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 *1شهر يزد سه تخلفات ساختمانی در منطقه بررسی 
 

 2زهرا هروي،  1,*نجما اسمعيل پور

 

 دانشكده هنر و معماري( ،عضو هيأت علمی گروه شهرسازي دانشگاه يزد) -1

 (دانشكده هنر و معماري ،شهري دانشگاه يزد ريزيارشد برنامهکارشناسی )دانشجوي  -2

 

 چكيده   

را در تايي ـسي و روشهري يزرمهناو برمديريت م گذشته نظاي هادر دهه كهتي از مشكاليكي                
 بطاضواز  يشهر زهايساو ساخت در  تخلفباشد. زميغيرمجاي هازساخت وت ساساارداده رـقد وـخع عاـلشاتحتكشور

نشيني و شهر شدبا رسو هم كه باشدش ميگسترل درحالحاو در عين دارهاي ايران واقعيتي ريشهشهرازي در شهرسو  فني

 ندر قانو تهايىكهامجاز وجود با .ستايش افزا لحادر عديتصاي نهگو به ز،سا و ساخت صنعتدر ثراي مؤتقاضافزايش 
ميسيون . كاردد وجود ضمانت اجرايى براى آن كمتر رسدمي نظربه  ،دهـنظرگرفته ش درت ساختماني تخلفا شهردارى براى

نتوانسته  نقش  ،باشدي ميتخلفات ساختمان از يجلوگير يبرا ينهاد خاص و شبه قضايكه  هم هايقانون شهردار 011ماده 

هاي الزم به روش و داده است يلحاظ روش توصيف بهحاضر پژوهش . ايفا نمايدخود را در اين زمينه به نحو احسن 
يهاي تخلفات تحقيق كه تعيين ويژگ هدف اينبه براي دست يافتن . آوري شده است جمعهاي ميداني و بازديداي كتابخانه

(  0731 -0731در مقطع زماني) مورد پرونده تخلف ساختماني08221تعداد ،  باشديزد مي شهر سهساختماني در منطقه 

آراء كميسيون ،يا نداشتن پروانه لحاظ داشتن و هاي تخلف به، پرونده اين رابطهدر .مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار گرفت

لحاظ ، تخلفات صورت پذيرفته به  هاي خالفزساوساختكار رفته در، نوع مصالح بهمورد تخلفات ها درشهرداريصد ماده 
ميزان تخلفات و توزيع آن در نواحي ، و نهايتاً  به لحاظ نوع مالكيتو  لحاظ نوع كاربريبه  ، نوع طبقات و مساحت آنها

 يدر مقطع زمان ،نطقهماين ها در زساوساخت شتريبكه  نشان داد نتايج پژوهشمورد بررسي قرار گرفته است .  سهمنطقه 

ناحيه يک   ،و در ميان نواحي منطقه سه باشدميطبقه همكف در  مربوط به كاربري مسكوني و ،بدون پروانهذكر شده 
 داشته است.  هازساوساختبيشترين تخلف را در زمينه 

  

 شهر يزد منطقه سه  ،011كميسيون ماده ، ساختمانيتخلفات   :واژگان کليدي
of  Yazd  threezone     ,  Commission on Article 100 ,  violations  Building  

  

 مقدمه -1

قابتي ركنش از ميان حاصل يي فضارم فو شهرها لبدي كاي پيكرهي زندهساعناصر ترين مهمان عنوها به ساختمان            
در منافع د حصل تضامادر بهترين بيان ساختماني ت لفاتخ .باشندميمحلي ي هاادو نهني وبخش تعا ،بخش خصوصي زار،با

 و استانداردهاي از ضوابط شهري زساوساختتخلف  .آن استشكل رزترين جتماعي باا -ديمنافع فراد تضده و شهرها بو

نشيني و شد شهربا ره همسو كده گسترلحادار و در عين ريشهست ي ايران واقعيتي اشهرهازي در شهرسا وفني  ،كيفي

                                                 
Email: najmaesmailpoor@ac.ir 

  1- اينمقاله مستخرج از پايان نامهکارشناسی ارشد نويسنده دوم باعنوانعللوقوع تخلفاتساختمانیدرحوزهساختوسازهاي * *

.باشديزدمیردانشگاهدشهريزد(3موردي:منطقهشهرداري)مطالعهآنها باتأکيد برنقشکاهشراهكارهايمسكونی و ارائه   
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اد فراشخصي يهااستهخون جحاو ر دآوريسوا لذ ،ستا ايشفزا لحادر صاعديتاي نهبه گو ،صنعتدر موثر اي تقاضافزايش 

گفته ديگر به رت عبابه  .[1] (17: 0738،روي)بهشتيبيانجامد اي جامعهني در هر تخلف ساختماوقوع به ند اتومي
كه اريفتر از هر شيوهست ا رتعبام جريف تعرترين زيرا ساده ،م نيز وجود داردجرن وجود دارد قانوكه ( هرجا 0720گيدنز)

در نيمرخ و پايدار آن  تبلندمدر ثااگير و آساختماني به سبب سطح فرتتخلفالذا  .(018: 0720گيدنز، نقض كند)را  نقانو

 ،نساختمانعت صدر ثر ؤمي تقاضاايش فزبا اكه همسو شونديب ممحسونشيني نوين شهرهاي ترين چالشاز مهمشهرها 

 جوامع مختلف در ادبياتساختماني هاي داراي تخلف ساختمان .ستاده جه نمواموهاي عظيمي الشبا چرا شهرها 
 يا بناي ، مسكن0ييا بناي غيرقانون مسكن .اندشدهمتفاوتي تعريف ، با اصطالحات حاكم بر جامعهقوانينبه بسته  ،گوناگون

 اين از بناي نابهنجار و غيره ،6نشده  ريزي، بناي برنامه1نشده بناي سازماندهي  ،1رسمير، غي7كنترل نشده، بناي8غيرمجاز

ناشي  0731دهه از اوايل و تغييركاربري تراكم ساختماني فروش عوارض از محلتأمين درآمد شهرداريها  سياست*.اندجمله
به رانت نوع  اين .استدر شهرها منجرگرديده  زمين و ارزش مسكنساختگي  رانت تفاوت گيري نوعيشكلبه ه كشده 

در اين پژوهش تخلفات  .]8 [(0728،دانا است )رئيس تعبير شده«  3سازيزمينه رانت»يا « القايي شهرداريها  رانت»

براي دست يافتن به هدف  .مورد مطالعه قرار گرفته است 0731تا  0731سال هاي شهر يزد طي  سهساختماني منطقه 

مورد پرونده تخلف  08221تعداد  باشد،شهرداري يزد مي 7كه تعيين ويژگيهاي تخلفات ساختماني در منطقه  تحقيق
ي تخلف از اه، پرونده در اين رابطه .تجزيه و تحليل قرار گرفته است ،مورد بررسي 0731تا  0731هاي ساختماني درسال

شهرداري ها  011آراء كميسيون ماده  ،  هازساوساختبا ضوابط   تطابقو يا عدم  تطابقلحاظ داشتن و يا نداشتن پروانه و 

لحاظ نوع ،  تخلفات صورت پذيرفته به  هاي خالفزساوساختار رفته در كمصالح به  ،  نوع در مورد تخلفات صورت گرفته
ميزان ،  و نهايتاً  ي تخلف به لحاظ نوع مالكيتهاپرونده ،ي تخلف به لحاظ نوع كاربرياهپرونده ، طبقات و مساحت آنها

 مورد بررسي قرار گرفته است.  سهمنطقه در نواحي  آنتخلفات و توزيع 

             

  پژوهشه و ضرورتمسئلبيان -2

رايط كنوني با مشكالتي، از جمله كمبـود شهرها در ش ،و توسعة شهرنشينيجمعيت با رشد روزافزون  همگام            

مسـكوني و مراكـز فعـالتي هـاي منظور، نياز به ايجاد واحـدهاي همين روبرو هستند به رفاهي و ساير خدمات مسكن 
و حتي باير مجاور شهرها در بورس زمين زراعي هاي زمينگردد كه موجب مي ،يافته و...شدترفاهي و امكانات مختلف 

سـاخت  .اسـت نيز رو به افزايش تخلفات ساختماني  ،درنتيجه ]7 [.(12:0726،نسبورخشاني آباديارگيرند )زنگيقر

 بخـشسـاختماني  اند و فعاليتهاياهميتحائز فرهنگي و حقوقي  اجتماعياقتصادي از ابعاد گوناگون شهري وسازهاي 
 بهامر ين ا ]1 [.(1: 0721،آبادي و عليدهند)معصوم  ميكشور را تشكيل دي و تولياقتصادي ي فعاليتهاكل ازاي عمده

و بررسـي  مـورد بحـ مختلـف پژوهشـگران  توسـطدفعـات ....به .وساختمان سازي ،شهرسازي هايمقولهكه اي گونه

 و شـناخت  ،عنوان نمونهبه  .اند بودهواقعي  به مفهومگذار در امر توسعه و تأثيرعلمي نتايج ولي كمترداراي  ،قرارگرفته

اجرا مرحله در ليكن گرفته ازانقالب انجام  پيشدر سالهايويژه ر ساير كشورها به دشهرسازي ها و مقررات نظاممقايسه 
 هـاي نامـه آئينبه  اطالعاتما امروزه تبديل اين ا ]1 [ .(01: 0762است )معتمدي، رسيدهاثبات به آنها كارايي عدم 

مورد اجرايي هايدر دستگاهعنوان دستورالعمل تا به  استفراواني  حائز اهميتو ساختماني معماري  ،شهرسازي اجرايي

                                                 
1-Illegal    

2- Unauthorized 

3- Uncontrolled 

4- Informal 

5- Unorganized 

6-Unplanned 

7-Paving Rent 
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عنـوان خود را به  و بروز گردد و نقشو تحليل قرارگرفته مرتب مورد تجزيه طور  بهزمان قرار گيرد و در طول استفاده 

 امقدا كمال داريشهر نقانو صدده ما] 6 [  .(82: 0721هاي اجرايي كشور ايفا كنند )حسـيني،توانمند دستگاهبازوي 
ي ين پيامدهاتـرممهاز  (.008 :0736 ،ليـقخ و مفرحي ) باشدازها ميسخت وسا از اين ممانعت در داريشهر مأمورين

ري ضي شهده از اراستفاه انحوو اختماني ــسز مجاي  غيـركمهااتر، شهرب درسيماي تأثير مخر ،ساخت وسازهاي خالف

ساسي ثيـر اأـتو د ـهديـمر رخ وـكشي هرهاـشدرساختماني كه تتخلفااد يزحجم به با توجه ا لذ .توان ذكر نمودرا مي

ــر ين گونه ا ــات ب ــرهميت ورت و اضر، كالبد شهرتخلف ــا اخوب ــه اين مسرد ب ــيبديهي به نظر ي مرأل تي سد )بهشرم
جرائم ساختماني در شهرهاي ايـران از جملـه   ،طي سالهاي گذشته ،هاي انجام گرفتهطبق پژوهش  .(21: 0738،روي

است كه اين روند شهر را از بافت و استخوان بندي درست و كار آمد محروم شهرهاي بزرگ مانند يزد رو به افزايش بوده

پروانـه سـاختماني بـا زيـر بنـاي  0028يزد به طور تقريبـي سـاالنه درشهر  ،با توجه به آمار و ارقام موجود .سازدمي
 710 ،پروانه ساختماني مربوط به منطقه يک 860 ،شود كه از اين تعداد پروانه ساختماني متر مربع صادر مي 711611

 .باشداريخي ميپروانه  مربوط به ناحيه ت 71پروانه مربوط به منطقه سه و  117 ،پروانه ساختماني مربوط به منطقه دو

فقره پرونده تخلف ساختماني گزارش شده كـه نزديكـي ارقـام   173تعداد  0726شهر يزد در سال  7تنها در منطقه 

عمق و وسعت پديده تخلفـات سـاختماني بيشـتر خـود را  ،تخلف در اين منطقه با رقم پروانه ساختماني كل شهر يزد
از آن جهت اهميت بسيار  تخلفات ساختمانيتن به موضوع بيماري پرداخ] 3[  .(0722:1سازد )طهماسبي،نمايان مي

درازمدت به اثرهاي منفي ر اي به نام جريمه، شهر را دتوسعة تخلفات ساختماني و دامن زدن به آن، با مقولهدارد كه با 

سـتند و اصـوالً وسازهاي بدون پروانه ساختماني قابـل كنتـرل نيو از آنجائيكه ساختنمايد ناپذيري دچار مي برگشت
هـاي صـادره از سـوي كنند در اينجاسـت كـه تعـداد پرونـدهها به شهرداريها رجوع نميسازندگان اين گونه ساختمان

 نمايد. شهرداريها در حكم سندهايي هستند كه استفاده حداكثري از آنها را ملزم مي

 روش تحقيق -3
استفاده  ياها از شيوه مطالعات كتابخانهداده يردآورگي برا .استي لحاظ روش توصيفبه حاضر  تحقيق              

شامل اين بازديد  .اي انجام شده استبازديد منطقه ،منظور مطالعه و شناخت صحيح از ميزان تخلفات و بهگرديده 

جامعه آماري اين  .باشدهاي مورد مطالعه ميهاي تخلف در سالهاي ساختماني و پروندهبررسي آماري پروانه
شهرداري يزد در  سهشهرداري منطقه  011سيون ماده هاي به ثبت رسيده در كميش شامل كليه پروندهپژوه

با استفاده از فرمول كوكران تعداد  ،اين تحقيق به هدفيافتن  براي دست .باشدمي0731 -0731فاصله سالهاي 

 ،مورد بررسي ذكر شدهر سالهاي ده موجود دپرون 96256 تخلف ساختماني به عنوان نمونه ازرد پرونده مو 08221
 .تجزيه و تحليل قرار گرفته است

 

  مبانی نظري -4     

 مفاهيم   -4-1       

  مديريت شهري 
كند كه اصول كلي براي فهم مي بيان 8*شهرها ريهطي مقاله اي در نش 0337در سال 0 سترنمجله ا               

 :بالنچارد ليچوكنت هوسكننده است.به نقل از پاول گيج بسياراژه و ينشهري وجود ندارد و مفهوم اصلي ا ديريتم
مديريت  .شودوانده ميخ شده و شهرداري يفاي از حكومت محلي تعرمجموعه زيرشهري به عنوان  يريتمعموالً مد

                                                 
-1 stern 

2*-Cities 
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بر  ،مان دهدشهر را ساز ليتهايفعا ،كندريزي  براي شهر برنامهبايد  لذا باشد¬ميبه مفهوم علم اداره جامعه شهري 

ها در راستاي زساوساختكه يكي از موارد الزم االجراي مديريت شهري نظارت بر  انجام شده نظارت كند ليتهايفعا
 پروژه توسعه :پارادايم جديد مديريت شهري دو دستوركاردارد .باشدرعايت اصول، قوانين ومقررات شهرسازي مي

هاي اخير در دهه .زارهاي كليدي نظام مديريت شهري هستندي مشاركت شهري كه در عين حال ابشهري و پروژه

توجه خاصي ]10[ 1هاي انساني)هبيتات(و مصوبات اجالس سكونتگاه *3(UMPي مديريت شهري )به بح  برنامه

زير  ،ي مديريت زمين شهريبه ويژه برافزايش كيفيت معيارهاي عملكردي مديريت شهري درحوزه ؛شده است
شده  مور مالي شهرداريها وكاهش فقر شهري وتشويق مردم به مشاركت امور شهري تأكيدا ،هاي شهري ساخت

(. مديريت شهري به مفهوم اداره امور 0731:11،است )شهرداري تهران،مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران

 ،ياست هاي مليس ،شهر به منظور ارتقاي مديريت پايدار مناطق شهري، با در نظر داشتن و پيروي از اهداف
 ]3[ (. 731: 0723،باشد ) واالئياقتصادي و اجتماعي كشور مي

  تخلف 

 به واژه اين. است آمده( 816:0731 عميد،) كردن وعده خالف و كردن خالف معني به لغت تخلف در             

 حقوقي ماهيت دربارة نظر اختالف موجب دوگانه كاربرد همين و است رفته كار به كيفري و مدني قوانين در كرات

 .است گرديده ساختماني تخلفات

  .است آن براي شدن قائل مجازات كنند،مي اشاره آن بر مدعيان كه دليلي  :كيفري ماهيت -الف
 مي 011 مادة كمسيون مانند اختصاصي مراجع نشدن محسوب دادگاه آن داليل از يكي :غيركيفري ماهيت -ب

 باشد. 

 ساختمانی تخلفات 
 شهري شهروندان  مديريت بين ارتباط نقطة ترين مهم عنوان به توانمي را شهري مقررات و قوانين            

 نيل در مؤثري نقش ترديد نيز بي وســاز ساخت به مـربوط ضــوابط(. 0 :0722 ،و همكاران لطفي)  نمود قلمداد

 ضمن آن رعايت و دارد امنيت و ايمني آرامش، زيبايي، رفاه، تندرستي، تأمين ريزي شهري،برنامه عــالي اهداف به
 ابزار مقررات، و ضوابط. گردد مي ها ساختمان مفيد عمر افزايش و ارتقاء كيفيت موجب مذكور، اهداف تأمين

 و اجرا امكان كه است مقررات و ضوابط جامع، هاي طرح اسناد مهم از يكي. هستند ها برنامه و ها طرح اجراي

 دارند عهده بر مقررات و ضوابط تدوين در مهمي شهري نقش طراحان و ريزان برنامه. آورد يم فراهم را طرح تحقق
 به اعتنايي بي از است عبارت تخلف ساختماني ،كلي طور به  .(32 :0723 محمدي، و ميالني صالحي)

 اتمقرر از عدول و ساختمان سازي در شكني قانون شهري، هايزساوساخت عرصة در موجود قانونمنديهاي

 ضوابط و و مقررات قوانين رعايت عدم كه معناست بدين تعريف اين(. 78: 0738،رويبهشتي)سازيساختمان
 شهري تخلف سازندگان يا سازنده سوي از دليل هر به ساختمان، منظر و بهداشتي ايمني، فني، شهرسازي،

 (.   0721:13معصوم،) شودمي محسوب

 ساختمانی تخلفات انواع -4-2
تواند مي مختلفي ساختماني تخلفات شهر، يک در اجرا مورد و مصوب ساختماني ضوابط نوع به ستهب            

 پيشروي ،مازاد طبقه افزايش صورت به برتراكم مازاد بنا احداث تخلفات متعدد موارد باشد وجود داشته شهر درآن

                                                 
3-The urban management  programme 

- habitat  ll4 
*  
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 فضاي به پاركينگ نظير فضاهايي تبديل و معبر يا حياط نورگير شدن پوشانده ،عرصه در بنا مجاز حد از بيش

 ]01[(.0723 ،سرخيلي)شوند مي مشاهده ايران شهرهاي از بسياري در كه هستند هايي نمونه از اشتغال يا سكونت

 .گرددمي بيان ساختماني تخلفات انواع بندي تقسيم از نمونه چند اينجا، در

 شوند مي تقسيم دسته دو به معموالً تخلفات: 
 معماري باشد. و شهرسازي مقررات و ضوابط بر مبتني تخلفات -الف

 .(810 :0721 معماري صورت پذيرد)حسيني، و شهرسازي مقررات و ضوابط رعايت عدم از ناشي تخلفات -ب

 شوند: مي تقسيم صليا وهگر ـنجپ هـب ،ـاختمانيس ةـنواپر شتناند يا شتندا با يشهر حيانو در 
 سازيشهر اصول دننكر عايتر - 0

 بنا مستحكاا و فني لصوا دننكر عايتر - 8
 اشتيبهد لصوا عايتر دننكر  - 7

 نساختما ينما راتمقر و بطاضو گرفتن هيددنا - 1

 ]00[(. 11: 0727 ،سعيدنيا)لفاتتخ ساير - 1

 شوند مي تقسيم دسته دو به موقعيت نظر از ساختمانى تخلفات: 
 .گيرندمي رتصو تايىــروس يا و هرىــش عهــتوس طرحهاى درمحدوهد ــهك تخلفاتى :رحــط درمحدوده.فــال

 توسعه ىابر كه اراضى يا و شهرى توسعه هاى طرح محدوده از خارج در كه ىــتخلفات :طرح محدوده از ارجــخ.ب
 گيرند مي ترصو گرفتهاند قرار شهر حريم در يا و شهر آتى

 هستند سيمتق قابل زير شرح به يشهرساز واصول ضوابط اســبراس ساختماني تخلفات: 
       احداث بنا تخلف ،يتغييركاربر و حذف ،تخلفتبديل ،اتخلف عدم استحكام بن ،نهپروا بدون احداث بناى تخلف      

 وطــخط حريم در بنا احداث فــتخل ،تراكماضافى تخلف ،زمال نشينىعقب عدم تخلف ،زگا و نفت هاى لولهيمدرحر

  .اشغال سطح رعايت عدم تخلفو اضافى  ارتفاع تخلف ،ىعموم هاى آب منابع و تاسيسات برق انتقال

     كه در ادامه توضيحات آن هاى تبصره و هردارىــش قانون صد ماده كميسيون اســاس بر اختمانىــس تخلفات انواع

 .آن ذكر شده است

 آموزشـي تمعاونـ توسـط شهري، هاي محدوده با آشنايي دركتاب ساختماني تخلفات انواع ديگري از بنديتقسيم 

 كـه اسـت شـده ارائـه 0731 سـال كشـور، ودهياريهاي شهرداريها سازمان روستايي و شهري مديريت پژوهشكده
 بـودن اسـتفاده قابـل غيـر يـا پاركينـگ احـداث عـدم ،اضافي تراكم تخلف ،پروانه فاقد بناي ساخت :عبارتست از

 و بهداشـتي و فنـي اصـول رعايت عدم ،بنا ماستحكا عدم ،فني رعايت اصول عدم و شهر معابر به تجاوز ،پاركينگ

 ]01[.شهرسازي و تغييركاربري

 شهرهاي ايران در شهري زساوساخت کنتــرل و يت هدا نظام  -4-3  

 .اسـت ريـزي برنامـه و حقـوقي اجتماعي، نظام از دركشور متأثر شهري زساوساخت كنتــرل و هدايت               

 :است گرفته شكل طريق دو از كشور در شهري زاسوساخت كنترل و هدايت مبنا براين
  ها طرح و ها برنامه انواع طريق از  - 0

 (مالي و حقوقي ابزارهاي)  شهرسازي و ريزي برنامه ابزارهاي  طريق از  -8

 توسـعة هـاي طرح بر نظارت و اجرا تصويب، بررسي، تهيه، هاي درعرصه نهادين ومشكالت تنگناها واجد نظام اين 
)  اسـت نهفتـه سازماني بين ارتباطات و ساختاري قانوني، هاي نارسايي در مشكالت از بسياري وريشه تاس شهري

 ]08[. (0723 ،و وزارت راه و شهرسازي 81:0723 مشيري،
 



 

 

 
wwwCAUP.ir         6 

   111 کميسيون ماده -4-4 

ايجاد شـده  ساختماني تخلفات از جلوگيري براي قضايي شبه و خاص نهاد بعنوان 011كميسيون ماده              

 قضـات از يكـي عضـو، سـه از ها مركبشهرداري قانون 011 ماده 0 تبصره طبق اصلي كميسيون بر اعضاي .است

 اسالمي شوراي اعضاي از يكي و كشور وزير انتخاب به كشور وزارت نماينده ،انتخاب وزير دادگستري به دادگستري
 كميسيون دبير ديگري و شهرداري نماينده يكي ديگري فرن دو اين، بر شود. عالوه مي تشكيل شورا انتخاب به شهر

 ]07[.ندارند رأي حق ولي كنند،مي شركت جلسه در شهرداري 011 ماده

 شهرداري  قانون 111 ماده  هاي تبصره در مطروحه مباحث ماهيت  -1 جدول

 محتواي اصلی تبصره

 1تبصره 

اردي كه در آن قلع تاسيسات تشريح صالحيت كميسيون در زمينه تصميم گيري پيرامون مو

و بنا هاي خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان 
 احداث يا شروع به احداث شده باشد

 2تبصره 
ناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در يربرسيدگي كميسيون به اضافه بنا زائد بر مساحت ز

 حوزه استفاده از اراضي مسكوني

  3تبصره
رسيدگي كميسيون به اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه 

 استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري

 احداث بناي بدون پروانه 4تبصره

 5تبصره
ون يسيقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن در كميرغيا گ و ينعدم احداث پارك

 011ماده 

 6تبصره
هاي ماده صد در رسيدگي به موضاعات نيسيوكم يتصالح رسيدگي به تجاوز به معابر شهر

 شهرسازي در ساختمان اصول فني و بهداشتي و يتعدم استحكام بنا، عدم رعا

 7تبصره
انطباق ساختمان با مشخصات مندرج درزمينه  نظارت بر  وظيفه مهندسان ناظر ساختماني

 و نحوه پيگيري تخلفات وي ه آن يما و محاسبات فني ضمهدر پروانه و نقشه

 8تبصره
مالحظه گواهي پايان ساختمان  قبل از انجام معامله قطعي در  تكليف دفاتر اسناد رسمي به

 ها و مالحظه گواهي عدم خالف در مورد ساختمان هاي ناتمام خالفمورد ساختمان

 9تبصره 
نقشه جامع شهر  يبتصويخ ختمان آنها قبل از تارهائي كه پروانه سامعاف بودن ساختمان

 ماده صد 0صادر شده است از تبصره 

 كميسيون و قطعيت يافتن آن نحوه اعتراض به آراء 11تبصره

  11تبصره
انجمن شهر در  يبتوسط شهرداري و تصو يهنامه ارزش معامالتي ساختمان پس از ته ينآئ

 نظر خواهد بود. ديكبار قابل تجديعامالتي سالي ارزش مين مورد اخذ جرائم قابل اجراست و ا

 

 يافته هاي پژوهش -5

 و منطقه سه مشخصات عمومی  و تقسيمات سياسی شهريزد - 5-1 
كيلومتر مربع در مركز جغرافيايي استان يزد و در مسير راه اصفهان ـ  001قريب تي  شهر يزد مركز شهرستان يزد با وسع 

كيلـومتر از  633شهر يزد در فاصله زميني  .دطول شرقي قرار دار 11و ْ 87شمالي و   عرض 70و ْ 11كرمان در مختصات   
كيلومتر از كرمان در جنوب  723كيلومتر از شيراز در جنوب غرب،  1111كيلومتر از اصفهان در شمال غرب،  706تهران، 

شهر ارتفاع  .همجوار خود ارتباط مي يابدمراكز استان هاي  ا بو  قرار گرفته كيلومتر از مشهد در شمال شرق  0176شرق و 

هكتار،  87/7308منطقه سه با مساحتي معادل كيلومتر است. 112متر و فاصله هوايي آن تا تهران  0801از سطح دريا  يزد
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گيرد. اين منطقه از سمت شمال شرقي و شرق به خط راه آهـن و از قسمتهاي غربي و جنوب محدوده شهر يزد را در بر مي

محلـه 01ناحيـه شـهري و 8 گردد. منطقه سه  ازغرب و جنوب به  محدوده طرح تفصيلي محدود مي ،ال غربيسمت شم
 ( قابل مشاهده است. 0دراستان در نقشه )  7موقعيت شهر يزد و منطقه  تشكيل شده است.

 

 موقعيت شهر يزد و منطقه سه در استان -1نقشه 

 
 

 منطقه سه شهر يزداختمانی عوامل مورد بررسی در تخلفات س -5-2
 ي تخلف، عوامل زير مورد توجه قرار گرفته است.هاپروندهدر مطالعه و بررسي 

 ؛زساوساختبا ضوابط تطابق و يا عدم  تطابقو يا نداشتن پروانه و ي تخلف از لحاظ داشتن هاپروندهبررسي  -1-8-0

 فات صورت گرفته؛شهرداري ها در مورد تخل 011بررسي آراء كميسيون ماده -1-8-8

 ؛هاي خالفزساوساختبررسي نوع  مصالح به كار رفته در -1-8-7

 بررسي تخلفات صورت پذيرفته به  لحاظ نوع طبقات و مساحت آنها؛ -1-8-1

 هاي تخلف به لحاظ نوع كاربري؛بررسي پرونده-1-8-1

 ي تخلف به لحاظ نوع مالكيت؛هاپروندهبررسي -1-8-6

  ضوابط باتطابق  عدم يا و تطابق و پروانه نداشتن يا و ي ساختمانی به لحاظ داشتنهاپروندهبررسی    -5-2-1

 زساوساخت

فقـره پرونـده تخلـف مـورد  08221تعداد  0731تا  0731ساله(  81شهر يزد در مقطع زماني  )  7در شهرداري منطقه 

. طبق باشدميدر اين منطقه از شهر يزد بررسي گرفته است.  اين تعداد نشان دهنده حجم باالي وسعت تخلف ساختماني 
آنهـا  بـر  زساوساخت، باشـدمي هاپروندهدرصد از كل  3/73پرونده كه معادل  1073( و نمودار مربوطه تعداد 8جدول ) 

ي مورد بررسي اسـت بـدون هاپروندهدرصد از كل  0/61فقره پرونده كه معادل  3317و تعداد  باشدميخالف مفاد پروانه 

 761تعداد  ،شدباميي تخلفات ساختماني هاپروندهكه سال شروع مقطع زماني براي بررسي 0731در سال  .شندباميپروانه 
باشد. ساله مورد بررسي مي 81ي مقطع زماني هاپروندهدرصد از كل  27/8پرونده تخلف مورد بررسي قرار گرفته كه معادل 

فقره پرونده  078درصد  برخالف مفاد پروانه و تعداد  27/67ه معادل پروند 877پرونده مورد بررسي تعداد  761از تعداد 

با تعداد  0721درصد بدون پروانه بوده اند.  در اين بررسي بيشترين تخلف صورت گرفته مربوط به سال  06/76نيز معادل 

 27/78پرونده معادل  861. از اين تعداد باشدميي مورد بررسي هاپروندهدرصد از كل  81/6پرونده تخلف و معادل  211
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نيز كه پايان  0731درصد نيز بدون پروانه بوده اند. در سال  06/63پرونده معادل  111درصد برخالف مفاد پروانه و تعداد 

درصد از كـل  31/8پرونده تخلف مورد بررسي قرار گرفته كه معادل  711تعداد  باشدميسال مورد بررسي دراين تحقيق 
پرونده  811درصد برخالف مفاد پروانه و تعداد  72/83پرونده معادل  011. از اين تعداد باشدميسي ي مورد بررهاپرونده

شهر يـزد  و در مقطـع  7ها در منطقه زساوساخت(  بيشتر 8)طبق جدول  .درصد نيز بدون پروانه بوده اند 68/31معادل 

 0723تـا  0731طـي سـالهاي  ،ت گرفتـهبدون پروانه بوده انـد. همچنـين طبـق بررسـي صـور 0731تا  0731زماني 

اين روند كـاهش  0738تا  0722ولي از سال  باشدميدرصد  71اند باالي الف مفاد پروانه بودههايي كه بر خزساوساخت
درصد رسيده است.  و سپس دوباره با  12/06تخلفات در حوزه برخالف مفاد پروانه به  0722داشته به طوري كه در سال 

 لفات ساختماني درحوزه برخالف مفاد پروانه روبرو شده  است.افزايش روند تخ

 شهر يزد 3هاي برخالف مفاد پروانه و بدون پروانه منطقه زساوساختي تخلف و هاپروندهکل  -2جدول 

 سال

 بدون پروانه برخالف مفاد پروانه پروانه ساختمانی

 تعداد

 درصد ) نسبت به کل پرونده

هاي مورد بررسی در مقطع 

 ساله( 25نی زما

 درصد تعداد درصد تعداد

 61.19 7743 39.88 5139 111 12884 جمع

0731 761 8827 877 67827 078 76806 

30 771 8816 810 37817 23 86836 

38 813 8810 033 36816 68 87837 

37 816 0832 060 68823 31 73801 

31 812 8 068 68833 36 73881 

31 730 8823 030 10812 021 12810 

36 111 7801 077 77881 863 66831 

33 133 7821 021 73818 707 68833 

32 686 1821 023 71803 173 63821 

33 136 7863 808 11817 861 11816 

21 673 1831 872 73876 733 68867 

20 671 1822 818 11 732 61 

28 331 6806 110 678132 837 76831 

27 667 1801 803 77817 111 66836 

21 210 6880 710 73813 111 68818 

21 211 6881 861 78827 111 63806 

26 127 1818 027 70872 111 62860 

23 878 0821 68 86838 031 37883 

22 718 8861 11 06812 821 27877 

23 113 7812 21 02837 761 208163 

31 181 1817 37 03822 183 28800 

30 117 7831 23 03883 106 28831 

38 173 1802 077 81863 116 31878 

37 182 7878 817 16833 021 17888 

31 363 1831 106 11887 710 11836 

0731 711 8831 011 83872 811 31868 

 مأخذ: شهرداري يزد و محاسبات نگارنده
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 شهر يزد  3هاي برخالف مفاد پروانه و بدون پروانه منطقه زساوساخت -1 شكل

1395 - 1371  

 
 *تصوير1- تخلف بر خالف مفاد پروانه ) تعداد طبقات( و عدم رعايت پارکينگ

 

 تخلف  بدون پروانه و بر خالف ضوابط طرح آماده سازي منطقه -2تصوير 

 111آراء صادره توسط کميسيون ماده  -5-2-2

 ،برائت ،«جريمه –تخريب »صادر شده شامل به عنوان تخلفات  011در اين قسمت، نوع احكامي كه توسط كميسيون ماده 
«   جريمـه و موكـول بـه بازسـازي -تخريـب»  ،موكول بـه بازسـازي ،رعايت مفاد پروانه ،تبديل ،رعايت گذربندي ،تخريب

پرداخته شده است. طبق ايـن  011( به بررسي آراء صادر شده توسط كميسيون ماده 8(و شكل )7. در جدول )باشد¬مي

فقـره پرونـده مـورد  08221. از ميـان باشـدميآراء كميسيون بدوي بيشتر از آراء كميسيون تجديد نظر  ،جدول و نمودار

فقره  7771درصد از آنها اختصاص به آراء كميسيون بدوي دارد و  0/31فقره پرونده معادل  3111بررسي قرار گرفته شده، 
به آراء كميسيون تجديـد نظـر دارد. در ميـان آراء  اختصاص باشد¬مي ها¬پروندهدرصد از  3/81پرونده ديگر كه معادل 

ي هـا¬پروندهدرصد از كل  78/13فقره پرونده و معادل  1181جريمه با تعداد  –كميسيون بدوي، آراء مربوط به تخريب 

                                                 
  *مأخذ كليه آمار شهرداري يزد و محاسبات، شكل ها و تصاوير نگارنده ميباشد.
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فقـره پرونـده و معـادل  7081جريمه و موكـول بـه بازسـازي بـا تعـداد  –ساختماني و پس از آن آراء مربوط به تخريب 

فقره پرونده كه معادل 011درصد از كل آراء را به خود اختصاص داده است.  آراء مربوط به حكم هاي تبديل با تعداد 63/78
درصـد،  13/0فقره پرونده و معـادل   011و همچنين آراء مربوط به حكم برائت با تعداد  باشدميدرصد از كل آراء  11/0

داده است. از ميان آراء صادر شده در كميسيون تجديد نظر نيز هماننـد كمترين مقدار آراء صادر شده را به خود اختصاص 

ي هاپروندهدرصد از كل  18/17فقره پرونده و معادل  0362جريمه با تعداد  –آراء كميسيون بدوي آراء مربوط به تخريب 

 03/70پرونده و معـادل  فقره0111جريمه و موكول به بازسازي با تعداد  –ساختماني و پس از آن آراء مربوط به تخريب 
فقـره پرونـده كـه  17درصد از كل آراء را به خود اختصاص داده است.  همچنين آراء مربوط به حكم هاي برائت با تعـداد 

 17/0فقـره پرونـده و معـادل  12و همچنين آراء مربوط به حكم تبديل با تعـداد  باشدميدرصد از كل آراء  82/0معادل 

 صادر شده را در كميسيون تجديد نظر به خود اختصاص داده است.  درصد، كمترين مقدار آراء

 ( 1371 - 1395 )شهر يزد  3منطقه  111آراء کميسيون ماده  -3جدول

 آراءکميسيون بدوي

 

 آراء کميسيون تجديد نظر

 درصد تعداد نوع حكم درصد تعداد نوع حكم

 17818 0362 جريمه -تخريب  13878 1181 جريمه -تخريب

 0882 17 برائت 0813 011 برائت

 8831 33 تخريب 8860 811 تخريب

 1831 013 رعايت گذربندي 3833 368 رعايت گذربندي

 0817 12 تبديل 0811 011 تبديل

رعايت مفاد  8881 801 رعايت مفاد پروانه

 پروانه

28 8811 

موكول به  1810 133 موكول به بازسازي
 بازسازي

33 8831 

تخريب، جريمه و 
 ول به بازسازيموك

تخريب، جريمه و  32.67 3120
موكول به 

 بازسازي

1040 31.19 

 011 7771 كل 011 3111 كل
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 ( 1371 - 1395 )شهر يزد  سهمنطقه  111آراء کميسيون ماده  -2شكل

 

  خالف هايزساوساخت در رفته کار به مصالح نوع بررسی -3 -5-2

هايي كه تخلف در آنها صورت گرفته  پرداخته زساوساختنوع مصالح به كار رفته در به بررسي ( 7( و شكل ) 1) در جدول

. مصالح به كار رفته باشدميشده است. مصالح به كار رفته در اسكلت اين ساختمانها شامل سه نوع فوالدي، بتني و آجري 

در اسكلت اين واحدهاي مسكوني، . باشدميدر سقف ساختمانهاي مورد بررسي نيز شامل تيرآهن، تيرچه بلوك و ضربي 

بيشترين درصد را به خود اختصاص داده  باشدميها زساوساختدرصد از  38مورد كه شامل  00212نوع آجري آن با تعداد 
درصد از كل  8/0مورد كه معادل  011درصد و در آخر اسكلت بتني با  2/6مورد معادل  236و پس از آن اسكلت فوالدي با 

، سازه 7هاي خالف منطقه زساوساختنطقه سه را به خود اختصاص داده است. نوع سازه سقف، در ها در مزساوساخت

درصد  بيشترين تخلف را به خود اختصاص داده و پس از آن سازه تيرآهن با  2/37مورد شامل  3108تيرچه بلوك با 
درصد كمترين ميزان تخلف را به  1/6مورد و معادل  278درصد و در رتبه سوم سازه ضربي با  3/03مورد معادل  8111

خود اختصاص داده است. همانطور كه مشخص است اسكلت بيشتر ساختمانهايي كه در آنها تخلف صورت پذيرفته از نوع 

 . باشدميهايي كه خالف در آنها صورت گرفته تيرچه بلوك زساوساختو همچنين نوع سازه سقف بيشتر  باشدميآجري 

 (1371 – 1395 سه )هاي خالف، در منطقه زساوساختر رفته در نوع سازه به کا -4جدول 

 نوع سازه

 سقف اسكلت

 درصد تعداد نوع مصالح درصد تعداد نوع مصالح

 0383 8111 تيرآهن 682 236 فوالدي

 3782 3108 تيرچه بلوك 088 011 بتني

 681 278 ضربي 38 00212 آجري

 011 08221 كل 011 08221 كل
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 (1371 – 1395)  سههاي خالف، در منطقه زساوساختنوع سازه به کار رفته در  -3شكل 

 

 تخلف برخالف مفاد پروانه ) تعداد طبقه(  و ضوابط طرح تفصيلی در قسمت  نما -3تصوير 

 بررسی تخلفات صورت پذيرفته به  لحاظ نوع طبقات و مساحت آنها -4 -5-2

زيرزمين،  :شده، نوع طبقاتي كه در آن تخلفات صورت پذيرفته، عبارتند ازبر اساس نتايج حاصله از بررسي هاي انجام 
و ساير « زيرزمين، همكف ونيم طبقه»، «زيرزمين، همكف و اول» ،«طبقه اول و همكف» همكف، طبقه اول، نيم طبقه، 

 باشدميمورد  7012، مربوط به طبقه همكف با تعداد 0731تا  0731. بيشترين تخلف صورت گرفته طي سالهاي باشدمي

ي مورد بررسي را در بر مي گيرد. پس از آن  بيشترين تخلف صورت گرفته، مربوط به هاپروندهدرصد از كل  10/81كه 
را در بر گرفته است.  باشدميدرصد از كل پررونده هاي مورد بررسي  83/06مورد كه معادل  8011زيرزمين با تعداد 

درصد از  16/6مورد كه معادل  216رسي مربوط به طبقه زيرزمين، همكف و اول با كمترين تخلف صورت گرفته در اين بر

 باشدميرا در بر گرفته است. ساير تخلفات صورت پذيرفته نيز كه به صورت تجميع  باشدميي مورد بررسي هاپروندهكل 

درصد از كل  01/1مورد و  612نيم طبقه و همكف (  –نيم طبقه،  طبقه اول  –نيم طبقه، طبقه اول  –شامل ) همكف 

 را به خود اختصاص داده است. هاپرونده
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 (1371 – 1395)  سهدر منطقه  ،هاي خالف در طبقات و مساحتزساوساختتوزيع  -5جدول 

 مساحت )مترمربع( درصد تعداد نوع طبقات

 060311 06883 8011 زيرزمين

 231183 81810 7012 همكف

 80311788 08801 0166 طبقه اول

 10131 07880 0317 نيم طبقه

 71616 3817 312 طبقه اول و همكف

 001677 6816 216 زيرزمين، همكف و اول

 013301 01831 0231 زيرزمين، همكف ونيم طبقه

 030121 1801 612 ساير

 0382610 011 08221 كل

 

 

 (1371 – 1395)  سهدر منطقه  ،هاي خالف در طبقات و مساحتزساوساختتوزيع   -4شكل 

 

 و نماي غير مجاز  5تخلف نقض حقوق  شهروندي ) افزايش تراکم( در تصميمات کميسيون ماده  -4تصوير 
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 ي تخلف به لحاظ نوع کاربريهاپروندهبررسی  -5-2-5

. باشدميها نوع كاربري هايي كه مورد بررسي قرار گرفته اند شامل انبار، مسكوني، تجاري، انباري و مسكوني و ساير كاربري
مربوط به كاربري  0731تا  0731بيشترين درصد تخلف صورت پذيرفته در مقطع زماني  (1) (و شكل6)بر اساس جدول 

درصد  پرونده مورد بررسـي را تخلفـات كـاربري مسـكوني بـه خـود  76مورد معادل 1611. به طوريكه باشدميمسكوني 

درصد پرونده مورد بررسـي را  1/88مورد معادل  8238كوني با تعداد اختصاص داده است. بعد از آن كاربري انباري و مس

مـورد  8811. كاربري تجاري بـا باشدميتخلفات كاربري هايي به خود اختصاص داده كه هم شامل مسكوني و هم انباري 
ر كاربريهـا بـا درصد در رديف سوم از نوع تخلفات كاربري قرار گرفته است و در نهايت كاربري تخلفـات سـاي 1/03معادل 

.در رديف آخر قرار گرفته است. بيشترين تخلفات كاربريها باشدميدرصد از تخلفات كاربري ها  7/3مورد كه معادل  0033

. همچنـين باشـدمـيشهرداري يـزد  7مورد تخلف در كاربريهاي مختلف و در منطقه  201با تعداد  0721مربوط به سال 
مورد رخ داده است. بيشترين تخلف صورت گرفته  880با تعداد  0723لف در سال كمترين مورد تخلفات كاربري هاي مخت

باشد. اين مورد نشان دهنده اين است كه با وجود ضوابط مورد مي 736با تعداد  0731در كاربري مسكوني مربوط به سال 

چنان تخلفات در اين حوزه وضع شده هنوز هم تخلفات ساختماني كاهش نداشته و هم زساوساختو مقرراتي كه در زمينه 

 شود.مشاهده مي

 (1371 – 1395سه ) خالف در منطقه  زساوساختانواع کاربري  -6جدول 

 کاربري        

 

 سال

 

 انبار

 

 درصد

 

 مسكونی

 

 درصد

 

 تجاري

 

 درصد

انباري و 

 مسكونی

 

 درصد

 

 ساير

 

 درصد

0731 06 1872 038 13808 82 3863 21 87810 61 03821 

0730 72 00810 012 11821 11 07867 36 87817 87 6836 

0738 71 07803 018 73817 17 06866 67 81810 06 6881 

0737 73 01887 31 76830 78 0881 30 83837 81 3820 

0731 73 01871 001 11802 17 06866 18 81801 08 1861 

0731 33 86862 21 80816 36 81812 10 07831 61 03818 

0736 61 01 33 81881 63 03881 086 7081 12 08 

0733 31 02801 071 86801 21 06831 083 81811 66 07883 

0732 072 88811 813 77872 31 01803 018 88862 18 6831 

0733 30 03813 086 86810 20 06832 010 83811 72 3836 

0721 013 06828 011 87812 081 03813 031 83823 61 01888 
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 (1371 – 1395خالف در منطقه سه )  زساوساختانواع کاربري  -6جدول ادامه 

 کاربري   

 

 سال

 

 انبار

 

 درصد

 

 مسكونی

 

 درصد

 

 تجاري

 

 درصد
انباري و 

 مسكونی
 ساير درصد

 

 درصد

 
0720 007 03837 087 03818 013 06832 801 77836 37 00812 

0728 003 01836 817 81817 081 01838 810 70813 33 08881 

0727 23 07818 800 70828 071 03861 031 86873 12 2831 

0721 018 03838 811 81813 071 06838 812 71836 38 2832 

0721 002 01813 028 88877 067 81 832 76816 11 6868 

0726 31 01831 021 70811 001 03871 016 86812 11 6833 

0723 73 06831 73 03861 11 81817 61 83801 70 01818 

0722 78 3871 811 12813 21 87873 81 1821 01 8838 

0723 17 3813 837 61821 31 81811 82 6887 01 7871 

 0731 13 00871 711 13863 018 03860 72 3871 80 1817 

0730 38 01870 870 11838 11 2831 21 01831 31 01830 

0738 21 01821 811 11818 18 3861 23 06810 32 01813 

0737 11 01882 872 11861 11 00862 71 3831 68 01812 

0731 31 00837 736 13818 811 86813 12 3816 73 1812 

0731 71 2813 808 13822 21 88813 81 1861 08 7872 

 387 0033 8881 8238 0381 8811 76 1611 0182 0300 جمع 

 

 

 (1371 – 1395ف در منطقه سه ) هاي خالزساوساختتوزيع نوع کاربري در   -5شكل 

 شهردراي يزد 3ي تخلف در منطقه هاپروندهبررسی نوع مالكيت   -5-2-6

از بـين  :: سند مالكيت، قرارداد واگـذاري و قولنامـه ايباشدمينوع مالكيت مورد بررسي در اين پژوهش به سه صورت زير 
درصد داراي سند مالكيت بوده اسـت.  18/60رونده معادل پ 3301پرونده اي كه مورد بررسي قرار گرفته، تعداد  08221

درصـد از  10/06پرونده معـادل  8001درصد داراي قراداد واگذاري و تعداد  01/88پرونده معادل  8211همچنين تعداد 

ف يي كـه تخلـهاپروندهيي كه تخلف داشته اند قولنامه اي بوده است. همانطور كه مشخص است بيشترين تعداد هاپرونده
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مورد بررسي قرار  0731تا  0731يي كه در طي سالهاي هاپروندهداشته اند داراي سند مالكيت بوده است. بيشترين تعداد 

ي تخلف مورد بررسي قرار هاپروندهبر همين اساس كمترين تعداد  باشدميمورد  683با تعداد  0721گرفته مربوط به سال 

 .باشدميمورد  071عداد با ت 0737گرفته طي سالهاي مذكور در سال 

 (1371 – 1395ي تخلف بررسی شده در منطقه سه ) هاپروندهت نوع مالكي -7جدول 

 قولنامه اي قرارداد واگذاري سند مالكيت سال

 2115 2855 7914 جمع

0731 808 017 13 

30 012 013 01 

38 010 31 88 

37 071 01 081 

31 031 11 83 

31 803 011 13 

36 813 33 11 

33 718 081 63 

32 713 038 31 

33 717 36 31 

21 181 001 31 

20 711 060 001 

28 113 021 80 

27 768 036 081 

21 166 23 011 

21 683 21 36 

26 726 012 63 

23 033 11 13 

22 038 23 37 

23 871 006 008 

31 821 081 006 

30 811 31 081 

38 166 003 002 

37 831 31 23 

31 121 038 32 

0731 030 61 002 
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 (1371 – 1395ي تخلف بررسی شده در منطقه سه ) هاپروندهدرصد نوع مالكيت  -6شكل 

 (1371 – 1395منطقه سه )  شهرداري از وقوع تخلفات در چگونگی آگاهی -6-2

مورد بررسي قرار گرفته است  سهطقه مواردي كه در اين پژوهش از لحاظ چگونگي آگاهي شهردراي از وقوع تخلفات در من
..، اخذ مجوز كسب و ساير موارد  مي .شامل:  گزارش بازرسي شهرداري، اخذ مجوز انتقال، اخذ مجوز آب، برق، تلفن و گاز

شهرداري بيشتر از طريق اخذ مجوز انتقال ( 3( و شكل )2)بر اساس نتايج حاصله از اين بررسي،  وبا توجه به جدول  .باشد

درصد از موارد آگاهي شهرداري از  3/13مورد معادل  3638نجام معامله به وقوع تخلف پي برده است. به نحوي كه در يا ا
درصد از موارد  13/76مورد معادل  1611تخلف بدين صورت بوده است. پس از آن گزارش بازرسي شهرداري با تعداد 

مورد و همچنين اخذ مجوز  032.. نيز با .ذ مجوز آب، برق وآگاهي شهرداري از وقوع تخلفات صورت گرفته بوده است. اخ

مورد در زمره كمترين مواردي هستند كه باع  آگاهي شهرداري از وقوع تخلفات صورت گرفته در منطقه  3كسب فقط با 

ت شهر يزد شده است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، بيشترين مورد گزارش بازرسي شهرداري از وقوع تخلفا 7
مورد گزارش بوده  62با تعداد  0731مورد بوده و كمترين آن مربوط به سال  181و با تعداد  0721ساختماني در سال 

 است. 

 (1371 – 1395منطقه سه ) در ع آگاهی شهرداري از وقوع تخلفات توزي -8جدول 

چگونگی آگاهی 

 شهرداري

گزارش بازرسی 

 شهرداري

اخذ مجوز 

 انتقال

اخذ مجوز آب، 

 ...، تلفن، گاز وبرق

 ساير اخذ مجوز کسب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد سال

0731 63 0812 860 7873 3 7837 1 1 81 3808 

30 33 0861 882 8836 1 8821 1 1 01 1811 

38 21 0838 063 8803 7 0862 1 1 01 8836 

37 31 8818 017 0821 8 0808 1 1 03 1811 

31 62 0816 031 8880 6 7873 1 1 01 1801 

31 087 8861 873 7801 1 8881 1 1 1 0812 

36 081 8812 831 7813 8 0808 1 1 7 1823 

33 081 8812 711 1811 2 1813 1 1 00 7886 

32 017 7813 113 1827 00 6803 1 1 87 6828 

33 036 7832 837 7811 3 7837 1 1 81 1837 

21 011 7888 111 1838 03 3811 1 1 71 2831 

20 831 1823 781 1806 1 8881 0 01882 70 3803 
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28 711 3870 111 1821 8 0808 8 82813 1 1 

27 783 3817 786 1887 7 0862 1 1 2 8873 

21 761 3821 108 1871 7 0862 0 01882 01 1811 

21 181 3800 730 1828 3 18116 1 1 1 1 

26 710 3811 887 8823 3 18116 1 1 1 1 

23 038 7863 11 1812 01 1860 1 1 7 1823 

22 018 8803 801 8837 2 1813 1 1 88 6818 

23 082 8831 717 7837 01 1860 0 01882 3 88133 

31 018 7811 713 1817 08 6831 1 1 03 1811 

30 071 8831 717 1811 01 1860 1 1 01 1811 

38 011 7888 760 1863 3 1811 8 82813 03 1867 

37 008 8811 836 78216 2 1813 1 1 08 7816 

31 701 6866 116 183 1 8881 1 1 3 8813 

0731 32 8801 818 7801 1 8821 1 1 3 8863 

 111 337 111 7 111 178 111 7692 111 4651 جمع

 

 

 (1371 – 1395منطقه سه ) توزيع آگاهی شهرداري از وقوع تخلفات در   -7شكل

 شهر يزد سهدر نواحی منطقه  بررسی ميزان تخلفات -7-2
شهر يزد كه در كميسيون رسيدگي به تخلفات  سه  پرونده مربوط به تخلفات ساختماني منطقه 1117با توجه به بررسي 

 درصد مربوط به ناحيه 3/12پرونده معادل  8311مورد بررسي قرار گرفته، تعداد 0731تا   0731شهرداري طي سالهاي 
.  بنابراين مشخص شد كه ناحيه باشدمي 7درصد مربوط به ناحيه دو منطقه  1080پرونده نيز معادل  8117و  7يک منطقه 

اين تعداد تخلف با تعداد جمعيت و مساكن ناحيه يک  .داشته  است زساوساختيک منطقه سه بيشترين تخلف را در زمينه 

 16167و جمعيت ناحيه دو برابر با 73نفر  با تراكم جمعيتي   31733ر نيز همخواني دارد چرا كه جمعيت ناحيه يک براب
 كه در فصل سه به آن اشاره شده است. .باشدمي 87نفر با تراكم جمعيتي 

 (1391-1395سه )ي مربوط به تخلفات ساختمانی در نواحی منطقه هاپروندهتعداد   -9جدول 

 درصد تعداد پرونده ناحيه

 1283 8311 ناحيه يک

 1080 8117 ناحيه دو

 011 1117 جمع
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 شهر يزد سهي مربوط به تخلفات ساختمانی در نواحی منطقه هاپروندهدرصد   -8شكل 

  نتيجه گيري -8-2

 ،شدنباگير ردتخلفات ساختماني  از ناشي مشكالت و مسائل با كه هرهاي كشورمان استـاز ش هريـش رـروزه كمتـام
 دهه دو در و است كرده سرايت شهرها از بسياري به گذشته قرن نيم در ،شده آغاز حاضر داي قرنـابت از كه اي پديده

هايي كه در قانون شهرداري براي چنين تخلفاتي در برغم مجازات .است شده سازسئله م ،شهرها از بسياري ر درـاخي

 به مراجعين از اريبسي. براي آن وجود نداردقابل قبولي ضمانت اجرايي  رسدنظر گرفته شده است، به نظر مي
 بدون كه هستند نيزكساني آنها از زيادي بخش و دارند سروكار صد ماده كميسيون با كه هستند افرادي شهرداريها

 كه ساختماني تخلفات به توجه ضرورت ترتيب، اين به. اند نموده بنا احداث به اقدام مسكوني ساخت پروانة داشتن

براي دست يافتن به هدف تحقيق كه تعيين  .سازد مي آشكار پيش از بيش است، نموده بحران دچار را شهرها

مورد پرونده تخلف ساختماني  08221، تعداد  باشدشهرداري يزد مي 7ويژگيهاي تخلفات ساختماني در منطقه 
عوامل مورد بررسي در تخلفات ساختماني مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار گرفته است.  0731تا  0731هاي درسال

و يا عدم  تطابقي تخلف از لحاظ داشتن و يا نداشتن پروانه و هاپروندهبررسي  :كه مورد تحليل قرار گرفته است شامل

بررسي  ؛شهرداري ها در مورد تخلفات صورت گرفته 011بررسي آراء كميسيون ماده  ؛هازساوساختبا ضوابط   تطابق
 ؛تخلفات صورت پذيرفته به  لحاظ نوع طبقات و مساحت آنها بررسي ؛هاي خالفزساوساختنوع  مصالح به كار رفته در 

ي تخلف به لحاظ نوع مالكيت مي باشد.  نتايج بدست هاپروندهبررسي  ؛ي تخلف به لحاظ نوع كاربريهاپروندهبررسي 

بدون  (0731 – 0731) و در مقطع زماني  سه شهر يزدها در منطقه زساوساختآمده به اين صورت است كه بيشتر 

فقره پرونده  08221از ميان  .باشدميهمچنين آراء كميسيون بدوي بيشتر از آراء كميسيون تجديد نظر  .روانه بوده اندپ
درصد از آنها اختصاص به آراء كميسيون بدوي دارد و  0/31فقره پرونده معادل  3111 ،مورد بررسي قرار گرفته شده

اختصاص به آراء كميسيون تجديد نظر دارد و  باشدمي هاروندهپدرصد از  3/81فقره پرونده ديگر كه معادل  7771

مصالح به كار رفته در اسكلت اين داشته است.  زساوساختناحيه يک منطقه سه بيشترين تخلف را در زمينه 
مصالح به كار رفته در  .باشدميساختمانهايي كه تخلف در آنها صورت گرفته، شامل سه نوع فوالدي، بتني و آجري 

در  بيشترين تخلف صورت گرفته .باشدميساختمانهاي مورد بررسي نيز شامل تيرآهن، تيرچه بلوك و ضربي  سقف

ي مورد هاپروندهدرصد از كل  10/81كه  باشدميمورد  7012مربوط به طبقه همكف با تعداد دوره آماري ذكر شده  

مربوط به كاربري مسكوني  مذكورطع زماني بيشترين درصد تخلف صورت پذيرفته در مق .گيردبررسي را در بر مي
درصد  پرونده مورد بررسي را تخلفات كاربري مسكوني به خود  10/76مورد معادل  1611به طوريكه  .باشدمي

درصد  02/61پرونده معادل  3311پرونده اي كه مورد بررسي قرار گرفته، تعداد  08221از بين  .اختصاص داده است

 معامله به وقوع تخلف پي برده استشهرداري بيشتر از طريق اخذ مجوز انتقال يا انجام  .است داراي سند مالكيت بوده
  درصد از موارد آگاهي شهرداري از تخلف بدين صورت بوده است. 3/13مورد معادل  3638به نحوي كه در 
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  :مراجع

 هنرهاي دانشكده ،ارشد كارشناسيدوره نامهنپايا ،"ساختماني تخلفات آثاركالبديبررسي "،(0738 )روي،م.بهشتي] 0[

 تهران.دانشگاه تهران،زيباي 

 -0728:001،)8اقتصادي،شـمارهسياسياطالعاتيفصلنامه ،"شهريزمينازرانتايتازه يگونهمعرفي"دانا،ف. رئيس] 8[
013) 

اززلزلـه ناشـيپذيريوآسيبساختماناتتخلفتعاملفضاييتحليل"،ه.،ج.صفاييرحمتي،ص.محمديآبادي،ع.قائدزنگي] 7[

 .0723،"اصفهان شهر

 .77،0721جديد،شمارهسوم،دورهشهرداريها،سال،ماهنامه"شهريسازوساختمديريت"آبادي،ج. معصوم،ج.علي] 1[

 .0762 ،،تهرانبودجه و برنامه سازمان انتشارات ،"شهرسازي و مسكن باب در مقاله سه" معتمدي،م.] 1[

 .0721شناس،،انتشارات حق"ايومنطقهواجرايي حقوق شهريمباني فني"،ع. حسيني ]6[

 ارشد،دانشگاهكارشناسينامه،پايان"شهريزدوفضاييفيزيكيدرروندتوسعهساختمانيتخلفاتاثراتبررسي"طهماسبي،م. ]3[

 .0722رضوانشهر، نور،پيام

 (. 731: 0723دا،)هخد لغتنامة مؤسسه، 0ا،ل.جلدهخدد ]2[

 .   0723دانش،تبريز، افق ،انتشارات"وشهرسازي شهري درمطالعات كليدي مفاهيم".واالئي،ذ ]3[
 مـديريت ،"تهـران درشهر ساختماني تراكم بر مازاد بناي احداث تخلف هاي انگيزه بررسي"سرخليلي،ا.رفيعيان،م.] 01[

 (068-011: 0730) ،71شهري شماره

 هـايشـهرداريها و دهيـاري سـازمان انتشـارات ،دوم شـهري،جلد يريتمـد ،"شـهرداريها سـبز كتـاب" ،سعيدنيا] 00[
 .0728كشور،

  –  87 :0723) ،3ش شهر، هويت ،نشريه"كارآمد نظام طراحي شهري، وساز ساخت هدايت و كنترل".ش،مشيري] 08[

71 ). 

و گـنجدهم،انتشـاراتاحمـدي،چا اسـالمي،چا شهرداريهاوشـوراهايومقرراتقوانينكاملاشرفي،غ.مجموعهحجتي] 07[
 .0763دانش،

 .0736شهرتهران،ريزيبرنامه،مركزمطالعات"8گزارش هبيتات"هبيتات،  ]01[
 ، كشور ودهياريهاي شهرداريها سازمان شهري وروستايي مديريت پژوهشكده شهري، معاونت آموزشي هاي آشنايي بامحدوده ]01[

0731 . 
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