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 چکیده
 

رصه توسعه در ع یریگمیتصم یهامولفه نیاز مهمتر یکی یکشاورز یهاتیبه عنوان بستر فعال یکشاورز یاراض یحفظ کاربر

ت مستلزم حفظ و پاسداش یو آت ینسل فعل ییغذا تیامن نیاست، چرا که در همه جوامع کوچک و بزرگ تأم یو مل یکشاورز

و حفاظت از آن به عنوان  نهیبه یبرداررو بهره نیاز آنها است. از ا ثراستفاده مستمر و مو یموجود برا یکشاورز یاراض

ست. ا یکشاورز داریتوسعه پا زانیرو برنامه گذاراناستیمهم س یهاتیاز مامور یکی ،یبشر اتیتداوم ح کنندهنیتضم

 یریجلوگ یبرا یزیرامهبرن ،یکشاورز یاراض یدر بلوک شرق در عرصه حفظ کاربر شرویو پ افتهیتوسعه یکشورها شتریب

و  یروبهره تیریآن، مد یسازکپارچهیو  دیبودن تول یاقتصاد یاز خرد شدن آنها برا یریجلوگ ،یاراض یکاربر رییاز تغ

قرار  خود یهاها دانسته و آن را در رأس برنامهدولت یتیحاکم فیوظا نیاز مهمتر یکیرا  ینحوه استفاده از اراض یسازنهیبه

 یکشاورز یمختلف حفاظت از اراض یهابرنامه یدولت را صرف اجرا یاعتبار یهااز بودجه یادیمبالغ ز ساالنهاند و داده

 یهارنامهو ب نیقوان یدر رابطه با اجرا ییایآس یاز کشورها یو برخ رانیتجارب ا یبررس قیتحق نیهدف ا نی. بنابراندینمایم

 یبرحفظ کار تیدرباره وضع یجامع نشیمنظر بتوان به ب نیاز ا تااست  یکشاورز یاراض یمختلف در عرصه حفظ کاربر

 تیه وضعب یابیموجود و دست تیبهبود وضع یالزم برا یو اقدامات اصالح افتهیدست  گرید یو کشورها رانیا یکشاورز یاراض

 را ارائه نمود. یکشاورز یاراض یمطلوب کاربر

 

 یکاربر رییتغ ،یسازکپارچهی ،یو پراکندگ یخرد ،یحفظ کاربر های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 یو آت ینسل فعل ییغذا تیامن نیمأتامروزه 

 یموجود براکشاورزی  یاراض حفاظت ازمستلزم جامعه 

)شوکتی آمقانی و  استفاده مستمر و موثر از آنها است

و حفاظت  نهیبه یبرداررو بهره نی. از ا(ج 7931همکاران، 

از  یکی ،یبشر اتیکننده تداوم حنیاز آن به عنوان تضم

توسعه ریزان گذاران و برنامهسیاستمهم  یهاتیمامور

 7931شوکتی آمقانی و همکاران، است ) پایدار کشاورزی

شاخص مهمی  ،های کشاورزیبرداری بهینه از نهادهبهره. (د

ر شیوه ب آید و عمیقاًمیحساب در فرآیند تولید کشاورزی به 

معیشت تولید کنندگان تأثیرگذار است )دورودیان و 

نوع  (. کاربری اراضی در مفهوم کلی آن7931دورودیان، 

استفاده از زمین در وضعیت موجود که در برگیرنده کاربری 

های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، مسکونی، در بخش

گیری نظام کاربری است. شکل باشد،می تجاری و صنعت

زمین در هر جامعه و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آنها 

 دها و خدمات مختلف، بازتاب و برآیند عملکردر فعالیت

ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی، متقابل مجموعه

 (.7931سیاسی و حقوقی است )سرور، اقتصادی، اجتماعی، 

ل افزوده حاص ارزش انیبا توجه به نبود تناسب م

از فروش  یناش درآمدهای با یو باغ یزراع هایتیاز فعال

 آن راتییو تغ نیزم از استفاده یموضوع چگونگ نیزم

 هایرا دچار چالش مالکان نفعان وذی ران،یگمیهمواره تصم

برداری از برای بهره افزون است. تقاضای روزنموده جدی 

آن را  تیریمد هایوهیش و نیزم صیالگوی تخص ن،یزم

 هایوهیش ترین(. مهم7331دیرن، ) دهدیقرار م ریتحت تأث

از  رییها، جلوگو باغ یزراع هاینیحفاظت و نگهداری زم

و خردی و پراکندگی بیش از پیش اراضی کاربری  رییتغ

کشاورزی است. بر اساس متن قانون اصالح قانون حفظ 

که مانع از  یاقدام هرگونه ها؛کاربری اراضی زراعی و باغ

ا هو باغ یزراع یاراض برداری و استمرار کشاورزی دربهره

های شود )مرکز پژوهشتغییر کاربری نامیده می شود

در رابطه با خردی و  .(7931اسالمی، مجلس شورای 

 یضارا میحالت تقس کپراکندگی اراضی کشاورزی نیز ی

 یپهنا کیبه چند قطعه جدا از هم است که در  یکشاورز

و مجزا  یانفراد یو معموالً به صورت واحدها عیوس

 ؛7931و همکاران،  ی؛ کالنتر7911اند )طالب، گرفتهشکل

 از آب نهیبه یبردارمسأله، بهره نی( که ا5001نیروال و تاپا، 

 شتریب (.5005)ترنکا،  کندمی هو خاک را با مشکل مواج

صه عر دردر بلوک شرق  شرویو پ افتهیتوسعه یکشورها

 ،یکشاورز یحفظ اراض یبرا یزیربرنامه ،یکشاورز

دن از خرد ش یریجلوگجلوگیری از تغییر کاربری اراضی، 

 تیریآن، مد یسازکپارچهیو  دیبودن تول یاقتصاد یآنها برا

ز ا یکیرا  اراضینحوه استفاده از  یسازنهیو به یوربهره

ها دانسته و در رأس دولت یتیحاکم فیوظا نیمهمتر

از زیادی و ساالنه مبالغ  انددهخود قرار دا یهابرنامه

های مختلف های دولت را صرف اجرای برنامهبودجه

نمایند. چرا که این حفاظت و توسعه اراضی کشاورزی می

جهان وجود داشته  یاز کشورها یاریدر بس ربازیاز دمسائل 

و خاور دور از شدت  ایآس تیپرجمع یو در کشورها

را هم به بار  یادیبرخوردار بوده و مشکالت ز یشتریب

  (.7311او، الو ان، فائو و آی)ی آورده است

همچون  یاافتهیو توسعه یصنعت یدر کشورها

 یزراع یاراض یسازکپارچهی ندیفرا کایکانادا، ژاپن و آمر

)آهنگر  قرار گرفت یمورد بررس یهمگام با توسعه صنعت

از سال  کایکه در آمر ییتا جا (7931کالیی و همکاران، 

 یهانیزم لیو تبد ینمودن اراض کپارچهیبه بعد  7310

 یبزرگ و گذار از کشت سنت یهانیکوچک به زم یزراع

ر بدرآمد.  یعموم استیس کیصورت به زهیبه کشت مکان

این اساس هدف این تحقیق مطالعه تجارب ایران و 

کشورهای چین، ژاپن و مالزی در زمینه حفظ کاربری 

 یجامع نشیبتوان به باراضی کشاورزی است تا از این منظر 

و  رانیاحفظ کاربری اراضی کشاورزی  تیدرباره وضع

م جهت زال یو اقدامات اصالح افتهیدست  ی فوقکشورها

 مطلوب تیبه وضع یابیموجود و دست تیبهبود وضع

 را ارائه نمود.کشور  یکشاورز یاراضکاربری 
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 تجارب حفظ کاربری اراضی کشاورزی در ایران

 یاراض دوران قبل از اصالحات ارضی،در 

و در قالب  یصورت جمعبهدر ایران  یکشاورز

ه آمددستو محصول به شدیکشت م ییروستا یهاجماعت

رشد  و یریگبا شکل جیتدربه آنان تعلق داشت، اما به زین

 لیقلت یالهیو قب یجمع یهاتیمالک نهیزم ،یدیتول یروهاین

است.  همرور شکل گرفتبه یو خصوص یفرد تیرفته و مالک

که  رانیا یاز نواح یدر بعض یجمع تیگرچه مالک

ن تا زما اندکردهیم یزندگ یالهیو قب یارهیصورت عشبه

 یاراض تیوجود داشت، اما اشکال مالک رانیحمله مغول به ا

 تیبه بعد و تا قبل از انقالب مشروط انیاز زمان ساسان

شاهان و  یامالک اختصاص ،یدولت ،یصورت خصوصبه

امروزه  (.7931 ،یبوده است )کالنتر یوقف کامال

های ناشی از تخریب و غیر کارآ بودن اراضی محدودیت

های متوالی کشاورزی در ایران بحث جدیدی نبوده و سال

گذاران توسعه کشاورزی را به خود است که تمرکز سیاست

معطوف داشته و همواره آنان در جستجوی راهبردها و 

که  ایگونهبه اند.تنگناهایی بوده اقدامات مقابله با چنین

گذاران توسعه کشاورزی بالفاصله بعد از اصالحات سیاست

یامدهای منفی چندپارگی و تغییر کاربری پارضی متوجه 

اراضی شدند و اقداماتی در جهت رفع این معضل به عمل 

های ی این اقدامات تشکیل شرکتآوردند که ازجمله

ها، کشت و صنعت لید،های توسهامی زراعی، تعاونی

وری واحدهای تولیدی مشاع و تصویب قوانین افزایش بهره

بخش کشاورزی و منابع طبیعی، جلوگیری از خرد شدن 

و حدنگاری و  هاو باغ یزراع یاراض یحفظ کاربراراضی، 

سازی اراضی کشاورزی، های یکپارچهاجرای طرح

 د.بویکجاسازی کشت، کشت نیابتی و الگوی کشت 

 

 ی سهامی زراعیهاشرکت

شش سال پس از آغاز اصالحات ارضی، تشکیل 

باال بردن  باهدف 7911ی سهامی زراعی در سال هاشرکت

میزان تولیدات کشاورزی و حل مشکالت ناشی از 

شدن و پراکندگی اراضی کشاورزی از طریق  قطعهقطعه

قرار گرفت. در ماده اول  موردتوجهی اراضی سازکپارچهی

ی سهامی زراعی، هدف از تشکیل این هاکتشرقانون 

فراهم کردن  منظوربه چنین بیان شده است: هاشرکت

موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و امکانات 

کشاورزی در امر  آالتنیماشبرای به کار بردن  جانبههمه

تولید محصوالت زراعی و آشنایی کشاورزان با اصول و 

اکثر استفاده از نیروی ی جدید کشاورزی و حدهاوهیش

ی کشاورزی و هاقطباضافی انسانی موجود در روستاها و 

صنعتی مملکت و برای جلوگیری از خرد شدن و تقسیم 

ی و افزایش میزان راقتصادیغاراضی کشاورزی به قطعات 

سطح زیر کشت کشور، با استفاده از اراضی بایر و موات؛ 

ی هاشرکت ،وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی

 (.7931)کالنتری،  دهدیمسهامی زراعی را تشکیل 

 

 ی تعاونی تولیدهاشرکت

ال در سی تعاونی تولید هاشرکتقانون تشکیل 

و  ی اراضیسازکپارچهتا امکان ی رسیدبه تصویب  7913

 . بر اساسشودافزایش محصول و درآمد روستاییان فراهم 

ایی لید روستماده پنج اساسنامه اصالحی شرکت تعاونی تو

اصالح  ؛(، هدف از تشکیل این شرکت73/5/7937)مصوب 

ید، ی تولوربهرهی کشاورزی، ارتقاء برداربهرهساختار نظام 

ی بهینه منابع، افزایش کمی و کیفی برداربهرهتخصیص و 

تولید محصوالت کشاورزی، تحقق کشاورزی پایدار، حفظ 

اقتصادی  ن، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقاء تواستیزطیمح

 یتعاونی هاشرکت. موضوع و حدود عملیات بوداعضاء آن 

شامل استفاده بهینه از عوامل تولید و اجرای روستایی  دیتول

ی ی اراضسازکپارچهبرنامه قانون تعاونی نمودن تولید، ی

خرد و پراکنده اعضا با حفظ مالکیت فردی آنان و رعایت 

الگوی کشت در قالب نظام یکجا و تجهیز و نوسازی اراضی 

اجرائی قانون  نامهنییآاز طریق احیاء و بازسازی بود. 

تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل 

ه ب 3/1/7910 ی تعاونی روستایی در تاریخهاشرکت

ون ، این قاننامهنییآتصویب رسید. بر اساس ماده یک این 

توسعه شناخته شده و  عنوانبهکه  شودیمدر نقاطی انجام 
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 ی بزرگگذارهیسرمای آبیاری وزارت آب و برق با هابرنامه

 (.7931کالنتری، باشد )به مرحله اجرا گذاشته شده  هاآندر 

 

 واحدهای کشت و صنعت

ی خصوصی در دارهیسرمایکی از اشکال 

کشاورزی، واحدهای کشت و صنعت بود که از همان آغاز 

ی آماده ایجاد شد. هانیزمی کالن و در روی اهیسرمابا 

زمینه را برای تشکیل  هاصنعتی کشت و ریگشکل

ی ارضی دارهیسرمای بر اساس نظام برداربهرهواحدهای 

فراهم کرد و به تجاری شدن کشاورزی در ایران کمک نمود. 

انجام  ی همچونیهایژگیودارای  هاصنعتاین کشت و 

عملیات کشت در سطح وسیع، تلفیق کشاورزی با صنعت 

اگرچه قانون ی جدید کشاورزی است. فنّاورو استفاده از 

 7911تأسیس واحدهای کشت و صنعت در خردادماه سال 

که طرح  7990ی آن از سال هاانیبنب رسید، اما به تصوی

، نهاده شده بود. نخستین شدیمایجاد سدهای بزرگ ریخته 

ه آمریکا بود کسه کشت و صنعت به نام شرکت ایران موس

 طوربه 7913هکتار از اراضی خوزستان در سال  هزار 73در 

 (.7931کالنتری، نمود )رسمی آغاز به کار 

 

 عواحدهای تولیدی مشا

واحد زراعی  نیترعمدهواحدهای تولیدی مشاع 

جمعی است که به دنبال تصویب اصالحیه الیحه واگذاری 

، در مناطق روستایی به اجرا 7913و احیای اراضی در سال 

 71تا  پنجی هاگروهدر قالب  هایتعاونگذاشته شد. این 

نفری بر روی اراضی که از طرف دولت در اختیار آنان قرار 

. دازندپریممشاع به فعالیت کشاورزی  صورتبه گرفتیم

استفاده بهینه از عوامل تولید،  هایتعاونهدف اصلی این 

انجام عملیات زیربنایی، کشت یکپارچه، افزایش عملکرد، 

ی بهینه ابزار و ادوات کشاورزی و منابع ریکارگبه

، ارتقاء سطح زندگی کشاورزان و جلوگیری از وخاکآب

یان به شهرها بود. مشکالت عمده مهاجرت روستای

ی مشاع شامل فقدان انگیزه مالکیت، واگذاری هایتعاون

 (.7931)کالنتری، اضی موات و نبود سرمایه کافی بود ار

 قوانین مصوب در رابطه با حفظ کاربری اراضی کشاورزی

مرور تجارب کشورهای مختلف در رابطه با 

دهد که یکی از حفاظت از اراضی کشاورزی نشان می

 نپدیده، استفاده از قانوکنترل منظور بهمهمترین ابزار الزم 

ست تا بتوان در قالب قانون و به صورت ا یعنوان اهرمبه

به  بخشبنابراین در این ؛ را ساماندهی نمود آنهمگانی 

تشریح قوانین مرتبط با حفاظت از اراضی کشاورزی در 

 ایران پرداخته شده است.

 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره

 مجلس شورای اسالمی( 9831)مصوب 

وری بخش کشاورزی و منابع قانون افزایش بهره

ر سال د وشش تبصرهوپنج ماده و سیمشتمل بر سیطبیعی 

مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. توسط  7933

این قانون دولت مکلف است در راستای تحقق  موجببه

م و های کلی نظاساله کشور، سیاستانداز بیستسند چشم

قانون اساسی و  11های اجرایی اصل قانون سیاست

ها، تسهیالت و امکانات ها، برنامهموجب این قانون، زمینهبه

الگوهای تولید و مصرف در بخش  وری و اصالحارتقاء بهره

کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد. 

همچنین بر اساس ماده دو این قانون، دولت مکلف است 

 یشافزا یهاینهزم ینو تأم یمهندس یهایتفعال

و منابع  یبخش کشاورز یورافزوده و ارتقاء بهرهارزش

وزارت ه نه این قانون، یعی را انجام دهد. بر اساس مادطب

 اسنادسازمان ثبت یمکلف است با همکار یجهاد کشاورز

 هیو مقررات مربوط، با ته ینقوان یو امالک کشور در اجرا

 یتنسبت به تثب ،موردنیاز یها)کاداستر( و نقشه یحدنگار

ا و ب یموات و دولت یو اراض یدولت بر منابع مل یتمالک

از  اشیروستاها و همراه با رفع تداخالت ن یمحر یترعا

برنامه  یاناقدام و حداکثر تا پا یمقررات مواز یاجرا

 یو فرهنگ یاجتماع ی،ساله پنجم توسعه اقتصادپنج

ها را به عرصه یتسند مالک یران،ا یاسالم یجمهور

 یریتدولت اخذ و ضمن اعمال مد یاز سو یندگینما

 انییاز عرصه و اع یرداربکارآمد، نسبت به حفاظت و بهره
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 یهاینهبدون پرداخت هز یادشده یو اراض یمنابع مل

های )مرکز پژوهش .یدمربوطه اقدام نما یدر دعاو یدادرس

 (.7931مجلس شورای اسالمی، 

 

کشاورزی و ایجاد  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی

مجلس  9831)مصوب  اقتصادی و قطعات مناسب فنی

 (9811شورای اسالمی و اصالحیه 

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی 

اده مشتمل بر شش م اقتصادی و و ایجاد قطعات مناسب فنی

توسط مجلس شورای اسالمی  7931در سال و یک تبصره 

به تصویب نهایی رسید. بر اساس ماده یک این قانون، 

ت به منظور ارتقاء اس موظفوزارت جهاد کشاورزی 

وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از بهره

ها، تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی )اعم از باغ

ها( ها، اراضی زیر کشت، آبی، دیم و آیش آننهالستان

حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، 

اساس  حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر

شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت 

تصویب به  برایوخاک تعیین و و کیفیت منابع آب

موظف است  نیز وزیرانیئته ارائه نماید. وزیرانیئته

حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی 

ب موجهمچنین به پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از  تفکیکاین قانون، 

ارائه هرگونه خدمات  بوده وممنوع  شدهیینحدنصاب تع

ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز 

گونه اراضی در صورت تقاضا، سند نخواهد بود. برای این

طور مشاعی بالمانع وانتقال اسناد بهمشاعی صادر و نقل

ور تشویق مالکین اراضی کشاورزی که به منظاما ؛ است

 ،ستا میزان مالکیت آنان کمتر از حدنصاب فنی، اقتصادی

اند به تجمیع و ربط موظفهای ذیسایر دستگاه دولت و

های حدنصاب های درسازی آن اراضی به مساحتیکپارچه

و باالتر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیالت  شدهیینتع

اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و قبیل: مالی،  ویژه از

های حمایتی ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه

؛ 7931شوکتی آمقانی و همکاران، ) موردنیاز اقدام نماید

 یهامرکز پژوهش؛ 7933سازمان امور اراضی کشور، 

 (.7931 ،یاسالم یمجلس شورا

 

 سال مصوب) هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 (9831 سال با اصالحات 98۱۴

ها در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

مجلس شورای اسالمی رسید و تصویب به  7911سال 

 7931در سال مشتمل بر هشت ماده سپس قانون اصالح آن 

 هباننگ یشورا دییتأبه تصویب مجلس شورای اسالمی و 

 .(7931های مجلس شورای اسالمی، )مرکز پژوهش دیرس

 یاراض یمنظور حفظ کاربره ببر اساس ماده یک این قانون 

 بیتصو خیآنها از تار یورها و تداوم و بهرهو باغ یزراع

 خارج ازها درو باغ یزراع یاراض یکاربر رییقانون تغ نیا

 یها جز در موارد ضرورشهرها و شهرک یمحدوده قانون

 یاضار یکاربر رییتغ یموارد ضرور صیتشخاست. ممنوع 

مرکب از  یونیسیها در هر استان به عهده کمو باغ یزراع

 سیرئ ،یامور اراض ریمد ،یسازمان جهاد کشاورز سیرئ

 تسیز طیحفاظت مح رکلیمد ،یسازمان مسکن و شهرساز

 تاسیکه به ر استاستاندار  ندهینفر نما کیآن استان و 

 ونیسیکم رخانهیدب .شودمی لیتشک یسازمان جهاد کشاورز

 سینظر رئ ریها زاستان یجهاد کشاورز یهافوق در سازمان

 افتیدر فهیدار وظو عهده شودمی لیسازمان مذکور تشک

 ه،یاول یکارشناس یبررس پرونده، لیو تکم لیتقاضا، تشک

و  ونیسیها به نوبت در کممطرح نمودن درخواست

است. بر اساس تبصره دو ماده سوابق و مصوبات  ینگهدار

ها، و باغ یزراع یاراض صیمرجع تشخیک این قانون 

نظر  ،یو ادار ییاست و مراجع قضا یوزارت جهاد کشاورز

استعالم  نهیزم نیرا در ا ربطیذ یسازمان جهاد کشاورز

نظر سازمان  تیموظف به رعا یو مراجع ادار ندینمایم

ده دو قانون یاد شده بر اساس ما بود. مورد اشاره خواهند

 نیها طبق مقررات او باغ یزراع یبه اراض کهیدر موارد

 متیق هشتاد درصد شودیداده م یکاربر رییقانون مجوز تغ

پس  نیمذکور با احتساب ارزش زم یهاباغ و یروز اراض



 یکشاورز یاراض یدر حفظ کاربر ییایآس یکشورها یو برخ رانیبر تجارب ا یمرور/  721

انه وصول و به خز نیبابت عوارض از مالک یکاربر رییاز تغ

 هیکلبر اساس ماده سه  .شودمی زیکل کشور وار یدار

 نیموضوع ا یهاو باغ یزراع یمتصرفان اراض ایمالکان 

و بدون اخذ مجوز از  رمجازیقانون که به صورت غ

قانون اقدام به  نی( ا7) ماده (7) موضوع تبصره ونیسیکم

به  ،و اعیان عالوه بر قلع و قمع بنا ند،ینما یکاربر رییتغ

 یاعزر یاراض یتا سه برابر بها کیاز  ینقد یپرداخت جزا

که مورد نظر  دیجد یبا کاربر نیروز زم متیق بهها و باغ

است و در صورت تکرار جرم به حداکثر  متخلف بوده

 ماه محکوم خواهند ماه تا شش کیو حبس از  ینقد یجزا

 (.7933)سازمان امور اراضی کشور،  شد

 

 9یقانون جامع کاداستر )حدنگاری( اراضی کشاورز

سازمان امور اراضی کشور در راستای اجرای 

 7939)کاداستر( کشور مصوب سال  قانون جامع حدنگاری

مجلس شورای اسالمی و همچنین بخشنامه وزیر جهاد 

 ردکشاورزی، طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی را 

دستور کار خود قرار داده و سند راهبردی نظام فنی و 

 گذاشته مورداجراه، تصویب و به اجرایی این طرح را تهی

این سازمان در اجرای قانون جامع حدنگار )کاداستر(  .است

ده شینتدوکشور، بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی و برنامه 

های ها و سیاستانداز برنامهخود سازمان در قالب چشم

سازمان برای بهبود و ساماندهی مدیریت زمین در کشور، 

و اجرای طرح کاداستر اراضی سند راهبردی نظام فنی 

های کشاورزی را تهیه و تصویب و برای اجرا به سازمان

بنابراین یکی از ؛ ها ابالغ کرده استجهاد کشاورزی استان

های سازمان امور اراضی کشور اجرای ترین برنامهمحوری

طرح کاداستر اراضی کشاورزی و تهیه بانک اطالعات 

ای اطالعاتی مربوط به همکانی اراضی حاوی تمامی الیه

برداری اراضی است که اجرای آن از اواخر مالکیت و بهره

نقشه کاداستر عبارت است از  آغاز شده است. 7939سال 

موقعیت جغرافیایی، برای نشان  عالوه برکه است ای نقشه

دادن موقعیت، مالکیت، کاربری و مساحت قطعات اراضی 

                                                           

1 - Cadastre Map 

با تهیه نقشه کاداستر، شود. در محدوده موردمطالعه تهیه می

مساحت هر یک از قطعات اراضی کشاورزان و مساحت 

ها، همچنین مساحت اراضی عمومی شامل مرتع، مجموع آن

گردد. مزیت های باتالقی و بایر مشخص میزار، زمینچمن

های ی زمیناصلی نقشه کاداستر، مشخص کردن محدوده

سمی رای ثبت رتواند مبنایی بهاست. این نقشه میمالکان آن

های کاداستر در تجمیع قطعات، اراضی قرار گیرد. از نقشه

سازی قطعات، خرید و فروش قطعات اراضی و یکپارچه

شود. آنچه طراحی شبکه آبیاری و زهکشی استفاده می

عنوان بخشی از درنهایت اجرای طرح کاداستر اراضی به

 هایگیریها و تصمیمتواند در برنامهخروجی کار می

برداران بخش کشاورزی ریزان و بهرهگذاران، برنامهسیاست

های توصیفی ای از دادهمبنای عمل قرار گیرد، مجموعه

برداری خواهد است که در قالب سامانه جامعی قابل بهره

های توصیفی مشتمل بر کلیه اطالعات، حاوی بود. این داده

توصیف مشخصات و عوارض مختلف روی زمین و در 

 فاهیم حقوقی، ثبتی، مالکیت و نوع کاربری است.قالب م

میلیون  711از مجموع مساحت الزم به ذکر است که 

درصد(  71میلیون هکتار )معادل  59هکتاری کشور، حدود 

ای ههای کشاورزی است. از این رقم تا سالمستعد فعالیت

درصد( در  77میلیون هکتار )معادل  1/73گذشته حدود 

ت کشاورزی قرار داشته است و بر چرخه تولید محصوال

، میزان 7939اساس نتایج رسمی سرشماری کشاورزی سال 

اراضی کشاورزی کشور که در این سال به زراعت و باغ 

میلیون هکتار و  1/71اختصاص داشته یا آیش بوده حدود 

مابقی اراضی کشاورزی نیز احتماالً در حالت بایر و یا از 

بر این اساس دامنه شمول چرخه تولید خارج شده است. 

کل محدوده اراضی  شاملطرح کاداستر اراضی کشاورزی 

ی اراضی زراعی هم شامل کلیهکه آن است کشاورزی کشور 

و باغی اعم از دیم، آبی و اراضی بایر با مساحتی حدود 

سازمان امور اراضی کشور، میلیون هکتار است ) 1/73

7931.) 
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 کشاورزیسازی اراضی طرح یکپارچه

سازی اراضی؛ بازآرایی و اصالح مجدد یکپارچه

ها مطابق با فنّاوری کشاورزی قطعات اراضی و مالکیت آن

فرآیندی است که طی آن  گریدعبارتبهتوسعه است. درحال

اراضی پراکنده به صورت یکپارچه و برای متمرکز ساختن 

و حفظ اراضی در مناطقی که فاقد کارآیی بوده یا از این 

شده، اراضی بایر یا اراضی که در اثر  سوءاستفادهاراضی 

 است، اندتولید یا حوادث طبیعی و غیرطبیعی آسیب دیده

، با اجرای این طرح (.5075)یان و همکاران، 

های بین مزارع، های مناسبی از قبیل جادهزیرساخت

هایی زهکشی و مرزهای منظم و فعالیت-های آبیاریکانال

های هندسی مستطیل شکل، یجاد کرتمانند تسطیح، ا

های متفرق زارعان و های پراکنده و کرتتجمیع زمین

های زیرزمینی عملیات تکمیلی مانند احداث زهکش

ها توان گفت که این پروژهطورکلی میگیرد. بهصورت می

باعث تغییر شرایط مزرعه و تحول کشت و عملیات زراعی 

 Landها هگردند. معادل انگلیسی این پروژمی

Consolidation Projects سازی است. کلمه یکپارچه

 تجهیز، نوسازی"اراضی در کشور ما با سه عبارت مختلف 

و "تجهیز و نوسازی اراضی"،"سازی اراضیو یکپارچه

توسط افراد مختلف ترجمه و بیان  "سازی اراضییکپارچه"

بنابراین، کاهش تعداد قطعات پراکنده یک زارع ؛ شده است

سازی ه یک یا چند قطعه کنار هم را به معنای یکپارچهب

های آبیاری و زهکشی، ایجاد اراضی و احداث کانال

را تجهیز و نوسازی  های بین مزارع و تسطیح زمینجاده

مزارع سنتی معایب فراوانی مانند  کهییازآنجانامند. می

ها، مدیریت پایین آبیاری، بدون کوچکی و پراکندگی کرت

کشت به علت های قابلهای از زمیناستفاده بودن بخش

وجود مرزهای اضافی، هزینه باالی تولید، مصرف زیاد کود 

و سم، سختی فراوان در مراحل کشت و کار، محدودیت 

مورد کشت و غیره دارند،  آزادی فردی در انتخاب ارقام

تواند گام مؤثری در رفع این ها میاجرای صحیح این پروژه

 یهاطرح(. 7931موانع محسوب شود )جاللی کوتنائی، 

هکتار به اجرا  900معموالً در سطح کمتر از  یسازکپارچهی

مدت وجود داشته ها در کوتاهآن لیتا امکان تکم دیآیدرم

از دست  یفصل زراع کیفقط  که اکثراًطوریباشد، به

طرح  نیدر ا هاتیمجموعه فعال نهیهزسازمان فائو . رودیم

، برآورد نموددالر در هکتار  151حدود  5001در سال را 

 ارانهی. رسدیم زیباالتر ن یدالر و حت 7510اما معموالً به 

. کندیم نیرا تأم هانهیدرصد کل هز 10حدود  یدولت

 دیتول یهایتعاون جادیاز ا یورزوزارت جهاد کشا نیهمچن

 قیکه از طر ییو به تقاضاها کندیم تیحما یکشاورز

 تیصورت گرفته باشد، اولو لیدر حال تشک یهایتعاون

های پروژه (.7935 ،یکشاورز هاد)وزارت ج دهدیم

سازی اراضی شامل چندین مرحله مختلف یکپارچه

ترین مرحله مطالعات زمین مهم صیباز تخصباشند که می

سازی اراضی بوده و یک ابزاری برای تنظیم مجدد یکپارچه

  (.5071)اویان و همکاران،  حقوق مالکیت زمین است

 سازی اراضی به فرآیندیبه عبارت کلی؛ یکپارچه

شود که اصالح و ایجاد از توسعه روستایی اطالق می

 سعه پایدارسوی توهای مناسب برای حرکت بهزیرساخت

ین ترای که مناسبگونهکند. بهکشاورزی را پیگیری می

رهیافت حل مسأله تقطیع اراضی و افزایش کارآیی زمین 

)دمتریو و  است که در بسیاری از کشورها اجرا شده است

؛ نیروال و تاپا، 5000؛ بلیکی و صادق، 5075همکاران، 

عنوان ابزار عمده توسعه و به (5001؛ اسکلنیکا، 5001

(. 7331)هویلنبروک و همکاران، نواحی روستایی است 

عنوان یک ابزار یا نقطه ورود سازی اراضی بهطرح یکپارچه

عنوان یکی از و به( 5009)فائو، برای توسعه روستایی 

تواند از طریق های توسعه پایدار کشاورزی میاستراتژی

مالکی در نواحی خرده پذیری کشاورزیبهبود رقابت

که دارای  ییدرجاهاو  روستایی با پتانسیل متوسط و بیشتر

کننده ، تضمینزمانهمطور بیشترین بازده سرمایه هستند، به

مالک باشد. این امر معیشت و امنیت غذایی کشاورزان خرده

مالکی وری کشاورزی خردهانقالب در بهره درگروتنها نه

که حتی صادرات سنتی و غیر  استمتمرکز بر مواد غذایی 

اجرای این (. 5001)بانک جهانی،  گیردسنتی را نیز در برمی

ی زمین و همچنین بهبود وربهرهتواند باعث بهبود طرح می
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)گو و همکاران،  ی در بخش کشاورزی شودچند کارکرد

همچنین یک رهیافت مطلوب برای حل مسأله  (.5071

زی بوده و برای مربوط به کاهش سطح اراضی کشاور

حصول اطمینان از پویایی اقتصادی نواحی روستایی، تسهیل 

محیطی یا رشد منطقی شهری ضروری -مدیریت زیست

 (.5071)اویان و همکاران، است 

 

 9طرح یکجاسازی کشت

منظور از یکجاسازی کشت؛ کشت محصوالت 

ی خدمات کشاورزی مشترک به مشابه به منظور ارائه

(. در این طرح با از میان 7937ت، کشاورزان است )حقیق

های بین قطعات برداشتن مرزها و دیوارها و پرچین

د ت محصول واحکشاورزی نسبت به تجمیع قطعات و کش

 (.7931شود )شوکتی آمقانی، در آن اقدام می

 

 طرح کشت نیابتی

محصول  دیتول یبرا ،یطرح در قالب تعاون نای

پایلوت در سال ی به صورت او ذرت علوفه گندم، جو

از  شیو تا کنون ب و در استان سمنان اجرا شده است 7931

ح طر نیا اند.منطقه در آن مشارکت داشته نیکشاورز ا 500

 ،یدر محصوالت زراع دیتول نهیهز یدرصد 71کاهش  یبرا

 تیمنطقه قلعه نو خرقان شاهرود با موفق یروستا 75در 

شده و  یزسایبوم یهااز روش یابتیاجرا شد. کشت ن

 یکشت کجایو  یاراض یسازکپارچهی یهااصالح شده طرح

 و مشارکت یو ملک یموروث یمرزها رینظ یمشکالت .است

 طرح رفع نیدر ا دیکشاورزان در مراحل مختلف تول ینقد

قرار  اریکشاورز در قبال در اخت ی،ابتیدر کشت ن شده است.

 و کاشت نیشخم، تام ،یآماده ساز رینظ ی، خدماتنیدادن زم

مبارزه با آفات و برداشت و  ،یو فن یبذر، خدمات مهندس

 نیمأکند و پس از تیم افتیدر یفروش را از شرکت تعاون

و برداشت  تدوران کاشت، داش یهانهیدرآمد محصول، هز

ز حد و مر یابتیدر کشت ن کند.یم هیرا با شرکت تسو

                                                           

1 - Concentrated Cultivation 
2 - Crop Pattern 

 هیو ته یکوبلهیبا م بلکهرود ینم نیکشاورزان از ب یهانیزم

 یو مشارکت کشاورزان برا ی، همکارحدنگارینقشه 

شده  حیتسط یهانیبه زم نهیکوچک پر هز یهانیزم لیتبد

 نیدر مرحله اول ا باال جلب شده است. دیبزرگ با توان تول

با قطعه کوچک با روش  نیزم هکتار 710ساله،  پنجطرح 

و  در دوره بهاره یامحصول ذرت علوفهبرای ، یابتیکشت ن

کشت رفت و  ریز زهییمحصول گندم و جو در دوره پا

 75ا ت یدر واحد سطح نسبت به روش سنت دیمتوسط تول

 یسال از اجرا کیبا گذشت حدود  .افتی شیافزا درصد

 15طرح، تعداد کشاورزان مشارکت کننده از  نیا یشیآزما

 ینفر در روستاها 700است و حدود  دهینفر رس 770نفر به 

 (.7931)معتمد،  هستند رکتمشا دیجد یمتقاض زیمختلف ن

 

 2طراحی الگوی کشت مناسب

کشت  ی( الگو7331) 9یسازمان خواروبار جهان

 یتناوب محصوالت کشاورز:” کندیم یفگونه تعررا این

کشت  یالگو یگر،د یف. در تعر“یمکان یشآرا یکدر 

را  منطقه یکمختلف  یو نسبت محصوالت زراع یبترک”

 “ندکیا میدپ ییرتغ یو زمان یکه در بعد مکان دهدینشان م

 یرکشت تحت تأث یالگو(. 5077)سوجاتا و همکاران، 

و  خییتار ی،اقتصاد-یاجتماع یمی،اقل-ینیزم یرنظ یعوامل

 یالگو (5009) 1یولنکبونتکس و وان .گیردیقرار م یاسیس

ساالنه محصوالت  یون در نظر گرفتن توالبد”کشت را 

ر د ی( کشت محصوالت زراعیی)فضا یمکان یشآرا ی،زراع

خاک، امکانات  یم،اقل یرکه تحت تأث دانندیمنطقه م یک

. در “گیردیقرار م یاقتصاد-یو عوامل اجتماع موجود

 یینتع” :کشت عبارت است از یالگو یگریجامع د یفتعر

ر ب یمبتن یدارپا یاقتصاد یتبا مز ینظام کشاورز یک

کشاورزان و  یکالن کشور، دانش بوم هاییاستس

صول اکو ا یتبا رعا یامنطقه هاییلاز پتانس ینهبه یریگبهره

فظ ح یدر راستا یمحصوالت کشاورز یدتول یزیولوژیکف

 یدتأک هایفتعر یر(. در سا7939 ،نامی)ب “زیستمحیط

3 - Food and Agricultural Organization 
4 - Bontkes & Van Keulen 
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 یمحصوالت نشده است و الگو یمکان یعبر توز یخاص

ه در است ک یمحصوالت زراع یستعنوان لبه یشترکشت ب

، )سارکر شوندیم یدتول یمتوال یهاسال یمنطقه و ط یک

 یتوال ای یمکان یعبدون در نظر گرفتن توز یحت یاو  (7331

محصوالت معمول  یستمختلف، تنها ل یهاها در سالآن

؛ 5007و همکاران،  )سینگ شودیمنطقه را شامل م یک

 یالگوالزم به ذکر است که (. 5005بیگمن و سرینیواسان، 

است که  میحدود دو سال و ن یکشت محصوالت کشاورز

و در حال حاضر در مراحل  نیآن مع هیپا یهاو نقشه هیته

کشت  یالگو یمل ییطرح نها ثبت قرار دارد. یینها

در همه ای نزدیک در آینده قرار است یمحصوالت کشاورز

 (.7931)کشاورز،  شود یاتیکشور اجرا و عمل یهااستان

 

 کشور چین

 13/9، 5070الی  5005در کشور چین از سال 

میلیون هکتار از مساحت کل زمین این کشور به 

وسازهای جدید اختصاص داده شده است به این ساخت

شده هزار هکتار از اراضی کشت 500معنی که ساالنه حدود 

(. در همین حال، 5070یان، اند )ید خارج شدهاز چرخه تول

چین در  (7HRS)حتی اگر سیستم پاسخگویی خانواده 

وری های اولیه توانسته است تا حد زیادی بهرهسال

کشاورزی را بهبود ببخشد همچنین خردی و پراکندگی 

 پذیریاراضی را نیز باالبرده است که منجر به دسترس

نگوین و همکاران، محدود اراضی کشاورزی شده است )

(. ساماندهی اراضی کشاورزی در چین از اواسط دهه 7331

سازی های یکپارچهطورمعمول با اجرای پروژهو به 7330

اراضی کشاورزی موردتوجه قرار گرفته است. اولین 

گذاری دولت چین در اجرای های سرمایهمجموعه پروژه

و از سطح  7333سازی اراضی از سال های یکپارچهطرح

های (. در طول سال5071گو و همکاران، ملی شروع شد )

سازی اراضی روژه یکپارچههزار پ 715، 5075الی  5001

توسط وزارت منابع طبیعی و وزارت دارایی چین تنظیم شد 

میلیون هکتار بود.  53/3ها که مساحت کامل این پروژه

                                                           

1 - Household Responsibility System 

ازی سمیلیون هکتار این مساحت مربوط به یکپارچه 33/1

میلیون هکتار احیاء اراضی و  951/0اراضی کشاورزی، 

زمین بود. با اجرای میلیون هکتار مربوط به توسعه  03/5

 10/5کشت کشاورزی ها مساحت اراضی قابلاین پروژه

ذاری گمیلیون هکتار افزایش پیدا کرد و برای یک سرمایه

بیلیون دالر از دولت این کشور درخواست  11/91متمرکز 

الی  5001از سال  (.5079گوآن و همکاران، اعتبار شد )

ی اراضی توسط سازهزار طرح یکپارچه 751، بالغ بر 5070

شده است که همه این دولت ملی و محلی چین تصویب

ها ها تأیید شدند و کل مناطق تحت پوشش این پروژهپروژه

(. در 5071ژانگ و همکاران، هزار کیلومتر مربع بود ) 777

سازی اراضی با هزار پروژه یکپارچه 771ضمن بیشتر از 

الگوی این تغییرات بزرگی که در دامنه، اهداف، محتوا و 

افتاد با همدیگر در رقابت بودند. نخست، ها اتفاق میطرح

سازی فقط به توسعه و تجمیع اراضی پراکنده دامنه یکپارچه

بسط داده شد؛ اما این امر به یک فرآیندی که شامل تجمیع 

توسعه پیدا است ها و روستاها ها، جنگلمزارع، آب، جاده

 کرد. 

ظ اراضی زیر حف ،سازیهدف اولیه یکپارچه

کشت بود که بعداً به حفاظت از اراضی کشاورزی و 

کننده کلیه فرآیندهای عنوان یک عامل هماهنگمشارکت به

توسعه مناطق روستایی و شهری در چین است. در گذشته، 

 تر کردن منطقه اراضیسازی بر روی بزرگتمرکز یکپارچه

ترل نشده بود اما این تمرکز به مدیریت جامع شامل ککشت

پیدا  محیطی تغییرکمی، مدیریت کیفیت و مدیریت زیست

(. در سابق، کشور چین طرح 5071خیا و همکاران، کرد )

 51( را در 5071الی  5077سازی اراضی )ملی یکپارچه

میلیون هکتار اراضی  11/51هدف ساخت  با 5075مارس 

کشاورزی با کیفیت باال برای تضمین امنیت ملی غالت و 

هزار هکتار سکونتگاه روستایی برای  900تجمیع  حبوبات و

 لی وگاه روستایی تصویب نمود )عقالنی کردن زیست

سازی (. با وجود این، طرح ملی یکپارچه5071همکاران، 

( تقریباً به سرانجام خود 5071الی  5077اراضی چین )
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که موقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور رسیده است. از وقتی

رات چشمگیری در روند شهرنشینی چین دستخوش تغیی

سازی اراضی در چین به مقیاس شده است، یکپارچهبزرگ

ریزی استراتژیک برای یک دوره زمانی یک چارچوب برنامه

وانگ و همکاران، ( نیازمند است )5050الی  5071جدید )

های عظیمی گذاریسال گذشته سرمایه 50(. در طی 5071

ژه ویراضی انجام داده است. بهسازی ای یکپارچهزمینه را در

 7بیلیون یوآن 700بر در چند سال اخیر، ساالنه مبلغی بالغ 

سازی اراضی کشاورزی خرج نموده فقط در حوزه یکپارچه

، بیش 5070( که در پایان سال 5075وانگ و ژانگ، است )

کشت یکپارچه عرضه هزار هکتار اراضی قابل 5110از 

 (.5071گوآنگوی، شدند )

 

 ور ژاپنکش

متحده،  االتیا یژاپن، با استانداردها یکشاورز

، کوچک است مزارعاست. نه تنها اندازه شده ناکارآمد  اریبس

ه بهر یکشاورز ریکشاورزان از اشتغال غ شتریبلکه ب

 یوقت به کشاورزاغلب به صورت پارهو  رندیگیم

 71حدود  ژاپناراضی کشاورزی (. 7335کیل، ) پردازندیم

میلیون هکتار( را  13/93کل مساحت کشور ) درصد از

های کشاورزی برای هر دهد. متوسط میزان زمینتشکیل می

برابر  71هکتار هست که  5/7خانوار کشاورزی در ژاپن 

تر از کشورهای بازار مشترک اروپاست؛ و شمار کوچک

کشاورزانی که دارای اراضی کمتر از یک هکتار زمین هستند 

رسد؛ بنابراین، عملیات اصالح و یدرصد م 10به حدود 

، 7317ساماندهی اراضی کشاورزی در کشور ژاپن از سال 

با تصویب قانون در این زمینه، شروع شد. بر اساس این 

ای دوسوم کشاورزان حاضر به اجرای قانون، اگر در منطقه

های مختلف ساماندهی اراضی باشند، طرح به مورد طرح

ها حداکثر ابتدای کار، اندازه آناجرا گذاشته خواهد شد. در 

حداکثر  5اکنون در هوکایدورسید. هممترمربع می 9000به 

هکتار نیز رسیده است. پس از تصویب قانون  1اندازه آنها به 

و انجام اصالحاتی در آن  7317اصالحات ارضی در سال 

، دولت ژاپن کار ساماندهی اراضی را در قالب 7311در سال 

های آبیاری و زهکشی، جاده بین ح، کانالهای تسطیپروژه

مزارع و اصالح ساختارهای روستایی در قالب سه برنامه 

آغاز نموده که  7311ساله با اهداف مشخصی از سال ده

 ( است.7خالصه آن به شرح جدول )

 

 هدف برنامه بلندمدت ساماندهی اراضی کشاورزی در ژاپن -1جدول 
 3فاز  2فاز  1فاز  مراحل

 5661-5691 5691-5691 5691-5691 دوره
 588888 5188888 918888 مساحت ساماندهی اراضی )هکتار(

 (.5199منبع: )پور مرعشی،                        

 

 کشور مالزی

اقدامات حفاظت از اراضی کشاورزی ترین عمده

توسط سازمان فدرال توسعه اراضی و در کشور مالزی 

سازمان فدرال ساماندهی و احیاء اراضی انجام شده است. 

سازمان فدرال توسعه اراضی به عنوان یک سازمان دولتی 

تأسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان توسعه  7311در سال 

اسکان روستاییان فقیر به اراضی بکر و جدید کشاورزی و 

های در قالب طرح منظور باال بردن سطح زندگی آنان

                                                           

 ریال پول رایج ایران است. 1190یک یوآن چین معادل با  - 1

مشخص و مستقل بود. این سازمان ابتدا اراضی جنگلی بکر 

ای متخصصان را شناسایی و با استفاده از خدمات مشاوره

کرد و پس از احداث نسبت به پاکسازی آنها اقدام می

ر ه کاشت نهال دتأسیسات زیربنایی نظیر جاده و زهکش ب

پرداخت. برنامه ساماندهی اراضی توسط این سازمان آنها می

آغاز  7331از سال که ساله کشور مالزی بر اساس برنامه پنج

شود. بر اساس این برنامه مقرر شده بود انجام می است شده

هکتار از اراضی کشور مالزی به وسیله  91700که ساالنه 

2 - Hokkaido 
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مدت چهار سال اول برنامه  این سازمان ساماندهی شود. در

هکتار از اراضی توسعه  715751ساله کشور عمرانی پنج

 ؛بینی شده محقق شده استدرصد اهداف پیش 37یافته و 

اما سازمان فدرال ساماندهی و احیاء اراضی مالزی در سال 

میالدی برای ساماندهی و اعمال مدیریت در  7311

التی در های ایخصوص مزارعی که قبال توسط دولت

هکتاری به کشاورزان واگذار شده، به  5/9تا  5/7قطعات 

این سازمان پس از چهار سال فعالیت در سال  وجود آمد.

ای و واگذاری اقدام به توسعه اراضی جنگلی حاشیه 7310

آنها به روستاییان فاقد زمین و جوانان بیکار کرد. به منظور 

ات زمین یک انجام این مهم و با توجه به پراکندگی قطع

کشاورز، عدم استفاده صحیح و کامل از زمین و رها کردن 

اراضی و مهاجرت به شهرها؛ وظیفه سازمان مذکور از 

بنابراین، ابتدا اراضی را ؛ حساسیت خاصی برخوردار بود

شناسایی و سپس اقدام به ساماندهی و احیاء آنها بنماید. 

ط توس برای رسیدن به اهداف فوق قسمتی از اراضی رأساً

سازمان مذکور و قسمتی با معرفی دولت مرکزی شناسایی 

های ایالتی و همچنین مالکان اراضی نیز شود. دولتمی

توانند متقاضی سازمان بر روی اراضی خود شوند. طی می

هزار هکتار  111های انجام شده این سازمان حدود بررسی

 قراراز این نوع اراضی را شناسایی و در برنامه کاری خود 

داده است. این سازمان برای شروع عملیات ابتدا مالکان 

اراضی را متقاعد به مشارکت در طرح ساماندهی اراضی 

کند و اگر مالکان حاضر به مشارکت در طرح نباشند می

اراضی آنان از اراضی تحت پوشش طرح ساماندهی مستثنی 

گونه خدمات اعتباری، ترویجی و کند و در عوض هیچمی

شود. پس از تفاهم بین مالکان و ایی به آنها ارائه نمیزیربن

شود که بر اساس آن سازمان قراردادی امضا و مبادله می

اراضی احیاء و ساماندهی شده و مالکیت افراد مشاعی 

شود. مراحل انجام کار به طور خالصه شامل تسطیح می

اراضی، ساماندهی اراضی، تدوین برنامه کشت، ایجاد 

 ربنایی، انجام کشت و داشت و برداشت است.تأسیسات زی

در صورت وجود اراضی جنگلی و بایر در حواشی 

روستاهای مشمول طرح این اراضی نیز برای افزایش سطح 

در  شوند وزیر کشت و درآمد روستاییان به طرح اضافه می

صورت عدم وجود چنین اراضی سازمان مذکور به منظور 

های جنبی را برای ایجاد تافزایش درآمد روستاییان فعالی

کند. مزرعه های طرح اضافه میاستقالل و درآمد به برنامه

یکپارچه شده به صورت یک مزرعه بخش خصوصی اداره 

شود و مدیریت کلی آن بر عهده سازمان فدرال می

های پایین ساماندهی و احیاء اراضی مالزی است ولی در رده

 فاده شده و چنانچهمدیریت از کشاورزان عضو طرح نیز است

افرادی از توانایی خاصی برخوردار باشند از وجود آنان در 

شود. این سازمان مدیریت و اداره امور طرح نیز استفاده می

در منطقه طرح بر کار گروهی و با تأکید بر مشارکت 

مندانه همگان برای حصول به بهترین نتایج اجتماعی عالقه

فدرال ساماندهی و احیاء سازمان  و اقتصادی استوار است.

اراضی مالزی عالوه بر سازماندهی مجدد عملیات تولید به 

سازمان اجتماعی و محل سکونت کشاورزان نیز سر و 

دهد. معموالً روستاهای پراکنده منطقه سامانی جدید می

طرح را در محل جدید و مناسبی که در آن واحدهای 

زم عی المسکونی مناسب با تسهیالت زیربنایی و اجتما

احداث شده است جمع کرده و روستاییان را در جهت 

تشکیل یک اجتماع فعال، مسؤول و همگن از نظر فرهنگی 

بنابراین، برنامه توسعه سازمان ؛ دهدو اقتصادی، سوق می

ی هامذکور فقط شامل توسعه اراضی کشاورزی و یا جنبه

 های فرهنگی واقتصادی روستا نیست، بلکه شامل جنبه

 (.7915شود )اکرم و پیمانی، اعی نیز میاجتم

 

 پیشنهادات ترویجی

در اثر عوامل مختلف  یکشاورز یاراض تخریب

بلکه در نظام  ران،یاست و نه خاص کشور ا دیجد دهیپد نه

کایی، آفریقایی و ییی، آمراروپا یکشورها اغلب یدارنیزم

ن گوناگو یهابه نسبتبه خصوص در کشورهای آسیایی 

؛ (الف 7931، و همکاران )شوکتی آمقانی داردوجود 

بنابراین هدف این تحقیق مطالعه تجارب این کشورها در 

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و دستیابی به راهبردهای 

 سازی و عملیاتیسنجی، مناسبتا با امکاناست گوناگون 
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نمودن راهبردها با شرایط جغرافیایی، محیط زیستی، 

ی کشور بتوان حفظ کاربری اقتصادی، فرهنگی و اجتماع

اراضی کشاورزی را تسهیل نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 

در کشور ایران از مرحله دوم اصالحات ارضی، تدابیر الزم 

حفظ کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ شد که از منظور به

های تعاونی تولید، توان به تأسیس شرکتجمله آن می

های مشاع اشاره تعاونیها و سهامی زراعی، کشت و صنعت

؛ نمود که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارا بودند

ها نتوانست رسالت اما در حالت کلی تأسیس این شرکت

خود را در حفظ کاربری اراضی کشاورزی به خوبی ایفا 

ای هها به مولفهنماید. چرا که در اساسنامه اغلب این شرکت

یت فردی و آزادی انتخاب اجتماعی و فرهنگی از جمله مالک

کشت و زرع در جامعه کشاورزان به خوبی پرداخته نشده 

بود که در نهایت این عوامل باعث گرایش کشاورزان به 

کشت و کار انفرادی و خرد و پراکنده شدن اراضی 

(. ب 7931کشاورزی گردید )شوکتی آمقانی و همکاران، 

توسعه های جایگاه ویژه حفظ کاربری اراضی در برنامه

ر ریزان توسعه را بگذاران و برنامهپایدار کشاورزی، سیاست

آن داشت تا از طریق قانون نسبت به حفظ کاربری اراضی 

کشاورزی اقدام نمایند. بدین ترتیب قانون حفظ کاربری 

و قانون اصالح قانون حفظ کاربری  7911اراضی در سال 

 به تصویب مجلس شورای 7931اراضی کشاورزی در سال 

 اسالمی رسید. 

 قانون اصالح، کیبر اساس تبصره چهار ماده 

 داتیو تول یها، پرورش ماهیاحداث گلخانه، دامدار

در  ییو غذا یلیتکم عیصنا یهاو کارگاه یکشاورز

است و  یبخش کشاورز داتیکردن تول نهیروستاها، به

هر گونه  گرید یسو شود. ازیمحسوب نم یرکاربرییتغ

 یربرداکه مانع بهره یغو با یزراع یدر اراض یکیزیاقدام ف

جاز م ریغ یشود، کاربریم یکشاورز یهاتیو استمرار فعال

به قانون حفظ  7931تبصره در سال  نیشود. ایم یتلق

ن توان گفت مسئوالیاضافه شد که در واقع م یاراض یکاربر

ه را ب یکشاورز یاراض یرکاربرییو تغ بیامر وقت تخر

پیشنهاد بنابراین ؛ (7931)فتحی،  کردند یقانون ینوع

مراجع  یاز سو یماده قانون نیحذف ا ایاصالح و شود می

ه با توجه ببنابراین ؛ مورد توجه و عمل قرار گیرد ربطیذ

در متون مشابه  یو حقوق یقانون یخألها یوجود برخ

 نیاد شوپیشنهاد می یکشاورز یاراض حفظ کاربری نیقوان

مرکز  متخصصان مجرب و متون توسط کارشناس

قرار  ینیمورد بازبهای مجلس شورای اسالمی پژوهش

برای زم ال راتییتغ تینها و نقد شوند و در لیگرفته و تحل

 ابالغ شود.مربوطه  یریگمیبه مراجع تصماقدام مناسب 

خردی و پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بعنوان 

یکی از مهمترین عوامل تخریب اراضی کشاورزی در اثر 

ن افتد. ایعوامل مختلفی همچون عوامل اقتصادی اتفاق می

ای که گونهدو عامل به صورت متقابل بر هم موثرند. به

از  یکی یکشاورز یاراض تیمالک یو پراکندگ یخرد

ت اس یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ یهاحرکم نیمهمتر

 (. 5071اسکلنیکا، )

از آنجایی که هر فرد به دنبال کسب حداکثر سود 

ود صرفه نب ایبودن  نییپا لیاغلب کشاورزان به دلاست، پس 

 یکشت و کار بر رو یبرا یلیتما چیخرد ه یاراض یاقتصاد

خرد  یاراض یرکارب رییبا تغ بنابراین؛ خرد ندارند یاراض

. زنندیرا رقم م یاراض شیاز پ شیب یموجبات خرد

مقابله با  یکشاورزان برا موارد، یدر برخ نیهمچن

از قطعات خرد  یخود، برخ یدر زندگ یمال یهابحران

 او ی دفروشنیم گرانیبه د ایداده و  یکاربر رییرا تغ شیخو

 هقطعه مورد نظر، آن را ب دیبعد از خر داریخود خر نکهیا

. دهدیم ریی( تغرهیو غ یالسازیمختلف )و یهایکاربر

 یاز اراض یاز موارد، کشاورزان قسمت یدر برخ نیهمچن

 شیفرزندان خو یبرا یخود را به ساخت منزل مسکون

 ؛تا بتوانند آنان را در کنار خود حفظ کنند دهندیاختصاص م

 یاراض یو پراکندگ یو خرد یکاربر رییتغ نیبنابرا

سته هستند که ب یادهیمتقابل و در هم تن دهیپد ود یکشاورز

 ؛باشند گریعلت و معلول همد توانندیحاکم م طیبه شرا

 نیا اآن ب قیکه بتوان از طر یراهبرد نیترمناسب بنابراین

حقوق حفاظت از  دیمقابله نمود، راهبرد خر دهیدو پد

 یکشاورز یاست. برنامه حفاظت از اراض یکشاورز یاراض
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حقوق توسعه  دیکمک به خر یرا برا یانطباق اتاعتبار

 یمولد )اعم از زراع یکشاورز یتا اراض پردازدیم یاراض

 است یحقوق ،ی( حفظ شوند. حقوق توسعه اراضیو باغ

 رییآن را در صورت تغ تواندیم یکشاورز نیکه مالک زم

سب ک یصنعت ای یتجار ،یمسکون یهایبه کاربر یکاربر

 قیاست و از طر نیاز ارزش کل زم یبتحقوق نس نی. ادینما

 دیبدون ق نیه بازار زمنارزش عادال متیتفاوت ق نییتع

و ارزش آن پس از  یکشاورز یبرا یانحصار تیمحدود

. شودیمحاسبه م یکشاورز یبرا یاستفاده انحصار دیق

در صورت فروش  نیهکتار زم کی متینمونه اگر ق یبرا

در  یباشد ول تومان ونیلیم 10 یمسکون یکاربر یبرا

ن آ متیق یبه کشاورز نیزم یصورت محدود کردن کاربر

 نیهکتار زم کی نیتومان شود، حقوق توسعه ا ونیلیم 50

ه ب طورنیدر نگاه اول ا دیشا تومان خواهد بود. ونیلیم 90

دولت متحمل  یراهبرد برا نیا ینظر برسد که اجرا

ه ب وجهو با ت ینگرندهیاست اما با آ ینیسنگ یهانهیهز

ر دکه اگر  شودیمعلوم م یکشاورز داریتوسعه پا یهاآرمان

 یکشاورز یحفاظت از اراض یبرا هانهیهز نیا زمان کنونی

 نیبرابر ا نیچند ای نه چندان دورندهیلحاظ نشود در آ

 یاعاجتم ،یصرف عوارض اقتصاد یتوسط نسل بعد نهیهز

 رییو تغ یو پراکندگ یاز خرد یناش یطیمح ستیو ز

 شد. هدخوا یکشاورز یاراض یکاربر

 

 منابعفهرست 

 انتشارات اطالعات. تهران. ران،یا ییروستا یافتگینتوسعه و توسعه یشناسجامعه .7931. م ا،یازک .7

 یسککازکپارچهینگرش کشککاورزان به طرح  یبررسکک. 7931.ع  پور،یم. اسککدپور، ح. عل ،ییآشکککار آهنگر کال .5

عه، و توس یاقتصاد کشاورز بار،یشهرستان جو ردیگل یروستا یمازندران، مطالعه مورد یزارهایدر شال یاراضک 

 .11سال چهاردهم، شماره 

(، شماره 7915تجربه مالزی در توسکعه اراضی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، پاییز )  .7915. اکرم، م؛ پیمانی، م .9

 .793-771، صص 90

 ملی الگوی کشکت استان اصفهان. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان. طرح . 7939. نامیب .1

http://crop-pattern.agri-es.ir/ 

، وبودجهبرنامهی کشاورزی در ایران و کشورهای دیگر، مجله هانیزمی سازکپارچهی. 7911. ی، س مپور مرعش .1

 .13-31، ص 75شماره 

ی اراضی شالیزاری. انتشارات موسسه آموزش عالی سازکپارچهنوسکازی و ی تجهیز، . 7931. جاللی کوتنائی، ن .1

 کاربردی جهاد کشاورزی. تهران.-علمی

نامه سکازی اراضکی و کشکت محصکول در استان فارس، پایان    تحلیل وضکعیت یکپارچه . 7937. م صحقیقت،  .1

 ران.کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه ته

. یکشاورز یاراض یکاربر هیرویب رییتغ یشناختو بوم یاجتماع یامدهایپ. 7931 ., عانی, دورودر , حانیدورود .3

 .31-37 ،(5)1,5 ،یاراض تیریمدنشریه 

ها. مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ. 7933سکازمان امور اراضکی کشکور.     .3

 چاپ فرهنگ: تهران.

از سکیر تا پیاز درباره طرح کاداسکتر اراضکی کشاورزی، مجله پیام زمین،     .7931سکازمان امور اراضکی کشکور.     .70

 .70-75. صص 7931ماه ، بهمن70خبرنامه سازمان امور اراضی کشور، شماره 

 ی مدیریت زمین در ایران.هاچالشوضعیت اراضی کشاورزی و . 7931سازمان امور اراضی کشور.  .77



 یکشاورز یاراض یدر حفظ کاربر ییایآس یکشورها یو برخ رانیبر تجارب ا یمرور/  721

 انتشارات . چاپ اول. تهران،"ایهیهای توسعه عمران ناحدر طرح یکاربری اراض زییربرنامه .7931. ر ،سرور .75

 .گنج هنر

طراحی راهبرد مناسکب سکاماندهی خردی و پراکندگی اراضکی کشاورزی در استان    . 7931. شکوکتی آمقانی، م  .79

توسعه کشاورزی، دانشکده آذربایجان شکرقی، رسکاله جهت دریافت درجه دکتری تخصصی، گروه مدیریت و   

 اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج.

و  یخرد تیبر وضککع یمرور. الف7931. و شککعبانعلی فمی، ح شککوکتی آمقانی، م؛ کالنتری،  ؛ اسککدی، ع  .71

، بهار 7، شماره 6.1دوره ی، اراض تیریمدمجله علمی ترویجی ، رانیدر جهان و ا یکشاورز یاراضک  یپراکندگ

 .35-19. صص 7931تابستان و 

و  یعوامل موثر بر خرد یبررسکک. ب7931. شککوکتی آمقانی، م؛ کالنتری،  ؛ اسککدی، ع و شککعبانعلی فمی، ح  .71

وره دی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شرق جانیدر استان آذربا یکشاورز یاراضک  یپراکندگ

 .103-131، صص 7931 پاییز، 9-13

تدوین راهبردهای ساماندهی خردی و . ج7931. کالنتری،  ؛ اسدی، ع و شعبانعلی فمی، ح شوکتی آمقانی، م؛ .71

ابع موزش کشاورزی و منکنگره ملی ترویج و آذربایجان شرقی. هفتمین راکندگی اراضی کشاورزی در استان آپ

 ، دانشگاه بوعلی سینا همدان.7931شهریور ماه  1-9طبیعی و محیط زیست، 

 یو پراکندگ یخرد نییو تب لیتحل. د7931. ؛ کالنتری،  ؛ اسککدی، ع و شککعبانعلی فمی، حشککوکتی آمقانی، م  .71

المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در ی، کنفرانس بیناقتصاد یهایبر اسکاس تئور  یکشکاورز  یاراضک 

 ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.7931اسفند  1حال توسعه، 

 یمطلوب اراضککک تیریمد یهابر چالش یمرور. 7931. ف و آقاجانی، عاطفهشکککوکتی آمقکانی، م؛ کاظمیه،   .73

 ، دانشگاه تهران.7931شهریور  77المللی جامعه و محیط زیست، ، کنفرانس بینرانیدر ا یکشاورز

. مجله یبردارواحد بهره یهانیزم یکپارچگیو لزوم  یزراع یاراضککک عیعوامل مؤثر در تقط .7911. طکالب، م  .73

 .71و  71، 79، 77 یهاشماره ا،یجغرافرشد آموزش 

ی. خبرگزاری جمهوری اسککالمی. تاریخ خبر کشککاورز یهانیزم یکاربر رییشککدن تغ یقانون. 7931. فتحی، ج .50

77/01/7931 

 نور. امیانتشارات دانشگاه پ ،ییروستا یشناسجامعه .7931.   ،یکالنتر .57

با استفاده  یکشاورز یاراض یسازکپارچهیو  یسامانده .7931. ، غ حزادهم و عبداهلل س ،ینیحس ،  ،یکالنتر .55

 .11-790، تهران، صص 1فصلنامه روستا و توسعه، شماره  ،یشرق یاروپا یاز تجارب کشورها

ها و باغ یزراع یاراضکک یقانون اصککالح قانون حفظ کاربر. 7931های مجلس شککورای اسککالمی. رکز پژوهشم .59

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97858. 97/9/7911مصوب 

. خبرگزاری صککککدا و سکککیمککا.  در اسکککتککان سکککمنککان  یابتیککطرح کشککککت ن یاجرا .7931. معتمککد، م .51

http://www.iribnews.ir/ 

آمارنامه .7935. و اقتصککادی، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات یزیربرنامهمعاونت  وزارت جهاد کشککاورزی، .51

 . جلد دوم7935کشاورزی سال 

. خبرگزاری دانشجویان ایران شودیاجرا م یکشکت محصکوالت کشاورز   یالگو یطرح مل. 7931. ع کشکاورز،  .51

 /https://www.isna.ir/news/97032210124 )ایسنا(.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97858


 723/  7931/  2/ شماره  6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

 

27. Bigman, D., Srinivasan, P.V. 2002. Geographical targeting of poverty alleviation 

programs: methodology and applications in rural India. J. Policy Model. 24, 237–255. 

28. Blaikie, P. & Sadeque, A. 2000. Policy in the high Himalayas: Environment and 

development in the Himalayan region. Kathmandu: ICIMOD. 

29. Bontkes, T.S., van Keulen, H. 2003. Modelling the dynamics of agricultural development 

at farm and regional level. Agric. Syst. 76, 379–396. 

30. Demetriou, D. Stillwell, J. See, L. 2012. Land consolidation in Cyprus: Why is an 

Integrated Planning and Decision Support System required? Land Use Policy 29 (1), 131–

142. 

31. Dieren W. 1995. taking nature into account: a report to the club of Rome, Springer Verlag, 

New York. IGBP/HDD, (1995), land use and land cover change, science/research plan, 

Stockholm, Geneva 

32. FAO. 1996. Agro-ecological zoning guidelines. FAO Soils Bulletin. 73, FAO, Rome. 

33. FAO. 2003. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and 

EasternEurope, FAO Land Tenure Studies Roma,6, 19. 

34. Guanghui, J. Xinpan, W. Wenju, Y. Ruijuan, Z. 2015. A new system will lead to an optimal 

path of land consolidation spatial management in China. Land Use Policy 42. PP 27–37. 

35. Guo, B. Jin,X. Yang, X. Guan, X. Lin, Y. Zhou, y. 2015. Determining the effects of land 

consolidation on the multifunctionlityof the cropland production system in China using a 

SPA-fuzzy assessment model. European Journal of Agronomy. Vol 63. Pp 12-26. 

36. Huylenbroeck, G.V. Coelhot, J.C. Pinto, P.A. 1996. Evaluation of land consolidation 

projects a multidisciplinary approach. J. Rural Stud. 12, 297–310. 

37. Li, Y. Liu, Y. Long, H. L. & Cui, W. 2014. Community-based rural residential land 

consolidation and allocation can help to revitalize hollowed villages in traditional 

agricultural areas of China: evidence from Dancheng County, Henan Province. Land Use 

Policy, 39, 188-219. 

38. Nguyen, T. Cheng, E. & Findlay, C. 1996. Land fragmentation and farm productivity in 

China in the 1990. China Economic Review, 7(2), 169-180. 

39. Niroula, G.S. Thapa, G.B. 2005. Impacts and causes of land fragmentation, andlessons 

learned from land consolidation in South Asia. Land Use Policy 22, 358–372. 

40. Sarker RA and Quaddus MA. 2002. Modelling a nationwide crop planning problem using 

a multiple criteria decision making tool. Computers & Industrial Engineering 42: 541-553. 

41. Singh, D.K., Jaiswal, C.S., Reddy, K.S., Singh, R.M., Bhandarkar, D.M. 2001. Optimal 

cropping pattern in a canal command area. Agric. Water Manage. 50, 1–8. 

42. Sklenicka, P. 2006. Applying evaluation criteria for the land consolidation effectto three 

contrasting study areas in the Czech Republic. Land-use Policy 23 (4), 502–510. 

43. Sujatha, P., Punithavathi, J., Tamilenthi, S., & Baskaran, R. 2011. Land Use Pattern and 

Cropping Pattern of Orthanadu Block, Thanjavur District, Tamil Nadu using GIS. Journal 

of Experimental Sciences, 2(5). 

44. Trnka, J. 2002. Land Fragmentation and Land Consolidation in Czech, Republic, 

Documentation of The International Symposium. 

45. UN, FAO, and ILO. 1956, Progress in Land Reform, Second Report. NewYork: United 

Nations, Department of Economic Affairs. 

46. Uyan, M. cay, T. inceyol, Y. hakli, H. 2015. Comparison of designed different land 

reallocation models in landconsolidation: A case study in Konya/Turkey. Computers and 

Electronics in Agriculture 110. PP 249-258. 

47. Wang, Q. Zhang, M. & Cheong, K. 2014. Stakeholder perspectives of China's land 

consolidation program: a case study of Dongnan Village, Shandong Province. Habitat 

International, 43, 172-180. 

48. Wang, S.Y. Zhang, S.C. (Eds.). 2012. Constructing Well-facilitied Capital Farmlandto 

Ensuring National Food Security: The Album of Implementing National 

LandConsolidation Planning and Promoting Well-facilitied Capital Farmland Construction 

Conference. China Land Press, Beijing . 

49. World Bank. 2007. World Development Report 2008. Agriculture for Development. The 

World Bank, Washington DC. 



 یکشاورز یاراض یدر حفظ کاربر ییایآس یکشورها یو برخ رانیبر تجارب ا یمرور/  791

50. Xia, F. Yan, J. & Liu, J. 2014. Research on governance path of rural settlements 

reconstruction patterns. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 

(Transactions of the CSAE), 30(3), 215-222 . 

51. Yan, J. 2010. China's land use and planning research strategy. Beijing: China Land Press. 

52. Yan, J. Xia, F. & Li, Q. 2012. Top strategy design of comprehensive land consolidation in 

China. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 28(14), 1-9 . 

53. Yan, Jinming, Xia, Fangzhou, Helen X.H. Bao. 2015, Strategic planning framework for 

land consolidation in China: A top-level design based on SWOT analysis. Habitat 

International 48 (2015) 46-54. 

54. Zhang, Z. Zhao, W. Gu, X. 2014. Changes resulting from a land consolidation project 

(LCP) and itsresource–environment effects: A case study in Tianmen City of Hubei 

Province, China. Land Use Policy VOL 40, 74-82. 

55. Kihl, Y. W. 1982. Farm structure and rural policy in Japan, Food Policy, 7 (4), pp. 332-

336. 



/ Journal of land Management (Soil and Water sci.) Vol. 6 No 2, 2019 9 

A Survey of the Experiences in Agricultural Land Use 

Conservation Gained by Iran and Some Asian Countries 

 

M. Shokati Amghani, Kh. Kalantari 1, A. Asadi, and H. Shabanali Fami 

PhD Graduate of Agricultural Development, Department of Agricultural Development and Management, Faculty 

of Agricultural Economics & Development, University of Tehran, Karaj, Iran Mohammad_amegan@ut.ac.ir 
Professor, Department of Agricultural Development and Management, Faculty of Agricultural Economics & 

Development, University of Tehran, Karaj, Iran. khkalan@ut.ac.ir 

Professor, Department of Agricultural Development and Management, Faculty of Agricultural Economics & 

Development, University of Tehran, Karaj, Iran. aasadi@ut.ac.ir 
Professor, Department of Agricultural Development and Management, Faculty of Agricultural Economics & 

Development, University of Tehran, Karaj, Iran. hfami@ut.ac.ir 
 

Received: September 2018 and Accepted: January 2019 
 

Abstract 

 
Conservation of agricultural land use as the basis for agricultural activities is a most 

important decision-making component in both national and agricultural 

development schemes. This is because current and future food security in all 

communities, whether small or large, relies heavily on the conservation and 

protection of existing agricultural lands to ensure sustained and effective 

production. Hence, optimal land utilization and protection to guarantee human 

survival on earth is an important responsibility of policy makers and sustainable 

development planners. Governments in the Eastern Block have been mandated to 

develop plans as their priority agenda for prohibiting land use change and land 

fragmentation in order to secure consolidated land farms with enhanced 

productivity via optimized use of land. In these countries, large allocations are 

dedicated annually to the execution of such plans in order to protect their farms and 

agricultural production. The present study aims to survey the experiences gained in 

Iran and some Asian countries in enforcing the pertinent laws and executing 

schemes in the field of land use management in order to gain an insight that can be 

exploited toward developing the relevant measures for improving the present 

conditions in Iran and to achieve a desirable land use management system. 
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