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با . تداوم بقاي يك جامعه وابسته به عوامل مختلفي است كه بارزترين آنها معيشت و اقتصاد است
طور اين مردم وقوف به اين امر بسياري از ناظران خارجي كه يزد را ديدند، متعجب شدند كه چ

توانند در چنين شرايط نامساعدي به حيات خود ادامه دهند و حتي بعضي از آنان مرگ اين  مي
 به حيات خود ادامه داد و به قول يك كارشناس ها اما يزد قرن ١.كردند بيني مي شهر را پيش

ك يكي از  بدون ش٢.» اميد است به حيات خود ادامه دهد ...يزد هميشه زنده بوده است «:خارجي
االمكان به  لذا سعي خواهد شد حتي. رموز تداوم حيات آن در ساز و كارهاي اقتصادي نهفته است

  .راز و رمز حيات اقتصادي آن پي ببريم
شرايط خاصي كه از . ل تجاري آن جدا نمودئتوان از مسا وضعيت اقتصادي يزد را نمي  
 سوي سوداگري واداشته چرا كه تداوم االيام بر يزد حاكم بوده است مردم را به سمت و قديم

 دليل بهالزم به ذكر است كه . حيات آن وابسته به ورود ارزاق و صدور كاالهاي متنوع بوده است
 شرايط واليات ديگر هم در ،وابستگي شديد اهالي يزد به ارزاق و مواد خام واليات همجوار

گير كرمان، فارس يا  الي گريبان مثال اگر خشكسعنوان به. بوده استدخيل سرنوشت مردم يزد 
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به هر دليلي اهالي واليتي كه شد و يا اگر  شد، يزد هم از اين وضعيت متأثر مي خراسان مي
يافت بر منافع يزد و نهايتاً بر   كاالهاي يزد بودند قدرت خريدشان كاهش ميةكنند مصرف

 وضعيت  از عبارت محورهاي اصلي بحث در اين مقاله. گذاشت وضعيت اقتصادي آن تأثير مي
 ة دوردر تجاري يزد ة اقالم عمدو اهميت تجاري ، صنايع بومي،داري و اقتصاد زراعي زمين

تصادي مردم يزد ي اقها  فعاليتةهدف نشان دادن دامن. است ناصرالدين شاه ةحكومت پنجاه سال
ي همچون يزد ا ي شهر واحهها  امكانات و محدوديتآنها براساسي اقتصادي ها با توجه به فعاليت

  .استدر زمان مورد مطالعه 
  

  داري و اقتصاد زراعي وضعيت زمين

ي و سود حاصل از كشت بايست حول محورهاي كشاورز وضعيت اقتصادي يزد را مي
ترين منابع   ناصري مهمةتا اوايل دور. دستي بررسي نمود محصوالت ارزآور و تجارت و صنايع

 ةعتي و محصوالت آن و لذا مالكيت زمين منبع عمدي زراها درآمد دولت عبارت بود از زمين
 در عين ،با اينكه يزد از اين لحاظ اهميت چنداني نداشت. شد قدرت و نفوذ افراد محسوب مي
  .آمد حال عامل مهمي به حساب مي

داري، طي چندين قرن در ايران وضعيت همان بود كه  نتا قبل از اضمحالل نظام قديم زمي  
 ةدر دور .هاي بعد با تغييراتي به حيات خود ادامه داد گرفت و در دورهدر عهد سالجقه شكل 

 امالك  و، امالك اربابي، امالك وقفي)ديواني(مورد بحث اراضي كشاورزي به امالك خالصه 
  .شد تقسيم مي) خرده مالك(شخصي 

ت شد كه امتياز آن براي مد  اطالق مياي به اراضياراضي خالصه  :اراضي خالصه يا سلطنتي
.  مالك داشتندعنوان به كشت و آبياري آن را ةافراد تعهد و وظيف. شد محدود به اشخاص داده مي

 شاه صفي و عباس دوم ٣. صفوي بخش وسيعي از اراضي يزد خالصه بودةدر اواخر دور
 مهاجران خارجي وجود ندارد به ةسياستشان بر اين مبنا قرار گرفت كه جاهايي كه خطر حمل

شدند و امالك آن واليات را خالصه يا خاصه   تعيين مي  شود كه از مركز مستقيماًحاكماني سپرده
داري صورت نگرفت جز اينكه نادر در   افشاريه تغيير چنداني در نظام زمينةدور در. نمودند مي
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اواخر كارش مصمم شد كه اراضي وقفي را مبدل به خالصه يا ديواني نمايد هرچند كه توفيق 
  :شدند  يزد به چند دسته تقسيم ميةامالك خالص. چنداني نيافت

هايي كه در زمان نادرشاه از طرف ديوان  در رقبات نادري عبارت بود از زمينثبت شده  امالكي -١
  .ضبط شده بود

خان از چنگ آنان بيرون ش عبدالرضاخاندان خوانين يزد بود و بعد از شورآن  امالكي كه از -٢
بيشترين مقدار اين امالك مربوط به بافق . گفتند الك خالصه ضبطي ميگونه ام به اين. آورده بودند
 خوانين يزد، در اواخر ةالزم به ذكر است كه ميرزا عنايت سلطان دايي سرسلسل. شد و بهاباد مي

گري سپاهيان بافقي و بهابادي و نائيني را داشت و ماليات ديواني  باشي ة صفوي سمت ميندور
لذا . عنوان تيول بدو واگذار شده بود  منطقه بهبود و اين دو و سپاهيانش مواجب اوبافق و مهاباد 

رچه  تيول خود حفظ كردند و چندين پاعنوان به خوانين، اين دو منطقه را ةخان و بقي محمدتقي
گونه كه قبالً ذكر شد در شهر يزد  همچنين همان. آباد بر آن افزودند آبادي همچون باقرآباد و صادق

از گذشت يك دهه منتهي بعد . دند كه همگي ضبط ديوان شدكر چندين روستا ايجاد و حوالي آن
 و ٤.شد اي داده مي خان به بازماندگانش مقداري از عوايد مالياتي اموال مصادرهاز شورش عبدالرضا

خان در رابطه با شورش خان فرزندان عبدالرضا خان و علي كه ابراهيمشايد به همين دليل بود 
  .از حاكم وقت يزد حمايت كردند تا عوايد آنها قطع نشود ،محمد عبداهللا

 حاجي آغاسي وزير شاه، ةشاه با توصيتوضيح اينكه در زمان محمد . هاي محمد شاهي  خالصه-٣
  .اي از امالك شاهزادگان به نفع ديوان ضبط شد بخش عمده

دند كه بابت  موارد سوم و چهارم امالكي بو.هاي ناصرالدين شاهي يا ناصري  خالصه-٤
 ديوان اداره ة به وسيل  مستقيماً بيشتر اين امالك. به علل ديگر ضبط كرده بودنداي معوقه يها ماليات
تري با حق انتقال آنها به اشخاص واگذار  العمر يا براي مدت كوتاه بعضي از آنها را مادام. شد نمي

 ة ناصري بخشي از امالك دوردر. كرده بودند و اين امالك به خالصجات انتقالي معروف بودند
اختيار خاندان  مثالً امالك خالصجات گاريزات يزد در. خالصجات در اختيار چندين خاندان بود

 خاندان رشتي و ةنواب رضوي و امالك خالصجات تفت و دهات دور شهر يزد به عهد
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ك يزدي قرار اهللا مشيرالممال  عبدالوهاب بيگلربيگي و پسرش ميرزا فتحةخالصجات رستاق به عهد
  ٥.همچنين خاندان كراوغلي هم خالصجات بعضي از دهات را دارا بودند. داشت
در اواخر عهد ناصري به علت نياز دربار به پول، فروش خالصجات شدت گرفت و لذا   
همچنين زردشتيان كه از طريق تجارت .  يزدي هم شروع به خريداري آن نمودندندارا سرمايه

نواب وكيل در مورد چگونگي خريد امالك . خريد زمين مبادرت كردندثروتمند شده بودند به 
اگر مداخلي ... نواب ميرزا محمد حسن  «:توسط زردشتيان شرحي آورده است كه خواندني است

كرد از قبل خريد امالك بود كه حضرات تجار زردشتي، رسمشان اين بود كه هر ملكي  مي
ا محمد حسن بايد خريداري كند بعد ده يك عالوه خواستند خريداري كنند، اول نواب ميرز مي

خريدند و علت اين كار اين بود كه نواب با مالها مربوط بود و اگر كسي  كرده از نواب مي
اي ابراز دهد كه اين نوشته مال ديگري بوده و بايع نداشته كه  خواست ادعاي غبن كند يا نوشته مي

گر آنكه از بابت خمس، نواب دي. كند» عي بازيشر«توانست   نواب نميةفروخته شود به مالحظ
آن وقت هر ملكي كه . تراشي كرده بود كه بيع اهل ذمه خمس دارد ولي صلح، خمس ندارد مسئله

كرد و ده يك بر آن عالوه  فروخت هزار و صد تومان يعني مصالحه مي خريده بود هزار تومان، مي
كرد و تجار  داشت و باق را مصالحه مي ه مييا از همان ملك قسمتي از براي خود نگا. نمود مي

 ٦»بردند يكي ندادن خمس كه ده دو از قيمت ملك است ديگر از شر مرافعه زردشتي دو فايده مي
  ٧)ق١٣٠٣سال . ( خالصه وجود داشتكدر كل در يزد سه هزار مورد امال

 ة بزرگ همچونكرد بدين معني كه بعضاً شامل يك مزرع وسعت اين امالك فرق مي  
ك خالصه هم از امال. ي بود كوير و يا قطعه زمين كوچك،رشكوئيه،  ارنن،آباد ، شرفآباد حسن

اما در اكثر موارد ماليات مقرري خالصجات را بر امالك اربابي . شد ماليات ديواني دريافت مي
 ةآباد كه نزديك قري آباد خالصه را از مهدي  ماليات شرفمثالً. نمودند همجوار آن تحميل مي

 پرداختند ة خالصه را مي گاهي تجار معروف يزد ماليات ديواني يك مزرع٨.گرفتند  مي،مذكور بود
 ٢٨٥٠كه را آباد   عنوان نمونه تجار يزد ماليات حسن به. بدون اينكه هيچ سودي عايدشان شود

  ٩.شدند تومان بود متقبل مي
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ن محل بود و اينها معموالً در شهر  امالك اربابي متعلق به اشخاص متنفذ و يا حاكما:امالك اربابي
خرده مالك در يزد نسبتاً زياد بود اما . پرداختند كردند و رعايا به كشت و كار مي زندگي مي

  . فاقد آب بودند گونه مالكان معموالً اين
 به اخاذي از رعايا   و او غالبا١٠ًكرد ار ميمالك غايب كارهاي خود را به مباشر واگذ  
يافت  در اين راه توفيق ميگاهي خواست بار خود را ببندد و   مباشر مير معمولطو به. پرداخت مي

  .شد هاي خود مبدل به مالك يا خرده مالك مي و با اخاذي
 خود را در راه در يزد نسبت به جاهاي ديگر خيلي گران بود و اعيان شهري مازاد درآمدآب   

كار بودند و  ز تجار يزد كه محافظهبسياري ا. كردند كردن زمين صرف ميحفر قنوات و آباد 
ة خويش را در راه زمين و  تجارت پا را از گليم خود درازتر نمايند سرمايةترسيدند كه در عرص مي

 عنوان بهحتي . دار پيشه بودند و هم زمينداران يزد، هم تاجر ا اكثر سرمايهلذ. بردند كار مي قنات به
 دهات متعددي ،كوه ة پشتجار بنام يزد بود در منطق علي شيرازي كه از ت، ناصريةدور نمونه در

  ١١. در مالكيت همان فرد بود ، تماماًگ بزر  آبادي نسبتاً،رشكوئيه. را خريداري نمود
كردند يا اينكه با  بعضي از عمده مالكان با حفر قنات جديد، آبادي جديدي را احيا مي  

افزودند و كشت و كار را توسعه   ميترش پاكار بر ميزان آبدهي آنساليروبي قنات كهنه و گ
اهللا مشيرالممالك بيش از ده روستاي جديد ايجاد نمود و يا قنواتي كه بر اثر  ميرزا فتح. دادند مي

ي روستائيان احيا نموده و ،انگاري يا عدم ترميم خشك شده يا ميزان آبدهي آن كم شده بود سهل
ت يك آبادي به افتاد كه قنا گاهي اتفاق مي. گرفت  ميكار آبي بيكار مانده بودند به اطر بيكه به خ

كه قناتشان را آبادي هر شد و لذا با ايجاد قنات جديد مردمان  قابل استفاده ميداليل گوناگون غير
  .دادند خشك شده بود به اراضي جديد انتقال مي

والي سيد آباد در اراضي ح  شدن قنات اهللاآباد آمده است كه به خاطر خشك  اهللاةدر تاريخچ  
قنات ديگري احداث شد كه در حوالي ) واقع در بلوار جمهوري اسالمي كنوني(محمد جعفر

آباد قديم ايجاد   اين قنات از طرف اهالي اهللاةآمد و آبادي كه در ساي زارچ آب آن روي زمين مي
  ١٢.آباد قديم در آن زندگي كردند آباد گرفت و رعاياي اهللا شد نام اهللا
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رفت كه از سكنه  كه به خاطر خشك شدن قنات آن مياست ارجين ميبد  بة ديگر،نمون  
مشيرالممالك يزدي قنات آن را احيا نمود و اراضي آن بدو تعلق گرفت و اهالي . خالي شود

آباد از آن خاندان رشتي و چهل باغ بزرگ در آن داير   رحمت١٣.بارجين رعاياي او محسوب شدند
ميرزا محمد وزير هم . والي ميبد از آن خاندان نواب رضوي بودآباد و بدرآباد در ح  كاظم١٤بود

  ١٥.آباد بود كوه و صمصام آباد پشت  پارچه آبادي همچون حجتصاحب چندين
نفسه ارزش چنداني نداشتند بلكه آب ارزش زيادي داشت و معموالً از آن  اراضي يزد في  

طور كلي در يزد نظام  دليل به و حاكم وقت بود به همين اشراف و اعيان و يا حاكمان سابق
اختصاص و تقسيم زمين براساس اصل فراواني يا . كرد داري آن با جاهاي ديگر فرق مي زمين

عرف معمول . كردند ماليات اراضي را براساس مقدار آب مصرفي آن محاسبه مي. خشكسالي بود
در اواخر عهد ناصري . دش طور دقيق رعايت نمي  اما به١٦. قران بود٢٨اي  ماليات واليت يزد جره

 ةي اربابي بودند كه به واسطها مالكان مباشران زمين بيشتر خرده. خرده مالك در يزد زياد شد
خريدند و لذا بسياري از دهات يزد  شدند و زمين مي  صاحب پول و دارايي مي،اخاذي از رعايا

 از ١٧.يبد خرده مالك بودندباد ميبد و بيشتر اراضي خود مآ  خورميز، مهريز، ده،آبادمانند مزوير
 بردن شيبي كار بهقنات عبارت از مجاري زيرزميني كه با .  يزد وجود قنوات بودةي عمدها ويژگي

اي در زيرزمين است كه  منبع قنات طبقه. رسانند كمتر از شيب سطح زمين آب را به سطح آن مي
  ١٨.آب در آنجا جمع شده و عمق آن متغير است

 تقسيم آب ةشيو. بسيار الزم داشت و ماهرترين مقنيان، يزدي بودندايجاد قنات مهارت   
 به هر. گفتند مي) گردش آب(قنات بستگي به عرف و سنت و بازدهي قنات داشت كه به آن مدار 

گردش آب در جاهاي مختلف . نمود شد گردش آب تغيير مي علت اگر آب قنات كم يا زياد مي
يا سبو بود كه تقريباً ) جرعه(واحد آب جره .  روز بود١٦ يا ١٥ در يزد غالباً .كرد ايران فرق مي

  ١٩.كرد  دقيقه و در اشكذر فرق مي٥٠/١١ دقيقه، در خود يزد ١١ دقيقه آب، در ميبد ٥/٨معادل 
اگر كسي . در امالك اربابي قنات به مالكي تعلق داشت كه آب قنات در زمين او جاري بود  
. بايست آب را از مالكي كه آب مازاد داشت خريداري كند خواست زميني را احيا نمايد مي مي

ر موارد مالك زمين هرچند كه در اكث. گونه كه گفته شد مالكيت زمين با آب در يزد جدا بود همان
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آباد و چند جاي معدود ديگر،  آباد، صدرآباد، جالل آباد، مهدي  نجفجز بهدر يزد . و آب يكي بود
در . نمود  بيش از يك ده را مشروب ميبعضي از قنوات يزد. بودمالكيت زمين و آب از هم جدا 

چنين مواردي تقسيم آب براي مدت معين و هر چند روز يك بار داراي حق ناشي از مرور زمان 
  ٢٠. ساعت آب را مالك بودند١٣٤روز ده ساعت و دومي  مثالً ده اولي كه يك شبانه. بود

مثالً .  اما گاهي قيمت پايه داشت،كرد ميساله فرق قيمت آب در جاهاي مختلف و هر   
  .  يك ريال در سال ارزش دارداي گفتند كه قنات محمودي جرعه مي

. نمود  ميراب محل بود كه از مالك آب حقوق ثابت ساالنه دريافت ميةتقسيم آب به عهد  
ت ند كندن چاه كاري پرزحم هر چ،گرفت در بعضي از نقاط يزد آبياري از طريق چاه صورت مي

گونه  بدين كندن آن ةطريق. ناپذير بود اجتنابكندن آن اما در محيطي چون يزد نمود  ميبهره  و كم
دهد كه در زمان  ابوت گزارش مي( متر ٤٠ تا ٣٠بود كه سوراخي به قطر حدود يك متر به عمق 

ا ا به آب برسند سپس چرخ چاه ركندند ت  مي٢١)رسيدند  متري به آب مي٣٠وي در يزد در عمق 
 يا باال پايينبستند كه با  دادند و گاوي يا استري به آن مي  چاه قرار ميةطور عمودي در دهان به

از ته چاه باال را آورد و آب  رفتن از مسيري كه در مقابل چاه بود، چرخ را به گردش درمي
  . كشيدند مي

و ) لخيراتا  ربع رشيدي و جامعةنام وقف(هاي موقوفات   با بررسي كتابچه:امالك وقفي
 اما به مرور زمان ،شود كه اراضي موقوفه در سطح يزد زياد بودند هاي منفرد مشخص مي نامه وقف

  .  حجمشان كاسته شدازبا غصب آنها توسط متنفذين هر دوره 
 آنها واقع در ةهم( گاوافشار ، سخويد، وقفي در يزد عبارت بودند از بنادك ديزهةامالك عمد  
صري يا اوايل مظفري به  ناةدر اواخر دوررا امالك فوق (اد در اردكان  احمدآب،)كوه يزد پشت

الكتاب گذاردند كه او هم آنها را به ميرزا نصراهللا در قبال وجوهي معين واگذار كرده  توليت ملك
السلطنه متولي امالك  صديقو كوه   آنها واقع در پشتةهم( شواز -عبداهللا - روستاهاي نيرو) بود

محمدتقي پسر .  مروست وقف بر حضرت رضا بودةمچنين يك دانگ از قري ه٢٢.)فوق بود
روز آب به   عرب يزدي از چهارده روستاي خود چهارده شبانهةمحمدباقر از خاندان تجارت پيش

  ٢٣.عشق چهارده معصوم موقوفه معين نمود
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مالك زمين مالك تنها . كرد جا فرق ميمين و آب بودند و سهم آنها در هراكثر زارعين فاقد ز  
 آب ةدادند و به اصطالح نفق  رعايا مية زمين و آب را به اجار، گاهي بعضي از مالكان.و آب بود

داري   مرمت و نگهبراينمودند و موظف بودند كه بخشي از درآمد خود را  قنات را دريافت مي
ت يا رعايا اگر مالك از كار رعي.  رعايا بودةمخارج اليروبي قنوات به عهد. قنات صرف نمايند

 دسترنج ٢٤.رنج بدهدبايست كه به آنها دست د منتهي ميتوانست آنها را اخراج نماي راضي نبود مي
چنين روشي  «.ست كه زارع در مدتي كه زمين را در تصرف داشته انجام داده است ادر برابر كاري

 يزديان نيز در نوقات و نوق نزديك رفسنجان معمول است و بعيد نيست كه اين روش را از
  ٢٥.»اند آموخته باشند زيرا بيشتر مالكان نوقات يزدي

 گاهي مستأجران خود از مالكان عمده بودند و .شد اكثر دهات پيشكوه يزد اجاره داده مي  
پرداخت چند ساله بود يا هر سال از نو  اي كه زارع مي االجاره  مقطوع و مالةاالجار جالب اينكه مال

  . الذكر سه الي پنج ساله بود ي فوقها ادند و رسم معمول در آباديد ترتيب اين معامله را مي
 زمين هر سال به ةاالجار مال. ة آبياري بود بيشتر نشانگر هزينةاالجار در اكثر دهات يزد مال  
بدين ترتيب . شد كرد تعيين مي  را بازديد مي، زمين مربوط مميزي كه از طرف صاحب قناتةوسيل

آورد برآورد  عمل مي بهقدار محصولي را كه زمين در ظرف همان سال كه وي به اتفاق زارع م
 ةمعموالً مميز كه از مردان سرشناس و خبر. پرداخت االجاره مي كرد و از روي آن به تعيين مال مي

 ٢٦.عنوان اين فرد مصدق بود. كرد  عمل مميزي خويش پولي دريافت نميياهل محل بود در ازا
 نواب رضوي آباد كه از آِن دهي زياد نسبتاً گران بودند مثالً قنات صادقبعضي از قنوات به علت آب

  . شد  تومان اجاره داده مي١٢٠٠ ناصري ساالنه ةدر اواخر دور. بود
اي از   در پاره.برداري از آب داشت  بهرهبراياي در سهم هر زارع  كننده ميراب نقش تعيين  

. بود پاكار اجراي اوامر كدخدا ة عمدةي وظيفرفت ول  ميشمار بهموارد پاكار زيردست ميراب 
هم بر مبناي احتساب را ي كشاورزي ها ماليات.  رعايا بودة دستمزد پاكار و ميراب به عهدپرداخت

  . كردند  آب مميزي ميةذخير
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كرد مثالً در نواحي كوهستاني يزد  واحد تقسيم زمين و آب در نواحي مختلف يزد فرق مي  
كه  شد در حالي ه يا ماليات تأمين ميمبناي آن اجار  بود كه بر، طاقن معينواحد تقسيم آب در زما

  ٢٧.معمول بود» جره«يا » سبو«در رستاق يزد 
دشتبان مسئول حفظ و حراست محصول از دزدي بود و مزد وي توسط رعايا پرداخت   
  . بود يك من جو و يك من گندم ، ناصري از قرار هر طاقةدر اواخر دوركه  ٢٨شد مي

كشي  ين كار را خرمن ا؛روستائيان موظف بودند كه سهم خود و ارباب را به انبار برسانند  
  ٢٩.گفتند مي

داري  دشان نگهداري يا به اصطالح خو  رعاياي ميانكوه و پيشكوه از بابت نگهةدرآمد عمد  
و به روستائيان آوردند  دار، گوسفندان خود را به يزد مي هاي گله گونه كه قشقايي بدين. بود» پروار«

دارها  گلههم  گاهي .گرفتند گشتند و پول خود را مي فروختند و دو ماه بعد از نوروز بازمي نسيه مي
فروختند هرچه  دادند و بعد كه مي كردند و به روستائيان مي قيمت ميخود را گوسفندان الغر 

  ٣٠.كردند شد نصف مي اضافه مي
 مورد بحث در بهترين ةدور ربرده است و دآبي رنج  خويش از كميزد در طول تاريخ   

البته هيچ . شرايط، امالك زراعي يزد قادر نبود كه بيش از يك سوم ارزاق اهالي را تهيه نمايد
آماري در دست نيست كه كل محصول استان را در آن زمان معلوم نمايد و با توجه به اينكه 

 رعايا قادر نبودند كه در مقابل آفات گرفت و ترين شيوه انجام مي كاشت و برداشت با ابتدايي
طور كلي قابل  راي خود رعايا هم كاري آسان و به لذا تخمين ميزان محصول ب،مبارزه نمايند

طور  ة بذر بهدر عين حال بهترين اماكن كشت و كار دشت اردكان بود كه از هر دان. بيني نبود پيش
 برابر بذر كاشته شده ٣٠ الي ٢٠ ديگر كه در مناطق در حالي. شد  دانه برداشت ميمتوسط شصت
  ٣١.داد محصول مي

 ناصري در دست است كه جهت ةآمار توليد گندم بعضي از نواحي پشتكوه در اواخر دور  
،  من٥٠٠آباد   كريم، من٥٠٠آباد   كاظم، من شاهي١٥٦٠روستاي ارنان . شود مزيد اطالع آورده مي

  ٣٢.) من شش كيلوهر( رشكوئيه يكهزار من و من ٤٣٥آباد  جهان
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 ، تنباكو،)شد  مصرف كشت ميةبه انداز( جو ، گندم عبارت بود از يزدةمحصوالت عمد  
الدين شاه صدور محصوالت   دوم حكومت ناصرةاز نيم.  پنبهوهاي درختي   انواع ميوه،ترياك

 واس  رون، پنبه، به كشت ترياكبيشتركشاورزي ارزآور مورد توجه قرار گرفت لذا مالكان در يزد 
  .روي آوردندانقوزه 
 زيرا خاك و وضع اقليمي يزد شد كه در ايران توليد ميبود هايي   يزد از بهترين انواع پنبهةپنب  
كه بود اي  تنها منطقهيزد به عالوه . طور كلي نواحي جنوب شرق كشور مناسب كشت پنبه بود و به

ه زارعين زردشتي كه ارتباط با ويژ كشاورزان يزد به. دندكربذرهاي خارجي را آزمايش در آن 
 از بذر خارجي پنبه استفاده  كم و كيف مسائل تجارت پنبه نموده بودهپارسيان هند آنها را متوج

  . منتهي اراضي يزد به آن حدي نبود كه بتواند محصول زيادي توليد نمايد. كردند
 و حوالي گرفت يزد ترين واليت ايران كه در آن كشت خشخاش صورت مي قديم :ترياك  
به سبب كميابي پنبه، ايرانيان را به ) م١٨٦١ تا ١٨٦٥(ي داخلي آمريكا ها  در دوران جنگ٣٣.آن بود

 آمريكا بازارهاي جهان را پر كرد، در ايران ةكشت آن ترغيب كردند اما وقتي بار ديگر محصول پنب
د شد، كشت خشخاش جهت مصارف جهاني متداول شد و چون مصرف ترياك روز به روز زيا

متأسفانه آمار دقيق . رفته رفته كشت خشخاش جاي هرگونه محصول ديگر، حتي غالت را گرفت
ق به يزد آمده توليد ١٢٧٦ابوت كه در سال . ر دست نيستكشت خشخاش در ايران و يزد د

 كه ترياك يزد از كيفيت بهتري نسبت به كرده كيلوگرم برآورد و ابراز ٧٧٢٧ترياك يزد را 
  ٣٤.اير واليات ايران برخوردار استي سها ترياك

 كنندة جدول زير بيان. ق سال به سال بر ميزان توليد ترياك يزد افزوده گشت١٢٦٧از سال   
  ٣٥.اين واقعيت است
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 ق1297- 98= 100شاخص  مقدار به كيلوگرم متوسط ساالنه

 ٩ ٧٧٢٧ ق١٢٦٦ -٦٧
 ٣٩ ٣٤٧٧٣ ق١٢٨٥ -٢٨٨

 ٣١ ٢٧٦١٤ ق١٢٨٩ -١٢٩١

 ٤٥ ٣٩٨٨٦ ق١٢٩٢ -١٢٩٣

 ١٠٠ ٨٨٦٣٦ ق١٢٩٧ -١٢٩٨

 ٥٣ ٤٧١٣٦ ق١٣٠١ -١٣٠٤

 ٤٤ ٣٩٣٩٤ ق١٣٠٩ -١٣١٣

  
كاري اهالي يزد در اين  ق يعني اوج فعاليت ترياك١٢٩٨كنسول استاك كه در حدود سال   

به كشت خشخاش اختصاص يافته ... هاي اطراف يزد  تمام زمين«ده كه كرشهر بوده گزارش 
ان به كشت خشخاش مشتاق هستند كه حتي فرمان حاكم دال بر اينكه به است و كشتكاران آن چن

كاري شود  يابد، يك جريب بايد گندم ازاي هر چهار جريبي كه به كشت خشخاش اختصاص مي
  ٣٦». شهر هر كسي به حرف حاكم عمل نمايدةكنم كه حتي در حوم  گمان نمي،گذارند وقعي نمي
  تخمين.ويژه در دشت اردكان ، بهشد ر زياد كاشت مي روناس در حوالي يزد به مقدا:روناس  

  ٣٧.آمد دست مي  هزار من از يزد و حوالي آن به٥٠ كه ساالنه حدود زده شده
از حدود .  در ميان انواع خشكبار تنها بادام محصول مازاد بر مصرف داخلي يزد بود:خشكبار  
  ٣٨.آمد دست مي  به هزار من بادام١٠٠ تا ٦٠النه اي يزد سا  روستاي كوهپايه٣٠

به مقدار زياد كشت را گياهان رنگدار همچنين «پوالك در كتاب خود آورده است كه   
 در حوالي يزد محصول خصوص به دارد و ي مساعدةروناس در بسياري از مناطق زمين. نمودند مي

م گبرها به مسحوق كردن اين گياه و همچنين تجارت و صادرات آن كه اندك ه. دهد فراوان مي
 زردي كه الياف كوتاه و خشن دارد و بيشتر از نوع ةپنبه، البته كمتر از گون... نيست اشتغال دارند 

رنگ اما   تنباكوي يزد خوش٣٩.»رواج دارد...  يزد ،طور وسيع در اطراف اصفهان ، بهزيباي سفيد آن
  . بايست چند سال نگه دارند تا از تندي آن كاسته شود بسيار تند بود و مي

ت در سراسر ايران خواهان فانار ت. ندهاي باغي يزد از شهرت زيادي برخوردار بود يوهم  
ويژه مهريز معروفيت زيادي   انجير يزد به٤٠.آمد  ميعمل بهبيش از ده نوع انگور در يزد . داشت
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 بيش از ه شهر يزد و پيشكوه و ميانكوةي زراعي در دورها ي ميوه نسبت به زمينها باغ. داشت
آباد  ورزيدند و در ده باغات مبادرت ميگاهي خود رعايا هم به ايجاد . ي زراعي آن بوداه زمين

   ٤١.ميبد و صدرآباد اردكان باغات به رعيت تعلق داشت
  

  صنايع بومي

 ايلخانان شهرت ةاين صنايع از دور. االيام وابسته به صنايع بومي آن بود قديمحيات و دوام يزد از 
خريداران زيادي » يزدي«هايي تحت عنوان  ازارهاي مختلف پارچهجهاني داشت و حتي در ب

در . اند  كالويخو هر كدام به مناسبتي از صنايع يزد بحث نموده و ماركوپولو، باربارو٤٢.داشت
 عليه عمال تيمور انجام دادند نه تنها اين جهانگير خونريز اهالي يزد را مورد ها شورشي كه يزدي

ها بود كه اگر  ن امر هنر يزدييقيناً علت اي.  را بخشيدها  يزديةات سه سالعفو قرار داد بلكه مالي
  ٤٣.نمود در واقع هنر و صنعت را نابود كرده بود عام مي قتل

توليد و صدور انواع .  منسوجات استها در توليد دوران صفوي اوج هنرنمايي يزدي  
ور ت كه امپرا...بهترين والياتي « ة زمردرمنسوجات بود كه به قول يك ناظر خارجي اين شهر را 

  .  درآورد٤٤»دارد
هرچند كه . سقوط دولت صفوي سير قهقرايي صنايع بومي يزد را هم به دنبال داشت  

  .  صفوي نرسيدةخوانين سعي نمودند تا صنايع را در يزد احيا نمايند ولي هرگز به رونق دور
 اي و بازار تجارت ايران توجه ويژهخان به وضع اقتصادي  انگلستان در ايام حكمراني كريم  
 ة توسعةخان همه جا را فراگرفت به كشور اجاز  منتها هرج و مرجي كه بعد از مرگ كريم،نمود

 دوم قرن ةويژه از نيم به نداد اما بعد از تثبيت رژيم قاجار را اقتصادي وي تجاري ها فعاليت
 به مسائل اقتصادي هم ، سياسيةت سلط بازار جهاني به موازاةنوزدهم ميالدي با پيدايش و توسع

 روسيه كه با زور بخش وسيعي از خاك ايران را گرفته بود توانست با در نهايت. دشتوجه خاصي 
ايران درگير رقابت دو .  اقتصادي خويش را پيش ببردوقلدري و تنظيم معاهدات، اهداف سياسي 

تن در ايت استعمارگران است اي نداشت جز اينكه به آنچه رض قدرت بزرگ شده بود و چاره
 ةي استعماري غرب و عرضها  قدرتةطور كلي در عهد قاجار به علت حضور فزايند به. دهد
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 ورود اجباري ايران در ٤٥. نابودي كشاندة ايران را به ورط، صنايع بوميقيمت ارزانتوليدات 
ننگين گلستان و ويژه بعد از معاهدات  ة قاجار بهالمللي از اوايل دور  تجارت بينةگردون

  . تركمانچاي باعث ركود صنايع بومي گشت
ريزي، آز و طمع حكمرانان محلي، عدم  از طرف ديگر حاكميت استبدادي، عدم برنامه  

 داده بودند تا از دست هم ه، همه و همه دست به بيسوادي افراد جامع وآشنايي با شرايط جهاني
حال هر  به. ا كند و خود را رهايي دهدالمللي پيد ننظر داخلي هم ايران نتواند جايي در اقتصاد بي

ر، يزد از والياتي بود كه از  قاجاة اقتصادي دور-هاي بيروني و دروني سياسي ويژگيبا توجه به 
در عين حال به خاطر عواملي چند توانست با آهنگي كند . گونه عوامل بازدارنده ضربه خورد اين

  . به حيات اقتصادي خود ادامه دهد
 ةاي موارد منحصر به فرد بود و با ظرفيت كمتر از دور  صنايع بومي و خانگي يزد در پاره-١

  . صفوي توانست جايگاه خود را حفظ نمايد
كوش كه توانسته بودند تحت هر شرايطي خود را وفق دهند و با تالش   وجود مردماني سخت-٢

  . رجي را جبران نمايدعوارض ناشي از سوء حاكميت و استعمار خاتا حدودي و ابتكار 
ويژه  اي به كننده  كه نسبت به اهالي، تالش مضاعف و نقش تعيين وجود اقليت زردشتي در يزد-٣

ارتباط با در  همچنين ، پنبه داشتندودر كشت و برداشت محصوالت ارزآور همچون ترياك 
  . ساز تجارت جاري يزد با هند شدند پارسيان هند كه زمينه

يي يزد كه همچون چهارراهي كه نه تنها شرق و غرب و جنوب و شمال  موقعيت جغرافيا-٤
 تجارت ةفارس توانست در عرص داد بلكه با نزديكي نسبي به خليج كشور را به هم پيوند مي

  . المللي قرار گيرد بين
 ة عمدةمنسوجات كه مشغلتوليد  يعني ،پردازيم مي  به بارزترين ويژگي اقتصادي يزداكنون  

 البته در طي دوران مختلف بسته به ميزان تقاضا، نوع منسوجات و اهميت آن فرق .اهالي بود
 صفوي تا اواسط ة اهالي از دورة مشغلترين مهم عنوان بهمثالً ابريشم اهميت خود را . كرد مي

 شهرهايي بود كه به توليد ابريشم و ترين مهم ةلذا يزد از زمر. حكومت ناصرالدين شاه حفظ نمود
هرچند كه توليد ابريشم در يزد نسبت به والياتي چون . هاي ابريشمي روي آورد هبافت پارچ
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بافي  كشي و پارچه هاي ابريشم اف كارگاهگيالن و مازندران و آذربايجان و خراسان ناچيز بود و كف
آمد و در  لذا بخش وسيعي از ابريشم گيالن، كرمان و خراسان به يزد مي. دادند شهر را نمي

ة ابريشم ي پارچنوع اعال. آمد هاي رنگارنگ ابريشمي درمي  پارچهصورت به يزد يها كارگاه
ي ها ي ماليم و براي لباسها خاني بود كه شهرت جهاني داشت و داراي رنگ معروف به حسينقلي

 گويا نام اين نوع پارچه برگرفته از نام يك هنرمند كرماني بود كه به .زنانه بسيار مناسب بوده است
يك ناظر خارجي ابريشم يزد را بهترين نوع خود در ايران نوشته . و اين بافته را رواج داديزد آمد 

ن توليد ابريشم در خود يزد در اوايل حكومت ناصرالدي. آمد  آن از گيالن ميةاست كه مواد اولي
 در  كهيزد رابافي   كارگاه ابريشم٣٥٠ تا ٢٥٠نياز طور قطع   من بود كه به٣١٠٠ تا ٢٣٠٠شاه بين 

  ٤٦.كرد  برآورده نميآن دوره به توليد مصنوعات ابريشمي اشتغال داشتند
حجم كارگاه ابريشم باز  بر. ابوت گزارش داده كه توليد اين محصول رو به افزايش است  

ويژه زنان يهودي كه در استخدام بخش صنايع  ه رسيد كه بيشتر زنان بهافزوده شد و به هزار كارگا
  . شد  محصول ابريشم در تفت و روستاهاي مهريز توليد ميةعمد. شد ه ميابريشم بودند، بافت

 جايگاه -در اواسط حكومت ناصرالدين شاه، يزد از نظر ميزان توليد ابريشم به همراه كاشان  
 توليد  يزد و كاشان هركدام با؛ تن٢٢٠با توليد ساالنه بود، مقام اول متعلق به گيالن . م را داشتود

 ابريشم ق١٢٨٢در سال .  دارا بودند كارخانه٢٠٠٠ كارگاه و ٤٠٠ با ٤٧مقام دوم را تن در سال ٣٢
لذا كشاورزان يزد هم .  و به شدت توليد آن كاهش يافتشدايران مبتال به آفت ماسكاردين 

در اي كه  به گونه. كاشت درخت توت را كنار گذاشته به كشت محصوالت ديگر روي آوردند
 ٤٨. من كاهش يافت٦٠٠ ساالنه دو هزار من فروش ابريشم داشت به قبل از بروز آفتكه تفت 

 ابريشم ژاپن در بازار جهان ة آفت و همچنين عرضعبا شيوايران  صنعت ابريشم هر حال به
كل توليد ) م١٨٩٠(ق ١٣٠٨ة  كه در اوايل دهپيدا كرديعني به حدي نزول .  منسوخ شدتدريج به
ي محلي تهيه و در ها كيلوگرم رسيد كه آن هم در كارگاه ٢٨٠٦٨ آذربايجان و خراسان به ،يزد

ترين داليل عدم احياي ابريشم كاهش چشمگير ارزش پول  يكي از مهم. شد جا مصرف مي همان
  ٤٩.ايران بود
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بخش  هاي زربفت كه زينت بافي نبود بلكه انواع پارچه منسوجات يزد منحصر به ابريشم  
 قدك در يزد و نام بههمچنين نوعي پارچه . شد توليد مير يزد د و منازل اعيان و اشراف بود ها كاخ

نوع يزدي آن به خاطر بافت ريز يكنواخت و رنگ بسيار ثابت از و شد  اصفهان و كاشان بافته مي
  . معروفيت چشمگيري در ميان ساير شهرها برخوردار بود

 وفيت خاص برخوردار  صنايع خانگي و بومي يزد بود كه از قدمت و معروةبافي از زمر ترمه  
آنها اين كاال را به عمال تجاري خود در يزد . ها بوده است  انگليسيةهمچنين بسيار مورد عالق

 ناصري كه قيمت آن به علت تقاضاي زياد افزايش يافته بود ةگويا در اواخر دور. دادند سفارش مي
، مقرون به صرفه پيشنهاد دادندالقول  متفقكه ين آوردن نرخ آن را داشتند و نرخي را يتجار قصد پا

 يزدي آن عهد در قبال اين شيطنت موضع گرفت و ةعلي حايري، روحاني برجستلذا سيد. نبود
با اين اقدام . اعالم نمود در صورت عدم پرداخت قيمت عادالنه، فروش آن را تحريم خواهم نمود

  ٥٠.ه خاتمه يافتاي بر ترمه بستند و غائل اي كه تشكيل گرديد نرخ عادالنه در جلسه
 ١٣٠٠ة ناصري تعداد  در اوايل دور.اي رونق فراوان داشت هاي كتاني و پنبه توليد پارچه  

هاي   هزار دستگاه بافندگي دستي براي بافتن پارچهي ناصردورةبافي و در اواخر  كارگاه كتان
تگاه بافندگي  دس٢٠ تا ١٦ترين واحد توليدي بين  بزرگ. وجود داشتدر يزد اي و ابريشمي  پنبه

هاي  اي سفيد پارچه هاي پنبه كنسول پريس از ايالت يزد گزارش داد كه عالوه بر پارچه. داشت
. شد البته اين نوع پارچه در خود يزد توسط زردشتيان مصرف مي. شود اي رنگي هم بافته مي پنبه

  ٥١.دوختند لباس ميبا آن كردند و  ريسي مي ها نخ خود زردشتيرا ها  اين پارچه
در جاهاي مختلف شهر منازل زيادي وجود داشت كه در آن يك يا چند كارگاه داير و   

تمام شهر درگير نويسد كه  يك ناظر خارجي مي. بودبسياري از آنها در اختيار يك تاجر 
 همين ناظر در جايي ديگر آورده است كه ٥٢.ي ريسندگي، رنگريزي و بافندگي استها فعاليت

 فرش رفو ،اطفال در اتاق نيمه تاريك. ندبر در تاريكي در رنگ فرو ميكارگران رنگريز پشم 
هاي تيره و تار بدين امور  هاي خردسال كه از طفوليتشان چيزي نگذشته در دخمه كنند و بچه مي

  ٥٣.كنند سوخته فوت مي دست آوردن كربن، زغال نيم چه بسا كه براي بهمشغول و 
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 اعضاي خانواده وبودند طور انفرادي در منازل داير   بههاي نساجي دو گونه بودند يا اهكارگ  
گفتند يا اينكه در يك كارگاه بزرگ شامل   را كارخانه ميها گونه دستگاه بافتند كه اين آن را مي

اين . كردند طور روزمزد كار مي افي بودند و افراد براي صاحب كارگاه بهچندين دستگاه شعرب
 انواع ، زيلو، نمد،در مورد انواع منسوجات شامل قالي) گروهيانفرادي و ( توليد ةدوگانگي شيو

ي شخصي بود توليدات خود را به يكي ها شعربافي كه داراي كارگاه. پارچه و ابريشم صادق بود
. داشت  الزم را دريافت ميةداد و مواد اولي  او بود، تحويل ميةاز بازاريان كه پيوسته طرف معامل

  . در خريد لوازم يا مواد اوليه و يا فروش توليدات دخالتي نداشتندي گروهي ها نساجان كارگاه
هرچند كه بعضي ناظران در اين . توان تعداد افراد يك صنف را معلوم نمود از منابع نمي  

سوم  اند كه حدود يك بعضي نوشته. دارداند كه ارزش و اعتبار علمي ن هايي زده مورد تخمين
همين تعداد . آميز باشد  اين رقم اغراقپردازند ولي احتماالً افي ميب جمعيت شهر يزد به امور پارچه

  . بافي در نظر گرفت  زيلو و پارچه، نمد،توان براي كل منسوجات شامل قالي را مي
ي مالياتي و اسامي بعضي اماكن و اسامي افراد كه با پسوند شغلي ها از صورت حساب  
مثالً اهالي . شتر اهالي يك محله شغل خاصي داشتندتوان نتيجه گرفت كه بي شدند، مي ي مييشناسا
 اين حدس از پسوند اسامي چون . فهادانةويژه محل ن حصار يزد، بيشتر نساج بودند بهدرو

  . گيرد ي رنگرزي اين محله قوت ميها دوز يا از نام كارگاه باف، زري ، مشكيساز چيت
به . ي يزد بوده استها  آسيابمحالت اهرستان، سردوراه و خيرآباد، جايگاه بسياري از  

آباد كه بخشي از   عيشةشايد وجه تسمي.  باغات و تاكستان زيادي داشته است،عالوه اهرستان
طور كلي  به. ل و گياه اين منطقه بوده استشد ناشي از وجود درختان و گ اهرستان محسوب مي

آباد،  تان، رحمتمحالت جنوب و شرق خارج از حصار شهر يزد همچون اهرسشغل اكثر مردم 
 محمدآباد، به علت داشتن آب نسبتاً كافي، زراعت و مشاغل جنبي آن بوده و مشاغل  وآباد قاسم

بافي و حناسابي و  بافي و گليم اكثر اهالي محالت غرب و شمال غربي به خاطر كمبود آب، قالي
  . غيره بوده است

بافي وجود   پارچهةو كارخاندر اواسط حكومت ناصرالدين شاه، بيش از دو هزار كارگاه   
پنجم جمعيت شهر بدان شغل اشتغال  فر از اهالي يزد، يعني يكداشته است كه حدود نه هزار ن
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هايي هم   چه بسا كارخانهباشد، ميهاي شناخته شده  اين آمار مربوط به كارخانه و كارگاه. داشتند
  .وجود داشته كه از ديد ناظران مخفي بوده است

ذكر  ناصري هفتصد دستگاه ةهاي نساجي شهر يزد را در اواخر دور ارگاهك سايكس تعداد  
توان نتيجه گرفت كه   در عين حال مي٥٤. بسيار كاهش يافته استآنهانويسد كه تعداد   ميكرده و

  . اند پرداخته جمعيت قابل توجهي از اهالي يزد به اين امر مي
  . شود هاي معروف آن اكتفا مي عضي از نمونههاي يزد مقدور نيست لذا به ب ذكر نام تمام بافته  
اي ساده يا رنگارنگ از ابريشم طبيعي بوده است و آن را روي ارخالق قبا   پارچه:تافته  
  از جنس قدكاي كه پليسه...  قبا هميشه يك رنگ بوده، سبز، زرد، آبي، بنفش و .پوشيدند مي

  .داشت
سط آن شكل سرو و در بيعي بافته شده، در واز ابريشم طگفتند كه  اي مي  به پارچه:دارايي  

اين پارچه در زمان .  آن قرمز رنگ بودةدو طرف سرو، دو طاووس سبز رنگ بافته و حاشي
 عنوان بهدوام و ظريف كه اي بود با رفت و پارچه كار مي الدين شاه در دربار براي پرده بهناصر

  . رفته است  ميشمار به كاشان و يزد ةبهترين فرآورد
اي كه بهترين مخمل   بافت اين پارچه نيز از شهرت زيادي برخوردار بود، به گونه:خملم  

 نخي يا ابريشمي بود كه يك روي آن صاف و  ةمخمل پارچ. شد ايران در كاشان و يزد بافته مي
  . شد و پرزها به يكسو خوابيده ميبود روي ديگر داراي پرزهاي لطيف و نزديك به هم 

 آن ابريشم و متن آن ريسمان بوده ة متقال منگله خوانده شده كه حاشينام به  اين پارچه:متقال  
  . و بافت آن احتياج به متخصصين زبردستي داشت

ها  زاده رنگ و براق كه اعيان دست، يك ه اطلس مانند از ابريشم طبيعي يكاي بود  پارچه:قطن  
  . آمده است  به حساب ميقيمت گراناي  پوشيدند و پارچه مي

هايي بوده با طرح پيژاماي راه راه امروزي و از جنس ابريشم كه چون   پارچه:وفرشي شاهير  
  ٥٥.گفتند  آن را شاهي مية دربار سالطين بودمورد عالقه و استفاد

در وقايع اتفاقيه . گماشتند بافي همت مي  رونق اقتصادي پارچهبرايبعضي از حكام يزد هم   
 ابريشمي ةاند چرخ منگنه كه خارا و ساير اقمش  يزد نوشتهةناماز قراري كه در روز«آمده است كه 



 

  

  اقتصاد ايران154

شدند متاع خود را به  دهند در يزد متداول نبود و هر وقت كه به آن محتاج مي را در آن موج مي
در اين . شد آمد بلكه ضايع مي  نميعمل بهفرستادند كه در آنجا موج بدهند و درست  كاشان مي

 يزد چرخ منگنه وارد نموده است كه اصالً احتياج به ةالحكوم نايبجاه ميرزا عباس  اوقات عالي
ي ساير واليات بهتر است و بعضي اقمشه را كه با آن موج ها جاهاي ديگر نيست بلكه از چرخ

  ٥٦.»توان كرد دهند از قماش فرهنگي فرق نمي مي
 ، ترياك،يلو ز، نمد، صادراتي داشت همچون قاليةهاي يزد كه جنب وردهآدر مورد ساير فر  

  .حنا و غيره در جاي ديگر از آن بحث خواهد شد
  

  اهميت تجاري يزد

 يك مركز عنوان بهگذشت كه   ميها  به عالوه قرن٥٧.يزد مسكن اهل تجارت و صاحب ثروت بود
ماركوپولو نيز در مورد تجارت مصنوعات و حمل و نقل يزد به اين .  شده بودهتجاري شناخت

 تجاري ساكنان اين شهر صحبت به ةسياري از جهانگردان اروپايي از روحيمنطقه اشاره كرده، و ب
  ٥٨.اند ميان آورده

يدات منسوجات،  قاجاريه به خاطر تولةالزم به ذكر است اعتبار و اهميت يزد قبل از دور  
 شدقيمت يعني زربفت، زري، قدك، دارايي و غيره بود اما عوامل چندي باعث  هم از نوع گران آن
 مردم در ةرسد كه فقر عام  مينظر به. ايم فتند كه بعضي از آنها را برشمردهنه صنايع از رونق بيگو اين
 زيرا در ٥٩.اي است كه در افول اين صنايع سهيم بوده است  قاجار يكي از مسائل عمدهةدور

 حذف مطلق صنايع بومي معني بهجويي نمودند اما اين افول  پوشش و استفاده از تجمالت صرفه
  . سزايي نمود ههرچند كه در كميت و كيفيت توليدات تأثير ب. بودن

اي كه هرگاه نام شهري  هاي خاص خويش بودند به گونه شهرهاي ايران وابسته به حرفه  
 يزد در توليد انواع ٦٠.گشت  خاص آن شهر در ذهن تداعي ميةشد صنعت يا حرف برده مي

ت شهرت ملي و در توليد و توزيع بعضي جا ملي و در توليد شيريني  شهرت فرا،منسوجات
.  مبادالت كاالهاي مناطق مختلف بودة به عالوه يزد مركز عمد٦١.كاالها قدرت انحصاري داشت

 مركزيت يزد امتياز بزرگي بود كه بسياري از ٦٢.بنا به قولي يزد انبار عمومي سور و سات بود
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اين شهر در مركز ايران و محل . دش اي به آنجا آورده و سپس پخش مي كاالهاي مناطق حاشيه
وجه رونق و اعتبار تجاري يزد به خاطر صدور  لذا به هيچ. تالقي سه شاهراه بزرگ طبيعي بود

دود دو ماه نويسد كه در ح  ناصري ميةيك ناظر خارجي در اوايل دور. كاالهاي خود منطقه نبود
همو آورده است كه .  شده استبازار كرمان و فارس داخل يا خارج يزد يكهزار و پانصد قافله

 ٦٣.شود  يكصد مرد نگهباني ميط هر قافله توسو است ٣٠٠  تا١٠٠  كاروان بينان هرتعداد شتر
داند و مسيرهاي ديگر را ذكر نكرده  ناظر فوق اين تعداد كاروان را فقط مربوط به دو مسير مي

شده   در يزد معامله ميهاالكااز شود كه چه حجم زيادي  با دقت در اين آمار مشاهده مي. ستا
در همان زمان چهارده كاروانسراي يزد تنها مقر تجار معتبر بود كه به خريد و فروش . است

  . اشتغال داشتند
 آنتوانستند با   و مناطق همجوار نمي٦٤ ناصري به اوج شكوفايي خود رسيدةيزد در دور  

  .رقابت كنند
د در كاروانسراهاي يزد دست به دست و ش كاالهاي زيادي كه از جهات مختلف وارد مي  

بناهاي «: نويسد  كرزن مي٦٥.بردند  سرشاري ميبهرة از اين راه ها گرديد و يزدي مبادله مي
ظاهر و بازارهاي پرجمعيت يزد حاكي از وفور رفاه و نعمت ناشي از روزگار قرين صلح و  خوش

الضرب  حسن امينزد، محمد خاطر اهميت تجاري شهر ي به٦٦».كار و تالش مردمان آنجاست
اهميت تجاري شهر يزد بيشتر به «. تصميم گرفت كه تجارت خويش را در اين شهر گسترش دهد

از نظر جغرافيايي آمد و شد از بندرعباس به يزد . خاطر موقعيت جغرافيايي و ساكنينش بود
 يك ٦٧.»شت يزد مشكالت طبيعي كمتري داةتر بود تا ساير شهرهاي جنوبي، چرا كه جاد راحت

: نويسد وي مي. ناظر خارجي مطلع به مسائل تجاري آن زمان هم مورد فوق را تأييد نموده است
كاالهاي زيادي از طريق يزد براي . شكي نيست كه يزد جايگاه بسيار مناسب تجارت است«

آن مناطق به يزد و سپس به هند كاالهاي خاص حمل همچنين . خراسان قابل حمل است
ضه واي است كه كاالهاي مناطق مختلف معا حاصل كالم اينكه يزد نقطه. گيرد جام ميراحتي ان به
قدر از مسير مستقيم دور است كه  گاه خوبي نيست، كرمان هم آن بندرعباس نشيمن. شود مي
هاي   خود را در جادهةالتجار ت آن را ندارد كه مالتاجر اروپايي جرئ.  بارانداز نمودتوان آنجا را نمي
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دست تجار  را در حال حاضر بهالتجاره  رو حمل مال از اين. يزد و كرمان به خطر اندازدشمال 
اين است سيماي . رساند در عوض محصوالت تركستان و خراسان را بدو مي. سپارد يزدي مي

 منافع را براي پيشبرد تجاري محصوالت قابل صدور كشور ترين كه بزرگ) يزد( واليتي ةبرجست
  ٦٨.»برد را مي
ساكنان يزد هم به لحاظ ذاتي و هم اكتسابي، بازرگانان تيزهوش و زيركي بودند و ظاهراً   

هايي كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي به آنها داده شده بود افراد قابل اعتمادي   موهبتدليل به
ها، خطر بسيار  مني جادهآب و نااكمبود دو عامل .  يك تجارت فعال بودة كه الزم چيزي٦٩.بودند

اش  دوششوار در سفرنامه. انداخت  كه حيات و سرزندگي يزد را دائماً در مخاطره ميدي بودج
توان  مي. تر است تر و صنعتي ام يزد از همه بازرگاني در ميان شهرهايي كه من ديده«: آورده است

 يكي كمبود.  آن قرار داردةافسوس كه دو مانع بر سر راه توسع. گفت كه يزد منچستر ايران است
 وضع جغرافيايي يزد است كه كوير ةسازي زاييد اما مشكل جاده. سازي آب و ديگري مشكل جاده

 سو رو كنيم بايد از يك كوير به هر. اند قم و كوير كرمان و كوير سيستان آن را در ميان گرفته
ترين  ساسيها ا  اما عالوه بر موارد فوق ناامني جاده٧٠».بگذريم تا به يزد برسيم يا از آن دور شويم

 سوار بر شترهاي ها  و بختياريها بلوچ. داد مشكلي بود كه يزد را هميشه در خطر سقوط قرار مي
كردند و  يافتند چپاول مي شدند و هرچه مي تندرو و اسبان تيزپا هر دم به دشت سرازير مي

يزد گزارش هاي وقايع اتفاقيه و ايران عهد ناصري در اكثر مواردي كه از  روزنامه. گريختند مي
كه ابوت  يحتي زمان. اند كردهاند صحبت از غارت يك كاروان در فالت ناحيه منتهي به يزد  داده

ها و غارت  تجار يزدي به خاطر عدم امنيت جاده) اندكي بعد از قتل اميركبير(به يزد آمده بود 
اند و  ت دادهتجار شجاعت خود را از دس«: نويسد كه وي مي. اموالشان از او استمداد طلبيدند

بعضي از آنها . نمايند تا اموالشان به هدر نرود بعضي از آنها آشكارا صحبت از فرار از كشور مي
  ٧١».نمايند تا دولت متعهد به حفظ اموالشان شود پيشنهاد تابعيت انگليس را مي
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   تجاريةاقالم عمد

كاالهاي خارجي همچون چاي، منسوجات، شكر و اهميت تجاري يزد مربوط به خريد و فروش 
اي چون ترياك، پنبه، انقوزه، روناس و غيره  شد يا اقالم عمده انواع ظروف بود كه به يزد وارد مي

در بحث . شد كه توسط تجار يزدي از سراسر مملكت خريداري و به خارج از كشور فرستاده مي
نجا تنها از كاالهايي كه توليد خود يزد بود و در اي. طلبند  مستقل ميفرصتيمورد كاالهاي فوق 

صورت  ي كه بهعمدتاً مصارف داخلي داشت و يا كاالهاي مورد مصرف اهالي يزد و يا مواد خام
  .آمد، بحث خواهد شد مصنوعات درمي

 استفاده از گياهان در امور درماني و بهداشتي و صنعتي از ديرباز در :حنا، وسمه و روناس  
شرايط آب و هوايي يزد موجب شده بود تا اهالي آن با استفاده از گياهان از . ده استايران شايع بو

  . اي برسند ي قابل مالحظهها كشي به پيشرفت راه تقطير، تخمير، تكليس، سايش، تركيب و عصاره
ي پوستي و ها  جوش،گرماي زياد و خشكي هوا مردمان اين شهر را در معرض تعرق زياد  

االيام موجب شده كه به فكر  اي از قديم گونه عوارض منطقه اين. داد ي قرار مپوستخشكي 
  . ري و درمان باشنديپيشگ
 تزئيني داشت و از وي آن مصرف دارويي ها حنا و وسمه از جمله گياهاني بودند كه برگ  

 جلوگيري از خشكي پوست دست و پا و رنگ كردن موها و از آنها برايروزگاران خيلي قديم 
  .شد استفاده ميها  ناخن
. شد گفته مي» مازار «،كه در امر تهيه يا سايش حنا و وسمه و روناس بودند در يزد به كساني  

دليل استفاده از گياهان مذكور بوده  شايد وجه تسمية آن به. معني داروفروش است بهمازار در لغت 
  . آرايشي از آنةاست تا استفاد

ترين  اما در زمان مورد بحث از مهم.  بر ما پوشيده است استفاده از گياهان مذكورةتاريخ اولي  
 ةگويا در اوايل دور. اقالمي بود كه قشر وسيعي از اهالي يزد را به تهيه و توزيع آن واداشته بود

 اما به مرور زمان مسلمين يزد اين ٧٢.قاجار زردشتيان شهر يزد به تهيه و توزيع آن اشتغال داشتند
  .تند و خود بدان پرداختندحرفه را از آنان پس گرف
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كردند و عموم مردم هم در اعياد و  مصرف ميحنا زن و مرد اعيان و اشراف حداقل ماهانه   
 جلوگيري از خشكي و برايصاحبان برخي مشاغل . نمودند مي» حنابندان«مراسم خاص 

 وكار دارندكه زياد با آب سر  كساني عمدتاً.  مجبور به مصرف مداوم آن بودندتركيدگي دست و پا
جمله مشتريان ثابت حنا  خميرگيران و شاطران از ، دالكان،شويان ، رختكاران شمال برنجمانند 
  .شد عالوه مصرف حنا در جهان اسالم سنت حسنه محسوب مي به. بودند
 كردن مو و ايرانيان حنا را در حد وفور براي رنگ«يكي از ناظران خارجي آورده است كه   

ي سفيد را با حنا رنگ ها غالباً مسير ستون فقرات اسب. بردند كار مي  بهپشم انسان و حيوان
سواري پيامبر عالمت دست خود را با حنا بر كفل اسب منتقل  ، گاه نيز به ياد اسبكنند مي
  ٧٣».كنند مي

با دقت در عناوين . ين شغل زياد بوددر ا فعاليت اهالي يزد ة مصرف زياد حنا دامنةواسط به  
 وسيع ةبه دامنتوان  ميكشيدند تا حدودي  ف يزد كه اكثراً پسوند مازار را يدك ميتجار معرو

شد، در  سالم از يزد تأمين ميبخش وسيعي از حناي مصرفي ايران و جهان ا. توزيع آن پي برد
ه اي بود ك اما شرايط آب و هوايي يزد به گونه. شد  حنا در يزد كاشته نميةكه حتي يك بوت حالي

آورد چون برگ حنا در زمان سايش نبايد در معرض هواي  عمل مي ا را از نظر كيفيت بهبهترين حن
 آن براي رنگ ةكشت حنا كه از برگ سائيد«: نويسد يكي از ناظران خارجي مي. مرطوب قرار گيرد

اين گياه فقط در نواحي زير خط استوا و . كنند بسيار سودبخش است كردن مو و ناخن استفاده مي
چون در سراسر مشرق زمين حنا مورد استعمال دارد بنابراين . رويد همه جا نزديك يزد ميبهتر از 

  ٧٤.»رود شمار مي از اقالم مهم تجاري و صادراتي به
بيشترين مناطق . آمد يعمل م صورت خودرو يا كاشت به در واليات مختلف ايران، حنا به  

. كيفيت خوبي نداشتند و بالمصرف بودندنواحي شمال ايران بودند اما ) طور خودرو به(حناخيز 
 بم، جيرفت، .گردد و كيفيت بهتري برخوردار ميحنا در آب و هواي گرم و مرطوب از طراوت 

بندي حنا را از نظر كيفيت،  درجه. بودندمناطق عمدة كاشت حنا رودبار، بندرعباس و ميناب 
حناي بم درجه يك، برگ حناي كه برگ  اي گرفتند به گونه نها در نظر ميبراساس محل كاشت آ

  . شد و بندرعباس درجه سه محسوب مي و برگ حناي ميناب دوجيرفت درجه 
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. گونه كه اشاره شد حنا در موقع سايش نسبت به رطوبت و نور بسيار حساس است همان  
هاي  ز ضرورتي مازاري در يزد از يك معماري خاصي برخوردار بودند كه اها لذا كارگاه

به همين . دكر گرفت و نور و گرماي آفتاب به درون آن نفوذ نمي ت مياقتصادي نشئبيولوژيكي و 
پس ة خود گرماي تابشي را بازدليل ديوارهاي ضخيم و رنگ روشن كاهگلي خارجي ديوار به نوب

فضاي هشتي بعد از درهاي ورودي كوچك چوبي در جهت شمال و جنوب بالفاصله . ددا مي
  .  جلوگيري شودها  نور و گرما به داخل كارگاهةدور از ورود دو پديدالمق شكل قرار داشت تا حتي

در وسط سنگ . داد كارگاه مازاري حداقل دو سنگ و حداكثر پنج سنگ را در خود جاي مي  
سنگ دوم . دادند در آن قرار مينمودند و چوب كلفت و محكمي  زيرين سوراخي تعبيه مي

ت و وسط آن سوراخي بود كه چوبي ديگر از وسط گرف  زيرين قرار ميصورت عمود بر سنگ به
بستند و سر ديگر آن را به يوغي كه در گردن شتر قرار  گذشت و به چوب سنگ زيرين مي آن مي

چرخيد و كلك و سنگ بااليي را  وار به گرد يك محور مي لذا شتر دايره. كردند داشت متصل مي
ريختند تا خرد و  س را روي سنگ اول ميي حنا يا وسمه و يا ريشه و روناها برگ. چرخاند مي

را هم سائيده بدان ) انجير بيد(براي چسبندگي و لطافت بيشتر حنا، دانه كوچك . گرد شود
سپس آن را الك . داد  كرچك تشكيل ميةدانرا هشتم حجم محصول   يكمعموالً. افزودند مي
  . ريختند هاي يك كيلويي يا نيم كيلويي مي كردند و درون كيسه مي

در خود شهر يزد . ي مازاري در شهر يزد و در محالت مختلف پراكنده بودها  كارگاهةعمد  
 شهرهاي اردكان و ٧٥. حنا اشتغال داشتندةبيش از چهل مازاري وجود داشت كه صرفاً به كار تهي

 محصوالت حناي بم، خبيص، جيرفت، رودبار، منوجان و ةكلي.  بعدي قرار داشتندةميبد در مرتب
 كيلوگرم برگ ٢٧٣٠٠٠٠طور متوسط ساالنه حدود  به. آمد لي بندرعباس به يزد مي و حواميناب

 يك تاجر ،اي در نامه. گشت  ميليون كيلوگرم حنا صادر مي٥/٣ و حدود ٧٦شد حنا وارد يزد مي
خواهد كه كشت حنا و وسمه و روناس در آن حدود  يزدي از مالك زمين در بهاباد بافق مي

 در ٧٧.گردد نمايد كه در صورت باروري مناسب سود خوبي عايد وي مي اره ميآزمايش كند و اش
قيمت .  تن بوده است١٤٠ تن و در خبيص ١٤٥ ناصري توليد حنا در بم و نرماشير ةاواخر دور
 در مورد ميزان صدور حنا ٧٨. قران بود٥/٣ تا ٣ قران در هر من و حناي آماده ٥/٢ تا ٢آن در بم 
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توان گفت بيشترين كااليي كه از يزد به  طور قطع مي اما به. توان آماري ارائه داد مي منطقه، نبه هر
  . شد، حنا بوده است واليات كشور فرستاده مي

ي زنان االيام براي سياه كردن ابرو  وسمه همان حناي سياه است كه از قديم):رنگ(وسمه   
اما بين . ، به رنگ معروف بوده استدر يزدوسمه .  است رفته كار مي ة آرايش بهعنوان يك وسيل به

در برهان قاطع، وسمه به برگ نسائيده يا درشت اطالق شده . يي استها وسمه و رنگ تفاوت
  ٧٩.باشد  برگ نرم كوفته و كامالً سائيده شده ميمعني بهكه رنگ  ، در حالياست
وردار ساله كه در مناطق معتدل گرم و مرطوب از رشد بيشتري برخوسمه گياهي است دو  

جمله نواحي جنوبي ايران  است و در مناطق شمال آفريقا و اروپاي جنوبي و آسياي غربي، من
در . است فلفل سياه ةي زرد و به اندازها ارتفاع اين گياه نزديك به يك متر و داراي گل. رويد مي
رو  ند، از اينك ايل به آبي توليد مي ماي وجود دارد كه رنگ سبز كننده ة رنگي اين گياه مادها برگ

كردند و آن را با روناس مخلوط  گاه وسمه را به تنهايي استفاده نمي در مصارف آرايش هيچ
  . كردند تا رنگ سياه شبق به خود بگيرد مي

 رنگ سبز مايل به آبي گياه ٨٠.گفتند مي» پركالغي«در يزد مخلوط روناس و وسمه را رنگ   
ا نام نيل ياد ها از اين گياه به اشتباه ب  و سفرنامه باعث شده است تا در برخي فرهنگ لغاتوسمه

   .بنامندبرگ نيل را كنند و برگ آن 
 سياه طاووسي ة هندي رنگوسم.  هندي و كرماني هستندة دو نمون،هاي معروف وسمه  
از قديم در بين . تر از نوع هندي آن است رنگ  كرماني رنگي مايل به سياه و كمةدهد و وسم مي

  . نشيند  هندي زودتر به رنگ مية اين گياه شهره بوده است كه وسمكنندگان مصرف
ويژه بم و جيرفت و  اما نواحي مختلف كرمان به.  نبوديزد جاي مناسبي براي رشد اين گياه  
  ٨١.هاي جبال بارز محل پرورش اين گياه بودند كوهپايه
اند   نشسته و صابونبا آب گرمرا كه صورت  ياه وسمه بر روي ابروان تا زمانياثر رنگ س  

اغلب مردان و زنان سالخورده، براي سياه جلوه دادن موهاي در گذشته رو  از اين. ماند باقي مي
  . كردند نشان استفاده مياوتر كردن ابر اي سياهسپيد خود و زنان جوان بر
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 عد از بها در اين كارگاه. ي مازاري، بعد از حنا، دومين كاالي توليدي بودها در كارگاهوسمه   
كردند تا موجب نرمي و   كرچك بدان اضافه ميةدان) هشتم يك(سائيدن وسمه، به مقدار معين 

تأثير وسمه بر روي موها بيشتر از حنا اما . لطافت الزم اين گياه آرايشي و تأثير بيشتر بر موها گردد
ي حنا تقريباً ها كه قيمت برگ مت وسمه كمتر از حنا بود در حاليقي. دوام آن به مراتب كمتر بود

گان قادر بودند مواد اضافي علت ارزاني آن بدين خاطر بود كه توليدكنند. برابر وسمه بود
  . به عبارت ديگر راه تقلب براي آنان باز بود. قيمت بدان اضافه كنند ارزان
اما . واليات ديگر هم بدين كار اشتغال داشتنددر  به شهر يزد نبود بلكه منحصرتوليد وسمه   

 اينكه گياه وسمه در مناطق جنوبي كشور داراي كيفيت بهتر بود و توليدكنندگان يزدي در اين ايبر
منتهي .  رقابت كنندها كار مهارت داشتند، واليات ديگر كمتر قادر بودند تا در اين امر با يزدي

ع آن را  نتوانند توليد و توزيها هاي حمل و نقل باعث شده بود كه يزدي  و هزينهها مشكالت راه
 زنان متمول جامعه و   حنا فراگير نبود و عمدتاًةمصرف وسمه به انداز. در انحصار خود درآورند

هاي تجاري تجار يزدي كه در سبزوار و قزوين  انبوه نامهدر . كردند استفاده مياز آن نوعروسان 
متأسفانه هيچ  .اند ين آن شكايت و گله نمودهي و كيفيت پاها موجود است از تقلب در نوع رنگ
ي توليدي و مقدار توزيع آن در سراسر كشور ها حجم رنگاز آماري در دست نيست تا بتوان 

م مهم تجاري يزد به يكي از اقالوسمه  ناصري ةدر عين حال تا اواخر دور. اطالعي حاصل نمود
 . خت اما با ورود وسايل و مواد آرايشي از اروپا و هند وسمه را از رونق انداآمد حساب مي

 نباتات علفي است كه در شرايط آب و هوايي گوناگون ايران از ة زمردر اين گياه :روناس  
ارتفاع اين گياه از نيم متر تا دو متر، . باشد آذربايجان و خراسان تا نواحي جنوبي قابل كشت مي

ت  شرايط آب و هوايي يزد براي كاش. كود و آب متغير است، خاك،به شرايط آب و هواييبسته 
  . شد  مورد بحث يكي از محصوالت عمده محسوب ميةاين گياه مناسب بود و در دور

ترين مواد  عنوان يكي از مهم العاده زيادش به دهي فوق ليت رنگروناس به خاطر قاب  
. ها كاربرد وسيعي داشته است زيويژه ابريشم، معروف بوده و در رنگر ة پارچه و بهكنند رنگ
دهي روناس  نبع رنگم. گرفت  آرايشي و درماني هم مورد استفاده قرار ميهاي عالوه در زمينه به

 ها  روناس طيف گوناگوني از رنگةريش.  آن نهفته استةالذكر در ريش برخالف دو گياه فوق
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 اين گياه نسبتاً كلفت و حالت چهارگوش ةساق. داراسترا اي  شامل زرد، قرمز، ارغواني و قهوه
هاي  برگهاي  و بسيار ريز چنگك مانند پوشيده شده است كه تا كنارهدارد كه از خارهاي كوچك 

اعضاي زيرزميني اين گياه نسبت به محيط . يابد تيز دارد، ادامه مي گياه كه شكلي بيضوي و نوك
مختلف است و در مجموع » آليزارين« رنگي ةاش از لحاظ دارا بودن مقدار درصد ماد پرورش

اسي كه از نقاط نسبت به رونرويد  ميك مانند بلوچستان و يزد روناسي كه از مناطق گرم و خش
 روناس كه به ةريش. استمند  دهي بيشتري بهره آيد از خاصيت رنگ دست مي نسبتاً سردسير به

. ي گوناگون برخوردار استها هاي مختلف خاك از رنگ رسد، در اليه كلفتي يك بند انگشت مي
هاي نزديك به سطح  كه ريشه تمايل به زرد است در حالي قرمز ميها تر داراي رنگ ينيقسمت پا

 روناس ةچه ريشطور كلي هر به. باشد اي برخوردار مي به قهوهخاك از رنگهاي قرمز تيره و مايل 
به . شود مند مي تري بهرهدهي بيشتر و به  ند از خاصيت رنگارذمدت بيشتري را در خاك بگ

نج سال در زير زمين مانده باشد داراي حداكثر رنگ  روناس كه مدت چهار يا پةكه ريش اي گونه
  ٨٢.خواهد بود

داشتند   مورد بحث در كشت و پرورش و برداشت روناس دقت خاصي مبذول ميةدر دور  
روناس حاصله نه تنها . ها در زير خاك باقي بماند نمودند تا ريشه و گاهي تا دو سال صبر مي

، بلكه يكي از اقالم صادراتي عمده به خارج محسوب كرد ميتأمين ي داخل كشور را ها نيازمندي
  . شد مي

ي ها در اواخر عهد ناصري در علم شيمي در جهان صنعتي تحوالتي روي داد و رنگ  
 مصنوعي با قيمت بسيار ارزان، نسبت به روناس، از خارج كشور وارد بازارهاي داخلي شد و تا

ما با توجه به اينكه اين گياه با خواص وسيع ا. حدود بسيار زيادي توليد رنگ روناس كاهش يافت
 رنگي اين گياه بر روي كيفيت ةخصوص گاو به آن و تأثير ماد ها و به ة دامديگر از جمله عالق

فتند و طور كلي از رونق ني يوان، موجب شد كه بهگوشت و رنگ شير، كره و حتي استخوان ح
كشت روناس در يزد، يشترين مراكز ب. شود حتي امروزه هم در بعضي از نقاط يزد كاشت مي

 سپس در مزارع اطراف يزد و رستاق و وآباد و احمدآباد  ويژه چاه افضل، ترك دشت اردكان به
  .  بودندمهريز
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 كه ساالنه در يزد ي رايك ناظر خارجي در اوايل حكومت ناصرالدين شاه مقدار روناس  
طور قطع و يقين جوابگوي  ار به اين مقد٨٣.شد پنجاه هزار من تخمين زده است توليد مي

داد و با توجه به اينكه تجار يزدي روناس را به اقصي نقاط داخل و حتي  ي يزد را نميها يزرنگر
نمودند روشن است كه روناس توليدي مناطق جنوب شرق كشور به يزد  خارج كشور صادر مي

  . شد آمد و بعد از آماده شدن به جاهاي ديگر فرستاده مي مي
 من نظر به«نويسد كه  ابوت مي. تر بود ينيروناس در يزد نسبت به جاهاي ديگر پاقيمت   

 تا ٢٢ قيمت آن براي هر من .»شود ارزش آن خيلي بيشتر از آن چيزي است كه در يزد عرضه مي
ايش طور كلي در طي حكومت ناصرالدين شاه قيمت آن افز رسد كه به نظر مي  به٨٤. قران بود٢٤

  . نيافت
توان ميزان توليد و توزيع اين سه نوع كاال را مشخص  د، متأسفانه نميشونه كه ذكر گ همان  
ي يزد را ها  در دست است كه ماليات مازاريق١٣١٨اما صورت حجم دخل و خرج سال . نمود
 نشانگر آن است اين امر ، هزار تومان بوده١٥٠كل ماليات آن زمان يزد .  تومان آورده است٨٢٠٠

ذكر است كه  الزم به ٨٥.ي مازاري بوده استها ام ماليات يزد مربوط به كارگاه سيكه تقريباً يك 
  ٨٦.پرداختند تجار يزدي براي صدور حنا، وسمه و روناس حقوق گمركي نمي

 كاشت كه ةاما مراكز عمد. گرفت  كشت پنبه در واليات مختلف ايران صورت مي:پنبه  
هايي كه از   در نامه.اسان و دوم رفسنجان بودند اول خرةشد در وهل محصول آن به يزد وارد مي

نمايند كه  ي تجاري و مالكان ساكن رفسنجان توصيه ميها  مانده است به طرفجاي بهتجار يزدي 
به يزد ارسال نمايند و در ضمن تميز )  رشتنة جداشده از پيله و آمادةپنب(هرچه بيشتر محلوج 

تر شدن آغشته به خاك ننمايند و   كه جهت سنگينمنظورشان اين بود.  باشدنداشتهباشد و خاك 
هر خروار  (٨٧. رفسنجان بالغ بر سه هزار خروار تبريز بودةمتوسط كل توليد پنبه ساالن. تقلب نكنند

 مازاد بر مصرف رفسنجان، تجار يزدي ة تا اواخر عهد ناصري تنها مشتريان پنب.) پوند٦٥٤معادل 
 ةبافي يكي از مشاغل عمد  شال و قالي بود و قالية براي تهياز آنجا كه كشت پنبه عمدتاً. بودند

بخش . شد  ميها  خام كمتر نصيب يزديةاهالي كرمان در اواخر عهد ناصري گشت، لذا پنب
 تجارت خراسان با ةآمد لكن با توسع  خراسان هم تا اواسط عهد ناصري به يزد ميةوسيعي از پنب
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متأسفانه ميزان كشت پنبه در . دند كه با آنها معامله كنندروسيه، تجار و مالكان خراسان ترجيح دا
قيمت . شد كاري مي خود يزد بر ما مشخص نيست، لكن در دشت اردكان و روستاق و مهريز پنبه

 البته اين ارقام ٨٨. شاهي بود٥ قران و ٥ قران و در اواخر آن ٥/٣يك من پنبه در اوايل عهد ناصري 
گرنه بر اثر آفت يا خشكسالي يا كم و زياد شدن  عادي بود وه زماني است كه شرايطمربوط ب

در عين حال قيمت آن نسبت به هزينه و سختي كار . نمود  تغيير ميها خريداران خارجي نرخ
  . كشت خيلي ارزان بود

سازان يزدي را  بافان و چيت آمد حتي كفاف كرباس عمل مي اي كه به در خود يزد پنبه  
 واليات ةبافتند، از پنب سازي كه آستر لحاف و چيت مي رصد دكان چيتچون حدود چها. داد نمي

  .  يزد اردكان بودة مركز توليد پنب٨٩.كردند ديگر استفاده مي
اما تجار يزدي از اقصي .  ابوت توليد آن در يزد خيلي مهم نبوده استة بنا به گفت:تنباكو  
مركز . دندكر ه خارج از كشور صادر ميآوردند و سپس ب  به يزد مي نموده، آن را خريداري،نقاط

تنباكويي كه در يزد .  واليات فارس، آذربايجان و اصفهان بودترتيب بهمهم توليد تنباكو در ايران 
طور كلي سه نوع  به. شد كشي استفاده مي  در قليانشد معروف به تنباكوي تنبك بود كه توليد مي

  . توتون سيگارورفت  كار مي  براي چپق به، توتون كهتنبك: شد تنباكو در ايران توليد مي
 قران هشت تا سه دوره بين آن قران و در اواخر دو ناصري ةدر اوايل دوردر يزد ارزش آن   

توان ارائه داد تا نشانگر ميزان فعاليت تجار   متأسفانه آمار دقيقي را نمي٩٠.در هر من متغير بود
 ة تجار يزد در نهضت تنباكو از زمربا تنباكو،كار لكن با توجه به . يزدي در اين زمينه باشد

دادند كه اين چنين در لغو قرارداد،  پيشگامان بودند، قاعدتاً از قبل آن منافع هنگفتي را از دست مي
فوريه در كتابش، در نخستين روزهاي جنبش، تنها اسم يزد را . حرارت از خود نشان دادند

 و در كتاب ٩١» جنوب مخصوصاً در يزد پديدار شديي درها و حتي شورش«: نويسد و ميآورد  مي
يزد و مشهد كم و بيش ... در ساير شهرهاي ايران نيز مثل قزوين «تحريم تنباكو آمده است كه 

 مبارزات تجار و مردم ٩٢.»تظاهراتي عليه شركت انگليسي رژي از طرف مردم به وقوع پيوست
حاج سيد محمدتقي شيرازي، تاجر .  منتهي شدايران عليه قرارداد رژي در نهايت به پيروزي آنان

تنباكوي رژي مقداري فروخته شده و «: الضرب نوشته است كه اي به امين معروف يزد، در نامه
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 در اينجا بسياري به مالحظه اينكه در خريد، صاحبانش راضي ،)چند انبار(مقداري هم فاسد شده 
  ٩٣.»يمت رژي ممكن نيستاينجا فروش تنباكو به ق. كنند نبودند استعمال نمي

انقوزه در .  يكي از كاالهاي مهم صادراتي بود كه تجار يزد به آن توجه خاص داشتند:انقوزه  
ي ها مقدار توليد آن در سال. آمد دست مي وفور به ني يزد بهنواحي روستايي و دهات كوهستا

گي در فصل زمستان و بستگي بسيار زياد به بارندتوليد اين محصوالت مختلف، متفاوت بود زيرا 
مقدار توليد آن در يزد نسبت به حجم تقاضاي آن درخارج از كشور بسيار محدود بود، . بهار دارد

چيدند و در جايي زير نور  انقوزه را از روي زمين مي. آوردند لذا از نواحي ديگر به يزد مي
 عالوه بر آن .آوردند رميصورت پودر د سپس آن را سائيده و به. كردند ميخورشيد خشك 

 آن ةشكستند تا شير  اصلي را ميةهاي منشعب از ساق كه گياه داراي گل و دانه بود شاخه زماني
كردند و   آن را گرم مي. تندي داشتةتر بود لكن مز  صمغ حاصل از آن از شكر شيرين.بيرون آيد

  ٩٤.شد  سپس نرم و گوارا ميدادند با كف دست مالش مي
ز مراكز مهم توليد، همچون نواحي مختلف كرمان، طبس، قائن، اانقوزه را تجار يزدي   

قيمت آن بستگي به ميزان . كردند سبزوار و بعضي نواحي فارس، وارد و سپس به خارج صادر مي
ترين  ، قائن و سبزوار عمده طبس٩٥. قران در هر من متغير بود١٤ تا ٦محصول داشت و بين 

 را از اين معني.  و فارس در مراحل بعدي قرار داشتند كرمان. يزد بودندةكنندگان انقوز تأمين
 هر واليت را جداجدا ةقوزنتوان مقدار ا توان استنباط نمود ولي نمي  مانده از تجار ميهاي بجا نامه

 در اين مكان پس از ارزيابي مقدار ٩٦.مركز مهم انبار انقوزه كاروانسراي پنجه علي بود. معين كرد
  . شد به بندرعباس فرستاده ميدور براي صگمركي آن عمدتاً 

 طوالني ةي اطراف تفت و توران پشت سابقها برداري از معادن مرمر در كوه  بهره:سنگ مرمر  
مرمر سبز رنگ مورد عالقه و توجه . شد  معادن يزد استخراج ميازدو نوع مرمر سبز و سفيد . دارد
 اول ةشد اما مرمر يزد در درج برداري مي مرمر سفيد هرچند كه در بسياري از نقاط ايران بهره. بود

  ٩٧.در مراحل بعد قرار داشت مراغه و قم مرمراهميت بود و 
ة هرچند كه استفاده از سنگ مرمر فراگير نبود و تود.  بودمرمر سبز منحصر به يزد و اروميه  

رسد   مينظر به اما با توجه به انحصار اين سنگ به اروميه و يزد، مردم قدرت خريد آن را نداشتند
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كه سنگ مرمر يزد به مصرف  بيشترين جايي. تلف زياد بوده استكه صدور آن به مناطق مخ
اش  اورسل در سفرنامه. شد  قاجار با مرمر سبز يزد تزئين ميةي دورها رسيد تهران بود زيرا كاخ مي

 قسمت پايين .خورد در عمارت بلورخانه زيباترين نوع هنر تزئيني ايران به چشم مي«:  آورده است
ي سبز سير و طاليي ها رنگ يزد بود كه باالي آن را با نقاشي ديوارها پوشيده از مرمر سبز

  ٩٨.»بندي كرده بودند حاشيه
ي قرار يي اطراف بافق معادن بسيار غني دارد كه از ديرباز مورد شناساها  كوه:قلع و سرب  

تنها قلع و سرب، آن هم به ميزان . گرفت برداري از آنها صورت نمي گرفته بود اما استخراج و بهره
برداري قرار   زركان بافق كه فعاالنه مورد بهرهةويژه معدن سرب ناحي ، بهشد محدود استخراج مي

 هزار تومان ١٠ در يزد هر خروار حدود .آن بين يك تا دو خروار بوداز استخراج روزانه . داشت
  ٩٩.رفت به فروش مي

اين . ها فرق داشت ساير االغدادند كه از نظر نژاد با  پرورش مي يك نوع االغ در يزد :االغ  
 لذا بسيار مورد توجه بود و كرد،  حركت مي بسيار نرم و راهوارد ووب قدبلند  ورنگسفيد  االغ،

. شد دهندگان اين حيوان محسوب مي اشت و يكي از ممرهاي درآمد پرورشمشتريان زيادي د
شود كه   يزد يافت ميةيك نژاد بسيار خوب االغ در منطق«: ليدي شل در خاطراتش آورده است

اين نوع االغ كه قيمتش خيلي گران . خيلي باربردار است و رنگ سفيد يكدست و قد بلندي دارد
 و است توجه تجار بسيار مورد ماليمش، ة ليره است به مناسبت حركت يورتم٢و در حدود 

ود كه شايد آنها از ش رد، لذا حدس زده ميچون در اطراف يزد تعداد زيادي گورخر وجود دا
  ١٠٠.»وجود آمده باشند همين نژاد به

كشاورزان  ، به علت كمبود آب.بوده استخوراك اصلي اهالي يزد االيام نان،  از قديم :گندم  
عالوه بر آن با توجه به سودآوري . دن گندم مورد نياز اهالي را تأمين نمايتوانستند تمام يزدي نمي
لذا . ندبرد ي خود را زير كشت جو و گندم نميها  يزد تمام زمين، اهالي اقالم كشاورزيبعضي از

 بم و ةبخشي از گندم مورد نياز توسط حكومت از مزارع خالص. آوردند از واليات همجوار مي
 نواحي ١٠١.آمد شد و هرساله حدود هزار خروار گندم آن صفحات به يزد مي نرماشير تأمين مي
.  جو و گندم يزد بودندةكنند ة مناطق تأمينويژه مناطق انار و بياض از زمر ان بهمختلف رفسنج
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التجار رفسنجاني بود كه ثروت سرشار خود را  امينآقا علي  ة آن نواحي، حاجيكي از مالكان عمد
بعد از وي پسرانش . دست آورده بود و جو مزارع خويش به اهالي يزد بهاز طريق فروش گندم 

صب  ناصري با بروز اختالف در ميان اين خاندان و غةاما در اواخر دوروي را گرفتند ة كار دنبال
 ايران ة در روزنام١٠٢.فتادندحدودي يزديان به زحمت ا كاري در مزارع گندم، تا امالك آنان و پسته

االول از رفسنجان و   خروار گندم در ماه جمادي١٢٩٤مقدار  «ق١٢٨٨آمده است كه در سال 
  ١٠٣.»اند ك و ارباب حمل به يزد نموده مالم زرند به موجب روزنامه از روي اسم و رسسيرجان و

) يزد(قرار اخباري كه متواتر از آن ايالت «همان روزنامه در جاي ديگر آورده است كه از   
الدوله وزير  خان معيرالممالك و نظامطاي حكومت يزد به امير دوست محمدرسيده است بعد از اع

الحكومه، رعايا و برايا در كمال آسودگي و رفاه مشغول دعاگويي ذات  خان نايب اسكندرة اميرمالي
ي شده بود الحال مبدل لگراني و كمي آذوقه كه سابقاً به آن ايالت مستو. باشند و صفات ملوكانه مي

 ، حمل از واليات بعيده تنزل كلي كردهةواسط  حبوب بهبه فراواني و ارزاني گرديده نرخ غله و
ة كراچي و غيره مندرج هاي ممالك بعيده مثل روزنام كه تعريف اين حمل در روزنامه چنان
  ١٠٤.»اند نموده
گندم در . كرد مره والياتي بود كه بخشي از محصوالت غذايي يزد را تأمين ميزابرقو از   

ا  آنجةو دهات بسيار در حوم« كه ستا  يكي از ناظران خارجي آورده. صدر اين محصوالت بود
 و محصوالت آنها بعد از وضع ماليات و متوجهات و كفايت نهايت منظم و منسق است واقع و بي

 طبيعي ١٠٥.»فروشند مخارج خودشان هرساله معادل سي هزار خروار زياده دارند كه به يزد برده مي
  .است كه ارقام مذكور اغراق است اما نشانگر حجم زياد توليد و ارسال آن به يزد است

گندم محصولي است كم و ناكافي براي مصرف واليت، اما جو خيلي « آورده است كه ابوت  
  ١٠٦.»شود يا حداقل براي مصرف واليت كافي است توليد مي
 تا ٢)  كيلوگرم٣٠٠(هر خروار گندم  ١٣٠٠در سال . برابر جو قيمت داشتگندم معموالً دو  

  .آوردند ندمي بود كه از فارس ميتر از گ  ارزان  گندم خود يزد معموال١٠٧ً. تومان بود٣
 از زمان قاجار قند و نبات و شيريني يزد در سراسر ايران معروف :جات قند و نبات و شيريني  
تر   ناصري در ايران رواج يافت و مرغوبة از اواسط دورهرچند كه قند بلژيكي و فرانسوي. يود
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دند كه از نوع بومي دا يان ترجيح مي اعتقادات اسالمي، ايرانةواسط به اما ،از نوع يزدي آن بود
در تمام .  گوي سبقت را از تمام واليات ربوددر توليد قند و نبات و شيريني و يزد ١٠٨استفاده كنند

ه است نرخ قند و نبات كوالت عمومي را اعالن نمودأهاي وقايع اتفاقيه كه نرخ اجناس و م شماره
  .ده است مردم آورةعنوان مايحتاج روزان يزدي را هم به

حسن  و مترجم سفارت انگليس براي محمد  منشي،اي كه حاجي اسماعيل شيرازي در نامه  
البته شما بايد كه «ق فرستاده، آورده است ١٢٦٠در سال ) يكي از تجار و اعيان يزد(كراوغلي 

تعارفي درست كرده قدري قند نبات بسيار سفيد ممتاز خوب، قدري هم شيريني و قدري هم از 
اند و كمترين  از آن جوره پارساله و به زودي زود ارسال بداريد كه چون خود هم اسم بردهپارچه 

دروغگو ، زود برسد كه نزد ايشان رسد باشد همين چند روزه مي اه ميام در عرض ر هم وعده داده
جات يزدي را  شود كه شيل، سفير انگليس، هم شيريني  از اين نامه معلوم مي١٠٩.»درنيامده باشيم

  .داشت دوست مي
 تمام شكرهاي  وكردند سوم قند مصرفي فرانسه، شكر وارد مي ها هرساله بيش از يك يزدي  

جات تبديل و به بازارهاي ايران عرضه  ورت قند و نبات و حلويات و شيرينيص را بهوارداتي 
ت  اردكان معروفيةحلوا ارد.  پشمك، قطاب و باقلوا معروفيت بيشتري داشتند١١٠.كردند مي

 معاريف  يك تاجر يزدي به يكي ازةدر نام. شد كشوري داشت و به سراسر ايران صادر مي
نامه مربوط به . حلواپزان اردكاني را تشويق به توليد بيشتر نمايدوي  كه شده، درخواست اردكان
  ١١١.استق ١٣١٢سال 
زياد است شود، مصرف آن  هاي خوبي تهيه مي در يزد شيريني«: نويسد يك ناظر خارجي مي  

كنم چرا  اين عالقه تا آنجاست كه تعجب مي.  زيادي دارندةزيرا اصوالً ايرانيان به شيريني عالق
 ايرانيان با شيريني سازگاري بسيار ةذائق. اند تاكنون قنادان ايتاليايي به شهرهاي ايران كوچ نكرده

  ١١٢.»ودش  انواع مختلف شيريني يافت ميةدارد و در اينجا مواد الزم براي تهي
: دهد كه خواندني است پوالك هم شرح جالبي در مورد توليد نقل و پشمك ارائه مي  

ود از هنرمندان  خةكنند و قنادهاي ايراني در رشت تر شيريني تهيه مي ايرانيان با مهارت هرچه تمام«
ي شكر پز در شيريني. شود ي در يزد تهيه ميبهترين نوع شيرين. روند شمار مي طراز اول جهان به
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شكر . برند كار مي ة انگور بهعسل، شيره، قند و شير: تصفيه شده يا شكر يزد و در انواع متوسط آن
كنند و به اشكال مختلف  را با آرد برنج، روغني كه تقتيده، نشاسته، آبليمو و غيره مخلوط مي

ه مدور هستند هايي كه روي آن قشري از شكر گرفته نقل نام دارند و محصوالتي ك ميوه. ريزند مي
آميزند و  شكر را با روغن در هم مي. ها پشمك است ترين شيريني برجسته. شوند قرص ناميده مي

ت چند ساعت از طرف دو مرد قوي آيد به مد شود و كش مي  تري كه از آن حاصل ميةماد
آيد و به  هاي بزرگ درمي صورت رشته هشود تا اينكه ب  گيسو بيرون كشيده ميةصورت طر به
ها مانند باقلوا، مسقطي و غيره نيز به همين  ساير شيريني. مين سبب هم پشمك نام گرفته استه

نبات نيز مورد توجه خاص . درجه محبوبيت دارد و هيچ جشني نيست كه بدون آنها برپا شود
د براي اند كه خبر از ارسال حلويات يز الضرب نامه نگاشته  چندين نفر از يزد به امين١١٣.»است
 جعبه شيريني براي ٢٩حسين سرايدار كاروانسراي خواجه، ق آقا١٣٠٠در سال . برده استنام

شده است و به   ايران حمل مية در نام،التجار  برادر ملك،آقا شيرازي حاج. فرستد الضرب مي امين
  ١١٤.رفته است ها به شدت باال مي همين دليل در آن ايام كرايه

ترين خوراك پروتئيني اهالي يزد بود و گوسفند   گوشت گوسفند اصلي:محصوالت دامي  
دار اطراف فارس گوسفند  طوايف چادرنشين رمه. شد تأمين مي از واليت فارس  مورد نياز عمدتاً

كند  نواب وكيل در خاطراتش گفتگوي دو نفر از اعراب ساكن فارس را نقل مي. آوردند به يزد مي
بيامرزد، بر سر هم در تمامي سال از حيث قيمت گفت آقا خدا پدر يزدي را «: كه خواندني است

روغن و پشم و كشك و گندم و جو و گوسفند و غيره روزي چهار هزار تومان پول يزدي به 
  ١١٥.»نمود خصوص عرب چه خاك بر سر مي هاگر يزد نبود فارسي ب. ريزد  فارسي ميةكيس

اتفاقيه آمده   در وقايع. ندهاي گوسفند يزد بود كننده ة تأمينهاي فارس هم از زمر قشقايي  
 قشقايي ة از طايفكه از آباده رسيده است چهار نفرديگر آنكه از قرار اخبار تلگرافي «است كه 

 . كردنددند، گوسفندهاي خود را فروخته مراجعتوگوسفند به يزد و كرمان جهت فروش برده ب
فرستند باالي كوه  ر را مييك نف. ي خود را قسمت كنندها خواستند پول در هفت فرسخي آباده مي

رود آن سه نفر مشغول تقسيم كردن  وقتي كه يك نفر مي. د كه دزدي روي آنها نريزددهكشيك ب
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هرچه پول كشند و  د، آنها سه نفر را مينريز پول بودند كه شش نفر سارق با تفنگ روي آنها مي
  ١١٦.»روند داشتند برداشته مي

قلي  آمده است كه از ناصرالدين شاه دستور رسيد كه مهديمورد ديگر اينكه در وقايع اتفاقيه   
ة جعب« حبس و بازرسي از اوراق او بعد ازمصادره نمايند لذا دستگير و اموال او را زا را رمي

رسد قريب پنج هزار  از قرار ثبت در مستندات چيزي كه به ظهور مي. كنند  او را باز مينوشتجات
  ١١٧.»ه به مصرف فروش برسدگوسفند روانه در يزد نموده است ك

شدند در خريد احشام نقش   اعيان درجه يك يزد محسوب ميةخاندان كراوغلي كه از زمر  
نواب وكيل آورده است كه آقابزرگ كراوغلي تاجر بزرگ گوسفند . نمودند اول را بازي مي

 ة به الشبايست در كشتارگاه كشته شوند و خريدند و مي  گوسفندان را به وزن مية هم١١٨.است
زد از هر گوسفند يك ريال و از هر بره نيم  مأموري كه اين مهر را مي. زدند آنها مهر دولتي مي
 كيلوگرم ٦ ميانگين هر ١١٩. ريال جريمه داشت٥/٢سرپيچي از آن . گرفت ريال عوارض مي

  )ق است١٣١٢ارقام مربوط به سال . ( ريال بود٨/٢ ريال و در زمستان ٢گوسفند 
هاي اروپاييان هرجا كه از  بافي يزد قدمت ديرينه دارد و در سفرنامه  پارچهمنسوجات و  

ي مهم توليد پارچه ياد ها عنوان يكي از قطب اند از يزد هم به  به ميان آوردهمنسوجات ايران بحثي
هر روز به دو خروار ابريشم « گويند شهر يزد اش آورده است كه مي هباربارو در سفرنام. اند نموده
هاي پشمي و نخي و   مقدار پارچهة دارد كه به حساب ما بالغ بر ده هزار بار است و اما دربارنياز

هاي ابريشمي را قياس بگيرند به آساني حدس  گويم زيرا اگر مقدار پارچه مانند اينها چيزي نمي
  ١٢٠.»خواهيد زد كه مقدار ديگر منسوجات از چه قرار است

 خارجي قيمت هاي ارزان دليل هجوم پارچه داخلي بهدر عصر قاجار هرچند كه منسوجات   
حدودي از گزند مصون ماند هاي ظريف و بادوام تا   توليد انواع پارچهةافول نمود، اما يزد به واسط

 قاجار هنوز بيش از نه ة اول را دارا بود زيرا در اواخر دورة رتب،بافي هنوز در ميان مشاغل و پارچه
هاي يزدي به حدي بود كه ذكر   تنوع پارچه١٢١.كردند رار معاش ميهزار كارگر از اين طريق ام

توان آمار دقيق توليدات و ميزان صدور آن به نواحي مختلف يزد  اسامي آنها مقدور نيست و نمي
مناطق . شد نمود ولي آنچه كه مسلم است به تمامي نواحي ايران و حتي خارج از ايران صادر مي
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ي ابريشمي ها عالوه انواع پارچه به. مشتريان منسوجات يزد بودندترين  جنوب شرقي كشور بزرگ
  .بخش منازل رجال و اعيان كشور بود و زربفت زينت

  
  نتيجه

ة اقتصاد يزد در طي حكومت ناصرالدين شاه قاجار دستخوش تحوالت شگرفي شد كه در نتيج
 ةدور در.  خود جلب نمود جايگاه بلندي رسيد كه توجه بسياري از ناظران آن عصر را بهآن يزد به

علت  كشاورزي بود اما يزد به محصوالت ،ترين منبع درآمد دولت و جامعه مورد بحث عمده
. نداشتنيز كي خود را ي نبود بلكه توان توليد مواد خورا كشاورزةكمبود آب نه تنها قادر به توسع

 قنوات قابل تقدير  منابع آب از طريق حفرةبا وجود اين سعي و كوشش اهالي يزد براي توسع
  .است
ي ها  زمنيي اراضي و احياةتوسع  خود را درةداران يزد بخش وسيعي از سرماي اكثر سرمايه  

  .نمودند باير و تأمين آب مورد نياز خرج مي
 و غيره ر تقسيم و توزيع آب و ميزان اجرااي در ام كمبود آب موجب سازوكارهاي ويژه  

در عين حال در بهينه نمودن و سودآور كردن . اساسي داشتشده بود كه با ساير واليات تفاوت 
در  در ص،آفرين توليد محصوالت نقدينه. كار بردند ام را بهمحصوالت كشاورزي خود نهايت اهتم

 براي رياك، انقوزه، كتان، خشكبار وكاشت و برداشت پنبه، ت رهاي يزد قرار گرفت و د برنامه
  . را ايفا نمودندكشور نقش مهمياز  به خارج هاصدور آن
آنان توليد و توزيع . ده استيزد در طول تاريخ خود به داشتن مردمي صاحب حرفه شهره بو  

 ديگر موارديجات را در انحصار خود درآورده بودند و در  بعضي كاالها همچون حنا و شيريني
  . واليات مطرح قلمداد شدندة در زمر،همچون منسوجات

ي يزد در راستاي توليد كاالهايي بود كه با فروش آن به واليات  بسياري از اهالةحرفه و پيش  
  .گشته بودآنها نيز بلكه موجب رونق اقتصادي ساخته  حيات ةديگر نه تنها آنان را قادر به ادام

هاي بزرگ تجاري قرار گرفته بود  در محل تالقي شاهراهكه عالوه موقعيت مكاني يزد  هب  
شود كه مشكالت حمل و نقل  اهميت اين مورد زماني آشكار مي. شد اي محسوب مي  هامتياز ويژ
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طور كلي موانع طبيعي و مصنوعي كه حاكم بر  ها و به جادهمناسب، ناامني ناي ها از قبيل راه
. لذا تجارت و سوداگري در يزد بسيار فعال شده بود. مسيرهاي تجاري بود، در نظر گرفته شود

  . فعاليت اهالي يزد بودةورد بحث نشانگر دامن مةوفور اماكن تجاري در يزد در دور
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