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  اریهدوم قاج ي تجاري و پیامدهاي آن در نیمه رشد کشاورزيِ
 1والیت قاینات: مطالعه موردي

  
  **علی آرامجو، *زهرا علیزاده بیرجندي

  
  چکیده

هاي مختلـف کشـور    حکومت قاجاریه، حوزه دومِ ي در نیمه تحوالت اقتصاد ایران
 ،هاي اقتصادي و اجتماعی کشاورزي نیز مانند دیگر عرصه. را دستخوش تغییر کرد

دوم  ي قاینـات در نیمـه   تحوالت اقتصاديِثیر بررسی تأ. ز این تغییرات متأثر شدا
آن، مسئله پژوهش حاضـر  هاي  این والیت و پیامد حکومت قاجاریه بر کشاورزيِ

هـاي خـارجی و    سـتد دادوي  هتوسـع  دنبـالِ  هاي این پژوهش، به یافته بنا بر. است
اي مهم در تجارت روسـیه،   قاینات را به حلقه داخلی که والیت دورافتاده و مرزيِ

در اواخر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیسـتم      ریتانیا و ایران در شرق کشور هند ب
افـزایش  . سوي تجاري شدن سـوق یافـت   این والیت نیز به تبدیل کرد، کشاورزيِ

تولید محصوالت صادراتی مانند تریاك، زعفران و ابریشم و کـاهش تولیـد اقـالم    
  . هاي این روند جدید بود ضروري مانند گندم و جو از مشخصه

   .بیرجند، اقتصادقاینات، ، یهقاجار، تجاري کشاورزي: واژگان کلیدي

                                                             
  )zalizadehbirjandi@gmail.com(یرجند استادیار گروه تاریخ دانشگاه ب* 

 )aliaram.nl@gmail.com(آموخته کارشناسی ارشد تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسالمی دانش** 
  24/11/90: ـ تاریخ تأیید 16/12/89: تاریخ دریافت

ایـن والیـت در   . گرفت ي جنوب شرقی خراسان را در بر می والیت قاینات در این دوره سرتاسرِ گوشه. 1
در اواخر عصرِ صـفویه، عنـوان قاینـات بـراي     . تر، پیش از دوره صفوي، قهستان نام داشت اي وسیع سترهگ

نام قاینات از شـهر اصـلی   . کار رفت و عنوان قهستان دیگر به آن اطالق نشد نامیدنِ قسمتی از این ناحیه به
تـاریخ  ، )1383(حسین فنودي، عبدال. رك. والیت یعنی قاین گرفته شده و بارها بر منطقه اطالق شده است

  .32ـ 31، به تصحیح محمود رفیعی، تهران، هیرمند، صص قاینات
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  مقدمه
 قرن نوزدهم، از تولید و تجارت دومِي  هایران در نیم مختلف هاي موجود از والیات گزارش

برخـی از  . کنـد  صورت نامنظم و نابرابر حکایت می شماري از محصوالت پولی، هر چند به
اصلی، از جمله ابریشـم، تریـاك،    تولید محصوالت پولیِ برابر شدنِها، از چند  این گزارش

نوشیروانی، کشاورزيِ ي  به عقیده 1.اند زمانی گزارش دادهي  هتنباکو، پنبه و برنج در این بره
توان کشاورزيِ معیشتی قلمـداد   ایران را در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دیگر نمی

کشور ادغـام شـده و روابـط بازرگـانی      شاورزي کامالً در اقتصادکرد، زیرا در این زمان، ک
معیشتی همچنـان بـه    هاي کشاورزيِ البته، بسیاري از ویژگی. گسترش چشمگیري یافته بود

همانگونه که تشریح خواهد   ـ در این میان، در والیت قاینات نیز 2.داد حیات خود ادامه می
براي ورود به این بحث، نگـاهی  . برداشته شد ي کردن کشاورزيهایی براي تجار ـ گام شد

  .استدوم حکومت قاجاریه الزم  ي ویژه والیت قاینات، در نیمه کلی به اقتصاد ایران، به
  

  تجارت قاینات در نیمه دوم قاجاریه
 اي در اقتصـاد داخلـیِ   ق، تحوالت عمـده 1266/م 1850المللی بعد از  بین اقتصادي  هتوسع

  پیشـرفت  بـه علـت  . د کرد که ایران هم از این امـر مسـتثنی نبـود   بسیاري از کشورها ایجا
آهن  ق، تأسیس راه1286/م1869ده شدن کانال سوئز در سال گشو تکنولوژيِ حمل و نقل،

ي بخـار  هاي تجـار  استفاده از کشتی 3.المللی شد هاي بین تجارت ایران نیز وارد رقابت... و
ق بـه ترتیـب،   1278/ م1862فارس در ق و در خلیج 1277/ م1861در دریاي خزر در 

 آغـازِ . تر کـرد  با روسیه و بنادر جنوبی را با هند بریتانیا آسانرا ارتباط بنادر شمالی ایران 
اوایـل دهـه    ق و1290/م1880اواخـر دهـه    آسیاي مرکزي و قفقـاز کـه در   صنعتی شدنِ

ـ  ق صورت پـذیرفت، بـازار جدیـدي را بـراي محصـوالت ایـران، بـه       1300/م1890 ژه وی

                                                             
١. Ahmad seyf,(١٩٨٤), “ Commercialization of Agriculture: Production and Trade of opium 
in Persia, ١٩٠٦-١٨٥٠”, International Journal of Middle East Studies, Vol. ١٦, No. ٢, p.٢٣٣. 

مجموعه مقـاالت مسـائل   : ، در»سرآغاز تجاري شدن کشاورزي در ایران«، )1361(نوشیروانی، . و. س. 2
  . 228ص  ،، تهران، آگاهارضی و دهقانی

٣. Robert A. McDaniel, (١٩٧١) “Economic Change and Economic Resiliency in ١٩th Century 
Persia”, Iranian Studies, Vol. ٤, No. ١, p.٣٧. 
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 هـاي بـزرگ   قـدرت  رقابت 1.محصوالت ایاالت شمالی ایران از جمله خراسان فراهم آورد
 سـازِ  خود، زمینهي  هنوب روس و بریتانیا در قرن نوزدهم براي نفوذ در ایران نیز به استعماريِ

آنهـا   هر چه بیشـترِ  هاي نفوذ ترین راه تردید، یکی از مهم بی. تحوالتی در اقتصاد کشور شد
ـ ایراندر   2ـ  راي هر دو قدرت اهمیـت زیـادي داشـت   که ب  ، به خصوص نواحیِ شرقیِ آن 
ي، پست و تلگـراف  آهن، مسیرهاي تجار روابط اقتصادي و تجاري بود؛ ایجاد راهي  هتوسع

قاینـات بـین مشـهد و     3.و همچنین تاسیس شعب بانکی، همه در این زمینه صورت گرفـت 
کاالهـاي روسـی و هنـد بریتانیـایی     ي  هبازارهاي عمد ،سیستان واقع شده بود که به ترتیب

بنابراین، در این دوره، رقابت چشـمگیري بـین ایـن دو قـدرت در منطقـه مشـاهده       . بودند
قاینات نیز چنان بود که هر یـک   ي، شرایط سیاسیِتجار عالوه بر موقعیت مناسبِ .شود می

هـا،   واقع، از نظـر ایـن قـدرت    در. کرد از دو قدرت رقیب براي نفوذ بیشتر در آن تالش می
 کـامالً  ي با هـدف هاي تجار آن بود و فعالیت يِقاینات بیش از اهمیت تجار اهمیت سیاسیِ

  .گرفت سیاسی صورت می
تجارت قاینات بیشتر با دیگـر  ) ق1210ـ64(اول حکومت قاجاریه ي  ههر چند، در نیم

هایی از وارد  حلی بود، گزارشکاالهاي م والیات ایران، آن هم در قالب واردات و صادرات
کرك را که بیشتر بـه  . در دست استتدریجیِ این والیت به تجارت با هند بریتانیا نیز  شدنِ

بردند که از قبل، در این والیت سـاکن و بـه عناصـر     عمدتاً هندیانی می 4،شد هند صادر می
د تاجر هنـدي  ق از فعالیت چن1247در سال » ولف«. مهم تجاري منطقه تبدیل شده بودند

گاهی کاالهاي هند و بریتانیا و اروپا که بـه بنـادر    ،همچنین 5.در بیرجند گزارش داده است
رسید، از راه کرمـان و خبـیص وارد بیرجنـد کرسـی      فارس، مخصوصاً بندرعباس می خلیج

                                                             
١. Nashat, Guity “From Bazaar to Market: Foreign Trade and Economic Development in 
Nineteenth-Century Iran”, Iranian Studies, Vol. ١٤, No. ١/٢, (Winter - Spring, 1981), P.60. 

ــ  47، صـص  1389تهران،  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایانقاینات در دوره قاجاریهعلی آرامجو، . 2
60.  
  .74ـ  67همان، صص . 3

٤. Thomas Southey, (١٨٤٨), The rise, progress and present state of colonial wools, London, 
p.٣٢٨. 
٥. Joseph Wolff, (١٨٣٧), Research and missionary labours among the Jews, Mohammedans, 
and other sects, Philadelphia, PP. ٨٢-٨١. 
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هـاي شـتر    حاکمان والیت قاین گله 1.شد تا از آنجا به مناطق دیگر ارسال شود قاینات می
قرن نوزده، با اجاره دادن شتر به بازرگانانی که در این مسیر و مسیرهاي  اوایلو از داشتند 

شدند و ضمن کمک به رشـد تجـارت از    ، در تجارت آنها شریک میکردند میدیگر فعالیت 
از سـه یـا چهـار    ) ق1259(» فوربس« 2.کردند طریق قاینات، منافع خود را نیز تضمین می

ایـن شـهر   در رشد تجـارت  ي  هدهند کند که نشان جند یاد میکاروانسراي خوب در شهر بیر
  3.است
ـ    دنبال تالش به اسـتراتژیک  ي  ههاي لندن و سنت پترزبورگ براي اعمـال نفـوذ در منطق

بـه  ) ق1264-1344(دوم حکومت قاجاریه ي  هویژه بیرجند، در نیم قاینات، این والیت، به
کـه در   ی و داخلی تبدیل شد، به طوريقطبی بازرگانی در شرق ایران براي مبادالت خارج

ـ  هاي اصلیِ حکومت قاجار، یکی از طرف پایانیِي  هچند ده که  تجارت با بریتانیا و روسیه 
شد و این در حـالی   ـ در شرق ایران محسوب میکوشیدند ذ بیشتر در این منطقه میبراي نفو

رشد یات دیگر ایران نیز همچنین وال افغانستان و بود که تجارت قاینات با والیات همجوارِ
درصـد از واردات والیـت قاینـات را     70م حـدود  1905ــ 06به عنوان مثال، در . کرد می

درصد از صـادرات قاینـات    43و کاالهاي روسی و هند بریتانیایی به خود اختصاص دادند
بررسی مفصل تغییراتی که در تجارت قاینـات در   4.ها شد این کشور راهیِ ،نیز در این سال

 ي والیـت به هر روي، پیوند تجار 5.ین زمان روي داد، از موضوع این نوشتار خارج استا
 هاي مختلـف  تحوالتی چند در عرصه سازِ المللی، زمینه قاینات با بازارهاي بیني  هدورافتاد

                                                             
، تهـران، انتشـارات موسسـه جغرافیــایی و    سـی و دو مقالـه جغرافیـایی   ، )1353(محمدحسـن گنجـی،   . 1

  .12کارتوگرافی سحاب، ص 
ي سیمین فصیحی، تهران، انتشارات جـاودان خـرد،    ، ترجمهایران عصر قاجار، )1375(س لمبتون، .ك. آ. 2
  .78ص

٣. Frederick Forbes, (١٨٤٤), “Route from Turbat Haideri, in Khorasan, to the River Heri Rud, 
on the Borders of Sistan” , Journal of the Royal Geographical Rociety of London, vol. ١٤, 
p.١٦٢. 
٤. L. Daukes, (١٩٠٦), “Report on the Trade of the Province of Seistan and Kain for the year 
ending February, http://parlipapers.chadwyck.co.uk, pp. ١٩-١٧. 

آرامجـو، صـص   . براي اطالعات بیشتر در زمینه تحوالت تجاري والیت قاینـات در دوره قاجـار، نـک   . 5
  .99ـ64
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آسـاي واردات، اقتصـاد لـرزان و     جریان سـیل . حیات اقتصادي و اجتماعی این والیت شد
به عنوان مثال، هرچند آمار دقیقی از صـنایع  . رو کرد ا با مشکالتی روبهداخلی ر پذیرِ آسیب
 مصنوعات تردید سیل واردات حکومت قاجاریه در دست نیست، بی اولِ ي هاي نیمه و پیشه

هـا شـد و وضـع     اروپایی باعث کاهش تولید صنایع محلی و از بین رفـتن برخـی از پیشـه   
محـوري   یبافان سنتی که قبالً نقشـ  پارچه. ساختهاي گوناگون را متحول  صنعتگران حرفه

 1.هاي اروپایی از بین رفتند آساي واردات پارچه در تولید شهري داشتند، در اثر جریان سیل
هـاي   قیمـت و لبـاس   ارزان ايِ هـاي پنبـه   م از ورود پارچـه 1872/ق1288در سال » بلّو«

ق، بعد 1292/م1875ر سال د» رگرمک گ« 2.اروپایی به قاینات گزارش داده است ماشینیِ
شود که این صنعت در حـال   روي ابریشم در قاینات، یادآور می از اشاره به نوعی گلدوزيِ

ارزان بـود،   واردات ي دستیِ محلـی کـه نتیجـه    صنایعِ لِبا تنزّ به نظرِ سیف، 3.نابودي است
ت بیشـتر  مانند ابریشم و پنبه کاهش یافت و این محصوال یتقاضاي داخلی براي مواد خام

ل صنایع محلی، نیاز به واردات کاالها بیشتر و بیشتر و بیشتر صادر شد؛ متعاقباً به علت تنزّ
این کاالهاي وارداتیِ متنوع،  خریدي  ههمچنین، نیاز به نقدینگی براي فراهم کردن هزین. شد

ـ به این ترتیب، به نظر او، بخشی از . کشاورزان را به تولید محصوالت پولی کشاند ي  هجاذب
  4.گشت کشت محصوالت نقدي، به نوعی ضعف در تولید بخش غیر کشاورزي برمی

کشاورزيِ قاینات، نگـاهی گـذرا بـه    ي  براي درك کامل این گرایش تجاري در عرصه
  .نماید الزم می) ق1210ـ64(اول قاجاریه ي  هوضعیت کشاورزي این والیت در نیم

  
 اول قاجاریه ي هنگاهی گذرا به کشاورزي قاینات در نیم

                                                             
ـ  ، )1377(جان فوران، . 1 ـ 1500ران همکاري شکننده تاریخ تحوالت اجتمـاعی در ای ي  ، ترجمـه م1914ـ

  .268احمد تدین، تهران، مؤسسه خدماتی و فرهنگی رسا، ص 
٢. Henrry Walter Bellew, (١٨٧٣), Record of the march of the mission to Seistan, Calcutta, 
p.٣٠٤. 

، م 1875شرح سفري بـه ایالـت خراسـان و شـمال غربـی افغانسـتان در       ، )1368(گرگر،  مک. ام. سی. 3
   .153:، مشهد، مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوي، ص2ي اسداهللا توکلی، ج  ترجمه

٤. Ahmad Seyf “Commercialization of Agriculture: Production and Trade of opium in Persia, 
1850-1906”, p.234. 
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رو بـوده   قاینات با توجه به شرایط جغرافیایی خاص خود، همواره با کمبود منابع آب روبـه 
هـا و گـاه    اي دائم نداشت و آب مورد نیـاز آن معمـوالً از قنـات    این منطقه رودخانه. است
 هاي موجود، به دلیل بنابر گزارش. شد که در سراسر منطقه حفر شده بود می تأمینهایی  چاه

که به احتمال زیـاد، بـه    تعلق داشتهالی چند روستا ا کمبود منابع آب، گاهی یک قنات به
گونـه بـود    م آب بدینیروش تقس. افتاد اتفاق مییک روستا  علت خشک شدن قنات یا چاه

تـا   گذاشتند و میآب  سطح روي سوراخی داشت،که در انتهایش  اي مسی یا آهنی که کاسه
 از آب مـزارعش  بـراي آبیـاريِ   توانست می شخص، نشده بودبریز زمانی که کاسه از آب ل

سـیم آب  قرن چهاردهم هجـري قمـري بـراي تق    اوایلاین روش که تا  1.دنکاستفاده  قنات
 2.نام داشت» پنگان«رفت،  کار می آب به عمدتاً در مناطق خشک و کم

ت قاینات در اثـر  والی عالوه بر کمبود منابع آب، ناامنیِي اول حکومت قاجار،  در نیمه
. در وضعیت نامناسب کشاورزي این منطقه دخیل بود تهاجم اقوام ترکمن، بلوچ و افغان نیز

تـداوم نـاامنی، سـبب     ،از یک سوي، اسارت نیروي کار توسط مهاجمان و از طرف دیگـر 
  .شد گذاري کمتر اهالی در امور زراعی می سرمایه

ـ  خیزيِ نسبیِ دشت طبس، آن با وجود حاصل  ) م1841/ق1259(» فـوربس «ه کـه  گون
مردم حداکثر براي سه یا چهار مـاه   .نشده بود هم کشتپنجاهم آن  حتی یک کند، اشاره می

آن هم البته  گذراندند که خوردن شلغم و چغندر می ها را با گندم داشتند و باقیِ ماه ي ذخیره
خوب این محصوالت  به شرط منبـع اصـلیِ  با وجود این،  3.پذیر بود امکانبرداشت  درآمـد 

بـا حفـر   آب مورد نیـاز آن  نواحی ایران، کشاورزي بود که  ، همچون سایراین والیت مردمِ
 »فریـزر «. شـد  مـی  تـأمین چـاه تـا حـدي     ، بـا حفـر  و در بعضی مناطق ،هاي متعدد قنات

ــاییِ )م1822/ق1237( قاینــات، از  ي منطقــه نامناســبِ بعــد از توصــیف شــرایط جغرافی
محصـوالتی ماننـد زعفـران،     4.کنـد  آن براي تولید غالت و میوه یاد می خاكخیزيِ  حاصل

                                                             
١. a.v. nikitenko,(١٨٥٣), Zapiski imperatorskovo russkovo geographicheskovo obshestva, St. 
Petersbourg, p.٢٨٠. 

  .   301، ص1370عبدالکریم حکمت یغمایی، بر ساحل کویر نمک، تهران، انتشارت طوس، . 2

٣. Fredrick Forbes, “Route from Turbat Haideri, in Khorasan, to the River Heri Rud, on the 
Borders of Sistan”, Journal of the royal geographical society of London, vol. ١٤, p.١٧٠. 
٤. James B. Fraser, (١٨٢٥), Narrative of a journey into Khorasan in the years ٢-١٨٢١, 
London, p.٢٠. 
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تریاك، جو، گندم، شلغم، پنبه، سیب، انار، زردآلو، اناب، انگور، توت، و زرشک در مـزارع  
منطقه زعفران بـود کـه    ترین محصول کشاورزيِ ظاهراً مهم 1.شد هاي قاینات تولید می و باغ

ایـن محصـوالت فقـط بـراي     ي  هواضح است که عمـد  پر 2.شد می صورت گسترده کشت به
هـایی از صـادرات آن بـه     شد و به استثناي زعفران کـه گـزارش   محلی تولید میي  هاستفاد

ي ي محصـوالت ارزش تجـار   بقیـه  3،خـورد  چشم می والیات همجوار و ممالک همسایه به
اینات، بر سود پایین زعفران در ق فوربس بعد از اشاره به تولید مقادیر زیاد. چندانی نداشت

بـازار ایـن محصـولِ ارزشـمند در آن زمـان       کساديِي  هدهند آن تأکید کرده است که نشان
   4.است

  

 يرشد کشاورزي تجار
در قـرن نـوزدهم، اقتصـاد روسـتایی از راه     ) زودبازده(پولی  يِمبادالت تجار در پی رواج

در نهایت، به بازار جهانی پیونـد   اي، مملکتی و تر ناحیه مناسبات بازرگانی به بازار گسترده
این تحول، جنبشی در تولید محصوالت کشاورزي به وجود آمد کـه آن  ي  هدر نتیج 5.خورد

دوم قرن نوزدهم و اوایل ي  هدر نیم .داد را بیشتر به سمت تولید محصوالت تجاري سوق می
ریشـم تولیـد   ي همچون زعفران، تریـاك و اب ی تجارقرن بیستم، در قاینات بیشتر محصوالت

زیاد این محصوالت، مانع توجه مردم به تولید محصوالت اساسـی ماننـد    سودآوريِ. شد می
که تولید محلـیِ ایـن محصـوالت کفـاف مـردم منطقـه را نیـز          شد، تا جایی گندم و جو می

ایـن در حـالی    6.شـد  والیت قاینات مـی وارد از سیستان  مقدار زیادي گندمظاهراً . داد نمی
یکی از محصوالتی  7.شد در قاینات تولید می ، میزان فراوانی از این محصولتراست که پیش

ي  تریـاك در ایـران، تـا دهـه    . که در این دوره توجه زیـادي را برانگیخـت، تریـاك بـود    
هـاي   بـا ایـن حـال، گـزارش     .شد ي داخلی تولید می ق عمدتاً براي استفاده1280/م1860

                                                             
١. Fraser, p. ٢٠; Forbes, pp. ٧٩-١٤٩. 
٢. Dictionnaire geographique universel.(١٨٢٩), T. ٥, part. ١ ,١, Paris, p. ٥٧١ Vasilli 
Nikitenko, p. ٢٨٠. 
٣. Keith Edward Abbott, (١٨٥٥) “Geographical Notes, Taken during a Journey in Persia in 
١٨٤٩ and ١٨٥٠”, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. ٢٥, p.١٠٩. 
٤. Forbes, p.١٧٠. 

  .221ان، ص سرآغاز تجاري شدن کشاورزي در ایر. 5
٦. From the Indus to the Tigris, p. ٣٠٤; Stewart, “The Herat Valley and the Persian Border, 
from the Hari-Rud to Sistan”, Proceedings of the royal geographical society, Vol. ٨, No. ٣, p. 
١٤٠. 
٧. Abbott, p.١٠٩. 
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به هر روي، عوامل متعدد سبب رشد تولیـد   1.تصادرات آن در دست اسي  دربارهمعدودي 
  :دوم قرن نوزدهم شدي  هاین محصول در نیم
دلیل کاهش چشـمگیرِ تولیـد    تریاك بازار چین بود، بهي  هکنند ترین تأمین هند که اصلی

اي، کشـاورزي   و همچنین رشد تولید مصـنوعات پنبـه   ـ در اثر جنگ داخلی آمریکا ـ پنبه
پنبه کرد و از همین روي، تولید تریاك در این کشور کاهشی چشمگیر خود را متوجه تولید 
در همـان زمـان، بـه    . تجارت تریاك خارج شدي  هزیادي از صحني  هیافت و هند تا انداز

دلیل توجه چین به تولید چاي و ابریشم، تقاضا براي تریـاك در آن کشـور افـزایش یافتـه     
ت، قدرت خرید و در نتیجه میزان واردات چـین  این محصوال زیاد ویژه که صادرات به 2؛بود

پر واضح است که این شـرایط توجـه کشـاورزان ایرانـی را بـه تولیـد       . را افزایش داده بود
جانشین ابریشم پـس از سـال    همچنین، نیاز به کاالي صادراتیِ. محصول تریاك جلب کرد

ایـن  ي  هیجـ در نت 3.بیشتر کشت و صادرات تریـاك کمـک کـرد    ق به رونق1281ِ/م1865
 بـه کـاالیی مهـم در تجـارت     این محصولسرعت گسترش یافت و  عوامل، تولید تریاك به

  .دشخارجی ایران تبدیل 
خراسان رایج بود، امـا   مناطق در تمامیِظاهراً در اواخر قرن نوزدهم، کشت خشخاش  

آن رو بـه  عوامل مذکور، تولید ي  هتا اینکه در نتیج. شد بیشتر براي مصرف داخلی تولید می
این مطلـب از گـزارش   . دهم در تجارت خارجی منطقه تبدیل شافزایش نهاد و به کاالیی م

تـا چنـد سـال پـیش در     «: شـود  خوبی استنباط مـی  م به1892ـ3جنرال کنسول مشهد در 
آمد اما در  خراسان تنها مقدار بسیار محدودي تریاك، آنهم براي مصرف خانگی به عمل می

شـود، بـدین سـبب در همـه جـاي       به منظور صادرات کشت مـی حال حاضر این محصول 
گیاه خشخاش به آب زیـاد و   نیازيِ بی 4».خورد هاي خشخاش به چشم می خراسان مزرعه

شـد   باعث مـی  آن، باروريِنیاز به هاي متوالی در یک زمین بدون  امکان کشت آن در سال

                                                             
١. Willem Floor,(٢٠٠٣), Agriculture in Qajar Iran, Washington, pp. ٣٤-٤٣٣. 
٢. Ibid, p. ٤٣٧. 

  .31ـ30، صص گنج شایگان. 3
Moustafa Khan Fateh, (١٩٢٦), The economic position of Persia, London, p. ١٩. 
٤. E. C. Ringler Thomson,(١٨٩٣), “Report on the Trade of Khorasan and Sistan for the 
year:٩٣-١٨٩٢”,p.٧. 
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مردم با جدیي  هلرخان، اهالی قاینات از دهـ گزارش میرزا خان هب 1.بیشتري آن را بکارند ت
 /م1871ــ 72( اسـمیت  2.شـروع کردنـد  تـدریج   بـه تریاك را ي  هزراعت گسترد ق 1290

، از تولید این محصول در بعضی از مناطق قاینات، از جمله دشـت بیـاض در   )ق1288ـ89
براي کشت تریاك جز مالیات زمین  ،در ایران، »ییت«به گزارش  3.دهد همان زمان خبر می

شد که این امر هم به افزایش کشت و استفاده از ایـن   عتی، مالیات دیگري پرداخت نمیزرا
 4.انجامید محصول می

ترین محصوالت کشاورزي قاینـات نامیـده    تریاك را در کنار زعفران مهم» مک گرگر«
این محصـول در   فراوانِ سایکس نیز در اواخر قرن نوزدهم میالدي، از تولید مقادیرِ 5.است
ق، تریـاك بـه   1300تولیـد زیـاد در اوایـل دهـه     ي  هدر نتیجـ  6.ت گزارش داده استقاینا

این محصول، در مقادیر زیاد، از راه خلیج فارس و . محصوالت صادراتی قاینات افزوده شد
قاینـات بـراي فـروش، بـه دو صـورت       تریاك 7.شد هند بریتانیا به بخارا و چین صادر می

قران و تریاك سوخته منـی   75اً تریاك خشک، منی ظاهر. شد خشک و سوخته عرضه می
  8.رسید قران به فروش می 55

زعفران تـا اواخـر قـرن    . قاینات، زعفران بودي  هعمد يِیکی دیگر از محصوالت تجار
هـاي پایـانیِ قـرن     در همـان سـال   9.شد نوزدهم میالدي عمدتاً در حد نیاز محلی تولید می

هاي جهانی، تقاضا براي این محصول  قاینات با بازار يدهم میالدي، به علت پیوند تجارنوز

                                                             
١.“Opium in Persia”  (١٨٩٤), [Foreign Office Heports, Annual Series, No. ١٢٦٨.], The 
Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. ٢٣, p.١٩٩ 

  .213ان، ص، کوشش منوچهر محمودي، تهرالملک سفرنامه میرزا خانلرخان اعتصامالملک،   اعتصام - 2
٣. Euan Smith, (١٨٧٦), The Perso-Afghan mission, journal of the persian boundary 
commission, ٧٢-٧١-١٨٧٠, vol. ١, London, p.٤٠١. 
٤. C. E. Yate, (١٩٠٠), Khorasan and Sistan, London, P. ٦٢ 

  .62، ص ...شرح سفري به ایالت خراسان . 5
انتشـارات   ،ي حسین سـعادت نـوري، تهـران    ، ترجمهده هزار میل در ایران، )1363(سرپرسی سایکس، . 6
  .401سینا، ص  ابن

٧. Stewart, p.١٤١; R. L. Kennion,(١٩٠٧) “Report on the Trade of the Province of Seistan and 
Kain for the year ending February, ١٩،١٩٠٧”,p.١٢. 
٨. R. L. Kennion, (١٩٠٨), “Report on the Trade of the Province of Seistan and Kain for the 
year ending March ١٩٠٨ ,٢٠,”p.٢٠. 
٩. C. S. Maclean, (١٨٩٠), “Report on the Trade of Khorasan for the year٩٠-١٨٨٩’’, p.٥. 
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افـزایش قیمـت نیـز،    . دنبال افزایش تقاضا، قیمت زعفران نیـز گـران شـد    به. افزایش یافت
افـزایش قیمـت ایـن محصـول     ي  دربـاره  »ییـت «. انجامیـد تولید  افزایشِخود به ي  هنوب به
رسـید،   قران به فـروش مـی   زعفران که تا چندي پیش هر هفت مثقالش به یک«: نویسد می

دنبال همـین   شایان ذکر است که به 1».اینک قیمت هر دو و نیم مثقالش یک قران شده است
تغییرات در بازار زعفران، کشاورزانِ تربت حیدریه نیز به کشت این محصول ارزشمند روي 

نیـا در  کنسول بریتا. امروزه هم زعفران آن منطقه رقیب اصلی زعفران قاینات است. آوردند
گونـه   تربت حیدریه به کشت زعفران این اهالیِ روي آوردنِي  دربارهم 1890ـ91مشهد در 

اخیراً کشاورزان تربت حیدري کـه کشـت زعفـران را از کشـت پنبـه      «: گزارش داده است
ي  هبا توجـه بـه مقـدار تولیـد سـاالن      2».اند سودآورتر یافتند، شروع به کشت زعفران کرده

قیمت هر صد مثقال ایـن محصـول   (و قیمت آن ) هزار مثقال 500ار تا هز 250از (زعفران 
تـوان   آن را مـی ي  هارزش سـاالن ) ق، حدود هشتاد قران بود1325ـ26در بازار بیرجند در 

در خود قاینات  ،آن سومِ قران تخمین زد که ظاهراً حدود یکبین دویست تا چهارصد هزار 
بـه هنـد صـادر    ظـاهراً  بیشترِ زعفران قاینات  3.شد مصرف و بقیه به مناطق دیگر صادر می

 4.شد می
 هاي ایـن  قاینات دانست که در بیشترِ بخش پولیِ دیگر محصوالت از توان ابریشم را می

 بیشـترِ ابریشـمِ   .شـد  بلوك و زیرکوه تولید مـی  خانه، نیم ویژه قاین، خوسف، سنی والیت، به
از آن در تولیـدات محلـی اسـتفاده     صورت خام به کرمان صادر و مقـادیر کمـی   قاینات به

 بسـیاري از درختـانِ  خشک شدن ق باعث  هشتاد قرن سیزدهم ي  هخشکسالیِ ده 5.شد می
چهـارمِ متوسـط تولیـد     ق بـه یـک  1288در نتیجه، تولید ابریشم در سـال  . شدمنطقه  توت

خـر   به علت بروزِ نوعی بیمـاري خـاص در اوا  بعد از این رونق،  6.اش کاهش یافت ساالنه
پرورش کرم ابریشم در قاینات دوباره متروك شد، تـا اینکـه در اوایـل قـرن     قرن نوزدهم، 

                                                             
١. Yate, p.٦٣. 
٢. Maclean, (١٨٩١), “Report on the Trade of Khorasan for the year ١٨٩١-١٨٩٠”, p.٥. 
٣. “Report on the Trade of the Province of Seistan and Kain for the year ending March 20, 

1908”, p.٢١. 

٤. “Report on the Trade of Khorasan for the year1889-90”, p.١٩. 

٥. From the Indus to the Tigris, p.٣٢٠. 
٦. The Perso-Afghan mission, p. ٣٤١. 
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هاي ابریشم خارجی، دوباره وضع مناسبی یافت و از آن به بعد تـا   ورود تخم بیستم، در پیِ
ي، افـزایش فـروش   هاي توسعه کشاورزي تجـار  از مشخصهیکی  1.یافت مدتی افزایش می
محصول، چه از سـوي مالـک و چـه از سـوي دهقـان و همچنـین       ) سلف(قبل از برداشت 

ها متفاوت  ها و مساعده اعطاي این وامي  هنحو. هاي نقديِ تجار به کشاورزان است مساعده
داد که محصول خـود را بـه قیمتـی معـین در      بود، در بیشتر موارد، متضمن بدهکار قول می

قاینـات   تجارت ابریشـمِ ي  دربارهد هاي موجو گزارش 2.موقع برداشت به بستانکار بفروشد
بـر  . کنـد  ها در آن منطقه حکایـت مـی   از وجود نوعی از این مساعده ،در اوایل قرن بیستم

هـاي تـرك،    هاي اسناد کنسولگري بریتانیا در بیرجند، تخم ابریشـم را دالل  اساس گزارش
رخت توت در آنها فرستادند که د کردند و به روستاهایی می یونانی و ارمنی وارد قاینات می

. گذاشـتند  میهاي ابریشم را در اختیار کشاورزان  ها با شرایط خاصی تخم دالل. فراوان بود
رسـید و در بعضـی مـوارد،     پنجم محصول به دالل می چهارم یا یک یک ،در برخی از موارد

 ول را بـه قیمـت ثابـت   گرفت کـه محصـ   میتضمین از خریدار  ،دالل با فروش تخم ابریشم
تردید، این نوع تجارت از  بی 3.بفروشددالل  منی یک یا دو قران زیر قیمت بازار، به معموالً

  . کرد قابلیت باالي فروش این محصول حکایت می
. پنج مثقالی بـود ي  هده الی شانزده قران براي هر جعب ،نرخ رایج تخم ابریشم در قاینات

تـر   هاي خشک معموالً سه برابـرِ  پیله .کرد تر تولید میي  ههر جعبه، ده تا سی منِ قاینی پیل
شد و قیمت  خشک یک من ابریشم تولید می ي تقریباً از هر سه من پیله. رسید به فروش می

بیرجنـد، مشـهدي    بانک روسیِي  هشعبي  هنمایند 4.هر من ابریشم شصت تا هشتاد قران بود
ــد) ق1326/ م1908در (رحــیم  ــود ي  هنماین ــم ب ــات ه تخــم . تجــارت ابریشــم در قاین
  5.شد کرد، عمدتاً در آسیاي صغیر تولید می هایی که او وارد می ابریشم

                                                             
١. “Report on the Trade of the Province of Seistan and Kain for the year ending March 20, 

1908”, p.٢٣. 
  .222سرآغاز تجاري شدن کشاورزي در ایران، ص . 2

٣. “Report on the Trade of the Province of Seistan and Kain for the year ending March 20, 

1908”, p. ٢٣. 

٤. Ibid, p. ٢٣. 
٥. Ibid, p. ٢٣. 
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ي ها شد؛ البته، گاهی با استفاده از دستگاه صورت پیله صادر می به ابریشم قاینات بیشتر
 .کردند آوردند و سپس صادر می میصورت حلقه در ا در خود منطقه بهابریشم ر ،مخصوص

ق 1326در سال . شد به خراسان و از آنجا به روسیه صادر می نیزبخشی از ابریشم قاینات 
قران از والیات قاینات و سیسـتان بـه خراسـان     18,907ابریشم به قیمت ي  همقادیري پیل

  1.صادر شده است
  

  يپیامدهاي رشد کشاورزي تجار
 ي از چند دهه) تریاك، زعفران، ابریشم(ي گرایش به سمت تولید محصوالت تجارتردید  بی
توجه بیش از اندازه به کشت محصوالت پولی . قرن نوزدهم به بعد، پیامدهایی داشت ایانیِپ

تري همچون جو  باعث شد کشاورزان کشت این محصوالت را جایگزین محصوالت اساسی
هـاي   مـورد مطالعـه کـه کشـور راه    ي  دورهویـژه در   تردید این وضعیت، به بی. و گندم کنند
هـاي   جامعـه در دوره  پـذیريِ  توانست باعث افزایش آسـیب  یمناسبی نداشت، م مواصالتیِ

گندم، جو و دیگـر  (کافیِ اقالم ضروري ي  هذخیر ،هاي قحطی خشکسالی شود؛ زیرا در سال
هاي موجود، همین عامل باعث شـده   بر اساس گزارش. وجود نداشت) محصوالت معیشتی

طـور کـه سـیف     همـان . بود که در کشت محصوالت پولی نیز ثبـاتی وجـود نداشـته باشـد    
کوتاه ي  دورهکرد بعد از یک  کند، ترس از قحطی، روستاییان را وادار می درستی اشاره می به

تولید محصوالت پولی، زمین، نیروي کار و آب بیشـتري را بـه تولیـد محصـوالت غـذایی      
قیمـت آنهـا    ،در مرحله بعدي، بـا افـزایش محصـوالت غـذایی    . اختصاص دهند) معیشتی(

آوردنـد کـه    مییافت و روستاییان دوباره به کشت محصوالت پربازده و پولی رو  میکاهش 
هـاي    ، خشکسـالی »یـوآن اسـمیت  «به گزارش  2.دنبال داشت العمل سابق را به همان عکس

 بسیاري از کشاورزانِه بود درپیِ اواخر دهه هشتاد قرن سیزدهم هجري قمري باعث شد پی
مانند تریاك و زعفـران را رهـا کننـد و جـو و      والیت قاینات کشت محصوالت سودآوري

                                                             
١. Ibid, p. ٥٣. 
٢. “Commercialization of Agriculture: Production and Trade of opium in Persia, 1850-
1906”, p.٢٣٣. 
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موجـب وابسـتگیِ   ) گرایش به تولید محصوالت تجـاري (عالوه، این روند  به 1.گندم بکارند
. هاي خود را داشت شد که مزایا و کاستی المللی می به بازارهاي بیناقتصاد ایران  روزافزونِ

توانسـت تـاثیر    المللـی مـی   بین ايهاین کاالها در بازار  کاهش تقاضا یا پایین آمدن قیمت
؛ این در حالی بود که افزایش تقاضا و قیمـت در  بگذارداي بر اقتصاد کشاورزي ایران  منفی
بـه  . آورد مـی ارمغـان  کننده و تاجر ایرانـی بـه   هاي جهانی سود بیشتري را براي تولیدبازار

جهـانی کـم شـد و    پنبـه در بـازار   ي  هجنگ داخلی آمریکا، عرضي  هدر نتیج مثال، عنوان 
این افزایش تقاضا، تولید پنبه در کشورهاي ي  هدر نتیج. تقاضاي این محصول افزایش یافت

مصر، سوریه و ایران افزایش یافت و بسیاري از کشاورزان در این کشورها بـه تولیـد پنبـه    
ق ایـن محصـول جایگـاه مهمـی را در     1279/م1863بدین ترتیب از سـال  . وي آوردندر

ي  هاما با تمام شـدن جنـگ داخلـی آمریکـا، ضـرب     . دست آورد بهراتی ایران کاالهاي صاد
  2.شدیدي به صادرات این محصول و در نتیجه اقتصاد کشور وارد شد

  گیري نتیجه
را در اقتصـاد   چشـمگیري دوم قرن نـوزدهم، تحـوالت    ي المللی در نیمه توسعه اقتصاد بین

هـاي   عرصـه  ،المللـی  هاي بـین  یران به رقابتبا ورود تجارت ا. دنبال داشت ایران به داخلیِ
 افـزونِ افـزایش روز . ت مهمی را تجربه کردویژه بخش کشاورزي تغییرا مختلف اقتصادي به

واردات کاالهاي مصرفی از کشورهاي بیگانه از یک سو و تنزل بسیاري از تولیدات داخلی 
ویژه در  این مخارج را به تامین منبعایجاد به فوري مانند صنایع دستی از جانب دیگر، نیاز 

آوري به تولید محصوالت پـولی پاسـخی    رسد روي به نظر می. موجب شدروستایی مناطق 
 درستی اول قاجاریه شکلی محلی داشت و به ي قاینات که در نیمه کشاورزيِ. به این نیاز بود

وارد  ، در اواخر قرن نوزده و اوایـل قـرن بیسـتم   خواند اش »زرع معیشتی کشت و« توان می
کرد، هر چند همچنـان بسـیاري از    هاي فاحشی را با قبل تجربه می اي شد که تفاوت مرحله

تریاك، زعفران و ابریشـم از جملـه محصـوالت    . ممیزات کشت و زرع معیشتی را دارا بود
والیـت قاینـات   مورد توجه کشـاورزانِ  قمري به بعد  قرن سیزدهمِ بود که از اواخرِ اي پولی

فقط بـراي   ،گذشته برخالفتجاري یافت و  ي جایی که تولید این اقالم جنبهقرار گرفت تا 
                                                             

١. The Perso-Afghan mission, p. ٣٤١. 
٢. Willem Floor, Agriculture in Qajar Iran, Washington, 2003, p.٤٢٢. 
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 مدت در کوتاه) به تولید محصوالت پولیگرایش (این روند  هرچند. شداستفاده محلی تولید ن
مطلوبی مـدت نتـایج نـا    آورد، در طـوالنی  ان به ارمغان مـی سود سرشاري را براي کشاورز

شـدید طبقـه    باعـث وابسـتگیِ   ،پولی از یک سو محصوالت تمرکز بر تولید. دنبال داشت به
ثیر مستقیمی بـر  ، تأهاي آن بازارها تردید تکانه شد که بی المللی می بازارهاي بینکشاورز به 

 پذیريِ سالی آسیب از سوي دیگر در موارد قحطی و خشکو  گذاشت میمعیشت کشاورزان 
 بـه سـبب توجـه   ) گندم و جومانند ( ريزیرا تولید اقالم ضرو ،یافت روستاییان افزایش می

  .یافت بیش از حد به محصوالت پولی کاهش می
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