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به تدریج موقعیت ادیدی را تجربه کرد.  ای خزرقاااار دری  از دورة

 یاانعقاد قرارداد ترکمنچای و ضاامیمت تجاری ایق قرارداد بیا از   

بعد از انعقاد قرارداد و به  .ردکاایگاه تجار روس را در ایران مستحکم 

امنیت و توسعت تجاری زیادی در دریای خزر  ،هادنبال اقدامات روس

کشاورزی ایران از امله برنج باعث  محصوالت برقرار شد. ذخایر غنی

مال ش برنج گاهیاااست که   قیا یاصل  رساتواه ویژه روسیه شد. 

به چه  یبررساا  مورد یزمان ةدر باز هیو روساا  رانیا قیدر تجارت ب

و  انریا یقتصادادر روابط  یتیچه اهم برنج تجارتصورت  است؟ و 

 ،با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی ، ژوها حاضر داشت؟ هیروس

تبییق اایگاه تجارت برنج مناطق شامایی ایران در مناسبات   در صادد 

ی و اسناد اتجاری ایران و روسیه در دورة قااار با تکیه بر منابع کتابخانه

دهد نزدیکی روسیه به های  ژوها نشان مییافته باشاد. آرشایوی می 

ایران و واود راه آبی دریای خزر و نیاز هر دو کشور به محصوالت و 

 اقالم ازمواد یکدیگر باعث توساعت تجارت مابیق هر دو شااده است.  

 یخوب گاهیاا هیو روساا رانیا یکه در مناساابات بازرنان رانیا یتجار

ز ما بعد اداد امی را یمصرف داخل کفافابتدا  در که برنج بود ،داشات 

و  رابرب چند محصول قیا دیتوی ،شد دای  شمیابر یهاکرم درکه  یماریب

 مثل ییهامحصول در زمان قیا تجارت انرچه. دش شام یابر قیگزیاا

 یاول دچار نوسانات یانگ اهان زیو ن هیو انقالب اکتبر روسا  یقحط

 .داشت ادامه همچنان محصول قیا فروشاما  شد
  

  روسیه، قااار، تجارت، برنج شمال.ایران، ها: کلیدواژه

The Caspian Sea gradually experienced a new position 

in the Qajar era. The signing of the Turkmenchay 

Agreement and its commercial annexation further 

strengthened the position of Russian businessmen in 

Iran. After concluding a contract and following the 

actions of the Russians, much security and commercial 

development was established in the Caspian Sea. Iran's 

rich resources of agricultural products including rice 

led to attracted the attention of Russia. The main 

question is what is the position of northern rice in trade 

between Iran and Russia in this period? And what was 

the importance of the rice trade in the economic 

relations between Iran and Russia? Therefore, this 

research seeks to elucidate the position of rice trade in 

the northern regions of Iran in Iran-Russia trade 

relations during of the Qajar period according to 

library references and archival documents. Our 

research findings show due to Russia's proximity to 

Iran and the existence of the Caspian Sea waterway 

and the need of both countries for each other's products 

and materials have led to the development of trade 

between Iran and Russia. One of the trade items of Iran 

that had a good position in the trade relations between 

Iran and Russia was rice. At first, it was sufficient for 

internal consumption, but after the disease found in 

silkworms, the production of this product multiplied 

and replaced with silk. Although trade in this product 

fluctuated during times such as the famine and the 

October Revolution in Russia, as well as World War I, 

but the trade in this product continued. 
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 مقدمه. 1

در  ،به خصاااوز از اواخر آن ،صااافویاه عهاد  از 

ویژه میان ایران و روسااایه تجاارت دریاای خزر به  

 دوره، ایبته  یا از ایق شاااد. تحول عمیقی ایجاد

فعاییت بازرنانی مابیق دو کشاااور هرچند محدود 

ناادرشااااه نیز در ناونان   ةدر دور واود داشااات.

تحول  ،بااه خصاااوز دریااای خزر ،دریاایی ایران 

با روی کار  شود.بزرگ هرچند مقطعی مشااهده می 

آمادن قاااااریان روابط ایران و روسااایه از طریق    

ز دریای خزر وارد مرحلت نوینی شااد. دورة قااار ا

از نظر اقتصااااد و  ،املاه ادوار مهم و تعییق کننده 

در ایق دوره روابط ایران با کشورهای  بود؛تجارت 

زایا اف ،ویژه فرانساه، انگلی  و روسیه به ،ارو ایی

 یافت.

به دییل موقعیت استراتژیکی  قااار دورهایران از 

همواره مورد توااه کشاااورهای مختل  از امله  

ایق کشااورها در تهیت روساایه قرار داشاات. رقابت 

مواد خااام و همچنیق یااافتق بااازار برای فروش 

کااالهاای خود از دالیال تواه به ایران و همچنیق    

 باعث نرفتق امتیازات بزرگ اقتصادی از ایران بود.

در ابتدا روسایه از نظر اقتصادی و صنعتی نسبت به  

ا با تری بود امانگلی  و فرانساااه در موقعیت  اییق

 ترکبیر بود که ایق کشاااور نیز در روی کاار آمدن  

قتصاااد  ای نشاشاات.  مساایر توسااعت صاانعت و ا 

ا روسااایه و غنی بودن ایران از همساااایگی ایران ب

قااار  ةدوریحاظ ذخایر کشاورزی و دامپروری در 

باعث تواه روسایه به ایران و در نتیجه نفوذ هرچه  

 بیشتر در ایران شد.

بر خان نتوانساااتند هاا تاا زماان آغامحمد   روس

دریای خزر و مناطق شاامایی ایران ساالطه یابند اما  

بعد از آغامحمدخان و روی کار آمدن شاهان دیگر 

قااار و مخصوصاً بعد از عهدنامت ترکمنچای تسلط 

روزافزونی بر تجارت و اقتصااااد  یدا کردند و ایق 

ها باعث رشاااد تجارت در ایران و به تساااط روس

از طرف ویژه توساعت تجارت مابیق دو کشااور شد. 

دیگر روسااایه که در همساااایگی ایران بود، نفوذ و 

تساالط بر ایران را برای رشااد اقتصااادی و همچنیق 

دانست. بنابرایق ضع  نفوذ سایاسای ضاروری می   

 ادشاهان ایران به ویژه از دوره صفویه ایق امکان را 

هرچه بیشاتر برای روسیه و کشورهای دیگر فراهم  

. ایران نفوذ نمایند آورده بود تا به راحتی در تجارت

 تهای مهم تجارت دو طرف در زمیناز املاه حوزه 

محصاااوالت کشااااورزی بود. موقعیت مناسااا   

کشاااااورزی ایران از یحاااظ توییااد محصاااوالت 

کشاااورزی چون ابریشاام،  شاام،  نبه، تریاج، برنج 

های و... ساب  شد ایران از طریق دریای خزر و راه 

ته یه داشاازمینی دیگر تجارت قابل تواهی با روساا

باشاد. برنج یکی از محصاوالت مهم مناطق شمایی   

آن بیق  تایران بود کاه قبال از قاااااریاه هم مبادی     

به بعد  شد اما از ایق دورهمیروسایه و ایران انجام  

باه ی  محصاااول مهم تجاری تبدیل شاااد که در  

 قیای مختل  دچار نوسااانات زیادی شااد. هازمان

در  هیوذ روساانف یچگونگ ی ژوها به دنبال واکاو

 بعد از قیا نمودن روشقو  رانیا برنج تجارت بازار

قااااااار  ةدر دور هیااو روسااا رانیا یتجااار ترابطا 

 باشد.می

در بررساای  یشااینت  ژوها باید نفته شااود که 

هاایی دربارة تجارت چوب،  نبه و همچنیق  مقاایاه  

ابریشااام کااه محصاااول مهم ایران در دورة مورد 

تاکنون  ژوها   ژوها اسات نوشته شده است اما 

علمی که دربارة تجارت برنج مابیق ایران و روساایه 

های چاپ شده در ایق باشد انجام نشده است. مقایه
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 ژوهشااای در اایگاه شااایالت شااامال در  »زمینه 

، «مناسابات ایران و روسیه با تکیه بر اسناد آرشیوی 

اااایگاااه برادران کوسااای  و تئوفیالکتوس در »

ساایه در عصر قااار تجارت چوب میان ایران و رو

نگاهی به تجارت »، «ب تکیه بر اساااناد آرشااایوی

 نبه و »، « وسات میان ایران و روس در عصر قااار 

تجاارت آن در عصااار قاااار از راه دریای خزر با   

ابریشام در عصر قااار و  »، «تکیه بر اساناد بایگانی 

تجاارت آن از راه دریاای خزر باا تکیه بر اساااناد    

از سااید  هاه ایق  ژوهاباشااد که هممی «آرشاایوی

هایی مانند رحمان حسااانی اسااات. همچنیق کتاب

تاریخ اقتصادی ایران »زاده، اثر امال« ننج شایگان»

اقتصاد ایران »از چاریز عیساوی یا  « در عصار قااار 

تریق اثر احمااد سااای  کااه از مهم« 91در قرن 

اقتصااااد ایران در دورة قااار  های مرتبط باکتااب 

کوتااه به برنج و تجارت آن  ای هساااتناد؛ اشااااره 

 روابطاناد. حتی کتااب مرویق انتنر با نام   داشاااتاه 
که به طور  (9199-9181)ایران باازرنانی روس و  

مفصاال تجارت ایران را با روساایه مورد بحث قرار 

داده، اهمیت برنج در روابط تجاری ایران و روساایه 

را مورد تواه قرار نداده اساات. از ایق رو  ژوها 

در صاادد روشااق نمودن اهمیت تجارت مورد نظر 

برنج در مناساابات ایران و روساایه با تکیه بر منابع  

آرشااایوی و  ر کردن خو مواود در ایق زمینااه 

 باشد.می

 مناسبات تجاری ایران و روسیه آغاز. 2

به  ،های دورها از نششاااتهتوان نفت روسمی

ه که در صددِ دستیابی ب اااخصوز از زمان  ترکبیر

به دریای خزر  م(9811 ق/9911) ا د بودهای آزاآب

: 9811)الرن  الکهارت،  اندتواه زیادی نشاااان داده

با انعقاد قرارداد  ،عااقبت در عصااار قااار  و (889

ترکمنچای به ایق مهم دساات یافتند. روابط تجاری 

ایران و روسایه در دورة صافویه به صورت  ایا ای   

شااد مثل صااادرات  بیق تجار دو کشااور انجام می

های چیت، قایی و دارو که از ایران به روسیه  ارچه

. ایبته (999: 9811)انصاری رنانی و کرمانی، شدصادر می

تریق محصاول صاادراتی ایق زمان ابریشم بود   مهم

و اواهرآالت  های قیمتی و طالکه در کنار سااانگ

بازرنانان .  (98: 9838)کات ،  رفتبه روسااایه می

ویگا و دریای خزر  روسااای هم در آن زمان از راه

هاای کتان، م ،  انواع خز، چرم، مااهوت،  اارچاه   

آهق، عاا،، خااویاار، ننادم و... بااه ایران صاااادر     

 .(918: 9833مفخم  ایان،  ؛98: 9838)کات ،  کردندمی

ها نفوذ و تساالطشااان را های بعد روسدر دوره

اداماه دادناد. در عصااار قااااار هرچند تا  یا از     

کم و  ،در دورة اول و دومهای ایران و روس انگ

بیا تجااارت دریااایی برقرار بوده، امااا در دوران 

 انگ ایق تجارت با رکود قابل تواهی موااه شااد

.    از شکست ایران در (911-913: 9881)عیساوی،  

هاای ایران و روس و عقد قرارداد  دورة دوم اناگ 

تجاااری ترکمنچااای، روابط ایران بااه خصاااوز 

ی خزر وارد مرحلاات تجااارت ایران از طریق دریااا

ادیدی شاد. آنچه از مفاد ضاامیمه تجاری مستفاد  

ها با تواه به مفاد آن شااود ایق اساات که روسمی

خود را از یحااظ تجااری بیماه کردند و با ایق کار    

ابتکاار عمال تجاارت ایران را در اختیار خود قرار    

بنابرایق روشااق اساات که  .(9/881: 9891)بینا،  دادند

ایای ایق عهدنامه بیشتریق بهره را تجار روسی از مز

هااا در طی بردناد و بااه دنبااال امتیااازاتی کااه روس 

بساایاری از  ،عهدنامه ترکمنچای به دساات آوردند

بازرنانان ایرانی خود را به تابعیت روسیه درآوردند 

  تاا بتوانناد از امتیاز عهدنامت مشکور اساااتفاده کنند  
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 .(933: 9839زاده، )کاظم

ها رفته دنامت ترکمنچای روسبعاد از انعقااد عه  

های تجاری سااعی داشااتند سااسااهؤرفته با ایجاد م

محصاااوالت خااام ایران را کااه برای نرداناادن  

های ایق کشااور الزم بود به روساایه اشب کارخانه

د و در کنار آن ااناس و کاالهای تجاری خود نا کن

 ؛(888: 9888)تاابخا،  دنرا در ایران به فروش برسان

اول قرن نوزدهم میالدی مناساابات  تبنابرایق در نیم

تجاری ایران و روسایه نسترش زیادی  یدا کرد، به  

ها بیشاتریق نقا را در صاادرات و   که روسطوری

 ایتجاره به ایران داشااتندواردات محصااوالت و مال

تجارت ایران  ،بنابر آمار داده شااده .(81: 9881)انتنر، 

ل یعنی دو سااا ،ق9893 م/9181با روساایه از سااال 

روبل طال  1/91 ،بعاد از انعقاد عهدنامت ترکمنچای 

م/ 9199های روبل طال در ساااال 8/19باه بیا از  

که ایق رقم  (998-999 : 9881)انتنر،  ق رسااید9888

بااالی تجاارت ایران با روسااایه را بعد از عهدنامه   

دهد که هر سااال روابط تجاری مابیق دو نشااان می

 ه است.داشتکشور رشد قابل تواهی 

 31ق بیا از 99رساااد تا اوایل قرن میه نظر ب

درصاد صاادرات و واردات ایران با روسیه بوده که   

طبیعتااا از راه دریااای خزر و بنااادر آن صاااورت 

از دالیل آن به  .(99: 9819)امایزاده،  نرفته اسااتمی

توان تحول در میق 9818م/9131 تخصوز از ده

ی تجااری دریای خزر و  هاا کشاااتیرانی و کشاااتی

به ویژه باطوم  ،آهق در مااورا  قفقاز تاسسااای  راه 

ق بااه بعااد 9818م/9131در ساااال  ،باااکو -تفلی 

آهق و همچنیق تسسی  راه (891-891: 9881)عیسوی، 

ق که کرزن 9811 م/9111در ماورا  خزر در سااال 

صااادرات و واردات بیق ایران و  روساایه از سااال  

 کندیمم را تقریبا ساااه برابر اعالم 9181م تا 9118

توان نفت می ایبته ، را نام برد.(9/819: 9811 کرزن،)

تجااارت ماابیق دو کشاااور باه نفع    ایق توساااعات 

که ونقل دریایی هم بود؛ چنانهاای حمل شااارکات 

فروند  938عبدایحساایق خان سااپهر از وارد شاادن 

دهد که ق خبر می9881 م/9191 کشااتی در سااال 

اقالم تجاری بیق دو کشاااور همساااایه را از طریق 

. (813/ 9: 9818)ساپهر،   کردنداا میدریای خزر اابه

هااا در زمیناات اقاادامااات روس بنااابرایق در نتیجاات

تالش در اهت ترمیم و بهینه  ها،وساااز راهساااخت

تجارت دریایی  کردن بندر انزیی و سااخت اسکله، 

: 9838)کرزن،  از طریق دریای خزر نسترش  یدا کرد

ت از طریق . مشخص کردن حجم واردا(838-833/ 8

دریاای خزر مشاااکال و آمار و ارقام مربوآ به آن   

بعضی از ایق  ،ازئی و مقطعی اسات. عالوه بر ایق 

اقالم به صورت ترانزیت از ارو ا و از طریق روسیه 

شااد. به هر حال آمارها و دریای خزر وارد ایران می

در مورد واردات به صاااورت کلی بوده و شاااامل 

/ 8: 9838)کرزن،  شودمرزهای خشاکی و دریایی می 

. در ایق میاان دویت روسااایه و بازرنانان ایق  (833

کشاااور در روابط تجااری ایران در رتباات اول قرار  

درصد تجارت ایران  88که حدود داشتند، به طوری

 م به روساایه تعلق داشااته است91در نیمت اول قرن 

. نساابت واردات و صااادرات  (881: 9888)تاابخا، 

انرچه  ،باا مسااااوی بود روسااایاه و ایران هم تقری 

 واردات در بعضاای موارد بیشااتر از صااادرات بود  

 .(1: 9819زاده، )امال

ها بر تجارت ایران از آنجا مشخص سلطت روس

شاود که آنها با افزایا نر  نمرگ بنادر روسیه  می

مانع از ورود اقالم تجاری کشورهای دیگر به ایران 

 آنهاشااادناد و بادیق ترتیا  برای ورود کاالهای    

مجبور شاااوند از  آنهااشاااکااالتی فراهم کردند تا  
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تجارت با ایران صااارفِ نظر کنند. از ساااوی دیگر 

دویت روسایه به آسانی اقالم تجاری خود را هم از  

طریق دریاای خزر و هم از خشاااکی به مرز ایران  

رسااااند؛ در صاااورتی که ایق تساااهیالت برای می

 .(881: 9888)تاابخا،  های دیگر فراهم نبودکشااور

ها که ایران ونقل توسط روستسسای  شرکت حمل 

حمال و نقال کاالهای تجارتی خود را به روسااایه   

بدون شاا  در رشااد تجارت دو  ،وانشار کرده بود

 :9883؛ ییتق، 13-19: 9881)انتنر،  ار بودشطرف تسثیرن

. زیرا ایجاد ایق شاارکت باعث تسریع در (911-918

ارسال و دریافت کاالهای هر دو کشور و سود قابل 

)انصاااری  و مخصااوصاااً روساایه بود آنهاتواه برای 

 .(939-938: 9811رنانی و کرمانی، 
توان نفاات تجااارت از طریق در مجموع می

از زمان ناصرایدیق شاه به بعد همواره  ،دریای خزر

انگ اهانی اول رو به ترقی  روبه رشد و تا شروع

بر  ،ای موارد کااه آن هم مقطعی بودهبود. در  اااره

تجارت دریای خزر صااادمه وارد شاااد. به عنوان 

توان حشف عدم  رداخت نمرکی در سال نمونه می

ق در ماورد کاااالهااای ترانزیتی و  9819م/ 9118

نام را های ناشی از انقالب مشروطه در ایران بحران

ه شدن راه ترانزیت قفقاز در ایق که موا  بست برد

 دزسال شد و  برای مدت کوتاهی بر تجارت یطمه 

)عیسااوی،  وآمدها کاسااتکه از میزان رفتبه طوری

9881 :898). 

ساااهم روسااایه در واردات ایران، بعد از تعرفت 

درصااد بوده که  31تا  93ق، 9889 م/9181نمرکی 

رسااید. درصااد تا  یا از انگ اهانی اول  81به 

تا  9111 هایدات ایران از روسااایه بیق ساااالوار

طبق آمار روسااای دو برابر  (ق9891-9811)م 9111

 (ق9888-9891) م9198تا  9111شاده بود. از سال  

باز هم بر اسااااس آمار مربوطه واردات روسااایه به 

؛ رزاقی،  998 :9881)انتنر،  ایران دو برابر نردیده است

واردات  دهد که. مجموع اینهاا نشاااان می (8: 9839

ایران از روسایه بیشاتر از صاادرات ایران به روسیه    

بوده اساات. اما مدت زمانی هم صااادرات ایران به  

روسایه افزایا یافته بود. ایبته از آنجایی که بخشی  

از تجارت ایران با روسایه به شاکل قاچاق صورت   

نرفته اساات ایق مساائله به ضاارر روساایه تمام  می

 .(911: 9881)انتنر،  شدمی

نگاه به آمار و ارقام صادرات و واردات ایران  با

توان نشاان داد که ایران وابستگی زیادی به بازار  می

روسیه هم در توسعت  سوروسیه داشته است. از ی  

قیمت یطمه زدن با روابط تجاارت با ایران حتی به  

نا ب ،دیگر سوی از و کردبا ساایر کشورها تالش می 

تالش روساایه برای رشااد تجارت در  ،به نفتت انتنر

ایران به منظور مقاصاااد سااایاسااای بوده و در کل  

توان نفت تجارت وسیله و مقیاسی سیاسی بوده می

است. هر بازرنان یا کاالی روسی نشانه واود ی  

انتنر، ) کنسااویگری برای دفاع و  شااتیبانی از آن بود

. ایبته با بررسااای اساااناد و مدارج (991-999: 9881

توان نفات روسااایه در روابط تجاری  نمی مواود

خود با ایران تنها به دنبال اهداف سااایاسااای بوده 

 ،بلکه صااادرات و واردات بیق دو کشااور  ؛اساات

نویای  ،مخصااوصاااً صااادرات ایران به ایق کشااور 

نیازمندی روسیه به اقالم تجاری ایران به ویژه مواد 

 کشاورزی مانند  نبه، برنج، میوه و خشکبار است.

 قاجار ةرنج و تجارت آن در دور. ب3

 ،قااار ةدورباا نگاهی به واردات مهم ایران در  

از نظر محصااوالت کشاااورزی   ایرانیابیم که میدر

تقریباا خودکفا بوده و به غیر از چای و مقدار کمی  
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آرد نندم هیچ نونه محصااول کشاااورزی به ایران  

شاده است. بایطبع برنج نیز به دییل واود  وارد نمی

حاصالخیز، نه تنها کفاف مصرف داخلی را   اراضای 

داد بلکه مقدار قابل تواهی نیز به خار، کشااور می

مانند اکثر  ،شاد. مشاتری اصلی برنج هم  صاادر می 

 کرمانی، اااا )انصاری رنانی روسایه بود  ،توییدات ایران

قااار کنسااول  ة. رابینو که در اواخر دور(838: 9811

در کتاابا به صاااادرات   ،انگلی  در رشااات بود

چون ینگرود، بندر حسااق کیاده و دیگر  یشااهرهای

ق تریکند که مهممیشهرهای نیالن به روسیه اشاره 

آن برنج بوده کاه در مقابل دیگر صاااادرات نیالن  

 ساهم قابل تواهی را به خود اختصاز داده است 

 .(991 و 818 :9833 نو،یراب)

 هایباید به ایق تواه داشااات برنج از نششاااته

از امله محصااوالت کشاااورزی مهم مناطق   ،دور

شاامایی ایران بود که ارزش صااادراتی داشاات. ایق 

از  ،در کناار چای و توتون و ابریشااام  ،محصاااول

 هااای ایق مناااطق بوده  اسااااتفرآوردهتریق مهم

. شارایط آب و هوایی مناس   (91 تا:نیالنی، بی)فومنی

 که تریق ایایتیمهم و عامل رشااد ایق محصااول بود

نیالن بود  ،نقا مهمی در تجااارت برنج داشااات

کااه بوهلر در ایق مورد، نیالن را مملکاات چنااان

داند که دارای محصوالتی چون ماهی،  رمنفعتی می

ابریشم و برنج است و به دییل نزدیکی به تهران آن 

)بوهلر،  کندتر از ایااالت شااامایی معرفی می را مهم

 حکومتاوایال  در  ، والج ت. بناابر نفتا  (81: 9811

کشاورزان ایق مناطق برنج مازاد بر شاه  قیناصاراید 

فروختند و تجار به دییل نزدیکی مصرف خود را می

به روسیه حجم زیادی از آن را به ایق کشور صادر 

 .(831: 9881رد  والج، ا)ادو کردندمی

های ثروتمند درزمینه بر نیالن که از ایایتعالوه

در مناطق انوبی مانند کرمان،  ،کاشاات برنج اساات

فارس و اصاافهان، یرسااتان، خوزسااتان، آذربایجان، 

غرب کرمانشاه هم کشت برنج  اساترآباد، زهاب در 

 اش برنجشاد. ایبته اکسق هم در سفرنامه انجام می

کند که  در ارومیه میرا از امله محصوالتی معرفی 

ها اما نه تفاوت روش (911: 9813 اکسااق،) رویدمی

ابزار توییاد در ایق منااطق بلکه شااارایط اقلیمی   و 

تر مناطق شمایی ایران و نزدیکی به بازارهای مناس 

روسایه باعث بازدهی بیشتر ایق محصول در شمال  

 (38: 9838سااای ،  ؛89: 9819)امااایزاده،  ایران بود

دهد که بیشتر صادرات میمجموع ایق عوامل نشان 

ی ایران بوده و برنج ایران به روسایه از مناطق شمای 

مناطق انوبی بیشاااتر در حد مصاااارف خود تویید 

 برنج داشتند.

صادرات و درآمد ایران از فروش برنج به شدت 

ه که احمد سی  بچنان ؛به بازار روسایه وابسته بود 

م 9118کند که در ساااال نقال از چرچیال بیان می  

ترس عجیبی بااازار رشااات را فرا نرفتااه بود زیرا 

کاها  یدا کرده بود و دییل  درصد 81قیمت برنج 

آن را کام کاردن عوارب برنج وارد شااااده از   

کند که همیق باعث شااده بود هندوسااتان اعالم می

واردات از هنادوساااتان افزایا  یدا کند و به بازار  

د به دییل نبوایران کمتر تواه شااود. از سوی دیگر 

برنج نیالن غیر از بازار  ،راه و امکااناات ارتبااطی   

زارهای دیگر دسااترساای نداشاات و همیق باکو به با

)ساای ،  کاران و تجار را به همراه داشااتترس برنج

یکی دیگر از دالیل وابستگی ایران  .(883-889: 9838

به بازار روساایه، نبود ی  بازار منسااجم در داخل   

و صاااادرات  هاایران بود کاه بتواند تویید و قیمت 

برنج را زیر نظر بگیرد. بااه طوری کااه وقتی توییااد 

قاآ ن تدر باازار اهاانی و طبیعتاا در بقی    انبوه بود؛
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کرد. بنابرایق صاااحبان ایق میافت  هاکشااور قیمت

ای نداشتند و به هر قیمتی که برایشان چاره فرآورده

در ایران  همچنیقکردنااد. ممکق بود آن را نقااد می

نرفت که مازاد محصول رت میصادرات وقتی صو

وقتی وضاع محصول نامساعد بود   و واود داشات 

هم به دییل  هاکرد و قیمتصاادرات کاها  یدا می 

 رفت.کمبود باال می

محصااوالت ایران در بازارهای  ،ایق اوصاااف با

روساایه دارای موقعیت مساالطی نبود. به ایق ترتی  

رفت روسااایه به هاا در ایران بااال می  وقتی قیمات 

توانسااات بدون صاااادرات ایران زندنی راحتی می

اقتصاااادی خود را اداماه دهاد بدون اینکه به دییل   

نبودن محصااوالت ایران نرفتار کمبود یا مشکالت 

که توق  محصااوالت در حایی ،ناشاای از آن بشااود

وارده از روسیه به ایران اوضاع اقتصادی ایران را به 

 .(888-883: 9838)سی ،  ریختهم می

های متمادی محصاااول عمده مازندران زماندر 

برنج و محصااول مهم نیالن ابریشاام بود. تا سااال  

تریق کاالی صادراتی بود اما به م ابریشام مهم 9189

ی ابریشااام، تویید هاا دییال نوعی بیمااری در کرم  

 م به ی   نجم کاها یافت9181ابریشاام تا سااال  

همیق امر باعث شاااد  ؛(919: 9/9831 ،یدایماان  رناه )

و  تفبرنج، تنباکو و چای در نیالن رونق یا کشاات

توییاد برنج نوی سااابقات را از ماازندران ربود و    

تریق تویید کنندة برنج درآمد و نیالن به عنوان مهم

تریق محصاااول ایق محصاااول بااه زودی بااه مهم

صااادراتی به روساایه تبدیل شااد و محصااول برنج  

نیالن نساابت به قبل در طی مدت زمان کم به سااه 

بخشااری، عظیمی دو ؛838: 9881)عیسااوی،  رساایدبرابر 

 ،. عیسوی به نقل از ابوت(11 :9838؛ سی ، 11: 9819

 ند که درکبیان می ،کنسول بریتانیا در تهران و تبریز

م محصاااول سااااالنااه برنج حاادود  9183ساااال 

بود  وند  931111111مق، یعنی حدود  98111111

مااق  81111111م حاادود 9138کااه در سااااال 

 .(838: 9881)عیسوی،  شود وند( می 818311111)

دهد که به دییل رشد میمجموع ایق آمار نشان  

صادر کردن ایق محصول فراهم  کشت برنج، امکان

بعد از رونق صادرات برنج، تقریباً کل  شد و

صادرات برنج ایران به روسیه بود و فقط قسمت 

شد. خیلی کمی از آن به عثمانی و انگلستان صادر می

زیر آماری است از صادرات برنج به روسیه ادول 

)امایزاده،  زاده آورده شده استکه توسط امال

9819 :89): 
 سال

 

صادرات به  صادرات تکلی

 روسیه

-9883قوی ئیل 

9888 

89111981 

 )قران(

88331381 

 )قران(

-9888 یچی ئیل 

9883 

81339138 81919318 

خاقوی ئیل 

9883-9881 

89893933 89993189 

-9881ایت ایل 

9881 

81891993 81918938 

 صادرات برنج به روسیه -1جدول

شااایان ذکر اساات که نیالن تا قبل از ایق وقایع 

به دییل کشاات ابریشاام، برنج را از شااهرهای دیگر 

کرد و حتی بااه انادازة امعیاات خود برنج  وارد می

نداشاات و بنا به نزارش فرانساای  مکنزی که در  

مناطق شاامال ایران ساافر ق به 9839 م/9131سااال 

های توت های آنها  ر بود از درختزمیق ،کرده بود

را  هاو برای باه عمال آوردن برنج باید ایق درخت  

ند ککردند تا بتوانند برنج بکارند. او بیان میقطع می

که در ایق زمان صااادور برنج به نیالن از ساااوی 

دویت منع شاااده بود و همیق باعث قحطی در ایق 
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بود و دییل آن قانون منع صاادور برنج  والیت شااده

: 9831)فرانسی  مکنزی،  به روسیه از طرف دویت بود

38-33). 

بااید تواه داشااات در مواردی به دییل کمبود  

شاااد صاااادرات به روسااایه منع می ،برنج در ایران

ق دویت تجار را از صاادور 9881که در سااال چنان

 به واسطت کمبود برنج و در سختی ،برنج به روسایه 

منع کرد و باه آنها فرصااات دادند تا   ،افتاادن مردم 

ربیع االول  83های خریداری شااادة خود را تا برنج

به روسیه حمل کنند و بعد از آن ااازة خرو، برنج 

شاااد و حمل برنج به خار، به کلی ایران داده نمی

؛ استادو ، 81ق، برگ 8/98/9881)اساتادو ،   ممنوع شاد 

م دویت باعث خسارت ایق تصمی ایبته. (99/88/9899

باه تجار روس شاااد و در نتیجه موابات اعتراب  

را فراهم آورد. همیق باعث فرساااتادن تلگرافی  آنها

از اساترآباد به وزارت داخله شد که در آن اعتراب  

)اساااتااادو ،  کردتاجااار روس را ماناعاکا  می     

 .(89ق، برگ 8/98/9881

باه دییل   ،در تماام منااطق انوبی دریاای خزر   

تریق محصوالت حاصلخیزی خاج، برنج از  ربازده

تا  81 آنهاهای که زمیقرفت. به طوریبه شاامار می

برابر باازده داشااات. اماا به دییل اساااتفاده از     11

های قدیمی  وسات کندن ساابوس برنج که با  روش

بیشتر از ی   ،شدیگد کردن توساط اساا  ادا می 

رد معمول به شاااد. بنابرایق برآوساااوم آن تل  می

طور عموم بسااایار کمتر از متوساااط نر  بازدهی 

کاری در ایران . برنج(18: 9818)ابوت،  محصااول بود

در ایق زمان از روی قوانیق و اصاااول هزار ساااال 

 یا بود و محتا، به اصااالحات اساااساای بود که  

کند زاده برخی از ایق اصااالحات را عنوان میامال

ردن زمیق به از امله آبیاری مناسااا  و مساااط  ک

منظور هدر نرفتق آب،  رورش اراضی با استفاده از 

های سااااخت غرب در کود و به کار بردن ماشااایق

آساایاب کردن برنج. شاااید انر ایق اصااالحات به  

مقدار بازدهی ایق  نرفتصاورت اساسی انجام می 

-18: 9819زاده، )امال شدمحصاول خیلی بیشاتر می  

واهد و اسناد بر اساااس شاا ،. در مدت ایق دوره(13

هیچ نوع ابتکار و تحویی در کشت برنج به  ،مواود

واود نیاامد. همچنیق در ترتی  مایکیت زمیق هم  

 ،مزد دهقان نیمی از محصول بود که مناصافه بود و 

 .(838: 9881)عیسوی،  تغییری به واود نیامد

روسااایه، تجارت ایران 9193بعد از انقالب اکتبر

تواهی موااه شد. تجار با ایق کشور با رکود قابل 

از  و ؛توانستند بازاری در روسیه  یدا کنندبرنج نمی

توانساااتند در باه دییال دوری راه نمی   ،طرف دیگر

های قفقاز بازارهای هندوستان، مقدونیه و امهوری

ااای خود را بااز کنناد. همچنیق باه دییال ناامنی      

توانساااتند از طریق داردانل به مواود در ترکیه نمی

. (919: 9818)رشااایدی،  ندیابای ارو ا دسااات بازاره

ای هبا تواه به انبه ،برنج ایرانصاااادرات بنابرایق 

تنها به روسااایه  ،نوناانون تجارت ایق محصاااول 

ا ب همچنیق شیر بود. اقتصااادی و به صاارفه و امکان

شاروع انگ اهانی ایران نیز توانایی صادرات ایق  

ل که در اوایمحصااول را به روساایه نداشاات. چنان 

اناگ اهاانی اول به دییل کمبود مواد غشایی و از   

امله برنج، هشااداری از سااوی کنسااول ایران در  

یه رویت برنج به روساامبنی بر صااادرات بی ،بادکوبه

خواساتار تصامیمی اصویی از سوی    آنهاداده شاد.  

ی ماییه و فواید عامه و تجارت به دییل هاوزارتخانه

ادو ، )است دنداحتمال بروز کمیابی برنج در کشور ش

 .(99ق، 9/81/9888
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 . اهمیت تجارت برنج بین ایران و روسیه4

از اقالم مهم تجاری برنج  ،چناانچه نفته شاااد 

یل به دی ،مابیق ایران و روساایه بود. روساایه از برنج

نوع رژیم غشایی، کمتر از مواد غشایی دیگر استفاده 

کرد امااا همواره در تالش برای واردات ایق مای 

کشااورش بود که شاااید یکی از دالیل  محصااول به

اصااالی ایق تقاضاااا مبادالت کاال مابیق طرفیق بود 

خرید و در عوب آن، چون روسیه از ایران برنج می

کااالهاای دیگر خود مثال قند و چای را به فروش    

ه کرساااانید و نوعی مبادیت کاال به کاال بود. چنانمی

وقتی  عوارب نمرکی برنج هند  ،ق9883در سااال 

هاای انگلی  کاها  یدا کرد موا   از تالش   

اعتراب تجار روسایه شاد و تجار روسیه به خاطر   

خللی وارد نیاایید و   اینکاه باه تجاارت برنج ایران   

ایتجاره خود را در عوب برنج به ایران بتوانناد ماال  

که چنان حمال کنند مانع ایق کار شااادند. بنابرایق 

مشااخص اساات هرقدر دویت روساایه بخواهد از   

مرج برنج هند بکاهد در مقابل تجارت روسااایه ن

نمرکی کم، باعث  تضااارر خواهاد دید. زیرا هزین 

شد و تجار هند ورود برنج هندوستان به روسیه می

در مقابل برنج فروخته شااده  ول و طال به کشااور  

بردنااد ویی تجااار ایرانی  ول نقااد خود را خود می

همراه برنج به روساایه آورده و کاال با خود به ایران 

. مجموع ایق (983ق، 8/98/9883)اساااتادو ،  بردندمی

شااد که روسیه خواستار تجارت با میعوامل باعث 

ایران باشد تا از ایق طریق  ول و طال به کشور خود 

 ار، کند.  وارد کند نه ایق که  ول از کشور خ

از ساااوی دیگر با شااانیدن خبر تخفی  دویت 

روسایه به برنج هندوستان، تجار ایران مقیم بادکوبه  

نیز به مخایفت برخاسته و خواستار  یگیری موضوع 

 اعالم آنهاتوسط دویت و وزیر تجارت ایران شدند. 

کردند انر در نمرج برنج هندوسااتان تخفی  داده 

مقدار ارساااایی آن  شاااود، اوالً قیمت برنج ایران و

نردد ثانیاً ایق مسئله ضرر بسیار زیادی به نص  می

تجارت ایران و روساایه خواهد زد. بنابرایق تجار از 

دویت درخواست کردند ایق مسئله را مهم دانسته و 

، )استادو  ندکتر مشاکره برای رفع ایق ضارر، ساریع  

زیرا چنانچه ورود برنج هندوسااتان  (3، 81/98/9883

کرد در سااال شا یا هفت مییه ادامه  یدا به روسا 

 آماادکرور ضااارر بااه تجااارت برنج ایران وارد می

. همیق باعث شاااد که (8ق، 81/98/9883)اساااتادو ، 

 ،وزیر امور خاااراااه ،ایسااالطنااهمحمااد علی عال 

ایحجه به ساافارت ایران در ذی 8تلگرافی در تاریخ 

 طرزبورگ فرساتاد و دستور تحقیق در مورد دفاتر  

را داد. قرارداد تجاارتی روسااایاه باا هندوساااتان    

در مورد کااها نر    همچنینخواساااتاار توضااای  

نمرج محصاااوالت وارده از هند بدهد و اینکه از 

های ایرانی ممانعت به خسااارت وارد آمدن به برنج

. بعد از (88ق، 83/38/9883)اساااتادو ،  عمال بیاایاد   

 ،ایحجهذی 89یعنی در تاریخ  ،ناششااات دوهفتاه  

اری خاراه رشااات اطالع زایسااالطنه به کارنعال 

بر  ،دهد که در خصاوز نمرج برنج در روسیه می

طبق تلگرافی از سافارت روسیه به وزارت خاراه،  

تغییری در وضااع برنج داده نشااده و بعد از ایق هم 

ق، 9/83/9883اسااتادو ، ) شاادنخواهد ایجاد تغییری 

93). 

ژنرال  ،بینیم سااااعدایمل دیگر می در ساااندی

کنسااویگری ایران در قفقاز و تفلی  به دویت ایران 

 که بیان کندبا روسایه  طی مشاکره که  هدکر یشانهاد  

د برنج هندوساااتان از نمرج یا برنج ایران هم مانن

ی هندوسااتان  بدون نمرج هاد یا برنجمعاف شااو

نشااوند؛ در غیر ایق صااورت ضاارر  وارد روساایه 
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بزرنی متوااه تجااارت ایران کاه تقریباا ده میلیون    

کاملی به  تشااود و سااکتتومان در سااال هساات می

)اساااتااادو ،  تاجااارت ایاران وارد خواهااد آمااد  

در  ی ایق بیان شاااد که همچنیق  .(8ق، 8/81/9888

 دوشاااقدام منطقت شاامال ایران دچار فقر بزرنی می

 درهای قبل اوضاع خوبی ندازیرا ابریشام مثل سال 

و در ایق زماان فقط برنج محصاااول تجاارتی مهم   

ق اقتصاد ای کندکه انر آن هم تنزل  یدا  اسات ایران 

)اسااتادو ،  منطقه به شاادت متضاارر خواهد شااد  

 .(9ق، 8/81/9888

و ربا مشکل روبه در بعضای مواقع تجارت برنج 

توان به صااادرات زیاد برنج  آن می تامل از که بود

به روساایه، در نتیجه کمبود آن و همچنیق بارندنی 

اشاره  شدزیاد و صادماتی که به محصاول وارد می  

به واسااطت کمبود و  ،9881مهر  91که در کرد. چنان

در نتیجه نرانی برنج که ناشی از صادرات زیاد ایق 

مردم رشاات و انزیی به  ،محصااول به روساایه بود 

ود ه با وااعتراب برخاساتند. بعضی از اهایی منطق 

د خواساااتننرانی برنج، آن را انبار کرده بودند و می

آن را به روسااایه حمل کنند که نظمیه در بعضااای 

و شالق کرد میرا شاناساایی و دساتگیر     آنهاموارد 

زد. زیرا به واسااطت احتکارهایی که توسااط خود می

شد قیمت برنج زیاد تر از همه تجار میاهایی و مهم

. به دنبال اعتراب (13، 1/89/9881)استادو ،  شده بود

مردم مبنی بر کمبود و نرانی برنج و درخواسااات 

اهات ممانعت از حمل برنج به روسااایه، از   آنهاا 

ای تشکیل طرف حکومت، امام امعه و تجار السه

شاد که در نتیجت آن به مردم و تجار ااازه داده شد  

های خریداری شاااده خود را تا  نج روز دیگر برنج

نتقل کنند و    از آن ااازه حمل آن به به روسیه م

)اساااتااادو ،  روسااایااه را غیرقااانونی اعالم کردنااد

 .(18ق، 1/89/9881

 را برانگیخت؛ها روسمخایفت ایق ممنوعیات،  

ای از تجااار روس مقاادار زیااادی برنج چون عااده

ا هخریاد کرده بودند که به دنبال ایق ممنوعیت  یا

ها از تنکابق به روس ةاز حمل برنج خریداری شااد

   وزیر مختار آمد میرشااات الونیری به عمل 

تعییق مهلت سااه  از دویت ایران درخواساات روس

های مزبور به روسااایه و ای برای حمال برنج هفتاه 

تعاق  آن الونیری از خساااارات وارد شاااده به م

. از طرف (8ق، 8/98/981)استادو ،  تجار روسایه شد 

تجااار مزبور دیگر بااه دییاال طوفااانی بودن دریااا، 

هااای نااد در ایق زمااان محاادود برنجساااتتواننمی

خود را به روسااایه انتقال دهند و  ةخریداری شاااد

هااای خریااداری شاااده واود امکااان حماال برنج

خواسااتار تمدید ساافارت روس بنابرایق  شاات؛ندا

ایثانی ربیع 83االول به ربیع 83 مهلت مقرر شااده از

اعتراب . به دنبال (3، ق8/98/9881)اساااتادو ،  شاااد

ها، دویت ایران  شیرفت و یادداشااتی از طرف روس

مبنی بر  ،یعنی منشاااورایمل  ،وزارت امور خاراه

برطرف شاادن ممنوعیت حمل برنج از مازندران به 

روسااایه و ایق که صاااادرات برنج از مازندران به 

های روسایه مانعی نداشته و تجار ااازه دارند برنج 

شاااده به  خریداری شاااده خود را در مهلت معیق

 به سافارت روس فرستاده شد ، روسایه انتقال دهند 

 .(98ق، 8/98/9881)استادو ، 

هرچند دویت در بعضی موارد  ،شایان ذکر است

شاااد اما همچنان مانع از حمل برنج به روسااایه می

شاااد از  دیده قاچاق واود داشااات و شااانیده می

هااایی کااه نزدیاا  روسااایااه بود و از طرف قلعااه

 سموریق دویتی با،چنیق ما کادخادایاان قالع و هم   

ند و در ونشاااخرو، برنج مانع  تاشاااد نرفتاه می 
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مواقعی همیق افراد از بیراهااه و باادون تااشکره  بااه 

راحتی محصاااوالت خود از امله برنج را از ایران 

موریق روسیه هم سکردند. از سوی دیگر مخار، می

وارد  آنهاباه دییال اینکاه محصاااوالت مورد نیااز     

 کردندباز می آنهاه را برای را ،شااادمیمملکتشاااان 

. مطمئناً ایق قاچاق کاال (8، 98/81/9881)اساااتاادو ،  

آور بود. اما در بعضاای مواقع برای هردو طرف زیان

به واساطت ممنوعیت حمل برنج به روسیه که باعث  

 توانست کم  کنندهمیشد میکمیابی ایق محصول 

 باشد.
 

 . وضعیت برنج در میانة جنگ جهانی اول5

شاااروع انگ اهانی اول و بعد از آن، انقالب 

در روسااایاه و  یامدهای آن اختالالت   9193اکتبر 

 عمیقی را بر تجارت بیق روساایه و ایران وارد کرد.

واضاا  اساات به دنبال انگ اهانی قحطی بزرنی 

ایران را فرانرفاات و حضاااور نیروهااای روس و 

 انگلی  باعث کمبود مواد غشایی در ایران شد.

توان در ایق زمااان در نیالن را می بروز قحطی

و ها به باکبه طور کلی ناشای از صااادرات انگلیسی 

 ،کندمیکه محمدقلی مجد اشااااره دانسااات. چنان

کمبود غشایی زیادی به دییل وارد نشدن مواد غشایی 

ود. ها رساایده ببرای کارنران نفت باکو به انگلیسای 

نیرد کااه از یق دویاات انگلی  تصااامیم میابنااابر

هراایی که امکان داشاته باشد آذوقه و محصول را  

خریداری کرده و به باکو ارسال کند. در نتیجه ایران 

ورد م ،که ایق زمان آشکارتریق منبع آذوقت باکو بود

قرار نرفت. صاادرات مواد غشایی توسط   آنهاتواه 

هاا باه بااکو بعاد از مدتی قحطی و کمبود     انگلی 

-998، 9813)مجد،  ردبرنج را در نیالن باه همراه آو 

998). 

در میانت انگ اهانی اول  ،به دنبال ایق اوضاااع

به دییل قحطی و کمبود آذوقه و در ساااختی افتادن 

ت دویت ایران در مورد ئا حکمی از طرف هی ،مردم

عدم حمل برنج از خاج ایران به روسیه صادر شد. 

دادند و در نتیجه احتمال قحطی بیشاااتر را می آنهاا 

های تجار روس را  به قیمت برنج  یشااانهاد خرید

ارائه نموده و  آنهاعاادالناه، در صاااورت موافقات    

هاماچنیق اعالم کردنااد در اهاات الونیری از   

تالش الزم  ،های احتمایی واردشده به تجارخسارت

به  .(981-989ق، 91/83/9883)استادو ،  را انجام دهند

دنباال کمبود ارزاق و اانااس، ممنوعیت صااادور   

ر غالت به روسایه اعمال شد. از طرفی  برنج و ساای 

کنساااویگری ایران در روسااایه اعالم نمود که انر 

صادرات ااناس و ارزاق بیق ایران و روسیه تبادیی 

 ، )استادو شوندها کمتر دچار مشکل میباشد، ایرانی

 .(911ق، 91/83/9883

به دنبال ممنوعیت حمل برنج به روسیه از سوی 

قه، سفارت روسیه معترب به دییل کمبود آذو ،ایران

شاااده و اعالم نمود کاه تجاار و اتباع روس برنج   

اند که در زمان مناسااابی فراوانی را از ایران خریاده 

بتوانند آن را به روسااایه حمل کنند. اما دویت ایران 

حمل برنج به روساایه را ممنوع کرده و ایق موا  

)اسااتادو ،  ده اسااتشااخسااارت زیادی برای تجار 

روساااایااه از دویاات ایااران   .(839ق، 91/83/9883

ی هاکناد که یا ااازه خرو، برنج درخواسااات می

 را بخرند. ایبته آنهاخریداری شده را بدهند یا اینکه 

 ها درکند که ایق نوع برنجساافیر روساایه اظهار می 

ضرر زیادی  آنهاایران مصرف داخلی ندارد و خرید 

 کند. بنابرایق خواساااتاررا به تجارت ایران وارد می

)اساااتادو ،  هاا باه روسااایه شاااد  انتقاال ایق برنج 

. مستشارایدویه وزیر امور داخله (981ق، 91/83/9883



 311 ...     در مناسبات تجاری با روسیه از مشروطه جایگاه تجارت برنج شمال ایرانو علیه جوانمردی:  فرباقرعلی عادل

 

 

دساتور تشاکیل السه با حضور نمایندنان و تجار   

دهد و خواستار رسیدنی مشهور در ایق مورد را می

ها در مورد مقدار برنج خریداری به ایق ادعای روس

اخلی هااا و میزان مصااارف دده و ان  برنجشااا

. با واود همت (839ق، 91/83/9883)استادو ،  دشومی

ایق موارد، در ساااناادی از هیئاات وزرا در دوم 

شود دستوری صادر شده که مشااهده می  ایقعدهذی

طبق  یشنهاد کمسیون ارزاق به منظور الونیری از 

کمبود برنج و ارزاق و آذوقااه هیچ نوع برنجی بااه 

 .(988ق، 91/83/9883)استادو ،  روسیه صادر نشود

کمیتت تفتیا ملی ایران در یادداشاااتی به اهایی 

مازندران تسکید کردند که به دییل در سااختی افتادن 

اااازه انتقال برنج به روسااایه واود  امکاان  مردم، 

ناادارد و تجااار خاااطی و محتکر توساااط علمااا و 

)اسااتادو ،   رؤسااای شااهر مجازات خواهند شااد  

تجار به  بعضااای باا ایق حاال،   .(33ق، 81/98/9883

تواهی کرده و برنج را های دویت بیدرخواسااات

همچناان بااه روسااایااه حماال و یاا آن را احتکااار   

کردند. ایق اقدام تجار، زمینه سااارزنا و توبیخ می

که  فراهم آورد آنهاتفتیا کمیتت ملی ایران را برای 

ا زیر ،در طی یادداشتی تااران را وطق فروش نامید

با واود سااختی و فقر مردم باز برنج را به روساایه 

 . (31ق، 81/98/9883)استادو ،  دادندانتقال می

بیشااتر برنجی که از رشاات به روساایه صااادر   

در بادکوبه نمرج شااده و بعد به سااایر   ،شاادمی

که  (93، 18/83/9898)استادو ، رفت مناطق روسیه می

ران ارزاق به دییل افزایا حق نمرکی از سوی مسمو

روسااایاه مواباات اعتراب تجاار ایرانی را فراهم    

آورد. به همیق منظور تجار مازندران در خصااوز 

تجاوزات مسمور وزارت ارزاق روسااایه نسااابت به 

در بادکوبه از دویت شااکایت  آنهاهای توقیفی برنج

 نهاآایرعایا به کردند. به دنبال شااکایات تجار، معیق 

ت تهیاه و ارائت  تاسکیاد نمود کاه تجاار مزبور اها     

ها و ساااایر صاااورت خریاد و مخار، حمل برنج 

مخاار، تجارتی به منظور احقاق حقشاااان در ایق  

)اساااتااادو ،  زماینااه اقاادامااات الزم را بنماااینااد  

ای بااه منظور . همچنیق الساااه(898ق، 91/83/9883

رسیدنی به ایق مسئله از سوی دویت ایران تشکیل 

ی فرستاده و از طرف ادارة ارزاق روساایه نیز مسمور

 رسایدنی شود  شاد تا به حقوق تجار در ایق مورد 

 .(881، 91/83/9883)استادو ، 

صاااادرات برنج ایران به روسااایه دارای اهمیت 

کاه وزیر مختاار روس اظهار   زیاادی بود باه طوری  

برنج ایران برای روسااایه در حکم نفت و قند »کرد که 

 قندروسایه برای ایران است. به همان اندازه که نفت و  

قدر در ایران محتا، اییه اسات برنج هم در روسیه همان 

ق، 8/83/9888)اساااتادو ،  «مهم و قابل مالحظه اسااات

نششااات مدتی از  ایان انگ اهانی  .    از(983

اول و اواخر دورة قااااااریاه و همچنیق باه دنبااال    

ت دویت ئرونق کشااات برنج در ایران، از طرف هی

کشورهای دیگر صادر ااازه حمل برنج به روسیه و 

دهد که محصاااول شاااد. روزنامت اتحاد نزارش می

ای بوده که بتوان آن را صاااادر کرد و برنج به اندازه

ارزاق عمومی و برنج باه انادازة کاافی واود دارد.    

بنابرایق امروز در ادارة حکومتی نشااستی با شرکت 

تجار و علما برنزار شاااد و نتیجت آن آزادی حمل 

روزنامه  ؛8/813: 9813)فراهاانی،   برنج باه خاار، بود  

یق هرچند صادرات برنج ا. بنابر(8، 889اتحاد، شاماره  

اما به دییل  یی دچار وقفه شد،هابه روسایه در دوره 

 ةاهمیت آن در تبادالت دو کشور، ما تجارت نسترد

ی متمادی مشاااهده هاایق محصااول را در طی زمان

 کنیم.می
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به طور طبیعی روابطی  همسایگی ایران و روسیه

واود  و زددو سااویه را برای هردو کشااور رقم می

های خشاااکی متعدد تسثیر زیادی دریای خزر و راه

در مناسابات ایران و روساایه به خصوز مناسبات  

موقعیت و شرایط ایران  تجاری و اقتصاادی داشت. 

در زمینت محصاوالت کشاورزی و در اختیار داشتق  

  نبه، خشااکبار، برنج ومحصااوالتی نظیر ابریشاام، 

غیره و در مجموع مواد خام موا  شده بود کشور 

روسیه برای به دست آوردن مواد خام مورد نیاز در 

توان صااانایع خود به ایران روی بیاورد. در کل می

نفت مناطق حاصااالخیز والیات شااامایی ایران و 

در زمینت کاشت محصوالت  آنهاشارایط و امکانات  

ی دور و به خصوز از دورة هااز زمان، کشاورزی

 کشاورهای مختل  و از امله روسیه تواه  ،قااار

 د.ال  کره ایق مناطق ب را

روابط اقتصاادی ایران و روسیه بعد از عهدنامت  

ترکمنچاای و ضااامیماات تجااری آن، وارد مرحلاات   

ادیدی شااد و تجارت از ایق دوره به بعد رشااد و 

ن اتوسااعت قابل تواهی را تجربه کرد. وابسااتگی ایر

و روسیه دو طرفه بود و هردو کشور به محصوالت 

توان به طور در نتیجه نمی ،همادیگر نیااز داشاااتند  

قطعی نظر داد که عملکرد اقتصادی روسیه در ایران 

صارفا سیاسی بوده است. از امله محصوالت مهم  

کشاااورزی ایران در دورة مورد تحقیق برنج بود که 

و  شاادمیبیشااتر در ایاالت شاامایی ایران کاشاات  

بخا زیادی از آن در داخل مصرف و بخشی از آن 

نج بیشااتر برصااادرات شااد که تقریباً مینیز صااادر 

د و فقط مقدار اندکی از آن را به بوایران به روساایه 

ایق محصول  کردند.عثمانی و انگلساتان صاادر می  

درصاد صادرات ایران به روسیه را شامل   99حدود 

در زمینت کشت و شاد که انر اصالحات اساسی  می

نرفت به طور یقیق برداشااات برنج  صاااورت می

بازدهی بیشاااتر و در نتیجه درصاااد بیشاااتری از  

 شد.صادرات ایران را شامل می

توان نفت صاااادرات برنج به روسااایه تابع می

و با نوسانات زیادی در  هشارایط زمانی مختل  بود 

که یم. چنانادهتجاارت ایق محصاااول موااه شااا 

 زمانی ایق محصول صادر شاتر مواقع، در بی بینیممی

شاد که مازاد داشاته باشااد؛ در غیر ایق صورت   می

تجاار اااازه خرو، و انتقاال برنج باه روسااایه را     

یی که هاناداشاااتند. هرچند در کنار ایق محدودیت 

آمد، قاچاق ایق محصول از میبرای تجار به واود 

از ایران باه روسااایاه دیده    طریق زمینی و دریاایی 

در زماان اناگ اهانی اول نیز به دییل   شاااود. می

صادور آن به روسیه ممنوع   ،قحطی و کمبود آذوقه

اعالم شاد. انقالب اکتبر روسیه نیز اقتصاد و روابط  

تجاری دو کشور را دچار رکود کرد که بدون ش  

تجاارت برنج هم تحات تسثیر آن قرار نرفت. اما با   

ایق نواسااااانااات، برنج یکی از اقالم مهم  تهماا

تریق رزی ایران بوده و به عنوان یکی از مهمکشااااو

ه ک ارتی ایران و روساایه مطرب بودهمحصااوالت تج

 تجارت آن به روسیه تداوم داشته است.   هاسال

  منابع

(.شاااهرها و تجارت ایران در 9818)ابوت، کیث ادوارد

دوره قاااریه. )سااید عبدایحساایق رئی  ایسااادات، 

 مترام(. تهران: امیرکبیر.

اسی وزارت امور خاراه اسناد و تاریخ دیپلمادارة 

ق؛ 8/98/9881شمارة اسناد  )استادو (:

ق؛ 9/81/9888ق؛ 8/98/9881؛ 99/88/9899

 ق؛83/38/9883 ق؛81/98/9883ق؛ 8/98/9883

 ق؛1/89/9881 ق؛81/9888 ق؛9/83/9883

ق؛  9/81/9881ق؛ 98/81/9881 ق؛8/98/9881



 311 ...     در مناسبات تجاری با روسیه از مشروطه جایگاه تجارت برنج شمال ایرانو علیه جوانمردی:  فرباقرعلی عادل

 

 

 ق؛91/83/9883 ق؛81/98/9883 ق؛91/83/9883

 ق.8/83/9888

روس و (.رواباط بااازرنااانی  9881)اناتانار، مارویاق     

 . تهران:(. تراماات احمااد توکلی9199-9181ایران)

 دکتر ایر، افشار یزدی. موقوفات

(.تجارت 9811)ی رنانی، قاسم ؛ کرمانی، قنبرعلیانصار

 در دوره قاااریه، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.

مه و اغرافیای نیالن و ساافرنا(.9811)بوهلر،آیکساااندر

. رشااات: کتاایم. پ اماازنادران. به کوشاااا   

 نیلکان.

(. تاریخ ساایاساای و دیپلوماساای   9891)بینا، علی اکبر

 (. تهران: دانشگاه تهران.9ایران.)،

(. ایران وایرانیان.)کاووس 9881)ادوارد  والج، یااکوب 

 اهانداری،به کوشا(. تهران: خوارزمی.

ی استعماری روسیت ها(.سایاست 9888)تاابخا، احمد

)در نیمت اول قرن  تزاری، انگلی  و فرانسه در ایران

 (.تهران:اقبال.91

(. سفرنامه اکسق: 9813)اکسق، آبراهام وینتایق آبرامز

ایران در نششااته و حال. )منوچهر امیری و فریدون 

 بدره ای، مترام(. تهران: علمی فرهنگی.

ننج شاااایگان. تهران:  (.9819)امال زاده، محمد علی

 سخق.

(. از خراساااان تا بختیاری. 9831)هانری رنه د یمانی،د

 (. تهران: طاوس.9)غالمرضا سمیعی، مترام(.)،

(. والیات دارایمرز ایران: 9833)رابینو، یااسااانات یویی  

زاده، مترام(.تهران. بنیاااد مینایاالن.)اعفر خمااا  

 فرهنگ ایران

 تهران: نی. (. اقتصاد ایران.9839)رزاقی، ابراهیم

(.تحوالت صد سایت اقتصاد ایران 9818) رشایدی، علی 

 در سایت روابط بیق ایمللی. تهران: روزنت کار.

 8، 889روزنامه اتحاد، شماره 

. تهران: 91(.اقتصااااد ایران در قرن9838)سااای ، احمد

 چشمه.

. (. مرآت ایوقایع مظفری9818)ساپهر، عبدایحسیق خان 

 تهران: میراث مکتوب..عبدایحسیق نوایی تصحی  

(.تاااریخ تحوالت 9819)عظیمی دوبخشاااری، ناااصااار

 اقتصادی ایران، رشت: نیلکان. -ااتماعی

(. تاریخ اقتصادی ایران در عصر 9881)عیساوی، چاریز 

 قااار. )یعقوب آژند، مترام( تهران: نستره.

(. روزشامار تاریخ معاصر ایران.  9813)فراهانی، حساق 

 های سیاسی.وهاتهران: مؤسست مطایعات و  ژ

 (. سااافرنامه شااامال.9831)کنزی، چاریزفرانسااای  م

 تهران: نستره. .)منصوره اتحادیه)نظام مافی(ترامه

صااحی  (. تاریخ نیالن. ت)بی تافومنی نیالنی، عبدایفتاب

 .بنیاد فرهنگ ایران :]تهران[.منوچهر ستوده

(. سااافرنااامااه 9838)کااات ، فاادت آفاااناااسااای یویچ

همایونفرد، مترام(. ویرایا کات .)محمدصاااادق 

 عبدایعلی سیاوشی. تهران: کتابخانه ملی ایران

(.روس و انگلی  در ایران 9839)کاااظم زاده، حسااایق

) ژوهشاای درباره امپریاییساام(. تهران: 9189-9199

 انقالب اسالمی.

 (. ایران و قضااایتی ایران. 9811)کرزن، اور، نااتانیل 

علمی  تهران:تراماات غالمعلی وحیااد مااازناادرانی. 

 فرهنگی

(. ایران و قضااایتی ایران. 9838)کرزن، اور، نااتانیل 

 تهران: ابق سینا. ترامت علی اواهرکالم.

(. انقراب سلسله صفویه.ترامت 9811)الکهارت، الرن 

 علمی فرهنگی.. تهران: شاهیاسماعیل دویت

یز تا تحت (. از نفوذ مساااایمات آم 9883)ییتق، ویلهلم

. مریم میراحمدی م(.ترامت9181-9191ایحمایگی)

 تهران: انتشارات معیق.

 9818-9811(.قحطی بزرگ)9813)مجااد، محماادقلی

(. تهران: مؤساااسااات مطاایعات و  9193-9191ش/

 های سیاسی. ژوها

یای خزر.ترامتاعفر (. در9833)مفخم  ایان، یط  اهلل

 . رشت: هدایت.خمامی زاده


