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چکیده
يکی از توانمندیهای عشاير استان سمنان ،به ويژه عشاير ايل سنگسـری ،اسـتفاده بهینـه از شـیر در
تولید انواع فراوردههای لبنی است .آنها از شیر چندين نوع فراورده لبنی تهیه میکنند که برخی از آنها
همانند آرشه ،وارهون ،چیکو و روغن لور در نوع خود منحصر به فرد هستند .يکی از فـرآوردههـای
لبنی عشاير البرز مرکزی از جمله ايل سنگسری و طوايف پروری ،چاشمی و افتری نوعی شیرينمـزه
به نام چیکو است .اين فرآورده که از آب لور تغلیظشده تهیه میشود ،حاوی مقـداری چربـی شـیر
است و در آن از روغنهای نباتی و افزودنیهای مضر ديگر استفاده نمیشـود .بـا توجـه بـه ارزش
غذايی باالی آب پنیر ،اين محصول در مقايسه با تنقالت موجود در بازار مضـرات کمتـری دارد .بـه
عالوه افزودن انواع مغزها مانند گردو ،پسته و کنجد که هر کدام دارای خـوا

ارزشـمند تغذيـهای

هستند ،اين محصول را متمايز میسازد و میتوان آن را در مقیاس صنعتی برای تولید تنقالتِ مفید در
رژيم غذايی کودکان و سالمندان به کار برد .اين مقالـه بـا روش توصـیفی ـ تحلیلـی و اسـتفاده از
مشاهده میدانی و کتابخانهای انجام شده و در پی آن است تا يکی از خالقیتها و ابتکـارات عشـاير
کوچنده البرز مرکزی را در زنجیره تهیه لبنیات معرفی کند.
کلیدواژهها :چیکو ،لبنیات سنتی ،لور ،عشاير سنگسری ،ايل سنگسری

 .2دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی گنویسنده مس ول  ،رایانامه:

hablerood@gmail.com

 .1دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،عضو هی ت علمی دانشگاه خوارزمی ،رایانامهafraktehh@yahoo.com :
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شیر مادهای فسادپذیر است و ماهیت شیمیایی آن ایجتاب متیکنتد کته بته سترعت
مصرف یا به فرآوردهای دیگر تبدیل گردد.
بر این اساس ،عشایری که در ییالقهایی با راههای صعبالعبور کوهستتانی روزگتار
میگذرانند و معیشت آنان به دام و تولید شیر وابسته است:
با استفاده از فنون سنتی که میراث تجربه و نبوغ هتزاران ستاله اجدادشتان استت ،از
شیر مشتقاتی تولید میکنند تا ضمن حفاظت و جلوگیری از فساد آن ،قابلیت تبتدیل بته
مواد غذایی جدید ،حتی در شرایط مدرن را داشته باشد .روستاها و عشایر ایتران معتدن
خالقیت هستند که باید دنیا را با آنها آشنا کرد .مهمترین و اولتین خالقیتت ایتن گتروه
همین است که چگونه شیر به شدت فسادپذیر را به شکل یا اشتکالی درمتیآورنتد کته
برخی فرآوردههای آن مدتها قابل نگهتداری استت .تهیته ترکیبتات مختلتف از شتیر،
عالوه بر به تعویق انداختن فساد شیر تنوع غذایی بینظیری ایجاد میکند که متیتواننتد
انواع ویتامینها و ریزمغذیها را در بدن ت مین نمایند.
ایل سنگسری یکی از ایالت مهم کشور است که در قلمرو وسیعی از شتمال و شتمال
شرق کشور ییالق و قشالق میکنند .طبق آمار مرکتز آمتار ایتران در آخترین سرشتماری
اجتماعی ت اقتصادی عشتایر کوچنتده در ستال  22837آنهتا بتی

از  170هتزار رمس دام

کوچک گگوسفند و بز را پرورش میدهند .اقتصاد عشایر بر پایه دامتداری ستنتی استتوار
است و دام سرمایه اصلی آنها به شمار میرود .گوشت قرمز نیز مهمترین تولید این جامعه
محسوب میشود و شیر گکه آن را تبدیل به لبنیات میکنند در اولویت دوم قرار دارد.
در ایران ،حجم تولید پنیر باالست و آب پنیر تولیتد شتده اغلتب بته دلیتل سترعت
آلودهشوندگی دور ریخته میشود .اما با توجه به ارزش غذایی باالی این ماده میتوان از
آن ،انواع فرآوردهها را تولید کرد .در این مقاله به چگونگی تهیته چیکتو از آب لتور 1و
مصرف آن اشاره میشود.
 .2آخرین آماری که در این زمینه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است.
 .1آب شیر باقیمانده از پنیر که غنی از پروت ین و کلسیم است.
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1. âršeh
2. vârhun
3. mâmâyivovu
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این مقاله در بین عشایر ایل سنگسری انجام شده استت .ایتل سنگستری مهتمتترین
گروه کوچنده دامنههای جنوبی البرز محسوب میشود .ارتفاعتات البترز مرکتزی شتامل
مناطق ییالقی استانهای تهران ،سمنان و بخشی از مازندران و ییالقهای آنتان و شتمال
کویر مرکزی ایران شامل کویر طرود ،کویر حاجعلیقلی ،خوار و تتوران ،پتل ابریشتم و
کویر سمنان و بیارجمند ،قشالق یا گرمسیر احشام آنهاست .سنگستریهتا در فترآوری
شیر و تبدیل آن به انواع فرآوردههای لبنی شهره هستند .آنهتا از شتیر بتی از  11نتوع
8
فرآورده لبنی تولید میکنند که برخی از آنها مانند آرشه ،2وارهون ،1چیکو و ماماییووو
منحصر به فرد هستند .عشایر سنگسری صاحب زنجیره تولید لبنیات سنتی هستند آنهتا
در جریان تبدیل شیر به فرآورده های لبنی ،از تمامی مشتقات آن به نحو مطلوب استفاده
می کنند .فراوردههای لبنی عشایر ایل سنگسری متنوع است و تولیدات آنها در مقایسته
با تولیدات سایر عشایر کشور مانند اکراد شتمال خراستان  22نتوع گتوحتدی اوغتازی،
 70 :2873ایل های بختیاری گدیگار ، 183 :2877 ،بچتاقچی  3نتوع گاتحادیته مرکتزی
تعاونیهای عشایری ایران 74 :2871 ،و الیکایی  27نوع گشاهحسینی33 :2838 ،تت33
از تنوع بیشتری برخوردار است.
با آن که هدف اصلی از تولید لبنیات ،بهرهگیری از ارزش غذایی آن است ،اما برخی
از این فرآوردهها خصلت دارویی دارند گشاهحستینی . 241 :2830 ،ختط تولیتد پنیتر و
کره در عشایر سنگسری به قدری تکاملیافته ،متنوع و اقتصتادی استت کته الزم استت
کارخانه های نوین لبنیاتسازی ایران از آن درس بگیرند تا هر ساله هزاران لیتتر پستاب
پنیر و دوغ تلف نشود و میلیاردها ریال سرمایه بالقوه از بین نرود و فرآوردههای ستنتی
مفید و جدیدی را روانه بازار کنند .گفرهادی22 :2873 ،
هدف مقالته حاضتر آن استت کته نبتوغ و خالقیتت جامعته عشتایری را در زمینته
سازگاری با محیط و حفاظت از شیر گبه عنوان مادهای فاسد شدنی در منتاطق پراکنتده
کوهستانی مورد بررسی قرار دهد و قابلیت آن را به عنوان دانشی بتومی و کتاربردی در
شرایط کنونی جامعه به تصویر درآورد.
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روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی ت تحلیلی و استفاده از دو ابزار میدانی و اسنادی
بوده است.
پژوهشگر در تابستان  2837در دوره شیردوشی دامهتا ،از خیتلهتا یعنتی یتیالقهتای
عشایر ایل سنگسری در ارتفاعات البرز مرکزی بازدید و با زنان و مردان عشتایر ایتن ایتل
مصاحبه کرده است .وی با حضور در خیلهتا و ییالقتات عشتایر و مشتاهده روش تهیته
چیکو از نزدیک ،با مردان و زنانی که در حال تهیه این فرآورده لبنی بودنتد ،مصتاحبه و از
آنها تصویر تهیه کرده است .عالوه بر این ،در مصاحبه با برخی از طوایف عشایر کوچنتده
البرز مرکزی ،با چگونگی استفاده از آب لور در بین عشایر مذکور آگاه شده است.
پیشینه پژوهش

قدیمیترین مطالعه در زمینه فرآوردههای لبنتی عشتایر استتان ستمنان «دستتورالعمل تهیته
لبنیات عشایر ایل سنگسری» است که در اوایل دهه  2870از سوی سازمان امور عشتایر استتان
سمنان صورت گرفته و در آن زنجیره تهیه لبنیات در ایل سنگسری شرح داده شده است.
اعظمی سنگسری گ 2873در مقاله «گتوت و گتوه ،درآمتدی بتر آیتین چادرنشتینی
سنگسری ها» به  25نوع فرآورده لبنی از جمله شریشته ،2همیتره 1،مامتاییووو ،نیمتوا،8
آرشه ،وارهون ،جوشن آرشه ،4آرتن آرشه ،5پندیرو ،7لور ،7لوری آرشه 3،لوری رهتون،
لورو 20،لوریین 22و چیکو 21در زنجیره تولید پنیر اشاره کرده است.

3

اعظمی سنگسری گ 2872نیز به انواع فرآوردههای لبنی ایل سنگسری بسنده کرده است.
شاهحسینی گ 2873زنجیره تهیه لبنیات را در ایل سنگسری در دو خط تولید پنیتر و
ماست بررسی کرده و به مراحل تهیه لبنیات ،از مرحلته شیردوشتی تتا آخترین زنجیتره
فرآورده لبنی پرداخته است.
7. lur
8. luri ârše
9. luri rehun
10. lurow
11. luryin
12. čiku

1. šerišeh
2. hamireh
3. nimvâ
4. jušen ârše
5. ârten ârše
6. pandirow
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نبوی چاشمی گ 2873در کتاب فرهنگ مردم روستتای چاشتم ،فهرستت تولیتدات
خود به  15نوع فرآورده لبنی اشاره کرده است که در خط تولید تبدیل شیر به ماستت و
کره و شیر به پنیر و آرشه به دست میآید .وی در این زنجیره ،نیموا ،واراغتون ،آرشته،
لور ،چیکو ،لورو و لوری آرشه را نام برده است.
بارانی گ 2835راهکارها ی بتومی بترای تنتوع بخشتیدن بته محصتوالت و کتاه
ضایعات در فرآوری لبنیات را بیان کرده است .وی در این مقاله ضتمن ترستیم نمتودار
انواع محصوالت قابل استحصال از لبنیات ،فهرستی از محصوالت هر یک از چرختههتا
را ذکر کرده است.
ت چرخه پنیر شامل پنیر خیکی ،پنیر ماستی و پنیر مایهای و لور
2

ت چرخه ماست شامل سرشیر یا قیماق ،سرماست ،ماست ،دوغ ،کره ،روغن ،سزمه ،
کشک سفید و سیچو
ت چرخه خامهگیری شامل خامه و کشک خامهای
نامبرده با توجه به تنوع محصوالت نزد دامداران ،چرخه فوق را قابتل توجته صتنایع
لبنی به منظور ارتقای تنوع محصوالت و جلوگیری از ضایعات گمفید دانسته است.
شاهحسینی گ 2830به زنجیره تهیه لبنیات در ایل سنگسری پرداخته و مراحل تولیتد
پنیر را از «دلمه »1تا «چیکو» بررسی کرده است.
صادقیراد و بلندی گ 2830در پژوه

خود به این نتیجه رسیدهاند که آب پنیر حجتم

باالیی از شیر مصرفی اولیه را تشکیل متیدهنتد و امتروزه کاربردهتای زیتادی در صتنایع
مختلف غذایی ،دارویی و بهداشتی دارد .تعیین طبقه یا گتروه بترای محصتوالت مختلتف
آب پنیر سنتی نیز میتواند برای دستاندرکاران این حرفه قابل ت مل باشد؛ بته طتوری کته
حتی میتوان مراحل تولید این محصول را با استتفاده از شتیر گتاو بته دلیتل در دستترس
بودن ،از شیوه سنتی گکه عمدتاً با شیر گوسفند تهیه میشود به صنعتی تبدیل کرد.
1. sezme
2. delme
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لبنی در نزد دامداران کوچنده روستای چاشم مهدیشهر را برشمرده است .وی در کتاب
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صادقیراد و همکاران گ 2831در مقایسه دو نوع چیکتوی گوستفندی و گتاوی بته
نتایج جالبی رسیدهاند؛ در این مقایسه میزان شیرینی ایتن دو تفتاوت معنتیداری دارد و
میزان شیرینی چیکوی گوسفندی بیشتر از چیکوی گاوی و مطلتوبتتر از آن استت .از
نظر میزان سختی نیز تفاوت معنیدار است و سختی چیکوی گاوی بهتتر از گوستفندی
است .شایان ذکر است که در آنالیز رئولو یک 2چیکوی گاوی و گوسفندی بتا دستتگاه
نیز نتیجه مشابهی به دست آمد .از نظر نحوه و سترعت ذوب شتدن در دهتان ،بتین دو
نمونه تفاوت معنیداری به چشم میخورد و نمونه گاوی دیرتر در دهان ذوب میشود.
رضوی و همکاران گ 2831در قالب طرح پژوهشتی بتا عنتوان مستندستازی دانت
بومی عشایر ایل سنگسری در زمینه تهیه فرآوردههای لبنی به تولید زنجیره لبنیتات نتزد
عشایر کوچنده ایل سنگسری در ییالقهای شمال شهرستان مهدی شهر پرداختهاند.
پاکزادیان گ 2835نتایج پژوه میدانی خود را در زمینه لبنیات عشایر سنگسری در
قالب کتابی با عنوان خورشی منتشر کرده استت .وی در ایتن کتتاب شتیوههتای تولیتد
فرآوردههای لبنی در بین کوچندگان سنگسری ،انواع فرآوردهها ،وستایل و ابتزار کتار و
غذاهایی را که از لبنیات تهیه میشود ،بررسی کرده است.
این مقاله با استناد به بررسیهای میدانی و آزمای های انجام شتده بتر روی چیکتو،
اهمیت استفاده از آب لور برای تهیه چیکو را واکاوی کرده است.
آب پنیر

آب پنیر حجم باالیی از شیر مصرفی را تشکیل میدهد و امروزه کاربردهای وستیعی
در صنایع مختلف غذایی ،دارویی و بهداشتی دارد .در حال حاضر استفاده مجتدد از آب
پنیر به دو دلیل عمده مورد توجه صنایع لبنی قرار گرفته است .دلیل اول وجود ترکیبات
با ارزش در آن است .آب پنیر  30تا  30درصد حجم شیر مصترفی اولیته و  50درصتد
مواد غذایی موجود در شیر را داراست که این مواد هم به لحا کمیت و هم بته لحتا
کیفیت قابتل توجتهانتد .پتروت ینهتای موجتود در آب پنیتر قابتل استتعمال هستتند و
کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی دارند .دلیل عمده دیگتری کته بازیافتت و استتفاده
 .2بررسی قوام و جریان مواد غذایی تحت شرایط مشخص را نشان میدهد.
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مجدد در آب پنیر را ضروری میسازد ،وجود مقادیر زیاد مواد آلی درون آن استت .بته
رهاسازی آن به محیط زیستت باعت

آلتودگی آن متیشتود .بته همتین دلیتل ،قتوانین

زیستمحیطی مانع از انجام این امر است .جداسازی چربتی ،پتروت ین و الکتتوز از آب
پنیر و استفاده مجدد از آنها باع

کاه

شتدید بتی.او.دی متیگتردد .فتائو و ستازمان

بهداشت جهانی ،ترکیب مطلوب و ایدهآل اسیدهای آمینته ضتروری در پتروت ین ر یتم
غذایی را اعالم کردهاند .مقایسه پروت ینهای ایدهآل با پروت ینهتای آب پنیتر مشتخص
میسازد که پروت ینهای آب پنیر ارزش باالتری دارند .گبیکمحمدی و بلندی2830 ،
با توجه به حجم باالی تولید پنیر در ایتران و در نتیجته آب پنیتر تولیتدی از آن کته
ارزش غذایی باالیی هم دارد ،استفاده بهینه از این محصول در صنایع گوناگون ضرورتی
دو چندان مییابد .خطر آلودگی که آب پنیر در صتورت رهتا شتدن در محتیط زیستت
میتواند ایجاد کند گبه طوری که یک کارخانه با ظرفیت روزانه ده تن ،قادر است معادل
آلودگی یک شهر  15هزار نفری ،محیط را آلوده سازد از نظر بهداشتی و اقتصادی بایتد
به این فرآورده جنبی توجه بیشتری کرد .گکربتری83 :2872 ،
روش تهیه لور

چیکو 1گتصویر  2در اصل محصولی از آب پنیر 8است .آب پنیتر متورد استتفاده در
تهیه چیکو از نوع آب پنیر شیرین است 4.بعد از جدا کتردن آب پنیتر از دلمته آن را در
ظرفی میریزند و تا نقطه جوش حرارت میدهند تا زمانی که کف ستفید رنگتی ظتاهر
 :B.O.D .2شاخص کارایی تصفیه فاضالب است که به وسیله آن ،اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیوشیمیایی اندازهگیری میشود.
 .1این فرآورده در بین دامداران منطقه خوار و توران به جیکُو ،نزد دامداران هیکو بته چککهته ،دامتداران فوالدمحلته بته چوکته،
عشایر طایفه پرور لور به چکو و میان عشایر افتری به چککچکه معروف است .چکک به معنی متاده و ختوراک کمتی ستفت و
ارتجاعی است و وا ه چیکو از آن گرفته شده است.

 .8عشایر بختیاری از آب پنیر محصولی با نام قارابشکن ) (qârâbšekanتولید میکنند که گفته میشود خوراکی است گترم،
خوشمزه با طعمی شیرین که آن را با آرد مخلوط میکنند تا سفت نشود و نچسبد .این فرآورده سرشار از آهن است.
 . 4منظور از آب پنیر شیرین در اینجا پنیری است که از لخته کردن شیر به وسیله رِنتت گنتوعی آنتزیم حاصتل متیشتود نته
اسیدهای معدنی.
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طور معمول ،بی.او.دی 2آب پنیر بی

از  40000میلیگترم اکستیژن در لیتتر استت کته
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شود .در این هنگام حدود یک لیتر شیر به آن میافزایند تا لور بیشتری بته دستت آیتد.
پس از متراکم شدن ماده سفید رنگ حرارت را قطع کرده و پس از چند دقیقه ،مخلتوط
لور و لور او 2را به کمک آبگردان در داخل کیسه سفیدی 1متیریزنتد .تتا آب آن کتامالً
خارج شود ،آب خارج شده را لور اوی مینامند .ماده بتاقیمانتده داختل کیسته را لتور
مینامند .لور معموالً با افزودن مقداری نمک به صورت تازه مصرف میشود.

تصویر  .1چیکو

انواع لور

ت لور چنگی یا خیکی :برای تهیه لور چنگی ،مقداری نمک به لور تازه متیافزاینتد و
در خیک جای میدهند .این محصول را میتوان تا چند ماه نگهداری کرد.
ت لور خشک :با خشکاندن لور در مقابل آفتاب و تورق آن ،لتور خشتک بته دستت
میآید .لور خشک ورقه ورقه شده را به نخ میکشند و آن را لورِ رِسویی 8مینامند و در
فصل زمستان آن را به عنوان تنقالت مصرف میکنند.

1. lur ow
 .1این کیسه سفید لورپُرزوی نام دارد.
3. lur resuyi
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ت لور رهون :2در حین خشکاندن لور در سینی ،روغنی باقی میماند کته لتور رهتون

روش تهیه چیکو

آبی که از لور خارج میشود را به مدت پنج ساعت میجوشانند تتا غلتیظ و عستلی شتود.
این آب قوامیافته لورئین گتصویر  1نام دارد که به دو صورت متیتتوان از آن در تهیته چیکتو
گتصویر  8استفاده کرد:

تصویر  .2لورئین

1. lur rehun
2. âresše
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گروغن لور نام دارد .این ماده مصرف دارویتی دارد و در درمتان روماتیستم بته عنتوان
ضماد مصرف میشود.
ت لور آرشه :1از لور تازه بدون نمک ،آرشهای درست میکنند کته بته آن لتور آرشته
گفته میشود .طرز تهیه آن همانند آرشه پنیر است با این تفاوت کته آرشته لتور از لتور
تازه و آرشه پنیر از پنیر تازه تهیه میشود .لور آرشه در مقایسته بتا آرشته پنیتر کیفیتت
پایینتری دارد.
ت لور کره :در روستای کمرود خطیرکوه از لور ،کرهای متیگیرنتد کته بته کتره لتور
معروف است .شیوه تهیه آن بدین صورت است که لور را با قاشق چوبی هم میزنند که
در این حالت کره از لور جدا میشود.

54فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره  06بهار 9911

 .2ضمن حرارت مالیم لورئین را میجوشانند و مرتباً هم میزنند بعد مقدار انتدکی
شکر به آن میافزایند و بسته به سلیقه برای افزای جاذبه مقتداری مغتز پستته ،گتردو،
بادام ،شاهدانه و کنجد میافزایند؛ مخلوط آماده شتده را بته شتکل لولتههتای نتازک در
میآورند و سپس به صورت قطعات مربع شکل یا لوزی برش میدهند .این محصول به
صورت آبنبات قابل استفاده است.
 .1بعد از به دست آوردن لورئین ،آن را در سطحی پهن و ظترف متدت  14ستاعت
کامالً خشک می کنند .در صورت نیاز برای تهیه چیکو مقداری از لورئین خشک شده را
در ظرفی میریزند و به آن آب میافزایند تا خوب خیس بخورد ،سپس با مقداری شتکر
حرارت میدهند و طبق شیوه قبل به تهیه چیکو مبادرت میورزند.
سنگسریها تهیه چیکو از لتورئین تتازه را مناستبتتر متیداننتد ،زیترا چیکتوی آن
خوشرنگتر گزردتر از چیکویی است که از لورئین خشک تهیته متیشتود .در حالتت
دوم ،چیکو کمی تیرهتر است.
 .8چیکو جزء تنقالت عشایر سنگسری محسوب میشود .عشتایر پترور گگتودرزی،
 211 :2831و دامداران چاشم گنبوی چاشمی 45 :2873 ،نیز این شیرینمتزه را از آب
لور تهیه میکنند که به آن لور چککُو میگویند.
شیر
پنیر تازه
آب پنیر
لور تازه

لور

لور خشک

لور آرشه

لور اوی گآب لور

روغن لور گلور هون

لورئین
چیکو
نمودار  .1تهیه چیکو از آب لور
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نتایج آنالیز شیمیایی چیکو

گرفته است .یکی از این آزمای ها بر روی دو نوع چیکوی گوسفندی و گاوی صورت
گرفته است گجدول  . 2نتایج آزمای

یاد شده نشان میدهد که میتزان کلستیم ،فستفر،

میزان امالح و خاکستر چیکوی گوسفندی بسیار بتاالتر از چیکتوی گتاوی استت و در
مقایسه آن با شیرینمزه مشتابه در بتازار کته دارای  0/5درصتد خاکستتر استت ،امتالح
معدنی چیکو بیشتر است .میزان رطوبت در چیکوی گوسفندی  0/7درصد است کته در
مقایسه با نمونههای مشابه شیرینمزه موجود در بازار کته حتاوی  0/5درصتد رطوبتت
هستند ،میزان رطوبت کمتری دارد .پایین بودن رطوبت چیکتو و دارا بتودن قنتد باعت
میشود که این محصول دچار فساد میکروبی نشود .به هر حتال چیکتو ،شتیرینمتزهای
ارگانیک ،سالم ،مقوی و پر انر ی است .گصادقیراد و همکاران23 :2831،
جدول .1نتایج آنالیز شیمیایی دو نوع چیکوی گوسفندی و گاوی
ردیف

ویژگی /شرح آزمون

چیکوی گاوی

چیکوی گوسفندی

9

اسندیته

*1±0.10a

0.85±0.03b

2

PH

5.34±0.01a

5.39±0.01a

9

پروتئن

3.6±0.10b

4±0.10a

4

چربی

0.97±0.01b

1.80±0.06a

5

ماده خشک

98.77±0.06b

99.40±0.10a

0

الکتوز

2.97±0.06a

2.23±0.06b

7

خاکستر

2.7±0.01b

3.5±0.06a

8

کلسنم

3±0.06b

8.33±0.03a

1

فسفر (منکروگرم بر منلیلنتر)

7.1±0.04b

12±0.04a

گمنبع :همان
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در سالهای اخیر آزمای های گوناگونی بر روی انواع فرآوردههای لبنی سنتی انجام
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سایر مصارف آب لور (لور اوی)
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ـ مصارف دارويی
از میان مشاهدات محدودی که درباره اسید سیالیک در ر یم غذایی انجام شده استت،
یک مطالعه به میزان وقوع میوپاتی (GNE) 2در سنگسر پرداخته است و پیشتنهاد متیکنتد
که محصوالت تهیه شده با آب پنیر به صورت آرشه و «لتور» کته بته ظتاهر میتزان استید
سیالیک آنها به دلیل شیوه تهیه باالست ،بیشتر مصرف شود تا عالئم بیمتاری را تتا حتدی
کاه دهد و سن وقوع بیماری را به ت خیر اندازد .اگرچه آب پنیر محتوی غلظت بتاالیی
از اسید سیالیک است ،اما ترکیبات خاص هی یک از ایتن متواد غتذایی از لحتا علمتی
بررسی نشدهاند و برای تعیین میزان درصد اسید سیالیک در هر یک از فرآوردههای لتور و
آرشه باید مطالعات بیشتری انجام شود .گخادمیان و همکاران1028 ،
سنگسریها لورئین را مادهای مُلّین میدانند و آن را به دامهایی کته دچتار پرختوری
شدهاند ،میدهند.
ـ مصارف محلی (خمیر و تنقالت)
در بین سنگسریها معموالً آب لور به ندرت دور ریخته میشود .مهمتترین مصترف
لور اوی گآب لور تهیه لورئین و پس از آن چیکو است که شرح داده شد .گتصویر 8
اما سایر ایالت و عشایر منطقه از آب لور برای تهیته خمیتر نتان استتفاده متیکننتد.
الیکاییها آب لور را در پخت فتیر نیز به کار میگیرند .دامداران امامزاده عبداهلل سترخه،
آب لور را میجوشانند تا غلیظ شود .به ماده غلیظ شده ،جرم 1میگویند .آنهتا در حتین
پخت نان ،به ویژه فتیر مقداری از جرم را میخیسانند و روی نان میمالند .به ایتن نتوع
فتیر در اصطالح فتیر جرمی 8میگویند .زنان پروری بر این باورند که استفاده از آب لور
در تهی ه خمیر افزون بر این که خمیر را کشدار گافتزای چستبندگی متیکنتد موجتب
 .2دستهای از بیماریهای عضالنی هستند که معموالً با ضعف در عضالت نزدیک به تنه مثل عضالت ناحیه لگن و بازو تظاهر
پیدا میکنند.
2. jerm
3. jermi
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تصویر  .3چیکو سنگسری

چاشمیها از آب لور در تهیه کهنّا ،4استفاده میکنند .کهنّا ،ترکیبتی از آرد جتو و آب و
در صورت وجود آب لور است ،آن را خمیر میکنند و در هر شامگاه ،به مصرف سگان
میرسانند .کنّا غذایی کامل و مقوی برای این حیوان به شمار میرود .لوت 5غذای دیگر

 .2این تنقالت سنتی شامل گندم بریان شده ،شاهدانه و کنجد است.
 .1این نوع آرد در اصطالح سست است و در صورتی که با آب معمولی خمیر شود ،قبل از پخت از دیواره تنور کنده میشود.
3. sičuy
 .4عشایر سنگسری به این غذای مخصوص سگ های گله واله ،عشایر الیکایی به آن کُند و عشایر پرور به آن ستگ خمیتر یتا
گانده میگویند .دامداران ارمیان اصطالح جالبی دارند به این مضمون :سگ ِ بده نواله تا صبح بزنه ناله.
5. lut
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سفید و خوشمزه شدن نان نیز میشود .در روستای ارمیتان میتامی از آب لتور در تهیته
نوعی تنقالت سنتی به نام بریانی 2استفاده میشتود .همچنتین در ایتن آبتادی ،آردهتای
بیههنگ 1را با آب لور خمیر میکنند تتا بته تنتور بچستبد .دامتداران مجتن آب لتور را
میجوشانند و از آن سیچوی 8گقرهقوروت تهیه میکنند که در مقایسه با قرهقوروتی که
از آب دوغ تهیه میشود ،شیرینتر است.
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سگان است با ترکیبات مذکور ،با این تفاوت که کمی رقیقتر از کهنّا است و مواد مذکور
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را کمی حرارت میدهند.
جمعبندی

بومیسازی تالشی برای پویایی سنتها و در گفتگوی انتقادی با مدرنیته است تتا در
زمان حال نق آفرینی کند .این گفتگو سبب میشود تا هر دو پارادایم مدرنیتته و ستنت
بر کاستیها و قابلیتهای خوی

واقتف شتوند .ایتن بیتن  ،ستنتهتای بتومی را بته

موزههای تاریخی نمیفرستد ،بلکه به بازخوانی انتقادی از سنتها میپردازد تا گامی در
مسیر ظهور مدرنیته درونزا ،پایدار و مردمی برداشته شود و جامعته روستتایی از نتتایج
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی آن برخوردار گردد.
اگر بومیسازی ،استفاده آگاهانه از الگوها ،روشها و فنتون توستعه و انطبتاق آن بتا
شرایط جامعه بومی در کنار به روز کردن و تقویت تکنیکها و روشهای بومی یا همان
پیوند دان

رسمی با دان

و شرایط بومی تلقی شتود ،چنتین راهبتردی متیتوانتد بته

توانمندسازی و مشارکت مردم در جریان توسعه و شتکلگیتری نتوعی جریتان توستعه
درونزا ،متکی به خود و پایدار منجر شود.
انسان سنگسری در شرایط سخت کوهستانی با تفکر و تعقل از دارایی خود استتفاده
کرده است .این تجربه نشان میدهد که شرط بقتای ستالم ،تفکتر و تعقتل و استتفاده از
دستاوردی تاریخی و ذخیره دانایی در ترکیب با دان

جدیتد استت و رمتز حمایتت از

تولید داخلی و بینیازی به بیگانه و استقالل اقتصادی ،در همین امر نهفته است و بستیار
روشن است که امروز نمی توان به شیوه سابق زندگی کترد و کارکردهتای آنهتا را احیتا
نمود اما می توان از تجربیات تاریخی به طور منطقی استتفاده کترد و بته توستعه دانت
امروزی کمک رساند.
یکی از مهمترین دان های بومی زنان ایالتی و روستایی ،تهیه انواع لبنیتات از شتیر
است .به نظر میرسد تولیدات لبنی عشایر بستیار متنتوعتتر از جامعته روستتایی باشتد.
ضمن اینکه به دالیلی چون استقرار عشایر در مراتع سرسبز کوهستانی و تعلیتف دامهتا
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در مراتع پُر گل و گیاه ،بر کیفیت این محصوالت نیز افتزوده استت .شناستایی و انتقتال
دان

هستند ،میتواند گام مؤثری در زمینه خوداتکایی به فرهنگ بومی باشد.
مهدی شهر ،سنگسر سابق ،پایگاه عشایر ایل سنگسری مرکتز انتواع تولیتدات لبنتی
سنتی است .این شهر باستانی عشایرنشین را میتوان مرکز لبنیات ارگانیک ایتران نامیتد.
الزم است کارخانه های نوین لبنیتات از آن درس بگیرنتد و هتر ستاله بتا دور نتریختن
هزاران لیتر پساب پنیر و کشک ،میلیونها تومان به سود خود بیفزاینتد و فترآوردههتای
سنتی مفید و جدیدی را وارد بازار کنند.
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ت اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایر ایران گ« . 2871دامداری در ایالت ایران ،آبتادی

گهرد ،یک ایشوم بُچاقچی» ،فصلنامه کوچ ،ش ،1صص.32 – 57
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قوچان.
ت پاکزادیان ،حسن گ . 2835خورشی ،لبنیات ايل سنگسری .سمنان :سمنگان.
ت توحدی اوغازی ،کلیماهلل گ« . 2873زنجیره تهیه لبنیات نزد عشایر کترد خراستان».
فصلنامه عشايری ذخاير انقالب ،ش .20
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بومی برخی از ایالت از جمله سنگسریهتا کته در زمینته تولیتدات لبنتی شتهره
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