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 چکیده: 

شهر هوشمند در شهر  یهامولفه یکارکرد یلو تحل یحاضر بررس یقتحق یهدف اصل هدف: 

شهر  یتوضع یینراستا تع ین. در همباشدیم یندهآ یوضع موجود و دورنما یمترس یزنجان برا

و  هایتمحدودی بررسها بر هوشمندی شهر؛ میزان تاثیر مولفهشهر هوشمند؛  یهااز نظر مولفه

شهر  یبرا ییفضا یزیرمطلوب برنامه یالگو یو ارائه شهر هوشمند روییشپ هایفرصت

 .باشدیاهداف پژوهش م یگرهوشمند زنجان از د

 یزاست. برحسب روش ن ایتوسعه –کاربردیاز نظر هدف تحقیق حاضر   شناسی پژوهش:روش

از دو  یازاطالعات مورد ن یآورجمع یاست. برا یدانیاز نوع م یفیتوص -علّیحاضر  یقتحق

 یقاطالعات از طر یگردآور یدانی،استفاده شده است. در بخش م یدانیو م یاکتابخانه یوهیش

به دلیل اینکه است.  هاهده انجام شدو با استفاده از ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مش یریگنمونه

مک و متاسوات( و کمی استفاده گردیده، طرح تحقیق، ترکیبیِ جزئی های کیفی)میکاز روش

پژوهش به چهار بخش  ینها در او داده یلتحل ،یقروش تحق یبصورت کلمتوالی غالب است، 

و  یارهاها، معمولفه یقو تدق سازییبوم یی،اول شامل شناسا بخش شده است. یمجداگانه تقس

نسبت  Spss یطدر مح یدمنشهر هوشمند توسط کارشناسان است. که با آزمون فر یهاشاخص

 یبر هوشمند یارهامع یربخش دوم تاث اقدام شده است. نیز آنها بندییتو اولو یتاهم یینبه تع

 مکیکم یساختاریل افزار تحلبا نرم یلتحل یناست که ا آنهامتقابل  یراتتاث ینشهر و همچن

نسبت به  یذهن و ینیع یهاصورت که با استفاده از داده ینشده است. بخش سوم بدانجام 

شهر هوشمند در سطح شهر زنجان اقدام  یهامولفه یبررس یبرا یازمورد ن یهاداده یآورجمع

 یاز نوع الگو یآگاه یصورت گرفت. برا هوشمندی داغ یهالکه یلشده است. سپس تحل

 یجنتا ،موران به کار رفت. در ادامه ییفضا یخود همبستگ یلمدل تحل ها،مولفهش پراکن

با  یزآنها ن یجنتا یتشده و در نها یلو کوپراس تحل یکورو یس،تاپس یهاها با مدلپرسشنامه

 ییدر بخش انتها یتاً. نهایدحاصل گرد ینانیاطم با یجشده و نتا یبترک یجنتا یبترک یهامدل

شهر  یهوشمند یلسوات در تحلاز مدل متا ،شهر یهوشمند ییفضا یزیرجهت برنامه یقتحق

 زنجان استفاده شده است.

تحرک،  یهاشهر، مولفه یها در هوشمندمولفه یرو تاث یتاهم یزانم یابیدر ارز :هایافته 



 01381/0و  01394/0، 01577/0 ییو وزن نها یازبا امت یبهوشمند به ترت و اقتصاد ییحکمروا

 یهااثرات متقابل برای مولفه یلتحل یجنتا یناند. همچناول تا سوم را کسب کرده یهارتبه

 یرگذاریدر پالن تاث یارهاپراکنش نامنظم مع یدهندهشهر زنجان، نشان یار بر هوشمندیرگذتاث

آنها نشان  یجنتا یبو ترک یارهچندمع گیرییممختلف تصم یهامدل یجاست. نتا یرپذیریو تاث

هستند. ماحصل  از نظر هوشمندی ینامطلوب یتوضع یداد که اکثر محالت شهر زنجان دارا

ریزی فضایی مطلوب ارائه باشد که جهت برنامهیم یاساس ایافزار متاسوات راهبردهنرم یلتحل

 شده است.

 یتوسعه گذاری،یهفرصت سرما یکنشان داد شهر هوشمند  یقتحق یکل یجنتا گیری:نتیجه

. کندیشهروندان را فراهم م یزندگ یفیتک یشاست که موجبات افزا یاقتصاد یاییو پو یشهر

هوشمند  هاییفناور سازییادهپ یا یاستقرار فناور وشمند،نمودن شهر ه ییگام در اجرا یناول

 یانسان یرویمشارکت، توجه به ن ی،همچون اعتمادساز یو اجتماع یبلکه ابعاد انسان ،یستن

 متعدد، تحرک هوشمند، هاییلو تحل یقتحق یج. طبق نتااستمهم  یارمبتکر و خالق بس

شفاف و داشتن  یتحاکم گذاری،یهجذب سرما یی،فضا -یعدالت اجتماع ی،فناور هاییرساختز

شهر زنجان  یهوشمند یبرا یو ضرور یارمهمبس یارهایها و معاز مولفه یراه هوشمند ینقشه

 .هستند

 

های مک، مدلها، میکمولفهریزی فضههایی، شهههر زنجان،  ، برنامهشهههر هوشههمند  های کلیدی:واژه

 گیری چندمعیاره.تصمیم

 
 



 

 

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1 -1

 تا رودمی انتظار که است گسترش حال در سرعت به جهانی یپدیده یک امروزه شهرنشینی

 این تأثیرات(Oracle, 2011: 32). شود بیشتر متحد ملل سازمان برآوردهای اساس بر 2050 سال

 مثالً است، مشهود شهری عملکرد و متعدد هایبخش در حاضر حال در شهرنشینی رشد روند

 نامناسب، هایزیرساخت ترافیک، تراکم شهری، یهزبال حجم افزایش انرژی، و آب مصرف شدت

 مورد در کامل طور به که آنچه. غیره و اجتماعی انسجام عدم صعودی، آلودگی سطح کافی، انرژی

 مواجه بزرگ هایچالش با زودی به حاضر شهرهای که است این شودبینی میپیش شهری یهآیند

در تالش  ریزانبرنامه و سیاستمداران راستا این شد در خواهد پایداری آنها تهدید و شد خواهند

از . نمایند ارائه را دهد پاسخ آنها به موفقیت با تواندمی که را پایدار و موثر هایحلراه هستند تا

تر و رسد زندگی را راحتکرده و به نظر می های نوین در زندگی شهروندان رسوخطرفی فناوری

تر نموده و بدون فناوری تقریباً زندگی مشکل خواهد بود. بنابراین الزم است از مزایای هزینهکم

ها آنهایی نوین قابل استفاده در شهر هایشمار فناوری در شهرها نیز استفاده شود. از فناوریبی

به های خاصی باشند کنند و شهرهایی که دارای ویژگیهستند که شهرها را اصطالحاً هوشمند می

شهر که الزم به ذکر است (European Union, 2011). در حرکت هستند سمت هوشمندی

 ای برای دستیابی به کیفیت زندگی شهری است.هدف نیست بلکه وسیله هوشمند

تحقیق اعم از بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف و سواالت، سوابق و در این فصل کلیات 

تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل، کاربرد و نوآوری و مسائل و مشکالت تحقیق  یهپیشین

 شود.بیان می

 بیان مسئله -2 -1

 در شهرها سبب همین به دارد. قرار شهرنشینی از ایسابقهبی سطح در جهان جمعیت امروزه

 خدماتی کالبدی، اقتصادی، مشکالت اجتماعی، محیطی، جمله زیست از زیادی هایرانبح معرض



 و مشکالت از رهایی برای را اندیشمند هایانسان شهر، یهپیچید فضای دارند. قرار غیره و

 وادار شهری جدید ایجاد ساختارهای و اصالح فکر به زندگی، حد متعالی به رسیدن در هانارسایی

 روندمی شمار به انسان نیز سکونت هایپهنه ترینعمده شهرها (Wolff et al., 2015).است نموده

 چنین از برخورداری دارند. ایویژه اهمیت جهان مردم از ایفزاینده حضور درصد محل عنوان به و

 برای مختلفی هایایده و هابرنامه ها،نظریه آزمون یهعرص به مبدل را جایگاهی شهر و نقش

 متحد ملل سازمان جمعیت صندوق آمار است. براساس نموده توسعه تراشکال مطلوب به دستیابی

 آهنگ بود. این خواهند شهرها ساکن سیاره جمعیت این از نفر میلیارد 5 بر بالغ ، 2030 سال تا

 بالقوه هایچالش به پاسخ برای را ایهوشمندانه هایحلیافتن راه ضرورت شهری، رشد یهسابقبی

 (Dameri, 2013). کندمی تربرجسته

 برای تکنولوژی، به گذر حال در شهری ریزانبرنامه شهرنشینی، سریع گسترش با مواجهه در

 یهنتیج هوشمند شهرهای .هستند مدرن شهرهای با ارتباط در مشکالت از ایگسترده طیف حل

 (Reys, 2016: 12).هستند شهری موجود یا و جدید مناظر با تکنولوژی تعمیق ادغام این

هستند تا بتوانند با توجه  21همسو با نیازهای قرن و های امروز نیازمند مدیریتی مدرن رشه

برای بهبود سطح کیفیت زندگی شهروندان تنیدگی ارتباطات و وظایف، و درهمبه مشکالت پیش رو 

 زندگی کیفیت ارتقای و افزایش منظور به جدید یهاید یک شهر . هوشمندسازیریزی کنندبرنامه

 تمامی تواندمی شهر هوشمندسازی بنابراین است. ارتباطات و اطالعات از فناوری استفاده طریق از

از کشورها ارزش بالقوه  یاریبسباشد.  داشته همراه به را زندگی بهبود کیفیت از ناشی مزایای

 اند.آنها اتخاذ کرده شرفتیپ عیتسر یرا برا یاند و اقداماتشناخته تیهوشمند را به رسم یشهرها

ای همچون مسائل اقتصادی، شهر زنجان نیز همانند غالب شهرهای ایران مسائل و مشکالت عدیده

اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی، حمل ونقل عمومی، خدماتی و غیره دارد. تحقیقات زیادی در 

و دیدگاه یکپارچه و جامعی بعدی نبوده لیکن تحقیقاتی که تک خصوص مسائل شهری انجام شده و

 نسبت به رفع مسائل شهرها ارائه دهد وجود نداشته و یا اندک بوده است.

این شهری شهر زنجان توسط شهرداری مطالعه و تدوین شده است.  یانداز توسعهسند چشم

آن با  یاسالمی شهر زنجان برای مطالعه مصوب شده بود که نتیجه شورای سوم یدورهسند در 

اخیر نهایی شد. هر چند عنوان  هایالمی شهر زنجان و شهرداری طی سالشورای چهارم اس تالش

تر تر و راهبردیتوانست دقیقلحاظ محتوای مطالعاتی بوده و می شود این سند دارای ایراداتی بهمی

 شهری پاک، سبز، سرزنده، ایمن، هوشمند و روان، 1404شهر زنجان در سال  سنددر این . باشد

پذیر، مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی که گذار و سرمایهستدار محیط زیست، جاذب سرمایهدو

دارای جایگاه برتر در صنایع پاک، خدمات و گردشگری در سطح منطقه که ضمن حفظ جایگاه 

بیشترین گردشگر خود به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی بعد از شهر مقدس مشهد و قم 



 

ر اقدامات اولیه در شهر زنجان برای اجرایی کردن شه .انداز را خواهد داشتمذهبی در افق چشم

نگ در حال انجام است. با این ای و ناهماهرسد اقداماتی جزیرههوشمند آغاز شده ولی به نظر می

شهر  یشهرداری زنجان)سازمان فاوا( به عنوان شهر منتخب در محور پایدارسازی توسعهحال، 

 در« گذاریهای سرمایهو فرصت هازیرساخت ،شهر هوشمند»همایش هوشمند در دومین 

اگر چه این روند رو به رشد است  ه است.انتخاب شد ،استان مرکز 21از بین  95شهریورماه سال 

 ریزی و مدیریت هوشمندانه دارد.اما نیاز به برنامه

 یقتحق یتضرورت و اهم -3 -1

 یهتوسع و معرفی شهری، مدیریت از شهروندانانتظارات  سطح در تغییر سیر سوم، یههزار در

 رفتار تغییر (،غیره و انرژی نقل، حمل و اطالعات، فناوری و گوناگون )ارتباطات هایفناوری

 به که دستیابی نموده فراهم را شرایطی غیرهو  محیطی زیست هاینگرانی دنیا، در شهرنشینی

 نتیجه در است. ساخته ناممکن شهری، یهتوسع و اداره کنونی هایروش با را پایدار وضعیت

 شهرنشینی، ابعاد تمامی به یکپارچه نگاهی با تا کوشندمی دنیا سراسر در شهری ریزانبرنامه

 دهند. توسعه امروز دنیای جدید انتظارات به پاسخگویی هدف با شهرها یهتوسع برای را هاییمدل

شود. در های جدید مشخص میفناوری با نگاهی بر اسناد باالدستی کشور ضرورت توجه به

الکترونیک به طور مشخص  خدمات الکترونیک و بسط خدمات یهپنجم عرض یهسال پنج یهبرنام

 خدمات یهارائ در مکان و زمان ابعاد الکترونیکی حذف دولت جامع یهآورده شده است. در نقش

 یهتوسع و ایجاد مردم، پیگیری به یکپارچه و بهینه الکترونیکی خدمات یهارائ مردم، به

( مطرح دیفرآین سازمانی، ساختاری، انسانی، نیروی فرهنگی، )حقوقی، الزم فنی غیر هایزیرساخت

 اطالعات فناوری از استفاده با وریبهره کشور افزایش اطالعات فناوری جامع شده است. در نظام

 انسانی منابع برتر سهم بر اتکاء 1404انداز  چشم خدمات بیان شده است. در سند و کاال تولید در

 کشور بر اطالعات فناوری جامع تاکید شده است. در نظام ملی تولید در اجتماعی یهسرمای و

 بهسازی و آموزش اطالعات، فناوری یهحوز در انسانی نیروی یهتوسع ریزیبرنامه و نیازسنجی

 اطالعات تاکید شده است. فناوری یحوزه در انسانی منابع ایحرفه و تخصصی

ای جز گام برداشتن به ها است، چارهحوزه یهتر از بقیفناوری بسیار سریع یهپیشرفت در حوز

سمت هوشمند شدن شهرها نداریم. اگر خود به استقبال هوشمند شدن شهرها نرویم با تأخیر به 

 .و مزایای آن بهره برد هاتوان از همه فرصتما تحمیل خواهد شد و وقتی چیزی تحمیل شود نمی

گذاری به طور همزمان نگاه کرد، چرا که ها باید به زیرساخت و سرمایهدر هوشمند شدن شهر

کاهش انرژی، ارتقای کیفیت زندگی  .توان این دو را برای رسیدن به موفقیت از هم جدا کردنمی

شهر ردهای های کربنی دستاومردم،کاهش تخریب محیط زیست و به حداقل رساندن سوخت



داشتن زیرساخت . ها فراهم شودباید ابتدا زیرساخت شهر هوشمنداست. برای رسیدن به  هوشمند

کالنشهرها  یهسلط که عصر سوم یههزار در نیست.ولی کافی است الزم  شهر هوشمندبرای 

گوناگون  هایفناوری یهتوسع شهری، مدیریت از شهروندان انتظارات سطح در تغییر باشد سیرمی

دنیا،  در شهرنشینی رفتار تغییر و انرژی ونقل، حمل اطالعات، فناوری و ارتباطات همانند

 با را پایدار وضعیت به دستیابی که نموده فراهم را شرایطی غیره و محیطی زیست هاینگرانی

 در شهری ریزانبرنامه نتیجه در .است ساخته ناممکن شهری، یهتوسع و اداره کنونی هایروش

 یهتوسع برای را هاییمدل شهرنشینی، ابعاد تمامی به یکپارچه نگاهی با تا کوشندمی دنیا سراسر

 دهند. توسعه امروز دنیای جدید انتظارات به پاسخگویی هدف با شهرها

 کاهش به منجر باکیفیت، و ارزان اینترنت به دسترسی به مربوط هایزیرساخت گسترش

 مناسبی یهزمین و شده دورکاری قالب در مجازی فضای به آنها انتقال )فیزیکی( و حضوری مشاغل

 الکترونیکی فروشیخرده و الکترونیکی بازاریابی پاره وقت از و وقت تمام جدید مشاغل برای را

 شرایطی چنین در سازد.می و غیره فراهم اینترنتی هایسایت سازیبروز اینترنتی، تبلیغات تا گرفته

 و شهری درون هایقالب مسافرت )در رو در رو ارتباطات به نیاز که داشت انتظار توانمی که است

 در آن هایقابلیت و پهن باند و پرسرعت اینترنت از استفاده با به ویژه شود. شهری( کمتر بین

توان بر این مسائل غلبه می فیزیکی ارتباطات جایگزین به عنوان و تصویر داده صوت، انتقال

 کنیم توجه که کندمی توجه جلب بیشتر زمانی مساله، این اهمیت (Cohen, 2013: 45).کرد

 سنتی هایروش به نسبت باکیفیت، و ارزان به اینترنت دسترسی گسترش طریق از ترافیک کاهش

و  حمل هایزیرساخت گسترش و شهریدرون هایجاده تعریض و افزایش مانند ترافیک کاهش

تا پایان سال  (Charlot & Duranton, 2006: 12).باشدمی ترهزینهکم مراتب به عمومی نقل

اند. به طور های هوشمندسازی را اجرایی کردهشهر در جهان برنامه 140میالدی تعداد  2012

 در شهرها عبارتند از: شهر هوشمندهای اجرایی خالصه ضرورت

 به گرایش حال در سرعت به جهان جمعیت دهد،می نشان آمارها شهرنشینی؛ روند افزایش 

 زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد پنجاه از بیش حاضر حال در است. شهرنشینی سوی

 بینیپیش و بوده درصد 39 حدود 1980 سال در رقم این (1-1بر طبق شکل ) کنند.می

 شهرنشینان، از یک هر دسترس در منابع کاهش برسد درصد 70 به 2050 سال تا شودمی

 زندگی کیفیت شهرنشینی نرخ افزایش با که هستند مواردی ازغیره و  شهری افزایش ترافیک

 کنند.می تنزل دچار را افراد

 



 

 
 2050بینی نرخ رشد جمعیت شهری جهان تا سال پیش -1-1شکل 
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 وارد شهرها روی بر زیادی فشار جمعیت رشد و شهرنشینی جهانی روند سنی؛ هرم در تغییر 

در هرم عالوه بر افزایش جمعیت شهرها، باشد.  داشته پایانی که رسدنمی نظر به و آوردمی

 رشد به شهرها که این به توجه با .(2-1)شکل یت نیز تغییراتی ایجاد خواهد شد سنی جمع

 ضروری امری پایدار ایجاد راهکاری و هوشمندی روی بر تاکید بنابراین دهندمی ادامه خود

 .است

 2050جهان تا سال  یهروند افزایش جمعیت سالخورد -2-1شکل

 اقتصاد جهانی برای هاییقطب به دنیا مختلف نقاط در شهرهااقتصاد؛  رشد شدن قطبی 



 رشد سهم از درصد 60 دنیا، برتر شهر 600 که دهدمی نشان هابینیپیش اند.شده تبدیل

 آورد خواهند دست به 2025 تا 2010 هایسال یهفاصل در را (GDP) ناخالص داخلی تولید

 در بزرگ شهرهای بنابراین رسد؛می نفر میلیارد 2 از به بیش شهرها این در ساکن جمعیت و

 حیاتی نقشی شهرها این بر عالوه نمود. عمل خواهند کشور آن رقابتی مزیت مثابه به کشور هر

 و مختلف هایتوانایی وجوددلیل  به این کنندمی ایفا بنیاندانش اقتصاد سمت به حرکت در

 متمرکز یک استخر وجود معنی به این کنند.می زندگی شهرها در که است افرادی یهگسترد

شود. شهرهای  اقتصادی یهتوسع به منجر تواندمی که است هاشهر درون در دانش از مملو و

کنند با توجه به تمرکز جمعیت مرکز استان نیز در سطح ملی همانند شهرهای جهانی عمل می

مندی از جهت بهره شهر هوشمندو خدمات استان در شهر زنجان ضرورت حرکت به سمت 

 مزایای اقتصادی آن قابل توجه است.

 از سوزاندان  یتن کربن ناش اردیلیم 32در حال حاضر ساالنه محیطی؛  زیست هاینگرانی

 یو وجود گازها تیبه ازدحام جمع توجه شود. بایم نیوارد جو زم یلیفس یهاسوخت

شوند. یم جادیشهرها ا درون موجود در CO2درصد از  72در درون شهرها حدود  یاگلخانه

 تیاهم نیهستند پس ا ایدن یدرصد انرژ 82حدود  یزیچ یهدننکشهرها مصرف یاز طرف

ما قرار  اریدر اخت شهر هوشمندکه  یجامعه از خدمات و امکانات یحفظ سالمت یرد که برادا

 . غیره پاک، حمل و نقل هوشمند و یهایانرژ لیاز قب ی. امکاناتمیکن استفاده دهدیم

 توانیم به ها این مسئله که ما میبا ورود نسل جدید فناوری شهروندان؛ یسبک زندگ رییتغ

رسد، دور از هرگونه محاسن و معایب آنها به زندگی خود ادامه دهیم باور غلطی به نظر می

ها باعث ایجاد کسب های نوین امروزه بر همگان آشکار است. این فناوریچرا که تاثیر فناوری

شده که به طور خالصه منجر به  غیرهت، وابستگی و و کارهای جدید، عادات رفتاری متفاو

ها در شهر و استقبال تغییر سبک زندگی شهروندان گردیده است. حال با استفاده از این فناوری

مزایای آن بیش از پیش بر همگان آشکار شده و مشارکت شهروندان نیز  شهر هوشمنداز 

 شود.بیشتر می

 قبیل از موضوعاتی بررسی و شهری به مسائل پاسخگویی منظور به شهر هوشمند یهتوسع

شهر امکاناتی که  .است و ضروری الزم امری جدید هایتکنولوژی معرفی یا وری(کارآیی )بهره

 .(3-1)شکلدهد قابل توجه است در اختیار شهروندان قرار می هوشمند



 

 چه امکاناتی در اختیار شهروندان قرار می دهد؟ شهر هوشمند -3-1شکل

 که بوده الکترونیک شهر پارادایم اطالعات در شهرهای ایران، فناوری فضای بر حاکم پارادایم

 وجود با است گردیده جایگزین شهر هوشمند با پارادایم جهان یهپیشرفت شهرهای در اکنون

 و بعدی تک نگرش دلیل به هانظام شهری، این مدیریت در الکترونیک هاینظام نسبی اثرگذاری

 از باشند. داشته را کارایی مطلوب شهرها یهپیچید و متعدد مسائل با رویارویی در توانندنمی فنی

 درک سو از یک تا کندمی سعی دیگر، مختلف ابعاد نمودن دخیل با شهر هوشمند رویکرد رو، این

بیشترین  هاگیریتصمیم دیگر سوی از و کرده پیدا آن معضالت و مسائل و شهر فضای از صحیحی

 در الکترونیک شهرهای پارادایم که کرد قبول باشند. باید داشته موجود هایواقعیت به را نزدیکی

 است. الکترونیک از شهرهای فراتر هاییبرنامه نیازمند شهریی توسعه اکنون و اتمام رسیده به دنیا

 باشد. شده الزم هایریزیبرنامه انسانی زندگی ابعاد مختلف تمام برای آن در که مفهومی

 جوییصرفه باعث همچنین شهروندان برای هاتقابلی یکسری تسهیل کنار در هوشمند شهرهای

 به یهواسط به بارسلونا، است در کرده اعالم سیسکو. شوندمی نیز شده پرداخت هایهزینه در

 داده رخ ساالنه جوییصرفه دالر میلیون 58 به نزدیک آب هوشمند کنتورهای فناوری کارگیری

 هکتار 1500 مساحت به زمینی در دالر میلیارد 35 جنوبی،یهکر کشور در اینچون شهر در .است

 زیر ساخت هوشمند:

سامانه تشخیص اضافه وزن 

 ها و ...روی پل ها، اتوبان 

ردیابی  حمل و نقل هوشمند:

ترافیک، پارکینگ، نظارت و 

 یکپارچگی هوشمند

 صنایع هوشمند:

نیروگاه ها، سیستم ترابری، 

 هوشمند انبارداری و مدیریت

 ساختمان هوشمند:

سامانه امنیت ساختمان، 

شناسایی حریق، مدیریت انرژی 

 هوشمند

 مدیریت شهری هوشمند:

دفاتر الکترونیک، ثبت داده ها و 

 وریبهرهنظارت 

 سیستم بازیافت هوشمند:

تصفیه آب، جمع آوری زباله و بازیافت 

 زباله هوشمند

 آموزش هوشمند:

، ریزیبرنامهحضور و غیاب، 

 ردیابی تحصیلی و سامانه کنترل

 سالمت هوشمند:

تاریخچه بیمار، ردیابی، رزرو و 

 ویزیت هوشمند

 هوشمند:امنیت 

 نظارت و امنیت هوشمند

 خرید هوشمند:

ردیابی، تحلیل رفتار و 

 پاپ آپ

 محیط هوشمند:

خدمات عمومی، مدیریت پارک ها، فضای 

 سبز و مدیریت گردشگری

شهر امکاناتی که 

در اختیار ما  هوشمند

 قرار می دهد؟!



 از که مشابه شهرهای با اگر را شهر این آب و انرژی رفمص میانگین .است شده گذاریسرمایه

 در که کنیممی مشاهده دهیم،رقرا مقایسه مورد کنندینم استفاده هوشمندی فناوری گونههیچ

 هایهزینه همچنین .است شده جوییصرفه آب و انرژی رفمص در درصد 30 به نزدیک شهر این

 سیمی گونههیچ .است پیداکرده کاهش طرز محسوسی به سازینساختما در عملیاتی و جانبی

 هازباله یههم ندارد، وجود زباله حمل کامیون گونههیچ .دارند قرار زیرزمین در همه ندارد، وجود

 یک طریق از والدین ها،خانه در .شوندمی داده انتقال زیرزمین به پنوماتیک فرآیند یک طریق از

 .دارند را مدرسه معلمان با کردن صحبت توانایی دور راه از ارتباط

تحقق  برای فراکنشی و نگرآینده ریزیبرنامه کشور، یهتوسع کلی هایسیاست داشتن نظر در با

 حرکت شود. تدوین مقاومتی اقتصاد و اسالمی -ایرانی  الگوی رویکرد با باید هوشمند شهرهای

 حقوقی خألهای کردن پُر و شهر هوشمند یهادار برای هاییچارچوب تدوین به بدین سمت وسو،

 سرمایه، به مطمئن و آسان دسترسی و گذاریسرمایه گذاری،مقررات و گذاریهای قانونحوزه در

کسب  محیط تنظیم کارآفرینان، سازیظرفیت پیشرفته، فناوری و و توسعه تحقیق به دسترسی

 مدیریت دارد. چالش نیاز شهر هوشمند در زیستن برای سازیو فرهنگ بازار جدید شرایط در وکار

 هم به هایتنیدگی چالشدرهم و منابع محدودیت عین در شهری یتوسعه پایدارسازی شهری،

 با مشکالت مواجهه در این رو از پذیرند.می تأثیر هاچالش این از که است هاییسامانه با پیوسته

 تأثیر بینیپیش و بیشتر کمیاب، تمرکز منابع تخصیص برای سامانه مهمترین انتخاب شهری،

 محلی هایدولت اخیر، هایدهه نماید. به طور خالصه، درمی ضروری دیگری بر هاسامانه از هریک

 مشکالت این به دهیپاسخ برای و راهبردهایی اندشده مواجه اجتماعی -فنی  فراوان مشکالت با

 اطالعات فناوری از استفاده یهنتیج پیشرفته است. اطالعات فناوری مبتنی بر عموماً که اندبرگزیده

 شهر هوشمند شهر، بهینه یهو ادار شهری یهپیچید مشکالت حل برای مرتبط هایحوزه سایر و

 است.

های رشد شتابان شهرنشینی و شهر زنجان هم از جمله شهرهای ایران است که دارای ویژگی

قواره و به دور از هرگونه الزامات جمعیتی و غیره، ترافیک، فرسودگی شهری بی یهمهاجرت، توسع

دن کامل فاضالب شهری، بازیافت محیطی مثل اجرایی نشبافت مرکزی شهر، مشکالت زیست

پسماندهای شهری، عدم توزیع متناسب امکانات و خدمات در شهر و به تبع آن جاذب سفر بودن 

ایی مدیریت شهری کارآمد و غیره شهری و عدم توان یبخش مرکزی شهر، نبود مدیریت یکپارچه

 نماید،می توجیه و تبیین منطقه در را زنجان شهر وجودیی فلسفه که شرایطی جمله باشد. ازمی

 اوضاع مناسب شرایط بودن حاکم آذربایجان، یمنطقه به ایران مرکزی فالت ارتباطی راه وجود

 مبادالتی مرکز لزوم باالخره و کوهستانی منطقه در ٪2 شیب با مسطح اراضی وجود توپوگرافی،

 مستقر پنجگانه ایاالت ویژه به نفوذ حوزه روستاهای به متقابل خدمات ارائه و کشاورزی تولیدات



 

 تعیین عامل آن بندی محله و شهر گیریشکل در پدیده این که رساندمی استبوده  منطقه در

 کالبد بر و فشار انقالب از بعد اخیر هایدهه در خصوصاً جمعیت شتابان رشد .باشدمی کننده

و  اخیر هایسده در شهرها شتاب پر رشد این. گردید شهرها نامتناسب توسعه به منجر شهرها

 ما کشور شهرهای در بسیاری تحوالت باعث آنها در و سیاسی اجتماعی – اقتصادی هایدگرگونی

 که یافته تبلور شهرها فضایی یهو توسع کالبدی شکل تحول در هادگرگونی این است. اثرات شده

 رشد گرفتن پیشی نهایتاًو  شهرها جمعیت رشد. است نداشته کشور شهرهای در را مناسبی نتایج

آنها،  صحیح گزینیمکان وعدم خدمات توزیع ریزیدرهم و نیز خدماتی فضاهای سطوح بر جمعیت

 موقعیت بدلیل نیز زنجان شهر. باشدمی شهری جمعیت شتابان رشد از ناشی معضالت از جنبه دو

 اخیر یهده چند در که چرا .است نبوده مبرا ایفزاینده رشد چنین از وکشور منطقه در خود خاص

 نفر 47159 به نزدیک1335 سال در که آن جمعیت و شده افزوده برابر چندین شهر وسعت به

زیست بنابراین برای جلوگیری از تخریب محیط .است نفر رسیده 430871به  1395 سال در بوده

و همچنین عناصر شهری و همچنین باالبردن کیفیت زندگی شهری شهروندان نیازمند ایجاد 

 باشیم.تکنولوژی مناسب در رفع نیازها و باالبردن سطح زندگی می

 ؛شهر زنجان موارد زیر مشهود هستندمشکالت و مسائل  پژوهشی -علمیدر بررسی 

 ی خدمات و عدم جدی در حمل و نقل عمومی از جمله نارضایتی عمومی از ارائه مشکالت

 (.1396)فنی و همکاران، تنوع

  بی مهری محققان و پژوهشگران نسبت به شهر زنجان و نبود تحقیقات تاریخی و ادواری

 (.1392این شهر)حسین زاده دلیر و حیدری،  یدرباره

 رحیمی، هر گونه الزامات جمعیتی و کالبدی دور ازشهر به  یهرویی و توسعخزش، پراکنده(

 (.1393؛ سعیدی و همکاران، 1396؛ محمدی و محمدی، 1396

 پایدار شهری)محمدی  یتاب آوری بسیار پایین اکثر محالت شهر زنجان و مسائل توسعه

 (.1392فر و همکاران، ؛ ربیعی1395؛ ضرغامی و همکاران، 1396سرین دیزج و همکاران، 

 نشینی و جمعیت قابل توجه این مناطق)حیدری و های متعدد فرسوده، حاشیهبافتود وج

 (.1394لطفی، 

 های نوین برای افت محسوس کیفیت زندگی در شهر زنجان و لزوم استفاده از فناوری

؛ تیموری و اصغری زمانی، 1392ارتقای کیفیت زندگی شهری)اصغری زمانی و همکاران، 

1394.) 

 مجیدی و خسروی، رکز خدمات و آلودگی صوتیی ازجمله ترافیک، تممشکالت بافت مرکز(



 (.1390؛ منافی و کالنتری، 1395

شهر ریزی برای با توجه به رقابت شهرهای جهان در کیفیت بخشی به زندگی شهری و برنامه

رسد شهر زنجان از این حیث عقب مانده است. حتی در بین شهرهای ایران، به نظر می هوشمند

های برای آن در بخش هاییساله برای توسعه بوده و راهبرد 20شهر زنجان دارای یک سند  هر چند

های نظری و اجرایی های آن به مفاهیم و زمینه، اما در هیچ یک از بخشمختلف تعریف شده است

 کشور، وزارت در شده اتخاذ تصمیمات آخرین طبق ایران پرداخته نشده است. در شهر هوشمند

در  1گذاری شده است.تبریز، مشهد و تهران هدف اصفهان، شهر ارومیه، پنج حداقل هوشمندسازی

شروع شده و در جریان  شهر هوشمندها و اقداماتی برای تبدیل شدن به شهر زنجان نیز تالش

باشد. باید در نظر داشت که این رگترین شهرهای شمال غربی کشور میزنجان یکی از بزاست. 

جغرافیایی شمال غرب کشور می باشد چرا که در واقع  یهبسیار باالیی در منطقشهر دارای اهمیت 

توان به های هوشمندی در شهر زنجان میازجمله نشانهباشد. ورود به غرب کشور می یهدرواز

ترین خطوط ای زنجان یکی از منظمدر حال حاضر سیستم حمل و نقل جادهموارد زیر اشاره کرد؛ 

در  KNWIFI های وای فای هوشمندی کشور بوده و در همین ارتباط دستگاهاحمل و نقل جاده

های این شرکت نصب شده اند. در حال حاضر شرکت حمل و نقل لوان نور زنجان و بر روی اتوبوس

های شرکت لوان نور مسافربری مرکزی زنجان و همین طور در اتوبوس یهن در داخل پایانامسافر

توانند در اوقات سفر میو ، به صورت رایگان دسترسی داشته KNWIFI یزنجان به سامانه وای فا

. خود از چندین عنوان فیلم، موسیقی و هزاران عنوان کتاب صوتی به صورت رایگان استفاده نمایند

سازی شده است میلیون تومان هوشمند 630تقاطع در شهر زنجان با اعتباری بالغ بر  11تاکنون 

بر  .سه تقاطع دیگر هوشمندسازی خواهد شد 96سال جام گرفته تا پایان ریزی انو طبق برنامه

های شهر زنجان بویژه با حجم ترافیک باال نصب های هوشمند در تقاطعها سامانهریزیاساس برنامه

برای مدیریت بهتر حمل و نقل  .ها ایجاد خواهد شدشده و این سیستم به زودی در تمامی تقاطع

ها با اولویت بیشترین حجم خودروها بتدریج آغاز شده و هم دسازی تقاطعترافیک شهری هوشمن

 د.اکنون نیز این روند ادامه دار

 یقاهداف تحق -4 -1

 :یهدف اصل

 فضایی یزیرالگوی مطلوب برنامه یهشهر هوشمند و ارائ یهاو تحلیل شهر از نظر مؤلفه یارزیاب

  برای شهر زنجان.

                                                                                                                               
 را تهران هوشمند به ( رسیدن1397تا  1393توسعه ) پنج ساله برنامه اندازچشم بخش 8 یماده در تهران شهرداری  - 1

 است. کرده هدف گذاری



 

 :یفرع اهداف

 های شهر هوشمند بر هوشمندی شهر زنجان؛میزان تاثیر هریک از مولفهارزیابی اهمیت و  -

 ؛شهر هوشمند یهاشهر زنجان از نظر مولفه یتوضع سنجش -

 هوشمند شهر روییشپ یهاو فرصت هایتوانمند و و موانع هایتمحدود شناخت و تحلیل -

 در زنجان؛

 زنجان. هوشمندشهر  یبرا ییفضا یزیرمطلوب برنامه یالگو یهارائ -

 سواالت تحقیق -5 -1

 ؟ها بر هوشمندی شهر زنجان چقدر استمیزان اهمیت و تاثیر هر یک از مولفه 

 قرار دارد؟ یتیشهر هوشمند درچه وضع یهاشهر زنجان از نظر مولفه 

 شهر هوشمند روییشپ یهاو فرصت هایتوانمند و ییو موانع اجرا هایتمحدود 

 در زنجان کدامند؟

 زنجان کدام است؟ شهر هوشمند یبرا ییفضا یزیرمطلوب برنامه یالگو 

 تحقیق یسوابق و پیشینه -6 -1

شگران ابعاد مختلفی را با به دلیل پیچیده و گسترده بودن موضوع شهرهای هوشمند، پژوه

الخصوص در منابع ی پژوهش علیسابقه و پیشینهاند. بنابراین های متفاوتی بررسی کردهدیدگاه

های هش سعی بر این بوده است که پژوهشدر این پژو باشد.میسیع ور متنوع و خارجی بسیا

مهمترین تحقیقات انجام در ادامه به  .تری اتخاذ گرددمعتبر و مرتبطی مطالعه شده و دیدگاه وسیع

 شود.شده در ایران و جهان پرداخته می

به « شهر هوشمند یهاخصو شا یارهامع ینتدو»خود با عنوان  نامهیان( در پا1394) پیرانی

 یهاشاخصو  یارهامع ینپژوهش تالش شده است تا با تدو ینپرداخته است. در ا یقمطالعه و تحق

شهر اصفهان و به  یفرهنگ یطمتناسب با شرا یهاشاخصو  یارهامع یی، به شناساشهر هوشمند

 ینفراهم کند. بد هوشمندشهر به  یابیدر جهت دست یسه بپردازد و اقدامات اصالح یهمنطق یژهو

، تجارب شهر هوشمندمختلف در خصوص  هاییدگاهموضوع و د یاتادب یمنظور در ابتدا با بررس

شاخص(،  7شاخص در شش بُعد مردم هوشمند) 107فرادست شهر اصفهان،  یو طرح ها یجهان

شاخص(،  10شاخص(، تحرک هوشمند) 10هوشمند) زندگیشاخص(، 10اقتصاد هوشمند)

پرسشنامه به  یقو از طر ینشاخص( تدو 10هوشمند) یطشاخص( و مح 10هوشمند) یحکمران



و  ییاجرا یهاسازمان ی،متخصصان دانشگاه یدر معرض قضاوت و داور ی،سنجمنظور اعتبار

 یهاداد که از مجموع شاخص شانمطالعه ن یجسه اصفهان قرار گرفت. در ابتدا نتا یساکنان منطقه

شهر  یزیربرنامه یمناسب برا یهانظر کارشناسان به عنوان شاخص شاخص از 82 ی،مورد بررس

شاخص به بعد اقتصاد هوشمند،  14تعداد  ینشدند که از ا ییاصفهان شناسا یطدر شرا هوشمند

 هوشمند، ییرواشاخص حکم 13شاخص مردم هوشمند،  13شاخص حمل و نقل هوشمند،  14

هوشمند تعلق دارند. سپس با نظر کارشناسان از  یطشاخص مح 14هوشمند،  یشاخص زندگ 14

 یسه مورد بررس یشاخص، نظرات ساکنان منطقه 24در حدود  یرشمورد پذ یهاشاخص یانم

 ینظرات متخصصان و ساکنان بررس یانگین،م ییسهقرار گرفت. در انتها با استفاده از آزمون مقا

الزم  یبسترها و یسه آمادگ یاکنان منطقهس ینشان از توافق نظرات دارد. به عبارت یجشد و نتا

 .باشندیرا دارا م هوشمند شهر جهت استقرار

درکالنشهر  شهر هوشمند یالگو یینتب»خود با عنوان  یدکتر ی( در رساله1395)یمحمد

کرده است که  یرا طراح یکردیرو «یستمیبا استفاده از مدل س یدار،پا یبرتوسعه یمشهد مبتن

 یینکالنشهر مشهد تب یبرا یدارپا یبر توسعه یرا مبتن شهر هوشمندمناسب  یبا آن بتواند الگو

 یکردکه با رو یقتحق یناطالعات استفاده شده است. در ا یپرسشنامه جهت گردآور از. یدنما

 یج. نتاها استفاده شده استیافته یلدر تحل Super Decisionو  ANPشده از  یطراح یستمیس

 یعلم و فناور یهارشد پارک یزانم یباقتصاد هوشمند به ترت یهپژوهش نشان داد که در حوز ینا

 شهر هوشمند یهاشاخصشهر از  المللیینب یگاهارتقاء جا یشاخص برا هایپروژه یو توسعه

حمل  یداشته است. در حوزه شهر هوشمندتحقق  یپرسش شوندگان برا ینرتبه را در ب یشترینب

در  ینترنتنفوذ و استفاده از بستر ا یزانو م یحمل و نقل عموم یشبکه یو نقل هوشمند توسعه

 یهاشاخصهوشمند  یطمح یرتبه و در حوزه یشترینانجام امور روزمره با استفاده از تلفن همراه ب

مزمن  یهایماریب یوعاز ش یریجلوگ یزانذرات معلق موجود در هوا و م ییهرویب یشکنترل افزا

 یزانهوشمند، دو شاخص م یزندگ یارنقش را به خود اختصاص داده است. در مع یشترینب یتنفس

را در تحقق  یازامت یشتریننظام سالمت ب یفیتاز ک رضایت یزانو م یتبه تعداد جمع نامتخصص

و توسعه  یدانشگاه یالتبا تحص یتجمع یزانمردم هوشمند م یارداشته است. در مع شهر هوشمند

در دولت هوشمند  یتدر نها را داشته است. یازامت یشترینب یکآموزش الکترون یهابرنامه یو اجرا

رتبه را  یشترینب یکدر دولت الکترون یکاستراتژ یهارنامهب یزاندر کالنشهر مشهد دو شاخص م

 تواندیپژوهش م ینحاصل از ا یججهت تحقق دولت هوشمند در کالنشهر مشهد داشته است. نتا

در کالنشهرها مورد توجه قرار  یشهر یریتو مد یزیرو بهبود برنامه شهر هوشمندقرار تجهت اس

 .یردگ

های فضای گیری از قابلیتبررسی اثر بهره»با عنوان  ی( در پژوهش1395و مراد حاصل ) مزینی



 

عه در قالب مبانی مطال یناند. در اپرداخته یقبه تحق« پایدار شهری ایران یمجازی در تحقق توسعه

 یتوسعه رهای استانی به بررسی اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بنظری موجود و با استفاده از داده

های برخوردار و ریب محیط زیست به تفکیک در استانپایدار شهری کشور از مجرای کاهش تخ

تلفیقی استفاده شده است. های شده است. بدین منظور از روش دادهغیر برخوردار کشور پرداخته 

 یطی،گانه، محهای سهی بر تاثیر و اهمیت همزمان مولفهبا عنایت به مبانی نظری مطرح شده مبن

و به  یهای فضای مجازپایدار، برای بررسی نقش قابلیت یهاقتصادی و اجتماعی در فرایند توسع

)از مجرای محیط زیست( از  پایدار شهری کشور یتعبیری فنآوری اطالعات وارتباطات بر توسعه

فوق  یگانههای سهه به نوعی شاخصی از مولفهک یپایه کوزنتس متشکل از متغیرهای یفرضیه

دار فناوری اطالعات و ارتباطات بر . نتایج بررسی حکایت از اثر معنیاستفاده شده است ند،باشمی

های غیر برخوردار تایید ثر در استانبرخوردار دارد. این اهای پایدار شهری در استان یتحقق توسعه

 اطالعاتاثر فناوری  دارییپژوهش نشان داد دلیل تفاوت در معن ینا یجنتا یگردد. به طور کلنمی

های برخوردار و غیربرخوردار در افزایش ضریب نفوذ پایدار در استان یهو ارتباطات بر تحقق توسع

سه با های برخوردار در مقایو ارتباطات در استانگیری از فناوری اطالعات و نهادینه شدن بهره

 باشد.های غیر برخوردار میاستان

بُعد  یرو یشپ یهاچالش یابیو ارز یلتحل»خود با عنوان  نامهیان( در پا1395زاده )عبداهلل

و پژوهش  یقبه تحق« مشهد یشهردار9 یمنطقه ی؛مورد یمطالعه شهر هوشمندمردم، در 

موثر بر  یارهایمع ییاقدام به شناسا یقتحق ینظر یاول با مرور مبان یپرداخته است. در مرحله

پرسشنامه و مصاحبه جهت جمع  یبیهوشمند پرداخته شده و سپس از روش ترک دمبعد مر یارتقا

 یهانآزمو یرو سا Spssاز نرم افزار  یلجهت تحل یتاًنها .اطالعات بهره برده شده است یآور

مشهد  یشهردار 9حاصل از آن نشان داد که منطقه  یجاستفاده شده است. نتا یو استنباط یفیتوص

گذر به سمت مفهوم  یینداشته و در مراحل ابتدا یمطلوب یتوض شهر هوشمند مدر قبال بعد مرد

 یعامل در ارتقاء بعد مردم هوشمند تالش برا ینمهمتر ینهزم ینباشند. در ایم شهر هوشمند

 باشد.یم یاجتماع یشهروندان و مشارکت آنها در زندگ یتارتقاء خالق یادگیری

در شهر اهواز  شهر هوشمند یارهایمع یابیبه ارز یقی( در تحق1396و همکاران ) یشکوه اجزاء

 یهاداده یآورجمع یتحلیلی انجام شده است. برا-اند. این مقاله بر اساس روش توصیفیپرداخته

 که شامل ینظرسنج یک ین،منابع کتابخانه مرجع مورد استفاده قرار گرفتند. عالوه بر ا یفی،توص

 یهاداده یآورجمع یاهواز برا یهایشهردار یشهر یزیرشهر است که کارشناسان برنامه 40

بندی ابی و رتبهو مطالعات مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق به منظور ارزی یلیتحل

 یابیها در ارزفازی مورد استفاده قرار گرفت. تمام شاخص TOPSISشهر اهواز، روش  هوشمندی در

 ییو توانا یداراز آن است که اقتصاد پا یحاک یقتحق یجدر شهر بکار برده شده است. نتا مندیهوش



 یدسترس ی،منابع انسان یسازمانده ییبحران و توانا یریتمد ی،و قوم یانسجام اجتماع یل،تبد

 یهاعوامل در جنبه ینبه عنوان مهمتر یفرد یمنیا و یدارمنابع پا یریتمد ی،او منطقه یمحل

 شناخته شده است. شهر هوشمندساخت  ختلفم

 یاز سو یفناور یرشپذ یسازمدل»با عنوان  ی( در پژوهش1396زاده ) یمو ابراه ییسرگلزا

، به مطالعه و «مرکز استان ی: شهرهایمورد یمطالعه شهر هوشمندبه  یابیدست یکاربران برا

در انجام  یلتسه ی،برداربهره یتبه پنج سازه کارآمد کردن فرد، قابل ییاند. مدل نهاپرداخته یقتحق

 یفیتها و به سه سازه کنخست کاربران مراکز استان یتبه عنوان اولو یو سازگار ینسب یتمز ور،ام

 یرشاشاره دارد. مدل پذ هاترینیتکم اهم با عنوان یانرژ یهیرها و ذخداده یتکم خدمات، امن

ان یرمد یبرا یفناور یرشپذ بینییشپ یمهم برا یها، ابزارتوسط کاربران مراکز استان یفناور

روش  یناستفاده شده است. ا ییدیتأ یعامل یلتحل یاز روش کم یقتحق یناست. در ا یشهر

 یربناییپژوهشگر از ابعاد مختلف سازه زکه  شودیاستفاده م یزمان ی،اکتشاف یعامل یلبرخالف تحل

 یمحقق آن است که هر عامل یاساس فرضیشپ ییدیتأ یعامل یلدارد. در تحل یاطالعات کاف

 ینهر سازه در ا یهال)معادل سوا هایهاز گو یخاص ییرمجموعهپژوهش( با ز ین)معادل سازه در ا

است که محقق در مورد  ینا ییدیتأ یعامل یلتحل یشرط الزم برا ینارتباط دارد. کمترپژوهش( 

ها داده یگردآور یداشته باشد. برا ینیمع فرضیشپ یل،مدل، قبل از انجام تحل یهاتعداد عامل

 13 یرامونوال پس 52یحاو یاپژوهش، پرسشنامه ینظر یمستخرج از مبان یهارامون سازهیپ

 Smartافزار از نرم ییدیتأ یاملع یلآزمون مدل با روش تحل یبرا شده است. یشده طراح یادسازه 

PLS در  یناموفق فناور یو اجرا یناز تأم یریدر جلوگ تواندیحاصله م یجاستفاده شده است. نتا

مقاله  ینخواهند داشت، مؤثر باشد. مدل ارائه شده در ا ییباال هایینهکه هز یکالنشهر قیاسم

 یکل یج. نتایردمورد آزمون قرار گ یآت یقبه عنوان تحق یزن یاسکوچک مق یدر شهرها تواندیم

 هاییفناور یریبه کارگ یرا برا یالزم و کاف یها آمادگدر مراکز استان ینشان داد که کاربران شهر

 دارند. یشهر یریتمد یهدر عرص یننو

 یبرخ ؛شهر هوشمنددر ابتکارات  یروند فعل»با عنوان  ی( در پژوهش2014و همکاران ) 2نیروتیا

 اییلهرا به عنوان وس شهر هوشمندمفهوم  اند.و پژوهش پرداخته یقبه تحق« سبک هاییتاز واقع

 یهارا در برنامه اییندهفزا یتاند. که آن اهمشهروندان دانسته یزندگ یفیتک یشافزا یبرا

هنوز در دسترس  شهر هوشمندجامع  یفحال تعر ینبه دست آورده است. با ا گذارانیاستس

 70از  یانمونه یبر رو یتجرب یلو تحل یهدشوار است. تجز یروند مشترک جهان ییو شناسا یستن

 انجام شده  یلاند انجام شده است. تحلکرده ییهوشمند را اجرا یهااند پروژهشهر که ادعا کرده
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Abstract 

Research Aim:  The main purpose of the present study is to investigate and 

analyze the functional components of smart city in Zanjan city so as to 

delineate the current situation and future prospects. In this regard, 

determining the status quo of the city in terms of smart city components, the 

extent of the impact of the components on the intelligence of the city, 

examining the limitations and opportunities ahead of smart city, and 

providing an optimal spatial planning model for the smart city of Zanjan are 

the other research objectives as well. 

Research method:  With regard to the purpose of the present study, it is an 

applied-developmental research. The present study is a causal-descriptive 

field study in terms of method. In order to collect required information, 

library and field methods have been used. In the field section, data collected 

using sampling, questionnaire, interview and observation. Due to the use of 

both quantitative and qualitative methods (MicMac and MetaSWOT) as well 

as quantitative methods, the research design is a dominant sequential 

partially mixed method. In general, the research methodology and data 

analysis in the present research have been divided into four separate sections. 

The first section includes identifying, localizing and calibrating the 

components, criteria and indicators of the smart city by the experts in the 

field. Their importance and prioritization was also determined using 

Friedman test in SPSS software. The second section deals with the impact of 

the criteria on the smart city as well as their mutual impact on each other, 

which was conducted by MicMac structural analysis software. The third 

section of the present study investigates the components of smart city in 

Zanjan city using both objective and subjective data to collect the required 

data. Then, Hotspot Analysis was conducted. Moran's spatial autocorrelation 

analysis model was used to determine the type of the component distribution 

model. Then the results of the questionnaires were analyzed using TOPSIS, 

VIKOR and KOPRAS models and finally, their results were combined with 

the mixed models results in order to obtain the results at high confidence 

level. Finally, in the final section of the research for spatial planning of a 

smart city, a Meta-SWOT model has been used in the analysis of Zanjan 

smart city. 
Findings: In assessing the importance and impact of the components on a 

smart city, mobility, governance, and smart economy components with a 

score and final weight of 0.01577, 0.01394, and 0.01381, obtained the first 

to the third rank ,respectively. Also, the results of the mutual interaction 



analysis for the components affecting the intelligence in Zanjan indicate the 

irregular distribution of criteria in terms of effectiveness and being affected. 

The results of different multi-criteria decision-making models and their 

combination showed that most of Zanjan neighborhoods are in poor 

condition. The result of MetaSWOT software analysis is the basic strategies 

that have been provided for optimal spatial planning. 
Conclusion: Overall results revealed that smart city is an opportunity for 

investment, urban development and economic dynamics that enhances 

citizens' quality of life. The first step in implementing a smart city is not 

developing and establishing technology or employing smart technologies. 

Instead, the human and social dimensions of trust, participation, and attention 

to creative and innovative human resources are extremely crucial. According 

to the results of the research and numerous analyses, smart mobility, 

technology infrastructure, socio-spatial equity, investment attraction, 

transparent governance and having a smart road map are the most important 

components and criteria for Zanjan smart city. 
 

Keywords: Smart City, Spatial Planning, Zanjan City, Components, MicMac, 

Multi-criteria Decision-Making Models 
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