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  چکیده

هاي شهري  هایی که هر روزه افراد جامعه با آن در تعامل هستند، محیط ترین محیط یکی از مهم

کیفیت محیط . اند هاي مناسب، مجهز شده سایلی در مکاناست که براي رفاه حال افراد، با و

ها  دهنده آن هاي کیفی و کمی عناصر شهري و اجزاي تشکیل شهري، در توجه تؤام به جنبه

در بسیاري از شهرهاي پیشرفتۀ دنیا با تلفیق تکنولوژي و عوامل توسعه پایدار، سعی . نهفته است

در این مطالعه . زندگی افراد جامعه شده استدر مناسب سازي شهر براي باال بردن کیفیت 

عنوان یکی از  موردي و مقطعی، به استناد هدف اصلی تحقیق که ارزیابی نقش مبلمان شهري به

شده،  پرسشنامۀ تکمیل 51هاي مؤثر در شهر هوشمند است، از طریق پرسشگري، تعداد  لمانا

لیز شد، این بررسی حاکی از این آنا SPSSWin 23افزار  حاصل شد که نتایج آن به کمک نرم

هاي سنی و جنسی از اهمیت باال برخوردار  مهم است که هوشمند سازي شهري براي اکثر گروه

با توجه به موارد اخیر، طراحی شایسته مبلمان شهري هوشمند چه با سیستم اینترنت . است

  .، بینجامدتواند به حصول درجات باالتري از پایداري شهري اشیا و چه بدون آن، می
  

  شهر هوشمند، مبلمان هوشمند، پایداري اجتماعی، اینترنت اشیا : ي کلیديها واژه
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  مقدمه

ها و مدل برقراري  هاي اخیر، سبک زندگی انسان با پیشرفت علم و تکنولوژي در دهه

ها دچار تغییر و تحول وسیعی شده است و با افزایش جمعیت و شهرنشینی،  ارتباطات آن

اند،  رو شده با حجم وسیعی از نیازهایی که تاکنون با آن مواجه نبودند روبه افراد جامعه

ناپذیر است، عالوه بر آن در  بنابراین تولید محصوالت متنوع براي پاسخ به این نیازها اجتناب

رو هستیم که یکی  هاي اخیر با مفاهیم جدیدي در ارتباط با محیط زندگی انسان، روبه دهه

شهرهاي هوشمند عمدتاً در نتیجه صنایع و بازارهاي .ا شهر هوشمند استه ترین آن از مهم

ها با استفاده از  بسیار نوآورانه فناوري، ارتباطات و اطالعات ظهور کردند عالوه بر این، آن

هاي جدید براي حل معضالت شهر  حل اینترنت اشیا، بانک اطالعات و فناوري رایانه از راه

هاي مختلف  هایی را در جنبه هاي مدیریت داده، پیشرفت ستمکنند، این سی استفاده می

ها در شهر  عملیاتی مانند کنترل ترافیک، مدیریت پایدار منابع، کیفیت زندگی و زیرساخت

  ).alKirimtat, A et,86448 :2020(کنند هوشمند فراهم می

ICT(یک شهر هوشمند از فناوري اطالعات و ارتباطات 
1

مدیریت ي ساز با هدف بهینه) 

با استفاده از . کند شهر و ارتقا و رشد اقتصادي و بهبود کیفیت زندگی شهروندان استفاده می

ها و به اشتراك گذاشتن اطالعات با مردم، ارائه  وتحلیل داده هاي هوشمند و تجزیه فناوري

دسترسی به این فناوري و . کیفیت بهتر خدمات دولتی و رفاه اجتماعی، ممکن خواهد شد

درهرحال براي موفقیت در . کند وه استفاده از آن، میزان هوشمندي یک شهر را تعیین مینح

هاي مبتنی بر فناوري،  اهداف شهر هوشمند، وجود بستري مناسب جهت ایجاد زیرساخت

محیطی و ارتباط خوب بین نهادهاي دولتی و  ونقل عمومی مؤثر و کاربردي، تدابیر زیست حمل

:Nam, T & Pardo, T. A, 2011(ستخصوصی، الزم و ضروري ا 286.(  

کارگیري فناوري چندین شرکت  چرا که برخی از خدمات نیازمند به همکاري و به 

ها براي  دارند و گذشته از فناوري مورداستفاده یک شهر هوشمند، نیاز به تحلیل بانک داده

بتوان هرگونه  هاي شهر هوشمند وجود دارد تا شده توسط سیستم ارزیابی اطالعات ارائه

ها،  اطالعاتی از دارایی ICTچارچوب . مشکلی را برطرف کرد و راهکارهاي مناسبی را یافت

توانند از طریق  گیرد و شهروندان می اي در برمی صورت شبکه آالت را به اشیا، و ماشین

هاي هوشمند  هاي متصل با اکوسیستم هاي تلفن همراه و وسایل نقلیه و ساختمان دستگاه

                                               
1. Information and Communication Technology
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هاي هوشمند، از آنها در جهت  ها متصل شوند و با استفاده از زیرساخت ي به این دادهشهر

آوري زباله و کاهش  ها، بهبود پایداري، بهبود توزیع انرژي و سهولت جمع کاهش هزینه

هاي شهر هوشمند در موارد مختلفی ظهور پیدا  ویژگی. مند شوند تراکم ترافیکی بهره

هاي شهر هوشمند را  یون و اینترنت اشیا، اجازه استفاده از فناوريترکیبی از اتوماس. کند می

صورت  ، به)1(هایی از این کاربردها در جدول شماره  مثال. دهد براي کاربردهاي مختلف می

  .شده است اجمالی ارائه

  هایی از کاربرد تجهیزات شهر هوشمند نمونه - 1جدول 

توضیحات مثال   ردیف

ها و عدم وجود عابران پیاده و کم کردن نور تشخیص خالی بودن جاده

جویی در مصرف انرژي براي صرفه

هاي هوشمند  چراغ

خیابان

1

کمک به رانندگان در یافتن فضاي پارك پارکینگ هوشمند 2

هاي راهنمایی براي کاهش  سازي چراغ نظارت بر جریان ترافیک و بهینه

ازدحام

سیستم مدیریت 

هوشمند ترافیک

3

هاي  آوري زباله با استفاده از سنسورهایی در سطل ناوگان جمعمدیریت 

زباله براي گزارش زمان تخلیه به کارکنان شهرداري

سیستم مدیریت 

پسماند و بهداشت

4

جویی  ریزي عملیات تعمیر و نگهداري محیط و تجهیزات و صرفه برنامه

در منابع

شبکه هوشمند 

تعمیر و نگهداري

5

ي هشداردهنده در مناطق پرجرم و جنایت زیاداستفاده از سنسورها سیستم هوشمند 

نظارت بر ایمنی

6

وهوا و  زمان رسیدن اتوبوس، کیفیت آب شناسایی ترافیک، تخمین مدت

گیري دما اندازه

سنسورهاي 

شده در خیابان نصب

7

ها و اصالح مسیر حرکت آنها براي خدمات  تشخیص آمبوالنس 

زمان ممکنترین  امدادرسانی در سریع

هاي راهنمایی  چراغ

  هوشمند

8  

هاي آب و مواردي  رصد مشکالت زیرساختی مانند نشتی در لوله 

  دست توسط حسگرها ازاین

ها  سامانه گزارش

  هوشمند

9  

  

آنجلس اولین  گردد، زمانی که لس برمی 1970توسعه شهرهاي هوشمند به اواسط دهه 

شده از  آوري هاي جمع رد و با استفاده از دادهاندازي ک هاي شهري را راه پروژه بزرگ داده

هاي جامعی را در زمینه  حل ، راه)IoT(هاي مجهز به اینترنت اشیا  انواع مختلف سیستم
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;Stübinger, J(هاي شهري توسعه داد  اکوسیستم Schneider, L. 2020: تعداد ). 1

شود که تا سال  یبینی م پیش. طور مداوم در حال افزایش است ساکنان مناطق شهري به

از تولید ناخالص  ٪70تغییر کند،  ٪70به  ٪53نسبت افراد ساکن در شهرها از  2050

آید که مراکز اجتماعی و اقتصادي هستند، شهرها  داخلی جهان توسط شهرهایی بدست می

هاي ناشی از تغییر محیط زیست جهانی، شهرنشینی ناگهانی و  با تغییرات عمده و چالش

هاي قدیمی روبرو هستند، هوشمند سازي شهرها با یک روش مناسب و  ختهمچنین زیرسا

).Hajduk, 2016: 34(منسجم، براي گسترش توسعه پایدار ضروري است 

  

ضرورت و اهمیت موضوع

ریزي دارند تا بتوانند غذاي سالم و آب شیرین، دسترسی مطمئن به  شهرها نیاز به برنامه

سیاري از خدمات دیگر براي تأمین کیفیت مناسب ونقل کارآمد، امنیت و ب برق، حمل

امروزه، شهرها با مشکالتی مانند آلودگی، بیماري، جرم و . زندگی شهروندان را ارائه دهند

تواند بخشی از  رو ایجاد شهرهاي هوشمند می جنایت و موارد دیگر روبرو هستند از این

). Cavada, M et.al, 2014: 10(نیازهاي مربوط به بهبود زندگی شهروندان را رفع نمایند

هاي اطالعاتی و ارتباطی براي ارتقا سطح خدمات،  در این میان شهرهاي هوشمند از فناوري

  . کنند رفاه شهروندان، پایداري و توسعه اقتصادي استفاده می

هاي اخیر گرایشی را فراهم کرده  در طول دهه) ICT(هاي اطالعات و ارتباطات آوريفن

شود، الگوي شهرهاي  ها می تر انسان ولید اشیاي هوشمند منجر به زندگی راحتاست که با ت

هوشمند با هدف ایجاد شهرهاي آینده و به منظور ارتقا رفاه و حقوق شهروندان و رشد 

محیطی و پایداري  ریزي شهري با دیدگاه زیست صنعت تعریف شده است که در آن برنامه

حدود دو . ):al, 2019Sánchez et ،1269Sharifi, A, 2019.1 :(گیرد مورد دقت قرار می

اند و بسیاري دیگر  گذاري کردهسوم شهرها در حال حاضر در فناوري شهر هوشمند سرمایه

عالوه برآن، دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار که در چند سال . چشم به راه اجراي آن دارند

ه است، در بستر شهرهاي هوشمند با اخیر مورد توجه بسیاري از کشورهاي جهان قرار گرفت

  . سهولت بیشتري امکان پذیر است

محیطی در شهرها غیرقابل انکار هستند، افزایش گازهاي  ثیرات منفی مسائل زیستأت

ها همگی از تبعات شهرنشینی است که با  آلودگی اقیانوس و هاي شهري اي و زباله گلخانه

عنوان  ه کاهش اثرات منفی آن کمک کرد بهتوان ب هاي هوشمند می گیري از فناوري بهره
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هاي فسیلی،  ونقل الکتریکی به جاي استفاده از سوخت مثال با جایگزینی سیستم حمل

ونقل پایدار، باعث بهبود  توان در کاهش آلودگی محیط زیست مؤثر بود چرا که حمل می

مناطق  ها در ونقل و در نتیجه کاهش تعداد اتومبیل سرعت و کیفیت در خدمات حمل

محیطی و اجتماعی را  تواند مزایاي زیست هاي پایدار می حل ایجاد چنین راه. شود شهري می

  . به همراه داشته باشد

هاي کم مصرف، سنسورهاي کیفیت هوا و منابع انرژي تجدیدپذیر، ابزارهاي  ساختمان

ان مثال عنو به. دهند تا تأثیرات منفی را کاهش دهند جدیدي در اختیار شهرها قرار می

هایی را براي ردیابی زمان اوج  تواند داده استقرار سنسورهاي کیفیت هوا در اطراف شهر می

هاي مورد نیاز به مسئوالن  وتحلیل داده آلودگی هوا، شناسایی علل آلودگی و تحویل تجزیه

ها  این سنسورها مطمئنًا باعث نجات جان انسان. هاي عملیاتی فراهم کند براي تهیه برنامه

ها نفر جان خود را از  ساالنه میلیون ،مشکالت پزشکی مربوط به آلودگیبراثر زیرا  ،دنشو می

همچنین شهرهاي هوشمند مزایاي زیادي براي بهبود ایمنی شهروندان . دهند دست می

هاي نظارت پرقدرت، که پلیس را در شناسایی مناطق پرخطر و نظارت  دارند، مانند سیستم

  .کند اري میبر ایمنی شهروندان ی

هاي هوشمند مخابره کننده اطالعات، امکان  پیشرفت در فناوري اطالعات و دستگاه

هاي کالنی  داده ،کنند اند را فراهم می دسترسی به اطالعاتی که قبالً هرگز در دسترس نبوده

اند و اینترنت اشیا در محصوالت و مبلمان  بندي شدهکه با توجه به نیاز شهروندان طبقه

گیري براي امورات شهروندان فراهم پایان را براي سهولت تصمیمامکانات بی شهري،

ها و بهبود خدمات، باعث افزایش کیفیت  این امر به نوبه خود با کاهش هزینه. کنند می

امروزه شهروندان انتظار دارند که شهرهایشان خدمات دیجیتالی . شود زندگی ساکنان می

هاي مدرن با استتیک بصري،  ابزارهاي همکاري، وب سایت. قوي و کاربرپسندي ارائه دهند

هاي آنالین، در بسیاري از  هاي سلف سرویس و حساب هاي تلفن همراه، درگاه برنامه

اند و گسترش خدمات دیجیتالی در جوامع،  هاي زندگی به استاندارد تبدیل شده جنبه

  .ندک تر براي ساکنان تبدیل می شهرهاي هوشمند را به مکانی جذاب

شهرهاي زیادي در سراسر جهان در مراحل مختلف توسعه و پیاده سازي فناوري 

بارسلونا، اوهایو، دبی، هنگ کنگ، لندن، : ها عبارتند از هوشمند هستند که برخی از آن

عنوان مثال سنگاپور با سیستم نظارت بر پاکیزگی فضاهاي عمومی،  به. ملبورن، توکیو، وین

یل نقلیه، نظارت بر استفاده از انرژي، مدیریت پسماند و مصرف تراکم جمعیت و حرکت وسا
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آب و سیستم نظارت بر سالمتی و رفاه سالمندان یکی از پیشگامان در ایجاد شهرهاي کامالً 

هایی که  براي ایجاد محیط ندستهشهرهاي هوشمند رویکردي . شود هوشمند محسوب می

ها و قوة نوآوري  بینی وضعیت انایی پیشهاي شناختی، توانایی یادگیري، تو در آن مهارت

).Komninos, N & Sefertzi, E. 2009: 1(یابد افراد بهبود می

هایی مانند اینترنت اشیا، در ساخت مبلمان هوشمند  شهرهاي هوشمند از پیشرفت

ها را  آوري مداوم داده اینترنت اشیا، جمع. گیرند شهري براي ارتقا سطح زندگی بهره می

ها را در لحظه، امکان پذیر  وتحلیل داده کند و همراه با هوش مصنوعی، تجزیه ر میامکان پذی

گذرد به دست  کند، از این طریق تصویري کلی از آنچه در یک منطقه مشخص می می

تواند براي امنیت، کارایی  کند که می هاي زیادي را طبقه بندي می اینترنت اشیا داده. آید می

 Gharaibeh, A et.al(خدمات براي ساکنان شهر استفاده شودهاي سرگرمی و  و برنامه

و مسائل و مشکالتی که در مدیریت  هگفتاین مطالعه با توجه به موارد پیش ).2456 :2017

شهرهاي ایران وجود دارد، با هدف بررسی اثرات استفاده از مبلمان هوشمند شهري در  کالن

ر آن بر عواملی همچون پایداري اجتماعی، شهرهاي ایران، صورت گرفته است و تأثی کالن

  .مورد سنجش قرار گرفته است.. امنیت شهروندان، وندالیزم و

  

  مبانی نظري

جز جدایی ناپذیر از زندگی افراد شده است و به تبع آن شهرها هاي نوین قرن اخیر،  فناوري

در پی حفظ  امروز، جهان). 1399:1حسین رضوي وهمکاران، (را تحت تأثیر قرارداده است

منابع طبیعی و پایداري است تا انسان بتواند زندگی سالم و آرام داشته باشد، که الزمه آن 

جمعه پور و (بهره گیري از اصول و معیارهایی است که شهر را به این سمت هدایت نماید 

تحقیقات نشان داده است که کیفیت محیط شهري بر سالمت افراد  ).2: 1399همکاران،

اثیرات مثبتی دارد همچنین با تغییر نگرش از استانداردگرایی صرف به سمت جامعه ت

گیري از رویکرد توسعه پایدار، ابعاد کیفی زنـدگی و رضایت شهروندان بهبود پیدا  بهره

از سوي دیگر فضاي شهري کالبدي است که ). 114: 1399جعفري و همکاران، (.کند می

ی، اجتماعی، اقتصادي یا سیاسی در جریان استهاي مختلف فرهنگ همواره درآن فعالیت

  ).85: 1397مهذب طالب و همکاران، (

کند و در این میان،  ها و موضوعات جدیدي را ایجاد می گسترش شهرنشینی چالش

ها، حل مشکالت شهري و ایجاد  هایی را براي مقابله با این چالش شهر هوشمند فرصت
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تحقیقات  .)1al, 2019:Yin et(دهد قرار میمحیط زندگی بهتر در اختیار شهروندان 

نشان داده است که فضاهاي باز عمومی یک مؤلفه مهم در طراحی محیط شهري است، که 

محیطی،  با طراحی مناسب و هوشمندسازي مزایاي مختلف اجتماعی، اقتصادي، زیست

کیفیت  کند، بنابراین نقش بسزایی در بهبود جسمی و روانی را براي جمعیت فراهم می

هوشمندسازي . )254al, 2020:Fadala et-Al(کند  زندگی در شهر و کمک به زندگی می

وري و نوآوري سیاسی و اجتماعی، برابري و  شهرها، بر بهره شهرنشینی در مقیاس کالن

.):13Aurigi, 2021(هاي دیجیتال، متمرکز است هاي شهري، زیرساخت اکولوژي

هاي مجهز به اینترنت اشیا،  هاي هوشمند، دستگاه نهاي جدید، مانند تلف فناوري

عنوان مثال اطالعات فوري  هاي حسگر، مستقیماً بر زندگی شهروندان اثرگذارند به سیستم

ونقل، ترافیک، اخبار جامعه، خدمات بهداشتی و هشدارهاي ایمنی براي  در مورد حمل

وتحلیل و  مورد تجزیه گیري بهتر توسط برنامه ریزان شهر و شهروندانتسهیل تصمیم

در زمینه توسعه شهر، اصطالح هوشمند  ).2079al, 2019: Pan et(گیرد استفاده قرار می

فناوري، مردم و مجتمع زیستی: شود که عبارتند از داراي ابعاد متعددي مطرح می

)al, 2016: 182Arroub et(.

هور است، از سویی زنجیره هاي نوظ براي ایجاد شهر هوشمند نیاز به استفاده از فناوري

عنوان یک بانک اطالعاتی دیجیتال، باید توانایی تبدیل شدن به یک سیستم عامل  اطالعات، به

در . طور شایسته و پیشرو، مدیریت شود اساسی را داشته باشد که طی آن عملکرد شهرها، به

ند سازي و ارتقاي ها براي مدیریت شهرهاي آینده در زمینه مدیریت و توانم واقع این فناوري

عملکرد این بانک . شود مشارکت مدنی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار به کار برده می

ها  آوري داده هاي حیاتی شهر، جمع اطالعاتی پیشرفته، این گونه است که بر سالمت زیرساخت

هاي احتمالی قبل از وقوع و پاسخ دادن به  در مورد عملکرد سیستم، شناسایی خرابی

  ).103104al, 2019: Bagloee et(پراتورهاي کنترل مرکزي شهر نظارت داردا

هایی تعریف شده است که شناسایی  شاخص SCA(1(براي ارزیابی یک شهر هوشمند 

توان با استفاده از  ها را می شاخص. ها اولین قدم در جهت توسعه ابزار ارزیابی است این شاخص

بررسی ادبیات پژوهش، نظرسنجی از متخصصان : اب کردهاي زیر انتخ یک یا ترکیبی از روش

هاي موضوعات مشابه و  ها اغلب در شاخه بر اساس شباهت آنها، شاخص. و مشاوره با ذینفعان

                                               
1. Smart City Assessment
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نشان داده شده است) 1شکل (بندي در اي از این طبقه نمونه. شوند بندي میها طبقه زیرشاخه

)Sharifi, A, 2019: 1273( .هاي محیط در شهر هوشمند،  ی از شاخصدر این پژوهش برخ

.ریزي و طراحی مورد مطالعه قرار گرفته است ها، برنامه همانند زیرساخت

  
  هاي شهر هوشمند  مضامین و زیرمضامین شاخص -1شکل 

)Sharifi, A, 2019: 1273(  

  

  پایداري اجتماعی

محیطی  بعاد زیستعنوان یکی از ابعاد اصلی پایداري در قیاس با ا پایداري اجتماعی به

و اقتصادي در مبحث توسعه پایدارکمتر مورد توجه قرار گرفته است، اهداف پایداري 

شوند، بنابراین کشورها  اجتماعی در حال حاضر از عوامل حیاتی براي بشر محسوب می

طور مستمر عملکرد خود را با توجه به دستیابی به اهداف پایداري اجتماعی ارزیابی  به

هاي الزم را براي رسیدگی به مشکالت اجتماعی موجود و به  تعهدات و مشارکتکنند تا  می

al, Torkayesh, A et(حداکثر رساندن رضایت اجتماعی شهروندان خود انجام دهند 
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حقوق بشر  و ها و جامعه، رفع فقر، نابرابريپایداري اجتماعی به رفاه انسان. )1 :2021

دسترسی به خدمات، (عدالت اجتماعی  ).aletGovindan, K,21:202(پردازد می

 & ,.Monfaredzadeh, T(هاي پایداري اجتماعی است یکی از کیفیت) ها امکانات و فرصت

Krueger, R. 2015: 1116.(پایداري اجتماعی اهدافی همچون توانمندسازي، افزایش  در

امنیت اجتماعی،  قدرت و آزادي انتخاب، توسعه و گسترش مشارکت، ارتقاء کیفیت زندگی،

 Sadeghi(قرار گرفته است تأکیدپذیري و رفاه اجتماعی به شکلی گسترده مورد  مسئولیت

Naeini, 2020: 260.(  

  

  مبلمان شهري

طور کلی  شده است اما به هر چند که تعاریف متعددي براي مبلمان شهري ارائه

ستم هوشمند یا اي طراحی شده مجهز به سی توان گفت که مبلمان هوشمند، شبکه می

بینی نیازهاي کاربر با استفاده از تعداد زیادي  کنترل کننده با توانایی برقراري ارتباط و پیش

Krejcar et(حسگر و محرك در محیط است al, 2019: 94822.(  چشم انداز جایگزینی

هاي دیجیتال یکپارچه شده  مبلمان سنتی خیابان با مبلمان هوشمند، که در آن فن آوري

Savio et(ت، براي بسیاري از شهرهاي سراسر جهان جذاب استاس al, 2017: 163 .( در

هاي هوشمند، بر اساس  یک پژوهش، از طریق طراحی مبلمان شهري نوآورانه با فناوري

هاي مختلف، تجسم هاي ابتکاري براي تسهیل گفتگو بین فرهنگ حل بررسی نیازهاي کاربر راه

هاي مختلف  ا در طراحی فضاهاي عمومی موجب تعامل فرهنگیافته است و مشخص شد، ارتق

Rinaldi et(شود و انسجام اجتماعی و بهبود زندگی می al, 2018:  461.(

تواند با ارائه خدمات عمومی، اطالعات و اتصال به شبکه  مبلمان شهري هوشمند می

اي از  فزایندهدر حال حاضر تعداد . هوشمند در افزایش جذابیت فضاهاي عمومی کمک کند

شهرها و جوامع در سرتاسر جهان براي سهولت زندگی شهروندان و بازدیدکنندگان همگام 

به هر روي تکنولوژي  .کنند با سرعت فزاینده تکنولوژي، از مبلمان هوشمند استفاده می

حسین رضوي وهمکاران، (عنوان جز جدایی ناپذیر از زندگی شهري تبدیل شده است  به

توان در راستاي حصول درجات باالتري از پایداري بکار  سویی تکنولوژي را می، از )1:1399

استفاده از رویکرد پایداري و هوشمند سازي  ، باهاي شهري آینده بی تردید محیط. گرفت

گیري از مبلمان هوشمند مزایاي زیادي براي توسعه شهري در پی  بهره. طراحی خواهند شد

  :دارد از جمله
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oاجتماعی افزایش پایداري

oتر کاربر با مبلمان شهري تعامل راحت

oهاي نوین در سطح شهر امکان توسعه طرح

oافزایش تنوع مبلمان شهري

oباالبردن کیفیت زندگی شهروندان

oهاي هوشمند سازي مبلمان بومی سازي روش

  

له در ئطراحی خاص و مدرن با توجه به لزوم بومی سازي و راهکارهاي حل مس

با بهره گیري از تکنولوژي روز دنیا عالوه بر پاسخگویی به نیازهاي هاي شهري،  لمانا

تواند با ارائه  مبلمان شهري هوشمند می. انجامد شهروندان، به زیبایی و هویت شهري می

خدمات عمومی، اطالعات و اتصال به شبکه هوشمند در افزایش جذابیت فضاهاي عمومی 

از شهرها و جوامع در سرتاسر جهان براي اي  در حال حاضر تعداد فزاینده. کمک کنند

سهولت زندگی شهروندان و بازدیدکنندگان همگام با سرعت فزاینده تکنولوژي، از مبلمان 

بنابراین استفاده از رویکرد پایداري و هوشمند سازي در ایجاد . کنند هوشمند استفاده می

ی از مبلمان شهري های نمونه) 2(در جدول . هاي شهري آینده نقش بسزایی دارد محیط

  .هوشمند نشان داده شده است

  هایی از مبلمان هوشمند نمونه -2جدول 

  ویژگی  مکان
نوع 

  مبلمان
  شکل

  آمریکا

در امریکـا اولـین بـار    شـرکت سـوفا  

محصول خـود را در بوسـتون تولیـد    

امروزه این نیمکـت هوشـمند   کرد و

ایالت آمریکا مورداستفاده قرار  8در 

  .گیرد می

ژگوشیقابلیت شار-

تبدیل انرژي خورشیدي به برق-

فاي رایگان واي-

وهـوا،   ارائه اطالعات مربوط به آب-

  …رویدادهاي مهم تاریخی و 

نیمکت 

  هوشمند

  
Url1: منبع
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  ویژگی  مکان
نوع 

  مبلمان
  شکل

  انگلیس

قابلیت شارژگوشی-

تبدیل انرژي خورشیدي به برق-

فاي رایگان واي-

سنسورهاي گرمایی، در مجهز به -

زمان نشستن در این نیمکـت کـاربر   

.حساس سرما نخواهد کردا

با نشستن هر فـرد روي نیمکـت    -

ها روشن شده و تا شـعاع   ي ديا لا

  .کند روشن میرا متر اطراف  2

نیمکت 

  هوشمند

  
  Url2: منبع

  

  دبی

شــکل درخــت نخــل و در     بــه _

شهرهاي گرم دنیا مانند دبی وجـود  

  .دارد

این دسـتگاه در گرمـاي تابسـتان     _

وندان مانند یک سایه بان براي شـهر 

  .کند عمل می

کند  انرژي خورشیدي را جذب می _

تا در غروب آفتاب بـراي فعالیـت از   

  .آن استفاده نماید

یک ایستگاه شـارژ مجـدد گجـت     _

هاي هوشمند و ایستگاه دسترسـی 

  .رایگان استواي فاي

نیمکت 

  هوشمند

  Url3: منبع

  سیدنی

متصل به شـبکه اینترنـت و جـی     _

  .پی اس

شهروندان به آب  امکان دسترسی _

آشامیدنی، در مواقعی کـه بیـرون از   

منزل هستند به منظور این که سالم 

ــد   ــد و بتواننــ ــه بماننــ و هیدراتــ

هاي خود را در هـواي گـرم و    بطري

هر جایی که نیاز هست از آب سـالم  

  .پر کنند

استفاده مربوط به هاي  ارسال داده -

ایستگاه 

آبخوري 

  هوشمند

  

  
  Url4: منبع
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  ویژگی  مکان
نوع 

  مبلمان
  شکل

  .از دستگاه و درك رفتارهاي جامعه

ز نیــروي بــرق  ایــن محصــول ا  _

خورشیدي براي دیده شـدن بهتـر و   

دسترســـی بهتـــر در شـــب، بهـــره 

  .گیرد می

  چین

  .باشد مجهز به واي فاي می _

با استفاده از انرژي خورشیدي کار _

  .کنند می

گزارش به کارمندان شـهرداري و   _

اعالم پرشدن ظرفیت سطل زباله تـا  

80.%  

مگابایـت   5سطل امکان ارائـه   هر _

دهـد و   داده رایگان را به کاربران می

کـاربر   50توانـد همزمـان بـراي     می

  .فضاي آنالین فراهم کند

امکان درخواست امداد در شرایط  _

ــن    ــه روي ای ــی ک ــا تلفن ضــروري ب

  .ها تعبیه شده است سطل

هاي  سطل

زباله 

  هوشمند

  
  Url5: منبع

  

  بوستون

ز به سنسوري هر مخزن زباله مجه _

ر شـدن زبالـه را   پـ است کـه سـطح   

کند و این اطالعات را  گیري می اندازه

  .رساند تأسیسات می/ به مدیران شهر

مجهــز بــه کمپکتــور داخلــی کــه  _

دهد تا هشـت برابـر زبالـه     اجازه می

بیشتر نسبت به یک سطل استاندارد 

نگـه دارد، ایــن بــدان معناســت کــه  

ونقـل   زمان کمتري براي حمـل  مدت

هاي زباله جمع کن و خدمـه   کامیون

 CO2نیاز است و باعث انتشار کمتر 

  .شود ها می و سایر آالینده

هاي  سطل

زباله 

  هوشمند

  
  Url6: منبع
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استناد هدف اصلی تحقیق که ارزیابی نقش مبلمان ه در این مطالعه موردي و مقطعی، ب

شود، از طریق  وشمند محسوب میهاي مؤثر در شهر ه عنوان یکی از المان شهري به

هاي الزم  هاي اجتماعی، داده پرسشگري برخط در قالب گوگل فرم و ارسال آن در شبکه

پرسشنامۀ محقق ساخته،  51تعداد ) 1400اردیبهشت ماه (استخراج شد در بازه تحقیق 

 شهرهاي زن از کالن 31مرد و  20ها افراد داوطلب شامل  آزمودنی. شده حاصل شد تکمیل

درصد  61سال قرارداشتند و  40تا  20ها در بازه سنی  درصد از آزمودنی 62ایران بودند که 

ها، شغل آزاد داشتندکه  درصد آزمودنی 81ها داراي تحصیالت باالتر از لیسانس بودند و  آن

  .آنالیز شد SPSSWin 23افزار  هاي به دست آمده از این افراد به کمک نرم داده

  

  هاي تحقیق یافته

درصـد افـراد، هوشـمند     40دهد که حدود  میهاي این بررسی توصیفی موردي نشان یافته

دانند و از سویی آن را در حـس تعلـق بـه شـهر      سازي مبلمان را با اینترنت اشیا مرتبط می

درصد موارد بر اثربخشی مبلمـان هوشـمند در امنیـت شـهري و      38حدود . اند مؤثر دانسته

م هـ  آزمون اسپیرمن، دو فاکتور اخیر را نسبت به. اند داشته یدتأکهمچنین پایداري شهري 

هـاي شـهر    داري بـین سـن و ویژگـی   هر چند که ارتبـاط معنـی  . دار نشان داده استمعنی

مبلمان هوشمند را در تجهیزات ورزشی و تفریحـی   ،ها نشد اما اکثر آزمودنیهوشمند برقرار

داري دیـده نشـد   و مورد اخیر اخـتالف معنـی  ها  بین جنس آزمودنی. قرار دادند تأکیدمورد 

  ).2(شکل 
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نمودار درصد توزیع نظر شهروندان در مورداستفاده از اینترنت اشیا در مبلمان - 2شکل 

  شهري

  ).در نمودار به ترتیب گویاي کمترین و بیشترین امتیاز هستند 5و  1اعداد (

  

مورد تأثیر استفاده از اینترنت ، نتایج درصد توزیع نظر شهروندان در )الف -2(در شکل 

درصد توزیع . اشیا در مبلمان شهري، بر حس تعلق شهروندان به شهر، نشان داده شده است

له است که شهروندان معتقد هستند، استفاده از ئدهندة این مس ، نشان5نتایج به سمت عدد 

همانطورکـه  . رداینترنت اشیا در مبلمان شهري بر حس تعلق آنان به شهر، اثرات مثبتـی دا 

شود، توزیع نتایج نظرشهروندان شهر تهران، در مورد ضـرورت   مشاهده می) ب -2(در شکل 

متمایل شده است که گویـاي   5مجهز کردن مبلمان شهري به اینترنت اشیا، به سمت عدد 

  .بیشترین نظرات مثبت در این موضوع است
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هاي شهر و مبلمان هوشمند  گینمودار درصد توزیع نظر شهروندان در مورد ویژ -3شکل 

  ).در نمودار به ترتیب گویاي کمترین و بیشترین امتیاز هستند 5و  1اعداد (

  

ها به گذران  ، از شهروندان در مورد تأثیر مبلمان شهري در تمایل آن)الف-3(در شکل 

، 4هاي شهري، پرسشگري شده است که درصد توزیع نتایج به سـمت عـدد    وقت در محیط

له است که شهروندان معتقدند، مبلمـان هوشـمند شـهري، تـا حـدود      ئدة این مسدهن نشان

، نظر شـهروندان  )ب-3(همچنین در شکل . زیادي بر این موضوع تأثیر مثبت خواهد داشت

شهر تهران در مورد کاهش وندالیزم و نگهداري بهتر از مبلمان شهري به دلیـل اسـتفاده از   

مورد پرسش قـرار گرفتـه اسـت کـه درصـد توزیـع       ها،  هاي هوشمند در طراحی آن سیستم

گویاي این نکته است که شهروندان، اثربخشی این موضـوع را   4نظرات مثبت به سمت عدد 

  .باور دارند
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نمودار درصد توزیع نظر شهروندان در مورد پایداري و امنیت در شهرهوشمند - 4شکل

.)ین امتیاز هستنددر نمودار به ترتیب گویاي کمترین و بیشتر 5و  1اعداد (

  

، 4شود، درصد توزیع نتایج به سـمت عـدد    مشاهده می) الف-4(همانطور که در شکل 

در رابطه با تأثیر مبلمان شهري بر میزان امنیـت افـراد در جامعـه، حـاکی از آن اسـت کـه       

شهروندان وجود مبلمان هوشمند شهري را در باالبردن میزان امنیت افـراد مثبـت ارزیـابی    

، در مـورد  4، درصد توزیع نظرات مثبت به سمت عـدد  )ب-4(همچنین در شکل . کنند می

دهنده این است که شهروندان، وجود مبلمان  تأثیر مبلمان هوشمند در پایداري شهري نشان

  .دانند هوشمند شهري را در پایداري مؤثر می

  گیرينتیجه 

رسـد کـه توسـعه مبلمـان      ظر می، این گونه بنهگفتاستناد آنالیزهاي آماري و نتایج پیشه ب

شهرهاي مورد بررسی در این تحقیـق، بـه اثربخشـی مبلمـان      شهري و باور شهروندان کالن

هوشمند در ارتقا حس تعلق به فضاهاي شهري، به افزایش سطح پایداري شهري از یک سو 

این بررسـی حـاکی از ایـن مهـم اسـت کـه       . کند و کاهش وندالیزم از سوي دیگر کمک می
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بـا  . هاي سنی و جنسی از اهمیت باال برخوردار اسـت  د سازي شهري براي اکثر گروههوشمن

توجه به موارد اخیر طراحی شایسته مبلمان شهري هوشمند چه با سیستم اینترنت اشـیا و  

تردیـد   بـی . تواند به حصول درجات باالتري از پایـداري شـهري، بینجامـد    چه بدون آن، می

طـور مسـتقیم و    هـاي هوشـمند در مبلمـان شـهري، بـه      ژيگیري از تکنولـو طراحی و بهره

از طرفـی  . مستقیم در ارتقا سطح پایداري و رفاه اجتماعی شهروندان مـؤثر خواهـد بـود   غیر

هاي نوین ضمن تکریم شهروندان، در راستاي رعایت حقـوق   کاربست این دسته از تکنولوژي

هاي این تحقیـق، انتظـار    یافته با توجه به. شهروندي اثربخشی الزم را بجاي خواهد گذاشت

شهرهاي ایـران، راهکـاري در جهـت بهبـود      رود هوشمند سازي مبلمان شهري در کالن می

هـاي نـوین خـدمت     استفاده از سیستم. ها باشد مدیریت شهر و ارائه بهتر خدمات شهرداري

ضـایت  آوري روز دنیا در سازماندهی امورات جامعه، منجر به حـس ر رسانی و استفاده از فن

افراد و پایداري اجتماعی خواهد شد، از طرفی بـه دلیـل دسـتیابی بـه اطالعـات کامـل در       

هاي دقیق  گیريهاي هوشمند، تصمیم هاي مختلف شهر و نظارت بهتر به لطف سیستم حوزه

هاي پیشـرفته   در مورد مسائل شهري صورت خواهد گرفت که این مهم بدون وجود فناوري

هاي نوین عجـین شـده از    شهرهاي امروز دنیا با کاربرد تکنولوژي توسعه. امکان پذیر نیست

  .ریزي توسعه شهرهاي کشور نیز باید به این مهم توجه شود این رو در برنامه
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