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Abstract 

Purpose: Energy Internet is a new approach that has been proposed in response to the crisis of 

energy consumption and control of non-renewable resources. Therefore, this study was conducted 

with the aim of modeling the implementation of energy Internet in government organizations. 

 

Methodology: The research is based on the purpose of fundamental studies and from a 

philosophical perspective with an approach based on interpretive paradigm. In terms of method and 

time period of data collection is also in the category of cross-sectional survey studies. The statistical 

population of the study included the directors of strategic government research who participated in 

this study by non-probabilistic sampling method and purposeful nine people. The main data 

collection tool in this study was semi-structured interviews with experts in the field of public 

administration. The soda method has been used to identify categories of energy internet. Causal 

mapping method has been used to identify the pattern of causal relationships and present the final 

pattern. 

 

Findings: Based on soda analysis, 17 factors were identified as indicators of the energy Internet 

pattern. Based on the pattern of energy internet networks, 17 categories and 159 relationships have 

been identified. The index of correct implementation of energy internet in government 

organizations has the highest dependence and the least influence. The index of access to up-to-date 

hardware facilities and equipment with 19 relationships was at the center of the cluster model 

relationships. 

 

Conclusion: The set of financial resources required to use the energy Internet, the determination to 

use the energy Internet at the macro level, the existence of appropriate software infrastructure and 

access to up-to-date hardware facilities and equipment are the model variables that should be 

considered by officials and policy makers. 
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 چکیده

مطرح شده است.  ریدناپذیو کنترل منابع تجد یاست که در پاسخ به بحران مصرف انرژ یدیجد کردیرو یانرژ نترنتیا هدف:

 کشور انجام شده است یدولت یهادر سازمان یانرژ نترنتیا یسازادهیپ یوسازپژوهش با هدف الگ نیا رو،نیازا

انجام شده  یریتفس میبر پارادا یمبتن یکردیبا رو یو از منظر فلسف نیادیبن یاپژوهش از نظر هدف مطالعه :یشناسروش

پژوهش  ی. جامعه آمارردیگیقرار م یمقطع شیمایدر دسته مطالعات پ زیها نداده یگردآور یاست. از منظر روش و بازه زمان
مطالعه  نیو به صورت هدفمند نه نفر در ا یراحتمالیغ یریگکه با روش نمونه دهدولت بو کیاستراتژ قاتیتحق رانیشامل مد

 بوده یدولت تیریبا خبرگان حوزه مد افتهیساختمین یهاپژوهش مصاحبه نیها در اداده یگردآور یاند. ابزار اصلشرکت کرده
و ارائه  یروابط علّ یالگو ییشناسا یاز روش سودا استفاده شده است. برا یانرژ نترنتیا یهامقوله ییشناسا یاست. برا

 استفاده شده است. یاز روش نگاشت علّ یینها یالگو

 یشدند. براساس الگو ییشناسا یانرژ نترنتیا یالگو یهاعنوان شاخصعامل به 71سودا،  لیبراساس تحل :هاافتهی

 یهادر سازمان یانرژ نترنتیا حیصح یسازادهیشده است. شاخص پ ییرابطه شناسا 751مقوله و  71 یانرژ نترنتیا یاشبکه
 71روز با به یافزارسخت زاتیبه امکانات و تجه یاست. شاخص دسترس دارنفوذ برخور نیو کمتر یوابستگ نیشتریاز ب یدولت

 قرار گرفت. یاابط مدل خوشهرابطه در کانون رو

 نترنتیا یریکارگبه یعزم و اراده الزم برا ،یانرژ نترنتیاستفاده از ا یالزم برا یمجموعه منابع مال :یریگجهیو نت بحث

عنوان روز بهبه یافزارسخت زاتیبه امکانات و تجه یمناسب و دسترس یافزارنرم یهارساختیدر سطح کالن، وجود ز یانرژ
 .ردیقرار گ گذارانیمشو خط نیمورد توجه مسئول یستیکه با باشندیمدل م ییربنایز یارهیمتغ
 

 .ینرم، نگاشت عل اتیپژوهش در عمل ،یدولت یهاسازمان ،یانرژ نترنتیا :های کلیدیواژه
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 مقدمه
ای کنندهتقاضا برای انرژی در دهه گذشته به صورت نگران

افزایش پیدا کرده است. این موضوع به بحران منابع انرژی و 
ترین مسائلی است که گریبانگیر دنیای گرمایش جهانی عمده

امروز است. راهکار منطقی مقابله با این بحران، استفاده از 
باطات است که با عنوان های فناوری اطالعات و ارتتوانمندی

کوشد تا از شود. اینترنت انرژی میاینترنت انرژی شناخته می
هایی هوشمند و عملیاتی به کنترل استفاده از منابع طریق روش

(. این مدیریت انرژی 2323انرژی بپردازد )شاهزاد و همکاران، 
برقراری موازنه بین تولید، توزیع و مصرف انرژی  از طریق

رد. اینترنت انرژی یک شعار روز نیست بلکه گیصورت می
راهکار آینده استفاده از انرژی است که اهداف پایداری توسعه را 

افزاری و کند. این راهکار به بسترهای نرمفراهم می
ای نیازمند است که در حال حاضر امکان افزاری پیچیدهسخت

 استی وجود دارد و نیازمند یک راهکار عملیات هاآن کارگیریبه
(. از پایان قرن بیستم، عوامل متعددی 2371)کیو و همکاران، 

سناریوهای تولید و مصرف انرژی را دستخوش تغییرات عدیده 
بینی کاهش منابع نفتی و ذخائر طبیعی، موجب اند. پیشکرده

شده است تا پژوهشگران به دنبال منابع جدید و تجدیدپذیر 
ای انرژی بسیار زیاد شده انرژی باشند. از سوی دیگر تقاضا بر

است و این خود موجب جستجو برای راهکارهایی جهت 
مدیریت بهینه استفاده از انرژی شده است. مدیریت انرژی 
شامل تولید، توزیع و مصرف انرژی است. مدیریت انرژی 

)بای و  استهمراستا با اهداف پایداری و مدیریت سبز 
 (.2372همکاران، 

کنونی، استفاده از منابع فسیلی و در ساختار مصرف انرژی 
به تبع آن افزایش آلودگی هوا، کمبود منابع و تهدید 

زیست، بازنگری در شیوه تولید و مصرف انرژی را الزامی محیط
(. براساس اعالم آژانس 2371ساخته است )وانگ و همکاران، 

المللی انرژی، میزان تقاضا برای مصرف انرژی تا پانزده بین
افزایشی دوبرابری خواهد داشت. همچنین سال آینده 

اند. تضاد بینی کردهدانشمندان افزایش گرمایش جهانی را پیش
گانه مصرف انرژی، اقتصاد و محیط زیست وضعیت دشواری سه

 استبحرانی در جهان مدرن  مسئلهرا ایجاد کرده است و یک 
(. در حال 2378؛ هانان و همکاران، 2377)هوانگ و همکاران، 

ر چنین افزایشی در میزان تقاضای انرژی نیازمند یک حاض
های قدیمی و کهنه مدیریت بازنگری اساسی در زیرساخت

های انتقال نیرو و کیفیت این انتقال عالوه شبکههانرژی است. ب
های انتقال نیر در حال شبکه باید مورد بازبینی قرار گیرند.

نج هستند و با حاضر از ضعف کارایی، نظارت و اتوماسیون در ر
 ،پذیری باالیی مواجه هستند. بنابراینمشکل عدم انعطاف

گیری از انرژی های بهرهالزامی است تا در زیرساخت
 (.2375تجدیدنظری اساسی انجام شود )یاردات و همکاران، 

حلی مبتنی بر استفاده مدیریت انرژی، راه مسئلهبرای حل 
موسوم  1رنت انرژیاز اینترنت پیشنهاد شده است که به اینت

های های اطالعات و شبکهاست. رشد چشمگیر فناوری
هوشمند این امکان را فراهم ساخته است تا به کمک استفاده از 

های اینترنت بین عرضه و تقاضای همزمان انرژی توانمندی
(. اینترنت انرژی 2323ای برقرار شود )یانگ و همکاران، موازنه

شبکه  کگزاری شده است. یمبتنی بر شبکه هوشمند پایه
را از  یدوطرفه انرژ تالیجید یبا استفاده از تکنولوژ 2هوشمند

 لیتا با کنترل وسا کندیمنتقل م انیبه مشتر دکنندگانیتول
شود،  ییصرفه جو یکنندگان در مصرف انرژمنازل مصرف

 نیباال برود. چن تیو شفاف نانیاطم تیو قابل ابدیکاهش  نهیهز
اداره کردن استقالل  یبرا یراه عنوانبه یکیترشبکه مدرن الک

از  یاریبس ینوظهور از سو لیو مسا یجهان شیگرما ،یانرژ
های حسگر (. ادغام شبکه2378)هانان،  شودیم بیدولتها تعق

های هوشمند و سایر عناصر شبکه توزیع انرژی ، سنجه3سیمبی
ژی با فناوری اطالعات و ارتباطات تحت عنوان اینترنت انر

گیرد. اینترنت انرژی جریان دوسویه انرژی مورد بررسی قرار می
و اطالعات را مبتنی بر شبکه هوشمند برای افزایش کارایی و 

یاردات و همکاران، دهد )کاهش هزینه مورد استفاده قرار می
(. پارادایم اینترنت انرژی، با هدف مدیریت کارای توزیع و 2375

رژی را برای همه فعاالن این حوزه مصرف انرژی، آینده بازار ان
کنندگان ثانویه، طراحان کنندگان، توزیعکند. عرضهترسیم می

کنندگان از این پارادایم متاثر خواهند شد. فناوری و همه مصرف
اینترنت انرژی مبتنی بر مفهوم شبکه هوشمند، منافع عمومی 

 (.2371برای همه به ارمغان خواهد آورد )هانگ و همکاران، 
شود ها مصرف میبخش بزرگی از انرژی در سازمان

بیان کرده است  IEAالمللی انرژی که آژانش بین طوریهب
ها بیش از مصارف خانگی میزان مصارف انرژی در سازمان

بحران انرژی و مدیریت آن، اینترنت  مسئلهبر است. عالوه
انرژی، دو مفهوم شبکه هوشمند و اینترنت اشیا را ترکیب 

د و اینترنت اشیا ابزار اصلی جهت تحقق نسل سوم دولت کنمی
 الکترونیکی یا همان دولت هوشمند است.

                                                      
1. Internet of energy 

2. Smart grid 

3. Wireless sensor networks, WSN 
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شبکه باز و جامع از اشیا باهوش که  عنوانبهاینترنت اشیا 
گذاری اطالعات و دهی خودکار، به اشتراکظرفیت سازمان

منابع، واکنش نشان دادن به شرایط و تغییرات در محیط رادارد 
 (.2323و همکاران،  1)لی شوددرک می

نظر به اینکه در کشور ایران دولت متصدی بزرگترین 
باشند و های داخلی عموماً دولتی میو سازمان استها سازمان

ها و حرکت در راستای تغییرات برای مواجه شدن با چالش
دولت باز، دولت هوشمند،  فناورانه راهکاری جز حرکت به سوی

در این مطالعه به ؛ وجود نداردهوشمند  و شهر حاکمیت هوشمند
های دولتی پرداخته شده موضوع اینترنت انرژی در سازمان

است. این درحالی است که مفهوم اینترنت انرژی با ابهامات 
زیادی همراه است و هنوز مطالعه دقیق و مدونی در این حوزه 

سازی اینترنت انرژی در کشور انجام نشده است. برای مفهوم
های زیربنایی آن مورد شناسایی قرار گیرند. شاخص باید

تواند در راستای اینترنت انرژی می کارگیریبههای شاخص
گشا باشد. ای جامع در حوزه مدیریت انرژی راهاجرای برنامه

در بنابراین در مطالعه حاضر به ارائه مدلی برای اینترنت انرژی 
العه به شود. در این مطسطح کالن کشوری پرداخته می

های اساسی زیر پاسخ داده خواهد شد: مهمترین پرسش
اینترنت انرژی کدامند؟ الگوی روابط  کارگیریبههای شاخص
اینترنت انرژی چگونه است؟ جهت  کارگیریبههای شاخص

مروری بر ادبیات پژوهش و ابتدا  ،پژوهشاین  سؤاالتپاسخ به 
روش سپس  .مطالعات کاربردی انجام شده، ارائه خواهد شد

های ها و تکنیک، ابزارهای گردآوری دادهپژوهش
شود. با استفاده از تکنیک ها مشخص میوتحلیل دادهتجزیه

تفسیری، اقدام به تعیین روابط و توالی -یابی ساختاریمدل
کاربردی  ییهاشنهادیپها شده است. در پایان نیز شاخص

 .ارائه شده است پژوهشبراساس نتایج 

 هشپیشینۀ پژو
پیدایش مفهوم اینترنت انرژی ریشه در تحوالتی دارد که از 
هوشمندسازی صنایع در کشور آلمان شروع شد و با عنوان 

شود. این شناخته می 32انقالب صنعتی چهارم یا صنایع 
های سایبری آغاز شده و و سیستم تحوالت با اینترنت اشیا

کشیده شده  دامنه آن به استفاده از اینترنت در مدیریت انرژی
ترین عامل حیاتی در است. چرا که مدیریت مصرف انرژی مهم

(. 2372زندگی کنونی و آینده بشر است )روبلک و همکاران، 

                                                      
1. Li 

کمبود منابع انرژی و تقاضای روزافزون برای آن در سرتاسر 
ال منابع تجدیدپذیر انرژی باشیم. بدنه دنیا موجب شده است تا ب

های تجدید پذیر در حوزه ه از انرژیاین تغییر رویکرد به استفاد
دولت، صنایع و مجامع آکادمیک مشهود است. توسعه 

های تجدیدپذیر در کنار رشد فناوری اطالعات و انرژی
اینترنت انرژی  ةارتباطات دو عنصر پیشران و کلیدی درزمین

یک سیستم  عنوانبهتواند اینترنت انرژی می ،هستند. بنابراین
های پاک را از نرژی دیده شود که توزیع انرژیبرداری از ابهره

سازد و تحت طریق فناوری اطالعات و ارتباطات میسر می
گیرد )کای و وو، عنوان شبکه هوشمند مورد مطالعه قرار می

فناوری اطالعات و  ژهیوبه(. 2371؛ کیو و همکاران، 2378
های ارتباطات یک راهکار بادوام برای استفاده از توانمندی

کند و اجازه توزیع انرژی برای بکه هوشمند فراهم میش
دهد. در اینجا دستیابی به اهداف زیربنایی اینترنت انرژی را می

شبکه هوشمند برای گردآوری و عملیاتی کردن اطالعات 
کنندگان از انرژی مورد کنندگان و استفادهپیرامون رفتار ارائه
محیطی و یستگیرد تا اهداف پایداری زاستفاده قرار می

؛ 2378ماندگاری انرژی را محقق سازد )لومباردی و همکاران، 
 (.2378وو و همکاران، 

اینترنت انرژی، دو مفهوم شبکه هوشمند و اینترنت اشیا را 
که در آن هر شئ  ی استمفهوم 2ایاش نترنتیاکند. ترکیب می

قابل  ،3ینترنتیآدرس ا کی لهیو به وس نترنتیبستر ا قیاز طر
 نایکنترل از راه دور خواهد شد.  یو حت یدسترس ،ییاشناس

است و با  کرده دایتوسعه پ های هوشمند،مبتنی بر شبکهمفهوم 
)بای و  است. ی معرفی شدهبه مجامع علمی انرژ نترنتینام ا

(. مطالعات متعدد 2378؛ هانان و همکاران، 2372همکاران، 
هوشمند، بر  پیرامون تولید و توزیع انرژی در یک شهر سبز و

اند. اینترنت انرژی مفهومی مفهوم اینترنت انرژی تمرکز کرده
است که اینترنت اشیا و مدیریت انرژی را با هدف توزیع و 

آمیزد. همه انواع انرژی شامل تسهیم انرژی در هم می
کنندگان های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و همه مصرفانرژی

م در تعامل خواهند بود. انرژی از طریق اینترنت انرژی با ه
کنندگان انرژی در کنندگان و مصرفبراساس این رویکرد ارائه

زمان واقعی باهم در تعامل دوسویه قرار خواهند گرفت تا تعدیل 
جویی مصرف و توزیع بهینه میسر شود. هدف تولید، صرفه

بر استفاده از  تأکیدبرداری از انرژی با اینترنت انرژی بهبود بهره
همه  تأمینهای تجدیدپذیر و توزیع صحیح انرژی برای انرژی

                                                      
2. Internet of things, IOT 

3. Internet protocol, IP 
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 (.2378ها به منابع انرژی است )لین و همکاران، نیازمندی
یک پلتفرم  عنوانبهمفهوم اینترنت انرژی همچنین 

افزاری برای کنترل، نظارت و مدیریت کل شبکه هوشمند از نرم
ی طریق تعامل دوسویه بین تمامی منابع تولید و مصرف انرژ

های (. آینده سیستم2371شود )سانی و همکاران، تعریف می
بندی شود: تواند در دو بخش اصلی دستهمدیریت انرژی می

جریان نیرو و جریان اطالعات. مدیریت این جریان نیرو و 
صورت یکپارچه با عنوان اینترنت انرژی شناخته ه اطالعات ب

انرژی نیازمند و تحقق اینترنت  کارگیریبهشود. ابزارهای می
های مرکزی کنترل سیستم ارتباط دقیق با یکدیگر و شبکه

باشند. از این ارتباطات تحت عنوان ارتباطات ماشین با می
 کیکننده فراهم ی،انرژ نترنتیاشود. یاد می (M2M) 1ماشین
شده در  عیتوز یهاستمیاست که موجب توسعه س نینو یمعمار

 کی یانرژ نترنتیا ،گریدانیببه. شودیم یشبکه برق و انرژ
از  یشبکه هوشمند و مجموعه بزرگ نیب یواقع-واسط زمان

پردازش  لهیبه وس یانرژ نترنتی. اکندیفراهم م زاتیتجه
به همراه  یانرژ نهیبه رهیو ذخ دیتول تیها و اطالعات، ظرفداده

را  هوشمنددر شبکه  یو مصرف انرژ دیتول نیتوازن ب جادیا
 .(2378تاون و همکاران، ) کندیم جادیا

های جدیدی از کنترل و های اینترنت جنبهتوسعه فناوری
مدیریت عملیات روزانه ابزارها و تجهیزات پیرامون ما را از 

سیم فراهم آورده است. در عصر جدید های بیطریق فناوری
های نوظهور یا در حال پیدایش فناوری اطالعات، این فناوری

 تکاملود استانداردهای زندگی انسان برای پشتیبانی و بهب
هایی که اینترنت در اختیار ما قرار داده است . توانمندیاندافتهی

برداری بهتر از ابزارها و تجهیزات را نیز فراهم کرده امکان بهره
ها باعث هوشمندی محیط کاری و زندگی است. این توانمندی

ندی است و اند. اینترنت اشیا عنصر زیربنایی این هوشمشده
باعث ارتباط متقابل بین اشیا از طریق سنسورهای اینترنتی 

دهد تا کارهای شود. اینترنت اشیا به کابرانش اجازه میمی
کارا و اثربخش حتی از طریق کنترل از  یبه صورتروزانه خود را 

(. مفهوم اینترنت 2371راه دور انجام دهند )عامر و همکاران، 
ری امنیت شبکه هوشمند را بهبود دایمعن صورت بهانرژی 

یک حوزه ترکیبی از  عنوانبهبخشیده است. اینترنت انرژی 
فناوری و توزیع انرژی، سازوکارهایی را برای بهبود استفاده از 

های مبتنی بر شبکه هوشمند فراهم آورده است. در توانمندی
گردآوری  منظوربهحوزه اینترنت انرژی از فناوری اینترنت اشیا 

                                                      
1. Machine-to-Machine; M2M 

جهت مدیریت هوشمند انرژی  2ها در زمان واقعیتحلیل داده و
های کند که بخششود. اینترنت انرژی تضمین میاستفاده می

مختلف حوزه انرژی شامل تولید، تبدیل، توزیع، عملیات، 
به کنندگان نهایی ها و مصرفرسانی، بازارها، واسطهخدمت
د تدریجی شوند. این مفهوم رونیکپارچه مدیریت می یصورت

انتقال از منابع انرژی تجدیدناپذیر به منابع انرژی تجدیدپذیر را 
ها را کاهش داده و مصرف هزینه تیدرنهاسازد که فراهم می

سازد )سانی و همکاران، انرژی را اثربخش و اقتصادی می
2371.) 

، ازجملهموضوع پژوهش، تحقیقاتی نیز انجام شده،  ةمیندرز
چارچوب امنیتی » عنوانای با ( مقاله2371سانی و همکاران )

اند. در ارائه کرده «سایبری اینترنت انرژی مبتنی بر اینترنت اشیا
اینترنت انرژی براساس  یسازمفهوماین مقاله نخست به 

ساختاری  هاآنچارچوب کلی اینترنت اشیا پرداخته شده است. 
حلیل اند و برای انجام تامنیتی برای شبکه هوشمند ارائه کرده

در  پژوهشاند. نتایج این ها استفاده کردهخود از تئوری بازی
بهبود امنیت و حفظ حریم خصوصی در اینترنت انرژی کمک 

 کند.می
الگوریتم بهبود » ای با عنوان( مقاله2371کیو و همکاران )

اند. در ائه کردهار «ریزی کیفیت خدمات اینترنت انرژیبرنامه
ر این مقوله استوار است که هدف این مقاله تمرکز اصلی ب

 طوربهنهایی اینترنت انرژی بهبود کیفیت زندگی است و 
ها، حداکثر استفاده با کاهش مصرف انرژی و هزینه زمانهم

با استفاده از روش  هاآنمناسب از انرژی نیز محقق شود. 
اند که به افزایش افزاری ارائه کردهای نرمسازی برنامهشبیه

 شود.میاینترنت انرژی منجر  کارگیریبهات کیفیت خدم
مدیریت انرژی » ای با عنوان( مقاله2371عامر و همکاران )

و کاربردهای آن در آینده مبتنی بر ترکیب سیستم اطالعات 
اند. براساس این کرده ارائه «مدیریت و منابع با اینترنت اشیا

رژی در ابزار اصلی مدیریت ان عنوانبهمقاله اینترنت انرژی 
معتقدند اینترنت انرژی  هاآندنیای فرامدرن معرفی شده است. 

از دو خاستگاه اصلی برآمده است: سیستم اطالعات مدیریت و 
این اساس مدلی برای اینترنت انرژی ارائه شده  اینترنت اشیا. بر

است و کاربردهای آن در دنیای امروز و نحوه توسعه آن برای 
 .تشریح شده است نسل آینده

 

                                                      
2. Real-Time 
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 پژوهششناسی روش
این پژوهش از منظر فلسفی یک پژوهش کیفی است که بر 
پایه پارادیم تفسیرگرایی استوار است. این پارادایم در برابر 

گرایی قرار دارد و برای مطالعات مدیریت و علوم فلسفه اثبات
(. مطالعه حاضر 7018)آذر و خسروانی،  استتر اجتماعی مناسب

ی انجام شده است. در این رویکرد کوشش با رویکردی استقرای
های تخصصی ها و مصاحبهبر آن بوده است تا با مطالعه نظریه

 کارگیریبههای اولیه پژوهش شناسایی و الگوی نهایی شاخص
ترسیم شود. همچنین این پژوهش از منظر  اینترنت انرژی

 پژوهشهدف یک پژوهش بنیادی است که با مبتنی بر روش 
رم انجام شده است. از منظر زمانی این پژوهش در در عملیات ن

 مقطعی قرار دارد.-های پیمایشیدسته پژوهش

های ها در این پژوهش مصاحبهابزار اصلی گردآوری داده
یافته با خبرگان حوزه مدیریت دولتی بوده است. در ساختنیم

شوند در عملیات نرم انجام می پژوهشمطالعاتی که با رویکرد 
اری شامل خبرگان حوزه مورد مطالعه است. در این جامعه آم

نفر نمونه کافی است )نارایان و  73تا  5مطالعه معموالً بین 
های (. قلمرو مکانی این مطالعه سازمان2375آرمسترانگ، 

مدیرانی است که در شامل  یجامعه آماربنابراین  است دولتی
تحقیقات  کنند. این مدیران از مرکزگیری میاین زمینه تصمیم

اند. مالک انتخاب خبرگان استراتژیک دولت انتخاب شده
سال سابقه کاری و حداقل مدرک تحصیلی دکتری  75حداقل 

گیری هدفمند گیری از روش نمونهبرای نمونه .استمدیریت 
 استفاده شده است.

 گروه خبرگان .2جدول 

 خبرگان حائز شرط شرط نماد شاخص خبرگی

 α≥5 27سال یا  75باالی  α میزان تجربه مرتبط

 75 (β ≥دکتری مدیریت )کارشناسی ارشد β سطح تحصیالت

 خبرگان نهایی
 

 1 سال و مدرک تحصیالت تکمیلی 75تجربه باالی 

 
نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت  1این اساس  بر

 اند.کرده
و  سوکیاز  مسئلهتنیده و آشفته با توجه به ماهیت درهم

و ارائه الگوی توافقی  مسئلهدهی بر ساخت تأکیداز سوی دیگر 
در عملیات نرم  پژوهشهای این مطالعه با استفاده از روش

های اینترنت انرژی صورت گرفته است. برای شناسایی مقوله
های توسعه گزینه و از روش سودا استفاده شده است. تحلیل

کولین ادن و  وسیلهه )سودا( روشی است که ب 1استراتژیک
فرانک اکرمن ارائه شده است. سودا روشی مناسب برای حل 
مسائل پیچیده است زیرا از نگاشت شناختی برای شناخت 

و آنچه ممکن است پیرامون آن رخ دهد، استفاده  مسئله
(. برای شناسایی الگوی روابط 7018کند )آذر و خسروانی، می

استفاده شده  2یعلی و ارائه الگوی نهایی از روش نگاشت عل
 یشناختنگاشت یهااز روش یکی یروش نگاشت علاست. 

برخوردار  یاز کاربرد فراوان یفیک پژوهشروش  در است که
خبرگان  یو ذهن ینقشه ادراک میترس یروش برا نیاست. از ا
. چون پژوهشگر (2372، 3)اکرمن و الکساندر شودیاستفاده م

 یو متعدد دهیتن درهم یهاروش با عوامل و شاخص نیدر ا

                                                      
1. Strategic Option Development and Analysis (SODA) 

2. Causal Mapping 

3. Ackermann & Alexander 

یابی به اهداف پژوهش برای دست ،نیابنابر .سروکار دارد
رویکرد ترکیبی پژوهش الگوی کلی  .است حاضر مناسب

 ارائه شده است. شکل حاضر در 

 
  نگاشت علی-چارچوب پیشنهادی با روش سودا .2شکل 

 
و  UCinet 6افههزار بهها نههرم ههها تحلیههل داده و تجزیههه

 انجام گرفته است. NetDraw 2افزار نرم

 های پژوهشیافته
های الگوی در بخش اول از پژوهش حاضر برای شناسایی شاخص

 کیاستراتژ یهانهیو توسعه گز لیتحلاینترنت انرژی از روش 
کننده یک تحلیلگر یا تسهیل بر حضوراستفاده شده است. این روش 
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های شناختی و راهنمایی گروه برای ساخت نقشهبرای کمک به 
دارد. تحلیلگر باید با افراد به  تأکیدرسیدن به درک مشترک و توافق 

روش نیم ساختاریافته مصاحبه نموده و تالش نماید نموداری شامل 
مفاهیم ذهنی افراد و ارتباطات این مفاهیم ترسیم نماید )آذر و 

گرفته  در نظری مصاحبه اصلی برا سؤال(. شش 7018خسروانی، 
 شد.

توافق میان اعضای  هدف کلیدی سودا دستیابی به فهم و 
مورد بحث است. سودا یک روش برای کار بر  مسئلهگروه راجع به 

روی مسائل پیچیده است. این رویکرد جهت کمک به مشاوران 
گر عمل یک تسهیل عنوانبهدر عملیات طراحی شده و  پژوهش

تحلیل و ساختاردهی نگاشت  و های تجزیهوشکند. سودا جزء رمی
گیرد که به مذاکره بین اعضای گروه کمک شناختی قرار می

در شرایطی مفید است که افراد یک  SODA Ⅰکند. روش می
دارند، اما  مسئلههای متمایز و متفاوتی به یک گروه، نظرات و دیدگاه

ه یابی به یک گروها برای دستالزم است که این دیدگاه
های گیری استراتژیک ترکیب شوند. این روش با رسم نقشهتصمیم

های فردی شامل نظرات یک فرد در شود. نقشهفردی آغاز می
های فردی به شود. پس از آن نقشهخصوص موضوع بررسی می

شوند که مبنای مباحث و مذاکرات یک نقشه استراتژیک تبدیل می
 گروهی است.

برای افراد از کارگاه استفاده برای رسیدن به توافق عملی 
 .ها بسیار حساس و دشوار استشود. ایفای نقش در این کارگاهمی
تحلیلگر باید در برخورد با افراد گروه، حساسیت این نقش را  ،لذا

پروا شرح دهد. چراکه بسیاری از مدیران عالقه ندارند صریح و بی
راحی کارگاه شان را در مورد مسائل بیان نمایند. هنگام طنظرات

ای از اهداف مشخص را برای گروه تعریف مشاور باید مجموعه

اند. در روش آمده به دستنماید که در اثر تعامل و مذاکره با افراد 
SODA Ⅰ  مبنایی برای مذاکره در  عنوانبهنقشه استراتژیک

یک کارگاه است که از پیش توسط تحلیلگر با در نظر گرفتن 
 شود.نظرات گروه آماده می

( 2337برای برگزاری کارگاه از روش پیشنهادی ادن و اکرمن )
برای تشکیل  یادومرحلهاستفاده شده است. ادن یک روش 

 ها پیشنهاد داده است.کارگاه
مرحله نخست: هدف این مرحله روشن ساختن تمام موارد 

گیری سازی در مورد شکلموجود در نمودار استراتژیک برای زمینه
ا و اثربخش است. این مرحله توسط محققین، رهبری مذاکرات کار

گردید و در آن موارد مهم، مشکالت و ارتباطات در نقشه 
استراتژیک معرفی شدند. طبق الگوی پیشنهادی ادن و آکرمن 

 امکان بحث و مذاکره برای افراد فراهم نشد.
مرحله دو: این مرحله شامل مجموعه جلساتی برای بحث و 

شه استراتژیک و راهکارهای عملی آن است. با نق ةمذاکره دربار
توجه به پیچیدگی و تازگی موضوع مورد بررسی این مرحله دو ماه 

 به طول انجامید.
درنهایت مباحث جلسات مختلف ثبت و ضبط گردید و به 

ها و جلسات صورت متن مکتوب درآورده شد. سپس متون مصاحبه
احدهای معنایی در قالب ها به وچندین بار مطالعه و مرور شد. داده

های مرتبط با معنای اصلی شکسته شد. جمالت و پاراگراف
واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سپس کدهای مناسب هر 

بندی شد. با واحد معنایی نوشته و کدها براساس تشابه معنایی طبقه
شاخص نهایی دست پیدا شد.  71مالحظات نهایی انجام شده به 

جدول ها در وی اینترنت انرژی مستخرج از مصاحبههای الگشاخص
 ارائه شده است. 2

 

 سودا لیتحلهای الگوی اینترنت انرژی مبتنی بر شاخص .1 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  متغیرهای پژوهش نماد

IOE01 سازی صحیح اینترنت انرژی در سازمانپیاده( های دولتیIOE01) 

IOE02 سازی زیرساختبهینه( های تولید انرژیIOE02) 

IOE03 ( منابع مالی الزم برای استفاده از اینترنت انرژیIOE03) 

IOE04 (   عزم و اراده الزم برای بکارگیری اینترنت انرژی در سطح کالنIOE04) 

IOE05 بهینه( سازی سازوکارهای تبدیل انرژیIOE05) 

IOE06 های نرموجود زیرساخت( افزاری مناسبIOE06) 

IOE07 تجهیز لوازم مصرفی سازمان( های دولتی به اینترنتIOE07) 

IOE08 برقرای ارتباط می( ان زنجیره تامین و مصرف انرژیIOE08) 

IOE09 ( نظارت برخط بر میزان مصرف انرژی هر سازمانIOE09) 

IOE10 افزاری بهدسترسی به امکانات و تجهیزات سخت( روزIOE10) 

IOE11 فرآیندهای نظام( مند برای توزیع انرژیIOE11) 

IOE12 شفاف( سازی اطالعات مربوط به مصرف انرژیIOE12) 

IOE13 سازی دادهامکان ذخیره( های مربوط به تولید و مصرف انرژیIOE13) 

IOE14 ( تشریک اطالعات موجود در واحدهای تحت پوشش مصرف انرژیIOE14) 

IOE15 ( توسعه سرورهای اینترنتی قدرتمند در کشورIOE15) 

IOE16 ( استفاده از نیروی انسانی متخصصIOE16) 

IOE17  سازمانآموزش مدیران( های دولتیIOE17) 
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 استخراج نقشه علی خبرگان و ارائه الگو
ل نقشه کیفی، به استخراج و تحلی سازیمدلگام دوم از فرایند 

علی ادغامی خبرگان اختصاص یافته است. برای شناسایی 
و ارائه الگوی اینترنت  ییشناساهای شاخصروابط درونی 

انرژی جلسات مربوط تشکیل شده است. طراحی الگوی نهایی 
برای استخراج . با استفاده از روش نگاشت علی انجام شده است

دراو و افزار نتها و الگوی روابط پیچیده عوامل از نرمشاخص

 .یوسینت بهره گرفته شده است
برای تهیه نقشه ادغامی الزم است تا میزان تشابه یا عدم 
تشابه نقشه علی خبرگان مشخص شود. برای این منظور از 

استفاده شده است. هدف این روش بررسی  QAPهمبستگی 
های ذهنی خبرگان است. این شاخص میزان شباهت نقشه
 دهد.ها را نشان میکهمیزان هماهنگی شب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 کشور یدولت یهادر سازمان یانرژ نترنتیا سازیهای پیادهای شاخصالگوی شبکه .2شکل 

 

این شاخص براساس مقایسه شبکه موردانتظار با شبکه  ،درواقع
و  271/3شود. میزان این شاخص مشاهده شده محاسبه می

دهد دست آمده است. این نشان میه ب 333/3داری یمعن
یابی به توافق با موفقیت های تشکیل شده جهت دستکارگاه

همراه بوده است و نقشه علی نهایی از میزان توافق خوبی 
 برخوردار است.

های مربوط به تحلیل داده و های تجزیهآخرین بخش از فعالیت
ای ماتریس همجواری ههای علی به تلفیق و تلخیص دادهنقشه

های ادغامی با روش اختصاص دارد. ماتریس همجواری نقشه
بلوکی طراحی شده است. با استفاده از الگوریتم  سازیمدل
نقشه نهایی به  NetDrawافزار در نرم TSOسازی بهینه

 ارائه شده است. زیرصورت 
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کشور یدولت یهادر سازمان یانرژ نترنتیا سازیهای پیادهوابستگی شاخص-قدرت . نمودار1شکل   

 

مقوله و  71سازی اینترنت انرژی ای پیادهبراساس الگوی شبکه
 حیصح یسازادهیپرابطه شناسایی شده است. شاخص  751

از بیشترین  (IOE01) یدولت یهادر سازمان یانرژ نترنتیا

به  یدسترسشاخص  رخوردار است.وابستگی و کمترین نفوذ ب
 71با  (IOE10روز )به یافزارسخت زاتیامکانات و تجه

میزان اثرات  دارد قرارای رابطه در کانون روابط مدل خوشه
رابطه  5و تعداد روابط دوسویه آن  72مستقیم این شاخص 

قدرتمند در کشور  ینترنتیا یتوسعه سرورهاهای . شاخصاست
(IOE15)، متخصص  یانسان یروین از استفاده(IOE16)  و

با  (IOE08) یو مصرف انرژ تأمین رهیزنج انیارتباط م برقرار
رابطه عناصر بعدی از منظر میزان تعامالت کلی در سیستم  78
 باشند.می

براساس روابط خارجی )نفوذ( و داخلی )وابستگی( و میزان 
تری را ترسیم کرد. مجموعه توان الگوی سادهتعامالت می

ها برای هر عنصر در تشکیل ماتریس ها و خروجیرودیو
 گیرد. ماتریسوابستگی مورد استفاده قرار می-قدرت نفوذ

 0جدول سازی اینترنت انرژی در های پیادهتعامالت شاخص
 .ارائه شده است
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سازی اینترنت انرژیهای پیادهماتریس تعامالت شاخص .1جدول   

 
به توان ، میهاشاخصوابستگی  و میزان براساس قدرت نفوذ

ها دست پیدا کرد و به مراتبی از شاخصالگویی سلسله

های شاخصی سطوح یوی نهاالگ .سازی مدل پرداختساده
 نمایش داده شده است. شکل اینترنت انرژی در کارگیریبه

دار عناصر هر سطح بر یدر این نگاره فقط روابط معن
دار عناصر یعناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معن

استفاده  یالزم برا یمنابع مال هر سطر در نظر گرفته شده است.
 نترنتیا کارگیریبه یاراده الزم برا و عزمی، انرژ نترنتیاز ا
 مناسب یافزارنرم یهارساختیوجود ز، در سطح کالن یانرژ
 عنوانبه روزبه یافزارسخت زاتیبه امکانات و تجه یدسترسو 

باشند. این عناصر بر تجهیز متغیرهای زیربنایی مدل می
های دولتی به اینترنت، توسعه سرورهای اینترنتی سازمان
، استفاده از نیروهای انسانی متخصص و آموزش قدرتمند

گذارند. براساس تعامل این می تأثیرهای دولتی مدیران سازمان
و مصرف  تأمینتوان به برقراری ارتباط میان زنجیره عناصر می

های مربوط به تولید و مصرف سازی دادهانرژی، امکان ذخیره
رف انرژی و تشریک اطالعات در واحدهای تحت پوشش مص

 یسازنهیبهانرژی دست یافت. به همین ترتیب 
 لیتبد یسازوکارها یسازنهیبه، یانرژ دیتول یهارساختیز

ی قابل حصول انرژ عیتوز یمند برانظام یندهایفرآی و انرژ
 یمصرف انرژ زانینظارت برخط بر مخواهد بود. به این ترتیب 

ی اطالعات مربوط به مصرف انرژ یسازشفافو  هر سازمان
در  یانرژ نترنتیا حیصح یسازادهیپ تیدرنهامیسر شده و 

 شود.ی محقق میدولت یهاسازمان
 

 رتبه تعامالت رتبه فوذن رتبه وابستگی  متغیرهای پژوهش

 های دولتیسازی صحیح اینترنت انرژی در سازمانپیاده

(IOE01) 
72 7 3 71 72 72 

 های تولید انرژیسازی زیرساختبهینه

(IOE02) 
72 5 5 72 71 1 

 2 72 75 2 71 1 (IOE03منابع مالی الزم برای استفاده از اینترنت انرژی )

 اینترنت یریکارگبهعزم و اراده الزم برای 

 (IOE04انرژی در سطح کالن ) 
0 72 72 0 71 1 

 70 2 5 72 78 0 (IOE05سازی سازوکارهای تبدیل انرژی )بهینه

 2 72 72 0 72 72 (IOE06افزاری مناسب )های نرموجود زیرساخت

 1 73 72 5 71 7 (IOE07دولتی به اینترنت ) هایتجهیز لوازم مصرفی سازمان

 73 1 8 1 78 0 (IOE08و مصرف انرژی ) تأمینمیان زنجیره ارتباط  برقرار

 75 2 2 75 71 1 (IOE09نظارت برخط بر میزان مصرف انرژی هر سازمان )

 0 72 72 7 71 7 (IOE10روز )افزاری بهسخت دسترسی به امکانات و تجهیزات

 72 5 2 72 72 72 (IOE11مند برای توزیع انرژی )فرآیندهای نظام

 ازی اطالعات مربوط بهسشفاف

 (IOE12مصرف انرژی ) 
72 0 2 75 72 72 

 های مربوط به تولیدسازی دادهامکان ذخیره

 (IOE13و مصرف انرژی ) 
8 1 1 73 75 71 

 تشریک اطالعات موجود در واحدهای

 (IOE14تحت پوشش مصرف انرژی )
1 8 1 73 72 72 

 2 72 72 5 78 0 (IOE15توسعه سرورهای اینترنتی قدرتمند در کشور )

 1 73 77 1 78 0 (IOE16استفاده از نیروی انسانی متخصص )

 2 72 77 1 71 1 (IOE17های دولتی )آموزش مدیران سازمان
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 های دولتیسازی اینترنت انرژی در سازمانپیاده یالگو .1 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
 توانایی باید هادولت جدید، هایفناوری ظهور موازاتبه

 در نوآوری ایجاد و جدید با شرایط باقانط ،هاآن از استفاده
 را کیفیت آن و سرعت با همراه دولتی خدمات ارائه شیوه
بحران انرژی ازجمله مسائلی است که باشند؛ از طرفی  داشته

 یهایفناوربسیاری در توسعه  یهایدگرگونموجب ایجاد 
ضروری است که برای مدیریت  ،رونیازا. مختلف شده است

، هایدگرگونها و بحرانهای مواجهه با سیاستاتخاذ  کارآمد و
راهکار منطقی در  ؛وجود داشته باشدنگاهی فراتر از فناوری 

 گیری از اینترنت انرژی است.این زمینه، بهره
به  کاربرد اینترنت انرژی در مفهوم دولتی یطورکلبه

افزایش کارایی استفاده از منابع عمومی، کاهش مصرف انرژی 
ت دولتی اشاره دارد و هدف اصلی اینترنت انرژی و بهبود خدما

باالترین  عنوانبهایجاد ارزش عمومی و تحقق دولت هوشمند 
 (.2378)برند و همکاران،  است هاسازمانسازی مرحله مدرن

بسیار باالی اینترنت  یهالیپتانسبا این حال با وجود 

ین به دلیل تازگی موضوع، تحقیقات در ا ها،انرژی برای دولت
 ییهاچالشاین مهم، با  یسازادهیپو  زمینه کمیاب است

ممکن است از باز کردن  هاچالشهمراه است. این 
داده محور که  هوشمنددولت دیجیتال به دولت  یهالیپتانس

 یهاارزشو خدمات منافع عمومی و  هااستیسقادر به ارائه 
ت از همه، در این صور ترمهمعمومی است، جلوگیری نماید. 

اینترنت انرژی نیازمند  اندازچشمپویا برای تغییر  صورت به
عمومی جدید و  یهااستیستحقیقات فوری برای بررسی 

توسعه پویایی در ایجاد دولت هوشمند از طریق  یهاچالش
های از اینترنت انرژی در دامنه سیستم یبرداربهرهکاوش و 

الگوی به ارائه  پژوهشدر این  ،رونیازاپویا هستیم. 
با  کشور های دولتیاینترنت انرژی در سازمان سازیپیاده

های استراتژیک پرداخته شد. براساس الگوی رویکرد گزینه
، شاخص رابطه 751 مقوله و 71ارائه شده در قالب  یاشبکه

 یدولت یهادر سازمان یانرژ نترنتیا حیصح یسازادهیپ
(IOE01) رخوردار است. از بیشترین وابستگی و کمترین نفوذ ب
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روز به یافزارسخت زاتیبه امکانات و تجه یدسترسشاخص 
(IOE10)  دارد.  قرارای رابطه در کانون روابط مدل خوشه 71با

و تعداد روابط دوسویه آن  72میزان اثرات مستقیم این شاخص 
قدرتمند  ینترنتیا یتوسعه سرورهاهای . شاخصاسترابطه  5

متخصص  یانسان یرویز نا استفاده ،(IOE15در کشور )
(IOE16)  یو مصرف انرژ تأمین رهیزنج انیارتباط م برقرارو 
(IOE08)  رابطه عناصر بعدی از منظر میزان تعامالت  78با

منابع مجموعه  مدل، ترسادهباشند. در بیان کلی در سیستم می
 یو اراده الزم برا عزمی، انرژ نترنتیاستفاده از ا یالزم برا یمال

 یهارساختیوجود ز، در سطح کالن یانرژ نترنتیا یریارگکهب
 زاتیبه امکانات و تجه یدسترسو  مناسب یافزارنرم

 باشند.متغیرهای زیربنایی مدل می عنوانبه روزبه یافزارسخت
حاضر نخستین کوشش  پژوهشحال با توجه به اینکه، 

اینترنت انرژی در حوزه مدیریتی و دولتی ة نیدرزمآکادمیک 
توان بسیار محدود است و می پژوهشامکان مقایسه نتایج  است

به مطالعات مرتبط در این زمینه اشاره کرد. در این راستا، 
 ( در مقاله خود اظهار کردند، فراگیر2378) ردیک و 1چاتفیلد

 اما است ریناپذاجتناب و مدیریت انرژی امری اشیا اینترنت شدن
 هادولت دوش روی ینهزم این در زیادی یهانهیهز و مشکالت

 .کرد خواهد سخت هادولت برای را کار موضوع این و بود خواهد
(، نیز اختصاص منابع مالی الزم 2372) کاستور ومک کویین

از  ها رادولت یهاتیفعالاینترنت اشیا در  کارگیریبهبرای 
و  2اند. ویکتورتحقق دولت هوشمند دانسته یهاضرورت

 ها و قوانین در سطح کالنبر سیاست (، بیشتر2323همکاران )
و شرط ایجاد آمادگی نهادی در کشورها جهت  اندداشته تأکید

 یسازادهیپیکی از پیامدهای  عنوانبهتحقق دولت هوشمند 
مدیریت انرژی را حذف موانع قانونی و مقررات و یا ایجاد قوانین 

ها گذار کشورو مقررات موردنیاز از سوی باالترین نهاد قانون
 تأمین و نوآوری زیرساخت، و بعد فناوری 8(، 2377) 3انددانسته
 و کاربردی یهابرنامه ،یسازتیظرف شهروندی، مشارکت مالی،
و  نهادها قانونی، هایچارچوب و هاسیاست مشترک، خلق

 د.کر معرفی دولت باز اجزاء عنوانبهرا  رهبری
اینترنت  از یریگبهرهة نیدرزم ییهاتالشنیز  در کشور ما

انرژی جهت تحقق دولت هوشمند صورت گرفته است و 
پی برد در حال حاضر کشور ما در حال گذر از نسل اول  توانیم

دولت الکترونیکی، اطالعاتی سازی به سمت نسل دوم یعنی 

                                                      
1. Chatfield 

2. Victor 

3. Petrov 

که فاصله زیادی  رسدیمبه نظر  اگرچه. استانتقال الکترونیکی 
داریم اما  تا رسیدن به نسل سوم، یعنی دولت هوشمند

های اخیر در این ها و قوانینی که در سالخوشبختانه سیاست
توانند زمینه الزم را برای زمینه اتخاذ و تدوین شده است می

تحقق نسل سوم فراهم آورند، امید است تا نتایج این پژوهش و 
را به این موارد  گذاراناستیسمشابه بتواند توجه  یهاپژوهش

سازی اینترنت انرژی، این موارد ادهپی منظوربه جلب کند.
 شود:پیشنهاد می

 در هوشمند دولت توسعه برای مناسب بودجه تخصیص
 معماری طراحی بودجه، تخصیص فرایند کردن هدفمند و کشور
 و قوانین ها،سیاست تدوین و کشور در انرژی مدیریت مرجع

 در انرژی مدیریت هایطرح آن، تعریف راستای در مقررات
 مدیریت توسعه مرجع معماری در آن جایگاه به توجه اب کشور
 یانشسته و هاهمایش دولت، برگزاری یهاسازمان انرژی

 منظوربه آن کاربردهای و انرژی مدیریت ةدرزمین مختلف
 یسازفرهنگکشور،  در آن کاربرد گسترش و مفهوم با آشنایی

 عه،جام دانش و آگاهی ارتقای منظوربه ییهابرنامه طراحی و
 پذیرش به جامعه سطوح تمامی ترغیب و فرهنگ اشاعه

 خود، برگزاری هایفعالیت انجام برای انرژی مدیریت ابزارهای
 برای شهروندان و دولت کارکنان برای آموزشی هایدوره

 جدید رویکردهای و انرژی مدیریت ةدرزمین هاآن دانش افزایش
 آن؛

کوشش  حاضر نخستین پژوهشکه اشاره شد  طورهمان 
؛ اینترنت انرژی در مطالعات داخلی است ةآکادمیک درزمین

های زیادی همراه بوده است بنابراین مطالعه حاضر محدودیت
ها توانند با رفع این محدودیتکه پژوهشگران بعدی می

شود مطالعات جدیدی را ارائه دهند. نخست اینکه پیشنهاد می
این مطالعه، مدل های شناسایی شده در با جرح و تعدیل شاخص

سازی اینترنت انرژی ارائه شود. دیگر مفهوم ةنیدرزمتری کامل
های توان میزان اهمیت عناصر شناسایی شده را با روشآنکه می
گیری چندمعیاره مشخص کرد. همچنین پیشنهاد تصمیم

شود از مفهوم اینترنت انرژی که مفاهیم پایداری ارتباط می
ی دیگر مانند هوشمندسازی شهرها یا هاتنگاتنگی دارد در حوزه

 تیدرنهاسازی کرد. های با مصرف انرژی صفر مفهومساختمان
های شود از منظر فنی نیز به توسعه زیرساختنیز پیشنهاد می

های شبکه برهیتکافزاری اینترنت انرژی با افزاری و سختنرم
 .هوشمند پرداخته شود
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