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 شهر درکالن شهری ی توسعه در ها شهرداری درآمدی ساختار تأثیر بر تحلیلی

  اصفهان

  احمد خادم الحسینیو   * حمید صابری،  نعمت اله شریف نژاد

58/52/8933: تاریخ پذیرش - 22/50/8931: تاریخ دریافت  

 :چکیده
 و شهری ی توسعه میزان بر اصفهان شهری مناطق های شهرداری درآمدی ساختار تأثیرات بررسی حاضر پژوهش از هدف

 ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش روش. باشد می مطلوب وضعیت به رسیدن برای اجرایی راهکارهای ی ارائه

 شده استفاده( پرسشنامه) میدانی تحقیقات و اسنادی روش از اطالعات و ها داده آوری جمع برای که است تحلیلی – توصیفی

 و درآمدی منظر از اصفهان مناطق های شهرداری بندی اولویت راستای در ها داده تحلیل و تجزیه منظور به همچنین. است

 آماری ی جامعه. است شده استفاده GIS افزار نرم از ها نقشه ترسیم برای و ANP و VIKOR مدل از شهری ی توسعه

 قرار پرسشگری مورد ساده تصادفی روش صورت به نفر 005 که بوده اصفهان شهر سال80 باالی شهروندان نیز پژوهش

 درآمدهای نظر از ولی دارد، قرار مطلوبی وضعیت در اصفهان های شهرداری کل درآمد که دهد می نشان تحقیق نتایج. اند گرفته

. باشند می متوسط وضعیت دارای 7 منطقه شهرداری و مطلوب وضعیت دارای 80 و 85 مناطق های شهرداری تنها پایدار

 0 ی منطقه دو در تنها یافتگی توسعه همچنین و شهرداری پایدار درآمد شهرداری، کل درآمد که است آن از حاکی نتایج همچنین

 در و یافتگی توسعه و شهرداری کل درآمد بین 80 و 82 ،1 ،6 ،9 ،8 مناطق در همچنین. دارند هم با مستقیمی ی رابطه 7 و

 عنوان توان می تفاسیر این با. دارد وجود مستقیمی ی رابطه یافتگی توسعه و شهرداری پایدار درآمد بین 80 و 88 ،3 ،2 مناطق

 چنین لزوماً پایدار درآمد که درحالی گردد، می محسوب شهرداری مناطق یافتگی توسعه برای عاملی شهرداری کل درآمد که کرد

 .دهد نمی نشان را تأثیری
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the impacts of the income structure of 

Isfahan urban municipalities on the extent of urban development and the presentation of 

executive solutions to achieve the desired situation. The research method is applied in terms of 

purpose and descriptive-analytical in natures that were used documentation and field research 

(questionnaire) to collect data and information. Also, were used VIKOR and ANP models for 

data analysis in order to prioritize Isfahan municipalities from the perspective of income and 

urban development and was used GIS software to draw maps. The statistical population of the 

study was citizens over 15 years old in Isfahan city and 450 people were surveyed by simple 

random method. The results show that the total income of Isfahan municipalities is in desirable 

condition, but in terms of sustainable incomes only municipalities of 10 and 14 Zones are in 

desirable status and 7 is Zone in moderate condition. The results also show that the 

municipality's total revenue, sustainable municipal revenue, as well as development are only 

directly correlated in 4 and 7 Zones. There is also a direct relationship between total municipal 

revenue and development in 1, 3, 6, 8, 12 and 14 zones and between sustainable municipal 

revenue and development in 2, 9, 11 and 15 zones. These interpretations suggest that the 

municipality's total revenue is a factor in the development of municipal areas, while stable 

income does not necessarily show such an effect. 
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 مقدمه و طرح مسئله 

 افت؛ی شیافزا یزیانگ رتیجهان با سرعت ح تیجمع ،یالدیم 81در اواخر قرن  یصنعت باز انقال

و  8ویو) دیرس 2580نفر در سال  اردیلیم 7 از شیبه ب 8195نفر در سال  اردیلیم کیاز  که طوری به

 افتی شیافزا ییروستا تیتر از جمع یعسر اریجهان بس یشهر تیجمع گر،ید ازطرفِ (.2 ،2588 ،دیگران

یعنی ) 2557در سال  درصد 05از  و به بیش 2550 سال درصد در 07به  8355 سال درصد در 80و از 

 2595درصد در سال  60است که این رخداد به  ها حاکی از آن بینی رسید و پیش( میلیارد نفر 0/9حدود 

اقتصادی سازمان ملل -برنامه توسعه اجتماعی) خواهد رسید 2505درصد در سال  75و به حدود 

 رانیدر ا یریطور چشمگ به دهیپد نیاست، ا یجهان یا دهیپد ینیگرچه شهرنش (.8: 2557 ،2متحد

سال  65 یط. داده است یرو رانیدر ا ریاخ ۀده ششدر  یا سابقه یبی که رشد شهر طوری به است؛یپو

 8930درصد در سال  70 حدود، به 8990 سال درصد در 98ان از ریدر ا ینیگذشته، نسبت شهرنش

جهان سوم  یکشورها گریهمانند د ر،یاخ ۀچند دهی ط رانیدر ا ینیشهرنش. است افتهی شیافزا

 افتهیروستاها به شهرها انتقال  از ناپذیری کنترلطور  کشور به تیجمع لاست و مرکز ثق شیافزا بهور

رشد سریع جمعیت شهری، موضوع سکونت و استقرار (. 22: 8939و همکاران،  الدینی سیف) است

هایی که از مرز مسائل  پیچیدگی. ای مواجه ساخته است های تازه جوامع انسانی را با مسائل و پیچیدگی

لذا (. 10:8912پورمحمدی و قربانی، )اند  محیطی یافته زیستاقتصادی عبور کرده و بُعد اجتماعی و 

عنوان یکی از نتایج افزایش جمعیت، کاهش جمعیت مناطق روستایی و افزایش جمعیت  شهرنشینی به

های کشاورزی برای تأمین  این پدیده باعث از بین رفتن زمین. مناطق شهری را باعث شده است

و  9زانگ) طبیعی و کشاورزی را به مناظر شهری تبدیل کرده استینان شده و مناظر های شهرنش خواسته

حقیقت گسترش سریع شهرها اکثر کشورهای جهان را با مشکالت متعددی در ( 808:  2588دیگران، 

اجتماعی و  –های شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی تنها سیاست که نه طوری به. مواجه ساخته است

بین، هرچند افزایش  دراین. اند محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته زیست

شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی  جمعیت علت اولیۀ گسترش سریع شهرها محسوب می

امروزه مسائل فوق به همراه . (10:8932امانپور و همکاران، )گذارد  بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می

 ران،یمد یمطالعۀ جد نۀیقرار گرفته و زم یشهر زانیر برنامه یها یدر نقطۀ ثقل نگران یرکود شهر

 یابی به توسعه و توسعۀ پایدار شهری در راستای دست را مداران استیس نیو همچن یشهر زانیر برنامه

  .است کردهفراهم 

                                                           
1 Wu et al 
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ریزی برای ترقی اجتماعی و  ی شده و مبتنی بر برنامهتوسعه به معنی کوشش آگاهانۀ نهاد

زیاری و همکاران، )اقتصادی جوامع، مختص قرن بیستم است که ابتدا در شوروی سابق آغاز شد 

 یخود برا رامونیپ یایدر دن یتحوالت بشر یبرا ریزناپذیگر یتوسعه مفهومهمچنین (. 081:8911

تر در محافل  صورت دقیق شاید به. (10:8932 زاده،یعل امانپور و) است یمتعال شیبه رفاه و آسا یابیدست

دانند که تحوالت عظیمی را در  زمان با انقالب صنعتی در انگلستان و بعدازآن می عمومی، توسعه را هم

سرعت مناسبات انسان با محیط اطراف خود را برای رسیدن به حد  دنیای بشریت به همراه داشت و به

طور مشخص برای رسیدن به اهداف  ه (.2236:  2588 ،8و مالز اگودلو) ری تغییر داداعالی رفاه و برت

های عمدۀ توسعه در قرن بیستم را  توسعه در جوامع انسانی، قبل از فرایند توسعۀ پایدار، رهیافت

افت دادند که این رهی سازی، وابستگی، اقتصاد نئولیبرالی و توسعۀ تناوبی تشکیل می های مدرنیزه رهیافت

جامع و  یکردهایرو (.677: 2553 ،2ویتفورد) آخر حتی تحت عنوان توسعۀ پایدار نیز نامیده شده است

 یو کالبد یاقتصاد ثدر مباح ها را صرفاً یگذار هیسرما ها و یگذار استیتوان س ،توسعه یمتمرکز برا

و توجه  یزندگ تیفیو ک یاجتماع یها شاخص چون یمتعال میشهرها متمرکز کرده و پرداختن به مفاه

که صورت  یمیمفاه یعن؛ ی(06:8932علیزاده، ) در شهرها بازداشته بود ژهیو را به ستیز یطبه مح

جانبه در  رویکرد توسعۀ پایدار با تأکید بر توسعۀ همه .و متمرکز آن بود یسنت یتوسعه در معنا ۀگمشد

 یو مرجع اصل ریعنوان مد به اه یشهردارامروزه . ابعاد مختلف تحول تکمیلی دیدگاه توسعه است

و  نانیدر حل معضالت شهرنش یمهم اری، نقش بس(08: 8912 ا،یدنیسع)کنندۀ ادارۀ امور شهر  هماهنگ

وجود منابع  ۀیمهم مسلماً در سا نیدارند که ایابی به توسعۀ پایدار مناطق شهری  ریزی برای دست برنامه

منابع  نیتأم ،یشهر تیریمختلف مد یها بخش انیدر م نیبنابرا. مقدور خواهد بود داریمناسب و پا یمال

 یا عمده ریها، تأث یسو کسب درآمد شهردار کیاز رایدارد، ز یا ژهیو تیها اهم یشهردار یو درآمد یمال

خدمات  جادیتنها سبب عدم ا نه یفقدان درآمد کاف گریِد یازسو ودر ارائۀ خدمات به شهروندان دارد 

را با مشکل مواجه  یشهر های برنامه و ها طرح یتمام یبلکه اساساً اجراشود،  یدر شهر م یضرور

از  یزمان یشهر داریو پا یکاف یبه درآمدها یابی دستهمچنین (. 853:8932و همکاران،  یاریز)کند  یم

نحوۀ  تواند یم یشهر یطبق نظر کارشناسان، ساختار درآمدبرکه  شود یم برخورداردو چندان  تیاهم

ها  ها و میزان و نحوۀ درآمد آن به اهمیت نقش شهرداری باتوجه. رقم زند یداریپا نظر ازآن را  یتوسعۀ آت

های اصفهان با  در توسعۀ شهری، این تحقیق باهدف بررسی رابطۀ بین منابع تأمین درآمدی شهرداری

 . توسعۀ شهری نگارش شده است
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 8995 یها دهه از صطور خا حاضر و بهقرن  یاز ابتداعنوان مرکز استان اصفهان  شهر اصفهان به

شهر و روستا، هجوم  یمناسبات سنت ختنیدرهم ر ،یاصالحات اراض یلاز قب یدر اثر تحوالت 8905و 

 ۀتوسع ،یخدمات یازهاین یعنفت، رشد سر یدرآمدها یعسر شیبه شهر، افزا ییروستا مهاجران انبوه

 یعو مونتاژ و به دنبال آن، رشد وس یاصل یعصنا یعسر شیافزا ،یارتباط وی ادصاقت یها رساختیز

کند  را در خود مشاهده می دیتحوالت جد جدیدی همراه با یکارکردها نقش و ،یو دولت یدستگاه ادار

 8905 ۀاز اواخر ده هیژو به صلو مت وستهیپ رشد. ه استتر شد دهیچیتر و پ گسترده یا سابقه یبه نحو ب که

 نیرشد در ا ییفضای الگو رییتغ یلدال نیتر مهم. ه استداد یرامونیو پ وستهیخود را به رشد ناپ یجا

 و خدمات و یعصنا یعرشد سر ن،یزم یگران ،ییایشتابان، اشباع بستر جغراف یرشد شهر لدوره شام

و  یررسمیو اسکان غ ینینش هیگسترش حاش همچنین. است اصفهان به شهر دیمهاجران جد هجوم

 تیمراکز فعال یۀرو یها و استقرار ب یشهر و آباد ۀقاعد یخودرو، رشد ب یتیجمع یها کانونی ریگ لشک

 شیافزا ،یعیطب یبایز یاندازها و چشم یکشاورز یاراض بردنِ انیازم یلدل به سو کیدر اطراف شهر، از

و صوت، کاهش تنوع  بهوا، آ یآلودگ ست،یز یطکردن مح آلوده ،یرف انرژصم ،یموتور ونقل حمل

در  یمتعدد یها ها و صدمه ، منشأ خسارتوآمد رفت و ونقل حملام ظاختالل در ن جادیو ا کیولوژیب

 ایو فقدان  یو اجتماع یادصاقت ، مشکالتشهر ۀیتمرکز فقر در حاش گر،یدِ یازسو. طق بوده استامن

 انیدر م یعمومی تیگسترش نارضای، موجب شهر زاتیو تجه التیخدمات و تسه یبعض دیکمبود شد

به این  باتوجه. اند، شده است محروم جامعه یها از مهاجران و گروه طق، که عموماًامن اینساکنان 

شهر اصفهان به دنبال ایجاد محیط زیست باکیفیت برای  گانۀ کالن80های مناطق  مشکالت شهرداری

رو،  ایناز. اند بهتر خدمات بوده شهروندان هستند، که در این راستا نیازمند منابع مالی برای ارائۀ هرچه

تواند با شناسایی  های اصفهان و توسعۀ مناطق شهری می بررسی رابطۀ بین تأمین منابع مالی شهرداری

های موجود و همچنین ارائۀ راهکارهای اجرایی موجبات توسعۀ شهری را فراهم  کاستی وضعیت و

 . آورد

  

 مبانی و چارچوب نظری

ای است با  جامعه. ای است که در روند تاریخ، مشخصۀ معینی یافته است شهر سیستمی پویا و پدیده

که ( با ایستایی سنتی)ساختارهای فیزیکی، بافت و کالبد ویژۀ خود در مرحلۀ معینی از پیشرفت تاریخی 

جتماعی ـ بندی ا به مفهوم شکل شهر را باتوجه. های خاصی برخوردار است ها و خصلت از مشخصه

یعنی با مسائلی چون روابط بین افراد، طبقات، فرهنگ، )اقتصادی و روابط متقابل کالبد ـ جامعۀ شهری 

مالکیت، زمین، عملکرد شهر در اقتصاد منطقه، مقابلۀ انسان با طبیعت، پویایی و ارتباط شهر با پیرامون، 

دیگر، شهر جایی است که در آن  بیانِ به. توانیم درك کنیم می... ( چگونگی انتقال مازاد به شهر و 
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ریزی و مدیریت شهری نیز هنر شکل  برنامه. های ساختۀ دست انسان بر محیط طبیعی غلبه دارد پدیده

در راه رسیدن به توسعۀ پایدار شهر و (. 80ـ28: 8932، 8هیراسکار)دادن و هدایت توسعۀ شهری است 

ها و درآمدها ضرورتی  بهبود تعادل میان هزینه ایجاد تعادل محیطی، افزایش خوداتکایی شهرها و

 .ناپذیر است اجتناب

در مراحل متفاوت پایداری شهری سه عامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در ارتباط متقابل با هم 

. توجهی به هرکدام دیگری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد توجهی و یا کم که بی ای گونه قرار گرفته، به

س الزم است که متصدیان امور شهری و مدیریت شهری با دیدی جامع و یکپارچه مسائل را بر این اسا

 یبر درآمدها یتیریمد نیچن. نگریسته و برای تحلیل مسائل شهری از رویکرد سیستماتیک استفاده کنند

خود در سطح  یها تیفعال یها نهیهزاست  موظفالبته دولت هم . است محلی متکیو مستقل  داریپا

قرارداد  یملّ تیعنوان نهاد حاکم آن به تیمسئول رۀیکه در دا یامور یها نهیهز نیر را بپردازد و همچنشه

 یاز دولت مرکز یوجوه انتقال ،محلی یهااتیمال قِیرا ازطر ازین نیاز ا یبخش ها یشهردار. کند نیتأمرا 

و  گذاری هیسرما یازهایتمام ن تواندینم یمنابع درآمد نیاما ا. کنند یبرآورده م شانیمنابع درآمد گریو د

 یبه بازارها هایآوردن شهردار یرو رو، ازاین (.27: 2586، 2سالک) را پوشش دهند ها یشهردار یعمران

: 2557 ،9تاسونی) رسد یبه نظر م یضرور یمنابع مال زیتجه منظور به یو مشارکت با بخش خصوص یمال

819.)  

طرف متولیان  ازیک. های خاص خود است ها دارای پیچیدگی راستا، تأمین مالی شهرداری دراین

ِدیگر منبع درآمدی باید  شهری باید درآمد موردِنیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین و ازسوی

ساخته و فرصت رو ن سمتِ توسعۀ پایدار شهری را با خطر روبه ای باشد که فرایند حرکت شهر به گونه به

دیگر، منابع درآمدی شهرها باید با مبانی  بیانِ به. های حال و آینده را نیز حفظ کند زندگی برای نسل

های پایداری برخوردار  نظری توسعۀ پایدار شهری همراه بوده و منابع درآمدی از خصلت و ویژگی

توانند در بلندمدت به  و شهرداری نمیها درآمدهای پایدار نیستند  اما کلیۀ منابع درآمدی شهرداری. باشد

همچنین کسب درآمدهای پایدار شهری، یک (. 955:8935ای و ماجد،  شرزه)این درآمدها تکیه کنند 

بخش محوری در رشد و توسعۀ اقتصادی شهر و بخشی راهبردی در تأمین نیازهای شهروندان در 

های توسعۀ شهری، جایگاه  برنامهاهمیت این مسئله به حدی است که در . رشد است شهرهای روبه

دلیل گستردگی وظایف و حوزۀ  باید توجه داشت که امروزه به. ای به آن اختصاص داده شده است ویژه

برقراری فدرالیسم مالی، وصول مالیات )های مالی  ها، اتکای صرف به یکی از پایه عملکردی شهرداری

، پاسخگوی نیاز شهروندان (به شهرداریهای دولت  محلی، دریافت بهای خدمات شهرداری و کمک
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. ها باشد رسد ترکیبی از این درآمدها، منبع اصلی تأمین مالی شهرداری نظر می رو، به ازاین. نخواهد بود

طورِقطع  ها بیشتر شود، اما به حال امکان دارد که سهم یک پایه در مالیۀ بخش عمومی از دیگر پایه

قربانی و عظیمی، )شود  های مختلف جهان دیده می مدی شهرداریها در نظام درآ ترکیبی از این پایه

828:8939.) 

های متعددی  ها و رابطۀ آن با توسعۀ شهری پژوهش در راستای موضوع منبع درآمدی شهرداری

 :شود ها به تحقیق حاضر اشاره می ترین آن ترین و همچنین نزدیک انجام شده که در ادامه به مهم

، در پژوهشی به بررسی تأمین مالی پایدار شهری، چگونگی تأمین (8935)ای و ماجدی  شرزه

ای از  نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش عمده. اند منظور توسعۀ پایدار شهری پرداخته مالی به

های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و  درآمدهای حاصل توسط شهرداری

که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین  درحالی. شوند ار کسب میعمدتاً از منابع ناپاید

اند، تمرکز بر درآمدهای  طور نسبی مغفول مانده و مستغالت و درآمدهای حاصل از فروش خدمات به

ناپایدار ازجمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم مادۀ صد سهم خود را در 

ها به درآمدهای ناپایدار را  تواند در بلندمدت اتکا شهرداری این امر می. اند ا افزایش دادهکل درآمده

زیاری و همکاران . سازد یابی به توسعۀ پایدار شهری را ناممکن می نهادینه کند که در این صورت دست

 درآمد پایداری ودبهب برای ارائۀ راهکارهایی و مالی منابع شناخت و ، در تحقیق خود به مطالعه(8932)

 هاجنبه از بسیاری در مهاباد شهرداری دهد که این تحقیق نشان می نتایج. اندشهرداری شهر مهاباد پرداخته

. گردد می باز پایدار درآمدزایی و راهبردهای مکانیسم ِوجود عدم به آن ریشۀ است که مواجه مشکالتی با

تأثیر ساختار درآمدی شهرداری بر روند توسعۀ شهری ، در تحقیقی به بررسی (8939)قربانی و عظیمی 

دهد که رابطه و همبستگی باالیی میان متغیر درآمد و  نتایج این تحقیق نشان می. اند مشهد پرداخته

وجود دارد، یعنی پایداری و ( های مرتبط با توسعۀ پایدار شهری هزینه)های توسعۀ پایدار شهری  شاخص

به  باتوجه. مشهد اثر مستقیم بر وضعیت توسعۀ پایدار شهری دارد ناپایداری درآمدهای شهرداری

توان گفت که ساختار ناپایدار  های توسعۀ پایدار شهر می همبستگی باال میان ساختار درآمدی و شاخص

مظفری و . درآمدهای شهرداری بر تعمیق و شدت ناپایداری در توسعۀ شهری مشهد اثرگذار بوده است

 مالی منابع تأمین و درآمدی نظام پایدارسازی الگوی ز در مطالعۀ خود به ارائۀ، نی(8930)همکاران 

منظور پایدار ساختن درآمد شهرداری تهران پیشنهاد  این تحقیق دو الگو را به. اند شهرداری تهران پرداخته

 و ناپایدار درآمدی منابع تدریجی حذف و کاهش کنترل، و بهبود مدیریت،: شمارۀ یک الگوی. میکند

. شد خواهد بلندمدت و مدت میان بازۀ دو در درآمدی نظام پایدارسازی موجب محور دو ناسالم در

 هاشهرداری ورود جهت جدید های روش ارائۀ بر پایدار نیز درآمدی منابع نقش افزایش :دو شماره الگوی

، در پژوهشی منابع درآمدهای پایدار (8936)لو و همکاران  حاجی. دارد تأکید پولی و مالی بازارهای به
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نتایج این پژوهش نشان . اند شهرداری شهر شبستر در استان آذربایجان شرقی را موردِبررسی قرار داده

 95)درصد درآمدهای شهرداری از عوارض عمومی  20/93، حدود 8919-39های  دهد که طی سال می

درصد از سایر منابع تأمین اعتبار، یعنی فروش  96/20و ( ساختمان و اراضیدرصد سهم عوارض بر 

درصد از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با  09درواقع، حدود . اموال شهرداری تأمین شده است

درصد را درآمدهای با  80/06درصد را درآمدهای با مطلوبیت متوسط و  10/85مطلوبیت پایین، 

 .دهند یمطلوبیت باال تشکیل م

 برای شهری توسعۀ سازی شهرگرایی و مدل»ای با عنوان  ، در مطالعه(2557) 8وادل همچنین

 تحت شهری ، به این موضوع اشاره دارد که مناطق«محیطی ریزی برنامه و ونقل، حمل زمین، مصارف

 زمین، از استفاده ریزی برنامه با ارتباط در فدرال های مأموریت به تا اند گرفته قرار شدیدی فشار

 رشد جانبی اثرات مدیریت مورد در شهروندان های نگرانی از و دهند پاسخ محیطی کیفیت و ونقل حمل

 های مدل طورکلی به .باز بکاهند فضای دادنِ ازدست و اقتصادی، مسائل ازدحام، گسترش، مانند

 طراحی مسائل این به رسیدگی برای شهری ریزی برنامه های سازمان توسط استفاده مورد ریزی برنامه

 برای که است جدید مدل سیستم و یک 2این مطالعه به این موضوع اشاره دارد ك شهرگرایی. اند نشده

های  ارگان و مسئول اجرایی این سیستم، حکومت. است شده طراحی نوظهور الزامات این به پاسخگویی

، در پژوهش خود به (2551) 9اسگونزالس و کالخ. با منابع درآمدی پایدار هستند( ها شهرداری)محلی 

های مالیاتی که دارای  این نتیجه رسیدند که افزایش اختیارات محلی در دریافت مالیات و استفاده از پایه

 0های مالی در شهرداری مدلین توجیه اقتصادی و پایدار هستند، به افزایش کارایی و عملکرد شاخص

، در (2580) 0سیگو و رومانیا. دار شهر منجر شده استیابی به توسعۀ پای کلمبیا و در راستای آن دست

نتایج . اند های محلی و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار پرداخته مطالعۀ خود به بررسی استقالل مالی حکومت

های محلی در فرایند توسعۀ پایدار تأکید بر استقالل مالی و مدیریتی  دهد که حکومت تحقیق نشان می

برای تحقق استقالل مالی، باید . شود محور می تلف همچون تحقق جامعۀ دانشدارند که باعث اثرات مخ

حل  راه. وضوح تعیین شوند های مدیریت مالی و اجرایی در هر سطح از مدیریت محلی به مسئولیت

 6تکوویاك و کوسزلربا. شده توسط این پژوهش ایجاد سیستم مالی محلی با قابلیت ارتجاعی است ارائه

در این پژوهش . اند، در پژوهشی به بررسی پایداری درآمدهای شهرداری در لهستان پرداخته(2587)

 با شهری عمران و نوسازی قانون ها، اصالح ازجمله راهکارهای دستیابی به پایداری درآمد شهرداری
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 و یاقتصاد موقعیت به باتوجه نوسازی عوارض نرخ تعیین شهر، شورای و شهرداری نقش رویکرد

 در ارزیابی شهر شورای و شهرداری حضور شناختن رسمیت به شهر، شورای نظر با و شهر هر اجتماعی

 شهرسازی، عام و خاص قوانین اساس بر مرتبط های امهن آیین اصالح شهری، های زمین بهای تعیین و

 کردن روز به و ممیزی برای جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده و امالك بانک اطالعات شدن مکانیزه

  .امالك است اطالعات

اول، بررسی منابع تأمین مالی : شده به دو مقولۀ اصلی توجه شده است در اکثر مطالعات انجام

. ها و توسعۀ شهری و دوم، رابطۀ بین منابع درآمدی پایدار شهرداری( پایدار و ناپایدار)های  شهرداری

تفاوت این تحقیق . اند بع درآمدی شهرداری یک شهر پرداختهشده به بررسی منا همچنین مطالعات انجام

اول، بررسی رابطۀ منابع درآمدی پایدار و ناپایدار : شده در دو نکتۀ اساسی است های انجام با پژوهش

 . تر در سطح مناطق شهر صورت جزئی ها و توسعۀ شهری، دوم، بررسی این موارد به شهرداری

 

 محدودۀ موردِمطالعه

درجه و  92شرقی و عرض جغرافیایی  ۀثانی 05دقیقه و  93درجه و  08ان با طول جغرافیایی شهر اصفه

شهر تاریخی اصفهان، مرکز (. 86: 8918شفقی، )شمالی در مرکز ایران قرار دارد  ۀثانی 95دقیقه و  91

 تا اصفهان فاصلۀ. استدارای مقام سوم در سطح کشور  جمعیت ازنظراستان اصفهان است و اکنون 

 شهرهای از یکی اصفهان(. 97: 8913 حسینی، علی)است و در جنوب آن قرار دارد  کیلومتر 020 تهران

 موحد،)شده است  واقع ایران فالت مرکز در جنوبی و شمال های راه تالقی مسیر در و کشور است مهم

فر بوده ن 8368265جمعیت این شهر بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن  (.808: 8918

 .اند منطقۀ شهری اسکان یافته 80که در 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان. 8شکل 
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 روش تحقیق

تحلیلی است  –کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی  –روش تحقیق در پژوهش حاضر ازنظر نوع، نظری 

بدین . استفاده شده است( پیمایشی)میدانی  –ها و اطالعات از روش اسنادی  آوری داده منظور جمع که به

ها و اطالعات موجود در مورد  داده( وبودجه بخش برنامه)های اصفهان  منظور ابتدا با مراجعه به شهرداری

گانۀ شهر اصفهان ارزیابی شد، 80های  ها در شهرداری آوری و پایداری و ناپایداری آن درآمدها جمع

گانۀ 80در مناطق ( 7جدول شماره )های موردِمطالعه  اخصسپس وضعیت توسعۀ شهری بر اساس ش

ها و توسعۀ شهری  شهر ازطریق پرسشگری مشخص و درنهایت نیز رابطۀ بین درآمد شهرداری

دست آمد که از هر  نفر به 919ذکر است که حجم نمونۀ آماری شهروندان  قابلِ. موردِبررسی قرار گرفت

. آوری شد برای سنجش وضعیت توسعۀ شهر جمع( سشنامهپر 005طورکلی  به)پرسشنامه  95منطقه 

افزار  ها از نرم و برای تهیۀ نقشه 2پی اِن و اِی 8وتحلیل اطالعات تحقیق نیز از مدل ویکور برای تجزیه

 روش از ابتدا درونی، اعتبار سنجش منظور همچنین در این تحقیق به. استفاده شده است 9اس آی جی

 یها اسیمق از استفاده با این راستا در. است شده استفاده پرسشنامه اعتبار افزایش برای محتوا اعتبار

کارشناسان  و اساتید از نظرخواهی و موضوع موردِمطالعهمربوط به  یها پژوهش در شده آزمون

 و مقدماتی مرحلۀ دو طی شده تدوین پرسشنامۀ سپس. شد برداشته اول گام زمینه این در متخصص

 آماری محاسبات انجام و مقدماتی ۀپرسشنام 95 از آمده دست به یها پاسخ بررسی با و تکمیل شد نهایی

 سنجش و پرسشنامه سؤاالت صحت میزان بررسی و تحلیل برای .شد تدوین پرسشنامۀ نهایی الزم،

 آلفای ضرایب 0اطمینان قابلیت تحلیل روش از استفاده با پژوهش حاضر، تحلیل در ابزار مناسبت سطح

 سؤاالت تمامی 0آلفای ضرایب گرفته صورت محاسبات اساس بر. است شده محاسبه سؤاالت تمامی

 .است 719/5آلفا  کل ضریب و همچنین 6/5 از تر بزرگ پرسشنامه

 

 های تحقیق یافته

 های مناطق به تفکیک شهرداری( کلی و پایدار)های شهرداری اصفهان  بررسی درآمد

از  یناش یدرآمدها)های اصفهان از تمامی کدهای درآمدی  منظور سنجش میزان درآمد شهرداری به

 یخدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاع ی، هزینهاز عوارض اختصاص یناش یدرآمدهای، عوارض عموم

 نیمنابع تأم ریسا، ها ییو دارا ایاعانات و هدا، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، شهرداری

                                                           
1 Vikor 

2 ANP 

3 GIS 
4 Reputation of places 

5 Deep Interview 
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های اصفهان از کدهای  ها و همچنین برای سنجش میزان درآمد پایدار شهرداری و زیرمجموعۀ آن( اعتبار

 . استفاده شده است( 8)درآمدی جدول 

 کدهای درآمدی پایدار شهرداری اصفهان. 8جدول 
 عنوان کدها کد

 افزوده ارزشدرآمد حاصل از قانون مالیات بر  8333

 (ۀ سوختافزود ارزشعوارض )عوارض وصولی متمرکز  2282

 ی و ترمیم حفاریریگ لکهحق آسفالت و  9858

 ی شهرداریها سپردهحاصل از وجوه  درآمد 0859

 عوارض نوسازی 2858

 عوارض سالیانۀ خودروهای سواری 2850

 ساتیتأسو  ها ساختمان االجاره مال 0258

 مسافرت و باربری تیبلعوارض  8952

 تأسیسات شهرداری تیبلدرآمد حاصل از فروش  9853

 هواپیما تیبلعوارض  8851

 درآمد حاصل از خدمات شهری 9880

 رمنقولیغعوارض بر معامالت  8256

 ی زبالهآور جمعبهای خدمات  9856

 عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه 8059

 عوارض اسناد رسمی 8852

 نظارت مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت حق% 9عوارض  8083

 درآمد حاصل از خدمات آموزشی 9880

 ی در بخش خصوصیگذار هیسرماحاصل از  درآمد 0852

 درآمد درمانگاه شهرداری 9288

 عوارض گذرنامه 8857

 شهرداری ساتیتأسحاصل از سایر  درآمد 9285

 عوارض سینما و نمایش 8058

 ی تفریحها محلعوارض پالژها و  8056

 االرضحق 8022

 آزمایش رانندگی نام ثبتعوارض  8950

 محصوالت محلی ریسا ووگیاه درآمد حاصل از فروش گل 9253

 ی هتل و تاالرهاها زبالهی آور جمعبهای خدمات  9887

 درآمد حاصل از کارت پارك ساعتی و پارکینگ 0259

 (قانون تجمیع عوارض)حقوق گمرکی  در هزار 82کمک از محل  2289

 8931شهرداری اصفهان،  وبودجۀ معاونت برنامه :مأخذ
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های مناطق اصفهان باید میزان هر مؤلفه در کدهای درآمدی ارائه  بندی شهرداری منظور اولویت به

های کدهای درآمدی و  های اصفهان بر اساس سرفصل ، میزان درآمد شهرداری(2)در جدول . شود

 شده ارائهاست که آخرین اسناد  ذکر قابلِ)ارائه شده است  8937ماهۀ اول سال  3ها در  عملکرد جذب آن

 (.استاز سوی شهرداری مربوط به این دوره 

 8931ماهۀ سال  3بر اساس عملکرد ( درصد)ها  کدهای درآمدی موردِمطالعه و میزان جذب آن. 2جدول 

 مناطق
درآمدهای 
ناشی از 
عوارض 
 عمومی

درآمدهای 
ناشی از 
عوارض 
 اختصاصی

خدمات و  یبها
درآمدهای 

 یسسات انتفاعؤم
 شهرداری

ی درآمدها
حاصل از 

وجوه و اموال 
 شهرداری

اعانات و 
و  ایهدا
 ها ییدارا

منابع  ریسا
 اعتبار نیمأت

8 93 98 65 5 889 25 
2 68 81 00 2 896 9 
9 62 801 00 8 822 9 
0 62 23 98 901 68 85 
0 65 81 90 05 70 80 
6 803 98 66 0 07 70 
7 05 09 93 889 65 7 
1 08 27 65 03 850 86 
3 05 05 62 9 850 9 
85 90 00 03 81 805 38 
88 63 25 05 2 33 03 
82 93 20 01 8 10 25 
89 00 86 92 3 65 8 
80 03 08 27 85 70 22 
80 63 08 78 86 850 85 

در  شده ارائههای اصفهان بر اساس کدهای  نیز میزان درآمد پایدار شهرداری( 9)در جدول 

های مناطق  ، شهرداری(8)در جدول  شده اشارهاست که از کدهای  ذکرِ قابل. ارائه شده است( 8)جدول 

 .کنند ها تأمین منابع می مختلف اصفهان از تعداد معدودی از آن
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 8931ماهۀ  3بر اساس عملکرد ( درصد)ها  کدهای درآمدی پایدار موردِمطالعه و میزان جذب آن .9جدول 
 کد
 0258 0859 9880 9853 9856 9858 2850 2858 8059 8256 مناطق

8 18 83 81 63 259 5 5 0 5 5 
2 6 0 86 23 77 7 5 5 2 5 
9 03 80 21 02 898 5 5 5 87 2 
0 0 86 97 96 87 5 5 888 87 850 
0 80 28 86 91 60 5 36 822 5 30 
6 21 7 3 09 266 5 5 09 8 85 
7 29 88 65 79 68 89 5 85 66 822 
1 1 9 96 93 10 5 5 812 0 69 
3 92 82 83 00 890 7 5 01 1 6 
85 3 1 95 23 809 5 5 12 9 101 
88 25 0 80 1 05 3 5 79 9 9 
82 29 0 92 09 36 5 5 820 6 5 
89 87 3 20 20 881 5 5 20 7 252 
80 08 28 63 69 92 80 5 5 2 009 
80 02 80 26 05 16 5 5 881 0 90 

 

ها،  دویی آن و مقایسۀ دوبه ANPها در این قسمت بر اساس مدل  دلیل اثرات مختلف شاخص به

های معیارها، برای بیان اهمیت روابط  وزن. مشخص شده است مطالعهموردِهای  وزن و امتیاز شاخص

کدهای امتیاز و وزن ( 0)امتیاز و وزن کدهای درآمدی و در جدول ( 0)در جدول . شودها محاسبه می آن

 .پایدار درآمدی ارائه شده است

 ANPبا استفاده از مدل  ویکوردر مدل ( درآمد)رفته کاردهی به معیارهای به وزن .3جدول 

 ها مؤلفه
درآمدهای 

ناشی از 
عوارض 

 عمومی

درآمدهای 
ناشی از 
عوارض 

 اختصاصی

خدمات و  یبها
درآمدهای 

 یسسات انتفاعؤم
 شهرداری

درآمدهای 
حاصل از 
اموال وجوه و 
 شهرداری

اعانات و 
و  ایهدا
 ها ییدارا

منابع  ریسا
 اعتبار نیمأت

 30/5 873/5 826/5 262/5 287/5 822/5 وزن

 
 ANPبا استفاده از مدل  ویکوردر مدل ( درآمد پایدار)کاررفته دهی به معیارهای به وزن .5جدول 

 0258 0859 9880 9853 9856 9858 2850 2858 8059 8256 کد

 290/5 850/5 870/5 599/5 508/5 500/5 561/5 823/5 570/5 516/5 وزن

بندی  منظور اولویت بهویکور ها در مدل  و کاربرد آن مطالعهموردِدهی به معیارهای  پس از وزن

 . ارائه شده است( 6)های مناطق اصفهان، نتایج به شرح جدول  شهرداری
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با استفاده از مدل  و درآمد پایدار های مناطق اصفهان بر اساس میزان درآمد بندی شهرداری رتبه .6جدول 

 ویکور

 های اصفهان درآمد پایدار شهرداری های اصفهان درآمد شهرداری
 وضعیت پایداری درآمد رتبه امتیاز ویکور وضعیت درآمد رتبه امتیاز ویکور مناطق

 ناپایدار 3 77/5 متوسط 6 92/5 8
 ناپایدار 80 8 متوسط 1 09/5 2
 ناپایدار 82 12/5 خوب 8 5 9
 ناپایدار 0 69/5 ضعیف 82 63/5 0
 ناپایدار 0 69/5 ضعیف 89 78/5 0
 ناپایدار 89 16/5 خوب 0 25/5 6
 پایدار نیمه 9 01/5 متوسط 88 02/5 7
 ناپایدار 7 67/5 متوسط 7 90/5 1
 ناپایدار 85 73/5 خوب 0 80/5 3

 پایدار 8 53/5 خوب 2 58/5 85
 ناپایدار 80 32/5 متوسط 85 08/5 88
 ناپایدار 88 73/5 متوسط 3 07/5 82
 ناپایدار 6 60/5 ضعیف 80 16/5 89
 پایدار 2 21/5 ضعیف 80 38/5 80
 ناپایدار 1 63/5 خوب 9 80/5 80

 

و ( پایدار نیمه)متوسط ( 6/5تا  98/5)، (پایدار)مطلوب ( 9/5تا  5)بر اساس مدل ویکور امتیاز 

 مطالعهموردِنتایج مستخرج از مدل ویکور بر اساس معیارهای . هستند( ناپایدار)ضعیف ( 8تا  68/5)

و  85، 3، 6، 9های مناطق  دهد که شهرداری های اصفهان نشان می برای سنجش میزان درآمد شهرداری

دارای وضعیت متوسط و  82و  88، 1، 7، 2، 8های مناطق  دارای وضعیت مطلوب، شهرداری 80

نتایج مستخرج از مدل  همچنین .دارای وضعیت نامطلوب هستند 80و  89، 0، 0های مناطق  شهرداری

های اصفهان نشان  برای سنجش میزان درآمد پایدار شهرداری مطالعهموردِیکور بر اساس معیارهای و

دارای وضعیت  7دارای وضعیت پایدار، شهرداری منطقه  80و  85های مناطق  دهد که شهرداری می

 .های مناطق دارای وضعیت ناپایدار هستند پایدار و مابقی شهرداری نیمه
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 ویکور های مناطق اصفهان بر اساس میزان درآمد با استفاده از مدل اریوضعیت شهرد .2شکل 

 
 های مناطق اصفهان بر اساس درآمد پایدار با استفاده از مدل ویکور وضعیت شهرداری. 3شکل 

 

 های مناطق یافتگی شهر اصفهان به تفکیک شهرداری بررسی میزان توسعه

گانۀ شهر اصفهان 55های  بندی شهرداری به اولویت ویکوردر این قسمت از تحقیق با استفاده از مدل 

پرسشنامه از هر  34)پرسشنامه  054منظور  بدین. یافتگی پرداخته شده است منظور سنجش توسعه به

محیطی و کالبدی  یافتگی بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی، زیست منظور سنجش توسعه به( منطقه

امتیاز هر معیار در این قسمت حاصل میانگین . ه است، تکمیل شد(7بر اساس معیارهای جدول )

 . استامتیازهای زیرمعیارهای آن 
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 یافتگی مناطق شهرداری اصفهان منظور سنجش توسعه شده بهکارگرفته معیارهای به .7جدول 
 معیارهای توسعۀ شهری  زیرمعیارها

به خدمات  یدسترس یارتقا، یامور شهر یفرهنگ وقف برا جادیا یبرا یفرهنگ عیاقدامات وس
 یدر برابر عملکردها یشهر رانیهمۀ شهروندان، پاسخگو بودن مد یمتعادل و برابر برا یشهر

 زا یشهر یزیر شهر و برنامه تیریشهروندان به مد یاعتماد اجتماع زانیم شی، افزایشهردار
 .ها ها و برنامه در طرح تیشفاف قیطر

 اجتماعی 

کاذب،  یها نبودن به شغل یشهروندان و متک یبرا داریاشتغال پا جادی، انیزم یکنترل سوداگر
شهر،  یاتیو منابع ح یشهر یها رساختیدر شهر، توسعۀ ز نیو نو نیکارآفر یها پروژه جادیا
 یبرا صرفو م دیدر ابعاد تول یاشتغال، عدالت اقتصاد و خود یکوچک شهر عیصنا جادیا
 .شهروندان یواقع یازهاین

  اقتصادی

 یاندازها از منابع و چشم تیسرعت در کارها، حما شیو زمان و افزا یکاهش اتالف انرژ
در  لیبهداشت، نظم و تسه ،یمنیا)کار  طیشدۀ مح ینظام سامانده یریگ شهر، شکل یعیطب

 .یرو ادهیو پ یسوارسبز مانند دوچرخه ونقل حمل جادی، ا(انجام کارها
 محیطی  زیست

، یو فرهنگ یهنر ،یورزش ،یآموزش چندمنظورۀمراکز  جادی، ایعیطب یگردشگر یفضاها جادیا
و مرمت و  ی، بهسازیبانک اطالعات امالک در شهردار یریپذ انعطاف تیروز بودن و قابل هب

 .عیوس یها ضیو تعر بیتخر یجا هبه محالت ب یبخش تیهو
  کالبدی

سنجش توسعۀ شهری ارائه شده شده در راستای کارگرفته های به ، میانگین شاخص(8)در جدول 

 .است

 های توسعۀ شهری اصفهان به تفکیک مناطق شهرداری میانگین شاخص .8جدول 
 کالبدی محیطی زیست اقتصادی اجتماعی مناطق

5 78/2 20/3 07/3 57/2 
2 85/2 20/2 87/5 66/2 
3 05/3 75/3 75/2 25/3 
0 38/2 32/2 76/2 73/5 
5 52/3 64/3 42/0 36/3 
6 25/2 27/0 56/2 83/2 
7 55/3 55/2 88/5 40/3 
8 58/2 02/3 78/5 35/2 
8 54/3 87/5 22/3 85/5 
54 08/2 04/3 25/3 83/5 
55 84/2 58/5 42/3 55/2 
52 24/2 75/2 08/2 74/5 
53 36/2 53/3 56/2 04/2 
50 05/2 70/5 50/3 23/2 
55 83/2 03/5 05/2 85/5 
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 .دهد نشان می ANPهای معیارها را بر اساس روش  نیز وزن( 9)جدول 

 ANPبا استفاده از مدل  ویکوردر مدل ( توسعه)کاررفته  دهی به معیارهای به وزن .9جدول 
 کالبدی محیطی زیست اقتصادی اجتماعی ها مؤلفه
 21/0 12/0 53/0 12/0 وزن

 تیوضعها و بر مبنای مدل ویکور  های آن ، وزنشده کارگرفتهبههای  بر اساس شاخص

 .است( 20)گانۀ شهر اصفهان به شرح جدول 23یافتگی مناطق  توسعه

 ویکوریافتگی با استفاده از مدل  های مناطق اصفهان بر اساس توسعه بندی شهرداری رتبه .01جدول 

 یافتگی توسعهوضعیت  رتبه امتیاز ویکور مناطق
 باالمتوسط رو به  2 52/0 2
 ضعیف 20 31/0 1
 خوب 1 23/0 5
 ضعیف 21 37/0 2
 خوب 2 0 3
 خوب 5 12/0 7
 متوسط 1 73/0 3
 متوسط 3 75/0 1
 ضعیف 22 35/0 9
 متوسط رو به باال 3 22/0 20
 ضعیف 22 19/0 22
 متوسط 9 79/0 21
 متوسط رو به باال 7 21/0 25
 ضعیف 25 13/0 22
 ضعیف 23 2 23

( 3/0تا  32/0)باال،  متوسط روبه( 3/0تا  17/0)خوب، ( 13/0تا  0)بر اساس مدل ویکور امتیاز 

 مطالعهموردِنتایج مستخرج از مدل ویکور بر اساس معیارهای . ضعیف هستند( 2تا  72/0)متوسط و 

ای ه دهد که شهرداری های اصفهان نشان می یافتگی مناطق شهرداری برای سنجش پایداری و توسعه

دارای  25و  20، 2های مناطق  یافتگی دارای وضعیت خوب، شهرداری ازنظر توسعه 7و  3، 5مناطق 

های مناطق  دارای وضعیت متوسط و شهرداری 21و  1، 3های مناطق  باال، شهرداری وضعیت متوسط روبه

 .دارای وضعیت ضعیف هستند 23و  22، 22، 9، 2، 1
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 ویکوریافتگی با استفاده از مدل  های مناطق اصفهان بر اساس توسعه وضعیت شهرداری .4شکل 

 

 گانۀ اصفهان 01یافتگی در مناطق  بررسی رابطۀ بین درآمدهای شهرداری و توسعه

وضعیت درآمدی، پایداری درآمد و  ازلحاظگانۀ شهرداری اصفهان  23در این قسمت از تحقیق مناطق 

مناطق با درآمد خوب، ساختار ( 22)بر اساس جدول . اند ی قرار گرفتهبررسموردِ یافتگی همچنین توسعه

پایدار  یافتگی خوب به رنگ سبز، مناطق با درآمد متوسط، ساختار درآمدی نیمه درآمدی پایدار و توسعه

باال به رنگ زرد و همچنین مناطق با درآمد ضعیف، ساختار  یافتگی متوسط و متوسط روبه و توسعه

 .اند یافتگی ضعیف به رنگ قرمز مشخص شده مدی ناپایدار و توسعهدرآ

 

 یافتگی  های مناطق اصفهان بر مبنای درآمد، پایداری درآمد و توسعه بررسی شهرداری .00جدول 

 یافتگی منطقه وضعیت توسعه پایداری درآمد شهرداری وضعیت درآمد شهرداری مناطق
 باال متوسط روبه ناپایدار متوسط 2
 ضعیف ناپایدار متوسط 1
 خوب ناپایدار خوب 5
 ضعیف ناپایدار ضعیف 2
 خوب ناپایدار ضعیف 3
 خوب ناپایدار خوب 7
 متوسط پایدار نیمه متوسط 3
 متوسط ناپایدار متوسط 1
 ضعیف ناپایدار خوب 9
 باال متوسط روبه پایدار خوب 20
 ضعیف ناپایدار متوسط 22
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 3و  2رنگ مربوط به مناطق  های یک است که تنها ستون مشاهده قابلِ( 22)بر اساس جدول 

یافتگی در این دو  ها، درآمد پایدار شهرداری و همچنین توسعه توان گفت درآمد شهرداری و می است

بین درآمد شهرداری و  22و  21، 1، 7، 5، 2همچنین در مناطق . دارند باهممنطقه رابطۀ مستقیمی 

ۀ مستقیمی یافتگی رابط بین درآمد پایدار شهرداری و توسعه 23و  22، 9، 1یافتگی و در مناطق  توسعه

یافتگی مناطق  توان عنوان کرد که درآمد شهرداری عاملی برای توسعه با این تفاسیر می. وجود دارد

 .دهد چنین تأثیری را نشان نمی لزوماً داریدرآمد پاکه  درحالی. شود شهرداری محسوب می

 

 گیری  نتیجه

امور  تیریو مد تیولئاداره و مسکه است  یو مردم یرانتفاعیو غ یردولتیغ یسازمانعنوان  شهرداری به

 ساتیو اداره کردن تأس جادیمنظور ا آورده تا به دست به یرا با مجوز دولت و با امکانات مردم یشهر

 نۀیکند و هز تیفعال یمشترک محل یهایازمندین نیو تأم یشهر فتنظا یو وضع و اجرا یعموم

از خدمات  کنندگان استفادهسکنۀ شهر و  نینه بو عادال یمنطق یبا اسلوب شدهرا که به آن واگذار  یخدمات

مدیریت و توسعۀ کالبدی،  باهدفمنظور ادارۀ امور محلی و ارائۀ خدمات الزم  شهرداری به .کند میتقس

  .اقتصادی، اجتماعی در محدودۀ شهر و اطراف آن به وجود آمده است

از جانب دولت خدمات ارزنده  نهیهز نیخودگردان است که با کمتر ینهاد یشهردار یازنظر مال

منظور ارائۀ خدمات برای شهروندان نیازمند منبع  این سازمان به .کند یرا به شهروندان ارائه م یو کالن

. یابی به توسعۀ شهری است مالی پایدار در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و به عبارتی دست

گانۀ 23های  ابطۀ بین ساختار درآمدی شهرداریبه اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق بررسی ر باتوجه

ها حاکی از آن است  وتحلیل اطالعات و داده نتایج حاصل از تجزیه. شهر اصفهان و توسعۀ شهری است

چنانچه بررسی منابع درآمدی در . است داریناپا یدرآمدها بر یمتک ادارۀ امور شهر اصفهان عمدتاًکه 

 یبهای، از عوارض اختصاص یناش یدرآمدهای، رض عموماز عوا یناش یدرآمدها) گانه7کدهای 

اعانات ، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، شهرداری یخدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاع

 30، اکثراً کمتر از 2593ماهۀ اول سال 9دهد که در  نشان می (اعتبار نیمنابع تأم ریسا، ها ییو دارا ایو هدا

ها در درآمدهای پایداری همچون عوارض عمومی و اختصاصی و همچنین بهای  بینی درصد پیش

 . ها شده است خدمات جذب شهرداری

عنوان منابع درآمدی  کد درآمدی را به 19، 2ازطرفی شهرداری اصفهان بر اساس جدول شماره 

کد درآمدی جزء منابع تأمین مالی  20ها ذکر کرده است که از این تعداد فقط  پایدار شهرداری

ها در  شوند که در این موارد نیز اکثراً عملکرد ضعیف شهرداری های اصفهان محسوب می شهرداری

های اصفهان با توسعۀ شهری  نتایج در مورد رابطۀ بین منابع درآمدی شهرداری. شود ها دیده می آن جذب



 0398 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،همازدی دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  531

 

 

دهد که رابطۀ مستقیمی بین میزان درآمد شهرداری و توسعۀ شهری در اکثر مناطق دیده  نیز نشان می

مشاهده نیست و  که این رابطه بین منابع درآمدی پایدار شهرداری و توسعۀ شهری قابلِ شود، درحالی می

های اصفهان به منابع درآمدی پایدار بوده  دلیل نبود و همچنین کمبود وابستگی شهرداری این شاید به

المللی در راستای رابطۀ مثبت بین درآمدهای پایدار  های مختلف بین به تجربه رو، باتوجه ازاین. است

های نوین به  و کاربرد تکنیکها با توسعۀ شهری ضروری است با تغییر رویۀ موجود  شهرداری

 . های اصفهان و در راستای آن توسعۀ شهری جامۀ عمل پوشاند پایدارسازی ساختار درآمدی شهرداری

منظور پایدارسازی ساختار درآمدی  راهکارهای اجرایی زیر بهبه دست آمده به نتایج   باتوجه

 :شود در راستای توسعۀ شهری ارائه می ی اصفهانها شهرداری

 

 :اجتماعیراهکارهای -ف ال

ی، و وصول عوارض شهردار صیکارکنان نظام تشخ هیتوج منظورِ به یآموزش یها برنامه و کالسارائۀ 

د، نها مردم یها سازمان سیو تأس ها یشهروندان و شهردار نیب نیعنوان رابط به یمحل یشورا تیتقو

 قِیازطر یعوارض شهردار موقع بهپرداخت  آموزشمختلف،  یها در مناسبت ژهیو های فیتخف اعمال

گسترش  یامور، برا لیو تسه یگذار هیسرما تیو امن نانیاطم جادیای، غاتیتبل یزرهایرسانه، روزنامه، ت

 .ضعوار یها طرح یدر اجرا یگذار هیمشارکت سرما

 

 اقتصادیراهکارهای  -ب

و اصالح نظام  یازس همسانی، متوال یها توسط دولت در سال یمحل اتیاصالح نرخ عوارض و مال

 یها تیفعال یبند و طبقه ها نهیدرآمدها و هز یزیر برنامه انجامی، شهردار یها نهیو هز یدرآمد یکدبند

شدن  یبه بورس اوراق بهادار و سهام یشهردار ورودی، مال ستمیو س یبند بودجه ستمیدر س یشهردار

 شیخودرو و افزا انۀیسال عوارض، متیق نییو تع یابینرخ عوارض و روش ارز تیتثبی، شهردار

 یو پول یمال یبه بازارها رجوع، نیبر ارزش زم اتیمال یو اجرا اتخاذ، و مشاغل یعوارض ساالنۀ کسب

 .یمال نیتأم یبرا یشهردار یپول یو تنوع بازارها یخارج

 

 محیطی زیستراهکارهای  -ج

در  ییجو سوخت و صرفه تیریمدی هوشمند، ا انهیو را یادار یافزارها افزارها و سخت استفاده از نرم

از  استفادهی، سبز شهر یفضاها یاریآب برای یا و قطره ِفشار تحت یاریاز آب استفاده، مصرف سوخت

جهت استفادۀ کارمندان در  یدیسال یتورهایمصرف و مان کم یها المپ)مصرف  کم ییروشنا لیوسا
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 یها استیس اعمالی، و باد یدیخورش یها یمثل انرژ تجدیدشوندهپاک و  یاز انرژ استفاده، (یشهردار

 .پسماند تیریمد نیقوان یدر راستا ها مهیجر یجد یاجرا، سبز یحفظ و کاشت فضا منظورِ به یقیتشو

 

 کالبدیراهکارهای  -د

 روز هب،  یبه بخش خصوص ...(سبز و  یفضا ،یعموم ونقل حمل)مختلف خدمات  یها بخش یواگذار

و  باره کی افتیدر یجا همستمر ب صورت بهوساز  عوارض ساخت افتیدر، امالک یزیبودن اطالعات مم

 .یشهر یتابلوها یده سامانض، عوار ۀینرخ اول نیسنگ
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