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 چکیده
 

ی شورهاک شتریب یدارنیبلکه در نظام زم ،رانیاست و نه خاص کشور ا دیجد دهینه پدکشاورزی  یاراض یو پراکندگ یخرد

بر این اساس هدف مطالعه حاضر، تحلیل وضعیت  .داردگوناگون وجود  یهابه نسبت آفریقایی و آمریکاییآسیایی، اروپایی، 

های آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا و مقایسه آن با کشور ایران بر اساس نتایج سرشماری خردی و پراکندگی اراضی در قاره

ساختار توزیع اراضی کشاورزی در سطح جهانی و ملی را  کشاورزی است تا بتوان شمایی کلی از وضعیت موجود حاکم بر

ای، های این مطالعه از طریق مطالعات کتابخانهبدست آورده و راهکارهای الزم جهت کنترل این پدیده را ارائه داد. یافته

ورد کشورهای م اسنادی و بررسی نتایج سرشماری کشاورزی انجام شده توسط سازمان فائو، اتحادیه اروپا و وزارت کشاورزی

هکتار است که این مقدار  7/8مطالعه بدست آمده است. بر اساس نتایج این مطالعه، متوسط اراضی کشاورزی در کل دنیا 

، 7/11، 3/1، 60/1های آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی به ترتیب برابر با در قاره

هکتار است که تقریباً معادل  9/1که میانگین سطح اراضی کشاورزی در ایران هست در حالیهکتار  180و  7/06، 2/22

 هکتار( است. 7/8در سطح جهانی ) نصف میانگین اراضی کشاورزی
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 مقدمه
که به سبب دست بردن بشر در  یاز معضالت یکی

او به وجود  یهاتیدر جهت خواست مطلوب عتینظام طب

است که  یکشاورز یاراض یو پراکندگ یآمده است، خرد

ت، انسان بوده اس یهاتیامر همسو با مطلوب یدر ابتدا دیشا

 کرده است دییرا تأ دهیپد نیگذشت زمان آثار سوء ا یول

 بیشتردر  یاراض یو پراکندگ یخرد(. 5002)گاجندرا، 

 یاورزکش یدارپاتوسعه  یبرا یمسئله جد یکیا دن هایپهنه

در بخش  یدائم یبآسایجاد موجب  تواندیاست و م

 اثرات یقاز طر یدهپد ینا ینشود. همچن یکشاورز

ئله مس یکعنوان خطرناک خود به یو اقتصاد محیطییستز

پرازان و ؛ 5002)نیروال و تاپا،  استمطرح  یجهان

 دهیپد نیا. (5022چای و اویان، ؛ 5022دامبروسکی، 

 شود،یم یآب کشاورز تیریدر مد نییپا ییموجب کارآ

شکل نامنظم قطعات پراکنده باعث اتالف وقت  رایز

 یو زحمت اضاف نهیهز جادیقطعات و ا نیکشاورز در تردد ب

. (2991)نگوین و همکاران،  شودیمزرعه م تیریدر مد

 نیاز زم حیصح یبرداردر بهره یاشکال فن جادیا عالوه بر

نامناسب  یو گسترش الگو تیباعث اتالف منابع، تثب ب،و آ

مزرعه، عدم استفاده مؤثر از  تیریکردن مد رکارایغ ،یزراع

اختالف  (5022)دمتریو و همکاران،  یکشاورز یهانیماش

در  یاجتماع یهایهمبستگ فیکشاورزان و تضع انیم

و سرانجام موجب فقر و مهاجرت  ییستارو یجامعه

 (. 2292 ،ینیو ام یدیشود )جمشیم انییروستا

 یدهنه پد یکشاورز یاراض یو پراکندگ یخرد

بلکه در نظام  ،یراناست و نه خاص کشور ا یدجد

 یاروپا یجمله در کشورها از ،کشورها یشترب داریینزم

 اگونگون یهابه نسبت یتالیامانند آلمان، فرانسه و ا یغرب

 50 رعهمز یکمثال در آلمان،  یوجود داشته است. برا

است. در  شدهیم یلقطعه جدا از هم تشک 582از  ی،هکتار

قطعه  یلیونم 220از  یشفرانسه ب ینسرزم یستم،قرن ب یابتدا

 یکفرانسه،  یپراکنده داشته است. در ساووا ینزم

 572آر، به  20هکتار و  20به وسعت  یکشاورز یبرداربهره

 احتشده است. کمون لواره فرانسه، به مس یمقطعه تقس

قطعه و کمون سولزه، به مساحت  08000هکتار، از  5779

 ،یشده است )پورمرعش یلقطعه تشک 0200هکتار، از  702

طی سالیان اخیر بسیاری از کشورهای دنیا با  (.2271

اراضی کشاورزی روبرو  معضلی به نام خردی و پراکندگی

برداری میلیون واحد بهره 270ای که حداقل گونهاند بهبوده

 رامیلیون واحد آن  200در کل دنیا وجود دارد که بیش از 

. اغلب مزارع دنیا کوچک دندهتشکیل میمزارع خانوادگی 

برداری میلیون واحد بهره 072که بیش از  طوریهستند به

هکتار هستند که این مزارع سهم  در کل دنیا کمتر از دو

درصد از  82. در اختیار دارندکوچکی از کل مزارع دنیا را 

مزارع دنیا دارای سطح زیرکشت کمتر از دو هکتار هستند 

درصد( در قاره آسیا قرار دارند.  87و اکثریت این مزارع )

های آفریقا، اروپا و آمریکا به ترتیب با مقادیر همچنین قاره

 درصد در سطوح بعدی قرار دارند یکو  رچهاو  هشت

. توزیع اراضی کشاورزی در سطح جهانی (5002)ناگایتس، 

اما این امر همچنین در  ،رسدکامالً نابرابر به نظر می

کشورهای با درآمد پایین و متوسط رو به پایین و همچنین 

(. 5020فائو، است ) بیشترای های منطقهبرخی گروه

خود گزارش داد که متوسط  ژوهشپ( در 5002ناگایتس )

به صورت  2990تا  2910ی مزارع کشاورزی از سال اندازه

جهانی کاهش یافته است. فائو نیز به همین ترتیب در سال 

ی اراضی کشاورزی از گزارش داد که متوسط اندازه 5022

اما بیشترین میزان ؛ کاهش یافته است 5000تا  2920سال 

الی  2910ی کشاورزی در دورهکاهش سطح متوسط اراضی 

، 5000الی  2980ی در دوره ؛ واتفاق افتاده است 2980

الودر و همکاران، کاهش یا افزایش بارزی وجود ندارد )

5020.) 

 

 روش تحقیق

مطالعات  قیمطالعه از طر نیا یهاافتهی

 یرزکشاو یسرشمار جینتا یو بررس یاسناد ،یاکتابخانه

اروپا و وزارت  هیئو، اتحادانجام شده توسط سازمان فا

روش  مورد مطالعه بدست آمده است. یکشورها یکشاورز
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آوری اطالعات بدین صورت بود که با مراجعه به جمع

اتحادیه اروپا، سازمان فائو، وزارت کشاورزی کشورهای 

مورد مطالعه، مساحت اراضی کشاورزی و تعداد 

نموده و را استخراج  5027الی  2910برداران از سال بهره

داران، برسپس از طریق تقسیم سطح اراضی به تعداد بهره

آمد. در رابطه با درصد متوسط اراضی کشاورزی بدست می

های مختلف )کمتر از دو برداری در کالسواحدهای بهره

هکتار، دو تا کمتر از پنج هکتار و غیره( نیز از طریق 

بندی های سرشماری کشاورزی، اقدام به گروهداده

 برداران به همراه درصد هر گروه شد.احدهای بهرهو

 

سطح اراضی کشاورزی در  وضعیت خردی و پراکندگی

 یجهان

یکی از متغیرهای کلیدی که در بررسی و تحلیل 

گیرد خرد بودن اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار می

ه شاورزی است کک اراضیی متغیر مربوط به متوسط اندازه

 ی آنو با گذشت زمان اندازه گوناگونتحت تأثیر عوامل 

کند که جهت این تغییر اغلب به سمت کوچک تغییر می

با اجرای  این کهمگر  ،شدن اندازه مزارع در طول زمان است

سازی اراضی و غیره( به )مانند یکپارچه گوناگونهای طرح

این اندازه به سمت  ،های کشاورزی مورد نظردنبال سیاست

ی نظر به این که متوسط اندازه دا کند.بزرگ شدن سوق پی

کاهش  5000الی  2910اراضی کشاورزی در کل دنیا از سال 

یافته است، در همین حال مقدار کل اراضی کشاورزی دنیا 

میلیارد هکتار  9/0به  2912میلیارد هکتار در سال  2/0از 

رسیده است. این امر ممکن است بیانگر این  5020در سال 

د کل مزارع کشاورزی در سرتاسر دنیا و در باشد که تعدا

 (.5020فائو، مدت زمان گذشته افزایش پیدا کرده است )

میلیارد هکتار زمین کشاورزی  پنجدر کل دنیا هم اکنون 

بردار توزیع شده میلیون بهره 270وجود دارد که در بین 

هکتار است  7/8 ایدر کل دن یکشاورز یمتوسط اراضاست. 

 ،ییایآس یدر کشورها( 2بر اساس نمودار )مقدار  نیکه ا

و  یجنوب یکایآمر ،یمرکز یکایآمر ،ییاروپا ،ییقایآفر

، 5/55، 7/20، 2/2، 01/2برابر با  بیبه ترت یشمال یکایآمر

 (.5022)بردگو و فونتلبا،  هکتار است 281و  7/20

 
 )واحد: هکتار( های مختلف جهانقارهمتوسط اراضی کشاورزی در  -1 نمودار

 

های مربوط به سازمان فائو در ادامه با ترکیب داده

و با مقایسه  5022الی  2910ی سرشماری کشاورزی دوره

بندی اراضی کشاورزی کشورهای نمونه ها اقدام به گروهآن

نوان نمونه، اقدام عکشور به 222. این کارگروه با انتخاب کرد

کشوری که  222بندی اراضی کشاورزی نمودند. به کالس

میلیون مزرعه کشاورزی بودند. این جامعه  010دارای 

درصد مزارع کشاورزی کل دنیا و  80نمونه، نمایانگر 

درصد  82درصد جمعیت کل دنیا،  80همچنین حدود 
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درصد کل اراضی  10جمعیت فعال در بخش کشاورزی و 

(. بر اساس گزارش این 5020فائو، ی دنیا بود )کشاورز

درصد این مزارع  75 ،(5در قالب نمودار ) بندیکالس

هکتار  دوالی  یکدرصد  25هکتار هستند،  2تر از کوچک

هکتار مساحت دارند. فقط  پنجالی  دودرصد بین  20و 

درصد از کل اراضی کشاورزی دنیا دارای مساحت  شش

هکتار هستند. فائو با فرض این که میانگین  پنجبیش از 

مذکور نمایانگر توزیع اراضی کشاورزی در دنیا باشد، 

میلیون مزرعه در دنیا کمتر از  020برآورد نمود که بیش از 

میلیون مزرعه خرد  072هکتار مساحت دارند و بیش از  یک

الودر و هکتار مساحت دارند ) دوهستند که کمتر از 

 (.5020همکاران، 

 
ی سهم مزارع کشاورزی دنیا به همراه کالس اندازه -2نمودار 

 اراضی کشاورزی

 

(، هشتاد درصد 2988بر طبق اظهارات سیمونز )

صورت خردشده هستند. از اراضی کشاورزی در دنیا به

های اخیر اعالم نموده که سرانه که فائو طی سالطوریبه

هکتار است  25/0زمین کشاورزی برای هر فرد در جهان 

دهنده وضعیت بحرانی مالکیت (. این رقم نشان5002فائو، )

اراضی کشاورزی در جهان است. کاهش شدید اندازه و 

 یاریدر بس مالکیت اراضی کشاورزی در اثر عوامل گوناگون

درصد  10است.  انیدر حال جر قایآفر و ایآس یهااز قسمت

مزارع کشاورزی در خاورمیانه و آفریقای شمالی زیر یک 

درصد از اراضی کشاورزی به  20هکتار هستند، اما بیش از 

اند هکتار کشت شده 20های باالی برداریی بهرهوسیله

 (.5020الودر و همکاران، )

در بخش دیگر سرشماری کشاورزی کل دنیا، 

گزارش سرشماری  کشور که 95سازمان فائو با انتخاب 

به طور کامل و  5022الی  2910کشاورزی آنان را از سال 

دقیق در اختیار داشت، اقدام به بررسی توزیع اراضی 

کشور از کل دنیا  95ی کشاورزی در دنیا نمود. این نمونه

درصد از کل  05میلیون مزرعه،  500(، نمایانگر کشور 290)

رصد کل د 21مزارع کشاورزی دنیا، همچنین حدود 

درصد جمعیت فعال در بخش کشاورزی  02جمعیت دنیا، 

درصد اراضی کشاورزی کل دنیا بود. الزم به ذکر  28و 

درصد کل مزارع  22است که کشورهای چین )دارای 

فائو، کشاورزی دنیا( و روسیه در این نمونه قرار ندارند )

5020 .) 

کشور  95با توجه به نمودار کالس اراضی کل 

درصد از  72توسط سازمان فائو، نزدیک به  بررسی شده

تر از دو هکتار هستند که فقط هفت درصد مزارع کوچک

 52دهند. برعکس کل اراضی کشاورزی را پوشش می

درصد  92هکتار هستند و  دودرصد از مزارع، بزرگتر از 

؛ فائو، 5002)فائو،  دهندکل اراضی کشاورزی را پوشش می

سپس سازمان فائو برای  (.5020 ؛ الودر و همکاران،آ 5022

های خود را به میانگین جهانی این که بتواند نتایج بررسی

 بی،یل ی،اندونز یسائو،ب گینه کانادا،کشور ) 20نزدیک کند 

 یا،اناسپ ی،اسلوون ی،اسلواک یوزیلند،ن یک،موزامب ی،ماالو

کیتس و نویس و ویتنام( و همچنین کشور چین را نیز  سنت

کشور منتخب( کرد که  95ی نمونه خود )همان وارد جامعه

 020کشور یک نمونه از کل  201کشور شد. این  201جمعاً 

درصد مزارع کل دنیا  80میلیون مزرعه بودند که نمایانگر 

درصد جمعیت فعال در  82بودند. این کشورها تقریبا شامل 

درصد جمعیت جهان  80خش کشاورزی، همچنین حدود ب

درصد اراضی کشاورزی کل دنیا بودند. حذفیات قابل  10و 

کشور، کشورهای استرالیا و روسیه  201توجه در بین این 

 80شود، نشان داده می (2)طور که در نمودار بودند. همان

ها حدوداً درصد مزارع کوچکتر از دو هکتار هستند و آن
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کنند. برداری مید کل اراضی کشاورزی را بهرهدرص 25

درصد مزارع کشاورزی بزرگتر از دو هکتار  21برعکس، 

درصد کل اراضی کشاورزی  88بردار ها بهرههستند و آن

 (.5020فائو، هستند )

در برخی از کشورهای دیگر متوسط اندازه مزرعه 

 هکه این امر منجر به پراکند هست مترمربع 52000 یال 2000

شدن اراضی کشاورزی و اتالف منابع انسانی و مالی عظیم 

 20نمونه کشور ترکیه ساالنه  عنوانبهدر حدی که  شودیم

بیلیون دالر به دلیل مزارع کشاورزی خرد و پراکنده ضرر 

 (.5022)اویان و همکاران،  کندیم

نگاه کلی به آمار و ارقام فوق بیانگر این هست 

ضی، معضلی عمومی در بسیاری که خردی و پراکندگی ارا

رود. به ویژه در قاره آسیا به شمار میاز مناطق جهان و به

های دلیل تفاوت در میزان خردی و پراکندگی اراضی در قاره

تر موضوع، الزم است که وضعیت گوناگون و بررسی دقیق

طور جداگانه ها بهاراضی کشاورزی در هرکدام از قاره

 تشریح شود.

 

ی و پراکندگی اراضی کشاورزی در سطح وضعیت خرد

 های مختلفقاره

 قاره آسیا

با توجه به اینکه بیشترین میزان خردی و 

اتفاق  5000الی  2910پراکندگی اراضی کشاورزی از سال 

افتاده است لذا متوسط اراضی کشاورزی کشورهای آسیایی 

( درج شده است تا 2برای این دوره محاسبه و در جدول )

شمایی از تغییرات میزان خرد بودن اراضی در بین 

( نشان 2طور که در جدول )همان کشورهای آسیا ارائه شود.

داده شده است بزرگترین متوسط اراضی کشاورزی مربوط 

به کشور عربستان است که بیشترین میزان بزرگ شدن اندازه 

نیز مربوط  5000الی  2910های متوسط اراضی در بین سال

درصد واحدهای  01به این کشور است. با این وجود 

ارای مساحت کمتر از نیم برداری در کشور عربستان دبهره

                                                           

1 - center on integrated rural development for asia 

and the pacific 

هکتار هستند )وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی 

 (.5027عربستان سعودی، 

در جنوب آسیا، زمین یکی از منابع اولیه برای 

( 2990رود )فائو، تأمین معیشت اکثر ساکنین آن به شمار می

و وضعیت پراکندگی اراضی در بسیاری از کشورهای 

 مثال سرانه عنوان ست. بهجنوب آسیا وخیم گزارش شده ا

هکتار است  20/0زمین زراعی برای هر فرد در کشور نپال 

(، 2987) 2(. بر طبق گزارش سیرداپ5000)سی بی اس، 

 2980هکتار در سال  20/0این رقم در کشور بنگالدش از 

کاهش یافته است )گوالتی،  5002هکتار در سال  01/0به 

آسیا نظیر ژاپن و اما برعکس در کشورهای شرق ؛ (5002

نیز نشان  5طور که جدول تر و همانکره، اندازه مزارع بزرگ

دهد، تعداد مالکان نیز کمتر شده است و به همین دلیل می

ها زمینه مناسب برای استفاده مؤثر از نیروی کار و دیگر نهاده

؛ 2992در این کشورها فراهم شده است )کیو و همکاران، 

مانعی در جهت افزایش رشد بخش  طورکلی( و به2997هو، 

زیرا فشار ناشی از ؛ (5002شود )تان، کشاورزی تلقی می

جمعیت بر اراضی این کشور بسیار باالست و از طرفی 

کشت نیز محدود است. همچنین در دسترسی به اراضی قابل

کشور چین، خرد بودن اراضی عالوه بر ایجاد اختالل در 

جهت تعیین مرز بین  مدیریت آب، مقداری زمین نیز به

این  ؛ که(2991قطعات از بین برود )ژانگ و همکاران، 

مسئله باعث شده تا مقداری از وقت کشاورزان حین سر 

زدن به قطعات گوناگون، به هدر رفته و آنان را دچار 

 (. 2991سردرگمی نماید )نگوین، 

متوسط  5020اساس اعالم سازمان فائو در سال بر

 5020الی  5000ورزی در چین از سال ی اراضی کشااندازه

به طور بارزی کاهش یافته است. برخی کارشناسان اظهار 

ی کنند که روند کاهشی مشاهده شده در متوسط اندازهمی

به دلیل  5007الی  5000اراضی کشاورزی در چین از سال 

تجمیع اراضی کشاورزی تبدیل به روند افزایشی متوسط 

(. در 5022یا و هوانگ، اراضی کشاورزی شده است )ج
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درصد کمتر از  00آن  نیسرانه منابع زم که نیچکشور 

تا  2/0در حدود  مزارعمتوسط اندازه  ،است یمتوسط جهان

که دلیل (؛ 5022گوانگوی و همکاران، )است هکتار  1/0

برداران کشاورزی در این اصلی آن زیاد بودن تعداد بهره

نیز  لندیو تا نیپیلیبنگالدش، فکشورهای در کشور است. 

 و شمار یداکردهاندازه مزارع کاهش پ نیانگیم، زمان مروربه

در  نیمبر ز یفشار نیه است. چنیافت شیافزا نیزمیافراد ب

 یبرا یخود عامل محورند، یکه هنوز کشاورز ییاقتصادها

-یاست و م ییو فقر روستا یخاک، انحطاط اراض بیتخر

-و تنش یوم شناختب ستیمخاطرات ز جادیتواند موجب ا

 ستیشود. در بنگالدش شمار مزارع در ب یاجتماع یها

 5/0تر از و شمار مزارع کوچک هسال گذشته دو برابر شد

وز و آنریک) ه استافتی شیافزا یطور نامتناسبهکتار، به

در این کشور متوسط اندازه نظام (. 5007بونومی، 

به سطح  2980هکتار در سال  20/0ی از مقدار برداربهره

کاهش یافته است )گوالتی،  5002هکتار در سال  01/0

5002.) 

ی شواهد و مدارک آماری و همچنین اندازه

دهند که روند رو به متوسط اراضی کشاورزی نشان می

های مزارع در آفریقا همچنان ادامه دارد اما در کاهش اندازه

آسیا ممکن هست که تجمیع اراضی شروع شده باشد 

 (.5022مکاران، )مسترز و ه

 
کشوری که از کل دنیا به عنوان نمونه مورد  101های گوناگون اراضی کشاورزی )های کشاورزی در کالسبرداریتوزیع بهره -3نمودار 

 مطالعه سازمان فائو انتخاب شدند(
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 ی اراضی و منطقههای اندازهکالستوزیع میانگین مزارع و اراضی کشاورزی بر حسب  -4نمودار 
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 متوسط اراضی کشاورزی و تغییرات آن در کشورهای آسیایی -1جدول 

 میزان تغییر )هکتار( 2000 1610 کشور

 1/10- 3/0 4/1 بنگالدش

 1/10- 5/0 6/1 سریالنکا

 3/70- 3/3 7 اردن

 1/60- 2 6/3 فیلیپین

 1/40- 3/1 7/2 هند

 0/40- 8/0 2/1 اندونزی

 0 2/1 2/1 ژاپن

 1- 1/1 1/2 کره جنوبی

 0/50- 9/1 4/2 لبنان

 0/20- 8/0 1 نپال

 0/40- 1/3 5/3 پاکستان

 10+ 7/16 7/6 عربستان

 0/30- 2/3 5/3 تایلند

 0/20+ 7/0 5/0 ویتنام

 0/90- 1/1 2 یمن

 0/20- 6/0 8/0 چین

 0/97- 08/5 05/6 ایران

 

 
 (2014فائو، ) ی اراضی کشاورزی در چین و استرالیا در گذر زمانمتوسط اندازه -5نمودار 

 

درصد مزارع کوچک  82ی آسیا، طورکلی قارهبه

جهان را به خود هکتار(  20)با سطح زیرکشت کمتر از 

 (.5020فائو، اختصاص داده است )

میلیون مزرعه  289تنهایی نیمی از کشور چین به

میلیون مزرعه( از آن را در خود  95درصد ) 52و کشور هند 

اند و کشورهای اندونزی، بنگالدش و ویتنام در داده جای

نیز  0(. جدول 5002ناگایتس، های بعدی قرار دارند )رده

میزان سرانه زمین در کشورهای جنوب آسیا را نشان 

تعداد دهد. بر طبق این جدول، درصد تغییر در می

استثنای کره و ژاپن طی  برداران در همه کشورها بهبهره

یعنی تعداد ؛ مثبت بوده است 2990تا  2980های سال

و به عبارتی اراضی کشاورزی  مالکان افزایش یافته است

 ها به قطعات بیشتری تقسیم شده است.طی این سال
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 بردار و سرانه زمین در کشورهای جنوب آسیامیزان اراضی، تعداد بهره -2جدول 

 میزان اراضی  کشور

 a )میلیون هکتار(

اراضی کشاورزی 

 a)درصد(

سرانه زمین برای هر نفر  درصد تغییر aبردار )میلیون نفر(تعداد بهره

 b)هکتار( 

1367 1337 

 51/0 +55 70/5 50/5 29 7/22 نپال

 00/0 +55 22/2 29/0 57 2/77 پاکستان

 20/0 +1/20 1/201 1/82 27 2/597 هند

 25/0 +229 8/7 82/1 70 0/22 بنگالدش

 12/2c 85/2 c 20+ 51/0 59 01/0 سریالنکا

 - -22 02/2 11/0 - - ژاپن

 - -55 77/2 21/5 - - کره

 50/0 -27 - - - - ایران

 25/0 - - - - - جهان
 2001؛ فائو ب، 1994؛ فائو آ، 2005تاپا، منبع: نیروال و  

 

 یاراض تیمالک نیانگیمنیز هندوستان کشور در 

 22/2به  2980هکتار در سال  80/2 زانیاز م یکشاورز

 اهشو همچنان در حال ک افتهیکاهش  5022هکتار در سال 

 (.5022)وزارت کشاورزی هندوستان،  است

 

 قاره اروپا

های کشاورزی در برداریمتوسط اندازه بهره

 5020هکتار در سال  0/20کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 

این  ؛ کهافزایش یافته است 5022هکتار در سال  2/21به 

های برداریداد بهرهدرصدی در تع 2/22امر ناشی از کاهش 

 (.5021)اتحادیه اروپا،  کشاورزی است

( نشان داده شده است، 2که در جدول ) روهمانط

بزرگترین اندازه متوسط اراضی کشاورزی در بین کشورهای 

هکتار برای  222ی با اندازه 5022اتحادیه اروپا در سال 

ی آن کشور جمهوری چک ثبت شده است که دلیل عمده

برداران کشاورزی در این کشور است. پایین بودن تعداد بهره

برداران کشاورزی جمهوری چک رهدرصد از به یکفقط 

کنند هکتار فعالیت می 20در واحدهای کشاورزی کمتر از 

هکتار فعالیت  20و باقی کشاورزان در اراضی بزرگتر از 

ترین اندازه متوسط کنند. همچنین کوچکمی

                                                           

2 - European Neighbourhood Policy 

های کشاورزی به ترتیب در کشورهای برداریبهره

و رومانی هکتار(  2/2هکتار(، قبرس ) 5/2جمهوری مالت )

اساس آمار بر (.5021هکتار( است )اتحادیه اروپا،  1/2)

، متوسط 5020ارائه شده توسط اتحادیه اروپا در سال 

های کشاورزی در کشورهای جنوبی برداریی بهرهاندازه

خیلی کمتر از متوسط  عمدتاً 2سیاست همسایگی اروپایی

های کشاورزی در کشورهای عضو برداریی بهرهاندازه

ی اراضی ای که متوسط اندازهگونهتحادیه اروپا بود. بها

هکتار در  9/0کشاورزی زیرکشت در این کشورها از مقدار 

هکتار در تونس متغیر است. فقط در کشور  9/27مصر تا 

های کشاورزی برداریی بهرهتونس هست که متوسط اندازه

 های کشاورزی دربرداریی بهرهتر از متوسط اندازهبزرگ

مالکیت اراضی در  (.5020اتحادیه اروپاست )مونتگومری، 

صورت خردشده است و ابزار مناسب مرکز اروپا بیشتر به

برای حل این مشکل ایجاد بانک زمین است )ون دیک و 

(. این مشکل بیشتر در مرکز و شرق اروپا دیده 5005کوپوا، 

میلیون قطعه مزرعه )با سطح  21که حدود طوریشود، بهمی

هکتار( در این دو بخش از اروپا قرار  دوزیرکشت کمتر از 

میلیون قطعه مزرعه )با  21دارد. کشور روسیه نیز دارای 

سطح زیرکشت کمتر از یک هکتار( است، همچنین ون 
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میلیون  02اند که حدود ( تخمین زده5002براون و لوهلین )

قطعه مزرعه کوچک در اروپا وجود دارد. نکته حائز اهمیت 

یگر در مورد افزایش قطعات و ایجاد پراکندگی در اروپا د

مربوط به فروپاشی کشور شوروی سابق در این قاره، 

تغییرات ناشی از آن و همچنین انجام اصالحات ارضی در 

این کشور هست که موجب شده تا شمار مزارع کوچک به 

 اساس نتایج حاصلدرصد کل مزارع این کشور برسد. بر 92

در کشورهای عضو اتحادیه  5022شاورزی از سرشماری ک

ر هکتا دوی اراضی کشاورزی کمتر از اروپا، متوسط اندازه

هکتار است و این کشور خردترین  20/0در کشور دانمارک 

که میانگین اراضی را در این نوع واحدها دارا است در حالی

هکتار است. در  01/17کل اراضی کشاورزی این کشور 

ار هکت دون اراضی کشاورزی کمتر از درجات بعدی خردتری

 22/0ی میانگین در کشورهای سوئد و مجارستان با اندازه

که میانگین کل اراضی کشاورزی این هکتار است در حالی

اما ؛ هکتار است 08/9هکتار و  52/02دو کشور به ترتیب 

برداران کشاورزی فعال در واحدهای از لحاظ درصد بهره

(، 0هکتار در قالب جدول ) دوبرداری کمتر از بهره

درصد  72و  72کشورهای مجارستان و رومانی با میزان 

 دارای بیشترین میزان هستند. 

میانگین سطح اراضی کشاورزی در کشور 

که متوسط اراضی هکتار است در حالی 08/9مجارستان 

درصد  72هکتار است و  2/21کشاورزی در اتحادیه اروپا 

این کشور در اراضی کشاورزی کمتر برداران کشاورزی بهره

وق بنابراین با توجه به نتایج ف؛ کننداز دو هکتار فعالیت می

شود که در اتحادیه اروپا، کشور مجارستان دارای استنتاج می

میزان خردی و پراکندگی باالتری نسبت به بقیه کشورها 

بر اساس آمار ارائه (. همچنین 5021است )اتحادیه اروپا، 

کشور آلمان،  5020 یکشاورز یسرشمار یجتاشده در ن

از  یشدرصد افزا 1/22با  یمزارع کشاورز یمتوسط اندازه

هکتار در سال  8/22به  5000هکتار در سال  0/05سطح 

 یسرشمار ینا یجاساس نتابر یناست. همچن یدهرس 5020

هکتار به صفر  دوکمتر از  یاراض یزاندر کشور آلمان، م

درصد  55/28، 2892در سال  هکیاست در حال یدهرس

کمتر از دو هکتار  یکشور را اراض ینا یکشاورز یاراض

 (.5025دادند )اتحادیه اروپا، یم یلتشک

وسط و پرتغال مت ایتالیا رینظ ییاروپا یدر کشورها

 نیهکتار هستند که از ا 1/2و  5/2 بیاندازه مزارع به ترت

هستند. در کشور کانادا که  کینزد رانینظر به کشور ا

هکتار است،  ونیلیم 8/10آن  یکشاورز یوسعت اراض

 یداریبه طور معن ریدو قرن اخ یآن در ط یساختار کشاورز

 یاورزکش یکه سطح اراض یاگونهدا کرده است، بهیپ رییتغ

. اندکرده دایکاهش پ برداریواحدهای بهرهو تعداد  شیافزا

اعالم شده توسط وزارت بر اساس آمار  کهیطوربه

کشور از  نیا یکانادا، تعداد مزارع کشاورز یکشاورز

واحد در سال  502720به  2992واحد در سال  580002

 یمتوسط اندازه نیکرده است. همچن دایکاهش پ 5022

 2992هکتار در سال  505کانادا از سطح  یمزارع کشاورز

کرده است. تعداد  دایپ شیافزا 5022هکتار در سال  220به 

از  یدرصد 50با کاهش  زیکانادا ن یبرداران کشاورزبهره

وزارت )است  دهینفر رس 592952نفر به  290872

 (.5021کشاورزی کانادا، 

 

 قاره آفریقا

کشور  25 یکشاورز یسرشمار جینتا لیتحل

که متوسط  دهدی( نشان م2در قالب جدول ) ییقایآفر

است  افتهیکاهش  5020 یال 2980از سال  یکشاورز یاراض

ای که مقدار آن در حال گونهبه(. 5020جین و همکاران، )

( 2طور که در جدول )هکتار است. همان 2/2حاضر برابر با 

نشان داده شده است، بیشترین میزان بزرگ شدن اراضی در 

 طی چند سال اخیر مربوط به کشور بوتسوانا است.
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 )هکتار( 2013الی  2003های ی متوسط اراضی کشاورزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سالاندازه -3جدول 

 کشور 2003 2005 2002 2010 2013

133 152/4 40/91  40/86  8/143  جمهوری چک 

63 59/6 15/57  92/52  4/55  لوکزامبورگ 

42 35/9 78/33  22/32  2/30  فنالند 

23 21/5 50/16  28/13  8/22  التویا 

34/6 31/7 17/29  37/27  4/26  بلژیک 

35/5 35/7 33/32  82/31  8/33  ایرلند 

45/2 43/1 21/43  56/42  9/50  سوئد 

49/9 48 99/38  94/29  3/48  استونی 

58/6 55/8 86/45  84/43  3/43  آلمان 

58/7 53/9 64/52  13/49  9/48  فرانسه 

67/5 62/9 24/60  81/52  7/54  دانمارک 

80/7 77/5 11/29  32/28  2/17  اسلواکی 

93/6 90/4 75/76  23/64  2/85  انگلستان 

10 5/6 53/5  کرواسی - - 

12 7/9 60/7  36/7  9/8  ایتالیا 

3/1 3 66/3  38/3  2/5  قبرس 

10/1 9/6 50/6  98/5  2/12  لهستان 

24/1 24 17/24  39/23  2/23  اسپانیا 

1/2 0/9 96/0  94/0  3/1  مالت 

18/3 12/1 33/6  24/5  بلغارستان - 

19/4 19/2 38/19  21/19  3/19  اتریش 

27/4 25/9 54/25  37/24  5/23  هلند 

9/5 8/1 47/7  44/6  3/25  مجارستان 

3/6 3/4 57/3  37/3  رومانی - 

6/7 6/5 49/6  29/6  3/7  اسلوونی 

16/7 13/7 51/11  04/11  4/20  لیتوانی 

6/8 7/2 77/4  81/4  9/5  یونان 

13/8 12 67/12  41/11  6/13  پرتغال 

16/1 14/4 76/12  12/12  - EU-28 

 های تحقیقیافتهمنبع:  

 
 2013هکتار در اروپا در سال  دوبرداران کشاورزی فعال در اراضی کشاورزی کمتر از درصد بهره -4جدول 

 درصد بردارانتعداد بهره کشور

 75 373010 مجارستان
 73 2655810 رومانی

 51 364880 یونان

 27 278790 ایتالیا

 23 333590 لهستان

 های تحقیقمنبع: یافته
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 در کشورهای آفریقاییو تغییرات آن متوسط اراضی کشاورزی  –5جدول 

 میزان تغییر )هکتار( برداریبهره واحدهای میانگین سال کشور

 اتیوپی

1977 1/4 

3/0- 
1990 0/8 

2002 1 

2013 1/1 

 کنیا

1974 4/1 

2- 

1980 2/5 

1997 2/4 

2004 2/5 

2010 2/1 

 ماالوی

1969 1/5 

1/0- 
1981 1/2 

1990 0/7 

2009 1/4 

 نیجریه
1994 2/5 

1/1- 
2010 1/4 

 رواندا جمهوری
1980 1/2 

5/0- 
2006 0/7 

 اوگاندا

1963 3/3 

4/2- 
1991 2/2 

1996 1/6 

2006 0/9 

 1/9 2004 بوتسوانا
66/1+ 

 2014 56/3 

 - 3/9 1993 بورکینافاسو

 - 1/6 1972 کامرون

 - 5 1974 عاج ساحل

 غنا

2001 3/9 

7/0- 
1970 3/2 

1999 2/8 

2006 3/2 

 ماداگاسکار

1961 1 

1/0- 1980 1/3 

2005 0/9 
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 میزان تغییر )هکتار( برداریبهره واحدهای میانگین سال کشور

 مالی

1960 4/4 

3/0- 1980 3/3 

2005 4/1 

 - 4/3 1998 سنگال

 تانزانیا

1970 1/3 

1/1+ 1996 1 

2003 2/4 

 زامبیا جمهوری

1970 3/1 

6/0+ 2001 3/6 

2008 3/7 

 

کشورهای آفریقایی  بیشترخرد شدن اراضی در 

نیز وجود دارد، به همین دلیل در کشورهایی چون کنیا، 

خردی سازی و ساماندهی تانزانیا، رواندا و الزورا؛ یکپارچه

اراضی در سطح وسیعی در این کشورها و پراکندگی 

در قاره (. 2977؛ کینگ، 2912)یودو،  صورت گرفته است

چک با سطح میلیون مزرعه کو 22طور تقریبی آفریقا به

زیرکشت کمتر از دو هکتار وجود دارد. در کشورهای 

آفریقایی همچون اتیوپی، نیجریه، کنگو، تانزانیا و مصر به 

ترتیب بیشترین تعداد مزارع کوچک با سطح زیر کشت 

(. همچنین در 5002ناگایتس، کمتر از دو هکتار را دارند. )

ی اغلب کشاورزان دارای اراض 2منطقه مثلث چینیانجا

هکتار  52/0تا  20/0ها کشاورزی خرد هستند که وسعت آن

هستند و محصول برداشت شده از این اراضی کفاف 

دهد و معموالً محصول هایشان را نمیمعیشت خانواده

مازادی برای فروش و درآمدزایی وجود ندارد. این 

مالک اصوالً درآمد مکفی کمی دارند، چرا کشاورزان خرده

ان کمتر و دسترسی محدودی به بازار که حجم محصول آن

محصوالت کشاورزی دارند. همچنین درآمد پایین 

ی بدین معنی است که تأمین هزینه مزبور کشاورزان

عالوه های جدید برای آنان ممکن نیست. بهفناوری

های با بازده بیشتر و منابع اعتباری دسترسی آنان به گونه

                                                           

ای است که شرق زامبیا، شمال موزامبیک و جنوب و مرکز مثلث چینیانجا منطقه - 1
 گیرد.ماالوی را در برمی

محدود است. در نتیجه میزان تولیدات کشاورزی در این 

منطقه همچنان در سطح پایین باقی مانده و کشاورزان 

چون تغییرات آب و  ،ل منفیمالک را در برابر عوامخرده

هوایی، نوسانات قیمت، تخریب محیط زیست و بالیای 

به عنوان  (.2295پور، کند )اسماعیلپذیر میطبیعی آسیب

نمونه بر اساس نتایج حاصل از سرشماری کشاورزی کشور 

برداران کشاورزی در درصد بهره 82، 5022اتیوپی در سال 

ین اکنند که فعالیت میاراضی کشاورزی کمتر از دو هکتار 

و پراکندگی اراضی در سطح وجود خردی  دهنده نشانامر 

(. در حالی که 5022آژانس آمار مرکزی اتیوپی، حاد است )

برداران کشاورزی درصد درصد بهره 20در کشور بوتسوانا 

 کننددر اراضی کشاورزی کمتر از دو هکتار فعالیت می

 .(5021وزارت کشاورزی بوتسوانا، )

 

 قاره آمریکا

ی خردی و پراکندگی اراضی به شدتی که مسئله

شود. ها وجود دارد در قاره آمریکا مشاهده نمیدر دیگر قاره

ای که در ایاالت متحده آمریکا که در آمریکای شمالی گونهبه

واقع شده است، متوسط اندازه مزارع کشاورزی طی سالیان 

ت. یدا کرده اسه بلکه افزایش پاخیر نه تنها کاهش نیافت

اساس آمار اعالم شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا در بر
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 219ی مزارع کشاورزی از سطح متوسط اندازه 5021سال 

افزایش  5025هکتار در سال  272به  5007هکتار در سال 

بیش از نیمی ( 1توجه به نتایج جدول )پیدا کرده است. با 

ترین ر کوچکد برداران کشاورزی ایاالت متحدهاز بهره

 کنند که اندازه اینواحد اراضی کشاورزی آمریکا فعالیت می

وزارت کشاورزی آمریکا، هکتار هست ) 00واحدها زیر 

5022.) 

 

 2012الی  2002کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا از سال  گوناگونهای برداران گروهدرصد بهره -1جدول 
 2012 2002 2002 برداریبهره گروه های

 6/54 4/54 51 هکتار 40تا  5/0
 4/30 31 1/33 هکتار 200تا  40

 8/6 8/6 6/7 هکتار 400تا  200
 3/4 2/4 7/4 هکتار 800تا  400
 9/3 6/3 7/3 هکتار و باالتر 800
 های تحقیقیافته منبع:

 

( نشان داده شده است، 7همان طور که در جدول )

در کشورهای آمریکای التین با متوسط اراضی کشاورزی 

 یزانمدر اتحادیه اروپا با  مقدار آنهکتار بزرگتر از  10مقدار 

سط ی متوهکتار است. در اتحادیه اروپا بیشترین اندازه 21

هکتار مربوط به کشور  222اراضی کشاورزی با مقدار 

که در آمریکای التین ری چک هست در حالیجمهو

 287ی متوسط اراضی کشاورزی با مقدار بیشترین اندازه

 & Berdegué)هکتار مربوط به کشور آرژانتین هست 

Fuentealba, 2011.) 

 

 متوسط اراضی کشاورزی در کشورهای آمریکای التین -2جدول 

 کشور
های کشاورزی برداریبهرهتعداد 

 )واحد(

مساحت اراضی کشاورزی 

 )هکتار(

متوسط اراضی کشاورزی 

 )هکتار(

سال سرشماری 

 کشاورزی

 2002 587/74 174808564 297425 آررژانتین

 2006 63/75 329941000 5175489 برزیل

 2007 106/87 29781690 278660 شیلی

 2010 25/08 50705447 2021891 کلمبیا

 2000 14/66 12355831 842882 اکوادور

 2010 4/52 3750853 830684 گواتماال

 2010 31/34 6254516 199549 نیکاراگوئه

 2000 287/41 16420000 57131 اروگوئه

 - 64/31 624017901 9703711 جمع کل

 های تحقیقیافتهمنبع: 
 

ی آمریکای اما در برخی از کشورهای دیگر قاره

شمالی همچون کشور مکزیک که بیشترین مزارع کوچک 

ی آمریکا دارد، حدود دو میلیون مزارع کوچک با را در قاره

که در سطح زیرکشت کمتر از دو هکتار هست، درحالی

میلیون مزرعه کوچک،  289ها، کشور چین با دیگر قاره

میلیون مزارع کوچک  نهو اتیوپی با  میلیون 21روسیه با 

مراتب بدتر از این کشور دارند. همچنین درصد وضعیتی به

 خوبی نشانبه گوناگونهای مزارع کمتر از دو هکتار در قاره

ری ها وضعیت بهتدهد که قاره آمریکا نسبت به دیگر قارهمی

در کشور آرژانتین در ( 8اساس نتایج جدول )بردارد. 

درصد مزارع در اراضی کشاورزی  22بی، فقط آمریکای جنو

که در کشور اند. در حالیهکتار واقع شده پنجکوچکتر از 
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های کشاورزی در اراضی برداریدرصد بهره 81گواتماال 

تلبا، )بردگو و فون اندهکتار واقع شده پنجکشاورزی کمتر از 

5022.) 
 هکتار در آمریکای التین پنجهای کشاورزی کمتر از برداریدرصد بهره -8جدول 

 هکتار پنجهای کشاورزی کمتر از برداریدرصد بهره کشور

 86 گواتماال
 63 اکوادور
 52 کلمبیا
 42 شیلی

 39 نیکاراگوئه
 20 برزیل
 13 اروگوئه
 13 آررژانتین

 های تحقیقیافتهمنبع: 

 

الزم به ذکر است که کشورهای مکزیک، پرو، 

برزیل، اکوادور و ونزوئال به ترتیب بیشترین مزارع 

 یدر برخ (.5002ناگایتس، تر از دو هکتار را دارند )کوچک

همچون کشور  یشمال یکایآمر یقاره گرید یاز کشورها

ارد، د کایآمر یمزارع کوچک را در قاره نیشتریکه ب کیمکز

کشت کمتر از  ریمزارع کوچک با سطح ز ونیلیحدود دو م

ا ب نیها، کشور چقاره گریدر د کهیدو هکتار هست، درحال

ا ب یوپیاتو  ونیلیم 21با  هیمزرعه کوچک، روس ونیلیم 289

کشور  نیمراتب بدتر از ابه یتیمزارع کوچک وضع ونیلیم نه

 یهادرصد مزارع کمتر از دو هکتار در قاره نیمچندارند. ه

 گرینسبت به د کایکه قاره آمر دهدینشان م یخوبمختلف به

در  نیدارد. در کشور آرژانت یبهتر تیها از وضعقاره

 یکشاورز یاراضدرصد مزارع در  22فقط  ،یجنوب یکایآمر

 در کشور کهیاند. در حالهکتار واقع شده پنجکوچکتر از 

 یدر اراض یکشاورز یهایبرداردرصد بهره 81گواتماال 

تلبا، )بردگو و فوناند هکتار واقع شده پنجکمتر از  یکشاورز

5022.) 

 

 

 

 

 

 وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در ایران

جمهوری  اساس نتایج سرشماری کشاورزیبر

 هایبرداری، تعداد بهره2292اسالمی ایران در سال 

واحد است که بر روی اراضی  0022927کشاورزی کشور 

ه کنند کمیلیون هکتار فعالیت می 1/21کشاورزی به وسعت 

 هکتار است 9/0های کشاورزی برداریمیانگین سطح بهره

بود )مرکز آمار هکتار  08/2 ،2285در حالی که در سال 

در کشور ایران متوسط  (9)(. مطابق با جدول 2290ایران، 

هکتار است که  9/0 برداربهرهه اراضی کشاورزی هر انداز

این رقم در مقایسه با سایر کشورها مانند کانادا، برزیل، 

 272و  1/92، 72/12، 220انگلستان و آمریکا که به ترتیب 

نکته (. 5021اتحادیه اروپا، است ) هکتار است، بسیار کمتر

در کل  هکتار 20 ریز یدر اراض یمالکخرده زانیکه ممهم آن

 الحنیشده و درع شتریکشور، در طول چهار دهه گذشته، ب

یعنی مضرات ؛ ، کمتر شده استهکتار 20 یباال یدر اراض

، عمدتاً نصیب کشاورزان کشور ایراندر  یمالکخرده

آمار  بنا بردرآمد و مستضعف شده است. کم ،مالکخرده

 81 اکنونهم ،یوزارت جهاد کشاورزارائه شده از طرف 

بردار کشاورزی که اغلب درصد واحدهای بهره

درصد اراضی کشاورزی  27دهقانان هستند، تنها مالک خرده

فناوران،  یاتوسعه منطقه ندیشگاهکل کشور هستند )ا

2281.) 
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 )واحد: هکتار( 1363و  1382ی هاسالمتوسط اراضی کشاورزی کشور در  -6جدول 

 منطقه
 کشاورزی اراضی متوسط

 1382 سال در
 در کشاورزی اراضی متوسط

 1393 سال
 )هکتار( تغییر مقدار

 1/41- 5/47 6/89 رضوی خراسان

 1/06- 5/71 6/78 ایالم

 0/98- 9/95 10/93 بوشهر

 0/97- 5/83 6/8 شمالی خراسان

 0/81- 3/16 3/97 جنوبی خراسان

 0/8- 6/34 7/15 قم

 0/63- 5/49 6/11 فارس

 0/57- 7/39 7/96 اردبیل

 0/51- 4/71 5/22 غربی آذربایجان

 0/42- 6/44 6/86 لرستان

 0/42- 5/63 6/05 شرقی آذربایجان

 0/36- 3/21 3/57 بختیاری و چهارمحال

 0/32- 5/33 5/65 قزوین

 0/25- 8/23 8/48 مرکزی

 0/17- 6/05 6/22 کرمانشاه

 0/14- 1/71 1/85 یزد

 0/11- 0/78 0/89 گیالن

 0/09- 1/17 1/26 مازندران

 0/02- 4/78 4/8 سمنان

 0/14 2/58 2/43 اصفهان

 0/26 3/24 2/98 بلوچستان و سیستان

 0/42 3/59 3/17 کرمان

 0/5 3/73 3/22 بویراحمد و کهگیلویه

 0/53 10/24 9/71 کردستان

 0/63 10/56 9/94 خوزستان

 0/64 6/04 5/39 گلستان

 0/94 3/95 3/02 تهران

 0/95 3/54 2/6 هرمزگان

 1/16 11/08 9/92 زنجان

 1/47 8/45 6/98 همدان

 1/82 1/82 0 البرز

 - - - کرمان جنوب

 0/17- 4/9 5/08 کشور کل

 های تحقیقمنبع: یافته
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 های کشاورزی کشور بر حسب وسعت اراضی کشاورزیبرداریتعداد بهره -1نمودار 

 

های برداری( بیشترین تعداد بهره1اساس نمودار )بر

کشاورزی مربوط به واحدهایی هست که در اراضی یک تا 

 اند.کمتر از دو هکتار واقع شده

 اکنونهم ،2292 نتایج سرشماری کشاورزی بنا بر

 بیشتر بردار کشاورزی کهدرصد واحدهای بهره 02

در اراضی کمتر از دو هکتار واقع  و دهقانان هستندخرده

درصد اراضی کشاورزی کل کشور  شش، تنها مالک اندشده

برداری کشاورزی کشور درصد از واحدهای بهره 20 هستند.

 ،اندهکتار واقع شده 20تا کمتر از  20در اراضی کشاورزی 

درصد از اراضی کشاورزی کل کشور  02که مالک در حالی

اراضی کشاورزی استان  .(2290، مرکز آمار ایران)هستند 

هکتار خردترین اراضی  8/0با میانگین سطح  گیالن

کشاورزی در کشور را دارد. استان زنجان نیز با میانگین 

ترین اراضی کشاورزی کشور را  هکتار وسیع 5/20سطح 

 7/0داراست. اراضی زراعی استان گیالن با میانگین سطح 

ترین اراضی زراعی در کشور و اراضی زراعی هکتار خرد

ترین هکتار وسیع 0/20استان بوشهر با میانگین سطح 

باغی و  اما از لحاظ اراضی؛ اراضی زراعی کشور است

 22/0قلمستان نیز استان همدان و مازندران با میانگین سطح 

هکتار خردترین اراضی باغی کشور هستند و استان کرمان 

ترین اراضی باغی هکتار وسیع 99/2ح نیز با میانگین سط

 ،2292بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی کشور است. 

اراضی باغی کشور در مقایسه با اراضی زراعی خردتر 

هکتار است که از  9/2هستند. متوسط اراضی زراعی کشور 

هکتار( هم باالتر است در  9/0متوسط اراضی کشاورزی )

هکتار هست  02/2اراضی باغی کشور  که متوسطحالی

 (.2290)مرکز آمار ایران، 

 

 و پیشنهادها گیرییجهنت

 ،هجامع ییغذا تیتحقق امن یبرا یبخش کشاورز

 دیله تولبه مرح یو سنت یشتیمع دیگذر از مرحله تول ازمندین

 ریاست. لذا ضرورت دارد با اتخاذ تداب یو تجار یصنعت

 کشاورزیو توسعه همه جانبه  یکارشناسانه به نوساز

مالکی به طوری که بتوان از کشاورزی خردهبه .پرداخت

از جمله مالکی و تجاری سوق پیدا کرد. کشاورزی بزرگ

ش بخ ینوساز انیدر جر ستیبایکه م یریتداب نیمهمتر

 یو توسعه اراض ینوساز دیبه آن اهتمام ورز یاورزکش

شناخت و  ه( ک2291سپهوند و همکاران، ) است یکشاورز

تحلیل وضعیت موجود ساختار پراکنش اراضی کشاورزی 

 پژوهشمقدم بر این امر است. بر این اساس هدف این 

بررسی وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در 

س و سپ آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکاهای و قاره جهانیسطح 

 ایران هستوضعیت اراضی کشاورزی کشور مقایسه آن با 

ان یک شمایی کلی از وضعیت خردی و پراکندگی تا بتو

اراضی کشاورزی ایران نسبت به بقیه کشورها بدست آورد. 

هایی که در اغلب کشورها جهت یکی از مهمترین شاخص

سنجش میزان خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی به کار 

ت برداران اسبرند شاخص متوسط اراضی کشاورزی بهرهمی

داران برتعداد بهرهکل اراضی بر حاصل تقسیم وسعت که 

اساس نتایج بدست آمده از سرشماری کشاورزی است. بر
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 9/0متوسط اراضی کشاورزی در ایران  2292کشاورزی 

 کل اراضی وسعت هکتار است که این رقم حاصل تقسیم

 انبردارتعداد بهره( بر هکتار ونیلیم 1/21کشاورزی کشور )

که در  یدر حال است( واحد 0022927) کشور یکشاورز

؛ (2290 ران،یهکتار بود )مرکز آمار ا 08/2، 2285سال 

هانی میانگین جبنابراین اراضی کشاورزی کشور نسبت به 

 1/21ی اروپایی )کشورهاهکتار( و همچنین اغلب  7/8)

تر خردتر و پراکنده هکتار( 22/10هکتار( و آمریکایی )

بیش  کندگیجهت مقابله با خردی و پرااین اساس برهستند. 

کارهای ذیل شود راهاز پیش اراضی کشاورزی پیشنهاد می

 بکار گرفته شوند:

با تاکید  بازآرایی و اصالح مجدد قطعات زراعی و باغی -

بر مطالعات خاک شناسی، تناسب اراضی و آمایش منابع 

 خاک و آب

همراه با ارزیابی توان محیطی  تدوین الگوی بهینه کشت -

 اقلیمی، بحران آب و استعداد خاک هابا لحاظ مزیت های 

اهتمام و توجه جدی به اجرای طرح کاداستر )حدنگاری(  -

 اراضی کشاورزی کشور.

حل و فصل مشکالت مربوط به تقسیم اراضی در اثر  -

 قانون ارث

توسعه کارآفرینی غیر زراعی روستایی جهت کاهش فشار  -

 کشاورزیبرداران روستایی بر روی اراضی جمعیت بهره

اعطای تسهیالت الزم و متناسب به کشاورزان جهت  -

 تجمیع و توسعه اراضی کشاورزی

اهتمام و توجه جدی به گسترش تعاونی های تولید  -

کشاورزی با ارزیابی، بررسی و استفاده از تجارب بومی و 

 قبلی موفق

استفاده همه جانبه از انواع فناوری ها و دستاوردهای  -

انه در مدیریت پایدار منابع خاک و آب پژوهشی و نوآور

 کشاورزی

 

 رهیافت ترویجی

ای و اسنادی این مقاله از نوع مطالعات کتابخانه

است. در این مقاله نتایج سرشماری کشاورزی کشورهای 

مختلف در رابطه با میانگین مساحت اراضی کشاورزی مورد 

اند. هدف این مطالعه بررسی بررسی و تحلیل قرار گرفته

ای هضعیت میانگین اراضی کشاورزی در سطح جهان، قارهو

مختلف و مقایسه آن با ایران بود تا وضعیت میانگین 

مساحت اراضی کشاورزی نسبت به میانگین جهانی و 

 های دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.قاره
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Abstract 

 
The phenomenon of agricultural land dispersion and fragmentation is neither new 

nor particular to Iran; rather, it is observed in the land management systems of most 

Asian, European, African, and American countries. The present study attempts to 

study the present situation in agricultural land dispersion and fragmentation across 

these continents. The image emerging from the survey will be compared with that 

of Iran emerging from an agricultural census by the Ministry of Agriculture. It is 

the objective of this study to use the general image of the existing agricultural land 

distribution at both global and national levels toward developing strategies and 

measures required for controlling land dispersion. The data required are derived 

from a library research and the censuses conducted by FAO, the European Union, 

and the state ministries of agriculture in the countries surveyed. Based on the results 

obtained, the world average cultivated area is 8.7 hectares comprising 1.06, 1.3, 

14.7, 22.2, 50.7, and 186 hectares in Asia, Africa, Europe, Central America, South 

America, and North America, respectively. Iran records an average cultivated area 

of 4.9 hectares, which is approximately half the world average. 
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