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 چکیده

ترین تحوالت  ، بزرگحال بااین. کند مین بینی پیشرا  ها آن کس هیچکه  کند میرا ایجاد  هایی شگفتیدنیای علم و فناوری اغلب 

و در تعامل  بعدی سهمجازی  های جهاناز  پذیر مقیاسانبوه و  ای شبکهمتاورس یا فرا جهان  شوند. بینی می قبل پیش ها دههاغلب 

و همیشگی توسط تعداد نامحدودی از کاربران با حس حضور فردی تجربه شود  زمان هم طور بهقعی است که ارائه شده در زمان وا

نیاز به انتقال حجم  متاورس .در آن تداوم دارند ها پرداختهمچون هویت، تاریخ، حقوق، اشیاء، ارتباطات و  هایی داده که درحالی

پژوهش حاضر با  .مند با توجه به متاورس، کل جهان را دگرگون خواهد کردبزرگی از اطالعات و دیتا دارد و آینده شهرهای هوش

 پرداخته است. شهری ریزی برنامه و شهر در متاورس مفهوم بررسی به تحلیل و ای کتابخانهاستناد به منابع 

 شهر مجازیمتاورس، دیجیتالی شدن،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

که بر اساس  سازمانی و اجتماعی آن است های گونهدیجیتال از یک شهر و ترکیبی از متاورس شهری؛ زیست بومی هوشمندانه و 

و مکان مبنا از شهر، قادر  بعدی سهسنسورال شهری و مدل های  های شبکهحوزه مدیریت شهری،  های سرویسو  ها سامانه های داده

زی با شهر واقعی، قابلیت های شگفت انگیزی برای است فضاهای واقعی شهر را با نسخه ای دیجیتالی از شهر پیوند زده و موا

 .مدیریت شهر در وضعیت حال و آینده رقم بزند

امکان خلق نسخه های بازی گونه نامحدودی از یک شهر را متصور می سازد و از این رو با قابلیت هایی نظیر  متاورس شهری

تعمیم آن به نسخه شهر واقعی، خلق شهرهایی بهبودیافته، و  ویرایش، حذف یا توسعه زیرساخت ها و بلوک های شهر دیجیتالی

تاب آور و پایدار از جنس آینده را به راحتی برای مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان حوزه مدیریت شهری شبیه سازی و 

 .(1) قابل باور می نماید

 متاورس پروژه در کلیدی مفاهیم

 

 متاورس پروژه در کلیدی مفاهیم: 1شکل 

 

 

 

 حضور و استاندارد سازی

 افزایش سطح کیفی ارتباطات بین کاربران 

تعامل بین کاربران و نقش آفرینی آنها به 
 صورت مجازی 

 ارائه سرویس

 سرعت و همزمانی

در اختیار نهادن اطالعات به 
 صورت آنی برای کاربران
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 ضرورت توجه به متاورس

 

 : ضرورت توجه به متاورس2شکل 

 شهر مجازی متاورسی

بایست مطابق با یک دنیای فیزیکی حریم خصوصی شهروندان را رعایت نماید و از هرگونه نفوذ به حریم  یک شهر مجازی می

 .شهروندان باشد نه عدم رضایت خصوصی جلوگیری نماید چرا که این ساختار میبایست شاهد رضایت

بایست در جایگاه های تکثیر پذیر قرار  بایست مشاهده شود و توسعه دهندگان یک شهر می در یک شهر مجازی تفاوت علم می

 .گیرند تا بتوانند زنجیره منسجم سازی خدمات را یکپارچه سازند

شد و با سرمایه شهروندان اقتصادی متفاوت را برای هر سرمایه یک شهر مجازی باید بتواند در دنیای فیزیک تامین کننده نان با

 .گذار ثبت و قابل استخراج سازد

یک شهر مجازی میبایست دارای ارز داخلی منحصر به فرد و پشتیبان ارزهای خارجی باشد و قابلیت تعامل میان ارزهای خارجی را 

 .دارا باشد

دات و طرح های توسعه حمایت مستقیم کند و در این راستا از رای عمومی بر پایه ، پیشنهابایست از انتقادات یک شهر مجازی می

 .(2) حد تاثیر استفاده نماید

 نیاز به دیجیتالی شدن

 ظرفیت فناوری

تغییر نگرش کاربران  
 فضای مجازی
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تواند سلسله سازمانی ساختار یافته متناسب با رضایت مرکزی داشته باشد چرا که مرکز ساختار با چرخه  شهر مجازی متاورسی می

 .، مهربانی و کمک به یکدیگر توسعه دهدگریتواند تمدن و فرهنگ را به سمت مثبت ن رضایت می

بایست الیه های ساختار شکن در توسعه جامعه مدرن ایجاد نماید و  یک شهر مجازی نباید محدودیت الیه ای داشته باشد و می

 .این ساختار متناسب با رضایت جامعه باشد و رای ریزی عمومی باشد

متناسب با درخواست متقاضی توسعه یابد و محصوالت مجازی و فیزیکی در حوضه بایست قابلیت عرضه  در یک شهر مجازی می

 .ثبت سهولت یابد

که  METARGB توان به تنها ساختار منسجم بر پایه خدمات شهروندی به جامعه جهانی و در دنیای شهر مجازی متاورس را می

 .(3) به عنوان اولین متاورس ایران و قدرتمند ترین متاورس در جامعه جهانی اشاره کرد

 شهرهای پیشرو متاورسی

 2202انداز سئول  چشم -

متاورس سازی نموده و به اولین شهر وارد شده به این حوزه تبدیل شود.  دولت محلی سئول قصد دارد متاورس را در این شهر پیاده

عنوانی است که دولت شهری سئول برای این حرکت انتخاب نموده و عنوان کرده است که قصد دارد یک اکوسیستم ارتباط  سئول

های مدیریت شهری خود، ایجاد نماید. در این طرح خدماتی که شامل خدمات اقتصادی، فرهنگی، گردشگری،  مجازی در تمام حوزه

 .شود آموزشی و مدنی است، به شهروندان ارائه

 تبدیل شود. «شهر همزیست، پیشرو، امن و آینده احساسی»به یک  می خواهد «متاورس سئول»پروژه 

، سئول به دنبال تبدیل شدن به یک شهر فراجهانی است که گامی جدید در تکامل شهرهای «متاورس سئول»با استفاده از 

ریزی برای  هد کرد. این شهر در حال حاضر، به دنبال برنامههای مکانی و زمانی غلبه خوا هوشمند محسوب شده و بر محدودیت

بات هوش مصنوعی برای ارائه پاسخ  استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر فاضالب و مراکز پسماند آب است. همچنین، یک چت

، ایجاد شده COVID-19 های به سؤاالت و شکایات عمومی مربوط به مسائل مختلف شهری، از تخلفات پارکینگ گرفته تا پروتکل

 .است

های زمانی یا مکانی و موانع  هایی در دنیای واقعی شود که ناشی از محدودیت تواند منجر به غلبه بر محدودیت این جهش بزرگ می

ئه کرد. ها ارا هایی را برای این محدودیت حل توان راه های پیشرفته می یافته با فناوری فرم متاورس توسعه زبانی است و از طریق پلت

 .را ایجاد خواهد کرد« متاورس سئول»سئول با ترکیب تقاضای عمومی با فناوری خصوصی، قاره جدیدی به نام 

 لندن

 :کند میاز دیگر شهرهای پیشرو، شهر لندن است که برنامه های متاورسی به شرح زیر را دنبال 

 ، دولتی و تجاری مهم شهر لندنی اداریها آنعمده ساختمکیلومتر مربع از شهر لندن و  1000مشابه اقدام کره ای ها با پوشش 
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  : مدیریت نوین شهری بواسطه ساختارهای حکمرانی الگوریتمیک هوش مصنوعی و کالن دادههدف اصلی

  :پروژه های مهم تعریف شده

 زلزله و طوفان، حمالت تروریستی و صانحه های طبیعی نظیر مقاوت شهری در خصوص پدیده های جنگ های بیولوژکال

 :گردشگری هدف مهم و اقتصادی شهرداری لندن برای تاسیس و توسعه سامانه متاورسی لندن مجازی

https://360.visitlondon.com 

 با همکاری بخش خصوصی و شهرداری لندن Virtual Real Estate پروژه تجاری و مهم

 کن های غیر قابل معاوضهتو NFT, Defi: تحت عنوان دارایی های مجازی به کمک فناوری

 شهرهای در مسیر متاورسی شدن

 

 : شهرهای در مسیر متاورسی شدن0شکل 

 

 

 

 دبی

 گوانگژو

 شانگهای
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 اقتصاد متاورسی

شدن دارد. در این    شود که قابلیت هدایت اقتصادی کمیاب در نظر گرفته می   انسان یک پدیده« توجه»در مباحث اقتصاد رفتاری، 

ها تسلط دارند و سازندگان رسانه، باید از این کلمات کلیدی برای هدایت و    ها و توجه جمعی انسان   رسانهها بر    رویکرد، کلیدواژه

پوشی نیست؛ چرا که روی نیازها و خألهای مهم بشر امروز    است که قابل چشم  ای ها استفاده کنند. متاورس پدیده   حفظ دیدگاه

هایی که در شرایط فعلی ادعای نمایندگی آن را دارند، اشتباه بزرگی  به فعالیت شرکتدهد، اما خالصه کردن این مفهوم  مانور می

 .(4) است

 شباهت های متاورس و جهان فیزیکی ما

 

 شباهت های متاورس و جهان فیزیکی ما: 4شکل 

 مدآکسب در

یکی از شباهت ها و تفاوت های متاورس و جهان فیزیکی ما، روش های کسب درآمد بوده که هر فرد برای رسیدن به اهداف خود و 

. می توانید در متاورس فعالیت های جهان فیزیکی خود را ادامه داده و در بستر و محیط جدیدی به کند میکسب درآمد تالش 

 .. در نتیجه ممکن است درآمد شما چندین برابر درآمد جهان فیزیکی باشدصورت بین المللی به فعالیت بپردازید

 

 

 کسب درامد

نوسانات  
 قیمتی

خرید و  
 فروش ملک

شباهت های 
متاورس و جهان 

 فیزیکی ما
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 خرید و فروش ملک

را به چشم کسب درآمد و سرمایه گذاری نگاه می کنند. در سال های اخیر زمین های  خرید زمینبسیاری از افراد در جهان، 

متاورس رشد بسیار زیادی داشته و رفته رفته با استقبال عمومی مردم همراه شد. به عنوان مثال می توانیم به پلتفرم های خرید و 

اشاره نماییم که خرید زمین در این پلتفرم ها بسیار زیاد بوده و چند صد هزار دالر باید برای  پلتفرم دیسنترالندفروش زمین مانند 

های بسیار باالیی برسد. در جهان   احتماال زمین های متاورس در آینده نزدیک به قیمت .خرید قطعه زمین خود خرج نمایید

 های تفاوت و ها شباهت به توانید می نیز نظر این از فیزیکی ما نیز خرید آپارتمان یا ملک به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود. 

 .(5) جهان واقعی پی ببریم و متاورس

 نوسانات قیمتی

های اخیر با  نوسانات قیمتی زمین یا موارد دیگر در متاورس شباهت بسیار زیادی به جهان امروزی دارد. کشور ایران در سالتورم یا 

تورم بسیار شدید روبرو شده است. قیمت محصوالت روز به روز در حال افزایش است. در متاورس نیز به همین منوال بوده و ارزش 

ار برابر قیمت اولیه خود رسیده است. پس از مطالعه می توانید به عنوان سرمایه گذاری و ملک در چندین سال اخیر چندین هز

 .کسب درآمد های بلند مدت نگاه نمایید

 تفاوت های متاورس

 

 تفاوت های متاورس: 5شکل 

 

 دسترسی به این دو جهان انجام قرارداد های هر دو زمین
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 نجام قرارداد های هر دو زمینا

یا کاغذی نوشته می شود که امکان سخ قرارداد یا تغییر بند های آن در زمین واقعی و فیزیکی ما قرارداد ها به صورت دیجیتالی 

وجود دارد. در متاورس خرید و فروش به صورت کامال آنالین و هوشمندانه انجام می شود که امکان پشیمانی یا فسخ قرارداد به 

 .هیچ عنوان وجود ندارد

تاورس به فعالیت پرداخته و معامالت خود را بر اساس یک سری شود که شما بتوانید با امنیت بیشتری در م این قابلیت باعث می

اصول و قواعد از پیش تعیین شده انجام دهیم. هیچ گونه واسطه ای در میان نبوده و معامالت کامالً شفاف با امنیت کامل انجام می 

 .شود

 دسترسی به این دو جهان

شود و امکان دور کاری و پروژه های ریموت امکان   فیزیکی انجام میدر جهان فیزیکی ما کسب و کار ها اغلب به حالت حضوری و 

های مختلف در جهان به شکل غیر حضوری انجام می شود. در متاورس   پذیر است. ولی امروزه با شیوع کرونا بسیاری از فعالیت

 .ختلفی را انجام دهیدشما آواتار شخصی خود را خواهید داشت و بر اساس رفتار شخصی شما می توانید فعالیت های م

 چشم انداز آینده متاورس

شرکت عمومی با بیشترین ارزش،  10اما تقریباً همه شرکت های اینترنتی پیشرو در بین ؛ مالک اینترنت نیست کس هیچامروزه  

رسی بیشتر، زمان واقعاً به عنوان یک جانشین کاربردی برای وب عمل کند، این بار با دست Metaverse رتبه بندی می شوند. اگر

باید همان تنوع  Metaverseو فعالیت تجاری بیشتر، احتماالً پیشرفت اقتصادی بیشتری به ارمغان خواهد آورد. صرف نظر از این، 

ها، محصوالت و خدمات جدید برای مدیریت همه چیز از پردازش پرداخت  هایی را ایجاد کند که در وب دیده ایم. شرکت فرصت

هویت، استخدام، تحویل آگهی، ایجاد محتوا، امنیت و غیره ظهور خواهند کرد. این به نوبه خود به این معنی است گرفته تا تأیید 

 .(0) که بسیاری از کسب و کارهای فعلی احتماالً سقوط خواهند کرد

 نتیجه گیری

خلق شهرهایی  خروجی متاورس شهری به صورت. آینده شهرهای دنیا است ی شدن شهرها پدیده ای نوظهور و الزامی برایمتاورس

تعداد کمی از  .که تصمیم سازی برای آینده شهرها را برای مدیران شهری تسهیل می نماید خواهد بود بهبودیافته، تاب آور و پایدار

عه ای چون ایران با امید این می رود در کشورهای در حال توسشهرهای دنیا پاسخ مثبت به این پدیده نوظهور فناوری داده اند، 

پیامدهای مثبت بهره گیری از الگوهای موفق دنیا با اعمال سیاست های بومی سازی این فرایند به فضاهای شهری کشیده شود. 

، شکل ایجاد فضای آموزشی، توریسم مجازی، تشکیل فضای کاری مجازی، های بازاریابی جدید ایجاد فرصتمنجر به  این موضوع

 .، افسردگی و اعتیاد به این صنعت نمودها داده امنیتاز معایب متاورسی شدن می توان به  خواهد شد. نوین اقتصادگیری 
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