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  چکیده 
منجر به چالشهاي بسیاري در قیمت انرژي شده است. به طور نمونه در در سالهاي اخیر تحوالت جهانی 

اي مواجه هاي سرمایهمیلیارد دالر با کاهش هزینه400سال گذشته بخش تولید نفت و گاز نزدیک به 
بود. علیرغم کاهش قیمت نفت، گاز و زغال سنگ، بخش انرژیهاي پاك با سرمایه گذاري نزدیک به 

نزدیک  2004، رکورد جدیدي به ثبت رساند که در مقایسه با سال 2015سال میلیارد دالر در  330
 2015به شش برابر افزایش یافته است.  بر اساس توافقات به عمل آمده در کنفرانس تغییر اقلیم 

سازمان ملل متحد در پاریس، انگیزه دولتها براي گسترش انرژیهاي پاك افزایش یافته است. تغییرات 
اکسید کربن و امنیت دسترسی به منابع سوختهاي فسیلی حاکی از لزوم نتشار ديجوي ناشی از ا

-گسترش ذخایر انرژي است. انرژي الکتریکی حاصل از منابع تجدیدپذیر شامل باد، خورشید، زمین
گرمایش و امواج اقیانوسها جایگزین مناسبی براي منابع انرژي سوختی مانند نفت، گاز، ذغال سنگ و 

اي می باشد. مکانیابی منابع با موقعیت جغرافیایی مطلوب از خدمات سیستمهاي اطالعات  انرژي هسته
مکانی در این حوزه است. با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی در مدیریت و توسعه منابع انرژي 

آین  متداول از یک سو و وابستگی نسبتاً باالي منابع انرژي تجدیدپذیر به محیط پیرامون و تغییرپذیري
در این مقاله با مرور شاخصهاي امنیت انرژي  کند.منابع از سوي دیگر، این عامل نقش مهمتري ایفا می

و جایگاه ایران در جهان، به بررسی قابلیتها و خدمات فناوریهاي نوین مکانی در زمینه ارتقاء امنیت 
  انرژي کشور پرداخته شده است.

  
  

مکانی، انرژي هاي تجدید پذیر، امنیت انرژي، مکانیابی، شهرهاي سیستمهاي اطالعات : ها هکلیدواژ
  .هوشمند، شبکه جهانی انرژي
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  ه مقدم -1

میالدي، بیش از بیست و شش میلیارد وسیله الکترونیکی با  2020رقم شگفت انگیزي است: تا سال 
تجهیزات مختلف را هم متصل خواهند بود. کاهش قیمت پردازشگرهاي الکترونیکی، اتصال هوشمند 

پذیر خواهد ساخت. اما چرا باید به استقبال دنیاي تجهیزات متصل برویم؟ برقراري ارتباط میان امکان
دستگاهها، وسایل و تجهیزات در محیطهاي مختلف بشري به چه نحوي به ایجاد ارزش افزوده می 

در آن دستگاههاي مختلفی  انجامد؟ پاسخ واضح است. از طریق دسترسی به یک شبکه زنده و پویا که
که در طول زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم به هم متصل هستند، مانند وسیله نقلیه، خانه، 
محیطهاي شهري و افراد مختلف، قادر خواهیم بود به تبادل اطالعات با ماشینهاي هوشمند، خانه هاي 

  هوشمند، شهرهاي هوشمند و مردم هوشمند بپردازیم. 
م و کافی، دسترسی به انرژي پاك، توانایی سفر از یک نقطه به هر نقطه دیگر، احساس ایمنی و آب سال

امنیت نمونه هایی از خدماتی است که در شهرهاي مدرن براي حضور در صحنه رقابت با شهرهاي 
 درصد 66، بیش از 2050هوشمند و بهبود کیفیت شهروندان باید تامین شوند. انتظار می رود تا سال 

از جمعیت جهان در مناطق شهري زندگی خواهند کرد. در حال حاضر شهرها، مصرف کننده بیش از 
هفتاد درصد از انرژي تولیدي در سطح جهان هستند و این در حالی است که تولید کننده هفتاد 

  . ]1[درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان می باشند
با توجه به اهمیت تغییر رویکرد به سمت هوشمند سازي در آینده اي نه چندان دور، آماده سازي 

یاز براي تحقق این هدف اجتناب ناپذیر است.  اولین گام براي تأسیس زیرساختهاي موردن
زیرساختهاي هوشمند، دسترسی مطمئن به انرژي الکتریسیته است. شهرها سیستمهایی عظیم با 
تعداد بیشماري زیرسیستمهاي خرد هستند که همگی به نیروي برق و تجهیزات برقی براي جابجایی 

بادل  اطالعات نیازمند هستند. بدون الکتریسیته، مدیریت شهرهاي اشیاء و افراد، جمع آوري و ت
و کلیه خدمات شهري در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. انرژي به مثابه رشته  1مدرن، اینترنت اشیاء

کند. موضوع دیگري که در این زمینه طالیی امکان رشد و توسعه را براي شهرها و اقتصاد فراهم می
ار گیرد، هوشمند سازي ارتباط میان تجهیزات است. اینترنت اشیاء، قوانین و باید مورد توجه قر

وري پروتکلهایی براي یکنواختی، همگونی و هماهنگی هستند. شهرهاي هوشمند نیازمند افزایش بهره
در ارتباط با عملکرد سیستمها و همچنین منابع مورد استفاده هستند. یکی از مهمترین عوامل افزایش 

ي، هوشمندسازي سیستمهاي گسترده افقی در سطح شهرها مانند شبکه انرژي، آب، فاضالب و وربهره
پسماند، حمل و نقل و همچنین امنیت، پایش محیطی  و یا هواشناسی است. به اشتراك گذاري 
اطالعات در مدیریت حوادث بخشهاي مرتبط منجر به کاهش چشمگیر هزینه ها و همچنین تولید 

اند، عمدتاً د خواهد شد. بسیاري از سیستمهایی که اخیراً در شهرها توسعه یافتهارزش افزوده جدی
اند که هر کدام داراي عملکرد ایزوله و انحصاري توسط شرکتهاي تجاري و تأمین کنندگانی تهیه شده
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-باشد. کمیسیون بینهستند. برقراري ارتباط فیزیکی و مجازي، نیازمند استانداردهاي مختلف می
المللی مورد نیاز براي ارتباط ایمن و اتوماسیون )، استانداردهاي بین IEC( 1ی الکترونیکیالملل

زیرساختهاي شهري تولیدکننده، مصرف کننده و ذخیره کننده الکتریسیته را فراهم نموده است. 
ا المللی، امکان پشتیبانی بلند مدت و تعمیرات زیرساختهاي شهري راستفاده از استانداردهاي بین

تسهیل می نماید. تجهیزات یدکی و پشتیبان در هر نقطه از جهان با قیمتهاي رقابتی قابل خریداري 
است. این در حالی است که بسیاري از شهرهاي هوشمند به صورت تدریجی در طول زمان توسعه 

ه و در یافته و از طرح اولیه برخوردار نبوده اند. در طول زمان، این جزیره هاي هوشمند، رشد یافت
  اند. صورت استفاده از استانداردهاي فنی همسان با هم مرتبط شده

در این مقاله پس از بررسی چالشهاي موجود در زمینه انرژي، مروري بر چالشهاي انرژي شامل امنیت 
انرژي در جهان، فراگسترش و هوشمند سازي، انرژي هاي پاك و تجدید پذیر، شبکه جهانی مدیریت 

ه است. پس از آن به بررسی جایگاه فناوریهاي مکانی و سیستمهاي اطالعات انرژي انجام شد
سازد در این مقاله، در کلیه جغرافیایی در مدیریت انرژي آینده پرداخته شده است. خاطر نشان می

  مباحث مطرح شده در زمینه انرژي، رویکرد انرژي الکتریکی مدنظر بوده است.
  
 انرژي  چالشهاي -2

، به 2030تا سال  2005سریع اقتصادي در کشورهاي پرجمعیت، دامنه تقاضاي انرژي از سال  به دنبال رشد
میزان پنجاه درصد افزایش خواهد یافت. هزینه انرژي حاصل از سوختهاي فسیلی نیز به دلیل افزایش تقاضا، 

هاي فسیلی رشد چشمگیري خواهد داشت. در حال حاضر بیش از هشتاد درصد انرژي مصرفی از منابع سوخت
مانند نفت، گاز و ذغال سنگ تأمین می شود که در اختیار تعداد محدودي از کشورها می باشد. در طول دهه 
آینده اولین تغییر در عرصه جهانی انرژي که جهان با آن مواجه خواهد شد، تغییر رویکرد ساختارهاي صنعتی 

پذیر خواهد بود. دومین تغییر عمده که به طور  و اقتصادي از سوختهاي فسیلی به سمت منابع پایدار و تجدید
نمونه از کشور ژاپن به برخی کشورهاي دیگر نیز منتقل شد، تغییر سیاستهاي انرژي است که منجر به انتقال 

رسد در حال حاضر، توزیع مؤثر از انرژي هسته اي به سمت سایر سناریوهاي مطرح در انرژي است. به نظر می
شناسایی منابع انرژي تجدیدپذیر، علت اصلی مشکالت اقتصادي و برخی چالشهاي جهانی منابع انرژي فعلی و 

  .  ]7[است
  
  امنیت انرژي  - 2- 1

باشد. ، امنیت انرژي، دسترسی بدون اختالل به منابع انرژي با قیمت مقرون به صرفه میIEAبر اساس تعریف 
امینت انرژي از دو منظر بلند مدت و کوتاه مدت قابل تأمل می باشد. امنیت انرژي در بلندمدت، مستقیماً با 

متناسب براي تأمین انرژي همگام با برنامه هاي توسعه اقتصادي و نیازهاي محیطی پایدار  سرمایه گذاریهاي
مرتبط است. در تأمین امنیت انرژي از منظر کوتاه مدت، توانایی سیستم انرژي براي واکنش فوري به تغییرات 

یت انرژي از منظر گیرد. فقدان امنناگهانی در تعادل براي عرضه و تقاضاي انرژي مورد بررسی قرار می
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دسترسی فیزیکی به انرژي و یا قیمت تمام شده، داراي تأثیر منفی اقتصادي و اجتماعی است. در مواردي 
مانند بازارهاي بین المللی نفت، که قیمت بر اساس میزان تقاضا تعیین می شود، امنیت انرژي با ریسک باالیی 

  . ]2[مواجه خواهد بود
به منظور ارتقاء امنیت انرژي، راهکارهایی ارائه شده است. رشد منابع تولید کوچک مقیاس و تولید پراکنده 
 مانند پنلهاي خورشیدي و مزارع بادي و گسترش برنامه هاي مدیریت انرژي در جهت تشویق به کاهش

تواند همگام با بکارگیري تجهیزات نوین در شبکه انتقال، به افزایش ظرفیت در امنیت انرژي در مصرف می
سطوح محلی، منطقه اي و ملی کمک کند. شاید در نگاه اول راه اندازي تأسیسات تولید انرژي از پنلهاي 

با توجه به سیر نزولی قیمت پذیر نباشد، اما خورشیدي و سلولهاي فتوولتائیک، از نظر اقتصادي توجیه
تجهیزات اولیه و همچنین تجهیزات ذخیره سازي انرژي، در آینده اي نزدیک شاهد دسترسی ارزان قیمت و 
عملکرد خارج از شبکه در سطح وسیع خواهیم بود. در یک بررسی به عمل آمده از حدود هفتصد سازمان در 

که طی ده سال آینده حداقل یکی از تجهیزات آن سازمان درصد اعالم نموده اند  58آمریکاي شمالی، بیش از 
 . ]3[به صورت مستقل از شبکه اصلی تأمین انرژي، فعالیت خواهد کرد

، بیش از صدو بیست کشور جهان براي (WEF)1بر اساس آمارهاي اعالم شده توسط مجمع جهانی اقتصاد
اند. حرکت به سمت منابع  انرژي سیدهتأمین امنیت در حوزه انرژي در خصوص راهکارهاي زیر به توافق ر

تجدیدپذیر و تولیدپراکنده، بکارگیري تجهیزات فناوري ارتباطات و اطالعات در شبکه هاي انرژي و  ایجاد 
توازن میان منابع انرژي و تقاضاي مصرف منجر به یک نظم نوین جهانی در زمینه تأمین امنیت انرژي شده 

کشورهاي نروژ، دانمارك، نیوزیلند، ایاالت متحده امریکا، سوئد، انگلستان،  بندي این مرجعاست. بر اساس رتبه
از نظر دسترسی و امنیت انرژي در صدر فهرست کشورها قرار  2016سوئیس، کانادا، هلند و اتریش در سال 

ن و ترکمنستا 41، آذربایجان 69، چین 27، عربستان 60، عراق 44، ترکیه 52دارند. کشور ایران در رتبه 
  . ]4[قرار دارند 51

اي از نتایج آن در بخشهاي قبلی اشاره ه به پارهبا توجه به بررسیهاي به عمل آمده در زمینه امنیت انرژي ک
شد، دستیابی به همکاري مؤثر میان ارگانهاي مرتبط در سطح جهانی به منظور تأمین انرژي در یک روال 

  .]4[تواند مهمترین چالش انرژي در آینده تلقی گرددپایدار می
  

  فراگسترش و هوشمند سازي   - 2- 2
در صنعت برق بیشتر از منظر بازاریابی در مقایسه با فناوري متداول شده است. به  "شبکه هوشمند"عبارت 
ارائه نشده است. فناوریهاي هوشمند، مشاهده پذیري و  "هوشمند"دلیل، تعریف دقیق و جامعی از واژه همین 

هاي انتقال از زیرساخت قابلیت کنترل سیستمهاي الکتریکی را افزایش می دهند به طوري که در عمل شبکه
، منظور از هوشمند SG3 2استاتیک به یک ساختار انعطاف پذیر و پویا تغییر خواهند کرد. براساس تعریف 

ها، تلفیق شبکه هاي الکتریکی و فناوري اطالعات در هر نقطه از محل تولید تا مرکز مصرف انرژي سازي شبکه
اي است که ، یک شبکه هوشمند، شبکه European Technology Platform Smart Gridاست. طبق تعریف 

تولید و مصرف، به منظور انتقال پایدار و مقرون به  هوشمندانه فعالیتهاي همه کاربران متصل اعم از بخش
کند. یک شبکه هوشمند با بکارگیري محصوالت و سرویسهاي صرفه و ذخیره ایمن الکتریسیته را ترکیب می
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. یک شبکه هوشمند با استفاده از فناوري ]5[کندنوین، امکان پایش هوشمند، کنترل و ارتباطات را فراهم می
کند، تا با کنترل وسایل منازل  دیجیتال دوطرفه، انرژي را از تولیدکنندگان به مشتریان منتقل می

و شفافیت باال برود.  قابلیت اطمینانجویی شود، هزینه کاهش یابد و  کنندگان در مصرف انرژي صرفه مصرف
و مسایل نوظهور از  گرمایش جهانیدن استقالل انرژي، شبکه مدرن الکتریکی به عنوان راهی براي اداره کر

  شود.  سوي بسیاري از دولتها دنبال می
توان نیاز به انرژي بیشتر، گسترش روزافزون هوشمند می از میان دالیل اصلی لزوم گسترش شبکه هاي

استفاده از انرژیهاي تجدیدپذیر، پایداري، قیمتهاي رقابتی در عرضه انرژي، امنیت منابع و فرسودگی تجهیزات 
شبکه را نام برد. همچنین بخشهاي صنعتی مجبور هستند که  شرایط خود را با شرایطی چون تحمیل بار 

دوري از مراکز تولید انرژي، شناور بودن انرژیهاي نوین، افزوده شدن مراکز مصرف جدید،  اضافی به شبکه،
گسترش استفاده از منابع تولید پراکنده، فشار هزینه ها، تمرکززدایی تجهیزات، افزایش تبادل انرژي مطابقت 

  .]5[دهند
  
 انرژیهاي پاك و تجدیدپذیر  - 2- 3

مقدار انرژي ساتع شده از خورشید در هر ساعت پاسخگوي انرژي مورد نیاز در سطح جهان براي یک سال 
هاي آفریقاي شمالی و خاور میانه، میزان انرژي دریافتی در خواهد بود. به طور ویژه در مناطقی مانند بیابان

طول شش ساعت تأمین کننده انرژي مورد نیاز بشر در طول یک سال خواهد بود. به عنوان نمونه ایده اصلی 
، تولید الکتریسیته در آفریقاي شمالی و خاور میانه از انرژي خورشیدي و پارکهاي بادي و DESERTECپروژه 

به اروپاست. در مناطق دیگري از سطح کره زمین، باد امواج پیوسته اي در سطح اقیانوسها تولید انتقال آن 
کند که قادر به تأمین مقدار قابل توجهی انرژي خواهد بود. در حال حاضر تجهیزات توسعه یافته امکان می

اقیانوسها را فراهم می کنند. تولید مستقیم انرژي از امواج سطح اقیانوسها، تغییرات فشار و گردابهاي اعماق 
تواند به تولید انرژي با هزینه دسترسی به انرژي باد در ارتفاعات باالتر که داراي شدت وزش بیشتري است، می

ارزانتر در مقایسه با ذغال سنگ بیانجامد. منابع تجدیدپذیر انرژي در بخشهاي مختلف جهان با توجه به اقلیم، 
یی و سایر شرایط متفاوت است. بنابراین با توجه به دسترسی به منابع مختلف توپوگرافی، شرایط زمین گرما

ر کشور ما، . د]2[تولید انرژي، حوزه توزیع انرژي در مقایسه با ذخیره انرژي از اهمیت بیشتري برخوردار است
وري و استفاده هر چه بیشتر از قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و در راستاي ارتقاء بهره 8بر اساس ماده 

وري انرژي برق (ساتبا) که از ادغام منابع تجدیدپذیر، الیحه تأسیس سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره
انرژي ایران (سابا) شکل گرفته است، توسط هیأت وري سازمان انرژي هاي نو ایران (سانا) و سازمان بهره

محترم وزیران به مجلس شوراي اسالمی ارائه گردید. الیحه مذکور پس از بررسی و تأیید در کمیسیونهاي 
به تأیید  15/10/1395در صحن علنی مجلس تصویب و در تاریخ  24/9/1395تخصصی، در جلسه مورخ 

تشکیل ساتبا پس از ابالغ مجلس شوراي اسالمی در تاریخ  ماده اي 13شوراي نگهبان رسید. قانون 
توسط رییس جمهور جهت اجرا به وزارت نیرو ابالغ شد. در ماده یک قانون تشکیل ساتبا،  30/10/1395

وري انرژي و استفاده بهینه از منابع تجدیدپذیر و پاك از طریق هدف از تشکیل این سازمان، ارتقاي بهره
تهاي الزم در کشور و افزایش بهره وري عرضه انرژي و کاهش تلفات انتقال، توزیع و فراهم نمودن زیرساخ

- پذیر و پاك معرفی شده است. در ماده دو، بهمصرف انرژي در کشور و استفاده از روشهاي تولید برق تجدید
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ي کارگیري بخش خصوصی و حمایت از مشارکت آن، تدوین سیاستهاي تشویقی در جهت حمایت از شرکتها
دانش بنیان، عملیاتی نمودن استفاده از انرژیهاي تجدیدپذیر در سطح صنعتی و انجام وظایف دولت براي 

) فهرست 1تحقق اهداف سازمان، به عنوان موضوع فعالیت سازمان مورد تأکید قرار گرفته است. در جدول (
تحت پوشش ساتبا شامل نیروگاههاي بادي، خورشیدي، زیست توده و برقآبی کوچک  1نیروگاههاي غیردولتی 

  ارائه شده است.
  
 شبکه جهانی مدیریت انرژي  - 2- 4

در سالهاي اخیر، به منظور رفع محدودیتهاي ناشی از کمبود منابع انرژي از یک سو و مسأله گرمایش جهانی 
شود، ه به طور عمده از منابع انرژي تجدیدپذیر تغذیه میاز سوي دیگر، ایده شبکه جهانی مدیریت انرژي ک

 مطرح شده و منجر به تحوالت اساسی در نحوه مصرف، تبدیل و انتقال انرژي ایجاد خواهد شد. 
 

 ]6[) : نیروگاههاي غیردولتی تحت پوشش ساتبا 1جدول (

 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.satba.gov.ir/ 

  ظرفیت (مگاوات)  تعداد پروژه در دست اجرا  نوع  نوع نیروگاه

  بادي

  55  3  شرکت مدیریت پروژه هاي نیروگاهی مپنا
  5/1  1  بهین ارتباط مهر

  4/28  1  شرکت تولید نیروي برق سبز بینالود
  4  1  شرکت تولید و توسعه نیروي برق سبز دیزباد

  66/0  1  نیروگاه هاي بادي توان بادشرکت توسعه و احداث 
  5/2  1  شرکت  نیروگاه هاي بادي آترین ایرانیان

  یديرشخو

  514/0  1  شرکت آترین پارسیان
  228/0  1  شرکت پاك بنا

  14  2  شرکت آفتاب ماد راه ابریشم
  215/0  1  شرکت تارا مشاور

  10  1  شرکت سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر

  زیست توده

  6/0  1  بازیافت و تبدیل مواد شهرداري مشهد سازمان
  06/1  1  گروه صنعتی نیرو سابین آریا

  9/1  1  سازمان مدیریت پسماند تهران –بازیافت تیم کیان 
  4  1  شرکت آب و فاضالب تهران
  3  1  شرکت تدبیر توسعه سالمت

  برقآبی کوچک

  44/0  1  مدیریت توسعه انرژي مشهد
      پارسیان نانو دانش

  17/0  1  پردیسان سازه طراحان
  10  1  شرکت فراب
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، سومین تحول صنعتی جهان Washington DC، رئیس بنیاد اقتصادي در Jeremy Rifkinبر اساس اظهارات 

و جهان با انقالب در منابع انرژي توزیع یافته روبرو است. در هر نقطه از جهان،  1گیري استدر حال شکل
امکان تأمین، ذخیره و تبادل انرژي مورد نیاز وجود دارد. طی بیست و پنج سال آینده، میلیونها ساختمان 

سی میزان تابشهاي پذیر خواهند بود. با بررتبدیل به نیروگاه انرژي خواهد شد که قادر به تولید انرژي تجدید
خورشیدي از خورشید، شدت باد از توربینها و امواج اقیانوسها در سواحل، قادر خواهیم بود شبکه انرژي جهان 

)میزان انرژي تولید شده از منابع تجدیدپذیر در هفت کشور فرانسه، 1. در شکل (]7[را هوشمندتر نماییم
  نمایش داده شده است.  2013تا  2006آلمان، ایتالیا، پرتغال، دانمارك، فنالند و اتریش در سالهاي بین 

  

  جایگاه فناورهاي مکانی در زمینه انرژي -3
ف اعم از تجهیزات پیشرفته گردآوري اطالعات مکانی تا انواع هاي مکانی در سطوح مختلاستفاده از فناوري
هاي اي برخوردار است و از دههپذیري و جانمایی در صنعت انرژي از اهمیت قابل مالحظهتحلیلهاي آسیب

اند. سیستمهاي اي در بکارگیري این فناوري بکار بستهگذشته، شرکتهاي فعال در این صنعت اهتمام ویژه
هاي در امور جاري شرکتهاي متولی انرژي مانند جانمایی بهینه اجزاي شبکه (GIS)فیاییاطالعات جغرا

- تواند مورد استفاده قرار هوشمند، تقویت کارایی کنتورهاي هوشمند، مدیریت داده بهتر و صدور قبض می
در مناطق مختلف، بکارگیري  GISگیرد. به عنوان مثال، با توجه به امکان تحلیل زمانی مصرف با سیستمهاي 

بندي شده یکی از مشوقهاي کارامد در جهت اجراي برنامه هاي پاسخگویی تقاضا است. هاي زمانتعرفه
وضعیت مصرف بر اساس جمعیت و مشترکین صنعتی، ظرفیت شبکه، بررسی تلفات شبکه، فاصله میان مراکز 

تجدیدپذیر و توزیع پراکنده با توجه به پراکندگی  تولید انرژي تا مراکز مصرف، جانمایی تأسیسات انرژیهاي
جغرافیایی جمعیت و الگوي تقاضا، صنایع سنگین، وضعیت توپوگرافی، شرایط اقلیمی، زیرساختهاي مورد نیاز، 

دراین زمینه می باشد.  GISمنابع طبیعی مورد نیاز و مسیریابی خطوط انتقال انرژي از دیگر کاربردهاي 
 ترش و ورود انرژي هاي تجدیدپذیر و تولید پراکنده در شبکه انرژي با توجه به همچنین در موضوع گس

سازي توان از فناوریهاي مکانی براي بهینهالذکر در شبکه مصرف، میپیچیدگی ورود ظرفیت شناور منابع فوق
  مدیریت بهره برداري نمود. 

مدیریت انرژي، توجه به هوشمندسازي  با توجه به اهمیت موضوع تبادل انرژي در سطح جهان و شبکه جهانی
شبکه هاي انتقال امري اجتناب ناپذیر است. برقراري ارتباط میان انسان و ماشین از طریق اتصال میان 

امکانپذیر است. در این میان فناوریهاي مکانی نقش  IoTماشینها، حسگرها، تجهیزات و فرآیندها با استفاده از 
کند. درك و تحلیل داده ها با توجه به موقعیت جغرافیایی ء مختلف ایفاء میمهمی در ایجاد شبکه میان اشیا

به طور مؤثري قابل اجرا خواهد بود. آشکارسازي همبستگی، الگو، روند، فرصتها و تهدیدها در مقایسه با زمانی 
بل مالحظه اي که داده ها صرفاً در پایگاه داده هاي غیر مکانی و جداول ذخیره سازي می شدند، به میزان قا

افزایش خواهد یافت. سیستمهاي اطالعات جغرافیایی منجر به بهبود خدمات مشترکین و همچنین پشتیبانی 
 . ]9[گیري مدیران خواهد شداز تصمیم

                                                           
لوکوموتیو و تحول دوم صنعتی اختراع ، تحول صنعتی اول دستیابی به انرژي بخار حاصل از سوخت ذغال سنگ و Rifkinاز نظر  1

  است.  تلگراف و تلفن ، موتور احتراق داخلی و نفت
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همانطور که در بخشهاي قبلی نیز اشاره شد، شهرهاي هوشمند بر اساس نوع فناوري به کار رفته و حائز 
ستند. فناوري سیستمهاي اهمیت از قبیل حمل و نقل، سالمت، آموزش، ساختمان، محیط و انرژي، متغیر ه

، به عنوان زیرساخت اطالعاتی در بخشهاي مختلفی به کار 1اطالعات جغرافیایی در قالب خدمات مکان مبنا
گرفته می شوند. خدمات شهري با شبکه هاي گسترده حسگرها به منظور پایش متغیرهایی از قبیل ترافیک، 

هوا، تردد عابران، شکل توده جمعیت، رخدادهاي  موقعیت وسایل نقلیه عمومی، سطح آلودگی صوتی، کیفیت
با حسگرهاي پایش فضاهاي پارکینگ، اعالم هشدار، عالئم هوشمند  اجتماعی و ورزشی، پارکینگهاي هوشمند

هاي توسعه شهري، براي هدایت رانندگان، نمایش مجوزهاي ساختمانی بر اساس طرحهاي تفصیلی و برنامه
کانات از قبیل خدمات پزشکی، آموزشی و تفریحی، روشنایی هوشمند متناسب سازي توزیع جمعیت و ام

هایی از خدمات مورد شهري به تناسب شرایط محیطی، مدیریت پسماند و سیستمهاي تنظیف شهري نمونه
  .]10[توجه در هوشمند سازي شهري است

کند، گسترش استفاده از ماشین آالت و تجهیزات آنچه که در آینده اهمیت موضوع انرژي را دوچندان می
و فضا در امر تولید،  هوشمند مانند رباتها در محیطهاي هوشمند مانند شهرهاي هوشمند است. اهمیت مکان

انتقال و توزیع انرژي به صورت بهینه، دسترسی به خدمات هوشمند، دسترسی ایمن به انرژي و موارد دیگر از 
باشد. اهمیت این موضوع مصادیق مهم اهمیت اطالعات مکانی در مدیریت انرژي در کلیه سطوح مدیریتی می

ن یکی از چهار رشته مهم در کنار رشته هاي هوش تا حدي است که بیل گیتس موضوع انرژي را به عنوا
  مصنوعی، زیست توده اي و نانو در آینده معرفی کرده است. 

هاي انتقال از سوي با توجه به گستردگی جغرافیایی از یک سو و تنوع عوارض و تجهیزات موجود در شبکه
کند. ي شرکتهاي متولی ایفاء مینقش بسزائی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیتها GISدیگر، فناوري مکانی و 

بسیاري از سیستمهاي متداول در مدیریت انرژي و بهره برداري، محیطهاي نرم افزاري با قابلیت طراحی و 
روند. بکارگیري این سیستمها خطی بکار میباشند که غالباً براي تولید دیاگرامهاي تکپیاده سازي شبکه می

آمیز باشد اما در عین حال مطابق با واقعیت زمینی نخواهد بود و موفقیتتواند در نمایش کلیت شبکه می
باشد. گردآوري استخراج پارامترهاي وابسته به محیط جغرافیایی مستلزم بکارگیري حسگرهاي متعدد می

ویژگیهاي فیزیکی اجزاي شبکه و محیطی در بستر شبکه جغرافیایی و تبادل اطالعات از طریق اینترنت اشیاء 
  مرکز، تحول چشمگیري در کنترل و پایش شبکه ایجاد خواهد کرد. با

سازي شبکه انتقال، برداري ایستگاهها، بررسی و مطالعه، نظارت، اصالح و بهینهانتقال انرژي در حوزه هاي بهره
تهیه  تري در بر خواهد داشت. به عنوان مثال، در حوزه بهره برداري ایستگاههانتایج دقیق GISبا استفاده از 

گزارشهاي عملکرد تجهیزات، اشکال تجهیزات، حادثه و اصالح ولتاژ با استفاده از شبکه جغرافیایی امکان 
کند. در حوزه بررسی و مطالعه شبکه انتقال، مطالعات قابلیت اطمینان و تحلیل واقعی و دقیقتر را فراهم می

سی آماري انرژي در شبکه، تحلیل حوادث و امنیت شبکه، تحلیل و پردازش اشکاالت مربوط به تجهیزات، برر
خاموشیها، بررسی تلفات شبکه، مدیریت ورود و خروج تجهیزات، برنامه خاموشی، تحلیل توزیع مکانی 
تجهیزات، تحلیل آسیب پذیري و امنیت ایستگاهها و شبکه انتقال در برابر حوادث طبیعی، مسیریابی راههاي 

نی و جنگلی، پایش ایستگاهها و شبکه انتقال با تجهیزات مدرن دسترسی در مناطق صعب العبور کوهستا

                                                           
1 Location-Based Services 
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گیري از حسگرهاي بیسیم براي دریافت اطالعات برخط از وضعیت تجهیزات و بهره  1LIDARمانند پهپادها و 
  در آنها اجتناب ناپذیر است. GISهایی از فعالیتهایی است که بکارگیري فناوریهاي مکانی و نمونه

 GISدهند، امور توسعه در بستر در مدیریت شبکه ارائه می GISی که فناوریهاي ژئوماتیک و عالوه بر خدمات
ریزي توسعه، تقویت تولید و انتقال شامل تجمیع اطالعات تواند با دقت و کیفیت بهتري اجرا شود. برنامهمی

روستایی، مصارف  هاي قدرت الکتریکی، تحلیل شبکه، محاسبات بار در بخشهاي کشاورزي،شبکه و سیستم
سنگین، شهري، برآورد بار، تحلیل مغایرت برآورد بار، نظارت بر مکانیابی نیروگاههاي جدید بر اساس مطالعات 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، نظارت بر مکانیابی ایستگاههاي انتقال و فوق توزیع جدید، ارتقاء ظرفیت 

بینی مشترکین مصرف سنگین در آینده شبکه و مسیریابی ایستگاههاي انتقال و فوق توزیع موجود، پیش
  می باشد.  GISخطوط انتقال و فوق توزیع بار و در نظر گرفتن موانع حریم برخی از کاربردهاي 

توان به مدیریت امالك و از سایر بخشهاي مهم در شرکتهاي متولی انرژي، عالوه بر مدیریت شبکه، می
صورت تحقق زیرساخت اطالعات مکانی در شرکتها، پاسخگویی به مستغالت شرکتها اشاره کرد. در 

درخواستهاي استعالم حریم در شبکه انتقال، برآورد خسارات ناشی از عبور خطوط از اراضی، خرید ، تصرف و 
تملک اراضی در بستر سیستمهاي اطالعات مکانی با اطمینان و دقت بیشتري قابل اجرا خواهد بود. با توجه به 

پذیري باالي اسناد و امناسب آرشیو و بایگانی فیزیکی اسناد و به ویژه مستندات حقوقی و آسیبوضعیت ن
تواند عالوه بر تضمین امنیت بایگانی، مراحل مدارك، ساماندهی اسناد در قالب سیستمهاي مکان محور، می

  بازیابی اطالعات را نیز تا حد زیادي بهبود بخشد. 
  
 گیري نتیجه -4

کارناپذیر انرژي براي پایدار، تحوالت گسترده انرژي در سالهاي اخیر و نقش ان هدر بحث توسع اهمیت انرژي
را به یک ضرورت تبدیل کرده است. سازي و استفاده از فناوریهاي نوین در این حوزه بهینه لزوم ،سالهاي آتی

منابع پاك و سمت به  جدیدکردهاي استفاده از منابع فسیلی که با روی محدودیتهاي موجود دراز سوي دیگر 
اي اساسی براي تضمین امنیت انرژي است. انرژیهاي تجدیدپذیر، نیازمند تدوین برنامه ،تجدیدپذیر همراه بوده

پاسخگویی به حجم باالي  قادر به در حال حاضر به تنهایی ، به ویژه انرژي خورشیدي، علیرغم مزایاي بسیار
عالوه بر توسعه و . مطالعات بیشتر استنیازمند در تأمین بار روزانه، ورود این بخش از انرژي و نیست تقاضا 

سازي فرآیندهاي جاري تولید، انتقال و توزیع انرژي در تأمین گسترش منابع جدید انرژي، بایستی بهینه
 امنیت انرژي مورد توجه قرار گیرد. ایجاد زیرساختهاي شبکه هوشمند و بکارگیري فناوریهاي نوین در مدیریت

در بخشهاي  GISشبکه براي مواجهه با چالش انرژي در آینده اجتناب ناپذیر است. فناوریهاي مکانی از جمله 
تولید، انتقال و توزیع در مدیریت شبکه، خدمات قابل توجهی ارائه می دهند که در صورت عملیاتی شدن، 

طور گذرا به این موارد اشاره ه تأثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت خدمات حاصل خواهد شد که در مقاله ب
استفاده از انواع تحلیلهاي مکانی براي شناسایی منابع، اعم از مکانیابی انواع نیروگاهها و همچنین  شد.

ایستگاههاي انتقال و مسیریابی خطوط شبکه انتقال انرژي از جمله خدماتی است که مطالعات زیادي در 
در صنعت برق کشور و اجراي  GISما با توجه به نوپا بودن سطوح دانشگاهی به آن پرداخته شده است. ا

، تاکنون اجراي بسیاري از خدمات معرفی شده محقق نشده است. با توجه به GISهاي مراحل گردآوري داده
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چالشهایی که به آنها اشاره شد، در حال حاضر اهمیت و ضرورت استفاده از این فناوري بر همگان اثبات شده 
  دارد.ق در راستاي تحقق این مهم گام برمیاست و صنعت بر
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