
  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 

  

1 

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  خاكآینده پژوهی شیوه اي راهبردي براي مطالعات فرسایش 

  
  *،1محسن ملکی 

 گروه منابع طبیعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسالمی، خلخال، ایران نویسنده مسوول: - *و  1

emailmaleki@gmail.com  
 

 چکیده

 که اندازي چشم یا یکپارچه آینده یک تدوین براي که است استراتژیک مفهومی انتزاعی در تفکر نگاري آینده پژوهی و آینده

باشد که به  گیرد. حوزه آبخیز به عنوان یک اکوسیستم پیچیده با خدمات متنوع می می انجام آنجا برسد، به مجموعه باید

آنچه که از باشد.  طور خالصه ورودي آن بارندگی و انرژي خورشید و خروجی آن رواناب و محصوالت کشاورزي و دامی می

ین را به مخاطره انداخته، فرسایش، امروز به عنوان چالش جدي زیست محیطی مد نظر است و حیات ساکنان کره زم

در آینده ممکن است چه خاك اینکه فرسایش  .دهد ها رخ می فرسایش خاکی است که فراتر از نیاز طبیعی اکوسیستم

نگاري به دلیل دارا بودن عنصر آینده  ها ایجاد کند، ضرورت استفاده از فرایند آینده تغییراتی در سرزمین یا سرنوشت انسان

هدف این مقاله معرفی مفاهیم اولیه آینده پژوهشی و آینده نگاري در مباحث آبخیزداري و  دهد. میپژوهی در آن نشان 

 فرسایش خاك است.

 .  

  سناریو - آینده نگاري  -آینده پژوهی - يزداریآبخواژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

 نگاري گیرد. آینده می انجام برسد،آنجا  به مجموعه باید که اندازي چشم یا یکپارچه آینده یک تدوین براي نگاري آینده

 فراتر نگاري آینده. گیرند مورد استفاده قرار می استراتژیک انداز تدوین چشم و ایجاد در معموال آن يها یافته و دارد وسیع نگاهی

  کند. ایجاد می آینده تغییر از تصوري براي ما امروز و است انداز چشم تدوین از

باشد که به طور خالصه ورودي آن بارندگی و انرژي  حوزه آبخیز به عنوان یک اکوسیستم پیچیده با خدمات متنوع می

هاي آبخیزداري و حفاظت خاك  باشد. هدف نهایی برنامه خورشید و خروجی آن رواناب و محصوالت کشاورزي و دامی می

غذایی ذینفعان و به طور کلی حفظ و ارتقاي رفاه آبخیزنشینان یا  دستیابی به توسعه پایداري مدیریتی حوزه و تامین امنیت

ذینفعان همراه با حفاظت از آن، توجه به تعادل اکوسیستم و حفظ تنوع محصوالت و خدمات اکوسیستم آبخیزداري پایدار 

ین است و قدمتی رخداد فرسایش خاك در ذات خود امري طبیعی و فرآیندي ضروري براي جریان حیات در کره زمباشد.  می

به درازاي پیدایش کره زمین دارد. آنچه که از فرسایش، امروز به عنوان چالش جدي زیست محیطی مد نظر است و حیات 

دهد و طی آن خاك  ها رخ می ساکنان کره زمین را به مخاطره انداخته، فرسایش خاکی است که فراتر از نیاز طبیعی اکوسیستم

دهد و یا موجب نابودي و تخریب  و یا توان تولیدي خود را یکباره یا به تدریج از دست میرود  به طور کامل از دست می

 اندازد. ها را به مخاطره می تاسیسات و اماکن و یا در برخی موارد حتی جان انسان

انجام هاي مناسب  هاي عالقمند در بازه مشارکت از طریق اخذ مشاوره و ایجاد گفتمان موضوعی با مردم و دیگر گروه

پذیرد. در حقیقت نگاه سنتی به آبخیزداري جاي خود را به نگاه جدید داده است که در آن، کارشناس آبخیزداري خود  می

بخشی از فرآیند برنامه ریزي را تشکیل داده و فردي آموزش دیده و مطلع از فرآیندهاي حوزه آبخیز است و نیز به عنوان یک 

گیرد. مردم نیز در دیدگاه اخیر تصمیم گیرنده  حوزه آبخیز یا ذینفعان و مردم قرار می گر در کنار ساکنانمشاور و تسهیل

گیري براي مدیریت حوزه آبخیز از یک موضوع تک تخصصی به یک موضوع پیچیده چند  شوند. بنابراین تصمیم محسوب می

زمان و با مرور سخیرگر بوده است اما بهتخصصی و اجتماعی تبدیل شده است. در گذشته، نگاه به طبیعت یک نگاه کنترلی و ت

هایش براي مداخله در طبیعت به سادگی قابل پیش بینی و کنترل نیست. این  سعی و خطا، بشر دریافته است که پیامد تالش

عه پایدار به ها و ادبیات بر اثر توجه به دو مفهوم توسعه پایدار و مدیریت پایدار حوزه آبخیز رخ داده است. مفهوم توس تغییر نگاه

تر و در یک کالم آینده مدارتر به مقوله توسعه بوده و سعی کرده است وزن  تر و جامع تر، کالن دنبال ایجاد نگاه بلندمدت

  هاي اجتماعی و اکولوژیک در مقابل منافع اقتصادي و مالی بدهد.  بیشتري به ارزش

 

 نگاري مفهوم آینده- 2

 4نگاري و آینده 3اندیشی ، آینده2، مطالعات آینده1پژوهی تلفی مانند آیندهخناوین مامروزه مطالعات مربوط به آینده تحت ع

هاي  مند آینده ها و مطالعه نظام بررسی دیدگاه«نگاري عبارت است از  آینده، شوند. مطابق با تعریف وندل بل می يگیر پی

تلفی از دانش گذشته، خهاي م ترکیب نگاران آیندهترین آینده.  جایگزین به منظور کمک به مردم در انتخاب و خلق مطلوب

سعی دارند تا نگاران   آینده ،براین گیرند. عالوه دانش حال، تخیل، امیال و نیازها را براي دسترسی به این هدف به کار می

توان  را می رينگا آینده )Bell, 1996.» (کنند هاي اجتماعی را کشف فعالیتنامشخص واسته و خبینی نشده، نا پیامدهاي پیش

استفاده از روش علمی و عقالنی براي دیدن، نگاشتن و ساختن آینده است. فرآیند در یک  ین فرآیندهدف ایک فرآیند دانست. 

  ند از: ا تردهد که اجزاي آن عبا سیستم روي می

                                                 
1 Future research 
2 Future studies 
3 Future thinking 
4 Foresight 
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  ند.کن که وضعیت گذشته و حال را توصیف میاست ها و اطالعاتی  ورودي سیستم شامل تمام داده :ورودي

 شود.  ورودي پس از پردازش به خروجی تبدیل می ،در سیستم تعاملی :پردازش

  بینی اما منعطف است.  نگاري وضعیت آینده است، وضعیتی که غیرقابل پیش خروجی آینده :خروجی

  
 ب) برنامۀ/  اجتماعی سیاسی نگاري آینده هاي الف) برنامه می گردد: تقسیم گروه چهار به نگاري آینده يها برنامه

 نگاري آینده يها د) برنامه/  کلیدي يها فناوري به مربوط نگاري آینده يها ج) برنامه/ دانش تولید و جمعی یادگیري نگاري آینده

  .استراتژیک سناریوهاي ساخت به مربوط

که در شکل ارائه  نگاري در نظر گرفته شده است نگاري اهداف و مزایاي گوناگونی براي آینده آیندههاي مختلف  در برنامه

/ : تعیین چهارچوب سازمانی و الگوي مفهومی1فاز  نگاري را یک پروژه با چهار فاز اصلی می توان توصیف کرد: آینده. شده است

  .نتایج و پیشنهاد یک استراتژي ارائه: 4 فاز/  تهیه سناریوها :3 فاز/  تعیین پارامترهاي کلیدي :2 فاز

آن استفاده کرد. برخی از مواردي  نگاري قابل اتکا باشد، باید از شیوه مناسبی براي ارزیابی براي آن که نتایج فرایند آینده

ي کمی صورت  ها زه گیريیی که بر مبناي این اندا ها هستند. اما تحلیل شوند، به راحتی کمی و قابل اندازه گیري که ارزیابی می

نظرسنجی (روش دلفی)، میزان  چالش نیستند. چند نمونه از این موارد ارزیابی عبارتند از: میزان مشارکت در پذیرند، بدون می

  و چگونگی انتشار نتایج.  ها نگاري، میزان همنوایی پاسخ آینده فرآیند با موضوع تخصص و ارتباط شرکت کنندگان در

 

 
 آینده پژوهیهاي روش- 5

در ادامه . 2هاي اکتشافی روشو  1هاي ارزشی روش توان در دو دسته کلی قرار داد: را می نگاري هاي آینده  انواع روش

  :شوند هاي پرکاربرد در آینده نگاري به طور مختصر معرفی و بررسی می برخی از روش

  روش دلفی

نظرات  آوري جمع از دلفی. شده است طراحی افراد واقعی نظرات بین صحیح تعامل یک برقراري منظور به، دلفی روش

 تشخیص و نظرات همگرایی نمایاندن براي و آید می دست بهها  از پرسشنامه متوالی استفاده با متعدد دفعات در کارشناسان

  . رود می کار به آرا واگرایی یاها  اختالف عقیده

                                                 
1 Normative methods 
2 Explorative methods 

 
 ورودي             پردازش             خروجی

 

 نگاريفرآیند آینده
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  روش پیمایش محیطی

 و ارتباطات وقایع به مربوط اطالعات بررسی، درواقع محیطی، پیمایش«کرده اند: برخی پیمایش محیطی را چنین تعریف 

  ». کند می کمک شرکت مدیریت به هاي آینده فعالیت رساندن انجام به در که است دانشی و شرکت خارجی محیط

 و کارا واکنشی لزوم در صورت تا می کنند پیمایش را محیط تغییرات، مسبب خارجی نیروهاي درك منظور به سازمانها

 خارجی، محیط با سازگارشدن براي سازمان توانایی و که قابلیت این به توجه با. دهند نشان خود از تغییرات به نسبت زودهنگام

 هشداري تغییرات این تفسیر و فهم براي روش ابتدایی ترین محیطی پیمایش است، محیط وابسته آن تغییرات تفسیر و فهم به

  . است طرح اصالح لزوم نشانه ها و نقطه ضعف کشف و مهم تغییرات به نسبت زودهنگام سریع و

  روش سناریو سازي 

 به را محیط هاي فرصت وها  مسایل، چالش تواند می ها آن کمک به ریزي برنامه که اند آینده از روشنی تصویر سناریوها

 سناریو واقع، در. است احتماالت همه توصیف بلکه نیست، خاص آینده بینی یک پیش تنها سناریو، یک. بشناسد و ببیند روشنی

و  نیازها، ها، فرصت تهدیدات، شرایط، شناخت و ها سیاست تحلیل براي ابزاري سناریو .است محتمل و ممکن آینده تصویري از

  . است آینده برتر هاي ارزش

  روش ذهن انگیزي 

 می هم گرد خاص زمینه یک جدید در هاي ایده تولید براي افراد از گروهی آن در که است موقعیتی نام» انگیزي ذهن«

 داده سوق جدید فکري هاي زمینه سوي به و کنند فکر آزادي با توانند افراد می که است اي گونه به روش این قواعد. آیند

 هرگونه بدون خود را نظر تواند می فردي هر روش این در. دهند ارایه متنوعی هاي حل راه وها  ایده در نتیجه و شوند

 همه. کنند می کار دیگران هاي ایده روي بر یا کنند و می مطرح را خود هاي ایدهها  کننده شرکت. سازد آشکار محدودیت

ها  ایده رسد، می پایان به انگیزي ذهن مرحله که زمانی تنها،. گیرد نمی قرار مورد انتقاد یک هیچ و شود می نوشتهها  ایده

 . شوند می یابی ارزش

  روش درخت وابستگی 

 به روش این. است آینده اهداف نیازها یا تشخیص آن شروع نقطه و آینده بینی پیش هاي روش از یکی وابستگی درخت

 ساختاري وابستگی درخت. است شده طراحی... وها  فعالیت مانند آن اهداف به رسیدن براي نیاز مورد شرایط تشخیص منظور

. رود می کار به مسأله یک ساختاري هاي پیچیدگی و فازهاي چندگانه نمایاندن براي و دارد پیوسته هم به و پیچیده درهم

 بدون حتی این امر. اند مانده دور نظر از که است روابطی کشف به قادر موجود، روابط کردن بر مشخص عالوه وابستگی درخت

 .است وابستگی ممکن درخت رسم طریق از ابتدایی هاي داده منابع داشتن نظر در

  تحلیل ریخت شناسی

 می کار به تولید جدید هاي تعیین فرصت و تشخیص براي و است وابستگی مکمل درخت روش ریخت شناسی تحلیل

 .دهد می ارایه ممکن پاسخ هاي از وسیع چشم اندازي و رود

  چرخه آینده

 مشارکت و ساختن درگیر آسان براي بسیار راهی و نگاري آینده متخصصان بینها  روش ترین رایج از یکی آینده چرخه

 یا و فرایندها مشخص ساختن از پس نگاري آینده متخصصان و نگران در این روش آینده. است نگري آینده با مردم دادن

 وقوع یا و شد؟ خواهد چه بیفتد، اتفاق رویداد که این از که پس پرسند می خود کنندگان مراجعه از آینده احتمالی رویدادهاي

 دست به هاي پاسخ »چیست؟ فرایندها و وقایع یا نتایج و اثرات« یا و داشت خواهد همراه به را یا فرایندي واقعه چه رویداد این

 .است آینده پیرامون نو فکرهاي تولید منظور به بازخور یک که آورد می وجود به آینده از ذهنی نقشه یک آمده
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 آینده پژوهی و فرسایش خاك - 7

ها ایجاد کند، ضرورت استفاده از فرایند  اینکه فرسایش در آینده ممکن است چه تغییراتی در سرزمین یا سرنوشت انسان

هاي معمول و مرسوم متکی بر بررسی و  ریزي دهد. در برنامه نگاري به دلیل دارا بودن عنصر آینده پژوهی در آن نشان می آینده

اي  شود. در حالی که در مقوله هایی براي اجرا توسط مجریان اکتفا می ستورالعملمطالعه روندهاي جاري تنها به صدور د

شود.  هاي بسیار بلند مدت توسل جست سه عنصر مهم دیگر نادیده گرفته می ریزي چون فرسایش خاك که باید به برنامه هم

منجر به تغییر روندهاي جاري  عنصر تصویرسازي از آینده مطلوب و خواستنی توسط ذي نفعان، ضدروندها و حوادثی که

نفعان اعم از مدیران، کشاورزان، دامداران، صنایع و  القول همه ذي شود و در نهایت عنصر اجماع و رسیدن مشترك و متفق می

هاي کاري  نفعان به این اولویت کند ذي پژوهی کمک می نگاري فرایندي است که با تکیه بر عنصر آینده عموم مردم. آینده

  هاي حال حاضر دست یابند.  ر پایه رسیدن به یک تصویر مشترك از آینده و یک عزم برخاسته از شناخت تواناییمشترك ب
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Future Research, a strategic approach for soil erosion studies 
 
Mohsen Maleki1 

 

Abstract 
Future Research and Future studies are abstract concepts in strategic thinking that is 
being developed to achive an integrated future or the perspective that the collection 
must reach. The watershed is a complex ecosystem with a variety of services, which its 
input are rainfall and sunlight and its output are runoff and agricultural and livestock 
products. Today accelerated soil erosion is a serious environmental challenge that 
threatens the lives of the inhabitants of the planet. Whether erosion in the future may 
cause changes in the homeland or the fate of humans, it is necessary to use the process 
of foresight because it has a futuristic element. The purpose of this paper is to introduce 
the basic concepts of the Future Research and Future studies in watershed management 
and soil erosion. 
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