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واژگان كليدي :خطمشيگذاری انرژی ،طرحهای كالن مل ي،
فرايند تحليل سلسله مراتبي ،اولويتهای فناوری.

انرژی همواره به عنوان يكي از مهمت رين نيازه ای ام روز بش ر
مطرح بوده است و بسياری از روابط و سياستگذاریهای ي
كشور تحت تأثير چالشهای اي ن ح وزه و در راس تای توس ه
فناوریهای مربوط به آن صورت ميپ ذيرد .يك ي از ابزاره ای
اصلي حل مسائل بخش انرژی ،بهرهمندی مناسب از تحقيق ات
در راستای توس ه فن اوری اس ت .بن ابراين خ طمش يگ ذاری
صحيح و آيندهنگر و نيز ت يين اولويتهای پ ووهش و فن اوری
در اين حوزه به منظور پاسخگويي به اين نياز اساسي از اهميت
به سزايي برخوردار است .در اي ن راس تا كميس يون تخصص ي
انرژی شورای عالي علوم ،تحقيقات و فن اوری ب ه عن وان نه اد
سياستگذار علم و فناوری در ح وزه ان رژی كش ور ،اق دام ب ه
ت يين حوزههای راهبردی و س س اولوي تبن دی ط رحه ای
كالن ملي به منظور نيل به اهداف ت يين شده ،كرده اس ت .در
اين مقاله روششناسي اولويتبن دی ط رحه ای ك الن ان رژی
كشور در اين كميسيون شرح داده ميشود .به اين منظور ابتدا
بر اساس مطال ات آس يبشناس ي ح وزه ان رژی كش ور و ني ز
حوزههای راهبردی مصوب كميسيون ،ط رحه ای ك الن مل ي
توسط خبرگان حوزه انرژی كشور پيشنهاد ميگردد .در ادام ه
پ از ت يين م ياره ای رتب هبن دی ،از روش فراين د تحلي ل
سلسله مراتبي برای رتبهبندی طرحهای كالن ملي حوزه انرژی
در چه ار گ روه ب رو و ان رژی ،نف ت ،هس تهای و فرابخش ي و
محيط زيست استفاده ميگردد.

 -1مقدمه
انرژی همواره به عنوان يكي از مهمت رين نيازه ای ام روز بش ر
مطرح بوده است و بسياری از روابط و سياستگذاریهای ي
كشور تحت تأثير آن و يا برای تنظيم عرضه و تقاض ای ان رژی
صورت ميپذيرد .بنابراين دولتها تالش ميكنن د ت ا در قال ب
برنامهريزیهای مدون ،ضمن ب رآورد عرض ه و تقاض ای ان رژی
كشور خود در آينده ،زير ساختهای الزم برای تنظيم اي ن دو
را فراهم آورند.
در كشور ما به علت مشكالتي كه در حوزه تولي د ،مص رف و
برنامهريزی انرژی وج ود دارد ،تنظ يم عرض ه و تقاض ای ان رژی
بهخوبي صورت نمي پ ذيرد ك ه اي ن ام ر س بب ب روز مش كالت
فراواني مانند اتالف عظيم انرژی در بخشهای مختل ف مص رف،
فقدان استراتوی جامع در تنظيم سياستهای ان رژیرس اني ب ه
نقاط مختلف كشور و نبود مديريت و برنامهريزی در حوزه انرژی
شده است .يكي از ابزارهای اصلي ح ل مش كالت بخ ش ان رژی
بهرهمندی مناسب از تحقيقات و توس ه فناوری است .نقشي ك ه
دولتها در سرمايهگذاری در تحقيق و توس ه ايف ام م يكنن د،
سبب بروز نوآوری در توليد كاالهای عمومي ميگردد [.]1
از آنجا كه خطمشيگذاری و مديريت پووهش و فناوری در
كشور از رسالت های شورای ع الي عل وم ،تحقيق ات و فن اوری
(عتف) است ،كميس يون تخصص ي ان رژی ب ه عن وان يك ي از
كميسيونهای تخصصي اين ش ورای ع الي ،اي ن ویيف ه را در
بخ ش ان رژی عه دهدار اس ت .انج ام چن ين ام ری ،نيازمن د
همراهي خبرگاني است كه هم در حوزه انرژی تخصص داش ته
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جام ه .در راستای تحقق اين امر ،پ از شناسايي ح وزهه ای
راهبردی انرژی بر اساس اسناد باالدست كشور در حوزه انرژی
و مطال ات آسيبشناسي حوزه انرژی كشور ،ط رحه ای ك الن
ملي در اين حوزه با استفاده از روش تحلي ل سلس له مراتب ي
رتبهبندی ميشوند.
اين مقاله از چهار بخش اصلي تشكيل شده است .در ابت دا
ت اريف عناوين مطرح شده در مقاله بي ان م يش ود .در ادام ه
ادبيات موضوع در ح وزه خ طمش يگ ذاری عل م و فن اوری و
روشهای رتبهبندی شرح داده ميشود .در گام ب د مدل اصلي
مقاله برای رتبهبندی طرحهای كالن ملي حوزه انرژی م رفي و
در نهايت نتايج حاصل بيان ميگردد.

باشند و هم از پيشينه دانشگاهي و پووهشي برخ وردار باش ند.
با همراهي اين خبرگان و ايج اد همگراي ي مي ان ايش ان و در
نهايت اس تخرا ح وزهه ای اولوي تدار بخ ش ان رژی كش ور
ميتوان به ت يين طرحهای پووهش ي ،رش تهه ای آموزش ي و
فناوریهايي اقدام كرد ك ه ب ه توس ه مطل وب ح وزه ان رژی
بيانجامد .از طرف ديگر فرايند اصلي خطمشيگذاری بر اس اس
مدل فرايندی خطمشيگذاری ،1عبارتن د از :ت ري ف مس هله و
تنظيم فهرست اولويتها2؛ تنظيم خطمشي3؛ مشروعيتبخشي
خطمشي ؛ اجرای خطمشي ؛ارزشيابي و تغيي ر خ طمش ي ؛
(شكل  )1در اين مقاله س ي بر آن است تا نگاش ت دو فراين د
ابتدايي خطمشيگذاری ي ني ت ريف مس ائل كش ور در ح وزه
انرژی و سس تنظيم خ طمش يه ا در كميس يون تخصص ي
شورای عالي عتف ارائه گردد.

 -5تعاريف
حوزه راهبردي :موضوعهای جذاب و اثربخش ملي در بخش
خاصي را گويند( .به عنوان مثال بخش انرژی)
طرح كالن :ي طرح كالن ب ه مجموع های از پ روژهه ا در
سطح ملي و بلندمدت و با منابع گسترده اطالو م يش ود ك ه
دارای ويوگيهای زير باشد:

تعريف مسئله و
تنظيم فهرست
اولويتها
تنظيم
خطمشيها

ارزشيابي
خطمشي و
تغيير آن

مشروعيتبخشي
خطمشي

 ارزش افزوده فراوان ايجاد نماي د و من افع مختل ف
برای جام ه ش امل مزاي ای اجتم اعي ،بهداش تي،
اقتصادی ،فرهنگي و  ...را دربر داشته باشد؛
 مبتني بر توس ه علوم و فناوریهای مستقر بر لب ه
دانش يا بوميسازی آنها باشد؛

اجراي
خطمشي

 اندازه و هزينه طرح به طور كلي فرات ر از حيط ه و
توان ي بخش يا نهاد خا باشد؛

شكل  .1فرايندهای اصلي در مدل فرآيندی خطمشيگذاری

 همراستا با اولويتهای ملي باشد؛

 همكاری نهادها و سازمانهای مختل ف در ط رح را
در برگيرد؛

ف اليتهای متنایر ص ورتپذيرفت ه ب ا اي ن دو فراين د در
كميسيون انرژی عبارتند از :ت يين حوزههای راهب ردی ان رژی
كشور ،شناسايي طرحهای ك الن مل ي ب ر اس اس ح وزهه ای
ت يين شده اولويت دار و سس اولويتبن دی اي ن ط رحه ا ب ه
منظور دستيابي به فن اوری و دان ش خ ا و ارزشآف رين در

 توس ه و ه مافزاي ي مي ان اه داف آموزش ي و
تحقيقاتي را موجب شود؛

 شامل طيف گستردهای از طرحهای تحت حماي ت
طرح اصلي باشد.
كميسيون انرژي شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري :يك ي
از كميسيونهای تخصصي ش ورای ع الي عت ف م يباش د ك ه

1. Policy Process Model
2. Problem Definition and Agenda Setting
3. Policy Formulation
4. Policy Legitimation
5. Policy Implementation
6. Policy Evaluation and Change

)7. Analytic Hierarchy Process (AHP
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شامل گروهي از صاحبنظ ران و متخصص ان حقيق ي (ش امل
دانشمندان ،افراد برجسته علمي يا صاحبنظران و متخصص ان
بخ شه ای ري ر دولت ي) و حق وقي (ش امل نماين دگان
وزارتخانهها ،سازمانهای ملي كشور ي ا مراك ز م تب ر علم ي و
مؤسسههای آموزشي و پووهشي) صاحبنظر در يكي از زمين ه-
های كالن علم و فناوری حوزه انرژی كشور.

دس ته م دله ای تص ميمگي ری چن د ه دفي و م دله ای
تصميم گيری چند شاخصه 1تقسيم مي شوند .با توج ه ب ا اي ن
موضوع كه يكي از بخشهای اصلي در اولويتبندی ط رحه ای
كالن تصميمگيری و انتخ اب گزين هه ا ب ر اس اس م ياره ای
مختل ف در ح وزه ان رژی م يباش د .در ادام ه م دله ای
تصميمگيری چند شاخصه به اختصار شرح داده ميشود.

 -9ادبيات تحقيق

 -9-1مدلهاي تصميمگيري چندشاخصه

خطمشيگذاری علم و فناوری در تمامي حوزهها ب ه خص و
انرژی از اهميت بااليي برخوردار است .در برخي از پ ووهشه ا
خطمشيگذاریها در راستای توس ه فناوری انرژی ب ه منظ ور
دس تيابي ب ه امني ت مل ي كش ور [ ] ،ي ا ب رای انتخ اب
آلترناتيوهايي برای سرمايهگ ذاری در اي ن بخ ش [ ] ص ورت
گرفته است .ت يين سياسته ای م رتبط ب ا ان رژی ب ا وج ود
م يارها و آلترناتيوهای مختلف كه در ي بستر زماني ط والني
و فرايندهای استراتوي اتفاو ميافتد ب ه عن وان ي مس هله
تصميمگيری چند م ياره دي ده م يش ود [ ] .از ط رف ديگ ر
روشهای تصميمگيری چند م ياره در حوزههای مختلف خط-
مشيگذاری انرژی (انرژِی پايدار ،ذخيرهسازی ،توس ه فن اوری
و  )...به طور گستردهای مورد توجه ق رار گرفت هان د [ ]،]8[ ،
[ ]9و [.]11
فن ون رياض ي تص ميمگي ری ،يك ي از ب ا ارزشت رين
دستاوردهای ف اليت پووهشگران است كه رالباً تح ت عن اوين
"تحقيق در عمليات"" ،پووهش عملياتي" و ي ا "تكني ه ای
كمي تصميمگي ری" در محاف ل علم ي مط رح م يش وند .در
نگرش فرايندی به تصميمگي ری ،مح ور تأكي د و ك اربرد اي ن
فنون به ايجاد م دل از مس هله تص ميم ،ارزي ابي راهح له ای
ممكن و گزينش بهترين يا رضايتبخشت رين راهح ل مرب وط
ميشود .در تص ميم گي ری در ش رايط اطمين ان كام ل ،كلي ه
متغيرهای تأثيرگذار بر تصميم ،ثابت فرض مي شوند .به عبارت
ديگر در اين شرايط ،تص ميم گيرن ده ب ا اطمين ان ،پيام دهای
انتخاب هر گزينه را مي دان د و بن ابراين ب رای اي ن ش رايط از
تصميمگيری ،متغيرهای ريرقابل كنترل وجود ندارد .روشهای
رياضي تصميمگيری در اين حوزه به دو دسته مدله ا و فن ون
تصميمگيری چند م ياره و مدلها و فن ون ري ر چن د م ي اره
تقسيم ميشوند .مدلهای تصميم گيری چند م ياره نيز ب ه دو

تصميمگيری چند شاخصه به دستهای از فنون و روشهای
تصميمگيری اطالو ميشود كه به منظور اولويتبندی و يا
انتخاب مناسبترين گزينه 2از بين  mگزينه موجود ،براساس
 nم يار تصميمگيری به كار ميروند .اين نوع مسائل م موالً
به صورت ماتري زير فرموله ميشوند (جدول  ،A .)1بيانگر
گزينه  jام و  ،rijنشاندهنده ارزيابي گزينه  iام بر مبنای م يار
 jام است.
در س ال  YoonandHwang ،1981روشه ای
 MADMرا براساس ن وع ويوگ ي اطالع ات درياف تش ده از
تصميمگيرنده ،دستهبندی كردند.
شكل  ،1دستهبندی اصالح شده مزبور را در مورد س يزده
روش  MADMنشان ميدهد .مطابق
شكل  ،1اگر هيچگون ه اطالع اتي در م ورد م ي اره ا در
دسترس نباشد ،بهتر است از روش تس لط اس تفاده ش ود .اگ ر
اطالعات در مورد مح يط باش د (در م ورد م ي اره ا نباش د) و
فضای تص ميم گي ری را مش خص كن د ،در اي ن زمين ه روش
 ,max minو  max maxبه ترتيب برای اطالعات به دس ت
آمده و اساس ديدگاه بدبينانه و خوش بينانه ،پيشنهاد ميگردد.
اگر اطالعات صرفاً در مورد م ي ار ارائ ه ش ده باش د ،آنگ اه ي ا
اطالعات در سطح استاندارد است (ميزان ح داقل قاب ل قب ول
برای م يار مرب وط را بي ان م يدارد) و ي ا وزن م ي ار (درج ه
اهميت نس بي م ي ار) را بي ان م يكن د ك ه ممك ن اس ت ب ا
داده های برخوردار از مقياس ترتيبي يا اصلي اندازهگيری ش ده
باشد .در هر ي از حالتهای بيانشده ذكر ش ده ،روشه ايي
برای استفاده ،ارائه شده است.

)1 . Multiple Attributedecision Making (MADM
2 . Alternative
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جدول  .1ماتري

م يار

تصميمگيری چندشاخصه

X2……………Xn

X1

گزينه
A1
A2

r12……………r1n
r22……………r2n

r11
r21

Am

rm2…………...rmn

rm1

تسلط

اطالعات وجود ندارد

اطالعات در مورد محيط

MADM

بدبينانه

max min

خوش بينانه

max max

در سطح
استاندارد
اطالعات در مورد شاخص

ترتيبي

اصلي

روش رضايتبخش مشمول
روش رضايتبخش مشمول خا

روش لكسيكوگراف






SAW
WP
Topsis
ELECT
RE
 MRM
 AHP

شكل  .1تقسيم بندی روشهای  MADMبر اساس اطالعات در دسترس

سطح ي آن ،هدف و سطح آخر ،گزينههای رقيب خواهد بود.
سطح يا سطوح مياني نيز شامل عوامل اس ت و ت داد س طوح
بستگي به موضوع مورد ارزيابي دارد [ .]2اين فراين د ب ر پاي ه
مقايسههای زوجي ،با امكان تسهيل در قضاوتها و محاسبهه ا
بنا نهاده شده اس ت [ ]3و ع الوه ب ر اي ن مي زان س ازگاری و

مش اهده ش ده اس ت ك ه از مي ان روشه ای مختل ف،
تصميمگيری چند م ياره  AHPراي جت رين روش اس ت روش
 AHPدر حوزه خطمشيگذاری ان رژی كم بس يار زي ادی
برای تصميمس ازی م يكن د و در پ ووهشه ای [،]12[ ،]11
[ ]1 [ ،]13و [  ]1مورد استفاده قرار گرفت ه اس ت .براس اس
روش  ،AHPموضوع تصميمگي ری دارای درخت ي اس ت ك ه
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از س طوح اس ت .س طح ب اال بي انگر ه دف اص لي فراين د
تصميمگيری است .سطح دوم ،نشان دهنده شاخص های عمده
و اساسي است كه ممكن است به شاخصهای فرعي و جزئيتر
در سطح ب دی شكسته شود .سطح آخر گزينه های تص ميم را
ارائه ميكند.

ناسازگاری تصميم را نشان ميدهد .اين موارد از جمله مزاي ای
مهم روش تصميمگيری چند م ياره به شمار ميرود [ .]1
فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPدر هنگامي كه عمل
تصميم گي ری ب ا چن د گزين ه رقي ب و م ي ار تص ميمگي ری
روبهروست مي توان د اس تفاده گ ردد .م ياره ای مط رح ش ده
ميتواند كمي و كيفي باشند .اساس اين روش تصميمگيری ب ر
مقايسه های زوجي نهفته است .تصميمگيرنده با ف رآهم آوردن
درخت سلسله مراتبي تصميم آر از م يكن د .درخ ت سلس له
مراتب تصميم ،عوامل مورد مقايسه و گزينهه ای رقي ب م ورد
ارزيابي در تص ميم را نش ان م ي ده د .س س مجموع ه ای از
مقايسههای زوجي انجام ميگيرد .اين مقايسهها ،وزن هر ي
از فاكتورها را در راستای گزينهه ای رقي ب م ورد ارزي ابي در
تصميم را نشان ميدهد .در نهايت منطق فرايند تحليل سلسله
مراتبي بهگونهای ماتري های حاصل از مقايسههای زوجي را با
يك ديگر تلفي ق م يس ازد ك ه تص ميم بهين ه حاص ل آي د.
بهكارگيری اين روش مستلزم چهار قدم عمده زير است [:]2

ب) قضاوت ترجيحي (مقايسههاي زوجي)

اين مرحله شامل انجام مقايسههايي بين گزين هه ای مختل ف
تصميم ،ب ر اس اس ه ر ش اخص و قض اوت در م ورد اهمي ت
شاخص تصميم با انجام مقايسههای زوجي است .به اين صورت
كه ب د از طراحي سلسله مراتب مسهله تصميم ،تصميمگيرن ده
ميبايست مجموعه ماتري هايي كه به طور عددی اهمي ت ي ا
ارجحيت نسبي شاخصها را نس بت ب ه يك ديگر و ه ر گزين ه
تصميم را با توجه ب ه ش اخصه ا نس بت ب ه س اير گزين هه ا
اندازهگيری مينمايد ،ايجاد كند .اين كار با انجام مقايس هه ای
دو ب ه دو (مقايس ه زوج ي) ب ين عناص ر تص ميم و از طري ق
تخصيص امتيازات عددی كه نشان دهنده ارجحيت يا اهمي ت
بين دو عنصر تصميم است ،صورت ميگيرد.
ب رای انج ام اي ن ك ار م م والً از مقايس ه گزين هه ا (ي ا
شاخصهای)  iام نسبت ب ه گزين هه ا (ي ا ش اخصه ای)  jام
استفاده ميشود كه در جدول  2نحوه ارزشگذاری شاخصه ا
نسبت به هم نشان داده شده است.

الف) مدلسازي

در اين قدم ،مسهله و هدف تصميمگي ری ب ه ص ورت سلس له
مراتبي از عناصر تصميم كه با هم در ارتباط هس تند ،در آورده
مي شود .عناصر تصميم شامل «شاخصهای تص ميمگي ری» و
«گزينه های تص ميم» اس ت .فراين د تحلي ل سلس له مراتب ي
نيازمند شكستن ي مسهله با چند شاخص به سلسله مراتب ي

جدول  .1ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم
ارزش ترجيحي
1
3

9

وضعيت مقايسه iنسبت به j
اهميت برابر
نسبتاً مهمتر
مهمتر
خيلي مهمتر
كامالً مهم

 2و و و8

توضيح
گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به هم ندارند.
گزينه يا شاخص  iنسبت به  jكمي مهمتر است.
گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزينه يا شاخص  iدارای ارجحيت خيلي بيشتری از  jاست.
گزينه يا شاخص به صورت مطلق  iاز  jمهمتر و قابل مقايسه با  jنيست.
ارزش های مياني بين ارزش های ترجيحي را نشان ميده د ب ه عن وان مث ال  ،8بي انگر اهميت ي
زيادتر از و پايينتر از  9برای  Iاست.

مراتبي انجام محاسبههای الزم برای ت يين اولويت ه ر ي از
عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتري های مقايسهه ای

ج) محاسبههاي وزنهاي نسبي

ت يين وزن «عناصر تصميم» نسبت به هم از طريق مجموعهای
از محاسبههای عددی .قدم ب دی در فراين د تحلي ل سلس له
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زوجي است .خالصه عمليات رياضي در اين مرحله ب ه ص ورت
زير است:
مجموع اعداد هر ستون از ماتري مقايس هه ای زوج ي را
محاسبه مي كند ،سس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن
ستون تقسيم ميگردد .ماتري جديدی كه به اين ص ورت ب ه
دست ميآي د« ،م اتري مقايس هه ای نرم ال ش ده» نامي ده
ميشود .ميانگين اعداد هر س طر از م اتري مقايس ات نرم ال
شده را محاس به م يش ود .اي ن مي انگين وزن نس بي عناص ر
تصميم با سطرهای ماتري را ارائه ميكند.

 -4روش شناسي اولويتبندي طرحهاي كالن ملي حوزه
انرژي كشور
به منظور اولويتبندی طرح های ك الن پ ووهش و فن اوری در
سطح ملي ،كميسيون تخصصي ان رژی ش ورای ع الي عت ف از
روشي مانند آنچه در شكل  2آمده استفاده كرد .به اين ترتيب
كه ابتدا با بررسي گزارشهای حوزه انرژی ،بررسي برنامهه ای
ساير كشورها ،دريافت نظ ر خبرگ ان و ب ر اس اس ح وزهه ای
اولويتدار انرژی كشور طرحهای ك الن مل ي از س وی اعض ای
كميسيون پيشنهاد ميشود .سس ط رحه ای پيش نهاد ش ده
توسط كارگروه تخصصي متش كل از اعض ای كميس يون ب ا
اس تفاده از تكني  AHPدر گ روه ب رو و ان رژی ،نف ت،
فرابخشي و محيط زيست و هس تهای رتب هبن دی م ي ش وند.
شكل  2به طور خالصه مراح ل اي ن روش شناس ي را نم ايش
ميدهد:

د) ادغام وزنهاي نسبي

به منظور رتبهبندی گزينههای تصميم ،در اين مرحله بايس تي
وزن نسبي هرعنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب ك رد ت ا وزن
نهايي آن بدست آيد .با انجام اين مرحله برای هر گزينه ،مقدار
وزن نهايي به دست ميآيد.

شكل  .5فرايند الويتبندی طرحهای كالن ملي حوزه انرژی
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رهيافت

شماره  ،25پاييز 1931



 -4-1مطالعات آسيبشناسي

 بررسي برنامه ساير كشورها در حوزه انرژی
ف اليتهای صورت گرفته در ه ر ي از فازه ای ف وو در
جدول  3بيان شده است.

در گام اول مطال ات آسيب شناسي انرژی ب ه منظ ور ش ناخت
جايگاه ان رژی اي ران نس بت ب ه س اير كش ورها و ني ز ت ي ين
نيازهای ح ال و آين ده ان رژی در اي ران انج ام پ ذيرفت .اي ن
مطال ات در سه فاز تكميل گرديد:


مصاحبه با مديران و محققين بخش انرژی؛

بررسي كليه اسناد باالدست در حوزه انرژی؛
جدول  .5مطال ات آسيبشناسي انرژی انجام گرفته به منظور شناخت جايگاه انرژی ايران

بررسي كليه اسناد باالدست در حوزه انرژي

مصاحبه با مديران و پژوهشگران بخش انرژي

بررسي برنامه ساير كشورها در حوزه انرژي

 سند چشمانداز جمهوری اسالمي ايران در افق
1 1؛

 مدير عامل سازمان بهين هس ازی مص رف س وخت
كشور؛

 نقشه جامع علمي كشور؛

 مدير عامل سازمان بهرهوری مصرف انرژی كشور؛

 برنام ه پ نجم توس ه اقتص ادی ،اجتم اعي و
فرهنگي كشور؛

 مدير عامل سازمان ان رژیه ای ن و اي ران و دبي ر
ستاد ان رژیه ای ن و م اون ت علم ي و فن اوری
رياست جمهوری؛

در اين فاز كار مطال اتي عمي ق ب ر برنام هه ای
ت دادی از كش ورهای ديگ ر در زمين ه ان رژی
صورت پذيرفت كه با مقايسه آنها به نتايج بس يار
خوبي م ي ت وان رس يد .ب ه عن وان نمون ه اه م
ف اليت و برنامههای كشور نروژ در اي ن ح وزه از
جمله اين موارد است.

 موازنه عرضه و تقاضای گ از طبي ي ت ا س ال
1 1؛

 مدير مؤسسه مطال ات بينالمللي انرژی؛

 برنام ه چه ارم توس ه اقتص ادی ،اجتم اعي و
فرهنگي كشور؛

 م اون انرژی مركز همكاریهای فناوری و نوآوری
رياست جمهوری؛

 س ند ج امع ض رورتي ابي ت دوين اس تراتوی
انرژی كشور؛

 مدير كل برنامهريزی وزارت نفت؛

 گزارش های انرژی مركز پووهشه ای مجل
شورای اسالمي؛
 پيشنوي

نقشههای علمي كشور؛

 سند توس ه ويوه (فرابخشي) مديريت انرژی؛

 اساتيد دانشكدههای انرژی دانشگاههای موجود در
تهران؛
 قطبهای انرژی كشور؛
 بسياری ديگر از متخصصان حوزه انرژی كشور.

 سند راهبردی پووهش و فناوری صن ت نفت؛
 سند راهبرد ملي توس ه فناوری پيل س وختي
كشور.

برونداد مشخص طرح ،سابقه طرح در كشور ،انطباو ط رح ب ا
مشخصه ي طرح كالن ملي است .حوزههای راهبردی مصوب
كميسيون عبارتند از:
 .1توس ه فناوریهای بهبود و ازدياد برداشت از مخ ازن
نفت و گاز بر پايه انج ام مطال ات ج امع مهندس ي
مخازن و ارائه طرح توس ه مخازن؛
 .2توس ه فناوریهای تبديلهای گازی؛
 .3توس ه فناوریهای پااليش گاز طبي ي؛
 .توس ه فناوریهای ذخيرهسازی گاز طبي ي ؛
 .افزايش بازدهي فني و اقتصادی انتقال گاز طبي ي؛

 -4-5پيشنهاد طرحهاي كالن ملي

در گام دوم پ از انجام مطال ات اكتشافي و ارائه گزارشه ای
آنها به خبرگان (نمايندگان وزارتخانهه ا و دس تگاهه ای عض و
كميسيون ،اعضای حقيقي ،دبيرخانه كميسيون دائمي ش ورای
عالي عتف و ديگر سازمانها و بازيگران بخش انرژی كش ور) ،از
آنه ا خواسته ش د ت ا ب ا توج ه ب ه نت ايج اي ن مطال ات ،دي د
آيندهپووهانه خود و نيز بر اساس 19حوزه اولويتدار راهب ردی
مصوب كميسيون ،در قالب فرمي اس تاندارد ط رحه ای ك الن
ملي مدنظر خود را پيشنهاد دهند .فرم م ورد نظ ر دربردارن ده
اطالعاتي از جمله :عنوان طرح ملي ،بودجه و زم ان تخمين ي،
حوزههای راهبردی مرتبط ،شرح مختص ر ط رح ،محص ول ي ا
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.
.

.8
.9
.11
.11
.12
.13
.1
.1
.1
.1
.18
.19

بوميسازی فناوریهای مورد نياز در ح وزه فراين د-
های تبديل و تصفيه پااليشگاهي؛
توس ه فن اوریه ای تب ديل ان رژی ب ا ب ازده ب اال و
سازگار با محيطزيست با اولويت نيروگاههای حرارتي
و پااليشگاه؛
توس ه فناوریهای تبديل انرژیهای تجديدپذير؛
فناوریهای نوين و كارای شبكههای انتقال و توزي ع
برو؛
فن اوریه ای ذخي رهس ازی ب رو و ان رژی و تولي د
پراكنده برو؛
فناوریهای چرخه سوخت هستهای و پسمانداری؛
فناوری راكتورهای تحقيقاتي و انرژی هستهای؛
فناوری گداخت هستهای؛
ايمني هستهای؛
فناوریهای كارآئي انرژی در مصارف نهايي؛
مطال ات راهبردی و سيستمي انرژی؛
فناوریهای كاهش آاليندهها و گازهای گلخانهای در
جانب عرضه و تقاضای انرژی؛
فن اوری س اخت تجهي زات ،ماش ينآالت ،م واد و
كاتاليست مورد نياز حوزه انرژی؛
ساماندهي بازار انرژی با هدف ايجاد ،توس ه ،ثب ات و
كارايي بيشتر.

 -4-9رتبهبندي معيارهاي ارزيابي طرحهاي كالن ملي

در گام سوم ميبايس ت م ياره ای تص ميمگي ری مش خص و
وزندهي شوند .در اين راستا و بر اساس اسناد باالدست كش ور
در ح وزه ان رژی  11م ي ار راهب ردی در كميس يون مص وب
گرديد .سس اين م يارها در اختيار اعض ا ق رار گرف ت ت ا ب ر
اس اس روش  AHPوزنده ي ش وند .م ياره ای مص وب
كميسيون عبارتند از:
 .1ارتقا امنيت انرژی؛
 .2افزايش یرفيتهای صادراتي در بخش خدمات فني
و تجهيزات و فرآوردههای ارزشمند از منابع انرژی؛
 .3افزايش ت املهای بينالمللي و ارتقا نقش م ديريتي
ايران در توزيع و ترانزيت انرژی؛
 .ايجاد ارزش افزوده؛
 .ايجاد فرصتهای اشتغال اثربخش و كارا؛
 .ارتقا بهرهوری انرژی؛
 .سازگاری با محيط زيست؛
 .8بهب ود كيفي ت زن دگي و مقبولي ت فرهنگ ي و
اجتماعي؛
 .9مزيت نسبي در منابع؛
 .11افق زماني؛
 .11مالحظهه ای فن اوری از نظ ر گس تردگي ك اربرد
چرخه عمر و ايجاد زيرساخت برای ساير فناوریها.
الزم به ذكر است نمرهدهي اعضای كميسيون به م يارها
در جدولي با قالب زير صورت پذيرفت (جدول ):

جدول  .9جدول مقايسه زوجي م يارهای رتبهبندی طرحهای كالن انرژی كشور
عنوان
م يارها
عنوان
م يارها

ارتقا امنيت انرژی

افزايش یرفيتهای صادراتي

ارتقا امنيت انرژی
افزايش یرفيتهای صادراتي
مزيت نسبي در منابع كشور
مالحظههای فناوری از نظر
گستردگي كاربرد چرخه
افزايش یرفيتهای صادراتي
افزايش ت امالت بينالمللي
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بهبود كيفيت زندگي
سازگاری با محيطزيست
افق زماني
ايجاد فرصتهای اشتغال
مالحظههای فناوری از نظر
گستردگي كاربرد چرخه

جدول حاوی شاخصهای ارزيابي طرحهای كالن را به همراه
وزنهای استانداردشده آنها است:

پ از اي ن مرحل ه الزم اس ت م ياره ا وزنده ي ش وند.
وزندهي م يارها بر اساس ماتري های مقايسه زوجي تكميل-
شده توسط اعض ا و ب ر اس اس روش AHPانج ام م يپ ذيرد.

جدول  :4م يارها با وزنهای نرمااليزه شده
معيارهاي تصويب شده

رتبه

امتياز

1

ارتقا امنيت انرژی

%133

2

ارتقا بهرهوری انرژی

%12

3

ايجاد ارزش افزوده

%113

مزيت نسبي در منابع كشور

%93

مالحظههای فناوری از نظر گستردگي كاربرد چرخه عمر و ايجاد زير ساخت برای ساير فناوریها

%9

افزايش یرفيتهای صادراتي در بخش خدمات فني و تجهيزات و فراوردههای ارزشمند از منابع انرژی

%9

افزايش ت املهای بينالمللي و ارتقا نقش مديريتي در توزيع و ترانزيت انرزی

%83

8

بهبود كيفيت زندگي و مقبوليت فرهنگي و اجتماعي

%83

9

سازگاری با محيط زيست

% 3

11

افق زماني

% 3

11

ايجاد فرصتهای اشتغال اثر بخش و كارا

% 3

پ از مشخصشدن نمرههای طرحهای كالن اولويتبندی
از ح وزهه ي ب رو و ان رژی ،فرابخش ي و
آنه ا در هري
محيط زيست ،نف ت و هس ته ای براس اس محاس بهه ای روش
 AHPانجام ميشود .طرحهای كالن ملي در حوزه ان رژی ب ه
ح وزهه ای مختل ف ب ه ش رح ج داول  ،و 8
تفكي
*
اولويتبندی ميشوند :

 -4-4رتبهبندي طرحهاي كالن ملي
از وزنده ي
ب ر اس اس روش  AHPم يبايس ت پ
شاخص ها ،هري از طرحهای كالن بر اساس شاخصها توسط
اعضای كميسيون تخصصي نمرهدهي شوند .ب ا اختص ا اي ن
نمرهها و مشخص بودن وزن هري از شاخصها ،نم ره كس ب
شده توسط هر طرح كالن را محاس به و درنهاي ت رتب هبن دی
طرحهای كالن نتيجه ميش ود .ج دول نمون های از ج داول
مقايسه زوجي طرحها براساس شاخصها را نشان ميدهد:
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1
2
3

ارتقا

امنيت انرژی

ارتقا بهرهوری انرژی

ايجاد ارزش افزوده

مزيت نسبي در
منابع كشور

مالحظههای فناوری

از نظر گستردگي
كاربرد چرخه

افزايش یرفيتهای
صادراتي

افزايش ت املهای
بينالمللي

بهبود كيفيت زندگي

افق زماني

سازگاری با محيط-
زيست

عنوان طرح ها

%93 1 %113 1 %12 %133 1

%9

%9

% 3 1 %83 1 %83 1

% 3 1

توس ه بسته نرم افزار مهندسي مخازن نف ت
و گاز و اعتباربخشي آن در دو چاه نمونه
توس ه فناوریهای كاهش و بازيابي گاز ه ای
ارسالي به مش ل
ساخت پايلوت س امانه جم عآوری و تزري ق
گاز دی اكسيد كربن برای اف زايش برداش ت
نفت در ي چاه نمونه
توس ه فناوری توربو
تدوين دانش فني و س اخت پ ايلوت ت وربين
بادی

جدول  .6طرحهای كالن ملي نهايي در حوزه برو و انرژی
رديف
1
2
3

8
9
11

عنوان طرح كالن
توس ه فناوری طراحي و ساخت توربينهای گازی (نيروگاهي ،صن تي و ميكرو)و مولدهای برو آن
توس ه فناوری طراحي و ساخت توربينهای بادی مگاواتي
طراحي و نمونهسازی شبكه هوشمند برو و تجهيزات آن
توليد همزمان برو و حرارت ( )CHPو ذخيرهسازی آن
توس ه فناوریهای كاهش تلفات و افزايش پايداری شبكه (با تأكيد بر  ،HVDCپستهای  ،GISادوات  FACTSو ابررسانايي)
توس ه فنارویهای طراحي و ساخت نيروگاههای آبي متوسط و كوچ
توس ه فناوری طراحي و ساخت اتومبيلهای برقي و هيبريد
توس ه فناوری ذخيرهسازی برو
توس ه فناوری پيل سوختي و هيدروژن
توس ه فناوریهای انواع نيروگاههای خورشيدی

* با توجه به مالحظات مربوط به امنيت ملي از بيان طرحهای كالن حوزه هستهای خودداری شده است.

جدول  .7طرحهای كالن ملي نهايي در حوزه فرابخشي و محيط زيست
عنوان طرح كالن

رديف
1

تدوين راهبرد جامع انرژی و يكسارچهسازی اسناد پيشين با تأكيد بر افزايش سهم ايران در بازار جهاني انرژی

2

برنامه جامع كاهش آاليندههای ناشي از توليد و مصرف انرژی

3

طرح جذب و انبارش كربن
توس ه فناوری رفع بيولوژيكي آلودگيهای نفتي
توس ه فناوری نسل جديد بيو ديزل
توس ه فناوری زيست توده با هدف توليد برو و از بين بردن آاليندگي
طرح ملي ايجاد صن ت بومي نويني برای توليد المپ فوو كم مصرف O-LED

8

طرح توس ه فناوریهای موتورهای ملي پايه ديزل

14

اشتغال

م يار ها

م

ايجاد فرصتهای

جدول  .2جدول نمرهدهي به طرحهای كالن انرژی كشور بر اساس م يارهای موزون

% 3 1
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جدول  .8طرحهای كالن ملي نهايي در حوزه نفت
عنوان طرح كالن

رديف
1

توس ه فناوریهای بهرهبرداری ،توليد و ازدياد برداشت از مخازن پيچيده حوزه رسوبي فروافتاده دزفول و آبادان

2

توس ه فناوریهای حفاری ،بهرهبرداری ،توليد ،ازدياد برداشت و مديريت يكسارچه مخزن از ميدان گازی پارس جنوبي

3

بوميسازی و توس ه دانش فني طراحي و ساخت توربوكمسرسورها
طرح پووهشي ذخيرهسازی زير زميني نفت و گاز
دستيابي به فناوری ساخت ي

پايلوت مايعسازی گاز طبي ي ()LNG

توس ه دانش فني فرايند تبديل هيدروژني نفت خام و باقيماندههای سنگين ()HRH
توس ه دانش فني گوگردزدايي هيدروژني عميق از گازوئيل ()HDS
8

دستيابي ،توس ه و بوميسازی فناوریهای اكتشاف ،حفاری ،توليد ،تبديل و انتقال نفت و گاز و مشتقهای هيدرو كربوری در آبهای عميق

9

تهيه و تدوين دانش فني ،طراحي و فناوری ساخت مجموعه كامل دستگاه حفاری

11

دستيابي به دانش فني ساخت كاتاليستهای تبديل گاز طبي ي ( ،DME ،MTPزيگلر ناتا و فلزهای گرانبها روی پايه

11

دستيابي به دانش فني فرايندهای تبديلهای گازی ( DME ،MTPو توليد اولفين ها از متانول)

12

توس ه دانش فني فرايندهای پااليش گاز (شيرينسازی ،نمزدايي ،مركاپتانزدايي و بازياف ت گ وگرد) و اس تفاده بهين ه از گ وگرد تولي دی در
مصارف كشاورزی

13

دستيابي به دانش فني و توس ه فناوری رشام و فرايندهای رشايي

1

پيادهسازی و توس ه سامانه مديريت هوشمند در ميادين نفتي كشور 3 :ميدان به عنوان پايلوت

است .به منظور رتبهبندی طرحه ا ب ا اس تفاده از اي ن روش از
يازده م يار كليدی استفاده شده اس ت ك ه از مه مت رين آنه ا
ميتوان به ارتقا امنيت انرژی ،ارتق ا به رهوری ان رژی و ايج اد
ارزش افزوده اشاره كرد .نتايج اين مطال ه نيز در قالب جداولي
در بردارنده طرحهای اولوي تدار پ ووهش و فن اوری در ح وزه
ان رژی اس ت .گفتن ي اس ت از مجم وع اي ن  2ط رح ك الن
استخرا شده 9 ،ط رح اولوي تدار ك ه متش كل از ط رح از
بخش نفت 3 ،طرح از بخش برو و ان رژی و  2ط رح از بخ ش
هس تهای در انته ای س ال  ،1391در مي ان  38ط رح ك الن
پووهش و فناوری كشور قرار گرفتهاند و با تصويب شورای عالي
عتف از ابتدای سال  ،1391با محوريت مجري ان دانش گاهي و
راهبری كميسيون تخصصي وارد فاز اجرا شدند.

 -2نتيجهگيري
در اين مقاله تالش شده اس ت ت ا ب ا به رهگي ری از مطال ات
آسيبشناسي حوزه انرژی كشور و دانش و نظريههای آيندهنگر
خبرگان اين حوزه و بر اساس اولويتهای راهبردی پ ووهش و
فناوری در حوزه انرژی ،طرحه ای ك الن مل ي در اي ن ح وزه
شناسايي و پ از آن به منظور توس ه فناوریه ای كلي دی و
دستيابي به اهداف حوزههای راهبردی با استفاده از م دله ای
تصميمگيری چند م ياره اولويتبندی شوند .ويوگي اصلي اين
مطال ه همراه ي خبرگ اني اس ت ك ه در قال ب كميس يون
تخصصي انرژی هم در حوزه انرژی تخصص داشتهان د و ه م از
پيشينه دانشگاهي و پووهشي برخوردار هستند .با همراهي اين
خبرگان كه در واقع مهمترين نقطه قوت و عامل ت أثيرگزار در
انتخاب روش اولويتبندی در اين مطال ه بوده است و با توج ه
به حوزههای اولويتدار بخش انرژی كشور ميتوان ب ه ت ي ين
طرحهای پووهشي ،رشتههای آموزش ي و فن اوریه ايي اق دام
كرد كه به توس ه مطلوب حوزه انرژی بيانجامد .در اي ن راس تا
ابتدا حوزههای راهبردی و سس اولويتهای طرحه ای ك الن
ملي در حوزه انرژی در هر ي از حوزهه ای هس تهای ،ب رو و
ان رژی ،فرابخش ي و مح يط زيس ت و نف ت توس ط اعض ای
كميسيون و با استفاده روش تحليل سلسله مراتبي تبيين شده
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