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 Introduction: Livestock industry as one of the sub-sectors of agriculture in the world has 

a significant growth and its entrepreneurship in job creation, value creation, human 

nutrition, human and community health and in general its irreplaceable role in the 

economy has always attracted the attention of governments. In our country, despite the 

protections defined in the laws, this industry is still in a tight spot due to the lack of 

infrastructure, lack of coherent and sustainable management, superficiality of basic and 

macro issues and lack of prioritization in planning, and has faced activists with some 

ambiguity about the future. While with the current investments, capacities and potentials 

and existing facilities, it is possible to lead the curve to more growth and excellence by 

reforming the infrastructure, facilities and credit support from the government and culture 

building. Therefore, proper planning in this area requires strategic and forward-looking 

decisions. 

Materials & Methods: For this purpose, Future Study approach was used to formulate 

future scenarios for the livestock industry in Khorasan Razavi province and the critical 

uncertainty method, which is one of the common techniques for extracting key factors, 

was used. In the next step, DEMATEL method was used to determine the interactions of 

key indicators.  

Result: The scenarios of the present study were developed based on two macro-policies 

of government and climate which are scenario 1, scenario 2, scenario 3 and scenario 4.  

Conclusion: Finally, Using the Moora method, the most probable scenario, which is 

scenario 4, was determined, in which both the amount of precipitation is reduced and the 

government's macro-policies do not move towards optimism and productivity. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 
ی با استفاده از رویکرد عدم قطعیت استان خراسان رضو یصنعت دامدار پژوهییندهآ

 DEMATEL-MOORAبحرانی و تکنیک 

 
 
 

 3محمدحسن ملکی ، 2مهدی نصراللهی ، 1سراجمحبیرض یهسم ، *1رضا فتحی محمد
 
 

 دیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانگروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پر   1

 المللی امام خمینی )ره( قزوین، قزوین، ایراندانشگاه بین ،دانشکده علوم اجتماعی ،گروه مدیریت صنعتی  2

 دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران  3

 چکیده  کلمات کلیدی
 پژوهیهیندآ

 یوسنار
 یبحران یتعدم قطع

 دیمتل
 مورا

ن آ ینیارآفرکبرخوردار بوده و  یریگاز رشد چشم یزراعت در سطح جهان یهامجموعهیراز ز یکیعنوان به یدامدارصنعت  مقدمه: 

شته همواره صاد باعث گآن در اقت یلبدینقش ب یطورکلبشر، سالمت انسان و جامعه و به یهافزوده، تغذارزش  یجادا یی،زادر اشتغال

عدم  ها،یرساختچنان از نبود ز، همینر قوانشده د یفتعر هاییتحما رغمیعل ایرانصنعت در  ین. ایردها قرار گمورد توجه دولت

ه و فعاالن را با در تنگنا بود هاریزینامهدر بر بندییتفقدان اولوو  و کالن اییهبه مسائل پا نگرییسطح یدار،منسجم و پا یریتمد

بالقوه و امکانات  هاییلو پتانس هایتظرف ی،فعل هایگذارییهکه با سرمایدرحالمواجه نموده است،  یکار یندهابهام نسبت به آ ینوع

سمت  ا بهر یجهت منحن ی،سازدولت و فرهنگ یاز سو یو اعتبار یالتیتسه هاییتحما ها،یرساختبا اصالح ز می توانموجود 

 . است ارانهینده نگآ و یراهبرد یماتاتخاذ تصم یازمندحوزه ن یندر ا یحصح یزیر. لذا برنامهدادسوق  تریشب یرشد و تعال

و از  شد دهاستفا یضور ن خراساناستا یصنعت دامدار یندهآ یوهایسنار ینتدو یبرا پژوهییندهآ یکردمنظور از روینبد ها:مواد و روش

 یینعت یراب یمرحله بعد در استفاده شد. است، یدیاستخراج عوامل کل یمتداول برا هاییکاز تکن یکیکه  ی،بحران یتروش عدم قطع

 .شد فادهاست یمتلاز روش د یدیکل یهااثرات متقابل شاخص

، 1 ییوسنار :زارتند اشدند که عب ینتدو یکالن دولت و اوضاع جو هاییاستحاضر براساس دو عامل س یقتحق یوهایسنارنتایج: 

 . 4 یویو سنار 3 یوی، سنار2 یویسنار

هم  یوسنار ینکه در اید گرد ییناست تع 4 یویکه سنار یوسنار ینترروش مورا، محتمل رگیریکابهبا  یت،نهادر گیری و بحث:نتیجه

 .کنندیمنور بودن حرکت و بهره ینگیکالن دولت به سمت به هاییاستو هم س یافتهکاهش  ینزوالت جو یزانم
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 قدمهم
است.  ریاخ سال شده چند مطرح یاساس اریبس مسائل از یپژوهندهیآ

از محققان  یاریاست که نظر بس یافرارشته یمطالعات ،یپژوه ندهیآ

تواند تمام یرا به خود جلب کرده و م یو نوآوران حوزه علوم اجتماع

تمام  ،یپژوه ندهیآ یقرار دهد. قلمرو موضوع ریعلوم را تحت تأث

و هنر را در برگرفته  یتکنولوژ است،یفرهنگ، اقتصاد، س یهابخش

 نیاست. با تدو شیرو به افزا رو، موضوعات آن شیپ اترییبه تغ و نظر

 ییهایشده و استراتژ مشخص یاحتمال یهاندهیمختلف، آ یوهایسنار

تر توان فعاالنهیم نیچننمود. هم نیبهتر از آن تدو یبرداربهره یبرا

 قیعمل متهورانه از طر نیزد. ا ندهیو دست به خلق آ ردهم عمل ک

عنوان پژوهی به امروزه آینده (.1) ردیگیورت مص یسازندهیآ کردیرو

و فناوری  دار علمهای اولویتابزاری استراتژیک برای شناسایی حوزه

که آینده جاگیرد، اما از آنمی استفاده قرار گذاران موردسیاست توسط

کند نگر فکر می یک ساختار ذهنی است و به هر شکلی که آینده

پژوهی موفق الزم است بنابراین برای انجام یک آینده ،گیردشکل می

ریزان به ابزار ذهن را در این چارچوب لحاظ نمود. برنامه رنگنقش پر

دیگری نیز نیاز دارند تا بتوانند آینده را در قالب عناصر قابل پیش

بینی ها پیشسناریو بینی بیان کنند، این ابزارها سناریوها هستند.

های متفاوت در مورد آینده هاییتر به فرضیهآینده نیستند بلکه بیش

های موجود و فرصت مخاطرات سازیبرای برجسته ایصورت ویژهبه که

 آینده (.2) پردازدمی شوندمی طراحی خاص راهبردی هایحوزه در

های مختلف را مدلهای علمی و پژوهی، تفکرات فلسفی و روش

ها آینده بدیل و بررسی و مطالعه آینده را مطرح و با استفاده از آن

پژوهی، ابزاری برای معماری و  کند. لذا آیندهاحتمالی را ترسیم می

مهندسی هوشمندانه آینده است. هر چند تفکر درباره آینده از دهه

سال  های تجاری نفوذ کرد و ازها و بنگاهدر سطح شرکت 1960

استراتژیک نمایان  ریزیبرنامه آمددر پی استراتژیک نیز مدیریت 1980

های در سطح کشور 1990پژوهی از دهه  های آیندهشد، اما فعالیت

یافته و سیمای علمی  ایاروپایی رشد فزاینده هایویژه کشورهب شمال،

 1980فرانسه در اوایل دهه  یز کشوردر اروپا ن (.3) خود گرفته استبه

پژوهی خود را آغاز نمود و سوئد و نروژ نیز به این های آینده برنامه

بود که  1990طورکه اشاره شد از دهه اما همان ،جرگه اضافه شدند

ای نشان مشتاقانه پژوهی رویکردکشورهای اروپایی به آینده بسیاری از

 از (.4) خود برگزیدند کالن گذاریسیاست برای را ابزاری و آن دادند

 یمبتن زییربرنامه اینگاری و ویسنار نده،یآ ییهای شناساروش جمله

های متداول جهت مقابله با از روش یکیروش  نیاست. ا ویبر سنار

 ریدر به تصو شیهاتیقابل لیدلاست که به طیدر مح تیعدم قطع

 زانیردر نزد برنامه یروزافزون تیتمل از محبوبهای محندهیآ دنیکش

آینده تأثیر زیادی بر تفکر انسان  (. سناریوهای5) استبرخوردار شده 

توانند به آغاز بحث عمومی کمک گیری دارند و میو فرآیند تصمیم

ره آینده را ریزی سناریو با طرح آینده احتمالی، تفکر دربابرنامه کنند.

 یزیربرنامه(. 6کشد )کرده و وضعیت موجود را به چالش می تحریک

 یاحتمال یهاندهیبا استفاده از اکتشاف و ساختن آ یوبر سنار یمبتن

 ،موجود یو فرهنگ ی، اقتصادیطیمح ،یاجتماع یهامحرک بر یمبتن

 طور مؤثر مورد استفاده قراربه یریگمیدر مورد تصم یرساندر اطالع

، دهدیم یشناختوحدت روش یپژوهندهیبه آ "ویسنار" (،7) گیردمی

 کنند، سناریواز آن استفاده می یبه نوع پژوهانندهیهمه آتقریباً 

 نیایا به نوعی  است یسازندهیحوزه آ یشناختابزار روش نیترعیوس

 ردیگیقرار م مورد استفاده ندهیمطالعات آ در ترشیکه ب ستا یکیتکن

های فعالیت رشته مهم از بسیار قدیم همواره یک دامداری از زمان .(8)

زیاد و موقعیت  وسعت جهت شده است و ایران بهمی محسوب اقتصادی

حدفاصل سیر و طبیعی خاص خود که شامل نواحی سردسیر، گرم

همین دامی گوناگون است و به پرورش انواع نژادهای باشد، مستعدمی

هزار سال قبل دامداری در این سرزمین رایج بوده و  8تا  6جهت از 

بررسی مشکالت و (. 9رفته است )شمار میوسیله امرار و معاش به

واهد بود که در رابطه با بخش خها زمانی کارآمد و نتیجهدرخواست

 و زمانی کمبودهای به توجه تا با پذیرد صورت بندیاولویت هاآن

تر باشد. برقراری تقدم و اقتصادی، امکان رسیدگی به موضوع بیش

بندی شده نسبت به موارد مشابه را اولویت یک از مقوالت یاد تأخر هر

و پایداری  مستمر از رشد برخورداری دلیلبه داریدام بخش (.10) گویند

های اقتصادی و تأمین امنیت غذایی در قیاس با سایر بخش اقتصادی

که  یدامدار عیصنا(. 11های خاصی برخوردار است )کشور از قابلیت

 یساختن تقاضا را در برآورده یمهم حال رشد است نقش سرعت دربه

آن،  اسیکرده است. عالوه بر مق فایمردم ا یبرا نیروز افزون پروتئ

و  یطیمح یاست و به فشارها افتهی شیافزا زیصنعت ن نیشدت ا

لحظه ر یندی است که در هآدامداری فر(. 12) منجر شده است منابع

باشد، برای گریبان می قطعیت دست به ریسک و عدم از زمان با مسأله

ها دامداری، هم در مورد نهاده مسائل و امور مربوط به بسیاری از مثال

ها با طبیعت و بازار رابطه مستقیمی دارند و و هم در مورد ستاده

ها یی است که دامداران با آنهاکوچکی از ریسک ها تنها بخشاین

 یناخالص داخل دیدرصد از تول 50تا  یانویح بخش (.13) روبرو هستند

های تغییر نیروهای بازاری، زمین، سیاست و کندیم نیرا تأم یجهان

تقسیمات زمینی و عوامل دیگر،  اقلیمی، اتاستفاده از زمین، تغییر

تحقیق حاضر  .سراسر جهان است حال افزایش فشار بر دامداران در در

کلیدی تأثیرگذار روی صنعت ها و عوامل دنبال شناسایی پیشرانبه

ها دامداری استان خراسان رضوی است. پس از شناسایی این پیشران

که در انتظار این صنعت است را شناسایی  های مختلفیآینده توانمی
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نفعان و نمود. تدوین سناریوهای باورپذیر صنعت دامداری به ذی

ی برای کند تا به منظور آمادگبازیگران کلیدی این صنعت کمک می

پژوهی صنعت های منعطفی ارائه نمایند. آیندهشرایط مختلف، برنامه

های دامداری، بازیگران و ذینفعان این صنعت را با روندها و پیشران

تأثیرگذار روی آینده این صنعت آشنا ساخته و سناریوهای مختلف 

 را برای فعاالن این حوزه روشن خواهد نمود.

تا  6/7زند که جمعیت جهان از متحد تخمین می ملل سازمان

رشد خواهد کرد.  2067و  2017های میلیارد نفر بین سال 5/10

ویژه نشان داد، صنعت  هایی که باید به آن توجهیکی از این زیربخش

 های گذشته همواره بهباشد که در طی سالدامداری و دامپروری می

 تریناساسی کنندهتولید و بوده ها مطرحزیربخش ترینمهم از یکی عنوان

باشد که هر ساله نیز بایستی مواد غذایی پایه یعنی شیر و گوشت می

واقع  افزوده گردد. در موازات افزایش جمعیت بر میزان این تولیدات به

حال افزایش، رشدی جهشی را در تولیدات  افزون جمعیت در نیاز روز

فوق حاکی  موارد (.41) نمایدایجاب می و پروتئینی دامی هایو فرآورده

 دهندهو توسعه رشد هایکارگیری ابزارها و سیاستهاز ضروری بودن ب

توان که از آن جمله می باشدمی و دامپروری دامداری بخش در تولیدات

های نسبی کشور، ها و مزیتمتناسب با قابلیت هاییسیاست به اجرای

با توجه  کرد. اما دام اشاره دام و بهبود تغذیه دیپرواربن اصالح نژاد دام،

به محدودیت منابع تغذیه دام در کشور تقریباً بهترین سیاستی که 

افزایش کارایی منابع مورد استفاده  کار گرفت،هزمینه ب در این توانمی

باشد که عبارتی افزایش تولید با مصرف همان مقدار منابع مییا به

تر سبب افزایش قدرت ها و سودآوری بیشعالوه بر کاهش هزینه

دامداری از زمان بسیار  (.15گردد )رقابتی واحدهای تولیدی نیز می

شده محسوب می های اقتصادیرشته مهم از فعالیت قدیم همواره یک

خود  زیاد و موقعیت طبیعی خاص جهت وسعت است و کشور ایران به

مستعد پرورش  باشد،می گرمسیر و حدفاصل سردسیر، احینو که شامل

هزار سال  8تا  6جهت از  همینو به گوناگون است انواع نژادهای دامی

شمار و وسیله امرار و معاش به رایج بوده سرزمین قبل دامداری در این

کارآمد و  ها زمانیبررسی مشکالت و درخواست(. 9رفته است )می

صورت پذیرد  بندیها اولویتدر رابطه با آن که بخش خواهد بودنتیجه

رسیدگی به موضوع  زمانی و اقتصادی، امکان تا با توجه به کمبودهای

معنای برتری،  نظر لغوی به نامه دهخدا اولویت ازدر لغت تر باشد.بیش

الکی رجحان، تفوق، افضلیت، سبقت و تقدم است. اولویت معیار و م

ها را ها و پروژهها، اجرای برنامهمشیها، خطاست که توسط آن هدف

سنجد. برقراری تقدم و تأخر هر یک از مقوالت یاد شده نسبت به می

 دلیلبه دامداری بخش (.10) گویند بندیاولویت را مشابه موارد

ی و تأمین امنیت غذایی برخورداری از رشد مستمر و پایدار اقتصاد

های خاصی های اقتصادی کشور از قابلیتدر قیاس با سایر بخش

ی را در اقتصاد کشاورزی ایران برخوردار است. این بخش، نقش حیات

 90درصد از جمعیت شاغل در روستاها،  70عهده دارد، زیرا حدود بر

صورت درصد از جمعیت شهرنشین به 10ر و درصد از جمعیت عشای

حضوری فعال دارند. وجود  مرتبط با امور دام، هایقیم در فعالیتمست

 5/8بردار و تولید بیش از بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر بهره

های دامی در طول سال، نشانگر حجم باالی میلیون تن انواع فراورده

در این بخش،  تولید (.11باشد )این بخش میعملیات اجرایی در 

های تولیدی و تجاری دارد که باعث شده هایی با سایر زمینهتفاوت

شمار آید. های اقتصادی بهآمیزترین فعالیتاست تا یکی از مخاطره

ها، ویژه بیماریهناپذیر، مانند عوامل جوی و بعوامل کنترل بسیاری از

ه بر این، دامداران با بر میزان تولید و درنتیجه درآمد اثر دارند. عالو

خطرات ناشی از وضعیت بازار و تغییرات قیمت نیز مواجه هستند 

سازد. مجموعه این ثبات میها را بیآن نوبه خود، درآمد که این امر به

های شود که دامداران همواره نگران پرداخت هزینهعوامل سبب می

باشند. در این  های خانواده و بازپرداخت واماداره واحد، تأمین هزینه

تر در های بیشگذاریهای صنعتی به علت سرمایهمیان، دامداری

تری گسترده مخاطرات با شده، اصالح هایدام خرید چنینهم و تأسیسات

پذیری را برای روبرو هستند. مجموعه این مخاطرات شرایط آسیب

آورد که نتیجه نهایی آن تولیدکنندگان این بخش کشور فراهم می

عنوان یک به یرداصنعت دام باشد.باتی درآمد برای دامداران میثبی

و  ینیپروتئ وادم دیتول یاهترین بخشیاز اصل ی، یکیدیتول ستمیس

و  دیها دارد عالوه بر تولدر تغذیه انسان یسزایبه تیو اهم ودهب یلبن

 اددر اشتغال و ایج یاین صنعت نقش مهم ،یمواد غذای نیمأت

 یبا منشاء دام یذایمحصوالت غ دیدارد. تول یغلجدید ش یهافرصت

به یک  یابیدست یراو ب دیاب یاباید در آینده توسعه قابل مالحظه

از هم  یمحصوالت غذای دیاست که تول یقابل توجه، ضرور شرفتیپ

این  یمنبع اصل .داشته باشد االنهدرصد رشد س چهاراز  شیاکنون ب

 یاهعها و تهدید مجتمفرصت ،قوت، ضعف نقاط یشناسای ساالنه، رشد

با  یمدیریت یراهکارها مناسب جهت ارائه یراهبردها دوینو ت یدیتول

صنعت دامداری  (.16) دباشیم همنطق منابع در هر محدودیت توجه به

ای عمده که به جهت تأمین بخش صنایع راهبردی و مهم است یکی از

پروتئینی انسان نقش مهمی در اشتغال و تولید و به تبع  از نیاز مواد

چنین توسعه کند. همآن درآمد و رفاه خانوارهای روستایی ایفا می

 حل مشکل کمبود مواد غذایی در صنعت دامداری یکی از راهکارهای

های بسیاری قرار گرفته است. که مورد توجه دولت سطح جهان است

ری سهم مهمی از تولید ناخالص در سطح جهانی نیز صنعت دامدا

ملی و به تبع آن نقش مهمی در فرآیند توسعه روستایی در بسیاری 

بخش دامداری سهم  در ایران، کند.حال توسعه ایفا می کشورهای در از

دهد و مزیت عمده آن نیز زیادی از اقتصاد کشاورزی را تشکیل می
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ینی است. تبدیل محصوالت کم ارزش به محصوالت پرارزش و پروتئ

سویا و سبوس به  علوفه، کاه، کنجاله که دامداری با تبدیلنحویبه

در بخش کشاورزی را  غذایی مهمی از تولیدات مواد گوشت سهم شیر،

رشد جمعیت جهان همراه با استانداردهای زندگی  (.17) عهده داردبه

تقاضا برای محصوالت  افزایش باعث مصرف تغییر یافته و الگوهای بهبود

این روند  است. حیوانی با ارزش باال شده خصوص پروتئینکشاورزی به

حفظ پایداری زندگی  برای تقاضا هم یک فرصت و هم چالشی افزایش

بیش از یک میلیارد دامی است که در جهان تحت تغییرات آب و 

(. تقاضای رو به رشد برای محصوالت دامی از 18هوایی قرار دارند )

خواهد بود، با  "انقالب دامی"جمله شیر و گوشت و رشد سریع آن 

حال، روند رو به رشد تغییرات آب و هوا خطرات قابل توجهی را این

حال توسعه،  در برای دامداران، عمدتاً در مناطق خشک کشورهای در

خرب تغییر آب و هوا زندگی که در آن مردم تحت خطر تأثیرات م

کنند و ظرفیت کم برای مقابله با این اثرات را دارند، تحمیل می

(. در این جوامع، بالیای ناشی از آب و هوا مانند 19خواهد کرد )

خشکسالی، امواج گرما و بارش نامنظم کیفیت علوفه را تغییر 

از دست دادن  و تولید شیر و منجر به دام و باعث کاهش رشد دهدمی

شود. ایران یکی از کشورهای در دلیل بیماری و گرسنگی میها بهدام

های حال توسعه از نظر تغییرات آب و هوایی است، در طول دهه

گذشته، این بخش از جهان از بدترین خشکسالی در طول این قرن 

حاضر میانگین بارندگی  که در حال(. درحالی20رنج برده است )

 70که در حدود  متر در سال استمیلی 275تا  224ساالنه در ایران 

(. 21متر در سال( است )میلی 990تر از میانگین جهانی )درصد کم

مطالعات تغییرات آب و هوایی جهان کاهش بارش، افزایش دما و 

کنند بینی میو طول دوره خشکسالی در این منطقه را پیش فراوانی

رضوی دارای اهمیت فراوان  خراسان صنعت دامپروری در استان (.20)

کشور نیز نشان  های گاوداری صنعتیو نتایج آمارگیری از تعاونی بوده

های صنعتی ریدامدا تعداد و ظرفیت ترینکه این استان بیش دهدمی

آمار و اطالعات (. 22) کشور و رتبه دوم در تولید شیر کشور را دارد

و دامپروری  نشان از تاثیرپذیری اقتصاد این استان از صنعت دامداری

 باشند.کار میدارد که جمعیت زیادی نیز در این صنعت مشغول به

های دهد که اکثر گاوداریچنین نشان میاما متاسفانه اطالعات هم

های سنتی تولید در این واحدها اعمال باشند و شیوهسنتی می استان

ها شده در خصوص این گاوداری آوریجمع اطالعات چنینهم شود.می

اصول اقتصادی  رعایت عدم دلیلها بهگاوداری این اکثر که دهدنشان می

و درجه اهمیت  تولید و درآمد بر عوامل موثر مدیریت، عدم شناخت در

ده بوده و در معرض ورشکستگی قرار دارند. از این ها زیاننسبی آن

رو مطالعات اقتصادی درخصوص تحلیل کارایی، شناخت عوامل مؤثر 

بر تولید و استفاده بهینه از عوامل با توجه به محدودیت منابع تغذیه 

شاهنوشی و همکاران در  (.23)دام در کشور اجتناب ناپذیر است 

کارگیری دانش آموختگان هبررسی تأثیر بپژوهشی تحت عنوان 

های شیری وری عوامل تولید گاوداریدر بهره دامی(کشاورزی )علوم

این طرح  نشان داد اجرای تایج این مطالعهکه ن ،رضوی استان خراسان

بخش داشته  در این برداران فعالهرهوری بمهمی در افزایش بهره نقش

که اجرای آن سبب کاهش هزینه تولید واحدهای استفاده طوریبه

این  درصد( و تغییرات تکنولوژیکی05/0کننده از این مدیران شده )

کارگیری ه. با توجه به این نتایج، ب(22) بهبود بخشیده است واحدها

چنین ادامه اجرا و پیگیری دامی و هم بزرگ نی در واحدهایف مدیران

مفضلی و اسدی در سیاح است. شده پیشنهاد دست این از هاییطرح

 در کلیدی مفاهیم و فکری ساختارهای ای تحت عنوان بررسیمقاله

دارد بیان می پژوهیآینده مطالعات اجرای چارچوب ارائه و پژوهیآینده

 تالش دیرباز از که است رؤیایی آینده، به بتنس آگاهی و که شناخت

 با که است داشته معطوف خود به تاریخ طول در را بسیاری افراد

 رؤیای با علمی شناخت میان پیوند برای جدید دوره متفکران کوشش

 گرفت شکل پژوهیآینده عنوان با جدیدی دانشی حوزه آینده، شناخت

آینده  و است تکامل حال در روز به روز آینده به نگاه امروزه. (24)

 هایپارادایم و مکاتب ها،نظریه با دوم درجه عنوان علم یک به پژوهی

 فراهم آینده مختلف ابعاد و هامولفه به را تکاملی رویکرد نوعی جدید

 حوزه این در دنیا در مختلفی هایتالش که است هاسال. است کرده

 به دهیشکل و شناخت برای گوناگونی ابزارهای و است شده جامان

 جهانی مختلف مطالعات در بارها و اندشده کارگرفتههب و تدوین آینده

تحت عنوان  ایمقاله فر و همکاران درگوهری .اندشده واقع آزمون مورد

ریزی سناریو پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان از رویکرد برنامهآینده

پژوهی یک کند که آیندهعنوان می« مورد مطالعه: مرکز آمار ایران()

معرفت  هایهمه عرصه که قلمرو آن، است نسبتاً جدید پژوهشی حوزه

نوردد و نتایج حاصل از آن نظری و تکاپوهای عملی آدمی را در می

 ها داشته باشدای در هر یک از این عرصهتواند تأثیرات گستردهمی

تواند غلط از آب درآید، ولی بینی می. هر چند که هر نوع پیش(25)

این مطلب نباید باعث شود که تالش عملی و عقالنی برای مطالعه 

یا سلیقه  قبلی هایتجربه فقط براساس ریزیو برنامه نگیرد صورت آینده

 ینگارندهیآ نعنوا تحت پژوهشی در ملکی و فتحی. گیرد شخصی انجام

ی بیان سیونویسنار کردیرو یریکارگهکار با ب کسب و میتصم یهامدل

 شیدایاز بدو پ یریگمیتصم یهامدل ای اتیعمل در قیتحقکه  داردمی

 ی. بررس(26) مواجه شده است یتاکنون با تحوالت مختلف و متعدد

 اتیآن در ادب یبرا یزیررت برنامهضرو و اتیدر عمل قیتحق ندهیآ

در پژوهشی تحت  همکارانفتحی و است.  گرفته مورد توجه قرار ترکم

 یریکارگهبا ب رانیا مسکن در صنعت یگذارهیسرما ینگارندهیآعنوان 

دارد که بیان می متقاطع راتیتاث سیو ماتر یسیونویسنار کردیرو
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که توجه  است یتصادهر اق پیشرو در یهااز بخش یکیبخش مسکن 

 یبه لحاظ اقتصاد یفرهنگ ،یبه آن عالوه بر تأثیرات ژرف اجتماع

 دینمایچون موتور رشد و توسعه عمل مهمو  اهمیت بوده زینیز حا

 یهاموثر با تعیین حالت یعامل کلید چهار و،یسنار نیتدو یبرا .(27)

 زاردیو ویافزار سنارنرم وارد ط خبرگانتوس نامهعدم قطعیت در پرسش

صنعت مسکن،  ندهیآ یروپیش یهاویرسنا نیو سازگارتر دهیگرد

و مشورت با خبرگان،  وهایسنار یی. پس از شناسادیمشخص گرد

دولت در بخش مسکن  یگذارهیو میزان سرما یاقتصاد یهامیتحر

 ندهیها آنآ طیو با توجه به شرا دیانتخاب گرد وهایسنار نیتدو یبرا

کردی و همکاران در  شد.ارائه  ویصنعت مسکن در قالب چهار سنار

های فرا روی توسعه پایدار در ها و فرصتتحت عنوان چالش پژوهشی

کند که هر کشوری جهت توسعه صنعت دامپروری ایران بیان می

صنعت دامپروری  باشد.می آموزشی مؤثر و دائمی فرآیند نیازمند پایدار

های سنتی و کم بازده چنان با شیوههای آن همبخشکشور که 

های تخصصی حوزه در ویژههب نیازمند بازنگری اساسی شود،می مدیریت

رسد با توجه به جایگاه فعلی صنعت نظر می. به(28) باشدو فنی می

ین دام و طیور در کشور و با درنظر گرفتن امور مختلف مؤثر برا

مدت و بلندمدت برای  دو برنامه کوتاه کشاورزی بهتر است حوزه

تر این صنعت تدوین شوند. در هر یک از این دو آینده هر چه روشن

ها و ها و تشکلبرنامه باید چهار ستون حاکمیت، دانشگاه، سازمان

و همکاران   Batrouniگرفت.صنعت را با هم و در کنار هم در نظر 

تجزیه و تحلیل سناریو، از داده کالن تا قوی  عنوان ای تحتدر مقاله

ها از روش یامجموعه ویسنار لیو تحل هیتجزدارد که بیان می ،سیاه

و  انریگمیتصم یبرا یراهبرد نشیب جادیها با هدف اکیو تکن

 هیتجز نهیزم هیکل یمقاله بررس نیا در هدفکه  گذاران استاستیس

 به نام داده کالن دیجد نسبتاً یمیارادادر رابطه با پ ویسنار لیو تحل

 لیتحل ایآ که شود که مشخص است نیتالش ا نی. هدف از ا(29) است

 لیو تحل هیتجز یهااز روش یادیامروزه نسبت به تعداد ز یویسنار

داده در مورد  ییکه شکوفا یدوران کی. در ریخ ایها مطرح است داده

 لیو تحل هیتجز یدر حال رشد با سرعت فراوان است، چه نقشکالن 

 یتواند برایم یو چه نوع همکار کند؟ یباز تواندمی چنانهم ویسنار

استفاده شود؟  ینیبشیپ یهاروش ریانجام شده در سا یهاشرفتیپ

 پاسخ ارائه دهد. یاز عناصر را برا یکند تا بعضیمقاله تالش م نیا

 یطیمح یستنقش اثرات زبه بررسی  پژوهشی هنری و همکاران در

پژوهش از نظر هدف  یناپرداختند.  یدارسبز پا ینتام یرهدر زنج

باشد یم یمایشیپ یفیها توصداده یگردآور یوهو از نظر ش یکاربرد

محتوا  یلتحل یندفرا یمنظور طینانجام شد. بد یختهآم یتکه با ماه

. یدگرد یسازیبوم و ییاها، شناسمؤلفه ینترمهم یو با روش دلف

 یمفهوم یالگو گذشته یقاتتحق در شده ییشناسا روابط سپس براساس

با ابزار  یروش کم یقالگو از طر ینا یتاً. نهایدمتناسب ارائه گرد

قرار گرفته و با  یپرسشنامه و براساس نظرات خبرگان مورد نظرسنج

 یحاک یج. نتا(30) قرار گرفت یلتحل مورد یحداقل مربعات جزئ روش

در  یطیمح یستنقش اثرات ز یتمدل و اهم یروابط اصل ییداز تا

ارائه در پژوهشی به  ولیانی و همکاران بود. یدارسبز پا ینتام یرهزنج

مازندران  استان یطیمحیستز یهایسکر یابیجهت ارز یبیترک مدل

 یندر ا ی پرداختند.تاگوچ نیاو تابع ز یماتلد یهابا استفاده از روش

 یستز یطمح حفاظت با تجربه اداره یراننفر از مد 9 از نظرات یقتحق

 خبره عنوانحوزه به ینا در یدانشگاه برجسته یدمازندران و اسات استان

در سه سطح  یطیمح یستز هایریسک شکست ساختار و استفاده

 هایدسته یتاهم یماتلد یک. سپس با استفاده از تکنیدگرد یفتعر

جهت  یمختلف یارهایمرحله بعد مع در شد. تعیین هاو وزن آن یسکر

 یانتابع ز که براساس روش یدگرد یفها مشخص و تعریسکر یابیارز

 یانز یازگرفت و امت قرار یابیمورد ارز یاردر هر مع یسکهر ر ی،تاگوچ

 یسکر هایدسته آمده دستبه نتایج براساس .شد محاسبه هاآن

برخوردار  ترییشب یتاز اهم یو اقتصاد یزیکوشیمیاییف ی،فرهنگ

 . (31) باشندیم یرگذارتأث یسکر هایدسته یربوده و بر سا

 

 هاروشمواد و 
ینده چارچوب آ یبترکپژوهش حاصل  ینا یشنهادیچارچوب پ

ده دا نشان 1است که در شکل  یشناخت یکردهایهورتن و رو نگاری

مصاحبه  شامل هایورود یعنی چارچوب ینمرحله نخست ا شده است.

در جهت  نگارییندهبا خبرگان و کارشناسان فعال در حوزه مورد آ

عوامل مؤثر بر  یتت و قطعیو درصد اهم یلتحل ی،استخراج، بررس

 یعنیچارچوب  ینمرحله دوم ا استان است. در یدامدار صنعت یندهآ

 یکردبا رو عوامل ها وشاخص ینا یدوم به بررس در مرحله نگاری،یندهآ

با تمرکز بر  یتو در نها پرداخته شده است یبحران یتعدم قطع

ورود به مرحله سوم  یباالتر برا یتو عدم قطع یتبا اهم هاییشاخص

 هاییندهآ یبرا یوهاییسنار یندر مرحله سوم با تدو اقدام شده است.

مشخصات دقیق پژوهش  اند.شدهاراده  هایخروج یرمحتمل و باورپذ

 .باشدمی 1حاضر طبق جدول 

در این مرحله عوامل تأثیرگذار  ها:و تحلیل آماری داده تجزیه

بر آینده صنعت دامداری از ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان 

دلیل زیاد بودن متغیرها، عدد بود. به 26ها که تعداد آن استخراج شد

موضوع پژوهش  توجه به تری باکم اهمیت که دارای حذف عواملی برای

که از نظر ماهیتی و مفهومی به عوامل دیگر شبیه بودند، بود و یا این

از عوامل  سؤال 26 ای لیکرت که شاملگزینه 5 سنجیخبره نامهپرسش

مؤثر بر آینده صنعت دامداری بود، طراحی گردید. سپس پرسشنامه 
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رفت که همه خبرگان به قرار گ خبرگان نفر از 10 اختیار در

پرسشنامه جواب دادند. پس از تکمیل پرسشنامه با استفاده از نرم

داری یمحاسبه سطح معنای اقدام به افزار آماری و آزمون دوجمله

ای یک آزمون برای عوامل صورت گرفت. آزمون دوجمله

باشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه به ناپارامتریک می

 ینترمهم 2جدول  شود.می قیت و شکست پرداختهبررسی موف

 ی را براساس خروجی نرمصنعت دامدار یندهدر آ یرگذارعوامل تأث

 دهد.افزار آماری نشان می

 از شاخص استفاده با بحرانی هایقطعیت عدم تعیین       

این است که خبرگان یک حوزه  دهندهاین شاخص نشان تخصص:

تا چه میزان درخصوص یک گزاره یا پرسش مطرح شده، تخصص 

 :(1)رابطه  گرددصورت زیر محاسبه میدارند، این شاخص به

 : مشخصات پژوهش حاضر1جدول 

 این پژوهش های پژوهشیژگیو

 پژوهش کاربردی گیری پژوهشجهت

 رویکرد عدم قطعیت بحرانی استراتژی پژوهش

 یفیک-روش تحقیق کمی نوع پژوهش 

 رویکرد استقرایی رویکرد پژوهش

ای و میدانی مطالعات کتابخانه هاشیوه گردآوری داده

 )پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان(

ن و کارشناسان در بخش خبرگا جامعه آماری 

 صنعت دامداری استان

 غیراحتمالی و هدفمند گیرینمونه 
 

 ترین عوامل تأثیرگذار در آینده صنعت دامداریمهم :2جدول 

 عامل ردیف
 های کالن دولتسیاست 1
 قیمت فروش محصوالت 2
 قیمت خوراک دام 3
 نرخ بهره بانکی 4
 اصالح نژادهای ژنتیکی دام 5
 های استانیریزیهبرنام 6
 های حمایتی دولتسیاست 7
 اوضاع جوی و بارندگی 8
 عامل مدیریتی 9
 تورم 10
 هاتحریم 11
 اراضی دیمی و آبی 12
 اندازیهزینه تأسیسات وراه 13
 کارگیری منابعهنحوه ب 14
 قیمت دام 15

 نتر باشد، نشاصفر نزدیک تخصص به عدد چه مقدار شاخص هر       

دانش تخصصی  موضوع از این است که خبرگان درخصوص آن دهنده

تر نزدیک 100چه مقدار شاخص، به عدد برخوردار بوده و هراندکی 

باشد نشانگر این امر است که خبرگان درخصوص موضوع مطرح 

 3ول با توجه به جد شده، از دانش تخصصی باالیی برخوردار هستند.

 50ها باالی ی تمامی گزارهشود که شاخص تخصص برامالحظه می

ورد محوزه  خبرگان در دانش میزان داشت توان اظهارمی است، بنابراین

، در سه 3است. طبق اطالعات جدول پرسش متوسط به باال بوده 

های کالن دولت و قیمت خوراک کلیدی اوضاع جوی و سیاست عامل

 اند.ترین تخصص را داشتهدام، خبرگان بیش
 

 دهی در دو مرحلهتخصص خبرگان در پاسخمیزان  :3جدول 

 نتایج نمونه دوم نتایج نمونه اول تخصص
 08/77 16/79 تهای کالن دولسیاست

 66/66 41/60 قیمت فروش محصوالت
 75 91/72 قیمت خوراک دام
 50 16/54 نرخ بهره بانکی

 16/54 08/50 اصالح نژادهای ژنتیکی دام
 41/60 16/54 های استانیریزیبرنامه
 83/70 66/66 های حمایتی دولتسیاست

 33/83 08/77 اوضاع جوی و بارندگی
 50/62 33/58 عامل مدیریتی

 41/60 50 تورم
 50 33/58 هاتحریم

 66/66 50/62 اراضی دیمی و آبی
 25/56 16/54 اندازیهزینه تأسیسات وراه

 75 66/66 کارگیری منابعهنحوه ب
 75/68 83/70 قیمت دام

ن ار  و تدوین

سناریوهای 

باورپذیر و محتمل 

بررسی شاخص ها و

عوامل با روی رد 

عدم قطعیت بحرانی 

تعیین عواملی با با ترین

اهمیت و عدم قطعیت 

استخرا  عوامل و

شاخص های موثر در صنعت 

دامداری 

ورودی ها:  از اولآینده ن اری:  از دومخروجی ها:  از سوم

ن
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پژوهی صنعت دامداری استان : چارچوب پیشنهادی پژوهش جهت آینده1ش ل 

 خراسان رضوی

 :1رابطه 
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 :اهمیت شاخص از استفاده با بحرانی هایقطعیت عدم تعیین       
 یک هر برای خبرگان که است اهمیتی میزان دهندهنشان شاخص این

 ائلق دامداری صنعت آینده بر آن تأثیرگذاری در هاقطعیت عدم از

 است این هدهندنشان باشد، تربیش مقدار اهمیت شاخص هرچه. اندبوده

 حاسبهم نتایج. است تربیش خبرگان نظر از گزاره آن یتاهم میزان که

  .است شده ارائه 4 جدول در نیز شاخص این
 

 هامیزان اهمیت هر یک از عدم قطعیت :4جدول 

 

به جدول  توجه با .گرددمی محاسبه 2رابطه صورت به شاخص این       

ریزی های کالن دولت، اوضاع جوی و برنامههای سیاست، حالت4

روی صنعت پیش گیری آیندهترین اهمیت را در شکلاستانی بیش

 دامداری استان دارند.

: اجماع از شاخص استفاده با بحرانی هایقطعیت عدم تعیین

 موضوع بر حد چه تا خبرگان که است این دهندهنشان اجماع شاخص

 ترنزدیک صفر به اجماع شاخص هرچه .دارند توافق و اجماع بحث مورد

 ودوج آراء تشتت موضوع آن درباره که است این دهندهنشان باشد،

 راینبناب و ندارد وجود حدی حالت دو آن از یکی بر اجماعی و دارد

 . نتایج(32) است قطعیت عدم با همراه مذکور متغیر که گفت توانمی

 با مراهه گزاره 15 برای شاخص این گیریاندازه و تحلیل از حاصل

این  .تاس شده ارائه 5جدول  صنعت دامداری در در قطعیت عدم

 .گرددمحاسبه می 3رابطه صورت شاخص به

ها، شود که در بعضی وضعیتبا تحلیل نظر خبرگان مشخص می

ها، حالت دوم بعضی وضعیت در و داشته تریحالت اول طرفداران بیش

میزان این شاخص در تمام این عوامل یکسان  تری دارد.حامیان بیش

هاست. یک از پرسشهای متفاوت هر نیست و بیانگر عدم قطعیت

تر باشد، شایان ذکر است که هرچه شاخص اجماع به صفر نزدیک

مورد نظر،  این واقعیت است که خبرگان در باب گزاره دهندهنشان

تری دارند و هرچه این شاخص از صفر دورتر های متفاوتدیدگاه

)اگر شاخص  اول موافقت با وضعیت در خبرگان که باشد بیانگر آن است

ت باشد( یا در موافقت با وضعیت دوم )اگر شاخص منفی باشد(، مثب

خبرگان نمونه اول ارائه  هایپاسخ 6دارند. در جدول  تریاجماع بیش

 شده است.

برای « شاخص تخصص»که  شودمالحظه می 6 با توجه به جدول هاشاخص اجماع برای هر یک از عدم قطعیت :5جدول 

توان اظهار داشت میزان است، از این رو می 50ها باالی همه گزاره

نظران در حوزه مورد پرسش متوسط به باال بوده است. دانش صاحب

شود که در برخی عالوه بر این با تحلیل نظر خبرگان مشخص می

تری داشته و در ها، حالت اول هر پرسش، طرفداران بیشوضعیت

تری است. میزان این برخی دیگر هم حالت دوم دارای حامیان بیش

های قطعیتها یکسان نیست و بیانگر عدم در همه پرسش شاخص

هاست. سه شاخص اوضاع جوی و بارندگی، یک از پرسش متفاوت هر

های کالن دولت و قیمت خوراک دام با در نظر گرفتن سه سیاست

ترین عدم قطعیت را به بیش "اجماع"و  "اهمیت"، "تخصص"عامل 

رسد نظر میجماع و اهمیت، بههای اترتیب دارند. با توجه به شاخص

روی صنعت دامداری استان خراسان تدوین سناریوهای پیش که برای

 نتایج نمونه دوم نتایج نمونه اول اهمیت
 66/91 33/83 های کالن دولتسیاست

 83/70 75 قیمت فروش محصوالت
 75 16/79 قیمت خوراک دام
 33/58 16/54 نرخ بهره بانکی

 83/70 58/64 اصالح نژادهای ژنتیکی دام
 58/64 75/68 های استانیریزیبرنامه
 75 83/70 های حمایتی دولتسیاست

 83/95 66/91 اوضاع جوی و بارندگی
 83/70 75/68 عامل مدیریتی

 25/56 50/62 تورم
 33/58 16/54 هاتحریم

 83/70 16/79 اراضی دیمی و آبی
 66/66 50/62 اندازیهزینه تأسیسات وراه

 16/79 75 کارگیری منابعهنحوه ب
 66/66 83/70 قیمت دام

 :2رابطه
 

 :3رابطه
 

 نتایج نمونه دوم نتایج نمونه اول اجماع
 -666/0 -916/0 های کالن دولتسیاست

 583/0 666/0 قیمت فروش محصوالت
 1 833/0 قیمت خوراک دام
 461/1 25/1 نرخ بهره بانکی

 16/1 1 اصالح نژادهای ژنتیکی دام
 -75/0 -91/0 های استانیریزیبرنامه
 -583/0 -666/0 های حمایتی دولتسیاست

 -666/0 -5/0 اوضاع جوی و بارندگی
 -33/0 -08/0 عامل مدیریتی

 -75/0 -916/0 تورم
 -833/0 -083/1 هاتحریم

 -75/0 -83/0 اراضی دیمی و آبی
 461/1 5/0 اندازیهزینه تأسیسات وراه

 1 583/0 نحوه بکارگیری منابع
 66/1 5/1 قیمت دام
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های کالن دولت و اوضاع جوی رضوی بایستی از دو حالت سیاست

سناریوهای استخراجی، از  برای افزایش اعتبار چنینانتخاب شوند. هم

 دهاستفا عوامل متقابل تأثیرات سنجش برای DEMATEL رویکرد

 گردید. 
 های خبرگان نمونه اولپاسخ :6جدول 

 

: از ت نیک دیمتل با استفاده عوامل متقابل یراتتأث سنجش
است.  ستمیعوامل س نیروابط ب لیتحل یروش موثر برا کی دیمتل

، درک بهتر دیمتلطه کل عوامل توسط راب لیو تحل هیتجز قیاز طر

 ستمیس دهیچیحل مشکالت پ یآل برادهیو راه ا یروابط ساختار

چه عاملی دارای درجه تأثیرگذاری هر(. 33) دیدست آهتواند بیم

عنوان مبنای سناریونویسی بهتر است. باالتری باشد برای انتخاب به

گیری چندمعیاره بر مبنای ارهای تصمیمروش دیمتل یکی از ابز

ریزی و سازد تا مسائل را برنامهتئوری گراف است که ما را قادر می

حل کنیم. به نحوی که ممکن است برای درک بهتر روابط علی، 

ای چندین معیار را در گروه علت/معلول ترسیم نقشه روابط شبکه

ست که پاسخگو کنیم. محصول نهایی فرآیند دیمتل ارائه تصویری ا

براساس آن فعالیت خود را سازمان داده و جهت روابط میان معیارها 

استخراج قدرت روابط  یبرا هایاز بررس دیمتل نماید.را مشخص می

. دکنیاستفاده م متخصص نیاز چند یناش میمستقریو غ میمستق یعل

 :(32) چهار مرحله وجود دارد متلید کیدادن تکن مجاان یبرا

 دچن دگاهید : زمانی که از(Z) میارتباط مستق سیماتر لیتشک: 1

و  ردیگها مدنظر قرار میدگاهیسادة د نیانگیم شود،ینفر استفاده م

 شود.می لیتشک Z میارتباط مستق سیماتر

 :4 رابطه

 
ترتیب ماتریس به ،  ،تعداد خبرگان و  Pدر این رابطه، 

 هستند. p، خبره 2، خبره 1مقایسه زوجی خبره 

 نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم:: 2

 N = k * M                                                     :5رابطه 

و  حاصل عبارت زیر است. ابتدا جمع تمامی سطرها K، 5در رابطه 

 Kترین عدد سطر و ستون س معکوس بزرگها محاسبه و سپستون

 شود.تشکیل می

  :6رابطه 

 
 محاسبه ماتریس ارتباط کامل : 3

 : 7رابطه 

 
 طراصر سدر این مرحله با استفاده از جمع عن: ایجاد نمودار علّی: 4

(D( و جمع عناصر ستون )Rبرای هر عامل، میزان تأثیرپذیری )  و

(، D+Rکه بردار افقی )طوریهب ،دست آمدتأثیرگذاری هر عامل به

. به دهدمیزان تأثیر و تأثر عامل مورد نظر در سیستم را نشان می

عامل تر باشد، آن عامل تعاملی بیش D+Rعبارت دیگر، هرچه مقدار 

( D-Rچنین، بردار عمودی )سیستم دارد. هم سایر عوامل تری بهبیش

مثبت  D-R کلی اگرطوربه دهد.تأثرگذاری هر عامل را نشان می قدرت

 شود.معلول محسوب می و اگر منفی باشد علّی، متغیر باشد، متغیر یک

های کالن دولت سیاست های، شاخص7های جدول خروجیبراساس 

ند نویسی هستسناریو منظوربه اثرگذاری ترینبیش جوی دارای و اوضاع

ت. ستر اهای دیگر بیششاخص ها از تمامیکه خالص اثر برای آن چرا

ا بباید شدت آستانه محاسبه شود. برای تعیین نقشه روابط شبکه 

نظر کرده و شبکه روابط قابل توان از روابط جزئی صرف روش می این

  باشد.می 2ها نیز طبق شکل کرد. نمودار علی شاخص اعتنا را ترسیم

 

 نتایج
رسد که نظر میهای اجماع و اهمیت، بهبا توجه به شاخص       

خراسان رضوی  استان دامداری صنعت رویپیش سناریوهای تدوین برای

سمت بهبود های کالن دولت بهحرکت سیاست"بایستی از دو حالت 

های کالن وضعیت این صنعت در برابر عدم تغییر جدی در سیاست

بهبود اوضاع جوی و افزایش بارندگی در برابر عدم تغییر "و  "دولت

ب شوند. بنابراین با توجه به این دو انتخا "جدی در نزوالت جوی

توان چهار سناریوی مختلف برای آینده صنعت عدم قطعیت، می

 
شاخص 
 تخصص

شاخص 
 اهمیت

شاخص 
 اجماع

عدم قطعیت 
 کلی

 2 -916/0 33/83 16/79 های کالن دولتسیاست

  666/0 75 41/60 قیمت فروش

 3 833/0 16/79 91/72 قیمت خوراک دام

  25/1 16/54 16/54 نرخ بهره بانکی

  1 58/64 08/50 اصالح نژادهای ژنتیکی دام

  -91/0 75/68 16/54 های استانیریزیبرنامه

  -666/0 83/70 66/66 های حمایتی دولتسیاست

 1 -5/0 66/91 08/77 اوضاع جوی و بارندگی

  -08/0 75/68 33/58 عامل مدیریتی

  -916/0 50/62 50 تورم

  -083/1 16/54 33/58 هاتحریم

  -83/0 16/79 50/62 اراضی دیمی و آبی

  5/0 50/62 16/54 اندازیراه هزینه تأسیسات و

  583/0 75 66/66 کارگیری منابعهنحوه ب

  5/1 83/70 83/70 قیمت دام
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دامداری، تدوین نمود. در ادامه به توضیح و تبیین هر یک از 

با توجه به  3سناریوها خواهیم پرداخت. این چهار سناریو در شکل 

 .صورت بصری نمایش داده شده استهدو عدم قطعیت پیشگفت ب
 

 ها: جدول خا ص اثر شاخص7جدول 

 سناریوهای آینده صنعت دامداری استان خراسان رضوی:

های کالن دولت و اوضاع جوی، ستبا توجه به دو عامل کلیدی سیا

 شوند.چهار سناریو معرفی می

طور محسوسی سناریو، هم میزان نزوالت جوی به در این :1 سناریوی

تری بیش توجه خود کالن هایو هم دولت با سیاست د نمودهخوا تغییر

به حل مشکالت صنعت دامداری خواهد نمود. دامداری و دامپروری 

هایی است که از جمله عرصهصاد مقاومتی و ازهای اقتیکی از عرصه

دلیل سهم سو ارتباط تنگانگی با سالمت مردم و از سوی دیگر بهیک

ویژه محصوالت دامی در سبد غذایی خانوارها، بستر مناسبی برای 

رود. اگر به خوبی به آن توجه شمار میتولید، کارآفرینی و اشتغال به

اری، کاهش رشد مهاجرت، تأمین کاهش نرخ بیک تواند باعثمی کنیم

پروتئین جامعه و خود کفایی در عرصه تولید شود. در شرایط فعلی 

گذاری در بخش عظیم بیکاری در کشور باید سرمایه با توجه به حجم

های مولد را مورد توجه قرار داد تا شاهد تحوالت دامداری و فعالیت

چهارم  یک رانکشاورزی و دامداری ای در بخش مذکور باشیم. عظیمی

کل  %25عبارت دیگر، دهد، بهکل اشتغال را به خود اختصاص می

 شود. می مربوط دامداری و کشاورزی هایبخش به ایران شغلی هایفرصت

های کشاورزی بخش صنایع بخش مهمی از عنوانبه کشور غذایی صنایع

 افزوده، بعد از صنایع پاالیش نفت، و دامداری از نظر تولید ارزش

 ترین بخش صنعتی کشور است. مهم

که وضعیت دامداری با توجه به در این سناریو با این :2سناریوی 

های کالن دولت که برای پیشبرد این صنعت تدوین شده، سیاست

شود ولی با توجه به کاهش دامداران حل می یابد و مشکالتمی بهبود

با مشکالتی  ها دامداران در زمینه تامین علوفه دام خودبارندگی

شود، به همین شوند، دامداری در کنار زراعت تعریف میمواجه می

جهت باید دامداری با زراعت تلفیق شود و در کنار هم قرار گیرند.  

سبب  یبه بخش کشاورز یبخش دامدار دیشد یوابستگبا توجه به 

، ردیقرار گ یخشکسال ریبه شدت تحت تاث داریشده تا بخش دام

های دامی، در کشورهای در حال قاضا برای فراوردهرغم رشد تعلی

توسعه، متأسفانه تغییرات اقلیمی و خشکسالی فشارهای شدیدی را 

ترین ویژه محدودیت منابع آب مهمبر منابع پایه وارد آورده است. به

چالش را در بخش کشاورزی و دامداری ایجاد نموده است. دسترسی 

أثیر خشکسالی قرار گرفته و شدت تحت تو قیمت اقالم خوراک به

سازد. در چنین وضعیتی فشار مضاعفی بر صنعت دامداری وارد می

تأمین خوراک برای صنعت دامداری با چالش مواجه خواهد شد. در 

طور داده شود، به ها از دستکه فرصتراستا الزم است قبل از این این

از کشورهای  اریبسی در اخیر، هایدهه طی آید. عملبه اندیشیجد چاره

اقتصادی و اجتماعی  هایجمعیت و پیشرفت توسعه، با افزایش حال در

های دامی روز افزون شده است. این در حالی تقاضا برای فراورده رشد

رویه کاهش برداری بیاست که منابع پایه و بستر تولید در اثر بهره

چالش  ترینمنابع آب و خشکسالی مهم ویژه محدودیتیافته است. به

را در بخش کشاورزی و دامداری ایجاد نموده است. خشکسالی یک 

ویژه در خاورمیانه، ای است که در خیلی از مناطق جهان بهپدیده

ترین آفریقا و استرالیا بارها پدیدار شده است. در آمریکا، وخیم

که نحویاتفاق افتاد به 2014خشکسالی در ایالت کالیفرنیا طی سال 

 D R D+R D-R عوامل کلیدی

 84/1 05/1 39/0 44/1 های کالن دولتسیاست

 18/1 -39/0 78/0 39/0 قیمت فروش

 59/1 -45/0 02/1 57/0 قیمت خوراک دام

 35/0 -02/0 18/0 16/0 نرخ بهره بانکی

 82/0 -76/0 79/0 02/0 اصالح نژادهای ژنتیکی دام

 89/0 -61/0 75/0 14/0 های استانیریزیمهبرنا

 32/1 -38/0 85/0 46/0 های حمایتی دولتسیاست

 11/1 11/1 0 11/1 اوضاع جوی و بارندگی

 28/0 20/0 03/0 24/0 عامل مدیریتی

 54/1 52/0 50/0 03/1 تورم

 01/1 65/0 17/0 83/0 هاتحریم

 58/0 39/0 09/0 49/0 اراضی دیمی و آبی

 34/0 -16/0 25/0 08/0 اندازیتأسیسات و راه هزینه

 19/1 -48/0 83/0 35/0 کارگیری منابعهنحوه ب

 58/1 -66/0 12/1 46/0 قیمت دام
 

 
 ها: نمودار علی شاخص2ش ل 
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شدت افزایش یافت و بسیاری از کشاورزان با محدودیت قیمت آب به

 علوفه و خوراک دام معموالً  قیمت خشکسالی بر شدند. اثر مواجه کشت

سریع و شدید است. قطعاً اثرات خشکسالی چه داخلی و چه خارجی 

دام اثرگذار خواهد  ویژه اقالم خوراکنیاز دامداری، به نهادهای مورد بر

عنوان مثال قیمت اقالم خواهد داد. به شدت تغییرها را بهبود و قیمت

با  1393الی  1383ساله  10مهم علوفه و خوراک دام در کشور طی 

که میانگین قیمت درصدی مواجه بوده است درحالی 661افزایش 

دهنده است که نشان درصد افزایش یافته 420 دام و طیور هایفراورده

باشد. می محصول فروش نسبت به تولید برابری 5/1 حدود هزینه افزایش

گذاشته است  سر هایی از خشکسالی را پشتسرزمین ایران بارها دوره

که حداقل چند نقطه کشور در معرض  توان یافتتر زمانی را میو کم

های دوره اخیر نیز بسیاری خشکسالی قرار نگرفته باشد. خشکسالی

سالی همواره از از مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. خشک

شد که با قحطی همراه بود چرا های طبیعی تلقی میترین پدیدهمهم

که دانش فنی و صنعت حمل و نقل امروزی وجود نداشت. بعد از 

آب شدت یافت  کشاورزی، استخراج منابع صحنه ها بهموتور پمپ ورود

وری آب مورد غفلت قرار گرفت. با توسعه فناوری و مدیریت بهره

اندیشی مربوط به ی عمیق اهمیت خشکسالی و در نتیجه چارههاچاه

رنگ شد. براساس برآوردهای انجام شده، منابع قابل استفاده آن کم

میالدی به  1990میلیارد متر مکعب در سال  200آب در ایران از 

میالدی کاهش خواهد یافت. این در  2025تر از نصف در سال کم

به آبیاری است.  مزارع کشور وابسته ددرص 90 به که نزدیک حالی است

 7000حدود  1335متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور در سال 

مترمکعب تنزل یافته  1750حدود  به 1385سال  و در مترمکعب بوده

ر افق سال عمل آمده این رقم دهای بهبینیاست. براساس پیش

ا و همکعب تنزل خواهد یافت. خشکسالیمتر 1300به حدود  1400

محدودیت آب در بخشی از جهان، تأمین خوراک دام را با محدودیت 

مواجه ساخته و ممکن است روند آن تشدید شود. در این صورت 

کشور با چالش مواجه خواهد شد.  دامداری خوراک برای صنعت تأمین

طورکلی استان خراسان رضوی از تنوع اقلیمی برخوردار است، اما به

های سال در جوی میزان نزوالت رود.می شماربهخشک نیمه مناطق جزو

شدت افت کرده است. با وجود افت منابع آبی از همین منابع اخیر به

که شود، در این راستا الزم است قبل از اینخوبی استفاده نمیهم به

 عمل آید.اندیشی بهطور جد چارهها از دست داده شود، بهفرصت

ثباتی در سیاستهای غلط و بیاریگذدلیل سیاستبه: 3سناریوی 

ریزی و نبود برنامه کشاورزی و دامداری بخش سوی دولت در از گذاری

ها هستیم. ها در اکثر استاندر این بخش شاهد تعطیلی دامداری

های های کشور نیازمند بازنگری در سیاستبهبود وضعیت دامداری

ت بود، ایران میلیون جمعی 36که کشور دارای زمانی .دولت است

میلیون  82میلیون رأس دام بود ولی امروز که نزدیک به  130 دارای

میلیون رأس دام در کشور وجود دارد. این  60جمعیت داریم فقط 

های دامداری کشور تجدید نظر که باید در سیاست دهدمی آمار نشان

های جدی م، وضعیت دام بسیار بحرانی است و باید برنامهجدی کنی

 های مطلوبی از دامداران صورت گیرد. صنعت دامداری بهیتو حما

عنوان صنعت مولد باید به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند، اما 

های تولید های دامی ارتباط سودزایی با هزینهکه نرخ نهادهزمانی

جای تقویت تولیدات دامی، واردات گوشت را در ندارند و دولت به

تواند یهی است با این اوصاف دامدار نمیدهد، بددستور کار قرار می

تاریخ گویای این واقعیت است که توسعه در این صنعت دوام بیاورد. 

و آبادانی در هیچ سرزمینی تصادفی و اتفاقی صورت نگرفته است. 

برخوردار از فاکتورهای طبیعی مانند آب، خاک، هوا،  هر منطقه

چین مدیران شگر و همامکانات طبیعی، نیروی انسانی توانمند و تال

تر از عوامل فوق، موجبات رشد شایسته و الیق برای استفاده مطلوب

نماید. در طول زمان، بسیاری و غیره را فراهم می و اجتماعی اقتصادی

ها دلیل ضعف حکومتطبیعی به داشتن استعدادهای رغمها بهتمدن از

های قابلیت ها وریزی، عدم شناسایی ظرفیت)مدیران(، عدم برنامه

خواهیم  جانیا زمان به مرور ما به اند.سیر نزولی شده دستخوش طبیعی

و مسائل و مشکالت  میفرصت را از دست بده نیاگر ا رسید که

 یبه سو ازمانیدست ن مجدداً گرید چند سال میدامداران را حل نکن

  شود.یدراز م گانگانیب

ممکن است رخ  این سناریو بدترین شرایطی است که :4سناریوی 

دهد. متأسفانه نزوالت جوی سیر نزولی خود را ادامه داده و از طرف 

ور بودن های کالن دولت هم به سمت بهینگی و بهرهدیگر، سیاست

کنند. امروزه مشکل دسترسی به منابع آب یکی از حرکت نمی

رود که ایران نیز از شمار میمسایل مهم در بسیاری از کشورها به

درصد از مساحت ایران از پوشش گیاهی  15ستثنی نیست. م این امر

 درصد کشور جزو مناطق خشک و نیمه 85برخوردار است و بیش از 

رو انتظار بروز بحران آب در کشور از این ،شودخشک محسوب می

یابد. با وجود تری میوجود دارد و این امر روز به روز ابعاد پیچیده

ها داشته است. در زمینه نهرها و قناتن ها تغییریبرداشت کمبود آب،

گیرد. در این به هر میزان آب موجود باشد، برداشت صورت می

روند، برای های سطحی و زیرزمینی به مرور از میان میشرایط آب

آنکه بتوان با این بحران مبارزه کرد باید به مدیریت یکپارچه منابع 

های آینده، اصالح انداز مدیریت آب در سالآب کشور، داشتن چشم

های آبیاری کشاورزی از روش سنتی به مدرن و صرفهو تغییر روش

سازی پرداخت. در ها و فرهنگجویی در منابع آب در تمام بخش

چند ، شوندمیرو روبه یاریدامداران با مشکالت بسچنین وضعیتی 

گذاری و کمبود دلیل ضعف در سیاستنمونه از مشکالتی که به
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ر این حوزه هم با آن درگیر هستند و هم امکان دارد با منابع آب د

شود، که نیازمند مسائلی از این قبیل روبرو شوند، در ادامه ذکر می

 .حوزه است کاربردی در این هایو اجرای برنامه گذاری بلندمدتهدف

 

 
 صنعت دامداری روی: سناریوهای باورپذیر پیش3ش ل 

 

 بحث
مقرون به  لیدلبه ریش دیخودکفا در تول یعنوان کشوربه رانیا       

خام  ریش دیتول یدرصد 50تا  40آن با کاهش  دیصرفه نبودن تول

دنبال به یاهیو ترک یعربستان ابانیبازار انیم نیمواجه شده و در ا

 نیا خود هستند. یفروش محصوالت لبن یبرا رانیدر ا یندگینما

 شانیهاهستند و دولت رانیدر ا یندگیدنبال گرفتن نماا بههشرکت

تا بتوانند در  کنندیم تیها را حمانقل آن و حمل ارانهیبا دادن  زین

محصوالت  ازین نیتام یبرا گرید یکشورها ورود.باشند. داشته رقابت بازار

 ونیلیم 9از  شیساالنه ب دیبا تول رانیا است.آور تاسف رانیا یلبن

و  ریش دیخودکفا در تول یکشور ریچند سال اخ یخام ط ریتن ش

 یهادام ،ییخودکفا نیرفتن ا نیبوده است که از ب یلبن یهافرآورده

 یصنعت دامپرور کالن در یهایگذارهیسرما ررفتهد ،یکاریب ل،یاص

پاسخگو  دیمسووالن امر با، را گرید یبه کشورها یو وابستگ یو لبن

از دامداران ثابت بوده  ریش دیخر متیق ریخچهار سال ا یط باشند.

صورت روزافزون به ینظارت چیخوراک و علوفه دام بدون ه متیاما ق

ای ندهیآ درتا  شودیروند باعث م نیاست که ادامه ا شیرو به افزا

ها بر آن کیکه اصالح ژنت یرانیا لیاص یریش یگاوهابسیار نزدیک 

 یریاکنون هم گاو ش کهنیا اکم انجام شده، روانه کشتارگاه شوند

کشور  یها هستند که فاجعه براروانه کشتارگاه دیتول لویک 30 یباال

 دیکه در واقع خر یلبن عیبه صنا یپرداخت ارانهیبعد از حذف  است.

 یاریبس شدیسال را در کشور شامل م در ریش تن ونیلیدو م ینیتضم

مجبور به  عینااز ص یاریکشور با مشکل مواجه و بس یلبن عیاز صنا

دامداران کشور به  یمشکل برا نیاند اما تبعات اشده دیکاهش تول

کمبود  لیدلاز دامداران به یاریو بس استبوده  ترنیمراتب سنگ

مجبور  یدام یهانهاده متیق شیاز افزا یو مشکالت ناش ینگینقد

دامداران گران شدن  یمشکل اصل اند.خود شده یهابه کشتار دام

 لیدلداخل کشور به دیعلوفه تول است، یدام یهانهاده گریو دعلوفه 

در سال  گرید یو از سو دهدیها را نمدام ازیکفاف ن یخشکسال

 یدر بازارها یدام یهانهاده یتمام متیق دیشد شیشاهد افزا یجار

 یاز هدفمندساز یناش یهانهیهز شیافزا گرید یسو و از میابوده یجهان

موضوع  نیدامداران کشور است و هم یشکالت اصل)هرچند اندک( م

خود را  یهادام یدارکه توان نگه یاز دامداران یاریباعث شده بس

های مساحت زمین میزان اند.خود شده یهابه کشتار دام ندارند مجبور

تحت آبیاری  کشاورزی هایزمین دیم با مساحت کشت کشاورزی تحت

درصد  15محصوالت کشور تنها  کشت دیم از مجموع سهم برابر است،

باشد. عدم تناسب بین الگوی کشت و آب قابل دسترس نیز در می

پایین بودن بازدهی کشاورزی مؤثر است. محصول کشاورزی و نحوه 

دلیل قابل دسترس گردد. بهمی سنتی انتخاب چنان به شکلهم کشت

نابع ای به مطور فزایندهنبودن منابع آب سطحی کافی، کشاورزان به

درصد از تقاضای آب ایران هستند،  55کننده نیزیرزمینی که تأم آب

درصد از  90کننده که این بخش، مصرفطوریاند. بهروی آورده

توان یکی از منابع آب زیرزمینی است. اقتصاد متکی به نفت را می

وری اقتصادی بخش کشاورزی دانست و بیان کرد، تحلیل بهره عوامل
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توجه بی کشاورزی دارد به بخش ی که اقتصاد نفتیکشور طبیعی است

دلیل یارانه حمایتی دولت به آب و انرژی در بخش به خواهد بود.

وری در این بخش دیده کشاورزی، انگیزه چندانی برای افزایش بهره

 5درصد است و تنها  35تر از شود. میانگین بازدهی آبیاری کمنمی

ترین دارد. مهم فشار قرار تحت آبیاری زیرکشت تحت از مساحت درصد

مطلوب در بخش کشاورزی، در اختیار قرار دادن  راه حصول به نتیجه

تشویقی، حرکت  هایمکانیزم نیست، بلکه استفاده از آب و برق رایگان

گذاری مناسب کشت و قیمت اصالح الگوی کشاورزی صنعتی، سمت به

اورزان، زمینه محصوالت زراعی است که با افزایش بنیه اقتصادی کش

روزها  نیدر اکند. وری در بخش کشاورزی را فراهم میافزایش بهره

اقتصاد دامداران کشور رقم  یدوران، برا نیروزتراهیو س نیترتلخ

و گوشت جزو  ریش دیالمنفعه تولو عام یدیخورده است. حرفه تول

موجود شده است و اگر  یدیحرف تول نیآورترانیو ز نیترسخت

 یشاهد ورشکستگ یاتخاذ و اعمال نشود، بزود یمؤثر و کارآمد ریتداب

 ریو کاهش سرانه مصرف ش یگران ،یابیزمان ناو هم امداراند یعموم

متأسفانه  بود. میگان خواهدکننمردم و مصرف یو گوشت سالم برا

را خم  کمر دامداران الزم هایها و عدم حمایتمشکالت امروزه، گرانی

ت فقط با همت، دلسوزی و حمایت مسئولین کرده و حل این مشکال

را  یل جهش اقتصادیپتانس رانیا یاسالم یشود. جمهورمیسر می

و مصرف آن در کشور توجه  ییمواد غذا دیتول نهیدر زم دیبا ،دارد

  .شود

در این مرحله با در نظر گرفتن  :تدوین سناریوی احتما ی       

های صاحبه با گروهبرخی معیارها که توسط خبرگان از طریق م

بندی سناریوهای چهارگانه شده کانونی استخراج شدند، اقدام به رتبه

خوانی با روندهای فعلی، است. معیارهای استخراجی عبارتند از هم

های فعلی، محتمل بودن براساس مبنای خوانی با آمارها و دادههم

شد. استفاده  MOORAبندی سناریوها از تکنیک واقعیت. برای رتبه

 (:34که مراحل این روش عبارتند از )

نشان  8باشد که در جدول میماتریس تصمیم  مرحله اول: تشکیل

 داده شده است.
 

 یمتصم یسماتر :8جدول 

 

 9باشد که در جدول میسازی ماتریس تصمیم مرحله دوم: نرمال

 نتایج آن نشان داده شده است.

 یم نرمال شدهتصم یسماتر: 9جدول 

 

 در باشد که نتایج آنمرحله سوم: ارزیابی اثرات مثبت و منفی می

 نشان داده شده است. 10جدول 
 

 یاثرات مثبت و منف یابیارز: 10جدول 

 

 

 

 

 
 

ن نشا 11 بندی سناریوها در جدولحاصل از رتبهدر ادامه نتایج 

 داده شده است.

 رتبه نهایی سناریوها :11جدول 

 رتبه نهایی سناریو

 1 4سناریو 

 2 3سناریو 

 3 2سناریو 

 4 1سناریو 
 

تیب ترهدست آمده، سناریوهای چهار، سه و دو بهبا توجه به نتایج ب

ترین سناریو هم با محتملباشند. وم میهای اول، دوم و سدر جایگاه

باشد. سناریوی چهار گانه سناریوی چهار میهای سهتوجه به شاخص

ر نظ که از بدترین و سناریوی یک، بهترین سناریو برای تحقق هستند

 تری دارد.خبرگان، سناریوی چهار امکان تحقق بیش

محتمل و باورپذیر  هایآینده که موضوع آن بررسی پژوهش این در

هدف تدوین  رضوی است، خراسان استان در ی صنعت دامداریروپیش

کارگیری که با به باشدمی در سطح استانی دامداری سناریو برای بخش

بهبود وضعیت  بیانگر یک سناریوی بحرانی انجام شد. عدم قطعیت روش

سمت بهبود وضعیت کالن دولت به هایسیاست جوی و تقویت نزوالت

ن آینده، میزان نزوالت جوی اعم از برف و باشد. در ایاین صنعت می

باران افزایش یافته و وضعیت کشاورزان و دامداران هم بهتر خواهد 

های هدفمند خود و اجرایی شد. از طرف دیگر دولت نیز با سیاست

ها و نهادهای اجرایی به سمت حل ها از طرف دستگاهشدن آن

البته موفقیت مشکالت این صنعت و بهبود وضعیت آن خواهد رفت. 

 

خوانی با هم

 روندها

خوانی با هم

 های  علیداده

محتمل بودن بر 

 مبنای واقعیت

 4 4 3 1سناریو 

 5 4 4 2سناریو 

 8 5 5 3سناریو 

 9 9 9 4یو سنار

 

خوانی با هم

 روندها

خوانی با هم

 های  علیداده

محتمل بودن بر 

 مبنای واقعیت

 29/0 34/0 26/0 1سناریو 

 36/0 34/0 34/0 2سناریو 

 58/0 42/0 43/0 3یو سنار

 56/0 76/0 78/0 4سناریو 

 
yi 

 0.28 1سناریو 

 0.35 2سناریو 

 0.50 3سناریو 

 0.72 4سناریو 
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در این بخش به مدیریت و تمرکز مسئوالن جهت اجرایی کردن 

ها دارد. سناریوی بعدی، سناریوی دو است، درست اقدامات و برنامه

های دولت به سمت بهبود وضعیت این صنعت و حل وقتی سیاست

ولی نزوالت جوی روند سابق خود را ادامه  مشکالت آن حرکت کنند،

مصرف کشاورزی  ازجمله مصرف مختلف هایبخش صورت این در دهند،

های سختگیرانه خواهند بود. کارگیری طرحو صنعتی نیازمند به

سناریوی باورپذیر بعدی، سناریوی سه است. در این سناریو، نزوالت 

و متأسفانه عادت  یابندمی قبیل برف و باران افزایش چشمگیر جوی از

خوبی استفاده نکنیم. برای بهخود  شود تا از منابعهمیشگی باعث می

جویی و دنبال صرفهمثال با کاهش قیمت نفت، مسئوالن ایرانی به

افتند، ولی با افزایش قیمت نفت، دوباره استفاده بهینه از منابع می

دلیل سیاستیابد. از طرفی دیگر بهبرنامگی و آشفتگی ادامه میبی

سوی دولت در  از گذاریثباتی در سیاستهای غلط و بیگذاری

ریزی در این بخش شاهد بخش کشاورزی و دامداری و نبود برنامه

ها خواهیم بود. بهبود وضعیت ها در اکثر استانتعطیلی دامداری

های دولت است. های کشور نیازمند بازنگری در سیاستدامداری

آخرین سناریو، سناریوی چهار است. در این آینده، هم میزان نزوالت 

ای از طرف دولت یابد و هم برنامهچشمگیر کاهش می رتصوجوی به

شود. در چنین وضعیتی جهت حل مشکالت این صنعت تدوین نمی

دهند، و رویه خود از منابع آبی ادامه میکشاورزان هم به مصرف بی

دلیل عدم حمایت دولت از این بخش، دامداران با مشکالت زیادی به

نکند،  یدگیکشور رس یدامدار اگر دولت به صنعت شوند.مواجه می

در این بخش، پیشنهادات کاربردی  .اندازدمیرا به خطر  یمل دیتول

تحقیق که مستخرج از نتایج تحقیق هستند ارائه خواهند شد. از 

ترین سناریو، سناریوی چهار جا که طبق نظر خبرگان، محتملآن

 دهندهبردن عوامل شکلمیان ز ها معطوف به ااست، باید تمام تالش

 این سناریو باشد. این پیشنهادات عبارتند از:

با توجه به جایگاه فعلی صنعت دامداری در کشور و با در نظر  -

مدت گرفتن امور مختلف موثر بر این حوزه بهتر است دو برنامه کوتاه

شود. در هر  تر این صنعت تدوینو بلندمدت برای آینده هرچه روشن

ها و چهار ستون حاکمیت، دانشگاه، تشکل یک از این دو برنامه باید

مدت به ار هم در نظر گرفت. برنامه کوتاهصنعت را با هم و در کن

فرض یک ساله، نقش حاکمیت بسیار پررنگ است و حتی با توجه 

تر ها بیشبه شواهد بر سه اصل دیگر نیز سایه افکنده و دیگر بخش

های با نشست نیز اندک فرصت همین در حال هر باشند. اما بهمی مفعول

توان از خرد نظران سه بخش دیگر و رایزنی میاضطراری صاحب

گیری حاکمیت برای تصمیم سازیدر تصمیم برد و حداقل جمعی بهره

ای ایفا کند. اما در برای مسائلی مانند تنظیم بازار نقش سازنده

را  تر سرنوشت این صنعتتوان با فراغ بال بیشبرنامه بلندمدت، می

 ها جور دیگری رقم زد و در این بین دو بازوی دانشگاه و تشکل

ها عبارت دیگر دانشگاهبه محوری ایفا نمایند. هایبا هم نقش توانندمی

تر عنوان مبدا تحول و تربیت کارشناسان آینده به سمت کاربردیبه

های روند و تشکل شدن آموزش و پژوهش مورد نیاز صنعت پیش

صنعت و حاکمیت  دانشگاه، گمشده بین هایحلقه عنوانبهمربوطه نیز 

 تری داشته باشند.آفرینی پررنگنقش

ولت د ،دیدر تول ییدولت تحت عنوان خودکفا یالتیتسه یهاکمک -

 ومهدر ح نیزم دیخر دهد ضمن به دامدار اجازه الت،یبا پرداخت تسه

و، جه خود ب ساالنه ازین یاقطره یاریو استفاده از آب یدیواحد تول

ا تا ر یجار یهانهیهز یی،زاو عالوه بر اشتغال نیرا تأمغیره  و ونجهی

 .دیرا فراهم نما یداده و صرفه اقتصاد اهشک یادیحدود ز

اعث بمسئله  نیبه دامداران، ا ارانهی جهت پرداخت یزیربرنامه -

را  دام هیباشد تغذیکه آذوقه ارزان م دیتول گردد دامدار در فصولیم

را به  دیتول یهانهیو هز هیته جاکیصورت شش ماه به یحداقل برا

 .کاهش دهد یریگصورت چشم

 تیکه عضو یکشور یحت ای یاستان یتشکل ایصنف  جادیا -

 بخشد.یم تیهم جامع را با ریش دکنندهیدامداران و کارخانجات تول

دو قشر سبب  نیا یتوجه به وابستگ گروه مشترک با نیا لیتشک

 در عرضه و یثباتیاز معضالت موجود ازجمله ب یاریردد بسگیم

 رخشکیبه واردات ش ربوطمشکالت م د،یخر متیاختالف در ق تقاضا،

 .مرتفع گردد گریکدیبه کمک  غیره و

 جادیارا  یطیکه بتوان شرا یسمیمکان یریکارگهو ب یسازنهیزم -

 داده قرار یو اریدر اخت یالتیدامدار، تسه لیصورت تما درکه نمود 

و  ادجیهرچند کوچک را ا یاکارخانه ه،یاول تیشود تا در کنار فعال

هش کا ،ییزااشتغال نهیزم ،یلبن یهاو فرآورده ریش دیعالوه بر تول

 .را فراهم کند غیره و یو سودده یاقتصاد هیها، توجنهیهز

 ورصد  ،یو نظارت یتینقش هدا شیدولت، افزا یگریکاهش تصد -

ت و در صور یو خارج یداخل یبازارها تیبه موقع وضع یرساناطالع

ز ا تیمابازار با هدف ح میتنظ یهاابزارها و اهرم یریکارگلزوم به

 .اقشار نیا

ن: ایجاد موسسه بررسی شرایط ذینفعان این صنعت در هر استا -

 چنین بررسیاین موسسه با بررسی امکانات و شرایط استان و هم

ه یک لیست از مشکالت و هم لحاظ کردن مشکالت ذینفعان وتهی

ا بر هامکانات استان، آن را در اختیار دولت قرار داده تا سیاست

 اساس این مشکالت تدوین شود.

وری هاستفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه ارتقای بهر -

 آب.
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