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  چكيده
 در كشـاورزي  هـاي ضمن حفظ سالمت و كيفيت محصـول تأمين امنيت غذايي كشور توسعه پايدار كشاورزي و 

رو پـيش  جهانيو  ملي هايتحول پايش ،بنيانكشاورزي دانشپيشبرد منظور  بهبنيان است. توسعه كشاورزي دانشگرو 
پژوهشـي   هـاي همؤسسـ  نقـش با توجه بـه  راهگشاست.  يعلم و فناورپرشتاب تغييرهاي ها با فعاليتكردن و هماهنگ 

علمي و فناورانه جهاني  هايتحول پايشبا  هاهمؤسسبنيان، ضروري است اين كشاورزي دانش براي پژوهشداخل كشور 
 آينـده  بررسـي بـه  وهش، در ايـن پـژ   بنابراين. كنندرا تعيين كشور آينده نياز  هاي موردپژوهشسمت و سوي  ،روپيش
وري بنيـان فعـال در حـوزه فنـا    مؤسسه پژوهشي دانشيك به عنوان  مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي بديل

جامعـه   .استي و پيمايش يواكاو -توصيفيروش  ،پژوهششده در اين  كارگرفته روش به. ه استشدپرداخته  كشاورزي
زه فنـي  در حوكارشناسان خبره تخصص و ماستان، مديران  هايپژوهشگران خبره مؤسسه در ستاد و مركزشامل آماري 

پرسشـنامه،  اي، كتابخانـه  همطالعـ از روش  گردآوري اطالعاتبراي . هستندوزارت جهاد كشاورزي  و مهندسي كشاورزي
 بررسـي راسـاس  ، بو در سـه مرحلـه   بـه روش دلفـي   هـا پرسشنامه. استفاده شدخبرگان پانل انديشي و هم هاينشست

 طراحـي اي بـر  ،در ايـن پـژوهش   شد.سنجيده  هاآن و پاياييطراحي و روايي  ،و نظرسنجي از خبرگان پيشينه پژوهش
شناسايي ، أسيستاز بدو مؤسسه پژوهشي هاي روندهاي حاكم بر فعاليت ،در ابتدا استفاده شد. GBNسناريوها از روش 

شناسـايي  كليدي هاي قطعيتعدم دنبال آنبهو  مؤسسهنيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده  پس از آنشدند. واكاوي و 
خلـق  طلـوب  و سناريوي آينده م يسه سناريوي آينده مرسوم، آينده دوران سخت ،ماتريس سناريو شكيلپس از تشدند. 
    . شدند

   .يشاورزك يمهندس و يفن قاتيتحق مؤسسهسناريو، طراحي ، هاي كليديقطعيتعدم، پژوهيآيندههاي كليدي: واژه

 مقدمه

هاي شاخصدر دستيابي به  كنندهنقشي تعيين است و هاي اقتصادي كشورترين بخشكشاورزي يكي از مهم
مختلف  هايجنبهاز همين رو، پرداختن به . دارد) هامانند اين امنيت، استقالل، رشد اقتصادي و(جامعه  هتوسعاصلي 

رو، آينده هاي پيشكند تا ضمن ديدن افقنگاه راهبردي به بخش كشاورزي ايجاب مي. دارداين بخش اهميت راهبردي 
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 و آموزش قيقات،تح سازمان كشاورزي، مهندسي و فني تحقيقات مؤسسه علمي هيئت اعضاي چهارم و سوم اول، نويسندگان ترتيب، به -3
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در كشاورزي يشرفت بخش پ ،سويياز . شودريزي برنامهانه آگاه ،هبه سوي آيند نهادن گامو براي  رسمنيز  آن مطلوب
است و از پژوهش  هحوز، بنياندانشتوسعه فعال در هاي ترين زيربخشاز مهم. استآن بنيان دانشسعه توگرو 

اصول مهندسي و كه ارتباط مستقيم با توليد اقتصادي دارد، كاربرد پژوهش  هحوزهاي زيرمجموعهتأثيرگذارترين 
فني و مهندسي تحقيقات  مؤسسه 1369در سال به همين دليل، . كشاورزي است هايفراوردهفناوري در فرآيند توليد 

وزارت جهاد كشاورزي در امور پژوهشي ازوي ب ،پژوهشي فعال در حوزه فناورياين مؤسسه . شداندازي راهكشاورزي 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج مجموعه عنوان زير بهاست و  خانهاين وزارتفناورانه و در پاسخ به نيازهاي پژوهشي 

وزارت جهاد  پژوهشيهاي فعاليت دادن و توسعه كردن متمركز رسالت اين مؤسسه،. كندفعاليت مي كشاورزي
غذايي مهندسي آبياري، مهندسي صنايع ،هاي كشاورزي و مكانيزاسيونمهندسي ماشينهاي فناورانه كشاورزي در حوزه

جهاني  هايتحولترين ها با پيشرفتهو هماهنگ كردن اين فعاليت و مهندسي گلخانههاي پس از برداشت، و فناوري
هاي خود، نيازمند هرچه بهتر مأموريترسالت و اجراي  پيشبردبراي تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي مؤسسه است. 
كه اين امر در قالب  و جهاني است مليبراساس تغيير و تحول بخش كشاورزي آتي متناسب با نيازهاي  ايبرنامه داشتنِ

بيش از  هاي علمي و فناورانهدر حوزهجهاني تغيير و تحول  تر شدنسريع پژوهانه قابل دستيابي است.آيندهپژوهشي 
از  ،با آن مواجه خواهند شدآينده در چه را خود آن هايهدفدستيابي به نهادهاي علمي براي ا نمايد تميضروري پيش 

هاي پژوهشي را به نهادچه در آينده و تشخيص آن "كند و كاو"ضرورت  هانكتهاين كنند. و طراحي  نگريقبل پيش
  .كند، مشخص ميسازدرهنمون ميخود مطلوب  هآيند

 هاد تغييرنروفتن هاي راهبردي در نهادهاي علمي بدون در نظر گربرنامهتجربه نشان داده كه تدوين و اجراي  
ه نبوده است. فرض آينده ب اههمركافي  موفقيت با ،ها در آيندهقطعيتنيروهاي پيشران و عدم، روپيشهاي و تحول

شته رو همخواني نداپيش طيشرااجرا با  نيدر ح هشدهاي تدوين تا برنامهشده موجب ، صورت الگوي خطي از زمان حال
رو پيشايط شرمدت، راهبردي يا بلندهاي به تدوين برنامه پرداختناز همين رو، ضروري است پيش از  ).1( باشد

و تحول  پژوهي با پايش تغييرآينده ، زيراشوددر برنامه گنجانده پژوهي براي درك درست از آينده، آيندهو شناسايي 
 ت تفكرشناسي) و تقويرو (آيندهها و تهديدهاي پيشتشخيص هوشمندانه فرصت ،محيط دروني و بيروني سازمان

 شودمي هاآن هايهدف دستيابيضريب  افزايشها و ريزي راهبردي در سازمانبهبود برنامه موجب ،مديران راهبرديِ
تر كردن بينانهواقع هاي راهبردي، ضمنرنامهپيش از تدوين ببديل سناريوهاي توسعه و  روهاي پيشآينده بررسي. )2(

ساني مالي و نيروي ان منابع هدر رفتموردانتظار، از  هايهدفو  اندازچشمبه ضريب دستيابي و باالبردن  هابرنامه
را پژوهشي هاي مجموعهبدون برنامه در ي طعمقهاي هاي ناشي از سوءمديريت و تصميمو هزينه كندميجلوگيري 
 پژوهشيتدوين برنامه  نيازپيش به عنوانمؤسسه پژوهي آيندهبه رو، اين پژوهش بر آن است تا از همين دهد.كاهش مي

ر نظ در افق موردكشاورزي كشور بخش دار در هاي اولويتو حوزهها موضوعپردازد. در اين پژوهش، ه ب 1404 در افق
 بها تنهخود را  يهاشحوزه پژوهدر آينده  ،يانسان يهاهيو سرما مليع بحفظ منا برايتواند ه بمؤسسه تا شود ميرسم 
   .كند معطوف كشور يكشاورز بخش يهادغدغه رفع
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  پژوهششرح 
  پژوهشپيشينه 

جديد فنـاوري   هايشكلتا  ،در آغاز براي كاربردهاي حوزه كسب و كار در يك شركت پديد آمد طراحي سناريو
 ابـداع پيشـگام   ،در انديشـگاه رنـد   2هرمـان كـان   1976در سال را هدف پژوهش قرار دهد.  1تسليحاتي در انديشگاه رند

و قـدرت تخيـل و توليـد     هـاي كامـل  واكـاوي در  روش ايـن  هدف. نامندمي "3اكنون-آينده تفكر" را آن كهروشي بود 
ها را در آينده خواهند نگاشت. هنگامي كه هاليوود به اين نتيجـه رسـيد كـه عبـارت     هايي بود كه گويا مردم آنگزارش

خود همـين نـام را برگزيـد. در ميانـه     روش كان نيز براي  ،را برگزيد "سناريو"از رواج افتاده است و نام تازه  4نمايشنامه
هـايي دربـاره آينـده    را بنيان گذاشت كه تخصص آن در نگاشت داستان 5دهه شصت سده بيستم، كان موسسه هادسون

  .)6(جلب كند  "6هاانديشيدنينا"بود تا توجه مردم را به 
وع انديشـه در  متنوع توسعه يافته است. تن يهايكم و بيش نوپا كه به شكل ي استروشسناريوپردازي هنوز هم 

ست ا شدهمنجر ريزي سناريويي در برنامه هامتنوع از تفسير ايزيرا به مجموعه، حوزه سناريوپردازي نوعي سرمايه است
 ويسـنار شـوند.  هاي باورپذير و ممكن هستند كه كشف و خلق مـي الگوي متمايز از آينده. سناريوها در واقع چندين )6(

 تـوان يم آن با كه ستا ندهيآ درباره رانيگميتصم و رانيمد يهااستنباط و هانذه انسجام و نديبخش نظم يبرا يابزار
ده نيست، بلكه غلبه بر ني دقيق آينيبپيشسناريو  هدف. كرد رسم مختلف يهاندهيآ برابر در را هاسازمان برخورد نحوه

گيران پيرامون آينده و طراحي و تـدوين راهبردهـاي بهتـر    مديران و تصميم هايخواستهسوگيري شناختي و ادراكي و 
هـا  ترين شركتقطعيت است كه حتي براي كوچكگيري در شرايط عدمابزاري براي بهبود تصميم طراحي سناريواست. 

 .)17( شودهم توصيه مي

  پژوهشسابقه 
ي، علم يروشصورت  پژوهي بهآينده ، اماگرددبرميروي كره زمين بشر زندگي پژوهي به تاريخ آغاز آينده هسابق

 اوايـل  و 50 ههـ د اواخـر  در گـذاري مقدماتي سياست ابزار عنوان به بار اولين فناوري نگاريآينده سابقه طوالني ندارد.

 در 1948 سـال  از آينده بررسي سنتي هايتالش اولين رفت. كاربه دفاعي بخش در ويژه به آمريكا در ميالدي 60هده

 كـه  است دهه ينچند و گرفت جاي گذاريسياست در نگريآينده مفهوم بعد به 80 هده از .)3( آغاز شد رند اتاق فكر

 مختلف هايحوزه در ملي و ايمنطقه ،يبخش هاياسيمق در نگاريندهيآ هايبرنامه يخصوص و دولتي هايسازمان در

   .)4( شوديم در نظر گرفته هامانند اينو  ستيزطيمح ،فرهنگ فناوري، علم،
خلق  و روندها ارزيابي و پايش بارهرد الملليبين و ملي نهادهاي سطح در ،"كشاورزي آينده" زمينه در

 هايو فناوري هاپژوهش غذايي، و كشاورزي صنايع غذايي، امنيت گياهي،پوشش آب، هاي خاك،انداز در حوزهچشم
عضو  كشورهاي در كشاورزي اندازچشم به توانمي كه از آن جمله است شده گوناگوني هايبررسيكشاورزي  با مرتبط
 برآورد كشاورزي، در بخش آب مصرف مديريت ، )OECD( 2014تا  0420 7اقتصادي هايهمكاري و توسعه سازمان
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 كرد اشاره هامانند اين و 2030تا  2015 سوي به جهان كشاورزي ،2025 سال تا غذا و آب آينده آينده، براي تقاضا
)11(.   

 هايكشور جزو ژاپن اند.دهآغاز كركشاورزي بخش  بر تأكيد بارا  ملي نگاريآينده ، از جمله ژاپن،برخي كشورها

 در .است ردهكتدوين نگاري آينده برنامه هشت 2005تا  1970سال  از و است فناوري و علم نگاريآينده در پيشرو
 .شده استسنجي استفاده ند و علمرو تحليل سناريونويسي، پانل، دلفي، هايروش ازپژوهي كشور ژاپن برنامه آينده

 به هاآن %30 زيابي،ار مورد فناوري 96 از كه دهدمي نشان نگاريآينده در كشاورزي حوزه هايفناوري تحقق ارزيابي
   .)11( اندنيافته تحقق %23و تحقق يافته اند  ناقص طوربه %48 و طور كامل

و بهداشت  ستيزطيمح ،يكشاورز يهادر حوزهرا  ينگارندهيآ مختلف يهاتيفعال 1980 سال دركشور هلند 
 با هلند كشاورزي نگاريندهآي در. گرفت قرار كار دستور در هلند كشور يفناور ينگارندهيآ زين 1990 سال از. كرد آغاز

 نياز مورد هاييفناور و علوم و آينده هايچالش سناريو، مصاحبه، پانل خبرگان و فكري، وفانت هايروش از استفاده

بررسي  ،هاآن قوت و ضعفهاي طهنق مهم فناوري با انتخاب ده. شد بنديو الويت مشخص هاچالش به پاسخگويي براي
 خطوط تعيين از اين قرارند: هافعاليت اين از حاصل شد. نتايج برداشتهضعف  هاينقطه رفعمورد نياز براي  هايگامو 

 و علم دنكر ودمندس ه راهبردئارا و هاپژوهش آينده سازماني و مالي ساختارهاي كشف ،هالويتوا آينده، هايپژوهش
تا  1992(نگاري اول آيندههدف در . آبزي صنعت و روستايي، مسائل كشاورزي، تجارت گانهسه حوزه در فناوري
 نگاري آينده در و جديد مواد و صنايع ،شناسيزيست اطالعات، هايحوزه در هاي حياتيفناوريبندي ) اولويت1995

 ا) ب2005تا  2003نگاري سوم و چهارم (شده است. آينده در نظرگرفته) كشاورزي، اطالعات و صنايع 1999دوم (
  .)11(است  شده اجرا فناورانه سه حوزه دريك  هر مشابه كيفيت و كميت

 كشاورزي بخشهميت فراوان با توجه به ا برنامهاين  در. شد آغاز 1993 سال از نگاريآينده برنامهدر انگليس،  
برنامه در  .است گرفته قرار مورد تأكيد مستقل بخشي عنوان به پايدار كشاورزي پيگيري، اين كشور جامعه براي
چند سناريو براي  و نداهدشتعريف انگليس  كشاورزي بخش كليدي روندهاي و پيشران نيروهاي ،نگاري انگليسآينده

  .)12، 11( شده استتدوين كشاورزي آينده بخش 
 پروژه اين رنمايدو. شد بررسيميالدي  1997در سال  جنوبي آفريقاي فناوري و ملي هايپژوهش نگاريآينده 

 .بود فناوري و علم زا استفاده با جنوبي آفريقاي سراسر در آزادي فرهنگ اشاعه و رقابتي اقتصاد زندگي، كيفيت بهبود
 بررسي فناوري و ملي تحقيقات نگاريآينده پروژه در ديگر بخش يازده با همراه آن به وابسته صنايع و كشاورزي بخش
 تمام در بخش گيرانبهره حضور با آموزشي هايكارگاه برگزاري با و گسترده فرآيند يك طريق از بررسي اين .اندشده
 روش و مصاحبه هرا از تخصصي اطالعاتي منابع به دستيابي ،هاكارگاه اين در. نتيجه رسيد به جنوبي آفريقاي كشور
 يسناريو :براي آينده كشاورزي كشور آفريقاي جنوبي بيان شده استچهار سناريو . شد ميسر متخصصان با دلفي

  .)13 ،11( ماست راه ،راه اين جهاني و سناريوي خانه نوآوري، سناريوي قطب زده، سناريوييخ انقالب
زيست كشاورزي، غذا و محيط در آن موضوع و عملي 2002نگاري علم و فناوري جمهوري چك در سال آينده 

 زازيست تعيين شد. اولويت پژوهشي در حوزه كشاورزي، غذا و محيط 16 ومحور تخصصي  14به عنوان يكي از 
 ساختاريكي  ،است بوده اصلي محور دو در چك دولت به هاييپيشنهاد هئارانگري، آينده اين دستاوردهاي چشمگير
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هاي پژوهش ترويج پژوهشگر، انساني نيروي ساختار از پشتيباني و مليهاي پژوهش سازيپيادهديگري  و مديريت
   .)11( بيان شده است المللي بين و ايمنطقه هايهمكاري فرابخشي، و ايفراگير و شبكه

منتشر كرد.  2050تا  2030گزارشي با عنوان كشاورزي جهان در  2006فائو در سال جهاني  رسازمان خواروبا
آينده با  براساس ظرفيت منابعنيز تصاد جهاني، آينده توليد غذا انداز غذا و اقچشم دادن نشاندر اين گزارش ضمن 

يشنهاد پ اما ،رفته نشدهآينده درنظر گ هايقطعيت، عدمپژوهششده است. در اين  روشن ،روندواكاوي استفاده از روش 
  . )15(شود بيني پيش آيندهوضعيت و  ادامه يابد طراحي سناريوآينده كشاورزي، پژوهش منظور  شده تا به

در ر بيني آينده وزارت كشاورزي اين كشووضعيت آينده انرژي بخش كشاورزي فرانسه توسط مركز پيش
ندين گذشته و حال در حوزه انرژي، چهاي شد. براساس اين سند ضمن بررسي روند تغيير بينيپيش 2010سال

  . )18( سناريو براي آينده انرژي در كشاورزي رسم شده است
ري و عابدي جعفند. اههاي مختلف پرداختدر حوزه طراحي سناريوو آينده  واكاويبه  ي چندپژوهشگران ايراندر 
ايي و تر را شناسبراي شرايط آتي كشور و با نظرسنجي از خبرگان، دو سناريوي محتمل طراحي سناريو درهمكاران 

پژوهي پاسخگويي ه آينده. زاهدي و خانلو ب)10( اندكردهدر برنامه پنجم بررسي را ، نيازهاي منابع انساني هابراساس آن
براي  و پرداختند ريوطراحي سناروش با استفاده از  1404سالمت و بهداشت ايران  هدولتي در حوزهاي غيرسازمان

. )9(ند دكرمطالعات اكتشافي استفاده  وپانل تخصصي  ،اسنادي بررسي، ه، مصاحبها از روش پرسشنامهگردآوري داده
رك صحيح د و استفاده كردندپژوهي هاي آيندهاز روشبيني وقوع جنگ نرم منظور پيش بهحسيني و باقري چوكامي 

 گونگي ساماندهيچمناسب براي شناسايي نيروهاي پيشران كليدي و واكاوي چارچوب نياز پيشآينده جنگ نرم را 
. )5( دشمراتبي استفاده  سلسه واكاوي، و طراحي سناريواي، كتابخانهپژوهش ، از روش بررسياين در  دانستند. هاآن

 نيروهاي اتكردند  استفاده طراحي سناريومنظور ارزيابي راهبردهاي مديريت انرژي كشور، از  چهارسوقي و همكاران به
اين . شناسايي كنندهاي متعدد قطعيتو عدمزياد هاي شتابان با پيچيدگي هايدگرگونيدر متن را پيشران كليدي 

اسايي اصلي، شن هايي مانند تعيين مسئلهموضوع ،طراحي سناريورويكردي جديد در فرآيندهاي  واكاوي اب پژوهشگران
  . )7( كردندانرژي بررسي  هدر حوزرا  مناسبزيابي راهبردهاي ها، تركيب و ايجاد سناريوها و ارقطعيتعدم

در دهد ميشان ن واكاوي منابع علمي اما ،)14( شده انجام پژوهيآينده ،كشاورزيدر كشورهاي ديگر در حوزه 
 دريي سو از .است بسيار پررنگ زمينهاين در  گسترده هاي پژوهشنياز به كشاورزي در داخل كشور پژوهي آيندهحوزه 

ه ببا توجه  .اردد وجود دانش خأل هايزيردر برنامهتحقيقات فني و مهندسي كشاورزي مؤسسه  ندهيآ همطالع هنيزم
 كمبودو  در آينده وهشيپژ-لميفعاليت نهادهاي ع اومآن براي تد پرداختن بهپژوهي و ضرورت اهميت موضوع آينده

   . پردازدميمزبور مؤسسه  پژوهيآيندهبه پژوهش حاضر ، دانش موجود
  

  پژوهشروش  
 بررسـي از ابـزار پرسشـنامه،    هـا دادهبـراي گـردآوري   و پيمايشى اسـت.   واكاوي-وصيفياز نوع تپژوهش حاضر 

 ، شـامل پـژوهش  جامعه آماري در ايـن . ه استاستفاده شد پانل خبرگانانديشي و هم هايبرگزاري نشستاي، كتابخانه
پژوهشگران خبره مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي در ستاد تمامي ، از اين افراد تشكيل شده است: نفر 457

وزارت جهاد كشاورزي  و آگاه در حوزه فني و مهندسي كشاورزيمتخصص  كنونياستاني، مديران پيشين و  هايو مركز
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. )خصوصـي  شاغل در وزارت جهاد كشاورزي و بخـش (هاي مؤسسه برخي از كارشناسان خبره مرتبط با حوزه فعاليتو 
 ايميـل  راه از هـا پرسشـنامه . بـود  مؤسسه پژوهشي آينده تيم با هاآن ايميل و تماس شماره يافتن و شناسايي مسئوليت

 در شـدند،  داده برگشـت  ارسـالي  هايپرسشنامه از مورد 230 تعداد دلفي اول مرحله در. شد ارسال آماري جامعه براي
 واكـاوي  مـورد  كـه  شـدند  داده برگشـت  پرسشـنامه  110 تعـداد  سـوم  مرحلـه  در و پرسشـنامه 151 تعداد دوم مرحله

اين روش بـه كوشـش   شده است.  گيريبهره  1كار و شبكه جهاني كسباز روش  ،در برايند تدوين سناريوها .قرارگرفتند
و ديگـران   6، چرماك5و بعدها نيز به كوشش پيتر شوارتزابداع شده  4در شركت رويال داچ شل 3و تد نيولند 2ير واكپي

گذارد كـه  روشي استداللي را به نمايش مي ،و بر پايه منطق شهودياست رويكرد كيفي اين بنيان است.  پيشرفت كرده
  .)6( كندتقسيم مي زياد قطعيتعدمبا و  ،معينپيشمسائل سازماني را به دو دسته هاي موضوع

  :نداپژوهش آورده شده هايمرحله اينجادر 
اده اسـتف محتـوا و اسـناد    واكاوياز روش  7يپويش محيطبراي در اين پژوهش،  -محيطي (پويش) يواكاو -گام اول

و  علمـي، كارشناسـان فنـي     هيئتاعضاي شامل پژوهشگران و كشاورزي  مهندسي و فني تحقيقات مؤسسه .استهشد
قـات،  به عنوان محيط درونـي و سـازمان تحقي   پژوهشدر اين ها، ها و تجهيزات آنها و آزمايشگاهاداري، مديران، كارگاه

    . ندنظر گرفته شد آموزش و ترويج كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان محيط پيرامون در
ـ  واكـاوي بـراي   -تحقيقـات فنـي و مهندسـي كشـاورزي     هاي مؤسسـه فعاليت روند يواكاو -گام دوم  8درون
يـابي  اده شد. براي افزايش دقـت بـرون  محتوا و اسناد استف واكاوياز روش  آن، هاي فعاليتسال درهاي مؤسسه فعاليت
  .  شدبررسي  1396سال تا  1369 از هاي پژوهشي مؤسسه ، تمامي فعاليت1404در افق زماني  واكاوي

و تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي  نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده مؤسسهشناسايي  -گام سوم
 9روش دلفياي به رحلهسه م از پرسشنامه، منظور تعيين نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده مؤسسه به -هاآنواكاوي 

 هاآن اياييو پو روايي  ندشدو نظرسنجي خبرگان طراحي پيشينه پژوهش  بررسيها براساس شد. پرسشنامه ستفادها
هاي اقتصادي، حوزهدر اين پرسشنامه . شدطراحي  10FVSTEEP سنجيده شد. اولين پرسشنامه با استفاده از مدل

هاي كلي همنابع انساني به عنوان حوز و محيطيو فناوري، زيست علماجتماعي، -ريزي، فرهنگيگذاري و برنامهسياست
ا خواسته شد ت از افراد شد و دادهها در اختيار جامعه آماري قرار پرسشنامه. ندشدشناسايي تأثيرگذار بر آينده مؤسسه 

كارشناسي  هاياهديدگو براساس  كننداعالم شده شناساييتأثيرگذار  هايعاملموافقت يا مخالفت خود را با هريك از 
مه . پرسشناندشد واكاوي ،آوريجمعپس از  ،يكهاي مرحله . پرسشنامهدهندرا ارائه ديگر تأثيرگذار  هايعاملخود، 

شران يروهاي پيطراحي شد. اين پرسشنامه با هدف تعيين اولويت نيك پرسشنامه مرحله  هاييافتهمرحله دو براساس 
امي نيروي پيشران در تم 40، دوهاي مرحله بندي پرسشنامهپس از جمعشد. طراحي شده در مرحله پيشين،  شناسايي

  .  ندشد واكاوي هايافته وهاي كلي فوق شناسايي حوزه

 
1. Global network business (GBN)                 2. Pierre Wack                 3. Ted Newland               4. Royal Dutch Shell   
5. Peter Schwartz                       6. Chermak                          7. Environment scanning                         8. Trend analysis            
9. Delphi                             10. Social, Technological, Economical, Environmental, Political and Value-Based Factors 
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-تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي آينده مؤسسهكليدي در هاي قطعيتعدمشناسايي  - گام چهارم
ناپذيربودن  بيني. پيش)17( رويدادهاي سازنده فرداستها و تصميم ناي ندانستن مسائل، روندها،عبه م قطعيتعدم

قطعيت داراي عدمطور معمول  به هارقيبرفتار آني  ،راي نمونه. بآينده را عدم قطعيت گويند دستاوردهايو  هاتحول
از  يشران كليدينيروهاي پشناسايي پس از . )9( دارند كم قطعيتعدمدر حالي كه روندهاي جمعيتي  ،ستزياد ا
هاي كليدي در آينده قطعيتمرحله سه با هدف تعيين عدمپرسشنامه ، دومرحله يك و  هايبندي پرسشنامهجمع

پايه  بر قطعيتعدم 68فهرستي از  ،در طراحي اين پرسشنامه. شد دادهقرار  راحي و در اختيار خبرگانمؤسسه ط
 قرار خبرگان يارختادر  يپرسشنامه دلف ،هاقطعيتعدم ينترمهمراي تعيين ب شد. گرفتهنظر در خبرگان  هايديدگاه

 نتيجه پاسخ گفتند. قطعيتعدمهر  بارهدر هاييپرسشبه  جلسه پانل خبرگان،خود در  مشاركت ها باو آن شد داده
 پانل تخصصان درز ما شد. يينتع پرسشنامه نتيجهها بر اساس قطعيتعدم ينتريقعمو  ينترمربوط به مهم يينها

 موردديگرِ هاي قطعيتعدمو   كنندرا مشخص در آينده  قطعيتعدمهر و اهميت  عمق مقدارخواسته شد تا  خبرگان

دو ها مشخص و قطعيتعدمو اهميت  عمقمقدار ، آمده دست هاي بهنتيجهبندي جمع پايه بر. دهندنظر خود را ارائه 
   .  شدگرفته  بهره هاپرسشنامه واكاويبراي  SPSSافزار از نرمشدند.  شناساييقطعيت كليدي عدم

رگروه براي طراحي سناريوها، كا -مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيسناريوهاي  طراحي -گام پنجم
 وكليدي تشكيل  قطعيتعدمدو  براساسماتريس سناريو نفر از خبرگان مؤسسه تشكيل شد.  11سناريو متشكل از 

 يامل سناريوشسه سناريو . در اين پژوهش، )16، 8( طراحي شدها داستان سناريوخط  ،منطق سناريوهااز تعيين پس 
سه ر و هحي طرا (تنگنا) و سناريوي دوران سختي(خط صاف)  ، سناريوي آينده مرسوم(مدينه فاضله) نده مطلوبيآ

  .ندشدتوسعه داده 
  

  بحثو  نتايج 
ي و تحقيقات فن مؤسسههاي فعاليتروندهاي حاكم بر  واكاويمحيطي و واكاوي از آمده دستنتيجه به

  مهندسي كشاورزي
رتبط با حوزه مروندهاي ، ابتدا 1396تا 1369از سال  مؤسسهپژوهشي هاي روند فعاليتواكاوي منظور  به

هاي ماشينهاي پس از برداشت، فناوريغذايي و  آب كشاورزي، گلخانه، صنايعمؤسسه شامل پژوهشي هاي فعاليت
  .ارائه شده است 1در جدول  هانتيجه بررسي .ندبررسي شدكشاورزي و مكانيزاسيون 

هاي گذشته بوده، روندهاي حاكم بر وزارت سالدر گيري روندهاي مؤسسه چه موجب شكلطور كلي آن به
پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي با هدف مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي  زيرا .جهاد كشاورزي بوده است

هاي كالن اندازي شده است. به عبارت ديگر مؤسسه همواره در راستاي سياستت متبوع راهرهاي اجرايي در وزابخش
ايش كمي هاي وزارت جهاد كشاورزي افزكشور و بخش كشاورزي عمل كرده است. در دهه هفتاد محور برنامه

 بيشتربه ويژه گندم بوده است. از همين رو،  ،اساسي كشاورزي هايفراوردهكشاورزي و خودكفايي در توليد  هايفراورده
بر تداوم روندهاي دهه افزون  ،مؤسسه در همان دهه، به حوزه زراعت معطوف شده است. در دهه هشتاد يهاپژوهش

و رفع بحران  سرعت بخشيدن به تحقق خودكفايي در توليد گندم، توسعه مكانيزاسيون كشاورزي با هدف پيش
هاي حوزه مكانيزاسيون كشاورزي خانه قرار گرفت. بنابراين، در مؤسسه نيز به پژوهش، در دستور كار وزارتمكانيزاسيون
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ر پژوهشي هاي كشاورزي) اهميت بيشتري داده شد. كاهش اعتباسازي و مديريت كاربرد ماشين(طراحي، ساخت، بهينه
هم آوردن امكان تأمين اسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي (سازمان باالدستي مؤسسه) در همان دهه و فر

شرايط مناسب براي  شد تاموجب نيز  خاصهاي سفارشي و هاي اجرايي در قالب پروژهپژوهشي توسط دستگاه بودجه
. از اواخر دهه هشتاد به آيد وجود بهكشاورزي و مكانيزاسيون هاي هاي پژوهشي در حوزه ماشينپروژه روي آوردن به

و  زيستي محيطهاي دشواريهايي چون كمبود آب، تغيير اقليم و بحرانبه  پيشهاي دههبيش از  مسئوالن اجرايي ،بعد
هاي مؤسسه به تالش براي رفع . اين موضوع موجب شد تا پژوهشتوجه كردندكشاورزي  هايفراوردهاهميت سالمت 

 هايفراوردههاي نوين در توليد و فرآوري ها، استفاده از فناوريوري مصرف نهادهبهره يارتقا راهاز  شده يادهاي چالش
علمي به   هيئت ياعضا ترفيعو  هاي ارتقانامهگيري آييناي معطوف شود. جهتهاي گلخانهكشاورزي و توسعه كشت

برداران، توليد مقاالت مرز دانش بستر مناسبي براي تغيير جهت بهره بينهاي فناوربنيان، قابل ترويج سمت پژوهش
 هاي. ضرورت بيش از پيش تعامل با بخش خصوصي به علت نياز به تأمين اعتباركردهاي پژوهشي مؤسسه فراهم فعاليت

كاربردي موردنياز بخش  هايپژوهشبه سمت  هرچه بيشتر پژوهشيهاي پژوهشي موجب شد تا زمينه فعاليت
 هاي موردسال درهاي پژوهشي مؤسسه كشاورزي پيش رود. به طوركلي، الگوهاي قابل تشخيص در روند فعاليت

برداران، هاي موردنياز بهرهتشخيص پژوهشگر به پژوهشمبتني بر  هايپژوهشاز ها پژوهش سمت و سويتغيير  ،بررسي
هاي اجرايي وزارت جهاد كشاورزي و بخش خصوصي است. اعتبار موجود و توان علمي نيز بر همين اساس بخش

 توليددر كنار ، پژوهشيهاي ترويجي از پروژه فني و استخراج يافتهرويكرد توليد دانش سويي،مديريت شده است. از 
. توجه به حوزه مورد توجه قرار گرفته استهاي پژوهشي پروژه نهايي گزارش تدوين) و يو خارج ي(داخل مقاله

وري توليد از روندهاي هاي توليد و افزايش بهرههاي بخش كشاورزي، كاهش هزينههاي نوين براي رفع چالشفناوري
كند، هاي پژوهشي مؤسسه را مشخص ميعاليتو سوي ف سمتچه در آينده هاي آتي است. در واقع آنسالدر مؤسسه 
غذايي سالم و  هايفراوردههاي كنترل شده، توسعه كمبود آب، تغيير اقليم، توسعه كشت در محيط مانند هاييموضوع

  است.  ٢و اينترنت اشياء  1توسعه كشاورزي هوشمندو هاي نوين ارگانيك با رويكرد استفاده از فناوري
 

  .پژوهش) ه(يافت نونتاك 1369از سال تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي هاي مؤسسه فعاليت روند -1جدول
  (سال)بازه زماني   هاي پژوهشي در مؤسسهفعاليت روند  رديف

1  
د ، مديريت كاربرو مديريت مصرف آب در مزرعه بهبود بازده آبياري

 هايصولفرآوري محهاي زراعي، يژه ماشينوهاي كشاورزي به ماشين
  كشاورزي

  1379تا  1369

2  
شي، هكهاي آبياري و زسازي شبكهوري مصرف آب، بهينهبهره يارتقا

  كشاورزي هايفراوردهتوسعه مكانيزاسيون كشاورزي، كاهش ضايعات 
  1389تا  1380

3  
هاي نوين در حوزه توليد و فناوري وري مصرف آب، توسعهبهره يارتقا

زيست هاي دوستدار محيطتوجه به روشكشاورزي،  هايراوردهففرآوري 
  ايهاي گلخانهشاورزي، توسعه كشتهاي كفعاليت در

  تاكنون 1390

 

 
1. Intelligent (smart) agriculture                                 2. Internet of things 
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  تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي ذار بر آينده مؤسسهگنيروهاي پيشران تأثيرواكاوي 
مهندسي كشاورزي  آينده مؤسسه تحقيقات فني ونيروي پيشران  68ها، حاصل از پرسشنامه هاييافتهبراساس 

نيروي  40ها، پيشرانبا محاسبه ميانگين، انحراف معيار و در نتيجه ضريب تغييرات براي تك تك . ندشناسايي شد
از  گيريبهره با .ندشد ، به عنوان نيروهاي پيشران تأثيرگذار بر آينده مؤسسه در نظر گرفتهپيشران با بيشترين اولويت

 يشرانروهاي پني فهرستها تعيين شد. هاي ديگر، رتبه پيشرانپيشرانماتريس همبستگي و تعيين اثر يك پيشران بر 
، اثر اساسي هايفراورده، خودكفايي در توليد 2براساس جدولارائه شده است.  2در جدول ها آنرتبه به همراه 

 استفاده و ملياخالص از توليد نپژوهش ، سهم بودجه هاآنگذاري بر قيمت هافراوردهكيفيت و سالمت  هايشاخص
 ر جدولائه شده دار يجراساس نتاداشتند. ب يگرد يشرانپ يروهايرا بر ن يرتأث يشترينب ،يننو هايفناوري از بردارانبهره

 7 يزي،رو برنامه گذاريياستعنوان مربوط عامل س 10 ي،مربوط به عامل اقتصاد يشرانپ 9 يشران،پ يروين 40، از 2
در  يشرانپ 5و  يجتماعا-يفرهنگپيشران در حوزه  3 زيست،يطعنوان مربوط به مح 6 ي،در حوزه علم و فناور يشرانپ

 مؤسسه را يندهآ هاييشرانپ يشترينب يو عامل اقتصاد يزيرو برنامه گذاريياستس يها. عاملاست يحوزه منابع انسان
 به خود اختصاص دادند.

  هاي كليدي آينده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيقطعيتشناسايي عدم
هاي اصلي آينده قطعيتجدول، عدماين ارائه شده است. براساس  3هاي كليدي در جدول قطعيتفهرست عدم       

 و هرابط سطحرويكرد اقتصادي دولت به لحاظ خودكفايي، از: ند مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي عبارت
و  ي سازمان، ساختار اداري و تشكيالتملياز توليد ناخالص پژوهش تعامل ايران با ديگر كشورها، سهم بودجه 

ارهاي ساز و كبرداران، غيردولتي، ارتباط پژوهشگران و بهره اقتصادي توانمند هايبنگاه تابع، فعاليت هايهمؤسس
، شده گفتههاي قطعيتاز ميان عدمتوان كارشناسي (تخصصي) مجموعه و هرم نيروهاي انساني. انگيزشي پژوهشگران،  كليدي  قطعيتعدم دو "و تعامل ايران با ديگر كشورها هسطح رابط"و  "رويكرد اقتصادي دولت به لحاظ خودكفايي"

 براي طراحي سناريوها شناسايي شدند.  
 

  يروهاي پيشران آينده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي براساس مقدار تأثيرگذارين -2جدول
 (يافته پژوهش). 

رتبه از نظر تأثير بر   اولويت نيروهاي پيشران رديف
  عامل  هاي ديگرپيشران

  محيطيزيست  17  خيلي زياد  بحران آب  1
  انسانيمنابع  17  خيلي زياد وري نيروي انساني متخصص مؤسسهبهره  2
  ريزيگذاري و برنامهسياست  16  زياد  هاي كالن كشورجايگاه بخش كشاورزي در برنامه  3
  علم و فناوري  8  كم  تبادل دانش فني با خارج كشور  4
  انسانيمنابع  13  زياد  توان كارشناسي (تخصصي) مجموعه  5
  ماعياجت- فرهنگي  12  خيلي زياد  بردارانارتباط پژوهشگران و بهره  6
  انسانيمنابع  21  زياد  ساز وكارهاي انگيزشي پژوهشگران  7
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        2ادامه جدول 
  ريزيگذاري و برنامهسياست  12  زياد  در بخش كشاورزيپژوهش اهميت حوزه   8
  علم و فناوري  12  زياد  جهاني فناوريهاي تحول  9
  و فناوري علم  20  زياد هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتيزيرساخت  10

 تدوين و اجراي استانداردهاي موردنياز در حوزه  11
 فني و مهندسي كشاورزي

  ريزيگذاري و برنامهسياست  23  زياد

شده كشاورزي (به فرآوري هافراوردهسهم صادرات   12
  ريزيگذاري و برنامهسياست  25  زياد  خام) هايفراوردهجاي 

  ماعياجت- فرهنگي  19  زياد  يكشاورزبرداران دانش عمومي و فني بهره  13
  محيطيزيست  18  زياد  تغيير اقليم  14

هاي مطالعاتي خارج از ها و فرصتاعزام به دوره  15
 كشور

  انسانيمنابع  22  كم

  محيطيزيست  6  زياد  كشاورزي سالم و ارگانيك  16
  ريزيبرنامهگذاري و سياست  1  زياد اساسي هايفراوردهخودكفايي در توليد   17
  انسانيمنابع  24  زياد  هرم نيروهاي انساني  18

 هايهمؤسسساختار اداري و تشكيالتي سازمان و   19
  ريزيگذاري و برنامهسياست  13  زياد  تابع

  محيطيزيست  9  كم محيطيهاي زيستآلودگي  20
  اقتصادي  6  زياد كشاورزي هايفراوردهارزش افزوده در توليد مقدار   21
  اقتصادي  7  زياد  هاقدرت رقابت بخش كشاورزي با ساير بخش  22
  علم و فناوري  5  خيلي زياد مكانيزاسيون كشاورزي  23
  ريزيگذاري و برنامهسياست  6  زياد  ها با تغيير مديرانتغيير رويكردها و برنامه  24
  اقتصادي  4  خيلي زياد  ها در توليد محصوالت كشاورزيمصرف نهاده  25

و پژوهش تمايل بخش خصوصي به مشاركت در   26
 توسعه

  علم و فناوري  5  زياد

گذاري در تمايل بخش خصوصي به سرمايه  27
 سازي دستاوردهاتجاري

  علم و فناوري  9  زياد

  اقتصادي  15  زياد غيردولتي هايمنبعپژوهشي از  هايتأمين اعتبار  28
  اقتصادي  5  زياد هاي كشاورزيقيمت انرژي، مواد اوليه و نهاده  29
  ريزيگذاري و برنامهسياست  3  زياد  ملياز توليد ناخالص پژوهش سهم بودجه   30
  علم و فناوري  3  خيلي زياد هاي نوينبرداران از فناورياستفاده بهره  31

  هيئت ياعضارفيع تهاي ارتقا و نامهتغيير آيين  32
  ريزيگذاري و برنامهسياست  10  خيلي زياد  علمي

  اقتصادي  17  زياد  دولتي هايمنبعاتكا به  مقدار   33
  اقتصادي  12  زياد برداراندرآمد خالص (سود) بهره  34
  علم و فناوري  4  زياد هاي دانش بنيانفعاليت شركت  35

هاي كيفيت و سالمت محصول بر اثر شاخص  36
  محيطيزيست  2  زياد  گذاريقيمت

  محيطيزيست  14  خيلي كم  پذيرتجديدهاي پاك و استفاده از انرژي  37
  ماعياجت- فرهنگي  12  زياد كشاورزي بردارياندازه واحدهاي بهره  38

گذاري و اقتصادي، سياست  16  زياد و تعامل ايران با ديگر كشورها رابطهسطح   39
  ريزيبرنامه

  اقتصادي  11  زياد هاي اقتصادي غيردولتيفعاليت بنگاه  40
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   1404سناريوهاي آينده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي در افق  طراحي
هاي قطعيتسناريوهاي آينده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي برمبناي نيروهاي پيشران و عدم

  در نظر گرفته شد: و ويژگي هفرضيها اين سه شدند و در آن كليدي طراحي

هاي آينده مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي براساس عمق و اهميت هر قطعيتعدمواكاوي  -3جدول
  .پژوهش) ه(يافت قطعيتعدم

 قطعيتعدم
 مقدار 
  اهميتعمق/

 قطعيتعدم
 مقدار 

  اهميتعمق/

  كم  بحران آب  زياد  توان كارشناسي (تخصصي) مجموعه
  كم نيروي انساني متخصصوري بهره   زياد  بردارانارتباط پژوهشگران و بهره

  كم  هاي كالن كشورجايگاه بخش كشاورزي در برنامه زياد  سازوكارهاي انگيزشي پژوهشگران
 كم  تبادل دانش فني با خارج كشور زياد اساسي هايفراوردهخودكفايي در توليد 

 كم  در بخش كشاورزي پژوهش اهميت حوزه  زياد  هرم نيروهاي انساني

  كم  جهاني فناوري هايتحول  زياد  تابع هايهمؤسسساختار اداري و تشكيالتي سازمان و 

 كم هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتيزيرساخت زياد  ملياز توليد ناخالص پژوهش سهم بودجه 

 زياد و تعامل ايران با ديگر كشورها هسطح رابط
ني تدوين و اجراي استانداردهاي موردنياز در حوزه ف

 مهندسي كشاورزيو 
 كم

 زياد هاي اقتصادي غيردولتيفعاليت بنگاه
و  پژوهش تمايل بخش خصوصي به مشاركت در 

 توسعه
  كم

شده كشاورزي (به فرآوري هايفراوردهسهم صادرات 
  خام) هايفراوردهجاي 

 كم
گذاري در تمايل بخش خصوصي به سرمايه

 سازي دستاوردهاتجاري
  كم

 كم غيردولتي هايپژوهشي از منبع هايتأمين اعتبار كم  برداران كشاورزيبهره دانش عمومي و فني

 كم هاي كشاورزياوليه و نهاده مادهقيمت انرژي،   كم  تغيير اقليم

  كم هاي نوينبرداران از فناورياستفاده بهره كم ج از كشورهاي مطالعاتي خارها و فرصتاعزام به دوره

 كم  ارگانيككشاورزي سالم و 
  هيئتهاي ارتقا و ترفيع اعضاء نامهآيين درتغيير
  علمي

 كم

 كم  دولتي هاياتكا به منبع مقدار  كم محيطيهاي زيستآلودگي

 كم كشاورزي هايفراوردهارزش افزوده در توليد  مقدار 
هاي كيفيت و سالمت محصول بر اثر شاخص

 كشاورزي هايفراوردهگذاري قيمت
 كم

 كم هاي دانش بنيانفعاليت شركت  كم  هارقابت بخش كشاورزي با ساير بخش قدرت

 كم  برداراندرآمد خالص (سود) بهره كم مكانيزاسيون كشاورزي

 كم  پذيرهاي پاك و تجديداستفاده از انرژي كم  ها با تغيير مديرانتغيير رويكردها و برنامه

 كم كشاورزي بردارياندازه واحدهاي بهره  كم  كشاورزي هايفراوردهها در توليد مصرف نهاده
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 دهد شكل را آن تواندمياختيار خود  با انسان .نيست گذشته حوادث و رويدادها ادامه تنها آينده .  
 گرفت حال زمان در را مناسب هايتصميم توانمي آينده توضيح و كشف با .كرد بينيپيش تواننمي را آينده .  
  شونديم مرسوم آينده چندين ايجاد موجب هاقطعيتعدمتنها يك آينده وجود ندارد و.  

  زير را داشته باشند:  هايگيژويتالش شده است تا سناريوها              
 دنكن رسم آينده به حال از قبول قابل و منطقي مسيري.  
 زندپرداب معلولي و علي روابط توصيف به. 
 .امكان وقوع داشته باشند  
 باشند ارتباط داشته گذشته با.  
 باشند پذيرباور.  
 دنباش داشته باشند تا به راحتي در ذهن يادآوري شوند و از ديگر سناريوها متمايز مناسب عنوان.  

در ت. نشان داده شده اس 1در شكل آن  نتيجه كهشد  قطعيت كليدي، ماتريس سناريو تشكيلبراساس دو عدم
امل ش آينده محتمل يوسه سناري ،انتخاب شده قطعيت كليديو بر پايه دو عدم بر اساس خرد جمعي ،اين پژوهش

 (تنگنا)ختي آينده دوران سسناريوي و (مدينه فاضله) آينده مطلوب سناريوي ، (خط صاف) آينده مرسوم سناريوي
   .است هشدطراحي 

  
  
  
  
  
  
  

      
  

  .پژوهش) ه(يافت هاسناريو دهيمنطق ماتريس -1شكل
   سناريوها كلي فضاي
  شد رركشورها به ديگايران با اقتصادي و سياسي تعامل سازنده وضعيت اساسي در هاي فراوردهخودكفايي در توليد

  ي آينده مطلوب). (سناريوانجامد ميهاي نسبي كشاورزي براساس مزيتهاي فراوردهبخش كشاورزي و توليد 
  دستيابي به  تالش دولت براي ،ايران با ديگر كشورهااقتصادي و سياسي تعامل ضعيف نيز تحريم و وضعيت در

كند (سناريوي ميرو بهخطرهايي روكشاورزي پايدار را با اما  ،استضروري براي تأمين امنيت غذايي خودكفايي 
  دوران سختي)

  سناريوي آينده مرسوم
  (خط صاف)

 

  سناريوي مطلوب 
  (مدينه فاضله)

 

سناريوي دوران سختي 
 (تنگنا)

 خودكفايي دولت در رويكرد اقتصادي

سناريوي آينده 
  باورناپذير 

 

 دولت در رويكرد اقتصاديعدم خودكفايي 

سطح باالي رابطه و تعامل ايران با 
 ديگر كشورها

سطح پايين رابطه و تعامل ايران با 
 ديگر كشورها
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  بيش از پيش ، كشورهاديگر تعامل كم ايران با وضعيت در  ،اساسيهاي فراوردهدر توليد دستيابي به خودكفايي
  ضروري خواهد بود (سناريوي آينده مرسوم)

 ذايي ها، امنيت غضعيف ايران با ديگر كشوراقتصادي و سياسي تعامل وضعيت دستيابي به خودكفايي در  ناكامي در
 طراحيي ين سناريوآبراي و به همين دليل  رو خواهد كرد (سناريوي آينده باورناپذيرهروبجدي دشواري كشور را با 

   .)نشد
   : به شرح زيرندشده  طراحيي سناريوها

  )سناريوي آينده مطلوب (مدينه فاضله -سناريوي اول
 خواهد يشرفتپ ملي سودها و هاي توسعه، اولويتكشور بر اساس برنامهيابد و مديريت كالن كشور بهبود مي

 بازارهاي به كشاورزي هايفراورده بيشتر توليدكنندگان دسترسيموجب  كشورها ساير با خوب ايران ه. رابطكرد
، توجه به شودميديريت مبا توجه به مديريت كارآمد در سطح كشور و رشد فناوري، بحران آب . شد خواهد الملليبين

 هايدشواريد. نوشو كنترل مي محيطي به درستي مديريتهاي زيستكند و آلودگيمحيط زيست اولويت پيدا مي
هاي مختلف از جمله وري در بخشبهرهسازگار خواهيم شد. افزايش  هاو با آن شوندميناشي از تغيير اقليم مديريت 

 . بودبخش كشاورزي مورد توجه ويژه خواهد 

به كند. هاي كالن كشور پيدا ميجايگاه اول را در برنامه ،به عنوان بخش اقتصادي مهم ،بخش كشاورزي
 ياهوردهفراوليد . ايران در تشودميامنيت غذايي و توليد غذاي سالم و ارگانيك توجه  مانندنيازهاي اساسي مردم 

داشت.  يي گام برخواهددر راستاي امنيت غذايي، به سمت خودكفا هاي نسبيبراساس ظرفيت منابع و مزيتكشاورزي 
برداري، موجب افزايش درآمد رهو افزايش اندازه واحدهاي به هاي كشاورزياوليه و نهاده مادهمتعادل انرژي،  بهاي

و  رسدميود استاندارد خمقدار ها به ها، مصرف نهادهآن شود. با توسعه استانداردها و اجراي مؤثربردار ميخالص بهره
 ها فراوردهگذاري هاي كيفيت و سالمت در قيمتشود. شاخصسالم بيش از گذشته فراهم مي هايفراوردهزمينه توليد 

  د داشت.ننيز نقش كليدي خواه
. دانجامميرفته علمي با كشورهاي پيش هايتعاملكشورها به افزايش  ديگرارتباط سازنده و پايدار ايران با 

كشاورزي  هايفراوردههاي نوين در توليد ها و فناوريجهاني فناوري، استفاده از روش هايتحولهمسو شدن با  دليلبه
ت بنيان، بستر مناسب براي فعاليرشد كشاورزي دانشدليل  بهيابد. گسترش و مكانيزاسيون كشاورزي توسعه مي

بنيان در توليد دانش هايفراوردهو سهم  شودميبنيان به خوبي فراهم هاي دانشركتهاي اقتصادي غيردولتي و شبنگاه
سعه و و توپژوهش افزون خواهد شد. در چنين سيستم پويايي، تمايل بخش خصوصي به مشاركت در  مليناخالص 
 نتيجه آندر حوزه فني و مهندسي افزايش خواهد يافت كه  هشيپژوسازي دستاوردهاي گذاري در تجاريسرمايه

  . بودنياز خواهد  مورد هايدولتي براي تأمين اعتبار هايمنبعكاهش وابستگي به 
به عنوان  پژوهشيابد. حوزه افزايش مي ،كشورهاي پيشرفتهمانند  ،ملياز توليد ناخالص ها پژوهشسهم بودجه 

بنيان و با تحقق كشاورزي دانش. آورددست مي بهجايگاه خود را  مليهاي كالن سازيحوزه تأثيرگذار در تصميم
و  يابدميبرداران افزايش شود، دانش عمومي و فني بهرهبردار و پژوهشگر برقرار ميبهرهبين بنيان، ارتباط مؤثر فناور

بنيان و تعامل سازنده با كشورهاي فناورهاي نوين بيشتر خواهد شد. رشد كشاورزي ها به استفاده از فناوريتمايل آن
پذير شدن رقابت هااملكند. اين عآن فرآهم مي كردنصادركشاورزي و  هايفراوردهمناسب براي فرآوري  يبستر ديگر،
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كشاورزي به  هايفراوردهدر توليد را و افزايش ارزش افزوده سازد ممكن ميهاي ديگر كشور با بخشرا بخش كشاورزي 
  دنبال خواهد داشت. 

داري و اياز، ساختار ن مورد پژوهشيهاي مديران سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با توجه به فعاليت
توسعه براي شود. تر و اثربخش چابك ساختار آن تا كنندميتابع را بازنگري  هايهتشكيالتي سازمان و مؤسس

هاي تخصصي مرجع كشور خواهيم شود كه در حوزهاي تأمين ميه گونهتخصصي الزم ب-هاي فني، زيرساختهاپژوهش
زمان و شود. بازنگري ساختار سابازنگري مي، هاتابع نيز با توجه به مأموريت يهاهمؤسسبود. هرم نيروي انساني 

ه بجموعه را موري متخصصان تابع و ايجاد سازوكارهاي الزم براي حفظ انگيزه پژوهشگران، رشد پايدار بهره هايهمؤسس
  دنبال خواهد داشت.

  (خط صاف) آينده مرسوم سناريوي - سناريوي دوم
هاي كالن هاي كالن كشور، به دليل سياستبخش كشاورزي در برنامهو كم اهميت با وجود جايگاه ضعيف 

هد شد. ل خواكشاورزي با جديت بيشتري دنبا اساسي هايتحقق امنيت غذايي، خودكفايي در توليد محصول مبني بر
مت آن ت و سالاولويت اصلي بخش كشاورزي تأمين غذاي موردنياز مردم كشور فارغ از توجه به كيفيحالت، در اين 
ايش فت. افزسرعت بيشتري پيش خواهد ر دستيابي به خودكفايي، توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نيز با براياست. 

رد كار خواهد برقر وضعيتيو تعامل ايران با ديگر كشورها، امكان تعامل علمي با كشورهاي پيشرفته را در  هسطح رابط
از جمله (توليد ل محدوديت منابع ضهمچنان با مع كهاينرود. به دليل جهاني با شتاب فزآينده پيش ميهاي كه تحول
تر خواهد هاي پاك و تجديدپذير در توليد محصول بيشرو خواهيم بود، سهم استفاده از انرژيهروبسيلي) هاي فسوخت

  شد.
حل فته از متخصيص يا هايو اعتبار ملياز توليد ناخالص  پژوهشاقتصادي، سهم بودجه  هايدليل دشواريبه 

وري در راستاي تحقق بهره يارتقاضرورت  دليلكاهش خواهد يافت. با اين حال، به ، دولتي در پژوهش هايمنبع
. از همين گرفتبهرهنوين به هر نحو  هايپژوهشهاي نظر كرد و بايد از يافتهصرف پژوهشتوان از امنيت غذايي نمي

 ،ييسودولتي تأمين خواهند كرد. از غير هايمنبعپژوهشي مورد نياز خود را از  هاياعتبار پژوهشي هايموسسهرو، 
 نيستژوهشي) فراهم پ هايهاي تأمين اعتبارگاههاي اقتصادي غيردولتي (يكي از تكيهبستر مناسب براي فعاليت بنگاه

وسعه تو  پژوهشها در وضعيت ركود خواهند بود. بخش خصوصي نيز تمايل كمتري به مشاركت در و اغلب اين بنگاه
. بنابراين، رو به افزايش است پژوهشيسازي دستاوردهاي گذاري در تجارياما تمايل اين بخش به سرمايه ،دهدمينشان 

  عه. و توس پژوهش تا به خواهد شدمعطوف  پژوهشيسازي دستاوردهاي به تجاريبيشتر بنيان هاي دانشفعاليت شركت
برداري خردتر شدن واحدهاي بهره ،هاي كشاورزينهادهاوليه و  ماده و انرژي بهاي زياد شدن هايي ماننددشوار

 هاآن و شرايط كار براي كمتربرداران درآمد خالص بهرهد شد تا موجب خواه اقليمي هايو تغيير ،كشاورزي، بحران آب
توان به بهبود اين نمي ،با تغيير مديرانهمراه ها اي و تغيير رويكردها و برنامههاي سليقهشود. با تداوم مديريتتر سخت
خوشبين بود. همه اين موارد منجر به كاهش رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و كاهش قدرت رقابت چندان اوضاع 

و آن دسته  آورندميروي يا مهاجرت كشاورزان به تغيير شغل  وضعيتيها خواهد شد. در چنين اين بخش با ساير بخش
اي جز بهبود ها و افزايش درآمد خالص خود، چارهمانند، براي كاهش هزينهياز كشاورزاني كه در شغل خود باقي م
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از تر ها را ضرورتيمحيطي، مديريت مصرف نهادههاي زيستها نخواهند داشت. وجود آلودگيمصرف نهادهمديريت 
و دانش  كنندميهاي نوين تمايل بيشتري پيدا به استفاده از فناوريبراي تداوم كار خود برداران كند. بهرهپيش مي

برداران بهره پژوهشيفني و -نيازهاي علمي دقيق ، تشخيصوضعيعمومي و فني خود را افزايش خواهند داد. در چنين 
دستاوردهاي  دهد و انتقالبرداران و پژوهشگران را افزايش ميبيش از پيش ضروري است. اين موضوع، ارتباط بهره

. مديران مجموعه با ايجاد كردخواهد سريع برداران سطح دانش بهره يارتقابه عرصه و  را علمي و ترويجي پژوهشگران
برداران علمي و پژوهشگران، زمينه را براي ارتباط بيشتر پژوهشگران و بهره هيئتسازوكارهاي انگيزشي براي اعضاي 

نيز و  شده وضعيت گفتهبرداران و ضرورت افزايش درآمد در سطح دانش بهره يارتقاهم خواهند كرد. با توجه به افر
 افزايششده فرآوري هايفراوردهتوليد و فروشي كاهش خامكشاورزي،  هايفراوردهافزايش ارزش افزوده در فرآوري 

  . يافتخواهد 
هاي فعاليت منظور انطباق بيشتر پژوهشي تابع به هايهمؤسسسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و 

رم بازنگري ه هاي جديد، ساختار اداري و تشكيالتي خود را تغيير خواهند داد. سازمان تات نيازمندخود با مأموريت
وري موجب افزايش بهره اين كارهاتابع است.  هايهؤسسمتخصصي -هاي فنينيروي انساني خود و بهبود زيرساخت

  براي افزايش توان كارشناسي مجموعه خواهد شد.    هاآن نيروي انساني متخصص و تالش
  (تنگنا) دوران سختي سناريوي -سناريوي سوم

ا بخصصان داخلي تعامل علمي متشود. كشورها بيش از پيش محدود مي ديگر و تعامل ايران با هسطح رابط
ان مدير. هيم ماندخواجهاني فناوري عقب  هاياز تحول بيش از پيششود و خارج از كشور نيز محدود ميمتخصصان 

هاي نسبي، سالمت و توجه به مزيتبدون فايي (اي جز توجه بيشتر به خودككشور براي تحقق امنيت غذايي، چاره
هاي كالن رو، اهميت بخش كشاورزي در برنامهبا اتكا به توان داخل كشور نخواهند داشت. از همين )كيفيت محصول

ا به سختي و ب اوليه مادهو انرژي، ها، نهادهالمللي، تأمين بين هايهبه دليل محدوديت در رابطكشور بيشتر خواهد شد. 
كشاورزي با مشكل  ابزارهايها و ماشين كردن وارد. صنعت ساخت و توليد و حتي گيردصورت مي زيادتريقيمت 
 ها و تجهيزات كشاورزي موجود مستهلك، ماشينوضعيو رشد قابل توجهي نخواهد داشت. در چنين  شودميمواجه 

هاي سياست تواندنميديريت بخش كشاورزي كارآمد نيست و م. نخواهد داشتوجود  هاآن و امكان نوسازي شوندمي
ها، و نهاده هامنبع هدر رفتشود. برداري خردتر مياندازه واحدهاي بهره كند و در نتيجه ها را اجرازمينسازي يكپارچه

تشديد  با وجودمحيطي و بحران آب بيش از پيش تشديد خواهد شد. هاي زيستنامطلوب اقليمي، آلودگي هايتغيير
  پذير نيز فراهم نخواهد شد.هاي پاك و تجديداز انرژي گيريبهرهب براي محيطي، بستر مناسهاي زيستآلودگي

 هاييدشوارد و امنيت غذايي با توجه به امكانات محدو حفظ منظور ضرورت تداوم توليد كشاورزي به دليلبه 
ديگر، توان  سخنيشود. به هاي پژوهشي و توان متخصصان داخل كشور به بهترين نحو استفاده ميموجود، از يافته

به وجود  هايدشوارياي ارزشمند براي حل ، به عنوان سرمايهموقعيتتخصصي و پژوهشي موجود در كشور در اين 
هاي مناسب براي حل حلمنظور يافتن راهپژوهشي به هايهمؤسس فعاليتاز اين رو، آمده مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 هايپژوهشهاي كشور قرار خواهد گرفت. هاي متناسب با نيازهاي بومي در اولويت برنامهفناوريپيداكردن و  هاسختي
 د آورد. نداخلي جايگاه خود را به دست خواه
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 هايمنبعاتكا به  يابد،ميكاهش  ملياز توليد ناخالص  پژوهشسهم بودجه  ،اقتصادي هايدشواريبه علت 
دولت از  رغي منبعير از بستر مناسبي براي تأمين اعتبا زيرا .يابدافزايش ميپژوهشي  هايبراي تأمين اعتباردولتي 

گذاري در توان انتظار داشت كه بخش غيردولتي به سرمايهنميوجود آمده،  بهوجود ندارد. با توجه به شرايط 
هاي دانش هاي اقتصادي غيردولتي و شركتاهكاهش فعاليت بنگسازي تمايل نشان دهد. و تجاري پژوهشيهاي فعاليت

  . دكرتر خواهد سازي دستاوردها را نيز جديگذاري در تجاريبنيان، مشكل سرمايه
هاي ريبه استفاده از فناوتمايلي  هانآ شود تابه وجود آمده موجب مي وضعيتبرداران در درآمد كم بهره

شگر را بردار با پژوهسطح دانش عمومي و فني خود نداشته باشند. اين موضوع به طور طبيعي ارتباط بهره ينوين و ارتقا
كشاورزي،  هايفراوردههيزات مورد نياز براي فرآوري مبود تجك كاهش خواهد داد. به علت ضعف دانش و فناوري و

د به منظور بقاي خود رويكر ورزيو ترويج كشاموزش ت، آاتحقيقيابد. سازمان افزايش مي هافراوردهفروشي خام
كند. مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي نيز ها و منابع انساني را دنبال ميتمركزگرايي و كاهش مأموريت

تخصصي -هاي فنيهاي خود را برحسب شرايط تغيير خواهد داد. اين موارد در كنار ضعف زيرساختو مأموريت وظايف
  خواهد بود.  هاآن وريموجب كاهش انگيزه پژوهشگران و همچنين كاهش بهره

  

  گيرينتيجه
 برد. ش طراحي 1404در افق مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي سناريوهاي آينده در اين پژوهش، 

ريزي، گذاري و برنامههاي اقتصادي، سياستوزهنيروي پيشران تأثيرگذار بر آينده مؤسسه در ح 40ها، پايه يافته
ر آينده برگذار نيروهاي پيشران تأثي .ندزيست شناسايي شداجتماعي، منابع انساني، علم و فناوري و محيط-فرهنگي
ها، خشهاي كالن كشور، قدرت رقابت بخش كشاورزي با ساير بجايگاه بخش كشاورزي در برنامه ،از ندعبارت مؤسسه

ك، ارگاني و تعامل ايران با ديگر كشورها، كشاورزي سالم و هدر بخش كشاورزي، سطح رابط پژوهشاهميت حوزه 
ر توليد دارزش افزوده  ار مقدشاورزي، هاي كاوليه و نهاده مادهانرژي،  بهاياساسي،  هايفراوردهخودكفايي در توليد 

 ، درآمد خالصاز توليد ناخالص ملي هاپژوهشدولتي، سهم بودجه  هايمنبعاتكا به  مقدار كشاورزي،  هايفراورده
كشاورزي، بحران آب، تغيير  برداريبرداران كشاورزي، اندازه واحدهاي بهرهبرداران، دانش عمومي و فني بهره(سود) بهره

ي وري نيروي انسانيردولتي، بهرههاي اقتصادي غكشاورزي، فعاليت بنگاه هايفراوردهها در توليد ليم، مصرف نهادهاق
 ياعضاهاي ارتقا و ترفيع نامهبرداران، مكانيزاسيون كشاورزي، تغيير آيينمتخصص مؤسسه، ارتباط پژوهشگران و بهره

گذاري هاي كيفيت و سالمت محصول بر قيمتاثر شاخصهاي نوين، فناوريبرداران از علمي، استفاده بهره هيئت
ل بخش خام)، تماي هايفراوردهجاي بهشده كشاورزي (فرآوري هايفراوردهسهم صادرات كشاورزي،  هايفراورده

ها با تغيير مديران، سازي دستاوردها، تغيير رويكردها و برنامهگذاري در تجاريو توسعه و سرمايه پژوهشخصوصي به 
 قطعيتعدم ود "و تعامل ايران با ديگر كشورها هسطح رابط"و  "رويكرد اقتصادي دولت به لحاظ خودكفايي"  تابع. هاي همؤسسساختار اداري و تشكيالتي سازمان و 

ها و يس سناريوكه پس از تشكيل ماتر ندشدشناسايي سناريو سه كليدي تأثيرگذار بر آينده مؤسسه و مبناي طراحي 
آينده ف (آينده مرسوم)، تنگنا (سناريوي خط صاشامل سه سناريوي محتمل براي آينده مؤسسه  ها،دهي به آنمنطق

   .دهدشان مين 1404در افق را هاي بديل باورپذير تدوين شدند كه آينده دوران سختي) و مدينه فاضله (آينده مطلوب)
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N. Bagheri1, M. Keshavarz Turk, F. Abbasi, N. Abbasi and M. Bordbar2 
 

      Sustainable agricultural development and national food security while preserving 

the health and the quality of crops depend on the development of knowledge-based 

agriculture. To advance knowledge-based agriculture, observing national and global 

developments in the future and coordinating its activities with the fluctuating changes in 

science and technology are the keystone. Due to the spacial position of research 

institutes in the achievement of knowledge-based agriculture, it is essential for these 

institutes to carry out the research based on scientific and technological world 

evolutions. So, in this research, alternative futures of the Agricultural Engineering 

Research Institute (AERI) considered as a knowledge-based research institute in the 

field of agricultural technology. The present study was based-on descriptive-analytical 

and survey methods. The statistical population of this research includes agricutural 

experts, researchers of AERI, agricultural managers, certified agricultural equipment 

producers, and beneficiaries. To collect data, a questionnaire, a library study and a panel 

of expert’s methods were used. Based on a literature review and panel of experts the 

questionnaires were designed in three steps, and their validity and reliability were 

measured. The GBN method was used to develop scenarios. In this research, the trend 

analysis was carried out. So, the driving forces affecting the future of AERI were 

identified. After determining the uncertainty of driving forces, the scenario matrix was 

determined and future scenarios of AERI designed. Three scenarios such as the 

common future, desired future, and hard-time future were designed based on scenario 

matrix.   

 

Key words: Agricultural engineering research institute, Futures studies, Key 

unncertainties, Scenario planning. 
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