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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 plan-
ning 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, internation-
al 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 ag-
ricultural 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 sce-
nario are noted. 
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نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

هــدف پژوهــش حاضــر بررســی آینــدۀ بخــش کشــاورزی در ســطح منطقــۀ 3 آمایــش کشــور 
)اســتان های لرســتان، کرمانشــاه، ایــام و همــدان( اســت کــه در آن از روش ســناریونگاری و 
ــی  ــی ـ تحلیل ــش توصیف ــرد پژوه ــت. رویک ــده اس ــتفاده  ش ــتم ها اس ــی سیس ــل پویای تحلی
اســت. جامعــۀ آمــاری تحقیــق شــامل پژوهشــگران، مدیــران متخصــص و کارشناســان خبــره 
در حــوزۀ کشــاورزی و آمایــش اســت. بــرای گــردآوری داده هــا از روش مطالعــۀ کتابخانــه ای، 
ــای  ــت. داده ه ــده اس ــتفاده  ش ــرگان اس ــل خب ــی و پان ــت های هم اندیش ــش نامه، نشس پرس
ــا اســتفاده از نرم افزارهــای میک مــک  پژوهــش بــه روش تأثیــر متقاطــع و نظــام ارتباطــی و ب
ــۀ 3  ــاورزی منطق ــدۀ کش ــش، در آین ــج پژوه ــاس نتای ــت. براس ــده  اس ــل ش ــیم تحلی و ونس
کشــور، 34 عامــل اثرگــذار اســت. در ایــن میــان، پنــج  عامــل تجاری ســازی و کوتــاه کــردن 
زنجیــرۀ ارزش، فناوری هــای کشــاورزی، تجــارت جهانــی و جهانــی  شــدن بازارهــا، صــادرات 
و تغییــر اقلیــم دارای بیشــترین تأثیــر در آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3 و دارای بیشــترین درجــۀ 
عــدم قطعیــت بــود ه  اســت. مطابــق نتیجــۀ تحلیــل صلیــب ســناریو کــه از تقاطــع دو نیــروی 
محصــوالت  فناوری هــای   .2 و  کشــاورزی  محصــوالت  ارزش  زنجیره هــای   .1 پیشــران 
کشــاورزی ترســیم  شــده اســت، چهــار ســناریو بــرای آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3 تدویــن شــد 
کــه عبــارت  اســت از: ســناریو اول توســعۀ پایــدار کشــاورزی؛ ســناریو دوم فشــار مضاعــف بــر 
ــاورزی  ــارم کش ــناریو چه ــاورزی؛ س ــدار کش ــعۀ ناپای ــوم توس ــناریو س ــی؛ س ــع طبیع مناب
غیراقتصــادی. درنهایــت وضعیــت شــاخص های اصلــی کشــاورزی در هــر ســناریو مشــخص و 

نشانه های بروز هر سناریو شناسایی شد.
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1. مقدمه
ــده و  ــان غافل گیرکنن ــرات چن ــي شــتابنده اســت. تغیی ــان معاصــر عرصــۀ تحــوالت شــگرف و پویای جه
برق آســا از راه مي رســد کــه کوچک تریــن کم توجهــي بــه آن هــا ممکــن اســت بــه بهــاي گــزاف 
غافل گیــري راهبــردي در تمــام عرصه هــاي سیاســي، اقتصــادي، اجتماعــي و حتــي فرهنگــي تمــام شــود. 
نظام هــای اجتماعــي، طبیعــي و فرهنگــي تحــت تأثیــر جهانــی  شــدن به ســرعت در حــال دگرگونــي اســت 
 Kok, van Vliet, Bärlund, Dubel &( ــت ــده اس ــیع ش ــای وس ــدم قطعیت 1ه ــکل گیري ع ــبب ش و س
ــا،  ــدم قطعیت ه ــده از ع ــي و آکن ــر و بي ثبات ــار از تغیی ــط سرش ــن محی Sendzimir, 2011, p. 836(. در ای
تنهــا رویکــرد و سیاســتي کــه احتمــال کســب موفقیــت  را بیشــتر می کنــد، تــاش بــراي معمــاري آینــده2 
ــن  ــرش ای ــه  هــر حــال پذی ــوده، ب ــراوان همــراه ب ــري ف ــا خطرپذی ــاش همــواره ب ــن ت اســت. اگرچــه ای
ــدرام، 1387، ص.  ــي و پ ــت )خزای ــده اس ــوالت آین ــودن تح ــر ب ــر از نظاره گ ــب عاقانه ت ــره به مرات مخاط
161(. انســان همــواره براســاس کشــش درونــي، شــیفتۀ کشــف آینــده و رمزگشــایي از آن بــوده اســت. ایــن 
پرســش ها کــه »آینــده چگونــه قابــل پیش بینــي اســت؟ آیــا آینــده تــداوم حــال و گذشــته خواهــد بــود؟« 
ــوده اســت. در ایــن مــدت، برنامه ریــزان  ــراي برنامه ریــزان و مدیــران ب ــا کنــون چالــش عمــدۀ فکــري ب ت
متناســب بــا شــرایط زمانــي و مکانــي، رویکردهــاي مختلفــي بــرای برخــورد بــا مســائل آینــده داشــته اند 
کــه عمدتــاً برپایــۀ تحلیــل روندهــاي گذشــته و ادامــۀ رونــد وضــع موجــود بــوده  اســت. امــا امــروزه علــم 
ــه  ــده را ب ــراي آین ــزي ب ــوص برنامه ری ــجم درخص ــده و نامنس ــات پراکن ــات و تحقیق ــي مطالع آینده پژوه
علــم مــدّون بــا اصــول و مبانــي متقــن تبدیــل کــرده کــه وظیفــۀ آن افــزون بــر تحلیــل روندهــاي گذشــته، 
کشــف، ابــداع و ارزیابــي آینده هــاي ممکــن، محتمــل و مطلــوب اســت. ایــن رویکــرد در عرصــۀ مطالعــات 
به ســرعت در میــان کشــورها گســترش یافــت و بــا گذشــت کمتــر از دو دهــه، عرصه هــاي مختلــف علــوم 
را نیــز درنوردیــد. درواقــع تغییــرات بســیار ســریع دنیــای امــروز و عــدم پاســخ گویی روش هــا باعــث ظهــور 
آینده نــگاری شــده و در نــوع نــگاه و روش هایــی کــه بــرای حــل مســئله بــه کار مــی رود، تغییــرات جــدی 

  .)Zali, 2013, p. 89( ایجــاد کــرده اســت

در ایــن میــان، جایــگاه بخــش کشــاورزي به عنــوان موتــور محــرك رشــد و توســعۀ اقتصــادي در نظــام 
ســکونتگاه های شــهري و روســتایی از موضوعاتــی اســت کــه همــواره مــورد بحــث و اظهارنظــر کارشناســان 
ــی  ــش نقش ــن بخ ــت. ای ــور اس ــادی کش ــای اقتص ــن بخش ه ــی از مهم تری ــاورزی یک ــت. کش ــوده اس ب
تعیین کننــده در دســتیابی بــه شــاخص های اصلــی توســعۀ جامعــه )امنیــت، اســتقال، رشــد اقتصــادی و 
ماننــد این هــا( دارد. ازایــن رو پرداختــن بــه جنبه هــای مختلــف ایــن بخــش اهمیــت راهبــردی دارد. نــگاه 
راهبــردی بــه بخــش کشــاورزی ایجــاب می کنــد تــا ضمــن دیــدن افق هــای پیشــرو، آینــدۀ مطلــوب آن 
نیــز ترســیم گــردد و بــرای گام نهــادن به ســوی آینــده، آگاهانــه برنامه ریــزی شــود. ایــن بخــش به ســبب 
اینکــه از یــک ســو مــواد غذایــی جامعــه را تأمیــن می کنــد و از ســوی دیگــر در عرضــۀ مــواد خــام مــورد 

1. Uncertainity
2. Future formation
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نیــاز صنایــع مرتبــط بــا آن، حفــظ محیط زیســت و در تولیــد ناخالــص ملــی و اشــتغال کشــور ســهم دارد، 
اهمیــت خاصــی نســبت بــه ســایر بخش هــای اقتصــادی کشــور دارد )شــاه ولی، 1389، ص. 1(. بنابرایــن 

تفکــر دربــارۀ مدیریــت اســتراتژیک بــرای بخــش کشــاورزی ضــروری اســت.

 نکتــۀ مهــم در پایه گــذاری مطالعــات آینده پژوهــی 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 به ســبب 
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 خــاك کــه پایــگاه اصلــی کشــاورزی اســت، نیــاز بیشــتری می شــود. 
ــا ویژگی هــای آن  ــه کاربری هــای منطبــق و همســاز ب ــه همیــن دلیــل شــناخت و تخصیــص اراضــی ب ب
ــی و وســعت اشــغال  ــی گــودرزی، 1392، ص. 18(. از نظــر فضای ــی و دلفان بســیار ضــروری اســت )قنوات
فضــای فعالیت هــای کشــاورزی بیشــتر از دو بخــش صنعــت و خدمــات اســت و گســترۀ وســیع ســرزمینی 
آن اهمیــت دیــدگاه منطقــه ای و آمایشــی بــه کشــاورزی را بیشــتر کــرده اســت؛ بنابرایــن یکــی از مهم ترین 
ابعــاد توســعۀ منطقــه ای گســترش بخــش کشــاورزی منطقــه اســت. توســعۀ کشــاورزی بــدون توجــه بــه 
ظرفیت هــا و توانمندی هــای طبیعــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی در ســطح منطقــه نمی توانــد پایــدار 
ــع طبیعــی،  ــا مناب ــرا بخــش کشــاورزی به دلیــل داشــتن ارتبــاط تنگاتنــگ ب ــه باشــد؛ زی و مقرون به صرف
نیــروی انســانی، اقتصــاد ملــی و صنایــع غذایــی، نیازمنــد برنامــه ای یکپارچــه و هماهنــگ اســت. تدویــن 
برنامــۀ توســعۀ کشــاورزی در ســطح منطقــه در توســعۀ ایــن بخــش بســیار اهمیــت دارد. منطقــۀ 3 کشــور 
شــامل چهــار اســتان لرســتان، کرمانشــاه، ایــام و همــدان اســت. ایــن منطقــه در غــرب کشــور ایــران واقــع  

شــده و بــا کشــور عــراق دارای 791 کیلومتــر مــرز مشــترك اســت.  

بخــش کشــاورزی در منطقــۀ 3 کشــور دارای مشــکات متعــددی اســت کــه مهم تریــن آن هــا کمبــود 
منابــع آبــی ازجملــه منابــع آب زیرزمینــی اســت. امــروزه بیشــتر دشــت های  این منطقــه دارای بیــان منفی 
اســت. ایــن مســئله افــزون بــر ایجــاد محدودیــت در دسترســی بــه منابــع آبــی، موجــب ایجــاد مشــکات 
زیســت محیطی ازجملــه فروچاله هــا و پدیــدۀ فرونشســت زمیــن شــده اســت. از طــرف دیگــر به دلیــل نبــود 
ســامانۀ جمــع آوری و فــرآوری محصــوالت تولیدشــدۀ کشــاورزی، ضایعــات محصــوالت زیــاد شــده و همیــن 
موجــب شــده ارزش افــزودۀ کمتــری نصیــب منطقــه شــود. همچنیــن نــوع بهره بــرداری از منابــع طبیعــی و 
به تبــع آن کیفیــت محصــوالت کشــاورزی منطقــۀ 3 موجــب شــده اســت صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
منطقــه بیشــتر بــه کشــورهای همســایه باشــد و کشــورهای همســایه نیــز محصــوالت خــام را از ایــران وارد 
ــرداران  ــه آنچــه گفتــه شــد، تغییــرات ســریع و چشــمگیر نظام هــای اجتماعــی بهره ب ــا توجــه ب  کننــد. ب
کشــاورزی، ســامانۀ بهره بــرداری از منابــع طبیعــی، فناوری هــای نویــن و ســاختار اقتصــادیـ  سیاســی ملــی 
و بین المللــی باعــث شــده تــا روندهــای گذشــته بــا چالــش روبــه رو شــود و پیش بینــی وضعیــت کشــاورزی 
در آینــده به دشــواری ممکــن باشــد. بنابرایــن ســؤال اصلــی ایــن اســت: در آینــده چــه نــوع کشــاورزی در 
منطقــۀ 3 کشــور خواهیــم داشــت و چــه آینده هایــی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد؟ اگرچــه درنهایــت یــک 
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ــا به عبارتــی تدویــن  ــه رو می شــویم، شــناخت آینده هــای ممکــن ی ــا آن روب آینــده اتفــاق می افتــد کــه ب
ــرای اتخــاذ تصمیمــات و راهبردهــای مناســب بســیار ضــروری اســت. بنابرایــن شناســایی و  ســناریوها ب
کشــف آینده هــای احتمالــی ایــن بخــش مهــم اقتصــادی نیازمنــد رویکــرد جدیــد اســت تــا برنامه ریــزان 
و سیاســت گذاران در ایــن حــوزه دچــار اشــتباه و غافل گیــر نشــوند. لــذا در ایــن پژوهــش ضمــن بررســی 

و تحلیــل آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور در افــق 1420، ســناریوهای احتمالــی نیــز بیــان می شــود.

2. پیشینۀ تحقیق  
آینده نــگاري داراي قدمتــي زیــاد اســت و آمریــکا و ژاپــن از پیشــروان اســتفاده از ایــن ابــزار هســتند؛ امــا 
در دهــۀ اخیــر تقریبــاً اغلــب کشــورهاي جهــان از آن اســتفاده مي کننــد. تمــام کشــورهاي اروپایــي حتــي 
ترکیــه، کشــورهاي جنــوب شــرق آســیا از چیــن، کــره و ژاپــن تــا کشــورهاي جنــوب آســیا ماننــد هنــد 
و پاکســتان، کشــورهاي آمریکایــي ماننــد کانــادا و ایاالت متحــده و کشــورهاي آفریقایــي ماننــد آفریقــاي 
ــار اجــرا می کننــد )کرامــت زاده، 1385،  جنوبــي آینده نــگاری را به صــورت مرتــب و هرچنــد ســال یــک  ب
ص. 23(. مــوج آینده پژوهــی آن چنــان در جهــان علــم و فنــاوری فراگیــر شــده کــه امــروزه شــاهد ورود 
ــن اتفــاق رخ داد و هــم  اکنــون  ــا کمــی تأخیــر ای ــران نیــز ب آن در تمــام حوزه هــا هســتیم. در کشــور ای
ــا رویکــرد آینده پژوهــی نگاشــته شــده  اســت. شــاید بتــوان تاریــخ اولیــن  ــی ب پژوهش هــا و اســناد فراوان
فعالیــت آینده پژوهــی در ایــران را بیــش از شــصت ســال قبــل دانســت. ایــن ســابقه بــه ســال 1327، یعنــی 
فعالیتــی در رادیــو و تلویزیــون ایــران، بــا روش دلفــی برمی گــردد کــه دکتــر مجیــد تهرانیــان انجــام داد. 
روش دلفــی در ایــن پژوهــش زیــر تأثیــر محیــط پژوهــش، ســروش نامیــده شــد. ایشــان از صاحب نظــران 
مختلــف کمــک گرفــت تــا آینــدۀ اجتماعــی ایــران را شناســایی کنــد. در ســال 1347 نیــز، دکتــر جهانبگلو 
کار ارزشــمندی بــا عنــوان چنــد مقالــه دربــارۀ دورنگــری در انتشــارات دانشــگاه تهــران منتشــر کــرد )پایــا، 

1386، ص. 36(.   

در ایــران، پژوهشــگرانی چنــد بــه واکاوی آینــده و طراحــی ســناریو در حوزه هــای مختلــف پرداخته انــد. 
در کشــورهای دیگــر، در حــوزۀ آینده پژوهــی کشــاورزی یــا پژوهش هــای کشــاورزی بررســی هایی انجــام 
شــده اســت )Abu-zanat & Hamdan, 2012, p. 6(. واکاوی منابــع علمــی نشــان می دهــد در حــوزۀ 
کشــاورزی در داخــل کشــور ضــرورت پژوهش هــای گســترده در زمینــۀ آینده پژوهــی به شــدت احســاس 
ــن حــوزه انجــام شــده، اشــاره  ــه در ای ــای محــدودی ک ــورد از پژوهش ه ــد م ــه چن ــه ب می شــود. در ادام

می شــود.

جشــاری و مــرادی )1397( در پژوهشــی بــا عنــوان تدویــن راهبردهــای کان توســعۀ بخش کشــاورزی 
ــه بررســی وضعیــت کشــاورزی ایــن اســتان  ــا رهیافــت آینده پژوهــی ب اســتان سیســتان و بلوچســتان، ب
پرداخته انــد. نویســندگان پیشــران های اثرگــذار بــر توســعه و پیشــرفت کشــاورزی و دام پــروری اســتان را 
شناســایی و ســپس پنــج پیشــران اصلــی در بخــش کشــاورزی و پنــج پیشــران در بخــش دام پروری اســتان 
را معرفــی کــرده و بــا روش ســناریونگاری بــه تحلیــل ســناریوها همــت  گماشــته اند و ســپس در قالــب هــر 



فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

615

پاییز 1401. دورۀ 10. شمارۀ 3

ایوب معروفی و همکاران.آینده نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام ها.

ســناریو، بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی و مطالعــات پیشــین، بــرای توســعۀ کشــاورزی اســتان راهبردهایــی 
ماننــد ارتقــای آموزش هــای تخصصــی و کاربــردی و توانمندســازی نیــروی انســانی، تــداوم ســرمایه گذاری 

ــد.  ــان کرده ان ــت و... بی دول

ــوان آینده پژوهــی گنــدم  ــکاری ســرده ایی، شاهنوشــی و محمــدی )1399( در پژوهشــی تحــت عن ف
ایــران، وضعیــت گنــدم تــا افــق 1420 را بررســی کرده انــد. بدیــن منظــور بــا اســتفاده از تحلیــل پســتل3 
روش سناریونویســی GBN بــا نرم افزارهــای ســناریو ویــزارد4 و میک مــک5 و بهره گیــری از گــروه خبــرگان 
متشــکل از خبــرگان دانشــگاهی، مرکزهــای تحقیقاتــی و مدیــران طــرح گنــدم کشــور در ســال 1399، بــه 
بحــث آینده پژوهــی گنــدم کشــور پرداخته انــد. ســه ســناریو، پیــش به ســوی آینــده )ســناریو اول(، تغییــر 
هرگــز )ســناریو دوم( و عقب گــرد تاریخــی )ســناریو ســوم( از بیــن هجــده ســناریو ممکــن انتخــاب  شــده 
اســت. در ایــن ارزیابی هــا، آینده هــای مختلــف بــرای سیاســت گذاران تصویرســازی شــده تــا بــا توجــه بــه 

آن هــا برنامه ریــزی بهتــری دربــارۀ آینــدۀ تولیــد گنــدم داشــته باشــند. 

باقــری، کشــاورزترك، عباســی، عباســی و بردبــار )1399( در مقالــۀ آینده پژوهــی مؤسســۀ تحقیقــات 
فنــی و مهندســی کشــاورزی در افــق 1404، بــه بررســی آینــدۀ بدیــل مؤسســۀ تحقیقــات فنی و مهندســی 
ــام  ــاوری کشــاورزی اهتم ــال در حــوزۀ فن ــان فع ــک مؤسســۀ پژوهشــی دانش بنی ــوان ی کشــاورزی به عن
داشــتند. در ایــن پژوهــش، بــرای طراحــی ســناریوها از روش GBN اســتفاده  شــد. در ابتــدا، روندهــای حاکم 
بــر فعالیت هــای پژوهشــی مؤسســه از بــدو تأســیس شناســایی و واکاوی شــد؛ ســپس نیروهــای پیشــران 
اثرگــذار بــر آینــدۀ مؤسســه و به دنبــال آن عــدم قطعیت هــای کلیــدی شناســایی گردیــد. پــس از تشــکیل 

ماتریــس ســناریو، ســه ســناریو آینــدۀ مرســوم، آینــدۀ دوران ســختی و آینــدۀ مطلــوب خلــق شــد. 

فلمینــگ6 و دیگــران )2021( در پژوهشــی بــا عنــوان پیش بینــی آینــدۀ کشــاورزی دیجیتــال اســترالیا: 
اســتفاده از تفکــر مســئول نــوآوری بــرای پیش بینــی تأثیــر تحقیــق و توســعه تحــت ســناریوهای مختلــف 
بــه آینــدۀ کشــاورزی در اســترالیا همــت گماشــتند و نقــش فنــاوری دیجیتــال در آیندۀ کشــاورزی اســترالیا 
ــدۀ  ــرای آین ــار ســناریو ب ــن پژوهــش، چه ــد. در ای ــی آن را بررســی کردن و پیامدهــای اجتماعــی و اخاق
کشــاورزی تدویــن  شــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد ســناریوها تغییــرات بالقــوه در مدل هــای تجــاری مزرعــه، 
ــی را  ــرۀ ارزش غذای ــد و ســایر اجــزای زنجی ــان و نابرابری هــای فناوری هــای جدی ــری و ذی نفع تصمیم گی

ــد.    برجســته می کنن

گوتزلــر7 و دیگــران )2015( در 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 یکپارچه ای برای ســناریوهای تشــدید 
کشــاورزی در ایالــت فــدرال براندنبــورگ آلمــان، بــرای ســال 2025 پرداختنــد. طبــق نتایــج پژوهــش، در 
ارزیابــی جامــع تأثیــر پایــداری ســناریوهای تشــدید کشــاورزی در ســطح منطقه ای وجــود دارد. این تشــدید 

بــا تأثیــرات نامطلــوب زیســت محیطی و اقتصــادی ـ اجتماعــی همــراه اســت. 

ــات  ــر خدم ــی ب ــری اراض ــر کارب ــرات تغیی ــه تأثی ــی ب ــینیانگ8 )2021( در پژوهش ــن، وی و ش کوای
اکوسیســتم در منطقــۀ کشــاورزی فشــردۀ شــمال چیــن براســاس تجزیه وتحلیــل چنــد ســناریو پرداختنــد. 
نتایــج نشــان داد منطقــه تحــت ســه ســناریو اســتفاده از زمیــن، جنــگل، زمین هــای زراعــی و باغــی الگــوی 
تغییــر متفاوتــی را نشــان می دهــد. ایــن مطالعــه ترکیبــی از تجزیه وتحلیــل ســناریو و ارزیابــی خدمــات 
اکوسیســتم بــرای بررســی تأثیــر تغییــر کاربــری آینــدۀ خدمــات اکوسیســتم در منطقــۀ کشــاورزی فشــرده 
ــف  ــج، ســرویس های حفاظــت از خــاك و آب در بخش هــای مختل در شــمال چیــن اســت. براســاس نتای
شــیب متفــاوت اســت و جنــگل بیشــترین ســرویس اکوسیســتم را در همــان گروه شــیب دار نشــان می دهد.

ــا رویکــرد آینده پژوهــی  ــه مطالعــات انجام شــده، به نظــر می رســد در حیطــۀ کشــاورزی ب ــا توجــه ب ب
پژوهــش کمتــری صــورت گرفتــه اســت. بــا مطالعــۀ منابــع موجــود مشــخص می شــود دســتیابی بــه مزایــا 
و مطلوبیت هــا زمانــی امکان پذیــر خواهــد بــود کــه بــا برنامه ریــزی صحیــح و متمرکــز بــرای آینــده، بســتر 
ــل  ــایی عوام ــش بســزایی در شناس ــد نق ــی می توان ــن رو آینده پژوه ــم شــود. ازای ــن کار فراه ــرای ای الزم ب

کلیــدی و برنامه ریــزی بــرای کشــاورزی در ابعــاد مختلــف در آینــده داشــته باشــد. 

3. چارچوب نظری
ــن  ــر نگرفت ــل در نظ ــی به دلی ــد پیش بین ــی مانن ــدی روش های ــادی، ناکارآم ــدۀ بیســتم می ــان س در پای
برخــی عامل هــا و نیــز تغییرپذیری هــای ســریع جهــان مشــهود بــود. پاســخ گو نبــودن ایــن روش هــا باعــث 
شــد تــا پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه برســند کــه چنانچــه بتواننــد بــه تصویــر درســتی از آینــده دســت 
ــا  ــند. ام ــتری برس ــود بیش ــت و س ــه وضعی ــد و ب ــری بگیرن ــای بهت ــد تصمیم ه ــن می توانن ــد، به یقی یابن
برعکــس، آن هایــی کــه تصــور درســتی از آینــده ندارنــد، تصمیم هایشــان ناگزیــر آنــان را متضــرر می  کنــد 
ــد؛  ــه کار می برن )Weber, 2006, p. 192(.  امــروزه و در ایــن دســته از بررســی ها، اصطاحــات بســیاری را ب
ــا  ــی . ام ــگاری و آینده شناس ــی، آینده ن ــده، پیش بین ــرو آین ــی، قلم ــی، آینده اندیش ــون آینده پژوه همچ
هریــک از ایــن اصطاحــات وابســته بــه و برآمــده از نظریه هــا )تئــوری( و پیش فرض هــای بســیاری اســت و 
از روش هــای ویــژه ای بهــره می بــرد )Da Costa, Warnke, Cagnin, & Scapolo, 2008, p. 372(. همچنیــن 
هریــک از ایــن مفهوم هــا بــرای دســتیابی بــه هدف هــای گوناگونــی کاربــرد دارد. رایج تریــن مفهــوم دانــش 
ــت  ــش مدیری ــش سیاســت گذاری و دان ــش پیش بینــی، دان ــده، آینده پژوهــی اســت کــه از ضعــف دان آین
 Havas, Schartinger & Weber, 2010,( راهبــردی در پاســخ گویی بــه چالش هــای ویــژه ظاهــر شــده اســت

8. Qian, Wei & Xinyang 
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ــه ای  ــا اقبــال بی ماننــد سیاســت گذاران مواجــه شــد؛ به گون p. 95(. آینده پژوهــی از اوایــل دهــۀ 1955 م ب
ــرا  ــن و اج ــه تدوی ــن زمین ــی را در ای ــورها برنامه های ــاق کش ــتر قریب به اتف ــه، بیش ــن ده ــی ای ــه در ط ک
ــا و  ــۀ اروپ ــد؛ حتــی ســازمان های بین المللــی ماننــد ســازمان توســعۀ صنعتــی ملــل متحــد، اتحادی کردن
ــه  ــرای پرداختــن ب ــو( نیــز مرکزهــا و مؤسســه هایی را ب ــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائ ســازمان خواروب
مقولــۀ آینده پژوهــی تأســیس کردنــد )Namdarian, 2016, p. 85(. بــا نگاهــی بــه برنامه هــای آینده پژوهــی 
در کشــورها، مشــخص می شــود کــه بــرون داد ایــن برنامه هــا بــه جهت دهــی مســیر آتــی اقتصــاد، اجتمــاع، 
محیط زیســت، علــم و فنــاوری ایــن کشــورها پرداختــه اســت و آینده هــای بدیــل را بــا روش هــای علمــی 
تبییــن کــرده اســت )Zahri, 2012, p. 99(. درواقــع آینده پژوهــی رویکــردی اســت کــه بــا تصویرســازی از 
آینــده، روندهــای ممکــن و مطلــوب بــرای دســتیابی بــه آینــده ای را کــه در قالــب چشــم انداز ترســیم  شــده 
 Maadi Rudsari,( ــد ــر می کن ــا امکان پذی ــا و فرصت ه ــه از منبع ه ــت و بهین ــرداری درس ــا بهره ب ــت، ب اس

 .)2017, p. 85

آینده پژوهــی در ابتــدا کار خــود را بــا پیش بینــی9 آغــاز کــرد. پیش بینــی شــامل یــک مجموعــه فراینــد 
خبره محــور10 اســت کــه بــا حــدس و گمانه زنــی دربــارۀ آینــده صرفــاً راجــع بــه احتمــاالت بحــث می کنــد. 
ــر  ــی ب ــت مبتن ــدی اس ــگاری فراین ــد. آینده ن ــی ش ــن پیش بین ــگاری11 جایگزی ــۀ 1970 م، آینده ن از ده
گفتمان هــای اجتماعــی معطــوف بــه آینــده، بــا حضــور گروه هــای کثیــری از خبــرگان رشــته های مختلــف 
و نماینــدگان همــۀ ذی نفعــان یــک موضــوع و به منظــور خلــق چشــم اندازهای همه جانبــه و بلندمــدت از 

ــد.   ــی را شــکل می ده ــر آینده پژوه ــم ب ــی ســنت های حاک ــگاری و پیش بین ــده. آینده ن آین

آینده پژوهــان بــرای مطالعــۀ آینــده از ســه رویکــرد بهــره می گیرنــد: رویکــرد تحلیلــی یــا اکتشــافی12 
)چــه آینــده ای را می تــوان کشــف کــرد؟(، رویکــرد تجویــزی یــا هنجــاری13 )چــه آینــده ای را باید ســاخت؟( 

و رویکــرد تصویرپــردازی14 )آینــده چگونه اســت؟(. 

ــن  ــده اســت. ای ــی کشــف آین ــا آینده پژوهــی اکتشــافی: رویکــرد اکتشــافی در پ ــی ی رویکــرد تحلیل
ــت و  ــرون  اس ــه بی ــاح رو ب ــده دارد و به اصط ــوی آین ــود و رو به س ــروع می ش ــال ش ــان ح ــرد از زم رویک
تــاش می کنــد تحــت شــرایط مختلــف، کشــف کنــد کــه کــدام آینــده رخ می دهــد. رویکــرد مذکــور بــا 
ــوان  ــی را می ت ــه آینده های ــد؟ چ ــه باش ــد چگون ــده می توان ــت: آین ــت روبه روس ــش هایی از این دس پرس

ــری، 1384، ص. 105(. ــاخت؟ )قدی س

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 آینده پژوهــی تجویــزی: رویکــرد هنجــاری از یــک موقعیــت مطلــوب در آینــده 
شــروع می کنــد، بــه زمــان حــال می رســد و چگونگــی تحقــق آن موقعیــت مطلــوب در آینــده را بررســی 
ــش  ــه پژوه ــا ب ــد این ه ــش هایی مانن ــا پرس ــرد ب ــن رویک ــت. ای ــه درون  اس ــاح رو ب ــد و به اصط می کن
ــی  ــن رویکــرد، آینــده جای ــد ســاخت؟ در ای ــه باشــد؟ چــه آینــده ای را بای ــد چگون ــردازد: آینــده بای می پ
ــن رویکــرد،  ــر ای ــم؛ بناب ــه آن را به وجــود می آوری ــی اســت ک ــم، بلکــه جای ــه آنجــا می روی ــه ب نیســت ک

ــه آینــده ختــم می شــود، یافتنــی نیســت، بلکــه ســاختنی  اســت )همان جــا(. ــی کــه ب راه های

رویکــرد تصویرپــردازی: رویکــرد تصویرپــرداز بــا پرســش »آینــده بهتــر اســت چگونــه باشــد؟« پژوهــش 
ــده ســاخته می شــود.  ــن رویکــرد، چشــم اندازی از آین ــر، 1385، ص. 85(. در ای ــد )ملکی ف ــاز می کن را آغ

بیشــتر روش هــای علمــی ازجملــه پیش بینی هــای آمــاری، تحلیــل رونــد و مدل هایــی کــه براســاس 
تجربیــات گذشــته اســت، بــرای درگیــر شــدن بــا آینــده بــه کار گرفتــه می شــود؛ افــزون بــر ایــن، مفهــوم 
آینــده اغلــب تصــور و ارائــۀ برداشــت خطــی از رخدادهاســت؛ جایــی که نــوآوری به عنــوان نتیجــۀ منطقی از 
تسلســل زمانــی وقــوع اتفاقــات فــرض می شــود )Sornette & Cauwels, 2015, p. 85(. توســعۀ دیدگاه هــای 
آینده هــای بدیــل نیازمنــد مفاهیــم و ابزارهــای جدیــد بــرای پیش بینــی و تحقــق جهــان مطلــوب اســت 
)Bennett et al., 2018, p. 1(. برنامه ریــزی ســناریو شناخته شــده ترین روش بــرای پیش بینــی آینــده اســت 
)Sardar & Sweeney, 2016, p. 1(. ســناریوپردازی روشــی اســت کم وبیــش نوپــا کــه به شــکل هایی متنــوع 
توســعه  یافتــه اســت. تنــوع اندیشــه در حــوزۀ ســناریوپردازی نوعــی ســرمایه اســت؛ زیــرا بــه مجموعــه ای 
متنــوع از تفســیرها در برنامه ریــزی ســناریویی منجــر شــده اســت. نقــش و کارکــرد مهــم ســناریونگاری 
توســعۀ نگرش هــا و بهبــود ســازگاری تصمیــم  اســت )حاجیانــی و قصــاع، 1392، ص. 48(. درواقــع ایــن 
ــای  ــا و ارزش ه ــا، نیازه ــا، فرصت ه ــرایط، تهدیده ــناخت ش ــت ها و ش ــل سیاس ــرای تحلی ــزاری ب روش اب
برتــر آینــده اســت )Smith, Reid & McCloskey, 2007, p. 587(. هــدف ســناریو کشــف، ایجــاد و آزمــون 
ــرای تصمیم گیــران ترســیم  ــری را ب محیط هــای آینــدۀ جایگزیــن ســازگار اســت. ســناریو آینــدۀ واقعی ت
 Glenn, 2009, p.( می کنــد و بــه آن هــا چگونگــی آمــاده شــدن در برابــر مخاطره هــای آینــده را می آمــوزد
2(. ســناریو چهــرۀ آینــده اســت و پیشــگویی نیســت؛ هــدف سناریوســازی گســترش تفکــر دربــارۀ آینــده و 
عریض تــر کــردن طیــف بدیل هایــی اســت کــه می توانــد مــورد نظــر باشــد. در سناریونویســی، ســناریوها 
به طــرز ماهرانــه ای بــه ترســیم گزینه هــای گوناگــون آینــده و چگونگــی تحقــق آن هــا می پردازنــد و انــواع 
ــی و ساعد موچشــی، 1396، ص.  ــاری، ربان ــد )زی ــان می کنن ــدۀ  موضــوع را بی ــا درخصــوص آین احتمال ه
ــی سیاســت های  ــه در آن، کارای ــی از ممکن هاســت ک ــاد فضای ــناریوها ایج ــری س ــدف از به کارگی 81(. ه
ــری، ســلمانی و   ــدی جعف ــرد )عاب ــرار می گی ــش ق ــۀ آزمای ــده در بوت ــای آین ــر چالش ه اتخاذشــده در براب

رادمنــد، 1389، ص. 348(.  

ــؤاالت و  ــه س ــت ک ــه اس ــی مواج ــا ابهامات ــاورزی ب ــذا و کش ــدۀ غ ــز، آین ــاورزی نی ــوص کش درخص
نگرانی هــای جــدی را درخصــوص عملکــرد و پایــداری آن ایجــاد می کنــد. عــدم قطعیت هــا حــول عواملــی 
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ماننــد رشــد جمعیــت، انتخاب هــای غذایــی، پیشــرفت فنــاوری، توزیــع درآمــد، وضعیــت منابــع طبیعــی، 
تغییــرات آب وهوایــی و پایــداری صلــح می چرخــد. بــا ایــن  حــال، آن هــا مطمئنــاً آینــده را شــکل خواهنــد 
داد )FAO, 2018, xv(. ســازمان غــذا و دارو در گزارشــی مفّصــل، آینــدۀ غــذا و کشــاورزی جهــان را تــا ســال 
2050 م تدویــن کــرده و در آن ســناریوها و راهبردهــای مختلفــی را بیــان نموده اســت. در ســند دســتور کار 
2030 م کــه بــرای غــذا و کشــاورزی تدویــن  شــده، ســه اولویــت در نظــر گرفتــه  شــده: 1. پایــان دادن بــه 
فقــر، گرســنگی و ســوءتغذیه؛ 2. توســعۀ پایــدار در کشــاورزی، شــیات و جنگل داری؛ 3. پاســخ بــه تغییرات 
آب وهوایــی. همچنیــن در ایــن ســند اهــداف توســعۀ کشــاورزی بــا اهــداف توســعۀ پایــدار ادغــام  شــده و 

بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ســناریوها و راهبردهایــی ذکــر  شــده اســت. 

)source: FAO, 2018( شکل 1. اهداف توسعۀ پایدار، غذا و کشاورزی
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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4. روش تحقیق  
پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ تحلیلــی و کاربــردی و براســاس روش هــای جدیــد علــم آینده پژوهــی، تحلیلــی 
و اکتشــافی اســت کــه بــا به کارگیــری ترکیبــی از مدل هــای کّمــی و کیفــی انجــام  شــده اســت. شــیوه های 
گــردآوری اطاعــات به صــورت اســنادی، کتابخانــه ای و پیمایشــی اســت. در مطالعــۀ حاضــر، از ترکیــب منابــع 
مختلــف جهــت شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثــر بر تحلیــل آیندۀ کشــاورزی منطقۀ 3 کشــور اســتفاده  شــده 
ــرای شناســایی  اســت. در ایــن خصــوص، از ســطح منطقــه ای، ملــی و بین المللــی اســتفاده  شــده اســت. ب
ایــن عوامــل در ســطح مختلــف، مدل پســتل )محیــط اجتماعــی،15 اقتصــادی،16 سیاســی،17 محیط زیســت،18 
قوانیــن و مقــررات19 و فناورانــه20( بــه کار رفتــه اســت. یکــی دیگــر از منابــع شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثر بر 
تحلیــل آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور اســتفاده از نظــر کارشناســان و خبــرگان ایــن حــوزه بــوده اســت 
کــه ایــن عوامــل بــه کمــک پرســش نامه و تشــکیل گروه هــای 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 داده هــا 

ــت.   ــه کار رف ــردی میک مــک ب ــزار کارب نرم اف

نرم افــزار میک مــک جهــت محاســبات ســنگین ماتریــس اثــرات متقابــل طراحــی  شــده اســت. روش ایــن 
نرم افــزار این گونــه اســت کــه ابتــدا متغیرهــا و مؤلفه هــای مهــم در حــوزۀ مــورد نظــر شناســایی می شــود؛ 
ســپس در ماتریســی ماننــد ماتریــس تحلیــل اثــرات وارد می شــود و میــزان ارتبــاط ایــن متغیرهــا بــا حــوزۀ 
مربــوط توســط خبــرگان تشــخیص داده می شــود. متغیرهــای موجــود در ســطرها بــر متغیرهــای موجــود در 
ســتون ها تأثیــر می گــذارد؛ بدیــن ترتیــب، متغیرهــای ســطرها اثرگــذار و متغیرهــای ســتون ها اثرپذیر اســت. 

میــزان ارتبــاط بــا اعــداد بیــن صفــر تــا ســه ســنجیده می شــود. عــدد صفــر به منزلــۀ بــدون تأثیــر، عــدد 
یــک به منزلــۀ تأثیــر ضعیــف، عــدد دو به منزلــۀ تأثیــر متوســط و درنهایــت عــدد ســه به منزلــۀ تأثیــر زیــاد 
اســت؛ بنابرایــن اگــر تعــداد متغیرهــای شناسایی شــده n باشــد، یــک ماتریــس n×n به دســت می آیــد کــه در 
آن تأثیــرات متغیرهــا بــر یکدیگــر مشــخص  شــده اســت. پس  شناســایي نهایــي عوامــل کلیدی و پیشــران ها 
و تعییــن میــزان تأثیــرات آن هــا از طریــق ماتریــس متقاطــع در مرحلــۀ بعــد جهــت تعییــن اهمیــت و عــدم 
قطعیــت عوامــل کلیــدی و پیشــران ها بایــد اقــدام کــرد. پرســش نامۀ  تعییــن عــدم قطعیــت و میــزان اهمیــت 
عوامــل کلیــدی براســاس طیــف لیکــرت تنظیــم  شــده کــه جهــت شناســایي و تعییــن میــزان اثــرات متقابل 

عوامــل کلیــدی، توســط افــراد منتخــب پُر شــده اســت. 

15. Social
16. Economic
17. Political
18. Environment
19. Legal
20. Technological
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جدول 1. فرمت پرسش نامۀ شناسایي، تعیین اهمیت و عدم قطعیت عوامل کلیدی 
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عامل کلیدی حوزه

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

در مرحلــۀ نهایــی، بــا اســتفاده از روش پویایــی سیســتم ها بــه ارتبــاط شــاخص های اصلــی کشــاورزی 
منطقــۀ 3 و وضعیــت آن هــا در ســناریوهای تدوین شــده پرداختــه می شــود. در مرحلــۀ اول، نحــوۀ ارتبــاط 
بیــن نیروهــای پیشــران، عوامــل اصلــی کلیــدی و وضعیــت کشــاورزی منطقــۀ 3 ترســیم می گــردد و در 
مرحلــۀ بعــد، مقــدار مطلــق و نســبی عوامــل اصلــی کلیــدی کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور و آســتانۀ مــورد 
انتظــار آن هــا در بیســت ســال آینــده وارد سیســتم می شــود و درنهایــت در هــر ســناریو وضعیــت آن هــا 

ــرای تحلیــل پویایــی سیســتم ها از نرم افــزار ونســیم21 اســتفاده  شــده اســت.  شبیه ســازی می شــود. ب

ــناریو  ــر س ــروز ه ــانه های ب ــۀ 3 کشــور، نش ــاورزی منطق ــناریوهای بخــش کش ــن س ــد از تدوی بع
ــه  ــن حــوزه و آگاه ب ــرگان ای ــل کارشناســان و خب ــق پان ــز از طری ــورد نی ــن م شناســایی می شــود. ای

وضعیــت کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور انجــام  شــده اســت. 

4ـ1. معرفی محدودۀ مطالعه 
منطقــۀ 3 کشــور شــامل چهــار اســتان همــدان، کرمانشــاه، لرســتان و ایام در غرب کشــور اســت. مســاحت 
منطقــۀ مطالعــه برابــر بــا 92.428 کیلومترمربــع یــا 9.242.867 هکتــار اســت. جمعیــت منطقۀ 3 در ســال 
1395 برابــر بــا 6.031.475 نفــر بــوده اســت. ایــن منطقــه بــا کشــور عــراق 791 کیلومتــر مــرز مشــترك 
ــرد. از طــرف  ــر می گی ــام و کرمانشــاه را در ب ــی اســتان های ای ــرز مشــترك بخــش غرب ــن م ــه ای دارد ک
دیگــر منطقــۀ 3 بــا مناطــق 4، 7 و 2 مــرز مشــترك دارد و ایــن  یــک مزیــت جغرافیایی محســوب می شــود.  

منطقــۀ 3 کشــور بــا داشــتن تقریبــاً 9میلیــون هکتــار مســاحت، 5.6 درصــد کل مســاحت کشــور 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در زمینــۀ اراضــی کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور، 18 درصــد اراضــی 
زراعــی و تقریبــاً 6 درصــد اراضــی باغــی کشــور را شــامل می شــود؛ امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه 
به دالیــل جغرافیایــی و توپوگرافــی، منطقــۀ 3 تقریبــاً 21 درصــد اراضــی دیــم کشــور را در خــود جــای 
ــرورش ماهــی ســرد  ــۀ دام ســبک و ســنگین، عســل و پ  داده اســت. داده هــا نشــان می دهــد در زمین
آبــی، ســهم منطقــه از کل کشــور به ترتیــب 11.6 درصــد، 12.4 درصــد و 17.3 درصــد اســت. 

21. VensimPLE×32
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تعیین محدوده مورد مطالعه و بازه زمانی

شناسایی جامعه مورد مطالعه 
شناخت وضع موجود

شناسایی عوامل کلیدي بخش کشاورزي

شناسایی نیروهاي پیشران بخش کشاورزي

تدوین محورهاي سناریو

تدوین سناریوهاي بخش کشاورزي

فضاسازي سناریوها و تعیین وضعیت شاخص هاي اصلی در هر سناریو

سناریوهاي احتمالی

شناسایی فرصت ها و چالش هاي آتی بخش کشاورزي

شناسایی نشانه ها و عالیم بروز سناریوها

آماده سازي 
اولیه

تحلیل سیستم

تدوین سناریو

ارزیابی سناریو

شکل 2. روند نمای تدوین پژوهش

جدول 2. سهم بخش های اصلی کشاورزی منطقۀ 3 به 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

237.5874.6741822654149086ایام

859.29942.28521695195720377کرمانشاه

543.59637.71730611842990494لرستان

616.16970.32221205164100259همدان

2.256.651154.9989.173.87314.3001.216منطقۀ 3

12.192.8462.554.561787935121152407037کشور

18.56.111.612.417.3درصد منطقۀ 3 از کشور

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن)منبع: وزارت جهاد کشاورزی، 1400(
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شکل 3. موقعیت منطقۀ 3 در بین مناطق نُه گانۀ کشور

5. یافته های تحقیق
اگــر شناســایی موضــوع یــا تصمیــم اصلــی قــدم اول در برنامه ریــزی ســناریو باشــد، تهیــۀ فهرســتی 
از عوامــل کلیــدی کــه بــر موضــوع مــورد نظــر اثرگــذار اســت، قــدم دوم به شــمار می آیــد )شــوارتز، 
ــی/  ــم اصل ــی تصمی ــا ناکام ــت ی ــر موفقی ــه ب ــی اســت ک ــدی عوامل ــل کلی 1388، ص. 212(.  عوام
پرســش کانونــی تأثیــر می گــذارد. عوامــل کلیــدی فقــط شــامل مشــکات نیســت، بلکــه قابلیت هــا 
ــن  ــه ای ــوان ب ــدی می ت ــل کلی ــای عوام ــرد. از نمونه ه ــر می گی ــز در ب ــه را نی ــای منطق و  قّوت ه
ــرژی  ــن ان ــرب، تأمی ــن آب ش ــاورزی، تأمی ــش کش ــد در بخ ــره وری تولی ــرد: به ــاره ک ــوارد اش م
ــزودۀ بخــش کشــاورزی، توانمنــدی بخــش خصوصــی.  ــع، درآمــد ســرانه، ارزش اف ــرای صنای ــاك ب پ
ــن  ــود. در ای ــتفاده می ش ــتل اس ــدل پس ــدی از م ــل کلی ــایي عوام ــرای شناس ــت ب ــۀ نخس در مرحل
ــا تفکیــک حوزه هــای مختلــف کــه شــامل حــوزۀ سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فنــاوری،  مــدل، ب
ــر ایــن، در  ــی اســت، عوامــل کلیــدی و پیشــران مشــخص می گــردد. عــاوه ب محیط زیســتی و قانون
ایــن راســتا و جهــت تکمیــل روش شناســایي عوامــل کلیــدی و پیشــران، از ایــن شــیوه ها اســتفاده 

می شــود: پرســش نامه و مصاحبــه.
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جدول 3. شناسایی عوامل کلیدی براساس مدل پستل

قانونی سیاسی اقتصادی اجتماعی فناوری محیط زیستی عوامل
ردیف

حمایت سازمان 
همکاری و 

توسعۀ اقتصادی 
از کشاورزی

حمایت 
از بخش 
کشاورزی

قیمت جهانی 
محصوالت کشاورزی شهرنشینی فناوری های 

کشاورزی تغییر اقلیم 1

کیفیت محصول امنیت مالی و 
تجاری قیمت انرژی نیروی کار گلخانه منابع آب 2

بحران ها و  بازار فروش
امنیت ملی درآمد سرانه مهاجرت حمل ونقل منابع خاك 3

 
تجارت جهانی 
و جهانی  شدن 

بازارها
تجاری سازی و کوتاه 
کردن زنجیرۀ ارزش رشد جمعیت اقلیم )دما و  

بارش( 4

صادرات  سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی

مراکز ترویج و 
آموزش  5

دیپلماسی آب  صنایع فرآوری مراکز خدمات 
کشاورزی   6

صنایع غذایی   7   الگوی مصرف

انبار و نگهداری      8

مراکز بازاریابی      9

بازارهای محلی      10

بهره وری عوامل کل      11

ــا  ــاری ب ــۀ آم ــد. نمون ــي ش ــل و نهای ــب تکمی ــراد منتخ ــرای اف ــال ب ــق ارس ــش نامه ها از طری پرس
ــتاییان،  ــی روس ــگاهیان، برخ ــان اداری، دانش ــامل کارشناس ــد ش ــری هدفمن ــتفاده از روش نمونه گی اس
فعــاالن اقتصــادی در حوزه هــای کشــاورزی، مطلــع بــه موضــوع و منطقــۀ 3 اســت. بعــد از آنکــه عوامــل 
کلیــدی بــه روش 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 می گذارنــد؛ بــه  عبــارت  دیگــر، 
عناصــری کــه باعــث حرکــت و تغییــر در طــرح اصلــی ســناریوها شــده، ســرانجام داســتان ها را مشــخص 
ــه  ــدی، ب ــل کلی ــی از عوام ــاد ماتریس ــا ایج ــد، ب ــۀ بع ــوارتز، 1388، ص. 226(. در مرحل ــد )ش می کنن
شناســایی نیروهــای پیشــران در بیــن عوامــل کلیــدی اقــدام شــد. بــا اســتفاده از روشــی کــه گفتــه شــد، 
34 عامــل کلیــدی شناســایی و  در یــک ماتریــس 34 در 34  تنظیــم شــد. بــرای شناســایی نیروهــای 
پیشــران از بیــن عوامــل کلیــدی، از روش تأثیــر متقاطــع اســتفاده  شــد. ایــن روش بــر ایــن ســؤال بنــا 
ــل اتفاقــات آینــده  ــی متقاب ــر تأثیــرات احتمال ــد مبتنــی ب ــا پیش بینــی آینــده می توان شــده اســت: »آی
ــداد 21  ــن پرســش نامه های ارســالی، تع ــی، 1390، ص. 47(. از بی ــر باشــد؟« )بهشــتی و زال ــر یکدیگ ب
ــک  ــزار میک م ــل از نرم اف ــرات متقاب ــس اث ــبات ماتری ــت محاس ــد. جه ــي گردی ــد نهای پرســش نامه تأیی
ــن  ــاز داده شــد. ای ــدی شناسایی شــده امتی ــل کلی ــه عوام اســتفاده  شــد. براســاس نظــر کارشناســی، ب

امتیــازات بــر مبنــای اثرگــذاری و اثرپذیــری عوامــل اختصــاص  یافتــه اســت.  

براســاس تحلیــل ســاختاری عوامــل کلیــدی، متغیرهــای اثرگــذار )بیشــترین اثرگــذاری و کمتریــن 
ــت از  ــم، حمای ــر اقلی ــت از: تغیی ــارت  اس ــور عب ــۀ 3 کش ــاورزی منطق ــش کش ــر آمای ــتگی( ب وابس
ــردی  ــدی راهب ــل کلی ــن عوام ــر مهم تری ــرف دیگ ــاورزی. از ط ــای کش ــاورزی و فناوری ه ــش کش بخ
)اثرگــذاری زیــاد، وابســتگی فــراوان( عبــارت  اســت از: تجــاری و کوتــاه کــردن زنجیــرۀ ارزش، منابــع 
ــایر  ــاورزی. س ــوالت کش ــی محص ــت جهان ــادرات و قیم ــاورزی، ص ــش کش ــرمایه گذاری در بخ آب، س

ــر نشــان داده  شــده اســت.  متغیرهــا براســاس نمــودار حاصــل از تحلیــل ســاختاری در جــدول زی
جدول 4. وضعیت عوامل کلیدی براساس نوع متغیر در نرم افزار میک مک

متغیرنوع متغیرردیف

تغییر اقلیم، حمایت از بخش کشاورزی، فناوری های کشاورزیاثرگذار1

تجاری و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش، منابع آب، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، صادرات، راهبردی2
قیمت جهانی محصوالت کشاورزی

گلخانه، بازارهای محلی، صنایع غذایی، صنایع فرآوری، بازار فروش، انبار و نگهداریهدف3

الگوی مصرف، کیفیت محصوالت، درآمد سرانه، مهاجرت، نیروی کاراثرپذیر4

مستقل5
منابع خاك، بهره وری 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

تجارت جهانی و جهانی  شدن بازارها، حمل ونقل، مراکز بازاریابی، تنش و کمبود آبیتنظیمی6
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شکل 4. موقعیت عوامل کلیدی در تحلیل وابستگی و استقالل

پــس از شناســایي نهایــي عوامــل کلیــدی و پیشــران ها و تعییــن میــزان تأثیــرات آن هــا از طریــق 
ماتریــس متقاطــع، در مرحلــۀ بعــد جهــت تعییــن اهمیــت و عــدم قطعیــت عوامــل کلیدی و پیشــران ها 
از پرســش نامه اســتفاده شــد. در ایــن مرحلــه، مهم تریــن نیروهــای پیشــران نیروهایــی اســت کــه هــم 
از میــزان اثرگــذاری زیــادی برخــوردار باشــد و هــم  درجــۀ عــدم قطعیــت آن هــا بــاال باشــد. متغیرهایــي 

کــه بیشــترین امتیــاز عــدم قطعیــت و اثرگــذاری بــه خــود اختصــاص داده ، عبــارت اســت از: 

1. تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش؛

2. فناوری های کشاورزی؛

3. تجارت جهانی و جهانی  شدن بازارها؛

4. صادرات؛

5. تغییر اقلیم. 
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جدول 5. ماتریس عدم قطعیت و سطح تأثیر و میزان عدم قطعیت عوامل کلیدی

وضعیت
 باال

عدم قطعیت

پایینمتوسط

ت
سطح تأثیر / اهمی

باال

تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیرۀ ارزش
فناوری های کشاورزی

تجارت جهانی و جهانی  شدن بازارها
صادرات

تغییر اقلیم

حمایت از بخش کشاورزی
قیمت جهانی محصوالت 

کشاورزی
بازار فروش

سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی

بازارهای محلی
صنایع فرآوری
صنایع غذایی
حمل ونقل

انبار و نگهداری
منابع آب

متوسط

امنیت مالی و تجاری
تنش و کمبود منابع آبی

بحران ها و امنیت ملی قیمت انرژی 
گلخانه 

منابع خاك
درآمد سرانه
شهرنشینی

کیفیت محصول

مراکز ترویج و آموزش
مراکز خدمات کشاورزی

بهره وری عوامل کل
مهاجرت

نیروی کار 
الگوی مصرف

پایین

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

از کشاورزی

مراکز بازاریابی
گلخانه

قیمت انرژی
رشد جمعیت
 الگوی مصرف

ــای  ــت نیروه ــار و وضعی ــه رفت ــه ب ــا توج ــناریوها ب ــاخت س ــی در س ــای اصل ــن محوره تدوی
ــناریوهای  ــن س ــز از تدوی ــور پرهی ــت. به منظ ــناریو اس ــزی س ــر از برنامه ری ــۀ دیگ ــران، مرحل پیش
ــد،  ــنهادی انجام ــای پیش ــا و برنامه ه ــن راهبرده ــردرگمی در تدوی ــه س ــت ب ــن اس ــه ممک ــاد ک زی
ــق  ــمول خل ــع و همه ش ــی جام ــم ، مفاهیم ــا ه ــط ب ــای مرتب ــب متغیره ــود از ترکی ــعی می ش س
ــن  ــردد. در ای ــن گ ــناریو تدوی ــار س ــت از آن چه ــه تبعی ــناریو و ب ــور س ــر دو مح ــا حداکث ــود ت ش
ــی  ــی، تجــارت جهان ــرۀ ارزش تجــارت جهان ــردن زنجی ــاه ک ــای تجاری ســازی و کوت راســتا، متغیره
ــات  ــن موضوع ــه ای ــل اینک ــب شــد و به دلی ــر ترکی ــا همدیگ ــا و صــادرات، ب ــی  شــدن بازاره و جهان
ــر  ــای ارزش محصــوالت کشــاورزی تعبی ــوم زنجیره ه ــب مفه ــط اســت، همگــی در قال ــم مرتب ــا ه ب
ــه از  ــه اینک ــا توجــه ب ــای کشــاورزی اســت. ب ــم و فناوری ه ــر اقلی ــر تغیی ــر دیگ ــردد. دو متغی می گ
ــوان مشــکات ناشــی از تغییــرات اقلیمــی  ــا تغییــرات اقلیمــی می ت ــق انطباق ســازی فنــاوری ب طری
ــت  ــارت اس ــد، عب ــش ده ــر را پوش ــن دو متغی ــت ای ــد جامعی ــه می توان ــی ک ــرد، مفهوم ــل ک را ح
ــت را  ــرایط زیس ــوان ش ــاوری می ت ــۀ فن ــا غلب ــی ب ــاورزی. به عبارت ــوالت کش ــای محص از فناوری ه
ــودن  ــاوری و تحــت کنتــرل ب ــه اهمیــت فن ــا توجــه ب ــن ب ــاق داد. بنابرای ــرات اقلیمــی انطب ــا تغیی ب
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ــران  ــن دو پیش ــن، ای ــرد. بنابرای ــاال می ب ــت آن را ب ــذاری و محوری ــزان اثرگ ــان، می ــط انس آن توس
ــن دو پیشــران  ــار ای ــه رفت ــا هرگون ــد و ب ــم می زن ــده رق ــۀ کشــور را در آین ــدۀ کشــاورزی منطق آین

ــود.  ــور ب ــه متص ــاورزی منطق ــرای کش ــوان ب ــی را می ت ــناریوهای مختلف س

ش
رز

ي ا
ها

ره 
نج

ل ز
می

تک

توسعه همه جانبه فناوري هاي کشاورزي

ش
رز

ي ا
ها

ره 
جی

 زن
یل

کم
م ت

عد

عدم توسعه همه جانبه فناوري هاي کشاورزي

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 محصوالت

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  •

نبود مدیریت بهینه منابع آب •
افزایش فرسایش خاك •
تک محصولی شدن •
افزایش نرخ اشتغال بخش صنعت  •
افزایش مهاجرت •
کاهش رشد جمعیت •
استقرار نامناسب صنایع فرآوري •
توسعه صنایع غذایی •
استقرار نامناسب انبار و محل  •

نگهداري محصوالت

توسعه مراکز بازاریابی •
توسعه بازار فروش  •
تولید بر اساس الگوي مصرف  •

بدون توجه به منابع
توسعه بازارهاي محلی •
صادرات محور بودن •
توسعه کشت گلخانه •
کاهش کیفیت محصول •
کاهش بهره وري عوامل کل  •

نبود مدیریت بهینه منابع آب •
افزایش فرسایش خاك •
تک محصولی شدن •
کاهش نرخ اشتغال بخش صنعت  •
افزایش مهاجرت •
کاهش رشد جمعیت •
نبود صنایع فرآوري مورد نیاز •
نبود صنایع غذایی مورد نیاز •
نبود انبار و محل نگهداري  •

محصوالت مورد نیاز

نبود مراکز بازاریابی •
نبود بازار فروش  •
تولید بدون توجه به منابع •
عدم توسعه بازارهاي محلی •
صادرات محور نبودن •
نبود کشت گلخانه •
کاهش کیفیت محصول •
کاهش بهره وري عوامل کل  •

مدیریت بهینه منابع آب •
کاهش فرسایش خاك •
کشت متنوع در سطح •
افزایش نرخ اشتغال بخش  •

کشاورزي 
کاهش مهاجرت •
کاهش رشد جمعیت •
نبود صنایع فرآوري مورد نیاز •
عدم توسعه صنایع غذایی •
نبود انبار و محل نگهداري  •

محصوالت مورد نیاز

نبود مراکز بازاریابی •
نبود بازار فروش  •
تولید بدون توجه به بازار  •
نبود بازارهاي محلی •
صادرات محور نبودن •
توسعه کشت گلخانه •
کاهش کیفیت محصول •
افزایش بهره وري عوامل کل  •

شکل 5. وضعیت عوامل کلیدی در هریک از سناریوها

5ـ1. فضاسازی سناریوها
ــه نام گــذاری و شــرح و فضاســازی ســناریوهای پیــِش روی آمایــش  در ایــن مرحلــه از ســناریونگاری ب
کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور پرداختــه می شــود؛ به طــوری  کــه هــر ســناریو آینــده ای متفــاوت را شــرح 

می دهــد کــه ممکــن اســت در آینــده اتفــاق بیفتــد. 

5ـ1ـ1. سناریو اول )توسعۀ پایدار کشاورزی(
فعالیت هــای کشــاورزی دارای دو مرحلــۀ اصلــی اســت: 1. تولیــد محصــوالت کشــاورزی؛ 2. فــرآوری 
و بازاررســانی محصــوالت تولید شــده. در ســناریو توســعۀ پایــدار کشــاورزی، همــۀ مراحــل کاشــت، 
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ــام  ــن انج ــای نوی ــق فناوری ه ــانی از طری ــارداری و بازاررس ــل، انب ــت، حمل ونق ــت و برداش داش
می شــود. از طــرف دیگــر فــرآوری و بازاررســانی محصــوالت از طریــق تکمیــل زنجیره هــای ارزش 
صــورت می گیــرد و ارزش افــزوده در هــر مرحلــه ایجــاد می شــود. جهــت تشــریح فضــای ســناریو، 

وضعیــت پنــج بخــش اصلــی کشــاورزی در ســناریو توســعۀ پایــدار کشــاورزی بیــان شــده اســت.  

ــی  ــرایط محیط ــاس ش ــات براس ــای باغ ــی و نهال ه ــوالت زراع ــذر محص ــداری: ب ــت و باغ زراع
ــاس  ــده براس ــال تولیدش ــذر و نه ــود. ب ــاح می ش ــاب و اص ــگاه ها انتخ ــی در آزمایش و جغرافیای
ــزارآالت نویــن کشــاورزی  ــژۀ هــر محصــول در دشــت های منطقــه به وســیلۀ اب اقلیــم و شــرایط وی
ــوالت  ــی محص ــی و سم پاش ــاری، کودده ــات آبی ــۀ اقدام ــت، هم ــۀ داش ــود. در مرحل ــته می ش کاش
ــان  ــود. زم ــام می ش ــد انج ــزارآالت جدی ــایر اب ــاد و س ــگرها، پهپ ــق حس ــی از طری ــی و باغ زراع
رســیدن و مرحلــۀ برداشــت از طریــق ابزارهــای ویــژۀ هــر محصــول شناســایی می شــود و کشــاورز 
ــۀ  ــد. در مرحل ــول می کن ــت محص ــه برداش ــدام ب ــرفته اق ــزه و پیش ــتگاه های مکانی ــق دس از طری
بعــد، تعاونی هــا و شــرکت های خریــد محصــوالت جهــت انتقــال محصــول برداشت شــده بــا 
اتومبیل هــای ویــژۀ هــر محصــول وارد مــزارع و باغــات می شــوند و محصــوالت را بــه محــل 
ــد  ــر واح ــاز ه ــاس نی ــه براس ــی مربوط ــا تعاون ــرکت ی ــپس ش ــد. س ــال می دهن ــع آوری انتق جم
فــرآوری کــه در ســطح منطقــه وجــود دارد، محصــول جمع آوری شــده را توزیــع می کنــد. 
کارگاه هــای فــرآوری نیــز براســاس ظرفیــت خــود شــروع بــه فــرآوری و تولیــد محصــوالت غذایــی 
ــی و  ــای داخل ــاز بازاره ــاس نی ــک براس ــی الکترونی ــبکۀ بازاریاب ــق ش ــپس از طری ــد. س می کنن
ــزات  ــات، جالی ــوالت صیفی ج ــود. محص ــاز می ش ــده آغ ــول تولیدش ــانی محص ــی، بازاررس خارج
ــتقیماً از  ــانی مس ــود و بازاررس ــل می ش ــه منتق ــده و گلخان ــای کنترل ش ــه فضاه ــبزیجات ب و س
ــردخانه ها  ــازاد، در س ــد م ــورت تولی ــود و درص ــتاده می ش ــرف فرس ــازار مص ــه ب ــد ب ــل تولی مح
ــن  ــردد. در ای ــی عرضــه می گ ــی و داخل ــای خارج ــه بازاره ــان مناســب، ب ــود و در زم ــار می ش انب
ــد.  ــود می رس ــد خ ــن ح ــه کوتاه تری ــی ب ــدۀ نهای ــده و مصرف کنن ــن تولیدکنن ــۀ بی ــناریو، فاصل س

ــن  ــه بهتری ــه ب ــای منطق ــی از دام ه ــر ژنتیک ــظ ذخای ــژادی و حف ــای به ن ــور: روش ه دام و طی
ــود  ــد می ش ــگاه ها تولی ــوع دام در آزمایش ــر ن ــا ه ــب ب ــای متناس ــود و داروه ــام می ش ــیوه انج ش
و بــا قیمــت کــم در اختیــار دامــداران قــرار می گیــرد. در ایــن وضعیــت، دامــداری به طــور 
عمــده به شــیوۀ پــروار و پــرورش در محیط هــای بســته و نیمه بــاز انجــام می شــود. تعــداد 
بهره برداری هــا و تولیدکننــدگان دام در ســامانه های مربــوط بــه تعاونی هــا به ثبــت  می رســد  
ــورت  ــا درص ــود ت ــته می ش ــان گذاش ــار متخصص ــل در اختی ــۀ مراح ــد دام در هم ــت رش و وضعی
بــروز هرگونــه بیمــاری، دارو و عــاج متناســب در کمتریــن زمــان بــه دســت دامــدار برســد. بعــد 
ــال داده  ــتارگاه ها انتق ــه کش ــتی ب ــًا بهداش ــه روش کام ــده ب ــروار، دام تولیدش ــل دورۀ پ از تکمی
می شــود. کشــتارگاه ها نیــز الشــه های ذبح شــده را بــه بســته های گوشــت براســاس کیفیــت 
ــد  ــزرگ خری ــز ب ــه مراک ــک ب ــبکه های الکترونی ــق ش ــت را از طری ــرده، گوش ــل ک ــت تبدی و کمی
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ــروار،  ــیوۀ پ ــروری به ش ــر دام پ ــاوه ب ــناریو، ع ــن س ــد. در ای ــل می کنن ــی ها منتق و خرده فروش
ــا  ــانی آن ه ــه بازاررس ــد ک ــدا می کن ــتقرار پی ــه اس ــز در منطق ــتی نی ــیری و گوش ــای ش گاوداری ه
ــی در  ــور محل ــرورش طی ــیوۀ پ ــم به ش ــز، ه ــور نی ــوص طی ــت. درخص ــده اس ــیوۀ ذکرش ــز به ش نی
ــل  تصــور  ــرورش طیــور به شــیوۀ صنعتــی در ایــن ســناریو قاب محیــط روســتاها و هــم به صــورت پ
اســت کــه در هــر دو حالــت، از فناوری هــای نویــن بــرای تولیــد و بازاررســانی اســتفاده می گــردد.  

ــورداری  ــیات و زنب ــۀ ش ــد در زمین ــره وری و تولی ــش به ــرای افزای ــورداری: ب ــیات و زنب ش
شــرکت  ها  و  تعاونی هــا  می شــود.  اســتفاده  ویــژه  ســخت افزارهای  و  نرم افــزار  حســگرها،  از 
محصــوالت تولیدشــدۀ شــیات و زنبــورداری را جمــع آوری  می کننــد و بــرای فــرآوری، بــه صنایــع 

ــتند.   ــرف می فرس ــای مص ــه و بازاره مربوط

ــق  ــی از طری ــی جنگل ــرداری از اراض ــت و بهره ب ــگل کاری و حفاظ ــتم جن ــگل داری: سیس جن
ــیب پذیر  ــای آس ــایی پهنه ه ــق و شناس ــای حری ــامانۀ اطف ــود. س ــام می ش ــن انج ــای نوی فناوری ه
ــاس  ــی براس ــع جنگل ــتفاده از مناب ــت و اس ــدن درخ ــود. بری ــتقر می ش ــی مس ــای جنگل در پهنه ه
ســامانۀ شناســایی صــورت می گیــرد و از جنگل زدایــی و تخریــب منابــع جنگلــی جلوگیــری 

می شــود. 

5ـ1ـ2. ســناریو دوم )فشار مضاعف بر منابع طبیعی(
در ســناریو فشــار مضاعــف بــر منابــع طبیعــی از آنجــا کــه بــا توســعه نیافتگی همه جانبــۀ 
ــن کشــاورزی از یــک  طــرف و تکمیــل زنجیــرۀ ارزش از طــرف دیگــر مواجهیــم،  فناوری هــای نوی
ــدارد؛  در هیچ یــک از مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت، فناوری هــای نویــن جایــگاه مشــخصی ن
ــل  ــن دلی ــه همی ــن اســتفاده می شــود. ب ــای نوی ــرۀ ارزش از فناوری ه ــل زنجی ــا در حــوزۀ تکمی ام
ــود.  ــی وارد می ش ــع طبیع ــر مناب ــی ب ــار مضاعف ــتری، فش ــازار و مش ــاز ب ــن نی ــتای تأمی در راس
جهــت تشــریح فضــای ســناریو، وضعیــت پنــج بخــش اصلــی کشــاورزی در ســناریو فشــار مضاعــف 

ــع طبیعــی بیــان شــده اســت.   ــر مناب ب

زراعــت و باغــداری: در ایــن ســناریو، فناوری هــای کشــاورزی جایگاهــی در کشــاورزی 
ــطحی  ــای س ــی و آب ه ــای زیرزمین ــای آب ه ــداری برمبن ــت و باغ ــت، زراع ــن وضعی ــدارد. در ای ن
ــن،  ــت زمی ــی آب، فرونشس ــان منف ــد بی ــت و رون ــنتی اس ــیوۀ س ــاری به ش ــود و آبی ــام می ش انج
ــد. از طــرف دیگــر زنجیره هــای جمــع آوری، فــرآوری  ــداوم می یاب ــع ت تخریــب خــاك و ســایر مناب
ــل  ــن وضعیــت، به دلی ــد. در ای ــازار محصــوالت تولیدشــده را می خرن و بازاررســانی تکمیل شــده و ب
وجــود مراکــزی بــرای خریــد ایــن محصــوالت، کشــاورزان ترغیــب می شــوند بــرای تولیــد بیشــتر 
ــدید  ــع تش ــب مناب ــه تخری ــد و درنتیج ــری بیاورن ــار زیادت ــع فش ــر مناب ــتر ب ــود بیش ــب س و کس
شــود )وضعیتــی کــه بــرای چغندرقنــد و گنــدم آبــی وجــود دارد(. در ایــن ســناریو، فاصلــۀ بیــن 
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ــود  ــد خ ــن ح ــه کوتاه تری ــرۀ ارزش ب ــل زنجی ــت تکمی ــی به عل ــدۀ نهای ــده و مصرف کنن تولیدکنن
ــودی کامــل کشــاورزی  ــرای ناب می رســد؛ امــا منابــع طبیعــی به شــدت تخریــب  می شــود و راه را ب

ــد.   ــوار می کن ــه هم منطق

دام، طیــور، شــیات و زنبــورداری: دامــداری و پــرورش طیــور و فعالیــت شــیات و زنبــورداری 
ــد. در ایــن ســناریو، به دلیــل  ــدون اســتفاده از فناوری هــای نویــن توســعه می یاب به شــیوه ســنتی ب
ــش  ــه کاه ــود ک ــورداری مشــاهده می ش ــیات و زنب ــداری و ش ــد دام ــش و رش ــازار افزای ــود ب وج
ــش دام  ــی بخ ــخصات اصل ــداری از مش ــات دام ــش تلف ــۀ افزای ــا به اضاف ــع و نهاده ه ــه و مرات علوف
و طیــور، شــیات و زنبــورداری در ســناریو دوم اســت. در محیــط روســتاها ایــن فعالیت هــا 
ــه در  ــت ک ــور اس ــل  تص ــناریو قاب ــن س ــی در ای ــی کنون ــی/ صنعت ــنتی و نیمه صنعت ــیوۀ س به ش
ــه  ــا توج ــد، ب ــد می یاب ــد رش ــاورزی هرچن ــن کش ــای نوی ــه فناوری ه ــه ب ــدون توج ــت ب ــر حال ه
ــت  ــدت به عل ــد و در درازم ــش می یاب ــی افزای ــع طبیع ــر مناب ــار ب ــرۀ ارزش، فش ــل زنجی ــه تکمی ب
تخریــب نهاده هــا و منابــع اولیــۀ مــورد نیــاز بــا افزایــش هزینــه و بــه تبعیــت از آن از دســت رفتــن 

ــرۀ ارزش منجــر خواهــد شــد.  ــه از بیــن رفتــن زنجی ــرای مشــتریان، ب ــزودۀ محصــول ب ارزش اف

ــی از  ــی جنگل ــرداری از اراض ــت و بهره ب ــگل کاری و حفاظ ــناریو، جن ــن س ــگل داری: در ای جن
طریــق فناوری هــای نویــن انجــام نمی شــود. ســامانۀ اطفــای حریــق و شناســایی پهنه هــای 
ــام  ــیوه انج ــن ش ــه بدتری ــگل داری ب ــردد و جن ــتقر نمی گ ــی مس ــای جنگل ــیب پذیر در پهنه ه آس
ــع  ــتفاده از مناب ــت و اس ــدن درخ ــرۀ ارزش، بری ــداوم زنجی ــازار و ت ــن ب ــور تأمی ــود. به منظ می ش

جنگلــی بی رویــه صــورت می گیــرد. در ایــن ســناریو، جنگل زدایــی مشــاهده می شــود.  

ناپایدار کشاورزی( 5ـ1ـ3. سناریو سوم )توسعۀ 
در ســناریو توســعۀ ناپایــدار کشــاورزی، در هیچ یــک از مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت، 
ــرآوری  ــدارد و ف ــخصی ن ــگاه مش ــن جای ــای نوی ــانی فناوری ه ــارداری و بازاررس ــل، انب حمل ونق
ــزوده  ــود و ارزش اف ــام نمی ش ــای ارزش انج ــل زنجیره ه ــق تکمی ــوالت از طری ــانی محص و بازاررس
ــی  ــش اصل ــج بخ ــت پن ــناریو، وضعی ــای س ــریح فض ــت تش ــد. جه ــود نمی آی ــه به وج ــر مرحل در ه

ــت.   ــده اس ــان ش ــتی بی ــاورزی معیش ــناریو کش ــاورزی در س کش

زراعــت و باغــداری: در ایــن ســناریو، فناوری هــای کشــاورزی جایگاهــی در کشــاورزی ندارنــد. 
در ایــن وضعیــت، زراعــت و باغــداری برمبنــای اســتفادۀ غیربهینــه و بــا بهــره وری پاییــن از آب هــای 
ــاورزی در  ــن کش ــای نوی ــیون و ابزاره ــود و مکانیزاس ــام می ش ــطحی انج ــای س ــی و آب ه زیرزمین
ــع آوری،  ــای جم ــر زنجیره ه ــرف دیگ ــد. از ط ــعه نمی یاب ــت توس ــت و برداش ــت، داش ــل کاش مراح
ــه خریــد محصــوالت  فــرآوری و بازاررســانی تکمیــل  نمی شــود و دالالن و شــبکه های غیررســمی ب
ــول  ــادی ط ــان زی ــی زم ــدۀ نهای ــت مصرف کنن ــه دس ــول ب ــیدن محص ــا رس ــد و ت ــدام می کنن اق
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ــت  ــول و قیم ــد محص ــت تولی ــن قیم ــاوت بی ــوالت )تف ــازار محص ــیۀ ب ــت حاش ــد و قیم می کش
ــک  ــات، خش ــش ضایع ــی، افزای ــد. خام فروش ــش می یاب ــدت افزای ــی( به ش ــول نهای ــد محص خری
ــه تبعیــت از آن کاهــش درآمــد  ــع طبیعــی )آب و خــاك( و ب شــدن باغــات، تخریــب شــدید مناب
و بیــکاری و مهاجــرت روســتاییان ویژگــی اصلــی بخــش فعالیــت زراعــی و باغــی در ایــن ســناریو 

اســت.    

ــورداری به شــیوۀ  ــور، شــیات و زنب ــرورش طی ــداری، پ ــورداری: دام ــور، شــیات و زنب دام، طی
ــاز  ــل نی ــناریو، به دلی ــن س ــد. در ای ــه می یاب ــن ادام ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــدون اس ــنتی ب س
کّمــی بــازار از یــک  طــرف و کاهــش نهاده هــا، علوفــه و مراتــع،  قیمــت حاشــیۀ بــازار محصــوالت 
افزایــش می یابــد. به علــت اســتفاده نکــردن از فنــاوری نویــن، افزایــش تلفــات دام و زنبــور 
ــب  ــود نصی ــن س ــت، کمتری ــن وضعی ــت. در ای ــوم اس ــناریو س ــی س ــخصات اصل ــان از مش و آبزی
دامــداران و تولیدکننــدگان می شــود و از طــرف دیگــر منابــع بیشــتری مصــرف می گــردد. 
ــد و  ــش می یاب ــای ارزش، کاه ــود زنجیره ه ــل نب ــل به دلی ــیات و زنبورعس ــوالت ش ــت محص کیفی

ــد.    ــاق نمی افت ــه اتف ــدات مربوط ــوالت و تولی ــادرات محص ص

طریــق  از  جنگلــی  اراضــی  از  بهره بــرداری  و  حفاظــت  ســناریو،  ایــن  در  جنــگل داری: 
ــیب پذیر  ــای آس ــایی پهنه ه ــق و شناس ــای حری ــامانۀ اطف ــود. س ــام نمی ش ــن انج ــای نوی فناوری ه
در پهنه هــای جنگلــی اســتقرار نمی یابــد و جنــگل داری بــه بدتریــن شــیوه انجــام می شــود. 
ــش  ــن ســناریو، افزای ــد. در ای ــه می یاب ــه ادام ــی بی روی ــع جنگل ــدن درخــت و اســتفاده از مناب بری

ــت.   ــت اس ــل  رؤی ــی قاب ــوالت و جنگل زدای ــازار محص ــیۀ ب ــت حاش قیم

5ـ1ـ4. سناریو چهارم )کشاورزی غیراقتصادی(
از طریــق  در ســناریو کشــاورزی غیراقتصــادی، همــۀ مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت 
ــق  ــرآوری و بازاررســانی محصــوالت از طری ــر ف ــن انجــام می شــود. از طــرف دیگ ــای نوی فناوری ه
ــد.  ــود نمی  آی ــه به وج ــر مرحل ــزوده در ه ــرد و ارزش اف ــورت نمی گی ــای ارزش ص ــل زنجیره ه تکمی
ــاورزی  ــناریو کش ــاورزی در س ــی کش ــش اصل ــج بخ ــت پن ــناریو، وضعی ــای س ــریح فض ــت تش جه

ــت. ــده اس ــان ش ــادی بی غیراقتص

ــی و  ــرایط محیط ــاس ش ــات براس ــال باغ ــی و نه ــوالت زراع ــذر محص ــداری: ب ــت و باغ زراع
ــم و  ــۀ اقلی ــذر و نهــال تولیدشــده برپای ــی در آزمایشــگاه ها انتخــاب و اصــاح می شــود. ب جغرافیای
ــن کشــاورزی کاشــته  ــزارآالت نوی ــه به وســیلۀ اب ــژۀ هــر محصــول در دشــت های منطق شــرایط وی
ــی  ــوالت زراع ــی محص ــی و سم پاش ــاری، کودده ــات آبی ــۀ اقدام ــت، هم ــۀ داش ــود. در مرحل می ش
ــۀ  ــیدن و مرحل ــان رس ــود. زم ــام می ش ــد انج ــزارآالت جدی ــایر اب ــاد و س ــق حســگرها، پهپ از طری
ــق دســتگاه های  ــژۀ هــر محصــول شناســایی می شــود و کشــاورز از طری ــا ابزارهــای وی برداشــت ب
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ــی  ــان منف ــا بی ــرایط، ب ــن ش ــد. در ای ــول می کن ــت محص ــه برداش ــدام ب ــرفته اق ــزه و پیش مکانی
ــع طبیعــی مواجــه نیســتیم؛ امــا زنجیره هــای جمــع آوری،  آب و فرونشســت زمیــن و تخریــب مناب
ــه خریــد محصــوالت  فــرآوری و بازاررســانی تکمیــل  نمی  شــود و دالالن و شــبکه های غیررســمی ب
ــول  ــادی ط ــان زی ــی زم ــدۀ نهای ــت مصرف کنن ــه دس ــول ب ــیدن محص ــا رس ــد و ت ــدام می کنن اق
می کشــد و قیمــت حاشــیۀ بــازار محصــوالت )تفــاوت بیــن قیمــت تولیــد محصــول و قیمــت خریــد 
ــد  ــش درآم ــات و کاه ــش ضایع ــی، افزای ــد. خام فروش ــش می یاب ــدت افزای ــی( به ش ــول نهای محص
ــی  ــت. به عبارت ــناریو اس ــن س ــی در ای ــی و باغ ــت زراع ــش فعالی ــی بخ ــی اصل ــتاییان ویژگ روس
هرچنــد کشــاورزی رونــدی پایــدار دارد، به علــت تکمیــل نشــدن زنجیــرۀ ارزش، ســود کشــاورزی 

ــود. ــد ب ــان خواه ــن معیشــت آن ــد تأمی ــود و بیشــتر در ح ــدگان نمی ش ــد تولیدکنن عای

ــا  ــدات ب ــد زراعــت و باغــداری، تولی ــن بخــش، همانن ــورداری: در ای ــور، شــیات و زنب دام، طی
ــظ  ــژادی و حف ــای به ن ــود. روش ه ــام می ش ــی انج ــن علم ــای نوی ــا و روش ه ــتفاده از فناوری ه اس
ذخایــر ژنتیکــی از دام هــا و آبزیــان منطقــه بــه بهتریــن شــیوه انجــام  می شــود و داروهــای متناســب 
بــا هــر نــوع دام در آزمایشــگاه ها تولیــد می شــود و بــا قیمــت کــم در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار 
ــای  ــی، بازاره ــوالت دام ــد محص ــد از تولی ــرۀ ارزش، بع ــدن زنجی ــل نش ــت تکمی ــرد. به عل می گی
محلــی و دالالن وارد روســتاها و محــل تولیــدات دامــی می شــوند و دام زنــده را از منطقــه خــارج 
ــوالت  ــود محص ــد. س ــال می دهن ــور انتق ــارج از کش ــا خ ــور ی ــق کش ــر مناط ــه دیگ ــد و ب می کنن
ــش  ــدت کاه ــدگان به ش ــرای تولیدکنن ــای ارزش، ب ــود زنجیره ه ــل نب ــل به دلی ــیات و زنبورعس ش
می یابــد. در ایــن وضعیــت، بیشــترین ســود نصیــب دالالن و واســطه ها می شــود و اقتصــاد 

ــد. ــی می مان ــت باق ــن معیش ــد تأمی ــرایط در ح ــن ش ــدگان در بهتری تولیدکنن

ــق  ــی از طری ــی جنگل ــرداری از اراض ــت و بهره ب ــگل کاری و حفاظ ــتم جن ــگل داری: سیس جن
فناوری هــای نویــن انجــام می شــود. بریــدن درخــت و اســتفاده از منابــع جنگلــی براســاس 
ســامانۀ شناســایی صــورت می گیــرد و از جنگل زدایــی و تخریــب منابــع جنگلــی جلوگیــری 

می شــود.  

5ـ2. تحلیل پویایی سیســتم ها در سناریوهای مختلف 
در ایــن مرحلــه از پژوهــش، تحلیــل پویایــی سیســتم در ســناریوهای مختلــف بررســی شــده اســت. 
پروفســور فاســتر از مؤسســۀ فنــی ماساچوســت روش پویایی شناســی سیســتم را در ســال 1950 م 
ــۀ پیشــین  ــه تکمیل کننــدۀ مرحل ــن مرحل ــد، 1394، ص. 123(. ای ــداع کــرد )باســتان و احمدون اب
ــناریو  ــر س ــا در ه ــی متغیره ــت کیف ــع وضعی ــه درواق ــت ک ــناریوها( اس ــازی س ــش )فضاس پژوه
ــل  ــران و عوام ــای پیش ــاط نیروه ــه ارتب ــش، ب ــه از پژوه ــن مرحل ــت. در ای ــده اس ــازی ش کّمی س
کلیــدی اصلــی کشــاورزی منطقــۀ 3 کشــور و تأثیــر ایــن عوامــل بــر وضعیــت کشــاورزی منطقــه 
ــیم  ــتمی ترس ــدل سیس ــک م ــا در ی ــن متغیره ــاط ای ــوۀ ارتب ــدا نح ــت. در ابت ــده اس ــه ش پرداخت
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ــا در  ــود آن ه ــد و خ ــر نمی پذیرن ــی تأثی ــچ نیروی ــران از هی ــای پیش ــدل، نیروه ــن م ــد. در ای ش
ــر نشــان  ــا در نمــودار زی ــن متغیره ــاط ای ــده هســتند. ارتب ــه تعیین کنن سیســتم کشــاورزی منطق

داده  شــده اســت. 

شکل 6. ارتباط نیروهای پیشران و عوامل کلیدی بخش کشاورزی

ــق  ــدی به صــورت مطل ــل کلی ــک از عوام ــددی هری ــه شــاخص ع ــا توجــه ب ــد، ب ــۀ بع در مرحل
و نســبی در نرم افــزار ونســیم وارد شــد؛ ســپس بــا توجــه بــه رفتــار نیروهــای پیشــران در 
ــد  ــر می کن ــز تغیی ــۀ 3 نی ــی کشــاورزی منطق ــدی اصل ــل کلی ــت عوام ــف، وضعی ســناریوهای مختل
و ایــن تغییــرات در دورۀ بیست ســاله و بــا توجــه بــه واحــد هرکــدام از عوامــل کلیــدی در 
ــدار  ــعۀ پای ــناریو اول )توس ــد در س ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــاهده اس ــل  مش ــر قاب ــای زی نموداره
ــا در  ــت؛ ام ــه اس ــق یافت ــاورزی رون ــه ای دارد و کش ــت بهین ــدی وضعی ــل کلی ــاورزی(، عوام کش
ســناریو ســوم )توســعۀ ناپایــدار کشــاورزی( عوامــل کلیــدی در نامناســب ترین وضعیــت قــرار دارد 

ــت.  ــی اس ــارم بینابین ــناریوهای دوم و چه و س
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شکل 7. وضعیت شاخص های اصلی بخش کشاورزی منطقۀ 3 در چهار سناریو تدوین شده

5ـ3. نشانه های بروز سناریو
ــا توجــه  در مرحلــۀ نهایــی، نشــانه های بــروز هــر ســناریو شناســایی شــد. عائــم بــروز هــر ســناریو ب
ــن منظــور،  ــرای ای ــد، شناســایی می شــود. ب ــف به وجــود می آی ــای مختل ــه در زمان ه ــه شــرایطی ک ب
ــد.  ــده را مشــخص نماین ــناریوهای تدوین ش ــروز س ــانه های ب ــا نش ــد ت ــته ش ــرگان خواس ــروه خب از گ

نتیجــۀ ایــن بخــش از پژوهــش در جــدول 6 آمــده اســت.  
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جدول 6. نشانه های بروز سناریوهای بخش کشاورزی منطقۀ 3

سناریوها
نشانگرها )جهت گیری یا 
شرایط نیروهای منطبق با 

سناریو(

معیارها و سنجه ها )رویدادها، 
داده  و اطاعاتی که 

تعریف کنندۀ جهت گیری یا 
شرایط نشانگرهاست(

عائم راهنما و هشدارها )سنجه های 
مهم و عطف که به عنوان نشانه های 
آشکار و واضح مورد قضاوت قرار 

می گیرد(

سناریو اول )توسعۀ پایدار 
کشاورزی(

توسعه فناوری های 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 
بسته بندی برای صادرات

افزایش بهره وری منابع تولید 

سناریو دوم )فشار مضاعف 
بر منابع طبیعی(

 توسعه نایافتگی فناوری های 
کشاورزی

تولید براساس بازار و سلیقۀ 
مشتری در داخل و خارج از 

منطقه

توسعه نایافتگی فناوری های 
کشاورزی

افزایش صادرات  محصوالت 
کشاورزی به کشورهای دور 

و نزدیک

توسعه نایافتگی فناوری های کشاورزی
افزایش تعداد صنایع فرآوری و 

بسته بندی برای صادرات
کاهش بهره وری منابع تولید

سناریو سوم )توسعۀ 
ناپایدار کشاورزی(

 توسعه نایافتگی فناوری های 
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 
بسته بندی برای صادرات

کاهش بهره وری منابع تولید 

سناریو چهارم )کشاورزی 
غیراقتصادی(

توسعۀ فناوری های کشاورزی
تولید براساس حجم تولید و 

بدون توجه به کیفیت آن

ورود فناوری نوین کشاورزی 
به منطقۀ 3

افزایش ضایعات محصوالت 
کشاورزی

افزایش فروش تجهیزات اطاعات 
کشاورزی در منطقۀ 3

کاهش تعداد صنایع فرآوری و 
بسته بندی برای صادرات

افزایش بهره وری منابع تولید

6. نتیجه  
ــی  کشــاورزی از بخش هــای مهــم اقتصــاد هــر جامعــه ای اســت کــه نقــش مهمــی در امنیــت غذای
دارد. از انقــاب کشــاورزی تــا عصــر دیجیتــال، ایــن بخــش از اقتصــاد همیشــه در حــال دگرگونــی 
ــده  ــرات آین ــوده و تغیی ــد ب ــی و ُکن ــاً بطئ ــات عموم ــل از عصــر اطاع ــا قب ــوده اســت. تحــوالت ت ب
ــه دنیــای جدیــد و ظهــور دو مفهــوم جهانــی  شــدن و  ــا ورود ب قابــل پیش بینــی بــوده اســت؛ امــا ب

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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ــت  ــی نیس ــل پیش بین ــر قاب ــرات دیگ ــات، تغیی ــات و ارتباط ــر اطاع ــی ب ــای مبتن ــعۀ فناوری ه توس
ــد.  ــق کنن ــر را محق ــورد نظ ــداف م ــد اه ــته نمی توانن ــد گذش ــر رون ــی ب ــای مبتن و برنامه ریزی ه
ــد  ــا ح ــد ت ــتم ها می توان ــل سیس ــناریونگاری و تحلی ــن س ــتفاده از روش نوی ــرایط، اس ــن ش در ای
ــا طراحــی  ــر نشــوند و ب ــی غافل گی ــرات آت ــر تغیی ــا در براب ــد ت ــزان کمــک کن ــه برنامه ری ــادی ب زی
ســناریوهای مختلــف، تحــوالت آینــده را مدیریــت کننــد. کشــاورزی در ایــران، ماننــد دیگــر مناطــق 
ــه ورود  ــه ب ــا توج ــون ب ــم  اکن ــا ه ــت؛ ام ــرده اس ــپری ک ــی را س ــخ تحوالت ــول تاری ــان، در ط جه
ــکان  ــم، و ام ــر اقلی ــی و تغیی ــوالت اجتماع ــن، تح ــای نوی ــد فناوری ه ــف، مانن ــران های مختل پیش
ظهــور پیشــران های جدیــد، پیش بینــی دقیــق و تحقــق اهــداف در چنیــن فضایــی مشــکل خواهــد 
ــر رونــد  ــود. منطقــۀ 3 کشــور نیــز از ایــن شــرایط فــارغ نیســت و برنامه ریــزی خطــی و مبتنــی ب ب
ــل وجــود  ــۀ 3 کشــور به دلی ــی نیســت. منطق ــه منطق ــن منطق ــرای بخــش کشــاورزی ای گذشــته ب
اراضــی فــراوان دیــم، رودخانه هــای دائمــی و فصلــی زیــاد، داشــتن 791 کیلومتــر مــرز بین المللــی 
بــا کشــور عــراق، تنــوع توپوگرافیــک و تنــوع محصــوالت کشــاورزی، بیشــتر از ســایر مناطــق کشــور 
ــناریوهای  ــاس س ــاورزی براس ــدۀ کش ــش، آین ــن پژوه ــرار دارد. در ای ــول ق ــر و تح ــرض تغیی در مع
ــۀ 3  ــاورزی منطق ــدۀ کش ــان داد در آین ــش نش ــج پژوه ــت. نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــف م مختل
کشــور، 34 عامــل اثرگــذار اســت. در ایــن  میــان، پنــج عامــل  تجاری ســازی و کوتــاه کــردن زنجیــرۀ 
ــی  شــدن بازارهــا، صــادرات و تغییــر اقلیــم  ــی و جهان ارزش، فناوری هــای کشــاورزی، تجــارت جهان
دارای بیشــترین اثرگــذاری در آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3 و دارای بیشــترین درجــۀ عــدم قطعیــت 
ــای  ــراِن  زنجیره ه ــروی پیش ــع دو نی ــه از تقاط ــناریو ک ــب س ــل صلی ــۀ تحلی ــت. نتیج ــود ه  اس ب
ــناریو  ــار س ــد، چه ــیم ش ــاورزی ترس ــوالت کش ــای محص ــاورزی و فناوری ه ــوالت کش ارزش محص
بــرای آینــدۀ کشــاورزی منطقــۀ 3 تدویــن 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 یافته هــای پژوهــش فلمینــگ و دیگــران )2021( 
کــه در مطالعــۀ خــود چهــار ســناریو بــرای آینــدۀ کشــاورزی اســترالیا تدویــن کرده انــد، همســویی 
ــه،  ــاری مزرع ــای تج ــوه در مدل ه ــرات بالق ــناریوها تغیی ــان داد س ــش نش ــن پژوه ــج ای دارد. نتای
تصمیم گیــری، ذی نفعــان و نابرابری هــای فناوری هــای جدیــد و ســایر اجــزای زنجیــرۀ ارزش غذایــی 
ــف  ــه ســناریوهای مختل ــن اســت ک ــر ای ــای پژوهــش بیانگ ــن یافته  ه ــد. همچنی را برجســته می کنن
ــران  ــری و دیگ ــش باق ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن نتیج ــت. ای ــور اس ــل  تص ــاوت قاب ــای متف ــا وضعیت ه ب
ــی و  ــات فن ــۀ تحقیق ــی مؤسس ــوان آینده پژوه ــا عن ــی ب ــان در پژوهش ــی دارد. ایش )1399( همخوان
مهندســی کشــاورزی در افــق 1404، ســه ســناریو آینــدۀ مرســوم، آینــدۀ دوران ســختی و ســناریو 
ــزی  ــرای برنامه ری ــن ب ــای نوی ــتفاده از روش ه ــی اس ــور کل ــد. به ط ــن کردن ــوب را تدوی ــدۀ مطل آین
ــا  ــد ت ــک می کن ــه ای، کم ــطح منطق ــه س ــی کان، ازجمل ــطح جغرافیای ــاورزی در س ــش کش در بخ
ــا  ــف، برنامه ریزی ه ــای مختل ــیم آینده ه ــه ترس ــه ب ــا توج ــود و ب ــایی ش ــده شناس ــوالت آین تح

ــرد.   ــام گی ــان انج ــتر زم ــر در بس ــف و تغییرپذی ــور منعط به ط
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7. پیشنهادها
براساس نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر بیان می شود: 

ـ بــا توجــه بــه شــکل گیری شــورای هماهنگــی توســعۀ منطقــه ای در ســطح چهــار اســتان لرســتان، 
ــۀ 3  ــِش روی بخــش کشــاورزی منطق ــای پی ــا آینده ه ــام، ضــروری اســت ت ــاه و ای ــدان، کرمانش هم
ــده،  ــناریوهای تدوین ش ــاالت و س ــه احتم ــه ب ــا توج ــردد و ب ــد گ ــورا رص ــن ش ــرف ای ــور از ط کش

ــردد؛  ــه گ ــی ارائ ــای اجرای ــای متناســب اتخــاذ و ســپس برنامه ه راهبرده

ــای بخــش  ــا و تهدیده ــرای فرصت ه ــژه ب ــه  و بودجــۀ کشــور ســالیانه بودجــۀ وی ـ ســازمان برنام
کشــاورزی منطقــۀ 3 اختصــاص دهــد و وزارتخانه هــا و نهادهــای مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی ملــزم بــه 
تدویــن راهبردهــا و برنامه هــای ویــژه باشــند تــا درصــورت بــروز هرگونــه آینــده در حــوزۀ کشــاورزی 
غافل گیــر نشــوند و ادارات مربوطــه در منطقــه بــه اجــرای اقدامــات پیشــنهادی در هــر زمــان و مکانــی 

اقــدام نماینــد؛ 

ـ وزارت جهــاد کشــاورزی، به عنــوان متولــی اصلــی بخــش کشــاورزی، ســناریوهای تدوین شــده در 
بخــش کشــاورزی در منطقــۀ 3 کشــور را به عنــوان چارچــوب اصلــی جهــت تدویــن برنامه هــای ایــن 
وزارتخانــه لحــاظ کنــد و بــا توجــه بــه فرصت هــا و تهدیدهــای احتمالــی در هــر ســناریو، برنامه هــای 

ســالیانه و حتــی فصلــی داشــته باشــد؛  

ـ پیشــنهاد می شــود متولیــان دو بخــش خدمــات و صنعــت نیــز بــا توجــه بــه ســناریوهای پیــِش رو 
ــه تحــوالت  ــا توجــه ب ــا آن ســناریوها انطبــاق دهنــد و ب در بخــش کشــاورزی، برنامه هــای خــود را  ب
آتــی ایــن بخــش، برنامه هــای خــود را تغییــر دهنــد و اصــل انعطاف پذیــری در برنامه ریــزی را رعایــت 

؛  یند نما

ــمع و  ــه س ــده را ب ــناریوهای تدوین ش ــی س ــی و مل ــطح محل ــیما در س ــا صداوس ــت ت ـ الزم اس
ــده  ــاورزی از آین ــش کش ــع در بخ ــن ذی نف ــوان مهم تری ــم به عن ــردم ه ــا م ــاند ت ــردم برس ــر م نظ
ــد  ــت کنن ــاورزی را تقوی ــف کش ــای مختل ــود در بخش ه ــادی خ ــای اقتص ــوند و فعالیت ه ــردار ش خب
ــروز  ــا درصــورت ب ــد ی ــر متضــرر گردن ــر نشــوند و کمت ــه، غافل گی ــناریو بدبینان ــروز س و درصــورت ب

ــدوآو؛  ــت آورن ــود را به دس ــترین س ــه، بیش ــناریو خوش بینان س

ـ به طــور کلــی پیشــنهاد می شــود تــا در برنامه ریزی هــای کان در بخــش کشــاورزی، بــا 
ــت تحــوالت در مســیر  ــا انجام شــده و مدیری ــی برنامه ریزی ه ــای اصل ــه تحــوالت و پارادایم ه ــه ب توج

ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــداف در رأس برنامه ه ــه اه ــتیابی ب دس
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