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 تعاليبسمه 
 نکات برجسته*

 

 . مالکي و پراکندگي قطعات اراضي يکي از عناصر ساختار سنتي کشاورزي کشور است   ه خرد    ❖
برداري سنتي است. اين نظام عمدتًا واحدهاي موسوم به خرد و  هاي بهره برداري دهقاني يکي از نظام نظام بهره  ❖

 شود. هکتار را شامل مي   10دهقاني زير  
برداري قادر به تأمين حداقل مواد  آنچه مسلم است کشاورزي ايران با بافت سنتي و با واحدهاي کوچک بهره  ❖

مازاد کشاورزي و قدم گذراندن در راه رشد و توسعه   غذايي مورد نياز جامعه نخواهد بود و براي حصول به 

 کشاورزي پيشرفته با توليد اقتصادي بود. اقتصادي بايد به فکر  
هکتار است که    ون ي ل ي م   16/ 5  ي کشاورز   ي اراض   1393در سال    ، ي کشاورز   ي عموم   ي سرشمار   ج ي بر اساس نتا  ❖

 هکتار کاهش داشته است.    ون ي ل ي م   1/ 2، حدود  1382سال    ي کشاورز   ي عموم ي  نسبت به سرشمار 
بردار استفاده    بهره   ون ي ل ي م   3/ 4با    1393و در سال    بردار   بهره   ون ي ل ي م   3/ 5توسط    1382در سال    ي کشاورز   ي اراض  ❖

 . دهد ي بردار را نشان م   هزار بهره   122شده که کاهش  
 . است   ي کشاورز   ي کار در اراض   ي رو ي ن   اد ي بردار نشان از تراکم ز هر بهره   ي به ازا   ي کاهش سرانه اراض  ❖
کار در   يرو ياتالف ن  د،يتول  ييبه کاهش کارا  توان يم ي  کشاورز  ياراض  يو پراکندگ  يخرد   بياز جمله معا ❖

ا  ني ب  ي رفت و آمدها از   نهيهز   ش يافزا  ،يکشاورز  تيريدر مد  ياجتماع  ي ها تنش  جادي قطعات،  استفاده 

 .اشاره کرد  آالت  نيو استفاده نامناسب از ماش ياريمنابع آب آب  نهيبه  تيري کار، عدم مد  يروين
  ، ي قطعات مناسب فن   جاد ي و ا   ي کشاورز   ي از خرد شدن اراض   ي ر ي حاکم در کشور، قانون جلوگ   ن ي قوان   ان ي در م  ❖

  ي از خرد شدن اراض   ي ر ي صورت خاص به موضوع جلوگ   است که به   ي تنها قانون   ( 1385  سال   مصوب )   ي اقتصاد 

 . پرداخته است   ي کشاورز 
  يتعاون   ي ها شامل شرکت   ن ي از زم   ي بهره بردار   ي ها انجام شده در حال حاضر نظام   ي ها ي براساس صورت بند  ❖

 . د ن باش ي م   ي خانوادگ   ي و کشاورز   ي خصوص   ي ها کشت و صنعت   ، ي زراع ي  سهام   ، يي روستا   د ي تول 
 

 

 مقدمه و طرح مسئله*

 به  توجه با. است جامعه  متوازن  رشد  و  پايداري ضامن و  بشر  فعاليت ترين حياتي و ترينبدون شک کشاورزي مهم

رشد روز افزون جمعيت و تقاضاي مواد غذايي از يكسو و نگرش سياسي و اقتصادي به بخش کشاورزي از سويي  

  و   مهم   بسيار   کشاورزي   برداري  بهره  هايديگر، ضرورت پرداختن به توسعه اين بخش و به ويژه شناسايي نظام

  با  که   است  اي هم پيوسته  به   عناصر  از   مرکب   اجتماعي  و   اقتصادي  سازمان  برداري   بهره   هاي نظام.  است  حياتي

  محصوالت   توليد   امكان  خود،   محيط   طبيعي  و  اجتماعي  شرايط   با  متقابل  ارتباط  در   و  واحد   مديريتي  و  هويت
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مالكي و پراکندگي قطعات اراضي يكي از عناصر ساختار سنتي کشاورزي کشور    ه خرد  1. سازدمي  فراهم   را  کشاورزي 

داري اغلب کشورها  بلكه در نظام زمين  ؛اراضي کشاورزي، تنها متعلق به کشور ايران نيست  چنين آرايشي از .  است

  ل شده است. امروزه، به يكي از موانع اصلي توسعه کشاورزي تبدي  يش متفاوت وجود دارد وب  هاي کم وبا نسبت

برداري سنتي است. اين نظام عمدتاً واحدهاي موسوم به خرد و  هاي بهرهبرداري دهقاني يكي از نظامنظام بهره

طوري که  هبردار است ببرداري معموالً شامل يک خانوار بهرهشود. هر واحد بهرههكتار را شامل مي  10دهقاني زير  

-واحدهاي بهره  بردار عضو واحد برابر است. در ي بهرهتقريباً با تعداد خانوارهابرداري دهقاني تعداد واحدهاي بهره

هاي صنعتي وابسته  دامداري، باغباني و فعاليت هاي کشاورزي اعم از زراعت،برداري کشاورزي سنتي انواع فعاليت

م کشاورزي سنتي است  برداري دهقاني امروزي هم که بازمانده نظاگيرد. در واحدهاي بهرهبه کشاورزي صورت مي

آنچه    .توليدات باغي فروش و مصرف است  هدف توليد به ويژه در توليدات زراعي و دامي مصرف و فروش و در

برداري قادر به تأمين حداقل مواد غذايي  مسلم است کشاورزي ايران با بافت سنتي و با واحدهاي کوچک بهره

اد کشاورزي و قدم گذراندن در راه رشد و توسعه اقتصادي بايد  مورد نياز جامعه نخواهد بود، و براي حصول به ماز

به فكر کشاورزي پيشرفته با توليد اقتصادي بود. اين هدف جز با تشكيل واحدهاي بزرگ توليدي و واحدهاي  

  هاي برداري موجود، نظامتوليدي در مقياس اقتصادي، قابل دستيابي نخواهد بود. به منظور اصالح ساختار نظام بهره

مي روستايي  توليد  باشد تعاوني  مالک  خرده  کشاورزان  فعلي  مشكالت  برخي  حل  براي  مناسب  پاسخي   . تواند 

  ن، يزم  از  ي برداروجود آمده در نظام بهرهه تحوالت ببا توجه به   ي کشاورز استگذاراني پژوهشگران، کارشناسان و س 

  معضالت   از مسائل و  يكي   رکشتيز  يهانيزم   يو خرد  يپراکندگ   دهيکه پد   اند دهي رس   جهينت  نيدر مجموع به ا

 .است ران يا يکشاورز ياساس 
 

 در ایران و خرد و پراکنده بودن آن  نیبودن سرانه زم نییپا *

هكتار است که نسبت    وني ليم  5/16  يکشاورز   ياراض  1393در سال    ، يکشاورز  يعموم  يسرشمار  جيبر اساس نتا

سرشمار حدود  1382سال    يکشاورز  ي عموم  ي به  همچن  ون ي ليم  2/1،  است.  داشته  کاهش    ي اراض  ن يهكتار 

بردار استفاده شده    بهره   وني ليم  4/3با    1393و در سال    بردار   بهره  ون يليم  5/3توسط    1382در سال    ي کشاورز

بردار باعث شده که   با تعداد بهره  ي اراض کاهش  ن يتناسب ب. عدم  دهد ي بردار را نشان م هزار بهره  122که کاهش 

. در  ابد ي  کاهش 1393سال  در  بردار   هر بهره   يهكتار به ازا  4/ 9به    1382سال  در    5/ 1از    ي کشاورز يسرانه اراض

  ي درصورتاند  داشته  اريدر اخت  ن يهكتار زم  5کشور، کمتر از    يهايبردار   درصد از کل بهره  8/74، حدود  1393سال  

  ان يمطالب ب  ن يکشور را به خود اختصاص داده است. ا  يدرصد از کل اراض   1/19هكتار حدود    5از    کمتر   ي اراض  که 

است.    يکوچک کشاورز  يها نيزم  در   ي برداران کشاورزاز بهره   ياد يشدن تعداد ز  ريو درگ  ي خرد بودن اراض  کننده

  ش ي که با افزا  است  يکشاورز  ي کار در اراض  يرو ين  اديتراکم ز بردار نشان از  هر بهره  ي به ازا  يکاهش سرانه اراض

 
رت جهاد کشاورزي معاونت ترويج و نظام بهره  اها و راهكارها، وزبهره برداري خردو دهقاني، چالشنظام    ،1831. ل زاده، محمد، شعبانعلي فمي، حسينجال -1

 .  برداري



 

4 

 

-هي است که سرما  اس يدر واحد مق د يعدم صرفه تول  ،ياثر خرد بودن اراض   نيمنافات دارد. مهمتر  ي اراض  ي وربهره

 .1سازديم  ريناپذ  هي را توج ي کشاورز  يهايگذار

 1382و   1393کشاورزي سال هاي مقايسه اراضي و سهم بهره برداران در سرشماري    -1جدول 

سرشماري عمومي کشاورزي سال  

1382 

سال  يکشاورز يعموم يسرشمار

1393 

 16477 17665 اراضي کشاورزي )هزار هکتار( 

 3359 3481 تعداد بهره بردار )هزار هکتار( 

 9/4 1/5 سهم هر بهره بردار )هکتار( 

 

 يکار در رفت و آمدها  يروي اتالف ن  د، يتول  ييبه کاهش کارا  توانيم ي  کشاورز  ياراض  يو پراکندگ  يخرد  بياز جمله معا

 نه يبه تيريکار، عدم مد يرو ياستفاده از ن نهيهز ش يافزا  ،يکشاورز ت يريدر مد ياجتماع ي هاتنش جاديقطعات، ا نيب

 .اشاره کرد  آالت  نيو استفاده نامناسب از ماش  ي اريمنابع آب آب

 

 ي کشاورز ي از خرد شدن اراض يريجلوگ انونق *

قانون جلوگ  ن يقوان  انيدر م اراض  ير يحاکم در کشور،  ا   ي کشاورز  ياز خرد شدن  فن  جاديو    ، ي قطعات مناسب 

  ياز خرد شدن اراض  يريصورت خاص به موضوع جلوگ  است که به  يتنها قانون  (1385  سال  مصوب)   ياقتصاد

  ي ارتقا  ،يکشاورز   ياز خرد شدن اراض  ير ياز وضع قانون جلوگ  مقنن   ي از اهداف اصل  ي كيپرداخته است.    يکشاورز

ها  و باغ  يزراع  ياراض  افراز  اي  کي تفك  ي برا  ، يو اقتصاد  ي حدنصاب فن  ن ييتع  قياز طر  د ياز عوامل تول  يور   بهره

نبوده بلكه   همراه ياراض ت يخرد شدن اسناد مالك لزوماً با  يکشاورز  ياز اراض يور  وجود کاهش بهره نياست. با ا

هر   ،هي مفروز الرعصورت   از آنها به ي بردار و بهره  يکشاورز ي اراض نيمالك نيمشارکت در ب  هيفقدان روح ليبه دل

عنوان نمونه، گزارش    . بهدهد ي کاهش م  زيرا ن  يور  بهره  زان يبرداران شود، م  تعداد بهره  شيمنجر به افزا  که  يعامل

  ي هاقانون کاداستر و نقشه  ي بعد از اجرا  دهد ياستان زنجان نشان م  يحدنگار  و   يمهندس   ،ياداره سامانده  رياخ

  زان ياز م  1398تا سال    1382از سال    مطالعه  مورد   مشخص شد در منطقه  هاتيحدود مالك   د يمربوط به تحد 

درصد کاسته شده است.    28 هكتار  50تا کمتر از    20  ي اراض  زان يدرصد و از م  36هكتار    20تا کمتر از   5  ياراض

  در   به حدود صفر درصد   1382درصد در سال    25هكتار در استان از    50  ي باال  يزمان اراض  ن يضمن آنكه در هم

  1درصد و کمتر از   41تار حدود هك  5تا کمتر از    1  ني ب  ي است. در نقطه مقابل مساحت اراض  دهيرس  1398سال  

، مشخص  1393و    1382سال    يکشاورز  يسرشمار  جيطبق نتا  .2است   افتهي  شيدرصد افزا  25  زان يم  هكتار به

هكتار بوده است   5که مساحت آنها کمتر از   يکشاورز ي هانيهزار هكتار از زم 223مدت حدود    نيدر ا که است

اسناد   سازمان ثبت يشده از سو برابر آمار اعالم نياند و همچنشده خارج د يتول چرخه واسطه عوامل مذکور از به

 
 1383و  1393 ،يکشاورز يعموم يسرشمار - 1
 مناسب قطعات و ايجاد کشاورزي اراضي  شدن خرد از جلوگيري قانون اجراي موانع از تحليلي گزارشي . 1398 .ح توکلي، و .ج  ورمزيار، ،.ش نامجويان،  -  2

 .ايران اتاق آب و کشاورزي راهبردي مطالعات ملي رکزاقتصادي. م و فني
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  1397سال    ورماهيشهر  انيشده است تا پا  ي انداز  ثبت راه   ک يالكترون  که سامانه   1392و امالک کشور، تنها از سال  

است که منجر    دهيسامانه به ثبت رس   ن يا  ها درو باغ  يزراع   ياراض  يانتقال مشاع  و  هزار مورد نقل   274به    بيقر

 است.   شده يکشاورز  ي به خرد شدن اراض

 
 1393ها بر حسب وسعت اراضي در سال  سهم از کل مساحت بهره برداري – 1شکل 

 

   در ایران مناسب یبردار عدم استقرار نظام بهره *

  د يتول  يتعاون   يهاشامل شرکت  ن ياز زم  ي بهره بردار  يها انجام شده در حال حاضر نظام  يهايبراساس صورت بند 

آنها   ت يکه به اختصار وضع باشد يم  ي خانوادگ ي و کشاورز ي خصوص يهاکشت و صنعت ، يزراع ي سهام ،ييروستا

 .شد  د خواه زير ارائه شرح ه ب

 : 1ييروستا د يتول ي تعاون شرکت

توسط    که   ي و گروه  يبر کار جمع  ي است که مبتن  يکشاورز  ي بردار   نظام بهره   ي نوع  يي روستا  د يتول  يتعاون   شرکت

  1349مصوب    يشدن اراض  كپارچهيو    د ينمودن تول  يبراساس قانون تعاون   ي فرد  تيمالك  حفظ   با  يصاحبان اراض

  د يتول  شيشور و افزااز منابع آب و خاک ک  ي بردار  به بهره  يابيستد  جهت  ياسالم  يمجلس شورا  1393  هيو اصالح

برنامه که براساس قانون مذکور و    ني. اشوند يم  ليتشك  صرح در قانون مذکوراهداف م  ريو سا  انييستاو درآمد رو

با اهداف    ييروستا  د يتول  يتعاون   يهاشرکت  مورد نظر در   يهاطرح  ه يشود، متضمن کلي آن اجرا م  يياجرا  نامه  نييآ

  ي ها تيبه فعال  يبخش  ، ارتقا و تنوع(يو منابع مال  يانسان  ي روين  آالت،  نيآب و خاک، ماش )  مناسب از  يبهره بردار 

  ت ي ريمد   اعمال  ز يسطح دانش اعضا و ارکان و ن  ي ، ارتقادرآمد کشاورزان   ش يمشترک، افزا  ي و بازرگان  ي فن  ، يد يتول

شرکت    1437  ليتشك  جهي مذکور است. در حال حاضر در نت  يهاشرکت  اتيبر عمل  يواحد و مشارکت   كپارچه،ي

 
ايران.شرکت  .  1391.  حقوقي اصفهاني، مرتضي  -  1 برداري کشاورزي  بهره  با همكاري جامعه    هاي تعاوني توليد روستايي الگويي فراگير در نظام  نشر سمر 

 .مشاوران ايران
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ها قرار  شرکت  نيبهره بردار تحت پوشش ا  419000بر    غبا بال   ي کشاورز ياز اراض  هكتار  3380000،د يتول  ي تعاون

 شده است. ليتشك  زي ن ييروستا  د يتول  يتعاون  يهاشرکت هي اتحاد 67دارد و  

 : 1يزراع ي سهام  شرکت

قانون    (5)  است که به استناد ماده  نينو   يکشاورز   يبردار   نظام بهره  ي نوع از الگوها  ک ي  يزراع  يسهام  شرکت

  ئت يه  7/12/1390نامه و اساسنامه مورخ    بيمجلس و تصو   1352/ 3/2مصوب    يزراع  يسهام  ي هاشرکت  ليتشك

شود.  يشناخته م  تيبه رسم  رانيا  ييتعاون روستا  يسازمان مرکز  ي بردارپس از ثبت در دفتر نظام بهره  رانيوز

  كپارچه ي  تيريآن تحت مد   يهاتيفعال   ه يکل  يي اجرا  يزي رکه برنامه  هستند   ي بردار  از نظام بهره  ي ها نوعشرکت  نيا

متناسب با قواعد و ضوابط    و  ي جمع  ي ندهايدر آن تحت فرآ  ي د يکل  ي هايساز  ميشود و تصميو متمرکز انجام م

  يزراع  يشرکت سهام  33، تعداد  استان کشور   31درحال حاضر در    . رديگي آن شكل م  حاکم بر  ي و قانون  ي حقوق

به    يو توسط دفتر نظام بهره بردار   لينفر سهامدار تشك  8000از    شيهكتار و با ب   90000به    کينزد   يا عرصه  در

  م يرمستق ينفر به طور غ  2500و    مي نفر به طور مستق  650موجود تعداد    يزراع  يشرکت سهام  . در است  ده يثبت رس 

 . باشند يمشغول به کار م

 :ي کشت و صنعت خصوص شرکت

امكانات   با فراهم آوردن است که ي تجار  يکشاورز  يبهره بردار يهااز انواع نظام يكي کشت و صنعت  يهاشرکت

و    يمحصوالت کشاورز   يو فرآور   ينگهدار  د،يمناسب از منابع آب و خاک نسبت به تول  ي بهره بردار  و  ساتيو تاس 

کشت و    ي هاشرکت  ن ي. اولد ينمايواحد اقدام م  تيريدر قالب سازمان و مد   آن  و فروش  ع يتوز  ، يابيبازار  نيهمچن

  ي در اراض   1347مصوب سال    "سدها    ريز   ياراض  در   ي بهره بردار  يهاشرکت  سيقانون تأس   "صنعت بر اساس  

 شد. ي آبخور سد دز راه انداز

کشت و صنعت    يهاتعدد مراجع صدور مجوز  ليها به دلموجود کشت و صنعت  تيمار از وضعآ  ارائه  :موجود  وضع

  ت يماه  ي که از نظر فن  ييها و احصاء کشت و صنعت  ييشناسا  ز ين  ل يدل  نيو به هم  بوده   آمار مشكل   ي و پراکندگ

با    يباشد ول يها ماز ضرورت  يك ي  (يفرآور   يهاو واحد   يکاف  ياراض  وجود)  مناسب کشت و صنعت را داشته باشند 

 باشد :يم  ري شرح ز هب ها صنعت کشت و تيآمار اخذ شده از مراجع مختلف وضع نيتوجه به آخر

  ي خصوص  هزار هكتار که اکثر آنها به بخش  203اند با وسعت  شده  س يکه قبال تأس   ي کشت و صنعت دولت   16 -1

 .  هستند  يدر حال واگذار ا ي واگذار شده و

  ي است که به جهت مبان   دهي ها به ثبت رس صنعت در سامانه سازمان ثبت شرکت  کشت و شرکت    9000  از  ش يب  -2

تطابق الزم را نداشته  باشد يوزارتخانه م  نيا يهااستيس   بر  يها که مبتنصنعت کشت و  يحقوق نظام  و  کارکرد و

 . رديگ قرار  شيو پا ييشناسا آمار مورد نياست ا ازياند که ن دهيثبت رس  به  صنعت  با عنوان کشت و بلكه صرفاً 

 
 .وزارت کشاورزي  .. معاونت امور واحدهاي توليدي و کشت و صنعت ها 1372. هاي سهامي زراعيشرکت  - 1
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صنعت    کشت و   يهابر صدور مجوز شرکت  ي مبن  95در سال    يمحترم جهاد کشاورز   ر ياز زمان ابالغ دستور وز   -3

با مساحت   يشرکت کشت و صنعت خصوص  4، مجوز  تاکنون  ييتعاون روستا  يمرکز  سازمان  توسط   يخصوص

کامل   يبردار است که هنوز وارد مرحله بهره دهش توسط سازمان صادر  زي ن ،نفر 1060 ييزاهكتار و اشتغال 2768

 اند.نشده

 :ي خانوادگ يکشاورز نظام

خانواده    ياعضا  که  يشود به طوريدر کشور محسوب م  يبردارغالب نظام بهره  يبه عنوان الگو  يخانوادگ  يکشاورز

  ي باغدار  ، يدامدار  ،يمختلف زراع  يهاتيبه فعال  آنها  تي مالك  ا ي  ارياخت  در  يسرپرست خانوار در اراض  ت يريمد   تحت

از سال    يکشاورز   يعموم  يبراساس سرشمار  ران يا  يکشاورز   يبهره بردار   يواحدها  ت يوضع... اشتغال دارند.    و

نتاي نشان م  1393تا    1372 ت  يهايسرشمار  ج يدهد مطابق  از    2  ريز   يبردار بهره  يداد واحدهاعمذکور  هكتار 

  ي ، واحدها 93سال  يسرشمار طبق نيکرده است همچن دايپ شيافزا 1393سال  درصد در  52درصد به  45.96

  ي ط  يروند خرد شدن اراض  ش يافزا  يا يفوق گوواقع اعداد    در  ؛باشند يدرصد م  87هكتار    10  ريز  يبهره بردار 

 . استگذشته  يهاسال

 آنها شامل:   ن يروبرو که مهمتر  ياديز  يهاتيدبا محدو  يخانوادگ  ي نظام کشاورز

 ( هكتار 10 ر يدرصد ز  87)  ي کوچک بودن اراض خرد و  •

 ي بودن اراض يهندس ري باال بودن تعدد قطعات و غ •

 د يعوامل تول خاک و آب و  ي بودن بهره ور نييپا •

 ياريآب   يهااز شبكه يو نگهدار ي، بهره بردار تيريچالش مد  •

 کشاورزان  ي سواد ي ب و  ي برداران و کم سوادباال بودن سن بهره •

 ي با توجه به تعدد و اندازه قطعات زراع ونيزاس يمكان  ير يکارگه ب ت يمحدو •

 ينبودن محصوالت کشاورز  يو رقابت د يتول  نه يباال بودن هز •

 . کشاورزان نييدرآمد پا •

 

 جمع بندی  *

-عوامل، ابعاد نظام بهره  ر يرابطه انسان با سا  د يتول  ند ي . در فرآاست  يد يتول  دهيچيپ  اريبس  ستميس   کي   يکشاورز

م  يبردار مشخص  نظاميرا  هستند.    يمتنوع  ياجزا  ي دارا   يبردار بهره  يهاسازد.  تعامل  در  هم  با  که  هستند 

  فضا، سطح توسعه، اعضا و عملكرد که آن   ،ي اطالعات، تكنولوژ  ت، يريعناصر عبارتند از سازمان، مد   نيا  نيرمهمت

  ب يدر کشور از نظر اندازه، ترک  يکشاورز   يکند. ساختار واحدهايم  زيمتما  يبردار بهره  يها نظام  گريرا از انواع د 

هستند در مقابل    يکوچک و دهقان  هايبردار ه  وجود دارد. اکثر بهر  يبه اشكال متنوع  يحقوق   تيکشت و وضع

  ي کشاورز   د ياز منابع تول   يعمده در بهره بردار  يچالش  تي وضع  نيگروه دوم است. ا  متوجه  شتريب   يدولت  يواحدها
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گذار  ريبدون مطالعه عوامل تأث   ي در کشاورز  ي برداربهره  ي هانظام  ر ييدر جهت تغ  ياقدام. هر نوع  د يآيبه حساب م 

 . کند يبه موفقت را کم م  د يام يروانشناخت يو حت  يو فرهنگ  ي اقتصاد ،ياس يس  ،يخ يتار ،ياجتماع ي هانهيو زم 
 

   

  


