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 0011ر آذ و پذیرش: 0011خرداد  دریافت:

 

 چکیده
از  استفادهپژوهش حاضر با  روازاین. استمسائل کشاورزي  ترینبغرنجتعارضات ملكي و دعاوي حقوقي یكي از 

دهستان روند تحوالت ارضي  اسنادي و میداني سعي نموده است به بررسي هايپژوهشرویكرد کیفي و با تكیه بر 

 هايسالدر  شدهبررسيشواهد و اسناد  حقوقي بپردازد.تعارضات ملكي و خصوص  درسال اخیر  06طي ماهیدشت 

رعیتي  -اربابنظام  ،از زمین يبرداربهرهگویاي این مطلب است که نظام  4414تا  خورشیديهجري  4601

بنابراین  ؛تبدیل شدمالكي خردهآن به  زپس ا هايسالو  4416است و با اجراي اصالحات ارضي از سال بوده

 4416رتباط با دگرگوني ساختار اراضي کشاورزي برداشته شد، مربوط به اصالحات ارضي اولین گام که در ا

پراکندگي  ؛. متعاقب خردشدن اراضيشدبود. این اتفاق باعث خردشدن اراضي کشاورزي  خورشیديهجري 

نوادگي وجود آمد. نظام خرده دهقاني پاسخگوي نیازهاي خاتعارضات و مناقشات به ،مواريهموار و ناه ،قطعات

سایر تحوالت  باًمتعاق، تحوالت اجتماعي به تحوالت اقتصادي منجر شد و دیگرعبارتبهکشاورزي نبود.  برداربهره

داران در ماهیدشت و مدارک نسق از اسناد شدهگرفتهصورت  هايبررسيدر فرهنگ نیز به وقوع پیوست. در 

اتفاق افتاده  خورشیديهجري  4410-06 هايسالر و صدور اسناد زراعي د هامالكیتمشاهده شد که بیشترین 

سفیدان محلي مشخص شد که نفر از ریش 60 و مصاحبه با تعداد زیادي از این اسناد قطعي و رسمي بودند. است

-مهم ته است.وقوع پیوسبه بعد از اصالحات ارضي و تقسیم ارث ،تعارضات و دعاوي ملكي پس از خردشدن اراضي

 شود ثبت زمین و سیستم کاداستر است.ملكي پیشنهاد مي زمینه کاهش تعارضاتترین اقدامي که در 

 ، ماهيدشتتحليل اسنادي، تعارضات ملكي، دعاوي حقوقي اراضي زراعي های کلیدی:واژه
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 مقدمه

بخه    گيهر گریبهان از بين همه  معالهیتي که     

ناشهههي از  دشهههواري ،اسهههت ایهههران شهههده کشهههاورزي

در اراضي کشاورزي نمود بيشهرري   ايدوره هايدگرگوني

 تهثیير ههاي زمهاني مخرله     ها در بره این دگرگوني .دارد

و منفي قابهل تهوی ي بهر بخه      ( 6112، 0)احسانيمثبت 

تههرین از م هه  نفعههان آن داشههر  اسههت. کشههاورزان و ذي

-ها در اراضي کشاورزي مهي این دگرگوني پيامدهاي منفي

اشاره نمهود. ایهن   ه شد مسئل  مالكيت اراضي خرد توان ب 

کشهاورزي   وريب هره بر توليد، عملكهرد و   چال  همواره

ههاي وهورت گرفره  در    بررسي .است داشر تثیير بسزایي 

ميهانگين سه      دهد ک  در حال حاضراین راسرا نشان مي

هكرهار اسهت که  تقریبها       9/0اراضي کشاورزي در ایهران  

معادل نص  ميانگين اراضي کشاورزي در سه   ی هاني   

در . (0997هكرار( است )شوکري آمقاني و همكاران،  7/8)

آیهار  ( معرقدنهد  0980کینرري و همكاران )این ارتباط، 

بار پراکندگي و کوچكي ق عات اراضي و روند رو به   زیان

فراینهد گهذار از کشهاورزي سهنري      رشد آن مویب کندي

، عهد   آالتماشهين ی  سهاعات کهارکرد   گردد و با افزامي

هههاي توليههد و نيههروي کههار، اسههب از ن ههادهمن گيههريب ههره

 و وريب ههره، کههاه  وخهها آبمویبههات اتههیا منههابع 

آورد. کوچه  بهودن   افهزای  هزینه  توليهد را فهراه  مهي     

ق عات زمين، تعداد و فاول  بين ق عات و نهامنم  بهودن   

از  بهرداري ب رهو مشكیت مرعددي در  مسائل، هاآنشكل 

مدیریت وهحي   و  د نمودهزمين و سایر عوامل توليد ایجا

م يعهي   با چال  موای  ساخر  اسهت.  مزرع  را در کشور

( و 0989(، افشهههاري و هجرتهههي )0979لنگهههرودي )

( نيز پدیده کوچ  و خرد بودن 0990فمي )شعبانعلي 

ایهدار  اراضي را مانعي بر سر راه توسهع  کشهاورزي پ  

 نمایند.تلقي مي

 بررسي مسرندات مویود نمایانگر آن اسهت که   

هسرند.  مؤیرعوامل مخرلفي در خردي و پراکندگي اراضي 

بهه  عوامههل فرهنگههي و انسههاني،  تههوانمههيدر ایههن راسههرا 

                                                           
1 -Ehsani 

)روسههرا و تيمههوري، صههادي و ایرمههاعي اشههاره نمههود اقر

(، 0938) هاليهدي  فرد نمير بسياري از محققان(. 0988

(، 0988یمشههيدي )(، 0990عزمههي و اميههري پریههان ) 

( 0972) ( و تقههوایي0992) خرمشههاد و موسههي نهه اد 

اویحات ارضي را یكي از عوامل خردشهدن اراضهي   

کشاورزي م رح نمودند. گروهي دیگر از اندیشمندان 

اند. در ایهن راسهرا،   عامل ارث را مورد توی  قرار داده

( عنوان 0972( و تقوایي )0920) 6(، شولرز0982یاسوري )

امهل  عو :یمله   ازدارند تقسي  زمهين بهين بازمانهدگان    مي

وري در و پههایين آمههدن ب ههره کههاه  توليههد در روسههراها

ههاي ارضهي را   بنابراین ریشه  دگرگهوني   است؛ کشاورزي

ایهن  در مجمهو   توان در دالیل مخرل  بررسي نمهود.  مي

سياري از عمليهات  ب سبب خواهد شد ارضي هايدگرگوني

هاي نوین زراعي را ها و روشتكني  اویحي کشاورزي،

 گيههري وایههرا گذاشههت. در ن ایههت در   مرحلهه نرههوان بهه

-ها را به  آن را دلسرد کرده و بردارانب ره پایانبيمنازعات 

 (.0990 ،دسري سوق دهد )توکلي و دامن باغسوي تنگ

دهد موضو  تعارضات ملكي ها نشان ميبررسي 

از منمههر تحههوالت ارضههي در دوران  حههالتابهه  و حقههوقي

-از ایهن فر  است. کنكاش قرار نگر مخرل  مورد بررسي و

رو تحقيق حاضر سعي دارد با اسهرفاده از م العه  اسهنادي    

بعهد از اوهیحات ارضهي    )سهال    21در ی  بهازه زمهاني   

( ب  بررسهي نقه  تحهوالت ارضهي در تعارضهات      تاکنون

تحقيقاتي مویود را مرتفهع   ملكي و حقوقي بپردازد و خأل

ن مكها  عنهوان به  راي این منمور دهسران ماهيدشت ب سازد.

در اسران  دهدمينشان  هاواکاويمورد م الع  انرخاب شد. 

هكرههار  03327 دهسههران ماهيدشههت بهها داشههرن، کرمانشهاه 

ههاي اسهران   ترین دهسراناز م   بردارب ره 0968 واراضي 

لخيزترین و . ایهن دهسهران یكهي از حاوه    اسهت کرمانشاه 

ران کرمانشهاه محسهوب   سه ههاي ش ر ترین دهسرانمرغوب

، در حهال حاضهر   رغ  اهميهت ایهن دهسهران   يعلشود. مي

 01به  مسهاحت کمرهر از     ههایي زمهين در  انبردارب رهاکثر 

وضهعيت   مسئل این  .دارندكرار، ب  کشت و زر  اشرغال ه

                                                           
2 -Schultz 
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داده تحت تثیير قهرار   شدتب را  هاآناقرصادي و معيشري 

در این دشت معيشت مهرد  تها حهد زیهادي      چراک ؛ است

ي و کارهاي ینبي وابسر  به   امداروابسر  ب  کشاورزي و د

بهر اسهاس   (. 0990، همكهاران و تيهزرو  طاهري ) استآن 

پدیده خردشدن اراضي در این من قه   هاي ميداني، بررسي

ان بهردار ب هره  که  طهوري به   ،رو ب  افزای  اسهت  شدتب 

ممكن است ی هت بهرآورده کهردن نيازههاي زنهدگي به        

 .زیان وارد کنند بو زیست و زیستمحيط

 

 مبانی نظری

رونهد تحهوالت    ،شهده بررسهي ادبيات بر اساس 

توان در دو بره  زماني مورد بررسهي  را مي ایرانارضي در 

قرار داد؛ قبهل از اوهیحات ارضهي و بعهد از اوهیحات      

. بر طبق م العه  م يعهي لنگهرودي    (0928، 0)کدي ارضي

پراکندگي ق عات اراضي کشاورزي سهنري ایهران   (، 0979)

عمومها    (قبل از اویحات ارضي)اب و رعيري در نما  ارب

بهوده  علت عوامل طبيعي، اقرصادي، ایرماعي و سياسي  ب 

اوهیحات   امها در برهه  دو  زمهاني یعنهي بعهد از      ؛است

ترین عامل در ق ع  ق عه  شهدن   م   عنوانب ارضي، ارث 

شواهد گویهاي آن اسهت که  در     .شوداراضي محسوب مي

رضهات و دعهاوي ملكهي را به      هر دو بره  کشاورزان تعا

( گهزارش  6113) 6ورمن .اندکردهمخرل  تجرب   هايگون 

یه  حقيقهت    عنهوان به   توانهد مهي نزا  زمهين   ه استکرد

ایرماعي تعری  شود ک  در آن حهداقل دو گهروه درگيهر    

 ،آن توی  ب  حقوق مالكيت براي زمين يریش و  شوندمي

، مهدیریت  حقوق مالكيهت بهراي اسهرفاده از زمهين     :شامل

درآمد از زمهين، محهرو  کهردن دیگهري از      و زمين، توليد

 ويزمين، انرقال آن ب  کسي دیگر و یبران کهردن حقهوق   

کهرد تعارضهات    گهزارش ( 0992) 9بونهاکر  چنينه  .است

مثبهت در نمهر    گهاه ههي  ک   باشندميزمين عوامل مخربي 

بهر   شناسهي یامعه  تعارضهات   ينمریه  . شهوند نميگرفر  

. کنهد مهي زا  ایرماعي براي تغيير ایرماعي تثکيد اهميت ن

اه  دادن تعارضههات، ب رههر ضههروري بههراي کهه يمرحلهه 
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، اگرچه  اگهر از   استافراد  در ( نيازها و عییقف ميدن )

الريها  یابنهد و به  همهين      توانندنميباشند  دیدهآسيبقبل 

دليل است ک  در نمری  تعارضهات بهر روي احساسهات و    

در  (6111) 0ه است. فيشهر و همكهاران  هيجانات تثکيد شد

شامل: پهي    اندنموده شناسایي و گزارشفاز را  3حقيقت 

. اسههتنههزا ، موای هه ، بحههران، خرویههي و پههس از نههزا  

انرخاب عبور از بحران نزا   منمورب شناساندن این مراحل 

 .استبسيار م   

 

 
 (0222) فیشر و همکاران،  پیاز نزاع شکل -1 شکل

 

شهامل  نهزا   که    شهود مهي مشاهده ال بادر شكل 

 هها م لوبيتو  هاترسچنين ، نيازها، ه ، عییقهاموقعيت

، نيازهها و تهرس از   هها م لوبيهت ، هر چقدر عییهق  .است

 حلراهشوند، یافرن  شناخر  بيشرر درگير در نزا  هايگروه

 هها ایهن  هم  . این بدان معني است ک شودمي ترآساننزا  

در  در نمر گرفر  شهوند.  ستبایعارضات تحليل ت منمورب 

یه  ارزش مهادي دریافهت     عنهوان ب کشورهایي ک  زمين 

 دسهت  به  )همانند سرتاسر آفریقا( مرد  سهعي در   شودمي

زمهين عواقهب منفهي     ههاي نزا تما  . کنندميآوردن زمين 

 ؛چنهين بهراي یمعيهت خواهنهد داشهت     براي فهرد و هه   

افراد براي زمين نهزا   بنابراین، در سراسر ی ان، بعالي از 

 آميزيول ب  شكل  کنندميسعي  هاآنو برخي از  کنندمي

تعارضات را حل نمایند. ایهن روال ادامه  دارد تها در  از    

و  هها انگيهزه چنين موقعيت افراد، تماییت و رفرارها و ه 

تها   کنهد ميعییق را تس يل نماید. در  این عوامل کم  

تعارضات بر  مرتفع گردد. تعارضات زمين ب  شكل مناسبي

-به  که    استنزاعات زمين  ترینرایجروي ورایت و مرز، 

ش ر و روسراها رخ  يحاشي در نواحي ش ري،  طور غالب

                                                           
4 -Fisher et al 
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مي آن ناحيه  از  در برخهي از کشهورها، مهرد  بهو     .دهدمي

شاید ب  دليل عد  شناخت  ،برنداي نميمالكيت زمين ب ره

از  وني در آن ایالهت قهان بهي  علت ب باشد و یا  خودحقوق 

برند. در کشورهایي ک  یمعيهت بزرگهي   زمين منفعري نمي

را از  خودمرد  بومي، بخشي از زمين  خصوصب از مرد ، 

ههاي  توانهد بهراي سهال   تعارضات یدي مهي دست دهند، 

اي از هاي بعد ادام  یابد؛ گواتماال نمونه  مرمادي و یا نسل

(، 0990همكاران )آئي  عزمي و  (.6119، 0)دنينگر استآن 

 در تقسي  زمين را از یمل  تثیيرات منفي اویحات ارضي

بههر شههمردند و نرههایج تههوکلي و دامههن بههاغ  ایههران کشههور

ههاي حقهوقي   تعهار  (، حاکي از ایهن اسهت که     0993)

بهرداري از اراضهي   الكيت اراضي زراعي بر کيفيهت ب هره  م

با  کشاورزي در بخ  ماهيدشت تثیير منفي گذاشر  است.

ی  ب  م الب ذکر شده تحقيق حاضر اقهدا  به  بررسهي    تو

بهر   تثکيهد روند تحهوالت ارضهي دهسهران ماهيدشهت بها      

 تعارضات ملكي و دعاوي حقوقي نموده است.

 

 هاروشمواد و 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

، دهسران ماهيدشت پ وه محدوده یغرافيایي 

. بر اساس آمار مویود، استدر غرب اسران کرمانشاه 

هكرار  هزار 900اضي کشاورزي ش رسران کرمانشاه ار

هكرار در دهسران  03327ک  از این بين حدود  است

-نفر مي 0968ان زراعي بردارب رهتعداد . استماهيدشت 

 ذخآم ک  بنا بر اسناد و منابع و است يحالد، این در نباش

-نسق کشاورزي ماهيدشت تعداد مویود در مرکز ی اد

نفر  9920دهسران ماهيدشت  یود درمیکين مو داران و

ها بررسي (.0998، )ی اد کشاورزي ماهيدشت باشندمي

ي قانون ارایدهد بعد از اویحات ارضي و با نشان مي

ارث، ویود اخریفات ملكي در ميان گروهي از زارعان 

 الشعا تحتها را مدیریت اراضي آن مسئل ماهيدشت، 

 63تا  0اخریا از قرار داده است. ميزان اراضي مورد 

 9هكرار در نوسان بوده و مروسط آن براي هر خانوار 

                                                           
1. -Deininger 

 9هكرار بوده است، تعداد طرفين دعوا در هر پرونده بين 

 ،بنابراین ؛نفر بوده است ش نفر و مروسط آن  00 تا

از امور زراعي محدوده پ وه  عمأل  توی يقابلبخ  

ت. ب آن استبعات نام لو هاي ملكي وگرفرار تعار 

ماه در نوسان  08تا  0ها نيز از زمان رسيدگي ب  پرونده

دهد زمان ماه است ک  نشان مي 3بوده ک  مروسط آن 

هاي بردار ورا تعار زیادي از وقت و انرژي ب ره

هاي ملكي بر روي شود. تثیيرات رواني تعار ملكي مي

اسررس، سلب آرام  و غيره نمود  وورتب برداران ب ره

هاي مالاع  براي هاي فيزیكي و هزین گيريدر یابد.مي

 شدهتحميل آنان بردرمان، دی ، دادرسي و سایر امور اداري 

ها است ک  در مجمو ، بر روي درآمد و کيفيت زندگي آن

 (.0990)توکلي و دامن باغ،  تثیيرات نام لوبي داشر  است

 

 پژوهش شناسیروش

ز روش ابهه  منمههور بررسههي تحههوالت ارضههي  

تحليل آن دسهر  از اسهنادي که      ی تاسنادي  هاييبررس

ب هره گرفره     ،تحوالت ارضهي بهود   دربارهشامل اطیعات 

، رونهد انجها  تحليهل اسهنادي در تحقيهق      6 شكلدر . شد

 حاضر نمای  داده شده است.

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 در تحقیق حاضر شناسیروشمفهومی چارچوب  -0 شکل

 

ابرهدا   ، په وه  نخسهت بدین ترتيب در مرحل  

تحوالت ارضهي و تعارضهات ملكهي دهسهران ماهيدشهت      

در مرحل  ایرا ب  چيسري و چرایي موضهو    انرخاب شد و

مرتبط با روش اسنادي پرداخره  شهد    يهاپرس با تعيين 

 انرخاب موضو  و نو  روش یمع آوري شواهد
 

 ارزیابي نقادان  منابع و مدار 
 

 تفسير شوهاد و مدار /مصاحب  ميداني تحليل و
 

 ارائ  مدار  و نرایج
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(. سههپس هههاپرسهه )انرخههاب موضههو  تعيههين اهههداا و 

 موردنمرموضو   در خصوصب  بررسي پيشين   پ وهشگر

 يهها په وه   بنهدي طبقه  بهراي   ،هاادهدبا توی  ب  پایگاه 

پيشين  په وه (.   اکرشافي و هايبررسيپيشين، پرداخت )

پههس از بررسههي اسههناد و منههابع مویههود، پ وهشههگر بهه    

در م الع  دست یافت.  مسيردر  مؤیر ي ینمر نیترمناسب

گر با خواندن مرون بيشرر و پرداخرن ب  بعد پ وه  مرحل 

موضههو   تههرقيههعمبررسههي ابعههاد گونههاگون تحههوالت بهه  

 بررسهي(  يهافن و يريگنمون منابع،  يآوریمعپرداخت )

. و ب  نقد دروني و بيروني منابع شناسایي شده اقدا  نمهود 

 نگهارش و گهزارش   ،مرحل  پایاني په وه ، به  پهردازش   

، بهر اسهاس آمهار و    يطهورکل به   .( منر ي شهد بنديیمع)

 يرزی ههاد کشههاومرکههز بایگههاني اطیعههات مویههود در 

. از ایهن  نفر نسق دار ویود داشت 9390 تعدادماهيدشت، 

سند قابل دسررس از طرا مهالكين در اخريهار    691تعداد 

گهر  پس از بررسي اسناد، په وه   گر قرار گرفت.پ وه 

پاسهخگوي ههدا    تواندمين یيتن اب مروی  شد ک  اسناد 

و  سهالمندان ، بها مرایعه  به     لذا تصمي  گرفر  شهد  ،باشد

سال از تغييرات ب  ویود آمهده را   21ني ک  بيشرر از میکي

شود. تعداد افهرادي  رند، مصاحب  انفرادي انجا  ب  خاطر دا

نفهر بودنهد،    63کليدي ب  شمار آمدنهد   شوندهمصاحب ک  

از سهایر   کننهدگان مشارکتمعذال  ب  دليل سن باالي این 

 در پيشبرد روند په وه  و  توانسرنديم ينوعب افرادي ک  

 کمه  کننهد نيهز    گهر په وه  به    هادادهرسيدن ب  اشبا  

در  شهده اسهرفاده گيهري  روش نمونه  بنابراین،  ؛اسرفاده شد

-نمونه  در است.  6گلول  برفيو از نو   0، هدفمندپ وه 

در  گيهري نمونه  یه  روش   عنهوان به   هاي هدفمندگيري

انرخهاب مهواردي    پ وهشهگر ، اووال  هدا تحقيقات کيفي

اطیعات زیادي داشهر    پ وه ی  ب  هدا است ک  با تو

ب  این معني ک  پس از حالهور در  (. 0997، 9کوین) باشند

من ق  و آشنایي با برخي م لعين کليدي نسبت ب  موضو  

خواسهر  شهد    هها آنپ وه ، با مرایع  به  ایهن افهراد از    

                                                           
1 -Purposed sampling 
2 -Snowball sampling 
3 -Coyne 

هرکهدا  چنهد م لهع دیگههر را معرفهي کننهد، افهرادي کهه        

اعالهاي نمونه     عنهوان ب ده شد، دا هاآنبيشررین اریا  ب  

ها ب  کم  این افراد انجا  آوري دادهانرخاب شدند و یمع

 0هها گيري تا رسيدن به  حالهت اشهبا  داده   پذیرفت. نمون 

بهر  افهزون   ،براي دسريابي به  نرهایج   يطورکلب ادام  یافت. 

نفر از مالكان  63منابع و اسناد یبري و تاریخي، با مشارکت 

مصهاحب  نيمه  سهاخرارمند     ،دقيق  001ت ماهيدشت ب  مد

بررسهي رونهد    ،انجا  گرفت. با توی  ب  اینك  مبنهاي کهار  

تحوالت ارضي در دهسران ماهيدشت از لحاظ تعارضهات  

بنهابراین پهس از مشهخ      ؛ملكي و دعاوي حقهوقي بهود  

شدن تحوالت ارضي در دهسران ماهيدشت و مرعاقهب آن  

 وتحليهل تجزی  رمنموب تعارضات ملكي و دعاوي حقوقي 

در ایهن ههدا، از    هها مصهاحب  ي ب  دست آمهده از  هاداده

 تحليل محرواي مرعارا ب ره گرفر  شد.
 

 هایافته

، ابرهدا رونهد تحهوالت    هادادهگردآوري  منمورب 

ارضي در دو دوره قبل و بعد از اوهیحات ارضهي انجها     

پذیرفت. سپس تعارضات و مناقشات ملكهي در طهي ایهن    

دهسران ماهيدشت ش رسران کرمانشاه بررسهي   دو دوره در

شد. سرآغاز پ وه  بها اسهرفاده از روش اسهنادي شهرو      

 .شد

 

 (1431-1431) ارضی اصالحات از قبل دوره

هجهري   0691اولين قانون یبت اسهناد در سهال   

 هجري شمسهي  0901ب  تصویب رسيد و در سال  شمسي

طبق قانون یدیهد، یبهت اسهناد و امهی  ایبهاري شهد و       

به   ب  یبت نرسد،  نام یينآملكي در موعد مقرر در  چنانچ 

. شواهد اسنادي نشهان داد  شديمیبت  المال مج ولمثاب  

در دوره پ لوي اول، آمار مالكان زن در من قه  ماهيدشهت   

پس از اسهكان   .(0992)کرمي و رحمانيان،  زیاد بوده است

هها شهكل   شایر در من ق  غرب ظهاهرا  مالكيهت  اییت و ع

گرفرهه  اسههت و انبههوهي از عشههایر وارد مناسههبات ارضههي 

هاي مرعدد در مالكيت گيريشكلاز آن زمان شاهد شدند. 

                                                           
4. -Data saturation 
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ز در ایهن  ماهيدشت شده و در این راسرا مالكيت زنهان نيه  

. شاید بروان دليهل آن را یایگهاه   من ق  بسيار چشمگير بود

 داريزمهين . در تاریخ ی ه زنان در بين عشيره م رح نمودو

يدشت در آن دوران بعد از تخر  قاپو و اسكان عشهایر،  ماه

نها  زن   هایشان را ب ياري از سران اییت و عشایر زمينبس

نيز مزید بر  داريتيول. لغو رس  درآوردندو فرزندان خود 

براي تثبيت مالكيت خصووي  دارانتيولچراک   شد؛علت 

نا  اي از امی  خود را ب  ، بخ  عمدهلريهاي دوبر زمين

زنان و فرزندان منرقل نمودند و اگر ب  این دو مورد پدیده 

 بيهان نمهود که     گونه  ایهن توان ث را نيز اضاف  کني ، ميار

بان زن در ماهيدشت ب  وقو  پيوست. پدیده مالكيت و اربا

، اردالن و هها زن مانند پهاليزي بزرگ مالكان اي از آن نمون 

رحمانيهان و  ) دفرمایيان وارث میکهين بهزرگ بودنه   فرمان

 (.0993همكاران، 

ماهيدشههت در آن زمههان  ههها،بههر طبههق بررسههي 

 رضاخان با ک يطورب بسيار آباد و حاولخيز بود  ايمن ق 

دیدن من ق  ماهيدشت، بسياري از دهات و روسهراها را از  

خوانين و مالكهان خریهداري کهرد. تها قبهل از اوهیحات       

 ،ي در ماهيدشتاربردب رهدر ایران، نما   0901 ارضي ده 

ک  در برخهي  نما  ارباب و رعيري بود، بدین ترتيب کساني

 ،دهات مرعهدد داشهرند   ،از مناطق غرب از یمل  ماهيدشت

نمها    ههاي ی گيو. یكي از شدنديمبزرگ مال  محسوب 

همهان  ) اسهت  ياایهاره عيري نما  س   بهري و  ارباب و ر

یهادي از  تعهداد ز  همين وی گي بر مزبوردر دهسران  منبع(.

روسراها حاک  بوده است. ایهن نمها ، مشهكیتي را بهراي     

ک  کشاورزان یه   این یمل  ازطبقات رعيت رق  زده بود 

و سرانجا  قسهمت   کشيدنديمسال بر روي مزار  زحمت 

 گرفتيمعمده ماحصل زحمت آنان در یيب اربابان قرار 

فمي شعبانعلي ) شديمو شكاا طبقاتي روز ب  روز بيشرر 

اسهنادي   ههاي بررسينرایج حاول از  (.0990همكاران،  و

تيههول نشههان داد، پههس از انقههیب مشههروط  بهها الغههاي    

(Feudum)0  ي کین شكسهر  شهد و   هامالكيتبسياري از

                                                           
و از طریق ماليات آن  واگذاري زمين و مل  ب  کسي ک  از طرا پادشاه -0 

 آورد.مل  براي خود درآمدي فراه  مي

ولي همچنان عمهده مالكهان تها     .گشت یدارپد مالكيخرده

سال ایراي اویحات ارضي باقي ماندند. لهذا در یهواب   

اکثهر افهراد    وراحتب  "نا  ببرید بزرگ مالكان را"پرس  

 خهان يعلاز شيخ  در مصاحب ، زماني دور و کنندهمشارکت

ي بررسه  .نها  بردنهد   هجري شمسهي(  929 -0192) زنگن 

علهي اکبرخهان   الدول ، وکيل، هاپاليزينشان داد نيز  اسنادي

بهزرگ مالكهان   یمل  از غيره و سرهنگ منوچ ريرضایي، 

در این راسرا تعدادي از بهزرگ   اند.بودهدهسران ماهيدشت 

مثهال روسهراي    عنهوان به  ؛ مالكان زن نيز شناسهایي شهدند  

داراي سهكن    هاييآبادنيز یكي از  اکنونه ک  )گوهرآباد 

مالكي ب  نها  گوهرخهان     (استاین بخ   و زر و کشت 

 .رضایي داشر  است

تها قبهل از اوههیحات    بررسهي اسهناد نشهان داد   

 لكهان یها به  اوه یح اربابهان و     ارضي اغلب اسناد بين ما

و  گشهت يمه و بهدل   کساني ک  تمكهن مهالي داشهرند، رد   

اسنادي بودند. اسنادي ک  قبل از دوره  هرگون رعيت فاقد 

، در دفررخانه   شهد يمه بدل  و اویحات در بين مالكان رد

حهاکي از آن اسهت    هها یافر . رسيديماسناد رسمي ب  یبت 

اراضهي زراعهي    فهروش  و یدخر ،0901ک  تا قبل از سال 

، در چند مورد اراضي زراعهي  شديمبدل  بين مالكان رد و

نيز نا  بزرگ مال  زراعي )رضایي( مشهاهده   شدهفروخر 

فروش اراضي در زمان قبل از اویحات بين  و شد. خرید

سهند   ،در بهين اسهناد   رواج داشهت.  مالكهان خردهمالكان و 

ب  نا  الماسهي   فروش زمين مالكي با نا  رضایي با خریدار

مشهاهده شهد. ایهن نهو       0931تها   0991 هايسالدر بين 

 ،شدهانجا معامیت ک  در آن تاریخ در دهسران ماهيدشت 

که  در یهواب    شهد مهي  زرخرید گفره   ،محلي او یحب 

، او یح زرخرید ب  این دليهل مرسهو    پرس  پ وهشگر

شده  ردوبدلپول رایج مملكت  ،بوده ک  در قبال معامیت

آن زمهان یبهت    يهها دفررخان است. سندهاي ق عي ک  در 

نيز در زمان پ وه  ویود داشت. مهورد معامله  و    شديم

قيمت زمين مورد معامله  نيهز    تریالباز هم   حدود آن و

مبذر این سهند بهود    تریالب. نكر  شدذکر ميدر این سند 

( سهير  0در یهدول )  ک  برحسب شعير نوشهر  شهده بهود.   
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 مواردي از تحوالت عنوان گردیده است. پيوسر  با ذکرها و تحوالتي ک  در آن دوران به  وقهو    تتاریخي حكوم

 

 و تحوالت در ادوار گذشته و حال هاحکومتسیر تاریخی  -1جدول 
دگرگونیابعاد  دوران حکومت  دگرگونیمصادیق   

زنگنه )وزیر حکومت( خانیعلشیخ  صفوی تماهیدش هاییآبادوقف تعدادی از    
شاهناصرالدینآغاز سلطنت  گذارییهسرما رشد  هایتمالکاولین  یریگشکل   

شاهناصرالدیناواسط سلطنت  )کرمانشاه( غرب ایران در یرعشااسکان  تجاری شدن کشاورزی1   
 شهرنشین شدن سران ایالت کرمانشاه نفوذ حکومت مرکزی محمدعلی میرزا
نگنهخاندان محلی کرد ز محو شدن محمدعلی میرزا به دولت مرکزی هازنگنهانتقال مالکیت از    

 ،هایزیپال، ظهور اربابان زن )دارییولتملغی شدن  قاجاریه
 اردالن و فرمانفرماییان و...(

در قالب ملک( مهر زنان) ارث و ازدواج  

( به رضاشاه در ماهیدشتهاپالیزیفروش زمین ) توسعه خرده مالکی پهلوی اول  
ارضی اصالحات پهلوی دوم  سقوط نظام ارباب و رعیتی 

انقالب یلاوا  عدم انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی لغو اصالحات ارضی 
اصالحات ارضی موازین اصالح انقالب اسالمی هفت نفره و واگذاری زمین یئته   
ی زراعی و باغی و...هامالکیتتثبیت  اجرای طرح حدنگاری )کاداستر2( انقالب اسالمی  

 (1022) پژوهش هاییافته منبع:

 

 
 برداری دهقانی دهستان ماهیدشتروند تحول در اسناد زراعی بهره -3 شکل

 
  
  
  
  

    

 
 انواع سندها و قراردادهای منعقدشده در روند تحول اراضی دهستان ماهیدشت -0 شکل

                                                           
 باشد.ب  معناي وادرات محصوالت کشاورزي، کاشت تریا  و چغندر، تغيير الگوي کشت و توليد ت  محصولي مي در این بره  زماني تجاري شدن کشاورزي -0 
6- Cadastr  ف رست مرتب شده اطیعات مربوط ب  ق عات زمين است ک  مشخص  هاي زمين مانند: اندازه، کاربري، مشخصات رقومي، یبري و یا ب  معناي ب  معناي

 اف  شده است.حقوقي ب  نقش  بزرگ مقياس اض
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 (1433-1411) دوره بعد از اصالحات ارضی

حوالت ارضي در دهسهران  دسريابي ب  ت منمورب 

دسهررس بهود، مهورد    سند که  در   691بي  از  ،ماهيدشت

ذکهر گردیهد،    تهر پهي  که    طورهمان. بررسي قرار گرفت

در آرشهيو ی هاد کشهاورزي ماهيدشهت      داراننسهق تعداد 

نفر بود. بررسي اسناد و مدار  زراعي نسق داران و  9390

شهت  دهسران ماهيد کشاورزي ی ادمالكان در محل مرکز 

انجا  شد. بعد از اویحات ارضي نيز با توی  ب  واگذاري 

قانون اوهیحات   03ماده  بر اساسزمين ب  واحبان نسق 

اسناد مزبور در دفررخان  اسناد رسمي و  0901ارضي سال 

که   ایهن  ب  . با توی شديمبا توی  ب  شرایط آن زمان یبت 

زراعهي از قبيهل کشهت و وهنعت،      ههاي نمها  بسياري از 

ک  پس از اوهیحات   امثال   س امي زراعي و هايرکتش

ارضي ب  ویهود آمهده بودنهد منحهل شهدند، در دهسهران       

در زمان په وه  ایهري از ایهن واحهدهاي      ماهيدشت نيز

سه  شهرکت   هنهوز   همه  یهن ابا . ي مشاهده نشدبردارب ره

و روسراها را   ماهيدشت فعاليت داشر تعاوني روسرایي در

پهس از انقهیب    .دسرور کار داشهرند اقماري در  وورتب 

 ههاي يئهت هنيز، واگذاري زمين ب  افراد بي زمين از سهوي  

قهانون   03هماننهد واگهذاري زمهين طبهق مهاده       نفره هفت

کماکان در اسهناد زراعهي به      0901اویحات ارضي سال 

. نكر  یالب توی  این بهود که  ایهن قبيهل     خورديمچش  

 هههايينزمههب را بعههد از انقههی شههدهتقسههي  هههايينزمهه

و اراضي ک  در اویحات  بردنديمنا   يئريهمسرالعفي یا 

ارضي تقسي  یا فروخر  شدند ب  مال  و رعيري یا زارعان  

، بعهد از اوهیحات   ب  نقهل از کشهاورزان  ش رت داشرند. 

ر در گرچه  اربابهان کمره    ،ارضي، اربهابي در روسهرا نمانهد   

شر یا کدخهداي ده  با مبا معموال  هاآنروسرا ساکن بودند و 

بنهابراین تها قبهل از اوهیحات ارضهي و       ؛سروکار داشرند

 ،وقو  پدیده مالكيت و از ه  پاشيدن نما  بهزرگ مهالكي  

مالكيت معنایي نداشر  است حري بزرگ مالكان نيز بنها به    

س از اما په  ؛است کردهيمگفر  آنان با تغيير حكومت تغيير 

حب زمهين  داران وها ایراي اویحات ارضهي همه  نسهق   

اوهیحات ارضهي و   واکهاوي  شدند. با یریان انقهیب و  

، بخ  کشاورزي وارد عروه   نفرههفت هاييئتهتشكيل 

در بين فواول  0901پس از سال یدیدي از تغييرات شد. 

طي س  مرحل  واگذاري زمين به    0930تا 0900 يهاسال

انقههیب نيههز   یههلاوادر  نسههق داران وههورت پههذیرفت. 

کرده بود قوانيني را وضع کند ک  من بق با سعي  گذارقانون

 واکاوي 0921، بنابراین تا سال باشد ياسیمشر  و احكا  

اویحات ارضي مروق  شد، سهپس واگهذاري زمهين در    

زاده، ل سهایي ) دسر گرفر  شه  از نفرههفت هاييئتهقالب 

0977.) 

در دوره اویحات ارضي  شدهیبتاسناد 

نو  سند از او یح  ، درازاینپي برخیا اسناد 

آنچ  بي  از هم  یلب  نا  برده شده است و"ول "

از: مصال ،  ندتطرفين معامل  بود ک  عبار کرديمتوی  

 .بودندالصل  مورد مصالح  و مال ،مرصال 

ایههن کلمههات در تعههداد کثيههري از اسههناد آن     

مشههاهده شههد کهه  بيههع  اسههناديدوره زمههاني دیههده شههد. 

یههن اسههناد بعههد از انقههیب ا .شههرط در آن قيههد شههده بههود

هفههت نفههره بهه  کشههاورزان داده شههده     هيئههتتوسههط 

بيههع شههرط همههان فههروش زمههين بهها شههرط حههق  . اسههت

بههدین ترتيههب اراضههي بهه    .بههراي فروشههنده بههود  خفسهه

 دشه اقسهاط واگهذار مهي    طهور به   وایدالشرایطکشاورزان 

بيهع شهرط بها     وهورت به  و سند مالكيت رسهمي و یبرهي   

فهره واگهذاري زمهين به  آنهان      هفهت ن  ههاي يئته معرفي

سههند  ،پرداخههت آخههرین قسههط  پههس از داده شههد کهه  

در  از انقهیب نيهز   این قبيهل اسهناد بعهد    .گشتميق عي 

دسهههررس کشهههاورزان قهههرار گرفهههت )مسرالهههعفي یههها  

 .(يئريه

در بين هم  اسناد ک  دیده شد، قرارداد ایاره 

زمين مزروعي موقوف  غيرمرصرفي حاج محمدحسن 

رمانشاهي موضو  یالب توی ي بود. آقاي الدول  کوکيل

، اذعان کرديماحمد الماسي ک  در دفرر اوقاا کار علي

داران ایاره موقوفات اشت، واریين واق  هر سال  از نسقد

 کامی خود را طلب کردند و در سنت حسن  وق  این امر 

ک  ایاره  پ وهشگر پرس  شرعي و قانوني بود. در یواب
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وق  عام   ذکرقابل، نكر  شديم موقوفات چگون  خرج

 .شديم المنفع عا بود ک  ب  قولي وق  امور 

سههند مالكيههت یدیههد کهه  در بههين کشههاورزان   

از ایهن اسهناد    تهوان يمه  شمارانگشت وورتب ماهيدشت 

خاوهي هسهرند از    ههاي ی گيواین قبيل اسناد داراي  .دید

از  شهده ت يه  )نقش  ههوایي   يحدنگاریمل : تصویر نقش  

درج مخرصههات  ،يبههردارنقشهه ملهه  توسههط کارشناسههان 

محهل دقيهق   و یغرافيایي و درج موقعيت نقشه  در محهل   

، درج 0درج شهماره یها    (قرار گهرفرن اراضهي در روسهرا   

بارکد امنيري و باالخره داشرن برچسب هولوگرا  امنيرهي از  

همهان ور   یمل  مواردي است ک  در این اسناد دیهده شهد.  

اسناد زراعي مویهود در   شودمياهده مش (.9) شكل   درک

ب  اوج رسيده اسهت   0930-0933 يهاسالماهيدشت بين 

و بيشررین ميزان اراضي ک  بهين کشهاورزان تقسهي  شهده     

 بوده است. هاسالآن  است در

 

نيز انوا  سندهایي ک  در این  ،(0)شكل در 

بدل شده است مشاهده  دوره زماني بين مالكان رد و

رسي ب  عمل آمده، عقد قرارداد ول  طبق بر .شودمي

. بود ق عي و سند ق عي از دیگر موارد سندها بيشرر

، حصر ورایت، اوقافي، وکالري برگت  سندهاي شورایي،

نيز انوا  دیگري از حدنگاري سند  یتدرن ارسمي و 

 اسناد بود ک  مشاهده شد.

ر مرحل  اول پ وه  ب  بررسي اسهناد زراعهي   د

 تهرین م ه  يل اینكه  اوهیحات ارضهي    پرداخر  شد. ب  دل

تحهول در زمهان    ترینعميق گذارپای دگرگوني و از یمل  

 منمهور به   ،قبل از انقیب بود، لذا در مرحل  دو  په وه  

اقدا  به    ،شدهبررسيراسري آزمایي تكميل اسناد و مدار  

، کننهدگان مشهارکت مصاحب  نيم  عميق با کشاورزان شهد.  

ماهيدشت ش رسران کرمانشهاه بودنهد   ان دهسران بردارب ره

در  .ب  شكلي ک  در زمان اویحات ارضي حالور داشهرند 

عميق و درخور توی ي از مالكان  يهامصاحب قسمت  ینا

اسهناد و شهواهد    ان دهسران وورت پهذیرفت. بردارب رهو 

                                                           
 باشدیا  ب  معناي شناس  ملي یغرافيایي امی  و مسرغیت مي- 0 

ي در ماهيدشهت  بهردار ب هره ساليان زیادي، نمها   نشان داد 

نمها    ههاي ی گيویكي از  .نما  ارباب و رعيري بوده است

شهعبانعلي  ) بهود  ياایارهارباب و رعيري نما  س   بري و 

در دهسههران ماهيدشههت نمهها   .(0990مههي و همكههاران، ف

از زبان کشاورزان این من قه   بارها  .رواج داشت بريس  

بهازگو   طوریناکلم  یلث شنيده شد. در تعری  کلم  یلث 

خهورا    رد وشد درودي از عایدات ک  فقط خهرج خهو  

ب  زمين و عایداتي که    شدتب ب  گفر  اهالي آنان  .شديم

احرياج داشرند  آوردنديمپس از زحمت ی  سال ب  دست 

فقهط   در اخريار داشرندآنان  آنچ . بردنديمو در فقر ب  سر 

بود. بررسي اسناد و مهدار  نشهان    هاآنو فقط بازوي کار 

در  هههارگههونيدگتحههوالت و  تههرینم هه یكههي از  کهه  داد

بهه  وقههو  پيوسههر  بههود.   0901-0931روسههراها در دههه  

کشاورزان دهسران ماهيدشت با ایهراي طهرح اوهیحات    

عهده   یزب ارضي واحب زمين شدند و اربابان این من ق  

را واگههذار نمودنههد و ماهيدشههت را تههر   دهههاتانههدکي 

اویحات ارضي با هدا سهلب مالكيهت وهورت     .کردند

روسرایيان  راي طرح، حذا مالكان بود.گرفت و انگيزه ای

اذعان داشرند بها رفهرن اربابهان از روسهراها سهرمي که  از       

نيز از بين رفهت، خهوانين    گرفتيمیانب اربابان وورت 

 ؛از رعيت از رونق افرهاد  کشيب رهراهي کرمانشاه شدند و 

بنابراین، با ایهراي   ؛قدرت بزرگ مالكان ک  شد يب  عبارت

من ق ، تحولي بنياني  داريزمينتاریخ  اویحات ارضي در

 وورت گرفت.

اویحات ارضي با هدا  معموال از طرفي، 

، با توی  ب  پذیردميتوسع  در یوامع روسرایي وورت 

ک  ب  کشاورزان واحب نسق زمين واگذار شد، این

بنابراین تعداد کثيري از کشاورزان ماهيدشت نيز واحب 

عيت اقرصادي و معيشري با زمين شدند و ب  اميد ب بود وض

 "ایراي این طرح بسيار موافق بودند. ب  گفر  کشاورزان

ساليان دراز بر روي زمين ارباب کار کردی  حاال دیگر 

 ،کردی يمکار اگر کل فصول  .واحب زمين شده بودی 

. تازه عیوه بر رفتميهم  عایدات  در یيب خودمان 

تعداد  .کردی يمارباب، باید براي مباشرش ه  بيگاري 
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کثيري از اربابان در روسراها حاضر نبودند و هم  امور را 

ب  هر  هاآن ب  دست مباشران یا کدخدایان داده بودند و

( برخورد هارعيتبا کشاورزان ) خواسرنديمطریقي ک  

رنج  دچار محنت و روزروزب . طبق  رعيت کردندمي

توانست  لذا دادن حق نسق ب  کشاورزان تا حدي .شديم

شكاا حاول از این وضعيت را ب بود بخشد و در زمان 

 یجتدرب خودش باعث باالرفرن عزت آنان شد. 

تا حدي سبب  خانوادگي گسررش یافت و هاييبردارب ره

باالرفرن شثن ایرماعي کشاورزان شد و تحول فكري را 

گفت  توانيم. بدین ترتيب "نيز براي آنان ب  ارمغان آورد

ي کشاورزي بردارب رهو  داريزمينران نما  در این دو

پس از بررسي تحوالت اراضي در دهسران  .کرد تغيير

ماهيدشت تعارضات و مناقشات قبل و بعد از اویحات 

 ارضي مورد واکاوي قرار گرفت.

 

تعارضات ملکی و دعاوی حقوقی دهستان ماهیدشت در 

 دوره قبل از اصالحات ارضی

لكان دهسران ماهيدشت ک  از مصاحب  با ما آنچ 

در زمين  تعارضات و مناقشات ب  دست آمد، نشان داد ک  

تعار  و  ظاهرا  و رعيريدر دوره اسرقرار نما  ارباب 

 يامناقش پي  آمده بود و اگر  ندرتب مناقش  بين رعایا 

 معموال ک   در روسرا ویود داشت، بين ارباب و رعيت بود

. شديم فصل و حلن  منشا کدخدا ،در موارد ک  اهميت

البر  ذکر این م لب نيز ضروري است ک  موای  شدن با 

در اکثر مواقع حق با چ  کسي  ک یناخنده تلخ، ب  مف و  

مش ود بود. یكي از کشاورزان مسن ب   کامی بوده است 

، از دادخواست کشاورزاني گفت ک  پدر مرحوم نقل از 

ودند ب  سبب سفر مورد تمل  اربابان من ق  قرار گرفر  ب

 ناورالدین شاه ب  کرمانشاه ب  پي  وي رفر  و خواهان داد

الز  ب   .فل  شدند سر  شدند، هم  از د  گرفرار چوب و

ذکر است ک  تاریخ ب  ایبات رسانده است در برابر 

دار و مرع دي ه  حكماي سرمگر، حكماي دین

همچون شيخ علي خان زنگن  ک  واق  هفت پارچ  

ماهيدشت بوده نيز ویود داشرند. این فرد از  آبادي در

طایف  کرد زنگن  و وزیر دربار وفوي بوده است. در 

تاریخ وفوي تورقي زده شد و شيخعلي خان زنگن  

وزیر شاه سليمان از ایل زنگن  بود. با توی  ب  قراین 

و شواهد مویود، کرد بودن ایل زنگن  ق عي است. 

در کرد بودن زنگن   بسياري از نویسندگان معاور نيز

اند. شرفنام  بدليسي امراي کرد ایران را تردید نكرده

ب  چ ار شعب  مشرمل دانسر  ک  زنگن  یكي از آن ا 

است. عیوه بر این اداره کل اوقاا و امور خيری  بوده

( 0996اسران کرمانشاه در کرابي با نا  تا بيكران )

زنگن   خانعليشيخ  هايموقوف ف رسري از 

 0199عرمادالدول  وزیر وفویان در تاریخ وق  ا

است. مالاا بر این موقوفات،  بردهنا هجري قمري 

وکيل الدول  پاليزي ه   محمدحسناز موقوف  حاج 

روسرا، کاروانسرا، تيمچ  و  68شده است ک   بردهنا 

هجري قمري وق  عا  و  0921 دکاکين را در سال

 است.خاص نموده

در موارد خيلي د دهها نشان ميبررسي

تصمي   هاآنک  براي  این حكومت مرکزي بود ،پراهميت

 خانيعلاز موقوف  شيخ  توانميدر این راسرا ، گرفتمي

خواسرار ب ره مالكان  شد و  ک  ساالر زنگن  نا  برد زماني

شكایت ب   ،رعایا ک  در من ق  ب  سادات معروا بودند

مناقش  در ده   . اینبرگشتمرکز بردند و حق ب  سادات 

 شمسي اتفاق افراده است، بدین وورت ک  خيلي 0991

 ،خيلي دور هايسالاز ایراي اویحات ارضي و  تري پ

شاید از دوره شاه وفوي سنت وق  ویود داشر  است. 

اس  آن از دهان اهالي  بارها یكي از واقفين معروا ک 

زنگن  بود ک  بسياري از  خانيعل يخش، شديمشنيده 

سراها و اراضي خود را وق  کرده است، از یمل  رو

 يخش. اندمعرواروسراهایي ک  ب  هفت پارچ  سادات 

ک  وزیر شاه  دانسرنديمزنگن  را فردي پرهيزکار  خانيعل

در ميان مرد  آن دیار نقل محافل بود،  است بودهاسماعيل 

شاه  "ک  بارها شنيده شد:یالبي  المثلضرب وی هب 

کنای  از بخش  شاه و  "نبخشيد خانيعل يخشبخشيد، 

 يکاروانسراعدالت شيخ بود. اهالي اذعان داشرند ک  

گویا  ماهيدشت نيز ب  دسرور شيخ احداث گردیده است.
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در آن زمان بعد از فوت واق  از روسرایيان طلب ب ره 

علي  این موضو   مالكان  یا ایاره شده بود و دهقانان بر

پایان دهقانان در دادگاه  نفع  اقدا  نمودند و موضو  ب

 یافت.
 

در  تعارضات ملکی و دعاوی حقوقی دهستان ماهیدشت

 دوره بعد از اصالحات ارضی

نيز بين مالكان  0901ارضي  بعد از اویحات

ولي دعواي بين  ؛حاضر و مالكان غایب نارضایري بود

براي کشاورزان مش ود نبود و میکين با دولت  هاآن

و   وهشگرپ سؤالدر یواب  .کردند لفص و حلمرکزي 

این مناقشات در تقسي   اذعان داشرندچرائي این موضو ، 

 بسا چ و مرزبندي دهات بود.  دانگش اراضي دهات 

 تریالبرا برگرداندند. از هم   هایشانينزممقداري از 

بود ک  در یریان اویحات واحب  يناننشخوشدعواي 

مالكيت  بازه ند ک  البر  نسق نبودند، ولي مدعي زمين شد

بود و  کار دسرورزمين، براي واحبان نسق در 

حقي از نسق زراعي نداشرند. ب  نقل از  يناننشخوش

 هادادگاهب   يناننشخوشبسياري از کشاورزان: دعواهاي 

 چون حق و نسقي نداشرند. شدينمکشيده 

، نسق آمدهعملب  هايبررسيطبق شواهد و 

رعيت بود. از یمل  عواملي ک  در ایجاد  امرياز وابسر  ب 

حق نسق مؤیر بود ميزان آباداني مزار ، مدتي ک  رعایا در 

آن زمين زراعي کار کردند، محصول ب  دست آمده و 

موقعيت مكان یا زمين تصرا شده و مقدار سرمای  خود 

 طورهمان (.0990و همكاران، فميشعبانعلي ) بود کشاورز

ر دوره قبل از اویحات ارضي در عنوان شد د تري پک  

 ب دهسران ماهيدشت نما  ارباب و رعيري حاک  بود ک  

 ،مال  خردهاز مجمو  خانوارهاي  يشناخریامع لحاظ 

 غيرهمیکين و ، يننشخوشزار  واحب نسق، فاقد نسق، 

تشكيل شده بود. در واقع حق نسق یعني حالور داشرن در 

ق قانون، در اویحات روسرا و ب ره بردن از توليد. طب

ارضي یكي از معيارهاي تقسي  زمين حق نسق بود، لذا 

همين موضو  در دهسران ماهيدشت سبب اخریا بين 

افراد روسراها شد. نمون  بارز آن ودور اسناد زراعي ب  نا  

ب  نا   شد ک واحبان نسق بود و ب  ندرت سندي مشاهده 

شرح داده شد،  نيز ترپي ک   طورهمان د.باشمالكان زن 

اکثر مالكان بزرگ و ب  او یح اربابان در ماهيدشت 

حالور نداشرند و اداره امورات اراضي خود را ب  دست 

عد  حالور میکين و توزیع  .مباشران خود داده بودند

زمين در مرحل  اول باعث بروز اخریفات شد. ضمن 

 يريگاندازهاینك  در آن زمان وسيل  مناسب و دقيق براي 

واگذار شده مویود نبود. ب  گفر  یكي از اهالي  هايينزم

این  معموال طناب بود.  هاوقتخيلي  يريگاندازهوسيل  

شامل چ ارگوش  زمين و مرزبندي بود ک  هنوز  هااخریا

 رسديمه  ادام  داشت. ذکر این نكر  ه  ضروري ب  نمر 

از عمده مالكان  ،ک  ب  گفر  تعداد زیادي از روسرایيان

از  مالكانخردهتقسي  اراضي نارضایري نداشرند، بلك  

 بودند. يضابسيار شاکي و نار ،زنان مال  :یمل 

 دارينزمنشان داد، هر واحب نسقي  هابررسي

. ندشد، بنابراین اراضي زراعي ناگزیر خرد و خردتر شد

با ایراي اویحات، مالكيت خيلي از بزرگ مالكين من ق  

آنان خرد شد.  هايينزمت و ماهيدشت از دست رف

ماهيدشت از زندگي  هاييآبادطول کشيد تا مرد   هاسال

رعيري خارج شدند و ب  زندگي با داشرن حق مالكيت 

ولي  .پي  رفت يخوبب روي آوردند. در ابردا هم  شرایط 

 کامی بعد از چند وقت مشكیت ناشي از ایراي طرح 

از  ک  ظاهرا  ماهيدشتمش ود بود. یكي از کشاورزان 

همين  بود، با تعصب خاوي اذعان داشت: مالكانخرده

ق ع  ق ع  شدن اراضي باعث شد، تعدادي از یوانان 

 .یویاي کار روسراهاي ماهيدشت راهي کرمانشاه شدند

، راه و سازيیادهالز  ب  ذکر است در آن زمان براي 

 .نيروي کار بودند یویايترابري و شرکت نفت 

حصل کار، م ایرت اهالي روسراها ب  ش ر ما يطورکلب 

 شد. یكي از کشاورزان هاآنشدن  نشينحاشي کرمانشاه و 

، از محل  کولي آباد کرمانشاه نا  برد و سفيدری و  سالمند

گفت: ب  دليل خردشدن زمين و کاه  درآمد و عد  

مدیریت وحي  بر مزار  رعایا ک  مال  بودند، اسر اعت 

شدند و ب   نشينحاشي داشرند، ناگزیر پرداخت اقساط را ن
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از  شمارانگشت ياعده. محل  کولي آباد م ایرت کردند

از مالكان نيز  ياعدهرا وق  کردند.  زمينشانمیکين، 

البر  الز  ب  ذکر  .اراضي خود را مكانيزه قلمداد کردند

طریقي توانسرند مقداري  ب  هر مالكانخردهاست ک  بيشرر 

را برگردانند و ب  گفر  اهالي مالكان از اراضي خود 

تراکرور خریدند و بدین ترتيب زمين  را براي حفظ اراضي 

بعالي از اراضي واگذار  ترم  يا کردند. از هم   خود م

نشد، ب  دليل اینك  مال  در آن زمان حالور نداشت ک  

همين ميزان اراضي بدون واحب منشث بسياري از 

ره بعد از اویحات ارضي و مناقشات در دو هاناآرامي

نسق داران دوره بعد از اویحات و  ،شد. مالكان امروز

یواب یكي از کشاورزاني  ،رعایاي دوره قبل از اویحات

بودن خا  کشاورزي با  دارریش بود ک  از حق نسق و 

ایراي طرح . سخن بسيار داشت تعصب خاوي حرا و

 ساززمين ي بردارب رهدگرگوني و تحول در نما  مزبور و 

تحول سياسي دیگري نيز شد. با وقو  انقیب اسیمي 

ي یدید ب  انحیل کشيده بردارب رهبسياري از واحدهاي 

اویحات ارضي  ،انقیب یلاواشد. الز  ب  ذکر است در 

، مریع واگذاري دوباره 0921لغو شد. سپس در سال 

زمين )مجمع تشخي  مصلحت نما ( کار اویحات را از 

 .تسر گرف

 

راه حلی برای کاهش تعارضات و  عنوانبهطرح کاداستر 

 بهبود مدیریت اراضی

دهند مسرندات و م العات ميداني نشان مي

یكي از راهبردهاي اساسي براي تثبيت مالكيت، کنررل 

هاي یبري و اسرفاده از نقش  ،و مدیریت کاربري زمين

. در گذشر  از کاداسرر براي پرداخت استیا کاداسرر 

؛ 0986گرفرند )ملكي و سعدي، اليات ب ره ميم

(، اما در حال حاضر هدا 0992شاهدي و ییلي، 

گيري ن ایي کاداسرر عیوه بر گردآوري ماليات، موضع

هاي مربوط ب  ی اني در قبال مدیریت زمين و دارایي

کارگيري لزو  ویود و ب  کنندهمشخ آن است ک  

؛ 0991ي، ؛ علوم0999کاداسرر است )اسماعيل، 

زاده چنين حسن(. ه 0990ب ارسران فر و مجاهد، 

( بر این باورند 0993( و زاهدي و همكاران )6100)

یابي ب  کشاورزي پایدار، دسررسي کاداسرر، براي دست

و مل  بندي کردن و  بنديق ع ب  زمين و سيسر  

اي مدیریت منابع طبيعي از اهميت وی ه

سري و اداره زمين برخورداراست. لذا سيسر  سرپر

هاي مدیریري زمين یكي از سياست عنوانب 

کردن و است ک  ب  بررسي، یبت شدهتعری 

ها و اسرفاده از زمين دادن اطیعات و ارزشانرشار

هاي پردازد و اطیعات امنيري را براي سيسر مي

 کند.مدیریري فراه  مي

 

 گیرینتیجهبحث و 

ارضهي در  کلي تحليل روند تحهوالت   طورب 

نشان داد نمها    دهسران ماهيدشت ش رسران کرمانشاه

ارباب و رعيري که  در قبهل از اوهیحات ارضهي بهر      

من ق  حاکميت داشهت، بها ایهراي طهرح اوهیحات      

مها   برچيده شهد و زمينه  برپهایي ن    0901ارضي ده  

نشهان داد، مراحهل    هایافر ب  ویود آمد. خرده مالكي 

 طههوربهه اخههر قایههار  اوليهه  توسههع  در ایههران در او 

هها )پ لهوي   شرو  شد و در دوران پ لوي غيرملموس

اول و دو ( محسوس شد. در روند تاریخ زمينهداري،  

ها و با وی گي خاص خود قرن« رعيري –نما  ارباب »

تا چند ده  اخير بر غالهب منهاطق از یمله  دهسهران     

اسههرمرار و حاکميههت  ماهيدشهت ش رسههران کرمانشههاه 

ط  را هيچكس ب  یاد نداشت، بجز داشت. دوران مشرو

چند نفر ک  رهبران مشروط  را فئودال قلمداد کردنهد.  

دوره یكي از دالیل شكل نگرفرن اویحات ارضي در 

هها بودنهد. اولهين گها  که  در      مشروط  همين فئهودال 

ارتباط با دگرگوني ساخرار اراضي کشاورزي برداشهر   

 هجري شمسي 0901شد، مربوط ب  اویحات ارضي 

رعيري و با انگيزه  –بود ک  با هدا الغاي نما  ارباب

سياسي، ایرماعي و اقرصادي طي س  مرحل  تا اوایهل  

ادامه  یافهت. ایهراي مقهررات اوهیحات       0931ده  

داري و ارضي خواه ناخواه نق   ع في در تاریخ زمين

مالكيت اراضي من ق  ماهيدشت بود. در طي این ده ، 
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مالكيت  يمحدودکنندهک   ايعدیدهمقررات  قوانين و

تهثملي بهر تحهوالت     خصووي زمين بود، وضهع شهد.  

پس از سقوط نمها    ،ارضي من ق  ماهيدشت نشان داد

ایراي اوهیحات ارضهي    واس  ب  ارباب و رعيري ک 

-زندگي ایرماعي و اقرصهادي خهانواده  ب  ویود آمد، 

هاي رعيت تغيير کرد. این تغييهرات را یهزو الینفه     

ضهي در یامعه  روسهرایي قلمهداد     حهول ار ظ ور هر ت

اند. ب  ناچهار در زنهدگي دهقانهان آن زمهان هه       کرده

مثهال، نسهق داران    عنوانب تغييراتي وورت پذیرفت. 

واحب زمين شدند. شثن و طبق  ایرماعي آنان ارتقاء 

 نشينروسرایافت. مالكان نيز ک  ک  از وحن  و یامع  

را  هایشانزمينكان محو شدند. اکثر قریب ب  اتفاق مال

 03تقسي  کردند یا ب  رعيت طي شروطي ک  در مهاده  

قانون اویحات ارضي آمده بود واگهذار نمودنهد. در   

وهورت گرفره  از اسهناد و مهدار  نسهق       هايبررسي

دشهت مشهاهده شهد که  بيشهررین      داران دهسران ماهي

-31ههاي  ها و ودور اسهناد زراعهي در سهال   مالكيت

اق افراده است. تعداد زیادي از شمسي قمري اتف 0903

این اسناد ق عي و رسمي بودند. نكر  قابل توی  ایهن  

 یهز ب نامي از مالكان زن  شدهبررسيبود ک  در اسناد 

یهواب چرایهي ایهن     یكي دو مورد مشاهده نشهد، در 

امريهازي که  وابسهر  به       عنهوان به   مورد از حق نسق،

كهان  ناخواه حالهور مال  ک  خواه رعيت بود م رح شد

 قرار داد. الشعا تحتها را زن در آبادي

اکنون ک  روند تحوالت ارضهي در دهسهران   

ماهيدشت م رح شد، در ادام  ب  تعارضهات ملكهي و   

-ميها نشان بررسي است.شدهپرداخر دعاوي حقوقي 

هرسال  و حري در زمان انجا  پ وه ، تعارضات  دهد

ضهي  و مناقشاتي در اراضي وقفي و خصووي حري ارا

ملي پي  آمده بود ک  با توی  ب  مسرنداتي ک  پيشهرر  

عنوان شد، رفع تعار  شد. این تعارضهات در دوران  

قبل از اویحات ارضي درخواست ب ره مالكان  توسط 

ساالر اشرا زنگن  بود و یا در مواردي اخریفهاتي بها   

ر اساس ب اداره کل اوقاا و امورخيری  نمود پيدا کرد.

، ، در زمهان نمها  اربهاب و رعيرهي    همنابع بررسي شهد 

تعارضات ملكي ب  ندرت در دهسهران ماهيدشهت به     

اي مناقشه  وقو  پيوسر ، زیرا ک  با ب  ویود آمدن هر 

و کردنهد  مهي اربابان یا مباشران، مناقشات را سرکوب 

 گونه  ههي  کهار یهدي    یهز به  ب  عبارتي براي رعيهت  

ران حقوقي قائل نبودند. تعارضات و مناقشهات در دو 

بر اساس ها زمينبعد از اویحات ارضي با خردشدن 

حق نسق پي  آمد ک  در اکثر موارد با ری  سهفيدي  

. اخریفات دیگهري که    شدميکدخدایان حل و فصل 

 نشهينان خهوش رخ داد دعواي  0931 تا 0901در ده  

یحات ارضهي  بود ک  چون نسقي بر اساس قانون اوه 

، سير طورکليب . افتپایان ییا نداشرند دعوا در همان

 دسال اخير نشان دا 21طي  0يشمارگاه یا کرونولوژي

رویدادي ک  یایگهاه و سرنوشهت دهقانهان در تهاریخ     

سياسي ایران را مرحول نمود ایراي اویحات ارضهي  

 قبيهل در دوران پ لوي دو  بود. رویهدادهاي دیگهر از   

هاي در بره  مرگ، خرید و فروش زمين، ارث و غيره

بر تحوالت  توی يقابل تثیيراتب  فراخور خود زماني 

 .اندارضي دهسران ماهيدشت گذاشر 

با توی  ب  سير تاریخي بررسي شده ب  نمر 

عبارتي ودور اسناد  سيسر  یبت زمين یا ب رسدمي

دهد در   رخ ميمالكيت با توی  ب  هر رویدادي ک

 ؛ها نق  بسزایي خواهد داشتمالكيت سازيشفاا

نممي ر و کاه  بيبراي ایراي کامل کاداسر ،بنابراین

هاي زراعي، عد  تداخیت اراضي در حوزه مالكيت

 و کاه  دعاوي مرد  با خواريزمينزراعي با ملي و 

 :شودپيشن اد ميمرد  و مرد  با دولت موارد ذیل 

دولت از طریق  یانب هم مایت و کم  ح .1

 تخصي  بودی  و منابع الز  و کافي

-هاي ایرایي و ذي  دسرگاهمكل  شدن هم . 

 ربط در ایراي طرح

                                                           
 0-Chronology   ب  معناي روش اندازه گيري و تقسي  بندي زمان ب

 باشد.بخ  هاي مساوي مي
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-نيروهاي مجرب و مرخص  ب  کارگيريب  .3

 منمور تسریع ایراي کاداسرر

نفعان در عز  و اراده ملي و مشارکت هم  ذی . 

 .ایراي طرح

 

 فهرست منابع

دانشگاه  پایان نام  کارشناسي ارشد .وضعيت یبري امی  بدون سند در حقوق یبت ایران. 0999ق.،  اسماعيل، .1

 شاهرود.

م الع  موردي: دهسران ، هاي ارضي در توسع  روسرایي. نق  مالكيت0989 .هجرتي ح.  .  . و افشاري، .2

 .06-32: 9 .فصلنام  علمي پ وهشي یغرافياي انساني يدری .حپایين رخ تربت

 .06-90: 0 برداري در سرحد چ اردانگ . نشری  مدیریت.هاي ب رهنما  تحول يرس. 0972تقوایي،  .  .3

بخ   موردي:ي  م الع، اراضي کشاورزي برداري ازب ره مالكيت بر. 0993باغ.  دامنج. توکلي، ج. و  .4

 .002-030: 3. برنام  ریزي روسرایي ماهيدشت ش رسران کرمانشاه. مجل  پ وه  و

در ایراي . عوامل مویر بر مشارکت کشاورزان 0988یمشيدي،  .، تيموري،  .، حاضري،  . و  . روسرا.  .5

 توسع .سازي اراضي اسران ایی : م الع  موردي ش رسران شيروان و چرداول. فصلنام  روسرا و طرح یكپارچ 

06(0:)019- 067. 

فصلنام  علو  . دولت پ لوي، اویحات ارضي و نمری  توسع  روسرو. 0992. موسي ن اد . ج. و  .خرمشاد،   .6

 .070-003(: 72)60. ایرماعي

ظ ور اربابان زن در غرب ایران، از مشروط  . 0993ووفي،  . ر.، طاهري مقد ،  . و ش. کرمي.  د.،رحمانيان،  .7

نام  زنان، پ وهشگاه علو  انساني و پ وه  .ش( م الع  موردي کرمانشاه0961-0683) تا پایان پ لوي اول

 .32-07(: 07)7. م العات فرهنگي

سازي اراضي در اسران بازدارنده ایراي طرح یكپارچ  . اولویت بندي عوامل0988روسرا،   و  . تيموري.  .8

 01-6خراسان ینوبي )م الع  موردي: ش رسران در ميان(. مجل  تحقيقات اقرصاد و توسع  کشاورزي ایران. 

(6 :)039- 003. 

 هايمعرفي مدل دامن  اداره زميني با تثکيد بر نق  مؤلف . 0993. قوامي .  و .،ب یمشيدي اول، ،.ن زاهدي، .9

دومين کنفرانس ملي م ندسي فناوري اطیعات مكاني، دانشگاه ونعري خوای  نصيرالدین طوسي «. مكاني آن

  .و دانشكده م ندسي نقش  برداري

فصلنام  م العات . تثیير کاداسرر در یلوگيري از اشرباهات یبري .0992. ییليس.  . و  ر.شاهدي،  .11

 .69-09: 9.ایرماعي

برداري کشاورزي در ایران، سروا، هاي ب ره. مدیریت نما 0990، ز. و ج. قاسمي. شعبانعلي فمي، ح.، قارون .11

 چاپ اول، انرشارات آواي مسي .

. مروري بر وضعيت خردي و 0997شوکري آمقاني،  .، کینرري، خ.، اسدي،  . و ح. شعبانعلي فمي.  .12

 .89-29(: 0)2اراضي. پراگندگي اراضي کشاورزي در ی ان و ایران. نشری  علمي ترویجي مدیریت 

در دشت ماهيدشت  SIGیابي تغذی  با اسرفاده از . مكان0990طاهري تيزرو،  .، مشایخي، ح. و  . زار .  .13

 .39-07(: 00)2کرمانشاه. مجل  پ وه  آب ایران. 



 011/  0010/  2/ شماره  01نشریه علمی مدیریت اراضی/ جلد 

 

)قبل از انقیب  بررسي تثیيرات اقرصادي و ایرماعي اویحات ارضي. 0990. اميري پریانس. و  آ.، عزمي، .14

سومين همای  سراسري کشاورزي و منابع  م الع  موردي: ش رسران کرمانشاه. -روسرایي مي( بر ایرما اسی

 ، ت ران.طبيعي پایدار

 نام  کارشناسي ارشد دانشگاه ق .پایان نق  کاداسرر در ایبات و احراز مالكيت.. 0991 .. صعلومي،   .15

: ش(0930-0900سلب مالكيت از مالكان زن ) اویحات ارضي و مسئل . 0992. رحمانياند. و ش.، کرمي،  .16

 . 60-02: 93. فصلنام  گنجين  اسناد. م الع  موردي غرب ایران

سازي اراضي کشاورزي با اسرفاده . ساماندهي و یكپارچ 0980زاده. کینرري، خ.، حسيني، س.  . و غ. عبدال  .17

 . 019-27(: 9)8از تجارب کشورهاي اروپاي شرقي. فصلنام  روسرا و توسع . 

-برداري کشاورزي پس از انقیب در ایران. مجموع  مقاالت و سخنرانيهاي ب ره. نما 0977زاده،  . ل سایي .18

برداري ب ين  از اراضي، معاونت آبخيزداري، وزرات ی اد هاي ب رهها و روشهاي سمينار ملي بررسي سياست

 سازندگي.

 اهاي ایران. چاپ دو . انرشارات نوید.. تحوالت ایرماعي در روسر0986زاده،  . ل سایي .19

-پایان. آن در ب داشت حقوقي از انقیب و تثیير قبل از انقیب تا بعد تحوالت کاداسرر .0990ال . مجاهد،  .21

 نام  کارشناسي ارشد دانشكده علو  انساني. دانشگاه آزاد اسیمي.

شرمين کنگره یغرافيدانان ایران. هاي توليد مشا . ه. عملكردهاي تعاوني0979م يعي لنگرودي، س. ح.  .21

 اوف ان. 

هاي هاي کاداسرر و پایگاه دادهنقش  یایگاه ونق  کاداسرر، توليد. 0986 .سعدي مسگري . و  ملكي،  .، .22

 .سازمان نقش  برداري کشور ت ران، ،86همای  ژئوماتي  . امی  حقوقي در عمليات مربوط ب  یبت اسناد و

 . چاپ اول.آئينتریم  فالل اهلل ني . و توسع  سرمای  داري در ایران دیكراتوري. 0983. هاليدي، ا .23

 انرشارات اميرکبير.

24. Bonaker. Th. 1996. Conflict Theories. A socio-scientific introduction with sources 

spriger specialist media. Wiesbaden GmbH (In German). 

25. Coyne, I. 1997. Sampling in Qualitative Research. Purposeful and Theoretical Sampling; 

Merging or Clear Boundaries? Journal of Advanced Nursing 26(3):623-30 

26. Deininger, K. 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction.  World Bank 

Policy Research Report; Washington, DC: World Bank and Oxford University Press.  

27. Ehsani, K. 2006. Rural Society and Agricultural Development in Post-Revolution Iran: 

The First Two Decades. Critique Critical Middle Eastern Studies. 15(1):79-96 

28. Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith. R., Williams. S., and S. Williams. 2000. Working 

with Conflict. Skills and Strategies for Action. London. Project: gaining accurate 

predictions of electricity production according to weather, pollution and irradiance 

prediction data. 

29. Hasanzadeh, K. 2010. GIS, Cadastre and Sustainable Development. International Journal 

of Geomatics and Geosciences. 1(3): 414-425. 

30. Keddie, N. R. 1968. The Iranian Village before and after land reform. Journal of 

Contemporary History. 3(3): 69-91. 

31. Schultz, T.W. 1964. Transforming traditional agriculture. The Economic Journal. 

74(296): 996-999. 

32. Yasouri, M., 2008. The reasons for minimum profitability of production factors in rural 

areas. Journal of Geography and Regional Development. 9(5): 113-124. 

 

https://www.researchgate.net/project/gaining-accurate-predictions-of-electricity-production-according-to-weather-pollution-and-irradiance-prediction-data
https://www.researchgate.net/project/gaining-accurate-predictions-of-electricity-production-according-to-weather-pollution-and-irradiance-prediction-data
https://www.researchgate.net/project/gaining-accurate-predictions-of-electricity-production-according-to-weather-pollution-and-irradiance-prediction-data


9 / Journal of land Management (Soil and Water sci.) Vol. 10 No 2, 2022 

Documentary Analysis of the Effects of Agrarian Changes on 

Property Conflicts and Legal Disputes  

(The case study of Mahidasht Region) 
 

A. Poorniakan, K. Zarafshani, and Sh. Geravandi1  
M.Sc. of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran. 

Poorniakan398@gmail.com 

Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, 

Kermanshah, Iran. Zarafshani2000@yahoo.com 

Assistant Prof., Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, 

Kermanshah, Iran. Sh.geravandi1@gmail.com 

 

 
Received: June 2021 and Accepted: December 2021 

 

Abstract 

Property conflicts and legal disputes over land ownership constitute one of the most 

complex issues in the field of agriculture. Adopting a qualitative approach, the 

present study reviews the literature and field research findings on property conflicts 

and legal disputes following the Land Reform of 1962 in Mahidasht over the past 60 

years. Document analysis and field research evidence from the documents over the 

period 1885 to 1962 show that landlord system was transformed into the current 

peasant system as a result of the agrarian reform in 1962 that served as the first 

transformation in land ownership structure. This subsequently led to conflicts and 

disputes over fragmented farmlands, and dispersion of even and uneven agricultural 

lands of different degrees of , fertility. In the meantime, the peasant system failed to 

meet the farmer’s household needs. In other words, the social changes due to the 

land reform led to economic changes and the consequent changes in the cultural life 

of the farmers. The documents in Mahidasht revealed that most of the property 

ownership documents had been issued during the years 1966-71 and that many of 

these were conclusive and official. Interviews with 25 local elder farmers further 

revealed that property conflicts and disputes had arisen after the land reform of 1962 

and the subsequent sharing out of the inherited lands. The most important measure 

found to reduce property conflicts is to register land rights and to implement the 

Cadastral system. 
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