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جستارگشایی
محههدودیت فزاینههده در اسههتفاده از منههاب فسههیلی بههرای تههأمین الکتریسههیته و نیههاز روزافههزون
کشورهای درحال توسعه به انهرژی باعه شهده اسهت تها باهرهگیهری از دیگهر منهاب در تولیهد
الکتریسیته اهمیت ویژهای پیدا کندم از میان این مناب  ،انرژی هستهای سام قابلتهوجای را بهه
خود اختصاص داده و با توجه به ویژگیهای ذاتی نن ماننهد انتشهار انهدک گازههای گلخانههای،
کسب فناوری برتر و سام پایین هزینه سوخت نن ،در سیاستهای بلندمدت کشورهای مختلف
مورد توجه خاص قرار گرفته استم جماوری اسآمی ایران نیز بهعنوان کشوری درحالتوسهعه و
نیز پیشرو در میان کشورهای منطقه ،بنا به دالیلی مانند نیاز برنامههای توسعه کشور به انهرژی،
کسب فناوریهای برتر ،ایجاد تنوع در سیستم عرضه انرژی ،مآحظات زیستمحیطهی و مزایهای
فنی اقتصادی ،بارهگیری از انرژی تولیدشده در نیروگاههای هستهای را در برنامهههای بلندمهدت
خود مدنظر قرار داده است (دفتر برنامهریزی کآن بهر و انهرژی)265 :1392 ،م باهرهگیهری از
فناوری هستهای نهتناا در بح تأمین انرژی و تولید الکتریسیته ،بلکهه در دیگهر امهور بههویهژه
بخشهای کشاورزی ،صنعت و پزشکی نیز مورد توجه خاص قرار گرفته استم
در ضرورت استفاده از فناوری هستهای ،دالیل و شواهد مختلفهی ازجملهه صهرفه اقتصهادی
نسبت به سایر مناب انرژی ،صنعتی و تکنولوژیک (کاربردهای گسترده و متنهوع در بخهشههای
مختلف کشاورزی ،صنعتی ،پزشکی و ممم) ،سیاسی و بهینالمللهی (افهزایش قهدرت چانههزنهی در
عرصه نظا ،بین الملل) ،فرهنگی و اجتماعی (معیهاری بهرای تعیهین و تشهخیص تهوان و قهدرت
علمی و فنی) ،زیستمحیطی (پهاکیزه بهودن ،انتشهار انهدک گازههای گلخانههای وممم) ،دفهاعی و
امنیتی (ایجاد اثر بازدارندگی برای کشور صاحب فناوری) ،اثرات جهانبی مببهت (نقهش توسهعه
فناوری هستهای در پیشرفت علمی کشهور) ،دانهشبنیهان بهودن فنهاوری هسهتهای و درناایهت
تأکیدات مقا ،معظم رهبری بر توسعه کاربرد فناوری هستهای به صورت مستقیم و غیرمسهتقیم
(سیاستهای کلی برنامه سو ،تا ششم توسعه ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،سیاسهتههای
کلی نظا ،در بخش انرژی وممم) وجود دارد که موجب مزیت این فناوری نسبت به سایر فناوریها
شده و بیش از پیش مورد توجه مرد ،و مسئوالن قرار گرفته است (علمخواه)51-59 :1394 ،م
از طرفی با توجه به محدودیتهای مالی و بودجهای که همهساله وجود دارد ،سازمان انهرژی
اتمی بهعنوان متولی عملیاتیکردن کاربردهای فناوری هستهای در بخشهای مختلف– با توجه
به تعیین خطوط قرمز مذاکرات هستهای جماوری اسآمی ایران و کشورهای  5 +1توسط مقا،
معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر توجه هر چه بیشتر بر مسئله تحقیق و توسعه 1این فنهاوری-
)1. Research and Development (R&D
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امکان سرمایهگذاری در همه بخشها را نداشته و بهناچار مجبور به انتخهاب برخهی بخهشهها و
سرمایهگذاری در ننااستم
پرسش مطرح در این پژوهش عبارت است از اینکه سازمان انرژی اتمی ،بخشهها را چگونهه
باید انتخاب کند تا تحقیق و توسعه را در نن گسترش دهد؟ بهعبهارتدیگهر ،در صهورت وجهود
محدودیتهای تأمین مالی در اجرای طرحها ،ترتیب اولویتبندی سهازمان انهرژی اتمهی ،بهرای
سرمایهگذاری باید چگونه باشد؟ برای پاسخ به پرسش مطرح شده ،از دو روش اسنادی و میدانی
استفاده شده استم در بخش اسنادی بهه مطالعهه و بررسهی نظریهههها ،روش و فنهون و عوامهل
مختلف مؤثر بر اولویتبندی توسعه کاربرد فناوری هستهای در بخشههای مختلهف ،بههصهورت
کتابخانهای پرداخته و در تعیین شاخصهای اولویتبنهدی از نظهرات صهاحبنظهران اقتصهادی
استفاده شده که در زمینه کاربردهای فناوری هستهای مطالعه و فعالیهت داشهتهانهدم در بخهش
میههدانی و در تشههکیل مههاتریس تصههمیمگیههری نیههز بهها تایههه پرسشههنامه از نظههرات  42تههن از
پژوهشگران و صاحبنظران سازمان انرژی اتمی استفاده شده استم وزن شاخصها نیز با روشهی
به نا ،ننتروپی شانون 2محاسبه شده استم از میان روشها و تکنیکهای ذکر شده ،با استفاده از
روش و تکنیک تاپسیس 3به اولویتبندی توسعه کاربرد فناوری هستهای در زیربخشهای بخش
کشاورزی شامل زیربخش زراعت ،باغداری و جنگلداری ،زیربخش دا ،و طیور ،زیربخش شیآت
و نبزیان و زیربخش خهاک و نب  ،بخهش صهنعت و بخهش پزشهکی شهامل تشهخیص و درمهان
پرداخته شده استم
مطالعاتپيشينم تاکنون مطالعهای مرتبط با تحقیق حاضهر یعنهی اولویهتبنهدی توسهعه
کاربردهای فناوری هستهای در زیربخشهای بخش کشاورزی ،بخش صنعت و بخهش پزشهکی،
در کشورهای دیگر صورت نپذیرفته و مطالعات صورتگرفته نیهز در مهورد کاربردههای فنهاوری
هستهای میباشند که دارای حداقل ارتباط با تحقیق حاضر استم لذا این پژوهش بهنوعی بهرای
نخستینبار است که به این موضوع پرداخته استم
غریبنبادی ( )1386در مقاله خود با عنوان «انرژی هسهتهای :نیهاز امهروز ،ضهرورت فهردا»
ضمن اشاره به محدودیت نفت و دیگر انرژیهای فسیلی ،محور برنامهریزی اقتصادی کشهورهای
توسعهیافته را استفاده باینه از نفت خا ،و رو نوردن به سایر مناب انرژی بهویژه انرژی هستهای
معرفی می کندم نویسنده به این نتیجه رسیده است که در جاان نینهده ،قهدرت اقتصهادی از نن
بازیگرانی خواهد بود که مناب انرژی را در اختیار داشته باشندم در این مقاله با مطالعهه مهوردی

2. Shanon Entropy
)3. Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS
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جماوری اسآمی ایران بهعنوان کشوری که دارای مناب غنی نفت و گاز است و از طهر دیگهر
در جات بارهمندی صلحنمیز از انرژی هستهای گا،های مامی برداشته است ،اثبات میکند که
انرژی هسته ای ،نیاز امروز و ضرورت فردا برای کشوری مبل جماوری اسآمی ایران استم

اهههری مصههطفوی و صههفایی ( )1387در کتههابی بهها عنههوان «کههاربرد فنههاوری هسههتهای در
گیاهپزشکی» ضمن نشنایی با فناوری هستهای ،بههصهورت اجمهالی بهه کاربردههای نن در علهم
گیاهپزشکی پرداختهاندم نویسندگان به این جم بندی رسیدهاند که فنون هستهای در مقایسه با
دیگر روشها ،ابزاری دقیق و سری به شهمار مهیرود و شهیوهههای کهاربرد نن بهر اسهاس نیهاز
گرایشهای مختلف این علم متفاوت است ،اما به طورکلی شهامل دو فنهاوری اصهلی پرتوتهابی و
ردیابی میباشندم

نیکنژاد ( )1387در مقالهای با عنوان «نقهش فنهاوری هسهتهای در ایمنهی مهواد غهذایی و
سآمتی» روند روزافزون جمعیت را عاملی برای نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی معرفی کرده کهه
این امر باع استفاده بیشازپیش از مواد شیمیایی و سمی شده که درناایت باعه مسهمومیت
مواد غذایی و نلودگی زیستمحیطی میشودم نویسنده در جم بندی خود ،بهکهارگیری فنهاوری
هسته ای را عاملی برای رهایی از این معضل معرفی کرده و پرتودهی با استفاده از مواد پرتوزا یها
مواد رادیواکتیو با نیمهعمر پایین به مواد غذایی کشاورزی و دامهی ماننهد پیهاز و سهیبزمینهی،
غآت و حبوبات را در مراحل بستهبندی و انبارداری ،باع از بهینبهردن نلهودگیههای قهارچی،
میکروبی و انگلی و کاهش ضایعات کشاورزی دانسته استم

خادمیان و بابایان جلودار ( )1387در مقاله خهود بها عنهوان «کهاربرد فنهاوری هسهتهای در
اصآح گیاهان زراعی و باغی» ضمن اشاره بهه نقهش تکنیهکههای هسهتهای در ایجهاد تنهوع و
انتخاب و ارزیابی نن ،مامترین کاربردهای فناوری هستهای در اصآح گیاهان زراعهی و بهاغی را
افزایش تنوع ژنتیکی ،تولید موتاسیونهای القهایی ،حهذ موانه ناسهازگاری و تسهری تکامهل
طبیعی معرفی کردهاندم

مشاک و همکاران ( )1387در اثر خود با عنوان «کاربرد فناوری هسهتهای در مهواد غهذایی:
روشی نوین در نگاداری و تضمین امنیت غذایی» ضمن برشماری عوامل مولد فساد و بیماریها
در سآمت انسانها ازجملهه افهزایش جمعیهت ،ماهاجرت ،توسهعه صهنعت توریسهم ،ت ییهر در
سیستمهای پرورشی (دا ،،طیور و نبزیان) ،تنوع و کبرت انهواع غهذای فهراوری شهده و بهاالخره
افهزایش تجارت جاانی ،استفاده از روشهای نوین نگاهداری مهواد غهذایی نظیههر پرتهودهی را
بهعنوان یک روش ایمن و مؤثر در فراوری مهواد غهذایی ،مهورد توجهه محققهان باداشهت مهواد
غذایی ،متولیان صنای غذایی و دولتمردان قرار داده استم در ادامه مدعی شهدهانهد کهه امهروزه
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بیش از  40کشور در جاان و بیش از  60نوع ماده پرتودهی مورد استفاده قهرار گرفتهه اسهت و
 35کشور از نناا تولید تجاری این نوع غذاها را پذیرفته استم

سرخی هلللو و خداداده ( )1390در مقالهای با عنوان «توسعه کهاربرد فنهاوری هسهتهای در
کشاورزی» با بارهگیری از روش مطالعه کتابخانهای و پایگاههای اطآعاتی ،معتقدند تکنیکهای
هستهای در جوار دیگر روشهای کآسیک میتوانند به عنوان یک وسیله کمکی در حل مهؤثر و
سری بسیاری از مسائل کشاورزی مورد بارهبرداری قهرار گیرنهدم در ایهن زمینهه مهیتهوان بهه
پرتودهی توسط پرتوهای یون ساز اشاره کرد که یکی از موارد نن پرتودهی مواد غهذایی بهرای از
بین بردن میکروارگانیسم هاست که سبب فساد و نلودگی نناا میشهودم پرتهودهی باعه تولیهد
مقدار کمی حرارت در ماده غذایی میشود که میتواند سبب کشتهشدن میکروارگانیسهمهها در
نن گردد ،بدون ننکه ماده غذایی منجمد ،نب شودم

والتر )2003( 4در مقالهای با عنوان «کاربردهای فناوری هستهای در پزشهکی ،کشهاورزی و
صنعت» ضمن اشاره به اینکه اکبر شاروندان نمریکایی از کاربرد فناوری هستهای در تولید بهر
از طریق دستگاههای تولید بر هستهای نگاه هستند ،اما بیشتر نناها از تهأثیر ایهن فنهاوری بهر
برنامههای کاربردی دیگر غیر از تولید بر اعم از کهاربرد در بخهشههای کشهاورزی ،پزشهکی و
صنعت غافل هستندم نویسنده در اثر خود به برشماری تعدادی از کاربردهای تکنیهک هسهتهای
در بخش های مختلف پزشکی ،کشهاورزی و صهنعت پرداختهه و معتقهد اسهت جاهان پزشهکی،
کشاورزی و صنعت به لطف بارهبرداری از رادیو ایزوتوپها ،بهصورت قابلمآحظهای مدرن شده
است و برنامههای کاربردی صلحنمیز جدید ،سام عمدهای در بابود و ارتقا سهطح زنهدگی بشهر
داشته استم
کامبی )2006( 5در مقالهای با عنوان «فوایهد انهرژی هسهتهای» ضهمن برشهمردن فوایهد و
کاربردهای فناوری هستهای در بخشهای مختلف ،انرژی هسهتهای را یهک منبه انهرژی پهاک،
امن ،قابلاعتماد و رقابتی معرفی کرده و معتقد است ایهن انهرژی تناها منبه انهرژی اسهت کهه
میتواند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی (زغالسنگ ،نفت و گاز) باشد که بهصهورت
انبوه موجب نلودگی جو و تولید اثر گلخانهای میشوندم

عسکری و دیگران ( ،)2014در مقالهای با عنوان «تکنیکهای هستهای در بخش کشهاورزی
و ژنتیک» ضمن بیان نقش فناوری هستهای در تولید انرژی ،به کاربردهای دیگهر ایهن فنهاوری
اشاره داردم نویسندگان مقاله به این نتیجه رسهیدهانهد کهه در طهول نهیمقهرن گذشهته ،جاهان

4. Waltar
5. Comby
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پزشکی ،کشاورزی و صنعت با بارهمندی از رادیوایزوتوپها بهصورت قابلتوجای بابود یافتهاندم
همچنین استفاده از تکنیکهای هستهای به جای روش کآسیک نن در حل بسهیاری مسهائل و
مشکآت مؤثرتر و سری تر خواهد بودم

موادوروشها

.1
در این مطالعه ،منظور از تصمیمگیری ،انتخاب از میان چند جایگزین استم این رویکرد کهاربرد
فراوانی در انواع مسائل مربوط به تصمیمگیری در حوزه انرژی داردم در مسهائلی کهه مآحظهات
مربوط به توسعه پایدار در تصمیمگیریها مطرح باشد ،استفاده از ایهن رویکهرد بسهیار متهداول
استم توانایی اصلی این رویکرد در ساختاربخشی به مسائل و دخیلکردن وجوه مختلف مسهئله
در تصمیمگیری استم
فنون ریاضی تصمیم گیری ،یکی از با ارزشترین دستاوردهای فعالیت پژوهشگران است کهه
اغلب با عناوین تحقیق در عملیات ،تحقیق عملیهاتی یها تکنیهکههای کميهی تصهمیمگیهری در
محافل علمی مطرح می شوندم در نگرش فرایندی به تصمیمگیری ،محهور تأکیهد و کهاربرد ایهن
فنون به ایجاد مدل از مسئله تصمیم ،ارزیهابی راهحهلههای ممکهن و گهزینش باتهرین راهحهل
مربوطه میشود (رحیمی)55-56 :1393 ،م
بهعبارتدیگر در گذر زمان همراه با افزایش درجه پیچیدگی و تنوع مسهائل تصهمیمگیهری،
روشهای تصمیم گیهری نیهز متنهوع و از توانمنهدیههای بیشهتری برخهوردار شهدهانهدم نتهایج
گزارششده از کاربرد این روشها بهخوبی داللت بر استفاده گسترده از نناا از حوزههای مختلف
تصمیمگیری دارد ،اما باید توجه داشت که ههر یهک از روشههای تصهمیمگیهری بها توجهه بهه
مفروضات خاص خود در برخی شرایط تصمیم ،نسبت به دیگر روشها ارجحیت دارد (علمخواه،
)150-151 :1394م
در نمودار ( )1دستهبندی شرایط حاکم بر مسئله تصمیمگیری بهر مبنهای میهزان اطآعهات
موجود درخصوص عوامل تأثیرگذار بر تصمیمگیری بهه همهراه برخهی از ماهمتهرین روشههای
قابلاستفاده در هر شرایط نشان داده شده استم
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تصميمگيری

دستهبندیشرایطحاکمبرمسئله

نمودار(-)1
شرایط عد،
اطمینان کامل
تصمیمگیری در
شرایط عد،اطمینان
شرایط ریسک
انواعشرایط
تصميمگيری

تصمیمگیری در
شرایط تعارض

تصمیمگیری در
شرایط اطمینان
کامل

نمونه روش :نظریه
بازیها
مدلهای
تصمیمگیری
چندمعیاره

نمونه روش :تکنیک بدبینی ،تکنیک خوشبینی ،تکنیک
فرصت از دسترفته

بدون استفاده از
نمونهگیری
با استفاده از
نمونهگیری
مدلهای
تصمیمگیری چند
هدفه ()MODM
مدلهای
تصمیمگیری چند
شاخصه ()MADM

)(MCDM

مدلهای
تصمیمگیری غیر از
MCDM

نمونه :برنامهریزی
خطی و مشتقات نن

نمونه روش :شبیهسازی،
نظریه صف ،برنامهریزی
پویای احتمالی
نمونه روش :تحلیلهای
احتمالی پسین -پیشین،
قضیه بیز

نمونه روش :مدلهای جبرانی

نمونه روش :مدلهای غیرجبرانی

(منب  :رحیمی)57 :1393 ،

تصميمگيریچندمعياره()MCDM

.2

6

تصمیمگیری چندمعیاره بهعنوان یک علم دارای مفاهیم ،رویکردههای خهاص خهود اسهت و بهه
تصمیمگیرنده در شناسایی ،توصیف و ارزیابی گزینهها کمک میکند و گزینهها را رتبههبنهدی و
یا انتخاب مینماید ) ،(De Montis et al, 2000در اینگونه تصمیمگیریها چندین معیهار کهه گهاه
باهم متضاد هستند در نظر گرفته می شوند کهه در زنهدگی روزمهره نیهز بههطهور مرتهب اتفها
می افتندم برای مبال ،در زندگی شخصی یک فرد در انتخاب ش ل ،وجاه ش ل ،محل انجا ،کهار،
حقو و دستمزد ،فرصتهای پیشرفت ،شرایط کهاری و غیهره بههعنهوان معیهار در نظهر گرفتهه
میشوند و می توانند برای این فرد خیلی مام باشند (نذر و رجبزاده)17 :1389 ،م بههطهورکلی
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDMبه دودسهته کلهی تقسهیم مهیشهوند :مهدلههای
تصمیمگیری چندهدفه ( 7)MODMو مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه ()MADMم 8با توجهه
به نیاز این پژوهش به بررسی مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه میپردازیمم

6. Multiple Criteria Decision Making
7. Multiple Objective Decision Making
8. Multiple Attribute Decision Making
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هایتصميمگيریچندشاخصه()MADM

 .1-2
مدل
در این مدلها ،عموماً مت یر مسئله گسسته است ) (Zimmermann, 1990و انتخاب یک گزینهه از
بین گزینههای موجود ،مدنظر استم در یک تعریف کلی تصمیمگیری چندشاخصه به تصمیمات
خاصی (از یک نوع ترجیحی) مانند ارزیابی ،اولویتگذاری و یا انتخاب از بین گزینههای موجهود
(که گاه بین چند شاخص متضاد انجا ،میشود) اطآ میشود (نذر و رجبزاده)21 :1389 ،م
بندیمدلهایMADM


دسته
.1-1-2

 MADMدر سال  1957توسط چرچمن ،اکها و نرنهو  9مطهرح شهد ))De Montis et al, 2000م
اگرچه روشهای  MADMدارای تنوع تکنیکی گستردهای هستند ،با اینحهال ،ایهن تکنیهکهها
دارای جنبههای مشترک خاصی مانند وجود گزینهههها ،شهاخصههای چندگانهه ،تعهارض بهین
شاخصها ،ماتریس تصمیمگیری و وزن معیارهای تصهمیم

هسهتند (Triantaphyllou et al, 1998:

)179م نرگای تکله 10بیش از  70تکنیک چند معیاره را شناسایی کرده است ))Tecle, 1998م
مدلهای  MADMاز دیدگاههای مختلفی قابلبررسهی و ارزیهابی هسهتند کهه یکهی از نناها
رویکرد فنون مختلف در ارزشیابی اطآعات و ارزیابی گزینهها بر مبنای شاخصها و معیهارههای
ارائهشده توسط تصمیمگیرنده استم در این راستا ،مدلهای  MADMبه مهدلههای جبرانهی 11و
غیرجبرانی 12تقسیم میشوندم بر اساس نیاز این پژوهش به بررسی مدلهای جبرانی میپردازیم
)(Rolander et al, 2003م
مدلهایجبرانی
 .2-2
نن دسته از مدلهای  MADMرا شامل میشهوند کهه در نناها تبهادل بهین شهاخصهها صهورت
می گیردم بدین معنی که ت ییر در یک شاخص توسهط ت ییهری مخهالف (در جاهت عکهس) در
شاخص یا شاخصهای دیگر جبران میشهودم روش جبرانهی ،روشههایی ماننهد میهانگین وزنهی
ساده ،تاپسیس ،الکتره ،تخصیص خطی ،تاکسونومی عددی AHP ،و غیره است (نذر و رجبزاده،
)25 :1389م مدلهای جبرانی ،خهود بهه سهه زیرگهروه نمهرهگهذاری و امتیهازدهی 13،زیرگهروه
سازشی 14و زیرگروه هماهنگ 15دستهبندی میشودم با توجهه بهه روش مهورد اسهتفاده در ایهن
پژوهش ،به توضیح زیرگروه سازشی میپردازیمم
9. Churchman, Ackoff & Arnoff
10. Aregai Tecle
11. Compensatory methods
12. Non-compensatory methods
13. Scoring-Subgroup
14. Compromising-Subgroup
15. Concordance-Subgroup
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یکی از زیرگروههای مدل جبرانی زیرگروه سازشی استم بهه ایهن صهورت کهه گزینههای در
روش های مربوط به این زیرگروه ارجح خواهد بود که نزدیکترین گزینه به راهحل ایدهنل باشهد
(اص رپور)252 :1377 ،م از این زیرگروه روش تاپسیس که روش مورد استفاده در تحقیق است،
مورد بح قرار خواهد گرفتم
در نمودار  ،2تقسیمبندی روشهای  ،MADMبر اساس مدلهای جبرانی و غیرجبرانی نشان
داده شده استم
مدلهایجبرانیوغيرجبرانی
تقسيمبندیروشMADMبراساس 

نمودار(-)2

زیرگروه هماهنگ

مدلهایجبرانی

مدلهایارزیابی
براییكMADM

زیرگروه سازشی

زیرگروه نمرهگذاری

مدلهای
غيرجبرانی

نمونه روش :تخصیص
خطی ،الکتره

نمونه روش:

تاپسیس،MRS ،
لین مپMDS ،

نمونه روش :مجموع ساده
وزین ( ،)SAWساده وزین با
کنش متقابل ،مجموع وزین
ردهبندیشده

نمونه روش :متد تسلط ،لکسیکوگرا  ،متد حذ
( ،)Eliminationماکسیمین ( ،)Maximinماکسیماکس
( ،)Maximaxرضایتبخش خاص ،رضایتبخش شمول ،متد
پرموتاسیون ()Permutation

(منب  :نذر و رجبزاده26 :1389 ،؛ اص رپور)214 :1377 ،

.3روشتاپسيس
با توجه به اینکه روشها و فنون مختلفی برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانهه وجهود دارد،
اما این روش حساسیت کمتری نسبت به روش وزندهی به معیارهها دارد )(Malczewski, 1997م
این روش در سال  1981توسط هوانگ و یون 16ارائه شهدم در ایهن روش  mگزینهه بههوسهیله

n

شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند و هر مسئله را میتوان بهعنوان یک سیستم هندسی شهامل
 mنقطه در یک فضای  nبُعدی در نظر گرفتم این تکنیک بر این مفاو ،بنا شده است که گزینه
انتخابی باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهنل مببت (باترین حالهت ممکهن ) Ai ،و بیشهترین
فاصله را با راهحل ایدهنل منفی (بهدترین حالهت ممکهن ) Ai ،داشهته باشهد (نذر و رجهبزاده،

16. Hwang and Yoon
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 60 :1389و اص رپور)216 :1377 ،م بهعبارتدیگر این روش بر مبنای محاسبه فاصله گزینههها
از راهحل ایدهنل مببت و راهحل ایدهنل منفی استوار است ))Lin, 2010, 519م

.4الگوریتمروشتاپسيس
تشکيلماتریسشاخصها .چنانچه مقدار شاخص  nبرای گزینه  mبا  Xmnنشهان داده

الف-
شود ،ماتریس شاخصها بهصورت زیر خواهد بود:

 X 11..X 12.........X 1n 




D   X 21...X 22.........X 2 n 
..........
..........
..........


 X ...X .......X 
m2
mn 
 m1

هاینرمالشده .به دلیل تفاوت در واحدهای سنجش شاخصها (دالر،


محاسبهرتبه
ب-
کیلووات ساعت ،درصد ،سال ،نفر وممم) ،مقایسه مستقیم نناا ممکن نیست و ما را به نتهایج غلهط
سو میدهد ،لذا باتر است این شاخصها طوری مقیاسبندی شوند که رتبه نناا بهین صهفر و
یک قرار گیرد:
X ij
m

2
ij

()2

X

Z ij 

i 1

که  Zنمره نرمالشده استم
هاینرمالشدهموزون .برای احتساب سطح اهمیت مختلف مرتبط بها


محاسبهرتبه
ج-
شاخصها ،ماتریس باال ،باید موزون شودم مقدار نرمالشده موزون بهصورت زیر محاسبه میشود:
Vij  W j .Z ij

()3

که  Wوزنهای تخصیصیافته برای هر شاخص و  Vرتبههای نرمالشده موزون استم
مثبتوایدهآلمنفیم در تاپسهیس ،جهواب سهطح بهاال، A  ،

تعيينجوابایدهآل 

د -
گزینهای است که از تما ،مقادیر انتسابی بزرگتر ساخته شده و بهصورت زیر بیان میشود:
()4





A   V1 , V2 ,..., Vn  (max Vi1 ),...(max Vin )

و جواب سطح پایین ، A  ،گزینهای است که از تما ،مقادیر انتسابی کوچکتر ساختهشهده و
بهصورت زیر بیان میشود:
()5





A  V1 ,V2 ,...,Vn  (min Vi1 ),...(min Vin )

ه-ارزیابیمعيارجداسازیونزدیکینسبی .ارزیابی فاصله میتواند بهر اسهاس فاصهله
اقلیدسی در فضای  nبُعدی حاصهل شهودم بهرای گزینهه  iا ،،معیهار جداسهازی کهه فاصهله را از
جوابهای سطح باال و پایین نشان میدهد ،بهصورت زیر تعریف میشود:
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n

j 1

j 1




 (Vij  V j )2 ,.....Si   (Vij  V j )2

()6
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Si 

و-محاسبهشباهتهاباجوابایدهآلمثبت .شاخص اولویت ( )PIبهرای ههر گزینهه
بهصورت زیر تعریف میشود:

i



S
PI i   i 
Si  Si

() 7

وقتی یک مؤلفه به جواب سطح باالتر نزدیک میشود PI ،افزایش مهییابهدم اگهر

PI  1

میل کند ،ننگاه گزینهها بهصورت ایدهنل طبقهبندی میشوند و اگر  PI  0میل کند ننگهاه
گزینهها بهصورت غیر ایدهنل تلقی میشوندم
رتبهبندیترجيحات .گزینه بها بهاالترین  PIرا در نظهر گرفتهه و بهر اسهاس نن سهایر
ز -
گزینهها را به ترتیب نزولی مرتب میکنیم (علمخهواه 176-178 :1394 ،و محمودیهان:1386 ،
)78-80م

هاوشاخصها


گزینه
.5تعيين
گزینه (زیربخش ههای) مهورد نظهر در ایهن پهژوهش ،پهس از بحه و بررسهی بها متخصصهان و
پژوهشگران شناسایی شدهاندم دستهبندی زیربخشها و گزینههای انتخابی در نمودار شماره سه
نشان داده شده استم
بندیزیربخشها


دسته
نمودار(-)3
کشاورزی

صنعت

پزشکی

زراعت ،باغداری و جنگلداری
دا ،و طیور
شیآت و نبزیان

تشخیص
صنعت

درمان

خاک و نب

یکی از مامترین مراحل در اولویهتبنهدی اقتصهادی توسهعه کهاربرد فنهاوری هسهتهای در
زیربخشها ،انتخاب شاخصها است که شاخصها و معیارها نیز پس از مشورت با صاحبنظهران
انتخاب شدهاندم در نمودار  ،4درخت ناهایی شهاخصههای تصهمیمگیهری بهرای اولویهتبنهدی
کاربردهای فناوری هستهای در زیربخشهای اقتصادی بها معیارههای 13گانهه نشهان داده شهده
استم
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بندیزیربخشها


هایاولویت

بندیشاخص

دسته
نمودار(-)4
اقتصادی
سرمایهگذاری اولیه
مورد نیاز
اشت الزایی
جلوگیری از خروج ارز

فنی

زیستمحيطی

ساولت استقرار
در موقعیتهای
مکانی مختلف

اجتماعی

احتمال نلودگی
محیطی در اثر نشر
مواد رادیواکتیو

میزان اهمیت کاربرد
فناوری هستهای در
زیربخش
تعداد
استفادهکنندگان

در دسترس بودن
سرریز فناوری

تعداد فارغالتحصیآن

توان صادرات
حجم بازار جاانی
مزیت رقابتی

(منب  :یافتههای تحقیق)

در رابطه با شاخصها ،ذکر چند نکته حائز اهمیت استم نخست اینکه از بین شهاخصههای
سیزدهگانه تعیینشده ،پنج شاخص کميی و هشت شاخص دیگر کیفی هستندم نکته دیگر اینکهه
از میان شاخصها ،شاخص سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز و شاخص احتمال نلودگی محیطهی در
اثر نشر مواد رادیواکتیو منفی و بقیه شاخصها مببت هستندم به این معنا کهه ههر قهدر مقهادیر
شاخصهای منفی به صفر میل کند ،مناسبتر بوده و هر قدر از صفر دور شود ،نامناسهب اسهتم
خآصهای از نکات باال در نگاره ( )1نشان داده شده استم
نگارهشماره(-)1نوعمعيارهاازنوعکمیوکيفیواوزانآنها
ردیف

معيارهایفرعی

معيار

1

اقتصادی

سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز

نوعمعيار

مثبتیامنفی

کمی

منفی

2

اقتصادی

اشت الزایی

کمی

مببت

3

اقتصادی

جلوگیری از خروج ارز

کیفی

مببت

4

اقتصادی

توان صادرات

کیفی

مببت

5

اقتصادی

حجم بازار جاانی

کیفی

مببت

6

اقتصادی

مزیت رقابتی

کیفی

مببت

7

فنی

ساولت استقرار در موقعیتهای مکانی مختلف

کیفی

مببت

8

فنی

در دسترس بودن

کیفی

مببت

9

فنی

سرریز فناوری

کیفی

مببت
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10

زیستمحیطی

احتمال نلودگی محیطی در اثر نشر مواد رادیواکتیو

کیفی

منفی

11

اجتماعی

میزان اهمیت کاربرد فناوری هستهای در زیربخش

کیفی

مببت

12

اجتماعی

تعداد استفادهکنندگان

کمی

مببت

13

اجتماعی

تعداد فارغالتحصیآن

کمی

مببت
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منب ( :یافتههای تحقیق)

درزیربخشهاای

بندیتوسعهکاربردفناوریهستهای


اولویت
گامهای
 .6
بخشکشاورزی
پس از اینکه شاخصهای سیزدهگانه با مشهورت اسهتادان و متخصصهان سهازمان انهرژی اتمهی
انتخاب شدند ،گا،هایی که باید برداشته شود ،به شرح زیر است:
گا ،نخست -تشکیل ماتریس شاخصها یا همان ماتریس تصمیمگیری است که برای انجها،
این کار ،پرسشنامهای تنظیم و میهان  42نفهر از متخصصهان ،اسهتادان و دانشهجویان دکتهرای
سازمان انرژی اتمی توزی و پس از تکمیل ،پرسشنامهها جم نوری شدم
گا ،دو -،نرمالسازی یا بیمقیاس کردن ماتریس تصمیمگیری ،به این معنا کهه بههمنظهور
نمادهسازی ماتریس تصمیمگیری و قابلمقایسه بودن گزینهها ،باید همه شاخصهها بهه مقیهاس
واحدی تبدیل شوندم لذا در این مقاله از میان روشهای چاارگانه موجود یعنهی نرهر ،اقلیدسهی،
نرر ،ساعتی ،نرر ،خطی و بیمقیاسی فازی ،از نرر ،اقلیدسی بهمنظور بیمقیهاس کهردن مهاتریس
تصمیمگیری استفاده شده استم

()1

گا ،سو -،تعیین میزان اهمیت نسبی معیارها (شاخصها) نسبت به یکدیگر که برای تعیین
میزان اهمیت شاخصها ،هم از روش کیفی -تایه پرسشنامه بهصورت مجزا بهرای وزندههی بهه
شاخصها -استفاده میشود و هم از روش کميی -استفاده از پرسشنامه تکمیلشده برای تشکیل
ماتریس تصمیمگیری و در ادامه وزندهی با کمک روشهای وزندهی -که در تحقیق حاضهر از
روش کميی استفاده شده استم
نکته دیگر این است که بها توجهه بهه اطآعهات در دسهترس از میهان روشههای چاارگانهه
وزندهی یعنهی روش مهکگراناههان ،روش لهینمهپ ،روش ننتروپهی شهانون( )2و روش جهدول
دوتایی ،روش ننتروپیشانون انتخاب شده استم نگاره ( ،)2اوزان معیارهای اولویتبنهدی توسهعه
کاربرد فناوری هستهای در زیربخشهای اقتصادی (به همهراه راهحهل ایهدهنل مببهت و ایهدهنل
منفی در گا ،پنجم) را نشان میدهدم
نگاره ( ،)2نشاندهنده این است که طبق نظر اسهتادان و کارشناسهان ،معیهار جلهوگیری از
خروج ارز با وزن  ،0/196معیار اشت الزایی با وزن  0/113و معیار سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز
با وزن  0/057نسبت به سایر معیارها از اهمیت بیشتری برخوردار هستندم
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گا ،چاار -،محاسبه رتبههای نرمال شده موزون ،به این صورت که وزنهای محاسبه شهده
هر سطر را در سطر مربوطه ضرب میکنیمم
گهها ،پههنجم -تعیههین جههواب ایههدهنل مببههت و ایههدهنل منفههی (بههه همههراه اوزان معیارهههای
اولویتبندی توسعه کاربرد فناوری هستهای در زیربخشهای اقتصادی در گا ،سو )،که در نگاره
( )2نشان داده شده استم
حلایدهآلمثبتومنفی(گامسوموپنجم)

نگارهشماره(-)2اوزانمعيارهاو 
راه
اوزان

مثبت

منفی

ردیف

معيارهایفرعی

معيار

1

اقتصادی

سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز

0/057

0/009568

0/035879

2

اقتصادی

اشت الزایی

0/113

0/07255

0/008535

3

اقتصادی

جلوگیری از خروج ارز

0/196

0/123829

0/008255

4

اقتصادی

پتانسیل صادرات

0/037

0/021616

0/006973

5

اقتصادی

حجم بازار جاانی

0/053

0/036055

0/08012

6

اقتصادی

مزیت رقابتی

0/014

0/007075

0/003746

7

فنی

ساولت استقرار در موقعیتهای مکانی مختلف

0/009

0/004555

0/002599

8

فنی

در دسترس بودن

0/006

0/002804

0/001725

9

فنی

سرریز فناوری

0/018

0/009131

0/004708

10

زیستمحیطی

احتمال نلودگی محیطی در اثر نشر مواد
رادیواکتیو

0/006

0/002018

0/003259

11

اجتماعی

میزان اهمیت کاربرد فناوری هستهای در
زیربخش

0/014

0/006781

0/003681

12

اجتماعی

تعداد استفادهکنندگان

0/012

0/083774

0/005585

13

اجتماعی

تعداد فارغالتحصیآن

0/035

0/257169

0/010828

منب ( :یافتههای تحقیق)

گا ،ششم -تعیین اندازه فاصله گزینهها از راهحل ایدهنل مببت و راهحل ایهدهنل منفهی کهه
در نگاره ( )3اندازه فاصله از راهحل ایدهنل مببت و منفی بیان شده استم
حلایدهآلمثبتومنفی


هاازراه

ميزانفاصلهگزینه
نگارهشماره(-)3
گزینهها

زراعت ،باغداری و جنگلداری
دا ،و طیور
شیآت و نبزیان
خاک و نب
صنعت
پزشکی (تشخیص)
پزشکی (درمان)

حلایدهآلمثبت


فاصلهازراه
0/28634
0/287936
0/286455
0/282753
0/238087
0/029589
0/037967
منب ( :یافتههای تحقیق)

راهحل
فاصلهاز 
0/056009
0/020939
0/033025
0/031158
0/101812
0/280736
0/28396
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گا ،هفتم -محاسبه نزدیکی گزینهها یا همان زیربخشها به راهحل ایدهنل مببهت و راهحهل
ایدهنل منفی که در نگاره ( )4نشان داده شده استم
حلایدهآلمثبتومنفی


نزدیکیبهراه
نگارهشماره(-)4
ضریبنزدیکی

گزینهها

زراعت ،باغداری و جنگلداری

0/083268

دا ،و طیور

0/067791

شیآت و نبزیان

0/10337

خاک و نب

0/099258

صنعت

0/299536

پزشکی (تشخیص)

0/904651

پزشکی (درمان)

0/882064
منب ( :یافتههای تحقیق)

فرجام
با توجه به محدودیتههای تهأمین مهالی و بودجههای ،سهازمان انهرژی اتمهی بههعنهوان متهولی
عملیاتیکردن کاربردهای فناوری هستهای در بخشهای مختلف ،امکان سرمایهگذاری و تحقیق
و توسعه در همه بخشها را نداشته و بهناچار مجبور به انتخاب برخی بخشها و سهرمایهگهذاری
در ننااستم
در این مطالعهه اولویهتبنهدی توسهعه کهاربرد فنهاوری هسهتهای در زیهربخشههای بخهش
کشاورزی اعم از زراعت ،باغداری و جنگهلداری ،دا ،و طیهور ،شهیآت و نبزیهان و خهاک و نب،
زیربخش پزشکی اعهم از مرحلهه تشهخیص ،درمهان و بخهش صهنعت بها اسهتفاده از معیارههای
سیزدهگانه شناساییشده و با جم نوری نظرات متخصصان و خبرگان در سهازمان انهرژی اتمهی
مورد بررسهی قهرار گرفهتم بهر اسهاس گفتگوههای انجها،شهده ،چاهار معیهار اصهلی اقتصهادی،
زیستمحیطی ،اجتماعی و فنی بهعنوان معیارهای اصلی شناسایی شدندم
طبق نتایج بهدستنمده از این بررسهی و بها توجهه بهه نظهرات خبرگهان و بهر اسهاس روش
ننتروپی شانون ،معیارهای فرعی جلوگیری از خروج ارز ،اشت الزایی ،سرمایهگذاری اولیهه مهورد
نیاز ،حجم بازار جاانی و توان صادرات نسهبت بهه سهایر معیارههای فرعهی از اهمیهت بیشهتری
برخوردار هستندم
برای پاسخ به پرسش مقاله -مبنی بر اینکه در صورت وجود محدودیتهای تأمین مهالی در
اجرای طرحهای سازمان انرژی اتمی ،ترتیهب اولویهتبنهدی سهازمان بهرای سهرمایهگهذاری در
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زیربخشهای کشاورزی ،صنعت و پزشکی چگونه باید باشد؟ -میتوان ادعا کرد طبهق دادههها و
اطآعات موجود و نیز تکمیل پرسشنامه توسط استادان و پژوهشهگران سهازمان انهرژی اتمهی و
همچنین انجا ،عملیات در قالب روش تاپسیس ،نتهایج حاصهله در رتبههبنهدی و اولویهتبنهدی
توسعه کاربرد فناوری هستهای در زیربخشهای هفتگانه و بر اسهاس معیارهها و شهاخصههای
سیزدهگانه مطابق نگاره ( )5از قرار زیر است:
بندینهاییگزینهها

نگارهشماره( -)5
رتبه
گزینهها


رتبه

ضریبنزدیکی

1

پزشکی (تشخیص)

0/904651

2

پزشکی (درمان)

0/882064

3

صنعت

0/299536

4

شیآت و نبزیان

0/10337

5

خاک و نب

0/099258

6

زراعت ،باغداری و جنگلداری

0/083268

7

دا ،و طیور

0/067791
منب ( :یافتههای تحقیق)

این رتبهبندی بهوضوح نشان میدهد که با در نظهر گهرفتن معیارههای ماننهد جلهوگیری از
خروج ارز ،اشت الزایی و سایر معیارها و بهر اسهاس نگهاره بهاال ،زیهربخش پزشهکی (تشهخیص)
اولویت نخست ،زیهربخش پزشهکی (درمهان)؛ اولویهت دو ،،زیهربخش صهنعت؛ اولویهت سهو ،و
زیربخش شیآت و نبزیان؛ اولویت چاار ،،زیربخش خاک و نب؛ اولویت پنجم ،زیربخش زراعهت،
باغداری و جنگلداری؛ اولویت ششم و زیربخش دا ،و طیور اولویت هفتم را برای سرمایهگذاری
و تحقیق و توسعه به خود اختصاص دادهاندم
نکته پایانی اینکه نگاره باال یک نوع رتبهبندی را مشخص میکند و بهدین معنها نیسهت کهه
چون ضریب نزدیکی زیربخش پزشکی (تشخیص) نه برابر ضریب نزدیکهی زیهربخش شهیآت و
نبزیان است ،پهس سهرمایهگهذاری در زیهربخش پزشهکی (تشهخیص) بایهد نهه برابهر بیشهتر از
سرمایهگذاری در شیآت و نبزیان باشدم بهعبارتدیگر نگاره باال نشان میدهد سهرمایهگهذاری و
تحقیق و توسعه در زیربخش پزشکی (تشهخیص) نسهبت بهه بقیهه زیهربخشهها دارای اهمیهت
بیشتری استم
نوشتها:


پی
( )1برای کسب اطآعات در مورد روشهای نرمالسازی یا بهیمقیهاسکهردن مراجعهه شهود بهه (اصه رپور:1377 ،
)194م
( )2برای کسب اطآعات در مورد روش ننتروپی شانون ،مراجعه شود به (اص رپور)194- 6 :1377 ،م
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