
 کشاورزي برداري بهره يها نظام طراحی و اصالح مطالعات  گسترش لزوم

   حمیدرضا زرنگار: نگارش 

  

 مقدمه

جایگاه و ضـرورت هـاي    تر یشما را در فهم ب برداري بهرهي ها نظامنگاهی اجمالی به وضعیت کلی 
 .دهد مییاري  برداري بهرهي ها نظاممطالعه در 

ین معضالتی است که بخش کشاورزي کشـور  تر مهمکشور یکی از برداري بهرهشرایط حاکم برنظام 
این وضعیت نتیجـه اجـراي قـانون اصـالحات ارضـی      . را از تحرك ،پویائی وتحول مورد انتظار باز می دارد

ت قوانین ومقـررات حقـوقی موجـود درایـن بخش،الیحـه قـانونی واگـذاري اراضـی         تبعا وآثار و 40 دهه
درجمهوري اسالمی ایران ، کوچک شدن نسق هاي اراضـی در نتیجـه چگـونگی تقسـیم مـاترك و اراضـی       

هـاي اقمـاري    توسـعه شـهرك   به تبـع آن رشـد نـاموزون شهرنشـینی و     موروثی کشاورزان، رشد جمعیت و
بررسی هاي الزم در امور سـاماندهی   ت درکاربري اراضی ، عدم انجام مطالعات ودرحاشیه شهرها ، عدم ثبا

ــد     ــی باش ــل م ــایر عوام ــی و س ــذاري اراض ــمار     . و واگ ــزایش ش ــه اف ــر ب ــی منج ــرایط جملگ ــن ش ای
 بـرداري  بهـره  تـوان واحـدهاي   ان ازیک طرف وکاهش متوسط انـدازه و بردار بهرهو  برداري بهره واحدهاي

ي هـا  سـال  ادامـه ایـن رونـد در   .ي تولیـدي گردیـد  هـا  فعالیـت غیراقتصـادي شـدن   ازطرف دیگر ودرنتیجه 
 مقررات و قوانین مرتبط با این پدیده کارها و ها ، راه ها ، برنامه گذاري دیدگاه ها ، هدف تجدید نظردر اخیر

 .را ضرورت بخشیده است 
برکارآئی اقتصـادي و فنـی   پایدار همچنان  مطلوب و برداري بهرهي ها نظامفقدان  مشکالت ناشی از

 آالت در اشـین مها و  نهادهتر یشمنابع وعوامل تولید کشاورزي سایه افکنده است ؛ به نحوي که حتی کاربرد ب
 استفاده بهینه از منابع وعوامل تولید نمی شوند، بلکـه در  مواردي نه تنها موجب افزایش عملکرد محصول و
 .پی دارند  در خاك را تخریب منابع آب و نقاطی کاهش عملکرد و ضایعات زیست محیطی و

مشـهد   در 1368 کشـاورزي در اسـفند مـاه    بـرداري  بهـره ي هـا  نظامدر پی برگزاري سمینار بررسی 
اي جـدي بـراي    معاونت واحدهاي تولیدي و کشت و صنعت هاي وزارت کشاورزي سابق ، زمینه  توسط

کشـاورزي ایـران    بـرداري  بهـره ي هـا  نظامطالعاتی در قالب صندوق م برداري بهرهي ها نظامپیگیري مطالعات 
بـا هـدف    1369 اواسـط سـال    از  فعالیـت خـود را   بـرداري  بهرهي ها نظامصندوق مطالعاتی . پدیدار گردید

هـاي تولیـد روسـتایی و     هاي سـهامی زراعـی و تعـاونی    هاي قوت و ضعف شرکت شناخت کارآیی و جنبه«
هـاي بهتـري در    راه شروع کرد تا از این طریـق بـه جسـتجوي   ها و سایر واحدهاي تولیدي  کشت و صنعت

 .استفاده از منابع تولید کشاورزي و افزایش تولید کمک کند
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 .موارد زیر براي حصول به این مقصود مورد توجه قرار گرفت
 )آب و خاك سرمایه و نیروي کار(ترین شرایط براي حداکثر استفاده از منابع تولید  فراهم کردن مناسبت •
 .با رعایت مصالح و حقوق جامعه برداري بهرهجلب مشارکت کشاورزان و روستائیان در شکل دادن نظام  •
 .هاي مطلوب و اقتصادي فراهم کردن زمینه پذیرش کاربردهاي علمی ، فنی و مکانیزاسیون در اندازه •
 .جلب و جذب سرمایه به بخش کشاورزي  •

هاي مناسـب الزم   ت توسعه کشاورزي فرصتبدون شک شناخت مشکالت و بررسی منابع و امکانا
را در اختیار تصمیم گیران کشور قرار خواهد داد تا در جهت تخصیص منابع و تامین امکانات توسعه الزامی 

هاي پیشبرد هدف هاي این بخش را که اسـاس اسـتقالل سیاسـی و اقتصـادي      این بخش اقدام کنند و زمینه
 .آینده کشور خواهد بود فراهم سازند

در اواسـط دهـد هفتـاد بـا تاسـیس دفتـر        برداري بهرهي ها نظامهاي مطالعاتی معاونت سابق  عالیتف
ي بـردار  بهره در قالب ردیف موافقتنامه اي با عنوان طرح مطالعات اصالح نظام برداري بهرهي ها نظامطراحی 

جنبه هاي حقوقی ، اجتماعی و نیز  برداري بهرهي ها نظاممطالعات تاریخی، تجارب کشورها ، ارزشیابی انواع 
در همان حال بخش دیگري از این مطالعات نیز در قالب مطالعـات  .ي مذکور تمرکز یافتها نظامو اقتصادي 

ي تولید تا اوایـل دهـه هشـتاد توسـط معاونـت      ها تعاونیاجرایی تجهیز و نوسازي شبکه آبیاري و زهکشی 
    .مزبور پیگیري گردید

هـاي مثبـت و دهنـده در جهـت      ي پنج ساله کشور نیز برخـی جنبـه  ها مهبرنادر قوانین ، مقررات و 
هاي مطالعاتی در این عرصه یـاري داد   وجود داشت که به رشد انگیزه برداري بهرهي ها نظامتقویت گسترش 

برنامه سوم اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی بـه دولـت اجـازه    107 به عنوان مثال در ماده.
هـاي   ، مشارکت بخش غیردولتی و ایجاد تشـکل  برداري بهرهي ها نظامداده شد که نسبت به تدوین و اجراي 

ي تولید ها تعاونیبرنامه مذکور نیز حمایت از ایجاد  109ماده) ه(در بند . خاك اقدام نماید آب و برداري بهره
ي ایثـارگران بـراي   هـا  تعـاونی  خاك ومنابع طبیعی بـا اولویـت   ان آب وبردار بهرهکشاورزي و تشکل هاي 

 .دسترسی بخش کشاورزي به حداکثررشد پیش بینی شد
      ي بـردار  بهـره ي هـا  نظـام پس از تشکیل وزارت جهاد کشاورزي و ادغام معاونـت هـاي تـرویج و و   

از این .نیز ادغام شدند برداري بهرهي ها نظام ت ترویج و مطالعات و طراحیدفتر مطالعا دو  1381 سال در
ي مطالعاتی ها فعالیت برداري بهرهي ها نظامپس به دنبال ادغام دو دفتر مطالعات ترویج و مطالعات و طراحی 

 موافقتنامـه طـرح مطالعـات اصـالح     " از طریق) به استثناي مطالعات اجرایی شرکت هاي سهامی زراعی (
این طرح بعدها در جریان تحوالت معاونت مزبور به طرح مطالعات . دنبال می گردید" برداري بهرهي ها نظام

 :اهداف کلی این طرح شامل موارد زیر بود. تغییر عنوان یافت  برداري بهرهو ارزشیابی ترویج و نظام 
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از منابع آب ، زمـین و سـایر    برداري بهرهدستیابی به راه کارهایی براي طراحی و تدوین الگوهاي مناسب  •
 .ها  نهاده 

 . ها آنو اصالح ساختار  برداري بهرهارزشیابی مستمر واحدهاي  •
 .آن  وري بهرهاستفاده مطلوب از عوامل تولید و افزایش  •
 . ها آنعوامل و منابع تولید و تلفیق بهینه  وري بهرهارائه الگوهایی براي افزایش  •
 .راي حفظ منابع پایه و دستیابی به کشاورزي پایدار ارائه راهکارهایی ب •

پروژه مطلعـاتی بـر مبنـاي اهـداف      9دست کم 1386 در نتیجه پیگیري هاي به عمل آمده تا نیمه اول سال
   .انتشار یافت ها آنهاي  فوق الذکر اجرا گردید که گزارش

 بیان مسئله

در بخـش کشـاورزي    برداري بهرهي ها نظامهاي مختلفی فراروي ادامه حیات  در حال حاضر مسائل و چالش
در اینجا نمونه هایی از این مسائل که مطالعات اصالحی و ساختاري را در ایـن عرصـه توجیـه    . وجود دارد

 .پذیر می سازد عنوان می گردد
ي هـا  فعالیـت ي پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی    ها سالنظام اجرایی پس از اصالحات ارضی و نیز در ) 1

ي هـا  نظـام متعددي را در جهت ایجاد و یا بازسازي روش هاي مدیریت منـابع تولیـد کشـاورزي در قالـب     
هـاي   یک موضوع عمده درارتباط با این رویکرد آن است که چـه شـاخص  . به عمل آورده است برداري بهره

در . بـرداري بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد       نظـام بهـره   رشفنی، اجتماعی و اقتصادي براي ایجـاد و گسـت  
رویکردهاي جدید توسعه و مشارکت بر عواملی چون آگاهی و درك مشـارکت کننـدگان نسـبت بـه مقولـه      

برداران، شرایط اقلیمی و زراعی، فرهنگ و روحیه  ، اندازه و مقیاس آب و زمین، تعداد بهره برداري بهرهنظام 
نـد در ترکیـب بـا یکـدیگر بـه      توان میید می گردد؛ اما این که این عوامل چگونه مشارکت و سطح سواد تاک

یابی و تأسیس سئوال عمده اي است که همواره در برابر مـدیران و   هاي مهم و مناسب زمینه شاخص عنوان
هـاي تولیـد،    بـه عنـوان نمونـه یکـی از مسـائل و مشـکالت تعـاونی       . کارشناسان اجرایی وجود داشته است

در .. هـاي فنـی، اجتمـاعی و اقتصـادیایجاد آن هاسـت      یابی نامناسب و عدم توجـه کـافی بـه شـاخص     هزمین
سـازي اراضـی    هاي تجهیز و نوسازي و یکپارچه هایی که با هدف تعاونی نمودن تولید و اجراي طرح تعاونی

. آیـد  ساب مـی شود مسائل اجتماعی و شرایط اقتصادي خانوارها از عوامل کلیدي به ح کشاورزي تشکیل می
نظیـر  (نـوین   بـرداري  بهـره ي هـا  نظـام  یابی در میزان موفقیـت  هاي زمینه باید عالوه بر تعیین نقش شاخص

یـابی   هاي موجود زمینـه  به بررسی و نقد شاخص) ها، شرکت هاي سهامی زراعی ،کشت و صنعت ها تعاونی
هـاي مناسـب را    عی آن هـا شـاخص  آن ها پرداخته و در نهایت بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصادي ، اجتمـا 

 .پیشنهاد نمود
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کشـاورزي اجـرا    بـرداري  بهـره ي ها نظامي منظم و متنوعی براي توسعه و بهبود ها فعالیتهر ساله دولت ) 2
ثمربخشـی و  . شـود  گـذاري و هزینـه مـی    هاي مزبور مبـالغ هنگفتـی سـرمایه    مکند و در راه اثربخشی نظا می

شاورزي تا حدود زیادي در گروي تحقـق اهـداف از پـیش تعیـین شـده و      ک برداري بهرهي ها نظاماثربخشی 
به اهـداف متصـور    برداري بهرهي ها نظامدر اینجا پرسش مهم این است که آیا .شناخت نیاز ذینفعان آن است

  اند یا خیر؟  خود نائل شده
ي پـس از  اهـ  سـال است که در  ي از اراضیبردار بهرهبخش دیگري از چالش هاي موجود در خصوص ) 3

هـایی چـون مـوارد     ان از این عرصه ها به نوبه خود نیز با چالشبردار بهره. انقالب اسالمی واگذار شده است
 .زیر رویاروي اند

پیش بینی قالب هاي مناسب حقوقی و عملیاتی براي فعالیت هاي تولیدي که دراراضی واگذار شـده   عدم •
د گانگی و اختالف رویـه در شـیوه حمایـت از ایـن     این موضوع در دراز مدت چن. قرار است انجام شود

 .فعالیت ها را پدید خواهد آورد
وجود و پیش بینی یک سازمان کار مشخص در درون اراضی و نواحی واگذار شده براي اسـتفاده از   عدم •

ان امکان بردار بهره در صورت وجود چنین سازمان کاري کلیه. منابع پایه وسیاست گذاري هاي حرفه اي
 .را پیدا خواهند نمود مشارکت در تصمیم گیري هاي کلی و همکاري براي رفع مشکالت

به عنـوان مثـال در   ( خدمات عمومی در نواحی و اراضی واگذاري  وجود مدیریت تاسیسات و ارائه عدم •
که در دراز مدت موجب فرسودگی، تخریب زیر ساخت ها و تاسیسات عمومی و ) مجتمع هاي تولیدي 

  .مشکالت زیست محیطی براي واحد هاي تولیدي خواهد شد حتی بروز 
زمینـه هـاي    ان بـه خصـوص در  بـردار  بهرهیک نظام اظالع رسانی ،آموزش حرفه اي و شغلی ویژه  نبود •

 .مربوط به فنون تولید و بازار فروش
هـا   وجود و ابالغ دستور العمل هاي مشخص براي هدایت و راهنمایی تولید کنندگان در این عرصـه  عدم •

هاي  رویه و ضعف در) کشاورزي هاي تولیدي به عنوان مثال در مورد مدیریت تولید و اداره امور مجتمع(
 .ي بردار بهرهمدیریت و 

کـه   متفاوت و گاه متناقض متولیان متعدد حمایت از فعالیت هـاي تولیـدي در ایـن عرصـه هـا      عملکرد •
و در نظـر نگـرفتن مالحظـات ملـی و     ) عـات  منتج از مطال(تواند موجب عدم رعایت کامل اصول فنی می

 .ها گردد استانی در سرمایه گذاري
در ایـران  . خرد و دهقانی است برداري بهرهمؤلفه و مشخصۀ بخش کشاورزي ایران ساخت سنتی و نظام ) 4

این نوع نظام . هاي کشاورزي در چارچوب نظام خرد و دهقانی جاي می گیرد برداري بهرهدرصد  80بیش از
که محل و مرکز مناقشات فکري زیادي در ایران بویژه افکار معطوف به توسعه در ایران ایجاد نموده اسـت،  

اجـه  اي مو شود با تنگناهـاي عدیـده   علیرغم این که شیوه تولید بیش از دو میلیون خانوار ایرانی را شامل می
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ارزش اقتصـادي پـایین تولیـد، بـازدهی کـم نیـروي انسـانی و        : ین ایـن تنگناهـا عبارتنـد از   تـر  مهـم . است
فـروش، جـدایی ناپـذیري     –،پایین بودن ضریب ،مکانیزاسیون ، هدف تولیـد معطـوف بـه مصـرف      زمین

ي دیگر در جایگاه اه نظامبه طوري که از نظر مقایسه تطبیقی نسبت به ... مدیریت واحد با مدیریت خانوار و
آن گونـه کـه   (ها به ویژه صنعت  این بخش فاقد قوة محرکه براي توسعه دیگر بخش. مناسبی قرار نمی گیرد

نظیـر  (صرف نظر از موانع بیرونی نظام خـرد و دهقـانی   . است) در کشورهاي توسعه یافته مشاهده می شود
ایـن بخـش بـا مـانع جـدي درونـی       ..) .عدم سیاست گذاري یکپارچه و علمـی، سـرمایه گـذاري پـایین و     

بر مبناي هدف هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی گذار از این نظام ودگرگونی آن ضـرورت یافتـه   .روبروست
این نظام از یک سو ویژگی هاي نظام کهن تولیدي را یـدك مـی کشـد و از سـوي دیگـر بـا الزامـات        .است

یـر اقتصـادي شـدن قطعـات ، کشـاورزي      با کوچـک شـدن و غ  . کشاورزي نوین و تجاري در چالش است
براي برون رفت . معیشتی و دهقانی با خطر تجزیه و مآالً حذف از گردونه فعالیت هاي تولیدي مواجه است

 .از حاشیه شناخت ویژگی ها و آزمون ساز و کار هاي تحول زاي آن ضرورت دارد
یکی از ارکان کلیدي توسـعه بخـش    بدون شک توسعه و توانمند سازي منابع انسانی در کشاورزي ایران) 5

در کنار عـواملی همچـون تجزیـه    (ان بردار بهرهباال بودن میانگین سنی , پایین بودن سطح سواد . مزبور است
موجـب نـزول سـطح مشـارکت اکثریـت      ) نسق هاي زراعی و خردي اراضـی و نیـز کـاهش در منـابع آب    

هـاي   به این ترتیـب آگـاهی از روش  . گرددهاي مربوط به توسعه بخش می   کشاورزان در سیاست گداري
ان در کنار شناخت روش هاي جمایت و پشـتیبانی از کشـاورزان   بردار بهرهساختمند کردن و توانمد ساختن 

 .قانون اساسی در بخش کشاورزي اهمیت می یابد 44به ویژه در راستاي الزامات کنونی تحقق مفاد اصل 

 الزامات قانونی

منـدي   وظیفه هیات وزیران بر 2/4/1381شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزي مصوب   در
در  بـرداري  بهـره  ي تولیـد و هـا  نظـام وزارتخانه مذکور در خصوص مطالعه، طراحی و بهینه سازي الگوها و 

زارع، راه هاي بین م و نیز یکپارچه سازي اراضی، احداث ها آنبخش کشاورزي و ارزیابی و اصالح مستمر 
در  وري بهرهتجهیز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي کشاورزي و ارتقاي 

     .از آب تصریح شده است وري بهره فرآیند تولید با تاکید بر بهبود
الیحه برنامه پنجم مصوب مجلس شوراي اسالمی نیـز تصـریح شـده اسـت کـه بـه        133 ماده  در

وري و بازده زمین هاي کشاورزي در واحد هکتار، دولت موظـف اسـت    فزایش تولید و ارتقاي بهرهمنظور ا
هاي تولیـد کشـاورزي در    تعاونی هاي حقوقی با اولویت هاي حقوقی و مالی الزم را از تشکیل تشکل حمایت

رزي به عمل سازي زمین هاي کشاو هاي تشویقی براي یکپارچه جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست
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د انجام و گسترش مطالعات راه گشا و کاربردي را توان میتعیین چنین وظیفه اي براي دولت خودبخود .آورد
 .توجیه پذیر سازد برداري بهرهي ها نظامدر خصوص 

هاي کلـی   مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست11/3/1384مصوبه مورخ  3 ماده در
بخـش کشـاورزي بـا رعایـت      بـرداري  بهـره و اصالح ساختار و نظام  نظام در بخش کشاورزي برساماندهی

اقتصادي واحدهاي تولیدي به خصوص تجمیع اراضی کوچک و اتخـاذ تـدابیر الزم بـراي     - هاي فنی اندازه
جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و حفظ واحد تولید اقتصادي با توجه به مالکیت اشخاص و تاکید 
بر جهت گیري حمایتی دولت از این سیاست ها بویژه در واگذاري منابع آب وخاك و سـایر عوامـل تولیـد    

 .ناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی ، اقتصادي و اقلیمی مناطق کشور تصریح شده است مت
د انجام و گسترش مطالعات راه گشا و کـاربردي را  توان میتعیین این وظایف براي دولت خودبخود 

 .توجیه پذیر سازد برداري بهرهي ها نظامدر خصوص 

  اهمیت و ضرورت

ـ  مـی  شده ، مطالعات در این حـوزه به مسائل مطرح  با توجه د از جنبـه هـاي مختلفـی حـایز     توان
 .اهمیت باشد
گامی مـوثر در   برداري بهرهي ها نظامیابی و تأسیس  هاي زمینه یک سوي طراحی مناسب شاخص از 

توانـد در موفقیـت    توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادي ومحیطی مناطق تشکیل آن هـا مـی  . ستها آناصالح 
یابی و همچنین در برخی مواقع عدم انطباق  اکنون عدم جامعیت ضوابط مکانیابی و زمینه هم. ر باشدمؤث ها آن

هــا بــا شــرایط اقلیمــی، جغرافیــایی، اقتصــادي و اجتمــاعی از عــواملی اســت کــه ســبب گردیــده  شــاخص
از .شده دسـت یابنـد    بینی هاي تولید نتوانند به اهداف پیش نظیر تعاونی برداري بهرهي ها نظامهایی از  گونه تا

ي هـا  نظـام دیگر سوي انجام مطالعات ارزشیابی به شناخت میزان تحقق اهـداف نهفتـه در ایجـاد و تاسـیس     
 .ان منجر خواهد شدبردار بهرهي مزبور در معیشت ها نظامي نوین و نیز شناخت میزان اثربخشی بردار بهره

از جنبه هـایی چـون شـناخت عوامـل توسـعه و       يبردار بهرهي ها نظامه بر آن انجام مطالعات عالو
, ي در شرایط جدید و تعیین جایگـاه آن هـا   بردار بهرهي ها نظامشناخت ویژگی هاي , عوامل محدود کننده 

ي اصـالح و  آگـاهی از سـاز و کارهـا   , انبـردار  بهرهي دولت براي حمایت از ها برنامهمشکالت و تنگناهاي 
ضمن آن که توجه به ایـن نکتـه   . ي جدید و نوین نیز داراي اهمیت و ضرورت استها نظامتبدیل آن ها به 

نیز ضروري است که امروزه تقریبا لزوم و ضرورت نهادینه سازي فعالیت هاي کشاورزي در قالـب سـازمان   
هـاي   ت هاي سهامی زراعی، مجتمـع به عنوان مثال در قالب هایی چون تعاونی تولید، شرک( هاي کشاورزان 

در بین کارشناسـان و متخصصـان پذیرفتـه شـده     ) و کشت و صنعت هاي بخش خصوصی کشاورزي تولید
د براي همیشه به ارائه خدمات مسـتقیم حمـایتی بـه موسسـات     توان میباید پذیرفت که بخش دولتی ن. است
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شرایط رقابتی بازار عرضـه و تقاضـاي کاالهـاي    مبادرت ورزد حال آن که باید آن ها بتوانند در  برداري بهره
بنابراین ضرورت دارد تا راه هاي توانمدسـازي و پایـداري آن هـا    .کشاورزي به گونه اي پایدار فعالیت کنند

مورد بررسی دقیق قرار گرفته و چگونگی دستیابی به مشـارکت اعضـا و مـدیران آن هـا و نیـز کارشناسـان       
 .این فرایند بررسی و آزمون گرددسیاست گذاران بخش اجرایی در  و

 مطالعاتیاهداف  

 .تواند مد نمظر قرار گیرد کشور می برداري بهرهي ها نظاماهداف کلی زیر در اجراي مطالعات اصالح 
 برداري بهرهدستیابی به راه کارهایی براي طراحی وارائه الگوهاي مناسب · )1
 ها آنموجود و کمک به اصالح ساختاروفرآیند  برداري بهرهي ها نظامارزشیابی مستمر الگو هاي · )2
 آن وري بهرهافزایش  عوامل تولید و استفاده مطلوب از )3
از منـافع   بـرداري  بهره گذاري منابع تولید و ان در مدیریت و سیاستبردار بهرههاي مشارکت  تقویت زمینه )4

  . برداري بهرهي ها نظام
 ها آنهینه تلفیق ب منابع تولید و عوامل و وري بهرهافزایش  )5
 حفظ منابع پایه ودستیابی به کشاورزي پایدار )6

 اجتماعی –توجیه اقتصادي 

هـا بـه    بـرداري  بهـره جاري در بسیاري از نقـاط جهـان تعـداد     خالف روند از دهه چهل تاکنون بر
در . حال کاهش بوده اسـت   در ها آنهاي خرد در ایران درحال افزایش ومساحت اراضی  برداري بهره یژهو

میلیـون   5/2میلیـون بـه   6هـا از  برداري بهرهسال تعداد  30حالی که به طور مثال در کشوري مانند آمریکا طی
کشـور   در. هکتار افـزایش یافـت   156 هکتار به 65از برداري بهرهمتوسط مساحت هر واحد کاهش یافت و

در واحـدهاي خـرد   . میلیـون افـزایش یافـت   82/2میلیون بـه  1/ 8ها از برداري بهرهایران در دهه هفتاد تعداد 
متوسـط اراضـی هـر واحـد     .میلیون واحد افـزایش یافـت  4/2میلیون به حدود  5/1هکتار این تعداد از 10زیر
 بـه  9/2از) هکتـاري  10زیـر ( هکتار و متوسط وسعت هـر واحـد خـرد     5/5هکتار به 5/6نیز از برداري بهره

عالوه بر آن نتایج سرشماري عمومی . قطعه مجزا و پراکنده تقلیل یافت 5درهکتارآن هم به طور متوسط 4/2
میلیـون   4/3میلیـون هکتـار اراضـی کشـاورزي بـیش از       6/17که در سـطح   ددانشان  1382کشاورزي سال

برداران کشاورزي ایـران ، در چهـار چـوب نظـام      درصد بهره 7/86در آن سال  .فعالیت می کردند بردار بهره
اختیـار   درصـد اراضـی کشـاورزي، در   8/37همچنـین .  گرفتنـد جـایمی  ) زیـر ده هکتـار   ( انی خرد و دهقـ 

 16476609بـه   1393بـرداري در سـال    مساحت کل واحـدهاي بهـره   . بودان نظام خرد و دهقانی بردار بهره
علیـرغم  . درصـدي اسـت   8/8بیانگر کاهشی  1382هکتار رسید که در مقایسه با سرشماري کشاورزي سال 
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برداري، رقم مربوط به مساحت کـل ایـن واحـدها کاهشـی      هکتار در واحد بهره 5زیر  ش متوسط زمینکاه
درصـد از اراضـی بـا     15/9در مقایسه با سرشماري پیشین  1393در سال . دهد درصد را نشان می5/8معادل 

 .دکاربري زراعی کاسته ش
 ها به ویـژه  برداري بهرهنشان دهنده این واقعیت است که در ایران روند افزایش تعداد  تحوالت این

 .یکپارچگی دراندازه هاي بهینه پیشی گرفته است  هاي خرد و دهقانی برتجمیع و برداري بهره
 کشور ، به ویژه درایجـاد قنـات،   در ازآب با وجود سابقه تاریخی امر برداري بهرهي ها نظاممورد  در

هم درزمینه مطالعـه و  ( بندان ها ، سدهاي خاکی وکوچک وحتی درکانال هاي آبرسانی اقدامات کافی  بآ
هـا   از یک طرف تفکیک و پراکندگی مجموعـه وظـایف ، طـرح   . صورت نپذیرفته است ) هم در زمینه اجرا 

م توجه الزم بـه  دستگاه هاي متعدد موجب عدم هماهنگی شد و ازطرف دیگر عد و اعتبارات در  ها برنامه،
درنهایت مجموع این عوامل سـبب  . گردید  ها آنازآب موجب ازبین رفتن  برداري بهرهي ها نظامتشکل ها و 

درکشور، از ) مصرف کنندگان آب ( گردید که با وجود تاکید بسیار برضرورت تشکیل تشکل هاي آب بران 
 بـرداري  بهـره نقاط نیز با عنوان شرکت هاي آن چه که در بعضی ..الگوهاي فراگیر در این زمینه خبري نیست

 .اند ونگهداري تشکیل شده در حقیقت تشکل هاي خدمات آب است که زیرنظر سیستم دولتی تشکیل شده
ـ  مـی کشـور   بـرداري  بهـره ي هـا  نظـام طراحی  به طور کلی اجراي طرح مطالعات اصالح و د در توان

 :هاي زیر اثرگذار باشد زمینه
     منـابع  مکانیابی،امکان سنجی وقابل توجیه ازنظرفنـی ،اقتصـادي واجتمـاعی از   ارائه شاخص هاي مناسب  )1
   .يبردار بهرهي ها نظامبراي استقرار .....) آب وخاك و(
 .تولیدي درنقاط مختلف کشور –ایجاد شرایط الزم ومناسب جهت معرفی وایجاد تشکل هاي اقتصادي  )2
  .از طریق ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصاديبرداري  شناخت راه هاي سامان دهی واحدهاي بهره )3
 ...) .آب وخاك و( استفاده مناسب وقابل توجیه از نظر فنی ،اقتصادي واجتماعی ازمنابع  )4
 .ي گروهیها فعالیتایجاد زمینه جهت تقویت روحیه همکاري و )5
 .کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي  )6
 .افزایش تولید محصوالت کشاورزي  )7
هـاي فـرآوري محصـوالت     ایجاد نظـام (زمینه هاي الزم جهت تکمیل زنجیره تولید شناخت امکان ایجاد  )8

 )کشاورزي اعم ازفرآوري اصلی ، جنبی وتکمیلی
 .ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش ارزش افزوده تولیدات  )9

 عوامل تولید ورشد کیفی محصوالت کشاورزي وري بهرهشناخت بسترهاي مناسب به منظور ارتقاي  )10
 .ان کشاورزي وکاهش روند مهاجرت به شهرهابردار بهرهاي افزایش درآمد شناخت راه ه )11
 .کمک به ایجاد تشکل ها وساختارهاي مورد نیاز وکارآمد در بخش کشاورزي )12
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 .خاك کاهش آلودگی آب و ي پایدار از منابع پایه وبردار بهرهشناخت واتخاذ راه کارهاي  )13
 .يبردار بهرهي ها نظامالگو هاي شناسایی راه کارهاي توانمند سازي وظرفیت سازي  )14
 .يبردار بهرهي ها نظامطراحی نظام پایش و ارزشیابی و اصالح فرآیندها و روندهاي الگوهاي  )15

  پروژه هاي پیشنهادي براي مطالعه

  :کشور می تواند شامل پروژه هاي زیر باشد برداري بهرهطرح مطالعات اصالح نظام 
با تاکید بـر مطالعـه اراضـی    ( مناسب  برداري بهرهي ها نظامپروژه مطالعات امکان سنجی و طراحی  -1

 ) :پایاب سدها ، دشت هاي تجهیزشده کشور و اراضی نوآباد 
سدهاي ساخته شده ودردست احـداث کشـور بـا توجـه بـه مطالعـات آب وخـاك ، بـراي سـطح          

به .کشت وتقویم زراعی خاص طراحی وساخته می شوند مشخصی از اراضی کشاورزي با ترکیب و الگوي 
به عـالوه در ایـن   . نحوي که احداث کانالها وشبکه هاي زیرسد نیز با توجه به موارد مذکور انجام می گیرد 

اراضی به برآورد سطح زیرکشت انواع محصوالت وخصوصیات بیولوژیک گیاه مسائل و نکات فنی آبیـاري  
اما امروزه متاسفانه بخش وسیعی از اراضی زیرسـدها و همچنـین   . گردد  وزهکشی توجه خاصی مبذول می

دشت هاي تجهیز شده به سبب عدم رعایت نکات فنی کشت و بهره گیـري ازآب ، نـه تنهـا ازآب موجـود     
گـردد   سدها که باسرمایه گذاري هنگفت ودشواري هاي زیادي ساخته می شوند به طورمناسب استفاده نمـی 

 شود و وخاك ، نهاده ها ، ماشین آالت کشاورزي ونیروي انسانی نیزبهره مناسب گرفته نمی بلکه ازمنابع آب
هـاي   دشت هاي تجهیز شـده و اراضـی زیرسـدها را دسـتخوش نابسـامانی      شرایط زیست محیطی مناطق و

 .متعددي کرده است 
 بـرداري  هـره بي هـا  نظـام با توجه به وسعت این اراضی ، دراین پروژه سعی می گردد براي طراحـی  

 :قرارگیرد  مناسب موارد زیرمورد مطالعه 
ي هـا  نظـام سـنتی ، بررسـی وارزیـابی     بـرداري  بهرهي ها نظاممطالعه اقتصادي ، اجتماعی وفرهنگی 

یاد شده ، بررسـی   برداري بهرهي ها نظامبزرگ ومتوسط موجود ، اصول ومبانی حاکم برهریک از برداري بهره
قنـات، چـاه ، رودخانـه    ( منابع آب وسیستم هاي آبیاري مناطق قبل و بعد ازاحداث سدها وتجهیز دشت ها 

،مطالعه وبررسی الگوهاي مصرف آب قبل وبعدازاحداث سدها وتجهیز دشت ها ،مطالعه وتعیین حـد  ....) و
و  هـا  آنکه هـاي توزیـع آب وظرفیـت    وقطعـات باتوجـه بـه سیسـتم شـب     ) حـد اقتصـادي   ( بهینه اراضـی  

 .ي بردار بهرهسایرسرفصل ها وموضوعات مرتبط با این مطالعات و ارائه الگوي مناسب نظام 
سـازمان  ( الزم به ذکر است براساس اطالعـات دریـافتی ازحـوزه معاونـت امـورآب وزارت نیـرو       

 8/796کشور معـادل رقـم    رداريب بهرهاراضی آبخورسدهاي در دست 1378تا سال) مدیریت منابع آب ایران
در حال حاضر بر اساس .هزار هکتار افزایش یافت 8/1639 این رقم به 1384ابتداي سال  تا. هزارهکتار بود
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تـا  ) ارائه شـده از سـوي شـرکت مـدیریت آب و فاضـالبدر برنامـه پـنجم        (مندرجات بسته پیشنهادي آب 
هـزار   1745ر حوضـه هـاي ذاخلـی معـادل    اراضی تحت پوشش شبکه هاي ابیاري و زهکشی د1387 سال

وري منابع  افزایش بهره توجه به وسعت این محدوده ها و اهمیت این مطالعات در از این روي با. هکتار بود
 :مورد توجه خواهد بود  هاي زیر خاك کشور اولویت آب و

 .ستان و ایالم اراضی آبخور سد کرخه دراستان هاي خوز در برداري بهرهي ها نظامطراحی  مطالعات و )1
 .تجهیز شده مهران ودهلران دراستان ایالم در دشت هاي برداري بهرهي ها نظامطراحی  مطالعات و )2
 .در اراضی آبخور سد باهو کالت در سیستان و بلوجستان برداري بهرهي ها نظاممطالعات وطراحی  )3
 دراراضی آبخور سد ستارخان وسد هشترود درآذربایجان شرقی برداري بهرهي ها نظاممطالعات وطراحی  )4

 :موجود  برداري بهرهي ها نظامپروژه بررسی و ارزشیابی مستمر -2

نـوین درسـطح    بـرداري  بهـره ي هـا  نظـام این پروژه به منظور شناخت عوامل و موانع موثر برتوسعه 
مختلـف، بررسـی    بـرداري  بهـره ي ها نظامنه اجراي این پروژه امکان ارزشیابی سالیا. کشور اجرا خواهد شد 

را مهیـا خواهـد    ها آنوري عوامل تولید در و ارائه راه کارهاي مناسب جهت افزایش بهره ها آننحوه عملکرد 
ي تولیـد ، کشـت و   هـا  تعاونیدر وري بهرههاي  در این پروژه مقوالتی مانند بررسی وتعیین شاخص. ساخت

زراعی ارزشیابی مستمر سالیانه ایـن گونـه واحـدها ، ارزیـابی      هاي سهامی صنعت هاي خصوصی و شرکت
ها ، مقایسه واحدهاي مذکور با واحدهاي منفرد وخرد مجاور درمناطق مختلف، بررسـی   کارآتی اقتصادي آن

ان ، بـردار  بهرهنگهداري ، اشتغال وآموزش  ي سه گانه مذکور درایجاد صنایع تبدیلی ، تکمیلی وها نظامنقش 
ي ومقـوالتی ماننـد   بـردار  بهرهي ها نظامسایر  ي تولید خود گردان وغیرخودگردان باها تعاونیمطالعه تطبیقی 

درآمد سـرانه خانوارهـاي عضـو و مقایسـه آن باکشـاورزان       خاك بر بررسی اثرات اقتصادي عملیات آب و
 ه سازي اراضی مورد مطالعه قراران از یکپارچبردار بهره غیرعضو اطراف، سنجش میزان رضایت روستائیان و

  .خواهد گرفت

با محوریت مطالعه در ( کشاورزي درمناطق مختلف کشور  ي ها نظامپروژه بررسی و طراحی  -3

 ):اراضی خرد و دهقانی

بدون تردید شرایط اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی واکولوژیکی مناطق مختلف کشور ایجاب می نماید بـراي  
به عبارت دیگـر  . طراحی گردد  شرایط ذکر شده پیش بینی و سازگار با مناسب و برداري بهرههرمنطقه نظام 

این موضوع به ویژه در . جهت کلیه مناطق کشور یک نظام خاص را پیشنهاد وبه مورد اجرا گذارد  توان مین
ـ  اراضـی   بـرداري  بهـره ي هـا  نظـام .ي داردتـر  یشسامان دهی اراضی در مقیاس هاي خرد و متوسط مصداق ب

 می شود ، طیـف وسـیعی را   دیده ها آنموجود کشور باتوجه به تنوعی که ازلحاظ ماهیت ونوع عملکرد در
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سـطوح نسـبتاً    ترین سطح تـا  پایین شرایط مختلف از در ها آن لحاظ عملکرد ، هریک از گیرد که از می بر در
ایـن پـروژه بـا روشـی همسـان در       درمطالعـات مـورد نظـر    . دارند وري عوامل تولید قرار لحاظ بهره باال از

فنی مناطق مختلـف را جهـت    مطالعات اجرایی امکانات اقتصادي ، اجتماعی ،فرهنگی ،شرایط اکولوژیکی و
سپس با توجه به شرایط موجـود ،   داده و ارزیابی قرار کشاورزي مورد بررسی و برداري بهرهي ها نظامایجاد 

ایـن گونـه مطالعـات یکـی از      در.نمایـد   طقه طراحی و پیشنهاد میرا در هرمن برداري بهرهمناسب ترین نظام 
 برداري بهره يها نظامعوامل موثر در بهبود طراحی و ارائه الگوهاي کارآمد انجام مطالعات تطبیقی درارتباط با

 .باشد می) مقایسه با سایرکشورها(و تولیدي محلی ، استانی و ملی 

 : برداري بهرهي ها نظامپروژه طراحی مکانیزم هاي حماییتی و توانمندسازي  - 4

کشـورعدم وجـود    بـرداري  بهـره ي هـا  نظـام  وري بهـره  مهم ترین علل پایین بودن کارآیی و یکی از
تـدوین  . می باشـد  برداري بهرهي ها نظامارتباط با مسائل مختلف مربوط به  مکانیزم هاي مطلوب حمایتی در

درجهـت  ) ها  ها و اتحادیه البته در قالب تشکل(ان را بردار بهره نیز  ن و مقرراتی که امرنظارت دولت وقوانی
. گـردد   بـرداري  بهرهي ها نظامهم گسیختگی  ایجاد از مانع از منابع پایه تضمین نماید و عوامل و حمایت از

وجلـوگیري از مهـاجرت ، برقـراري    مادي ، ایجاد فرصت هاي شغلی  هاي انسانی و همچنین تجمیع سرمایه
سراسرکشـور ، طراحـی    در بـرداري  بهرهي ها نظام سیستم هاي حمایتی ، طراحی ایجاد شبکه هاي ارتباطی

این پروژه . این بخش است  ها ازمکانیزم ها ومسائل حائز اهمیت در برداري بهرهسازوکار هاي کاهش تعداد 
 سـعی دارد کـه از   می جوید و لعات تطبیقی ومیدانی نیز سودکتابخانه اي ازمطا عالوه برمطالعات ستادي و

طـرف   از ارائـه کنـد و   را  بـرداري  بهـره پایداري کشاورزي و  یک طرف مکانیزم هاي حمایتی براي تداوم و
 .کمک نماید  ها آندیگر با ارائه سیستم هاي تکمیلی به تعالی وافزایش قدرت و توانمد سازي 

 

 هاي خرد و دهقانی  برداري بهرهپروژه بررسی و ارزشیابی روش هاي ساماندهی  -5

ي خـرد و دهقـانی ،   هـا  نظـام  عوامل تولید در وري بهرهعوامل پایین بودن  به منظور شناخت علل و
شـکل گیـري نظـام     بررسی تحوالت مالکیت و مدیریت اراضی وعوامل تولید ، نقش مالکیت و مدیریت در

کمک به ارتقاي روش هاي تشویقی براي یکپارچه سازي اراضی خرد ، اتخـاذ مکـانیزم هـاي الزم    مذکور ، 
 براي حفظ وصیانت از زمین و کـاریري هـاي تولیـدي در اراضـی خـرد و دهقـانی ، شـناخت و ارزشـیابی        

 کارهاي اقتصادي نمودن تولید در واحدهاي خرد و دهقانی، شـناخت راه هـاي اصـالح و توانمندسـازي     راه
و رشد  وري بهرهکارهاي اجرایی جهت افزایش  واحدهاي خرد و دهقانی و باالخره پیشنهاد راه  مدیریت در

درایـن پـروژه کلیـه عوامـل ومنـابع تولیـد از       . در ایـن پـروژه دنبـال مـی شـود       ها آنکمی وکیفی تولیدات 
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یلـی بـه منظورحرکـت از وضـع     ي تکمها برنامه گرفته و کارآیی مورد بررسی قرار وري و نظرمیزان بهره نقطه
 .موجود به سمت وضعیت مطلوب پیشنهاد خواهد شد
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