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Abstract 

Due to geographical, climatic, and natural conditions, the Persian Gulf trade 

has been lively in all historical periods. But the lack of complete and reliable 

statistics before Naser al-Din Shah Qajar’s period (1831-1896) makes it 

difficult to speculate about the position of the Persian Gulf ports in southern-

Iran trade. The data of the British-Indian Government administrative offices 

registered during Naser al-Din Shah Qajar’s period provides an opportunity 

to study the details of the Persian Gulf trade ports. Surely such statistics can 

help us examine the factors affecting the trade of Southern-Iran. The factors 

mentioned in Persian sources are natural events. Considering that Persian 

sources have a brief discussion of natural events, we can only understand the 

magnitude and extent of the effects of natural events through the political 

reports and the reports of secret reporters in the south. The information of 

administrative offices makes it possible to explore the impact of natural 

events on the Southern-Iran trade. Accordingly, the present study tries to 

investigate the effects of natural factors on the trading of Iranian ports in the 

Persian Gulf on the basis of these statistic reports. It tries to provide a 

qualitative analysis of the effects of natural events on imports and exports of 

southern Iran. It shows that natural events, especially wheat prices, had a 

significant impact on the trade of southern Iran. 
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 ثیر رويدادهاي طبیعي بر تجارت جنوب ايرانأت

 اساس آمار دفاتر نمايندگي بر ،دوم حکومت ناصرالدين شاه ۀدر نیم

 (1211/1912-1789/1711) مقیم حکومت هند بريتانیا
 

 1رضا آل طهسید
 دانشگاه تهران کارشناسي ارشد تاريخآموختۀ دانش

 ياسر قزويني حائري
 نتاريخ دانشگاه تهرا ياراستاد

 (19ص تا  1از ص )
 32/32/1299؛ تاریخ پذیرش: 32/13/1291تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده
ت شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی، طبیعی همواره در در تمام ادوار تاریخی به علّ فارسخلیجتجارت 

در مورد  نیزگمانهناصری هرگونه  ۀجریان بوده است. ولی عدم وجود آمار کامل و مطمئن قبل از دور

های مقیم کند. وجود آمار نمایندگیجایگاه بنادر خلیج فارس در تجارت ایران را با مشکل مواجه می

جزئیات تجارت بنادر  ۀامکان مطالع ناصری ثبت گردیده است، ۀحکومت هند بریتانیا که در خالل دور

ثر بر تجارت جنوب ؤعوامل م انتشار چنین آماری توانایی بررسی اًکند. مطمئنخلیج فارس را مهیا می

قاجار مربوط به محصوالت  ۀدر دور با توجه به اینکه عمده محصوالت تجاریدست خواهد داد. هایران را ب

آوری محصوالت کشاورزی بر همین اساس رویدادها و بالیای طبیعی که در عمل ،باشدکشاورزی می

های نمایندگی . وجود آمارشودمین مطرح ثر بر تجارت ایراؤم عوامل ازیکی  عنوانبهدخیل هستند 

سازد. بر همین اساس ثیر رویدادهای طبیعی بر تجارت جنوب ایران را ممکن میأمقیم امکان بررسی ت

ثیر عوامل طبیعی بر تجارت بنادر ایرانی در خلیج فارس بر اساس أپژوهش حاضر سعی در بررسی ت

ی، تحلیلی ژوهش بر آن است تا با استفاده از آمارهای کمّها و آمار نمایندگی مقیم را دارد. این پگزارش

ای که ثیر رویدادهای طبیعی بر واردات و صادرات جنوب ایران ارائه نماید. نتیجهأکیفی از میزان ت

ثیر أتکمبود بارش  مخصوصاًدهد که رویدادهای طبیعی است نشان می یافته دستپژوهش به آن 

 .ن داشته استدر تجارت جنوب ایرا توجهیقابل
 

، آمار نمایندگی مقیم، قحطی، رویدادهای طبیعی، حکومت هند بریتانیاتجارت  کلیدي: هايهواژ

 .، تجارت جنوب ایران، تجارت بنادر خلیج فارسگرانی گندم
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 مقدمه. 1

ثیر به سزایی برخوردار بوده أاز ت فارسخلیجتجارت در زندگی اجتماعی ساکنین بنادر 

و قرارگیری در کنار دریای آزاد باعث  خاص جغرافیایی و اقلیمیاست. وجود وضعیت 

تا به  های دورجهت رفع نیازهای خود از گذشته فارسخلیجین حاشیه نشده تا ساک

خود تلقی کنند. زندگی اکثر مردم جنوب ایران  ۀامروز، تجارت را جزئی از حیات روزمر

است.  شدهمیمین أجارت و صید تهای تاریخی از تقاجار نیز مثل سایر دوره ۀدر دور

کشاورزی  تولیدات و تجارتقاجاریه مبتنی بر  ۀای از اقتصاد ایران در دوربخش عمده

 اندداشتهبیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک و کم بارش قرار  کهازآنجاییبوده و 

ی بسیار آوری و کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزمیزان بارندگی در عمل رسدمینظر به

قاجار انجام شده بیشتر  ۀتجارت در دور ۀهایی که درباراکثر پژوهش .ثر بوده استؤم

رویکردی توصیفی داشته و در قالب بررسی اقتصاد ایران صورت پذیرفته است. در این 

ثیرگذار بر آن کمتر سخن أها از مطالعه موردی تجارت خلیج فارس و عوامل تپژوهش

ثیر رویدادهای طبیعی بر تجارت أاین پژوهش میزان ت جهموردتورفته است. موضوع 

 .1 های تاریخی است:مناطق جنوبی است. برای بررسی این امر نیاز به دو نوع داده

آوری محصوالت کشاورزی با استفاده از آن عمل تناسببهآگاهی از وضعیت طبیعی و 

تجارت  اهی از وضعیتبرای آگنیازمندی به آمار کامل و جامع . 3 ایکتابخانهمنابع 

وجود آمار  ،منابع فارسی با توجه به فقدان آمار و اطالعاتکه  ،جنوب ایران

 بهآگاهی از تجارت جنوب ایران را امکان های مقیم حکومت هند بریتانیا نمایندگی

مقیم حکومت  هاینمایندگیآمار مبتنی بر از همین رو پژوهش حاضر  و ؛دهدمی دست

حضور بریتانیا در خلیج فارس به قرن شانزدهم میالدی  ۀشد. سابقبامی بریتانیا هند

 The British East India)از قرن شانزدهم میالدی کمپانی هند شرقی بریتانیا .گرددبرمی

Company)  قرن نوزده حکومت هند بریتانیا ۀاز اواسط نیمو (British Raj)  نقش پررنگی

 در مناطق جنوبی ایراندفاتر نمایندگی با ایجاد و  داشتهدر تجارت جنوب ایران 

های ماهیانه و اقدام به ضبط و ثبت رویدادهای تجاری در قالب آمارنامه ازپیشبیش

ها در جنوب ایران منبعی مهم های همین نمایندگیآمار و گزارش. سالیانه نموده است

تجارت  ۀدربار. اولین آمار مرتب و جامع باشدمیبرای تاریخ تجارت جنوب ایران قاجاری 

با استفاده از  1712/1393 دولت هند بریتانیا در نواحی جنوبی ایران در سال

 با تغییراتی تا سالمقیم تنظیم شد و سپس  هاینمایندگیهای همین گزارش
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کتاب در سال  صورتبه هاگزارش. انتشار عمومی این آمار و ادامه یافت 1932/1233

به این پرسش با استفاده از آمار مزبور پی آن است  این مقاله در 1.صورت پذیرفت 1971

 -1393) ارـقاج شاهنـناصرالدیحکومت  نـیپایا سالۀوسهستـبی ۀدر دور»پاسخ دهد که 

ثر بوده ؤیت تجارت خلیج فارس مرویدادهای طبیعی تا چه اندازه بر حجم و کمّ (1213

 «است؟

 

 امعرفي دفاتر آماري حکومت هند بريتانی. 2

 ،هندوستان السلطنهنایببه  شرقی هنداز کمپانی  حکومت هند ۀواگذاری ادارپس از 

اطالعات و مضبوط کردن آن احساس شد. قبل از این دوره، اطالعات  آوریجمعنیاز به 

های بود و گزارش گوناگون هایموقعیتکیفی و توصیف وضعیت و موجود بیشتر 

و  فارسخلیجتجارت  ۀدربار تجاری ترای وجود نداشت. نیاز به اطالعات جامعدوره

آوری اطالعات و جمع ،همچنین اطالع دقیق از متصرفات بریتانیا در خلیج فارس

 همچونبریتانیا  نمایندگان سیاسیپیش از آن . نمودمی ناپذیراجتنابی را های کمّداده

تجارت های خود به جنبه هایگزارشدر  (Lewis Pelly) و کلنل پلی (K.E.Abbott) ابوت

تجارت  ،و دقیقمرتب  صورتبهو اقتصاد ایران و خلیج فارس توجه نموده بودند ولی 

بریتانیا در جنوب ایران که ابتدا توسط کمپانی هند شرقی و سپس توسط دولت هند 

کلکته و  هایخانه گمرکو در صورت نیاز به آمار  گردیدنمیثبت  شدمیبریتانیا انجام 

در اکثر بنادر  بریتانیا های مقیم حکومت هندنمایندگی. شدمیرجوع )سند(  کراچی

عبارت از  اعتناقابلهای مهم و نمایندگی ۀولی عمدحضور داشتند  فارسخلیج

 بندر: بوشهر، لنگه، بحرین، بندرعباس بوده است. همچنین چهارهای نمایندگی

حل عمان های مقیم در حاشیه جنوبی بنادر خلیج فارس مثل مسقط و سوانمایندگی

 ۀو حاشی فارسخلیجآمار تجارت حکومت هند بریتانیا با  داشتند. حضورمتصالح نیز 

به کلکته و سیمال  1712/1393از سال  درابن اینمقیم  هاینمایندگیشمالی آن توسط 

جهت اطالع مقامات سیاسی و تجاری در  ال بعد در قالب گزارشو در س شدمیارسال 

این  1971/1031در سال  1گرفت.و در اختیار آنان قرار میمقیاس بسیار محدود منتشر 

 فارسخلیجی در مورد تجارت انتشار عمومی یافت و نبود آمار و اطالعات کمّ هاگزارش

، اوضاع ها: مسائل سیاسیاین گزارش ۀموضوع عمد 2باعث اهمیت آن اطالعات شد.

انی بخار و معمولی و های تجاری، ارتباطات کشتیرعمومی، تحوالت اجتماعی، بررسی

گزارشات خاص اقالم تولیدی کشاورزی مثل خرما و مروارید  ساالنه،محلی، اوضاع جوی 
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بوده است که بدون استثنا همراه این گزارشات، آمار تجاری ساالنه تجارت حکومت هند 

مربوط  آمار ،نمایندگی مقیم هایو گزارش هاجدول آمده است. از آمار صورتبهبریتانیا 

 2.است بودهاین پژوهش  مورداستفادهو گزارش مربوط به مسائل تجاری بنادر ایرانی به 

ود ندارد ـای وجات آماری مدون و دورهـاطالع ،ترناصری و قبل ۀدر ایران دور طورکلیبه

 و که توسط نمایندگان سیاسی باشدمیتجاری توصیفی  ودـموج اتـاطالعشتر ــو بی

. با توجه به اینکه است شده منتشرها همیاسی و سفرناهای سگزارش در قالبسیاحان 

نادر ای از تاریخ تجارت بهبجن تواندمیهای مقیم های نمایندگیآمار و گزارش انتشار

به همین  است شده منتشراست که ناصری  ۀردو ازموجود آمار  جنوب ایران باشد و تنها

 در نایی درک از تجارت جنوب ایرانو توا کندمیرا چندین برابر آمار  اهمیت ایندلیل 

آمار کل تجارت  کنندهمنعکسالبته این آمار  .دهدمی دست بهناصری را  ۀدور

 باشدمیمحدود  خلیج فارسدر نیست و تنها به تجارت حکومت هند بریتانیا  فارسخلیج

ثر از این أمتکه  شرایط و فضای تجاری بنادر جنوب ایران توانمی همهبااینولی 

 0.را به تجارت با سایر نقاط تعمیم داداست  و آمار هارشگزا
 

 هند بريتانیا در بنادر ايراني خلیج فارس حکومت اقالم تجاري. 9

سال  وسهبیستقلم کاال در طول  هفتاد به در بررسی آمار دفاتر نمایندگی مقیم، نزدیک

ست. جهت بررسی ا شدهواقعتجارت حکومت هند بریتانیا در بنادر ایرانی مورد تبادل 

خالصه و مفید به  طوربهآماری است تا بتوان  ۀتجارت حکومت هند بریتانیا نیاز به جامع

اقالمی که سهم زیادی در  ۀ. از همین رو عمدیافتدستپژوهش  سؤالجوابی برای 

از روی  یکدر جدول  اندداشته (1792/1213 -1712/1393) سال وسهبیستتجارت 

سال متشکل از این وسهبیستتجارت کل  %93)حدود  اندشده گزینشیم های نمایندگی مقآمار

 وسهبیستترین کاال در گویای آن است عمده یکطور که جدول همان .اقالم بوده است(

از درصد  2/19سال تجارت حکومت هند مربوط به تجارت مروارید بوده است که نزدیک 

، تجارت کاالهای دوم ۀست. در رتبسال را به خود اختصاص داده ا وسهبیستتجارت 

بندر را به خود  چهارسال مجموع  وسهبیستتجارت  درصد 7/17که  کتانی قرار دارد

 رسدمیسکه است که چنین به نظر  دادوستداختصاص داده است. رتبه سوم مربوط به 

جزء نباید  زیاداحتمالبهشده است و مین ارزش کاالهای تجارتی وارد یا صادر میأبرای ت

آمده به  ساالنه تجاری آماراقالم تجارتی محسوب گردد ولی چون در آمار نمایندگی جزء 

چهارمین قلم کاالی  .است گرفته قرارهمین علت در این پژوهش نیز جزء اقالم تجاری 
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سال که از ارزش باالیی برخوردار بوده مربوط به تریاک  وسهبیستشده در  دادوستد

 ازاینپسسال بنادر را تشکیل داده است.  وسهبیستارت تجدرصد  9/7که  باشدمی

های قرار دارد. اقالم بعدی که در جدول مشخص است رتبهدرصد  1/1حبوبات با  ،اقالم

آمده است اقالمی که  یک که در جدول طورهمانبعدی اقالم تجارت بنادر بوده است. 

به دو  توانمیاند را تهسال حکومت هند بریتانیا داش وسهبیستسهم عمده در تجارت 

از )مواد خام و اولیه( های حاصل از فعالیت کشاورزی فراورده .1گروه عمده تقسیم نمود: 

وسمه، خرما، خشکبار، )روغن زرد/آرد(،  قبیل کتان خام، حبوبات، تریاک، کاالهای آمادی

آن  تبعهبتولید این محصوالت ارتباط تنگاتنگ با رویدادهای طبیعی دارد و  که تنباکو

 رویدادهای طبیعی است. تأثیرتجارت این اقالم نیز تحت 
کتانی، ریسمان تابیده، سکه،  مثل مروارید، کاالهای( نوعاتمص) مصرفیاقالم گروه  .3

ارتباطی با  رسدمیبه نظر در نگاه اول که برزنت، کاالهای پشمی، مواد فلزی پارچه 

 ه و تقاضا در بازار بوده است.و تابع صرف عرضرویدادهای طبیعی نداشته است 
 

 سال 29تجارت اقالم عمده تجاري در  .1جدول 
(Administration Report,vol 1-4,1986) 

 بندرعباس بحرين لنگه بوشهر کاال رديف

مقدار تجارت کاال 

 29 کلاز تجارت 

 سال

 با احتساب سکه()

مقدار تجارت کاال از 

سال  29 کلتجارت 

 )بدون احتساب سکه(

1 
الهای کا

 کتانی
33/11 27/2 13/1 91/3 77/17% 11/33% 

 %23/3 %91/1 01/3 11/3 32/3 39/1 کتان خام 3

2 
ریسمان 

 تابیده
33/3 11/3 37/3 22/3 93/3% 37/1% 

 %23/1 %31/1 12/3 23/3 01/3 31/1 حبوبات 0

 3 %71/10 13/3 32/2 13/7 19/3 سکه 2

 %20/13 %91/7 12/1 3 3 33/1 تریاک 1

 %31/32 %29/19 31/3 07/1 31/12 33/3 مروارید 1

 %33/2 %10/3 30/3 37/3 11/3 23/3 مواد قندی 7

9 

کاالهای 

 آمادی

)روغن 

 زرد/آرد(

32/3 39/3 39/3 11/3 1% 17/1% 

 31/1 وسمه 13
31/

3 

3

3/3 
21/3 01/1% 13/1% 

11 
 خرما)خشک،

 خرما( ۀعصار
12/3 39/3 22/3 22/3 20/1% 27/1% 

 %33/1 %30/1 31/3 21/3 00/3 31/3 هقهو 13
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12 
های پارچه

 برزنت
3 10/3 17/3 3 22/3% 29/3% 

10 
 کاالهای

 پشمی
11/1 00/3 37/3 23/3 90/1% 37/3% 

 %72/3 %13/3 22/3 32/3 3 12/3 پشم 12

 %23/3 %12/3 29/1 3 33/3 13/3 چای 11

 %11/1 %03/1 71/3 32/3 11/3 22/3 خشکبار 11

 %11/3 %21/3 30/3 37/3 12/3 93/1 لزیمواد ف 17

 %23/1 %39/1 31/3 31/3 02/3 23/3 تنباکو 19

33 

سهم بنادر از 

مجموع 

 32تجارت 

 سال

27/23 93/39 13/12 11/11 37/79% 01/71% 

 

 رويداد هاي طبیعي. 9-1

سوانح و رویدادهای طبیعی در این پژوهش بیشتر معلول تغییرات حاصل از نزوالت 

ایران، . در منابع فارسی مربوط به جنوب باشدمیغییرات شدید آب و هوایی جوی و ت

تغییرات آب و هوایی و نزوالت جوی تلقی گردیده  ۀها نتیجبعضی از حوادث و بیماری

ناخوشی حیوانات،  وبا،، گلودرد هایبیماریبه:  توانمیحوادث  قبیلاین از  است.

 2.اشاره کردغالت  زدگی سنکمبود گندم، و محصوالت کشاورزی،  هامیوهزدگی سرما

به دلیل کاهش نزوالت  باریکسال  هرچند معموالًقاجاری  ۀهای منابع دوردر بررسی

آوری محصوالت کشاورزی با مشکل همراه بوده و باعث کمبود گندم و جو جوی، عمل

ایی تغییرات آب و هواز  متأثردر عصر حاضر  ی فوقبعضی از رویدادها 1.است شدهمی

تغییرات هوایی در ارتباط با این قبیل حوادث  شاهناصرالدین ۀولی در دور شودنمیتلقی 

به سن زدگی گندم اشاره  توانمیاز این قبیل رویدادها  .شدمیو نزوالت جوی قلمداد 

سن  کهدرحالیبا تغییرات آب و هوایی در ارتباط است  نوعیبهنمود که در منابع فارسی 

و ارتباط  دادهآفتی است که محصوالت غالت را به حد چشمگیر کاهش ، امروزه زدگی

 حالباایناین آفت را رفع نمود.  توانمی پاشیسمچندانی با تغییرات دمایی نداشته و با 

در  است شدهمیمعلول تغییرات دمایی تلقی  درگذشتهبه دلیل اینکه این نوع سوانح 

 بندیدستهتغییرات دمایی و نزوالت جوی  ثر ازأاینجا نیز جزء رویدادهای طبیعی مت

تغییرات آب  ،طورکلی در این پژوهش منظور از سوانح و رویدادهای طبیعی. بهاست شده

باعث کاهش تولید محصوالت کشاورزی و در  که ؛و هوایی و میزان نزوالت جوی است

. شودمیبرخی مواقع منجر به قحطی و تلف شدن حیوانات بارکش و آفت به محصوالت 
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ثر بوده و با توجه به منابع موجود ؤرویدادهای طبیعی که در تجارت جنوب ایران م ۀعمد

 .در جدول زیر آمده است شدهگردآوریفارسی 

 (1213و سعیدی سیرجانی، هاشماره اکثر )روزنامه ایران، بر تجارت مؤثررويدادهاي طبیعي  .2جدول 

 طبیعي رويداد سال رديف

 ق 1392/م 1717 1
و بحران کمبود گندم اخبار نباریدن باران:  :1773/1391 پاییز الی 1717/1392پاییز  از

 خرابی بخوسات

 ق 1399/م 1773 3
آسیب به زراعت برنج و بدی محصول سن خوردگی تریاک: و  آساسیلبارش باران اخبار 

 تریاک

 ق 1233/م 1772 2

خرابی  :زدگی گندم و جوسرخ و  برف و باران شدید زمستان بارش 1772/1233بهار 

 و: کمبود گندم : سن زدگی گندم وجو1771/1232بهار  –بحران کمبود گندم و  هاباغستان

 مردن االغ و گاو در بلوکات و خرابی محصول تریاک

 ق 1232/م 1777 0
گاو  کاهش و افزایش آن در تأثیرو  تغییرات دمایی : اخبار1793/1231 تا 1777/1232از 

 ون و فسامیران در کازر

 ق 1231/م 1793 2

اخبار ملخ و سن زدگی محصوالت کشاورزی و در بعضی  1213/1792تا  1231/1793از 

محصول  خرابی دید باران:بارش ش :1793/1213سال  -: کمبود گندم و جو تریاک هاسال

 شلتوک و ذرت

 غ و قاطرورم در اسب و گاو و اال سینه 1792/1213 تا 1790/1211از  ق 1211/م 1790 1

 

 1772/1233و  1717/1392های که در جدول دو آمده است در سال طورهمان

عالوه از کاهش بارش، بحران  1793/1231 ازپس  هایسالش نزوالت جوی و در کاه

سه قیمت گندم و نان از منابع فارسی ۀ با توجه به جدول شماراست.  دادهرخهجوم ملخ 

در سال  کاهش تولید گندم و افزایش بهای آن ودشمیمشاهده  که ؛است شدهگردآوری

همچنین کمبود گندم در  .دار بوده استادامه 1773/1391 تا تابستان 1717/1392

تا  1231 /1793 سالاز  ادامه داشته است. 1771/1230 نیز تا بهار 1233/ 1772سال 

ت کمبود تولید گندم در اثر کاهش نزوالت و ملخ زدگی محصوال 1792/1213 سال

 کشاورزی بوده است.
 

 روزنامه ایران،) 7در جنوب ايران شاهناصرالدينسال آخر سلطنت  29قیمت گندم و نان در  .9جدول 

 (1213 مافی، السلطنهنظامو  1211 و فسایی، 1213 و سعیدی سیرجانی، هاشماره اکثر
 سال شیراز )بر اساس واحد من( فصول کرمان)بر اساس واحد من( فصول

 1711/1377 شاهی)من شیراز(03شاهی، 11)نرخ نان(  ستان پاییزتاب  

 1712/1393   شاهی)من تبریز(1 

 1717/1392 نرخ دولتی(-شاهی)من تبریز 7 زمستان  

 تابستان  
 شاهی 13الی 9

 (باشدمیبه من تبریز  هانرخ)تمام 
1719/1391 

 1773/1391 شاهی 10الی  33 بهار تابستان  

 1771/1397 شاهی 1)نرخ نان( : پاییز شاهی 13الی  9نرخ نان(  ) بهار زمستان
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 بهار پاییز شاهی 11 
 شاهی1شاهی ،  1/2

 (باشدمیبه من تبریز  هانرخ)تمام 
1773/1399 

 1772/1233 شاهی1)نرخ نان(    

بهار تابستان 

 زمستان

 0/7الی 1

شاهی 1/13شاهی7شاهی،

به من تبریز  هانرخ)تمام 

 (باشدمی

رتابستان بها

 پاییز

الی 1شاهی، )نرخ نان( 13شاهی،13الی 1

 شاهی1
1770/1231 

بهارتابستان 

 پاییززمستان

شاهی)من تبریز(، 1/13

شاهی)من تبریز(، 13

شاهی )من تبریز(، 10

 شاهی )من تبریز(17

بهارتابستان 

 پاییززمستان

شاهی)من 13شاهی)من تبریز(، 1الی 7

 11)من تبریز(الی 13تبریز(،

 اهی)من تبریز(ش32شاهی،

1772/1233 

 بهار

 تابستان

)من 0/31الی  33

شاهی)من 13تبریز(شاهی، 

 تبریز(

بهارتابستان 

 پاییززمستان

الی 33شاهی، 10شاهی،12شاهی، 11

 شاهی33
1771/1232 

  
بهار پاییز 

 زمستان

شاهی)من تبریز(، 13شاهی)من تبریز(،33

 شاهی1
1771/1230 

 شاهی)من تبریز( 13 بهار
ستان بهار تاب

 زمستان

 شاهی 2شاهی،1الی 1

 (باشدمیبه من تبریز  هانرخ)تمام 
1777/1232 

 پاییز زمستان شاهی)من تبریز(7 پاییز
شاهی)من 1شاهی)سیرجانی( 1الی  7

 شاهی1روزنامه ایران( ،-تبریز
1779/1231 

 تابستان شاهی )من تبریز(1 پاییز
 سیرجانی(-شاهی)من تبریز1الی  1

 یران(شاهی )روزنامه ا0
1793/1231 

 1791/1237 شاهی )من تبریز(13   

 1793/1239 شاهی )من تبریز(11 بهار  

 1792/1213 شاهی30شاهی،23الی 17 تابستان پاییز  

 تابستان زمستان

 11شاهی)نرخ دولتی( 13

)نرخ 0/12شاهی)آزاد(،

 شاهی17دولتی(

به من تبریز  هانرخ)تمام 

 (باشدمی

 بهار تابستان

 ییزاواخر پا

 31الی 30شاهی)نرخ دولتی(،33

-شاهی)من تبریز23الی37شاهی،

 نرخ دولتی(-شاهی )من تبریز33آزاد(

1790/1211 

 تابستان پاییز شاهی10)نرخ نان(  زمستان
شاهی)من 1من تبریز(،-شاهی)نان23

 تبریز(
1792/1213 

 1791/1212 شاهی23الی  03 بهار  
 

 کشاورزي  اقالمطبیعي بر تجارت  رويدادهاي تأثیر. 9-2

بوده است. بر اساس  غیرطبیعیتجارت کتان خام منوط به عوامل طبیعی و  کتان خام:

های سال گندم در مخصوصاًبحران تولید کشاورزی های تجاری نمایندگی مقیم در آمار

 کتان در جنوب، )کاهش عرضه( به علت کاهش تولید 1771/1232و  1719/1391

 Administration) است. دادهرخ 1771/1232 و 1771/1397های کاهش تجارت در سال

Report, 2, 1880: 52)  در میان صادرات سال یک صورتبه 1771/1232پس از سال، 

دار بوده این روند ادامه 1793/1231افزایش و سپس کاهش داشته است که تا سال 
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و بندرعباس بوشهر است که نشانگر اشباع بازار در کشورهای مقصد صادرات کتان خام 

 در تجارت کتان خام دارد. (بازار مقصد)تقاضا عامل ثیر أاز ت کایتح که اینبوده است 

برخوردار نبوده که  چنانیآنتجارت کتان از رونق  1793/1231همچنین پس از سال 

تقاضا برای . 1 های مقیم و آمار موجود:های نمایندگیعلت این امر با توجه به گزارش

جنوب ایران و شیراز بوده  در ملخ زدگی محصوالت کشاورزی. 3روسیه  کتان اصفهان در

های صورت گرفته در با توجه به بررسی .(Administration Report, 4, 1895: 23)است 

 و 1719/1391 هایسالدر  )عرضه( عامل طبیعی تأثیرمورد تجارت کتان خام و 

چنین به نظر  1771/1232ل پس از سا )تقاضا( غیرطبیعیعامل  تأثیرو  1771/1232

پس از  هایسالاهمیت بازار مقصد چه در  مثل غیرطبیعیعامل  تأثیرکه  رسدمی

در  )عرضه( از عامل طبیعی ترکنندهتعیین 1793/1231و چه پس از سال  1771/1232

 .باشدمیسال تجارت کتان خام  وسهبیست

ه است که نشانگر این است سال مثبت بود وسهبیستتراز تجارت حبوبات در  حبوبات:

زیادی از مسائل  تأثیرتجارت حبوبات  1بوده است. صادراتمبتنی بر تجارت حبوبات که 

 و 1719/1391سال )کاهش عرضه( کمبود بارش  هایبحرانطبیعی پذیرفته است. 

خوانی داشته همدر آمار با کاهش صادرات حبوبات و افزایش واردات  کامالً 1771/1232

نیز با بحران گرانی گندم  1792/1213 و 1793/1239و  1793/1231های است. سال

 باوجود 1792/1213و  1791/1237های خوانی دارد ولی در سالهم )کاهش عرضه(

است که  دادهرخافزایش تجارت حبوبات  ،و افزایش قیمت آن بدی محصول داخلی

ها قیم در این سالهای مهای نمایندگیبا توجه به گزارشاست.  انتظارغیرقابل

-Administration Report, 4, 1892-1896: 17)استهای حبوبات در اروپا باال بوده قیمت

، وجودبااینولی کم(  ۀ)به دلیل عرض های داخلی نیز باال بودهقیمتاینکه به و با توجه   (19

 هنشان از سود باالی تجارت حبوبات داشتکه است  دادهرخبوشهر در افزایش تجارت 

 پذیر کرده است.های حمل آن امکانامکان تجارت حبوبات را با توجه به هزینه و است

رویدادهای به همین علت با توجه به اینکه  )تقاضا در بازارهای خارجی شدید بوده است(

تجارت  یعنی در ؛ثر بوده ولی در دو سال استثناء وجود داردؤبر تجارت حبوبات مطبیعی 

 کند.از این قاعده پیروی نمی 1792/1213 و 1791/1237های سال

 .1 باید تابع: اصوالً یک محصول کشاورزی عنوانبهتریاک جنوب ایران  تجارت ترياک:

بوده باشد. ولی بررسی تجارت  تقاضا .3و  )عرضه( آوری محصول کشاورزیعمل



 11/ 1911، بهار 1،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 
 

عمده عامل  که تریاک حکومت هند بریتانیا حکایت از آن داردتجارت ساله  وسهبیست

هایی مثل است. در سال بوده های خارجیبازار درثر بر تجارت تریاک عامل تقاضا ؤم

آوری تولیدات کشاورزی از تعریف و عمل دادهرخگندم  که کمبود 1719/1391سال 

است  دادهرخسال  وسهبیستبیشترین صادرات تریاک بوشهر در  چندانی برخوردار نبوده

احمد ریاک باعث پایین آمدن سطح زیر کشت گندم شده است. و شاید اقبال به کشت ت

، تجاری شدن محصوالت کشاورزی نوزدهسیف در کتاب ارزشمند اقتصاد ایران در قرن 

به  ،مثل گندماز قبیل کتان خام و تریاک را باعث قحطی و تورم اقالم دیگر کشاورزی 

مدعی تورم  و ؛ه استدانست تریاکجایگزین شدن و دلیل به مازاد نرسیدن تولیدات 

 ۀاست ولی با توجه به جدول شمارنان شده  مخصوصاًهای محصوالت کشاورزی قیمت

با آهنگ تندی های گندم و نان های پس از قحطی قیمتمشخص است که در سال سه

که تجارت  رسدمینظر چنین بهتر از قبل بازگشته است. به حالت قبلی و شاید ارزان

 کمبود بارش داشته است.مانند را از عوامل طبیعی  تأثیرتریاک کمترین 

همچنین  .نخی بوده است هایپارچهکاربرد وسمه در صنایع چاپ و رنگرزی  وسمه:

است. با این توضیح تجارت  شدهمیقاجار نیز محسوب  ۀجزء اقالم آرایشی زنان دور

ان گفت در وسمه تابع مصرف داخلی و صنایع مربوط بوده است. به همین علت شاید بتو

)به بخش هایی که واردات کاالهای کتانی منچستر از چنان تعریفی برخوردار نبوده سال

تر شده و واردات وسمه افزایش داشته صنایع داخلی فعالتجارت کاالهای کتانی رجوع شود( 

 1719/1391سال مربوط به سال وسه بیستبیشترین واردات در ار، است. با بررسی آم

افزایش  ،های قبل خودسالنیز واردات نسبت به  1772/1233سال  است همچنین در

از سال  .ایمها مشکل تولید کشاورزی و گندم داشتهاین سال هردویدر  داشته است

به بعد نیز افزایش واردات وسمه صورت گرفته که نشانگر بهبود صنایع  1793/1239

آهنگ افزایش واردات وسمه داخلی بوده است البته توجه به این نکته ضروری است که 

چهار نوسان  ۀ)در جدول شمار ها بیشتر بوده استاز آهنگ نوسانات ارزش نقره در این سال

هایی که محصول گندم شاید بتوان گفت در سال .استرلینگ آمده است( نقره در برابر پوند

اشته است با های وارداتی افزایش داستفاده از لباس( بوده است قدرت خرید باال) خوب بوده

 ۀو بنی کنندگانمصرفاجتماعی  ۀها نمود طبقتوجه به اینکه استفاده از این لباس

های کمبود و گرانی گندم گرایش به استفاده از کاالهای در سالو بوده است  شانمالی

حدس زد که  درستیبهتوان فوق نمی مواردداخلی افزایش داشته است. با توجه به 
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معلول بدی محصول گندم . 1 1793/1239های پس از در سال افزایش واردات وسمه

به آهنگ نوسان  ترسریع وسمه)البته آهنگ واردات  نوسان ارزش نقره .3)افت قدرت خرید مردم( 

 وطنی بوده است. ۀحمایت از امتع ۀآمدن روحی وجود به. 2نقره بوده( 

 عوامل طبیعي بر تجارت اقالم مصرفي تأثیر. 9-9

)لرد  و کاالی مصرفی بوده است شدهنمیناصری در ایران کشت  ۀدور چای در چاي:

عمده واردات چای در بنادر عباس و بوشهر صورت گرفته است در  .(3/111 :1273، کرزن

 افزایش قیمت گندم( هایسال) 1771/1232و  1719/1391 هایسالتجارت بوشهر در 

گرانی گندم بر تجارت چای  ثیرتأواردات به کمترین مقدار رسیده است که حکایت از 

در بندرعباس و بوشهر افزایش چشمگیر تجارت  1771/1230 هایسالدارد. ولی پس از 

های شمالی رقابت با بازار و 9های داخلیارتباط با افزایش بازاراست که بی دادهرخچای 

عت بازار نبوده است. به همین علت با توجه به وس ()که بیشتر در دست روسیه بودهایران 

چشمگیر در تجارت چای نداشته است. بر همین  تأثیری ظاهراًچای ایران نوسان نقره 

از عوامل طبیعی بوده ولی در سطح  متأثرتجارت چای در بعد محلی  طورکلیبهاساس 

های طبیعی و همچنین نوسان نقره نداشته از رویداد تأثیرپذیریکشور تجارت چای 

 است.

هایی به بدی صید های مقیم حکومت هند در سالنمایندگی هاگزارشدر  مرواريد:

در دریای بحرین به دلیل وضعیت بد جوی اشاره رفته است. حتی در سال )غواصی( 

بد جوی علت از دست رفتن نصف فصل برداشت مروارید شده  وضعیت 1711/1390

بع موجود فارسی ولی با توجه به اینکه در منا (Administration Report, 1, 1878: 4) است

است اطالع از کم و کیف صید  شدهپرداختهکمتر به وضعیت جوی و وضعیت صید 

ولی با توجه به اینکه در  باشدنمیقابل تبیین  متأسفانه ،آن در تجارت تأثیراتمروارید و 

منوط به دو امر  توانمیبوده تجارت آن را  باارزشناصری مروارید جزء اقالم  ۀدور

 Administration) (1772/1311)تجارت سال ضا و وضعیت بازارهای اروپایی تقا .1دانست: 

Report, 2, 1884: 38) 3. سال )تجارت عوامل جوی بوده است تأثیرمقدار صید که تحت 

1711/1392). 

های که در خود گزارش طورهمانتجارت کاالهای کتانی  کتاني: هايفراورده

 کاهش قدرت خرید مردم ۀط نزدیکی با مسئلآمده ارتبا متعدد صورتبه نمایندگی

که  طورهماندر اثر بدی محصول گندم و افزایش قیمت آن داشته است.  )کاهش تقاضا(
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و  1719/1391های در سال جزء حوادث طبیعی نیز ذکر شد در جدول یک و دو آمده و

محصول گندم خوب نبوده و به همین علت افزایش  1237/ 1791 و 1771/1232

ها تجارت کاالهای کتانی نیز با کاهش . در همین سالاست دادهرخگندم قیمت 

ذکر این نکته  1719/1391چشمگیر روبرو بوده است. البته در مورد تجارت سال 

های در سال رویهبیواردات  خاطر بههای نمایندگی اساس گزارشبر که ضروری است

و به همین علت  شده اشباعلی ، کاالهای کتانی در بازارهای داخ1711/1392 قبل از

پس از سال  و ؛است دادهرخ 1711/1390و  1711/1392های کاهش در تجارت سال

 متأثرو آمده  وجود بهقبل  هایسالافزایش تقاضا به علت کاهش تجارت  1711/1390

 و 1717/1392 هایسالتجارت در افزایش و باعث از افزایش قیمت گندم نبوده 

کاهش چشمگیر  1771/1397تا  1719/1391سال ت ولی از شده اس 1719/1391

از کاهش قدرت خرید در پی گرانی قیمت گندم بوده است. در  متأثرکه  دادهرختجارت 

روند افزایشی تجارت  نیز 1791/1237تجارت کاالهای کتانی پس از سال  آمار مورد

روند  1791/1237های پس از دور داشت که در سال ازنظراست ولی نباید  دادهرخ

های بعد این نوسان تشدید و در سال آغازشدهنوسان ارزش نقره در برابر پوند استرلینگ 

واقعی حجم  ،که در جدول چهار آمده با احتساب افت ارزش نقره طورهمانشده است. 

برخالف آمار کاهش داشته است. به  1791/1237پس از سال  واردشدهکاالهای کتانی 

محصوالت کشاورزی و  زدگی ملخکه بحران  1791/1237های الهمین علت پس از س

است و افزایش قیمت گندم اتفاق افتاده حجم تجارت  شدهشروعگندم در جنوب ایران 

رسیده  1793/1231محصوالت کتانی نیز کاهش داشته است و به حجم قبل سال 

)گرانی ده است دو رویداد داخلی و خارجی بو زمانیهم ،علت این کاهش تجارت که ؛است

، 1719/1391های در سال) دادهرخبنابراین در سه رویداد طبیعی  ؛گندم و کاهش ارزش نقره(

تجارت کاالهای کتانی  و اخالل در تولیدات کشاورزی، (1791/1237، پس از 1771/1232

 است. شده واقع تأثیرتحت
 

 

 (میالدي هرسالفصل  آخر هايقیمت)9برابري ارزش نقره با پوند استرلینگ  -4جدول 
(Administration Report, vol 1-4, 1986) 

 سال ردیف

نرخ پوند 

استرلینگ 

 به قران

درصد 

 نوسان نقره

واردات کاالهای 

 کتانی بوشهر

واردات کاالهای 

کتانی بوشهر با 

احتساب نوسان 

 نقره

صادرات 

حبوبات 

 بوشهر

صادرات 

حبوبات 

بوشهر با 

احتساب 

 نوسان نقره
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  قران 21 1779/1231 1
1121333 

 روپیه
 

701103 

 روپیه
 

 قران 20 1793/1231 3

افزایش  2%

ارزش نقره 

نسبت به 

 1779سال 

9221333 

 روپیه

13320313 

 روپیه

379133 

 روپیه

379712 

 روپیه

 قران 27 1791/1237 2

2/2% 

 کاهش

نسبت به 

 1779سال 

11213333 

 روپیه

13179703 

 روپیه

911223 

 روپیه

911931 

 هروپی

 قران 2/03 1793/1239 0

7/11% 

 کاهش

نسبت به 

 1779سال 

13312223 

 روپیه

7711320 

 روپیه

123223 

 روپیه

111793 

 روپیه

 قران 01 1792/1213 2

0/32% 

 کاهش

نسبت به 

 1779سال 

1111023 

 روپیه

2713071 

 روپیه

32073 

 روپیه

19217 

 روپیه

 قران 21 1790/1211 1

7/21% 

 کاهش

نسبت به 

 1779سال 

13112233 

 روپیه

1102229 

 روپیه

031103 

 روپیه

321991 

 روپیه

 قران 22/ 2 1792/1213 1

1/23% 

 کاهش

نسبت به 

 1779سال 

11291133 

 روپیه

1113272 

 روپیه

1397313 

 روپیه

712211 

 روپیه

 

باید صادرات و واردات سکه جزء مسائل پولی در نظر گرفته شود چون  اصوالً سکه:

و خرید کاال در کشورهای  هاسفارشاستای پرداخت پول در قبال مبادالت سکه در ر

جزء آمار تجارتی ذکر گردیده به  ،دیگر بوده است. ولی چون در آمار نمایندگی مقیم

تراز منفی تجاری بنادر با توجه به  است. شده بندیدستههمین علت جزء اقالم تجارتی 

 باید صادرات سکه باال بوده باشد (کندنمیروی )بحرین از این قاعده پی هاسالایرانی در اکثر 

واردات  است که در بندری مثل لنگه که بیشتر عملکرد تجاری صادرات مجدد داشته

مناطق مرکزی مثل بوشهر که به دلیل ارتباط با  صورت گرفته و در بندریبیشتر سکه 

بوده است یعنی  برخوردار بوده صادرات سکه بیشترخوبی  ایکرانهپسایران از ارتباطات 

 .انددادهمیانتقال پول به هندوستان انجام  ،تجار برای خرید کاال و واردات

اند های اروپایی دخیل بودهبا توجه به اینکه در تجارت مواد قندی شرکت مواد قندي:

اساس بر توانمیسال را  وسهبیستبر تجارت مواد قندی در  مؤثربه همین علت عوامل 

 تقسیم کرد:رویدادهای زیر 
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در بازار  مؤثرتزاری در اعمال تعرفه بر ترانزیت کاالهای اروپایی که  ۀسیاست روسی. 1

 شمال کشور بوده است.

 فرانسوی و روسی و انگلیسی هایشرکتمثل خارجی  هایشرکترقابت . 3

ارتباطی داخل و خارج ایران: مثل جنگ روسیه و عثمانی در  هایراهبسته یا باز بودن  .2

 مرزهای شمالی کشوردر و یا قرنطینه  1711/1392

قابل در آمار  تأخیرالبته با دو سال )هم سویی با تحوالت طبیعی مثل گرانی قیمت گندم . 0

 .(توجیه است

. در بررسی عمده تجارت مواد فلزی مربوط به واردات در بوشهر بوده است مواد فلزي:

ز قبیل کاهش قدرت خرید متعاقب عوامل طبیعی ا ،سال مواد فلزی وسهبیستتجارت 

قاطر و  ومیرمرگقحطی و محصول بد گندم و باال بودن نرخ کرایه حمل به دلیل 

ها در آمار مشهود و در خود گزارش 1792/1213 هایسالپس از  مخصوصاًچهارپایان 

 انتونمیولی با توجه به آمار  (Administration Report, 4, 1894; 23). است شده اشارههم 

در  آنچهتجارت مواد فلزی قطعی دانست. طبق  درروندعوامل طبیعی را  کنندگیتعیین

ضمیمه آمار نمایندگی مقیم آمده عوامل خارجی از قبیل تشکیل سندیکای مواد فلزی و 

 Administration) فلزی دخیل بوده است مس در فرانسه و یا سقوط آن در تجارت مواد

Report, 3, 1889&1890: 27) های پس از مچنین نوسان و افت ارزش نقره نیز در ساله

است که خود باعث کاهش قدرت خرید شده  شدهمنعکس هادرگزارش 1793/1231

 است. بودهاز عوامل طبیعی داخلی و خارجی  متأثراست. از همین رو تجارت مواد فلزی 

قالیچه بوده  قالی و تجارت کاالهای پشمی مرکب از شال، عبا، ماهوت، کاالهاي پشمي:

افزایش  ،در بوشهر 1237 /1791در بندرعباس و سال  1779/1231پس از سال . است

بوشهر و تجارت کاالهای پشمی صادرات فرش باعث تراز مثبت تجاری در چشمگیر 

بندرعباس گردیده است. البته تجارت بندرعباس دارای تراز مثبت قبل از این تاریخ نیز 

افزایش چشمگیر صادرات در تجارت بندرعباس  1779/1231بوده ولی پس از سال 

سوریه و اروپا برای  که وجود تقاضا در مصر رسدمینظر است. بیشتر چنین به  دادهرخ

 ,Administration Report, 4) بود شدهمعرفیاروپایی  هایشرکتفرش ایران که توسط 

جارت کاالهای پشمی در ت کنندهتعیینبدون توجه به مسائل طبیعی عاملی   (23 :1894

کاالهای پشمی بیشتر  واردات 1717/1392و  1711/1390 هایسال. البته در باشدمی

از قدرت  متأثر احتماالًکه  باید مرتبط با واردات شال از هند بوده ظاهراًبوده است که 

 خرید مردم بوده است.
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 نتیجه. 4

 تأثیرنقش و زم در ایران، ال هایزیرساختناصری و نبود  ۀکشور در دور نیافتگیتوسعه

. کندمیهای جمعیت، اقتصاد و امنیت را بسیار پررنگ در مقولهطبیعی  رویدادهای

 ۀبر نان شب مردم تا کرای تأثیرآن کاهش تولید گندم از  تبعبهکاهش نزوالت جوی و 

تا حدی بوده که تجارت  تأثیراین  .و قدرت خرید مردم نقش داشته است ونقلحمل

در  تأخیراست.  ثر نمودهأمت را تجارت کاالهای کتانی مخصوصاًند بریتانیا و حکومت ه

به جنوب  شاهناصرالدینچندین بار فسخ مسافرت  وارسال قشون و ساخلوهای مرزی 

های صورت با توجه به بررسیثیرپذیر از کاهش تولید گندم بوده است. أایران همه ت

در تجارت  هش بارش و بحران ملخ زدگی()کا گرفته در این پژوهش نقش عوامل طبیعی

با توجه به  و مهم داشته است. پررنگکاالهای مصرفی نقشی  کاالهای کشاورزی و

ای از مباحث را در جدول خالصه توانمیهای پیشین های صورت گرفته در بخشبررسی

 .پنج مشاهده نمود
 

 در اقالم تجاري غیرطبیعيعوامل طبیعي و  تأثیر -1جدول 

 عوامل ديگر کمبود گندم ازجمله عوامل طبیعي سال 29مقدار تجارت در  اقالم رديف

 * * %29/19 مروارید 1

  * %77/17 کاالهای کتانی 3

   %71/10 سکه 2

 *  %91/7 تریاک 2

  * %31/1 حبوبات 0

 * * %10/3 مواد قندی 2

 * * %21/3 مواد فلزی 1

 * * %12/3 چای 1

 *  %90/1 کاالهای پشمی 7

 *  %91/1 کتان خام 9

  * %01/1 وسمه 13

   %11/71 مجموع 11

 توانمیهایی که در مورد کاالهای تجاری و تجارت تبیین گردید با توجه به بررسی

 نتایج زیر را با توجه به جدول پنج ارائه نمود:

از رویدادهای طبیعی بوده  متأثرهای کتانی و حبوبات و وَسمه تجارت فرآورده

در این میان تجارت  است.بر این قبیل کاالها بوده  تأثیرگذارمیزان تولید گندم  کهنچو

مروارید،  .رویدادهای طبیعی قرار داشته است تأثیرتریاک و کاالهای پشمی کمتر تحت 

سال حکومت هند بریتانیا از  وسهبیستمواد قندی، مواد فلزی، چای در بررسی تجارت 

قبل و جدول  هایگفتهبا توجه به پذیرفته است.  تأثیر یعیغیرطبهر دو عامل طبیعی و 
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سال  وسهبیستاز تجارت  %71/13 :اقالم تجارتیجزئی از  عنوانبهبا احتساب سکه پنج 

 ...حکومت هند بریتانیا به عوامل غیرطبیعی مثل عامل تقاضا و رویدادهای سیاسی و

 مخصوصاً ،عوامل طبیعی صرف وابسته به موردبررسیاقالم  %22/31وابسته بوده است. 

از اقالم نیز از هر دو عامل طبیعی  %73/31بوده است. های آسمانی و کمبود گندم شبار

یست اقالم تجاری حذف کنیم پذیرفته است. اگر مبادالت سکه را از لتأثیر  غیرطبیعیو 

سال وابسته به عوامل غیرطبیعی و  وسهبیستتجارت  %13/12 :صورتبهاین نتایج 

سال از هر دو  وسهبیستتجارت  %23/21تجارت وابسته به عوامل طبیعی و  19/21%

نظر چنین به آنچه گفته شدثیر پذیرفته است. با توجه به أت غیرطبیعیعامل طبیعی و 

سال حکومت هند  وسهبیستدر تجارت  ایکنندهتعیینثیر أعوامل طبیعی ت رسدمی

اخبار بارش  گذشته درهمین اساس است که  بر داشته است. فارسخلیجبریتانیا در 

 همیشه همراه با عباراتی مانند اطمینان و وسعت رزق و فراوانی بوده است.
 

 هانوشتپي
و در  ،شدهاستفادهصورت گرفته در مورد تجارت و اقتصاد ایران از این آمار بسیار کم  هایپژوهشدر بیشتر  .1

 ۀدر سفرنام شدهارائههای خارجی نیز، آمارهای شده است. در سفرنامهصورت استفاده به نقل موردی از آن اکتفا 

های نمایندگی مقیم است. آمار مربوط به صادرات هندوستان با آمار منطبق 1717/1392فوروکووا مربوط به سال 

های مقیم خوانی نزدیکی با آمار نمایندگینیز هم 1779/1231به بنادر ایرانی در کتاب لرد کرزن مربوط به سال 

 دارد.
2. Administration Report of the Persian gulf Political Residency & Muskat Political Agency in 1873-
1879, Buckinghamshire, Archive Edition,vol.1, 1986. 

Administration Report of the Persian gulf Political Residency & Muskat Political Agency in 1879-1883, 

Buckinghamshire, Archive Edition,vol.2, 1986. 
Administration Report of the Persian gulf Political Residency & Muskat Political Agency in 1883-1890, 

Buckinghamshire, Archive Edition,vol.3, 1986. 
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های آمار ۀه ذکر است که اغالط چاپی در این آمار تا حدودی زیاد بوده است و نویسنده با مقایسبالبته الزم  .2

ی توانسته تا حدی اغالط چاپی را اصالح کند البته های عمودی و افقسال قبل و بعد و یا با مقابله مجموع ستون

در  1771/1397اشتباه، آمار سال  صورتبهاشتباه بوده است و  کالًآمار مربوط به لنگه  1773/1399مثل سال 

 تکرار شده است. 1971 و 1772است که این اشتباه چاپی در هر دو چاپ  شده چاپ 1773/1399جدول سال 

 یرتأثدکتری مریم شیپری در رابطه با  ۀاین آمار و اسناد استفاده نموده است مربوط به رسال تنها پژوهشی که از .0

 موردتوجه فارسیجخلبوده است که بیشتر از جنبه آمار وزنی و کشتیرانی در  فارسیجخلکانال سوئز بر تجارت 

 بوده است.

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمی نمونه عنوانبه. 2

بارندگی خوب »آمده است:  چنینایندر منابع  هابیمارینزوالت جوی و تغییرات آب و هوایی در  تأثیرا در رابطه ب

خیلی  سابقاًکه  گلو درداز صبح تا ظهر برف و باران آمده  32روز  مخصوصاًشده است  در این مملکت )فارس(

( 1390غره صفر  ،213 شمارۀ )روزنامه ایران، «رفع شده است. کلیبهشدت داشت از پنجم محرم به بعد 



 ... مت ناصرالدين شاهدر نیمۀ دوم حکو / تأثیر رويدادهاي طبیعي بر تجارت جنوب ايران17

باران  بعدازاینکه  رودمیالحمداهلل باران خوبی آمده خیلی باعث اطمینان قلب مردم شده است، احتمال کلی »

بارش  گزارش 1319 همچنین در سال( 017 :1213 )سیرجانی، «این جزئی ناخوشی )وبا( هم رفع گردد کلیبه

یک زن  ظاهراًعث هالک و تلف شدن گاو و گوسفند وشتر و اسب شده و آمده که با کنگان بندرتگرگی از دشتی تا 

 .(1319بیست و چهارم شعبان  ،133نمره  )وقایع اتفاقیه، است شدهفوتنیز در اثر همین تگرگ 

در شیراز باعث ایجاد شورش مردم  1233/1772 و 1372/1711در تهران و قحطی سال  1311/1711قحطی  .1

سعیدی  ؛1/739: 1211 ،فسایی میرزا حسن ؛099 :1270گاه کنید به: عباس امانت، با مشارکت زنان شد. ن

 131: 1213سیرجانی، 

 دوکات هلندی ذکر نموده است 2/0تا  3/1بین هر خروار پرحاصل را  هایسالپوالک صادرات گندم در . 1

 .(227: 1217 یاکوب ادوارد، پوالک،)

 قید( من) گیریاندازهمحل واحد  بعضاً، هاقیمتدر کنار است  شدهادهاستفدر منابعی که برای تهیه این جدول . 7

آمده است. الزم به ذکر است من تبریز برابر  )من( گیریاندازهنگردیده که در این جدول نیز بدون ذکر محل واحد 

برای آشنایی . مثقال( 133) باشدمیسیر تبریز  پنج ومثقال و من شیراز یا همان من نه عباسی برابر یک من  103

 پورشافعی ؛111: 1222رنه دالمانی هانری،  ؛133: 1271 ،صفی نژاد جواد و تطبیق اوزان و مسکوکات بنگرید به:

 129 :1272مجید، 

کرزن ) است شدهمیخیوه و بخارا ترانزیت از طریق مشهد به مقصد  1231/ 1779چای بندرعباس در سال  .9

 .(3/119: 1273 جرج،

ولی  با آمار کتاب چارلز عیسوی داشته است هاسالدر بعضی از  هاییتفاوتکه در جدول آمده  هایینرخالبته . 13

شهرها و بنادر  هاینرخو  باشدمیمربوط به شهرهای رشت و تبریز  هاسالبه کتاب عیسوی در این آمار مربوط 

 .(221: 1213 )عیسوی چارلز، جنوب ایران ذکر نگردیده است
 

 منابع
کارنامه  ،تهران حسن کامشاد، ترجمۀ ،شاه قاجار و پادشاهی ایرانناصرالدین قبله عالم ،باسع ،امانت

1270. 

 .1272، گام نو تهران، ،اقتصاد کوچه مجید، ،پورشافعی

 .1217، خوارزمی تهران، کیکاووس جهانداری، ۀترجم ،ایران و ایرانیان یاکوب ادوارد، پوالک،

، سیناتهران، امیرکبیر و ابن وشی،محمد فرهعلی ۀترجم ،تا بختیاریاز خراسان  رنه دالمانی، هانری،

1222. 

جنوبی ایران از  والیات درخفیه نویسان انگلیس  هایگزارشمجموعه وقایع اتفاقیه سیرجانی،  ،سعیدی
.1213، تهران، نوین ،قمری 1233تا  1391سال 

 .1212، چشمه تهران، ،ان در قرن نوزدهماقتصاد ایر ،احمد یف،س

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی  تهران، ،کوششی در آموزش خط سیاق نژاد، جواد،صفی

 .1271، ایران

 .1213، گستره تهران، یعقوب آژند، ۀترجم ،انتاریخ اقتصادی ایر چارلز، عیسوی،

 .1211 ،امیرکبیر ،تهران فسایی،تصحیح منصور رستگار ،ناصری ۀفارسنام ،حسنمیرزا ،فسایی



 11/ 1911، بهار 1،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 
 

انجمن آثار و مفاخر  هران،ت و ائورا کینجی، زادهرجبهاشم  ۀترجم ،سفرنامه نوبویوشی، ،فوروکووا

 .1270، فرهنگی

 .1273 ،علمی و فرهنگی ،تهران ،وحید مازندرانیغالمعلی  ۀترجم ،ایران و قضیه ایران ،لرد کرزن جرج

 کوشش بهمافی،  السلطنهنظاملی خان خاطرات و اسناد حسین ق ،مافی حسین قلی خان السلطنهنظام

 .1213 ،تهران، تاریخ ایرانحمید رام پیشه،  سیروس سعدوندیان، معصومه مافی، منصوره اتحادیه،

 .1319شعبان 30، 133 ۀشمار فارس، سایر والیات، وقایع اتفاقیه، ۀروزنام

، 207، 201، 202، 200، 239، 211، 071، 073، 013، 027، 213، 119 هایشماره ،ایران ۀروزنام

209 ،223 ،213 ،212 ،210 ،210 ،271 ،272 ،272 ،292 ،292 ،133 ،132 ،112 ،127 ،121 ،

199 ،130 ،131 ،121 ،721 ،729 ،703، 703 ،711 ،710. 
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