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امروزه با هدف تامین انرژی پایدار و کاهش آالیندگی های زیست  

محیطی استفاده از منابع تولید پراکنده در سطح شبکه های توزیع  

توسعه یافته است. این امر سبب توسعه بازارهای محلی انرژی در  

است.   شده  کنندگان  مصرف  کلسمت    محلی   یهابازار  یهدف 

که    یت محور است به گونه اکارآمد و عدال  یانرژ  نیتام  ،یانرژ

راستا، دو عنصر   نیمصرف کنندگان باشد. در ا  یازهایمنطبق بر ن

  دنیرس  یمختلف در دسترس برا  یراه ها   یرقابت و قانون گذار

ا بازارها  نیبه  منابع جد  یسنت  یاهداف هستند.  ادغام   د یبرق در 

مواجه    یی هابا چالش  ن ینو   یهارساخت یو ز  ی، فناوریانرژ  دیتول

بازار    یموضوع پژوهشگران را به سمت طراح  نیا  جه،یاست. در نت

موجود    ستنی  تواند در ساختار بازار  یداده است که م  رییتغ  یدیجد

برق است که با توسعه    یبازارها، بازار محل  نیاز ا   یکی.  فتدیجا ب 

  ، یساز  رهی ذخ  ندگان،شده در سمت مصرف کن  عیتوز  دیموزون تول

همتا به همتا امکان مشارکت    یمدل ها   نیمچنبار و ه  ییپاسخگو 

گونه بازارها،    نیکند. ا  یهمه شرکت کنندگان در بازار را فراهم م

و کارآمد   داریانتقال پا  یبرا (ICT) اطالعات و ارتباطات  یاز فناور

م استفاده  کنندگان  مصرف  به  همچنندینما  یبرق    ی بازارها  نی. 

تکنولوژ  یلمح قادرند  مشترک   دیتول  یها   یبرق  با    نیپراکنده  را 

هماهنگ نموده    عی و شبکه هوشمند در سمت توز  زشبکهیسطح ر

مزا سبب  ها  یتمام  یبرا  یفراوان  یایو  گردد.    ادی  یبخش  شده 

  جاد یشده، سبب ا  عیتوز  ینرخ نفوذ و گسترش منابع انرژ  شیافزا

در سطح    ژه یبه و  ی ژانر  یها  ستمی س  یبرا  ییچالش ها و فرصت ها

  یانرژ  ی محل  یراستا، بازارها   نی شبکه توزبع برق شده است. در ا 

را    عی مطرح باشند که نه تنها شبکه توز  یبه عنوان راه حل  توانندیم

  ی گذار  مت یق  یرا برا  یمنصفانه و آزاد  یتوانمند ساخته، بلکه فضا

 .ندینما یفراهم م عی در شبکه توز نیمشترک نیب

تول  حرکت  منابع  توسعه  سمت  غ  دیبه  و   رمتمرکز،یپراکنده 

برا  ییهاچالش تجار  ینظارت  ،یتی حاکم  ی ساختارها   یرا   ی و 

ا انگلکندیم  جادیموجود  در  سا  سی.  بازارها  ریو  اروپا،   ینقاط 

عنوان    یمحل  یانرژ راه  یکیبه  برا  نیا  یهاحلاز    ی مساله 

سعه است.  تو  لنوظهور در حا  دهیچیپ  ستمیس   نیا  ی سازهماهنگ

اول  ی انرژ  یمحل  ی بازارها  میمفاه مراحل  در  و    ه یهنوز  توسعه 

نقص   یو عملکرد ب  یتوان از نظر طراح  یاست و آن را نم  شیآزما

مختلف    یایها و مزا  نهیکسب شده، هز  یهادانست. هنوز ارزش

قرار نگرفته است.    یابیمورد ارز  ق ی بازار هنوز به طور کامل و دق  نیا

ا مط  نیبا  ا   قیعم  العاتحال  م  نیدر  عنوان   یحوزه،  به  تواند 

ا   یرهگشا مشترک   نیتوسعه  سمت  در  بازار  از  باشد.   نیگونه 

از جمله تجارت همتا    ،یانرژ  یمحل  یبازار ها  ی شنهادیپ  یهاپلتفرم

 نیهستند. ا  شیدر حال حاضر در حال توسعه و آزما  زیبه همتا ن

بوده و با    محدودجامعه    ایمنطقه    کیها، معموالً در سطح  پلتفرم

تعر  یهات یمحدود اشوندیم  فیشبکه  در  توسعه   نی.  راستا، 

به عامل  یبرق را م  یمحل  یبازارها برا  یتوان  خود    یسبب ساز 

محل  نیمشترک   شتریب   ینیتام صورت  ا   یبه  کرد.  امر،    نیقلمداد 

در زمان   ژهیو انتقال به و  عیتوز  یخطوط را در شبکه ها  یگرفتگ

 .دهد یاوج مصرف کاهش م

 ازارهای محلی انرژی ب ❖
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در سمت مصرف با    زهیانگ  جادی ا  قی از طر  یانرژ  ی محل  یبازارها

انعطاف به صورت    ی سازرهیو ذخ  دیاز تول  یناش  یریپذگسترش 

ها  ،یمحل م  ت ی کفا  ی شاخص  بهبود  گرفتگ  بخشدیرا  از    ی و 

جلوگ اصلکندیم  یریخطوط  هسته  ها  ی .    ی شنهادی پ  یپلتفرم 

تجه  یمحل  یبازارها فناور  یمبتن  زات یبرق،  و    العات اط  یبر 

  ی کند. پلتفرم ها  یم یرا سازمانده ی ارتباطات است که بازار انرژ

ب همتا  به  همتا  تجارت  بر  عالوه  ارتباط    ن،یمشترک   نیموجود، 

همچن  نیمشترک  و  باالدست  د  نیبا شبکه  با   یبازارها  گریارتباط 

  ی ساز  رهیذخ  گرسو،یسازد. از د  ی را ممکن م  هیهمسا  یانرژ  یمحل

 یمحل  یریهوشمند، انعطاف پذ  ی خانگ  ازمو نصب لو   یمحل  یانرژ

  ی اقتصاد  ی ارائه مشوق ها  ان،یم  نیدهد. در ا   یم  ش یموجود را افزا

  ی تواند گام  یم  یمصرف محل  یبرا   یفیتخف  یها  متیق   قیاز طر

باشد.    یمحل  ی به مشارکت در بازارها  نیمشترک   قی تشو   یبلند برا

  ی محل  دهکنن  دیتواند تول  یشده م  ادی   یاقتصاد  یمشوق ها  نیهمچن

 .دینما یمازاد خود به صورت محل یبه فروش انرژ قیتشو  زیرا ن

 :عبارتند از یمحل یانرژ یبازارها یعوامل توانمندساز نیمهمتر

 مناسب و قابل اتکا  ICT یاستفاده از تکنولوژ •

 دیتول  قی دق  ینیب  شیپ  یبرا  نیماش  یریادگ ی  یاستفاده از روش ها •

 و مصرف

 یرفع موانع نظارت •

 و ارسال داده  یریاندازه گ  قی دق زاتیاستفاده از تجه •

 ی انرژ یساز رهیکارآمد ذخ   یاستفاده از تکنولوژ •

 (Prosumer acceptance) یمشتر رشیپذ •

  ی م  لیتراکنش ها را تسه  ت یکه شفاف  ن،یاز بالک چ  یبهره بردار  •

 دهد.  یم شیرا افزا  ستمیاعتماد س  ت یکند و قابل

 

 شهر  هوشمند  ❖

 

 
 

که بر اساس    شود یگفته م  ی( به شهرSmart Cityهوشمند )  شهر

  ی فناور  هیبر پا و    ی شهر  ت یریمد   افتهیتکامل    یهاهینظر  نیآخر

 باشد:  لیذ یاصل اریشش مع یاطالعات و ارتباطات، دار

 ( Smart Governanceهوشمند ) ییحکمروا •

 (Smart Citizenهوشمند ) شهروند •

 ( Smart Environment) یزندگ  طیمح •

 ( Smart Homeهوشمند )ی زندگ  محل •

 (Smart Economyهوشمند ) اقتصاد •

 (Smart Mobilityو نقل هوشمند ) حمل •

 (Smart Energyهوشمند ) یانرژ •

شهر  کیهوشمند    شهر مختلف    یمنطقه  انواع  از  که  است 

ها آن  لی اطالعات و تحل  یآورجمع  یبرا  یکیالکترون  یها سنسور

ا  کندیاستفاده م برا  ن یکه  منابع    ها ییدارا  تیریمد  یاطالعات  و 

شده    یآورپروسه، شامل اطالعات جمع  نیکارآمد است. ا  یشهر
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  ه یکه پردازش و تجز  ست ا یها و منابع شهراز شهروندان، دستگاه

 ،و حمل و نقل  کیتراف  ت یریتا به نظارت و مد  شودیم  لیو تحل

تأم  روگاه،ین ها  نیآب،  مد  ، یشبکه  اجرا  ت،یریزباله،    ی قانون 

  گر یو د   ها مارستانیها و بو مدارس و کتابخانه  یاطالعات  یهاستمیس

 کمک کند.  یخدمات اجتماع

فناور  دهیا ادغام  هوشمند،  ارتباطات  یشهر  و  و    اطالعات 

)  یها دستگاه شبکه  به  متصل  منظور(  IoT  ا یمختلف    بهبود   به 

شهروندان است.    ی شهر  یهایاز خدمات و کاربراستفاده    یوربهره

سبب توسعه رویت پذیری و کنترل شبکه    شهر هوشمند  یتکنولوژ

  ی هاستمیس با استفاده از به روزترین روش های کنترلی می گردد.  

نظر قرار داده و آن را    ریرا ز  یمصرف انرژ  زانیم  یهوشمند انرژ

  نموده که برآورد    سکو یس  و حفظ کنند.  ت یریمد  یشتریب  یبا بازده

 شوند،یم  ت یریمد  شبکه های هوشمند  یکه بر مبنا  ییهادر شهر

 . ابدییم شیدرصد افزا ۳۰ ندهیسال آ ۲۰در  یانرژ یبازده

همانطور که در شاخصه های شهر هوشمند اشاره شد، حمل و نقل 

شهر های هوشمند است.    اساسی  هوشمند یکی از شاخصه های

ای توسعه شهرهای هوشمند در راستهوشمند    حمل و نقلاز    هدف

پایدا توسعه  به  است  ردستیابی  سرشهری  رشد  برا  عی با    ی شهرها، 

در   ییصرفه جو پتانسیل  دالر در سال    اردیلیم  ۱۲۴  کایدولت آمر

حوزه دارد  این  برای  .  وجود  زیرساخت    ، یرو  ادهی پتوسعه 

د  یسواردوچرخه جا  یهاروش  گریو  به  برای    یبی ترک   یی جا 

است که    ییهااز راه حل  یبعض  شهروندان در شهر های هوشمند

 دایو حمل و نقل را حل کند. پ  ک یمشکل تراف  یتا حدود  تواندیم

را کاهش دهد و  هانهیهز تواندیو بهتر م  دیجد یها کردن راه حل

  ان یهوشمند بن  رساخت یز  داشته باشد.  ست یز  طیبر مح  یمثبت  ریتاث

برا حل  یهمه  یالزم  م  یهاراه  فراهم  را  با  کندیهوشمندانه   .

داده خام به اطالعات    لیتبد  یبرا  دیجد  یهایاستفاده از تکنولوژ

منطقه  ی شهر  یهایز یربرنامه  توانیم برا  یو  تا  داد    ی انجام 

آ  ییهاازین در  م  ندهیکه  وجود  همچن  دیآیبه  باشند.   نیمناسب 

و    کیتراف  یهاها، الگو داده  لیبا تحل  توانیرا م  ی فعل  یهاستمیس

شهروندان و   انیارتباط م  یبرقرار  با  بهبود داد.  یابیرد  یهاستمیس

شوند   لیتبد  ترزهیتر، پاک ها امنبه مکان  توانندیها مشهر  ت،مقاما

 شهر باالتر بروند.  یکل یهاو استاندارد

بررس  بر »  یاساس  که  Easy parkگروه  در    کی«  فعال  مجموعه 

از منظر    ۱۰۰هوشمند خودرو است    های پارک  نهیزم کشور جهان 

ها از  اند که اتفاقا همه شاخصقرار گرفته یشاخص مورد بررس۱۹

حمل و نقل    ک،یتراف  زانی)مثل م  ست یو هوشمند ن  یتالیجینوع د

شاخص  یتجار  ستمیاکوس   ،یعموم عمده  بخش  اما  به  و...(،  ها 

  ی هایداشتن تاکس مانند ،ییهانهیها در زمشهر یافتگیتوسعه زانیم

  ی هایاستفاده از انرژ  زانیپارک هوشمند، م  ستمی داشتن س  ،ینترنتیا

الکترون دولت  موبا  ک،ی پاک،  چهارم  نسل  سرعت    ل، یداشتن 

ا  ب ی ضر  نترنت،یا و.  یهاساختمان  نترنت، ینفوذ  .. هوشمند 

جهان    ی هاشهر نیبه هوشمندتر  میدار   ینگاه  ه. در ادامگرددیبازم

 اند.شده یها معرف شاخص نیکه بر اساس ا

بهبود    نهی شهر در زم  نیترعنوان موفقبه  توانیرا م  دانمارک   کپنهاگ

شهر    کیاز    ریسال اخ  ۴۰  یکه ط  ی برشمرد. شهر  یزندگ   ت یفیک 

 نیشده و به هم  لیشهروندگرا تبد  طیمح  کیمتمرکز بر خودرو به  

  نه یشهر زبانزد است. در زم  نیدر ا  یروادهیپ  یهارشد فضا  لیدل

به    زیشهر هوشمند ن  ی هاشاخص   ل یشهر نمونه تبد  ک یکپنهاگ 

هوشمند و   نگیداشتن پارک   نهیدر زم  ۹/  ۸۱  یباال  ازی. امتاست   شده

و رتبه  (  ۸/  ۶۲)  ینترنتیا   یتاکس  یها سیاستفاده از سرو  یباال  زانیم

  بیبه همراه ضر (  ۸/  ۶۳)  لی نسبتا خوب در توسعه نسل چهارم موبا
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رتبه نخست   درکپنهاگ را (  ۹/ ۷۴ ازی )امت ل یموبا یباال ارینفود بس

 جهان قرار داده است.  یها شهر نیهوشمندتر

 

 های هوشمند  مدیریت انرژی در خانه ❖

 
 
 

  ی مصرف انرژ  در مقدار  رییدر تغ  ینقش مهم  ه های هوشمندخان

به    یبرا  یجهان اداریپا  یجهان   ایجادکمک  طبق   یم  فایتر  کنند. 

درصد   ۲۶  بخش مسکونی  یانرژاروپا، مصرف    ونیسی گزارش کم

  باً یکه تقر دهدیم لیرا تشک ۲۰۱۹در سال  یانرژ ییاز مصرف نها

از سویی دیگر مطالعات حوزه  است.    یسوم کل مصرف انرژ  کی

علوم رفتاری نشان می دهد مشترکین با دانستن مقدار مصرف خود 

به صورت روزانه کنترل بیشتری را بر میزان مصرف خود خواهند  

با استفاده از تکنولوژی های به   ه های هوشمندخانداشت. بنابراین  

اساسی در راستای کنترل مصرف روز و هوشمند میتوانند نقشی  

و    یافزارسخت که در دو بخش      هاستمیس  انرژی داشته باشند. این

نظارت،   به ارائه خدمت می پردازند می توانند در حوزه  یافزارنرم 

گی  خان  تجهیزات توسط    یکنترل مصرف انرژ  یارائه بازخورد و حت

امکان   های هوشمند این  به صاحبان خانهامر    نی. اموثر واقع شوند

قبضکه  دهد    یمرا   جو   یانرژ   هایدر  صرفه  و    کرده   ییخود 

همینطور گام مهمی در راستای دستیابی به محیط زیستی پاکیزه تر  

 بردارند. 

 

 داده کاوی در شبکه های هوشمند  ❖

 
 
 

مدرن را متحول کرده است و به سرعت در حال    یایدن  ،یداده کاو

  تیکشف و استخراج موفق  یبرا  یدیابزار کل  کیشدن به    لیتبد

مختلف   عی موجود در صنا  یهاشیالگوها، دانش پنهان و گرا  زیآم

کالن در صنعت آب و برق، بر   ی هابه داده  یدسترس  امکاناست.  

روش  ت یاهم از  کاو  یها استفاده  ا  یداده  ا   نیدر  فزوده  صنعت 

و    شیپا   یموجود برا  یبه راهکارها  یابیاست، چرا که امکان دست 

بهتر    ی تیریمد  یهام یجهت اتخاذ تصم  ی استخراج اطالعات اساس

دست ور  یابیو  بهره  ا   یبه  در  فر  نی را   رشد  .کندیم  اهمصنعت 

  ی ریدر به کارگ  زهیانگ  جادیموجود در صنعت برق سبب ا  یهاداده

حوزه    نیا  یهاحال، شرکت   نیشده است. با ا  یداده کاو  یهاروش

روبرو    یادی با مشکالت ز  ،یاز داده کاو  ی ریهنوز هم در بهره گ 

 نیدانش ب  کی  یاست که داده کاو  ن یآن ا  لیاز دال  یکیهستند.  

شا  یارشته و  چندان  نیا  انمتخصص  دیاست  اطالع  از    یحوزه 

 .خود نداشته باشند ت یکاربرد داده در حوزه فعال
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ها حضور انسان  یزندگ   یهابخش  هیدر کل  یکیالکتر  یانرژ  امروزه

  ک یاستراتژ  یهاصنعت جز حوزه  نیرو ا   نیکرده است، از ا  دایپ

برق در   یقطع  یکه حت   یبه طور  شود،یمحسوب م  یهر کشور

شود.    یعموم  ی تیمنجر به نارضا  تواندیم  یکوتاه  اری مدت زمان بس

در ساعات اوج مصرف،   نبحرا  ت یریتنها راه مد  گر،یاز طرف د

پ  نهی به  ت یریمد مستلزم  که  است  و    زانیم  ینیب  شیآن  تقاضا 

 .است  ینقاط هدر رفت انرژ ییشناسا

انرژ  زانیم  ر یاخ  یهادر سال  گر،یطرف د  از در کشور    یمصرف 

دال  رانیا افزا  یمختلف  لیبه  صنعت،  توسعه    ت، یجمع  شیمانند 

اجرا    ،یاست. از آنجا که طراح  افتهی  شیموارد افزا  گریصادرات و د

بردار بهره  پروژه  یو  ن  یهااز  برق  و  آب  سرما  ازیصنعت    ه یبه 

ز  یگذار وقت  صرف  و  اشتباه    میتصم  کی  ،است   یادی کالن 

خوب   ینیب شیپ نیداشته باشد. بنابرا یریآثار جبران ناپذ تواندیم

تقاضا    هایازمندین بس  کی و  س  رگذاریتاث  اریعامل    ی هااست یدر 

احتمال بروز   تواندیچرا که م  شود،یمحسوب م  یانرژ  یراهبرد

برنامه ر تا م  یآت  یهایزیخطا در  از    یادیز  زانیرا  کاهش دهد. 

  ی نیب  شیو پ  ییشناسا   ص،یتشخ  یها در حوزه  توانیم  یکاوداده  

 .استفاده کرد 

  ص یاز برق، تشخ  رمجازیاستفاده غ  صیتشخ:  صیتشخ •

 کوتاه با امپدانس باال یهااتصال 

 شبکه  ریپذ ب یو آس ینقاط بحران یی: شناسا ییشناسا •

پینیب  شیپ • مشترکان،    راتییتغ  ینیب  شی:  ولتاژ  سطح 

 ی کیحالت هارمون نیتخم

 

 هوشمند   های اخبار حوزه شبکه نیتازه تر ❖

 
 

 

با ایران   های هوشمند انرژیکنفرانس شبکهدوازدهمین دوره   ❖

انجمن هوشمند  علمی  همکاری  های  و    انرژی  شبکه  ایران 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

در دانشگاه تحصیالت تکمیلی  ۱۴۰۱آذر  ۲۴ - ۲۲در تاریخ 

صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان درشهر کرمان، برگزار خواهد 

 د.ش

هوشمننمایشگ ❖ شهر  تاریخ    داه  در  ماه  ۱۴الی    ۱۲ایران  تیر 

 در مصلی امام خمینی شهر تهران برگزار گردید. ۱۴۰۱

به صورت    اجرای سیستم هوشمند روشنایی معابر در قزوین ❖

پروژه    پایلوت این  در  هوشمند   ۱5۰عدد چراغ    ۳۰:  واتی 

 .سازی شدند

  ۱۴۰۱/ 5/ ۹طی حکمی جناب اقای مجید عمیدپور در تاریخ   ❖

 به عنوان ریاست پژوهشگاه نیرو منصوب شد.
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صنعتگران  و  تحصیالن  افرغ  دانشجویان،  تمامی  از  اریان  ارنژی  هوشمند  شبکه  علمی  نجمن 
ا گاهنامه 

این   هب  خود  مقاالت  ارسال  با  ات  آورد  می  عمل  هب  دعوت  هوشمند  اهی  شبکه  حوزه  با    گاهنامه مرتبط 

  موجبات غنای علمی بیشتر این گاهنامه را فراهم آورند. 


