
  

  

  

  

  

   استان سمنان- كوير گرمسارةصنايع شاخص روستاهاي حاشي

  

 پرويز كردواني

  

 

 مقدمه

تأثير شديد نمك است كه گياهان  چنان تحت كوير، آن. شود در كشور ما به نمكزار كوير گفته مي
اساس در  برهمين. رويد، حتي خرما، پسته و ديگر گياهان مقاوم به شوري قليايي زراعي در آن نمي

ته كه فعاليت عمدة مردم در مناطق روستايي، كشاورزي بود چون اين اراضي با نمك زياد گذش
براي كشاورزي مساعد و مناسب نبود وجود كوير را در هر منطقه ماية بدبختي و آن سرزمين را 

برداري از امالح  اما امروزه خوشبختانه پيشرفت علم و تكنولوژي بهره. پنداشتند شده مي نفرين
 دور تا ةاي كه اگر در گذشت گونه  است، به در كويرها يا نمكزارهاي مختلف را ممكن كردهموجود 

وجود آمدند در  صورت پراكنده به دور كوير، روستاها و مناطق كشاورزي و دامداري، آن هم به
اگر در گذشته، زندگي ساكنان . آينده شهرهاي صنعتي فعال و با اشتغال زياد ايجاد خواهند شد

شد،   كويرها از كشاورزي، دامداري سنتي و صنايع دستي وابسته به آنها با قناعت تأمين ميحواشي
در آينده، زندگي درخشان و پردرآمد آنان از صنايع و كارگاههاي بزرگ با استفاده از امالح و مواد 

، ضمن آنكه با )صنايع و فعاليت شاخص اين مناطق. (موجود در كويرها تأمين خواهد گرديد
تفاده از صنايع ايجاد شده، كشاورزي و دامداري اين مناطق نيز به صورتهاي ديگر رونق خواهد اس

  .گرفت و توسعة صنايع دستي سنتي با استفاده از تكنولوژي جديد نيز ممكن خواهد شد
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ترين شهرستان آن است كه  شهرستان گرمسار يكي از شهرستانهاي استان سمنان و غربي  
ترين كوير ايران و  بزرگ(هاي اين استان در حواشي شمالي دشت كوير، همانند ديگر شهرستان

اما ساكنان . است ، واقع شده و شغل اصلي مردم از قديم، كشاورزي و دامپروري بوده )جهان
 دشت كوير، عالوه بر اشتغال در كشاورزي و دامداري، داراي صنايع ةروستاهاي واقع در حاشي

) صنايع دستي شاخص اين منطقه(مي و نيز گياهان كويري دستي از محصوالت كشاورزي و دا
نگارنده كه خود زادة گرمسار است، ضمن خدمت در دانشگاه، داراي عالقه و مالكيت . اند نيز بوده

عالوه، با استفاده از چندين دهه تجربه و مشاهده در  كشاورزي و دامداري در گرمسار است و به
 تحرير درآورده ةفرماييد به رشت  را كه در زير مالحظه ميمناطق مختلف ايران و جهان، مطالبي

  )علم و تجربه. (كند اي كه نيازي به ذكر منبع احساس نمي گونه است به 
  

   دشت كوير گرمسارةانواع صنايع دستي شاخص روستاهاي حاشي

ات و فعاليت اند، منابع آب آنها بيشتر قن واقع شده) كوير( نمكزار ةاز آنجا كه اين روستاها در حاشي
كنند از گياهان و مواد كويري  به اين معني كه سعي مي. ساكنان آن متأثر از شرايط كويري است

استفاده كنند و ضمن اشتغال به كشاورزي و دامداري، نيازمنديهاي خود و احشامشان و وسايل 
ير، محصوالت  آنها از كوةزندگي و كارشان را از طريق توسعة صنايع دستي روستايي كه مواد اولي

از اين جهت، تمام اعضاي خانواده مشغول كار . شود، تأمين كنند كشاورزي و دامداري حاصل مي
  .و فعاليت هستند

  
  گرمسار) نمكزار( صنايع دستي حاصل از گياهان كويري -الف

آيد اما امكان دارد كه گياهان غيرزراعي مقاوم به شوري زياد  عمل نمي در كوير، گياهان زراعي به
رويند كه موارد استعمال گوناگون دارند  در كوير گرمسار انواع مختلف گياهان كويري مي. برويند
شود مواد اولية بسياري از صنايع دستي شاخص   مالحظه مي١ ةطور كه در جدول شمار و همان

  .اين منطقه هستند
  گرمسار) نمكزار( موارد استعمال و صنايع دستي مربوط به گياهان كويري -١ ةجدول شمار
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 مواد استعمال و صنايع نام گياه رديف

 ني ١
 -٤ پوشش ساختمانها؛ -٣ چپر يا حصار موقت براي دامها؛ -٢ حصر در و پنجره؛ -١

 سازي  توليد كركرك براي صنعت ساختمان-٥جاروي نرمه؛ 

 ويژه گاو اي با ارزش براي انواع دام، به علوفه ني تازه ٢

 گز ٣
) اي از چوب درختچه گز حلقه (هتَك -٢غذايي در هواي آزاد؛  سبد براي حفظ مواد -١

 مصالح ساختماني؛ -٣؛ )جاي حلقه فلزي و امروزي به(براي توليد تنگ پاالن االغ و قاطر 
  مادة سوختني-٤

 )اشنيان(اشلن  ٤
 توليد قليا يا كليا از خاكستر اين گياه براي -٢عنوان مادة شوينده؛   توليد چوبك به-١

 شود بافي و ديگر مواد استفاده مي قالي

  مادة سوختني-٣ويژه شتر؛   علوفه دام به-٢نام ترنجبين از آن؛  اي به  استحصال ماده-١ خارشتري ٥

 (salzola)گياه شور  ٦
مراتع (نمك دادن به دامها در صحرا = » شور دادن«عنوان نمك مورد نياز دامها  به

 )قشالقي

  
  حصوالت دامي صنايع دستي مربوط به م-ب

عالوه بر .  كشاورزي و رسيدن به توليد باال با توسعة پايدار، دامداري بودةدر گذشته؛ الزمة توسع
ويژه رفتن به ييالق و قشالق با دامهاي خود؛  اين، زندگي بسياري از مردم از طريق دامداري، به

آمد،  دست مي ي بههمچنين بسياري از مواد غذايي و لوازم زندگي از محصوالت دام. گذشت مي
 آن، قابل استفاده بود؛ مثالً از پشم بره در نمدسازي سِمخالصه از هر چيز دام از شاخ آن گرفته تا 

عنوان پوشاك شب و اوقات سرد سال چوپان و ساربان، توليد عرقگير  براي زيرانداز، تهية شوال به
ا روانداز براي اسب، شتر و غيره،  يجلبراي زير زين اسبهاي سواري؛ از پشم گوسفندان در توليد 

گردن، خورجين براي انسانها؛ از موي بز در توليد چادر سياه  قالي، گليم، جوراب، دستكش، شال
.  هنگام رفتن به ييالق و قشالق و براي حمل كاه و غيره براي اقامت چوپانان و ساربانها به

شد كه در جدول  وانات استفاده ميخالصه براي توليد دهها صنايع دستي ديگر از اجزاي بدن حي
  .است هايي از آنها اكتفا شده   به ذكر نمونه٢ ةشمار

  
   انواع صنايع دستي مربوط به محصوالت دامي-٢ ةجدول شمار
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 صنايع مربوط يا موارد استعمال اسم اجزاي بدن حيوان رديف

 پشم بره ١

 خواب چوپان و  شوال يا پالتوي نمدي و وسيلة-٢عنوان زيرانداز؛   نمد به-١
 پستك يا جليقة نمدي براي چوپان و ساربان و ديگر -٣ساربان در صحرا؛ 

  عرقگير، يك جامه يا پوشش نمدي در زير زين اسبها-٤افراد عشاير؛ 

 پشم گوسفند ٢
 قالي، گليم، -٣ شتر و اسب؛ جل -٢؛ )معروف به رشمه( ريسمان پشمي -١

  براي منازلگردن، خورجين، پشتي جوراب، دستكش، شال

  بزموي ٣
 تور براي حمل كاه از -٢ چادر سياه براي رفتن به ييالق و قشالق دامداران؛ -١

  ريسمان موئي-٣خرمن به انبار كاه 

 پوست گوسفند ٤
 خيك براي -٢اي براي ذخيره مواد؛  عنوان ساك دستي و نيز وسيله  هميان به-١

  مشِك آب كوچك-٣نگهداري ماست در آن؛ 

 دلو براي به خارج بردن گل و الي از قنات و تخليه كردن منازل ست االغپو ٥

 براي گرفتن كره از ماست) آسمه( تولم -٢ مشك آب بزرگ؛ -١ پوست گوساله ٦

 )قورمه كردن(اي براي نگهداري گوشت   وسيله-٢ غذا؛ -١ معده گوسفند و بز ٧
  غذا-٣ زه و كمان؛ -٢و حبوبات؛  براي بوجاري غالت كَمغربال و  روده گوسفند و بز ٨

  

   صنايع دستي مربوط به محصوالت كشاورزي-ج

 كوير گرمسار كه براي توليد مواد گوناگون در ةترين محصول كشاورزي روستاهاي حاشي مهم
صنعت مناسب بوده و هست، پنبه است كه عالوه بر استفاده از بوتة آن كه مادة سوختني و 

مثالً توليد طناب، . مختلف صنايع دستي و غيره، موارد استعمال داردهاي  زاست در زمينه انرژي
دانه با  گرفتن روغن از پنبه... روكش جِل اسب، پاالن االغ و قاطر، لحاف، تشك و غيره و 

). گيري چرخش حيوان و چرخاندن سنگ و استفاده از اين نيرو براي روغن(تأسيسات عصاري 
  .هية خشكبار و شيره توت و غيرههمچنين استفاده از توت در صنعت ت
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   اسامي صنايع دستي مربوط به محصوالت كشاورزي-٣ ةجدول شمار
 موارد استعمال و توليد مواد نوع محصول رديف

 پنبه ١

 طناب براي مصارف مختلف -٢؛ )گليم و جاجيم و غيره( نخ براي فرشبافي -١
 لحاف، -٤ و قاطر؛ رويي جل اسب، پاالن االغ  اليه-٣؛ )باركشي و چرخ قنات(

، روميزي، و بخاري و سن صنايع دستي زينتي براي منازل مانند كو-٥تشك و متكا؛ 
 توليد علوفه -٨ گرفتن روغن از بذر آن توسط عصاريها؛ -٧ روية گيوه؛ -٦غيره؛ 

 براي دام و غيره) كنجاله پنبه(

 )ي و غيرهباف براي قالي( رنگ طبيعي از پوست انار -٢ب انار؛ ر -١ انار ٢
 و غيره) خشكبار( توت خشك -٢ شيرة توت؛ -١ توت ٣

  
   صنايع دستي مربوط به قنات-د

اي براي استخراج آب از زمين و از اختراعات ايرانيان است و قدمتي برابر با تاريخ  قنات وسيله
 ابزار و اند كه تمام بيش از پنجاه هزار رشته قنات طي اعصار در ايران حفر شده. كهن ايران دارد

صنايع (است  كار رفته در آن، با دست ساخته شده  لوازم مورد نياز براي حفاريها و نيز مصالح به
بيل، انتقال مواد يا اليروبي از دل  و چاه با كلنگ و كج) مجرا(حفاري نقب ). سازي دستي قنات

. اند دهمجرا به سطح قنات با دلو، چرخ و چنگ و طناب كه همه با دست ساخته و بافته ش
ل با استفاده از خاك و كَورود؛ يعني  كار مي همچنين مصالحي كه براي دوام و بقاي قنات در آن به

) بوته و غيره(كوره و مواد سوختني آن . شود ساخته مي) پزي كوره كول(شن و پختن آن در كوره 
  .است نيز با دست ساخته و تهيه شده 

  
   صنايع معدني شاخص استان سمنان-ه

تراكم . ن سمنان از لحاظ دارا بودن معادن گچ، نمك و آهك در سطح كشور مقام اول را دارداستا
ويژه  برداري به وجود دهها معدِن در دست بهره. ويژه در منطقة گرمسار زياد است اين مواد به

خصوص در شهرستان  فرد اين استان به استخراج گچ و باالخص نمك از ويژگيهاي منحصربه
تواند نقش مهمي  نشدني مي برداري صحيح از اين منابع بسيار باارزش، اما تمام  بهره.گرمسار است
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در اشتغال و نيز باال رفتن سطح درآمد منطقه و كشور و شاخص بسيار خوبي براي توسعة صنعتي 
  .پايدار گرمسار باشد

  
  )استان سمنان(صنايع شاخص كنوني و آينده شهرستان گرمسار 

صنايع مربوط به ) از توابع استان سمنان( شاخص شهرستان گرمسار در گذشته صنايع دستي
و صنايع ) فرش، نمد و غيره(و صنايع مربوط به دام ) سبدبافي، حصيربافي و غيره(گياهان كويري 

اما در . هاي دامي و غيره بود كه در مباحث گذشته مطالبي دربارة آن نوشتيم مربوط به فراورده
 اين شهرستان در درجة اول به صنايع وابسته به معادن گچ و وضعيت كنوني، صنايع شاخص

). نمكزارها(شود و در درجة دوم، مربوط به امالح انواع مختلف كويرها  نمك و آهك مربوط مي
شوند و  از آنجا كه مواد كانسارها يا معادن گچ و آهك و نمك، كه در كوه قرار دارند، تجديد نمي

صنايع شاخص آيندة گرمسار صنايع مربوط به امالح موجود در سرانجام روزي تمام خواهند شد 
با توجه به اينكه امالح موجود در كويرها . انواع مختلف كويرهاي اين منطقه خواهد بود
منابع (گاه تمام نخواهند شد  برداري شود هيچ تجديدپذير هستند، يعني اگر از آنها صحيح بهره

براي . امالح كويري، توسعة پايدار خواهد داشتصنايع  صنايع شاخص اين منطقه،). طبيعي
جلوگيري از طوالني شدن مقاله، انواع مختلف امالح موجود در انواع مختلف برخي كويرها و 

مندان، به  كنيم تا عالقه  ذكر مي٤ ةوار در جدول شمار همچنين بعضي موارد استعمال آنها را نمونه
صنايعي كه شاخص مناطق كويري از آن جمله (اهميت كوير و صنايع مربوط به آن پي ببرند 

  ).  ما گرمسار استةمنطقة مورد مطالع
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   مواد و صنايع مختلفةدر تهي) نمكزارها( استفاده از امالح انواع كويرها -٤ ةجدول شمار

 رديف

اسامي 

جغرافيايي 

 كويرها

 نوع نمك

 موارد استفاده

 ClNaكلرو سديم  كويرهاي قشري 1
 در -٣ در صنعت استخراج نفت؛ -٢؛ )يخوراك( نمك طعام -١

  دباغي پوست و دهها مورد ديگر-٤صنعت پتروشيمي؛ 

 كويرهاي چربه ٢
 ca۲clكلرو كلسيم 

  )الرطوبه جاذب(

 جلوگيري از -٢ براي خشك كردن مواد، بدون حرارت دادن؛ -١
خيس شدن كاالهاي وارداتي در كشتي به هنگام عبور از سطح 

 موارد ديگراقيانوسها و درياها و 

٣ 
كويرهاي 

 كرده پف

 سولفات سديم

۲Na۴So 

 استفادة مستقيم از سولفات سديم در صنايعي مانند كاغذسازي، -١
 تبديل سولفات -٢كننده؛  سازي توليد مواد شوينده و پاك شيشه

Snaسديم به سولفيد سديم 
 كه خيلي گرانبهاست و در استخراج 2

توان فلز را در معادن مس  فلز از سنگ مصرف دارد با اين ماده مي
  سرچشمه، ذوب آهن اصفهان و غيره

 k۳Noنيترات پتاسيم  زارها شوره ٤
 تهية مواد انفجاري -٢عنوان كود طبيعي نيترات و پتاسيم؛   به-١

 بازي و غيره سازي، آتش مانند باروت در اسلحه

  
اراي قشر نمكي  ذكر شدند نمكزارهاي فاقد گياه ولي د٤ ةكويرهايي كه در جدول شمار  

طور كه در باال ذكر شد منابع طبيعي تجديدشونده هستند و از امالح آنها بايد  هستند كه همان
  .استفاده كرد

منابع طبيعي گياهي «اما اطراف كويرهاي فاقد گياه، كويرهاي گياهدار هستند كه درواقع   
وحش  تر و بز و نيز حياتويژه ش اند كه بايد از گياهان آن براي پرورش احشام به»تكثيرشونده

خر و غيره استفاده كرد و به اين طريق با ايجاد صنايع گوشتي و لبني، مواد غذايي  مانند آهو، گور
مورد نياز كاركنان صنايع نمكي مذكور در باال را در همان محل توليد و تهيه و از اين جهت، 

 صنايع مربوط به استفاده از پوست نياز كرد و ساكنان مناطق حاشيه كوير را از گوشت و لبنيات بي
صنايع گوشت و لبني (هاي دامي را نيز ايجاد و تقويت كرد  و پشم و ديگر اجزاء و فراورده

  ).است طور مشخص سابقه نداشته  شاخص مناطق كويري با استفاده از پرورش شتر كه تاكنون به
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ه گرفت كه با توجه به منابع عظيم معادن كوهي توان نتيج طور مي بنابر آنچه تا اينجا ذكر شد اين
كه      نمك توليدي كشور از اين منطقه استحصال )  گرمسارةگچ، آهك و نمك در منطق(

 كويري ةتوان صنايع شاخص منطق ، مي)انواع كويرها(شود و نيز منابع عظيم امالح در دشت  مي
تمدن صنعتي شاخص «ناسب با منابع گرمسار را توسعه بخشيد و صنايع و كارگاههاي متعدد و مت

تمدن «وجود آورد كه عظمت و اهميت بيشتري نسبت به  را در اين منطقه به» نواحي كويري
 اين صنايع، امكان احياي ةوجود آمده در گذشته داشته باشد، ضمن آنكه با توسع به» كشاورزي

ي و محصوالت يعني صنايع استفاده از گياهان كوير» صنايع صنعتي شاخص اين منطقه«
  .خوبي فراهم خواهد شد كشاورزي و دامي نيز به

۲  
۳ 


