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 چکیده
توان به نامشخص     مي ،ر از جمله مشكالت اصلي نظام كنوني تخصيص منابع مالي در كشو          

هاي اقتصادي و كـم تـوجهي بـه          هاي تخصيص منابع مالي با شاخص      بودن ارتباط سياست  
فقدان مكانيزم كنترل شده تخصيص منـابع       ها،    تخصيص منابع مالي بر حسب اولويت طرح      

فقـدان   ، وريـزي شـده   مالي با هدف كاهش و يا حذف انحراف عملكرد از اهـداف برنامـه           
 اشـاره   ها و راهكارهاي اجرايـي در طـول دوره برنامـه            پرداخت به طرح  شاخص همترازي   

ايـن  اي منابع مالي با هدف فائق آمدن به           الگويي براي تخصيص برنامه    ،در اين مقاله  . كرد
بخـش  :  اين الگو از سه بخش اصلي تشكيل شده است        . گردد مشكالت طراحي و ارائه  مي     
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ريـزي    اسـت كـه در آن در چـارچوب برنامـه           مدت    توسعه ميان  ة دربرگيرنده برنام  ،اول
. شـوند  بنـدي مـي     و اولويت  ، راهكارهاي اجرايي تعيين    ها و  سلسله مراتبي، اهداف، سياست   

براي تبيـين  (بخش دوم، سيستم كنترل كننده است كه دربرگيرنده معادالت فضاي حالت            
ير قابـل    و مقاد  استو كنترل   ) هاي عملكردي  هاي تخصيص و شاخص    روابط ميان سياست  

. دهـد  دست ميه در طول دوره برنامه برا هاي برنامه توسعه  تخصيص بهينه براي سياست  
ريزي آرماني با دو دسته هدف كلي و          برنامه الگویبخش سوم الگوي تخصيص منابع مالي       

اي از توابع محدوديت است كه وظيفه تعيين بهينه مقادير قابل تخصـيص در هـر       مجموعه
 طراحـي شـده بـراي       الگوي. عهده دارد ه  ي اجرايي در برنامه توسعه ب     به راهكارها را  سال  

سازمان منطقه آزاد كيش و تعيين مقادير قابل تخصيص به راهكارهاي اجرايي تعيين شده              
 .در برنامه توسعه اين منطقه آزمون شده است

 
 مقدمه

و فاده مناسب هاي توسعه، است يكي از اجزا و عوامل اصلي موفقيت هر برنامه، بخصوص برنامه

هاي برنامه  تخصيص بهينه منابع مالي محدود درطول سال .برخورداري از منابع و امكانات مالي است

قابل يا تا حد ممكن  ريزان در افق برنامه محقق و كه اهداف برنامه  اي هاي رقيب به گونه به فعاليت

ريزي  هر چه افق برنامه .رود ار ميريزي توسعه به شم پيچيده در برنامه ل مهم وئ شود، از مسادستيابي

تخصيص  .شود مي هاي رقيب نيز بيشتر باشد، تخصيص بهينه منابع مالي دشوارتر بلندتر و تعداد فعاليت

توان يكي از  از اين منظر، بودجه را مي. يابند مي هاي ساالنه نمود  غالباً در شكل بودجه،منابع مالي

كه تهيه  ها تلقي كرد، به نحوي ي و كنترل در كشور و يا سازمانريز مؤثرترين ابزار برنامه ترين و مهم

 .ثر باشدؤاي خود بسيار م يا سازمان به اهداف برنامه تواند در نيل كشور و دقيق آن مي

اي از مخارج پيشنهادشـده بـراي رويـدادهاي مـورد نظـر              در بودجه، چگونگي تأمين مالي مجموعه     

بـه  . ها و يا اقدامات اجرايي باشـد       اي از برنامه    مجموعه بايد بودجه   ،بنابراين. شود  بيني مي  پيش درآينده،

ها و اقدامات  اي از فعاليت  هاست كه مجموعه   بيني ها و پيش   اي از پيش نگري     اين اعتبار بودجه مجموعه   

نكتـه مهـم در ايـن    . كنـد   با ارقام پولي مـرتبط مـي      - در سطوح ملي يا سازماني     -اجرايي براي آينده را   

. ندهسـت  متضمن نتايجي براي آينـده       است كه هاي داراي اهداف مشخص      وجود برنامه يا برنامه   زمينه،  

 بـوده و عمـالً       قبلهاي ساالنه عمدتاً مبتني بر بودجه سال         ها، بودجه  حتي سازمان  در بيشتر كشورها و   
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 حاصل  ،جهترين بخش هر بود    در واقع، بزرگ  . دشو  ميها توجه    كاهش ها و  دامنه محدودي از افزايش   به  

 . به اين معني كه تعهدات بلندمدت از پيش صورت گرفته است.استتصميمات گذشته 

هايي اسـت كـه دولتمـردان و          يكي از راه   ،حال، تهيه برنامه و چارچوب تخصيص منابع مالي        با اين 

الي هـاي احتمـ    توانند به كمك آنها خود را در مقابل مخاطرات و نا امني             هاي اقتصادي مي   مديران بنگاه 

 بـه   در مـواردي   ،هاي توسعه ملي با ايجاد زمينه مناسب براي رشد اقتصـادي           برنامه.  آينده آماده سازند  

در . كننـد    نيـز كمـك مـي      …مهار نوسانات اقتصادي از جملـه بيكـاري، تـورم، كسـري تـراز ارزي و                 

گيـري   جهـت شـوند،     هاي توسعه محسوب مي    ترين ابزار تحقق برنامه    هاي ساالنه كشور كه مهم     بودجه

هـاي   هاي مالي دولت از يك سو و نحوه تخصيص منابع مالي الزم براي اجرا و يا تكميل طرح                  سياست

هاي جاري در جهت اجراي اصالحات اقتصـادي و دسـتيابي بـه اهـداف برنامـه       عمراني و تأمين هزينه   

ن بوده و نيازمنـد     هاي اساسي براي اداره اقتصاد كال       بودجه يكي از مكانيزم    ،بنابراين. گردد  مشخص مي 

 .استتوجه و دقت كافي در تنظيم آن 

هاي ساالنه، يكي از  دهد كه در تدوين بودجه ريزي در كشور نشان مي نگاهي به نظام بودجه

هاي توسعه و  و سلسله مراتبي ميان اهداف مطرح شده در برنامه  يه، ارتباط كّم شدهاي مفقود حلقه

 ديگر، ميزان تأثير مبالغ مالي بيانبه . ي شده در بودجه استهاي اجرايي پيش بين راهكارها و طرح

در اين نظام . يستتخصيص يافته به هر يك از اين راهكارها در رسيدن به اهداف برنامه مشخص ن

درستي معلوم ه گيري ب هاي اجرايي، معموالً معيار تصميم در انتخاب راهكارها و طرحاول اين كه، 

كه نمايانگر پذيرد  انجام نمياي  راساس معيارهاي جامع، كامل و چندگانهبندي آنها ب اولويت نيست و

ابعاد مختلف تأثيرگذاري اين راهكارها بر اقتصاد و چگونگي نيل به اهداف برنامه توسعه از طريق 

ريزي موجود، چارچوبي براي نظارت و ارزيابي آثار بودجه   در نظام بودجهدوم اين كه،. اجراي آنها باشند

ونگي تغيير مقادير تخصيص يافته گهاي تعيين شده و چ هاي اقتصادي و هدف ن شده بر شاخصتدوي

 شاخصي براي سوم اين كه،. بيني شده وجود ندارد متناسب با ميزان انحراف عملكرد از اهداف پيش

 هاي برنامه وجود ندارد هاي مورد نظر در طول سال هاي مالي به طرح سازي پرداخت همترازي و يكسان

هاي برنامه   در طول سالكه(ريزي شده  هاي برنامه  ميزان پيشرفت فيزيكي طرحكمك آن بتوان به تا

ها با شتاب بيشتر و در برخي ديگر با كندي و يا حتي  ، در برخي از سالنداشتهتوسعه روند يكنواختي 

 كه نظام تخصيص توان گفت  در مجموع مي،بنابراين.  را اندازه گرفت)شوند توقف در اجرا مواجه مي
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اي  طور كلي نظام بودجه بندي طرح و برنامهه اي يا ب بندي برنامه  نظام بودجه،منابع مالي در كشور

 مبتني و بر اساس ،ها و مقادير تخصيص يافته به هر يك از آنها  نوع طرح،به عبارت ديگر. نيست

اي منابع مالي  صيص برنامه طراحي و ارائه الگويي براي تخ،هدف اين مقاله. برنامه توسعه نيست

 بتواند  وهاي برشمرده شده را نداشته باشد مشكالت و كاستياين سازمان منطقه آزاد كيش است كه 

 براي محاسبه و ،عالوه بر اين. دشواي در سطح  ملي نيز استفاده  ريزي برنامه  يك نظام بودجهمنزلةبه 

استفاده خواهد شود از منطق فازي   معرفي مي مختلف الگوي مورد نظر كه در اين مقالهيتعيين اجزا

يي بيشتري اهاي مبهم و مغشوش از كار كارگيري دادهه كه در مقايسه با منطق كالسيك در بشد 

  .برخوردار است

كنترل كننده و الگـوي     ،  برنامه توسعه ميان مدت   :  در برگيرنده سه جزء اصلي است      ،كليات اين الگو  
 . الگوي تخصيص منابع مالي به راهكارهاي اجرايي، و ي كلي برنامهها تخصيص منابع مالي به سياست

هـا و راهكارهـاي اجرايـي در         سـت مجموعـه اهـداف، خـط مشـي          ا بر اساس اين الگو، ابتـدا الزم      

هـا تعيـين و      هـا و محـدوديت      بر اساس شناخت وضع موجـود ، مشـكالت، ظرفيـت           ،هاي توسعه  برنامه

 هـا و راهكارهـاي اجرايـي       يزي كنوني كشـور، اهـداف، خـط مشـي         ر در نظام برنامه  . بندي شوند  اولويت

 آنها به تفكيك بر هر يك از اهـداف برنامـه مشـخص              آثارشوند و     بندي نمي  شده معموالً اولويت    تعيين

سـازي   شبيه) اي يا سازماني    درسطوح ملي، منطقه  ( مورد نظر    نظام عملكرد   ددر مرحله بعد، باي   . شود  نمي

هاي عملكردي سيستم شناسـايي      هاي تخصيص منابع مالي با شاخص       سياست نبيشده و نحوه ارتباط     

هـاي    بودجـه  آثـار ريـزي كنـوني در كشـور، نامشـخص بـودن             يكي از نقاط ضعف نظام بودجـه      . شوند

 از ايـن  زيـ ردر الگوي پيشنهادي ايـن مقالـه، بـراي گ   . استهاي كالن اقتصادي    تخصيصي بر شاخص  

تـرين    كه مبين مهـم    متغيرهاي حالت شامل  ( سيستم فضاي حالت      در قالب يك   ياد شده  روابط   ،مشكل

هـاي    كـه نماينـده سـهم سياسـت       متغيرهاي كنترل ها و متغيرهاي عملكردي اقتصادي بوده و         شاخص

جزء سوم  الگوي تخصيص . شود طراحي و برآورد مي) ندهستاصلي برنامه از منابع مالي قابل تخصيص 

ضـرايب متغيرهـاي توابـع هـدف، از         در آن   ريزي آرماني است كه      مهاي منابع مالي يك مدل برنا       برنامه

سـهم كلـي    و ،آينـد   دست مي ه  بندي راهكارهاي اجرايي دربرنامه توسعه ب      دست آمده از اولويت   ه  نتايج ب 

 يـك  منزلـة   بـه هسـتند،  نيزكننده  خروجي سيستم كنترل سياست كه درآمدهاي قابل تخصيص به هر

 .دشو مي اضافه الگو به محدوديت
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كه دارد در بخش نخست، مروري كلي به ادبيات موضوع .  اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است
 ،در بخـش دوم .  بودجـه اسـت  الگوهـاي هـا و   عمدتاً شامل كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد نظام        

ل منابع  اي و كنتر    ريزي توسعه و بودجه، ساختار الگوي تخصيص برنامه         برنامه بينضمن تشريح ارتباط    

 و در بخش پاياني، پس از آزمون الگـوي          دشو  مي آن به تفصيل اشاره      ييك از اجزا   هربه   و   ،مالي ارائه 
  .گردد ارائه ميگيري موضوع   خالصه و نتيجه،ي شده براي برنامه توسعه سازمان منطقه آزاد كيشحطرا

   
 مروري بر ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق. ۱

هاي مديريت نوين، سازوكار تخصيص منابع مالي نيز متحول  ها و نظام   عاليت سازمان گسترش ابعاد ف    با

هاي تحقيـق   الگو آن به    ةپيشرفته سوق يافته و گستر     هاي نوين و   شده و از حالت سنتي به سوي روش       
بنـدي   نظام بودجـه  "هاي رياضي، بخصوص با پديد آمدن        استفاده از مدل   .در عمليات كشيده شده است    

 . فراگير شد١٩٧٣ در سال ٢"بودجه برمبناي صفر" و رويكرد ١٩٦٥ در سال ١"برنامه ي طرح وبر مبنا

 ارائه شده ، مـدل      بندي بر مبناي طرح و برنامه       بودجه دربارههاي رياضي كه     يكي از معتبرترين مدل   
بي از  تهيه شده و يك مدل سلسله مرات١٩٧١مريكا در سال ا است كه براي بودجه ارتش ٣چارنز و كوپر

 مدل معتبري راجع به بودجه برمبناي صفر ١٩٨٤ نيز در سال ٥لي و شيم.  است٤يزي آرمانير برنامهنوع 
 .ريزي آرماني است ارائه دادند كه اساس آن برنامه

ريزي مالي و اقتصـادي ارائـه        بندي و برنامه   هاي رياضي متعددي درباره بودجه     دهه اخير مدل   در دو 

ريـزي اقتصـادي نيجريـه       ريزي چند معياره تطبيقي در برنامه      يك الگوي برنامه   ،  از     ٦حبيب. شده است 
بـرده   كاره  متغير انحراف ب١٠٤٠ متغير تصميم و ٤٠٠مجموع در در الگوي حبيب  . استفاده كرده است    

تأمين نيروي انساني، با استفاده      شده و پس از تعريف سه آرمان تخصيص منابع مالي، رشد اقتصادي، و            

 .  هاي آرماني تحقيق در عمليات شبيه سازي شده است از مدل
آنهـا  .  اشاره كرد  ٧توان به مدل گرين برگ و نوناماكار         بودجه بندي، مي   مربوط به   هاي   از ديگر مدل  

ريزي آرماني چند معياره به منظور تخصيص بهينه بودجه در بخش عمومي پيشنهاد         نيز يك مدل برنامه   

                                                 
١. Planning, Programming and Budgeting System 
٢. Zero-Based Budgeting  
٣. Charnes & Cooper 
۴. Goal Programming 
۵. Lee & Shim (١٩٨۴) 
۶. Y.A. Habib (١٩٩١) 
٧. R.R. Greenberg  & T.R. Nunamakar (١٩٩۴) 
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ها و ضرايب مـدل خـود، از         آن است كه براي استخراج اولويت      ،مدل حبيب مزيت اين مدل بر     . اند كرده
سهم نهايي هر واحد پـول تخصـيص داده          در اين مدل،  . اند استفاده كرده  ١بيفرآيند تحليل سلسله مرات   

 .حاسبه و مطلوبيت تصميم گيرنده تلقي شده است مkZ براي هدفk در مديريت jشده به واحد 
 يهـا ارائـه داده كـه درآن از رويكـرد            نيز مـدلي بـراي تخصـيص بودجـه بـه كتابخانـه             ٢زاناكيس

وي در ابتـدا  بـا   . ها اسـتفاده شـده اسـت       اي براي ارزيابي منافع و تخصيص منابع به كتابخانه          دومرحله

آوري   را جمـع   ٣وفان مغـزي  تشركت كنندگان در كميته     ، قضاوت   تحليل سلسله مراتبي  استفاده از روش    

بنـدي و    اي را اولويـت      آنها، منافع ناشي از هر يك از خدمات كتابخانه         هايكرده و سپس با تركيب نظر     

 بـه منظـور تحقـق اهـداف مختلـف و            ،سپس با استفاده از يك رويكـرد چنـد هـدفي          . كند  محاسبه مي 

 .اند، به تخصيص منابع محدود مالي پرداخته است همتناقضي كه در مرحله يك در نظر گرفته شد

هاي دقيـق و قطعـي انجـام پذيرفتـه           گيري نهايي بر اساس داده     ، تصميم ياد شده هاي   در تمام مدل  

در ايـن   . هسـتند  بسياري از اطالعات مـبهم و غيـر دقيـق            ،كه در حيطه علوم اجتماعي     است، در حالي  

 ، امكان وارد كردن مفاهيم و مقادير مـبهم و  ٤هاي فازي وعه، با معرفي نظريه مجم  ١٩٦٥مسير از سال    

ـ     هاي انساني و طبيعي به مدل      غير دقيق موجود در محيط     بخصـوص  بـا     . وجـود آمـد   ه  هاي رياضـي ب

مقـدار، ضـرايب و وزن متغيرهـا در      ٦ريزي آرمـاني  برنامه  و٥ريزي خطي برنامهگسترش اين نظريه به 

شدند،   هاي دقيق و قطعي تلقي مي     كه تا پيش از آن فقط كميت       ها، دلها در اين م    ها و محدوديت   آرمان

ها و اهداف    وجود آمد تا آرمان   ه  بدين ترتيب، اين امكان ب    . توانستند به موارد غير قطعي تّسري يابند        مي

مقداري توصـيف    ي و شوند، در قالب مقادير كمّ      ريزان كه غالباً به صورت مبهم بيان مي        مورد نظر برنامه  

 ۷٧.دشوبيان و 

                                                 
١ . Analytical Hierarchy Prosess (AHP) 
٢. S.H. Zanakis(١٩٩١) 

۳. Brain Storming) ( و پس از نطـق معمـوالً  اند اي هستند كه براي بررسي موضوعي گردهم آمده منظور عده  
يك . پردازد   موضوع ميدرباره خود   هاي به ارائه نظر   ت، هر كسي بدون هيچ محدوديتي صرفاً      ئيس هي ئپر شور ر  

  .پردازند آنها ميبررسي به و در موعد مناسب  كند  مطرح شده را ثبت ميهاينفر كليه نظر
۴.  Fuzzy Sets 
۵. Linear Programming 
۶. Goal Programming 

 .)١٣٧٤ (آذرعادل . ۷
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هـايي   بـراي سيسـتم   گيري چنـد هـدفي اسـت و    هاي تصميم ترين روش ريزي آرماني از مهم    برنامه

ريـزي   ل برنامهئهاي ارائه شده براي حل مسا روش .دارندكه اهداف متعارض و چندگانه گردد   مطرح مي 

مسـاعد از    داراي بافـت مشـتركي بـوده و هـدف همـه آنهـا بـه حـداقل رسـاندن انحرافـات نا                       ،آرماني

هاي از نوع هزينـه، انحرافـات        آرمان هاي از نوع سود، انحرافات منفي و در        مثالً در آرمان  . هاست آرمان

ريزي آرماني تحت    اما از آنجا كه بسياري از مفروضات و اجزاي مدل برنامه          . مثبت بايد به حداقل برسند    

 اي از ابهـام و   كـه غالبـاً بـا درجـه    دقـرار دار گيرندگان و محيط اطراف  ثير اطالعات حاصل از تصميم    أت

، به حالتي از يك مدل      پيچيده و    روشن هاي نا  مدل با آرمان  اين   تركيب شدن    . دقت همراه است   فقدان

خاص اي    ريزدرزمينه اهداف موردنظر برنامه   است براي مثال، ممكن  . شود  مي تبديل فازي آرماني ريزي برنامه

هاي كالمي  گزاره نوع براي اين. باشد " ٢fحول وحوش "و" ١f تقريباً" ،"  ٠fكمي بيشتر از "صورت  به

نامنـد و معـرف درجـه رضـايت       مـي ١شود كه آن را تابع عضويت  دقيق، يك تابع رياضي تعريف مي     غير

عـاريف اوليـه از تـابع عضـويت، محققـان           بر اسـاس ت   . استگيرنده از انتخاب هر يك از اهداف         تصميم

 ۲٢.اند ريزي آرماني فازي به مدل قطعي ارائه داده هاي مختلفي درباره چگونگي تبديل برنامه مدل

هـاي   مـدل بـه   ) ١٩٨٤( ٥روبينـگ و ناراسـيمهان    ) ١٩٨٧(٤دارمـار و رائـو     تيواري،) ١٩٧٨( ٣زيمرمن

هاي خاصي بـراي حـل آنهـا     ده و الگوريتمكره ريزي آرماني فازي توج ريزي خطي فازي و برنامه     برنامه

 .اند ريزي خطي يا آرماني قطعي ارائه كرده هاي برنامه براساس تبديل به مدل

ريـزي انـرژي اسـتفاده كـرده         گيري در برنامه   ريزي خطي فازي براي تصميم     از برنامه ) ١٩٩٦( ٦كانز

ريزي  گيري، يك مدل برنامه ئل تصميموي ضمن تشريح نا اطميناني آماري و نا اطميناني در مسا. است

ريـزي سيسـتم    آن براي برنامه از  هاي نا مساوي و توابع هدف فازي طراحي و           خطي فازي با محدوديت   

ريـزي خطـي     ترين مسائل و مشكالتي كه در زمينه برنامـه         از نظر كانز، مهم    .ه است كردانرژي استفاده   

ت، انتخاب يك عملگر جمع كننده مناسـب، و انباشـت           تعيين توابع عضوي  : فازي وجود دارند، عبارتند از    

 .سلسله مراتبي معيارهاي فازي چندگانه در قالب معيار كلي

                                                 
١. Membership Function 

 .)١٣٧٤ب(آذر و معمارياني . ۲
٣. H.J. Zimmerman(١٩٧٨) 
۴. R.N. Tiwari & S. Dharmar and J.R. Rao(١٩٨٧) 
۵. P.A. Rubing & R. Narasimhan(١٩٨۴) 
۶. T. Canz (١٩٩۶) 
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ل ئ بررسـي مسـا    بـراي ريـزي آرمـاني تعمـيم يافتـه          از يك مسئله استاندارد برنامه    ) ٢٠٠٠( ١راميك
فازي استفاده كرده  هدف همچنين نحوه برخورد با توابع ها و اهداف فازي و ريزي آرماني با گزينه برنامه
 .اند هاي مختلف تعريف شده مجموعهاي كه براست 

 بـا اسـتفاده از   ،رياضي در تنظـيم آن   ونظريرويكردهاي  ضمن بررسي بودجه و   ) ١٣٧٤( عادل آذر 
ريـزي هزينـه     كارگيري نظريه فازي، به طراحي يك مدل رياضي برنامه        ه  مجموعه مطالعات گذشته و ب    

، قطعـي پرداختـه و در يـك مطالعـه مـوردي      تي كشور تحت دو رويكرد فـازي و      هاي دول  براي سازمان 
هـاي دولتـي تحـت       عمـومي بودجـه در سـازمان      "هاي كشور را در قالب مدل        بودجه تحقيقاتي دانشگاه  

هاي فـازي     وي روش جديدي براي تبديل مدل      ،عالوه بر اين  .  ريزي كرده است   برنامه " ٢رويكرد فازي 
توان   معرفي كرده است كه به كمك آن مي       "روش عملگر جمعي توسعه داده شده     "به مدل قطعي به نام      

، بـه يـك     داردهاي فازي نيز     هاي فازي محدوديت   ريزي آرماني فازي را كه عالوه بر آرمان        مدل برنامه 
هاي سري زمـاني و       آذر با استفاده از روش     الگويوزن متغيرهاي تخصيص در     . مدل قطعي تبديل كرد   

، الگوي تخصيص آذر  . اند  و همچنين روش تحليل سلسله مراتبي برآورد شده        ٣جنكينز-سمتدولوژي باك 
ماهيتاً يك الگوي ايستاست كه ضرايب توابع هدف و محدوديت آن به صورت برون مداري محاسـبه و           

رد كـ هاي مطلوب هزينه     رسيدن به نسبت  به صورت   ها   الگو، يكي از آرمان   اين  در   .اند در الگو وارد شده   
بودجه جـاري و بودجـه عمرانـي را در بـر     و هر دو وجه     ،  تعريف شده هاي مختلف بودجه     ي سرفصل برا
براي نشـان دادن اثـر يـا آثـار          فقدان مكانيزمي   ،  الگواين  يكي از نقاط ضعف     به نظر نگارنده،    . گيرد  مي

هـا و    ، تعـداد محـدوديت    كـه  ضـمن آن  . اسـت هاي انجام شده بر متغيرهاي سـاختاري و هـدف            هزينه
اي داشته باشند، بسـيار افـزايش     براي مطالعات عملي كه جنبه ملي يا منطقه  يادشدهپارامترهاي الگوي   

 منطبق بـا آن  ريزي رياضي  از نظر عملي امكان فرموله كردن و حل مسئله برنامه        كه  به طوري  ،يابد  مي
 . ثير نيستتأ بي يادشدهكارايي مدل در كاهش اين مسئله  .بسيار دشوار خواهد شد

 
 اي منابع مالي الگوي تخصيص برنامه. ۲

هـاي   اي از اهداف و راهكارهايي براي نيل به آنهـا در بخـش               مجموعه هاي اقتصادي معموالً    در برنامه 

هاي توسعه، اجرايي نمودن راهكارهـاي       هاي موفقيت برنامه   يكي از پيش شرط   . شوند  مختلف تعيين مي  

                                                 
١. J. Ramik (٢٠٠٠) 
٢. General Budget Model in Fuzzy Environment(GBMF)   
٣. Box-Jenkins 
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هـاي   از اين منظر، بودجـه     .مالي و بر اساس اولويت آنهاست     تعيين شده از طريق تخصيص بهينه منابع        

اعم از ماليات،   ( هاي آن و همچنين ظرفيت درآمدي كشور       ساالنه بايد با توجه به برنامه توسعه، و هدف        

هاي  هاي ساالنه و برنامه  بودجه بينچنانچه ارتباط   . تعيين گردد ) ها و نظاير آن    استقراض، فروش دارايي  

توانـد آثـار    اي شكل خواهد گرفت كه مي   بندي برنامه  برقرار شود، نوعي نظام بودجه    يب  بدين ترت توسعه  

ريزي داراي يك سـاختار سلسـله مراتبـي از           اين نظام برنامه  . مورد نظر را در اقتصاد ملي بر جاي گذارد        

ايـي  بنـدي راهكارهـاي اجر      بـراي اولويـت    يتوان از روش تحليل سلسله مراتبـ        باال به پايين بوده و مي     

 .الگوي معرفي شده در اين مقاله، داراي چنين ساختاري است. استفاده نمود

ريزي آرماني براي يافتن جواب بهينه مسـائل تخصـيص منـابع اسـتفاده               هاي برنامه  معموالً از مدل  

ريزي آرماني كه شامل توابع هدف و توابع محدوديت    در اينجا بر همين اساس يك مدل برنامه       . شود  مي

 . شود  تخصيص منابع مالي طراحي مي براياست

 

 توابع هدف ) الف
مطلوبيـت  اي منابع مالي ، كسب حداكثر         براي تخصيص برنامه  بيني شده     پيشترين اهداف    يكي از مهم  

 از نحـوه تخصـيص بـر اسـاس          )توانـد رفـاه جامعـه تلقـي شـود           هاي اجتماعي مـي     كه در مورد طرح   ( 

اي منـابع مـالي در        ترين هدف، تخصيص برنامـه      مهم ،ديگربه عبارت   . استهاي برنامه توسعه     سياست

 اهميـت انجـام هـر طـرح يـا           ست ا براي اين منظور الزم   . مقابل تخصيص بدون ضابطه و اتفاقي است      

هاي مختلفي براي دسترسي به اين كار وجود         روش. در طول برنامه توسعه مشخص شود     پروژه اجرايي   

ـ  .  را ذكر كرد   "ل سلسله مراتبي    تحلي" توان روش     دارد كه از آن جمله مي      دسـت آمـده از ايـن       ه  نتايج ب

 .شوند مرحله ضريب اهميت، يا مطلوبيت مقادير تخصيصي به هر راهكار اجرايي تلقي مي

 فرض  ، مثال رايب.  اجراي هر طرح يا پروژه مستلزم انجام مقدار معيني هزينه است           ،از طرف ديگر  

.  ريـال در طـول برنامـه اسـت    ارد ميلي ٥اي بالغ بر      نهكنيم اجراي يك طرح خاص صنعتي، مستلزم هزي       

هاي ديگر كه آنها نيز       دليل اجراي همزمان طرح   ه  نظر ممكن است، ب    تخصيص اين مبلغ به طرح مورد     

تـرين   ريز، رسـيدن بـه نزديـك       اما هدف برنامه  . ي برخوردارند، به طور كامل اتفاق نيفتد      ياز اولويت اجرا  

 در  يادشـده شود كه طرح      توجه به اين هدف موجب مي     . استطرح  اين  سطح ممكن از تخصيص براي      



 ...اي و كنترل منابع مالي الگويي براي تخصيص برنامه  ٩٠

 به طور كلي دو مجموعه هدف براي مـدل  ،بنابراين .مدت زمان الزم به حداكثر پيشرفت فيزيكي برسد      

 :توان تعيين نمود هاي برنامه مي رياضي تخصيص منابع مالي در طول سال

  از نحوه تخصيصا رضايت منديمطلوبيت ياي منابع مالي و كسب حداكثر  تخصيص برنامه -

كمترين ميزان اختالف از مقادير تخصيص يافته و مقادير مورد انتظار براي اتمام پـروژه يـا طـرح                    -

 .مورد نظر

 را بـا  t  در سـال  i ام ذيل سياست كلـي   – jفرض كنيد مقدار قابل تخصيص به راهكار اجرايي  

tijX     رح را با    ، ميزان اهميت اجراي اين طtijw        تواند   كه مي   (، و كل اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح

 هـدف نخسـت كـه       ،در اين صورت  .   نمايش دهيم     ijRرا با ) هاي برنامه به مصرف برسد      در طي سال  

كثر رسـاندن تـابع   ، از طريق به حدااستاي و كسب حداكثر رضايت از نحوه تخصيص    تخصيص برنامه 

 از خواست مديران بوده و تمايالت آنها را         ناشيها كه    اهميت اجراي طرح  .  يابد  هدف مربوط تحقق مي   

تحليل سلسله ها بوده و از طريق  دهد، در حقيقت همان ميزان مطلوبيت حاصل از اجراي طرح      نشان مي 

 :وانيم به شكل زير نشان دهيمت  اين هدف را  در حالت كلي مي،بنابراين. شوند  تعيين ميمراتبي

)١ (                                                             
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اي مـدتي    هاي عمراني، در سطوح ملـي يـا منطقـه          مشاهده شده است كه فعاليت اجرايي برخي از طرح        

. شـوند   داخت منابع مالي الزم متوقف مي     از جمله توقف در پر     داليل مختلف و  به  از شروع فعاليت،    پس  

تابع هدف دوم را با هدف ممانعت از بروز چنين پيشامدي از طريق به حداقل رسـاندن انحـراف ميـزان                    

كل مقادير قابل تخصيص به هر طرح و راهكار اجرايي از ميزان كل اعتبار مورد نياز آن در طـول دوره                     

 :كنيم، يعني برنامه تعريف مي

) ٢         (                                                        
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ها و راهكارهاي اجرايـي برنامـه توسـعه در منطقـه آزاد               اگر كل اعتبار مورد نياز براي طرح       ،مثالبراي  

قاديري  به اين معني است كه كل م       باال ميليارد ريال برآورد شود، در آن صورت تابع هدف           ٢٠٠٠كيش  

 ميليـارد ريـال كمتـرين       ٢٠٠٠شود، بـا رقـم        ها در طول دوره برنامه تخصيص داده مي        كه به اين طرح   

 .  ميزان اختالف را داشته باشد
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 هاي سيستم  محدوديت) ب

هـاي سيسـتم نيـز تعيـين و در           سـت محـدوديت    ا پس از تعيين اهداف مدل رياضـي تخصـيص، الزم         
توان دو دسته محدوديت در مدل رياضي تخصـيص منـابع مـالي             طور كلي مي  ه  ب. محاسبات وارد شوند  

هـاي در   محدوديت درآمدي و محدوديت ناشي از قراردادهاي منعقد شده براي اجراي طرح  : تعريف كرد 

شود كه در هر سال بيش از مبلغ درآمد تحقـق يافتـه               محدوديت درآمدي از آنجا ناشي مي     . دست اقدام 
قابل تخصيص در هر سال معموالً از ميزان كل اعتبار مورد نياز  درآمدهاي سقف. قابل تخصيص نيست

ست كه مجمـوع مقـادير       ا  الزم ،  بنابراين. هاي معرفي شده در برنامه كمتر است        براي اجراي تمام طرح   
اگر سـقف   . هاي معرفي شده، از سقف درآمدهاي ساالنه بيشتر نباشد         ها و پروژه    تخصيص يافته به طرح   

) ٣(  نشان دهيم، محدوديت مورد نظر به صورت رابطـه            tY در هر سال را با       درآمدهاي قابل تخصيص  

 :قابل نمايش خواهد بود

)٣                                                                                            (  ∑
=

≤
J

j
ttitij YxX

١
 

تعيين ايـن   . است  از كل درآمد قابل تخصيص درآن سال          t در سال    i  سهم سياست كلي   tixكه در آن  
 شد، يكـي  مطرحطور كه پيشتر  همان .اي داراي اهميت خاصي است پارامتر در الگوي تخصيص برنامه  
ريزي كنوني كشور، نامشخص بودن اثر مبالغ تخصيصي در بودجه بـر             از نقاط ضعف اصلي نظام بودجه     

اي   هاي برنامه به گونـه       را براي سال   tixدر اينجا، با استفاده از نظريه كنترل مقدار         . استف برنامه   اهدا
 بـراي ايـن كـار، ابتـدا         .كه مقدار عملكرد از مقدار هدف داراي كمترين اختالف باشد         كنيم    محاسبه مي 

هاي تخصيص منابع مالي بر آنهـا را در   هاي اقتصادي و اثر سياست     معادالت مربوط به عملكرد شاخص    
معادالت فضاي حالت  شامل تعدادي      . كنيم  شناسايي و برآورد مي   ۱١قالب سيستم معادالت فضاي حالت    

هـاي اقتصـادي معـرف       جا شاخص  در اين (كه در آن متغيرهاي حالت      است  متغير حالت و متغير كنترل      
تم مورد نظر را توصيف كرده و متغيرهاي هاي اصلي سيس  خصوصيات و ويژگي   )هستندعملكرد سيستم   

نيـز  قـادر بـه       ) هاي اصلي برنامه از مقادير قابل تخصـيص        جا سهم هر يك از سياست      در اين (كنترل  
 :ساختار كلي معادالت فضاي حالت گسسته به شكل زير است. ندهستهاي سيستم  ثيرگذاري برحالتأت

 ) ٤                                       (                                             
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١t١tt
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١. State-Space Equations 
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 بـردار  u بردارخروجـي سيسـتم ،    yماتريس ضرايب متغيرهاي حالت و كنتـرل،  C و B  و  Aكه در آن 
پـس از بـرآورد ضـرايب سيسـتم         . اسـت  بردار متغيرهاي حالت     xو  ) متغيرهاي كنترل (ورودي سيستم   

كننـده   ، مقدار متغيرهاي كنترل از طريق طراحي و حل يك سيسـتم كنتـرل             باالمعادالت فضاي حالت    
 .آيد ست ميه دو بشود  مي كنترل بهينه، كنترل لغزشي يا كنترل فازي تطبيقي محاسبه مانند

هـا و راهكارهـاي      محدوديت دوم، كه محدوديت تعيين كف و سقف پرداختي به هـر يـك از طـرح                
تعيـين  . اسـت ريز و اولويت خاص وي به تخصيص منـابع           رويكرد برنامه اجرايي است، در واقع ناشي از       

. كران براي كف و سقف مقادير پرداختي به هر طرح و پروژه در هر سال از دو جهت حائز اهميت است                    
هاي اول يا دوم برنامـه توجيـه          ها براي سال   ها و پروژه     ممكن است انجام برخي از طرح      ،كه نخست آن 

هاي ديگري باشد و يا درجه اهميت آنها بـراي            مثالً اجراي آنها منوط به انجام طرح      . كافي نداشته باشد  
هـاي معرفـي شـده در برنامـه           برخي از طـرح    ،كه دوم آن . هاي نخستين برنامه كمتر باشد      اجرا در سال  

ل ند و بنابراين تخصيص حداقل مقادير الزم در هر ساهستو در مرحله انجام اند  شدهتوسعه، پيشتر آغاز 
 ممكن است اجراي يك پروژه يا طرح        ،عالوه بر اين  . هاي انجام شده، ضروري است     براي جبران هزينه  

 يعني اگر منابع مالي هم بـه انـدازه كـافي بـراي              ،عمراني از نظر عملي در يك سال امكان پذير نباشد         
ساخت و توليد،   هاي ديگري از جمله منابع فيزيكي        دليل محدوديت ه  نظر مهيا شود، ب    اجراي طرح مورد  

ها، سقفي  ست براي اين گونه طرح ا الزم،بنابراين. اجراي آن به بيش از يك سال زمان نياز داشته باشد
اگر حداقل اعتبارات ساالنه مـورد نيـاز بـراي          . تعيين شود تا هر سال بيش از آن مقدار، تخصيص نيابد          

minرا با t در سال i  ذيل سياست jطرح 
tijX  و حداكثر مقدار اعتبار مورد نياز را باmax

tijX  ،نشان دهيم
 :الزم است شرط زير تحقق يابد

)٥                                                                                     ( maxmin
tijtijtij XXX ≤≤ 

ها و راهكارهاي اجرايـي در برنامـه         اي منابع مالي به طرح      ايي مدل تخصيص برنامه    ساختار نه  ،بنابراين
 :توان نشان داد توسعه را به شكل زير مي
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ص منـابع مـالي بـه راهكارهـاي         تابع هدف اول در پي يافتن بيشترين مطلوبيت حاصـل از تخصـي            
كه ممكن است عمالً هيچ كران و محدوديتي از اين نظر بـراي              با توجه به اين   . اجرايي در برنامه است   

را بـه     با تـابع هـدف دوم، آن       ياد شده منظور همسو ساختن تابع     ه  د، و همچنين ب   و متصور نش  باالهدف  
كـه حـداقل كـردن تـابع          توجـه بـه ايـن     بـا   . دهـيم   تغييـر مـي   سازي عدم مطلوبيت     حداقل شكل تابع 

∑=
j

jj xcZ     با حداكثر كردن ∑−=− jj xcZ   توانيم هدف نخسـت      مياز اين رو،    ،  ۱١  معادل است

صورت مسئله در پي يافتن جوابي خواهـد       در اين . را با اعمال ضريب منفي به شكل حداقل تغيير دهيم         
را باال يعني صورت مسئله . ين ميزان  پيشرفت در هر دو هدف استبود كه هدفش حداقل كردن بيشتر

٢١  },{  گونةتوان به     مي λλλ MaxMin  بـه ترتيـب مقـدار       λλ,٢١كـه در آن      تعريف نمود     =

 :ريزي خطي اين مسئله عبارت خواهد بود از  مدل معادل برنامه، بنابراين٢.توابع هدف اول و دوم هستند
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بندي چنـد معيـاره      هاي اولويت  در تابع هدف از طريق روش     ) tijwيعني  (  ضرايب متغيرها  باال،در مدل   

maxminي  يعن(  ها ي محدوديت مقادير كمّ  تعيين شده و   AHP مانند ,,, tijtijtij XXYR(   هـاي   نيز از روش

 ريزي خطي  استاندارد برنامهةمسئله به يك مسئلاين در اين صورت، . شوند تجربي و شهودي برآورد مي

هـاي بهينـه را      تـوان جـواب      مـي  ،ريـزي خطـي    ول در برنامه  اهاي متد  تبديل شده و از هر يك از روش       

 نشان داده   ١ض استفاده از يك سيستم كنترل فازي در شكل          الگو با فر  اين  ساختار كلي   . محاسبه نمود 

 .شده است

                                                 
 .)١٣٧٠(هيلير، ليبرمن . ۱
 .)١٣٧٠(هيلير، و ليبرمن . ۲
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اي منابع مالي سازمان منطقه آزاد كيش   اكنون الگوي طراحي شده را براي تخصيص بهينه و برنامه         

 .مكني ون مي موردي آزمة مطالعمنزلةبه 
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 اي و كنترلي منابع مالي سازمان منطقه آزاد كيش  تخصيص برنامه.٣

 بندي  ريزي و اولويت برنامه) الف

ايـن  .  كيلومتري كرانه جنوبي كشـور واقـع شـده اسـت    ١٨ كيلومتر مربع وسعت، در ٩١جزيره كيش با   

هاي مرجاني، آب زالل دريا      اسهسواحل آرام با م   . جزيره از طبيعتي زيبا و منحصر به فرد برخوردار است         

ــري م        ــد مت ــق چن ــان را در عم ــواع آبزي ــاهده ان ــان مش ــر آن امك ــم نظي ــفافيت ك ــه ش ــنك   مك

سازد، پوشش گياهي مناسب و طراوت آن چشم اندازي جذاب و تماشايي به آن بخشيده اسـت كـه                     مي

كيش بـا ايـن   . كند  ميساالنه بيش از نيم ميليون نفر از دوستداران طبيعت و دريا را به سوي خود جلب     

 تـالش   به ارث بـرد كـه  سيسات پذيرايي و خدمات جهانگردي را از رژيم گذشته       أها، انبوهي از ت    ويژگي

اي براي    سيسات و جايگاه ويژه   أهاي جزاير هاوايي و سواحل مديترانه ت       كرد با الگو گرفتن از جذابيت       مي

ـ     در نخستين سال  . جلب جهانگردان خارجي ايجاد نمايد     موضـوع از   بـه   س از پيـروزي انقـالب،       هـاي پ

 نخسـتين گـام در جهـت    منزلـة  و بـه    شـد سيسـات جزيـره كـيش توجـه         أبـرداري از ت    سرگيري بهـره  

زدايي از منطقه، ورود كاالهاي وارده به كيش  از پرداخت حقـوق گمركـي و سـود بازرگـاني                     محروميت

هـاي سـياحتي،     اجـراي طـرح    ، دولـت،   با تشكيل سازمان عمران كيش     ١٣٦٠ل دهه   يدر اوا . معاف شد 

بـه ايـن سـازمان      را  برداري از منابع آبزيان اطراف جزيره، توسعه صنايع دستي و امور صيد صنعتي               بهره

  اختيارات سازمان عمـران كـيش گسـترش يافـت و امكـان ايجـاد و      ،در اواسط همين دهه  . واگذار كرد 

در اواخـر دهـه     . ياحتي فـراهم شـد    هاي وابسته و نيز توسعه امكانات سـ        شركت راه اندازي تشكيالت و   

 صنعتي كشور، ورود و خروج كاال       - نخستين منطقه آزاد تجاري    منزلة و با اعالم جزيره كيش به        ١٣٦٠

 از شمول قوانين گمركي و واردات كشور مسـتثني شـد و   ،به منظور پردازش و صادرات مجدد به جزيره  

تا ان منطقه آزاد كيش تغيير يافت ، مجاز شد          سازمان عمران كيش كه با تغييراتي در اساسنامه به سازم         

محـل    صدور به كشـورهاي ثالـث ، از        برايبراي تبديل جزيره به يك مركز مهم توليد و پردازش كاال            

 اخذ عوارض از كاالهاي وارده، اخـذ عـوارض از كاالهـاي همـراه مسـافر،                 ماننداخذ درآمدهاي خاص    

بر اساس ماده اول قانون     .  بنايي در منطقه بپردازد      هاي عمراني و زير     به اجراي طرح   …فروش زمين و  

صنعتي جمهوري اسالمي ايران، اهداف تشكيل اين مناطق عبارتنـد       -چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري    

گـذاري و    سـرمايه  توسـعه اقتصـادي،    رشـد و   آبـاداني،  تسريع در انجام امور زير بنايي، عمـران و        …:"از
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حضـور فعـال در بازارهـاي        تنظيم بازار كار و كـاال،      ل سالم و مولد،   افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغا    

 .١"…ه خدمات عمومي ئتوليد و صادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارا اي، جهاني و منطقه

ها و راهكارهاي اجرايي  ها، سياست مشي بندي اهداف، خط با اين توضيح، اكنون به ارزيابي و اولويت

، اهداف كالن منطقه آزاد يادشده در برنامه ٢.پردازيم ه منطقه آزاد كيش ميمطرح شده در برنامه توسع

حفظ " و " عمران شهري"،"كسب درآمد ارزي"،"ايجاد اشتغال"،"رشد اقتصادي"كيش در پنج محور اصلي 

در ۳٣توسعه پايدار دستيابي به اين اهداف و رسيدن به براي. تقسيم بندي شده است" محيط زيست

هاي  ها و ظرفيت محدوديت از ترين راهبردهاي ممكن را با انجام ارزيابي صحيح  مناسببايست مي  كيش

 ، در اين مقالهراهبردمنظور از . هاي موجود انتخاب كرد طبيعي و فيزيكي جزيره كيش و بررسي فرصت

امه اي از سخت افزارها و نرم افزارهايي است كه از طريق آنها دستيابي به اهداف برن مسير و مجموعه

در قالب ترين و بهترين راهبردهاي توسعه منطقه ،  در برنامه توسعه كيش، عمده. شود توسعه ميسر مي

 :اند  به اين شرح تعيين شده٤”ها و تهديدها نقاط قوت، ضعف، فرصت” الگوي 

 هاي مرتبط با آن  توسعه صنعت گردشگردي و فعاليت -
 توسعه صنعت سبك و غير آالينده  -
 جتماعي و فرهنگي  تقويت نهادهاي ا -

اي از راهكارها  كه متشكل از مجموعهاند   قرار گرفته هايي   ، سياست باالذيل هر يك از راهبردهاي      

 :ها عبارتند از اين سياست. ندهست شده مطرحهاي   همسو و هماهنگ با سياستو اقدامات اجرايي

، "وسـعه صـادرات   صنعت ،جذب سرمايه گـذاري و ت      "،  "ي وعمران شهري  يگسترش امكانات زيربنا  "
 ".امور اجتماعي ، فرهنگي و هنري" ، "بهبود و گسترش امكانات جهانگردي "

                                                 
 .)١٣٧٧(مناطق ويژه اقتصادي  صنعتي و-د تجاريقانون و مقررات مناطق آزا. ۱
اين برنامه تا كنون به تصويب هيئت مديره سازمان نرسيده . )۱۳۸۳-۱۳۸۰( برنامه توسعه منطقه آزاد كيش . ۲

 .است
شاهنده :(شود تعاريف متعددي از توسعه پايدار در متون مربوط ارائه شده است كه به دو نمونه آن اشاره مي. ۳

١٣٧٨(. 
 هاي اجتماعي هاي اقتصادي و اهداف نظام هاي بيولوژيك، اهداف نظام داكثر ساختن همزمان اهداف نظامح -
دستيابي به يك حالت اقتصادي كه درآن تحقق كليه تقاضاهاي خصوصي و بازرگاني از محيط زيست، بدون  -

 .هاي آينده امكان پذير است كاهش ظرفيت محيط زيست براي نسل
۴.  Strengths, Weaknesses,Opportunities and Threads (SWOT) 
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ش ي و بـر اسـاس رو    يـ گيري براي اولويت بندي اقدامات اجرا      اي تصميم    ساختار رده  ،بدين ترتيب 

 .)٢شكل( گيرد يا ماتريس امتياز گيري، شكل مي تحليل سلسله مراتبي

تعيين  .استآرماني برنامه  هاي اجرايي و تعيين اولويت ريزي، ترين مراحل برنامه يكي از مهم

نيروي انساني و سرمايه در  اولويت به منظور يافتن بهترين الگوي تخصيص منابع اعم از زمان، مكان،

اين كار سرعت دسترسي به اهداف را نيز . رقيب است هاي اجرايي و  پروژهوها  طرح ها، ميان فعاليت

ترين مرحله  مهمبه همين لحاظ شايد اين مرحله را . كند اتالف منابع جلوگيري ميبهبود بخشيده ، از 

 .ريزي تلقي كرد برنامه

 تاكسـونومي عـددي،   ماننـد هاي رقيب وجود دارد ،     هاي متعددي براي اولويت بندي فعاليت      روش

ريزان  امهكه بسته به محدوديت زمان و مورد استفاده هريك، برن         … و   TOPSISتحليل سلسله مراتبي،    

 ١.رنديگ ميكار ه ب

 روش تحليـل سلسـله مراتبـي   هاي رقيب ،     بندي گزينه  هاي مورد استفاده در اولويت     يكي از روش  

گزينه رقيـب يـك      بين هر دو  گير    تصميم گيري سلسله مراتبي،    كه در آن بر مبناي درخت تصميم       است

ايـن روش عـالوه بـر     . دده جام مي مقايسه زوجي از نظر اهميت در تحقق هدف بالفاصله باالتر خود ان           

هـاي   ، امكان محاسـبه شـاخص سـازگاري بـراي ارزيـابي پاسـخ دهنـدگان و داده                  منطق قوي رياضي  

 ٢.سازد فراهم ميرا آوري شده  جمع

                                                 
كار   در تعيين درجه توسعه يافتگي نواحي مختلف يك كشور يا يك منطقه به             كه معموالً (  تاكسونومي عددي    .۱
محاسبه درجـه انحـراف      كه بر اساس تعيين مقادير احتمالي براي هر شاخص ارزيابي و          ( ، روش آنتروپي  )رود  مي

كه مشابه روش تاكسونومي عددي و بـا        ( TOPSIS روش    ،)كند  العات ايجادشده عمل مي   يا عدم اطمينان از اط    
، )پـردازد   بندي اقدامات مي   آل مثبت و منفي به ارزيابي و اولويت         از مقادير ايده   ،ها محاسبه فواصل اقليدسي گزينه   

ي و تعيـين تركيـب      هاي ارزيـاب   هاي مختلف را بر اساس كاهش تعداد شاخص        كه گزينه ( هاي اصلي  لفهؤروش م 
كه به صورت ساده بـر اسـاس        (روش ماتريس امتياز گيري      ،)كند  هاي مورد نظر رتبه بندي مي      خطي از شاخص  
ـ              كند    بندي مي   رتبهجمع امتيازاتي    روش  ، و )آورد  دسـت مـي   ه  كه هر گزينه در تحقق هـدف بـاال دسـتي خـود ب

، و در ايـن      اي كاربردهاي فراواني يافتـه     مالحظههاي اخير با رشد قابل        بندي سلسله مراتبي كه طي سال      اولويت
 .كار گرفته شده استه مقاله ب

در . شـود   شود، كه در اين مقاله از هر دو روش استفاده مـي   در دو محيط قطعي و فازي انجام مي   AHP روش   .٢
شـده  ستفاده  ا)نرم افزار تخصصي انجام روش تحليل سلسله مراتبي(  Expert Choice  نرم افزار از روش قطعي

 .طراحي شده است Excel و براي روش فازي برنامه محاسباتي آن در محيط
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  ساختار سلسله مراتبي اهداف، راهبردها و راهكارهاي اجرائي برنامه توسعه كيش.٢شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  تعيين درجه اهميت و،هاي رقيب بندي فعاليت ضروري است كه منظور از اولويت ذكر اين نكته  

در صورتي كه . اي با بيش از يك شاخص ارزيابي است اولويت اجرايي فعاليت با توجه به مجموعه

شود  ميبندي به سادگي انجام  داراي يك شاخص ارزيابي باشند، اولويتفقط هاي رقيب  مجموعه گزينه

 .بودهاي پيچيده چند معياره نخواهد  ستفاده از روشنيازي به ا و

 و بر اسـاس نمـودار سلسـله مراتبـي     ٢بندي هر يك از سطوح ذكر شده در شكل          به منظور اولويت  

و در اختيار تعدادي از مديران و كارشناسان ارشد سازمان منطقـه            شده  هايي تهيه    تعيين شده، پرسشنامه  

 توجه به دانش و تجربـه خـود، اهميـت هـر يـك  از راهبردهـا و                    آزاد كيش قرار گرفته شده است تا با       
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پـس از دريافـت     . بـراي نيـل بـه توسـعه كـيش تعيـين كننـد              هاي تعيـين شـده در برنامـه را         سياست

گيـري    فازي و قطعي و مـاتريس امتيـاز         تحليل سلسله مراتبي   از سه روش   هاي تكميل شده،   پرسشنامه

. هاي اصلي برنامه توسعه كيش محاسبه شده اسـت  ا، و سياستاوزان و رتبه هر يك از اهداف، راهبرده       

ند ممكن اسـت  گیر میكار ه گيراني كه منطق فازي را ب      وري تصميم  بهره براساس مطالعات انجام شده،   

 ١. درصد افزايش يابد٣٠٠تا 

 
 بندي و وزن نهايي هاي اولويت دست آمده از هر يك از روش هرتبه ب  مقايسه. ١جدول

 ميانگين وزني امتياز 

AHP شرح گروه

 قطعي
AHP

 فازي
جامع ماتريس 

 امتيازات

 ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ رشد اقتصادي

 ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ارزآوري

 ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ محيط زيست

 ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ اشتغال زايي
اف
هد
 ا

 ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ توسعه اجتماعي فرهنگي

٤٠١/٠ توسعه جهانگردي  ٤٧٢/٠  ٤١٢/٠  ۴۳۸۸/۰ 

 ۲۵۳۵/۰ ٢٦٢/٠ ٢٢٥/٠ ٢٩٥/٠ تقويت نهادهاي اجتماعي

دها
هبر
 را

 ۳۰۷/۰ ٣٢٥/٠ ٣٠٢/٠ ٣٠٣/٠ توسعه صنعت سبك

٣٥٢/٠ توسعه امكانات زير بنايي و عمران شهري  ٣٩٦٥/٠٣٦٣/٠  ٣٧٦٤/٠ 

جذب سرمايه گذاري وتوسعه  صنعت،

 صادرات

١٦٥٧/٠ ١٣٧٤/٠٢٠٠/٠ ١٩٠/٠ 

مكانات جهانگرديگسترش ا  ٢٦٥٤/٠ ٢٩٥٩/٠٢٤١/٠ ٢٣١/٠ 

ت
اس
سي

 
اي
ه

لي
 ك

 

 ١٩٢١/٠ ١٧٠٢/٠١٩٦/٠ ٢٢٦/٠ اموراجتماعي، فرهنگي و هنري

                                                 
 ).١٣٧٨( ، عادلآذر. ۱
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هـا و    سياسـت  هاي زير براي محاسبه اهميت و وزن نهايي هر يك از اهداف،             وزن ، از بر اين اساس  
 :شده استاستفاده راهبردها 

(w Fuzzy AHP)= ٥/٠  

(w Deterministic AHP)= ٣/٠  

(w Premium Matrix)= ٢/٠  

در تحقـق   ) …رشد اقتصـادي، ارزآوري و      ( اهميت هر يك از اهداف ميانه        باالدر انجام محاسبات    

بـه ايـن علـت كـه مفهـوم توسـعه در        انـد،  هدف نهايي برنامه توسعه كيش يكسان در نظر گرفته شده 

اي از شرايط و مقتضيات اقتصادي اجتمـاعي اسـت كـه در آن     هم وابسته ه   مجموعه كامل و ب    برگيرنده

اساساً تأثير هر يك از اهداف ميانه بر توسـعه           اند و  كرده توسعه پيدا  هر يك به صورت مستقل تكامل و      

 .اقتصادي اجتماعي به طور دقيق قابل تشخيص نيست

 
 تخمين معادالت فضاي حالت)ب

در اين مقالـه    . ست معادالت فضاي حالت شناسايي شود      ا يستم كنترل كننده، ابتدا الزم    براي طراحي س  

دو متغير حالت و چهار متغير كنترل تعريف شـده و ضـرايب             ) ٤(براساس ساختار معادالت فضاي حالت      

 ١اشـتغال متغيرهـاي حالـت شـامل ميـزان         . انـد  اي برآورد شـده     مربوط به صورت مستقل و تك معادله      

در نظـر  ) شاخص توسعه گردشگردي منطقه (وارد شده به كيش تعداد مسافر و  ) د اقتصادي شاخص رش (

هـاي   هاي سازمان منطقه آزاد كيش در هر يك از زمينه          گذاري همچنين سهم سرمايه  . گرفته شده است  

گذاري، توسـعه امكانـات جهـانگردي، و امـور           توسعه صنعت و جذب سرمايه     توسعه امكانات زير بنايي،   

 بر اين اساس و با      ٢.اند  نشان داده شده   xx...۴١ متغيرهاي كنترل تعريف شده و با        ؛ي و فرهنگي  اجتماع

 وارد شده به كيش، برآوردهـاي زيـر    مسافرانن و    به ترتيب براي تعداد شاغال     ,LPتعريف متغيرهاي   

 .ندهستقبولي دست آمده كه  از نظر آماري داراي ضرايب قابل ه ب

                                                 
ه  ممكن است چندان مناسب نباشد، ب، شاخصي براي رشد اقتصاديمنزلةاگر چه استفاده از متغير اشتغال به . ۱

 استفاده از آن بهمتغير اشتغال شود، ناگزير دليل نبود آمار و اطالعات ديگري كه در اين زمينه بتواند جايگزين 
ن در واحدهاي ن استفاده شده در اين مقاله، بر اساس آمار قطعي و ثبتي شاغالآمار مربوط به شاغال. ايم شده

 .اندك است كارگيري اشتغال كاذب بسياره آوري شده و از اين منظر احتمال ب صنعتي منطقه آزاد كيش جمع
آزمون شده و فرض نا ايستا بودن آنها رد  ز نظر ايستايي با استفاده از آماره ديكي فولرهر يك از متغيرها ا. ۲

 .شده است



 ١٠١  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 
Dependent Variable: LOG(P) 
Method: Least Squares 

۰۷/۱۱/۰۱ ۱۲:۰۶Date:    Time:  
۱۳۷۲ ۱۳۷۹Sample(adjusted):   

۸Included observations:  after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(P(-۱)) ۰٫۵۰۱۶۱۰ ۰٫۱۲۸۵۹۱ ۳٫۹۰۰۸۳۰ ۰٫۰۱۷۵ 
۲X (-۱) ۸٫۹۸۰۵۱۱ ۲٫۸۴۹۷۰۹ ۳٫۱۵۱۳۷۸ ۰٫۰۳۴۵ 
۳X (-۱) ۸٫۷۰۷۹۶۷ ۲٫۱۹۰۴۴۰ ۳٫۹۷۵۴۴۲ ۰٫۰۱۶۵ 
۱X (-۱) ۶٫۰۶۴۰۵۹ ۱٫۴۹۶۱۴۲ ۴٫۰۵۳۱۲۹ ۰٫۰۱۵۴ 

R-squared ۰٫۹۴۸۸۳۷     Mean dependent var ۱۳٫۲۶۸۴۰ 
Adjusted R-squared ۰٫۹۱۰۴۶۵     S.D. dependent var ۰٫۳۶۰۱۴۵ 
S.E. of regression ۰٫۱۰۷۷۶۴     Akaike info criterion -۱٫۳۱۰۸۹۰ 
Sum squared resid ۰٫۰۴۶۴۵۲     Schwarz criterion -۱٫۲۷۱۱۶۹ 
Log likelihood ۹٫۲۴۳۵۵۹     F-statistic ۲۴٫۷۲۷۲۰ 
Durbin-Watson stat ۲٫۲۸۳۷۱۵     Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۴۸۲۴ 

 
 كمتـر  دهد، از نظر آمـاري كليـه ضـرايب در سـطح         جدول نشان مي  اين  اي  طور كه برآورده   همان

  معني دار بوده و متغيرهاي توضيحي نيز تغييرات تعداد مسافر به كيش را در حد بسـيار                   α=٠۵.٠از

 .دهند خوبي توضيح مي

 :نشان داده شده است) ٨(معادله  صورت به باالبه طور خالصه معادله برآوردي 

١٣١٢١١١ ٧٠٧.٨٩٨٠.٨٠۶۴.۶)ln(۵٠١.٠)ln( −−−− +++= ttttt xxxpp      )۸  (  

 :زايي نيز برآورد شده است  معادله اشتغال،بر همين اساس
 

Dependent Variable: LOG(L) 
Method: Least Squares 

۰۷/۱۱/۰۱ ۱۲:۱۲Date:    Time:  
۱۳۷۲ ۱۳۷۹Sample(adjusted):   

۸Included observations:  after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(L(-۱)) ۰٫۸۲۰۷۱۰ ۰٫۰۴۴۴۲۰ ۱۸٫۴۷۶۰۲ ۰٫۰۰۰۱ 
۲X (-۱) ۸٫۰۳۶۵۶۶ ۲٫۱۸۷۵۹۶ ۳٫۶۷۳۶۹۷ ۰٫۰۲۱۳ 
۳X (-۱) ۴٫۳۲۲۴۴۸ ۰٫۹۰۷۱۴۵ ۴٫۷۶۴۸۹۵ ۰٫۰۰۸۹ 
۴X (-۱) -۸٫۴۵۲۶۱۹ ۴٫۶۵۷۹۹۰ -۱٫۸۱۴۶۴۹ ۰٫۱۴۳۸ 

R-squared ۰٫۹۹۳۸۹۹     Mean dependent var ۷٫۳۴۷۴۳۵ 
Adjusted R-squared ۰٫۹۸۹۳۲۴     S.D. dependent var ۱٫۰۴۵۷۰۵ 
S.E. of regression ۰٫۱۰۸۰۴۸     Akaike info criterion -۱٫۳۰۵۶۲۲ 
Sum squared resid ۰٫۰۴۶۶۹۸     Schwarz criterion -۱٫۲۶۵۹۰۱ 
Log likelihood ۹٫۲۲۲۴۸۹     F-statistic ۲۱۷٫۲۲۰۴ 
Durbin-Watson stat ۲٫۳۹۵۴۶۷     Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰۰۷۰ 
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١۴، همه ضرايب به استثناي ضريب متغيـر         باالدر معادله برآوردي     −tx       ١۶.٠ كـه در سـطح=α 

ب تغييـرات و سـاير      ضـري . ندهستدار    معني  α=٠۵.٠كمتر از دار است، ساير ضرايب در سطح        معني

باكس، -نگ  لجاضمن آنكه بر اساس آزمون      . ها نيز حاكي از معني دار بودن كل رگرسيون هستند          آماره

 ١.توان رد كرد فرضيه نرمال بودن جمالت پسماند را نمي

مجموعـه ايـن دو معادلـه  بـه شـكل كلـي              ) ٨( و معادلـه     باال با توجه به معادله برآوردي       ،بنابراين

 )٩معادله ( :اند  حالت بازنويسي شدهمعادالت فضاي

) ٩(      
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هم ارز تلقي نمـود و از ايـن نظـر بـردار     ) ٤(توان در قالب فرم ماتريسي    را مي  باالسيستم معادالت    

باال سيستم معادالت فضاي حالت     . متغيرهاي حالت و متغيرهاي كنترل به خوبي قابل شناسايي هستند         

توان   در ميان معادالت رقيب براي بيان و توصيف فضاي حالت، بهترين سيستم بوده است، نمي              اگر چه   

 يـك كنتـرل كننـده فـازي       از  به همـين دليـل      . آن را يك سيستم كامالً دقيق و بدون خطا تلقي نمود          

هاي كنتـرل كالسـيك      هاي غيرقطعي و نا دقيق نسبت به سيستم        سيستمكنترل  كه براي   استفاده شده   

 بـين كـه معـرف نحـوه ارتبـاط         ايجاد شده   براي اين منظور، ابتدا يك پايگاه قواعد فازي         . است ترمفيد

 ابـراز شـده كارشناسـان    هـاي  اين مرحله بـا اسـتفاده از نظر     .)٢جدول  ( متغيرهاي كنترل و حالت است    

                                                 
در رگرسيون فازي، . توان از الگوي رگرسيون فازي استفاده نمود ، ميباالجاي الگوي رگرسيوني معمولي به . ۱

در اين  .شود ، از اعداد فازي استفاده ميچنانچه مشاهدات دقيق نباشند يا نتوان آنها را به صورت دقيق بيان نمود
شود، كارايي بيشتري نسبت به  كارگيري رگرسيون فازي كه بر مبناي اعداد فازي انجام ميه قبيل موارد ب

در اين صورت الزم است كليه مشاهدات مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته را بر . رگرسيون معمولي دارد
 و سپس بر اساس عملگرهاي جبري ،تبديل)  اينهامانند، سهمي، نمايي و  مثلثيجملهاز (حسب اعداد فازي 

) ١٣٧٨(و طاهري) ١٣٧٢(براي مطالعه بيشتر به ارقامي. مترتب بر اعداد فازي به برآورد پارامترها اقدام نمود
ن مبحث منظور جلوگيري از اطاله كالم، از ايه دليل ادبيات خاص مربوط به رگرسيون فازي و به ب. مراجعه شود

 .در اين مقاله استفاده نشده است



 ١٠٣  ۸۲مجله برنامه و بودجه، شماره 

اهداف  بر اساس سطوح انحراف از       ،سازمان منطقه آزاد كيش براي تعيين ميزان تغيير متغيرهاي كنترل         

 .انجام شده است

 
هاي سازمان  گذاري  پايگاه قواعد فازي سيستم كنترل فازي سهم سرمايه.۲جدول 

 منطقه آزاد كيش

شماره 
 قاعده

انحراف در 
هدف 

 اشتغالزايي

انحراف در 
هدف جذب 
 مسافر

زير بنايي و 
عمران 
 شهري

گذاري  سرمايه
 و صنعت

امكانات 
 جهانگردي

اجتماعي، 
فرهنگي 
 و هنري

1 NB NB PB PB PB PB 
2 NB NS PS PB PS PB 
3 NB Z Z PB PS PB 
4 NB PS NS PB Z PB 
5 NB PB NB PS PS PB 
6 NS NB PB PB PS PS 
7 NS NS PS PS PS PS 
8 NS Z Z PS Z PS 
9 NS PS NS PS PS PS 

10 NS PB NB PS Z PS 
11 Z NB PB PB Z Z 
12 Z NS PS PS Z Z 
13 Z Z Z Z Z Z 
14 Z PS NS Z PS Z 
15 Z PB NB NS Z Z 
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۲ادامه جدول   

شماره 
 قاعده

انحراف در 
هدف 

 اشتغالزايي

انحراف در 
هدف جذب 
 مسافر

زير بنايي و 
عمران 
 شهري

گذاري  سرمايه
 و صنعت

امكانات 
 جهانگردي

اجتماعي، 
فرهنگي 
 و هنري

16 PS NB PB PS PB NS 
17 PS NS PS PS Z NS 
18 PS Z Z Z NS NS 
19 PS PS NS NS NS NS 
20 PS PB NB NB NS NS 
21 PB NB PB PS PS NB 
22 PB NS PS Z PS NB 
23 PB Z Z Z NS NB 
24 PB PS NS NB NS NB 
25 PB PB NB NB NB NB 

    
با روش آزمون و خطا، و از طريق بررسي ميزان خطاي ميان متغيرهاي حالت و مطلوب حاصـل از                   

،  براي جمالت انحراف از هدف     باالفازي به سيستم، توابع عضويت متغيرهاي زباني        كننده   اعمال كنترل 

. انـد  به صورت گوسي و براي متغيرهـاي خروجـي بـه صـورت مثلثـي تعريـف و در نظـر گرفتـه شـده           

 ، غير فازي ساز ميانگين ١كننده مورد نظر بر اساس يك سيستم فازي ممداني با فازي ساز منفرد كنترل

                                                 
فازي ساز كه . منظور از فازي سازي، تبديل مقادير قطعي يا زباني متغيرهاي ورودي به مقادير فازي است. ۱

 به  يك R متعلق بهX*ست از نگاشتي از يك نقطه حقيقي مانند  اعبارت دهد، عمل فازي سازي را انجام مي
 فازي ساز يك يا چند متغير ورودي را كه به عبارت ديگر،. Uدر مجموعه مرجع′Aمجموعه فازي مانند 

  فازي سازهاي مختلفي.)١٣٧٨لي وانگ ( كند ، به يك مجموعه فازي تبديل مياستقطعي  X*در نقطه 
فازي ساز منفرد، فازي ساز گوسين و فازي ساز : ترين آنها عبارتند از  اند كه مهم در ادبيات فازي مطرح شده

 .مثلثي
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 ٢.شود  به شكل زير تعريف ميباالتور استنتاج ضرب براي پايگاه قواعد كنترلي ، و مو١مراكز
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kكه در آن    
iG      مقدار متوسط متغير زباني i -    ام در قاعدهk در ٢٢ قاعـده  فقـط مثال، اگر راي ب. است 

 :آيد دست ميه از رابطه زير ب٢xآنگاه مقدار متغير كنترلي  پايگاه قواعد وجود داشته باشد،
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هاي غير فازي ساز متعددي در ادبيات  روش. كند غير فازي ساز، خروجي را به يك مقدار قطعي تبديل مي. ۱

روش و  )COG( روش مركز ثقل، عبارتند از هدر اين زمين دو روش بسيار متداول  كهاند مربوط معرفي شده
شود، مقدار قطعي خروجي   نيز شناخته مي)COA( در روش نخست كه به روش مركز سطح .ميانگين مركز

 :شود براساس فرمول زير محاسبه مي
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و   خروجي قطعي غير فازي سازY ، *yنشان دهنده عمل انتگرال روي مجموعه مرجع

)(yconseqµاين روش در صورتي كه مجموعه فازي مورد نظر تك شرطي  .است   تابع عضويت جمله تالي
 ..اي منتهي شود نباشد، از نظر محاسباتي پيچيده و ممكن است به نتايج ناخواسته

 : شود  محاسبه ميزيريانگين مركز، خروجي قطعي از طريق فرمول در روش م
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ام و   - i  مركز مجموعه فازي ibكه در آن 
)( ipremiseµ بر اساس .است درجه ارتفاع  يا مقدار عضويت آن 

، غير فازي ساز ميانگين مركز از نظر سه معيار توجيه پذيري، سادگي محاسبات و هايي كه انجام شده بررسي
 .)١٣٧٨لي وانگ (است پيوستگي، بهترين غير فازي ساز 

 .)١٣٨١(. ، اكبر احمدي. ۲
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 شبيه سازي سيستم )ج

 بـا توجـه بـه سـاختار         در اينجا . سيستم به داشتن مقادير اوليه نياز داريم       سازي در اين حالت براي شبيه    
هـاي سـازمان را برابـر        گذاري معادالت فضاي حالت، مقادير اوليه اشتغال و تعداد مسافر و سهم سرمايه           

هاي برنامه توسعه را پيش بيني   در نظر گرفته و براساس آنها مقادير سال١٣٧٩رقم واقعي آنها در سال     
 :بنابراين خواهيم داشت. كنيم مي
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 سيستم پوياي زير ،)٩( و نيز با توجه به ضرايب سيستم برآورد شده در باالبا توجه به مفروضات 
هاي  طول سال براي تعيين سهم هر يك از چهار سياست اصلي سازمان از كل درآمدهاي عمراني در

 .آيد دست ميه برنامه ب

) ١١                    (   
١٣١٢١١١

١۴١٣١٢١

٧٠٧.٨٩٨.٨٠۶۴.۶)ln(۵٠.٠)ˆln(
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بيني  مقادير هدف براي سطوح اشتغال و تعداد مسافر كه در برنامه توسعه پيش از سوي ديگر،
 :شوند اند، بر اساس روند زماني تغييرات آنها مطابق زير فرموله شده و مدل مرجع در نظر گرفته مي شده
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 درصدي در سطح اشـتغال      ١٠رشد ساالنه    به عبارت ديگر هدف برنامه، دستيابي به         

 مقادير اوليه براي ايـن معـادالت نيـز برابـر مقـادير اوليـه              . است درصدي در ورود مسافر به كيش        ٦و  

هـاي    چرخه محاسباتي مقادير انحراف از هدف و نيز مقادير كنترلي براي سـال            . تعريف شده در باالست   
 :د كرچنين بيانتوان به صورت خالصه  برنامه را مي

 )١١( با استفاده از t پيش بيني مقادير اشتغال و مسافر در سال )الف

 t محاسبه مقادير خطاي ميان متغيرهاي هدف و مقادير پيش بيني شده مسافر و اشتغال در سال )ب
 tبراي سال ) ١٠( تعيين مقادير متغيرهاي كنترلي با استفاده از )ج
 )١١(با استفاده از  +۱t  پيش بيني مقادير اشتغال و مسافر در سال)د

 +۱t محاسبه مقادير خطاي ميان متغيرهاي هدف و مقادير پيش بيني شده مسافر و اشتغال در سال )ه
 +۱tبراي سال ) ١٠( تعيين مقادير متغيرهاي كنترلي با استفاده از )و

…… 
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 جـدول  هاي برنامه بـه صـورت    به تفكيك ساليادشدههاي سيستم   جوابباالبر اساس رويكرد عطفي   

 :آيد دست ميه زير ب
 

گذاري سازمان منطقه آزاد   مقادير محاسبه شده متغيرهاي سهم سرمايه.٣جدول
 ه برنامهوركيش در طول د

ln(L( سال  )ln(P  )ln( *L
 

)ln( *P
 le pe 

١x ٢x ٣x ۴x 
١٣٨٠ ۶۵۹۲/۸ ۰۵۱۰/۱۳ ۴۵۰۲/۸ ۵۲۴۶/۱۳ ۲۰۹/۰ ۴۷۳۶/۰-  ۷۴۴۷/۰ ۱۹۳۳/۰ ۱۲۷/۰ ۰۲۴۰/۰ 

١٣٨١ ۰۳۰۱/۹ ۱۴۴۰/۱۴ ۵۴۵۵/۸ ۵۸۲۹/۱۳ ۴۸۴۶/۰ ۵۶۱۰۷/۰ ۶۰۲۲/۰ ۱۳۱۶/۰ ۰۸۶۶/۰ ۰۱۴۱/۰ 

١٣٨٢ ۷۱۷۲/۸ ۹۴۲۴/۱۲ ۶۴۰۸/۸ ۶۴۱۲/۱۳ ۰۷۶۴/۰ ۶۹۸۷/۰-  ۷۵۹۲/۰ ۱۸۴/۰ ۱۴۱۴/۰ ۰۲۳۵/۰ 

١٣٨٣ ۰۷۴۳/۹ ۲۵۶۸/۱۴ ۷۳۶۱/۸ ۶۹۹۴/۱۳ ۳۳۸/۰ ۵۵۷۳۸/۰ ۶۰۲۶/۰ ۱۳۹۶/۰ ۱۱۲۳/۰ ۰۱۶۹/۰ 

 
 تحليل همگرايي) د

ديگـر،  بـه عبـارت     . شـود   وسيله همگرايي وضعيت همگرا شدن خطاي رديابي به صفر مشخص مي          ه  ب

شود كه آيا سيستم كنترل كننده طراحي شده، به شكل مناسبي مسير مطلوب و بهينـه را      نشان داده مي  

در شكل زير روند زماني متغيرهاي خطا و همچنين مسير زماني متغيرهاي حالـت              . كند يا خير    دنبال مي 

 شـده اسـت،     طـور كـه نشـان داده       همان.  ترسيم شده است   ١٣٩٥ تا   ١٣٧٥هاي    و مطلوب  براي سال    

 .اند مقادير خطا در سطح مشاهده بيستم  به سمت صفر ميل كرده

  نمودار زماني نوسان خطا ميان مقادير مطلوب و مقادير شبيه سازي شده.٣شكل 
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 مسير زماني تقرب متغيرهاي حالت به مطلوب. ۴شكل 
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 حل مدل)ره

 هــاي اد كــيش بــراي ســالســت، ابتــدا از درآمــدهاي ســازمان منطقــه آز االزم) ٣(بــراي حــل مــدل 

هاي عمرانـي تعيـين       و برآن اساس مقادير قابل تخصيص به طرح       باشيم  داشته   برآوردي   ۱۳۸۰-۱۳۸۳

هاي گذشته، مجموع درآمدهاي سازمان كه عمدتاً متكي به اخـذ عـوارض از كاالهـاي        طي سال . شوند

ور مجوزهاسـت، رونـدي     هـا و صـد     ييوارد شده به جزيره و كاالهاي همراه مسافر، فروش زمين و دارا           

در اينجا دو سناريوي محتمل براي درآمدهاي قابل تخصيص سازمان          . تصادفي و با نوسان داشته است     

در طراحي كرده و    )  نشان دادن نحوه محاسبه و تخصيص منابع       برايصرفاً  ( ۱۳۸۳-۱۳۸۰هاي    در سال 

در . كنـيم  دل را حـل مـي  ، مـ يادشـده نهايت براساس سناريوي سوم يعني ميانگين حاالت دو سناريوي       

 : اند جدول زير اين سناريوها تشريح شده

 
 

درآمد قابل تخصيص پيش بيني شده            
 سناريو )ميليون ريال(

 توضيحات

١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ 
  خــوش حالــت
 :بينانه
 درصــــد ٢٠

 ةرشــد ســاالن
درآمدها ناشي  

 :از

ـ       - دليـل گسـترش امكانـات      ه  افزايش تعـداد مسـافر ب
 تفريحي يي وزيربنا

ـ        - دليـل بـاالرفتن    ه  افزايش قيمت كـارت مسـافري ب
 سقف خروج كاالي همراه مسافر

ـ     افزايش درآمد مجوز فعاليت    - دليـل  ه  هاي اقتصادي ب
 منطقه رشد اقتصادي در

 اخذ عوارض خدمات شهري وتوسعه جهانگردي -

۸۴۰/۱۸۶ ۲۰۸/۲۲۴ ۰۴۹/۲۶۹ ۸۵۹/۳۲۲ 

 :بدبينانه حالت
  درصــــــد ٢

ســاالنه  رشــد
ا ناشي  درآمده

 :از

 كاهش سقف ورود كاال به كيش -
دليل كاهش تفاوت   ه  كاهش فروش كارت مسافري ب     -

 قيمت كاال بين كيش وسرزمين اصلي
ـ      كاهش درآمد مجوز فعاليت    - دليـل  ه  هاي اقتصـادي ب

گسترش ركود اقتصادي ازسرزمين اصلي به كيش 

۸۱۴/۱۵۸ ۹۹۰/۱۶۱ ۲۳۰/۱۶۵ ۵۳۵/۱۶۸ 

 ١١ميــــانگين 
ــد ــد درصـ   رشـ
 آمدهادر ساالنه

 
۸۲۷/۱۷۲ ۸۳۸/۱۹۱ ۹۴۰/۲۱۲ ۳۶۴/۲۳۶ 
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هـاي    و با توجه به سهم هر يـك از سياسـت           باالبيني شده در جدول      مقادير درآمدي پيش  اساس  رب

)  كـردن آنهـا    بهنجـار پـس از    ( دست آمده اسـت   ه  كلي برنامه توسعه كه از طريق كنترل كننده فازي ب         

 . آيد دست ميه ها ب ياستجدول زير  براي تعيين ميزان ريالي هريك از اين س
 

 ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰سال

 ۶۹۲/۰ ۶۸۲/۰ ۷۲۲/۰ ۶۸۴/۰ سهم امور زيربنايي

 ۱۶۳۴۴۶ ۱۴۵۳۱۰ ۱۳۸۴۳۰ ۱۱۸۱۷۹ )ميليون ريال(مبلغ ريالي 

 ۱۶۰/۰ ۱۶۹/۰ ۱۵۸/۰ ۱۷۸/۰ گذاري سهم امور صنعتي و سرمايه

 ۳۷۸۶۶ ۳۶۰۵۱ ۳۰۲۵۳ ۳۰۶۷۷ )ميليون ريال(مبلغ ريالي 

 ۱۲۹/۰ ۱۲۷/۰ ۱۰۴/۰ ۱۷۷/۰ امور جهانگرديسهم 

 ۳۰۴۴۴ ۲۷۰۶۵ ۱۹۸۹۴ ۲۰۱۵۲ )ميليون ريال(مبلغ ريالي 

 ۰۱۹/۰ ۰۲۱/۰ ۰۱۷/۰ ۰۲۲/۰ امور فرهنگي اجتماعي

 ۴۵۶۲ ۴۴۹۳ ۳۲۲۳ ۳۸۰۲ )ميليون ريال(مبلغ ريالي 

 
اجرايي به ست كه برآوردي از منابع مالي مورد نياز هر يك از راهكارهاي  ابراي حل مدل الزم

. هاي برنامه تعيين شود انضمام مقادير حداقل و حداكثر قابل تخصيص به هر يك از آنها در طول سال
ه هاي مالي سازمان و با هماهنگي كارشناسان معاونت عمراني آن ب اطالعات اين بخش از صورت

 .دست آمده است
 برنامه توسعه و نيز اطالعات هاي هاي كلي در طول سال اكنون كه مقادير ريالي هر يك از سياست

ريزي تخصيص منابع مالي را  توان مدل برنامه دست آمده است، ميه هاي سيستم ب مربوط به محدوديت
، هستندكه تعداد راهكارهاي اجرايي مطرح شده در برنامه توسعه كيش زياد  با توجه به اين. حل نمود

در حالت قطعي براي راهكارهاي اجرايي دست آمده از حل مدل تخصيص ه هاي ب در زير تنها جواب
ها از  براي يافتن اين جواب.  نشان داده شده استگذاري سياست توسعه صنعت و جذب سرمايه

 . استفاده شده است LINGOافزار نرم
كـه بـا   كنـيم   فرمولـه مـي   را براي در بـر گـرفتن مـواردي        باالاكنون قالب فازي مسئله تخصيص      

 .اجه هستيمهاي مبهم و نامطمئن مو داده
ريزي فازي به حالت قطعي و در نهايـت حـل            هاي مختلفي براي تبديل يك مسئله برنامه       الگوريتم

 از جمله، روش زيمرمن، روش ناراسـيمان، روش حنـان، روش يانـگ، ايگنيزيـو و              .آن ارائه شده است   
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عرفـي  كيم، روش اينوگوچي، ايچي هاشي و كيم، روش تيـواري، روش معماريـاني، و روش روبـين م                 

 . شود  الگوريتم زيمرمن معرفي مي،در اين مقاله. ١اند شده

 :يابي به شكل زير است شود كه صورت فازي مسئله بهينه در الگوريتم زيمرمن فرض مي

) ١٢                                                                                (
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 :را به شكل زيرباز نويسي كرد) ١٢(توان صورت ماتريسي   مي،هدف را در ضريب منفي ضرب كنيم تابع
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nmگر ماتريس   ا ×+ m)(۱۱و بردار B را با    xضرايب بردار   )١(  d ضرايب سمت راست را با       +×

dBxكـه    اي  به گونـه   xارت ديگر صورت مسئله به يافتن بردار        به عب (نشان دهيم،   
≅
 باشـد، تبـديل    ≥

توان به صورت يك مجموعـه فـازي          را مي ) ١٣( سطر مدل    m+١صورت هر يك از      در آن ) شود  مي

 :يعني خواهيم داشت.   نمايش دادxiµ)(با تابع عضويت 

) ١٤                                                                                               (
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 :ست از ا عبارتگيري فازي تعريف تصميمبر اساس ) ١٤(در مدل " تصميم "مجموعه فازي  عضويت تابع

) ١٥                  (                                                              { }(x)nim(x) iiD~
µµ =  

(x)iµ    كه متغير تعبير نمود   اي    توان درجه    در باال را ميx   نامساوي ii dxB  .بخشـد   را تحقـق مـي    ≥

)iB نگر ابيi−  امين رديف ماتريسBاست  ( 

                                                 
 .اند ها ارائه كرده مرور جامعي بر اين روش)  ١٣٧٤ب( آذر و معمارياني. ۱
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 گيري فازي تعريف تصميم) ه
يك  فرض كنيد،: اند  تعريف تصميم گيري فازي را به صورت زير ارائه كرده١٩٧٠ در سال ١بلمن و زاده

.  داريـم X در فضاي متغيرهاي رقيـب  ~C شكل  و يك محدوديت فازي به~Gآرمان فازي به شكل    

دهنـد كـه يـك مجموعـه فـازي حاصـل از               را شكل مي   ~D تصميم  ~C و ~Gدر اين صورت تركيب     

CGD ،به عبـارت ديگـر    . است ~Gو~Cاشتراك   ~~~
I=        كـه در نتيجـه  { }

CGD ~~~ ,min µµµ = .

 )١٩٩٦زيمرمن (
 ايـن مـدل اسـت كـه از حـل مسـئله              تـرين جـواب    بزرگدر واقع   ) ١٥(جواب بهينه و قطعي مدل      

 :آيد دست ميه ريزي غير خطي زير ب برنامه
) ١٦                   (                                             { } (x)Max(x)Min  Max

D~۰xii۰x
µµ

≥≥
= 

كـه اكنـون    (هـا    اگر محدوديت .  تعيين شوند  iµ(x)ست كه توابع عضويت      ا  الزم باالبراي حل مسئله    

 ١گر كامالً تحقق يابند، برابـر        و ا  ٠ برابر   xiµ)(كامالً نقض شوند، مقدار     ) ندهستشامل تابع هدف نيز     
بـا اسـتفاده از     . يابنـد   بين اين دو مقدار ، توابع عضويت به صـورت يكنواخـت افـزايش مـي               . خواهد بود 

 :را به صورت زير طراحي كنيمباال   با مشخصات xiµ)(مقدار  توانيم مي عضويت تابع يك شكل ترين ساده
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ها يا تـابع هـدف در آن فاصـله از             است كه نقض محدوديت    ٢ نوسان يا حد تحمل    دامنه   iτكه در آن    
اين فواصل اطمينان مقادير ثـابتي هسـتند كـه بـه صـورت ذهنـي                 .گير قابل قبول است    سوي تصميم 

توان به صورت زير به يـك مسـئله            را مي  باالله  بر اساس الگوريتم حل زيمرمن، مسئ     . شوند  انتخاب مي 
 :قطعي تبديل و حل نمود
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١. Bellman & Zadeh(١٩٧٠) 
٢. Tolerance 
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),x( اگر بردار  ،بنابراين ٠λ ١٧( باشد، و با فـرض توابـع عضـويت ماننـد آنچـه در     ) ١٨( جواب مسئله (

بر اين اسـاس و     . خواهد بود ) ١٣(و  ) ١٢(ترين جواب مدل      بزرگ ٠xيف شده است، در آن صورت ،      تعر

به صـورت   ) ٧(غير فازي باشند، شكل فازي مدل         )٦(هاي سيستم در مدل      كه محدوديت  با فرض اين  

 :شود تبديل مي) ١٩(
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صـورت محـدوديت زيـر بـه جـاي         در صورتي كه محدوديت درآمدي را نيز فـازي تلقـي كنـيم در آن              

 .شود وارد مي) ١٩(محدوديت سوم در مدل 
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ريزي خطي بوده كه از نظر محاسباتي حل آن نسبت به مدل    رد برنامه  يك مسئله استاندا   باالمسئله  

دست آمـده از حـل مـدل تخصـيص در           ه  هاي ب  در زير جواب  . باشد  مي تر و كاراتر   به مراتب ساده  ) ١١(

  گـذاري  سياست توسعه صنعت و جذب سرمايه   حالت فازي با الگوريتم زيمرمن براي راهكارهاي اجرايي         

 .نشان داده شده است
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 گيري خالصه و نتيجه

الگوي .  منابع مالي استريزي شده  اين مقاله در پي طراحي و ارائه الگويي براي تخصيص برنامه

 توسعه ميان مدت است ة دربرگيرنده برنام،بخش اول.  اصلي تشكيل شده استبخشاز سه پيشنهادي 
كارهاي اجرايي تعيين و ها و راه ريزي سلسله مراتبي، اهداف، سياست آن چارچوب برنامهدر كه 

 بخش دوم، يك سيستم كنترل كننده است كه دربرگيرنده معادالت فضاي حالت. شوند بندي مي اولويت

هاي  بوده و مقادير قابل تخصيص بهينه براي سياست) كنترلبراي بيان ارتباط بين متغيرهاي حالت و(
 الگوي تخصيص منابع مالي يك ،بخش سوم. دهد دست ميه برنامه توسعه در طول دوره برنامه را ب

ست كه وظيفه تعيين ها اي از محدوديت ريزي آرماني با دو دسته هدف كلي و مجموعه مدل برنامه

  .عهده دارده بهينه مقادير قابل تخصيص در هر سال به راهكارهاي اجرايي در برنامه توسعه را ب
 در زمينه تخصيص منابع مالي در دليل ساختار خاص حاكم بر منطقه آزاد كيش، و مشكالتي كهه ب

اي  دليل امكان بررسي و كنترل منابع مالي متناسب با اهداف توسعهه اين سازمان وجود دارد، و نيز ب

 يك مطالعه موردي منزلةمربوط به اين منطقه، الگوي پيشنهادي براي سازمان منطقه آزاد كيش به 
گيري چند  ابتدا بر اساس الگوهاي تصميم.  استآزمون شده كه بخشي از نتايج آن در اين مقاله آمده

ها و راهكارهاي اجرايي اين منطقه در طي يك  بندي اهداف، سياست معياره، به تعريف، تعيين و اولويت
مقادير كمي اهداف و (برنامه اين هاي   ساله پرداخته شده و سپس خروجيچهارريزي شده  دوره برنامه

 ورودي يك سيستم مثابهبه ) ها و راهكارهاي اجرايي استبندي شده اهداف، سي ضرايب اولويت

كار رفته ه هاي برنامه توسعه منطقه از كل منابع مالي قابل وصول ب كنترلي، براي تعيين سهم سياست
هاي سيستم كنترل كننده و نيز ضرايب اولويت بندي شده در برنامه   از خروجي،در بخش پاياني. است

هاي برنامه  يزان ريالي و بهينه هر يك از راهكارهاي اجرايي در طول سالتوسعه منطقه، براي تعيين م

بودن  اين الگو ابتدا با در نظر گرفتن قطعي. ريزي آرماني استفاده شده است و در قالب يك الگوي برنامه
هاي آنها با  ضرايب و پارامترهاي آن و سپس با فازي كردن ضرايب و پارامترها حل شده و جواب

 .اند قايسه شدهيكديگر م

ريزي رياضي و نظام  يك الگوي مبتني بر برنامهكه اله مقالگوي ارائه شده در اين  به طور خالصه، 
 :درا دارها و مشخصات زير   ويژگي،استگيري چند معياره با پارامترهاي فازي و قطعي  تصميم

ر اساس يك برخي از ضرايب توابع محدوديت به صورت درون مداري و بكه يك الگوي پويا  .١

 .شوند سيستم بازخوردي تعيين مي
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ترين مقدار به وجوه پيش بيني شده براي اتمام طرح در   آرماني براي تخصيص نزديكدارا بودن .٢
هاي عمراني ناشي از  ها و طرح از ناتمام ماندن پروژهپيشگيري  كه با هدفريزي  طول دوره برنامه

 .تعريف شده استعدم پرداخت منابع مالي كافي 

سهم هر سياست برنامه توسعه از ميزان اثر بخشي تواند   ساختار كنترلي است كه ميةر برگيرندد .٣
 و متناسب با اهداف تعيين شده، گيري اندازهرا بر اهداف برنامه كل ميزان منابع مالي قابل وصول 

 .هاي اصلي برنامه را تغيير دهد در هر سال از اجراي برنامه توسعه سهم سياست
هاي مورد استفاده در اين مقاله مبتني بر الگوهاي رياضـي دقيـق و پيشـرفته                 كه روش   اين با وجود   
توان ادعا كرد كـه        مي ، در مجموع  است، كه طراحي و حل آنها مستلزم صرف وقت و دقت فراوان             است

ه تواند در سـاماندهي و تخصـيص بهينـ      اله بنا به داليل زير مي     مقاستفاده از الگوي معرفي شده در اين        
چارچوبي را   ، و ثر بوده ؤم)  كل كشور  مانندتر   و در سطوح وسيع   (ر سازمان منطقه آزاد كيش      منابع مالي د  

 .سازداقتصادي فراهم كالن براي نظارت و ارزيابي آثار بودجه تخصيصي بر متغيرهاي 

 بـه . يسـت اي ن  ريزي برنامه  نظام تخصيص منابع مالي در سازمان منطقه آزاد كيش يك نظام بودجه            .١

هـاي اجرايـي در آن ناتمـام         ها و پروژه    ها در اين سازمان برخي از طرح       همين علت با تغيير مديريت    
تخصيص منـابع مـالي     ريزي و    برنامهظام  استفاده از ن  . گردند  مانده و فاقد توجيه الزم براي ادامه مي       

  منطقهاي توسعهه ، درجه موفقيت برنامهآنهاهاي معرفي شده در  ها و طرح مبتني بر اهداف، سياست

 .دده ميافزايش را 

و مـبهم   عموماً )همانند نظام آمار رسمي كشور ( در منطقه آزاد كيش   نظام آماري و اطالعات رسمي       .٢
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