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  چكيده
 مهم مسائل از يكي دارند. امروزه مدني هايگسترش عرصه و شهرها توسعه در مهمي نقش كه هستند هاييسازمان جمله از هاشهرداري

سهم نسبي . همچنين يكي از بزرگترين معضالت شهرداري، كاهش است خدمات شهري هزينه تأمين و درآمدي پايدار منابع ايجاد هاشهرداري
خواهد شد. در اين پژوهش، به عنوان يك پژوهش  شهري اين نهاد و پايدار ريزي بلندمدتباشد كه باعث كاهش قدرت برنامهدرآمدهاي پايدار مي

مورد بررسي قرار گرفته است. ها با استفاده از روش پويايي شناسي سيستمها، اعم از پايدار و ناپايدار هاي درآمدهاي شهرداريكاربردي، پويايي
با مدل كردن علي و معلولي تاثيرگذار بر مساله مورد بررسي را فراهم آورد و  بررسي ارتباطات امكانها، شناسي سيستماستفاده از روش پويايي

تهران  ياز مناطق شهردار يكي يبر رو يسازهيشب جينتا. را ممكن نمودشرايط فعلي ه راهكارهايي براي بهبود ها، ارائشرايط حاكم بر شهرداري
 يدر حال ني. اديخواهد رس 1404درصد در سال  21درصد تنها به 5از  يشهردار داريپا يكه با ادامه وضع موجود، سهم درآمدها دهدينشان م

 ،سازي در سناريوهاي مختلفشبيه جي. بر اساس نتارسديم 1404درصد در سال  5به حدود  يشهردار ياست كه درصد تحقق تعهدات درآمد
 داريپا يدرصد درآمدها توانديم يعوارض شهردار يوصول درآمدها شيافزا يپسماند و تمركز برا افتيباز يهارساختيتوجه به توسعه ز

منابع  تيبه منظور تقو يشهردار رانيمد يهايريگميجهت تصم ييبه عنوان مبنا توانديممدل ارائه شده  دهد. شيدرصد افزا45را تا  يرشهردا
  .رديقرار گ هانهيو كاهش هز داريپا يدرآمد

  

  تهران ،يشهردار ها،ستميس يشناسييايپو ،ينيكارآفر دار،يو ناپا داريپا يشهر يدرآمدها هاي اصلي:واژه

  مقدمه - 1

در  يعلوم و تكنولوژ عيسر شرفتيو با توجه به پامروزه با گسترش شهرها 
درك و شناخت  ،يو اجتماع يو تحوالت روزافزون اقتصاد يجهان امروز

ديد اقتصاد .از]19[ ابدييضرورت م شياز پ شيب يموضوعات اقتصاد شهر
ارتقاء سطح و هايردارشه يهاتيشهرى، عواملى چون گسترش دامنه فعال

مشكالت ناشى از افزايش جمعيت شهرى، نياز به ها و انتظارات مردم از آن
. لذا ]13[ كنديرا بيشتر م هايگسترش منابع مالى و درآمدى شهردار

ارائه خدمات در ياعمده رياز امورى است كه تأثهايشهرداركسب درآمددر
جمله از يسطح جهاندر هايشهردار.]12[دارد هروندانشهرى به ش

 يهاگسترش عرصهرتوسعه كشورهاود ينقش مهم هستندكه ييهاسازمان
و  يزيرخود كه برنامه ياصل گاهياز جا ران،يها در اسازمان نيادارند. يمدن
اند. در عصر حاضر، شهرها و است، دور مانده يامور شهر تيريمد

رو به رو  يريمتغ طيبا شرا يزيرامهو برن يتيرياز نظر مد هايشهردار
 بيتخر ،يمردم، كاهش منابع مال يازهاينانتظارات و شيافزا.]11[ هستند

 يشهر از جمله مشكالت يو كالبد ياجتماع يهايدگيچيو پ ستيز طيمح
 يكنون كرديور.]16[ اندبا آن مواجه يشهر رانياست كه امروزه مد

در  ييهاحلو عمدتا راه يتوسعه شهر يزيربر امر برنامه يمبن هايشهردار
از اعتبار برخوردار  يها كه زمانحلراه نيارتباط با مسائل گذشته است. ا

 نيخود را از دست داده و به دنبال ا تياهم ياند، به طور نسببوده
و  يتك ساختار مراتبمتمركز و سلسله  ياداره شهر يهاوهيش رات،ييتغ

از مسائل مهم  يكي امروزه .]26[شده است  ديبه ناپد زين يتك بعد
 نهيهز نيو تأم يدرآمد يمنابع كاف جاديدر سراسر جهان ا هايشهردار

به طرق مختلف  هايشهردار يهرچند منابع درآمداست. يخدمات شهر
برخوردار  داريدرآمدهاى پا اتيقابل وصول است، اما همه آنها از خصوص

اقالم از  نيا الكه او دردرآمدها مستلزم آن است دارىيپا.ستندين
 ديدرآمدها نبا نيبه ا ابىيدست اينسبى برخوردار باشند و ثان ياستمرار

در . ]18،29[ قرار دهد بيو تخر ديشهر را در معرض تهد فىيك طيشرا
  و  داريپا يدسته درآمدهابه دو يشهردار يدرآمدها،يكل يبنددسته كي
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گفته  ييبه درآمدها داري. درآمد پاباشديم ميسقابل تق داريناپا يدرآمدها
وصول آن بتوان  يبوده و برا ريپذكه مداوم، مطلوب و انعطاف شوديم

 داريناپا يكرد. در مقابل، درآمدها فيالزم را تعر يياجرا يهايزيربرنامه
كه لزوما قابل تكرار و قابل تحقق مشابه  شودياطالق م ييبه درآمدها

در دوره  كهيطوراند بهوابسته يو به شدت به نوسانات اقتصاد ستندين
  .] 3،9[ شونديو در دوره ركود دچار كاهش م شيرونق دچار افزا

رشد شكل  يهاتيعوامل و محدود يبر اساس برخ هايشهردار درآمد
تعداد  شياست كه منجر به افزا تي. عوامل رشد مانند جمعرديگيم

در منطقه خواهد شد. از طرف  يصنف يواحدها شيمساكن منطقه و افزا
با  نكهي. تصور اشونديرشد م نيمنجر به كنترل ا ها،تيمحدود گريد

 شيافزا يمانند گذشته به صورت خط زين يشهردارگذشت زمان، درآمد 
 است حيمربوط به منابع، ناصح يهاتيخواهد كرد، با توجه به محدود دايپ
 تيريدر مد يديكل يهااز سازمان يكيتهران به عنوان  يشهردار .]24[

از  شيخود را اغلب (ب يمال نيتام ر،ياخ يهاسال يشهر تهران، ط يشهر
(مانند فروش تراكم) به دست آورده  داريناپا يدرصد) از منابع درآمد 75

 22مناطق  يهايشهردار بهاعتبارات و بودجه  صيتخص وهي. ش]9[ است
 نييتع وهيتحقق درآمد هر منطقه است. ش زانيبر اساس م يگانه تا حد

شده در  ينبوده و اغلب بر اساس روند ط يتعهدات بر اساس سازوكار مال
 يشهردار يحال آنكه رفتار درآمدها شود،يم نييگذشته تع يهاسال

دارد. مطابق  يبستگوا ياريو اشباع شونده بوده و به عوامل بس يرخطيغ
  كرده است. شياز پ شيموضوع شكاف تعهدات را ب نيا )1(شكل 

 

  يشهردار يتحقق درآمدها ينمودار مفهوم )1(شكل 

 

  تهران ياز مناطق شهردار يكيدر  يوصول يتعهدات و درآمدها :)2(شكل 

گانه تهران 22مناطق  يهاياز شهردار يكيساله درآمد  7روند  )2( شكل
جمع كل  رنقد،يكه در آن جمع كل تعهدات نقد و غ دهديرا نشان م

درصد تحقق مشخص  نيو همچن هايتعهدات و وصول نيشكاف ب ،يوصول
شكاف رو به  ريشده است. به وضوح، پس از سه سال اول، روند متغ

  به كاهش است. روو درصد تحقق  شيافزا
مختلف از  يزمان يهادر افق رهايمقدار متغ ينيبشيپ يبرا امروزه
 ني. در اشودياستفاده م ياضير يهابر روش يمبتن يسازهيشب يهامدل

و  قيتحق هيشنيبر مرور پ هيشده تا با تك يپژوهش سع نيراستا، در ا
نظران به شناخت منابع صاحب ديگوناگون و عقا يهامطالعه نمونه

 يدر شهرها داريپا يپرداخته، سپس منابع درآمد هايدارشهر يدرآمد
در  هايشهردار يمنابع درآمد سهينموده و به مقا يرا بررس ايمختلف دن

 ليتحل ياز ابزارها يريگو جهان پرداخته شود. در ادامه ضمن بهره رانيا
 ميافزار ونسبا استفاده از نرم ياضير يكم يسازمدل ،يستميس يفيك

تهران  ياز مناطق شهردار يكيصورت خواهد گرفت كه در آن درآمد 
. بخش بعد به باشديم ريمقاله به شرح ز نيا ساختار خواهد شد. يمدلساز
. پس پردازديم رفتهيپذصورت نيشيپ يهاموضوع و پژوهش اتيمرور ادب
 يهاپويايي انگريكه ب يدر بخش سوم، مدل مفهوم قيروش تحق حياز تشر

در قالب  باشد،يم داريو ناپا داريپا يشهر يبر درآمدها رگذاريتاث ياصل
 ياضيمدل ر حيبه تشر 5ائه شده است. بخش ار ،يو معلول يعل يهاحلقه

 يپژوهش پرداخته و در بخش آخر پس از بررس نيمورد استفاده در ا
 يهاو بسته وهايبر بستر سنار ياصل يرهايرفتار متغ حياعتبار مدل به تشر

  مختلف پرداخته شده است. ياستيس

  مرور ادبيات - 2

ويژگي باشد: منبع  5شود كه داراي درآمد پايدار، به درآمدهايي گفته مي
آن از بين رفتني نباشد يا با از بين رفتن آن جايگزيني داشته باشد؛ به 

هاي مالي مختلف نوسان شديد طور پيوسته قابل وصول باشد؛ در دوره
 ها افزايش يابد و موجب آسيبنداشته باشد؛ همراه با افزايش هزينه

 به پايدار به عبارت ديگر، درآمدرساندن به توسعه شهري نشود. 

 براي و بوده پذيرانعطاف و مطلوب مداوم، كه شودمي گفته درآمدهايي

 به بودن مداوم كرد. تعريف را الزم اجرايي هايريزيبرنامه آن بتوان وصول

 آن ميزان و دريافت در اجتماعي، تأثيري و اقتصادي نوسانات كه معنا اين

 محل آن از درآمد كسب كه جهت اين از بودن مطلوب باشد. نداشته

 محيطي،زيست ساختارهاي به و شود محوري عدالت رويكرد موجب ارتقا

 بودن پذيرانعطاف نيز و نكند لطمه وارد شهر اقتصادي و اجتماعي كالبدي،

گسترش  با همپا و شده بزرگ زمان طي در درآمدي پايه كه از اينرو
  .]3[ شود اجتناب مالي مضيقه از تا يابد گسترش مخارج،

و همكاران  مانيكانگنت ها،يعوامل موثر بر درآمد شهردار يبررس يبرا
 يبا در نظر گرفتن شهر كلگر گيري از تحليل سيستمي،با بهره )2011(

 يهمچون تعداد مسكن، ساختار سن يعوامل، آلبرتا كشور كانادا التيدر ا
به  را يشهر يهارساختيو ز اتيمال ،يكاريمهاجرت، نرخ ب ت،يجمع

نفت و تعادل  متيكشور كانادا، ق يكاريدرونزا و نرخ ب يرهايعنوان متغ
  .]17[د دادنبرونزا مورد استفاده قرار  يرهايبه عنوان متغ را ياقتصاد شهر
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 صيمنظور تخصبه يبه ارائه مدل ي) در پژوهش2002و همكاران ( والترز
آن  يدرآمد تيبا توجه به محدود يشهردار يهاتيبه فعال هانهيهز نهيبه

 يمال نظاماز  ستميسشناسي پوياييمدل  كيمقاله،  نيپرداختند. در ا
اشتغال وكسب و كار،  ت،يجمع يديمتشكل از پنج مؤلفه كل يشهردار

. در ]28[ شده است جاديا يو خدمات شهر يتجار الكمسكن، ام
مالي خالق  نيتام يها)، به روش2008( ايديو و ايديو گر،يد يپژوهش

در هند بر اساس مشاركت عمومي و خصوصي  يشهر يهارساختيز
مالي  نيدهي بازار تامبه عنوان ابزار اساسي در شكل اتيپرداخته و از مال

كند تا از مي جابيا ي. خدمات عمومي شهر]25[برند نام مي يرشهردا
و  نيفروش زم كي؛يزيتوسعه ف يهانهيهز ها؛منابعي مانند قرض از بانك

) در 2005( ونكاتاچاالم.]14[مشاركت بخش خصوصي استفاده شود
 نيدر تام يمحل يرشه يهاگرفت كه نقش سازمان جهيپژوهش خود نت

موثر است  اريخالقانه بس يهاروش قيهند از طر يشهر يهاپروژه يمال
 يمنابع مال نهيبه بيكه ترك ستادعا كرده ا وانيسول نيهمچن .]27[

و  اتيانواع مال ،ياز فروش كاال و خدمات شهر يامجموعه هايشهردار
  .]21[است  يدولت مركز يمال يهاعوارض و كمك

 ياز درآمدها يابخش عمده ،يداخل يهاپژوهش جياساس نتا بر
 ستنديو مطلوب بودن همخوان ن يداريپا ميكشور، با مفاه يهايشهردار

همچون  داريشوند، در حالي كه منابع پاكسب مي داريو عمدتاً از منابع ناپا
حاصله از  يو مستغالت و درآمدها نيبر زم اتيمال ،يعوارض نوساز
  .]6[اند به طور نسبي مغفول مانده تفروش خدما

 يمنابع مال نيانجام شده، مشخص شد كه مهمتر يهايبررس با
در  يدولت يهاو عوارض و بعد از آن كمك اتيفرانسه را مال يهايشهردار

 يمحل زاتيو تجه ساتيو تاس يمحل يهاحكومت يجار يهاقالب بودجه
 كيبه عنوان  هااتيمال يابيدر ارز .]1[ دهديم لياستقراض تشك تايو نها

به  يسه هدف عمده انتقال منابع از بخش خصوص ،يمنبع عمده درآمد
رشد  شيسطوح مختلف، و افزا نيب هانهيهز صفانهمن عيتوز ،يبخش عموم

) در 1381مقدم ( ي. معز]20[ ارائه شده است هااتيمال يبرا ياقتصاد
كسب  يهاروش نيترعيو سر نيتررا به عنوان ساده اتيپژوهش خود مال

 دهيرس جهينت ني) به ا1382دركوش ( ني. عابد]10[كرده است  اديدرآمد 
 ياز منابع مال ديمخارج خود، هم با نيتام يبرا هايكه شهردار است
با بزرگتر شدن اندازه  يمند شوند، ولدولت بهره يو هم منابع مال يداخل

. با ]7[ ابديكاهش  توانديم يدولت يهاشهر، بهتر است سهم كمك
 منابعحاصل شد كه  جهينت نيا هايشهردار يمنابع درآمد يبررس

 نيدارند، بنابرا هايشهردار يمال نيدر تام يزيسهم ناچ داريپا يدرآمد
منظم و  دار،يخود به سمت منابع پا تيدر ماه ديبا هايدرآمد شهردار

خود را در  يجا داريناپا يقابل وصول حركت كند و منابع درآمد
مستمر و قابل وصول  دار،يبه منابع پا هايشهردار يدرآمد يهافيرد
  .]8[ هدبد

 يسازهيشب يبرا يابزار ،يستميس يشناس ييايپو يمتدولوژ
 يهاستميس دهيچيتعامالت پ توانيكه به كمك آن م باشديم

 نفعانيو ذ گرانيقرار داد. از آنجا كه باز يمختلف را مورد بررس
 يوجود دارند و از طرف يشهردار يتحقق درآمدها نهيدر زم يمتعدد

و  يشهردار ستميچه از داخل مرز داخل س ،پويا يوجود بازخوردها گر،يد
و  يرخطيغ ،ياصل يرهايباعث شده تا رفتار متغ ستم،يچه خارج از مرز س

متداول و  يهااز روش ينيبشيو پ ليتحل ،يحالت نيباشد. در چن دهيچيپ
شناسي پويايي يو الزم است از متدولوژ ستيمرسوم قابل انجام ن

اشاره شده كه از  يهاوهشحال، در پژ نياستفاده شود. با ا هاسيستم
بر  يتمركز كم ز،ياند ناستفاده كرده هاشناسي سيستمپويايي روش

قرار  يمورد بررس يشهردار يهانهيوجود داشته و هز يشهردار يدرآمدها
 هايپويايي ،يشهردار ياند. در پژوهش حاضر عالوه بر درآمدهانگرفته

 نير تعامالت ايقرار گرفته است و تاث يمورد بررس زين يشهردار يهانهيهز
به دست آورده  تينسبت به واقع يترقيدق يساز هيبر هم، شب مكانيزمدو 

  است.

  تحقيق روش - 3

 وهيحاكم بر مسئله و ش يكل يبه شناخت فضا ستميس ييايپو يهامدل
منظور  نيهم منجر خواهد شد. بد يمختلف بر رو يرهايتعامالت متغ

مورد  ايپو هيدر قالب فرض يمورد بررس مسئلهحاكم بر  هيابتدا فرض
در  يستميس يمفهوم ي. پس از آن مدل اصل]2[ رديگيقرار م يبررس

 قتيكه در حق ستميرسي. هر زشوديم حيتشر هاستميرسيقالب نمودار ز
 يهايو خروج يورود ياست، دارا ستميس كيخود به صورت مستقل 

 بانيو مطالعات پشت هاستميرسيز ي. در ادامه بر مبناباشديم يمشخص
در قالب  يشهردار يدرآمدها يدارسازيموثر در پا يهاپوياييانجام شده، 

 شينما هاپويايي نيداده شده است. ا شينما يو معلول يعلّ يهاقهحل
در مقوله . ]22[ در طول زمان هستند رهايرفتار متغ يدهنده چگونگ

 نفعانيهستند، افراد و ذ ريدرگ يمختلف ينهادها نكهيضمن ا ،يشهردار
 يهاپوياييحال  نيمتعدد وجود دارند، در ع يهادر بخش يمختلف
 نكهيوجود دارند. با توجه به ا يبازخورد يدر قالب رفتارها يمتعدد

ها در ارتباط بوده و حوزه ريبا سا يشهردار يانهيو هز يتعامالت درآمد
 ،يمتعدد، الزم است در بررس يرهايمتغ ينظر به اثرگذار نيهمچن

و  يمورد بررس رهايمتغ نيروابط ب نيمختلف و همچن يهاحوزه راتيتاث
باشد چرا كه  ستميس كيدر مدل  ديبا يبررس ني. ارديگ قرار ليتحل

 ينيبشيپ رقابليباعث بروز رفتارها و اثرات غ توانديم ريهر متغ ياثرگذار
 ياز متدولوژ يستميجامع و س ليو تحل يشود. لذا به منظور بررس

  استفاده شده است.  هاسيستم شناسيپويايي
 روش امكانات، و هافرضيه اهداف، اصلي، مسئله اساس بر بايد تحقيق هر

 و منظم شناخت به روش بتواند آن كمك به تا باشد داشته خاصي

 از يك هر بردن كار يابد. به دست مطالعه مورد واقعيات شده سازماندهي

 كه طور آن را پژوهشگر تنهايي به كيفي، يا كمي تحقيق دسته روش دو

 پي براي بنابراين، دهد.ياري نمي هاپديده شناخت به نسبت رود،مي انتظار

 و سازمان دهنده تشكيل عناصر واقعيت درك و مديريت مسايل به بردن
 دارد ضرورت كيفي و كمي تحقيق روش دسته دو هر از مديريت، استفاده

 هاروش اين بردن كار به دهد كهمي آميخته نشان تحقيق هايروش. ]4[

 را فراهم ها آن تبيين و رفتاري و اجتماعي هايپديده از بهتر درك امكان

  .]5[آورد مي
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حاضر ارائه مدلي براي بررسي تاثير متقابل كارآفريني  تحقيق نهايي هدف
 پژوهش اين در منظور، است. بدين پايدار شهرداري درآمد هايميزان  بر

و درصد درآمد پايدار  است شده بهره گرفته اكتشافي آميخته روش از
 براي كه شده گرفته نظر در وضعيتي يا پديده عنوان به شهرداري

 گردآوري روش از هستند آن وضعيت معرف كه هاييشناسايي مؤلفه

 پديده مختلف هايترتيب جنبه است. بدين شده استفاده كمي هايداده

 ايكتابخانه مطالعات و اسناد بررسي طريق از ميزان درآمد پايدار شهري

 بايد كه است اختيار در اطالعات از انبوهي مرحله اين گردد. درمي توصيف

 منظور، همين قرار گيرند. به استفاده مورد بعدي اقدامات دادن انجام براي

 بنديطبقه و استخراج شده كدگذاري مصاحبه روش با موجود اطالعات

 اساس مدارك، بر و اسناد و هاحبهمصا درون است. همچنين مفاهيم شده

 اين شوند. نتيجهبندي ميطبقه و كدگذاري مشابه موضوعات با ارتباط

 و هامصاحبه از شده كسب اطالعات انبوه كردن خالصه و تقطير مرحله،
 مشابه سواالت اين در كه است هاييبنديدسته و درون مفاهيم به اسناد

 هايمولفه و شناسايي شده مساله اصلي هايحيطه نهايت در و هستند

 گردآوري بعد، مرحله اند. درشده مصاحبه با خبرگان فراهم براي نياز مورد

 شده درآمدهاي شهرداري انجام برايهاي تاريخي از داده كمي هاي داده

 سيستم پژوهش، اين در استفاده سيستمي مورد رويكرد به توجه با است.

نظر  در كل يك صورت به هاسيستم زير همراه به انساني منابع توسعه
 تفكر شيوه اند.گرفته قرار بررسي مورد كل اين در آن اجزاي و شده گرفته

 هايسيستم در مسائل تحليل را براي مؤثري شناسيروش سيستمي،

  دهد.مي ارائه پيچيدگي و آشفتگي از آكنده محيط در فرهنگي-اجتماعي
ارتباطات علت و  ،يموضوع مورد بررس اتيپژوهش با مطالعه ادب نيا در

 يهابه دست آمد. سپس با استفاده از داده ياصل يرهايمتغ يمعلول
و  ييشناسا رهايمتغ گري، ارتباطات متقابل د1397تا  1390 يهاسال
اند. در مدل ارائه شده اعمال شده ياتياضيروابط ر لهيشده و به وس ليتحل

اقدام به  ،يمورد بررس يرهايارتباطات متقابل متغ ييشناسا زپس ا
  شده است. 1404تا سال  ياصل يرهايمتغ ينيبشيپ

  مفهومي سازيمدل - 4

 ليو تحل ييدر شناسا يستميس يمدل مفهوم حيفصل به تشر نيدر ا
حاكم بر  يكل يمدل به شناخت فضا نيعوامل پرداخته شده است. ا

هم منجر خواهد شد.  يمختلف بر رو يرهايتعامالت متغ وهيمسئله و ش
در قالب نمودار  يستميس يمفهوم يمنظور ابتدا مدل اصل نيبد
و  هاستميرسيز يشده است. در ادامه بر مبنا حيتشر هاستميرسيز

 يدارسازيموثر در پا پوياي يانجام شده، رفتارها بانيمطالعات پشت
داده شده  شينما يو معلول يعلّ يهادر قالب حلقه يشهردار يدرآمدها
در طول زمان  رهايرفتار متغ يدهنده چگونگرفتارها نشان نياست. ا

  .شوديموثر پرداخته م يهاستميرسيز انيهستند. در ادامه به ب

  مدل يهاستميرسيز -1- 4
بر مسئله پرداخته شده  هاي تاثيرگذارزيرسيستم نييبخش به تب نيا در

 ستميس كيخود به صورت مستقل  قتيكه در حق ،ستميرسياست. هر ز

 بررسي. باشديم يمشخص يهايو خروج يورود ياست، دارا
 يكل ساختاركه  كنديامكان را فراهم م نيا ي تاثيرگذارهاستميرسيز

و همچنين سطح  هاآن ريتاث يهاو حوزه ي اصليرهايمتغ ،حاكم بر مسئله
ه مورد بررسي تاثيرگذار بر مسئلهاي زيرسيستم شود.مشخص  تراكم مدل

  در اين تحقيق عبارتند از:
 شهرداري سازمان 

o (پايدار و ناپايدار) يشهردار درآمدهاي 

o يانسـان  يرويـ ن، ونيـ و د هـا يبده( يشهردار يهانههزي ،
 )يعمران يهاپروژهو  پسماند تيريمد

 منطقه تمعيج 

 تجارت/  كار و كسب 

 مسكن 

 يرسانو اطالع سازيفرهنگ 

 يطيمح طشراي 

o ياقتصاد طيشرا 

o ييايجغراف طيشرا 

o نيقوان 

o يشهر تيريمد  
شامل درآمدها  باشد،يم يسازمان شهردار ستميرسياول كه ز ستميرسيز

به دو دسته  توانيرا م ي. درآمد شهردارباشديم يشهردار يهانهيو هز
 نيكرد. همچن يبندميتقس داريناپا يو درآمدها داريپا يدرآمدها

 ،يانسان يروين ون،يو د هايمتشكل از بده توانيرا م يدارشهر يهانهيهز
  دانست.  يشهردار يعمران يهاپسماند و پروژه تيريمد
 ،ياقتصاد طيچهار عنوان شرا توانيم زين يطيمح طيشرا ستميرسيز در
را عنوان كرد. چهار  ييايجغراف طيو شرا يشهر تيريمد ن،يقوان
و اطالع  يفرهنگ ساز ستميرسيعبارتند از ز گريد ياصل ستميرسيز

 ستميرسيكسب و كار و تجارت و ز ستميرسيمسكن، ز ستميرسيز ،يرسان
داده شده، در  حيتوض يهاستميرسيز نيو تعامالت ب ارتباطات .تيجمع

مثال  يبه ما كمك خواهد كرد. برا ستميس يكل هايپوياييدرك 
 ديتول يسازمان شهردار ستميرسيز يبرا توانديمسكن م ستميرسيز

 ستميرسيدر ز يشهردار يهابا انجام پروژه يدرآمد داشته باشد. از طرف
 ني. ارتباط بافتيخواهد  شيافزا نمسك ديتول ،يسازمان شهردار

 قياز طر يسازمان شهردار ستميرسيو ز يطيمح طيشرا ستميرسيز
 نيقوان قياز طر ي. سازمان شهردارباشديم يشهر تيريو مد نيقوان
بخش  نيكند و همچن جاديخود را ا يچارچوب نظام درآمد توانديم

و  هانهيو نظارت بر درآمدها و هز تيريمد فهيوظ يشهر تيريمد
 تيريمد گر،يرا دارد. از طرف د يسازمان شهردار يهاپروژه نيهمچن
را  تيريالزامات مد ،يطيمح طيشرا ستميرسيز نياز بخش قوان يشهر
  آنها عمل خواهد كرد. هيكرده و بر پا افتيدر

  يو معلول يعل يهاحلقه -2- 4
پرداخته شده است.  يو معلول يعل يهاحلقه حيبخش به تشر نيا در

است  ييهاپوياييتر شده ساده ينما قتيدر حق ،يمعلول يعل يهاحلقه
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 يسازمدل ينمودار مبنا نيوجود دارند. ا يكه در مرز مدل مورد بررس
ها بر اساس حلقه نيخواهد بود. ا رفتهيصورت پذ يسازهيو شب ياضير

خبرگان  ياز محتوا يبندو جمع ياسنادباالدست ات،يادب ورانجام مر
  .باشديم

 يدرآمد شهردار يپسماند بر رو ديتول ياثر فرهنگساز حلقه  
پسماند و  ديدر دو وجه كاهش تول ،يسازارتقاء فرهنگ يبودجه برا صرف
با انجام امور و  بيترت نيبد. ]24[آن از مبدا موثر است  كيتفك
 ،يپسماند در سه بخش تجار ديتول زانيم ،يسازفرهنگ يهاتيفعال
موضوع خود باعث كاهش  نيكرده كه ا دايكاهش پ يمارستانيب ،يخانگ
 نيو رفت و روب منطقه خواهد شد. همچن يآورجمع مانكارانيپ نهيهز

 افتيپسماند تر فقط دفن شده و پسماند خشك مورد باز نكهيبا توجه به ا
 افتيباز زانيم شيپسماند خشك از تر منجر به افزا كيتفك رد،يگيقرار م

  .]23[ خواهد شد يپسماند و كسب درآمد توسط شهردار
 وصول درآمدهاي پايدار شهرداري زانياثر فرهنگسازي بر م حلقه  

 داديدو رو ،يسازها و امور فرهنگصرف منابع در دسترس در برنامه با
درك لزوم  ،يارتقا فرهنگ شهروند لي. اول آنكه به دلدهديمهم رخ م

آن بر ارائه خدمات  يو پسماند و اثرگذار ينوساز يهاپرداخت عوارض
شهر، احساس  نياز ساكن يكيدرك شده و شهروندان به عنوان  يشهر

نسبت به پرداخت عوارض خواهند داشت. دوم آنكه  يرشتيب تيمسئول
 فياعمال تخف ركرد،يجرائم د يبخشودگ رينظ يقيتشو يهاارائه طرح

 زهيدر انگ ييبسزا ريتاث توانيپرداخت به موقع و زودهنگام و... م يبرا
  .]15[اند داشته باشد و پسم يپرداخت عوارض نوساز يشهروندان برا

 هاي شهريسازي بر بودجه زيرساختاثر فرهنگ حلقه  
است كه بر اثر  يانهيهمان هز ،يشهر يهارساختينگهداشت ز بودجه

 توانديم نهيهز ني. اشوديم ليتحم يشهر تيرياستهالك استفاده بر مد
 جاديدر شهر، ا يخراب جاديو ا يجو يرخدادها رينظ رمترقبهياز اتفاقات غ

شهروندان  حياستفاده ناصح ايو  يشهر يهارساختيز يشورش و خراب
در كاهش  توانديآموزش، م نيو همچن يفرهنگ شهروند جادياباشد. 

  موثر باشد. ييهانهيهز نيچن
 بر درآمد شهرداري ياثر توسعه مناطق مسكون حلقه  
 مارستان،يمعابر مناسب، ب ابان،يهمانند خ يشهر يهارساختيز وجود

سكونت در آن منطقه  تيجذاب شيسبز و...، باعث افزا يمدرسه، فضا
تراكم  ايو ثان برديرا باال م نيزم متياوال ق تيجذاب نيخواهد شد. ا

مسكن  يتقاضا برا شيمسئله منجر به افزا ني. ادهديم شيرا افزا تيجمع
. نرخ ساخت و كنديم شتريساخت و ساز را ب يسودآور جهينت درشده و 
خواهد شد.  شترياز فروش تراكم ب يدرآمد شهردارشده و  شتريساز ب
در حال  يمسكون يتعداد واحدها شيو افزا تيتراكم جمع نيهمچن

. دهديم شيو پسماند را افزا يپرداخت عوارض نوساز زانياستفاده، م
منابع  شيبودجه، منجر به افزا صيند تخصيدرآمد حاصل شده در فرآ

 شياز پ شيدر توسعه ب توانديم يمنابع مال نيشده و ا يمال
  شود. نهيهز يشهر يهارساختيز

  حلقه اثر توسعه مناطق تجاري بر درآمد شهرداري  

سكونت در  تيعالوه بر افزودن جذاب هاپرماركتيو ها يبزرگ تجار مراكز
. كنندينقاط شهر را به خود جلب م رياز سا يميعظ تيآن منطقه، جمع

 يگذارهيسرما تيشده و جذاب تيتراكم جمع شيموضوع باعث افزا نيا
 يتجار يواحدها جاديو ا يرا در توسعه مناطق تجار يبخش خصوص

و  افتهي شيافزا يسرانه متراژ واحد مسكون جهي. در نتدهديم شيافزا
 يهاموضوع فرصت ني. اشوديم شتريفعال ب يتجار يتعداد واحدها

اده و در د شيرا افزا ديبه مراكز خر يسهولت دسترس نيو همچن يشغل
  خواهد داد. شيسكونت در منطقه را افزا تيجذاب جهينت

 هاي توسعه زيرساخت شهري بر درآمد شهردارياثر پروژه حلقه  
 يشوراها و سرا ايو  يعموما توسط مركز تماس شهردار يشهر مشكالت

اساس جهت برطرف نمودن هر  ني. بر اشوديو اعالم م ييمحله شناسا
 ياتياجرا و عمل ،يصيشده و بر اساس بودجه تخص فيتعر ياپروژه ك،ي
و حل  يشهر يهارساختيها عمال منجر به توسعه زپروژه ني. اشوديم

   .دهديم شيسكونت در منطقه را افزا تيو جذاب همعضالت آن شد
به ترتيب حلقه اثر فرهنگسازي تليد پسماند بر روي درآمد ) 5-( شکل 

 حلقهو  هاي شهريسازي بر بودجه زيرساختاثر فرهنگ حلقهشهرداري، 
 6دهند و شكل را نشان مي بر درآمد شهرداري ياثر توسعه مناطق مسكون

  دهد.ها را نشان ميحلقهنماي كلي 

  سازي رياضيمدل -5

 نيشده است. بد نييتب يستميس يمدلساز ياضيبخش ساختار ر نيدر ا
ساختار  ن،يشيپ بخششده در  ميترس يمنظور بر اساس چارچوب مفهوم

 ياضيمدل ر تيمورد استفاده مشخص شده و در نها يو معادالت اصل
منتخب  هايبخش ساختار 10- 7شكل  شده است. جاديا يمورد بررس
و  يپسماند شهر و مديريت و پسماند يپرداخت عوارض نوسازجمعيت، 

  دهد.را نشان مي نهايتا ساختار كلي مدل
 تيجمع  

زاد و ولد و  زانيشهر، به م كي تيگفت رشد جمع توانيم يطور كل به
مرگ  زانيبه م تيمنطقه و كاهش جمع نيبه ا گريد يمهاجرت از شهرها

مانند  يوابسته است. عوامل گريد يشهر به شهرها نيو مهاجرت از ا ريو م
  خواهند بود. رگذارينرخ مهاجرت تاث يبر رو ،يشهر يهارساختيز

 يو تجار يمسكون يتعداد واحدها  
 ياز درآمدها يابخش عمده يمسكون يحاصل از واحدها يدرآمدها
 يحاصل از واحدها يدرآمدها ي. به طور كلدهديم ليرا تشك يشهردار
 ،يشامل درآمد حاصل از صدور مجوز ساخت واحد مسكون ،يمسكون

)، درآمد ي(عوارض نوساز يمنازل مسكون يبرداردرآمد حاصل از بهره
و  يو فروش واحد مسكون ديعوارض خر ازفروش تراكم، درآمد حاصل 

  .شوديدرآمد حاصل از عوارض پسماند م
 ريمتغ 4 ،يمسكون يدر بخش واحدها يعملكرد شهردار يساز هيشب يبرا

ساخت  يهاانباشت در نظر گرفته شده است كه عبارتند از تعداد مجوز
)، يموجود (اشغال شده و خال يمسكن صادر شده، تعداد كل واحد مسكون

  .يتجار يو واحدها يخال اي ريبا نيزم
موجود، مشابه با ساختار  يتجار يبخش واحدها ياضيمدل ر ساختار
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  موجود است. يمسكون يواحدها
 پسماند  

 ،يتجار يشده توسط واحدها ديپسماند تول زانيمنظور محاسبه م به
 يشهروندان عامل اصل نكهيبا توجه به ا ،يمارستانيو پسماند ب يمسكون

اساس با  نياستفاده شده است. بر ا تيپسماند است، از سرانه جمع ديتول
پسماند تر  زانيم ،يپسماند شهر ديموجود و سرانه تول يهاتوجه به داده

 زانيو م يو مسكون يتجار يهااز بخش كيشده در هر  ديتول خشكو 
 نيمحاسبه شده است. همچن هامارستانيشده در ب ديتول يپسماند عفون
و خشك  يپسماند تر، عفون يدرآمد نهيهز يهاكه تعرفه نيبا توجه به ا

  شده است. يررسمجزا ب يهادر بخش كيكامال متفاوت است، هر 
 ريمتغ 6در بخش پسماند موجود،  يعملكرد شهردار يسازهيشب يبرا

 يپسماند واحدها زانيانباشت در نظر گرفته شده است كه عبارتند از م
و پسماند  ي/ تجاريمسكون يپسماند تر و خشك واحدها زانيم ،يمسكون

  دفن شده.
 يانسان يروين  

فعال  يانسان يرويكل ن ،يپرسنل فعال در شهردار يسازهيمنظور شب به
 نيا ليشده است. دل يبندميبه دو بخش صف و ستاد تقس يدر شهردار

دو گروه متفاوت است. بر  نياست كه متوسط حقوق و دستمزد ا نيامر ا
 زانيهر بخش، م يانسان يرويحقوق ن زانياساس منطبق بر متوسط م نيا

از  يناش يكل نهيهز ت،يكل حقوق و دستمزد محاسبه شده است. در نها
دو گروه به  نيدستمزد ا نهياز مجموع هز يشهردار يانسان يرويحقوق ن

  دست خواهد آمد.
 يرساختيو ز يعمران يهاپروژه  
 يگذارهيسرما يهاعمدتا به صورت طرح يرساختيو ز يعمران يهاطرح

توسط  يگذارهيسرما يها. طرحشونديمطرح م يمردم شنهاداتيپ اي
 ،يمراكز تجار يبردارجهت مشاركت در ساخت و بهره گذارانهيسرما
نظرات و  انيپس از ب يمردم شنهاداتيو پ شونديو ... مطرح م يحيتفر

 يو سرا ياريآن توسط شورا قيو تصد بيو تصو محله يمشكالت اهال
طرح و رفع مشكالت مردم به شور  يجهت بررس يونيسيمحله، در كم

شهر و  يها از طرف شورااز طرح يبرخ ن،ي. عالوه بر اشونديگذاشته م
اجرا  يبرا يبه شهردار ييايشده و با توجه به بعد جغراف فيمركز تعر
  .شوديسپرده م

و  يعمران يهادر بخش پروژه يعملكرد شهردار يساز هيشب يبرا
ظر گرفته شده است كه عبارتند از انباشت در ن ريمتغ 3 ،يرساختيز

و  يعمران يهادر حال انجام، پروژه يرساختيو ز يعمران يهاپروژه
  شده. ليتكم يساخت ريو ز يعمران يهاراكد و پروژه يرساختيز

 يخش مالب  
كسب درآمد دارد و با توجه به درصد  يبرا يدر هر سال تعهدات يشهردار

 تواني. در واقع مابدييبودجه سال بعد اختصاص م يتحقق درآمد شهردار
بودجه  يكننده اصل نييدر بخش كسب درآمد، تع يگفت عملكرد شهردار

  آن است. ندهيسال آ
داده شده از  صيبودجه تخص نياختالف ب يمنابع شهردار انباشت

داده  صي. بودجه تخصباشديكرد همان سال م نهيهز زانيسال قبل و م
 يدرآمد كسب شده در سال گذشته، الزامات درآمد زانيشده با توجه به م

داده  صيو بودجه تخص يشهردار يدرصد تحقق الزامات تعهد ،يشهردار
 يبا نرخ ورود ،يانباشت منبع كل ري. متغشوديم نييتع يرداشده از خزانه
در نظر  ،يشهردار يهانهيكل هز يشده و نرخ خروج بيبودجه تصو

  رفته شده است.گ
  

  
  يدرآمد شهردار يپسماند بر رو ديتول يحلقه اثر فرهنگساز: )3(شكل 

 

  
 

هاي شهريسازي بر بودجه زيرساختحلقه اثر فرهنگ) 4(شكل 

منابع مالي در دسترس

هزينه هاي پسماند 

درآمد شهرداري

درصد تحقق درآمد
شهرداري

+

بودجه مصوب
+

+

R

ميزان تفكيك زباله خشك و
تر از مبدا

ميزان توليد پسماند خشك

ميزان توليد پسماند تر

+

ميزان درآمد حاصل از
بازيافت پسماند 

+

+

هزينه هاي پيمان كاري جمع آوري 
و دفن پسماند شهري

بودجه فرهنگ سازي

R

هزينه هاي سال قبل 

ميزان تفكيك پسماند
بخش تجاري

ميزان تفكيك پسماند بخش
خانگي

ميزان بي خطر سازي پسماند
بيمارستاني

+

-
-

ميزان تعهد درآمدي
شهرداري

-

+

+ +
+

ميزان توليد پسماند
عفوني

+ هزينه هاي پيمانكاري 
پسماند عفوني

+
+

جمعيت +

+
هزينه هاي كل 

+

+

+

+

تعداد بيمارستان در
منطقه

+

بودجه تخصيص يافته براي 
ارتقاء فرهنگ شهري

منابع مالي در دسترس

+

ميزان فعاليت هاي فرهنگسازي
،تبليغات شهري، تلويزيوني  )
(... رويدادهاي آموزشي و 

+

ميزان وصول عوارض هاي
نوسازي و پسماند

+

درآمد شهرداري

درصد تحقق درآمد
+شهرداري +

بودجه تخصيص يافته از 
خزانه

+

+

ارائه مشوق هاي پرداخت عوارض (نظير اعطاء تخفيف در استفاده
(... شهروندان از امكان و خدمات شهرداري، كارت بليط مترو و

+
انگيزه شهروندان نسبت به پرداخت
عوارض نوسازي و پسماند مسكوني

+

R

آگاهي بخشي شهروندان از هزينه 
كرد عوارض نوسازي

+

اطالع رساني طرح ها و تشويقات
پرداخت عوارض نوسازي و پسماند

+

+

+

+
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  بر درآمد شهرداري يحلقه اثر توسعه مناطق مسكون: ) 5(شكل 

 
 ):  نماي كلي ساختار مدل مفهومي6(شكل 

زير ساخت هاي شهري و شهروندي (خيابان 
ها، معابر، بيمارستان، مدارس، فضاي سبز و

...)

جذابيت سكونت منطقه

نرخ ساخت مسكن جديد 
جمعيت

عوارض نوسازي و پسماند
شهري

درآمد حاصل از فروش
تراكم

+

+

درآمد شهرداري
-

+

منابع مالي در دسترس

+

+

كل هزينه هاي شهرداري 
5منطقه 

-

+

+

سودآوري ساخت مسكن
+

R
R

متوسط طول عمر مسكن

-

تعداد واحد جديد مورد 
نياز

تعداد خانوار
+

سرانه نياز خانوار به متراژ
واحد مسكوني

+
+

بودجه توسعه عمراني
منطقه

+
تعداد واحد مسكوني خالي

تعداد واحد مسكوني پر

تعداد كل واحدهاي
مسكوني منطقه

++

+

+

+

نرخ ساخت واحد تجاري   
جديد

متوسط قيمت زمين  

سودآوري ساخت واحد  
تجاري 

+
-

متوسط طول عمر واحد  
تجاري 

-

متوسط هزينه ساخت (شـامل 
(... مصالح و اجرت و   -

تعداد واحد تجاري جديد 
مورد نياز 

سرانه نياز خانوار به واحد   
هاي تجاري 

+

تعداد واحد تجاري خالي  
تعداد واحد تجاري پر 

تعداد كل واحدهاي تجاري  
منطقه 

++
+

متوسط قيمت فروش / اجاره   
واحد تجاري 

+

ـان  زير ساخت هاي شهري و شهروندي (خياب
ها، معابر، بيمارستان، مدارس، فضاي ســبز و

...)

جذابيت سكونت منطقه  
نرخ ساخت مسكن جديد   

جمعيت

عوارض نوسازي و پسماند   
شهري 

درآمد حاصل از فروش  
تراكم

+

+

درآمد شهرداري منطقه  
5

-

+
منابع مالي در دسترس   

+

+

+

سودآوري ساخت مسكن   +

متوسط طول عمر مسكن   
-

تعداد واحد جديد مورد 
نياز 

تعداد خانوار 
+

سرانه نياز خانوار به متراژ    
واحد مسكوني 

+
+

بودجه توسعه عمراني 
منطقه 

+

تعداد واحد مسكوني 
خالي 

تعداد واحد مسكوني پر 

تعداد كل واحدهاي 
مسكوني منطقه 

++

+

+

+
متوسط قيمت فروش واحد  

مسكوني 

+

+

+

+

+

+

بودجه تخصيص يافته براي 
ارتقاء فرهنگ شهري  

،استهالك المان ها، فضاي سبز    
معابر و زيرساخت شهري   

هزينه نگهداشت شهر  

ميزان فعاليت هاي فرهنگسازي (تبليغات    
شهري، تلويزيوني، رويدادهاي آموزشي و    

...)

+

-

نرخ تعريف پروژه هاي عمراني 
و زيرساختي 

+

+
+

< متوسط قيمت زمين  <

-

+

هزينه هاي كل 
+

+

هزينه هاي پسماند  

بودجه مصوب 

ميزان تفكيك زباله خشك و  
تر از مبدا 

ميزان توليد پسماند خشك  

ميزان توليد پسماند تر  

+

ميزان درآمد حاصل از   
بازيافت پسماند 

+

هزينه هاي پيمان كاري جمع آوري    
و دفن پسماند شهري  

هزينه هاي سال قبل   

ميزان تفكيك پسماند  
ميزان تفكيك پسماند  بخش تجاري 

بخش خانگي 

ميزان تفكيك پسماند  
يمارستاني    ب

- -

ميزان تعهد درآمدي  
5شهرداري منطقه   

+

+ +

+

ميزان توليد پسماند  
عفوني

+

هزينه هاي پيمانكاري  
پسماند عفوني 

+ +

+
+

-

<جمعيت>

تعداد بيمارستان هاي  
منطقه 

+

+

هزينه هاي سربار پروژه   
ها 

+

هزينه تمام شده پروژه  
ها 

تعداد پروژه هاي راكد 

+

پروژه هاي در دست تعريف  

پروژه هاي در حال انجام   

تعداد پروژه هاي انجام شده   
عمراني

+

+

+

اعالم مشكالت توسط  
شناسايي مشكالت توسط شــوراهاگزارشات مردمي 

و سراهاي محله منطقه   

ارجاع توسط مركز  ++

+

سرانه كالس درس 

سرانه تخت بيمارستان  

++

+

+معوقات پيمانكاران 

+

بودجه عمراني

+

-

تاخير در انجام پروژه ها   
+

+

+

سرانه زيرساخت هاي شهري به
ازاي هر شهروند 

+

متوسط هزينه ساخت (شـامل >
(... مصالح و اجرت و  <

+

ميزان فعاليت هاي فرهنگسازي (تبليغات    
شهري، تلويزيوني، رويدادهاي آموزشي و    

...) 0

ميزان وصول عوارض هاي  
نوسازي و پسماند  

+

ارائه مشوق هاي پرداخت عوارض (نظير اعطاء   
تخفيف در استفاده شهروندان از امكان و خـدمات 

(... شهرداري، كارت بليط مترو و   

+
انگيزه شهروندان نسبت به پرداخت 
عوارض نوسازي و پسماند مسكوني    

+

آگاهي بخشي شهروندان از هزينه  
كرد عوارض نوسازي  

+

اطالع رساني طرح ها و تشويقات    
پرداخت عوارض نوسازي و پسماند   

+

+

بودجه تخصيص يافته برا >
ي ارتقاء فرهنگ شهري  <

+

فرهنگ سازي پسماند  

فرهنگسازي پرداخت 
عوارض

اثر پروژه ها بر درآمد  فرهنگ سازي شهري  

اثر توسعه سكونت در  
 منطقه 

اثر توسعه مناطق تجاري در    
 منطقه 

بودجه حمايت از توسعه مراكز   
كارآفريني شهري 

زيرساختهاي حمايت از  
تعداد استارت آپ هاي تحت   كارآفريني شهري 

حمايت شهرداري 

تعداد استارت آپهاي موفق   
جديد

اثر كارآفريني در منطقه  

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7
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  تيجمعسازي شبيهساختار مدل  ): 7(شكل 

  
  و پسماند يدرآمد حاصل از پرداخت عوارض نوساز سازيشبيهساختار مدل  ):8(شكل 

  
  يپسماند شهر سازي مديريتمدل شبيهساختار  :)9(شكل   
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 ياضيساختار مدل ر يكل ينما :)10(شكل 

  اعتبار سنجي و نتايج - 6

 جياعتبار مدل ارائه شده و سپس به ارائه نتا يدر ادامه، ابتدا به بررس
  پرداخته خواهد شد.

  مدل ياعتبار سنج -1- 6
از توسعه مدل و قبل از تحليل نتايج و سناريوپردازي، همواره برخي  پس
شود هاي سيستم ديناميك انجام ميهاي اعتبارسنجي به روي مدلتست

تا از اعتبار و صحت مدل تحت شرايط مختلف اطمينان حاصل گردد. در 
مجدد رفتار،  ديو تول ييغا طيشرا كيپژوهش با استفاده از دو تكن نيا

است كه در ادامه بدان اشاره خواهد  رفتهيمدل صورت پذ ينجرساعتبا
  شد.
 ييغا طيبه روش شرا ياعتبارسنج  
 يحد يدر مرزها رهايمتغ ريبا قرار دادن مقاد ،يروش اعتبارسنج نيا در

منظور، با  ني. به اشوديپرداخته م رهايمتغ ريرفتار سا يخود، به بررس
 يهايبر خروج رييتغ نيا ريتاث ،يشهردار انهيصفر قرار دادن بودجه سال

 ييغا طيدر شرا رهايمتغ حياست. رفتار صح دهيگرد يمدل بررس
مدل است. با صفر  يخروج نانيو قابل اطم حيعملكرد صح دهندهنشان

سال  2شده و در مدت  ليها تعطها و پروژهطرح هيشدن بودجه، كل
  . ديبه صفر خواهد رس يجار يهانهي، هززيرمطابق شكل 
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Ongoing
infrastructure

projects

Completed
infrastructure

projects

rate of completion of
infrastructure projects

Housing permits issued

Number of business
Building Permission

Cultural activities
Budget

The amount of dry
waste production

in the business
sector

The amount of wet
waste produced by
the business sector

The amount of
dry waste

produced by the
household sector

The amount of
wet waste

produced by the
household sector

Amount of Municipality
Commitment area 5

Percentage of
Revenues

Project Defination
Rate

Total Financial Source
Budget costs

Normal Housing Build
Permit Rates

Number of
Occupied HousingHousing Building

Rate

Unit Income from issue
a Housing License

Normal business
Build Permit rate

Occupied Business

Unit Income from issue
a Business license

Residental
Income ratio

Business Income
ratio

Waste Burry Cost
Ratio

District 5
Population

Net Birth rate

Net migration Rate

Recycle Rate of Dry
Housing Waste

Total Income

Income from Recycled
Dry Housing Waste

cost of household
waste Landfill

Income from Recycled
Dry BusinessWaste

Recycle Rate of Dry
Business Waste

Total Waste Landfill

Dry Housing Waste
Landfill Rate

Dry Business Waste
Landfill Rate

Housing
Depreciation rate

Business
Depreciation Rate

Wet Housing Waste
Landfill Rate

Wet Business Waste
Landfill Rate

Total Income from Issue
a Housing License

<Total Income from
Issue a Housing License>

Income from Business
Unit Construction Licence

Income from issue a
Housing license

Income from Density
of housing

Residental ratio of
denisty cost

<Income from
Density of housing>

Average
Land PriceIncrease rate

Normal
inmigration ratio

Number of Unoccupied
Housing

Buy/Rent rate

Housing
abandoned rate

Unoccupied BusinessBusiness Building
Rate

Business
Buy/Rent Rate

Business
abandoned rate

Income from Density of
Business Building

Business ratio of
denisty cost

Cultural Activities
Budget Ratio

Total amount of waste
production in the business

sector
Business Waste

Production

rate of Dry produced by
the Businness sector

rate of wet waste
produced by the
Businness sector

Total amount of waste
production in the Housing sector

Normal rate of Wet waste
production in the Housing

sector

Normal rate of Dry waste
produced by the Housing

sector

Normal Housing
Waste Production

<Total Financial
Source>

Infrastructure
projects budget ratio

Average Cost of
Projects

Normal Infrastructure
Projects Depreciation Rate

Total Infrastructure
Projects Cost

Normal Infrastructure
Projects Depreciation

Ratio

<Cultural activities
Budget>

Cultural activities Budget
Influence on Depreciation

ratio Lookup

<Total Infrastructure
Projects Cost>

<District 5
Population>

Desire House

Desire Business
Space

Housing per family

Business Unit per
person

Average family
person Lookup

Total Housing

<Completed
infrastructure projects> Completed infrastructure

projects attractivness
Lookup

ROR of Housing
Building

<Average Land
Price>

<Average Land
Price>

Increase Land Price
Ratio Lookup

<Time>

Building Materials
Costs

<Building Materials
Costs>

<Cultural activities
Budget>

<District 5
Population>

Normal Waste
Production per person

<Cultural activities
Budget>

Income waste
recycle ratio

cost of Business
waste Landfill

<Income waste
recycle ratio>

Total Income from
Recycled Waste

Total Cost of
Landfill

<Total Income from
Recycled Waste>

Staff Manpower

Line Manpower

Net Staff Manpower
Hire rate

Net Line Manpower
Hire Rate

Staff Manpower
Sallary per Person

Line Manpower
Sallary per Person

Staff Manpower
Sallary

Line Manpower
Sallary

Total Manpower
Sallary

<Total Manpower
Sallary>

Total Citizen
Dept

Total Business

Total Residental
Services Debt Declare

Rate

Normal Residental
Dept Payment Rate

<Total Business>

Residental
Payment ratio

Project
Contractor

Dept

Contractor Increase
Debt Rate

Payment Rate

Effect on
migration Rate

Effect on Dept
Payment Rate

Available LandAvailable Housing
Land Building rate

Effect on Infrastructure
Projects Depreciation

Effect on Waste
Production Lookup

Cultural Effect on
Waste Production

Effect on Waste
Separation Ratio

Staff Manpower
Sallary per Person

Lookup <Time>

Line Manpower Sallary
per Person Lookup

<Time>

Payment Rate ratio

<Time>

Infrastructure projects
budget Lookup

Average Cost of
Projects Lookup

Birth ratio -
lookup

<Time>

Net Hire Rate
Ratio

Penalty Ratio

Total
Business

DeptTotal Business Services
Debt Declare Rate

Normal Business Dept
Payment Rate.

Business Payment
ratio

Residental Payment
ratio Lookup

Business Payment
ratio Lookup

<Time>

Effect on Dept
Payment Rate Lookup

Housing abandoned
rate Ratio

<Time>

Normal Waste
Production per person

Lookup

Effect on Waste
Separation Ratio Lookup

Waste Recycle
Rate

<Waste Recycle
Rate>

<Effect on Waste
Production Lookup>

Housing Depreciation
rate Ratio

<Average Land
Price>

<Total Housing>

Building Materials
Costs Lookup

<Time>

Needed House

<Needed House>

Business abandoned
rate Ratio

Business Needed

<Business
Needed>

Business
Depreciation
Rate Ratio

<Normal Residental
Dept Payment Rate>

<Normal Business
Dept Payment Rate.>

Sustainable
Income

UnSustainable
Income

Wet Waste Costs

Total Wet Waste

Amount of Municipality
Commitment area 5

Lookup
<Time>

IR Rate Lookup

<Time>

<Available Land>

<Housing Building
Rate>

<Business Building
Rate>

<IR Rate Lookup>

IR Rate
<Time>

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a13

a14

a15

a16

a17

a18

a19

a20

a21

a22

a23

Total
Infrastructure

Project Budget
Implemention

Budget
Budget Spending

Rate

<Payment Rate>

a24

Residental Ratio

Business Ratio

<Available Land>

ROR Housing
Regression

aa2 bb2

Housing Building
Ratio

Business Building
Ratio

Housing per family
Lookup

<Time>

ROR of Business
Building

<IR Rate>

ROR Business
Regression

Housing Payment
Precent

Business Payment
Precent

aa3

bb3

dd3

cc3

Normal Business Waste
Production per person

Normal Business Waste
Production per meter

Lookupaa4
bb4 cc4

dd4

<Time>

Business Waste
Production Ratio

Total Wet Waste
Costs

Total waste

Total District
Waste

Death ratio -
lookup

<Number of
Occupied Housing>

<Occupied
Business>

<Income from Density
of Business Building>

infrastructrue
quality budget

Infrastructure projects
quality budget ratio

Quality of
Infrastructure

projectsInfrastructure projects
quality increas

Infrastructure projects
quality decrease

infrastructrue quality
budget Lookup

quality decrease
ratio

<Project
Contractor Dept>

<rate of completion of
infrastructure projects>

<Total Infrastructure
Project Budget>

Defination Project
Budget

Dept Precentage

Waste Tax
Waste tax

payment rate
waste tax declare

rate

Waste tax payment
rate lookup

<Time>

<Quality of
Infrastructure projects>

<Total Wet Waste
Costs>

Net Pop increase
ratio

Net migration
Rate Ratio

Total Cost of Dry
waste

Dry cost ratio

<Total Cost of Dry
waste>

Normal waste Separation
Ratio (Business sector)

Normal waste Separation
Ratio Residental sector)

declare ratio

<District 5
Population>

Fuzzy min lookup

Normal
Build-for-profit

rate

Cost forecast

x

Cost forecast
increase rate

Allocation Total
Budget

<Implemention
Budget>

200,000

150,000

100,000

50,000

0

2

2 2

2

2
2

2
2

2 2
2 2 2 2

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1390 1392 1394 1396 1398 1400 1402 1404

Time (year)

y

costs : Budget=0 1 1 1 costs : Base Run 2 2 2 2



 شهر تهران ينمونه مورد -  هاستميس يشناسييايپو كرديبا رو يشهر يدرآمدها ييايپو يسازهيشبسيدمازيار علوي و همكاران/ 

22 

مدل و اعداد  يخروج اني. هرچه تطابق مشوديمطابقت داده م رهايمتغ
داشته و  يشتريباشد، مدل دقت ب شتريب ،يتا سال فعل رهايمتغ يواقع
  داشت. يشتريآن اعتماد ب يآت يهاينيبشينسبت به پ توانيم

سازي را براي دو متغير مقايسه داده هاي تاريخي و شبيه 13و  12شكل 
جمعيت و درصد تحقق پرداخت عوارض نوسازي مسكوني را نشان 

  دهد.از خود نشان مي دهد كه تطبيق مناسبي رامي

 

  هيدر حالت پا 5ساكن در منطقه  تيجمع: )12(شكل 

 

  هيدر حالت پا يمسكون يدرصد تحقق پرداخت عوارض نوساز :)13(شكل 

  وهايدر بستر سنار ياستيس يهابسته جينتا -2- 6
و درصد تحقق تعهدات  داريپا يدرآمدها شيافزا يپژوهش برا نيا در

قرار خواهد  يمورد بررس ويدر بستر سه سنار استيسه س ،يدرآمد
مورد  كيدر  يسازهيشب جيها و نتاآن حيگرفت كه در ادامه به توض

  د.پرداخته خواهد ش
سناريو: وضعيت يا حالتي است كه متغيرهاي ايجاد كننده آن خارج از 
مرز شهرداري بوده و به سه دسته جمعيت، اقتصاد و كارآفريني و ساخت 

  شده است. بندي و ساز تقسيم
توان به : وضعيت يا حالتي است كه در مرز شهرداري بوده و ميسياست

در نظر گرفت. اين  1404راهبردي شهرداري در افق  عنوان سياست
 اعمال شده است.  1398ها از سال سياست

در اين پژوهش سه سناريو مورد بررسي قرار گرفته است. سناريوي اول، 
باشد. در اين سناريو ت و كاهش ابعاد خانوار ميافزايش نرخ رشد جمعي

درصد افزايش يافته و همزمان، 10شود كه نرخ رشد جمعيت فرض مي
بعد خانوار به ميزان يك عدد كاهش يابد. سناريوي دوم، افزايش قيمت 

درصدي قيمت 20باشد كه با فرض افزايش ساليانه مصالح و زمين مي
ر گرفته شده است. سناريوي درصدي قيمت زمين در نظ30مصالح و 

باشد كه در اين سناريو فرض شده است كه سوم، ركود تورمي اقتصاد مي
ها به ميزان آوري پسماند و انجام پروژههاي جمعنرخ تورم، هزينه

  خواهد داشت.نسبت به حالت نرمال افزايش درصد ساالنه 20
همچنين سه بسته سياستي در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته 
است. بسته سياستي شهرسازي به عنوان اولين بسته سياستي، با كاهش 
صدور پروانه ساخت براي واحدهاي مسكوني با تعداد متراژ باال، افزايش 
نرخ نوسازي و پسماند و افزايش هزينه تراكم مسكوني و تجاري همراه 

ها و ارائه مشوقياستي دوم، بسته سياستي وصول درآمد، با است. بسته س
و  سازي براي افزايش درصد وصول عوارض نوسازي و پسماندفرهنگ

سازي براي تفكيك بسته سياستي سوم، بسته سياستي پسماند با فرهنگ
زباله از مقصد، فرهنگسازي كاهش سرانه توليد پسماند و ارتقاي 

  اند.مدل شدههاي مياني بازيافت ايستگاه
در نظر  يوهاياز سنار كيارائه شده در بستر هر يهااستيبا اعمال س

درصد تحقق تعهدات و درآمد  ،يشهردار داريگرفته شده، درصد درآمد پا
 يهيخواهند داشت. بد يراتييتغ ينسبت به حالت عاد يكل شهردار

 رييباعث تغ ريمتغ كي رييتغ ستميس دهيچياست كه به علت ارتباطات پ
 كيهر  ريتاث ينيب شيعلت، پ نيخواهد شد. به هم گريد يهاريدر متغ
 ليتحل ازمندين يمورد بررس يوهايبا توجه به سنار هااستياز س

  خواهد بود. يستميس
از  كيدر بستر هر هااستيس نياعمال ا ريبه عنوان نمونه، تاث ر،يز در

. شوديمشاهده م يشهردار داريذكر شده بر درصد درآمد پا يوهايسنار
 نيشتريبسته پسماند ب شود،يمالحظه م )14(همانطور كه در شكل 

 افتيدارد. چراكه حجم باز داريپا يدرآمدها شيرا در افزا ياثرگذار
در  نيخواهد داشت. ا يرا در پ يقابل توجه ييدرآمدزاپسماند خشك، 

 ساخت و ساز و شيافزا ليبه دل يشهرساز ياستياست كه بسته س يحال
  .دهديرا كاهش م داريكسب درآمد از تراكم، درصد درآمد پا
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  هاي سياستي مختلفتغييرات متغير درصد درآمدهاي پايدار شهرداري در سناريوها و بسته: )14(شكل 

سوم در حوزه پسماند،  ياستيمدل، بسته س جيبر طبق نتا نيهمچن
دارد. از  يشهردار يجار يهانهيهز شيافزا يرا بر رو ياثرگذار نيشتريب

اثر  ،يوصول درآمدو بسته شهرساز شيافزا ياستيبسته س گر،يطرف د
  ندارد.  هانهيهز يبر رو يچندان
در صورت ادامه روند  96درصد در سال  33تحقق درآمد از  درصد

بسته  ان،يم ني. در ارسديم 1404درصد در سال  10موجود، به 
 نيشتريب يشهرساز ياستيپسماند، و پس از آن بسته س ياستيس

  اند.را داشته ياثرگذار

  گيرينتيجه  - 7

 ياستيبسته س شوديهمانطور كه مالحظه م ،يسازهيشب جيبا توجه به نتا
 يدرآمدها يدارسازيرا در حوزه پا ياثرگذار نيشتريسوم پسماند ب

با اختالف اندك  زيدوم (وصول درآمد) ن ياستيداشته و بسته س يشهر
بهبود ارائه  شنهاداتيبسته اثرگذار به دست آمده است. در ادامه پ نيدوم

  :استشده 
با توجه به وجود  افتيباز يهاستگاهيا زيتجه يبر رو يگذارهيسرما •

  از پسماند خشك  ييدرآمدزا يباال ليپتانس
پسماند با  ديكاهش سرانه تول يبر رو يسازبودجه فرهنگ شيافزا •

پسماند در شهر تهران نسبت به نرمال  ديتوجه به باال بودن سرانه تول
   يجهان

  پسماند تر از مبدا  ديكاهش تول نهيدر زم يسازفرهنگ •
  دو پسمان يمناسب در بخش پرداخت عوارض نوساز يهاارائه مشوق •

 و ماخذ :  منابع

 دهي، چكفرانسه يهايشهردار يمال نيتام). 1387( ليرضاع ي،اله تيآ ]1[
و  يتهران، معاونت مال يانتشارات شهردار ها،يشهردار هيمال شيهما
  .يادار

 آميخته؛ و كيفي تحقيق هايروش بر ايمقدمه). 1387بازرگان، عباس ( ]2[

  .ديدار نشر تهران: ،رفتاري علوم در رويكردهاي متداول
كارآمد  يمال نيتأم يالگو ).1388پرويز ( ،يخسروشاهعلي،  حسن زاده، ]3[

 ني، اولتهران) يشهردار يشهرها (مطالعه موردكالن يهايشهردار يبرا
مشكالت و راهكارها، تهران، مركز مطالعات  ،يشهردار هيمال شيهما

  .فيشر يدانشگاه صنعت يتكنولوژ
 سينحيد س ي،نيو حس سينح ي،جعفر ازيار.ميد س ي،علو دا.ن انيدباغ ]4[

اثر  يدر بررس ماتليد كيو تكن يستميس كرديرو يريبه كارگ). 1394(
كنفرانس  نياول ،يزباله بر عملكرد نظام پسماند شهر كيتفك يفرهنگساز
 تيريقانون مد يهاچالش كردي: با دو رورانيا يشهر تيريجامع مد

  يو مشاركت شهروند يشهر
 و انساني علوم در پژوهش عملي و نظري مباني). 1380علي ( دالور، ]5[

 .رشد انتشارات ، تهران،اجتماعي

شهر،  داريپا يمال نيتأم). 1392( حيدو ،و ماجد المعليغ ي،اشرزه ]6[
 تيريدو فصلنامه مد ،يشهر داريبه منظور توسعه پا يمال نيتأم يچگونگ

 يشهر
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 ،يشهر تيري، مدشهر يمال تيريمد). 1382( عيدس ،دركوش ينعابد ]7[
  13شماره 

در  يشهر تيريمد يهاچالش). 1380( اللج ،و معصوم وادج ي،آباديعل ]8[
  35سال سوم، شماره  ها،يمجله شهردار ،رانيا

  1396گزارش مالي شهرداري تهران،  ]9[
 ،هايشهردار يمنابع درآمد نيتام يهاوهيش). 1381( سينح ،مقدم يمعز ]10[
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