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  چکیده

کشورهای در حال توسعه است که برخورد و حل آن در سیستم مدیریتی ناکارآمد به  دربخصوص  های شهرهافات ساختمانی یکی از ناهنجاریتخل
 5ها در آباد است. گردآوری دادهر، بررسی عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر بستانآسانی امکان پذیر نیست. هدف از پژوهش حاض

های مذکور بر مبنای عملیاتی شد. مبنای گردآوری داده قوانین و مقررات(اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و  هایشامل مؤلفه)دسته از عوامل 
نفری از جامعه آماری مربوط به کارشناسان حوزه شهرسازی و عمران و توسعه شهری  70داشت، که در میان حجم نمونه  گویه قرار 23ای با پرسشنامه

تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون در  Tهای آماری ها، از آزمونهای ارائه شده در رابطه با گویهدر شهر بستان آباد توزیع شد. در تحلیل پاسخ
 Smart Plsه شد. در مرحله استخراج و بررسی عوامل اصلی تأثیرگذار در بروز تخلفات ساختمانی نیز از امکانات تحلیلی در محیط استفاد spssمحیط 

آباد، عدم آگاهی از ضوابط و های پژوهش، از جمله عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر بستان. براساس یافتهکار گرفته شدبه 
اخت و ساز بین ساکنین، نادیده گرفتن نیاز شهروندان در امور مربوط به ساخت و ساز، میزان هزینه ساخت و ساز براساس ضوابط و مقررات مقررات س

باشد، بنابراین براساس نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری تخلفات نظام مهندسی، اخذ جریمه به عنوان منبع درآمد برای شهرداری می
سازی در زمینه وابط و مقررات ساخت و ساز، فرهنگتوانند با کنترل سودجویی زمین، بومی سازی ضآباد میختمانی، مدیران شهری در شهر بستانسا

 هایی در جهت گسترش شهر با در نظر گرفتن درآمد ساکنین و شرایط اقلیمی شهر، باعثضوابط و مقررات ساخت و ساز، پهنه بندی شهر و ارائه طرح
 آباد شوند. جلوگیری از توسعه نامتوازن و ناهمگونی در کالبد شهری بستان
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 مقدمه -1
های گذشته با توجهه بهه افهزایش جمعیهت شههرها، گسهترش در دهه  

ی کشهورهای در تخلفات ساختمانی مدیران و ساکنان بسیاری از شهرها
حال توسعه را با مشکالت اساسی رو به رو کهرده اسهت. کهه اگهر ایهن 

قاعده شهری به صورت صحیح کنترل و مدیریت گسترش بی رویه و بی
نشوند، چالش برانگیز خواهند بود. وجهود عهواملی همنهون ناکارآمهدی 
سیستم مدیریت شهری، طوالنی بودن مراحل اخهذ پروانهه سهاختمانی و 

ین بخصوص در شهرهای جهان سوم از جمله عواملی هسهتند قیمت زم
 که شهروندان را در انجام تخلفات ساختمانی توجیهه پهذیرتر کهرده انهد

(. کنترل ساخت وساز شهری نیازمند برنامه ریزی و 1387: 35)معدنیان، 
مدیریت منطقی و بازنویسی مجدد شیوه برنامه ریزی و مهدیریت توسهط 

در فرآینهد  (  Zeyang Li et al,2020.2)دولت های محلی است
های ساکنان محلی مهم است و کل بازنویسی مقررات، گنجاندن نگرانی

فرآیند باید بصهورت دموکراتیهک باشهد. در نهایهت، قهانون جدیهد بایهد 
اجتمهاعی کنهونی مهردم را در  –های اقتصادی فرهنگ سنتی و خواسته

گذاران میتوانند  . بنابراین سیاست (Rakwaro,2009. 8)نظر بگیرد
روند میان تقاضای ساخت و ساز و وقوع تخلفات ساختمانی را پیش بینی 

ههای پهیش های مناسبی برای مقابله با چالشو کنترل کنند و استراتژی
از   ( .  Rayan Y.C. Fan,2011. 167)رو تههدوین کننههد

فضایی تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهرها  –پیامدهای کالبدی 
آلودگی بصری و ناهمگونی در کالبد و سهیمای شههری اسهت. در  ایجاد

این شهرها ساخت و ساز مطابق با قوانین و مقررات ساخت و ساز نیست. 
باعث ایجاد آلودگی بصری و برهم خهوردن خهط آسهمان و بینظمهی در 

: 657)یوسهفی و همکهاران، کالبد و توسعه بی قاعده شههری مهی شهود
ت و ساز بدون تردید نقش مؤثری در نیل (. ضوابط مربوط به ساخ1398

به اهداف برنامه ریزی شهری، از جمله تأمین زیبایی، توسعه بها برنامهه، 
همگونی در بافت شهری دارد. رعایت آن ضمن تأمین اهداف ذکر شده، 

ها موجب ارتقای کیفیت بصری و افزایش طول عمر و ایمنهی سهاختمان
از این روز تخلفات ساختمانی  (.1389: 98)صالحی و همکاران،  می شود

ههای به دلیل سطح فراگیر و آثاربلندمدت آن در شهرها از جملهه چالش
شهر نشینی نوین محسوب می شوند. که همسو با افزایش تقاضای مؤثر 

های عظیمی مواجه نموده است. در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش
صهادی، اجتمهاعی، ی مسهائل اقتای از زنجیهرهتخلفات ساختمانی حلقه

مدیریتی و قانون گذاری شهری می باشد. تخلفهات سهاختمانی یکهی از 
ها یا مسائل موجود در شهرها است که برخهورد و حهل آن در ناهنجاری

سیستم مدیریتی ناکارآمد به آسانی امکان پذیر نیست. یکهی از راه حهل 
 های ممکن در برخورد با این مسأله، تهالش بهرای پیشهگیری از وقهوع
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های بروز آنها که در بسترهای حقوقی، ها و زمینهتخلفات است. که علت
اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مختلف میتواند متفهاوت باشهد، شناسهایی 

)منوچهری میانهدوآب و  شده و برای رفع و کنترل آنها برنامه ریزی نمود
ضهوابط و قهوانین سهاختمانی بهرای حفازهت از    .(1397: 9همکاران، 

عمومی، ایمنی، رفاه عمومی و پایداری زیسهت محیطهی بهرای  سالمت
شهرها وضع می شوند. این قوانین ابزاری است که دولت از طریق آن از 

ها و تسهیالت زیربنایی برای تضمین سهازماندهی منابع زمین، ساختمان
فضههههایی و حفازههههت زیسههههت محیطههههی را کنتههههرل مههههی 

ایت ضوابط تأثیر رع.  (Kumar&Pushplata,2017. 208)کند
های اجرایی برای آنها به و مقررات ساختمانی در شهرها و تعیین ضمانت
تر شهدن کنتهرل توسهعه تدریج و همزمان با گسترش شههرها، پینیهده

شهری و پدیدار شدن مسائل و مشکالت تخلفهات سهاختمانی افهزایش 
با وجود ضوابط   (.  Jawaid & Khan, 2015: 113)یافته است

ههایی کهه وزیفهه مربوط به سهاخت و سهاز و نیهز نهادو مقررات مدون 
نظارت بر ساخت و سازها و تخلفات ساختمانی را در شهرهای کشورمان 

ههای برعهده دارند، امروزه شاهد تخلفهات گسهترده سهاختمانی در بافت
(. در کشهورما 1396: 4)مرادی کوچی،  شهری و پیرامون شهرها هستیم

بها عنهوان آیهین نامهه امهور  1328موضوع تخلفات ساختمانی در سهال 
بها  1334مطرح شد و به دنبال آن در سهال  276خالفی به موجب ماده 

صهدور پروانهه بهرای کلیهه  55ها مطابق مهاده تصویب قانون شهرداری
ها در محدوده شهر جزو وزایف شهرداری مشخص گردیهد. در ساختمان

به موجب ماده ها اضافه شد. مواد دیگری به قانون شهرداری 1345سال 
این مصوبه، مالکین امالک برای هرگونه ساخت و ساز در حهریم و  100

 1352محدوده شهری باید از شهرداری پروانه ساخت اخذ کنند. در سال 
و مهلههت هههای منههدرج در  100در ترکیههب اعضههای کمیسههیون مههاده 

، اصهالحاتی بوجهود آمهد. بهه ایهن شهکل کهه در 100های ماده تبصره
طرح جامع دارند رعایت نهوع کهاربری از الزامهات اساسهی شهرهایی که 

های اصهالحاتی در تبصهره 1355کنترل ساخت و ساز میباشد. در سهال 
انجام گرفت و در آن نحوه انجهام وزیفهه مهندسهین نهازر و  100ماده 

 ماموران شهرداری و مقررات دیگهر بهه ایهن مهاده قهانونی اضهافه شهد
های نیز اصهالحاتی در تبصهره 1358(. در سال 1392: 25-23)قوشنی،

این ماده قانونی به وسیله شورای انقالب اعمال شد کهه تقریبها آخهرین 
قهانون  100باشهد. براسهاس مهاده  اصالحات در این مهاده قهانونی مهی

ها تخلفات ساختمانی را می توان عملیاتی در احداث ساختمان شهرداری
جوز صادر شده شهرداری اطالق کرد که فاقد مجوز یا دارای مغایرت با م
(. بناهای دارای 1394: 2یا سایر مراجع قانونی باشد)کمانرودی کجوری، 

تخلف در کشورهای مختلف با عناوین مختلفی شناخته میشود از جملهه: 
مسکن یا بنای غیرقانونی، مسکن یا بنای غیرمجاز، بنای کنترل نشهده، 

مه ریزی نشده که به دهی نشده، بنای برنابنای غیر رسمی، بنای سازمان
)سهرخیلی و همکهاران،  قوانین و مقررات حاکم بر کشورها بسهتگی دارد

در این پژوهش با انتخاب شههر بسهتان آبهاد بهه عنهوان   .(1391: 148
مطالعه موردی به طهرح موضهوع تخلفهات سهاختمانی و عوامهل اصهلی 
اثرگذار در بروز تخلفات ساختمانی پرداخته شده اسهت. عهدم توجهه بهه 
عوامل اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی باعث ایجاد مشکالت اساسهی 
در ساخت و سازهای شهری میشود که از مهمترین آنهها مهی تهوان بهه 

ها، نهاهمگونی در کالبهد توسعه ناموزون، کاهش سطح ایمنی سهاختمان
شهری، عدم توسعه یکپارچه در مناطق مختلف شهری، ایجهاد ترافیهک 

ابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اصهلی شهری اشاره کرد. بن

اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در زرف مکانی شهر بستان آبهاد مهی 
در ادبیات مربوط به تخلفات ساختمانی و عوامل اصلی اثرگذار بهر  .باشد

آن، تحقیقات مستقل و اختصاصی بسهیار انهدک اسهت. اکتهر تحقیقهات 
به علل وقوع تخلفات ساختمانی بصورت  انجام شده در این ارتباط مربوط

کلی است. در اینجا به چند مورد از مطالعات مهمی که به موضوع مهورد 
( 2020زیانگ لی و همکهارانش ) .شودمطالعه ما مربوط است، اشاره می

های ساخت و ساز شهری و در پژوهش با عنوان رابطه بین توسعه زمین
ا استفاده از سیسهتم سهنجش از رشد جمعیت در استان لیائونینگ چین، ب

های آماری مربوط به جمعیت و ساخت و ساز، به ایهن نتیجهه دور و داده
وساز به رشد اقتصهادی منفهی های ساختاند که رشد سریع زمینرسیده

های تحقیهق مهذکور نشهان شود. همننین مطهابق بها یافتههمربوط می
ههای ه زمیندهند، تحت الگوی کنونی رشد اقتصادی، کنتهرل توسهعمی

وساز جدید باید به طور وساز ممکن است دشوار باشد. زمین ساختساخت
ریزی و مدیریت شود و وابستگی رشد اقتصادی بهه زمهین منطقی برنامه

وساز و سرعت شهرنشینی جمعیت چالش جدیدی است کهه بایهد ساخت
توسههط دولههت محلههی مههورد بررسههی مجههدد قههرار گیههرد. جیمههو و 

ای به بررسی ساخت و سازهای غیر مجاز در مقاله ( در2018همکارانش)
اند که، ساخت و ساز اند و به این نتیجه رسیدهشهر آچی نیجریه پرداخته

بدون مجوز، نقض قوانین ساخت و ساز و توسعه افزایش سطح اشغال از 
موارد تخلف در شهر آچهی نیجریهه میباشهد. آن هها علهت ایهن امهر را 

ی خانوارها، فقدان طهرح ههای اجرایهی و اقتصاد -های اجتماعیویژگی
( در 2016عدم کفایت کارکنان حوزه برنامه ریزی برشمردند. باب و رائو )

)نقض قوانین ساخت و ساز و قوانین  اند با عنوانپژوهشی که انجام داده
)هنهد(( بهه ایهن نکتهه اشهاره  کنترل توسعه مطالعه مهوردی: مهاراشهترا

قاعده و درهم ریخته ز باعث توسعه بیمیکنند، نقض قوانین ساخت و سا
شهری میشود. در پهژوهش مهذکور اشهاره شهده اسهت کهه اسهتفاده از 

های جدید باعث کاهش نقض قوانین ساخت اطالعات سه بعدی و روش
( در پژوهشی بها عنهوان 1400) فرانک سیف الدینی   .و ساز خواهد شد

تهران،  5تا  1طقه تاثیر اقتصاد رانتی بر فضای شهری مطالعه موردی: من
اند که فضای کالن شهر تههران بهه کهاالیی بهرای به این نتیجه رسیده

اهداف اقتصاد رانتی و سوداگرانه تبدیل شده است که توسعه نهامتوازن و 
 ندا قابهل قزلجهه میهدان   .قاعده شهری را نیز به دنبال داشته استبی
ات ساختمانی بهر ( در پژوهشی با عنوان بررسی میزان تاثیر تخلف1399)

)مطالعه موردی: محالت پرواز و دمشقیه(، به ایهن  سیمای شهری تبریز
اند که تخلفات ساختمانی صورت گرفتهه در محهالت فهوق نتیجه رسیده

ذکر عالوه بر تاثیرات منفی بر سیمای شهری، بیشتر این تخلفات از نوع 
درصهد  38ز تغییر کاربری و تخلف مازاد بر ضوابط میباشد. در محله پروا

اند. تخلفات ساختمانی صهورت قطعات مغایر با طرح مصوب ساخته شده
گرفته بیشترین تاثیر منفی را در سیمای شهری محالت پرواز و دمشقیه 

( در مقاله ای بها عنهوان تحلیهل 1398) داشته است. رفیعیان و همکاران
های اقتصادی و کالبهدی منهاطق سهه گانهه شههر فضایی تاثیر زرفیت

گهذار بهر ین بر بروز تخلفات ساختمانی، ضمن شناسایی عوامهل تاثیرقزو
اند، کهه میهان عوامهل بروز تخلفات سهاختمانی بهه ایهن نتیجهه رسهیده

های پژوهش اقتصادی و کالبدی ارتباط متبتی وجود دارد. براساس یافته
مذکور عوامل اقتصادی با تخلف مازاد بر سطح و تغییر کهاربری ارتبهاط 

جود دارد. و بین عوامل کالبدی و تعداد تخلف مازاد بر سهطح معناداری و
در رابطه با تخلفات ساختمانی   .و تغییر کاربری رابطه مستقیم وجود دارد

هایی صهورت در کشورها و شهرهای مختلف دنیا و کشور ایران پژوهش
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های اقتصادی، گرفته است، که هر یک با محور قرار دادن یکی از بخش
انهد در یهک بدی ، مدیریتی و قوانین و مقررات سعی کردهاجتماعی، کال

جهت پژوهش خود را پیش ببرند. به کار بردن یهک دیهدگاه ترکیبهی در 
انجام پژوهش می تواند اعتبار یک کار علمی را چند برابر افهزایش دههد 

گرایانهه بهه ایم یهک دیهدگاه کلبنابراین ما در این پژوهش سعی کهرده
ت سهاختمانی صهورت گرفتهه در محهدوده مهورد مسئله تحقیق و تخلفا

مطالعه داشته باشیم. با توجهه بهه اینکهه بیشهتر تخلفهات سهاختمانی در 
افتد، ولی مطالعات  کشورهای کمتر توسعه یافته یا جهان سوم اتفاق می

اندکی در این کشورها صورت میگیرد بیشتر مطالعاتی هم که انجام شده 
سهاختمانی اسهت. بنهابراین انجهام است، مربوط به علل وقوع تخلفهات 

مطالعههاتی در راسههتای بررسههی عوامههل اقتصههادی، اجتمههاعی، کالبههدی، 
مدیریتی و قوانین و مقررات اثرگذار بر بروز تخلفهات سهاختمانی امهری 
اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش با طرح این سؤال که عوامل اصهلی 

ی ایهن مقولهه در اثرگذار در بروز تخلفات ساختمانی چیسهت  بهه بررسه
 آباد پرداخته شده است.زرف مکانی شهر بستان

 

 مبانی نظری 

 فضا

ها باهم کنش متقابل از نقطه نظر جغرافیا، فضا جائی است که پدیده
های انسان در آن شکل می گیرد. در واقع فضا دارند و فعالیت

ای از کالبد و محتواست، هنگامی که صفت یا پسوندی به فضا مجموعه
داده می شود آن کالبد و محتوا حوزه و هویت فضا را مشخص  نسبت

(. فضای جغرافیایی شامل طبیعت و همه 31:1388می کند)کالنتری، 
منابعی است که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم با نیازهای 
انسانی برخورد کند و چهره جدیدی از سطح زمین بسازد، بدینسان 

یستگاهی است که از شرایط طبیعی و فضای جغرافیائی، یک حوزه ز
(. وقتی از 31:1383گیرد )شکوهی، ساختار اجتماعی جامعه شکل می

فضا سخن گفته می شود منظور فضائی است که به سبب دخالت انسان 
ای از توان گفت فضا مجموعهپیوسته در تحول و تغییر است و لذا می

 است.های طبیعی و انسان ها و محیطها، فعالیتانسان
 

 ساختمان
ساختمان بنائی است که به وسیله دیوار از بناهای همجوار خود جدا و 
مستقل میباشد. و شامل یک یا چند اتاق و یا هر نوع فضای مسقف 
دیگر میباشد، که به منظور سکونت، فعالیت و یا استفاده توأم ساخته شده 

گذرگاه میشود. منظور از مستقل بودن داشتن درب ورودی و خروجی به 
عمومی و منظور از جدا بودن، داشتن دیوارهای خارجی مشترک یا 

(. 23: 1371به نقل از اهری،  16: 1395مستقل است )شیخ سلیمانی، 
ها و تغییراتی را در سبک تنوع در انتخاب، نوع ساخت و سازها، تفاوت

تواند به همراه زندگی مسکونی و به دنبال آن در الگوی سکونتی می
اشد. از این نظر، توجه به نوع و کیفیت ساخت و سازها و داشته ب

تقاضاهای متنوع مردم با توجه به سبک زندگی، در ادراک و ارزیابی 
ناپذیر است )روستایی و محیط مسکونی ضرورتی اجتناب

 (.1399:57همکاران،
 

 100کمیسیون ماده 
 100مالکان امالک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر طبق ماده 

باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از 

شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند. شهرداری میتواند از عملیات 
ساختمانی ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله 
نازران و ماموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر 

.   (168: 1396ر واقع باشد، جلوگیری نماید )روستا و همکاران، محصو
های مناطق شهری است که به تبع آن دینامیک بودن یکی از ویژگی

نیازمندی به اطالعات بروز و دقیق از تغییرات گسترش شهری برای 
های موجود های شهری را مطرح می سازد. چالشمدیریت ساخت و ساز

ثرگذار در بروز تخلفات ساختمانی به صورت زیر در زمینه عوامل اصلی ا
 (.1399: 4مطرح می باشند )معصومی و همکاران، 

 

 های اجتماعیچالش

در بحث عوامل اجتماعی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی از جمله 

های موجود، استفاده از روش های سنتی در ساخت و سازها توسط چالش

اکنین با مدیریت شهری، عدم ساکنین، عدم همکاری و هماهنگی س

از  آگاهی از ضوابط و مقررات ساخت و ساز بین ساکنین، استفاده

کارگران غیرمتخصص و بدون مهارت، موردهای مربوط به نادیده گرفتن 

 نیاز شهروندان می باشد.
 

 های اقتصادیچالش

های موجود در این زمینه شامل هزینه زیاد عوارض، باال بودن چالش

ه نقشه ساختمانی، هزینه ساخت و سازها بر اساس ضوابط و هزینه تهی

مقررات نظام مهندسی و عوارض حق تفکیک است. افزایش تقاضا برای 

ساخت و ساز تحت شرایط اقتصادی مذکور فرصت را برای ساخت و 

سازهای غیرقانونی و ناهماهنگ با استانداردهای برنامه ریزی فراهم 

 کند.می
 

 های کالبدیچالش
دیگر عوامل تأثیرگذار بر تخلفات ساختمانی عدم رعایت حقوق از 

های توسعه فضایی شهر، دونبش بودن یا های مجاور، محدودیتکاربری

سه نبش بودن ساختمان مالک و همننین روند تبدیل باغات و اراضی 

ی شهر به کاربری های مسکونی، تجاری و کشاورزی در بطن و حاشیه

نامتوازن شهری و ناهمگونی در سیما و کالبد ... است که باعث توسعه 

 شود.شهری م
 

 های مدیریتیچالش

در بحث عوامل مدیریتی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی از جمله 

های موجود، ناکارآمدی در حوزه مدیریت و نظارت بر ساخت و چالش

سازها، عدم حضور مهندس نازر و نظارت آن بر مراحل احداث 

مسئولیتی بودن نازر در یک پروژه ساخت و ساز، اخذ  ساختمان، چند

جریمه به عنوان منبع درآمد برای شهرداری و ضوابط و مقررات مربوط 

 باشد.به هزینه اخذ پروانه ساختمانی در شهرداری می
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 نظریه پردازان الگوهای ساخت ساز شهری -1جدول 

 
 

 
 نمودار و مدل مفهومی عوامل تأثیرگذار مورد بررسی در بروز تخلفات ساختمانی -1شکل 

 

 اهمواد و روش -2
ردی و از حیث ماهیت و روش پژوهش حاضر از حیث هدف کارب

تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز در این پژوهش به روش –توصیفی
ای )محقق ساخته( گردآوری شده ای و پرسش نامهاسنادی و کتابخانه

 است که عبارتند از : 
های تمانی در شهر بستان آباد بین سالفراوانی تخلفات ساخ -1

1401-1395 
اطالعات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و   -2

 مقررات اخذ شده با استفاده از پرسش نامه. 

پژوهش حاضر دارای دو گروه متغیر است، متغیر مستقل و متغیر   
وابسته، متغیر مستقل عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و 

آباد که بر میزان تخلفات بستانقوانین و مقررات مورد بررسی در شهر 
وابسته مشتمل بر نتیجه پاسخ هایی  ساختمانی تاثیر گذار است. متغیر

است که بنابر نظر کارشناسان مورد مراجعه، در رابطه با بیشترین نوع 
تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر بستان آباد اخذ شده است. 

به ترتیب در  های مذکورهای بدست آمده براساس پاسخمورد
( آورده شده است. در این پژوهش با توجه به نبود جامعه 6جدول)

آماری برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی 
دسته از عوامل شامل  5ها در گردآوری دادهاستفاده شده است. 

های)اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات(، مؤلفه
ای های مذکور بر مبنای پرسشنامهشد. مبنای گردآوری داده عملیاتی

نفری از جامعه  70گویه قرار داشت، که در میان حجم نمونه  23با 
آماری مربوط به کارشناسان حوزه شهرسازی و عمران و توسعه 

های ارائه شده شهری در شهر بستان آباد توزیع شد. در تحلیل پاسخ
تک نمونه ای و آزمون  Tهای آماری مونها، از آزدر رابطه با گویه

استفاده شد. در مرحله استخراج  spssهمبستگی پیرسون در محیط 
و بررسی عوامل اصلی تأثیرگذار در بروز تخلفات ساختمانی در شهر 

استفاده به  Smart Plsبستان آباد نیز از امکانات تحلیلی در محیط 
لعه و روند گسترش عمل آمد. در مورد بازنمایی محدوده مورد مطا

 AutoCADکالبدی شهر نیز از امکانات ترسیمی در محیط 
نکات مهم مورد مالحظه در شکل گیری چارچوب  استفاده شد.

فکری برای انتخاب متغیرهای تأثیرگذار در بروز تخلفات ساختمانی 
 عبارتند از:

 نظریه پردازان
الگوی ساخت و ساز 

 شهری
 هاویژگی

 متحد المرکز)متمرکز( نست برگس)متمرکز(ار
دایره اول)مرکز شهر( فعال ترین کانون شهری است. به واسطه دسترسی بیشتر فعالیت های 
بانکداری و بازرگانی و ... بیشتر در این مرکز اتفاق می افتد. شکل گیری آسمان خراش ها و 

 به مرکز شهر است. ساختمان های بلند خارج از ضوابط و مقررات نتیجه توجه بیشتر

 ایستاره هانس بلومنفیلد
تسلط مرکز شهر بر دیگر نقاط شهر از نظر اقتصادی و اجتماعی. گسترش ساخت و سازها در طول 

 شعاع ها و ایجاد ترافیک شدید در طول شعاع های اصلی.

 ژرژ اوژن هوسمان
بخش های درونی و قدیمی 

 شهری

این الگوی شهری تأکید بر مراکز قدیمی و مهم شهر  در نحوه ی توسعه و گسترش فضایی شهر در
است. عدم توجه به کیفیت ابنیه و ایمنی ساختمان ها از چالش های اساسی این الگوی ساخت و 

 ساز می باشد.

 توسعه عمودی )شهر متمرکز( لوکوبورزیه
مرکز شهر  ساختمان های عمومی و چند طبقه در مرکز شهر قرار میگیرند و تمام خطوط ارتباطی به

منتهی میشود. گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز و افزایش ارتفاع ساختمان ها از چالش های 
 اساسی این الگوی توسعه شهری میباشد.
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فراوانی تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر بستان آباد طی  -
  1395-1401های سال
 توجه به روند گسترس فیزیکی شهر طی دهه گذشته. -
تحقیقات صورت گرفته داخلی و خارجی در رابطه با تخلفات  - 

 ساختمانی. 
( برای 3ها و متغیرهای جدول)بنابراین با استفاده از موارد فوق، شاخص

بررسی عوامل اصلی اثر گذار بر وقوع تخلفات ساختمانی در شهر 

، آزمون ایتک نمونه Tبه وسیله آزمون های آماری  آبادبستان
مورد بررسی و  ، PLSآزمون تحلیلی در محیط  همبستگی پیرسون و

ها میزان تحلیل قرار گرفت. همننین براساس پرسشنامه و تعداد گویه
باشد، که نشان می 0.709آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد بررسی 

 .باشددهنده پایایی متغیرها می

 میزان آلفای کرونباخ متغیرها -2 جدول

 تعداد گویه میزان آلفای کرونباخ

709/0  23 

 شاخص ها و متغیرهای مورد بررسی پژوهش -3 جدول

 متغیرها عوامل مولفه اصلی

عوامل تأثیرگذار مورد 
بررسی در بروز تخلفات 

 ساختمانی

 
 اجتماعی

نوادگی )بخصوص در شهرهای کوچک(، عدم آگاهی از های قومی و خاگرایی و تنوع طلبی، همبستگیمصرف
 تعداد اعضای خانواده، افزایش جمعیت و سرعت ساخت و سازافزایش قوانین و مقررات ساخت و ساز، 

 
 اقتصادی

قیمت و کیفیت مصالح ساختمانی، انگیزه سود جویی در حاشیه و  پایگاه اقتصادی مالک،باال بودن قیمت زمین، 
 ودن درآمد مالکبطن شهر، پایین ب

 
 کالبدی

های توسعه فضایی، دو نبش بودن یا سه نبش بودن عدم رعایت اصل حقوق کاربری های مجاور، محدودیت
 ساختمان مالک، باال بودن هزینه تغییر کاربری

 مدیریتی
ث ناکارآمدی در حوزه مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز، عدم حضور مهندس نازر و نظارت بر مراحل احدا

 ساختمان، چند مسئولیتی بودن نازر، اخذ جریمه به عنوان منبع درآمد برای شهرداری

 قوانین و مقررات
تشریفات قانونی در امر صدور پروانه، ضعف و نارسایی ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز، عدم انعطاف 

 زپذیری طرح ها و برنامه ها، یکنواختی و تعمیمی بودن ضوابط ساخت و سا

 
 محدوده مورد مطالعه 

شهر بستان آباد به عنوان مرکز شهرستان بستان آباد یکی از 
کیلومتری  50شهرهای استان آذربایجان شرقی است، این شهر در فاصله

است. شهر واقع شده سراب کیلومتری شهر 65و در  مرکز استان)تبریز(
مرکز استان  3های آباد به دلیل واقع شدن در محل تقاطع راهبستان

 است. همسایه)اردبیل، زنجان، تبریز(از نظر نقش ارتباطی اهمیت یافته

آباد هکتار می باشد. شهر بستان 12/409حت محدوده این شهر مسا
هزار نفر  734/21، 1395طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 است.جمعیت داشته

 

 
 محدوده مورد مطالعه -2 شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_(%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C)
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گسترش فضایی شهر بستان آباد -3 شکل  
 

   نتایج -3

وصیفی و آوری شده در دو مرحله تدر پژوهش حاضر اطالعات جمع
 استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 توصیفی
ی در این پژوهش شامل آمارهای مربوط به مشخصات فیتوصی هاافتهی

)جنسیت، سن، میزان تحصیالت، وضعیت اشتغال(  پاسخ گویان اعم از
. براساس باشدیم1395 -1401و تعداد تخلفات ساختمانی بین سالهای 

درصد از پاسخگویان مرد بوده  9/72جنسیت  ( در رابطه با متغیر4جدول)
دهد که بیشتر پاسخگویان مربوط به اند. در رابطه با متغیر سن، نشان می

اند. براساس نتایج حاصل ( درصد بوده%50با درصد) 30-40گروه سنی 
از پرسشنامه در رابطه با متغیر میزان تحصیالت پاسخگویان، بیشترین 

ت دربین پاسخگویان مربوط به لیسانس میزان فراوانی و درصد تحصیال
( %70نفر) 49باشد. همننین براساس وضعیت اشتغال و فوق لیسانس می

 اند.شوندگان شاغل بودهاز پرسش

 

 مشخصات پاسخگویان جامعه نمونه مورد مطالعه -4جدول 

  درصد فراوانی وضعیت متغیرها

 جنسیت

 1/27 19 زن

 
 بررسی به تفکیک جنسیت : نمودار جامعه نمونه مورد4شکل 

 مرد

51 
 
 
 

9/72 

 70 کل
100 
 

 
 سن

30-20 14 20% 

 
 : نمودار جامعه نمونه به تفکیک سن5شکل 

30-40 35 50% 

50-40 16 9/22% 

 %1/7 5 50باالتر از 

 
 
 
 
 

 

 %100 70 کل

 
 
 
 

 میزان تحصیالت
 
 
 
 
 

 - - زیر دیپلم

 
 ردبررسی به تفکیک میزان تحصیالت: نمودار جامعه نمونه مو6شکل 

 %4.3 3 دیپلم

 %18.6 13 فوق دیپلم

 %55.7 39 لیسانس

 %21.4 15 فوق لیسانس و باالتر

 %100 70 کل
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 تعداد تخلفات ساختمانی

براساس تخلفات ساختمانی ثبت شده در شهرداری شهر بستان آباد طی 
پرونده تخلف ساختمانی شامل  909به طور کلی  1395 -1401سالهای 

شهرداری شهر بستان آباد  100مورد تخلف، به کمیسیون ماده  2948

( مشاهده 5ت. از این تعداد همانگونه که در جدول )ارجاع داده شده اس
مورد تخلف، بیشترین  2000پرونده و  551با داشتن  1شود، منطقه می

 سهم تخلفات را دارد.

 1395 -1401فراوانی تخلفات ساختمانی طی سالهای  -5 جدول

 2منطقه  1منطقه  سال تخلف

1395 3 5 

1396 83 54 

1397 80 82 

1398 126 49 

1399 123 60 

1400 117 97 

1401 19 11 

 358 551 جمع
 

1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401

3

83 80

126 123 117

19
5

54

82

49
60

97

11

               

              

 
 1395 – 1401تعداد تخلفات ساختمانی طی سالهای  -8 شکل

 

براساس پاسخ های کارشناسان شهرسازی و عمران و توسعه شهری در 
 آباد، بیشترین نوع تخلفات ساختمانی صورت شهر بستان

 

 باشد:( می6جدول )گرفته به شکل 
 

 بیشترین نوع تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر بستان آباد -6جدول 

 ساختمانیتخلف نوع  کد

 پروانهبدون بنای  احداث 1

 پروانهبر مازاد اعیانی  احداث 2

 ساختمانیپروانه  بامغایر احداث  3

 
 
 
 
 
 

 وضعیت اشتغال
 
 
 
 

  %70 49 شاغل

 
 : نمودار جامعه نمونه موردبررسی به تفکیک اشتغال7شکل 

 %11.4 8 بیکار

 %15.5 11 محصل

 %2.8 2 خانه دار

 %100 70 کل
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 پارکینگکسری  تخلف 4

 عرصهتفکیک  تخلف 5

 ساختماناستفاده  تبدیل 6

 مسکونی بهتبدیل پارکینگ  7

 تجاری بهپارکینگ تبدیل  8

 کاربری تغییرتخلف  9

 حصارکشیتخلف  10

 واحدچند  بهواحد  یکتبدیل  11

 

  
 تخلف پیشروی در معبر)خارج از ضوابط ساخت و ساز( تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری

 1401هایی از تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهر بستان آباد، مونهن -9شکل 
 

 های استنباطییافته  

بررسی عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در 

 آبادشهر بستان

 بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی
آن دخیل باشد که عوامل مهمی در ای میتخلفات ساختمانی مسئله

باشند تا شهروندان به انجام آن اشتیاق نشان دهند از جمله مهمترین می
بخشد، عاملی که به مالکان در انجام تخلفات ساختمانی اشتیاق می

عوامل اقتصادی است. در این بخش از پژوهش با استفاده از نظرات 
کارشناسان شهرسازی، چند عامل اقتصادی مؤثر بر بروز تخلفات 

آباد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل ی در شهر بستانساختمان
 از پرسشنامه نشان میدهد که باال بودن عوارض حق تفکیک بیشترین 

 

 
آباد داشته است ( را بر انجام تخلفات ساختمانی در شهر بستان25/4تأثیر)

 آباد بلکه مشکل بسیاری از شهرهای که این امر نه خاص شهر بستان
ران میباشد. بعد از این عامل مؤلفه هزینه ساخت و ساز براساس کشور ای

( در رتبه دوم 90/3ضوابط و مقررات نظام مهندسی با میانگین )
تأثیرگذاری و ایجاد انگیزه در تخلف قرار دارد. این نتایج بیانگر این است 
که هزینه زیاد عوارض زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی در شهر بستان 

ده است. بنابراین بیشترین تخلفات ساختمانی بین سال های آباد بو
در نقاطی صورت گرفته است که از وضعیت مالی بهتری  1395 – 1401

( عوامل اقتصادی 7نسبت به سایر نقاط شهر برخوردارند. در جدول )
 اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی نشان داده شده است.

 ی، تأثیر عوامل اقتصادی بر بروز تخلفات ساختمانی شهر بستان آبادتک نمونه ا tنتایج آزمون  -7جدول 

 آمار تحلیلی
 آمار توصیفی

 عامل متغیر
 3-ارزش تست  %95فاصله اطمینان 

کران 
 باال

کران 
 پایین

معنی 
 داری

درجه 
 آزادی

t اختالف میانگین مقدار 
انحراف 
 معیار

 میانگین

 هزینه زیاد عوارض 71/3 764/0 714/0 82/7 69 000/0 532/0 896/0

عوامل 

 اقتصادی

965/0 548/0 000/0 69 23/7 757/0 875/0 75/3 
باال بودن هزینه تهیه نقشه 

 ساختمانی

02/1 777/0 000/0 69 62/14 900/0 514/0 90/3 
هزینه ساخت و ساز براساس 
 ضوابط و مقررات نظام مهندسی

 باال بودن هزینه حق تفکیک 25/4 828/0 25/1 69/12 69 000/0 05/1 45/1

 میانگین 90/3 - - - -  - -
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 بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی
مسائل و مشکالت شهرهای امروزی اگر به درستی ریشه یابی شوند 
بیشتر آنها مربوط به مسائل اجتماعی همان جامعه برمی گردند. اجتماع 

میکند که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر  ای عملهمواره به صورت چرخه
است. تخلفات ساختمانی یکی از مسائل اساسی شهرهای امروزی 
بخصوص در شهرهای کشورهای در حال توسعه می باشد و به معنی 
نادیده گرفتن ضوابط و مقررات ساخت و ساز توسط افرادی بصورت 

 فاده آگاهانه و یا غیرعمدی است. در این بخش از تحقیق با است
 

از پرسشنامه مهمترین عوامل اجتماعی براساس نظرات کارشناسان 
شهرسازی در شهر بستان آباد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به 

ای، نادیده گرفتن نیاز تک نمونه Tنتایج حاصل از آزمون آماری 
( بیشترین تأثیر را در 82/3شهروندان در امر ساخت و ساز با میانگین )

عوامل اجتماعی دارد و استفاده از روش های سنتی در ساخت و  میان
( کمترین تأثیر از نظر کارشناسان داشته است. 77/2ساز نیز با میانگین )

همننین عدم آگاهی از ضوابط و مقررات ساخت و ساز بین ساکنین و 
عدم همکاری و هماهنگی ساکنین با مدیریت شهری در امر ساخت و 

 یشترین تأثیرگذاری قرار دارد. ساز در رتبه دوم ب

 

 تک نمونه ای، تأثیر عوامل اجتماعی بر بروز تخلفات ساختمانی شهر بستان آباد tنتایج آزمون  -8جدول 

 

 بررسی عوامل کالبدی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی
با توجه به افزایش جمعیت شهرها و تقاضای زیاد به ساخت و ساز در 
مناطق شهری، مدیران شهری را بخصوص در شهرهای کشورهای در 
حال توسعه با مشکالت اساسی روبه رو کرده است. اگر این گسترش بی 

حیح کنترل و مدیریت نشوند چالش رویه و بی قاعده شهری بصورت ص
برانگیز خواهند بود، که از آن جمله می توان به توسعه نامتوازن شهری، 
ناهمگونی در سیما و کالبد شهری اشاره کرد. در این بخش از پژوهش، 
عوامل کالبدی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی از دید کارشناسان 

ار گرفته است. براساس شهرسازی شهر بستان آباد مورد بررسی قر

نظرات کارشناسان، نتایج پرسشنامه مؤید این است که روند تبدیل باغات 
و اراضی کشاورزی در بطن و حاشیه شهر به کاربری های تجاری، 

( بیشترین تأثیر را بر بروز تخلفات 71/3) مسکونی و... با میانگین
های مجاور ساختمانی داشته است و بعد از آن عدم رعایت حقوق کاربری

( در رتبه دوم قرار دارد. البته سه گویه محدودیت ها و 62/3) با میانگین
امکان توسعه فضایی شهر، دو نبش بودن یا سه نبش بودن ساختمان و 
مشکالت موجود در ارائه مدارک ملک توسط ساکنین با میانگین باالتر از 

 اند.تأثیر نبودهبی 3
 
 

 

 

 آمار تحلیلی
 آمار توصیفی

 عامل متغیر

 3-ارزش تست  %95 فاصله اطمینان

کران 

 باال

کران 

 پایین

معنی 

 داری

درجه 

 آزادی
t مقدار 

اختالف 

 نگینمیا

انحراف 

 معیار
 میانگین

292/0 29/- 00/1 69 00/0 00/0 22/1 3 

استفاده از روش های سنتی در 

 ساخت و ساز

عوامل 

 اجتماعی

802/0 369/0 000/0 69 39/5 585/0 908/0 58/3 

عدم همکاری و هماهنگی 

ساکنین با مدیریت شهری در 

 امر ساخت و ساز

755/0 387/0 000/0 69 19/6 571/0 772/0 57/3 

عدم آگاهی از ضوابط و مقررات 

 ساخت و ساز بین ساکنین

691/0 279/0 000/0 69 70/4 485/0 863/0 48/3 

استفاده از کارگران 

 غیرمتخصص

985/0 671/0 000/0 69 52/10 828/0 658/0 82/3 
نادیده گرفتن نیاز شهروندان در 

 امر ساخت و ساز

- -  - - - - 49/3 
 میانگین
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 نمونه ای، تأثیر عوامل کالبدی بر بروز تخلفات ساختمانی شهر بستان آبادتک  tنتایج آزمون  -9جدول 

 
 

 بررسی عوامل مدیریتی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی
ان باشد می توان اکتریت تخلفات اگر سخن از مدیریت شهری در می

انجام شده را به ضعف در آن مرتبط دانست، چرا که مدیریت شهری هم 
در شیوه قانون پذیری و مقررات می تواند مؤثر باشد و هم کنترل و 
ارزیابی وضعیت شهر نیز برعهده آن میباشد. تخلفات ساختمانی همواره 

رند بیشتر خواهد بود، در شهرهایی که مدیریت ضعیف و سودجویی را دا
های چرا که کنترل نامناسب و ناکافی ساخت و ساز و نبود سیاست

ب عدم پاسخگویی به نیازهای مناسب اصالحات زمین شهری موج
و مشکالت در رابطه با ساخت و سازهای غیرقانونی شده است.  مردمی

با توجه به پژوهش صورت گرفته و براساس نظرات کارشناسان 
وسعه و عمران شهری از جمله عوامل مدیریتی اثرگذار بر شهرسازی و ت

بروز تخلفات ساختمانی در شهر بستان آباد، کسب درآمد توسط 
( بیشترین تأثیر را داشته 61/4شهرداری از طریق اخذ جریمه با میانگین)

است. بعد از آن، عوامل چند مسئولیتی بودن نازر در یک پروژه ساخت و 
نازر و نظارت آن بر مراحل احداث ساختمان و ساز، عدم حضور مهندس 

ناکارآمدی در حوزه مدیریت و نظارت بر ساخت در رتبه های بعدی قرار 
دارند که به نوعی تأکیدی بر ضعف مدیریت شهری در شهر بستان آباد 

 می باشد. 

 
 شهر بستان آباد تک نمونه ای، تأثیر عوامل مدیریتی بر بروز تخلفات ساختمانی tنتایج آزمون  -10جدول 

 
 

 آمار تحلیلی
 آمار توصیفی

 عامل متغیر
 3-ارزش تست  %95 فاصله اطمینان

کران 
 باال

کران 
 پایین

معنی 
 داری

درجه 
 آزادی

t مقدار 
اختالف 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین

917/0 510/0 000/0 69 7 714/0 853/0 71/3 

روند تبدیل باغات و اراضی 
کشاورزی در بطن و حاشیه 

 شهر

عوامل 

 کالبدی

645/0 211/0 000/0 69 94/3 428/0 910/0 42/3 
محدودیت ها و امکان توسعه 

 فضایی شهر

616/0 155/0 000/0 69 33/3 385/0 967/0 38/3 
مشکالت موجود در ارئه مدارک 

 ملک

840/0 417/0 000/0 69 92/5 628/0 887/0 62/3 
عدم رعایت حقوق کاربری های 

 مجاور

463/0 108/0 002/0 69 20/3 285/0 744/0 28/3 
دو نبش بودن یا سه نبش بودن 

 ساختمان

         

 میانگین 48/3 - - - -  - -

 آمار تحلیلی)
 آمار توصیفی

 عامل متغیر
 3-ارزش تست  %95 فاصله اطمینان

کران 
 باال

کران 
 پایین

معنی 
 داری

درجه 
 آزادی

tمقدار 
اختالف 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین

939/0 603/0 000/0 69 14/9 771/0 705/0 77/3 
ناکارآمدی در حوزه مدیریت و 

 نظارت بر ساخت و سازها

 

 

 

 

عوامل 

 مدیریتی

13/1 804/0 000/0 69 58/11 971/0 701/0 97/3 

عدم حضور مهندس نازر و 
نظارت آن بر مراحل احداث 

 ساختمان

35/1 04/1 000/0 69 43/15 20/1 650/0 20/4 
چند مسئولیتی بودن نازر در 

 یک پروژه ساختت و ساز

82/1 40/1 000/0 69 47/15 61/1 872/0 61/4 

ضوابط و مقررات مربوط به اخذ 
جریمه به عنوان منبع درآمد 

 برای شهرداری

990/0 552/0 002/0 69 09/7 771/0 919/0 77/3 
ضوابط و مقررات مربوط به 
 هزینه اخذ پروانه ساختمانی

 میانگین 06/4 - - - -  - -
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 ات اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانیبررسی قوانین و مقرر

 100قوانین و مقرراتی که در رابطه با تخلفات ساختمانی در قانون ماده 
شهرداری گنجانده شده است، اگر چه تمامی موارد در آن لحاظ گشته 
ولی مهمترین مسئله ای که امروزه نبود آن حس میگردد، ارتباط آن با 

جغرافیایی و چگونگی محیط و شرایط اجتماعی، فرهنگی و موقعیت 
زمین های حریم شهر به صورت اختصاصی می باشد. این قوانین به 

هایی دارد ولی صورت مشترک کلیتی را بیان میدارد و اگرچه خود ضعف
خورد که باز به بیشتر از هر امری عدم رعایت آن مقررات به چشم می

با توجه به  گردد. در شهر بستان آبادنحوه ی مدیریت شهری باز می
ها موقعیت جغرافیایی شهر و فرهنگ خاص منطقه بیشتر اعضای خانواده

هایی از شهر عالقمند به نزدیک بودن باهم را به خصوص در بخش
ای شهرداری به گونه 100دارند، در این صورت قوانین و مقررات ماده 
تواند باشد. همننین ضعف بازدارنده و ناهماهنگ با محیط فرهنگی می

مدیریتی و عدم پیگیری، اجرا و مجازات نیز بیش از پیش در این دهه 
اخیر خود را نمایان کرده است. سوابق بروز تخلفات ساخت و ساز نشان 
از نارسایی های جدی در بخش نظارت بر صنعت ساخت و ساز دارد. 

مهندسین نازر مکلف به انطباق ساختمان در  100ماده  3طبق تبصره 

ها و محاسبات فنی مربوطه وانه صادر شده، نقشهحال ساخت با پر
شود که مهندسین نازر یاشند. خالف ساخت و ساز از آنجایی آغاز میمی

گواهی خالف واقع از عملیات ساخت و ساز ارائه دهند. در حقیقت با 
شدت گرفتن عملیات ساخت و سازهای شهری و عدم نظارت جدی بر 

ندسین نازر بیش از پیش قابل چرخه ساخت و ساز، نقش و کارایی مه
توان سهم درآمد پایین مهندسین نازر و توجه است. از طرفی نمی

نداشتن اطالعات کافی از ضوابط ساخت و ساز را در ایجاد انگیزه 
نازرین ساخت و ساز به راحتی نادیده گرفت. با توجه به نتایج پرسشنامه 

ت ساختمانی در شهر از بررسی قوانین و مقررات اثرگذار بر بروز تخلفا
باشد که در شهر بستان آباد، بستان آباد، نشان دهنده این امر می

کارشناسان شهرسازی بیشتر بر یکنواختی، انعطاف پذیری و تعمیمی 
بودن ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرهای مختلف با 

ها ( اتفاق نظر دارند و بعد از آن عدم انعطاف پذیری طرح100/4میانگین)
ها و عدم توجه کافی به امکانات و شرایط تحقق طرح ها در برنامه و

 های بعدی اهمیت قرار دارند.رتبه

 
 تک نمونه ای، تأثیر عوامل قوانین و مقررات بر بروز تخلفات ساختمانی شهر بستان آباد tنتایج آزمون  -11جدول 

 

همبستگی بین تخلفات ساختمانی و عوامل اقتصادی، 

اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات اثرگذار بر 

 بروز تخلفات ساختمانی

برای بررسی همبستگی بین تخلفات ساختمانی و عوامل اصلی اثرگذار 
همبستگی پیرسون استفاده شده  در بروز تخلفات ساختمانی از ضریب
( آورده شده است. نتایج نشان 12است. نتایج این آزمون در جدول )

میدهد که بین تخلفات ساختمانی و عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، 
مدیریتی، قوانین و مقررات اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی همبستگی 

بیانگر این مطلب  05/0ز کمتر ا pمتبت و معنادار وجود دارد. میزان 

(. نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تخلفات P<0.05میباشد )
ساختمانی و عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر 

( بیشترین 06/4بستان آباد نشان میدهد، عوامل مدیریتی با میانگین)
ازی داشته تأثیر را در بروز تخلفات ساختمانی از دید کارشناسان شهرس

است. بعد از عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به 
 های بعدی قرار دارند. ترتیب در رتبه

 

 

 آمار تحلیلی
 آمار توصیفی

 عامل متغیر
 3-تست  ارزش %95 فاصله اطمینان

کران 
 باال

کران 
 پایین

معنی 
 داری

درجه 
 آزادی

t مقدار 
اختالف 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین

156/0 385/- 403/0 69 842/- 11/1- 13/1 88/2 
تشریفات قانونی در امر صدور 

 پروانه ساختمانی

قوانین و 
 مقررات

875/0 439/0 000/0 69 6 657/0 915/0 65/3 
ی ضوابط و ضعف و نارسای

 مقررات مربوط به ساخت و ساز

18/1 814/0 000/0 69 72/10 1 780/0 4 

عدم انعطاف پذیری طرح ها و 
برنامه ها و عدم توجه به 

امکانات و شرایط تحقق طرح 
 ها

31/1 888/0 000/0 69 37/10 10/1 887/0 100/4 

یکنواختی بودن و تعمیمی بودن 
ضوابط و مقررات ساخت و ساز 

 هرهای مختلفدر ش

 میانگین 65/3 - - - -  - -
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 نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تخلفات ساختمانی و عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی -12جدول 

 
تخلفات 
 ساختمانی

 عوامل اجتماعی
عوامل 
 اقتصادی

عوامل 
 کالبدی

 قوانین و مقررات عوامل مدیریتی

 

 تخلفات ساختمانی

همبستگی 
 پیرسون

1 091/- 153/0 084/- 021/- 081/0 

 507/0 866/0 488/0 208/0 454/0  داریمعنی

 70 70 70 70 70 70 تعداد

 

 عوامل اجتماعی

همبستگی 
 پیرسون

091/- 1 058/0 531/0 159/0 017/- 

 891/0 190/0 000/0 631/0  454/0 داریمعنی

 70 70 70 70 70 70 تعداد

 

 عوامل اقتصادی

 

همبستگی 
 پیرسون

153/0 058/0 1 188/- 105/0 301/0 

 011/0 387/0 119/0  631/0 208/0 داریمعنی

 70 70 70 70 70 70 تعداد

 

 عوامل کالبدی

همبستگی 
 پیرسون

084/- 531/0 188/- 1 208/0 017/0 

 886/0 084/0  119/0 000/0 488/0 داریمعنی

 70 70 70 70 70 70 تعداد

 

 عوامل مدیریتی

همبستگی 
 پیرسون

021/- 159/0 105/0 208/0 1 400/0 

 001/0  084/0 387/0 190/0 866/0 داریمعنی

 70 70 70 70 70 70 تعداد

 

 قوانین و مقررات

همبستگی 
 پیرسون

081/0 017/- 301/0 017/0 400/0 1 

  001/0 886/0 011/0 891/0 507/0 داریمعنی

 70 70 70 70 70 70 تعداد

 

جمع بندی عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی 

در شهر بستان آباد با استفاده از آزمون تحلیلی در محیط 
Smart Pls 

 های اندازه گیریآزمون پایایی مدل

تحلیل پایایی و نشان دهنده  آلفای کرونباخ، شاخصی کالسیک برای
باشد، آلفای کرونباخ برآوردی یک سنت قوی در معادالت ساختاری می

دهد و مقدار مناسب برای ها ارائه میرا براساس همبستگی درونی معرف
باشد. در این قسمت گزارشی از این می 0.7آن، مساوی با بزرگتر از 

تا با استفاده از آزمون ( ارائه شده است. در این راس13معیار د جدول)
باید آلفای کرونباخ  Smart Plsتحلیل عاملی در محیط نرم افزار 

 گرفته شود.

 
 



5900-8835، صفحه 1402، شماره اول، فصل بهار، سال هشتممطالعات علوم محیط زیست، دوره   

5895 

 

 های اندازه گیریدر آزمون پایایی مدل Plsخروجی الگوریتم  -13جدول 
 آلفای کرونباخ متغیر

 0.749 عوامل اجتماعی

 0.721 عوامل اقتصادی

 0.806 عوامل کالبدی

 0.765 عوامل مدیریتی

 0.832 عوامل قوانین و مقررات

 

باشد، چرا که بررسی مسائل شهری نیازمند بررسی همه جانبه عوامل می
های شهری را نمی توان تنها از یک جنبه مورد مشکالت و چالش

ای هستند که عوامل بسیاری از بررسی قرار داد. شهرها پدیده پینیده
ریتی و قوانین و مقررات در جمله، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، مدی

بوجود آمدن مشکالت آن می توانند نقش داشته باشند. در پژوهش 
عامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،  5حاضر نیز براساس تلفیقی از 

مدیریتی و قوانین و مقررات اثر گذار بر تخلفات ساختمانی، بررسی 
، Plsتم نهایی صورت گرفته است. براساس نتایج حاصل شده از الگوری

عدم آگاهی از ضوابط و مقررات ساخت و ساز بین ساکنین، نادیده گرفتن 
نیاز شهروندان در امور مربوط به ساخت و ساز، میزان هزینه ساخت و 
ساز براساس ضوابط و مقررات نظام مهندسی، اخذ جریمه به عنوان منبع 

اخت ی مدیریت و نظارت بر سدرآمد برای شهرداری، ناکارآمدی در حوزه
ها و عدم توجه کافی به ها و برنامهو ساز و عدم انعطاف پذیری طرح

ها بیشترین تأثیر را در بروز تخلفات امکانات و شرایط تحقق طرح
 ساختمانی در شهر بستان آباد داشته است. 

 
  Smart Plsنتایج آزمون عوامل اصلی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در محیط  -10شکل 

 
 میانگین کل عوامل مؤثر در بروز تخلفات ساختمانی شهر بستان آباد -11ل شک
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 نتیجه گیری-4

شهر بستان آباد به عنوان مرکز شهرستان بستان آباد یکی از شهرهای 
استان آذربایجان شرقی است. این شهر به دلیل واقع شدن در محل 

از نظر  ()اردبیل، زنجان، تبریز مرکز استان همسایه 3های تقاطع راه
است. بررسی های صورت گرفته از طرح نقش ارتباطی اهمیت یافته

جامع شهر بستان آباد و مشاهدات میدانی، نمایانگر توسعه نامتوازن و 
ی شهر از یک سو و ناهمگونی در کالبد شهری خود به خودی در حاشیه

ها در بطن از سوی دیگر است. عمده ترین عامل پیدایش این بی نظمی
های غیرقانونی بوده که با ی شهر بستان آباد ساخت و سازهایشیهو حا

کنترل و  توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم برشهر؛
نظارت بر ساخت و سازها را برای نیروهای شهرداری بسیار سخت نموده 
است. تخلفات ساختمانی می تواند از عوامل متعددی همنون مسائل 

،کالبدی، مدیریتی و قوانین و مقررات نشأت بگیرد. با اقتصادی، اجتماعی
ی این توجه به نتایج پژوهش، می توان چنین نتیجه گرفت که همه

عوامل در بروز تخلفات ساختمانی در شهر بستان آباد دخیل هستند، اما 
گیری تخلفات ساختمانی بیشتر از عوامل تأثیر عوامل مدیریتی در شکل

چنین بیان کرد که تخلفات ساختمانی همواره در دیگر است. لذا میتوان 
شهرهایی که مدیریت ضعیف و سودجویی را دارند بیشتر خواهد بود، چرا 

های مناسب که کنترل نامناسب و ناکافی ساخت و سازها و نبود سیاست
اصالحات زمین شهری موجب عدم پاسخگویی به نیازهای مردمی و 

غیرقانونی شهری خواهد شد. در مشکالت در رابطه با ساخت و سازهای 
شهر بستان آباد بیشتر تخلفات ساختمانی صورت گرفته عالوه بر اینکه 

ی شهر بوده است، تعداد قابل توجهی از ناشی از فقر و در محالت حاشیه
تخلفات، در نقاطی اتفاق افتاده است که از لحاظ وضعیت مالی در شرایط 

و بیشتر این تخلفات نیز توسط  بهتری نسبت به نقاط دیگر قرار دارند،
گریزی و سودجویی اقتصادی افرادی صورت گرفته است که در پی قانون

می باشند. بنابراین درآمد مالک یا پایگاه اقتصادی مالک از جمله عوامل 
باشد. اقتصادی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر بستان آباد می

یابی شوند به درستی ریشه مسائل و مشکالت شهرهای امروزی اگر
گردند. در بیشتر آنها مربوط به مسائل اجتماعی همان جامعه بر می

بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر بروز تخلفات ساختمانی در شهر 
بستان آباد عدم آگاهی از ضوابط و مقررات ساخت و ساز بین ساکنین، 

و ساز و عدم نادیده گرفتن نیاز شهروندان در امور مربوط به ساخت 
هماهنگی و همکاری ساکنین با مدیریت شهری در ساخت و سازها 
دارای اثرگذاری بیشتری هستند. با توجه به افزایش جمعیت شهرها و 
تقاضای زیاد به ساخت و ساز در مناطق شهری، مدیران شهری را 
بخصوص در شهرهای کشورهای در حال توسعه با مشکالت اساسی 

ه زمینه ساز گسترش بی رویه و بی قاعده شهری روبه رو کرده است، ک
شده است. در بررسی عوامل کالبدی اثرگذار بر وقوع تخلفات ساختمانی 
در شهر بستان آباد، روند تبدیل باغات و اراضی کشاورزی در بطن و 

های مسکونی، تجاری و امتالهم، عدم رعایت ی شهر به کاربریحاشیه
ها و امکانات توسعه فضایی شهر و تهای مجاور، محدودیحقوق کاربری

مشکالت موجود در ارئه مدارک ملک توسط ساکنین دارای تأثیرگذاری 
ی قوانین و مقررات اثرگذار بر بروز تخلفات بیشتری هستند. در زمینه

ساختمانی از دید کارشناسان شهرسازی در شهر بستان آباد، یکنواختی و 
از در شهرهای مختلف و تعمیمی بودن ضوابط و مقررات ساخت و س

ها و عدم توجه کافی به ها و برنامههمننین عدم انعطاف پذیری طرح
ها از جمله عوامل اصلی اثرگذار در بروز امکانات و شرایط تحقق طرح

تخلفات ساختمانی در شهر بستان آباد می باشند.  با توجه به موضوع 
ساختمانی در شهر  مقاله که بررسی عوامل اصلی اثرگذار در بروز تخلفات

های بروز هایی در جهت کاهش زمینهبستان آباد میباشد. پیشنهاد
تخلفات ساختمانی در این شهر ارائه میگردد. در این خصوص الزم است 
توجه شود که دو سطح از اقدام در رابطه با تخلفات ساختمانی دارای 
 اهمیت است، نخست برخی از اقدامات بایستی در جهت برطرف کردن
زمینه های بروز تخلفات ساختمانی باشد. در مرحله بعد اقداماتی که پس 
از وقوع تخلف الزم است صورت گیرد تا با در پیش گرفتن راهکارهای 

 مناسب در جهت کاهش اثرات آن بر شهر باشد.

  پیشنهادات 
 بازنگری در میزان جرایم نقدی شهرداری -
ر و کم های تشویقی برای اقشار آسیب پذیاعمال سیاست -

 توان در نقاط مشخصی از شهر بستان آباد

ها و اقداماتی برای تأمین درآمد پایدار در نظر گرفتن سیاست -
 های شهر بستان ابادبرای شهرداری با توجه به پتانسیل

استفاده از مصالح مناسب در ساخت و سازها در نقاط  -
 مشخصی از شهر بستان آباد

شاوره و راهنمایی در های مردم نهاد در جهت متشکیل گروه -
 خصوص ساخت و سازها

های علمی و دانشگاهی شهر در تمام استفاده از زرفیت -
 های مرتبط با امر ساخت و ساززمینه

هایی در جهت گسترش شهر با پهنه بندی شهر و ارائه طرح -
در نظر گرفتن درآمد ساکنین، سطح اقتصادی و شرایط 

 اقلیمی شهر بستان آباد

محدود کردن عرضه اراضی در بازار  روش های کنترل و -
های ها و اراضی مورد نیاز نسلزمین و محافظت از زمین

 آتی

 بازنگری در ضوابط و مقررات تغییر کاربری -

نظارت بیشتر بر عملکرد مهندسین نازر توسط مأموران  -
 شهرداری در شهر بستان آباد

 کاهش اتالف وقت در امر صدور پروانه ساختمانی -

 

 منابع

 . 2، شماره 7مدرس، دوره «.ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم سازی فضای شهری(. »1382مدی، محمدرضا، قربانی، رسول، )پورمح -
(. تاثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهر تبریز مطالعه موردی: محالت پرواز و 1400جعفری. فیروز. تیموری. ایرج. قابل. ندا. ) -

 شهری.جغرافیا و توسعه فضای  .دمشقیه

(. تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، 1399روستایی، شهریور، فرخی صومعه، مینا، قربانی، رسول) -
 (.58شهر تبریز(. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی)انتخاب و ترجیح )مطالعه موردی: کالن
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نشریه علمی جغرافیا و برنامه  .(. تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی در شهر جهرم1397) روستا. مجتبی. صحراییان. زهرا. رفیعیان. مجتبی. -
  .182-163 ,(65)22 .ریزی

  (، تحلیل فضایی بخش مرکزی کالنشهر قزوین، زمستان، دانشگاه خوارزمی تهران، استادراهنما: طاهر پریزادی.1397زارعی، ناهید) -

 شهر در ساختمانی تراکم بر بنای مازاد احداث تخلف های انگیزه (، بررسی1391حمدرضا)م بمانیان مجتبی، رفیعیان الناز، سرخیلی -

 .145-162صفحه ، 30 شماره شهری، مدیریت ، تهران
 شهری منظر برنامهریزی ساختمانی از تخلفات بروز بر تهران شهر فضایی دگرگونی های تأثیر بررسی (، 1389الناز) سرخیلی، -

 شهری، برنامه ریزی شهرسازی گرایش رشته کارشناسی ارشد پایان نامه ،)تهران شهر شرقی لشما و مرکزی حوزه بررسی(

  .بمانیان رضا دکتر :مشاور استاد رفیعیان، مجتبی :راهنما استاد تربیت مدرس، دانشگاه معماری، و هنر دانشکده
 http://hasansanadgol.blogfa.com(، کالبد شهری، پایگاه اینترنتی، آدرس 1396سنگدل، حسن) -

فضایی شهر قزوین، دانشگاه پیام نور بوئین زهرا،  –(، بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تغییرات کالبدی 1395شیخ سلیمانی، علیرضا) -
 دانشگده علوم انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد. 

ی جغرافیا )جلد اول(، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتا شناسی، چاپ هامون، های نو در فلسفه(، اندیشه1383شکویی، حسین ) -
 چاپ هفتم.  

 محلة :مطالعة موردی( کوهپایه ای مناطق در ساختوساز مقررات و ضوابط تدوین (،1389محمدی) مریم و ساسان میالنی، صالحی -

 . 24 – 224 ص.ص ،3 ش هنر، دانشگاه فصلنامة ،)تهران شاطر باغ

(، بررسی اثرات تخلفات ساختمانی در روند توسعه فیزیکی و فضایی شهر یزد، دانشگاه پیام نور یزد، دانشگده 1388طهماسبی، رسول) -
 علوم اقتصادی و اجتماعی، گروه علمی جغرافیا. 

بریز )مطالعه موردی: محالت پرواز و (، بررسی میزان تاثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهری شهر ت1399قابل قزله میدان، ندا) -
 دمشقیه(، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، استادراهنما: فیروز جعفری، استاد مشاور: ایرج تیموری. 

 (، تحقیقات ساختمانی در نظام حقوقی ایران، ویرایش دوم، انتشارات جنگل، تهران. 1383قوشنی صمدی، زیداهلل) -

کالبدی در مناطق شهر تهران، نشریه تحلیل فضایی  –، تخلفات ساختمانی و تغییرات فضایی (1393کمانرودی کجوری، موسی) -
 . 65 -76، ص 2مخاطرات محیطی، سال اول، شماره 

(، بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی 1397منوچهری میاندوآب، ایوب، عابدینی، اصغر، حکمت نیا، حسن) -
 .7-32، ص18، شماره 6موردی: شهر یزد(، نشریه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، بهار، دوره  تاثیرگذار برآن)مطالعه

(، ماده صد قانون شهرداری، تنها ابزار موجود در تحقق مقررات ملی ساختمان، محور دهم: لزوم تدوین مباحث 1387معدنیان، شراره) -
 جدید در مقررات ملی ساختمان و نقد مباحث موجود.

(. ارائه پارامترهای مناسب در شناسایی و استخراج ساختمانها و 1399عذرا. فیضی زاده. بختیار. ولیزاده کامران. خلیل. )معصومی.  -
 .نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی .عوارض شهری با استفاده از تکنیکهای پردازش شیء گرای تصاویر هوایی

(، تحلیل فضایی زرفیت های اقتصادی و کالبدی مناطق سه گانه شهر 1398یوسفی، سمیرا، رفیعیان، مجتبی، تقوایی، علی اکبر) -
 .655-676، ص 3، شماره،7قزوین بر بروز تخلفات ساختمانی، نشریه پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 
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      Abstract  
Construction violations are one of the anomalies or problems in cities, especially cities in developing 

countries, which cannot be easily dealt with and solved in an ineffective management system. The 

purpose of this research is to investigate the main factors affecting the occurrence of construction 

violations in Bostanabad city. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical 

in terms of nature and method. Data collection was operationalized in 5 categories of factors including 

components (economic, social, physical, managerial and rules and regulations). The basis for 

collecting the aforementioned data was based on a questionnaire with 23 items, which was distributed 

among the sample size of 70 people from the statistical community related to experts in the field of 

urban planning and construction and urban development in Bostan Abad city. In the analysis of the 

answers given in relation to the items, one-sample T-tests and Pearson's correlation test was used in 

the SPSS environment. In the phase of extracting and examining the main influencing factors in the 

occurrence of construction violations, analytical facilities in the Smart Pls environment were also 

used. According to the findings of the research, among the main factors affecting the incidence of 

construction violations in Bostanabad city, are lack of awareness of construction rules and regulations 

among residents, ignoring the needs of citizens in matters related to construction, the cost of 

construction based on rules and regulations The engineering system is collecting fines as a source of 

income for the municipality, therefore, based on the results obtained from the investigation of factors 

affecting the formation of construction violations, city managers in Bostanabad city can control the 

profiteering of land, localize construction rules and regulations, and create culture. In the field of 

construction rules and regulations, zoning the city and presenting plans for the expansion of the city, 

taking into account the income of the residents and the climatic conditions of the city, prevent the 

uneven development and heterogeneity in the urban body in the city of Bostanabad. 

 

Introduction  
In the past decades, due to the increase in the population of cities, the spread of construction 

violations has faced the managers and residents of many cities in developing countries with major 

problems. which will be challenging if this uncontrolled and irregular urban expansion is not properly 

controlled and managed. The existence of factors such as the inefficiency of the urban management 

system, the long process of obtaining a building permit and the price of land, especially in third-world 

cities, are among the factors that have made citizens more justified in committing construction 

violations (Madanian, 35: 1387). Urban construction control requires planning and rational 

management and rewriting of the planning and management method by local governments (Zeyang Li 

et al, 2020.2). In the process of rewriting regulations, it is important to include the concerns of local 

residents and the entire process should be democratic. Finally, the new law should consider the 

traditional culture and current economic-social demands of the people (Rakwaro, 2009. 8). Therefore, 

policymakers can predict and control the trend between construction demand and the occurrence of 

construction violations and develop appropriate strategies to deal with the challenges ahead (Rayan 

Y.C. Fan, 2011. 167). 

 

Methodology 

The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and 

method. The information required in this research has been collected through documentary and library 

methods and a questionnaire (made by the researcher), which are: 
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1- Frequency of construction violations in Bostan Abad city between 1395-1401 

2- Economic, social, physical, managerial and laws and regulations information obtained using 

questionnaires.The current research has two groups of variables, the independent variable and the 

dependent variable, the independent variable of economic, social, physical, and managerial factors 

and laws and regulations investigated in Bostanabad city, which affect the amount of construction 

violations. The dependent variable consists of the results of the responses that, according to the 

referred experts, were obtained in relation to most types of construction violations in Bostan Abad 

city. The items obtained based on the mentioned answers are given in Table (6) respectively. In this 

research, due to the lack of a statistical population, the snowball sampling method was used to 

estimate the sample size. Data collection was operationalized in 5 categories of factors including 

components (economic, social, physical, managerial and rules and regulations). The basis for 

collecting the aforementioned data was based on a questionnaire with 23 items, which was distributed 

among the sample size of 70 people from the statistical community related to experts in the field of 

urban planning and construction and urban development in Bostan Abad city. In the analysis of the 

answers given in relation to the items, one-sample T-tests and Pearson's correlation test was used in 

the SPSS environment. In the phase of extracting and examining the main influencing factors in the 

occurrence of construction violations in Bostan Abad city, analytical facilities in the Smart Pls 

environment were also used. Regarding the representation of the studied area and the process of 

physical expansion of the city, drawing facilities were used in the AutoCAD environment. 

 

Conclusion  

In the city of Bostan Abad, most of the construction violations took place, in addition to being caused 

by poverty and in the outskirts of the city, a significant number of violations occurred in places that 

are in better financial conditions than other places, and Most of these violations have been committed 

by people who seek to evade the law and seek economic profit. Therefore, the income of the owner or 

the economic base of the owner is one of the economic factors affecting the occurrence of 

construction violations in Bostan Abad city. If the problems and problems of today's cities are 

properly rooted, most of them are related to the social issues of the same society. In the study of social 

factors affecting the occurrence of construction violations in Bostan Abad city, the lack of awareness 

of the rules and regulations of construction among residents, ignoring the needs of citizens in matters 

related to construction, and the lack of coordination and cooperation of residents with the city 

management in construction have They are more effective. Due to the increase in the population of 

cities and the high demand for construction in urban areas, city managers, especially in the cities of 

developing countries, have faced fundamental problems, which have become the basis for 

uncontrolled and irregular urban expansion. In examining the physical factors affecting the occurrence 

of construction violations in the city of Bostan Abad, the process of converting gardens and 

agricultural lands in the heart and outskirts of the city to residential, commercial and similar uses, 

non-compliance with the rights of adjacent users, the limitations and possibilities of the spatial 

development of the city and the problems in the development Property documents by residents are 

more influential. In the field of laws and regulations affecting the occurrence of construction 

violations, from the point of view of urban planning experts in Bostan Abad city, the uniformity and 

generalization of construction rules and regulations in different cities, as well as the lack of flexibility 

of plans and programs and the lack of sufficient attention to the facilities and conditions for the 

realization of plans Among the main influencing factors in the occurrence of construction violations 

in the city of Bostan Abad. According to the topic of the article, which is the investigation of the main 

influencing factors in the occurrence of construction violations in Bostan Abad city. Suggestions are 

made to reduce the occurrence of construction violations in this city. In this regard, it is necessary to 

note that two levels of action are important in relation to construction violations, first, some measures 

should be aimed at eliminating the causes of construction violations. In the next step, the necessary 

measures should be taken after the violation to reduce its effects on the city by adopting appropriate 

solutions. 
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