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یبی 3، علی شجاعتی2فرد، رضا اسدی 1آرمان خالدی*   4، جلیل غر
 1400/ 10/ 15پذیرش:   ؛ 1400/ 19/05دریافت: 

چکیده
واسدۀ  روندها و غیییر و غووت  سدۀج جام ه با امروی میواو  هسدیند. بنابراین،  ماهیت مشداغل در آینده به 

اند، پیانسدیل ایوای نقش در  ای که برای مشداغل گششدیه آموید دیده غوان انیظار داشدت که نیروی انسدان، نم، 
های  تنوان یک، ای بخش کشداوریی به   بین، مشداغل بخش مشداغل جدید و نوهوور آینده را داشدیه باشدند. دراین 

رو، مقال  حاضددر به  آفرین غیییر خواهند کرد. ایاین غأثیر روندهای غوو  یای، بات نیز غوت دارای غوان اشددییا  
تنوان  پژوه، مشداغل بخش کشداوریی اسدت. برای این هدا، ای رویکرد کیو، پیمایش مویۀ، به دنبا  آینده 

ها و  سدیواده شدده اسدت. در این راسدیا، با اسدیواده ای بررسد، اسدناد و گزارد پژوه، ا رود اکیشداف، در آینده 
ریزی و  خددو  پژوهش، برنامه های مخیلف کشداوریی به همچنین شدناسدای، سدیزده میخدد  در حویه 

آفرین آینده  ها، فورست روندهای غوو  گشاری مشاغل کشاوریی به رود گلول  برف، و مداحبه با آن سیاست 
طرا،  دهد که ای یک ثیر آن بر مشداغل این بخش غولیل شدد. درمامو ، نیایم مقاله نشدان م، و همچنین غأ 

های کشدداوریی و می اقآ آن افزایش ریسددک  شدددن یمین روندهای، مانند کاهش غوان اقیدددادیو و کو ک 
یت و  های کشداوریی بر اشدییا  حویک کشداوریی غأثیر منو، دارند و ای طرا دی ر، روند افزایش جم  ف الیت 

غوجو، برای مقابله  خود قدر  قابل خودی بودن غولیدا  کشداوریی برای جام ه توامل، هسدیند که به ضدروری 
با این توامل و افزایش غقاضدای مشداغل کشداوریی دارند. برایند این توامل نواییاب سدبآ هوور مشداغل مبین، بر  

کارهای کاهش یا باییاب، ضدای ا  خواهد  و بنیان و غمرکز بر کسدآ موددوتغ، با حاشدی  سدود باتغر و دانش 
 شد. 

 روندهای آینده، اشییا  کشاوریی، پیمایش مویۀ،   ها: کلیدواژه 
  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 ایران غوران، فناوری، مۀال ا   پژوهشکدک ن اری،آینده  و نوآوری سیاست گروه  فناوری، و تلم گشاریسیاست  اسیادیار، .1
 مسئو (  )نویسندک

  
 ران یا غوران، ،یفناور مۀال ا  کپژوهشکد ،ین ارنده ی آ و ینوآور  استیس گروه  ،یفناور تیریمد ار،ی اسیاد .2
 ران یا غوران، ،یفناور مۀال ا  کپژوهشکد ،ین ارنده ی آ و ینوآور استیس گروه  ،یفناور تیریمد پژوهش ر، .3
 ران ی ا   غوران،   ، ی فناور   مۀال ا    ک پژوهشکد   ، ی ن ار نده ی آ   و   ی نوآور   است ی س   گروه   ، ی فناور   و   تلم   ی گشار است ی س   پژوهش ر،   . 4
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 . مقدمه  1
اجیمات، هر کشدور را درنوایت مناب  انسدان، آن غ یین  دددد که روند غوسد   اقیددادیایآناای،

برداری بوینده ای منداب  (، بندابراین، بوره 126،  1389فر، حادایی، و حسددین،،  کندد )قل،م،
کرباسد،،  )تنوان یک، ای اهداا راهبردی غوسد ه در نظر گرفیه شدود انسدان، هر کشدور باید به

ها سد ، دارند یمین  دسدیرسد، به منظور، دولتهمینه. ب(31،  1387اثن، تشدری، و تاقل،  
هدا را برای ف دالیدت در مشددداغدل  آموید و مودار  را برای افراد جدام د  خود فراهم کرده و آن

میان، آنچه حائز اهمیت اسددت، غیییر ماهیت مشدداغل ناشدد، ای  مخیلف آماده کنند. دراین
دیدده در بدافیدار کنون،،  موید غووت  پیش روی جدام ده اسدددت؛ بندابراین، نیروی انسدددان، آ

 لزوماب پیانسیل ایوای نقش در مشاغل جدید و نوهوور آینده را نخواهد داشت. 
تدم آمادگ، برای مقابله با غووت  گسددیردک بایار کار آینده، منار به بیکاری گسددیرده و 

ای در سۀج جوام  شده است. های اجیمات،، اقیدادی، سیاس، گسیردهمی اقآ آن  الش
ها بر آفرین آغ، و غأثیر آنبراین، مۀال ا  می ددی به بررسد، و شدناسدای، روندهای غوو  بنا

، 2؛ فری و اویبورن10-5،  2016،  1اندد )مام  جودان، اقیددددادمشددداغدل در آیندده پرداخیده
 (. 5-3،  2011، 3؛ داویز، فیدلر، و گوربیس258،  2017

غأثیر قرار خواهد واسدۀ  روندهای آینده غوتبهبایار کار ایران نیز همانند دی ر کشدورها  
هدای دانشدد داه، و مودارغ، در ایران  دهدد کده آموید هدای اولیده نشدددان م،گرفدت. بررسدد،

(. بررسد، نیایم 139،  1395براسداس نیایهای آیندک بایار کار نیسدت )حیدری و خاشد ،،  
تنوان »وارون ، بایار کار« ای نسدبیاب نادر با  بیان ر پدیده  1394آمارگیری نیروی کار در سدا  

مراغآ ای نرب تموم، آموخی ان دانشد اه، بهدر بایار کشدور اسدت؛ ی ن، نرب بیکاری دانش
مومودی، )(  بیکداری در جدام ده بداتغر اسدددت )

. یک، ای دتیل اصل، این موضو ، ناکارآمدی نظام آموید تال،، یا به تبار  بویر، (1396
راد، و  نداهمداهن ، میدان آموید تدال، و بدایار کدار اسدددت )مومددیاده ندددرآبدادی، پزشددک،

. این تددم غنداسددآ درنودایدت منار بده (40،  1398لرگدان،،  ؛ حسددین،  79،  1385 یدشری،  
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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های رفیاری بیکاری گسدیرده در سدۀج جام ه، فرار نخب ان، نابرابری اجیمات، و ناهنااری
(. 5،  1393یاده و حسین،،  شود )تیس،در سۀج جام ه م،

 

 تحصیالت  میزان به توجه با بیکاری نرخ . 1  نمودار
 ( 1396مومودی،)

 
های های دانشدد اه، ابزاری مناسددآ برای غوسدد ه و غقویت موار  آموید با غوجه به اینکه 
(، و درنظرگرفین غیییر  124،  1390ای هسدیند )شدادفر، لیاقیدار، و شدریف،  شدخدد، و حرفه

ای در یمین  مشدداغل آینده، آفرین، مۀال هواسددۀ  روندهای غوو  ماهیت مشدداغل آینده به
هدای آمویشدد، مۀدابق بدا نیدایم آن، غیییر برندامدههدا و  هدای مورد نیدای آنهدا و غخددد مودار  

های بین، مشدداغل و موار  رسددد. بنابراین، مقال  حاضددر به دنبا  پیشضددروری به نظر م،
های آمویش، مناسآ طراح، شده و به نیروی  ها برنامهمورد نیای در آینده است غا براساس آن

های یت آیندک مشاغل در هم  بخشیمان وض کار کشور ارائه گردد. نظر به اینکه بررس، هم
آفرین در  اقیددددادی غقریبداب غیرممکن اسدددت و بدا درنظرگرفین این نکیده کده رونددهدای غوو  

های مخیلف اقیددادی با هم غواو  دارند، بنابراین نیای اسدت وضد یت آیندک مشداغل بخش
تنوان همیان، جای اه بخش کشداوریی بغوکیک بررسد، شدود. دراینهای اقیددادی بهدر بخش

،  2010،  1غوسد ه( )گولینویژه کشدورهای درحا موغور مورک غوسد   اقیددادی کشدورها )به
یای، بداتی این بخش در ایران )در مقدایسددده بدا دی ر ( و همچنین پیدانسددیدل اشددییدا 3826
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حا ، شدواهد  ها(، بیان ر اهمیت باتی بخش کشداوریی در اقیدداد ایران اسدت. بااینبخش
شداهرودی، فرهادیان،  )یای، کشدور اسدت ین، ضد یف این بخش در اشدییا آفرحاک، ای نقش

پور  رد ییر اشاره کرد: غق،غوان به موا؛ ایجمل  این شواهد م،(2، 1387همایون، و  یشری، 
الیوددینن کشداوریی اتنم کرده درصددی را برای فار  30( نیز  نرب بیکاری مۀلق 1400)

الیودددیل دانشدد اه، در  هزار فار  890اسددت. در بررسدد، دی ری مشددخ  شددد ای میان 
ها بیکار بوده  ای ای آن، بخش تمده1383-88های  های مرغبط به کشداوریی ط، سدا رشدیه
،  1392های غیرکشداوریی اشدییا  دارند )موحدی، سد دی، اکبری، و تزیزی،  بخش یا در
آموخی دان کشددداوریی مواردی مدانندد نبود  غرین دتیدل بیکداری دانشمیدان، موم(. دراین680

های درسدد، کشدداوریی با نیایهای واق ، بایار کار، نداشددین شددایسددی ، و  غناسددآ برنامه
آموخی ان تنوان شده است. در دانشاویان و دانش  های تمل، و مورد نیای بایارموار  

الملل، مۀال    باوجود اهمیت بخش کشدداوریی و بوا اشددییا ، در سددۀج مل، و بین
خاصد، برای بررسد، وضد یت آیندک مشداغل بخش کشداوریی اناام نشدده اسدت، و م دود  

که ای جمل    پژوه، آموید تال، میمرکز بودندگرفیه در داخل کشدور بر آیندهمۀال ا  اناام
(،  33-63،  1400یاده )غوان بده مۀدال دا  رجبیدان غریدآ، مومددیاده و شددریفهدا م،آن

( اشددداره کرد. بندابراین، مقدالد  حداضددر خواهدان غرسددیم  47-64،  1394منیظر و فنحی، )
غرغیآ در بخش مبان، نظری،  اینوضد یت آیندک مشداغل بخش کشداوریی در ایران اسدت. به

شدود. در بخش ب د، رویکرد کیو، ر مشداغل حویک کشداوریی احددا م،روندهای غأثیرگشار ب
روندها و  ها، کننشدود. بخش غازیه و غولیل دادهکه در مقاله به کار رفیه، غوضدیج داده م،

گیری، نیایم شددمارد. در بخش نییاهغأثیرشددان بر مشدداغل آیندک حویک کشدداوریی را برم،
 ها ذکر شده است. ای و مداحبهبخانهحاصل ای پژوهش با غوجه به مۀال ا  کیا

 
 . پیشینۀ پژوهش2

های آموید و اشدییا ، مۀال ا   ریزیها و برنامهبا غوجه به اهمیت ن اه به آینده در غددمیم
اند.  مخیلف در داخل و خارج ای کشددور به بررسدد، آیندک آموید تال، و اشددییا  پرداخیه
های مۀال ا  داخل، تمدغاب میمرکز بر بررسد، آیندک آموید تال، و ب اداب شدناسدای، پیشدران
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ال، در کشددور بودند. این مۀال ا  کمیر به موضددو  آیندک مشدداغل و غأثیر  آینددک آموید ت
 اند. روندها بر مشاغل پرداخیه

پشیری  با تنوان »مسئولیتخود    مۀال  (، در  45-47،  1400رجبیان غریآ و همکاران )
پشیری  های مسدئولیتپیشدران پژوهانه«اجیمات، در آموید تال، کشداوریی؛ رویکرد آینده

 31ها،  در آموید تال، کشداوریی را شدناسدای، کردند و سدرس بر مبنای آن پیشدراناجیمات،  
شدده تمدغاب میمرکز بر فادای های شدناسدای،سدناریوی مویمل را شدناسدای، کردند. پیشدران

ها بر بخش کشدداوریی غأثیرگشار بودند که ایجمله  حا  برخ، ای آندانشدد اه، بودند بااین
ددادی بر کشدور )نظیر غوریم(، غیییرا  جم یی،، بیکاری غوان به فشدارهای سدیاسد، اقیم،

مویۀ، نیدایمندد هدای ییسدددتآموخی دان کشددداوریی، مخداطرا  و  دالشفزاینددک دانش
رد و نیای به های بوره بودن نظامموور، غالآهای دانشحلراه برداری کشدداوریی سددنی، و خو

وسددوی وکار به سددمتسددآفوم، غیییر رویکردهای بایار و کرسددانش دانش کاربردی تامه
 بنیان اشاره کرد. های دانشها و شرکتاسیارغاپ

های آیندک آموید تال، کشدور در (، پیشدران13-14،  1397و اکبرپور شدیرایی ) اصدیری 
افق بیسدت سدا  آینده را شدناسدای، کردند. در این راسدیا، با مرور اسدناد توامل م ثر بر آموید  

شدناخی، فایی،  اده ای فرایند غولیل حسداسدیت نقشدهتال، شدناسدای، شددند و سدرس با اسدیو
تنوان موورهای غدوین سدناریو تال، مبین، بر غقاضدای بایار به شددن و آموید توامل جوان،

اند ای: غوسدد   شددده در این پژوهش تبار  های شددناسددای،م رف، شدددند. برخ، ای پیشددران
، نیدای تموم، بده آموید  فنداوری اطنتدا ، غدأمین مدال، آموید تدال،، غیییرا  جم یی،

پشیری، آموید تال، مبین، بر غقاضدای بایار و حاکمیت بایار بر شددن و رقابتتال،، جوان،
 آموید تال،، مشارکت ینان

  بدا تنوان »رونددهدای غدأثیرگدشار بر آیندده دانشدد داه امدام صددداد ) («، ای دی ر  در مۀدال ده
دهدای غدأثیرگدشار بر دانشدد داه  (، روند 127-129،  1396مۀلب، کربکنددی،گودریی و پددرام )

روندد(،    20امدام صددداد  را در سددده تیده بررسدد، کردندد: رونددهدای آموید تدال، جودان، )
 8روند( و روندهای خا  دانشدد اه امام صدداد  ) 5روندهای خا  آموید تال، ایران )

بندی شدددند. ایجمله  شددده در شددش دسددیه غقسددیمروند(. درنوایت، روندهای شددناسددای،
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های دانشد اه،، افزایش مشدارکت  غوان به افزایش غنو  جم یتشدده م،ی،روندهای شدناسدا
نیروهدای   موداجر   آموید تدال،،  غقداضدددای  افزایش جودان،  بدانوان در آموید تدال،، 

پژوه، براین، در مۀال ا  دی ری نیز به آیندهتنوه   کرده و میخددد  اشدداره کرد. غودددیل
(،  1392وان به مۀدال ا  فراسددیخواه )غشددده اسددت که م،  آموید تال، در ایران پرداخیده

( فدنحدید،  و  )1394مدندیدظدر  ندددرآبدادی  و  رحدمداند،  و  1380(،  ندیدلد،  جد دودری،  تدبددی،   ،)
حا ، این مۀال ا  تمدغاب بر بررسدد،  ( اشدداره کرد. بااین1379( و پایا )1396پور )رجای،

 اند. پژوهش، مشاغل نررداخیهآیندک آموید تال، میمرکز بودند و به موضو  آینده
اندد.  شدددده پژوهشدد، آموید تدال، انادام  مۀدال دا  خدارج، می دددی نیز در یمیندهد آیندده 

آفرین آینده صدور  خا  در یمینهد شدناسدای، روندهای غوو  حا ، مۀال ا  می ددی به بااین 
؛ بخشدد،،  2011اند )دیویز و همکاران،  شددده ها بر مشدداغل در آینده، اناام و غأثیرگشاری آن 

  غوان بده (. ای جملد  این مۀدال دا  م، 2015،  2؛ پومردا 2017،  1، و اسددچنیددر داونیند،، اویبورن 
(، افریقدا )لئوپولدد،  2017،  3مۀدال داغ، کده در کشددورهدای هندد )قود، شددوکن، و مدانیکروری 

،  6(، ایرلند )وارادکار 12،  2017،  5(، اسدیرالیا )داوسدون 7،  2017،  4راغچوا، یاهدی، و سدامانز 
های  (، سدایمان غوسد   همکاری 2016های، مانند مام  جوان، اقیدداد ) سدایمان (، و  2019

( انادام  2017،  8کینزی )مدانیکدا،  وی، و میرتمدادی (، م سددسددد  مدک 2019)   7اقیددددادی 
اند، اشدداره کرد. اگر ه در مۀال ا  مشکور، روندهای آینده م رف، شدددند اما با غوجه به شددده 

ا  خود را دارد، نیای اسدت در بررسد، وضد یت آیندک  اینکه هر بخش یا صدن ت روندهای خ 
ای در یمینهد شددناسددای، روندهای غأثیرگشار بر مشدداغل آن  مشدداغل هر بخش، به مۀال   ویژه 

آفرین در  منظور شدناسدای، روندهای غوو  بخش پرداخیه شدود. بنابراین، مۀال ا  مخیلو، به 
( آمده است. 1  شمارک ) ها در جدو اند که نیایم آن شده حویک کشاوریی بررس،  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 های مرغبط. روندهای غأثیرگشار بر مشاغل حویک کشاوریی در گزارد 1جدو   

 روندها

کورسینی،  
واگنر،  
گوکه، 
 1کورث

(2015 ) 

 2فائو 
(2017 ) 

 3اسمیت
(2018 ) 

 4وآیانت 
(2019 ) 

ردینگ و  
 5آنگر

(2018 ) 

 6دسوکی  
(2018 ) 

کالیکیگولو 
، فالمینی،  

بارکو،  
بلوو،  

 7سیمز
(2019 ) 

ورث ونت
8 (2018 ) 

  9دیوید 
(2018 ) 

رشد جم یت،  
 *  *     * * شورنشین، و پیری 

 *  *     * * افزایش شورنشین، 
 *  *     * * افزایش پیری جم یت 
افزایش جم یت طبق   

         * میوسط 

مشارکت ینان در  
          مشاغل کشاوریی 

غیییر ذائقه و سلیق   
مشیریان نسبت به  

 مواد غشای، 
*  * * *     

غووت  سیاس،، غوریم،  
          تدم ثبا  سیاس، 

غرشدن اندایک  بزرگ 
مزار  کشاوریی  

)غیییر اندایک  
 های کشاوریی(یمین

*  * *      

 * * * * * *  * * های فناورانهپیشرفت 
افزایش ضای ا  و  
 *  * *   * *  غلوا  مواد غشای، 

  * *     *  غیییرا  آب و هوای، 
افزایش رقابت برای  

   *     *  مناب  طبی ، 

گسیرد آفا  و  
های فرامریی  بیماری 

 در حویک کشاوریی 
 *    * *   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 . روش تحقیق3
  پژوه، اسدیواده تنوان روشد، اکیشداف، در آینده به   1در این مقاله ای رویکرد کیو، پیمایش مویۀ، 

منظور بررسدد، اطنتا  و وقای  مویط که موجآ غیییرا  در آینده  شددده اسددت. این رود به 
های  (. ای میان رود 2020،  2رود )آیکیبوجو ها، به کار م، خواهند شدد و واکنش یودهن ام به آن 

وشددیدارهدای موجود و غشددکیدل پدانل، ای  م مو  در پیمدایش مویۀ،، دو رود مرور اسددنداد و ن 
رو، در ابیدا با بررسد، اسدناد و مۀال ا  مرغبط، ماموته  میخددددان مدنظر قرار گرفت. ایاین 

منظور غ یین اثر هریک ای    روندهای غأثیرگشار بر آیندک حویک کشداوریی شدناسدای، شددند. سدرس به 
ط، شدد. در مسدیر او ، با    آفرین بر مشداغل حویک کشداوریی دو مسدیر میواو  روندهای غوو  

ها بر  بررسد، اسدناد داخل، و خارج،، اطنتا  مرغبط با هریک ای روندها و نووک غأثیرگشاری آن 
نظران در  مشداغل حویک کشداوریی گردآوری شدد. در مسدیر دوم نیز ای طریق مدداحبه با صداحآ 

رین بر مشدداغل  آف ها در مورد غأثیر روندهای غوو  های مخیلف بخش کشدداوریی، نظر آن حویه 
ها مدداحبه با خبرگان و بررسد، اسدناد  حویک کشداوریی به دسدت آمد. درواق ، منب  گردآوری داده 

 (. 2الملل، است )شکل شمارک  های مل، و بین و گزارد 
بر آشدنای، با  با غوجه به نبود فورسدت مشدخدد، ای میخددددان حویک کشداوریی که تنوه 

در مورد غرسدیم آیندک این حویه را داشدیه باشدند،  مشداغل این حویه، اطنتا  و غخدد  تیم 
شدوندگان اسدیواده شدد. در گام او ، ای  برف، برای انیخاب مدداحبهگیری گلول   ای رود نمونه

 ند ف ا  حویک کشدداوریی درخواسددت شددد که افراد دارای غخددد  و اطنتا  در مورد 
ی مددداحبه به غیم  بخش کشدداوریی، مشدداغل کشدداوریی و همچنین آیندک این بخش را برا 

پژوهش م رف، کنند. در ادامه، ای افراد منیخآ درخواسددت شددد که افراد بیشددیری را برای 
های کاری بخش کشدداوریی، سدد ، بین، با غوجه به غنو  حویهمددداحبه م رف، کنند. دراین

هدا در نمونده حاددور داشددیده بداشدددد.  گردیدد کده غدا حدد امکدان نمداینددک هریدک ای این گروه 
های مخیلف بخش کشداوریی مدداحبه شدد )جدو  میخدد  در حویه 13ا  درمامو ، ب

ها  شددونده های آخر، مۀالآ ذکرشدددک مددداحبهکه در مددداحبه(. البیه ایآناای،2شددمارک  
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ها پایان  غکراری بود، موقق اطمینان یافت که به اجما  نظر دسددت یافیه اسددت و مددداحبه
ن درخواسددت شددد که غأثیر هریک ای  شددوندگاها ای هریک ای مددداحبهیافیند. در مددداحبه

ها  های شدیل، بخش کشداوریی را غولیل کنند. در ادامه، مین مدداحبهروندها بر گروه کنن
ها و بررسد، اسدناد، های حاصدل ای مدداحبهمنظور غولیل دادهپیاده و مسدیند شددند. سدرس به 

گر برای ای دو غولیدلهدا،  ای غولیدل غم اسددیوداده شدددد. برای اطمیندان ای قدابلیدت اتیمداد یدافیده
، میزان اجما  بین 1ها اسدیواده شدد و سدرس با اسدیواده ای ضدریآ کاپای کوهنگردآوری غم

درصد بود.   3/82کدهای دو غولیل ر مواسبه شد که برابر با 

شوندگان مصاحبه  فهرست . 2  جدول

کد مصاحبهشوندهتخصصردیف
مداحبهشونده 01اقیداد کشاوریی1
مداحبهشونده 02امنیت غشای، 2
 مداحبهشونده 03 حویک  دامپروری 3
 مداحبهشونده 04 طیور 4
 مداحبهشونده 05 حویک  دامپروری 5
 مداحبهشونده 06 کارآفرین، در حویک  کشاوریی  6
 مداحبهشونده 07 حویک  دامپروری 7
 مداحبهشونده 08 حویک  مناب  طبی ، 8
 مداحبهشونده 09 آموید و غرویم کشاوریی 9

 مداحبهشونده 10 حویک  شین   10
 مداحبهشونده 11 صنای  غبدیل،  11
 مداحبهشونده 12 ماشینآت   و غاویزا    کشاوریی 12
 مداحبهشونده 13 خاک شناس،  13

 

 

 نمودار  2.  فرایند پژوهش
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

شرو  پژوهش و 
 مسئلهغ ریف 

بررس، اسناد مرغبط 
با آیندک بخش 

کشاوریی و اسیخراج 
 نی آفرغوو  روندهای 

بررس، اسناد و غ یین 
روندها بر آیندک  ریغأث

 مشاغل کشاوریی

د نمونه  مداحبه با افرا
 ریغأثو غ یین 

روندهای بر آیندک 
 مشاغل کشاوریی

غولیل مامون 
های حاصل ای داده

مرور اسناد و 
 هامداحبه

غرسیم آیندک مشاغل 
 بخش کشاوریی
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 هاو تحلیل داده . تجزیه  4
هدا بدا اسددیوداده ای هدا و مقدات ( و مددداحبدهدر این بخش بدا غوجده بده غولیدل اسددنداد )گزارد 

غولیل غم، غوضدیواغ، در مورد غأثیر هریک ای روندهای آینده بر مشداغل بخش کشداوریی 
 ه است. شدداده 

 . شهرنشینی4ـ1
 دهد، به بررس، آمار غویی  جم یت کشور گسیرد رویافزون شورنشین، در ایران را نشان م،

( میزان شددورنشددین، در ایران بیش ای دوبرابر 1300-1395ای که ط، یک قرن اخیر )گونه
شدور در سدا   1243به   1335شدور در سدا     199شدده اسدت و غ داد شدورهای کشدور ای  

 (. 3شمارک  نموداررسیده است )  1394
 

 1300- 1395  بازۀ در  ایران  در شهرنشینی درصد . 3  نمودار
 ایران(  آمار مرکز هایداده  منب :)

 

روند شدورنشدین، غأثیر ییادی بر کاهش غقاضدا برای نیروی کار در بخش کشداوریی دارد  
رفین انوا  مشدداغل  ایبین(. گسددیرد شددورنشددین، منار به کاهش و 10شددونده  )مددداحبه

(. 13شدونده  شدود )مدداحبهباغداری و یراتت م،کشداوریی سدنی، و م یشدی، ایجمله خرده
گشاری در  های شدوری منار به کاهش حام سدرمایهشدورنشدین، و افزایش غوجه به ف الیت

 های کشاوریی و در نییاه کاهش نیای به نیروی انسان، در این حویه شده است. ف الیت
کننده، میزان درآمد و می اقآ آن میزان مددرا مواد  سدیرد شدورنشدین،، جم یت مددرا با گ 

غشای، افزایش خواهد یافت. به همین سدبآ، غقاضدا برای مشداغل مرغبط با صدنای  غولید و فراوری  
کلرک 11شددوندده   مواد غدشای، افزایش خواهدد یدافدت )مددداحبده  (.  658،  2018و همکداران،    1( )دو

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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یش غقاضدای ناشد، ای شدورنشدین، منار به گسدیرد کشداوریی شدوری، قراردادی و  براین، افزا تنوه 
(. درنییاه  2017،  1سن کریسییان ؛  09شونده  مداحبه ؛  06شونده   تمودی خواهد شد )مداحبه 

ها افزایش خواهد یافت. افزایش غقاضدا برای  غقاضدا برای نیروی انسدان، میخدد  در این حویه 
های کشاوریی ای طرا دی ر منار به گسیرد غولید  دیت یمین طرا و مودو مواد غشای، ای یک 

(. در کنار این موارد، غقاضدای  12شدونده  ، )مدداحبه 07شدونده   ای خواهند شدد )مدداحبه گلخانه 
ونقل، غویی  و فرود مودددوت  کشدداوریی در شددورها نیز افزایش  نیروی انسددان، برای حمل 

(. 09شونده   خواهد یافت )مداحبه 
چنین منار بده غیییر فرهند، مدددرا و ذائقد  افراد جدام ده و گرایش بده  شددورنشددین، هم

(. 11شدونده  ، )مدداحبه09شدونده  شدده نیز خواهد شدد )مدداحبهموادغشای، آماده و فراوری
گرایش به پرورد حیوانا  و پرندگان غزیین، در منز  ای دی ر پیامدهای شددورنشددین، اسددت  

(. با غوجه به کاهش 10شددونده  )مددداحبه،  05شددونده  ، )مددداحبه04شددونده  )مددداحبه
رود در آینده جم یت روسدیاها و همچنین قۀ  ارغبا  بسدیاری ای مردم با روسدیا، انیظار م،

 (. 04شونده  بوا گردش ری کشاوریی مورد غوجه قرار گیرد )مداحبه
 . رشد جمعیت4ـ2

( که 4)شدکل شدمارک روند صد ودی اسدت بررسد، آمارها حاک، ای افزایش جم یت کشدور با  
 این افزایش اثرا  می ددی بر حویک کشاوریی و مشاغل این حویه خواهد داشت. 

   1335- 1395 زمانی بازۀ  در کشور جمعیت آمار (. 4)  شمارۀ شکل

 آمار( مرکز هایداده  منب :)
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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غرین اثر رشدددد جم یدت بر حویک کشددداوریی، افزایش غقداضدددا برای مواد غدشای، موم
( و می اقآ آن افزایش غقاضددا 16،  1395مومن، و گودریی،  ن، فامیل هشددیای)میرمایدی 

برای نیروی کار در بخش کشدداوریی اسددت. البیه باید غوجه داشددت که این رابۀه مسددیقیم 
مویۀ، و اجیمات، در یمینهد غولید موادغشای، نیسدت بلکه باید به مسدائل و مشدکن  ییسدت

وجوداین، افزایش غقاضدا برای موادغشای،، بیشدیر (. با2019، 1نیز غوجه کرد )کمپ و پراغل،
شدونده  ها خواهد بود )مدداحبهآن در یمینهد مواد غشای، غالآ ایجمله گندم، برنم و فراوری

نیای به غولید موددوت  بیشدیر در بخش کشداوریی، باتا گرایش به اسدیوادک بیشدیر ای   (13
، و همچنین گسدیرد (105،  1397نمک، و مائده،  نژاد، دهمدرسد،، فرهادی)مواد شدیمیای،  

 صن ت گلخانه خواهد شد.  
رشدد جم یت و می اقآ آن افزایش غقاضدا در یمینهد گوشدت و موددوت  وابسدیه باتا  

، غقاضدا برای موددوت  براینهای پرورد دام و طیور خواهد شدد. تنوه گسدیرد ف الیت
افزایش خواهد یافت و غقاضدا برای مشداغل این دسدیه   وابسدیه به دام ایجمله  رم و پوسدت

 (. 05شونده  بیشیر خواهد شد )مداحبه
با افزایش غقاضا برای موادغشای،، غقاضا برای برخ، ای مشاغل بات و پایین ینایرک ارید 

ونقدل مثدا ، غقداضدددا برای انبدارداری، پرداید، حمدلکشددداوریی افزایش خواهدد یدافدت؛ برای  
افزایش خواهدد یدافدت موادغدشای، و دی بدا مودددوت  کشددداوریی   ر خددمدا  مرغبط 

که غولید بیشدیر موددوت  کشداوریی نیایمند مناب  آب  ایآناای،(.  2017سدن،  کریسدییان)
بیشدیر اسدت و با غوجه به مودودیت مناب  آب، بنابراین غقاضدا برای میخددان اسیوادک بوینه 

 (. 08شونده  غوجه قرار خواهد گرفت )مداحبهو کارآمد ای مناب  آب، در آینده مورد 
 . رشد جمعیت طبقۀ متوسط4ـ3

درصدد ای جم یت    34، غقریباب حدود  2015براسداس گزارد مام  جوان، اقیدداد در سدا  
درصدد(    80کشدور در طبق  میوسدط قرار داشدیند که در مقایسده با کشدورهای پیشدرفیه )حدود  

هدای آیندده قددر  خریدد مردم هدا ط، سدددا  غوریم   حدا ،  بدا غوجده بده میزان کم، اسدددت. بدااین 
یدافیده و جم یدت طبقد  فقیر افزایش    یدابدد. بندابراین جم یدت طبقد  میوسددط کداهش کداهش م، 
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پژوهی مشاغل بخش آینده
 کشاورزی در ... 

 در علوم انسانی ای  شته ر ن میا   مطالعات 

207 

(. افزایش جم یدت طبقد  میوسددط منار بده غوو  غیدشیده و  خواهدد یدافدت ) 
شدود شدییا  در این بخش م، های غولید موادغشای، و غأثیر  ندبرابری بر ا شددن سدامانه مدرنیزه 

کده جم یدت طبقد  میوسددط ای سددۀج درآمددی (. ایآنادای، 5،  2017،  1)جین، یبواه، و هنری 
رود افزایش )کاهش( جم یت طبق  میوسددط منار به مناسددآ برخوردار هسددیند، انیظار م، 

گردد  موادغدشای،  برای  )کمدیر(  بیشددیدر  غقداضدددای  درنیدیداده  و  )کداهش( مدددرا  افزایش 
(. فقیرغرشددن مردم منار به 10شدونده  ، )مدداحبه 09شدونده  ، )مدداحبه 04ه  شدوند )مدداحبه 

کاهش مدددرا برخ، مودددوت  فانیزی مانند قارخ و خاویار ای سددبد غشای، مردم خواهد 
مر ، سدویا، حبوبا  و نان افزایش  شدد. درمقابل، غقاضدا برای موددوت  جای زین مانند غخم 

های  منظور غأمین هزینه (. مردم به  11شددونده  ه ، )مددداحب 10شددونده  خواهد یافت )مددداحبه 
ردمقیاس خواهند کرد و درنییاه غقاضدا برای نیروی کار در  یندگ، اقدام به راه  اندایی مشداغل خو

رد افزایش خواهد یافت )مدداحبه  (. بخشد، ای این 04شدونده   بخش کشداوریی با مقیاس خو
 (. 12شونده   کند )مداحبه های کو ک نمود پیدا م، اندایی گلخانه موضو  در راه 

 . سالخوردگی جمعیت4ـ4
- 1395سداله )50ایران ط، بایک   2دهند که نسدبت سدالخوردگ، جم یتشدواهد نشدان م،

رود که (. با غداوم این روند انیظار م،5( بیش ای دوبرابر شددده اسددت )شددکل شددمارک  1345
 رو شود. کشور در  ند سا  آینده با رشد باتی، در جم یت سالمند خود روبه

   1395 تا 1345  سال از کشور  کل  جمعیت سالخوردگی نسبت شاخص (. 5)  شمارۀ شکل
آمار( مرکز هایاده د منب :)

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

است. سا   15 ییر جم یت  به بیشیر و ساله 60  جم یت  غقسیم حاصل نسبت این جم یت:  سالخوردگ،  نسبت .2
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های سخت  با پیرشدن جم یت ف ا  در حویک کشاوریی، این افراد دی ر غوان اناام ف الیت 
(. ای طرا دی ر، نیروهای  04شونده   کنند )مداحبه حویک کشاوریی را ندارند و آن را رها م، 
آمد،  بودن سۀج در های این حویه، پایین بودن ف الیت جوان به دتیل مخیلف ایجمله سخت 

منزلت اجیمات، پایین کشاوریی در جام ه و... حاضر به ف الیت در حویک کشاوریی نیسیند  
پیری جم یت بر غولید مودوت  یرات، غأثیر منو،    (. 2016،  1)اسچریاور، پوپه، و داهیم 

پشیری و  (. افزایش سن با کاهش قدر  ریسک 13شونده  ، )مداحبه 12شونده   دارد )مداحبه 
کارگیری فناوری و  ان یزک غوو  همراه است. این موارد باتا خواهند شد که ورود و به کاهش  

ایاین  باشد.  همراه  غأخیر  با  کشور  کشاوریی  بخش  در  مشاغل  مکانیزاسیون  برای  غقاضا  رو، 
موور، با رشد همراه  وکارهای جدید در حویک کشاوریی یا مشاغل فناوری مرغبط با حویک کسآ 
(. پیری جم یت همچنین منار به کاهش غقاضا برای مواد  12شونده   به نخواهد بود )مداح 

،  10شونده   غشای، خواهد شد و درنییاه بر اشییا  در حویک کشاوریی اثر منو، دارد )مداحبه 
ها، کاهش اما احیما   بنابراین غقاضا برای انوا  گوشت، روغن و  رب،   ( 13شونده  )مداحبه 

یابد. البیه این روند با افزایش غقاضا برای خدما  درمان،  ، خرید لبنیا  و سبزی افزایش م 
م،  انیظار  و  بود  خواهد  و  همراه  داروی،  گیاهان  برای  غقاضا  کشاوریی  حویک  در  که  رود 

 ( 13شونده   میخددان این حویه افزایش یابد )مداحبه 
 . مشارکت زنان در مشاغل حوزۀ کشاورزی 4ـ5

مشاغل در  ینان  مشارکت  میزان  اثر   افزایش  کشاوریی  حویک  غولیدا   بر  کشاوریی  حویک 
غولید مودوت  گلخانهقابل یمینهد  در  اما  ندارد.  و طیور، گلغوجو،  دام  یینی،، ای،  های 

بسیه صنای   و  کشاوریی  مودوت   فراوری  و  غبدیل،  اشییا  صنای   افزایش  سبآ  بندی 
شونده  ، )مداحبه10ده  شون ، )مداحبه09شونده  ، )مداحبه04شونده   خواهد شد )مداحبه

غرین میان، بوا پرورد گیاهان داروی، و همچنین گیاهان غزیین، و طیور موم (. دراین12
شونده ، )مداحبه06شونده   کنند )مداحبهآفرین، م،ها در آن نقشهای، هسیند که ینحویه

غزیین،(    ویژه گیاهان(. بخش، ای تلت حاور ینان در این مشاغل )به10شونده  مداحبه؛  09
 ها با روحی  ینان است.واسۀ  غناسآ این ف الیتبه
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 . تغییر ذائقه و سلیقۀ مشتریان4ـ6

غیییر ذائقه و سلیق  مشیریان سبآ افزایش نیای به میخددان فراوری مودوت  کشاوریی  
بین، در یمینهد غیییر در ذائقه غرین غیییرا  قابل پیش(. ای موم13شونده   خواهد شد )مداحبه

غقاضای  و سلیق  مردم  و موم،  ای خرید مودوت  غشای، سالم، بوداشی،، فراسودمند  غر 
بین، گرایش به اسیواده ای مودوتغ، (. دراین03شونده   همه آمادک مدرا است )مداحبه

طوتن، ماندگاری  )مداحبهکه  یافت  خواهد  افزایش  نیز  باشند،  داشیه  (.  09شونده   غری 
حویهبنابراین،   بسیهمیخددان  غولید  قابلیت  که  فناورانه  باتا بندیهای  که  دارند  های، 

 شود، مورد غوجه قرار خواهند گرفت.افزایش ماندگاری مودوت  غشای، م،
ای فست  اسیواده  به  غمایل مردم  ذائقه،  غیییر  باری  موارد  آماده ای دی ر  فودها و غشاهای 

)مداحبه )مداحبه05شونده   است  )مداحبه08شونده  ،  این  10شونده  ،  ای  بخش،   .)
اشییا  هم اقیدادی و  به دلیل شرایط  یمان ین و مرد خانواده است. در  نین  موضو  هم 

ای غشاها و مودوت  آماده افزایش خواهد یافت. البیه با غوجه به  شرایۀ، قاتدغاب اسیقبا   
گاه، مردم نسبت به مارا  فست فودها غا حدی اسیواده ای این مودوت  کاهش افزایش آ

یافیه نشان  حا ، بررس، وض یت کشورهای غوس ه(. بااین11شونده   خواهد یافت )مداحبه
بهم، که  نسبت  دهد  مردم  باتی  گاه،  آ میزان  رغم  همچنان  مودوت ،  این  مارا   به 

(.2019، 1پیکس،غوجو، است )شیوی، ها در سۀج قابلمدرا آن
به مردم  غوجه  به    افزایش  نسبت  گاه،  آ افزایش  همچنین  و  خود  سنمت سنمت 

شود.  مودوت  غشای،، باتا گرایش به اسیواده ای مودوت  غشای، سالم و ارگانیک م،
ضا برای ف اتن حویک غولید مودوت  ارگانیک افزایش خواهد یافت  در  نین شرایۀ،، غقا 

(. ای طرا دی ر، غولید بیشیر 11شونده  ، )مداحبه10شونده  ، )مداحبه08شونده   )مداحبه
مودوت  ارگانیک منار به کاهش غقاضا و مدرا سموم و کودهای شیمیای، خواهد شد  

کارگیری نیروی انسان، در  راین غقاضا برای به(، بناب11شونده  ، )مداحبه08شونده   )مداحبه
یافت.  خواهد  کاهش  حویه  بین   این  ارغباطا   فرهن، گسیرد  و همچنین  های  سایی الملل، 

الملل، ایجمله سوش،، جلبک و...  ها نیز سبآ افزایش غقاضا برای موادغشای، بین ناش، ای رسانه 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ی اخیر گرایش به اسیواده ای مودوتغ،  ها براین، ط، سا  (. تنوه 10شونده   گردد )مداحبه م، 
مانند بلدر ین، کبک و برخ، مودوت  فانیزی مانند گوجه گینس، در حا  افزایش است  

اندایی  (. ادام  این روند و غیییر ذائق  مردم به سمت این مودوت  باتا راه 10شونده   )مداحبه 
 (. 04شونده   احبه های مرغبط به پرورد حیوانا  موردنظر خواهد شد )مد ف الیت 

 . تحوالت سیاسی شامل تحریم، عدم ثبات سیاسی4ـ7

غرین روندهای غأثیرگشار الملل، یک، ای مومهای بینغووت  سددیاسدد، و در میان آن غوریم
صدور  خا   بر اشدییا  کشدور هسدیند. این بوا مۀرس اسدت که تدم ثبا  سدیاسد، به

شدونده  گردد )مدداحبهیک کشداوریی م،منار به کاهش اشدییا  و غقاضدا برای مشداغل در حو
غوان به این غرین آثار غوریم در بخش کشداوریی م،(. ایجمله موم10شدونده  ، )مدداحبه02

های موارد اشداره کرد: افزایش قیمت کاتهای اسداسد، وارداغ،، افزایش هزینه و کمبود نواده
ویت به دلیل  باکیویت کشدداوریی، افت صددادرا  برخ، ای مودددوت  کشدداوریی، افت کی

تددم غوفیق در واردا  سددموم بداکیویدت بدات، موان  غدأمین فنداوری روی، تددم غوفیق در جدشب  
 . (1397مرغاای،،  )گشاری بخش کشاوریی و غودید امنیت غشای، جام ه  سرمایه

آت ، غأمین های مخیلف )ماشددینبا غوجه به اینکه بخش کشدداوریی کشددور در یمینه
های یه به خارج ای کشدور اسدت، بنابراین این روند بر ف الیت حویهها، سدموم و...( وابسد نواده

شددونده  مددداحبه؛  04شددونده  ها غأثیر منو، دارد )مددداحبهموردنظر و اشددییا  در آن حویه
ها همانند یک مشدو  تمل کرده و نیروهای داخل،  حا  گروه، م یقدند غوریم(. بااین08

(. البیه  09شدونده  کنند )مدداحبهوریی غشدویق م،های حویک کشدارا به غأمین بوم، نیایمندی
هدا بیشددیر بر حویک مودددوت  راهبردی میمرکز خواهدد بود و بر حویک غدأثیر مثبدت غوریم

های کشدور نیسدیند، غأثیر منو، خواهد داشدت ف الیت موددوت  فانیزی که جز  اولویت
ها داشدیه باشدد، غوریمکه کشدور در یک حویه هرفیت غولید  (. درصدورغ،10شدونده  )مدداحبه

یای، غأثیر مثبت دارند و غووت  سددیاسدد، غا اشددبا  مدددرا و غولید داخل،، بر اشددییا 
 (. 13شونده  مداحبه؛  09شونده  )مداحبه

آت  و هدای، را در یمیندهد دسددیرسدد، بده مداشددینهدا موددودیدتبدا غوجده بده اینکده غوریم
های داخل، برای (، ف الیت08نده  شدوکند )مدداحبههای حویک کشداوریی ایااد م،فناوری
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(. 10شدونده  آت  و غاویزا  حویک کشداوریی افزایش خواهد یافت )مدداحبهغولید ماشدین
صور  سنی، های کشداوریی بهای طرا دی ر، غقاضدا برای نیروی انسدان، برای اناام ف الیت

 نیز افزایش خواهد یافت. 
های حویک کشاوریی غأثیر منو، ندارد،  غووت  سیاس، فقط در یمینهد واردا  بر ف الیت

غوانند غأثیر منو، بلکه ای جنب  صددادرا  و فرود غولیدا  بخش کشدداوریی کشددور نیز م،
داشدیه باشدد. برای نمونه، در حویک طیور، برخ، ای کشدورهای هدا به دتیل سدیاسد، حاضدر  

شدور اشدبا  گردد و  به خرید غولیدا  داخل کشدور نیسدیند. در این شدرایط، اگر بایار داخل، ک
امکان صدادرا  نیز وجود نداشدیه باشدد، غمایل به ف الیت در حویک طیور کاهش پیدا خواهد 

(. غووت  سدیاسد، 11شدونده  ، )مدداحبه08شدونده  ، )مدداحبه04شدونده  کرد )مدداحبه
همچنین بر قدر  خرید مردم در سددۀج جام ه غأثیر گشاشددیه و غقاضددا در سددۀج جام ه 

(. 10شونده  ت )مداحبهکاهش خواهد یاف
 های کشاورزی . تغییر اندازۀ زمین4ـ8

های کشداوریی یک، ای روندهای موم در حویک کشداوریی اسدت. بااینکه در دنیا  غیییر اندایک یمین 
های کشداوریی خواهد رفت اما در ایران به دتیل می دد ای  شددن یمین این روند به سدمت بزرگ 
 شدن است. مرور یمان در حا  کو ک های کشاوریی به یمین جمله قانون ارث، اندایک  

اقیددادی ف الیت کشداوریی    های کشداوریی و تدم صدرف شددن یمینبا غوجه به کو ک
هدا بده مسددکون، یدا غوریسددی، غیییر کنندد رود در آیندده کداربری این یمینهدا، انیظدار م،در آن

(. این موضدو  دسدیرسد، به 11شدونده  مدداحبه؛  04شدونده  مدداحبه؛  02شدونده  )مدداحبه
هدای شددددن یمینکندد. همچنین کو دکهدای کشددداوریی را موددود م،یمین برای ف دالیدت

آت  و غاویزا  در حویک کشداوریی وجود ها، ماشدینکشداوریی، امکان اسدیواده ای فناوری
  (، بنابراین غقاضدا برای مشداغل مرغبط با غولید، غ میر و02شدونده  نخواهد داشدت )مدداحبه

شددوندده  هدا نیز کداهش خواهدد یدافدت )مدددداحبدهکدارگیری این فنداورین ودداری و همچنین بده
های کشداوریی غأثیر مثبت بر اشدییا  این حویه سدایی یمین(. واضدج اسدت که یکرار ه05

های کشاوریی،  یمین  شدن اندازۀبا تداوم روند کوچک(.  09شونده   خواهد داشت )مداحبه
ها  آ کشدداوریی قراردادی و همچنین ف الیت در کشددت و صددن تغمایل به ف الیت در قال
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های کشدداوریی  (. کاهش سددۀج درآمد ف الیت06شددونده  افزایش خواهد یافت )مددداحبه
رد منار به کاهش ان یزه و غمایل افراد برای سدرمایه گشاری در این حویه خواهد شدد، این خو

غدأثیری مثبدت را در پ، خواهدد هدای کشددداوریی  بودن انددایک یمیندر حدال، اسدددت کده بزرگ 
(. 09شونده  داشت )مداحبه

های موردنیای برای پرورد آبزیان دارای مقیاس شددایان غوجه اسددت به تلت اینکه یمین
رد هسددیند و فقط به مناب  آب، منۀقه میک، هسددیند، بنابراین کو ک ها غأثیر  شدددن یمینخو

 (. 10ه  شوندمداحبههای این حویه ندارند )ییادی بر ف الیت
 های فناورانه. پیشرفت4ـ9

رود هدای حویک کشددداوریی بده فنداوری، انیظدار م،بدا غوجده بده وابسددی ، بخشدد، ای ف دالیدت
هدای این حویه تنوان روندد موم، غدأثیر ییدادی در ف دالیدتهدای فنداورانده بدهغووت  و پیشددرفدت

ش کشدداوریی داشددیه باشددد و هوور فناوری منار به کاهش غ داد نیروهای مسددیقیم در بخ
حدا ، بخش خددمداغ، و مشددداغدل جدانب، مرغبط بدا آن افزایش خواهندد یدافدت  شددود. بدااین

در حویک کشدداوریی  (. باید به این نکیه غوجه کرد که غوسدد   فناوری10شددونده  )مددداحبه
گدشاری در این هدای این حویه و نوداییداب افزایش میزان سددرمدایدهبداتدا کداهش ریسدددک ف دالیدت

 (13شونده  حبهگردد )مداحویه م،
در حدا  حداضددر، بده دتیدل می ددد )هزیند  بدات فنداوری، غوریم و...( سددۀج اسددیوداده ای 

صدور  فانیزی و نه گسدیرده مورد اسدیواده  فناوری در کشداوریی ایران پایین اسدت و ب اداب به
ر های فناورانه برود که غأثیر روند پیشددرفت(. انیظار م،07شددونده  گیرند )مددداحبهقرار م،

(. با گسدیرد 07شدونده  مدداحبه؛  04شدونده  مشداغل حویک کشداوریی ییاد نباشدد )مدداحبه
وسدیل  های رویمره و غکراری بههای، ای کشداوریی بسدیاری ای ف الیتمکانیزاسدیون در بخش

ها کاهش شددده و درنییاه غقاضددا برای نیروی کار در آن حویه ها اناامآت  و ربا ماشددین
نهد غ میر و  (. این روند سددبآ هوور برخ، ای مشدداغل در یمی11شددونده  یابد )مددداحبهم،

های صددنای  فراوری، آت  و غاویزا  خواهد شددد. اغوماسددیون در حویهن وداری ماشددین
دامدداریگلخدانده منو، م،هدا،  غدأثیر  کدار  نیروی  غقداضدددای  بر  گدشارد  هدای صددن ی،، 

(13شونده  مداحبه؛  04شونده  )مداحبه
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حویک کشدداوریی را هود مدددنوت، و یادگیری ماشددین پیانسددیل غأثیرگشاری بر مشدداغل 
دارندد. ای طرف،، هود مدددنوت، و یدادگیری مداشددین یمیند  جدای زین، نیروی انسدددان، بدا 

کندد و ای طرا دی ر، این فنداوری بدا غوجده بده هدای هوشددمندد را فراهم م،هدا و مداشددینربدا 
غواند ریسدک قابلیی، که در یمینهد رصدد و پایش موددوت  کشداوریی، دام و طیور دارد، م،

گدشاری را در این حویه افزایش دهدد هدای کشددداوریی را کداهش داده و سددرمدایدهف دالیدت
ها همچنین پیدانسددیدل غأثیرگشاری بر صددندای  فراوری (. این فنداوری04شددونده  )مددداحبده

( و کاهش نیروی کار را 13شدونده  آت  )مدداحبهموددوت  کشداوریی، آبیاری، ماشدین
 دارند. 

هدا نیز بر غ دداد مشددداغدل مربو  بده غولیدد بده رود پیشددرفدت قددر  پرداید و کنن داده
رسدان،  یای، در حویک صدن ت کشداوریی دقیق، خدما سدنی، اثر کاهشد، دارد اما بر اشدییا 

های تملکردی، افزایش تمق مکانیزاسیون، شبک  کنن غویی  کات و خدما   در حویک نقشه
 (. 12شونده  کشاوریی غأثیر مثبت خواهد داشت )مداحبه

هدای مخیلف حویک  فنداوری اطنتدا  و ارغبداطدا  نیز غدأثیر ییدادی بر ف دالیدت  گسددیرد 
برای نمونه، یمین  فرود بدون واسددۀه به مشددیری نوای، مویا شددده اسددت  کشدداوریی دارد 

های می ددی  (. این موضدو  سبآ هوور اسیارغاپ06شدونده  مدداحبه؛  05شدونده  )مدداحبه
هدای ینایرک ارید مودددوت  کشددداوریی  حویهدر حویک فرود و بدایاریداب، و حی، دی ر  

های غویی   های می ددی در یمینه(. برای نمونه، اسدیارغاپ06شدونده  خواهد شدد )مدداحبه
مسددیقیم ای غولید به مدددرا، خدما  داشددت و ن وداری قبل ای برداشددت ایقبیل مشدداورک 

ده، کداهش افزو  فراینددهدا، خددمدا  فرود اطنتدا ، مشددداوره در افزایش غولیدد و ارید 
های آب و انریی کشداوریی هوور خواهند کرد مددرا آب و انریی، هوشدمندسدایی سدامانه

 (. 12شونده  )مداحبه
غوان ای آن صدور  گسدیرده م،های موم، اسدت که بهاینیرنت اشدیا یک، دی ر ای فناوری

 در حویک کشددداوریی اسددیوداده کرد. اسددیوداده ای این فنداوری یمیند  کنیر  هوشددمندد مزار ، 
(. این امر سدبآ کاهش غقاضدا  13شدونده  کند )مدداحبهها را فراهم م،پروریها و دامگلخانه

 های موردنظر خواهد شد. برای نیروی کار در حویه
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فناوری و نانوفناوری نیز پیانسدیل غأثیرگشاری باتی،  های فناورانه در حویک ییسدتپیشدرفت
غولیدد مودددوتغ، کده ای نظر ینییک، غیییر  هدا یمیند  در حویک کشدداوریی دارندد. این فنداوری

سدال، و...، و حی، اند؛ شدامل موددوت  غراریخیه، مقاوم نسدبت به آفا  و خشدکشدده داده
(. ای طرا دی ر، این 13شددوندده   کنندد )مدددداحبدهغولیدد کودهدای بیولوییدک را فراهم م،

  طبی ، شددوندد هدای مخیلف بداتدا افزایش بدایده، مندابپیدانسددیدل را دارندد کده در یمینده
های خاکسددیری برای ها و آب(؛ ایجمله کمک به باییافت پسدداب01شددونده  )مددداحبه

(. 17،  1388اسدیوادک مادد در حویک کشداوریی )رضدای،، حسدین،، شد بان ل،، و صدوا،  
فناوری و  رود در آینده غقاضددا برای نیروهای میخددد  در حویک ییسددتبنابراین انیظار م،

اوریی افزایش یابد. برای نمونه، غقاضددا برای افراد میخددد  در  نانوفناوری در بخش کشدد 
پزشددک، و آیمایش و بررسدد، خاک و آفا  نیز مورد اسددیقبا  قرار خواهد گرفت  حویک گیاه
 (. 06شونده  )مداحبه

 . ضایعات و تلفات مواد غذایی4ـ10

لکه در  غنوا در ایران بافزایش ضدای ا  و غلوا  موددوت  کشداوریی، روندی اسدت که نه
کشدورهای پیشدرفی  جوان نیز مۀرس اسدت. در کشدورهای پیشدرفیه، بخش اتظم ضدای ا   

غوسدد ه بیشددیر ضددای ا   که در کشددورهای درحا مربو  به مرحل  مدددرا اسددت درحال،
ها و کاهش درآمد باتا شدده اسدت مربو  به مرحل  برداشدت موددو  اسدت. افزایش هزینه

حا ، با  ا  در مرحل  مددرا کاهش یابد. بااینغوسد ه ای ضدایکه سدوم کشدورهای درحا 
در بخش کشدداوریی این کشددورها، میزان ضددای ا  در مرحل   غوجه به سددۀج پایین فناوری

 (. 11شونده  برداشت و غولید باتست )مداحبه
غرین غأثیر افزایش ضددای ا  بر حویک کشدداوریی، افزایش غقاضددا برای در ن اه او ، موم

(. با غوجه به اینکه بخشد،  11شدونده  مدداحبه؛  07شدونده  مدداحبهموددوت  بیشدیر اسدت )
شددوند، افزایش ضددای ا  و غلوا  باتا  ای مودددوت  کشدداوریی به ضددای ا  غبدیل م،

شونده  شود که مودوت  غولیدشده قابلیت غأمین نیای مشیریان را نداشیه باشد )مداحبهم،
ریی برای (. با غوجه به مودودیت مناب ، تیم اسددت که ضددای ا  مودددوت  کشدداو09

رود رو انیظار م،(، ایاین11شدونده  اهداف، غیر ای غأمین نیای انسدان، مددرا شدوند )مدداحبه
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ها مورد غوجه قرار گیرد ییرا اخیراب در آینده تملیا  باییاب، ضای ا  و همچنین اسیواده ای آن
  مواجویم  های ف ا  در یمینهد کنیر  و اسددیواده ای ضددای ابا افزایش غقاضددا برای اسددیارغاپ

 (. 06شونده  )مداحبه
 وهوایی. تغییرات آب4ـ11

وهوای،  وهوا، غیییرا  آبهای کشداوریی به وضد یت آببا غوجه به وابسدی ، شددید ف الیت
شدونده  مدداحبه  ؛ 02شدونده  روندی موم و غأثیرگشار بر حویک کشداوریی اسدت )مدداحبهنیز 
وهوای، بیشددیر به سددمت افزایش آبدهد غیییرا   کشددور، نشددان م، (. روندهای ف ل،09

های وهوای، بر ف الیتیابد، بنابراین غیییرا  آبها گسدیرد م،سدال، و کاهش بارد خشدک
 (. 10شونده  کشاوریی غأثیر منو، دارد )مداحبه

های کاشدت  های کشداوریی و سدیاسدت غوجو، بر غیییر نظام وهوا غأثیر قابل غیییر اقلیم و آب 
یافیه و    ها و مشداغل وابسدیه به یراتت کاهش ر مناطق خشدک و بیابان، ف الیت دارد. برای نمونه، د 
براین،  تنوه (.  13شددونده   گیرد )مددداحبه پروری بیشددیر مورد غوجه قرار م، در مقابل بوا دام 

وهوای، در  غیییرا  آب   بر مانند برنم پالم کاهش خواهد یافت گرایش به کشدت موددوت  آب 
های کشداوریی و نواییاب کاهش ان یزک  بایده، و افزایش ریسدک ف الیت   بلندمد  منار به کاهش 

(.  نین شدرایۀ، منیم به  09شدونده   گشاری و ف الیت در این حویه خواهد شدد )مدداحبه سدرمایه 
 کاهش غقاضای نیروی کار در حویک کشاوریی خواهد شد. 

هان مقاوم به  های ناشدد، ای آن سددبآ افزایش غوجه به گیاوهوای، و ریسددکغیییرا  آب
وهوای، خواهد شددد. همچنین، غ یین نو  کشددت میناسددآ با شددرایط منۀقه یا غیییرا  آب

؛  04شدونده  خواهد گرفت )مدداحبههای آبیاری مناسدآ نیز مورد غوجه قرار  طراح، سدامانه
رود غقداضددا برای نیروی  انیظدار م،  (. بندابراین11شددوندده  مددداحبده؛  09شددوندده  مددداحبده

میخدد  در یمینهد اصدنس نژاد گیاهان و همچنین غ یین گون  گیاه، مناسدآ برای شدرایط 
منظور کاهش (. ای دی ر اقداما  به 04شددونده  وهوای، مخیلف افزایش یابد )مددداحبهآب

ای بای به وهوای،، حرکت ای کشداوریی در فاداهاثرا  منو، و ریسدک ناشد، ای غیییرا  آب
ای اسددت کنیر  یا همان کشدداوریی گلخانهسددمت کشدداوریی در فادداهای بسددیه و قابل

شددن  وهوای، همچنین باتا مۀرس غیییرا  آب (. 11شدونده  مدداحبه؛  05شدونده  مدداحبه)
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ییسدددت خواهدد شدددد و قداتددغداب نیروی انسدددان، غوانمندد در  بودا حوداهدت ای خداک و مویط
 (. 11شونده  ار خواهند گرفت )مداحبههای مشکور مورد غوجه قریمینه

 . افزایش رقابت برای منابع طبیعی4ـ12

هدا بداتدا شدددده وخداک( و افزایش رقدابدت برای دسددییداب، بده آنموددودیدت منداب  طبی ، )آب
اسدت که ف اتن این حویه به دنبا  حداکثرکردن بایده اسدیواده ای این مناب  مودود باشدند. در  

تلم، برای افزایش کارای، اسددیواده ای مناب  افزایش خواهد    نین شددرایۀ،، حاددور جام  
های تلم، و فناورانه در یمینهد اسدیوادک کارا نوت، ف الیت(. پس به09شدونده  یافت )مدداحبه

شددونده  مددداحبه؛  2019وخاک افزایش خواهد یافت )کمپ و پراغل،، ای مناب  مودود آب
دروپونیک و کشدت تمودی مورد غوجه قرار ای، کشدت هی(. بنابراین بوا کشدت گلخانه10

 (. 09شونده  مداحبه؛  08شونده  خواهد گرفت )مداحبه
کشدت فراسدریمین، یک، دی ر ای راهکارهای مقابله با مودودیت مناب  طبی ، اسدت که 

رود در آیندده مورد غوجده قرار گیرد. در این رویکرد، مودددوت  کشددداوریی در  انیظدار م،
وهوای، و مناب  مناسدآ دارند غولید خواهند شدد که شدرایط آب  اراضد، کشدورهای همسدایه

  در  گسدیرد این موضدو  باتا افزایش غقاضدا برای نیروهای میخدد   (1397خاوایی،)
 الملل و همچنین آشنا با یبان کشورهای هدا، خواهد شد. یمینهد غ امن  بین

 های فرامرزی . آفات و بیماری 4ـ13

ها و گیاهان وارداغ،  ندان مورد با غوجه به اینکه در داخل کشدور بوا قرنۀینه و بررسد، دام
کشددداوریی مورد انیظدار هدا در حویک  گیرد، بندابراین گسددیرد آفدا  و بیمداریغوجده قرار نم،

ها بر مشداغل حویک کشداوریی غأثیر منو، اسدت. واضدج اسدت که گسدیرد آفا  و بیماری
های ها ریسدک ف الیت(. آفا  و بیماری10شدونده  مدداحبه؛  04شدونده  دارند )مدداحبه

گدشاری و ف دالیدت در این حویه را کداهش خواهندد داد  کشددداوریی را افزایش و سددرمدایده
(. البیه این روند سدبآ افزایش غقاضدا برای سدموم 08شدونده  مدداحبه؛  04 شدونده  )مدداحبه

 (. 11شونده  شود )مداحبهشیمیای، برای مقابله با آفا  م،
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 گیری . نتیجه5
پژوه، مشدداغل و همچنین مۀالآ مرغبط با در این مقاله ابیدا با بررسدد، ادبیا  مرغبط با آینده 

غأثیرگشار بر این بخش گردآوری شددند. در ادامه، غرین روندهای  آیندک بخش کشداوریی، موم 
در دو مسدیر جداگانه شدامل مرور اسدناد مرغبط با بخش کشداوریی و مدداحبه با میخددددان  

شدددده بر بخش داخل، در حویک کشددداوریی، اطنتداغ، در مورد غدأثیر رونددهدای شددنداسدددای، 
ولیل غم، اطنتا   کشدداوریی و مشدداغل آن به دسددت آمدند. در ادامه، با اسددیواده ای رود غ 

طور که  آمده ای مدداحبه و اسدناد به غوکیک روندهای موردبررسد، غولیل شددند. همان دسدت به 
حا   پژوه، مشداغل بخش کشداوریی پرداخیند بااین اشداره شدد، مۀال ا  داخل، کمیر به آینده 

ها ز به آن در برخ، ای مۀال ا  داخل، به روندهای آینده در کشدور اشداره شدد که در این مقاله نی 
غوان به رشددد و غیییرا  جم یی،، غیییر اندایک  شددده اسددت. ای جمل  این روندها م، پرداخیه  

های فناورانه و مشددارکت ینان در اشددییا  اشدداره کرد که در  های کشدداوریی، پیشددرفت یمین 
،  1397(، اصدیری و اکبرپور شدیرایی ) 45- 47،  1400مۀال ا  رجبیان غریآ و همکاران ) 

شدده اسدت. در  ها اشداره ( به آن 127- 129،  1396مۀلب، کربکندی و همکاران ) ( و  14-13
ها ( آمده، در مۀال ا  خارج، به آن 1طور که در جدو  شددمارک ) مقابل سددایر روندها، همان 

دهندک اجما  نسدب، دربارک آیندک مشداغل حویک کشداوریی در  ها نشدان شدده اسدت. بررسد، اشداره 
طور کل، در  به  (. 3کند )شدکل شمارک  ای روندهای جوان، پیروی م،   ایران اسدت که البیه تموماب 

 شوند: رو م، ن اه او ، مشاغل حویک کشاوریی حداقل به تلل ییر با کاهش غقاضا روبه 
سدال،،  های کشداوریی به تلت غیییرا  اقلیم، منو، )خشدکافزایش ریسدک ف الیت (1

ها در  های جدید و انیقا  آناریشددن یمین( و افزایش آفا  و بیمسدیل، فرونشدسدت و گرم 
مراغآ های بهها، ییانتنوه اثر میقابل این توامل بر یکدی ر و غشدددید آنبین کشددورها. به
شدددن یمین، خود بداتدا هدا در پ، خواهدد داشددت. برای مثدا ، گرم غدک آنبیش ای جم  غدک

 شود. ها م،ایپیش آفا  و گسیرد آنافزایش بیش
ردمقیاس،  های کشدددن یمینکو ک( 2 شدداوریی، تدم صددرف  اقیدددادی کشدداوریی خو

هدای کشددداوریی، و غمدایدل بده غیییر کداربری اراضدد، ای کشددداوریی بده کداهش کیویدت یمین
شدود. در  مسدکون، و غوریو،. بخش ییادی ای این تارضده، ای قوانین ارث در کشدور ناشد، م،
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انیقا  اسدت  ک نور قابلهای کشداوریی در هن ام فو  فرد، غنوا به یبرخ، ای کشدورها، یمین
ردشدددن آن جلوگیری شددود اما در ایران شددرایط میواو  اسددت و بنابر قانون ارث این  غا ای خو

 غر را دارند. شدن به قۀ ا  کو کها قابلیت غقسیمیمین
تدم غمایل جوانان به کشداوریی به دلیل ادراک پایین ای شدأن و منزلت این مشداغل.   (3

تنوان یک  الش فرهن ، در  ت پایین مشدداغل کشدداوریی بهمناب  مخیلف به شددأن و منزل 
. شدد  این  الش به حدی اسدت که مشداغل  (86،  1396موحدی،)اند  کشدور اشداره کرده

های مرغبط با کشدداوریی ای منزلت بسددیار پایین، دانشدداویان رشددیه  کشدداوریی نزد خود
 . (27،  1395یاد و همکاران،  میرک )برخوردارند  

ویژه موددوت   مردم برای خرید موددوت  کشداوریی، به کاهش غوان اقیددادیو  (4
لوکس و فانیزی مانند خاویار و همچنین دشواری صادرا  مودوت  موردنظر. 

و مواجر  ای روسدیاها. با غوجه به نیایم مۀال ا  در این یمینه  غمایل به شدورنشدین، (5
توامل طبی ، )مانند غوان به  دتیل مواجر  ای روسدیا به شدور می دد اسدت که ای جمله م،

وهوای،(، توامل اقیدددادی )مانندد درآمد پایین در مقدایسدده با شددور و بیکداری غیییرا  آب
حاصددل ای اغوماسددیون کشدداوریی(، و توامل اجیمات، و فرهن ، )مانند امکانا  رفاه،،  

. (85،  1389الدین، و گرجیان،  شمس)آمویش، و بوداشی،( اشاره کرد 
غنوا پیری جم یت حام نیروی و نسددبت جام   آماده به اشددییا . نه پیری جم یت (6
ویژه در بخش کشدداوریی، و غمایل کم قشددر جوان به کار را کم کرده اسددت، بلکه بهبهآماده

 شود. غر واگشار م،های کشاوریی به افراد مسنکشاوریی، تمده ف الیت
دقیقبااین ن اه  با  م،حا ،  میوجه  اسغر  تندر  دو  و  شویم  جم یت  افزایش  اس، 
به ضروری که  توامل، هسیند  برای یک جام ه  غولیدا  کشاوریی  قدر   خودیبودن  خود 

غوجو، برای موار کاهش غقاضای مشاغل کشاوریی دارند. ای طرا دی ر، این توامل قابل
های جدید کشاوریی کمیر غوت  و یمینه  گیرندتمدغاب مشاغل سنی، کشاوریی را نشانه م،

شدن یمین،  ای، توامل، مثل گرم گیرند. برای مثا ، در کشت گلخانهار سو  آن قرار م،غأثیر آث
تنوه، سایر روندها  شوند. بهشوند یا کنیر  م،آفا  و فرونشست، یا تمنب به حاشیه رانده م،

 شوند. برای مثا :باتا غقاضا برای مشاغل جدید م،
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، به سدمت موددوت  ارگانیک و غشاهای  طلب، در موادغشایغیییر ذائق  مردم و غنو  (1
کند. برای سددایر کشددورها که نیای به غولید و فراوری برخ، مودددوت  جدید را بیشددیر م،

 های اخیر اشاره کرد. غوان به غولید و غویی  انوا  پنیرهای خارج، در سا نمونه، م،
اغل  مد  موادغشای،. مشدد غر و ن وداری طوتن،غمایل مردم به دسددیرسدد، سدداده (2
شدود.  راکه اوتب با منزلت و ثانیاب حاوی بندی به فرصدی، جشاب برای جوانان غبدیل م،بسدیه

سدودآوری بسدیار باتی، اسدت. تلت اصل، این پدیده نیز، غمایل به شورنشین، است. فراوری 
بندی نان ای جمل  این مشاغل است.  مواد گوشی، و پروغئین، و بسیه

شدود که یا حاصدل افزایش گرایش  یل، و موارغ، هاهر م،این غووت  در سده ال وی شد  
ها در مشداغل موجود یا هوور مشداغل جدید.  به برخ، مشداغل موجود اسدت یا غیییر موار  

 غر:طور دقیقبه
گرایش به غولید، فراوری و غویی  مودددوت  با حاشددی  سددود مثل کشددت و فراوری  (1

بندی میوک خشک. ی گیاه،، و غولید و بسیهیتوران، گیاهان یینی،، پرندگان یینی،، داروها
هدا در مشددداغدل موجود بده سددمدت غسددلط بر غیییر وهدایف یدا بده تبدارغ، مودار    (2

ای، کشدت هیدروپونیک، اغوماسدیون کشدت  های جدید؛ برای مثا ، در کشدت گلخانهفناوری
بود ارغبدا  هدای آننین برای بوو فراوری، غولیدد کودهدا و سددموم بدا اثرا  جدانب، کمیر، پلیورم 

نژادی، کاهش ضدای ا  غولید و غویی ، کشداوریی های کشداوریی، اصدنس نژاد و بهدر شدبکه
شدده، مادرا  کشداوریی های گویهشدوری و کشداوریی تمودی که با ان یزک غلبه بر ریسدک

ردمقیاس، پایین بودن ادراک ای منزلت کشداوریی سدنی، و امکان اشدییا  در شدور یا نواح، خو
 شود. ور، موقق م،نزدیک به ش

بنددی و غویی  افزایش مشددداغدل حویک خددمدا  کشددداوریی، مثدل فراوری، بسددیده  (3
پزشددک، یا خدما  هوشددمندسددایی، غمایل به کشدداوریی مودددوت ، ارائ  خدما  گیاه

گردشد ری و غوریو، و مشداورک غیشیه، که ای منزلت باتغری نزد جوانان برخوردار هسدیند و  
ریسک کمیری دارند. 

غر و ارائ  های تلم،های کشاوریی در حویک کشت مودوت  به رود اسیارغاپ  د رشد
های اخیر، مثل  خدما  جانب، برای غولید، فراوری و غویی  موددوت  کشداوریی در سدا 
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های خرید مودوت  بدون  های کشاوریی و غاویزا  هوشمند، پلیورم فرود آننین نواده
، دسدییار هوشدمند یمین کشداوریی، اغوماسدیون واسدۀه، غولید مویوا و آموید کشداوریی

ای، غولید انریی ای دورریزهای کشدداوریی، با اسددیواده ای  دور و ماهوارهگلخانه و کنیر  ایراه
. ها و هوشمندسایی، م ید دو ال وی آخر هسینددادهاینیرنت اشیا، کنن

های پژوهش بندی یافته . جمع3جدول  

 دهندهکاهش نیروهای  آینده در کشاوریی مشاغل هوور برآیند  مورک نیروهای
  غددشایدد،  مددواد  بددودنضددددروری  -
 جم یت افزایش با خدو به
 بده  مردم  طلب،غنو    و  ذائقده  غیییر  -

 ارگانیک و جدید غشای، مواد سمت
 قابلیت و  سداده  دسدیرسد، به غمایل  -

 غشای، مواد بلندمد  ن وداری
 تلم، و  جدید مشدداغل  جشابیدت  -

 کشاوریی

  غویی   و  غولیدد  بدا  مرغبط  مشددداغدل  - 
 و یتوران مثل  سددودآورغر مودددوت 

 گیاه، داروهای
  خددمدا   ینایرک  غکمیدل  مشددداغدل  -

 غ میر  و  سددداخدت  مثدل  کشددداوریی
 و  اغوماسدیون کشداوریی، آت ماشدین

 بندیبسیه
  ای،گلخانه کشددت با مرغبط مشدداغل  -

 تمودی کشاوریی و هیدروپونیک
 نژاد،  اصددنس  بنیداندانش  مشددداغدل  -
 پزشک،گیاه و نژادیبه
  یدا  کداهش  وکدارهدایکسدددآ  اندداییراه  -

 غویی  و غولید ضای ا  باییاب،
  در اطنتا   فناوری با مرغبط مشاغل  -

 اینیرنت  هوشدمندسدایی، مثل کشداوریی
 هادادهکنن اشیا،

  هایف الیت در  ینان اشددییدا   افزایش  -
 جدید کشاوریی

 و جددیدد  هدایبیمداری  و  آفدا   - 
 هاآن انیقا 

 هایمین فرونشست -
 سال، خشک  و  یمین  گرمایش  -
 اراض، کاربری  غیییر -
  شددددنکو دک  و  ارث  قدانون  -

 کشاوریی هاییمین
 بنیا و سیل -
 صددرفد   تددم  و  پدایین  منزلدت  -

 سنی، کشاوریی اقیدادی
 شورنشین، به غمایل -
  ناشد،  هایمین کیویت کاهش  -
 شیمیای، کودهای و سموم  ای

ها کامنب مشدخ  اسدت که مشداغل حویک کشداوریی در درمامو  با غوجه به این بوا
منظور    آفرین آینده، غوت غأثیر قرار خواهند گرفت. بنابراین بهواسدۀ  روندهای غوو  آینده به

 گردد:شده، پیشنوادهای ییر ارائه م،آمادگ، برای مقابله با غیییرا  مۀرس 
های موردنیای  آمویشد، بخش کشداوریی مۀابق با موار   های( باین ری و اصدنس دوره1

کاربرد و نووک اسدیواده   های آمویشد، در یمینهد مشداغل این بخش در آینده. ای جمله ارائ  دوره
هدای آیندده مدانندد اینیرندت اشددیدا و هود مدددنوت، در بخش کشدداوریی، افزایش ای فنداوری

وری در واحد سۀج. بوره 
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آموخی ان بخش کشدداوریی در مویط واق ، و باین ری  ( رصددد مداوم اشددییا  دانش2
های آمویش، مۀابق با نیایهای بایار کار. دوره

گراف،،  های غرویا، و اسدیواده ای ابزارهای غرویا، مخیلف مانند موشدن( ارائ  برنامه3
گاه کردن جام ه ای غیییر ماهیت مشاغل بخش کشاوریی در آینده. اینووگراا و... برای آ

های های واق ، کاری ای طریق دورهکردن شدرایط آشدنای، دانشداویان با مویطم( فراه4
کارآمویی و... . 

صور  کل،  بر غولیل کیو، بوده و بههای این مقاله غکیه که یک، ای مودودیتایآناای،
بر شدود در غوقیقا  آغ، با غکیه  مشداغل حویک کشداوریی را بررسد، کرده اسدت، پیشدنواد م،

، مواسددبه های شددیل، به،، غأثیر روندها بر روی هریک ای گروه های کم  رود  صددور  کم 
شدود در غوقیقا  آغ، با رویکرد مشدابه، آیندک مشداغل صدنای   براین، پیشدنواد م،شدود. تنوه 

 های دی ر بررس، شود. و بخش
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(. ن رد دانشداویان غوددین  غکمیل، 1387و  یشری، مومد ) ؛فرهادیان، همایون  ؛اصدیرشداهرودی، تل،
مجله  کشدداوریی پیرامون حرفه کشدداوریی به تنوان شددیل آغ، )مۀال ه موردی: دانشدد اه غربیت مدرس(.  

 1-12(، 3)38-2 ،علوم اواورزی ایران

(. توامل م ثر در مواجر  روسدیائیان به شدورها، با غأکید بر شدبکه  1389و گرجیان، پروین )   ؛ الدین،، تل، شدمس 
 75- 92(،  11) 5ریزی سکونتگاه های انسانی،  مطالعات برنامه مواجر  )مورد: دهسیان رسیم دو(. 

 1404(. غبیین افق 1396پور، سدد ید )و رجای، ؛نیل،، مومدرضددا  ؛ج وری، ابراهیم میرشدداه ؛تبدی، حمید
1-27(، 4)9وزش عالی ایران، مجله آمآموید تال، ایران با اسیواده ایرود سناریونویس،. 

الیوددینن دانشد اه، در ایران  بیکاری فار    (. بررسد، غۀبیق، 1393السدادا  ) و حسدین،، سد یده   ؛ یاده، سد ید تیسد، 
26- 24،  176ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی اار و جامعه،  در مقایسه با دی ر کشورها.  

فصدلنامه  اندیشد، در دانشد اه.  ریزی مبین، بر آینده(.  ار وب، موووم، برای برنامه1392فراسدیخواه، مقددود. )
 .1-21(، 3) 19ریزی در آموزش عالی، پژوهش و برنامه

ای های حرفه(. غولیل تامل، موار  1389و حسدین،، سدیدمومود ) ؛حاایی، سدیدیوسدف  ؛فر، احسدانقل،
فصدلنامه پژوهش و های کشداوریی ایران.  لم، دانشدکدهتیم برای موفقیت شدیل، ای دیدگاه اتادای هیئت ت

125-141(، 3)16ریزی در آموزش عالی، برنامه

(. پیش بین، اشدییا  بخش کشداوریی در ایران. 1387و تاقل، حسدن )  ؛تشدری، هاجراثن،  ؛کرباسد،، تلیرضدا
31-43(، 2)22اقتصاد و توسعه اواورزی )علوم صنایع اواورزی(، 

(. وضد یت اشدییا ، غوانمندی 1385و  یشری، مومد )  ؛راد، غنمرضداپزشدک، ؛نددرآبادی، مونایمومدیاده
فصدلنامه  های تال، تلم،_کاربردی در بخش کشداوریی.  آموخی ان آمویدشدیل، و موفقیت شدیل، دانش

79-97(، 1)12 ریزی در آموزش عالی،پژوهش و برنامه

 غوران. آموخی ان دانش اه تنمه طباطبائ،(. رصد وض یت اشییا  دانش1396مومودی، مریم )

(. شدناسدای، موان  راه اندایی کسدآ و کارهای 1397و ده نمک،، مائده )  ؛فرهادی نژاد، موسدن ؛مدرسد،، میثم
.  105-123(،  2)5مطدالعدات ادارآفرینی و توسددعده پدایدیار اوددداورزی،  کشددداوریی ارگدانیدک در ایران.  

(. بررس، آثار غوریم بر غولید وصادرا  مودوت  باغ، بخش او : مروری بر آمار، 1397مرغاای،، اشرا )
ها و پیشنوادا ، برگرفیه ای شناسای،  الش

(. رونددهدای غدأثیرگدشار بر آیندده  1396پددرام، تبددالرحیم )  ؛گودریی، غنمرضدددا ؛مۀلب، کربکنددی، مدددۀو،
 .148-117(، 2) 11، انییوه مییریت راهبردیدانش اه امام صاد . 
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تال، ایران و کارکرد فناوری اطنتا   (. سددناریون اری آینده آموید1394و فنحی،، ن ار )  ؛منیظر، غنم ل،
47-68(، 1)8سیاست علی و فناوری، در آن. 

پژوهش مییریت آموزش اواورزی، های اشییا  دانش آموخی ان کشاوریی.  (. بایدارنده1396موحدی، رضا )
9(41  ،)79-95 .

شددناسدد، بیکاری  (. آسددیآ1392و تزیزی، مینو )  ؛اکبری، سددیما ؛الهسدد دی، حشددمت  ؛موحدی، رضددا
، (4)44تحقیقات اقتصدداد و توسددعه اودداورزی ایران، آموخی ان کشدداوریی: غولیل کم، و کیو،.  دانش

679-692  .

مودددوت     ا ی(. کاهش ضددا1395)  ریادف  ی،گودری ضددا؛ ور  ،م منفامیل  اد ؛ت ،نیهشددیامیرمایدی  
ی،، برگرفیه ایغشا  تیدر ارغقا  امن ،راهبرد اصل یکشاوری
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