
تاريخ  و ماقبل تاريخ صيد مرواريد در خليج فارس

 

  

نوشته روبرت كارتر

 

  

چكيده

 

  

در اين مقاله تجزيه و تحليلي  از داده هاي تاريخي و باستان شناختي در زمينه صيد مرواريد در خليج فارس ارائه 

پيشينه صيد مرواريد در اين منطقه از روي قديمي ترين منابع موجود تا اواسط قرن بيستم مورد بازنگري . مي شود

ر قرن هاي هجدهم تا بيستم داده هاي برگرفته از براي توصيف روند اقتصادي صنعت صيادي د. قرار مي گيرد

CE سپس داده . بطور مفصل مورد تحلي قرار گرفته و تأثير آن بر سكونت انساني دراين منطقه ارزيابي مي شود

. هاي باستان شناختي پيرامون صيد مرواريد از هزاره ششم به بعد ارزيتبي شده و با اسناد تاريخي مقايسه مي شوند

نتايج حاصل از بررسي هاي باستان شناختي در جزاير ابوذبي موضوع مطالعه شده، و تغييرات ايجد پس از آن 

بديهي است كه اقتصاد . شده در لگوي اقامتي به خط مسير تاريخي صنعت صيد مرواريد نسبت داده مي شود

قاضاي هاي گسترده بطور قابل توجهي به تجارت صيد مرواريد بوده و درمعرض ت منطقه اي در قرن هاي اخير

.بازار جهاني قرار گرفته است

 

  

.مرواريد، صيد مرواريد، خليج فارس، ابوذبي: كلمات كليدي

 

  

مقدمه

 

  

بلكه تنها منبع ثروت  اين صنعت نه تنها خاصترين حرفه منطقه، صيد مرواريد نخستين صنعت خليج فارس است؛«

از بين مي رفت، تجارت كويت به شدت افول مي  اگر عرضه مرواريد. در بين ساكنان كناره عربي نيز مي باشد

اين در حلي بود كه تجارت بحرين احتماالً . كرد

 

برآورد شده–

 

تا حدود يك پنجم حجم كنوني كاهش مي  -

: ۱۹۱۵لوريمر (» .كه منبع درآمد گيري ندارند، عمالً از هستي ساقط مي شوند يافت و بنادر درياي عمان نيز،

۲۲۲۰.(

 

  

. ستگي كلي خليج فارس را به صيد مرواريد در طول سال هاي اوليه قرن بيستم مشخص مي كنداين اظهار نظر واب

توسعه پرورش مرواريد در ژاپن وقوع فاجعه در صنهت مرواريد، و به  به فاصله كمي بعد از ارائه اين اظهار نظر ،

شده و به شدت كاهش  در قرن بيستم اين صنعت دچار ركود. تسريع بخشيد موجب آن دراقتصاد منطقه را ،

يافت، مرگ نهايي ن با بسته شدن رسمي بازار مرواريد

 

و بدين ترتيب  فرا رسيد، ۲۰۰۰صدف كويت در سال -

.ساله مرواريد در اين منطقه متوقف شد ۷۰۰۰صيد 

 

  


