
  

  

  

  

  

  بلوچستان اي در سيستان و  در قلمرو توليدات پنبه1 ايستاانبساط

  

  حسن افراخته

  

  

  لهئطرح مس

مدارك و شواهد تاريخي گوياي آن است كه در گذشته در سيستان و بلوچستان كشت پنبه رواج 

اين . شده استهاي تبديلي سنتي به كاالي مورد مصرف و تجارت تبديل  ا دستگاهداشته و ب

ي شغلي و رفع ها گرديد كه در ايجاد فرصت اي از توليدات مي زنجيره سبب گسترش محصول

فرهنگ زراعي ناحيه اثر داشته شد و در  اي مي  محلي مؤثر بود، وارد مبادالت منطقهةنيازهاي جامع

  .است

 روستايي رو به ة توليدي آن در جامعة اين محصول و زنجيرتدريج بهاز ابتداي قرن اخير   

  . محصوالت توليدي ناحيه حذف گرديد كامل از فهرستطور به ١٣٥٠ ةاده و در دهافول نه

ثمر  نبه در استان صورت گرفته كه مثمر احياي كشت پبرايهايي  هاي اخير كوشش در سال  

، عوامل مؤثر در حذف اين هاي تبديلي آن  تاريخي اقتصاد پنبه، فعاليتةبررسي پيشين .نبوده است

 ةي اخير در قلمرو كشت پنبه از اهداف مقالها و بررسي كوششقتصاد ناحيه ي در افعاليت توليد

  .استحاضر 
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  روش تحقيق

و در بررسي اسنادي و پرسشگري محلي است، كه در سطح ناحيه بر  اساسي تحقيق حاضر ةتكي

 رفتاري -آوري شده براساس تحليل تطبيقي هاي جمع داده. گردد  خاص متمركز ميةچند نقط

  .گيرد برداري قرار مي و در راستاي هدف تحقيق مورد بهرهبررسي شده 

  

   تحقيقةپيشين

نه بررسي مستقلي صورت گو هيچ در ناحيه  تاكنونآنجا كه نگارنده جستجو نموده در اين زمينه تا

خواست برخي مسئولين و ي كارشناسي محدود در واكنش به درها تنها بررسي پاسخ. نگرفته است

محيطي، ت پنبه در ناحيه بوده است كه با تكيه بر موانع اقليمي و زيست مردم در جهت احياي كش

 خاش جهت ة در عين حال به مطلوبيت ناحي.كشت پنبه در ناحيه را غيراقتصادي اعالم كرده است

 توليدي از سوي ةهاي تجاري ديگر و عدم خريد پنب  پنبه اشاره كرده و به رقابت كشتكشت

   ٢.كند حياي كشت پنبه اعتراف ميدر عدم ا بافت بلوچ ةكارخان

 منعكس نموده كه ٧٧ -٧٨سال  ها همچنين وضعيت زراعت پنبه در استان را در اين گزارش  

 كشت پنبه ة توسعة در شهرستان خاش و تقاضاي زارعان در زمينآنبه مطلوبيت كشت 

  .ورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت در جاي خود ماين مطلب ٣.پردازد مي

  

  نظريمباني 

داري  را براساس مراحل رشد سرمايه  كشورها،٥دان هلندي و پيروانش مانند هيگينزقتصاد، ا٤بوكه

  : كنند روه تقسيم ميبه دو گ

  ،دار و پيشرفته است داري در آنها ريشه گروه اول كشورهايي كه سرمايه -

  . آنها به تعويق افتاده است داري در گروه دوم كشورهايي كه سرمايه -

شده و فقط با داري محصولي بومي نيست بلكه يكجا از خارج وارد  روه اخير سرمايهدر گ  

در اينجا عوامل . االيي و جمعيت شهري هماهنگي دارد بة، در واقع اليبخش كوچكي از جامعه

. ر جامعه تغييري ايجاد كرده باشد، موجب رشد جمعيت شده استكه در ساختاآن خارجي، بي
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 تشكيالت دليل بهنامد كه در آن تجارتي كردن كشاورزي  انبساط ايستا ميچنين موقعيتي را  بوكه

داري در توليد  كارگيري اصول سرمايه جمعيت روستايي در به. نارساي بازار راكد شده است

اري را در جاي ديگري هم تجربه د در همان زمان، آنان آثار زيانبار سرمايه. كشاورزي ناموفق است

 ة ايجاد توسعجاي بهبرد و  ادهاي سنتي اجتماعي را از بين مي تمام قيود و نهداري سرمايه. كنند مي

  ٦.شود گرايي روستا مي تدريجي موجب واپس

ستان سيستان و را در ااي   توليدات پنبهةمقاله با توجه به چنين ديدگاهي حذف زنجير  

 به آن در ليدات مرتبطهد آمد كشت پنبه و تو خوادر پيكه  زيرا چنان .نمايد بلوچستان بررسي مي

هاي خارجي ورود كاال داري و با گسترش نظام سرمايه. تدوران سنتي در ناحيه رايج بوده اس

وسته و توليدات بومي حذف شده خارجي پيكنندگان كاالهاي مشابه  جمعيت روستايي به مصرف

  .است

  

   تاريخي كشت پنبه ةپيشين

 سوم پيش از ميالد در ةتاني سوخته در هزاري شهر باسها  آمده در كاوشعمل بهطبق تحقيقات 

 يضلع شرقي شهر سوخته روي رسوبات هيرمند زمين كشاورزي بوده است و از روي اشيا

به كشت پنبه و توان  مياي همراه با مدارك و شواهد ديگر   پنبهةموجود در قبور و نوعي پارچ

 ة به هزاراينجا كشت پنبه در ةابقطبق اين اظهارات، س.  ناحيه پي برد اينآن به پارچه درتبديل 

  ٧.رسد سوم پيش از ميالد مي

  سيستان در مقياس محدود و چند كشتةدر گذشته كشت پنبه در اغلب روستاهاي ناحي  

اواخر تابستان در و  در اوايل بهار كشت اين گياه. وده استي ديگر رايج بها سنتي همراه با كشت

 پنبه ة بوت.شد ز نيروي كار خانوادگي استفاده ميادر كشت و برداشت محصول . دش برداشت مي

 بوريا ةپنب«و » سفيد «ةشود و كشت دو نوع پنب ناميده مي» كالك«صطالح محلي سيستان در ا

، متخصصيني را در اوايل استقرار رژيم قبلي). ١ ةتصوير شمار (در ناحيه معمول بوده است» بورك

 و ها كاشت انواع دانه) پارك فعلي(در باغ فالحت ن آورده بودند تا از هند و كاشان به سيستا

ند؛ كاشت انواع پنبه يكي از اين كنو تجربه ببينند  تاريخي آموزش ةگياهان را با تكيه بر تجرب
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 قبلي مردم همراه با ة گذاشته و تجربجاي بهموارد بوده است كه اثر مثبتي هم در منطقه 

 طبق نظر معمرين ٨. استنهادهاني تأثير مثبتي هاي سيست هاي جديد در اقتصاد خانواده آموزش

  . چهل از بين رفته استة كشت پنبه در اوايل دهه،ناحي

صورت خودرو و   پنبه به»دشتياري« جنوب شرقي موسوم به ةدر بلوچستان در ناحي  

خاش نيز كشت پنبه  سرحد ةدر ناحي  بمپور ايران وةدر ناحي. كرده است اي رشد مي درختچه

  . استرواج داشته

تحت كنترل دولت » سرحد«هاي محلي  كه حكومت گيري مراكز شهري و زماني كلقبل از ش  

   ٩.توليداتي چون پنبه در ناحيه گسترش يافتو  آرامش در ناحيه برقرار شد ،مركزي درآمد

» باهوكالت دشتياري و«  آفت كرم سرخ پنبه از طريق پاكستان در١٣٤٨ -١٣٤٩ي ها در سال  

 ايرانشهر و ة و منطقشد كشت پنبه در چابهار را ممنوع  وده و سازمان حفظ نباتاتچابهار رايج ش

بوده  ها  دامة در آن زمان چون بيشترين مصرف پنبه در تغذي.گرديد احتياطي اعالم ةخاش منطق

كه عمل آورد تا اين ورزان حمايت بهو علوفه براي مصرف دامي از كشا» جو «ةاست دولت با ارائ

نگار،  يكي از معمرين خبرةطبق گفت .كن شد طور كل در ناحيه ريشه  كشت پنبه به١٣٤٩در سال 

 دشتياري كشت ة طي گزارشي به استاندار وقت گزارش داده شد كه ما در ناحي١٣٥٠ي ها در سال

 و در پاسخ پرسش استاندار كه مگر كشت پنبه ممنوع نيست گفته شد كه مأمورين  ،پنبه داريم

  .صورت درختچه است ناحيه به ن پنبه دردهند چو يتشخيص نم

  

  فعاليت تبديلي پنبه در ناحيه 

اي در ناحيه را   پنبهة توليد پارچةشناسي شهر سوخته سابق ه پيشتر ذكر شد تحقيقات باستانك چنان

  .دهد  سوم پيش از ميالد نسبت ميةبه هزار
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از سيستان بازديد  )ش١٢٨٢ -١٢٨٤(م ١٩٠٥ تا ١٩٠٣هاي   كه در سال١٠جورج پيتر تيت  

 نما كه اي نخ هاي پنبه رچهپا. است بافندگي ،نويسد تنها كار دستي كه هنوز ادامه دارد نموده مي

ن مؤلفين و نويسندگا. شود گيرد توسط بافندگان مرد بافته مي توسط مردم مورد استفاده قرار مي
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دهند كه در آن   مراكزي مياز وجود نيز خبر) ريقرن چهارم هج(گذشته حتي تا قرن دهم ميالدي 

ها در جهت مخالف باد، جايي  وار بلند باغنزديك دي «.ان به كار بافندگي اشتغال داشتندمراكز مرد

دن از تابش آفتاب سايباني نصب محفوظ مانروي آن براي  شود كه بر براي بافندگي تعبيه مي

 .نشيند ون اين گودي ميرر دشود و بافنده د حفر ميدر زير اين سايبان گودي كوچكي . گردد مي

ي كارگاه  فوت٨٠ يا ٦٠ ةشود كه در فاصل  ميخي بسته ميةبافت بوسيل زيرةانتهاي تارهاي پارچ

گاهي گروهي قابل توجه در اين . دارد را از هم جدا نگه مي ها بافندگي نصب شده و ميخ كجي نخ

  ١١.»هستندكار مشغول 

 وجود بافندگاني ه، متوجر سيستان كشته شدد) ش١٢٢٠ (م١٨٤١ كه در سال ١٢دكتر فوربس  

  .بود اسكاتلند آن دوران درهاي   كار دستبافتشبيه كه كارشان گرديد

دان صورت بست توسط مرو پود به دار شد اما بستن تار اي توسط زنان ريسيده مي نخ پنبه  

رهگذري را كه ر اي است كه هنوز توجه ه بافي پروسه پارچه«. بافتند گرفت و مردان پارچه مي مي

 در ميدان روستا بافندگاني كه تعدادشان يدر محل. كند نمايد به خود جلب مي از روستا عبور مي

هاي خود نشسته و   پشت داربست،ه ديواري مصون از بادحت در پنااست، در محلي را گاهي زياد

پايتخت  در خاطرات خود از تجارت شهر ناصري ١٤ هنري ساوج لندور١٣.»مشغول بافتن هستند

هاي نخي   لباسجا نخ وآن كند كه در رونق بوده و در  ياد مي١٩٠١ -١٩٠٣ي ها سيستان در سال

  ١٥.رسيد هاي نخي به فروش مي ارزان قيمت و پارچه

 و در اقتصاد روستايي نقش رسيد ها مي  دامةدر بلوچستان جنوبي پنبه بيشتر به مصرف تغذي  

عناصر تجارت كوچك اي و پنبه از  هاي پنبه پارچه) حدسر( خاش ة اما در ناحي،كم اهميتي داشت

  . مقياس بوده است

 غذايي ترين محصول غير هماثناي قرن نوزده ميالدي م در بلوچستان جنوبي و پنبه ابتدا از  

گرفت اما  هاي محلي مورد استفاده قرار مي  خاش بوده است كه در توليد پارچهشهرستان» سنگان«

يرمند و خرماي  هةشد كه در تجارت و مبادله با گندم ناحي ي محسوب ميعنوان توليد عمدتاً به

 آنها همچنين .اين تجارت در كنترل خانوادگي حاكم محلي بود. رفت كار مي بلوچستان جنوبي به

له با در تجارت خرما در مباد كردند و  سراوان و سيستان عمل ميةي در ناحي تجارة واسطعنوان به
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توضيح » بستر« ، براي خانم١٣٥٤ -١٣٥٥ي ها بزرگان اقوام در سال. داشتندگندم سيستان فعاليت 

تند رف آورند كه به سراوان مي د ميحاكم سنگان را به يا» حاج امير« اند كه آنها مسافرت همراه داده

  . سنگان پنبه محصول مهمي بوده استهاي مرتفع  در دره.كردند و پنبه را با خرما مبادله مي

تحت كنترل دولت » سرحد«هاي محلي  كه حكومت گيري مراكز شهري و زماني قبل از شكل  

، توليداتي چون پنبه و پارچه در ناحيه گسترش يافت رآمد و آرامش در ناحيه برقرار شدمركزي د

بنابراين تجارت در مقياس كوچك بود چون جمعيت در واحدهاي كوچك كشاورزي و مناطق 

، رت ناحيه را در اختيار خود داشتندرؤساي قبايل كه توليد و تجا رو دامداري پراكنده بود و از اين

نمودند و تجارت فرامرزي را در ناحيه گسترش  اري را از طريق پاكستان مرتفع مينيازهاي تج

  ١٦.دادند

 ةدر تهي شد و بافندگان محلي به پارچه تبديل مي ةوسيله  پنبه در سنگان ب،١٣٤٠در سال   

  .گرفت تفاده قرار مي محلي مورد اسيها لباس

  

   سيستان در ابتداي قرن حاضر ةلي پنبه در ناحييصنايع تبد

ابزارآالتي را . شود تبديل پنبه به روش سنتي محسوب مي مركز توليد و صنايع ترين سيستان مهم

كني و  پنبه پاك: توان به دو بخش تقسيم كرد رفت مي كار مي  در اين صنعت تبديلي در ناحيه بهكه

 .ي و بافندگي پنبهريسندگ

  كني سنتي  پنبه پاك

شد  اهي كه در اين موارد استفاده ميدستگ. كردند  پنبه را جدا مية سنتي دانطور به سيستان ةدر ناحي

اين . )٢ ةتصوير شمار (شد  درودگران محلي طراحي و ساخته مينام داشت كه توسط» چرك«

دو . ها وجود دارد هنوز هم در برخي خانهود داشته و دستگاه در اغلب مساكن روستايي ناحيه وج

 ها  ستون.اند، روي دو ستون قرار دارد  چوبي به هم تعبيه شدهة دندانةوسيله محور چوبي كه ب

 خام جدا ةيك طرف ريخته و پنببه  دانه ،حركت محورها با. گردد  چوبي استوار ميةروي تخت

  .شود مي
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  ريسندگي 

صورت ) ٣ ةتصوير شمار( »چر«دستگاهي موسوم به  ةوسيله  ريسندگي سنتي به،ناحي در

 صورت به تدريج به خام ةپنب. شد ه ميگران محلي ساخت درودةوسيله يز بن اين دستگاه .گرفت مي

نخ و كالف آماده . گرديد د كه با چرخش چرخ به نخ تبديل ميش داده مي» چر« به خورد ١٧نستك

 نام داشت، ١٨»موشله«كي كه قبالً آماده شده بود و ريكالوه دور ني با. شد ناميده مي» كالوه«شده 

  .شد پيچيده مي

  )جلّايي(بافندگي 

موسوم » دستگاه جاليي«كرد كه به  اي آماده را به پارچه تبديل مي ستگاه چوبي ديگري نخ پنبهد

 صورت بهآن هاي چوبي   مخصوص بود كه تيغهة دستگاه داراي يك شان.)٤ ةتصوير شمار(بود 

ه ب» الّج« فرد بافنده يا ةوسيله كرد و ب ها عبور مي الي تيغه ه داشت و تارهاي نخ از البرديفي قرار

  .شد تبديل مي» جومن«پارچه يا 

   لباس ةرنگرزي و تهي

و يا ) روناس(هاي گياهي  كه اغلب در آن از رنگ» ها خم«  آماده شده در كارگاه رنگرزي وةپارچ

 سفيد را جومه ةپارچ. شد آميزي مي كردند، رنگ مياستفاده )  سنگانةدر ناحي(پوست انار 

 ة رنگارنگ پارچيها از نخ. شد بافته مي) جيك(رنگ  دوةاز پنبه و نخ بورك پارچ. گفتند مي

 زنانه و بند رختخواب استفاده براي دوخت چادراز آن شد كه  موسوم به جاوندي بافته مي

  .گرديد مي

، زيرانداز، كفن و سفره )توبره(اي  س، پتو، جوال پنبهاي انواع حوله، لبا هاي پنبه از پارچه  

 مردان به رنگ آبي نيلي و هاي سفيد براي زنان به رنگ قرمز و براي پارچه .شد دوخته مي

اي تهيه  هاي انواع لباس نيز از نخ پنبه دگمه. شد  از آن لباس دوخته مي،آميزي و بعد اي رنگ فيروزه

داران ها منسوخ گرديد و اولين بار زنان سر استفاده از اين لباس ١٣٤٠ ةي دهها در سال. گرديد مي

  .استفاده كردند)  قنابيز-زري(هندي  هاي خارجي و و اقشار مرفه از پارچه
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  عوامل مؤثر در حذف اقتصاد پنبه در استان 

.  نرم و عميق احتياج داردي رسوبيها پنبه از نظر اكولوژيكي به خاك :عوامل محيط طبيعي

 ة و تهوي٦ -٥/٧بين  PHدار با   اراضي رسي و آهكي ليمونةي متناسب براي كشت پنبها زمين

گراد   سانتية درج٢٥ي تابستان كمتر از ها در مناطقي كه ميانگين درجه حرارت ماه. مناسب است

براي شروع كشت پنبه  درجه ١٢ -١٣ درجه حرارت روزانه .پذير است نباشد، كشت پنبه امكان

 در اين مدت به حدود ده كشد و  روز طول مي١٨٠ -٢٠٠شد و نمو پنبه غالباً ر. مناسب است

  ١٩.مكعب آب در هكتار نيازمند استهزار متر

هاي طبيعي استان سيستان و  ويژگي توجه به شرايط طبيعي مورد نياز كشت پنبه و با  

) ١٩٨٧ -١٩٩٦ي ها ، سالهاي بهار و تابستان  ميانگين دماي ماه،١ة جدول شمار(بلوچستان 

 كشت پنبه ةي زراعي سال در نواحي داراي سابقها شود كه متوسط دماي هوا در ماه ميمشخص 

  .استز اسفند ماه تا مهر ماه مناسب ا

  

  )١٩٨٧ -٩٦ي ها سال(هاي بهار و تابستان  ميانگين دماي ماه: ١ ةجدول شمار

  سي كشور هواشناةسالنام: منابع

  

مطالعات  آنچه از .طور كامل صورت نگرفته است هگاه ب شناسي در استان هيچ مطالعات خاك  

ي قبل ها ي ايران مربوط به سالها ، يكي مطالعات خاكتوان سراغ گرفت ان ميشناسي در است خاك

، سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع  تحقيقات خاكة است كه در سطحي كلي مؤسس١٣٥٨از 

 نواحي ١٣٧٦اي است كه در سال  و ديگري مجموعه ٢٠ي كشور را مطالعه كردهها طبيعي خاك

هاي   به انجام عمليات اقتصادي يا زيربنايي بوده و داراي قابليتخاصي از استان را كه مربوط

   ها ماه

  شهر

  شهريور   مرداد  تير   خرداد  ارديبهشت   فروردين   اسفند 

  ٢١/٢٨  ٨٩/٢٨  ٣٣/٣٠  ٠٨/٣١  ١٧/٢٩  ١٦/٢٦  ٩٦/٢٢  چابهار

  ٤٥/٣٢  ٩٩/٣٥  ٢٩/٣٦  ٣٩/٣٦  ٦/٣٢  ٦٣/٢٦  ٦٦/٢٠  ايرانشهر

  ٥٠/٢٤  ٧٣/٢٨  ١٧/٣٠  ٤٤/٢٩  ٦٠/٢٥  ٠٦/٢٠  ٨٣/١٧  خاش
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 ٤٥٩٢٥٥٠كه در مجموع  ٢١اده شده به تفصيل بررسي كرده استمناسب اقتصادي تشخيص د

ر در شمال ررسي مزبوطبق ب. هكتار داراي قابليت مناسب اقتصادي تشخيص داده شده است

كشاورزي و هاي  اي هيرمند داراي قابليت هاي وسيعي از آبرفت رودخانه خاك) سيستان(استان 

  .كشت نباتات يكساله است

 شهرستان ة در حوز.ي قابل كشت نسبتاً خوبي وجود داردها  تفتان زمينةدر اراضي دامن  

هر در ايرانش .ده است داده شي رسي با قابليت نفوذ مناسب و شيب ماليم تشخيصها خاش خاك

ك آن عميق و قابليت نفوذ  بمپور و خاةگذاري رودخان هاي اراضي بمپور حاصل رسوب خاك

ن و آهك بوده و نسبتاً  دشتياري داراي مارةي رسوبي ناحيها  چابهار خاكةدر ناحي .متوسطي دارد

ان قابل ختلف استي مناسب براي كشت پنبه در نواحي مها با اين توصيف خاك. مرغوب است

  .دسترسي است

 در اغلب نقاط نخست آنكهيت مواجه است اما دگرچه استان از نظر منابع آب با محدو  

نظر از   در نواحي مختلف استان صرفدوم آنكه .آبياري است كشور و جهان كشت پنبه متكي بر

 حتي آب كه ها در اين سالسوم اينكه .  اخير امكانات آبياري فراهم استةهاي چند سال خشكسالي

 ةهاي ناحي ها و رودخانه وسان شديد گرديد، بسياري از چشمهدچار تنزل و نرود اصفهان  دهزاين

 هامون و هيرمند به ة وانگهي خشك شدن درياچ.اند يرانشهر كماكان داراي آبدهي بودهخاش و ا

 چه در نكهچهارم اي. عوامل سياسي نيز متأثر است ، از استندازه كه ناشي از شرايط طبيعيهمان ا

ي تجاري مورد نياز بازار شهري چون صيفي و سبزي ها سيستان و چه در بلوچستان كشت

 ةدر حوم .به مراتب بيشتر از كشت پنبه است ٢٢نهاآجانشين كشت پنبه شده است كه نياز آبي 

هاي آب در وسعتي بالغ  انيزه و با استفاده از موتور پمپ مكصورت بهجات  ايرانشهر كشت صيفي

 ايرانشهر به ةي جاد كيلومتر٧ آهكي يعني ة آجر ماسة اسپكه تا كارخانة هكتار از جاد٢٤٠٠بر 

 بازار ايرانشهر ، كه در اثر فقدان بازار مناسب و اشباع استصورت پذيرفته انقالب  بعد از،چابهار

ه ها در توزيع اين محصول شده و فقدان صنايع فرآوري محصوالت و در نتيج موجب نفوذ واسطه

  .برد از بين مياي از دسترنج كشاورزان را  بازار مناسب همه ساله بخش عمده
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كمبود آب  كه گرماي شديد و يا بادهاي گرم واين رو ادعاهاي كارشناسي مبني بر از اين  

بادهاي گرم  زيرا وقوع نيسته است چندان استدالل مستحكمي موجب تخريب مزارع پنبه شد

وارهاي بلندي ه نيز مردم براي حفاظت از مزارع در برابر باد دي در گذشت.اي دائمي نيست پديده

 در شرايطي صورت گرفته كه كشت پنبه ها ، آزمايشو از آن گذشته ٢٣اند كرده پيرامون آن برپا مي

 ارديبهشت انجام شده يعني حتي بعد از زمان كشت پنبه در گرگان كه در ة خاش در نيمةدر ناحي

 سنتي كشت صورت بهكه  جه عرض جغرافيايي قرار دارد، در صورتي در١٣شمال كشور با تفاوت 

 توليد پنبه همه  با اين،گرفته است فند ماه و اوايل فروردين صورت مي در اسة خاشپنبه در ناحي

 كيلو در هكتار بيشتر و ١٦٣٥، سط ملي تن در هكتار بوده است كه از متو٢ناحيه بيش از اين در 

شود كه عوامل  بنابراين چنين نتيجه گرفته مي .بوده است ٢٤ن در هكتار ت٢/٢ ،در حد توليد گرگان

  . توليدات آن در ناحيه نداشته استةاي در حذف توليد پنبه و زنجير محيطي نقش عمده

  اقتصادي -نقش عوامل اجتماعي

يط طبيعي است در ي محها  مقتضيات و ضرورتةنوع معيشت كه عبارت از انطباق همه جانب

كنده ، جز قرائني پراربوط به گذشته است كه از آثار آن واقعيتي م، خودةنخورد و دستمفهوم بكر 

ين وضعيت در اثر ضربات تمدن جديد، رواج  زيرا ا٢٥، برجاي نماندهو آميخته با عواملي نو پديد

  .باره از هم پاشيده شده است  به يكامان جمعيت در جهان سوم اقتصاد پولي و رشد بي

 نيستم هجري اطالعات دقيقي در دست  سيزدهةمعيت استان در اواخر سد شمار جةباردر  

كه حاكي از كمبود  ٢٦اند حاسبه كرده نفر م١٦٠٨٤٦، ١٢٨٣ -١٢٨٤اما جمعيت سيستان را در سال 

هاي  از سال ، اقتصادي بعدمعيت در ناحيه به تحوالت اجتماعيرشد ج .استجمعيت استان 

 در . نفر رسانده است٤٢٨٣٦٣ جمعيت استان را به ١٣٣٥گردد كه در سال   شمسي برمي١٣٠٠

عد از آن  درصد جمعيت استان بوده ولي ب٧/٨شهرنشين نيز كم و در حد اين دوره جمعيت 

 به ١٣٧٥ل و در سا  نفر٤٥٤٩٩٦ به ١٣٤٥رشد را طي كرده و در سال جمعيت شهرنشين مسير 

 درصد و ٨/١٥ ترتيب بهي فوق ها نسبت جمعيت شهرنشين در سال.  نفر رسيده است١٧٢٢٥٧٥

   ٢٧. درصد بوده است١٢/٤٦
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رده است و  شمسي در ناحيه شروع به رشد ك١٢٧٩ي ها اقتصاد تجاري نيز در همان سال  

داراي شعباتي بوده و ) زابل امروز(هاي مختلف هندي و انگليسي در ناحيه و شهر ناصري  شركت

 زربفت و ترمه همراه ة ابريشم، پارچة، پارچ اطلسةيي چون مخمل، پارچهااقدام به واردات كاال

شد ولي  الها توسط اقشار مرفه خريداري مياين كا. اند ديگر مايحتاج نو و دست دوم نمودهبا 

   ٢٨.ندتر بود  نيز مشتري كاالهاي ارزان قيمتمردم عادي هر حال به

اد ايران در بازار ادغام اقتص شمسي و ١٣٠٠ي بعد از ها جديد ناحيه به سالاقتصاد مبادالتي   

اي پيدا كرده و با اتكا به درآمد نفت به محور   ابعاد تازه١٣٣١دد كه با كودتاي گر المللي باز مي بين

گسترش روزافزون تجارت خارجي، افزايش وام و . اصلي تحوالت جامعه تبديل شده است

زاد اقتصادي ملي اني و تمركز ماجهق تجارت  نقاط شهري را به مكان تحق،گذاري خارجي سرمايه

تبديل و شهر به مركز اصلي اشتغال نيروي كار دستمزدي مبدل شده ) درآمد حاصل از نفت(

  ٢٩.است

 و سهم كشاورزي در توليد ناخالص ، روستا هرچه بيشتر در حاشيه قرار گرفته،در مقابل  

تدريج  هب و ٣٠ تنزل پيدا كرده١٣٥١ درصد در سال ١٨ به ١٣٣٨ درصد در سال ٣٢ملي كشور از 

  . كشاورزي رو به اضمحالل رفته استهاي فعاليت

 تجارت خارجي از اين ة سيستان و بلوچستان نسبت به ساير نقاط كشور در زمينةناحي  

كننده را از پرداخت  وارد،مجازمرزي غيرتفاوت برخوردار است كه گسترش مبادالت تجاري فرا

تر  دست دوم ارزان و الهاي وارداتي نودر نتيجه كا ،ات و عوارض گمركي معاف كرده استمالي

هاي هندي به بازار  رود كاالهاي خارجي از جمله پارچه بنابراين و.رسد كننده مي دست مصرف به

 حذف توليدات سنتي را فراهم آورده و در اين بين پنبه و توليدات ة زمينتدريج به ،شهرهاي ناحيه

تر بوده و پذير كردند، آسيب د خانواده ايفا نمياي در اقتصا اي عمده  كه نقش معيشتي و تغذيه،آن

 .ت سنتي به فراموشي سپرده شده است توليداةزودتر از همه در نظام زراعي ناحيه و زنجير

 كمبود شديد آب ي قابل توجهي در ناحيه نداشته و باشاهد هستيم گندم كه توجيه اقتصادكه  چنان

 خود ادامه داده يكنون به دوام و بقار روستايي تادليل نياز معيشتي خانوا  ولي به،هم مواجه شده

  .است
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  عملكرد دولت 

 آفت كرم سرخ پنبه از طريق پاكستان در دشتياري و باهوكالت چابهار ١٣٣٨ -١٣٤٢ي ها در سال

براي جبران . گرديداز طرف سازمان حفظ نباتات كشت پنبه در ناحيه ممنوع اعالم  رايج شد و

علوفه و جو در اختيار شد،  ي كه از طريق پنبه دانه تأمين مييها  دامةتغذينيازمندي روستاييان براي 

 توليدات آن به عهده ةنتيجه دولت نقش واسطه را در حذف توليد پنبه و زنجير در.آنها قرار گرفت

 اين حادثه براي كشت گندم پيش  اگرشود آن است كه پرسشي كه در اينجا مطرح مي. داشته است

، كشت خوار برنج يا چرا در برابر رواج كرم ساقه داد و العملي نشان مي  عكسآمد، دولت چه مي

ه مبارزه با اين هاي مختلف شيميايي و بيولوژيكي ب ر كشور ممنوع نكرده بلكه به شيوهبرنج را د

. كند  كشت بازي ميدراي را  در اينجاست كه معيشت خانوار نقش عمده. آفت مبادرت نمود

 كه هم اكنون مواد ،اد كشاورزي در مقابل درخواست صنايع بافت بلوچپاسخي كه سازمان جه

 و تقاضاي متقاضيان كشت پنبه اعالم داشته، ،كند كاشان خريداري مي ، قم و خود را از گرگانةاولي

ابت گاه نقش با اهميتي در اقتصاد ناحيه به عهده نداشته و يا رق  اينكه كشت پنبه هيچ مبني بر

 كشت پنبه در ناحيه ة، انبه و سبزيجات مانع توسع چون مركبات، موزمحصوالت پردرآمدي

 كشت ةلئ گواه آن است كه دولت به عمق مسخود ولي ٣١داردصحت اين مورد  اگرچه .ندا شده

انبه و  محصوالتي مثل موز وكشت پنبه و نقش آن در توليدات مرتبط تبديلي توجهي ندارد زيرا 

 عوركي برداشت آب ة در ناحي.استرو  هد آب استان روب كمبوةسبزيجات خود با مشكل عمد

 ةدر ثاني معضل عمد براي توليد موز به شوري بيش از حد منابع آب منجر شده است و

غلب به ضرر تبديلي است كه اي سريع آنها در اثر فقدان صنايع پذيرهاي مزبور امكان فساد كشت

 صنعتي و ارتباط بين ةهاي توسع زمنديكه كشت پنبه از نيا  در صورتي.شود زارعان تمام مي

متقاضي كشت پنبه  بافت بلوچ كه خود ةكه كارخان  اقتصادي ناحيه است چراة در توسع٣٢ها بخش

تواند با خريد محصوالت توليدي پنبه، كشاورزان را در افزايش درآمد ياري كند  در ناحيه است مي

 بافت بلوچ ةهاي كارخان ي براي فرآورده بازار داخلةو در مقابل زارعان داراي درآمد در توسع

  . ناحيه كمك خواهد كردةو اين امر به توسعايفاي نقش كنند 
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 ةي ضعيف ايران سازگاري ندارد و همچنان بذر اصالح شدها  خارجي با خاكةاگر بذر پنب  

شك تقصير سرزمين  بي، ٣٣كنيم ارك ديده شده وارد و كشت ميخارجي كه براي محيط ديگري تد

  .نيست

 ة بافت بلوچ براي خريد پنبةكارخان ١٣٧٨كه در سال اين اگر ادعاي كارشناسي مبني بر  

كه خود از متقاضيان رسمي كشت پنبه  عمل نياورده صحيح باشد، در حالي اقدامي بهتوليدي خاش 

گردد زيرا صنايع بافت بلوچ  ايي است كه به مديريت دولتي برميدر استان بوده، باز معم

  . وابسته به وزارت صنايع استاي كارخانه

، ترين صنايع نساجي را داراست  بزرگدارند ژاپن كه اما اينكه كارشناسان مسئول اظهار مي  

 ٣٧٢٣١٣سعت كل ژاپن حدود ؟ بايد گفت كه واستآيا نگران توليد پنبه در داخل كشور خود 

. يلومترمربع است ك١٨٧٥٠٢بلوچستان به تنهايي  وسعت استان سيستان و مربع است وكيلومتر

اسر  درصد ولي ژاپن نيروي كار يدي را از سر١٨نرخ بيكاري جمعيت روستايي استان حدود 

تواند نيروي كار  ست كه ميو كشت پنبه از توليداتي اكند  جهان از جمله كشور ما جذب مي

د را  خوة كشت پنبة ژاپن با اقليم دريايي خود پيشينهمچنين. خود مشغول دارده خانواده را ب

  ؟ اي پذيرفتني است  در اين صورت آيا چنين مقايسه؛حذف نكرده است

  

  گيري  نتيجه

ه و ي طوالني در ناحيه وجود داشتها  سنتي در زمانطور بهدهد كه كشت پنبه  بررسي نشان مي

 خام به نخ و پارچه و رنگرزي آن با ةكني گرفته تا تبديل پنب صنايع تبديلي آن از پنبه پاك

آنچه به حذف اين فعاليت . ه از خالقيت مردم رواج داشته است سنتي و با استفادابزارآالت

 ةالمللي و نفوذ شيو كي بلكه ادغام كشور در بازار بينتوليدي كمك كرده نه عوامل اكولوژي

 سياست درهاي باز اقتصادي و رواج مبادالت پولي و دراجراي  داري پيراموني به كشور و سرمايه

ي ها مجاز بوده كه سياستغيريا قانوني و هاي  از راهدست دوم  نواع كاالهاي نو ويك كالم ورود ا

اي به كمك آنها شتافته و توليدات بومي را نه تنها  عنوان بهانه وع برخي آفات نيز بهداخلي و شي

انبساط  «ةهلندي يا نظري» بوكه«اين همان ادعاي  .پويا نساخته بلكه به حذف آن منجر شده است



 

  

33   بلوچستان اي در سيستان و انبساط ايستا در قلمرو توليدات پنبه

  

داري در توليد كشاورزي توفيقي  كارگيري اصول سرمايه  است كه جمعيت روستايي در به»ايستا

  .گرايي آن را تجربه كرده است  واپسدست نياورده بلكه اثرات به

  

  ها نوشت پي
1. Static Expansion. 

  .۱۴/۲/۷۹پاسخ سازمان كشاورزي استان به مسئوالن استانداري، مورخ . ۲
  .۱۳۷۸هاي روغني،  زي استان به مديريت پنبه و دانهگزارش سازمان كشاور. ۳

4. Boeke 
5. Higgins 

،  سيدجواد مير و ديگرانة، ترجمريزي مراكز روستايي رهنمودهايي براي برنامه،  از هلندDHV مهندسان مشاور .۶
   .۳۴، ص۱۳۷۱، نشر ارغنونتهران، 

ر شناسي خود را د  دكتراي باستانة ايشان رسال،۱۳۷۵ از توضيحات پروفسور توزي در محل شهر سوخته در سال .۷
  .تحقيقات شهر سوخته گذرانده است

  . نمايد ستاني در اين زمينه سپاسگزاري ميه پژوهشگر سين از همكاري آقاي مزارگلستا.۸
9. Bostor, 1979, p. 57-75. 
10. Goorge Peter Tate. 

   .۵۶ -۵۷، ص ۱۳۶۲،  كل ارشاد اسالمية، انتشارات ادارالذاكرين  غالمعلي رئيسة، ترجمسيستان، پي. تيت، جي. ۱۱
12. Forbes. 

   .۸۴۵، ص ۱۳۷۸، مؤلف: ، ناشرها جغرافياي تاريخي سيستان، سفر با سفرنامه، احمدي، حسن. ۱۳
14. Henry Savage Landor. 

  .۶۰۴، ص جغرافياي تاريخي سيستاناحمدي، . ۱۵
  .۵۴ -۵۷، ص ۱۹۷۹وبستر، . ۱۶
۱۷ .Nestak :شد  پنبه به دور آن پيچيده ميي نازكي كه نخ ن.  

18. Moshl. 
  .۴۱ -۴۴، ص ۱۳۶۲، دانشگاه تهرانتهران، انتشارات ، ، جلد اولكشت غالتخدابنده، ناصر، . ۱۹
ن تحقيقات كشاورزي و منابع ، سازما تحقيقات خاكةمؤسستهران، ، ي ايرانها خاك، ، جالل فاموري.ل. ديوان، م. ۲۰

  .۱۳۵۸، طبيعي
 اول، شناخت و تحليل وضع ة، مرحل استانةها و امكانات توسع طرح بررسي قابليتبودجه، سازمان برنامه و . ۲۱

  .۲۹ -۵۴، ص ۱۳۷۶، تابستان موجود، جلد اول، منابع طبيعي
، ۶۱، ص ۱۳۶۸، سال ، جلد سوم، سبزيكاري، قسمت دوم، چاپ دوم، مركز نشر سپهرباغباني، شيباني، حسن. ۲۲
  . ۹۸ و ۸۲، ۶۳
  .۲۷۱، ص سيستانتيت، . ۲۳
  . ۲۸۹، ص سيستانتيت، . ۲۴
  . مترجمة، مقدم۱۳۶۷، كتابفروشي اميركبيرمشهد، ،  سيروس سهامية، ترجمجغرافياي كم رشدي،  ايو الكست،. ۲۵
  .۲۸۹، ص ۱۳۶۲تيت، . ۲۶
  .هاي مختلف مركز آمار ايران، سال. ۲۷
   .۶۰۰ -۶۱۵، ص جغرافياي تاريخي سيستاناحمدي، . ۲۸



 

  

  اقتصاد ايران34

  .۴۹ -۵۰، ص ۱۳۶۳،  نشر آگاه، تهران،شهرنشيني در ايران ،ن، فرخ و ديگرانحساميا. ۲۹
، پاييز ۳۴ ة، شمار تحقيقات جغرافياييةفصلنام، »گرانه به عمران روستايي در ايران نگاهي تحليل« ، حسين، آسايش.۳۰

  .۸۸ -۳۶، ص بخش اول، ۱۳۷۱
،  تحقيقات جغرافياييةفصلنام، »اقتصادي بلوچستان بدون نخلستانپيامدهاي سياسي، «پاپلي يزدي، محمدحسين، . ۳۱

   .۵ -۳۵، ص ۱۳۶۸، سال ۱۳ ةشمار
32. Intersector  linkage. 

 ة، شمار جغرافياييةفصلنام  ،»آوري بومي كشاورزي پست مدرن، همگرايي مدرنيزاسيون و فن« ،لباف خانيكي. ۳۳
  .۱۰۱ -۱۱۹، ص ۱۳۷۹، ۵۸ -۵۹



 

  

35   بلوچستان اي در سيستان و انبساط ايستا در قلمرو توليدات پنبه

  

  
  
  
  
  

                    
  

  )بوتة پنبه(كالك : ١تصوير شمارة 
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