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اثرات اجرای طرح سامامۀ گرمسیری بر توسعه
دشتهای مهران و گدارخوش در راستای مدیریت
برنامهریزی
صفحات  145تا 167
دریافت95/10/12 :

جواد علیبیگی

1

پذیرش96/03/08 :

حمید جاللیان

2

فرهاد عزیزپور

3

حسین مهدیزاده

4

چکیده
طرح سامانه گرمسیری با اهداف جلوگیری از خروج آب از کشور و ایجاد رشد و توسعه در نواحی گرمسیری به اجرا
در میآید .دشتهای مهران و گدارخوش از مهمترین دشتهای شهرستان مهران میباشند که در محدوده طرح
سامانه گرمسیری واقع شدهاند .این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی ،از نظر ماهیت بر اساس روشهای جدید
علم آیندهپژوهشی ،تحلیلی و اکتشافی است که با بهکارگیری ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام گرفته است.
دادههای کیفی با پرسشنامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد ،و دادههای کمی به صورت عددی و از طریق
وزندهی پرسشنامههای دلفی در دو مرحله انجام شد ،مرحلة اول ،با استفاده از روش مرور منابع (کتب ،مقاالت،
گزارشات ،اسناد) ،سیاههای از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه دشتهای مهران و گدارخوش را در موضوعات
مختلف توسعهای تهیه و در اختیار  20کارشناس که از طریق روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شده بودند ،قرار
داده شد که به شناسایی  30پیشران اصلی مؤثر بر توسعه نواحی انجامید .مرحلة دوم ،شامل پرسشنامه مرحله اول
که در آن  30پرسشنامه برای تهیه نقشهها و نمودارهای ویژه و نهایتاً عوامل کلیدی تأثیرگذار بر توسعه از طریق
وزندهی توسط کارشناسان تکمیل شد .خروجی مدل تحلیل اثر متقابل در نرم افزار میکمک ،روابط بین متغیرها را
نشان میدهد که قابلیت تبدیل روابط به ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرها ،نقشهها و نمودارهای ویژه و
تعیین عوامل کلیدی را دارد و با امکانات خود تحلیل آسان روابط و ساختار سیستم را امکانپذیر میکند .نتایج
پژوهش نشان میدهد که نحوه توزیع متغیرها در نقشه پراکندگی ،حاکی از وضعیت ناپایداری بسیار شدید سیستم
است و اکثر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده و تأثیر پذیر هستند.
واژگان کلیدی :نقشه پیشرانهای اصلی ،طرح سامانه گرمسیری ،دشتهای مهران و گدارخوش ،نرمافزار میکمک.
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 .4استادیار کارآفرینی و توسعه روستایی ،دانشگاه ایالم؛
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مقدمه
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران و دستاندركاران برنامهریزی توسعه روستایی،
تأمین منابع پایدار آب آن هم در شرایط حاد وهیدرولوژیکی نظیر بحرانهای خشکسالی است كه
میتواند كم و كیف شرایط زیستی را تحت تأثیرقراردهد .نارسایی در آبرسانی به محصوالت
كشاورزی از یكسو و ضعف سیستمهای آبرسانی در صنایع و شیالت از سوی دیگر به یکی از
عوامل چالشبرانگیز تبدیل شده است .حفظ و صیانت این منابع حیاتی تجدید شونده و بهرهوری
بهینه اقتصادی و عادالنه از آب بهعنوان یکی از چالشهای بشری و كلید توسعه پایدار تلقی
میگردد ( .)Hedayat, 2005, 67از جهتی ،مطالعه پهنه جغرافیایی و اكولوژیکی برخی از مناطق
كشور نشانگر وجود استعداد ذاتی برای تحقق اهداف توسعه در بخشهای كشاورزی ،صنعتی و
خدماتی است .یکی از راهبردهای عملی در این زمینه ،توسعه این مناطق از طریق بهكارگیری شیوه
انتقال آب از سرشاخههای رودخانه سیروان در استان كردستان به مناطق گرمسیری در استانهای
كرمانشاه و ایالم است كه به «طرح سامانۀ گرمسیری» معروف است كه پایش و ارزیابی اولیه این
طرح میتواند به ارتقاء جایگاه اقتصادی این طرح بسیار ارزشمند منجر گردد.
اجرای طرح سامانۀ گرمسیری به عنوان یك سیاست مهم راهبردی ،نه تنها میتواند مانع از
خروج منابع آبی با ارزش از كشور گردد كه در عین حال با فراهم آوردن امکان بهرهبرداری از
منابع غنی خاك در دشتهای گرمسیری و رشد و توسعه كشاورزی این نواحی ،نیروی محركه
الزم را برای افزایش درآمد ساكنان و رونق اقتصادی و توسعه منطقهای در قالب یك ساختار سلسله
مراتبی سنجیده و كارآمد و نیز بهبود وضعیت اجتماعی و ارتقاء موقعیت فرهنگی این منطقه و
بازگشت سرمایه انسانی (مهاجرت معکوس) و اقتصادی فراهم آورده و بدین ترتیب چرخه
بازدارندگی فرایند توسعه در منطقهای چنین محروم را پایان دهد (مهندسین مشاور تدبیر شهر دانش،
.)1-2 ،1394
لذا ،آن بخش از مناطق گرمسیری غرب كشور كه در استان ایالم واقع شده ،با پوشش قرار
دادن  146297هکتار (معادل  31.07درصد) از دشتهای گرمسیری غرب كشور نقش مؤثری در
تحقق اهداف طرح انتقال آب به دشتهای گرمسیری غرب كشور بر عهده دارد (سالنامه آماری
سالهای  1392و  1393و مهندسین مشاور تدبیر شهر دانش.)1391 ،
در این راستا ،برنامهریزی مبتنی بر سناریو ابزار برنامهریزی راهبردی برای دورۀ میانمدت به
بلندمدت تحت شرایط عدم قطعیت است ( ،)Lindgren & Bans, 2003, 25و روشی است كه در
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آن با شناسایی پیشرانهای اصلی و همچنین كشف عوامل كلیدی در بافت تغییرات شتابان،
پیچیدگیهای فوقالعاده و عدم قطعیتهای متعدد ،رهبران و مدیران با نگاه به رویدادهای
غیرمنتظره در آینده و درك عمیق پیامدهای احتمالی آنها ،چند داستان متمایز دربارۀ آیندههای
ممکن ،محتمل و مطلوب را كشف و تعریف مینمایند (گرایی.)6 ،1395 ،
با عنایت به اینکه در سال  1398اجرای طرح سامانه گرمسیری در استان ایالم به اتمام میرسد،
لذا این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر دیدگاه نوین برنامهریزی ،با استفاده از رویکرد آیندهنگاری
مبتنی بر سناریونویسی ،نقشهها و نمودارهای پیشرانهای اصلی آیندۀ توسعه ناشی از اجرای طرح
انتقال آب رودخانه سیروان به شهرستان مهران (طرح سامانه گرمسیری) را برای یك دوره زمانی 10
ساله یعنی در افق  1408تهیه نماید.
 .1ادبیات تحقیق
در این مطالعه ادبیات تحقیق شامل ادبیات تجربی و نظری است كه در ادامه به آنها اشاره میشود.
 .1-1ادبیات تجربی

ناطقی و همکاران ( )1388در تحقیق خود به ارزیابی شدت بیابانزایی دشت سگزی با بهرهگیری از
مدل  IMDPAپرداختند .نقشه نهایی بیابانزایی بهدست آمده نشاندهنده كالس شدید و بسیار
شدید روند بیابانزایی در منطقه است .با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته مشخص شد كه معیار
آب با میانگین وزنی ( 3.97كالس خیلی شدید) بیشترین تاثیر را در بیابانزایی منطقه دارد.
كریمی و همکاران ( )1390در تحقیق خود به تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی كشاورزی
آبهای زیرزمینی دشت مهران در محیط  GISپرداختند .نتایج نشان میدهد كه كیفیت آب
زیرزمینی دشت مهران فقط در بخش كوچکی از نواحی غربی دشت برای كشاورزی نامناسب بوده
و در سایر مناطق كیفیت آب برای كشاورزی مساعد و مناسب است.
بخشنده مهر و همکاران ( )1392در تحقیقی به ارزیابی بیابانزایی و تهیه نقشه آن در دشت
سگزی (واقع در شرق شهر اصفهان) پرداختند .بر اساس نتایج تحقیق 2 ،درصد از مساحت منطقه در
كالس بیابانزایی متوسط 35 ،درصد در كالس بیابانزایی شدید ،و  63درصد نیز در كالس
بیابانزایی بسیار شدید قرار دارد .معیار «اقلیم» و «مدیریت و سیاست» از عوامل مهمی هستند كه
موجب فرایند بیابانزایی در این منطقه شدهاند.
اقدر و همکاران ( )1395در تحقیقی به ارزیابی پارامترهای كیفی آب زیرزمینی با استفاده از
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 GISاقدام نمودند .نتایج نشان داد كه كیفیت آب منطقه مورد مطالعه برای شرب در حد مطلوب
نیست .با روی هم گذاری نقشه پهنهبندی و نقشه حاصل از آنالیز  Hot spotمشاهده شد كه نقاط با
غلظتهای زیاد و در آستانه هشدار در كنار هم و در طبقه نامناسب نقشه پهنهبندی قرار گرفتهاند.
یاتس و همکاران ( )2009جهت مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه رودخانه ساكرامنتو در
ایالت كالیفرنیا اقدام كردند .نتایج حاكی از آن است كه برای توسعه متعادل ،عرضه و تقاضا از قبیل
ذخایر سطحی ،تصفیه فاضالب ،مدیریت مشترك منابع سطحی و زیرزمینی حوضه ،افزایش بازده
مصرف آب و نمكزدایی آب دریا ،مخصوصاً در مواجهه با تغییرات آب و هوایی مفید خواهد
بود .هوف و همکاران ( )2011حوضه رودخانه اردن را كه با كمبود شدید منابع آب روبهرو است
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد كه تغییرات آب و هوایی و اجتماعی -اقتصادی كلید
محرك كمبود آب در حوضه است .نتایج برخی سناریوهای اجتماعی اقتصادی باال دست و سایر
سناریوها در پاییندست ،كل نیازهای تأمین نشده در مقایسه با سناریوی وضع موجود نشان میدهد
كه سیاستهای جمعیتی و اقتصادی نقش بسیار مهمی در امنیت آینده آب در حوضه رودخانه اردن
دارا است .هاملت و همکاران ( )2012جهت ارزیابی و آنالیز بیالن موجود و پیشبینی آینده و
همچنین تحلیل سناریوهای ممکن در حوضه آبریز غربی الجزایر با كمك نرمافزار ویپ اقدام
نمودند .نتایج نشان میدهد كه تقاضای شهری برای سناریوهای در نظر گرفته شده تأمین میگردد
ولی در بخش كشاورزی ،مصارف آن تنها در صورت انتقال آب قابل تأمین خواهد بود .در
مجموع ،در پژوهشهای ذكر شده از مدلها و نرمافزارهای  ،Medallusایمدپا ،GIS ،برای ارزیابی
و تهیه نقشه استفاده گردیده و اغلب سناریوسازیهایی كه انجام گرفته با استفاده از مدل رایج ویپ
بوده است كه كارهای جدیدی محسوب نمیشوند؛ اما آنچه پژوهش حاضر را از پژهشهای
مذكور متمایز میسازد استفاده از نرمافزار آیندهنگری میكمك جهت ارزیابی و تهیه نقشه و نیز
استخراج كلمات كلیدی جهت سناریوسازی برای آیندهنگری است كه به ندرت در تحقیقات
كشور از این روش و نرمافزار استفاده شده است.
 .2-1ادبیات نظری
 .2-1-1نیروهای پیشران اصلی و وضعیتهای احتمالی

نیروهای پیشران مجموعهای از نیروهای شکل دهندۀ آینده هستند كه به صورت جهانی یا محلی بر
یکدیگر تأثیر میگذارند .پیشرانها به صورتی غیرمستقیم بر آیندۀ حوزههای اجتماعی ،فنآورانه،
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اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی تأثیرگذارند (هاشمیان اصفهانی .)1389 ،شناسایی نیروهای
پیشران اصلی تأثیرگذار در این پژوهش ،بر اساس مرور متون (كتب ،مقاالت ،گزارشها ،اسناد) و
نظر خواهی از كارشناسان خبره انجام میشود .وضعیتهای احتمالی نیروهای پیشران اصلی شامل
تمامی وضعیتهایی است كه میتوانند در آینده برای هر یك از نیروهای پیشران اصلی مؤثر بر
آیندۀ توسعه ناشی از اجرای طرح تحقق یابند.
 .2-1-2تحلیل اثرات متقابل /ساختاری

یکی از محدودیتهای اساسی روشهای پیشبینی آینده مثل روشهای شهودی (امثال مصاحبهها،
فنون دلفی ،جلسات طوفان فکری و غیره كه عمدتاً مبتنی بر نظرات و بینش نخبگان است) این است
كه این روشها ،رویدادها و روندها را یك به یك پیشبینی میكنند بدون اینکه به تأثیرات
احتمالی آنها بر یکدیگر اشاره كنند ،در حالی كه اغلب رویدادها و روندها كم و بیش و بهگونهای
با یکدیگر مرتبط هستند .توجه به روابط متقابل میان این رویدادها و روندها میتواند در ارتقای
صحت و دقت پیشبینیهای آیندهنگری مؤثر باشد (حاجیانی .)1390 ،در پاسخ به این نیاز و رفع
كاستیهای موجود در دیگر روشها ،مفهوم تأثیر متقابل توسط هلمر و گوردون 1مطرح شد .این
روش از این پرسش ساده به دست آمد كه «آیا پیشبینی آینده میتواند مبتنی بر تأثیرات احتمالی
متقابل اتفاقات آینده بر یـکدیگر باشد»؟ ()Gordon, 1994؛ در واقع تحلیل تأثیر متقابل روشی
نظاممند برای بررسی پیشرفتهای احتمالی آینده و تعامل آنها با یکدیگر است ( Enzer & Alter,
.)1978
روش تحلیل ساختاری با بهرهگیری از مفهوم تحلیل اثرات متقابل میان متغیرها ،به دنبال
مشخص كردن متغیرهای كلیدی (آشکار یا پنهان) بهمنظور دریافت نظرات و تشویق مشاركت
كنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و غیر قابل پیشبینی یك سیستم است.
روش تحلیل ساختاری بهطور كلی در سه مرحله انجام میشود:
الف .شناسایی و تدوین سیاههای از متغیرهای اثرگذار بر سیستم با استفاده از روشهای مختلف
همانند مرور منابع ،پویش محیطی ،مصاحبه و غیره؛
ب .توصیف روابط میان متغیرها كه طی این فرایند شبکهای از روابط میان متغیرها توصیف میشود؛
ج .شناسایی متغیرهای اصلی با هدف استفاده برای سناریوپردازی كه توسط نرمافزار میكمك
1. Helmer & Gordon

پژوهشهاي مديريت راهبردي ،سال بیستوچهارم ،شماره  ،70پايیز 97

150

انجام میشود (ربانی.)1392 ،
در تحلیل ساختاری شناسایی روابط میان متغیرها با استفاده از ماتریسی دوبعدی موسوم به
ماتریس اثرات متقابل انجام میشود .متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها
تأثیر میگذارند .بدین ترتیب ،مجموع امتیاز سطرها ،میزان تأثیرگذاری و مجموع امتیاز ستونها،
میزان تأثیرپذیری متغیرها را نشان میدهد .اگر تعداد متغیرهای شناسایی شده  Nباشد ،یك ماتریس
 N×Nبه دست میآید كه در آن آثار متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است (& Asan, 2007
 .)Asanپر كردن ماتریس فرایندی كیفی است .برای هر جفت متغیر پرسشهای زیر مطرح است:
آیا رابطهای از نوع تأثیر مستقیم بین متغیر  1و متغیر  2وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد عدد صفر
در هر یك از سلولها قرار میگیرد .عدد  1برای تأثیر ضعیف ،عدد  2برای تأثیر متوسط و در
نهایت عدد  3برای تأثیر زیاد در سلول قرار میگیرد ( .)Godet,1994در جدول  1نمونهای فرضی
از ماتریس تحلیل آثار برای شش متغیر فرضی نشان داده شده است.

2
1
2
0
0
5

متغیر3

متغیر2
2
3
2
1
9

متغیر4

متغیر1

متغیر1
متغیر2
متغیر1
متغیر1
متغیر1
متغیر1
مجموع تأثیرپذیری

1

متغیر5

تأثیر

متغیر6

جدول .1تحلیل اثرات متقابل
مجموع تاثیرپذیری

1

3

0

2

7

3

2
1

1
1
3

1
0
2
2

9
5
13
8
7

3
3
1
11

1
3
10

2
7

7

 .2موقعیت جغرافیايی طرح سامانه گرمسیری و دشتهای مهران و گدارخوش
از دیدگاه جغرافیایی منطقه گرمسیری در غرب و جنوب غربی ایران (شکل  )1كه در ناحیهای بین
عرض جغرافیایی ́́ 31 -48تا  34 ˚- 54شمالی و طولهای جغرافیایی́  45˚- 23تا́  47 - 54شرقی
واقع شده است ،پهنهای است به وسعت  2800000هکتار كه تمامی و یا بخشهایی از شهرستانهای
سرپل ذهاب ،قصرشیرین و گیالن غرب و ثالث باباجانی و داالهو در استان كرمانشاه و
شهرستانهای ایوان ،ایالم ،آبدانان ،مهران و دهلران در استان ایالم را در بر میگیرد و بخش
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كوچکی از آن در استان خوزستان قرار دارد .سامانه انتقال آب به طول حدود  400كیلومتر و در
پهنهای به گستره حدود  100000هکتار از اراضی دشتهای واقع در استانهای كرمانشاه و ایالم
اجرا خواهد شد .تکمیل این طرح در سال  1398به پایان میرسد (شركت سهامی آب منطقهای
كرمانشاه.)1391 ،

شکل  .1نقشه محدودۀ طرح سامانه گرمسیری (مأخذ :شرکت سهامی آب منطقهای کرمانشاه)1391 ،

شهرستان مهران (شکل  )2در  511كیلومتری جنوب غرب استان ایالم و در كرانۀ چپ
رودخانه كنجانچم واقع شده است .این شهرستان از شمال به شهرستانهای ایالم و ملکشاهی ،از
شرق به شهرستانهای دهلران و ملکشاهی و از جنوب و غرب به كشور عراق محدود است .از این
میان ،دشت مهران به وسعت  40439هکتار و دشت گدارخوش با وسعت  1478هکتار در شهرستان
مهران از توابع استان ایالم و در محدوده مطالعاتی مهران واقع گردیده است(.شركت سهامی آب
منطقهای كرمانشاه.)1391 ،

شکل  .2نقشه محدودۀ دشتهای مهران و گدارخوش ( کریمی و همکاران.)1390 ،
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 .3روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف كاربردی ،از نظر ماهیت بر اساس روشهای جدید علم آیندهپژوهشی،
تحلیلی و اكتشافی است كه با بهكارگیری تركیبی از مدلهای كمی و كیفی انجام گرفته است.
همچنین ،شیوههای گردآوری اطالعات ،اسنادی و كتابخانهای است .دادههای كیفی با پرسشنامه باز
و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد ،و دادههای كمی به صورت عددی و از طریق وزندهی
پرسشنامههای دلفی تهیه شده است .بهكارگیری روش دلفی در این پژوهش در دو مرحله انجام
شد ،مرحلۀ اول ،ابتدا برای شناسایی «پیشرانهای اصلی» مؤثر بر توسعه ،از روش مرور و بررسی
منابع (كتب ،مقاالت ،گزارشها ،اسناد) استفاده شد كه در آن سیاههای از مهمترین عوامل مؤثر در
توسعه هر منطقه را در موضوعات محوری با در نظر گرفتن حوزههای مختلف توسعه شهرستان اعم
از اقتصادی ،سیاسی و امنیتی ،زیربنایی ،اجتماعی و كشاورزی شناسایی شدند و برای انتخاب نهایی
در اختیار 20كارشناس متخصص (كه از طریق روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شده بودند)،
قرار داده شد (جدول )2كه به انتخاب نهایی 30پیشران اصلی مؤثر بر توسعه انجامید .مرحلۀ دوم،
شامل پرسشنامه مرحله اول كه در آن از میان  30پرسشنامۀ محقق ساخته بر اساس 30پیشران
شناسایی شده و به شیوه ماتریسی دوبعدی موسوم به ماتریس اثرات متقابل ،برای تهیه نقشهها و
نمودارها و تعیین عوامل كلیدی تأثیرگذار بر توسعه از طریق وزندهی توسط كارشناسان تکمیل
شد و وارد نرمافزار میكمك گردید.
نرمافزار میكمك به منظور انجام محاسبات پیچیدۀ ماتریس تحلیل اثرات متقابل و تسهیل انجام
تحلیل ساختاری طراحی شده است .میكمك اصطالحی فرانسوی و مخفف ماتریس ضرایب اثر
متقابل با هدف طبقهبندی 1است .بعد از شناسایی نیروهای پیشران اثرگذار در حوزۀ تحت مطالعه،
ماتریسی بر اساس آن طراحی و میزان ارتباط میان هر یك از نیروهای پیشران با دیگر نیروها یا
حوزه مربوطه با اعداد  0تا  3بر اساس شدت اثرگذاری آنها بر یکدیگر توسط خبرگان ،تشخیص
داده میشود .بدین ترتیب نیروهای پیشران سطرها ،تأثیرگذار و نیروهای پیشران ستونها ،تأثیرپذیر
هستند (.)Godet & et al, 2009
پس از تکمیل ماتریس اثرات متقابل میان نیروهای پیشران در نرمافزار اكسل ،دادهها به نرمافزار
میكمك انتقال داده میشود و خروجی مدل تحلیل اثر متقابل از نرمافزار میكمك ،2روابط بین
1. Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a Classification
2. MicMac
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متغیرها را نشان میدهد كه این نرم افزار قابلیت تبدیل روابط به ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم
متغیرها و نمودارهای مربوطه ،اشکال و نمودارهای خروجی ویژه را دارد و با امکانات خود تحلیل
آسان روابط و ساختار سیستم را امکانپذیر میكند كه تحلیل این نمودارها و اشکال خروجی نهایتاً
به انتخاب تعدادی عوامل كلیدی مؤثر بر توسعه منطقه كه دارای وزن بیبشتری میباشند انجامید
(زالی .)86 ،1388 ،در شکل  3انواع متغیرها در مختصات نشان داده شدهاند.

شکل  .3پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری (.)Godet, 1991

نحوه توزیع و پراكنش متغیرها در صفحه پراكندگی ،حاكی از میزان پایداری یا و ناپایداری
سیستم است .در بخش روششناسی و تحلیل میكمك در مجموع دو نوع از پراكنش تعریف شده
است كه به نام سیستمهای پایدار و سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در سیستمهای پایدار
پراكنش متغیرها بصورت  Lانگلیسی است یعنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی
دارای تأثیرپذیری باال هستند .در سیستمهای پایدار مجموعاً سه دسته شامل متغیرهای بسیار
تأثیرگذار بر سیستم (عوامل كلیدی) ،متغیرهای مستقل و متغیرهای خروجی سیستم (متغیرهای
نتیجه) قابل مشاهده است .در مقابل در سیستمهای ناپایدار ،وضعیت پیچیدهتر از سیستمهای پایدار
است .در این سیستم ،متغیرها در حول محور قطری صفحه پراكنده هستند و متغیرها در اكثر مواقع
حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهند كه ارزیابی و شناسایی عوامل كلیدی را
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بسیار مشکل مینماید .با این حال ،در این سیستم نیز راههایی ترسیم شده است كه میتواند راهنمای
گزینش و شناسایی عوامل كلیدی باشد (.)Godet, 2006

شکل  .4نمودار پایداری یا ناپایداری سیستم (.)Godet & et al, 2003

مرحله بعدی دلفی ،با توجه به نتایج بهدست آمده از پرسشنامههای مرحلۀ اول ،میتوان
پرسشنامههایی برای تعیین وضعیتهای احتمالی پیشروی در آیندۀ توسعه شهرستان با استفاده از
نرمافزار سناریو ویزارد تهیه و نهایتاً سناریوهای مطلوب و باوركردنی برای آیندهنگری استخراج
كرد كه پرداختن به آن از اهداف این مقاله نیست .فرایند تحقیق در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  .5فرایند تحقیق
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 .4تجزيه و تحلیل يافتهها
 .4-1تحلیل محیط سیستم

همانطوری كه در روش تحقیق ذكر گردید ،در ابتدا  30عامل به عنوان پیشرانهای اصلی مؤثر
بر توسعه دشتهای مهران و گدارخوش شناسایی و با نرمافزار میكمك جهت تهیه نقشهها و
نمودارها و استخراج عوامل كلیدی تأثیرگذار مورد تحلیل قرار گرفتند (جدول .)2
جدول  .2شاخصها و طبقهبندی عوامل اولیه پیشرانهای مؤثر بر توسعه دشتهای مهران و گدارخوش
ردیف
1
2
3

گروه شاخصهای توسعه
شاخصهای اقتصادی
شاخصهای سیاسی و امنیتی
شاخصهای زیربنایی

4
شاخصهای اجتماعی
5

شاخصهای کشاورزی

طبقهبندی پیشرانها
بهرهوری ،اشتغالزایی ،تحوالت درآمدی ،بازار تقاضا ،تنوع محصول ،تولید صنایع
روستایی
امنیت مرزی ،امنیت سرمایهگذاری
زیربناهای روستایی ،سکونتگاههای جدید ،اصالح بافت کالبدی روستاها
میزان جمعیت ،ترکیب جمعیت ،مهاجرت ،محبطزیست ،وسایل ارتباط جمعی ،مشارکت
اجتماعی ،گردشگری ،تحول در بافت فرهنگی ،افزایش امکانات آموزشی ،تأمین
اجتماعی
شیوه تولید ،کیفیت تولید ،تنوع تولید ،ظرفیت تولید ،سطح زیر کشت ،محصوالت دفع
آفات نباتی ،ماشین آالت کشاورزی ،تعداد باغات و قلمستان ،دسترسی به بازار فروش

آنچه از وضعیت صفحه پراكندگی متغیرها یا پیشرانهای تأثیرگذار بر توسعه نواحی
گرمسیری دشتهای مهران و گدارخوش (طرح سامانۀ گرمسیری) ناشی از اجرای طرح انتقال آب
رودخانه سیروان میتوان فهمید «وضعیت ناپایداری بسیار شدید سیستم» است .اكثر متغیرها در
اطراف محور قطری صفحه پراكنده هستند به غیر از چند عامل محدود كه نشان میدهند دارای
تأثیرگذاری باالیی در سیستم هستند .بقیه متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به همدیگر
برخوردارند كه فقط شدت و ضعف با آنها هم متفاوت است .در سیستمهای ناپایـدار دو دسـته
عامـل تنظیمی و متغیر دو وجهی به مجموعه عوامل اضافه میشوند كه در شکل  4محـل آنهـا نشان
داده شده است .همچنین در خروجی نرمافزار میكمك (شکل  )6به شکل نقشه پراكندگی و
جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان داده شده است.
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شکل .6نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری -تأثیرپذیری

همانطوری كه در شکل فوق مشاهده میشود نحوۀ پراكنش عوامل نشان میدهد تنها یك
عامل پیشران «وسایل ارتباط جمعی» با درجه تأثیرگذاری باال در سمت شمال غربی نمودار واقع
شده است .این متغیر یکی از مهمترین بازیگران تأثیرگذار بر توسعه منطقه است.
متغیرهای ریسك در نمودار حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار قرار دارند و
ظرفیت بسیار باالیی جهت تبدیل شدن به بازیگران كلیدی (عوامل اصلی) سیستم را دارا هستند از
جمله این متغیرها میتوان به میزان جمعیت ،تحوالت درآمدی ،بهرهوری ،زیربناهای روستایی،
سکونتگاههای جدید ،بازار تقاضا ،ظرفیت تولید ،امنیت مرزی ،اشتغالزایی ،میزان جمعیت،
دسترسی به بازار فروش ،امنیت سرمایهگذاری و سطح زیر كشت اشاره كرد.
در قسمت خروجی سیستم یعنی در قسمت جنوب شرقی نمودار ،هیچ نوع متغیر تأثیر پذیری
یافت نمیشود.
در زیر ناحیه قطری شمال شرقی صفحه متغیرهای هدف قرار دارند كه شامل اصالح بافت
كالبدی روستاها ،افزایش امکانات آموزشی ،تحول در بافت فرهنگی ،كیفیت تولید ،گردشگری،

157

تهیه نقشۀ پیشرانهای اصلی برای آیندهپژوهی راهبردی...

محیطزیست ،محصوالت دفع آفات نباتی ،تأمین اجتماعی ،شیوه تولید است كه هیچكدام قابلیت
تبدیل به عوامل كلیدی را نخواهند داشت.
در قسمت جنوب غربی نمودار متغیرهای مستقل یا خروجی با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
مستقر هستند كه تنها متغیر «تركیب جمعیت» و «تنوع تولید» را شامل میشود و قابلیت تبدیل به
عوامل كلیدی برای آیندهنگری و سناریوسازی را ندارند (شکل .)6
جدول  .3تحلیلهای اولیه دادههای ماتریس
ردیف
1
2

طبقهبندی

عوامل
عوامل تأثیرگذار (تعیین کننده)
ریسک
عوامل دو
وجهی

3
4
5

هدف

عوامل تأثیرپذیر(نتیجه)
مستقل از سیستم
عوامل
مستقل
مستقل از نتیجه
عوامل تنظیمی

وسایل ارتباط جمعی
میزان جمعیت ،تحوالت درآمدی ،بهرهوری ،زیربناهای روستایی ،سکونتگاههای جدید،
بازار تقاضا ،ظرفیت تولید ،امنیت مرزی ،اشتغالزایی ،میزان جمعیت ،دسترسی به بازار
فروش ،امنیت سرمایهگذاری ،سطح زیر کشت
اصالح بافت کالبدی روستاها ،افزایش امکانات آموزشی ،گردشگری ،تحول در
بافتفرهنگی ،کیفیت تولید ،محیطزیست ،محصوالت دفع آفات نباتی ،تأمین
اجتماعی ،شیوه تولید
ترکیب جمعیت
تنوع تولید
تعداد باغات و قلمستان ،دسترسی به بازار فروش ،تحول در بافت فرهنگی ،کیفیت
تولید ،مشارکت اجتماعی ،تنوع محصول ،صنایع روستایی ،محصوالت دفع آفات نباتی،
محیطزیست ،شیوه تولید ،تأمین اجتماعی

با بررسی نقشه پراكندگی متغیرهای خروجی نرمافزار میكمك و جایگاه آنها در محور
تأثیرگذاری -تأثیرپذیری 13 ،عامل كلیدی شامل وسایل ارتباط جمعی ،میزان جمعیت و مهاجرت،
اشتغالزایی ،امنیت سرمایهگذاری ،تحوالت درآمدی ،بازار تقاضا و فروش ،بهرهوری ،زیربناهای
روستایی ،امنیت مرزی ،سطح زیر كشت ،ماشینآالت كشاورزی ،ظرفیت تولید ،سکونتگاههای
جدید و اصالح بافت كالبدی روستاها استخراج گردیدند.
 .4-2نقشهها و نمودارهای خروجی و تحلیل تأثیرات مستقیم متغیرها در همديگر

همان طور كه در مثال بیان شده است در ابتدا  30متغیر بــه عنــوان پیشـرانهـای اصـلی مـوثر بـر
توسعه دشتهای مهران و گدارخوش شناسایی و با نرمافزار میكمك برای استخراج نقشههـا و
نمودارهای پیشران های موثر مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت .نقشـه هـای خروجی این نرم افزار
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شامل نقشه اثرات مستقیم ،نقشه اثرات غیرمستقیم ،نقشه اثـرات بـالقوه مسـتقیم و نقشـه اثـرات بــالقوه
غیرمسـتقیم آمـده اسـت .قسمت آخر خروجیهای نرمافزار مربوط بـه نمودارهـا اسـت كـه روابـط و
ارتباطات بین متغیرها را نشان می دهد .این خروجی شامل چهار نمودار مختلف است (نمـودار اثـرات
مستقیم ،نمودار اثرات غیرمستقیم ،نمودار اثرات بالقوه مستقیم و نمـودار اثـرات بـالقوه غیرمسـتقیم) و
هركدام از این نمودارها روابط بسیار ضعیف ،روابط ضـعیف ،روابـط متوسـط ،روابـط نسـبتاً قـوی و
روابط بسیار قوی را در پنج سطح به صورت متمركز در یك شکل و یا مجزا در پنج شـکل مختلـف
نشان میدهد كه ما در ذیل ابتدا نقشه یا نمودار اثرات روابط مستقیم متغیرها از بسیار ضعیف تـا بسـیار
قوی را در یك شـکل بـه صـورت متمركـز را ارائـه داده دادهایـم و از درج روابـط مسـتقیم متغیرهـا
بهصورت مجزا در اشکال مختلف اجتناب نمودهایم (شکل.)7

شکل .7نمودار روابط مستقیم بین متغیرها (تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
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 .4-2-1نقشهها و نمودارهای خروجی

همانطور كه قبالً ذكر گردید ،قسمت آخر خروجیهای نرمافزار مربوط به نقشهها و نمودارها
است كه روابط و ارتباطات بین متغیرها را نشان میدهد .در رابطه با نمودارها ،این خروجی
شامل چهار نمودار مختلف است (نمودار اثرات مستقیم ،نمودار اثرات غیرمستقیم ،نمودار
اثرات بالقوه مستقیم و نمودار اثرات بالقوه غیرمستقیم) و هركدام از این نمودارها روابط بسیار
ضعیف ،روابط ضعیف ،روابط متوسط ،روابط نسبتاً قوی و روابط بسیار قوی را در پنج سطح به
صورت متمركز در یك شکل و یا مجزا در پنج شکل مختلف نشان میدهد .در ذیل نمودار
اثرات روابط غیرمستقیم متغیرها از بسیار ضعیف تا بسیار قوی را در یك شکل به صورت
متمركز را ارائه گردیده است و از درج روابط غیرمستقیم متغیرها بهصورت مجزا در اشکال
مختلف اجتناب شده است (شکل .)8

شکل  .8نمودار روابط غیر مستقیم بین متغیرها (تاثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)

در ذیل نقشه پراكندگی متغیرها براساس تأثیرات غیرمستقیم و براساس شماره متغیـر ارائـه
گردیده است كه جایگاه متغیرها را پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان میدهد .همانطور كه
مشاهده میگردد ،برخی متغیرها حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی نمودار قرار دارند
كه به متغیرهای ریسك یا هدف معروفند .برخی دیگر از متغیرها در نزدیکی مركز ثقل نمودار
قرار دارند كه به صورت اهرم ثانویه ،اهداف ضعیف و یا متغیرهای ریسك ثانویـه عمـل نماینـد
(شکل .)9
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شکل  .9نقشه پراکندگی متغیرها براساس تأثیرات غیرمستقیم و براساس شماره متغیر

 .4-2-2تحلیل تأثیرات غیرمستقیم متغیرها در همديگر

در این روش هركدام از روابط متغیرها توسط نرمافزار به توانهای  5 ،4 ،3 ،2و غیـره رسـانده و
بر این اساس اثرات غیرمستقیم متغیرها سنجیده می شود .آنچه از كه مقایسه نتایج تحلیـل اثـرات
مستقیم و غیرمستقیم بهدست آمده این است كـه صـرفاً چنـد متغیـر یـا پیشـران محـدود ،اثـرات
غیرمستقیم فراوانی بر سیستم دارند و رده بنـدی عوامـل كلیـدی را تحـت تـأثیر قـرار داده انـد از
جمله این شاخصها میتوان به متغیر «وسایل ارتبـاط جمعـی» شهرسـتان اشـاره كـرد كـه دارای
اثرات مستقیم با رتبه  1و اثرات غیرمستقیم با رتبه  22است و كاهش محسوسی را تجربه كـرده
است .متغیر «تأمین اجتماعی» به نیز شدت سقوط كرده و از رتبه  16به  27و نیز «تنوع محصـول»
از  18به  25تنزل پیدا كرده است .از طرفی ،بعضی متغیرها افـزایش محسوسـی را تجربـه نمـوده
است كه از جمله متغیر «مهاجرت» از رتبه  28به  ،2شدیدترین افـزایش را داشـته و سـپس متغیـر
«امنیت مرزی» از رتبه  9به  ،3متغیر بازار فروش از  14به  9افزایش داشته اسـت .میـزان تغییـرات
ردهبندی متغیرها در جدول  4و به میزان جابجایی متغیرها صورت نقشه در شـکل  10نشـان داده
شده است.
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جدول  .4تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر همدیگر به تفکیک تأثیر پذیری و تأثیرگذاری
مستقیم
ردیف

متغیر

تأثیر

غیرمستقیم
متغیر

گذار

تأثیر

متغیر

پذیر

تأثیر

متغیر

پذیر

تأثیر
گذار

1

وسایل ارتباط
جمعی
میزان جمعیت

532

3

اشتغالزایی

471

4

امنیت
سرمایهگذاری
تحوالت درآمدی

471

بازار تقاضا

449

میزان جمعیت

433

6

بازار تقاضا

441

امنیت سرمایهگذاری

403

7

بهرهوری

433

اشتغالزایی

395

8

زیربناهای
روستایی
امنیت مرزی

433

ظرفیت تولید

395

426

بهرهوری

380

10

سطح زیر کشت

410

بازار فروش

380

11

ماشینآالت
کشاورزی
ظرفیت تولید

403

زیربناهای روستایی

372

ظرفیت تولید

388

سکونتگاههای جدید

365

سطح زیر کشت

401

13

سکونتگاههای
جدید
بازار فروش

380

سطح زیر کشت

365

بازار فروش

387

380

اصالح بافت کالبدی

350

سکونتگاههای جدید

379

15

باغات و قلمستان

350

گردشگری

342

باغات و قلمستان

359

16

تأمین اجتماعی

334

ماشینآالتکشاورزی

342

مشارکت اجتماعی

332

اصالح بافت
کالبدی
ماشینآالتکشاورز
ی
گردشگری

332

17

امکانات آموزشی

334

18

تنوع محصول

304

تحول در بافت
فرهنگی
کیفیت تولید

327

امکانات آموزشی

328

کیفیت تولید

326

327

تنوع محصول

319

19

تولید صنایع
روستایی
گردشگری

304

محصوالت دفع آفات

319

گردشگری

315

304

امکانات آموزشی

312

تولید صنایع روستایی

307

محصوالتدفع
آفات
تحول در بافت
فرهنگی
امکانات آموزشی

320

318

21

محصوالت دفع
آفات
تحولدر
بافتفرهنگی
کیفیت تولید

266

باغات و قلمستان

296

محصوالت دفع آفات

280

باغات و قلمستان

302

258

محیطزیست

281

کیفیت تولید

271

258

تولید صنایع روستایی

273

تحولدر بافتفرهنگی

251

وسایل ارتباط
جمعی
تولید صنایع
روستایی

281

2

5

9

12

14

20

22
23

440

524

تحوالت درآمدی

540

تحوالت درآمدی

441

وسایل ارتباط جمعی

مهاحرت

439

امنیت مرزی

438

امنیت مرزی

441

میزان جمعیت

515

مهاجرت

441

امنیت سرمایهگذاری

470

436

433

اشتغالزایی

458

میزان جمعیت

تحوالت درآمدی

440

بازار تقاضا

434

زیربناهای روستایی

436

بازار تقاضا

433

امنیت
سرمایهگذاری
اشتغالزایی

399
390

بهرهوری

432

ظرفیت تولید

387

امنیت مرزی

428

بازار فروش

383

ماشینآالتکشاورزی

403

زیربناهای روستایی

376

403

بهرهوری

369

سکونتگاههای
جدید
سطح زیر کشت

368
362
349
343

319
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مستقیم
ردیف

متغیر

تأثیر

غیرمستقیم
متغیر

گذار

تأثیر

متغیر

پذیر

متغیر

تأثیر
پذیر

تأثیر
گذار

24

محیطزیست

251

وسایل ارتباط جمعی

266

محیطزیست

241

محیطزیست

273

25

روش تولید

251

تنوع محصول

258

شیوه تولید

239

تنوع محصول

270

26

تأمین اجتماعی

220

روش تولید

258

تأمین اجتماعی

214

روش تولید

261

27

ترکیب جمعیت

190

تأمین اجتماعی

243

ترکیب جمعیت

182

تأمین اجتماعی

242

28

مهاجرت

114

مشارکت اجتماعی

220

مهاجرت

131

مشارکت اجتماعی

221

29

اصالح بافت
کالبدی
تنوع تولید

91

تنوع تولید

205

اصالح بافت کالبدی

107

تنوع تولید

203

0

ترکیب جمعیت

121

تنوع تولید

0

ترکیب جمعیت

129

30

شکل  .10نقشه میزان جابجایی عوامل در تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم

 .5نتیجهگیری
در ابتدا 30عامل به عنوان پیشرانهای اصلی مستخرج از شاخصهای اقتصادی (بهرهوری،
اشتغالزایی ،تحوالت درآمدی ،بازار تقاضا ،تنوع محصول ،تولید صنایع روستایی)؛ شاخصهای
سیاسی و امنیتی (امنیت مرزی ،امنیت سرمایهگذاری)؛ شاخصهای زیربنایی (زیربناهای روستایی،
سکونتگاههای جدید ،اصالح بافت كالبدی روستاها)؛ شاخصهای اجتماعی (میزان جمعیت،
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تركیب جمعیت ،مهاجرت ،محبطزیست ،دسترسی به وسایل ارتباط جمعی ،مشاركت اجتماعی،
گردشگری ،تحول در بافت فرهنگی ،افزایش امکانات آموزشی ،تأمین اجتماعی) و شاخصهای
كشاورزی (شیوه تولید ،كیفیت تولید ،تنوع تولید ،ظرفیت تولید ،سطح زیر كشت ،محصوالت دفع
آفات نباتی ،ادوات و ماشین آالت كشاورزی ،تعداد باغات و قلمستان ،دسترسی به بازار فروش)
كه بر توسعه دشتهای مهران و گدارخوش مؤثر بودند شناسایی و با نرمافزار میكمك جهت تهیه
نقشهها و نمودارها و نهایتاً استخراج عوامل كلیدی تأثیرگذار مورد تحلیل قرار گرفتند.
با بررسی نقشهها و نمودارهای خروجی میكمك ،نحوه توزیع و پراكنش متغیرها در صفحه
پراكندگی ،حاكی از میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است .در بخش روششناسی و
تحلیل میكمك در مجموع دو نوع از پراكنش تعریف شد كه به نام سیستمهای پایدار و
سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در سیستمهای پایدار پراكنش متغیرها بصورت  Lانگلیسی
است یعنی برخی متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند .در
سیستمهای پایدار مجموعاً سه دسته شامل متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر سیستم (عوامل كلیدی)،
متغیرهای مستقل و متغیرهای خروجی سیستم (متغیرهای نتیجه) قابل مشاهده است .در مقابل در
سیستمهای ناپایدار ،وضعیت پیچیدهتر از سیستمهای پایدار است .در این سیستم ،متغیرها در
حول محور قطری صفحه پراكنده هستند و متغیرها در اكثر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری را نشان میدهند كه ارزیابی و شناسایی عوامل كلیدی را بسیار مشکل مینماید .با
این حال ،در این سیستم نیز راههایی ترسیم شده است كه میتواند راهنمای گزینش و شناسایی
عوامل كلیدی باشد.
آنچه از وضعیت نحـوه توزیـع و پـراكنش متغیرهـا و صفحه پراكندگی متغیرهای تأثیرگذار بر
توسعه ناشی اجرای طرح انتقال آب رودخانه سیروان به نواحی گرمسیری دشت مهران (طرح سامنۀ
گرمسیری) میتوان فهمید وضعیت ناپایداری بسیار شدید سیستم است .اكثر متغیرها در اطراف
محور قطری صفحه پراكنده هستند به غیر از چند عامل محدود كه نشان میدهند دارای
تأثیرگذاری باالیی در سیستم هستند بقیه متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به همدیگر
برخوردارند كه فقط شدت و ضعف با آنها هم متفاوت است و دارای تأثیرپذیری باالیی هستند.
قابل ذكر است كه در ادامه و بر اساس نتایج تحلیلها ،در نهایت تعدادی عوامل كلیدی موثر
بر توسعه شهرستان شامل وسایل ارتباط جمعی ،میزان جمعیت و مهاجرت ،اشتغالزایی ،امنیت
سرمایهگذاری ،تحوالت درآمدی ،بازار تقاضا و فروش ،بهرهوری ،زیربناهای روستایی ،امنیت
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مرزی ،سطح زیر كشت ،ماشینآالت كشاورزی ،ظرفیت تولید ،سکونتگاههای جدید و اصالح
بافت كالبدی روستاها استخراج گردید .سپس برای روشـن شـدن صـحنۀ برنامهریزی ،از میان این
تعداد عوامل محدود كلیدی ،وضعیتهای محتملی برای هر عامل تعریف میشود كه منجر به تعداد
زیادی از وضـعیتهـا منجر خواهد شد .سپس با شـفاف شـدن صـحنۀ برنامـهریـزی ،امکـان
سـناریونگـاری و تـدوین اهـداف و سیاستهای اجرایی نیز متناسب با وضعیتهای پیشرو فراهم
میشود كه پرداختن به این مراحل ،جزء اهداف این تحقیق نیست.
آنچه یافتههای تحقیق پژوهش را از یافتههای مطالعات مشابهای كه در ادبیات تجربی به آن
اشاره شده متمایز میسازد این است كه اغلب مطالعات پیشین بهوسیله مدلها و نرمافزارهای
رایج جهت ارزیابی ،سنجش و تحلیل وضعیت موجود اقدام به تهیه نقشه نمودهاند ،ولی روش
این تحقیق به تازگی جهت استفاده در برنامهریزی و سیاستگذاری به این حوزه راه یافته است
و سابقۀ زیادی ندارد .همچنین از نرمافزاری چون میكمك جهت تهیه نقشه استفاده گردیده
است كه پژوهشگر را جهت مسیر درست آیندهنگری یاری مینماید كه مطالعات پیشین فاقد
چنین ویژگی بودند .همچنین ،نقشههای استخراج شده از نرمافزار میكمك ،حاصل نظرات و
تحلیل كارشناسان و نخبگان متخصص است كه پرسشنامۀ تحلیل اثرات متقابل متغیرها با روش
تحلیل ساختاری را پاسخ دادهاند كه مطالعات قبلی فاقد چنین ویژگی یعنی برخورداری از
نظرات جمعی كارشناسان بودند.
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