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Energy is one of the popular and important industries in the world. Currently, tech-
nologies and other areas of knowledge such as IT, have increased the productivity of 
the energy industry. In the current ecosystem of the energy management, the internet 
of things in the smart network has gained much of a potential due to its advantages 
in different areas. Based on the general policies in science and technology and the 
access to the advanced science and technology in this area, suggesting strategies for 
marketing in the energy industry is needed, considering the modern technologies. 
Therefore, the current study suggests some strategies for more productivity of energy. 
The analysis of the marketing in the smart energy network and the related model 
could be done for the sake of better productivity from energy. The ideal model means 
the most appropriate marketing strategies. This study analyzes the potentials and lim-
itations of the macro-strategies of development based on the internet of things. The 
research borrows SWOT and QSPM models in this regard. In addition, a general 
defensive approach for using the internet of things in the area of energy is put forth 
as a result of the study, through which the internet of things could be used in strategic 
energy industries. 
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پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــر،  ــر حاض ــود. در عص ــوب می ش ــا محس ــم در دنی ــدار و مه ــع  پر طرف ــی   از  صنای ــرژی یک ان
ــرژی را  ــت ان ــازده صنع ــات، ب ــاوری اطالع ــه فن ــی، ازجمل ــته های مختلف ــا و رش فناوری ه
افزایــش داده اســت. در اکوسیســتم کنونــی مدیریــت انــرژی، ســهم اینترنــت اشــیا )ToI( در 
شــبکه های هو شــمند، به علــت امتیــازات چند گانــۀ آن در زمینه هــای متفــاوت، تــوان 
بالقــوه ای به دســت آورده  اســت. براســاس سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری و دســتیابی بــه 
علــوم و فنــاوری پیشــرفته در ایــن حــوزه، ارائــۀ راهبــرد بــرای بازاریابــی در بخــش انــرژی، بــا 
نــگاه بــه فناوری هــای نــو، احســاس می  شــود. بنابرایــن در پژوهــش پیــِش رو، راهــکاری بــرای 
بهــره وری بیشــتر انــرژی برمبنــای ایــن سیاســت ها پیشــنهاد شــده اســت. ارزیابــی وضعیــت 
ــرژی  ــره وری ان ــرای به ــۀ الگــوی دلخــواه ب ــرژی و ارائ ــی شــبکۀ هوشــمند ان موجــود بازاریاب
ــن  ــت. در ای ــی اس ــای بازاریاب ــب ترین راهبرده ــه، مناس ــدل بهین ــور از م ــه منظ ــت ک اس
ــر اینترنــت اشــیا  پژوهــش، قابلیت هــا و محدودیت هــای راهبردهــای کالن توســعه، مبتنــی ب
)تحــت عنــوان نقــاط قــّوت و ضعــف، و فرصــت و تهدیــد(، به طــور کالن و راهبــردی بررســی 
ــدل  ــک م ــا کم ــده و ب ــری از TOWS مدون سازی ش ــا بهره گی ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده  اس ش
MPSQ کامــل شــده  اســت. همچنیــن در پایــان، یــک راهبــرد کالن دفاعــی بــرای اســتفاده از 
ــه کمــک آن  ــه شــده کــه ب ــوان نتیجــۀ پژوهــش ارائ ــرژی به عن ــت اشــیا در بخــش ان اینترن

می توان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد. 
.L11, L15, L16, O13, O14, O18, O2, O3, O4, Q21, Q4, Q5 :JEL طبقه بندی

راهبرد بازاریابی پایدار شبکه های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست های 
کلی علم و فناوری

رضا زینلی زاده1   ، *امیدمهدی عبادتی2     ، محمدعلی جعفری3
1. دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتۀ MBA استراتژی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2.استادیار، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطالعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3. استادیار، گروه ریاضیات مالی، دانشکدۀ علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 

تاریخ  دریافت: 12 دی 1399
تاریخ  پذیرش: 6 اردیبهشت 1400 

تاریخ  انتشار: 1 مهر 1400

کلیدواژه ها:  
 اینترنت اشیا، راهبرد، 

داده های بزرگ، 
بازاریابی پایدار انرژی، 

سیاست های کلی علم و 
فناوری.

* نویسندۀ مسئول:
دکتر امیدمهدی عبادتی  

نشانی: تهران، دانشگاه خوارزمی  
تلفن: 2134484 )912( 98+

ebadati@khu.ac.ir  :پست الکترونیک

iDiDiD

  20.1001.1.23452544.1400.9.35.1.1

https://orcid.org/0000-0002-3777-2894
https://orcid.org/0000-0002-2688-9595
https://orcid.org/0000-0002-4999-2712


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

446

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3
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1. مقدمه 
ــردی  ــای راهب ــت. بخش ه ــه  اس ــاًل در آمیخت ــی کام ــرژی الکتریک ــا ان ــان ب ــاط انس ــروزه ارتب ام
مختلفــی ماننــد صنعــت، کشــاورزی و بســیاری دیگــر از بخش هــای کالن بــا شــبکۀ انــرژی 
ــی  ــرژی الکتریک ــش ان ــهری، نق ــی ش ــن در زندگ ــد. همچنی ــدنی دارن ــاد و جداناش ــتگی زی وابس

ــت.  ــردی اس راهب

بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون مصــرف انــرژي در ایــران، به ویــژه در بخــش ســاختمان، محدودیــت 
منابــع ســوخت هاي فســیلي و البتــه مســائل زیســت محیطي ناشــي از مصــرف آن هــا، لــزوم اســتفاده از 
ــرو سیاســت هاي  ــدان شــده اســت. پی ــي کشــور دوچن ــاك در شــرایط فعل ــر و پ ــاي تجدیدپذی انرژي ه
دولــت مبنــي بــر حمایــت از انرژي هــاي تجدیدپذیــر و توســعۀ کســب وکارهاي مربــوط بــه آن، 
ــای  ــر و راهبرده ــاي تجدیدپذی ــه انرژي ه ــط ب ــات مرتب ــوالت و خدم ــازي محص ــاي تجاري س راهکاره
بازاریابــي محصــوالت و خدمــات مربــوط بــه آن بــراي مدیــران ایــن کســب وکارها اهمیــت بســیاری دارد. 

بنابرایــن جهــت تبییــن روابــط بیــن بازاریابــی و پایــداري1، طرحــی جهــت هدف گــذاری بازاریابــی 
پایــدار، بــا هــدف کمــک بــه شــرکت ها بــراي توســعۀ راهبردهــای بــازار خــود در راســتای بهره بــرداري 
ــی  ــداري در بازاریاب ــداران پای ــه طرف ــن کمــک ب ــا مشــتریان، و همچنی ــط ب ــداري در رواب ــگاه پای از ن

جهــت دســتیابی بــه دیدگاهــی مشــترك، تعریــف و اجــرا گردیــد.

ــن  ــی(، تدوی ــی و داخل ــط خارج ــی )محی ــی محیط ــت از بررس ــارت اس ــردی عب ــت راهب مدیری
راهبــرد، اجــرای راهبــرد، ارزیابــی و کنتــرل. راهبــرد بازاریابــی تعییــن می کنــد کــه ســازمان چگونــه 
ــا و محصــوالت متمرکــز شــود و  ــر کــدام بازاره ــاًل ب ــی خــود برســد؛ مث ــه اهــداف بازاریاب ــد ب می توان

ــد. ــه کن ــدار هزین ــه مق ــی چ ــای بازاریاب ــرای فعالیت ه ب

ــد.  ــرژی آمده ان ــت ان ــه صنع ــرای کمــک ب ــی ب ــا و رشــته های مختلف در عصــر حاضــر، فناوری ه
ــاوری  ــک فن ــا کم ــت. ب ــات اس ــاوری اطالع ــرژی فن ــت ان ــم در صنع ــیار مه ــته های بس ــی از رش یک
ــرژی، ســهم  ــت ان ــی مدیری ــد. در اکوسیســتم کنون ــرژی افزایــش می یاب ــازده صنعــت ان ــات، ب اطالع
اینترنــت اشــیا )IoT(2 در شــبکه های هوشــمند به علــت امتیــازات چند گانــۀ آن در زمینه هــای 
متفــاوت، بــرای اتخــاذ سیاســت های کالن و راهبــردی تــوان بالقــوه ای به دســت  آورده  اســت. 
ــرد دارد  ــه کارب ــه از جامع ــر ناحی ــز در ه ــرل همه چی ــاً کنت ــکاری و تقریب ــرای هم ــیا ب ــت اش اینترن

.)MirMasoomi, Nik & Adib, 2017(

در بخــش انــرژی، مقــدار زیــادی از داده هــا بــا اســتفادۀ پی درپــی از انتقــال بی ســیم، 

1. sustainability
2. Internet of Things
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ــزرگ  ــری انباشــته می شــود. داده هــای ب حســگرها، ارتباطــات شــبکه و فناوری هــای محاســبات اب
یــک مفاهیــم تکنولوژیکــی باال دســت اســت و شــامل خدمــات هوشــمند، ماننــد پیش بینــی 
ــود.  ــت، می ش ــرداری از اینترن ــای بهره ب ــرژی و راهکار ه ــمند ان ــت هوش ــرژی، مدیری ــرف ان مص
درنهایــت فناوری هــای داده هــای بــزرگ تأثیــر بســزایی در بخــش انــرژی خواهــد  داشــت. در بخــش 
ــا و  ــع آوری آن ه ــا جم ــوان ب ــه می ت ــت ک ــادی هس ــای زی ــرژی داده ه ــت ان ــت و پایین دس باالدس
ــرژی  ــت ان ــره وری صنع ــازده و به ــرژی، ب ــت اشــیا و شــبکه های هوشــمند ان ــا اســتفاده از اینترن ب

.)ibid.( ــش  داد را افزای

امــروزه فنــاوری بــه کمــک صنعــت راهبــردی انــرژی آمــده و یکــی از قســمت هایی کــه می تــوان 
از فنــاوری در قســمت کالن انــرژی اســتفاده  کــرد، بخــش شــبکه های هوشــمند انــرژی اســت کــه بــا 
ــا  ــادی از پایلوت ه ــداد زی ــش  داد. تع ــره وری را افزای ــرل و به ــوان کنت ــت اشــیا می ت اســتفاده از اینترن
و آزمایش هــا راه انــدازی شــده؛ امــا چالــش اصلــی ایــن  اســت کــه چگونــه می تــوان آن هــا را افزایــش  
ــت  ــم  اس ــیار مه ــر بس ــرژی تجدیدپذی ــردی، ان ــع راهب ــیع مناب ــازی وس ــن یکپارچه س ــرای تأمی داد. ب

 .)Jistan, Khalilian, Poorasad & Ramezani, 2016(

ارزش شــرکت های ســبز انــرژی بســیار بیشــتر از شــرکت های غیرســبز اســت. شــبکه های 
هوشــمند می تواننــد بخــش راهبــردی و کالن بــرق را  تحریــک  کننــد؛ درحالــی  کــه آن هــا 
توانمندســازی مشــتری را برمی انگیزنــد و اجــازه  می دهنــد کــه بازیکنــان جدیــد هماننــد شــرکت های 
ــق  ــرق از طری ــرکت های ب ــا ش ــه آی ــت ک ــن اس ــدی ای ــش کلی ــد. پرس ــرکت  کنن ــیا ش ــت اش اینترن
ــد  ــه چــه نحــو از آن اســتفاده می کنن ــد و ب ــردی از شــبکه های هوشــمند ســود می برن اســتفادۀ راهب

 .)Khedmatgozar, 2015(

بــا کمبــود کربــن پایــدار در آینــده ای نزدیــک، شــبکه های هوشــمند نقــش کالن و راهبــردی 
ــای  ــه و تقاض ــت عرض ــه مدیری ــرژی،  بلک ــی ان ــا صرفه جوی ــرد نه تنه ــن راهب ــت. ای ــد داش خواهن
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــرۀ مناب ــد و ذخی ــازی در تولی ــن بهینه س ــرژی و همچنی ــتم های ان سیس
ــال  ــای انتق ــیاری از چالش ه ــا، بس ــازی آن ه ــا هوشمندس ــر آن، ب ــود و عالوه ب ــامل می ش را ش
و »پذیــرش  زمینــه، »نگــرش عمومــی«  ایــن  در  نخواهنــد داشــت.  را  شــبکه های ســنتی 
ــاوری  ــی فن ــرای عمل ــورد اج ــر درم ــناریوهای رادیکال ت ــا س ــتند ت ــی هس ــزای اصل ــی« اج عموم
شــبکه های راهبــردی هوشــمند و ادغــام موفقیت آمیــز منابــع انــرژی تجدیدپذیــر را ایجــاد 

 .)Dangelico & Vocalelli, 2017( کننــد 

ــک  ــن ی ــرژی گســترده، مهندســی شــبکۀ هوشــمند اســت. ای ــع ان ــد از مناب ــد اســتفادۀ مفی کلی
شــبکۀ بــرق جدیــد  اســت کــه از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و فناوری هــای آنالــوگ یــا دیجیتــال 
ــودن  ــترس ب ــل در دس ــق، به دلی ــوری تحقی ــدودۀ مح ــر، مح ــرژی تجدیدپذی ــود ان ــرد. خ ــره می ب به
ــردی و کالن هوشــمند  ــِت دوســتانۀ محیط زیســت و اســتفاده از شــبکه های راهب ــرد و طبیع آن، کارب
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در انرژی هــای تجدید پذیــر، آن را گســترده و امیدوار کننــده می ســازد. ایــن همجوشــی می توانــد 
اســتفادۀ کارآمــد از انرژی هــای تجدیدپذیــر را کــه چالشــی راهبــردی و کالن در حــال حاضــر  به شــمار 

 .)Deakin & Reid, 2018( ــم  آورد ــی رود، فراه م

ــوی  ــذار به س ــال گ ــن و ارزان درح ــاك، ایم ــرژی پ ــن ان ــه تأمی ــاز ب ــورها، نی ــیاری از کش در بس
انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت. ویژگی هــای انــرژی خورشــیدی و بــادی، به عنــوان یــک منبــع انــرژی 
بی ثبــات، می توانــد در شــبکه بی ثباتــی به وجــود آورنــد. از ایــن  رو نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط 
راهبــردی و تعامــل ســریع و کارآمــد ارائه دهنــدگان کالن انــرژی و مصرف کننــد گان انــرژی در شــبکه 
ــه شــبکه اتصــال   ــر را ب ــد انرژی هــای تجدیدپذی ــام کارآم ــد ادغ اســت. شــرکت های تولیــدی می توانن
ــرژی راهبــردی، مزیــت رقابتــی به دســت آورند  ــری ان دهنــد و همچنیــن از طریــق مفهــوم انعطاف پذی

.)Del Rio, Sovacool, Bergman & Makuch, 2020(

ایــن پژوهــش درصــدد پیشــنهاد و ارائــۀ راهکارهــای نویــن در حــوزۀ راهبــرد کالن در بهره گیــری 
ــاوری،  ــم و فن ــدۀ عل ــی ابالغ ش ــت های کل ــاس سیاس ــوزه، براس ــن ح ــای نوی ــرژی و فناوری ه از ان
ــد  ــا بای ــا، کشــور م ــن رویکرده ــه ای ــا اهتمــام ب به خصــوص بندهــای 5ـ1، 2ـ1، 5ـ1 و 2ـ6، اســت. ب
ــژه،  ــزی وی ــت گذاری و برنامه ری ــا سیاس ــرفته، ب ــای پیش ــوم و فناوری ه ــه عل ــتیابی ب ــور دس به منظ
مدیریــت دانــش و پژوهــش و انســجام سیاســت گذاری در ایــن حــوزه، افزایــش ســهم علــم و فنــاوری 
در اقتصــاد و درآمــد ملــی و همچنیــن انتقــال فنــاوری و ســاخت و ایجــاد ظرفیــت در کشــور را ایجــاد 
کنــد و راهبــرد کالنــی را براســاس آن ارائــه و اجــرا نمایــد. همچنیــن بایــد بــرای دســتیابی بــه علــوم 
ــالش الزم  ــرژی ت ــت ان ــرای صنع ــژه ب ــزی وی ــت گذاری و برنامه ری ــا سیاس ــرفته ب ــای پیش و فناوری ه

صــورت گیــرد. 

2. پیشینۀ تحقیق
در کشــورهای مختلــف، به خصــوص پیشــرفته، علــم و فنــاوری و ارتقــای جایــگاه آن از اهمیــت ویــژه ای 
برخــوردار اســت. در کشــورهای توســعه یافته، براســاس راهبــرد و چشــم انداز ویــژه بــه فنــاوری توجــه 
ــت اهلل  ــرت آی ــران، حض ــالمی ای ــوری اس ــی رود. در جمه ــش م ــق آن پی ــام مطاب ــود و ارکان نظ می ش
خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، در اجــرای بنــد 1 اصــل 11۰ قانــون اساســی، سیاســت های 
کلــی »علــم و فنــاوری« را بــه ایــن شــرح ابــالغ کردنــد: دســتیابی بــه علــوم و فناوری هــای پیشــرفته 
ــم  ــت از تأســیس و توســعۀ شــهرك ها و پارك هــای عل ــژه، حمای ــزی وی ــا سیاســت گذاری و برنامه ری ب
ــد  ــش ســهم تولی ــه محصــول و افزای ــده ب ــل ای ــد تبدی ــوی از فراین ــادی و معن ــت م ــاوری، حمای و فن
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی ــاوری داخل ــرفته و فن ــش پیش ــر دان ــی ب ــات مبتن ــوالت و خدم محص
ــش طراحــی و  ــاوری و کســب دان ــال فن ــر انتق ــام ب ــه ســهم 5۰ درصــد، اهتم ــدف دســتیابی ب ــا ه ب
ــرف  ــی در مص ــازار مل ــت  ب ــتفاده از ظرفی ــا اس ــور ب ــل کش ــوالت در داخ ــد محص ــرای تولی ــاخت ب س
ــزی  ــت گذاری، برنامه ری ــی در سیاس ــش و انسجام بخش ــش و پژوه ــت دان ــی، مدیری ــای واردات کااله
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ــازی نقشــۀ  ــاخص ها و روزآمدس ــای مســتمر ش ــاوری و ارتق ــم و فن ــوزۀ عل ــردی در ح ــارت راهب و نظ
ــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان و ســرانجام ارتقــای  ــا توجــه ب جامــع علمــی کشــور ب
جایــگاه جهانــی کشــور در علــم و فنــاوری و تبدیــل ایــران بــه قطــب علمــی و فنــاوری جهــان اســالم 
ــار حضــرت آیت اهلل العظمــی ســیدعلی خامنــه ای، اعــالم  ــگاه اطالع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آث )پای

ــاوری، 1395(. ــم و فن ــی عل ــت  های کل سیاس

رن3 و دیگــران )2019( بــه بررســی پژوهشــی  تحــت عنــوان  جامــع »تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
بــزرگ در سراســر چرخــۀ عمــر محصــول بــرای حمایــت از تولیــد پایــدار هوشــمند: چارچــوب، چالش ها 
ــه  ــادی را ب و جهــت تحقیقــات آینــده« پرداختنــد. در ســال های اخیــر، دانشــگاه و صنعــت توجــه زی
ــم  ــدی فراه ــرکت های تولی ــرای ش ــی را ب ــت رقابت ــرا مزی ــد؛ زی ــوف کرده ان ــمند معط ــدات هوش تولی
ــد  ــای تولی ــن فناوری ه ــی از مهم تری ــوان یک ــد. به عن ــدار  باش ــد و پای ــت کارآم ــا صنع ــازد ت می س
ــایر  ــان و س ــش پنه ــه دان ــی ب ــد در دسترس ــزرگ می توان ــای ب ــل داده ه ــه و تحلی ــمند، تجزی هوش
اطالعــات مفیــد، ماننــد رابطــه بیــن تصمیم گیری هــای طــول عمــر و پارامترهــای فراینــد، بــه رهبــران 
صنعتــی کمــک  کنــد تــا تصمیمــات کســب وکار بیشــتری را در محیط هــای مدیریــت پیچیــده اتخــاذ 
کننــد. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه مقدمــه و بیــان مســئله، تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــزرگ و تولیــد 
ــرای بیــان مبانــی  هوشــمندانه به طــور جداگانــه در دانشــگاه و صنعــت مــورد تحقیــق قــرار  گرفــت. ب
نظــری جامعــۀ پژوهــش و بــرای بســط بیشــتر بینــش علمــی در اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
ــود. در  ــود خالصــه  ش ــف موج ــق و ضع ــمند، الزم  اســت پیشــرفت های تحقی ــد هوش ــه تولی ــزرگ ب ب
ــرویس دهی در  ــدۀ س ــمند و ای ــد هوش ــدی تولی ــای کلی ــب فناوری ه ــق ترکی ــق، از طری ــن تحقی ای
همه جــا در کل چرخــۀ حیــات، اصطــالح »تولیــد پایــدار هوشــمند« ســاخته  شــد. داده هــای بــزرگ در 
تولیــد هوشــمند مــرور شــد و یــک چارچــوب مفهومــی از منظــر چرخــۀ عمــر محصــول ارائــه گردیــد. 
ــازه  ــدی اج ــای کلی ــوه و مزای ــردی بالق ــای کارب ــل برنامه ه ــه و تحلی ــه تجزی ــنهادی ب ــوب پیش چارچ
 می دهــد و بحــث درمــورد چالش هــای موجــود و مســیرهای تحقیقاتــی آینــده، بینــش ارزشــمندی را 

ــد.     ــم می کن ــت فراه ــگاه ها و صنع ــرای دانش ب

ــل  ــه و تحلی ــوان »تجزی ــا عن ــی ب ــیالکوس4 )2019( پژوهش ــگ و واس ــگ، ژن ــگ، وان ــی، ون دائ
ــد«  ــای توانمن ــا و فناوری ه ــا، چالش ه ــا: فرصت ه ــت چیزه ــد اینترن ــرای تولی ــزرگ ب ــای ب داده ه
ــاری  ــر تج ــد مقادی ــترده می توان ــد گس ــای تولی ــا در داده ه ــل داده ه ــه و تحلی ــد. تجزی ــام دادن انج
عظیمــی را اســتخراج  کنــد؛ ضمــن آنکــه بــا توجــه بــه انــواع دادۀ ناهمگــن، حجــم عظیــم و ســرعت 
ــی را نیــز درپــی خواهــد داشــت. تحقیــق مذکــور مــروری  واقعــی تولیــد داده، چالش هــای تحقیقات
اســت بــر تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــزرگ در تولیــد اینترنــت اشــیا )MIOT(. ایــن تحقیــق ابتــدا 

3. Ren 
4. Dai, Wong, Wang, Zheng & Vasilakos
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بــا بحــث درمــورد ضرورت هــا و چالش هــای تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــزرگ در تولیــد داده هــای 
ــد  ــزرگ تولی ــای ب ــل داده ه ــه و تحلی ــه تجزی ــادر ب ــای ق ــپس فناوری ه ــود. س ــاز می ش MIOT آغ
ــه بیــان مســیرهای آینــده در ایــن منطقــه  داده هــا بررســی می گــردد. تحقیــق مذکــور همچنیــن ب

امیــدوار  اســت.

ریــکا و دراگیســویک5 )2018( در بررســی  ای بــا عنــوان »نقــش مؤثــر در آینــده تحویــل انــرژی: 
بررســی جامــع اینترنــت اشــیا و شــبکۀ هوشــمند«، اظهــار کردنــد کــه در اکوسیســتم مدیریــت انــرژی 
ــۀ خــود  ــل مزیت هــای چندجانب ــت اشــیا )IoT( در شــبکه های هوشــمند به دلی ــروز، ســهم اینترن ام
ــاط  ــیر ارتب ــیا مس ــت اش ــت. اینترن ــرده  اس ــب  ک ــی را کس ــف، پتانســیل عظیم ــای مختل در زمینه ه
ــوب  ــل چارچ ــد. درمقاب ــوار  می کن ــه هم ــر از جامع ــر قش ــاً ه ــان تقریب ــز را در می ــرل همه چی و کنت
ــام  ــدۀ ادغ ــت و ای ــرده  اس ــب  ک ــود جل ــه خ ــی را ب ــق جهان ــۀ تحقی ــه جامع ــمند توج ــبکۀ هوش ش
ــق در  ــن تحقی ــد. ای ــا شــبکۀ هوشــمند، پتانســیل رشــد عظیمــی را نشــان می ده ــت اشــیا ب اینترن
ــبکه های  ــیا در ش ــت اش ــرد  اینترن ــوزۀ کارب ــی در  ح ــای پژوهش ــن کاره ــرور مهم تری ــر م ــدا ب ابت
ــن  ــن کار همچنی ــت. ای ــرده اس ــته ک ــائل آن را برجس ــن مس ــده و مهم تری ــز ش ــمند متمرک هوش
بســیاری از رویکردهــای نوآورانــۀ مــورد اســتفاده در اینترنــت اشــیا و شــبکه های هوشــمند به همــراه 
ــدی از  ــن کار، بهره من ــدف از ای ــد. ه ــه می ده ــف را ارائ ــای مختل ــه در زمینه ه ــای مربوط برنامه ه
ــات  ــی از تحقیق ــمند، آگاه ــبکه های هوش ــیا و ش ــت اش ــۀ اینترن ــازه واردان در زمین ــمندان و ت دانش
ــم و فنــاوری جهــت ایجــاد  ــی عل ــۀ راهبــرد در راســتای سیاســت های کل ــد بین رشــته ای و ارائ جدی
ــن اســاس  ــر ای ــدار ب ــی پای ــرژی و بازاریاب ــو در حوزه هــای ان ــه فناوری هــای ن ــرد و دســتیابی ب راهب

.)Reka & Dragicevic, 2018( ــت اس

ــام،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــط مجم ــاوری توس ــم و فن ــی عل ــت های کل ــش سیاس در بخ
و  علــم  پارك هــای  و  شــهرك ها  توســعۀ  و  تأســیس  از  حمایــت  ماننــد  کلــی  مــوارد  بــر 
برنامه ریــزی و  انسجام بخشــی در سیاســت گذاری،  فنــاوری، مدیریــت دانــش و پژوهــش و 
ــازی  ــاخص ها و روزآمدس ــتمر ش ــای مس ــاوری و ارتق ــم و فن ــوزۀ عل ــردی در ح ــارت راهب نظ
نقشــۀ جامــع علمــی کشــور بــا توجــه بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان، ارتقــای 
جایــگاه جهانــی کشــور در علــم و فنــاوری و تبدیــل ایــران بــه قطــب علمــی و فنــاوری جهــان 
اســالم، حمایــت مــادی و معنــوی از فراینــد تبدیــل ایــده بــه محصــول و افزایــش ســهم تولیــد 
ــص  ــد ناخال ــی در تولی ــاوری داخل ــرفته و فن ــش پیش ــر دان ــی ب ــات مبتن ــوالت و خدم محص
ــب  ــاوری و کس ــال فن ــر انتق ــام ب ــد و اهتم ــهم 5۰ درص ــه س ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــی ب داخل
ــت   ــتفاده از ظرفی ــا اس ــد محصــوالت در داخــل کشــور ب ــرای تولی ــش طراحــی و ســاخت ب دان
ــگاه اطالع رســانی مصلحــت،  ــی تأکیــد شــده اســت )پای ــی در مصــرف کاالهــای واردات ــازار مل ب

5. Reka & Dragicevic
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ــاوری، 1395(.   ــات و فن ــی، تحقیق ــوزش عال ــتم آم سیس

در پژوهــش حاضــر، براســاس سیاســت های کلــی ابالغ شــدۀ علــم و فنــاوری، به خصــوص 
بندهــای 5ـ1، 2ـ1، 5ـ1 و 2ـ6، راهکارهــای نویــن در حــوزۀ راهبــرد کالن در بهره گیــری از انــرژی و 

ــت.  ــده اس ــه ش ــوزه ارائ ــن ح ــای نوی فناوری ه

3. چارچوب نظری 
یکــی از مدرن تریــن فناوری هــای دنیــا و نتیجــۀ تــالش متخصصــان جهــت مدرنیــزه کــردن 
ــرق اســت کــه  ــرژی و ب ــال، شــبکه های هوشــمند ان ــرن دیجیت ــه ق ــرق و ورود ب ــال ب شــبکه های انتق
ــتریان و  ــد مش ــه رش ــای رو ب ــه نیازه ــخ گویی ب ــن، پاس ــرق ایم ــم آوردن  ب ــش فراه ــن هدف مهم تری
ــن  ــۀ مهم تری ــمند برپای ــاوری هوش ــتفاده از فن ــان اس ــدف طراح ــت. ه ــت اس ــت از محیط زیس حفاظ
ــل،  ــاد، حم ــن در ایج ــرات بنیادی ــت. تغیی ــات، اس ــزات و ارتباط ــترکان، تجهی ــی مش ــا، یعن بخش ه
پخــش و اســتفاده از بــرق بــه کمــک فنــاوری هوشمندســازی انجــام می شــود؛ ضمــن اینکــه در حفــظ 
ــتفاده کنندگان را  ــای اس ــان نیازه ــد و در پای ــل می کن ــق عم ــتی موف ــادی و محیط زیس ــع اقتص مناف
مرتفــع می ســازد و بدیــن ترتیــب، بــرق همــواره در دســترس قــرار می گیــرد. عالوه بــر ایــن، سیســتم 
ــع از  ــد و مان ــری کن ــاس تصمیم گی ــع حس ــده، در مواق ــای گردآوری ش ــک داده ه ــا کم ــد ب می توان

ــود.  ــته ش ــی های ناخواس خاموش

ــح  ــو، چگونگــی تجاری ســازی صحی ــای ن ــران کســب وکار انرژی ه ــم مدی ــای مه یکــی از دغدغه ه
ــز  ــر تمرک ــو عالوه ب ــای ن ــوزۀ انرژی ه ــال در ح ــود اســت. شــرکت های فع ــات خ ــا خدم محصــوالت ی
ــز  ــی و تجاری ســازی آن نی ــای بازاریاب ــه راهبرده ــد توجــه خــود را ب ــی، بای ــی و کاالی ــر مســائل فن ب

معطــوف کننــد.

در آینــده، شــبکۀ وســیع هوشــمند انتقــال الکتریســیته بــا اســتفاده از شــبکۀ هوشــمند انــرژی و 
ــرق  ــا یکپارچه ســازی شــبکۀ ب ــد. ب ــرار می ده ــار ق ــادی را دراختی ــات زی ــد شــده امکان ــای تولی داده ه
قدیمــی و فناوری هــای نویــن، شــبکۀ هوشــمند قــادر می شــود تــا امکانــات توزیــع کارآمــد و مطمئنــی 
ــت  ــد قابلی ــائلی مانن ــرای مس ــمند ب ــبکۀ هوش ــی ش ــور کل ــد. به ط ــاد  کن ــدرن ایج ــۀ م ــرای جامع را ب
ــد.  ــه می ده ــی را ارائ ــرژی راه حل های ــره وری ان ــکالت به ــتی و مش ــکالت محیط زیس ــان، مش اطمین
باوجــود حــل کــردن تمــام ایــن محدودیت هــا، مهم تریــن مشــکل  در شــبکۀ هوشــمند انــرژی تأمیــن 

.)Le, Le Tuan & Tuan, 2019( ــت ــت آن هاس امنی

ــود دارد  ــی وج ــکالت امنیت ــد، مش ــدرت جدی ــتم های ق ــازی سیس ــی و مج ــای فیزیک در فض
ــا شــبکه های ارتباطــی اســت.  ــق ب ــرق منطب ــاد از دســتگاه های ب ــر اســتفادۀ زی ــن ام ــل ای و دلی
حمله کننــدگان بــا آگاهــی از ایــن مســئله، می تواننــد صدمــات جبران ناپذیــری بــه شــبکۀ 
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ــرژی  ــاوری ان ــان فن ــبکه، متخصص ــوذ در ش ــارۀ نف ــی درب ــد. نگران ــی وارد کنن ــاس الکتریک حس
ــظ  ــرای حف ــم ب ــر محک ــه جهــت ایجــاد محــدودۀ نفوذناپذی ــرده  اســت ک ــب ک ــت را ترغی و امنی
ــد  ــی مانن ــاً اهداف ــالت عموم ــن حم ــرا ای ــند؛ زی ــگ  باش ــر هماهن ــا یکدیگ ــایبری، ب ــت س امنی
 Lee, Chen( ــر دارد ــای مشــتریان را درنظ ــا به دســت آوردن  داده ه ــام سیســتم ی ــی تم خاموش
ــاز،  ــی ب ــاد چارچوب ــا ایج ــد ب ــبکه، بای ــن ش ــر از ای ــی دقیق ت ــور آگاه Chen, 2017 &(.  به منظ
امــن و منعطــف، زمینــۀ مخابراتــی مــورد نیــاز بــرای فرســتادن و به دســت  آوردن اطالعــات بیــن 
هــر دو نقطــۀ مــورد نیــاز در شــبکه فراهــم شــود و نیــز بــا اســتفاده از امــکان هوشــمند ســنجش 
ــه  ــترکان ب ــات مش ــد، اطالع ــری می کن ــریع اندازه گی ــیار س ــتفاده را بس ــزان اس ــه می )AMI( ک
ــرل  ــی در شــبکه، کنت ــاط ضعــف امنیت ــن نق ــردد. یکــی از مهم تری ــط ارســال  گ ــای مرتب بخش ه
ــه  ــدون شناســایی و مقابل ــۀ ب ــاط باعــث رخن ــراری ارتب ــن شــکل برق ــرا ای تقسیم شــده اســت؛ زی
ــزی و  ــرل مرک ــای کنت ــش ضعف ه ــدف کاه ــا ه ــده ب ــرل تقسیم ش ــتفاده از کنت ــود. اس می ش
ــره وری،  ــودن و به ــف  ب ــبب منعط ــد به س ــی جدی ــامانه های کنترل ــاد س ــه ایج ــاز ب ــن نی همچنی
ــن  ــرار می دهــد. ای ــده ق ــار مصرف کنن ــزات شــبکه را دراختی ــرل لحظــه ای همــۀ تجهی ــکان کنت ام
ــا  ــد؛ ام ــرف نمای ــزی را برط ــرل مرک ــای کنت ــی از ضعف ه ــت برخ ــادر  اس ــده ق ــرل تقسیم ش کنت
ــرا ایــن  همیــن مســئله، خــود یکــی از منافــذ امنیتــی بــزرگ در شــبکه در نظــر گرفتــه  شــده؛ زی
 Mohanta, Jena,( ــود ــه می ش ــایی و مقابل ــدون شناس ــۀ ب ــث رخن ــاط باع ــراری ارتب ــکل برق ش

.)Satapathy & Patnaik, 2020

ــه  ــرای دســتیابی ب انتشــار اطالعــات در شــبکۀ هوشــمند براســاس شــیوه های مختلفــی اســت و ب
ــرای  ــد هــر ســاختار دسترســی را ب ــام بتوان ــد ارســال کنندۀ پی ــاط، بای ــن روش هــای ارتب امنیــت در ای
پیــام خــود درنظــر بگیــرد و نیــز امــکان بررســی هویــت ارســال کننده و اصالــت پیــام دریافتــی فراهــم 
ــزار  ــی در نرم اف ــردن مشــکالت احتمال ــرای برطــرف  ک ــد ب ــازندۀ x بای ــه شــرکت س ــرای نمون باشــد. ب
محصــوالت خــود، توانایــی به روزرســانی آن هــا را داشــته  باشــد. اگــر بخواهیــم به شــیوۀ قدیمی در شــبکۀ 
وســیع الکتریســیته ایــن کار را انجــام  دهیــم، زمــان و هزینــۀ زیــادی صــرف می شــود  و درنهایــت ممکــن  

.)Reka & Dragicevic, 2018( ا ســت بــه اهــدف دلخــواه  دســت نیابیــم

شــبکۀ هوشــمند انــرژی دارای 7 بخــش کاربــر، ارائه دهنــدۀ خدمــات، بــازار فــروش، 
ــر قســمت از شــبکۀ هوشــمند از  ــع اســت. ه ــال و توزی ــد، انتق ــز نظــارت، تولی ــات و مرک عملی
ــای  ــایر اپراتوره ــا و س ــتگاه ها، ابزاره ــا، دس ــز، نهاده ــازمان ها، مراک ــعه یافتۀ س ــۀ توس مجموع
مرتبــط تشــکیل  شــده  اســت. ایــن اپراتورهــا و اشــخاصی کــه در هــر زمینــه ای درگیــر 
ــبکۀ  ــاز در ش ــورد  نی ــای م ــردازش داده ه ــش و پ ــازی، ویرای ــال، ذخیره س ــه انتق ــتند، ب هس
ــه  ــر دامن ــا در ه ــمند، اپراتوره ــبکۀ هوش ــات ش ــرای عملی ــور اج ــد. به منظ ــاز دارن ــمند نی هوش
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــاز دارن ــر نی ــای دیگ ــا در بخش ه ــایر اپراتوره ــا س ــل ب ــادل داده و تعام ــه تب ب
ــمند  ــرژی هوش ــبکۀ ان ــود. ش ــام می ش ــی انج ــای ارتباط ــط لینک ه ــا توس ــات و تعامل ه ارتباط
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بــا اجــرای ارتباطــات دوطرفــه بیــن اشــخاص تعریف شــده در ایــن زیرســاخت، معقــول 
.)Sokolov, Veselitskaya, Carabias & Yildirim, 2019(  می شــود 

از مزایای شبکۀ هوشمند انرژی در شبکۀ قدرت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مدیریــت توزیــع انــرژی: درصــورت اســتفاده از شــبکۀ هوشــمند، مدیریــت توزیــع انــرژی، توانایــی 
اطمینــان، خودپویایــی و خودبهینه ســازی محقــق خواهــد شــد.

تجمیــع انــرژی توزیع شــده: اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر انــرژی توزیع شــده در شــبکۀ 
ــودن  ــت ب ــتدار محیط زیس ــودن و دوس ــادی ب ــل، اقتص ــی تحم ــن توانای ــاال رفت ــبب ب ــدرت س ق

ــد. خواهد   ش

وســایل حمل ونقــل الکتریکــی در شــبکه: شــبکۀ هوشــمند انــرژی می توانــد تعــداد بســیاری وســیلۀ 
حمل ونقــل الکتریکــی در سیســتم حمل ونقــل را مدیریــت  کنــد.

ــادر  خواهــد  ــه ق ــا کمــک ارتباطــات دوطرف ــن زیرســاخت ب ــری هوشــمند: ای زیرســاخت اندازه گی
ــد.  ــرو ارســال  کن ــت نی ــه شــرکت های تابعــۀ فعــال در شــبکۀ مدیری ــران را ب ــود داده هــای کارب ب

4. روش تحقیق 
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردي اســت؛ چراکــه به دنبــال دســتیابي بــه هــدف عملــي، یعنــي 
ــرژی )تولیــد و انتقــال و تحویــل(  ــدار شــبکه های هوشــمند ان ــی پای به دســت  آوردن راهبــرد بازاریاب
بــا اســتفاده از ســهم اینترنــت اشــیا و داده هــای بــزرگ اســت و از ایــن رو گســترۀ زمانــي و مکانــي 
ویــژه ای را دربــر می گیــرد. همچنیــن از نظــر ســبک گونــه پیمایشــي ـ  تحلیلــي اســت؛ چــون ایــن 
ــاي  ــب پارامتره ــري در قال ــرح نمونه گی ــاز از راه ط ــورد نی ــاي م ــه داده ه ــا ب ــد ت ــی را می ده توانای
پژوهــش  دســت  یافــت و از ایــن راه پیوندهــای بیــن آن هــا را نشــان  داد و در ســازوکار تصمیم گیــري 

بــه کار بــرد. 

چنیــن پژوهش هایــی برپایــۀ تجربه هــای تحقیقــات قبلــی اســت و بــرآورد و بازبینــی ایــن 
ــود محصــوالت اســت. هــدف از پژوهــش توصیفــی  ــوآوری و بهب پژوهش هــا و تجربه هــا در راســتای ن
ــگاه  ــوری در جای ــودن دانســته های تئ ــی آزم ــط، یعن ــا ســازوکار مرتب ــود محصــول ی ــردی، بهب ـ کارب

ــی اســت. پیشــامدهای حقیق

ــی،  ــی  کیف ــک  ویژگ ــده از ی ــته های نگارش ش ــا دانس ــر ی ــای میس ــل اندازه ه ــۀ  کام ــذا مجموع ل
درخصــوص گــرد آوردن جامــع بخش هایــی کــه می خواهیــم اســتنتاج  هایی درمــورد آن انجــام 

ــرد. ــر می گی ــم، درب  دهی
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مقصــود از گــرد آوردن داده  هــا بیــرون  کشــیدن نتایــج دربــارۀ جامعــه اســت. بــه بیــان ســاده تر، در 
هــر بازبینــی آمــاری، مجموعــۀ عناصــر هــدف جامعــه نامیــده می شــود. در همیــن راســتای جامعــه، 

تمــام مشــاهدات امکان پذیــر اســت کــه ایــن امــر بــا تکــرار یــک آزمایــش حاصــل می شــود. 

4ـ1. فرضیه های تحقیق
ــرژی و هماهنگــی  ــران باعــث پیشــرفت و بهــره وری ان ــرژی ای اســتفاده از اینترنــت اشــیا در بخــش ان

ــود. ــف می ش ــای مختل ــتر بخش ه بیش

تحلیــل و بررســی داده هــای بــزرگ حاصــل از اینترنــت اشــیا کــه در بخــش انــرژی به دســت آمــده، 
ــت،  ــاً محیط زیس ــا، مخصوص ــام بخش ه ــیا در تم ــت اش ــازی اینترن ــی و پیاده س ــی  و بازاریاب در طراح

ــد.  ــک  می  کن کم

4ـ2. حجم نمونه 
جامعــۀ  آمــاری پژوهــش حاضــر تعــداد 6۰ شــرکت فعــال دانش بنیــان در زمینــۀ فنــاوری 
ــو  در  ــای ن ــوزۀ فناوری ه ــردی ح ــاورۀ راهب ــزرگ و مش ــای ب ــیا، داده ه ــت اش ــات، اینترن اطالع
ــت  ــرکت ها )www.coo.ir( یاف ــات ش ــک اطالع ــام آن از بان ــار و ارق ــه آم ــت ک ــران اس ــهر ته ش

شــده  اســت. 

حجــم نمونــۀ پژوهــش حاضــر ترکیبــی از مطالعــات پیشــین در زمینه هــای پژوهــش و همچنیــن 
ــل  ــرژی (حداق ــف ان ــای مختل ــرگان بخش ه ــا خب ــه ب ــت آمده از مصاحب ــای به دس ــتفاده از داده ه اس

1۰ نفــر( اســت.  

در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه جدیــد بــودن ایــده و نبــود دادۀ کافــی درمــورد اســتفاده از اینترنــت 
اشــیا در بخــش انــرژی، تــالش شــده  اســت بــا مطالعــۀ مقــاالت خارجــی و داخلــی، اطالعــات و داده های 
ــی  ــدۀ سیاســت های کل ــای اشاره ش ــتای بنده ــرد مناســب در راس ــرای راهب ــرای طراحــی و اج الزم ب
ــری از  ــده و نتیجه گی ــای گردآوری ش ــل داده ه ــرای تحلی ــن ب ــردد. همچنی ــب  گ ــاوری کس ــم و فن عل

روش متاآنالیــز یــا فراتحلیــل اســتفاده شــده  اســت. 

4ـ3. سنجش پایایی و روایی پژوهش 
ــت  ــی اس اس6 و کاربس ــزار اس پ ــتفاده از نرم اف ــا اس ــر ب ــش حاض ــش نامۀ پژوه ــی پرس ــی و روای پایای
ــد  ــه  می توان ــزار به کاررفت ــت: روش و اب ــرح اس ــن ش ــه بدی ــد ک ــنجیده ش ــاخ س ــای کرونب روش  آلف

ــد.  ــری کن ــت اندازه گی ــر را درس ــورد نظ ــت م خصوصی

6. SPSS
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4ـ4. مدل پژوهش   
ــوان  ــب به عن ــم اســت و اغل واکاوی SWOT وســیلۀ  مهــم پشــتیبانی کننده در راســتای گرفتــن تصمی
ــا  ــد. ب ــره می گیرن ــگاه از آن به ــی بن ــی و خارج ــط داخل ــتماتیک محی ــرای واکاوی سیس ــیله ای ب وس
شــناخت فرصت هــا و تهدیدهــا، و قّوت هــا و ضعف هــا، بنگاه هــا می تواننــد راهبرد هــای خــود 
ــره  ــا به ــد، از فرصت ه ــن ببرن ــود را ازبی ــای خ ــازند، ضعف ه ــخص س ــود مش ــای خ ــۀ قّوت ه را برپای
 گیرنــد یــا از آن هــا بــرای روبــه رو شــدن بــا تهدیدهــا اســتفاده نماینــد. نواحــی قــّوت و ضعــف به وســیلۀ 
ــط  ــای محی ــی عامل ه ــیلۀ ارزیاب ــا به وس ــا و تهدیده ــی و فرصت ه ــط داخل ــای محی ــی عامل ه ارزیاب

 .)Li et al., 2016( ــوند ــایی می ش ــی شناس خارج

ــا و  ــی )فرصت ه ــای خارج ــا( و عامل ه ــا و ضعف ه ــی )قّوت ه ــای داخل ــه عامل ه ــه ب ــا توج ب
ــا  ــو، فرصت ه ــن الگ ــدّون می شــوند. در ای ــا م ــی SWOT  راهبرده ــۀ الگــوی تحلیل ــا( برپای تهدیده
ــِش روی  ــه در پی ــت ک ــته ای اس ــواه برجس ــا غیردلخ ــواه ی ــمکش های دلخ ــر کش ــا نمایانگ و تهدیده
ــا(  ــا و کمبوده ــا، مهارت ه ــتگی ها، توانایی ه ــا )شایس ــا و ضعف ه ــر قّوت ه ــتند و دربراب ــگاه هس بن
وضعیــت پیرامــون داخلــی تشــکیالت مــورد پژوهــش را نشــان می دهنــد. الگــوی SWOT در 
ــروی آن  ــار قلم ــک از چه ــه هری ــت ک ــدی اس ــات دو بُع ــدول مختص ــک ج ــامل ی ــادی ش ــت ع حال
نشــان دهندۀ یــک دســتۀ راهبــردی اســت. بــه بیــان دیگــر، همیشــه چهــار دســته راهبــرد در ایــن 

ــود:   ــرح می ش ــو مط الگ

راهبردهــای بیشــترین اســتفاده از فرصت هــای پیرامــون بــا بهره گیــری از قّوت هــای بنــگاه . 1
ــای SO(؛ ــۀ 1 )راهبرده ناحی

راهبردهــای اســتفاده از قّوت هــای بنــگاه در راســتای پیشــگیری از تهدیدهــای ناحیــۀ 2 . 2
ST(؛ )راهبردهــای 

ــت، . 3 ــه اس ــون نهفت ــای پیرام ــه در فرصت ه ــوه ای ک ــای بالق ــری از برتری ه ــای بهره گی راهبرده
ــای WO(؛  ــگاه )راهبرده ــی نواحــی ضعــف حــال بن ــرای تالف ب

ــۀ 4 . 4 ــا و مکان هــای ضعــف ناحی ــر از تهدیده ــه  کــردن آســیب های متأث ــرای کمین راهبردهایــی ب
.)WT راهبردهــای(

5. یافته های تحقیق
جدول هایی که در ادامه آمده، شامل دستاوردهای این پژوهش در موارد قّوت ها و ضعف ها، و فرصت ها و 

تهدیدهای بازاریابی پایدار در شبکه های هوشمند انرژی است. 
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جدول 1. قّوت های بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی 

عوامل قّوتهامؤلفه ها

تمیزی هوامحیطی

اقتصادی
وجود کاربری های تجاری برخی ساختمان ها

وجود مراکز جذب جمعیت به عنوان مراکز برقراری تعامالت

اجتماعی
وجود امنیت در فضاها

نسبت باالی جمعیت جوان و فعال

عملکردی و مطالعاتی
مؤلفه ها
محیطی
اقتصادی
اجتماعی

عملکردی و مطالعاتی

نزدیکی مراکز اداری و آموزشی به مناطق مسکونی

راه اندازی توزیع هوشمند

میزان نفوذپذیری شبکه

عاملهای فرصت ها

وجود فضاهای باز جهت گسترش فضای سبز 

امکان افزایش فضای سبز

آب وهوای مطبوع و طبیعت زیبا و چشم اندازهای شهر

افزایش آگاهی عمومی به خطرات زیاد شدن گازهای گلخانه ای

گرایش به سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و اطالع رسانی در تأثیر مثبت 
استفاده از اینترنت اشیا در طرح شبکۀ هوشمند

تأثیر جمعیت باالی جوان در رونق اقتصادی سامانۀ جدید

پتانسیل باالی قشر فعال جامعه در استفاده از طرح 

افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر

پرداخت هزینۀ پارك حاشیه ای در معابر اصلی با موبایل پارك

امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیم گیری و توسعه

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری با  برگزاری دورۀ آموزشی

توسعۀ مسیرهای ویژۀ توزیع و انتقال

تمایل به کاربری های مختلط در معابر اصلی

توجه به مطالعات و پژوهش و برنامه ریزی

اراضی قابل توسعه

توجه ویژۀ مدیریت شهری در سطح کالن و ُخرد
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جدول 2. ضعف های بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی 

عوامل ضعفهامؤلفه ها

محدودیت سرانۀ فضای سبزمحیطی

پخش و پاك سازی ضایعات نامناسب

نبود سایبان و محافظ دربرابر عامل های اقلیمی مانند باد

هزینۀ زیاد راه اندازی

هزینۀ سنگین خرید تجهیزات جهت اصالح  بهسازیاقتصادی

افزایش مشاغل کاذباجتماعی

نقش کم رنگ مردم در تصمیم گیری

بسترسازی نامناسب اجرای طرح

عملکردی و 
مطالعاتی

انعطاف پذیری زمانی کم

انعطاف پذیری اجتماعی کم

مکان یابی نامناسب احداث تجهیزات

عدم امکان رفت وآمد ایمن برای افراد

هندسۀ نامناسب برخی ساختمان ها و اماکن

بافت فرسودۀ برخی ساختمان ها

جدول 3. فرصت های بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی

عوامل تهدیدهامؤلفه ها

محیطی
به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی ساکنان و شهروندان به دلیل آلودگی پیرامون

بی توجهی به ساختار طبیعی که موجب ناپایداری زیست بوم می شود.

اقتصادی

رشد تصاعدی قیمت زمین 

عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش هوشمند

دورۀ بازگشت سرمایۀ طوالنی

عدم توان مالی کافی دولت جهت اجرای طرح

اجتماعی

نبود برنامۀ مدّون در زمینۀ ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی افراد

تقابل میان ارزش ها و تصورات مردم از پیامد طرح 

فراهم نبودن بستر الزم مشارکت مردم
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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عوامل تهدیدهامؤلفه ها

عملکردی 

افزایش جمعیت سالمند و میان سال در چند سال آینده

نبود امنیت الزم در محیط های عمومی

کمبود قوانین تسهیل بخش

پایین بودن سطح فرهنگ و تبلیغات و آموزش 

 بی توجهی مسئوالن به فواید شبکۀ هوشمند توزیع انرژی

توسعه نایافتگی زیرساخت های مناسب

ضعف در بهره برداری بهینه از ظرفیت ها

نبود طرح جامع ارتقای کیفیت محیطی و سطح ارائۀ خدمات

عدم یکپارچگی آموزش و مهندسی و اِعمال قوانین 

جدول 4. تهدیدهای بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی

عوامل  فرصت هامؤلفه ها

محیطی

وجود فضاهای باز جهت گسترش فضای سبز 

امکان افزایش فضای سبز

آب وهوای مطبوع و طبیعت زیبا و چشم اندازهای شهر

افزایش آگاهی عمومی به خطرات زیاد شدن گازهای گلخانه ای

اقتصادی

گرایش به سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و اطالع رسانی در تأثیر مثبت استفاده از اینترنت اشیا در طرح شبکۀ هوشمند

تأثیر جمعیت باالی جوان در رونق اقتصادی سامانۀ جدید

پتانسیل زیاد قشر فعال جامعه در استفاده از طرح 

افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر

پرداخت هزینۀ پارك حاشیه ای در معابر اصلی با موبایل پارك

اجتماعی
امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیم گیری و توسعه

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری با  برگزاری دورۀ آموزشی

عملکردی و مطالعاتی

توسعۀ مسیرهای ویژۀ توزیع و انتقال

تمایل به کاربری های مختلط در معابر اصلی

توجه به مطالعات و پژوهش و برنامه ریزی

اراضی قابل توسعه

توجه ویژۀ مدیریت شهری در سطح کالن و ُخرد

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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پــس از شناســایی تمــام عامل هــای داخلــی و خارجــی، ماتریــس SWOT کــه بیان کننــدۀ 
راهبردهــای چهارگانــۀ WO ،ST ،SO  و WT اســت، طراحــی و معرفــی می شــود؛ ولــی به دلیــل 
ــه و  ــه و نیــز راهبردهــا(، راهبردهــای مربوطــه به صــورت جداگان ــاد مــوارد )عوامــل چهارگان تعــداد زی

ــت.  ــده اس ــی ش ــدول SWOT معرف ــارج از ج خ

5ـ1. راهبردهای SO )قّوت ها و فرصت ها(
هــدف راهبردهــای ایــن بخــش بهره گیــری بیشــینه از فرصت هــای پیرامــون بــا اســتفاده از 
قّوت هاســت. بنابرایــن برپایــۀ عامل هــای ذکرشــده در بخــش پیــش، راهبردهــای SO بازاریابــی شــبکۀ 

ــد از: ــرژی عبارت ان ــمند ان هوش

ــاختمان ها و . 1 ــکان س ــت مال ــا اولوی ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــادی ب ــویق های اقتص ــاص تش اختص
ــل؛ ــع و تحوی ــبکۀ توزی ــدار ش ــعۀ پای ــای توس ــارکت در طرح ه ــت مش ــاری جه ــای تج کاربری ه

مدیریــت صحیــح پارکینگ هــای واحدهــا و تحدیــد در درســت  کــردن پارکینگ هــای حاشــیه ای . 2
و غیرحاشــیه ای؛

ایجاد گوناگونی در طول مسیرهای پخش؛. 3

ــۀ . 4 ــازگاری در ادام ــاس س ــه اس ــرام ب ــا احت ــا ب ــی، کاربری ه ــردن گوناگون ــت  ک ــد درس ــه قص ب
ــوند؛  ــب ش ــی ترغی ــری  ترکیب ــاد کارب ــه ایج ــم ب ــای مه گذرگاه ه

ایجاد مسیرهای مخصوص شبکۀ سیم کشی و پخش به عنوان راه های مکمل و مشوق؛. 5

برپایــی برنامه هــا و اجــرای دوره هــای یادگیــری به منظــور ارتقــای فرهنــگ مدیریــت هوشــمند و . 6
اســتفاده از اینترنــت و فناوری هــای روز بــا محوریــت بهبــود ســطح پایــداری شــبکۀ توزیــع؛

جانمایی و توزیع مناسب کاربری ها و فناوری های اینترنتی جهت کنترل؛ . 7

افــزودن کوشــش های پــارك ترافیــک در راســتای کارهــای یادگیــری و فرهنگ ســازی در عرصــۀ . 8
اســتفاده از فنــاوری درجهــت کنتــرل شــبکۀ هوشــمند توزیــع؛

ــرد . 9 ــد کارب ــاختمان ها )مانن ــط س ــی در محی ــر طبیع ــتفاده از عناص ــبز و اس ــای س گســترش فض
ــی(؛ ــاظ طبیع ــوان حف ــی به عن ــر طبیع عناص

توانمندسازی جایگاه های خرید تجاری و پشتیبانی از ورود بخش خصوصی به این عرصه؛. 1۰

کنتــرل هوشــمند و از راه دور ســاختمان ها، ورودی هــا و بازشــوها )ایــن کار بازبینــی و ایمنــی را . 11



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

460

پاییز 1400. دورۀ 9. شمارۀ 3

رضا زینلی زاده و همکاران. راهبرد بازاریابی پایدار شبکه های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست های کلی علم و فناوری.

ــد(؛ ــاد می کن ــی در محیــط را زی ــی و گوناگون ــدازۀ پویای افزایــش می دهــد و ان

ــویۀ . 12 ــد دوس ــی پیون ــکل  دادن توانای ــاده از راه ش ــای پی ــی فضاه ــری و خوانای ــش نفوذپذی افزای
ــه.  ــیر و بدن ــان مس ــداری می دی

5ـ2. راهبردهای ST )قّوت ها و تهدیدها(
ــا  ــدن ب ــه رو ش ــت از روب ــتای ممانع ــا در راس ــری از قّوت ه ــا بهره گی ــته از راهبرده ــن دس ــوم ای مفه

ــد از: ــرژی عبارت ان ــمند ان ــبکۀ هوش ــدار ش ــی پای ــای ST بازاریاب ــت. راهبرده تهدیدهاس

ــای . 1 ــدن طرح ه ــی ش ــا اجرای ــا آن ب ــط ب ــات مرتب ــه ای و صدم ــای گلخان ــش گازه ــع افزای من
مطالعاتــی پخــش )طــرح جامــع پخــش و جابه جایــی، طــرح شــبکۀ هوشــمند و کنتــرل از راه دور بــا 

ــره(؛ ــمند و غی ــتم های هوش ــیا، سیس ــت اش اینترن

ــر ارزش افــزودۀ کاربری هــای تجــاری و ترکیبــی کــه مســبب افزایــش . 2 اجــرای مقــررات مالیــات ب
ــرای نظــارت هوشــمند طرح هــای عمرانــی  هســتند؛ ــدازۀ تــوان مالــی شــهرداری ب ان

ــی و . 3 ــای مال ــن راهکاره ــازی و همچنی ــن در پیاده س ــرعت  گرفت ــرای س ــی ب ــن تصمیمات گرفت
اقتصــادی بــرای کــم کــردن زمــان بازگشــت ســرمایه و پشــتیبانی از ســرمایه گذاران در بخــش شــبکۀ 

ــذاری؛  ــی و واگ ــش و جابه جای پخ

بهره گیــری از مشــارکت فعــال مــردم و شــهروندان )چشــمان ناظــر خیابــان( در راســتای افزایــش . 4
امنیــت اجتماعــی در معابــر و فضاهــای شــهری؛ 

نظارت بیشتر بر ساخت وسازها و منع ساخت گراهای غیرمجاز؛. 5

ــبکۀ . 6 ــۀ ش ــاً در زمین ــرق )خصوص ــع ب ــای توزی ــهری و نظام ه ــعۀ ش ــق توس ــی و تطاب هماهنگ
ــی؛   ــای پژوهش ــرای طرح ه ــه و اج ــک تهی ــا کم ــمند( ب هوش

ــتفاده از . 7 ــرای اس ــش ب ــبکه پخ ــر در ش ــات مؤث ــای خدم ــاخت ها و ارتق ــودن زیرس ــم نم فراه
ظرفیت هــای موجــود در مرکزهــای جــاذب جمعیــت؛  

کنترل خسارت های اجتماعی و ازدیاد بازرسی عمومی؛ . 8

بهســازی و بازســازی ســاختارهای پوســیده و تهیه کــردن زیرســاخت های فناوری و هوشمندســازی . 9
بــا محوریــت بناهای بــاارزش؛ 

ــه داری از . 1۰ ــی و نگ ــدن آلودگ ــم ش ــه ک ــهروندان ب ــهری و ش ــت ش ــیت مدیری ــش حساس افزای
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؛  یســت محیط ز

بهره گیری از مصالح و انرژی های پاك در پیاده سازی برنامه های حمل ونقلی؛ . 11

ــئت گرفته از . 12 ــت محیطی نش ــی ـ زیس ــای ترافیک ــذ مالیات ه ــت اخ ــط جه ــال ضواب ــه و اعم تهی
ــمند؛   ــش هوش ــبکۀ پخ ــاعدت ش ــا مس ــهری ب ــی ش جابه جای

ــبکۀ . 13 ــع ش ــۀ جام ــهری در برنام ــای ش ــدی برنامه ه ــهر و همانن ــای ش ــویۀ ویژگی ه ــرای دوس اج
ــهری؛  ــعۀ ش ــای توس ــی در طرح ه ــای ترافیک ــا و پیامده ــی و نیازه ــش و جابه جای پخ

تنظیم و گسترش کّمی و به ویژه کیفی وسایل حمل ونقل همگانی؛ . 14

آگاهی بخشــی بــه افــراد در زمینــۀ برتری هــا و فایده هــای هوشمندســازی شــبکۀ پخــش . 15
بــا اینترنــت اشــیا در تمــام بخش هــای اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی در گذرگاه هــا و 

ــزار. ــر اب ــر و دیگ ــور، بن ــتن بروش ــا کار گذاش ــا ب محوطه ه

5ـ3. راهبردهای WO )ضعف ها و فرصت ها(
ــای  ــی ضعف ه ــتای تالف ــد، در راس ــا نهفته ان ــه در فرصت ه ــوه ای ک ــای بالق ــا از برتری ه ــن راهبرده ای
 WO ــۀ ذکرشــده، راهبردهــای ــرآورد و بازبینــی عامل هــای چهارگان ــد. پــس از ب فعلــی بهــره می گیرن

ــد از:   ــرژی عبارت ان ــرای شــبکۀ هوشــمند ان ب

افزایش دل بستگی مکانی و فرهنگ همکاری در اهالی؛ . 1

ــارکت های . 2 ــای مش ــب آرا و ارتق ــرای جل ــازی ب ــرح و زمینه س ــرای ط ــب ب ــانی مناس اطالع رس
ــرح؛     ــرای ط ــی در اج مردم

طراحــی بــا توجــه بــه اقلیــم آب و هوایــی، تعبیــۀ ســایبان و حفاظ هــای متحــرك و زیبــا دربرابــر . 3
بــاد و بــاران در زمســتان و آفتــاب در تابســتان؛ 

ایمن سازی معابر؛ . 4

بهسازی گذرگاه ها و پیاده روها به یاری همکاری بخش خصوصی؛ . 5

احیا، بهسازی و نوسازی ساختارهای فرسودۀ شهری؛  . 6

ــا طراحــی شــبکۀ هوشــمند پخــش و کاهــش رفت و آمــد . 7 کــم  کــردن ترافیــک در مرکــز شــهر ب
در ســطح شــهر؛ 
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ــا و . 8 ــاختمان ها، خیابان ه ــت س ــاس و کیفی ــی، مقی ــا از راه طراح ــذاب و پوی ــی ج ــکیل مناطق تش
ــاال بــردن کیفیــت پیرامــون و درســت  کــردن هویــت و خوانایــی در  چشــم انداز شــهری در راســتای ب

ســاختار شــهری. 

5ـ4. راهبردهای WT )ضعف ها و تهدیدها(    
راهبردهــای WT بــه راهبردهایــی گفتــه می  شــود کــه هــدف آن کمینــه  کــردن ضررهــای ایجادشــده 
ــرژی به صــورت زیــر فهرســت  از ضعف هــا و تهدیدهاســت و در راســتای گســترش شــبکۀ هوشــمند ان

شــده اســت:

ــدی، . 1 ــنی، درآم ــای س ــی )گروه ه ــف اجتماع ــای مختل ــه گروه ه ــه ای ک ــون به گون ــی پیرام طراح
ــد؛  ــوی نیازهایشــان باش ــرد و جواب گ ــژادی( را بپذی ــی و ن ــی، فرهنگ طبقات

ــاختارهای . 2 ــهر در س ــور ش ــوازن و پیاده مح ــترش مت ــا گس ــب ب ــری متناس ــردن نفوذپذی ــاد ک زی
ــوده؛  فرس

ــاس . 3 ــظ مقی ــطوح( و حف ــا و س ــاده )بدنه ه ــط پی ــازی محی ــازی و زیباس ــای بهس ــۀ طرح ه تهی
ــا؛   ــام طراحی ه ــانی در تم انس

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری و توان مدیریت؛  . 4

توزیع بهینۀ خدمات جهت تسهیل در امر استفاده از اینترنت جهت کنترل امور؛ . 5

افزایش ایمنی افراد در زمان استفاده از اینترنت؛ . 6

ایجاد شبکۀ هوشمند امن، پیوسته و دارای توانمندی های دلخواه کارکردی و فضایی؛ . 7

یکپارچه سازی بدنه ها و سطوح برای وحدت بخشی به فضا؛ . 8

گذاشــتن قوانیــن پشــتیبانی کننده در پیونــد بــا افزایــش روی  آوری بــه حقــوق پیــاده در ســطوح . 9
کالن و ُخــرد. 
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جدول 5. ماتریس عوامل خارجی بازاریابی پایدار مدیریت شبکۀ توزیع هوشمند

امتیاز امتیازوزنعوامل خارجی
نهایی

فرصت  ها

۰.۰282.5۰.۰7وجود فضاهای باز جهت گسترش فضای سبز 

۰.۰393.75۰.14625امکان افزایش فضای سبز

۰.۰3353.5۰.11725اقلیم مطبوع و طبیعت زیبا و چشم اندازهای شهری

۰.۰262.75۰.۰715افزایش آگاهی عمومی به مخاطرات افزایش گازهای گلخانه ای

گرایش به سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و 
۰.۰2752.75۰.۰75625اطالع رسانی در تأثیر مثبت استفاده از اینترنت اشیا در طرح شبکۀ هوشمند

۰.۰393۰.117تأثیر جمعیت باالی جوان در رونق اقتصادی سیستم جدید

۰.۰3۰93۰.۰927پتانسیل زیاد قشر فعال جامعه در استفاده از طرح 

۰.۰3153.7۰.11625افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر

۰.۰33.75۰.۰975دریافت هزینۀ پارك حاشیه ای در معابر اصلی با موبایل پارك

۰.۰223۰.۰66امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیم گیری و توسعه

۰.۰272.75۰.۰7425ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری با  برگزاری دورۀ آموزشی

۰.۰283.5۰.۰98توسعۀ مسیرهای ویژۀ توزیع و انتقال

۰.۰33.7۰.111تمایل به کاربری های مختلط در معابر اصلی

۰.۰293.7۰.1۰73توجه به مطالعات و پژوهش و برنامه ریزی

۰.۰313۰.۰93اراضی قابل توسعه
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امتیاز امتیازوزنعوامل خارجی
نهایی

تهدیدها

۰.۰272.5۰.۰625توجه ویژۀ مدیریت شهری در سطح کالن و ُخرد

به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی ساکنان و شهروندان به دلیل 
۰.۰261.75۰.۰455آلودگی محیطی

۰.۰282۰.۰56بی توجهی به ساختار طبیعی که موجب ناپایداری زیست بوم می شود

۰.۰291.7۰.۰493رشد تصاعدی قیمت زمین و...

۰.۰31.5۰.۰45عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش هوشمند

۰.۰2921.7۰.۰4964دورۀ بازگشت سرمایۀ طوالنی

۰.۰291۰.۰29عدم توان مالی کافی دولت جهت اجرای طرح

۰.۰41.75۰.۰7نبود برنامۀ مدّون در زمینۀ ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی افراد

۰.۰2932۰.۰586تقابل میان ارزش ها و تصورات مردم از پیامد طرح 

۰.۰3۰21.75۰.۰5285فراهم نبودن بستر الزم مشارکت مردم

۰.۰2882۰.۰576افزایش جمعیت سالمند و میان سال در چند سال آینده

۰.۰31.75۰.۰525نبود امنیت الزم در محیط های عمومی

۰.۰281.25۰.۰35کمبود قوانین تسهیل بخش

۰.۰32۰.۰6پایین بودن سطح فرهنگ و تبلیغات و آموزش 

۰.۰271.75۰.۰4735 بی توجهی مسئوالن به فواید شبکۀ هوشمند توزیع انرژی

۰.۰282۰.۰56عدم توسعۀ زیرساخت های مناسب

۰.۰261.75۰.۰455ضعف در بهره برداری بهینه از ظرفیت ها

۰.۰281.25۰.۰35نبود طرح جامع ارتقای کیفیت محیطی و سطح ارائۀ خدمات

۰.۰2882۰.۰576عدم یکپارچگی آموزش و مهندسی و اعمال قوانین 

۰.4237-1جمع
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5ـ5. داده های توصیفی پژوهش  
رتبــۀ پایانــی عامل هــای خارجــی بازاریابــی پایــدار شــبکۀ هوشــمند کــه از ماتریــس به دســت  آمــده، 
ــدار بیشــتر  ــِش روی توســعۀ پای ــه تهدیدهــای پی ــدد نشــان می دهــد ک ــن ع ــر ۰.4237 اســت. ای براب
ــج ســوء  ــه کــردن نتای ــد در راســتای کمین ــز راهبردهــای ذکرشــده بای ــن تمرک ــد و بنابرای تأثیرگذارن

تهدیدهــا باشــد. 

ــی عامل هــای خارجــی ۰.4237  ــی عامل هــای داخلــی 2.4113 و رتبــۀ پایان ــا اینجــا رتبــۀ پایان ت
ــر در  ــش حاض ــدار در پژوه ــی پای ــدۀ بازاریاب ــای تأکید ش ــگاه راهبرده ــن جای ــد؛ بنابرای ــت  آم به دس
ــه در  ــوند ک ــذاری می ش ــی، جای گ ــای تدافع ــر، راهبرده ــان دیگ ــه بی ــا ب ــای WT، ی ــروه راهبرده گ

نمــودار زیــر بــا عالمــت دایــره معّیــن شــده  اســت.

IE شکل 1. تعیین ناحیۀ مورد تأکید )جایگاه( راهبردها با استفاده از ماتریس

اگرچــه در بخــش یافته هــای پژوهــش، راهبردهــای اولیــۀ چهارگانــه فهرســت شــده اســت،  برپایــۀ 
ــت  شــود، مشــخص  ــا دق ــه آن ه ــد ب ــه بســیار بای ــی ک ــگاه راهبردهای ــا 4 و شــکل 1 جای جــدول 1 ت
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ــِش رو در  ــش پی ــده در پژوه ــای تأکید ش ــود، راهبرده ــده می ش ــه دی ــه ک ــن همان گون ــد. بنابرای گردی
ــروه از  ــن گ ــر ای ــر ب ــش حاض ــز پژوه ــن تمرک ــود؛ بنابرای ــذاری می ش ــای WT جای گ ــروه راهبرده گ
راهبردهــا قــرار خواهــد گرفــت و اجــرای گام هــای پــس از آن دربرگیرنــدۀ اولویت بنــدی راهبردهــا بــا 

شــیوۀ QSPM خواهــد بــود. 

QSPM 5ـ6. تصمیم گیری؛ مشخص  کردن اولویت راهبردها با استفاده از شیوۀ
پــس از مشــخص کــردن جایــگاه راهبردهــای هــدف، بــرای اجــرای اولویت بنــدی راهبردهــای قســمت 

تأکیدشــده، از شــیوۀ QSPM اســتفاده شــده است.

ــدی، . 1 ــنی، درآم ــای س ــی )گروه ه ــف اجتماع ــته های مختل ــه دس ــه ای ک ــط به گون ــی محی طراح
ــد؛  ــه درخواست هایشــان پاســخ  ده ــرا باشــد و ب ــژادی( را پذی ــی و ن ــی، فرهنگ طبقات

افزایــش نفوذپذیــری متناســب بــا گســترش متعــادل، متــوازن و پیاده محــور شــهر در ســاختارهای . 2
فرسوده؛

ــاس . 3 ــظ مقی ــطوح( و حف ــا و س ــاده )بدنه ه ــط پی ــازی محی ــازی و زیباس ــای بهس ــۀ طرح ه تهی
ــا؛ ــام طراحی ه ــانی در تم انس

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری و توان مدیریت؛ . 4

توزیع بهینۀ خدمات جهت راحتی در امر استفاده از اینترنت به منظور کنترل امور؛. 5

افزایش ایمنی افراد در زمان استفاده از اینترنت؛. 6

ــردی و . 7 ــواه کارک ــای دلخ ــداوم و دارای توانمندی ه ــن، م ــمند ام ــبکۀ هوش ــردن ش ــت  ک درس
ــی؛ فضای

وحدت بخشی به فضا از راه یکپارچه سازی بدنه ها و سطح ها؛. 8

ــاده در ســطوح . 9 ــه حقــوق پی ــاد شــدن پرداختــن ب وضــع قوانیــن پشــتیبان کننده درخصــوص زی
ــرد. کالن و ُخ

ــرای  ــود، ب ــدی می ش ــای WT اولویت بن ــط راهبرده ــا فق ــه در اینج ــه گرچ ــرد ک ــه ک ــد توج بای
ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه م ــای چهارگان ــام راهبرده ــی تم ــع و منطق ــی جام ــتن طرح داش

نتیجۀ اولویت بندی راهبردها در جدول 6 آمده است.
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WT جدول 6. تعیین اولویت راهبردهای

توضیحامتیاز نهایی راهبرداولویت

درست کردن شبکۀ هوشمند امن، مستدام و دارای توانمندی های دلخواه کارکردی و فضایی16.46۰2۰5

برنامه ریزی محیط به گونه ای که دسته های متفاوت اجتماعی )گروه های سنی، درآمدی، 25.49751
طبقاتی، فرهنگی و نژادی( را پذیرا باشد و به درخواست هایشان پاسخ بدهد.

وحدت بخشی به فضا از طریق یکپارچه سازی بدنه ها و سطح ها35.4768

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری و توان مدیریت45.34175

افزایش نفوذپذیری متناسب با گسترش دارای تعادل، متوازن و پیاده محور شهر در ساختارهای فرسوده55.159675

تهیۀ طرح های بهسازی و زیباسازی محیط پیاده )بدنه ها و سطح ها( و حفظ مقیاس انسانی در تمام طراحی ها64.87231

وضع قوانین پشتیبان کننده درخصوص افزایش توجه به حقوق پیاده در سطوح کالن و ُخرد74.74۰71

افزایش ایمنی افراد در زمان استفاده از اینترنت84.6434

توزیع بهینۀ خدمات جهت تسهیل در امر استفاده از اینترنت به منظور کنترل امور94.5933

شکل 2. نمودار تعیین اولویت راهبردها

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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6. نتیجه
ــع در  ــگام ایجــاد و توزی ــروزه هن ــف ارتباطــی، ام ــا و شــبکه های مختل ــه لطــف حســگرها، الگوریتم ه ب
ــر روی یــک خــط بســیار پایــدار متمرکــز می شــود. مــا  ــرژی، اتوماســیون ب بخــش راهبــردی و کالن ان
ــرای چندیــن مــاه پیش بینــی کنیــم؛  ــا صنعــت را ب ــرای یــک شــهر ی ــرق کالن ب می توانیــم تقاضــای ب
ــاس  ــرد. براس ــل ک ــت منتق ــر جمعی ــر و منزوی ت ــز کوچک ت ــه مراک ــرژی را ب ــوان ان ــه می ت ــی ک درحال
گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد، انــرژی هوشــمند یــا انــرژی مــورد اســتفاده در شــبکه ها و حســگرهای 
اطالعاتــِی اینترنــت اشــیا بــرای ذخیره ســازی و توزیــع آن، بهــره وری بیشــتر را ممکــن می کنــد، باعــث 
کاهــش قیمــت کیلــووات و اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر در ترکیــب می شــود. همــۀ این هــا می توانــد 
ــراه  ــال 2۰3۰ م، به هم ــا س ــون ت ــرژی را، از هم اکن ــداز ان ــاعت پس ان ــگاوات س ــون م ــش از 1.3تریلی بی
ــد.  ــا را بپذیرن ــد فناوری ه ــی بای ــردی و کالن جمعیت ــز  راهب ــان، مراک ــن زم ــد. در همی ــته باش داش
ــدار  ــل هوشــمند و پای ــن حمل ونق ــت اشــیا و همچنی ــه اینترن ســاختمان ها و زیرســاخت های متصــل ب
پروژه هایــی هســتند کــه می تواننــد باعــث کاهــش مصــرف کالن انــرژی، بهبــود کیفیــت هــوا و کاهــش 
انتشــار کربــن دی اکســید شــوند. شــرکت ها و دفتــر مرکــزی شــرکت های جدیــد نیــز وظیفــۀ خــود را 
انجــام می دهنــد. در بعضــی شــهرها، اســتفاده از حســگرها و ابزارهــای هــوش مصنوعــی بــرای مدیریــت 
کالن و راهبــردی انــرژی بــه بهتریــن وجــه، مصــرف انــرژی را بیــن 12 تــا 15 درصــد نســبت بــه ســال 
ــاداری  ــت اشــیا به طــرز معن ــه اینترن ــت ک ــوان نتیجــه  گرف ــن می ت 2۰15 م کاهــش داده  اســت. بنابرای
بــر راهبــرد بازاریابــی راهبــردی شــبکه های هوشــمند انــرژی کالن در راســتای بهــره وری و کنتــرل کالن 

بیشــتر انــرژی راهبــردی و کاهــش آلودگــی مؤثــر اســت.

ــا درنظــر گرفتــن شــرایط موجــود در زمینــۀ توســعۀ پایــدار مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا،  ســپس ب
ــد. ــه  ش ــس SWOT ارائ ــب ماتری ــیوه در قال ــن ش ــای ای ــا و محدودیت ه ــن قابلیت ه اصلی تری

هــدف ایــن پژوهــش بازبینــی شــرایط بازاریابی راهبردی شــبکل هوشــمند در ســطح کالن و البتــه ارائۀ 
الگــوی کالن راهبــردی براســاس سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا بــوده 
اســت. در بخــش اول، وضعیــت تولیــد، توزیــع و تحویــل از نــگاه پایــداری بازبینــی شــد. دلیــل تمرکــز ایــن 
پژوهــش بــر موضــوع بازاریابــی راهبــردی ایــن اســت کــه به گفتــۀ منابــع مختلــف، ســامانه های بازاریابــی 
در حیــات اقتصــادی کشــورها و نیــز زندگــی روزانــۀ شــهروندان نقــش راهبــردی و کالن دارنــد و موضــوع 

بازاریابــی و کیفیــت آن نقــش کالن و راهبــردی در کیفیــت زندگــی شــهروندان بــازی می کنــد.

نقــش پژوهــش حاضــر در تجزیــه و تحلیــل داده هــای بــزرگ بــرای تحویــل انــرژی انکارناپذیــر اســت. 
در ایــن پژوهــش، تــالش شــد تــا نقــش اینترنــت اشــیا و داده هــای بــزرگ در انتقــال و تحویل انــواع انرژی 
بررســی و ضمنــاً مــروری بــر مطالعــات قبلــی انجــام شــود و درنهایــت ایــن نتیجــه به دســت آمــد کــه 
مطالعــات قبلــی بســیار مؤثــر بــوده و اســتفاده از اینترنــت اشــیا و داده هــای بــزرگ اثربخــش خواهــد بــود. 
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ــع و  ــی جام ــه بررس ــا ب ــک از آن ه ــاً هیچ ی ــه تقریب ــان داد ک ــی نش ــای داخل ــرور پژوهش ه م
کامــل تمــام شــیوه های موجــود بازاریابــی از هــر ســه بُعــد کالن و راهبــردی اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــی آن احســاس می شــود؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش ســعی  ــد و جــای خال زیســت محیطی نپرداخته ان
شــد ایــن شــکاف بــا تحلیــل و بررســی پایــداری تمــام شــیوه های راهبــردی بازاریابــی شــبکۀ هوشــمند 
بــا درنظــر داشــتن هــر ســه بُعــد اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی پــر شــود. بــه ایــن ترتیــب، 
پژوهــش حاضــر بــا بهره گیــری از SWOT مدّون ســازی و بــا کمــک مــدل QSPM کامــل شــده  اســت. 
ــش نامه هایی  ــده، پرس ــی استفاده ش ــای تحلیل ــام مدل ه ــام تم ــرای انج ــه ب ــت ک ــه اس ــایان توج ش
ــرات  ــج نظ ــام نتای ــن رو تم ــد؛ از ای ــل ش ــران کام ــرگان و مدی ــان، خب ــط کارشناس ــی و توس طراح

کارشناســی اســت. 

ــمند  ــبکۀ هوش ــردی ش ــی راهب ــود بازاریاب ــیوه های موج ــام ش ــش، تم ــت پژوه ــش نخس در بخ
ــت  ــت اینترن ــد و درنهای ــخص  گردی ــش مش ــامانه های پخ ــب س ــب ترین ترکی ــد و مناس ــی ش بازبین
ــای  ــات و تنگناه ــد. در گام دوم، امکان ــن ش ــیوه تعیی ــب ترین ش ــن و مناس ــوان پایدارتری ــیا به عن اش
ــا  ــب قّوت ه ــه در قال ــب ترین گزین ــن و مناس ــۀ پایدارتری ــردی برپای ــعۀ کالن و راهب ــِش روی توس پی
ــه  ــای چهارگان ــد. راهبرده ــن  گردی ــس SWOT تعیی ــا در ماتری ــا و تهدیده ــا، و فرصت ه و ضعف ه
ــای  ــش راهبرده ــن پژوه ــکا )در ای ــل  ات ــای قاب ــگاه راهبرده ــن  جای ــس از تعیی ــد و پ ــان داده  ش نش
ــد.  ــدی گردی ــدف اولویت بن ــای ه ــی QSPM، راهبرده ــل کّم ــوی تحلی ــری از الگ ــا بهره گی WT( ب
ــی  ــت عمل ــالش درجه ــود »ت ــت بهب ــرد درجه ــن راهب ــده، مهم تری ــای انجام  ش ــاس پژوهش ه براس
ســاختن اصــول شــهر فشــرده )تشــویق بــه گســترش عمــودی شــهر در حــد قابــل قبــول و بــا توجــه 
ــه  ــات ب ــا و خدم ــکونی، مغازه ه ــای مس ــی واحده ــی( نزدیک ــترش افق ــای گس ــاخت ها به ج ــه زیرس ب
یکدیگــر اســت کــه ســبب تســهیل پیــاده روی شــده و کارایــی خدمــات و منابــع را افزایــش می دهــد« 
ــش های  ــه پرس ــد و ب ــق  گردی ــش محق ــی پژوه ــی و فرع ــداف اصل ــام اه ــش، تم ــن بخ ــت. در ای هس
اصلــی و فرعــی نیــز پاســخ داده شــد؛ بنابرایــن می تــوان گفــت کــه پژوهــش درمجمــوع موفــق بــوده 
 اســت؛ هرچنــد بــا محدودیت هــا و مشــکالتی نیــز روبــه رو بــوده  اســت. لــذا ایــن پژوهــش می توانــد بــه 
ــری  ــی آن( در بهره گی ــازار مصرف ــرژی و ب ــژه ان ــو )به وی سیاســت گذاران کالن در حــوزۀ فناوری هــای  ن
ــن  ــتفاده از ای ــدی در اس ــت و اولویت بن ــت تقوی ــب جه ــتری مناس ــاد بس ــرای ایج ــی ب ــوان داخل از ت
فناوری هــا و همچنیــن توســعۀ تحقیقــات مرتبــط، جهــت افزایــش ســهم علــم و فنــاوری در اقتصــاد و 
درآمدزایــی ملــی و افزایــش تــوان ملــی و ارتقــای کارآمــدی کــه در سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری 

نیــز بــدان اشــاره شــده اســت، کمــک شــایان نمایــد.  

7. پیشنهادها 
ــبکۀ  ــدار ش ــی پای ــت بازاریاب ــای وضعی ــت ارتق ــی جه ــوارد کل ــامل م ــده ش ــنهادهای مطرح ش پیش
ــه  ــه ب ــواردی ک ــن م ــت؛ همچنی ــاوری اس ــم و فن ــی عل ــت های کل ــاس سیاس ــرژی براس ــمند ان هوش
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رضا زینلی زاده و همکاران. راهبرد بازاریابی پایدار شبکه های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست های کلی علم و فناوری.

ــوان  ــت اشــیا )به عن ــا اســتفاده از اینترن ــرژی ب ــدار شــبکۀ هوشــمند ان ــی پای ــت بازاریاب ــود وضعی بهب
 WT و WO ،ST ،SO پایدارتریــن و مناســب ترین شــیوه( می انجامــد، در قالــب راهبردهــای چهارگانــۀ

ــه شــده اســت. ارائ

طراحــی راهبــرد بــرای رســیدگی بــه قطعــی بــرق ناشــی از خرابــی تجهیــزات در برخــی کشــورها 	•
و افزایــش قابلیــت اطمینــان منبــع تغذیــه بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا به دلیــل اینکــه منبــع پایــدار 

ــد.  ــه می کن ــی را ارائ و مطمئن

ارائــۀ راهبــردی مناســب بــرای نوســازی سیســتم ها بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا و اســتفادۀ بهتــر 	•
از نیروهــای متخصــص در بخــش انــرژی.

طراحــی راهبــردی بــرای بــازده انــرژی باالتــر، کنتــرل مصــرف انــرژی و ضایعــات آن ماننــد کربــن 	•
دی اکســید در راســتای اثرگــذاری مثبــت بــر محیط زیســت و کاهــش هزینه هــا.

طراحــی مــدل تعمیــر و نگــه داری پیش بینــی و همچنیــن بهبــود ایمنــی کارکنــان بــا اســتفاده از 	•
اینترنــت اشــیا کــه از نظــر جمــع آوری و پــردازش داده هــا، بینــش در زمــان واقعــی عملکــرد سیســتم 

ــد. ــه می دهن را ارائ

ــون 	• ــی همچ ــتم های گوناگون ــرژی و سیس ــمند ان ــتم های هوش ــتفاده از سیس ــرای اس ــی ب بازاریاب
سیســتم اخــذ عــوارض از وســایل آالینــده.

ــه 	• ــتم ک ــای سیس ــی معیاره ــرای ردیاب ــیا ب ــت اش ــتفاده از اینترن ــرای اس ــردی ب ــی راهب طراح
ــرد؛  ــازی ک ــی را پیاده س ــر و پیش بین ــای تعمی ــوان مدل ه ــازد و می ت ــان می س ــه داری آن را آس نگ

ــت.   ــوار اس ــتم دش ــدن سیس ــن  آم ــل از پایی ــکل قب ــخیص مش ــه تش ــادی ک ــای ب ــد توربین ه مانن

پیاده ســازی راهبــرد ســاخت نیروگاه هــای کامــاًل مســتقل انــرژی یــا تجهیــزات حفــاری نفتــی بــا 	•
اســتفاده از اینترنــت اشــیا کــه درنتیجــۀ آن، امــکان اســتفاده از حســگرها هوشــمند بــرای نظــارت بــر 
عملکــرد سیســتم در زمــان واقعــی فراهــم می آیــد. پیاده ســازی راهبــرد مدیریــت شــهری بــا اســتفاده 

از اینترنــت اشــیا، از سیســتم های روشــنایی تــا حمل ونقــل عمومــی بــرق.

ــت گذاری 	• ــت سیاس ــا، جه ــط در دنی ــات مرتب ــازی مطالع ــام و پیاده س ــه انج ــاز ب ــه نی ــه ب توج
ــت  ــاد ظرفی ــش، ایج ــن پژوه ــج ای ــاس نتای ــور. براس ــوزه در کش ــن ح ــرد کالن در ای ــاد راهب و ایج
ــه  ــتر ب ــه بیش ــرژی و توج ــوزۀ ان ــدار در ح ــای کالن پای ــرای راهبرده ــازی ب ــول و فرصت س ــرای تح ب

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــتا از اهمی ــن راس ــاوری در ای ــم و فن ــت های عل سیاس

این پژوهش پیشنهادهایی نیز جهت تحقیقات آینده درنظر دارد که به شرح ذیل است: 
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رضا زینلی زاده و همکاران. راهبرد بازاریابی پایدار شبکه های هوشمند انرژی با رویکرد سیاست های کلی علم و فناوری.

بررســی و اهتمــام جهــت بهره گیــری از فعالیت هــا و ایجــاد رونــد پژوهشــی بــرای دســتیابی بــه بنــد 	•
1ـ6 سیاســت های کلــی علــم و فنــاوری بــرای ســاخت محصــوالت مشــابه دانش بنیــان و صــادرات آن.

طراحی راهبردی برای کاهش هزینه های عملیاتی، با افزایش داده های تولیدی.	•

بررسی امکان بهبود عملکرد سرعت پردازش برنامه، با افزایش فاصلۀ دستگاه و محل سرور.	•

بررسی چگونگی افزایش امنیت شبکه های یکپارچۀ اینترنت اشیا.	•

امکان سنجی اتصال سیستم ها با حداقل تأخیر. 	•

بررســی زیرســاخت های فعلــی در راســتای امکان ســنجی اتصــال فناوری هــای سیســتم های 	•
ــه شــبکۀ هوشــمند. موجــود ب

اهمیت ویژه به شبکۀ انرژی هوشمند در سیاست های علم و فناوری. 	•

مالحظات اخالقی

حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت کرده اند.

تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپی رایت )CC( رعایت شده است.



Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesAutumn 2021, Volume 9, Number 3

473

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

472

Autumn 2021, Volume 9, Number 3

Zeinalizadeh, R. et al. (2021). The Sustainable Marketing Strategy for Smart Energy Networks based on Implementing the Science and Technology General Policies. JMSP, 9 (3), 444-473.

References
Dai, H-N., Wong, R. C-W., Wang, H., Zheng, Z., & Vasilakos, A. V. (2019). Big Data Ana-

lytics for Large-scale Wireless Networks: Challenges and Opportunities. ACM Comput. 
Surv., 52(5), Article 99. [DOI: 10.1145/3337065]  

Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2017). “Green Marketing”: an analysis of definitions, 
strategy steps, and tools through a systematic review of the literature. Journal of Cleaner 
Production, 165, 1263-1279. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.07.184]  

Deakin, M., & Reid, A. (2018). Smart cities: Under-gridding the sustainability of city-dis-
tricts as energy efficient-low carbon zones. Journal of Cleaner Production, 173, 39-48. 
[DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.12.054]  

Del Rio, D. D. F., Sovacool, B. K., Bergman, N., & Makuch, K. E. (2020). Critically review-
ing smart home technology applications and business models in Europe. Energy Policy, 
144, 111631. [DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111631] 

Jistan, Z., Khalilian, M., Poorasad, Y., & Ramezani, M. (2016). Investigating the Technolo-
gy, Structure, Applications and Challenges in Internet of Things. Paper presented at the 
National Conference on Information Technology, Communications and Soft Computing. 
Received from: http://www.civilica.com/paper-itcsc01-itcsc01_044.html. (Persian)

Khameneyi, A. E. A. (2016). Issuing the macro-policies of science and technology. 
Speech-Science and Technology. Received from: http://khamenei.ir. (Persian)

Khedmatgozar, H. (2015). Investigating the Role of IoT in Knowledge Management Systems 
(Case Study: Performance Management of Employees of Yazd Municipality). IT Man-
agement, 7(3), 553-572. [DOI: 10.22059/jitm.2015.53916]

Le, D. N., Le Tuan, L., & Tuan, M. N. D. (2019). Smart-building management system: An 
Internet-of-Things (IoT) application business model in Vietnam. Technological Fore-
casting and Social Change, 141, 22-35. [DOI: 10.1016/j.techfore.2019.01.002]

Lee, A. H., Chen, H. H., & Chen, J. (2017). Building smart grid to power the next century 
in Taiwan”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 68, 126-135. [DOI: 10.1016/j.
rser.2016.09.100]

Li, C. Z.,  et al. (2016). SWOT analysis and Internet of Things-enabled platform for pre-
fabrication housing production in Hong Kong. Habitat International, 57, 74-87. [DOI: 
10.1016/j.habitatint.2016.07.002]

https://doi.org/10.1145/3337065
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.054
http://www.civilica.com/paper-itcsc01-itcsc01_044=بررسی-فناوری،-ساختار،-کاربردها-و-چالشهای-اینترنت-اشیا.html
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184


Quarterly Journal of
The Macro and Strategic PoliciesAutumn 2021, Volume 9, Number 3

473

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

472

Autumn 2021, Volume 9, Number 3

Zeinalizadeh, R. et al. (2021). The Sustainable Marketing Strategy for Smart Energy Networks based on Implementing the Science and Technology General Policies. JMSP, 9 (3), 444-473.Zeinalizadeh, R. et al. (2021). The Sustainable Marketing Strategy for Smart Energy Networks based on Implementing the Science and Technology General Policies. JMSP, 9 (3), 444-473.

MirMasoomi, H., Nik, F., & Adib, S. F. (2017). Application of Big Data in the Internet of 
Things. Paper presented at the National Conference on New Technologies in Electrical 
and Computer Engineering. Received from: https://civilica.com/doc/758842. (Persian)

Mohanta, B. K., Jena, D., Satapathy, U., & Patnaik, S. (2020). Survey on IoT Security: 
Challenges and Solution using Machine Learning, Artificial Intelligence and Blockchain 
Technology. Internet of Things, 11, 100227. [DOI: 10.1016/j.iot.2020.100227]

Reka, S. S., & Dragicevic, T. (2018). Future effectual role of energy delivery: A comprehen-
sive review of Internet of Things and smart grid. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 91, 90-108. [DOI: 10.1016/j.rser.2018.03.089]

Ren, S., Zhang, Y., Liu, Y., Sakao, T., Huisingh, D., & Almeida, C. M. V. B. (2019). A 
comprehensive review of big data analytics throughout product lifecycle to support sus-
tainable smart manufacturing: A framework, challenges and future research directions. 
Journal of Cleaner Production, 210, 1343-1365. [DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.11.025]

Sokolov, A., Veselitskaya, N., Carabias, V., & Yildirim, O. (2019). Scenario-based identifica-
tion of key factors for smart cities development policies. Technological Forecasting and 
Social Change, 148, 119729. [DOI: 10.1016/j.techfore.2019.119729]

System of higher education, science and technology. (2016). The second phase. Received 
from: http://www.maslahat.ir. (Persian) 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.184
http://www.maslahat.ir/

