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تعیین مهمترین استراتژیهای تأمین مالی در پهنه نابسامان میانی محدودهها و محالت
هدف بازآفرینی شهری با استفاده از تحلیل پوششی داده شبکهای فازی از نوع مقدار
تعدیلشده دامنه (مطالعه موردی :محلهجوانمردقصابواقعدرمنطقه 02شهرداری تهران)
سارا هداوند

تاریخ دریافت مقاله  11/39/99 :تاریخ پذیرش مقاله 11/37/93 :

محمدابراهیم محمد پورزرندی
مهرزاد مینویی
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چکیده
اقدامات بهسازی و نوسازی در محدودهها و محالت هدف بازآفرینی شهری مسئلهای است
چندوجهی و با روند فﻌلی ،سرﻋت شﻜﻞﮔﻴری ایﻦ محدودهها از ایﻦ اقدامات بﻴﺸﺘر بوده و ایﻦ مﻌﻀﻞ در
ابﻌاد ﻛﻤی و ﻛﻴﻔی رو به افﺰایﺶ است .در ایﻦ تحقﻴق ایﻦ ایده موردسنجﺶ قرار میﮔﻴرد ﻛه آیا میتوان
جهت اتخاذ تصﻤﻴمهای صحﻴح در راسﺘای تأمﻴﻦ مالی ایﻦ محدودهها ،از مدلهای تحلﻴﻞ پوشﺸی داده
ﻛﻤک ﮔرفت؟ ایﻦ پژوهﺶ از طریق مرور ادبﻴات و بررسی مبانی نظری به شناسایی ﻋوامﻞ موثر در
انﺘخاب روشهای تأمﻴﻦ مالی مﺘناسب با  05پالک محله جوانﻤرد قصاب پرداخﺘه و در نهایت با اسﺘﻔاده
از تحلﻴﻞ پوشﺸی داده شبﻜهای فازی از نوع مقدار تﻌدیﻞشده دامنه ،ﻛارایی ﻛلی و ﻛارایی بخﺸی برای
دولت و مردم را تﻌﻴﻴﻦ و سپس برای هر پالک روشهای تأمﻴﻦ مالی منﺘخب را پﻴﺸنهاد میدهد .نﺘایج
پژوهﺶ حاﻛی از ﻛاربرد مؤثر روش تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها برای محاسبه ﻛارایی روشهای تأمﻴﻦ مالی
میباشد.
کلمات کلیدی
بهسازی و نوسازی ،تأمﻴﻦ مالی ،تحلﻴﻞ پوشﺸی داده ،مقدار تﻌدیﻞشده دامنه ،محدودهها و محالت
هدف بازآفرینی شهری

-1ﮔروه مدیریت صنﻌﺘی ،واحد تهران مرﻛﺰی ،دانﺸگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانsarahadavand63@yahoo.com .
-2ﮔروه مدیریت صنﻌﺘی ،واحد تهران مرﻛﺰی ،دانﺸگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول)pourzarandi@yahoo.com .
-3ﮔروه مدیریت صنﻌﺘی ،واحد تهران مرﻛﺰی ،دانﺸگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانmeh.minouei@iauctb.ac.ir .
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مقدمه
به موازات رشد و ﮔسﺘرش شهرها در طی زمان ،محدودههایی از شهرها به لحاظ ساخﺘاری و
ﻋﻤلﻜردی دچار ﻛﻤبوهایی شده و آنﮔونه ﻛه باید و شاید نﻤیتواند جوابگوی نﻴاز ساﻛنﻴﻦ خود باشد
(ناخی و هﻤﻜاران.)275 ،2512 ،
مهمتریﻦ ﻋامﻞ تأثﻴرﮔذار در توسﻌه فرسودﮔی ایﻦ محدودهها و ﻋدم تحققپذیری طرحهای نوسازی،
ﻋامﻞ اقﺘصادی و ﻋدم سرمایهﮔذاری است .تنگناهای موجود در زمﻴنه جذب منابع مالی و ﻋدم شناسایی
شﻴوههای مناسب تأمﻴﻦ مالی باﻋث شده تا نوسازی در ایﻦ محدودهها از قابلﻴت الزم برای اجرا برخوردار
نباشند (بابائی و هﻤﻜاران .)1332 ،هدف اصلی در ایﻦ تحقﻴق بررسی اسﺘراتژیهای تأمﻴﻦ مالی
بهسازی و نوسازی مﺘناسب با محدودهها و محالت هدف بازآفرینی شهری است .تصدیﮔری و
قانونﮔذاری در ایﻦ محدودهها در حوزه فﻌالﻴت شرﻛت بازآفرینی شهری ایران وابسﺘه به وزارت راه و
شهرسازی است (آئﻴنی.)05-33 ،1331 ،
مطالﻌه اجﻤالی نﺸان میدهد ﻛه با وجود مﺸﺘرک بودن ایﻦ بافتها در برخی از مﺸخصات ،از
جنبههای مخﺘلف بﻴﻦ آنها تﻔاوت وجود دارد .لذا نﻤیتوان یک راه حﻞ ثابت و مﺸخﺺ برای ﻛلﻴه انواع
مخﺘلف ایﻦ محدودهها ارائه داد(امﻴدوار پاریﺰی .)1330،ﻛﻤا اینﻜه در سایر ﻛﺸورها نﻴﺰ طﻴف ﮔسﺘردهای
از شﻴوههای مداخله و به تبع آن فرآیندهای مدیریﺘی بهسازی شهری مﺘنوﻋی بﻜار ﮔرفﺘه میشوند.
در اروپا و انگلﻴس بر اﻋطای مﺸوق به بخﺶ خصوصی به ﻋنوان یک راهﻜار تأمﻴﻦ مالی و در ایاالت
مﺘحده از سازوﻛارهای مبﺘنی بر مالﻴات ،در اسپانﻴا و هلند از مﺸارﻛت بخﺶ دولﺘی -خصوصی 1و در
چﻴﻦ (ﮔوانگدونگ) از مداخله ﻛامﻞ دولت به منظور بهسازی و نوسازی ایﻦ محدودهها اسﺘﻔاده میﮔردد
(ادیرو هﻤﻜاران( ،)371-332 ،2553 ،بوﻛسﻤﻴر و بﻜهون( ،)1-12 ،2550 ،لﻴﻦ یه.)337-357 ،2511 ،
محدوده موردمطالﻌه در محله جوانﻤرد قصاب در منطقه  25در جنوب شهر تهران واقع شده است.
ﻋﻤده ﻛاربریهای ای ﻦ منطقه شامﻞ مذهبی ،صنﻌﺘی و مسﻜونی میباشد و دارای جﻤﻌﻴﺘی بالغ بر
 355،555نﻔر است .بافت شهری محلهی جوانﻤرد قصاب مﺘراﻛم ،قدیﻤی و فرسوده است .در شﻜﻞ 1-1
موقﻌﻴت محله جوانﻤرد قصاب نﺸان داده شده است.

شکل  9-9موقعیت محله جوانمرد قصاب (منبع :وزارت راه و شهرسازی)
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چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
بافت فرسوده
بافت فرسوده به ﻋرصههایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میﮔردد ﻛه به دلﻴﻞ فرسودﮔی
ﻛالبدی ،ﻋدم برخورداری مناسب از دسﺘرسی سواره ،تأسﻴسات ،خدمات و زیرساختهای شهری،
آسﻴبپذیر بوده و از ارزش مﻜانی ،محﻴطی و اقﺘصادی نازلی برخوردارند و امﻜان نوسازی خودبهخودی
را نداشﺘه و سرمایهﮔذاران نﻴﺰ انگﻴﺰهای برای سرمایهﮔذاری در آن را ندارند (محﻤدی و هﻤﻜاران،
.)150-123 ،1333
بازآفرینی بافت فرسوده
ایﻦ رویﻜرد تنها به دنبال باززندهسازی مناطق مﺘروﻛه نﻴست ،بلﻜه با مباحث ﮔسﺘردهتری هﻤچون
اقﺘصاد رقابﺘی و ﻛﻴﻔﻴت زندﮔی به خصوص برای ﻛسانی ﻛه در محلههای فقﻴرنﺸﻴﻦ زندﮔی میﻛنند،
سروﻛار دارد (زنگی آبادی و مؤیدفر.)237-315 ،1331 ،
روشهای تأمین مالی
مهمتریﻦ روشهای تأمﻴﻦ مالی قابﻞﻛاربرد در دو دسﺘه جای میﮔﻴرند :روشهای تأمﻴﻦ مالی
مبﺘنی بر سرمایه و روشهای تأمﻴﻦ مالی مبﺘنی بر بدهی؛ در ﻛﺸورهای توسﻌهیافﺘه ،اﻛثراً بازار سرمایه
در ﻛانون ساخﺘار مالی قرار دارد .در مقابﻞ ،در بﻴﺸﺘر ﻛﺸورهای درحالتوسﻌه ،بازار پول محور تأمﻴﻦ
مالی است (دادرس مقدم و پریوش.)1332 ،
مدل برنامهریزی خطی با دامنه تعدیلیافته)RAM( 2
به جهت یﻜپارچگی موردنﻴاز در مدل مﻌرفیشده باید تصﻤﻴمﮔﻴرنده در ﻛنار مﻌﻴارهایی ﻛه برای
تصﻤﻴمﮔﻴری خود دارد به ﻛﻤک مدل بﺘواند سرمایهﮔذاری مناسب در روش تأمﻴﻦ مالی صورت دهد.
بدیﻦ جهت مدل ابﺘدا از مﻔهوم یﻜپارچگی در قابﻞ تصرف بودن طبﻴﻌی و مدیریﺘی اسﺘﻔاده مینﻤاید .به
ایﻦ منظور در ابﺘدا مدل  1-2را مورداسﺘﻔاده قرار داده و از ایﻦ مدل به جهت ﻛاربردهای بﻌدی اسﺘﻔاده
مینﻤایﻴم .مدل  1-2توسط سویوشی( )2515( 3سویوشی و وانگ )325-375 ،2515 ،بر پایه مدل
 RAMبه منظور ارزیابی ﻛارایی توسﻌه پایدار در زنجﻴره تأمﻴﻦ مورداسﺘﻔاده قرار ﮔرفﺘه است .به جهت
افﺰودن ماهﻴت ورودی و خروجی به مدلی با حالت تﻔﻜﻴک شده ،ورودیهای مطلوب و نامطلوب و
هﻤچنﻴﻦ ورودیها و خروجیهای نامطلوب تغﻴﻴر یافت.
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𝒈 𝒈
𝒙 𝒙
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑m
𝒇𝒃𝒅 𝒇𝒃𝑹 𝟏=𝒇+ ∑s𝒓=𝟏 𝑹𝒓 𝒅𝒓 + ∑h
𝒊𝒅 𝒊𝑹 𝟏=𝒊

مدل 1-2
مدل اولﻴه برنامهریﺰی
خطی با دامنه
تﻌدیﻞیافﺘه

)+ 𝒅𝒙𝒊 = 𝒙𝒊𝒌 )i=1,2,…,m
𝒈

)− 𝒅𝒓 = 𝒈𝒓𝒌 )r=1,2,…,s
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𝒋𝝀 𝒋𝒊𝒙 𝟏=𝒋∑n
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𝟎 ≥ 𝒇𝒃𝒅 & )𝑺و … و𝟐و𝟏 = 𝒓(

𝟎 ≥ 𝒋𝝀
𝒈

𝟎 ≥ 𝒓𝒅

در ایﻦ مدل:
𝒊𝒙𝑹  :دامنه ورودیهای مطلوب مدل ﻛه بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
)𝑛}) (𝑚 + 𝑠 + ℎو … و𝑛} − 𝑚𝑖𝑛 {𝑥𝑖𝑗 |𝑗 = 1و … و𝑅𝑖𝑥 = 1/ (𝑚𝑎𝑥 {𝑥𝑖𝑗 |𝑗 = 1
𝒈

𝒓𝑹  :دامنه خروجیهای مطلوب مدل ﻛه بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
𝑔

)𝑛}) (𝑚 + 𝑠 + ℎو … و𝑛} − 𝑚𝑖𝑛 {𝑔𝑟𝑗 |𝑗 = 1و … و𝑅𝑟 = 1/ (𝑚𝑎𝑥 {𝑔𝑟𝑗 |𝑗 = 1
𝒇𝒃𝑹  :دامنه خروجیهای نامطلوب مدل ﻛه بر اساس رابطه زیر محاسبه میشود:
)𝑛}) (𝑚 + 𝑠 + ℎو … و𝑛} − 𝑚𝑖𝑛 {𝑏𝑓𝑗 |𝑗 = 1و … و𝑅𝑓𝑏 = 1/ (𝑚𝑎𝑥 {𝑏𝑓𝑗 |𝑗 = 1

حذف مﺘغﻴﻴر مازاد در قﻴد شﻤاره  3به منظور تﺸخﻴﺺ شﻜﻞ مرز ﻛارایی مورداسﺘﻔاده قرار ﮔرفﺘه
است ﻛه در ادامه بﻴﺸﺘر در مورد آن توضﻴح داده خواهد شد.
به دلﻴﻞ اینﻜه مدل1-2یک مدل جﻌبهسﻴاه 5میباشد تصﻤﻴمﮔﻴرنده در شرایطی قراردارد ﻛه ﻛارایی
یﻜپارچه تصﻤﻴمﮔﻴری مﺘأثر از ﻛارایی هر یک از بخﺶهای با تأثﻴرﮔذاری بر یﻜدیگر میباشد ،نﻴازمند
اسﺘﻔاده از مدل شبﻜهای با در نظر ﮔرفﺘﻦ دو بخﺶ دولت (حاﻛﻤﻴت) و مردم (ساﻛنان) میباشﻴم.
پیشینه پژوهش
ویلﻴام پﻴنا در سال  2512به هﻤراه هﻤﻜارانﺶ پژوهﺸی را با موضوع توسﻌه و پایداری شهری با
هدف ارزیابی ﻛارآیی ارﻛان سهﮔانه پایداری شهرهای یک ﻛﺸور درحالتوسﻌه از جﻤله ﻛلﻤبﻴا برای
تﻌﻴﻴﻦ تغﻴﻴرات سالهای  2550تا  2513انجام دادند .در ایﻦ مقاله از روش تحلﻴﻞ پوشﺸی داده ورودی
محور  CCRو  BCCاسﺘﻔاده شده است .نﺘایج حاﻛی از آن است ﻛه شهرهای با جﻤﻌﻴت مﺘوسط از
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لحاظ جﻤﻌﻴﺘی به تﻌادل نﺰدیﻜﺘرند و فﻌالﻴتهای تولﻴدی آنها ﻛارآمدتر است .در مقابﻞ در شهرهای
بﺰرگ به دلﻴﻞ رشد نامﺘناسب جﻤﻌﻴت ،تقاضا برای منابع مسﻜﻦ افﺰایﺶ یافﺘه و باﻋث ﻛاهﺶ رابطه
بهرهوری میﮔردد (پﻴنا و مارتﻴنﺰ.)153 ،2512 ،
در سال  2513چﻦ و هﻤﻜارانﺶ به ارزیابی اسﺘﻔاده مجدد از بناهای تاریخی از طریق تﻜنﻴکهای
تصﻤﻴمﮔﻴری چندمﻌﻴاره در موزه تاریخی دﻛﺘر سون یات سﻦ 0به ﻋنوان نﻤونهموردی پرداخﺘند .با
اسﺘﻔاده از مرور ادبﻴات ،تجﺰیه ،تحلﻴﻞ و روش دلﻔی فازی یک مدل تصﻤﻴمﮔﻴری ایجاد و پس از آن
ترتﻴب اولویت ﮔﺰینههای اسﺘﻔاده مجدد از بناهای تاریخی از طریق یک فرآیند شبﻜه تحلﻴلی تﻌﻴﻴﻦ
ﮔردید .ایﻦ تحقﻴق نﺸان میدهد ﻛه تغﻴﻴر در ﻋوامﻞ اقﺘصادی ،اجﺘﻤاﻋی و طبﻴﻌی به طورمسﺘقﻴم بر
ترتﻴب اولویت جایگﺰیﻦهای اسﺘﻔاده مجدد از بناهای تاریخی اثرﮔذار است (چﻦ و هﻤﻜاران،2513 ،
.)12-23
لوئﻴنگ چﻦ و لی ﻛﻴو در سال 2525در پژوهﺶ خود با ﻋنوان رویﻜردهای مﺸارﻛﺘی نوظهور برای
بازآفرینی شهری در ﻛالنشهرهای چﻴﻦ به موضوع توسﻌه سریع ﻛالنشهرهای چﻴنی در دهههای
ﮔذشﺘه پرداخﺘه و خاطر نﺸان میسازد ﻛه در سالهای اخﻴر ،روشهای توسﻌه جایگﺰیﻦ و رویﻜردهای
مﺸارﻛﺘی درروشهای بازآفرینی شهری در شهرهایی مانندمنطقه یانگپو ،واقع در شانگهایوداالنگ واقع
در شنژن ظاهر شده است .در ایﻦ مقاله توجه به اهﻤﻴت سازمانهای جامﻌه مدنی و ﮔنجاندن اهداف
اجﺘﻤاﻋی در شﻴوههای نوسازی مﺸارﻛﺘی نﺘﻴجه ﮔرفﺘه شده است (چﻦ و ﻛﻴو.)55513523 ،2525 ،
حسﻴﻦ آبادی و تقوایی در سال  1331به ارزیابی شﻴوههای تأمﻴﻦ مالی طرحهای نوسازی در محله
فرسوده حﻤﺰه آباد شهرری واقع در منطقه  25تهران پرداخﺘند .در ایﻦ پژوهﺶ  2شﻴوه تأمﻴﻦ مالی
مناسب برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری با اسﺘﻔاده از سه شاخﺺ مﺸارﻛت ،سهولت اجرایی و
بازدهی اقﺘصادی طرح موردارزیابی قرار ﮔرفﺘه و جهت اولویتبندی از آزمون فریدمﻦ و نرخ بازده داخلی
( )IRRاسﺘﻔاده شد .با توجه به نﺘایج بهدستآمده ،روش انﺘﺸار اوراق مﺸارﻛت با بﻴﺸﺘریﻦ نرخ بازده
داخلی ،بهﺘریﻦ روش تأمﻴﻦ مالی است .روش فروش مﺘری ،قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری ،انﺘقال و
واﮔذاری ( ،)BOTمﺸارﻛت مدنی ،دریافت وام از مؤسسات و بانکهای داخلی و سهامدار پروژه در
رتبههای بﻌدی از نظر بازدهی اقﺘصادی طرح قرار ﮔرفﺘهاند(حسﻴﻦ آبادی و تقوایی.)230-252 ،1331،
در سال  1332یاﻛﻴده و هﻤﻜاران برای محاسبه شاخﺺ نقدشوندﮔی سهام (شواهدی از بورس اوراق
بهادار تهران) از مدلهای تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها ،مدل دامنه تﻌدیﻞشده اسﺘﻔاده ﻛردند .درﮔام بﻌدی
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اقدام بهرتبهبندیواحدهایدارای شاخﺺتلﻔﻴقینسبی نقدشوندﮔی برابریک ،براساس روش رتبهبندی
ال ناﻛارا نﻤودند .نﺘایج پژوهﺶ حاﻛی از ﻛاربردمؤثر روش تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها
بر مبنای مرزهای ﻛام ً
برای محاسبه شاخﺺ تلﻔﻴقی نسبی نقدشوندﮔی سهام میباشد (یاﻛﻴده و هﻤﻜاران.)53-22 ،1332 ،
ابراهﻴﻤی ﻛردلر و هﻤﻜارانﺶ در سال  1337در مقالهای با ﻋنوان ارائه مدلی برای ارزیابی ﻛارایی به
ﻛﻤک ترﻛﻴب مدل اندازهﮔﻴری با دامنه تﻌدیﻞشده و محدودیتهای وزنی در شﻌبههای شرﻛت بﻴﻤه
ایران به منظور بهرهبردن از نظر خبرﮔان و تصﻤﻴمﮔﻴرندﮔان و آزادی ﻛامﻞ شرﻛتهای بﻴﻤه
تحتبررسی در تخصﻴﺺ وزن به ورودیها و خروجیها از ایﻦ روش اسﺘﻔاده نﻤودند .ایﻦ مدل دارای
خاصﻴت انﺘقال پایا بوده و قابلﻴت مواجهه با دادههای نﻴﻤهمثبت و منﻔی را دارد .مﻴانگﻴﻦ ﻛارایی مدل
اندازهﮔﻴری با دامنه تﻌدیﻞشده با لحاظ محدودیتهای وزنی و بدون محدودیتهای وزنی به ترتﻴب
 5/327و  5/303به دست آمد و با اضافه ﻛردن نظر خبرﮔان تﻌداد شﻌبههای ﻛارا از  71شﻌبه به 25
شﻌبه ﻛاهﺶ یافت (ابراهﻴﻤی ﻛردلر و هﻤﻜاران.)121-132 ،1337 ،
سوالهای پژوهش
سوال اصلی تحقﻴق ﻋبارتست از:
مهمتریﻦ اسﺘراتژیهای تأمﻴﻦ مالی (اسﺘراتژیهای دارای باالتریﻦ اولویت) جهت بهسازی و نوسازی
محدودهها و محالت هدف بازآفرینی شهری ﻛدامند؟
مانند تﻤامی تحقﻴقات دیگر ایﻦ تحقﻴق در پی دسﺘﻴابی به اهدافی میباشد ﻛه مﺘناسب با سواالت
تحقﻴق تدویﻦ شدهاند .اهداف فرﻋی تحقﻴق ﻋبارتند از:
 اسﺘخراج و تدویﻦ اسﺘراتژیهای تأمﻴﻦ مالی و شاخﺺهای موردنظر جهت بهسازی و نوسازیبافتهای فرسوده شهری با اسﺘﻔاده از مرور ادبﻴات.
 وزندهی و اولویتبندی مهمتریﻦ اسﺘراتژیها با اسﺘﻔاده از مدلهای تحلﻴﻞ پوشﺸی داده.متغیرهای پژوهش
در مرحله اول به منظور تﻌﻴﻴﻦ اسﺘراتژی تأمﻴﻦ مالی از آئﻴﻦنامه اجرایی تبصره  2ماده  7قانون
حﻤایت از احﻴاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناﻛارآمد شهری مصوب 1333/15/15به شﻤاره
/125272ت  53323هـ اسﺘﻔاده شده است ﻛه امﻜان اسﺘﻔاده هﻤﺰمان از سه ابﺰار بازار پول ،بازار
سرمایه و بﻴﻤه را فراهم مینﻤاید .در ایﻦ آئﻴﻦنامه  17ابﺰار بازار پول و بازار سرمایه مطابق جدول 1-5
به هﻤراه ﻛدینگ تخصﻴﺺداده شده در مدل مﻌرفی ﮔردیدهاند.
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جدول 9-7ابزارهای تأمین مالی مورداستفاده در مدل
ﻛدینگ در فرآیند
حﻞ مسئله

نام روش

RUN1

مﺸارﻛت با بخﺶ خصوصی و حﻤایت از توسﻌهﮔر

نوع روش

شﻤاره ماده
در تبصره  2ماده 7

بازار پول دسﺘورالﻌﻤﻞ توسﻌهﮔر

RUN2

اوراق سرمایهﮔذاری مﺘری

بازار سرمایه

ماده12

RUN3

شرﻛت سهام پروژه ساخﺘﻤانی

بازار سرمایه

ماده15

RUN4

اوراق قرضالحسنه بهسازی شهری ایران

بازار سرمایه

ماده17

RUN5

صندوقهای سرمایهﮔذاری زمﻴﻦ و ساخﺘﻤان

بازار سرمایه

ماده12

RUN6

صندوقهای سرمایهﮔذاری تﻤلک و تنظﻴم مجدد
قطﻌهبندی زمﻴﻦ

بازار سرمایه

ماده13

RUN7

صندوق سرمایهﮔذاری مسﺘغالت

بازار سرمایه

ماده10

RUN8

اوراق ﮔواهی سپرده

بازار پول

ماده3

RUN9

مؤسسه پسانداز و تسهﻴالت مسﻜﻦ

بازار پول

ماده2

RUN10

اوراق حق تقدم اسﺘﻔاده از تسهﻴالت مسﻜﻦ

بازار پول

ماده7

RUN11

صندوق سرمایهﮔذاری نﻴﻜوﻛاری در بافت فرسوده

بازار سرمایه

ماده11

RUN12

صندوق پسانداز مسﻜﻦ یﻜم

بازار پول

ماده0

RUN13

صندوق توسﻌه محلی

بازار سرمایه

ماده 12

RUN14

شرﻛت تأمﻴﻦ سرمایه در حوزه مسﻜﻦ

بازار سرمایه

ماده15

RUN15

حساب امﻴﻦ (امانی)

بازار پول

ماده3

RUN16

اوراق رهنی مسﻜﻦ

بازار پول

ماده5

RUN17-20

انواع اوراق (اجاره ،مرابحه و صﻜوک اسﺘصناع)

بازار سرمایه

ماده13-25

منبع :آئین نامه اجرایی تبصره  2ماده  4قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب  9919/93/97هیئت محترم وزیران

به منظور تﻌﻴﻴﻦ شاخﺺهای تأثﻴرﮔذار بر مدل پﻴﺸنهادی ،مﻌﻴارهای ورودی و خروجی ایﻦ تحقﻴق
با توجه به منابع و مقاالت موجود شناسایی ﮔردیده (ادیر و هﻤﻜاران( ،)2531-2550 ،1333 ،حسﻴﻦ
آبادی و تقوایی( ،)230-252 ،1331 ،مؤیدفر و هﻤﻜاران )23-35 ،1332 ،و با اسﺘﻔاده از اسناد
اسﺘراتژیک شرﻛت بازآفرینی شهری ایران و اسناد باالدسﺘی موردبررسی قرار ﮔرفﺘه است.
ایﻦ دادهها به تﻔﻜﻴک ورودی (ماهﻴت نهاده) و خروجی (ماهﻴت سﺘاده) ﻋبارتند از:
 -ورودیها :در بخﺶ مردم شامﻞ :سه مﺘغﻴر ورودی ارزش وام به هﺰینه ساخت ،2ریسک اجﺘﻤاﻋی و
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زیستمحﻴطی و در بخﺶ دولت شامﻞ :مﺘوسط هﺰینه ناخالﺺ سرانه ساالنه بهداشﺘی و فرهنگی به
نﻤایﺶ درآمده است .الزم به ذﻛر است ﻛه از مﻴان مﺘغﻴرهای ورودی بخﺶ مردم ،دو مﺘغﻴر با توجه به
اینﻜه مﻔاهﻴم ریسک نادقﻴق و مبهم بوده و اغلب به صورت مﺘغﻴرهای زبانی بﻴان میشوند ،به صورت
فازی در نظر ﮔرفﺘه شدهاند.
 خروجیها :در بخﺶ مردم سه مﺘغﻴر خروجی ﻛﻴﻔﻴت زندﮔی ،نرخ بهره تأمﻴﻦ مالی (درصد) ورشد هﺰینههای ماهﻴانه براساس سال پایه و در بخﺶ دولت چهار مﺘغﻴر سرانه تولﻴد پسﻤاند ،ریسک
روش تأمﻴﻦ مالی ،درآمد و اشﺘغال در نظر ﮔرفﺘه شده است .درحال حاضر در ایﻦ پژوهﺶ نرخ بهره
تأمﻴﻦ مالی ،رشد هﺰینه ماهﻴانه ،سرانه تولﻴد پسﻤاند ،ریسک روش تأمﻴﻦ مالی ،خروجی نامطلوب در
نظر ﮔرفﺘه شده است .هﻤچنﻴﻦ مﺘغﻴرهای خروجی ﻛﻴﻔﻴت زندﮔی و ریسک روش تأمﻴﻦ مالی با توجه
به ماهﻴت نادقﻴق و مبهم به صورت فازی در نظر ﮔرفﺘه شدهاند.
 لﻴنک ثابت (مﺘغﻴﻴر وابسﺘه) :پارامﺘر تسهﻴالت درخواسﺘی به ﻋنوان یک لﻴنک ثابت بﻴﻦ اﻋﻀایشبﻜه (دولت و مردم) در نظر ﮔرفﺘه خواهد شد و ﻛنﺘرل ایﻦ پارامﺘر در مسئله با توجه به نهادهها و
سﺘادهها صورت میﮔﻴرد و به هﻤﻴﻦ دلﻴﻞ لﻴنک ثابت در نظر ﮔرفﺘه شده است.
در شﻜﻞ  1-5به جهت تﺸریح صورتبندی مسئله از نگاه تصﻤﻴمﮔﻴرنده ساخﺘار شبﻜهای
مورداسﺘﻔاده برای یک پالک در مسئله به صورت شﻤاتﻴک بﻴان شده است.

شکل  9-7ورودیها ،خروجیها و ساختار شبکهای مورداستفاده در مدل
منبع :یافﺘههای پژوهﺸگر
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جامعه آماری و نمونهگیری
از مﻴان محدودههای نﻴازمند احﻴاء ،بهسازی و نوسازی شامﻞ :محدوده تاریخی شهرها ،پهنههای
نابسامان مﻴانی شهرها ﻛه حاصﻞ ساختوساز دهههای اخﻴر هسﺘند ،پهنههای شهری با پﻴﺸﻴنه
روسﺘایی ﻛه در اثر ﮔسﺘرش بیرویه شهرها در ﻋرصه ﻛنونی شهر ادغام شدهاند و سﻜونﺘگاههای
غﻴررسﻤی ﻛه در محدوده شهرها قرار دارند (رضوی و خطﻴبی ،)1335 ،پهنههای نابسامان مﻴانی با
توجه به هﻤگﻦ بودن نسبی بافت اجﺘﻤاﻋی ساﻛنان محدوده جوانﻤرد قصاب به ﻋنوان جامﻌه آماری
انﺘخاب و به روش قﻀاوتی و انﺘخابی تﻌداد  05پالک هﻤگﻦ (از لحاظ مساحت ﻋرصه حدود 255
مﺘرمربع) در محله جوانﻤرد قصاب به ﻋنوان نﻤونه انﺘخاب ﮔردیده است و برای امﺘﻴازدهی شاخﺺها از
نظرات  15نﻔر از خبرﮔان در شرﻛت بازآفرینی شهری ایران اسﺘﻔاده شده است.
روش پژوهش
ایﻦ پژوهﺶ یک پژوهﺶ ﻛاربردی میباشد .بر اساس پﻴاز فرآیند پژوهﺶ (دانایی فرد و هﻤﻜاران،
 )1332از لحاظ جهتﮔﻴری ،در مرحله طراحی الگو ،توسﻌهای و در مرحله آزمون الگو در سازمان
خدماتی و ﻛاربردی و فلسﻔه آن اثباتﮔرایی میباشد .رویﻜرد ایﻦ پژوهﺶ اسﺘقرایی بوده و هﻤچنﻴﻦ
راهبرد ایﻦ تحقﻴق مطالﻌهموردی است و از رویﻜرد ﻛﻤی اسﺘﻔاده خواهد شد ﻛه با طرح شﻴوههای
ﻛﺘابخانهای و مﻴدانی انجام میشود .فرآیند اجرایی ایﻦ تحقﻴق شامﻞ مراحﻞ زیر میباشد:
مرحله اول :مرور ادبﻴات تحقﻴق و مبانی نظری مربوطه برای اسﺘخراج اسﺘراتژیهای تأمﻴﻦ مالی
مناسب و شاخﺺهای ورودی و خروجی مدل.
مرحله دوم :دسﺘهبندی شاخﺺها بر اساس ماهﻴت ورودی و یا خروجی .منظور از شاخﺺها با
ماهﻴت ورودی شاخصی است ﻛه مقدار ﻛﻤﺘر آن مطلوب و منظور از شاخﺺ با ماهﻴت خروجی،
شاخصی است ﻛه مقدار بﻴﺸﺘر آن مطلوب باشد و امﺘﻴازدهی شاخﺺها بر اساس نظرسنجی از خبرﮔان.
مرحله سوم :اسﺘﻔاده از تحلﻴﻞ پوشﺸی داده شبﻜهای فازی از نوع مقدار تﻌدیﻞشده دامنه جهت
تﻌﻴﻴﻦ ﻛارایی ﻛلی و ﻛارایی بخﺸی برای بخﺶ دولت و مردم در هر یک از روشهای تأمﻴﻦ مالی.
مرحله چهارم :توسﻌه مدل و حﻞ مدل با مجﻤوﻋه دادههای فازی و قطﻌی با اسﺘﻔاده از نرم افﺰار
لﻴنگو ورژن ( )17و مﻌرفی الگوی مناسب حﻤایﺘی و تأمﻴﻦ مالی بهازای هر واحد مسﻜونی.
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مدل فازی شبﻜهای  RAMبا دسﺘرسی طبﻴﻌی و مدیریﺘی هﻤﺰمان)NRAM-UENM( 7

تابع هدف
تابع هدف ابﺘدایی جهت مدلسازی برﮔرفﺘه از مدل  RAMمیباشد .رابطه  1-2به جهت افﺰودن
ماهﻴت ورودی و خروجی به مدلی با حالت تﻔﻜﻴکشده ورودیهای مطلوب و نامطلوب و هﻤچنﻴﻦ
ورودیها و خروجیهای نامطلوب به رابطه  2-2تغﻴﻴر یافت.
رابطه  1-2تابع هدف
مدل RAM

𝒉

𝒉
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𝟏=𝒊

𝒉

+

+

𝟏=𝒊
𝒉

رابطه  2-2تابع هدف با
تﻔﻜﻴک ورودیها و خروجیها
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𝒆𝒛𝒊𝒎𝒊𝒙𝒂𝑴

𝟏=𝒊
𝒉

𝒉
𝒈 𝒈
𝒓𝒅 𝒓𝑹 ∑
𝟏=𝒊

+

𝒊𝒙𝒅 𝒊𝒙𝑹 ∑

𝒆𝒛𝒊𝒎𝒊𝒙𝒂𝑴

𝟏=𝒊

𝒊𝒙𝑹 :دامنه ورودیهای مدل :𝑹𝒈𝒓 ،دامنه خروجیهای مطلوب :𝑹𝒃𝒇 ،دامنه خروجیهای نامطلوب،
براساس مدل  1-2تﻌریف میﮔردد.
اقدام بﻌدی در ایﻦ رابطه شبﻜهای نﻤودن تابع هدف و به تبع آن تﻌریف شروط مﺘناسب با آن
میباشد .رابطه بﻴانﻛننده تابع هدف توسﻌهیافﺘه شبﻜهای است ﻛه در ادامه با تﻌریف شروط مدل
ساخﺘار مدل نهایی را تﺸﻜﻴﻞ خواهد داد.
𝒉
محاسبه میشود𝒌:
ورودیهای هر بخﺶ 𝒉مدل ﻛه بر اساس𝒉 رابطه زیر
𝒙𝒉𝑹
𝒊
دامنهفرم
رابطه 3-2:
𝒈𝒉 𝒈𝒉

شبﻜهایشده

𝒙𝒉
𝒃𝒉 𝒃𝒉
𝒙𝒉𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆𝒉𝒙∑ 𝑾𝒉 (∑ 𝑹ℎ
𝒊 𝒅𝒊 + ∑ 𝑹𝒓 𝒅𝒓 +
) 𝒇𝒅 𝒇𝑹 ∑ ℎ

𝑛}) (𝑚 +و … و𝑛} − 𝑚𝑖𝑛 {𝑥𝑖𝑗 |𝑗 = 1و … و𝑹𝒊 = 1/ (𝑚𝑎𝑥 {𝑥𝑖𝑗 |𝑗 = 1
تابع 𝑠 +
)ℎ
هدف
𝟏=𝒊

𝟏=𝒊

𝟏=𝒊

𝒈𝒉𝑹  :دامنه خروجیهای مطلوب هر بخﺶ مدل ﻛه اساس رابطه زیر محاسبه
𝒓

𝟏=𝒉

میشود:

ℎ
ℎ
𝑗𝑟𝑔{ 𝑥𝑎𝑚( = 1/
𝑗𝑟𝑔{ 𝑛𝑖𝑚 𝑛} −و … و|𝑗 = 1
)𝑛}) (𝑚 + 𝑠 + ℎو … و|𝑗 = 1

𝒃𝒉𝑹  :دامنه خروجیهای نامطلوب هر بخﺶ مدل ﻛه بر اساس رابطه زیر محاسبه
𝒇

𝒈𝒉

𝒊𝑹

میشود:

ℎ
ℎ
𝒃𝒉𝑹
)𝑛}) (𝑚 + 𝑠 + ℎو … و𝑛} − 𝑚𝑖𝑛 {𝑏𝑓𝑗 |𝑗 = 1و … و𝒊 = 1/ (𝑚𝑎𝑥 {𝑏𝑓𝑗 |𝑗 = 1

𝒉𝑾 :وزن تﻌلقﮔرفﺘه از سوی تصﻤﻴمﮔﻴرنده در هر بخﺶ
تعریف ورودی ،خروجی و لینک ثابت
جهت تﻌریف مدل ،هر بخﺶ (دولت و مردم) را به ﻋنوان یک  Divisionدر نظر ﮔرفﺘه بنابرایﻦ
واحد تصﻤﻴمﮔﻴری )DMUj( jﻛه مﻌادل یﻜی از پالکهای واقع در محدوده موردنظر میباشد
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دارای  knبخﺶ میباشد (  mk .)K=1,2,…,nو  rkرا به ترتﻴب تﻌداد ورودیها و خروجیهای بخﺶ
 kدر نظر بگﻴرید .لﻴنک از بخﺶ  kبه بخﺶ  hیﻌنی لﻴنک انﺘقالی ﻛه تسهﻴالت موجود در محدودهها و
محالت هدف را از یک ﻋﻀو به ﻋﻀو دوم منﺘقﻞ مینﻤاید ( )k,hنامﮔذاری میﮔردد و ) L(k,hمجﻤوع
تﻌداد لﻴنکها میباشد .رابطه  5-2مدل اولﻴه تحلﻴﻞ پوشﺸی دادههای شبﻜهای با دامنه تﻌدیﻞیافﺘه را
نﺸان میدهد .بنابرآنچه ﮔﻔﺘه شد دادهها به شرح زیر میباشد:
الف) ورودیها
ورودی  iام به  j DMUام در بخﺶ  Kام به شﻜﻞ زیر میباشد:
)𝑛و … و𝑛; 𝑘 = 1و … و𝑚𝑘 ; 𝑗 = 1و … و𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ 𝑅+ (𝑖 = 1

ب) خروجیها

خروجی rام از  j DMUام در بخﺶ  Kام به شﻜﻞ زیر میباشد:
)𝑛و … و𝑛; 𝑘 = 1و … و𝑟𝑘 ; 𝑗 = 1و … و𝑦𝑟𝑗𝑘 ∈ 𝑅+ (𝑟 = 1

ج) لﻴنکها
ﻋﻤلﻴات اتصال خروجی  j DMUام در بخﺶ kام به بخﺶ hام را به شﻜﻞ زیر انجام میدهد.
)𝑛و … و𝑛; 𝑘 = 1و … و𝑟𝑘 ; 𝑗 = 1و … و𝑧𝑟𝑗𝑘 ∈ 𝑅+ (𝑟 = 1
𝒉𝒌𝑳𝑹 𝝐 𝒆𝒆𝒓𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝒔 𝒆𝒆𝒓𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝒔 free link 𝒛𝟎(𝒌𝒉)𝒇𝒓𝒆𝒆= 𝒛(𝒌𝒉)𝒇𝒓𝒆𝒆 𝝀𝒌 +
)𝑥𝑖𝑓 )ℎو𝑘( ∀(

𝒌𝝀 𝒙𝒊𝒇)𝒉𝒌(𝒛 =𝒙𝒊𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝒛

fix link

)𝒏𝒊(𝒉𝒌𝑳𝑹 𝝐 𝒏𝒊)𝒉𝒌(𝟎𝒔 𝒏𝒊)𝒉𝒌(𝟎𝒔 bad link (input link) 𝒛𝟎(𝒌𝒉)𝒊𝒏= 𝒛(𝒌𝒉)𝒊𝒏 𝝀𝒌 +
)𝒕𝒖𝒐(𝒉𝒌𝑳𝑹 𝝐 𝒕𝒖𝒐)𝒉𝒌(𝟎𝒔 𝒕𝒖𝒐)𝒉𝒌(𝟎𝒔 good link (output link) 𝒛𝟎(𝒌𝒉)𝒐𝒖𝒕= 𝒛𝟎(𝒌𝒉)𝒐𝒖𝒕 𝝀𝒌 +
g

l
𝒈𝒉 𝒈𝒉

𝒃𝒉
𝒃𝒉𝑹 ∑ + ∑ 𝑹𝒓 𝒅𝒓 +
) 𝒇𝒅 𝒇
𝟏=𝒇

𝒎𝒉−

𝟏=𝒓

𝒙𝒉
𝒙𝒉𝑹
𝒒𝒅 𝒒

∑+
𝟏=𝒒

𝒎𝒉−
𝒙𝒉
𝒙𝒉𝑹
𝒊𝒅 𝒊

k

∑ ( 𝒉𝑾 ∑ 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀
𝟏=𝒊

𝟏=𝒉

𝒉
𝒙𝒉𝒅 ∑n𝒊=𝟏 𝒙ℎ𝒊𝒋 𝝀ℎ𝒋 +
) 𝒊 = 𝒙𝒊𝟎 )i=1,2,…,m

𝑠. 𝑡:

𝒉
+
𝒙𝒉𝒅 ∑n𝒒=𝟏 𝒙𝒉𝒒𝒋 𝝀𝒉𝒋 −
) 𝒊 = 𝒙𝒒𝟎 )i=1,2,…,m
𝒉
𝒈𝒉𝒅 ∑n𝒋=𝟏 𝒈𝒉𝒓𝒋 𝝀𝒉𝒋 −
)𝒓 = 𝒈𝒓𝒌 )r=1,2,…,s
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))f=1,2,…,l

𝒉
𝒃𝒉𝒅 +
𝒌𝒇𝒃 = 𝒇

𝒉

𝒋𝝀 𝒋𝒇𝒉𝒃 𝟏=𝒋∑n

)∑n𝒋=𝟏 𝒛(𝒌𝒉)𝒊𝒏 𝝀𝒉𝒋 + 𝑺𝟎(𝒌𝒉)𝒊𝒏 = 𝒛𝟎(𝒌𝒉)𝒊𝒏 )(kh)in=1,2,…,link ink
∑n𝒋=𝟏 𝒛(𝒌𝒉)𝒐𝒖𝒕 𝝀𝒉𝒋 − 𝑺𝟎(𝒌𝒉)𝒐𝒖𝒕 = 𝒛𝟎(𝒌𝒉)𝒐𝒖𝒕 )(kh)out=1,2,…,link
)outk
𝒆𝒆𝒓𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝒛 = 𝒆𝒆𝒓𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝑺 ∑n𝒋=𝟏 𝒛(𝒌𝒉)𝒇𝒓𝒆𝒆 𝝀𝒉𝒋 +

رابطه 5-2

𝒙𝒊𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝒛 =

مدل اولﻴه
NRAM-UENM

𝒙𝒊𝒇)𝒉𝒌(𝒛 𝟏=𝒋∑n
=1

𝒋𝝀 𝟏=𝒋∑n

فازیسازی مدل
مدل  5-2یک مدل قطﻌی برنامهریﺰی خطی ﻛالسﻴک تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها میباشد ﻛه در آن
ضرایب ،تابع هدف و ﻋالئم محدودیتها به صورت قطﻌی 3هسﺘند .رویﻜرد تلروناس یﻜی از روشهای
فازیسازی مدلهای  DEAمیباشد و توسط سنگوپﺘا 3در سال  1332توسﻌه داده شده است ﻛه در آن
با طراحی مدلهای تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها ،تابع هدف و محدودیتهای فازی مورداسﺘﻔاده قرار ﮔرفﺘه
است (حاتﻤی ماربﻴنی و هﻤﻜاران.)2523-2532 ،2515 ،
به ﻋنوان مثال ﻋالمت )≥( در محدودیتها مﻤﻜﻦ است به مﻔهوم اﻛﻴد نباشد و مقدار اندﻛی
بﺰرﮔﺘر باشد .مانند ورودیها و خروجیهایی ﻛه قطﻌی نﻴسﺘند و تخﻤﻴﻦ زده شدهاند (ﮔاریدو و
هﻤﻜاران .)55-35 ،2512 ،برای حﻞ مسائﻞ فوق ،مدلهای برنامهریﺰی خطی فازی با رویﻜرد تلرانس
توسﻌه داده شد .با ایﻦ توسﻌه ایﻦ امﻜان به وجود خواهد آمد ﻛه مﺘغﻴرهای فازی و قطﻌی در یک تابع
هدف فازی و یا قطﻌی قرار ﮔرفﺘه و خروجی دیﻔازیشده به تصﻤﻴمﮔﻴرنده ارائه ﮔردد.
تابع هدف در رابطه  5-2به صورت نﺘﻴجه یک رابطه دیﻔازیﻛننده در نظر ﮔرفﺘه ﮔرفﺘه میشود.
𝒍

𝒔

𝒎𝒉+

𝒎𝒉−

𝒌

𝟏=𝒇

𝟏=𝒓

𝟏=𝒒

𝟏=𝒊

𝟏=𝒉

̃ 𝒈𝒉
𝒈𝒉
̃ 𝒃𝒉
̃ 𝒙𝒉
𝒃𝒉
̃
𝒙𝒉
𝒙𝒉
̃
𝒆𝒛𝒊𝒎𝒊𝒙𝒂𝑴
𝒙𝒉𝑹 ∑ ( 𝒉𝑾 ∑
) 𝒇𝒅 𝒇𝑹 ∑ 𝒊 𝒅𝒊 + ∑ 𝑹𝒒 𝒅𝒒 + ∑ 𝑹𝒓 𝒅𝒓 +

رابطه 0-2
دیﻔازیشده تابع هدف

در ایﻦ صورت ﻛلﻴه مقادیر مازاد در نظر ﮔرفﺘهشده در مدل می توانند مقادیر فازی یا قطﻌی (با
توجه به شرایط تﻌریف مسئله) باشند .با توجه به اینﻜه در مدلسازی و دادههای فازی ورودی به مدل
به صورت ﮔﺰارههای زبانی مثلثی در نظر ﮔرفﺘه میشود ،مدل را با توجه به شرایط جدید در قﻴود مطابق
رابطه  2-2و شﻜﻞ  2-5بازنویسی میﻛنﻴم:
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رابطه 2-2

𝒐𝒊𝒉𝒙 > 𝒙
𝒐𝒊𝒉𝒙 = 𝒙 𝒃{
𝒐𝒊𝒉𝒙 < 𝒙 𝒄
𝒂

بازنویسی قﻴود
ﮔﺰارههای زبانی در مدل

𝒉
= 𝒙𝒉
̃𝒅 +
𝒐𝒊𝒙 ̃ 𝒊

𝒏

𝒋𝒉∑ 𝑿𝒉𝒊𝒋 
𝟏=𝒊

شکل  2-7گزارههای زبانی فازی مثلثی
منبع :یافﺘههای پژوهﺸگر

بنابرایﻦ هر قﻴد قطﻌی مدل به سه فازی تبدیﻞ خواهدشد .با تغﻴﻴرات اﻋﻤال شده در مدل رابطه
 2-5به رابطه  7-2تغﻴﻴر مییابد.
−

}) ⋯ +

−

𝒉𝒎

̃
𝒙𝒉

𝒙𝒉𝑹 ∑ +
𝒄𝒊𝒅 𝒊
𝟏=𝒊

−

𝒉𝒎

𝒙𝒉
𝒙𝒉𝑹
𝒃𝒊𝒅 𝒊

∑+
𝟏=𝒊

̃
𝒙𝒉
𝒙𝒉𝑹
𝒂𝒊𝒅 𝒊

𝒉𝒎

𝒌

∑ ( ∑ { 𝑦𝑧𝑧𝑢𝑓𝑒𝑑
𝟏=𝒊

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑚

𝟏=𝒉

𝒉
𝒙𝒉𝒅 𝒙𝒉𝒊𝒋 𝝀𝒉𝒋+
)𝑎 𝒊𝒂 = 𝒙𝒊𝟎 (𝑖 = 1.2. … .

رابطه  4-6مدل فازی اولیه

𝒙𝒉

𝑛
𝑖=1

∑
𝑛

𝒉

)𝑏 ∑ 𝒙𝒉𝒊𝒋 𝝀𝒋+ 𝒅𝒊𝒃 = 𝒙𝒉𝒊𝟎 (𝑖 = 1.2. … .
𝑖=1
𝑛

NRAM-UENM
𝒙𝒉

𝒉

)𝑐 ∑ 𝒙𝒉𝒊𝒋 𝝀𝒋+ 𝒅𝒊𝒄 = 𝒙𝒉𝒊𝟎 (𝑖 = 1.2. … .
+
𝒉
𝒙𝒉𝒅 𝒙𝒉𝒒𝒋 𝝀𝒉𝒋−
) 𝑚 𝒊 = 𝒙𝒒𝟎 (𝑖 = 1.2. … .

𝑛

𝑖=1

∑

𝑞=1
𝑛

𝒙𝒊𝒇)𝒉𝒌(𝟎𝒛 = 𝒙𝒊𝒇)𝒉𝒌(𝒛

𝑗=1

∑
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=1

𝒋𝒉𝝀

𝑛
𝑗=1

∑

تصﻤﻴمﮔﻴرنده با اسﺘﻔاده از رابطه  7-2ناﻛارایی محاسبه شده توسط رابطه  5-2را محاسبه نﻤوده و
آن را به ﻋنوان ﻛارایی سراسری شبﻜه زنجﻴره تامﻴﻦ ﮔﺰارش می نﻤاید.
𝒎𝒉−

𝒌

𝟏=𝒊

𝟏=𝒉

𝒙𝒉
𝒙𝒉 𝒙𝒉
𝒙𝒉 𝒙𝒉
𝒙𝒉𝑹 ∑ ( 𝒉𝑾 ∑ NRAM − UENM = 1 −
) ⋯ 𝒊 𝒅𝒊𝒂 + 𝑹𝒊 𝒅𝒊𝒃 + 𝑹𝒊 𝒅𝒊𝒄 +

رابطه  8-6تبدیل ناکارایی به کارایی

جهت محاسبه ﻛارایی بخﺶ از رابطه  3-2اسﺘﻔاده میﮔردد و برای هر بخﺶ ،ایﻦ رابطه میتواند
̃

̃
̃
𝒃𝒉∗
̃ 𝒙𝒉∗
𝒙𝒉∗
𝒅 مﺘغﻴرهای مازاد میباشند ﻛه از حﻞ رابطه 7-2
𝒈𝒉∗𝒅 و
ﻛارایی را محاسبه نﻤاید.
𝒇
𝒊𝒅 𝒓 ، 𝒅𝒒 ،

حاصﻞ میﮔردد و ﻋالمت * ﮔویای ایﻦ مﻌنا میباشد .ﻛارایی بخﺶ دولت و مردم مطابق رابطه 3-2
محاسبه میﮔردد.
+

𝒙𝒉∗ 𝒙𝒉
𝒔
𝒙𝒉∗ 𝒙𝒉
𝒉𝒎∑( 𝒉𝑾 𝟏=𝒉𝒌∑ NRAM − UENM = 1 −
𝒉𝒎∑ +
𝒊𝒅 𝒊𝑹 𝟏=𝒊
𝒓𝒅 𝒓𝑹 𝟏=𝒓∑ 𝒒=𝟏 𝑹𝒒 𝒅𝒒 +

𝒈𝒉∗ 𝒈𝒉

+

−

-4یافتههای پژوهش رابطه  1-6رابطه محاسبه کارایی هر بخش

𝒃𝒉∗
𝒃𝒉𝑹 𝟏=𝒇𝒍∑
) 𝒇𝒅 𝒇

به ﻛﻤک مدل اولﻴه مﻌرفیشده تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها با دامنه تﻌدیﻞشده ﻛارایی بخﺸی (دولت و
مردم) هر یک از روشهای تأمﻴﻦ مالی و هﻤچنﻴﻦ ﻛارایی یﻜپارچه تأمﻴﻦ مالی موردمحاسبه قرار ﮔرفﺘه
است .نﻜﺘه قابﻞتوجه وجود DMUهای با ﻛارایی یک میباشد ﻛه در مدلهای ﮔذشﺘه تحلﻴﻞ پوشﺸی
دادههای شبﻜهای به ﻋنوان یک ضﻌف مﺸاهده شده بود (تﻦ و تسوتسو .)253-202 ،2553 ،قابﻞ
انﺘظار بود ﻛه DMUهای دارای ﻛارایی بخﺸی یک دارای ﻛارایی یﻜپارچه ﻛامﻞ نﻴﺰ باشند .محاسبات
برای تﻤامی پالکها به ازای ﻛلﻴه روشهای تأمﻴﻦ مالی توسط مدل صورت ﮔرفﺘه است .برای مثال
محاسبات برای روش تأمﻴﻦ مالی مﺸارﻛت با بخﺶ خصوصی و حﻤایت از توسﻌهﮔر( )RUN1برای
برخی از پالکها در جدول  1-7به تصویر ﻛﺸﻴده شده است.
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جدول 9-4بررسی کارایی کلی و بخشی برخی از پالکهای واقع در محدوده ( )DMUبهازای روش
تأمین مالی مشارکت با بخش خصوصی و حمایت از توسعهگر ( )RUN1با استفاده از نرم افزار لینگو
ﻛارایی بخﺸی

شﻤاره پالک
()DMU

ﻛارایی
سراسری

ساﻛنان

حاﻛﻤﻴت

شﻤاره پالک
()DMU

ﻛارایی بخﺸی

ﻛارایی
سراسری

ساﻛنان

حاﻛﻤﻴت

1

523223

1

523223

7

1

1

1

2

523131

523577

523503

3

523752

1

523752

3

523033

1

523033

3

523303

1

523303

5

523337

1

523337

15

523530

1

523530

0

523371

1

523371

11

1

1

1

2

523703

523253

523015

12

527732

1

527732

منبع :یافﺘههای پژوهﺸگر
جدول 2-4بررسی تعداد پالکهای کارا به صورت کلی و در دو بخش مردم و دولت
واقع در محدوده بهازای روشهای تأمین مالی با استفاده از نرم افزار لینگو ورژن ()94
NO.RUN
تﻌداد پالکهای ﻛارا از منظر ﻛارایی ﻛلی

25-17 12 10 15 13 12 11 15 3 3 7 2 0 5 3 2 1
7 2 2 3 2 7 3 2 0 3 2 5 5 5 5 3

2

تﻌداد پالکهای ﻛارا از منظر ﻛارایی بخﺸی (مردم) 21 22 15 15 12 23 25 10 25 20 23 17 13 25 27 35 25
تﻌداد پالکهای ﻛارا از منظر ﻛارایی بخﺸی (دولت) 7 3 7 3 3 7 2 0 3 3 0 7 7 0 5 3
منبع :یافﺘههای پژوهﺸگر

ال ﻛارا و هﻤچنﻴﻦ تﻌداد پالکهای ﻛارا
در حال حاضر روشهای تأمﻴﻦ مالی با تﻌداد Dmuهای ﻛام ً
از دو منظر حاﻛﻤﻴت و ساﻛنان (مردم و دولت) مطابق جدول 2-7مﺸخﺺ میباشند .چنانچه مالک
تﻤایﻞ به انﺘخاب مناسبتریﻦ روش تأمﻴﻦ مالی مﺘناسب با ویژﮔیهای ملک خود را داشﺘه باشد ،ایﻦ
توان توسط مدل برای وی ایجاد ﮔردیده است .در یک جﻤعبندی میتوان ﮔﻔت بهﺘریﻦ انﺘخاب جهت
پﻴﺸنهاد به سرمایهﮔذار و مالﻜان در رابطه با انﺘخاب روش تأمﻴﻦ مالی مناسب ،روش مبﺘنی بر بازار پول
«مﺸارﻛت با بخﺶ خصوصی و حﻤایت از توسﻌهﮔر (ﻛدینگ  »)RUN1و روش مبﺘنی بر بازار سرمایه
«صندوق توسﻌه محلی (ﻛدینگ  »)RUN13میباشد و ایﻦ موضوع در ﻛنار مﺘوسط ﻛارایی ﻛلی نسبی
 %32/3برای مﺸارﻛت بخﺶ خصوصی و  %77/7برای صندوق توسﻌه محلی در جوانﻤرد قصاب فرصت
مناسبی میباشد.
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با توجه به جدول  2-7بﻴﺸﺘریﻦ حد مﺘوسط ﻛارایی مربوطه در بخﺶ دولت در صندوق توسﻌه
محلی و حساب امﻴﻦ بوده است ﻛه نﺸاندهنده رویﻜرد توسﻌه محلهای در مجﻤوﻋه مدیریت شهری به
ﻋنوان رویﻜرد پایﻴﻦ به باال و مﺸارﻛت جوامع محلی است و ایﻦ موضوع در اسناد باالدسﺘی از جﻤله
ماده  03قانون برنامه پنج ساله شﺸم توسﻌه اقﺘصادی ،اجﺘﻤاﻋی و فرهنگی جﻤهوری اسالمی ایران
تاﻛﻴد شده است (توﻛلی نﻴا و ضرغامی.)157-122 ،1337 ،
بحث و نتیجهگیری
نتیجهگیری
در ایﻦ بخﺶ با توجه به ﻋﻤلﻜرد صحﻴح منطق ریاضی مدل ،باید منطق مدیریﺘی مدل نﻴﺰ به اثبات
رسد و اهداف پژوهﺶ تحقق یابد.
 با توجه به شبﻜهای بودن ،ایﻦ مدل در ﻋﻤﻞ توانست ﻛارایی سراسری و بخﺸی موردمطالﻌه خودرا برای هر ( DMUپالک) به ازای هر روش تأمﻴﻦ مالی محاسبه و به سهولت در بازههای مخﺘلف
ﻋددی از آن اسﺘﻔاده نﻤود و برای ﻛنﺘرل جریان اطالﻋات و محاسبات مدل نﻴاز به افﺰودن شروط جدید
نﻤیباشد.
 با توجه به توان مدل در ﻛار با ورودیهای مطلوب و نامطلوب و هﻤچنﻴﻦ خروجیهای مطلوب ونامطلوب مدل به سهولت توانسﺘه ارﻛان سهﮔانه پایداری (زیستمحﻴطی ،اجﺘﻤاﻋی و اقﺘصادی) را در
محاسبات مربوط ﻛارایی جای دهد.
 مدل با پرداخﺘﻦ به موضوع ریسک تأمﻴﻦ مالی پروژه میتواند دولت را به ﻋنوان مﺘصدی ایﻦبخﺶ یاری نﻤوده و با پرداخﺘﻦ به موضوﻋات بهبود ﻛﻴﻔﻴت زندﮔی و لحاظ نﻤودن ریسک
زیستمحﻴطی و اجﺘﻤاﻋی میتواند به ساﻛنان محدودهها و محالت هدف در رابطه با انﺘخاب مدل تأمﻴﻦ
مالی یاری رساند.
 ایﻦ تحقﻴق یک رویﻜرد جدید در تحلﻴﻞ پوشﺸی دادههای شبﻜهای با مقدار تﻌدیﻞشده دامنه راپﻴﺸنهاد نﻤود ﻛه ورودیها و خروجیهای آن در بخﺶ دولت و مردم ترﻛﻴبی از دادههای قطﻌی و فازی
هسﺘند .مﺰیت مدل در ایﻦ است ﻛه بهﺘریﻦ روش تأمﻴﻦ مالی برای هر پالک از هر دو دیدﮔاه دولت و
مردم و در یک محﻴط دوﮔانه و بﻌﻀاً مﺘناقض ارزیابی میشوند.
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محدودیتها
از ﻋﻤدهتریﻦ محدودیتهای ایﻦ پژوهﺶ ﮔونههای مخﺘلف محدودهها و محالت هدف است ﻛه هر
یک ویژﮔی خاص خود را دارند و بالﺘبع اسﺘراتژی تأمﻴﻦ مالی مﺘناسب با خود را طلب مینﻤاید .به
دلﻴﻞ ﮔسﺘردﮔی بافتها و اینﻜه بافتهای نابسامان مﻴانی بﻴﺸﺘریﻦ مساحت را در ایﻦ مﻴان به خود
اخﺘصاص دادهاند (حدود55درصد) لذا تﻤرﻛﺰ ایﻦ تحقﻴق صرفاً بر ایﻦ محدودهها بوده است و
سایرﮔونهها موردبررسی قرار نگرفﺘه است.
پیشنهادها
به جهت ایجاد روند تحقﻴقاتی در راسﺘای دسﺘاوردهای ایﻦ پژوهﺶ و توسﻌه مدل به پژوهﺸگران
آتی پﻴﺸنهاد میﮔردد موارد ذیﻞ را به ﻋنوان موضوﻋات توصﻴهشده پﻴﺸنهادی در پﻴﺶ بگﻴرند:
 مدل مﻌرفیشده در ایﻦ پژوهﺶ میتواند الگوی پایه مناسبی جهت توسﻌه مدلهای داینامﻴکباشد و هﻤچنﻴﻦ میتواند با الگوریﺘمهای پﻴﺶبﻴنیﮔر مانند الگوریﺘم سلولهای ﻋصبی ترﻛﻴب ﮔردد.
 با اسﺘﻔاده از نﺘایج حاصﻞ از تحلﻴﻞ پوشﺸی دادهها پنجرهای به ﻋنوان ورودی درخت تصﻤﻴم،میتوان قواﻋد مسﺘﺘر در دادهها را اسﺘخراج و برای بهﺘرشدن ﻋﻤلﻜرد ایﻦ واحدها و واحدهای مﺸابه،
راهﻜارهای مؤثرتری ارائه ﻛرد.
 با توجه به انواع مخﺘلف محدودهها و محالت هدف بازآفرینی شهری و ویژﮔیهای منحصربه فرداز نقطه نظر تأمﻴﻦ مالی از جﻤله بانک پذیر بودن ،مﻴﺰان بازدهی طرح با توجه به محدودیتهای طرح
تﻔﻀﻴلی و  ...پﻴﺸنهاد میﮔردد مدل مﻌرفیشده در ایﻦ پژوهﺶ برای هر یک از ﮔونهها با شاخﺺهای
ورودی و خروجی مخصوص به آن ﮔونه انجام و سپس نﺘایج با یﻜدیگر مقایسه ﮔردد.
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