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 سابقه

 چالشهایشهرنشینی

SARAY Technology Monitoring Institute 



 چراییشهرهایهوشمند؟

:وضعیتجهانیشهرنشینیدرسراسرجهان


میلیاردنفردرشهرهازندگیمیکنند2005:3/2

(ازنوعبشریت49%)

روستایی/جمعیتشهری:2010

%50به50%

جمعیت(میلیارد4/9%)60پیشبینیمیشود:2030

جهاندرمناطقشهریزندگیمیکنند
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Sources: http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup.htm  



 2025-2011شهرنشینی:وضعیتجهان
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Sources: https://www.lvblcity.com/blog/2016/6/an-urbanized-world-should-we-put-all-our-eggs-in-the-urban-basket 



 شهرهایایران-تراکمجمعیت

Sources: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/111kv5/population_density 
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 شهرهایمنحصربهفرد،اماچالشهایمشترک

 تغییرات اقلیمی•
 رشد و تغییرات جمعیت•
 تسریع در شهرنشینی•

 حومه شهرنشینی، پراکندگی مراکز شهری•
 مسکن•
 مکان های کاری•
 آالینده ها و انتشار آنها•
 آب، مواد غذایی، انرژی: عرضه منابع•

 کربن زدایی/ انتقال انرژی•
 کیفیت زندگی•
 حفاظت از محیط زیست•
 امنیت اجتماعی•
 حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست•
 رفاه اقتصادی پایدار•
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 پتانسیلهایموجود

 شهرهادارایتمرکزباالییدرفعالیتهایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیهستندکهقادربه•

.افزایشاثرهمافزاییاست

دارند"بازتولید"هستندودررابطههمکاریومشارکتقابلیت"مولد"شهرها•

.شهرهاذخیرهکنندههایدانشیوهابهایارتباطیهستندکهمرزهاینوآوریراتحریکمیکنند•
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 پاسخهوشمندانهبهشهرنشینی-شهرهایهوشمند
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 شهرآینده

....شهرهوشمند

 .قابل زندگی، اقلیم دوست و فراگیر است.... 

 .نوآوری و کیفیت زندگی را ارتقاء می بخشد.... 

 .از احاظ زیست  محیطی و اقتصادی مناسب است.... 

 .از عدالت اجتماعی و یکپارچگی مراقبت می کند.... 

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را برای  .... 

جمع آوری اطالعات، کنترل زیرساخت ها و سالمت  

 .انسان گسترش می دهد

بهره ور انرژی و منابع است،  استفاده از نیرو و  .... 

 .انرژی های تجدیدپذیر را افزایش می دهد
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 شهرهوشمند

چگونگی
 دستیابی

 چیست

تامین
 مالی

برنامهریزی
 یکپارچه

رویکرد
 مشارکتی

داده
 محور

 انعطافپذیر

 نوآورانه

اقلیم
 دوست

 فراگیر

قابل
 زیستن

 بهرهور

 پایدار

 انرژی

 منابع

 اقتصادی

 اجتماعی

 محیطزیست

فناوری
واطالعات
 ارتباطات



 ارکانشهرهوشمند

:شهرآینده  
 هوشمند

 انعطافپذیر
 پایدار
 رقابتی

 کسبوکارهوشمند

•ICTیکپارچه
پایداری•
 اقتصادهوشمند•

 محیطزیستهوشمند

سبز•
کنترلآلودگی•
تغییراتآبوهوا•

 جابجاییهوشمند
حملونقلهوشمند•
وسایلنقلیهالکتریکی•
 کنترلترافیکپویا•

 ابزارهوشمند
 بهره وری انرژی•
کاهش تولید گازهای  •

 گلخانه ای

 زیرساختهوشمند

اتصال•
 خدماتیکپارچه•

 حکمرانیهوشمند
حکمرانیالکترونیک•
دسترسیآسان•
 شفاف•

جامعه/شهروند
 هوشمند

افرادهوشمندوفعال•
آموزشوپژوهش•
فرهنگیپرجنبو•

 جوشوشاد

آموزشوپرورش
 هوشمند

پایداری•
پژوهش•
حامیتی•
 اظهارکننده•

 زندگیهوشمند

نوآوریوتجربهزندگیپایدار•
 مراقبتهوشند•
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 بهشدتوابستهبهفناوری-شهرهایهوشمند

شهر
 هوشمند

نقشه
جامع
 انرژی

فناوری
اطالعات
 هوشمند

ساختمان
های  -

 هوشمند

حمل و  
نقل  

 هوشمند

حکمرانی
 الکترونیک

مدیریت
 ضایعات

 تولید و توزیع انرژی های تجدیدپذیر•
 بهبود بهره وری انرژی•
 شبکه های هوشمند، تعادل تقاضا و عرضه•
 سیستم اندازه گیری هوشمند و سیستم های•
 مدیریت انرژی•

 احترام به حقوق شهروند •
 برنامه ریزی مشارکتی شهری•
 نوآوری اجتماعی•
 آزمایشگاه های شهری•

 (زباله) پشتیبانی و انتقال ضایعات •
 بازیافت زباله•
 تولید برق و حرارت از زباله •
 مدیریت فاضالب•

 پایگاه داده های شهری•
 اینترنت اشیاء•
 نظارت همه جانبه •
 خانه های هوشمند•

 حمل و نقل کم کربن•
 (شارژ و ذخیره سازی) حمل و نقل الکتریکی •
 (بلیط الکترونیکی)نرم افزارهای هوشمند  •
 کنترل ترافیک در زمان اوج•
 اطالعات سفر و غیره•

 ساختمان های سبز•
 (انرژی) ساختمان های کم مصرف •
گرمایش و سرمایش از طریق انرژی های •

 تجدید پذیر
 بازسازی مجدد ساختمان های موجود•
 مدیریت تغییرات اقلیم •
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 وابستگیزیادبهمردم-شهرهایهوشمند

 روح نوآورانه•
 کارآفرینی•
 تصویر اقتصادی و تجارت•
 بهره وری•
 انعطاف پذیر در بازار کار•
 در جریان تعامالت  بین المللی •
 قابلیت انتقال•

 اقتصادهوشمند
(رقابتپذیری)  

 سطح کیفیت•
 عالقه یه یادگیری مادام العمر•
 کثرت اجتماعی و قومی•
 انعطاف پذیری•
 خالقیت•

 دارای عقاید باز / بین المللی بودن•
 مشارکت در زندگی عمومی•

 مردمهوشمند
(سرمایهانسانیواجتماعی)  

 امکانات فرهنگی•
 شرایط سالمتی•
 ایمنی فردی•
 کیفیت مسکن•
 امکانات آموزشی•
 جذابیت گردشکری•
 انسجام اجتماعی•

 زندگیهوشمند
(کیفیتزندگی)  

 مشارکت در تصمیم گیری•
 خدمات عمومی و اجتماعی•
 حمل و نقل دولتی•
 چشم انداز و راهبرد های سیاسی•

 دولتهوشمند
(مشارکت)  

 جذابیت شرایط طبیعی•
 آلودگی•
 حفاظت از محیط زیست•
 مدیریت پایدار منابع•

 محیطزیستهوشمند
(منابعطبیعی)  

 دسترسی محلی•
 دسترسی ملی و بین المللی به اینترنت•
 ICTدسترسی به زیرساخت •
سیستم حمل و نقل پایدار، نوآورانه و •

 ایمن

حملونقلهوشمند  
 (ICTحملونقلو)

 محله های جذاب•
 استفاده  بهینه  از زمین•
 بهترین توزیع عملکرد•
 دسترسی آسان•
 انعطاف پذیری اقلیم•

 توسعهیکپارچهشهری

 داده های باز•
 های شهری پلت فره های داده•
 اینترنت اشیاء•
 کنترل همه جانبه•
 حسگر هوشمند•

 فناوریاطالعاتوارتباطاتهوشمند

 عرضه انرژی تجدیدپذیر•
 تولید و توزیع انرژی •
 شبکه های هوشمند•
 ارتقاء بهره وری انرژی •

 سیستمهایانرژیهوشمند
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....شهرهوشمند

 ،شهر پایداریک .... 
 طراحی شده برای ارائه خدمت به جامعه،

 حفظ محیط زیست و منابع طبیعی،
 و  عدالت اقتصاد،

 نسل های آیندهحفظ شرایط زندگی برای 
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1 

2 3 

 محیطزیست

 جامعه اقتصاد

 مردم
 دوست

 پایدار

 قابل اعتماد

 عادالنه

 ظرفیت
انطباق  

 خودسازمانده

 ظرفیتتحمل
(ضربهگیر)  

 ،شهر انعطاف پذیریک .... 
 سازگار، آماده و سازماندهی شده،

برای واکنش انعطاف پذیر در شرایط استرس و  
 شوک

 و آسیب پذیری کمتر



 رویکردجهانیبهشهرهایهوشمند
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:هدفپنج
 اشتغال،توسعهونوآوری،تغییراتاقلیمیوانرژی،آموزشوپرورش،مبارزهبافقر

هوشمندانهتوسعه
 دانش بنیان توسعه اقتصاد

 رشدپایدار
رقابتی ترترویج منابع کارآمدتر، سبز و   

 رشدفراگیر
  اقتصاد کارآفرینی با انسجام بخشی توسعه  

 اجتماعی و سنتی

نوآوری

 «نوآوری در همکاری»
حملونقلاقلیم،انرژیو

 «کارآمد منابع استفاده»

اشتغالومهارت

 «مهارت ها و مشاغل جدید توسعه»

آموزشوپرورش

 «حرکت جوانان در حال»

رقابتپذیری

 «برای جهانی شدنصنعتی تدوین سیاست » 

بافقرمبارزه

جامعهدیجیتال «تهیه پلت فرم بومی علیه فقر»

 «دیجیتالتوسعه  شبکه  »

راهبردهایمشترکجهانی
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 ابتکارعملدرطراحیشهرهایهوشمند

ومشارکتدربرنامههایاقلیموانرژی همکاری•

یکپارچهسازیسیستمها،بهویژهسیستمهایانرژیوحملونقل•

ارتقاءظرفیتهایفناوریاطالعاتوارتباطاتبهعنوانتوانمندسازو•

مصرفکننده

نقشکلیدیدرتوسعهصنایعوشهرها•
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 انرژی

فناوری
اطالعاتو
 ارتباطات

 حملونقل



 موضوعاتشهرهوشمند
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چگونه شهروندان را به عنوان بازیگران اصلی در تحوالت وارد کنیم تمرکزشهروندی  

 چگونگه محیط فعالی را برای سرعت بخشیدن به پیشرفت ها ایجاد کنیم  سیاست،قوانینومقررات

 چگونه صنایع و سازمان ها را اداره و زمان را مدیریت  کنیمبرنامهریزییکپارچه

 چگونه کیفیت به اشتراک گذاری تجارب را در ایجاد ظرفیت نوآوری و تحوالت تسریع  کنیممدیریتدانش

 قابلیت مقایسه دستاوردهای شهرهای مختلف را فراهم کنیممعیارهاوشاخصها

 چگونگی بهره برداری و قابلیت دسترسی به مجموعه رو به افزایش داده ها را درک کنیمدادههایشفاف

 چارچوبی جهت یکپارچه سازی و تکرارپذیری، بدون ایجاد اختالل در فرآیند نوآوری ارائه کنیماستانداردها

راه حل های محلی را به  بازار جهانی برسانیمچگونهمدلهایکسبوکار،تدارکاتوتامینمالی  

زیرساختهای
 یکپارچه

 حملونقلپایدارشهری مناطقپایدارومحیطزیست

ها
ی
یر
مگ
می
ص
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 راهبریپروژهها
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تحقیقوتوسعهو
اعتبارسنجیازاجزای

 حیاتیپروژه

 طراحیمفهومی
(اثباتمفهوم)  

 مقابلهباشکست

 ازاختراعتااستقرار:مراحلنوآوری

تولیددرمقیاس
بزرگدرشرایط

 واقعی

/بازاریابیتجاری  
استقراردرمقیاس

 انبوه

 کمکهایمالیدرتحقیقونوآوری

 برایرونقدادن،کمکفنیبازخوردهایمناسب کمکهایمالیو



 نتیجهگیری

 توصیهها
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 حوزه در باز طراحی و جایگزینی راه حل های هوشمندانه6
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زیرساخت های 
شارژ الکتریکی و 

نظارت بر 
 خدمات

 
 مدیریت ترافیک 

 ترافیک شهری
 ترافیک بزرگراهی

 

 مدیریت تونل
 

 مدیریت ضایعات
 

مدیریت خطوط  
 راه آهن

 
  فرودگاه 

عملکرد سایت و 
 شبکه 

 
مدیریت توزیع و 

جلوگیری از  
 هدررفت آب

 
مدیریت منابع آبی 
 و مسیل های شهری

 
 

 مدیریت مهاجرت  
 
 
 
 
 

 
 

 امنیت عمومی
 نظارت ویدئویی

 
 
 

خیابان های 
 هوشمند

 روشنایی معابر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیریت 
ساختمان های  

چندمنظوره  
 غیرمتمرکز

 
 

ساختمان های با  
 عملکرد باال

 
ساختمان های  

 انعطاف پذیر
 
 

خانه های انرژی  
 کارآمد

 
 
 

 مراکز داده کارآمد
 
 
 

مراکز داده پیش  
 ساخته

 
 
 

مدیریت خدمات  
 زیرساخت

 
 

 شبکه هوشمند
 

مدیریت دارایی های 
 هوشمند شبکه

 
 تولید نسل هوشمند

 
 مدیریت تقاضا

 
 خدمات نرم افزاری

 
 شبکه های کوچک

مدیریت گرمایش و 
 سرمایش مرکزی

 
 مدیریت توزیع گاز

 
  مدیریت ساحلی

 
 

مراکز داده 
 هوشمند

 
 

ساختمان های 
 هوشمند

 
 

خدمات عمومی 
 هوشمند

 
 

 آب هوشمند

 
 

 حمل و نقل هوشمند

 
 

 انرژی هوشمند

 
 برنامه ریزی و طراحی

 
 
 
 

 پیاده سازی راه حل ها
 
 
 
 

 بهبود و عملیات 
 
 
 

مدل های کسب و 
 کاری و تامین مالی

 
 

 همکاری هوشمند



 نتیجهگیری

.شهروندنقطهتمرکزاصلیدرپروژههایشهرهوشمنداست/مصرفکنندهنهایی•

دستیابیبهدستاوردهایاثربخشمبتنیبریکپارچهسازیسیستمهاستوفقطتوسعهفناوریهابهصورت•

.مجزاکافینیست

:پروژههایشهرهوشمندبرایموفقیتنیازبهحمایتبازیگراناصلی•

شهرداریهاواداراتدولتی•

بنگاههاوصنایع•

موسساتتحقیقوتوسعهودانشگاهها•

:فناوریهایشهرهوشمندانتزاعیتوسعهدادهنمیشوندبلکهنیازمند•

مدلهایپویایکسبوکار•

راهحلهایمحلی•

.یکپارچهشدنبادیگرفرآیندهایاداریوحکومتیهستند•
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فناوری
اطالعاتو
 ارتباطات

 تحرک


