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Abstract 
Since Covid-19, as a new and completely complex and anonymous phenomenon, 
entered the world, cities have not been able to meet the needs of their habitants 
and people could not change their lifestyle and adapt a new one. In the meantime, 
the use of new information and communication technologies and the creation of 
smart urban environments have caused natural and unnatural crises. The aim of 
this study is, therefore, to evaluate the effect of the Covid-19 outbreak on urban 
management intelligence, evaluate the impact of corona outbreak on the 
activities of Mashhad Municipality, and examine the measures taken in the field 
of intelligence to deal with this crisis. This research is applied in terms of purpose 
and exploratory-analytical in terms of method. It has adopted a combination of 
qualitative and quantitative methods (mixed-methods). Data has been collected 
through library and field studies. The statistical population of the research in the 
first level included 50 elites and available experts selected through snowball 
sampling and in the second level, 200 citizens have been selected for field 
analysis. Mick Mac Software and Scenario Wizard were used to analyze the 
extracted information. The research indicators included intelligent 
transportation, smart economy, smart government, smart living, smart citizens 
and smart environment. The results of the research indicated 8 key factors with 
several possible situations and scenarios for the future of urban management 
intelligence in the city of Mashhad. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Since Corona Virus, as a new and 
completely complex and anonymous 
phenomenon, entered the world, cities 
have not been able to meet the needs of 
their habitants and people could not 
change their lifestyle and adapt a new one. 
In the meantime, the cities are not flexible 
enough to solve the problems and 
overcome the crises in such situations. 
Hence, they often become insecure and 
dangerous in crises such as earthquakes, 
floods, and coronations. 

The spread of Corona Virus has showed 
the importance of smart cities and the use 
of new technologies in preventing natural 
and unnatural crises. According to the 
goals of urban planners, smart cities, with 
information and communication 
technology as their infrastructure, 
improve the performance and structure of 
today's cities. Different societies have had 
different levels of success or failure in this 
regard, depending on the degree of 
foresight in the field of establishing smart 
infrastructure and optimal smart 
governance. 

The metropolis of Mashhad, as one of 
the most populous cities in the country 
with a strategic position as the religious 
capital of Iran and one of the most 
important cities in the Islamic world, has 
had challenges in facing the Corona Virus 
pandemic and providing the related 
services in modern urban management. 
Accordingly, considering the importance 
and role of smartening and its effect on the 
Corona outbreak, the present study 
evaluates and analyzes the scenarios of the 
impact of the Corona Virus outbreak on 
smart urban management in Mashhad to 
examine the solutions provided by city 
managers in this large metropolis. 

Smartening the city has been done to 
control the Corona Virus.   

 

2. Research Methodology 
This research is applied in terms of 
purpose and exploratory-analytical in 
terms of method. It has adopted a 
combination of qualitative and 
quantitative methods (mixed-methods). In 
the field method, a researcher-made 
questionnaire with closed questions (5-
point Likert scale) and observation were 
used to define the indicators of smart 
urban management and explain the 
current situation in Mashhad municipality 
during the Corona outbreak. The 
statistical population of the study included 
50 elites and experts. Mick Mac Software 
and Scenario Wizard were used to analyze 
the extracted data. 

 

3. Research Findings 
To study and identify the initial indicators 
and form a matrix of cross-effects, first the 
variables and factors affecting the smart 
urban management during the Corona 
outbreak have been identified by 
reviewing various books and articles and 
also using the opinions of experts in this 
field. According to the studies and 
opinions of the experts and elites, 6 
components were identified as important 
components and indicators in the subject, 
including (smart transportation 5 
indicators, smart economy 5 indicators, 
smart government 5 indicators, smart life 
5 indicators, smart citizens 5 indicators 
and smart environment 5 indicators). After 
identifying the variables and components 
in the second step, the relationship 
between the variables was investigated 
and then, the degree of desirability and 
stability of the matrices was investigated. 
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Afterwards, the key variables affecting 
smart urban management were analyzed. 
Moreover, the system stability / instability 
based on the plan of direct impact and 
effectiveness and the indirect effects of 
variables on each other were examined. 
Next, 8 key factors affecting smart urban 
management in Mashhad Municipality 
were selected and 24 possible situations 
explaining the contribution of each 
descriptor in smart urban management 
scenarios were identified. The scenario 
matrix was then evaluated, a compatibility 
analysis was done and scenario stability 
was measured, and finally scenarios 
compatible with those 8 key factors were 
identified for smart urban management. 

 

4. Conclusion 
In the present study, for the first time, the 
effect of the outbreak of the Corona Virus, 
as a new and completely complex and 

unknown issue, on smart urban 
management has been investigated in 
Mashhad Municipality in Iran. The results 
of the research have identified 8 key 
factors with several possible scenarios 
affecting the smart management of 
Mashhad City 
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 شهرداری مشهد 

 پژوهشی  علمی 

 مدیریت  هوشمندسازی بر 19 -کووید شیوع تأثیر سناریوهای تحلیل
 مشهد  شهرداری  بر  تأکید با  شهری
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 چکیده
ا   و  جدید  یمسأله  یک  عنوانبه  کرونا   ویروس  ورود  با   از   را  خود  پذیریانعطاف  شهرها  ناشناس؛  و  پیچیده  کامل

  با   دنیا   در  زیادی  افراد  دیگر  سوی  از.  نیستند  خود  شهروندان   نیازهای  پاسخگوی  سابق   همچون  و  دادند  دست
 پیشین  زندگی  سبک   کردن  برقرار   برای  هاآن   تلش  و   ندارند  هماهنگی  و   سازگاری  هنوز  کرونایی  زندگی   سبک
  و  اطلعاتی  فناوری  اتخاذ  و   جدید  هایفناوری  از  استفاده  میان،  این  در .  رسدمی  نظر  به  خطرناک  کاری  خود،

 حل  و  غیرطبیعی  و  طبیعی  هایبحران  از  پیشگیری  در  تواندمی  هوشمند  شهری  هایمحیط  ایجاد  و  ارتباطی
 سناریوهای  تحلیل  هدف  با  حاضر  پژوهش.  شود  واقع  مؤثر  کرونا،  ویروس  شیوع  توسط  آمده  وجود  به  مشکلت

  بر  کرونا شیوع تأثیر سناریوهای ارزیابی و  بررسی به شهری، مدیریت هوشمندسازی بر 19 -کووید شیوع تأثیر
 بحران   این  با  مقابله  جهت  هوشمندسازی  یزمینه  در  گرفته  صورت   اقدامات  و  مشهد  شهرداری  هایفعالیت
 های روش  اساس  بر  و  تحلیلی  اکتشافی،  انجام،  شیوه  ازنظر  کاربردی  هدف،  ازنظر  پژوهش  این.  است  پرداخته

 جهت.  است  گرفته  انجام  کمی  و  کیفی  هایمدل  از  ترکیبی  کارگیریبه  با  که  است  پژوهیآینده   علم  جدید
  آماری یجامعه. است شده استفاده میدانی  و ایکتابخانه مطالعات روش  از  موجود، وضع اطلعات آوریجمع

  شده استخراج  اطلعات  وتحلیلتجزیه   جهت.  است  دسترس  در  کارشناسان  و  نخبگان  از  نفر  50  شامل  پژوهش، 
  هوشمند،   ونقلحمل:  شامل  پژوهش  های شاخص.  است  شده  استفاده  ویزارد  سناریو  و  مکمیک  افزارنرم  از

 نتایج. است هوشمند زیستمحیط و هوشمند شهروندان هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند، اقتصاد
  اکثر  که  است  آن  از  حاکی  سیستم،  پراکندگی  صفحه  در  متغیرها  پراکنش  و  توزیع  نحوه  با  ارتباط  در  پژوهش
 مدیریت  هوشمندسازی بر اثرگذار کلیدی عوامل با ارتباط در. هستند تأثیرگذار متغیرهای محدوده در متغیرها
 داللت  نتایج همچنین.  است  عامل  تأثیرگذارترین  حداقل،  تجدیدپذیر  و  نو  هایانرژی از  استفاده  مشهد،  شهری

 مدیریت  هوشمندسازی  آینده  روی  پیش  احتمالی  سناریوی  احتمالی  وضعیت  چندین  با  کلیدی  عامل  8  بر
 .دارد مشهد شهر شهرداری در شهری

 کلیدواژه ها: 
  هوشمند، رشد کرونا،

  شهری، مدیریت
  شهر شهری، خدمات
 .مشهد

 
 . است اول نویسنده ارشد کارشناسی نامهپایان از  مستخرج مقاله این ❖
 

  خاکپور یبراتعل :نویسنده مسئول .* 
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده  آدرس:

 ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
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 مقدمه 1
ی سوم میلدی، شهرها در اثر رشد  با ورود به هزاره

و   چالش جمعیت  با  گسترده شهرنشینی،  ای  های 
های پاسخگو مواجه  ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت 

آلودگی شده رشد  مانند  مسائلی  کاهش  اند.  ها، 
ناپایداری رشد  زندگی،  )اسماعیل کیفیت  ، 1زادهها 

ازدحام  1:  2019 و  انبوهی  طبیعی،  منابع  کاهش   ،)
رش که  است  مخربی  آثار  از  برخی  تنها  د  ترافیک 

بر روی  رویه بی  نامعقول آن  پراکندگی  ی جمعیت و 
گذارد های طبیعی و فرهنگی جوامع برجای می محیط

الوندی  و  یافته112:  2020،  2)شمس  به (.  دست  های 
ی  های مختلف در حوزه آمده از مطالعات و پژوهش 

های عفونی و تنفسی نشان  مسائل شهری و بیماری 
نه  که  است  و  تنها رشد جمداده  ازدحام  بلکه  عیت 

تراکم جمعیت در سطح شهرها نیز منجر به پخش  
می  )بیماری   :Samuelsson & et al, 2020شود 

به 65 شهرها  اینکه  به  توجه  با  لذا  محل  (.  عنوان 
انسان  و  شهروندان  می زندگی  محسوب  شوند،  ها 

عنوان  ریزان شهری نیز به تبع آن به مدیران و برنامه 
مؤلفه  از  بهداشت  هایکی  و  سلمت  در  اساسی  ی 

می  شمار  به  قربانی شهروندان  و  )متوسلی  ، 3آیند 
2020 :4 .) 

گذشته از  جهان  سراسر  تاکنون،  مردم  دور  های 
کرده پاندمی  تجربه  را  مختلفی  به های  که  طور  اند 

توان به شیوع وبا در لندن در قرن نوزدهم،  نمونه می 
سال   در  اسپانیایی  و  د  1918آنفلوانزای  نیویورک  ر 

، ابوال در غرب  2003در سال    SARSمکزیکو سیتی،  
 :Heydari & Majidi, 2021)   2014آفریقا در سال  

( و اکنون نیز نوع جدیدی از ویروس کرونا که با  32
شناخته شده )محمددوست و    19- نام رسمی کووید

کووید14:  2020،  4ابراهیمی  اخیر  شیوع  از    19- (. 
در   و  شد  آغاز  چین  از  ووهان  بسیاری  حاضر  حال 

)بوچانی  است  نموده  خود  درگیر  را  دنیا  ، 5شهرهای 
 

1 Esmailzadeh 
2 Shams and Alvandi 
3 Motusali and Ghorbani 
4 Mohammaddoust and Ebrahimi 
5 Buchani 

  19- : پ(. آنچه توجه به مسائل ویروس کووید 2021
را بیش از همه در جهان واجد اهمیت کرده، سرعت  

)موقرپاک  است  آن  باالی  شیوع  و  :  2020،  6انتقال 
29.) 

ی جدید  عنوان یک مسأله با ورود ویروس کرونا به 
ا  کامل همچون    و  شهرها  دیگر  ناشناس،  و  پیچیده 

نیستند.  خود  شهروندان  نیازهای  پاسخگوی  سابق 
پذیری الزم  هایی انعطافشهرها هم در چنین بحران 

ا در بحران  هایی چون  برای حل مشکل را ندارند و اکثرا
نیز   خطرساز  و  ناامن  کرونا،  نیز  و  سیلب  زلزله، 

)آسیایی می وجود  1:  2020،  7بخشکندیشوند  با   .)
تمام اثرات منفی حاصل از شیوع این ویروس، شیوع  
ویروس کرونا باعث شد تا نقش شهرهای هوشمند  

فناوری  از  استفاده  از  و  پیشگیری  در  جدید  های 
های طبیعی و غیرطبیعی بیشتر شناخته شود  بحران 

فن7:  2020  ، 8)فرجود  اتخاذ  و  (.  اطلعاتی  آوری 
های شهری هوشمند در حال  حیطارتباطی و ایجاد م 

حاضر یک واقعیت جدید ایجاد کرده است که در آن  
ا در روح تمام فعالیت های شهرهای  تکنولوژی تقریبا

می  دیده  )نوحه مدرن  همکاران شود  و  :  2019،  9گر 
میزان  600 به  بسته  مختلف  جوامع  که  امری   .)

حوزه آینده در  زیرساخت نگاری  استقرار  های  ی 
در  هوشمن مطلوب  هوشمند  حکمروایی  و  دسازی 

شکست   یا  توفیق  از  مختلفی  سطوح  با  آن  تحقق 
بوده  )همراه  (. Heydari & Majidi, 2021: 32اند 

روابط،   پیچیدگی  معاصر،  جهان  شدید  تغییرات 
ساختارهای پنهان، لزوم مشارکت و دمکراسی محلی،  
دیگر،   مسائل  بسیاری  و  جوامع  )آینده(  سرنوشت 

استف آیندهضرورت  از  بهاده  رویکردی  نگری  عنوان 
برنامه در  را مشخصنوین  )ربانی تر می ریزی  ، 10کند 

2013 :6 .) 

ریزان شهری، شهرهای  با توجه به اهداف برنامه 
و ساختار شهر   بهبود عملکرد  برای  عاملی  هوشمند 

6 Mogharpak 
7 Asyabi Bakhshkandi 
8 Farjud 
9 Nohegar et al 
10 Rabbani 
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می  ارتباطات  امروز  و  اطلعات  فناوری  که  باشند 
لی شدن آن ضروری  عنوان یک زیرساخت برای عمبه

( نیز  Murray & et al, 2011: 80است  ایران  در   .)
وزارت کشور در  اتخاذشده   طبق آخرین تصمیمات 

اصفهان،   ارومیه،  شهر  پنج  حداقل  هوشمندسازی 
هدف تهران  و  مشهد  است  تبریز،  شده  گذاری 

عنوان یکی  (. کلنشهر مشهد به10:  2020،  1)محمدی 
با داشتن موقعیتی    ترین شهرهای کشور از پرجمعیت 

عنوان پایتخت مذهبی ایران با مسائل  استراتژیک به 
و  های گسترده و چالش  با کرونا  در حوزۀ مواجه  ای 

شهری  ارائه مدیریت  در  آن  با  مرتبط  خدمات  ی 
ی مدیریت شهری  رو است. از این رو، مجموعه روبه

شهرداری مشهد در جهت جلوگیری از شیوع کرونا و  
شهروند جان  به  حفظ  اقدام  کارمندان  و  ان 

فعالیت  از  بخشی  انتقال  و  های  هوشمندسازی 
سایت  مجازی،  فضای  بستر  بر  و  شهرداری،  ها 

است.   کرده  اطلعات  فناوری  از  بیشتر  استفاده 
زمینه در  گرفته  صورت  اقدامات  ی ازجمله 

شیوع   زمان  در  شهرداری مشهد  در  هوشمندسازی 
می  فا کرونا،  همچون  مواردی  به  گذاری  صلهتوان 

دورکاری  کارگاه  اجتماعی،  دو  برگزاری  کارمندان،  های 
تخصصی و پرداختن به تحلیل مفاهیم و کارکردهای  
اقدامات   معرفی  و  اشیاء  اینترنت  و  هوشمند  شهر 

مشهد،  صورت  هوشمندسازی  راستای  در  گرفته 
صورت   به  مشهد  شهرداری  فاوا  سازمان  توسط 

ها و  ادها، ارگان ی علمی، نهمجازی و با حضور جامعه
متخصصانی از ایران و کشورهای دیگر جهان، طراحی  

مدیریت  سامانه سازمان  سوی  از  که  »سیمپ«  ی 
بهره به  خدمات ارائه  رسید،   برداریپسماند  ی 

گیری کرونا  غیرحضوری و الکترونیک در شرایط همه 
 های اینترنتی اشاره کرد.و ایجاد پایگاه 

نقش   و  اهمیت  به  توجه  با  اساس  این  بر 
پژوهش   کرونا،  بر شیوع  آن  تأثیر  و  هوشمندسازی 
ویروس   شیوع  تأثیر  سناریوهای  ارزیابی  به  حاضر 
بررسی   و  شهری  مدیریت  هوشمندسازی  بر  کرونا 

 
1 Mohammadi 
2 Modiri  et al   

ارائه حلراه شهری  های  مدیران  سوی  از  شده 
شهر،  کلن  هوشمندسازی  راستای  در  مشهد  شهر 

پردازد. سؤالی که در  س کرونا، می جهت کنترل ویرو 
می  پژوهش  موضوع  با  این  ارتباط  کرد  مطرح  توان 

مدیریت   هوشمندسازی  بر  کرونا  شیوع  که  است 
خواهد   تأثیری  چه  مشهد  شهرداری  در  شهری 

 داشت؟ 

 

 مبانی نظری 2
شهر هوشمند مفهومی نو است که در محافل علمی،  
صنعتی و دولتی توجه بیشتری به خود جلب کرده  
است. اگرچه تعاریف مختلفی از شهر هوشمند شده  

همکاران و  هوشمند  2:  2021،  2)مدیری  شهر  اما   ،)
شهرهای   دنیای  از  را  شهروندان  که  است  شهری 

برد که دستاورد  سنتی امروزی به دنیای دوبعدی می 
فناوری نوین در اطلعات و ارتباطات دنیای اینترنتی  

که امور    ساعته است  24است. شهر هوشمند شهر  
شبانه  تمام  در  ارائه شهری  دارد،  جریان  آن  ی روز 

حوزه در  باال  سرعت  با  با  خدمات  همزمان  شهر  ی 
ها و ... متصورات  ها، ترافیک و آلودگی کاهش هزینه

شهری که قابلیت کار از دور، خرید از دور، بانکداری  
نمونه  دور  از  درمان  و  آموزش  دور،  و  از  عملی  های 

فعالیت آوردن  مصداق  فراهم  ضمن  که  هایی 
های آزادی بیشتر وقت مردم و فضاهای شهری  زمینه

های  های موجود واحد کلی شهر و عرصه که سامانه 
می  دگرگون  را  همکاران همگانی  و  )جودکی  ، 3سازد 

 های شهر هوشمند شامل: (. شاخص 511: 2021

از  محیط   - 1 منظور  هوشمند:  زیست 
های جدید  ده از فناوری زیست هوشمند استفا محیط

به برای حفظ منابع زیست  طورکلی،  محیطی است. 
محیط  اصلی  پایداری  هدف  هوشمند  زیست 

کمک  محیط به  انرژی  از  استفاده  کاهش  و  زیست 
فناوری و تشویق به کاهش مصرف و بازیافت است  

همکاران)محمدی  و    - 2(.  595:  2020،  4حمیدی 

3 Judaki et al   
4 Mohammadi Hamidi et al 
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بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر   19 - تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید. خوارزمی امیدعلی  خاکپور،  براتعلی  خراسانی، نگار
 شهرداری مشهد 

سیستمحمل از  هوشمند:  حملهاونقل  ونقل  ی 
)به گزینهکارآمدتر  مثال  موتوری(  عنوان  غیر  های 
می  نگرش حمایت  و  به  کند  را  جدید  اجتماعی  های 

دهد که  ای سوق می سمت استفاده از وسایل نقلیه
ونقل عمومی را تضمین  دسترسی شهروندان به حمل

کند. شهرهای هوشمند به دنبال ارتقاء حرکت و  می
کاال و وسایل نقلیه در یک محیط  وانتقال مردم،  نقل

  - 3(.  15:  2018،  1شهری هستند )پوراحمد و همکاران
ی  اقتصاد هوشمند: منظور از اقتصاد هوشمند ارائه 

فقر،  کاهش  شغلی،  پیشرفت  جهت  راهکارهایی 
زیرساخت  و  مسکن  اوضاع  از  بهبود  استفاده  و  ها 

است   تولیدی  فرآیندهای  در  اطلعات  فناوری 
فا و  دولت    - 4(.  2:  2017،  2زادهرغ )جمشیدی 

هوشمند: به کمک طیف وسیعی از اقدامات مرتبط  
ی شهر هوشمند را  توان روش ادارهبا این ویژگی می 

سازی و کلی بودن در این شهر توسعه برای شفاف 
خدمات   اساس  بر  ا  معموال اقدامات  این  داد. 

گیرد  الکترونیکی )مانند دولت الکترونیک( صورت می 
همک ادارهکه  گروه  میان  و  کنندهاری  شهر  ی 

ها را مرتبط و تقویت  ها و سازمانشهروندان، شرکت 
شهروند    -5(.  150:  2019،  3کنند )عبدلی و همکارانمی

مسائل   هوشمند  شهر  از  بُعد  این  در  هوشمند: 
ی خلقیت و جلب مشارکت  آموزشی، پرورش روحیه

است.   مدنظر  شهری  امور  اجرای  در  عمومی 
ارائه  به هوشمند  شهروند  اجرای  از  هدف  طورکلی، 

بهتر خدمات آموزشی در مناطق شهری و روستایی و  
آگاه برای  راه دور  از  و  سازی هر چه  آموزش مجازی 

حمیدی و همکاران،  بیشتر شهروندان است )محمدی
زندگی هوشمند: شامل دسترسی به    - 6(.  595:  2020

اط  مدیریت  درمانی،  و  بهداشتی  لعات  خدمات 
بیماران و اتوماسیون و هوشمندسازی منازل است.  
سخن گفتن در مورد زندگی هوشمند، یعنی گردآوری  

زندگی  جنبه کیفیت  بهبود  به  که  مختلف  های 
می  کمک  بسیار  فرهنگ،  شهروندان  ازجمله  کند 

 
1 Poorahmad et al 
2 Jamshidi and Farghzadeh 
3 Abdoli et al 
4 Saberifar 

بهداشت، ایمنی، مسکن، فضاهای شهری مناسب و  
 (. 453:  2020، 4فرغیره )صابری

حا قرن  )کووید در  کرونا  ویروس  (  19-ضر، شیوع 
عنوان بیماری واگیردار، تهدیدات بهداشتی بزرگی  به

است   کرده  ایجاد  جهان  عمومی  سلمتی  برای  را 
(Jalali Farahani et al, 2020: 2 کرونا ویروس .)  ها

ها هستند که هم در انسان و هم  گروهی از ویروس 
وند. در  توانند باعث بیماری ش در برخی حیوانات می 

عفونت  باعث  ویروس  نوع  چندین  های  انسان 
می  تا  تنفسی  گرفته  سرماخوردگی  از  شوند 

و رهنمابیماری  )بازرگان  (.  28:  2020،  5های شدیدتر 
سال   دسامبر  اواخر  میکروبی  2019در  عامل  یک   ،

( در  SARS-CoV-2ناشناخته به نام ویروس کرونا )
به  چین  کشورووهان  این  مرزهای  از  عبور    سرعت 

یافت،   شیوع  جهان  کشورهای  همه  به  و  کرده 
تا  طوری به را    196،  2020مارس    25که  کشور جهان 

،  6تحت تأثیر قرار داده است )بازرگان و امیرفخریان 
(. از این رو سازمان جهانی بهداشت در  544:  2020

اعلم وضعیت اضطراری برای مقابله    2020ژانویه    30
)ا کرد  جدید  ویروس  کرونا  همکاران با  و  ، 7نتظاری 

زیرساخت 18:  2020 مهم (.  دیجیتال  اصل  های  ترین 
بهداشتی مدیریت شهری در زمان کنونی است. در  

ها و  آوری داده ترین موارد جمع این زمینه یکی از مهم 
کنترل  برای  و سنگاپور  جنوبی  کره  است.  اطلعات 
شیوع بیماری کرونا از رویکرد شهر هوشمند استفاده  

افرادی  می شناسایی  برای  کشور  دو  هر  کنند. 
مشکوک به ابتل و در معرض خطر و همچنین افرادی  

اند، از ردیابی افراد  که با فرد آلوده ارتباط برقرار کرده 
می  استفاده  مرتبطان  شناسایی  روش،  و  این  کنند. 

باعث افزایش توان شناسایی و مختل کردن زنجیره  
. چین از یک روش  انتقال ویروس کرونا خواهد شد

ردیابی برای  فرد سلمتی وضعیت مشابه   و یک 
موارد   از تعداد زیادی شهرهایی که در حرکت کنترل 

افراد کرده استفاده  دارند کرونا ویروس برای   است 

5 Bazargan and Rahnama 
6 Bazargan and Amirfakhrian 
7 Entezari et al 
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بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر   19 - سناریوهای تأثیر شیوع کوویدتحلیل . نگار خراسانی،  براتعلی خاکپور،  امیدعلی خوارزمی
 شهرداری مشهد 

از   بودند مجبور ی عمومینقلیه وسایل به دسترسی
وضعیت برنامه کرده   اشتراک به را خود استفاده 

قربانی بگذارند   و  در  13-12:  2020،  1)متوسلی   .)
مدیریت  زمینه هوشمندسازی  و  کرونا  شیوع  ی 

تاکنون  انجام  های پژوهش  شهری   نشده چندانی 
با   مشابه عنوانی تنهانه نیز، انجام صورت در است.
 و جزئی، ابعاد صورت به بلکه نداشته حاضر تحقیق

آن کلی  در   نموده بررسی و تحلیل را اصول  است. 
از پژوهش  به مواردی  اختصار  به صورت  های  ادامه 

اشاره   کشور  از  خارج  و  داخل  در  گرفته  صورت 
 شود. می

)نوحه  همکاران  و  با  1398گر  پژوهشی  در   ،)
به  بارسلونا  شهر  و  انتخاب  هوشمند  شهر  عنوان 

همچنین با در نظر گرفتن اقدامات هوشمندسازی در  
مورد مطال با  تا  است  قرار  این شهر سعی شده  عه 

شهرداری تهران که از مناطق مهم و    6دادن منطقه  
می  شمار  به  تهران  انتخاب  مرکزی  مورد  در  آید، 

منطقه  این  در  هوشمندسازی  جهت  الزم  اقدامات 
شود.تصمیم به گیری  این  نتایج  از  آمده  دست 

می  نشان  منطقه  پژوهش  در  که  شهرداری    6دهد 
بهینه شدهتهران،  انتخاب  اقدام  طرح  ترین  اجرای   ،

)حمل قاسمی  است.  هوشمند  در  1399ونقل   ،)
و   شهر  بر  کرونا  »پیامدهای  عنوان  با  پژوهشی 
شهرسازی آینده«، عنوان کرد در این شرایط با بروز  

ی شهری، فضاهای شهری  آشوب در سیستم پیچیده 
این   در  نداشت.  آمادگی  تغییر  این  پذیرش  برای 

ها و نظم  چارچوب فضای شهری، روابط حاکم بر آن 
کاربری  و  فضاها  دگردیسی  بین  دچار  شهری  های 

در   دگردیسی  این  از  بخشی  شد.  خواهد  و  شده 
سلول  خرد،  و  کلن  فضایی  سازمان  های  بازتولید 

شهری یعنی محلت با احتمال کمتری مورد پذیرش  
توان این فرآیند را به  قرار گرفته است؛ بنابراین می 

درازمدت تحول  یک  د صورت  فضای  تری  و  شهر  ر 
(، در پژوهشی به  1400شهری تعریف کرد. حسینی )

مطلوب   حکمرانی  تفسیری  ساختاری  الگوی  تدوین 
 

1 Motevaseli and Ghorbani 
2 Braun 
3 Zhang 

شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا پرداخته است.  
می  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  که  نتایج  دهد 

در  شاخص شهری  مطلوب  حکمرانی  بر  مؤثر  های 
از:   عبارتند  کرونا  اپیدمی  بخشی،  آگاهی زمان شیوع 

رسانه صداقت  شهروندان،  مستمر  ای،  آموزش 
فرابخشی   همکاری  بهداشتی،  نوین  راهبردهای 

مسؤولیت سازمان شفافیت،  ها،  شهروندی،  پذیری 
عدالت  و  به شاخص پاسخگویی  توجه  های  محوری. 

می  شهری  مطلوب  مناسبی  حکمرانی  الگوی  تواند 
بحران  بروز  هنگام  در  شهری  مدیریت  های  برای 

 مشابه باشد. 

(، در پژوهشی راهکارهای  2018و همکاران )   2براون 
های شهر هوشمند را  ممکن برای پنج مورد از چالش 

ارائه می  و  این چالش شناسایی  از:  کنند.  ها عبارتند 
داده  با  خصوصی  حریم  باال،  حفظ  ابعادی  های 

سازی یک شبکه با سطح حملت بزرگ، ایجاد  ایمن 
ها، گذاری داده عتماد برای به اشتراکهای مورد اشیوه

کاهش  استفاده و  مصنوعی  هوش  از  درست  ی 
شبکه شکست  طریق  از  متوالی  هوشمند.  های  ی 

)  3ژانگ  همکاران  بررسی  2019و  به  پژوهشی  در   ،)
داده  انتقال  و  توزیع  مکانیزم  هوشمند  طراحی  های 

کاهش   و  مردم  زندگی  کیفیت  بهبود  و  ارتقا  جهت 
اند و به این نکته اشاره  زیست پرداختهآلودگی محیط 

شبکه کرده  که  ویژگی اند  دلیل  به  نوری  های  های 
های نوری  ستگاه ای در دطور گسترده ظرفیت باال به 

قرار   استفاده  مورد  اصلی  شبکه  در  و  ناهمگن 
ای (، در مقاله 2020)  4اند. کلوس آر و کونزمنگرفته

گیری کرونا بر مردم و  به بررسی تأثیر احتمالی همه
پرداخته هوشمند  شهرهای  در  این  اقتصاد  در  اند. 

رسیده نتیجه  این  به  سیاست تحقیق  که  های  اند 
کووید از  پس  هوشمند  شهر  افزایش    19- توسعه 

پژوهشی به   (، در 2021)   5خواهد یافت. داس و ژانگ 
بررسی چگونگی شیوع و ابتل مردم کشور سنگاپور  

و نوع مقابله این دولت کشور    19به ویروس کووید  
ها همچنین بیان  اند. آن با کنترل این ویروس پرداخته

4 Klaus R. Kunzmann 
5 Das & Zhang 
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بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر   19 - تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید. خوارزمی امیدعلی  خاکپور،  براتعلی  خراسانی، نگار
 شهرداری مشهد 

ی های پیشرفته وژی اند که در حالی که تکنولداشته
فناورانه حکمرانی  در  دولت،  به  اجتماع  معطوف  ی 

بوده  راه مثمر ثمر  اما  پایین  حلاند  از  های دیجیتالی 
مشارکت  و  باال  همان  به  به  نیز  افراد  خلقانه  های 

در   مقاوم  و  هوشمند  شهر  یک  ساخت  در  اندازه 
 اند.سنگاپور، دارای اهمیت بوده 

 

 روش تحقیق 3
ضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه  پژوهش حا 

های جدید  انجام، اکتشافی، تحلیلی و بر اساس روش 
آینده به علم  با  که  است  از  پژوهی  ترکیبی  کارگیری 

های کیفی و کمی انجام گرفته است. در بخش  مدل 
آوری اطلعات وضع موجود، دو روش مطالعات  جمع 

ی  ت. در شیوه ای و میدانی به کار رفته اسکتابخانه 
نامه محقق ساخت  میدانی از مشاهده و ابزار پرسش 

مدیریت  شاخص تعریف برای هوشمندسازی  های 
در شهرداری مشهد در   موجود وضع شهری و تبیین

کرونا، شیوع   ابعاد نمودن مشخص جهت زمان 
ی آماری پژوهش  تحلیل استفاده شده است. جامعه

شامل   نخبگان  50حاضر  از  ان  کارشناس و نفر 

متخصص در حوزه هوشمندسازی و مدیریت شهری  
تجزیه استخراج است. جهت  اطلعات  شده وتحلیل 

استفاده شده    2و سناریو ویزارد   1افزار میک مک از نرم 
این   در  استفاده  مورد  متغیرهای  و  شاخص  است. 

حمل شامل:  اقتصاد  تحقیق  هوشمند،  ونقل 
هوشمند،   زندگی  هوشمند،  دولت  هوشمند، 

 زیست هوشمند است. هوشمند و محیط  شهروندان

 محدوده مورد مطالعه  3.1
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و بزرگترین  

کلنشهر مشهد از نظر  کلنشهر شرق کشور است.  
درجه و    59موقعیت ریاضی با مختصات جغرافیایی  

  26درجه و    36ثانیه طول شرقی و    68دقیقه و    61
این  ه است.  ثانیه عرض شمالی واقع شد  5دقیقه و  
رشته کوه هزاره مسجد در شمال، بینالود    2شهر بین  

، 3غربی واقع شده است )صیادساالر در غرب و جنوب 
کشوری،  58:  2020 تقسیمات  آخرین  اساس  بر   .)

دارای   رضوی  خراسان    72شهرستان،    29استان 
دهستان بوده است. استان    166شهر و    79بخش،  

برخوردار است، اما به  خراسان رضوی از تنوع اقلیم  
نیمه خشک کشور به شمار   طور کلی جزو مناطق 

 رود. می

 

 
 موقعیت شهر مشهد در نظام تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی   1  شکل 

 
1 Mic mac 
2 Scenario Wizard 

3 Sayadsalar 
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 ها و بحثیافته 4
های اولیه و تشکیل  شناسایی شاخص 4.1

 ماتریس اثرات متقاطع 
های اولیه و تشکیل  جهت بررسی و ارزیابی شاخص
ابتدا متقاطع،  اثرات   عوامل و متغیرها ماتریس 

بر هوشمندسازی مدیریت شهری در زمان   تأثیرگذار

 و مقاالت کتب یمطالعه از استفاده با شیوع کرونا
 متخصص افراد نظر از استفاده همچنین و مختلف

 و شده است. طبق مطالعات شناسایی این حوزه در
نخبگان افراد نظر و   عنوانبه مؤلفه 6 متخصص 

 موضوع، شناسایی در مهم هایشاخص  ها ومؤلفه
 شدند که در جدول زیر ارائه شده است. 

 

 شهری کالنشهر مشهد در زمان شیوع کرونا های موثر بر هوشمندسازی مدیریت  شاخص   1  جدول 

فه 
مول

 ها

فه  علمت  هاشاخص 
مول

 ها

 علمت  هاشاخص 

مل 
ح

ند 
شم

هو
ل 

نق
و

 

 Var1 ونقل عمومیهای حمل دسترسی به شبکه

ند 
شم

هو
ی 

دگ
زن

 

زیرساخت هوشمند )تلفن، موبایل، اینترنت، فناوری  
 Var16 اطلعات و ارتباطات( 

 Var17 امکانات الکترونیکی  Var2 مسیرهای دوچرخه سواری دسترسی به شبکه 

 Var18 دسترسی سالمندان به خدمات الکترونیکی Var3 دسترسی به مناطق پیاده روی 

 Var19 های سرمایش و گرمایش هوشمند و ...سیستم  Var4 ونقل عمومی توزیع فضایی ایستگاه های حمل 

فناوری ونقل هوشمند خدمات مبتنی بر  حمل 
(GPS ) Var5  هاسهولت دسترسی به کاربری Var20 

ند 
شم

هو
اد 

ص
قت

ا
 

 Var6 بانکداری الکترونیکی 

ت 
ارک

ش
و م

د 
من

ش
هو

ن 
دا

رون
شه

 گرا 

 Var21 های علمی و فناوری مشارکت در فعالیت 

 Var22 ها و ...(سنجی مشارکت مجازی در امور مختلف )نظر   Var7 های الکترونیکی و تجارت الکترونیک فروشی خرده 

 Var8 استفاده از تکنولوژی و ابزارآالت نوین 
همکاری با مراکز دانشگاهی، ادارات، موسسات دولتی و  

NGO  ها 
Var23 

 

 Var24 میزان مشارکت عمومی Var9 های مجازی( ارتباطات مجازی )شبکه 

 Var25 ها، رسوم محلی و ...()موسیقی، جشنواره خلقیت  Var10 مشاغل مرتبط با ابعاد هوشمندی 

ند 
شم

هو
ت 

دول
 

اندازسازی در حوزه حرکت به سمت  چشم 
 Var11 مدیریت هوشمند شهری 

ط 
حی

م
ند 

شم
هو

ت 
س

زی
 

 Var26 های نوین آبیاری شیوه 

مدیریت فضایی )پراکنش و تراکم فضایی 
 Var12 های هوشمند( زیرساخت 

خانگی سازگار با طبیعت و  خانه هوشمند )لوازم 
 Var27 های هوشمند( سیستم 

 Var28 های نو و تجدیدپذیر استفاده از انرژی  Var13 خدمات دولت الکترونیک 
هایی متناسب با شرایط محلی و  اجرای برنامه

 Var29 هامیزان تراکم ترافیکی معابر و تقاطع  Var14 های نوین فناوری

منعطف در مواجهه با شیوع تدوین اسناد  
 Var30 ها کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی Var15 های واگیردار بیماری

 

 

 



 

45 

 . 60تا  35  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر   19 - تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید. خوارزمی امیدعلی  خاکپور،  براتعلی  خراسانی، نگار
 شهرداری مشهد 

 بررسی ارتباط بین متغیرها 4.2
متغیرها شناسایی  از   در مهم هایمؤلفه و پس 

پرسشنامه در نظر، مورد یحوزه  ماتریس قالب 
 این میان ارتباط میزان و شده  وارد اثرات تحلیل

تشخیص   مربوط؛ حوزة با متغیرها خبرگان  توسط 
متغیرهای  بر سطرها در موجود داده شد. متغیرهای

 ترتیب بدین گذارند؛می  تأثیر هاستون  در موجود
 ها،متغیرهای ستون و تأثیرگذار سطرها، متغیرهای

 کمی صورت به متغیر تا دو ارتباط میزان تأثیرپذیرند.
 است این معنی به صفر عدد شود.می  داده  نشان

و وجود متغیر  دو بین ارتباطی هیچ که  ندارد 
 با اعداد هم را متغیرها تأثیر میزان توانمی  همچنین
= ارتباط  1=ارتباطی وجود ندارد،  0داد ) نشان مربوطه

متوسط،  2ضعیف،   ارتباط  3=ارتباط  قوی،  =ارتباط 
جمع Pبالقوه= از  پس  ارزش (.  ماتریس  گذاری  بندی 

( قابل  2های عمومی آن در جدول شماره )که ویژگی 

نرم  نتایج خروجی  به  توجه  با  است.  افزار مشاهده 
پرشدگی ماتریس  میک درصد    %93.55مک، درجه 

می  نشان  که  تأثیر است  شده  انتخاب  عوامل  دهد 
رابطه    842اند. از مجموع  زیادی بر روی هم گذاشته

ماتریس این  در  ارزیابی  عددشان    58،قابل  رابطه 
دیگر  صفر بوده و به این معنی است که عوامل بر هم 

از هم  یا  نداشته  نپذیرفتهتأثیر  تأثیر   149اند.  دیگر 
بوده عددشان رابطه، بدین یک   که معنی است، 

 رابطه،  310اند،  داشته هم به نسبت کمی تأثیر
 تأثیر روابط   که معنی بدین است بوده 2 عددشان

ا گذاری    رابطه، عددشان 383 اند،داشته قوی نسبتا
 کلیدی هایعامل  روابط که معنی بدین  است بوده 3

 تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از و است بوده زیاد بسیار
نهایت اند.بوده  برخوردار زیادی  رابطه،  نیز در 

روابطدهنده نشان  که  است  بوده P عددشان  ی 
 ها بوده است.غیرمستقیم عامل

 

 های عمومی ماتریس مورد مطالعه ویژگی   2  جدول 

ابعاد   شاخص
 ماتریس 

تعداد  
 تکرار

 درجه پرشدگی  جمع Pتعداد  سه  تعداد تعداد دو  تعداد یک  تعداد صفر

 % 93.55 842 0 383 310 149 58 2 30 مقدار

 1400پژوهش، های  مأخذ: یافته 

 

 هادرجه مطلوبیت و پایداری ماتریس 4.3
) جدول  درجه3شماره  اثرات   ماتریس مطلوبیت ( 

کهمی نشان را مستقیم  چرخش بار دو با دهد 

درصد   100 شدگی بهینه و مطلوبیت از ایداده 
 و نامهپرسش  باالی روایی از حاکی که بوده برخوردار

 است. آن به های مربوطپاسخ 

 

 افزار میزان سطح پایایی متغیرها در نرم   3  جدول 

 تکرار  تأثیرگذاری  تأثیرپذیری 

97 % 97 % 1 

100 % 98 % 2 
 1400های پژوهش، مأخذ: یافته 

 



 
 

46 

 . 60تا  35  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره
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تحلیل متغیرهای کلیدی عوامل اثرگذار  4.4
هوشمندسازی مدیریت شیوع کرونا بر 

 شهری 
عوامل   مجدد  شناسایی  و  تفکیک  مرحله،  این  در 
متقابل   تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  میزان  با  متناسب 

افزار  ها با منطق سیستمی و به وسیله خروجی نرم آن

مک است. در ماتریس جمع اعداد سطرهای هر  میک
ستونی هر    عنوان میزان تأثیرگذاری و جمعمتغیر به

متغیر نیز میزان تأثیرپذیری آن متغیر را از متغیرهای  
می  نشان  )دیگر  شماره  جدول  در  میزان  4دهد.   ،)

است.اثرگذاری و اثرپذیری عوامل نشان داده شده 

 تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر   4  جدول 

 ردیف 
 نام متغیر 

 اثرات غیرمستقیم  رات مستقیم اث

 
میزان  

 تأثیرگذاری
میزان  

 تأثیرپذیری 
میزان  

 تأثیرگذاری
میزان  

 تأثیرپذیری 
 210778 334479 51 83 ونقل عمومیهای حمل دسترسی به شبکه 1
 242369 302126 59 74 دسترسی به شبکه مسیرهای دوچرخه سواری  2
 292618 305086 72 76 دسترسی به مناطق پیاده روی  3
 260874 263013 64 65 ونقل عمومی توزیع فضایی ایستگاه های حمل  4
 52 69 214988 280436 (GPS) ونقل هوشمند خدمات مبتنی بر فناوریحمل  5
 257229 272284 63 67 بانکداری الکترونیکی  6
 257675 197793 63 47 های الکترونیکی و تجارت الکترونیک فروشی خرده  7
 236917 265924 58 67 استفاده از تکنولوژی و ابزارآالت نوین  8
 255547 272333 63 67 های مجازی( ارتباطات مجازی )شبکه  9
 228106 265945 56 66 مشاغل مرتبط با ابعاد هوشمندی  10

11 
اندازسازی در حوزه حرکت به سمت مدیریت هوشمند  چشم 

 264681 332234 65 82 شهری 

های  مدیریت فضایی )پراکنش و تراکم فضایی زیرساخت  12
 255304 273765 63 68 هوشمند( 

 274031 303873 67 79 خدمات دولت الکترونیک  13
 268082 215176 66 52 های نوین هایی متناسب با شرایط محلی و فناوری اجرای برنامه 14
 243812 327217 60 81 های واگیردار شیوع بیماریتدوین اسناد منعطف در مواجهه با   15

زیرساخت هوشمند )تلفن، موبایل، اینترنت، فناوری اطلعات و   16
 ارتباطات(

45 60 185404 245301 

 247890 289126 61 71 امکانات الکترونیکی  17
 268632 257966 66 62 دسترسی سالمندان به خدمات الکترونیکی 18
 259477 279927 64 69 سرمایش و گرمایش هوشمند و ...های سیستم  19
 253596 222926 63 54 هاسهولت دسترسی به کاربری  20
 257027 203637 63 49 های علمی و فناوری مشارکت در فعالیت  21
 251784 147103 62 36 ها و ...(مشارکت مجازی در امور مختلف )نظر سنجی  22

  NGOهمکاری با مراکز دانشگاهی، ادارات، موسسات دولتی و  23
 296380 198159 73 48 ها

 271891 283217 67 70 میزان مشارکت عمومی 24
 283272 256060 70 63 ها، رسوم محلی و ...(خلقیت )موسیقی، جشنواره  25
 255419 262293 63 64 های نوین آبیاری شیوه  26

های )لوازم خانگی سازگار با طبیعت و سیستم خانه هوشمند  27
 275709 273863 68 67 هوشمند( 

 271303 282367 67 69 های نو و تجدیدپذیر استفاده از انرژی  28
 248869 251126 61 62 هامیزان تراکم ترافیکی معابر و تقاطع  29
 290542 266141 71 66 ها کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی 30
 1918 1918 1918 1918 کل 
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تحلیل پایداری/ ناپایداری سیستم  4.5
براساس پالن اثرگذاری و اثرپذیری 

 مستقیم 
نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی،  
این سیستم، حاکی از آن است که اکثر متغیرها در  

نقشه هستند.  تأثیرگذار  متغیرهای  های  محدوده 
ی  ( شامل نقشه3و    2افزار در شکل )خروجی این نرم 

افزار  پراکندگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم نرم 
 شود. مک دیده می میک

 

 
 ها پراکندگی متغیرها متناسب با میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن   2  شکل 

 

 
 روابط مستقیم بین متغیرها )تأثیرات متوسط تا بسیارقوی(   3  شکل 
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تحلیل تأثیرات غیرمستقیم متغیرها  4.6
 بریکدیگر 

بر   مؤثر  کلیدی  عوامل  یافتن  است  مهم  آنچه 
هوشمندسازی مدیریت شهری در شهرداری مشهد  

  های اول هم در اثرات مستقیم و است که نتایج رتبه
هم در اثرات غیرمستقیم تفاوت چندانی با همدیگر  

جابه  پله  چند  با  تنها  و  تکرار  ندارند  عینا  جایی 
 اند.شده

 

 
 پراکندگی متغیرها براساس تأثیرات غیرمستقیم   4  شکل 

 

 
 روابط غیرمستقیم بین متغیرها )بسیار ضعیف تا نسبتا قوی(   5  شکل 
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( عوامل مؤثر بر هوشمندسازی  5در جدول شماره )
اساس   بر  مشهد  شهرداری  در  شهری  مدیریت 

به   تأثیرگذاری  و  و  تأثیرپذیری  مستقيم  صورت 
 بندی شده است.غيرمستقيم رتبه

 
 رتبه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر همدیگر به تفکیک تأثیرپذیری و تأثیرگذاری   5  جدول 

 تأثیر 
پذیری غیر 

 مستقیم 

 تأثیر 
پذیری  
 مستقیم 

 متغیر 
 تأثیر 

گذاری غیر  
 مستقیم 

 تأثیر 
گذاری  
 مستقیم 

به متغیر 
رت

 

379 380 
همکاری با مراکز دانشگاهی،  

 ادارات، موسسات دولتی و
NGO ها 

428 432 
های به شبکهدسترسی

 ونقل عمومی حمل
1 

 427 425 دسترسی به مناطق پیاده روی  375 374
اندازسازی در حوزه حرکت  چشم

به سمت مدیریت هوشمند 
 شهری 

2 

372 370 
کاهش مصرف انرژی و کاهش  

 هاآلودگی
419 422 

مواجهه  تدوین اسناد منعطف در 
 های واگیردار با شیوع بیماری

3 

362 364 
ها،  خلقیت )موسیقی، جشنواره

 ...( رسوم محلی و
 4 دسترسی به مناطق پیاده روی  396 390

359 359 
ونقل هوشمند خدمات حمل

 (GPS) مبتنی بر فناوری
 5 خدمات دولت الکترونیک 396 389

353 354 
خانه هوشمند )لوازم خانگی  

های سازگار با طبیعت و سیستم
 هوشمند(

387 385 
دسترسی به شبکه مسیرهای  

 دوچرخه سواری 
6 

 7 امکانات الکترونیکی  370 370 خدمات دولت الکترونیک 349 351

 8 میزان مشارکت عمومی  364 362 میزان مشارکت عمومی  349 348

347 349 
های نو و  استفاده از انرژی

 تجدیدپذیر
358 359 

های سرمایش و گرمایش سیستم
 ...هوشمند

9 

343 344 
هایی متناسب با اجرای برنامه

 های نوین شرایط محلی و فناوری
361 359 

های نو و  استفاده از انرژی
 تجدیدپذیر

10 

344 344 
دسترسی سالمندان به خدمات  

 الکترونیکی 
350 354 

مدیریت فضایی )پراکنش و  
های  زیرساختتراکم فضایی 

 هوشمند(
11 

339 338 
اندازسازی در حوزه حرکت  چشم

به سمت مدیریت هوشمند 
 شهری 

 12 بانکداری الکترونیکی  349 348

334 333 
توزیع فضایی ایستگاه های  

 ونقل عمومی حمل
340 349 

استفاده از تکنولوژی و ابزارآالت  
 نوین

13 

332 333 
های سرمایش و گرمایش سیستم

 ... هوشمند و
348 349 

های ارتباطات مجازی )شبکه
 مجازی( 

14 
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 349 350 بانکداری الکترونیکی  328 329
خانه هوشمند )لوازم خانگی  

های سازگار با طبیعت و سیستم
 هوشمند(

15 

329 328 
های الکترونیکی و  فروشیخرده 

 تجارت الکترونیک
340 344 

مشاغل مرتبط با ابعاد  
 هوشمندی

16 

327 328 
های ارتباطات مجازی )شبکه

 مجازی( 
 344 

کاهش مصرف انرژی و کاهش  
 هاآلودگی

17 

327 328 
مدیریت فضایی )پراکنش و  

های  تراکم فضایی زیرساخت
 هوشمند(

336 338 
توزیع فضایی ایستگاه های  

 ونقل عمومی حمل
18 

 19 های نوین آبیاریشیوه 333 336 ها سهولت دسترسی به کاربری 328 324

329 328 
های علمی و مشارکت در فعالیت
 328 328 فناوری

ها،  خلقیت )موسیقی، جشنواره
 رسوم محلی( 

20 

 323 330 های نوین آبیاریشیوه 328 327
دسترسی سالمندان به خدمات  

 الکترونیکی 
21 

مشارکت مجازی در امور مختلف   323 322
 و... ها )نظر سنجی

321 323 
میزان تراکم ترافیکی معابر و  

 هاتقاطع
22 

 23 ها سهولت دسترسی به کاربری 281 285 امکانات الکترونیکی  318 317

میزان تراکم ترافیکی معابر و   318 318
 هاتقاطع

275 271 
ونقل هوشمند خدمات حمل

 (GPS) مبتنی بر فناوری
24 

مواجهه  تدوین اسناد منعطف در  312 312
 های واگیردار با شیوع بیماری

275 271 
هایی متناسب با اجرای برنامه

 های نوین شرایط محلی و فناوری
25 

314 312 
زیرساخت هوشمند )تلفن،  
موبایل، اینترنت، فناوری 

 اطلعات و ارتباطات( 
260 255 

های علمی و مشارکت در فعالیت
 فناوری

26 

مسیرهای  دسترسی به شبکه  307 310
 دوچرخه سواری 

253 250 
همکاری با مراکز دانشگاهی،  

 ادارات، موسسات دولتی و
NGO ها 

27 

303 302 
استفاده از تکنولوژی و ابزارآالت  

 نوین
253 245 

های الکترونیکی و  فروشیخرده 
 تجارت الکترونیک

28 

مشاغل مرتبط با ابعاد   291 292
 هوشمندی

237 234 
هوشمند )تلفن،  زیرساخت 

موبایل، اینترنت، فناوری 
 اطلعات و ارتباطات( 

29 

های دسترسی به شبکه 265 270
 ونقل عمومی حمل

 30 مشارکت مجازی در امور مختلف  187 188
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 جایی عوامل در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم میزان جابه   6  شکل 

 

انتخاب نهایی عوامل کلیدی موثر بر  4.7
هوشمندسازی مدیریت شهری در 

 شهرداری مشهد 
در این بخش متغیرهای بسیار تأثیرگذار و تأثیرپذیر  
عوامل   تعیین  در  را  قدرت  میزان  بیشترین  که 
هوشمندسازی مدیریت شهری در شهرداری مشهد  

شده   ،  دارند به انتخاب  نتایج  از  اند.  آمده  دست 
هوشمندسازی  پیشران ترین  مهم بر  اثرگذار  های 

مدیریت شهری در شهرداری مشهد در جدول شماره  
تدوین  6) در  که  است  بدیهی  است.  شده  ارائه   )

ها دارای  سناریوهای آتی، توجه به نقش این پیشران 
 اهمیت اساسی است.

 
 کلیدی هوشمندسازی در شهرداری مشهد با توجه به تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم های  شاخص 6   جدول 

اثرگذاری  
 غیرمستقیم 

 هاشاخص 
اثرگذاری  
 مستقیم 

 رتبه  هاشاخص 

 1 ونقل عمومیهای حمل به شبکه دسترسی  432 ونقل عمومیهای حمل دسترسی به شبکه 428

425 
اندازسازی در حوزه حرکت به سمت  چشم 

 مدیریت هوشمند شهری 
427 

اندازسازی در حوزه حرکت به سمت  چشم 
 مدیریت هوشمند شهری 

2 

419 
تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع 

 های واگیردار بیماری
422 

تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع 
 های واگیردار بیماری

3 

 4 مناطق پیاده روی دسترسی به  396 دسترسی به مناطق پیاده روی  390
 5 خدمات دولت الکترونیک  396 خدمات دولت الکترونیک  389
 6 دسترسی به شبکه مسیرهای دوچرخه سواری  385 دسترسی به شبکه مسیرهای دوچرخه سواری  387
 7 امکانات الکترونیکی  370 امکانات الکترونیکی  370
 8 میزان مشارکت عمومی 364 میزان مشارکت عمومی 362
 9 ... های سرمایش و گرمایش هوشمند وسیستم  359 های نو و تجدیدپذیر استفاده از انرژی  361
 10 های نو و تجدیدپذیر استفاده از انرژی  359 ... های سرمایش و گرمایش هوشمند وسیستم  358
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متغیرهای کلیدی با  دست آمده،  با توجه به نتایج به
در   تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  میزان  بیشترین 
هوشمندسازی مدیریت شهری در شهرداری مشهد  

ونقل عمومی  های حمل به شبکه  دسترسی   - 1شامل: 
حوزهچشم   - 2 در  سمت  اندازسازی  به  حرکت  ی 

تدوین اسناد منعطف   - 3مدیریت هوشمند شهری  
دسترسی    - 4گیردار  های وادر مواجهه با شیوع بیماری 

  - 6خدمات دولت الکترونیک    -5به مناطق پیاده روی  
  - 7ی مسیرهای دوچرخه سواری  دسترسی به شبکه 

 میزان مشارکت عمومی.  -8امکانات الکترونیکی 

 های احتمالی عوامل کلیدیوضعیت  4.8
عامل کلیدی،    8دست آمده برای  با بررسی نتایج به 

ه عوامل  وضعیت احتمالی مشخص شد. برای هم  24
بینانه، بینابین و بدبینانه ایجاد شد.  حالت خوش   3

نشان  بینابین  و  وضعیت  کنونی  روند  ادامه  دهنده 
نهایت وضعیت   در  و  آینده مدیریتی  در  بلتکلیفی 

نامناسب  بیانگر  پیش بدبینانه  وضعیت  روی  ترین 
در   شهری  مدیریت  هوشمندسازی  کلیدی  عوامل 

 یی است. کلنشهر مشهد در وضعیت کرونا

 
 ی هوشمندسازی مدیریت شهری در کرونا روی آن در آینده های احتمالی پیش عوامل کلیدی و وضعیت 7   جدول 

 های احتمالی هر عامل وضعیت  علمت 
 

  وضعیت 
عوامل کلیدی مؤثر بر هوشمندسازی مدیریت 

 کرونا شهری شهر مشهد در 

A1 
های ها به دسترسی شبکهافزایش توجه نهادها و سازمان

 ونقل عمومی حمل
 بینانه خوش

 A2 ونقل عمومی های حملبه شبکهدسترسی
ونقل های حملها به دسترسی شبکهتوجه نهادها و سازمان

 عمومی 
 بینابین 

A3 
های ها به دسترسی شبکهکاهش توجه نهادها و سازمان

 ونقل عمومی حمل
 بدبینانه 

B1 
اندازهای شهری در جهت حرکت به سمت بهبود چشم

 مدیریت هوشمند شهری
 بینانه خوش

اندازسازی در حوزه حرکت به سمت چشم
 مدیریت هوشمند شهری

B2 
اندازسازی در حوزه حرکت به سمت مدیریت ایجاد چشم

 هوشمند شهری
 بینابین 

B3 
اندازها در جهت حرکت به ایجاد چشمکاهش توجه به 

 سمت مدیریت هوشمند
 بدبینانه 

C1 
های  تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع بیماری

 واگیردار توسط شهرداری 
 بینانه خوش

تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع 
 های واگیردار بیماری

C2 
ی  هااستانداردسازی اسناد در مواجهه با شیوع بیماری

 واگیردار توسط شهرداری 
 بینابین 

C3 
ها و اسناد منعطف در عدم توجه شهرداری به ایجاد برنامه

 های واگیردارزمان مواجهه با شیوع بیماری
 بدبینانه 

D1 بینانه خوش روهاگسترش وتجهیز پیاده 
 بینابین  موجود و بدون تغییر وضعیت رو ها درقرارگیری پیاده D2 دسترسی به مناطق پیاده روی 

D3 بدبینانه  روی هاعدم توجه به گسترش و تجهیز مناطق پیاده 

E1 بینانه خوش افزایش امکانات خدمات دولت الکترونیک 
 بینابین  نوسازی و بهبود موجود خدمات دولت الکترونیک E2 خدمات دولت الکترونیک

E3  بدبینانه  الکترونیکعدم رسیدگی به خدمات دولت 

F1 
ی مسیرهای های دسترسی به شبکه گسترش و تجهیز راه

 دوچرخه سواری 
 بینانه خوش

ی مسیرهای دوچرخه  دسترسی به شبکه
 سواری
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F2 بینابین  قرارگیری مسیرهای دوچرخه سواری در وضعیت کنونی 

F3  بدبینانه  کاهش رسیدگی و تجهیز شبکه مسیرهای دوچرخه سواری 

G1  بینانه خوش افزایش و به روزرسانی امکانات الکترونیکی شهرداری 

 امکانات الکترونیکی 
G2 بینابین  قرارگیری امکانات الکترونیکی در روند حال حاضر 

G3 
عدم رسیدگی و به روزرسانی امکانات الکترونیکی  

 هاشهرداری
 بدبینانه 

H1  بینانه خوش همکاری در بین مردم افزایش سطح آگاهی و حس 

 میزان مشارکت عمومی 
H2 بینابین  سازی ذهنی و اجتماعی جامعه در مشارکتآماده 

H3 
افزایش تعارضات فرهنگی بین مردم و مسؤولین در  

 بدبینانه  مشارکت

 

گرها در تبیین سهم هر کدام از توصیف 4.9
سناریوهای هوشمندسازی مدیریت 

 شهری 
وضعیتبه   سناریونگاری  در  منظور  مختلف  های 

گر توصیف  8هوشمندسازی مدیریت شهری، تعداد  
  24×24وضعیت و در قالب ماتریسی    24در چارچوب  

  مجموع   به   توجه   با .  گرفت  قرار   تحلیل   مورد
  سناریو   افزارنرم   چارچوب   در   شده  انجام   محاسبات

مبنای    6.561  تعداد   ویزارد  بر  ترکیبی  سناریوی 

گرها محاسبه شد که  شده به توصیف  امتیازهای داده 
افزار و ماتریس  ی دقت باالی نرم دهنده این امر نشان 

زمینهتشکیل در  ارزش شده  سنجش  و  ی  گذاری 
توصیفرتبه در  بندی  که  است  پژوهش  گرهای 

ها را مورد تأیید قرارداد. بر  های آن سطحی باال داده 
محاسبه  پروتکل  از  مبنای  هرکدام  سهم  شده، 

توصیفوضعیت به  مربوط  در  های  مختلف  گرهای 
( ارائه  8صورت جدول شماره )   سناریوهای پژوهش به 

 شده است. 

 
 مشخصات کلی ماتریس هوشمندسازی در شهرداری مشهد   8  جدول 

 زیر پارامتر تعداد   پارامتر
 8 تعداد عوامل کلیدی 

 24 تعداد کل تمام وضعیت های کلیدی
 8 عوامل کلیدی سه پارامتری 

 6.561 تعداد سناریوها 
 0 های اعمال نشده در قضاوت بخش
 504 های قضاوت و آمارهای قضاوت آنهاتعداد سلول

 این پروژه شامل هیچ توصیف مستقل نیست 
 توصیف غیر فعال نیست این پروژه شامل هیچ  

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته 

 

 سناریو ماتریس ارزیابی 4.10
 در کلیدی عوامل نقش ارزیابی به  شبکه، سیستم
 سازیآماده  گام واقع در که پردازدمی تحلیل سیستم

 استفاده مورد حقیقی سناریوی ساخت برای  و    است

از  شبکه سیستم یمحاسبهی  نحوه  گیرد.می  قرار
 یک توسط شده اعمال  اثرات یی جمع همه محاسبه

اثراتی همه محاسبه برای و کلیدی عامل  اعمال  ی 
 است. کلیدی عامل یک شده روی
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 عوامل کلیدی   7  شکل 

 

شکل   از  حاصل  نتایج  )طبق  این  7شماره  در   ،)
محدوده  جزء  مهم  عوامل  بیشتر  و  پژوهش  باال  ی 

ی تأثیرگذاری  دهندهباشند که نشان راست نمودار می 
 و تأثیر پذیری باال است. 

 

 آنالیزسازگاری و ثبات سناریو 4.11
 بحث مورد سناریو خلصه، صورت در این بخش به

ارزیابی قرار و   ارائه سناریو از کوتاهی گرفته است 
 و پابرجایی )ثبات به مربوط گزارش که استشده  

سناریوها  کلی طور به بردارد. در را استحکام( 
 استحکام و پابرجایی لحاظ  از سناریوها هایفرض 

 متفاوت هستند.
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 گیری مربوط به گزارش سناریو نتیجه   8  شکل 

 
 های کلیدی مقدار پابرجایی عامل   9  جدول 

ارزش 
 سازگاری

 گر( عامل کلیدی )توصیف فرض 

 خدمات الکترونیک  افزایش امکانات خدمات دولت الکترونیک  4

3 
های دسترسی به شبکه مسیرهای  گسترش و تجهیز راه

 دوچرخه سواری 
دوچرخه  دسترسی به شبکه های مسیرهای 

 سواری 
 میزان مشارکت عمومی  افزایش سطح آگاهی و حس همکاری در بین مردم  3

 دسترسی به مناطق پیاده روی  روهاگسترش وتجهیز پیاده 2

1 
اندازهای شهری در جهت حرکت به سمت  بهبود چشم

 مدیریت هوشمند شهری 
اندازسازی در حوزه حرکت به سمت  چشم

 مدیریت هوشمند شهری 

0 
ها به دسترسی  افزایش توجه نهادها و سازمان

 ونقل عمومی های حملشبکه
 دسترسی به شبکه های حمل و مقل عمومی 

2- 
های تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع بیماری

 واگیردار 
تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع 

 بیماری های واگیرداری 

 امکانات الکترونیکی  امکانات الکترونیکی شهرداریافزایش و به روزرسانی  -6
 1400های پژوهش مأخذ: یافته 

 

محاسبه سناریوهای سازگار )موافق و   4.12
 همسان( 

داده  شدن  فراهم  از  ارزیابی  بعد  نیاز،  مورد  های 
نرم  از  استفاده  با  متقابل  اثر  سناریو  ماتریس  افزار 

عامل کلیدی    8جا  ویزارد محاسبه شده است. در این 
با چندین وضعیت احتمالی سناریوی احتمالی پیش  

آینده  را  روی  شهری  مدیریت  هوشمندسازی  ی 
 ایم.نمایش داده 
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 شده هوشمندسازی مدیریت شهری در شهرداری مشهد  بندی  دسته  سازگار  سناریوهای  تابلوی   10  جدول 

 وضعیت احتمالی سناریو  عوامل کلیدی 

 ونقل عمومی دسترسی به شبکه حمل
ونقل  های حملها به دسترسی شبکهتوجه نهادها و سازمان

 عمومی 
به سمت مدیریت  اندازسازی در حوزه حرکت چشم

 هوشمند شهری
اندازسازی در جهت حرکت به سمت مدیریت  ایجاد چشم

 شهری هوشمند 
های تدوین اسناد منعطف در مواجهه با شیوع بیماری

 واگیرداری 
 های واگیردار استاندارسازی اسناد در مواجهه با شیوع بیماری

 روهاگسترش و تجهیز پیاده روی دسترسی به مناطق پیاده
 افزایش امکانات خدمات دولت الکترونیک  خدمات الکترونیک: 

 قرارگیری مسیرهای دوچرخه سواری در وضعیت کنونی  های مسیرهای دوچرخه سواری دسترسی به شبکه
 قرارگیری امکانات الکترونیکی در روند حال حاضر  امکانات الکترونیکی 

 اجتماعی جامعه در مشارکتسازی ذهنی و آماده میزان مشارکت عمومی 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
به  کرونا  ویروس  ورود  و  با  یک مسأله جدید  عنوان 

ا پیچیده و ناشناس؛ دیگر شهرها همچون سابق   کامل
پاسخگوی نیازهای شهروندان خود نیستند. شهرها  

بحران  چنین  انعطافدر  حل  هایی  برای  الزم  پذیری 
را   بحران مشکل  در  ا  اکثرا و  زلزله،  ندارند  هایی چون 

شوند. در  سیلب و نیز کرونا ناامن و خطرساز نیز می 
های جدید و همچنین  این میان، استفاده از فن آوری

های  آوری اطلعاتی و ارتباطی و ایجاد محیط اتخاذ فن 
های  تواند در پیشگیری از بحران شهری هوشمند می 
مؤثر واقع شود. از این رو در این  طبیعی و غیرطبیعی  

پژوهش به ارزیابی و بررسی تحلیل سناریوهای تأثیر 
بر هوشمندسازی مدیریت شهری    19  -شیوع کووید 

در   بار  نخستین  برای  مشهد  شهرداری  بر  تأکید  با 
ایران پرداخته شده است. جهت بررسی و شناسایی  

های اولیه و تشکیل ماتریس اثرات متقاطع،  شاخص
هوشمندسازی   تأثیرگذار عوامل و متغیرها اابتد بر 

 از استفاده با مدیریت شهری در زمان شیوع کرونا،
نخبگان، افراد نظر و  شامل:   6 متخصص  مؤلفه 

دولت  حمل هوشمند،  اقتصاد  هوشمند،  ونقل 
و   هوشمند  شهروندان  هوشمند،  زندگی  هوشمند، 

هوشمندمحیط  و هامؤلفه عنوانبه زیست 
شدند. نتایج   موضوع شناسایی در همم هایشاخص

حاصل از تحلیل پایداری/ ناپایداری سیستم براساس  
دهد که  پلن اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم نشان می 

صفحه نحوه  در  متغیرها  پراکنش  و  توزیع  ی ی 
اکثر   که  است  آن  از  حاکی  این سیستم،  پراکندگی 

در محدوده  تأثیرگذار هستند.  متغیرها  متغیرهای  ی 
ر ارتباط با عوامل کلیدی اثرگذار بر هوشمندسازی  د

از   استفاده  عامل  نیز،  مشهد  شهری  مدیریت 
تأثیرگذارترین  انرژی  حداقل  تجدیدپذیر  و  نو  های 

شیوع   تأثیر  سناریوهای  با  ارتباط  در  است.  عامل 
نتایج    19- کووید بر هوشمندسازی مدیریت شهری، 

رونا  ی این امر است که شیوع کدهندهآزمون نشان 
شهرداری   در  شهری  مدیریت  هوشمندسازی  بر 

ارتباط،   این  در  است.  بوده  اثرگذار  عامل    8مشهد 
  24کلیدی موثر بر هوشمندسازی مدیریت شهری و 

وضعیت سناریوی احتمالی عوامل کلیدی پیش روی  
ی هوشمندسازی مدیریت شهری در شهرداری  آینده

نتایج به ی حاصل  دست آمدهمشهد مشخص شد. 
ن و  رم از  سناریو  یک  از  حاکی  ویزارد  سناریو  افزار 

نیمهاحتمال  و  مطلوب  سناریوهای  های  مطلوب 
آینده  روی  پیش  بر  محتمل  کرونا  شیوع  ی 

هوشمندسازی مدیریت شهری شهرداری مشهد به  
 شرح زیر است: 
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مطلوب:   پیاده احتمال  مناطق  به  روی: دسترسی 
پیاده  تجهیز  و  خدمات  گسترش  الکترونیک:  روها. 

 افزایش امکانات خدمات دولت الکترونیک. 

مطلوب:   نیمه  شبکهاحتمال  به  های  دسترسی 
سازمان حمل و  نهادها  توجه  عمومی:  به  ونقل  ها 

شبکه حملدسترسی  عمومی؛  های  ونقل 
ی حرکت به سمت مدیریت  اندازسازی در حوزه چشم

چشم ایجاد  شهری:  در  هوشمند  شهری  اندازهای 
حرک هوشمند؛  جهت  مدیریت شهری  به سمت  ت 

شیوع   با  مواجهه  در  منعطف  اسناد  تدوین 
در  بیماری  اسناد  استانداردسازی  واگیردار:  های 

های واگیردار؛ دسترسی به  مواجهه با شیوع بیماری 
دوچرخهشبکه مسیرهای  قرارگیری  های  سواری: 

کنونی؛   وضعیت  در  سواری  دوچرخه  مسیرهای 
الکترونیکی:   الکترونیکی  امکانات  امکانات  قرارگیری 

در روند حال حاضر؛ میزان مشارکت عمومی: آماده  
نتایج   سازی ذهنی و اجتماعی جامعه در مشارکت. 
جمله   از  گرفته  انجام  تحقیقات  با  پژوهش  این 

»پیامدهای  1399)  قاسمی عنوان  با  پژوهشی  در   ،)
( آینده«، حسینی  (،  1400کرونا بر شهر و شهرسازی 

با پژوهشی  ساختاری    در  الگوی  »تدوین  عنوان 
شیوع   زمان  در  شهری  مطلوب  حکمرانی  تفسیری 

(، داس و  2020اپیدمی کرونا«، کلوس آر و کونزمن )
( در  2021ژانگ  دارد.  در کشور سنگاپور همخوانی   )

و   راهبردها  تحقیق،  اهداف  به  تحقق  راستای 
راهکارهایی در قالب پیشنهادات تحقیق به شرح زیر  

 د: گردبیان می 

نقشه تهیه ✓ در  ی  کرونا  شیوع  جغرافیای  ی 
میزان   و  مشهد  شهر  مختلف  مناطق 

با  ریسک  متناسب  مختلف  افراد  پذیری 
 شرایط جسمی. 

برنامهتهیه ✓ توسط  ی  مدون  و  روشن  ای 
جهت   بحران  این  مدیریت  برای  شهرداری 

های غیرضروری به مردم  جلوگیری از آسیب 
 و اقتصاد. 

ای دیجیتال و لزوم  هگیری از زیرساخت بهره  ✓
در   هوشمند  شهر  به  بیشتر  چه  هر  توجه 

بیماری  شیوع  بحرانی  کنترل  مواقع  و  ها 
 بسیار حائز اهمیت است. 

مشهد،   ✓ شهر  ورودی  مبادی  در  الزم  کنترل 
طریق   از  و...  آهن  راه  ایستگاه  فرودگاه، 
بررسی درجه حرارت افراد به منظور کنترل  

 شیوع بیماری. 

نقشه  ✓ از  الیه   GIS  هایاستفاده  های  و 
کاربردی برای مدیریت و پشتیبانی کنترل و  

بحران  بهره  در  مصنوعی  هوش  از  گیری 
 ویروس کرونا در شهر مشهد. 

وسایل حمل  ✓ از  مانند  استفاده  ونقل سبک 
گذاری دوچرخه و اسکوتر برای رعایت فاصله 

 اجتماعی. 

زیرساخت  ✓ از  شهر  استفاده  تجهیزات  و  ها 
و    19یروس کووید  هوشمند در شناسایی و 

 افراد مبتل به ویروس. 
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