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 چکیده 

اسناد باالدستی الگویی مشخص برای مدیریت ظرفیت و قابلیت  ]8[و توسعه شهری  ]7[ طرح های های جامع  

ن یعالوه بر این بازنگری طرح تفصلی شهر مشههد و هچننهتوسعه توسعه یک شهر را مشخص می کنند . های

از مواردی اسهت کهه سهاوت وسهازها را مختلف  ]8[توسعه شهریو وجود طرح های طرح جامع شهر مشهد 

زایش افه، رشد تقاضا برای مسکن و هچننهین درشهرها جابجایی جچعیت افزایش جچعیت ، شامل می گردد . 

از مواردی است که رشد افزایش گردش مالی در حوزه اقتصاد مسکن نیز در سالهای اویر و مردم مد سرانه آدر

 ا کهه بهرایرفتار مردم در ساوت و سازها آنجهو توسعه شهری را دچار تغییر و تحوالت زیادی نچوده است . 

دریافت آن یکی از مولفه های مهه  در  و پس ازاوذ پروانه احداث ساوتچانی به شهرداری مراجعه می نچایند 

توسعه شهری برای برنامهه ریهزان برنامه ریزی های شناسایی نیازمندی های شهروندان و می تواند مبنایی برای 

با استفاده از تکنیک داده کاوی و امکاناتی که استفاده از این ابهزار در می شود . در این مقاله سعی شهری باشد 

نی رفتهار مهردم در تحلیل و پیش بیبررسی به صچی  گیران مدیریت شهری می گذارد و تاوتیار تصچی  سازان 

براساس پروانه ههای سهاحتچانی دهادر شهرداری مشهد (  11طقه ) نچونه موردی منساوت و سازهای شهری 

و  و براساس آن هنجارها و ناهنجاری های رفتاری ساوت و ساز شهری را شناسهایی نچهایی  بپردازی  شده  ، 

الگوهای رفتاری مردم  ، کنترل ، پایش و پیش بینی مدل ها و که به بررسیای نسبت به معرفی سامانه هچننین 

 .می کند ،  بپردازی   و براساس تکنیک های داده کاوی اقدام 
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 قدمه : م .1

در از زمان تصویب قانون برنامه اول توسهعه اقتصهادی اجتچهاعی ها مدیریت درآمد و هزینه شهرداری 

به این سو به مساله ای بغرنج تبدیل شده چرا که دولت هچسو با سیاست عچومی وود شهرداری  1638سال 

ها را وودگردان اعالم کرد و آنها را مجبورساوت که از راههای مختلف برای تهامین هزینهه وهود تهدبیری 

 0بیندیشند

روال تا برنامه دوم ادامه یافت که در آن بروودگردانی وووداتکایی شهرداری ها تاکید شهده بهود و این 

کچک های دولت به شهرداری ها قطع گردید و سرانجام در برنامه سوم، دولت با دیدن توانایی شهرداری ها 

دمات غیرضروری وود را بهه در تولید درآمد باال هرچند ناپایدار، به درافت افتاد که بخشی ازهزینه ها و و

 .شهرداری محول کند

طی سالهای گذشته شهرداری مشهد نیز در راستای این وظایف و با هدف جذب درآمد جههت جبهران 

هزینه های شهر ، در ایجاد کدهای درآمدی روندی افزایشی را به هچراه داشته است که ترکیب این درآمهدها 

 .در بروی موارد نگران کننده بوده است

 [8]و  [7]اجرای اثربخش طرح های جامع و تفصیلی در حوزه شهرسازی چیشه دغدغه مدیران شهرداریه

بوده و شهرداری ها بدلیل مشکالت ناشی از اجرای ضعیف سندهای باالدستی حوزه شهرسهازی وهچننهین 

عدم اجرای قانون در وصوص واگذاری بخشی از ودمات دولتی به شهرداریها ) اجرای ضعیف قانون برنامه 

چننین گسهترش سوم ( و هچننین تحچیل بار هزینه مضاعف در اداره ومدیریت شهرها به شهرداری ها و  ه

شهرنشینی در سالهای اویر بعالوه کندی بیش از حد در مدیریت واحد شهری و برای تامین هزینه های اداره 

درست و ساز شهر به سچت تراک  فروشی رفته اند و طرح های جامع و تفصیلی بعنوان مبنع درست ساوت 

 .  هستبرای شهرداری ها ه  شهر و نیز مبنعی درآمدی 

تاثیر آن و آن را می توان در کنار  طوالنی شدن تصویب طرح جامع مشهد ، محدوده و حری  وند رالبته 

اقهدام بهود نیهز  طرح های تفضیلی که به تفکیک منهاط  شههرداری در دسهت بر روی انجام بازنگری های 

وابط مشهد تعریف میکردند که ضه [7]چه اینکه این طرح ها  ضوابطی را براساس طرح جامع گذاشته است . 

ومقررات ساوتو ساز های شهری را تحت تاثیر قرار می داد . البته تازمان نگارش این مقاله طرح جامع شهر 

مشهد و محدوده وحری  آن هنوز به تصهویب نرسهیده اسهت و اسهناد پهایین دسهتی آن ماننهد طهرح ههای 

ی و تهیه آنهها بهه اتچهام واطر نشان کرد مراحل بررسباید ه  در پیچ و و  تصویب می باشد که  [8]تفضیلی

البته ادامه این وضعیت نه تنهها منطقهی نیسهت بلکهه  رسیده است و منتظر تصویب مراجع قانونی می باشد .

نتایج نهاگواری را بهرای زیرسهاوت ههای کالبهدی ، معطل نگهداشتن وضعیت اسناد باالدستی فوق الذکر ، 

 .اقتصادی واجتچاعی شهر به دنبال وواهدداشت 



 

مجهوز قهانونی کهه از طهرف  "پروانهه سهاوتچانی   00/00/1638مصهوب  [1]طب  قانون شهرداری ها 

البته این مجهوز را شههرداری  " .شهرداری برای هرگونه ساوت و ساز برای داحبان امالك دادر می گردد

و می ند دادر می ک [8]و  [7] براساس انطباق آن با اسناد باالدستی آن مانند طرحهای جامع وطرح های تفصیلی

سهاوت هر گونه در شهرها می توان نام برد و یک اجرای طرح اسناد باالدستی توان از آن به عنوان ماحصل 

که پروانهه سهاوتچانی مهی در محدوده شهرها باید براساس مجوز دادر شده از سوی شهرداری ها  یسازو 

ز شهرداری ها دارند و مجوزی که شهرداری و براساس این مجوز و دروواستی که مردم اباشد ، انجام گیرد 

پروانه های ساوتچانی هچان مجوز قانونی سهاوت  ها براساس طرح های جامع و تفصیلی به مردم می دهند 

مطرح می شود که ت زیر سواالبا دانستن مطالب فوق وساز ها شکل می گیرد و رفتار مردم ایجاد می گردد . 

 : 

 چگونه است ؟  براین رفتارها   [8]و  [7]تفصیلی و جامع های طرح عدم تصویب تاثیر  .1

 ؟ شکل گیری است درحال الگوهایی درکدام منطقه وحوزه شهرچه  .3

و  هنجارههادر مقایسه با طرح های تفصیلی که که درحوزه ساوت وساز رفتار مردم آیان بطورکلی  .6

 هدایت می باشد ؟کنترل و  ، قابل شناسایی وپیش بینی وناهنجاری های شهری را نشان می دهد

میتوان آن را کنترل و نظارت چگونه دردورت شناسایی ناهنجاری های رفتاری در ساوت وسازها  .0

 نچود ؟  

و مقررات برای پیشگیری از ناهنجاری های بر رفتهاری در حهوزه مشخص نچودن ضابطه امکان آیا  .0

 ساوت وساز براساس طرح های تفصیلی وجود دارد ؟ 

 آیا مدیریت رفتار ساوت و ساز مردم قبل از وقوع امکان دارد ؟  .3

 آیا برنامه ریزی توسعه شهر براساس این رفتار های مچکن است ؟ .7

این ها سواالتی است که در این مقاله بدنبال پاسخگویی به آنها هستی  . البته ابزاری که برای پاسخ دادن 

به منظهور پهایش و کنتهرل تجزیه و تحلیل داده های موجود  ، به این سواالت می تواند مورد توجه قرارگیرد

را پشنهاد مهی استفاده از تکنیک داده کاوی این مقاله  . است ی شهریمردم در ساوت و سازها کارآمد رفتار

کاربرد تکنیک های داده کاوی و امکاناتی کهه اسهتفاده از ایهن با استفاده و  تانچاید و براساس آن سعی دارد 

در اوتیهار شههری منبعهی مناسهب از تصهچیچات را ر پایش و کنترل کارآمد رفتار ساوت و سازهای ابزار د

براساس قوانین انجچنی و تکنیهک ههای طراحی شده سامانه به معرفی براین اساس  دهد.تصچی  گیران قرار 

عنوان منبعی مه  و بالگوها و قوانین رفتاری مردم در ساوت و سازها شناسایی  می پردازی  و با [4]داده کاوی

 مناسب برای : 

  [3] گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه (درالگو های رفتاری ساوت و ساز شناسایی 



 

  در ساوت وسازهای آینده پیش بینی نیازهای مردم 

 پروانهه ههای ازی مقررات و اسناد باالدستی براسهاس ایجاد بستری برای بروز آوری و بهینه س

 دادره شده ساوتچانی 

 اثیر شناسایی قوانین و مقرراتی که بر مدیریت و توسعه شهری در حهوزه سهاوت و سهازها ته

و مدیران شهرداری که نیاز به ادالح  [2]از سوی شورای اسالمی شهر مشهد  گذار می باشد و 

 و بازنگری دارند.

 کند تا :  کچک می و این نتایج

  در ردم مهرفتار ادالح و  [6]پیش بینی و کنترل و هدایت بهبود با هدف درك نیازهای مردم  به

 ساوت وسازها اقدام نچود . 

  طهرح ههای جهامع و حهداکرری رفیت های ظاز با هدف توسعه شهری و برنامه ریزی شهری

 تفصیلی استفاده نچود . 

  اقدام نچود . اجرای اثربخش طرح های تفصیلی و جامع شهر نسبت به 

  بعنوان یک پشتیبان اطالعاتی قوی بعنوان زیرساوت های اطالعاتی به برنامهه ریزیهان شههری

کاهش و حذف مشکالت ناشی از عدم پوشش ودمات شهرداری اع  از حچل و نقهل و برای 

 کچک نچاید ترافیک شهری ، توسعه فضای سبز ، ودمات عچرانی و شهری 

 باشد . را در مدیریت شهری با وود به هچراه داشته 

 

کهه درایهن مقالهه تعاریف مرتبط به ساوت و ساز شهری بصورت مختصر به  دومدر بخش و در ادامه 

معرفهی سیسهت  یکپارچهه شهرسهازی در بهه سهوم  در بخهش سپس ، می پردازی  است  بدان ها اشاره شده

در بخهش پهنج   بهه بیهان شهود و  پرداوتهه مهی داده کاویبه چهارم در بخش و پرداوته  شهرداری مشهد

 11منطقه  یرفتار ساخت و ساز در شهردار یو داده کاو لیدر سامانه تحل یداده کاو کیچارچوب تکن

  را بیان وواهی  نچود . مراجعهفت  بخش و در انتها ،  نتیجه گیریبخش شش  به در ، 

 

 تعاریف مرتبط به ساخت و سازها شهری .3

شناسایی تعاریف اقالم اطالعاتی که با آنها سرو کار داریچچی تواند راهی مشخص شده به سچت کشف 

نتایج برای ما روشن سازد . این اقالم اطالعاتی در قالب تعاریف و مفاهی  بیهان مهی شهود کهه در اینجها بها 

 عنایت به قوانین مصوب و مصرح موجود بشرح ذیل به آنها اشاره می نچایی  : 

 



 

 روانه ساختمانی :پ .3.1

ز برای داحبان مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساوت و سا،  [1]پروانه ساوتچانی 

کلیه مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده و حری  شهر قبل از هر اقدام عچرانی و  .امالك دادر می گرد

وانه و یا مجوز اوذ نچایند.شهرداری موظهف یا تفکیک اراضی و شروع ساوتچان سازی باید از شهرداری پر

است در پروانه های دادره نوع استفاده، تعداد طبقات، تعداد واحهدها، تهراک  سهاوتچانی، کهاربری زمهین، 

 مهلت شروع و مدت ساوت را به طور واضح و بدون هیچ ابهامی در آن درج نچاید.

 

 طرح جامع :  .3.3

بنهدی است کهه در آن نحهوه اسهتفاده از اراضهی و منطقهعبارت از طرح بلند مدتی  [7]طرح جامع شهر 

های مسکونی، دنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسهات و تجهیهزات و تسههیالت مربوط به حوزه

شهری و نیازمندیهای عچومی شهری، وطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهایی وط )ترمینال( و فرودگاهها 

جاد تأسیسات و تجهیهزات و تسههیالت عچهومی منهاط  نوسهازی، بهسهازی و و بنادر و سطح الزم برای ای

شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فهوق و هچننهین ضهوابط اولویتهای مربوط به آنها تعیین می

گردد. طهرح جهامع شههر بهر حسهب مربوط به حفظ بنا و نچاهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظی  می

 جدیدنظر وواهد بود.ضرورت قابل ت

 

 طرح تفصیلی :  .3.6

عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلهی طهرح جهامع شههر نحهوه  [8]طرح تفصیلی 

های شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقی  زمین برای هر یک از استفاده از زمین

راک  جچعیهت و تهراک  سهاوتچانی در واحهدهای آنها و وضع دقی  و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان ت

شهری و اولویتهای مربوط به مناط  بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شههری و موقعیهت کلیهه 

ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارك ثبتهی شود و نقشهعوامل مختلف شهری در آن تعیین می

 گردد.تهیه و تنظی  می
 

 کد نوسازی  :  .3.0

که براساس تقسی  بندی ذیل به هریهک از واحهد ههای مسهکونی یها  [3]و  [2]یک کد منحصر بفرد است 

و میتواند منطقه / حوزه / بلوك / ملهک / دنفی در نظام شناسایی شهرسازی شهرداری مشهد تعل  می گیرد 

 ساوتچان / آپارتچان / دنفی را مورد شناسایی قراردهد . 

 



 

 کد های درآمدی  .3.0

متغیر هایی که براساس طرح تفصلی باعث و تاثیر گذار در ددور پروانه ساوتچانی و براسهاس به کلیه 

طرح تفصیلی و برای آن وف  دستورالعچل ها و مقررات مصوب شورای اسالمی شهر مشهد کد منحصر بفرد 

اری که عوارض دریافتی شهردتعریف شده است و از محل آن درآمد کسب می گردد .  این کدهای درآمدی 

مورد بوده است که   33( به تعداد  1633) در سال مورد تحقی  می باشد پروانه های ساوتچانی برای ددور 

محاسبات درآمدی آنها  در قوانین و مقهررات و ضهوابط اجهرای طهرح ههای فرمول های ذیربط و مصوب 

ه شهرسهازی تفصیلی که از سوی شورای شهر اسهالمی شههر مشههد ابهال  مهی گهردد در سیسهت  یکپارچه

محاسبات درآمدی برای ددور پروانه سهاوتچانی شهرداری مشهد قابل شناسایی و ردیابی می باشد و مبنای 

 :   [3]و  [2]و  [1]باشند  می باشد . عوارض درآمدی یا هچان کد های درآمدی بشرح ذیل می

 ارزش سرقفلی :  % 05عوارض  .1.

 کسری پارکینگعوارض  .2.

 مجازارتفاع بیش از حد عوارض  .3.

 پیشروی طولیعوارض  .4.

 احداث زیر بنای مجاز در پیلوت عوارض .0.

 بدون پروانهعوارض  .6.

 ضابطه تراکمی عوارض .7.

 طبقه اضافهعوارض  .8.

 عدم رعایت عقب نشینی جانبیعوارض  .9.

 عوارض استفاده تجاری در مسکونی و سایر کاربریها .15.

 عوارض انتقال سرقفلی   .11.

 عوارض بالکن  .12.

 عوارض بازدید .13.

 عوارض پذیره  .14.

 تفکیک اعیان تجاری عوارض .10.

 عوارض تفکیک عرصه  .16.

 عوارض خدماتی ورود به محدوده / سرانه خدماتی .17.

 عوارض خدماتی .18.

 عوارض زیربنای مسکونی .19.

 عوارض مازاد پذیره  .25.

 عوارض واحد اضافه  .21.

 عوارض کسری عرصه .22.



 

 معرفی سیست  یکپارچه شهرسازی در شهرداری مشهد  .6

یکسان سازی سیست  جامع شهرسهازی و اجهرای با هدف سیست  یکپارچه شهرسازی شهرداری مشهد 

و هچننین تسهیل در پاسخگویی و نیز شهرداری الکترونیک هچاهنگ ضوابط و مقررات در مناط  شهرداری 

به متقاضیان و حذف اشتباهات و برداشتهای متفاوت از ضوابط و مقررات و دستورالعچلهای اجرایی بررسی 

با برداشهت  1681آغاز و پس از پایان برنامه مطالعاتی در سال  1673و مطالعه طرح سیست  یکپارچه از سال 

و پهس از آن گانه ( کار وود را آغاز نچهود  16اطالعات بصورت یکپارچه در کلیه مناط  شهرداری مشهد ) 

سیست  مذکور در حهوزه شهرسهازی  1683در سال  مرحله اجرایی آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت .

  .[2]سطح کلیه مناط  شهرداری به اجرا گذاشته شدتکچیل و در 

مشهد را  شهردرحال حاضر این سامانه کلیه اطالعات مرتبط به امالك و ساوتچان های ساوته شده در 

 [3]شهرسازی موضوع در وود جای داده است و کلیه پاسخگویی ها به مراجعین با دروواست های مرتبط با 

 و بصورت مکانیزه انجام می گیرد . از طری  این سیست  

 

 [4]داده کاوی  .0

 دانش کشف داده کاوی و .0.1

ها به منظور کشهف کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیچی از دادهدادههچانطور که اشاره شد 

متهرادف بها  افراد زیادی داده کاوی را مرالی .[4]شودها اطالق میدار درون دادهالگوها و قوانین پنهان و معنی

کهاوی تنهها یکهی از مراحهل عباراتی متداول هچنون کشف دانش در پایگاه داده میدانند، در حهالی کهه داده

ضروری در فرایند کشف دانش در پایگاه داده است. کشف دانش از مراحل تکرار شونده زیر تشهکیل شهده 

 است:

 داده انتخاب  .1

 پیش پردازش داده .3

 تبدیل داده ها  .6

 داده کاوی .0

 تفسیر و ارزیابی ) دانش کشف شده (  .0

 شده کشف دانش از استفاده .3



 

 : جایگاه داده کاوی در فرآیند کشف دانش 1شکل 

 قوانین انجچنی  .0.3

-عنهوان رایهجکاوی است. شاید این روش را بتوان بههای دادهترین شیوهیکی از مه  [4]قوانین انجچنی 

 یادگیری غیرنظارتی نام برد.های های کشف الگو در سیست ترین شکل روش

کهاوی دارد، یعنهی کاوی، بیشترین شباهت را به رفتار مردم در هنگام شروع فراگیری دادهاین شیوه داده

ای کهه چیهزی را دربهاره . طال در این مورد یعنهی قاعهده"جستجوی طال درون پایگاه داده ای بسیار بزرگ"

هها، تچهامی الگوههای کردی  و جالب است. ایهن روشدرك نچی گوید که تا کنون آن راپایگاه داده به ما می

تواند یک نقطه قوت باشد از طرفی می  کنند. قوانین کشف شدهمچکن دلخواه را درون پایگاه داده ما پیدا می

زیرا هیچ چیزی نیست که کاویده نشده باشد، از طرفی دیگر یک نقطه ضعف است زیرا کاربر بها انبهوهی از 

باشهد. معیارههایی ماننهد ضهریب بر و پرهزینه میو وواهد بود که تحلیل کارائی آنها امری زمانقوانین روبر

-( را برای کشف قوانین با کیفیت بیشتر استفاده میConfidence( و ضریب اطچینان )Supportپشتیبان )

ه بهه کنند. به طور کلهی قهوانین انجچنهی در پهی کشهف روابهط میهان فیلهدهای مختلهف داده ای اسهت که

 نچایش داده میشوند. Rule و یا Itemset دودورت

 ( Itemset مجچوعه آیت  ها ) .0.6



 

و در  [0]و  [4] یک مجچوعه آیت  متشکل است از چند آیتچی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با ه  دارند

اسهاس الگهوی اکرر مواقع باه  میآیند. بطور نچونه در یک فروشگاه مچکن است قاعده ای هنگام وریهد بهر 

. این مجچوعه آیهت  "گوشت، تخ  مر  و شیروشک"رفتاری شهری یک منطقه شهری به این دورت باشد 

به دورت یک سبد ورید که استقبال زیادی ازآن شده است یاد میشود و یک الگوی رفتاری میباشد. در این 

 آیند.نار ه  میپروژه مجچوعه آیتچها، مشخصات ساوت و سازی است که با احتچال مشخصی در ک

 ( Rule)  قوانین .0.0

بخش مقدم یک مجچوعه   . [4]مجچوعه ای از قوانین است که متشکل از دوبخش مقدم و تالی می باشد

آیت  وتهالی نیهز یهک مجچوعهه آیهت  اسهت، بطوریکهه در دهورت وقهوع بخهش مقهدم بها یهک احتچهال 

(Confidenceمشخص بخش تالی رخ وواهد داد. نچاد کلی یک قانون )  انجچنی بصورت شکل زیر است

: 
X =>Y[Support , Confidence] 

 

 

Support  و Confidence 

و  [4]ارزش گزاری میشوند Confidence و Support  قوانین و مجچوعه آیت  ها توسط دو پارامتر

[0]. 

Support یا پشتیبان X و Y   نشان دهنده دردد و یا تعداد مجچوعه تراکنشهایی است که شامل

 باشد. Y و X هردوی
Support (X,Y) 

Confidence یا اطچینان X و Y  نشان دهنده میزان وابستگی یک آیت  واص به دیگری میباشد و

 مطاب  رابطه زیر محاسبه میشود :
Confidence(X,Y)  

 
نشان دهنده  Confidenceدر کنار ه  است و X,Y نشان دهنده احتچال روداد Support در حقیقت

  .  نیز رخ وواهد داد و میزان اطچینان قانون را نشان میدهد Y رخ داد، با چه احتچالی X که اگراین است 

 

 یرفتار ساخت و ساز در شهردار یو داده کاو لیدر سامانه تحل یداده کاو کیچارچوب تکن .0

 11منطقه 



 

تصچی  گیران و  تکنیک های پیش بینی می تواند بیش از سایر ابزار های داده کاوی مورد توجه باشد تا

و طهرح  [8]ههای تفصهیلی حتصچی  سازان پیش بینی رفتار آینده ساوت و سازه و میزان تغییر نسبت به طهر

نهها مهدیریت نچاینهد . براسهاس آرا با شناسایی الگو های رفتاری مردم آگاه نچوده و بتواننهد بر [7]جامع شهر

عی شده است تا چارچوبی در سه رویکرد  پایش وضع موجود ، پایش پهیش بینهی سدر این مقاله  (3)شکل 

 کننده ، نظارت پیشگیرانه  تعریف شده نچاید . 

 

 پایش وضع موجود  .0.1

) یا هچهان  [2]و [1]منظور از آن بررسی و تحلیل ساوت و سازهای انجام شده براساس کد های درآمدی

است  کهه در دوره زمهانی مهورد بررسهی انجهام یافتهه اسهت . ( [3]و  [2]و  [1]عوارض پروانه های ساوتچانی 

شناسایی انحرافات  ، دیدن الگوهای رفتاری ساوت و سازها )هنجار ها یا ناهنجاری های رفتهاری سهاوت 

از تکنیهک ووشهه  جهاوسازها در مقایسه طرح تفصیلی و طرح جامع ( از اهداف این قسچت اسهت . در این

 و والده سازی که در حوزه تودیفی داده کاوی قرار می گیرند استفاده می شود.  بندی ، قوانین باه  آیی

 

 

 پایش پیش بینی کننده .0.3

و شناسهایی انحرافهات که به منظور پیش بینی رفتار ها  این قسچت شامل اقدامات و فعالیت هایی است

اسهتفاده جا بینی در این از تکنیک پیشهچننین رخ می دهد می پردازد . ده نکه درآیرفتاری ساوت و سازها 

شده است . براین اساس قبل از وقوع رفتار که می تواند هنجار یها ناهنجهاری ) در مقایسهه بها طهرح ههای 

( آمهادگی شناسهایی ناهنجهاری مهی نهامی  ، و بهروالف آن شناسایی می شهود هنجار بعنوان تفصیلی باشد 

 فرآه  گردد . جامع طرح های تفصیلی یا طرح الگوهای رفتاری در ساوت و سازها و نوع انحراف آنها از 

 

 نظارت پیشگیرانه   .0.6

براساس شناسایی وضع موجود و پایش پیش بینی کننده  میتواند به ریشه یابی علل رفتاری در سهاوت 

و ساز مردم پی برد که علل و زمینه انحراف ) هنجار یا ناهنجاری (  از اجرای طرح ههای تفصهیلی وجهامع 

هچهان  ایه)  یدرآمهد یکد ههاو به تفکیک / منطقه (  هی) حوزه / ناح یگستره مکاندررا چیست ؟ این علل 

میتوان مورد ارزیابی قرار داد . براین اساس تصچی  سازان و تصچی  گیهران (  یساوتچان یعوارض پروانه ها

شهری میتواند با هدایت و کنترل و مدیریت و در واقع برنامه ریزی این انحرافهات کهه بها وضهع  قهوانین و 

مقررات مشخص یا ادالح ضوابط پایین دستی طرح های تفصیلی میتوانند به اثر بخشی  اجرای طرح ههای 

ی در شهر کچک نچود. هچانطور که مشاهده می نچایید این یک چروه بهبود نیز می باشد که اطالعات تفصیل



 

مهی گیهرد و بها برنامهه ریهزی یا هچان داده های پروانه های ساوتچانی وود را از رفتار های ساوت و ساز 

رفتهار ری بهه پهیش بینهی پس از تعیین رفتار و شناسایی الگوی رفتا نسبت به شناسایی و پایش آنها اقدام و 

در اجرای ضهوابط و  [6] مدیریتبا اعچال که پرداوت / منطقه (  هی) حوزه / ناح یگستره مکانمردم در آینده 

اجرای طرح تفصلیی در گردش زمهان و براسهاس اطالعهات خشی مستچر باثر،  [8] پیاده سازی طرح تفصیلی

این روند در یک گردش و اجرای طرح های تفصیلی می انجامد ، به بهبود  [3]و  [2]و  [1]پروانه های ساوتچانی 

 . مستچر ادامه می یابد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثربخشی اجرای طرح تفصیلی در  یداده کاو کیچارچوب کاربرد تکن:  2شکل 

 

معرفی سامانه داده کاوی در سامانه تحلیل و داده کاوی رفتارساخت وساز در شهرداری منطقه  .0.0

11 

یک نرم افزار طراحهی شهده بها  11سامانه تحلیل و داده کاوی رفتار ساوت و ساز در شهرداری منطقه 

بوده و ساوتار علچی آن با استفاده از قهوانین انجچنهی در داده کهاوی مهی  vbاستفاده از زبان برنامه نویسی 

 دریافت میکند . Ms Excel،  نرم افزار  xlsدر قالب بندی بسادگی داده ها را باشد . این برنامه 

سامانه فوق یک سیست  مدیریت پایگاه داده رابطه ایاست که امکان ، جستجو، مرتب کهردن و بازیهابی 

امکهان ذویهره سهازی اطالعهات در ایهن سهامانه بها اسهتفاده از امکانهات پایگهاه  .داده ها را فراه  می کند

 فرآه  شده است .  MsSQL Serverداده

 11تکنیک داده کاوی در سامانه تحلیل و داده کاوی رفتار ساخت و ساز در شهرداری منطقه کاربرد چارچوب 
 

شناسایی انحرافات  ، دیدن الگوهای 

 رفتاری ساخت و سازها

خوشه 

 بندی

خالصه 

 سازی

قوانین با 

 هم آیی
 رده بندی پیش بینی

 پایش وضع موجود
 

 پایش پیش بینی کننده
 

 نظارت پیشگیرانه
 

برنامه ریزی جهت هدایت و کنترل و 

مدیریت انحرافات رفتاری در ساخت 

و سازهاو اجرای اثرخش طرر  هرای 

 تفصیلی و جامع شهر

ها  که در آینده رخ  پیش بینی رفتار

میدهد و شناسایی انحرافات رفتاری 

 ساخت و سازها



 

با عنایت به اینکه شناسایی رفتار ساوت و ساز مردم در قالب پروانه های ساوتچانی نچود پیدا می کنهد 

و  [1]مدی مالك انطباق با ضوابط شهرسازی و ضهوابط درآمهدی آکد های در،  [3]و  [2]و برای هر کد نوسازی 

الگوهای رفتاری به تفکیک حوزه  / ناحیهه / منطقهه می باشد . بنابراین شناسایی این رفتارها و              [3]و  [2]

شهری می تواند کچک بسیار بزرگی به شناسایی هنجارهها و ناهنجهاری ههای رفتهاری مهردم در سهاوت و 

 به مدیران و تصچی  سازان و تصچی  گیران شهری بنچاید . [3]و  [2]و  [1]سازهای شهری

 کیهو  یستون کهد نوسهاز کی یجدول دو ستون کیدر مورد استفاده در سامانه  یها جا داده نیدر ا

 یبوده انهد را شهامل مه(  [3]و  [2]و  [1]یساوتچان یهچان عوارض پروانه ها ای)  [2]و  [1] یدرآمد یکد هاستون 

) تعهداد پروانهه ههای مهورد  1630 ینوساز یباشد و کد ها یمورد م 33 یدرآمد یگردد . که تعداد کد ها

(  ماه 30بچدت  1631 چاهید 60 تیلغا 1630 نیفرورد 1 خیکه از تاردادر شده در بازه زمانی مورد مطالعه 

 یهچهان عهوارض پروانهه هها ایه)  یدرآمهدیا چند کد کد  کیشامل از  تواندیم یباشد . هر کد نوساز یم

کهه  اشهدرا شهامل ب یکد درامد 33تا حداکرر به عنوان مرال عوارض زیر بنای مسکونی  باشد .(  یساوتچان

سطر را شهامل مهی گهردد کهه در  10630اساس جدول  داده های اولیه ما  یک جدول با دو ستون و   نیبرا

تهه کد درآمدی را می تواند داشته باشهد . الب 33ستون کد های درآمدی هرکد نوسازی از یک کد درامدی تا 

گزارشات سامانه براساس حوزه نیز تنظی  می گردد در اینجا هفت حوزه شهرسازی داری  . که در دو ناحیهه 

با عنایت به اینکه اطالعهات شهرداری مشهد در تقسیچات شهرسازی منطقه قراردارند .  11شهری در منطقه 

در امدی می باشد و برای این کار مورد نیاز برای انجام داده کاوی اطالعاتی شامل کد نوسازی و کد های در

گزارشات و تحلیل ها می توان براساس منطقه / ناحیه / حوزه نتایج را ارایه نچود کهه در اینجها کلیهه نتهایج 

 . برروی نقشه نیز) مکان مرجع بودن اطالعات ( قابل ارایه می باشد 

هها یها تعهداد  itemset، نرم افزار ابتدا به پیهدا کهردن داده شد با توضیحاتی که در قسچت داده کاوی 

فراوانی هر یک از کد های درامدی درکد های نوسازی و ترکیب آنها را مشخص می کند و در گام بعدی با 

ها می پهردازد کهه مبنهای شناسهایی الگوههای   rolesاستفاده از قوانین انجچنی به شناسایی قوانین یا هچان 

با عنابت به اینکه هر برای هر یک آپارتچان / ساوتچان / ملک  می باشد .  [3] و [2]نوسازی  رفتاری برای هر کد

رد و آنهها را مهورد شناسهایی در سیسهت   یهگ یک کد نوسازی بصورت انحصاری مهورد اسهتفاده قهرار مهی

 و [2]و [1]ی سهاوتچانمورد شناسایی قرار میدهد بنابراین هر گونه ددور پروانهه  [2]شهرسازی شهرداری مشهد

برای آن کد نوسازی قابل شناسایی می ساوتچانی و اقدام به ساوت و ساز براساس سواب  ددور پروانه   [3]

 باشد . 



 

       بگونه ای طراحی شده است که براساس نوع تحلیل ) آیت  ها / قوانین ( و نیز حهداقل پشهتیبانی  سامانه

، سهامانه انتخاب گهردد %60که هر چه دردد باالتری با حداقل میدهد (  به کاربررا ) قدرت انتخاب قوانین 

 قوانین و الگو های رفتاری قوی تر را شناسایی و نچایش می دهد . 

 

 11منطقه  یرفتار ساخت و ساز در شهردار یو داده کاو لی: پنل کاربر سامانه تحل 3شکل 
 

کهه اسهت دارای نقشهه منطقهه سهامانه  دهفحه ابتهدایینچایید   مشاهده می 6هچانطوری که در شکل 

در این قسچت بهه نواحی و حوزه های شهری را مشخص می نچاید . ،  موشوارهبصورت هوشچند با حرکت 

( ، تغییهر رمهز ،  عهدد 1630در مورد تعداد پروانه های ساوتچانی ) 11اطالعات کلی منطقه اطالعاتی مانند 

سطر و دوستون بود  10630کد نوسازی و کددرآمدی با جدول دوستونی که حاوی مشاهده اطالعات وام ) 

(  ، بهرای اسهتفاده کهاربران راهنچها ) ، ( ) دردورت نیاز به بروز آوری اطالعهات ، بروز رسانی اطالعات( 

حوزه های یک تا حهوزه هفهت نیز دردورتی که کاربر بخواهد تحلیل نتایج را در هریک از وروج کاربر و 

میتوان به سامانه تحلیل نرم افزار در وصوص آن از آنها با انتخاب هریک ه نچاید مشاهد 11منطقه شهرداری 

 حوزه دسترسی پیدا نچود . 

قهدرت پهیش  [2]و  [1]این امکان را فرآه  می نچاید تا مهدیریت شههری  [4]استفاده از تکنیک داده کاوی 

کهه انجهام   [3] و [2]و [1]شههری بینی وود را براساس ساوت و سازهای انجام یافته و برای ساوت و سازهای 



 

وواهد شد را به تفکیک حوزه / ناحیه / منطقه بدست آورد . هچننین این امکان را میدهد تا بها پهیش بینهی 

به اعچال ضوابط و مقررات برای کاهش یا ناهنجاری های ساوت و سازها عالوه بر مدیریت نظارت بر آنها 

جلوگیری آنها نیز اقدام نچاید . که این مدیریت و نظارت میتواند در بعد مکانی در حهوزه / ناحیهه / منطقهه 

 دورت گیرد . بروی از مزایا استفاده از تکنیک داده کاوی را میتوان بطور والده بشرح ذیل بیان نچود : 

در گسههتره مکههانی ) حههوزه / ناحیههه / منطقههه ( بههرای کههد هههای  قههوانین بهها ههه  آیههی موجههود در .1

 [4]و[3]و[2]درآمدی

 ووشه بندی انواع کد های درآمدی و گروه بندی و اولویت بندی آنها با توجه به نتایج بدست آمده  .3

 ازه های مکانی گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه (بمدل سازی پیش بینی در  .6

 [0]و [4]بررسی با ه  آیی و توالی بین انواع کد های درآمدی بااستفاده از قوانین با ه  آیی  .0

کشف و شناسایی وواسته های مردم ) شهروندان ( برحسب  گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه  .0

 [3]و[2]و[1]( در ساوت وساز

مهدل ههای پهیش بینهی در شههر شناسایی هنجارهای و ناهنجاری هایی ساوت و ساز با استفاده از  .3

 [3]و[2]و [1] گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه (

در گسهتره     [8]و [7]بررسی عچلکرد نواحی و مناط  در اجرای طرح های تفصهیلی و جهامع شههری  .7

  مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه (

شناسایی نیازمندیهای آینده شهری در گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقهه ( بها شناسهایی رفتهار  .8

 ساوت و ساز مردم اع  از نیاز به حچل و نقل ، ودمات شهری ، فضای سبز ، عچرانی و مانند آن 

ا و ایجاد ساوتار برنامه ریزی پیش بینی محور برای بهسازی مدیریت های نظارتی بر ساوت وسازه .3

 [8]و[7]و [3]و[2]و[1]اجرای طرح های تفصیلی و جامع شهری

افرایش رضایت مندی مردم از ایجاد ظرفیت های شهری و استفاده از حداکرر سازی ظرفیت ساوت  .10

 [7]و[3] و[2]و [1] و ساز طرح های تفصیلی و جامع شهری در گستره مکانی ) حوزه / ناحیهه / منطقهه (

 [8]و

تصچی  گیران و تصچی  سازان شهری از اجرای اثر بخش طرح های تفصیلی افزایش رضایتچندی در  .11

 [8]و[7]و[3]و[2]و[1] و جامع شهری در گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه (

 

 

 

 

 

 



 

  11استفاده از سامانه تحلیل و داده کاوی رفتار ساخت و ساز در شهرداری منطقه  .0.0

 

 مورد تحلیل در دوره زمانی  11منطقه  4پنل تحلیل سامانه داده کاوی برای اطالعات حوزه :  4شکل 

 در دوره زمانی مورد تحلیل  11منطقه  4: پنل تحلیل سامانه داده کاوی برای اطالعات حوزه  5شکل 

و نیز حداقل  [0] و [4]بگونه ای طراحی شده است که براساس نوع تحلیل ) آیت  ها / قوانین (  سامانهاین 

انتخهاب گهردد  %60چه دردد باالتری با حهداقل البته هر پشتیبانی )قدرت انتخاب قوانین به کاربر میدهد( 

سامانه امکان مرتب سازی آیتچها و قهوانین قوانین و الگوهای رفتاری قوی تر را شناسایی و نچایش می دهد 



 

بر برای انجام تحلیل با کلید انجام رخاب گزینه های کارا نیز به کاربر می دهد و هچننین می تواند پس از انت

یها  Ms Excel،  نهرم افهزار  xlsیدر قالهب بنهدتحلیل تحلیل وود را انجام دهد و نیز وروجی ههای را 

بهه  [3]و[2]و [1]و با درج نقشه محدوده انتخابی )حوزه شهری / ناحیه / منطقه (  webبصورت چاپی در قالب 

 دارد .  قابلیت چاپ نیزکاربر نچایش دهد که 

مشخص گردیدن قوانین بدون آنکه درمهدل تعریهف و  ازالبته امکان فیلتر کردن قوانین و آیت  ها ) بعد 

مشخص شده تغییر حادل گردد ( و هچننین مرتب سازی براساس دعودی و نزولی قوانین نیز در سهامانه 

افزار هچانطور که اشاره شهد گزارشهات را در قالهب  البته نرمبرای کاربری بهتر سامانه قرارداده شده است .  

web  ) ه  باشد نشان دهد و تحلیل هها را  [3]و [2]و [1]و با لحاظ نقشه حوزه انتخابی ) میتواند ناحیه یا منطقه

بصهورت  11منطقهه  0نشان دهد بعنوان مرال این قابلیت را دارد که وروجی های مورد نظر را برای حهوزه 

 چاپ گرفت.ذیل مشاهده و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اطچینان پشتیبان عنوان ردیف

 %33.00 %06.31 اگر }عوارض زیر بنای مسکونی{ آنگاه }پیشروی طولی{ 1

 %70.30 %60.60 اگر }عوارض واحد اضافه{ آنگاه }عوارض زیر بنای مسکونی{ 3

 %01.37 %60.60 اگر }عوارض زیر بنای مسکونی{ آنگاه }عوارض واحد اضافه{ 6

 %33.30 %63.16 اگر }پیشروی طولی{ آنگاه }عوارض واحد اضافه{ 0

 %80.71 %63.16 اگر }عوارض واحد اضافه{ آنگاه }پیشروی طولی{ 0

 %70.36 %06.31 اگر }پیشروی طولی{ آنگاه }عوارض زیر بنای مسکونی{ 3

شهرداری منطقه ،  4در حوزه %33، قوانین مشاهده شده با حداقل پشتیبان  تحلیل داده کاوی :  1جدول 

 به همراه محدوده مورد تحلیل  33/13/1311تا تاریخ : 31/31/1313، از تاریخ  11
 

پشهتیبان میتوان بدین ترتیب الگو هها را بیهان شهود کهه : ،  1 شچاره از جدول 0بعنوان مرال در ردیف 

(Support  ، ) در  [3]و [2] " عوارض واحد اضهافهو  پیشروی طولی "کد درآمدی اگر دادن آنکه احتچال رخ

یا هچان قانون  که از ابتدا بدنبال آن (  Confidence )و اطچینان می باشد   %63.16فتند ، اکنار ه  اتفاق بی

عهوارض واحهد  "،  %33.30رخ دههد بها احتچهال [3]و[2] "پیشروی طولی  "اگر نشان دهنده آن است بودی  

که میتوان پس از مشاهده قانون فوق الذکر و قدرتچند بودن آن ، نسبت بهه نیز اتفاق می افتد .  [3]و[2] "اضافه 

پیش بینی وقوع هنجار یا ناهنجاری براساس انطباق این قانون بها ضهوابط و مقهررات طهرح تفصهیلی بهرای 



 

دی رخ وواههد داد اقهدام کهرد . در ایهن ساوت و سازهای بعدی که در ددور پروانه های سهاوتچانی بعه

و مدیریت هنجار یا ناهنجاری ههای آینهده آنهه  براسهاس کنترل نظارت پیشگیرانه می توان به  باقسچت و 

اطالعات پروانه های ساوتچانی اقدام کرد و اثربخشی اجرای طرح تفصیلی را براساس اطالعات و داده های 

 کاوی ارتقاء داد.   پروانه های ساوتچانی و با تکنیک داده
 

 نتیجه گیری .3

دانست که از اهچیت بسیار باالیی  [6]توان از ارکان استوار مدیریت  پیش بینی و کنترل را می ،پایش 

برووردار است . طی فرآیند پایش مدیران می توانند کارایی اجرای ضوابط و مقررات در ساوت و سازها را 

مشاهده و شناسایی نچایید . در پیش بینی می توانند رفتار آینده را در ساوت و سازها مشاهد نچایید و بدانند 

و آیا این رفتار می تواند آنها را به اهداف وود که وواهد کرد ت که روند کنونی چگونه و چطور حرک

ابزاری است که براساس برنامه  ،برساند ؟ و کنترل  ،جامع شهر می باشددر نهایت اجرای طرح تفصیلی و 

و تصچی  سازی ها را به کچک می طلبد ، و پیش بینی ها  اهده رفتار هاریزی های انجام یافته پس از مش

ردد تا روند های ساوت و ساز براساس اسناد باالدستی ) طرح تفصیلی و جامع شهری ( و نیز باعث می گ

باالدستی کچک شایان توجهی  اجرای اسناد [6]به هدایت و اثر بخشیپایین دستی مقررات و ضوابط مصوب 

 د . ننچای

 میدهد پیاده سازی این رویکرد می تواند در چهار حوزه به شهرداری ها کچک نچاید :  نشانبررسی اولیه 

 در حوزه شهرسازی در جهت بهبود اجرای طرح های تفصیلی و جامع شهری  .1

 در حوزه درآمدی برای استفاده از ظرفیت های درآمدی طرح های تفصیلی وجامع شهری  .3

و هدایت رفتار های ساوت و ساز مردم در جههت در حوزه نظارت بر ساوت وسازها برای کنترل  .6

 پایین دستیابال  شده  مقررات و ضوابطضوابط و مقررات مصوب و مصرح در اسناد باالدستی و 

در حوزه برنامه ریزی برای آشنایی با حرکت شهر در قالب ساوت وسازها و آشنایی بها سهالی  و  .0

که در  مدت ، میان مدت و کوتاه مدت دارد بلند رفتار های مردم که تاثیر زیادی در تهیه برنامه های

نیازمندی های الزامات و اداره شهر و  برای بهبود و ارتقاء زیر ساوت های شهری ، منابع مورد نیاز

 . داشته باشد مدیریت شهری در گستره مکانی ) حوزه / ناحیه / منطقه ( 

 

 



 

 مراجع  .7

1638قانون شهرداری ها و ادالحات بعدی آن از سال   [1]
http://imo.org.ir

 ) دوره اول ، دوره دوم ، دوره سوم  (مصوبات شورای اسالمی شهر مشهد   [2]

http://shora.mashhad.ir

   شهر مشهدضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی   [3]

 1633،آدینه ، انتشاراتداده کاوی شهرابی ، جچال ،   [4]

 1631تا  1683داده کاوی ایران از سال مجچوعه مقاالت موضوعی کنفرانس   [0]

  رضاییان ، علی ادول مدیریت ، انتشارت سچت  [6]

 طرح جامع -درگاه معاونت شهرسازی و معچاری وزارت مسکن و شهرسازی   [7]

http://www.shahrsazi-mhud.ir/Plan/Plan _Jame.htm 

 تفصیلیطرح  -درگاه معاونت شهرسازی و معچاری وزارت مسکن و شهرسازی   [8]

http://www.shahrsazi-mhud.ir/Plan/Plan _Tafsili.htm

http://www.shahrsazi-mhud.ir/Plan/Plan01_Jame.htm
http://www.shahrsazi-mhud.ir/Plan/Plan01_Tafsili.htm
http://www.shahrsazi-mhud.ir/Plan/Plan01_Tafsili.htm

