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 چکیده 
 مختلف کشورهاي در ارتباطی و اطالعاتی هاي فناوري بر مبتنی هوشمند شهر ایجاد عنوان با شهري توسعه از جدیدي مرحله حاضر حال در

 که ندارد وجود دقیقی تعریف هیچ حال، این با. شوند می نامگذاري هوشمند عنوان به اي فزاینده طور به شهرها و است گرفته قرار توجه مورد
 هاي اولویت داراي و بوده مبهم نسبتاً موجود، معیارهاي از اي مجموعه. کند تعیین هوشمند عنوان به شهر یک گرفتن نظر در براي معیارهایی

 ابعاد در خصوص به شهرها، مدیریت لحاظ از را جدیدي شرایط کشورها اقتصادي و اجتماعی تحوالت. است منطقه به بسته که هستند مختلفی
 در اي گسترده و پیچیده مسائل با که امروز شهرهاي کالن در دهد، می نشان جهانی تجارب و مطالعات. کند می ایجاد حکومتی و اجتماعی

 فناوري پیشرفته ابزارهاي و شهروندان میان تعاملی فضاي ایجاد با است الزم هستند، مواجه شهري توسعه مدیریت و ریزي برنامه با ارتباط
 در. است بعدي چند مفهوم یک هوشمند، شهر توسعه اساس، این بر. نمود مدیریت و شناسایی را هوشمندانه هاي حل راه ارتباطات، و اطالعات

 تحلیل و ارائه نیویورك و شیکاگو، بوستون، بارسلون، آمستردام، شهرهاي در هوشمند شهرهاي ایجاد راستاي در شده مطرح هاي طرح مقاله این
   .است شده

  
  شهري هاي نوآوري شهري، توسعه هوشمند، هاي فناوري ارتباطات، و اطالعات فناوري هوشمند، شهرهاي کلیدي:  واژه
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  مقدمه -1
 مدیریت ترافیک، مدیریت شهر، هاي زیرساخت بهبود با ساکنان زندگی سطح ارتقاء آن هدف زیرا است، مهم بسیار »هوشمند شهرهاي« مفهوم

  ].1[ است غیره و آموزشی هاي سیستم امنیتی، و ایمنی هاي سیستم سالمت، هاي سیستم برق، مدیریت فاضالب، و آب
 استفاده پایداري و) کارایی( کارکرد قابلیت ،)پذیري زیست( زندگی قابلیت افزایش براي ارتباطات و اطالعات فناوري از هوشمند شهر

 ابتـدا . هـا  داده) تحلیـل ( ریزکردن و ها داده ارتباط برقراري ها، داده آوري جمع: دارد وجود کار این براي بخش سه شرایط، ترین ساده در. کند می
 از را ها داده آن سپس. کند می آوري جمع موجود هاي سیستم و دیگر هاي دستگاه حسگرها، طریق از خودش درباره اطالعاتی هوشمند شهر یک

 اتفـاقی  چه آینده در احتماالً و افتاده اتفاقی چه اکنون بفهمد تا کند می تحلیل را ها داده آن سوم. دهد می ارتباط سیم بی یا سیمی شبکه طریق
  افتاد؟ خواهد

 بیشترین اما. آورند دست به دپارتمان یک از اطالعات تحلیل و ارتباط برقراري آوري، جمع طریق از را بسیاري فواید توانند می شهرها
 اطالعات با را قدیمی ترافیک هاي داده شهرها، از بسیاري. شوند مرتبط هم به ثالث اشخاص و دپارتمان چندین که آید می دست به زمانی منافع
 دیگـر . بفهمنـد  را قطـار  و اتوبـوس  مسـیرهاي  کـردن  کم و کردن اضافه مکان و زمان تا کنند می ترکیب کارها و کسب گسترش و جمعیت رشد

  .کنند می مرتبط کنیم، می بینی پیش را هوا و آب ما که روشی به جنایت بینی پیش براي را چندگانه داده منابع شهرها
 هـاي  واکـنش  نقـل،  و حمل برق، آب،. است ها سیستم از سیستمی هوشمند شهر یک شویم، می بیشتري جزییات وارد که طور همان

 و چندگانه داده جریان ادغام براي را مان توانایی اخیر، سال چند در. گذارد می تاثیر دیگري بر کدام هر که غیره و شده ساخته محیط اضطراري،
 افـزایش  را هوشـمند  شـهر  پایـداري  و کـارایی  زنـدگی،  قابلیـت  که است ها بینش این. کنیم پیدا بیشتري بصیرت تا ایم گرفته بکار ها آن کاوش

  .دهد می
. ]2[ اسـت  آمـده  »پایداري و کارایی زندگی، قابلیت افزایش براي ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده« هوشمند، شهر تعریفی در

 بـر  نظـارت  بـراي  پـردازش  از اسـتفاده  بـر  ]3[ فورسـتر   تحقیقـات   مرکز مثال عنوان به. دارند را خودشان تعاریف دیگر هاي سازمان همچنین
 شهر خدمات و زیرساخت حیاتی هاي مولفه تبدیل براي هوشمند محاسباتی هاي فناوري از استفاده: کند می تاکید خدمات بهبود و ها زیرساخت

 بـه  است برق و آب تسهیالت و نقل و حمل مستغالت، و امالك عمومی، امنیت درمان، و بهداشت پرورش، و آموزش شهري، مدیریت شامل که
  .پربازده و تر مرتبط هوشمندتر، خدمات و ها مولفه

 هـاي  زیرساخت هاي وضعیت تمامی که شهر یک« که کند می بیان و دارد تاکید زیرساخت بر ]4[ آمریکا فنی اطالعات و علمی دفتر
 هـاي  سـاختمان  حتـی  و بـرق  آب، ارتباطـات،  بنادر، ها، فرودگاه متروها، ها، ریل ها، پل ها، تونل ها، جاده شامل( کند ادغام و نظارت را اش حیاتی
 و کند نظارت را امنیتی هاي جنبه و کند، ریزي طرح بهتر را پیشگیري و نگهداري هاي فعالیت کند، سازي بهینه بهتر را منابعش تواند می) بزرگ

  . »کند حداکثر را شهروندان به خدمات حال عین در
 کـه  اسـت  شـده  پرداخته کالن سطح در هایی شباهت از دسته آن بررسی به مطالعه، این در شهرها ترین مناسب انتخاب و شناسایی جهت

 ها آن مستندات به دسترسی که شدند انتخاب شهرهایی میدانی، مطالعه امکان عدم به توجه با همچنین. سازد پذیر امکان را شهرها بین مقایسۀ
 نشـان  که است آمده زیر در شده انتخاب شهرهاي از یک هر شهرت. اند بوده خود خاص هاي ویژگی داراي یک هر شهرها این. است بوده فراهم

  . است بوده تر پررنگ ها زمینه این در خصوصی بخش یا و شهري متصدیان همت دهد می
  محیطی جنبش و نوآورانه اقتصاد زمینۀ در پیشرو: آمستردام •
   جنوبی اروپاي تجاري پایتخت به تبدیل حال در و المللی بین اقتصادي هاي فعالیت براي محلی: بارسلون •
  شهروندان اجتماعی مشارکت و فناوري صنعت توسعۀ بر تأکید و پساصنعتی اقتصاد بر مبتنی: نیویورك •
 سازي شفاف بر تأکید با شهر منابع از استفاده با خدمات و محصوالت تولید براي پایگاه یک عنوان به شهري ایجاد در پیشرو: شیکاگو •

  اطالعات تحلیل و تجزیه علم و پاسخگویی و مسئولیت اطالعات،
 بـا  شـهري  نـوآوران  از حمایت و بودجه کردن فراهم از استفاده با شهري هوشمندسازي در باال به پایین نوآوري در پیشگام: بوستون •

  ها داده به عمومی دسترسی و یادگیري مشارکتی، شهرسازي بر تأکید
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 ابعـاد  3 بخش در. شود می پرداخته هوشمندسازي از پیش شهرها هاي چالش به 2 بخش در که است صورت این به مقاله این سازماندهی
 مقاله از گیري نتیجه 5 بخش در و انتها در گیرد می قرار مطالعه مورد شهرها در شده اجرا هاي طرح 4 بخش در. شوند می تعریف هوشمند شهر

  .شود می مطرح

 هاي شهرها پیش از هوشمندسازي چالش - 2
 1 جدول در آنها اهم که شدند بررسی شهرها اساسی هاي چالش هوشمندسازي، از قبل منتخب شهرهاي روي شده انجام هاي بررسی در

  .است شده مشخص قرمز رنگ با نیز شهر اصلی چالش و شده بیان وار فهرست
  

  هاي اساسی شهرها پیش از هوشمندسازي چالش -1جدول 
  ها چالش  نام شهر

 آمستردام

 هاي سبزلزوم اتخاذ سیاست §
 ايهاي قهوهو زمینلزوم بازسازي شهري  §
 لزوم توسعۀ پایدار محیطی §
 انتشار دي اکسید کربن §
 لزوم مدیریت انرژي مناطق مسکونی §
  عدم مشارکت شهروندان §

  بارسلون

 لزوم حرکت از اقتصاد سنتی به اقتصاد مبتنی بر فاوا §
 هاي شغلینیاز به ارتقاء فرصت §
 هاي کوچک و متوسطکمبود تعداد بنگاه §
 فقدان کیفیت زندگی §
 لزوم آموزش اجتماعی §
 هاي محلی و موسسات آموزشیعدم همکاري با دانشگاه §
 لزوم توسعۀ کسب وکارهاي بین المللی §
 فقدان سرمایۀ اجتماعی و انسانی §
  وجود شکاف دیجیتال §

 بوستون

  

 وجود ترافیک شهري §
 ضعف در مدیریت پسماند §
 هاي آموزشی ضعف در زیرساخت §
 نرخ باالي جرایم §
 شهروندان به منظور حل مشکالت جامعهمشارکت شهري ضعیف  §
 هاي شهرلزوم افزایش روابط شهروندان با ادارات و سازمان §
  هاعدم دسترسی عمومی به داده §

  شیکاگو

 نیاز به توسعۀ اقتصادي §
 ضعف در سیستم هاي آموزش §
 ترافیک زیادشهري §
 نرخ باالي جرایم §
 سازي عملکرد دولتلزوم شفاف §
  مشارکت اجتماعی ضعیف §

 لزوم شهرسازي هوشمند مشارکتی §  نیویورك
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 ضعف در زیرساخت هاي آموزش  §
 لزوم وجود دولت باز و فراهم آوردن داده ها براي عموم مردم §
 نیاز به توسعۀ اقتصادي در موسسات تجاري شهر §
  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات توسعۀ زیرساخت لزوم §

  ابعاد شهر هوشمند - 3
 توسـعه  مـدیریت  و ریـزي  برنامه با ارتباط در اي گسترده و پیچیده مسائل با که امروز شهرهاي کالن در دهد، می نشان جهانی تجارب و مطالعات
 هوشمندانه هاي حل راه ارتباطات، و اطالعات فناوري پیشرفته ابزارهاي و شهروندان میان تعاملی فضاي ایجاد با است الزم هستند، مواجه شهري

  :]5[ از عبارتند آن محورهاي و ابعاد. است بعدي چند مفهوم یک هوشمند، شهر توسعه اساس، این بر. نمود مدیریت و شناسایی را
  پذیري رقابت: هوشمند اقتصاد .1
  ارتباطات و اطالعات فناوري و نقل و حمل: هوشمند پویایی .2
  طبیعی منابع: هوشمند محیط .3
  اجتماعی و انسانی سرمایه: هوشمند مردم .4
  زندگی کیفیت: هوشمند زندگی .5
  پذیري مشارکت: هوشمند حکمرانی .6
 توانـایی  کـار،  نیـروي  بازار پذیري، انعطاف وري، بهره تجاري، فضاي از مثبت ذهنی تصویر کارآفرینی، هاي شاخص هوشمند، اقتصاد بعد در

  .است گرفته قرار بررسی مورد ثروت عادالنه توضیع و آفرینی ارزش و اقتصادي رشد دگرگونی،
 حمـل  سیسـتم  فـاوا،  هاي زیرساخت به دسترسی المللی، بین دسترسی محلی، دسترسی: جمله از هایی شاخص به هوشمند، پویایی بعد در

  .پردازد می کارا هاي جاده و ها خیابان به دسترسی و نوآورانه و ایمن پایدار، ونقل
 سـبز،  زیرسـاخت  سـبز،  توسـعه  محیطـی،  حفاظت پایدار، منابع مدیریت آلودگی، سبز، ساختمان هاي شاخص بر هوشمند، محیط بعد در
  .گردید تمرکز سبز شهري ریزي برنامه و پاك محیط

 و فرهنگـی  نـژادي،  چنـدگانگی  آمـوزش،  و یـادگیري  بـه  تمایل افراد، هاي شایستگی و مهارت سطح هاي شاخص به هوشمند مردم بعد در
  .است شده پرداخته ماهر و مستعد انسانی سرمایۀ و عمومی زندگی در مشارکت پذیري، انعطاف اجتماعی،
 تمـایز  وجـه  کـه  اسـت  استوار هوشمند) شهروند( مردم محور بر است شهري مدیریت مهم بسیار موضوعات از که هوشمند زندگی بعد در
 کیفیـت  شخصـی،  ایمنـی  درمـانی،  تسهیالت فرهنگی، تسهیالت به و آید می شمار به کنونی دنیاي در دیجیتالی شهرهاي از هوشمند شهرهاي

  .پردازد می اجتماعی همبستگی و توریستی هاي جذابیت مسکونی، منازل
 بـاز،  هـاي  داده وجـود  و شـفاف  گـویی  پاسـخ  کـارا،  همگـانی  و اجتمـاعی  خدمات گیري، تصمیم در مشارکت به هوشمند حکمرانی بعد در

  .است شده پرداخته تقاضا و عرضه هاي سیاست تدوین و سیاسی هاي استراتژي و انداز چشم

  در شهرها اجرا شدههاي  طرح -4

  هاي اجرا شده در آمستردام طرح -4-1
انداز کلـی از پیشـرفت، بیشـتر بـر کـاربرد فنـاوري اطالعـات و        هاي مبتنی بر فناوري براي ایجاد یک چشمآمستردام، به جاي استفاده از پروژه

متمرکز شده است. در طی چند دهۀ گذشـته،  تر توسعۀ پایدار محیطی ارتباطات براي نیل به هدف کاهش انتشار دي اکسید کربن و هدف کلی
هـاي جدیـدي مبتنـی بـر فنـاوري اطالعـات و        زیست پیشگام بوده است اما پروژة شهر هوشـمند آن، نشـان از روش   آمستردام در زمینۀ محیط

جر بـه کـاربرد مـوثر منـابع     کند که منهایی را تست میارتباطات دارد که این شهر به تازگی ابداع کرده است. شهر هوشمند آمستردام، فناوري
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اي که شـهر  پروژه 30مورد از  23کنند. در حقیقت شود که دولت محلی، نهادهاي تحقیقاتی و شهروندان را درگیر می هایی میطبیعی در پروژه
  اند. هوشمند آمستردام اجرا کرده است بر توسعۀ پایدار محیطی و کاهش انتشار دي اکسید کربن متمرکز شده

هاي مشهور شهر هوشمند آمستردام، یعنی پروژة خیابان اقلیمی است که هدفش طراحی گرایی نیز یکی از پروژهزیست اشاعۀ محیط
هـاي  سـازي انبارهـاي سـاختمان   هاي اصلی که آمستردام با آن روبرو است، بازسازي و مقاومهاي مرکز خرید پایدار است. یکی از چالشخیابان

هاي فرهنگی، به هدف خود که کـاهش انـرژي اسـت    باشند زیرا باید تالش کند در عین حفظ این میراثخی میها تاری موجود است که اکثر آن
هاي تاریخی را حفظ کنـد و هـم از    هاي سبز را طراحی کرد تا هم بتواند ساختمان نیز دست یابد. آمستردام براي نیل به این هدف، پروژة کانال

هـاي  . پروژة خیابان اقلیمـی نیـز یکـی از مشـهورترین پـروژه     ]6[هاي شهر شود کربن در رشته کانال هایی بهره بگیرد که باعث کاهش فناوري
را که در مرکـز شـهر واقـع     Utrechtsestraatدهد. این پروژه بر آن است تا خیابان مشهور  گرایی را ارتقا میآمستردام است که محیط زیست

هـاي  . در عین حال دولت محلـی فقـط از فنـاوري   ]7[هاي توسعۀ پایدار تبدیل کند  حل شده و پر از مغازه و رستوران است را به مدلی براي راه
سـط شـهر هوشـمند    کند. بلکه پروژة سـومی تو هاي تجاري و مناطق مسکونی استفاده نمی مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات براي موسسه

هاي مبنایی را ارائه دهد. شهرداري آمستردام به دنبال این است هاي شهري، مقیاسآمستردام تعریف شده که سعی دارد با نظارت بر ساختمان
کار  گیري پیشرفتاي که توسط لیاندر، شریک شهر هوشمند آمستردام، طراحی شده امکان پیکه خنثی از کربن شود و سیستم مدیریت انرژي

  . ]8[کند را فراهم می
  آمده است. 2هاي انجام شده با توجه به ابعاد معرفی شده در جدول  اهم طرح

  
  مدل شهر هوشمند آمستردام -2جدول 

  

  آمستردامهوشمند  شهر مدل ضعف و قوت نقاط شناسایی و تحلیل - 4-1-1
هاي نوین به موضوع محیط زیست، انرژي و منابع  هاي آینده را شناسایی نموده است و در کنار توجه به فناوري به درستی چالش آمستردام شهر

هـاي جهـانی در زمینـه     هاي جوامع شهري موضوع محیط زیست و توسعه پایدار همگـون اسـت. پروتکـل    اولیه توجه کرده است. یکی از چالش

 ابعاد پوشش داده شده از مفهوم شهر هوشمند تمرکز طرح طرح 
 حکمرانی زندگی پویایی  مردم محیط اقتصاد

 خیابان اقلیمی 1
هایی با مراکز خرید متمرکز به منظور اتخاذ  طراحی خیابان

هاي سبز سیاست  ü   ü       

هاي سبز کانال 2  
هاي تاریخی به منظور تاکید  سازي ساختمان بازسازي و مقاوم

بر حفظ میراث فرهنگی و کاهش مصرف انرژي و تولید دي 
 اکسید کربن

 ü       

3 
هاي  سیستم

مدیریت انرژي 
 مناطق مسکونی

اکسید کربن و توسعه پایدار محیطی به کاهش انتشار دي 
       ü  منظور اشاعه محیط زیست گرایی

 شهرهاي باز 4
ها در بخش عمومی و حمایت از توسعه شهر  افزایش نوآوري

   ü     ü   هوشمند و مشارکت شهروندان

هاي باز و  هاي کاري به منظور ایجاد داده جمع سپاري بسته پلتفرم اروپایی 5
هاي حسگر باز شبکه  ü       ü   

 پروتکل شهر 6
ارائه راه حل هایی به منظور مدیریت چالش هاي شهري با 

   ü      تکیه بر فاوا و مشارکت شهروندان
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ها توجه  شدن زمین تاکیدي مهم براي شهروندان و مدیران شهري است که بیش از پیش به موضوع وگیري از گرماي و جل کاهش گازهاي گلخانه
  نمایند. 

هـا و   شـود، بیشـتر پـروژه    گونه کـه مشـاهده مـی    هاي شهر هوشمند آمستردام است و همان محیط و حکمرانی دو بعد مهم در پروژه
  شوند. می هاي این شهر بر مبناي این دو بعد تعریف طرح

  هاي این شهر عبارت است از: نقاط قوت مدل و طرح
 تاکید و توجه به محیط زیست و کاهش دي اکسید کربن •
 هاي کلیدي براي حفظ و نگهداري بناهاي تاریخی برنامه •
 هاي فسیلی تمرکز بر کاهش مصرف انرژي •
 هاي مبتنی بر حسگر ریزي براي استفاده از فناوري برنامه •
 شهروندانتاکید بر مشارکت  •

  هاي این شهر عبارت است از: نقاط ضعف مدل و طرح
 روي مبتنی بر آن هاي پیش عدم توجه به موضوع آب و چالش •
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتعدم توجه به سیاست •
 نبود برنامه مدون ارتقاي آموزشی شهروندان •
  نبودن نحوه تعامل با دیگر شهرها مشخص  •

  ون بارسلهاي اجرا شده در  طرح -4-2
کنـد، امـا بیشـتر تمرکـزش بـر منـافع       اگر چه بارسلون نیز مانند آمستردام از اقدامات صورت گرفته در حوزة ذخیرة انرژي بسیار پشتیبانی می

کنـد. یکـی از   اقتصادي ناشی از کارآفرینی در شهر است. بارسلون با صراحت بیشتري نسبت به آمستردام و نیویورك از کارآفرینی حمایـت مـی  
خواهـد شـهر را بـه    اهداف مهم بارسلون تغییر هویت اقتصادي شهر از یک هویت صنعتی به یک هویـت فنـی و فناورانـه اسـت. همچنـین مـی      

  . ]9[شوند محورند یعنی بر اساس دانش و اطالعات مدیریت میتري مرتبط سازد که دانشموسسات تجاري ارزشمند
درصد آن در بخش فناوري اطالعات و  26هاي جدیدي ایجاد شده که شغل، 2009و  2000هاي در این منطقه در بین سال

هاي انجام شده با توجه به ابعاد معرفی شده در  . اهم طرح]10[درصد در بخش رسانه بوده است  11درصد در بخش طراحی و  24ارتباطات، 
  بیان شده است. 3جدول 

  مدل شهر هوشمند بارسلون -3جدول 
 
 

پوشش داده شده از مفهوم شهر هوشمند ابعاد تمرکز طرح طرح  
 حکمرانی زندگی پویایی مردم محیط اقتصاد

1 
Cilbernarium 

هاي  ارائه خدمات شهري در قالب آموزش مهارت
ها فاوا به صورت عملی به افراد و شرکت  ü    ü     ü   

2 

 پردیس شهر هوشمند

ایجاد پارك فناوري و توسعه مجدد شهر به منظور 
موسسات تجاري دانش محور، رشد اتصال شهر به 

و توسعه کسب و کار، حمایت از کارآفرینی، تغییر 
هویت اقتصادي شهر از یک هویت صنعتی به یک 

 هویت فنی و فناورانه

ü    ü      

 آزمایشگاه شهري بارسلون 3
ها پیش از ورود به بازار به منظور  آزمون فناوري

      ü    ü نوآوري و کاهش زمان ورود آن به بازار
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  بارسلون  هوشمند شهر مدل ضعف و قوت نقاط شناسایی و تحلیل -4-2-1
هـاي شـغلی و   معیار موفقیت را افزایش فرصتبارسلون به جاي اینکه از کاهش انتشار دي اکسید کربن به عنوان مقیاس موفقیت استفاده کند، 

هاي خارجی به خصوص کارگران بسیار ماهري کـه  اند. این شهر با واردکردن استعدادداند که به این شهر نقل مکان کردههایی میتعداد شرکت
اقتصاد هوشمند پیوند خورده است به کنند، سرمایۀ انسانی را افزایش داده است. شهر هوشمند بارسلون به شدت با به صنعت فناوري کمک می

  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات باشد.خصوص با آن اقتصاد هوشمندي که مبتنی بر کارآفرینی ایجاد شده از طریق زیرساخت
 هـاي ایـن   شود، بیشتر طـرح  باشند و همانگونه که مشاهده می اقتصاد، مردم و حکمرانی ابعاد مهم تمرکز شهر هوشمند بارسلون می

  اند. شهر بر مبناي این ابعاد تعریف و اجرا شده
  هاي این شهر عبارت است از: نقاط قوت مدل و طرح

 تاکید بر سرمایه انسانی •
 ها آموزش مهارت هاي فاوا به صورت عملی به افراد و شرکت •
 گذاري نفوذ باند پهن و فناوري اطالعات و ارتباطات پیشگام در سرمایه •
 هاي جوامع شهر هوشمند گذاري موفقیت هاي شهر هوشمند و به اشتراك رد جهانی در تعیین مولفهاستفاده از سیستم استاندا •
 تمرکز بر منافع اقتصادي ناشی از کارآفرینی •

  هاي این شهر عبارت است از: نقاط ضعف مدل و طرح
 عدم توجه به محیط زیست و کاهش دي اکسید کربن •
 تنی بر آنروي مب هاي پیش عدم توجه به موضوع آب و چالش •

  نیویورك هاي اجرا شده در  طرح - 4-3
شوند. سازمان فناوري اینترنت و ارتباطات از راه دور بـا مشـارکت    هاي شهر هوشمند از طریق مشارکت اجتماعی مدیریت میدر نیویورك طرح

هاي فیبر نوري در مناطق محروم همکاري کرده هاي عدالت اجتماعی مانند توسعۀ شبکهدر بسیاري از پروژه Time Warner Cableشرکت 
هاي فناوري شهر تأکید دارد. چهار مورد از پنج هدف  تر شهر دیجیتال نیز بر گرایش و تمایالت اجتماعی طرح. همچنین نقشۀ جامع]11[است 

دیجیتال اولین سند از این نـوع بـود و    ذکر شده، با پیوستن به جامعه رابطه مستقیم دارند: دسترسی، آموزش، دولت باز و مشارکت. نقشۀ شهر
تر عبارتند از: پخش جعبـه ابـزار دیجیتـال    گذاشتند. براي مثال در هدف مشارکت، اهداف فرعیهاي موجود در شهر بر این سند تأثیر میپروژه

جذب نظـرات عمـومی. حتـی در    شهروندي براي مشارکت آنالین با دولت و برگزاري جلسات مداوم شنود در سراسر پنج منطقه براي ترغیب و 
هاي توسعۀ نیروهـاي کـاري بـراي    بندي شوند براي مثال بر اساس بسط برنامهحوزة صنعت نیز شهروندان باید بر اساس اهداف مختلف اولویت

4 
 پروتکل شهر

هاي تجارب شهرهاي  گذاري موفقیت به اشتراك
هاي شهر هوشمند توسط  هوشمند و تعیین مولفه

 یک سیستم استاندارد جهانی
ü        

5 Smart+connected 
communities 

مندي از  ایجاد ارتباط میان جوامع هوشمند و بهره
        ü تسهیالت و تجربیات آنان

6 
 موسسه فناوري بارسلون

مندي از فناوري، منابع انسانی و  بهره
اي به منظور بهبود زندگی  هاي شبکه زیرساخت

 شهري از طریق مشارکت اجتماعی
   ü   ü   ü   
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ر اقتصـادي  توان به شهرت آن و رقابتی بـودنش از نظـ  . از جمله دالیل هوشمندشدن شهر نیویورك می]12[حمایت از تنوع در بخش دیجیتال 
  .است بیان شده 4 جدول در شده معرفی ابعاد به توجه با شده انجام هايطرح اهم . ]13[اشاره کرد 

 

  مدل شهر هوشمند نیویورك -4جدول 

 

  وركیوینتحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف مدل شهر هوشمند  - 1- 4-3
هاي خارجی به عنوان یک شهر هوشمند معرفـی  دانند، نیویورك بیشتر توسط رسانهخالف آمستردام و بارسلون که خود را شهر هوشمند میبر 

هـایش فقـط از دولـت تـأثیر     هاي مبتنی بر کارآفرینی را دارد و از طـرف دیگـر در سیاسـت   شده است. نیویورك از یک طرف بیشترین سیاست
هاي سیاسی و اقتصادي منحصر به فرد شهر نیویورك که دارندة قدرتمندترین اقتصاد شهري جهان است، خصوصی. ویژگیگیرد نه از بخش  می

هـاي زمـین سـبز شـهرهاي     سازي و اجراي شهر هوشمند در آن تأثیر گذاشته است. این شهر نیز مانند آمستردام با اجراي پـروژه بر نحوة پیاده
هـاي سـبز اسـت. شـهر     اند به زمیناي خود که قبالً براي اهداف تجاري به کار برده شده و آلوده شدهي قهوههاهوشمند، به دنبال تبدیل زمین

ها عبارتند از: ارتبـاط،  اي که به طور اخص با رسانه سروکار دارد بر چهار حوزة اصلی متمرکز شده است. این حوزه سازي پروژه نیویورك با پیاده
  هاي داخلی و خارجی.المللی براي شرکتبدیل شهر به یک دروازة بیننوآوري، استعداد و آموزش و ت

هاي این شـهر   شود، بیشتر طرح گونه که مشاهده می باشند و همان اقتصاد و حکمرانی دو بعد مهم تمرکز شهر هوشمند نیویورك می
  اند. بر مبناي این دو بعد تعریف و اجرا شده

  است از:هاي این شهر عبارت  نقاط قوت مدل و طرح
  تاکید بر مشارکت اجتماعی با ایجاد امکان مشارکت آنالین با دولت و برگزاري جلسات مداوم شنود •

 
 

 تمرکز طرح طرح
 ابعاد پوشش داده شده از مفهوم شهر هوشمند

 حکمرانی زندگی پویایی مردم محیط اقتصاد

 پرتال داده باز نیویورك 1

هایی به منظور ترویج پهناي باند  توسعه برنامه
ها میان  خدمات ارتباط از راه دور و اشتراك داده

سازي  هاي مختلف از طریق بهینه نمایندگی
هاي فاوا زیرساخت  

ü     ü    ü   

2 Media NYC.2020 

گسترش ارتباط نوآوري، استعداد و آموزش و 
اي جهان به  تبدیل شهر به بزرگترین پایتخت رسانه

المللی براي  منظور ایجاد یک دروازه بین
هاي داخلی و خارجی شرکت  

ü    ü      

3 NYC BigApps 
Competition 

ها با استفاده از  طراحی بهترین و جدیدترین برنامه
افزارها هاي باز توسط طراحان نرم داده  ü    ü      

4 NYC  Venture 
Fellows 

هاي بعدي  هاي ساالنه براي نسل آوردن بورس فراهم
        ü کارآفرینان

5 Media and Tech 
bond Program 

خرید تجهیزات فناوري و اوراق قرضه براي 
ها شرکت  ü        

6 
Request for 

Expressions of 
Interests 

ایجاد پردیس تحقیقاتی در حوزه علوم کاربردي و 
    ü    ü مهندسی
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 هاي فیبرنوري در مناطق محرومتوسعۀ شبکه •
 هاي فسیلی و حفظ محیط زیست هاي انرژي خورشیدي شهر به منظور کاهش مصرف انرژي استفاده از ظرفیت •
 براي بهبود رونق اقتصاديکمک به ایجاد کسب و کارهاي جدید  •

 هاي این شهر عبارت است از: نقاط ضعف مدل و طرح
 عدم توجه به سرمایه انسانی و تمرکز بر کاربرد ابزار و تجهیزات •
  روي مبتنی بر آن هاي پیش عدم توجه به موضوع آب و چالش •

  شیکاگوهاي اجرا شده در  طرح -4-4
هاي باز در هاي دادهمشارکت اجتماعی براي شهر هوشمند و پروژهو  اقتصادي ۀتوسع ،هاگذاري روي زیرساختسرمایه ةکاربردي عمد ةسه حوز
  مطرح شده است.شیکاگو 

  ها گذاري در زیرساخت سرمایهالف) 
 ةاسـتفاد و  هاي آزمایشی با همکاري کمیسیون ارتباطات فدرال روي طیـف پروژهها، سه پروژة پهناي باند گذاري در زیرساختدر حوزة سرمایه

  مطرح شده است. میشگی از پهناي بانده
فیبر نوري باز و جدید اسـت تـا بتوانـد از ایـن      ۀگذاري روي یک حلقدر حال سرمایهشیکاگو شهر هوشمند  ةپهناي باند: پروژ ةپروژ

ذاري روي یـک  گـ گذاري امید دارنـد کـه ایـن شـهر بـا سـرمایه      والن این سرمایهوباز منتقل کند. مس ۀطریق سرعت گیگابیت را روي یک شبک
یـابی یـا تغییـر    اي را براي مکـان تر و پویاتري خلق کند و با ترکیب پهناي باند پرسرعت با قیمت رقابتی، انگیزهزیرساخت باز بتواند بازار رقابتی

  .]14[رد آوهاي فناوري دیجیتال فراهم مکان شرکت
شهر شیکاگو دیگر طیف رادیویی بدون مجوز وجود نـدارد.  در  :هاي آزمایشی با همکاري کمیسیون ارتباطات فدرال روي طیفپروژه

شیکاگو اکنون در حال همکاري با کمیسیون ارتباطات فدرالی روي طیف است تا طیفی را که به امنیت عمومی اختصـاص  هوشمند شهر  ةپروژ
هـاي همـراه از آن   هاي کوچـک یـا تلفـن   بتوان در باطري ،شودکه هنگامی که از این طیف استفاده نمی طوريبه داده شده به اشتراك بگذارند 

  .نموداستفاده 
 ۀهمیشگی از پهناي باند در شیکاگوي هوشـمند ایـن اسـت کـه باعـث توسـع       ةاستفاد ۀاستفاده همیشگی از پهناي باند: هدف برنام

کسـب و کـار    500سـاکن و   11000ن براي بیش از محروم شیکاگو شود. این برنامه استفاده از پهناي باند و آگاهی از آ ۀاقتصادي در پنج محل
   .]15[ کندهاي آموزش آن را فراهم میکوچک و غیرانتفاعی، کامپیوتر و فرصت

  اقتصادي ۀتوسعب) 
دسـترس  هـا در  دلیل قرار دادن داده، شوندهاي باز ایجاد میهاي دادههاي کاربردي روي پایگاهبا توجه به این واقعیت که داد و ستدها و برنامه

افتد و اشخاص ثالث، ماننـد  جایی است که نوآوري در آن اتفاق می ،اقتصادي است. این بازار جدید مبتنی بر اطالعات ۀعموم در شیکاگو، توسع
  . بخشندکنند تا همه چیز را بهبود دهندگان، طراحان و اشخاص عالقمند در خارج از دولت فعالیت میتوسعه

ها در شیکاگو است. به همـین  مند و همترازکردن نیازهاي بخش عمومی، صنعت و جامعه یکی از اولویتایجاد بازاري از طرفین عالق
از کارشناسان تشکیل داد تا براي حمایت از تنوع نیروي کار صنعت فناوري در شیکاگو، پیشـنهادهایی   منظور، شهردار یک شوراي تنوع فناوري

توانـد  ها میحلها باشند. براي مثال یکی از این راهدها مستلزم همکاري با دیگر ادارات و سازمانرا ارائه دهند. ممکن است بعضی از این پیشنها
 ۀهایی که در زمینـ گذاريگذاري باشد. دیگر سرمایههاي سرمایهاولویت ۀمهندسی و مشارکت با بخش خصوصی در زمین ۀافزایش و ارتقاي رشت

  بارتند از:ارائه تسهیالت براي این بازار انجام شده ع
Chicago Health Atlasهابهداشت روي نقشه ۀبراي نمایش اطالعات گردآوري شده در زمین گاهی : وب.  

Windy Gridمشـارکت کـاربران   در این راستا هاي باز در زمان واقعی.  زیرساخت داده ۀگذاري در زمینسرمایه ۀ: یک پایگاه و برنام
  کند تا نیازها، بازاریابی و ارائه اطالعات و خدمات را درك کند. کمک میشیکاگو شهر هوشمند  ةبه پروژ
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Illinois Open Technology Challenge:    همکـاري بـاIllinois Science and technology challenge   بـراي
رف کردن نیازهاي مدنی کنـونی  هاي عمومی و ایجاد ابزار دیجیتال براي برطدهندگان و جوامع براي استفاده از دادهآوردن دولت، توسعه گردهم
  اقتصادي.  ۀو افزایش توسع ءو ارتقا

Hosted web space :هاي بـاز دولـت،   خواهند با میزبانی فضاي وب بر اساس داده کند که میها و افرادي پشتیبانی میاز سازمان
 .]16[ خدماتی را ارائه دهند

  مشارکت اجتماعیج) 
  شود. این اقدامات عبارتند از:ازمان همکاري شیکاگوي هوشمند انجام میکار مشارکت اجتماعی در شیکاگو توسط س

دیجیتال قرار است چه هاي فناوريکه سازمان همکاري شیکاگوي هوشمند با استفاده از  این ةگزارش مهمی دربارشهري: بندي شبکه
  .خدماتی را ارائه دهد

فـدرالی دریافـت    ۀهایی که بودجیوري در میان ادارات و نمایندگکردن آموزش فنا مرکزي براي هماهنگ هاي دیجیتال طرح مهارت
  اند. کرده

هاي دیجیتال مکان در شهر که در آن دسترسی به کامپیوتر و اینترنت، آموزش مهارت 250آزاد با بیش از  ۀیک شبک اتصال شیکاگو:
   .و منابع یادگیري آنالین به صورت رایگان در دسترس عموم قرار دارند

هـا و سـوابق   دهد که به گزارشهاي کم درآمد آموزش می هایی که به متخصصان بهداشت در کلینیکبهداشت هوشمند: مکانمراکز 
  .]16[ شرایط خودشان به دست آورند ةوصل شده و اطالعات ارزشمندي دربارشان پزشکی

  .است بیان شده 5 جدول در شده معرفی ابعاد به توجه با شده انجام هايطرح اهم
  

  مدل شهر هوشمند شیکاگو -5دول ج

 ابعاد پوشش داده شده از مفهوم شهر هوشمند تمرکز طرح طرح 
 حکمرانی زندگی پویایی مردم محیط اقتصاد

 همکاري شیکاگوي هوشمند 1

مشارکت شهر، بنیاد مک آرتور به عنوان یک 
سازمان خیریه و با هدف استفاده از فناوري به 

در شهرها، پر کردن  منظور بهبود کیفیت زندگی
هاي دیجیتالی، سواد دیجیتال و کارایی دولت شکاف  

   ü     ü   ü   

2 Broadband project 

سرمایه هاي شبکه باز به منظور  گذاري در زیرساخت
اي براي  تر و پویاتر و ایجاد انگیزه خلق بازار رقابتی

هاي فناوري  یابی یا تغییر مکان شرکت مکان
 دیجیتال

ü      ü   ü   ü   

3 
Pilots the Federal 

Communication on 
spectrum 

ها با تاکید بر برقراري  گذاري در زیرساخت سرمایه
    ü   ü      امنیت عمومی

4 Sustainable 
Broadband Adoption 

ها به منظور توسعه  گذاري در زیرساخت سرمایه
هاي  اقتصادي در مناطق محروم و ایجاد فرصت

 آموزشی
ü    ü   ü     

5 Windy Grid 
  گذاري در زمینه پایگاه و سرمایهایجاد 

هاي باز در زمان واقعی از طریق  هاي داده زیرساخت
مشارکت افراد با هدف ایجاد بازار جدید مبتنی بر 

ü    ü   ü   
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  اگوکتحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف مدل شهر هوشمند شی -4-4-1
 حمـل و نقـل،   اقتصـادي،  ۀتوسع :ها عبارتند ازچالشرو است. این  هایی است که این شهر با آن روبهشهر هوشمند شیکاگو به دنبال رفع چالش

  .جرایمو  آموزش
 ۀایجاد نوآوري در زمینـ  هدف باهایی هاي مشارکت اجتماعی و همچنین پروژهپروژه ،گذاري روي زیرساخت پهناي باند فوق سریع و بازسرمایه

نمـود،  ولیـد  شهري که در آن بتوان محصوالت و خدمات را با استفاده از منابع خـود شـهر ت   و» شهري به عنوان یک پایگاه«فناوري براي ایجاد 
  دارد. می در راستاي نیل به این هدف بر است که این شهر ايهاي قابل مالحظهگام

  اند. هاي این شهر بر مبناي دو بعد اقتصاد و حکمرانی تعریف و اجرا شده بیشتر طرح
  هاي این شهر عبارت است از: نقاط قوت مدل و طرح

 منیت عمومی و توسعه اقتصاديها با تاکید بر برقراري ا سرمایه گذاري در زیرساخت •
 هاي داده باز ایجاد هماهنگی در حوزه آموزش فناوري اطالعات با تاکید بر مشارکت اجتماعی و طرح •
 مشارکت شهر در بهبود کیفیت زندگی و پرکردن شکاف سواد دیجیتال •

  :از ستا عبارت شهر نیا يها طرح و مدل ضعف نقاط
 زمینه رفع چالش حوزه حمل و نقلهایی در  عدم توجه به ایجاد پروژه •
 عدم توجه به محیط زیست و کاهش دي اکسید کربن •
  روي مبتنی بر آن هاي پیش عدم توجه به موضوع آب و چالش •

  بوستون هاي اجرا شده در طرح - 4-5
یادگیري در ، Clicks and Bricks، شهرسازي مشارکتی عمدة تحقیقاتی ةحوز چهار در MONUMدر بوستون هاي شهر هوشمند پروژه
  .است بیان شده 6 جدول در شده معرفی ابعاد به توجه با شده انجام هايطرح اهم. ]17[مطرح هستند  هادسترسی عمومی به دادهو  21قرن 

  مدل شهر هوشمند بوستون -6جدول 

 اطالعات، نوآوري و توسعه اقتصادي

6 
Illinois Open 
Technology 
Challenge 

دهندگان و جوامع به  گرد هم آوردن دولت، توسعه
هاي عمومی و ایجاد ابزار  استفاده از دادهمنظور 

 دیجیتال براي توسعه اقتصادي
ü      ü   

 ابعاد پوشش داده شده از مفهوم شهر هوشمند تمرکز طرح طرح 
 حکمرانی زندگی پویایی مردم محیط اقتصاد

1 Citizen Connect 
گزارش شهروندان از مشکالت خدماتی محله خود 

هاي هوشمند به منظور ساختن  از طریق تلفن
 محله بهتر با تاکید بر شهرسازي مشارکتی

ü      ü   ü   ü   

2 Community PlanIt 
هاي اینترنتی براي تکمیل جلسات  ایجاد پایگاه

غایب در اجتماعی حضوري و ارائه اطالعات به افراد 
 جلسات

   ü   ü     

3 Innovation District جذب و توسعه کسب و کارهاي جدید نوآورانه ü    ü      
4 Participatory 

Chinatown هاي ویدیویی با هدف  ایجاد پایگاهی شبیه به بازي   ü    ü   ü   
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  بوستونتحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف مدل شهر هوشمند  - 1- 4-5
جابجـایی یکـی از   مشارکت شهري ضعیف شهروندان به منظور حل مشکالت جامعه، چالش اصلی مطرح شده در شهر بوستون است. همچنین 

وجـود   این شـهر اي مجزایی در  جادهزیاد است و سیستم  بسیارترافیک در بوستون ، چراکه ستا بوستون با آن روبروشهر هایی است که  چالش
آموزش و جرایم به عنوان مهمترین مسائلی  ۀگذاري در زمینسرمایه ها و مشکالت این شهر است.از چالشدیگر نیز یکی  پسماندمدیریت . ندارد

شهرسـازي   عمـدة  تحقیقـاتی  ةحـوز  چهـار  بوستون درهاي شهر هوشمند پروژه .در اولویت قرار داده شونددر شهر بوستون ذکر شدند که باید 
 . ]18[ مطرح هستند هادسترسی عمومی به دادهو  21یادگیري در قرن ، Clicks and Bricks، مشارکتی

  اند. هاي این شهر بر مبناي ابعاد مردم، حمل و نقل و زندگی تعریف و اجرا شده هاي مطرح شده، بیشتر طرح با توجه به چالش
  عبارت است از:هاي این شهر  نقاط قوت مدل و طرح

 توجه به سرمایه انسانی تاکید بر شهرسازي مشارکتی  •
 توسعه کسب و کارهاي نوآورانه •
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتتوجه به سیاست •
 توجه به آموزش و یادگیري •
 تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی  •

  ست از:ا شهر عبارت نیا يها مدل و طرح ضعفنقاط 
 رافیک شهري و کاهش دي اکسید کربنعدم تمرکز بر کاهش ت •
 روي مبتنی بر آن هاي پیش عدم توجه به موضوع آب و چالش •
  هاي پایدار عدم استفاده از انرژي •

  گیري نتیجه - 5
بهبود قابلیت زندگی به معنی کیفیت بهتر زندگی براي ساکنین شهر است. در شهر هوشمند، مردم داراي آسایش بیشتر، پاکیزگی، مشارکت، 

هاي با ارزش بیشتر شامل انرژي ارزان، حمل و نقل عمومی مناسب، مدارس خوب، پاسخگویی  امنیت باالتري هستند. بعضی از جنبه بهداشت و
  هاي فرهنگی هستند. هاي متنوع و گزینه تر در موارد اورژانسی، آب و هواي پاکیزه، جرم و جنایت کمتر و دسترسی به سرگرمی سریع

هاي بیشتر و بهتري وجود خواهد داشت و رشد ناخالص  توسعه اقتصاد با شتاب. به عبارت دیگر شغلبهبود قابلیت کارکرد یعنی 
دهد در دنیاي  هاي رفاهی دسترسی دارند. خدمات زیرساختی اساسی که اجازه می داخلی باالتر خواهد رفت. در شهر هوشمند مردم به موسسه

هاي آموزشی،  باطات با پهناي باند باال، پاکیزگی، قابلیت اعتماد، انرژي ارزان، فرصتاقتصاد با یکدیگر رقابت کنند. این خدمات شامل ارت
  هاي مقرون به صرفه و فضاي کسب و کار و حمل و نقل کارآمد است. خانه

درگیرکردن تعداد بیشتري از شهروندان در مباحث 
هاي اطالعاتی و  ریزي مربوط به توسعه و برنامه

اي با تاکید بر شهرسازي مشارکتی مشاوره  

5 Redesigning the 
Trash System 

هاي انسان محور با تاکید بر  در نظر گرفتن طراحی
   ü      ü   شهرسازي مشارکتی

6 Street Bump 
افزارهاي تلفن همراه با هدف بهبود  طراحی نرم

ها وضعیت خیابان       ü   ü   ü   
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ند و ده جویی در زمان سختی را ترویج می شهرهاي هوشمند منجر به استفاده بهینه از منابع طبیعی، انسانی و اقتصادي شده و صرفه
هاي جدید نیست بلکه به معناي  گذاري کالن در زیرساخت دهندگان هستند. این به معناي سرمایه هاي مالیات ها مباشران دقیق پول آن

  .ستا ها ترکردن زیرساخت پربازده
قابت همیشه در جهت ها، با هم مسابقه خواهند داد و این ر هاي برجسته براي آوردن بهترین ایده هاي دنیا و سازمان بزرگترین شرکت

یابد. در این  تر افزایش می کردن هزینه در ساختن شهرهاي هوشمند و ساخت شهرهاي هوشمند بادوام ها و کم ها، افزایش انتخاب افزایش توانایی
هایی براي  طرح توان المللی می ها در تجارب بین گیري از این طرح شهر پرداخته شد. با بهره 5هاي ارائه شده در  مطالعه به بررسی طرح

  هوشمندسازي شهرها با توجه به نیاز آن شهر ارائه داد.
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Abstract 
Currently, a new stage of urban development is being noticed in different countries, which is called the 
creation of a smart city based on information and communication technology, and cities are increasingly 
being named as smart. However, there is no accurate definition to determine the criteria for a smart city. 
The set of existing criteria are fairly ambiguous and have different priorities which depend on the region. 
Social and economical evolution in countries, creates new conditions for city management, especially in 
social and governmental dimensions. Global studies and experiences show that in todays metropolis 
which are facing complex and widespread issues related to planning and managing urban development, it 
is necessary to identify and manage clever solutions by  creating an interactive environment between 
citizens and advanced information technology and communication tools . Therefore, the development of a 
smart city, is a multidimensional concept. In this article, the plans for creating smart cities in Amsterdam, 
Barcelona, Boston, Chicago, and New York, have been discussed and analyzed. 
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