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The aim of this study was to investigate the future of agricultural sector in region three of the
national survey (Lorestan, Kermanshah, Ilam, and Hamedan provinces) in which scenario planning and system dynamics were used. The method was descriptive-analytical. The population
consisted of researchers, managers, and experts in the field of agriculture. The data collection
was done through library study, questionnaire, group panels, and expert panels. The data were
analyzed through cross sectional and relational methods using MacMic and Nasim software.
The findings showed that in the future of the agriculture in region 3 of the countries, 34 elements
are playing roles. Among them, five have the most significant impact and the most uncertainty,
including: commercialization, cutting the value chain, agricultural technologies, international commerce and market internationalization, expert and climate change. Based on the cross
scenario analysis borrowed from two aspects of value chain of agricultural products and agricultural product technologies, four scenarios could be suggested for region 3: 1. agricultural
sustainability, 2. increased pressure on natural resources, 3. agricultural unsustainability, and 4.
non-economic agriculture. At the end, the condition of main agricultural indexes in each scenario are noted.
JEL Classification: F58, Q18.
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هــدف پژوهــش حاضــر بررســی آینــدۀ بخــش کشــاورزی در ســطح منطقــۀ  3آمایــش کشــور
(اســتانهای لرســتان ،کرمانشــاه ،ايــام و همــدان) اســت کــه در آن از روش ســناریونگاری و
تحلیــل پویایــی سیســتمها اســتفادهشــده اســت .رویکــرد پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی
اســت .جامعــۀ آمــاری تحقیــق شــامل پژوهشــگران ،مدیــران متخصــص و کارشناســان خبــره
در حــوزۀ کشــاورزی و آمايــش اســت .بــرای گــردآوری دادههــا از روش مطالعــۀ کتابخانـهای،
پرســشنامه ،نشســتهای هماندیشــی و پانــل خبــرگان اســتفادهشــده اســت .دادههــای
پژوهــش ب ـهروش تأثیــر متقاطــع و نظــام ارتباطــی و بــا اســتفاده از نرمافزارهــای میکمــک
و ونســیم تحلیــل شــده اســت .براســاس نتایــج پژوهــش ،در آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3
کشــور 34 ،عامــل اثرگــذار اســت .در ایــن میــان ،پنــج عامــل تجاریســازی و کوتــاه کــردن
زنجیــرۀ ارزش ،فناوریهــای کشــاورزی ،تجــارت جهانــی و جهانــیشــدن بازارهــا ،صــادرات
و تغییــر اقلیــم دارای بیشــترین تأثیــر در آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ  3و دارای بیشــترین درجــۀ
عــدم قطعیــت بــودهاســت .مطابــق نتیجــۀ تحلیــل صلیــب ســناریو کــه از تقاطــع دو نیــروی
پیشــران  .1زنجیرههــای ارزش محصــوالت کشــاورزی و  .2فناوریهــای محصــوالت
کشــاورزی ترســیم شــده اســت ،چهــار ســناریو بــرای آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ  3تدویــن شــد
کــه عبــارتاســت از :ســناریو اول توســعۀ پایــدار کشــاورزی؛ ســناریو دوم فشــار مضاعــف بــر
منابــع طبیعــی؛ ســناریو ســوم توســعۀ ناپایــدار کشــاورزی؛ ســناریو چهــارم کشــاورزی
غیراقتصــادی .درنهایــت وضعیــت شــاخصهای اصلــی کشــاورزی در هــر ســناریو مشــخص و
نشانههای بروز هر سناریو شناسایی شد.
طبقهبندی .Q18 ،R58 :JEL
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 .1مقدمه

جهــان معاصــر عرصــۀ تحــوالت شــگرف و پويايــي شــتابنده اســت .تغييــرات چنــان غافلگیرکننــده و
برقآســا از راه ميرســد كــه کوچکتریــن كمتوجهــي بــه آنهــا ممکــن اســت بــه بهــاي گــزاف
غافلگيــري راهبــردي در تمــام عرصههــاي سياســي ،اقتصــادي ،اجتماعــي و حتــي فرهنگــي تمــام شــود.
ی شــدن بهســرعت در حــال دگرگونــي اســت
نظامهــای اجتماعــي ،طبيعــي و فرهنگــي تحــت تأثيــر جهانـ 
ت1هــای وســيع شــده اســت (& Kok, van Vliet, Bärlund, Dubel
و ســبب شــكلگيري عــدم قطعي 
 .)Sendzimir, 2011, p. 836در ايــن محيــط سرشــار از تغييــر و بيثباتــي و آكنــده از عــدم قطعيتهــا،
2
ت را بيشــتر میکنــد ،تــاش بــراي معمــاري آينــده
تنهــا رويكــرد و سياســتي كــه احتمــال كســب موفقيـ 
اســت .اگرچــه ايــن تــاش همــواره بــا خطرپذيــري فــراوان همــراه بــوده ،بــههــر حــال پذيــرش ايــن
مخاطــره بهمراتــب عاقالنهتــر از نظارهگــر بــودن تحــوالت آينــده اســت (خزایــي و پــدرام ،1387 ،ص.
 .)161انســان همــواره براســاس كشــش درونــي ،شــيفتۀ كشــف آينــده و رمزگشــايي از آن بــوده اســت .ايــن
پرسـشها كــه «آينــده چگونــه قابــل پيشبينــي اســت؟ آيــا آينــده تــداوم حــال و گذشــته خواهــد بــود؟»
تــا كنــون چالــش عمــدۀ فكــري بــراي برنامهريــزان و مديــران بــوده اســت .در ايــن مــدت ،برنامهريــزان
متناســب بــا شــرايط زمانــي و مكانــي ،رويكردهــاي مختلفــي بــرای برخــورد بــا مســائل آينــده داشــتهاند
كــه عمدتـاً برپايــۀ تحليــل روندهــاي گذشــته و ادامــۀ رونــد وضــع موجــود بــودهاســت .امــا امــروزه علــم
آيندهپژوهــي مطالعــات و تحقیقــات پراكنــده و نامنســجم درخصــوص برنامهريــزي بــراي آينــده را بــه
علــم مــد ّون بــا اصــول و مبانــي متقــن تبديــل كــرده كــه وظيفــۀ آن افــزون بــر تحليــل روندهــاي گذشــته،
كشــف ،ابــداع و ارزيابــي آيندههــاي ممكــن ،محتمــل و مطلــوب اســت .ايــن رويكــرد در عرصــۀ مطالعــات
بهســرعت در ميــان كشــورها گســترش يافــت و بــا گذشــت كمتــر از دو دهــه ،عرصههــاي مختلــف علــوم
را نيــز درنوردیــد .درواقــع تغییــرات بســیار ســریع دنیــای امــروز و عــدم پاسـخگویی روشهــا باعــث ظهــور
آیندهنــگاری شــده و در نــوع نــگاه و روشهایــی کــه بــرای حــل مســئله بـهکار مـیرود ،تغییــرات جــدی
ایجــاد کــرده اســت (.)Zali, 2013, p. 89
در ایــن میــان ،جایــگاه بخــش کشــاورزي بهعنــوان موتــور محــرك رشــد و توســعۀ اقتصــادي در نظــام
ســکونتگاههای شــهري و روســتایی از موضوعاتــی اســت کــه همــواره مــورد بحــث و اظهارنظــر کارشناســان
بــوده اســت .کشــاورزی یکــی از مهمتریــن بخشهــای اقتصــادی کشــور اســت .ایــن بخــش نقشــی
تعیینکننــده در دســتیابی بــه شــاخصهای اصلــی توســعۀ جامعــه (امنیــت ،اســتقالل ،رشــد اقتصــادی و
ماننــد اینهــا) دارد .ازایـنرو پرداختــن بــه جنبههــای مختلــف ایــن بخــش اهمیــت راهبــردی دارد .نــگاه
راهبــردی بــه بخــش کشــاورزی ایجــاب میکنــد تــا ضمــن دیــدن افقهــای پیشــرو ،آینــدۀ مطلــوب آن
نیــز ترســیم گــردد و بــرای گام نهــادن بهســوی آینــده ،آگاهانــه برنامهریــزی شــود .ایــن بخــش بهســبب
اینکــه از یــک ســو مــواد غذایــی جامعــه را تأمیــن میکنــد و از ســوی دیگــر در عرضــۀ مــواد خــام مــورد
1. Uncertainity
2. Future formation

612

ایوب معروفی و همکاران.آیندهنگاری بخش کشاورزی کشور در افق  1420با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظامها.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

نیــاز صنایــع مرتبــط بــا آن ،حفــظ محیطزیســت و در تولیــد ناخالــص ملــی و اشــتغال کشــور ســهم دارد،
اهمیـ�ت خاصـ�ی نسـ�بت بـ�ه سـ�ایر بخشهـ�ای اقتصـ�ادی کشـ�ور دارد (شــاهولی ،1389 ،ص .)1 .بنابرایــن
تفکــر دربــارۀ مدیریــت اســتراتژیک بــرای بخــش کشــاورزی ضــروری اســت.
نکتــۀ مهــم در پایهگــذاری مطالعــات آیندهپژوهــی در بخــش کشــاورزی ،نخســت ثبــات و افزایــش
تولیــدات کشــاورزی اســت کــه بایــد همــراه بــا افزایــش کیفیــت محصوالت باشــد و به بسترســازی مناســب
بــرای ایجــاد کشــاورزی پایــدار در کشــور توجــه جــدی شــود (قوشــچی ،1393 ،ص .)2 .در آینــده بهســبب
نیــاز رو بــه گســترش انســان بــه غــذا ،کاهــش ذخایــر فســیلی از لحــاظ تأمیــن مــواد اولیــه و تأمیــن منابــع
ارزی مــورد نیــاز اقتصــاد ،بــه زمیــن و خــاک کــه پایــگاه اصلــی کشــاورزی اســت ،نیــاز بیشــتری میشــود.
بــه همیــن دلیــل شــناخت و تخصیــص اراضــی بــه کاربریهــای منطبــق و همســاز بــا ویژگیهــای آن
بســیار ضــروری اســت (قنواتــی و دلفانــی گــودرزی ،1392 ،ص .)18 .از نظــر فضایــی و وســعت اشــغال
فضــای فعالیتهــای کشــاورزی بیشــتر از دو بخــش صنعــت و خدمــات اســت و گســترۀ وســیع ســرزمینی
آن اهمیــت دیــدگاه منطقـهای و آمایشــی بــه کشــاورزی را بیشــتر کــرده اســت؛ بنابرایــن یکــی از مهمترین
ابعــاد توســعۀ منطقـهای گســترش بخــش کشــاورزی منطقــه اســت .توســعۀ کشــاورزی بــدون توجــه بــه
ظرفیتهــا و توانمندیهــای طبیعــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی در ســطح منطقــه نمیتوانــد پایــدار
و مقرونبهصرفــه باشــد؛ زیــرا بخــش کشــاورزی بهدلیــل داشــتن ارتبــاط تنگاتنــگ بــا منابــع طبیعــی،
نیــروی انســانی ،اقتصــاد ملــی و صنایــع غذایــی ،نیازمنــد برنامـهای یکپارچــه و هماهنــگ اســت .تدویــن
برنامــۀ توســعۀ کشــاورزی در ســطح منطقــه در توســعۀ ایــن بخــش بســیار اهمیــت دارد .منطقــۀ  3کشــور
شــامل چهــار اســتان لرســتان ،کرمانشــاه ،ایــام و همــدان اســت .ایــن منطقــه در غــرب کشــور ایــران واقـع
شــده و بــا کشــور عــراق دارای  791کیلومتــر مــرز مشــترک اســت.
بخــش کشــاورزی در منطقــۀ  3کشــور دارای مشــکالت متعــددی اســت کــه مهمتریــن آنهــا کمبــود
ی این منطقــه دارای بیــان منفی
منابــع آبــی ازجملــه منابــع آب زیرزمینــی اســت .امــروزه بیشــتر دشـتها 
اســت .ایــن مســئله افــزون بــر ایجــاد محدودیــت در دسترســی بــه منابــع آبــی ،موجــب ایجــاد مشــکالت
زیسـتمحیطی ازجملــه فروچالههــا و پدیــدۀ فرونشســت زمیــن شــده اســت .از طــرف دیگــر بهدلیــل نبــود
ســامانۀ جمـعآوری و فــرآوری محصــوالت تولیدشــدۀ کشــاورزی ،ضایعــات محصــوالت زیــاد شــده و همیــن
موجــب شــده ارزشافــزودۀ کمتــری نصیــب منطقــه شــود .همچنیــن نــوع بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی و
بهتبــع آن کیفیــت محصــوالت کشــاورزی منطقــۀ  3موجــب شــده اســت صــادرات محصــوالت کشــاورزی
منطقــه بیشــتر بــه کشــورهای همســایه باشــد و کشــورهای همســایه نیــز محصــوالت خــام را از ایــران وارد
کننــد .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،تغییــرات ســریع و چشــمگیر نظامهــای اجتماعــی بهرهبــرداران
کشــاورزی ،ســامانۀ بهرهبــرداری از منابــع طبیعــی ،فناوریهــای نویــن و ســاختار اقتصــادی ـ سیاســی ملــی
و بینالمللــی باعــث شــده تــا روندهــای گذشــته بــا چالــش روبـهرو شــود و پیشبینــی وضعیــت کشــاورزی
در آینــده بهدشــواری ممکــن باشــد .بنابرایــن ســؤال اصلــی ایــن اســت :در آینــده چــه نــوع کشــاورزی در
منطقــۀ  3کشــور خواهیــم داشــت و چــه آیندههایــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد؟ اگرچــه درنهایــت یــک
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آینــده اتفــاق میافتــد کــه بــا آن روب ـهرو میشــویم ،شــناخت آیندههــای ممکــن یــا بهعبارتــی تدویــن
ســناریوها بــرای اتخــاذ تصمیمــات و راهبردهــای مناســب بســیار ضــروری اســت .بنابرایــن شناســایی و
کشــف آیندههــای احتمالــی ایــن بخــش مهــم اقتصــادی نیازمنــد رویکــرد جدیــد اســت تــا برنامهریــزان
و سیاس ـتگذاران در ایــن حــوزه دچــار اشــتباه و غافلگیــر نشــوند .لــذا در ایــن پژوهــش ضمــن بررســی
و تحلیــل آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور در افــق  ،1420ســناریوهای احتمالــی نیــز بیــان میشــود.

 .2پیشینۀ تحقیق

آيندهنــگاري داراي قدمتــي زیــاد اســت و آمريــكا و ژاپــن از پیشــروان اســتفاده از ايــن ابــزار هســتند؛ امــا
در دهــۀ اخيــر تقريبـاً اغلــب كشــورهاي جهــان از آن اســتفاده ميکننــد .تمــام كشــورهاي اروپايــي حتــي
تركيــه ،كشــورهاي جنــوب شــرق آســيا از چيــن ،كــره و ژاپــن تــا كشــورهاي جنــوب آســيا ماننــد هنــد
و پاكســتان ،كشــورهاي آمريكايــي ماننــد كانــادا و ایاالتمتحــده و كشــورهاي آفريقايــي ماننــد آفريقــاي
جنوبــي آیندهنــگاری را بهصــورت مرتــب و هرچنــد ســال یــکبــار اجــرا میکننــد (کرام ـتزاده،1385 ،
ص .)23 .مــوج آیندهپژوهــی آنچنــان در جهــان علــم و فنــاوری فراگیــر شــده کــه امــروزه شــاهد ورود
آن در تمــام حوزههــا هســتیم .در کشــور ایــران نیــز بــا کمــی تأخیــر ایــن اتفــاق رخ داد و هــماکنــون
پژوهشهــا و اســناد فراوانــی بــا رویکــرد آیندهپژوهــی نگاشــته شــدهاســت .شــاید بتــوان تاریــخ اولیــن
فعالیــت آیندهپژوهــی در ایــران را بیــش از شــصت ســال قبــل دانســت .ایــن ســابقه بــه ســال  ،1327یعنــی
فعالیتــی در رادیــو و تلویزیــون ایــران ،بــا روش دلفــی برمیگــردد کــه دکتــر مجیــد تهرانیــان انجــام داد.
روش دلفــی در ایــن پژوهــش زیــر تأثیــر محیــط پژوهــش ،ســروش نامیــده شــد .ایشــان از صاحبنظــران
مختلــف کمــک گرفــت تــا آینــدۀ اجتماعــی ایــران را شناســایی کنــد .در ســال  1347نیــز ،دکتــر جهانبگلو
کار ارزشــمندی بــا عنــوان چنــد مقالــه دربــارۀ دورنگــری در انتشــارات دانشــگاه تهــران منتشــر کــرد (پایــا،
 ،1386ص.)36 .
در ایــران ،پژوهشــگرانی چنــد بــه واکاوی آینــده و طراحــی ســناریو در حوزههــای مختلــف پرداختهانــد.

در کشــورهای دیگــر ،در حــوزۀ آیندهپژوهــی کشــاورزی یــا پژوهشهــای کشــاورزی بررس ـیهایی انجــام
شــده اســت ( .)Abu-zanat & Hamdan, 2012, p. 6واکاوی منابــع علمــی نشــان میدهــد در حــوزۀ
کشــاورزی در داخــل کشــور ضــرورت پژوهشهــای گســترده در زمینــۀ آیندهپژوهــی بهشــدت احســاس
میشــود .در ادامــه بــه چنــد مــورد از پژوهشهــای محــدودی کــه در ایــن حــوزه انجــام شــده ،اشــاره
میشــود.
جشــاری و مــرادی ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان تدویــن راهبردهــای کالن توســعۀ بخش کشــاورزی
اســتان سیســتان و بلوچســتان ،بــا رهیافــت آیندهپژوهــی بــه بررســی وضعیــت کشــاورزی ایــن اســتان
پرداختهانــد .نویســندگان پیشــرانهای اثرگــذار بــر توســعه و پیشــرفت کشــاورزی و دامپــروری اســتان را
شناســایی و ســپس پنــج پیشــران اصلــی در بخــش کشــاورزی و پنــج پیشــران در بخــش دامپروری اســتان
ت گماشــتهاند و ســپس در قالــب هــر
را معرفــی کــرده و بــا روش ســناریونگاری بــه تحلیــل ســناریوها همـ 
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ســناریو ،بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی و مطالعــات پیشــین ،بــرای توســعۀ کشــاورزی اســتان راهبردهایــی
ماننــد ارتقــای آموزشهــای تخصصــی و کاربــردی و توانمندســازی نیــروی انســانی ،تــداوم ســرمایهگذاری
دولــت و ...بیــان کردهانــد.
فــکاری ســردهایی ،شاهنوشــی و محمــدی ( )1399در پژوهشــی تحــت عنــوان آیندهپژوهــی گنــدم
3
ایــران ،وضعیــت گنــدم تــا افــق  1420را بررســی کردهانــد .بدیــن منظــور بــا اســتفاده از تحلیــل پســتل
روش سناریونویســی  GBNبــا نرمافزارهــای ســناریو ویــزارد 4و میکمــک 5و بهرهگیــری از گــروه خبــرگان
متشــکل از خبــرگان دانشــگاهی ،مرکزهــای تحقیقاتــی و مدیــران طــرح گنــدم کشــور در ســال  ،1399بــه
بحــث آیندهپژوهــی گنــدم کشــور پرداختهانــد .ســه ســناریو ،پیــش بهســوی آینــده (ســناریو اول) ،تغییــر
هرگــز (ســناریو دوم) و عقبگــرد تاریخــی (ســناریو ســوم) از بیــن هجــده ســناریو ممکــن انتخــابشــده
اســت .در ایــن ارزیابیهــا ،آیندههــای مختلــف بــرای سیاسـتگذاران تصویرســازی شــده تــا بــا توجــه بــه
آنهــا برنامهریــزی بهتــری دربــارۀ آینــدۀ تولیــد گنــدم داشــته باشــند.
باقــری ،کشــاورزترک ،عباســی ،عباســی و بردبــار ( )1399در مقالــۀ آیندهپژوهــی مؤسســۀ تحقیقــات
فنــی و مهندســی کشــاورزی در افــق  ،1404بــه بررســی آینــدۀ بدیــل مؤسســۀ تحقیقــات فنی و مهندســی
کشــاورزی بهعنــوان یــک مؤسســۀ پژوهشــی دانشبنیــان فعــال در حــوزۀ فنــاوری کشــاورزی اهتمــام
داشــتند .در ایــن پژوهــش ،بــرای طراحــی ســناریوها از روش  GBNاســتفادهشــد .در ابتــدا ،روندهــای حاکم
بــر فعالیتهــای پژوهشــی مؤسســه از بــدو تأســیس شناســایی و واکاوی شــد؛ ســپس نیروهــای پیشــران
اثرگــذار بــر آینــدۀ مؤسســه و بهدنبــال آن عــدم قطعیتهــای کلیــدی شناســایی گردیــد .پــس از تشــکیل
ماتریــس ســناریو ،ســه ســناریو آینــدۀ مرســوم ،آینــدۀ دوران ســختی و آینــدۀ مطلــوب خلــق شــد.
فلمینــگ 6و دیگــران ( )2021در پژوهشــی بــا عنــوان پیشبینــی آینــدۀ کشــاورزی دیجیتــال اســترالیا:
اســتفاده از تفکــر مســئول نــوآوری بــرای پیشبینــی تأثیــر تحقیــق و توســعه تحــت ســناریوهای مختلــف
بــه آینــدۀ کشــاورزی در اســترالیا همــت گماشــتند و نقــش فنــاوری دیجیتــال در آیندۀ کشــاورزی اســترالیا
و پیامدهــای اجتماعــی و اخالقــی آن را بررســی کردنــد .در ایــن پژوهــش ،چهــار ســناریو بــرای آینــدۀ
کشــاورزی تدویــنشــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد ســناریوها تغییــرات بالقــوه در مدلهــای تجــاری مزرعــه،
تصمیمگیــری و ذینفعــان و نابرابریهــای فناوریهــای جدیــد و ســایر اجــزای زنجیــرۀ ارزش غذایــی را
برجســته میکننــد.
گوتزلــر 7و دیگــران ( )2015در مطالعــۀ تغییــرات کاربــری اراضــی کشــاورزی ،ارزیابــی تأثیــر پایــداری
3. PESTEL
4. Wizard scenario
5. MicMac
6. Fleming
7. Gutzler
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مبتنــی بــر ســناریو بــرای براندنبــورگ در آلمان ،بــه ارزیابــی تأثیــرات یکپارچهای برای ســناریوهای تشــدید
کشــاورزی در ایالــت فــدرال براندنبــورگ آلمــان ،بــرای ســال  2025پرداختنــد .طبــق نتایــج پژوهــش ،در
ارزیابــی جامــع تأثیــر پایــداری ســناریوهای تشــدید کشــاورزی در ســطح منطقهای وجــود دارد .این تشــدید
بــا تأثیــرات نامطلــوب زیسـتمحیطی و اقتصــادی ـ اجتماعــی همــراه اســت.
کوایــن ،وی و شــینیانگ )2021( 8در پژوهشــی بــه تأثیــرات تغییــر کاربــری اراضــی بــر خدمــات
اکوسیســتم در منطقــۀ کشــاورزی فشــردۀ شــمال چیــن براســاس تجزیهوتحلیــل چنــد ســناریو پرداختنــد.
نتایــج نشــان داد منطقــه تحــت ســه ســناریو اســتفاده از زمیــن ،جنــگل ،زمینهــای زراعــی و باغــی الگــوی
تغییــر متفاوتــی را نشــان میدهــد .ایــن مطالعــه ترکیبــی از تجزیهوتحلیــل ســناریو و ارزیابــی خدمــات
اکوسیســتم بــرای بررســی تأثیــر تغییــر کاربــری آینــدۀ خدمــات اکوسیســتم در منطقــۀ کشــاورزی فشــرده
در شــمال چیــن اســت .براســاس نتایــج ،ســرویسهای حفاظــت از خــاک و آب در بخشهــای مختلــف
شــیب متفــاوت اســت و جنــگل بیشــترین ســرویس اکوسیســتم را در همــان گروه شــیبدار نشــان میدهد.
بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده ،بهنظــر میرســد در حیطــۀ کشــاورزی بــا رویکــرد آیندهپژوهــی
پژوهــش کمتــری صــورت گرفتــه اســت .بــا مطالعــۀ منابــع موجــود مشــخص میشــود دســتیابی بــه مزایــا
و مطلوبیتهــا زمانــی امکانپذیــر خواهــد بــود کــه بــا برنامهریــزی صحیــح و متمرکــز بــرای آینــده ،بســتر
الزم بــرای ایــن کار فراهــم شــود .ازایــنرو آیندهپژوهــی میتوانــد نقــش بســزایی در شناســایی عوامــل
کلیــدی و برنامهریــزی بــرای کشــاورزی در ابعــاد مختلــف در آینــده داشــته باشــد.

 .3چارچوب نظری

در پایــان ســدۀ بیســتم میــادى ،ناکارآمــدى روشهایــى ماننــد پیشبینــی بهدلیــل در نظــر نگرفتــن
برخــى عاملهــا و نیــز تغییرپذیریهــای ســریع جهــان مشــهود بــود .پاسـخگو نبــودن ایــن روشهــا باعــث
شــد تــا پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه برســند کــه چنانچــه بتواننــد بــه تصویــر درســتى از آینــده دســت
یابنــد ،بهیقیــن میتواننــد تصمیمهــاى بهتــرى بگیرنــد و بــه وضعیــت و ســود بیشــتری برســند .امــا
برعکــس ،آنهایــی کــه تصــور درســتى از آینــده ندارنــد ،تصمیمهایشــان ناگزیــر آنــان را متضــرر میکنــد
( .)Weber, 2006, p. 192امــروزه و در ایــن دســته از بررس ـیها ،اصطالحــات بســیارى را ب ـهکار میبرنــد؛
همچــون آیندهپژوهــى ،آیندهاندیشــى ،قلمــرو آینــده ،پیشبینــی ،آیندهنــگاری و آیندهشناســی  .امــا
هریــك از ایــن اصطالحــات وابســته بــه و برآمــده از نظریههــا (تئــورى) و پیشفرضهــای بســیاری اســت و
از روشهـ�اى ویـ�ژهای بهـ�ره میبـ�رد ( .)Da Costa, Warnke, Cagnin, & Scapolo, 2008, p. 372همچنیــن
هریــك از ایــن مفهومهــا بــراى دســتیابى بــه هدفهــای گوناگونــى کاربــرد دارد .رایجتریــن مفهــوم دانــش
آینــده ،آیندهپژوهــی اســت کــه از ضعــف دانــش پیشبینــی ،دانــش سیاس ـتگذاری و دانــش مدیریــت
راهبـ�ردى در پاس�ـخگویى بـ�ه چالشهـ�اى ویـ�ژه ظاهـ�ر شـ�ده اسـ�ت (Havas, Schartinger & Weber, 2010,
8. Qian, Wei & Xinyang
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 .)p. 95آیندهپژوهــی از اوایــل دهــۀ  1955م بــا اقبــال بیماننــد سیاس ـتگذاران مواجــه شــد؛ بهگون ـهای
کــه در طــی ایــن دهــه ،بیشــتر قریببهاتفــاق کشــورها برنامههایــی را در ایــن زمینــه تدویــن و اجــرا
کردنــد؛ حتــی ســازمانهای بینالمللــی ماننــد ســازمان توســعۀ صنعتــی ملــل متحــد ،اتحادیــۀ اروپــا و
ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد (فائــو) نیــز مرکزهــا و مؤسس ـههایی را بــرای پرداختــن بــه
مقولــۀ آیندهپژوهــی تأســیس کردنــد ( .)Namdarian, 2016, p. 85بــا نگاهــی بــه برنامههــای آیندهپژوهــی
در کشــورها ،مشــخص میشــود کــه بــرونداد ایــن برنامههــا بــه جهتدهــی مســیر آتــی اقتصــاد ،اجتمــاع،
محیطزیســت ،علــم و فنــاوری ایــن کشــورها پرداختــه اســت و آیندههــای بدیــل را بــا روشهــای علمــی
تبییــن کــرده اســت ( .)Zahri, 2012, p. 99درواقــع آیندهپژوهــی رویکــردی اســت کــه بــا تصویرســازی از
آینــده ،روندهــای ممکــن و مطلــوب بــرای دســتیابی بــه آینــدهای را کــه در قالــب چشـمانداز ترســیمشــده
اســت ،بــا بهرهبــرداری درســت و بهینــه از منبعهــا و فرصتهــا امکانپذیــر میکنــد (Maadi Rudsari,
.)2017, p. 85
آیندهپژوهــی در ابتــدا کار خــود را بــا پیشبینــی 9آغــاز کــرد .پیشبینــی شــامل یــک مجموعــه فراینــد
خبرهمحــور 10اســت کــه بــا حــدس و گمانهزنــی دربــارۀ آینــده صرفـاً راجــع بــه احتمــاالت بحــث میکنــد.
از دهــۀ  ۱۹۷۰م ،آیندهنــگاری 11جایگزیــن پیشبینــی شــد .آیندهنــگاری فراینــدی اســت مبتنــی بــر
گفتمانهــای اجتماعــی معطــوف بــه آینــده ،بــا حضــور گروههــای کثیــری از خبــرگان رشــتههای مختلــف
و نماینــدگان همــۀ ذینفعــان یــک موضــوع و بهمنظــور خلــق چش ـماندازهای همهجانبــه و بلندمــدت از
آینــده .آیندهنــگاری و پیشبینــی ســنتهای حاکــم بــر آیندهپژوهــی را شــکل میدهــد.
آیندهپژوهــان بــرای مطالعــۀ آینــده از ســه رویکــرد بهــره میگیرنــد :رویکــرد تحلیلــی یــا اکتشــافی
(چــه آینــدهای را میتــوان کشــف کــرد؟) ،رویکــرد تجویــزی یــا هنجــاری( 13چــه آینــدهای را باید ســاخت؟)
و رویکــرد تصویرپــردازی( 14آینــده چگونه اســت؟).
12

رویکــرد تحلیلــی یــا آیندهپژوهــی اکتشــافی :رویکــرد اکتشــافی در پــی کشــف آینــده اســت .ایــن
ن اســت و
رویکــرد از زمــان حــال شــروع میشــود و رو بهســوی آینــده دارد و بهاصطــاح رو بــه بیــرو 
تــاش میکنــد تحــت شــرایط مختلــف ،کشــف کنــد کــه کــدام آینــده رخ میدهــد .رویکــرد مذکــور بــا
پرســشهایی از ایندســت روبهروســت :آینــده میتوانــد چگونــه باشــد؟ چــه آیندههایــی را میتــوان
ســاخت؟ (قدیــری ،۱۳۸۴ ،ص.)105 .
9. Forecast
10. Expert based
11. Foresight
12. Analytical or explorative approach
13. Prescriptive or normative approach
14. Visionary approach
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رویکــرد هنجــاری یــا آیندهپژوهــی تجویــزی :رویکــرد هنجــاری از یــک موقعیــت مطلــوب در آینــده
شــروع میکنــد ،بــه زمــان حــال میرســد و چگونگــی تحقــق آن موقعیــت مطلــوب در آینــده را بررســی
میکنــد و بهاصطــاح رو بــه دروناســت .ایــن رویکــرد بــا پرســشهایی ماننــد اینهــا بــه پژوهــش
میپــردازد :آینــده بایــد چگونــه باشــد؟ چــه آینــدهای را بایــد ســاخت؟ در ایــن رویکــرد ،آینــده جایــی
نیســت کــه بــه آنجــا میرویــم ،بلکــه جایــی اســت کــه آن را بهوجــود میآوریــم؛ بنابــر ایــن رویکــرد،
ی اســت (همانجـ�ا).
راههایــی کــه بــه آینــده ختــم میشــود ،یافتنــی نیســت ،بلکــه ســاختن 
رویکــرد تصویرپــردازی :رویکــرد تصویرپــرداز بــا پرســش «آینــده بهتــر اســت چگونــه باشــد؟» پژوهــش
را آغــاز میکنــد (ملکیفــر ،۱۳۸۵ ،ص .)85 .در ایــن رویکــرد ،چش ـماندازی از آینــده ســاخته میشــود.
بیشــتر روشهــای علمــی ازجملــه پیشبینیهــای آمــاری ،تحلیــل رونــد و مدلهایــی کــه براســاس
تجربیــات گذشــته اســت ،بــرای درگیــر شــدن بــا آینــده بـهکار گرفتــه میشــود؛ افــزون بــر ایــن ،مفهــوم
آینــده اغلــب تصــور و ارائــۀ برداشــت خطــی از رخدادهاســت؛ جایــی که نــوآوری بهعنــوان نتیجــۀ منطقی از
تسلســل زمانــی وقــوع اتفاقــات فــرض میشــود ( .)Sornette & Cauwels, 2015, p. 85توســعۀ دیدگاههــای
آیندههــای بدیــل نیازمنــد مفاهیــم و ابزارهــای جدیــد بــرای پیشبینــی و تحقــق جهــان مطلــوب اســت
( .)Bennett et al., 2018, p. 1برنامهریــزی ســناریو شناختهشــدهترین روش بــرای پیشبینــی آینــده اســت
( .)Sardar & Sweeney, 2016, p. 1ســناریوپردازی روشــی اســت کموبیــش نوپــا کــه بهشــکلهایی متنــوع
توســع ه یافتــه اســت .تنــوع اندیشــه در حــوزۀ ســناریوپردازی نوعــی ســرمایه اســت؛ زیــرا بــه مجموعـهای
متنــوع از تفســیرها در برنامهریــزی ســناریویی منجــر شــده اســت .نقــش و کارکــرد مهــم ســناریونگاری
توســعۀ نگرشهــا و بهبــود ســازگاری تصمی ـ م اســت (حاجیانــی و قصــاع ،1392 ،ص .)48 .درواقــع ایــن
روش ابــزاری بــرای تحلیــل سیاســتها و شــناخت شــرایط ،تهدیدهــا ،فرصتهــا ،نیازهــا و ارزشهــای
برتـ�ر آینـ�ده اسـ�ت ( .)Smith, Reid & McCloskey, 2007, p. 587هــدف ســناریو کشــف ،ایجــاد و آزمــون
محیطهــای آینــدۀ جایگزیــن ســازگار اســت .ســناریو آینــدۀ واقعیتــری را بــرای تصمیمگیــران ترســیم
میکنــد و بــه آنهــا چگونگــی آمــاده شــدن در برابــر مخاطرههــای آینــده را میآمــوزد (Glenn, 2009, p.
 .)2ســناریو چهــرۀ آینــده اســت و پیشــگویی نیســت؛ هــدف سناریوســازی گســترش تفکــر دربــارۀ آینــده و
عریضتــر کــردن طیــف بدیلهایــی اســت کــه میتوانــد مــورد نظــر باشــد .در سناریونویســی ،ســناریوها
بهطــرز ماهرانـهای بــه ترســیم گزینههــای گوناگــون آینــده و چگونگــی تحقــق آنهــا میپردازنــد و انــواع
احتمالهـ�ا درخصـ�وص آینـ�دۀ موضـ�وع را بیـ�ان میکننـ�د (زیــاری ،ربانــی و ساعدموچشــی ،1396 ،ص.
 .)81هــدف از بهکارگیــری ســناریوها ایجــاد فضایــی از ممکنهاســت کــه در آن ،کارایــی سیاســتهای
اتخاذشــده در برابــر چالشهــای آینــده در بوتــۀ آزمایــش قــرار میگیــرد (عابــدی جعفــری ،ســلمانی و
رادمنــد ،1389 ،ص.)348 .
درخصــوص کشــاورزی نیــز ،آینــدۀ غــذا و کشــاورزی بــا ابهاماتــی مواجــه اســت کــه ســؤاالت و
نگرانیهــای جــدی را درخصــوص عملکــرد و پایــداری آن ایجــاد میکنــد .عــدم قطعیتهــا حــول عواملــی
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ماننــد رشــد جمعیــت ،انتخابهــای غذایــی ،پیشــرفت فنــاوری ،توزیــع درآمــد ،وضعیــت منابــع طبیعــی،
ن حــال ،آنهــا مطمئنـاً آینــده را شــکل خواهنــد
تغییــرات آبوهوایــی و پایــداری صلــح میچرخــد .بــا ایـ 
مفصــل ،آینــدۀ غــذا و کشــاورزی جهــان را تــا ســال
داد ( .)FAO, 2018, xvســازمان غــذا و دارو در گزارشــی ّ
 2050م تدویــن کــرده و در آن ســناریوها و راهبردهــای مختلفــی را بیــان نموده اســت .در ســند دســتور کار
ن شــده ،ســه اولویــت در نظــر گرفتــهشــده .1 :پایــان دادن بــه
 2030م کــه بــرای غــذا و کشــاورزی تدویـ 
فقــر ،گرســنگی و ســوءتغذیه؛  .2توســعۀ پایــدار در کشــاورزی ،شــیالت و جنگلداری؛  .3پاســخ بــه تغییرات
آبوهوایــی .همچنیــن در ایــن ســند اهــداف توســعۀ کشــاورزی بــا اهــداف توســعۀ پایــدار ادغــا م شــده و
بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ســناریوها و راهبردهایــی ذکــرشــده اســت.

شکل  .1اهداف توسعۀ پایدار ،غذا و کشاورزی ()source: FAO, 2018

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

ایوب معروفی و همکاران.آیندهنگاری بخش کشاورزی کشور در افق  1420با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظامها.

619

پاییز  .1401دورۀ  .10شمارۀ 3

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .4روش تحقیق

پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ تحلیلــی و کاربــردی و براســاس روشهــای جدیــد علــم آیندهپژوهــی ،تحلیلــی
کمــی و کیفــی انجــامشــده اســت .شــیوههای
و اکتشــافی اســت کــه بــا بهکارگیــری ترکیبــی از مدلهــای ّ
گــردآوری اطالعــات بهصــورت اســنادی ،کتابخانـهای و پیمایشــی اســت .در مطالعــۀ حاضــر ،از ترکیــب منابــع
مختلــف جهــت شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثــر بر تحلیــل آیندۀ کشــاورزی منطقۀ  3کشــور اســتفادهشــده
اســت .در ایــن خصــوص ،از ســطح منطق ـهای ،ملــی و بینالمللــی اســتفادهشــده اســت .بــرای شناســایی
18
ایــن عوامــل در ســطح مختلــف ،مدل پســتل (محیــط اجتماعــی 15،اقتصــادی 16،سیاســی 17،محیطزیســت،
قوانیــن و مقــررات 19و فناورانــه )20بـهکار رفتــه اســت .یکــی دیگــر از منابــع شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثر بر
تحلیــل آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور اســتفاده از نظــر کارشناســان و خبــرگان ایــن حــوزه بــوده اســت
کــه ایــن عوامــل بــه کمــک پرس ـشنامه و تشــکیل گروههــای کانونــی شناســایی شــد و درنهایــت عوامــل
مؤثــر نهایــی تدویــن گردیــد .بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش ،از روش ماتریــس تأثیــرات متقاطع برای بررســی
میــزان تأثیــر عوامــل بــر همدیگــر و شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثــر اســتفاده شــد و بــرای تحلیــل دادههــا
نرمافــزار کاربــردی میکمــک ب ـهکار رفــت.
نرمافــزار میکمــک جهــت محاســبات ســنگین ماتریــس اثــرات متقابــل طراحــیشــده اســت .روش ایــن
نرمافــزار اینگونــه اســت کــه ابتــدا متغیرهــا و مؤلفههــای مهــم در حــوزۀ مــورد نظــر شناســایی میشــود؛
ســپس در ماتریســی ماننــد ماتریــس تحلیــل اثــرات وارد میشــود و میــزان ارتبــاط ایــن متغیرهــا بــا حــوزۀ
مربــوط توســط خبــرگان تشــخیص داده میشــود .متغیرهــای موجــود در ســطرها بــر متغیرهــای موجــود در
ســتونها تأثیــر میگــذارد؛ بدیــن ترتیــب ،متغیرهــای ســطرها اثرگــذار و متغیرهــای ســتونها اثرپذیر اســت.
میــزان ارتبــاط بــا اعــداد بیــن صفــر تــا ســه ســنجیده میشــود .عــدد صفــر بهمنزلــۀ بــدون تأثیــر ،عــدد
یــک بهمنزلــۀ تأثیــر ضعیــف ،عــدد دو بهمنزلــۀ تأثیــر متوســط و درنهایــت عــدد ســه بهمنزلــۀ تأثیــر زیــاد
اســت؛ بنابرایــن اگــر تعــداد متغیرهــای شناساییشــده  nباشــد ،یــک ماتریــس  n×nبهدســت میآیــد کــه در
ص شــده اســت .پس شناســايي نهايــي عوامــل کليدی و پیشــرانها
آن تأثیــرات متغیرهــا بــر یکدیگــر مشــخ 
و تعييــن ميــزان تأثیــرات آنهــا از طريــق ماتريــس متقاطــع در مرحلــۀ بعــد جهــت تعييــن اهميــت و عــدم
قطعيــت عوامــل کليــدی و پیشــرانها بايــد اقــدام کــرد .پرسـشنام ۀ تعییــن عــدم قطعیــت و میــزان اهمیــت
عوامــل کلیــدی براســاس طیــف لیکــرت تنظیــمشــده کــه جهــت شناســايي و تعييــن ميــزان اثــرات متقابل
عوامــل کليــدی ،توســط افــراد منتخــب پُر شــده اســت.
15. Social
16. Economic
17. Political
18. Environment
19. Legal
20. Technological
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جدول  .1فرمت پرسشنامۀ شناسايي ،تعیین اهمیت و عدم قطعیت عوامل کلیدی
اهمیت
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

در مرحلۀ بعد ،با استفاده از روش کسبوکار جهانی سناریوهای نهایی ارائه شد.

خیلی زیاد

حوزه

عامل کلیدی

قابل پیشبینی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در مرحلــۀ نهایــی ،بــا اســتفاده از روش پویایــی سیســتمها بــه ارتبــاط شــاخصهای اصلــی کشــاورزی
منطقــۀ  3و وضعیــت آنهــا در ســناریوهای تدوینشــده پرداختــه میشــود .در مرحلــۀ اول ،نحــوۀ ارتبــاط
بیــن نیروهــای پیشــران ،عوامــل اصلــی کلیــدی و وضعیــت کشــاورزی منطقــۀ  3ترســیم میگــردد و در
مرحلــۀ بعــد ،مقــدار مطلــق و نســبی عوامــل اصلــی کلیــدی کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور و آســتانۀ مــورد
انتظــار آنهــا در بیســت ســال آینــده وارد سیســتم میشــود و درنهایــت در هــر ســناریو وضعیــت آنهــا
شبیهســازی میشــود .بــرای تحلیــل پویایــی سیســتمها از نرمافــزار ونســیم 21اســتفاد ه شــده اســت.
بعــد از تدویــن ســناریوهای بخــش کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور ،نشــانههای بــروز هــر ســناریو
شناســایی میشــود .ایــن مــورد نیــز از طریــق پانــل کارشناســان و خبــرگان ایــن حــوزه و آگاه بــه
وضعیــت کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور انجــا م شــده اســت.
4ـ .1معرفی محدودۀ مطالعه
منطقــۀ  3کشــور شــامل چهــار اســتان همــدان ،کرمانشــاه ،لرســتان و ایالم در غرب کشــور اســت .مســاحت
منطقــۀ مطالعــه برابــر بــا  92.428کیلومترمربــع یــا  9.242.867هکتــار اســت .جمعیــت منطقۀ  3در ســال
 1395برابــر بــا  6.031.475نفــر بــوده اســت .ایــن منطقــه بــا کشــور عــراق  791کیلومتــر مــرز مشــترک
دارد کــه ایــن مــرز مشــترک بخــش غربــی اســتانهای ایــام و کرمانشــاه را در بــر میگیــرد .از طــرف
دیگــر منطقــۀ  3بــا مناطــق  7 ،4و  2مــرز مشــترک دارد و ایــنیــک مزیــت جغرافیایی محســوب میشــود.
منطقــۀ  3کشــور بــا داشــتن تقریبـاً 9میلیــون هکتــار مســاحت 5.6 ،درصــد کل مســاحت کشــور
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در زمینــۀ اراضــی کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور 18 ،درصــد اراضــی
زراعــی و تقریب ـاً  6درصــد اراضــی باغــی کشــور را شــامل میشــود؛ امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه
بهدالیــل جغرافیایــی و توپوگرافــی ،منطقــۀ  3تقریبـاً  21درصــد اراضــی دیــم کشــور را در خــود جــای
داده اســت .دادههــا نشــان میدهــد در زمینــۀ دام ســبک و ســنگین ،عســل و پــرورش ماهــی ســرد
آبــی ،ســهم منطقــه از کل کشــور بهترتیــب  11.6درصــد 12.4 ،درصــد و  17.3درصــد اســت.
21. VensimPLE×32
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

آﻣﺎده ﺳﺎزي
اوﻟﯿﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي

ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺎرﯾﻮ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي

ﻓﻀﺎﺳﺎزي ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮوز ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .2روند نمای تدوین پژوهش
جدول  .2سهم بخشهای اصلی کشاورزی منطقۀ  3به نسبت کل کشور
بخش اصلی کشاورزی
استان و منطقه

مساحت
زراعی
هکتار

مساحت
باغی
هکتار

دام سبک و
سنگین
رأس

تولید عسل
کیلوگرم

مزارع پرورش
ماهی سرد آبی
تعداد

ایالم

237,587

4,674

1822654

1490

86

کرمانشاه

859,299

42,285

2169519

5720

377

لرستان

543,596

37,717

3061184

2990

494

همدان

616,169

70,322

2120516

4100

259

منطقۀ 3

2,256,651

154,998

9,173,873

14,300

1,216

کشور

12,192,846

2,554,561

78793512

115240

7037

درصد منطقۀ  3از کشور

18.5

6.1

11.6

12.4

17.3

(منبع :وزارت جهاد کشاورزی)1400 ،
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

 .5یافتههای تحقیق

اگــر شناســایی موضــوع یــا تصمیــم اصلــی قــدم اول در برنامهریــزی ســناریو باشــد ،تهیــۀ فهرســتی
از عوامــل کلیــدی کــه بــر موضــوع مــورد نظــر اثرگــذار اســت ،قــدم دوم بهشــمار میآیــد (شــوارتز،
 ،1388ص .)212 .عوامــل کلیــدی عواملــی اســت کــه بــر موفقیــت یــا ناکامــی تصمیــم اصلــی/
پرســش کانونــی تأثیــر میگــذارد .عوامــل کلیــدی فقــط شــامل مشــکالت نیســت ،بلکــه قابلیتهــا
و ق ّوتهــای منطقــه را نیــز در بــر میگیــرد .از نمونههــای عوامــل کلیــدی میتــوان بــه ایــن
مــوارد اشــاره کــرد :بهــرهوری تولیــد در بخــش کشــاورزی ،تأمیــن آب شــرب ،تأمیــن انــرژی
پــاک بــرای صنایــع ،درآمــد ســرانه ،ارزشافــزودۀ بخــش کشــاورزی ،توانمنــدی بخــش خصوصــی.
در مرحلــۀ نخســت بــرای شناســايي عوامــل کليــدی از مــدل پســتل اســتفاده میشــود .در ايــن
مــدل ،بــا تفکيــک حوزههــای مختلــف کــه شــامل حــوزۀ سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فنــاوری،
محیطزیســتی و قانونــی اســت ،عوامــل کليــدی و پيشــران مشــخص میگــردد .عــاوه بــر ايــن ،در
ايــن راســتا و جهــت تکميــل روش شناســايي عوامــل کليــدی و پيشــران ،از ایــن شــیوهها اســتفاده
میشــود :پرســشنامه و مصاحبــه.
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جدول  .3شناسایی عوامل کلیدی براساس مدل پستل
ردیف

عوامل

محیطزیستی

فناوری

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

قانونی

1

تغییر اقلیم

فناوریهای
کشاورزی

شهرنشینی

قیمت جهانی
محصوالت کشاورزی

حمایت
از بخش
کشاورزی

حمایت سازمان
همکاری و
توسعۀ اقتصادی
از کشاورزی

2

منابع آب

گلخانه

نیروی کار

قیمت انرژی

امنیت مالی و
تجاری

کیفیت محصول

3

منابع خاک

حملونقل

مهاجرت

درآمد سرانه

بحرانها و
امنیت ملی

بازار فروش

4

اقلیم (دما و
بارش)

رشد جمعیت

تجاریسازی و کوتاه
کردن زنجیرۀ ارزش

تجارت جهانی
و جهانیشدن
بازارها

5

مراکز ترویج و
آموزش

سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی

صادرات

6

مراکز خدمات
کشاورزی

صنایع فرآوری

دیپلماسی آب

7

الگوی مصرف

صنایع غذایی

8

انبار و نگهداری

9

مراکز بازاریابی

10

بازارهای محلی

11

بهرهوری عوامل کل

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

پرســشنامهها از طريــق ارســال بــرای افــراد منتخــب تکميــل و نهايــي شــد .نمونــۀ آمــاری بــا
اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد شــامل کارشناســان اداری ،دانشــگاهيان ،برخــی روســتایيان،
فعــاالن اقتصــادی در حوزههــای کشــاورزی ،مطلــع بــه موضــوع و منطقــۀ  3اســت .بعــد از آنکــه عوامــل
کلیــدی ب ـهروش دلفــی مشــخص شــد ،در مرحلــۀ بعــد نیروهــای پیشــران مؤثــر شناســایی گردیــد .در
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تعریــف نیروهــای پیشــران آمــده :نیروهایــی کــه بــر پیامــد رویدادهــا اثــر میگذارنــد؛ بـ ه عبــارتدیگــر،
عناصــری کــه باعــث حرکــت و تغییــر در طــرح اصلــی ســناریوها شــده ،ســرانجام داســتانها را مشــخص
میکننــد (شــوارتز ،1388 ،ص .)226 .در مرحلــۀ بعــد ،بــا ایجــاد ماتریســی از عوامــل کلیــدی ،بــه
شناســایی نیروهــای پیشــران در بیــن عوامــل کلیــدی اقــدام شــد .بــا اســتفاده از روشــی کــه گفتــه شــد،
 34عامــل کلیــدی شناســایی و در یــک ماتریــس  34در  34تنظیــم شــد .بــرای شناســایی نیروهــای
پیشــران از بیــن عوامــل کلیــدی ،از روش تأثیــر متقاطــع اســتفادهشــد .ایــن روش بــر ایــن ســؤال بنــا
شــده اســت« :آیــا پیشبینــی آینــده میتوانــد مبتنــی بــر تأثیــرات احتمالــی متقابــل اتفاقــات آینــده
بــر یکدیگــر باشــد؟» (بهشــتی و زالــی ،1390 ،ص .)47 .از بيــن پرســشنامههای ارســالی ،تعــداد 21
پرســشنامه تأییــد نهايــي گرديــد .جهــت محاســبات ماتريــس اثــرات متقابــل از نرمافــزار ميکمــک
اســتفاد ه شــد .براســاس نظــر کارشناســی ،بــه عوامــل کلیــدی شناساییشــده امتیــاز داده شــد .ایــن
ص یافتــه اســت.
امتیــازات بــر مبنــای اثرگــذاری و اثرپذیــری عوامــل اختصــا 
براســاس تحلیــل ســاختاری عوامــل کلیــدی ،متغیرهــای اثرگــذار (بیشــترین اثرگــذاری و کمتریــن
وابســتگی) بــر آمایــش کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور عبــارتاســت از :تغییــر اقلیــم ،حمایــت از
بخــش کشــاورزی و فناوریهــای کشــاورزی .از طــرف دیگــر مهمتریــن عوامــل کلیــدی راهبــردی
(اثرگــذاری زیــاد ،وابســتگی فــراوان) عبــارت اســت از :تجــاری و کوتــاه کــردن زنجیــرۀ ارزش ،منابــع
آب ،ســرمایهگذاری در بخــش کشــاورزی ،صــادرات و قیمــت جهانــی محصــوالت کشــاورزی .ســایر
متغیرهــا براســاس نمــودار حاصــل از تحلیــل ســاختاری در جــدول زیــر نشــان دادهشــده اســت.
جدول  .4وضعیت عوامل کلیدی براساس نوع متغیر در نرمافزار میکمک
ردیف

نوع متغیر

متغیر

1

اثرگذار

تغییر اقلیم ،حمایت از بخش کشاورزی ،فناوریهای کشاورزی

2

راهبردی

تجاری و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش ،منابع آب ،سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،صادرات،
قیمت جهانی محصوالت کشاورزی

3

هدف

گلخانه ،بازارهای محلی ،صنایع غذایی ،صنایع فرآوری ،بازار فروش ،انبار و نگهداری

4

اثرپذیر

الگوی مصرف ،کیفیت محصوالت ،درآمد سرانه ،مهاجرت ،نیروی کار

5

مستقل

منابع خاک ،بهرهوری عوامل کل ،مرکز ترویج و آموزش ،حمایت سازمان همکاری و توسعۀ
اقتصادی از کشاورزی ،شهرنشینی ،اقلیم (دما و بارش) ،رشد جمعیت ،بحران و امنیت ملی،
امنیت مالی و تجاری ،قیمت انرژی ،مراکز خدمات کشاورزی

6

تنظیمی

تجارت جهانی و جهانیشدن بازارها ،حملونقل ،مراکز بازاریابی ،تنش و کمبود آبی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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شکل  .4موقعیت عوامل کلیدی در تحلیل وابستگی و استقالل
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پــس از شناســايي نهايــي عوامــل کليــدی و پیشــرانها و تعييــن ميــزان تأثیــرات آنهــا از طريــق
ماتريــس متقاطــع ،در مرحلــۀ بعــد جهــت تعييــن اهميــت و عــدم قطعيــت عوامــل کليدی و پیشــرانها
از پرسـشنامه اســتفاده شــد .در ایــن مرحلــه ،مهمتریــن نیروهــای پیشــران نیروهایــی اســت کــه هــم
از میــزان اثرگــذاری زیــادی برخــوردار باشــد و هــمدرجــۀ عــدم قطعیــت آنهــا بــاال باشــد .متغيرهايــي
کــه بيشــترين امتيــاز عــدم قطعيــت و اثرگــذاری بــه خــود اختصــاص داده ،عبــارت اســت از:
 .1تجاریسازی و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش؛
 .2فناوریهای کشاورزی؛
 .3تجارت جهانی و جهانیشدن بازارها؛
 .4صادرات؛
 .5تغییر اقلیم.
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جدول  .5ماتریس عدم قطعیت و سطح تأثیر و میزان عدم قطعیت عوامل کلیدی

تجاریسازی و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش
فناوریهای کشاورزی
ی شدن بازارها
تجارت جهانی و جهان 
صادرات
تغییر اقلیم

حمایت از بخش کشاورزی
قیمت جهانی محصوالت
کشاورزی
بازار فروش
سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی

بازارهای محلی
صنایع فرآوری
صنایع غذایی
حملونقل
انبار و نگهداری
منابع آب

متوسط

امنیت مالی و تجاری
تنش و کمبود منابع آبی
بحرانها و امنیت ملی قیمت انرژی
گلخانه

منابع خاک
درآمد سرانه
شهرنشینی
کیفیت محصول

مراکز ترویج و آموزش
مراکز خدمات کشاورزی
بهرهوری عوامل کل
مهاجرت
نیروی کار
الگوی مصرف

پایین

سطح تأثیر  /اهمیت

متوسط

پایین

باال

وضعيت
باال

عدم قطعیت

اقلیم (دما و بارش)
حمایت سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
از کشاورزی

مراکز بازاریابی
گلخانه
قیمت انرژی
رشد جمعیت
الگوی مصرف

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تدویــن محورهــای اصلــی در ســاخت ســناریوها بــا توجــه بــه رفتــار و وضعیــت نیروهــای
پیشــران ،مرحلــۀ دیگــر از برنامهریــزی ســناریو اســت .بهمنظــور پرهيــز از تدويــن ســناريوهای
زيــاد کــه ممکــن اســت بــه ســردرگمی در تدويــن راهبردهــا و برنامههــای پيشــنهادی انجامــد،
ســعی میشــود از ترکیــب متغيرهــای مرتبــط بــا هــم  ،مفاهيمــی جامــع و همهشــمول خلــق
شــود تــا حداکثــر دو محــور ســناريو و بــه تبعيــت از آن چهــار ســناريو تدويــن گــردد .در ايــن
راســتا ،متغيرهــای تجاریســازی و کوتــاه کــردن زنجیــرۀ ارزش تجــارت جهانــی ،تجــارت جهانــی
و جهانــی شــدن بازارهــا و صــادرات ،بــا همدیگــر ترکیــب شــد و بهدلیــل اینکــه ایــن موضوعــات
بــا هــم مرتبــط اســت ،همگــی در قالــب مفهــوم زنجیرههــای ارزش محصــوالت کشــاورزی تعبيــر
میگــردد .دو متغيــر ديگــر تغييــر اقليــم و فناوریهــای کشــاورزی اســت .بــا توجــه بــه اينکــه از
طريــق انطباقســازی فنــاوری بــا تغييــرات اقليمــی میتــوان مشــکالت ناشــی از تغييــرات اقليمــی
را حــل کــرد ،مفهومــی کــه میتوانــد جامعيــت ايــن دو متغيــر را پوشــش دهــد ،عبــارت اســت
از فناوریهــای محصــوالت کشــاورزی .بهعبارتــی بــا غلبــۀ فنــاوری میتــوان شــرايط زيســت را
بــا تغييــرات اقليمــی انطبــاق داد .بنابرايــن بــا توجــه بــه اهميــت فنــاوری و تحــت کنتــرل بــودن
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آن توســط انســان ،ميــزان اثرگــذاری و محوريــت آن را بــاال میبــرد .بنابرايــن ،ایــن دو پیشــران
آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ کشــور را در آینــده رقــم میزنــد و بــا هرگونــه رفتــار ایــن دو پیشــران
ســناریوهای مختلفــی را میتــوان بــرای کشــاورزی منطقــه متصــور بــود.

ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﺮه ﻫﺎي ارزش

• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
• ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك
• ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﻄﺢ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل
• ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت
• رﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ
• اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوري
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
• اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺒﺎر و ﻣﺤﻞ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت

• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش
• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ
• ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻞ

ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي

• ﻧﺒﻮد اﻧﺒﺎر و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ارزش

• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
• ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
• ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك
• ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﻓﺮوش
• ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﻄﺢ
• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ
• ﻧﺒﻮد ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﺸﺎورزي
• ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮدن
• ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
• ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
• ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل
• ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻞ
• ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
• ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك
• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف
• ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﺪن
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت
• ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن
• ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
• اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوري • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
• ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
• اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر و ﻣﺤﻞ• ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻞ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮﻻت

شکل  .5وضعیت عوامل کلیدی در هریک از سناریوها

• ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
• ﻧﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك
• ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﻓﺮوش
• ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﺪن
• ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
• ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
• ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت
• ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻧﺒﻮدن
• ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
• ﻧﺒﻮد ﮐﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
• ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآوري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
• ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل
• ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
• ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻞ
• ﻧﺒﻮد اﻧﺒﺎر و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .1فضاسازی سناریوها
ـشروی آمایــش
در ایــن مرحلــه از ســناریونگاری بــه نامگــذاری و شــرح و فضاســازی ســناریوهای پیـ ِ
کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور پرداختــه میشــود؛ بهطــوری کــه هــر ســناریو آینــدهای متفــاوت را شــرح
میدهــد کــه ممکــن اســت در آینــده اتفــاق بیفتــد.
5ـ1ـ .1سناریو اول (توسعۀ پایدار کشاورزی)

فعالیتهــای کشــاورزی دارای دو مرحلــۀ اصلــی اســت .1 :تولیــد محصــوالت کشــاورزی؛  .2فــرآوری
و بازاررســانی محصــوالت تولیدشــده .در ســناریو توســعۀ پایــدار کشــاورزی ،همــۀ مراحــل کاشــت،
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داشــت و برداشــت ،حملونقــل ،انبــارداری و بازاررســانی از طریــق فناوریهــای نویــن انجــام
میشــود .از طــرف دیگــر فــرآوری و بازاررســانی محصــوالت از طریــق تکمیــل زنجیرههــای ارزش
صــورت میگیــرد و ارزشافــزوده در هــر مرحلــه ایجــاد میشــود .جهــت تشــریح فضــای ســناریو،
وضعیــت پنــج بخــش اصلــی کشــاورزی در ســناریو توســعۀ پایــدار کشــاورزی بیــان شــده اســت.
زراعــت و باغــداری :بــذر محصــوالت زراعــی و نهالهــای باغــات براســاس شــرایط محیطــی
و جغرافیایــی در آزمایشــگاهها انتخــاب و اصــاح میشــود .بــذر و نهــال تولیدشــده براســاس
اقلیــم و شــرایط ویــژۀ هــر محصــول در دش ـتهای منطقــه بهوســیلۀ ابــزارآالت نویــن کشــاورزی
کاشــته میشــود .در مرحلــۀ داشــت ،همــۀ اقدامــات آبیــاری ،کوددهــی و سمپاشــی محصــوالت
زراعــی و باغــی از طریــق حســگرها ،پهپــاد و ســایر ابــزارآالت جدیــد انجــام میشــود .زمــان
رســیدن و مرحلــۀ برداشــت از طریــق ابزارهــای ویــژۀ هــر محصــول شناســایی میشــود و کشــاورز
از طریــق دســتگاههای مکانیــزه و پیشــرفته اقــدام بــه برداشــت محصــول میکنــد .در مرحلــۀ
بعــد ،تعاونیهــا و شــرکتهای خریــد محصــوالت جهــت انتقــال محصــول برداشتشــده بــا
اتومبیلهــای ویــژۀ هــر محصــول وارد مــزارع و باغــات میشــوند و محصــوالت را بــه محــل
جمــعآوری انتقــال میدهنــد .ســپس شــرکت یــا تعاونــی مربوطــه براســاس نیــاز هــر واحــد
فــرآوری کــه در ســطح منطقــه وجــود دارد ،محصــول جمعآوریشــده را توزیــع میکنــد.
کارگاههــای فــرآوری نیــز براســاس ظرفیــت خــود شــروع بــه فــرآوری و تولیــد محصــوالت غذایــی
میکننــد .ســپس از طریــق شــبکۀ بازاریابــی الکترونیــک براســاس نیــاز بازارهــای داخلــی و
خارجــی ،بازاررســانی محصــول تولیدشــده آغــاز میشــود .محصــوالت صیفیجــات ،جالیــزات
و ســبزیجات بــه فضاهــای کنترلشــده و گلخانــه منتقــل میشــود و بازاررســانی مســتقیماً از
محــل تولیــد بــه بــازار مصــرف فرســتاده میشــود و درصــورت تولیــد مــازاد ،در ســردخانهها
انبــار میشــود و در زمــان مناســب ،بــه بازارهــای خارجــی و داخلــی عرضــه میگــردد .در ایــن
ســناریو ،فاصلــۀ بیــن تولیدکننــده و مصرفکننــدۀ نهایــی بــه کوتاهتریــن حــد خــود میرســد.
دام و طیــور :روشهــای بهنــژادی و حفــظ ذخایــر ژنتیکــی از دامهــای منطقــه بــه بهتریــن
شــیوه انجــام میشــود و داروهــای متناســب بــا هــر نــوع دام در آزمایشــگاهها تولیــد میشــود
و بــا قیمــت کــم در اختیــار دامــداران قــرار میگیــرد .در ایــن وضعیــت ،دامــداری بهطــور
عمــده بهشــیوۀ پــروار و پــرورش در محیطهــای بســته و نیمهبــاز انجــام میشــود .تعــداد
بهرهبرداریهــا و تولیدکننــدگان دام در ســامانههای مربــوط بــه تعاونیهــا بهثبــت میرســد
و وضعیــت رشــد دام در همــۀ مراحــل در اختیــار متخصصــان گذاشــته میشــود تــا درصــورت
بــروز هرگونــه بیمــاری ،دارو و عــاج متناســب در کمتریــن زمــان بــه دســت دامــدار برســد .بعــد
از تکمیــل دورۀ پــروار ،دام تولیدشــده بــهروش کامــ ً
ا بهداشــتی بــه کشــتارگاهها انتقــال داده
میشــود .کشــتارگاهها نیــز الشــههای ذبحشــده را بــه بســتههای گوشــت براســاس کیفیــت
و کمیــت تبدیــل کــرده ،گوشــت را از طریــق شــبکههای الکترونیــک بــه مراکــز بــزرگ خریــد
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و خردهفروشــیها منتقــل میکننــد .در ایــن ســناریو ،عــاوه بــر دامپــروری بهشــیوۀ پــروار،
گاوداریهــای شــیری و گوشــتی نیــز در منطقــه اســتقرار پیــدا میکنــد کــه بازاررســانی آنهــا
نیــز بهشــیوۀ ذکرشــده اســت .درخصــوص طیــور نیــز ،هــم بهشــیوۀ پــرورش طیــور محلــی در
محیــط روســتاها و هــم بهصــورت پــرورش طیــور بهشــیوۀ صنعتــی در ایــن ســناریو قابــل تصــور
اســت کــه در هــر دو حالــت ،از فناوریهــای نویــن بــرای تولیــد و بازاررســانی اســتفاده میگــردد.
شــیالت و زنبــورداری :بــرای افزایــش بهــرهوری و تولیــد در زمینــۀ شــیالت و زنبــورداری
از حســگرها ،نرمافــزار و ســختافزارهای ویــژه اســتفاده میشــود .تعاونیهــا و شــرکتها
محصــوالت تولیدشــدۀ شــیالت و زنبــورداری را جمـعآوری میکننــد و بــرای فــرآوری ،بــه صنایــع
مربوطــه و بازارهــای مصــرف میفرســتند.
جنــگلداری :سیســتم جنــگلکاری و حفاظــت و بهرهبــرداری از اراضــی جنگلــی از طریــق
فناوریهــای نویــن انجــام میشــود .ســامانۀ اطفــای حریــق و شناســایی پهنههــای آســیبپذیر
در پهنههــای جنگلــی مســتقر میشــود .بریــدن درخــت و اســتفاده از منابــع جنگلــی براســاس
ســامانۀ شناســایی صــورت میگیــرد و از جنگلزدایــی و تخریــب منابــع جنگلــی جلوگیــری
میشــود.
5ـ1ـ .2ســناریو دوم (فشار مضاعف بر منابع طبیعی)

در ســناریو فشــار مضاعــف بــر منابــع طبیعــی از آنجــا کــه بــا توســعهنیافتگی همهجانبــۀ
فناوریهــای نويــن کشــاورزی از یــک طــرف و تکميــل زنجيــرۀ ارزش از طــرف ديگــر مواجهيــم،
در هیچيــک از مراحــل کاشــت ،داشــت و برداشــت ،فناوریهــای نویــن جایــگاه مشــخصی نــدارد؛
امــا در حــوزۀ تکميــل زنجيــرۀ ارزش از فناوریهــای نويــن اســتفاده میشــود .بــه هميــن دلیــل
در راســتای تأمیــن نيــاز بــازار و مشــتری ،فشــار مضاعفــی بــر منابــع طبيعــی وارد میشــود.
جهــت تشــریح فضــای ســناریو ،وضعیــت پنــج بخــش اصلــی کشــاورزی در ســناریو فشــار مضاعــف
بــر منابــع طبیعــی بیــان شــده اســت.
زراعــت و باغــداری :در ایــن ســناریو ،فناوریهــای کشــاورزی جایگاهــی در کشــاورزی
نــدارد .در ایــن وضعیــت ،زراعــت و باغــداری برمبنــای آبهــای زیرزمینــی و آبهــای ســطحی
انجــام میشــود و آبيــاری بهشــيوۀ ســنتی اســت و رونــد بيــان منفــی آب ،فرونشســت زميــن،
تخريــب خــاک و ســاير منابــع تــداوم مییابــد .از طــرف دیگــر زنجیرههــای جم ـعآوری ،فــرآوری
و بازاررســانی تکمیلشــده و بــازار محصــوالت تولیدشــده را میخرنــد .در ایــن وضعیــت ،بهدلیــل
وجــود مراکــزی بــرای خریــد ایــن محصــوالت ،کشــاورزان ترغیــب میشــوند بــرای تولیــد بیشــتر
و کســب ســود بیشــتر بــر منابــع فشــار زیادتــری بیاورنــد و درنتیجــه تخریــب منابــع تشــدید
شــود (وضعیتــی کــه بــرای چغندرقنــد و گنــدم آبــی وجــود دارد) .در ایــن ســناریو ،فاصلــۀ بیــن
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تولیدکننــده و مصرفکننــدۀ نهایــی بهعلــت تکميــل زنجيــرۀ ارزش بــه کوتاهتریــن حــد خــود
میرســد؛ امــا منابــع طبیعــی بهشــدت تخری ـب میشــود و راه را بــرای نابــودی کامــل کشــاورزی
منطقــه همــوار میکنــد.
دام ،طیــور ،شــیالت و زنبــورداری :دامــداری و پــرورش طیــور و فعالیــت شــیالت و زنبــورداری
بهشــیوه ســنتی بــدون اســتفاده از فناوریهــای نویــن توســعه مییابــد .در ایــن ســناریو ،بهدلیــل
وجــود بــازار افزایــش و رشــد دامــداری و شــيالت و زنبــورداری مشــاهده میشــود کــه کاهــش
علوفــه و مراتــع و نهادههــا بهاضافــۀ افزایــش تلفــات دامــداری از مشــخصات اصلــی بخــش دام
و طیــور ،شــيالت و زنبــورداری در ســناریو دوم اســت .در محیــط روســتاها ايــن فعالیتهــا
بهشــیوۀ ســنتی و نیمهصنعتــی /صنعتــی کنونــی در ایــن ســناریو قابــل تصــور اســت کــه در
هــر حالــت بــدون توجــه بــه فناوریهــای نویــن کشــاورزی هرچنــد رشــد مییابــد ،بــا توجــه
بــه تکميــل زنجيــرۀ ارزش ،فشــار بــر منابــع طبيعــی افزايــش مییابــد و در درازمــدت بهعلــت
تخريــب نهادههــا و منابــع اوليــۀ مــورد نیــاز بــا افزايــش هزینــه و بــه تبعيــت از آن از دســت رفتــن
ارزشافــزودۀ محصــول بــرای مشــتريان ،بــه از بيــن رفتــن زنجيــرۀ ارزش منجــر خواهــد شــد.
جنــگلداری :در ایــن ســناریو ،جنــگلکاری و حفاظــت و بهرهبــرداری از اراضــی جنگلــی از
طریــق فناوریهــای نویــن انجــام نمیشــود .ســامانۀ اطفــای حریــق و شناســایی پهنههــای
آســیبپذیر در پهنههــای جنگلــی مســتقر نمیگــردد و جنــگلداری بــه بدتریــن شــیوه انجــام
میشــود .بهمنظــور تأمیــن بــازار و تــداوم زنجيــرۀ ارزش ،بریــدن درخــت و اســتفاده از منابــع
جنگلــی بیرویــه صــورت میگیــرد .در ایــن ســناریو ،جنگلزدایــی مشــاهده میشــود.
5ـ1ـ .3سناریو سوم (توسعۀ ناپایدار کشاورزی)

در ســناریو توســعۀ ناپایــدار کشــاورزی ،در هیچیــک از مراحــل کاشــت ،داشــت و برداشــت،
حملونقــل ،انبــارداری و بازاررســانی فناوریهــای نویــن جایــگاه مشــخصی نــدارد و فــرآوری
و بازاررســانی محصــوالت از طریــق تکمیــل زنجیرههــای ارزش انجــام نمیشــود و ارزشافــزوده
در هــر مرحلــه بهوجــود نمیآیــد .جهــت تشــریح فضــای ســناریو ،وضعیــت پنــج بخــش اصلــی
کشــاورزی در ســناریو کشــاورزی معیشــتی بیــان شــده اســت.
زراعــت و باغــداری :در ایــن ســناریو ،فناوریهــای کشــاورزی جایگاهــی در کشــاورزی ندارنــد.
در ایــن وضعیــت ،زراعــت و باغــداری برمبنــای اســتفادۀ غیربهینــه و بــا بهــرهوری پاییــن از آبهــای
زیرزمینــی و آبهــای ســطحی انجــام میشــود و مکانیزاســیون و ابزارهــای نویــن کشــاورزی در
مراحــل کاشــت ،داشــت و برداشــت توســعه نمییابــد .از طــرف دیگــر زنجیرههــای جمــعآوری،
فــرآوری و بازاررســانی تکمیــل نمیشــود و دالالن و شــبکههای غیررســمی بــه خریــد محصــوالت
اقــدام میکننــد و تــا رســیدن محصــول بــه دســت مصرفکننــدۀ نهایــی زمــان زیــادی طــول
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میکشــد و قیمــت حاشــیۀ بــازار محصــوالت (تفــاوت بیــن قیمــت تولیــد محصــول و قیمــت
خریــد محصــول نهایــی) بهشــدت افزایــش مییابــد .خامفروشــی ،افزایــش ضایعــات ،خشــک
شــدن باغــات ،تخريــب شــديد منابــع طبيعــی (آب و خــاک) و بــه تبعيــت از آن کاهــش درآمــد
و بيــکاری و مهاجــرت روســتاییان ویژگــی اصلــی بخــش فعالیــت زراعــی و باغــی در ایــن ســناریو
اســت.
دام ،طیــور ،شــیالت و زنبــورداری :دامــداری ،پــرورش طیــور ،شــيالت و زنبــورداری بهشــیوۀ
ســنتی بــدون اســتفاده از فناوریهــای نویــن ادامــه مییابــد .در ایــن ســناریو ،بهدلیــل نيــاز
کمــی بــازار از ی ـک طــرف و کاهــش نهادههــا ،علوفــه و مراتــع ،قیمــت حاشــیۀ بــازار محصــوالت
ّ
افزايــش مییابــد .بهعلــت اســتفاده نکــردن از فنــاوری نويــن ،افزایــش تلفــات دام و زنبــور
و آبزيــان از مشــخصات اصلــی ســناریو ســوم اســت .در ایــن وضعیــت ،کمتریــن ســود نصیــب
دامــداران و تولیدکننــدگان میشــود و از طــرف دیگــر منابــع بیشــتری مصــرف میگــردد.
کیفیــت محصــوالت شــیالت و زنبورعســل بهدلیــل نبــود زنجیرههــای ارزش ،کاهــش مییابــد و
صــادرات محصــوالت و تولیــدات مربوطــه اتفــاق نمیافتــد.
جنــگلداری :در ایــن ســناريو ،حفاظــت و بهرهبــرداری از اراضــی جنگلــی از طریــق
فناوریهــای نویــن انجــام نمیشــود .ســامانۀ اطفــای حریــق و شناســایی پهنههــای آســیبپذیر
در پهنههــای جنگلــی اســتقرار نمییابــد و جنــگلداری بــه بدتریــن شــیوه انجــام میشــود.
بریــدن درخــت و اســتفاده از منابــع جنگلــی بیرویــه ادامــه مییابــد .در ایــن ســناریو ،افزايــش
قیمــت حاشــیۀ بــازار محصــوالت و جنگلزدایــی قابــل رؤیــت اســت.
5ـ1ـ .4سناریو چهارم (کشاورزی غیراقتصادی)

در ســناریو کشــاورزی غیراقتصــادی ،همــۀ مراحــل کاشــت ،داشــت و برداشــت از طریــق
فناوریهــای نویــن انجــام میشــود .از طــرف دیگــر فــرآوری و بازاررســانی محصــوالت از طریــق
تکمیــل زنجیرههــای ارزش صــورت نمیگیــرد و ارزشافــزوده در هــر مرحلــه بهوجــود نمیآیــد.
جهــت تشــریح فضــای ســناریو ،وضعیــت پنــج بخــش اصلــی کشــاورزی در ســناریو کشــاورزی
غیراقتصــادی بیــان شــده اســت.
زراعــت و باغــداری :بــذر محصــوالت زراعــی و نهــال باغــات براســاس شــرایط محیطــی و
جغرافیایــی در آزمایشــگاهها انتخــاب و اصــاح میشــود .بــذر و نهــال تولیدشــده برپایــۀ اقلیــم و
شــرایط ویــژۀ هــر محصــول در دش ـتهای منطقــه بهوســیلۀ ابــزارآالت نویــن کشــاورزی کاشــته
میشــود .در مرحلــۀ داشــت ،همــۀ اقدامــات آبیــاری ،کوددهــی و سمپاشــی محصــوالت زراعــی
از طریــق حســگرها ،پهپــاد و ســایر ابــزارآالت جدیــد انجــام میشــود .زمــان رســیدن و مرحلــۀ
برداشــت بــا ابزارهــای ویــژۀ هــر محصــول شناســایی میشــود و کشــاورز از طریــق دســتگاههای
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مکانیــزه و پیشــرفته اقــدام بــه برداشــت محصــول میکنــد .در ایــن شــرایط ،بــا بیــان منفــی
آب و فرونشســت زميــن و تخريــب منابــع طبيعــی مواجــه نیســتیم؛ امــا زنجیرههــای جم ـعآوری،
فــرآوری و بازاررســانی تکمی ـل نمیشــود و دالالن و شــبکههای غیررســمی بــه خریــد محصــوالت
اقــدام میکننــد و تــا رســیدن محصــول بــه دســت مصرفکننــدۀ نهایــی زمــان زیــادی طــول
میکشــد و قیمــت حاشــیۀ بــازار محصــوالت (تفــاوت بیــن قیمــت تولیــد محصــول و قیمــت خریــد
محصــول نهایــی) بهشــدت افزایــش مییابــد .خامفروشــی ،افزایــش ضایعــات و کاهــش درآمــد
روســتاییان ویژگــی اصلــی بخــش فعالیــت زراعــی و باغــی در ایــن ســناریو اســت .بهعبارتــی
هرچنــد کشــاورزی رونــدی پايــدار دارد ،بهعلــت تکميــل نشــدن زنجيــرۀ ارزش ،ســود کشــاورزی
عايــد توليدکننــدگان نمیشــود و بيشــتر در حــد تأمیــن معيشــت آنــان خواهــد بــود.
دام ،طیــور ،شــيالت و زنبــورداری :در ايــن بخــش ،هماننــد زراعــت و باغــداری ،توليــدات بــا
اســتفاده از فناوریهــا و روشهــای نويــن علمــی انجــام میشــود .روشهــای بهنــژادی و حفــظ
ذخایــر ژنتیکــی از دامهــا و آبزيــان منطقــه بــه بهتریــن شــیوه انجــام میشــود و داروهــای متناســب
بــا هــر نــوع دام در آزمایشــگاهها تولیــد میشــود و بــا قیمــت کــم در اختیــار توليدکننــدگان قــرار
میگیــرد .بهعلــت تکميــل نشــدن زنجيــرۀ ارزش ،بعــد از تولیــد محصــوالت دامــی ،بازارهــای
محلــی و دالالن وارد روســتاها و محــل تولیــدات دامــی میشــوند و دام زنــده را از منطقــه خــارج
میکننــد و بــه دیگــر مناطــق کشــور یــا خــارج از کشــور انتقــال میدهنــد .ســود محصــوالت
شــیالت و زنبورعســل بهدلیــل نبــود زنجیرههــای ارزش ،بــرای توليدکننــدگان بهشــدت کاهــش
مییابــد .در ایــن وضعیــت ،بيشــترين ســود نصيــب دالالن و واســطهها میشــود و اقتصــاد
تولیدکننــدگان در بهتريــن شــرايط در حــد تأمیــن معيشــت باقــی میمانــد.
جنــگلداری :سیســتم جنــگلکاری و حفاظــت و بهرهبــرداری از اراضــی جنگلــی از طریــق
فناوریهــای نویــن انجــام میشــود .بریــدن درخــت و اســتفاده از منابــع جنگلــی براســاس
ســامانۀ شناســایی صــورت میگیــرد و از جنگلزدایــی و تخریــب منابــع جنگلــی جلوگیــری
میشــود.
5ـ .2تحلیل پویایی سیســتمها در سناریوهای مختلف
در ایــن مرحلــه از پژوهــش ،تحلیــل پویایــی سیســتم در ســناریوهای مختلــف بررســی شــده اســت.
پروفســور فاســتر از مؤسســۀ فنــی ماساچوســت روش پویاییشناســی سیســتم را در ســال  1950م
ابــداع کــرد (باســتان و احمدونــد ،1394 ،ص .)123 .ايــن مرحلــه تکمیلکننــدۀ مرحلــۀ پيشــين
پژوهــش (فضاســازی ســناريوها) اســت کــه درواقــع وضعيــت کيفــی متغيرهــا در هــر ســناريو
کمیســازی شــده اســت .در ایــن مرحلــه از پژوهــش ،بــه ارتبــاط نیروهــای پیشــران و عوامــل
ّ
کلیــدی اصلــی کشــاورزی منطقــۀ  3کشــور و تأثیــر ایــن عوامــل بــر وضعیــت کشــاورزی منطقــه
پرداختــه شــده اســت .در ابتــدا نحــوۀ ارتبــاط ایــن متغیرهــا در یــک مــدل سیســتمی ترســیم
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شــد .در ایــن مــدل ،نیروهــای پیشــران از هیــچ نیرویــی تأثیــر نمیپذیرنــد و خــود آنهــا در
سیســتم کشــاورزی منطقــه تعیینکننــده هســتند .ارتبــاط ایــن متغیرهــا در نمــودار زیــر نشــان
داده شــده اســت.

شکل  .6ارتباط نیروهای پیشران و عوامل کلیدی بخش کشاورزی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در مرحلــۀ بعــد ،بــا توجــه بــه شــاخص عــددی هریــک از عوامــل کلیــدی بهصــورت مطلــق
و نســبی در نرمافــزار ونســیم وارد شــد؛ ســپس بــا توجــه بــه رفتــار نیروهــای پیشــران در
ســناریوهای مختلــف ،وضعیــت عوامــل کلیــدی اصلــی کشــاورزی منطقــۀ  3نیــز تغییــر میکنــد
و ایــن تغییــرات در دورۀ بیستســاله و بــا توجــه بــه واحــد هرکــدام از عوامــل کلیــدی در
نمودارهــای زیــر قابــل مشــاهده اســت .نتایــج نشــان میدهــد در ســناریو اول (توســعۀ پایــدار
کشــاورزی) ،عوامــل کلیــدی وضعیــت بهینــهای دارد و کشــاورزی رونــق یافتــه اســت؛ امــا در
ســناریو ســوم (توســعۀ ناپایــدار کشــاورزی) عوامــل کلیــدی در نامناس ـبترین وضعیــت قــرار دارد
و ســناریوهای دوم و چهــارم بینابینــی اســت.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5ـ .3نشانههای بروز سناریو
در مرحلــۀ نهایــی ،نشــانههای بــروز هــر ســناریو شناســایی شــد .عالئــم بــروز هــر ســناریو بــا توجــه
بــه شــرایطی کــه در زمانهــای مختلــف بهوجــود میآیــد ،شناســایی میشــود .بــرای ایــن منظــور،
از گــروه خبــرگان خواســته شــد تــا نشــانههای بــروز ســناریوهای تدوینشــده را مشــخص نماینــد.
نتیجــۀ ایــن بخــش از پژوهــش در جــدول  6آمــده اســت.
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جدول  .6نشانههای بروز سناریوهای بخش کشاورزی منطقۀ 3

سناریوها

نشانگرها (جهتگیری یا
شرایط نیروهای منطبق با
سناریو)

معیارها و سنجهها (رویدادها،
داد ه و اطالعاتی که
تعریفکنندۀ جهتگیری یا
شرایط نشانگرهاست)

عالئم راهنما و هشدارها (سنجههای
مهم و عطف که بهعنوان نشانههای
آشکار و واضح مورد قضاوت قرار
میگیرد)

سناریو اول (توسعۀ پایدار
کشاورزی)

توسعه فناوریهای کشاورزی
تولید براساس بازار و سلیقۀ
مشتری در داخل و خارج از
منطقه

ورود فناوری نوین کشاورزی
به منطقۀ 3
افزایش صادرات محصوالت
کشاورزی به کشورهای دور
و نزدیک

افزایش فروش تجهیزات فناوری
کشاورزی در منطقۀ 3
افزایش تعداد صنایع فرآوری و
بستهبندی برای صادرات
افزایش بهرهوری منابع تولید

سناریو دوم (فشار مضاعف
بر منابع طبیعی)

توسعهنایافتگی فناوریهای
کشاورزی
تولید براساس بازار و سلیقۀ
مشتری در داخل و خارج از
منطقه

توسعهنایافتگی فناوریهای
کشاورزی
افزایش صادرات محصوالت
کشاورزی به کشورهای دور
و نزدیک

توسعهنایافتگی فناوریهای کشاورزی
افزایش تعداد صنایع فرآوری و
بستهبندی برای صادرات
کاهش بهرهوری منابع تولید

سناریو سوم (توسعۀ
ناپایدار کشاورزی)

توسعهنایافتگی فناوریهای
کشاورزی
تولید براساس حجم تولید و
بدون توجه به کیفیت آن

عدم ورود فناوری نوین
کشاورزی به منطقۀ 3
افزایش ضایعات محصوالت
کشاورزی
برگشت محصوالت کشاورزی
از کشورهای واردکننده

کاهش فروش تجهیزات فناوری
کشاورزی در منطقۀ 3
کاهش تعداد صنایع فرآوری و
بستهبندی برای صادرات
کاهش بهرهوری منابع تولید

سناریو چهارم (کشاورزی
غیراقتصادی)

توسعۀ فناوریهای کشاورزی
تولید براساس حجم تولید و
بدون توجه به کیفیت آن

 .6نتیجه

ورود فناوری نوین کشاورزی
به منطقۀ 3
افزایش ضایعات محصوالت
کشاورزی

افزایش فروش تجهیزات اطالعات
کشاورزی در منطقۀ 3
کاهش تعداد صنایع فرآوری و
بستهبندی برای صادرات
افزایش بهرهوری منابع تولید

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

کشــاورزی از بخشهــای مهــم اقتصــاد هــر جامع ـهای اســت کــه نقــش مهمــی در امنیــت غذایــی
دارد .از انقــاب کشــاورزی تــا عصــر دیجیتــال ،ایــن بخــش از اقتصــاد همیشــه در حــال دگرگونــی
بــوده اســت .تحــوالت تــا قبــل از عصــر اطالعــات عمومــاً بطئــی و ُکنــد بــوده و تغییــرات آینــده
قابــل پیشبینــی بــوده اســت؛ امــا بــا ورود بــه دنیــای جدیــد و ظهــور دو مفهــوم جهان ـی شــدن و
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توســعۀ فناوریهــای مبتنــی بــر اطالعــات و ارتباطــات ،تغییــرات دیگــر قابــل پیشبینــی نیســت
و برنامهریزیهــای مبتنــی بــر رونــد گذشــته نمیتواننــد اهــداف مــورد نظــر را محقــق کننــد.
در ایــن شــرایط ،اســتفاده از روش نویــن ســناریونگاری و تحلیــل سیســتمها میتوانــد تــا حــد
زیــادی بــه برنامهریــزان کمــک کنــد تــا در برابــر تغییــرات آتــی غافلگیــر نشــوند و بــا طراحــی
ســناریوهای مختلــف ،تحــوالت آینــده را مدیریــت کننــد .کشــاورزی در ایــران ،ماننــد دیگــر مناطــق
جهــان ،در طــول تاریــخ تحوالتــی را ســپری کــرده اســت؛ امــا هــم اکنــون بــا توجــه بــه ورود
پیشــرانهای مختلــف ،ماننــد فناوریهــای نویــن ،تحــوالت اجتماعــی و تغییــر اقلیــم ،و امــکان
ظهــور پیشــرانهای جدیــد ،پیشبینــی دقیــق و تحقــق اهــداف در چنیــن فضایــی مشــکل خواهــد
بــود .منطقــۀ  3کشــور نیــز از ایــن شــرایط فــارغ نیســت و برنامهریــزی خطــی و مبتنــی بــر رونــد
گذشــته بــرای بخــش کشــاورزی ایــن منطقــه منطقــی نیســت .منطقــۀ  3کشــور بهدلیــل وجــود
اراضــی فــراوان دیــم ،رودخانههــای دائمــی و فصلــی زیــاد ،داشــتن  791کیلومتــر مــرز بینالمللــی
بــا کشــور عــراق ،تنــوع توپوگرافیــک و تنــوع محصــوالت کشــاورزی ،بیشــتر از ســایر مناطــق کشــور
در معــرض تغییــر و تحــول قــرار دارد .در ایــن پژوهــش ،آینــدۀ کشــاورزی براســاس ســناریوهای
مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج پژوهــش نشــان داد در آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3
کشــور 34 ،عامــل اثرگــذار اســت .در ایــنمیــان ،پنــج عامــل تجاریســازی و کوتــاه کــردن زنجیــرۀ
ارزش ،فناوریهــای کشــاورزی ،تجــارت جهانــی و جهانــیشــدن بازارهــا ،صــادرات و تغییــر اقلیــم
دارای بیشــترین اثرگــذاری در آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ  3و دارای بیشــترین درجــۀ عــدم قطعیــت
پیشــران زنجیرههــای
بــودهاســت .نتیجــۀ تحلیــل صلیــب ســناریو کــه از تقاطــع دو نیــروی
ِ
ارزش محصــوالت کشــاورزی و فناوریهــای محصــوالت کشــاورزی ترســیم شــد ،چهــار ســناریو
بــرای آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ  3تدویــن گردیــد :ســناریو اول توســعۀ پایــدار کشــاورزی؛ ســناریو
دوم فشــار مضاعــف بــر منابــع طبیعــی؛ ســناریو ســوم توســعۀ ناپایــدار کشــاورزی؛ ســناریو چهــارم
کشــاورزی غیراقتصــادی .نتایــج پژوهــش حاضــر بــا یافتههــای پژوهــش فلمینــگ و دیگــران ()2021
کــه در مطالعــۀ خــود چهــار ســناریو بــرای آینــدۀ کشــاورزی اســترالیا تدویــن کردهانــد ،همســویی
دارد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ســناریوها تغییــرات بالقــوه در مدلهــای تجــاری مزرعــه،
تصمیمگیــری ،ذینفعــان و نابرابریهــای فناوریهــای جدیــد و ســایر اجــزای زنجیــرۀ ارزش غذایــی
را برجســته میکننــد .همچنیــن یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه ســناریوهای مختلــف
بـ�ا وضعیتهـ�ای متفـ�اوت قابـ�ل تصـ�ور اسـ�ت .ایـ�ن نتیجـ�ه بـ�ا نتایـ�ج پژوهـ�ش باقــری و دیگــران
( )1399همخوانــی دارد .ایشــان در پژوهشــی بــا عنــوان آیندهپژوهــی مؤسســۀ تحقیقــات فنــی و
مهندســی کشــاورزی در افــق  ،1404ســه ســناریو آینــدۀ مرســوم ،آینــدۀ دوران ســختی و ســناریو
آینــدۀ مطلــوب را تدویــن کردنــد .بهطــور کلــی اســتفاده از روشهــای نویــن بــرای برنامهریــزی
در بخــش کشــاورزی در ســطح جغرافیایــی کالن ،ازجملــه ســطح منطقــهای ،کمــک میکنــد تــا
تحــوالت آینــده شناســایی شــود و بــا توجــه بــه ترســیم آیندههــای مختلــف ،برنامهریزیهــا
بهطــور منعطــف و تغییرپذیــر در بســتر زمــان انجــام گیــرد.
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 .7پیشنهادها

براساس نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر بیان میشود:
ـ بــا توجــه بــه شــکلگیری شــورای هماهنگــی توســعۀ منطقـهای در ســطح چهــار اســتان لرســتان،
پیــشروی بخــش کشــاورزی منطقــۀ 3
همــدان ،کرمانشــاه و ایــام ،ضــروری اســت تــا آیندههــای
ِ
کشــور از طــرف ایــن شــورا رصــد گــردد و بــا توجــه بــه احتمــاالت و ســناریوهای تدوینشــده،
راهبردهــای متناســب اتخــاذ و ســپس برنامههــای اجرایــی ارائــه گــردد؛
ـ ســازمان برنام ـ ه و بودجــۀ کشــور ســالیانه بودجــۀ ویــژه بــرای فرصتهــا و تهدیدهــای بخــش
کشــاورزی منطقــۀ  3اختصــاص دهــد و وزارتخانههــا و نهادهــای مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی ملــزم بــه
تدویــن راهبردهــا و برنامههــای ویــژه باشــند تــا درصــورت بــروز هرگونــه آینــده در حــوزۀ کشــاورزی
غافلگیــر نشــوند و ادارات مربوطــه در منطقــه بــه اجــرای اقدامــات پیشــنهادی در هــر زمــان و مکانــی
اقــدام نماینــد؛
ـ وزارت جهــاد کشــاورزی ،بهعنــوان متولــی اصلــی بخــش کشــاورزی ،ســناریوهای تدوینشــده در
بخــش کشــاورزی در منطقــۀ  3کشــور را بهعنــوان چارچــوب اصلــی جهــت تدویــن برنامههــای ایــن
وزارتخانــه لحــاظ کنــد و بــا توجــه بــه فرصتهــا و تهدیدهــای احتمالــی در هــر ســناریو ،برنامههــای
ســالیانه و حتــی فصلــی داشــته باشــد؛
ـشرو
ـ پیشــنهاد میشــود متولیــان دو بخــش خدمــات و صنعــت نیــز بــا توجــه بــه ســناریوهای پیـ ِ
در بخــش کشــاورزی ،برنامههــای خــود را بــا آن ســناریوها انطبــاق دهنــد و بــا توجــه بــه تحــوالت
آتــی ایــن بخــش ،برنامههــای خــود را تغییــر دهنــد و اصــل انعطافپذیــری در برنامهریــزی را رعایــت
نما یند ؛
ـ الزم اســت تــا صداوســیما در ســطح محلــی و ملــی ســناریوهای تدوینشــده را بــه ســمع و
نظــر مــردم برســاند تــا مــردم هــم بهعنــوان مهمتریــن ذینفــع در بخــش کشــاورزی از آینــده
خبــردار شــوند و فعالیتهــای اقتصــادی خــود در بخشهــای مختلــف کشــاورزی را تقویــت کننــد
و درصــورت بــروز ســناریو بدبینانــه ،غافلگیــر نشــوند و کمتــر متضــرر گردنــد یــا درصــورت بــروز
ســناریو خوشبینانــه ،بیشــترین ســود را بهدســت آورنــدوآو؛
ـ بهطــور کلــی پیشــنهاد میشــود تــا در برنامهریزیهــای کالن در بخــش کشــاورزی ،بــا
توجــه بــه تحــوالت و پارادایمهــای اصلــی برنامهریزیهــا انجامشــده و مدیریــت تحــوالت در مســیر
دســتیابی بــه اهــداف در رأس برنامههــا قــرار بگیــرد.
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