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11نفتتولیدتامرواریدتجارتازفارسخلیج

نفتتولیدتامرواریدتجارتازفارسخلیج

1معظمینسریندکتر

چکیده
بـراي ، غربوشرقبینتجاريوبیآمسیرمهمجایگاهبرعالوهدریااینفارسخلیجدرنفتکشفازقبل

بـوده شـده شـناخته نیزقیمتگرانمرواریدهايومرواریدسازهايصدفتکثیرورشدمناسببسترداشتن
تولید1928سالاز. شدمتوقففارسخلیجدرمرواریدتجارتفارسخلیججزایراستقاللباهمزمان.تاس

. یافتتوسعهجهاننقاطسایردرسپسوژاپندرابتداپرورشیمرواریدصنعتی
£300000تـا 240000بـین سالیانهنوزدهمقرناوایلدرفارسخلیجدرمرواریدتجارتاقتصاديوردآبر
معـادل 1835سـال دررافـارس خلـیج مرواریدتجارتاقتصاديارزشدیگريگزارشواستشدهوردآبر

.اندکردهگزارش£303941رابحریندرشدهصیدمرواریدهايتنها1896نیزسالدرو400000£
صـید 1908سـال درنفـت کشفوفارسخلیجازخارجیحکمرانانتركوفارسخلیججزایراستقاللبا

یـا بـاري هايکشتیدرکارگريبهنهاآازتعدادي. شدندکاربیکارزاغواصهزارانووشدمتوقفمروارید
ازنفـت صنعتتوسعهدرکویت.وردندآرويفریقاآشرقوسعوديعربستان، کویت،هند،ایرانبنادردرکار

عربسـتان درنفـت تولیـد . کـرد کاره بشروع1932درنفتصنعتبحریندر. کرداستفادههانآازتعدادي
مرواریـد صـیادان ازبسیاريفارسخلیجحوزهدرنفتصنعتتوسعهباوشدشروع1945سالدرسعودي
زمـان همـان در. شـدند نفـت صـنعت برداريبهرهواکتشافهايزیرساختکنندهاحداثغواصانبهتبدیل
وشـد گستردهجهانسراسردرصنعتاینوشدریزينامهبرژاپندرمرواریدسازهايصدفپرورشصنعت

صیدترارزانقیمتبهومنظممختلفهايرنگبامرواریدهايتولید، مرواریدسازصدفهامیلیونپرورشبا
. شدسپردهفراموشیبهطبیعیبسترهايهايصدفازمروارید

خلیج فارس، مروارید، نفت.هاي کلیدي: واژه

مقدمه
مـورد جغرافیـایی موقعیـت به دلیلفارسخلیجازبیشدریاییهیچکهدهدمینشاندریاهاختاری

تشـکیل .اسـت نداشـته قرارجهانیگذارانسیاستواقتصاددانان،دانانجغرافی،نویسانتاریختوجه

ایرانصنعتیوعلمیهايپژوهشسازمان، فناوريزیستپژوهشکدهاستاد- 1
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وعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس مجم 12

کمتر120جهاندریاهايسطحکههنگامی.دانندمیمسیحمیالدازقبلسال17000رادریااین
وریختـه مینآبهکارونوفرات،دجلهبآکهبودهدرهیکفارسخلیجبستراستبودهاکنوناز
افـزایش بـا مسـیح مـیالد ازقبـل سال7000استوستهیپمیعماندریايبههرمزتنگهطریقاز

.)-7-4-(استگرفتهشکلکنونیفارسخلیجدریاهاسطح
بـین وطـول کیلـومتر 1000بـا فـارس درخلیجایرانیاقوامسایروهخامنشیاناثاربازماندهکشف
وچونبیحضورگرنشانهرمزتنگهدرکیلومتر60حدوددرعرضیوعرضکیلومتر350تا200
وحضـور بوشـهر هلیلـه درشـده کشـف باستانیثارآ. باشدمیفارسخلیجدرایرانقدرتمندوچرا

.دهدمینشانمسیحمیالدازقبلسال5000ازراباستانایرانیانتمدن
بودهغربوشرقتجارتومختلفاقوامفرهنگودانشتبادلدریچهسالصدهاطولدردریااین

فـرش سـنگ جـاده کشـف . اسـت گرفتـه قرارمختلفحکامتازوتاختمرکزنیزدلیلمینهبهو
دربنـدر ایـن . دهـد مـی نشانارابریشمجادهمسیردرسیرافبندرنظیربینقشبادآفیروز/سیراف
سالدر. استداشتهدستدررامنطقهتجارتنفرههزارسیجمعیتباغربوشرقدریاییمسیر
چـین وشـمالی فریقـاي آ. شرقیسیايآوهندتجارتمرکزومشهوربندريسیرافمیالدي850

فـارس خلیجتجارتمرکزانویرانیباوشدویرانمیالدي976سالزلزلهنتیجهدربندراین. بود
جزایـر ایـن ازهیچکـدام ولـی یافـت انتقـال هرمـز جزیـره بـه سپسوکیشجزیرهبهدورخاورو

.)1(نمایندکسبراسیرافجایگاهوشکوهنتوانستند
خلـیج تجـارت سـنتی الگويدرتاشدسببفارسخلیجدرهاالیغپرتظهورشانزدهمقرنغازآدر

واردنظـامی فاتحانبه عنوانبلکهبازرگانانعنوانه بنههاالیغپرت. شودیجاداهاییدگرگونیفارس
.)12(بودسیاآسراسردرسلطهاستقرارنهاآهدفوهرمزجزیرهدرنهاآتمرکز. شدندفارسخلیج

کلیـه بـر . بـود رقیـب بـی فـارس خلیجوعماندریاي. هنداقیانوسدرپرتغالدولتدورانایندر
میبردسرشاريسودمنطقهتجارتازوداشتتسلطجاريتمراکز

یکصـد ازپـس وشـد تسـخیر انگلیسوایرانمشتركنیروهايتوسطهرمزجزیره1622سالدر
درمتحـدي داشـتن بـراي عبـاس شاهوشدکشیدهپائینبههرمزدرهایپرتغالپرچماستیالسال

جزیـره وکـرد امضـاء نظامیقراردادهمکارينگلیسابافارسخلیججزایرحفظوهایپرتغالمقابل
1882سـال ازکـه فـارس خلـیج دربریتانیانفوذگستره. شدواگذازشرقیهندکمپانیبهجاسک
.)11(یافتتداوممیالدي1947سالتابودشدهشروعمیالدي

فصـول درانشـوري اسـت کیلومتر100نقطهترینعمیقردومتر35فارسخلیجمتوسطعمق
شـرایط . اسـت گـراد سـانتی درجـه 25سـال درانمتوسـط حـرارت درجـه و%40تا37مختلف
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13نفتتولیدتامرواریدتجارتازفارسخلیج

نحـوي بـه وردآمیفراهمبزیانآازبزرگیمجموعهزندگیبرايراشرایطفوقپایدارمحیطیزیست
.شناسندمیجهانيهادریاازايمجموعهازمینیاتوردریاییرافارسخلیجزیستیتنوعکه

فارسخلیجدرمرواریدتتجار
وشـرق بـین تجـاري وبـی آمسیرمهمجایگاهبرعالوهدریااینفارسخلیجدرنفتکشفازقبل
قیمـت گـران يهامرواریـد ومرواریدسـاز يهـا صدفتکثیرورشدمناسببسترداشتنبراي. غرب

خـود مسـافرت ازRalph Fitchبنامانگلیسیتاجریک1583سالدر. استبودهشدهنیزشناخته
اسـت کـرده یـاد انـد بـوده مرواریـد العـاده فـوق ریذخـا دارايکه(Tylos)بحرینوهرمزجزایربه

وطالیی،زرد،سبز،خاکستري،سیاه،سفیدهايرنگبهرامرواریدتوانندمیمرواریدسازيهاصدف
جهـان هـاي مـوزه درهکـ عـی یطبيهامرواریـد زیباترینوترینمرغوببیناز.کنندتولیدصورتی

ایـنچ 4.5قطـر بـا مرواریدومسکوموزهدرقیراط28وزنبامرواریدبهتوانمیشودمینگاهداري
بـین انتجـارت دورانبـه متعلـق فارسخلیجمروایدیک. کرداشارهانگلستانویکتوریايدرموزه

تـاجران توسـط شـد مـی صیدفارسخلیجدرکهمرواریدهایی. داردقیمتدالر75000تا30000
.)2(یافتمیراهاروپابازاربهسپسوشدمیبردهبمبیبههندي

فارسخلیجدرنوزدهمقرندرمرواریدتجارتواقتصاد
تـا 240000بـین سـالیانه نـوزدهم قـرن اوایـل درفارسخلیجدرمرواریدتجارتاقتصاديوردآبر

دررافـارس خلـیج مرواریدتجارتاقتصاديشارزدیگريگزارشواستشدهوردآبر300000£
رابحـرین درشـده صـید مرواریـدهاي تنهـا 1896نیـز سالدرو£400000معادل1835سال

.اندکردهگزارش303941£
بحـرین از£192000ازاسـت بودهعبارتCoxگزارشاساسبر1926سالدرمرواریدصادرات
ارزش1949سـال دردومجهـانی جنـگ دنبـال ه بوبودهیتکواز£11000لنگهبندراز9000
قرندررامرواریدصنعتارزشزیرجدول. استبودهرسیده£250000بهبحرینمرواریدصنعت
.)8-3(دهدمینشانهاگزارشاساسبربیستمقرناوایلونوزده

سالمرواریدصنعتاقتصاديارزش
1.500.000 $1830's
2.000.000 $1835
1.500.000 $1896

1.2 00.000 $1925
1. 0 00.000 $1926

250.000 $1946
200.000 $1949
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وعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس مجم 14

وانگلیسـی ، هلنـدي ،یپرتغـال تجـار گـذاري سرمایهوحضوربافارسخلیجمرواریدسازهايصدفذخایر
توسـعه ونفـت کشـف بـا نهـاد کـاهش بهروسالصدبهنزدیکطیریجدته برویهبیبرداشتوهندي
حوضـه درنفـت صـنعت گسترشوتوجهبه دلیلو. شدسپردهفراموشیبهفارسخلیجدرنفتصنایع
خلـیج درنیزمرواریدسازهايصدفپرورشصنعتمرواریدصیدسنتیروشتوقفبرعالوهفارسخلیج
.نشدایجادبودفاقآشهرهنآمرواریدسازهايصدفدلیلبهنآمرواریدهايزمانیکهفارس

نـام ه بـ محلیهاينامباکهفارسخلیجدرمرواریدسازصدفنوعسهازO'Sheaگزارشاساسبر
.شـد میصیدمرواریدشودمیشناختهمرواریدمادریاسیاهلبهنامه بکهصدفیوذنی،محارصدف
تشکیلراارسفخلیجمرواریدسازهايصدف% 98واستسانتیمتر12تا6قطردارايمحارصدف

ـ وبـزرگ صـدفی سـیاه لبهصدف. دهدمی هـاي صـدف وجـود . اسـت سـانتیمتر 15تـا 9قطـر ه ب
هرمـز تـا بندرلنگهازوبوشهرتاخاركازجزیرهومتر20تامتر4عمقازفارسخلیجمرواریدساز

گذشتهدردلیلمینهبهوداشتهقراربحریناطرافدرهاصدفاینتراکمبیشترین.بودهگسترده
.استشدهگزارشبحرینازمرواریدصیدبیشتریننیز
% 30تنهـا کردهمطالعه1947سالدررابحرینسواحلکهDr.A.E.Alexanderوردآبراساسبر

.)6(استداشتهقراربحرینهايبآدرفارسخلیجمرواریدسازهايصدف

(Pinctida margaritifera)سیاهلبهمرواریدسازصدف- 1شمارهتصویر

جزایـر ساکنینازنفر40000قایق3000بهنزدیک1844سالدرWhitelockگزارشاساسبر
.)9(اندداشتهاشتغالکاره بمرواریدصیدصنعتدرفارسخلیحسواحلو

هـاي صـدف صـید زمـان کـه فصـلی صـورت ه بفارسخلیجمختلفمناطقازصنعتاینکارکنان
.بودندشدهگرفتهکاره باستبودهمرواریدساز

جغرافیاییمنطقهکارکنانتعداد
بحرین900
کویت600
قطر200
عربیشرقیبنادر200
عربدریايسواحل700
ایرانبنادر100
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15نفتتولیدتامرواریدتجارتازفارسخلیج

.یابدمیکاهشنفر530بهذخائرکاهشبا1946سالدرکارکناناینتعداد
بـه دلیـل  بماننـد منتظربودصیدفصلکهگرمستانتابتابایستیصیادانواستفصلیمرواریدصید
شـروع خـرداد ازصیددوره. گرفتنمیصورتصیدزمستاندراببودنسردوغواصیتجهیزاتنبود

اختیـار درسـال یکصـد طـی مرواریـد صـید صنعتمنافعوصیدحقوق.یافتمیادامهمهرپایانتاو
گـروه . کـرد مـی مـدیریت رامرواریـد صـید ادمیـرال یـک وبودانگلیسیوهلندي،یپرتغالحکمرانان

عـدم بـه دلیـل  صـیادان .شـد مـی تشـکیل کاپیتـان یکوناظر4،غواص6ازقایقهردهندهتشکیل
وعمـق متر10حداکثرتابارهرتوانستندمیوبودندمربوطقایقباطنابیکباتنهاغواصیامکانات

روز10هروخوردندنمیغذاروزطولدرکارهنگامدر. کننداصیغوتکراربار40تاودقیقهمدته ب
وکردندمیدفاعخودازنیزهیکبادریاییموجوداتمقابلدر. داشتنداستراحتروزیکغواصاناین

وسـوختگی بـا غواصـان ایـن اغلـب .دارنـد نگـاه زادآصـدف صـید بـراي راخـود دستیکبایستی
کـه عمـر پایـان تـا شـغل ایـن بهغواصان. بودندروبروچشمدرتراخمبیماريوپوستدیدگیسیبآ

.یافتمیانتقالپسرشانیابرادربهنهاآشغلسپسودادندمیادامهبودکوتاهعمريمعموالً
هـاي صـدف .شـد میوريآجمعمرواریدهاوشدندمیبازشدهصیدهايصدفبایستیروزپایاندر

تحویـل کمپـانی نماینـده توسـط مرواریـدها وشدندمیبازیافتهنتقالاکمپانیمحلبهشدهصید
مهمـی بخش. بودندنامنظموکوچکمرواریددارايهاصدفسومیکحدودمعموالً. شدمیگرفته

ازوشـد مـی فروختـه بمبئـی درهنـدي تجـار بهصیدفصلپایاندرمدهآدسته بمرواریدهاياز
.)4(شدمیصادرجهاناطنقسایروپاریسبهبهبمبئی

وشـد متوقـف مرواریدصیدفارسخلیجازخارجیحکمرانانتركوفارسخلیججزایراستقاللبا
بنـادر درکـار یـا بـاري هـاي کشـتی درکارگريبهنهاآازتعدادي. شدندبیکارکارزاغواصهزاران

ازنفـت صـنعت توسـعه درکویـت .وردندآرويفریقاآشرقوسعوديعربستان، کویت، هند،ایران
زمـان همـان در.کـرد کـار ه بشروع1932درنفتصنعتبحریندر. کرداستفادههانآازتعدادي
درسـعودي عربسـتان درنفتتولید.شدریزيبرنامهژاپندرمرواریدسازهايصدفپرورشصنعت

مرواریـد صـیادان ازبسـیاري فـارس خلـیج حوزهدرنفتصنعتتوسعهباوشدشروع1945سال
.  شدندنفتصنعتبرداريبهرهواکتشافهايزیرساختکنندهاحداثغواصانبهتبدیل

جهاندرمرواریدپرورشصنعت
وطبیعـی مرواریـد دسـته دوبـه وکننـد میزندگیشیرینوشوربهايآدرمرواریدسازهايصدف

. مرواریدسـازند اسـپس 20جهـان درشـده شناختهصدف8000بیندر. شوندمیتقسیمپرورشی
تکنولـوژي ایـن بنیانگـذار .گـردد برمـی ژاپـن و1893سـال بهپرورشیمرواریدتولیدشروعتاریخ
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وعه مقاالت نهمین همایش ملی خلیج فارس مجم 16

Kokichi Mikimotoپرورشـی مروارید1905سالدردرخطاوزمایشآهاسالازپسکهاست
وگـرد مرواریـد نسـت تـوا 1913سـال درNishikawaبناماووارثودستیار. کردتولیدرانیمه

صنعتیتولید1928سالاز. دهدتوسعهژاپنکشوردر1919درسالرانآدانشوتولیدرامنظم
سـاخت بـراي اسـت شـده پوشـیده مرواریدازايالیهباکهصدفپوسته. شدازآغپرورشیمروارید
.شودمیاستفادهاریدسازمروهايصدفدرگذاريهستهبرايهستهودکمهتولیدودستیصنایع

وشودمیساخته(Mantle)مرواریدسازالیهزیردرخارجیجسمیکگرفتنباقرارطبیعیمرواید
ازمستقیماًهاصدفاین. کندنامنظمیامنظممرواریدتولیدتواندمیخارجیجسمساختاربرحسب

.  شوندمیگذاريهستهوصیددریا
انـدازه وسنبهرسیدنپسویابندمیپرورشدریادرشدهاحداثمزارعدرسازمرواریدهايصدف

پیونـد الیـه انتخاببرحسبشوندمیگذاريهستهاستمتفاوتصدفاسپسحسببرکهمناسب
یـا وبیضییاگردمنظممرواریدهايتوانمیهستهشکلحسببروشودمیانتخابمرواریدرنگ

.کرددتولیمتفاوتاشکالبا

مختلفهايرنگواندازهدرپرورشیمرواریدهاي-4شمارهتصویر

قراررشدمناسبعمقدرحاملطنابیکبرگرفتهقرارهايتوريدرشدهگذاريهستههايصدف
. شودمیکنترلغواصانتوسطنهاآسالمتورشدوگیرندمی

اجزاءوساختمان-2شمارهتصویر
مرواریدسازصدفیکدهندهتشکیل

داخلیساختارتصویر-3شمارهتصویر
مرواریدسازصدفیک
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صدفپرورشمزرعهیک-5شمارهتصویر

مرواریدبرداشتوگذاريهسته-6شمارهویرتص

پرورشیمرواریدوصدفصنعتیتولیدمراحل- 7شمارهتصویر
دروجهـان مختلـف نقاطدرمرواریدتولیدومرواریدسازهايصدفپرورشبازارجهانیحاضرحالدر

.اسـت نشـینان لسـاح اشتغالومدآدرمنبعواستگستردهصنعتیصورته بدریامجاورکشورهاي
و،اروپـا ،ژاپـن سپسوبازار% 30باامریکاکشورجهاندرمرواریدتولیدکنندهکشورهايمهمترین

.استمرواریدواردکنندهبزرگتریندالرمیلیاردیکسالیانهوارداتباهندوباشندمیچین
2006سالدرپرورشیمرواریدجهانیبازار- 1شمارهجدول
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پلـی جزیره،چین،استرالیاکشورهايمرواریدصادراتدرژاپنازپسوصادرکنندهنبزرگتریژاپن
.گیرندمیقراراندونزيوفیلیپین،فرانسهنزیاي

2006سالدرمرواریدصادرت- 2شمارهجدول

مرواریـد گـرم یکصدهر. استپروريبزيآصنایعورترینآسودازیکیمرواریدسازهايصدفپرورشصنعت
مرواریـدهاي .اسـت شـده تولیـد 2009سـال درجهاندرمرواریدتن1550.دارددالر2600بابرابرهاییب

ايدوکفـه هـاي صـدف ازگونـه 17. دهندمیتشکیلراتولید% 77شوربآمرواریدسازهايصدفازحاصل
اگرچـه وشـد کشـف فارسخلیجدرنفت1908سالدر. شوندمیدادهپرورشمرواریدتولیدبرايشوربآ

هـاي صـدف پـرورش صـنعتی مراکـز ایجـاد شروعباولیشدغازآ1930دههدراکتشافدرگذاريسرمایه
ازتـر ارزانقیمـت بـه ومنظممختلفهايرنگبامرواریدهايهامیلیونتولیدوجهانسراسردرمرواریدساز
.)2(شدسپردهفراموشیهبطبیعیبسترهايهايصدفازمرواریدصیدطبیعیمرواریدهاي

مصـرفی نفت% 40ازبیشهرمزتنگهطریقازنفتحاملتانکر20000بهنزدیکسالیانهحاضرحالدر
25وگـاز ونفـت اسـتخراج فـرم پـالت 800حـدود دهندمیانتقالکنندهمصرفکشورهايبهراجهان

ارزشـمند بزیانآازبسیاريحیاتردهگستلودگیآباکهشدهایجادفارسخلیجدرنفتصادراتترمینال
عـراق حملـه وعـراق وایرانجنگدوراندراستصلحزمانهايلودگیآاین. کندمیتهدیدرادریااین
.استشدهریختهفارسخلیجبهنفتبشکههامیلیوننفتتانکرهايبهحملهباوکویتبه

ـ نهـا آتعـداد کهاستسازمرواریدهايصدفزیستگاههمچنانفارسخلیج کـاهش مرتـب طـور ه ب
وناکـافی کشـور درمرواریدصنعتایجادواقعیشکلایجادبرايپراکندههايریزيبرنامهویابدمی

مرواریـد تجـارت وتولیـد گرفـت مـی صورتمالیوعلمیصحیحریزيبرنامهاگراستبودهناموفق
ایـران ،نفـت کنارتجـارت درفـارس خلیجنشینانساحلبرايشغلیهايفرصتایجادازنظرصرف

بـازار درکشورهاازبسیاريمشابهعماندریايوفارسخلیجدریايدووسیعسترهگباتوانستمی
. باشدداشتهاختیاردررافارسخلیجشایستهسهمینیزجهانمرواریدتجارتپرسود
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From Pearl trading to discovery of Oil in Persian Gulf

Professor Nasrin Moazami1

Abstract
Persian Gulf region, have long been amongst the most volatile regions of the world and
major centers of world affairs; strategically, economically, politically, culturally, and
religiously sensitive areas. Since the Portuguese invasion of Persian Gulf, in 1507, this
small part of the world has become one of the most critical regions of the world. The
importance of the region increased after the withdrawal of Britain in 1971.
Trade in the Indian Ocean provided jobs and caused merchants to travel many miles.
One of the key commodities abundant in the Indian Ocean and specifically the Persian
Gulf is known as “tears of heaven”: pearls.
The pearl fisheries of the Persian Gulf are the most famous and valuable in the world,
and have been prosecuted for more than two thousand years. Pearl fisheries in Persian
Gulf began in 19th Century .Traditionally people living in Persian Gulf Island dived for
fished wild oysters
Free individuals, who dived for a living, used small wooden boats .Depending on the
size of the boats the crews, would focus on different parts of the Persian Gulf,
depending on how wide they needed the opening between coasts to be to accommodate
their ships. Oysters were found and collected from the sea floor and the pearl fishers
developed their own system for obtaining them.
The pearling industry was so promising that when the Portuguese gained control over
the Persian Gulf area, The Portuguese occupied this area 1521-1602 and then it was
largely under the control of Persia until 1783.
Cox gives the value of pearls exported in 1925 as £220,000 from Bahrein and
£9,000from Lingeh in Iran, and for 1926 as £192,000 from Bahrein, £11,000 from
Kuwait, and £5,200 from Lingeh (a total of about £208,000 for I926);
Since the area was such a rich source of pearls, it increased the value of controlling the
trade and occupying the territory. This allowed the Kingdom of Hormuz to exploit the
industry and accumulate revenue. Although oil discovered in Persian Gulf in 1908, it
was not until the 1930's, when major finds were made that keen international interest in
the region was revived.
The Persian Gulf and its coastal areas are the world's largest single source of crude oil

and related industries dominate the region. Due to their huge oil and gas resources, the
regional states play a significant role in global economy and these natural wealth have
made the region very important from the geostrategic point of view.
Discovery of oil and the Japanese pearling industry negatively affected the economy in
the Persian Gulf pearl fisheries by introducing cultured pearls, which were cheaper and
more uniform than those previously collected from the waters of the Persian Gulf.

Keywords: Persian Gulf, Pearl trading, Oil.
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