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 چکیده 

اخیر   با  اقتصادی به وجود آمده و    محیطی، اجتماعیهای زیست های متعددی در حوزه چالش در شهرها  در دهه  اند که 

چالش  این  شهری  جمعیت  و  شهرها  روزافزون  شده رشد  بیشتر  امروزه  ها  اما  جهان،  اند.  سراسر  به در  توجه  با 

اقتصادیهای  نقش  و  باید  شهرها    اجتماعی  جوامع،  وبر  توسعه شهری  مسئولین  کمک  این  حل راه   با  بر  پایدار  های 

غلبه  چالش  شهرنشینی  دکردهای  آینده  .  از  تصویری  ارائه  برای  زیادی  رویکردهای  و  مفاهیم  شهر،  حوزه  ادبیات  ر 

-ی آیندهترین این مفاهیم، مفهوم شهر هوشمند است. پژوهش حاضر که در حوزهشهرها وجود دارد که یکی از مهم 

  1420در افق   فهاناصد نگری مؤثرتر پیرامون شهر هوشمنراهکارهایی برای آینده به دنبال ارائه    نگاری شهری است

از نظر هدف کاربردی است و به منظور انجام این پژوهش و    ،کیفی  است. رویکرد این پژوهشبا توجه به این مفهوم  

پیش  کتابخانهآینده در مرحله  ابتدا با کمک پویش محیطی و مطالعات  به جمع نگاری،  تعاریف گوناگون شهر  آوری  ای 

نگری  با انجام پس  های پژوهشغالب یافته درنگاری نیز به عنوان مرحله آینده  . پرداخته شدهوشمند از مقاالت متعدد 

هوشمند شهر  هوشمند   برای  راهکارهایی  ،برای  شهر  یک  به  اصفهان  یک  تبدیل  قالب  راه  در  شدئارا  نقشه  . ه 

تولیصرف   الزم  بسترسازی تاب انرژی   کنندگیبرای  افزایش  تجدیدپذیر،  زمینهآوری  های  و  اصفهان  سازی  اکولوژیک 

  راه هوشمندسازی شهر اصفهان هستند.  نقشه  یهامؤلفه ترین از مهم آپی برای اقتصاد استارت 
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 مقدمه

از  یموو ین. شووودیانجام م آنجابقا در  یبرا تیکه مبارزه بشر است ییجا  و  کمیو    ستیقرن ب  در، مفهوم اساسی  شهر
 درصوود برسوود 70-68بووه  2050تووا سووا  که این رقووم  شودیم ینیبشیپو    کنندیم  یدر شهرها زندگ  نیکره زم  تیجمع

(Albino et al, 2015; Chee and Neo, 2018) .یناخووالد داخ وو  دیهستند که چهار پنجم تول یجهان هایمحرک شهرها 
 شووتریبو  نفوور    250000  تیبا جمعشهرهای مهم مرکزی    و  شهرهاکالنمانند  شهر    2100از    شیکنند. بیم  دیجهان را تول
پوون   ،ییقووایو آفر ییایآس یدر کشورها ژهیوبه ،ینیسرعت شهرنش شیبا افزا .(Muggah and Barber, 2016) وجود دارند

هووای اجتموواعی، ینابرابرمنووابع،    نیتوو می،  طیمحسووتیز  داتیوو تهدها شووامل  آن  یرو  شیپ  یهاچالش  نیمورد از بزرگتر
بنابراین با توجه به رشد  .(Chee and Neo, 2018)باشند پیشرفت فناوری متناسب با افزایش جمعیت و نحوه حکمرانی می

ایوون های شهرنشینی بسیار مهم است. یکی از اسخگویی به چالشهایی جهت پحلشهرنشینی در سراسر جهان، یافتن راه
ای از شهر ادبیات این حوزه تعریف یگانه. (Ibrahim et al, 2018, p. 530)مفهوم شهرهای پایدار هوشمند است ها حلراه

پندارند. منتقدین این رویکرد بر ایوون باورنوود کووه شهری فناورانه میادبیات شهر هوشمند را آرمان  ،اکثراًهوشمند ندارد اما  
 موور ری های جنبووهب که شهر هوشمند باید شهری مبتنی بر همه محور نیستندفناوری  ،شهرهای هوشمند  منحصراًو    لزوماً

. در تا بتواند پایداری را در کنار هوشمندی رقم بزنوود (Bibri and Krogstie, 2019, p. 59)بر رشد و نوآوری شهری باشد 
های یکپارچه شهرهای هوشمند قصد دارند فضای فیزیکی شهرها را با حوزه اقتصادی و اجتماعی موورتب  اصل، استراتژی

گیری پایووداری های اندازههای پایداری شهری حاوی تعداد زیادی از شاخدبا اینکه چارچوب .(Angelidou, 2015)کنند 
و فاقوود کننوود  میهای اجتموواعی و اقتصووادی را برجسووته  هووای شووهر هوشوومند جنبووهزیست اسووت، ولووی چارچوبمحی 

ها است بهبود پایداری با کمک فناوریهدف شهرهای هوشمند  در نتیجه به طور ک ی  محیطی هستند.  های زیستشاخد
(Ahvenniemi et al, 2017) در این راستا رویکردهای جدید مربوط به خدمات شهری که مبتنی بر فنوواوری اطالعووات و .

کننوود. ادبیووات شوند و مشکالت شهری را مرتفع میهوشمند و پایدار می  هایمنجر به ایجاد شهرستند،    ICT)1(ارتباطات  
 .(Albino et al, 2015)کمک کند  تواند به مدیریت هرچه بهتر شهراین حوزه معتقد است که شهر هوشمند می

های نگاری شهری است، پس از بررسی مفهوووم شووهر هوشوومند و مرلفووهی آیندهدر این مقاله که پژوهشی در حوزه
نگری نقشووه راه پسروش و  نگاری شهریآینده  یک روش عنوان  به،  ی شهرهای هوشمندت  یرگذار بر آن در ادبیات حوزه

 شود. می ارائه 1420 سا   هوشمند برایاصفهانِ

 

 پژوهشپیشینه 
 شهرها ندهیآ

رشوود و افووزایش جمعیووت شووهری هسووتند، مسوویر   تدستخوش تحول   اینکهدر عین  سراسر جهان    یشهرهاامروزه  
عم کرد شهر و   یسازنهیشهر هوشمند به  یهدف اص به طور ک ی  کنند.  تکامل به سوی شهرهای هوشمند را نیز طی می

 لیوو و تح   هیوو هوشوومند و تجز  یهووایشهروندان با استفاده از فناور  یزندگ  تیفیبهبود ک  نیو همچن  یرشد اقتصاد  یارتقا
 Joshua New) در دسترس اسووت یچقدر فناور نکهیاست نه صرفاً ا هایفناور نیش در نحوه استفاده از اها است. ارزداده

et al, 2017).  با توجه به این نکته و اینکه هر شهری از لحاظ هوشمندی با دیگری متفاوت است، تعریف دقیق و جووامعی
 ;Ahvenniemi et al, 2017)کی چون پایداری های مشترها دارای ویژگیی آناز شهرهای هوشمند وجود ندارد، اما همه

Ibrahim et al, 2018)هووایی چووون ، فناوری( فنوواوری اطالعووات و ارتباطوواتICT )(Dameri, 2013; Mohanty, 2016; 

 
1 Information and Communication technology 
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 3                 : شهر اصفهانیمورد مطالعه  1420شهر هوشمند در افق  تحقق  یبرا  ینگرپس  نژاد،طاهری دمنه،ذاکری/عبادی  

 ;2 (Batty, 2013(BDهووای بووزر  )، داده1 (Alavi et al, 2018; Mohanty, 2016)(IOT، اینترنووت اشوویا )(1390کیانی, 

Mohanty, 2016) 3و رایانش ابری (Mitton et al, 2012) محور بووودن شووهرهای فنوواوریها بیانگر این ویژگیباشند. می
کننوود فناورانووه مخالفووت می شووهرآرمان شهر هوشمند بووه عنوووان یووکویژگی بسیاری از مطالعات با  هوشمند هستند، اما

(Bouzguenda et al, 2019; Effing and Groot, 2016)  آینده یک شهر فناورانووه بووه همووراه دانووش بر این باورند کهو، 
شهر هوشمند و ایجاد تحو  اساسووی در ایووده   یسازکپارچهینوآوری اقتصادی و اجتماعی، پیوسته در حا  ادغام در جهت  

برای یک شهر هوشمند نشووان داده  4ای که آنج یدودر مد  یکپارچهاز این رو، . (Angelidou, 2015)است شهر هوشمند 
کرده و مشووارکتی(، پیشرفت سرمایه انسانی: توانمندسووازی شووهروندان )شووهروندان آگوواه، تحصوویلی نظیر، »است، عوام 

 Aurigi, 2006; Chourabi et al, 2012; Komninos, 2009; Liugailaitė-Radzvickienė) «سرمایه فکری و خ ق دانش

and Jucevičius, 2012; Neves, 2009) ،«ی اجتماعی و مشارکت دیجیتالیپیشرفت سرمایه اجتماعی: پایدار»  (Batty et 

al, 2012; Caragliu et al, 2011; Hodgkinson, 2011; Liugailaitė-Radzvickienė and Jucevičius, 2012) ،« تغییوور
 Frenchman) «(میمالک شهر خود هسووت کسان،ی تیاحساس که همه ما با مسئول نیا یعنی) احساس مسئولیت -رفتاری

et al, 2011; Townsend et al, 2010)  هووا و عالیووق کوواربران، بووا سخگو به نیازهووا، مهارترویکرد انسانی: فناوری پا»و
بنووابراین  دخیوول هسووتند. (Bria, 2012; Lind, 2012; Roche et al, 2012; Streitz, 2011) «هارعایت تنوع و فردیت آن

هووا، در تمووام قارههای شووهری را برطوورف کننوود.  ی چالشنند ریشهتواای از این عوامل میشهرهای هوشمند با مجموعه
اند و از عوامل هوشمند برای مواجهه با مشکالت اساسی زندگی تر حرکت کردهشهرها به سمت فضاهای شهری هوشمند

و پوراحموود  ;1382 ،بهزادفوور ;Dameri, 2013)کننوود شهری مانند ترافیووک، آلووودگی، شوو وغی شووهر و فقوور اسووتفاده می

 ،ی) مووراداسووت  ر شووهری  ی پایووداها توسعهی آنهدف همهکه    (1398  ،یدهق  یمومن  ;1398  ،یمراد  ;1397همکاران،  
1398). 
 

   اصفهان شهر

، محیطیزیسووتهای فناوری، ها و مطالعات پیشین در مورد اصفهان در حوزهدر ادامه قصد داریم تا برخی از پژوهش
ارزشی، اقتصادی و سیاسی و دستاوردهای آنان را به طور خالصه توضیح دهیم. هدف از این بررسووی   فرهنگی/  اجتماعی،
 است. آنریزی بهتر برای آینده این شهر و برنامه یهامرلفهدرک بهتر  ،های مخت ف شهر اصفهاندر حوزه

 اصفهان  حوزه  یهاپژوهش نهی شی پ. 1جدول
 

 ق یتحق یاصل یهاافتهی کرد یرو کتاب/قیتحق  عنوان ها محقق /محقق

 سیدع ی موسوی،
 حسن بیک محمدی، 

ی و  )موسوحسین صرامی 
 ( 1400همکاران، 

تح ی ی بر نقش گردشگران  
خالق فرهنگی در جذب  

دشگران )مطالعه موردی؛ گر
 شهر اصفهان( 

اقتصادی،  
 فرهنگی 

ت  یر بیشتر گردشگری خالق فرهنگی بر جذب 
های گردشگری گردشگران اصفهان در مقابل جاذبه

ها و غنای آ ار تاریخی،  شهر اصفهان ازجم ه ویژگی
فرهنگی، اجتماعی، ع می، صنایع دستی، هنری طبیعی  

 و. . .

 مشهدیزاده،محمد 
 محسن دستگیر،

و  زادهی)مشهدسهیل س حشور 
 ( 1399همکاران، 

های ارزیابی اقتصادی پروژه
خورشیدی در شرای  عدم  
اطمینان با رویکرد اختیار  

مطالعه موردی:  -واقعی فازی
  2نیروگاه برق فتوولتاییک 

اقتصادی،  
 محیطی زیس

های خورشیدی نیروگاه  گذاری در پروژهارزش سرمایه
مگاواتی جنوب اصفهان از انعطاف   2برق فتوولتاییک 

 های سنتی برخوردار است.بیشتری نسبت به روش

 
1 Internet Of Things 

2 Big Data 

3 Cloud Computing 

4 Angelidou 
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 اصفهان  مگاواتی جنوب

 اله زیاری،کرامت
 اسماعیل نجفی،
و  یاری)زمحمدسینا شهسواری 

 ( 1399همکاران، 

سازی و ارزیابی مد 
پذیری اجتماعی در  آسیب

 های استان اصفهانسطح شهر
 اجتماعی 

پذیری اجتماعی  بندی میزان آسیبارزیابی و اولویت
 شهرهای استان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی 

 حسین قهرائی،
 اله زیاری،کرامت

و   ی)قهرائاحمد پوراحمد 
 ( 1398همکاران، 

های زمین شهری و سیاست
ی فیزیکی  ت  یر آن در توسعه

 شهر اصفهان

سیاسی،  
 اقتصادی 

های جامع و ارزیابی های طرحنارساییبررسی 
ی ها در توسعههای زمین شهری و ت  یر آنسیاست

های  ناپذیری تعیین سیاستفیزیکی شهر اصفهان، امکان
ی شهر بدون طرح جامع، ک ی زمین و اهداف توسعه
های جامع )در صورت رفع قاب یت کاربرد بالی طرح

های ک ی  سیاستی مد ( برای تعیین ها و ارائهنارسایی
ها  ی شهر، ج وگیری از ناهنجاریزمین و اهداف توسعه

ی شهرها )از جم ه اصفهان( با اعما   رویهو گسترش بی
های ی طرحهای زمین شهری و اهداف توسعهسیاست

 جامع

 بابک صفاری، 
 و ی)صفارمینا بهرام چوبین 

 ( 1398,  نیبهرام چوب

مقایسه فضای کسب و کار  
های اقتصادی استان فعالیت

اصفهان و راهکارهای بهبود  
 آن

 اقتصادی 

های سنجش وضعیت محی  کسب و کار فعالیت
اقتصادی استان اصفهان، راهکارهایی در جهت 

ها، مشکالت موجود در حوزه  تسهیالت دهی بانک
ی قوانین و مقررات مربوط به تولید و  باتیبمالیات، 
ی قوانین حاکم بر روزرسانبهگذاری و عدم سرمایه
 وضعیت نامناسب ها و ادارات تابعه و نهایتاًدستگاه

 گمرکات در مبادی وارداتی و صادراتی 

 یحیی صفوی، 
 اصغر ضرابی،

ی و )صفومهدی سهی ی پور 
 ( 1397همکاران، 

ارائه مدلی در تبیین ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  
سیاسی توسعه در تحقق شهر 
خالق مطالعه موردی: شهر  

 اصفهان

اقتصادی،  
اجتماعی،  
فرهنگی و 

 سیاسی

ر ایجاد و توسعه شهر های توسعه بسنجش شاخد
اصفهان، »بهبود فضای کسب و کار    شهرکالنخالق در 

توس  مدیریت شهری« در بعد اقتصادی، »تقویت 
نهادهای اجتماعی« در بعد اجتماعی، »سرمایه و تنوع  
فرهنگی« در بعد فرهنگی و »امنیت و  بات« در بعد 

 های توسعه هستند.ترین شاخدسیاسی بیش

 مصطفی امیدی،
 منصور حقیقتیان،

و  یدی)امهاشمیان فر سیدع ی
 ( 1397همکاران، 

تح ی ی بر نقش سالمت  
اجتماعی در افزایش رضایت از  

ندگی )مورد مطالعه: استان  ز
 اصفهان(

 اجتماعی 
بررسی نقش سالمت اجتماعی در افزایش رضایت از  

معنادار و مستقیم سالمت اجتماعی بر   ریت   زندگی، 
 رضایت از زندگی 

 محسن سقائی، 
 و ی)سقائشهین مشرف جوادی 

 ( 1397, یمشرف جواد

بندی ا ر ارزیابی و اولویت
زیست در  های محی آلودگی

مراکز جمعیتی)مطالعه موردی:  
 اصفهان(  شهرکالن

 محیطی تزیس

بندی پیامد بحران آلودگی خاک، آب و ارزیابی و اولویت
های شیمیایی و همچنین  هوا اعم از ریزگردها و آلینده

 شهرکالنهای صوتی، نوری و بصری بر آلودگی
 اصفهان

 جعفری مصطفی،
 اخوان پیمان،

و   ی)جعفررفیعی عباس 
 ( 1395همکاران، 

بررسی رابطه بین مدیریت 
دانش و انتقا  ا ربخش  

فناوری )مطالعه موردی: مراکز  
تولیدی  عیو صنا انیبندانش

 استان اصفهان( 

فناوری، 
 اجتماعی 

بر طراحی و جذب فناوری  مر رشناسایی عوامل دانشی 
مثبت و   ریت  و صنایع تولیدی،  انیبندانشدر مراکز 

 ق فناوری معنادار مدیریت دانش و انتقا  موف

 امیرحسین پارسامهر،
  و)پارسامهر زهرا خسروانی 

 ( 1395,  یخسروان

تح یل بادهای فرساینده و 
بررسی توان حمل رسوبات  

بادی در مناطق بیابانی استان 
 اصفهان

 محیطی زیست
تجزیه و تح یل بادهای فرساینده و بررسی دبی و جهت  

 ای در منطقه حمل رسوبات ماسه

های فضایل انسانی عدالت بیشترین ا ر را بر  شاخد اجتماعی نگر  فضایل انسانی مثبت ریت   رومینا امیری،
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 سیدع ی هاشمیان،
 سماعی ی،سیدرضا ا 

یو  ری)ام سیدحمید آتش پور 
 ( 1395همکاران، 

بر اعتماد اجتماعی در بین  
 شهروندان شهر اصفهان

متغیر اعتماد دارد و دو شاخد خوددانایی و شجاعت ا ر  
 کمتری بر اعتماد اجتماعی 

 زهره عبدی دانش پور،
 ع یرضا فالحی،

دانش   ی)عبدداریوش مرادی 
 ( 1395و همکاران، پور 

بین سازمانی در  تح یل رواب  
مدیریت بحران در شهر  

 اصفهان

سیاسی،  
 اجتماعی 

امکان افزایش هماهنگی بین سازمانی و نیز افزایش  
 توان مدیریت 

 رواب  بین سازمانی در مقاب ه با بحران 

 مهناز بابایی،
 و یی)باباسعید ابراهیمی 

 ( 1395, ی میابراه

ی  هامرلفهمطالعه و بررسی 
مدیریت یکپارچه در شهر 

 اصفهان

اقتصادی،  
 سیاسی

ترین عامل دستیابی به مهممدیریت واحد شهری 
یکپارچگی، راهکارها: ایجاد انسجام، همپایانی، 

های  هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه
اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در  

 سطح شهر اصفهان 

سیدابوالفضل مسعودیان  
 ( 1391, انی)مسعود

های هوای  شناسایی گونه
 اصفهان

 ی طیمحستیز

های سرد، گونه هوا در اصفهان شامل گونه 9شناسایی 
یخبندان آرام، یخبندان، خشک، معتد ، بسیار سرد، آرام،  

بادی، بسیار  مه آگین، بادی، گرم و خشک، بارشمند، 
 گرم و خشک 

 ع ی شائمی،
 اکبر اعتباریان،

ی و )شائممرضیه خیرمند 
 ( 1390همکاران، 

نیازسنجی آموزشی زنان  
 کارآفرین شهر اصفهان 

 اجتماعی 
کارآفرین در حوزه بازاریابی،   بررسی نیاز آموزشی زنان

مدیریت مالی و حسابداری، حقوقی و قانونی، مدیریت 
 تولید و عم یات و مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان 

 سیدع ی هاشمیان فر،
فر و  محمد گنجی )هاشمیان

 ( 1388گنجی، 

تح ی ی بر فرهنگ شهروندی 
 در شهر اصفهان 

فرهنگی/ارزش 
 ی

شهروندی و ابعاد مخت ف آن در شهر  بررسی وضعیت 
 اصفهان و میزان آن در بین شهروندان اصفهانی

 امیر فرمانبر،
 حمید حاج سیدجوادی

و   )فرمانبرپناه همایون یزدان
 ( 1387ان، همکار 

ارزیابی شهرداری الکترونیکی  
 اصفهان

فناوری، 
 سیاسی

 ارزیابی شهرداری الکترونیکی اصفهان،
ها و سازی سیستمارائه راهکارهایی مثل یکپارچه

 های مخت ف خدمات شهریالکترونیکی کردن بخش

 ع ی زنگی آبادی،
 جما  محمدی، 

ی و  آباد ی)زنگدیبا زیرک باش 
 ( 1385همکاران، 

تح یل بازار گردشگری داخ ی 
 شهر اصفهان

 اقتصادی 
ها و مشکالت گردشگران و مشخد شدن ویژگی

های بازدارنده  راهکارهایی برای رهایی از برخی چالش
 یرساناطالعها، ترافیک و کیفیت نظیر گرانی قیمت

 

 هوشمند   شهر فیتعار

ای و کتابخانووهمطالعووات از نگاری با استفاده آیندهعنوان بخشی از پیشینه پژوهش و در مرح ه پیشدر این قسمت به
یکووی از دلیوول عوودم  دهیم.های قب ی ارائه میتعاریف شهرهای هوشمند را با نگاه مختصری به پژوهش  ،پویش محیطی

. دهوودتعاریف یکپارچه از یک شهر هوشمند، وجود نهادهای مخت ف درگیر و عم کردهایی است که شهر هوشمند ارائه می
تعوواریف مخت فووی بوورای یووک شووهر . بنووابراین (Lai et al, 2020)ر متفاوت باشند توانند بسیااز این رو، تعاریف موجود می

وجووود دارد. بووه عبووارت دیگوور   ،های موجودهای شهر هوشمند با توجه به فرهنگ و شرای  و فناوریدر پژوهشهوشمند  
خت ووف سازی شهر هوشمند، بسته به سطح توسعه، گرایش به تغییر و اصالح و عالیق ساکنان شهر، در شهرهای ممفهوم

توانید برخی از تعاریف شهرهای هوشمند را در مطالعات پیشووین می 2. در جدو  (Rana et al, 2019)جهان متفاوت است 
 د.یمشاهده کن
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 تعاریف شهرهای هوشمند  . 2 جدول

 سنده ینو  سال
 ایعنوان مقاله 

 پژوهش 
 ف یتعر

2011 

Caragliu 
Del Bo 

Nijkamp 
(Caragliu et al, 2011) 

هوشمند در   یشهرها
 اروپا 

و  یو اجتماع یانسان  یهاهیدر سرما یگذارهیکه سرما یهنگام 
با   (ICT))حمل و نقل( و مدرن  یسنت یارتباط  یهارساختیز

 تیریمد کیبال، با  تی فیبا ک یو زندگ داریپا یرشد اقتصاد
صورت  ، ی مشارکت  تی حاکم قی، از طری عیخردمندانه از منابع طب 

 شهر هوشمند است.  کبگیرد، ی

2012 
Guan 

(Guan, 2012 ) 
هوشمند به  یهاقدم

 یشهر باتر

  یطیاست که در شرا  ی، شهر هوشمند شهر1IICLEبه گفته  
،  ی طیمح ستی، زیجهان یکه ممکن است روندها  زیبرانگچالش
جامعه   کی یرا برا   یطید، شرا نبه وجود آور یو اجتماع  یاقتصاد

 کند. میسالم و شاد فراهم 

2013 
Dameri, Renata Paola 

(Dameri, 2013) 

  فیتعر یجستجو برا 
  کیشهر هوشمند: 

 جامع شنهادیپ

ی است  ا شدهفیتعریک شهر هوشمند منطقه جغرافیایی کامالً 
های بال مانند فناوری اطالعات و ارتباطات،  آوریکه در آن فن

و... با یکدیگر برای ایجاد منافع برای لجستیک، تولید انرژی 
شهروندان از نظر رفاهی، برخورداری و مشارکت، کیفیت  

کنند. این شهر با زیست و توسعه هوشمند همکاری میمحی 
توانند  شود، که مییک مجموعه مشخد از موضوعات اداره می

 های دولت و توسعه شهر را بیان کنند. قوانین و سیاست

2013 

Lee, J.H 
Phaal, R 
Lee, S.-H 

(Lee et al, 2013) 

  کپارچهینقشه راه خدمت 
  یبرا  یدستگاه و فناور

 توسعه شهر هوشمند 

شود و خدمات و محتوا را  یشبکه اداره م کیکه توس   یشهر
  متحرکت ابت و  یهارساختیشبکه با استفاده از ز قیاز طر

بال، به شهروندان خود ارائه   ییبا کارا  ICTبر  یو مبتن  هوشمند
 دهد. یم

2014 

Mosannenzadeh 
Vettorato 

(Mosannenzadeh and Vettorato, 

2014) 

شهر هوشمند.   فیتعر
  یچارچوب مفهوم  کی

  یدیک   زیبر آنال یمبتن
 واژه 

  یزندگ یبال تی فیو کارآمد با ک داریپا یشهر هوشمند شهر
  یبا استفاده از فناور یشهر یهااست که با هدف رفع چالش

  یها و خدمات خود، همکاررساختیاطالعات و ارتباطات در ز
آن و   ی اص   یهاآن، ادغام حوزه یاص  نفعانیذ نیب

 کند.ی فعالیت میاجتماع  هیدر سرما یگذارهیسرما

2016 
Mohanty 

Saraju 
(Mohanty, 2016) 

خواهید  میی که زی هر چ
درباره یک شهر هوشمند 

 بدانید

 یفناور یهارساختی، زیبدن یهارساختیکه ز یشهر
را   یتجار یهارساختیو ز یاجتماع یهارساختیاطالعات، ز

 ک. یکندیشهر به هم وصل م یاز هوش جمع  یری گبهره یبرا 
  یهاینوآورانه است که از فناور یهوشمند، شهر داریشهر پا
  تیفیبهبود ک یابزارها برا ریو سا (ICT) یو ارتباط  یاطالعات 

 یریپذو رقابت ی و خدمات شهر اتیاز عم  یور، بهرهیزندگ
با   ندهیحا  و آ یها نسل یازهاین کهنیکند، ضمن ا یاستفاده م

ی را  ط یمحستیو ز ی، اجتماعیاقتصاد یهاتوجه به جنبه
 . کندیم نیتضم

2017 
Yeh 

(Yeh, 2017) 

خدمات شهر   راتیت  
: ICTبر  یهوشمند مبتن 

 شهروندان.  دگاهیاز د

و  ی، اجتماع یتوسعه اقتصاد نیشهر اگر توازن ب کی
با  یدولت مشارکت  کی قیبرقرار کند و اگر از طر یطیمحستیز

  یارتباط برقرار کند، هوشمندانه معرف   کیدموکرات یندهایفرا 
و استقرار   یسازادهیشامل پ شهر هوشمندشود. یم

 یبرا ( ICT)اطالعات و ارتباطات   یفناور یهارساختیز
،  د بهبود اقتصا قیاز طر یو شهر یاز رشد اجتماع تیحما

 
1ICLEI:  سووازمان   کیوو شد،    سیت س  یمح   یطیابتکارات مح  یالم  نیب  یبه عنوان شورا  1990که در سا     ،یداریپا  یبرا  یمح   یهادولت
 اند.متعهد شده داریاست که به توسعه پا یاو منطقه یم  یمح  یدولت یهاو سازمان یمح  یهامتشکل از دولت یالم  نیب
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 دولت است.  ییمشارکت شهروندان و کارا 

2018 
Gascó-Hernandez 

(Gascó-Hernandez, 2018) 

شهر  کیساختن 
از    ییهاهوشمند: درس
 بارس ونا

  یوراکمک به فن  یچگونگ  یبرا  یشهر هوشمند اصطالح کی
در   یورتواند به بهبود بهرهیماست که اطالعات و ارتباطات 

  شهروندان آن کمک کند و یزندگ تی فیشهر و ک کیعم کرد 
 شود. ی نیز ارتقاء اقتصاد مح  باعث  ضمن در

2018 

Chong 
Habib 

Evangelopoulos 
Park 

(Chong, Habib, Evangelopoulos, 

& Park, 2018) 

  یک ینامید یهاتیقاب 
شهر هوشمند:   کی
  ینوآورانه برا  یکردیرو

کشف مشکالت و  
 یشهر یهاحلراه

را   و خدمات  هارساختیزی، فناوربه وسی ه شهر هوشمند 
 یریادگی ی، انسان یهارساختیز  تیتقو ی، برا کند می کپارچهی

و تعامل  یبهبود نهاد یو برا دهد را مدنظر قرار می یاجتماع
 . کندحاکمیت مناسب را اجرا می ، شهروندان

2019 

Ismagilova 
Hughes 
Dwivedi 
Raman 

(Ismagilova et al, 2019) 

هوشمند:   یشهرها

  – قاتیدر تحق شرفتیپ
  یهاستمیانداز سچشم

 ی اطالعات 

  یبرا  (IS)های اطالعاتی سیستم کردیهوشمند از رو یشهرها
  در جهت یتعام  یهارساختیدر ز ICTاستفاده هوشمند از 

و نوآورانه به شهروندان خود استفاده   شرفتهیخدمات پ نیت م
  ریت    یعیمنابع طب دار یپا تیریو مد یزندگ تی فیکنند که بر کیم

 گذارد. یم

2019 

Rana 
Luthra 
Mangla 
Islam 

Roderick 
Dwivedi 

(N. P Rana et al, 2019) 

 یموانع توسعه شهرها
 هوشمند در هند

 یق مرو فناور کیتوان به عنوان یهوشمند را م یشهرها
 دارایکرد که  فیخاص تعر یفکر ییو مدرن با توانا شرفتهیپ

بر   یرشد مبتن ی، اقتصادی ، فنی مخت ف اجتماع  یهاجنبه
  و توسعه خدمات هستند تا بهمحاسبات هوشمند  یهاکی تکن

 د.نردازبرتر بپ رساختیز
 

 هوشمند   شهر یهامؤلفه

 یهامرلفووههووای موجووود، فرهنووگ و موجودیووت خووود دارای  با توجه به اینکه هر شهری بسته به امکانات، فناوری
انوود. هوور گوناگونی را برای یک شووهر هوشوومند در نظوور گرفته یهامرلفههای پیشین هرکدام پژوهشلذا  گوناگونی است،  

ها بوورای تواند شهرها را هوشمند سازد. یووک شووهر نیووازی بووه داشووتن همووه مرلفووهترکیبی از اجزای مخت ف هوشمند می
 های هوشمند بستگی به هزینه و فناوری موجود دارد. شهرهای هوشمند مخت ووف، بسووتههوشمند شدن، ندارد. تعداد مرلفه

های هوشمند هستند. با توجه به متفوواوت بووودن ، دارای سطح متفاوتی از این مرلفههای گوناگوندر زمینه هابه تمرکز آن
 یهامرلفووهبندی ک ووی از شهر هوشمند در مقالت متعدد با کمک پویش محیطی، در این مطالعووه یووک دسووته  یهامرلفه

همچنین در شووکل گیرد.  مورد استفاده قرار می  نگریپسدر    (3)  های جدو دادهآوری شده است.  شهرهای هوشمند جمع
 کنید.شهرهای هوشمند را مشاهده می  یهامرلفهنمایی از  1

 
 شهر هوشمند )منبع: نویسنده(   یهامؤلفه . 1 شکل
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  هوشمند یشهرها یهامؤلفه. 3جدول 

 و کاربرد  مثال

 مؤلفه

  شهر

 هوشمند 

 .(Mohamed et al, 2015) هوشمند  یتحرک هوشمند در شهرها یبرا  ییچراغ راهنما کینامیکنتر  د -
آهن و  ها، گذرگاه راهمشابه )پل  هایرساختیز  یبرا   ی به عنوان روشی و به طور مشابه  ا جاده  یکنتر  تونل شهر   دیجد  کرد یرو  کیارائه    -
 (Přibyl et al, 2021) شهر هوشمند کی یبرا  دهیچیپ ستمیس کیها در آن تیری( و مد...
های هیبریدی و برقی و اتوبوس هاراهنمای هوشمند، دوچرخه هوشمند، ماشین یا اتوبوس بدون سرنشین، خودروپارکینگ هوشمند، چراغ    -
(Amanaji, 2018; Ismagilova et al, 2019) . 

کماتومبیل  - هوشمند  نق یه  وسایل  خودران،  خالقانه،  های  و  جدید  فناوری  از  استفاده  با  کارآمد  و  موقعیتدستگاهمصرف  مدرن های  یابی 
(Robinson, 2019 ) . 
نقل شهر  میتنظ   ایخدمات    ی فن  یسازکپارچهیمانند    منسجم  یاستراتژ  کی  ازمندینی  چندوجه  یسفرها  یرفمع   - و  ی مجدد خطوط حمل 
(Mulley and Moutou, 2015). 

شبکه در    کی  قیاز طر  یا مشاغل کنار جاده  و  کینظارت بر تراف  یبال برا   تیفیهوشمند با ک  یها نیدورب  زیبا تجه  کپارچهیحل کامالً  راه  -
واقع اشغا  و جا  یریگمیتصم  یبانی پشت  جهتطور خودکار  به  ها، تیفعال  ه یتخ   ای  یریبارگ  ریمانند تصاو  ، یزمان   کنار جاده   یخال  یدر مورد 

(Ho et al, 2019) . 
از    - اتصا   5Gاستفاده  نقل هوشمند جهت  و  و فراگ   در حمل  نقل  شدن شبکه  ریهمزمان گسترده  و    ا یبال    ترافیک   یدر شرا   ی، حتحل 

 . (Guevara and Auat Cheein, 2020)  تی مناطق پرجمع
و اتخواذ  یو خصوص یونقل عموممتعدد حمل یهاحالت بیاز ترک  تیحمابا  تحرک هوشمند    تیتقو  ینگر برا ندهیآ  کیاستراتژ  کردیرو  کی  -

 خوودرو( و دوچرخوه یگذارخوودران، اشوتراک هیونق  لیوسوا ، یدروژنیوه هیونق  لیوسا ، یکیالکتر هینق   لیونقل )مانند وساحمل  دیاشکا  جد
(beesmart, 2020). 

تحرک و 
ونقل  حمل

 هوشمند 

 . (beck, 2018)مندی از فناوری، اطالعات و طراحی هوشمند برای تقویت زندگی، کارآمدی و پایداری جامعه بهره -
چراغ  - سطل،  نیمکت،  مانند  خیابانی  وسایل  کردن  حسمجهز  به  خیابانی  ماژو های  محیطی،  بیگرهای  کنتر های  میکرو  و  های  سیم 

 .(Ismagilova et al, 2019; Nassar et al, 2019, p. 70)هوشمند 
ا  یهارساختیز  بیترک   - و  نرم  و  شهر  یسازکپارچهی  یبرا   یبستر  جادیسخت  ایجاد  یخدمات  نزد  جهت  و   یاطالعات  ترکیرواب  

   .(Angelidou, 2014) یواقع  یمحور با شهروندان در زندگمبادله
 ی کمک به ساخت و تقویت جوامع؛ گذاری در فرهنگ مح ی برا سرمایه -
 . (London, 2018)ریزی فرهنگی برای حفاظت از امکانات فرهنگی موجود چارچوبی برای برنامه -
 .(nation, 2019)ی شهری دریافت کمک از سازمان م ل متحد برای تسریع توسعه -
  یها(، بر بهبود مراقبتی اجتماع   یهاو پ تفرم  یکی)مانند استفاده از خدمات الکترون  یتالیجیو د  یاجتماعی  هوشمند بر بهبود  ی زندگتمرکز    -

 . (beesmart, 2020) هوشمند یهامسکن و ساختمان  یشرا  ، ی منی(، ا یکیو مراقبت از سالمندان )به عنوان مثا  سالمت الکترون یبهداشت

مات و خد
توسعه  
شهری 
 هوشمند 

   یبه نتا  یاب یدست  یاطالعات و ارتباطات برا   یاستفاده از فناور  قیاز طر  یانسان  یاز همکار  یدیاشکا  جد   جادیا   و  شهر هوشمند  یحکمران  -
 .(Meijer and Bolívar, 2016)بازتر  یحکمران یندهایبهتر و فرآ

 ی ورافن  ینوآور  نیب  یکیتکن-ی بر تعامل اجتماع   یشهر  یهابافت  راتیت    و نمایشهوشمند    یشهر  یحکمران   یبرا   یفن  یچارچوب اجتماع  -
 . (Jiang et al, 2020) هوشمند ی در ق مرو شهرها یشهر یو حکمران یشهر

 .(nation, 2019)های جدی برای اهداف توسعه پایدار حضور پررنگ سازمان م ل متحد در همکاری و تقویت مشارکت -
آوری با رویکرد عه شهری و افزایش تابحکمرانی شهری، قاب یت زندگی و رقابتی بودن در استراتژی توس  رگذاریت  های  شناسایی شاخد  -

 (. 189، ص 1399توانمندسازی )پورقربان، پوراحمد، دربان آستانه، زنگنه شهرکی، 
از روشایجاد    - استفاده  با  اجرا   ای  یسپارمانند جمع   د، یجد  یهادولت هوشمند  نوآور  یفناور  یبا  برا   دیجد   یو  د  ی)مثالً    یتالیجی خدمات 

 (. beesmart, 2020( )ی عموم یهارساختیز تیریمد ایوکار کسب ایشهروندان 

دولت 
 هوشمند 

  ی ا یو بال  ریگهمه  یهایماریاز جم ه مقاب ه با ب  ، یامروز  یهاچالش  نیزتریبرانگاز چالش  یحل برخ  یبرا   ییدهایهوشمند ک   یهارساختیز  -
 (.Lopresti & Shekhar, 2021) عدالت شبردیو پ یانرژ یورو بهره یداریبه اهداف پا یاب یدست نده، یآ یع یطب
اینترنتچاپ سه  - از  استفاده  با  تولید طرح بعدی  بهبرای  مادی حتی مصالح ساختمانی  دیجیتالی هر محصو   آنیهای   ,Estes)  صورت 

زیرساخت  
هوشمند و 
 ساختمان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 23

https://jvfc.ir/article-1-127-en.html


 9                 : شهر اصفهانیمورد مطالعه  1420شهر هوشمند در افق  تحقق  یبرا  ینگرپس  نژاد،طاهری دمنه،ذاکری/عبادی  

2015 .) 
 .( Tibbits, 2014, p. 116)بعدی های چاپ سهبا استفاده از همان فن 1چاپ چهاربعدی  -
روشنایی  حلراه  - انرژی، کاهش هزینه  LEDهای هوشمند  از هزینهبرای کاهش مصرف  عم یاتی کمتهای نگهداری و پشتیبانی   2ر های 
(ATIS, 2017) . 

برا   یمبتن   رساختیز  کیاز  استفاده    - ابر  انرژ  یریگمیتصم  یبر    یها در شهرهاساختمان در  مخت ف    لی وسا  یهوشمندانه در مورد مصرف 
 . (Kumar et al, 2017) کنندهمصرف لیاز وسا  یاز حد انرژ شیمنظم در مورد مصرف ب یهشدارها جادیا با  هوشمند مثالً

فناوری  های پیچیدهاعما  سیاست  - از  استفاده  با  انرژی  ارتباطی جدید مانند سیستمبرای مدیریت  و  اینترنت  های اطالعاتی  ارتباطی  های 
 . (Liu et al, 2019, p. 112)شماری از اطالعات در زمان واقعی به مراکز کنتر  برای انتقا  انواع بی اشیاء

س  هارساختیزپشتیبانی    - خدمات  شهرها  یانرژ  ستمیو  در  برا   یهوشمند  فراگ   یهوشمند  ارتباطات   ,Ahuja and Khosla)  ریارائه 

2019) . 
 (. Fischetti, 2019)های مقاوم و راکتورهای نوآورانه ای با استفاده از سوختفعا  کردن دوباره انرژی هسته -
و   دینظارت، تشخ   یهایورا( توسعه فن1با ارائه راهکارهایی همچون:    داریهوشمند پا  یدر شهرها  یانرژ  ییجوصرفه  یهاستمیس  یاجرا   -

واقع  کنتر  زمان  از2ی،  در  استفاده  انرژ  تیریمد  یهایور افن  (  و  یهوشمند  اجرا3.  انرژ  کپارچهی  یهایورافن  ی(  شهر   یشبکه  سطح    در 
(Kim et al, 2021.) 

 . (Saleh et al, 2015)شبکه هوشمند الکتریکی شامل کنتورهای هوشمند، لوازم هوشمند، منابع انرژی تجدیدپذیر و منابع کارآمد انرژی  -
  ی کپارچگیاز    یمندبهره  یچگونگ  جهتمنسجم    یانرژ   یهاستمیدرک س  در مورد  میپارادا   کیدهنده  هوشمند نشان   یانرژ  ستمیمفهوم س  -

 . (Lund et al, 2017)ا هرساختیها و زهمه بخش

انرژی 
 هوشمند 

وری انرژی و نظارت بر درختان  آوری زباله، بهرهزیست هوشمند شامل کیفیت هوا، آب، فضای سبز، نظارت بر انتشار و مدیریت جمعمحی   -
 . (Ismagilova et al, 2019, p. 93)شهر هوشمند 

 (.Martinz, 2019)های پیشرفته با فناوری هوشمند های تخریب پذیر با آنزیمهای چوبی به پالستیک: تبدیل زباله3بیوپالستیک  -
 (.Carbeck, 2019)کودهای هوشمند جدید با فرمو  جدید در جهت کاهش آلودگی هوا  -
  دیآب، نظارت بر آب و هوا، تشخ  یآلودگ  دیمانند تشخ  یمخت ف  یهایژگیبا و  ا یاش  نترنت یبه ا   مجهزشهر هوشمند    ستمیس   کیتوسعه    -

   .(Pradhan et al, 2017) یزندگ یراب یهوشمند و ارائه روش بهتر یطیمح  یبهبود شرا  جهت یریتصادف و نظارت تصو
 (. Birkby, 2016)های کشاورزی مدرن و هوشمند سازی رشد گیاهان و استفاده از تکنیکبا هدف بهینه 4کشاورزی عمودی -
مح  یابیدست  - پا   یبه  و  شهر    داریهوشمند  توسعه  در  هوشمند«  »تفکر  از  استفاده  هنگام   ستیز یمح  تیف یک  یارتقا  یبرا هوشمند  در 
(Govada, Rodgers, Cheng, & Chung, 2020 .) 

 (. Post, 2013) های هوشمند های آزمایشگاهی در آزمایشگاهتولید گوشت آزمایشگاهی، توس  س و  -
جامعه تاب آور   کی  جادیا   نیو همچن  یطیمحستیو به حداقل رساندن ا رات ز  ییبهبود کارا   یبرا   یشهر  یزیربرنامه  دیجد  یاستانداردها  -
(beesmart, 2020 .) 

زیست  محی 
 هوشمند 

مراقبت  هایمراقبت  - جم ه  از  مخت ف  نهادهای  از  ترکیبی  هوشمند  دستگاهبهداشتی  هوشمند،  بیوسنسورهای  سنتی،  بهداشتی  های  های 
سیستم و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مرلفهپوشیدنی،  و  هوشمند  آمبولنس  مراقبتهای  مخت ف  شامل  های  هوشمند  بهداشتی  های 

 (. Mohanty, 2016, p. 67)ای هوشمند و واکنش اضطراری هوشمند  هگرهای پوشیدنی بر روی بدن، بیمارستانحس
هوشمند   - کاهش   5بهداشت  جهت  در  الکترونیکی  سالمت  مفهوم  با  هوشمند  شهرهای  چارچوب  در  سالمتی  مفهوم  برای  طبیعی  مکمل 

 (. Solanas et al., 2014)ها و افزایش کارآیی هزینه
 (. O’day, 2019)ها برای تهیه داروهای ضد سرطان و آلزایمر استفاده از یک کالس خاص از پروتئین -
بهداشت  - بر مراقبت  با دستگاه  یهوشمند مبتن   ینظارت  ابر  برا   نفعانیو ذ  ها یهوشمند، مح   یهابر    یبهداشت  یهامراقبت  یشهر هوشمند 

 (.Hossain, Muhammad, & Alamri, 2019) صرفه و در دسترسبهمقرون
عنوان    یکاربرد  یهابرنامهاجرا    - به  ک   زوریکاتال  کیسالمت هوشمند  بهبود  مراقبت  تیفیدر  ب  یبهداشت  یهاخدمات   ی هامارستانیتوس  

 (.Sanghavi, 2020و در کاهش بار متخصصان سالمت ) یخصوص ای یدولت

بهداشت و 
درمان 
 هوشمند 

 ,Ismagilova et al, 2019)ها، تجارت هوشمند و الکترونیکی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای تولید توس  شرکت -

p. 95 .) 
اقتصاد  
 هوشمند 

 
 را   خود  فرم  و  دهدیم  نشان   واکنش   یمح  در  موجود  ی پارامترها   به  زمان   طو    در  شده  چاپ   محصو   ساخت،  ندیفرآ  از  پس  آن   در  که  است،  ی ز ی ربرنامه  قابل  ماده  ینوع 1
 .دهدیم ر ییتغ

 .شودیم انجام نقل و  حمل ان یجر  و ادهی عابرپ  تیفعال به  واکنش و لزوم صورت در کم نور کنتر  ها،چراغ کردن  خاموش  /روشن ی برا هوشمند ی گرهاحس کمک به غالباً 2

3 Bio-plastics  

4 Vertical agriculture  
5 Smart health 
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 یگذاران، کسب و کارها و استعدادهاهیها، سرمااستارت آپ  یشهر برا   کی  تی جذاب  ، یکسب و کار ک   یبهبود فضااقتصاد هوشمند جهت    -
 .(beesmart, 2020) رقابت ش یافزا  یبرا  دارینوآورانه و پا یرشد اقتصاد به روش نیبودن( و همچن  یبا واجد شرا ) دیجد
اقتصاد  - با  رونق  فناوری  از  ایجادهوشمند    یکردهایو رو  تا ی جید  یاستفاده  برا   داریپا   یشرا   و   ,beesmart)  نفعانیهمه ذ  یو مط وب 

2020) . 
اقتصاد  - از فرصت  یبرا  یابزار مهم  هوشمند  یتوسعه   ,beesmart)جدید  رشد مشاغل    برای  یطیها و فراهم کردن شرا استفاده فعالنه 

2020) . 

های توسعه اقتصادی در های اولیه در مناطق گردشگری و تب یغاتی شهر برای گردشگران، بهبود تجربه کاربر پیرامون فعالیتایجاد فرصت  -
 .( ATIS, 2017) 1های واقعیت افزوده انداز آینده با استفاده از برنامهشهر، تصویرسازی ساختمان یا پروژه نوسازی جدید برای ایجاد چشم 

 (. 1398پور، مولوی، زالی، در جهت بهبود شرای  جذب گردشگر )قربان رویکرد گردشگری پایدار -

 .(Lathan and Maynard, 2019)ها و ... مجازی حضور مجازی در ج سات و کالس -
 (. Emmer, 2018)شود( برابری سرعت پردازش می 10)این فناوری باعث افزایش  5Gفناوری  -
 (.Briggs & Buchholz, 2019)ها و ... ها، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانهوش مصنوعی در شرکت -
فراهم ارائه کارایی بیشتر،  ت  در جههای پیچیده مانند شهرها  به سازمانخود،    کمک محاسبات ابری به دلیل مزایای متعدد و قابل توجهی  -

 .(Kakderi et al, 2019های جدید تجاری )های جدید و مد  فرصتکردن 
استفاده از  و  شهرهای مخت ف  در  های مربوط به زندگی شهری را از اشیاء  مقادیر زیادی از دادهآوری  های بزر  جهت جمعاستفاده از داده  -

 ,Lim et al)  هاای ذینفعان مخت ف از جم ه شهروندان، بازدیدکنندگان، دولت مح ی و شرکتایجاد محتوای مفید بر  در جهتها  این داده

2018 .) 
نوآوری تولید و  های جدید مصرف و  ، توسعه مد 4.0های تولیدی مانند صنعت نسل  مد    اینترنت اشیا در جهت ایجاد  استفاده از فناوری  -

ها در زمان واقعی و تحرک هوشمند  ای، مدیریت هوشمند منابع دولتی و خصوصی، ظهور شهروندان هوشمند با ارزیابی نظرات آناقتصاد دایره
 (.Mehmood et al., 2017)  نقل عمومی و کنتر  ترافیکواز طریق حمل

شدن    - دادهفناوریتعبیه  به  دستیابی  جهت  ارتباطات  و  اطالعات  هوشمند  های  شهرهای  در  همچونها  تجهیزاتی  حسگر  شبکه  در  های 
 5G (Van Dinh et al, 2020.) و4های ویژه خودرو ، وسایل نق یه هوایی بدون سرنشین )پهپادها(، شبکه3های ویژه موبایل، شبکه2سیمبی

فناوری 
 شمند هو

 (.Mohanty, 2016, p. 69)ها فراهم کردن حریم خصوصی برای شهروندان و آموزش آنان در مورد قوانین و سیاست -
 (.Silva et al, 2018, p. 704)ارتقای رضایت و رفاه شهروندان توس  جامعه هوشمند  -
 (.beesmart, 2020) ارائه خدمات ایاطالعات  قینحوه تعامل شهروندان از طر ریی هدف افراد هوشمند تغ -
فرصت  لیتسه  یبرا   هوشمندافراد  آموزش    - شغل،  حرفه  یهاانتخاب  آموزش  کار،  همچن  یا بازار  برامادام  یریادگی  نیو  همه   یالعمر 

 (. beesmart, 2020) یت یو جمع یسن یهاگروه
 (.beesmart, 2020افراد هوشمند ) یهاحلراهبا استفاده از  جامعه ایهر ش کیدر  یرفاه و نوآور شیافزا  -

شهروندان 
 هوشمند 

 

 نگری: تاریخ اصفهاننگری و پیش دیالکتیک پس

ا وقتی مطالعه و واکاوی سووامانمندی از پیشووینه ت  .ریزی مط وب آینده، توجه به گذشته نقش مهمی داردبرای برنامه
ای اسپانیایی در جم ووه 6«گرایِ»فی سوف عمل 5سانتایاناخود نداشته باشیم، اندیشیدن پیرامون آینده هم دشوار خواهد بود. 

آورنوود محکوووم بووه تکوورار آن »کسانی که گذشته را به خاطر نمیگوید:  پیامدهای تکرارشونده خود می قانونتحت عنوان  
های توواریخی، ی حوواوی صووحنهتوان گفت که محی  پیچیده. در حمایت از تکرار تاریخ می(Santayana, 1905)هستند« 

ای و وابسته به مسیر است. از این رو آینده قابل تح یل است، چرا که از نظر ع ی بووا سوواختار گذشووته و حووا  اغ ب چرخه
. (Schoemaker, 2020)تح یل حووا ، گذشووته و آینووده اسووت نگاری در واقع فراآینده. (Schoemaker, 2020)ارتباط دارد 

«، بوور ایوون تووداوم گووذردوحتووی نمیمیرد، که »گذشته هرگز نمیبا ت کید بر این (Faulkner, 2011)وی یام فاکنر  چنینهم
آگاهی . بنابراین (Schoemaker, 2020)دهد کند، زیرا تاریخ مدام چگونگی نگاه به زمان حا  را شکل میزمانی ت کید می

 
1 Augmented Reality 

2 Wireless sensor network (WSN) 
3 Mobile Ad-Hoc Networks (MANET) 

4 Vehicular ad hoc network (VANETs) 
5 Santayana 
6 Pragmatic Philosopher 
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ی توواریخی، مط عووی اجبوواری بوورای و مطالعه  اندازهای مط وب آینده خواهد داشتدر ترسیم چشم  یمر راز گذشته نقش  
کند کووه بووا نگوواه دقیووق بووه گذشووته بیان می 1«نگاری تاریخیاندیشیدن و ترسیم آینده است. در این راستا »تح یل آینده

تواند چیزهووای زیووادی در مووورد انووواع نگاری تاریخی میتوان بینشی درباره نحوه نگاه به آینده پیدا کرد. تح یل آیندهمی
. (foresightguide, 2019)بووه مووا بیوواموزد  2، سیاسووی و اجتموواعی(یطیمحسووتیزروندهای )ع می، فنوواوری، اقتصووادی، 

بینی ما در مورد توانند بر پیشها میآموزد که چگونه مفروضات فردی و فرهنگی و سوگیریچنین این تح یل به ما میهم
سووازیم، هوور تصوومیمی کووه م، هوور روایتووی کووه می. هر گفتگویی که داری(foresightguide, 2019)باشند  رگذاریت  آینده 

دهیم، همووه بووا اعتقووادات فووردی و جمعووی، فرضوویات و گیریم، هر قضاوتی که درباره اقدامات استراتژیک انجووام موویمی
هووای عم کووردی ها و روش فرهنگ ،های شناختی درباره آینده مرتب  هستند. در مجموع، این مفروضات و باورهاسوگیری

مند و خالقانووه توووان سوواماند، نمینهای مخت ف گذشته درک نشوووکه جنبهتا وقتی  بنابراینکنند.  ایجاد می  را برای آینده
 .(Dator, 2019)درباره آینده تفکر کرد 

هووا و دورهکووه بیووانگر  خواهیم برخی شواهد تاریخی در مووورد اصووفهان  با توجه به این توضیحات، در این بخش می
  دهیم.به ترتیب زمانی نشان  2در شکل را  میباشیم هاآن در اصفهان افو  و ظهور  شاهدهستند و  طو  تاریخ وقایعی در

 
 اصفهان افول و ظهور راه نقشه. 2 شکل

 

-یا توس  تسهیل کنندگان گردآوری شوند وتوس  شرکت 3نگاریهای آیندهتوانند در کارگاههای تاریخی میتح یل
توان بووا نگوواه جووامع بووه میعالوه بر این انگیزی برای آینده ایفا کنند. گر در اختیار آنان قرا گیرند و نقش ک یدی در ذهن

های آموزشی، نحوه ایجاد ارتباط بین گذشته، حا  و آینده را آموخت و آموزش تاریخ و همچنین تحقیق در مورد استراتژی
گیری پیرامون آینووده توان برای تصمیمهای تاریخی به دست آمده میین رو از دادها . از(Van Straaten et al, 2016)داد 

 وشمند استفاده کرد.اصفهان به عنوان یک شهر ه

 

 
1 Historical Foresight Analysis (HFA) 
2 STEEPS (Scientific, Technological, Economic, Environmental/Ecology, Political and Social analysis) 
3 Foresight workshops  
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 روش تحقیق

نیووز مراحوول اجوورای ایوون   3شود. شکل  های مورد استفاده در این تحقیق پرداخته میدر این بخش به توضیح روش 
 دهد. در ادامه به توضیح مختصری از هر مرح ه خواهیم پرداخت.تحقیق را نشان می

 

 ق یتحق  یاجرا.مراحل 3 شکل
 

 پژوهش  یزمان و یمکان ،یموضوع یقلمروها نییتع

به ع ت اینکه مطالعات  است، پرداخته شد و سپس  شهر هوشمند  آینده مط وبدر ابتدا به تعیین موضوع پژوهش که  
تعیین شوود. بعوود از آن نیووز مووورد   1420سا     افق زمانی تحقیق  شوند؛های ب ندمدت در نظر گرفته مینگاری با افقآینده

 شهر اصفهان انتخاب شد. نگریانجام پسمطالعه برای 

 یطیمح ش یپو و یاکتابخانه  مطالعات

گوناگون شهرهای هوشوومند از مطالعووات مخت ووف و کاربردهووا و   یهامرلفهآوری  در ادامه با پویش محیطی به جمع
مند اطالعات خارجی به صورتی کووه آوری نظامپویش محیطی یعنی »جمع 1در تعریفی از آگیالرهایشان پرداخته شد. مثا 

ن اطالعووات دو خص ت داشته باشد: او  اینکه هشداری اولیه نسبت به تغییر وضعیت بیرونی ایجاد کند و دوم اینکه جریووا
های پویش محیطی هشوودارهای اولیووه را در مووورد . بنابراین سیستم(Aguilar, 1967)تصادفی به سازمان را کاهش دهد 

پژوهان پویش محیطووی ند. همه آیندهدهرا تشخید می  2های ضعیفو سیگنا کنند  میتغییرات مهم محی  اطراف ارائه  
، تمووایز اسووت  رییو آنچه دائماً در حا  تغ  کندیم  رییآنچه به ندرت تغکنند بین آنچه  ابت است،  دهند و سعی میانجام می

های اولیه از تحولت احتمالی مهووم آینووده بوورای دسووتیابی بووه یافتن نشانه  ،قائل شوند. در کل هدف یک سیستم پویش
 . (Gordon and Glenn, 2009)ممکن است  حداکثر زمان

 ینگرپس 

را اجرا کردیم و به عقب برگشتیم نگری  های پژوهش، تکنیک پسنگاری و یافتهآینده  در این مقاله به عنوان مرح ه
تا ببینیم در این راه چه کارهایی باید صورت گیرد تا تصویری که ما از آینده داریم به واقعیت تبدیل شود. در این تکنیک، 

مووورد نیوواز  ،اندازگردیم و اقداماتی که برای رسیدن به چشمساله به عقب برمی 5های شروع کرده و در بازه  1420از سا   
های احتمالی نیسووت، ب کووه بووه دنبووا  نشووان دادن نگری به دنبا  آیندهبینی، پسکنیم. بر خالف پیشرا کشف میت  اس

نگری فرآیند فعالیت رو به عقب از آینده به وضع موجود با ، پس3از منظر رابینسون  پذیری یک آینده مشخد است.امکان
های هنجوواری محور است که برای دستیابی به اهداف مط وب، منجر به ایجاد خ  مشوویقاعدهاستفاده از تجزیه و تح یل 

. در این روش، هیچ رویداد احتمالی، ممکوون (Haslauer et al, 2012)ها و مشکالت فع ی خواهد شد مستقل از محدودیت
نگری، عم ی و قابل اجرا های پیشنهادی حاصل از پسنخواهد بود، چرا که چنین احتمالی به این بستگی دارد که آیا طرح

 
1 Aguilar 

2 Weak Signals 

3 Rabinson 

تعیین قلمروهای 
موضوعی، مکانی و 

زمانی پژوهش

مطالعات 
کتابخانه ای و 
پویش محیطی

پس نگری
تدوین برنامه اجرایی
برای شهرهوشمند 

اصفهان
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ب پیوودایش های ساختاری جهانی است که موجبر کشف ویژگی  دیت کبینی  خواهند بود یا نه. بنابراین در حالی که در پیش
 های ممکن است.بر تعیین آزادی عمل، با توجه به آینده دیت کنگری شوند، در پسآینده می

 
 های تحقیقیافته

هووای دادهبووا توجووه بووه خواهیم به عم یاتی کردن روش این پژوهش برای شهر اصفهان بپردازیم.  در این بخش می
 ،نگووریتکنیووک پس  شهر اصفهان، بووا انجووام  و همچنین پیشینه پژوهش  شهرهای هوشمند  یهامرلفهآوری شده از  جمع
 تووا بتوووانیمکنیم موویترسوویم  1420اصفهان هوشمند  های پژوهش را برای ترسیم مسیر دگردیس اصفهان به سمتیافته

در قالووب نمووودار ان هوشوومند  به صورت تجووویزی بوورای آینووده اصووفهرا  ها و قوانین مورد نیاز  حلراهکارها، راهها،  برنامه
 نگری بگنجانیم. پس

باشد. همانطور در نظر گرفته شده برای یک شهر در این پژوهش می  یهامرلفهانداز شهر هوشمند شامل همه  چشم
داند که در گیرد، ب که این منطقه را به عنوان مکانی میکه اشاره شد، این شهر نه تنها تصاویر آینده را فناورانه در نظر می

شووود. در ی اقتصووادی میآن همکاری گسترده و تباد  دانش بین شهروندان و مشاغل شهر باعث پیشرفت دانش و نوآور
های یکپارچه شهرهای هوشمند قصد دارند فضای فیزیکی شهرها را با حوزه اقتصادی و اجتماعی موورتب  اصل، استراتژی

ی ممکوون ب کووه بووه وان یک آینده. در همین راستا اگر قرار باشد به اصفهان هوشمند نه به عن(Angelidou, 2015)کنند 
هووای نگووری گامنگاری بووا اسووتفاده از تکنیووک پسی پسوواآینده، در مرح همیشیندیبو مقصد نهایی    اندازچشمعنوان یک  

هووای پوون  با توجه به اصفهان هوشمند به عنوان نقطووه پایووانی، در گام در این روش رسیدن به آن را ترسیم خواهیم کرد. 
های لزم برای رسیدن به آن شناسایی شوودند. در واقووع، ایوون دیوواگرام ها و قانونمشیها، خطیحلاهساله و رو به عقب ر

  حالت تجویزی دارد. 6نگری در شکل پس
تر به عنوووان نقشووه راه بوورای اصووفهان های اجرایی با اهمیتبه طور ک ی، برنامه  7گیری و در شکل  در ادامه نتیجه

 اند. هوشمند به طور خالصه و جامع به تصویر کشیده شده

بر توسعه شهرهای هوشمند در سراسر جهان در  مر رای از عوامل تجزیه و تح یل مقایسه 8در شکل پس از آن نیز، 
برای ارائه راهکارها و قوانین هوشمند بر اساس تح ی ی از مقالووه به صورت تفکیکی و با تمرکز بیشتر  مقابل شهر اصفهان  

(Sokolov et al, 2019) .انجام شده است 
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 نگری اصفهان هوشمند . پس6شکل 
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 اصفهان هوشمند  ییبرنامه اجرا. 7شکل 

 

 

 گیری نتیجه

 یفضاهای پیشرفته نیست، ب که شهری است که شهری مم و از فناوری صرفاًهمانطور که گفته شد، شهر هوشمند، 
بووا  و در وضعیت مط وب و رو به رشدی قرار گیرد. در این مقالووه ابتوودا  مرتب  کند  یو اجتماع  یرا با حوزه اقتصادی  کیزیف

توجووه بووه  های آن پرداختیم. سپس بوواد و رویکرد و مثا ی شهرهای هوشمنهامرلفهآوری کمک پویش محیطی به جمع
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نگووری، نقشووه راه و سووپس پس کیتکنهای مربوط به اصفهان و نقاط قوت و ضعف موجود در این شهر،  پیشینه پژوهش
هوشوومند ها و قوانین مورد نیاز برای آینده اصووفهان حلراهکارها، راهها، برنامهای را برای پیشنهاد  یل مقایسهحتجزیه و ت

بووه شووهر هوشوومند اصووفهان توسعه شهر    یدر جهت ارتقا  ییهاهیتوص  یبرا  ییمبنا  انجام شده،  لیتح    ینتاانجام دادیم.  
عواموول توسووعه شووهر هوشوومند بووا   سهیبر اساس مقا  اصفهان،  یبرابا تمرکز در هر بخش    ریز  یهاهیتوص  .کندیفراهم م

 اند.تهیه شده 3در جدو    شهرهای هوشمند یکه از تجربه جهان ی هستندموارد
 ی اجتماع

جهت کمک به توسووعه  یمشارکت اجتماعجهانی از مفهوم شهر هوشمند   ریناپذییجدا  یبخشهمانطور که گفته شد،  
انوودازی پووارک با راهتواند  باشد. به طور مثا  در اصفهان، شهرداری میهای دیجیتالی مدرن میپایدار با استفاده از فناوری

های اجتماعی و همچنین ایجاد شهرک دوستدار سالمند، مفهوم ها و استارت آپآفرینی و همایشخالقیت و نوآوری و هم
توانوود انجووام دهوود، مشارکت اجتماعی را بهبود بخشد. راهکاری که اصووفهان بوورای هوشوومندی در بخووش اجتموواعی می

 باشد.ای متخصد و فناوری هوشمند در این زمینه میریزی هوشمند با بکارگیری نیروهبرنامه
 نقل  و حمل و یفناور

رو بووه هوشوومند  یدر شووهرها و فناورانووه حمل و نقوول یهارساختیروند توسعه ز ی جهانی،شهر تیجمع با افزایش
 یهانووهیکوواهش هز موجووب سازی بهتر بایدهای جدید در جهت بهینهها با استفاده از فناوریافزایش است. این زیرساخت

در اصفهان اقداماتی نظیر رشد حوزه فناوری اطالعووات و  .کمتری داشته باشند  محیطیهای زیستآلودگیو  شوند  مربوطه  
، اسووتفاده از خودروهووای بووا آلینوودگی صووفر و دورکوواری   ، گسترش خطوط متروخودکفاهای  ارتباطات، ساخت ساختمان

توانوود هایی که شهرداری میه حوزه فناوری و حمل و نقل را بهبود بخشد. توصیهدر دوران اپیدمی کرونا توانست  مخصوصاً
برای هوشمندی این شووهر در ایوون حوووزه داشووته باشوود شووامل نصووب گسووترده حسووگرهای هوشوومند در محووی  شووهر، 

ن هووا، تحقووق اصووفهان بووه عنووواهای شووارژ آنهای سبز و هوشمند، خودروهای هوشمند برقی و نصب ایستگاهساختمان
 های پیشرفته هستند.پایتخت هوش مصنوعی ایران و تولید کالهای صنعتی با فناوری

 ستیزطیمح

زیست هوشمند شامل کیفیت هوووا، آب، فضووای زیست هوشمند ویژگی مهم شهرهای هوشمند است. محی   محی   
باشد. در اصفهان اقووداماتی شهر میوری انرژی و نظارت بر درختان آوری زباله، بهرهسبز، نظارت بر انتشار و مدیریت جمع

توانوود ، خودروهای هیبریدی و با انتشار کربن صفر، کشوواورزی شووهری و عمووودی میمبدأطرح تفکیک زباله در  همچون  
محیطی بوورای تواند در بخووش زیسووتآوری اکولوژیک در این شهر شود. راهکارهایی که شهرداری میباعث افزایش تاب

افزارهای هوشمند رصد ردپای کووربن فووردی، ایجوواد کودهووای هوشوومند بووا ، استفاده از نرمهوشمندی اصفهان انجام دهد
های سبز و هوشمند در این شهر در جهت تحقق اصووفهان شهر سبز م ی با شبکه زیرساخت-آلودگی کمتر و احداث پارک

 شهری با میزان »انتشار کربن صفر« هستند.

 یارزش/یفرهنگ

اسووتفاده از خوودمات هووا از طریووق فراهم کردن محی  زندگی بهتر برای شهروندان و افزایش کیفیت ک ی زندگی آن
از اهووداف مهووم بوورای شووهرهای هوشمند و فراهم کردن حریم خصوصی در جهت ارتقووای رضووایت و رفوواه شووهروندان، 

های ی ایسووتگاه، ایجوواد پ تفوورم و شووبکههووای فرهنگووی خووردهستند. در اصفهان اقداماتی نظیر برگزاری پروژههوشمند  
تواند به بهبود حوزه فرهنگی در ایوون شووهر کمووک کنوود. های فرهنگی میها و برگزاری کنسرتهای آنفرهنگ و رخداد

ها، تواند برای هوشمندی اصفهان در این بخش انجام دهد، طراحی کارت هوشمند ورود به موزهاقداماتی که شهرداری می
ی هوشوومند »شووهربان«، ایجوواد سووه قطووب فرهنگووی هوشوومند در اصووفهان و اندازی سووامانهها و ...، راهیسینماها، گالر

 باشند.های فرهنگی میسپاری پروژهی هوشمند جمعاندازی سامانهراه
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 یاسیس

شووود تووا گذاران توصوویه میهای هوشمند اسووت و بووه سیاسووتترین مقوله برای ارائه خدمات در شهرحکمرانی مهم
گیری در توسووعه شووهرهای هوشوومند ارتقووا دهنوود. پذیری برای تصمیممات حاکمیت الکترونیکی را در جهت مسئولیتخد

حکمرانی هوشمند شامل ارائه خدمات حاکمیت الکترونیکی برای توسعه شهرهای هوشمند جهووانی، پیونوود شووهروندان بووا 
پایدار توس  دولت هوشوومند اسووت. در اصووفهان مشاغل و محی  زندگی برای پرورش فرهنگ نوآوری و توسعه اقتصادی 

حکمرانی شهری، قاب یت زندگی و رقابتی بووودن در اسووتراتژی توسووعه شووهری  رگذاریت  های توان با شناسایی شاخدمی
ریزی جهت بکارگیری نیروهای متخصوود و تواند با برنامهآوری سیاسی در این شهر شد. شهرداری میباعث افزایش تاب

 شمند برای هوشمندی اصفهان قدم بردارد.ابزارآلت هو
 یانرژ

هرگونه انرژی سنتی، انرژی پاک، انرژی سبز، انوورژی پایوودار و انوورژی تجدیدپووذیر بووا کمووک فنوواوری اطالعووات و 
تواند در جهت مدیریت بهتر منابع انوورژی شود که میباعث ایجاد انرژی هوشمند می  های اینترنت اشیاءارتباطات و بخش

، منووابع انوورژی تجهیووزاتهمچنین شبکه هوشمند الکتریکی در شهرهای هوشوومند جهووانی شووامل کنتورهووا، بهینه باشد. 
ژی خورشوویدی و بووادی دارد و تجدیدپذیر و منابع کارآمد انرژی است. اصفهان پتانسیل بالیی در دریافت و استفاده از انر

توانوود بووا اقووداماتی نظیوور های تجدیدپذیر بسترسازی کند. شووهرداری میکنندگی انرژیتواند برای تولیصرفهمچنین می
های های جدید هوشمند با منابع انوورژی تجدیدپووذیر، نصووب ایسووتگاهاستفاده از معماری سنتی اصفهان در ساخت شهرک

هووای پوواک توسوو  ی آنالیوون میووزان تولیوود و مصوورف انرژیاندازی سووامانههای برقی، راهشارژ خودروها و موتورسیک ت
 باشد. رگذاریت  شهروندان در جهت هوشمندی اصفهان 

 یاقتصاد

ها، تجووارت به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیندهای ترفیع و ت سیس شرکت  اقتصاد هوشمند جهانی
، ایجاد توسووعه اقتصووادی و افووزایش کیفیووت عواموول زنوودگی بوورای تولید نوآوری  ی در جهتتجارت الکترونیکو    هوشمند

ی»اصفهان و اندازی سامانه، راه1های تکشاخ«»شرکتسیت ستواند با  اصفهان می  ساکنین و کارمندان در شهر اشاره دارد.
باشد. راهکارهایی که شهرداری اصفهان برای هوشوومندی   رگذاریت  شرکایش« و با کمک گردشگری در مبحث اقتصادی  

ای و اقتصوواد سووبز، تواند انجام دهد شامل: ایجاد سه قطب اقتصاد دیجیتا  در اصووفهان، توودوین سووند اقتصوواد دایوورهمی
سازی برای اقتصوواد اسووتارت آپووی در جهووت می یون توریست در سا  و زمینه 5شمندی برای جذب ی هواندازی برنامهراه

 باشند.هوشمندی و پایداری می

 این شووهرشهروندان  یبرا یادیز یایمزااصفهان،  شهر  یبرا  ارائه راهکارها و قوانین هوشمندها و  اجرای این برنامه
استفاده ممکوون از  نیو بهتر یداریپا نیتضم یب که برا شود،ی آنان میندگز تیفیبهبود ک  باعثنه تنها    که  کندیفراهم م

 است. مر رنیز  منابع
 

 

 

 

 
دلر  اردیوو  یم کیوو از  شیها بووه بوو ارزش آن یکوتاه اریشود که در مدت زمان بسیگفته م  یینوپا  یها( به شرکتUnicornتکشاخ )  شرکت  1
 رسد.یم
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 بر توسعه شهرهای هوشمند در سراسر جهان در مقابل شهر هوشمند اصفهان  مؤثرای از عوامل . تجزیه و تحلیل مقایسه8شکل 
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