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 چکیده 
گذاری و تغیینرا  یافتگی و سرمایهبا میزان ترسعهیافتگی شهر سادلی عسلریه درمقایسهوضعیت ترسعهتحلیلی بر 

ای ازلحنا  اجتمناعی و منطقنهی پایندار دروندر روند ترسعه ی پارس جنربی، گریای اختالفشده در منطقهانجام
ی ناپاینداری منالی در های منطقنهنیافتن سنورنتگاهیافتگی صنعتی منطقه است کنه عامنل اصنلی ترسنعهترسعه

ی شنهری ها و رشد روزافزون نیازهای جامعههاست. امروزه محدودیت و مشوال  تأمین مالی شهرداریشهرداری
ی ی داضنر بنا روم مطالعنهرا از مزیت به ضنرور  تدندیل کنرده اسنت. در مقالنه« هاریت هزینهمدی»مرضرع 
ی شناختی و میدانی، منابع و درآمدهای پایدار شنهرداری عسنلریه بررسنی و تحلینل شنده و ای و مطالعهکتابخانه

ل فضایی و ساختار اقتصاد منطقنه درنهایت راهدردهای الگری تأمین مالی و درآمدزایی پایدار و کارآمد مطابق تحلی
، شناخت عرامل مؤثر عسلریهکالددی شهر فیزیوی یترسعهارائه شده است؛ بنابراین هدف پژوهش با درنظرگرفتن 

ها و فیزیونی آن، شنناخت ترانمنندی یبررسی سیر گسترم شهر و الگنری ترسنعه ،کالددی شهرر رشد فیزیویب
تأمین مالی ریزی اصرلی و عملی برای برنامهمنظرر بهراهوارهایی  یفیزیوی شهر و ارائه یهای ترسعهمحدودیت

. نتایج تحلیل عرامل مؤثر بر الگری تأمین مالی پایدار شهرداری عسلریه بیانگر این اسنت برده است پایدار عسلریه
نعت نفت، گناز و پتروشنیمی و نینز ص یهای برمی و مشارکت درزهگیری از انرژیکه عرامل طدیعی، ازجمله بهره

شنده محرر عامل ایجاد قابلیت گردشگری و صنایع دسنتی و سننتی اسنت. راهدردهنای ارائهی صنایع مردمترسعه
صنرر  برنامنه و کرششنی مسنتمر، سناختاریافته، مننظ ، به ی اقتصادی شهرداریی درآمدزایی و ترسعهدرزمینه

ها و گیرینگری در تصنمی ی شنهری بنا رویونرد آینندهخنارجی دنرزه بر محیط داخلنی ومنطقی و علمی مدتنی
 ها در شنهرداریکنند. مندیریت هزیننهها را میسنر میها، انجام فعالیتکردن آناساسی و عملیاتی گذاریسیاست
ی اقتصادی ها تا رسیدن به وضعیت مطلرب و بهدرد وضعیت ترسعهبه تحرال  علمی جدید و عدرر از دغدغهباترجه

ریزی راهدردی و عملیاتی ازجمله فیزیوی و اجرایی و عمرانی، در کننار ها باید با برنامهشهر و درآمدزایی شهرداری
دهنده آن و نهادهای مدیریت محلی شنهری نشنانهای پژوهش باهدف تأمین مالی شهرداری ه  قرار گیرد. یافته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ر اقتصادی کلی منطقه صرر  پذیرد. راهدردهای جدید در سنند راهدنردی، به ساختاترجهاست که درآمدزایی باید با
گیری از تران صنعت گردشگری )صنعت سدز و پاک( و صنایع و درآمدزایی شهرها )روم ارزیابی اقتصادی( و بهره

تحلینل  بنا گیرد؛ همچنین، درآمدزایی برای شنهرداریی اقتصاد شهری دربر میخدما  وابسته به آن را در ترسعه
ای و پنذیرد کنه بنا اقنداما  ترسنعهریزی گردشگری صنرر  میتران محیطی شهر و مناطق اطراف آن و برنامه

 ها، ایجاد شغل برای شهروندان و درآمدزایی پایدار همراه است.گذاری و ایجاد زیرساختزیداسازی شامل سرمایه

ی محلنی، مندیریت محلنی، شنهر یندار، مالینه، تأمین مالی پانظام درآمدی شهرداری واژگان کلیدی:

 سادلی عسلریه

 

 مقدمه. ۱
اصنلی  مراکنز بلونه خندما  نیسنتند، و کاال مصرف و ترزیع و ترلید تنها، کانرن شهری هایسورنتگاه

: ۱۳۸۹شرند )دیدری چپانه، می محسرب بشری هایتمدن در اجتماعیاقتصادی هایفعالیت گیریشول
 و هاهنای شنهرداریفعالیت یدامننه گسنترم همچنرن شهری با بروز عراملی رویورد اقتصاد(. در ۲۳

 جمعینت افنزایش از ناشنی مدیریت محلی  یا مدیریت شهری و نیز مشوال  از مردم انتظارا  افزایش

اسنت )تأمین منابع مالی پایندار( بیشنتر شنده  هاشهرداری درآمدی و مالی منابع به گسترم نیاز شهری،
 و درآمندی مالی منابع تأمین شهری، مدیریت مختلف های(؛ بنابراین در میان بخش۶۹: ۱۳۸۲دار، )قلعه

 ی خدما ارائه بر بسیاری تأثیر هاشهرداری درآمد کسب سرییاز زیرا دارد؛ ایویژه اهمیت هاشهرداری

شنهر،  ضنروری در خندما  نیناوردنبر فراه عالوه کافی ندرد درآمد دیگر، ازسری و دارد شهروندان به
: ۱۳۸۲سناخت )جمشنیدزاده،  خراهد مراجه مشول با را شهری هایو برنامه هاطرح تمامی اجرای اساساً
 (.۷۷: ۱۳۹۰و نیز قندری،  ۱۷۴

ویژه در کشررهای دردال ترسعه ههای اصلی مدیریت شهری بهای شهری از چالشتأمین مالی طرح
یافته در مناطق کمتنر ترسنعه از جمعیت شهری آفریقا، آسیا، امریوای التین و دیگربسیاری است؛ چراکه 

ایجناد  و دل مشول مسون ،ها را ندارد. با این وضعکنند که دداقل زیرساختهایی زندگی میسورنتگاه
تریلینرن دالر ۶/۳بنه بنیش از ۲۰۳۰رها تنا سنال ها و تأسیسا  شهری در این دسنته از کشنرزیرساخت
اما  ؛شهری است یترسعه ملزوما ها از دولتی به شهرداریهای کردن کمکک  .گذاری نیاز داردسرمایه

هنای محلنی نیسنت. در بسنیاری ها و اموانا  مالی دولتها همیشه متناسب با ظرفیتافزایش مسئرلیت
اند. های مالی و زیرساختی شهر آماده نشندهبرای مقابله با چالشخربی هنهادهای دورمت محلی ب قع،مرا

سیسنت   یاثنر ناکارآمندبنر  کمدرد بردجه ،های شهریزیرساخت بهمربرطمالی  مه بسیار های از چالش
ها و سایر منابع درآمدی یا دینف و ها از مالیا درآمد شهرداریبردن انتقال مالی از دولت مرکزی، ناکافی

 .در مدیریت شهری و دیگر اشوال تأمین مالی استها آنترزیع نادرست  وع میل مناب

باعنران  پایدار شهری مرضرعی یترسعه مدادث نیز مدیریت و اقتصاد شهری ومرضرعا   امروزه در
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هنایی ازجملنه تجمینع عنرارا، پارکیننی شنهری بنا روم بنا1«شنهرداری سدزشدن ابزارهای منالی»

دسنتیابی بنه  ییونی از فازهنای اولینه یمنزلنهتقسی  نرخ مالیا  بنر امنالک و... بههای متغیر، قیمت
 های شهر سدز و شهر پایدار مطرح است. زیرساخت
 دناک  نظری به مدانی بدون ترجه ۱۳۶۲ سال در هاشهرداری وخرداتوایی خردکفایی مرضرع طرح

 در ها راشنهرداری بعند هایسال در سیاست این یادامه آغاز شد وها شهرداری و دولت مالی روابط بر

 بنا دولتنی پاینه نهناد. یبردجه ازها آن سه  کاهش برای شمارم معورس را و داد قرار دادی شرایط

 یشهرها درنتیجه مشوال  و مسائل تشدید بهترجهبا و به دولت هاشهرداری درآمدی وابستگی کاهش
 ناپایدار، به درآمدهای هاشهرداری اتوای و شهری خدما  برای افزایش تقاضا ،مهاجر  و جمعیت رشد

 ؛ بننابراین(۵۲: ۱۳۹۰)قندنری، اسنت  کنرده دشنرار هادر شنهرداری امنر مترلینان بنرای را کار شرایط

 مالی ریزیهای دائمی، برنامههزینه به پاسخگریی برای ک مستمر درآمدی، دست منابع برخرردارندردن از

 بنه رو هایگنری هزیننهجراب فعلی درآمدی منابع روند، این با را مختل کرد و هاشهرداری ایبردجه و

 هاشهرداری درآمدی منابع بررسی(. ۱۳۶: ۱۳۸۶)قادری، آتی نخراهد برد  هایسال در هاشهرداری تزاید

 درآمند دارنند؛ بننابراین هامالی شهرداری تأمین در ناچیزی سه  پایدار درآمدی منابع کند کهمی روشن

 ناپایدار درآمدی منابع وصرل تأمین شرد وقابل و پایدار و منظ  منابع باید دراساس، ازطریقها شهرداری

آبنادی، )علیدهد  وصرل قابل و پایدار و مستمر منابع به را خرد جای هاشهرداری درآمدی هایدر ردیف
 عدم خصرصبه تمرکززدایی، سیاست راهدرد درآمدزایی پایدار و اتخاذ برای متعددی دالیل (.۴۶: ۱۳۸۰

 و پاسنخگریی افنزایش محلنی، هنایاولریت پاسخگریی بنه دارد. وجرد مالی در مدیریت محلی تمرکز
 بنرای مندیریتی قلمروهای در سال  ایجاد رقابت همچنین، و محلی نهادهای کارایی و وریبهره ارتقای

 است. دالیل این یجمله از خالقیت و نرآوری بروز

ها و مندیران شرد که شنهرداریخربی روشن میهای شهری این نوته بهبا تحلیل درآمدها و هزینه 
بنندی و آن با محدودیت منابع و درآمد، یعنی فقدان منابع منالی کنافی، نناترانی در کنتنرل منالی، بردجه

صنرر  روزاننه و به 2ها در بخش خدما  شهریهای شهرداریرو هستند و هزینههزینه روبه ریزیبرنامه

اساس رویورد مدیریت شهری باید ای قرار گرفته است؛ براینهای عمرانی و ترسعهمستمر درمقابل هزینه
رای شهرها درقالب نیازهای دردال تغییر و افزایش جمعیت شهری را درنظر گیرد و به ایجاد درآمد پایدار ب

شده یا رویورد راهدردی و استراتژیک بپردازد که براسناس شنناخت شنهر و طرادیها و سند ازپیشبرنامه
کالددی باشد و ساختار طدیعی و ساختار فیزیویها و تنگناهای آن، ازلحا  ساختار و شرایط محیطیقابلیت

ی شاخص اساسی مثابهاخلی و خارجی شهر را بهاقتصادی و اجتماعی و تحلیل و تدیین مسائل در محیط د
محرر پذیر و بنا دیندگاه آینندهصرر  انعطافی شهری، بهمحرر ترسعهی کالن و برنامهو اصلی در درزه

گیری ترین جهنتهای شهری تعنادل منالی برقنرار سنازد. اساسنیمدنظر قرار دهد و بین درآمد و هزینه
داری، مدیریت محلی شهری مطابق سند راهدردی را در سطح محلنی و درآمدزایی بلندمد  و پایدار شهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Greening of municipal financial instruments 

2. Urban Service 
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بنه محنیط طدیعنی سنطرح آن پیرنند ترجهبا سه عنصر انسان و فضا و فعالیت )نرع فعالیت( با 1ایمنطقه

سنازد. مندیران ی تحنت پرشنش را فنراه  میها و اموانا  دنرزهبرداری از قابلیتزند و اموان بهرهمی
نفرذ مسنتقی  شنهر، بنه ی تحتنیز باید با تویه بر تران محیط انسانی و طدیعی و فیزیوی درزه 2شهری

لذا، این پژوهش بنا هندف  ها بپردازند؛ها درراستای خرداتوایی و خردکفایی آندرآمدزایی برای شهرداری
ی منزلنهگردشنگری بهی ی نمرنه درزمینهبه پتانسیل منطقهترجهخصرص بامعرفی درآمدهای پایدار و به

کارگیری این اموان بالقره نگاشته های بهروشی کاربردی برای پایدارسازی منابع درآمدی و بررسی زمینه
 شده است.

 . مبانی نظری پژوهش1-۲
ی محلی صرر  گرفته است ها در ایران بدون ترجه به مدانی نظری مالیهطرادی نظام درآمدی شهرداری

ها و بهای خدما  ر کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری، ناسازگاری مالیا و پیامدهایی منفی نظی
ی منزلنهدسنابدهی شنهرداری بهثداتی درآمدهای شنهرداری و عدمشهری با عدالت افقی و عمردی، بی

 (.۱۳۸۷)هادی زنرر، ی خدما  شهری درمقابل شهروندان از آن جمله است کنندهعرضه
ی با تأکید بر منابع درآمدی آن، براساس معیارهای علمی بنرای طرادنی و ی محلمدانی نظری مالیه 

تدوین سند راهدردی درآمدزایی و تأمین مالی مدیریت محلی و نظام مطلرب درآمدهای آن، مدانی نظری 
ی فدرالیسن  منالی و مینزان کارآمندی دولنت و بر نظریهگیرد: عدم تمرکز مالی مدتنیرو را دربر می ِپیش

محلی از کاالها و خدما  عمرمی؛ اقتصاد مالیا  محلی  که در ایران به نام عنرارا شنهرداری مدیریت 
سنازی خندما  و اخنذ بهنای خندما  معنای متنرعشرد؛ اقتصاد بهای خدما  شهرداری، بنهشناخته می

ها کنه شنامل کمنک شهری و اقتصاد کمک دولت مرکزی به مدیریت محلی و تنأمین منالی شنهرداری
  (.۲۰: ۱۳۸۷)هادی زنرر، شرد غیرانتخابی یا غیرمشروط و کمک مشخص مشروط یا انتخابی میعمرمی 
 خصرصی بخش از اصلی انتقال منابع هدف سه درآمد، یعمده مندع یمثابهبه هامالیا  ارزیابی در

 بنرای اقتصنادی افنزایش رشند و مختلنف سنطرح بنینها هزینه یعمرمی و ترزیع منصفانه بخش به

 عمنرمی شنهرداری، نهاد هایبدهی و هادارایی اینوه به نظر(. ۱۳۹۰)قندری، است  شده ارائهها مالیا 

 بایند آن هایگذاریسنرمایه بنرای الزم مننابع عمنرمی، یمالیه و های اقتصادینظریه براساس است،

 اینن از داصنل اجتمناعی و خصرصی منافع متقابالً، و گردد تأمین از شهروندان مالیا  دریافت ازطریق

 .یابد دهندگان تخصیصآن، یعنی مالیا  مالی کنندگانبه تأمین هاگذاریسرمایه
 رویونرد نظنری ها،خندما  شنهرداری و کاالهنا یعرضه و ترلید جاری هایهزینه مالی تأمین در

منالی  ی تنأمیندرزمیننه هاشنهرداری اسنت. متفناو  عمنرمی و خصرصنی خندما  و ی کاالهادرباره
گیری استفاده کنند، مالیا  ناچارند از موانیزم عمرمی خدما  و کاالها یعرضه و ترلید جاری هایهزینه

 ترانند بها رامی خصرصی خدما  و ی کاالهای ارائهدرباره اما خرد؛ گذاریسرمایه منابع مالی مانند تأمین

ها خندما  ممونن اسنت شنهرداری کاالهنا و از ننرع ی اینارائه  در نمایند. دریافت کنندگانمصرف از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Local and Regional 

 . شهردار باید خرد را مدیر شهر بداند؛ نه مدیر شهرداری.۲
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 هننری ینا درکنل منرارد و فرهنگنی کاالهایی با ارزم ترلید به نیاز یا مثدت خارجی آثار وجرد دلیلبه

 باشند.  یمحل مالیا  از درنتیجه استفاده و یارانه اعطای نیازمند مراقع برخی بازار، در شوست
 اسنت. اجتمناعی عندالت مانند،می مغفرل نظری دیدگاه از زمینه این در که معمرالً مهمی ینوته

 و خندما  ندارند، از کاالها مالیا  پرداخت تران که شهروندانی شد خراهد باعث مرضرع، این غفلت از

 هنایکمک و محلی تصناعدی هایمالیا  معضل، از این رفع منظررشرند. به محروم شهرداری ترلیدی

 دریافت در ه  و مالیا  آوریی جمعمقرله در ه  تا شرداستفاده می شهرداری به دولت بالعرا مالی

 درنظنر شنهروندان از دسنته این مناسب برای هاییتخفیف و هامعافیت شهری، خدما  و کاالها بهای

منظرر های محلی، بنهصرر  کلی در مدیریتی تأمین منابع مالی بهنحره(. ۱۳۸۷زاده، )دسن شرد گرفته
 نمایش داده شده است. ۱ای شهر در شول های عمرانی و ترسعههزینه در فعالیت

های اقتصنادی، نظریه است. براساس پایدار محلی، درآمدهای هایدورمت پشتیدان مه  ابزارهای از
داشنته  را بنردنبردن ینا مطلربسنال  و پنذیریتداوم یخصیصه باید شهری یترسعه پایدار درآمدهای

 آن بنه دسنتیابی بنرای بتنران و باشند اتوناقابل زمنان طرل در باید اقالم درآمدی پذیریباشند. تداوم

 شنرک، متنأثر از دلیلنی هنر بنه که درآمدی اقالم یهمه بنابراین داد؛ را صرر  الزم هایریزیبرنامه

 در پاینداری اولی خصیصنه و نیسنت اتوااند، قابلاقتصادی نرسانا  و مقررا  و قرانین تغییر ها،بحران
 .برد خراهد ضعیفها آن

 
منظور هزینه در های محلی بهصورت کلی در مدیریتی تأمین منابع مالی به: نحوه1نمودار

 ای شهرهای عمرانی و توسعهفعالیت

 
 )نگارندگان(

 

را  شنهر کیفنی شنرایط هنا ندایندآن بنه دسنتیابی معناست کنهبدین  پایدار درآمدهای بردنمطلرب
 درآمد دائز بردنسال  و بردنمطلرب عدارتیدهد. به قرار تهدید پریا درمعرا و زنده ایپدیده یمنزلهبه

 در زنندگی کیفنی شرایط کاهش سدب شهری شده از مدیریتداصل درآمدهای اگر است؛ یعنی اهمیت

شرد )عنندلیب، نمی تلقی پایدار ی درآمدهایمثابهشهری، به یترسعه هایطرح عرارا شرد، مانند شهر
۱۳۸۸.) 

ی براساس فرایند سند راهدردی درآمدزایی پایداری که فراتر از مرادل انجنام کنار و دارای خصیصنه
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ها وابسنتگی های در دست اقدامی که مشول آنو پروژه هاشدن فعالیتبازخررد است، باید معضل اجرایی
ریزی و به منابع مالی با ساختار نامناسب در تخصنیص اعتدنارا  عمراننی شنهرداری اسنت و ننه برنامنه

ها را بنا دنداقل هزیننه و درآمندزایی ی شهری مرظف است آنطرادی، برطرف شرد و مدیریت یوپارچه
ای بیشتر ادامه دهد و از دالت دوگانگی بین بخش و اقداما  ترسعه متنرع و همچنین با قدر  اثرگذاری

صنرر  سنازمانی غیردولتنی قنادر خراهند بنرد بنه فراینندها و دولتی و غیردولتی خارج کند؛ درنتیجه به
 ای ادامه دهد.های سرمایهها و فعالیتی زیرساختهای شهری دردرزههای خرد درقالب طرحبرنامه

ی خنال  و نرآوراننه، ریزی راهدردی بنا شنیرهراهدردی و تدوین سند راهدردی یا برنامه ریزیبرنامه
ی مدنایی مه  برای ترسعه و تعالی هر سازمانی است. در این سند راهدردی با تأکیند بنر سنازمان مثابهبه

ازمان مذکرر ریزی دقیق راهوارهای درآمدزایی پایدار برای سشهرداری یا مدیریت شهری، ازطریق برنامه
ها، دیندگاه و نگنرم مندیران و ارائه شده است. در سنند راهدنردی درآمندزایی پایندار بنرای شنهرداری

 ریزی راهدردی بسیار مه  است. کردن برنامهگیران و کارکنان شهرداری در اجراییتصمی 
ننی بنر آیننده ینا بنیان و مدتسند راهدردی درآمدزایی شهرهای استان تهران با رویورد اقتصاد دانش

ی درست و بهینه از آن تندوین شنده اسنت تنا از گیری از منابع طدیعی و استفادهی پایدار، با بهرهترسعه
کند و براسناس رفتن منابع طدیعی جلرگیری نگر و ازبینجانده و رشد کمّیپیامدهای ناشی از مدیریت یک

ی زندگی های شهری و کمک به روند آن در درزهی فعالیتسنجی و کارشناسی به ترسعهمطالعا  اموان
صنعتی، کشاورزی و صنایع، شامل خدما  گردشگری، ی اقتصادی، های آنان درزمینهشهروندان و فعالیت

 (.۱۳۸۸تدلیغا ، بازاریابی و پژوهش، یاری رساند )عندلیب، 
ی ه آننان و نینز ارائنههای اقتصادی شهروندان و واگذاری اسنتقالل کناری بندادن به فعالیتاهمیت

بنه  1گیرینتیجنه یهای گرناگرن مه ، سدب ایجناد بنازخررد در مننابع منالی ینا درآمند و ارائنهآمرزم

ی سنازمانی کنه سنه ننرع انسنانی و با درنظرگرفتن سرمایه۲شرد. مطابق دیدگاه سرمایهها میشهرداری
ی منادی در سنند راهدنردی کننار سنرمایهی معننری در گینرد، سنرمایهسازمانی و اجتماعی را دربنر می

های جاری و عمراننی مرردترجه و تأکید است. دستیابی به الگری پایدار منابع اقتصادی برای تأمین هزینه

ی کنندگان کاال و خدما  در شهر، مطابق با تحلیل تجربهمصرف 3ها ازطریق تمایل به پرداختشهرداری

 گذاری و... است.ی سفر، روم قیمتروم هزینهکنندگان، انتخاب متقاضیان و مصرف
مالیا  فروم  ازاستفاده ها برای با درنظرگرفتن ضرور  خردمختاری مالی مدیریت محلی شهرداری

شنهری، سازی خدما  خصرصیازجمله:هایی را انجام داد؛ی، باید فعالیتمالیا  بر دارایدر کنار و دستمزد 
های ترلیندی، دریافنت از مؤسسنا  ، دریافت عرارا شرکتو اشتغال بازار رسمی و غیررسمی کارایجاد 

های درآمدزا، ترسعه و گسترم خدما  شنهری نظینر تاکسنیرانی و فاضنالب مالی و اداری، تعریف طرح
مین أتنیا باکمک خینرین،  های مردمینقش مشارکتها در شهری، تخصیص اعتدارا  عمرانی شهرداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Outcome feed back 

2. Social capital 

3. Willingness to pay (W.T.P) 
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های شغلی جدید، استفاده از عرارا دریافتی از ی، ایجاد فرصتسیسا  زیربنایأهای عمرمی و تنیازمندی
 ها در سال مالی. درآمد شهرداریهای ترلیدی و اضافهها و کارخانهفعالیت

هایی فعنال ی درآمد باید درزمینهانداز در صندو  ذخیرهجای پسها بهبر آنچه گفته شد سرمایهعالوه
ی گذاری در صنایع تددیلی و صننایع جناندی منطقنه و ترسنعهی سازندگی و سرمایهشرد؛ ازجمله دردرزه

ی شنهری؛ همچننین ی منطقنهبنه ترلیندا  کشناورزی در درمنهترجهبندی و فراوری باواددهای بسته
هایی ریزیرضایت مطلرب باید نواتی رعایت شرد و برنامه به رسیدن و نیازهای بسیار مه  رفع منظرربه

ای یننا دارایننی و های سننرمایههای اداری، هزینننههای پرسنننلی، هزینننهازجملننه در هزینننهگیرد، صننرر 
 مننابع کمدنرد بنندی شنهری، براسناس درکهای انتقالی کاال یا خدمت بر مدنای اصرل بردجهپرداخت

تنر، مه  نیازهای به دردسترس منابع ها، تخصیصآن گذاریارزم و نیازها بندینیازها، طدقه بادرمقایسه
 ها.هدف ترکیب بهترین به رسیدن برای الزم عملیا  و مسیر تعیین

 

های تأثیرگذار در مدیریت محلی با درآمدهای پایدار ی معیارها و شاخص: رابطه۲نمودار

 ی شهریتوسعه

 
 (۱۳۸۸)عندلیب،  
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 های پژوهش.  پرسش1-3

 اتوا به منابع و درآمدهای پایدار نظامی مناسب ایجاد کرد؟تران برای  کسب و . چگرنه می۱
 های ایجاد درآمد پایدار و تأمین منابع مالی شهرداری عسلریه چیست؟. ابزارهای اقتصادی و راه۲

 

 . فرضیات پژوهش 1-4
نظر می رسد با استفاده از درآمدهای پایداری مانند گردشگری ینا مشنارکت منردم در تنأمین . به۱

 منابع مالی شهرداری بتران نظام مناسدی برای کسب و اتوا به منابع درآمدی پایدار ایجاد کرد.
ی به وضعیت فعلی منطقهترجهمنظرر ایجاد درآمدهای پایدار باترین راه بهرسد مناسبنظر می. به۲

دکنننده، فنروم های زمستانی، دریافت عنرارا ورودی از افنراد بازدیدردال مطالعه، اکرترریس ، ورزم
 محصرال  برمی و فرهنگی و... باشد. 

 . روش پژوهش1-5
« تحلیلىترصنیفى» پنژوهش اینن بنر دناک  مرردبررسى، رویورد هاىمؤلفه و مرضرع ماهیت بهترجهبا

ای و مطالعنا  شنناختی و میندانی، مننابع و ی داضنر بنا اسنتفاده از مطالعنا  کتابخاننهدر مقاله است.
شرد و درنهایت، راهدردهای الگری تأمین مالی و پایدار شهرداری عسلریه بررسی و تحلیل میدرآمدهای 

 . گردددرآمدزایی پایدار و کارامد مطابق تحلیل فضایی و ساختار اقتصاد منطقه ارائه می
 

 ی موردمطالعه . معرفی محدوده۲

عنرا  یثانینه۱۴دقیقنه و ۲۹ه و درجن۲۷ثانیه تا  ۵۵دقیقه و ۲۷درجه و ۲۷ یشهر عسلریه در محدوده
طنرل جغرافینایی  یثانینه۲۷دقیقنه و ۳۷درجه و ۵۲ثانیه تا ۴۱دقیقه و ۳۵درجه و ۵۲جغرافیایی شمالی و 
های آزاد قرار دارد. شهر عسلریه مرکنز شهرسنتان عسنلریه اسنت. اینن متری از آب۵شرقی و در ارتفاع 
داشنته  هنفنر۶۵۵۸۴روسنتا، جمعیتنی  ۲۱ری و شه یدو نقطهبرخررداری از با  ۱۳۹۰شهرستان در سال 

 است.
هزار نفر ۶۰هزار نفر آن برمی است و ۳۰هزار نفر است که ۹۰اکنرن بالغ بر جمعیت شهرستان، ه 

های کشرر و اتداع کشررهای بیگانه هستند و باعنران نیروی کنار در آن غیربرمی است که از سایر استان
از مجمرع جمعیت شهرستان (. ۱۵۷: ۱۳۹۱یانی و ساالری سردری، اند )کتأسیسا  منطقه مشغرل فعالیت

 نفنر۲۱۵۶۹شهری عسلریه و نخل تقی، تعداد  یدرصد در دو نقطه۶/۲۹معادل  نفر۱۹۳۸۷عسلریه تعداد 
درصند در ۴/۳۷معنادل  نفر۲۴۶۲۸انرژی پارس و تعداد  اقتصادی یهای منطقهدرصد در کمپ۳۳معادل 

منردان  بیشتردر بررسی جمعیت این شهرستان، تعداد شایان ترجه  ینوتهمناطق روستایی ساکن هستند. 
هاسنت. در اینن سنال از مجمنرع جمعینت، تعنداد سناکن در کمپفراوان جمعیت نیز زنان و  بادرمقایسه
انند درصند را زننان تشنویل داده۳۰معنادل  نفنر ۱۹۷۷۴درصند را منردان و تعنداد ۷۰معادل  نفر۴۵۸۱۰

(amar.org.ir, 2014). 
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 های موجود آنو کاربری ای شهر عسلویه و توزیع  فضاه: محدوده1شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۱۳۹۵)نگارندگان، 
  

ی اقتصنادی اننرژی پنارس جننربی، ی وینژهاز شمال به شهر نخل تقی، یعنی منطقه 1شهر عسلریه

سایت یک، از جنرب به اراضی نفت و گاز، از شر  به فرودگاه قدی  عسلریه و اراضی متعلنق بنه ارتنش 
ی اقتصادی اننرژی پنارس جننربی و از ی ویژهی پشتیدانی منطقهجمهرری اسالمی ایران، یعنی محدوده

صنرر  به ۱۳۶۷(. عسنلریه از سنال ۱۳۸۸شنرد )بخشنداری عسنلریه، فارس محندود میخلیج مغرب به
شد. در سال صرر  بخش و ازطریق بخشداری اداره میبه ۱۳۸۱ی دهستان و در سال مثابهدهداری و به

ه به شهرستان ارتقنا یافتن ۱۳۹۱نظار  شهرداری تغییر وضعیت داده و در سال  به شهر عسلریه با ۱۳۸۳
 (. ۱۳۸۸است. )بخشداری عسلریه، 

کیلرمتری تنا ۳۰۸کیلرمتری شهر کنگان و ۷۵ی بندر عسلریه در جنرب شهرستان کنگان و در فاصله
ی ترین نقطنهمتنر منرز آبنی در جننربی۳۶۰۰هوتار و با ددود ۲۳۰مرکز استان برشهر، با مسادتی ددود

طرل  ۵۲°۳۶عرا جغرافیایی شمالی و  ۲۷°۲۸(. این شهر در مدار ۲استان برشهر واقع شده است )شول
(. مطنابق آمارهنای ۸۲۶: ۱۳۷۹هنای آزاد قنرار دارد )جعفنری، متنری از آب۵شرقی جغرافیایی در ارتفاع 

برابنر بنا  ۱۳۸۵خنانرار و در سنال  ۵۰۴نفر درقالنب ۳۰۸۷برابر با  ۱۳۷۵رسمی، جمعیت عسلریه در سال 
 (.۱۳۸۵و  ۱۳۷۵ست )مرکز آمار ایران، خانرار اعالم شده ا ۱۵۷۴نفر درقالب ۷۸۱۸

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Assalouyeh 
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 فضایی شهر عسلویه. عوامل مؤثر بر توسعه و گسترش کالبدی3
بند واقنع شنده ی شهری بندری در سادل شمالی خلیج فارس و در مدخل خلیج نایمثابهبندر عسلریه به

گردد. اینن دهه قدل بازمیی آن به کمتر از یکی اولیهگیری هستهاست و شهری نربنیاد است که شول
سنرعت به ۱۳۷۷ی پنارس جننربی در سنال های صنعتی در منطقنهی فعالیتشهر پس از رشد و ترسعه

ازلحا  فیزیوی ترسعه یافته است. مرادل ترسعه و گسترم شهر سادلی عسلریه که پایتخنت اقتصنادی 
های صنعتی و ی قدل از فعالیتمدنای انرژی است، به دو مردلهگیری تمدنی جدید برایران و محل شول

 شرد. ی اقتصادی پارس جنربی تقسی  میهای صنعتی در منطقهبعد از فعالیت
ی پنارس جننربی از تحنرال  های صنعتی منطقنههمزمان با آغاز فعالیت ۱۳۷۷این شهر از سال 

یابد؛ بنر اینن اسناس رشند به  شهر ارتقا می ۱۳۸۳اقتصادی و صنعتی منطقه متأثر برده است و در سال 
دربرابنر  ی اقتصادی پارس جننربی و افنزایش مهناجر  بنه منطقنههای صنعتی منطقهنامترازن فعالیت

و کناربری  بندی شهر و خیابنان و کرچنهی اموانا  ارتداطی، یعنی شدوهوضعیت خدماتی شهر، درزمینه
 اداری مسائل و مشوالتی وجرد داشته و دارد. اراضی و خدما  رفاهی

ی عسنلریه صنرر  گرفتنه های متمادی در شهر و منطقنهبه مطالعا  میدانی که طی سالترجهبا
هنای فرهنگنی و ی نمایش برخنررد تداینراه عسلریه نقطهورودی شهر عسلریه و نخل تقی و سهاست، 

های اولیه برده؛ همچنین، مراکز تجاری نیز در این محدوده شول گرفته است. هجنرم مشوال  در سال
ین شهری بازی زمین و افزایش قیمت زمبها، بررسمهاجران به این شهر به کمدرد مسون، افزایش اجاره

گینری از ماشنین ینا مدرنیسن  و بهره 1صرر  عمردیی شهر بهمنجر شده است. این روند سدب ترسعه

 (.۱۰۷: ۱۳۸۹شده است )ساالری سردری، 
نشنانی، جمعنه، آتشگیری فضاهای جدیند اداری هماننند شنهرداری، بخشنداری، دفتنر امامشول

شناسی، کتابخانه، فضناهای تجناری ی مردمی، مرزهی ماهیگیری اسولهفرمانداری، ستاد بحران، ترسعه
های مسورنی )بردایی( ازجملنه تغیینرا  کالدندی در شنهر های تجاری و مجتمعمانند پاساژها و مجتمع

هنا و های دسترسی شهر، فضاهای سدز شهری، تغیینر کاربریبرده است؛ همچنین بهدرد وضعیت شریان

و سیمای شهر عسلریه داشته اسنت )سناالری  2یزیوی و منظرتراک  شهری نقش بسزایی در گسترم ف

 (. ۱۰۸: ۱۳۸۹سردری، 
 

 کالبدی شهر عسلویههای فیزیکی. ویژگی4
هنای اصنلی و عنرا بنردن خیابانبه اینوه شول و ساختار شهر دردال تغییر و تحرل اسنت، ک ترجهبا

هنای روستایی و نینز وجنرد زمیننیمه ی شهر، یعنی خیابان مسجد جامع با بافتی اولیهدر هسته3فرعی

هنای جدیند شنهر در جننرب گیری بافتخالی و فضای باز در شمال شرقی و شمال غربی مرجب شنول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Sprawl 

2. Escape/Vista 

3. Major & Minor 
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طرر کلی بافت شهر ازنظر دسترسنی نظن  های قدیمی شهر عسلریه شده است؛ بهشرقی و در کنار بافت
 شرد.دهی مناسب میرانی در خدما عرا است که باعث ناتخاصی ندارد و اصرالً بسیار ک 
یعنی شرکت عمران و ترسعه، بافت شهری با الگری شهرسنازی شنطرنجی، در غرب شهر عسلریه، 

ی شهر در ی اولیهی اصلی و نیز دسترسی مناسب رشد کرده است. هستهشده و با شدوهمدرن، بازطرادی

سنجد جنامع قنرار دارد کنه بنافتی متمرکنز، یعننی در خیابنان م 1ی سنادل و منناطق مسنورنیداشیه

 روستایی دارد و محرر اصلی شهر، خیابان دولت و خیابان سادلی است.نیمه

هنای دولنت، جمهنرری اسنالمی، ودند  و ی خیاباننیز در داشنیه 2بخش اعظ  عناصر تجاری

ری ی خیابان لنج تا مرکنز بهداشنت و بهندافارس شول گرفته است. مرکز تجاری شهر در محدودهخلیج
مانند خدما  و ابنزارآال  صننعتی، منراد ها با عملوردهای مشابه تجاری،ادامه دارد. استقرار تناوبی مغازه

ی خیابان دولت شول گرفته اسنت. تصریری و پرشاک در مرکز شهر، یعنی در راستهغذایی، لرازم صرتی
ی شهرسنتان و دتی محدودهی نفرذ شهر ی درزهدربرگیرنده کاربری تجاری شهر و شعاع عملوردی آن

انراع اموانا  در آن ریزی شهری، رسیدن به وضعیتی است که اصلی برنامه 3یوی از اهدافاست؛ درواقع 

آنان بنا کمتنرین  تامطلرب دردسترس شهروندان قرار گیرد  ینحربهو کافی  یو فضای شهری به اندازه
 . شهری دسترسی داشته باشند اموانا  یهمهمشول به 
صنرر  ویژه در بخنش مرکنزی آن، بهرنگی قرارگرفتن واددهای مسنورنی در عسنلریه و بنهچگ

مناطق مرطنرب جننربی سنازگار نیسنت. در اینن  4متراک  و فشرده است که با شرایط اقلیمی و محیطی

ها باید با فاصله از همدیگر قرار گیرند تا گردم هنرا و وزم بناد و نسنی  درینا بنه داخنل ساختار، خانه
باب برده و تنا سنال ۴۰۴برابر با  ۱۳۷۵های مسورنی در سال ها جریان یابد. تعداد واددها و خیابانکرچه
انداز زیدای سادل و فضناهای سندزی به چش ترجهیافته است. سیمای شهر بابرابر افزایش به پنج ۱۳۸۵

ی شهر بهدرد فارس جنربی و شمالی در داشیههای نگین و مروارید و سادل در بلرار خلیجهمچرن پارک
گذاری اساسنی یافته است؛ اما کاربری مراکز تفرجگاهی و گردشگری عسلریه نیازمنند تننرع و  سنرمایه

 ی پارس جنربی را برآورده کند. یازهای منطقی ساکنان و نیز کارکنان منطقهاست تا ن

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Residential 

2. Commercial 

3. Objectives 

4. Environmental 
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 : نمای ساحلی عسلویه1تصویر

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 (۱۰۶ :۱۳۸۹ی سردری، ر)ساال 

 

 کالبدی عسلویهی فیزیکیای توسعهمنطقه.  تحلیل فضایی5
 انندازهایترسنعه، چشن  دردال کشررهای در ویژهبه اخیر، هایدهه در شهرنشینی یپدیده سریع رشد

کالدندی بنندر ی فیزیویدر تجزیه و تحلیل ترسعه .است داده تغییر و ترسعه بخشیده شد به را شهری
های صننعتی بررسنی شنده عسلریه، مرقعیت و میزان تغییرا  فیزیوی شهر عسلریه قدل و بعد از فعالیت

 است. 
های مرردمطالعه، دو خیابان جمهرری اسالمی و دولت است. خیابان جمهنرری اسنالمی از خیابان

متنر و ۱۲تنا۸متر با عنرا مترسنط ۵۴۴تا میدان انقالب به طرل  میدان مرکزی شهر، یعنی میدان لنج
متر ۱۰۹۴متر است. خیابان دولت خیابان اصلی شهر است و بازار خطی عسلریه به طرل ۵/۳تا۵/۲رو پیاده

ی اول خیابان های تجاری و اداری در الیهمتر است که کاربری۲تا۱رو متر و پیاده۱۲تا۸با عرا مترسط 
 ی دوم آن قرار گرفته است. سورنی در الیههای مو خانه

گرننه روها در عسلریه با تأکید بر دو خیابنان مرردمطالعنه بدینها و پیادهمسائل و مشوال  خیابان
و در پنی آن تحنرال  صننعتی،  ۱۳۷۷ی انرژی پارس جنربی از سنال های منطقهاست: با شروع فعالیت

دام، آلردگی و مهاجر  نیروهای کار رخ داده است و بنر اثنر ندنرد ها و خدما  شهری، ازدتمرکز فعالیت
گذاری و رویورد مناسب، ارجحینت کناربری و دیند اقتصنادی و تجناری فضناهای ریزی و سرمایهبرنامه

روها و درکل فضاهای عمرمی ها و پیادهها و فضاهای عمرمی، مرجب ناکارایی خیابانشخصی بر کاربری
 شهر شده است. 

روها، معضال  فیزیوی معابر و خیابان، ندرد امنینت و ها و پیادهلرغی، ترافیک، عرا ک  خیابانش
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ندادن فضای عمنرمی کنافی بنه عنابر پیناده، ندنرد گرفتن امنیت عابر پیاده، اختصاصایمنی مانند نادیده
ی در عرصنهمطلربیت، ازجمله مسائل و مشوالتی اسنت کنه  دسترسی و پیرستگی و آسایش و درنهایت

هنا و شرد؛ درواقنع کنارکرد اصنلی خیابانهای مرردمطالعه مشاهده میزندگی فردی و شهری در خیابان
معابر که مرجب افزایش فعالیت و روابط اجتماعی و جلرگیری از انزوای مردم در فضای محدود مسورنی 

گیری شنهری و شنول شنرد، متنأثر از وضنعیت کناربریو افزایش قدر  انطدا  با محنیط طدیعنی می
 های ارتداطی، ظهرر نیافته است.شدوه

انند از: بنازار گیرد کنه عدار صرر  انتخابی دربر میبازارهای مرردمطالعه سه فضای تجاری را به
های شهر مشتمل بر بازار فارس و پاساژ سماء. تعداد مغازهخطی شهر در خیابان دولت، مرکز تجاری خلیج

باب مغازه است که کاالهنایی هماننند پرشناک، لنرازم ۷۰۰تا۶۹۰های تجاری جتمعخطی و پاساژها یا م
 دهد. برقی، لرازم آرایشی، لرازم ایمنی، ابزار و مصالح ساختمانی را ارائه می

هنای تجناری درقالنب گرننه اسنت: تجمنع فعالیتکالددی بازار عسلریه بدینبررسی ساختار فیزیوی
ای ایجاد کرده است؛ ازجملنه ندنرد آرامنش اجتمناعی، ی مشوال  عدیدههای تجاری و بازار خطمجتمع

مانند زنان و کردکان در فضاهای عمرمی شهر، مشنوال  ترافیونی دضررنداشتن اقشار گرناگرن جامعه،
 و... .

 

 : بازار خطی عسلویه۲تصویر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۱۳۸۹)کیانی و ساالری سردری، 

 
 نینزو  ی پنارس جننربیمنطقنهعلت استقرار در جرار اخیر به یدر دهه ی عسلریهمنطقه یمجمرعه

ای را در بازار خرید هطدیعی و اقلیمی مطلربش، طیف وسیعی از گردشگران آخر هفتصنعتی و های ویژگی
ایجناد و  ظرفینتادتی و گردشگری یبر عملورد سشهر عالوه. است کردهمنظرر سیادت و تفرج جذب به

 دارد.نیز  را های گردشگری محیطیجاذبه یارائه
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ی بالفصنل آن فشن  میگنرن و دنرزهی اوشاندر این قسمت به اموانا  بالقره و بالفعنل محندوده
 شرد:  منظرر تأیید فرضیا  تحقیق اشاره میبه

های پدیندهنظینر از اننراع ک  ایمجمرعنه بنند،ی پارک دریایی نایمحدودهویژه بهعسلریه،  رستانن شه
 .زیدای جغرافیای طدیعی است

 کار و اشتغال محرر  کانرنو  قطب، یعنی لحا  وضعیت ترریستیاز ی پارس جنربیمنطقهنفرذ  یدرزهن 
 بندی شده است. طدقه

را  دریایی و سادلی، صنعتی و فرهنگی و همچنین تاریخی و طدیعنی مناطق ،گردشگری یقطب عمده ن
 . گیرددربر می
های صنعتی نفنت، فعالیتاز های ناشیبر وجرد آالیندهمحیطی منطقه عالوهرین مشوال  زیستتدهن عم

 وساز صنعتی و کارگاهی است.ی ساختگاز و پتروشیمی، نتیجه
رسد با استفاده از درآمدهای پایداری مثل گردشگری ینا مشنارکت منردم در نظر میی اول: بهفرضیه

 منظرر کسب و اتوا به منابع درآمدی پایدار ایجاد کرد.ن نظام مناسدی بهتأمین منابع مالی شهرداری بترا
ی های مردمنی در ترسنعهتنران گفنت بنا اسنتفاده از مشنارکتگرفته میبه مطالعا  صرر ترجهبا 

های مجهنز ینا شنرکت در بنار و همچننین، ایجناد پایاننهاموانا  شهری، مانند ایجاد میادین میره و تره
و  های کنالن عمراننی، ماننند سناخت تأسیسنا گذاریهای گردشگری یا شرکت در برخی سرمایهدرزه

های جاذب ترریست، ترلید و فنروم نهنال و بنذر و گنل و خندما  فضنای سندز، تجهیزا  برای موان
های شهری و تفوینک آن بنا مشنارکت بخنش خصرصنی آوری و دفع زبالهخردکارکردن تنظیما  جمع

 ی خدماتی ماننند آسنفالت کرچنه وتراند هزینهتران درآمدی پایدار ایجاد کرد؛ همچنین شهرداری میمی
ایجاد  فضای سدز را از محل عراید محلی و مشارکت مردم تأمین کند؛ بننابراین گذاری و خیابان و جدول

 ها را کاهش داد. تران هزینههای مردم و همواری آنان با شهرداری میازطریق جلب مشارکت
طلدند می ریزی مالیبرنامه نیز اقتصادی و یمشارکت بخش خصرصی ساختاربه آنچه یاد شد ترجهبا

های سنرمایه، جندول مندیریت زمنانی و های فرصت، هزیننهگذاری، هزینههای سرمایههزینه ،که در آن
 .وضرح مشخص باشددرآمدها به
ترین راه بنرای شنده مناسنبی بررسیبه وضعیت فعلنی منطقنهترجهرسد بانظر میی دوم: بهفرضیه

هنای دریننایی، دریافنت عننرارا ورودی از ورزم پدیندآوردن درآمندهای پاینندار، ترجنه بننه اکرترریسن ،
 بازدیدکنندگان، فروم محصرال  برمی و فرهنگی و... باشد.

ی پارس جنربی ظرفینت به اموانا  بالفعل و بالقره، شهر عسلریه و منطقهترجههمچنین باید گفت با
آوردن اموان فنراه  ی پارس جنربی،صرر  روزانه دارد. مجاور  با منطقهجذب گردشگر و مشتری را به

های تنفسنی و ی رینهمنزلنهتران گفنت اینن منطقنه بهکند. میرا فراه  می های خدماتی گستردهنقش
کند که درآمد پایداری را برای شهر و منردم سناکن منطقنه بنه ی پارس جنربی عمل میتفریحی منطقه

هنای ایجناد درآمند پایندار در منطقنه هشرد؛ همچنین، از دیگر رازایی  میآورد و باعث اشتغالارمغان می
 های محصرال  فرهنگی و برمی اشاره کرد. تران به بازارمی
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 گیری. نتیجه6

های صنعتی نفت، اقتصادی متوی بر فعالیت کارکرد به در عسلریه زندگی استمرار و شهر یترسعه عامل
 نظام در تغییر اساس، روند؛ براینگیری خدما  تجاری و اداری وابسته استگاز و پتروشیمی و نیز شول

و اسنتخدام در  عامنل اشنتغال .منجر شده است فضاییکالددی و فرهنگیاجتماعی تحرال  به اقتصادی
ی عامل جذب جمعیت و در پی آن، رشد جمعیتی و مثابهی پارس جنربی بههای صنعتی در منطقهفعالیت

 زده کرده است.ی شهر را سریع و شتابای، ترسعهمردلهکالددی و روند نامنظ  و تک
ه و اسنتاندارد ینا قنانرن ازپنیش ی آمنادبرای افزایش درآمد یا ایجاد درآمدهای جدیند، هنیب برنامنه

ها، از شهری بنه شنهر دیگنر متفناو  اسنت؛ های پیشنهادی و تأثیر آنای وجرد ندارد و طرحشدهتعیین
های اجراشنده در شنهرهای تراند از تعدادی طرحترتیب هر شهر متناسب با مرقعیت و وضعیتش میبدین

 های ابتواری استفاده کند. دیگر و یا طرح
تنهایی کنافی نیسنت و بایند بنا رسد افزایش درآمد بنهنظر میه مدانی نظری این پژوهش بهبباترجه

مساوا  همراه باشد؛ درواقع این دو با یودیگر در ارتداط هستند، زیرا مسناوا  در درآمندها عناملی بنرای 
ینا دیگنر  با سنایرینکنندگان عرارا بدینند یا ادساس کنند درمقایسهکسب درآمد است. چنانچه پرداخت

 خدما  ناچارند بار مالی بیشتری متحمل شرند، از پرداخت آن تمرد می کنند. 
تران به این نتیجنه رسنید کنه های درآمدزای شهرداری عسلریه میدرمررد اولریت پرداختن به طرح

و بنا هنا منظرر مشنارکت در پروژهی پیرامرنی آن، بنهبه عالقه و تمایل شهروندان عسلریه و درزهترجهبا
های درآمدزا با مشارکت بخنش خصرصنی بیشنتر ترصنیه گرفتن برخی نیازهای اساسی شهر، طرحدرنظر
هنا ماننند طنرح های پیشنهادی مرقعیت وجرد دارد، برخی از آنی طرحشرد؛ هرچند برای انجام همهمی

مراکنز تفرجگناهی تدلیغا  و زیداسازی یا طرح ایجاد مراکز اقتصادی با رویورد گردشگری یا طرح ایجاد 
 اولریت دارند. 

 

ی راهبردی ایجاد پایداری در منابع درآمد شهرداری عسلویه با : برنامه1جدول 

 ی پایداراستفاده از اهداف توسعه
 اهداف
 اقتصادی

 : افزایش درآمدهای شهرداری عسلویه1راهبرد
 اقداما  سیاست

 دهی تأسیسا  شهر ن سامان
 دهی تأسیسا  بازرگانی، تجاری، اداری ن سامان

 آال ن ایجاد مراکز فروم ماشین
 ن ایجاد مراکز ترلید و ترزیع نان ماشینی 

 بندی و بهداشتی ن مراکز فروم گرشت بسته

در سنتاد  ۷۷ی ن منادهی کمیسیرسازی دبیرخانهن استفاده و فعال
 شهرداری 

ن طرادی و استقرار نظام محاسده و پرداخت الوترونیوی و اینترنتی 
 عرارا و وجره قانرنی شهرداری 

 وری خدما  شهری ن استقرار نظام ارزیابی و سنجش بهره
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 های غیرانتفاعی ن مشارکت در ایجاد مدرسه
 آال  عمرانی و خدماتی ایجاد مراکز ماشین ن
بنه ترجهی و تفرجگناهی بان ایجاد مراکنز گردشنگر 

 قابلیت منطقه
 ن ایجاد ساختمان پزشوان 

ن ایجاد مراکز ترلید و فروم نهال، بذر، گل و خدما  
 فضای سدز
 کردن سیست  تنظیف شهر ن هرشمند

 های شهری و تفویک آن آوری و دفع زبالهن جمع
 های عمرمین ایجاد پایه

 ن اندازه گیری و بهدرد ارزم اعتداری شهرداری 
ای و ی هزیننهگذاری درآمندن ایجاد مدیریت متمرکنز در سیاسنت

 استقراا در شهرداری  
ونقل و های هرشمند برای اخذ درآمدهای دملن استفاده از سیست 

 ترافیک 
گذاری بخش خصرصنی داخلنی و ن استفاده از مشارکت و  سرمایه

 خارجی در تأمین مالی 
المللنی و ی بینشندههای شناختههای شهری ازطریق رومپروژه

 برداری، مالویت و انتقالبهرهترکیب ساخت طرادی، خرید، 

 های شهرداری عسلویه: کاهش هزینه۲راهبرد

 اقداما  سیاست
ی های مناسنب و ارائنهکارگیری رومهای پرسنلی ازطریق بهن کاهش هزینه
 خدما  ماشینی 

های عمرمی ازطریق بهدرد مندیریت ارتقنای کیفینت نینروی کاهش هزینه  ن
 انسانی و نظار  

های منردم و هموناری آننان بنا ها ازطرینق جلنب مشنارکتکاهش هزینه  ن
 شهرداری 

های هنای خردکفنایی بنرای برخنی سنازمانها ازطرینق طرحکاهش هزینه  ن
 وابسته 

هنا و اقنداما  غیرضنروری و ها ازطریق دذف برخنی فعالیتکاهش هزینه  ن
 های عمرانی و زیداسازی غیرضروری دذف برخی فعالیت

 ها ی طرحها ازطریق بازنگری در شرح خدما  و چگرنگی تهیهن کاهش هزینه

 ن مترن آمرزشی
 ن بیلدرردها 

 ها ن برگزاری مسابقه
 ن تیزرهای تدلیغاتی 

 ن بروشررها 
 رسانیکمکاندازی خطرط ن راه

 
گیری و ی فیزیوی شهر و تغییرا  جمعیتی، مانند افزایش جمعیت و رونند شنولبین میزان ترسعه

ی مثدت و مستقیمی وجرد دارد. ی گاز و پتروشیمی رابطههای صنعتی در درزهترسعه و پخشایش فعالیت
یا مراکز پیرامرنی و بیش از پرشش ی تحتای با درزهی قطب رشد منطقهمنزلهی پارس جنربی بهمنطقه

ای و شنهر صرر  مستقی  و با تمرکز صنایع بزرگ در شهرستان کنگنان در مقیناس منطقنهسی شهر به
کالددی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر ی فیزیویعسلریه در مقیاس محلی منجر به ترسعه

 ی گذشته شده است.در دو دهه
ی آن دهندهو نهادهای مدیریت محلی شهری نشنان مالی شهرداریمنظرر تأمین نتایج پژوهش به

به ساختار اقتصادی کلی منطقه صرر  پذیرد. راهدردهای جدید در ترجهاست که درکت درآمدزایی باید با
گینری از تنران صننعت گردشنگری ینا سند راهدردی درآمدزایی شهرها با روم ارزیابی اقتصادی و بهره

ی اقتصناد شنهری و درآمندزایی بنرای صنایع و خندما  وابسنته بنه آن در ترسنعهصنعت سدز و پاک و 
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ریزی ها درنظر گرفته شده است که با تحلیل تران محیطی شهر و مناطق اطنراف آن و برنامنهشهرداری
زایی ها و اشنتغالگذاری و ایجناد زیرسناختای و زیداسازی ازطریق سنرمایهگردشگری با اقداما  ترسعه

های ایجاد پاینداری در مننابع دلی شهروندان و درآمدزایی پایدار صرر  خراهد پذیرفت. درنهایت، راهبرا
ی ایجاد پایداری در مننابع درآمندی شنهرداری  بنا اسنتفاده از اهنداف شهرداری عسلریه باعنران برنامه

 ی پایدار بیان گردیده است. ترسعه
 

ای ی منطقهی پارس جنوبی در توسعهویژه یهطقشرایط و عوامل موفقیت من: فرایند 4نمودار

 )قطب رشد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سازگاری سازگاری هدفهایی منطقه با استراتژیی اقتصاد ملیی و توسعهی استانی )اسناد فرا دست 

 و فرو دست(

 صراحتهای قانونی

دسترسی به تسهیالت زیربنایی  )آب، برق، ارتباطاالت راه دور و ...(و خدمات همگانی )بندرگاه، اسکله، خطوط ارتباطی،-  

 رفرودگاه و ...(

 سازمان اجرایی مناسب

 ثبات سیاستهای اقتصادی )عامل جذب سرمایهی خارجی و داخلی(

 انتقال تکنولوژی و فرهنگی صنعتی

 هماهنگی مجریان و مردم

 حمایت پیگیرانهی دولت

اجتماعیتأمین فضای باز کار و زندگی   

شرایط و عوامل موفقيت منطقهی ویژهی پارس جنوبی در توسعهی منطقهای )قطب 

 رشد(
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ی پارس : بررسی عوامل  درونی)نقاط  قوت و ضعف( مؤثر در گردشگری منطقه۲جدول

 (۱۳۹۴)نگارنده،  جنوبی

 امتیاز رتده ضریب داخلی عرامل شاخص

 قر 

جنذب  منظرربنههنای دنرا نظیر و اکرسیست  مستعد جنگلبرخررداری از سرادل زیدا و ک 
 یآرام و جنذاب سنرادل شنرق طیگردشگران داخلی و خارجی در فصرل مساعد سال و مح

 منطقه
۰۶/۰ ۴ ۳۶/۰ 

بند در شر  یچاه مدارک و نا یدر محدوده یمنطقه و سرادل سنگ کلدر  ایسرادل ماسه
 عسلریهبخش 

۰۶/۰ ۳ ۱۲/۰ 

هماننند  ،در فصنل زمسنتان ژهیوبنه ،فنارسدر سنرادل خلیج یآبنهنای استفاده از ورزم
 و ... یسرارآب، مرج یرو یاسو ،یشنا، غراص ،یسرارقیقا

۰۸/۰ ۳ ۱۸/۰ 

در شهرسنتان  یو صنیادی روسنتای یای صدور گاز و بننادر تجناراز بنادر پایانه یبرخرردار
 کنگان

۰۵/۰ ۳ ۱۶/۰ 

کیلنرمتر ۴مشعل گاز در ۹۰، مجتمع عظی  پتروشیمی۱۵، فاز(۲۸) فاز فراوری گاز۱۲ ادداث
صنایع منرتدط و  دست پتروشیمی،و طیفی گسترده از صنایع پایینکیلرمتر طرل ۳۵عرا و 

و... در  همچرن بنندرگاه، پایاننه ،های خدماتیسنگین و دج  فراوانی از کاربریصنایع نیمه
 پایتخت اقتصادی و انرژی یا پایتخت صنعتی ایران.

۰۸/۰ ۳ ۳۲/۰ 

 ۱۸/۰ ۴ ۰۵/۰ یآداب و رسرم، روستاگرد یگردشگر ،یشناسمردم

 ۲۸/۰ ۴ ۰۷/۰ یدولتریغ هایسازمان فعالیتو  یو مشارکت مردم یوجرد دس هموار

)گردشننگری قننرمی و نننژادی( و آداب و رسننرم، فرهنننی و  یو نننژاد یقننرمهننای یژگیو
                                       یخیتارهای و موان یمحل هایسنت

۰۹/۰ ۳ ۱۵/۰ 

و برداشت  یفرنگ)گرجه یفصل یکشاورز ،(یگردشگر ی)جاذبه گریم یفصل دیو ص یادیص
 خرما(

۰۵/۰ ۳ ۰۴/۰ 

 ضعف

 ۰۴/۰ ۱ ۰۹/۰ صرر  فعالگردشگری صنعتی در منطقه بهگیری مدیریت شولعدم

های داصنل از از بردجنه حیصح یاستفاده راهوارهای گذاری وسرمایهیا ندرد برنامه   ندرد
 شهرستان یگردشگر یترسعه ینهیزمدر ژهیوبه ،شرکت نفت و گازهای تیفعال

۰۸/۰ ۲ ۰۵/۰ 

ی ماننند و رفناه یاقنامت ،یبهداشنت ،یخدمات زا یو تجه ال یبردن تسهینامناسب و ناکاف
 یهیدر داشن یو ورزش یو گردشگر یحیاموانا  تفر دردکم، مجهزهای ها و رستررانهتل

و کمدرد فضای  گردشگری صنعتی یجاذب گردشگر درراستای ترسعه هایسرادل و موان
 سدز، فضای عمرمی و فضای باز گردشگری در منطقه

۰۶/۰ ۱ ۰۸/۰ 

 ۰۷/۰ ۱ ۰۷/۰ ن بخش صنعتبرمیان و شاغال و گردشگران انیم یمشوال  و تعارضا  فرهنگ

 ۰۹/۰ ۲ ۰۶/۰ وهرای گرم و شرجی منطقهآب

و های کناری ماننند معنادن های صنعتی و دضرر گردشگر در سنایتاز فعالیتناامنی ناشی
 هادر آن خطر انفجار

۰۵/۰ ۲ ۰۳/۰ 

 ۵۵/۲  ۱  جمع
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 (CDS)ی شنهری (. نقش استراتژی ترسعه۱۳۸۹خدیجه )رضا؛ طدع ازگمی، سیدهدیدری چپانه، ردی  

ی مرردی:شننهر رشننت، درآمنند شننهری، مطالعننههننای ک های تننأمین مسننون گروهدر سیاسننت
 . تهران: دانشگاه تهران.  ۷۳، های جغرافیای انسانیپژوهش

راهدردهای درآمدزایی و تأمین مالی پایندار در مندیریت  (. رویوردی بر۱۳۹۰ساالری سردری، فرضعلی ) 
تحلیلی مهرسنتان: های شهرستان مٌهر و المرد، پایگاه خدریی مرردی: شهرمحلی شهری، مطالعه

www.moherstan.ir.  
فضناهای  یرسنی و کناربرد بهیننهارزیابی قابلینت دست(. ۱۳۸۹) ساالری سردری، فرضعلیکیانی، اکدر؛ 

 ل.دانشگاه زاب . زابل:کارشناسی ارشد ینامهپایان ،عمرمی در شهر سادلی عسلریه
ی پایندار در بنندر عسنلریه بنا اسنتفاده از (.ارزیابی ترسنعه۱۳۸۹ساالری سردری، فرضعلی؛ کیانی، اکدر )

 دار،ینپا یانداز ترسنعهچشن  یملن شیهمنامقاال  دومنین مجمرعنه ،SWOTتونیک تحلیلی 
 . عسلریه.پارس یانرژ یاقتصاد یژهیو یمحرر منطقهییو دانا وپارچهی

بندی گردشگری شهرستان کنگان سنجی و اولریت(. اموان۱۳۹۱کیانی، اکدر؛ ساالری سردری، فرضعلی )
با تأکیند بنر گردشنگری صننعتی پنارس جننربی،  ANPو مدل  SWOTبا استفاده از تونیک 

 . مشهد: دانشگاه فردوسی.۱۸، ایی نادیهپژوهشی جغرافیا و ترسعهی علمینامهدوفصل
ی های ترسنعهها و پتانسیلتحلیل محدودیتوتجزیه(. ۱۳۸۹ترکلی، مرتضی؛ ساالری سردری، فرضعلی )

. دومنین همنایش ملنی شنهر سنال ، SWOTپایدار در شهر سادلی عسلریه با استفاده از تونیک 
 سدزوار: دانشگاه تربیت معل .

ی جغرافینایی و . تهنران: مؤسسنه۱(. اطلس شهرستان شمیران، چ۱۳۸۱اکدر و دیگران )محمردیان، علی
 کارترگرافی گیتاشناسی. 

 بررسنی تنأثیرا  و ایران شهرهایکالن در هادرآمدی شهرداری منابع یمقایسه (.۱۳۸۲دار، دسام )قلعه
 ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.  کارشناسی ینامهپایان آن، کالددی

-۵۰های های کشرر طی سنال(. بررسی و تحلیل هزینه و اعتدارا  شهرداری۱۳۸۲جمشیدزاده، ابراهی  )
. تهنران: انتشنارا  ۱۳، ۴، سریزی کشنررمندیریت و برنامنهی پژوهشنی فصلنامه، ۷۹-۷۱و  ۵۶

 های کشرر. ها و دهیاریسازمان شهرداری
قندری، ابرالفضل؛ مرسری، میرنجف؛ سعیدآبادی، رشید؛ باقری کشورلی، علی؛ و دسنینی امیننی، دسنن 

ی )مطالعنهکرچنک  شنهرهای در هادرآمند شنهرداری افنزایش (. راهواهای ترانمندسنازی۱۳۹۰)
 .۴۲، ۲۲، سریزی محیطیجغر افیا و برنامهشهر زارچ(،  مرردی:
، ی بررسنی اقتصنادیفصلنامهها در ایران، (. ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری۱۳۸۵قادری، جعفر )

۳(۳ .) 
، ۳، سهای شهرداریمجلههای مدیریت شهری در ایران، (. چالش۱۳۸۰آبادی،جراد؛ معصرم، جالل )علی

http://www.moherstan.ir/
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۳۵  . 
ها ی شنهرداریمقاال  همایش مالینهچویدهها، (. مدانی نظری درآمد شهرداری۱۳۸۷هادی زنرر، بهروز )

 . تهران: شهرداری تهران. )مشوال  و راهوارها(
شهرها، های کالن(. الگری تأمین مالی کارآمد برای شهرداری۱۳۸۷زاده، علی؛ خسروشاهی، ژرویز )دسن

ها )مشنوال  و ی شنهرداریمقاال  همنایش مالینهچویندهدی: شهرداری تهنران، ی مررمطالعه
 . تهران: شهرداری تهران. راهوارها(

ی شننهری در (. نقننش درآمنندهای پاینندار ترسننعه۱۳۸۸محمدعلی )قنندم، سننیدعننندلیب، علیرضننا؛ ثابت
 . ۵، ۳، سهریتکالددی، ریزی فضاییبرنامه

shemiran.ostan-th.ir  

 

 


