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  چكيده 

پژوهش حاضر با روش . ريزي شهري در راستاي توسعه پايدارشهري استهاي اخير برنامهراهبرد رشد هوشمند از ديدگاه

دست آمده به 82/0ي كرونباخ تحليلي با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است كه پايايي ابزار تحقيق برپايه ضريب آلفا - توصيفي

مورد  SPSSافزار هاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمنفر از شهروندان منطقه يك شيراز بوده و داده 321نمونه آماري . است

 4هاي رشد هوشمند در منطقه يك شيراز، از مدل تحليل عامليبه منظور، تعيين وضعيت شاخص. تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 sig 000/0نتايج آزمون كرويت بارتلت نشان داد كه بين معيارهاي رشد هوشمند، در محدوده مورد مطالعه، با . تفاده شده استاس

تراكم «همچنين در معيار فشردگي چهار عامل .  دار وجود داردرابطه معناداري وجود داشته، در واقع بين شاخصها همبستگي معني

استفاده از حمل «و 820/0با بار عاملي » ونقل عمومي يا پياده به محل كارنرخ دسترسي حمل«، 760/0با بار عاملي» خالص مسكوني

در  معيار . ها شناسايي شدندبه عنوان مهمترين عامل 790/0با بار عاملي » و نقل عمومي يا پياده براي دسترسي به مركز شهر

، 570/0با بار عاملي » سهولت دسترسي به حمل و نقل عمومي«، 821/0با بار عاملي » نرخ آپارتمان نشيني«هاي دسترسي عامل

ها شناسايي و به عنوان مهمترين عامل 539/0با بار عاملي » نرخ استفاده از حمل و نقل عمومي يا پياده براي دسترسي به مركز شهر«

رسي پياده يا عمومي به امكانات نرخ دست«، »درصد خانوار در واحد مسكوني«هاي در نهايت در معيار اختالط كاربري عامل

  . ها شناسايي شدندبه ترتيب به عنوان مهمترين عامل» سهولت دسترسي به حمل و نقل عمومي«و » تفريحي

  

  . رشد هوشمند، توسعه پايدار، شهر فشرده، تحليل عاملي، شهر شيراز: كليدواژگان
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  مقدمه و طرح مساله 

ا در گذر زمان همواره دچار تحوالت كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي و اي پيچيده و پويعنوان پديدهشهر به
چنين تحوالت وسيعي متأثر از رشد گسترده جمعيت شهري است، چنانكه بعد از جنگ جهاني دوم، . شودفرهنگي مي

ن شهرنشيني وجود آمده در كشورهاي درحال توسعه، رشد و توسعه شتابان و ناهمگويكي از مهمترين مشكالت به
پيامد چنين رشدي به پيدايش اپيدمي گسترده فقر شهري منجر گرديده و مديريت شهري به علت فقدان . بوده است

منابع و زمان الزم براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده شهروندان، دچار معضلي شده كه رهايي از آن را تنها در 
مفاهيم نويني چون توانمندسازي، مشاركت، حكمراني خوب  طرح. توان جستجو كردهاي نوين ميحلچارچوب راه

دهنده موجي نشان... ريزي محله محور وريزي استراتژيك، برنامهشهري، توسعه پايدار، رقابتي نمودن شهرها، برنامه
يري اين روند افزايش جمعيت شهري با س). 58: 1393الديني و همكاران، سيف(ريزي شهري است نوين در تفكر برنامه

ميالدي تبديل به نقطه عطفي مهم در تاريخ جهان شد و براي اولين بار در طول  2007صعودي ادامه داشته و در سال 
 60به  2030شود كه اين رقم تا سال بيني ميكنند و پيشدرصد جمعيت جهان در شهرها زندگي مي 50تاريخ بيش از 

درصد بوده است  90ل توسعه از رشد جمعيت شهري بيش از در اين ميان سهم كشورهاي در حا. درصد افزايش يابد
كند، در حقيقت نشانه سالمت و رونق شهر است و توقف در رشد شهر نيز البته اينكه شهر رشد مي) 3: 1396رحيمي، (

 نشانه بيماري آن و به مفهوم ركود شهر در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، كالبدي است، ولي سرعت فزاينده رشد و
 )196: 1388پور، عزيزپور، و اسماعيل(تواند زندگي شهر را دچار اختالل كرده توسعه افقي و پراكنده شهري است كه مي

زيست،  هاي غيرقابل جبران بر محيطهاي كشاورزي، تحمل هزينهرفتن زمينو پيامدهاي منفي زيادي همچون از بين
. دنبال داشته باشدبه) 7: 1379صرافي، (نامناسب منابع در شهرها، گيري در معرض ناپايداري بواسطه الگوي مصرف قرار

، »شهر فرسوده«هاي جديد رشد شهري همچون ترويج ايدهريزان شهري در سالهاي اخير شروع بهاين اساس برنامهبر
1روستا شهر«و » توسعه محالت سنتي«

است، سواري روي و دوچرخهونقل عمومي، پيادهكه متكي بر توسعه حمل» 
 )Alexander & Tamolty, 2002:398( شودشناخته مي» رشد هوشمند«عنوان اين رويكردها در رشد شهري تحت. نمودند

رويي پراكنده) صفر يا يك(گيرد نبايد در يك حالت غيرمنعطف در مطالعاتي كه براي ارزيابي رشد شهرها صورت مي
رويي تا رشد متراكم و فشرده هوشمندانه صورت طيفي از پراكندههرا در مقابل رشد هوشمند قرار داد، بلكه، بايستي ب

رويي و رشد هاي متعدد پراكندهمورد ارزيابي قرار گيرند؛ چراكه الگوي توسعه شهري ممكن است داراي ويژگي
تدوين  به همين دليل در دهه اخير مطالعات زيادي در راستاي). Couch etal, 2007: 3(صورت همزمان باشد هوشمند به

عنوان پديده نخست شهر شيراز به. هاي مناسب جهت ارزيابي ميزان رشد هوشمند شهرها صورت گرفته استشاخص
است شهري جنوب كشور به علت رشد طبيعي جمعيت و مهاجرپذيري در چند دهه اخير به توسعه شهري رسيده

نفر رسيده و اين  1869000به  1335در سال  نفر 170659طوري كه جمعيت آن از به، )52: 1391حسيني و همكاران، (
كيلومترمربع در  77/22در حالي است كه همراه با افزايش نرخ رشد جمعيت شهر، مساحت آن نيز گسترش يافته و از 

 8همچنين تعداد مناطق شهرداري از  ).1396شاهرخيان، (رسيده است  1395كيلومترمربع در سال  7/216به  1335سال 
                                                 

1. Urban Village  
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براين اساس شناخت الگوي موجود رشد در مناطق . استافزايش يافته 1396منطقه در سال  12به  1392منطقه در سال 
ريزان قرار پيش روي مديريت شهري و برنامه) با تاكيد بر رشد هوشمند(ريزي تواند راهبردهاي منطقي برنامهشهر مي

هاي آن پرداخته و رشد هوشمند و تدوين شاخصدر پژوهش حاضر، ابتدا با بررسي متون نظري به واكاوي مفهوم . دهد
عنوان هدف اصلي در دستور كار قرار گرفته ارزيابي منطقه يك شهر شيراز به در نهايت، با استفاده از مدل تحليل عاملي

  .ها براساس بيشترين تاثيرگذاري بر منطقه فراهم گرددبندي شاخصاست تا زمينه اولويتشده

  

  پژوهش پيشينه و چارچوب نظري 

توان گفت كه مي. باب شد 2002تا  1994از سال  2شهردار ماريلند 1اصطالح رشد هوشمند توسط پاريس انگلندرنينگ
. بوده است 1960العملي به تحوالت آغاز شده از اوايل دهه هاي اين نظريه در كشورهاي كانادا و آمريكا، عكسپايه

شهرها در اين دو كشور نظريه رشد هوشمند شهري بر   3روييراكندهدر واكنش به پ 1980و  1970تقريباً طي دو دهه 
تدريج شكل گرفت و در نهايت، در قالب يك تئوري براي پايدار ساختن مبناي اصول توسعه پايدار و شهر فشرده به

ي تراكم و فشردگ. 1:، كه از سه اصل اساسي)74: 1393رهنما و حياتي،(اين فرم فضايي شهرها تدوين گرديد 
  هاي مسكن وبا انواع مختلفي از گزينه) هاي تركيبيكاربري(كاربريها مختلط . 2؛)محدودكردن گسترش افقي شهر(

سواري، مدار و مناسب براي دوچرخهونقل عمومي، شهر پيادهونقل با گرايش به حملهاي مختلف حملاجراي شيوه. 3
دليل ي واحد از رشد هوشمند اگرچه ناممكن نبوده، اما بهارائه تعريف). chrysochoou, 2012 :188(كند حمايت مي

ها و ابعاد متنوعي براي تعريف تفاوت ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي شهرها در منابع مختلف، شاخص
 ها از ديدگاه خود و با توجه به شهر مورد ارزيابي به ابعادي از رشداست و پژوهشگران و سازمانكار رفتهآن به

هاي اين رويكرد را ترين تعاريف از ويژگيشايد بتوان يكي از جامع). Daneil, 2005: 316(اند هوشمند توجه داشته
رئيس دپارتمان اقتصادي موسسه بروكينگز نسبت داد كه در آن رشد هوشمند را با رويكردي  4به آنتوني داونز

كاهش سفر با وسايل نقليه . 2ها؛ه پيراموني و حومهكنترل توسع.1: هاي  همچونداراي ويژگي) Dawns, 2001(كمي
ريزي برنامه. 4هاي تاريخي؛ و بازآفريني بافت 5توسعه درونزا با تاكيد بر استفاده از فضاهاي رهاشده. 3شخصي؛

كنترل فضاي سبز و باز . 6سازي و شهر فشرده و تشويق به متراكم.5صورت مختلط و متنوع؛ كاربريها و فعاليتها به
كند كه تمركز توسعه با تكيه بر زيرساختهاي موجود از يك طرف، نياز اين موسسه تاكيد مي). Handi, 2005( هريش

يابد و از طرفي ديگر هزينه هاي فسيلي نيز كاهش ميبه استفاده از اتومبيل را كاهش داده و در نتيجه مصرف سوخت
نتيجه اين امر . يابدين آب، برق، گاز و تلفن كاهش ميكشي، سيستم دفع فاضالب، تامخدمات عمومي همچون خيابان

هاي مسكن، كاهش فقر، افزايش امنيت سرزنده شدن مراكز شهري، بازدهي بيشتر كارمندان و كسبه، تنوع گونه
                                                 

1. Anlenderinng  
2. Mari land  
3. Sprawl Growth  
4. Anthony Dawns  
5. Brown Field 
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اي از ساير عبارتي اصول رشد هوشمند خالصهبه). Hawkins , 2011: 87(اجتماعي و تقويت حس مكان خواهد بود 
شهرسازي دهه اخير را در خود جاي داده كه در نهايت، منجر به پايداري اجتماعي، خلق مكانهاي سرزنده رويكردهاي 

محيطي، كه داراي حس مكان هستند، تشويق شهروندان به مشاركت اجتماعي پايدار، پايداري اقتصادي، پايداري زيست
ل شهري، خلق مكانهاي منحصربفرد و جذاب ونقهاي حملهاي مسكن، تنوع گونهخلق فرصتهاي متنوع انتخاب گونه

  عنوان پاسخي در برابر تداوم مشكالت پردازان، رشد هوشمند شهري را بهنظريه). Staley, 2004(شود مي

با نگاهي به متون نظري موجود در زمينه ). Eugene, 2000(رويي و رشد لجام گسيخته شهرها مطرح كردند پراكنده
در دهه اخير . ارائه نمود) 2(كار رفته را در قالب جدول هاي بهاي از شاخصمجموعه توانرشد هوشمند شهري مي

مطالعات زيادي با كليد واژه رشد هوشمند در داخل و خارج از كشور انجام شده است كه نتايج تعدادي از اين 
  . نمايش داده شده است) 1(مطالعات در قالب جدول 

  

  شناسي پژوهشروش

هاي فاده از روش تحليلي ـ توصيفي  در پي دستيابي به هدف اصلي پژوهش، يعني ارزيابي شاخصاين مقاله با است
بدين ترتيب، ابتدا براساس متون نظري داخلي و خارجي . باشدرشد هوشمند در منطقه يك شهرداري شيراز مي

. گيري استخراج گرديدزهپذيري و قابليت انداهاي رشد هوشمند شهري، به مفهوم عام و با تاكيد بر سنجششاخص

ها پااليش شده و در نهايت، سپس براساس شرايط خاص محدوده مورد مطالعه و ميزان دسترسي به اطالعات، شاخص
 15(ها در اين مطالعه، با توجه به تعداد شاخص. هاي خاص ارزيابي منطقه يك شهرداري شيراز شدتبديل به شاخص

كننده رشد شهري تبيين سازي و تعيين عوامل نهاييدر راستاي خالصه و مساحت باالي جمعيت محدوده و) شاخص
هاي منطقي محاسبه ها با استفاده از سنجهمقادير شاخص. منطقه يك شيراز از روش تحليل عاملي استفاده شده است

عيني،  نامه با رعايت اصول روايي و پايايي، مشاهدهشده و اطالعات موردنياز جهت سنجش آنها از طريق پرسش
 پژوهش ساكنين اين آماري جامعه. استو طرح تفصيلي شيراز استخراج شده) 1395سال (سرشماري رسمي كشور 

معيارهاي  .اندشده انتخاب نمونه عنوانبه كوكران روش استفاده از با آنان از نفر 321كه  هستند شيراز منطقه يك شهر
  ونقل، فشردگي و توسعه متراكم حمل و دسترسي ريها،در سه دسته اختالط و تنوع كارب شهري، هوشمند رشد

  . هاي آنها سنجه متناظر با هركدام نيز ارائه شده استبندي و با معرفي شاخصتقسيم

  

  قلمرو مكاني پژوهش 

اين منطقه از جنوب با منطقه . گيردغرب را دربر مياي از شمال، مركز و شمالمنطقه يك شهرداري شيراز، بخش عمده
 2556مساحت منطقه برابر با ). 1نقشه(باشد همجوار مي 6غربي با منطقه و از شمال 8و  2، 3شرق با مناطق از  4

هاي منطقه يك به صورت خالصه مهمترين ويژگي). 1396شاهرخيان، (باشد نفر نيز مي 160886هكتار و جمعيت آن 
استقرار باغات وسيع و عبور : اينگونه خالصه نمودتوان هاي رشد هوشمند تاثيرگذارند را ميشهر شيراز كه در شاخص

ها رودخانه خشك از منطقه، كمتر بودن ميزان بعد خانوار نسبت به ساير مناطق پرتراكم شهري، وجود مهمترين كانون
و مراكز مديريتي، آموزش عالي، درماني، تجاري و خدماتي با شعاع عملكرد شهري، دارا بودن بيشترين درصد شاغلين 
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بين شاغلين شهري شيراز، عبور مترو و محورهاي اصلي شهر از منطقه، وجود سه پارك بزرگ شهر همچون پارك  در
  ). 1388مهندسين مشاور فرنهاد، (آزادي، بوستان وليعصر و پارك بلوار چمران در منطقه 

  

  هاي مرتبط با پژوهش حاضرپيشينه و پژوهش: 1جدول

  پيشينه پژوهش

  خارجي

  هايافته  عنوان پژوهش  الس  نام پژوهشگر

La Greca, Etal 2011  

معضل تراكم، معرفي الگويي براساس 

اصول رشد هوشمند شهري جهت كنترل 

رشد پراكنده سكونتگاههاي درون شهري 

  كاتانيا

به اين نتيجه رسيدند كه رشد پراكنده شهري باعث 

كاهش فضاي سبز شهري و در نتيجه افزايش گازهاي 

طرافتادن سالمت شهروندان شده خاي و بهگلخانه

  .است

Samuel R.Staley  2004  
ريزي رشد هوشمند و نتايج برنامه

  اقتصادي آن

مقايسه نظريه رشد هوشمند با با رويكردي تحليلي به

ريزي شهري نوين پرداخته و ساير رويكردهاي برنامه

در نهايت به اين نتيجه رسيده كه در نظريه رشد 

هاي توسعه پايدار، هوشمند اهداف رويكرد

يابد و باعث تحقق مي... نوشهرگرايي، حس مكان و

رونق و پايداري اقتصادي و توانمندسازي ساكنين 

  .گرددمي

  داخلي

  1390  بزرگمهر و همكاران
ارزيابي طرح پيشنهادي توسعه شهر 

  كرج مبتني بر رويكرد رشد هوشمند

با هدف ارزيابي آخرين طرح تفصيلي شهر كرج بر 

معيارهاي رشد هوشمند تهيه شده و به اين  مبناي

نتيجه رسيده است كه رشد شهر كرج با معيارهاي 

  .رشد هوشمند انطباق نسبي دارد

  1394  فرودسي و شكري
كالبدي نواحي شهري  -تحليل فضايي

  هاي رشد هوشمندبراساس شاخص

نتايج پژوهش نشان داد كه بين نواحي شهري براساس 

تفاوت قابل توجهي هاي رشد هوشمند شاخص

هايي كه وجود دارد و پيشنهاد توجه ويژه به محدوده

كنند را برجسته رويي تبعيت مياز الگوي پراكنده

  .ساخته است

  1394  بخشي و همكاران

تحليل فضاي شاخص رشد هوشمند 

  شهري در شهرهاي ساحلي 

  )بابلسر: مطالعه موردي(

د و نتايج پژوهش نشان مي دهد محالت غرب بابلرو

تا اندازه اي از محالت مركزي شهر از حيث شاخص 

رشد هوشمند در موقعيت بهتري نسبت به محالت 

  .پيراموني قرار دارند

  1392  رهنما و حياتي
هاي رشد هوشمند تحليل شاخص

  شهري در مشهد

دهد منطقه هشت نتايج اين پژوهش نشان مي

بهترين ساختار رشد  108/0شهرداري مشهد با امتياز 

وشمند شهري را در ميان مناطق شهر مشهد ه

  .داراست

  نگارندگان با استفاده از منابع مختلف: ماخذ    
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  هاي رويكرد رشد هوشمندبندي ابعاد، معيارها و شاخصجمع: 2جدول

  شاخص  معيار  ابعاد

 محيط طبيعي
حفاظت از فضاهاي باز، اراضي كشاورزي 

  و محيط زيست

  از و سبز شهريهاي حفاظت از فضاهاي بسياست

  هاي حمل و نقلاراضي سبز در طرح

  هاي كشاورزيمحافظت از زمين

  ريزي كالبديبرنامه

  توسعه فشرده و متراكم

  حداقل اندازه زمين موردنياز

  تعداد واحدهاي مسكوني در هر هكتار

  حداقل اندازه قطعات

  )نفر در هكتار(تراكم جمعيتي 

  كاربريهاي مختلط و 

  عوامل تركيبي زمين

  نزديكي به محل كار

  نزديكي به محل تحصيل

  كننده نيازهاي روزانهنزديكي به واحدهاي تجاري تامين

  هاي مسكنتنوع گونه

  حمل و نقل
  مداري و انواع توسعه پياده

  هاي حمل و نقل عموميسيستم

  گوناگوني وسايل حمل و نقل عمومي

  ل عموميدسترسي آسان به حمل و نق

  دسترسي پياده يا عمومي به امكانات تفريحي

  درصد معابر به كل بافت

  نرخ دسترسي حمل و نقل عمومي يا پياده به محل كار

روي براي سفرهاي روزانه نرخ استفاده از حمل و نقل عمومي يا پياده

  شهري

  ركز شهرنرخ استفاده از حمل و نقل عمومي يا پياده براي دسترسي به م

  پايداري اجتماعي و اقتصادي  اجتماعي و اقتصادي

  ايتوسعه اقتصادي محله

  گيريتقويت مشاركت جوامع محلي در تصميم

  هاي مسكن و در نتيجه تنوع اقشار اجتماعيحق انتخاب گونه

  جويي اقتصادياستفاده از زيرساختهاي موجود و صرفه

  اجتماعي سرزندگي مكان و باالرفتن امنيت

 نگارندگان با استفاده از منابع مختلف: ماخذ     

  

  

  

  

  

  

  

  موقعيت محله مورد مطالعه در شيراز: 1نقشه
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  تجزيه و تحليل اطالعات 

شاخص، دسترسي و  5فشردگي و توسعه متراكم با (هاي رشد هوشمند در سه معيار براي انجام اين تحقيق شاخص
  ). 3جدول(كار برده شده است به) شاخص 3بري با شاخص و اختالط كار 7حمل و نقل با 

  

  هاي مورد استفاده در پژوهشمعيارها و شاخص: 3جدول

  معرف  )Indicator/Index(ها شاخص  )Criteria(معيار 

  فشردگي و 

  توسعه متراكم

  X1  )نفر در واحد سطح(تراكم خالص جمعيت 

  X2  تراكم خالص مسكوني

  X3  يدرصد خانوارها در واحد مسكون

  X4  نرخ آپارتمان نشيني

  X5  متوسط مساحت قطعات ساختماني

عامل دسترسي و 

  حمل و نقل

  X6  درصد معابر به كل بافت

  X7  روهاكيفيت پياده

  X8  نرخ دسترسي حمل و نقل عمومي يا پياده به محل كار

  X9  نرخ دسترسي پياده يا عمومي به امكانات تفريحي

  X10  و نقل عموميسهولت دسترسي به حمل 

  X11  نرخ استفاده از حمل و نقل عمومي يا پياده براي دسترسي به مركز شهر

  X12  روي براي سفرهاي روزانه شهرينرخ استفاده از حمل و نقل عمومي يا پياده

  اختالط كاربري

  X13  درصد ساكناني كه محل كارشان در مجاورت محل سكونت آنهاست

  X14  حصيل خود يا فرزندانشان در مجاورت محل سكونتشان استدرصد ساكناني كه محل ت

  X15  هاي مسكن در منطقهتنوع گونه

  نگارندگان با استفاده از نتايج مباني نظري : ماخذ          

  

  فرايند انجام تحليل عاملي 

كار گرفته از متغيرها بهاي تحليل عاملي يك فن تحليلي چندمتغيره است كه براي آشكاركردن ساختار نهفتهي دسته. 1
گيرد، كه يكي از آنها ها به چند طريق صورت ميدر روش تحليل عاملي، ساخت عامل). 1393زبردست، (شود مي

در فرايند تجزيه به . است كه در اين پژوهش از همين روش استفاده شده است 1هاي اصليروش تجزيه به مولفه
داد معدودي عامل استاندارد كه واريانس نزديكي به مقادير اوليه دارند، هاي اصلي، متغيرهاي زيادي توسط تعمولفه

هاي اساسي تبديل در فضاي برداري است، اين روش شامل تجزيه مقدارهاي ويژه تحليل مولفه. شودخالصه مي
را به هاي اساسي در تعريف رياضي يك تبديل خطي متعامد است كه داده تحليل مولفه. باشدماتريس كواريانس مي

                                                 
1. Principal Component Analysis  
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كه بزرگترين واريانس داده بر روي اولين محور مختصات، دومين واريانس بر طوريبرد بهدستگاه مختصات جديد مي
تواند براي كاهش ابعاد هاي اصلي ميطور براي بقيه، تحليل مولفهگيرد و همينروي دومين محور مختصات قرار مي

هايي از مجموعه داده كه بيشترين تاثير در واريانس را دارند حفظ ولفهداده مورد استفاده قرار بگيرد، به اين ترتيب، م
با ميانگين تجربي صفر، كه هر سطر يك مجموعه مشاهده و هر ستون   XTدر اين پژوهش براي ماتريس داده . كندمي
  : شودهاي اصلي به صورت زير تعريف ميهاي مربوط به يك شاخصه است، تحليل مولفهداده

  

هاي اساسي طوركلي در تحليل مولفهبه). 1394بخشي و همكاران، (باشد ميXT تجزيه مقدارهاي منفرد ماتريس
شود تا تعداد زيادي شاخص در چند عامل اصلي خالصه هم وابسته لحاظ گرديده و سعي ميها نسبت بهشاخص

بدين ترتيب كه در آن ارتباط . هاي مشابه استيسه با روششوند و اين امر يكي از مزاياي اصلي اين روش در مقا
كنندگي بيشتري نسبت به سايرين ها برقرار شده و در نهايت، موثرترين عوامل كه قدرت تبيينپنهان بين تمامي شاخص

  . دارند، كشف و شناسايي مي شوند

ي اساسي مورد آزمون قرار گيرد كه معموالً از هاها براي تجزيه و تحليل مولفهبودن شاخصدر ادامه، بايستي متناسب. 2
  : آيددست ميشود كه مقدار آن همواره بين صفر و يك در نوسان است و از رابطه زير بهاستفاده مي KMOروش ضريب 

  

يس بودن ماترنيز فرض يكه 1كند، آزمون بارتلتبخش بودن تحليل عاملي داللت ميبر رضايت KMOمقادير بزرگ 
 5/0تر از احتمال مربوطه بزرگ(كه اگر آزمون بارتلت معنادار نباشد طوريكند، بهضرايب همبستگي را آزمون مي

اين امر به معناي آن است كه ماتريس . ، اين امكان براي ماتريس همبستگي وجود دارد كه ماتريس يكه باشد)باشد
بيانگر آن است كه  KMOمقادير كوچك ). 1391مكاران، زبردست و ه(هاي بعدي متناسب نيست مذكور براي تحليل

هاي اساسي متغيرها بنابراين كاربرد تحليل مولفه. تواند توسط متغيرهاي ديگر تبيين شودهمبستگي بين زوج متغيرها نمي
اسب هاي اساسي منها براي آناليز مولفهباشد داده 5/0كمتر از  KMOكه در صورتي. ممكن است قابل توجيه نباشد

 7/0باشد بايستي با احتياط بيشتر به تحليل پرداخت و اگر مقدار آن بيش از  69/0تا  5/0اگر مقدار آن بين . نخواهد بود
  : آيدهاي اساسي مناسب هستند، آزمون كرويت بارتلت براساس فرمول زير بدست ميباشد براي آناليز مولفه

  

تناسب  KMOمقدار ) 5(است و همچنين با توجه به جدول  640/0برابر با  KMO، مقدار آماره )4(براساس جدول 
دار است، به اين مفهوم كه فرض همچنين نتايج آزمون بارتلت نيز معني. باشدها براي تحليل عاملي مناسب ميداده

  چرا كه هرچقدر اين مقدار به يك . دار وجود داردها همبستگي معنيشود، يعني بين شاخصمخالف تاييد مي

  . تر بوده و نتايج بهتر استتر باشد عمليات مناسبديكنز

                                                 
1.Bartlett's Test 
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  و نتايج آزمون كريت بارتلت KMOآماره : 4جدول

  مقادير آماره هاي كايزرميير اولكين و بارتلت

  گيري كايزرميير اولكينمقادير كفايت نمونه  640/0

  كاي اسكوئر  072/397

  )DF(درجه آزادي   105/0  كرويت آزمون بارتلت

  )SIG(سطح معناداري   000/0

 1هاي مربوطهدر ادامه فرايند تحليل عاملي، به بررسي مقادير اشتراكات مربوط به هر شاخص با ساير شاخص. 3
ها با دهنده مقادير اشتراكات شاخصكه به جدول اشتراكات مرسوم است، نشان) 5(جدول شماره . پرداخته شد

دهد كه آن شاخص داراي ارتباط بيشتري با باالتر باشد، نشان ميهر چقدر مقدار آن در هر شاخص . يكديگر است
 4/0هايي كه مقادير اشتراك آنها كمتر از در اين مرحله بايد شاخص. هاي مورد استفاده در تحقيق استساير شاخص

ن در اي. افزايش يابد KMOكنندگي مدل و همچنين مقدار است از فرآيند محاسبات حذف گردند تا قدرت تبيين
ها در بوده است و به همين جهت تمامي آن 4/0شاخص مورد بررسي داراي مقادير اشتراكات بيشتر از  15مطالعه هر 

  . محاسبات بعدي مورد استفاده قرار گرفتند

  ها براي متغيرهاي وارد شده در تحليل عامليميزان اشتراك اوليه بعد از استخراج عامل: 5جدول

  رشد هوشمندشهريهاي بيانگر اشتراكات شاخص

Extraction Initial متغيرها  

498/0  000/1  X1  

735/0  000/1  X2  

717/0  000/1  X3  

571/0  000/1  X4  

586/0  000/1  X5  

501/0  000/1  X6  

702/0  000/1  X7  

426/0  000/1  X8  

517/0  000/1  X9  

524/0  000/1  X10  

527/0  000/1  X11  

602/0  000/1  X12  

448/0  000/1  X13  

654/0  000/1  X14  

543  000/1  X15  

Extraction Method: Principal Component Analysis 

درصد است و بيانگر توانايي  50ها باالتر از شود، بيشترِ ميزان اشتراك شاخصهمانگونه كه در جدول مشاهده مي
  در بين مقادير اشتراك،  با وجود اين،. هاي موردمطالعه استشده در تبيين واريانس شاخصهاي تعيينعامل

                                                 
1.Communalities Checking  
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نرخ « X8و متغير » )نفر در واحد سطح(تراكم خالص جمعيت « X1براي مثال متغير . شودهايي نيز مشاهده ميتفاوت
درصد ساكناني كه محل كارشان در مجاورت محل « X13و متغير » دسترسي حمل و نقل عمومي يا پياده به محل كار

  . درصد است 50تر از مقدار اشتراكشان كم» سكونت آنهاست

هاي خام را براي كاربست در تحليل عاملي آزمايش و هاي آماري مربوطه كه دادهبعد از كنترل و مناسبت آزمون. 4
وسيله هر عامل شده بهشود، كه در آن واريانس تبييننمايد، به محاسبه ماتريس مقدماتي پرداخته ميسنجش مي

شود، به شده نشان داده مييس مربوطه كه در قالب جدول واريانس تبيينعبارت ديگر، ماتربه. گرددمشخص مي
هاي رشد هوشمند به ها و سنجهسازي شاخصكند كه برآيند تحليل عاملي در كاهش و خالصهروشني مشخص مي

چه  تر اينكه سهم هر يك از عوامل مربوطه در تبيين رشد هوشمند شهري بهچند عامل نهايي منتهي شده است و مهم
1در ستون مقادير ويژه. دهدها را نشان ميمقدار ويژه و واريانس متناظر با عامل) 6(جدول . ميزان بوده است

اوليه براي  
واريانس تبيين شده برحسب درصد از كل . شودبرآورد مي 2شدهها در قالب مجموع واريانس تبيينهر يك از عامل

)تجمعي(و درصد تراكمي  3واريانس
هاست كه توسط آن ار ويژه هر عامل، نسبتي از واريانس كل شاخصمقد. است 4

هايي ارائه شده است كه در ستون مجموع مجذور بارهاي استخراجي واريانس تبيين شده عامل. شودعامل تبيين مي
  . باشدمقادير ويژه آنها بزرگتر از عدد يك مي

 هاي مختلفدرصد واريانس و مقادير ويژه عامل: 6جدول

Extraction Sums Of Squared 
  مجموع مجذور بارهاي استخراجي

Initial Eigenvalues  

  شاخصها  مقادير ويژه آغازين

Cumulative %  Of Variance %  Total Cumulative %  Of Variance %  Total 
748/15  748/15  362/2  478/15  748/15  362/2  X1  

922/25  174/10  526/1  22/25  174/10  526/1  X2  

501/34  579/8  287/1  501/34  579/8  287/1  X3  

661/42  159/8  224/1  661/42  159/8  224/1  X4  

896/49  235/7  085/1  896/49  235/7  085/1  X5  

955/56  059/7  059/1  955/56  059/7  059/1  X6  

      199/63  224/6  937/0  X7  

      083/69  884/5  883/0  X8  

      302/74  219/5  783/0  X9  

      258/79  956/4  743/0  X10  

      973/83  679/4  702/0  X11  

      484/88  546/4  682/0  X12  

      722/92  239/4  636/0  X13  

      670/96  948/3  592/0  X14  

      000/100  330/3  499/0  X15  

  محاسبات نگارنده : ماخذ          

                                                 
1. Initial Eigen values  
2. Total Variance Explained  
3. % Of Variance  
4. Cumulative %  
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كار ها بهودار براي تعيين تعداد بهينه مولفهاين نم. دهدها را نشان ميتغييرات مقادير ويژه در ارتباط با عامل) 1(نمودار 
  شود، پس شود كه از عامل هفتم به بعد تغييرات مقدار ويژه كم ميبا توجه به اين نمودار مشاهده مي. رفته است

  . ها دارند، شناسايي كردعنوان عوامل مهم كه بيشترين نقش را در تبيين واريانس دادهعامل را به 6توان مي

  هااسكريگراف براي تعيين تعداد عامل: 1نمودار

  

  

  

  

  

  

  

هايي كه مقدار ويژه آنها بيشتر و يا برابر با يك شود و عاملها با توجه به مقدار ويژه هر عامل مشخص ميتعداد عامل. 5
ري از تشوند تا توزيع مناسبچرخش داده مي) ˃%60(باشد و ميزان قابل توجهي از مقدار ويژه موضوع را توضيف كنند 

مشخص ) 6(همانطور كه نتايج تحليل عاملي در جدول . ماندها بين آنها ايجاد شود، اگرچه واريانس تجمعي ثابت ميداده
دهد كه ماتريس چرخيده شده اجزاء را نشان مي) 7(جدول . دارند 1عامل كه همگي مقدار ويژه باالي  6گرديده است، 

 . ي آن عامل بر شاخص تاثير بيشتري داشته استطبق اين جدول هر چه ضريب بيشتر باشد يعن

  ماتريس چرخيده شده اجزاء: 7جدول

Rotated Component Matrix A  
 فشردگي و توسعه متراكم  دسترسي و حمل و نقل  اختالط كاربري  شاخصها

082/0  200/0  330/0  X1  

225/0  135/0  760/0  X2  

664/0  173/0  226/0  X3  

163/0  821/0  101/0  X4  

288/0  149/0  167/0  X5  

044/0  314/0  235/0  X6  

116/0  135/0  264/0  X7  

069/0  132/0  820/0  X8  

622/0    032/0  X9  

772/0  570/0  081/0  X10  

132/0  539/0  790/0  X11  

152/0  141/0  006  X12  

052/0 -  215/0  034/0  X13  

553/0  133/0  061/0  X14  

183/0 -  225/0  374/0  X15  

  محاسبات نگارندگان: ماخذ               
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هاي رشد هوشمند شهري در معيار فشردگي و توسعه متراكم چهار دهد كه در بين شاخصنشان مي) 7(جدول . 6
با بار عاملي » ونقل عمومي يا پياده به محل كارنرخ دسترسي حمل«، 760/0با بار عاملي » تراكم خالص مسكوني«عامل 
عنوان مهمترين به 790/0با بار عاملي » ومي يا پياده براي دسترسي به مركز شهرونقل عماستفاده از حمل«و  820/0
سهولت دسترسي «و عامل  821/0با بار عاملي » نرخ آپارتمان نشيني«ونقل عامل ها و در معيار دسترسي و حملعامل

پياده براي دسترسي به مركز ونقل عمومي يا نرخ استفاده از حمل«و عامل  570/0با بار عاملي » ونقل عموميبه حمل
درصد خانوار در «ها و در نهايت، از معيار اختالط كاربري عامل ترين عاملعنوان مهمبه 539/0با بار عاملي » شهر

و  624/0با بار عاملي » نرخ دسترسي پياده يا عمومي به امكانات تفريحي«، 694/0با بار عاملي » واحد مسكوني
) 8(جدول . ها شناسايي شدندعنوان مهمترين عاملبه 772/0با بار عاملي » ل عموميونقسهولت دسترسي به حمل«

  . دهدضرايب همبستگي بين عوامل را قبل و بعد از چرخش نشان مي
  

  ضريب همبستگي بين عوامل قبل و بعد از چرخش: 8جدول

Component Transformation Matrix  

  هاعامل  تراكم  دسترسي  تركيبي

  تراكم  852/0  489/0  131/0

  دسترسي  235/0  382/0  237/0

  تركيبي  119/0  431/0  027/0

  

هاي مورد بررسي نسبت به در اين نمودار پراكنش شاخص. دهديافته را نشان ميبعدي دوراننمودار سه) 2(نمودار 
  . شودونقل و اختالط كاربريها مشاهده ميهاي فشردگي و توسعه متراكم، دسترسي و حملعامل

  يافتهبعدي دوراننمودار سه: 2نمودار

  

  

  

  

  

  

  

 
  

                                  

  نگارندگان: ماخذ

Component plot in rotated space 
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  گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي رشد هوشمند شهري، در محدوده مورد مطالعه همبستگي نتايج آزمون كرويت بارتلت نشان داد كه بين شاخص
مورد آزمون قرار گرفتند، در معيار فشردگي و توسعه متراكم چهار شاخصي كه  15از مجموع . دار وجود داردمعني

با بار عاملي » كارونقل عمومي يا پياده به محلنرخ دسترسي حمل«، 760/0با بار عاملي » تراكم خالص مسكوني«عامل 
عنوان مهمترين به 790/0با بار عاملي» ونقل عمومي يا پياده براي دسترسي به مركز شهراستفاده از حمل«و  820/0
با بار » نشينينرخ آپارتمان«ونقل عمومي به ترتيب عامل همچنين در معيار دسترسي و حمل. ها شناسايي شدندعامل

ونقل نرخ استفاده از حمل«و عامل  570/0با بار عاملي » ونقل عموميسهولت دسترسي بر حمل«، عامل 821/0عاملي
در نهايت، . ها شناسايي شدندعنوان مهمترين عاملبه 539/0با بار عاملي » رعمومي يا پياده براي دسترسي به مركز شه

نرخ «و  694/0با بار عاملي » درصد خانوار در واحد مسكوني«هاي بعد، اختالط كاربريها عامل در بين شاخص
با بار » عموميونقل سهولت دسترسي به حمل«و  624/0با بار عاملي » دسترسي پياده يا عمومي به امكانات تفريحي

  . ها شناسايي شدندعنوان مهمترين عاملبه 772/0عاملي 

  

  پيشنهادها

 هاي عمودي و افقي؛ها و محورهاي شهري با مجموعه از كاربريهاي مختلط و تركيبي از توسعهپهنه ايجاد •

ين راهكار هاي گوناگون خريد مسكن، اهاي متنوع مسكن در راستاي خلق فرصتتدوين ضوابط جهت ارائه گونه •
انجامد و راهكار تامين مسكن قابل استطاعت براي به ايجاد تنوع اقشار اجتماعي و اقتصادي در سطح منطقه مي

   نمايد؛تر ميدرآمدها را نيز برجستهكم

هاي مشاركت اجتماعي در راستاي افزايش پايداري در ابعاد تشويق و آموزش ساكنين به مشاركت در برنامه •
 ؛...ي، زيست محيطي واجتماعي، كالبد

ونقل عمومي همچون مترو، اتوبوس واحد، تاكسيراني، جهت تشويق ساكنين به عدم افزايش كيفيت وسايل حمل •
 استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي؛ 

 طراحي و اجراي مسير ويژه دوچرخه جهت استفاده از در سفرها وخريدهاي روزانه؛  •

 هاي گم شده و استفاده بهينه جهت كاربريهاي خدمات؛هاي موضعي جهت شناسايي فضاتهيه طرح •

  هاي توسعه درونزا و توجه ويژه به آنها در تهيه بانك زمين جهت جهت شناسايي اراضي رهاشده و قابليت •

 .هاي توسعه شهريطرح

    

    كتابشناسي 
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Evaluation of Urban Smart Growth Indicators Using Factor Analysis Model 
(Case Study: District 1, Shiraz, Iran) 

  
M.Rahimi, S.Gheyasi & S.Amiriyan 

 
The Smart Growth Strategy is one of the new approaches to sustainable 
development. The present study is based on a descriptive-analytic method 
using a questionnaire, where the reliability of the research tool was obtained 
based on the Cronbach's alpha coefficient as 0.82. The statistical sample 
involved 321 citizens of District 1 of Shiraz. The data were analyzed using 
SPSS software. To achieve the research objective (determining the status of 
Smart growth indicators in District 1 of Shiraz), a factor analysis test was 
used. The results of Bartlett's test of sphericity showed that there was a 
significant relationship between the urban Smart growth indexes studied in 
the study (with 0.000Sig), in fact, there was a significant correlation between 
variables. in the Criterion  of the four factors density, "net residential density" 
with the factor load of 0.760, "public transport access or walking to work" 
with factor load of 0.820 and " using public transportation or walking to access 
the CBD” with: 0.790 were identified as the most important factors. Moreover, 
in the factor accessibility criteria, "rate of apartment living" with the factor 
load of 0.821, "ease of access to public transportation" with factor load of 
0.570 and "rate of using public transport or walking for access to CBD", 0.539 
were identified as the most important factors. Finally, in the field of mixed 
land use, “percentage of households in residential units”, "walking or public 
transportation access rate to recreational facilities" and "ease of access to 
public transportation" were identified as the most important factors. 
 
Keywords: smart growth, sustainable development, compact city, factor 
analysis, Shiraz city 




