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Abstract  
The rapid growth of the urban population has caused problems. One of the 

new approaches to problem-solving is smart cities. This study aims to 

investigate the compatibility of smart cities with their context. Research is a 

fundamental-applied study; where the meta-analysis method as one of the 

meta-study methods, and the content analysis method have been used. The 

methodological approach is mixed (quantitative-qualitative) and the data 

obtained this research, including 70 sources (mainly from 2011 to 2021), has 

been library datasets. Findings show that most of the reviewed resources in 

terms of titles, do not have a title similar to the research topic and in terms of 

the content, a small number of resources have paid attention to the issue of 

context in smart cities. some previous studies have emphasized the need to 

do this issue, and this indicates that the challenge of contextualization in 

smart cities needs to be further substantiated and documented, and the results 

of this study confirms the claim that the subject under discussion will have 

an important implication in urban planning literature. 
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 ها و بستر آن  نهیهوشمند با زم یشهرها یسازگار زانیم یبررس

 .رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یشهرساز یدکتر یدانشجو     آباد زدانی یشکر یشاد
  

 ، ایران.مدرس، تهران تیدانشگاه ترب ،یاستاد شهرساز محمدرضا پورجعفر 
  

 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یاستاد شهرساز مجتبي رفيعيان 
  

  چکیده
نیشهرنشتیجمععیسررشد است. مشکالتشده ایکیباعثبروز حلیبرانینویکردهایرونیاز

ونهیزمباهوشمندیشهرهایسازگارزانیمیبررسپژوهشنیاهدفهوشمندهستند.یمشکالت،شهرها

پژوهشبنبسترآن است. ازیکاربرد-یادیها واستمطالعهفرایهاروشازیکیکهبیفراترکاست.

نیحاصلازایهابودهوداده(یفیک-ی)کمختهیآمیشناسروشکردیرومحتوااستفادهشدهاست.لیتحل

دهدیپژوهشنشانمیهاافتهیاست.یا(است،کتابخانه1712تا1722منبع)عمدتا07ًپژوهشکهشامل

بررس اغلبمنابع لحاظعناوشدهیکه لحاظزمن،یبه به و موضوعپژوهشبوده با نهیفاقدعنوانمشابه

یاصولعامهوشمندسازیسازادهیهستنداماتنهابهپیمطالعاتنمونهیازمنابعدارایادیتعدادز،یمحور

مطالعات نمونه کردهیدر همچناکتفا لحاظمحتوانیاند. اندکییبه دریتعداد بستر موضوع به منابع از

کردهیشهرها توجه بههوشمند و ااند به تاکنیضرورتپرداختن کردهدیموضوع اند. یهاپژوهشدر

دیتاکنآیریگشکلیهوشمندبابسترهایشهرهایسازگارزانیموضوعسنجشمضرورتبهپیشینفقط

بههوشمندیشهرهادرییگرانهیزمبهمعطوفچالشکهاستنیادهندهنشاننکتهنیهمواستشده

مدعااستکهموضوعنیبرایدیتائپژوهش،جینتاواستشتریبپرداختنازمندینمستندومستدلصورت

.داشتخواهدیشهریزیربرنامهاتیدرادبیموردبحثمحملمهم

   .یسازگار ب،یفراترک ،یمحور نهیشهر هوشمند، زم :ها واژهکلید
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  مقدمه
یبرایاوعرصهآوردیرافراهممطیانسانومحنیاستکهارتباطبیاشهرموجودزنده

شدنیجهانو،یصنعتیکهدرپیتالمداخوراتییتغنیترازمهمیکی.باشدیتعاملاوم

همچن شهرنشتهیمدرنیهاانیجریریگشکلنیو افزاینیدرروند است، داده شیرخ

شتابانینیاندازهوسرعتشهرنش»تبعآنتوسعهوبسطشهرهااست.وبهنیشهرنشتیجمع

رشدانیمنی.دراشودیمادیینیعنوانموجدومشهرنشاستکهازآنبهیمعاصربهحد

مختلفیهانهیعاتدرزمالاطیفناورتیعصرحاکمکهباشروعهزارهسومینیشهرنش

بتواندیشاکهازگذشتهبهخودگرفتهیترروندپرشتابرود،یبهشمارمیشهراتیح

شهرنش سوم موج را بهدینامینیآن پیاگونه. سالینیشهرنشزانیمشدهینیبشیکه در

«ابدیشیجهانافزاتیجمعدرصد07ازشیبهب1707 زانیم» (.2931:1)پوراحمدوهمکاران،

ا،یدنمختلفنقاطدرشهرهاتعدادواندازهرشدجهینتوندیبرآوینیسابقهرشدشهرنشیب

همراهریاخدههدرارتباطاتواطالعاتیفناورعیسررشدوهوشمندیشهرهادهیپدبا

شهرهایزیربرنامهویطراحیبرارایتوجهقابلامکاناتحالنیعدرومعضالتوشده

یزندگسبکوشهربامواجههمعمولویسنتیکردهایروکهینحوبه.استدادهجهینت

فیطنیتدومساله،دونیابیترکجهینت.استکردهمواجهیادیزیهاچالشبارایشهر

طرحیاگسترده برنامهاز و کردیروباهوشمندیشهرهابهمعطوفیشهریهایزیرها

استبودهایدنسرتاسردرنینو یبراهیاولیهاحاصلازبرنامهیهاتجربهحال،نیعدر.

واسطهبهکهرایفرهنگویاقتصاد،یتیریمد،یفنمتعددیهاچالشهوشمند،یشهرها

یفناور /یاجتماعیستمهایمتشکلازسدهیچیپیستمیعنوانسبههوشمند،یشهرهاتیماه

راشدهجادیا نمودهاند، 2933،یاصفهانیمقتدر)«اندآشکار عل(217: کهییایمزارغمی.

آوردهیوهوشمنددرعرصهشهرسازنینویکردهایرو وجود چالشاساسبه دریاند،

ا با استنیانینویکردهایرونیمواجه ا؛ زممیمفاهنیکه چه تیقابلییهانهیدر

اجرایریکارگبه آییو دارد؟ بسترهایمیمفاهنیچنایشدنرا تمام تیقابلیشهریدر

ازبومریغنهیدرزمکهمیازمفاهیاریشدنوحلمشکالترادارند؟چهبسابسییاجرا
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افهبهدوشآناضزینیکاهشندهندبلکهباریخودنهتنهاازبارمشکالتشهریاصل

کنند انیبنابرا؛ بر تمرکز انیبا هدفاز یسازگارزانیمیپژوهشبررسنیموضوع،

.استشدهانجامیراستامطالعاتنیودرااستهوشمندبابستریشهرها

چالش و مشکل مسئله، فیتعر. 9 شکل
 

 ینظر چارچوب

شهرهانیادر موضوع به زمیپژوهش و دریمحورنهیهوشمند بستر با مطابقت و

تعارریبخشزدرهوشمندپرداختهشدهاست.یمرتبطباشهرهایهاپژوهش ازفیابتدا

هوشمند نهایمفهوم در و بستر با سپسمطابقت نظرزینتیو ایمطالعات در نیکه

است.شدهیبررسخصوصانجامشدهاست،

 هوشمند: یشهرها

بــا،یجهانــیشــهرتوســعهدرــمیپاراداــکیعنوانبه"شــهرهوشــمند"واژه»

واژهازــنیایبــرایاریبســیهامعادلاســت،همــراهیمتعــددیهابرداشتوــریتعاب

یشــهرمبتنــ"،"شــدهیکشمیشــهرس"،" شهراطالعات"،"یتالــیجیشــهرد"جملــه:



 5 |و همکاران   آباد زدانی یشکر...؛ هوشمند  یشهرها یسازگار زانيم يبررس

دانــش الکترون"،"بــر "یکـیجوامــع انعطاف"،"یکـیالکترونیفضاهـا"، ،"ریپذشـهر

توپ" "و"ـایتلـه "یبریسـاشـهر ویی)موال«اسـتدشدهیقیپژوهشـمختلـفمتـوندر

 2930همکاران، :01 است،گرفتهصورتهوشمندیشهرهامفهومازیمتفاوتفیتعار(.

حدود"هوشمندیشهرها"مفهوم» اتیموردتوافقدرادبفیتعرچیمبهماستوهیتا

ارائهشدهاست.یمتعددفیتعار"هوشمند"کلمهیوجودندارد.بستهبهمعانیوفنیعلم

م نظر به مشارکتفناورنیپشتادهیارسدیاگرچه نظر از جهان سراسر در یمفهوم

،ردیگیرادربرمیازهوشمصنوعیخاصیهادرکشدهاستوجنبهیهوشمندبهخوب

 Ingwersen)«مفهوموجودداردنیشدندرایتالیجیازدشتریبیمواردیبهطورقطعاما

& Serrano-López, 2018: 2« جد(. نسبتاً مفهوم هوشمند پویدیشهر توسعه ایاست.

فرصتیهایفناور براییهانوآورانه شهرهایرا میساخت فراهم .کندیهوشمند

دریادیمنجربهمشکالتزییبهتنهایکیازحدبرجنبهتکنولوژشیتمرکزبحالنیباا

تواندیمیتنهابااستفادهازفناوریسختشهربهکی.شودیشهرهوشمندمممفهویاجرا

حاتیوترجازهای،بازگشتبهن"شهرهوشمند"ازمفهومیهوشمندشود.دردرککنون

حل راه و دارد وجود توجه مرکز در آنیفنیاهساکنان منافع خدمت استدر «ها

(Winkowska et al, 2019:78.)

 بستر و نهیزم با طرح مطابقت

به و شهرها بناهادرگذشته آن تناسببافتپ،یشهریتبع شکلرامونیبه وخود گرفته

کهیاگونهداشتهاست.بهیاساسیها،نقشتمدنیریگدرشکلیوبستردرهرزماننهیزم

اقلیبافتشهر هر فرهنگمیدر و منطقه دیو لگریمتفاوتاز است. باکنینقاطبوده

رونهیتوجهبهبستروزمجیعواملمرتبطبهتدرریوساتهیگذشتزمانورواجروندمدرن

رابهخودمعطوفکردهاست.یبهافولنهادهوتوجهکمتر
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 نهیزم

درکانتکستنیبنابرا؛داردهاآنانیمانسجاموکلماتانیدرلغتاشارهبهارتباطم نهیزم»

گفتهایسخنکیتبهمنظورساختنجمالوکلماتساختنمرتبطوتافتنهمبهاصل

ازا همرونیاست. و ارتباط به مشار کانتکست شهر،ااجزانیمینینش، بستر در است.

اتصالوهمتوانیم،یاسیقیاگونهبه «خواندبناهاانیمینینشکانتکسترا ،یبزرگ)ده

استکهیدرشهرسازجیرایهادگاهیازدیکیییگرانهیزم(.»2930:991ن،یحساوالد

توجهیابتدابهابعادصرفاًکالبدییگرانهی.زمپنداردیمیخیتاریدادیرابهمثابهرونهیزم

بهتدر؛داشت بهوجوهاجتماعدییگرایبهابعادانسانجیاما -یوحوزهمطالعاتخودرا

ومطالعهیابیارزییتنهاشکلشهربهیاجزا،ییگرانهیجامعهگسترشداد.درزمیفرهنگ

تربانظامبزرگیاثرمعمارکی.رندیگیقرارمیطیمحترعیوسنهی.بلکهدرزمشوندینم

وندیپییگرانهیزمنیبنابرا؛هاقرارداردازمجموعهیمرتبطاستودرسلسلهمراتبیشهر

یطراحکردیرو(.»2937:90،یی)توال«استنیمعیانهیدرزمیوشهرسازیمعمارانیم

مبتننهیزمیاومنطقهیشهر ایهانهیبرتوجهواحترامبهزمیگرا، امرنیارزشمنداست.

،یاقتصاد،یاجتماع،یفرهنگ،یخیبهابعادتارینگرجامعباایپوومنعطفیندیفرایط

ویعیطب،یکالبد پامذکورابعاددریطیمحاتیفیکتیتقوبه... طیمحیداریو

(2930:272،ییباباریوپیی)موال «پردازدیم

 پژوهش یشناس روش

ییمحتواچالشکشفیاستودرپیکاربرد-یادیبنینوعپژوهشبهنکهیتوجهبهابا

محتوالیوتحلفرامطالعهاستیهاازروشیکیکهبیفراترکپژوهشازنیدرا؛است

مطالبموردبررس استو شده بندیاستفاده تحلیتم از استفاده با و کیتماتلیشده

موردبررسییهایبنددسته موضوعات آمیاز پژوهش صبغه است. گرفته ختهیصورت

راهبــردفرامطالعه،نــوع.»استیاپژوهشکتابخانهنیایها(استودادهیفیک-ی)کم

یهاپژوهشجینتاقیوهبرتلفالعشودیمیاســتکهدرآنســعهیثانومطالعهازیمتفاوت

تعمقــ،یقبلــ و فرایتأمــل نآنیندهــایبر زیها مطالعــهباشــدداشــته فرامطالعــه، .
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پژوهش ددربــاره پژوهشــایگــریهای -zhao,1991: 377)«استگریدیهامطالعــه

نیهمچنواستفرامطالعهیهاروشازیکیکهبیفراترکروشازپژوهشنیادر(.378

ومحتوان،یعناولحاظبهمختلفمنبع07ازحاصلیهادادهوشدهاستفادهکیتماتلیتحل

یمطالعاتنمونهبودن)ن(دارا (یهوشمندبحثبودنمحورنهیزمیبررسجهت)به

ازیاچندگانهفیشدهطازمواردگفتهکیهری.برااستگرفتهقرارلیتحلویموردبررس

یگذارباارزشمطابقژوهشدرنظرگرفتهشدهاستوهرپیتاحداقلیمطابقتحداکثر

اسندگانینو متخصصدر عنوان محتوادستهکیدرطهیحنیبه است. گرفته یقرار

کهبهلحاظیمنابعنیاند.همچنشدهلیتحلزینشدهیمنابعبررسیدیکلواژگانوعبارات

اندبهموضوعپژوهشبودهکینزدییمحتوا قرارگرفتهترقیعمیموردبررس؛ بهالزماند.

یدرشهرهانهیبهصورتعام،بحثمطابقتبازمیمحورنهیزمبرعالوههذکراستک

بیقرکهداشتانتظاریداخلمطالعاتدرتوانیمرایرانیا مطالعات5380به درصد

.دهندیملیتشکراشدهانجام

 یموردبررس منابع

،کتابدستهشاملفصل3هارابهآنتوانیمنابعکهازنظرقالبونوعمنبعوسندمنیا

،یالمللنیکنفرانسب،یپژوهش-ینامه،مقالهعلمانیرسالهوپا،یالمللنی،تزبISIمقاالت

منبع5شاملزیمنابعننیازاکیکرد.سهمهریبندمیمنابع،تقسریوسایکنفرانسداخل

 ,Anthopoulos, 2017; Planet, 2013; Srivastava & Vakaliدرصد()1فصلکتاب)

2012; Holmquist, 2012)،11منبعازمقاالتISI(92)درصد (Noori et al, 2020; 

Kuecker & Hartley, 2020; Coletta et al., 2019; Jurlina Alibegoviæ et al., 

2018; Caragliu and Del Bo, 2018; Yigitcanlar et al., 2018; Myeong  et al., 

2018; et al.,2018 Praharaj; Barns, 2017; Romão et al., 2017 ; Lacinák  and 

Ristvej, 2017; Kummitha, & Crutzen, 2017; Eremia et al., 2017 Boykova et 

al., 2016 Russo et al., 2016; Albino et al., 2015; Joss, 2015; Bawany & 

Shamsi, 2015; Kshetri et al., 2014; Maccani et al., 2013; Caragliu et al., 

2011; Ye et al., 2005)،9(درصد5)یالمللنیبتز(Wang,2016; Angelidou, 2015; 

Karadağ, 2013 ، پا21( و )انیرساله )19نامه 2933،دنژااصغردرصد( زدانییشکر؛

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012385946400008X#!
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نیام؛2930،یفیشر؛2933پور،یتق؛2933،ییسرگلزا؛2933زاده،یدمه؛2933آباد،

،یمحمد؛2930،یکمال؛2931،یشیمچشم؛2931ان،یقم؛2931،یلیکائیم؛2930نژاد،

مقاله22،(2937،یقدصاریم؛2937،یفالح؛2939پور،یسیو؛2935دادخواه،؛2930

یفرج؛2930همکاران،ویافضل؛2933،یاصفهانیدرصد()مقتدر21)یپژوهش-یعلم

2930همکاران،و 2931همکاران،واحمدپور؛ 2930،ییآقاویسجاد؛ وییموال؛

2930همکاران، 2939،یدریحوخمر؛ 2931همکاران،وینیالدفیس؛ وینیمشک؛

2937همکاران، )3)یالمللنیبکنفرانس1(،2931بهزادفر،؛  Vishnivetskayaدرصد(

and Alexandrova ,2019; Kurcheeva & Klochkov, 2018; Greco & 

Cresta,2015; & Vakali, 2012Anthopoulos; Nam & Pardo,2011 کنفرانس0(،

همکاران،ویبیخط؛2930همکاران،ویساع؛2931،یبیخطونندهی()بدرصد0)یداخل

2935 2935زاده،حسنویرویپ؛ (2939،یصارموفالح؛ سا9و از )ریمنبع 5منابع

فناور )سازمان ارتباطاتشهردارالاطیدرصد( 2930،تهرانیعاتو  آمار، تیریمد؛

2.)نمودارشمارهاست(Lavancom web site،2931؛2939اطالعات، لیتحل و فناوری

زانیم،یکلصورتهاعالوهبرعنوان،موضوعپژوهشبهپژوهشنیازاکی(درهر1و

بررس مورد موضوع به کلیپرداختن آن، مطابقتبا موردرهیغومرتبطیهاواژهدیو

منابعنیازایادهد،بخشعمدهینشانمزیطورکهنمودارنقرارگرفتهاست.همانیبررس

باشد.یهامهاورسالهنامهانیوپایپژوهشیوسپسمقاالتعلم ISIمرتبطبامقاالت



 1 |و همکاران   آباد زدانی یشکر...؛ هوشمند  یشهرها یسازگار زانيم يبررس

 
 برحسب تعداد شده یمنابع بررس یفراوان. 3شکل

 
 برحسب درصد شده یمنابع بررس یفراوان. 2شکل 
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تازمانانجامپژوهش1722دههگذشتهازسالکییاغلبدربازهزمانشدهیبررسمنابع

را2933تا2931یازبازهزمانیامابهطورپراکندهمنابع؛(قراردارد2933ماه)بهمن1712

.ردیگیدربرم

 شده یبررس منابع یزمان طهیح. 0شکل 

مپس در جستجو راهبرد انیاز گوناگون، موردبررس07منابع است.یمنبع قرارگرفته

هر نوکیاطالعات عنوان، پژوهش، سال شامل: منابع موردپژوهش،سنده،یاز موضوع

بهلحاظ،یمطابقتبهلحاظعنوانزانیهوشمندبابستر،میبهانطباقشهرهاپرداختن)عدم(

پژوهشیبررستینهادرویدیکلیواژگانوعبارات،ییمحتوالحاظبهویمطالعاتنمونه

تااستقرارگرفتهیموردبررسواستشدهاستخراجنظر،مورددواژهیکلداشتنلحاظبه

پژوهشراشکلدهد.یهاافتهیتیدرنها

 یدیکل واژگانو  عبارات

یاست.بررسشدهیرومعرفشیپژوهشپتیواژگانمرتبطباماهوعباراتبخشنیادر

عباراتآنیجااستوبهشدهدهیدکمتراسنادفوقانیدرمیدیکلواژگانوعباراتنیا

 لیگریددواژگانیکلو است. عباراتستیذکرشده مدواژگانیکلو انیپرکاربردتردر
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مرتبطباپژوهششاملواژگانوعباراتشدهاستاشارهیپژوهش،درقسمتبعدنیا

(.0شکلاست.)یسیوانگلیفارسدواژگانیکلوعبارت


 اند اشاره نشده نیشیمورد نظر که در منابع پ یدیکل واژگانو  عبارات. 5 شکل

 پژوهش یها افتهی

نشاندادهشدهاست.ریچهاربخشزدرپژوهشحاصلازیهاافتهی

 با موضوع موردپژوهش شده یمنابع بررس نیمطابقت عناو زانیم

مدر با پژوهشزانیارتباط انجامیهاپرداختن به یسازگارزانیسنجشمیبررسشده

بسترهایشهرها با یهوشمند میهاافتهیآن، بدهدیپژوهشنشان در منبع07نیکه

موضوعنیدرعنوانخودبدیدرصدازمنابعحت10بهبیقری،بهلحاظعنوانشدهیبررس

علنکردهیااشاره موضوعنیخودبهایهادرمحتواپژوهشنیازایبرخنکهیارغمیاند.

پرداخته اما Contxt Base)گرانهیزمایونهیزمبهاشارهعنواندراند یشهرهابودن(

وبودندمحورحولمنابعمطابقتاندکونیدرصدازا90بهکی.نزداستنشدههوشمند

نیابااند.باموضوعموردپژوهشداشتهیشتریمنابعمطابقتبنیازادرصد91بهکینزد

منابعکهبهنیازایاریبس؛شدخواهددادهحیتوضادامهدرکهییمحتوالحاظبهوجود

م اشارهدیآینظر عنوان ایادر نپرداختهنیبه آن به محتوا در دارند موضوع و ایاند

موضوعدرمتننیبهایازمنابعکهدرعنوانخودنپرداختهبودنداشاراتیبرعکسبرخ

اند.پژوهشخودداشته
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 موضوع با شده یبررس یها پژوهش یعنوان مطابقت زانیم. 6 شکل

 جهت)به  هوشمند یشهرها با مرتبط یها پژوهش در یمطالعات مورد یبررس

 (یمحور نهیزم

راهیکیکهییازآنجا پژوهشنهیزمیبررسیهااز بودن داشتن،یموردبررسیهامحور

مشخصزینبودندیمطالعاتنمونهیکهدارایپژوهشمنابعنی.دراباشدیمیمطالعاتنمونه

شدند منابعدهدیمنشانپژوهشیهاافتهیوجودنیابا. اغلب دارایکه نمونهیکه

بسترهاوزمیمطابقتشهرهازانیمیبهبررسزینبودندیمطالعات هاآنیهانهیهوشمندبا

انپرداخته در سعنیاند. غالباً پیمنابع اصولیسازادهیدر هوشمند دریشهریسازعام

ایمطابقتوزانیشدهاست،بودهوبهمانتخابیمطالعاتکهبهعنواننمونهیمحدودهخاص

هوشمندساز اصول مطابقت زمیشهریعدم ویریگشکلیهانهیبا عام طور به آن

ششفیطپژوهشنیادر.استنشدهیصرحاضربهطورخاصتوجهعیرانیایشهرها

موضوع،به.)نپرداختناستشدهذکریمطالعاتنمونهوجودعدمایباوجودارتباطدرگانه

یدارامتن،درهانمونهیبرخبهاشارهپرداختن،یحدودتاپرداختن،یاندکمحور،حول
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نشاندادهشدهاست،زینریطورکهدرنمودارزمورد،هماننی(.باتوجهبهایمطالعاتنمونه

اغلبپژوهش ایهستندوینمونهمطالعاتیداراایها نداشتندیمطالعاتنمونه بههم؛ نیو

 بفیطدونیاریزنموداردرخاطر یشتریمقدار پژوهشودارد وجودزینییهاکمتر

اشارات که برخیداشتند عنمونهیبه در داشتند متن در بهنیها که حال درحیصرطور

.استصورتمتمرکزکارنشدهبهنمونهکیباارتباط

 

 یمطالعات یها نمونه برگرفتن در لحاظ به شده یبررس منابع مطابقت زانیم. 7 شکل

 پژوهش موضوع با ییمحتوا لحاظ به شده یبررس منابع مطابقت

3شکلدرطورکهبخش،هماننیادرشدهیمنابعبررسیومحتوایمحورنهیزمتوجهبا

یشهرهامانندیمیدرمفاهیمحورنهیازمنابعبهموضوعزمیتعداداندکشود،یمشاهدهم

پرداخته اغلبپژوهشهوشمند و اند اایها توجهنیبه نداشتهیموضوع و بهایاند تنها

کهخوردیبهوضوحبهچشممریموضوعدرنمودارزنیااند.آناکتفاکردهبهیاشارات

اشاراتیاندوتعدادنکردهیموضوعتوجهنیازمنابعبهایبخشاعظم بهیازمنابعصرفاً
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داشتهموضوع بهتنها،اندکردهتوجهبدانکهمنابعازیکمتعدادتنهاتیدرنهاواند

اند.پرداختهپژوهشنیاانجامضرورت

 
 با محتوا موضوع شده یبررس یها مطابقت پژوهش زانیم. 8 شکل

 شده یمنابع بررس یدیکل واژگانو  عبارات لیحاصل از تحل یها افتهی

واژگانوعبارات،شدهیبررسیهاپژوهشیدیکلواژگانوعباراتدرارتباطبانیهمچن

پژوهشذکرشدهبود، یدیواژگانکلونشد.عباراتافتیمرتبطباموضوعکهدرابتدا

دراغلبدهدیاستکهنشانمری،بهشرحنمودارزشدهیمرتبطباموضوعدرمنابعبررس

واژگانپژوهش شهرهایشهرهارینظیها، ویتکنولوژیهوشمند، توسعه و محور

بهیزیربرنامه وبستربهتوجه،ییگرانهیزمرینظیواژگانهوشمندپرداختهشدهاستاما

.استنشدهپرداختههوشمندیشهرهادرواژگاننیابامشابهیموارد



 95 |و همکاران   آباد زدانی یشکر...؛ هوشمند  یشهرها یسازگار زانيم يبررس

 
 شده یدر منابع بررس یدی. واژگان کل1 شکل

 منابع نی( در بدواژهیواژگان پرکاربرد )کل ی. بررس9 جدول

 مجموعه

/ تم 
)موضوع 

اصلی(

زیرمجموعه/ تم )موضوع 
فرعی(

 درصدفراوانیمنابع

واژگان
پرکاربرد

)کلیدواژه(

هوشمندشهر
(smart city) 

 
 
 
 
 

Anthopoulos,2017/Planet,2013/Srivastava & 
Vakali,2012/ Holmquist,2012/Noori et 

al,2020/Kuecker & Hartley,2020/Coletta et 
al.,2019/Jurlina Alibegoviæ et al.,2018/Caragliu and 

Del Bo, 2018/ Yigitcanlar et al.,2018/Myeong et 
al.,2018/Praharaj et al., 2018/ Barns,2017/Romão et 

al.,2017/Lacinák and Ristvej,2017/Kummitha & 
Crutzen,2017/Eremia et al.,2017/Boykova et al., 

2016/Russo et al.,2016/Albino et 
al.,2015/Joss,2015/Bawany & Shamsi,2015/Kshetri 

et al.,2014/Maccani et al.,2013/Caragliu et 
al.,2011/Wang,2016/ Angelidou, 2015/Karadağ, 

2013/Vishnivetskaya and Alexandrova,2019/ 
Kurcheeva & Klochkov, 2018/Greco & 

Cresta,2015/Anthopoulos & Vakali, 2012/Nam & 
Pardo,2011/Nam & Pardo,2011/Lavancom web 

site,1396 

تقی؛2933سرگلزایی،؛2933مهدیزاده،؛2933آباد،شکرییزدان
؛2931چشممیشی،؛2931قمیان،؛2930امیننژاد،؛2933پور،
؛2933مقتدریاصفهانی،؛2935دادخواه،؛2930محمدی،؛2930کمالی،

پوراحمدو؛2931احمدوهمکاران،پور؛2930افضلیوهمکاران،

1730802

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012385946400008X#!
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 مجموعه
/ تم 

)موضوع 
اصلی(

زیرمجموعه/ تم )موضوع 

فرعی(
 درصدفراوانیمنابع

؛2930موالییوهمکاران،؛2930سجادیوآقایی،؛2931همکاران،
؛2931بینندهوخطیبی،؛2931بهزادفر،؛2931الدینیوهمکاران،سیف

پیرویو؛2935خطیبیوهمکاران،؛2930ساعیوهمکاران،
توسازمانفناوریاطالعا؛2939فالحوصارمی،؛2935زاده،حسن

مدیریتآمار،فناوریوتحلیل؛2930ارتباطاتشهرداریتهران،
2939اطالعات،

شهرمجازی
(virtual city)Anthopoulos,2017/Albino et al.,2015 11831

 /digitalشهردیجیتالی)

technology city)

Anthopoulos,2017/Holmquist,2012/Noori et 
al,2020/Yigitcanlar et al.,2018/Kummitha & 

Crutzen,2017/Boykova et al., 2016/Bawany & 
Shamsi,2015/Maccani et al.,2013/Caragliu et 
al.,2011/Karadağ, 2013/ Vishnivetskaya and 
Alexandrova,2019/Anthopoulos & Vakali, 

2012/Nam & Pardo,2011/Lavancom web site,1396 
ساعیو؛2931بینندهوخطیبی،؛2931چشممیشی،؛2933سرگلزایی،

؛2935زاده،پیرویوحسن؛2935خطیبیوهمکاران،؛2930همکاران،
مدیریت؛2930وارتباطاتشهرداریتهران،سازمانفناوریاطالعات

2939آمار،فناوریوتحلیلاطالعات،

1192859

شهراطالعاتی
(information city)Anthopoulos,2017 22859

شهرهمهجاحاضر
(ubiquitous city)

Anthopoulos,2017/Albino et al.,2015/Kshetri et 
al.,2014 

95813

شهرباهوش
(intelligent city)

Anthopoulos,2017/Albino et al.,2015/Angelidou, 
2015 

2930موالییوهمکاران،
50802

شهردانش

(Knowledge Cities)
Anthopoulos,2017/Albino et al.,2015/Angelidou, 

2015 
95813

شهروایرلیسی
(Wireless Cities)Anthopoulos,2017 22859

باپهناباندشهر
(Broadband City)Anthopoulos,2017 22859

توسعهپایدار
(Sustainable 

Anthopoulos,2017/Yigitcanlar et al.,2018/Praharaj 
et al., 2018/Eremia et al.,2017/Maccani et 

al.,2013/Caragliu et al.,2011/Angelidou, 2015/ 

2310802

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012385946400008X#!
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 مجموعه
/ تم 

)موضوع 
اصلی(

زیرمجموعه/ تم )موضوع 

فرعی(
 درصدفراوانیمنابع

Development)Kurcheeva & Klochkov, 2018/Anthopoulos & 
Vakali, 2012 

؛2930محمدی،؛2931چشممیشی،؛2933تقیپور،؛2933مهدیزاده،

پیرویو؛2935خطیبیوهمکاران،؛2930فرجیوهمکاران،
مدیریتآمار،فناوریوتحلیل؛2939فالحوصارمی،؛2935زاده،حسن

2939اطالعات،

شهرخالق
(innovative/ Creative 

cities)

Coletta et al.,2019/Caragliu and Del Bo, 
2018/Romão et al.,2017/ Boykova et al., 

2016/Russo et al.,2016/Maccani et al.,2013/Nam & 
Pardo,2011 

027

 شهرداده

(urban data)Barns,2017/Bawany & Shamsi,2015 11831

هایپیچیدهسیستم
(complex systems)Boykova et al., 2016 22859

شهرفردا
(City of Tomorrow)

293522859دادخواه،

ارتباطازراهدور
(Telecommunication)

293122859بهزادفر،

رشدهوشمند
(smart growth) 

Ye et al.,2005 
؛2937میرصادقی،؛2939ویسیپور،؛2931میکائیلی،؛2930شریفی،
؛2939خمروحیدری،؛2930سجادیوآقایی،؛2930همکاران،فرجیو

2937مشکینیوهمکاران،

321831

 Smartجوامعهوشمند)

communities)
Yigitcanlar et al.,2018 

293111831بهزادفر،

سیاستشهرهایهوشمند

(smart city policy)Yigitcanlar et al.,2018 22859

هوشمنددگردیسیشهرهای
(smart city 

transformation)
293322859مقتدریاصفهانی،

شهرفشرده
(compact city)

293111831الدینیوهمکاران،سیف؛2930فرجیوهمکاران،

شبکههوشمند
(smart grid)Eremia et al.,2017 22859
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 مجموعه
/ تم 

)موضوع 
اصلی(

زیرمجموعه/ تم )موضوع 

فرعی(
 درصدفراوانیمنابع

هایخدماتوسرویس
هوشمند

(smart services)

Planet, 2013/Srivastava & Vakali,2012 

ساعیو؛2931بهزادفر،؛2933سرگلزایی،؛2933اصغرنژاد،
2930همکاران،

13800

کاویومدیریتدادهداده
(data mining)Srivastava & Vakali,2012 22859

فناورینوین
(New Technology)

22859 2931بینندهوخطیبی،

 internet ofاینترنتاشیاء)

thing)Srivastava & Vakali,2012/Wang,2016 11831

ریزیشهریتوسعهوبرنامه
 urban and)هوشمند()

regional planning 
/managment/ smart 

urban development)

Jurlina Alibegoviæ et al.,2018/Russo et 
al.,2016/Albino et al.,2015/ Maccani et 
al.,2013/Caragliu et al.,2011/Ye et al., 

2005/Angelidou, 2015/Greco & 
Cresta,2015/Anthopoulos & Vakali, 2012 

میر؛2937فالحی،؛2939ویسیپور،؛2933تقیپور،؛2933مهدیزاده،

خطیبیو؛2931بهزادفر،؛2939خمروحیدری،؛2937صادقی،
توارتباطاتشهرداریسازمانفناوریاطالعا؛2935همکاران،

2930تهران،

2310802

سنسورهایشهری
(Urban sensors)

Srivastava&Vakali,2012/Holmquist,2012/Lavancom 
web site,1396 

95813

پژوهشنیادرمدنظرواژگانباشدهیبررسمنابعیدیکلواژگانینسبارتباطنیهمچن

بهزینییمحتوالحاظبهنیشیپمنابعدردواژگانیکلنیاازییباالدرصدکهدهدیمنشان
نپرداختهموضوعنیا پژوهشنیبدرگپوخألوجودازنشانکهاند داردها واقعدر.

هاپژوهشازیبرخهستندنظرموردیهادواژهیفاقدکلشدهیبررسیهاازپژوهشیاریبس
 .بودندکردهاشارهیاندکحدودتایمشابهواژگانبه

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012385946400008X#!
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 موضوعبا  شده یمنابع بررس یدی. ارتباط واژگان کل91 شکل

پژوهشنیشیطورکهدربخشپهمان شد، پانجامیهااشاره بهموضوعنیشیشده عمدتاً

یسنجشسازگار سازگارایو آنیشهرهایعدم بستر با حاضرهوشمند عصر در ها
نپرداخته تنها بررس29اند. منابع از شدهیدرصد در اعنوان، به موضوعنیخود
کردهاشاره تنها و بررسدرصد3اند منابع محتواشدهیاز لحاظ اییبه موضوعنیبه

کهنشان؛اندکردهدیموضوعتاکنیتنهابهضرورتپرداختنبهازیهاناندوآنکردهاشاره
وهمکاراندرسالنویآلب.داردآنتیاهمبردیتاکنیعدرموضوعنیابهنپرداختندهنده

بررسبه1720 اشارهیریگشکلیبسترهایلزوم هوشمند شهر کردهمفهوم نیااند.
اندکردهذکرخودپژوهشیانیپابخشدرنیهمچنوخودپژوهشبدنهدرسندگانینو

هستندیجهانمفهومفاقدهوشمندیشهرهاکه بودنیچندوجهبهپژوهشنیادر.
یندیفراراشهرهایهوشمندزانیمیریگاندازهواستشدهدیتاکهوشمندیشهرها

یابی.درارزباشدشهرکیخاصاندازچشمبامتناسبدیباهایابیارزکهانددانستهدهیچیپ

یبرایمختلفیهاتیاندازهاواولودرنظرگرفتهشودکهشهرهاچشمدیهوشمندباشهر
بایلزومپرداختنبهمفهومسنجشسازگارقیطرنیبهاهدافخوددارندوازایابیدست

تاکیبستردرشهرها )کردهدیهوشمندرا Albino et al., 2015اند. روسوونیهمچن(.
اندشهرهوشمندپرداختهیبراییاروپایهادگاهیدلیوتحلهیبهتجز1721همکاراندرسال
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یدرنظرگرفتنبستردرشهرهایبرایچراغنیتادرمخاطبشودیموضوعباعثمنیکها
اندوموضوعپرداختهنیبها1722درسالزیوهمکاراننلویهوشمندراروشنکند.کاراج

و؛(Caragliu et al.,2011؛Russo et al.,2016اند)رامدنظرقراردادهییاروپایشهرها
موضوعنیابه،انددادهانجام1717سالدرهمکارانوینورکهیگریدپژوهشدرای

پرداخته مسهوشمندیبراتوانیمایآکهاند پیمتفاوتیرهایشدن مودیرا را5و مورد
درنیبنابرا؛کنندیمیبندهارادستهها،آنآنیهاوباتوجهبهاشتراکاتوتفاوتیبررس

پررنگمنهیپرداختنبهبستروزمتیاهمینوعپژوهشبهیط پژوهشنی.دراکنندیرا
دب و مصدر بارسلونا، آمستردام، اگرچه استکه شده صورتتحلیاشاره همیلیبه با

نباسهیمقا اما متفاوتاریقراردارندکهبسییهانهیهادرزمفراموشکردکهآندیشدند،

یهاهوشمندباتفاوتیمواردمختلفشهرهایاشارهشدهاستکهبررسنیهستند.همچن
ازیدیجدیهاجنبهتواندیم-یاسیوسیفرهنگستمیسراتییترازهمه،تغمهم-یانهیزم

(.Noori et al., 2020هاراآشکارکند.)آنیوشکستنسبتیتوسعهوموفقیرهایمس
اززیشهرتبریابیبهارززیانجامدادهاستن2931درسالانیکهقمیانامهانیپایپژوهشدر

نیبهبسترتوجهشدهاستباایتاحدودزیشهرهوشمندپرداختهاستنینظرفاکتورها

ارز که فاکتورهایابیتفاوت نظر از بستر و نهیهوشمندیشهر و است بوده مدنظر
آنیعدمسازگارایویبهبستروسازگارحالنیباانه،یزمبابسترویهوشمندیسازگار

یهاپژوهشیباشدبرایاچهیدرتواندیشهرهوشمندتوجهشدهاستکهمیبافاکتورها
ایآت همچننیدر پرداختنبهآن. پانیخصوصولزوم کهدرسالیگرینامهدانیدر

گانهدهاصولیشهرکاشانوبررسیبندانجامشدهاستبهپهنهیصادقریتوسطم2937

تأ که است شده پرداخته هوشمند ایگریددییرشد )نیبر است ؛2931ان،یقممدعا
نپور.(2937،یرصادقیم همکاران و پژوهشزیاحمد دو یدر سال در انجام2931که

اداده موضوعپرداختهنیاندبه آندرکهیانهیزمراتییتغیپاسخگودیباشهرهااندکه
بهیبستگشودگرفتهنظردرهوشمندعنوانبهدیبایزیچچهنکهیاوباشندکنند،یمعمل

ازمندینوشودیکپتواندینمیسادگهوشمندبهیهاحلراهواقعدر.داردیانهیزمطیشرا
ردیگقراریابیارزموردمختلفیهانهیزمیبراهاآنارزشکهاستنیا واحمد)پور

کاربستبهاستدادهانجام2930سالدرکهیانامهانیپادرزینی(.کمال2931همکاران،
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بهیبرابستربهتوجهینوعبهکهاستپرداختهتهرانمناطقازیکیدریهوشمنداصول
اکندیمزدگوشرایهوشمنداصولیریکارگ در نی. استکه شده ازپژوهشذکر

 موردیشهردار27منطقه نمونه عنوان به گردیتهران استفاده مطالعه مورد بهکهدهیو
هوشمندیامنطقهبهمنطقهنیالیتبدوهوشمندشهریهامؤلفهیسازادهیپامکانویبررس

(.2930،ی)کمال.استشدهپرداخته

 یریگ جهینت
یشهرهایسازگارزانیلزومپرداختنبهموضوعسنجشمیمنظوربررسپژوهشبهنیادر

منبع07بهطورخاص،یرانیایآنبهطورعاموشهرهایریگشکلیهوشمندبابسترها
تا1722دههگذشتهازسالکییکهشرحآندرقسمتفوقآمدهاست،ودربازهزمان

پژوهش انجام )بهمن1712زمان موردبررس2933ماه دارد، قرار ازی( است. گرفته قرار
روشیکیکهبیفراترکقیطر تحلیهااز استو سعلیفرامطالعه بررسیمحتوا یدر
شدودرنهاآنلیمنابعوتحلترقیعم یهاپژوهشنشاندادکهپژوهشیهاافتهیتیها

کمتربهموضوعییوچهبهلحاظمحتوایخصوصچهبهلحاظعنواننیشدهدراانجام
لیتحلنیاند.همچنآنپرداختهیریگشکلیهوشمندبابسترهایشهرهایسازگارسنجش

دادهیهاافتهی عنوانپژوهشنشان مطابقت لحاظ از که بررسیاند درشدهیمنابع غالباً
انیعناو به نپرداختهنیخود برخموضوع در و ایاند که عنواننیموارد در موضوع
ییهابرعکسدرپژوهشایدرمحتواچندانبدانپرداختهنشدهاستوزیشدهاستناشاره

بد خود عنوان در نکردهنیکه اشاره اشاراتموضوع خود متن در ایاند موضوعنیبه
هوشمندویمحوربودنشهرهانهینشاندادکهدرارتباطبازمهاافتهینیاند.همچنداشته

ند،هستیمطالعاتنمونهیهاداراازپژوهشیادیکهانجامشدهاستتعدادزییهاپژوهش
ا انیبا سعپژوهشنیوجود زمیها یشهرهارینظیمیمفاهیاجرایبراییگرانهیدر

نداشته اهوشمند از هدف بلکه پنیاند، مطالعات یشهرهاعاماصولیسازادهینوع
بربسترها درایمختلفبودهاستونمونهموردیهوشمند، هاپژوهشنینقشبستررا
مصداقزینیرانیایمرتبطباشهرهایهاموضوعدرارتباطباپژوهشنینداشتهاستکها

پژوهشییباال اکثر و اانجامیهادارد در سعنیشده امکانیخصوص یسنجدر
شهرهایسازادهیپ عام شهرهایاصول بستر در را دارند.یرانیایهوشمند حاضر عصر
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محتوانیهمچن لحاظ اندکزینییبه میتعداد منابع شکلیوردبررساز بستر یریگبه
منابعاندکنیمنابعنشاندادکههمنیاترقیدقیاندوبررسهوشمنداشارهکردهیشهرها

هوشمندوعدمپرداختنیمفهومشهرهایریگشکلیهانهیبهضرورتپرداختنبهزمزین
هوشمندیزیموضوعکهچهچنیاندکهاکردهدیتاکیمفهومجهانکیبهآنبهعنوان

ازمندینکردویبرداریکپتوانیرانمیهوشمندیهاداردوراهحلنهیبهزمیاستبستگ
البتهوردیگقراریابیارزموردمختلفیهانهیزمیبراهاآنارزشکهاستنیا

اندکردهبسندههوشمندیشهرهادربستربهتوجهضرورتبهتنهاالذکرفوقیهاپژوهش
یودانشیخألنظرنیکهادهدیالذکرنشانمفوقمواردهیکل.آنبهتوجهیچگونگنهو

اجرا خأل و اول مرحله بعدییدر مرحله شهرسازیچالشپررنگیدر نظام جادیایدر
یهایبررسنیبنابرا؛موضوعاستنیبراشتریلزومپرداختنبیبراییکردهاستکهمدعا

زانیخصوصروشنساختکهپرداختنبهموضوعسنجشمنیشدهومطالعاتدراانجام
بسترهایشهرهایسازگار با موضوعیریگشکلیهوشمند دریآن، که است
برخنیشیپیهاپژوهش فقطدر و نشده پرداخته بهپژوهشیبدان آنها ضرورتانجام

درییگرانهیاستکهچالشمعطوفبهزمنینکتهنشاندهندهانیشدهاستوهمدیتاک
 .استموضوعنیاشتریپرداختنبازمندیهوشمندبهصورتمستندومستدلنیشهرها
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