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  سناریوهاي تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران تأثیر شناسایی
 1قهرودي اصغرزاده شیدا

  طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد يدکتر دانشجوي 
  مومنی فرشاد

  طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد ستادا
   قاسمی عبدالرسول

 طباطبائی عالمه دانشگاه اقتصاد دانشیار
  )14/10/98تاریخ پذیرش:  - 27/4/98(تاریخ دریافت:  

  چکیده
ضعیت آیبا هدف آنکه درك دقیق در این پژوهش، ساخت بر تري از و سان  نده اثرات تغییرات اقلیم ان

توسعه پایدار کشور فراهم شود، با استفاده از رویکرد آینده پژوهی و معرفی نیروهاي پیشران از طریق روش 
سایی آینده شنا سناریونگاري به  شد. در این  12هاي پیش روي ایران در افق دلفی و در قالب  ساله پرداخته 

شران ستفاده از چارچوب تحلیل و مطالعه پس از تعیین پی سناریوها مبتنی بر آنها، با ا ساخت  هاي بحرانی و 
پیشران وابستگی به مسیر، درآمدهاي نفتی، مدیریت منابع  5توسعه نهادي استروم فضاي سناریوها بر اساس 

حوه آبی، روابط خارجی و اعتماد اجتماعی تشریح شد. چارچوبب استروم امکان معرفی بازیگران مختلف و ن
شگر میکنش سناریوهاي مختلف را به پژوه شان میها آنها در  ساختار دهد. نتایج این مطالعه ن دهد با وجود 

ستگی  شتیبانی کننده از توزیع رانت، عدم تقارن اطالعات و قدرت میان بازیگران مختلف، تشدید واب نهادي پ
براي حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم  به مسیر، فقدان جامعه مدنی فعال و انزوا در روابط خارجی زمینه

سترس گروه شفافیت، کنترل بر نظام توزیع منافع از د شد. اما در مقابل با افزایش  هاي پرنفوذ خارج نخواهد 
گیرد و با کاهش وابستگی به شود. نهادهاي پشتیبانی کننده جدیدي براي تقویت چنین ساختاري شکل میمی

ـــادي افزایش ـــیر پایداري اقتص یابد و در نتیجه با بهبود کیفیت زندگی مردم پایداري اجتماعی نیز در می مس
گیرد. مالحظات محیط زیســـتی در حاشـــیه قرار نخواهند گرفت و به عنوان رکن مهم مســـیر بهبود قرار می

  توسعه پایدار  مورد توجه قرار خواهد گرفت.
   .ونگاريییرات اقلیم، توسعه پایدار، پیشران، سناریتغ واژگان کلیدي:

                                                            
 Email: Sheida.asgharzadeh@yahoo.com نویسنده مسئول  - 1
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  مقدمه
شود که در وضعیت اقلیمی به تغییراتی گفته می 3آمده، تغییرات اقلیم 2المللیدر تعاریف بین

دهد. از این رو در این مطالعه آنچه که آثار و در اثر مداخله مستقیم یا غیر مستقیم انسان روي می
وان یک رخداد طبیعی هاي زمانی طوالنی مدت به عنطبیعی گرم شدن زمین است و در طی بازه

که ناشی از نحوه  4در مقابل تغییرات اقلیم انسان ساخت شود، مورد نظر نیست.ایجاد می
هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی است و ، اتخاذ و اجراي سیاست5حکمرانی

ست، هاي اقتصادي، اجتماعی، محیط زیستی مشهود اها نیز چند وجهی و در بخشبالتبع آثار آن
هاي مختلف مورد پژوهش این مطالعه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، چنین اثرگذاري بر بخش

در یک کشور است که داراي سه بعد اصلی اقتصادي،  6به مفهوم اثرگذاري بر توسعه پایدار
از آنجایی که تغییرات اقلیم انسان ساخت مفهومی چند وجهی  اجتماعی و محیط زیستی است.

هاي متعددي به خصوص توان از مثالاي است، به منظور تشریح بیشتر این مفهوم میشتهو میان ر
هوایی قرار دارد و افزایش دما و کاهش ودرباره ایران استفاده کرد. ایران در منطقه خشک آب

شود. بارش برف و باران از جمله آثار تغییر اقلیم طبیعی در این منطقه جغرافیایی محسوب می
دهد میانگین مصرف سرانه آب در ایران که در یک منطقه خشک آب و هوایی رها نشان میاما آما

مترمکعب در سال بوده در حالی که  600، حدود  2005تا  1996قرار دارد، در فاصله سالهاي 
) همچنین بر 2011مترمکعب در سال می باشد. (یونسکو،  150متوسط این شاخص در دنیا 

ایران در مناطقی  (GDP))، سهم تولید ناخالص داخلی 2017هانی (هاي بانک جاساس تخمین
درصد اعالم شده  94درصد یا بیشتر بوده، حدود  40هاي سطحی که برداشت آب از منابع آب

بر اساس اطالعات آماربرداري درصد گزارش شده است.  22در حالی که این شاخص در دنیا 
میلیارد متر مکعب  100حدود  ،منابع تجدید شوندهمیلیارد متر مکعب  123از  1385 -86ل تا سا

میلیارد متر مکعب  40و  از منابع آب زیرزمینیمیلیارد متر مکعب  60آب مصرف شده که حدود 
د منابع آب درص 80). به عبارت دیگر بیش از 1393باشد(فهمی، می از منابع آب سطحی

 75چنانچه کشوري بیش از  شده است. بر اساس اعالم فائو، تجدیدشونده در کشور مصرف
گردد. هاي تجدیدپذیر خود را برداشت نماید با کمبود شدید منابع آبی مواجه میدرصد از آب

) در حالی 2018از این رو ایران با کمبود شدید منابع آبی مواجه است. (سایت فائو، بخش آب، 
توان تنظیم هم اکنون  میلیارد متر مکعب است، 46کل توانمندي آب قابل تنظیم کشور حدود که 

                                                            
  کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد براي تغییرات اقلیم. - 2

3 - Climate Chnage  
4 - Human Made Climate Change 
5 - Governance 
6 - Sustainable Development 
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باشد. به  7میلیارد مترمکعب آب 76مجموع سدهاي ساخته شده و در دست ساخت کشور 
در سدهایی یا شده نیز سد ساخته  وجود ندارد میلیارد مترمکعب آبی که 30براي  تاکنون عبارتی

ین منطقه دهد فارغ از اثرات طبیعی تغییرات اقلیمی در ااین آمارها نشان می است.دست ساخت 
جغرافیایی، نحوه سیاستگذاري در حوزه منابع آبی در کشور به ناپایداري این منابع و در نتیجه 
ناپایداري توسعه پایدار منجر شده است. به عبارتی بیش از آنکه تغییرات اقلیمی طبیعی بتواند 

نتایج آن را هاي داخلی بر آن اثرگذار بوده است و کشور را با چالش مواجه کند، سیاستگذاري
توان هاي کشاورزي، ایجاد گرد و غبار و ... میها، خشک شدن زمیندر خشک شدن تاالب

هاو در نحوه حکمرانی، سیاستگذاري8هاي کلیديدر این مطالعه با شناسایی پیشران مشاهده کرد.
رو،  هاي پیشها تشریح خواهد شد و با معرفی چالشاقدامات، سناریوهاي مبتنی بر این پیشران

براي مقابله با تغییرات اقلیم انسان ساخت  سیاستگذاريسازي و ها در تصمیماي از انتخابگستره
  را فراهم خواهد نمود.

  پیشینه پژوهش 
اي جدید در تحقیقات علوم انسانی است که موضوع تغییرات اقلیم انسان ساخت حوزه

ست. اکثر مطالعاتی که در زمینه تاکنون در ایران مطالعه مشابهی در خصوص آن انجام نشده ا
هواشناسی براي  هايبینی مدلتغییر اقلیم صورت گرفته است یا مربوط به حوزه جغرافیا و پیش

جغرافیایی بوده یا بررسی تغییرات اقلیمی (بارندگی، خشکسالی  هايآینده تغییرات اقلیمی در پهنه
 بانی و ...) را مد نظر قرار داده است.هاي مختلف کشاورزي (زراعی، باغو ...) بر عملکرد حوزه

اشاره  9ها و مطالعات بین المللی، باید به گزارشات پنل بین الدولی تغییر اقلیمدر حوزه پژوهش
هاي گوناگون را در کشورهاي مختلف مورد کرد که در مقیاس جهانی اثرات تغییر اقلیم بر بخش

- هاي تجدیدپذیر، اکوسیستمشامل منابع آبحوزه  9بررسی قرار داده و نتایج آن نشان می دهد 
هاي آبی، امنیت غذایی، جوامع روستایی، الگوهاي مهاجرت، رشد اقتصادي، گسترش فقر، 

ها و امنیت در همه کشورها بسته به شرایط جغرافیایی، اقتصادي، سیاسی، افزایش بیماري
قرار دهد. (پنل بین الدولی  تواند ابعاد توسعه پایدار را تحت تاثیراجتماعی و زیست محیطی می

یکی دیگر از مهمترین مطالعاتی که در سطح کشورها انجام شده مربوط به  )2014تغییر اقلیم، 
      سناریوي  "اي تحت عنوان ) است. مطالعه2000( 10برنامه آثار تغییر اقلیم در انگلستان

                                                            
  93یر سابق نیرو اردیبهشت مصاحبه وز - 7

8 - Drivers 
9 - Intergovernmental Panel on Climate Chnage (IPCC) 
10 - UK Climate Impacts Progrmme 
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    در قالب رویکرد  "تاناجتماعی براي ارزیابی اثرات تغییرات آب و هوا در انگلس–اقتصادي
پژوهی انجام شده و در این مطالعه بر اساس نظر خبرگان دو پیشران ماهیت دولت و آینده

 سناریو انتخاب شدند.  4هاي اجتماعی اقتصادي براي تشکیل ارزش

  چارچوب نظري 

  استروم چارچوب تحلیل و توسعه نهادي
براي  11که از سوي الینور استروم  )ADI(در این پژوهش از چارچوب تحلیل و توسعه نهادي

  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر ابعاد مختلف توسعه پایدار مورد استفاده قرار گرفته است .

  ).10منبع: پیشینه تحلیل و توسعه نهادي، استروم، ( .چارچوب تحلیل و توسعه نهادي - 1نمودار

 13رد که شامل وضعیت عملقرار دا 12در قلب چارچوب تحلیل و توسعه نهادي، عرصه عمل

ها با باشد. وضعیت عمل فضاي اجتماعی است که افراد و گروهمی 14و بازیگران یا محیط کنش
شود. بازیگران نیز به صورت انفرادي یا گروهی در نظر کنند و نتایج حاصل میهم تعامل می

ب به روشن شوند. تحلیل مجموعه قواعد در سطوح مختلف چند الیه در این چارچوگرفته می
کند. استروم با شناسایی شدن روابط مهم قدرت و تشخیص وضعیت سیاستی خاص کمک می

  )309پردازد.(فهم تنوع نهادي ، انواع مختلف قواعد، به تشریح وضعیت کنش می

                                                            
11 - Elinor Ostrom 
12 - Action Arena 
13 - Action Situation 
14 - Actors 
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 کند که چگونه یک نفر از یک گروه تبدیل به فردي مشخص می :15قواعد موقعیت
  شود.داراي موقعیت می

 بازیگر واجد شرایط طبق چه فرایندي از یک موقعیت خارج یا به آن   :16قواعد مرزي
  شود.وارد می

 کند چه موقعیتی به یک بازیگر اختصاص داده شود.: مشخص می17قواعد انتخابی  
 هاي ارتباطی و اینکه چه اطالعاتی باید به کند کانال: مشخص می18قواعد اطالعاتی

  اشتراك گذاشته شود یا نشود.
 کند.: پیامدهایی را که می تواند تحت تاثیر قرار گیرد را مشخص می19نیقواعد میدا  
 کند چگونه تصمیمات بازیگران کنترل شود تا در یک : مشخص می20قواعد تجمعی

  رسد.گروه به نتایج میانی یا نهایی می
 کند چگونه منافع و هزینه ها به بازیگران در موقعیت : مشخص می21قواعد بازده نهایی

  افته توزیع شود.اختصاص ی
زینه گیرد: هزینه اطالعات، هسه نوع هزینه در تحلیل موضوعات در نظر می  IADچارچوب 

ازمانی سهزینه اطالعات به عنوان نتیجه جستجو براي اطالعات  هماهنگی و هزینه استراتژیک.
است. ات دهد. این هزینه همچنین شامل هزینه اشتباهات ناشی از ترکیب نادرست اطالعروي می

اگر  هاي انجام شده در مذاکره، نظارت و اجراي توافقات است.هزینه هماهنگی جمع هزینه
هاي ز هزینهیابد. آخرین بخش اپذیري باشند، این هزینه افزایش میشرکت کنندگان فاقد انعطاف

در  دم تقارنعهاي استراتژیک از شود. هزینهمعامالتی از تعامالت استراتژیک بازیگران ناشی می
شود. دو یرسند، ناشی ماطالعات، قدرت و سایر منابعی که برخی به هزینه دیگران به منافع می

  مشترك، رانت و سواري مجانی است. رفتار استراتژیک

  

 شناسی تحقیقروش

                                                            
15 - Position Rules 
16 - Boundary Rules 
17 - Choise Rules 
18 - Information Rules 
19 - Scope Rules 
20 - Aggregation Rules 
21 - Pay off Rules 
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این مطالعه اکتشافی و به لحاظ هدف، کابردي است. در این پژوهش، محقق به  گیريجهت
هاي متفاوت، سناریوهاي ه قصد بر آن است با ارائه صورت بنديدنبال فرضیه خاصی نیست بلک

) معتقد است 1998( "23انداز طوالنیهنر چشم "در کتاب  22مختلف شناسایی شوند. شوارتز
هاي ساخت سناریو را به شرح ذیل که در هاي بدیل است و گامسناریو ابزاري براي درك آینده

  دهد.شرح میاین مطالعه نیز از آن استفاد شده است، 
 گام اول: تعیین مسئله پژوهش  
 گام دوم: تعیین عوامل کلیدي و فرایندهاي موثر  
 گام سوم: تعیین نیروهاي پیشران  
 ها بر اساس اهمیت و عدم قطعیتگام چهارم: رتبه بندي پیشران  
 گام پنجم: انتخاب منطق سناریوها  
 گام ششم: تکمیل سناریوها  
 گام هفتم: نتایج سناریوها  
 هاي راهبردي براي انتخاب راهبردتم: انتخاب شاخصگام هش  

  بر این اساس مراحل انجام این تحقیق عبارت بودند از:
المللی انجام شده، شواهد داخلی مربوط به نخست بر اساس بررسی مطالعات بین

هاي کالن موثر بر تغییر اقلیم و مصاحبه با خبرگان، مروري بر عوامل کلیدي تغییر سیاستگذاري
دور) 2لیم انسان ساخت بر توسعه پایدار صورت گرفت و سپس با استفاده از روش دلفی (اق

هاي نیروهاي پیشران تعیین شدند. جامعه آماري این پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه
- زیست بودند که از نگاهی آیندهشناسی و محیطالمللی، علوم اجتماعی، جامعهاقتصاد، روابط بین

موضوع توسعه پایدار و تغییر اقلیم برخوردار بودند. بر همین اساس محدودیت در پژوهانه به 
هاي یادشده در این تحقیق مشارکت خبره در حوزه 15تعداد این خبرگان وجود داشت و نهایتا 

هاي بحرانی بود که داشتند. در مرحله بعدي براي تدوین سناریوها، نیاز به فهرستی از پیشران
اهمیت و باالترین عدم باشند. به همین منظور با مراجعه مجدد به خبرگان از داراي بیشترین 

بحرانی بدست آمد. در مرحله بعد با  هايطریق پرسشنامه، نظرات خبرگان در باره تعیین پیشران
هاي تعیین معیارهاي سازگاري، از بین تعداد زیادي سناریو که بر مبناي حاالت مختلف پیشران

اخت داشتند، اقدام به شناسایی سناریوهاي سازگار شد. سپس براي تشریح بحرانی قابلیت س

                                                            
22 - Schwartz 
23 - The Art of Long Views 
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سناریوها از چارچوب تحلیل و توسعه نهادي استروم استفاده شد که نوآوري این مطالعه محسوب 
  شوند.شود و در گام نهایی راهبردهاي سیاستی با توجه به سناریوهاي مورد بررسی ارائه میمی

  رانی   هاي بحشناسایی پیشران
هاي انجام شده و سپس اي و بررسی پژوهشدر این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانه

مصاحبه با خبرگان، عوامل کلیدي و فرایندهاي تغییر اقلیم انسان ساخت که بر توسعه پایدار 
ع عامل کلیدي شامل درآمدهاي نفتی، تنو 13اثرگذار خواهند بود، شناسایی شد. در این مرحله 

اقتصادي، الگوي توسعه صنعتی، مدیریت منابع آبی، فرسایش خاك و جنگل، آمایش سرزمین 
هاي درآمدي، وابستگی به مسیر، رانت، روابط خارجی؛ هاي توسعه،نابرابريدر برنامه ریزي

ها، فساد و اعتماد اجتماعی در پنج گروه اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی و تحریم
 مد. این تقسیم بندي در پنج گروه به مثابه یک ابزار براي داشتن دید بهتر نسبتنهادي بدست آ
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 25دسته بندي 24PESTELهاي مختلف با استفاده از چارچوب به نتایج پژوهش و تحلیل در محیط
  شده است. 

  .هافهرست عوامل کلیدي و منابع آن - 1جدول

                                                            
24 - Political, Economic, Social, Technology, Environmental, Legal (PESTEL) 

ــیح که عامل کلیدي براي قرار گرفتن در بخش تکنولو - 25 ــایر با این توض ــت و س ــت نیامده اس گروه  5وامل در عژي بدس
  بندي شده اند.تقسیم

سایر ردیف - 26 صار در این جدول در  ستفاده می  "مطالعات این پژوهش"هایی با این منبع، از عبارت به منظور رعایت اخت ا
  شود.

ست آمده - 27 شده در این پژوهش بد ست، نظر  در مواردي که عوامل کلیدي از درون تحقیقات انجام  برگان نیز در مورد خا
  آن کسب شده است.

  هاي آب و هوایی، تنوع اقتصادي و تجارتسیاست - 28
29 - Global Developmet and Environment Institute  
30 - Climate Resilient Industrial Development Paths 

  مهمترین منابع  عامل کلیدي

  درآمدهاي نفتی
ن پژوهش و بدست آوردن شواهد داخلی مطالعات ای

  27خبرگان -26هاي کالن کشورمربوط به سیاستگذاري
  )2018( 28آنکتاد -مطالعات توسط محقق   تنوع اقتصادي

  مدیریت منابع آبی

آب  گزارش ارزیابی پنجم پنل بین الدولی تغییر اقلیم بخش
ت محیط زیست (گزارش ملی سازمان حفاظ -)2014(

   -سوم تغییر اقلیم)
  برگانخ -مطالعات این پژوهش 

  الگوي توسعه صنعتی

تحلیلی ارزیابی پنجم پنل بین الدولی تغییر اقلیم  گزارش
  29زیست و توسعه جهانیموسسه محیط -)2014(

(مسیرهاي توسعه صنعتی تاب آور در مقابل تغییر 
   –) 302010اقلیم

  مطالعات این پژوهش

  فرسایش خاك و جنگل
  یستسازمان حفاظت محیط ز

(سومین گزارش وضعیت محیط زیست ایران از سال  
  )1392الی  1383

  برگانخ -مطالعات این پژوهش   هاي توسعهریزيآمایش سرزمین در برنامه

  هاي درآمدينابرابري
فقر  گزارش ارزیابی پنجم پنل بین الدولی تغییر اقلیم بخش

  طالعات این پژوهشم -)2014(

  وابستگی به مسیر
 ابی پنجم پنل بین الدولی تغییر اقلیم بخشگزارش ارزی

 -)2014کاهش انتشار، سازگاري و توسعه پایدار (
  مطالعات این پژوهش

  برگانخ -مطالعات این پژوهش   رانت
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یک از عوامل  شد ابتدا میزان اثرگذاري هر در مرحله بعد با تهیه پرسشنامه از خبرگان خواسته
نمایند.  کلیدي شناسایی شده بر وضعیت پایداري اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی را ارزیابی

ختیار پاسخ دهندگان ( با تاثیر بسیار زیاد) در ا 5براي اعالم نظرات، طیفی از صفر (بدون تاثیر) تا 
ل کلیدي برگان خواسته شد تا در مورد وضعیت عوامقرار داده شد. در بخش دوم پرسشنامه از خ

ته به نوع میالدي) پاسخ دهند. در اینجا نیز بس 2030سال آینده (تا سال  12شناسایی شده در 
  اشت.محرك، طیفی از وضعیت به سمت بهبود و یا بدترشدن در اختیار پاسخ دهندگان قرار د

هاي کلیدي به روش تعیین پیشرانهاي خبرگان، در گام بعدي و پس از جمع آوري پاسخ
هاي بحرانی عالوه بر سنجش عدم قطعیت بحرانی انجام شد. به منظور شناسایی عدم قطعیت

میزان اهمیت یک پیشران، سنجش میزان عدم قطعیت آن نیز ضروري است که به این منظور از 
زان همگرایی گیري میروش شاخص اجماع استفاده شده است. شاخص اجماع روشی براي اندازه

هاي عوامل مورد و همسویی خبرگان در مورد جهت تغییرات، میزان اهمیت و یا سایر مشخصه
ها، میزان اجماع آنها در بررسی است. در این روش با دریافت نظرات خبرگان در مورد پیشران

سی ها را بررهاي مختلف پیشرانمورد جهت تغییرات آینده یک پیشران و احتمال وقوع پیشفرض
هاي مختلف از طریق فرمول شاخص کند. نتایج نظرات خبرگان و فراوانی امتیازها در گزینهمی

 Nتا 0ها عددي بین ها و وضعیت طیف گزینهشود که با توجه به تعداد گزینهاجماع بررسی می
تر باشد بیانگر عدم اجماع خبرگان و هرچه حاصل می شود که هر چه عدد به صفر نزدیک ±

 باشد بیانگر اجماع خبرگان است. بیشتر 

  

  

  

  خبرگان  روابط خارجی
  نخبرگان  هاتحریم
  خبرگان  فساد

  خبرگان  اعتماد اجتماعی
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  خروجی پرسشنامه و انتخاب محورهاي سناریوها
سازي نتایج خروجی پرسشنامه بر روي نمودار نشان دهنده آن است که از بین عوامل پیاده

کلیدي اقتصادي (تنوع اقتصادي، درآمدهاي نفتی کشور و الگوي توسعه صنعتی)، پیشران کلیدي 
که باالترین میزان اهمیت را دارد و در عین حال آینده آن سرشار از عدم  درآمدهاي نفتی است

 قطعیت و نااطمینانی است.

  .منبع: نتایج مطالعه. هااهمیت و عدم قطعیت پیشران - 2نمودار

درآمدي و آمایش سرزمین  هايدر میان سه عامل کلیدي اجتماعی (اعتماد اجتماعی، نابرابري
در بین عوامل کلیدي سیاسی،  .ه)، پیشران کلیدي اعتماد اجتماعی استهاي توسعدر برنامه ریزي

دهد روابط خارجی در مقایسه ها نشان میها، نتایج مستخرج از پرسشنامهروابط خارجی و تحریم
ها از اهمیت بیشتري برخوردار است و نااطمینانی و عدم اجماع درباره آینده آن بیشتر با تحریم

درباره دو محرك محیط زیستی نیز بیانگر آن است که مدیریت منابع آبی  نتایج پرسشنامه است.
هاي دیگر را نیز ها در بخشباالترین اهمیت را نه تنها در این گروه که نسبت به سایر محرك

دهد ها نشان میاز بین عوامل نهادي (وابستگی به مسیر، رانت و فساد)، نتایج پرسشنامه دارد.
بنابراین پنج پیشران  اي اهمیت بیشتر و عدم قطعیت باالتر در آینده است.وابستگی به مسیر دار

درآمدهاي نفتی، روابط خارجی، اعتماد اجتماعی، مدیریت منابع آبی و وابستگی به مسیر به 

0 0.5 1 1.5

تنوع  اقتصادي

الگوي توسعه صنعتی

روابط خارجی

هآمایش سرزمین در برنامه ریزي هاي توسع

مدیریت فرسایش جنگل و خاك

فساد 

اعتماد اجتماعی

عدم قطعیت اهمیت
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عدم قطعیت  5بندي سناریوها را در این مطالعه استخوان 31هاي بحرانی تعیین شدند.عنوان پیشران
) سناریو ایجاد شد. براي 2*2*2*2*2ترکیب متفاوت( 32ه درمجموع بحرانی تشکیل داد ک

طراحی جدول ریخت شناسی با توجه به تعداد زیاد سناریوها، از نامگذاري با حروف الفباي 
  انگلیسی استفاده شده است. 

  افزایش درآمدهاي نفتی(A) 
  کاهش درآمدهاي نفتی(B)  
  بهبود مدیریت منابع آبی(C)  
 بع آبی افول مدیریت منا(D)  
  تشدید وابستگی به مسیر(F)  
  کاهش وابستگی به مسیر(G)  
  بهبود روابط خارجی(H)  
  عدم تغییر در روابط خارجی(I)  
  بهبود اعتماد اجتماعی(J)  
  افول اعتماد اجتماعی(K) 

ت ها بصورمختلف عدم قطعیت هايسازگاري سناریوها به معنی امکان پذیري درونی حالت
تسهیل  ن مطالعه وابستگی به مسیر در شناسایی سناریوهاي سازگار بسیارهمزمان است. در ای

صورت  هاي آن بهکه عدم قطعیت (ACFHJ)رود. به طور مثال اولین سناریو کننده به شمار می
وابط خارجی رافزایش درآمدهاي نفتی، بهبود مدیریت منابع آبی، تشدید وابستگی به مسیر، بهبود 

گی به مسیر ی است، ناسازگار خواهد بود. زیرا در حالی که تشدید وابستو بهبود اعتماد اجتماع
واهد هاي بحرانی به روال سابق خوجود دارد، جهت حرکت همه روندهاي پیشین براي پیشران

ی بصورت بود و در این صورت بهبود مدیریت منابع آبی، بهبود روابط خارجی و اعتماد اجتماع
  فاق نخواهد افتاد. همزمان با وابستگی به مسیر ات

  

  

  

                                                            
گانه قرار ندهیم باز هم همین پنج  5هاي مختلف ب گروهچنانچه همه پیشـــرانها را با هم یکجا مقایســـه نماییم و در قال - 31

  پیشران انتخاب خواهد شد که داراي باالترین میزان اهمیت و بیشترین عدم قطعیت در آینده هستند.
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  تشریح سناریوها

سیر، کاهش درآمدهاي نفتی، افول سناریوي اول (پرتگاه):  ستگی به م شدید واب ت
  وابط خارجی، کاهش اعتماد اجتماعیمدیریت منابع آبی، عدم تغییر در ر

پیوندد. می دهند و هم آیندي بحران ها به وقوعها با هم روي میدر این سناریو، همه بحران
ب در وابستگی شدید به مسیر طی شده رخ خواهد داد و ترتیبات نهادي و پشتیبان یک انتخا

  ست. هاي پیشین کرده اگذشته، مسیر اتخاذ تصمیمات آتی را نیز وابسته به همان انتخاب

  تحلیل وضعیت سناریوي اول  
ي که حاکمیت اتوان در نظر گرفت. به گونهبازیگران را در دو دسته کلی مردم و حاکمیت می

هاي پرنفوذ در نظر گرفته می شود. مردم نیز شامل عامه شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه و گروه
هاي بازیگران نیز بر اساس قواعدي که استروم مردم، نهادهاي مردم نهاد و احزاب است. کنش

اي در چارچوب خود مطرح می کند شرح داده خواهد شد. همچنین استروم معتقد است متغیره
برونزایی در این چارچوب باید در نظر گرفت و اثرات آنها بر کنش بازیگران را نیز در تحلیل 

که داگالس نورث، والیس و وینگاست آن را  32وارد نمود. در اینجا نیز نظم دسترسی محدود
دانند، به عنوان متغیر برونزاي چارچوب نوعی از نظم اجتماعی مربوط جوامع در حال توسعه می

  نظر گرفته شده است.    در 

  کاهش درآمدهاي نفتی
دولت رانتی به سبب در اختیار داشتن منابع نفتی، وجود نظم دسترسی محدود و کم رنگ 
بودن نقش احزاب و جامعه مدنی قوي، قادر به ایجاد فضاي غیرشفاف در تخصیص منابع است. 

عاتی، میدانی، تجمعی و بازده دولت با در اختیار داشتن قواعد موقعیتی، مرزي، انتخابی، اطال
کند چگونه یک گروه (یک بازیگر دیگر) داراي موقعیت دسترسی به رانت نهایی، مشخص می

شود. طبق چه فرایندي به آن موقعیت وارد یا از آن خارج شود. چه اطالعاتی را با سایر بازیگران 
رد. دولت با اعمال قاعده به اشتراك گذارد و با چه تصمیماتی بر پیامدهاي مشخصی تاثیر گذا

ها کند منافع و هزینهکند و مشخص میکنترلی رسیدن به نتیجه مورد نظر خود را اعمال می
                                                            

سازمانها (احزاب، اتحادیهاز ویژگی - 32 سترسی محدود، اندك بودن تعداد  شکل هاي کارگري،هاي نظم د صنفت ی و ...) هاي 
ست. د ستها سر عین حال همان تعداد اندك نیز عمدتا به حکومت واب شدت متمرکز و غیرفراگیر ا ت. در مقابل، اند و دولت به 

ی محدود به کند. براي گذار از نظم دسترسدر نظم دسترسی باز رقابت سیاسی و اجتماعی است که ثبات اجتماعی را حفظ می
ستانه شرط آ سه  سی باز باید  ستر شنظم د شرط در بخشاي تامین  سه  شریح میود. این  الیس و شود. (نورث، وهاي بعدي ت

  )14، 1395وینگاست، خیرخواهان و مجیدزاده
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هاي سیاسی در  چگونه به بازیگران مختلف اختصاص یابد. در فضاي غیرشفاف، دستکاري
ی، دولت با کاهش درآمدهاي نفت )2002، 33شود. (وانتچکونفرایندهاي تخصیص منابع ایجاد می

به عنوان توزیع کننده رانت درصدد آن است سعی در کاهش شفافیت اطالعاتی داشته باشد. از 
شود و در اقتصاد سیاسی رابطه بین قدرت و آنجایی که اطالعات هم ارز با دانش محسوب می

ه گذارد، بنابراین هر چرود که بر نظام توزیع منافع نیز اثر میدانش یک اصل مهم به شمار می
شفافیت براي سایر بازیگران غیر متصل به حوزه قدرت کمتر باشد، کنترل کمتري بر پیامدها 

گذاري پایین تري برخوردار هستند. قوه مقننه وظیفه قاعده 34خواهند داشت و در نتیجه از قدرت
رسمی و نظارت بر تخصیص منابع را بر عهده دارد. اما در حالی که گفته شد در این سیستم 

دي دسترسی محدود است، در سیستم سیاسی و حقوقی نیز دسترسی محدود وجود دارد. اقتصا
از این رو، مجلس نیز در قالب همان نظم دسترسی محدود قرار دارد و کنش آن در قاعده 

شود. نمایندگان مجلس از فشار سیاسی براي ها و نظارت بر توزیع رانت خالصه میگذاري
تواند با بازده نهایی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، مجلس می اجراي قواعد قلمرو، کنترلی و

استفاده از وضع قوانین رسمی و با استفاده از فشار سیاسی (ساختار نهادي غیررسمی) تحت 
عنوان انجام وظیفه نظارتی روي پیامدهاي مورد نظر خود تاثیر گذار باشد، نتایج مورد نظر خود 

ها را به نحو مطلوب خود توزیع کند. قوه رد و منافع و هزینهرا از کنش بازیگران بدست آو
قضائیه به عنوان یکی دیگر از بازیگران کلیدي باید نقش کنترل فساد و حاکمیت قانون و ایجاد 
امنیت حقوق مالکیت را داشته باشد. اگر این نهاد را نیز متاثر از ساختار نظم دسترسی محدود به 

حقوق مالکیت فرادستان را پیش خواهد برد. در نتیجه چنین  شمار آوریم، کنش حمایت از
نهادي داشته باشد که اجراي قراردادها را تضمین کند. در واقع  هايتواند نوآوريبازیگري نمی

تواند تحت تاثیر قرار گیرد که این نهاد باید با دراختیار داشتن قواعد قلمرو پیامدهایی را که می
ت، مشخص کند. یکی دیگر از مهمترین بازیگران این عرصه مردم همان اجراي قراردادها اس

      هاي کارشناسی مستقل و احزاب هستند که هستند در واقع جامعه مدنی، رسانه ها، گروه
هاي باشند. با وجود سیستم دسترسی محدود، اساسا احزاب و رسانههایی متشکل از مردم میگروه

ها باید به گیرند. کنش این گروهمع مدنی اندکی شکل میهاي کارشناسی و جوامستقل و گروه
نوعی نظارت بر عملکرد حاکمیت و ارائه اطالعات شفاف به عامه مردم باشد. اما به دلیل آنکه 
در نظم دسترسی محدود دولت قراردادي که معلول یک قرارداد اجتماعی باشد شکل نگرفته و 

ن آن شده، از این رو دولت بر اساس قواعد موقعیت دولت رانتی با وجود درآمدهاي نفتی جایگزی
                                                            
33 - Wantchekon 
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ها هر چه کمتر داراي موقعیت کنترلی و کند این گروهو مرزي که در اختیار دارد، سعی می
اطالعاتی شوند و در نتیجه قدرت نظارتی آنها کمتر خواهد شد و پاسخگویی دولت نیز به این 

  یابد.گروه کاهش می

  افول مدیریت منابع آبی
ینجا به دلیل اینکه وابستگی شدید به مسیر طی شده وجود دارد، راهکار مدیریت منابع در ا

شود و اقتصاد سیاسی که ناظر بر هایی غیر از تغییرات ساختاري و نهادي دیده میآبی در کنش
دهد. زیرا اساسا اي را در اولویت قرار مینظام توزیع منافع است، همچنان مدیریت سازه

تر و تاه مدت ارزانتر، سریعتر و از لحاظ سیاسی کم هزینه تر، قابل مشاهدهراهکارهاي کو
تر هستند. از این رو دولت با در اختیار داشتن قواعد اطالعاتی، تصویر دقیق و شفاف از نمایشی

هاي آبیاري دهد. دولت همچنان استمرار در خطاي راهبردي در شیوهمدیریت منابع آبی ارائه نمی
گذاري مادي و آموزشی در این بخش افزایش نخواهد داشت رزي دارد، سرمایهدر بخش کشاو

اما در مقابل کشاورزان به عنوان بازیگرانی که داراي تشکل صنفی قوي و پایگاهی در بدنه قدرت 
پردازند. در (در نظم دسترسی محدود) نیستند، هزینه تبلیغاتی هدررفت آب در این بخش را می

کند و شتباهات ناشی از ترکیب نادرست اطالعات را به جامعه تحمیل میواقع دولت، هزینه ا
کند. همچنین به دلیل وابستگی به مسیر ایجاد عدم تقارن اطالعات، دور باطل رانت را تقویت می

هایی مانند خودکفایی در برخی محصوالت استراتژیک دست شده دولت حاضر نیست از سیاست
عد میدانی، توسعه کشاورزي را در افزایش میزان محصوالت بکشد و سعی نموده براساس قوا

کشاورزي و به هر قیمتی تعریف کند. در این میان نمایندگان مجلس به عنوان بازیگران دیگر 
اي شامل هاي سازهاین عرصه عمل با استفاده از قواعد کنترلی و با فشار بر دولت، توسعه پروژه

اي را با هدف کسب راي در مناطق حوزه انتخابیه حوضه سدسازي، کانال کشی و انتقال آب بین
برند. به عبارت دیگر خود و تحت عنوان ارتقاء کشاورزي یا صنعت در آن منطقه پیش می

کنند که چگونه تصمیمات حوزه نمایندگان مجلس به دلیل قدرت سیاسی باال، مشخص می
هاي آمایش سرزمین، اي اجراي طرحمدیریت آب به نتایج مورد نظر آنها برسد. هنگامی که به ج

قدرت کنترل یک بازیگر (نمایندگان مجلس) در یک موقعیت از سایرین برتر باشد، هزینه 
یابد و در نتیجه به دلیل پیچیدگی ها افزایش میهماهنگی در مذاکره، نظارت و اجراي برنامه

  ماتریس نهادي، هزینه مبادالتی نیز باال می رود.
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  ابط خارجیعدم تغییر در رو
گذاري خارجی به هاي خارجی نیز در کاهش ورود سرمایهنتایج این عدم تغییر سیاست

کشور، پایین بودن روابط تجاري با کشورهاي اروپایی و برقراري تجارت با کشورهایی نظیر هند 
ماند و بازگشت به ها باقی میو چین با هزینه باالترخواهد بود. همچنین کشور در تله تحریم

ها رسد. در حالتی خوش بینانه که تحریمپیشا تحریمی چندان ممکن به نظر نمی هايوقعیتم
بایستی صرف خنثی نمودن تحریم ها و اثرات منفی ناشی شدت نگیرند، منابع و توان کشور می

از آن باشد. با توجه به اینکه تغییر در روابط خارجی هر کشور نخست بر پایه اراده سیاسی همان 
است در اینجا تنها به کنش بازیگران داخلی پرداخته می شود. مهمترین بازیگر این عرصه کشور 

نهادهاي زیر نظر رهبري هستند. نهادهایی مانند صدا و سیما، نیروهاي مسلح، قوه قضاییه، شوراي 
هاي تشکیل دهنده این بازیگر در نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... مهمترین مجموعه

روند. بازیگر مهم دیگر این عرصه دولت است که ي تعیین روابط خارجی به شمار میکنش برا
به نیابت از آن وزارت امور خارجه این نقش را در عمل بر عهده دارد و بازیگر دیگر مجلس 
شوراي اسالمی است. در مدل استروم در تحلیل عرصه عمل باید به متغیرهاي برونز نیز توجه 

گذار هستند، قانون اساسی و رهاي برونزا که در اینجا بر عرصه عمل اثرداشت. مهمترین متغی
نظام ارزشی حاکم بر کشور است که بر پایه ارزشهاي دینی، انقالبی و مبارزه با امپریالیست شکل 

گیر گرفته است. بر همین اساس نهادهاي زیر نظر رهبري بر اساس قانون اساسی نقش تصمیم
گیر و مجري و مجلس شوراي اسالمی دولت نقش تصمیم 35ارند.نهایی را در این خصوص د

قانون  57گیر و نظارتی بر عهده دارد. با توجه به اصل (کمیسیون امنیت ملی) نیز نقش تصمیم
زیر نظر ) قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه(واي حاکم در جمهوري اسالمی ایران اساسی که ق

گیري در زمینه سیاست خارجی از از این رو ساختار تصمیمکنند، فعالیت میوالیت مطلقه امر 
است و نقش تصمیم گیري دولت و مجلس در مقایسه با نهادهاي زیر نظر رهبري  36باال به پایین 

کمتر است. از این رو در عرصه عمل قانون اساسی نیز این بازیگران را مشخص نموده است. به 
موقعیتی و انتخابی است که بازیگران، موقعیت و نوع عبارتی، قانون اساسی همان قواعد مرزي، 

موقعیت را در تعیین روابط خارجی معین کرده است. در این عرصه عمل قواعد کنترلی نیز بر 
شود که چگونه تصمیمات سایر عهده نهادهاي زیر نظر رهبري است و از آن طریق مشخص می

هاي هر یاست خارجی) برسد و منافع و هزینهبازیگران به نتایج نهایی (تغییر یا عدم تغییر در س
                                                            

شوراي عالی امنیت ملی به  - 35 سی،  سا ششم قانون ا صل یکصد و هفتاد و  ساس ا سداري از   فع ملیمنا  منظور تامینبر ا و پا
سالمی و ضی  انقالب ا شورا پس از تایید مقام رهب حاکمیت ملی  و  تمامیت ار صوبات این  شود و م شکیل می  شور ت ري قابل ک

صل  ساس ا ست. همچنین بر ا سالمی که در اجرا ا سداران انقالب ا سپاه پا سی،  سا صدوپنجاهم قانون ا ستین روزیک هاي نخ
  .ماندپیروزي انقالب تشکیل شد، براي ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي آن پا بر جا می

36 - Up tp Down 



     1398زمستان ،  4 ، شماره 5 ي عمومی، دورهپژوهشی سیاستگذار - فصلنامه علمی              202 

 

 

اي از روابط خارجی را گونه تصمیمی براي همه بازیگران خواهد بود. نتیجه این کنش ها گستره
کند که شاخص ترین آن که بر سایر موارد نیز اثرگذار خواهد بود، روابط ایران با مشخص می

نه و سر دیگر طیف عادي شدن روابط امریکاست. یکی از دو سر این طیف، تداوم رابطه خصما
کند چه طیفی به عنوان نتیجه با آمریکاست. این گستره نتیجه قواعد انتخابی است که مشخص می

  ها حاصل شود.کنش

  کاهش اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی در اینجا معرف رابطه بین مردم و حاکمیت است. بازیگران در این عرصه 

در جوامع با اعتماد باال  37هستند. تبعیض، فساد، خویشاوندساالريعمل شامل حاکمیت و مردم 
                 شود.ساخته می 38شود. زیرا اساسا اعتماد از باالبه حاکمیت بسیار کم دیده می

در این سناریو با کاهش اعتماد، مردم نسبت به عملکرد حاکمیت در  )356،2016(رتشتاین، 
دهند. تبعیض، فساد و عدم شایسته ساالري، عدم نظارت کافی بخشهاي مختلف واکنش نشان می

هاي دولتی، طوالنی بودن فرایندهاي قضایی که زیرمجموعه حاکمیت به شمار مجلس بر دستگاه
اعتنایی اعتمادي عمومی و بیشود نارضایتی اجتماعی، سرخوردگی، بیروند موجب میمی

به نوعی بیانگر مثبت نگري به آینده است که سیاسی از سوي مردم روي دهد. اعتماد اجتماعی 
هاي شود و آحاد جامعه حس اعتماد به سیاستدر چنین شرایطی با منفی نگري جایگزین می

هاي مبادله اقتصادي و سیاسی بواسطه فقدان در حالی که هزینه دهند.حاکمیت را از دست می
شدن اعتماد مردم به د، با کمرنگ روشفافیت، رانت، فساد و عدم اجراي حقوق مالکیت باال می

  افزاید.یابد و بر پیچیدگی ماتریس نهادي میمبادله اجتماعی نیز افزایش می هايهزینهحاکمیت 

سیر، افزایش درآمدهاي نفتی، افول مدیریت سناریوي دوم :  شدید به م ستگی  واب
  ابط خارجی، زوال همبستگی اجتماعیمنابع آبی، عدم تغییر در رو

انند سناریو ها به جز درآمدهاي نفتی که افزایش خواهند داشت، هماریو همه پیشراندر این سن
  اول هستند.  

  تحلیل وضعیت سناریوي دوم  
ها همانند سناریوي اول خواهد بود. همچنان دولت به سبب در اینجا نیز بازیگران و کنش

دود و کم رنگ بودن داشتن درآمدهاي حاصل از منابع نفتی و به دلیل وجود نظم دسترسی مح
                                                            
37 - Nepotism 
38 - From Up 
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نقش احزاب و جامعه مدنی قوي، تمایلی به ایجاد فضاي شفاف در تخصیص منابع ندارد. در 
اینجا نیز کار دولت رانتی تنها تخصیص رانت است. از آنجایی که در این سناریو تشدید وابستگی 

. دولت با در شودبه مسیر وجود دارد، با افزایش درآمدهاي نفتی، دولت دچار توهم درآمدي می
کند که چه اطالعاتی در خصوص تعهدات مالی دولت اختیار داشتن قواعد اطالعاتی مشخص می

هاي پرنفوذ اختصاص منابع ارائه شود و با داشتن قواعد کنترلی در یک بازي همکارانه با گروه
ها بد. بانکیابر افزایش میهاي سرمایهها و موسسات مالی، صنایع و پروژهدرآمدي به سمت بانک

کنند بدیهی است هنگامی که دولت به عنوان بازیگر با در اختیار داشتن قواعد قلمرو مشخص می
هاي پرنفوذ در مقام ناظر داراي ضعف در قواعد موقعیت، کنترل، بازده نهایی و قلمرو باشد، گروه

ن شامل قوه مقننه، سایر بازیگرا .گیرنددر چنین ساختار اقتصاد سیاسی نقش دولت را بر عهده می
ها نیز  نیز در قالب همان نظم دسترسی محدود و قوه قضائیه و جامعه مدنی، احزاب و رسانه

  پردازند. هایی که در سناریوي اول مطرح شد به ایفاي نقش میکنش

کاهش وابستگی به مسیر، افزایش درآمدهاي نفتی، بهبود مدیریت سناریوي سوم: 
  بط خارجی، افزایش اعتماد اجتماعیمنابع آبی، بهبود  در روا

کنند. وابستگی به مسیر طی شده کاهش ها به سمت بهبود حرکت میدر این سناریو، پیشران
یافته، درآمدهاي نفتی افزایش خواهد یافت، روابط خارجی بهبود یافته و مدیریت منابع آبی نیز 

هاي وب مدل استروم مشخصهبا توجه به اینکه در چارچ در وضعیت مناسبی قرار خواهد گرفت.
هاي اجتماعی و مقررات به عنوان متغیرهاي برونزا بر عرصه عمل زیستی و فیزیکی، ویژگی

تاثیرگذارند، حرکت این پیشرانها به سمت بهبود و کنش بازیگران را باید متاثر از تغییرات ایجاد 
حدود که در سناریوي اول شده در متغیرهاي برونزا به شمار آورد. زیرا در فضاي نظم دسترسی م

ها وجود ندارد. باید متغیرهاي برونزا تغییر کنند تا و دوم تشریح شد، امکان بهبود همه پیشران
ها همگی به سمت بهبود پیش روند. در این فضاي سناریو، در فضاي سناریوي جدید پیشران

ی بالغ و گذار به ها، موید آن است که فرصتی براي استقرار حکومت طبیعفرض بهبود پیشران
اي باید محقق سمت نظم دسترسی باز ایجاد خواهد شد. براي چنین گذاري سه شرط آستانه

  )247اجتماعی،نورث، والیس و وینگاست،  هايشود.(خشونت و نظم
حاکمیت قانون براي فرادستان: در اینجا استقرار نظام قضایی که افراد با  : 1اي شرط آستانه

ها (نظام اداري یا دادگاه) دسترسی داشته و احکام و ناسب به قواعد و رویههزینه و مدت زمان م
آراي آنها دست کم در رابطه با فرادستان، الزام آور و بی طرفانه باشد، شرط الزم براي حاکمیت 

  )248قانون است. (همان، 
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هاي عمومی و خصوصی: توسعه هاي با عمر دائمی در حوزهسازمان : 2اي شرط آستانه
شود که روابط فرادستان اقتصادي و سیاسی از ایجاد نهادهاي بادوام و بسیار پیشرفته اي حاصل می

 هايهاي دائمی بخش عمومی باید همراه با سازمانکنند. سازماندرون ائتالف را ساختارمند می
  )259دائمی بخش خصوصی به طور تدریجی و پیاپی رشد کرده و تکامل یابند. (همان، 

کنترل یکپارچه نظامیان: جداسازي پیوندهاي نزدیک بین اقتصاد، سیاست   : 3اي انهشرط آست
ها یابد و از این طریق تفکیک کارکردها و تخصصی شدن سازماننظامیان در اینجا ضرورت می

البته چنانچه از این شروط  کند.دهد و این تخصص گرایی خلق رانت را محدود میرخ می
ی نشود، در هر لحظه امکان برگشت به نظم دسترسی محدود پایه و طبیعی اي مراقبت کافآستانه

هاي بین هاي بارز آن حضور موثرتر در صحنهوجود دارد. بهبود در روابط خارجی که ویژگی
هاي زدایی با کشورهاي اروپایی و عربی، خنثی کردن تالشهاي تنشالمللی، اجراي سیاست

ن ایران از طریق تعامل و گفتگوهاي سازنده با بازیگران اصلی اسرائیل و امریکا براي منزوي کرد
منطقه و عرصه بین الملل است، به نحو موثري بر جریان ورود سرمایه گذاري خارجی و توسعه 

با بهبود مدیریت منابع آبی در کشور، توجه  شرکاي اقتصادي و تجاري کشور اثرگذار خواهد بود.
بر و ایجاد صنایع گیرد. کشت محصوالت آبولویت قرار میآمایش سرزمین در ا هايبه برنامه

هاي آبخوان شود. استفاده از روشخشک متوقف میبا مصرف آب زیاد در مناطق خشک و نیمه
هایی می شود که به اتالف منابع مالی و داري براي جلوگیري از تبخیر آب جایگزین سدسازي

اي و هاي انتقال آب بین حوضهند پروژههاي کوتاه مدت مانشود. راه حلآبی منتهی می
هاي قیمتی از دستور کار خارج خواهد شد. مدیریت بهم پیوسته منابع آبی با مشارکت دستکاري

هاي مختلف به کار گرفته همه ذینفعان به خصوص در منابع آبی باالدست و پایین دست در استان
شود. اعتماد عمومی و ت بازسازي میشود. با افزایش اعتماد اجتماعی رابطه مردم و حکوممی

شود و مردم از احساس تعلق اجتماعی در میان مردم افزایش می یابد. جامعه مدنی فعالتر می
کنند. حاکمیت تالش می کند تا عملکرد نظام خدمات هاي حاکمیت احساس انتفاع میسیاست

  عمومی را بهبود بخشد و پاسخگویی را افزایش دهد. 

 ي نفتیافزایش درآمدها
در این سناریو همچنان مهمترین منبع درآمدي دولت منابع نفتی است، اما با تحقق شروط 

تر  و پایبندي به قانون اي و کاهش وابستی به مسیر، نقش احزاب و جامعه مدنی قويآستانه
شود و دولت از توزیع رانت به طور افراطی یابد. در نتیجه شفافیت بیشتري ایجاد میافزایش می
گیرد. دولت در اینجا نیز قواعد موقعیتی، مرزي، انتخابی، اطالعاتی، میدانی، تجمعی و فاصله می

تر شده ، فرایندهاي تخصیص منابع بازده نهایی را در اختیار دارد اما به دلیل آنکه فضا شفاف
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شود. چون دولت قواعد اطالعاتی را در دست دارد و هاي سیاسی میکمتر دچار دستکاري
بندي نظري موضوعات اقتصادي براي جامعه مستقل کارشناسی فیت نیز حاکم شده، صورتشفا

هاي اطالعاتی و استراتژیک، هزینه مبادالتی نیز کاهش دچار اخالل نخواهد شد. با کاهش هزینه
یابد. به عبارتی با برقراري شفافیت، نهادهاي کاهنده هزینه مبادله که مسیر توسعه را فراهم می
گذاري رسمی اي، قوه مقننه نیز به کنش قاعدهیابند. با تحقق شرایط آستانهد، گسترش میکننمی

شود، را بر عهده دارد. حاکمیت قانون و اجراي آن در و نظارت بر تخصیص منابع متمرکز می
این سناریو بدون سوگیري خواهد بود و استفاده از فشار سیاسی نمایندگان مجلس براي 

یابد. در سایه تقویت ها کاهش میوي پیامدهاي مورد نظر و توزیع منافع و هزینهتاثیرگذاري بر ر
بیشتر در مجلس با هم رقابت  هايساختار حزبی و توسعه سیاسی، احزاب براي کسب کرسی

گیرند. به طوري که نحوه توزیع کنند و با داشتن قواعد کنترلی، اقدامات دولت را زیر نظر میمی
گیرد. در تقویت نظام حزبی، هاي اقتصادي از کانال مجلس صورت میي سیاستهامنافع و هزینه

هایی شود و با توجه به نیاز احزاب به راي مردم، کنشخلق رانت در نظام اقتصادي محدود می
      هاي پرنفوذ کند مورد حمایت قرار هاي اقتصادي را تنها محدود به گروهکه منافع سیاست

اي به عنوان متغیر مهم برونزا، قوه قضائیه ناریو و با دستیابی به شروط آستانهدر این س گیرد.نمی
نیز به عنوان یکی دیگر از بازیگران کلیدي با در اختیار داشتن قواعد کنترلی، حاکمیت بی طرف 

گیرد. به عبارتی، قوه هاي فرادستان و دولت را در پیش میی براي تخلف گروههایو مجازات
شود. این بازیگر در پردازد و امنیت حقوق مالکیت حفظ میجراي منصفانه قانون میقضائیه به ا

طرفانه قانون، اجراي قراردادها این عرصه عمل باید با دراختیار داشتن قواعد قلمرو و اجراي بی
ها، بازیگر دیگر در این عرصه عمل مردم هستند که شامل جامعه مدنی، رسانه کند.را تضمین می

باشند. در این سناریو با قرار گرفتن نظم دسترسی اي کارشناسی مستقل و احزاب میهگروه
کنند که مردم در منافع سهیم محدود در حالت بالغ، نهادها و سیاست ها به سمتی حرکت می

باشند و کنترل فرادستان بر قواعد بازده نهایی کاهش یابد. زیرا با ایجاد شفافیت، قدرت جامعه 
هاي کارشناسی افزایش می یابد. در اینجا با افزایش مشارکت سیاسی مردم ها و گروهمدنی، رسانه

  اند، پاسخگویی سیاسی نیز از سوي دولت افزایش خواهد یافت. که داراي موقعیت مشارکتی شده

  بهبود مدیریت منابع آبی
بع آبی از اي و بهبود وابستگی به مسیر کنش بازیگران در مدیریت منابا تحقق شروط آستانه

کند. دولت با دراختیار داشتن قواعد اطالعاتی، تصویر واقعی از بحرانی شدن آن جلوگیري می
هاي کارشناسی هاي گروهکند و با شفاف شدن وضعیت، ارزیابیوضعیت منابع آبی کشور ارائه می
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ع آبی هاي پرنفوذ و برخی نمایندگان مجلس به رانت منابشود که گروهمستقل مانع از آن می
گیرد که خود دست یابند. به عبارتی قواعد انتخابی و قواعد بازده نهایی در اختیار دولت قرار می

از کنش توزیع کننده رانت فاصله گرفته است. در نتیجه دولت با وارد کردن سایر ذینفعان شامل 
ات به جامعه کند و با ارائه اطالعکشاورزان، از در اختیار داشتن قواعد موقعیتی استفاده می

کارشناسی، کشاورزان و مجلس، اقتصاد سیاسی ناظر بر توزیع منافع را به سمت کاهش وابستگی 
برد. دولت با در اختیار داشتن قواعد قلمرو که بر به مسیر طی شده و ساختار نهادي پیش می

دهد. جیح میمدت و ارزانتر ترپیامدها اثرگذار است، راهکارهاي بلندمدت را بر راهکارهاي کوتاه
همچنین کاهش وابستگی به مسیر به همراه قواعد کنترلی و بازده نهایی این اختیار را به دولت 

  دهد که از استمرار بر خطاهاي راهبردي بکاهد.  می

  بهبود در روابط خارجی
تنش زدایی با کشورهاي  هايبهبود در روابط خارجی ایران به مفهوم در پیش گرفتن سیاست

عربی است. در عین حال گفتگوهاي سازنده و تعاملی با بازیگران مختلف منطقه و  اروپایی و
هاي امریکا و اي صلح طلب از ایران موثر است. از این طریق تالشالملل در معرفی چهرهبین

اسرائیل براي منزوي کردن خنثی خواهد شد. بدین ترتیب اجماعی در سطح بین المللی براي 
ن بدست نخواهد آمد. نتایج تغییر رویکرد سیاست خارجی و بهبود روابط ها بر ضد ایراتحریم

گذاري خارجی، توسعه شرکاي اقتصادي و تجاري کشور با سایر کشورها، بر جریان ورود سرمایه
بازیگران در این عرصه عمل، همان بازیگران  هاي تجارت اثرگذار خواهد بود.و کاهش هزینه

هادهاي زیر نظر رهبري، دولت و مجلس شوراي اسالمی) هستند معرفی شده در سناریوي اول (ن
شود. وزارت امور خارجه به نیابت از و در اینجا نیز تنها به کنش بازیگران داخلی پرداخته می

دولت در عرصه عمل، کنش خواهد داشت. همچنین در تشریح سناریوي اول به قانون اساسی و 
رزشهاي دینی، انقالبی و مبارزه با امپریالیسمی شکل نظام ارزشی حاکم بر کشور که بر پایه ا

اي گرفته است، به عنوان متغیرهاي برونزا معرفی شدند. در این سناریو و با تحقق شروط آستانه
که یکی از مهمترین آنها کنترل یکپارچه نظامیان است، متغیرهاي برونزا تحت تاثیر آن قرار 

انند سناریوي اول، نهادهاي زیر نظر رهبري بر اساس گیرند. همچنان در این سناریو نیز ممی
با این تفاوت که ورود نظامیان  گیر نهایی را در این خصوص دارند.قانون اساسی نقش تصمیم

هاي هر گونه در اینجا نیز همچنان منافع و هزینهبه عرصه سیاست خارجی محدود خواهد شد. 
سناریو، گستره روابط خارجی که شاخص ترین تصمیمی براي همه بازیگران خواهد بود. در این 

گیرد و با سایر کشورها در طیف آن از طیف روابط با آمریکاست، از حالت خصمانه فاصله می
  گیرد.بهبود قرار می
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  افزایش اعتماد اجتماعی
یابد. مشارکت سیاسی افزایش، احزاب و جامعه در این سناریو اعتماد اجتماعی افزایش می

شود. در نتیجه تمرکزگرایی در قدرت کاهش  و نهادهاي سیاسی فراگیر گسترش مدنی تقویت می
یابد. با تحقق حاکمیت قانون براي فرادستان، حس اعتماد به حاکمیت، امنیت حقوق مالکیت می

کند عملکرد نظام خدمات عمومی یابد. حاکمیت نیز تالش میآزاد افزایش می هايو رشد رسانه
خگویی را افزایش دهد. از یک سو با ایجاد شفافیت، رانت و فساد کاهش را بهبود بخشد و پاس

  دهد.هاي مبادله اجتماعی را کاهش مییابد و از سوي دیگر، تقویت جامعه مدنی هزینهمی

کاهش وابســتگی به مســیر، کاهش درآمدهاي نفتی، بهبود ســناریوي چهارم : 
  اعتماد اجتماعیبط خارجی، افزایش مدیریت منابع آبی، بهبود در روا

ها به جز درآمدهاي نفتی که کاهش خواهند داشت، همانند در این سناریو همه پیشران
اي، هر چند سناریوي سوم هستند. با کاهش وابستگی به مسیر طی شده و تحقق شرایط آستانه

هاي خود را کاهش داده گريدرآمدهاي نفتی با افت مواجه شود، اما به دلیل آنکه دولت تصدي
  شود. با آثار منفی کمتري در اقتصاد مواجه می

  تحلیل وضعیت سناریوي چهارم  
در این حالت نیز بازیگران و کنش ها همانند سناریوي سوم خواهد بود. با توجه به کاهش 
وابستگی به مسیر طی شده، با کاهش درآمدهاي نفتی دولت درصدد استفاده از منابع مالی 

ها، مختلفی از جمله استقراض از بانک مرکزي، افزایش مالیاتجایگزین خواهد بود. روشهاي 
هاي کلیدي، براي جبران کسري درآمدهاي دولت وجود دارد. قواعد موقعیتی، افزایش قیمت

مرزي، انتخابی، اطالعاتی، میدانی، تجمعی و بازده نهایی در اختیار دولت است اما به دلیل آنکه 
نگر متوقف خواهد هاي کوتهشود و سیاستمحدود میتر شده است، توزیع رانت فضا شفاف

شد. در نتیجه راهکارهاي سیاستی کوتاه مدت براي جبران کسري درآمدهاي دولت از شانس 
کمتري براي انتخاب شدن برخوردارند. کنترل نظامیان در این سناریو که به عنوان یکی از شروط 

لی و بازده نهایی توسط آنها را به منظور اي معرفی شد، بکارگیري قواعد قلمرو، کنترآستانه
کند. مجلس نیز به عنوان بازیگر هاي مورد نظرشان محدود میانحراف منابع مالی به سمت پروژه

دیگر در این ناحیه کنش، نظارت بیشتري بر منابع و مصارف دولت در زمان تنگناهاي درآمدي 
ترسی بالغ که در سناریوي سوم طرح خواهد داشت. سایر بازیگران نیز در قالب همان نظم دس

پردازند. تفاوت این سناریو از سناریوي سوم، کاهش درآمدهاي نفتی شد، به ایفاي نقش می
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- طیاست. هر چند این پیشران براي اثرگذاري بر اقتصاد مهم است اما کاهش وابستگی به مسیر
دهد که دولت براي جبرانی شده و اثرات متغیرهاي برونزا، ساختار نهادي را به طریقی شکل می

کوتاه مدت نکند. همچنین به دلیل آنکه در فضاي  هايکسري درآمدهاي خود اقدام به سیاست
این سناریو، جامعه در حال گذار به سوي جامعه بالغ است، از مزایاي آن مانند حاکمیت قانون 

در نظم دسترسی  هاي سنتی خودگیرد و بازیگران مختلف در این عرصه عمل از نقشبهره می
  گیرند.پایه و شکننده فاصله می

  هاي سیاستیگیري و توصیهنتیجه
میان رشته  هايتغییر اقلیم و توسعه پایدار دو موضوع چند وجهی هستند که در زمره حوزه

شود. از این رو شناسایی سناریوهاي تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار اي محسوب می
ودیت منابع و تحقیقات پیشین مواجه بود. آنچه که عمدتا در ایران در قالب در ایران، با محد

مطالعاتی در زمینه تغییر اقلیم صورت گرفته مدل سازي الگوهاي بارشی یا  هايپژوهش
المللی شود. مطالعات بینخشکسالی بوده که در حوز تغییرات اقلیم انسان ساخت طبقه بندي نمی

بقه بندي کرد. نخست مطالعات هیئت بین الدولی تغییر اقلیم که را نیز باید در دو دسته ط
معتبري که در سراسر دنیا در موضوع تغییر  هايگزارشات خود را مبنی بر مطالعات و پژوهش

اقلیم انجام شده، استوار کرده و در این پژوهش نیز براي تعیین متغیرهاي کلیدي از آن استفاده 
که به طور موردي در یک کشور براي ارزیابی اثرات تغییراقلیم  شد. گروه دوم، مطالعاتی هستند

هاي گوناگون توسعه پایدار نتایج انجام می شود که با توجه به شرایط متفاوت کشورها از جنبه
آنها قابل تعمیم به هر کشوري نیست. بنابراین در این پژوهش براي نخستین بار با استفاده از 

هاي کلیدي از طریق مطالعات موجود، شواهد ابتدا پیشران رویکرد آینده پژوهی تالش شد
هاي داخلی و مصاحبه با خبرگان شناسایی شوند و سپس سناریوهاي محتمل سیاستگذاري

  اثرگذاري تغییر اقلیم بر توسعه پایدار در ایران بررسی شود.
  دهد :نتایج  بدست آمده از روش سناریونگاري در چهار سناریوي تشریح  شده نشان می

 شود و پیشرانها به سمت شرایط در سناریوي اول و دوم که وابستگی به مسیر تشدید می
کنند، وجود ساختار نهادي پشتیبانی کننده از توزیع رانت، عدم تقارن ناکارامدي حرکت می

اطالعات و قدرت میان بازیگران مختلف، فقدان جامعه مدنی فعال و عدم پاسخگویی و شفافیت 
توانند زمینه را براي حرکت به سمت توسعه پایدار فراهم کنند. در ر روابط خارجی نمیو انزوا د

با توسعه اقتصادي را نخواهد داشت و  این دوسناریو اقتصاد توانایی تامین و تداوم رشد همراه
هاي خاص از کیفیت زندگی مردم کاهش می یابد. با کاهش سطوح درآمدي و بهره مندي گروه
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اجتماعی در جامعه  هايیابد و احتمال وقوع تنشهاي درآمدي افزایش می، نابرابريانواع رانتها
افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی محیط زیست، اکوسیستم و منابع طبیعی به مسائل دست 

یابند. استخراج منابع طبیعی بدون توجه به مالحظات محیط زیستی گسترش می چندم تقلیل می
  ار محقق نخواهد شد. یابد و توسعه پاید

 کنند و با گذار از نظم ها به سمت بهبود حرکت میدر سناریوي سوم و چهارم که همه پیشران
اي و کاهش وابستگی به مسیر، دسترسی محدود به سمت نظم دسترسی باز و تحقق شروط آستانه

یرد. با افزایش گشود و دولت از توزیع رانت به طور افراطی فاصله میشفافیت بیشتري ایجاد می
پرنفوذ خارج می شود. نهادهاي پشتیبانی  هايشفافیت کنترل بر نظام توزیع منافع از دسترس گروه

گیرد. با کاهش وابستگی به مسیر پایداري کننده جدیدي براي تقویت چنین ساختاري شکل می
اعی نیز در مسیر یابد و در نتیجه با بهبود کیفیت زندگی مردم پایداري اجتماقتصادي افزایش می

گیرد. مالحظات محیط زیستی در حاشیه قرار نخواهند گرفت و به عنوان رکن مهم بهبود قرار می
توسعه پایدار مورد توجه قرار خواهد گرفت. دستیابی به ابعاد مختلف توسعه پایدار در اینجا 

  شود.تسهیل می
حداقل کردن پیامدها و آثار توان نتیجه گرفت که براي از مجموع سناریوهاي تشریح شده می

ها و شرایط اثرگذار بر اي از تغییرات در پیشرانتغییرات اقلیم بر توسعه پایدار باید مجموعه
عرصه عمل ایجاد شود. راهبردي که بتواند به عنوان راه حل براي کاستن از احتمال وقوع سناریول 

چهارم پیشنهاد شود، شامل حرکت اول و دوم و در مقابل تقویت احتمال رخداد سناریوي سوم و 
از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و کاهش وابستگی به مسیر است. این به مفهوم آن 

هاي ها از آنها استفاده شد را باید از مجموع استراتژيپیشران دیگر که در سناریوسازي 4نیست که 
ظم اجتماعی و وابستگی به مسیر پیشران متاثر از تغییر در ن 4پیشنهادي حذف کرد بلکه این 

هستند. از جمله نتایجی که از تحلیل سناریوها بدست آمد این است که درآمدهاي نفتی به عنوان 
منبع توزیع رانت در نظم اجتماعی موجود در ایران بر تشدید اقدامات تغییر اقلیمی موثر است. 

ها زیگران و توزیع منافع و هزینهبه طوري که در غیاب شفافیت اطالعات، عدم تقارن در قدرت با
کند که درآمدهاي نفتی در خدمت قواعد موثر بر عرصه عمل کنشگران به گونه اي عمل می

تقویت کژکارکردي عرصه عمل باشد. بنابراین درآمدهاي نفتی را باید به عنوان یک پیشران در 
کنند، در نظر د میمجموع شرایطی که نظم اجتماعی موجود و میزان وابستگی به مسیر ایجا

گرفت. درباره مدیریت منابع آبی نیز نوع نظم اجتماعی است که منجر به شکل گیري سطوح 
کند. شود و وابستگی به مسیر، افول یا بهبود آن را تضمین میمختلف قدرت در میان بازیگران می

است.  گیري آن در قالب نظم اجتماعی مشهوددرخصوص اعتماد اجتماعی نیز به وضوح شکل
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تا زمانی که نظم دسترسی محدود وجود داشته باشد، قوانین بیشتر در خدمت ائتالف غالب 
شود و این همراه با  کمرنگ ها به طور کامل استفاده نمیخواهند بود و از پتانسیل سایر گروه

ر شدن اعتماد مردم به حاکمیت خواهد بود. پیشران روابط خارجی نیز بیش از هر چیز به تغییر د
مسیري که بعد از انقالب اسالمی تاکنون در کشور اتخاذ شده است، وابستگی دارد. تغییر در 

  اي از روابط خارجی است.مسیر طی شده نیازمند تغییر در گستره
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