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 چکیده
ایطهوو هرطییوو طمیطوهو طالملل طیطمیحقژه طیطک یک مه یطمزایعطخ مطمیطسووحبطنو موضوووت مطمح شطهوور طمیطهمویژطی    

خ مطنژطج یطا یکژطنژطتیوانط ک طاهطتواملطفق طیططوگ شطنژطکش ییهیطخ مطیطخ ووایه یطمهق و طاست،طنژطم گ طسخ ،طمزایعططط

هومطنژطیا ططط سیگ طمیطوظ ط  فتژط ش ییهیطخ مطن طچ لشطططط   ستط.طن طا  طح ل،طک هر طا ه یطییهطافزینطحلطمهوییطآنطیبر لط

طی متعرمیطهمچونط سووت شطیع م مطیطیب نتطابتدوو می،طابتدوو مطن هایطیطکشوو ییهیطیق ضوو مهوی،طیطبومتطج  و ط   و طططط

سو ستگذاییطططططططمطیولورطهر طمیطمزایعطنزی طمقو ،،طمواجژطم طمهدولط ن هرطیطآ یر طآنطموضوعطمویمطنهثطمج معطتلم طیط

یییطیولور،طمق نلژطن طفق ،ططمیطج  نطاسووت.طاهطسووو  ،طموافق نطکشوو ییهیطخ مطن طک یک مه یطآنطاهطله تطامیوتط ذا  ،طن   

کییرطکژطمیطا  طمق لژطمویمطنهثطب ایط  فتژططططططططیطف هیگ طی کورطم طططه سوووت طیطاجتم ت طییوعطنخشووو طنژطمزایع،طیطمی فعطمهو طط

ش ییهیطخ مطططططططط ضرطک ست ط سو  ست.طیفعطیه  ف مط ش ییهیطططططط،طا س طاجتم ت طا  طووعطک هی  سموتط سعژطیاهب مطن هایط،طنژطی طط،یو

ش ییهیط  ی طیبتططط شو قطک ستمطیطایائژطخرم مطتموم طمهل ططط،طی سو ش ییهاطط  ماختطنژطاهایطمی  فتطخرم مطاکو نطاهطنژطک

ط  ط وشی  مطهر طاست.طجملژطموایمیطاستطکژطمیطهمویژطی ی جطیطانق یطکش ییهیطخ م 
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 مقدمه

  المللیینرا سال ب  ۴۱1۲سازمان ملل متحد سال   

  یکشااااورز یت اعالم کرد تا اهم  ۴یخانوادگ  یکشااااورز

  یجهان  ییغذا  یت را در کاهش فقر و بهبود امن  یخانوادگ 

هد  از ا     یت به رسااام  ناساااد.  مه   ینبشااا نا   یجترو ،بر

و   یدر ساا م مل یژهبه و یدجد یاتوسااعه هاییاسااتساا

قه  ینهمچن به کشااااورزان خرده     یامن  که  پا و   اسااات 

سنگ  کندیکمک م یخانوادگ شه را ر یتا گر قر  کنند، ف کنی

ستا    ییغذا یتدر امن یارا کاهش دهند و نقش عمده ییرو

یند   نما  یفا ا یدار خرد پا  یکشااااورز ید تول یقجهان از طر 

  جوامع توجه اخیر، هایسااال در بنابراین، ؛(۴۱1۲ یفاد،)ا

  جهان مزارع ترینکوچک به جهانی توسااعه و کشاااورزی

ست  شده  مع و    مبتنی شواهدی روز بر تعداد هب روز و ا

  زمین کره تغذیه برای خانوادگی و خرد مزارع که ینبر ا

  همکاران، و)سامبرگ  است   شده  افزوده هستند  مهم بسیار 

  یهاساایاساات موفقیت که دارند عقیده بساایاری(. ۴۱12

  و زیسااتی تنوع از حفاظت و غذایی امنیت فقر، کاهش

  کوچک کشاااورزان همکاری و مشااارکت به طبیعی منابع

(. در ۴۱1۲ فائو،؛ ۴۱12 همکاران، و)لودر  دارد بساااتگی

هر چند ابتدا   ،یلیاردم ۴/7 یهدر تغذ یمورد نقش کشاااورز

  یارس ب یداتو کارآمد که تول یصنعت  یاسمقبزرگ هاینظام

سر جهان عر      ییباال سرا صول خود را به  ضه    دارند و مح

هستند، اما    یتاهم یو دارا گیرندیند مد نظر قرار مینمایم

  و افراد وبوده  یدهنده کشاورز یلعناصر تشک   از یکیتنها 

  را جهان غذای صنعتی  کشاورزی  از خارج متعددی عناصر 

سر     یلیونم ۰7۱از  مثال برای. کنندیم تولید سرا مزرعه در 

شورها    ۳۸جهان که  صد از آن در ک صحرا  یدر   یجنوب 

صد(  ۹) یقاآفر س  در صد(  7۲) یاو آ شده  در   ۲7۰اند، واقع 

شاورزان   به مزرعه یلیونم ز  که کمتر ا دارد تعلقرده پا خک

  یپا برخ خرده ینزارع یندارند. ا  یار در اخت ینهکتار زم  دو

س   یاز کاالها سا صر  جهان را تول  یا و   کنندیم یدمورد م

که در  یمردم یموجود را برا یدرصااد از کالر 7۱از  یشب

  ین، تام کنند یم یزندگ  یقا آفر یو جنوب صاااحرا یا آسااا

                                                           
2- The International year of family farming 

ا  هسااتند و ت یرکشاااورزان فق یناز ا یاریبساا اما؛ یندنمایم

وجود   ین(. با ا۴۱1۳ ،)فانزوشااوند یگرفته م یدهناد یحد

از کشورها و    یاریبس  یراخ یهاسال  در که رسد یبه نظر م

  ینقش توسعه کشاورز و اهمیت بر المللی بین هایسازمان

  ینا در. اندداشااته تاکیدو کاهش فقر  یرشااد اقتصاااد در

سور ا  شاو     یگر، تحلیکردارتباط پروف صاد ک ستاد اقت   یرزو ا

  ییاردر بس  اخیر هایسال  در کهدارد  اذعان یادانشگاه کلمب 

  یکشاورز یهادرک ارزش و یجهان آگاه مختلفاز نقاط 

  یجهان  ییغذا  یت امن ینتضااام یبرا یخانوادگ  و یسااانت

سترال یکاو آمر یافته افزایش   یبرا یمتحدان کم یا، کانادا و ا

فاع از اهم  از   یریجلوگ یبرا یصااانعت یکشااااورز یت د

  این با(. ۴۱1۲یکرد،)ا اندکرده یداپ یندهدر آ یمعظ یگرسنگ 

 های چالش  با  یاینده خرد به طور فزا  یکشااااورز وجود

و  محور تقاضاااا  کشااااورزی، نشاااد یجهان  یکپارچگی، 

جه  بازار  و جهانی  پایین  های یت قم ند   و بوده موا یازم  ن

 ،برآن عالوهباشاااد.  یم ید جد  یبا فضااااها   یساااازگار 

شد کشاورزان خرده  س     یدپا با کاهش  سا   یعرضه خدمات ا

 بازار ی، آزادسازیدجد یاستی از اصالحات س   یناش  یعموم

مواجااه بوده و     یتی  و ظرف   یاموانع بودجااه    ین و همچن    

  در سااا م ملی و جهانی آنها یبرا زیادی یهایتمحدود

  و ها ظرفیت  که  اسااات ضاااروری لذا شاااود. یم یجاد ا

  و موشااکافی مورد دقت به خرد کشاااورزی کارکردهای

 نآ روی پیش هایمحدودیت و موانع و قرارگرفته تحلیل

ا  غالبا، ب یاسکوچک مق ی. کشاورز گیرد قرار بررسی  مورد

  ی،خانوادگ  یپا، کشااااورز  خرده یکشااااورز  های واژه

  یفقر منابع، کشاورز  یدارا یکشاورز  یشتی، مع یکشاورز 

  فناوریبا  یکشااااورز یاکم نهاده،  ی، کشااااورزدرآمدکم 

  هیچ وجود، این با(. ۴۱۱۰ ناگایات،) شود یم یدهنام یینپا

  ینا یاصااال یکارکردها   ینها چندان مب  یژگیو ینا ازیک  

  کارکردهایدر پژوهش حاضاار به  باشااد ونمینوع مزارع 

  محیط زیسااتیو  یفرهنگ -اجتماعی اقتصااادی، مختلف

پرداخته    یکشااااورز یوهشااا یناز ا یت حما  یرابمتنوع 

 شود.می
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 مزارع خرد یفتعر

از مزارع   قبول همگان قابلو  جامع یفتعر یچه

ممکن اساات به تعداد کارگران،   "خرد"خرد وجود ندارد. 

شد.        یناندازه زم یابه کار گرفته و  یهسرما  شته با شاره دا ا

مورد اساااتفاده قرار   تریشاسااات که ب یاریمع یناندازه زم

  در"پا ، مشااخصااه کشاااورزان خرده ی. به طور کلیردگیم

 عدم، تولیدبه منابع  یاز نظر دساااترسااا "ماندن حاشااایه

س    ستر سب به اطالعات   ید   و یهسرما  میزان، یفناور ومنا

  کاربرد ظلحا به زیادی تنوعکه  باشاادیم کشاااورز ییدارا

  یوو  یفاد)ادارد  وجود کشااورها در فوق موارد از هریک

خانوادگ ۴۱۱۰) یپتون(. ل۴۱1۸ پی، ایان به    ی( مزارع  را 

کااار و   یرویکااه عمااده ن یاااتیعمل یواحاادهااا"عنوان 

شاورز تام  یقآن از طر یگذاریهسرما  و بخش  ینخانواده ک

 یفتعر "شود یم یاز زمان اشتغال در مزرعه سپر   یاعمده

(، کشاورزان  ۴۱۱۸)ی بانک جهان یی. راهبرد روستایدنمایم

که در   کند یم یفتعر اندک  پایه   یها ییخرده پا را با دارا  

پردازند.  یم یت به فعال   یزراعاراضااای هکتار   دوکمتر از 

خرد را را با    کشااااورزی( ۴۱۱۲و همکاران )  یکساااوند

ص  سه منابع محدود در مقا یصتخ سا  ی شاورزان در   یربا  ک

ست ب  کنندیم یفبخش تعر همان شورها     ینکه ممکن ا ک

  متفاوت یکدیگر با، ی یمح یسااتز-یکشاااورز یو نواح

(  ۴۱11)یفاد  ا یفخرد م ابق با تعر   یباشاااد. کشااااورز  

ند در ط یم به اهم      یتوا با توجه  به     یت زمان و  منتساااب 

ر د ،خرد در جوامع متفاوت باشد. به عنوان مثال  یکشاورز 

کتار  ه دوکه  یبه افراد یقاییو آفر یاییآس یاغلب کشورها

ه  پا گفتداشااته باشااند، کشاااورز خرده  ینکمتر از آن زم یا

کشااااورز خرده پا    یک  یل که در برز  یشاااود، در حال یم

شد، در ا    ینهکتار زم ۰۱تواند تا یم شته با متحده،  یاالتدا

هزار  ۴۰۱آنها از  ساالنه که حجم کل فروش یبه کشاورزان

  ی،شود )فول ید، کشاورز خرده پا گفته م کنیدالر تجاوز نم

ی  خرد را نوع ی( کشاورز۴۱1۰) و همکاران ب(. گرا۴۱1۸

که توساااط گروه   یم یفتعر یکشاااااورز از ند    یها کن

ند، بخش اعظم یاداره م یخانوادگ  حت      یشاااو ها ت از آن

  یهایتدر فعال یزنان اساات و زنان نقش مهم یساارپرساات

بازار  ی، فرآورید تول چالش     یابی و  با وجود  ند.    یها دار

  یها، واضاام اساات که کشاااورز و داده یففراوان در تعر

ست      یتواقع یکخرد در واقع  شورها و مناطق ا در تمام ک

  موضاااوعی جهان کشااااورزان خرده پا در   یاد ز تعداد  و

  ردک نگاه آن به مانع یک عنوان به توانیو نم متعار  است

 (.۴۱11 یفاد،)ا

 

 یرانمزارع خرد در جهان و ا یتوضع

صد از مزارع دن  ۳۰ قریب   یرس م ز  یدارا یادر

شت کمتر از   ستند و اکثر  دوک   ۳7مزارع ) ینا یتهکتار ه

س    صد( در قاره آ ،  یقاآفر یهاقاره ینقرار دارند. همچن یادر

  یک و  چهار ، هشااات یربا مقاد   یب به ترت  یکا اروپا و آمر 

عد  درصاااد ند. توز  یدر سااا وع ب  یاراضااا یعقرار دار

ما رسد، ایکامال نابرابر به نظر م یدر س م جهان  یکشاورز 

و متوسط رو  یینبا درآمد پا یدر کشورها ینامر همچن ینا

شتر ب یامن قه یهاگروه یبرخ ینو همچن یینبه پا ست.   ا ی

ض  متوسط  شاورز  یارا ست که    7/۳ یادر کل دن یک هکتار ا

قایی، آفر یایی، آسااا یمقدار در کشاااورها    ینا   اروپایی،  ی

 به  یشااامال  یکای و آمر یجنوب یکای آمر ی،مرکز یکای آمر

  هکتار  1۳2 و 7/۰۱، ۴/۴۴، 7/1۲، ۸/1، ۱2/1برابر  یب ترت

  چندین، ۴۱12(. در سال  1۸۹7و همکاران،  ی)شوکت  است 

عه    خانوادگ      ،م ال کان و مزارع  مال را در  یساااهم خرده 

کردند.    یابی ارز ییمواد غذا  ید و تول یمحصاااوالت جهان 

اندازه  یاز روند جهان یبود که گزارشاا یکساا یناول لودر

کشااور   127از  مسااتخرج ۴۱1۱تا  1۹2۱مزارع از سااال 

ها کرد. آن یهته یکشاااورز یجهان یجهان در ساارشاامار 

ند  در به عنوان ز      یافت که  تار    دو یرکه مزارع کوچک ) هک

  اراضااایدرصاااد از  1۴تنها  اگرچه( شاااوندیشاااناخته م

  ۳۲ دهند، امایم یلجهان را تشااک در موجود یکشاااورز

کنند   می نمایندگی   را جهان  اراضااای تمامی درصاااد از 

 (.۴ شکل)رجوع شود به  (۴۱1۳ ،و همکاران یکاردی)ر

کل  عه در   ۰7۱( توزیع 1) شااا   121میلون مزر

کشااور جهان را بر اساااس گروهایی درآمدی و به تفکیک 

قه  هد. ینشاااان م من  فائو        از  د عه  کل مزارع مورد م ال
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جنوب   یاآرام  یانوسو اق یادرصد در شرق آس 7۲ (،۴۱1۲)

  ۴۲درصااد و هند  ۸۰ ییبه تنها یناند. چواقع شااده یاآساا

 نه.دهندیمدر خود جای مزرعه را  یلیونم ۰7۱درصاااد از 

صحرا    صد از مزارع در جنوب  صد   هفتو  یقاآفر یدر در

درصد از    سه اند. تنها  واقع شده  یمرکز یایدر اروپا و آس 

  ساااهم بوده و یقاو شااامال آفر یانهمزارع جهان در خاورم

 درصااد چهارتنها  دنیا مزارع از، ییبو کارا ینالت یکایآمر

  ینیبا درآمد متوسط روبه پا ی. اکثر مزارع در کشورهااست

درصااد(  ۲7و  ۸2 یبدرآمد متوسااط رو به باال )به ترت یا

م درآمد ک یدرصااد مزارع در کشااورها 1۸اند. واقع شااده

شورها  و بوده صد از   چهارپردرآمد  یمزارع خرد ک   کلدر

 (.۴ شکل) دهندیم یلمزارع جهان را تشک

 

 
 استداده شده  توجه: تعداد کشورها در پرانتز نشان

 (4112 ،)فائو مشاهده سهم مزارع در سراسر جهان، بر اساس گروه کشورها یدترینجد -1 شکل

 

 
 (4112 ،)فائو اراضیاندازه  یکسهم مزارع در سراسر جهان، به تفک -4 شکل
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 ییغذا یتامن و خرد مزارع

  ییغذا یتبه امن یخرد به طور راهبرد یکشاورز

 یدیتول یردرصاااد از کل شااا ۰۳، یلکند. در برزیکمک م

رقم  ینشااود؛ که ایم یدتول "یخانگ یکشاااورز"توسااط 

  ۰۹درصاااد و  ۰۱ یب مرغ و گوشااات خوک به ترت  یبرا

درصااد  ۸۳قهوه سااهم خرده مالکان  یدرصااد اساات. برا

درصااد و   7۱به  یالوب یدرصااد، برا ۲2ذرت  یاساات، برا

  عالیدرصااد برآورد شااده اساات )پانل   ۳7کاساااوا  یبرا

اندازه   گروه(. دو ۴۱1۸ ،۸تغذیه   و غذایی  امنیت  خبرگان 

سهم را    ترینیشب (هکتار 1 - ۴) و (هکتار ۱ - 1مزارع )

  هااندازه یربا سااا یسااهدر مقا ییمواد غذا یجهان یددر تول

 یددرصد از کل تول ۴۳-۸1 ،هکتار دودارند. مزارع کمتر از 

صوالت زراع  ضه جهان    ۸۱-۸۲و  یمح صد از عر غذا   یدر

 به توجه با سهم،  این(. ۲د-الف ۸شکل  )دارند  عهده بررا 

  شده  برداشت  سهم  کل از درصد  ۴۲ تنها مزارع این که این

صاص  خود به را جهانی شتر  کمی دهند،یم اخت   سهم  از بی

 دهدیم نشااان که اساات مزارع اندازه هایگروه سااایر

 نظام  دارای بزرگتر مزارع به  نسااابت  خرد کشااااورزان

شرده  صول  تربیش عملکرد و تولید از تریف شند بیم مح .  ا

 ید ( از تول۰۰-۰۹درصاااد ) ترینیشمزارع ب این همچنین،

 دتولیاندازه مزرعه به گروه های  یربا سا یسهخود را در مقا

سان  تغذیه در مصر   مورد کاالهای صاص م  ان  دهندیاخت

مزارع بزرگتر به   تولید عمده که حالی در د(. ۸ شاااکل )

  یدام و بخش فرآور یهمورد مصر  در تغذ  یکاالها تولید

                                                           
3- the High level Panel of Experts on Food 
Security and Nutrition(HELPE) 

  ترینبیش هکتار ۰۱۱ تا ۴۱۱ بین مزارع. یابدیاختصاص م 

 دهندیم تخصیص دام خوراک تولید به را خود تولید میزان

  این که حالی در است،  شده  زده تخمین درصد  12-۴۹ که

  شده  برآورد درصد  1۴-12 میزان به خرد مزارع برای رقم

  اساااتنباط چنین اول، نگاه در اگرچه، همچنین،. اسااات

صد  1/۴۳ باهکتار  دو یرکه مزارع ز شود یم   ترینیشب ،در

در مزرعه و   رفت هدر)ید تول رفتهدر  یزانسااهم را در م

 در مزارع هدررفت کل که حالی درپس از برداشت( دارند  

  ینا ث(، ۸ شکل درصد برآورد شده است )    ۴2-۸۱ حدود

اندازه مزرعه در  گروه این بیشتراز سهم  یسهم، عمدتا ناش

ست و بنابرا    یدتول صول ا  هدر هک گفت توانیم ینکل مح

صد   چهارمزارع خرد تنها  رفت   رفت هدر کل میزان ازدر

  بین کل طور به که اساات مزرعه اندازه از گروه این در

  با که مزارع درصورتی . است  شده  براورد درصد  ۸/۴ -1/2

از محصاااوالت  ترییشب رفااتبزرگتر بااا هاادراناادازه 

 در یمواجه هستند و اتال  محصوالت کشاورز یکشاورز

درصد براورد شده است   ۰/1۳تا  ۱ ینب مقیاسمزارع بزرگ

باال  تار دارا  یو مزارع    ۰/7 حدود  در اتالفی یهزار هک

ن  نشا فراوان هایق عیت عدمحال،  ین. با اباشندیدرصد م 

در مزارع بزرگ وجود دارد  یتوجهکه تنوع قابل     دهد یم

 هدر میزاناندازه مزرعه و  ینو به روند مشااااهده شاااده ب

  اتکا توانیچندان نم یمحصااوالت در ساا م جهان  رفت

 بذر تولید در مزرعه اندازه هایگروه تمامی سااهم. نمود

سان  تقریبا ست  یک صد د پنج تا دو بین آن میانگین و ا  ر

 (.ج ۸ شکل)است 

 ارقام به شکل م لق و تجمعی بیان شده است.- ۲
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 لف.مخت مصارف تفکیک به مزرعه اندازه گروه های مختلف در( کیلوکالری به) جهانی زراعی محصوالت کل تولید توزیع -ج(-)الف3 شکل

د( نوع تولید به ازای اندازه مزرعه و خ( درصد است.  نیانگیقرمز نشان دهنده مدرصد و  59 ناناطمی ی نشان دهنده فواصلخاکستر

 (4112 ،و همکاران یکاردی)رتجمعی غذای تولید شده به ازای اندازه مزرعه را به نمایش می گذارد 

 

 یدتول یوربهره و خرد مزارع

شان داده  مزارع   یورکه بهرهاند م العات متعدد ن

سه خرد در هر هکتار در مقا شتر با مزارع بزرگ ب ی ست  ی   ا

 ؛1۹۹۳ همکاران،  و بانرجی  ؛1۹۹۸ بارت،  ؛1۹۳۰ ،)فدر 

( و از لحاظ منابع  ۴۱۱7 همکاران، و بوراس ؛1۹۹۹ روزت،

ستند )آلت مدآکار یزن شاورز ۴۱۱۳ یریوکوهافکن،تر ه   ی(. ک

  یاری. بسدهدیرا نشان م یتوجهقابل  یورخرد اغلب بهره

صوالت زراع  با ارزش باال، به عنوان مثال، کائوچو   یاز مح

در  هستند،  زارع کار نیرویکه مستلزم   یجاتو سبز  یوهو م

با   سهیدر مقا یافته،توسعه  یبه خوب یخرده مالک یکشاورز

                                                           
5- landholding 

شاورز  یرسا  شتری عملکرد ب ی،انواع ک   یعالدارند )پانل  ی

گان  یت  خبر یه،   و غذایی  امن غذ لت آن   که a) ۴۱11 ت ع

شو   شاورز   یقیساختار ت سب در ک   وکارفرما -یشخو یمنا

نه  عامالت  یها هزی بل    یم ظارت توجه و  قا کار    یروین بر ن

(.  ۴۱1۸ تغذیه، و غذایی امنیت خبرگان عالیاساات )پانل 

ساس برنامه جهان  شمار    یفائو برا یبر ا شاورز  یسر   ،یک

نداری  یلیونم ۴۱۱به   یک نزد ینچ ته   ۰زمی دارد و طبق گف

قل     ی( دارا۴۱۱2دن ) خانوادگ  یلیونم ۴۰۱حدا   یمزارع 

  یکشاورز هاییندرصد از کل زم 1۱باشد؛ تنها یکوچک م

  ۴۱و  دهندیموجود است را پوشش م   یکه در س م جهان 
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  یک  ین. اکنند یم ید جهان را تول  ییدرصاااد کل مواد غذا  

  یاست که ممکن است در کشاورز    یورنشانه مهم از بهره 

در هکتار   یی. بازده محصااوالت غذایدخرده پا به دساات آ

ندازه گ    طور به  خرد مزارع در( یالمللینبه دالر ب  یری)ا

ال  عنوان مث. به اساات بزرگتر مزارع از باالتر توجهی قابل

که به طور   یاکشاااورز خرده پا در کن یکدر هکتار  یدیعا

 است که در  یاز کشاورز  یشتر ب ،هکتار است  ۲7/۱متوسط  

 هر در دالر ۳۳۳) یدنمایم یتفعال  یهکتار  دو ینزم یک 

سه  در سال  خرده مالک   یک، یتنام(. در ودالر ۸۸۱ با مقای

تار ب     مد در هر هک حاظ درآ   یرااز ساااه برابر سااا  یشاز ل

 (.1 جدول( )۴۱12 یکی،کند )راپسومنیم یدکشاورزان تول

 

 (4112در هر سال()فائو،  یالملل نیمزارع )به دالر ب ریدر هکتار مزارع خرد و سا دیتول -1 جدول

 مزارع ریسا مزارع خرد کشور

 333 888 ایکن

 939 8228 یوپیات

 288 083 ایتانزان

 2870 7990 بنگالدش

 8880 7309 تنامیو

 8382 2902 نپال

 879 983 کاراگوئهین

 923 2377 یویبول

 

س  س    یاریب شده در جنوب آ   یااز م العات انجام 

  وریبهرهاندازه مزارع و  یناز وجود راب ه معکوس ب حاکی

  خردمزارع  دهدیکه نشااان م باشاادیم مناطق این در آنها

ستند )هلبرت   لیپتون، و 1۹۹۳ ،کارآمدتر از مزارع بزرگ ه

که   رساادیبه نظر م نیز یقاآفر ی(. در جنوب صااحرا۴۱۱۹

 یجیتدر شدن متراکممزارع و  یوربهره نیبراب ه معکوس 

  همکاران، و)الرسن   است شده   داریپد یکشاورز  یهانظام

محصااوالت  ی( برا۴۱۱۹، ۴۱۱1) یامی(. به گفته ها۴۱1۲

حت  ت یدو آناناس، تول یشکر ، مانند نیادر آس  یتجار یزراع

با   یسااه( در مقایلند)به عنوان مثال، تا یدهقان نظام یطشاارا

شت و زرع بزرگ )  س فیلیپین مثال، عنوان بهنظام ک   یعترر( 

باالتر   کاراییاز  یمشاااهدات حاک ینرشااد کرده اساات. ا 

  دی در تول یمزارع خرد نسااابت به مزارع بزرگ، حت   ید تول

  باید، یناساات. عالوه بر ا یکشاااورز یمحصااوالت تجار

شان  خاطر سبز به سرعت توسط       فناوریکه  کرد ن انقالب 

ستوا    شاورز )کوچک و بزرگ( در مناطق ا   ییهر دو نوع ک

س  شد درآمد، کاهش فقر و امن    یرفتهپذ یاآ   تیشده که در ر

  دیوید ؛۴۱۱۹ همکاران، ونقش داشته است )اتسوکا  ییغذا

  خانوادگی مزارع که است  دلیل همین به(. 1۹۹۲ اتسوکا،  و

 نظام عمده و اندشااده پراکنده آساایا سااراساار در کوچک

  اتاساتثنائ  البته دهد،یم تشاکیل  را من قه این کشااورزی 

سیار  ست  ذکر به الزم. دارند وجود نیز اندکی ب   یبرا که ا

ست  کارگران بزرگ، مزارع اداره   هگرفت کار به باید مزدید

  خانواده کار به عمدتا کوچک مزارع کهحالی در شااوند،

 در مزارع تولید پایین راندمان رو،این از. هساااتند متکی

  باالی نظارت هزینه به توانمی را آساایا در بزرگ مقیاس

  پراکنده و جدا کشاورزی هایمحیط در استخدامی کارگران

 مزارع تولید باالتر راندمان حال،این با. داد نساابتهم  از

 اندازه بین معکوس راب ه وجود معنای به حتما کوچک،

  یصااورت کارامد در رایز ،نیساات تولید کارآیی و مزرعه

شکل   نیا ن،یبازار زم شاورز  یهاتیفعال و طر  برم   یک

  تیاز مزارع بزرگ ناکارآمد به مزارع کوچک و کارآمد هدا
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  یجحال، نتا ین(. با ا۴۱12 همکاران، و)اتسوکا  خواهند شد

و   باالتر یورباشد: بهره ینوع مزارع متفاوت م ینعملکرد ا

  است ثبت شده   یشکر محصول غالت و ن  یبرا یسود آور 

کاکائو گزارش شااده   یعملکرد برا ینکه عکس ا یدر حال

 (.۴۱1۸ ی،است )فول

 

 یدر برابر فقر و تنگدست مانعی خرد، مزارع

ستو  و ل  ستدالل م ۴۱۱۴) ینگاردکا کنند که  ی( ا

ابر  در بر یحفاظت سااپر یکبه عنوان  یشااتیمع یکشاااورز

از غذا و    یاینه و سااا م کم کند یم لق عمل م  یت محروم

باا    ییهاا طیامر در مح نی. ایاد نماا یم یندرآماد را تاام  

  اد،یز یکاریب ،آن فاقد ای فیضع  یاجتماع نیتام یهاشبکه 

 مانند آشفته و متزلزل،  یو اقتصاد  فیضع  ییاقتصاد روستا  

ست  تیاهم حائز، 1۹۹۱در دهه  یو شرق  یمرکز یاروپا   ا

شواهد تجرب ۴۱۱۸ ،و فروبرگ یل)اب د  کنیم ییدتأ یراخ ی(. 

  یبرا یمنیشاابکه ا کیهم به عنوان  ،خرد یکه کشاااورز

  ریاشاااتغال غ  یکم درآمد و دارا  ییروساااتا  یها خانواده 

( و هم به  ۴۱1۱و همکاران،  کساااونیدری)فر یکشااااورز

سپر محافظت  شبکه   یعنوان  سعه در برابر فقر ) ستا ر تو   ییو

پا  ند.  یعمل م  (۴۱1۱ ،2ارو مه،   تصاااورات برخال ک   عا

.  باشاااند ساااودمند واقعا توانندیم داریپا خرد اراضااای

 یدرصااد یک شیافزا که افتندیدر( ۴۱11) وکوهلیمرید

شاورز  بخش در یداخل ناخالص دیتول سرانه    شکا   ،یک

 دیلتو یدرصااد یک شیافزا از شااتریب برابر پنج را فقر

.  است  داده کاهش بخشها،  ریسا  در سرانه  یداخل ناخالص

  کی به را خرد یکشاورز  است  ممکن که یاقتصاد  طیشرا 

  ربوطم باال یمعامالت یهانهیهز کند، لیتبد یمن ق انتخاب

  کار، یروین اشااتغال ها،سااتانده فروش و هانهاده دیخر به

  نهیزم در نانیاطم عدم و بازار یهاشااکساات  مخاطرات

  عوامل نیا بهاسات.   ندهیگذشاته و آ  یاسات یسا  مداخالت

  ان،یی روساااتا  ییغذا  مواد دی رخ یباال  یها نه یهز توانیم

  و یکشاورز  بخش از خارج در اشتغال  یهافرصت  ضعف 

ستمزدها  ضافه  زین راآنها  نییپا ید (.  ۴۱1۸ ،)زوملدا کرد ا

                                                           
6-European Network for Rural 

Development(ENRD) 
7- Unconventional enterprises 

  اسااا وره"( ۴۱۱۱) همکاران و لی ونز ب،ی ترت نیهم به 

ه  ک ندیگویم و کنندیم رد را "اسیمق بزرگ مزارع یبرتر

  یوربهره یدساااتاوردها   وجود بر یمبتن یمدرک  چیهبه  

صل از   ست یس حا   و تربزرگ مزارع جیترو به مربوط یهاا

 .اندهافتیدست ن ترکوچک یواحدها به نسبت شدهزهیمکان

 

 کشاورزی هایفعالیت تنوع و خرد مزارع

  یکشاااورز یهاتیفعال تنوعاز  یمختلف اشااکال

خرد به عنوان   یکشاااورز کهکشاااورزان اساات  اریاختدر 

پا  اسااااس مه  یبرا یاهی و  عال  نیا انواع یه   و ها تی ف

شبکه   دینمایم ینیآفر نقش کارکردها سعه ) ستا  تو   ییرو

  یمتنوع ساااز نی( دو نوع از ا1۹۹1) یلبری(. ا۴۱1۱ اروپا،

به بخش  دنیمورد، تنوع بخشاا نیکند. اولیرا مشااخص م

شاورز  ست که در ا  یک شاورز  تیمحورصورت   نیا   یک

  ریغ یهاشااامل بنگاه یسااازنوع متنوع نیشااود. ایحفظ م

و  ۳چوب یدتول یبرا یکشاورز اراضی  اختصاص ، 7معمول

شاورز  ساختار    یقرارداد یک ست. نوع دوم، تنوع  بر   - یا

  ریغ یهاتیفعال یبرا یکشااااورز هایییاساااتفاده از دارا

ثال فرآور   ، یکشااااورز    ای ارزش افزوده و  یبه عنوان م

( ۴۱۱۹. الرساان )کندیم یدتاک -۹یکشاااورز یگردشااگر

  یمنبع مهم یشااتیمع یمهن یکند که کشاااورزیاسااتدالل م

ستا     یساز متنوع یبرا صاد رو شد اقت شاور  ریغ ییو ر   یزک

  مهین یکشاااورز یهایژگیکه و کندیاساات. او اسااتدالل م

وتاه  ک نیتام یهارهی، زنجیلمح ییمواد غذا دی)تول یشت یمع

  هیرماس کی( یغن یفرهنگ راثیباال و م یستیمدت، تنوع ز

و با   نیگزیجا یکشاااورز یهابنگاه جادیا یارزشاامند برا

شگر    صنعت گرد شاورز  یارزش افزوده باالتر مانند  و   یک

  یکشاااورز آنکه یجا به او. کندیخاص فراهم م یغذاها

شت  مهین شکل  کی عنوان به را یمع صاد  م   ند،ک یتلق یاقت

ستدالل   وسعه ت یبرا یمنبع عنوان به آن از دیبا که کندیم ا

(  ۴۱۱7و همکاران ) لنبروکی. ون هوشود  استفاده  ییروستا 

 فیط یکه اساس توسعه را برا   فعالیت کشاورزی معتقدند 

8- Farm woodland 
9- Agro-tourism 
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  دیکند، بایفراهم م ییرکاالیاز کاالها و خدمات غ یعیوساا

 داشته باشد. یچند کارکرد تیماه

 

 ستیزطیمح منافع و خرد مزارع

 در را یاشتباه  ریمس جهان  ،(۴۱1۳) فانزو نظر از

ته  شیپ نابع مل  اسااات، گرف عداد   ییمواد غذا  یم از نظر ت

اند که  تر شااده کدسااتیکشاات شااده  یمحصااوالت زراع

ه تنوع  ب یابیمتقابل کشااورها در دساات  یمنجر به وابسااتگ

شاااود.  یانساااان م یازهای رفع ن یبرا یغذاها و مواد مغذ   

در حال کاهش اسااات و     ای و آسااا قا یاندازه مزرعه در آفر  

ستمرار  شت  خواهد ا  ی یمح ست یز دی. مزارع خرد فوادا

توان بر حفظ تنوع   یدارنااد کااه از آن جملااه م یفراوان

ضه مواد غذا  یکیژنت س  بیتخر کاهش ،ییعر و   ستم یاکو

  تاییروس  توسعه )شبکه   نمود اشاره  یمیاقل راتییتغ کاهش

ض    ۳۱. (۴۱1۱ اروپا، صد از ارا شاورز  یدر در جنوب   یک

توسااط کشاااورزان خرده پا اداره   ایو آساا قایآفر یصااحرا

کشاات دارند(. در  ریهکتار را ز 1۱تا  تایشااود )که نهایم

صد از مواد غذا  7۰که  یحال و   اهیگ 1۴جهان از تنها  ییدر

ه  ک شااودیباعث م نیو ا شااودیم دیتول یگونه جانور پنج

  ریذپبیآس دیشد یهاغذا در برابر شوک دیتول ینظام جهان

س   یهانظام دیکل یست یباشد، تنوع ز    یاریخرده پاست که ب

در برابر آب و  ریو انع ا  پذ   یبوم یها و نژادها  از گونه 

با بررسااا     کی دارند.  یهوا را زنده نگه م   عه بزرگ    یم ال

  ونیلیم ۸7از  شیپروژه، با ب ۴۳2خرد شااامل  یکشاااورز

شان داد که با اتخاذ      ۰7هکتار در  سعه، ن شور در حال تو ک

شاورز  صوال   داریپا یک سط عملکرد مح   7۹ یزراع ت، متو

  یلاساات. مزارع کوچک و خرد به دل یافته یشدرصااد افزا

  یهاو حامل یلیفسااا یهابه ساااوخت یکاهش وابساااتگ

بزرگ و وابساااته به    زهیبا مزارع مکان   ساااهیدر مقا  ،یانرژ

هاده    قیرا از طر ییآب و هوا راتییمخرب تغ اثراتها،  ن

ن  کرب بیترساا شیو افزا یاگلخانه یکاهش انتشااار گازها

  یالملل نی(. ساااازمان ب ۴۱1۴ ،)فائو  دهند یخاک کاهش م  

  یکند که کشاااورزیاسااتدالل م 1۱(۴۱۱۳پرندگان ) اتیح

                                                           
10- BirdLife International 

شتی مع یمهن شتر ب یداریموجب پا ی ض  ی شاورز  یارا   با یک

 که است نیا هم اصلی دلیل و گرددیم 11باال یعیطب ریذخا

ضه  و دیتول کمترتراکم  ستف  متعاقبو  محصول  عر اده  آن ا

  یساااتیموجب تنوع ز  نا یقی ییای میشااا یها کمتر از نهاده 

 رییتغ نهیزم در یاسه یمقاسازمان،   نی. اشد  خواهد یباالتر

به و  میو قد  دی جد  یپرندگان در اروپا    تی جمع در  ژهیو 

  هی سااارما  هنوز که  اسااات داده انجام  1۹۹۱دهه   لی اوا

  صااورت یکشاااورز بخش در یتوجه قابل یهایگذار

شان  جینتا. بود نگرفته ر پرندگان مزارع د تیجمع که داد ن

ازمان  س  نیباالتر است. ا  یبه طور قابل توجه میقد یاروپا

که از ب  میب یدولت ریغ  مه ین یرفتن کشااااورز نیآن دارد 

  ایارزشاامند چشاام انداز  یهایژگیو بیتخر"به  یشااتیمع

گاه یکوچک ز  ینواح گان   یها سااات ند منجر شاااود.   "پر

  یسااتیدر حفظ تنوع ز یکشاااورزان خرده پا نقش اساااساا

 (.۴۱1۸ همکاران، ودارند )کول  یمحل

 

 یو فرهنگ یخرد و منافع اجتماع مزارع

زنده   یبرا یراهبرد عنوان به خرد  یکشااااورز

ستا  یبرا منیاما ا کمهرچند  یمان شرا  انیئرو س  طیدر    اریب

.  (۴۱۱۸و برون تروپ،  یدوس)ها دشاوار و پرخ ر اسات  

  یها طیمح در ه،ی پا  درآمد  و غذایی  مواد حداقلی  تامین 

  یبا وجود ساااختارها ای یاجتماع یمنیا یهاشاابکه فاقد

  ریغ ییروستا  اقتصاد  باال، یشهر  یکاریب ف،یضع  یتیحما

  اریبس  ه،آشفت  و متزلزل یاقتصاد  راتییتغ و ریفق یکشاورز 

  نیتام بر عالوه خرد مزارع(. ۴۱1۸ ،)زوملدا اساات مهم

 در یمهم نقش خانوار ای یفرد ساا م در یاجتماع منافع

شاط  حفظ ستا  یسرزندگ  و ن   فظح به و کنندیم فایا ییرو

  مناطق نیترمحروم و نیترشااکننده در ییروسااتا تیجمع

سعه     کنندیم کمک جهان شبکه تو ستایی )   ۴۱1۱اروپا،  رو

 لیدال نیاز مهمتر یکی دیشااا(. ۴۱۱۹و کوپر و همکاران، 

باشااد که   لیدل نیخرد به ا یتوسااعه و کمک به کشاااورز

س  یماوا ستگار    یاجتماع یهااز گروه یاریب ست که ر   یا

  نیاساات. ا رتریفراگ یو انسااان یتوسااعه اجتماع دیآنها کل

11- High Nature Value (HNV) farmland 
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ساله به و  صد   ۲۸در مورد زنان که به طور متوسط   ژهیم در

در حال توسااعه   یدر کشااورها یکار کشاااورز یرویاز ن

  کمجوانان  مورد دردهند و یم لیرا تشااک a)۴۱11 ،)فائو

امر   نیکند. ا یو افراد ساااالخورده صااادق م التیتحصااا

س    نیهمچن   شود یم یقوم تیاقل یهااز گروه یاریشامل ب

پناه برده بودند و هنوز   یکه در گذشااته به بخش کشاااورز

ربه که تج هایعدالتیاز ب یاریدر تالش هسااتند تا بر بساا 

  یقوم یگروها به توانیم نیب نیا در. ندیاند، فائق آکرده

اشاره نمود که در گذشته   1۸یبرزو ل یلدر برز 1۴لوباالسیکو

فرار کردنااد و     یبرده بودنااد و از مزارع بزرگ تجااار      

  عالی)پانل د کشورها توسعه دادن   ینخرد را در ا یکشاورز 

  ه(. کشاااورزان خرد۴۱1۸ ه،یتغذ و ییغذا امنیت خبرگان

به جمع  پا  با تجر ته از    یبومو دانش  عیوسااا ی،  و برگرف

  دتواننیرا که م یعمل یهاحل از راه یاری، بسیمحل طیشرا

شاورز  ست  یبه ک ضع  یابیدر د تر نهتر و عادالداریپا تیبه و

(.  ۴۱1۸ ،یپ یاان ویو فادی)ا ددارن، در دساات دیکمک نما

کار           مه ابت نا پا در ق ع مان ارو باره آ  یپارل  نده یخود در

کرد   دیتاک ۴۱1۲ هیخرد در فور یکشاااورز  یهاینداریزم

  یمدل از کشاورز  کیدهنده  نشان  "ینوع کشاورز  نیکه ا

اروپا غالب اساات و   هیاساات که هنوز در اتحاد یاجتماع

بازار  اسی مق بزرگ یها مدل  گریبا د  دی با  محورتر   -و 

ع  از مزار یو به طرفدار "داشته باشد   یست یزهم یکشاورز 

سازگار   ست که مزارع خرد  ا  ب یشتر یب یخرد اعالم کرده ا

  یاحومه ینواح یهایژگیدارند و در حفظ و ستیز طیمح

  شتر ی. مزارع خرد بندینمایبهتر عمل م یست یاروپا و تنوع ز

فاه ح    نات یبه نفع ر مل م  وا ند یع حدود کردن    در و کن م

ش  یتیجمع هیتخل   نیا ،دارند یعملکرد بهتر یاهیمناطق حا

و   یماد  ریغ راثی، میفرهنگ یها مزارع در حفظ سااانت 

نا  بهتر عمل    یاو من قه  یمحل یدی و تول یدسااات عیصااا

ب   یترشیب یریپذ به انع ا    لی و تما  ند ینما یم ه دارند و 

سازگار م  یهابا بحران یراحت ه  ک ییآنجا از. شوند یبازار 

  ودخ محصوالت  میمستق  شکل  به عمدتا پاهکشاورزان خرد 

ند  یم فروش به  را بات  رساااان فروش مواد   شیافزا موج

                                                           
12- the quilombolos 

  یکمتر ی یمح سااتیز یبا ردپا یتر و محلسااالم ییغذا

 (.۴۱17 ،اروپا یهاتحاد یرسم یه)نشر شوندیم

 

 یریگجهینت

موجود   اتی ادب تی خرده پا در اکثر  یکشااااورز

عقب    ومولد   ریغکارا و   ریغ یعنوان کشااااورز به جهان  

  یکشاورز داریتوسعه پا یبرا یجد مسالهمانده و به عنوان 

  یاراض یکپارچگیو راه حل آن را ادغام و  شودیم شناخته

سته  ضوعات وجود،  نیا بااند. دان شده در زم  مو   نهیم رع 

س م ب  خرد مزارع یکارکردها وها یژگیو و   یالملل نیدر 

شاورز  رییشاهد تغ  یامن قه   خرد و یدر نحوه نگرش به ک

ست و منافع متعدد  یدهقان یخانوارها نوع   نیا یرا برا یا

توان  یدر نظر گرفته اند که از آن جمله م ینظام کشااااورز

  کاهش د،یتول یوربهره ،ییغذا تیامنآن در  یکارکردهابه 

  ،یرزکشاااو یهاتیفعال به یبخشااتنوع ،یفقر و تنگدساات

  هعرضاا رهیزنج یکی)حفظ تنوع ژنت محیط زیساات منافع

(،  یمیاقل راتییتغ و ستم یاکوس  بیتخر کاهش ،ییغذا مواد

  ،ییروستا یاندازها چشم)حفظ  یو فرهنگ یاجتماع منافع

  حفظو کمک به  ییروساااتا یسااارزندگ و نشااااط حفظ

  مناطق نیترمحروم و نیترشااکننده در ییروسااتا تیجمع

 .نمود اشاره( جهان

 

 یشنهادهاپ

حث نظر       با  با به م جه  یات و  یتو  پژوهش، ادب

شو  یبرا هاحل راه یبرخ شاورز  یابقا و قیت   با خرد یک

اساات که به   هیقابل توصاا آن متنوع یکارکردها به توجه

 :دگردیم اشارهاز آنها  یبرخ

(i) صل  و حل ست یس  فاتیتحر ف شاورز   یا   یضد ک

نوع  ت-کم یکشاورزان بزرگ و کشاورز   یرقابت تی: مزخرد

اساات که به نفع  یدولت متک یهااسااتیبه ساا یتا حدود

  یشااکنمتیق جیبر و ترو هیساارما یکشاااورز یهایفناور

عمل    یجهان  یدر بازارها   یمازاد محصاااوالت کشااااورز 

 .شود نظر دیتجد ستیبایم نهیزم نیا در کهکند یم

13- the libres 
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(ii) گری: گام مهم دیاجتماع یشااناساا  تیبه رساام  

حفاظت از تنوع   یبرا "یاقتصااااد ریغ یهاپاداش" جیترو

نه تنها باعث   یتیرساام نیاساات. چن یکشاااورز یسااتیز

داشته باشند بلکه منجر     یشود کشاورزان احساس خوب   یم

ست یس  اتخاذ لزومدر  یعموم یآگاه ارتقاءبه    یبرا ییهاا

 .شودیم یکشاورز جامعه به یاقتصاد یهاتدارک پاداش

(iii) یبازارها توساااعه افق و راهبرد: توساااعه بازار  

  امر نیخرد برا یمحصاوالت کشااورز   یالمللنیو ب یداخل

ستوار است که در آن      ومیب محصوالت  یراب یمتیق ازیامتا

 پاداش تواند  یدر نظر گرفته شاااود که نه تنها م     یسااانت و

  شیافزا کند، بلکه به جادیکنندگان ا دیتول یرا برا یمیمستق

  یبرقرار لزومتنوع و  تیاادر مورد اهم یعموم یآگاااه

  ایدن در یکشاورز  نگونهیاحفظ  یبرا یعموم یهااست یس 

 کند.یکمک م

(iv)     مهاااجرت   : یمحل    یتاادارک خاادمااات عموم

،  یمحل یکمبود خدمات عموم لیبه دل پاکشااااورزان خرد 

ظ  حف یلذا برا ،است  یبهداشت  یهاکینیمانند مدارس و کل

خدمات  و ارئه  نیخرده پا لزوم تام یکشااااورز یداریو پا
 است یضرور اریبس ییدر مناطق روستا یمحل یعموم

(v)  س پرداخت خدمات   گریاحتمال د کی: ستم یاکو

ها به  است، پرداخت  یشتر یب یجد یهایکه مستلزم بررس  

شاورزان  ست که خدمات   یک سب  ی یمح ست یزا در  یمنا

را ارائه   خود یو محل زندگ سااتمیاکوسااحفاظت از  نهیزم

سان  که ییایمزا دهند.یم ستخراج  عتیطب از ان   هب کند یم ا

س  خدمات" عنوان   نهیگز نیا شوند  یم شناخته  "ستم یاکو

صل بر  ص    منافع نیب شکا   رفع ا صو شاورزان  یخ   و ک

 اسااات اساااتوار منابع حفاظت تیریمد یعموم یای مزا

 (.1۸۹7 همکاران، و هیبزا یعسکر)

(vi)  شو شاورز  یقت   تس ین یالزام چیهپاره وقت:  یک

شاورز    شغل ک شغل  یک یکه  شد  وقت تمام یانتخاب    .با

  ونیلیدرصااد از سااه م 1۰مثال در کشااور ژاپن، تنها  یبرا

به طور کامل از        نیخانوار ا  کشاااور امرار معاش خود را 

 .کنندیم نیتام یکشاورز
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Abstract 

The debate over small farm agriculture at both international and regional levels is 

witnessing a shift in attitude toward smallholder farming and peasant households; 

indeed, the new approach considers small farms as a major solution to poverty and 

hunger rather than their cause. However, small-scale agriculture is facing such 

escalating challenges as expanding economic interactions and competitions, market 

economy, demand-driven agriculture, and lower global prices of large-scale farm 

products so that its future has become a topic of much discussion among the global 

academic and policy-making circles. Advocates of small-scale agriculture, in 

contrast, argue for its functions in and positive impacts on food security, production 

efficiency, income promotion, and poverty alleviation as well as its environmental, 

social, and cultural benefits. The present paper will scrutinize each of these aspects. 

Among the measures proposed for promoting and re-establishing small-scale 

farming are included explication of distorted and ostensible policies raised against 

small-scale agriculture, social recognition of the practice, development of a market 

strategy for this type of farming, promotion of part-time farming, formulation of a 

remuneration system for ecosystem services, and provision of local public services 

supplied to such farmers. 
Keywords: Small-scale agriculture, Family farming, Small farms. 
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