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مقدمه
آینده پژوهی و آینده نگاري موضوع بحث اندیشمندان، دانشمندان و متخصصان حوزه هاي مختلف علمی و تخصصی

آینده فناوري و فناوري هاي آینده
آینده صنعت و صنایع  آینده

آینده کشاورزي و کشاورزي آینده
آینده آموزش و آموزش هاي آینده

آینده آموزش عالی
آینده کار و اشتغال
مهارت هاي آینده

آینده فناوري و فناوري هاي آینده
آینده مشاغل و مشاغل  آینده

آینده شهرها و شهر هاي آینده
....و 
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مقدمه

)فلسفه و چرایی آینده پژوهی(چرا پرداختن به آینده اهمیت دارد؟ 

تحوالت در زمینه هاي مختلف بویژه حوزه فناوريو تغییرسرعت سرسام آور -

.اهیمآینده پژوهی هنر شکل دادن به آینده است، به آن شکل که آینده را میخو. پژوهی فراتر از پیش بینی است و ادعاي پیشگویی هم نداردینده آ-

آینده پژوهی،الزامی براي توسعه پایدار و مدیریت امور-

آینده یک مفهوم ناشناخته است، اما می توان آینده را مطالعه و کشف کرد-

شناسایی مسیرها و جهت دهی تحقیقات براي دسیابی به توسعه مطلوب-
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تبیین ارتباط بین تحوالت شهري و تحوالت فناوري

شهر بستر تحوالت-

فناوري منشاء تحوالت-

شهر کانون ظهور و توسعه  دانش، فرهنگ و مدنیت-
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فناوري موج هاي  
)17تا قرن ( عصرکشاورزي : موج اول

)20تا قرن 17قرن (عصرصنعتی : موج دوم
)2010تا 1950( عصرالکترونیک : موج سوم

...)2010از ( عصرمجازي : موج چهارم

شهرنشینیهاي تحولی شهر و موج 
عصرکشاورزي : موج اول

عصرصنعتی : دومموج 
عصرالکترونیک : سومموج 
عصري دانایی: چهارمموج 
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فناوري) کالن روندها ( روندهاي ابر 

آیندهبینیپیشبرايابزاريعنوانبهروندهاکالن

:جهانیروندکالن10
گسترش شتابان  شهرنشینی و ظهور شهرهاي تخصصی و داراي برند خاص.1
جهانشهرها.2
فناوري، ظهور اقتصادنرم، صنایع نرم، کسب و کارهاي نرم و مشاغل و مهارتهاي نرمنرم شدن .3
»فناوریهاي همگرا«همگرایی فناوریها و ظهور.4
تغییرات اقلیمی ـ کاهش منابع آب در خاورمیانه.5
ظهور ابرشغل ها:گسترش فنآوري رباتیک.6
سرعت گیري پیشرفت فنآوري.7
متصلظهوردنیاي .8
شدن آموزشاختصاصی .9

جهانیشدن اقتصاد خالق به موتور رشد اقتصاد تبدیل .10



نگاه اجمالی بر سیر تحوالت شهرنشینی در دوره هاي تاریخی
شاخص هاي اصلیدوره هاي تاریخی

شهرهاي باستانی

حکومتیمرکزومعبددژ،مبادالتی،وتجاريمراکزالنهرینبینشهرهاي

بارووبرجوهادروازهمعابد،ها،کاخمصريشهرهاي

کشاورزيتولیدهايکانوندراستقرارهنديشهرهاي

عمومیفضاهايومیادین-شهرها-دولتیونانیشهرهاي

عمومیفضاهايخیابان،رومیشهرهاي

مذهبیمراکزوحکمرانیمرکزایرانیتمدنحوزه

کشاورزيرونقورشدشهرهاي قرون وسطایی
بازرگانانوتجاراجتماعیطبقهگیريشکلوتجارترونق

شهرها در روند انقالب 
صنعتی

مردمتودهوپایینممتاز،اجتماعیطبقه3فئودالیشهرهاي

صنعتیوشهريداريسرمایهبهروستاییفئودالیسمازانتقالمرحلهگذاري،سرمایهتمرکزبازار،وشهرياقتصادشکوفاییتجاريشهرهاي

شهرهاي پس از انقالب 
صنعتی

شهريمعابرشبکهگسترش-انبوهتولید-بازارگسترش-صنعتیاقتصادبهخانگیاقتصادازگذز-شهربهروستاازمهاجرت-صنعتیتولیداترشد
پارك(هريشعمومیفضاهايگسترش–مترواتومبیل،ظهوروشهرينقلوحملگسترش-)سازياتومبیلخدمتدرپارکینگبلوار،بزرگراه،(

)...وعمومیساختمانهايمیادین،ها،

شهرهاي فراصنعتی  
)پساصنعتی(

...وخدماتگسترشاقماري،شهرهايگیريشکلونشینیحومهشهر،انفجاريرشد)متروپلیس(مادرشهرها

شهريناحیهیکدرشهريشبکهشهرهاکالن

اطالعاتبرمبتنیمدیریتواقتصادفناوري،انقالبمحصولنو،هاياردهواطالعاتتولیدمکانوجدیدشهرهايتکنوشهرها

جهانیشهراطالعاتیشهر

Virtualمجازيشهر City
)یدیجیتالشهرالکترونیک،شهر(

مجازيواقعیتبرمبتنیمجازيفضاهايازايمجموعه

پیشرفتهوروزهايفناوريبرمبتنیوطراحیحالدروجدیدشهرهايشهرهاي آینده
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آینده شهر و شهرنشینی

.براي اولین بار در تاریخ، جمعیت شهري بر جمعیت روستایی پیشی گرفت2008در سال -

تشدید مهاجرت از روستا به شهر-

.از جمعیت دنیا در شهرها ساکن خواهد شد) میلیارد نفر 4.9(درصد 60تقریبا  2030تا سال -

.درصد از جمعیت خواهد رسید70این میزان به 2050احتماالً تا سال -

سازيجهانیوجهانیدهکدهنظریه

شهريجهانوجهانیشهرهاي
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:آینده شهر و شهرنشینی
) :Ecumenapolis(ریه اکیومناپلیس نظ-

.ارائه شد» داکسیادیس«توسط 1967در سال این نظریه 
: خالصه نظریه

منظومه،نآدرکهمی دهندتشکیلجهانشهريسیستمیکمگاالپلیس ها،ومادرشهرهاتاگرفتهروستاهاازسکونتگاهیمختلفالگوهاي،21قرندر
شبکهیکدیگر،یکبهمگاالپلیس هااینپیوستنازسرانجاموشدخواهندمنجرمگاالپلیس هاایجادمرحلهتاآنها»فیزیکیپیوستگی«بهشهرهارشد

.می شودتشکیلاکیومناپلیسنامبایکپارچهجهانیشهري
.استشدهروزبهبازچندیننظریهاین

حاصلهنتیجاینشهرها،جهانی شدنمفهومباآنانطباقهمچنینوشهرنشینآیندهجمعیتماننداکیومناپلیسنظريمبانیدرنظرتجدیدبا
مجازيپیوندطریقازیپیوستگپذیرد،صورتفیزیکیپیوستگیطریقازفضاییپیوندآنکهازبیشآینده،درمگاالپلیس هاپیوستگیدرکهمی شود

.بودخواهدمطرح»هواییخطوططریقازارتباطات«و»دورراهازارتباطات«شامل
ک اخل یالگوهاي مختلف شهري و گونه هاي مختلف سکونتگاهی از کوچکترین واحد یعنی روستا تا بزرگترین آن یعنی مادرشهرها و مگاالپلیس ها در د

.ل می دهدس را تشکیسیستم جهانی از طریق گونه هاي مختلفی از شبکه هاي ارتباطی به یکدیگر می پیوندند که در نهایت این سیستم جهانشهري، اکیومناپلی

نظریه دهکده جهانی و جهانی سازي-
شهرهاي جهانی و جهان شهري-
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)بستر نیاز و مداخله فناوري( چالش ها و بحران هاي شهري 
جمعیت                                                                     افزایش روز افزون -

روند رشد سریع شهرنشینی-

تغییرات اقلیمی و خشکسالی-

تداوم بحران آب-

آلودگی هوا-

آلودگی هاي زیست محیطی-

-حمل و نقل شهري و ترافیکمشکالت -

نشینی شهريحاشیه -

فقر شهري-

فرهنگی در شهرهاتداخل -

کنترل اجتماعیکاهش -

و جنایت جرم -

...و-
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)بستر نیاز و مداخله فناوري( چالش ها و بحران هاي شهري 

چالش مهم و بنیادین شهرها در آینده3

تامین پایدار غذا-

تامین پایدار آب-

تامین پایدار انرژي-
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)بستر نیاز و مداخله فناوري( چالش ها و بحران هاي شهري 

ست که شهر به عنوان محلی براي تولید و مصرف، بزرگترین تغییري ا

. شهر هاي آینده به خود می بینند

پیاده سازي هر کدام از این اقدامات، به تنهایی یک انقالب در شهر

.نشینی ایجاد خواهد کرد
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آیا فناوري هاي جدید می توانند چالش ها و مشکالت شهري را حل کنند؟

آیا فناوري هاي جدید نجات بخش هستند؟
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

)کشاورزي عمودي در شهرها( کشاورزي شهري 
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

پذیرانرژي هاي تجدید 

تامین انرژي•
توزیع انرژي•
تبادل انرژي•
مصرف انرژي•
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

فناوري هاي حوزه حمل و نقل شهري 
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

تاکسی هاي پرنده

فناوري هاي حوزه حمل و نقل شهري 

اتومبیل هاي خودکار
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

 (ITS( حمل و نقل هوشمند )کپسول هاي در خال( فناوري هایپر لوپ 

فناوري هاي حوزه حمل و نقل شهري 
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

هوش مصنوعی و ربات هاي کار
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اینترنت اشیاء
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هوشمندشهر 
.داشتخواهدزیادياهمیتمنابعازبهینهوموثراستفادهوساختهمواجهزیاديهايچالشباراشهرهاشهري،جمعیتروزافزونافزایش•
.بردمیبهرهشهرهاهايچالشرفعجهتدرپایدارتوسعهاهدافترویجواستقرارتوسعه،جهتارتباطاتواطالعاتفناوريازکهاستچارچوبیهوشمندشهر•

:هوشمندشهراصلیمحور6
برايپایدارونوآورانهروشیبهاقتصادرشدونخبگانومشاغل،گذارانسرمایهها،استارتاپبرايشهرجذابیت،کاروکسبکلیفضايبهبود:هوشمنداقتصاد-

رقابتافزایش
،تریکیالکنقلیهوسایلمثالعنوانبه(نقلوحملجدیداشکالاتخاذوخصوصیوعمومینقلوحملحالتچندینازترکیبیازحمایت:هوشمندنقلوحمل-

)خودرواشتراكیااتومبیلازاستفادهدوچرخه،اشتراكخودران،نقلیهوسایلهیدروژنی،نقلیهوسایل
زندگیمحیطمدیریتسازيبهینهوپذیريزیستتسهیلوجمعیتیوسنیهايگروهتمامدرساکنانزندگیکیفیتبهبود:هوشمندزندگی-
:هوشمندمردم-
یاجیتالدیشهروندانبرايمثالعنوانبه(جدیدنوآوريوفناورياجرايبایامالی،منابعتامینیااشتراكایجادمانندجدید،هايروشازاستفاده:هوشمنددولت-

.کندایجاد”هوشمنددولتتواندمی)عمومیهايزیرساختمدیریتیاتجاريخدمات
انرژيوريبهرهبهدستیابی،آبمدیریتاي،گلخانهگازهايانتشارکاهشآلودگی،مدیریتونظارتزباله،تولیدکاهش:هوشمندزیستمحیط-

پارکینگمدیریتوروشناییمدیریتهوشمند،آبهايسیستمادغام؛مانددهوشمندهايفناوريدرگذاريسرمایهبابارسلوناشهرداري:1مثال
.استکردهایجادحوزهایندرجدیدشغل47000واندازپسشهبودجهدریورومیلیون75مبلغ
)دودبی(تهراناشتراکیسواريدوچرخهسیستماندازيهرا:2مثال
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

پرینترهاي سه بعدي
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

مانند گرافن: مصالح ساختمانی پیشرفته با فناوري باال 

)Natural concrete(سیمان طبیعی 

)Green-mix concrete(بتن سبز 
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کاربرد فناورهاي نوظهور در کاهش مشکالت شهرها و مدیریت شهري 

خدمات مراقبت و سالمتخدمات آتش نشانی
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آیندهشهرهاي 
شوندمیبناآیندههايفناوريبرمبتنیهستندوآیندهشهرهاينمادکههستساختحالدرشهرهاییحاضرحالدر

:ساختحالدرفناورانهشهرهايازبرخی

)آمریکا(نیدستیونیومکزیکو-1
)عربستان(نیوموعبداهللاسلطانشهر-2
)عراق(بیسمایا-3

)هند(گوجراتشهر-4
)امارات(زیگوراتومصدر-5
)روسیه(کریستالجزیره-6
)فلسطین(روآوي-7
)قطر(لوسیل-8
)قزاقستان(آستانه-9

)کنیا(کنزا-10
....و
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اشتغالشهرهاي آینده و 
:آیندهدرکاردنیايتغییرات-
هستندتوسعهنمادشهرهاوعمرانمسکنوتوسعهبنیاناشتغال-
کاروزندگیماهیتتغییر-
اجتماعیمشاغلدرکارنیرويجذبوگرایش-
مسکنوکاررابطهتغییرافزایش-
کاريعمروفعالیتدورهدرشغلیتغییراتافزایش-
العمرمادامیادگیريوآموزش-
:آیندهشهرهايدرمشاغل-
ه نویسبرنامابري،رایانشمتخصصهوشمند،خانه هايبرنامه نویسنرم افزار،توسعه دهندهداده،علممتخصصان:شاملهوشمندشهربامرتبطمشاغل-

انرژيبهره وريمتخصصانمصنوعی،هوشمتخصصافزوده،واقعیتمتخصصپهپاد،

خالقشهرهاي–...وآموزشصنعتهنر،حوزهمشاغل،لباسومدسرگرمی،وگردشگري،تفریح:شاملنرمهايفناوريحوزهمشاغل-
:مراقبتاقتصادوسالمتحوزهمشاغل-
:سبزاقتصادحوزهمشاغل-
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مطالعه موردي از آینده پژوهی و آینده نگاري براي شهر اصفهان

عوامل مؤثر بر آیندة شهر اصفهان

شاخص هاپیش ران هاردیف

سیاسی1
تکثرگرایی بیشتر در آرا و نظرات سیاسی و احزاب سیاسی

مطالبۀ بیشتر مردم براي شفافیت سیاسی
افزایش نابرابري و رشد شکاف اقتصادي

اقتصادي2

پذیرش تراکم در شهرها
توسعۀ حمل ونقل درون شهري هم ازنظر دسترسی و هم ازنظر تنوع

افزایش خصوصی سازي
تمایل بیشتر به کارآفرینی

اجتماعی3

کاهش جمعیت جوان در آینده و افزایش نسبت سالمندان به کل جمعیت
افزایش عالقه در بین مردم به شهرهاي سبز و شهرهاي دوستدار پیاده روي

اقوام/ شهرها/ درهم آمیختگی فرهنگی بین کشورها
افزایش سواد عمومی مردم شهر و انتظار آنها از شهر و مدیریت شهري

فناوري4

توسعۀ زیرساخت هاي فناوري اطالعات به منظور توسعۀ شهر هوشمند و دولت الکترونیکی
توسعۀ فناوري هاي کشاورزي شهري

توسعۀ فناوري هاي مربوط به انرژي هاي نو
توسعۀ هوشمندي شهر به سوي مدل شهر هوشمند

زیست محیطی5

بحران بی آبی
آلودگی آب هاي زیرزمینی

ریزگردهاي با منشأ درون و برون استانی
توجه به فضاي سبز شهري و شهرهاي سبز

قانونگذاري در حوزة کسب وکارهاي الکترونیکقانونی6
قوانین مالکیت معنوي
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دمعآینده نگاري،وشهريبرنامه ریزيحوزةخبرگانمنظرازاصفهانشهرآیندةبرمؤثرمحیطیعواملپایشطرقازگرفتهصورتمطالعهدر

است؛شدهینتدورااصفهانشهرآیندةسناریوهايشهري،اقتصادومحیط زیستفناوري،پیش رانسهبرتأکیدباوشناساییکلیديقطعیت  هاي

آرمان شهري،آینده اي:اولسناریوي

ویران شهريآینده ايدومسناریوي

موجود،وضعادامۀسومسناریوي
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