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  1400بهار 

 

شود  می شهر هوشمند، شهری است که در آن از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده  
ی وری عملیاتی افزایش یابد، اطالعات با همه به اشتراک گذاشته شود و ارائه تا بهره 

تعریف دقیق شهر هوشمند، ممکن است بسته به   .خدمات به شهروندان بهبود یابد
وری  توان به افزایش بهره ی هدف، متفاوت باشد. از اهداف شهر هوشمند، می جامعه 

های شهری و رشد اقتصادی اشاره کرد. در یک شهر هوشمند، با استفاده از  عملیات 
وندان  شود کیفیت زندگی شهرهای هوشمند، سعی می تحلیل داده و استفاده از فناوری 

فناوری  از  استفاده  چگونگی  به  وابسته  هوشمند،  شهر  یک  ارزش  یابد.  های  بهبود 
 های استفاده شده، خیلی مهم نیست.  مختلف برای بهبود زندگی است و حجم فناوری 
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 اهداف شهر هوشمند  |شهر هوشمند چیست؟ 

 

ای )و مرتبط به هم( مواجه هستند  های پیچیده و گسترده شهرها به طور ذاتی با چالش 
که تنها از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه  
عظیمی از ساکنان، منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را به وجود آورده  

های  یابی به پایداری را با روش ده، بلکه دستکه نه تنها تعادل شهرها را به هم ز
ریزان شهری در  کنونی اداره و توسعه شهری ناممکن ساخته است. در نتیجه برنامه

هایی را  کوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی، مدل سراسر جهان می 
رات جدید  ها و انتظابه منظور پاسخگویی به خواسته   ۲1برای توسعه شهرهای قرن  

با چالش  مقابله  مفاهیم جدید جهت  از  یکی  توسعه دهند.  امروز  کنونی  دنیای  های 
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های  ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که در طول سال شهرها در عرصه برنامه 
اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. شهر هوشمند به عنوان محور تحول و  

ریزی شهری است  گشایش مفاهیمی نو در برنامه توسعه هزاره مطرح شده و به معنای  
های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکالت شهری با هم ترکیب  که قابلیت 

رغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند، هنوز یک درک روشن    کند. علی می
  باره وجود ندارد و محققان مختلف محتوای متنوعی  و واضح و اجماع عمومی در این

های هوشمند را به عنوان تنها یا حداقل  اند. در حالی که برخی فناوری را پیشنهاد کرده 
دادهمهم  قرار  مدنظر  جزء شهر هوشمند  پیشنهاد  اند، عده ترین  را  تعاریفی  دیگر  ای 
اند که فراتر از فناوری است و بر این باورند که اتخاذ فناوری پایان کار نیست.  کرده 

می فناوری  این    تواند ها  تطبیق  طریق  از  شهروندان  توانمندسازی  برای  شهرها  در 
ها با الزامات فناوری مورد استفاده  ها به جای تطبیق زندگی آن ها با نیازهای آنفناوری 

قرار گیرد. به عالوه، معنای یک شهر هوشمند چندوجهی است. نکته کلیدی این است  
کنند، باشند و اینکه  آن عمل می ای که در  گوی تغییرات زمینه که شهرها باید پاسخ

ای متنوع  چه چیزی باید به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود بستگی به شرایط زمینه 
)متن و بستر( از قبیل سیستم سیاسی، شرایط جغرافیایی و انتشار فناوری دارد. در واقع  

نمی حل راه  به سادگی  ارز های هوشمند  این است که  نیازمند  ش  توانند کپی شود و 
 .های مختلف مورد ارزیابی قرار گیردها برای زمینه آن

  

 تاریخچه شهر هوشمند 

گردد. در آن  میالدی بازمی  1۹۷0و    1۹۶0های  مفاهیم اولیه شهر هوشمند به دهه
اداره  آنجلسزمان،  لس  در شهر  جامعه  تحلیل  و  آنالیز   Los Angeles’s) ی 

Community Analysis Bureau) دیتابیس از  و  ،  تجزیه  مختلف،  های 
تا دادهتحلیل خوشه  های مختلفی را  ای و عکاسی هوایی مادون قرمز استفاده کرد 

ها، مسئوالن شهری توانستند مشکالت مختلف را  آوری کند. با آنالیز این دادهجمع 
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های خاص، فقر را کاهش دهند. پس از  کان شناسایی کنند و با تخصیص منابع به م

 .این اقدام، سه نسل متفاوت شهر هوشمند پدید آمدند

های فناوری گسترش یافتند. این نسل شهر  شهر هوشمند نسل اول با کمک شرکت 
آگاهی شهرداری  با وجود عدم  اجرای  هوشمند،  روی  بر  فواید شهر هوشمند،  بر  ها 

شدند. بر خالف اولین نسل شهرهای هوشمند،    های فناورانه در شهرها متمرکزطرح 
ها به گسترش شهر هوشمند  نگر در شهرداری ، مدیران آینده Smart City 2.0 در

 .کمک کردند

های فناوری، رهبری  ها و نه شرکت در سومین نسل از شهرهای هوشمند، نه شهرداری 
ایجاد شهر هوشمند  این جریان را در دست ندارند؛ بلکه، یک مدل جدید همکاری در 

ی شهروندان، به وجود آمده است. در این مدل جدید، مفاهیمی مانند عدالت  به وسیله 
انسان  اجتماعی  زندگی  به  مربوط  مسائل  سایر  گنجانده  و  هوشمند  شهر  در  نیز  ها 

 .اندشده 

شهر وین در اتریش، یکی از پیشروان شهر هوشمند نسل سوم است. در این شهر، 
اند و با همکاری نهادهای گوناگون به حل مشکالت  مختلف وارد شده   ساکنان در امور

ی نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری  پردازند. برای مثال، شهروندان در یک پروژه می

، مسئول اجرای طرح شد.  Wien Energy کردند و یک شرکت خصوصی با نام
بعیض جنسیتی  همچنین، در شهر وین، ساکنان نقش اساسی در حل مشکالتی مانند ت

 .و یافتن محل سکونت دارند

 های شهر هوشمند تبیین مفهوم و ویژگی 

نیازمند درک   ما  نوآوری،  به عنوان یک  بررسی جزئیات یک شهر هوشمند  از  قبل 
عناصر مفهومی اصلی آن هستیم. در واقع گام اول برای ایجاد شهر هوشمند، درک  

در  مرتبط  ادبیات  بر  مروری مختصر  است.  آن  می   مفهوم  نشان  که  این حوزه  دهد 
مفهوم شهر هوشمند بسیار بحث برانگیز است. در واقع پیدایش اصطالحات مشابه  
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مانند شهرهای باهوش، شهر مجازی، شهر دانش، شهر دیجیتال وغیره به سردرگمی  

 .مفهومی این اصطالح افزوده است

 : مفهوم شهر هوشمند در سه حوزه اصلی توسعه پیدا کرده است

 هی دانشگا •

 صنعتی  •

 حکومتی  •

مندی به توسعه  نگر و جامع دارد و با توجه به عالقهادبیات دانشگاهی رویکرد کلی 
پیکربندی،  دانش و اطالعات، معنی هوشمند طیف وسیعی از خصوصیات مانند خود 

گیرد. در ادبیات صنعتی با  سازی را دربرمی ترمیمی، محافظت از خود و خود بهینه خود 
ر و ابزارهای صنعتی، مفهوم هوشمند به خدمات و محصوالت  گرایش به کسب و کا

های متفکر اشاره دارد. سرانجام در اسناد حکومتی  هوشمند، هوش مصنوعی و دستگاه 
ریزی شهری  با هدف مدیریت توسعه شهری، کلمه هوشمند در ارتباط با نظریه برنامه 

یی پدید آمد، تفسیر  روبرای جلوگیری از پراکنده   ۹0رشد هوشمند که در اوایل دهه  
می می نظر  به  تنوع  این  وجود  با  اجتماعی  شود.  نوآوری  و  فناوری  از  استفاده  رسد 

 .موضوع اصلی در این مفهوم باشد

  

ادبیات دانشگاهی توسط دانشگاه صنعتی وین در   از تاثیرگذارترین تعاریف در  یکی 
حال اجرای    ارائه شده است. شهر هوشمند، شهری است که به خوبی در  ۲00۷سال  

شش راه  خصوصیات  در  جلو  به  رو  هوشمند،  های  تحرک  )هوشمند،  مردم  گانه 
حکمروایی هوشمند، زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند و محیط هوشمند( است، که در  

از دارایی فعالیت ترکیبی هوشمند  ساز، مستقل و آگاه شهروندان  های سرنوشت ها و 
نعتی از جمله ایده شرکت آی بی ام در مورد  شود. در حالی که در ادبیات صساخته می 

ها در نظر گرفته شده است. این  شهر هوشمند، شهرها به عنوان سیستمی از سیستم 
دگرگونی   و  تغییر  برای  را  فناوری  که  شهری  عنوان  به  را  هوشمند  شهر  شرکت 
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سازی بازگشت منابع کامل محدود مورد استفاده قرار  اش و بهینه های اصلیسیستم 
های اداری و مالی  تر بر روی جنبه کند. اما ادبیات حکومتی بیش هد، تعریف می دمی

 .کندای تأکید میمحیطی مانند انتشار گازهای گلخانه شهر هوشمند و بر اهداف زیست 

ادبیات دانشگاهی رویکرد کلی  از  نگر و جامع دارد و طیف گسترده به طور کلی  ای 
حکمر  حوزه  سه  در  بهبود  برای  دربرمی موضوعات  را  توسعه  وایی  بر  عمدتا  و  گیرد 

اجتماعی و محیط زیست متمرکز شده است. از سویی به دلیل تعامل باال در تعریف  
اند. به  صنعتی، شهرهای هوشمند عمدتا در رقابت و توسعه پایدار شهری پدید آمده 

بهره  محیط عالوه  و  شهرهای    وری  اصلی  هدف  اجتماعی  توسعه  و  پایدار  زیست 
بیش   هوشمند حکومتی،  ادبیات  نهایت  در  چالش است.  بر  بین تر  شامل  های  المللی 

محیط  اقتصادی،  رشد  زندگی،  و    کیفیت  بهداشت  ایمنی،  پایداری،  انرژی،  زیست، 

 .درمان و تحرک متمرکز شده است
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ویتروتوب و  زاده   – Mosannenzadeh & Vettoratob) مسنن 

این )۲014 را  تعریف می، شهر هوشمند  پایدار  گونه  کنند :»شهر هوشمند یک شهر 
های شهری )بهبود  و کارآمد با کیفیت باالی زندگی است که هدف آن مقابله با چالش 

تحرک، بهینه سازی استفاده از منابع، بهبود بهداشت و امنیت، بهبود توسعه اجتماعی،  
تی و  های اطالعاحمایت از رشد اقتصادی و حکمرانی مشارکتی( با استفاده از فناوری 

زیرساخت و  خدمات  در  ذی ارتباطی  بین  همکاری  سهامها،  و  کلیدی  نفعان  داران 
دانشگاه  و سرمایه)شهروندان،  و صنعت(  دولت  سرمایهها،  در  اجتماعی  گذاری  های 

 «.است

فناوری اطالعات و ارتباطات مشخصه اصلی شهر هوشمند است، اما این به معنای  
شود؛ یعنی فناوری به صورت اتوماتیک باعث  نادیده گرفتن موضوعات اجتماعی نمی 
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شود و مردم نقش کلیدی در این میان دارند. مروری بر تعاریف مختلف  هوشمندی نمی 
های دهد معنای یک شهر هوشمند چند وجهی است. هر نویسنده بر جنبه نشان می 

مختلفی از یک شهر تأکید کرده است. بنابراین سنجش یک شهر هوشمند پیچیده  
بستر  است.   و  اجتماعی  و  اقتصادی  اداری،  وضعیت  دارای  شهری  هر  که  آنجا  از 

اولویت  همچنین  و  خود  خاص  یک  جغرافیایی  تعریف  بنابراین  است.  مختلف  های 
متنوع شهرها در سراسر جهان ممکن   به خصوصیات  توجه  با  ثابت جهانی  سیستم 

که خود را  است، مشکل باشد. از طرفی تعاریف مطرح شده از طریق شهرهای خاص 
نامیده  جهانهوشمند  است  اند،  بهتر  بنابراین  ندارد.  عمومیت  و  نیست  شمول 

پردازی حفظ شود و  ساختارهای اصلی )مدل شهر هوشمند( به عنوان اساس مفهوم 
ها و محتوایشان  اندازها، اولویتهای خاص هر شهر از هوشمندی براساس چشم تعریف 

 .بازسازی شود

دهد که در تعاریف نویسندگان بر برخی مفاهیم  یات نشان می تجزیه و تحلیل عمیق ادب
از فناوری  در تعریف شهر هوشمند تأکید ویژه  ای شده است. به طوری که استفاده 

زیرساخت و  خدمات  در  ارتباطات  و  سیستم اطالعات  یکپارچگی  شهری،  های  های 
برنامه  اجرا، همکاری سهامداران مختلف در همه مراح مختلف در  ل توسعه  ریزی و 
سرمایه  تصمیم شهری،  در  استقالل  اجتماعی،  سرمایه  در  حکمرانی  گذاری  گیری، 

مشارکتی، اتصال و یکپارچگی، خالقیت، یادگیری و مدیریت منابع مختلف محلی، 
 .همه و همه الفبای اولیه مفهوم شهر هوشمند هستند

  

  

 

 اهداف شهر هوشمند 

شود و هوشمندتر به عنوان  یک شهر هوشمند اغلب از طریق اهداف آن تعریف می 
زندگی تعریف می  قابل  و  پایدارتر، عادالنه  شود. مفهوم شهر هوشمند در  کارآمدتر، 

https://fanology.ir/simple-explanation-internet-of-things/
https://fanology.ir/simple-explanation-internet-of-things/
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های متعدد است، بررسی  ل شهر را به عنوان یک سیستم که دارای زیرسیستم درجه او
دهد  ها اجازه می کند. این عملکرد زیر سیستم به عنوان یک کل در نهایت به آنمی

پیچیده   عبارتی شهر یک سیستم  به  کنند.  رفتار  به شیوه هوشمند و هماهنگ  که 
متنوع و غیرقابل پیش  روابط متقابل  از  آن است.  بین زیرسیستم   بینیمتشکل  های 

هدف مدل شهرهای هوشمند یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت این پیچیدگی  
به ویژه از طریق حل پیامدهای منفی شهرنشینی جهانی و کیفیت باالتر زندگی برای  
کلیه   در  هوشمند  خدمات  ارائه  هوشمند  شهر  نهایی  هدف  است.  شهری  جمعیت 

 .های حیاتی شهر استقابلیت 

 :دهنده اهداف مختلفی به شرح ذیل استهای شهر هوشمند در جهان، نشان پروژه 

 کاهش کربن  •

 دستیابی به بهرهوری انرژی  •

تأثیرگذاری فناوری ارتباطات و اطالعات در توسعه صنایع خاص )در  •
 ای یا صنایع دانش محور( های چند رسانه زمینه 

 برای ساکنین دستیابی به محیط زندگی با باالترین کیفیت  •

 توسعه فضاهای سبز در درون شهر  •

 های اطالعاتی پیشرفته قابل دسترس توسعه زیرساخت  •

 دستیابی به رشد اقتصادی و کیفیت زندگی به طور همزمان  •

 توسعه جوامع پایدار  •

 کشاورزی عمودی  کشاورزی هوشمند و  •

 های مختلف ساکنین جتماعی میان گروه تضمین سازگاری ا  •

 تکامل شهر به عنوان آزمایشگاه زندگی به منظور بهبود مستمر و پیوسته  •

https://fanology.ir/vertical-farming
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به طور کلی شهر هوشمند مفهومی چند بعدی با اهداف متعدد است. در این رابطه  
بهتر  دیدگاه  نتایج  تولید  بر  نویسندگان  برخی  دارد.  وجود  ادبیات  در  متفاوتی  های 

عده ها  سیاست  و  پایداری،  و  ثروت، سالمت  لحاظ  مشارکت  به  تقویت  بر  دیگر  ای 
اند. دیدگاه اول بر محتوای اقدامات  ی تمرکز کرده های باز همکار شهروندان و روش 

کند. اما  دولت تمرکز دارد، در حالی که دیدگاه دوم بر فرایندهای حاکمیتی تاکید می 
برای جمعیت شهری دارای اهمیت  آنچه واقعیت است، اهداف شهرها، به چیزی که  

است، بستگی دارد. نکته کلیدی در اینجاست که نویسندگان اندکی بر طبیعت ذاتی  
کنند و گفتمان درباره شهرهای هوشمند تحت تاثیر و  های شهری تاکید می سیستم 

سلطه یکی از بهترین شهرهاست. یکی از شهرها به طور کلی به عنوان بهترین شهر  
 .به تصویر کشیده شده است برای کل جمعیت
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 ابعاد شهر هوشمند 

آورد، محققان بسیاری با هدف روشن ساختن آنچه یک شهر هوشمند را به وجود می 
اند و علت آن را پیچیدگی  این مفهوم را به خصوصیات و ابعاد متعددی تقسیم کرده 
می  عنوان  جامع  رویکرد  یک  عنوان  به  هوشمند  بر  شهر  محققان  اهمیت  کنند. 

سیستم  ارگانیک  پرورش،  یکپارچگی  و  آموزش  انرژی،  نقل،  و  )حمل  مختلف  های 
های فیزیکی، غذا، آب و امنیت عمومی( در  ها، زیرساخت بهداشت و درمان، ساختمان 

کنند. محققانی که از این یکپارچگی شهر هوشمند  ایجاد یک شهر هوشمند تأکید می
باورند کهحمایت می این  بر  در یک محیط متراکم مانند شهرها، هیچ   کنند، اغلب 

 .تواند در انزوا عمل کندسیستمی نمی 

 :کننددر تالش برای ترسیم خصوصیات یک شهر هوشمند چهار بعد را معرفی می 

های دیجیتال و  بعد اول: مربوط به استفاده از طیف وسیعی از فناوری  •
  .محور استش الکترونیک برای یک شهر سایبری، دیجیتال، اطالعاتی یا دان 

  .بعد دوم: استفاده از فناوری اطالعات برای متحول کردن زندگی و کار است •

  .های شهری استبعد سوم: تعبیه فناوری اطالعات و ارتباطات در زیرساخت •

بعد چهارم: هدایت فناوری اطالعات و ارتباطات و مردم با همدیگر به منظور   •
ینگر و همکاران چهار جزء را  افزایش نوآوری، یادگیری و دانش است. گیف 

اند؛ صنعت، آموزش و پرورش، مشارکت و  برای شهر هوشمند شناسایی کرده 

  .زیرساخت

 شهر هوشمند چه مفاهیم مرتبطی دارد؟

اش  های یک شهر براساس رویکرد نوآورانه پذیری اقتصاد هوشمند: به رقابت •
وری،  کارآفرینی، بهره های در کسب و کار، تحقیق و توسعه، فرصت 

پذیری بازارهای نیروی کار و نقش اقتصادی شهر در بازار ملی و انعطاف 

 .الملل اشاره داردبین 
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مردم هوشمند: به معنای ارایه یک سطح باالیی از آموزش سازگار به  •
های  شهروندان و همچنین توصیف کیفیت تعامالت اجتماعی، آگاهی 

 .شهروندان در زندگی اجتماعی استفرهنگی، تفکر باز و سطح مشارکت 

حکمرانی هوشمند: به صورت خاص مشارکت شهروندان در سطح  •
دهد. سیستم حکمروایی شفاف است و به  ها را مورد خطاب قرار می شهرداری 

دهد. فناوری اطالعات و  گیری را میشهروندان اجازه مشارکت در تصمیم 
های  طالعات و دادهارتباطات امکان مشارکت شهروندان و دسترسی به ا 

کند. با ایجاد یک سیستم حکمروایی  مربوط به مدیریت شهرشان را آسان می 
تواند از میان برداشته  پیوسته و کارآمد موانع مربوط به ارتباط و همکاری می 

 .شود

های حمل و نقل کارآمدتر )به عنوان مثال  حمل و نقل هوشمند: از سیستم  •
های اجتماعی جدید را به  کند و نگرش های غیر موتوری( حمایت میگزینه 

ای سوق میدهد که دسترسی شهروندان به  سمت استفاده از وسایل نقلیه 
کند. فناوری اطالعات و ارتباطات موجب  حمل و نقل عمومی را تضمین می 

شود. شهرهای هوشمند به دنبال ارتقاء حرکت  وری یکپارچه می افزایش بهره 

 .وسایل نقلیه در یک محیط شهری هستندو نقل و انتقال مردم، کاال و 

ریزی شهرهای  گو و برنامه محیط هوشمند: بر ضرورت مدیریت منابع پاسخ •
ای و  پایدار تاکید میکند. از طریق کاهش آلودگی و انتشار گازهای گلخانه

تواند  های طبیعی شهر میتالش در جهت حفاظت زیست محیطی، زیبایی
 شود.وری می فناوری منجر به دستیابی به بهره  هایارتقاء یابد. ادغام نوآوری 

 .کنندشهرهای هوشمند کاهش مصرف انرژی را ترویج می

زندگی هوشمند: به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان از طریق ارائه   •
شرایط زندگی ایمن و سالم است. شهروندان در شهرهای هوشمند دسترسی  

درمان، مدیریت الکترونیکی  های بهداشت و آسان به خدمات و مراقبت
 .سالمت و خدمات اجتماعی گوناگون دارند
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 ها( به چالش کشیدن باورهای متعارف )بیان واقعیت

های هوشمند به عنوان نوآوری سیاسی و  این بحث تا این نقطه به صراحت بر طرح 
مدیریتی برای ایجاد یک دیدگاه متعادل میان مسائل فناوری که در حال حاضر بسیار  

تر مورد بحث قرار  های سیاسی و مدیریتی که نسبتا کم ورد بحث قرار گرفته و بحث م
گرا هستند و به آینده  گرفته، تمرکز کرده است. اکثر مطالعات شهر هوشمند فناوری 

خوش طرح  هوشمند  شهر  یافتههای  هستند.  آن بین  اشتباه  های  خود  خودی  به  ها 

ادبی های دولت  ات گسترده در مورد پروژه نیست، اما محدود و ناقص است. بررسی 
الکترونیک، نوآوری بخش عمومی و نوآوری شهری باورهای ضد و نقیض در برابر  
نشان   را  هوشمند  شهر  یک  درباره  کننده(  گمراه  اوقات  گاهی  عادی)و  باورهای 

  .دهدمی
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هایی برای دست اندرکاران دولتی و محققان شهر هوشمند ارایه  های ذیل پیام گزاره 

 .کندمی

-یک شهر هوشمند نه تنها یک مفهوم فناوری، بلکه یک توسعه اجتماعی •
 قتصادی است؛ا

شهر هوشمند است. اما درک  فناوری به وضوح یک شرط ضروری برای یک  •
شهروندان از این مفهوم درباره توسعه جامعه شهری برای کیفیت بهتر زندگی  

 .است

های هوشمند را  های به روز به خودی خود موفقیت طرح اتخاذ فناوری  •
گیری سیاسی  کند. در عوض نوآوری در شیوه مدیریت و جهتتسهیل نمی 

 .شود یک شهر قابل زندگی باشدباعث می

های شهر هوشمند از طریق فناوری و سرمایه فنی تعیین  وفقیت پروژه م •
 .شود. موفقیت وابسته به رهبری و هماهنگی بین سازمانی است نمی 

 .شودفناوری به خودی خود باعث هرگونه کمکی به نوآوری نمی  •

گرا نیست، بلکه خدمات محور است؛ هدف نهایی یک شهر هوشمند سیستم  •
 .فیت کلی خدمات شهری استشهر هوشمند ارتقاء کی 

ایجاد یک سیستم یکپارچه به خودی خود پایان راه نیست، بلکه مکانیزمی   •

 .شوداست که از طریق آن خدمات تحویل و اطالعات به اشتراک گذاشته می

نوآوری سیاسی و سازمانی برای یک شهر هوشمند، مدیریت موثر خدمات و   •
ز طریق حکمروایی است. بلکه  رسیدگی به تقاضاهای خدماتی شناسایی شده ا

 .یک جنبش جهانی و ملی است

https://fanology.ir/smart-grid
https://fanology.ir/smart-grid
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های  پذیری کالن شهرهای مشهور جهان در حال حاضر در زمینه رقابت  •
های نوآورانه شهر هوشمند در این شهرها در  اند. طرح جهانی ورود پیدا کرده 
 .هایی برای بازاریابی یک برند شهری هستند حال ساختن استراتژی 

تأثیر یک شهر هوشمند ملی و جهانی و فراتر از محدوده شهری است. یک  •
بخشی نیست، بلکه یک مفهوم چند بخشی شهر هوشمند یک مفهوم تک 

است؛ حدود و دامنه یک طرح شهر هوشمند فراتر از یک بخش یا سازمان  

 .است

یک شهر هوشمند یک مفهوم جدید از همکاری و حکمروایی توسعه یافته از   •
های چند سطحی و چند بخشی  اتصاالت و ارتباطات الکترونیکی دولتطریق 

های غیر انتفاعی و شهروندان  ها، سازمان و همه سهامداران از جمله شرکت
 .است

شهر هوشمند انقالب نیست، اما تکامل است؛ برخی از مفسران یک تصویر از   •
توجه به   اند.تغییر انقالبی در مورد شهرهای هوشمند کنونی استخراج کرده 

دهد؛ به  ابعاد فناوری شهر هوشمند به تنهایی این تصویر انقالبی را ارائه می 
عبارتی این تصویر انقالبی ناشی از توجه صرف به ابعاد فناوری شهر هوشمند  

است. هر چند این تا حدودی بخشی از واقعیت است. از یک طرف ممکن  
ای بلندمدت  استراتژیه است ناشی از سردرگمی بین ثمرات ظاهرا انقالبی و 

 .)واقعا تکاملی( باشد

نوآوری یک استراتژی بلندمدت است، یک راه حل سریع نیست .از طرف   •
دیگر باید خط سیرهای تکاملی بلندمدت نوآوری را دنبال کرد. در حالی که  

فناوری به سرعت در حال تغییر است، تغییرات مدیریت به آرامی و حتی  
تواند در حال تحول به یک شهر  یابد. شهر می تر تکامل می سیاست آهسته 

 .هوشمندتر از طریق نوآوری باشد

یک شهر هوشمند جایگزین ساختارهای فیزیکی نیست، اما یک هماهنگی   •
بین دنیای مجازی و مادی است؛ این انتظار که یک شهر هوشمند فراتر از  

کی مکان  های زمان و فضا باشد، گمراه کننده است. زیرا بستر فیزی محدودیت
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ها  و موقعیت جغرافیایی هنوز هم برای شیوه زندگی و طرز عملکرد سازمان
اداری اهمیت است. هر چند این صحیح است که یک شهر هوشمند دارای  

ای از  ها و تا اندازهیک پتانسیل قوی برای تغییر زندگی ما در برخی شیوه 
 .طریق کوچک کردن فاصله و زمان است

نزدیک باید قادر به دستیابی به چشم اندازهایش از طریق  یک شهر در آینده   •
  .اتصال یکپارچه هر دو دنیای مادی و دیجیتال باشد

  

 

 کند؟شهر هوشمند چگونه کار می 

ی متصل به یکدیگر از اشیای  کنند با استفاده از شبکه شهرهای هوشمند، تالش می 
ت زندگی حرکت کنند.  مختلف موجود در شهر، در جهت رشد اقتصادی و بهبود کیفی

 :کنندقدم زیر را طی می 4شهرهای هوشمند موفق، 

 آوری داده جمع -1

داده لحظه،  هر  در  شهر،  سطح  در  مختلف  جمع سنسورهای  را  مختلفی  آوری  های 
 .کنندمی

 آنالیز -۲

 .های خام، به نتایج معنادار و قابل استفاده دست یابیم کنیم با آنالیز دادهسعی می  

 ارتباطات -۳

ی قبل، در اختیار  های ارتباطی قوی، نتایج به دست آمده در مرحله با استفاده از شبکه 

 .گیردگیری قرار میهای تصمیم سیستم 

 اقدام -4
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استفاده می  آمده  به دست  از اطالعات مفید  راه شهرهای هوشمند  تا  هایی حل کنند 

 .هبود بخشندها را بهینه کنند و کیفیت زندگی شهروندان را ببیابند، عملیات 

 اجزای شهر هوشمند چیست؟ 

 های مبتنی بر تکنولوژی زیرساخت -1

 محیطی ابتکارات زیست  -۲

 ونقل عمومی کارا وسایل حمل  -۳

 ریزی شهری مطمئن برنامه  -4

 .برندکنند و از امکانات آن بهره میهایی که در این شهر زندگی می انسان  -۵
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ها و  ی بروکراسی ارتباطی قوی بین دولت )با همه موفقیت شهر هوشمند، به برقراری  
و پا گیرش( و بخش خصوصی، وابسته است. این ارتباط امری ضروری   قوانین دست 

ی بخش خصوصی  است؛ زیرا اکثر اقدامات برای ساخت یک شهر هوشمند، به وسیله 
های مختلف بخش خصوصی نیز با یکدیگر  شود. همچنین، نیاز است قسمت انجام می 

ها ساخت یک  شده در خیابانهای نصب تباطی موثر برقرار کنند؛ برای مثال، دوربین ار
شرکت، سنسورهای استفاده شده ساخت شرکتی دیگر و سرور مورد استفاده نیز ساخت  

 .شرکت سوم است. این وسایل باید با یکدیگر کامال سازگار باشند

داده  دادهتحلیل  از  مفید  اطالعات  استخراج  و  خها  است.  های  بسیار مهمی  کار  ام، 
هایی از ها را انجام دهند. بخش کند تا این فعالیت دولت، پیمانکارانی را استخدام می 

گیرد تا مشکالت خاصی را حل  های متخصص قرار می این اطالعات در اختیار تیم 
که انجام  شده، ساخت شهر هوشمند، بیش از آن ی موارد گفته کنند. با توجه به همه 

 .های مختلف استه باشد، برقرای ارتباط مفید و موثر بین بخش یک پروژ 

 های شهر هوشمند تکنولوژی 

از   ترکیبی  هوشمند،  شهر  اشیا  هایفناوری در  راهکارهای  (IoT) اینترنت   ،
کاربرینرم  رابط  شبکه  (User Interface) افزاری،  استفاده  و  ارتباطی  های 
شوند. البته، شهر هوشمند بیش از هر چیز دیگر وابسته به تجهیزات اینترنت اشیا  می

شبکه  اشیا،  اینترنت  ارتباط  است.  هم  با  که  است  یکدیگر  به  متصل  وسایل  از  ای 
اینترنت  که آوری شده در یک شبهای جمع کنند. داده مبادله می   گیرند و داده می ی 

شود. تجهیزات اینترنت اشیا، گاهی  ذخیره می (Cloud) اشیا بر روی سرور یا ابر
قابلیتقابلیت  این  دارند.  پردازشی  لبه های  پردازش   Edge) ایها، 

Computing)  های  گردد تا تنها داده ای، سبب می نام دارد. استفاده از پردازش لبه
 .دمهم و ارزشمند به شبکه فرستاده شون 

 امنیت در شهر هوشمند 

https://fanology.ir/category/internet-of-things/
https://fanology.ir/category/internet-of-things/
https://fanology.ir/category/internet-of-things/
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ترین مسائل، تامین امنیت در شهر هوشمند است. با استفاده از یک دیوار  یکی از مهم 

توان از شبکه محافظت کرد. فایروال به طور دائم، چرخش  می (FireWall) آتش
دهد یک دستگاه خارجی، به شبکه  کند و اجازه نمی اطالعات در شبکه را بررسی می 

 .متصل شود

 :های مورد استفاده در شهر هوشمند عبارتند ازاز فناوری  برخی

 (API) نویسی های برنامه رابط  •

 (AI) هوش مصنوعی •

 (Cloud Computing) رایانش ابری •

 داشبوردها  •

 (ML) یادگیری ماشینی •

 (M2M) ماشین به ماشین •

 (mesh network) شبکه مِش •

 شهر هوشمند پایدار 

های  شود در سال بینی می مند است. پیش پایداری، یکی از وجوه مهم شهرهای هوش
  ۵۵های سازمان ملل، در حال حاضر  رو، شهرنشینی افزایش یابد. طبق گزارشپیش 

پیش  دارند.  سکونت  شهری  مناطق  در  جهان  جمعیت  میدرصد  چند  بینی  در  شود 
های هوشمند، در دستیابی  درصد افزایش یابد. فناوری   ۶۸ی آینده، این مقدار به  دهه

کنند. این امر سبب افزایش  وری، به شهرها کمک میپایدار و افزایش بهره   به رشد

 .شودها و رفاه شهروندان می کارایی دولت 
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شهرنشینی تاثیرات مثبت و منفی مختلفی بر محیط زیست دارد. شهرنشینی سبب  
انسان می با  تر به سیستم ها کم شود،  افزایش  های طبیعی آسیب برسانند. در مقابل، 

تر  ای بیش جمعیت شهری، اثرات منفی در محیط زیست، مانند افزایش گازهای گلخانه 
های شهر هوشمند، مضرات گسترش شهرنشینی  شوند. استفاده از فناوری نمایان می 

 .دهدرا کاهش می 

شود با هوشمند شدن شهرها، تعداد خودروهای شخصی کاهش یابد. در  بینی میپیش 
، شاهد تعداد  خودروهای خودران دن وسایل نقلیه و رواج استفاده ازواقع، با خودکار ش 

ترین تری خودرو در سطح شهر خواهیم بود. این امر مزایای متعددی دارد که مهم کم 
ی برقی(  ای )یا کاهش مصرف انرژی در خودروهاآن، کاهش تولید گازهای گلخانه 

 .است

https://fanology.ir/tag/self-driving-car/
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 سازی برای داشتن یک شهر هوشمند فرهنگ 

های مختلف، باید سعی کنند فرهنگ  ی فناوری کنندگان شهرها، عالوه بر توسعه اداره

سازی باید باعث افزایش آگاهی  زندگی در شهر هوشمند را نیز ایجاد کنند. فرهنگ 
عمومی نسبت به مزایای شهر هوشمند شود. همچنین، شهروندان باید آگاهی کامل  

شود، بهتر  ای همه، پیدا کنند. این آگاهی سبب میها بری آزاد از دادهنسبت به استفاده 
 .تری داشته باشندبا موضوعات برخورد کنند و مشارکت بیش 

 

https://fanology.ir/what-is-iot-simple-explanation/
https://fanology.ir/what-is-iot-simple-explanation/
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های دولتی و مردم، کلید تربیت  های خصوصی، بخش ایجاد همکاری موثر میان بخش 
شهروندانی است که کامال با اجزای مختلف شهر هوشمند ارتباط و همکاری برقرار  

تواند سبب  ی همکاری میهای نوآورانه نمایند. روش ها استفاده میآن کنند و از  می
ها باید به طور شفاف  های شهر هوشمند، داده افزایش تعهد شهروندان شود. در پروژه 

از طریق وب  آزاد،  اپلیکیشن سایتو  و  این موضوع  ها  قرار گیرد.  اختیار مردم  در  ها 
تر شوند. از طریق اپلیکیشن  ها، آگاه از داده  شود، مردم نسبت به موارد استفاده باعث می

می  شهروندان  هوشمند،  داده شهر  همچنین،  توانند  کنند.  مشاهده  را  مختلف  های 
ونقل  ترین وسیله حمل کارهای شخصی خود مانند پرداخت قبوض، پیدا کردن نزدیک
 .عمومی و اطالع از میزان مصرف انرژی در خانه را انجام دهند

 شمند نیازمندیم؟ چرا به شهر هو

هدف اصلی شهر هوشمند، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی است. در  
تر و بهتری  تر، خدمات بیش های کم ها و زیرساختواقع، شهرهای هوشمند، با هزینه 

سازد، با استفاده از  کنند. شهر هوشمند، شهروندان را قادر می به شهروندان ارائه می 
ها باعث  های جدیدی بیابند یا خلق کنند. این پیشرفت د، ارزش های موجوزیرساخت 

تر انجام شوند.  ها، بهینه های درآمدی جدیدی به وجود آید و عملیات شود جریان می
در نتیجه، هم دولت و هم شهروندان وقت و انرژی خود را ذخیره و صرف کارهای  

 .کنندتر میمهم 

 هایی از شهرهای هوشمند مثال 

اند. چند نمونه از شهرهای  دی در دنیا، هوشمندسازی خود را آغاز کرده شهرهای زیا

 :پیشرو در این زمینه عبارتند از

 کانزاس، میسوری، ایاالت متحده  •

 دیگو، کالیفرنیا، ایاالت متحده سن •

 کلمبوس، اوهایو، ایاالت متحده  •
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 نیویورک، ایاالت متحده •

 تورنتو، کانادا  •

 سنگاپور  •

 وین، اتریش  •

 بارسلونا، اسپانیا  •

 توکیو، ژاپن  •

 ریکیاویک، ایسلند  •

 لندن، انگلستان  •

 ملبورن، استرالیا  •

 دبی، امارات متحده عربی  •

 کنگ، چین هنگ  •

شوند؛ اما های جدید شهر هوشمند، در کشورهای خاورمیانه و چین اجرا میاکثر پروژه 
هوشمندترین    در لیست  ، ریکیاویک و تورنتو در کنار توکیو و سنگاپور، ۲01۸در سال  

 .شهرهای دنیا معرفی شدند

شهر سنگاپور که از باالترین استانداردهای شهر هوشمند برخوردار است، با استفاده از  
، بر پاکیزگی فضاهای عمومی، تراکم  IoT های مختلف مبتنی برسنسورها و دوربین 

ندان  های هوشمند این شهر، شهروکند. فناوری نظارت می   جمعیت و وضعیت ترافیکی، 
سازد تا بتوانند مصرف انرژی، تولید زباله و مصرف آب را در  ها را قادر میو سازمان 

ها نظارت کنند. سنگاپور، همچنین در حال آزمایش خودروهای  لحظه مدیریت و بر آن 
های  های خودران با اندازه بزرگ است. این شهر، با سیستم خودران، از جمله اتوبوس

  .کندخوردگان را بررسی می متی سال نظارتی مختلف، وضعیت سال
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این  فناوری  از  برخی  هستند.  متنوع  بسیار  کانزاس  شهر  در  موجود  هوشمند  های 

 :ها عبارتند از فناوری 

 های خیابانی هوشمند چراغ  •

 های تعاملیکیوسک  •

 WiFi بلوک رایگان  ۵0بیش از   •

  در … دسترسی به فضاهای پارکینگ موجود، بررسی جریان ترافیک و  •

 هوشمند  شهر اپلیکیشن

سال   اوایل  سن   ۳۲00،  ۲01۷در  شهر  در  هوشمند  این  سنسور  شدند.  نصب  دیگو 
کنند و با افزایش امنیت عمومی و  سنسورها، جریان ترافیک و پارکینگ را بهینه می
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شهرون  زندگی  کیفیت  محیطی،  وضع  از  می آگاهی  بهبود  را  همچنین،  دان  بخشند. 

 .های برقی در سراسر شهر موجودندهای برق خورشیدی برای شارژ ماشینایستگاه 

از   برخی  دنیاست.  در  مطرح  هوشمند  شهرهای  از  یکی  نیز  اسپانیا  بارسلونا  شهر 
 :های استفاده شده در این شهر عبارتند ازفناوری 

 ونقل عمومی هوشمند سیستم حمل  •

برای   USB رایگان، پورت WiFi های اتوبوس هوشمند با قابلیتایستگاه  •
 ی حرکت اتوبوس شارژ و برنامه 

 گذاری دوچرخه اپلیکیشن به اشتراک  •

 های پرداخت آنالین اپلیکیشن پارکینگ با قابلیت  •

گیری دما، آلودگی هوا،  استفاده از سنسورهای متعدد برای نظارت و اندازه  •
 …طوبت و میزان بارش، میزان ر 
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 های شهر هوشمند چالش 

به  فرصت هوشمندی  نوآوری  دارد. یک شهر عنوان یک  همراه  به  را  و خطراتی  ها 
تبدیل   آزمایش  برای  آزمایشگاه  یک  به  نوآوری  برای  مرکزی  عنوان  به  هوشمند 

های تست نشده و جدید است. ابتکار  شود. که لزوما به وجود آمده از طریق آزمایشمی
ط یک محرک نوآورانه نیست، بلکه یک تالش برای مدیریت خطرات  شهر هوشمند فق

از نوآوری است. شکست در مدیریت ریسک باال منجر به شکست کامل در   ناشی 
به پروژه  است.  شده  محور  نوآوری  عمومی  بخش  که  های  از    ۸۵طوری  درصد 
در  های ناشی از ابعاد غیر فنی نوآوری  های فناوری اطالعات به خاطر چالش پروژه 
ها، سازمان و مدیریت مرتبط با خطرات( با شکست مواجه  های بزرگی )سیاستبخش 
 .اندشده 

  

فناوری  این  شکست  متداول  برنامه دالیل  روبروست:  موارد  شامل  ضعیف،  ها  ریزی 
کسب  فقدان  موارد  رهبری،  عدم  و  عالی  مدیریتی  پشتیبانی  فقدان  ضعیف،  وکار 

پذیری  ین اهداف سازمانی و اهداف پروژه، آسیبخوانی ب ای، عدم هم های حرفه مهارت 
بیش  اشتیاق  نوسانات سیاسی،  فناوری و عمل به  به  نسبت  از حد  ازحد  بیش  گرایی 

های مدیریتی جدید و قدیمی و فقدان دانش فناوری.  سیاسی، ناسازگاری بین سیستم 
می عمومی  بخش  در  نوآوری  این  بر  باشد.  عالوه  متناقض  ترکیب  یک  تواند 

های دولتی بدون فشار رقابتی برای نوآوری و همچنین بوروکراسی ساختار  ن سازما
تر نگاه  کنند. وجود خطرات بیش یافته در برابر تغییرات، مقاومت و یا اختالل ایجاد می

فراتر از فناوری برای ابزارهای سیاسی و مدیریتی موثر برای مقابله با خطرات پیش  
م را ضروری  پیش روی  ترین چالش سازد. مهم ی روی هوشمند سازی شهرها  های 

 :شهرهای هوشمند به شرح ذیل است
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پذیری و عدم توان یکسان شهرها برای رقابت در مقیاس جهانی با  رقابت  •
 توجه به پیوستگی جهانی شهرها 

 عدم توان مالی ضروری برای اجرای پروژه های شهر هوشمند  •

 بافت پیچیده و نیاز به همراهی دستور کارهای سیاسی  •

های نوآورانه و تحوالت در مقیاس کوچک لزوما تضمین کننده تحقق  پروژه  •
 تری از شهر نیست موثر در سطح گسترده 

های  ها و نادیده گرفتن نیازها و اولویتگذاری امکان شکست در سرمایه •
 محلی 

ها به خاطر مسائل بودجه و شکست در جذب ساکنین  پیشرفت آهسته پروژه  •
 یا سرمایه

تواند باعث یک دید محدود نسبت به  وری می منحصربه فرد بر بهره تمرکز  •
های اجتماعی از قبیل انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی شهر و ابعاد  ارزش 

 .پایداری شود

حل یکسان ممکن است  های فناوری مستلزم ریسک است. راه حل تکرار راه  •
 .برای تمام شهرها مناسب نباشد

ها و سهامداران، نیازمند تالش بسیار برای  اکوسیستم پیچیده مردم، نهاد •
 .دهی و نظم و انضباط استسازمان 

تواند قدیمی و منسوخ باشد و  های شهرهای هوشمند موجود می زیرساخت  •

 .انداز شهر هوشمند شودمانع تحقق چشم 

شهرهای موجود دارای مشکالت زیادی هستند که برای دریافت سهمی از   •
رقابت هستند. بنابراین پرداختن به همه ابعاد یک شهر  منابع در شهرها در 

 .بندی باشدها باید بر پایه اولویت هوشمند ممکن نیست. استراتژی 

های جمعیت،  های اجتماعی( در میان گروه خطر اختالفات اجتماعی )نابرابری  •

  دانش و دسترسی نابرابر به فناوری اطالعات و ارتباطات

گی فضاهای سایبری نابرابری در درون های فناوری و پیچید پیشرفت  •
 .بخشدهایی از جامعه را تداوم می بخش 
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مسائل و مشکالت مربوط به حفظ حریم خصوصی و گردآوری اطالعات   •
 شخصی، امنیت و نظارت و کنترل بیش از اندازه بر شهروندان 

 فقدان کارکنان آموزش دیده و ضرورت به روزرسانی مکرر  •

فضای مجازی و عدم اطمینان از صحت حجم  عدم دسترسی برابر همگان به •
 زیاد دادها و اطالعات 

 


