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برنامه توسعه  5برنامه عمرانی قبل از انقالب و  6های توسعه کشاورزی در هدف این مقاله شناسایی سمت و سوی برنامه

برای  برداری کشاورزی بزرگ و یا کوچک است.های بهرهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقالب از منظر توجه به نظام

این منظور در مقطع مورد مطالعه با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، گزارش برنامه های مورد نظر مورد مطالعه قرار 

-برداری در تحقیق از لحاظ نقد درونی و بیرونی مورد تأیید می باشند. نتایج به دست آمده نشان میاسناد مورد بهره گرفت.

الب و در برنامه های عمرانی اول تا پنجم سمت و سوی دولت غالباً معطوف به توسعه دهد که در سال های قبل از انق

برداری بزرگ در مقایسه با واحدهای دهقانی بوده است و همین امر موجب تحمیل شرایط سخت به واحدهای بهره

دهقانی را مورد حمایت  های خود را تغییر و واحدهایواحدهای کوچک گردید. اما، در برنامه ششم عمرانی دولت سیاست

قرار داد. در سال های بعد از انقالب و در برنامه های با عنوان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاهد سمت گیری بیشتر 

دولت به سمت واحدهای بهره برداری بزرگ هستیم و فقط در برنامه پنجم است که این جهت گیری تا حدی و از طریق 

سازی اراضی کشاورزی کوچک تعدیل می شود. به این ترتیب، عدم حمایت و تضعیف واحدهای  حمایت دولت از یکپارچه

کوچک به عنوان نظام بهره برداری غالب در سال های قبل و بعد از انقالب موجب ناپایداری و آسیب پذیری این واحدها از 

 ابعاد گوناگون بوده است. 

 

 های توسعه، توسعه کشاورزی، ایرانبرنامه های عمرانی، برنامه  :های کلیدیواژه

                                                           
 .خمینی امام عالی آموزش مرکز همت، شهید خیابان ماهدشت، جاده هفت کیلومتر کرج،آدرس نویسنده مسئول:  -1 

maghajani
Typewritten text
10.22092/lmj.2019.116288.106



 های قبل و بعد از انقالبدر سالبرداری کوچک و بزرگ های بهرهبه نظام تحلیل، بررسی و تبعات میزان توجه/  61

 

 مقدمه
رشد و توسعه کشاورزی در هر کشور مستلزم 

ز ابعاد گوناگون تبیین جهت گیری توسعه کشاورزی ا

های ترین این ابعاد نوع نگاه به نظاماست. یکی از مهم

برادری و ت. اهمیت نظام بهرهبردای کشاورزی اسبهره

ه کشاورزی کشور سعگیری توجایگاه آن در ترسیم جهت

توجه نمائیم که  گردد که به این نکتهزمانی آشکار می

ترین و برداری در هر جامعه اساسیمسائل نظام بهره

خش کشاورزی آن جامعه را تشکیل ترین مسائل بعمده

هر کشور و در (. 1931، و همکاران نکویی نائینی) دهدمی

مقتضیات آن زمان و بنابر مقاطع مختلف زمانی در 

-جهتمؤثر داخلی و خارجی محیطی و عوامل  همچنین

های گوناگون های توسعه هر کشور در زمینهگیری برنامه

به عنوان یک نیز  یکشاورزبخش . می تواند متفاوت باشد

از قاعده کلی فوق مستثنی بخش اقتصادی مهم در کشور 

را  تنوعیهای ماولویتمختلف زمانی های دورهو در بوده ن

های بخشی به برنامهاولویتتجربه کرده است.  برای توسعه

های مختلف و از جمله در بخش توسعه در زمینه

منابع و اسناد در توان را میدر مقاطع مختلف کشاورزی 

یاد  "اسناد باالدستی"که اینک از آنها با عنوان گوناگون 

 .جستجو کردشود، می

برداری کشاورزی در های بهرهدر زمینه نظام

ترین . از مهمصورت گرفته استمطالعات متعددی ایران 

 توان به این موارد اشاره کرد:این تحقیقات می

های ( بر این نکته تأکید دارد که سیاست1939) اشرف

خورشیدی  04ارضی و کشاورزی دولت از اواخر دهه 

در های بزرگ تجاری برداریمعطوف به گسترش بهره

تی بوده خصوصی، دولتی و خصوصی دولهای بخش

 591اختصاص  ازتر موضوع وی در تحلیل دقیقاست. 

های کشت و هزار هکتار از اراضی کشور به شرکت

هزار هکتار  011کشاورزی دولتی،  هایصنعت و مجتمع

هزار هکتار به  144های سهامی زراعی و به شرکت

به های تعاونی تولید کشاورزی نام برده و شرکت

ای بالعوض و تسهیالت هتخصیص اراضی دولتی و کمک

های بزرگ و متوسط تجاری توسط برداریکم بهره به بهره

 اشاره می کند.بانک توسعه کشاورزی ایران 

در  1903ای را در سال ( مطالعه1915) ساعدلو

که به دلیل  دهدروستای شهرستان نیشابور انجام می 91

اجازه انتشار  1915دستگاه حاکمه تا سال عدم موافقت 

را به دو دسته  . وی در این مطالعه روستاهاکردنپیدا 

کند: روستاهایی که درآمد کشاورزی شان پس از تقسیم می

و روستاهایی روستا(  15)اصالحات ارضی افزایش یافته 

 استکه پس از اصالحات ارضی درآمدشان کاهش یافته 

در اکثر روستاهایی  های این تحقیقبنابر یافته .روستا( 13)

فروش یکی از شقوق  آنها کاهش داشته است،مد که درآ

و یا تشکیل واحد سهامی زراعی اجرا شده بود.  حق ریشه

درصد  944در مقابل روستاهایی که درآمدشان حتی تا 

در آنها نظام افزایش داشته است، روستاهایی بودند که 

دلیل این امر را وی . شتبرداری دهقانی وجود دابهره

و استفاده از کودهای شیمیایی  حفر چاه و الیروبی قنات

دانسته و افزایش قیمت محصوالت مهمی نظیر گندم و جو 

داند، چرا که قیمت این محصوالت پس از را مردود می

 اصالحات ارضی در منطقه کاهش هم داشته است.

توان ه نمی( ضمن تأکید بر این ک1911) عجمی

ید نظام دهقانی را به خاطر کوچک بودن اندازه واحد تول

های توجهی به روشعدم استفاده منطقی از منابع و بیبه 

مطالعه خود در جدید زراعی متصف ساخت، به نتایج 

از منظر ضریب کند که به موجب آن اشاره می 1905سال 

ری بردابرداری دهقانی پس از بهرهبازده سرمایه، بهره

های مکانیزه و اربابی برداری-تلمبه کاری و باالتر از بهره

ت ارزش تولیدات گرفت و از جهت مالک نسبقرار می

داری دهقانی در رتبه برهای جاری بهرهسالیانه به هزینه

 گرفت.اول قرار می

به نتایج مطالعه اعتماد  همان() عجمیهمچنین، 

ندازه واحد دهد چنان چه اپردازد که نشان میمقدم می

و به وری ری از حد متوسط بگذرد، میزان بهرهبردازبهره

های برداریگذارد و عالوه بر این، بهرهکاهش می



 67/  1931/  1/ شماره  7نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

 

 های کشاورزیبرداریخانوادگی در مقایسه با سایر بهره

 باشند.دارای کارایی اقتصادی بیشتری می

( در پژوهش جامعی در 1916) ملک و علیمراد

برداری منطقه های بهرهبه مطالعه نظاماستان خوزستان 

ود دریافتند که به طور متوسط آنها در مطالعه خپرداختند. 

به مراتب کمتر از های کشت و صنعت شرکت راندمان

های سنتی و آن هم در شرایطی که در راندمان زراعت

کاشتند و کود شیمیایی هم های سنتی با گاو میزراعت

 کردند، است.مصرف نمی

( نشان می 1950نتایج تحقیق حسینی کازرونی )

ی کوچک به جهت تخصیص دهد که واحدهای بهره بردار

بهینه تر نیروی کار و امکانات قابلیت همگامی بیشتری با 

نیازهای بازار داخلی داشته و احتماال این قابلیت را در 

شرایط ادغام بازار داخلی با بازرهای جهانی نیز حفظ 

 خواهند کرد.

-های بهرهات انجام شده در مورد نظاماز مطالع

توان به مطالعه میاخیر های در سالبرداری کشاورزی 

( اشاره کرد که در تحقیق 1931) همکاراننکویی نائینی و 

برداری پایداری سه دسته نظام بهره در موردخود 

کشاورزی خرد دهقانی، تعاونی و سهامی زراعی در استان 

برداری خرد که نظام بهره اصفهان به این نتیجه رسیدند

ست محیطی از دهقانی از جهت اقتصادی، اجتماعی و زی

ین اساس تقویت دو دسته دیگر ناپایدارتر بوده و بر هم

-ان این نظام که اتفاقا درصد عمدهبرداربنیه اقتصادی بهره

-دهند را توصیه میبرداران بخش را تشکیل میای از بهره

 کنند.

وبی و آبیار های مطالعه محبهمچنین، یافته

-در نظام وری متوسط عوامل تولید( در مورد بهره1934)

ان داد که هر یک از دو برداری استان گلستان نشهای بهره

برداری دهقانی و تجاری بزرگ از منظری بر نظام بهره

وری از نقطه نظر بهرهدیگری برتری دارند. به طوری که 

ی دارای برداری دهقانسم نظام بهرهو دو متغیر نیروی کار 

برداری هوری بذر نظام بهربرتری بوده، از جهت بهره

-وضعیت بهتری بوده و از منظر بهرهتجاری بزرگ دارای 

شده با هم برابر  برداری یادوری کود تقریباً دو نظام بهره

 بودند.

در مورد تحلیل پایداری نظام نتایج تحقیقی 

آباد کرمانشاه نشان مخان یبرداری خانوادگی در روستابهره

قتصادی و برداری یادشده از لحاظ انظام بهرهداد که 

زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی نیمه پایدار 

(. این نتیجه 1931زاده قنواتی و همکاران، عباسی) است

ورد به ضوح آسیب پذیری واحدهای دهقانی در محل م

در این برداران شاغل مطالعه و لزوم حمایت از بهره

 دهد.واحدها را نشان می

پایداری نظام  ای در موردهمچنین نتایج مطالعه

مرکزی  برداری خرد دهقانی در مناطق روستایی بخشبهره

برداری یاد دهد که نظام بهرهشهرستان بویراحمد نشان می

های اکولوژیکی و اجتماعی در شده از جهت شاخص

های اقتصادی در ضعیت نیمه پایدار و از منظر شاخصو

داری برآن که نظام بهره. ضمن وضعیت ناپایدار قرار دارد

 داردیادشده به صورت کلی در وضعیت نیمه پایدار قرار 

 (.1930عوض زاده و کرمی، )

توان ر مجموع از غالب تحقیقات باال مید

-داری خرد در مقایسه با سایر نظامبرآمدی نظام بهرهکار

-گرفت. ضمن آن که نظام بهره نتیجهرا برداری های بهره

ی در وضعیت های پایداربرداری کوچک از منظر شاخص

و از این منظر لزوم  نیمه پایدار و یا ناپایدار قرار دارد

-های بهرهرداران شاغل در این دسته از نظامبتوجه به بهره

با عنایت به این مهم از  توان نادیده گرفت.برداری را نمی

برداری و نقش آن در مقوله نظام بهرهو اهمیت  یک طرف

ترین در ایران بزرگبه طوری که توسعه کشاورزی کشور 

ترین مانع پیش روی توسعه کشاورزی، مانع و بنیادی

ه نظام ساختاری مربوط به نظام کشاورزی است و هست

نکویی ) دهدبرداری تشکیل میکشاورزی را نیز نظام بهره

توجه از سوی دیگر و همچنین، ( 1931نائینی و همکاران، 

ان نظام همچنبرداری خرد -هرهبه این حقیقت که نظام ب

باشد تا جایی که بر اساس نتایج میدر کشور غالب 

-درصد از بهره 34ی کشاورزی نزدیک آخرین سرشمار
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برداران حقیقی بخش کشاورزی را شاغلین در واحدهای 

 جدول یک() دهندپنج هکتار تشکیل میبهره برداری تا 

در پی یافتن پاسخ به آن  مسئله اساسی که این مطالعه

در ایران دولت کالن های گرایش برنامهگیری است جهت

بر این اساس، هدف مطالعه حاضر  در ادوار مختلف است.

های های توسعه کشور در سالگیری برنامهجهتتعیین 

برداری است. به از منظر نظام بهرهقبل و بعد از انقالب 

-های بهرهاین که کدام یک از دو دسته نظام دیگر سخن،

-و حمایت برنامه ک مورد توجهبرداری بزرگ و یا کوچ

های مورد اشاره بودند، در این مقاله مورد بررسی قرار 

از یک طرف و نتایج گرفته است. یافتن پاسخ سئوال باال 

وری واحدهای تحقیقات صورت گرفته در مورد بهره

تواند ک از طرف دیگر میبرداری بزرگ و کوچبهره

ه را نشان های توسعگیری درست و یا غلط برنامهجهت

 دهد.

 

 های کشاورزی حقیقی بر حسب وسعت اراضی کشاورزیتعداد بهره برداری -1جدول 
 درصد تعداد بهره بردار وسعت اراضی کشاورزی ردیف

 97 6135653 هکتار 5تا  1
 73/13 397977 هکتار 32تا  5 3
 31/6 134995 هکتار 52تا  32 6
 46/2 66536 هکتار به باال 52 9
 122 9223447 کل 5

 (1679منبع: مرکز آمار ایران. )

 

 هامواد و روش

اسنادی روش تحقیق مورد استفاده روش تحقیق 

در  هادفمنابع مورد استاست.  ایکتابخانهاز طریق مطالعات 

 پنجو نیز برنامه عمرانی  ششمشتمل بر این مقاله تهیه 

در که است  برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

الزم به یادآوری . شوندمیقلمداد  5منابع دست اول فردی

شش برنامه عمرانی  1915تا  1955است که در طی سال 

پنج برنامه عملیاتی شد. به تصویب رسید و از این تعداد 

 ششهای پس از انقالب اسالمی نیز تا کنون در سال

برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب 

برنامه به مورد اجرا  پنجز این تعداد رسیده است که ا

به منظور دستیابی به به این ترتیب، گذاشته شده است. 

برداری گیری دولت نسبت به نظام های بهرهجهت 

برنامه مورد مطالعه دو بخش  11کشاورزی، در هر یک از 

ها مورد بررسی قرار و برنامه هاها و خط مشیسیاست

تن این دو در هر یک از گرفت. تا از کنار هم قرار گرف

گیری های مورد مطالعه بتوان به تصویری از جهتبرنامه

-توسعه کشاورزی در آن برنامه از نقطه نظر نظام بهره

                                                           
2 Primary sources 

منابع  0و نقد درونی 9نقد خارجی برداری دست یافت.

که به ترتیب به اصالت و واقعی بودن سند و مورد استفاده 

 باشدط میمربو از سوگیری و تعصبعاری بودن آن 

 .باشندمیتأیید (، مورد 1954)نادری و سیف نراقی، 

 

 نتایج و بحث

برداری از زمین بر مبنای درک اهمیت نظام بهره

ه در توسعه کشاورزی کشور و همچنین، نقش تعیین کنند

برداری بزرگ ای بهرههدولت در تقویت و یا تضعیف نظام

و اوت نسبت به صحیح و کوچک از یک طرف و نیز قض

گیری دولت از سوی دیگر این مطالعه غلط بودن جهت

در این بخش نتایج تحقیق شکل گرفت. بر این اساس 

ست ها الزم ایافتهاین قبل از پرداختن به  اما ؛آمده است

های های اجرای برنامهجهت آشنایی بیشتر خواننده سال

مندرجات شود. آورده توسعه کشور در مقطع مورد مطالعه 

های مورد مطالعه های اجرای برنامهسالز دوه جدول شمار

 دهد.را نشان می

                                                           
3 External criticism 
4 Internal criticism 
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 های عمرانی و یا توسعه در کشورهای اجرای برنامهسال -2جدول 
 پس از انقالب اسالمی قبل از انقالب اسالمی

 های اجرای برنامهسال برنامه توسعه های اجرای برنامهسال برنامه عمرانی

 1634 -1693 اول 1639 -1669 اول
 1699 -1694 دوم 1669 -1691 دوم
 1697 -1649 سوم 1693 -1693 سوم

 1649 -1644 چهارم 1699 -1651 چهارم
 1672 -1679 پنجم 1653 -1653 پنجم
 - - 1659 -1631 ششم

 

های مشیها و خطسیاست دومندرجات جدول 

و در شش برنامه عمرانی کشور ناظر بر توسعه کشاورزی 

که هم چناندهد. را نشان میتوسعه کشور پنج برنامه 

هستیم، رشد تکاملی در این زمینه شاهد  شودمالحظه می

برنامه چهارم در بخش کشاورزی تعیین که در طوریبه

های کلی که در سه برنامه قبلی محلی از اعراب مشیخط

. ایجاد واحدهای زراعی گیرد، مورد توجه قرار مینداشت

و صنعت و سهامی زراعی( از های کشت )شرکت بزرگ

نفیسی، ) استهای این برنامه مشیترین خطجمله مهم

 و 1901و سازمان برنامه،  1993سازمان برنامه، و 1953

 .(1906سازمان برنامه، 

در برنامه پنجم و در ادامه سیاست کلی توسعه 

واحدهای بزرگ تجاری به عنوان الگوی توسعه کشاورزی 

های ی وام به شبکه شرکتسیاست اعطاشاهد  ،کشور

جهت خرید محصوالت کشاورزی کشاورزان تعاونی 

عضو با هدف جلوگیری از سلف فروشی محصوالت 

کشاورزی و همچنین تعیین قیمت تضمینی برای 

این  بهمحصوالت مهم کشاورزی هستیم. این دو سیاست 

انجام اصالحات ارضی که دلیل مورد توجه قرار گرفت که 

ک به یک دهه از آغاز آن گذشته بود، در آن مقطع نزدی

فراهم آورده گری واسطههای فعالیتفرصتی را برای رشد 

های شاهد نخستین بارقهبود. عالوه براین، در برنامه پنجم 

توسعه کشاورزی بر اساس اصول فنی و تشکیک نسبت به 

های الگوهای بزرگ تجاری به عاریت گرفته شده از بلوک

 ای کشت وصنعت( و سوسیالیستیه)شرکت داریسرمایه

سیاست های سهامی زراعی( هستیم. این مهم در )شرکت

تحقیق در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی روستاها در 

رغم موارد فوق، در علیبرنامه پنجم قابل مشاهده است. 

در راستای توان های برنامه پنجم را میمجموع سیاست

گ قلمداد کرد. تعیین برداری بزرحمایت از واحدهای بهره

محصوالت مهم کشاورزی و بیمه نرخ تضمینی برای 

محصوالت کشاورزی از مواردی هستند که در آن مقطع 

تا  بودواحدهای بزرگ بیشتر مورد نیاز و خواست 

بنیه مالی از واحدهای بزرگ . چرا که واحدهای کوچک

اهمیت بیشتری و بهتری از و درک برخوردار بوده تر به

خرید تعیین نرخ تضمینی برای همچنین، شتند. بیمه دا

کشاورزان  محصوالت کشاورزی هم به دلیل آن که

مازاد اصال کوچک معیشتی بوده و خرد و واحدهای 

-را هم بیشتر می محصولی برای عرضه به بازار نداشتند

واحدهای بزرگ سیاستی در راستای حمایت از بیشتر توان 

 (.1911دجه، سازمان برنامه و بو) کردقلمداد 

-مشیها و خطسیاستششم، عمرانی در برنامه 

 ؛کندگیر تغییر میای چشمهای بخش کشاورزی به گونه

به پنجم عمرانی که در برنامه آن چه به عبارت دیگر، 

صورتی کمرنگ خودنمایی کرده بودند، در برنامه ششم به 

. مندرجات دهندرا نشان می ای مبرهن و آشکار خودگونه

که کشاورزان شاغل  تأییدی است بر این ادعا دوجدول 

های قبلی و در واحدهای دهقانی و خانوادگی که در برنامه

های )برنامه های پس از اصالحات ارضیبه ویژه در برنامه

و در  پنجم( به هیچ انگاشته شدهتا حدی سوم، چهارم و 

ها مورد توجه نبودند، در برنامه ششم در کانون سیاست

مواردی نظیر ار گرفته و ارج و منزلت یافته بودند. توجه قر

برخورداری کشاورزانی که تاکنون به ، هااحیاء بنه

مین أاز این تسهیالت، ت تسهیالت بانکی دسترسی نداشتند
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درآمد کمطبقات )غذا، مسکن و پوشاک( نیازهای اساسی 

های دهقانی و برداریورفع کمبودهای بهرهروستایی 

این تغییر جهت و توجه به وح حاکی از خانوادگی به وض

)سازمان  برداری خرد و کوچک هستندهای بهرهنظام

 (.1911برنامه و بودجه، 

اول و برنامه های بعد از انقالب فقط دو سالدر 

دارای اجتماعی و فرهنگی کشور،  توسعه اقتصادی،دوم 

. مندرجات بودندسیاست و یا خط مشی کلی بخش 

ن دارد که در دو برنامه یادشده به جدول دو حکایت از آ

صورتی تلویحی حمایت از واحدهای خرد و دهقانی مورد 

قالب توجه قرار گرفته بود. این توجه در برنامه اول در 

های مشاعی که از کنار یکپارچگی کشت و ایجاد زراعت

، تبلور دوشاحدهای کوچک ایجاد میهم قرار گرفتن و

سعه هم شاید بتوان از عبارت یافته بود و در برنامه دوم تو

ناطق روستایی تعبیر توجه به ایجاد مشاغل خانگی در م

سازمان برنامه و ) نمودبرداری کوچک را های بهرهنظام

سازمان ؛ 1950برنامه و بودجه،  سازمان ؛1963بودجه، 

 ؛1939برنامه و بودجه،  سازمان ؛1953برنامه و بودجه، 

 (.1933برنامه و بودجه،  سازمان

 

 های عمرانی اول تا ششم کشورهای بخش کشاورزی در برنامهمشیها و خطسیاست -3جدول 
 برداریهای بهرهاز منظر نظام های بخش کشاورزیمشیها و خطسیاست برنامه

 سیاست و خط مشی وجود نداشته اولعمرانی 
 سیاست و خط مشی وجود نداشته دومعمرانی 
 وجود نداشته سیاست و خط مشی سومعمرانی 
 .ایجاد واحدهای بزرگ -؛ های سهامی زراعی و تعاونیتشکیل شرکت -؛ تضمینی محصوالت مهم کشاورزیتعیین نرخ  - چهارمعمرانی 
 ؛حمایت دولت از واحدهای تجارتی کشت و صنعت خصوصی و دولتی-های تعاونی و سهامی زراعی؛ عضویت تمام زارعان در شبکه شرکت- پنجمعمرانی 

 -های اصلی کشاورزی؛ تعیین و تضمین حداقل قیمت فرآورده -های تعاونی جهت جلوگیری از سلف فروشی؛ ها و اتحادیهعطاء وام به تعاونیا
تحقیق در زمینه شناخت مسائل کشاورزی منجمله مسائل اقتصادی و  ؛های اصیل و تأسیسات کشاورزیبیمه محصوالت عمده کشاورزی، دام

 و بازاریابی محصوالت. اجتماعی روستاها
طبقات کم ه خاص برای برآوردن نیازهای تنظیم برنام ؛منطبق با نیازها و شرایط محلیحداکثر استفاده از منابع آب از طریق تحقیقات  - ششمعمرانی 

توجه به سهامی زراعی،  برداری مانندهای نوین بهرهدر عین پذیرش شکل ؛آموزش مستمر نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی -آمدتر؛ در
واحدهای کوچک و متوسط در تولید و به نقش قابل مالحظه  توجه ؛و دهقانی برداران خانوادگیبهبود و افزایش کارایی و رفع کمبودهای بهره

-های بهرهنظام شناخت کارایی ؛مانند بنه های کار تولید دسته جمعیو استفاده از روشیکپارچه کردن اراضی و ایجاد شبکه مناسب آبیاری 

کسانی که تاکنون به این تر و بیشتر تقویت نظام اعتباری کشاورزی با هدف دسترسی سریع ؛برداری مختلف خصوصاً دهقانی و روستایی
 د.انتسهیالت دسترسی نداشته

 یکپارچگی انواع کشت و اعمال زراعت مشاعی و تشکیل تعاونی های کشاورزی توسعه اول
 توسعه و حمایت از صنایع کوچک، صنایع تبدیلی، صنایع و مشاغل خانگی با اولویت مناطق روستایی توسعه دوم
 - توسعه سوم

 - توسعه چهارم
 - توسعه پنجم

سازمان ؛ 1634سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1655 ،سازمان برنامه و بودجه؛ 1651، سازمان برنامه و بودجه ؛1693، سازمان برنامه؛ 1691، سازمان برنامه؛ 1667،سازمان برنامه؛ نفیسیمنبع: 
 .1647سازمان برنامه و بودجه،  ؛1646سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1697سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1699برنامه و بودجه، 

 

های مورد استفاده شاخصدومین دسته از برای 

گیری توسعه کشاورزی در مقطع به منظور تبیین جهت

های کالن بخش کشاورزی در اوین برنامهمورد مطالعه، عن

توان گفت که میاست. در این زمینه  های مورد نظربرنامه

، توسعه کشاورزی ایران عمرانی های اول و دومدر برنامه

عمدتاً مبتنی بر توسعه منابع آب از طریق احداث سدهای 

بزرگ به منظور تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و 

ت آبی کشور بود. ایجاد بنگاه افزایش سطح زیر کش

توان اقدامی در این زمینه قلمداد مستقل آبیاری را هم می

ای که معطوف به نوع خاصی به عبارت دیگر، برنامه ؛کرد

-بهره اشد و یا مزایای آن متوجه نظامبرداری باز نظام بهره

 در شود.، در این دو برنامه دیده نمیباشدبرداری خاصی 

هایی همچون اصالحات ارضی و امهبرنامه سوم، برن

کنند. از دیگر های تعاونی روستایی خودنمایی میشرکت
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وجوه تمایز برنامه عمرانی سوم نسبت به دو برنامه قبلی، 

ویج کشاورزی است. این توجه را تر برنامه ترنقش پررنگ

در توسعه  "یافزارجنبش نرم"وان به منزله شروع تمی

ی دیگر نقش پررنگ ترویج در . تجلکشاورزی قلمداد کرد

ریزی جهت افزایش تعداد مروجین این برنامه، برنامه

 944و  1944داری به ترتیب از کشاورزی و مروجین خانه

نفر در پایان  344و  5944نفر در آغاز برنامه سوم به 

رسد که . به نظر می(1901سازمان برنامه، ) استبرنامه 

جرای برنامه توفیق مروجین کشاورزی در جریان ا

و لزوم تداوم این برنامه و همچنین  1اصالحات ارضی

کننده ایشان در افزایش تولید کشاورزان نقش تعیین

-صاحب زمین شده پس از انجام اصالحات ارضی مهم

برنامه ترویج کشاورزی در برنامه  توجه بهترین علت 

-، شرکتبرنامه اصالحات ارضی سهعمرانی سوم باشد. 

توان در راستای ترویج کشاورزی را میو  های تعاونی

برداری دهقانی قلمداد کرد. حمایت از نظام بهرهتوسعه و 

های تعاونی و شرکتاصالحات ارضی های چرا که برنامه

برداری دهقانی شده بود باعث ایجاد و گسترش نظام بهره

توان به صورت ذاتی در و ترویج کشاورزی را هم می

 اری قلمداد کرد.بردخدمت این نظام بهره

ترویج کشاورزی عمرانی چهارم در برنامه 

عمدتاً از طریق فعالیت سپاهیان ترویج و آبادانی و در 

تر جذب و تربیت مروج کشاورزی مورد اولویت پایین

 (.1906سازمان برنامه، ) بودتوجه 

برداری در برنامه عمرانی پنجم، واحدهای بهره

به صورت زی ایران بزرگ، به عنوان محور توسعه کشاور

جایی تا آن گیردقرار میمورد توجه  ای و عملیاتیبرنامه

عناوین دو برنامه از شش برنامه کالن بخش کشاورزی که 

های های سهامی زراعی و شرکتدر این برنامه به شرکت

افزایش سطح کند. کشت و صنعت اختصاص پیدا می

های سهامی زراعی، واحدهای کشت و صنعت، شرکت

                                                           
تا توفیق مروجین کشاورزی در آغاز و انجام برنامه اصالحات ارضی  -1 

مجلس  51جایی بود که به زعم شهبازی شماری از ایشان در انتخابات دوره 

شورای ملی که پس از شروع اصالحات ارضی برگزار شد، به عنوان نماینده 

   (.1933مجلس از سوی مردم برگزیده شدند)نوروزی، 

که در پایان های تولید و واحدهای مکانیزه تا جاییاونیتع

درصد از وسعت اراضی آبی کشور به  1/56برنامه پنجم 

برداری فوق اختصاص داشته باشد و یا های بهرهنظام

شرکت با  109های سهامی زراعی به افزایش تعداد شرکت

کشت و صنعت و های و شرکتهزار هکتار  054وسعت 

به وضوح هزار هکتار  944به  و گوشتهای شیر مجتمع

دهد که تا چه اندازه به توسعه کشاورزی کشور از نشان می

راسخ در میان مدیران طریق این واحدها باور و اعتقاد 

)سازمان برنامه و بودجه،  بخش کشاورزی وجود داشت

1911). 

تعاونی روستایی که های شرکترشد کمی 

از برنامه دوم مورد همزمان با شروع اصالحات ارضی و آغ

متوقف شده و در برنامه پنجم ، فته بودندتوجه قرار گر

های تعاونی در شود تا پایان برنامه با ادغام شرکتمقرر می

هزار واحد تقلیل پیدا کند. این  سهیکدیگر، تعداد آنها به 

های یادشده و رشد شرکتبسیاری از مورد ناکارآمدی 

 دهدهای قبلی نشان میمهخارج از قاعده آنها را در برنا

 (.1911)سازمان برنامه و بودجه، 

 مورد نظر در برنامه عمرانی ششمهای برنامهدر 

برداری بر ، واحدهای بزرگ بهرهکه هیچ گاه عملی نگردید

و بر  خالف سه برنامه قبلی دیگر مورد توجه نیستند

برداری که دارای سازگاری با های بهرهتعریف نظام

 شود.ی جوامع روستایی باشند، تأکید میمحلمقتضیات 

ارشاد و راهنمایی کشاورزی هم به صورت عام مورد 

رسد که در این برنامه تبعات به نظر می گیرد.تأکید قرار می

نظیر مکانیزاسیون مورد توجه اجتماعی تغییرات فناوری 

 .(1911سازمان برنامه و بودجه، ) استبوده 

نخستین و در های بعد از انقالب و سالدر 

-عه ایجاد کشت و صنعت نیشکر را میستودومین برنامه 

گیری برجسته دولت به سوی توان به منزله جهت

-گیری در برنامهاحدهای بزرگ قلمداد کرد. این جهتو

جهت گیری کلی کرده و های سوم و چهارم هم ادامه پیدا 

دولت به سمت حمایت از ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس 

. به ویژه آن که دولت خود را موظف به ایدیادامه می
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حمایت الزم از طریق ایجاد زیربناها هم کرده است. شاید 

دی بودن واحدهای کوچک در این باور به غیر اقتصا

برنامه  13بند ی ماده تأثیر نبوده باشد. بندی دولت بیجمع

-ت از حمایت از واحدهای بزرگ بهرهچهارم هم حکای

. چرا که فقط واحدهای بزرگ برداری کشاورزی دارد

هستند که ظرفیت جذب متخصصین را دارند و کشاورزان 

در برنامه پنجم،  اما ؛خرد از این توانایی محروم هستند

ضمن آن که استمرار حضور مهندسین ناظر را شاهد 

اراضی تأکید بر یکپارچه سازی  106هستیم، در ماده 

ه توان نمودی از توجه بجدی شده است و آن می

واحدهای دهقانی تلقی کرد، چرا که مقوله یکپارچه سازی 

 برداریمول کشاورزان خرد و واحدهای بهرهاراضی مش

 شود.میدهقانی 

 

 های عمرانی اول تا ششمهای بخش کشاورزی در برنامهبرنامه -4جدول 
 برداریهای بهرهاز دیدگاه نظام های بخش کشاورزیبرنامهاهم  برنامه

 - اولعمرانی 
 - دومعمرانی 
 .های مربوطهاصالحات ارضی و بررسی -ترویج کشاورزی؛  -های تعاونی؛ اعتبارات کشاورزی و شرکت - سومعمرانی 
 .اجرای قانون سپاه ترویج و آبادانی و جذب مروج کشاورزی -مرحله دوم اصالحات ارضی؛  - چهارمعمرانی 
توسعه  -های شیر و گوشت دولتی و خصوصی و مختلط ایجاد مجتمع - ؛حوزه های عمران روستاهاترویج شیوه های نوین در سطح  - پنجمعمرانی 

افزایش سطح واحدهای کشت و صنعت، شرکت های سهامی زراعی، تعاونی های تولید و واحدهای  -مرغداری های صنعتی در اطراف شهرها
ایجاد صد تعاونی  -کاهش تعداد شرکت های تعاونی با ادغام آنها؛  -افزایش تعداد اعضاء تعاونی های روستایی و کشاورزی  -مکانیزه 

ایجاد واحدهای تجارتی کشت و صنعت و  - ؛ی سهامی زراعیافزایش تعداد شرکت ها - ؛کشاورزی و فروش توسط کشاورزان متوسط
 مختلط واحدهای مجتمع شیر و گوشت، اعم از خصوصی یا دولتی یا

 ؛رت بی برنامه روستائیان می گرددیزه کردن کشاورزی در مناطقی که منجر به از بین رفتن کشاورزی منطقه و یا مهاجخودداری از مکان- ششمعمرانی 
برداری که حداعالی تطبیق با مشخصات جوامع گوناگون را داشته و بتواند معیارهای کشاورزی های بهرهکوشش در جهت شناسایی نظام

حمایت بیش از پیش دولت از شیوه دام  ؛برداریزیع عادالنه و درست اعتبارات بین نظام های مختلف بهرهتو- ؛پیشرفته را در آنها به کار برد
 .با شرایط جغرافیایی و طبیعی کشورمتحرک به علت تطبیق آن 

واحد شکر  9اد کارخانجات هکتار و ایج هزار 49واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت  9تکلیف وزارت کشاورزی به ایجاد  -37بند ه تبصره  توسعه اول
واحد خوراک دام، شش واحد خمیر کاغذ، یک واحد کاغذ چاپ و تحریر، یک واحد نئوپان و یک واحد پروتئین دامی  9خام، یک واحد تصفیه، 

 16اقدام نماید. ص 
 .156طرح( ص  9) نیشکرتوسعه  -6 -1)تسهیالت بیع متقابل(: 33طرح های موضوع بند ن تبصره  توسعه دوم
اجازه دولت به این که اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیا و بهره برداری کشاورزی  -الف -124ماده  توسعه سوم

در می باشند با شرایط مناسب در اختیار نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنان روستاها با شرایط مناسب 
 41اختیار آنان قرار دهد و حمایت های الزم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیالت به عمل اورد. ص 

تکلیف دولت به ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولید کنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج  -14بند ی، ماده  توسعه چهارم
ت فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد تولید کنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی با استفاده از خدما
 .96 -95کشاورزی. صص 

برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدی گری های بخش کشاورزی با تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین  -196بند ه ماده  توسعه پنجم
 .332 -331ده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی. ص صالحیت ش

دولت از تشکیل های مالی و حقوقی حمایت از طریق افزایش تولید و ارتقاء بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحد هکتار،  -193ماده 
ا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچه سازی بعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد تشکل های حقوقی با اولویت ت

 .333زمین های کشاورزی. ص 
ان برنامه و بودجه، سازم؛ 1911سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1911سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1906سازمان برنامه، ؛ 1901سازمان برنامه، ؛ 1993سازمان برنامه،؛ نفیسیمنبع: 

 .1933سازمان برنامه و بودجه،  ؛1939سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1953سازمان برنامه و بودجه،  ؛1950سازمان برنامه و بودجه، ؛ 1963

 

 پیشنهادات ترویجی

های مندرج در شش برنامه برنامهوری بر مربا 

و پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمرانی 

 جهت گیریور به عنوان اسناد باالدستی نشان دهنده کش

برداری های بهرهدولت به توسعه کشاورزی از دیدگاه نظام

در مجموع نگاه دولت  توان به نتایج ذیل دست یافت:می
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توان معطوف به ایجاد و را می های عمرانیبرنامه در

های سهامی برداری بزرگ در قالبگسترش واحدهای بهره

های گوشت و مزارع شت و صنعت، مجتمعزراعی، ک

 04این مهم به ویژه در نیمه دوم دهه مکانیزه قلمداد کرد. 

 اشرفبا وضوح بیشتری قابل لمس است.  14و دهه 

های ارضی نیز بر این نکته تأکید دارد که سیاست (1939)

خورشیدی معطوف  04از اواخر دهه  و کشاورزی دولت

علی  بوده است.رگ تجاری های بزبرداریبه گسترش بهره

های قبل های توسعه کشور در سالگیری برنامهرغم جهت

برداری بزرگ، نقالب به سمت تقویت واحدهای بهرهاز ا

-در مورد نظام مقطع فوقمعدود مطالعات انجام شده در 

، 1916)ملک و علیمراد، برداری کشاورزی های بهره

تر ( کارآمدی باال1911عجمی،  و 1915ساعدلو، 

قایسه با واحدهای بزرگ واحدهای کوچک و دهقانی در م

های کشت و های سهامی زراعی و شرکتنظیر شرکت

برداری از آن جایی که واحدهای بهرهصنعت را نشان داد. 

-های سهامی زراعی و شرکت)شرکتبزرگ مورد مطالعه 

تحت حاکمیت دولت قرار داشتند های کشت و صنعت( 

برداری بزرگ غیردولتی در آن و اصوال واحدهای بهره

برداری نداشتند، های بهرهها سهم قابل توجهی در نظامسال

برداری بزرگ بخشی از ناکارآمدی واحدهای بهرهتوان می

ها در یا کشت و صنعتهای سهامی زراعی و نظیر شرکت

به دلیل مدیریت دولتی حاکم را های قبل از انقالب سال

 دانست.ها بر آن

مه عمرانی ششم، شاهد تغییر جهت در برنا

-های توسعه کشاورزی از نگاه غالب توجه به بهرهبرنامه

-های بزرگ و در حاشیه نگه داشتن واحدهای بهرهبرداری

-برداری خرد و دهقانی به در متن قرار دادن این گونه بهره

ها و که بسیاری از سیاستها هستیم. تا جاییبرداری

این برنامه معطوف به نیازها و  اهداف توسعه کشاورزی در

در تحلیل علل این دگرگونی های این گروه بود. خواسته

های کشاورزی در برنامه عمرانی اهداف و سیاست در

ششم، برخی بر این باور هستند که حاکمیت وقت در 

به برخی اقدامات شعارگونه و سطحی  14های دهه نیمه

-ها و غفلتیرودست زد تا از این طریق سرپوشی بر کج

. در میان مدعیان این دیدگاه، های گذشته خود نهاده باشد

تحلیل ( نام برد. 1934) خداپرستپورآرین و از توان می

توجه  تواند باور واقعی حاکمیت به غفلت ازدیگر هم می

-برداری کوچک به عنوان نظام بهرهبه واحدهای بهره

ی برداری غالب در کشور در پی انتشار نتایج برخ

( و یا عجمی 1916) علیمرادتحقیقات مانند ملک و 

 ( باشد.1911)

های و در برنامههای بعد از انقالب در سال

تا توان گفت که عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میتوس

برداری بزرگ غالباً مورد توجه های بهرهم نظامبرنامه پنج

ق تا حدی این سیاست از طریو فقط در برنامه پنجم  بودند

سازی اراضی دهقانان های تشویقی جهت یکپارچهبرنامه

-بته حمایت از ایجاد و توسعه نظامال. تعدیل شدکوچک 

های بعد از انقالب به برداری بزرگ در سالهای بهره

و در  به این ترتیبهای قبل از انقالب نبود. اندازه سال

و در آستانه انقالب های قبل از انقالب حالی که در سال

ندی رسیده ببه این جمع رنامه عمرانی ششم( حاکمیت)ب

برداری دهقانی و کشاورزان شاغل بود که باید نظام بهره

و به عنوان در این نظام را به عنوان اکثریت شاغالن بخش 

زم را های البه حساب آورده و حمایتحقیقتی انکارناپذیر 

های های بعد از انقالب برنامهاز آنها انجام دهد، در سال

مورد نظر عمدتاً معطوف به غفلت از کشاورزان خرد و 

-جهت گیری نادیده گرفته شدن بهره این کوچک بود.

را در پی برداران فعال در واحدهای کوچک و دهقانی 

داشته و هم چنان که نتایج برخی تحقیقات نشان داده 

های نظام، (1931زاده قنواتی و همکاران، عباسی) است

چک را به سمت ناپایداری و سوق داده برداری کوبهره

داری بربخشی از ناپایداری واحدهای بهره توانمی است.

های الزم از این واحدها خرد و کوچک را به عدم حمایت

در اسناد باالدستی نسبت داد. به همین جهت الزم است در 

 اسناد یادشده توجه الزم به این واحدها صورت پذیرد.

های پس از انقالب سال معدود مطالعاتی که در

برداری یک منطقه با یکدیگر های بهرهبه مقایسه نظام



 های قبل و بعد از انقالبدر سالبرداری کوچک و بزرگ های بهرهبه نظام تحلیل، بررسی و تبعات میزان توجه/  06

 

برداری م نتیجه نگرفتند که یک نظام بهرهپرداختند هیچ کدا

نکویی نایینی و ) داردبه صورت مطلق بر دیگری برتری 

 .(1934و محبوبی و آبیار،  1931همکاران، 

ن ، نمی توانتایج حاصله از این مقاله بر اساس

برداری کوچک و یا های بهرهاز نظامحکم به رد یکی 

به همین جهت پیشنهاد  داد.آن پذیرش مطلق بزرگ و 

 برداری هر منطقه به صورتشود که نظام های بهرهمی

ای مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای الزم مقایسه

-ا و تقویت نقاط قوت هر نظام بهرههرفع کاستیجهت 

 دد.برداری اتخاذ گر
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Abstract 

 

It is the objective of the present study to identify the orientations in agricultural 

development plans regarding land use and farm unit development as adopted by the 

six development plans executed prior to the Islamic Revolution in 1979 and the five 

economic, social, and cultural development plans executed after 1979. For this 

purpose, a literature review was conducted using the published reports on the 

above-mentioned plans and the validity of the documents reviewed was verified by 

both internal and external critical analyses. .The results from the review revealed 

that the state government in all the pre-revolution development plans and in the first 

five post-revolution ones was focused on developing large-scale farm units rather 

than peasant ones, which led to strict limitations on small units. In the sixth 

development plan, the government shifted to supporting peasant units. In the post-

revolution development plans, a greater focus is witnessed on large farm units. It is 

only in the fifth post-revolution development plan that this is partly moderated 

through supporting integration of small agricultural lands. It is, therefore, the 

absence of support and the impoverishment of small farm units as the dominant 

land use system that caused unsustainability and vulnerability in peasant farm units 

throughout most of the years before and after the Islamic Revolution.  
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