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 چکیده
ریززی ریایز   در تخصزیص بهی زه     ها، استفاده از الگوهای برنامهبا توجه به اهمیت تخصیص بودجه در سازمان

ریززی،  ریزی آرمزان  یزر روق قزوی و آارآمزد در برنامزه     بودجه نقش بسزای  دارند. در این میان الگوی برنامه

آزارگیری الگزوی   اسزت. ژزهوهش ضایزر بزه دنبزا  بزه       گیری در مورد چ زدین هزد   و تصمیم تخصیص م ابع

 آزاربردی،  هزد   ازنظزر  وریزی آرمان  جهت تخصیص بهی ه بودجه عمران  در شهرداری اصزفهان اسزت   برنامه

دان . جامعه آماری در این ژهوهش شامل بودجه عمران  شهرداری و آارم تحلیل _ماهیت و روق توصیف  ازنظر

و آارم زدان بخزش برنامزه و بودجزه و     0939تا  0931های از بودجه شهرداری ط  سا در آن  شهرداری است و

طزرح اسزتراتهی توسزعه    و اهدا  مطرح در  انداستفاده شده های مختلف به ع وان نمونهمدیران و معاونین بخش

ع وان متغیرهای تصمیم مطرح های اصل  مربوط به بودجه عمران  بهاهدا  مد  و ردیف ع وانبه (CDS)شهری

 و یزرایب ف ز    داده شزده  همه اهدا  در مد  وزن یکسانبه  ژهوهش  این درآه  اندشدهگرفتهدر الگو در نظر 

در ایزن ژزهوهش در    دیتمحدو دودسته طورآل به. اندآمدهدستبهبا استفاده از ژرسش امه  برای متغیرهای تصمیم

از:سه محدودیت آرمان  و دو محدودیت سیستم  شامل قید مثبت بودن متغیرهزا   اندعبارتآه  اندشدهگرفتهنظر 

جهت ضل الگزو  لی گو  افزارنرماز  در ژایان .موردنظرو برابر بودن مجموع متغیرهای تصمیم با آل بودجه در سا  

تخصیص بودجه شهرداری در جهزت تحقز    آن است آه  ده دهنشاننتایج ضاصل از ژهوهش  استفاده شده است.

گیری تخصیص بودجه به سمت بهی ه نبوده است و برای تحق  هر چه بیشتر این اهدا  باید جهت CDSاهدا  

 ریزی و توسعه شهری است باشد.تصمیم او  آه همان برنامه متغیر
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 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانای اقتصاد شهری و م طقهاستاد . 1
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4 . Resources Allocation 



 

 

 مقدمه -1

ازژزیش یزرورت توجزه    امروزه گسترق شهرنشی   و مسائل و مشکالت خاص زندگ  شهری، بزیش 

تر شدن ی تصمیمات گوناگون را الزم ساخته است. با ژیچیدهساز هیبهبه راهبردهای سودم د برای  جانبههمه

هزای رشزد و توسزعه شزهری، ضزل مسزائل       اهزدا  برنامزه   ها برای تحقز  آن افتهیسازمانشهرها، مدیریت 

  و غیره موردنیاز است. شهرها بدون وجود نظام مدیریت شهری یکپارچه، آه نظم بآاهش  محیط ،زیست

 هزا آنی الزم برای رشد و توسعه آی ده شهر به مقابله با مسائل و مشکالت آ ون  هاریزییمن انجام برنامه

هزا  اجت اب است و شزهرداری نهاد برای اداره شهرها غیرقابلوجود یر ازاین روگردند. سامان م بپردازد، ب 

تمام موارد  هاآه در قانون شهرداری شوند م  عموم  برای اداره شهرها محسوب ردولتیغازجمله نهادهای 

ای عموم  و غیردولت  است آه در به عبارت  شهرداری مؤسسهشده است.بیان هاآنمربوط به تشکیل و اداره 

آ د. این سازمان مکلف به گذار در چارچوب شهر فعالیت م ضدود وظایف و تکالیف محوله از سوی قانون

های مصوب و قوانین جه به بودجه و برنامهشده است و با توارائه خدمات شهری و رفاه  در محدوده تعیین

و مقررات مویوع، زیر نظر شورای شهر با هماه گ  و راه مای  وزارت آشور اداره امور مربوط به شزهر را  

 (.08:0987بهرام ،) به عهده خواهد داشت

و اسزتراتهی توسزعه شزهری یکز  از ایزن       اندآمدهای اداره شهرها به وجود بر توسعه شهری یهاطرح

نسبت بزه سزایر    این طرحبانر جهان  علت برتری  . شوند مآه اآثر شهرها بر اساس آن اداره  هاستطرح

ژزذیر و  داند آه به دنبا  ایجاد شهرهای  است آه قابزل زنزدگ ، بانزر   های توسعه شهری را در این م طرح

دار دارا باشز د، شزهرهای ژایز    ها راخوب  ضکمران  شوند. به شهرهای  آه این ویهگ ژذیر باش د و بهرقابت

ای اجرای  هست د آزه  انداز اشتراآ  و برنامه، به دنبا  تهیه چشمشود. تمام فرای دهای این استراتهیگفته م 

گذاری و آاهش مستمر و آ  د:بهبود مدیریت و ضکمران  شهری، افزایش سرمایهسه هد  عمده را دنبا  م 

 دائم  فقر.

، شرط الزم و یروری برای مدیریت مؤثر در هاآنهای های شهری و ویهگ ش اسای  و ش اخت ژدیده

ب دی اسزت. بزا توجزه بزه ای کزه      ها، مسئله بودجهاست. ازجمله مسائل مرتبط در اداره امور شهر هاآنمورد 

 ریو مسز هزا  رآمدها و هزی زه برنامه ساالنه مربوط به د معموالًس د مال  هر سازمان  است و  نیترمهمبودجه 

و درآمزدهای   ها بزدون مزدیریت بهی زه بودجزه    شهرداری آ د،ها را مشخص م یاب  به اهدا  سازماندست

هزای  چزون   رو ژزرداختن بزه مسزائل و ژدیزده    توان د به مدیریت مؤثر شهرها بپردازنزد. ازایزن  گوناگون نم 
                                                                                                                                                                                     
5 . Optimization 
6 . Goal Programming 
7 . Construction Budget 
8 . City Development Strategy 



 

 

است.از طرف  با توجه به محتمل  ریناژذاجت ابرتبط های متخصیص بهی ه بودجه، مدیریت درآمدها و هزی ه

مخارج را به سزمت   یاتااندازه تواند مشهروندان  یهاخواستهتوجه به  هایشهرداربودن آسری در بودجه 

 (.0983مطلوب سوق دهد)اآبری و همکاران،

هزا ت ظزیم   از آن ریز مختلف و هزی ه هر  یهاتیفعال ،وظایف ،هابودجه شهرداری باید بر اساس برنامه

خزدمات   شاملطبقه اصل  آن آه سه شودم به چ دطبقه تقسیم  وظیفه بر اساس بودجه در شهرداری .گردد

هزا در  هزی زه  .شزوند ت ظیم م ی شهرداری بودجه قالب آه در استاداری، خدمات شهری و عمران شهری 

برای  آه شوند،ها تقسیم م و سایر ژرداختهای عمران  های جاری و هزی هی ههز ی،طبقهسهها به شهرداری

در  اعتبارات  است آه، میزان بودجه عمران از  م ظور شود.ی در نظر گرفته م ابودجهاز این طبقات،  ریهر 

های عمران  و توسزعه سزطخ خزدمات شزهرداری     ژروژه ها واندازی طرحو راه م ظور اجرابودجه هرسا  به

ده د و ها را اعتبارات عمران  تشکیل م گذاری شهرداری  از سرمایهتوجهقابل یزانشود. منظر گرفته م  در

هزای  ها و ژروژهگذاری و تخصیص اعتبارات عمران  به طرحگیری در مورد میزان سرمایهآه تصمیمازآنجای 

گیری در مورد اعتبارات باعث افززایش آزارای    های تصمیمارتقای روق ها است،موجود بر عهده شهرداری

 .گردد متخصیص بودجه و رفاه شهروندان 

آه یطوربهای مواجه هست د ها جهت تخصیص م ابع سازمان  با اهدا  و مسائل ژیچیدهمدیران سازمان

ترین ناژذیر است. مهمو اجت اب ریزی برای استفاده بهی ه از م ابع و امکانات آمیاب امری یروریبرنامه

ها و چ د برابر شدن هزی ه تکمیل ها طوالن  شدن مدت اجرای طرحهای عمران  شهرداریاآثر طرح مسئله

ۀ آن است آه ده دنشانهای عمران  طرح شدهتمامها نسبت به برآوردهای اولیه است. افزایش هزی ه طرح

تر رو برای اجرای مطلوبینازاآی د. نم  به وجودبرآورد شده  های جدید، مت اسب با بودجه عمران ظرفیت

 ها و همچ ینهای عمران  شهرداری باید تمهیدات  چون سامانده  م ابع در دسترس، قراردادها و هزی هطرح

و ریزی های مؤثر و آارآمد برای برنامهها فراهم نمود. یک  از تک یرریزی بهی ه م ابع و آ تر  ژروژهبرنامه

ریزی آرمان  (. الگوی برنامه0980)خلیل  عراق  و یدالله  فارس ،ریزی آرمان  استص م ابع، برنامهتخصی

ژذیر زمان امکانهم صورتبهیر الگوی ریای  چ د هدف  است آه امکان دستیاب  به اهدا  متعدد را 

)توازن هانیازهای مال  طرح  شهرداری و توان بین آل بودجه عمرانآ د و با اجرای الگوی مذآور م م 

 های عمران ( تعاد  ایجاد آرد.مال  طرح

گیری و تخصیص اعتبارات از ارائه الگوی  علم  جهت تصمیم اندعبارتاهدا  مطرح در این ژهوهش 

 نیترمهمش اسای  ،تخصیص بودجه عمران  در خصوصدار ی غیر اولویتهابخشش اسای  ، عمران 



 

 

این های مطرح در تابع هد  و این ژهوهش به دنبا  ژاسخگوی  به دخالت آرمانو  ی بودجههاتیمحدود

 صورت بهی ه تخصیص ژیداآرده است؟آیا بودجه عمران  شهرداری بهاست:سؤا  

 

 پیشینه پژوهش-2

 
 های خارجی:پژوهش2-1

ایمو، با ای به مسئله تخصیص بودجه دانشگاه اووری در ایالت (، در مقاله3109)3دن دن و دیسموند

ب دی مسئله در نظر این مقاله ژ ج هد  برای فرمو  ریزی آرمان  وزن  ژرداخت د. دراستفاده از الگوی برنامه

ای آاهش هزی ه )ضقوق و جیره آارم دان(،های شخص افزایش هزی ه اند از:شده است آه عبارتگرفته

ده ده و آاهش بودجه آل نتایج ضاصل نشان تولید داخل ()ای، افزایش درآمدسربار، افزایش مخارج سرمایه

شوند اما اهدا  دوم و چهارم اهدا  او  و سوم و ژ جم برآورده م  آن است آه با بهی ه شدن تابع هد ،

 شوند.برآورده نم  های سربار و درآمد هست دآه همان هزی ه

آرمان  لکسیکوگرافیر  ریزی( در ژهوهش  به ارائه یر مد  برنامه3109)01ژان و ونگ هوضسن، ازم ،

برای تخصیص بودجه به اهدا  چ دگانه و متضاد ژرداخت د در این ژهوهش بر روی سه عامل تمرآز شده 

اند نتایج شدهها و مدارآ  آه قبالً ثبتهای تحقیقات ، هزی ه آتاباند از: مراآز و زمی هاست آه عبارت

اند و ساختار در نظر آمدهدستطور آامل بهها بهیتده ده آن است آه همه اولوضاصل از این ژهوهش نشان

 شده برای تخصیص بودجه موف  بوده است.گرفته

ریزی آرمان  در فرای د ( در ژهوهش  به آاربرد برنامه3114)00آابالرو، گالچه، گومز، مولی ا وتوریکو

ین واضدهای دانشگاه تصمیم، تخصیص آارای م ابع ب مسئلهژرداخت د.  گیری در سیستم دانشگاه تصمیم

ریزی آرمان  تک یر رشته دانشگاه  است. نتایج تحقی  نشان داد آه برنامه 043بود. این واضدها شامل 

 بسیار م اسب  برای تخصیص م ابع دانشگاه  است.

ریزی آرمان  ای عدم اطمی ان: رویکرد برنامهب دی سرمایهبودجه»( در مقاله خود با ع وان 0333)03آالو

 )آرمان ( را در ص عت نفت نیجریه اجرا آرد.ریزی چ د هدف یر الگوی برنامه  ،«تهژیشرف

                                                           
9. Dan Dan& Dismond 
10. Hassan, Azmi, Guan & Weng Hoe 
11. Caballero, Golache, Gomez, Molina & Torrico 
12 . Kalu T. 



 

 

ریزی آرمان  فازی صفر و آاربرد برنامه»( در مقاله خود با ع وان 0339)09گن، ایدا، تسوجیمورای و آیم

ترین آرمان ، قویریزی تاآید آردند آه برنامه«سازی مسائلیر در مقیاس بزرگ و اعتباربخش  آن در بهی ه

 گیری چ د هدف  است.روق در تصمیم

 

 
 های داخلی:پژوهش2-2

ریزی آرمان  فازی و ( در ژهوهش  با ترآیب الگوی برنامه0933)عظیم  و توآل  موسوی مقدم، ناج 

های مختلف روق تحلیل سلسله مراتب  فازی به ارائه الگوی  جهت تخصیص بهی ه م ابع مال  به بخش

برای هر بخش از سازمان ژرداخت د. نتایج این  تیبااهمهای و فایالب مشهد و انتخاب ژروژه سازمان آب

های  آه باید با ژروژه -3و به هر واضد سازمان  صیتخصمیزان بودجه  -0تحقی  شامل دودسته اطالعات،

وری سازمان شده بهرهآه هر دو این اطالعات باعث ارتقاء  باشد.م  انتخاب شوند، بخشتوجه به بودجه هر 

 دهد.و بهترین نتیجه را از تخصیص بودجه به دست م 

سازی در خصوص ( در ژهوهش  جهت مد 0930)اصل و ملکیان اصل ، قالیبا  مهرگان، دقیق 

 نیترمهمریزی آرمان  استفاده آردند. ها و تخصیص بهی ه م ابع از الگوی برنامهها و بده مدیریت دارای 

)جذب مقدار ض  بیمه گذاری بهی ه( و تجهیز بهی ه آنهسرمای)آمر به تخصیص بهی ه م ابعنتیجه الگو 

های یاب  به آرمانمیزان دست توان مبا استفاده از آن  نیو همچ  باشد مای( مشخص در هر رشته بیمه

 ها را محاسبه آرد.مدیریت  را محاسبه و انحرا  آن

آرمان   یزیربرنامهای با استفاده از مد  ( در مطالعه0930)آیای  عراق  و سادات آاظم ، خلیل  افشار

ژس از ضل  گذاری ژرداخت د.های مال  در سبد سرمایهبهی ه و تخصیص بودجه به دارای  یژرتفوبه تشکیل 

آرمان  6آرمان از بین  4شده مت وع بوده و با توجه به تحق  آامل شود آه سبد ساختهنهای  مد  مالضظه م 

 گذار انتخاب ریایت بخش  داشته است.سرمایه گذاری،سرمایه

( در ژهوهش  به ارائه الگوی  جهت 0983)مرادی و محمدیملک ، افشاری، سیاهکال  عالم تبریز،

شده به فصو  مختلف های تعیینها و محدودیتزی تخصیص اعتبارات بودجه بر اساس اولویتسابهی ه

شده در ضالت بودجه استان قم ژرداخت د. نتایج ضاصل از تحقی  گویای این است آه بودجه اختصاص داده

 باشد.باشد و در صورت امکان نیازم د اصالضات م مطلوب و بهی ه نم 

                                                           
13 . Gen, Ida, Tsujimuray & Kim. 



 

 

بدن  و ایجاد مصالحه الزم بین در ژهوهش  برای تخصیص م ابع در تربیت (0983)یدالله  فارس 

ده ده این ریزی آرمان  استفاده آرده است. نتایج ژهوهش نشانهای ورزق از الگوی برنامههای بخشهد 

روش  بسیار آارآمد برای تخصیص م ابع است و همچ ین ابزار بسیار  ریزی آرمان ،است آه روق برنامه

های ها و فدراسیونهای چ د معیاره است آه هم در سطخ ورزق و هم در باشگاهگیرید در تصمیمتوانم 

 ورزش  آاربرد زیادی دارد.

ریزی شده درگذشته این مسئله وایخ است آه استفاده از الگوی برنامههای انجامبا مروری بر ژهوهش

جهت تخصیص بهی ه بودجه در دانشگاه، استانداری، آتابخانه و غیره  شدهانجامآرمان  در بیشتر مطالعات 

ریزی آرمان  یر الگوی م اسب جهت تخصیص م ابع است و در بسیاری از بوده است. گرچه الگوی برنامه

ها جهت تخصیص بهی ه بودجه یا م ابع آمیاب مان د آب، گاز و غیره آارای  دارد اما مؤسسات و سازمان

رو در نشده است و ازایناین الگو برای تخصیص بهی ه بودجه عمران  در شهرداری تاآ ون انجاماستفاده از 

ریزی آرمان  به مسئله تخصیص بهی ه بودجه عمران  در شهرداری این ژهوهش با استفاده از الگوی برنامه

 شده است.اصفهان ژرداخته

(CDSی شهری)راهبرد توسعه-9

( در واآ ش به CDS« )استراتهی توسعه شهری»ی  با ع وان هاطرحشهرها  از همان آغاز آار، ائتال 

ی توسعه شهری و ارتقای آیفیت زندگ  و بهبود مدیریت شهری به وجود آمد. فرض هاطرحناآارآمدی 

ی خصوص ، عموم  و هابخش( بر این مب است آه مداخله استراتهیر CDSهای توسعه شهری )یاستراته

تواند مسیر توسعه شهری را تحت  ممع اداری  صورتبهآه بجا و م اسب اجرا شود،  درصورتجامعه مدن  

(. برای دستیاب  به توسعه ژایدار از طری  فرای د استراتهی 3: 3116تأثیر قرار دهد )سازمان ائتال  شهرها، 

و  ی عموم ، خصوص  و دولت  شرط اهابخش( یمن استفاده گسترده از مشارآت CDSتوسعه شهری )

استقرار ضکمروای  خوب شهری است در ضقیقت ضکمروای  خوب شهری هسته اصل  استراتهی توسعه 

( و از طری  ضکمروای  خوب مأموریت 5: 3117دهد )سازمان ائتال  شهرها،  م( را تشکیل CDSشهری )

 CDSد (. رویکرv: 3117، 04شود )آندری گا و الگلین م دوچ دانو اثربخش  اقدامات مسئوالن شهری 

مورد استقبا  قرار گرفته  توسعهدرضا در آشورهای  خصوصبهدر بسیاری از آشورهای جهان،  اآ ونهم

 (.0988است )آاردار، رضمان  و آقاجانزاده، 
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CDSاهداف 3-1

سازی راهبرد یادهژی جهان  برای اجراقابل ی به ع وان بهترین برنامهابرنامهبا توجه به ت وع شهرها، هیچ 

و مشکالت خود است، آه ممکن  هافرصتتوسعه شهری وجود ندارد. هر شهر نیازم د ش اسای  و تشخیص 

مکان قرار گرفتن شهرها، موقعیت اجتماع  و اقتصادی، توسعه نهادی و  برضسب  توجهقابل طوربهاست 

شدن س د  فردم حصربهاین امر سبب ( 3119بسیاری از عوامل دیگر تغییر آ  د )سازمان ائتال  شهرها، 

CDS .ضا  تمام فرآی دهای ینباا، از شهری به شهر دیگر خواهد شدCDSاندازچشمی ، به دنبا  تهیه 

ی اجرای  هست د آه سه هد  عمده را دنبا  آ  د: بهبود مدیریت و ضکمران  شهری، هابرنامهاشتراآ  و 

 (.3110فقر )سازمان ائتال  شهرها،  گذاری و آاهش مستمر و دائم یهسرماافزایش 
 

 

 آرمانی ریزیبرنامه -4

ریزی چ د هدفه برنامه ترین الگوهایو یک  از مهم 05چ دهدفهریزی آرمان  اولین تک یر تابع برنامه

مطرح است)اآبری و  گیریتصمیمخط  ت ها یر هد  در فرای د  ریزیبرنامهمعمو   هایمد در است. 

قادر است  ریزی خط  است واز برنامهای یافتهریزی آرمان  شکل توسعهبرنامه روازاین( 0987زاهدی آیوان،

رو داند و ازاینها را مجاز م همچ ین انحرا  از آرمان های مختلف را موردنظر قرار دهد.آرمان

آه ترجیحات  آ دسرانجام این امکان را فراهم م آ د و گیری ایجاد م فرای د تصمیم ژذیری را درانعطا 

این روق اولین بار در  (.0980)فارس ، دگانه و متضاد در نظر گرفته شودگیرنده در مورد اهدا  چتصمیم

)مهرگان، آن را توسعه دادند 03و ل  08ابداع شد و ایگ یزیو 07و آوژر 06میالدی توسط چارنز 0361دهه 

گیری در ص عت و خدمات تصمیم تلفهای مخ(. این مد  ژذیرق نسبتاً وسیع  برای آاربرد در زمی ه0986

وجوی ریزی ریای  است آه در جستیر مسئله برنامه ریزی آرمان  یرورتاًمسائل برنامه یافته است.

ریزی آرمان  قابلیت باالی  در برنامه(.0983)مهرگان و دهقان نیری، است بیش از یر هد  دستیاب  به

ریزی مشهورترین و ژرآاربردترین تک یر در الگوهای برنامه ریزیو این برنامه سازی چ د هدف  داردبهی ه

ریزی (. برنامه31،0377جونز و رومرو )تمیز،چ د هدف  است؛ آه به لحاظ متدولوژیک  درضا  توسعه است

ها را در مسائل در ها و آرمانسازد آه تعداد زیادی از متغیرها، محدودیتآرمان  تصمیم گیران را قادر م 

                                                           
15 . MODM 
16. Charnes 
17. Cooper 
18. Ignizio 
19. Lee 
20. Tamiz, Jones & Romero 



 

 

سازی تابع هد  ریزی خط  آه مستقیماً به بهی ه(. برخال  برنامه30،3101ازم  و تمیز)نظر بگیرند

ریزی ژردازد. برنامهضل بهی ه م ریزی آرمان  به می یمم آردن انحرا  بین اهدا  و راهژردازد، برنامهم 

در اهدا  و آاری س اریوهای مختلف با ایجاد تغییرات ژذیری باالی  در دستآرمان  دارای انعطا 

های اهدا  از ریزی آرمان  با توجه به اولویت(. برنامه3113، 33لیونگ و ل )باشدم های تخصیص  وزن

گیرنده تصمیم نماید.ای از اهدا  متضاد، ارائه م دید تصمیم گیران، جواب بهی ه مشترک را برای مجموعه

خش  از چ د آرمان متمرآز به سطوح ریایت بجای رسیدن به نتیجه بهی ه برای یر آرمان، تالق خود را به

 (.0968آباد،  )بیدسازدم 
 ریزی آرمانیسازی برنامهمدل-4-1

 (019-014: 0987آیوان، اآبری و زاهدی)ریزی آرمان  شکل آل  الگو عبارت است از:در برنامه

 باشد:شکل آل  یر آرمان همان د رابطه زیر م 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗(≤=≥)𝑏𝑖                                                                                                                     
𝑛
𝑗=1 1رابطه            

 آ یم:صورت زیر بازنویس  م ریزی آرمان  آن را بهآنگاه برای تبدیل این رابطه به فرم مسئله برنامه

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 + 𝑑𝑖
− − 𝑑𝑖

+ = 𝑏𝑖                                                                                                     
𝑛
𝑗=1 3رابطه   

بسته به نوع آرمان موردنظر سع  در می یمم آردن متغیر انحرا   وها انجام شود این آار باید برای همه آرمان

( ام m آه قصد دستیاب  به مقدار دقی  آرمان)مثالً آرمانت درصورت مثبت یا م ف  از آرمان نمود. در این ضال

 گردد.تعریف م  9صورت رابطهتابع هد  نهای  مسئله به را وجود داشته باشد
𝑀𝑖𝑛 𝑍 (                                                                                                    9بطه را = (𝑑𝑚

+ + 𝑑𝑚
−     

∑صورت این ضالت فرم جبری آرمان به )در𝑏𝑚 ول  اگر هد  آسب ضداقل مقدار 𝑎𝑚𝑗𝑋𝑗 ≥ 𝑏𝑚
𝑛
𝑗=1 

∑ صورتبهضالت فرم جبری آرمان  نیا در)𝑏𝑚( و یا ضداآثر مقدار آرمان باشد م 𝑎𝑚𝑗𝑋𝑗 ≤ 𝑏𝑚
𝑛
𝑗=1  )است

 نوشت. 5و  4به ترتیب روابط  توان مباشد آنگاه تابع هد  نهای  مسئله را 
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = (𝑑𝑚

− )                                                                                                4رابطه
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = (𝑑𝑚

+ )                                                                                                               5رابطه 
 گردد:صورت زیر تعریف م درنهایت تابع هد  مسئله به

 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 =∑ 𝑤𝑖(d𝑖
− + 𝑑𝑖

+
𝑖∈𝑚 )                 

s.t: 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 − 𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

− = 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1
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𝑑𝑖
+ , d𝑖

−, Xj  ≥0 
(i=1,2,….,m) و(j=1,2,….,n( 

d𝑖 ،ام i= وزن مربوط به هد  𝑤𝑖 ،(هاآرمان)مجموع موزون انحرا  از = تابع هد   𝑍آه در آن:
= انحرا   −

𝑑𝑖،ام i مربوط به هد  م ف  از آرمان
= یریب متغیر  𝑎𝑖𝑗،ام i مربوط به هد  = انحرا  مثبت از آرمان +

ام)سطخ  i= آرمان مربوط به هد   𝑏𝑖،ام j= متغیر تصمیم  𝑋𝑗،ام)یرایب ف  ( iام در هد   jتصمیم 

 هست د. = تعداد متغیرهای تصمیم در الگو j در الگو و ی مطرحهاآرمان= تعداد  i،ام( iآرمان  شدهفیتعر

و اگر  آ د ماز اهدا  را تا ضد امکان به صفر نزدیر  هاانحرا ی آرمان  مجموع موزون زیربرنامه

. آ د ممهم باشد، متغیر مربوط به آن را وارد تابع هد   زیربرنامهآ تر  انحرا  مثبت یا م ف  برای 

نامطلوب باش د هر دو متغیر مربوط به انحرا  مثبت و انحرا   زیربرنامههردو انحرا  برای  آه درصورت

آه سطخ  ی هاآرمان رندهیگمیتصمریزی آرمان  ، (. در برنامه0383)ایگ یزیو،شوند مم ف  وارد تابع هد  

 (.3117، 39و ملک  یآباد زنگ) آ د مدلخواه تابع هد  هست د را مشخص 

 

 روش پژوهش-5

ران  شهرداری اصفهان جهت تخصیص بهی ه بودجه عمیزی آرمان  ربرنامهدر این ژهوهش از الگوی 

 به دنبا های توسعه شهری است و یک  از طرح استراتهی توسعه شهریای که با توجه به .شده استاستفاده 

ذآر این  و ضکمران  شوند  خوببهژذیر باش د و و رقابت ژذیر، بانر قابل زندگشهرهای  است آه ایجاد 

ای اجرای  هست د و سه اشتراآ  و برنامه اندازچشمبه دنبا  تهیه  نکته آه تمام فرای دهای این استراتهی

گذاری و آاهش مستمر و دائم  فقر را یهاسرمبهبود مدیریت و ضکمران  شهری، افزایش  هد  عمده شامل:

اهدا  مد  و هشت ردیف اصل  بودجه عمران   ع وانبه ا در این ژهوهش این اهد آ  د؛ مدنبا  

 یاگونهبهتا بودجه عمران   است شدهو در آن تالق  اندشدهگرفتهمتغیر تصمیم  در نظر  ع وانبهشهرداری 

بیشتر تحق  ژیدا آ  د.  آه اهدا  مطرح در استراتهی توسعه شهری ختصاص داده شودبه متغیرهای تصمیم ا

آه در  یاژرسش امهبا استفاده از  اندشدهاستفادهیریب ف    ع وانبهآرمان   هاییتمحدوداعدادی آه در 

یت با درنهاو  اندآمدهدستبه اندشدهقرار دادهو خبرگان شهرداری  وبودجهبرنامهاختیار آارش اسان بخش 

این ژهوهش  .اندآمدهدستبهی نهای  الگو هاجواب 34لی گو افزارنرمیزی آرمان  به آمر ربرنامهضل الگوی 

اخص در محدوده اطالعات مربوط  طوربه، و ریزیبودجهی در محدوده اعم طوربه قلمرو مویوع  ازلحاظ

بودجه شهرداری اصفهان با استفاده بهی ه ص یاست آه به بررس  تخص بودجه عمران  شهرداری اصفهانبه 
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شهرداری قلمرو مکان  در محدوده  ازلحاظژردازد. مویوع ژهوهش م  ریزی آرمان از رهیافت برنامه

الزم به ذآر است .باشدم  0939تا  0931ی زمان  قلمرو زمان  این ژهوهش محدود به دوره است. اصفهان

، باتوجه به ای که به مطالعه ویع موجود روق انجام ژهوهش ازنظرهد  آاربردی،  ازنظرآه ژهوهش ضایر 

نحوه گردآوری  ازنظرتحلیل  و  -توصیف  های  برای آن ژرداخته شده است، ژهوهش ضایرو ارائه تحلیل

جامعه آماری در این ژهوهش شامل بودجه عمران  شهرداری اصفهان و  ی ژهوهش ژیمایش  است.هاداده

باشد و ب ابراین نمونه در نظر گرفته شده در این ژهوهش شامل بودجه م  همچ ین آارم دان شهرداری

و  و همچ ین آارم دان بخش برنامه و بودجه و مدیران 0939تا  0931های رداری ط  سا عمران  شه

 .باشدم های مختلف معاونین بخش

 

 پژوهش تصریح الگوی-6
Min Z= 𝑑𝑖

− + 𝑑𝑖
+                        i=1,2,3 

s.t: 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 − 𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

− = 𝑏𝑖

8

𝑗=1

 

∑ 𝑥𝑗 ≤ آل بودجه عمران  در سا  مورد نظر
8

𝑗=1

 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7, 𝑥8, 𝑑1
+, 𝑑2

+, 𝑑3
+, 𝑑1

−, 𝑑2
−, 𝑑3

− ≥ 0 

زیر  صورتبههست د آه  استراتهی توسعه شهری گانهسهآه گفته شد اهدا   طورهماناهدا  الگو 

 : شوندم ع وان 

𝑖 = 𝑖،بهبود مدیریت و ضکمران  شهری : 1 = 𝑖و  گذاریسرمایهافزایش  : 2 = آاهش مستمر و دائم   : 3

 فقر.

از اهدا  نسبت به دیگری در نظر  هرآدامبا توجه به ای که به لحاظ نظری هیچ برتری و اولویت  برای 

 است. شدهگرفتهدر نظر  1.99( یکسان wای همه این اهدا  وزن)رگرفته نشده است ب

از بیشترین مقدار اختصاص  گیریمیانگیناهدا  با استفاده از  این از هرآداممربوط به  هایمانآر

اند)وزن مربوط آه بیشترین تأثیر را در هد  موردنظر داشته در ط  چهار سا  گذشته به متغیرهای  شدهداده

در این ژهوهش به دنبا  ضداآثر نظر به ای که  و اندآمدهدستبهها بیشتر از متوسط وزن  بوده است(به آن

آرمان در نظر گرفته  ع وانبه ایعددیاین اهدا  هستیم برای همه این اهدا  ضداقل مقدار  تحق  آردن



 

 

  از آرمان در تابع هد  فاین آار مقدار انحرا  مثبت از آرمان و مقدار انحرا  م  درنتیجهآه  شودم 

 .شودم و ضداقل  واردشده

 ر این ژهوهش همان هشت ردیف اصل  بودجه عمران  شهرداری هست د آهمتغیرهای تصمیم د

ونقل : ضمل3X ،های سطح  داخل شهرهدایت و دفع آب :2X ،ریزی توسعه شهری: برنامه1X:از اندعبارت

ایجاد  : 6X ،: بهبود محیط شهری 5X ،: ایجاد تأسیسات ضفاظت  شهرها 4X ،و بهبود عبور و مرور شهری

: دیون  8Xو  : ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهری 7X ،فضاهای ورزش ، فره گ  و توریست اماآن و 

 .عمران 

،با استفاده از ژرسش امه  اندشدهدادهنشان   𝑎𝑖𝑗یرایب ف   مربوط به متغیرهای تصمیم در الگو آه با 

تا با توجه به ای که اختصاص  است آه در آن از آارش اسان و خبرگان شهرداری خواسته شده اندآمدهدستبه

 0از  هاآناست به  تأثیرگذاربودجه عمران  چه میزان در تحق  اهدا  الگو  هایردیفاز  هرآدامبودجه به 

اند.الزم به ذآر است آه آورده شده 0در جدو  شده و  سازینرما امتیازات  درنهایتامتیاز ده د آه  011تا 

 .شوندم یکسان در نظر گرفته  هاسا این اهدا  برای تمام 

 

 

 
 ]پژوهش هاییافته[ فنی مربوط به متغیرهای تصمیم ضرایب:1جدول

      رمتغی

 هد 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

0 1.3170 61.017  1.0549 1.0159 1.0575 1.0113 1.1336 1.1689 

3 1.0936 1.1340 1.0356 1.1317 1.0444 1.0708 1.0346 1.0063 

9 1.05 1.1364 1.0388 1.1354 1.0353 1.0958 1.0501 1.0074 

                   
 های الگومحدودیت 6-1

 

 

 

 

 



 

 

 های آرمانیمحدودیت6-1-1

 :شوند مزیر بیان  صورتبه ذآرشدهآرمان  در ارتباط با سه هد   هاییتمحدود

 𝑖 =1                   ∑ 𝑎1𝑗𝑥𝑗 + 𝑑1
− − 𝑑1

+ = 𝑏1
8
𝑗=1  

 𝑖 =2                   ∑ 𝑎2𝑗𝑥𝑗 + 𝑑2
− − 𝑑2

+ = 𝑏2
8
𝑗=1  

 𝑖 =3                   ∑ 𝑎3𝑗𝑥𝑗 + 𝑑3
− − 𝑑3

+ = 𝑏3
8
𝑗=1  

نامساوی بوده  صورتبهاست آه در ابتدا 0939تا  0931مربوط به متغیرهای تصمیم در سا  هاتیمحدوداین 

 .شود ممساوی نوشته  صورتبهو با تعریف مقادیر انحرا  از آرمان 

 

 ی سیستمیهاتیمحدود 6-1-2

ی غیر م ف  برای هاتیمحدودی نهای ، هاتیمحدودی غیر م ف : رهایمتغی مربوط به هاتیمحدود -

𝑥𝑗هست د.یع    هاآرمانی تصمیم و انحرا  از رهایمتغ ≥ 𝑑𝑖 و0
−, 𝑑𝑖

+ ≥ 0 . 

 شدهدادهاست مربوط به مجموع بودجه تخصیص  شدهگرفتهدومین محدودیت سیستم  آه در نظر  -

 نباید بیشتر باشد. موردنظردر سا   عمران  به هر ردیف بودجه است آه از میزان آل بودجه

و نتایج ضاصل  شدهبیاننمونه  ع وانبه 0931در سا   شدهگرفته آارالگوی به  ذآرشدهبه موارد  توجه با

و فقط مقدار  شودم بعد هم به همین صورت نوشته  هایسا و الگوی مربوط به  شودم از آن تفسیر 

و انحرا  مثبت  n در این الگو انحرا  م ف  با ضر  آ د.م  تغییر سیستم عددی سمت راست محدودیت 

 .اندشدهدادهنشان   p با
𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 0.33𝑛1 + 0.33𝑛2 + 0.33𝑛3 
s.t: 

0.2071𝑥1 + 0.1076𝑥2 + 0.1543𝑥3 + 0.1053𝑥4 + 0.1575𝑥5 + 0.1002𝑥6 + 0.0996𝑥7 +
0.0683𝑥8 + 𝑛1 − 𝑝1 = 3395580000000  

0.1326𝑥1 + 0.0941𝑥2 + 0.1256𝑥3 + 0.0907𝑥4 + 0.1444𝑥5 + 0.1718𝑥6 + 0.1246𝑥7 +
0.1162𝑥8 + 𝑛2 − 𝑝2 = 2729597500000  

0.15𝑥1 + 0.0964𝑥2 + 0.1288𝑥3 + 0.0954𝑥4 + 0.1252𝑥5 + 0.1358𝑥6 + 0.1510𝑥7 +
0.1174𝑥8 + 𝑛3 − 𝑝3 = 2361662000000  

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 + 𝑥6 + 𝑥7 + 𝑥8 ≤ 3858329000000 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7, 𝑥8, 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 ≥ 0 

، در  3077047111111 با مقدار تابع هدف  برابر با الگو آه مشخص شدلی گو  افزارنرم الگو توسطضل  با

)نامطلوب م ف (، در آرمان دوم محق  ترآمدچار انحرا   3536531111111آرمان او  معاد 

 0783309111111معاد  در آرمان سومو )نامطلوب م ف (محق  ترآمانحرا  دچار 3307389111111معاد 

در ط  چهار  این هست د آه ده دهنشانهمچ ین نتایج  )نامطلوب م ف ( شده است.محق  ترآمدچار انحرا  



 

 

مران  شهرداری اصفهان به سمت تحق  هر چه در این ژهوهش روند تخصیص بودجه ع موردبررس سا  

عمران   بودجهدر الگو باید در تخصیص  شدهگرفتهبرای تحق  اهدا  در نظر بیشتر تابع هد  بوده است و 

باید توجه داشت آه رخ دادن انحرافات به مع ای  شهرداری ت ها تمرآز بر روی متغیر تصمیم او  باشد و

 آه در آن ویعیت  را ترینبخشریایتاست بر این واقعیت آه مد  غلط بودن مد  نیست بلکه تأییدی 

باید مقدار لذا برای رسیدن به این ویعیت  است را ش اسای  آرده شوندم ) به صورت  نسب ( محق  اهدا 

افزایش داده  9858933111111به میزان ریزی و توسعه شهرییع   ردیف بودجه برنامه تصمیم او  متغیر

 .شود

 

 یریگجهینت-7

 (0931-0939نظر)مورد هایسا برای  آرمان  ریزیبرنامهاز ضل الگوی  آمدهدستبهنتایج  بررس با 

 اصفهان به شیوه معمو  برای تحق  هرچه بیشتر اهدا  شهرداریآه تخصیص بودجه  شدمشخص 

وند این است آه ر ده دهنشانگرچه آه نتایج برای چهار سا   م اسب نبوده و  استراتهی توسعه شهری

این  یریآارگبهشود آه با مشاهده م تخصیص بودجه به سمت تحق  هر چه بیشتر تابع هد  بوده است اما 

استراتهی توسعه شهری  گانهسهاین ژهوهش برای رسیدن به اهدا   در خصوص از آننتایج ضاصل  و الگو

و توسعه شهری  یزیربرنامهتخصیص بودجه به سمت متغیر او  آه همان  یریگجهتمطرح در الگو باید و 

 است باشد و شهرداری باید در تخصیص بودجه عمران  بر روی متغیر او  تمرآز بیشتری داشته باشد.

 

 پیشنهادات -8

تخصیص بودجه عمران   آه در مطالعات آی ده شود مبا توجه به نتایج ضاصل از این ژهوهش ژیش هاد 

و با تأآید بر اهدا  و  هاژروژهو به تفکیر م اط  و یا به تفکیر  یزیربرنامهشهرداری با دیگر الگوهای 

 ارآان استراتهی توسعه شهری بررس  شوند.

  



 

 

 منابع -9

انتخاب سبد سهام در بورس اوراق ".(0931)ی ایسادات آ مریم و اضمد  ،عراق  لیخل  ، محمدعل ؛افشار آاظم

علمی پژوهشی دانش مالی  فصلنامه، "ی آرمان زیربرنامهها و بهادار تهران با تلفی  روق تحلیل ژوشش  داده

 .43-69صص ،09شماره ،تحلیل اوراق بهادار

،مؤسسه "چ د شاخصه گیریتصمیمو  ب دیرتبههای آاربرد روق"(.0987)وانیآ یزاهد اهلل و مهدینعمت اآبری،

 الع رسان  و مطبوعات ، تهران.اط-فره گ 

.اصفهان:جهاد "ریزی در اقتصاد و مدیریتهای برنامهکاربرد مدل"(.0987)وانیآ یزاهد اهلل و مهدینعمت اآبری،

 دانشگاه  واضد اصفهان.

م اسب برای تأمین مال   سازیمد "(.0983اهلل؛ صامت ، مجید؛ صمدی، سعید و ریا نصر اصفهان )اآبری، نعمت

، 0دوره اقتصادی، سازیمد ،فصل امه تحقیقات "بخش عموم  شهری در ایران)مطالعه موردی شهرداری اصفهان(

 .055-085،صص0شماره 

 هایشهردار.تهران:سازمان "ی ایرانهایشهرداربودجه شهرداری و مدیریت بودجه در "(.0987)ژوره گ بهرام ،

 دوم. چاپ ی آشور،هایاریدهو 

و روش حل آن با  )های متفاوتگیری اپتیمم با اولویتپروسه تصمیم(ی هدفزیربرنامه"(.0968بیهن) بیدآباد،

 ای.ریزی م طقه.دفتر برنامه"کامپیوتر

ریزی آرمان  فازی برای تخصیص طراض  مد  برنامه"(.0980ید م صور و جهانگیر یدالله  فارس )س خلیل  عراق ،

-61، صص56، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سا  ژانزدهم، شمارهدانش مدیریت، "عال م ابع در آموزق 

95. 

(: رویکردی CDSطرح استراتهی توسعه شهری)"(.0988مالآقاجان زاده.) ساره؛ رضمان ، محمد و آاردار، سعید

 .089-033، 53هجدهم، شماره ، سا  فصلنامه راهبرد. "راهبردی و نوین در مدیریت. طراض  و برنامه ریزی شهری

بررس  "(.0983جواد محمدی) جواد و مرادی، یاهکال س محمدضسن؛ محمدعل ؛ ملک ، اآبر؛ افشاری، ،زیعالم تبر

مجموعه  ،"ریزی آرمان )مطالعه موردی استان قم(اختصاص اعتبارات بودجه با استفاده از رویکرد مد  برنامه

 نوآوری و کارآفرینی. مدیریت،المللی مقاالت اولین کنفرانس بین

ها با تخصیص بهی ه بودجه و انتخاب ژروژه"(.0933اضمد توآل ) زهرا و  ،میعظ  ناج ؛سادات هیسم ،مقدم یموسو

المللی انجمن ششمین کنفرانس بین،"موردی سازمان آب و فایالب مشهد( مطالعهریزی آرمان )استفاده از برنامه

 کده تحقی  در عملیات.،ژهوهشایرانی تحقیق در عملیات

 ، انتشارات دانشکده مدیریت، چاپ او ."ی با چندین هدفریگمیتصم"(.0986مهرگان، محمدریا)



 

 

طراض  مد  ریای  مدیریت ".(0931)لعیا ملکیان و ضسن قالیبا  اصل، علیریا؛ ریا؛ دقیق  اصل ،محمد مهرگان،

،سا  بیست و پژوهشنامه بیمه،"ی ایران ی بیمههاشرآتریزی آرمان  در دارای  و بده  با استفاده از مد  برنامه

 .010-033،صص015هفتم،شماره

و  نییجهت تب  آرمان یزیرمتوازن و برنامه یازیآارت امت بیترآ "(.0983محمود دهقان نیری)ان، محمدریا و مهرگ

 .93-51، صص:45، سا  هفدهم، شماره فصلنامه بصیرت ،"استان تهران تیریمد یهادانشکده یتوسعه راهبرد

مجله ، " بدنتیتربدر  م ابعریزی آرمان  برای تخصیص طراض  مد  برنامه".(0980جهانگیر) یدالله  فارس ،

 .83-015،صص09، شمارۀ حرکت
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