
 نگاهی به تغییرات اندازه زمین کشاورزي 

 حمید رضا زرنگار: نگارش

در اولـین سرشـماري   برداري  واحد بهره 1877299هاي با زمین از  برداري در طول سالیان تعداد بهره
) 1(در جـدول شـماره  . فزونـی یافـت  ) 1393سـال  (بـرداري  واحد بهره 3359409به ) 1339سال (کشاورزي

بـا   1393و1382برداري با زمـین در خـالل دو سرشـماري کشـاورزي     مقادیر مربوط به تعداد واحدهاي بهره
بـا زمـین در نسـبت     هـاي  بـرداري  بـا وجـود کـاهش انـدك تعـداد کـل بهـره       . یکدیگر مقایسه شـده اسـت  

هـاي بـا    بـرداري  درصد کل بهره 52معادل (درصدي  2هکتاري افزایشی  2هاي خرد مقیاس زیر  برداري بهره
  .گردد مشاهده می) زمین

واحـد    3473383از مجموع  1382الزم به ذکر است بر اساس سرشماري عمومی کشاورزي سال 
هکتـاري   10آن را واحدهاي زیر) درصد 86,7حدود (دواح 3011461برداري کشاورزي با زمین، تعداد  بهره

درصد از آن واحـدهاي   15,04واحدهاي زیر یک هکتار،   درصد از آن 34,62داد؛ از این تعداد  تشکیل می
ــا  1 ــاري،  2ت ــا  2درصــد واحــدهاي  23هکت ــاري و   4ت ــا  5درصــد واحــدهاي  14هکت ــاري  10ت هکت

هـاي   در ایران اندازه زمین کشاورزي از سال).هاي مختلف الهاي کشاورزي در س برگرفته از سرشماري.(بود
متوسـط  . بـود   درصـد  6میانگین اراضی بزرگ نیز داراي کاهشی معادل . سیر نزولی داشت 1382تا  1339

 .رسید 1382هکتار در سال  22,9، به 1353هکتار در سال  24,3وسعت اراضی بزرگ از 
هکتـار   1,76معادل  1382در سال ) هکتار 5زیر(ري خرد بردا متوسط اندازه زمین در واحدهاي بهره

متوسط زمین ) 2جدول شماره .(هکتار رسید1,28تر شد و به  ا از آن رقم نیز کم1393این میزان در سال . بود
 1393هکتـار در سـال   4,9بـه   1382هکتار سرشـماري کشـاورزي سـال     5,08برداري از رقم  در واحد بهره
 .)2جدول شماره.(کاهش یافت

 برداري کشاورزي با زمین و روند تغییرات آن ها تعداد واحدهاي بهره: 1جدول شماره 

 1393و  1382در سال هاي 
 1393سال  1382سال  بردار طبقه بهره

 درصد تعداد درصد تعداد

 52 1758436 50 1724776 هکتار 2تر از  کم

 22 755944 23 796108 هکتار 5-2

 13 423359 14 490587 هکتار 10-5

 12 386605 12 429576 هکتار 50-10

 1 35065 1 32346 هکتار 50بیش از 

 100 3359409 100 3473393 جمع

 1393و   1382سرشماري عمومی کشاورزي سال هاي : ماخذ   
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هاي زمین  ها و متوسط از حیث جمع ارقام مساحت 1393و  1382هاي دو سرشماري کشاورزي  مقایسه داده
). 2جدول شـماره (هاي زراعت و باغبانی گویاي برخی تغییرات طی دو دهه اخیر است در زیر بخشبه ویژه 

هکتار رسید کـه در مقایسـه    16476609  به 1393برداري در سال  به طور مثال مساحت کل واحدهاي بهره
 5علیرغم کاهش متوسـط زمـین زیـر    . درصدي است 8,8بیانگر کاهشی  1382با سرشماري کشاورزي سال 

درصـد را نشـان   8,5برداري، رقم مربوط به مساحت کل ایـن واحـدها کاهشـی معـادل      هکتار در واحد بهره
درصد از اراضی با کاربري زراعی کاسـته شـده؛   9,85در مقایسه با سرشماري پیشین  1393در سال . دهد می

بـه   1382در سـال  هکتـار   1468034درصد رشـد نمـوده و از    16در مقابل اراضی با کاربري باغی بیش از 
متوسط اراضـی زراعـی نسـبت بـه سرشـماري       1393در سال . رسیده است 1393هکتار در سال  1704193

 .تر شد پیشین یک دهم هکتار بیش
 برداري با زمین هاي مربوط به واحدهاي بهره مقایسه ارقام و سرانه: 2جدول شماره 

 )هکتار:واحد(1393و  1382هاي  سال

مساحت اراضی  سال

رزيکشاو  

 سرانه
 

هکتار 5واحدهاي زیر   

 مساحت تعداد

 کل

 سرانه

1382 17665198 5.08 2520884 3439390 1.36 
1393 16476609 4.9 2514380 3216464 1.28 

 1393و   1382سرشماري عمومی کشاورزي سال هاي : ماخذ

که تعداد قطعات درحالی . در برخی مناطق مساحت قطعات زراعی در حد چند صد متر مربع است  
باشد؛ از این روي  تر نیز می قطعه و گاهی بیش 20هکتاري، بین یک تا  10تا  1پراکنده اراضی یک مالک 

گونه کشاورزان  اگرچه بسیاري از این. اند مساحتی از اراضی به عنوان مرز منظور و غیرقابل استفاده شده
ها این قابلیت خود  یل بهره برداري ناصحیح اراضی آنگهگاه اراضی حاصلخیزي را در اختیار دارند، اما به دل

به . باشند اراضی به طور معمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نمی. را به تدریج از دست می دهند
عنوان مثال برخی از اراضی داراي طول بسیار زیاد و عرض بسیار کم هستند و برخی دیگر شکل هندسی 

 .یز، سطح اراضی مزروعی ناهموار استدر بعضی مناطق ن. منظمی ندارند

خانوادگی  -برداري دهقانی  ترین معضل نظام بهره برداران مهم خردي و پراکنده بودن قطعات اراضی بهره
این ویژگی در مواجهه با مناسبات بازار و تقاضاي روز افزودن جمعیت کشور به مواد غذایی و . است

واحد خرد  2514380تعداد  1393با این حال در سال . است هاي کشاورزي استاندارد، در تنگنا فرآورده
در صورتی که تعداد . مقیاس با زمین موجبات اشتغال تعداد قابل توجهی از روستاییان را فراهم آورد

هکتار زمین به این میزان اضافه گردد، بر ظرفیت ایجاد اشتغال در  10تا  5واحد دهقانی بین  423359
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در عین حال نباید این نکته را از یاد برد که . هقانی خانوادگی افزوده خواهد شدواحدهاي خرد و خرد و د
از . شود هاي کشاورزي در جامعه دهقانی به طور سنتی توسط اعضاي یک یا چند خانوار اعمال می فعالیت

بردار  دهی این واحدها فرصت هاي نسبتاً پایداري براي اشتغال اعضاي خانوارهاي بهره این روي با سامان
موضوع افزایش درآمد در بین کشاورزان نیز از جمله تبعات مربوط به به کارگیري . فراهم خواهد شد

سازي و  ها، فعالیت هاي یکجا کشتی و یکپارچه هاي نوین آبیاري، اصالح هندسی مزارع و کرت بندي روش
  .سایر اصالحات فنی در اراضی ناشی می شود
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