ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  :2030ﺳـﺎﻧـﮓدو ﮐـﺮهﺟﻨـﻮﺑـــﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،ABIدر ﺳﺎل  2016در ﻣﺠﻤﻮع  39.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر روی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺒﺰ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار در ﭼﻬﺎر
ﺷﻬﺮﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل  2030ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ « ﺷﻤﺎره  177ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن در
ﺗﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﺷﻬﺮی و دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2050ﺣﺪود  75درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ وارد ﺷﻮد .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮان ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺎﻫﺶ ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮوهوری ،ﺷﻬﺮﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ )اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺑﺎد ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ
زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ( و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﻮق ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻤﺘﺮ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﯽرﯾﺰی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺮاﻛﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻧﮓدو ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،ﺳﺎﻧﮓدو ﺗﻨﻬﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻨﭽﺌﻮن ،ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه در ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺰء ﻣﻌﺪود ﺷﻬﺮﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،در اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎﻧﮓدو  40ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از
 55ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  2003ﮐﻠﻨﮓ اﺣﺪاث آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه در
وﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﻣﯿﻦ  1500ﻫﮑﺘﺎری اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ درﯾﺎی زرد واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﯿﺶ از  500ﺗﻦ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﺮ ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺷﻮر ﻗﺎﺗﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ؛
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﺧﺎک وﯾﮋهای ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺮﺗﻔﻊ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ،ﺑﺮج ﺗﺠﺎری  Northeast Asiaﺑﺎ  68ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮج در ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺣﺪود  40درﺻﺪ از ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺎرک ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﻧﮓدو ﮐﻪ در ﺳﺎل  2009اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ ،ﺑﯿﺶ از  1280ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﻣﻮزه ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ در آب و اﮐﻮﺗﺎرﯾﻮم )ﻣﻮزه ﻋﻠﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری آن از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻧﮓدو دارای دهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻧﺮژی ﺳﺒﺰ )دارای ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ (LEED
اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎدی را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮی ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای
ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﻮاد
ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در زﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺳﺎﻧﮓدو ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺷﻬﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺮهﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻻزم را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺧﻄﻮط وﯾﮋه دوﭼﺮﺧﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ .در
ﭘﺎرک ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن آب ﺷﻮر را ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺗﺐوﺗﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪیﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﮐﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  5Gﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

 10ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
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آرﻣﺎنﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ«

ﮔﺮدش اﻣﻦ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺷﻠﻮار

ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
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