشی از مطالعات اصلی جغرافیا  عنوان بهو  یرناپذ اجتنابامری ؛ (Alijani, 2015)« های پراکندگی است تولید و آزمون نظریه

پدیده تخلفات ساختمانی نیز نیازمند تحلیل فضایی و شیوه پراکندگی بر با در رابطه  ریزی برنامهد. مطالعات و گرد میمحسوب 

الیل اصلی بروز این پدیده پی برد. اکثر تخلفات ساختمانی که در شهرهای بزرگ تا بتوان به د ،دباش میاساس مشاهدات کمی 

و غیره  وساز ن ساختو، اقتصادی بدناشی از عواملی از قبیل تمرکز باالی جمعیت، گرانی زمین و مسکن افتد میکشور اتفاق 

د. شهر گرد میدارای تخلفات ساختمانی  یجهدرنتی مسکونی با طبقات باال و تراکم زیاد و ها ساختماند که باعث ایجاد باش می

د و مسائل باش مید که از رشد به سزایی برخوردار گرد میشهرهای بزرگ کشور و مرکز استان محسوب  ازجملهزاهدن نیز 
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ی مسکونی ها ساختمان ویژه به وسازها ساختاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تمرکز جمعیت در آن باعث انگیزه تخلف در 

ای و چگونگی پراکندگی آن در سطح شهر  لذا در این پژوهش تخلفات ساختمانی شهر زاهدان از دیدگاه کمی و نقطهشود.  می

 شده است.  قرارگرفته( مورد ارزیابی 4262-4291) ساله دهدر یک دوره 

 ادبیات و پیشینه پژوهش

است، اما مطالعات صورت گرفته در این  شده مطرحرغم اینکه مباحث مربوط به تخلفات ساختمانی از قبل از انقالب  علی

است بیشتر مربوط به دالیل بروز تخلفات ساختمانی و نقش قوانین بازدارنده آن بوده  شده انجامچه نیز  رابطه زیاد نبوده و هر آن

بیشتر در  کنون اقدام جدی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه تخلفات ساختمانیتحلیل فضائی تخلفات ساختمانی تا و برای

، لذا منابع اطالعاتی خارجی کم گیرد میو مطالعات کافی نیز در این کشورها صورت ن افتد میکشورهای جهان سوم اتفاق 

د. در اینجا به برخی از مطالعات صورت گرفته در باش مید و در رابطه با پژوهش حاضر تعداد پژوهش و مقاالت محدود باش می

 .شود میایران اشاره 

ها حقوق و قوانین  آن ترین مهماست که  شده چاپهایی در ایران  تخلفات ساختمانی و قوانین شهرسازی کتابدر خصوص 

های شهری وساز ساخت، «4299صمدی قوشچی، »، تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران «4294هاشمی،»شهرسازی 

 ,Ahad Nezhad, Rashidkhaani)« 4291ابراهیمی، »، تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران «4293سعیدنیا، »

Naderi, & Gholami, 2013) تخلفات ساختمانی از منظر شهرسازی مفاهیم و رویکردها  و کتاب(Rafiyan & Sarkhili, 

 ند. مقاالتی نیز در این رابطه در ایران به چاپ رسیده است که در زیر تعدادی ذکر گردیده است.باش می (2017

ضوابط شهرسازی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت موانع اجرائی »با عنوان  ای مقالهدر (، 4295ظاهری و پورمحمدی )

های تخلفات ساختمانی و یافتن به بررسی علل و پیامد« شهر تبریز( جلوگیری از تخلفات ساختمانی )مطالعه موردی کالن

این نمادی از شهرهای بزرگ کشور پرداخته و نتایج آن بیانگر  عنوان بهکار مناسب برای مواجهه با مشکل شهر تبریز سازو

عوامل و  ازجمله، ضعف سیستم نظارت و کنترل، عدم شفافیت قوانین و مقررات اسازگاری ضوابط با واقعیات جامعهاست که ن

 . (Zaheri & Pourmohammadi, 2006) موانع اجرائی ضوابط شهری هستند که در بروز تخلفات ساختمانی مؤثرند

تراکم ساختمانی در شهر  های تخلف احداث بنای مازاد بر بررسی انگیزه»با عنوان ای  (، در مقاله4264و همکاران ) یلیسر خ

)آگاهی از  شاخص 9تراکم از طریق بررسی ارتباط بین  های اقدام به تخلف احداث بنای مازاد بر به بررسی علل و انگیزه« تهران

و  تخصص و تجربه سازندگان ، انگیزه رفع نیاز خانواده، انگیزه سود اقتصادی، سطح درآمد مالکین،وساز ساختقوانین و مقررات 

عامل مؤثر بر این  ترین مهمکه  دهد میاند. نتایج نشان  با تخلف ساختمانی مازاد بر تراکم پرداخته (وساز ساختت نظارت بر کیفی

د و سطح درآم ازآن پسهای ساختمانی بوده و ن ساختمان از مقررات و استانداردتخلف ساختمانی، کم بودن آگاهی سازندگا

 Sarkhili et) تراکم ارتباط دارد احداث یا توسعه غیرقانونی بنا با وقوع تخلف مازاد بر از طریق سپس انگیزه رفع نیاز خانواده

al., 2012). شهرداری در کنترل  411بررسی تصمیمات کمیسیون ماده »با عنوان  ای مقاله(، در 4264تری )بهمنی منفرد و کالن

 911نتایج پژوهش با بررسی نزدیک به  اند. پرداختهبه بررسی تخلفات ساختمانی « تخلفات ساختمانی در شهر خرمدره زنجان

که تخلف ساختمانی هرسال  دهد مینشان  ارجاع شده،ون که به کمیسی 4261 یال 4299ی ها سالمورد تخلف ساختمانی که از 

با  ای لهمقادر (، 4262پرست و همکاران ) وطن .(Bahmani Monfared & Kalantari, 2012) است داده رخبیش از سال قبل 

تخلفات  تأثیربه بررسی « مطالعه موردی شهر بجنورد - تخلفات ساختمانی در ناپایداری شهری تأثیربررسی و تحلیل »عنوان 

. نتایج پژوهش نشان اند پرداخته 4263تا  4299ی ها سالطی  دسترس قابلساختمانی در ناپایداری شهر بجنورد با استفاده از آمار 

نسبت به سال قبل از  هرسالشهرداری بجنورد  411ی ارجاعی به کمیسیون ماده ها پروندهت ساختمانی و که آمار تخلفا دهد می
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(، در 4262کمانرودی کجوری ) .(Vatanparast, Motamedi, Amarlou, & Sadri Fard, 2014) آن افزایش داشته است

، نتایج حاصل از آن شده انجام« شهر تهران کالبدی در مناطق کالن -تخلفات ساختمانی و تغییرات فضائی »با عنوان  که ای مقاله

ی ارتکاب این تخلفات در تهران بوده و مغایرت ها زمینه ترین مهمکسب درآمد و فروش تراکم مازاد ساختمانی  دهد مینشان 

تغییرات فضائی  ترین مهمظامی و تعداد جمعیت با طرح جامع از های تجاری و ن گسترش سطح و سرانه بنای مسکونی و کاربری

با  ای مقاله(، در 4262پژوهان و همکاران ) .(Kamranuridi Kojuri, 2014) شهر تهران در این دوره است کالبدی کالن –

پی بردن به  باهدف« بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در شهرهای کوچک، مطالعه موردی شهر بابلسر»عنوان 

؛ که اند پرداختهر ماهیت تخلفات ساختمانی و نیز بررسی راهکارهای مدیریتی آن به بررسی تخلفات ساختمانی در این شه

کمبود  ،شهری مختلفهای  نقص در قوانین، نبود قوانین بومی، ناهماهنگی مدیریت ؛مؤثرترین عوامل در بروز تخلفات ساختمانی

 ,.Pazuohan et al) های قضائی ارزیابی شد روزی کافی و نقصان حمایت ، نبود نظارت شبانهدرآمد کمتسهیالت برای اقشار 

 و ساختار یکاربر ییرتغبررسی رابطه بین تخلفات ساختمانی »تحت عنوان  ای مقالهدر  ،(4262یان )و رفیع یلیسرخ .(2014

اند که مجموع مساحت تخلف تغییر کاربری با متراژ واحد مسکونی، قیمت زمین و  به این نتیجه رسیده« فضائی شهر تهران

 ,Sarkhili) دارد جهت هماربری اداری رابطه ساختمان، ضریب مالکیت خودرو، مساحت متوسط قطعات زمین و مساحت ک

Rafieian, & Bemanian, 2014). ( 4261محمدی و میرزائی ،) یین وضعیت و شناخت عوامل مؤثر بربت»با عنوان  ای مقالهدر 

؛ که با بررسی تخلفات ساختمانی در اصفهان اند پرداخته« شهرهای ایران مطالعه موردی: شهر اصفهان تخلفات ساختمانی درکالن

، احداثی تخلفات ارتفاعی و عامل؛ 9متغیرهای موجود به ترتیب  و با توجه بهز تحلیل عاملی، تخلفات را خالصه استفاده ابا 

تخلفات  ،ها تخلفات درها و پل ،تخلفات دید و اشراف ،تخلفات اجحاف، تخلفات کاربری تجاری ،تخلفات پروانه ساختمانی

خراج و نتیجه گرفته که بیشتر تخلفات صورت گرفته در شهر اصفهان مربوط به را است یکاربر ییرتغاضافه ساخت و تخلفات 

 ,Mohammadi & Mirzaei)است تخلفات ارتفاعی و احداثی، تخلفات پروانه ساخت و تخلفات مربوط به کاربری تجاری 

2015). 

کیفیت  یجهدرنتی شهر و ها ساختمانها ضامن کیفیت وساز ساخترعایت اصول فنی و ضوابط و مقررات شهرسازی در 

د باعث صدمه دیدن ساختار شهری گشته و کیفیت زندگی در شهر را کاهش توان میها  د و تخلف از آنباش میشهر زندگی 

ی مجاور و کاهش سطح ایمنی در ها ساختماند منجر به وارد شدن صدمه به توان می. عدم رعایت برخی از اصول فنی دهد می

د به امنیت بیشتر توان یمها گردد. پس هرگونه راهکاری در جهت جلوگیری و کاهش تخلفات ساختمانی  سطوح معابر مجاور آن

شهر زاهدان مشخص  ازجملهزندگی شهری منجر گردد و این امر ضرورت انجام چنین تحقیقی را در سطوح مختلف شهری 

تخلفات ساختمانی بر ساختار فضائی شهر  تأثیر در خصوصمطالعه مستندی  زمان نگارش این تحقیق کند. در شهر زاهدان تا می

 صورت نگرفته است. 

 نظری پژوهش مبانی

در  کرات به این واژه. (Amid, 2011) است تخلف مصدر باب تفعل، در لغت به معنی خالف کردن و خالف وعده کردن

تخلفات ساختمانی  ماهیت حقوقی درباره نظر اختالفاست و همین کاربرد دوگانه موجب  کاررفته بهقوانین مدنی و کیفری 

 یدادگاهیعنی  یفریک یرغماهیت  .است مجازات قائل شدن برای آنکه دالیل آن ماهیت کیفری بودن یعنی  گردیده است

با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، تعاریف و  .(Kamyar, 2016) است 411محسوب نشدن مراجع اختصاصی مانند کمسیون مادة 

 ی غیرمجازها ساختمان ،(Rukwaro, 2009)قانونی های غیر ساختمان ؛ازجملههای مختلفی برای این پدیده وجود دارد  عنوان

(Kahraman et al., 2006) ،ازمانی بدون سها ساختمانرسمی و ی غیرها ساختمانی کنترل نشده یا ها ساختمان (Alnsour & 
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Meaton, 2009) ،ی بدون مجوزها ساختمان (Kapoor & Le Blanc, 2008)  نشده ریزی برنامهی ها ساختمانو (Rukwaro, 

های شهری، وساز ساختهای موجود در عرصه  قانونمندیاعتنایی به  بی ؛کلی تخلف ساختمانی عبارت است ازطور . اما به(2009

چنین استنباط کرد که تخلفات  توان میسازی و سرپیچی از مقررات آن. از قوانین و مقررات شهرسازی  شکنی در ساختمان قانون

ه به قوانین و همه بناهای احداثی ساختمانی که از شهرداری پروانه ساخت اخذ ننموده و بدون توج ؛از اند عبارتساختمانی 

مقررات شهرداری و شهرسازی اقدام به احداث آن نموده و یا از مفاد مآخوذ ساختمانی عدول کرده و تغییراتی را در نقشه 

ها  شهرداری 411کمیسیون ماده  .(Sabet Varnamkhasti, 2009) اند تصویبی شهرداری از حیث کسر یا افزایش بنا ایجاد نموده

قرار  یموردبررساند،  ختمانی مواردی را که در شهر یا حریم شهر اقدام به تخلف نمودهمرجع رسیدگی به تخلفات سا عنوان به

 .(Saeidi, 2008) دهد می

در آن شهر وجود داشته  دتوان میدر یک شهر، تخلفات ساختمانی مختلفی  مورداجرابسته به نوع ضوابط ساختمانی مصوب و 

کمینه شده  معموالً گردند. ضوابط معماری و ضوابط شهری تنظیم می در دو گروه ضوابط معماری ضوابط ساختمانی عمدتاً. باشد

 متناسب با نوع استفاده مدنظر از ساختمانو کیفی  حداقل شرایط بهداشتی، ایمنی تأمینمنظور  که به استانداردهای ساختمانی است

نوع و شدت وقوع تخلف . (Mansoor, 2013) بنا را نیز در نظر دارند افزایش کارایی یا صرفه اقتصادی هستند که معموالً

 ع و شدتاین نو ،سازد می کنترل قابلموضوعی  برخی جوامع تبدیل به معضلی پیچیده و الینحل یا را درن ساختمانی است که آ

اینکه . آن وابسته است اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نحوه مدیریت شهری در هر جامعه یا نظام شهری به خصوصیات حقوقی،

اجتماعی، اقتصادی و  نشده حلمسائل  یی باشهرها کالنساختمانی در جوامع جهان سوم و  تخلف غالب مطالعات مربوط به

نی در جوامع جهان ساختما وقوع تخلفات دهنده شدت بیشتر است، نشان شده انجام ... و سائوپائولو و نظیر ژوهانسبورگ مدیریتی

 و بالنککاپور  .(Few et al., 2004) جوامع است ها در اینوساز ساختبودن برخورد و کنترل این قبیل  ترآمیز سوم و یا مسئله

بازار زمین  ها در آن کرده است که اولیه در کشورهایی رشد طور بهمسکن غیررسمی  گذاری در می گویند: سرمایه در این رابطه

 یواداراقتصادی، قانونی  ای از عوامل اجتماعی، مجموعه، درواقع. (Kapoor & Le Blanc, 2008) است شده منحرفتا حد زیادی 

 ,Ioannidis) دانند از بناهای غیررسمی می یا مالحظه قابلریزی نشده و رشد تعداد  در بسیاری از کشورها موجب توسعه برنامهرا 

Psaltis, & Potsiou, 2009) . 

 :نمود بندی در چهار موضوع زیر جمع توان میبر وقوع تخلفات ساختمانی را  مؤثرل کلی، عوام طور به

 ساختمانی؛ فرایند طبیعی شهری شدن بر تخلفات تأثیر -

 عوامل اجتماعی و اقتصادی -

 نواقص ضوابط و مقررات ساختمانی؛  -

  .(Sarkhili et al., 2012) شهری های نامناسب مدیریت اقدامات ناکافی و سیاست -

فضایی دارد. مفاهیم کالنی همچون پراکندگی  منشأ مفاهیم اولیه جغرافیا مانند هویت مکانی، مکان، مرز و فاصله عمدتاً

آید که  ها پدید می مکانی، تراکم مکانی، پخش، تداخل مکانی، شبکه مرجع، هماهنگی جغرافیایی و مقیاس نیز از ترکیب آن

شامل استفاده  فضایی بعد از انقالب کمی رایج شد و عمدتاً. تحلیل (Golledge, 2002) نشان از ماهیت فضایی علم جغرافیا دارد

تحلیل  دیگر یعبارت به .(Haining, 2003) دباش میها  ها یا پراکندگی هی در تحلیل آرایش فضایی پدیدها و فرایندهای کمّ از روش

دهنده آن تجزیه و شناخت بهتری از  ترین عناصر و عوامل تشکیل فضایی در جغرافیا در پی آن است که پراکندگی را به ساده

ها از یک  طرفداران تحلیل فضایی الگوهای پیچیده پراکندگی ازنظر درواقع. (Agnew & Livingstone, 2011) قبل آن دهد

ها و  ها را کشف کرد و به ساختار آن آن توان میاست که با تحلیل فضایی  شده یلتشکهای ساده اولیه  ری اصول یا نظمس

اجتماعی  -های فضایی تحت شرایط اقتصادی عنوان یکی از الگو شهرها نیز به .(Alijani, 2015)ها پی برد  های بروز آن علت
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اقتصادی در ساختار فضایی و چگونگی گسترش فیزیکی و کالبدی  -که این عوامل و شرایط اجتماعی  اند شده پراکندهخاصی 

های شهری، الگوهای زیستی و مسائل شهری در سطح شهرها نیز بر اساس این عوامل  شهر نیز دخیل هستند. لذا پراکندگی پدیده

یابد که خود نیز در بروز  همچون تخلفات ساختمانی نیز بر همین اساس گسترش میای  یابند. پدیده واقعیت می فضارنگدر 

ی ناامن، ها ساختمانشهری، رشد  قاعده یبرویه و  بی توسعهاز  توان میکه از آن جمله  مؤثرندکالبدی  -مشکالت فضایی 

بین تراکم  ری شهر، نبود تناسبانداز و سیمای بص چشم رسمی، ناموزونی و زشتی در سیمای شهری، تغییرغیر های اسکان

چنین تعریف نمود که بررسی و ارزیابی  توان می. تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی را ارتفاعی، تراکم جمعیتی و ... را نام برد

های کمی در  چگونگی پراکندگی و گسترش تخلفات ساختمانی در مناطق شهری و قابل آزمون نمودن این مشاهدات با روش

 محیطی.  مؤثردر شرایط  تأملبردن به دالیل این تخلفات با راستای پی 

 شناسی تحقیق روش

باشد. اطالعات  میتحلیلی  ردی پژوهش، روش این پژوهش توصیفیو ماهیت کارب یموردبررسهای  با توجه به مؤلفه

در این  است. شده یگردآورهده( پرسشنامه و مشا)و میدانی  ی )کتاب، آمارنامه و نقشه(ا کتابخانهبه دو شیوه  پژوهش یازموردن

 4262تا  4291آمارهای موجود از طرح تفصیلی شهر و همچنین برداشت میدانی اطالعات و تخلفات از سال  بر اساسپژوهش 

ی محالت و مناطق بند سطحیکی از اهداف این تحقیق نشان دادن توزیع تخلفات در سطح شهر و  ازآنجاکهاست.  آمده دست به

ترین همسایه الگوی توزیع تخلفات مشخص گردیده؛ سپس با مدل  نزدیک ،با استفاده از شاخص میانگین د،باش میشهری 

لفات ساختمانی، صورت گرفته میزان تخ ازنظرمناطق  بندی سطحمحالت، با مدل کوپراس،  بندی سطحمیانگین وزنی جغرافیایی 

 است. شده رفتهبهره گ GIS یافزارها ها از نرم جهت ترسیم نقشه یتدرنها است.

 موردمطالعهمحدوده 

، از استان کرمانو از غرب به  شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان است. شهرستان زاهدان از شمال به سیستان

نفر جمعیت دارد.  993596، 4265سرشماری سال زاهدان در .شود میخاش محدود  شهرستانو از جنوب به  پاکستانشرق به 

 د.باش میسال  21قدمت بیش از بافت فرسوده با هکتار آن 4235درصد یعنی  31 حدود .هکتار است 9432 مساحت شهر زاهدان

این . یابد به سمت شمال ارتفاع آن کاهش میحرکت  با وهای جنوب و جنوب غربی این شهر دارای ارتفاع بلندی بوده  قسمت

 است. شده دادهبندی شهر نشان  د. در شکل زیر موقعیت جغرافیایی شهر زاهدان و منطقهباش یممنطقه شهری  5دارای شهر 

 
 موردمطالعهمحدوده  -0 شکل
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 های تحقیق نتایج و یافته

 ساله دهتوزیع و پراکندگی تخلفات ساختمانی در شهر زاهدان در یک دوره 

 اند عبارتگانه زاهدان  5مناطق  موضوع در ازلحاظبیشترین تخلفات دریافتی از مراجع و نهادهای مرتبط، بر اساس اطالعات 

شهرهای کم  در خصوص بهیلی صهای تف رعایت ضوابط طرح پروانه ساختمان و احداث بنا بدون مجوز، عدم عدم اخذ ؛از

تجاری در اشغال، ایجاد واحدهای  های مجاز، عدم رعایت سطح عدم رعایت کاربری سطح اشغال، برخوردار، عدم رعایت

تبدیل به کاربری  پارکینگ در ملک، تراکم غیرمجاز، زیربنای مازاد، مغایر، عدم رعایت تعداد طبقات، عدم تعبیه های کاربری

 . های مصوب مسکونی، عدم رعایت کاربری کاربری، احداث بنای غیرمجاز، تبدیل پارکینگ به غیرمجاز، تغییر تجاری، تفکیک

تخلفات در  مناطقی بودند که باالترین ازجمله 5و 4به ترتیب منطقه  ،ساختمانی منطقه در تخلفاتاز در بررسی کلی سهم هر 

در . دباش میتخلفات را دارا  وقوع کمترین درصد1و منطقه  گیرند می در رتبه بعدی قرار2و  3گرفته است منطقه  ها صورت آن

پروانه مازاد بر تراکم در کاربری  مسکونی دارای ه تخلففراوانی تخلف مربوط ب بررسی وضعیت کدهای تخلفاتی، باالترین

شاهد رشد و افزایش تخلفات ساختمانی از  توان میی خروجی توزیع و پراکندگی ها نقشهبا نگاهی اجمالی به  .دباش میمربوطه 

و به ترتیب  یافته یشافزای گیر چشم طور بهاست  شده یمترس ها نقشهای که نقاطی که در این  گونه بود. به 4263تا سال  4291سال 

شاهد رشد  62. اما برخالف رشد و افزایش در نه سال اول، در سال اند داشتهبیشترین رشد را  2و  3زاهدان و منطقه  5منطقه 

این است که میزان  توجه جالبیم. باش میصورت کلی  گیر تخلفات ساختمانی در سطح شهر زاهدان به نزولی و کاهش چشم

؛ که این امر را داشته است یا مالحظه قابلیابد و سیر صعودی  افزایش می شدت به 62تا  99ی ها سالدر طی  5تخلفات در منطقه 

بیشترین تخلفات ساختمانی مربوط به  چراکهمسکونی در این قسمت مرتبط دانست  ساخت تازهی ها شهرکبه افزایش  توان می

سیر  باره یک بهی مسکونی مانند زیباشهر در زاهدان این تخلفات ها شهرکد و با شروع کار باش میونی های مسکوساز ساخت

 یوستهپ هم بهیک لکه  صورت بهزیاد است که تعداد نقاط  یقدر بهکه در محدوده زیباشهر  یا گونه به دهد، میصعودی را نشان 

د؛ باش می مؤثریک از مناطق، جهت توسعه فیزیکی شهر نیز بسیار  همچنین در افزایش تخلفات ساختمانی در هر دهد. نشان می

تخلفات ساختمانی در آن  های جدید قطعاًوساز ساختصورت گیرد به دلیل  یهر جهتکه توسعه شهر فیزیکی در  یا گونه به

 یابد.  منطقه افزایش می
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 19تا  44 ساله دهنقشه توزیع و پراکندگی تخلفات ساختمانی در شهر زاهدان در دوره  -7شکل 

 9356 ،های پژوهش : یافتهنبعم

 همسایه و رگرسیون وزنی جغرافیایی نیتر کینزدارزیابی توزیع تخلفات ساختمانی با استفاده از مدل 

شاخص  درواقعآورده شده است.  2همسایه در شکل  نیتر کینزدتوزیع تخلفات ساختمانی شهر زاهدان با شاخص میانگین 

شان است. نتایج حاصل از  ترین همسایه تا نزدیک ها یکاربر تک تکی فاصله ریگ اندازهمبتنی بر  ترین همسایه میانگین نزدیک

-zظم )با ی مناسب در نشان دادن الگوی پراکنش است در سه سطح پراکنده یا منها مدلترین همسایه که یکی از  مدل نزدیک

score 4695  یتصادف، (3659<تا (با z-score 4695-  و الگوی خوشه4695تا ) یا ( باz-score 4695- 3659 >تا- )جدولدباش می . 

طور که مالحظه  کند. همان ای گزارش می های نقطه داده بر اساسترین همسایه مورد انتظار را  ارزش میانگین نزدیک 2و شکل  4

 از الگوی تصادفی برخوردار است. z-score 22/1با  مدلشود خروجی این  می
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 همسایه نیتر کینزدتوزیع تخلفات ساختمانی شهر زاهدان با شاخص میانگین  -9شکل 

 9356های پژوهش،  : یافتهنبعم

 ترین همسایه ارزش میانگین نزدیک -0جدول 
P-value Z-score Moran Index 

911316/1 224599/1 144125/1 

و  41، 6های  محله در پژوهش موردمطالعهبیشترین تخلفات ساختمانی در دهه  جغرافیایی وزنی رگرسیون شاخص اساسبر 

صورت پذیرفته است. با توجه به  1منطقه  5محله  و 4منطقه  9زاهدان و کمترین میزان تخلفات در محله شهرداری  5منطقه  44

باشد  میی مسکونی ها ساختمان بنادر اضافه بههدان بیشترین تخلفات مربوط آمده است در شهر زا 4نوع تخلفاتی که در جدول 

تخلف  بعدازآناست و  شده گزارش 5نمونه تخلف اضافه بنا فقط در منطقه  643 موردمطالعه ساله دهای که در مدت  گونه به

 ته است.داش ساله دهمربوطه بیشترین گزارش را در این  اراضی حوزه در پروانه بدون بنای احداث

 
 همسایه ترین نزدیکبر اساس مدل  شهر زاهدان توزیع تخلفات ساختمانی -4شکل 

 9356 ،های پژوهش : یافتنبعم
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 19تا  44ی ها سالمیزان و نوع تخلفات صورت گرفته به تفکیک مناطق شهری در طول  -7جدول 

کد 

 تخلف
 نوع تخلف

 تعداد تخلف

 5منطقه 1منطقه 2منطقه 3منطقه 4منطقه

 643 311 391 931 956 مسکونی اراضی در ساختمانی پروانه در مندرج مساحت بر زائد بنا اضافه 4

 35 41 31 39 21 غیرمسکونی اراضی در ساختمانی پروانه در مندرج مساحت بر زائد بنا اضافه 3

 429 462 331 436 449 مربوطه اراضی حوزه در پروانه بدون بنای احداث 2

 24 41 41 39 46 مسکونی اراضی در ساختمانی پروانه در مندرج کاربری برخالف کاربری تغییر 1

5 
 یدر اراض ساختمانی پروانه در مندرج کاربری برخالف کاربری تغییر

 غیرمسکونی
35 33 45 6 41 

 5 43 44 41 5 ساختمانی پروانه بدون بنای در کاربری تغییر 9

 2 1 41 9 9 شهری معابر به تجاوز 9

 6 1 44 41 45 شهرسازی یا معماری یا فنی اصول یا نقشه رعایت بدون بنا احداث 9

 2 - - 5 9 واحد دو به واحد یک تبدیل 6

 1 4 2 41 43 بودن استفاده غیرقابل یا اصالح امکان عدم یا پارکینگ کسری 41

 - - - 4 4 شهر درحریم مجوز بدون بنای 44

 4411 119 593 995 969 مجموع

 9356های پژوهش،  یافته :منبع

 تخلفات ساختمانی با استفاده از مدل کوپراس ازلحاظمناطق شهرداری زاهدان  بندی سطح

بین مناطق شهرداری  بندی سطحهای موجود یک  در این قسمت از پژوهش، با استفاده از مدل کوپراس و بر اساس داده

 است.  شده انجامپراکندگی تخلفات ساختمانی  ازنظرزاهدان 

  Coprasمناطق در میزان تخلفات ساختمانی با مدل  بندی سطح -9 جدول

 درجه تخلفات منطقه رتبه

 411 5منطقه  4

 23199/63 4منطقه  3

 1199/91 3منطقه  2

 6291/93 2منطقه  1

 2519/23 1منطقه  5

 9356های پژوهش  منبع: یافته

بیشترین تخلفات و  411با درجه  5دهد که منطقه  منطقه شهرداری زاهدان با استفاده از مدل کوپراس نشان می 5بندی  سطح

تخلفات  ازنظر 4اند. همچنین منطقه  ، کمترین میزان تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده25/23با درجه  1منطقه 

در رتبه سوم  119/91شهرداری زاهدان با درجه تخلف  3گیرد. منطقه  م قرار میدر رتبه دو 23/63ساختمانی با درجه تخلفات 

 گیرد. قرار می 62/93گیرد و در رتبه چهارم نیز منطقه سه با درجه تخلف  بندی قرار می این سطح
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 مناطق شهر زاهدان بر اساس تخلفات ساختمانی  بندی سطحنقشه  -0کل ش

 9353- 9384 ساله دهدر دوره 

 در بروز تخلفات ساختمانی شهر زاهدان مؤثر عوامل

در تحقیق حاضر نیز بر اساس تلفیقی از نتایج پنج عامل کالبدی، مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و قوانین و مقررات ارزیابی 

در بروز را  تأثیربیشترین  39/1که قوانین و مقررات در حالت کلی با میانگین  دهد مینتایج نشان  .نهایی صورت گرفته است

در رتبه دوم قرار دارد.  45/1 یرگذاریتأثنیز مسائل مدیریتی و ضعف مدیریتی با میانگین  بعدازآنتخلفات ساختمانی دارند و 

بیشتری نسبت به عوامل اجتماعی دارد. با توجه به  یرگذاریتأثاقتصادی نیز  های یزهانگو  رادارند تأثیرمسائل کالبدی کمترین 

بیش از عدم اجرای درست آن چنین بیان داشت که ضعف مدیریتی و ناکارآمدی قوانین و مقررات و همچنین  توان میاین نتایج 

نفع به اصول اخالقی و  های مربوطه و ذی و اگر ارگان اند شده وساز ساختسایر عوامل باعث بروز و پراکنش پدیده تخلف در 

 شاهد بود. توان می گیری را اهمیت دهند کاهش چشم وساز ساختای در بحث  حرفه

 در بروز تخلفات ساختمانی شهر زاهدان مؤثرای مستقل عوامل  تک نمونه tآزمون  -4جدول

 Mean 

Test Value = 3 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
Lower Upper 

 6912/1 2969/1 99111/1 111/1 26 591/1 9911/2 اجتماعی

111/1 26 463/9 6942/2 اقتصادی  69435/1 9919/1 2149/4 

111/1 26 111/9 4511/1 مدیریتی  45111/4 9915/1 1355/4 

111/1 26 692/6 3951/1 قوانین و مقررات  39511/4 1193/4 5349/4 

111/1 26 969/1 5935/2 کالبدی  59351/1 2214/1 9616/1 

 9356، پژوهشهای  منبع: یافته
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 گیری بحث و نتیجه

ای به  د بیانگر چگونگی و دالیل بروز پدیدهتوان میو با شناخت درست از شهر زاهدان  ساله دهبندی در دوره زمانی  این رتبه

ی اه سالتوزیع نقاط تخلف در اوایل دوره در مناطقی بیشتر بوده است و در  چراکهاسم تخلفات ساختمانی در یک منطقه باشد، 

د مربوط به توان میترین دالیل این امر  است. یکی از اصلی یافته یشافزا 5پایانی دوره در مناطق دیگری مانند منطقه 

شهرداری با  411های جدید در شهر زاهدان رعایت قانون ماده وساز ساختدر  درواقعهای مسکونی جدید باشد که وساز ساخت

رتبه اول در تخلفات را  5به اقتصادی ) فقر یا سودجویی اقتصادی( دارد. اگر منطقه که دالیل آن بیشتر جن شود میمشکل مواجه 

د. اما با باش میهای جدید شهرک مسکونی زیباشهر و توسعه فیزیکی شهر در آن جهت وساز ساختد بیشتر به دلیل باش میدارا 

اقتصادی و مشکالت  سودجویی توان می 3و  1گرفتن مناطق فقیرنشینی همچون شیرآباد و بابائیان در منطقه  قرار بهتوجه 

بندی بیشترین تخلفات ساختمانی  مناطقی که در رتبه متأسفانهی تعمیدی را بیش از فقر در این امر دخیل دانست. گریز قانون

. لذا قراردادهای باالتری نسبت به سایر مناطق شهری  ها را در رتبه آن توان می( در زمینه اجتماعی و اقتصادی نیز 4 و 5) رادارند

بلکه بیشتر تخلفات  گیرد، میچنین نوشت که تخلفات ساختمانی در زاهدان نه بر پایه فقر و ناآگاهی قانونی صورت  توان می

ی اقتصادی منطقه و همچنین سودجوی وساز ساختو سبک  بافرهنگنشات گرفته از مشکالت قانونی و یا مغایر بودن قوانین 

 د.باش می

منطقه جنوب شرق کشور که مبدل به  شهر حاضر در بلوچستان و تنها کالن و سیستان مرکز استان عنوان بهشهر زاهدان 

در منطقه شده؛ خواستگاه ظهور آرزوها و  بدیل تجاری بی - سیاسی و خدماتی - اداری اجتماعی، - قطب و پایگاه جمعیتی

جامع و تفصیلی  های نتایج حاصل از بررسی مطالعات طرح .گردیده است در این منطقه از کشورنیازهای جمعیت محروم  اجابت

 مشکالت؛ و بروز سو یکدر حاشیه شهر، از  بدون برنامهرشد  شهر زاهدان و مشاهدات میدانی، نمایانگر توسعه ناموزون و

. دباش میاز سوی دیگر  شهر زاهدان، رت دنت و فعالیوسک های در پهنهو خارج از مقررات و ضوابط شهرسازی کالبدی 

شرایط  های غیرقانونی بوده که با توجه بهوساز ساخت، ها در ساختار کالبدی شهر زاهدان نظمی این بی ترین عامل پیدایش عمده

 نیروهای شهرداری بسیار سخت و بعضاً ها را برایوساز ساختشهر، کنترل و نظارت بر  بر خاص اجتماعی و فرهنگی حاکم

  .نموده استغیرممکن 

ند ولی شهر زاهدان بیش از دیگر مراکز استان مورد هدف باش میاگرچه تمام مراکز استانی در کشور جاذب جمعیت 

در  درپی یپهای  سالی که دالیلی همچون رشد و افزایش اهمیت تجاری و بازرگانی زاهدان، خشک گیرد میمهاجران قرار 

ت و تخلفات ی، جرم و جناینشین حاشیهد. لذا باش می مؤثرسایر مناطق استان در آن بسیار  شهرهای مجاور و محرومیت شدید در

د از توان مییابد. تخلفات ساختمانی  رسمی، نیز در راستای این افزایش جمعیت و ناهمگونی افزایش میساختمانی و اسکان غیر

وساز نشات بگیرد. با توجه به  رآمدی قانون ساختمسائل اقتصادی، ناکافرهنگی،  -عوامل متعددی همچون مسائل اجتماعی 

نتایج پژوهش، تمامی این عوامل در تخلفات ساختمانی در شهر زاهدان دخیل هستند، اما بیشترین تخلفات ساختمانی در 

 ختمانیسا پروانه در مندرج مساحت بر زائد بنا اضافه بهصورت گرفته؛ که با توجه  ساخت تازههای  های جدید و ساختمان شهرک

شهر بلکه در محالت و  نشین حاشیه. تخلفات ساختمانی در شهر زاهدان نه ناشی از فقر و در محالت مسکونی هستند اراضی در

ند. با توجه به باش میاقتصادی  سودجوییی و گریز قانونکه در پی  گیرد میی قانونی و توسط افرادی بیشتر صورت ها شهرک

 موردمطالعهچنین نتیجه گرفت که ابتدای دوره  توان می، ساله دهی ترسیمی از نقاط تخلف در سطح شهر در دوره ها نقشه

سیر صعودی داشته و  روز روزبهبوده است ولی با احداث منطقه زیباشهر تخلفات ساختمانی  5پژوهش، کمترین تخلف در منطقه 

بنا  اضافه بهاست که بیشترین این تخلفات  داده یجاتخلف( را در خود  4411)بیشترین تخلفات  5ی پایانی دوره منطقه ها سالدر 
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شهرداری زاهدان  2و  3این است که مناطق  توجه قابلد. نکته باش می( 643ی مسکونی )ها ساختماننسبت به پروانه ساخت در 

کاهش یا  ازلحاظگیری  تغییرات چشم 62 تا سال 91و از سال  اند داشته( میزان تخلفاتی مشابه 4262تا  4291در تمام دوره )

زاهدان بیشترین تخلفات را دارد و با درجه  5د چراکه منطقه گرد می. طبق مدل کوپراس نیز این نتایج اثبات است  داشتهافزایش ن

خود گزارشات بیشتری را به  23/63با درجه کیفیت  4منطقه  بعدازآنرتبه یک را به خود اختصاص داده است و  411کیفیت 

کمترین میزان  ،دارد 5و  4نشین بیشتری نسبت به مناطق هرچند که محالت فقیر 1منطقه  که ینااختصاص داده است. جالب 

وهش بهتری نسبت به سایر مناطق دارد. با توجه به نتایج پژ وضعیت 25/23گزارش( و همچنین با درجه کیفیت  119تخلف )

مرتبط از موضوعات اقتصادی، کالبدی،  هم ای به هدر مجموع ر شهر زاهداندبروز تخلفات ساختمانی  های دالیل و ریشه

کتورهای فا متناسب با نوع تخلف ممکن است نقش بعضی ازولی مدیریتی و باالخره قوانین و ضوابط قرار دارد.  اجتماعی،

اگرچه ابهام در بعضی از قوانین،  .نماید عنوان فاکتور اصلی و کلیدی بروز تخلف عمل و به تر بوده رنگنسبت به بقیه پر یادشده

 شفافیت باوجودآورد، اما متأسفانه در اکثر مواقع هم  د بسترهای وقوع تخلف را فراهمتوان میوساز  ساخت ضوابط و مقررات

سازی، اعتمادی و عدم اعتقاد به قوانین شهر ، بیوساز ساختاقتصادی بودن  قانونی، سایر عوامل و فاکتورها همچون فاکتورهای

 یروشن بهو  زنند وسازها را رقم می ساخت نفع، موجبات انجام تخلف در های ذی موقعیت گروه و یا حتی روابط و بعد زیاد خانوار

ساکن در  اجتماعی - ها و اقشار اقتصادی وساز، الیه با ساخت و مقررات مرتبط ی از ضوابطگریز قانونکه  دگرد میمشخص 

 چنین ینا .نموده است کنند را درگیر حکم می امر خالفقضاوت  خود به که هایی را مانشهر را درنوردیده و حتی ساز

 .کشیده شده و انجام تخلف را امری موجه جلوه دهد به سطح جامعه و شهروندان یسادگ بهتواند  قانون می هایی از سرپیچی

انجام تخلف را زیاد کرده  است که ریسک یا گونه بهناشی از تخلف تا به امروز  اقتصادی های انگیزه رسد میبه نظر  حال یندرع

تقویت  روز روزبهرا و به جان خریدن جریمه نقدی تخلف  با کسب درآمد شهرداری از تخلف، انجام و این موضوع در پیوند

موجود  و تقاضای وضع های عرضه سایر عوامل دیگر همچون مکانیزم طور که در مقدمه نیز به آن اشاره شد همان .نموده است

آشنایی با اصول عدم و  شهرنشینی فقر فرهنگ به شهر، عدم تمکن مالی بخش زیادی از مهاجرین، و مهاجرت سو یکزمین از 

نکته  .منجر گردیده استات ساختمانی( تخلف بروزتقویت هرچه بیشتر این روند ) و ... بهدر ابتدای سکونت در شهر  شهروندی

ترین معضل در این  د. ابتداییباش می اشاره گردد، جایگاه عوامل مدیریتی در امر تخلفات آنبندی به  جمع دیگر که جا دارد در

رصد و پایش امکان  نبود این پایگاه باشد. میزمینه تخلفات  پایگاه اطالعاتی منسجم و استاندارد در وجود یک قسمت، عدم

غیرممکن  یک بازه زمانی مناسب ها را در ند آنمکان با مشکل مواجه نموده و تحلیل رو تخلفات را به تفکیک موضوع و

عملکردی و  ، تداخلهمدیریت مواجه نمود در عرصههایی  محدودیت با یزنحاضر را  مطالعات کهدیگری   نماید. مسئله می

 نگری سازمانی است.  هماهنگی و بخشی مدیریتی و فقدان های سازمانی در حوزه

بر اساس مقررات و بدون تخلف سبب  وساز ساختاست.  تخصصی این تحقیق برای مدیریت شهری مفید پیامدها: پیامدهای

 شود. پیامدهای اجتماعی این تحقیق همچنین ساخت می در مقابل بالیای طبیعی و انسان ها ساختمانتوسعه پایدار شهر و مقاومت 

 .کند و عدالت محور کمک می به ایجاد جامعه شهری قانون محور

با توجه به . کنند یرا ترسیم م شده نییتع  رسیدن به اهداف از پیش یها هستند که راه ییها اهبردها و راهکارها گزارهر

، راهبردهای دباش میغیرمجاز در شهر زاهدان  یوسازها شناسی تخلفات ساختمانی و ساخت موضوع این مطالعات که آسیب

در این خصوص توجه به سه نکته د. بتواند به کاهش تخلفات منجر گرد ده وتنظیمی نیز بایستی معطوف به موضوع مطالعات بو

  .دباش میدر ابتدای این مطالعات  شده گرفتهن در نظر الانداز و اهداف ک نکته اول مروری بر چشم .حائز اهمیت است

. قطعاً بخشی از دباش میمعرف نوع اقدام  ینوع تخلف است و به ای مدنظر قرار گیرد نحوه برخورد بنکته دوم که بایست

این قبیل .شوند یاقدامات پیشگیرانه محسوب م ینوع وقوع تخلف بوده و به یها زمینهاقدامات بایستی معطوف به برطرف کردن 
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ها را نیاز دارد. بخش دیگری  بروز تخلف را شناسایی نموده و راهبردها و راهکارهای مناسب برخورد با آن یها زمینه ،اقدامات

و  گردد یمها از طریق راهبردها و راهکارهای مناسب دنبال  و نحوه برخورد با آنمات به زمان انجام تخلف مربوط شده از اقدا

، برای این مرحله نیز بایستی راهبردها و راهکارهای مناسب آن شود یباالخره بخش سوم اقدامات نیز به بعد از تخلف مربوط م

اجتماعی، )انجام تخلف  لیو دال ها زمینهاما نکته سوم تفکیک موضوعی راهبردها و راهکارها متناسب با تنوع د. ینی گردب پیش

با توجه  بیترت نیا . بهدباش میاز سوی دیگر  ادشدهیو تبعات تخلف بر هر یک از عوامل  سو کیاز  (اقتصادی، کالبدی، مدیریتی

منظور پیشگیری و کاهش تخلفات ساختمانی در شهر زاهدان را به تفکیک  دی بهراهبردها و راهکارهای پیشنها ادشدهیبه نکات 

 .دهد میمربوطه نشان  یها دوره

 راهبردهای اقتصادی

که عالوه بر هزینه تخلف تا حد امکان هزینه اثرات  یا گونه بههای نقدی مربوط به تخلفات  بازنگری در میزان جریمه -

 دهد،جانبی منفی آن را پوشش 

 ،توان )ارائه وام و تسهیالت با بهره کم( پذیر و کم های تشویقی برای اقشار آسیب سیاستاعمال  -

 آمده از تخلف به وجودهای جانبی  سودگرایانه به جبران برخی هزینه های یزهباانگالزام برخی از متخلفین  -

مقاومت در برابر  ازنظرتمان منظور رفع تخلف ناشی از تعرض به گذر، عدم رعایت ایمنی ساخ ارائه تسهیالت ویژه به -

 زلزله، عدم رعایت حریم قانونی و ...

 .از سوی عناصر سودجو شده انجاماتخاذ اقدامات توبیخی و تنبیهی در قبال تخلفات  -

 راهبردهای کالبدی

تراکم بندی بافت در ارائه ضوابط مرتبط با  در نظر گرفتن ارزش اقتصادی زمین شهری و موقعیت زمین در شهر و پهنه -

 ،و ارتفاع

 ،منظور افزایش ایمنی در محالت دارای سطح اقتصادی پایین به ویژه بهنظارت بر انتخاب مصالح، سازه و ...  -

 ،های سیال با در نظر گرفتن درآمد ساکنین، سطح اقتصادی و شرایط اقلیمی بندی شهر و ارائه طرح پهنه -

های  ه ساخت و با هماهنگی شهرداری مناطق از طریق ادارهارائه خدمات ضروری آب و برق ... پس از دریافت پروان -

 .مربوطه

 ها عوامل قانونی و ضوابط و بخشنامه

 ،ها و استانداردهای الزم در راستای تحقق مقررات ملی ساختمان و بومی نمودن آن نامه تدوین آیین -

 ،شده تلفهای  قتکارشناس رسمی دادگستری و برخورد قاطع در راستای از بین رفتن و موقع بهحضور  -

و اجرای مفاد پروانه  وساز ساختها و نحوه اعمال نظارت بر  قانون شهرداری 411ماده  9ایجاد شفافیت در تبصره  -

 ،ساختمانی

 .تر بر صدور گواهی پایان کار ساختمان پس از اتمام بنا عمال نظارت و کنترل بیشتر و دقیقا -

 

 ،%(، زهره هادیانی )نویسنده دوم35) ، نگارنده بحثیپژوهشگر کمک( علی سرگلزایی )نویسنده اولسهم نویسندگان: 

 بحث  گر یلتحل%( پژوهشگر کمکی، 21مجتبی رفیعیان ) %(،15) شناس روش، نگارنده  بحث، ( پژوهشگر اصلیمسئول



                        DOI: 10.29252/geores.33.2.5679/ تبیین و تحلیل فضایی علل و پیامدهای تخلفات ساختمانی مورد پژوهشی: شهر زاهدان 

 

 منابع و مآخذ
Agnew, J. A., & Livingstone, D. N. (Eds.). (2011). The SAGE handbook of geographic knowledge. London: 

SAGE Publications. [DOI:10.4135/9781446201091.n1] 

Ahad Nezhad, M., Rashidkhaani, S., Naderi, A., & Gholami, M. (2013). Effects and consequences of 

construction violations in cities: Case study: Zanjan city. Paper presented at the Fifth Conference on 

Urban Planning and Management, Mashhad. (Persian) 

Alijani, B. (2015). Spatial analysis in geographic studies. Journal of Natural Spastic Analysis,, 2(3), 1-14. 

(Persian) 

Alnsour, J&,.Meaton, J. (2009). Factors affecting compliance with residential standards in the city of Old Salt, 

Jordan. Habitat International, 33(4), 301-309.[DOI:10.1016/j.habitatint.2008.08.003] 

Amid, H. (2011). Persian language culture ( First ed.). Tehran: Shahrzad Publication. (Persian) 

Bahmani Monfared,H., & Kalantari, M. (2012). Investigating the impact of commission decisions on article 100 

of the municipality on the control of construction misconduct. Paper presented at the Fourth Urban 

Planning and Management Conference, Mashad. (Persian) 

Few, R,.Gouveia, N., Mathee, A., Harpham, T., Cohn, A., Swart, A., & Coulson, N. (2004). Informal sub-

division of residential and commercial buildings in Sao Paulo and Johannesburg: Living conditions and 

policy implications. Habitat International, 28(3), 427-442.  [DOI:10.1016/S0197-3975(03)00042-0] 

Golledge, R. G. (2002). The nature of geographic knowledge. Annals of the Association of American 

geographers, 92(1), 1-14. [DOI:10.1111/1467-8306.00276] 

Haining, R. (2003). Spatial Data Analysis Theory and Practice. United Kingdom: Cambridge University Press. 

[DOI:10.1017/CBO9780511754944] 

Hakimi, H., Pourmohammadi, M. R., Pahrizkar, A., Meshkini, A., & Pourtaheri, M. (2011). Evaluation of 

quantitative and qualitative indicators of housing in informal settlements of Iran. Case study: Jamshid 

Abad Khoy. Journal of Geography and Environmental Planning, 22(4), 197-210. (Persian) 

Ioannidis, C., Psaltis, C., & Potsiou, C. (2009). Towards a strategy for control of suburban informal buildings 

through automatic change detection. Computers, Environment and Urban Systems, 33(1), 64-74. 

[DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2008.09.010] 

Kahraman, S., Saatci, A., & Misir, S. (2006). Effects of adding illegal storeys to structural systems. Sadhana, 

31(5), 515-526.[DOI:10.1007/BF02715910] 

Kamranuridi Kojuri, M. (2014). Structural violations and spatial-physical change in metropolitan regions of 

Tehran. Environmental Impact Analysis Spatial Analysis, 1(2), 65-76. (Persian) 

Kamyar, G. (2016). Urban and urban rights, (Eighth ed.). Tehran: Majd Publication. (Persian) 

Kapoor, M., & Le Blanc, D. (2008). Measuring risk on investment in informal (illegal) housing: Theory and 

evidence from Pune, India. Regional Science and Urban Economics, 38(4), 311-

329.  [DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2008.03.005] 

Mansoor, J. (2013). City and municipality laws and regulations (Third ed.). Tehran: Publishing House. (Persian) 

Miller, H. J. (2008). Geographic theory and geospatial knowledge discovery. Paper presented at the IEEE 

International Conference on Data Mining, Pisa, Italy. 

Mohammadi, J., & Mirzaei, S. (2015). Explaining the situation and recognizing the factors affecting violations 

of construction in metropolitan Iran, case Study: Isfahan's 15 areas.Geographic Quarterly Journal, 30(2), 

197-214. (Persain) 

Nazarian, A., & Negahban, R. (2014). The effects of corrective corrections of physical violations on improving 

the physical structure of Tehran city in recent decades, case study: District one inTehran. Journal of 

Urban Management, 12(22), 279 -296. (Persain) 

Pazuohan, M., Darab Khani, R., Jafari, E., & Zinolzadeh, A. (2014). Investigating and analyzing the influential 

factors on construction violations in small towns (case study: Babolsar township). Journal of Geographical 

Research Urban Planning, 2(2), 239-252. (Persian) 

Rafiyan, M., & Sarkhili, E. (2017). Structural violations in urbanism, concepts and approaches and experiences 

(First ed.). Tehran: Armanshahr Publication. (Persian) 

Rukwaro, R. W. (2009). The owner occupier democracy and violation of building by-laws. Habitat 

International, 33(4), 485-498. 

Sabet Varnamkhasti, M. (2009). The municipal operations process. Paper presented at the Second International 

Electronic Municipal Conference, Tehran. (Persian) 

Saeidi, A. (2008). Encyclopedia of urban and rural management. Tehran: Cultural, Information and Press 

Institute. (Persian) 

Sarkhili, E., Rafieian, M., & Bemanian, M. (2014). Investigating the relationship between structuralviolations of 

the land use and spatial structure of Tehran using spatial regression analysis. Journal of Architecture and 

Urban Planning, 6(2), 23-41. (Persian) 

https://doi.org/10.4135/9781446201091.n1
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.003
https://doi.org/10.1016/S0197-3975(03)00042-0
https://doi.org/10.1111/1467-8306.00276
https://doi.org/10.1017/CBO9780511754944
https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2008.09.010
https://doi.org/10.1007/BF02715910
https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.03.005


 905، شماره پیاپی 57 دوم، تابستان، شماره 33فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  / 70

 

Sarkhili, E., Rafiyan, M., & Bemanian, M. (2012). Investigation of disadvantages of construction of surplus 

building on construction concentration in Tehran City. Urban Management, 10(30), 145-162. (Persian) 

Vatanparast, M., Motamedi, M., Amarlou, G., & Sadri Fard, A. (2014). Analysis and analysis of construction 

violations in urban instability (case study: Bojnourd city). Paper presented at the First national Conference 

on Modern Horizons of Empowerment and Sustainable Development of Architecture, Civil Engineering , 

Tourism, Energy and the Urban and Rural Environment, Hamedan. (Persian) 

Zaheri, M., & Pourmohammadi, M. R. (2006). The obstacles of urban criteria and providing appropriate 

strategies for preventing construction violations (case study: Tabriz metropolis). Journal of Geography and 

Planning, 3024, 34-63. (Persian) 


	4-Hadiyan
	4-hadiani



