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 چکیده 

 بى و آشفتگى به منجر ساكنان از عظيمى انبوه تجمع ديگر عبارت به. هستند مواجه پيچيده هاى چالش با ذاتى طور به شهرها

 كنونى هاى روش با را پايدارى به دستيابى و كرده ايجاد شهرها تعادل در اختالل كه آورده وجود به را شرايطى و شده نظمى

 متخصصان كه اند گرديده سبب و گردند مي جديد درشهرهاي زياد هاي پيچيدگي باعث مسائل اين. است كرده سخت بسيار

 چالش با مقابله جهت ، زمينه اين در ها حل راه ترين برجسته از يکي. باشند موجود مشکالت براي هايي حل راه ايجاد فکر به

 با كه شهرى. است كرده جلب خود به را زيادى توجه اخير هاى سال درطول كه است شمندهو شهر توسعه شهرها، كنونى هاى

 رشد. باشد مى تر روز به و تر رقابتى تر، كاربردى پذيرتر، زيست دانش مديريت و نوآورى ارتقاء جديد، هاى فناورى از استفاده

 كاستن و عمومى نقل و حمل اجتماعى، سرزندگى و مدنى حيات ترويج آن در كه است توسعه از نوع آن كننده بيان هوشمند

 تمام براى را مطلوب اى آينده بتواند كه فعال و سالم محيط عنوان به شهر احياى و محيطى، زيست نامطلوب اثرات از

 دهش پرداخته پژوهش نظري مباني بررسي به ابتدا در مقاله اين در. ميرود شمار به هدف ترين اصلى نمايد، تامين شهروندان

 هوشمند شهر هاي چارچوب همچنين و ها شاخص اين متغيرهاي و هوشمند شهر هاي شاخص شناسايي به سپس ، است

 .  است شده پرداخته متن محتواي تحليل با مفاهيم سازي ساده منظور به نيز انرژي و انساني فناوري، شامل

 

  اي شهر هوشمندمولفه ها و چارچوب ه انسان و طبيعت،شهر هوشمند، واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 پذيرى تاثير با امروز، زندگى آنها، از گسترده استفاده و بيستم قرن دوم نيمه از فناورى پرشتاب هاي پيشرفت وقوع دنبال به

 از جمعى ميان، دراين است؛ پيداكرده تفاوت گذشته هاى قرن در زندگى سبك با زيادى بسيار ميزان تحوالت، اين از عميق

 جهت در ديگر، طرف از و كرده مقابله شهرها امروز مشکالت با نوين هاي فناوري از استفاده با تا دارند برآن نظر ندان،انديشم

 سکونت مطلوب  هاي شاخص از اى مجموعه هوشمند شهر نظريه راستا، درهمين شوند هدايت شهرها در زيست كيفيت ارتقاى

 و احيا براى جهان در شهرها از تعدادى. دهد مى پيشنهاد را شهر پارچگىيک تقويت مردمى، مشاركت پايدار، توسعه: همچون

 عمل ابتکار به و آورده روى سبز فناورى دستاوردهاى از استفاده خود، پذيرى رقابت توان تقويت و اقتصادى هاى فرصت ايجاد

 پروژه همچنين و مدت بلند هاى رنامهب ازطريق شهر كل ساختار تغيير براى بلندپروازانه هاى پروژه اجراى مثل فراوانى هاى

 .اند يافته دست هايشان زيرساخت بهبود براي هاى
 محيطي ايجاد و زمين كره حفظ براي تجديدپذير هاي انرزي از استفاده لزوم و محيطي زيست پايداري بحث مهم نکات از يکي

 در است، صنعتى توسعه و شهرنشينى مدهاىپيا از ناپايدارى و محيطى زيست هاى آسيب بيشترين. باشد مي بحث مورد پاک

 توسعه گيرد مى نشات شهرى هاى كانون از پايدار توسعه سمت به جهت تغيير و تاثيرگذارى براى نقاط ترين مهم نتيجه

 و هوشمندانه صورت به كاربردى و مديريت هاى سيستم و ها ماشين و ها ابزار همه مرور به ارتباطى هاى سيستم و ها فناورى

 شهرى خدمات و ها درسيستم هوشمند مديريت با نيز شهرى ابعاد در. Meije)،(2013 ميشوند گرفته كار به و ساخته كار خود

 نظريه توجه مورد همواره بشرى تمدن خاستگاه عنوان به شهر. ميشود حاصل بزرگترى و وسيعتر بسيار هاى جويى صرفه

 ايجاد و اصالح فکر به را انديشمندان آن، ها نارسايى و مشکالت از رهايى و شهر پيچيده فضاى. است بوده مختلف علوم پردازان

 آورى فن كليدى نقش امنى، نا اجتماعى معظالت هوا، آلودگى سنگين، ترافيك. است نموده وادار شهرى جديد ساختارهاى

 .گرفت ناديده توان نمى سياسى و اجتماعى اقتصادى، هاى عرصه در ارتباطات و اطالعات نوين هاى

 ادبیات و پیشینه 

 نوين هاي آوري فن ظهور كه دارند اشاره نکته اين به هوشمند شهرهاي عنوان با پژوهشي در ،(٤١٠٢) همکاران و هولر

 گرفته كار به سنتي شهرهاي زيرساخت در كردن استفاده براي دارويي نوش يك عنوان به هوشمند هاي گوشي مانند اطالعاتي

 شهرهاي جديد هاي تکنولوژي اين و شود شهروندان زندگي كيفيت بهبود و محيطي زيست اتاثر كاهش آن دنبال به و شود

 شبکه و هوشمند شهرهاي عنوان با پژوهشي در ،(٢٠١٠) فليپ. كرد خواهند تبديل جهان در واقعيت يك عنوان به را هوشمند

 تغير شهرها آينده انداز چشم در توان مي( ICT) ارتباطات نوين فناوري كارگيري به با كه ميکند اشاره نکته اين به شهري

 زندگي، از ها آن بردن بهره و شهروندان زندگي كيفيت بهبود در توانند مي گيري چشم طرز به هوشمند شهرهاي و كرد ايجاد

 .يافت دست شهري پايدار محيط يك ايجاد آن دنبال به  و ها گذاري سرمايه تشويق  با همچنين و كند تشويق كار و كسب

 متعدد تعاريف و ابعاد ارائه با موسسات و مردم فناوري، ابعاد با هوشمند شهر عنوان با پژوهشي در ،(٩٠٠٢) همکاران و تاوونام

 ادغام به بايد( موسسات و مردم فناوري،) بعد سه اين بين در هماهنگي براي كه دارد اشاره نکته اين به هوشمند شهر از

 سازماني بهبود براي حکومت و انساني هاي زيرساخت براي اجتماعي هاي يادگيري تقويت ،واسطه هاي فنآوري و ها زيرساخت

 .كرد توجه مهم نکات عنوان به شهروندان مشاركت و

 

 بر تاكيد با الکترونيك شهرداري يکپارچه تعامالت در سوم هزاره ضرورت هوشمند شهر عنوان با پژوهشي ،(١٣٩٠) كياني

 متناسب دنيا مطرح و معروف شهرهاي از بسياري در هوشمند، شهر كه است آن از حاكي تحقيق ايجنت پرداخته، ايران شهرهاي
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  در ويژه به مختلف عوامل تاثير سبب به ايران در وضعيت اين است نموده طي را متعارفي روند ارتباطات و اطالعات فناوري با

 .است ننموده طي مطلوبي سير ونيكالکتر شهروند با مرتبط ابعاد در و سازماني بين همکاري ابعاد
 روش تحقیق 

 اطالعات بررسي بهتحليلي توصيفي  با سپس و است شده استفاده اي كتابخانه شيوه از نياز مورد اطالعات آوري جمع براي

 و ستا شده پرداخته پژوهش نظري مباني به اي كتابخانه مطالعات از استفاده با ابتدا در پژوهش اين در. است شده پرداخته

 شش اساس، اين بر شد استفاده مختلف اطالعاتي هاي پايگاه و منابع از هوشمند شهر هاي شاخص شناسايي براي سپس

 و( هوشمند اقتصاد هوشمند، حکمراني هوشمند، محيط هوشمند، زندگي هوشمند، مردم هوشمند، پويايي) اصلي شاخص

 مفهوم به بهتر دستيابي براي هوشمند شهر هاي چارچوب به انتها در. گرديد بندي طبق و شناسايي زمينه اين در متغيرهايش

 .است شده پرداخته نيز طبيعت و انسان براي مشترک مکان عنوان به هوشمند شهر
 

 

 متغیر
 

 ردیف شاخص ها 

( رضايت از كيفيت داخلي سرويس هاي حمل ونقل ٢( رضايت از كيفيت دسترسي به سيستم هاي حمل ونقل عمومي ١

( استفاده از ماشين ٥( ميزان استفاده از وسايل حمل ونقل غير موتوري، ٤( دسترسي به اينترنت در منازل، ٣عمومي 

 ( ميزان دسترسي به اينترنت در فضاهاي عمومي محل زندگي )مساجد، ورزشي، كتابخانه و.(٦هاي مقرون به صرفه، 

پويايي  

 هوشمند
١  

( ميزان دانش نسبت به قوانين مديريت ٤(  تعداد ساعات مطالعه ٣ارجي ( تسلط به زبان هاي خ٢( ميزان تحصيالت، ١

 ( ميزان مشاركت در امور داوطلبانه.٦(   تمايل به شركت در انتخابات شوراي شهر، ٥ ،شهري
  ٢ مردم هوشمند 

( ميزان ٤( ميزان رضايت از كيفيت نظام سالمت، ٣( درصد حضور و بازديد از موزه ها ٢( درصد حضور در سينما، ١

( ميزان رضايت از فضاهاي تفريحي و اوقات فراغت در ٦( ميزان رضايت از سيستم آموزشي،  ٥رضايت از وضعيت مسکن، 

 محله زندگي.

زندگي  

  ٣ هوشمند

ميزان  (٣( نوع تفکرات در خصوص حفاظت از طبيعت، ٢( ميزان تالش هاي فردي جهت حفاظت از محيط زيست ١

( توجه ٦( ميزان توجه به مصرفه بهينه برق، ٥ميزان توجه به مصرف بهينه آب  (٤اي سبز،  رضايت از دسترسي به فض

 گروهي و همکاري به  حفاظت از محيط زيست در محل زندگي.

محيط  

 هوشمند
٤  

( ميزان رضايت از كيفيت ٣( ميزان تمايل به فعاليت هاي سياسي ٢( ميزان اهميت مسائل سياسي براي شهروندان، ١

( ميزان رضايت از ٦( ميزان رضايت از عملکرد شوراي شهر، ٥(  ميزان رضايت از مبارزه با فساد و جرايم، ٤س، مدار

 عملکرد شهرداري،

 حکمراني 

 هوشمند 

٥  

 )نگارندگان(هوشمند شهر الگوي به مربوط متغيرها و  ها شاخص -١ جدول

 

 مباني نظری پژوهش 

شهري كه شهروندان را از دنياي . تعريف كار و فعاليت آن در حال انجام استهوشمند، هنوز در حال ظهور،  مفهوم شهر

اطالعات و ارتباطات دنياي اينترنتي است. شهر ر شهرهاي سنتي امروزي به دنياي دو بعدي مي برد كه دستاورد فناوري نوين د

رائه خدمات با سرعت و كارآيي باال در روز در  آن جريان دارد ا ساعته است كه امور شهري در تمام شبانه ٤٢هوشمند شهري 

حوزه شهر، همزمان با كاهش هزينه ها، ترافيك  و آلودگي ها و... متصور است. شهري با قابليت كار از دور، خريد از دور، 

تر بانکداري از دور، آموزش و درمان از دور نمونه عملي و مصداق فعاليت هايي هستند كه ضمن فراهم آوردن زمينه آزادي بيش
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وقت مردم و فضاهاي شهري كه سامانه هاي موجود واحد كلي شهر و عرصه هاي همگاني را دگرگون مي سازد )بهزادفر، 

١٣٨٢  .) 

شهر هوشمند مکاني ممتاز براي توسعه پايدار است كه در آن به مسائلي مانند ترافيك، مصرف انرژي، آلودگي، تخريب سرزمين 

نه و سيستماتيك، بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات با هدف بهينه سازي فرآيندها پرداخته و غيره از طريق يك رويکرد نوآورا

شده است. به طوري كه براي تبديل به سرمايه كردن سرمايه گذاري هاي گذشته، به روزرساني و بهينه سازي زيرساختها و 

دهد . شهر هوشمند كه با اجازه دادن به  سيستم ها، بهبود كيفيت زندگي و حتي ساخت شهر با دسترسي بيشتر اجازه مي

سطح باالي تحرک مردم، اطالعات، سرمايه و انرژي به جريان آسان با همديگر مشخص مي شود )شهرهاي هوشمند دانمارک، 

هوشمند عبارت است از شهري كه اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرويس هاي دولتي  (. يا به عبارت ساده تر شهر٢٠١٢

مان هاي بخش خصوصي به صورت برخط و به طور شبانه روزي، در هفت روز هفته با كيفيت و ضريب ايمني باال با و ساز

استفاده از ابزار فناوري اطالعات و ارتباطات و كاربردهاي آن انجام مي شود، در مجموع  ميتوان گفت در شهرهوشمند تمام 

 (٢٠١٥)هيبات،ساني تامين شود. خدمات مورد نياز ساكنان از طريق شبکه هاي اطالع ر

  شهر هوشمند
 تعریف شهر هوشمند 

استفاده  آوري اطالعاتجمع هاي الکترونيکي برايو روش سنسورها است كه از انواع مختلف منطقه شهري كشهر هوشمند ي

اين فرايند، شامل  د  .شوها، منابع و خدمات شهري استفاده ميسپس براي مديريت كارامد دارايي اطالعات كند. اينمي

اي پايش و مديريت ترافيك خودروها و ها و منابع شهري است كه برآوري اطالعات از شهروندان، دستگاهجمع

هاي سيستم ، كشف جُرممديريت پسماند هاي تأمين آب،، تأسيسات شهري، شبکههاي برقاهنيروگ ،حمل و نقل هايسيستم

هدف از ايجاد شهر هوشمند،  .شودها و ديگر خدمات اجتماعي، آناليز و پردازش ميها، بيمارستان، مدارس، كتابخانهاطالعاتي

سازي براي بهينه IoT اينترنت اشياء هاي فيريکي مختلف متصل به شبکهو دستگاه ICT فناوري اطالعات و ارتباطات غاماد

دهد فناوري شهر هوشمند به مسئوالن يك شهر اجازه مي .است فرايندهاي شهري و خدمات دهي بهينه و ارتباط با شهروندان

هاي فوري هاي شهري تعامل برقرار كرده و به نيازهاي شهر و شهروندان پاسخبه صورت مستقيم با جامعه و زيرساخت

 ( ١٣٩٤حاتمي و همکاران،(.دهند

 رويکردى جديد از ديدگاه  رگرايى جديد و باها و جنبه هايى مانند توسعه پايدار و شه نظريه رشد هوشمند بر پايه نظريه

 حداكثر دقيق مطرح نمايد تا به جزئياتبرنامه ريزى تالش نموده است تا اصول خود را به صورت راهبردهاى كلى و منعطف با 

ان با اين راهبردها به گونه اى هستند كه بتو قابليت تطابق براى حل مشکالت پراكنده در نقاط مختلف جغرافيايى دست يابد.

اتخاذ اين ديدگاه و شيوه نگرش به مسئله ، راهکارها و به عبارتى سياست هايى را مطرح و سپس اجرا نمود كه به تعهدى و رفع 

ى است كه در آن از طريق به شهر ديدگاه علمى شهر هوشمند از .(١٩٣٥،مشکل رشد پراكنده در شهرها بيانجامد )ميركتولى

با اهدف توسعه ا قتصادى پايدار و بهبود كيفيت زندگى، روى منابع انسانى و سرمايه اى  و كارگيرى هوشمندانه منابع طبيعى

 (.(Karadag,2013اطالعات سرمايه گذارى شود  ارتباطات بر پايه فناورى نقل و اجتماعى، حمل و

 اقتصاد تقويت كشور، هر در پايدار اقتصادى به رسيدن و اقتصادى ى توسعه براى الزم راهکارهاى و ها استراتژى جمله از

 خود هوشمند، و پايدار اقتصاد. است شهر هوشمندى مبناى بر پايدار اقتصاد توسعه بهتر عبارت به يا و شهرى اى منطقه

 هوشمند، شهرى نقل و حمل هوشمند، ارتباطات و زيرساخت هوشمند، اقتصاد: جمله از شهر هر در هوشمند امکانات نيازمند

 باشد مى هوشمند شهروند حتى و هوشمند كار كسب هوشمند، سالمت هوشمند، امنيت مند،هوش دولت هوشمند، انرژى

Donnelly & Harrison, 2012)) . 
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در اين استراتژى، يعنى اقتصاد پايدار بر مبناى شهر هوشمند كه بر اساس نظريه و تئورى سيستم ها بنا شده است، شهرها به 

شهر از اجزايى به نام زيرسيستم تشکيل گرديده و اين زيرسيستم ها، در عنوان يك كالن سيستم درنظر گرفته شده و هر 

حقيقت همان سازمان ها، صنايع، مردم و ديگر مولفه هاى شهرى هستند كه در راستاى رسيدن به هدف نهايى كه همان 

 .(ITU,2013) اقتصاد توسعه يافته و پايدار شهرى است، به صورت منظم و يکپارچه در ارتباط و تعامل مى باشند

استفاده نشده و هنوز هم شناسايى جنبههاى مختلف آن به عنوان اي  هنوز به طور بسيار گسترده ”شهر هوشمند “اصطالح 

شهر  يك اصل براى بررسى جزئيات بيشتر، در حال مطالعه و پژوهش است. ولى از طرف انديشمندان اين حوزه، تعاريفى از

 :  مى گرددهوشمند بيان شده كه در ادامه ارائه 

بوده كه در آن به مسائلى مانند ترافيك، مصرف  …مکانى ممتاز براى توسعه پايدار اقتصادى، صنعتى و “هوشمند  شهر“ 

از  …تخريب سرزمين، بروز رسانى و بهينهسازى زيرساختهاى شهرى، بهبود كيفيت زندگى و جلوگيري از انرژى، آلودگى، 

ك، بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات با هدف بهينهسازى فرآيندهاى مديريت شهرى طريق يك رويکرد نوآورانه و سيستماتي

  .پرداخته مى شود

است كه سرمايهگذارى در سرمايههاى انسانى و اجتماعى و زيرساختهاى ارتباطى از جمله حمل و نقل و  ”هوشمند شهرى“ 

الى زندگى مى شود، با مديريت صحيح منابع همچنين زير ساخت هاى مدرن كه باعث رشد پايدار اقتصادى و كيفيت با

 (٢٠١٥هيبات ،). طبيعى، از طريق مديريت مشاركتى مردم در آن انجام پذيرد

است كه قادر به پيوند سرمايه فيزيکى با سرمايه اجتماعى به منظور  ”شهرى هوشمند“،  اساس ادبيات مديريت شهرى بر

و تنها در اين صورت است كه مديران شهرى و استانى، قادر به تجميع  توسعه خدمات بهتر و زيرساخت الزم در يك شهر بوده

 فنآورى، اطالعات، و ديدگاه فرهنگى و اجتماعى برحسب يك برنامه منسجم و بهبود خدمات شهرى خواهند بود.

  

 برنامه هاى شهر هوشمند در شهرهاى مختلف جهان اهداف  شهر

 ورى انرژى و تغيير رفتارتمركز بر كاهش كربن، بهره  آمستردام هوشمند

 مالمو 

 هوشمند
 درصدى انتشارگازهاى گلخانهاى ٠٢تمركز بر ارتقاء وضعيت آب وهوا ، كاهش 

 تبديل شدن به يك شهر صنعتى با فناورى اطالعات و ارتباطالت پيشرفته، توسعه مهارتها و آموزش كاركنان در زمينه فناورى شهر هوشمند مالت

 شهر هوشمند مصدر
ن به شهر سبز هوشمند، توسعه پايدار، رشد اقتصادى مقرون به صرفه، ارايه كيفيت زندگى باال و محيط كسب و كار تبديل شد

 نوآورانه

دره پالن اى تى 

 (Plan ITپرتقال )

م، با هدف ساخت سرسبزترين شهر در جهان از ابتدا و يك الگوى عملياتى براى نسل جديد شهرهاى با گازدى اكسيد كربن ك

 صرفهجويى در هزينه ساخت و ساز و با كيفيت بيشتر

 شهر هوشمند سنگاپور
توسعه زيرساختهاى شهرى، تبديل به يك جزيره هوشمند با  زيرساختهاى اطالعاتى پيشرفته در سراسر جهان، كامپيوترهاى 

 تصادىبه هم متصل تقريبا در هر خانه، اداره، مدرسه و كارخانه، تقويت كيفيت زندگى و رشد اق

 كوريتيبا هوشمند
درصد دستيابى به توسعه پايدار و يکپارچگى منطقه كالنشهرى كوريتيبا است، رسيدگى به تقاضاى به سرعت در حال افزايش 

 براى بهبود خدمات شهرى ناشى از رشد جمعيت و رشد اقتصادى

 سوندگو هوشمند
تدار محيطزيست است و صرفهجويى انرژى ويژگى دستيابى به يك فضاى زندگى شهرى باهوش، سبز و خودكفا كه دوس

 كليدى آن است.

شهر سازگار با محيط 

 زيستتيانجين

قصد دارد به عنوان يك مدل براى شهرهاى در حال توسعه چين مطرح باشد كه از نظر اجتماعى متجانس و سازگار با محيط 

 و مقياسپذير( براى ديگر شهرها به كار گرفته شود. زيست است و از منابع محافظت مىکند و به عنوان يك مرجع )قابل تکرار

 شهر هوشمند 

 يوكوهاما   
 رسيدگى به مسايل و مشکالت شهرى شامل آلودگى، تراكم ترافيك، سيالب و مديريت ضايعات
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 مولفه ها ، چارچوب ها 
  مولفه های شهر هوشمند

ي عمومي در آموزش و پرورش، سرانه توليد ناخالص داخلي ها هاي عمومي در تحقيق و توسعه، هزينه هزينه : اقتصاد هوشمند

 ...  جمعيت شهر، نرخ بيکاري و

العمر، سطوح  مشاركت در آموزش مادام آموزان مقطع متوسطه، مهارتهاي زبان خارجي، درصد جمعيت دانش : مردم هوشمند

  .. كنين وساهاي كاربردي براي هريك از  هاي كامپيوتري، ثبت اختراع، برنامه فردي مهارت
، (آنالين)ها و مراكز تحقيقاتي در شهر، در دسترس بودن دولت الکترونيکي بروي خط  تعداد دانشگاه : حکمروایي هوشمند

 درصد خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت در خانه، استفاده از دولت الکترونيك توسط اشخاص 

اي، استفاده بهينه از برق، استفاده بهينه از آب،  گازهاي گلخانهر بلندپروازي استراتژي كاهش انتشا : محیط زیست هوشمند

رويي شهري  هاي محدود سازي پراكنده اي ناشي از مصرف انرژي، سياست گسترش فضاي سبز، شدت انتشار گازهاي گلخانه

  ... هاي بازيافت شده و نسبت زباله
هاي عمومي، تعداد كل  وقات فراغت، تعداد كتابخانها تفريحي و گذران -سهم منطقه از فضاهاي ورزشي : زندگي هوشمند

ها، تعدادها بازديدكنندگان موزها، حضور در تئاتر و سينما، آلودگي هوا، روحيه  هاي امانت داده شده و ديگر رسانه كتاب

قل عمومي ن اي، حکمراني شفاف، مديريت منابع پايدار، امکانات آموزش و پرورش، حمل و نوآوري، انتشار گازهاي گلخانه

نوآورانه و ايمن، مناطق عابر پياده، خطوط دوچرخه، فضاهاي سبز، توليد ضايعات شهري، دسترسي به باند پهن خانوارها، 

پذيري بازار  عات و ارتباطات، انعطافالهاي فناوري اط هاي سياسي، دسترسي به زير ساخت ها و استراتژي سوخت، ديدگاه

 .نيروي كار

   ندچارچوب های شهر هوشم

ها براي تحقق بخشيدن به هاي شهر هوشمند نياز به مجموعه اي منحصر به فرد از چارچوبايجاد، ادغام و استفاده از قابليت

بعد اصلي تقسيم كرد كه شامل  ٥توان به ها را ميهاي شهر هوشمند دارد. چارچوبهاي فرصت و نوآوري در پروژهكانون

 :  ند استشمچندين دسته مرتبط با توسعه شهر هو

 چارچوب فناوری

كنند تا هاي فني با يکديگر تعامل مياز زيرساخت فييك شهر هوشمند وابستگي زيادي به توسعه فناوري دارد. تركيبات مختل

)  هاي فناورانه تشکيل دهندهاي شهر هوشمند را، با سطوح مختلف از تعامل بين انسان و سيستمآرايه اي از فناوري

                     (.    ٢٠١٣فرارو،

ها، شامل اخت خدمات گرا نياز داريم. اين زيرساخترسها، به يك زيدر يك شهر هوشمند براي اتصال افراد و دستگاه ل :دیجیتا

 .خدمات نوآوري و ارتباطي است

هاي توليد شده توسط توانند با استفاده از داده، ميیادگیری ماشین و هوش مصنوعی هاي شناختي، مانندفناوري  هوشمند :

 .هاي متصل به شهر براي شناسايي الگوها آموزش ببيننددستگاه

 .ر فراگير، شهري است كه امکان دسترسي به خدمات عمومي از طريق هر دستگاه متصلي فراهم استشه  فراگیر :
هاي براي توسعه شهر هوشمند در مراحل اوليه بسيار مهم است. زيرساخت IT هاياجزاي فيزيکي سيستم  : اتصال سیمي

يك محيط شهري  .هم پيوسته تر مورد نياز استب سيم براي زندگيهاي بيسيمي براي پشتيباني از اينترنت اشيا و فناوري

 .كندشوند را فراهم ميهاي ديجيتال و فيزيکي كه مداوماً به روز ميسيمي، دسترسي عمومي به زيرساخت
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 .مرتبط به فضاي فيزيکي است دنیای مجازی يك شهر هيبريد، تركيبي از شهر فيزيکي اصلي و  : هیبرید
كند. نحوه تفسير و ذخيره آن هاي متعدد تعاملي در يك شهر هوشمند، مقدار زيادي داده توليد ميدستگاه ت :شهر اطالعا

 .اطالعات براي رشد و امنيت شهر هوشمند بسيار مهم است
 ارچوب انساني چ

چارچوب . گيري استابتکارات شهر هوشمند تأثيرات مثبتي بر كيفيت زندگي شهروندان و بازديد كنندگان دارد كه قابل اندازه

 . شاخص مهمي براي موفقيت آن است -هاي پشتيباني انساني هاي دانش و سيستماقتصاد، شبکه -انساني يك شهر هوشمند 

 ريزي شهر هوشمند استهاي اصلي تمركز در برنامهو فرهنگي از حوزهي ابتکارات هنر  : خالقیت

اند كه دانشمندان در تركيبي متنوع از هاي مختلف نشان دادهوآوري با كنجکاوي فکري و خالقيت همراه است و پروژهن

 .كنندهاي فرهنگي و هنري شركت ميفعاليت

شهر هوشمند است، ايجاد نيروي كار توانمند از طريق ابتکارات ه از آنجا كه تحرک يك حوزه اصلي در توسع  ی :ادگیری

ظرفيت يادگيري يك شهر شامل سيستم آموزشي آن، شامل آموزش و پشتيباني نيروي كار موجود، و  .آموزشي ضروري است

 .توسعه و تبادل فرهنگي آن است
هاي داوطلبانه و انند افزايش دسترسي به سازمانم هاي نرمهاي شهر هوشمند بر توسعه زيرساختپروژه بسياري از  : انسانیت

اين تمركز بر سرمايه اجتماعي و رابطه اي به معناي تنوع، شمول و دسترسي همه جا به . مناطق امن تعيين شده تمركز دارند

 .ريزي شهر استخدمات عمومي براي برنامه
شهرهاي هوشمند كه به دنبال فعاليت  .هاي شهر هوشمند نقش اساسي دارددر پروژه اقتصاد دانش بنیان توسعه  : دانش

 .كنندتند، بر ارزش نوآوري در توسعه شهر تأكيد ميهسهاي نوظهور فناوري و خدمات  اقتصادي در بخش
 چارچوب انرژی

، ايجاد توسعه اقتصادي و افزايش عوامل كيفيت ارییدپا ها و فناوري، براي ايجاد كارايي، بهبودشهرهاي هوشمند از داده

كنند. اين همچنين بدان معني است كه اين شهر كنند، استفاده ميزندگي براي افرادي كه در شهر زندگي و كار مي

، يك شهر هوشمند از »اتصاالت هوشمند« براي موارد مختلف مانند روشنايي خيابان. هاي انرژي هوشمندتري داردزيرساخت

كند. در ميان ها و حمل و نقل هوشمند استفاده ميتجزيه و تحليل دادهDER  هاي هوشمند، منابع انرژي توزيع شدهساختمان

هاي تأسيساتي نقشي اساسي در شهرهاي هوشمند اين موارد، انرژي از باالترين اهميت برخوردار است؛ به همين دليل شركت

هاي فن آوري و تعدادي ديگر از موسسات از مهمترين با مقامات شهري، شركت ريهاي الکتريکي، مشاركت كاشركت دارند.

 .(٢٠١٥)آلبينيو: كنندبازيگراني هستند كه به تسريع رشد شهرهاي هوشمند آمريکا كمك مي

  گیریبحث و نتیجه
 اين و شود مى راحىط جديد امکانات به شهروندان تقاضاى افزايش و نوين هاى فناورى گسترش با متناسب هوشمند شهرهاى

 بتواند بشر تا اند آمده هم گرده فناورى حوزه دستاوردهاى آخرين درآن كه است جديدى دنياى سوى به اى پنجره شهرها

 زندگى هوشمند، نقل و حمل ، هوشمند اقتصاد هوشمند، زندگى محيط. كند تجربه را ترى ه ساده و ترى باكيفيت زندگى

 مفهوم بيشتر سازي شفاف براي. است آينده هوشمند شهرهاى اصلى معيارهاى از هوشمند دانونشهر تر مهم همه از و هوشمند

 پويايي)  هوشمند شهرهاي در مهم شاخص شش آن سازي ساده و طبيعت و انسان براي مشترک مکان عنوان به هوشمند شهر

 متغيرهاي و شد بندي دسته( شمندهو اقتصاد هوشمند، حکمراني هوشمند، محيط هوشمند، زندگي هوشمند، مردم هوشمند،

 و انساني فناوري، شامل هوشمند شهر هاي چارچوب به هوشمند شهرهاي توسعه براي همچنين و است شده داده شرح ها آن

 فعاليت، زيست هاى شيوه كردن دگرگون ضمن دارد سعى است شهرى هوشمند، شهر. است شده بندي دسته نيز انرژي
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 منابع حفظ مکانى، حس دادن ترقى براى جوامع نوسازى و طراحى،توسعه ريزى، برنامه طريق نشهروندا نيازهاى پاسخگوى

 هزاره توسعه و تحول محور عنوان به هوشمند شهر. دهد افزايش را توسعه مزاياى و ها هزينه عادالنه فرهنگى،توزيع و طبيعى

 حل براى را مجازى و واقعى جهان هاى قابليت  كه است شهرى ريزى برنامه در نو مفاهيمى گشايش معناى به و شده مطرح

 .كند مي  تركيب هم با شهرى مشکالت

 

  منابع

 - علمى كالن اقتصاد ى پژوهشنامه تولید، عوامل كل ورى بهره بر بنیان دانش اقتصاد هاى مؤلفه نقش بررسىعباسعلى،  ابونورى

 ١٣٩٢دوم ى نيمه ، ١٦ ى شماره هشتم، سال پژوهشى

 تهران شهر الزامات و ها ضرورت تبیین:  هوشمند شهر . شهرام ، پارسا.  حسين ، نژاد حاتمي.  اله كرامت ، زياري . مداح احمد، پور

 سال انساني جغرافياي در نو هاي نگرش پژوهشي سال، انساني جغرافياي در نو هاي نگرش پژوهشي ، علمي فصلنامه ، هوشمندی برای

 ١٣٩7 بهار ، دوم شماره ، دهم

 
 . سياست هاى فضايى در برنامه ريزى شهرى. تهران : انتشارات پاپلى. ١٣٩٤حسين و ديگران. مى ،حات

 . تحليل وضعيت دولت الکترونيك در جهان و ايران. تهران : انتشارات سازمان فناورى اطالعات. ١٣٩٣سازمان فناورى اطالعات.

 ك از ابتدا تا كنون. تهران :  انتشارات سازمان فناورى اطالعات.روني. روند ايجاد و رشد دولت الکت ١٣٩١سازمان فناورى اطالعات.

 . تحليل نشانگرهاى كليدى فناورى اطالعات و ارتباطات، انتشارات سازمان فناورى اطالعات. ١٣٩٥سازمان فناورى اطالعات.

 . عصر اطالعات، ت : احد عليقليان. تهران : انتشارات طرح نو. ١٣٨٠كاستلز، مانوئل.

 . نتايج طرح آمارگيرى برخودارى خانوارها و استفاده افراد از فناورى اطالعات و ارتباطات. تهران :١٣٩٤ارايران. ز آممرك

 انتشارات مركز آمار.

 مقاومتى، اقتصاد رويکرد با) شهرى اقتصاد المللى بين همايش اولين اقتصادى رویکرد با هوشمند شهر ، تجهیزجوادارزيابى پورشريفى

 ١٣٩٥ارديبهشت ،( عمل و اقدام

 ، ٣١ شماره ، ٩ دوره ، ١٣٩٠ زمستان ،  روستایي عمران و توسعه در پذیر تجدید های انرژی جایگاه و نقش.  محسن ، پور سرتيپي

  ١٤٨ -١٢٥ صفحه

 ١٣٩٠گذارى سرمايه فرصت و ها زيرساخت همايشهوشمتد، شهر هاى مفاهیم،نیازها،راحلزرگر،محمود، 

 ، آنها از استفاده اهمیت و پإیر تجدید و پاک ، نو های انرژی بررسي مرزبان، صفري،. سجاد رضايي،. يعل ،كشوري. فتاح نظري،

   .١٣٩٠ همدان ، فردا زيست محيط انديشان هم شركت ، پاک و نو هاي انرژي ملي همايش اولين

 ، اروپا در هوشمند شهرهاى روشن، مضانىر راعذ سيده، مقيمى سادات ليال:مترجمان نيکمپ پيتر و بو، دل چايرا كاراليو، ا ندره

 ٦و ٦٠ شماره - شهرنگار دوماهنامه

 اقتصاد ملى همایش كشورها خدمات و كاالها صادرات بر بنیان دانش اقتصاد شاخصهاى تأثیر تحلیل (١٣٩٤)جعفر سيد نوزى

 مقاومتى اقتصاد معبر بنیان دانش
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