
 

 

 

 1401 زمستان ،انزدهمش شماره ،پنجم سال ،یآماد و فناوری دفاع یعلم فصلنامه                                             
 

گیری آمایش هوشمند با تأکید بر ایرانهای شکلتبیین مؤلفه  

 1علی اکبر عنابستانی

30/10/1401پذیرش: تاریخ                                                20/09/1401:دریافت تاریخ    

  

 

 چکیده

 هنوز و هستند یکپارچه بیشتر اطالعات ارائه و سازیشبیه بینی،پیش پردازش، در هاپیشرفت امروزه،       

 پایدار معیشت و مشارکتی حکومت زمین، حقوق مجدد یدهسازمان و تغییر بر آن تأثیرات ازنظر باید

 محدود از ترگسترده بسیار فضایی )آمایش هوشمند( یزیربرنامه «کردن هوشمند» ین،ابنابر. شوند ارزیابی

های اثرگذار بر بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه. است فناوری هاییشرفتپ به آن کردن

هدف از نوع  ازنظرگیری آمایش هوشمند در پهنه سرزمینی ایران است. روش تحقیق حاضر شکل

ای کتابخانه–به شیوه اسنادی  یازموردنتحلیلی است. اطالعات -توصیفی یشناسروش ظرنازکاربردی و 

  گیری از شیوه پیمایش میدانی )مشاهده و و بهره و با استفاده از قضاوت کارشناسانه شدهیآورجمع

مراتبی پرسشنامه( و مدل فرایند تحلیل سلسله AHP) تحقیق  است. نتایج شدهپرداختهها به تحلیل داده

، انیبا توجه به نظر پاسخگو گیری آمایش هوشمندشکلعوامل مربوط به  نیب از که دهدیمنشان 

 
  ،استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 1

 Email: a_anabestani@sbu.ac.ir یسنده مسئول،نو
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 8/23 با وزن های اقتصاد هوشمندمؤلفهدر رتبه اول و درصد  4/28 با وزن های پویایی هوشمندمؤلفه

مؤلفه  هوشمند، دو شگیری آمایدر شکل مؤثرگانه  33 یهامؤلفهبین در  .استدارا  رادرصد رتبه دوم 

درصد  3/11و  6/11و شفاف بودن نحوه حکمرانی به ترتیب با  المللیینبدسترسی به امکانات در سطح 

هوشمند در گستره سرزمینی ایران، ابتدا  یشآمایابی به برای دست ،نیبنابرارتبه اول و دوم قرار دارند. 

و سپس حکمرانی  المللیینبمکانات در سطح ا دسترسی به ازجملههای پویایی هوشمند و باید به مؤلفه

                                                           شفاف بودن نحوه حکمرانی پرداخت. یژهوبههوشمند و 

 

 

 

 

 

 واژگان کلیدی: آمایش سرزمین، توسعه هوشمند، آمایش هوشمند، فرایند تحلیل سلسلهمراتبی، ایران.
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مقدمه -1  

لههه سههه و است فعالیت و فضا انسان، گانهسه عناصر بین تعادل برقراری مفهومی، لحاظ به سرزمین آمایش  مقو

طههه در کههه صههورتینبد هستند؛ گانهسه عناصر این با ارتباط در سرزمین آمایش بحث در مطرح صههر بهها راب  عن

صههر با هطراب در و مقوله »اقلیم« فضا، عنصر با رابطه در »مدیریت« مقوله انسان، یههت، عن لههه فعال مههه « مقو  و برنا

مههایش آن، بهها مرتبط یهامقوله و فوق گانهسه عناصر اساس بر. شودیم مطرح ریزی«برنامه بههی سههرزمین آ  ترکی

یههب به توجه با. (6-5: 1395 همکاران، و )اکبری یشناسجامعه و جغرافیا اقتصاد، علم سه از است صههر ترک  عنا

فههو  و حضور به توجه با نیز و هامقوله این مشمول علوم و آن با تبطرم- هایمقوله و فوق گانهسه  و قههدرت ن

 چراکه است؛ مشهود فوق ترکیب در سیاسی علوم و سیاست خالی جای کشور، مدیریتی یهابحث در سیاست

نههد مهها کشور در. است قدرت و سیاست حوزه با مرتبط مشخصاً کشور امور اداره سههیاری همان شههورهای از ب  ک

مهها پههذیرد، صورت سرزمین مدیریت و آمایش گوناگون علوم از یریگبهره با تا شده تالش ،نجها یههانِ در ا  جر

 بههه کههه بههوده سرزمین آمایش طراحان یرگ یبانگر اییدهعد موانع و مشکالت سرزمین، بر مدیریت فرآیند این

نههابع هدر رفتن مانند کم منفی اترتأثی هایبآس این از برخی. اندنبوده موفق هدف این به نیل در رسدیم نظر  م

 شههدهیطراح سههناریوهای و هایاستراتژ تحقق عدم مانند زیاد منفی تأثیرات دیگر برخی و یافتهاختصاص مالی

نههد همراه به را گذارییاستس و یزیربرنامه یمرحله در هابخش یا و هااستان مناطق، برای شههیری و  .دار )جوان

یههت قعیتوا یناز ا گذشته یهاسال طی مینزسر مایشآ تتحوال سیر سیربر (.65: 1400همکاران،  دارد  حکا

قههه یهاتعادل معد عموضو که بهها بهههو  مینیزسههر هههاییتقابلاز  دهسههتفاا معههدو  یامنط سههعه تیرع  یافتگینتو

بههل چههه یزانربرنامه یهادغدغه ینترمهماز  یکی عنوانبه ارههمو رکشو زا سیعیو یهابخش عههد چهههو  ق  از ب

 یهها مطالعاتی یهاطرح قالبدر  چه دهگستر تمااقدا گذشته یهاسال طی نیز لیلد همین به. ستا دهبو بنقالا

قههیم تمااقههدا یههنا ،مختلف الیلد به ما. اگرفت رتصو راتمقرو  نیناقو ینوتد نههد ع کههاو  هما ضههو نکما  عمو

نهههدر  جمعیتو  هایتفعال النهدعا یعزتوو  مینزسر مایشآ ههها نونکههادر  مینزسههر په مههه تتوج و  انیههزر برنا

 (.149:1388 ،سنگاچین صغرا رپوو  صالحی) ستا قرارگرفته رکشو یرانگ یمتصم
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سههخ یهه  عنوانبههه جهان سطح در هوشمند شهر متعاقب آن و توسعه یهوشمند مفهوم کههن پا لهه مم  بههه یو عم

. م 2050 سههال تا جهان یجمعیت شهر که رودیم انتظار. است شدهمطرح یندهفزا شهرنشینی از منتج یهاچالش

قههم این ،.م 2050 سال تا و کرد خواهند یشهر زندگ در نفر ده هر از نفر شش ،.م 2030 افق در. شود برابر دو  ر

. یابدیم افزایش هرسال در نفر میلیون 60 یباًتقر شهرها تعداد ساکنان ،یروند چنین با. رسید خواهد نفر هفت به

نهها این به دارد، وجود متقابلی ارتباط همواره شهرنشینی و رهتوسعه ش بین که است حالی در این  شهههرها کههه مع

سهههیل را اجتماعی و یاقتصاد توسعه زیرساختی، امکانات و جمعیت وجود ،زمانهم و کنندیمجذب  را مردم  ت

 را آن بزرگ، یشهرها رشد به مربوط مشکالت یژهوبه که موضوعی نیست، کافی ییتنهابه رشد این اما. نمایدیم

مههانهم یجد چالشی محیطییستز و اجتماعی ،یاقتصاد توسعه بین ارتباط. کندیم ییدتأ شههد بهها ز سههعه و ر  تو

تههرل متعاقباً و دشوار بسیار رشد، این بینییشپ که شرایطی در همآن است، شهرها مداوم سههیار آن، کن شههوارتر ب  د

بههی بهها باید توسعه و رشد. است سههاختز و هههاچارچوب از ترکی عههات هاییر طههات و اطال سهههیل ارتبا . شههود ت

کههدیگر بهها توانندیم شهروندان و وکارهاکسب ،هادولت که شودیم فراهم یبستر ،ترتیبینابه بههاط ی قههرار ارت  بر

 داشت خواهد وجود نیاز این دنیا، شدن یشهر با زمانهم. کنند دنبال را شهر تکامل روند و کنند کار باهم کرده،

یههد یراهکارها نیازمند جوامع، امروزه. شوند تبدیل زندگی یبرا یهوشمندتر هاییطحم به نیز شهرها که  و جد

نههابع مههدیریت ،یانرژ مصرف مانند پرتنشی مسائل حل و یشهر زندگی مدیریت یبرا نوآورانه ظههت و م  از حفا

نههه شههیوه ی  عنوانبه تنهانه هوشمند یشهرها زمینه، این در. هستند زیستیطمح  یشهههر نههدگیز یبههرا نوآورا

لههه یبرا یکلید یاستراتژ ی  عنوانبه بلکه آینده، قههر بهها مقاب کههار ،ینههابرابر و ف نههرژ مههدیریت و یبی  شههکل ،یا

شههمند، یشهرها آینده و عملکرد ارزش، مورد در کنونی یهابحث علیرغم. گیرندیم هههوم هو شههمند شهههر مف  هو

 و اجتماعی سرمایه انسانی، سرمایه اتصال و جادیا در ریشه هوشمند، یشهرها ایده. ندارد یاساده چندان تعریف

یههت و پایدارتر بیشتر، یاقتصاد توسعه ایجاد منظوربه ارتباطات و اطالعات یفناور زیرساخت نههدگی کیف تههر ز  به

لههی یهادولت یژهوبه آن در که را ییهاحوزه از یبسیار ،چنینینا و داشته نههدیم کههار مح یههر ،کن قههل،حمل نظ  ون

یههن. گیردیبرم در را خدمات کتدار و کپا یانرژ دموکراتی ، شفافیت ،یمدن کارآفرینی سههت حههالی در ا  کههه ا

 بودن دسترس در ،هایستماکوس جغرافیایی، موقعیت به بسته هوشمند یشهرها ماهیت و هایژگیو دقیق، یمحتوا

 (.1399هستند )ارباب و فصیحی،  متفاوت مواجهه، مورد عمده یهاچالش و منابع
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ظههر باید هنوز و هستند یکپارچه بیشتر اطالعات ارائه و سازیشبیه بینی،پیش پردازش، در هاپیشرفت امروزه،  ازن

مههت زمین، حقوق مجدد یدهسازمان و تغییر بر آن تأثیرات شههارکتی حکو شههت و م یههدار معی یههابی پا . شههوند ارز

مههه «کردن هوشمند» بنابراین، سههرزمین( یزیربرنا مههایش  ضههایی )آ سههیار ف سههترد ب حههدود از ترهگ  بههه آن کههردن م

حههی بر تنهانه را تحقیقات که است مهم بنابراین. است فناوری هاییشرفتپ نههه هههاینوآوری طرا کههز فنّاورا  متمر

نههدهای الزامات و تأثیرات روی بر بلکه کنیم، مههه فرآی ضههایی ریزیبرنا جههاتی و ف یههرات کههه در نههی تغی یههز ف  بههر ن

نههابراین،  (.Chavunduka et al., 2022دارد ) اهمیت گذارد،می تأثیر ریزیبرنامه و اجتماعی هایضرورت ب

سههطح  مههون آن در  عههات پیرا سههابقه مطال لههیینبتحقیق حاضر با نگاهی به ادبیات نظری تحقیق و  بههال  المل بههه دن

فههه کهههینحوبههای آمایش هوشمند در ایران است، شناسایی مؤلفه نههد مؤل شههاخ بتوا مههایش ها و  صههلی آ های ا

صههلی آن یرگذارترینتأثشمند را معرفی و وسرزمین ه سههخ ا ها را از نگاه کارشناسان موردبررسی قرار دهد. لذا پا

شههمند در های شکلترین مؤلفهتحقیق حاضر پیرامون موضوع زیر خواهد بود که مهم سههرزمین هو گیری آمایش 

 ایران کدام است؟

 ادبیات نظری تحقیق-2

 یمهتنظاز  تههسا رتاهعب ،مینزسر یابر یزیربرنامه یندافراز  بخشی عنوانبه مینزسر مایشآ -آمایش سرزمین

 جمیعاز  ار،دههپایو  روههخدر یبرداربهره منظوربه مینزسردر  ننساا هاییتفعالو  مینزرهس ن،نساا بین ههبطرا

 ،مومخد) ناهمز لوهطدر  عاهجتما یوههمعنو  یداههم عیتهضو دوهبهب جهت در فضاییو  نسانیا تمکاناا

و  نسانیا ندگیز دوهموج تمشکال تعیینو  تشخی  ،مینزسر مایشآ مطالعه نهاییو  صلیا فهد. (11:1385

 تواندینم تمطالعا ینا .تهسآن ا اهب بهمتناس یهاحلراه دنهاهپیشو  یهحاطرو  زیستیطمح مدیریت مسائل

 ارائه به مینزسر مایشآ تمطالعا .دهاشب بوهمطل هاییاستسو  هادپیشنها ارائهو  یزیربرنامه یفههوظ دورازبه

را  مینز پهنه بر نسانیا هاییتفعالو  طبیعی ابعهمن یدهسازماناز  وینیههن مههنظدر آن  هههک انجامدیم یندهس

 طریقاز  تنها ستداده ا ننشا مینزسر مایشآ به ستیابید ینهدر زم شتال(. 34:1390 ،یرسکندا) کندیم رشکاآ

 زیستییطمح تتصمیما. یافتدست مدنظر بمطلو اتتغییر به توانینم هایکاربر مناسب ندماهچی سازیینهبه

رود  یشپبه هکرامذ طریقو از  سیاسی یندافر ی در  باید که ستا گذارییاستس درباره تصمیم وعیهن
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و  نگفتما به زاهنی ینهمز سطحدر  هایکاربر بمطلو اتتغییرو  نچیدما سازییادهپ ،قع. دروا(2:1395 ،هاشمی)

 اجرو ا یزیربرنامه نمیا اطیهتبار پل تادارد  مرتبط ییاجرا یهادستگاه بین هماهنگیو  مختلف اتنظر سیربر

 حقیقت به که ستا یاییرؤ تهطبیع صوهخص ه هبو  عموضو هر تِجزئیا همه کامل ک. دردشو اربرقر

 توضیح تنظریاو  هامدل ت،فرضیا قطعیت .دهشبا تریچیدهپ موردبحث مسئله یا طبیعی منظا هرچهو  پیونددینم

 .(5:1391 ،ماهینی نسلما) دبو هداخو کمتر هاآن ةهندد

 مایش. آ(171: 1390 ،صنیعی) دارد ارقرآن  توسعه نخستین حلامردر  که ستا توسعه نفنواز  مینزسر مایشآ

 ینا بر. (31:1382 ،نااتو ءضیا) آیدیم دجوو به فضادر  ننساا هاییتفعالو  فضا ن،نساا بطهرا تنظیماز  مینزسر

 جامعیت) ینگرجامع یژگیو رچهااز  توأمان که فضایی ستا یردبرخو د،یکررو ی  عنوانبه مایشآ» سساا

 مانیز فقا به املتز)ا ینگر، دور(مباحث یدهبررا سطح عایت)ر ییگراکل، (توسعه ساسیا یهاانضباط

 رداربرخو (مکانی هایینتع ونبد کلی هاییریگجهت حدر د) فیاییاجغر یا فضایی گیرییجهنتو  (مشخ 

 مرحله فضایی نمازسا تصویر ،توسعه مدیریت سند ی  عنوانبه مینزسر مایشآ ،هایژگیو ینا سساا بر. است

و  توسعهدرحال یهارکشو بیشتردر  گرا وزهمر. ا(34:1387 ،شتیانیو آ ادنژ ی)ورد« ستا مینزسر یافتگیتوسعه

آن  با مرتبط معلو شناخت معد لیلد به ه،شد روروبه اوانفر تمشکال با فضایى یدهسازمان ،ما کتلمم ازجمله

در  که است یضرورت ،ینسرزم یشآما یهابرنامه حیاطر چراکه. (50:1390 ران،همکاو  نژاد یحاتم ستا

 ،یریا)ز دکنیم گذارییهپارا  ملی یفضا یدهسازمان ،توسعه یکل هاییاستسو  هاهدف بچورچا

 محلیو  یامنطقه حسطو به توجه ممستلز ار،پاید توسعه مسیردر  توسعهدرحال یهارکشو حرکت. (102:1388

آن  به ستیابید ،ییتمرکزگرا لیلد به ،بخشی یزیربرنامه منظا بچورچادر  که ستا توسعه یزیربرنامهدر 

 .(153:1389 ،ستعالجیایوردخانی و ) نیست یرپذامکان

و  شدر ،فضایی لتاعد ،فضایی توسعه نظریه شدر قطب نهمچو مختلفی هاییهنظراز  مینزسر مایشآ

 توسعه افهدا بهو  گیردیم هبهر هایتفعال مکانی یعزتو تمرکز معدو  ییگرامنطقه یستز نظریه، یوربهره

 یدقتصاا نگهم هاییتفعالو  ستاو رو شهر دلمتعا منظا ،نسانیا یهاسکونتگاه بمطلو حیاطر ،یامنطقه

 توصیف یرز حشر بهرا  مینزسر مایشآ نیز مینزرهس مایشآ ملی کزمر .(41:1388 ،یریاز)دارد  توجه جتماعیا
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 نمازاهس داهیجا منظوربه محیطی ملاعو و انیهنسا ملاعو بین متقابل کنش تنظیم(: 1385ت )هسا دهوهنم

 مایش. آشودیم هنامید مینزسر مایشآ محیطیو  نسانیا یهاادتعدهساز ا بهینه یریگبهره رهب مبتنی مینیزرهس

 لتادهع شترهگس ،یدقتصاا هیزدباو  ییرآکا یشافزا طریقاز  ب،مصو لصوا بچورچادر  مینزرهس

در  هفاو ر توسعه لمعقو سطحاز  یرداربرخودر  ازنتوو  دلتعا یاررهبرقو  میتومحرو  رهفق عهفر ،جتماعیا

 ،زیستیطمح حفظو  دلمتعا توسعه افدهها اهب متناسب ضیارا یبررکا منظا دیجاا ،فیاییاجغر اطقهمنو  طنقا

 هاییاستس مکانی -فضایی اتتأثیر یسازهماهنگو  یامنطقه ونبردرون و  یدقتصاا اییوندهپ تحکیمو  دیجاا

 اندازچشم افهدا ندابتو که کندیم عمل یاگونهبه صخا یهارمحوو  مناطق توسعه هاییاستسو  بخشی

: 1388)صالحی و پوراصغر سنگاچین،  زدسا محققرا  مینیزسر چهریکپا مدیریتو  رکشو توسعه دتمبلند

164). 

و  هااقدامها و ، برنامههایاستس ، فنون،هادانشاز  یامجموعهمتعارف، آمایش سرزمین را  در رویکردهای

زیستی و  یهامکان به فضاها و و نظم بخشیدن یدهسازمان منظوربهکه  دانندیم عملیات هماهنگ و منسجمی

و  متوازن صورتبه هایتفعالانسان، فضا و  رابطهتا  شودیمگرفته  کار به (طبیعی و غیرطبیعی)جغرافیایی 

و اقتضائات طبیعی، فضایی، مکانی، جغرافیایی،  گرفتن مساوات و تمامی مالحظات در نظرمتعادل، با درک 

 (.149: 1388 محمودی،)ی تنظیم شود د، اقتصادی و راهبرمحیطییستز انسانی،

که  یاگونهبه، اندبودهفضایی  یزیربرنامهمفهوم آمایش سرزمین یا  نوین شاهد تغییراتی در تعریف هاییدگاهد

؛ پردازدیمبخشی  هاییاستسابعاد فضایی در  آمایش سرزمین، در این رویکردها، به شکل ادغام و هماهنگی

. رودیمو اجتماعی به کار  محیطییستز اقتصادی، توسعه هاییاستسفع تضاد میان رسرزمین برای  مثالً آمایش

و همگرایی بین  هایتفعال از یترمعقولاساسی آمایش سرزمین ترویج و گسترش چیدمان  بر این اساس، نقش

اف داه عملکرد در کشورهای مختلف، با شناسایی دامنهتفاوت  باوجود اهداف رقیب است. آمایش سرزمین،

بخشی مجزا از فعالیت  منزلهبهفیزیکی،  توسعهزمین و  کاربرد و استفاده از نحوه، به مدتیانمیا  مدتیطوالن

، مرتبط است زیستیطمحکشاورزی و  ونقل وحمل حوزهبخشی در  هاییاستباسو در هماهنگی  دولت

 ).6 ،1394به نقل از ایمانی جاجرمی و دباغی،  6 -1، 2008کمیسیون اروپا، )
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 به اشاره برای عام معنای به اصطالح این که جایی دارد، اروپا در ریشه مفهوم ی  عنوانبه فضایی یزیربرنامه

 توسعه مدیریت و فضا در هایتفعال توزیع بر تأثیرگذاری برای هادولت توسط مورداستفاده مستقر آالتینماش

 هاییوهش از یامجموعه": کندیم تعریف چنین را یفضای یزیربرنامه( 1997) 1هیلی. است شده ابداع فضایی

 و یبندزمان مکان، تنظیم برای و ،هاپروژه و هایاستس ،هاطرح ،هایاستراتژ اجرای و توسعه برای حاکمیتی

 ."توسعه شکل

 ریزیهبرنام اوالً،. کرد بازگشایی را فضایی یزیربرنامه هدف و محدوده ماهیت، توانیم فوق، تعریف به توجه با

 فرآیندها با تا کندمی تالش ،گیردیبرم در را توسعه کنترل و تنظیم طراحی، سنتی کارکردهای کهیدرحال فضایی،

 این، بر عالوه. شود درگیر شهرها و شهرها روستاها، توسعه بر مؤثر ترگسترده سیاسی اجتماعی هایشیوه و

 به که کنندیم معرفی یزیربرنامه برای جدید ویکردیر عنوانبه را آن فضایی یزیربرنامه دکترین طرفداران

 سایر با هاآن ارائه چگونگی و مختلف هاییتفعال برای زمین تخصی  توزیعی پیامدهای با شدن درگیر معنای

 در را محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، مسائل اصل، در(. Morphet, 2010است ) عمومی سیاست نتایج

 در عمومی سیاست مختلف هایبخش بین و( محلی و ایمنطقه ملی، سطوح یعنی) دمتعد فضایی هایمقیاس

 در تغییر به بلکه است، ریزیبرنامه تحول حال در اخالق متضمن تنهانه فضایی ریزیبرنامه بنابراین،. گیردیبرم

 و هماهنگی ،اهسیاست یکپارچگی به نیاز بر و است جامع آن ماهیت: دارد اشاره نیز ریزیبرنامه فرهنگ

(. Healey, 2004; Morphet, 2010; Albrechts, 2004کند )می تأکید متعدد بازیگران میان همکاری

 از که گیردیبرم در را تبلیغاتی موضع ی  بلکه نظارتی، موضع ی  تنهانه فضایی ریزیبرنامه همچنین،

 حذف با خانوارها و افراد عیشتم همچنین و اقتصادی توسعه ارائه برای دهندگانتوسعه و وکارهاکسب

 .(Acheampong, 2019کند )می حمایت غیرضروری هایهزینه و هاممنوعیت مقررات،

 
1 - Healey 
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 (1397)جعفریان و همکاران،  : اصول آمایش سرزمین1شکل                                    

 توسعه هوشمند

 ،یاقتصاد یمزایا تولید در خود میزان باالترین به هانباشت یاقتصادها هاآن در که هستند ییهامکان شهرها، 

 را مسائل از یامجموعه فزاینده، شهرنشینی یالگوها که است حالی در این. یابندیم دست اجتماعی و فرهنگی

 شهر مفهوم میان، این در. دارد دنبال به را یشهر یهاسکونتگاه در زندگی کیفیت کاهش که دارد دنبال به

 نوین، هاییفناور از یریگبهره واسطهبه یزیربرنامه سنتی یرویکردها یبرا جایگزینی ناعنوبه هوشمند

 در هوشمند، شهر اساس، این بر. گشت مطرح مسائل این با مقابله جهت یمیالد 1990 دهه در بار نخستین

-Fernandez) دگیریم قرار ،یشهر یهاچالش به پاسخی عنوانبه فضایی و فنّاورانه هاییرسیستمز تالقی

Anez et al., 2018 .)مفاهیم از بخشی عنوانبه یزیاد تغییرات مفهوم دستخوش این تاکنون، زمان آن از 

 Borsekova) .است بوده ،یشهر توسعه در یهوشمند کدر متعدد هاییوهش بازتاب ینهدرزم مطرح مختلف

et al. 2018) 
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 طریق از و ارتباطات، و اطالعات یفناور یژهوبه ،یفناور از استفاده با هوشمند شهر ی  اروپا، مجلس تلقی در

 ،هایرساختز ،هایفناور ،وکارهاکسب مردم، شامل شهر، دهندهیلتشک مختلف یهاشبکه میان همبستگی ایجاد

 به که است یشهر هوشمند، شهر. دهدیم افزایش شهر در را یپایدار و یریپذرقابت فضاها، و یانرژ مصرف،

 عمومی مسائل حل یبرا ورانبهره بین مشارکت ایجاد و ارتباطات و اطالعات یفناور بر مبتنی یهالحراه دنبال

 مواقع بیشتر در و گسسته یهاپروژه عنوانبه گاهی هوشمند، شهر قوانین و هابرنامه یلهوسبه هاحلراه این. باشد

 شهر مفهوم ،چنینینا. شوندیم تعریف شت،اد خواهند همپوشانی یکدیگر با که اقدامات از یاشبکه عنوانبه

 داده شکل مختلف، یاتوسعه هاییاستس و یاقتصاد و اجتماعی یمتغیرها ،هایفناور گرفتن نظر در با هوشمند

 و هایاستس اهداف، به بستگی کامالً عمل در هوشمند شهر ایده یریکارگبه ،حالینباا. شودیم

 این باید گرددیم ارائه هوشمند شهر از که عملی تعریف هر بنابراین،. ددار خاص شهر هر هایگذارییهسرما

 دیگر بعضی با هوشمند شهر مفهوم که است این دیگر مسئله. بگیرد نظر در را متنوع حالیندرع و خاص ابعاد

 یعملکرد چند مکانی نظرازنقطه سبز، شهر و اکوشهر دیجیتال، شهر پایدار، شهر نظیر شهر، با مرتبط مفاهیم از

 یکپارچه هوشمند، نظارتی واسطهبه سامانمند زیرساخت ی  با همراه ونقلحمل و فراغت کار، سکونت، شامل

 هوشمند، شهر ایده موضوعات، این تمام میان از ،حالینباا. دارد یپوشانهم ،یانرژ و منابع با رابطه در مؤثر و

 سطح در بلکه اروپا در تنهانه مسئله این و شودیم محسوب غالب ایده ،یشهر گذارییاستس سطح در یژهوبه

 دیکررو یجهدرنت(. European Parliament, 2014; Arbab, 2018) است صادق نیز جهانی

 ینو یژتکنولو هنشگادا یامنطقه معلو مرکز توسط مشخصی بچورچاو  یشناسروش ،پاارو هوشمند یشهرها

 ستا هشد ئهو ارا ینوتد ،شهرها دنبو هوشمند نسیلاپت یا یهوشمند ضعیتو سنجشو  یابیارز باهدف

(Borsekova et al., 2018.) محیط» ،«ییواحکمر» ،«دقتصاا» شامل یکلید بعد شش س،ساا ینا»، 

 محیط»، «2هوشمند ییواحکمر»، «1هوشمند دقتصاا» مشخصه شش متعاقباًو  «ندگیز» ،«جابجایی» ،«جامعه»

 
1 - Smart Economy 

2 - Smart Governance 
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 یزساممفهو ،هوشمند شهر با بطهدر را «4هوشمند ندگیز»و  «3هوشمند ییجابجا»، «2هوشمند جامعه»، «1هوشمند

 .ددگرمی

( 2) یعموم یاالهاک از ( حفاظت1) هدف 5 به دنیرس یبرا هایاستس از یامجموعه عنوانبه هوشمند توسعه

 یمال هایینههز کاهش( 3) مثبت استفاده افزایش و نیزم وانفعاالتفعل از استفاده یجانب عوارض کاهش

 و هوشمند توسعه است. هدف شدهیطراح یزندگ تیفکی افزایش( 5) یاجتماع عدالت افزایش( 4) یعموم

، یاقتصاد توسعه، ونقلحملن، کمس بهتر ٔ  ارائه به یابسته عنوانبه هک است نیا دیجد هاییاستس اعمال

براین مسیر و هدف نهایی توسعه اانجامد. بنیب توسعه به یسنت روش به نسبت آن جینتا و بپردازد زیستیطمح

حل عنوان ی  راهتوسعه هوشمند به (.McCann & Ortega, 2015پایدار و توسعه هوشمند یکی است )

شده است، که اصول آن در جهت ریزی شهری موجود شناختهپایدار در سراسر جهان برای موضوعات برنامه

ست. اگرچه مفهوم آن مبهم است، زیرا هیچ تعریف جهانی اارائه کیفیت بهتر زندگی و تبلیغ جوامع قابل زندگی 

 به ازین مفهوم نیا ن،یبنابرا و شودیم داده نشان آن در که است یابعاد تعداد بودن، مبهموجود ندارد. دلیل 

 (.Randhawa & Kumar, 2017) دهد اسیمق جهان سراسر در را توسعه بتواند تا دارد یاستانداردساز

 ارک طرز کهمادامی ،پروراندیم اجتماع زکمرا در را یاقتصاد یسرزندگ هک است یاعهستو هوشمند، توسعه

 (.1391دارد )حسین زاده دلیر و صفری،  نگه را ییروستا یاندازهاچشم

های که در حوزه ارتباطی آمایش سرزمین و توسعه هوشمند در داخل و خارج از در ادامه به بررسی پژوهش

 از: اندعبارتشود که رداخته میپاست،  شدهانجامکشور 

 در ،هاآن بالقوهبین مناطق با منابع  کاریمتقسکه هرچند  دهدیمنشان  (1395پژوهش اکبری و همکاران ) نتایج

گرفته، اما در عمل توجه چندانی به آن نشده است. این امر  صورت نظر قالب در سرزمین، آمایش اسناد تدوین

امتعادل مناطق کشور شده که خود سبب تشدید نابرابری بین مناطق مختلف کشور ننامتوازن و  توسعهمنجر به 

 
1 - Smart Environment 

2 - Smart People 

3 - Smart Mobility 

4 - Smart Living 
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به ساختار ت  ساخت سیاسی،  توانیمعملی بین مناطق کشور  کاریمتقسشده است. ازجمله موانع این فقدان 

 و تیجمع مسئلهبه  توجهییبنامناسب سیاسی ه اداری، نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور،  بندییمتقس

اندازه، فشارهای  ی  به سرزمین آمایش ابعاد همهبه  توجهییب، مندنظاممهاجرت، فقدان طرح یکپارچه و 

فاقد توجیه اقتصادی و فنی و فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین  یهاپروژهو  هاطرحسیاسی برای اجرای 

دهد از بین سناریوهای مطلوب، سناریوی می نشان( 1397موسوی و همکاران )نتایج تحقیق  در ایران اشاره کرد.

های احتمالی آن کامالً مطلوب ی  بهترین سناریوی پیش روی آمایش استان است که تمام وضعیت ٔ  شماره

عواملی مانند تعدد قوانین و مقررات در ارتباط با  ( معتقدند که1398( و )1397جعفریان و همکاران ) است.

راهبردی نهادی در ارتباط با آمایش سرزمین استان, ضعف طرح و  یزیرهبرنامآمایش سرزمین, عدم وجود 

در ارائه الگویی کارآمد برای توسعه پایدار یکپارچه مناطق مختلف استان, عدم  شدهیهتهآمایشی  یهابرنامه

 و تصمیم سازی در بخش آمایش سرزمین, فقدان قواعد و گیرییمتصمدر فرایند  نفو انی حضور  ینفعان و 

و نهادینه برای مدیریت سرزمین و روشن نبودن جایگاه طرح آمایش استان در  مندنظاممقررات مناسب و تفکر 

های آمایش سرزمین -طرح یریپذتحققکلیدی و تأثیرگذار بر عدم  یرهایمتغاستان تهران جزو  یزیربرنامهنظام 

عامل، عوامل  22نشان داد از میان ( 1398) پژوهش صدیقی و همکاران نتایج .روندیمدر استان تهران به شمار 

ونقل حمل هاییرساختزهای چهارگانه« و »دستوری«، »فناوری«، »خدمات دولتی در بخش هاییاستس»

دستوری«  هاییاستسکلیدی تغییر در اجرای آمایش شهرستان گرگان هستند. متغیر » هاییشرانپانرژی« 

اول اهمیت قرار دارد و  ٔ  درجهو مدیران شهرستان است، در  هر دو گروه متخصصان دانشگاهی موردتوافق

 عنوان پیشران کلیدی، بر سایر متغیرها اثرگذار باشد.به تواندیم

ها موضوع اصلی بوده های آنماهیت این تغییرات و محرک( 1399ودایع خیری و درستکار )نتایج پژوهش 

تهران در دوران معاصر و اکنون بود. با این  16نطقه ماست و آنچه که پیگیری شده، رهیافتی به مدل و الگوی 

های تأثیرگذار شناسایی گردید، که خود بازتاب کالبدی مجموعه ساختاری موجود در سیستم هدف، شاخ 

شفافیت،  یهاشاخ گیری شهر هوشمند ( معتقد است که در شکل1399عزیزی ) اند.بوده 16شهری منطقه 

شاخصی هستند  8، مشارکت، اجماع گرایی و عدالت جزء یمندقانون، پذیرییتمسئولپاسخگویی، اثربخشی، 

که  ندنشان داد (1399پژوهش قلی پور و همکاران )نتایج . دارند هاشاخ که وزن باالیی نسبت به سایر 
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کسب مزیت رقابتی و بقا  است. وهوشمندی راهبردی و فناورانه معنادار و نگاری بر نوآوری فناورانه آینده

سازی های دفاعی درگرو ارتقاء مداوم فرایند نوآوری فناورانه، فراهم نمودن بستری جهت پیادهازمانس

شهرهای ( نشان دادند که 1399ارباب و فصیحی ) نگاری و توسعه هوشمندی راهبردی است.های آیندهقابلیت

 یهاپروژهاز  یامجموعه ندهردربرداهوشمند اروپا شامل تنوعی از ابتکارات مربوط به شهر هوشمند که خود 

سه ساختار سلسله مراتبی کلیدی شامل  واسطهبه. این جریان، اندقرارگرفته موردتوجهشهر هوشمند هستند، 

مرتبط در پیوند با چارچوب پژوهش و نوآوری،  یهابخشو  هاگامفرآیند شهرهای هوشمند اروپا مشتمل بر 

شاخ  جهت سنجش  74عامل و  31بعد،  6روپا شامل اشهرهای هوشمند  یهاشاخ ابعاد، عوامل و 

شهرهای هوشمند اروپا  یریپذتحقق، چگونگی ارزیابی یتاًنهاوضعیت هوشمندی یا پتانسیل هوشمند بودن و 

از شهرهای  یامجموعهتحقق  یجهدرنتشهر هوشمند در خدمت ابتکارات شهر هوشمند و  یهاپروژهمشتمل بر 

 یریگبهره، با یهوشمند سازکه  کندیماستدالل  (1399درویشی و موغلی ) .شودیمهوشمند، هدایت و پیگیری 

هوشمند، اقتصاد هوشمند، تحرک هوشمند، زندگی  زیستیطمحهمچون حکمروایی هوشمند،  ییهاشاخ از 

در جهت نیل به پایداری )در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و  یمؤثرهوشمند و مردم هوشمند، رویکرد 

 .گرددیمبدی( محسوب لکا

پنج عامل اصلی مدیریت، دیدگاه کارآفرینان، فناوری،  (1400پژوهش باقری و همکاران ) بر اساس نتایج

 مؤثرهای ترین عدم قطعیت و تأثیرگذارترین عاملهای دارای بیشعامل عنوانبهتسهیالت و وضعیت اقتصادی 

بندی اصلی سناریوهای ناریوهای کمی، استخوانسزیست استان زنجان شناسایی و با توجه به بر محیط

های درونی )مدیریت های بیرونی )وضعیت اقتصادی( و عاملاستان زنجان با رویکرد آمایشی عامل زیستیطمح

گردد تا پیشنهاد می( 1400پژوهش فدایی و همکاران )نتایج  بر اساس. زیست استان( صورت پذیرفتمحیط

یابی به توسعه پایدار هوشمند شهری های ارتباطی و اطالعاتی جهت دستآوریوتمهیداتی بر اساس دانش و ن

( نشان دادند که در بخش عوامل اصلی عدم 1401و ) (1400جوانشیری و همکاران ) صورت پذیرد.

ترین تأثیرگذاری را نشینی« بیشهای آمایش سرزمین، عوامل »اقتصادی«، »مهاجرت و حاشیهپذیری طرحتحقق

در بین عوامل فرعی نیز عوامل »محدودیت منابع، موقعیت مرزی استان و جامعیت نداشتن شناخت تمام  داشته و

رنگ مراکز های آمایشی و حضور کمطرح یهتهقلمرو موردمطالعه« و نیز »کمبود اطالعات، ضعف مراکز 
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ی عمرانی و کالن اهدانشگاهی« جزء سه پیشران مهم اول است و متغیر »مشارکت اندک مردم در اجرای طرح

بخش خصوصی(«، »اقتصاد متکی بر نفت و ساختار اقتصاد رانتی« و »ناهماهنگی بین  یهسرمااقتصادی )

های بعدی قرار دارند. ابراهیمی و قانونی برای مدیریت سرزمین« در رتبه نهادی های متولی و نبود سازمان

، ناامنی در مرزها و فقر مدهایی نظیر بیکاری،اپی یجادشدها یهاتعادلعدم ( معتقدند که 1401همکاران )

 را به وجود خواهد آورد که امنیت استان را با چالش روبرو خواهد کرد. هاسکونتگاهناپایداری سازمان فضایی 

آمایش در ایجاد ساختار فضایی متعادل  یزیربرنامهدر قالب  بلندمدت یزیربرنامهالزم است با ی   روینازا

آفرین در آمایش های نقشمؤلفه (1401نامی و همکاران ) بر اساس نتایج تحقیق شته شودامنطقه گام برد

عامل،  19عامل، جغرافیا با  13امنیتی با  -اند از: دفاعیهای شمالی به ترتیب اولویت عبارتسرزمینی استان

 18و فرهنگی با  لعام 15عامل، اقتصادی با  15عامل، سیاسی با  16محیطی با عامل، زیست 15جمعیت با 

 ،هوشمند شامل خالقیت توسعه بر هفت عامل کلیدی تأثیرگذار( معتقدند که 1401. شفاعتی و همکاران )عامل

ونقل پایدار و خالق و ایمن، حفاظت محیطی و روح نوآورانه، مدیریت پایدار منابع، دسترسی محلی، حمل

هوشمند  توسعهشهر تبریز با تأکید بر های ناکارآمد کالنبافت یندهآپذیری بیشترین نقش را در بازآفرینی انعطاف

 .دارندعهدهبر  شهری

 یامر با ابزارها نیاست که بر ا رممکنیغ باًیتقر ،ییفضا یزیربرنامه ( معتقد است که در2014) 1زمان

( و یاتی)مال یمل یاستباس شتریدر سطح اروپا ب هایالتامناطق و  نی. رقابت بمیبگذار ریتأث یسنت یزیربرنامه

 یامنطقهرا در توسعه  یآشکار یهاتفاوت یامنطقهدر سطح  وتحلیلیهتجز .شودیم فیتعر یفرهنگ یهاتفاوت

 که دهدمی ( نشان2014) 2ماسا و کامپاگنا پژوهش نتایج. دهدیمدرون منطقه نشان  یشهرها تیو در موقع

 و تحلیل طراحی، از تواندمی (SMGIاعی )ماجت هایرسانه جغرافیایی اطالعات وتحلیلیهتجز چگونه

 هوشمند شهر هایطرح به رسانیاطالع برای را گراییکثرت ارزش و کند پشتیبانی ریزیبرنامه در گیریتصمیم

 بر احتمالی تأثیر برای SMGI تحلیل هایفرصت مورد در کوتاه هایگیرینتیجه برخی با مقاله این. بیفزاید

 دانش ادغام و شهروندان گفتگوی طریق از ای،منطقه و شهری ریزیبرنامه رآیندهایف و گیریتصمیم پویایی

 
1 - Zaman 

2 - Massa & Campagna 
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منتخب مربوط به  یمقررات قانون دهد که( نشان می2017) 1پتروفسکا .رسدمی پایان به ای،حرفه و تجربی

 است. شدههئارا به چه شکل سال تا دوران مدرن ینازاپسو  1939قبل از سال  ییفضا تیریو مد یزیربرنامه

راهنما ممکن  نیدر ا شدهارائهدر لهستان،  یزیربرنامهو  ییفضا تیریمد ستمیس یخیجنبه تار وتحلیلیهتجز

 ستمیس رییتغ یبرا شدهانجام یهاتالشدر محدوده  صالحیتوسط مقامات   شتریب هاییلتحل یبرا ییاست مبنا

چند  یحکمران یهاتیاز فعال یعنوان شکلبه ییفضا یزیربرنامه یسازبا مفهوم (2019) 2آچیمپونگ باشد. یفعل

 یتیحاکم یساختارها کند،یم ییرا شناسا یمعمول ییفضا یزیربرنامه ستمیس  ی یدیکل یهایژگیو ،یسطح

مختلف  یو ابزارها کندیم یبررس دهند،یرا شکل م ییفضا یزیربرنامه یبرا یو قانون ینهاد باتیرا که ترت یمل

( معتقدند 2020و همکاران ) 3. کالینکابه اهداف دنیرس یبرا ییفضا یزیربرنامهبا  کندیم ییناساشرا  یاستیس

در گردش باشد،  عیسر اریبس تواندیمزمان حال و گذشته  نیاطالعات ب کهییازآنجادر حال حاضر، که 

( با وهایمتفاوت )سنار هدشساخته هاییتواقعو نشان دادن  ندهیآ بینییشپ یبرا یفعل تیوضع وتحلیلیهتجز

 یازهایبر ن یمبتن ییفضا یزیرهبرنام کردیرو  ی نییکشف و تع یبرا ن،یاست. بنابرا یضرور GISاستفاده از 

مدت و بلندمدت مناطق کوتاه لیتحل یبرا توانندیکه م میکن ییرا شناسا ییهاشاخ  دیو هوشمند، با یمحل

از  یارا با مجموعه یچارچوب (2021) 4ب  و دملوکنتی .ندریقرار گ مورداستفاده یخاص در مناطق ساحل

 یحکمران ،یشهر ینوآور یهابه رابطه متقابل سازه یشهر یهوشمند دهدیکه نشان م دنکنیم شنهادیها پگزاره

 ندیو »فرآ «یاز »محصول شهر یفیتعر پژوهش نیا ب،یترت نیدارد. به هم یهوشمند و توسعه هوشمند بستگ

 مرتبط هستند. یشهر ینوآور ختارکرد که به سا نهادشیرا پ «یشهر

( معتقدند که مدیریت  ینفعان، رویکرد شهروند محور و حفظ شفافیت در سرتاسر 2022و همکاران ) 5جایاسنا

های تحقیق، مطالعات بیشتر را همراه با کاربردهای آزمایشی پروژه، برای موفقیت مهم شناسایی شدند. یافته

و خصوصی در  های دولتیاز مشارکت یافتهیشافزا درک شدهر برای به دست آوردن مزایای ترویکردهای آگاه

 
1 - Piotrowska 

2 - Acheampong 

3 - Kalinka 

4 - Beck & de Melo Conti 

5 - Jayasena 
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( معتقدند 2022و کینتزی ) 1کند. فاکسونتسهیل می کنگهنگهای هوشمند در شرایط مناسب برای زیرساخت

مولد ارائه  هسیمقا یرا برا ییرهایو مس کندیم میتوسعه هوشمند را مجدداً تنظ یهاس یر کردیرو نیاکه 

تحقق  یدرک چگونگ یرا برا یخیتار تیقدرت در موقع یمستمر و صور فلک یکه مبارزات حقوق کندیم

که  دنکنیم یریگجهینت (2022و همکاران ) 2چاوندوکا .کندیمتمرکز م یپسااستعمار یایتوسعه هوشمند در دن

 ینوآورانه باشد، که برا یمعرفت یندهایو فرآ میفاهمبر  یمبتن دیبا قایو هوشمند در آفر داریپا ییفضا یزیربرنامه

به  یدگیو اشغال فضا است. رس ایبودن و استفاده پو یررسمیغشامل  هاینامناسب است.  ییقایآفر یهاتیواقع

 شرفتهیپ وتحلیلیهتجزو  هادادهبه کالن  شتریب یاز حکومت، اتکا ینیگزیاشکال جا زممستل هایییتواقع نیچن

 سؤالپرداختن به  منظوربه( معتقد است که 2022) 3توره است. یاجتماع-یفن هاییرساختزبهبود  و هاداده

با ارائه  ،یتوسط مردم محل هاآن رشیپذ هاییتمحدودقبل از برجسته کردن  ،یرامونیتوسعه مناطق پ لیپتانس

از  یگریکه انواع د میدهیسپس نشان مو  کنیمیمانسجام و توسعه هوشمند شروع  ییاروپا یهااستیس

 ،یتدرنها، وجود دارد، و اندشدهییشناسا هااستیس نیترشدههکه در شناخت ییهااز آن ریغ ینیسرزم یهاینوآور

و  4جیان .ییروستا یهانی: سرزممیکنیم شنهادیپ یرامونیاز مناطق پ ینوع خاص یرا برا یاتوسعه یهایاستراتژ

 و هوشمند شهر توسعه پیدایش انتقادی بررسی برای را یکپارچه یتحلیل چارچوب ( ی 2022همکاران )

 تاریخی هایزمینه که کنندمی استدالل کنند ومی پیشنهاد فضایی ریزیبرنامه دیدگاه از آن پایداری نتایج ارزیابی

 و هدافا اندازها،چشم درک برای مهمی هایسرنخ نگر،کل مکان بر مبتنی بادانش همراه حکمرانی، هایشیوه و

 منطقه اولین ،(SZ) شنژن. دهندمی ارائه هوشمند شهر هایطرح محتوای و فرآیندها همچنین و متعاقب، مقاصد

 چگونه اینکه دادن نشان برای بریتانیا، در صنعتی انقالب زادگاه ،(GMبزرگ ) منچستر و چین، اقتصادی ویژه

 استفاده کند،می کم  هوشمند پایداری متس به متفاوت بسیار مسیر دو کردن آشکار به مفهومی چارچوب

اقتصاد هوشمند، تحرک  از اندعبارت یهوشمند یهاحوزه( نشان دادند که 2022و همکاران ) 5صغیب .شودمی

از ابتکارات  یتعداد قیهوشمند و دولت هوشمند. از طر یهوشمند، شهروند هوشمند، زندگ طیهوشمند، مح

 
1 - Faxon & Kintzi 

2 - Chavunduka 

3 - Torre 

4 - Ng 

5 - Saqib 



 153                                    1401 زمستان انزدهمششماره  پنجم، سال ،یآماد و فناوری دفاعی علم هفصلنام     

و  عاتاطال یفناور یهارساختیبهبود ز یا هدف قرار داده و برارمناطق هوشمند  نیعمان او  هوشمند

ساختار  ،یدر بخش اقتصاد هایفناور ،یجهدرنتکند، فشار آورده است.  یبانیپشت هاآناز  تواندیارتباطات که م

ن در اادعا کرد که عم توانیم. بردیشهروندان باال م یرا برا یزندگ تیفیو ک اندشدهادغام طیو مح یاجتماع

 جبهه دارد. نیدر ا یروشن ندهیآ بهداشته است و چشم  یتوجهقابل شرفتیپ ریاخ یهاسال

است و به  شدهانجامگفت که در داخل کشور مطالعاتی تحت عنوان آمایش سرزمین هوشمند  توانیمدر پایان 

ه شهری و روستایی عرود، اما در حوزه توسار میجزو اولین مطالعات در حوزه به شم نحوی مطالعه اخیر،

 Anabestani & Kalatehتوان به جمله می آناست که از  شدهانجامای هوشمند مطالعات پراکنده

Meymari (2020) و Anabestani & Javanshiri (2016) ( و 1399و ارباب و فصیحی ) (2018)  و

ری و روستایی و همفصل به راهبرد توسعه هوشمند ش صورتبه( اشاره نمود 1399درویشی و موغلی )

 شدهانجامشهری  ینهدرزمبیشتر مطالعات با موضوع توسعه هوشمند  درمجموعاند؛ اما های آن پرداختهشاخ 

است. پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات گذشته با روش تحقیقی آمیخته )کمی و کیفی( ابتدا به شناسایی 

پردازد. بنابراین هدف اصلی تحقیق می رگیری آمایش سرزمین هوشمند در کشوهای شکلها و شاخ مؤلفه

گیری آمایش سرزمین هوشمند در ایران های اصلی مؤثر در شکلشده است که: مؤلفه بنانهادهحاضر بر این پایه 

 ؟اندکدم

 شناسی تحقیقروش -3

 . در این روش اطالعات ازاستلیلی تح - توصیفیروش  ازنظربه لحاظ هدف از نوع کاربردی و  حاضرتحقیق 

و بخشی دیگر از طریق پرسشنامه گردآوری  یآورجمعای کتابخانه ینهمچنطریق مطالعات اسنادی و میدانی و 

 دقیقی وجود رابطة یا فرمول ،خبره محور هایروش در قین تحقیدر ا آماری جامعة تعداد محاسبة برای .شودیم

ای از در پاره اما دارد، حیتجار هاآن کمیت بر خبرگان تخص  و دانش هاروش نوع این در. ندارد

 این در .(Godet et al., 2008, 74) باشد نفر 35 از کمتر نباید خبرگان تعداد معتقدند که نظرانصاحب

های اجرایی در ها، کارشناسان دستگاهاز اساتید دانشگاه در دسترس متشکل خبرگان آماری جامعة نیز، تحقیق
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بوده  ای و آمایش سرزمین، روستایی و منطقهیریزی شهربرنامه یهاحوزه آمایش سرزمین و متخصصین حوزه

برای احصاء عوامل  .کردند دییپرسشنامه( را استادان و خبرگان تأاطالعات ) یابزار گردآور ییاعتبار و روا .است

گیری آمایش سرزمین هوشمند، به همراه مطالعات اسنادی از روش دلفی و نظرخواهی از بر شکل مؤثرکلیدی 

 شدهاستفادهای و آمایش سرزمین ، روستایی و منطقهیریزی شهرهای برنامهحوزه نظرانصاحبتخصصان و م

بهره برده شده  AHP ارهیمعچند  یریگمیتصماز روش  آمدهدستبهها و اطالعات جهت تحلیل داده یبرا است.

 است.

درصد  6/26سال،  50تا  41ر رده سنی ددرصد  40دهد که بیشترین فراوانی با گویان نشان میمشخصات پاسخ

سال  30تا  21درصد در رده سنی  3/13سال به باال و سپس  51درصد در رده سنی  20سال،  40تا  31در سنی 

 ،تالیتحص زانیم ازنظر درصد پاسخگویان را زنان و 6/46درصد پاسخگویان را مردان و  3/53قرار دارند. 

 بعدازآندرصد و  3/33درصد، سپس افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد  7/46فراوانی در گروه دکتری  نیشتریب

 ازآنپسدرصد مربوط به اساتید دانشگاهی،  7/66فراوانی با  نیشتریب ،یشغل ازنظردرصد است.  20کارشناسی 

 درصد قرار دارد. 3/33های اجرایی حوزه شهری با کارشناسان دستگاه

 های تحقیقیافته -4

گیری آمایش سرزمین هوشمند موردبررسی قرارگرفته است، های شکلی برای رسیدن به مؤلفهنمطالعات گوناگو

های ها در این زمینه به مطالعات توسعه هوشمند شهری و روستایی اشاره دارد. زمینهحوزه ترینی نزداما 

صنعت،  شده است:ها وجود دارد که در مبانی نظری اصطالح شهر هوشمند بیانمختلفی از فعالیت

، یفنّاورافزار، کارآفرینی و نوآوری های فنی، عوامل مختلف نرموپرورش، مشارکت، زیرساختآموزش

ها، حریم خصوصی، منابع انسانی، سرمایه اجتماعی و .... مدیریت، سیاست، ساختار اقتصادی، امنیت داده

(). Belissent, 2011شود که بر پایه فناوری ق میدر پژوهش حاضر آمایش سرزمین هوشمند به فضایی اطال

اطالعات و ارتباطات، دارای شش معیار اصلی یعنی اقتصاد هوشمند، پویایی هوشمند، محیط هوشمند، 

 حکمرانی هوشمند، زندگی هوشمند و مردم هوشمند باشد
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 اقتصاد هوشمند -1-4

رت؛ کاربرد کامپیوتر و ادر تج ICTاقتصاد هوشمند عوامل مربوط به رقابت اقتصادی از قبیل نفو  استفاده 

های توسعه محلی؛ اینترنت در مؤسسات؛ میزان نفو  اینترنت در تجارت الکترونی ؛ ارتقاء مالی؛ آژانس

توسعه اقتصاد شهری؛ جذب و حفظ استعداد و تقویت خالقیت؛ کارآفرینی و حمایت از  هاییاستراتژ

شود. نتایج پژوهش نشان و غیره را شامل می یو علمهای فناوری وکار؛ پارککارآفرینی؛ توسعه فضای کسب

گذاری و اقتصاد هوشمند، سه مؤلفه روحیه نوآوری، هزینه و سرمایه گانههشتهای دهد که در بین مؤلفهمی

های اول تا سوم برای رسیدن آمایش سرزمین درصد در رتبه 6/12و  4/19، 9/27کارآفرینی به ترتیب با 

 .اندشدهیمعرفان رهوشمند در پهنه سرزمینی ای

 

 های اقتصاد هوشمند برای رسیدن به آمایش هوشمندها و شاخص. مؤلفه1 جدول                         

 ضریب اثر هاشاخ  هامؤلفه

به تحقیق و GDP (از تولید ناخال  ملی ) افتهیاختصاصمیزان درصد  • ینوآورروحیه 

 توسعه

 ای؛نرخ اشتغال در بخش علوم تخصصی و حرفه •

 نسبت به تعداد شهروندان؛ شدهثبتدرصد اختراعات  •

 های اقتصادی )بازاریابی جدید و ...(؛نسبت نوآوری در فعالیت •

0/279 

 ی در جامعه؛خوداشتغالنرخ  • کارآفرینی

 درصد مشاغل جدید به وجود آمده؛ •

 کارآفرینی روحیه افزایش •

0/126 

هزینه و 

 یگذارهیماسر

 

 یاجاده یهارساختیز وها راه برای افتهیاختصاص بودجه میزان •

 وپرورشی عمومی آموزشهانهیهز •

ی سیار )خودپردازهای سیار( و هابان ی بانکی / مالی مانند هارساختیز •

0/194 
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 بانکداری الکترونی ؛

 یی در جامعه و استفاده از فناوری برای انجام معامالت:جوصرفهفرهنگ  •

فعال و بارور 

 بودن اقتصاد

 میزان تولید ناخال  داخلی به ازای هر نفر شاغل؛ •

 فّل در جامعه؛ککاهش بار ت •

 شتر؛یساله و بت دهیافزایش درصد شاغالن به جمع •

0/099 

پذیری انعطاف

 بازار کار

 نرخ بیکاری؛ •

 نهاد؛های مردمها و تشکلایجاد شرکت •

در فضای کارآفرینی و  رشد مرکز یا Incubator() انکوباتورمراکز  •

 )مراکز تسهیل تجارت(؛ وکارکسب

 پذیری در پذیرش شغل جدید؛میزان انعطاف •

 تسهیالت بانکی. •

0/117 

ی امنطقهجایگاه 

 المللیو بین

 المللی؛های دارای برند ملی و بینتعداد شرکت •

 ؛و مسافرونقل هوایی بار درصد حمل •

 کشور؛ ی درالمللنیبی ملی و هاپروژهاجرای  •

 ارتباط متقابل محلی و جهانی. •

0/087 

 های اقتصادی نیروی کار در بخشوربهره • یوربهره

 های اقتصادی کل عوامل تولید در بخشوربهره •

 ای(ی صنایع )کارگاهی و کارخانهوربهره •

0/070 

 افزایش افراد دارای تحصیالت عالی و خالق • اقتصاد خالق

 جدید وکارهایاندازی و ترویج کسبراه •

 های فردی(دانش تجربی )مهارت •

 ی از طریق شکاف دیجیتالیسازتیظرفانتقال مهارت و  •

 آنالین صورتبه وکارکسبی هادادهجستجو و پیدا کردن  •

0/072 

 ;Ramírez, 2019; Huovila et al., 2019؛1395و مریدیان و همکاران،  1401های پژوهش، مأخذ: یافته

Giffinger et al. 2007 al., 2020 Cui et al., 2018; Maja et 
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 پویایی هوشمند-2-4

پویایی هوشمند . استفاوا  یهپا بر یکپارچه ییونقل و جابجاحمل یستمبه س یابیهوشمند دست یاییمنظور از پو

ها در زندگی روزمره های جدید و استفاده از آنیعنی فراهم آوردن زمینه جهت دسترسی عمومی به فناوری

؛ کاهش ونقل هوشمندحمل یستمس یتوانمندساز(. این قلمرو اهدافی از قبیل 1395ئی و همکاران، شهری )موال

یی مانند استفاده از وسایل نقلیه جدید هافرهنگی شهری و ایجاد هاگرافی سازآسان لهیوسبهی ترافیکی هاگره

پویایی هوشمند، دو مؤلفه دسترسی  هچهارگانهای دهد که در بین مؤلفهنتایج پژوهش نشان میگیرد. را در برمی

درصد در  3/30، و 8/40ونقل نوین، پایدار و امن به ترتیب با های حملالمللی و سیستمبه امکانات در سطح بین

 .اندشدهیمعرفهای اول تا دوم برای رسیدن به آمایش سرزمین هوشمند در پهنه سرزمینی ایران رتبه

 های پویایی هوشمند برای رسیدن به آمایش هوشمندها و شاخص. مؤلفه2جدول                 

 ضریب اثر هاشاخص هامؤلفه

دسترسی به 

امکانات در سطح 

 محلی

 ونقل عمومی به تعداد شهرونداننسبت شبکه حمل •

 (هاافراد و بستهونقل )حمل شاغل در بخش حملتعداد افراد  •

 ونقل عمومیرضایت از کیفیت دسترسی به حمل •
0/101 

دسترسی به 

امکانات در سطح 

 المللیبین

 ای در سطح کشورتوسعه روابط محلی و منطقه •

 های متنوعالمللی از قبیل کشورهای مختلف، شرکتی بینهایدسترس •
0/408 

دسترسی به 

های زیرساخت

فناوری اطالعات 

 تعداد کامپیوترهای شخصی در منازل •

 ترسی دارندخانوارهایی که به اینترنت دس درصد •

 G(5و  3G ،4G دسترسی به اینترنت پهن باند در خانواده )اینترنت •

0/187 
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 ICT(اطالعات و ارتباطات ) یهای فناورتوسعه زیرساخت • و ارتباطات

محصوالت فناوری پیشرفته و فناوری اطالعات و  دکنندهیتولتعداد واحدهای  •

 ارتباطات

طالعاتی های اارزیابی دسترسی جمعیت به اطالعات، برای جستجو در پایگاه •

 های شغلی، خدمات دولتی:کلیدی مانند آگهی

ارزیابی دسترسی اجتماعی به مخابرات )که به معنای توانایی برقراری ارتباط  •

 بدون مانع است(

های سیستم

ونقل نوین، حمل

 پایدار و امن

 برای جمعیت کشور آهنراهدرصد دسترسی به خطوط ریلی  •

 اینترنتی برای جابجایی افرادونقل ی حملهاشبکهاستفاده از  •

 سهم تحرک سبز )ترافی  فردی غیر موتوری( •

 صرفهبهمقرونی هانیماشاستفاده از  •

 مدیریت هوشمند ترافی  )ترافی  امن( •

0/303 

Crehuet, -Ramírez, 2019; Fernandez؛ 1397روستایی و همکاران، و  1401های پژوهش، یافتهمأخذ: 

al., 2020; Aziiza & Susanto, 2020; Maja et al., 2020 et al., 2020; Bosworth et 

 محیط هوشمند-3-4

الزم جهت استفاده بهینه از انرژی آب، باد، خاک و کاهش  یایجاد سازوکارها هوشمند ستیزطیمنظور از مح

حفظ و حراست جدید برای  یهایهوشمند اشاره به استفاده از فناور ستیزطی. محاست ستیزطیآلودگی مح

را بهتر درک کنیم باید ابزارهایی برای تشخی  آن  ستیزطیدارد. برای اینکه هوشمند سازی مح ستیزطیاز مح

؛ تشویق به کاهش کاهش انتشار کربنزیست؛ این قلمرو اهدافی از قبیل پایداری محیطدر اختیار داشته باشیم. 

ی هاینوآورو کاهش استفاده از انرژی به کم   زباله ریتیمد یشرفتهپ یهاوهیش یسازادهیپمصرف و بازیافت، 

زیست هوشمند شامل امنیت و کند. قلمرو محیطی را دنبال میو انرژ آب یره خ ییکارا یشافزافناوری و 

منظور بهبود امنیت عمومی؛ فرهنگ و هویت و ابتکاراتی برای اعتماد؛ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به

محیط  گانهپنجهای دهد که در بین مؤلفهنتایج پژوهش نشان میکردن میراث فرهنگی خواهد بود.  دیجیتالی

https://kargosha.com/fa/product/id/2461/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
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های درصد در رتبه 2/29و  1/35محیطی و مدیریت منابع پایدار به ترتیب با هوشمند، دو مؤلفه شرایط زیست

 .انددهشیمعرفاول تا دوم برای رسیدن آمایش سرزمین هوشمند در پهنه سرزمینی ایران 

 

 های محیط هوشمند برای رسیدن به آمایش هوشمندها و شاخص. مؤلفه3جدول                     

 ضریب اثر هاشاخ  هامؤلفه

 روز )هوای پاک و سالم( آفتابی یهاساعت میزان • محیطی و طبیعی شرایط

 و فضای سبز؛ کپار ٔ  سرانهافزایش  •

 )مساحت فضای سبز(؛ دسترسی به فضای باز و مناظر متنوع طبیعی •

 در دسترس بودن آب؛ •

0/106 

 کاهش آلودگی هوا توسط  رات معلق؛ • یطیمحستیزشرایط 

 ؛CO2ی، انتشار اگلخانهکاهش انتشار گازهای  •

 ونقل تمیزتر؛ی گسترده برای افزایش استفاده از حملهاتالش •

جویی در مصرف سوخت با بهبود شرایط سفرهای غیر صرفه •

 موتوری؛

ی کیفیت هوا که از راه دور نظارت ریگاندازهی هاتگاهدستعداد  •

 ؛شودیم

 طبیعت؛ از حفاظت در فردی یهاتالش میزان تفکرات و نوع •

0/351 

 مدیریت پسماند

 

 ی بازیافت زباله جامد روستا؛هاطرحتعداد افراد درگیر در  •

 میزان بازیافت و کاهش ضایعات؛ •

 ی بازیافتی؛هازبالهنسبت  •

 له به انرژی و سوخت؛نسبت تبدیل زبا •

 نسبت تبدیل زباله به کمپوست؛ •

ی  منبع انرژی پایدار و استفاده  عنوانبهشناسایی پتانسیل فاضالب  •

0/196 
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 از آن

 آب )کل مصرف آب ساالنه( از بهینه مدیریت و استفاده • پایدار منابع مدیریت

 برق از بهینه مدیریت استفاده •

های بادی یا نیروی توربین استفاده از انرژی سبز )انرژی حاصل از •

 خورشیدی(

 ی سبز و کارآمد انرژیهاساختمان •

0/292 

 هاسکونتگاهی مهار پراکندگی رویی در هااستیس • کالبدی

 هاسکونتگاهسازی( در تشویق توسعه درون بافتی )فشرده •

 )پیاده و سواره( هایدسترسارتقای کیفیت  •

 هاسکونتگاهدسترسی به زمین برای توسعه در  •

پایداری مناسب  ازنظرجدید و بازسازی که  یهاساختمانرصد د •

 .اندشدهیابیارز

0/069 

 ;Ramírez, 2019; Cui et al., 2018؛ 1395موالئی و همکاران، و  1401های پژوهش، یافتهمأخذ: 

Syaodih et al., 2019; Bosworth et al., 2020; Giffinger et al. 2007. 

 هوشمند حکمرانی-4-4

شود تا کیفیت خدمات مختلف افزایش یابد و ها و اجزای مختلف در ی  دولت باعث مینگی میان سازمانهماه

 و سیاسی مشارکت شامل هوشمند حکومتامکان تحقق اهداف ی  کشور در سطح کالن افزایش پیدا کند. 

 هوشمند به حکومت این بر عالوه. است الکترونی  دولت از هوشمند و استفاده شهروندی خدمات فعال،

از  هدف .دارد اشاره الکترونی ( یا )دموکراسی و الکترونی  دولت قبیل از جدید، ارتباطی یهاکانال از استفاده

 یریتناعادالنه و مد هاییاستو کامل است. امّا وجود فساد، س یحکومت آرمان ی  گذارییهپا ی،دموکراس

هوشمند قصد دارد با  یها از دست بدهند. حکمراندولت شود تا مردم اعتماد خود را بهنادرست دولت باعث می

مردم و دولت را بهبود  یانم یاطالعات و ارتباطات، همکار یو با کم  فناور یمشارکت یفضا ی  یجادا

 میان قوی ارتباطی پل جامع؛ ایجاد یندهایفرآ اهداف حکمروایی هوشمند شامل توسعه نیتربخشد. مهم

است.  شفاف و کارآمد ی فراهم کردن خدمات دولت الکترونخدمات و  به یدسترس دولت؛ بهبود نهادهای
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های چهارگانه حکمرانی هوشمند، دو مؤلفه شفاف بودن نحوه دهد که در بین مؤلفهنتایج پژوهش نشان می

های اول تا دوم برای رسیدن آمایش درصد در رتبه 3/28و  9/48حکمرانی و دولت الکترونی  به ترتیب با 

 .اندشدهیمعرفن هوشمند در پهنه سرزمینی ایران سرزمی

 های حکمرانی هوشمند برای رسیدن به آمایش هوشمندها و شاخص. مؤلفه4جدول               

 ضریب اثر هاشاخص هامؤلفه

 جمعیت به نسبت اعضای شورای اسالمی تعداد • گیریتصمیم در مشارکت

 ساکنین سیاسی هایفعالیت میزان •

 در انتخابات شورای روستا دهندگانیرأتعداد  •

 شهروندان برای سیاسی مسائل اهمیت میزان •

 سهم نمایندگان زن در اداره امور •

 میزان مشارکت در امور داوطلبانه •

0/131 

 شهر و روستا در اقامت مخارج میزان • اجتماعی و عمومی خدمات

 مهدکودک از استفاده در کودکان سهم •

 مدارس کیفیت از رضایت میزان •

0/097 

 بوروکراسی شفافیت از رضایت میزان • حکمرانی نحوه بودن شفاف

 فساد با مبارزه از رضایت میزان •

 شفافیت اطالعات دولت •

 شفافیت مالی •

0/489 

 اطالعات عمومی، رسیدگی به شکایات • دولت الکترونیک

 تحویل خدمات الکترونیکی •

 چشم و گوش شهر -شهروندان   •

 نظارت بر جنایات ویدیویی  •

0/283 

Crehuet, -Alvite & Fernandez-Rey؛ 1398فرد و احمدپور،  یاحسانو  1401های پژوهش، یافتهمأخذ: 

2020; Bosworth et al., 2020; Aziiza & Susanto, 2020; Yuan, et al., 2020 
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 هوشمند زندگی -5-4

 شهروندان زندگی فیتکی بهبود به که های مختلفجنبه گردآوری یعنی هوشمند زندگی مورد در کردن صحبت

غیره. قلمرو زندگی هوشمند اهدافی  و گردشگری مسکن، ایمنی، بهداشت، فرهنگ، ازجمله کند؛می کم  بسیار

 هوشمند و بیماران؛ اتوماسیون اطالعات الکترونی ؛ مدیریت درمانی و بهداشتی خدمات به از قبیل دسترسی

دهد که . نتایج پژوهش نشان میردیگیبرمی را در عموم یتبهبود امنین و ساکن یزندگ یفیتبهبود کخانه؛  سازی

زندگی هوشمند، سه مؤلفه امنیت فردی و آرامش، شرایط بهداشتی و درمانی و  گانههفتهای در بین مؤلفه

های اول تا سوم برای رسیدن آمایش درصد در رتبه 7/20و  9/20، 9/32وپرورش به ترتیب با امکانات آموزش

 .اندشدهیمعرفدر پهنه سرزمینی ایران  سرزمین هوشمند

 

 های زندگی هوشمند برای رسیدن به آمایش هوشمندها و شاخص. مؤلفه5جدول                   

 هاشاخص هامؤلفه
ضریب 

 اثر

 تئاتر و سینما به ازای هر شهروند در حضور درصد • فرهنگی امکانات

 به ازای هر شهروند هاموزه از بازدید درصد •

 و اینترنت رایگان های اطالعاتی آنالیند دسترسی به پایگاهدرص •

0/062 

بهداشتی  شرایط

 و درمانی

 ی بهداشتیهامراقبتی هانهیهز •

 زندگی به امید نرخ  •

 شهروندان تعداد به بیمارستان یهاتخت نسبت •

 شهروندان تعداد به پزشکان نسبت •

 سالمت نظام کیفیت از رضایت میزان •

 سالم و پایدار و آب آشامیدنی سالم. دسترسی به هوای پاک، •

0/209 
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فردی و  امنیت

 آرامش

 جنایت و جرم نرخ •

 حمله براثر مرگ نرخ •

 شخصی ایمنی از رضایت میزان •

 مندی از امنیت عمومینرخ رضایت •

 مندی از مدیریت بحران کارآمد و پویابهره •

0/329 

 سکنموساز ساخت استاندارهای حداقل رعایت میزان درصد • مسکن کیفیت

برق، گاز، تلفن و  حداقل از بادوام و برخوردار مصالح با مسکونی واحدهای نسبت •

 آب

سرپناه امن و اساسی )تعداد  باهدف "جذابیت و رفاه در مسکن"ارزیابی  •

 (اندشدهساختهیی که برای تحمل شرایط آب و هوایی سخت هاساختمان

 مرکزی ودتبر و حرارت دستگاه حداقل از برخوردار خانوارهای نسبت •

0/106 

 امکانات

 وپرورشآموزش

 منطقه هر ساکنین تعداد به آموزان دانش تعداد نسبت •

 یروادهیپدقیقه  30ی با دسترسقابلتعداد مدرسه دولتی  •

 ی اطالعاتی آنالین در مدرسههاگاهیپاارائه دسترسی به اطالعات و  •

رونیکی برای افزایش آموزان/متعلمین روستایی با وسایل الکتارزیابی مواجهه دانش •

ها، سواد رایانه در سطح مدارس ابتدایی )مرحله پایه( و متوسطه )تعداد رایانه

های آموزشی تعاملی دیجیتالی موجود در هر ها یا سایر دستگاهها، تبلتتاپلپ

 کالس/کالس مدرسه ابتدایی و متوسطه(

علمی، و توانمندسازی  تعیین ظرفیت روستا برای ایجاد متفکران انتقادی، افزایش سواد •

سازی علوم، فناوری، مهندسی یکپارچهSTEM ) نسل بعدی نوآوران از طریق آموزش

ی هانامهیگواه(: تعداد هاهای یادگیری سودمند در مدرسهو ریاضی، برای ایجاد تجربه

 هزار جمعیت 10به ازای هر STEM (آموزشی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات )

 آموزشی سیستم از رضایت میزان •

 آموزشی نظام کیفیت از رضایت میزان •

0/207 

 یهاتیجذاب

 گردشگری

 جذاب برای گردشگر توریستی هایمکان تعداد •

 ی تفریحی و تفریح.هاورزشتناسب مناطق برای  •

 برای تفریح مورداستفادهتعداد امکانات ورزشی و درصد مساحت زمین  •

0/043 
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 ، سنتی و ...فرد فرهنگی، تاریخیحفاظت از منابع منحصربه •

 در گردشگری یبرند سازو  هالیپتانستوجه به  •

 و انسجام

 اجتماعی وحدت

 میزان احساس تعلق مکانی در بین شهروندان؛ •

 میزان اعتماد اجتماعی بین شهروندان؛ •

 احترام به حقوق دیگران؛ •

 فقر برابر در آمادگی فقر در جامعه؛ میزان نرخ •

 یی در جامعه:گراقوممیزان  •

 ن وجود تقدیرگرایی در بین شهروندانمیزا •

0/092 

 ,.Ramírez, 2019; Davidenko et al؛ 1395و همکاران،  یموالئو  1401های پژوهش، یافتهمأخذ: 

2018; Syaodih, 2019; Bosworth et al., 2020; Giffinger et al. 2007. 

 هوشمند مردم -6-4

 مدرک دارای وپرورش؛ ساکنینهایی شامل آموزشد حوزهدر حیطه آمایش سرزمین هوشمند قلمرو مردم هوشمن

 بودن ی آموزشی؛ فراهمهاطرح اجرای برای ییهامکان شهر؛ وجود در دانشگاه ی  حضور و دانشگاهی؛ وجود

و  العمرمادام مجازی؛ آموزش آموزش هایبرنامه تقاضا؛ اجرای بازار به ی آزمایشگاهیهاطرح تزریق برای فضا

مردم هوشمند، دو مؤلفه میزان  گانهپنجهای دهد که در بین مؤلفهشود. نتایج پژوهش نشان میمیغیره را شامل 

های اول تا دوم درصد در رتبه 1/29و  5/36تمایل به یادگیری در طول عمر و خالقیت شهروندان به ترتیب با 

 .اندشدهیمعرفبرای رسیدن آمایش سرزمین هوشمند در پهنه سرزمینی ایران 
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 های مردم هوشمند برای رسیدن به آمایش هوشمندها و شاخص. مؤلفه6جدول                   

 ضریب اثر هاشاخص هامؤلفه

 یلیدرصد دانش آموزان در مقاطع تحص • تحصیلی مدرک سطح

 یبه مؤسسات آموزش عال یدسترس •

 دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی تعداد •

 عالی تحصیالت دارای افراد تعداد •

 سطح تحصیالت و سن مدیران عالی و میانی کشور •

0/174 

 یادگیری به تمایل میزان

 عمر طول در

 مطالعه ساعات میزان •

 آموزشی یهادوره در شرکت درصد •

 زبان یادگیری یهادوره در شرکت درصد •

 خارجه یهازبان در مهارت میزان •

0/365 

 ارجیخ یهاتیقوم وها اجتماع نرخ • قومی و اجتماعی تکثر

 روستا و کشور از خارج درمتولدشده  افراد تعداد •
0/066 

 خالق صنایع در شاغل افراد سهم • شهروندان خالقیت

 ی کامپیوتری.هامهارتسطح فردی  •

 ی اینترنتیهامهارتسطح فردی  •

 ی ثبت اختراع به ازای هر نفر.هادرخواست •

 وپرورش و در بخش تحقیق و توسعهدرصد شاغالن در آموزش •

0/291 

 /خود شهر به یمندعالقه

 یفکرروشن

 شهر شورای انتخابات در دهندگانیرأ تعداد •

 محیط بودن ریمهاجرپذ درصد •

 شهری قوانین مورد در دانش میزان •

0/129 

 ;Anabestani & Javanshiri, 2017؛ 1399میمری،  عنابستانی و کالته و 1401های پژوهش، یافتهمأخذ: 

Crehuet, 2020; -Alvite, & Fernandez-18; ReyAnabestani & Javanshiri, 20

Jermolajeva et al., 2017; Maja et al., 2020 
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گیری آمایش هوشمند موردبررسی قرارگرفته و نتایج نشان شکل کانه 6در ادامه ضریب اثرگذاری معیارهای 

ای اول و دوم را برای هدرصد رتبه 8/23و  4/28دهد که پویایی هوشمند و اقتصاد هوشمند به ترتیب با می

 اند.رسیدن به آمایش هوشمند در پهنه سرزمینی ایران به خود اختصاص داده

 

 

 گیری آمایش هوشمند. ضریب اثر معیارهای شکل7جدول                              

 معیار ضریب اثر

 اقتصاد هوشمند 0/238

 پویایی هوشمند 0/284

 محیط هوشمند 0/095

 نی هوشمندحکمرا 0/231

 زندگی هوشمند 0/094

 مردم هوشمند 0/088

 1401های پژوهش، یافتهمأخذ:                                                 

گیری آمایش در شکل مؤثر گانهششها و همچنین معیارهای از مؤلفه هرکدامدر پایان با توجه ضریب اثر 

ها از مؤلفه هرکدامبندی صورت پذیرفته و موقعیت براین اساس رتبه سازی شده وها نرمالهوشمند وزن مؤلفه

 کانه 33 یهامؤلفهاست. نتایج نشان داد که از بین  آمدهدستبهبه آمایش سرزمین هوشمند در ایران  یدندررس
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ی، شفاف بودن نحوه المللنیبگیری آمایش هوشمند، سه مؤلفه دسترسی به امکانات در سطح در شکل مؤثر

درصد رتبه اول تا سوم و  6/8و  3/11، 6/11ونقل نوین، پایدار و امن به ترتیب با های حملکمرانی و سیستمح

/ درصد در رتبه 06/ و 04های گردشگری و توریستی و تکثر اجتماعی و قومی به ترتیب با دو مؤلفه جذابیت

 ان قرار دارند.برای رسیدن به آمایش هوشمند در پهنه سرزمینی ایر ودویسو  وسهیس

 

 گیری آمایش هوشمنددر شکل مؤثرهای . ضریب اثر نهایی مؤلفه8جدول                    

 ضریب اثر هامؤلفه ردیف
ضریب اثر 

 نرمال شده
 رتبه

 4 0.066 0.279 ینوآورروحیه  1

 12 0.030 0.126 کارآفرینی 2

 7 0.046 0.194 یگذارهیسرماهزینه و  3

 17 0.024 0.099 بودن اقتصاد فعال و بارور 4

 14 0.028 0.117 پذیری بازار کارانعطاف 5

 19 0.021 0.087 المللیو بین یامنطقهجایگاه  6

 24 0.017 0.07 یوربهره 7

 23 0.017 0.072 اقتصاد خالق 8

 13 0.029 0.101 دسترسی به امکانات در سطح محلی 9
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 1 0.116 0.408 للیالمدسترسی به امکانات در سطح بین 10

11 
های فناوری اطالعات و دسترسی به زیرساخت

 ارتباطات
0.187 0.053 6 

 3 0.086 0.303 ونقل نوین، پایدار و امنهای حملسیستم 12

 27 0.010 0.106 شرایط طبیعی و محیطی 13

 8 0.033 0.351 یطیمحستیزشرایط  14

 22 0.019 0.196 مدیریت پسماند 15

 15 0.028 0.292 ت منابع پایدارمدیری 16

 30 0.007 0.069 کالبدی 17

 11 0.030 0.131 گیریمشارکت در تصمیم 18

 18 0.022 0.097 خدمات عمومی و اجتماعی 19

 2 0.113 0.489 شفاف بودن نحوه حکمرانی 20

 5 0.065 0.283 دولت الکترونی  21

 31 0.006 0.062 امکانات فرهنگی 22

 20 0.020 0.209 هداشتی و درمانیشرایط ب 23

 10 0.031 0.329 امنیت فردی و آرامش 24

 28 0.010 0.106 کیفیت مسکن 25
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 21 0.019 0.207 وپرورشامکانات آموزش 26

 33 0.004 0.043 گردشگری یهاتیجذاب 27

 29 0.009 0.092 انسجام و وحدت اجتماعی 28

 25 0.015 0.174 سطح مدرک تحصیلی 29

 9 0.032 0.365 میزان تمایل به یادگیری در طول عمر 30

 32 0.006 0.066 تکثر اجتماعی و قومی 31

 16 0.026 0.291 خالقیت شهروندان 32

 26 0.011 0.129 یفکرروشنبه شهر خود و  یمندعالقه 33

 - 1 6 جمع

 

 1401های پژوهش، یافتهمأخذ:                           

 گیریهبحث و نتیج -5

گیری آمایش سرزمین هوشمند در ایران کدام های شکلترین مؤلفهتحقیق »مهم سؤالپاسخ رسیدن به  یبرا

کارشناسان و  ازنظرگیری آن با بهره یزوج ساتیمقا  یاز تکن و مراتبیسلسله لیحلت ندیفرا از است؟«

های پویایی مؤلفه اثرگذاری بیضر، معیارهای اصلی آمایش هوشمند نیباز  که دهدیم نشان یجنتامتخصصان، 

المللی، دسترسی به هوشمند که شامل دسترسی به امکانات در سطح محلی، دسترسی به امکانات در سطح بین

 4/28با میزان  استونقل نوین، پایدار و امن های حملهای فناوری اطالعات و ارتباطات و سیستمزیرساخت

، کارآفرینی، هزینه ینوآورکه روحیه  های اقتصاد هوشمنده است. مؤلفهرتبه اول را به خود اختصاص داد درصد
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و  یوربهرهالمللی، و بین یامنطقهپذیری بازار کار، جایگاه ، فعال و بارور بودن اقتصاد، انعطافگذارییهسرماو 

آمایش سرزمین  را در بسترسازی برای رسیدن به یرگذاریتأثرتبه دوم  درصد 8/23 زانیبا م است، اقتصاد خالق

در  مؤثر کانه 33 یهامؤلفهنتایج نشان داد که از بین هوشمند به خود اختصاص داده است. عالوه براین، 

، شفاف بودن نحوه حکمرانی و المللیینبگیری آمایش هوشمند، سه مؤلفه دسترسی به امکانات در سطح شکل

درصد رتبه اول تا سوم و دو مؤلفه  6/8و  3/11، 6/11ونقل نوین، پایدار و امن به ترتیب با های حملسیستم

و  وسهیس/ درصد در رتبه 06/ و 04های گردشگری و توریستی و تکثر اجتماعی و قومی به ترتیب با جذابیت

 برای رسیدن به آمایش هوشمند در پهنه سرزمینی ایران قرار دارند. ودویس

آمایش هوشمند در ایران است و  یریگشکلبر  مؤثر عوامل یپژوهش حاضر به دنبال بررس نکهیباتوجه به ا

ای از است، لذا نتایج پژوهش حاضر با پاره نشدهانجامپژوهشی در این زمینه در داخل کشور  تاکنون

دهد که نتایج و نتایج نشان می یسهمقاتوسعه هوشمند شهری و روستایی  ینهدرزم شدهانجامهای پژوهش

(، ارباب و فصیحی 1399(، قلی پور و همکاران )1399(، عزیزی )1399ار )ودایع خیری و درستکپژوهش با 

ب  و (، 2016) (، عنابستانی و جوانشیری2020میمری )(، عنابستانی و کالته1399(، درویشی و موغلی )1399)

 شناسایی و ینهدرزم (2022( و صغیب و همکاران )2022جی و همکاران )(، ان2022(، توره )2021دملوکنتی )

گیری توسعه هوشمندی شهری و روستایی و شهر هوشمند در ی  راستاست. در شکل مؤثرهای معرفی مؤلفه

جوانشیری (، 1398(، صدیقی و همکاران )1398( و )1397عالوه براین، با نتایج پژوهش جعفریان و همکاران )

(، کالینکا و 2019آچیمپونگ )(، 2017(، پتروفسکا )1401(، شفاعتی و همکاران )1401و ) (1400و همکاران )

ریزی فضایی و آمایش سرزمین در زمینه شناسایی برنامه (2022( و چاوندوکا و همکاران )2020همکاران )

 هوشمند همخوانی دارد.

ها و شود که پژوهشگران به تبیین عینی دادهتبیین بیشتر موضوع تأکید می منظوربهدر پایان این پژوهش و 

های آمایش هوشمند در سطح سرزمین ایران بپردازند و عالوه بر آن، پیشنهاد یری مؤلفهگهای اندازهشاخ 

گیری آمایش هوشمند در ایران پرداخته شود و توصیه های شکلنگاری مؤلفهشود به موضوعاتی از آیندهمی

 .ه شودها نیز کم  گرفتشود در تحقیقاتی آتی در این حوزه از روش فراترکیب جهت بررسی مؤلفهمی
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الگوی توسعه پایدار.  مثابهبهی هوشمند شهری، (. حکمروای1398احسانی فرد، علی اصغر.، و پوراحمد، احمد. ) (2

کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه  یهاپژوهشششمین کنفرانس ملی 

 https://civilica.com/doc/927502مسکن و ساختمان استان تهران، تهران، سازانانبوهتخصصی 

 یهاشاخ و  هایژگیو ند،یفرآ لی: تحلیدر توسعه شهر یهوشمند. (1399ارباب، پارسا. و فصیحی، فرینا. ) (3

 .97-67(، 64)31. راهبرد توسعه، هوشمند اروپا یشهرها
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 .13-5(، 3)06 علم و فناوری نامهیاستس .در ایران
اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمین  سیاستهای  مطالعه (.1394)ایمانی جاجرمی، حسین. و دباغی، حمیده  (6

 - 501، (3)4 ،ایران در یاجتماع تحقیقات و مطالعات. (کشور ٔ  توسعه چهارم و پنجم ٔ  برنامهموردی:  ٔ  مطالعه)

527. 
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 .36-17(، 61)16، جغرافیایی سرزمین .پژوهییندهآاستان تهران با رویکرد 
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 doi: 10.30495/jzpm.2021.25606.3704,یامنطقه
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ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر. مجله جغرافیا و (. تأثیر برنامه1391فاطمه. ) حسین زاده دلیر، کریم. و صفری، (12

 .100-133(. 1)1توسعه فضای شهری، 
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216.doi: 10.22111/gaij.2018.3634 
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