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 چکيده

ست؛ ين آن کشور يهاشهر ستم ارتباطاتييک و سيبرد، صرفاً استفاده از ابزار الکترون ميش يپ يرا به سمتِ هوشمند کشورک يآنچه 

ن يا يهدف و نوآور است. درآن کشورفي زندگي شهروندان يسطح ک ين ابزار درجهتِ ارتقايو استفاده از ا يزيبلکه نحوۀ برنامه ر

و  يتاليجيد يشاخص ها ييشناسا يدر راستا يقيو مطالعه تطبشهر  يسازهوشمندک، يدولت الکترون يمعمارک يطرح تئورق ، يتحق

 يشاخص ها ييبه شناسالي، يتحل -فييو با استفاده از روش توص ياديکرد کار بنيروبا ن پژوهش يا شهر است. يهوشمند

 .استدو شهر هوشمند آمستردام و بارسلونا پرداخته  يقيبر اساس مطالعات تطب رازيش يشهردار يت شهريريدر مد يهوشمندساز

ه چگونه دو شهر هوشمند بارسلونا و آمستردام با  در نظر گرفتن برنامه ن است کياست ا ين پژوهش مورد بررسيکه در ا يسوال اصل

 يبرا يقين سواالت نقشه راه تطبيبه ا ي؟ با پاسخ دهشده اندک يشهر هوشمند نزد ک ويدولت الکترون ک به مفهومياستراتژ يزير

 .شده استف يج به دست آمده تعريراز با توجه به نتايشهر ش
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 مقدمه -1
را بر اساس ساختار  يهوشمندانه ا يشهر راه حل ها 100در حال حاضر 

نموده اند بطور مثال ساختار،  جاديخود ا يشهر يازهايو ن يطيمح ستيز
شهر هوشمند  جاديا يدر راستا کالن داده ها  يها سيها و سرو رساختيز

 هيسرما نيشتريداشته است. ب ينقش پررنگ ايو آس کايدراروپا، شمال امر
هوشمند ، کاهش  يشبکه ها يشهر هوشمند امروزه بر مبنا يها يذارگ
 WIFI رينظ مي، شبکه ارتباطات عمو CO2حاصل از  يها يآلودگ زانمي

 رينظ تر دهيچيپ يرود راه حل ها ميانتظار  يجار يبوده است در سال ها
رشد  هوشمند يحکمران ستميحمل و نقل هوشمند، سالمت هوشمند و س

 ينيب شيشود پيممشاهده ( 1ل)باشند. همانگونه که در شک داشته يريچشمگ
 2014در سال  کايدالر امر ونيليتر 95/0هوشمند از  يشود درآمد شهر هامي

 ابدي شيافزا  % 9/13حدود  يعني 2020در سال  کايدالر امر ونيليتر 1/2به  
[1.] 

 [1] هوشمند يرشد درآمد شهرها (:1)شکل 
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برد، صرفاً استفاده از ابزار مي شيپ يشهر را به سمتِ هوشمند کيآنچه 
و   يزيبرنامه ر ۀبلکه نحو ست؛يارتباطاتي آن شهر ن ستميو س کيالکترون

شهر  کيشهروندان زندگي  فييسطح ک يابزار درجهتِ ارتقا نياستفاده از ا
 عۀتوس  کرديبا رو يزندگي شهر تيفيک شياست. هدف شهر هوشمند افزا

 يزيدر برنامه ر يديهوشمند که بحث جد يشهرها جاديا دۀيا. است داريپا
حاضر،  قيتحق يهدف و نوآور مطرح شده است. رياخ ۀاست، در دو ده يشهر

شاخص  يياساشن يدر راستا يقيشهر هوشمند و مطالعه تطب کيطرح تئور
بوده و با  ياديکار بن کرديپژوهش رو نيدر ا شهر است. يهوشمند يها
 يهوشمندساز يشاخص ها ييبه شناسا لي،يتحل -فيياز روش توص ستفادها

دو شهر  يقيبر اساس مطالعات تطب رازيش يشهردار يشهر تيريدر مد
پژوهش  نيکه در ا يشود. سوال اصلميهوشمند آمستردام و بارسلونا پرداخته 

است که چگونه دو شهر هوشمند بارسلونا و آمستردام  نياست ا يمورد بررس
 کيبه مفهوم شهر هوشمند نزد کياستراتژ يزيدر نظر گرفتن برنامه ر  اب

و  لوتيپا يپروژه ها ياجرا ييچگونه بر توانا کرديرو نيا ريشوند؟ و تاثمي
 ريشهر تاث يشمندهو زانميو  يبزرگتر شهر يگسترش آن ها به محدوده ها

شهر  يبرا يقيتوان نقشه راه تطبميسواالت  نيبه ا يداشته است. با پاسخ ده
 کرد. فيبه دست آمده تعر جيبا توجه به نتا رازيش
 

 هوشمند يشهر ها تيموفق ليدال -1-1

 عنوان نمود. يدسته کل 6توان در ميهوشمند را  يشهر ها تيموفق ليدال
 وشمند و چشم انداز جامع شهر ه ياستراتژ 

 دنيجهت رس يديکل يراهنما کيشهر نقش  کي يانداز و استراتژ چشم
ش هر   کي  نا مشخص را در  يکه هدف يکالن را دارد. در صورت يبه هدف

-م ي  يهدف را ط يب يريمس يکياست که در تار نيمثل ا مييدنبال نما

 .ميکن
 شهر هوشمند جاديدولت در ا يريگيو پ يهمراه 

 تيشهر هوشمند، هدا يها ياستراتژ نهميال در زفع نييباال به پا يريگيپ
 ياجرا التيها، تسه ينوآور يکردن روند اجرا ليآشکار آن در جهت تعد

 ازي  م ورد ن  يق انون  يشهر هوشمند، سهولت گرفتن مجوز ه ا  يپروژه ها
به ش هر   دنيجهت رس دياست که دولت با ييها تيپروژه ها از جمله فعال

بديهي اس ت وج ود زيرس اخت     ته باشد.هوشمند در آن تالش مستمر داش
مناسب دولت الکترونيک يکي از ملزوم ات اص لي موفقي ت ايج اد ش هر      

 هوشمند است.
 کپارچهيثابت و   ياستفاده از پلتفرم ها 

 يشود بر رومي هيتوص هايشهر ترج کيهوشمند  يها يو نوآور ابتکارات
 هي  ال نياط ب  که ارتب   نيا اياز پلتفرم شهر هوشمند انجام شود  هيال کي
در  يشهر هس تند ب ه درس ت    يمختلف پلتفرم که مرتبط با هوشمند يها

جه ت   ي ي انتزا هيال کيکالن  يداده ها تيرينظر گرفته شود. جهت مد
 تيريو م د  ج اد يداده ها ا گاهيداده ها و استقرار آن در پا مياستخراج تما

 شود.
 مرحله به مرحله يساز ادهيپ 

 دي  شود بلکه با يساز ادهيپ يبه صورت مواز ديشهر هوشمند نبا ابتکارات
 يش ود. کس ب و ک ار ه ا     جاديمرحله به مرحله ا يها کرديبه صورت رو

و  نيمهمت ر  ييرا جه ت شناس ا   يدار تي  اولو اتي  موجود در شهر، تجرب

 يط رح ه ا   يج ز  اص ل   دي  دهند ک ه با ميابتکارات سوق  نيتر يبحران
 .رنديقرار گ وشمنددر شهر ه  يتجار

 مشارکت 
مه م   يهسته ها ميتما نيب يهمکار ييبه توانا ازيشهر هوشمند ن جاديا

 يارگ ان ه ا   ميتما ياتفاق نظر و همکار نيرا دارد بنابرا يشهر تيريمد
 شود. تيريو مد جاديا ديبا يخدمات رسان شهر

 يشهروند ياطالع رسان  
 سياز سرو يبه اطالع رسان ييباال زانميشهر هوشمند به  کي تيموفق
 ج اد يب ه ا  ازي  راس تا ن  نيمند به شهروندان وابسته است. در اهوش يها

 ني  موج ود در ا  يمتد ه ا  نيشفاف بر اساس آخر يبرنامه اطالع رسان
 يه ا  سيش هروندان جه ت اس تفاده از س رو     حيو آموزش صح نهميز

ک ه ش هروندان خ ود را مال ک      يگون ه ا  ب ه باشد. مي يهوشمند شهر
و گس ترش آن کوش ا باش ند     هوشمند بدانند و در حفظ يخدمات شهر

[1.] 
 

 هوشمند يبلوغ شهر ها سطح -1-2

در  يتيريم د  يه ا  اس ت يو س ازي  به شهر  هوشمند با توجه ب ه ن  کرديرو نوع
کش ور متف اوت اس ت ب ر      کي  مختلف  يشهر ها يمختلف و حت يکشور ها

قابل مشاهده است، چه ار   (2)انجام شده همانگونه که در شکل قياساس تحق
 به شهر هوشمند وجود دارد که عبارتند از: ردکيدسته متفاوت رو

 يابيبازار  
ها و  تيبا هدف مطرح کردن قابل يابيبازار کرديشهر هوشمند با رو توسعه
جه ت   يالملل   نيبه صورت ب    ايشهر در سطح کشور  کي يها ليپتانس

 يبه عن وان نمون ه ش هر ه ا     رديگميگذار و منابع صورت  هيجذب سرما
 کرديرو نيتوان نام برد. اميدسته  نيرا در ا رانکفورتو ف ني، برلکيآتالنت

 دي  دارد که حدود صفر درصد حج م تول  ازيرا ن ميک يگذار هيحجم سرما
 ناخالص کشور خواهد بود.

 لوتيپا ياجرا  
موفق شهر  يپروژه ها لوتيپا ياجرا کرديتوسعه شهر هوشمند با رو در
ش ود و در  م ي  هوشمند بزرگ، ب ه عن وان نمون ه در نظ ر گرفت ه      يها

ش ود در  مياجرا  يخاص يدر بازه زمان اياز شهر  ييايجغراف يمحدوده ا
ارزش اف زوده م ورد انتظ ار،     ج اد يا و مورد قب ول  جينتا افتيصورت در

و  ني، ب رل يدب   يکامل ارائه خواه د ش د. در ش هر ه ا     حپروژه در سط
 نيانگميبه صورت  کرديرو نيمشهود است در ا يکرديرو نيچن سيپار
ناخالص کشور را ش امل   ديدرصد از تول کيحدود  يگذار هيجم سرماح

 شده است.
 يعمود ياجرا  

منجر به در نظر گ رفتن   يعمود ياجرا کرديشهر هوشمند با رو توسعه
ش ود ب ه عن وان    ميشهر هوشمند  جاديخاص جهت ا يکار يحوزه ها

، کيهلس ن  ينمونه توسعه تنها در حوزه حمل و نقل هوشمند، شهر ه ا 
 ني  دس ته در نظ ر گرف ت. در ا    ني  ت وان در ا ميرا  و لگزامبورک نيو
تا هفت درصد  کي نيب يگذار هيحجم سرما نيگانميبه صورت  کرديرو

 ناخالص کشور را شامل شده است. دياز تول
 پلتفرم ياجرا 
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که به  ييپلتفرم خاص در شهر ها ياجرا کرديشهر هوشمند با رو توسعه
شهر هوشمند ب ه ص ورت کام ل هس تند      کي جاديدنبال برنامه ثابت ا

، اي، والنس  رويج ان  يد وي  سئول، بارسلونا، وا يدنبال شده است. شهر ها
 نيانگميبه صورت  کرديرو نيدسته قرار گرفته اند. در ا نيمنچستر در ا

کشور را  ناخالص ديهفت تا پانزده درصد از تول نيب يگذار هيسرماحجم 
 [.1] شامل شده است

 
 [1] هوشمند يار سطح بلوغ شهر ها: نمود (2)شکل

 

هوشمند آمستردام و  يشهرها يهايژگيو -1-3

 بارسلونا

مربع( ک ه ش امل    ليما ۸5مربع ) لومتريک 219شهر آمستردام با مساحت کل 
 ل ومتر يک 53يمربع( و مساحت آب   ليما 64مربع ) لومتريک 166ينميمساحت ز

د واقع ش ده اس ت و   در غرب هلن يمربع( در استان هلند شمال ليما 20مربع )
خ ت  تيدرص د پا  1نفر ب ا رش د س االنه ح دود      1،117،000در حدود  يتيجمع

در  يخ    يش   هر تار     ن يا يکشور هلند اس ت. هس   ته اصل       يپادشاه
و  هاف   ت يق  رون وس  طا بوج  ود آم  د و در ق  رن ش   انزدهم توس   عه   

  .[2] د اروپ  ا ش  يبن  در تج  ار   نيب  ه مهم تر   ليتبد
ش هر هوش مند    ن ه ميموفق در ز يشهر اساس آمار موجود آمستردام بر

 ريو انعطاف پذ داريشهر پا کي يها هيپا يدر راه انداز شرفتياست که هدف پ
توان در تقابل با اقتص اد  مي. اقتصاد مدور را دينماميمدور را دنبال  يبا اقتصاد

و  ميکن  ميمصرف  م،يکنمي ديتول يکرد. در اقتصاد متداول خط فيتعر يخط
از  يبخش ايمحصول  افتيباز ياصل دهي. اما در اقتصاد مدور، امياندازميبه دور 

 ني  اه داف در ا  نياز بزرگت ر  يک  ي .است ديآن و ورود مجدد آن به چرخه تول
سالم با سوخت  يمنابع انرژ ينيگزياست که با جا  CO2 يشهر کاهش آلودگ

 دي  اده مجدد از مواد به ص ورت م وثر کل  و استف عاتي، کاهش ضايليفص يها
 [.4] هدف است نيبه ا دنيرس

شهر آمس تردام   يمرتبط با هوشمند ساز يطرح ها ياجرا يزير برنامه
 يشده است. شاخص ه ا  يدر شش شاخص مختص شهر آمستردام دسته بند

، حم ل و نق ل،   عاتيآب و ض ا  ،ي، انرژيو تکنولوژ رساختيز يهوشمند ساز
 [.4] است ستيز طيشهروند و مح آموزش ،ي، حکمرانمدوربا اقتصاد  يشهر

شهر بخ ش خودمخت ار     نيترتيو پرجمع تختيپا شهر هوشمند بارسلونا 
کشور  نيبندر ا نيو مهمتر ايشهر اسپان نيترتيپرجمع ديو پس از مادر ايکاتالون

 101٫4ب ه وس عت    يامنطق ه  در 1٫621٫537ش هر بارس لون    تي  است. جمع
ب ه   يابارسلون بدون احتساب حومه در منطق ه  يو منطقه شهرمربع  لومتريک

 پنج حدود در مجموعاً. است نفر 4٫200٫000از  شيرمربع بلومتيک ۸03وسعت 

شهر بخ ش   نيا ني. همچنکنندمي يبارسلونا زندگ يشهر هينفردر ناح ونيلمي
 يک ه منطق ه ش هر    س ت ا يه م ج وار   يه ا و شهرستان هايشهردار ياصل

 تي  شهر پرجمع نمي. بارسلون ششسازندمي 3٫21۸٫071 تيبا جمعبارسلونا را 
 است.  ترانهيمد يايشهر اروپا در کنار درکالن نيترو بزرگ [2] اروپا هياتحاد

ش هر   يس اخت ف ن آور   ري  و ز يبا تمرکز ب ر توس عه تکنول وژ    بارسلونا
 نهميدر ز يگسترده ا يتا کنون موجب دستاورد ها يهوشمند و توسعه اقتصاد

 يپس ماند ش ده اس ت. اس تراتژ     تيريو م د  يي، روش نا  ياري  مل و نقل، آبح
 يداري  ب ه ش دت ب ه س مت پا     ن ده يچند س ال آ  يشهر بارسلونا برا تاليجيد

ک ه در   يتکنول وژ  جاديا کرديبا رو سهيو مشارکت شهروندان در مقا ياجتماع
 [.6] ابتدا صورت گرفته بود متمرکز شده است

ش هر بارس لونا در    يمرتبط با هوشمند ساز يطرح ها ياجرا يزير برنامه
ش اخص ه ا   اي ن  ش ده اس ت.    يسه شاخص مختص شهر بارسلونا دسته بند

در [. 6]اس ت  يت ال يجيد يو توانمن د س از   يت ال يجيد ي، نوآورتاليجيتحول د
 يفن آور ،يشهر تيريبهتر در مد يتوان گسترش تکنولوژمي تاليجيتحول د

دسته ها گس ترش   نيرا نام برد. در ا يشهر يداده ها تيريو مد يشهر يها
 ت ه ميک ليتشک ،ليباتحت مو يها شنيکياپل ،تحت وب يکاربرد يبرنامه ها

باشد. در مي باز-متن ياستفاده از نرم افزار ها و ياستاندارد ساز يدر راستا يا
 شگاهي، آزمايتاليجياقتصاد د يکل يمجموعه ها ريز يتاليجيد يشاخص نوآور
ش ده   فيتعر نوآورانه يپروژه ها يازسنجيو ن ييت شناساجه يهوشمند نوآور

داده  يه ا  يآموزش هوشمند، ورود يتاليجيد ياست. در شاخص توانمند ساز
 [.6]شده است فيتعر تاليجيوحقوق د يو دموکراس تاليجيد يا

 

 شهر آمستردام با بارسلونا سهيمقا -1-4

و گس ترش   ج اد يا ريشهر آمستردام و بارسلونا در مس   سهيجا هدف مقا نيا در
است که  نيشود امي جاديکه در ذهن ا يسوال نياول ديشهر هوشمند است. شا

دو ش هر از   ني  چرا دو شهر آمستردام و بارسلونا مورد توجه قرار گرفت ه ان د؟ ا  
با هم دارند و از همه مهمتر هر ک دام   ياديز يمختلف شباهت ها يجنبه ها
خاص خ ود را داش ته ان د     يها  يوتوسعه شهر هوشمند استراتژ جاديجهت ا

هستند ک ه   يرشد گردشگر ليو پتانس يخيتار يبناها يهر دو شهر دارا [.4]
س طح ک الن در بارس لونا     يدارد. با نگاه ييهمسو رازيشهر ش يهايازمنديبا ن

شهر هوشمند حاکم بوده است که ب ر   جاديجهت ا نيينگاه باال به پا ياستراتژ
 يتوس عه ه ا   .[6،10] تمرکز داشته است  يو توسعه اقتصاد يگسترش فناور

حم ل و   ن ه ميدر ز يبزرگ   يپروژه ها يساز ادهيانجام شده تا کنون موجب پ
و  ييروش نا  ن ه يبه تيريدهوشمند، م   ياريمصرف آب، آب نهيبه تيرينقل، مد

به  نييپا يبا آن شهر آمستردام استراتژ سهيزباله ها شده است. در مقا تيريمد
 يداري  پا ،يستيز طيمح يها نهميکه منجر به تمرکز در زکند ميباال را دنبال 

ه ر   ري  اخ ي.توسعه ها [16]کالن شده است  يو استفاده از داده ها ياقتصاد
کالن آنها در گسترش شهر هوشمند آمستردام  يدو شهر نشان دهنده استراتژ

در سال  شهر هوشمند شگاهيسالن نما يکنفرانس جهان يو بارسلونا است. در ط
 ين وآور  ت ال يجيو د يفن اور  ونيس  ميک سيو رئ   معاون اول شهردار  2016
 نيب ا عن او   2020ت ا 2017يسال ها يراچشم انداز شهر بارسلونا را ب بارسلونا

 ک رد ي. در مواجهه با روکرد يمعرف خالق تي، مدور  و در نها کيشهر دموکرات
فش ار   و کار گرفت ه ش ده ب ود    بهگذشته در شهر بارسلونا  يکه در سالها يقبل

اطالعات و ارتباطات  يمناسب فن آور يها رساختيز يريمضاعف در بکار گ
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 کي  به اص ول دموکرات  يمتک يبه طور اصول يکنون دگاهي، دبودمشهود در آن 
 ي، توانمن د س از   ياجتم اع  ياست، که شامل همه شهروندان، رش د اقتص اد  

و اداره  يبه گردش گر  ربوطم يبرخورد با مسائل اجتماع نيشهروندان و همچن
 .  [19]کردن آن است

گس ترش ش هر    نهميمتفاوت هر دو شهر در ز يها يتوجه به استراتژ با
 ماتميتص    يآنه ا در چن د دس ته    س ه يو مقا يهوشمند در ادام ه ب ه بررس    

( هوش مند،  يه ا  مورکيشهر هوشمند، چهارچوب ها )فر تيريمد کياستراتژ
هروندان پرداخته خواهد و مشارکت ش يمدل مرجع شهر هوشمند و توانمندساز

 شد.

 کياستراتژ ماتميتص نهميدر ز سهيمقا -1-4-1

 شهر هوشمند تيريمد

دو شهر آمستردام و بارسلونا ب ر اس اس چه ار     کياستراتژ ماتميتص سهيمقا
ش ود  م ي ش هر هوش مند انج ام     کياستراتژ ماتميتص نهميدر ز ياصل يژگيو
 يه ا  ياس تراتژ  يعن  ي کياستراتژ ماتميبر اساس دو دسته اول در تص [.16]
 کي  را دنبال نم وده ان د ه ر دو     يکساني يهر دو شهر استراتژ يو محل يمل

م دون   ييشهر و برنامه ه ا  يتاليجيساختار مناسب د جاديا يبرا يتمرکز محل
شهر را دنبال نموده اند. هر دو شهر  يها تيو اولو هايازمندين فيدر جهت تعر

 لوتير هوشمند در دو مرحله پاکالن شه يپروژه ها يساز لوتيپا يدر راستا
را  يکساني استيو سپس گسترش آن به کل شهر س يدر منطقه محدود شهر

و استفاده از من ابع موج ود و س پس     ييدنبال نموده اند. در هر دو شهر شناسا
هوشمند مرتبط با آنها به وضوح قابل مشاهده اس ت،   يها رساختيگسترش ز

 يمصرف يسالم و انرژ يآب ، هوا يساز نهيبه تيريبه عنوان نمونه پروژه مد
 نهيبه تيريمد يتکنولوژ نيچند يساز ادهيپکه شامل  ها در آمستردام ابانيخ

هوش مند   يري  ها مانند ان دازه گ  ابانيدر خ يانرژ رهيو هوشمند مصرف و ذخ
شود ميهوشمند  ييروشنا ستميو س يمنابع انرژ نگيتوريو مان شيمصرف، نما

 يب را  يمحل لوتيپا کيبه عنوان  در بارسلونا محله پوبلنواتوان نام برد. ميرا 
پ روژه   ش تر يک ه ب  [۸]هوشمند در نظر گرفته شده اس ت  يشهر يدگزن جاديا

شود ميمنطقه اجرا  نيکوچک در ا اسيابتدا در مق يهوشمند ساز لوتيپا يها
توسعه داده  يبزرگتر شهر يو سپس در صورت بازخورد مناسب در محدوده ها

 رس اخت يتوان گسترش زمي وناشهر بارسل يمحل يپروژه ها گري. از دشودمي
 يبزرگ   يپروژه ه ا  يساز ادهيپ يبرا يرساختيشهر که به عنوان ز ينور بريف
و حمل و نقل بکار گرفت ه   يمصرف انرژ نهيبه تيريهوشمند، مد ياريآب رينظ

 شده است.
 نيوت ب  قرار گرفته است، تف ا  يکه مورد بررس يدسته استراتژ نميسو
دو ش هر اس ت.    ني  ا يو ن رم اف زار   يسخت اف زار  يها رساختيارتباطات ز

 رس اخت يبر اس اس گس ترش ز   نهميز نيشهر بارسلونا تا کنون در ا ياستراتژ
 رس اخت يمج دد ز  ياستوار بوده است. ب ه عن وان مث ال طراح      يسخت افزار

هوش مند،   ييروش نا  يه ا  س تم يستم حمل و نق ل، اس تفاده از س  يس يکيزيف
 يه ا  س تم يو س ياري  هوش مند، آب  يهشدار دهنده و سنس ورها  يها ستميس

ب ا توج ه ب ه س اختار     [. ۸]توان نام ب رد  ميهوشمند را  يشيو سرما يشيگرما
 يها رساختيز اب يتا حدود ينرم افزار يها رساختيمشاهده شده گسترش ز

ب ا بارس لونا در    س ه يارائه شده، ناهماهن گ ب وده اس ت. در مقا    يسخت افزار
و  نرم  يسخت افزار يها رساختيمتعادل در گسترش ز دگاهيد کيآمستردام 

آمستردام هوش مند ب ا    جاديپلتفرم ا کيدنبال شده است. در آمستردام  يافزار

 يشهر با همکار نيشده است. عالوه بر ا يياجرا يو خصوص ميمشارکت عمو
اس ت، در  از همه شهروندان آن همراه  شتريو ب يخالصانه احزاب مختلف شهر

چ الش   شرفتهيپ يراه حل ها ييراستا موسسسه آمستردام  با هدف شناسا نيا
 شده است. سيشهر هوشمند آمستردام تاس يها

 يياي  من اطق جغراف  يدسته بن د  يمورد بررس يدسته استراتژ نميچهار
مورد ه ر دو ش هر    نيدر ا [.۸]متفاوت در سطح شهر است  يها ازيخاص با ن

که در هر دو شهر بارسلونا و آمستردام قس مت   يگونه اهمانند هم هستند به 
 يزن دگ  يو اقتص اد  ياجتم اع  يرا با توجه به جنبه ه ا  يخاص اقتصاد يها

کس ب و ک ار، مس کن، آم وزش در نظ ر گرفت ه و        ري  روزمره ش هروندان نظ 
متعدد در  يخيآن را فراهم نموده اند. وجود مراکز تار ازيمورد ن يها رساختيز

در آن  يمتناسب جهت ارائه خ دمات گردش گر   يساخت ها ريسطح شهر با ز
 بوده است. کياستراتژ يها يريگ مميدسته تص نيا جينتا گريمناطق از د

 هوشمند يچهارچوب ها نهيدر زم سهيمقا -1-4-2

گس ترده در س ه ک الن ش هر ب زرگ       يل  يو تحل يفيک يها قياساس تحق بر
دادن روش  نش ان  يچ ارچوب هوش مند ب را    کي   و استکهلم مونترال، لندن

 [.3،10]ق رار گرفت ه اس ت     يچ ارچوب ش هر هوش مند م ورد بررس       يطراح
 ي، دسته بن د يچند رشته ا يچارچوب نشان دهنده استراتژ نيدر ا يهوشمند

 يک ه ش هر ب را    يياطالعات است که مراحل و فازه ا  ينقشه راه فناور شده
 دهد. يشهر هوشمند را دارد را نشان م کيبه ساختار  دنيرس
 "يکمک م يچشم انداز مشترک شهر جاديو ا يبه طراح "يستراتژفاز ا 

 يش هر  يها ازيو درک کامل از جامعه و ن يقو يرهبر ازمنديکند، که ن
 باشد. يم

  "يس از  کپارچ ه يف از   ني  مرحله بعد است که در ا "يفاز چند رشته ا 
 تي  جلب حما يمختلف در راستا نفعانيمختلف با ذ يها نهيمنابع در زم
 .رديپذ يشهر هوشمند انجام م جاديروند ا درهمه آنها 

  "است ک ه   صيفاز تخص يمرحله بعد از فاز چند رشته ا "صيفاز تخص
آن  تي  موفق نيپروژه جهت تض م  ياجتماع رشيبه پذ يابيبا هدف دست

 باشد. يم

  "و  ن د يمرحله نقش ه راه ک ه ش امل فرآ    نيدر ا "نقشه راه  يساز ادهيپ
هوش مند   يشهر به شهر ليتبد يچگونگها، جهت  تيگردش کار و اولو

 شود. يم هيته

 "ازمندينقشه راه شهر هوشمند، ن يدر مرحله آخر اجرا "يفناور جاديفاز ا 
 باشد. ياطالعات و ارتباطات  مناسب م يفناور رساختيز جاديا

نش ان   (3)عناصر مدل هوشمند همانگونه که در شکل يتمام تينها در
سطوح عبارتن د   نيشود. ا يم يسته بندداده شده است، در سه سطح خاص د

به س طح   يو چند رشته ا ياستراتژ في. دو فاز تعرکرويو م است : ماکرو، مزو
و در  زونقشه راه به فاز م يساز ادهيو پ صيتخص يماکرو تعلق دارند و فاز ها

 تعلق دارد.  کرويبه سطح م يفناور جاديفاز ا تينها
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 [10] : چارچوب شهر هوشمند(3)شکل 

 
ماکرو م د   هيدو شهر هوشمند بارسلونا وآمستردام در ال سهيمقا نجايا در

 يم   يو چن د رش ته ا   ياس تراتژ  نييتع يماکرو شامل فاز ها هينظر است. ال
ارائه شده ش هر آمس تردام ب ه ص ورت      هيال نيکه از ا يفيباشد بر اساس تعر

ا ک ه  اروپ   يها استيبر س يمبتن ياقتصاد يداريمشخص بر اساس اهداف پا
 يهلند ق دم ب ر م     يمل يها استيشده و س جاديا انيياروپا ونيسيتوسط کم

آمستردام  يامور اقتصاد رهيمد اتيتوسط ه ياهداف به صورت متوال نيدارد. ا
نقش ه   ج اد ياهداف موجب ا نيا [.12]خواهد شد  ليبه اهداف کالن شهر تبد

د در قال ب  هوش من  ياشود که در آن طرح ه   يراه شهر هوشمند آمستردام م
در ح ال   يتا پروژه ها هياول يها شنهاديچارچوب شهر هوشمند آمستردام از پ

اجرا را شامل خواهد بود. در حال حاضر در چارچوب شهر هوش مند آمس تردام   
ش هر   ميدر ت   .پروژه انجام شده وجود دارد 100از  شيو ب يرسم کيشر 130

 عيرا ط رح در حج م وس    اج ليهوشمند آمستردام پروژه ها از نقطه نظر پتانس
 يژگ  يو ني  ا يکه پ روژه ه ا دارا   يدر صورت رديگ يقرار م يابيشهر مورد ارز

دولت  يميت نيباشند، طرح توسعه پروژه مد نظر گرفته خواهد شد. با وجود چن
پ ردازد   ينم نهيزم نيدر ا يطرح يااجر اي ينوآور جاديبه ا ميبه صورت مستق
 نيپ روژه ه ا، ت ام    يکننده رون د اج را   ليتسه رينظ يمتفاوت يبلکه نقش ها

دول ت   ياز چالش ها يکي [.14]کند  يم فايدر پروژه ها را ا يمشتر ايکننده 
و مستمر در  قيدق يزيبه برنامه ر ازيمانند آمستردام ن يهوشمند يدر شهر ها

 باشد. يفرهنگ شهر م رييتغ نهيزم
در نظ ر   2011را از س ال   يمتف اوت  دگاهي  شهر بارس لونا د  سهيدر مقا  

شده است.  فيشهر تعر يثابت برا کياستراتژ کياساس،  نيگرفته است. بر ا
کالن در دولت اس ت   يريگ ميبخش تصم کي جاديا ياستراتژ نياز ا يقسمت

ه ا،   رس اخت يز ،يزي  برنام ه ر  ن ه يدر زم رندهيگ ميتصم يواحد ها يکه تمام
کند.  يرا مجتمع م ستيز طيو مح يشهر يها سيسرو ،يو شهرساز مسکن
ق رار   يش هر  کياس تراتژ  يشهر هوشمند در چارچوب برنامه ها يزيبرنامه ر

 نديو اروپا هم سو است. فرآ يهماهنگ شده منطقه ا يها استيدارد که با س
 في  تعر ق،ي  دق ي ي اجرا ن د يپ روژه ه ا ب ا ارائ ه فرآ     يس از  ادهي  ها و روش پ

 افتهيو ساخت يعملکردپروژه، اهداف، دامنه و الزامات  ياجرا هياول يهايازمندين
و نظ ر   يدولت   يها استيس لهيپروژه ها بوس نيا يينها دييباشد. تا يپروژه م
 [.14] رديپذ يدولت انجام م ميمستق

 ياس تراتژ  ن ه، يزم نيشهر آمستردام در ا کرديبا رو سهيدر مقا تينها در
از مراحل بسته  ،يبه جا رييو تغ يمستمر بررس نديروند و فرآ کيشهر بارسلونا 

 شده، مخصوصا در مرحله توسعه و اجرا است. فيتعر شيپ

 مدل مرجع شهر هوشمند نهيدر زم سهيمقا -1-4-3

چارچوب جامع که ش امل   کي جاديبه منظور ا يمرجع شهر هوشمند مدل مدل
شهر هوش مند اس ت    يزيمربوط به برنامه ر يندهايها و فرآ استيس م،يمفاه

از  يمهم   يام جنب ه ه ا  است ک ه ه ر ک د    هيمدل شامل هفت ال نيا [.11]
کند. مهم است که توجه  يشهر هوشمند و ارتباطات آن را برجسته م ياستراتژ

تواند به صورت جداگانه و به ط ور مس تقل ب ه     يمدل م نيکه ا ميداشته باش
 تي  و اولو يمحل   يها يژگيتواند به و يم هيهر ال رايشهر اعمال شود، ز کي
 قيگردد. بر اساس تحق يساز ادهيپشهر متصل شود و به صورت جداگانه  يها
 فيطور خالصه تعر به (1)مدل مرجع در جدول هيصورت گرفته، هفت ال يها

  [.11] شده است
 

 [11]مدل مرجع شهر هوشمند يها يهال( :  1جدول )

 يهشرح عملکرد ال عنوان اليه

 يريتمرتبط با مد يو سامانه ها يندفرآ ي،شهر يها يرساختز شهر يهال 0
 کرد. يفکه بتوان چشم انداز شهر را تعر يگونه ا به يشهر

سبز  يهال 1
 يشهر

اهداف و چشم انداز و فاکتورهاي محيط زيستي مورد نياز راه 
حل هاي هوشمند ارائه شده در پروژه هاي شهر هوشمند در اين 

 اليه متمرکز شده است.
ارتباطات  يهال 2

 يداخل
 يرساختحجم ز يشکه موجب افزا يارتباط يها ينوآور

ارگان ها، مناطق و  ينارتباط ب ييو توانا ينترنتگسترش  ا
 باشد. يهوشمند م يزاتتجه

ابزار  يهال 3
 يقدق

مناسب  يها يرساختز يجادشهر و ا يسخت افزار يهال
مختلف که داده  يمانند سنسورها  Real-Timeارتباطات   
 .يندنما يم يجادرا ا Real-Time  يها

 يکپارچه يهال 4
 باز يساز

 يافتهاطالعات توسعه  يساز يرهمنابع ذخ يو آماده ساز يهته
 يها يشده با تکنولوژ يساز يادهپ يها يستمس يتمام يبرا

 متفاوت
برنامه  يهال 5

 يها
 يکاربرد

 يساز ينهو به يهوشمند يهال يجادمتفاوت و ا يها يهال يبترک
ها شده از سامانه  يجادا يزمان يسر يجهت استفاده از داده ها

 و ابزار هوشمند ثبت داده ها در سطح شهر هوشمند
ايجاد جايگاهي در شهر که موجب ايجاد نوآوري خالق براي  ينو آور يهال 6

ايجاد کسب و کار جديد در زمينه هاي شبکه هاي اجتماعي 
 مرتبط و گروه ها

   

  
مدل مرجع شهر هوشمند آمستردام و بارسلونا بر اساس  سهيمقا نهيدر زم

 است. ريبه شرح ز هيال کيبه تفک سيگرايز قاتيتحق جيانت
 يشهر هي: ال 0 هيال 

ش ود. ب ه    يش ناخته م    يخيتار يها رساختيآمستردام به داشتن ز شهر
آن  يگردد که ط   يبر م يعنوان مثال، شبکه برق آمستردام به دوره زمان

 يهنوز ه م ب را   Tisاداره برق و ابزار تلفن خود است. شبکه  يشهر دارا
 س تم يس ني  شود. از آنجا که ا ياستفاده م يابانيخ يروشن کردن چراغها

 يگ ذار  هيب ه س رما   ازيهوشمند ن ييروشنا يطرحها ياست، اجرا الوگآن
ب رق در   ن،يدارد. عالوه بر ا يپ ياستفاده از اتصاالت آ يبرا يبزرگ يها

ب رق   س تم يدر س يريي  شده اس ت و ه ر تغ   يساز يخصوص 1990دهه 
ش هر   ني  اس ت. ا  اب ان يچ را  خ  تيريم د  يره با شرکت هامذاک ازمندين

است که معم وال در خ ارج از    يگريمختلف د يهامکان  يدارا نيهمچن
هستند  يشهر يمرکز شهر قرار دارند که در حال حاضر در معرض بازساز
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 يف راهم م    يش هر  يانجام پروژه ها يبرا يشتريرو امکانات ب نيو از ا
 يس بز زن دگ   شگاهيو آزما IJburg ،Amsterdam-Noordکنند. مثال 

 .Amsterdam Zuidدر 
در  ياساس   راتيي  تغ يبرا يشتريب يبارسلونا فرصت ها گر،يد يسو از

 يبازس از  ن د يدارد که در حال فرا يمناطق مختلف رايدارد؛ ز شيها رساختيز
ش هر تح ت    ني  ، ا1992در س ال   کيالمپ يها يهستند. از زمان باز يشهر

داشته،  يقرار گرفته و به توسعه مناطق که رشد کمتر اصالحات در سطح شهر
برنام ه   بي  ترک يدر راس تا  کپارچ ه ي يزيبرنامه ر کرديشده است. رو رداختهپ
 کرديرو کي( به يصنعت راثي)مانند برنامه حفاظت از م يا نهيمختلف زم يها

که  Eixampleمنطقه  ن،يشده است. عالوه بر ا ليشهر تبد يجامع از نوساز
 يمحسوب م باال تيفيمقرون به صرفه و با ک يمنطقه با معمار کيان به عنو
 رس اخت يآس ان ب ه ز   يحال امکان دسترس نيشده است که در ع جاديشود، ا

    [.11] در آن درنظر گرفته شده است ييربنايز يها
 يسبز شهر هي: ال 1 هيال 

در آمستردام ب ه ص ورت    باز يداده ها يکه بر رو ياز تمرکز خاص پس
دس ته   نيمورد توجه در ا ياصل نهيزم گريهود، قابل مشاهده است، دمش

 نيشهر به شدت توسط چند ياست. استراتژ يطيمح يداريمربوط به پا
 جاديو ا CO2کاهش انتشار  ،يانرژ يبهره ور شياهداف مرتبط با افزا

 ني  ا .[16،11،12] در شهر استوار اس ت  يزندگ يبرا دارتريپا وهيش کي
 [.1۸،13]مورد توافق قرار گرفته است  آمستردام داريمه پااهداف در برنا

 ن ابع، م ريپ ذ  ديتجد يها يبرنامه ها استفاده از انرژ نياز ا يينمونه ها
از  گ ر يد يکي نياست. همچن يباد يها نيو تورب يديخورش يپانل ها
است.  2025آزاد تا سال  کيبه حداکثر تراف يابيدست کالن شهر اهداف

اس ت ک ه    يسبز زندگ شگاهيآزما جاديا ر،ياخ يها رفتشيپ نياز مهمتر
( واق ع ش ده   Amsterdam Zuidمنطقه جنوب آمستردام ) عتيدر طب
 يو خالقان ب را  نانياست که دانشمندان، کارآفر يين مکان جاياست. ا

خ ود را   يه ا  ييگرد هما يسالم شهر يزندگ جيو ترو کيکشف، تحر
 کنند.  ميبرگزار 

 اسي  هوش مند در مق  يتکنول وژ  نيچن د  يجراا قياز طر بارسلونا
 يقاب ل ت وجه   زاني  آب را به م ييپسماندها و صرفه جو ،يانرژ ع،يوس

سوم چارچوب بحث شده است.  هيکاهش داده است، همانطور که در ال
 کيتراف ليهوا و سر و صدا در شهر، عمدتا به دل يآلودگ زانيم شيافزا

چ الش   ني  حل کردن اجهت  ني. بنابرااست يشهر يحاصل از سفرها
در بارسلونا ارائه شده  کيحمل و نقل و تراف نهيدر زم ديجد يبرنامه ها
در دس تور  2017چالش تا سال  نيا تيرياقدام را جهت مد 5۸است که 
به آمس تردام   هياقدامات شب نيا [.1۸]قرار داده است يشهر رانيکار مد

 ليدر وسا تيود، محدآالينده هاکم با انتشارمناطق  جاديا ملاست و شا
و  کي  به تراف دنيو آرامش بخش يآلوده، ارتقا  حمل و نقل عموم هينقل

و سه برابر مق دار خط وط    superblocksتوسعه به اصطالح  نيهمچن
بارسلونا به " ز،يبارسلونا ن تاليجيشهر د ديجد يدوچرخه است . استراتژ

به ذک ر   را مد نظر قرار داده است. الزم "يداريشهر مدور پا کيعنوان 
 يبا آمستردام به سمت ثبات اجتماع سهيدر مقا ياستراتژ نياست که، ا

سوق دارد، که به نوبه خود موجب  شتري( بتاليجيد مي)مانند کاهش تقس
 ( است.  CO2)مانند کاهش انتشار  يطيمح يداريپا

 يارتباطات داخل هي: ال 2 هيال 

 ينترنت  يا يق و  يکيزيف رساختيز کينوآورانه بارسلونا توسط  يها پروژه
در  ين ور  ب ر يف ل ومتر يک 500آن شامل  رساختيز شود. که يم يبانيپشت

س ال   30حدود  ينور بريشبکه ف رساختيز يباشد. را اندازميسطح شهر 
( دو هياول يبرهاي)ف هياول يفن آور قيکه شهر از طر يآغاز شد، زمان شيپ

درص د   90کرد و اکن ون پوش ش   ميرا به هم متصل  يساختمان شهردار
ن وع   ني  ا .ده د م ي را ارائ ه   (FTTHبه خان ه )  بريارتباطات پهن باند ف

ام اکن ب ه ص ورت     يب را  ين ور  ب ر يارتباطات ، معرف ارتباطات کاب ل ف 
اساس نور هس تند، ت وان    رها که ب ستميگونه س نيباشد. ا يم ياختصاص

 ينتس وهيبا ش سهيرا در مقا ياز اطالعات به شکل کارآمدتر يانتقال انبوه
  [.20]دارا هستند  يمساو بايتقر يمتيبا ق يمس يکابل ها

در س طح ش هر بارس لونا ب ه      Wi-Fi سيارائه سرو ن،يبر ا عالوه
 يدهد تا ب ا اس تفاده از نق اط دسترس     مياجازه  دکنندگانيو بازد نيساکن

Wi-Fi داشته باشند. يدسترس نترنتيبه طور منظم در سراسر شهر، به ا 
آغاز ک رد،   2005خود را در سال  ينور بريبکه فتوسعه ش آمستردام
از جمل ه ش بکه مت رو     يفقط در موارد استفاده عموم بريکه در آن زمان ف

قس مت   نيتر يدر چگال يمتعدد يشهر با چالش ها نيشد. ا مياستفاده 
شهر )مرکز شهر( مواجه شده است و همچنان رو به رو است، چرا که  يها
را نداش ته   يکش   مينوع س   نيبه ا يازين يشهر يمعمار هياول ماتيصمت

 ب ر ي، فVDSLمانن د   گ ر يد يه ا  يآورشهر با استفاده از ف ن  نياست. ا
ده د. در  ميکاربران قرار  اريرا با پوشش کامل با سرعت باال در اخت ينور
است و همچنان ادامه  افتهيتوسعه  شتريب FTTH ينقاط شهر، اجرا ريسا
 يب ه پوش ش جه ان    ب ا ي، هلند تقر2015سال  نايتا پا ن،ي. عالوه بر اددار
درصد از خانه ه ا،   6/99کرده و  دايپ يدسترس  LTEبا سرعت   نترنتيا

 [.21]کند ميشبکه تلفن همراه با سرعت باال استفاده  نياز ا
 نيمرک ز بزرگت ر   نيوم  ( دAMS-IXآمس تردام )  ن،ي  عالوه ب ر ا 

-ميباعث  نيها( و ا در جهان است )براساس توان داده ينترنتيمبادالت ا

 در سراسر جهان باشد. نترنتيا رساختيمهم در ز اريبس يشود که شهر
 قيابزار دق هي: ال 3 هيال 

شهر ، به ط ور خ اص توانس ته     ينور يبرهايشبکه ف قياز طر  بارسلونا
از  يرا در سراسر خ دمات ش هر   اياش نترنتيا يفرد يها ستمياست س

ه ا، بس ازد.    يف ن آور  ريو س ا  گسترده سنسورها، اعمال ياجرا قيطر
هوشمند که سطوح  يزباله  )سطل زباله ها تيريموجود در مد يمثالها
-مي يساز نهيرا به يجمع آور يرهايکنند و مس ميرا نظارت  عاتيضا

)س نجش از   آب ياريمواد خطرناک(، آب ييکنند، همراه با امکان شناسا
 زاني  م ميده د تنظ   يمآب در پارک ها، اجازه  ياريراه دور و کنترل آب

هس تند   هوش مند  ييدر مناطق خاص پارک انجام شود( و روشنا ياريآب
نظ ارت ب ر    ينوآورانه برا يها يآورنبه نوبه خود بر ف آمستردام [.20]

ب ه عن وان    [.16]تمرک ز دارد   ريپذ ديتجد يانرژ ديو تول يمصرف انرژ
ب ا   ينيماش   يس فرها  ينيگزيبه جا قيتشو نهيدر زم يجهان شرويپ کي
نوآورانه در تح رک   يراه حل ها ،يکيالکتر هينقل لهيوس يها رساختيز

 يمک ان  ي، از داده ه ا 2015کرده است. در اواخر س ال   جاديا هوشمند
(GPSموجود در نرم افزار ناوبر  )يبر آمس تردام  اس تفاده م     يمبتن ي 

 يم   ج اد يا يدر زمان واقع کيتراف انيجر تيريشود و به کمک آن مد
 [.17]شود 
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اج را   ممنطقه آمس تردا  نيدر چند هوشمند ييروشنا جاديپروژه ا 
شده است که البته از نظر محدوده اجرا کمت ر از ش هر بارس لونا اس ت.     

از  يکياستفاده از دوچرخه به عنوان روش معمول حمل و نقل، در شهر 
 ييها يشهر آمستردام است. در آمستردام تکنولوژ يها يژگيو نيبارزتر
هوش مند در خط وط دوچرخ ه     ييو روش نا  يديخورش   ينل هاپا رينظ

 شود. يآب و هوا استفاده م رييبر اساس تغ يسوار
 باز يساز کپارچهي هي: ال 4 هيال 

ب از و   يب ه داده ه ا   يبا هدف دسترس يمختلف يدو شهر پلتفرم ها هر
دهد که ميپلتفرم به کاربران امکان  نيکنند، ا يشده را فراهم م عيتوز

مانن د برنام ه    گ ر يد يکاربرد يبرنامه ها يشده برا عيتوز يها از داده
 رماستفاده کنند. در بارسلونا به عنوان مثال دو پلتف ليموبا يکاربرد يها
"OpenDataBCN"  و"Transparencia" ش  ده اس  ت.   ج  اديا
 يه ا  ن ه يبزرگ از داده ها در زم يبه مجموعه ا يپلتفرم دسترس نياول

را  رهي  و غ يش هر  طيتصاد و کسب و کار، محاق ت،يمختلف مانند جمع
در تم ام   تيارائ ه ش فاف   يشده ب را  جاديپلتفرم ا نيکند. دومميفراهم 

س اختار   ني  شهر بارسلونا اس ت. ا  يدر حال انجام در شورا يپروژه ها
 يآن امکان دسترس   دکنندگانيشده است که بازد يبستر جاديموجب ا

ض وعات م رتبط ب ه دول ت     به اطالعات و مدارک مربوط ب ه ان واع مو  
ده د. در  م ي ( را ارائ ه  رهي  ه ا و غ  ي)مقررات، برنامه ها، ب ه روز رس ان  

 ب از  يب ه داده ه ا   دهپلتفرم اختصاص داده ش   کي نيآمستردام همچن
ش ده توس ط دول ت و     يجمع آور يبه داده ها يوجود دارد که دسترس

انجم ن   ،يتجار يمختلف مانند شرکت ها يسازمان ها ريسا نيهمچن
ه ايي اط الق   کند. داده باز، ب ه داده ميرا فراهم  يعموم يها و نهادها

شود ت ا  مي دهشود که به صورت رايگان و آزاد در اختيار همه قرار دامي
به نشر آن  يبتوانند از آن استفاده کنند و به هر صورت و فرمت دلخواه

ا ي   ت،ي  هاي مربوط به ح ق کپ ي را  بپردازند. داده باز داراي محدوديت
محدوده انواع داده ها  (4). در شکل ستيموارد محدودکننده مشابه آن ن

 نشان داده شده است. يشهر تيريدر مد

 
 : محدوده انواع داده ها (4)شکل 

 يساز کپارچهيو  يجهت جمع آور يزيبرنامه ر نهيدر زم بارسلونا
 يق دم جل وتر از آمس تردام اس ت. هم انطور ک ه در دم و        کيداده ها 

خ ود   يياجرا يدر ارائه استراتژ "شهر مشترک کيا به عنوان بارسلون"
بر  روژهپ نيا[ 7،15]مشخص شده است  2017تا   2010  يدر سال ها
شهر متمرکز  يداده ها يشده و عموم عيباز، توز يها رساختيتوسعه ز

 جيت رو  ن ه يمش خص در زم  ياس ت يس ج اد ياست، همزمان ب ا آن ب ه ا  
 يدانش گاه  يايرکت ها، جوامع و دنکه شامل شهروندان، ش يدموکراس

 CityOSبا نام  يپروژه شامل پلتفرم نيا[. 7]شده است  پرداختهاست 
 يداده ه ا  لي  و تحل هي  تجز ،تيرياست که به عنوان اب زار جه ت م د   

ب ا   يه ا  س تم يرسيش ده از ز  يجم ع آور  يبه همراه داده ه ا  يشهر
عال کنن ده  ف يسنسورها و پلتفرم ها يکه شامل داده ها  Sentiloنام
 باشد، است. مي

ه ر دو ش هر بارس لونا و آمس تردام پ روژه      در ، 2016دسامبر  در
 يداده ه  ا س  تمي)اکوس DECODEس  اله ب  ه ن  ام   س  ه يش  يآزما

 ياست که ش هروندان م    يشهروندان( آغاز شده است که شامل پلتفرم
خود را به اش خاص ثال ث    يشخص نيبه اطالعات آنال يتوانند دسترس

بارس لونا ب ا    ن ده، يآ يدر س ال ه ا   ن،يعالوه بر ا. [22] ندينما تيريمد
را دنبال خواه د   يخصوص ميحر تيبا محور يگريد لوتيپا يپروژه ها

 [. 7]نمود 
 يکاربرد يبرنامه ها هي: ال 5 هيال 

باز، هر دو شهر نسبتا  يمرتبط با داده ها يکاربرد يبرنامه ها نهيزم در
 يمتع دد  يکاربرد يبرنامه ها که هر دو شهر يمشابه هستند به صورت

 يها ستميدهند که از منابع مختلف اطالعات ارائه شده در سميرا ارائه 
 ياکنند. به عنوان مثال، هر دو شهر برنام ه ه   مياطالعات باز استفاده 

را  نگيخدمات حمل و نقل و پارک رينظ يمختلف يها نهيدر زم يکاربرد
خطوط راه  نهي، در هلند در زمبه طور خاص .[11،20،17] دهند يارائه م

است ک ه    "trainradar"با نام   يبرنامه کاربرد يدارا يآهن به تازگ
برنام ه ب ه    ني  ارائ ه ش ده اس ت. در ا    زين ليموبا شنيکيپلبه صورت ا

که،  يشود به صورت يقطار ها داده م يکاربران امکان مشاهده لحظه ا
 يار و مشخص ات کل   قطار و نوع قط يمکان تياز موقع ياطالعات کامل

توق ف و.. را   يه ا ، مک ان ه ا    ريحرکت، مس يآن، اطالعات زمان ها
[. 9] نرم افزار قابل مشاهده است يکل ينما (5)شود در شکل يشامل م
و  نيو ق وان  داري  پا يتمرکز شهر آمستردام بر راه حل ها ن،يبر ا عالوه

ش ارژ   يه ا  ستگاهيو ا يکيالکتر هينقل ليوسا نهيمقررات مناسب در زم
 باشد.ميآن ها جهت گسترش استفاده آنها در شهر  يانرژ
 

  
 trainradar" [9]"با نام   يبرنامه کاربرد ي: دارا(5) شکل

 

 ستگاهيشهر، ا نيدر ا Wi-Fi گانيبارسلونا، عالوه بر شبکه را در
 QR يمانن د ک دها   يآورنف   سيس رو  نيمتعدد اتوبوس با چند يها
و  يتع امل  يه ا  شيحمل و نقل، ص فحه نم ا   يدانلود برنامه ها يبرا

تلفن همراه مجهز شده اند.  يشارژ دستگاه ها يبرا USB يپورت ها
من ابع جم ع    ريسنسورها و سا قياز طر وداز اطالعات خ نيشهر همچن

کن د ب ه ط ور    م ي استفاده  گريد يپروژه ها تيريشده، جهت مد يآور
زبال ه ک ه ب ر     يورجم ع آ  يشده برا يساز نهيبه ريمثال، با داشتن مس

و  ديآميشده از ظروف زباله بدست  يسنسور جمع آور ياساس داده ها
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پلتف رم   که "Bicing" سيشده از سرو يجمع آور يداده ها نيهمچن
در دس ترس ب ودن    يساز نهيبه يدوچرخه است برا يبه اشتراک گذار

توان نام برد. در هر دو شهر، ميدوچرخه است  يها ستگاهيدوچرخه در ا
شهر هوش مند ب ه ط ور م داوم در ح ال رش د و        يکاربرد يرنامه هاب

 گسترش است.
 ينو آور هي: ال 6 هيال 

 طيمح يو رشد نوآور رشيپذ نهيدو شهر بارسلونا و آمستردام در زم هر
و رو ب ه   داري  را فراهم کرده اند. آمستردام با توجه به اقتص اد پا  يمناسب

 يمحل ياز نظر اقتصاد داريانسبتا پ ياسيس طيشرا کيرشد آن در کنار 
کسب و کار است. مق ررات س ودمند، مناس ب و     يجذاب و مناسب  برا

استارتاپ ها، آمستردام را  و ديجد يکسب و کار ها ياز راه انداز تيحما
ب ه ص ورت    [.16]کن د  م ي شروع کسب و ک ار   يشهر برا نيجذاب تر

و  يجتم اع مش ارکت ا  يفرصت ها شيمشابه، بارسلونا با تمرکز بر افزا
 يت راکم از فض اها   نياروپا ب ا ب االتر   ياز شهرها يکيشدن به  ليتبد

 [.7،۸] دارد يمناسب نو آور يدر رشد فضا يدر هر ساکن سع يهمکار
توس عه   جيس ازمان مس ئول ت رو    کي  ، "بارس لونا فع ال  "بطور مثال، 

 ياش تغال ب را   يه ا  اس ت يس يو اج را  يطراح   زي  شهر و ن ياقتصاد
گس ترده دارد   تي  رشد اس تارتاپ ه ا فعال   نهيدر زمشهروندان است که 

 ياز کنگ ره ه ا   ياريبس زبانيبارسلونا به عنوان م ن،يعالوه بر ا[. 23]
 ش گاه ينما يکنفرانس جهان ل،يموبا يمحور مانند کنگره جهان يفن آور

 شناخته شده است.  اياش نترنتيا يشهر هوشمند و کنگره جهان
و  ياس  يبارس  لونا در ج و س  دو ش  هر آمس تردام و  ک رد يرو تف اوت 

و در بارس لونا   يحاکم بر آنها است در آمستردام ثبات اقتص اد  ياقتصاد
 [.24،25]است  ريچشمگ ينو آور نهيدر زم ياسيثبات س

و مشارکت  يتوانمندساز نهيدر زم سهيمقا -1-4-4

 شهروندان

 ن ه يدر زم يزيشهر هوشمند برنامه ر کياستراتژ کردياز موارد مهم در رو يکي
عدم رشد فرهنگ و علم شهروند هوشمند  رايشارکت شهروندان است. زرشد م
ش هر بارس لونا    يه ا  کرديشهر هوشمند خواهد بود. در رو جاديدر راه ا يمانع

کالن  يها پروژه يبا اجرا ياقتصاد-ياجتماع يها نهيدر زم ييگاها چالش ها
 ييه ا  ياستراتژ 2015تا  2011در سال  [.7]شهر هوشمند قابل مشاهده است

. که [25]شده است يساز ادهيو پ فيمشارکت شهروندان تعر شيافزا نهيدر زم
. ب ا توج ه ب ه رک ود     ديمحدود شهروندان بارسلونا گرد يها يمنجر به همکار

 جاديشهروندان ا يگردشگران در شهر برا شيکه با افزا يو مشکالت ياقتصاد
اص بودج ه ب ه   اختص   شيبر اف زا  يمبن يدولت يها يشد، شهروندان استراتژ

س وال بردن د    ري  شهر هوش مند را ز  يها يصرفا جهت رشد فناور يتکنولوژ
مض اعف   يمش کل در بارس لونا تالش     نيراستا جهت حل ا نيا در ،[25،26]

س اخت   ري  ها و ز يتوسعه فن آور ازيو ن ليشهروندان با دال يجهت آشناساز
در ش هر   .[7،26]از آنها انجام شد  يبهره بردار يشهر هوشمند و چگونگ يها

ب ا   يپلتفرم 2019تا  2015 يدر سال ها يبرنامه شهر کيبه عنوان  ابارسلون
 يش ود ک ه در آن ش هروندان م      ياجرا م Decideim Barcelonaعنوان 

 يدر مورد مسائل و پروژه ه ا  يريگ ميتوانند به صورت فعال به بحث و تصم
 با قابليت يراهبرد يپلتفرم جاديدر حال اجرا در بارسلونا بپردازند. که منجر به ا

 . گرددشهر بارسلونا  ندهيآ يبرا يمناسب تر پذيرش

ب ا   ش تر يبه باال ذاتا پروژه ها ب نييپا کرديوجود رو ليآمستردام به دل در
ارتباط  نهيدر زم ده ايگستر قيتحق 2016شهروندان مرتبط است. در سال  ازين

پروژها م ورد   تيصد موفقنقش دولت و مشارکت شهروندان در آمستردام با در
ق نشان داده شده است که در صد يتحق نيدر ا [.14]قرار گرفته است  يبررس
 لي  ب ه ع دم تما   يت وجه  يب   لي  شهر هوش مند ب ه دل   ياز پروژه ها ييباال

، شکس ت مواج ه   و در نهايت رفتار رييبه تغ يشهر يشهروندان و سازمان ها
پ روژه   يو هدف اجرا يچگونگو  تيراستا نشان دادن اهم نيخواهد شد. در ا

و  يش هر  يو س ازمان ه ا   نپروژه با شهروندا هدر مراحل اول توسع قايها دق
 نيبدست آم ده از بزرگت ر   ياز عدم سو  استفاده از منابع داده ا نانياطم جاديا

 شهر هوشمند است.   يه هاژپرو تيارکان موفق

 يمطالب اصل -2

 ست؟يشهر هوشمند  چ -2-1

دقيق آن در حال  فيباشد و تعيين تعرميتکامل  شهر هوشمند در حال مفهوم
است.  يمتفاوت يمفهوم در نقاط مختلف دنيا داراي معان نياست. ا رييرشد و تغ

ش هر   براي ش هر هوش مند ارائ ه ش ده اس ت.      يمختلف فيدر حال حاضر تعار
ک رد.   يتلق   يو مقرارت ادار نيقوان ايرشد و نمو  ،يتوان فناورميهوشمند را 
 هيس رما  ون د ياس ت ک ه ق ادر ب ه پ     تاليجيشهر د کياز  شيد بشهر هوشمن

باش د.   رساختيبه منظور توسعه خدمات بهتر و ز ياجتماع هيبا سرما  يکيزيف
بر  ،ياسيس دگاهي، اطالعات و ديفناور يآن گونه است که قادر به گرد هم آور

 .شودمي يبهبود خدمات شهر وبرنامه منسجم  کيحسب 

 وشمندبه شهر ه ازين ليدال -2-2

 نياز مهمت ر  يشهرهاي هوشمند وجود دارد. برخ   جاديمتعددي براي ا ليدال
و م ردم   ياجتماع ،يتکنولوژ ،ياقتصاد ،يطيمح ستيز ليآنها عبارتند از: دال

در ش هر اس ت.    ياز عوامل بسيار مهم براي زندگ يکي ستي. محيط زيشناخت
 يس طح زن دگ  ارتق ا   ت،ي  امن ج اد يدر ش هر موج ب ا   داري  اقتصادي پا جاديا

ش هرهاي   ج اد يا لي  ن مجموع ه از دال ميباشد. سوميشهروندان و رشد شهر 
شهرهاي هوشمند است.  جاديدر ا يکه محرک اصل شدباميهوشمند، فناوري 

داش ته ان د و    اديي  فراگي ر گس ترش ز   جيت ال يدر سالهاي اخير شبکه هاي د
-م ي رن د و  دا ياند که قدرت پردازش مناسب افتهيتوسعه  يسنسورهاي متنوع

از مردم دنيا از  يياستفاده نمود. درصد باال گريکديدو تکنولوژي را با  نيتوان ا
باشند و ميکنند. بسياري از تلفنهاي همراه هوشمند مياستفاده  همراهتلفنهاي 

 نيآورند. بن ابرا ميرا فراهم  ينترنتيو ا يبه خدمات الکترونيک يامکان دسترس
در شهرهاي هوشمند را به همراه  يمات الکترونيکبراي ارائه خد يپتانسيل خوب

 دارند. 
و م ردم   يشهرهاي هوشمند مسائل اجتماع جاديدليل مهم براي ا نيآخر
مردم جهان در ش هر ه ا    %50از  شيب 200۸سال  انيباشد. در پامي يشناخت
 يس ال ه ا   نيشود جمعيت شهرها ب  مي يکرده اند. همچنين پيش بين يزندگ

در  عيسر يرا داشته باشند در ضمن، شهرنشين يريچشمگ رشد 2050تا  2010
 نيکنند. همه امي جاديکشورها ا نيرا بر روي ا ادييفشار ز ييآسيا ورهايکش
-ميدهند شهر ها الزم است هوشمند شوند. هوشمندي باعث مينشان  ليدال

151



 

 

ب ه   ييزان ت الش الزم ب راي پاس خگو   مي  شده و  ييشود در منابع صرفه جو
 [.1]ابديازهاي روبه رشد شهرنشيان کاهش فشارها و ني

 هوشمند يشهرها يها و فاکتورها شاخص -2-3

المانهاي تش کيل   يياز شهر هوشمند، شناسا يدرک صحيح افتيمنظور در به
از  يت وان طي ف وس يع   ميشهر  کي يدهنده آن امري ضروري است. با بررس

انه اي ش هر   در م ورد ق رار دادن آنه ا در ليس ت الم     ديکه با افتيرا  ژگيهايو
( شهر هوشمند عبارتن د  ي)شاخص ها يم گيري کرد. محورهاميهوشمند تص

 :از
 هوشمند  تميحاک 
  اقتصاد هوشمند 
 ( هوشمند ييايتحرک )پو 
   شهروند هوشمند 
 هوشمند  طيمح 
 هوشمند  يزندگ 

شهر با توجه به نيازه ا و بودج ه ه اي ش هري ممک ن اس ت ط رح         هر 
ش ده   يپ يش بين    يفاکتور از فاکتوره ا  چند اي کيهوشمندسازي خود را در 

شهر ممکن است با مسئله آب شروع کن د و   کيمتمرکز کند. به عنوان مثال 
ممکن است از سيس تم ترافي ک ش روع     گريسپس به انرژي بپردازد. شهري د

اس ت   ني  ت است اميبپردازد. آنچه که حائز اه ميامنيت عمو بهکند و سپس 
تک رار   دي  اي است که بطور م داوم با  هر شهري چرخه در که هوشمند سازي

 دي  همه ي ح وزه ه ا را ب ا ه م در دس تور ک ار ق رار داد، با        ديشود. لزوماً نبا
ن ه ش روع فعالي ت در ح وزه     ميکرد و با مد نظر قرار دادن آنها در ز ينيازسنج

وضع موج ود ش هر    يراستا ابتدا بررس نيم گيري کرد. در اميهاي مختلف تص
با توج ه   رازيمناسب شهر ش کيبرنامه استراتژو سپس انجام شده است  رازيش

 .تدوين شده استانجام شده،  يقيبه مطالعات تطب

ب زرگ   ياز شهرها يکي نفر 1،۸69،001در حدود   يتيبا جمع رازيش شهر
 يسرش مار  جيب ر اس اس نت ا    رازيش تيو مرکز استان فارس است. جمع رانيا

اس فند   23  خيدر ت ار  ران،ي  مرکز آم ار ا  1395کشور در سال  يهاشهرستان

س اکن در   تيرقم با احتساب جمع نيا که بوده نفر 1،712،745بالغ بر  1395

استان ف ارس،   يدر بخش مرکز رازي. شرسدمي نفر 1٬۸69٬001حومه شهر به 
زاگرس واقع شده  يو در منطقه  کوهستان اياز سطح در يمتر 14۸6در ارتفاع 
 يوجود بناه ا  رازيبارز شهر ش يها يژگيو از يکيدارد.  يمعتدل يو آب و هوا

جاذبه  نيمهمتر از يکيبه  ليساله است که آن را تبد نيبا قدمت چند يخيتار
ش هر   دگاهي  نموده است. با توجه به روند گسترش د رانيدر ا يگردشگر يها

 يمطالعات 1392در سال  راز،يدر شهر ش يشهر تيريمد خچهيو تار کيالکترون
 نيدر ا يانجام شد. اسناد رازيش شهرداري در يکير الکترونشه جاديا نهميدر ز

( شهر ICT-MasterPlan) اتاطالعات و ارتباط يمورد با نام طرح جامع فناور
 ينيگزيو ج ا  يشهر تيريمد ينرم افزارها جاديبر اآن تمرکز  شتريکه ب رازيش

 زهيو مک ان  نيبا ساختار نو يخدمات شهردار ياجرا يها نديفرآ يساختار سنت
 يه ا  ليشهر به سمت ش هر هوش مند و پتانس     يازهاي. با گسترش نداردآن 

هوش مند   دگاهيبا د يشهر تيريمدساختار  يضرورت طراح رازيخاص شهر ش
 رازيشهر هوشمند ش جاديموجود در راه ا يشهر مشهود است. چالش ها يساز

 يآمدهادر جاديا ک،يهوا، حمل و نقل و تراف ياز جمله کمبود منابع آب، آلودگ
 يمنس جم ش هر   تيريو م د  يمن ابع و مص رف ان رژ    تيري، مد يدارشهريپا

 هيش ب  ييه ا  ليهوشمند با پتانس   يگر شهر هايبا د يقيمطالعات تطب ازمندين
 است.  رازيشهر ش

 يفراهم ساز ازمندين رازيدراز مدت در ش يانداز ، اهداف و راهبردها چشم
در  ،يش هر  کپارچ ه ي تيريم د  اطالعات و ارتباطات مناسب در، يبستر فناور

ب ه ش هروندان وتحق ق     يم وثردر خ دمات رس ان    ياستقالل سازمان ها نيع
چش م   نيش هروندان اس ت . مهمت ر    يحداکثر يتمنديمشارکت و کسب رضا

 اندازهاي شهر شيراز عبارتند از:
 از  يب ا برخ وردار   مياس ال  رانيا يفرهنگ تختيو پا يشيراز شهر مذهب

 بيو اد شاعر، عارف 600از  شيب
 با  يو جهان يبرتر در سطح مل يخيو تار يشيراز مرکز گردشگري، سياحت

 چند هزار ساله خيتار
 يهدف کل کيآن به عنوان  يبا  ها يشيراز شهر سبز که لزوم نگهدار 

 شود.مي دهيد يشهر يبرنامه ها هيدر کل
 ادهيشيراز شهر پاک و شهر پ 
 ب ا س ابقه    ميد مراکز علشيراز شهر فناوري اطالعات و ارتباطات با وجو

 درخشان در سطح کشور است.
 شيراز شهر روان 

در با توجه به مطالعات تطبيقي انجام شده در دو شهر آمستردام و بارسلونا 
  يتصميمات استراتژيک م ديريت ش هر هوش مند، چه ارچوب ه ا     چهار حوزه 

نقشه هوشمند، مدل مرجع شهر هوشمند و توانمندسازي و مشارکت شهروندان 
زير  نشان داده شده است. ( 6در شکل)توسعه شهر هوشمند در شيراز  اه کلير

را براي شهر ش يراز در نظ ر گرف ت. در خص وص تص ميمات اس تراتژيک در       
مديريت شهري ايجاد يک تمرکز محلي يا مديريت احد شهري جه ت ايج اد   
زيرساخت هاي مناسب ديجيتالي و يکپارچه در شهر شيرازض روري اس ت. در   

استا شناسايي اولويت هاي و نياز شهري و اجراي دو مرحله اي آزمايشي اين ر
و گسترشي در پياده سازي همانن د ش هر بارس لونا مطل وب اس ت. در زمين ه       
گسترش زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري با توجه به هزين ه ه اي   
 باالي چنين  زير ساخت هايي و عدم وجود من ابع ک افي اس تفاده از س رمايه    
گذارهاي داخلي و خارجي به همراه مشارکت هاي عمومي و خصوصي و جلب 

 همکاري شهروندان امري ضروري است.

 
 نقشه راه شهر هوشمند شيراز:  (6)شکل 

 

در زمينه چارچوب هاي هوشمند در فاز ماکرو نياز است نق ش دول ت ب ه    
اسب صورت تسهيل کننده با بيشتريت تمرکز بر روي ايجاد زيرساخت هاي من
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جهت همکاري تمامي ارگان هاي خدمات رس ان ش هري و کش وري ب ا زي ر      
 ساخت مناسب دولت الکترونيک ايجاد شود.

با توجه به ساختار موجود در شهرداري شيراز و اهميت هف ت الي ه م دل    
مرجع شهر هوشمند پياده سازي جداگانه و مستقل اليه ها با در نظ ر گ رفتن   

نداز ش هر ش يراز نظيرني از ب ه ايج اد  الي ه       اولويت هاي نيازمنديهاي چشم ا
ارتباطات داخلي ، اليه ابزار دقيق و اليه يکپارچه سازي ب از س اختار اجراي ي    

 مناسبي است.
در در زمينه توانمندي و مشارکت شهروندان با توجه به اين که شهروندان 

د. مورد توجه قرار گرفته ان يخدمات شهر انيمشترابتدا در شهرداري به عنوان 
به  ينموده و سع دايپ ادييز تميشهروندان درجه اه تمندييحالت رضا نيدر ا
 شتريبستر مشارکت هرچه ب جاديشود. اما امي شانيمناسب تر به ا خدماتارائه 

نق ش   شيباشد. ب ا اف زا  ميقالب امروزه  دگاهيشهري د تيريشهروندان در مد
 تيريطح ک الن م د  در س   دگاهيد نيشود که امي دهيد يشوراي شهر به خوب

کش ور ب راي اس تقرار     نيبا توج ه ب ه ق وان    بتهاست. ال رشيمورد پذ زيکشور ن
از  يطرف و فرهنگ و س اختار س ازمانهاي دولت     کيواحد شهري از  تيريمد

اس ت. در واق ع    يراتييتغ جاديا ازمنديهدف ن ني( ايابيتحقق)دست گر،يطرف د
 نيش هري، در ع    کپارچ ه ي تيريم د  يس ت يواح د ش هري با   تيريبجاي م د 

ش هر ب ا    کي  به شهروندان کل کشور و  ماتاستقالل سازمانهاي موثر در خد
بتواند بس تر الزم   ديشهرداري با گريمشارکت همه آنها اتفاق افتد. به عبارت د

 کپارچ ه ي تيريس ازمانها و ش هروندان در م د    ميرا براي تحقق مشارکت تما
چشم ان داز، فن اوري    نيتحقق ا ابزار براي نيشهري، فراهم سازد. مسلماً برتر

ذي نفع ان،   يشخص   تي  شکل ض من حف ظ ماه   نياطالعات بوده و به برتر
 هماهنگ کند. يتيريمد نديفرا کيتواند آنها را در مي

مطم ئن و س هل    ع،يبستر سازي س ر  جاديا نهميز نيمهم در ا اريبس نکته
شهروندان، سازمانها و ميتما يعنيشهري،  تيريگروه مد نيالوصول ارتباطات ا

تفکر و نگرش س طوح   رييتغ يستيبستر در واقع با نيو اساس ا هيباشد. پا مي
و  ازمانهاس   ريدر اس تفاده از من ابع س ا    يشهر تيريمد يو کارشناس يتيريمد

 انيآنها را به عن وان مش تر   ماتميکه نه تنها تص يمعن نيشهروندان باشد. بد
واقعا  ديارکت دهند، بلکه باخود مش تهاييدر فعال ،يشهر تيريطرف مقابل مد

آنها  يمشارکت واقع يشهر تيريماندگار مد تيباور برسند که رمز موفق نيبه ا
 است. نهميز نيدر ا

 يش تر ش هري ب ه ش هروندان ب    يرانم د  يدگاهسالهاي گذشته تفکر و د از
  متمرکز به پرداخت کنندگان عوارض بوده و پس از ارتقا  حقوق شهروندي آنها

 يريگ نتيجه -3
نياز به ايجاد زيرساخت مناسب مديريت شهري در راستاي هم اهنگي و ع دم   
موازي کاري بين دستگاه هاي خ دمات رس ان ش هري و اف زايش مش ارکت      
سرمايه گذاران و احزاب شهروندي به همراه توس عه زيرس اخت مناس ب ف ن     
آوري مي تواند زير ساخت ارتباطي مناسب جهت توسعه دولت الکتروني ک در  

 ن شهر ها باشد.سطح کال
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