راهکارهای توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در نظامهای بهرهبرداری خرد
نیکروز باقری1

مقدمه

خرده مالكي و پراكندگي اراضي يكي از تبعات ساختار سنتي كشاورزي كشور است .چنين آرايشي
از اراضي كشاورزي تنها متعلق به كشور ايران نبوده و در نظام زمينداري اغلب كشورها با نسبتهاي كم و
بيش وجود دارد .امروزه پژوهشگران ،كارشناسان و سياستگذاران كشاورزي با توجه به تحوالت به
وجودآمده در نظام بهرهبرداري از زمين ،معتقدند كه پراكندگي و خردي اراضي كشاورزي يكي از مسائل و
مشكالت اساسي كشاورزي در كشور محسوب ميشود .از جمله مشكالت ناشي از نظام خرده مالكي در
كشور ميتوان به عدم توجيه اقتصادي كاربرد فناوري در مرحلة توليد محصول ،انگيزة كم سرمايهگذاري در
اين حوزه ،پايين بودن بهرهوري توليد و سود اقتصادي كم كشاورزان اشاره كرد.
به رغم اقدامات گستردهاي كه در طول برنامههاي توسعة پنج ساله از سال  9631تا  9631با هدف
اصالح ساختار نظام بهرهبرداري كشاورزي و استقرار و نهادمندي انواع نظام بهرهبرداري مطلوب ،كارآمد و
متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي و ظرفيتهاي كشاورزي موجود در مناطق مختلف كشور به انجام
رسيده است ،بخش كشاورزي كشورمان در مسير توسعة خود همچنان با اين چالش جدي مواجه است.
قطعه قطعه شدن مزارع در مناطق روستايي كه به داليل متعددي از جمله :اصالحات اراضي ،ضعف قانون
ارث ،تبديل اراضي كشاورزي به مسكوني و تجاري به وجود آمده است به عنوان سرطان كشاورزي ايران
معرفي شده است .همچنين يكي از چالشهاي اساسي مكانيزاسيون كشاورزي ايران كوچك بودن مزارع
است.از ديگر آثار خرد بودن اراضي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 عدم امكان توسعه راههاي ارتباطي؛ حدود نيمي از واحدهاي دهقاني فاقد ساختمان ،تأسيساتخاص كشاورزي و وسايل نقليه است.
 عدم اقتصادي بودن كاربرد ماشينهاي كشاورزي در واحدهاي بهرهبرداري خرد و دهقاني بهداليلي همچون كوچك بودن اراضي ،عدم آشنايي كشاورزان با ماشينهاي كشاورزي جديد و باال بودن
استهالك ماشيني
 محدود بودن فعاليتهاي كشاورزي در نظام بهرهبرداري دهقاني به امكانات مجموعه عواملتوليدي در اختيار كشاورز
 باالتر بودن ميزان اتالف منابع ،نيروي انساني و نهادهها در واحدهاي بهرهبرداري كوچك نسبت بهواحدهاي بهرهبرداري بزرگ
9عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
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روزنامه كسب و كار

چالشهای نظام بهرهبرداری خرد و دهقاني در کشور

 بي سواد يا كم سواد بودن اغلب بهرهبرداران خرد و عدم بهرهگيري كافي از دانش و فناوري نوين سنتي و تجربي بودن عمده توليد و مبتني نمودن آن بر برنامه و بودجه ساالنه مدون پايين بودن ميزان بهرهوري عوامل توليد و فقدان برنامة خاص براي توسعه فعاليتها.وضعیت نظام بهرهبرداری از زمین در کشور

به طور متوسط ميزان مالكيت زمين براي هر كشاورز ايراني تنها دو هكتار بوده و  31درصد كشاورزان در
اراضي كمتر از 91هكتار ،مشغول به فعاليت هستند .همچنين ،ساالنه  011هزار هكتار از اراضي كشاورزي
در كشور با اجراي قانون ارث ،قطعه قطعه شده و همين مقدار نيز به واحدهاي مسكوني و تجاري ،تبديل
ميشود كه عمدة آنها در مناطق روستايي و يا حواشي شهرهاي بزرگ اتفاق ميافتد .آمار بررسي نظام
بهرهبرداري خرد و دهقاني طي سالهاي  9661تا  9630با استفاده از نظرات كارشناسي ،مطالعات اسنادي و
كتابخانهاي نشان ميدهد كه از مجموع  6/14ميليون واحد بهرهبرداري دركشور حدود  33/4درصد را
واحدهاي زير 91هكتاري تشكيل ميدهد و متوسط اندازه واحدهاي زير 91هكتاري طي سالهاي مورد
بررسي كاهش يافته و ميانگين كل كشور طي اين دوره از  3/10به  0/14رسيده است .مقايسه اندازه
واحدهاي بهرهبرداري چند كشور با ايران در جدول يك نشان داده شده است.
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جدول  -1مقایسه اندازه واحدهاي بهره برداري چندكشور
ردیف

نام كشور

متوسط اندازه مزارع
(هكتار)

1

بلژيك

11/8

2

آلمان

11/8

3

يونان

1

1

اسپانيا

13/8

5

فرانسه

28/1

1

ايرلند

22/7

7

ايتاليا

5/1

8

هلند

15/3

9

پرتغال

5/2

11

انگلستان

11/1

11

ایران

5/70

وضعیت نظام بهرهبرداری از زمین در چند کشور

به منظور مقايسه بهتر وضعيت مكانيزاسيون ايران با كشورهاي مختلف ،وضعيت مكانيزاسيون
كشاورزي چند كشور مورد بررسي قرار گرفته است:
هلند

در سالهاي  9191-9160ميانگين اندازة مزرعه  00هكتار بود و امكان مدرن نمودن مزارع به وجود آمد .در
اين دوره افزايش سطح مزارع ،از برنامههاي اصلي بوده و پايه مدرنيزه كردن توليدكشاورزي به ويژه در
زمينهاي كوچك گذاشته شد .در سالهاي  9160-9110صنايع كوچك توسعه يافت .مدرنيزه كردن
زمينهاي كشاورزي به ويژه زمينهاي آبي شروع به افزايش يافت .در سالهاي  9110-9131خرده مالكها
به دنبال يافتن اندازه اقتصادي مزارع براي كاربرد ماشين بودند .نتايج پژوهشهاي محققان نشان ميدهد كه
حتي براي مزارع به اندازه شش هكتار نيز كاربرد تراكتور قابل توجيه است .در كنار آن براي جبران هزينهها
مي توان از پرورش حيوانات استفاده كرد .همچنين در اين دوره به مرور زمان به اشتراك گذاشتن ماشينهاي
كشاورزي در هلند مرسوم شد .در سالهاي  9131-9131تالش براي افزايش ابعاد مزارع ادامه يافت .در
بعضي مناطق هلند مكانيزاسيون تنها در مزارع بزرگ متمركز شد.
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ترکیه

در كشور تركيه متوسط اندازه مزارع كشاورزي  0-0هكتار است .تقريباً  41درصد مالكان زمينهاي
كشاورزي كمتر از  0هكتار دارند .كشاورزاني كه باالي  01هكتار زمين دارند پنج درصد مالكان را تشكيل
مي دهند .در سال  9133اندازه تراكتور در هر هزار هكتار در كشور تركيه  04/13بود .ميانگين اين عدد در
كشورهاي توسعه يافته  03و براي كشورهاي در حال توسعه  1/1و متوسط جهاني آن  90/1بود .در كشور
تركيه اجاره تراكتور و ماشينهاي كشاورزي (از كشاورزان محلي) به ويژه در زمان برداشت بسيار رايج
است.
چین

در كشور چين ،در سال  9133برنامه توسعة مكانيزاسيون به صورت جدي دنبال شد .در سال 9131
سياست سرمايه گذاري و اعطاي وام بدون بهره و كنترل قيمتها در كشور براي تشويق خريد ماشين ،به كار
رفت .همه انواع ماشين در چين توليد مي شد تا جايي كه ظرفيت توليد تراكتور ،تراكتور دستي و كمباين در
سال  9131به ترتيب  963هزار 601،هزار و  3111هزار بوده است .در بين سالهاي  9143-9111دولت
چين به كشاورزان اجازه داد تا تراكتورها و ماشينهاي كوچك را خريداري كنند .اين در حالي بود كه
دولت ،خريد ماشينهاي بزرگ را ممنوع نكرده بود .تعداد ماشينهاي بزرگ ،كمتر شده و توليد ماشينهاي
كوچك افزايش يافت .به عنوان مثال تعداد تراكتورهاي بزرگ در سال  9111نسبت به سال  9131به ميزان
 4/0درصد كاهش يافت؛ در حالي كه تعداد تراكتورهاي كوچك  611درصد افزايش يافت.
از آنجا كه هر خانواده توانايي خريد همه انواع ماشين را ندارد ،بنابراين آنها از سرويسهاي مكانيزه به
صورت اماني استفاده ميكنند .كشاورزان غنيتر ماشينها را خريده و وزارت كشاورزي به آنها اطمينان
ميداد كه ميتواند آ ها را مطمئن حمل و نقل كند تا در نقاط ديگر مورد استفاده كشاورزان قرار گيرند.
همچنين تعداد تراكتورهاي بزرگ -متوسط برابر با  9/1ميليون دستگاه ،تعداد تراكتور كوچك  90/1ميليون
دستگاه و كمباين  1/13ميليون دستگاه بود .همچنين ،ميانگين مزارع برنج در استان زجيانگ چين به طور
متوسط  1/6هكتار و براي سبزيجات  1/0هكتار است.
عمان

از سال  9110پس از آمارگيري مشخص شد كه بيشتر كشاورزان عمان داراي مزارع  0هكتاري يا كمتر
هستند .بنابراين وزارت كشاورزي و شيالت عمان شروع به توزيع تراكتورهاي سبك و متوسط نمود.
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کنیا

همچنين در كشور كنيا  94درصد كشاورزان ،زمينهاي كمتر از پنج هكتار 4 ،درصد بين  0-91هكتار و
 43درصد كشاورزان زمينهاي بيش از  91هكتار دارند .به طور كلي درصد زمينهاي كوچك ،متوسط و
بزرگ به ترتيب  06 ،16و  61درصد است.
تایوان

با وجود اينكه اغلب زمينهاي كشاورزي تايوان كوچك است ،با اين حال ،درجه مكانيزاسيون آن 13
درصد است .معموال كشاورزان خرده پا ماشينهاي كشاورزي مورد نياز خود را از طريق سرويسهاي
مشتري يا اجاره دهندگان ماشين كه عمدتا مالكان مزارع بزرگ هستند تأمين كرده و نيازي به خريد ماشين
ندارند .معموال توان ماشينهاي مورد نياز  11تا  901اسب بخار است .كشاورزان معموالً از ماشينهاي
كوچك استفاده مي كنند.
برنامه کشورهای مختلف برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بهرهبرداریهای خرد

از آن جا كه خرده مالكي همواره از دغدغههاي اصلي توسعه كشاورزي صنعتي بوده است ،بنابراين
متخصصان اين حوزه روشهاي متفاوتي را براي رفع اين مشكل مطرح نمودهاند كه به بررسي برخي از اين
اقدامات پرداخته مي شود:

الف -توسعه ماشینهای کشاورزی کوچک

سوان در سال  0113افزايش قابليت فني ماشينهاي كشاورزي كوچك را از اقدامات اساسي براي توسعه
مكانيزاسيون در كشور اندونزي خواند .همچنين اظهار داشت آينده مكانيزاسيون اندونزي به وسيله
ماشينهاي كشاورزي و صنايع غذايي كوچك تحقق خواهد يافت .همچنين اندونزي يكي از برنامههاي
توسعه مكانيزاسيون را در طي سالهاي  0110-0191توسعه ماشينهاي كوچك متناسب با مزارع كوچك به
منظور بهبود توسعه فناوري كشاورزي و مديريت سيستم عنوان كرد.
ب -اعطای تسهیالت بانکي از طرف دولت به کشاورزان

كوچك بودن مقياس واحدهاي بهرهبرداري خرد و سنتي از عوامل مهم كاهش بهرهوري معرفي شده است.
از آن جا كه مهمترين مشكل كشاورزان خرده پا ،ناتواني در بهكارگيري فناوريهاي نوين كشاورزي و
متحول نشدن ميزان توليد و درآمد آنها است ،بنابراين اعطاي تسهيالت بانكي ارزان قيمت به عنوان يك
رهيافت سنتي براي حل اين مشكل مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است .طبق اين نظريه دولتها با
اعطاي وام بانكي ارزان قيمت به كشاورزان خرده پا ،عالوه بر كاهش فقر روستايي ،ميزان توليد محصوالت
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غذايي را افزايش ميدهند .در اغلب كشورها براي حل مشكل كشاورزان خردهپا مبادرت به تأسيس
صندوقهاي اعتباري در روستاها نمودهاند.
ج -استفاده اماني از ماشینها و ادوات کشاورزی

ريجك در راهبرد مكانيزاسيون كشاورزي آورده است :به كاربردن ماشينهاي كشاورزي به اين معني
نيست كه كشاورز مجبور است مالك آن باشد .خرده مالكها توانستهاند در بسياري از كشورها با اجاره كردن
خدمات ماشيني با موفقيت ،مكانيزه شوند.
د -توسعه تعاونيها

چوي و كانگ بهترين راه توسعه مكانيزاسيون در كشور كره را با توجه به كوچك بودن مزارع ،توسعه
تعاونيها دانستهاند .در قانون توسعه مكانيزاسيون كره آمده است با توجه به كوچكي زمينها بايد ماشينهاي
كوچك توسعه يابند؛ اما صنعت به شدت از توليد ماشينهاي كوچك به علت مزاياي پايين آن ،رنج ميبرد.
راهکارهای مناسب توسعة مکانیزاسیون کشاورزی در نظامهای بهرهبرداری خرد در کشور

استفاده از شركتهاي سهامي زراعي كه در امر يكپارچه نمودن اراضي از كارايي كافي برخوردار است.اجراي قانون يكپارچه سازي اراضي و تعاوني نمودن توليد با تشكيل شركتهاي تعاوني توليد. توجه جدي به قوانين مالكيت و كاربري اراضي كشاورزي به نحوي كه با حفظ منافع كشاورزان وروستاييان ،يكپارچگي الزم براي ارتقاي بهرهوري از واحد سطح فراهم آيد.
تدوين قانون جامع نظام بهرهبرداري از زمين در كشورتقويت تشكلهاي توانمند از جمله باشگاه جوانان روستايي كه بستر ساز افزايش سرمايه اجتماعي باشد.ترويج دستاوردها و فوايد عمده مالكي و يكپارچگي اراضي از طريق رسانهها و برنامههاي بازديد ازمزارع يكپارچه براي ارتقاي سطح آگاهي كشاورزان.
توسعه فناوري اطالعات.هدايت بخشي يارانهها به سمت يكپارچهسازي اراضي.همزمان با استقرار بيمه كشاورزان ،اقدام جهت بيمه بازنشستگي نيز صورت گيرد.تخصيص بخشي از سرمايهگذاري به واحدهاي انفرادي و خانوادگي براي ارتقاي اندازه اين واحدها درحد واحدهاي اقتصادي.
-به منظور اعمال سياستهاي تشويقي در سرمايه گذاري ،نرخ سود اعتبارات تخصيصي كاهش يابد.
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نتیجهگیری

روند اقداماتي كه تا كنون در زمينه يكپارچه سازي اراضي صورت گرفته ،نشان ميدهد چنانچه با
افزايش اعتبارات و تأمين همه بسترهاي قانوني امكان تسريع در اقدامات مربوطه فراهم شود ،باز هم
سالهاي متمادي -شايد حداقل دو دهه -الزم است تا چالش مذكور تحت كنترل در آيد .اين در حالي است
كه حذف كامل اراضي كشاورزي خرد از بخش كشاورزي كشورمان بعيد به نظر ميرسد .به عنوان نمونه
ميتوان به توسعه روزافزون گلخانهها -كه با مساحت حدود  6111مترمربع هم ،واحد توليدي اقتصادي
ارزيابي مي شود -به عنوان نوعي از بهره برداريهاي خرد اشاره نمود.
بنابراين به نظر مي رسد كه به رغم نياز به برنامهريزي بلند مدت براي افزايش قابل توجه سطح
بهرهبرداريها -به طوري كه منجر به توليد اقتصادي شود -الزم است به دنبال كاربرد فناوريهاي مناسب
براي توليد اقتصادي محصوالت كشاورزي در عرصههاي خرد باشيم.
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