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 چکیده 

 مقاله است. این بوده ها دولت دغدغه مهمترین از بودجه به منظور کاهش عدم تعادل های منطقه ای نهعادال توزیع

 اعتبارات ها،محدودیت  مجموعه ی به توجه با که دهد پاسخ سوال این به کاربردی ریاضی الگوی یک طراحی با کند می تالش

 این در .ها گردد نابرابری کاهش باعث که طوری به شود، داده تخصیص ها شهرستان بین چگونه ای سرمایه های دارایی تملک

 بر آن حل و و تحلیل تجزیه به آن، کلی چارچوب استخراج و مدل تصریح از های توزیع اعتبار تعریف و پسابتدا شاخص راستا

 می دهد نشان مدل حل از حاصل نتایج .شده است پرداخته 4931 شهرستان های استان کرمان در سال آماری اطالعات اساس

 سمت به طراحی شده مدل بر اساس استان شهرستان های بهینه سهم است، داده رخ و واقعیت عمل در آنچه خالف بر که

 نبوده بهینه سنوات قبل در شهرستان های استان در بودجه تخصیص مورد استفاده عملی رویه لذا می گردد. همگرا برابر ارقام

 .است

 

 

 ریزی استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، توسعه متوازن منطقه ای، استان کرمان بودجهواژگان کلیدی: 
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Abstract: 

Equitable distribution of budget for reduce regional imbalances have been the major 

concerns of governments. This article attempts by designing a pattern of Applied Mathematics 

to answer the question that given a set of constraints, construction budget how the city would 

be allocated, so that to caused reduce the inequalities. In this regard, in first, the distribution 

of indicators defined and after specified the model and Determined the overall framework, to 

analyze and solve it according to statistics in 2016, has been paid the city of Kerman. The 

results of the model shows unlike what occurred in practice and reality, according to the 

model designed,  optimal contribution the cities is convergent toward figures equal. So, 

procedures applied in the allocation of budget in the previous years the cities, is not optimal. 
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 مقدمه 

 از منسجمی مجموعه صورت به توانمی را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی مختلف هایبخش در ریزی، برنامه فرآیند

 مرحله .کرد تعریف ریزی، بودجه نهایت در و...  ها،استراتژی طراحی اهداف، تدوین موجود، وضع ارزیابی چون هاییفعالیت

 تدوین اجرایی های برنامه بین سازگار ساختار یک ایجاد در اساسی نقش فرآیند، این از مرحله آخرین عنوان به بودجه، تدوین

 عنوان به بودجه بنابراین. سازدمی اجرا قابل را مزبور های برنامه طریق این از و دارد بعهده را دولت مالی منابع و امکانات و شده

 و گرفته پی را برنامه اساسی هایمشی خط و هاسیاست یفی،ک و کمی اهداف که است اجرایی های برنامه ابزار ترینمهم از یکی

  .سازدمی محقق و تعیین را آن اجرای شرایط

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم برنامه قانون اجرای آغاز با همزمان و گذشته دهه دو در

 بعد در تحوالت این. گردید پذیرا ساختاری و مفاهیم نظر زا ای عمده تحوالت کشور، ریزی بودجه و ریزی برنامه نظام ایران،

 ماده استناد همچنین به .است بوده «استانی هزینه – درآمد نظام» جمله از و جدید مفاهیم شدن پدیدار بر ناظر استانی بودجه

 توسعه جهت در اختیارات افزایش و زدایی تمرکز منظور به کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه قانون 473

 و ریزی برنامه شورای عهده بر شهرستان تفکیک به ای )بودجه عمرانی( سرمایه هایدارائی تملک اعتبارات ها،استان عمران و

 ریزی برنامه های کمیته استان توسعه و ریزی برنامه شورای اجرایی نامه آیین 64 ماده استناد به و باشدمی استان توسعه

 هاپروژه بندی الویت و تعیین به نسبت استان سند چهارچوب در و شورا ابالغی دستورالعمل رعایت با موظفند اهشهرستان

  .نمایند اقدام

 این توزیع و گیردمی قرار استان اختیار در سرجمع صورت به ای سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات بر این اساس

 خاص حساسیت از امر این انجام. باشدمی استان عهده به هاشهرستان بین توزیع همچنین و هابرنامه و فصول بین اعتبارات

 سوی از و باشد استان تابعه جغرافیایی واحدهای بین بخشی تعادل بر ناظر بایستی توزیع این سو یک از زیر. است برخوردار

 به اعتبار تخصیص. دهد قرار نظر مد را (هاشهرستان) نواحی و استان در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، متوازن توسعه دیگر

 با متناسب هاآن میان در متعادل آهنگ و داشته را اثربخشی بیشترین که پذیرد صورت ای گونه به باید استان هایشهرستان

  .شود برقرار ساله پنج های برنامه کمی اهداف
 .است بوده استانها مسئولین و کارشناسان یاصل های دغدغه از همواره اعتبارات توزیع در علمی هایروش از استفاده

این مقاله تالش می کند تا با توجه به طراحی یک الگوی ریاضی کاربردی به این سوال پاسخ دهد که اعتبارات تملک دارایی 

 های سرمایه ای استانی چگونه در میان شهرستان ها توزیع شود.

 

  بیان مسئله 

 است ترپایین هاآن در تسهیالت و امکانات نبود به توجه با مناطق دیگر به تنسب مناطق از بعضی در مردم زندگی سطح

 کارایی بر مخربی آثار طوالنی زمانی های دوره برای مناطق، بین اقتصادی عمده هایتفاوت تداوم. است نیافته مناسب رشدی و

 داشته ناگواری نتایج نیز اجتماعی و یاسیس لحاظ به است ممکن هاییتفاوت چنین عالوه به. گذاردمی جای به ملی اقتصاد

 عدم اقتصادی، نظام بر برنامه تأثیرات به توجه عدم و نامناسب ریزیبرنامه هایروش اتخاذ در توانمی را امر این علت .باشد

 وجود قبل هامدت از ای منطقه بین اختالف همه، این با. کرد جو و جست...  و گرایی تمرکز فزاینده روند به رسیدگی و توجه

 .(4901)منظری حصار و محقر،  .است شده پردازی نظریه آن به راجع که است زمانی دیر و داشته

عدم تعادل های منطقه ای آثار و عواقب زیانبار فراوانی برای کشور به دنبال دارد که از جمله آن ها می توان به موارد 

اجتماعی، ادامه روند مهاجرت و حاشیه  –بسترهای نارضایتی اقتصادی زیر اشاره کرد: افزایش فرایند تمرکز گرایی، افزایش 

نشینی، افزایش احساس تبعیض و فاصله طبقاتی، افزایش تخریب محیط زیست و فشارهای اکولوژیکی به ویژه در اثر رشد بی 



  

خلیه مناطقی از کشور از رویه شهرهای بزرگ، عدم بهبود در وضع اشتغال و ادامه روند بیکاری، توزیع نامتوازن جمعیت و ت

 .(4934جمعیت. )میرشجاعیان حسینی و رهبر، 

 ای استانی سرمایه های دارایی تملک اعتبارات یادشده، نکات و هامحدودیت مجموعه به توجه با که است این مسئله

 توزیع عتبار،ا تخصیص هایشاخص وزن و اهمیت کردن لحاظ ضمن که طوری به شود، داده تخصیص هاشهرستان بین چگونه

 داده تشخیص ترضروری هاآن به بودجه تخصیص و داشته فاصله ساله پنج برنامه اهداف سطح با که هاییشهرستان بین آن

 هایروش کردن کارآمدتر و ترعلمی اهمیت به بنا رو این از .شود نابرابری کاهش باعث و گیرد صورت متعادل طور به شود،می

 تصمیم تدبیر و نظر عوامل، سایر و هامحدودیت به توجه ضمن که مناسب مدلی طراحی برای یبررس اعتبار، تخصیص فعلی

 واگذار اعتبارات در محدودیت شامل هامحدودیت مجموعه این. است ضروری دهد قرار مالحظه مورد نیز را مدیران و گیرندگان

  .است بودجه الزامات و قوانین و هاشهرستان یافتگیتوسعه میزان استان، به شده

 

 تحقیق اهداف

 بین استانی ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات توزیع در مطلوب الگوی یک به یابی دست برای و فوق نگرش چارچوب در

 :شودمی تعقیب زیر اساسی اهداف هاشهرستان

  هاشهرستان بین استان ای )بودجه عمرانی( سرمایه هایدارائی تملک اعتبارات عادالنه توزیع -

 کم هایشهرستان توسعه و رشد به کمک و هاشهرستان نیافتگیتوسعه میزان در موجود ای منطقه هایتعادل عدم کاهش -

 .برخوردار

 غیر و شخصی نظرات اعمال کاهش و منطقی و مستدل روابط از ای مجموعه اساس بر تملک دارایی اعتبارات توزیع -

 .کارشناسی

 .پیشنهادی مدل درون از عمرانی های برنامه از یک هر برای مشخص کمی هایهدف تعیین -

 

 پیشینه تحقیق

 هاآن از مواردی به که است پذیرفته صورت متعددی مطالعات اعتبار بین استان ها و شهرستان ها توزیع هایروش زمینه در

 . گرددمی اشاره

 بدنی تربیت فصل ایی برای زد محرومیت اعتبارات تخصیص الگوی ( در مطالعه ای4901حصار و محقر ) منظری

 وزن و اهمیت زدایی، محرومیت اعتبارات تخصیص بهینه برای مطالعه این در. اند نموده بررسی خراسان را استان هایشهرستان

 با شده و محاسبه TOPSISروش  از استفاده با محرومیت ضرایب و تعیین AHP روش توسط زدایی محرومیت هایشاخص

 . است شده حاصل هاشهرستان بین اعتبار تخصیص ثابت، به فاصله تسهیم ادیپیشنه مدل از استفاده

 را معیاره گیری چند تصمیم روش بر مبتنی ریاضی بهینه سازی مدل یک ، (4903قشقایی ) و آذر مطالعه ای دیگر، در

ص ها بر اساس آنتروپی در این مدل بعد از اعمال وزن در شاخ .نموده اند طراحی کشور شهرداری های تخصیص بودجه برای

و میانگین گیری از این سه روش، امتیاز کلی  ELECTREو  SAW ،TOPSISشانون و انجام محاسبات الزم به روش های 

 موجود با روش آن مقایسه و مدل حاصل از نتایج هر استان محاسبه و رتبه بندی بر اساس این امتیازها صورت گرفته است. 

  .است بودجه تخصیص جاری ه یبهینه بودن روی غیر بیانگر

 برنامه ریزی مدل از کشور استانهای به بهداشت وزارت بهینه ی بودجه تخصیص برای مطالعه ای در (4934رجبی )

 به استانهای بودجه بهینه تخصیص ضمن روش این از استفاده که می دهد نشان مطالعه نتایج .است نموده استفاده آرمانی

  .داشت خواهد پی در استانها بین در را توازن و عدالت مدت بلند در کشور،

در  بودجه منابع استانی بهینه تخصیص جهت را آرمانی برنامه ریزی مدل ( یک4931رحمانی فضلی و عرب مازار )

 افزایش و درآمدی نابرابری بیکاری، کاهش نرخ کاهش شامل کشور اجتماعی و اقتصادی کالن عمده آرمانهای تحقق راستای

 استانهای به را بودجه منابع تخصیص بهینه سطح شده، طراحی مدل .میدهند ارائه اجتماعی سرمایه سطح و اشتغال و تولید



  

 ده شاخص پایه بر کشور استانهای برای تجربی نتایج. می نماید تعیین باشد آرمان ها تحقق در راستای که طوری به کشور

 مشارکت نرخ باسوادی، نرخ استان، نرخ بیکاری کشور، از استان اخلید ناخالص تولید سهم استان، جمعیتی سهم شامل عمده

 نشان معدن و صنعت و خدمات کشاورزی، عمده بخشهای افزوده ارزش جینی، نسبت ضریب اینترنت، نفوذ ضریب اقتصادی،

آرمان  تحقق ثانیا   دارد و وجود کشور عمومی بودجه اعتبارات سهمی استانی بهینه توزیع در نسبی همگرایی که اوأل می دهد

 استانهای به نسبت بودجه ای و مالی منابع از سطوح باالتری تخصیص نیازمند توسعه یافته بیشتر استانهای در شده تعیین های

منطقه  همگرای و متوازن توسعه به دستیابی راستای در رو این از. است هزینه بر واقع بیشتر در و می باشد یافته توسعه کمتر

 به بودجه منابع سهم تخصیص اندازه به که می کند پیشنهاد کشور مالی و فضایی ناهمگنی های و ابرابری هان و رفع ای

 .شود همگرا مختلف استانهای منابع بودجه تخصیص سهم و شود افزوده یافته توسعه کمتر استانهای

 تحقیقاتی را انجام داده اند. معاونتعالوه بر مطالعات دانشگاهی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی نیز در این خصوص 

 بین استان ای سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات توزیع کاربردی الگوی( 4903) تهران و اشتغال استانداری ریزی برنامه

 چارچوب در برنامه هر اصلی عملیات بررسی ضمن مذکور الگوی.است داده قرار بررسی مورد را تهران استان هایشهرستان

 و مشخص را برنامه هر در عمرانی اعتبارات توزیع بر تأثیرگذار( متغیرها) اصلی عوامل توسعه، چهارم برنامه قانون 73 ادهم مفاد

 های برنامه از یک هر در شهرستان هر اعتبار نسبی سهم پیشنهادی، مدل اعمال با و اندشده مشخص اساسی متغیرهای

 .است گردیده تعیین شهرستان حسب بر 4900 سال ای سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات نیز و استانی عملیات

 و متغیرها ها، شاخص از استفاده با ای مطالعه در(  4934) کرمان استانداری استان اشتغال و ریزی برنامه معاونت

 و بودجه فصول از امهبرن سهم عمرانی، های برنامه اصلی عملیات با مرتبط و بخشی توسعه روند در گذار تاثیر و مهم پارامترهای

 جهت و محاسبه تعدیل ضریب ای توسعه شاخص 14 از استفاده با سپس. است کرده تعیین را برنامه هر در شهرستان هر اعتبار

 .است شده استفاده تعدیل ضریب این از استان محروم و برخوردار مناطق بین شکاف رفع

 

 تحقیق روش

دن تخصیص آن برای برنامه ریزان حائز اهمیت است. بدین سبب مدل مدل سازی ریاضی بودجه، به منظور بهینه کر

بودجه در سازمان های مختلف عرضه شده است. اما همواره این سوال مطرح بوده است های ریاضی متفاوتی برای مدل سازی 

 که رویکرد مناسب ریاضی برای بودجه بندی و توزیع اعتبار چیست؟

ده از یک مدل ریاضی، چارچوب مناسب و بهینه ای برای توزیع اعتبار بین در این قسمت سعی شده است با استفا

 از شهرستان هر برخورداری میزان تعیین برای ابتدا تحقیق این گردد. در ارائه و شهرستان های مختلف استان کرمان طراحی

 و متحرک میانگین روش از استفاده با سپس است. گردیده تدوین ای بودجه های برنامه در مختلفی هایشاخص امکانات،

 و موجود مقدار بین به شکاف توجه با ادامه در. است شده انتخاب مناسب هدف شاخص هر برای اعتبار تعیین ریاضی الگوی

شایان . است گردیده محاسبه شهرستان هر برای عملیات آن نیاز مورد بودجه میزان و عملیات حجم شده گذاری هدف مقدار

وسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شده است که با لحاظ تغییراتی در این مطالعه ارائه می ذکر است مدل مذکور ت

 در اطالعات آخرین اساس با استفاده از روش های میدانی، کتابخانه ای و مصاحبه و بر تحقیق در شده گرفته کار به گردد. آمار

  ست.ا شده شهرستان استان کرمان گرد آوری 69برای  4931 سال

 

 الگوی ریاضی تعیین اعتبار

 شاخص های سنجش میزان محرومیت شهرستان ها .1

در الگوی توزیع اعتبار  .شوندمی بیان کسر یک صورت معموال  به که هستند متغیر چند یا و دو از توابعی هاشاخص

 بخش آن نیاز مورد عملیات محج تعیین مبنای آن، مخرج و بخش آن برخورداری میزان بیانگر شاخص، کسر پیشنهادی صورت

 . است ربطذی شهرستان در
 شاخص = متغیر بیانگر میزان برخورداری بخش



  

 متغیر مبنای تعیین حجم عملیات مورد نیاز بخش

 

 فضای زیربنای مانند. می باشد بخش آن یافتگیتوسعه اندازه بیانگر است و مرسوم توسعه متغیر به شاخص، کسر صورت

 ترکیبی یا منفرد متغیر یک عنوان به عملیاتی متغیر. شودمی نامیده عملیاتی متغیر شاخص، کسر . مخرج (عمرب متر) آموزشی

 آموزان دانش تعداد مانند. دارد عهده به را بخش هر در عملیات حجم تعیین وظیفه که است کننده بینی پیش های متغیر از

 . (آموز دانش هزار)

 هایی شاخص مختلف های حوزه صاحبنظران و کارشناسان نظرات از ستفادها با است شده تالش حاضر گزارش در

 و ساده تفسیر و تدوین منظر از ممکن حد تا ها شاخص. شود تولید امکانات، از شهرستان هر برخورداری میزان تعیین جهت

 اطالعات به اتکاء با امکان حد تا و استان فعلی آماری های ظرفیت به توجه با ها شاخص تدوین عالوه به. هستند فهم قابل

شاخص های اثر گذار بر میزان توسعه یافتگی شهرستان ها که در تحقیق حاضر به کار رفته است  . است گرفته صورت آشکار

نشان داده شده است. ماهیت همه این شاخص ها مثبت است به طوری که افزایش هر شاخص به منزله افزایش  4در جدول 

 است. توسعه یافتگی شهرستان 
 : شاخص های مورد بررسی1جدول 

 نسبت تعداد کالس ابتدایی به تعداد دانش آموزان ابتدایی در هر شهرستان  .4

 نسبت تعداد کالس دبیرستانی به تعداد دانش آموزان دبیرستانی در هر شهرستان  .6

 نسبت تعداد کالس فنی و حرفه ای به تعداد دانش آموزان فنی و حرفه ای در هر شهرستان  .9

 نسبت تعداد کالس استثنایی به تعداد دانش آموزان استثنایی در هر شهرستان  .1

 هزار نفر 43نسبت تعداد پایگاه های اورژانس موجود به جمعیت هر شهرستان به ازاء هر   .1

 هزار نفر 43نسبت تعداد مراکز بهداشتی شهری زیر سی سال به جمعیت شهری هر شهرستان به ازاء هر   .2

 هزار نفر 43مراکز بهداشتی روستایی زیر سی سال به جمعیت روستایی هر شهرستان به ازاء هر  نسبت تعداد  .7

 نسبت تعداد خانه های بهداشت زیر سی سال به جمعیت روستایی هر شهرستان به ازاء هر هزار نفر  .0

 نسبت زیربنای فضای ورزشی سرپوشیده هر شهرستان به جمعیت هر شهرستان  .3

 ای ورزشی روباز هر شهرستان به جمعیت هر شهرستاننسبت زیربنای فض  .43

 نسبت زیربنای مجتمع های فرهنگی هنری به جمعیت هرشهرستان  .44

 نسبت زیربنای کتابخانه ها به جمعیت هرشهرستان  .46

 نسبت زیربنای کانون های فرهنگی هنری به تعداد دانش آموزان هرشهرستان  .49

 ان و نوجوانان به تعداد دانش آموز هرشهرستاننسبت زیربنای کانون های پرورش فکری کودک  .41

 نسبت زیر بنای واحدهای ارائه خدمات توانبخشی به جمعیت تحت پوشش هر شهرستان  .41

 نسبت زیر بنای واحدهای ارائه خدمات حمایتی به خانوار تحت پوشش هر شهرستان  .42

 نسبت طول راه های روستایی آسفالت شده به طول راه های روستایی موجود  .47

 نسبت جمعیت روستایی دارای شبکه آب آشامیدنی سالم به جمعیت روستایی هر شهرستان  .40

 نسبت متراژ فضای سبز شهری )مترمربع( به جمعیت شهری  .43

 نسبت مساحت اراضی آبی تجهیز و نوسازی شده هکتار به مساحت اراضی آبی  .63

 

 مرتب کردن شاخص ها. 2

)(بر اگر مقدار نظیر شاخص را در شهرستان برا
ih :بنامیم، مجموعه کل این مقادیر در استان برابر است با 
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nهای استان تعداد شهرستان 
 بنامیم، خواهیم داشت: Sاگر آمار مرتب شده مجموعه فوق را  
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 حذف داده های پرت. 3

ها، ابتدا دهک های اول و نهم داده های فوق را بهه صهورت زیهر پیهرایش مهی برای بدست آوردن هدف های کمی توسعه بخش

 هستند. 9کنیم، زیرا معموال  مقادیر این دهک ها مقادیری پرت و غیر مترقب

19اگر  NN  اول، نهم داده های یک شاخص معین باشد، داریم:به ترتیب مقادیر دهک    . 
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 مجموعه داده های شاخص پیراسته فوق باشد، داریم:  Sاگر 
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 تعیین اهداف کمی. 4

به شکل ذیل  1برای محاسبه اهداف کمی توسعه بخش مرتبط با یک شاخص معین، از روش میانگین متحرک سلسله مراتبی

اده می نماییم. اگر استف
iy  مقدار میانگین متحرک سلسه مراتبیi امین منطقه )شهرستان( و

iA  مجموعه ای که به صورت

 زیر تعریف شود، خواهیم داشت:
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3- Extreme  Values 

4 - Moving Average Hierarchy Method 
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اگر 

k  فاصله ارتقاء منطقه یا شهرستانk طور کلی خواهیم داشت: باشد، به 
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و با تعریف 
k̂  به عنوان مقدار نهایی و جایگزین فاصله ارتقاء مورد عمل در منطقه یا شهرستانk  یعنی

k  ،باشهد بنهامیم

 خواهیم داشت:

11 ̂ 
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با در نظر گرفتن اینکه 
k̂ :استثناء است، داریم 

1321  n
ˆ  ...  ˆˆˆ 

چنانچه 
ih  )مقدار هدف کمی منطقه )یا شهرستانi  ،می توان نوشت:در یک شاخص معین باشد 
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 از این مقدار اهداف کمی می توان برای تمامی شاخص ها استفاده نمود.

با محاسبه 
ih آوریم:به عنوان هدف کمی توسعه یک شاخص مورد نظر، ابتدا فاصله ارتقاء آن را بدست می 
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 اتتعیین حجم عملی. 5

بینهی ظرفیهت توسهعه )اعهم از با ضرب مقدار اخیر در مقدار مرتبط با حوزه عملیاتی شاخص )مخرج کسر شاخص( مقدار پیش

 فضاهای کالبدی و غیرکالبدی( مورد نیاز را بدست خواهد آمد. 

ii yhW )( 



  

 که در آن

iWمیزان ظرفیت توسعه مورد نیاز 
 iy زه عملیاتی شاخص مورد نظر )مخرج کسر شاخص(مقدار حو 

 

 محاسبه بودجه مورد نیاز . 6

 kبینی اعتبار شاخص معهین )معموال  میلیون ریال( در استان و میزان پیش Uاگر هزینه واحد کار مرتبط با شاخص معینی، 

ttبرابر  iبرای شهرستان 
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 که در آن

tI( در سال موجود CPIشاخص قیمت تولید کننده )
100I)(( در سال پایه شاخصCPIشاخص قیمت تولید کننده ) 
tعدد سال مربوط به سال پایه شاخص تا سال موجود 
سرانجام اگر  

iC بینی شده بابت کلیه شاخص ها )در تمامی برنامه ها با حوزه عملیات عمرانهی شهرسهتانی(  میزان اعتبار پیش

 باشد، خواهیم داشت: iدر شهرستان 
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 که در آن 

 Qنی شهرستانی تعداد کل شاخص ها در حوزه عملیات عمرا

 

 مزایای مدل . 7

 شهرستان مختلف عملیاتی های برنامه نیاز مورد اعتبار از تری دقیق مقدار و خارج زنی چانه حال از را اعتبارات بینی پیش .4

 . کند می تعیین را

 سطح که است شده تعریف گذار تاثیر و اصلی شاخص چند یا یک ها، برنامه درون عملیات یا ها برنامه از یک هر برای .6

 .شوند می گیری اندازیه مناسب های شاخص ایجاد طریق از عملیاتی، ی ها برنامه در ها شهرستان یافتگی توسعه

 . گردند می تعیین زا درون بصورت ها هدف .9

 . بود خواهند آرمانی غیر و یافتنی دست شوند، می تعیین عملکرد، اساس بر اهداف که آنجا از .1

 نسبت بیشتری شتاب پیوسته( کمتر برخورداری با) یافته توسعه کمتر های شهرستان که شوند می تعیین ای بگونه اهداف .1

 . یافت خواهد کاهش سیستماتیک طور به ها تعادل عدم و داشته برخوردارتر های شهرستان به

 .می شوند تعدیل ،پیراسته میانگین از استفاده با پرت، های داده وجود صورت در .2

 ارائه و محاسبه عملیات، ریز و عملیات لزوم صورت در و برنامه فصل، امور، اساس بر را اعتبارات که دارد را قابلیت این مدل .7

 . نماید

 اعتبار توزیع برای را الزم اطالعات و چارچوب تواند می مدل این شده، بینی پیش اهداف برای اعتبار تکافوی عدم صورت در .0

 .نماید ایجاد امور و فصول ها، برنامه عملیات، از یک هر برای شده تعیین سهم اساس بر

 

 یافته ها

وضعیت موجود  اطالعات 6 جدول می دهیم. در قرار تحلیل و تجزیه مورد تجربی صورت به را شده طراحی مدل بخش این در

ندشده ا شاخص ها و اهداف کمی حاصل از مدل به تفکیک شهرستان ارائه



  

 

 شهرستان تفکیک به مدل از حاصل کمی اهداف و ها شاخص موجود : وضعیت2جدول 

 شهرستان

 43شاخص  3شاخص  0شاخص  7شاخص  2شاخص  1شاخص  1شاخص  9شاخص  6شاخص  4شاخص 

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

 وضع

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

 35603 35326 35460 35316 45991 35001 35001 35001 45446 45446 35399 35399 35690 35632 35373 35313 35321 35329 35310 35311 ارزوئیه

 35263 35114 35692 35647 45941 35333 35072 35111 45434 35113 45316 35706 35637 35471 35379 35321 35319 35313 35313 35311 انار

 35114 35629 35406 35499 45413 35171 35702 35702 35002 35631 35121 35913 35623 35613 35304 35370 35310 35311 35310 35310 بافت

 35747 35273 35642 35473 35343 35123 45614 45614 35303 35131 35031 35031 35639 35427 35376 35329 35311 35313 35317 35319 بردسیر

 35143 35693 35491 35313 35739 35934 35964 35414 35611 35324 35622 35622 35660 35432 35372 35374 35311 35314 35311 35314 بم

 35962 35441 35446 35392 35762 35932 35117 35914 35173 35132 35961 35671 35691 35639 35371 35327 35312 35316 35311 35314 جیرفت

 35191 35612 35426 35434 45177 35033 35034 35717 45090 35343 35233 35933 35911 35911 35301 35301 35320 35320 35322 35322 رابر

 35199 35921 35621 35621 95131 95331 35714 35734 65993 35392 45114 45114 35661 35439 35371 35323 35319 35313 35312 35316 راور

 35231 35191 35473 35433 45171 35731 35033 35104 35231 35113 35147 35119 35631 35423 35373 35319 35314 35317 35317 35319 رفسنجان

 35636 35304 35442 35314 45412 35721 35771 35193 45629 45629 35104 35613 35666 35403 35374 35313 35319 35313 35312 35312 رودبار جنوب

 35932 35331 35693 35333 35722 35123 35260 35966 45143 45143 35970 35970 35636 35429 35320 35311 35316 35310 35311 35314 ریگان

 35111 35622 35427 35437 35724 35233 35777 35742 45146 35300 35639 35379 35640 35401 35327 35319 35319 35313 35314 35312 زرند

 35146 35916 35636 35416 35213 35961 35741 35221 35943 35477 35909 35909 35643 35477 35379 35321 35313 35319 35312 35316 سیرجان

 35140 35913 35406 35499 45101 45627 65367 45321 35397 35039 35116 35116 35620 35617 35372 35374 35329 35323 35329 35324 شهربابک

 35903 35402 35413 35371 45291 35733 45697 35343 45366 45366 35111 35111 35630 35472 35323 35311 35311 35314 35311 35314 عنبرآّباد

 35931 35631 35433 35391 45363 35203 35246 35246 45133 45133 35064 35671 35633 35633 35303 35372 35329 35324 35329 35323 فاریاب

 35603 35370 35433 35399 35137 35903 35993 35493 35137 35137 35931 35931 35661 35439 35370 35379 35321 35326 35311 35311 فهرج

 35913 35490 35441 35393 45334 45420 45363 35130 65602 45161 35791 35133 35644 35470 35370 35379 35321 35326 35322 35322 قلعه گنج

 35700 35700 35660 35636 45033 35149 35164 35903 35613 35326 35936 35440 35641 35404 35376 35321 35313 35319 35312 35316 کرمان

 35072 35072 35623 35623 15243 15243 45321 45321 35244 35244 45131 45339 35692 35631 35309 35306 35374 35374 35321 35329 کوهبنان

 35133 35644 35413 35371 45391 35316 35219 35199 35213 35649 35936 35634 35430 35417 35371 35320 35323 35312 35311 35313 کهنوج

 35939 35336 35404 35496 45169 35334 45304 35073 45114 35324 35123 35937 35431 35411 35371 35327 35312 35316 35312 35311 منوجان

 35603 35361 35437 35393 35711 35402 35273 35630 45031 35317 35944 35944 35693 35637 35336 35336 35329 35313 35311 35311 نرماشیر



  

 ماخذ: محاسبات تحقیق

 شهرستان تفکیک به مدل از حاصل کمی اهداف و شاخص موجود : وضعیت2جدول ادامه 

 شهرستان

 63شاخص  43شاخص  40شاخص  47شاخص  42شاخص  41شاخص  41شاخص  49شاخص  46شاخص  44شاخص 

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

وضع 

 موجود
 هدف

 35610 35613 615031 645091 35039 35041 35111 35973 695936 415333 45201 35333 35314 35333 35423 35322 35367 35341 35362 35333 ارزوئیه

 35610 35613 975143 975143 35373 35373 35140 35999 405626 05906 45201 35333 35307 35327 35649 35463 35313 35313 35324 35311 انار

 35610 35613 615469 405036 35011 35791 35129 35137 625631 615371 25133 25133 35333 35333 35679 35403 35361 35346 35391 35349 بافت

 35610 35613 615679 645641 35334 35013 35149 35963 425117 25170 65764 45617 35303 35372 35471 35303 35396 35369 35396 35346 بردسیر

 35617 35420 435324 445421 35006 35094 35606 35401 675346 615333 65423 35202 35306 35312 35996 35623 35393 35390 35316 35367 بم

 35942 35941 425342 25362 35023 35714 35137 35944 445163 35391 15746 15746 35311 35349 35413 35393 35340 35331 35367 35339 جیرفت

 35629 35613 475306 75336 35039 35041 35916 35611 475331 75461 45201 35333 35430 35430 35919 35934 35369 35343 35362 35333 رابر

 35629 35613 475124 75174 35323 35361 35137 35113 425462 25617 65063 45911 35466 35466 35611 35414 35390 35392 35371 35371 راور

 35610 35613 645696 415124 35323 35320 35173 35173 605203 605203 65133 45391 35322 35361 35473 35302 35360 35342 35363 35331 رفسنجان

 35966 35966 415230 35001 35349 35217 35940 35663 445371 45369 45201 35333 35314 35333 35400 35346 35342 35339 35390 35347 رودبار جنوب

 35629 35613 425903 25436 35339 35061 35162 35912 445127 45142 45201 35333 35310 35340 35301 35366 35363 35333 35362 35333 ریگان

 35629 35613 945622 945622 35323 35323 35117 35134 615210 665179 95119 65379 35310 35347 35624 35420 35391 35362 35313 35391 زرند

 35629 35613 605307 675127 35003 35090 35146 35177 625261 615121 15366 95126 35320 35367 35422 35379 35363 35347 35392 35342 سیرجان

 35629 35613 695601 425241 35021 35717 35914 35411 635333 445444 45313 35977 35336 35370 35193 35193 35394 35366 35313 35391 شهربابک

 35660 35630 645701 415441 35013 35229 35134 35931 465232 65111 65336 35247 35317 35347 35414 35314 35361 35343 35311 35363 عنبرآّباد

 35669 35433 405203 35411 35343 35020 35112 35133 415379 15366 45201 35333 35314 35333 35491 35391 35347 35331 35362 35333 فاریاب

 35626 35611 695176 35306 35022 35717 35132 35174 465199 65106 45201 35333 35314 35333 35424 35327 35342 35339 35362 35333 فهرج

 35600 35603 675963 695673 35022 35779 35191 35923 445612 35303 45201 35333 35314 35333 35402 35336 35342 35339 35362 35333 قلعه گنج

 35610 35613 635297 495131 35311 35039 35973 35679 615133 405401 95702 95370 35333 35377 35663 35492 35391 35362 35394 35343 کرمان

 35629 35613 665403 415133 35007 35731 35924 35460 445363 45023 45201 35333 35436 35337 35712 35712 35301 35301 35373 35373 کوهبنان

 35679 35621 415962 35621 35320 35322 35049 35049 935723 935723 65992 35026 35313 35343 35423 35371 35347 35331 35313 35361 کهنوج

 35942 35942 615073 635046 35312 35031 35199 35910 475416 75679 45041 35436 35314 35333 35411 35319 35342 35339 35317 35396 منوجان

 35629 35613 435961 435164 35320 35322 35173 35141 475361 05312 45201 35333 35314 35333 35401 35334 35366 35330 35362 35333 نرماشیر



  

کاهش  راستای در انهر شهرست بودجه سهم میزان تعیین تحقیق هدف گردید، اشاره نیز مدل اهداف بخش در همچنان که

 نشان داده شده است. 9در جدول  4931نتایج مدل پیشنهادی برای هر شهرستان در سال  .عدم توازن منطقه ای است
 

4331 سال در شهرستان هر پیشنهادی برای مدل اساس بر بهینه سهم -3جدول   

 سهم بهینه بر اساس مدل پیشنهادی شهرستان ردیف

 %3.22 ارزوئیه 1

 %2.96 انار 2

 %3.62 بافت 3

 %3.05 بردسیر 4

 %4.38 بم 5

 %6.81 جیرفت 6

 %3.14 رابر 7

 %2.54 راور 8

 %5.10 رفسنجان 9

 %5.06 رودبار جنوب 10

 %3.58 ریگان 11

 %4.77 زرند 12

 %5.88 سیرجان 13

 %4.31 شهربابک 14

 %3.51 عنبرآباد 15

 %3.42 فاریاب 16

 %3.81 فهرج 17

 %3.96 گنجقلعه  18

 %14.23 کرمان 19

 %2.79 کوهبنان 20

 %3.11 کهنوج 21

 %3.17 منوجان 22

 %3.54 نرماشیر 23

 

 دریافت را کل استان بودجه از باالیی سهم یافته توسعه شهرستان های بررسی توزیع اعتبار سنوات قبل نشان می دهد

 منابع کل جیرفت از و رفسنجان سیرجان، یافته کرمان، توسعه شهرستان چهار بودجه سهم مجموع طوری که به می کنند،

 یافته توسعه کمتر ده شهرستان در حالی که این عدد از سهم. درصد می باشد 92563با  برابر سنوات قبل در استان بودجه

 عنبرآباد، گان،ری رودبارجنوب، رابر، یافته ارزوئیه، توسعه کمتر ده شهرستان سهم مجموع مثال عنوان استان بیشتر است. به

 مقابل در. است استان بودجه منابع کل از درصد 91599 همین سال ها، در منوجان گنج، نرماشیر و  قلعه فهرج، فاریاب،

 بودجه ریزی به نسبت یافته توسعه شهرستان های سهم پذیرد، صورت شده طراحی مدل مبنای بر بودجه ریزی که هنگامی

چهار  سهم نحوی که به. می کند پیدا افزایش توسعه یافته کمتر شهرستان های همس مقابل در و می یابد کاهش کنونی

  92514 رقم به مذکور یافته توسعه کمتر ده شهرستان سهم و می یابد کاهش درصد 96به  مذکور یافته توسعه شهرستان

 . می کند پیدا افزایش درصد

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 مهم این که است دولت مهم وظایف از توازن های منطقه ای عدم و نابرابری شکاه و اجتماعی عدالت تحقق ضرورت

است. بودجه  ای منطقه هایتفاوت شناسایی به نیاز نابرابری کاهش برای. است شده بیان وضوح به توسعه های برنامه اسناد در

ن ها می توان نابرابری ها و عدم توازن های استانی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در اختیار بخش عمومی است که با کمک آ



  

های منطقه ای در ایران را کاهش داد. توزیع عادالنه بودجه از مهمترین دغدغه ای دولت ها بوده است. نوآوری و مزیت مقاله 

ع عادالنه حاضر که نتایج آن در مقایسه با وضع موجود تبلور پیدا کرده است، نزدیکی توزیع بودجه ولو به مقدار ناچیز به توزی

 است.

و  تجزیه به آن، کلی چارچوب استخراج و مدل تصریح از های توزیع اعتبار تعریف و پسابتدا شاخص راستا این در

 وجود بیانگر نتایج .شده است پرداخته 4931 شهرستان های استان کرمان در سال آماری اطالعات اساس بر آن حل و تحلیل

 پیشنهاد تعادل منطقه ای تحقق راستای در از بودجه شهرستان ها بهینه سهم عنوان هب مدل آنچه میان معنادار تفاوت های

 توسعه کمتر های شهرستان بودجه سهم افزایش لزوم بر مطالعه این نتایج .می باشد است، داده رخ واقع در آنچه با می نماید

 حل از حاصل همچنین نتایج .می کند یدتاک مختلف استان شهرستان های بودجه سهم در همگرایی سمت به حرکت و یافته

 مدل اساس بر استان های شهرستان بهینه سهم است، داده رخ واقعیت و عمل در آنچه خالف بر که دهد می نشان مدل

 در استان های شهرستان در بودجه تخصیص استفاده مورد عملی رویه لذا. گردد می گرا هم برابر ارقام سمت به شده طراحی

 استان های شهرستان توسعه یافتگی سطح در همگرایی و منطقه ای نابرابری های کاهش لذا .است نبوده هبهین سال این

 .است شهرستانی همگرای و متوازن ریزی بودجه سمت به حرکت و یافته توسعه کمتر شهرستان های به بیشتر توجه نیازمند

ودکه مدیران استانی برای تخصیص اعتبار بین شهرستان ها با توجه به بررسی های انجام شده در این تحقیق ، پیشنهاد می ش

 تمرکز اصلی خود را بر مناطق محروم و توسعه نیافته قرار بدهند. 

نکته مهم در خصوص مدل طراحی شده قابلیت تعمیم آن برای توزیع اعتبار بین استان های مختلف است. لذا پیشنهاد 

 جهت توزیع اعتبار بین استان های کشور استفاده گردد.   می شود مدل فوق توسط دستگاه های کشوری نیز 

 

 منابع

 ،رویکرد  با بودجه، بهینه تخصیص ریاضی مدل طراحی (.4903) علی قشقایی، و عادل آذرMADM ، بودجه 

پاییز و زمستان  -سال چهارم، شماره دوم ،راهبردی مدیریت اندیشه. کشور از شهرداریهای دولت حمایتی

4903 ،460-434. 

 های سرمایه های توزیع اعتبارات تملک داراییالگو و شاخص (.4934) دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری کرمان

 استانداری کرمان. .ای استان کرمان

 ،موردی )مطالعه مالی منابع تخصیص بهینه و بودجه ریزی در اثربخش رویکردی آرمانی، برنامه ریزی .احمد رجبی :

 .4-42(، 9و  6) 4، سالمت حسابداری فصلنامه .استانهای( به درمان و بهداشت وزارت بودجه تخصیص

 برنامه ریزی مدل رویکرد: بودجه استانی بهینه تخصیص (.4931) رحمانی فضلی، هادی و عرب مازار، عباس 

 .499-416 صفحات ،9 شماره سوم، سال ،اقتصاد کاربردی نظریه های فصلنامه  .آرمانی

 قانون و ای سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات توزیع کاربردی الگوی (.4931) کرمان استان ودجهو ب برنامه سازمان 

 کرمان. استان هایشهرستان بین کشور امکانات از متوازن استفاده

 ،تخصیص منظور به مناسب ریاضی مدل کارگیری به (.4901) مهدی حصار، منظری و محمود صارمی، علی؛ محقر 

 .29-02 ، 76 شماره .خراسان استان های شهرستان به بودجه فصول استانی عمرانی اعتبارات

 های سرمایه ای استانی الگوی کاربردی توزیع اعتبارات تملک دارایی(. 4903) معاونت برنامه ریزی استانداری تهران

 های استان تهران. استانداری تهران. بین شهرستان

 بررسی) زداییمحرومیت اعتبارات تخصیص برای الگویی ارگیریک به (.4901) علی محقر مهدی، حصار منظری 

 . 33-23( :6) 43. بودجه و برنامه فصلنامه(. خراسان استان در بدنی تربیت فصل موردی

 
 


